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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن
يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
َ ُ ا ْ
َ
ُ
ِين َ
آم ُنوا ذات ُقوا ذ َ
﴿يا أيُّها ذاَّل َ
اَّلل َح ذق تقاتِهِ وال ت ُموت ذن إال وأن ُت ْم ُم ْسل ُِمون﴾ (آل عمران)103:
ُ ذ
َ َ
َْ
ُّ ا ُ ذ ُ
َ ذ
َ ََ ُ
ِنهما رج ااال َكث ا
ثم ُ
ِريا ون ا
ِساء
اس اتقوا َر ذبك ُم اَّلِي خلقك ْم مِن نف ٍس واح َِدةٍ وخل َق مِنها َز ْو َجها وب
﴿يا أيها انل
ِ
ذُ ذَ ذ
َ َُ َ
ْ َ ذ ذَ َ َ َْ ُ
ك ْم َرق ا
ِيبا﴾ (النساء)1:
ساءلون بِهِ واألرحام إن اَّلل اكن علي
اَّلل اَّلِي ت
واتقوا
ُّ ذ َ َ ُ ذ ُ ذ َ ُ ُ َ ْ ا َ ا ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ
ك ْم َ
ومن يُ ِطعِ ذ َ
اَّلل
﴿يا أيها اَّلِين آمنوا اتقوا اَّلل وقولوا قوال سدِيدا ،يصل ِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوب
وَل َف َق ْد َ
فاز فَ ْو ازا َعظ ا
َ
ور ُس َ ُ
ِيما﴾ (األحزاب ،)71-70 :أ ّما بعد،
فقد شارفت بالكتابة يف حمورين من حماور مؤمتر أحكام النوازل املتعلقة باملخرتعات احلديثة يف الرشيعة اإلسالمية،
ومها املحور الرابع :نوازل التكنولوجيا املتعلقة بالدعوة والتعليم ،واملحور اخلامس :نوازل اجتامعية متعلقة
بتكنولوجيا وسائل التواصل احلديثة ،وقد أعقبتهام بخالصة الورقتني ومقرراهتام ثم بثبت املراجع.
وقد بذلت جهدي مع ضعف اهلمة لعوارض وشواغل كثرية عرضت يل لكن أرجو من اهلل أن يكون تأصيل هذه
املسائل نافع ًا ملن يقف عليه ودافع ًا للباحثني ملزيد بحث ودراسات ميدانية ترتبط بالتأصيل الفقهي والرشعي هلذه
املسائل.
وأرجو من إخواين املجتمعني يف مؤمتر جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف دورته الثامنة عرش لألئمة أن ال يبخلوا عيل
بالنصح والتسديد وإثراء جماالت البحث بالنقاش واملحدارسة مع الشكر هلم مقدم ًا واالعتذار عام يقفون عليه من
أخطاء يف الطباعة وذلك لضيق الوقت للتدقيق واملراجعة اللغوية وسيتم ذلك إن شاء اهلل بعد امللتقى وقبل النرش
العام .جعله اهلل نافع ًا خالص ًا لوجهه وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله.
حمبكم أ.د .وليد بسيوين
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المحور الخامس :نوازل اجتماعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل
التواصل الحديثة.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وبعد،
فهذه روقة مقدمة ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف دورته الثامنة عرش لألئمة بأمريكا الشاملية والتي بعنوان أحكام
النوازل املتعلقة باملخرتعات احلديثة يف الرشيعة اإلسالمية واملنعقدة بشيكاغو .وستكون هذه الورقة حول مواضيع
املحور اخلامس :نوازل اجتامعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل احلديثة.
وال شك أن التطور التكنولوجي يف باب االتصاالت والتواصل رسيع ومتغري بشكل مذهل ،وقد عظمت احلاجة إليه
مع جائحة كورونا وكان من أسباب هتوين هذه اجلائحة والقدرة عىل التواصل مع اآلخرين خالل هذه اجلائحة.
ومن فضل اهلل علينا ومنته أن رشع لنا من الدين ما هو متوافق مع متطلبات كل عرص ،فالرشيعة بأصوهلا وقواعدها
قادرة عىل استيعاب تلك املتغريات والتعامل معها وفق أصول مطردة ،ال يضطرب معها حال املكلفني ،أو تتعطل
مصاحلهم.
فنسأل اهلل أن ينفع هبذا البحث من يقرأه ويطلع عليه ويصوبه بالنصيحة أو ينرش مضمونه بني من ينتفعون منه.
هذا وقد تضمنت هذه الورقة املسائل التالية يف هذا املحور:
املسألة األوىل :ما حكم عقد النكاح أو الطالق أو اخللع أو اإلشهاد عليهم عن طريق وسائل االتصال احلديثة؟
املسألة الثانية :هل أحكام اخللوة تنطبق عىل وسائل التواصل االجتامعي؟
املسألة الثالثة :ما حكم وضع صورة للمرأة بحجاهبا للتعريف بنفسها يف وسائل التواصل؟ وما هي أحكام النظر
املتعلقة بوسائل التواصل.
املسألة الرابعة :ما هي الضوابط الرشعية املتعلقة بوضع رسومات عىل صورة اإلنسان يف برامج السناب وغريها .أو
االيموجي والشخصيات الكرتونية التي متثل الشخص سواء للرجل أو املرأة؟
املسألة اخلامسة :ما حكم التصوير بني الزوجني مما قد يتضمن كشف للعورات سواء بنقل مبارش غري مسجل أو
بتسجيله وحفظه؟ وهل جيوز للمرأة استخدام كامريات اجلوال و الكمبيوتر يف التواصل مع حمارمها أو نساء مثلها
وهي غري مرتدية للحجاب؟
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املسألة السادسة :هل جيوز للرجل أو املرأة اإلعجاب بمشاركة أجنبي عنهام من اجلنس اآلخر؟ وهل إرسال األشكال
الكرتونية املشهورة فيام يعرف بااليموجي فيه إشكال أو ضوابط ينبغي مراعاهتا؟
وهل جيوز للمرأة أن تكون صديق يف العامل االفرتايض لشخص أجنبي عنها وتتابعه عىل وسائل التواصل؟ وهل جيوز
للرجل مثل ذلك مع امرأة من غري حمارمه؟
املسألة السابعة :ما حكم اخرتاق الربيد اإللكرتوين ونرش اخلصوصيات؟ وماذا لو كان االخرتاق ألسباب أمنية؟
املسألة الثامنة :هل جيوز لألب أو الزوج االطالع عىل هاتف زوجته وأوالده من غري استئذان أو الدخول عىل
رسائلهم اخلاصة من إيميل أو وسائل التواصل االجتامعي؟
ويف اخلتام الشكر هلل أوالً وآخر ًا ثم ألصحاب الفضيلة املشايخ واألساتذة األفاضل القائمني عىل هذا املؤمتر واحلضور
ملا اقتطعوه من أوقاهتم وأعامهلم لإلفادة من بحوثه ومناقشاته ،جعله اهلل مؤمتر ًا مبارك ًا نافع ًا متقبالً.
كتبه :أبو عبد الرمحن ،وليد بن خالد بن بسيوين.
عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء باملجمع ورئيس كلية املغرب للدراسات اإلسالمية
2022 – 1444
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 .1المسألة األولى :ما حكم عقد النكاح أو الطالق أو الخلع أو اإلشهاد
عليهم عن طريق وسائل االتصال الحديثة؟
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وصحبه وبعد،
فللجواب عن هذه املسألة البد أوالً من الوقوف عىل أركان عقد النكاح ورشوطه وتعلقها هبذه النازلة.
وأول هذه األركان وأمهها وهو حمل اتفاق الفقهاء اإلجياب والقبول.
(انظر :يف فقه األحناف الفتاوى اهلندية  ،267/1ويف فقه املالكية منح اجلليل لعليش  ،266/3ويف فقه الشافعية
روضة الطالبني للنووي  36/7ويف فقه احلنابلة اإلقناع للحجاوي )167/3
وعند اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة أن اإلجياب :هو اللفظ الصادر من قبل الويل أو من يقوم مقامه،
والقبول هو اللفظ الصادر من قبل الزوج أو من يقوم مقامه( .انظر :الرشح الكبري للدردير املالكي  ،216/2منهج
الطالبني للنووي الشافعي  ،205كشاف القناع للبهويت احلنبيل .)37/5
وأما األحناف فاإلجياب عندهم هو اللفظ الصادر أوالً من أحد املتخاطبني مع صالح ّية اللفظ لذلك رج ً
ال كان أو
امرأة ،والقبول هو اللفظ الصادر ثاني ًا من أحدمها الصالح لذلك حمطلق ًا( .انظر :البحر الرائق البن نجيم 87/3
وحاشية ابن عابدين )9/3
وعىل كال القولني هل يمكن أن يتحقق اإلجياب والقبول عرب نقل الفيديو أو اهلاتف؟
اجلواب بال شك يمكن إيقاع اإلجياب والقبول إذا كان يسمع كل من الطرفني اآلخر وجييبه .ولذا ذكر فقهاء الشافعية
أن العاقدين لو تناديا ومها متباعدان صح البيع (انظر :املجموع  ،١٨١/٩وأسنى املطالب )٤٩ / ٢

 1.1فرع :هل يشترط أن يكون اإليجاب والقبول فورياً وليس بينهما فاصل؟
اجلواب أن األصل يف وسائل التواصل احلديثة أن املتخاطبني سواء عرب خاصية الفيديو أو الصوت فقط يكون الكالم
متصالً ،وأما ال حبطأ املعتاد يف الكالم عرب اإلنرتنت والذي يكون بثوان أو دقيقة ونحوها فال يعد فاص ً
ال ينايف معنى
الفورية ويبطل معه هذا الركن عند من اشرتط الفورية يف القبول.
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احلنفية ال يشرتطون الفور بني اإلجياب والقبول ولكن عىل أال يكون الفاصل طويالً ،وكذلك نص املالكية عىل جواز
الرتاخي بينهام إن كان يسري ًا ،والشافعية أيض ًا قالوا ال يرض الفصل اليسري ولكن األصل أن يكون عىل الفور .وأمات
احلنابلة فال يشرتطون الفور ما مل يتفرقا من املجلس ولو طال الفصل أو مل يشتغال بام يقطعه عرف ًا.
(انظر :البحر الرائق البن نجيم احلنفي  ،89/3وحاشية ابن عابدين  ،14/3ومواهب اجلليل للحطاب املالكي
 ،47/5ومنح اجلليل لعليش  ،268/3وروضة الطالبني للنووي  ،37/7وأسنى املطالب لزكريا النصاري الشافعي
 ،117/3ورشح منتى اإلرادات للبهويت احلنبيل )633/2
وعىل هذا إذا انقطع االتصال بينهام أو تفرقا من املجلس قبل حصول اإلجياب والقبول فهذا حُيتاج معه إىل إعادة
اإلجياب والقبول.

 1.2فرع :وهنا مسألة وماذا لو كان اإليجاب والقبول عبر رسائل مكتوبة من طريق
الرسائل النصية أو الواتساب ونحوها أو اإليميل؟
إذا ثبت أن املرتاسلني مها طرفا العقد وانتفت اجلهالة عنهام ،ومل ُيصل فاصل طويل كام قد ُيدث يف املراسالت
باإليميل ونحوها مما يؤدي لبطالن هذا الركن ألن املراسالت الربيدية فيها غالب ًا انقطاع طويل وفيه تفرق فال يوافق ما
ٍ
حينئذ تكون صور ًة صحيح ًة لإلجياب والقبول؟
اشرتطه أكثر الفقهاء .فهل الكتابة
ال يصح عقد النكاح باملكاتبة سواء أكان العاقدان حارضين أم غائبني وهذا قول املالكية والشافعية واحلنابلة( .انظر:
مواهب اجلليل للحطاب  ،419/3وروضة الطالبني للنووي  ،37/7وحاشية الروض البن قاسم )249/6
يقول الدردير " وال تكفي يف النكاح اإلشارة وال الكتابة إال لرضورة خرس" (الرشح الصغري )350/2
زوجتك ابنتي
ويقول اخلطيب الرشبيني الشافعي " :وال ينعقد بكتابة يف غيبة أو حضور ،ألهنا كفاية ،فلو قال لغائبّ :
أو زوجتها من فالن ،ثم كتب فبلغه الكتاب ،فقال قبلت مل يصح" (مغني املحتاج )230/4
قال املرداوي" :وأما الكتابة يف حق القادر عىل النطق فال ينعقد هبا النكاح مطلقا عىل الصحيح من املذهب .وقيل
ينعقد ذكرمها يف املحرر وغريه وأطلقهام يف الرعايتني واحلاوي الصغري .وقال يف الرعاية الكربى األظهر املنع مع
حضوره والصحة مع غيبته" (اإلنصاف )50/8
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ولكن ذهب األحناف وقول عند احلنابلة بجواز عقد النكاح باملكاتبة بني الغائبني دون احلارضين .قال ابن نجيم:
"وقيد املصنف انعقاده باللفظ ،ألنه ال ينعقد باملكاتبة من احلارضين ،فلو كتب :تزوجتك ،فكتبت قبلت ،مل ينعقد،
وأما الغائب فكاخلطاب" (البحر الرائق رشح كنز الدقائق )90/3
قال الرسخيس " :وكذلك لو كتب إليها خيطبها فزوجت نفسها منه كان صحيحا واالصل فيه ما روى ان النبي ﷺ
كتب إىل النجايش خيطب أم حبيبة ريض اهلل عنها فزوجها النجايش منه وكان هو وليها بالسلطنة وروى انه زوجها منه
قبل ان يكتب به رسول اهلل ﷺ فأجاز رسول اهلل ﷺ كتابه وكالمها حجة لنا عىل أن النكاح تلحقه االجازة وان اخلطبة
بالكتاب تصح وهذا الن الكتاب ممن نأي كاخلطاب ممن دنى فان الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم
فهو بمنزلة اخلطاب من احلارض وكان احلسن بن حي رمحه اهلل تعاىل يقول ال ينعقد النكاح بالكتاب لعظم خطر أمر
النكاح وهذا فاسد فان رسول اهلل ﷺ كان مأمورا بتبليغ الرسالة بقوله تعاىل يا أهيا الرسول بلغ وقد بلغ تارة بالكتاب
وتارة باللسان فانه كتب إىل ملوك االفاق يدعوهم إىل الدين وكان ذلك تبليغا تاما فكذلك يف عقد النكاح الكتاب
بمنزلة اخلطاب اال انه إذا كتب إليها فبلغها الكتاب فقالت زوجت نفيس منه بغري حمرض من الشهود ال ينعقد النكاح
كام يف حق احلارض فان النبي ﷺ قال ال نكاح اال بشهود ولو قالت بني يدي الشهود زوجت نفيس منه ال ينعقد النكاح
أيضا الن سامع الشهود كالم املتعاقدين رشط جلواز النكاح وانام سمعوا كالمها هنا ال كالمه ولو كانت حني بلغها
الكتاب قرأته عىل الشهود وقالت ان فالنا كتب ايل خيطبني فاشهدوا اين قد زوجت نفيس منه فهذا صحيح الهنم
سمعوا كالم اخلاطب بإسامعها اياهم إما بقراءة الكتاب أو العبارة عنه وسمعوا كالمها حيث أوجبت العقد بني أيدهيم
فلهذا تم النكاح" (املبسوط )16/5
واستدالل األحناف عىل ذلك بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم كتب إىل النجايش خيطب أم حبيبة فزوجها النجايش منها.
(رواه أبو داود والبيهقي)
وهذا االستدالل حمل نظر لكون العقد مل ُيصل كتابة بل حصل شفاهة بني النجايش وكي ً
ال عن النبي صىل اهلل عليه
وسلم وخالد بن سعيد الذي ويل أمر زواجها وقيل عثامن وقيل غريمها.
ولكن ملا كانت الكتابة وسيلة صحيحة عند من يقول هبا لتحقيق الرتايض والتوافق بني الطرفني ويمكن إشهاد الشهود
عليها فال مانع من التعاقد من خالله ال سيام إذا قلنا أن اإلجياب حصل عند وصول املكتوب ال يف حني كتابته والقبول
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حصل مبارشة( .راجع العناية للبابريت  ،261/10وتبيني احلقائق للزيلعي  ،6:218واألحكام الفقهية لإلعالم
اإللكرتوين ليارس الفقي)
ومع وجود تقنية نقل الصوت والصورة اليوم فال حاجة ألن يكون عقد النكاح بمثل هذه الصورة التي تنايف هيبة
النكاح وتعظيم شأنه فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال يف شأنه كام يف حديث جابر يف خطبة الوداع عند اإلمام مسلم
قال :قال ﷺ" :اتقوا اهلل يف النساء ،فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل تعاىل " .ال سيام وأن
التزوير أكثر فيام يتعلق باخلطوط واملراسالت املكتوبة حتى لو ثبت أنه من هاتف الشخص ال يلزم منه أنه هو من
أرسله ،وكثري ًا ما ُيصل اخرتاق للرسائل واإليميالت يف عامل التكنلوجيا اليوم.
والتوثيق للمراسالت صعب ومتعذر يف أكثر األحيان وعليه فاألصل هو املنع من هذه الصورة( .انظر :مستجدات
فقهية يف الزواج والطالق ألسامة األشقر  ،107وعقد الزواج بالكتابة عن طريق افنرتنت خلالد حممود محانده ،54
والنكاح والقضايا املتعلقة به ألمحد احلرصي )94
ثاني ًا :البد يف عقد النكاح من وجود الزوجني اخلاليني من املوانع التي متنع صحة النكاح كالرضاع ،واختالف الدين
ونحومها وذلك ألهنام حمل العقد .وهذا الركن عدّ ه املالكية والشافعية واحلنابلة( .انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية)
ثالث ًا :الويل وهو ركن عند الشافعية واملالكية ورشط صحة عند احلنابلة.
ال ينحع ِقدح إِ حن َكاح من الَ ِوالَي َة َله ،وا حلو ِيل :ا حلع ِ
ِ
ِ
احلن َِفي حة :ا حل ِوالَي حة َرش ٌط ِيف الرك ِ ِ ِ
اقل
َ ح َ َ ُّ َ
ح َ ح
اجل َو ِاز َوالنَّ َفاذَ ،ف َ َ َ
َو َقال ح َ َّ
رشوط ح َ
ُّ
حن َوه َي م حن ح ح
َ ح

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ا حل َبالِغح ا حل َو ِار ح
الر حم ِ ُّيل َوا حب حن
ثَ ،ف َخ َر َج َّ
الصبِ ُّي َواملحَ حعتحو حه َوا حل َع حبدح َوا حلكَاف حر ع ََىل املح حسل َمةَ ،و َه َذا عنحدَ َأ حك َث ِر حف َق َهائ ِه حمَ ،و َقال َّ
احلاكِم و ِيل و َليس بِو ِار ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ث َوك ََذا َس ِّيدح ا حل َع حب ِد.
عَابِ ِدي َن :ال َّت حع ِر ح
اص بِا حل َو ِ ِّيل م حن ِج َهة ا حل َق َرا َبة ،إِذ ح َ ح َ ٌ َ ح َ َ
يف َخ ٌّ
وا حل ِوالَي حة ِيف النِّكَاحِ نَوع ِ
َان:
ح
َ
َ
اب ،و حهو ا حل ِوالَي حة ع ََىل ا حلبالِغ َِة ا حلع ِ
بو ِ
َت َأ حو َث ِّي ًبا.
اق َل ِة بِك ًحرا كَان ح
َ
َ
َ
است حح َب ٍ َ َ
األَ َّولِ :والَ َي حة نَدح ٍ َ ح

حوه حة َواملحَ حر حقو َق حة( ".انظر :املوسوعة
الص ِغ َري ِة بِك ًحرا كَان ح
َت َأ حو َث ِّي ًباَ ،وك ََذا ا حلكَبِ َري حة املحَ حعت َ
َوال َّث ِاينِ :والَ َي حة إِ حج َب ٍارَ ،و حه َو ا حل ِوالَ َي حة ع ََىل َّ
الفقهية الكويتية)
رابع ًا :الشهود وهو ركن يف العقد عند الشافعية
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الشهاد َة َليس حت ِمن حرش ِ
ٍ
ح ِ
احلنَابِ َل َة َي َر حو َن حه َرش ًطاِ ،
وط النِّكَاحِ وإنام يكفي اإلشهار( .انظر
ويف ِر َوا َية َع حن َأ حمحَدَ َأ َّن َّ َ َ ح َ
واحلنَف َّي َة َو ح َ
َ
ح ح
ح
املوسوعة الفقهية الكويتية)
و الدليل عىل اشرتاط الشهادة ما روي عن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال" :ال نكاح إال
بويل وشاهدي عدل وما كان من نكاح عىل غري ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له" (رواه
الدارقطني و ابن حبان يف صحيحه و البيهقي يف السنن الكربى .قال أبو حاتم" :مل يقل أحد يف خرب ابن جريج عن
سليامن بن موسى عن الزهري هذا" (شاهدي عدل) إال ثالثة أنفس سعيد بن ُييى األموي عن حفص بن غياث
وعبد اهلل بن عبد الوهاب احلجي عن خالد بن احلارث وعبد الرمحن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس وال يصح
يف ذكر الشاهدين غري هذا اخلرب" انظر :صحيح ابن حبان  ،386/9نصب الراية )167/3
 ،ففي هذا احلديث نص رصيح عىل نفي صحة النكاح إال بالشاهدين كام أنه ال يصح إال بويل.
وممن قال بكون اإلشهاد رشط صحة من الصحابة أمري املؤمنني عمر وعيل ،وعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهم ،ومن
التابعني سعيد بن املسيب وجابر بن زيد واحلسن والنخعي وقتادة والثوري واألوزاعي (انظر :السنن الكربى للبيهقي
 ،111 /7واملغني البن قدامة .)347/9
قال ابن رشد" :وكثري من الناس رأى هذا داخ ً
ال يف باب اإلمجاع وهو ضعيف" (بداية املجتهد )17/2
اجب و َلكِنَّه َليس ر حكنًا ِمن َأرك ِ
َان َع حق ِد النِّكَاحِ ألَ َّن م ِ
ِ
َو َقال املحَالِكِ َّي حةِ :
ف َع َل حي ِه،
اه َّي َة ا حل َع حق ِد الَ َتت ََو َّق ح
َ
ح ح
اإل حش َها حد ع ََىل النِّكَاحِ َو ٌ َ ح ح َ ح
َو حه َو َك َذلِ َك َل حي َس َرش ًطا ِيف ِص َّح ِة َع حق ِد النِّكَاحِ َ ،بل حه َو َو ِ
ب حم حست َِق ٌّل.
اج ٌ
ح
وهذا هو قول اإلمام مالك ،وداود الظاهري ،ورواية عن اإلمام أمحد ،وفعله ابن عمر ريض اهلل عنه ،وقال به من
التابعني احلسن بن عيل وابن الزبري وسامل ومحزة ابنا عبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن إدريس وعبد الرمحن بن مهدي
ويزيد بن هارون والعنربي وأبو ثور وابن املنذر ،والليث ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.
(انظر :انظر اإلرشاف للقايض عبد الوهاب  ،93/2والذخرية للقرايف  ،398/4ورشح الزرقاين عىل موطأ مالك
 ،188/3والقوانني الفقهية ص  ،200وحلية العلامء  ،365/6واملغني  ،347/9وخمترص اختالف العلامء ،251/2
ورشح الزركيش  ،22/5وجمموع الفتاوى  ،35/32واملوسوعة الفقهية الكويتية)
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ووجه تعلق هذه األركان أو الواجبات بمسألتنا أن نتأكد من كون الرجل واملرأة املعقود عليهام مها حقيقة الطرفان
املعقود بينهام بعقد النكاح وأن الويل هو ويل املرأة حق ًا .وأن يتمكن الشهود من توثيق العقد والشهادة عىل مضمونه
حيث هي مقصودة عند بعض الفقهاء( .بداية املجتهد  ،17/2اإلرشاف للقايض عبد الوهاب )93/2

 1.3كيف يمكن التحقق من شخصية أطراف العقد في ظل وسائل التواصل الحديثة؟
أ ّما ما يتعلق بخاصية نقل الصورة فاألمر أسهل من غريه حيث يتم التوثيق من خالل جواز السفر أو األوراق الثبوتية
ومقارنتها بصورة الشخص ،أو شهادة عدول عند من يعقد النكاح أن هؤالء األشخاص هم أطراف العقد.
واألصل إذا حرضت املرأة مث ً
ال ووليها وكان زوجها يف بلد آخر وتنقل صورته واتفق احلارضون عىل أن هذا فالن
والزوج ومن معه عىل أن هذه فالنة وهذا وليها وكذلك الشهود فمظنة الكذب واخلطأ شبه منعدمة ولذا متى ما قام يف
نفس العاقد توثيق األشخاص املرتبطني بالعقد أمضاه ألن هذا هو املقصود.
وأما عن طريق اهلاتف بالصوت فإذا تبني أن املتكلمني هم أطراف العقد وتم توثيق ذلك بشهادة العدول أو معرفة
الشيخ ألصواهتم ومتييزها صح ذلك عىل الصحيح من أقوال أهل العلم ،وذلك من وجهني:
األول إن كان الشهود مستوري احلال أو املوثقني فاجلمهور عىل صحة شهادة مستور احلال يف النكاح وهو مذهب
احلنفية ،ووجه عند الشافعية ،وهو املذهب ومل ُيك الشيخ أبو حامد وابن الصباغ غريه ،واملذهب عند احلنابلة( .انظر:
الفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة الزحييل  ،564/9وفقه السنة لسيد سابق  ،58/2املوسوعة الفقهية الكويتية
)297/41
والثاين قياس ًا عىل شهادة األعمى فاألعمى تصح شهادته عىل الصحيح من قويل أهل العلم وذلك لقول اهلل تعاىل:
ذ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ ذ
ا َ ُ ْ َ ذ ْ َ ُ َ َ ُ َْ ََ ُ ٌ َ ْ َََ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
ضل
ان مِمن ترضون مِن الشهداءِ أن ت ِ
ْي فرجل وامرأت ِ
"واستش ِهدوا ش ِهيدي ِن مِن رِجال ِكم فإِن لم يكونا رجل ِ
ْ َ ُ َ َ ُ َ ا َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ٰ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ ُ َ
ُ
اء إِذا َما د ُعوا( "..البقرة )282:فهذا عام يف شهادة األعمى
إِحداهما فتذكِر إِحداهما األخرى ۚ وال يأب الشهد
والبصري.
سئل مالك هل جتوز شهادة األعمى يف الطالق؟ قال :نعم إذا عرف الصوت .قال ابن القاسم قلت ملالك :فالرجل
يسمع جاره من وراء حائط ،وال يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته؟ قال مالك :شهادته جائزة"
(املدونة )93/2
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وجاء يف مسائل اإلمام أمحد إلسحاق بن منصور قلت :شهادة األعمى؟ قال جتوز يف املواضع :يف النسب وكل يشء
يضبطه ،ويعرفه معرفة ال ختفى عليه ،قال إسحاق :كام قال( .مسائل اإلمام أمحد )4082/8
والقول بشهادة األعمى عىل عقد النكاح وجه عند الشافعية أيض ًا وإن عىل خالف الصحيح من املذهب ،وقال به
احلسن البرصي وابن سريين وعطاء والشعبي ،وهو قول البخاري ،وابن حزم ،وقبول شهادة األعمى مروي عن
جابر ،وابن عباس ،وال يعرف هلام خمالف يف الصحابة حلصول العلم له بذلك كاستمتاعه بزوجته.
(انظر :املبدع  ،47/7كشاف القناع  ،426/6واألم  ،46/7حلية العلامء  ،367/6وصحيح البخاري ،939/2
واملصنف البن أيب شيبة  ،352/4واملصنف لعبد الرزاق  ،323/8واملحىل البن حزم )532 /8
وخالصة القول أن من ذهب إىل املنع من عقد النكاح عرب وسائل التواصل احلديثة أنواع:
منهم من منع صورة التواصل عرب الرسائل املكتوبة والتي يصعب التوثيق فيها وهذه نميل إىل منعها أيض ًا صيانة
جلناب عقد النكاح وتعظيم أمره.
ومنهم من منع المتناع حصول الشهود كام ذكر جممع الفقه ،وهذا إن تحصور يف بعض وسائل التواصل الكتابية لكنه
منتف يف الوسائل املرئية.
جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل ما يوحي بعدم جواز إجراء عقود النكاح عرب وسائل التواصل احلديثة حيث
جاء يف قراره " :بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآالت االتصال
ونظرا إىل التطور الكبري الذي حصل يف وسائل االتصال وجريان العمل هبا يف إبرام العقود لرسعة إنجاز
احلديثة،
ً
تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود باخلطاب وبالكتابة وباإلشارة
املعامالت املالية والترصفات ،و باستحضار ما ّ
وبالرسول ،وما تقرر من أن التعاقد بني احلارضين يشرتط له احتاد املجلس -عدا الوصية واإليصاء والوكالة -وتطابق
اإلجياب والقبول ،وعدم صدور ما يدل عىل إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ،واملواالة بني اإلجياب والقبول
بحسب العرف.
قرر ما ييل:
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ً
أوال :إذا تم التعاقد بني غائبني ال جيمعهام مكان واحد ،وال يرى أحدمها اآلخر معاينة ،وال يسمع كالمه ،وكانت
وسيلة االتصال بينهام الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ،وينطبق ذلك عىل الربق والتلكس والفاكس وشاشات
املوجه إليه وقبوله.
احلاسب اآليل (احلاسوب) ،ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل َّ
ثان ًيا :إذا تم التعاقد بني طرفني يف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين ،وينطبق هذا عىل اهلاتف والالسلكي ،فإن
التعاقد بينهام يعترب تعاقدً ا بني حارضين ،وتطبق عىل هذه احلالة األحكام األصلية املقررة لدى الفقهاء املشار إليها يف
الديباجة.
ثال ًثا :إذا أصدر العارض ،هبذه الوسائل ،إجيا ًبا حمدّ د املدة يكون ملز ًما بالبقاء عىل إجيابه خالل تلك املدة ،وليس له
الرجوع عنه.
راب ًعا :إن القواعد السابقة ال تشمل النكاح الشرتاط اإلشهاد فيه ،وال الرصف الشرتاط التقابض ،وال السلم
الشرتاط تعجيل رأس املال.
خامسا :ما يتعلق باحتامل التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إىل القواعد العامة لإلثبات .واهلل أعلم( " .دورة
ً
املؤمتر السادس بجدة يف اململكة العربية السعودية من  23-17شعبان 1410هـ املوافق  20-14آذار (مارس)
1990م)
ومنهم من منع منه لكونه مظنة اخلداع والتالعب ونحسب هذا لدار اإلفتاء املرصية وهو ما عللت به اللجنة الدائمة
لإلفتاء باململكة (األحكام الفقهية لإلعالم اإللكرتوين ليارس الفقي )505
والذي يظهر يل ضعف هذا املأخذ أيض ًا ألن التوثيق واالحرتاز من التالعب مسألة غري مسألة صحة العقد يف ذاهتا
وعليه فاألوىل أن يقال بصحته مع رضورة أخذ احليطة واحلذر وعدم اللجوء إىل مثل هذه الوسائل إال عند احلاجة وقد
تبني عظم احلاجة إليها يف زمن جائحة كورونا حتى أصبحت املحاكم تعتمد خاصية نقل الفيديو فضال عن غريها.
والذي أظنه أن فتوى أهل العلم من هذه املجامع واللجان ستتغري مع تقدم تكنولوجيا االتصاالت احلديثة.
جاء يف جواب اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة
"س :2إذا توفرت أركان النكاح ورشوطه إال أن الويل والزوج كل منهام يف بلد ،فهل جيوز العقد تليفون ًّيا أو ال؟
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بعضا يف الكالم وإحكام حماكاة
نظرا إىل ما كثر يف هذه األيام من التغرير واخلداع ،واملهارة يف تقليد بعض الناس ً
جً :2
وكبارا ،وُياكيهم يف
صغارا
غريهم يف األصوات حتى إن أحدهم يقوى عىل أن يمثل مجاعة من الذكور واإلناث
ً
ً
ونظرا إىل
أصواهتم ويف لغاهتم املختلفة حماكاة تلقي يف نفس السامع أن املتكلمني أشخاص ،وما هو إال شخص واحد،
ً
عناية الرشيعة اإلسالمية بحفظ الفروج واألعراض ،واالحتياط لذلك أكثر من االحتياط لغريها من عقود املعامالت
 رأت اللجنة أنه ينبغي أال يعتمد يف عقود النكاح يف اإلجياب والقبول والتوكيل عىل املحادثات التليفونية؛ حتقي ًقاملقاصد الرشيعة ،ومزيد عناية يف حفظ الفروج واألعراض حتى ال يعبث أهل األهواء و َمن حتدثهم أنفسهم بالغش
واخلداع.و باهلل التوفيق ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم( ".جمموع فتاوى اللجنة الدائمة  91/18ابن
باز والعفيفي وابن غديان وابن منيع)
وهبذا يتبني أن عقد النكاح مشافهة بوسائل االتصال احلديثة يتمشى مع ما قرره الفقهاء من رشوط لصحة النكاح،
حيث يمكن أن يتم من خالل هذه الوسائل التلفظ باإلجياب والقبول ،واملواالة بينهام ،وسامع الشهود لإلجياب
والقبول ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء وممن انترص هلذا القول د .مصطفى الزرقا و د .وهبة الزحييل وغريمها وقد كتبت
،

بحوث معارصة كثرية تنترص هلذا القول.
(انظر :األحكام الفقهية لإلعالم اإللكرتوين د .يارس الفقي ( ،)510وبحث د .إبراهيم فاضل الدبو يف جملة املجمع،
عدد  ،٨٧٢ ،٨٦٧ /٢ ،٦اإلسالم وإجراء العقود بآالت التصوير احلديثة للدكتور حممد احلاج النارص ،٧٨٨ / ٦
ومستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق ألسامة عمر األشقر ص  ،١٠٩وحكم إبرام عقد الزواج عن طريق
الوسائل اإللكرتونية ملحمد بن ُيي النجمي منشور عىل موقع رسالة اإلسالم وبحث حول الزواج بواسطة التقنيات
املعارصة لعبد العزيز شاكر الكبيسبي منشور عىل موقع األلوكة)
ومما ُيسن التنبيه عليه كمخرج ملن ال يرى جواز استخدام مثل هذه التقنيات إجراء عقد الزواج بتوكيل من يقوم مقامه
يف اإلجياب والقبول وإجراء عقد النكاح إذا تعذر حضور أطراف العقد ،وذلك ملا رواه عروة عن أم حبيبة ريض اهلل
عنهاّ " :أهنا كانت حتت عحبيد اهلل بن جحش فامت بأرض احلبشة ،فزوجها النجايش النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم،-
وأمهرها عنه أربعة آالف ،وبعث هبا إىل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وآله وسلم  -مع رشحبيل بن حسنة" (رواه أبو
داود والنسائي)
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وهو رصيح الداللة عىل جواز التوكيل يف عقد النكاح وهذا باتفاق املذاهب األربعة وعامة الفقهاء.
قال ابن قدامة " :وجيوز التوكيل يف عقد النكاح يف اإلجياب والقبول ; ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم وكَّل عمرو بن
أمية ،وأبا رافع ،يف قبول النكاح له؛ وألن احلاجة تدعو إليه ،فإنه ربام احتاج إىل التزوج من مكان بعيد ،ال يمكنه السفر
إليه ،فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم تزوج أم حبيبة ،وهي يومئذ بأرض احلبشة.
وجيوز التوكيل يف الطالق ،واخللع ،والرجعة ،والعتاق ; ألن احلاجة تدعو إليه ،كدعائها إىل التوكيل يف البيع والنكاح"
(املغني )52/5
ف ا حلوكِيل َكتَرص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
و َقال ا حلك َ ِ
ف
َرص َ َ
اين" :النِّك ح
َاح ك ََام َينح َعقدح بِ َط ِر ِيق األَ َصا َلة َينح َعقدح بِ َط ِر ِيق النِّ َيا َبة بِا حل َوكَا َلة َو ِّ
َ ُّ
الر َسا َلة ألَ َّن ت َ ُّ
َاس ُّ
املح َوكِّل"( .بدائع الصنائع )231/2
(انظر أقوال املذاهب والفقهاء يف هذه املسألة:
يف مذهب احلنفية :الدر املختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين  ،69/3والبحر الرائق البن نجيم 150/3
ويف مذهب املالكية الرشح الكبري للدردير  ،216/2ومنح اجلليل لعليش 257/3
ويف مذهب الشافعية مغني املحتاج للرشبيني 218/2
ويف مذهب احلنابلة كشاف القناع للبهويت )463/3

 1.4فرع :ما حكم وقوع الطالق أو الخلع عبر هذه الوسائل؟
هذا املسألة متفرعة عام سبق ومدارها عىل توثيق صدور الطالق من الزوج أو الزوجة إذا خالعت زوجها وعليه نقول:
إذا كان عرب خاصية نقل الصوت والصورة وتأكد أن هذا الشخص هو من ُيق له رشع ًا إيقاع الطالق أو اخللع جاز
التطليق إذا توفرت رشوطه املعروفة.
وأما إذا كان عن طريق اهلاتف فالبد من توثيق صوت املتحدث ،قال ابن القاسم قلت ملالك :فالرجل يسمع جاره من
وراء حائط ،وال يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته؟ قال مالك :شهادته جائزة" (املدونة )93/2
فالصوت إذا وثق يكفي وال حاجة حلضوره ،وأما الكتابة فهنا ختتلف عن مسألة عقد النكاح كام ذكر د .نرص فريد
واصل مفتي مرص السابق بقوله" :إن الطالق خيتلف عن توثيق عقود الزواج ،ألن الطالق يصدر عن الفرد نفسه،
فمن املمكن أن يتم عن طريق اإلنرتنت أو املحمول ،ولكنه ُيتاج هو اآلخر إىل توثيق ،لتحقق الزوجة من طالقها،
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حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طالقها ،فإذا أنكر الزوج عملية الطالق التي متت عرب اإلنرتنت أو
املحمول تكون الورقة املوثقة واملشهود عليها واملرسلة هي إثبات عملية الطالق"( .نقله د .يارس الفقي عنه يف كتابه
األحكام الفقهية )526
وهذا التفريق صحيح يف هذا املوضوع ألنه إذا كتب بطالق امرأته يقع الطالق عىل الصحيح من كالم أهل العلم أن
الطالق ُيصل كتابة إذا نواه عند احلنفية والشافعية واحلنابلة وأكثرهم عىل أن يكون اللفظ رصُي ًا ،وأما املالكية فيقع
عندهم إذا كانت الكتابة مستبينة نوى أو مل ينو ،وصل إىل الزوجة أو مل يصل.
(راجع كالم فقهاء املذاهب :حاشية ابن عابدين احلنفي  ،246/3وحاشية الصاوي املالكي  ،568/2ومغني املحتاج
للرشبيني الشافعي  ،464/4واإلنصاف للمرداوي احلنبيل )230/22
وقد ذكرت دار اإلفتاء األردنية رشوط ًا ثالثة لوقوع الطالق كتابة عرب الوسائل احلديثة للتواصل وخالصتها؛ أن تكون
الكتابة مستبينة ،واضحة غري مقطعة ويمكن قراءهتا وفهمها بوضوح ،والثاين أن تكون مرسومة بمعنى كوهنا موجهة
إىل الزوجة بعينها واسمها والثالث التأكد أن الزوج هو من كتبها وأرسل هبا ،والرابع أن يكون الزوج حني كتابتها
خمتار ًا عاقالً .وهذا الذي ذهبت إليه دار اإلفتاء هو شبه حمل اتفاق بني الفقهاء املعارصين.
(انظر :موقع دار اإلفتاء األردنية عىل الشبكة ،ومستجدات فقهية ألسامة األشقر  ،112واألحكام الفقهية د .يارس
الفقي )533
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 .2المسألة الثانية :هل أحكام الخلوة تنطبق على وسائل التواصل
االجتماعي؟
أمجع العلامء عىل حتريم اخللوة باألجنبية عىل تفاصيل بينهم رمحهم اهلل يف بعض صورها .والدليل عىل حرمة ذلك من
القرآن والسنة:

َ ُ َ
ُ ُُ
ُُ
َ َ َ ُْ ُ ُ ذ َ َ ا َ ْ َُ ُ
وه ذن مِن َو َراءِ ح َ
اب ۚ ذٰل ِك ْم أ ْط َه ُر ل ِقلوبِك ْم َوقلوب ِ ِه ذن ۚ" (األحزاب )53
ِج
قال تعاىلِ" :إَوذا سأْلموهن متاًع فاسأل
ٍ

فهذا رصيح يف امتناع اخللوة وهذا حكم عام ليس بمختص بأزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم لتعليله بقوله "أطهر
لقلوبكم وقلوهبن" (انظر :أضواء البيان للشنقيطي )242/6
ويف الصحيحني عن ابن عباس عن النبي صىل اهلل عليه وسلم“ :ال خيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرم" وترجم
البخاري له يف صحيحه" :باب :ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم والدخول عىل املغيبة" .قال الصنعاين " :دل احلديث
عىل حتريم اخللوة باألجنبية وهو إمجاع" (سبل السالم )2057/5
قال صىل اهلل عليه وسلم " :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم منها فإن ثالثهام
الشيطان" (رواه أمحد).
وروى الشيخان عن عقبة بن عامر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال “ :إياكم والدخول على النساء ،فقال رجل
من األنصار :يا رسول هللا أفرأيت الحمو قال :الحمو الموت".
ففي هذا احلديث هني عن الدخول عىل النساء ،والدخول يعني اخللوة هبن والنهي يقتيض التحريم .مما يدل عىل حرمة
اخللو باملرأة األجنبية( .انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية  ،505/11وفيض القدير للمناوي  ،124/3ورشح النووي
عىل صحيح مسلم )154/14
ولبيان أحكام اخللوة عرب وسائل التواصل نبدأ ببيان معنى اخللوة وحدها يف اللغة والرشع.
اخللوة يف اللغة بمعنى االنفراد فيقال خال الرجل بصاحبه وإليه ومعه إذا انفرد به ،ومنه قوله تعاىل" :وإذا خلوا إىل
شياطينهم " (البقرة ،)14:واخللوة تأيت بمعن الفراغ كقوهلم خال لك اليشء وأخىل بمعنى فرغ ،وختليت بمعنى
تفرغت( .انظر :لسان العرب البن منظور .)310/2
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ويف الرشع هلا إطالقان ،اإلطالق األول يتعلق بمسألة اخللوة بني الرجل وامرأته وما يتعلق هبا من آثار كوجوب املهر
كامالً ،وهذه اخللوة عند بعض الفقهاء املقصود هبا اجلامع أو مقدماته وهم الشافعية والظاهرية.
وعند غريهم هي باملعنى اللغوي وهو مقصود البحث هنا بمعنى االنفراد وهي التي ال حائل فيها وال مانع من
االستمتاع كام قال احلنفية (بدائع الصنائع للكشاين  ،)292/2ويعرب املالكية عن ذلك بخلوة االهتداء .وبينها الشيخ
عبد الرمحن اجلزيري بقوله" :وخلوة االهتداء هي أن يوجد معها وحدها يف حمل ويرخي الستور عىل نوافذه أن كانت
ستور وإال فيكفي غلق الباب املوصل هلام بحيث ال يصل إليهام أحد .وسميت خلوة اهتداء ملا فيها من اهلدوء
والسكون ألن كل واحد منهام اهتدى لآلخر ويسكن له" (الفقه عىل املذاهب األربعة موقع املكتبة الشاملة)
وعليه فاخللوة املقصودة يف مسألتنا هنا بمعنى :انفراد رجل بامرأة أجنبية عنه بام حيمكّنه من االستمتاع هبا الحتجاهبام
عن الغري.
قولنا أجنبية :هي من ليست بزوجة وال ذات قرابة حمرمة للنكاح بسبب مباح أو نسب .ويدخل فيه كل امرأة سواء
كانت مشتهاة أو غري مشتهاه لكرب سن أو قبح عىل الصحيح من قويل العلامء.
انظر( :انظر بدائع الصنائع ج ،125/5فتح اجلواد ج 71/2وبجريمي عىل اخلطيب  324/3وحاشية البيجوري عىل
رشح ابن قاسم  ،99/2واإلنصاف للمرداوي  ،314/9وحاشية العدوي ج .422/2وحاشية ابن عابدين
ج ،368/6وهناية املحتاج  190/6وحاشية البجريمي عىل اخلطيب )314/3
بل منع احلنابلة املرأة من اخللوة باخليص واملجبوب ،ألن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال ال تزول من قلوهبم،
وال يؤمن التمتع بالقبل وغريها .وكذا ال يباح خلوة الرجل بالرتقاء من النساء هلذه العلة( .انظر اإلنصاف 22/8
وكشاف القناع ).16 ،13/5
وقيد إمكانية االستمتاع واالحتجاب عن الغري خيرج ما إذا انفردا يف مكان عام حيث يراهم الغري.
ّبي صىل اهلل عليه وسلم فخال هبا» ترجم اإلمام
فقد جاء يف صحيح
ّ
البخاري« :جاءت امرأة من األنصار إىل الن ّ
الرجل باملرأة عند النّاس"( .صحيح البخاري من
البخاري يف صحيحه هلذا احلديث بقوله“ :باب ما جيوز أن خيلو ّ
موقع اإلسالم ويب عىل الشبكة)
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قال احلافظ يف الفتح " :قوله (باب ما جيوز أن خيلو الرجل باملرأة عند الناس) أي ال خيلو هبا بحيث حتتجب أشخاصهام
عنهم بل بحيث ال يسمعون كالمهام إذا كان بام خيافت به كاليشء الذي تستحي املرأة من ذكره بني الناس .وأخذ
املصنف قوله يف الرتمجة " عند الناس " من قوله يف بعض طرق احلديث " فخال هبا يف بعض الطرق أو يف بعض
السكك " وهي الطرق املسلوكة التي ال تنفك عن مرور الناس غالب ًا"( .فتح الباري )333 /9
قال ابن مفلح يف كتابه الفروع" :اخللوة هي التي تكون يف البيوت أما اخللوة يف الطرقات فال تعد من ذلك".
()153/5
وجاء يف رشح الزركيش ملخترص اخلرقي احلنبيل " :إذا تقرر هذا فقول اخلرقي :وإذا خال هبا .معنى اخللوة أن خيلو هبا
بحيث ال ُيرضمها مميز مسلم ،ولو أنه أعمى أو نائم ،قاله ابن محدان يف رعايته" ()316 /5
ِ ِ ِ
جاء يف الفتاوى اهلندية " :واملحَك ح ِ
اخل حل َو حة َأ حن َيكحونَا آ َمن ح ِ
َري َع َل حي ِه َام بِغ ح ِ
َني ِمن ا ِّط َال ِع ا حلغ ح ِ
َري إ حذ ِ ِهن َامَ ،كالدَّ ِار،
َان ا َّلذي تَص ُّح فيه ح َ
َ
اح ٍد ،إ َذا َخ َال بِامر َأتِ ِه ِيف ا حلبي ِ
احدٌ بعدَ و ِ
َات ال َّث َال َث ِةَ ،أو حاألَربع ِة و ِ
ت  ...و ِيف ا حلبيوت ِ
وا حلبي ِ
ت حاألقىص ،ح
اب
إن كَان ح
َت حاألَ حب َو ح
َح
َح َ
ح حََ َ
حح
َ
َ َح
حَ
ِ ِ
ٍ ِ
َري ِ ٍ
ِ
ِ
اب
اخل حل َوةحَ ،وك ََذا َل حو َخ َال ِ َهبا ِيف َب حيت م حن َد ٍارَ ،ول حل َب حيت َب ٌ
استئ َحذانَ ،ال تَص ُّح ح َ
َم حفت َ
حوح ًةَ ،م حن َأ َرا َد َأ حن َيدح حخ َل َع َل حي ِه َام م حن غ ح ِ ح
َم حفت ٌ ِ
ِ
مها ِم حن املحَ َح ِار ِمَ ،أ حو حاألَ َجانِ ِ
ب َيدح حخ حل؛ َال ت َِص ُّح ح
اخلَ حل َو حة")305/1( .
َري ح َ
حوح يف الدَّ ار إ َذا َأ َرا َد َأ حن َيدح حخ َل َع َل حي ِه َام غ ح ح
وقيد االنفراد خيرج ما إذا كانوا مجاعة من النساء أو الرجال.
فأما خروج اخللوة من انفراد الرجل بأكثر من امرأة فهو ما ذهب إليه احلنفية إذا وجدت معها امرأة قادرة عىل الرعاية
واحلامية ،واملالكية ،والشافعية بقيد أن تكون معها امرأة ثقة ،ومنع منه احلنابلة.
(انظر :حاشية ابن عابدين ج  ،368/6ومغني املحتاج ج ،407/133/3وفتح اجلواد  68/2والفتاوى الكربى
للهيثمي  ،107/4وحاشية البجريمي عىل اخلطيب  320/3وحاشية البيجوري عيل ابن قاسم  ،102/2ومنتهى
اإلرادات البن النجار  ،154/2وحاشية العدوى )422/2
وأما إذا كانوا مجاعة من الرجال وامرأة واحدة فهذا حمل خالف واألكثر عىل املنع منه ال سيام إذا كان منهم شاب فهو
والشافعية ،واملشهور يف مذهب احلنابلة ،واجلواز هو قول عند احلنابلة واملالكية إال إذا كان منهم شاب فيحرم،
واحلنفية ظاهر كالمهم اجلواز.
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(انظر :مغني املحتاج للرشبيني  ،407/3اإلنصاف للمرداوي  ،314/9ومنتهى اإلرادات البن النجار ،154/2
وحاشية العدوى  ،422/2وحاشية ابن عابدين  ،368/6وجمموع فتاوى ابن تيمية )505/11
واستدل من قال باجلواز بام روى مسلم يف صحيحه من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه أن نفر ًا من
بني هاشم دخلوا عىل أسامء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي حتته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقال :مل أر إال فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إن اهلل قد برأها من ذلك" ،ثم قام
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل املنرب فقال" :ال يدخلن رجل بعد يومي هذا عىل مغيبة إال ومعه رجل أو اثنان".
قال النووي" :املغيبة هي التي غاب عنها زوجها واملراد غاب زوجها عن منزهلا سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب
عن املنزل وإن كان يف البلد..
ثم إن ظاهر هذا احلديث جواز خلوة الرجلني أو الثالثة باألجنبية ،واملشهور عند أصحابنا حتريمه فيتأول احلديث عىل
مجاعة يبعد وقوع املواطأة منهم عىل الفاحشة لصالحهم أو مروءهتم أو غري ذلك"( .رشح مسلم )155/14
قال القايض (أبو يعىل) تعليق ًا عىل هذا الوجه القائل بجواز خلوة الرجال باألجنبية "من عرف بالفسق منع من اخللوة
باألجنبية ،واألشهر التحريم مطلق ًا وذكره مجاعة إمجاع ًا" (اإلنصاف )314/9
واألرجح عندي أن اخللوة تنتفي بعدم االنفراد ومظنة االستمتاع املحرم من اجلامع ومقدماته ،وعليه األصل أن اخللوة
تنتفي بوجود أكثر من رجل إال إذا كانت اخللوة مظنة االستمتاع املحرم والقدرة عليه أو التواطأ عليه سواء من الرجال
أو النساء ،وذلك كأن خيتيل جمموعة من الشباب الفساق والبنات يف بيت للسهر والفاحشة فهذا ُيرم االجتامع عليه
وهم بمعزل عن الناس ومرأى منهم نسأل اهلل العافية.
وقيد االنفراد يلزم منه اجتامعهام يف مكان واحد وهذا خيرج االجتامع غري احليس كاهلاتف أو عرب الرسائل والتواصل
الكتايب ،كام يظن البعض أن املراسالت باإليميل أو احلديث عرب اهلاتف أو الزووم تكون خلوة إذا كانت بني رجل
وامرأة أجنبية عنه.
وهبذا نخلص إىل اآليت:
أوالً :اخللوة الرشعية ال تتحقق من خالل املراسالت الكتابة أو الصوتية أو النقل املبارش عن طريق الكامريا أو االنفراد
بامرأة يف عامل افرتايض.
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ثاني ًا :أن وجود أشخاص أثناء التواصل بني اجلنسني قطع ًا يمنع اخللوة.
ثالث ًا :املحادثة عرب خاصية نقل الصورة وانفرد الرجل باملرأة أو عرب خاصية الفضاء االصطناعي ( )Virtual Realityأو
اهلاتف تتعلق به أحكام النظر من غض البرص ،وعدم اخلضوع بالقول ،ال اخللوة.
رابع ًا :الواجب حني استخدام الوسائل احلديثة عدم تعريض املسلم نفسه ملا هو مظنة الفتنة فاحلكمة التي من أجلها
منعت اخللوة ومالمسة األجنبية ،والنظر إىل العورات أو األمر باحلجاب ،وقول املعروف مستلزمة للمنع من استخدام
تجوز فيها إال لقدر احلاجة.
هذه الوسائل إذا كانت الفتنة هبا غالبة وال حي ّ
ألن األصل أن كل ما كان سبب ًا للفتنة ينبغي حسم مادته ،وسد ذريعته .ودفع ما يفيض إليه إذا مل يكن منه مصلحة
راجحة( .انظر جمموع فتاوى ابن تيمية  ،370/28و ،419/15وبدائع الصنائع للكاساين )125/5
ذ َْ َ ذُ َُْ ُ َْ ْ َ
ذ ُ
ِين َ
آم ُنوا َال تَتذب ُعوا ُخ ُط َو ِ ذ ْ َ
قال اهلل تعاىل" :يَا َأ ُّي َها ذاَّل َ
حشاءِ
ان فإِنه يأمر بِالف
ان ۚ َو َمن يَتب ِ ْع خ ُط َو ِ
ات الشيط ِ
ات الشيط ِ
ِ
ُ
َ ُْ َ َََْ َ ْ ُ ذ َ َْ ُ
ك ْم َو َر ْ َ
ِنكم ام ِْن أَ َحد َأبَ ادا َو َلٰك ذِن ذ َ
اء َو ذ ُ
اَّلل َس ِم ٌ
اَّلل يُ َز اك َمن ي َ َش ُ
ْح ُت ُه َما َز َ ٰ
يع
كم
والمنك ِر ۚ ولوال فضل اَّللِ علي
ٍ
ِ
َعل ٌ
ِيم" (النور)21 :
"إن التعبري القرآين بلفظة خطوات هو من معجزات ألفاظ القرآن وفيه دالالت:
 أن اخلطوة مسافة قصرية ،وهكذا الشطان يبدأ باليشء اليسري. كلمة خطوات فيها داللة عىل أنه لن يقف عند أول خطوة يف املعصية ،بل هي خطة ستتبعها خطوات ،وسيئةستتبعها حتام سيئات.
 فيها رسم واضح املعامل لتدرج الشيطان يف غوايته :بدءا ببواعث املعصية يف النفس حتى السقوط فيها ثم االستمرارعليها ثم املداومة إىل املوت إال أن يعصم اهلل .فهو يبدأ غوايته بخطرة ،ثم فكرة ،ثم هم ،ثم عزم ،ثم فعل ،ثم عادة ،ثم
سلوك ،ثم جماهرة ،واخلامتة يعلمها اهلل وحده( ".مقال احذروا خطوات الشياطني يف موقع اسالم ويب)
َْ
ُ ذ َ َْ َ
ْ َ
وقال تبارك وتعاىل{ :ت ِلك ُح ُدود اَّللِ فال تق َربُوها} [البقرة ،]187:وقال عز وجل أيض ًاَ { :وال تق َربُوا الزنا}
[اإلرساء.]32:
وكم رأينا وبلغنا من مصائب وقعت بني صاحلني فض ً
ال عن الفاسقني بسبب التهاون بالتواصل مع غري املحارم عرب
وسائل التواصل ولذا جيب احلذر من التهاون يف هذا األمر وال سيام أن األذن والعني يصبان يف القلب واللسان يغرف
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منه وإذا مرض القلب أو فسد فاإلنسان عىل خطر عظيم ألنه مناط النجاة يوم القيامة ،قال تعاىل" :يوم ال ينفع مال
وال بنون * إال من أىت اَّلل بقلب سليم" (الشعراء )89-88 :وهو القلب الذي سلم من الشهوة والشبهة.
ويف الصحيحني من حديث النعامن بن بشري مرفوع ًا" :أال وإن يف اجلسد مضغة ،إذا صلحت ،صلح اجلسد كله ،وإذا
فسدت فسد اجلسد كله ،أال وهي القلب “ ،ويف "مسند اإلمام أمحد " عن أنس عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم ،-
قال" :ال يستقيم إيامن عبد حتى يستقيم قلبه “.
فليحذر الرجال والنساء من نزغات الشيطان وما يفيض إليه التواصل غري املنضبط بآداب الرشع وأحكامه بني اجلنسني
ََذ َ ُ ََ َ ذُ ُُ
اَّلل قلوبَ ُه ْم" [الصف.]5:
من إفساد القلب واهلل حذرنا بذكر خرب من قبلنا حيث قال" :فلما زاغوا أزاغ
ويف الصحيحني عن أيب حه َر حي َر َة ع ِ
النبي َص َّىل اهللح عليه وس َّل َم أنه قالَّ " :
َب َ
عىل ا حب ِن آ َد َم َح َّظ حه ِم َن الزِّ نَا ،أ حد َر َك
إن اهللََّ َكت َ
َن ِّ
وزنَا ال ِّلس ِ
ذلك ال حمَ َا َل َةَ ،ف ِزنَا ال َع ح ِ
ني النَّ َظ حرِ ،
ان املَنحطِ حق ،والنَّ حف حس َمتَنَّى و َت حشت َِهي ،وال َف حر حج حي َصدِّ حق َ
َ
ذلك حأو حيك َِّذ حب حه".
َ
خامس ًا :التواصل عرب الوسائل احلديثة وإن خال عن اخللوة املحرمة إال أنه قد تتعلق به أحكام أخرى وآداب رشعية
البد للمسلم من رعايتها ومنها:
 .1أن يكون التواصل للحاجة ،فال يكثر اإلنسان منه ويتبسط ويسرتسل.
 .2أن يكون التواصل من غري كشف للعورات.
 .3أن يكون الكالم باملعروف من غري خضوع أو بام ال يليق من تعليقات وصور ورسومات كإرسال قبالت،
ورسمة القلب أ ،الورد األمحر ونحوها مما ال ينبغي.
 .4إذا كانت هناك مظنة الفتنة فال بأس أن جيعال طرف ًا ثالث ًا يف املحادثة أمن ًا من الفتنة.
هذا وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 .3المسألة الثالثة :ما حكم وضع صورة للمرأة بحجابها للتعريف
بنفسها في وسائل التواصل؟ وما هي أحكام النظر المتعلقة
بوسائل التواصل.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وبعد،
وضع املرأة صورهتا يف وسائل التواصل االجتامعي حكمه خيتلف باختالف األحوال التي تكون عليها هذه الصورة.
األحوال التي تكون وضع الصورة حمرمة
أوالً :إذا كانت الصورة تظهر فيها عورة املرأة وكانت الصورة يطلع عليها الرجال أو مظنة اطالعهم عليها.
وذلك ألن املرأة مأمورة بسرت عورهتا عن الرجال األجانب ،كذلك لرجل مأمور بسرت عورته .كام جاء يف احلديث
الصحيح أنه حسئل :يا نبي اهلل عوراتنا ما نأيت منها وما نذر؟ قال :احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك،
قلت :فإذا كان القوم بعضهم يف بعض؟ قال :إن استطعت أال يراها أحد فال يرينها ،قلت :يا رسول اهلل فإذا كان أحدنا
خالي ًا؟ قال :فاهلل أحق أن يستحيا منه من الناس" (رواه أمحد)
وكذلك فإنه ﷺ ملا رأى رجل من الصحابة قد كشف فخذه قال" :غط فخذك فإن الفخذ عورة " (رواه الرتمذي)
َ
َ َ ُّ َ ذ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ
ْ
َ َ ََْ َ ْ
ِْي َعليْ ِه ذن م ِْن َجالبِيب ِ ِه ذن ذل ِك أدَن أن ُي ْع َرف َن
جك وبنات ِك ون ِساءِ المؤ ِمن ِْي يدن
قال تعاىل" :يا أيها انل ِِب قل ِألزوا ِ
فَ َال يُ ْؤ َذ ْي َن َو ََك َن ذ ُ
ورا َرح ا
اَّلل َغ ُف ا
ِيما" [األحزاب]59 :

ذ
َ
َ َ ُ ْ َ ََ ُ ذ ذ َ َ َ َ َْ َ َْ ْ ْ َ ُ ُ ذ ََ ُ ُ ذ َ َ ُ ْ َ َ
ِين زِين َت ُه ذن إِال ِلِ ُ ُعوْل ِ ِه ذن
ْضبن ِِبم ِرهِن لَع جيوب ِ ِهن وال يبد
و قال تعاىل " :وال يبدِين زِينتهن إِال ما ظهر مِنها وْل ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ َ
أ ْو آبَائ ِ ِه ذن أ ْو آبَاءِ ُب ُعوْل ِ ِه ذن أ ْو أبْ َنائ ِ ِه ذن أ ْو أبْ َناءِ ُب ُعوْل ِ ِه ذن أ ْو إِخ َوان ِ ِه ذن أ ْو بَ ِِن إِخ َوان ِ ِه ذن أ ْو بَ ِِن أخ َوات ِ ِه ذن أ ْو ن َِسائ ِ ِه ذن أ ْو
َ ََ َ ْ ََْ ُُ ذ َ ذ َ َْ ُ
َ
ا
ْ َْ َ ا َ َ ا ْ ذ َ َ ْ
ََ َ
ات الن َِساءِ َوال
الطف ِل اَّل
ِن
م
ة
ِ
ب
ر
اْل
وِل
ِين ل ْم َيظ َه ُروا لَع ع ْو َر ِ
الرجا ِل أوِ ِ
ِ
ري أ ِ
ما ملكت أيمانهن أوِ اْلابِعِْي غ ِ
ِ
َ
َ ْ
ْضبْ َن بأَ ْر ُجلِه ذن ِْلُ ْعلَ َم َما ُُيْف َ
ِْي م ِْن زِينت ِ ِه ذن " [النور]31 :
ي ِ ِ
ِ
واختلف العلامء هل هذا يشمل الوجه أم ال؟

AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

25

بسيون
أ.د .وليد
ي

نوازل اجتماعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل الحديثة

واخلالف يف هذا مشهور ،فذهب الشافعية واحلنابلة يف الصحيح عندهم إىل وجوب سرت الوجه وهو قول عند املالكية،
ويف املقابل املشهور عند املالكية واحلنفية جواز كشف الوجه واليدين وهو رواية عند احلنابلة وقول عند املالكية
واألحناف زادوا كشف القدمني.
ولكن ال خالف بني العلامء أن غري القواعد من النساء ُيرم عليهن كشف الشعر والنحر والساعد واألرجل وغري ذلك
من أجزاء البدن.
(انظر :روضة الطالبني للنووي  ،21/7وهناية املحتاج للرميل  ،187/6وكشاف القناع للبهويت  ،266/1واإلنصاف
للمرداوي  ،55/20والفروع البن مفلح  ،186/8ومواهب اجلليل  ،499/1ورشح اخلريش عىل خمترص خليل
للجصاص ( ،)245/5أحكام القرآن للكيا اهل َ َّرايس ( ،)350/4وأحكام القرآن البن العريب
 ،247/1أحكام القرآن
َّ
املالكي  ،616/3وتفسري الطربي جامع البيان  ،261/17وتفسري البيضاوي ( ،)238 ،104/4أضواء البيان
ِّ
للشنحقيطي ( ،)245 - 243/6تفسري ابن كثري ( ،)45/6وأحكام القرآن للقرطبي )227/14
َ ُ َ
ُ ُُ
ُُ
َ َ َ ُْ ُ ُ ذ َ َ ا َ ْ َُ ُ
وه ذن م ِْن َو َراءِ ح َ
اب ذل ِك ْم أ ْط َه ُر ل ِقلوبِك ْم َوقلوب ِ ِه ذن" [األحزاب]53 :
ِج
وقال تعاىلِ" :إَوذا سأْلموهن متاًع فاسأل
ٍ
(انظر :أضواء البيان ِّ
للشنحقيطي  ،245 - 243/6وأحكام القرآن للقرطبي .)227/14
قال احلافظ ابن عبد الرب "أمجع العلامء عىل أن سرت العورة فرض واجب باجلملة عىل اآلدميني .....الذي عليه فقهاء
األمصار باحلجاز والعراق أن عىل املرأة احلرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وختمر رأسها؛ فإهنا كلها عورة
إال وجهها وكفيها ،وأن عليها سرت ما عدا وجهها وكفيها ".
(االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك كله
باإلجياز واالختصار )201 -196 – 2
ثاني ًا :أن تكون الصورة مظهرة ملفاتن املرأة يف وضعيتها وهيئتها أو فيها من التغنج والتكرس والتميع ما يستميل قلب
من يراه ،ولو كان اجلسد مستور ًا ،أو تكون الصورة بلباس ضيق ،أو شفاف.
وقد حكى إمام احلرمني اتفاق املسلمني عىل منع النساء من التربج والسفور وترك التنقب( .انظر :هناية املطلب يف
دراية املذهب للجويني )31/12
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ومما شاع يف هذا الزمان حتى من بعض األخيار وضع صورة املرأة بكامل زينتها يف يوم زواجها عىل اإلنستغرام أو
السناب أو الفيس بووك وغريها من وسائل التواصل.
وأحيان ًا وهي ترقص أو تقبل زوجها ونحو ذلك مما ال يشك مسلم يف حتريمه.
ُْ َ
َ َ
ُ
َب ْ
َب َج ٱلْ َ
وِل َوأَق ِْم َن ٱ ذ
لصلَ ٰو َة َو َءات َ
ج َن تَ َ ُّ
ِك ذن َو َال تَ َ ذ
ِْي ٱ ذلز َك ٰو َة َوأَط ِْع َن ٱ ذ َ
جٰ ِهل ذِيةِ ٱأل ٰ
َّلل
قال تعاىلَ " :وق ْرن ِِف ُب ُيوت
َ َ ُ َُ ذ َ ُ ُ ذُ ُ ْ َ َ ُ ُ ا ْ َ َ ْ َ ْ
ْ
ت َويُ َط اه َر ُك ْم َت ْطه ا
َ
ريا" (األحزاب )33
ي
ِل
لرجس أهل ٱ ِ
ِ
ِ
ورسوَلۥ ۚ إِنما ي ِريد ٱَّلل ِْلذهِب عنكم ٱ ِ
قال ابن كثري يف تفسريه" :قال جماهد :كانت املرأة خترج متيش بني يدي الرجال ،فذلك تربج اجلاهلية
وقال قتادة( :وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل) يقول :إذا خرجتن من بيوتكن  -وكانت هلن مشية وتكرس وتغنج -
فنهى اهلل عن ذلك
وقال مقاتل بن حيان( :وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل) والتربج :أهنا تلقي اخلامر عىل رأسها ،وال تشده فيواري
قالئدها وقرطها وعنقها ،ويبدو ذلك كله منها ،وذلك التربج ،ثم عمت نساء املؤمنني يف التربج" ()353/3
واليوم عرب وسائل التواصل خترج املرأة فتكون يف حمارض الرجال األجانب عنها بينهم من خالل صورها عىل وسائل
التواصل بام هو أعظم من امليش يف جمالسهم وأنديتهم ويف الطرقات واألسواق.

ْ ُ ْ
ُ اْ ْ َ
ات َيغضض َن م ِْن
و إذا حرمت الرشيعة الرضب باألرجل من أجل استاملة الرجال إليها  ،كام قال تعاىلَ " :وقل ل ِل ُمؤمِن ِ
ذ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ذ َ َ ُ ْ َ ََ ُ ذ ذ َ َ َ َ َْ َ َْ ْ ْ َ ُ ُ ذ ََ
َأب ْ َ
لَع ُج ُيوبه ذن َو َال ُيبْد َ
ٰ
ِين
ِن
ه
ر
م
ِب
ن
ب
ْض
ْل
و
ا
ه
ِن
م
ر
ه
ظ
ا
م
ال
إ
ن
ه
ت
ين
ز
ِين
د
ب
ي
ال
و
ن
ه
وج
ر
ف
ن
ظ
ف
ح
ي
و
ِن
ه
ار
ص
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ذ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
زِين َت ُه ذن إِال ِلِ ُ ُعوْل ِ ِه ذن أ ْو آبَائ ِ ِه ذن أ ْو آبَاءِ ُب ُعوْل ِ ِه ذن أ ْو أبْ َنائ ِ ِه ذن أ ْو أبْ َناءِ ُب ُعوْل ِ ِه ذن أ ْو إِخ َوان ِ ِه ذن أ ْو بَ ِِن إِخ َوان ِ ِه ذن أ ْو بَ ِِن
ُ
َ َ َ ذ َْ َ ذ َْ َ ََ َ ْ ََْ ُ
ان ُه ذن أَو اْلذابع َ
الر َجال أَو ِا
الط ْفل ذاَّل َ
ِْي َغ ْري أوِل ْاْل ْربَةِ م َِن ا
ِين ل َ ْم َي ْظ َه ُروا َ َ ٰ
لَع
أخوات ِ ِهن أو ن ِسائ ِ ِهن أو ما ملكت أيم
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ََ َ ْ
َ ذ َُ ُ َ ذ َ ا َ ْ ْ َ َ ذ ُ
ْضبْ َن بأَ ْر ُجلِه ذن ِْلُ ْعلَ َم َما ُُيْف َ
َع ْو َر ِ ا َ
ِيعا أيُّ َه ال ُمؤم ُِنون ل َعلك ْم
ِْي مِن زِينت ِ ِهن ۚ وتوبوا إِىل اَّللِ َج
ات الن ِساءِ وال ي ِ ِ
ِ
ُْ
َ
تفل ُِحون" (النور)31:
قال ابن كثري" :وقوله( :وال يْضبن بأرجلهن ْلعلم ما ُيفْي من زينتهن) كانت املرأة يف اجلاهلية إذا كانت متيش يف
الطريق ويف رجلها خلخال صامت  -ال يسمع صوته  -رضبت برجلها األرض ،فيعلم الرجال طنينه ،فنهى اهلل
املؤمنات عن مثل ذلك .وكذلك إذا كان يشء من زينتها مستورا ،فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي ،دخل يف هذا
النهي" ()353/3
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وأخرج الرتمذي عن ميمونة بنت سعد ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :الرافلة يف الزينة يف غري أهلها كمثل
ظلمة يوم القيامة ،ال نور هلا».
ثالث ًا :إذا كانت الصورة عبارة عن أفتار (صورة كرتونية) لكنها متثل حقيقة ما عليه املرأة كأن يكون شعرها أصفر
فتجعله يف الصورة أصفر وبعضه يظهر وُيجم العورات املغلظة ويبدي مفاتن املرأة .وذلك ألن وصف املرأة لألجنبي
ال جيوز وهو خالف املقصود من احلجاب.
ٍ ِ
ِ
يض اهللَّح َعنح حهَ ،ق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي َص َّىل اهللح َع َل حي ِه َو َس َّل َم" :الَ
والدليل عىل ذلك ما رواه البخاري َع حن َع حبد اهللَِّ حب ِن َم حس حعود َر َ
ِ
ارش املَ حر َأ حة املَ حر َأةََ ،ف َتنح َعت ََها لِزَ حو ِج َها َك َأ َّن حه َينح حظ حر إِ َل حي َها "
حت َب ح

وبوب عليه النووي رمحه اهلل يف "رياض الصاحلني" بقوله" :باب النهي عن وصف حماسن املرأة لرجل ،إال أن ُيتاج
ّ
إىل ذلك لغرض رشعي كنكاحها ونحوه"
وقال ابن قدامة " :فام كان من الشعر يتضمن هجو املسلمني ،والقدح يف أعراضهم ،أو التشبيب بامرأة بعينها،
واإلفراط يف وصفها ،فذكر أصحابنا أنه حمرم .وهذا إن أريد به أنه حمرم عىل قائله ،فهو صحيح( " ...املغني / 14
.)165
والوصف بالرسم أبلغ من الكالم بال ريب.
األحوال التي تكون وضع صورة املرأة فيها بني الكراهة أو اإلباحة
وجتمل ،ال سيام إذا كان الغرض
 أن تظهر املرأة وجهها وكفها فقط عند من يرى جواز كشفهام من غري تزين ّمنها التعريف كصورة طبيبة املستشفى أو املحارض ونحو ذلك.
 أن تظهر صورة للمرأة من بعيد ال تظهر معها تفاصيل جسدها ،أو تكون بصحبة أوالدها وأهلها ونحوذلك.
 أال تظهر الصورة إال ملحارمها وبعض النساء ممن تثق فيهن أال يطلعن عليها الرجال األجانب. أن تكون هناك صورة أفتار (صورة كرتونية) ال تصف عورهتا من جهة اللون أو احلجم كام توجد صور ملرأةحمجبة أو للوجه فقط ونحو ذلك.
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 أن تكون املرأة من القواعد من النساء وقد ظهرت صورهتا من غري تربج بزينة .لقول اهلل تعاىل" :و القواعدمن النساء الالىت ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غري متَبجات بزينة وأن
يستعففن خري لهن واَّلل سميع عليم " (النور )60 :قال القرطبي" :قال قوم :الكبرية التي أيست من
النكاح لو بدا شعرها فال بأس" (تفسري القرطبي  ،)309/12و قال احلافظ ابن كثري يف تفسريهَ " :و َق حو حل حه:
ا
َْ
الض َّح ح
اك :حه َّن ال َّل َو ِايت ا حن َق َط َع َعن ححه َّن
﴿ َوالق َواع ُِد م َِن الن َِساءِ﴾ َق َال َس ِعيدح حب حن حج َب حري ،و حم َقاتل حب حن َح َّيانَ ،و َق َتا َدةحَ ،و َّ
َ
ََ
َ َْ ُ َ َ ا
ِ
ِ
ِ
َشوف إِ َىل التَّزح ِويجِ ﴿ ،فليْ َس َعليْ ِه ذن
الالىت ال يرجون ن ِكاحا﴾ َأ حيَ :مل ح َي حب َق َهل ح َّن ت ُّ
احل حي حض َو َيئ حس َن م َن ا حل َو َلدِ ﴿ ،
حَ
َُ ٌ َ ْ َ َ
َ
ري ُم َت َ ا َ
اب ُه ذن َغ ْ َ
ض ْع َن ث َِي َ
ِ
احل َرجِ ِيف الت ََّس ُّ ِرت ك ََام ع ََىل غ ح ِ
َري َها ِم َن
جناح أن ي
َبج ٍ
ات ب ِ ِزين ٍة﴾ َأ حيَ :ل حي َس َع َل حي َها م َن ح َ
ِ
النِّس ِ
اء( ".تفسري القرآن العظيم النور 60 :عىل موقع الباحث القرآين عىل الشبكة).
َ
وعىل كل حال فاألوىل عندي االبتعاد عن نرش الصور الشخصية لعموم الناس قدر اإلمكان ،ونحن يف زمان ابتيل فيه
الناس بالولع بنرش صورهم وخصوصياهتم لعموم الناس حتى أصبح مما تعم به البلوى نسأل اهلل السالمة والعافية.

فرع عن هذه املسألة:
 3.1ما حكم النظر إلى صور النساء المنشورة عبر وسائل التواصل ،أو صور الرجال من
قبل النساء؟
واجلواب عن هذه املسألة فيه تفصيل:

 3.1.1أوالً :حكم نظر الرجل إلى المرأة األجنبية.
إذا كانت هذه املرأة من القواعد من النساء التي جيوز هلن التخفف من احلجاب
ات املحَ َحا ِر ِم( .انظر :كشاف القناع / ٥
جاز النظر إليها .وذلك ألَ َّن َما َح حر َم النَّ َظ حر ألَ حجلِ ِه َم حعدح و ٌم ِيف ِج َهتِ َهاَ ،ف َأ حش َب َه حت َذ َو َ
 ،١٣وروضة الطالبني  ٢٤ / ٧والبدائع )١٢١ / ٥
س َعنحهن ،إذ ال يذهب لِلرج ِ ِ
اعدح بِ َذلِ َك ِالن ِ ِ
قال القرطبي " :إِنَّام حخص ا حل َقو ِ
يح َهل ح َّن َما َمل ح حي َب حح
ال ف ِيه َّنَ ،ف حأبِ َ
ِّ َ
حرصاف حاألَ حن حف ِ ح َّ
َ
َّ
َ
َ

َري ِهن ،و حأ ِز َيل َعنحهم حك حل َف حة التَّح ُّف ِ
ِ
ظ املحت ِحع ِ
ب َهل ح َّن( ".اجلامع ألحكام القرآن )309/19
َ
لغ ح ِ َّ َ
ح ح
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َُْ ُْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ْ
َ
ذ
ِ
ف َع حن ِعك ِحر َم َة ع ِ
َن ا حب ِن َع َّب ٍ
ح
َ
َ
َ
اس َت حثنَى ِم حن َذلِكَ
اس﴿ :وقل ل ِلمؤمِن ِ
ات يغضضن مِن أبصارِهِن﴾ اآل َية [النُّور ]٣١ :فن ََسخَ ،و ح
ا
َْ
َ َْ ُ َ َ
ِك ا
﴿ َوالق َواع ُِد م َِن الن َِساءِ
احا﴾ حاآل َي َة
الالىت ال يرجون ن
ِ
احلن ِ
وق و َأ َثر حِ
ِ
ِ ِ
ِ
َان َ ِ
يك ِيل حي َق حال َل حه " :حم حسلِ ٌم"َ ،وك َ
السدِّ ُّي :ك َ
رش ٌ
َّاء
الس َ ح
َان َم حو ًىل ال حم َر َأة حح َذ حي َف َة حب ِن ا حل َي َامنَ ،ف َجا َء َي حو ًما إِ َىل ُّ
و َق َال َّ

ِ
ِ ِ
حت
ت َذلِ َكَ .ف َق َال :إِ حن ِشئ َ
رب ِين َأ َّن حه َخ َضب َر حأ َس َم حو َالتِ ِه َ -و ِه َي ا حم َر َأ حة حح َذ حي َف َة َ -ف َأ حنك حَر ح
ِيف َيدهَ ،ف َس َأ حل حت حه َع حن َذل َكَ ،ف َأ حخ َ َ
ِ
ِ
ب َر حأ َس ِك؟ َف َقا َل حت:
َأ حد َخ َلت َحك َع َل حي َها؟ َف حق حل حتَ :ن َع حمَ .ف َأ حد َخ َلني َع َل حي َهاَ ،فإِ َذا ا حم َر َأ ٌة َجلِي َل ٌةَ ،ف حق حل حت :إِ َّن حم حسلِ ًام َحدَّ َثني َأ َّن حه َخ َّض َ
الال ِيت َال يرج َ ِ
َنعم يا بنَي ،إِ ِّين ِمن ا حل َقو ِ
اع ِد َّ
َاحاَ ،و َقدح َق َال اهللَّح ِيف َذلِ َك َما َس ِم حع َت( .انظر تفسري ابن كثري آية النور
ون نك ً
َح ح
َ َ
َ ح َ ح َّ
 60عىل موقع الباحث القرآين)
قال ابن قدامة" :العجوز التي ال يشتهى مثلها ،ال بأس بالنظر إىل ما يظهر منها غالبا ،لقول اهلل تعاىل :والقواعد من
النساء الالىت ال يرجون نكاحا ـ اآلية ،قال ابن عباس ،يف قوله تعاىل" :قل للمؤمنْي يغضوا من أبصارهم ...وقل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"(النور ،)31-30:قال :فنسخ واستثنى من ذلك" :والقواعد من النساء الالىت
ال يرجون نكاحا"(النور ،)60 :ويف معنى ذلك الشوهاء التي ال تشتهى( ".املغني )102/7

ب أن يلحق بِا حل َع حج ِ
هذا وقد ذهب احلنابلة يف الصحيح عندهم يف املحَ حذ َه ِ
وز كحل َم حن الَ ت ححشت ََهى ِيف َج َو ِاز النَّ َظ ِر إِ َىل ا حل َو حج ِه
اص ًة .ونقل ابن مفلح يف الفروع عن شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز النظر من املرأة التي ال تشتهى ،إىل ما يظهر غالبا.
َخ َّ
الشافِ ِع َّي ِة  -إِ َىل إِ ححل ِ
اق ا حل َع حج ِ
الشا َّب ِة؛ ألَ َّن َّ
وز بِ َّ
ايل ِ -م َن َّ
الش حه َو َة الَ َتن َحضبِ حطَ ،و ِه َي حمَ َل ا حل َو حط ِء( .انظر :روضة
و َذ َه َ
َ
ب ا حل َغزَ ِ ُّ
الطالبني  ،٢٤ / ٧ومطالب أويل النهى  ١٤ / ٥واملوسوعة الفقهية الكويتية)
وأما إذا مل تكن من القواعد من النساء فالعلامء خمتلفون يف ذلك تبع ًا الختالفهم يف حتديد عورة املرأة.
دو وحتريمه مرتَّب عنده ـ يعني اإلمام مالك ًا ـ عىل جواز النظر أو حتريمه،
قال ابن القطان الفايس املالكي " :جواز ال حب ِّ
فكل موضع له فيه جواز النظر ،فيه إجازة البدو" (إحكام النظر يف أحكام النظر بحاسة البرص )182
القول األولُ :يرم النظر إىل بدن املرأة مطلق ًا إال لرضورة أو حاجة كالتقايض والبيع والرشاء والتطبب ونحو ذلك.
ومن منع من هذا منع منه من جهتني:
األوىل كون بدن املرأة كله عورة عىل الرجال األجانب والنظر إىل العورة حمرم.
والثاين كونه حمل الفتنة ومظنتها فيحرم النظر إىل بدهنا.
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ملا رواه الرتمذي أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :املرأة عورةٌ ،إذا خرجت استرشفها الشيطان"
أرض عىل الرجال ِمن النساء"
ويف الصحيحني يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم" :ما
ح
تركت بعدي فتن ًة َّ
مطمع" (رواه البيهقي يف الشعب )126/2
قال ابن مسعود ريض اهلل عنه" :ما من نظرة إال وللشيطان فيها
ٌ
وعن العالء بن زياد قال " :ال تتبع برصك حسن ردف املرأة فإن النظر جيعل الشهوة يف القلب " (أخرجه ابن أيب الدنيا
يف كتابه الورع ص)68
قال شمس الدين ابن قدامة" :فأما نظر الرجل إىل األجنبية من غري سبب فيحرم عليه النظر إىل مجيعها يف ظاهر كالم
أمحد( "..الرشح الكبري ألبن أيب عمرو املقديس )63/20
وقال النووي" :وُيرم نظر فحل بالغ إىل عورة حرة كبرية أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة ،وكذا عند األمن
عىل الصحيح" (منهاج الطالبني )204
وقال أيض ًا[“ :الرضب] األول :نظر الرجل إىل املرأة ،فيحرم نظره إىل عورهتا مطلقا ،وإىل وجهها وكفيها إن خاف
فتنة .وإن مل خيف ،فوجهان ،قال أكثر األصحاب ال سيام املتقدمون :ال ُيرم ،لقول اهلل تعاىل( :وال يبدين زينتهن إال
ما ظهر منها) [األحزاب ]31 :وهو مفرس بالوجه والكفني ،لكن يكره ،قاله الشيخ أبو حامد وغريه .والثاينُ :يرم،
قاله االصطخري وأبو عيل الطربي ،واختاره الشيخ أبو حممد ،واإلمام (أبو املعايل) ،وبه قطع صاحب (املهذب)
والروياين ،ووجهه اإلمام باتفاق املسلمني عىل منع النساء من اخلروج سافرات ،وبأن النظر مظنة الفتنة ،وهو حمرك
للشهوة ،فالالئق بمحاسن الرشع ،سد الباب فيه ،واإلعراض عن تفاصيل األحوال ،كاخللوة باألجنبية " (روضة
الطالبني )21/7
القول الثاين :جواز النظر إىل الوجه والكفني إذا حأمنت الفتنة عند من يرى أهنام ليسا من العورة .ويضاف القدمني عند
من ال يرى أهنام عورة كام رواه احلسن بن زياد عن أيب حنيفة ،وذكره الطحاوي ،وهو قول بعض فقهاء املالكية ،وقد
عللوا ذلك بأن املرأة كام تبتىل بإبداء وجهها يف املعاملة مع الرجال وبإبداء كفيها يف األخذ والعطاء ،فإهنا تبتىل بإبداء
قدميها ،وربام ال جتد اخلف يف كل وقت( .انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية باب النظر)
قال الكاساين" :فال ُيل النظر لألجنبي من األجنبية احلرة إىل سائر بدهنا إال الوجه والكفني ،إال أن النظر إىل مواضع
الزينة الظاهرة ـ وهي الوجه ،والكفان ـ خص فيه بقوله تعاىل :وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها ـ واملراد من الزينة
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مواضعها ،ومواضع الزينة الظاهرة :الوجه ،والكفان ،فالكحل زينة الوجه ،واخلاتم زينة الكف ،وألهنا حتتاج إىل البيع
والرشاء ،واألخذ والعطاء ،وال يمكنها ذلك عادة إال بكشف الوجه ،والكفني ،فيحل هلا الكشف ،وهذا قول أيب
حنيفة" (بدائع الصنائع )121/5
قال املرداوي يف اإلنصاف " :قال الشيخ تقي الدين رمحه اهلل هل ُيرم النظر إىل وجه األجنبية لغري حاجة رواية عن
اإلمام أمحد يكره وال ُيرم.
وقال ابن عقيل ال ُيرم النظر إىل وجه األجنبية إذا أمن الفتنة انتهى.
قلت وهذا الذي ال يسع الناس غريه خصوصا للجريان واألقارب غري املحارم الذين نشأ بينهم وهو مذهب
الشافعي( ".اإلنصاف )55/20
وال شك أن اليوم يف زماننا هذا أصبح األمر أكثر شيوع ًا وأصعب حترز ًا فهو مما عمت به البلوى يف زماننا ،ولكن
ليحرص املسلم عىل عدم استدامة النظر.
وهنا تنبيه مهم ليس كل من يقول بأن الوجه والكفني ليسا بعورة جييز النظر إليهام ألن األمر بغض البرص يكون لكونه
حمل الفتنة كام يكون بسبب العورة ولو مل تكن فتنة.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :واهلل سبحانه قد أمر يف كتابه بغض البرص وهو نوعان :غض البرص عن العورة ،وغضه
عن حمل الشهوة.
فاألول كغض الرجل برصه عن عورة غريه ،وأما النوع الثاين من النظر كالنظر إىل الزينة الباطنة من املرأة األجنبية،
فهذا أشد من األول ،كام أن اخلمر أشد من امليتة والدم وحلم اخلنزير ،وعىل صاحبها احلد  ...ألن هذه املحرمات ال
تشتهيها النفوس كام تشتهى اخلمر" (انظر :جمموع الفتاوى )414/15
ولذا ترى املالكية يقولون بعدم جواز النظر مع كونه ليس بعورة ومن ذلك قول حممد ميارة املالكي" :وعورة احلرة مع
الرجل األجنبي مجيع بدهنا إال الوجه والكفني فليسا بعورة ،وحتريم النظر إليهام إنام هو خلوف الفتنة ،ال لكوهنام عورة"
(الدر الثمني مليارة املالكي )260
تنبيه :هناك من يرى التفريق بين النظر إلى صورة الشيء المنعكسة وبين النظر إليها مباشرة .وعليه فهذه
الصور في وسائل التواصل مثلها كمثل انعكاس الصورة في المرآة والماء وقد أجاز بعض الفقهاء النظر إلى
العورة إذا كان كذلك وال يأخذ حكم النظر المباشر إلى العورة .وال شك أن هذا القول ضعيف .فالنظر إلى
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ْ
أكانت صورة ً فوتوغرافية ،أو في مجلة ،أو على شاشة التلفاز ،أو نحو ذلك
صورة المرأة األجنبية ،سواء
ضا النطباعِ تلك الصورة اآلثم ِة في قلب الناظر ،فيفسد القلب بذلك.
سببٌ في االفتتان بها ،وسببٌ أي ً
يحر ُم ذلك؛ ِلما يترتب
وقد سئل شي ُخنا ابن باز رحمه هللا عن حكم النظر إلى صور النساء في المجالت ،فقالُ :
ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ ُّ
ع َّم ْ
ِْي َيغضوا [ ﴾...النور].30 :
ت كل النساء؛ ُمصورات وحقيقيات؛ ﴿قل ل ِلمؤ ِمن
عليه ِمن الفتنة ،وألن اآلية َ
وجاء يف املوسوعة الفقهية الكويتيةَ ":ن َظر الرجل إِ َىل املحَر َأ ِة َعن َط ِر ِيق املحَ ِ
اء َواملحِ حر ِآة:
ح
ح َّ ح
ح
َ - ١٥ن َظر الرجل إِ َىل صور ِة ما الَ َُيِل النَّ َظر إِ َىل َعينِ ِه ِمن املحَر َأ ِة األَجنَبِي ِة َأ َشار إِ َىل حك ِحم ِه بع حض ا حل حف َقه ِ
اءِ ،م حن َذلِ َك َما
َ
َح
ح
ح َّ
ح
ح َّ ح
َ
َ ح
ح
ح َ َ
َذك ََر حه ا حب حن عَابِ ِدي َنَ ،ح حي حث نظر الرجل إىل صورة ما ال ُيل النظر إىل عينه من املرأة األجنبية أشار إىل حكمه بعض
الفقهاء ،من ذلك ما ذكره ابن عابدين  ،حيث قال مل أر ما لو نظر إىل األجنبية من املرآة أو املاء ،وقد رصحوا يف حرمة
املصاهرة بأهنا ال تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء ألن املرئي مثاله ال عينه  ،بخالف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه،
ألن البرص ينفذ يف الزجاج واملاء فريى ما فيه  ،ومفاد هذا أنه ال ُيرم نظر األجنبية من املرآة أو املاء ،إال أن يفرق بأن
حرمة املصاهرة بالنظر ونحوه شدد يف رشوطها ،ألن األصل فيها احلل  ،بخالف النظر ،ألنه إنام منع منه خشية الفتنة
والشهوة  ،وذلك موجود هنا ،ورأيت يف فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خالفا بينهم ورجح احلرمة بنحو ما
قلناه  ،وقال الرميل من الشافعية شارحا لقول النووي يف املنهاج وُيرم نظر فحل بالغ إىل عورة حرة أجنبية  ،خرج
مثاهلا ،فال ُيرم نظره يف نحو مرآة ،كام أفتى به مجع ،ألنه مل يرها  ...ما مل خيف فتنة" (موقع املوسوعة عىل الشبكة)
تنبيه :قال ابن القطان الفايس املالكي" :كل ما ال جيوز للرجل أن ينظر إليه من املرأة ال ُيل النظر إليه من وراء ثوب
رقيق ال يسرت حجم عظامها وصور حلمها ،مثل أن ينظر إىل حلق عجيزهتا أو إىل هنود ثدييها وما شابه ذلك ،ألن هذا
نظر نحسبه يؤدي من الفتنة ما يؤدي إليه النظر بغري ساتر وقريب ًا منه فامتنع" (إحكام النظر ص)411-410 :
وهذا يف زمانه رمحه اهلل فكيف لو رأى زماننا وما فيه من الثياب التي جتعل املرأة أكثر فتنة هبا مما لو نزعتها.

 3.2وهنا فرع آخر :هل يجوز النظر إلى الصور الكرتونية التي تشبه صور النساء وفيها
إبراز مفتنهن حتى أن بعض هذه الصور الكرتونية تكون مقاربة جداً للحقيقة،
وفي بعض األحيان تكون صوراً وأفالماً فيما يعرف باإلنماشين؟
الذي يظهر يل أن هذه الصور للنساء ومفاتنهن إذا كانت أفالم وصور أو يف الواقع اخليايل ذات طابع جنيس أو فيها
إبراز للمفاتن وإثارة للشهوة وهذا كثري يف بعض ألعاب الفيديو فيحرم النظر إليها واللعب هبا أو اختاذها عشيقة يف

AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

33

بسيون
أ.د .وليد
ي

نوازل اجتماعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل الحديثة

مواقع اخليال االفرتايض ،بل ورد إيل سؤال من أحد األئمة عن مسألة عرضت له من أحد الشباب أن هناك عىل أحد
مواقع الواقع االفرتايض من يعرض إماء للبيع للمعارشة!!
واحلرمة تقع من جهة أن العلة يف األمر بغض البرص هو غضه عام يكون فتنة وليس عورة فقط كام سبق تقريريه ،وهذا
ظاهر هنا .و ال شك أن الرشيعة جاءت بجعل اإلنسان مسيطر ًا عىل شهواته ال مسري ًا هبا ،و إىل كبح مجاحها و ليس
البحث عن طرق إلطالق العنان هلا  ،فالشهوة ال سيام شهوة اجلنس كالنار كلام زدهتا ما هو من جنسها زادت و
عظمت و كلام أوردت عليها ما ليس من جنسها كاملاء انطفأت و انحرصت ،و لذا مل يأذن النبي صىل اهلل عليه و سلم
للشاب بالزنا ألنه لن يذهب شهوة اجلامع من قلبه بل أمر الشباب بالصيام و هذا باب عظيم األمهية يف فقه النفوس و
متعلقاهتا .قال الشاطبي " :املقصد األصيل من وضع الرشيعة يف هذه األحكام ،إخراج املكلف عن داعية هواه حتى
يكون عبد ًا هلل اختيار ًا كام هو عبدٌ هلل اضطرار ًا" (املوافقات )2/2
فإذا خلت الصور الكرتونية عن هذا فال حرج من النظر إليها لكوهنا ليست عورة آدمي وال مظنة الفتنة فتبقى عىل
أصل احلل.

 3.3فرع :في حكم النظر إلى المخنثين من الرجال والمتشبهين بالنساء.
املخنثني يف زماننا أنواع خمتلفة -وال حول وال قوة إال باهلل:-
فهناك من الرجال من يلبس مالبس النساء ويتشبه هبن ولكن الذكورة بادية عليه فهذا ال يأخذ حكم اخلنثى يف الفقه،
بل حكمه حكم الذكور ولكن إن كان الناظر إليه مما خيشى عىل نفسه الفتنة وجب غض البرص عنه ،ويف هذا آثار عن
السلف يف غض البرص عن األمرد ،وكيف كان حمل فتنة أقوام من الناس.
ذكر شيخ اإلسالم أنه ُيرم النظر بشهوة إىل النساء ،واملردان ومن استحله كفر إمجاعا( .االختيارات ص)290
و قد ذكر البيهقي و غريه مرويات كثرية يف هذا الباب منها :ما رواه البيهقي يف الشعب عن بعض التابعني قال" :كانوا
يكرهون أن ُيد الرجل النظر إىل الغالم اجلميل ،وروى أيض ًا عن بعض التابعني" :ما أنا بأخوف عىل الشاب الناسك
من َس حبع ٍ
ضار من الغالم األمرد يقعد إليه" ،وروى عن احلسن بن ذكوان قال" :ال جتالسوا أوالد األغنياء فإن هلم
صور ًا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى " ،وروى عن عبد اهلل بن املبارك أنه قال :دخل سفيان الثوري احلامم،
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فدخل عليه غالم صبيح ،فقال" :أخرجوه؛ فإين أرى مع كل امرأة شيطان ًا ،ومع كل غالم بضعة عرش شيطان ًا" (انظر
شعب اإليامن للبيهقي  ، 285-284/7و جمموع الفتاوي )374/15
ومنهم من هو خنثى مشكل ،ومنهم املتحولني جنسي ًا بعمليات جراحية وهرمونات ال يكاد يفرق الناظر بينه وبني
املرأة ،فهذا عىل الصحيح ال جيوز النظر إليه ويعامل يف أحكام النظر معاملة املرأة.
وأما املرأة املتشبهة بالذكور فتعامل كاملرأة وال جيوز النظر إليها ،وإذا غريت جنسها وبدت عليها عالمات الذكورة
واختفت معامل األنوثة وليست حم ً
ال للشهوة فيجوز النظر يف هذه احلالة ،كام جوز بعض الفقهاء النظر إىل غري املشتهاة
من النساء وإىل أن اخلنثى إذا غلب عليه الشبه بالرجال عومل بأحكامه يف النظر.
جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية:
طَ ،فيعتَرب مع النِّس ِ
ِ
َري ِه إِ َلي ِه بِاألَحو ِ
اخلنح َثى يعامل ِيف َن َظ ِر ِه إِ َىل غ ِ ِ
اء َر حج ً
ال َأ حو
ح َ
َريه َو ِيف َن َظ ِر غ ح ِ ح
" َذ َه َ
حح َح َ َ َ
ح
ور ا حل حف َق َهاء إِ َىل َأ َّن ح ح ح َ َ
ب حمج ححه ح
ِ
ِ
الشافِ ِع َّي ِة ِيف األَ َص ِّح َو ح
ب ح
احلَن َِف َّي ِة َو َّ
احلَنَابِ َل ِةَ ،و حم حس َتنَدح حه حم
الر َجال ا حم َر َأ ًة َأ حو حم َراه َق ًةَ ،و َه َذا حه َو َم حذ َه ح
َرب َم َع ِّ
حم َراه ًقاَ ،و َي حعت َ ح
اإلباح ِة ،و حمها موجود ِ
ِ ِ
ِ
اخلحنح َثى املح حشكِل لِت ََس ِ
احل حظ ِر َو َس َب ِ
اجتِ َام ِع َس َب ِ
ان ِيف ح
احتِ َامل
اوي ح
ب َِ َ َ َ َ ح ح َ
وب األَ حخذ بِاألَ حح َوط عنحدَ ح
حو حج ح
ب حَ
ِِ
احتِ َامل ك حَونِ ِه حأ حن َثى.
ك حَونه َذك ًَرا َم َع ح
ِ
آخر ي َقابِل األَصح ،و حهو َأ َّنه يستَصح ِ ِ
ولِ َّ ِ ِ ِ
الصغ َِرَ ،ف حي َعا َمل بِ َام ك َ
الصغ َِر،
َان حي َعا َمل بِه ِيف ِّ
ب فيه ححك ححم ِّ
َ َّ َ َ ح ح ح ح َ ح
لشافع َّية َق حو ٌل َ ح ح
َ
ولِ حلحنَابِ َل ِة َقوالَ ِن َ ِ
اخلنح َثى:
آخ َران ِيف حح حك ِم ح ح
ح
َ َ
حومل كَالرجل ،وإِ حن ت ََشبه بِ حأ حن َثى ع ِ
األَولَ :أ َّنه كَالرجل .وال َّث ِاينَ :أ َّنه إِ َذا ت ََشبه بِ َذك ٍَر ع ِ
حومل كَاملحَ حر َأ ِة"( .انظر :حمجَع األَ حهنحر / ٢
َّ َ
َّ ح َ
َّ َ
ح
ح َّ ح َ
َّ
َ ،٧٣٠ ،٧٢٩و َم حغنَى املح ححتَاج َ ،١٣٢ / ٣و َر حو َضة ال َّطالِبِنيَ َ ،٣٧٥ - ٣٧٤ / ٥و ِهنَا َية املح حح َتاجِ َ ،١٩٥ / ٦وك ََّشاف
ا حل ِقنَاع ِ ،٣٠٩ / ١
اإلن َحصاف َ ،٢٧ / ٨و َم َطالِب حأ ِ
ويل الن َُّهى )١٧ / ٥

 3.3.1ثانياً :حكم نظر المرأة إلى الرجال عبر وسائل التواصل.
إذا كان النظر إىل عورة الرجل أو كان بشهوة من غري رضورة أو حاجة فهو حمرم عند مجاهري العلامء ،ولذا بوب
البخاري يف صحيحه حلديث عائشة ونظرها للحبشة بقوله" :باب نظر املرأة إىل احلبش ونحوهم من غري ريبة".
حرموه.
إال أن للحنفية قول إنه يكره النظر إىل ما سوى العورة حتى إذا كان مظنة الشهوة خالف ًا للجمهور الذين ّ
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ِ ِ
ِ ِ
احلن َِف َّي ِة  ،كام َو َر َد ِيف كِت ِ
احل َس ِن
جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتيةَ ..." :و ِيف حم َقابِل َّ
َاب األَ حصل حمل َح َّمد حب ِن ح َ
الصحيحِ عنحدَ ح َ
َأ َّنه يستَحب لِ حلمر َأ ِة َأ حن َتغ َّحض برص َها عَام ِسوى ا حلعور ِة ِمن الرجل إِ َذا عَلِم حت و حقوع َّ ِ
ب ع ََىل َظن َِّها َذلِ َك َأ حو
الش حه َوة َأ حو َغ َل َ
َ ح َ
َ ح َ َ َّ ح
َّ َ
ح ح ح َ ُّ َ ح
َ َ َ
ِ ِ
َّت فِ ِ
احلَا َل ِة َيك ح
يه ،بِ َم حعنَى َأ َّن َن َظ َر َها ِيف َه ِذ ِه ح
الر حجلَ ،فإِ َّن َن َظ َر حه إِ َىل َما َُيِل َل حه النَّ َظ حر
َشك ح
حون َمك ححر ً
وها َو َل حي َس حمح ََّر ًما ،بِخالَف َّ
َان مع َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ب ع ََىل َظن ِِّه حو حقوع َحهاَ ،أ حو َش َّك ِيف َذلِ َكَ ،و َو حج حه ا حل َف حر ِق بِ َح َس ِ
ب
الش حه َوةَ ،أ حو َغ َل َ
ُي حر حم إِ َذا ك َ َ َ
إِ َل حيه م َن املحَ حر َأة بِدح ون َش حه َوة َ ح
الشهو َة ع ََىل النِّس ِ
اء غَالِ َب ٌة" (انظر موقع املوسوعة عىل الشبكة)
َه َذا ا حل َق حول َأ َّن َّ ح َ
َ
أما النظر إىل غري عورة الرجل وبدون شهوة أو مل يكن مظنة الفتنة للمرأة فهو جائز عىل الصحيح عندي من أقول أهل
العلم كام سيأيت تفصيله.
ت مع
وقد دل عليه عمل الصحابة يف زمان النبي صىل اهلل عليه وسلم ومن ذلك قول أم عطية نسيبة بنت كعبَ " :غزَ حو ح
ِ
ٍ
ر ِ
هلم ال َّط َعا َمَ ،و حأ َد ِاوي اجلَ حر َحىَ ،و َأ حقو حم َ
عىل
سول اهللِ َص َّىل اهللَّح عليه َو َس َّل َم َس حب َع َغزَ َواتَ ،أ حخ حل حف حه حم يف ِر َحاهل حم ،ح
فأصن حَع ح
َ
املَ حر َض"(مسلم) وهذا يستلزم النظر إليهم.
قال احلافظ يف الفتح " :ويقوي اجلواز استمرار العمل عىل جواز خروج النساء إىل املساجد واألسواق واألسفار
منتقبات لئال يراهن الرجال  ،ومل يؤمر الرجال قط باالنتقاب لئال يراهم النساء  ،فدل عىل تغاير احلكم بني الطائفتني ،
وهبذا احتج الغزايل عىل اجلواز فقال  :لسنا نقول إن وجه الرجل يف حقها عورة كوجه املرأة يف حقه بل هو كوجه
األمرد يف حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن مل تكن فتنة فال  ،إذ مل تزل الرجال عىل ممر الزمان
مكشويف الوجوه والنساء خيرجن منتقبات  ،فلو استووا ألمر الرجال بالتنقب أو حمنعن من اخلروج" (فتح الباري
)337/9
وعورة الرجل حمل خالف بني الفقهاء فذهب األحناف إىل أن ما حتت الرسة إىل الركبة عورة وتدخل فيه الركبة ال
الرسة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ويرى املحَالِكِي حة ِيف املحَ حشه ِ ِ
جيوزح
الر حجل بِالن حِّس َب ِة لِ َّلر حجل َما َب ح َ
ح
َّ
الر حك َبةَ ،و َع َل حيه َفإِ َّن ا حل َفخ َذ ع حَو َر ٌة الَ َ ح
الرسة َو ُّ
ور عنحدَ حه حم َأ َّن ع حَو َر َة َّ
َََ
ني ُّ َّ
ِ
النَّ َظر إِ َليها ِيف املحَ حشه ِ ِ
ُي حر حم َوإِن ََّام حيك َحر حهَ ،و ِقيل :حيك َحر حه ِعنحدَ َم حن حي حس َت حح َيى ِمنح حه
ح
ح حَ
ور عنحدَ حه حمَ ،وقيل :الَ َ ح
ِ
ِ
وذهب َّ ِ ِ
احلنَابِ َل حة ِيف املحَ حذ َه ِ
الر حجلَ ،وإِن ََّام ا حل َع حو َر حة َما َب حينَ حه َام َف َق حط.
الرس َة َل حي َستَا م َن ا حل َع حو َرة ِيف َّ
ب إىل َأ َّن ُّ
الشافع َّي حة َو ح َ
الر حك َب َة َو ُّ َّ
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ويف رواية عند احلنابلة أن الفخذ ليس بعورة وإنام العورة هي السوءتان وما حوهلام فقط( .انظر تفصيل هذه األقوال يف
بدائع الصنائع  ،٢٩٦١ / ٦ومغني املحتاج  ،١٢٩ / ٣والرشح الصغري  ،٣٨٨ / ١واملغني البن قدامة ،٤١٣ / ١
).٤١٤

 3.3.2وهذه مذاهب الفقهاء في حكم نظر المرأة إلى الرجل األجنبي.
قال النووي " :الرضب الرابع :نظر املرأة إىل الرجل ،وفيه أوجه .أصحها :هلا النظر إىل مجيع بدنه إال ما بني الرسة
والركبة .والثاين :هلا نظر ما يبدو منه يف املهنة فقط .والثالث :ال ترى منه إال ما يرى منها .قلت :هذا الثالث ،هو
األصح عند مجاعة ،وبه قطع صاحب (املهذب) وغريه ،لقول اهلل تعاىل" :وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"
ولقوله  -صىل اهلل عليه وسلم" :أ فعمياوان أنتام ،أليس تبرصانه” احلديث ،وهو حديث حسن - .واهلل أعلم " (روضة
الطالبني )22/7
ِ
الر حجل بِالن حِّس َب ِة لِ َ
وجاء يف املوسوعة الفقهية " :ح
أل حجنَبِ َّي ِة.
اخ َت َل َ
ف ا حل حف َق َها حء ِيف ع حَو َرة َّ
ِ
الر حك َب ِة إِ حن َأ ِمن حَت ع ََىل َن حف ِس َها ا حل ِف حتنَ َة.
احلن َِف َّي حة َأ َّن َهلَا النَّ َظ َر إِ َىل َما عَدَ ا َما َب ح َ
الرسة إِ َىل ُّ
َف َ َريى ح َ
ني ُّ َّ
ِ ِ
اف ِعنحدَ َأ حم ِن ا حل ِف حتن َِة.
الر حجل ِم حن حمَ َحر ِم ِه َو حه َو ا حل َو حج حه َواألَ حط َر ح
واملحَالك َّي حة َي َر حو َن َأ َّن َهلَا النَّ َظ َر إِ َىل َما َي َرا حه َّ

ُ
ون َهلَا النَّ َظ َر إِ َىل َما حه َو ع حَو َر ٌة َوإِ َىل َما حه َو غ حَري ع حَو َر ٍة ِمنح حه ِم حن غ ح ِ
َري َس َب ٍ
ال حجيِيزح َ
الشافِ ِع َّي حة َف َ
َأ َّما َّ
ب  ،بِدَ لِيل ع ححمو ِم آ َي ِةَ { :وقل
ح
ُْ ْ َ َ ْ ُ ْ
ت حأم س َلم َة ر ِ
ض َن م ِْن َأب ْ َصاره اَِن} ،و بِدَ لِ
يض اهللَّح َعن َحها َقا َل حت حكن ححت ِعنحدَ َر حسول اهللَِّ َص َّىل اهللَّح
و
ر
ا
م
يل
ات يغض
ح
ل ِلمؤمِن ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ِ
َ
ِ
َع َلي ِه وس َّلم و ِعنحدَ ه ميمو َن حةَ ،ف َأ حقبل ابن حأم م حكتحو ٍم و َذلِ َك بعدَ َأ حن حأ ِمرنَا بِ حِ
احت ِ
احل َج ِ
َج َبا ِمنح حه
اب َف َقال َص َّىل اهللَّح َع َل حيه َو َس َّل َم :ح
َح
َ
ح
َ ح ح ِّ َ
ح َ َ َ َ ح َحح
ِ
ِ
ِ
ِ
رصانِ ِه.
رصنَا َوالَ َي حع ِر حفنَا؟ َف َقال النَّبِ ُّي َص َّىل اهللَّح َع َل حيه َو َس َّل َمَ :أ َف َع حم َي َاوان َأ حنت َحامَ ،أ َل حست َحام حت حب َ
َف حق حلنَاَ :يا َر حسول اهللَِّ َأ َل حي َس َأع َحمى الَ حي حب ح
(أخرجه أبو داود ،والرتمذي)
ِ
احلنَابِ َل ِة حجيِيزح َن َظر املحَر َأ ِة إِ َىل ما َليس بِعور ٍة ِمن األَجنَبِيِ ِ ِ ِ ،
ِ ِ
يض اهللَّح َعن َحها ك َ
َان َر حسول
َ ح َ َ ح َ َ ح ِّ َ
َ ح
الراج حح عنحدَ ح َ
َوا حل َق حول َّ
حلديث عَائ َش َة َر َ

ِِ
ِ
احل َب َش ِة َي حل َع حب َ
ون ِيف املحَ حس ِج ِد( .البخاري ومسلم) "( .املوسوعة
رت ِين بِ ِر َدائهَ ،و َأنَا َأ حن حظ حر إِ َىل ح َ
اهللَِّ َص َّىل اهللَّح َع َل حيه َو َس َّل َم َي حس ح ح
الفقهية الكويتية -عورة -موقع املوسوعة عىل الشبكة)
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُي حر حم َع َل حي َها النَّ َظ حر
ُي حر حم َع َل حي َهاَ ،وإِن ََّام َ ح
الر حجل َو َك َّف حيه َو َقدَ َم حيه َوالَ َ ح
وهناك قول عند احلنابلة َأ َّن حه حيك َحر حه ل حل َم حر َأة َأ حن َتنح حظ َر إِ َىل َو حجه َّ
ال ِم َأ حمحَدَ  ،وا حل َق ِ
ِ
ين ،وا حعتَربه َظ ِ
إِ َىل َما ِس َوى َذلِ َكَ ،و حه َو ح
اه َر َك َ
اختِ َي حار َّ
ايض أيب يعىل( .انظر :اإلنصاف
َ
الش حيخِ تَق ِّي الدِّ ِ َ َ َ ح
للمرداوي )26/8
وقريب من هذا القول ما ذهب إليه بعض احلنفية وهو وجه عند الشافعية واملالكية أن للمرأة البالغة أن تنظر من
األجنبي عنخها ما ينظره الرجل من ذوات حمارمه أو ما جرت العادة بظهوره عند املهنة( .انظر :حاشية الدسوقي
 ،215/1مغني املحتاج  ،214/4رد املحتار )371/6
واألظهر قول اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو قول عند الشافعية ال سيام عند املتأخرين منهم (انظر مغني
املحتاج للخطيب .)214/4
وعمدة من قال بتحريم النظر أو كراهته حديث أم سلمة َقا َل حت :حكن ححت ِعنحدَ رس ِ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَّح َع َل حي ِه َو َس َّل َم َو َم حي حمو َن حة
َ ح
ِ
َف َأ حقب َل ابن حأم م حكتحو ٍم حتَّى د َخ َل َع َلي ِه ،و َذلِ َك بعدَ َأ حن َأمرنَا بِ حِ
احل َج ِ
ابَ ،ف َق َال َر حس ح
اح َت ِج َبا ِمنح حه.
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَّح َع َل حيه َو َس َّل َم :ح
َح
ح َ
َ َ
ََ
َ ح ح ِّ َ
ِ
ِ
ِ
َف حق حلنَاَ :يا َر حس َ
رصانِ ِه" (أبو داود والرتمذي
رصنَا َو َال َي حع ِر حفنَا؟ َق َالَ :أ َف َع حم َي َاوان َأ حنت َحام ،أ َل حست َحام حت حب َ
ول اهللََِّ ،أ َل حي َس َأع َحمى َال حي حب ح
والنسائي)
والعلامء هلم فيه توجيهان:
األول :ضعف احلديث ،فقد انكره اإلمام أمحد وُيي بن معني كام ذكره الدار قطني (العلل  )176/5واحلديث معلول
برواية نبهان القريش املخزومي موىل أم سلمة ومكاتبها وهو خمتلف عليه واحلفاظ كأمحد وابن أيب حاتم والذهبي وابن
حزم والبيهقي وابن عبد الرب والنسائي وغريهم عىل تضعيفه ال سيام إذا تفرد وخالف( .انظر :إرواء الغليل ،210/6
والسلسلة الضعيفة لأللباين )900/12
والتوجيه اآلخر أن هذا خاص بأمهات املؤمنني أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم ولذا قال أبو داود يف سننه عند إيراد
خاصة ،وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ":اعتدي
احلديث" :هذا ألزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم ّ
عند ابن أم مكتوم ،فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده" (سنن ايب داود )204/6
قال ابن قدامة" :وُيتمل أن حديث نبهان خاص ألزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم كذلك قال أمحد وأبو داود ،قال
األثرم :قلت أليب عبد اهلل :كان حديث نبهان ألزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم خاصة ،وحديث فاطمة لسائر الناس؟
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قال :نعم .وإن حقدّ ر التعارض فتقديم األحاديث الصحيحة أوىل من األخذ بحديث مفرد ،يف إسناده مقال" (املغني
 )507/9وقد ذكر هذا الوجه أيض ًا الطحاوي احلنفي يف رشح مشكل اآلثار.)265/1( .
وهذا الوجه يف اجلمع عندي ليس بالقوي ملعارضته حديث عائشة يف إذن النبي صىل اهلل عليه وسلم هلا رؤية احلبشة
يعلبون ،واحلديث يف الصحيحني ،فكيف حيعارض هذا وغريه كثري بمثل رواية نبهان؛ ولذا أحسن بدر الدين العيني
حني قال" :ال يعمل بحديث نبهان؛ ملعارضته األحاديث الثابتة" (عمدة القاري )216/20
والناظر يف كالم الفقهاء والعلامء عموم ًا وتعليالهتم يوجب احلذر من التهاون بإطالق النظر ال سيام النظر إىل العورات
وما كان سبب ًا للفتنة.
فكيف يستحل مسل ًام من الرجال النظر يف وسائل التواصل اليوم إىل النساء وهن شبه عاريات ،وهن يبدين مفاتنهن
ويقمن بالرقص واللعب والتغنج وغري ذلك مما تعج به مقاطع التك توك واإلنستغرام واليوتيوب وحسابات كثرية يف
توتر.
وكذلك املرأة املسلمة العفيفة تغض برصها وال تديم النظر إىل الرجال ومفاتنهم ومتابعة أخبارهم وكثري من هذه
الصور يظهر فيها الرجال عوراهتم ويقومون بام يثري الغرائز ،فالواجب عدم التهاون بمثل هذا.
ولذا إذا ظهرت هذه املقاطع فجاءة فيجب عليه أن يرصف برصه ويقوم بإلغائها وحجبها وال جيوز له متابعة حساب
يظهر مثل هذه املقاطع ،واألوىل به دفع اشرتاك مايل إذا استطاع ملنع ظهور الدعاية حفظ ًا لقلبه وعينه من هذه الصور
واملناظر املحرمة فهي أوىل باحلفظ من املال الزائد عن احلاجة.
َ
ْ ََ َْ ُ ُُ َ َ َ َ َ
ُ ا ْ ُ ْ َ ُ ُّ
وج ُه ْم ذل ِك أ ْزك
ِْي َيغضوا م ِْن أب ْ َصارِهِم ويحفظوا فر
و ليستحرض املسلم يف هذا الباب قول اهلل تعاىل " :قل ل ِلمؤ ِمن
َ
ذ
ذ ََ َْ ْ َ ُُ َ ُ ذ ََ ُْ َ َ
ْ ُ ْ
ْ َ َ ُ اْ ْ َ
ل َ ُه ْم إ ذن ذ َ
اَّلل َخب ٌ
ِين زِين َت ُه ذن إِال
ات َيغضض َن م ِْن أب ْ َصارِهِن ويحفظن فروجهن وال يبد
ري ب ِ َما يَصن ُعون َوقل ل ِل ُمؤمِن ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ُ ُ ذ َ َ ُ ُ ذ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ذ ذ ُ َ ذ َ ْ َ ذ َ ْ َ ُ ُ َ ذ َْ
َ
َ
ْضبن ِِبم ِرهِن لَع جيوب ِ ِهن وال يبدِين زِينتهن إِال ِلِ ُعوْل ِ ِهن أو آبائ ِ ِهن أو آباء بعوْل ِ ِهن أو
ما ظهر مِنها وْل ِ
ََْ ذ َْ ََْ ُُ َ ذ َْ ْ
َْ ذ َْ َ َ َ َ ذ َْ َ ذ َْ َ ََ َ ْ ََْ ُ
ان ُه ذن أَو اْلذابع َ
خ َوانِه ذن أَ ْو بَ
ِْي
م
ي
أ
ت
ك
ل
م
ا
م
و
أ
ن
ه
ائ
ِس
ن
و
أ
ن
ه
ِ
ت
ا
و
خ
أ
ِن
ب
و
أ
ن
ه
ِ
ن
ا
و
خ
إ
ِن
ِ ِ
أبنائ ِ ِهن أو أبناء بعوْل ِ ِهن أو إ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُْ ْ َْ َ ا َ َ ا ْ ذ َ َْ َ ْ َ ُ ََ
ا َ ََ َ ْ
ْضبْ َن بأَ ْر ُجلِه ذن ِْلُ ْعلَ َم َما ُُيْف َ
لَع َع ْو َ
ِْي
ي
ال
و
اء
ِس
الن
ات
ر
الطف ِل اَّلِين لم يظهروا
ِ
الرجا ِل أوِ ِ
ِ ِ
ِ
ري أو ِِل ِ
غ ِ
اْلربةِ مِن ِ
َ ذ َ ا َ
ْ ْ َ َ ذ ُ ُْ
َ
َ
ُ
مِن زِينت ِ ِه ذن َوتوبُوا إِىل اَّللِ َجِيعا أ ُّي َها ال ُمؤم ُِنون ل َعلك ْم تفل ُِحون"[ :31-30النور].
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وقوله عليه الصالة والسالم لعيل بن أيب طالب فيام رواه ابن بريدة عن أبيه " :يا عيل ال تتبع النظرة النظرة فإن لك
األوىل وليست لك اآلخرة " (رواه أبو داود والرتمذي)
وحديث جرير بن عبد اهلل قال" :سألت النبي صىل اهلل عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال :ارصف برصك" (رواه مسلم)
قال أبو حاتم" :األمر برصف البرص أمر حتم عام ال ُيل وهو مقرون بالزجر عن ضده وهو النظر إىل ما حرم"
(صحيح ابن حبان )383 / 12
ِ
ِ ٍ
ري  -ريض اهلل عنه َ -أ َّن َر حس َ
ول اهللِّ ّ
الر حج ِل
اخلدح ِّ
وحديث َأ ِيب َسعيد ح ح
الر حج حل إِ َىل ع حَو َرة َّ
صىل اهلل عليه وس ّلم َق َال" :الَ َينح حظ حر َّ
ب ا حلو ِ
ِ
ِ
والَ املحَر َأ حة إِ َىل عَور ِة املحَر َأ ِة ،والَ ي حف ِيض الرج حل إِ َىل الرج ِل ِيف َثو ٍ ِ ٍ
اح ِد".
ب َواحدَ ،والَ حت حفيض املحَ حر َأ حة إِ َىل املحَ حر َأة ِيف ال َّث حو ِ َ
ح
َّ ح
َّ ح
حَ ح َ ح
َ
ح
رواه مسلم.
فإذا حهني عن النظر إىل عورة من هو من جنسك فالنظر إىل عورة اجلنس اآلخر حمرمة من باب أوىل (انظر :املفهم
للقرطبي )596/1
وعن ابن عباس قال :ما رأيت شيئ ًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم" :إن اهلل كتب عىل ابن
آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة فزنا العني النظر وزنا اللسان املنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك
كله أو يكذبه"( .أخرجه الشيخان)
وعن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال " :اضمنوا يل ست ًا أضمن لكم اجلنة اصدقوا إذا حدثتم
وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم " (أخرجه أمحد)
من أجل ذلك كثر تنبيه العلامء عىل خطورة إطالق النظر وعدم غض البرص؛ فالنظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى
فيه أشد وأكثر وال يكاد يقدر عىل االحرتاس منه.
(انظر :التفسري الكبري للرازي  ،178 / 23وفيض القدير للمناوي )65 / 4
وعن عبد اهلل بن مسعود قال " :حفظ البرص أشد من حفظ اللسان " (أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه الورع رقم
ص.)62
حلرقات فريى العبد ما ليس قادر ًا عليه
قال ابن القيم " :من آفات النظر إىل املحرم أنه يورث احلرسات ،والزفرات ،وا ح
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وال صابر ًا عنه ،وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما ال صرب لك عنه وال عن بعضه وال قدرة لك عليه ،وقد قيل :إن
حبس اللحظات أيرس من دوام احلرسات" (اجلواب الكايف)106
ُيسن مراجعتها وهذا خمترص هلا فيام
وذكر ابن القيم فوائد جليلة لغض البرص يف كتابيه إغاثة اللهفان واجلواب الكايف ح
ذكره يف كتابه العظيم اجلواب الكايف:
"ويف غض البرص عدة منافع:
أحدها :أنه امتثال ألمر اهلل الذي هو غاية سعادة العبد يف معاشه ومعاده ،وليس للعبد يف دنياه وآخرته أنفع من امتثال
أوامر ربه تبارك وتعاىل ،وما سعد من سعد يف الدنيا واآلخرة إال بامتثال أوامره ،وما شقي من شقي يف الدنيا واآلخرة
إال بتضييع أوامره.
الثانية :أنه يمنع من وصول أثر السهم املسموم الذي لعل فيه هالكه إىل قلبه.
الثالثة :أنه يورث القلب أنسا باهلل ،ومجعية عىل اهلل ،فإن إطالق البرص يفرق القلب ويشتته ويبعده من اهلل ،وليس عىل
العبد يشء أرض من إطالق البرص ،فانه يوقع الوحشة بني العبد وبني ربه.
الرابعة :أنه يقوي القلب ويفرحه ،كام أن إطالق البرص يضعفه وُيزنه.
اخلامسة :أنه يكسب القلب نورا ،كام أن إطالقه يكسبه ظلمة ،وهلذا ذكر سبحانه آية النور عقيب األمر بغض البرص،
ْ َ
ْ ََ َْ ُ ُ
ذُ ُ
ُ ا ْ ُ ْ َ ُ ُّ
ْ
َ
َ
ذ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ات
فقال( :قل ل ِلمؤ ِمن
ِْي َيغضوا مِن أبصارِهِم ويحفظوا فروجهم) (النور ،)30/ثم قال إثر ذلك( :اَّلل نور السماو ِ
ِيها م ِْص َب ٌ
َواألَ ْر ِض َم َث ُل نُوره ِ َك ِم ْش ََكةٍ ف َ
اح) (النور)35/
ِ
أي مثل نوره يف قلب عبده املؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه ،وإذا استنار القلب أقبلت وفود اخلريات إليه من
كل جانب ،كام أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البالء والرش عليه من كل مكان ،فام شئت من بدعة وضاللة واتباع هوى
واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة ،فإن ذلك إنام يكشفه له النور الذي يف
القلب ،فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كاألعمى الذي جيوس يف حنادس الظالم.
السادسة :أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز هبا بني املحق واملبطل والصادق والكاذب ... ،واهلل سبحانه جيزي
العبد عىل عمله بام هو من جنس عمله ،ومن ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا منه ،فإذا غض برصه عن حمارم اهلل عوضه
اهلل بأن يطلق نور بصريته ،عوضة عن حبسه برصه هلل ،ويفتح له باب العلم واإليامن واملعرفة والفراسة الصادقة
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املصيبة ،التي إنام تنال ببصرية القلب ،وضد هذا ما وصف اهلل به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصرية فقال تعاىل:
ْ
ذ َ
َ
َ
"ل َع ْم ُر َك إِن ُه ْم ل ِِف َسك َرت ِ ِه ْم َي ْع َم ُهون" (احلجر)72/
السابعة :أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة ،وجيمع اهلل له بني سلطان البصرية واحلجة وسلطان القدرة والقوة ،كام
يف األثر( :الذي خيالف هواه يفر الشيطان من ظله) ومثل هذا جتده يف املتبع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها
وخستها وحقارهتا ،ما جعله اهلل سبحانه فيمن عصاه ،كام قال احلسن " :إهنم وإن طقطقت هبم البغال ،ومهلجت هبم
الرباذين ،فإن املعصية ال تفارق رقاهبم ،أبى اهلل إال أن يذل من عصاه “.

ذ ْ
وَلِ َول ِلْ ُم ْؤ ِمن َ
ِْي "
وَّللِ الع ذِز ُة َول َِر ُس ِ
وقد جعل اهلل سبحانه العز قرين طاعته  ،والذل قرين معصيته  ،فقال تعاىل ِ " :
َ َ َ ُ َ َ
نت ُم األَ ْعلَ ْو َن إن ُك ُ
ال ََتْ َزنُوا َوأَ ُ
نتم ُّم ْؤ ِمن َ
ِْي " (آل عمران ، )139/واإليامن
(املنافقون ، )8/وقال تعاىل  " :وال ت ِهنوا و
ِ
َ َ َ ُ ُ ْ ذَ َ ذ ْ ذُ َ ا َْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ذ ا ُ ْ ُ
ب َوال َع َمل
قول وعمل  ،ظاهر وباطن  ،وقال تعاىل  " :من اكن ي ِريد العِزة فل ِلهِ العِزة َجِيعا إِْلهِ يصعد الَك ِم الطي ِ
َ
ذ
الصال ُِح يَ ْرف ُع ُه " (فاطر ،) 10/أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة اهلل وذكره  ،من الكلم الطيب والعمل الصالح ،

ويف دعاء القنوت  " :إنه ال يذل من واليت  ،وال يعز من عاديت " ومن أطاع اهلل فقد وااله فيام أطاعه فيه  ،وله من
العز بحسب طاعته  ،ومن عصاه فقد عاداه فيام عصاه فيه  ،وله من الذل بحسب معصيته.
الثامن  :أنه يسد عىل الشيطان مدخله من القلب  ،فإنه يدخل مع النظرة  ،وينفذ معها إىل القلب أرسع من نفوذ اهلوى
يف املكان اخلايل  ،فيمثل له صورة املنظور إليه  ،ويزينها وجيعلها صنام يعكف عليه القلب  ،ثم َي ِعدح حه و حي َمنِّيه  ،ويوقد عىل
القلب نار الشهوة  ،ويلقي عليه حطب املعايص التي مل يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة  ،فيصري القلب يف اللهب
 ،فمن ذلك اللهب تلك األنفاس التي جيد فيها وهج النار  ،وتلك الزفرات واحلرقات  ،فإن القلب قد أحاطت به
النريان بكل جانب  ،فهو يف وسطها كالشاة يف وسط التنور  ،هلذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور املحرمة أن
تنور من نار.
حجعل هلم يف الربزخ ٌ
التاسع :أنه يفرغ القلب للفكرة يف مصاحله واالشتغال هبا ،وإطالق البرص يشتت عليه ذلك وُيول عليه بينه وبينها،
َ َْ ْ َْ
ْ َ
ُ
فتنفرط عليه أموره ،ويقع يف اتباع هواه ،ويف الغفلة عن ذكر ربه ،قال تعاىلَ ( :وال ت ِط ْع َم ْن أغفل َنا قل َب ُه َعن ذِك ِرنا
َ َ َ ُ ا
ذ َ
َوات َب َع ه َواهُ َوَكن أ ْم ُر ُه ف ُرطا " (الكهف)28/
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العارش :أن بني العني والقلب منفذا أو طريقا يوجب اشتغال أحدمها عن اآلخر ،وأن يصلح بصالحه ويفسد بفساده،
فإذا فسد القلب فسد النظر ،وإذا فسد النظر فسد القلب ،وكذلك يف جانب الصالح " (اجلواب الكايف )125

اخلالصة:
األمر بغض البرص وحتريم النظر إىل ما هو عورة أو ما كان بشهوة أو مظنة الفتنة سواء للرجال أو النساء.
عورة الرجل عورتان مغلظة وهي الفرجني وما أحاط هبام فهذا تشدد احلرمة يف النظر إليه وال جتوز إال لرضورة،
وعورة خمففة وهي الرسة وأعىل الفرج والركبة وأسفل الفخذ فيكره النظر إليه وُيرم إذا كان مظنة الفتنة.
واملرأة عورة إال وجهها وكفيها وال جيوز حد النظر إىل ذلك منهن واستدامته من غري حاجة أو رضورة لكونه مظنة
الفتنة.
ال فرق بني النظر املبارش إىل ما ُيرم أو إىل صورته فكالمها حمرم.
ال جيوز النظر إىل بدن املرأة املستور بلباس رقيق أو ما كان ضيق ًا يصف عورهتا.
جيوز للمرأة النظر إىل غري عورة الرجل من غري شهوة للحاجة.
النظر إىل املخنثني ممن يشبهون النساء حكمه كحكم النظر إىل األجنبية .واملتشبه بالذكور ال جيوز النظر لعورهتا ألهنا يف
حكم املرأة ،إال إذا شاهبت الرجال يف مظهرها ومل تكن حم ً
ال لالشتهاء فتعامل بأحكام الرجال يف النظر.
ال جيوز النظر إىل صور كرتونية متثل عورة الرجل أو عورة املرأة املغلظة أو عىل سبيل التلذذ والشهوة ،وأما إذا كان
رس ًام للمرأة يطابق احلقيقة فهو أقل أحواله الكراهة لكونه من جنس النظر إىل صورة املرأة ،وما عدا ذلك فهو جائز.

AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

43

بسيون
أ.د .وليد
ي

نوازل اجتماعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل الحديثة

 .4المسألة الرابعة :ما هي الضوابط الشرعية المتعلقة بوضع رسومات
على صورة اإلنسان في برامج السناب وغيرها .أو الموجي
والشخصيات الكرتونية التي تمثل الشخص سواء للرجل أو المرأة؟
أوالً :بالنسبة للنساء فيام تظهره للرجال األجانب إذا كانت هناك صورة متاثل ما عليه حقيقة عورة املرأة من لون الشعر
وغريه من الزينة الباطنة فهذا ال جيوز ألنه من إظهار العورة وخمالف ملقصود احلجاب كام سبق التنبيه عليه.
ثاني ًا :الفلرتات التي تستخدم بشكل عام من قبل النساء خاصة مما تكون فيه ألوان ورسومات لنجوم أو ورود أو
خلفيات ملناظر طبيعية مؤثرات ضوئية ونحو ذلك تتفاوت من الكراهة إىل اجلواز بحسب صفتها و مالئمتها للمرأة
ونحن نقول هبذا بعد فشوها وانتشارها وعموم البلوى هبا ومل تعد عند كثري من الشباب الذين يستخدمون وسائل
التواصل من التميع أو املغازلة أو انعدام احلياء الواجب.
ثالث ًا :الفلرتات التي حتتوي عىل املوسيقى ال جيوز استخدامها ألن املعازف حمرمة عىل الصحيح من أقوال أهل العلم كام
هو قول احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ،عىل تفاصيل بينهم يف بعض آالت املوسيقى كالطبل والدف وغريمها.
(انظر املوسوعة الفقهية الكويتية -املعازف)-
قال ابن القيم " :ا حلعود وال ُّطنحبور وسائِر املحَال َِهي حرام ،ومست َِمعها َف ِ
اس ٌق" (إغاثة اللهفان )248 /1
ََ ٌ َ ح ح حَ
ح ح َ ح ح َ َ ح
وأما مشاهدهتا فإذا كان املستمع ال يقصد استامع املوسيقى املصاحبة فهل ُيرم عليه؟
األظهر من كالم أكثر الفقهاء أنه ال فرق بني السامع واالستامع للموسيقى وأن املسلم متى سمعها فيجب عليه ترك
ذلك املكان إن أمكنه.
ِ
ِ ِ
َقال مالِ ٌكَ :أرى َأ حن ي حقوم الرجل ِمن املحَجلِ ِ ِ
َري َذلِ َك ِم َن ال َّل حه ِو.
َ ح
َ َ َّ ح
رض حب فيه ا حلك َ ح
َ
َ
َرب َوا حملزح َم حار َأ حو غ ح ح
س ا َّلذي حي ح َ

ِ
ٍ ِ
يم ٍةَ ،ف َل َّام َجا َء َس ِم َع َهل ح ًوا َف َل حم َيدح حخل َف َقالَ :ما َل َك؟
يض اهللَّح َت َع َاىل َعنح حه إِِ َِىل َول َ
و َقال َأ حص َبغحَ :دعَا َر حج ٌل َع حبدَ اهللَِّ حب َن َم حس حعود َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان َ ِ
يض ع ََمل َق حو ٍم ك َ
رشيكًا ملَِ حن
َف َقالَ :سم حع حت َر حسول اهللَِّ َص َّىل اهللَّح َع َل حيه َو َس َّل َم َي حقولَ :م حن َك َّث َر َس َوا َد َق حو ٍم َف حه َو من ححه حمَ ،و َم حن َر َ
ع َِم َل حه" (انظر :رد املحتار  ،٢٢١ / ٥ومواهب اجلليل  ،٨ / ٦وروضة الطالبني  ،٢٢٨/١١وكشاف القناع )١٨٣ / ٥
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وذهب البعض إىل التفريق بني السامع واالستامع فالثاين يكون عن قصد ونية ،واألول ُيصل موافقة ال يقصد من وقع
فيه اإلصغاء إىل املعازف.
والتفريق بينهام أظهر يل وذلك لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم ":إنام األعامل بالنيات" (رواه البخاري)
قال شيخ اإلسالم ابن تيم ّية " :وأما من سمع ما يناسبه بغري قصد فال بأس ،فإن النهي إنام يتوجه إىل االستامع دون
السامع ،وهلذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكالم حمرم مل جيب عليه سد أذنيه ،لكن ليس له أن يستمع من غري حاجة،
وهلذا مل يأمر النبي صىل اهلل عليه وسلم ابن عمر بسد أذنيه ملا سمع زح َّمارة الراعي ألنه مل يكن مستمع ًا بل سامع ًا ".
(جمموع الفتاوى)630 / 11 :
رابع ًا :وضع إموجي فيه صورة وجه إنسان أو حيوان فال حرج لكوهنا صورة مقطوعة وهذا مذهب املالكية إن كانت
ِ
احلنَابِ َل حة ،ك ََام َجا َء ِيف املحغحنِي البن قدامة:
صورة مقطوعة عضو من األعضاء التي ال يعيش بدوهنا جازت وك ََذل َك َي حقول ح َ
ِ ِ
ٍ
ِ ِِ
ِ
س َأو ر حأس بِ َ ٍ
ِ
ِ
" إِ َذا ك َ
ور حة َبدَ ٍن بِ َ
ال َر حأ ٍ ح َ ٌ
ال َبدَ نَ ،أ حو حجعل َل حه َر حأ ٌس َو َسائ حر َبدَ نه حص َ
َان ِيف ا حبتدَ اء الت حَّص ِو َيرة حص َ
ور حة غ حَري َح َي َوانَ ،مل ح
ِ
احل َيا حة َم َع حه َمل حيك َحر حهِ ،يف املحَن ححص ِ
وص"(املغني )٧ / ٧
َيدح حخل ِيف الن حَّه ِيَ .و ِيف ا حل حف حروعِ :إِ حن حأ ِزيل م َن ُّ
الص َو ِر َما الَ َت حب َقى ح َ
ح
و َه َذا م حذ َهب َّ ِ ِ ِ
س َو َقدح َب ِقي الر حأ حسَ .والر ِ
الر حأ ِ
اخ َت َل حفوا فِ َيام إِ َذا ك َ
َري َأ َّهنح حم ح
اج حح ِعنحدَ حه حم ِيف
َان املحَ حق حط ح
َ ح
َ
َّ
َ َّ
َري َّ
وع غ ح َ
الشافع َّية َأ حي ًضا ،غ ح َ
َه ِذ ِه ح ِ
يم( .انظر :كشاف القناع  ،١٧١ / ٥واخلريش  ،٣٠٣ / ٣والفروع  ،٣٥٣ ،٣٥٢ / ١وحتفة املحتاج
احلا َلة الت حَّح ِر ح
َ
 ،٤٣٤ / ٧وأسنى املطالب وحاشيته  ،٢٢٦ / ٣والقليويب عىل رشح املنهاج )٢٩٧ / ٣
خامس ًا :الفلرت الذي يكون عىل صورة حيوان ،فإذا كان عىل صورة حيوان نجس حمرم يف الرشيعة أو مهان كاخلنزير
والذباب والفأرة والوزغ فهذا ال جيوز تعظيمها ألن هذه احليوانات إما نجسة أو مهانة ال يعظمها اإلنسان وهيون من
أمرها ويسقط يف نفوس اآلخرين حرمتها ونجاستها فهذا خمالف ملقصد الرشع.
وأما غري ذلك من احليوانات فهو مما يكره لكون التشبه باحليوان عموم ًا مما هنت عنه الرشيعة .وقد رجحت الكراهة
عىل التحريم لكون مثل هذه الفلرتات ال يقصد هبا حقيقة التشبه ومتفاوتة وهي عارضة مؤقتة.
وقد يستأنس هلذا بام نقله حممد عليش يف منح اجلليل عن أصبغ من املالكية ،وبام نقله الرشواين عن البلقيني من
الشافعية :أنه جيوز صنع متثال جمسم له ظل إذا كان ال يدوم كاملصنوع من احللوى أو العجني مع قوهلم بحرمة صنع
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ذلك ملا يدوم (انظر :فتح الباري  ،٣٨٨ / ١٠والدسوقي  ،٣٣٧ / ٢واخلريش  ،٣٠٣ / ٣والقليويب عىل رشح املنهاج
)٢٩٧ / ٣
وأنقل تقرير ًا طوي ً
ال نافع ًا لشيخ اإلسالم حول مسألة التشبه باحليوان:
"(فصل) التشبه بالبهائم يف األمور املذمومة يف الرشع مذموم منهي عنه يف أصواهتا ،وأفعاهلا ،ونحو ذلك ،مثل :أن
ينبح نبيح الكالب ،أو ينهق هنيق احلمري ،ونحو ذلك وذاك لوجوه ▪ :األول :أنا قررنا يف (اقتضاء الرصاط املستقيم)
هني الشارع عن التشبه باآلدميني الذين جنسهم ناقص كالتشبه باألعراب ،وباألعاجم وبأهل الكتاب ونحو ذلك يف
أمور من خصائصهم ،وبينا أن من أسباب ذلك:
أن املشاهبة تورث مشاهبة األخالق ،وذكرنا أن من أكثر عرشة بعض الدواب اكتسب من أخالقها كالكالبني،
واجلاملني ،وذكرنا ما يف النصوص من ذم أهل اجلفاء ،وقسوة قلوب أهل اإلبل ،ومن مدح أهل الغنم فكيف يكون
التشبه بنفس البهائم فيام هي مذمومة به ،بل هذه القاعدة تقتيض بطريق التنبه النهي عن التشبه بالبهائم مطلق ًا فيام هو
من خصائصها ،وإن مل يكن مذموم ًا بعينه؛ ألن ذلك يدعو إىل فعل ما هو مذموم بعينه ،إذ من املعلوم أن يكون
الشخص أعرابي ًا ،أو عجمي ًا خري من كونه كلب ًا ،أو محار ًا ،أو خنزير ًا ،فإذا وقع النهي عن التشبه هبذا الصنف من
اآلدميني يف خصائصه لكون ذلك تشبها فيام يستلزم النقص ويدعو إليه ،فالتشبه بالبهائم فيام هو من خصائصها أوىل
أن يكون مذموما ومنهيا عنه.
جل َهن ََّم كَثِريا ِّم َن حِ
اجل ِّن َو ِ
اإل ِ
وب َّال
نس َهل ح حم حق حل ٌ
الوجه الثاين :أن كون اإلنسان مثل البهائم مذموم ،قال تعاىلَ { :و َل َقدح َذ َر حأنَا ِ َ
ً

ِ
ون ِ َهبا حأو َلئِ َك ك ح
أض ُّل حأو َلئِ َك حه حم ا حلغَافِ حل َ
ان الَّ َي حس َم حع َ
ون ِ َهبا َو َهل ح حم َءا َذ ٌ
رص َ
َي حف َق حه َ
ون}
َاألَ حن َعا ِم َب حل حه حم َ
ون ِ َهبا َو َهل ح حم َأع ح ٌ
حني َّال حي حب ح
(األعراف .)179

َ َُ َ َ
الوجه الثالث :أن اهلل سبحانه إنام شبه اإلنسان بالكلب واحلامر ونحومها يف معرض الذم له كقوله" :ف َمثل ُه ك َمث ِل
َْْ
َ ذ
َ ْ
َْ ْ َ َْ ََْ ْ َْ َُْ ْ ُ ََْ ذ َ َ َُ َْ ْ ذ َ َ ذ
َْ
ِين كذبُوا بِآيَات َِنا فاق ُص ِص الق َص َص ل َعل ُه ْم
ب إِن َت ِمل عليهِ يلهث أو تْتكه يلهث ذل ِك مثل القو ِم اَّل
الَك ِ
َََ ذ ُ َ َ َ ََ ا َْ ُْ ذ َ َ ذ
َُ
َ ُ ْ
َ ُ
َ
ِين كذبُوا بِآيَات َِنا َوأنف َس ُه ْم اكنوا َيظل ُِمون" (األعراف  ،)176و قال تعاىلَ " :مثل
يتفكرون * ساء مثال القوم اَّل
ذ َ ُاُ ذَْ َ ُذ َْ َْ ُ َ َ ََ ْ
اْل َِمار ََيْ ِم ُل أَ ْس َف ا
ارا ...اآلية" (اجلمعة ، )5:وإذا كان التشبه هبا إنام كان عىل
اَّلِين ْحِلوا اْلوراة ثم لم َي ِملوها كمث ِل
ِ
وجه الذم من غري أن يقصد املذموم التشبه هبا فالقاصد أن يتشبه هبا أوىل أن يكون مذموم ًا ،لكن إن كان تشبه هبا يف
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ِ
عني ما َذ َّمه الشارع صار مذموم ًا من وجهني ،وإن كان فيام مل يذمه بعينه صار مذموم ًا من جهة التشبه املستلزم للوقوع
يف املذموم بعينه .يؤيد هذا:
السوء" (البخاري
الوجه الرابع :وهو قوله صىل اهلل عليه وسلم" :العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه ،ليس لنا َم َث حل ح
ومسلم).
وهلذا يذكر أن الشافعي وأمحد تناظرا يف هذه املسألة فقال له الشافعي :الكلب ليس بمكلف .فقال له أمحد :ليس لنا
السوء .وهذه احلجة يف نفس احلديث ،فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يذكر هذا املثل إال ليبني أن اإلنسان إذا
َم َث حل ح
الس حوء"،
شابه الكلب كان مذموم ًا ،وإن مل يكن الكلب مذموم ًا يف ذلك من جهة التكليف ،وهلذا قال" :ليس لنا َم َث حل َ
واهلل سبحانه قد بني بقولهَ { :سا َء َم َث ً
السوء فإذا كان له َم َثل
ال} أن التمثيل بالكلب َم َث حل َس حوء ،واملؤمن منزه عن َم َثل ح
َس حوء من الكلب كان مذموم ًا بقدر ذلك املثل السوء.
الوجه اخلامس :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :إن املالئكة ال تدخل بيت ًا فيه كلب" (رواه الشيخان) .وقال" :إذا
سمعتم صياح الديكة فاسألوا اهلل من فضله ،وإذا سمعتم هنيق احلمري فتعوذوا باهلل من الشيطان فإهنا رأت شيطانا"
(رواه الشيخان).
فدل ذلك عىل أن أصواهتا مقارنة للشياطني ،وأهنا منفرة للمالئكة ،ومعلوم أن املشاهبة لليشء ال بد أن يتناوله من
أحكامه بقدر املشاهبة ،فإذا نبح نباحها كان يف ذلك من مقارنة الشياطني ،وتنفري املالئكة بحسبه ،وما يستدعي
الشياطني ،وينفر املالئكة ال يباح إال لرضورة ،وهلذا مل يبح اقتناء الكلب إال لرضورة جللب منفعة كالصيد ،أو دفع
مرضة عن املاشية واحلرث ،حتى قال صىل اهلل عليه وسلم" :من اقتنى كلب ًا إال كلب ماشية ،أو حرث ،أو صيد نقص
من عمله كل يوم قرياط" (البخاري ومسلم) .وباجلملة :فالتشبه باليشء يقتيض من احلمد والذم بحسب املشبه ،لكن
كون املشبه به غري مكلف ال ينفي التكليف عن املتشبه ،كام لو تشبه باألطفال واملجانني.
الوجه السادس :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم لعن املتشبهني من الرجال بالنساء ،واملتشبهات من النساء بالرجال
(البخاري) ،وذلك ألن اهلل خلق كل نوع من احليوان وجعل صالحه وكامله يف أمر مشرتك بينه وبني غريه وبني أمر
خمتص به ،فأما األمور املشرتكة فليست من خصائص أحد النوعني ،وهلذا مل يكن من مواقع النهي ،وإنام مواقع النهي
األمور املختصة ،فإذا كانت األمور التي هي من خصائص النساء ليس للرجال التشبه هبن فيها ،واألمور التي هي من
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خصائص الرجال ليس للنساء التشبه هبم فيها ،فاألمور التي هي من خصائص البهائم ال جيوز لآلدمي التشبه بالبهائم
األوىل واألحرى ،وذلك ألن اإلنسان بينه وبني احليوان قدر جامع مشرتك ،وقدر فارق خمتص ،ثم األمر
فيها بطريق ح
املشرتك كاألكل ،والرشب ،والنكاح ،واألصوات واحلركات ،ملا اقرتنت بالوصف املختص كان لإلنسان فيها أحكام
ختصه ليس له أن يتشبه بام يفعله احليوان فيها ،فاألمور املختصة به أوىل ،مع أنه يف احلقيقة ال مشرتك بينه وبينها ،ولكن
فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه والقدر املشرتك إنام وجوده يف الذهن ال يف اخلارج .وإذا كان كذلك ،فاهلل
تعاىل قد جعل اإلنسان خمالف ًا باحلقيقة للحيوان وجعل كامله وصالحه يف األمور التي تناسبه ،وهي مجيعها ال يامثل فيها
احليوان ،فإذا تعمد مماثلة احليوان ،وتغيري خلق اهلل فقد دخل يف فساد الفطرة والرشعة ،وذلك حمرم" (جمموع الفتاوى
)259 -256 /32
هذا وقد أفتت اللجنة الدائمة باململكة السعودية بعدم جواز لبس األقنعة التي تصنع عىل شكل رأس حيوان؛ ملا يف
تشبها باحليوانات ،وال جيوز لإلنسان أن يتشبه باحليوان،
لبسها من التشبه به ،وذكرت من أسباب عدم اجلواز :أن فيها ً
وال سيام السباع( .فتاوى اللجنة الدائمة عىل موقعهم يف الشبكة ،الفتوى رقم)1803 :
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 .5المسألة الخامسة :ما حكم التصوير بين الزوجين مما قد يتضمن
كشف للعورات سواء بنقل مباشر غير مسجل أو بتسجيله وحفظه؟
وهل يجوز للمرأة استخدام كاميرات الجوال و الكمبيوتر في
التواصل مع محارمها أو نساء مثلها وهي غير مرتدية للحجاب؟
هذه املسألة يتعلق هبا أمران:
األول :عدم اطالع الرجال األجانب عىل هذه الصور واملحادثات من جهة النقل املبارش أو الصور املحفوظة .فإذا
غلب عىل الظن انكشافها وظهورها أمام األجانب فال جيوز هلا املحادثة وإرسال الصور التي تبدوا فيه عورهتا.
وكم سمعنا عن اخرتاق حلسابات كثرية وبعض األجهزة حني الصيانة يتم االطالع فيها عىل الصور من قبل العامل،
وبعض األحيان يفتح اإلنسان هاتفه فتظهر الصور املرسلة فجأة أمام من حوله ويف هذا قصص كثرية جتعل املسلمة
حتتاط وتتحرز من االستهانة بمثل هذا األمر ال سيام الصور التي فيها كشف للعورات املغلظة.
واألمر كذلك للرجال فيام يتعلق بالصور التي تظهر فيها عورته إذا كان يرسلها لزوجته.
الثاين :حكم نظر املرأة إىل املرأة أو حكم نظر حمارمها إليها.
املحراد بِمحر ِم املحَر َأ ِة من َُيرم َع َلي ِه نِكَاحها ع ََىل وج ِه ال َّت حأبِ ِ
ب َأ حو َس َب ٍ
يد لِن ََس ٍ
اه َر ٍة) َأ حو َر َضا ٍع.
ب ( حم َص َ
َ ح
ح َ
َ ح َ ح َ ح َ ح حح ح ح
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الر حج َل ح ِ
ِ ِ
احلنَابِ َل حة ِيف املحَ حذ َه ِ ِ
الر حأ ِ
ني،
س َوا حل َيدَ حي ِن َو ِّ
َري ا حل َو حجه َو َّ
ذهب املحَالك َّي حة َو ح َ
ب :إ َّن ع حَو َر َة املحَ حر َأة بِالن حِّس َبة إ َىل َر حج ٍل حمَ َحر ٍم َهلَا ه َي غ ح ح

ف صدح ِرها و َثدح ييها ونَحو َذلِ َك ِعنحدَ ه ،و َُيرم ع ََىل حمَ َِار ِمها َك َأبِيها رؤح ي حة ه ِذ ِه األَع َحض ِ
اء ِمن َحها َوإِ حن ك َ
َان ِم حن
َ ح َ َ
َ
َف َي حح حر حم َع َل حي َها ك حَش ح َ َ َ َ ح َ َ ح ح
ح َ حح ح
غحِ
َري َش حه َو ٍة َو َت َل ُّذ ٍذ .واحلنفية كذلك قالوا ما بني الرسة والركبة والظهر والبطن ُيرم وما عداه جيوز( .انظر :أقرب
املسالك مع الرشح الصغري  ،١٠٦ / ١واملغني  ،98/7اهلداية مع تكملة فتح القدير  ،١٠٤ ،١٠٣ / ٨تبيني احلقائق
).١٩ / ٦
وأما ما يتعلق بالنساء فقد جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية:
ف ا حل حف َق َها حء ِيف حح حك ِم َن َظ ِر املحَ حر َأ ِة املح حسلِ َم ِة إِ َىل املحَ حر َأ ِة املسلمة ع ََىل َق حو َل ح ِ
" ح
ني:
اخ َت َل َ
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ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الر حجلَ ،ف َي ِحل َهلَا َأ حن َتنح حظ َر ِم َن
ا حل َق حول األَ َّولَ :أ َّن حه َُيل ل حل َم حر َأة املح حسل َمة َأ حن َتنح حظ َر م َن املحَ حر َأة إِ َىل َما َُيل ل َّلر حجل َأ حن َينح حظ َر إِ َل حيه م َن َّ
ِ
ِ
احلن َِف َّي حة ِيف الر ِ
اجحِ َ ،و حه َو َق حول املحَالِكِ َّي ِة ِيف املحَ حش حه ِ
ور
املحَ حر َأ ِة إِ َىل َمجِي ِع َبدَ ِهنَا َما عَدَ ا َما َب ح َ
الر حك َبةَ ،وإِ َىل َه َذا ا حل َق حول َذ َه َ
َّ
ب حَ
الرسة َو ُّ
ني ُّ َّ
الشافِ ِع َّي ِة ِيف املح حعت ََم ِد َو ح
َو َّ
احلَنَابِ َل ِة.
ِ
ِ
ِ ِ
الر حجل َوالَ املحَ حر َأ حة إِ َىل
استَدَ ل َأ حص َح ح
الر حجل إِ َىل ع حَو َرة َّ
الر حسول َ -ص َّىل اهللَّح َع َل حيه َو َس َّل َم  :-الَ َينح حظ حر َّ
اب َه َذا ا حل َق حول بِ َحديث َّ
َو ح
الر حجل بِالن حِّس َب ِة لِ َّلر حجلَ ،فدَ ل ع ََىل َأ َّن ع حَو َر َة املحَ حر َأ ِة َم َع
ع حَو َر ِة املحَ حر َأ ِة (َ ،.)١و َذلِ َك َأ َّن حه َ -ص َّىل اهللَّح َع َل حي ِه َو َس َّل َم َ -ب َّ َ
ني ع حَو َر َة َّ
املحَر َأ ِة ِم حث حلهِ ،ال ِّحت ِ
َاد حِ
اجلن ِ
َاو حل حه الن حَّه حيَ ،ف َي حب َقى النَّ َظ حر إِ َل حي ِه َجائِزً ا.
حسَ ،و َما عَدَ ا ا حل َع حو َر َة الَ َي َتن َ
ح
ح
اخلو ِ
اس ع ََىل َن َظ ِر الرجل إِ َىل الرجل بِج ِام ِع ِّاحت ِ
َاد حِ
اجلن ِ
استَدَ ُّلوا بِا حل ِق َي ِ
ف ِم َن َّ
الش حه َو ِة َوا حل حو حقو ِع ِيف ا حل ِف حتن َِةَ ،وبِ َأ َّن
حسَ ،وعَدَ ِم ح َ ح
َ
َّ ح
َّ ح
ك ََام ح
الرشع َأباح لِلنِّس ِ
اء املحسلِام ِ
جت ِريدَ املحَر َأ ِة ا َّلتِي َمت ح ِ ِ
جي َعل َذلِ َك لِ ِّلر َجال َوإِ حن كَانحوا ِم حن حمَ َِار ِم َهاَ ،ف ِفي َذلِ َك
ت َح
وت لغ ححسل َهاَ ،و َمل ح َ ح
ح
ح
ح َ
َّ ح َ َ َ َ
االنحكِ َش ِ
اعي ٌة إِ َىل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف فِ َيام
ور َة َد َ
الرض َ
الر حجل ِيف َح ِّق َّ
َدل ٌيل ع ََىل َأ َّن َع حو َر َة املحَ حر َأة ِيف َح ِّق املحَ حر َأة َك َع حو َرة َّ
الر حجل ،ك ََذل َك َقا حلوا :إ َّن َّ ح
ني النِّس ِ
اء.
َب ح َ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اح َهلَا
ا حل َق حول ال َّث ِاينَ :أ َّن املحَ حر َأ َة املح حسلِ َم َة َُيل َهلَا َأ حن َتنح حظ َر م َن املحَ حر َأة َما َُيل ل َّلر حجل َأ حن َينح حظ َر إِ َل حيه م حن َذ َوات حمَ َِارمهَ ،حتَّى الَ حي َب َ
ِ
النَّ َظر إِ َىل َظه ِر َها وب حطنِها ،و َه َذا ا حل َقول ِرواي ٌة َعن َأ ِيب حنِي َف َة ،و حهو مرجوح ِعنحدَ ح ِ ِ
يح.
الصح ح
احلنَف َّيةَ ،واألَ َّول حه َو َّ
َ َ َح ح ٌ
َ
ح َ َ ح
ََ َ َ
ح
َ
ح
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ ٍ
يض اهللَّح
واستَدَ ل َأ حص َح ح
اب َه َذا ا حل َق حول بِ َام َو َر َد م حن َهنح ِي الن َِّساء َع حن حد حخول ح َ
ح
احل َّام َمات بِمئحزَ ر َوبِغ حَري مئحزَ رَ ،ف َع ِن ا حب ِن ع َحم َر َ -ر َ
َجدح َ ِ
َعن ححهام َ -أ َّن رسول اهللَِّ َ -ص َّىل اهللَّح َع َل حي ِه َوس َّلم َ -قال :إِهنا س حت حفت حَح َلكحم َأر حض ا حل َع َج ِم َوست ِ
يها حب حيوتًا حي َقال َهلَا
ون ف َ
َ
ح ح
َّ َ َ
َ َ
َ ح
َ
اتَ ،ف َ
يض ًة َأ حو حن َف َسا َء (رواه أبو داود)
وها الن َِّسا َء إِالَّ َم ِر َ
احل َّام َم ح
الر َجال إِالَّ بِاألحزح ِرَ ،وا حمنَ حع َ
ال َيدح حخ َلن ََّها ِّ
حَ
(انظر :رو َضة ال َّطالِبِنيَ  ،٢١ / ٧واملحَبسوط  ،١٤٧ / ١٠و َتبيِني ح ِ
َاوى
احل َقائ ِق َ ،١٨ / ٦وجمَ َحمع األَ حهنحر َ ،٥٣٨ / ٢وا حل َفت َ
ح
َ ح
َ
حح
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اجللِيل ،١٨٠ / ٢
رش َ
وحها َ ،٣٧ - ٣٥ / ١٥و َحاش َية ا حبن عَابِدي َن َ ،٥٣٣ / ٩و َم َواهب ح َ
حاهلنحد َّية  ،٣٢٧ / ٥حاهلدَ ا َية َو ح ح
اشي ِة الدُّ س ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وق ّي َ ،٢١٣ / ١و حمغحنِي املح ححتَاج َ ١٢٨ / ٣و َما َب حعدَ َهاَ ،و ِهنَا َية املح حح َتاجِ ٦
السالك َ ،١٩٢ / ١و َح َ
ح
َوبِ حلغَة َّ
َ ،١٩٤و ِ
اإل َصاف َ ،٢٤ / ٨واملح حب ِدع َ ،١٠ ٧و َم َطالِب حأ ِ
ويل الن َُّهى ).١٥ / ٥

وأما املرأة املسلمة عورهتا عىل املرأة غري املسلمة
ِ
(احلن َِف َّي حة َواملحَالِكِ َّي حة َو حه َو األَ َص ُّح ِعنحدَ َّ
الشافِ ِع َّي ِة) إِ َىل َأ َّن املحَ حر َأ َة
جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتيةَ " :ذ َه َ
ور ا حل حف َق َهاء :ح َ
ب حمج ححه ح
ِ
َالر حجل األَ حجنَبِ ِّي بِالن حِّس َب ِة لِ حل حم حسلِ َم ِةَ ،ف َ
ني َيدَ ح َهيا،
جيوزح َأ حن َتنح حظ َر إِ َىل َبدَ ِهنَاَ ،و َل حي َس لِ حل حم حسلِ َم ِة َأ حن َتت ََج َّر َد َب ح َ
ال َ ح
األَِ ححجنَبِ َّي َة ا حلكَاف َر َة ك َّ
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َ َ ُ ْ َ َ َ ُ اَ اَ ُ ُ َ اَ َ ْ َ اَ َ ْ َ ُ ُ َ اَ َ ْ َ ْ َ اَ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ اَ َ ْ ْ
ِ ِِ
خ َوانِه انَ
ل َق حوله َت َع َاىل{ :وال يبدِين زِينتهن إِال ِلِ عوْل ِ ِهن أو آبائ ِ ِهن أو آباءِ بعوْل ِ ِهن أو أبنائ ِ ِهن أو أبناءِ بعوْل ِ ِهن أو إ ِ
ِ
ْ
خ َوانِه اَن أَ ْو بَِن أَ َخ َواتِه اَن أَ ْو ن َِسائه اَن} (النور َ )31أ ِي النِّس ِ
أَ ْو بَ
اء ا حملسلِام ِ
ت َف َل حو َجازَ َن َظ حر ا حَمل حر َأ ِة ا حلكَافِ َر ِة َملا َب ِق َي
إ
ِن
ِ
ح َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلام ِم مع املحسلِام ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّخ ِص ِ ِ
لِلت ح
ت.
يض اهللَّح َعنح حه األَ حم حر بِ َمنح ِع ا حلكتَابِ َّيات م حن حد حخول ح َ َّ َ َ ح َ
يص َفائدَ ةٌَ ،و َقدح َص َّح َع حن ع َحم َر َر َ
وم َقابِل األَصح ِعنحدَ َّ ِ ِ ِ
جيوزح َأ حن ت ََرى ا حلكَافِ َر حة ِم َن املح حسلِ َم ِة َما َي حبدح و ِمن َحها ِعنحدَ املحِ حهن َِةَ ،و ِيف َر حأ ٍي َ
آخ َر ِعنحدَ حه حم َأ َّن حه
َ ِّ
الشافع َّية َأ َّن حه َ ح
َ ح
َجيوزح َأ حن تَرى ِمنحها ما تَراه املحسلِم حة ِمنحها و َذلِ َك ِال ِّحت ِ
َاد حِ
اجلن ِ
َالر َجال..
َ َ َ ح ح َ َ َ
حس ك ِّ
َ
ح
الذ ِّم ِّي ِيف النَّ َظ ِرَ ،و َقال ِ
ني املح حسلِ ِم َو ِّ
ني املح حسلِ َم ِة َو ِّ
ب ِعنحدَ ح
اإل َما حم َأ حمحَدح ِيف ِر َوا َي ٍة َعنح حه:
الذ ِّم َّي ِة َوالَ َب ح َ
احلَنَابِ َل ِة َأ َّن حه الَ َف حر َق َب ح َ
واملحَ حذ َه ح
ف ِقنَاع ََها ِعنحدَ ِّ
الَ َتنح حظ حر ا حلكَافِ َر حة إِ َىل ا حل َف حرجِ ِم َن املح حسلِ َم ِة َوالَ َتك ح
الذ ِّم َّي ِة
حون َقابِ َل ًة َهلَاَ .و ِيف ِر َوا َي ٍة حأ حخ َرى َعنح حه َأ َّن املح حسلِ َم َة الَ َتك ِحش ح
احل َّام َم".
َوالَ تَدح حخل َم َع َها ح َ
والذي يظهر يل أنه ال فرق بني املسلمة وغري املسلمة يف مسألة كشف العورة إذا أمنت املرأة أن غري املسلمة لن تطلع
صورهتا عىل الرجال األجانب ولكن هذا أيض ًا يقال يف حق املسلمة حيث من بعض النساء الاليت ال يعلمن حدود ما
أنزل اهلل مثل ذلك ،وإن كان االحتياط يف حق غري املسلمة أكرب وأوىل.
وهبذا نخلص إىل جواز التحادث والرتاسل بالصور بني املرأة وحمارمها من الرجال والنساء ولكن جيب عليها االنتباه
لكون صورهتا التي ترسلها أو أثناء املحادثة لن يطلع عليها األجانب والعربة يف ذلك بالغالب واهلل املوفق.
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 .6المسألة السادسة :هل يجوز للرجل أو المرأة اإلعجاب بمشاركة
أجنبي عنهما من الجنس اآلخر؟ وهل إرسال األشكال الكرتونية
المشهورة فيما يعرف بااليموجي فيه إشكال أو ضوابط ينبغي
مراعاتها؟
وهل يجوز للمرأة أن تكون صديق في العالم االفتراضي لشخص
أجنبي عنها وتتابعه على وسائل التواصل؟ وهل يجوز للرجل مثل
ذلك مع امرأة من غير محارمه؟
مسألة متابعة أو اإلعجاب بام ينرشه شخص من اجلنس اآلخر من غري املحارم عرب وسائل التواصل من خالل إرسال
صورة أو تعليق يدل عىل املوافقة أو اإلعجاب له صور ينبغي التنبيه عليها:
أن تكون الشخصية عامة وهلا متابعني كثر وهذه املتابعة أو عالمة اإلعجاب من ضمن املتابعني فهذا مما شاع يف هذا
الزمان وال يعترب من سوء األدب أو موضع فتنة غالب ًا أو مناف للحياء املأمور به يف الرشيعة.
وإن خال عن صور القلب األمحر والورد أو القبلة فهو األوىل واألجدر باملسلم ،ألن مثل هذه الصور يف حقيقتها عند
وصوهلا يف مثل هذه احلال ال يظن هبا سوء ،وال يفهم منها يف عرف من يستعملون وسائل التواصل من إنستغرام وتك
توك وفيس بوك وتويرت وغريها أي معنى جنيس أو حماولة بناء عالقة غرامية ونحو ذلك ،بل تفهم عىل أهنا إعجاب
بالقول أو الفيديو فقط.
وأما الرسائل اخلاصة للشخص فال جيوز إرسال أي صورة أو كالم فيه قبلة أو أي معنى جنيس أو يدل عىل الغرام
ۡ
ََ َُذذ ُ
ك ُم ٱ ۡ َ
ْلي ٰو ُة ٱ ُّدلن َيا
َرور ،قال تعاىل" :فال تغرن
والتعلق الشخيص ،ألن هذا من مداخل الشيطان واهلل حذرنا منه وأنه غ ح
ََ ُذذ ُ
ِ ِ
ِ
ذ َُۡ ُ
يش ٌء َب حل ك ََام قال تعاىل:
وال يغرنكم ب ِٱَّللِ ٱلغرور" (لقامن  ،)٣٣فهو َيغ ُّحر ا حب َن آ َد َم و َيعد حه َو حي َمنِّيهَ ،و َل حي َس م حن َذل َك َ ح
َ ُ ُ ْ ََُا ْ ََ َ ُ ُ ُ ذ َْ ُ
ورا﴾ (النِّس ِ
ان إال ُغ ُر ا
اء.)١٢٠:
﴿يعِدهم ويمن ِي ِهم وما يعِدهم الشيط ِ
َ
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َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ َ ذ ُ ُ
ُ
َ
ات
ولذا حذرنا اهلل يف أربع مواضع يف القرآن من خطوات الشيطان ،قال تعاىل" :يا أيها اَّلِين آ َمنوا ال تتبِعوا خطو ِ
ذ َْ َ ذُ َُْ ُ َ ْ َ َ ُْ َ
ذ ُ
ذ َْ
المنك ِر" (النور)21:
ان فإِنه يأمر بِالفحشاءِ و
ان َو َم ْن يَتب ِ ْع خ ُط َو ِ
ات الشيط ِ
الشيط ِ
َ َ ُ ْ َ َ ُ ذ َ َذُ ْ ْ َْ َ
َ
َ ْ
َ َ َ َ َ ْ
َ
غ َويْ َتِن َأل ْق ُع َد ذن ل َ ُه ْم ِ َ
ْي أيْدِي ِه ْم َوم ِْن خلفِ ِه ْم َوع ْن
ب
ِن
م
م
ه
ن
ِي
ت
َ
آل
م
ث
*
ِيم
ق
ت
س
الم
ك
اط
ِص
وقال تعاىل" :قال فبِما أ
ِ
ِ
ْ ََ َ ُ َ ْ ََ ُ ْ َ
ََْ ْ َ َ ْ َ
َ
َ
َتد أكَثهم شاك ِِرين" (األعراف)17-16:
أيمان ِ ِهم وعن شمائِل ِ ِهم وال ِ
ولذا كان واجبا عىل اإلنسان أن جيعل الشيطان عدوا له ،فال يتبع خطواته ،وال يستسلم لوساوسه؛ لئال يقوده إىل
املحرمات

ذ ذ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ٌّ َ ذ
َُْ َ ُ
ذ
كونُوا م ِْن أَ ْ
ص َ
حاب ذ
اَّت ُِذ ُ
ِري" {فاطر.}6:
ع
الس
وه َع ُد ًّوا إِن َما يَ ْد ُعو حِزبه ِْل
قال تعاىل" :إِِن الشيطان لكم عدو ف
ِ
ِ

وإن خىل التعليق عن هذا فإنه جيوز ولكن البد لإلنسان من عدم االسرتسال يف املباح والتقرب من شخص غري حمرم
من اجلنس اآلخر ألننا وقفنا عىل أحوال ومآالت ملثل هذه العالقات ال حتمد وتوقع يف احلرام ،وغالب ًا ما تبدأ بأمور
مباحة وتتطور إىل عالقة حمرمة أو حمل شبهة.
والصداقة عرب وسائل التواصل األصل فيها احلل ألهنا صداقة بمعنى املتابعة ملا ينرشه الشخص ولكن إذا كان
الشخص املتابع ينرش ما حرم اهلل من صور ومقاطع أو مظنة الفتنة فيحرم متابعته أو أقل األحوال الكراهة الشديدة.
وهنا تنبيه الفتنة واملحرمات ال تنحرص يف نرش الفواحش بل هذا املنع يشمل أيض ًا من ليس هلم هم إال تتبع لعورات
الناس والغيبة والنميمة والطعن يف املسلمني فهؤالء ال جيوز متابعتهم واجلدل معهم ملا تقرر يف الرشيعة من ترك اجلدل
وحتريم الغيبة وتتبع عورات الناس.
أخرج أبو داود عن أيب برزة األسلمي أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال" :يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل
اإليامن قلبه :ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم ،فإن من اتبع عوراهتم تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته
يفضحه يف بيته".
ومثله من ينرش البدع والشبهات حول الدين والسنة والعقيدة الصحيحة ،فمثل هؤالء ال جيوز متابعتهم أو النظر يف
مواقعهم عىل اإلنرتنت.
قال اإلمام أبو عثامن الصابوين" :ويبغضون َ
ُيبوهنم ،وال
أهل البدع ،الذين أحدثوا يف الدين ما ليس منه ،وال
َ
يصحبوهنم ،وال يسمعون كالمهم ،وال جيالسوهنم ،وال جيادلوهنم يف الدين ،وال يناظروهنم ،ويرون صون ِ
آذاهنم عن
َ
َ
َ
َ
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وجرت إليها الوساوس واخلطرات الفاسدة ما
رضتَّ ،
سامع أباطيلهم ،التي إذا مرت باآلذان ،وقرت يف القلوب َّ
َج َّرت"( .عقيدة السلف وأصحاب احلديث ص)299 - 298
ِ ِ
ٍ
وري" :من َأصغَى بِسم ِع ِه إِ َىل ص ِ
اح ِ
صم ِة اهللَِ ،و حوكِ َل إِ َىل َن حف ِس ِه".
َ
قال اإلمام حس حفيان ال َّث ِ ُّ َ ح ح
ب بِدح عَةَ ،و حه َو َي حع َل حمَ ،خ َر َج م حن ع َ
َ ح
ال َُيكِها ِجل َلسائِ ِه ،الَ ي ِ
ٍ
ِ
الذهبي يف السري بعد سوق هذه
لق َها ِيف حق حل حو ِهبِم" .ف َع َّل َق اإلما حم
ح
ُّ
وقال أيض ًاَ " :م حن َسم َع بِبِدح عَةَ ،ف َ ح َ ح َ
ف ع ََىل َه َذا الت ِ
اآلثار قائالً " :حق حل حتَ :أ حك َثر َأئِم ِة الس َل ِ
َّحذ ِيرَ ،ي َر حو َن َأ َّن ال حق حل حو َب َض ِع حي َف ٌةَ ،و ُّ
الش َب حه َخ َّطا َف ٌة"( .سري أعالم
ح َّ َّ
النبالء للذهبي )261/7
ِ ِ
جران َمجَاع ٍَة ِم َن ال حع َل َام ِءَ ،وك َ
قال اإلمام اب حن ع َِقيل احلنبيل" :وك َ
َان َذلِ َك َُي ِرمنِي ِع حل ًام
َان َأ حص َحا حبنَا احلنَاب َلة حي ِر حيدح حو َن منِّي ه َ
الذهبي قائالً " :حق حل حت :كَانحوا َينهونه َع حن جمح َا َل َس ِة املح حعت َِز َلةَ ،و َي حأ َبى َحتَّى َو َق َع ِيف َح َبائِ ِ
لهمَ ،و َجت َّرس ع ََىل
نَافِع ًا" .ف َع َّل َق اإلما حم
ُّ
َت حأ ِ
الس َ
ال َم َة –" (سري أعالم النبالء للذهبي )447/19
ويل النصوص  -ن حَس َأ حل اهللَ َّ
واملقصود أن مواقع التواصل مليئة بأسباب الشهوات املحرمة والشبهات املضللة ولذا جيب عىل من يستخدمها احلذر
والبعد عن املشتبهات مع عدم اإلكثار من التعلق هبذه الوسائل واالكتفاء هبا يف عالقاته االجتامعية وطلبه للعلم.
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 .7المسألة السابعة :ما حكم اختراق البريد اإللكتروني ونشر
الخصوصيات؟ وماذا لو كان االختراق ألسباب أمنية؟
ال شك أن كل واحد منا له حق اخلصوصية واملراد بحق اخلصوصية ،هو أن حيكفل لإلنسان احلق يف املحافظة عىل
أرسار ختصه أو أهل بيته ال ُيق ألحد االطالع عليها أو نرشها عىل املأل .ومن ذلك أرسار اإلنسان يف حياته العائلية،
وعالقاته العاطفية واجلنسية ،وذمته املالية ،ومكان إقامته ،واملعلومات املتعلقة بأهله وأوالده ،وصوره اخلاصة ،وحالته
الطبية ،وأحاديثه اخلاصة ومرساالته ،وآراءه السياسية التي مل يبح هبا ألحد ،والذنوب واملعايص التي بينه وبني اهلل.
حول هذه املعاين كتب بعض املعارصين حول مفهوم حق اخلصوصية .ومما قيل يف تعريفه" :هو حق الفرد يف أن يعيش
متمتع ًا باحرتام أشياء خاصة يطوهيا عن غريه يف العادة ،وذلك ّ
بغل يد السلطة العامة وكذلك األفراد عن التدخل أو
التعرض هلذه األشياء ،إال يف األحوال التي تقتضيها املصلحة العامة وذلك بإذن الشارع"( .احرتام احلياة اخلاصة يف
الرشيعة والقانون لعبد اللطيف اهلميم )98-97
وعىل كل حال فالرشيعة بال شك حفظت حق الشخص يف خصوصيته وجاءت الترشيعات التي حتمي هذه
اخلصوصية يف جماالت كثرية ،وأدلة مرشوعية هذا األمر واحرتام خصوصيات الناس وحتريم هتكها مما قررته الرشيعة
بنصوص وأحكام كثرية ،بل بطرق وأساليب متنوعة ،ونذكر من ذلك إشارة ومن ثم ربطها بالتطور التكنلوجي
احلديث.

َ َُْ
فمن ذلك تنبيه الشارع احلكيم إىل أن حواس اإلنسان التي سيكون مسؤوالً عنها أمام اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :وال تقف َما
ُ ا
َ
ْ ٌ ذ ذ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ
َ َ
َص َوالفؤاد ُك أولئِك اكن عن ُه َم ْسؤوال﴾ [اإلرساء ]36 :وحينها قبل أن يستعملها
ليْ َس لك بِهِ عِلم إِن السمع واِل
يف هتك خصوصيات اآلخرين البد من استحضار مراقبة اهلل له ومسؤوليته عنها يف اآلخرة وهي أشدّ وأبقى.
ومن ذلك حتريم التجسس والتصنت عىل اآلخرين ،ومن صوره املعارصة زرع آالت التنصت لتسجيل كالم اإلنسان،

واالستامع إىل املكاملات اهلاتفية دون إذن أو تسجيل كالم اإلنسان وهو يف غفلة وخلوة عن الناس ،وما يعرف باهلاكر
حيث خيرتق حساب شخص فينرش صوره ،أو رسائله أو معلومات شخصية ومالية عنه ،أو عن عمله.
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َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ َ ُ َ ا ا َ ذ ا ذ َ ْ َ ذ ا ْ ٌ َ َ َ ذ ُ َ َ ْ
َ
قال تبارك وتعاىل" :يا أيها اَّلِين آمنوا اجتن ِبوا كث ِريا مِن الظ ِن إِن بعض الظ ِن إِثم وال َتسسوا وال يغتب
ذ ْ ُ ُ َ ْ ا َ ُ ُّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
َ ْا َ َ
اَّلل إ ذن ذ َ
وه َو ذات ُقوا ذ َ
اَّلل تَ ذو ٌ
كر ْه ُت ُم ُ
اب ذرح ٌ
ِيم" (احلجرات:
ف
ا
ت
ي
م
ِ
ه
ِي
خ
بعضكم بعضا أَيِب أحدكم أن يأكل ْلْم أ
ِ
ِ
)12
قال ابن جرير":وال يتتبع بعضكم عورة بعض ،وال يبحث عن رسائره ،يبتغي بذلك الظهور عىل عيوبه ،ولكن اقنعوا
بام ظهر لكم من أمره ،وبه فامحدوا أو ذموا ،ال عىل ما ال تعلمونه من رسائره ."...ثم ذكر أثر ابن عباس" :هنى اهلل
املؤمن من أن يتتبع عورات املؤمن" (تفسري الطربي )204/22
وقال البغوي يف تفسريه" :هنى اهلل تعاىل عن البحث عن املستور من أمور الناس وتتبع عوراهتم؛ حتى ال يظهر عىل ما
سرته اهلل منها" ()345/7
وعن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال " :إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث ،وال حتسسوا ،وال
جتسسوا ،وال حتاسدوا ،وال تدابروا ،وال تباغضوا ،وكونوا عباد اهلل إخوانا " (رواه البخاري ومسلم)
قال النووي" :قال بعض العلامء :التحسس باحلاء :االستامع حلديث القوم ،وباجليم :البحث عن العورات .وقيل:
باجليم :التفتيش عن بواطن األمور  ...وقيل :باجليم أن تطلبه لغريك ،وباحلاء :أن تطلبه لنفسك ،قاله ثعلب .وقيل:
مها بمعنى (واحد) .وهو طلب معرفة األخبار الغائبة واألحوال" (رشح مسلم )119/16
وعن ابن عباس ،قال :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :من استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون ،أو يفرون منه،
ب يف أذنه اآلنك يوم القيامة" (رواه البخاري)
حص َّ
وال جيوز للدولة أن تتنصت عىل مواطنيها بدون حاجة أو رضورة حيث توجد مصلحة راجحة أو دفع مرضة متحققة
كالتجسس عىل من يروج املخدرات أو خيطط لقتل أو ترويع املواطنني أو نحو ذلك.
عن جبري بن نفري ،وكثري بن مرة ،واملقدام بن معد يكرب ،وأيب أمامة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالَّ “ :
إن األمري
إذا ابتغى الريبة يف الناس أفسدهم" (رواه أبو داود وأمحد)
قال املناوي" :إن األمري إذا ابتغى الريبة .أي :طلب الريبة ،أي :التهمة يف الناس بنية فضائحهم .أفسدهم .وما أمهلهم،
وجاهرهم بسوء الظن فيها ،فيؤدهيم ذلك إىل ارتكاب ما ظ َّن هبم ورموا به ففسدوا ،ومقصود احلديث ُّ
حث اإلمام عىل
فإن بذلك يقوم النظام ،وُيصل االنتظام ،واإلنسان َّ
التغافل ،وعدم تتبع العوراتَّ ،
قل ما يسلم من عيبه ،فلو عاملهم
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ِّ
بكل ما قالوه أو فعلوه اشتدت عليهم األوجاع ،واتسع املجال ،بل يسرت عيوهبم ،ويتغافل ،ويصفح ،وال يتبع
عوراهتم ،وال يتجسس عليهم" (فيض القدير )409/2
ومن األدلة عىل إرساء مبدأ اخلصوصية هني الرشيعة عن تتبع عورات الناس وفضحهم ،فعن أيب برزة األسلمي ريض
اهلل عنه :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه ،ال تغتابوا املسلمني ،وال
تتبعوا عوراهتم ،فإنه من اتبع عوراهتم يتبع اهلل عورته ،ومن يتبع اهلل عورته يفضحه يف بيته" (رواه أبو داود وأمحد)
وعن معاوية ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :إنَّك إن اتبعت عورات الناس
أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم “فقال أبو الدرداء" :كلمة سمعها معاوية من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نفعه اهلل
تعاىل هبا" (رواه أبو داود)
و لألسف اليوم التكنولوجيا احلديثة مكنت البعض من تتبع عورات الناس وفضحهم حتى أصبح مفهوم السرت غريب ًا
بني الشباب ،فرتى مواقع وصفحات وترندات حول فضائح اآلخرين و أقول حتى لو كان الشخص خمطئ ًا قام بام هو
حمرم أو خالف األوىل فال جييز هذا فضحه وهتك سرته يف مواقع التواصل االجتامعي أو األخبار ،إال يف حاالت ضيقة
توازن فيها املصالح واملفاسد وتقدر الرضورة واحلاجة بقدرها.
ومن هذه اخلصوصيات التي شددت الرشيعة يف أحكامها خصوصية املرء يف بيته ومع أهله ،فرشع اهلل:
االستئذان وغض البرص.
ومن تلكم الصور املعارصة اليوم املخالفة هلذا األدب اإلسالمي ،التجسس عن طريق كامريات اهلاتف أو احلاسب
وغريها ،أو زرع الكامريات داخل البيوت أو أماكن عملهم دون علمهم ،أو استخدام الدرون لتصوير ما يكون يف
البيت ال سيام يف حوش البيت اخللفي حيث يتبسط أهل البيت ،ومن ذلك استخدام املناظري للنظر إىل ما يف داخل
البيوت من مكان بعيد ،والوسائل اليوم كثرية و لألسف قد يستخدمها البعض لالطالع عىل عورات البيوت وهتك
سرتها.

َ
ِْي َي ُغ ُّضوا م ِْن َأب ْ َصاره ِْم َويَ ْ
ح َف ُظوا فُ ُر َ
قال اهلل تعاىل" :قُل لا ِلْ ُم ْؤ ِمن َ
وج ُه ْم َذل َِك أَ ْز َك ل َ ُه ْم إ ذن ذ َ
اَّلل َخب ٌ
ري ب ِ َما يَ ْص َن ُعون "
ِ
ِ
ِ

(النور)30:
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َ اُ َ َا
َ ْ ُ ُ ُ ُ ا َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َا َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ا ُ َ َ َ ْ َ َ ُ
ُ
َ
ِك ْم َخ ْريٌ
َ
قال تعاىل  ":يا أيها اَّلِين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوت ِكم حَت تستأن ِسوا وتسل ِموا لَع أهل ِها ذل
َا ُ ْ َ َ َا ُ ْ َ َ اَ ُ َ
ون  ،فَإن لَا ْم َ ُ
َ َ ُ ُ ْ
َ َ َ ا َ َ ْ ُ ُ َ َ َا ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ج ُعوا
لكم لعلكم تذكر
َتدوا فِيها أحدا فال تدخلوها حَت يؤذن لكم ِإَون قِيل لكم ار ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ ُ ُ ُُ ا َ َْ َ ْ ُ
َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ اَ ُ َ َ ْ َ ُ َ
ْ َ ََْ ُ
َ
ٌ
َ
ُ
كونَة فِيهاَ
ْ
ٌ
جعوا هو أزك لكم واَّلل بِما تعملون عل ِيم  ،ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مس
ٍ
فار ِ
َ َ ٌ َا ُ ْ َ اَ ُ َ
َ
َ ْ
َ
ُ
اَّلل َي ْعل ُم َما تبْ ُدون َو َما تك ُت ُمون " (سورة النور ) 28 -27
متاع لكم و
قال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :إِنَّام ج ِع َل ِ
ان ِم حن َأ حج ِل ا حل َب َ ِ
اال حستِئ َحذ ح
رص"(البخاري)
َ ح

رش َع ِم حن َأ حجلِ ِهِ ،ألَ َّن املح حس َت حأ ِذ َن َل حو َد َخ َل بِغ ح ِ
قال احلافظ ابن حجرَ " :أ حي ح ِ
َري إِ حذ ٍن َل َر َأى َب حع َض َما َيك َحر حه َم حن َيدح حخ حل إِ َل حي ِه َأ حن
الرت ِم ِذي ،وحسنَه ِمن ح ِد ِ
ِ
َي َّطلِ َع َع َل حي ِهَ ،و َقدح َو َر َد الت ح ِ
يح بِ َذلِ َك فِ َيام َأ حخ َر َج حه ا حل حب َخ ِار ُّي ِيف حاألَ َد ِ
يث
ب املح حف َردَ ،و َأ حبو َد حاو َدَ ،و ِّ ح ُّ َ َ َّ ح ح َ
َّرص ح
ف بي ٍ
ِ
ت َحتَّى َي حس َت حأ ِذ َنَ ،فإِ حن َف َع َل َف َقدح َد َخ َل ـ َأ حي َص َار ِيف حح حك ِم
َث حو َبان َرفعهَ :ال ُيل المرئ حم حسلِ ٍم َأ حن َينح حظ َر إِ َىل َج حو َ ح
ٍ
ِ ِ
اخ ِل ،ولِ ح َ ِ ِ
الدَّ ِ
ِ
رص َف َال إِ حذ َن ـ َو َأ حخ َر َج ا حل حب َخ ِار ُّي َأ حي ًضا َع حن ع َحم َر
َ
أل َّو َل حني م حن َحديث َأ ِيب حه َر حي َر َة بِ َسنَد َح َس ٍن َر َف َع حه :إ َذا َد َخ َل ا حل َب َ ح
أل َعينَه ِمن َقا ِع بي ٍ
ِِ
ِ
ت َق حب َل َأ حن حيؤح َذ َن َل حهَ ،ف َقدح َف َس َق"( .الفتح)24/11 :
َح
م حن َق حولهَ :م حن َم َ َ ح ح ح
وقد جعل احلافظ ابن حجر اهليتمي الكبرية السابعة والثامنون بعد الثالثامئة يف كتابه الزواجر عن ارتكاب الكبائر" :أن
يطلع من نحو ثقب ضيق يف دار غريه ،بغري إذنه عىل حرمه" ()824 /2
وأورد فيه عدة أحاديث منها ،حديث أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم،
فقد حل هلم أن يفقؤوا عينه " (رواه مسلم) ويف رواية ألمحد والنسائي" :من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم ،ففقأوا عينه
فال دية له ،وال قصاص".
ِ
أن َر حج ًال ا َّط َل َع ِمن َب حع ِ
وحديث أنس بن مالك يف الصحيحنيَّ " :
النبي
النبي َص َّىل اهللح عليه وس َّل َمَ ،ف َقا َم إ َل حيه ُّ
ض حح َج ِر ِّ
ِ ِ
ِ
ص َّىل اهللح عليه وس َّلم ِ
بم حش َق ٍ
الر حج َل لِ َي حط حعنَ حه".
بم َشاق َ
َ
صَ ،ف َك َأ ِّين أ حن حظ حر إ َل حيه َخيحت حل َّ
ص ،حأوَ :
َ
سول اهللَِّ َص َّىل اهللح عليه وس َّلم ،ومع ر ِ
اب ر ِ
وحديث سهل بن سعد يف البخاريَّ " :
سول اهللَِّ
َ
َ
أن َر حج ًال ا َّط َل َع يف حج حح ٍر يف َب ِ َ
ِ
سول اهللَِّ َص َّىل اهللح عليه وس َّل َمَ ،
ُي ُّك به َر حأ َس حهَ ،ف َل َّام َرآ حه َر ح
قال :لو أ حع َل حم أن ََّك َتنحتَظِ حر ِينَ ،ل َط َعن ححت
َص َّىل اهللح عليه وس َّل َم مدح ًرى َ ح
سول اهللَِّ َص َّىل اهللح عليه وس َّل َم :إنَّام حج ِع َل اإل حذ حن ِمن ِق َب ِل ال َب َ ِ
قال َر ح
به يف َع حينَ حي َكَ .
رص".
بل حرمت الرشيعة اإلخبار بخصائص البيت من صفة أهله وما يكون فيه بني الزوج وزوجته.
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مسعود ريض اهلل عنه ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :ال ت ِ
ٍ
حبارش املرأة املرأة فتن َعتها
وغريه عن ابن
البخاري
روى
ُّ
َّ
ح
ِ
لزوجها كأنه ينظر إليها".
ِ ِ
وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال :إِ َّن ِمن َأ َرش الن ِ ِ
الر حج َل حي حف ِِض إِ َىل ا حم َر َأتِ ِه َو حت حف ِِض
َّاس عنحدَ اهللَِّ َمن ِحز َل ًة َي حو َم ا حلق َيا َمة َّ
ح ِّ

إِ َلي ِه حثم ين ح ِ
رس َها( .رواه مسلم)
حرش َّ
ح َّ َ ح

قال النووي " :ويف هذا احلديث حتريم إفشاء الرجل ما جيري بينه وبني امرأته من أمور االستمتاع ،ووصف تفاصيل
ذلك ،وما جيري من املرأة فيه من قول أو فعل ونحوه " (رشح صحيح مسلم )9 / 10
فإذا كان الوصف حمرم ًا فكيف بالغريب الذي ينرش مثل هذا ويطلع عليه رأي العني!
ومن املحرم أيض ًا االطالع عىل ما يكتبه الناس عىل وجه اخلصوصية ،كاإليميل والرسائل عرب اهلاتف وذلك بنرشها
بني الناس مع كوهنا رسالة خاصة ،أو رسقة هذه الرسائل ونرشها بني الناس.
جاء يف سن َِن َأ ِيب داود عَن َعب ِد اهللِ ب ِن َعب ٍ ِ
َنهامَ ،أ َّن َر حس َ
ول اهللِ َص َّىل اهللح َع َل حي ِه َوعىل آلِ ِه َو َص ححبِ ِه َو َس َّل َم َق َال:
يض اهللح ع ح
ح َّ
ح
َ َ ح
اس َر َ
َّار ،س حلوا اهللَ بِب حط ِ
يه بِغ ِ ِ ِ
َاب َأ ِخ ِ
ون َأ حك ِّفك ححمَ ،و َال ت حَس َأ حلو حه بِ حظ حه ِ
اجلدح َرَ ،م حن َن َظ َر ِيف كِت ِ
ور َها،
ح
َري إِ حذنه َفإِن ََّام َينح حظ حر ِيف الن ِ َ
ح
رتوا ح ح
« َال ت حَس ح ح
وهك ححم» واحلديث خمتلف يف صحته.
َفإِ َذا َف َر حغت ححم َفا حم َس ححوا ِ َهبا حو حج َ
َاب غ ِ ِ ِ ِ
ِ
اخل َّال حل :كَر ِ
اه َي حة النَّ َظ ِر ِيف كِتَا ِ
ب
َريه بِإِ حذنهَ ،أ حو ِر َضا حهَ .ق َال ح َ
َ
الر حج ِل ِيف كت ِ ح
قال ابن مفلح يف اآلدابَ " :ف حص ٌل ِيف َن َظ ِر َّ
الر حج ِل َّإال بِإِ حذنِ ِهَ .ق َال َأ حبو َبك ٍحر حب حن ع حَسك ٍَر :حكنحت ِعنحد َأ ِيب َع حب ِد اهللََِّ ،و ِعنحدَ حه حاهل َ حي َث حم حبن َخ ِار َج حةَ ،ف َذ َه حبت َأ حن حظ حر ِيف كِت ِ
َاب َأ ِيب
َّ
َاب َأ ِيب عَوا َن َة بِغ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الر حمح َِن حب ِن َم حه ِد ٍّي ِيف كِت ِ
اس َت حغ َف َر اهللََّ
َ
َري َأ حم ِرهَ ،ف ح
ح
َع حبد اهللََِّ ،فك َِر َه َأ حبو َع حبد اهللَِّ َأ حن َأ حن حظ َر ِيف كتَابِهَ .وا َّط َل َع َع حبدح َّ
احل ِد ِ
َري ِمن حكت ِ ِ
الشافِ ِعي ِة ما حهو َظ ِ
َم َّرت ح ِ
اه ٌر ِيف َأ َّن النَّ َظ َر ِيف كِت ِ
يث َع حن
َاب ا حلغ ح ِ ح
َني........ .و َذك ََر َب حع حض َّ َّ َ َ
ُي حر حمَ ،و ِيف ح َ
حب ا حلع حل ِمَ ،ال َ ح
َاب َأ ِخ ِ
َري إ حذنِ ِهَ ،ف َك َأن ََّام َينح حظ حر ِيف الن ِ
يه بِغ ح ِ
النَّبِ ِّي َص َّىل اهللَّح َع َل حي ِه َو َس َّل َمَ « :م حن َن َظ َر ِيف كِت ِ
َّار»َ .ق َال ا حب حن حاألَثِ ِري ِيف الن َِّها َي ِةَ :و َه َذا
يه ِرس و َأما َن ٌة ،يكحره ص ِ
ول ع ََىل ا حلكِت ِ ِ ِ ِ
اح حب حه َأ حن حي َّط َل َع َع َل حي ِهَ ،ق َالَ :و ِق َيل :حه َو عَا ٌّم ِيف ك ِّحل كِت ٍ
حمَ ححم ٌ
َاب" (اآلداب
َاب ا َّلذي ف ٌّ َ َ َ َ ح َ
الرشعية البن مفلح )166/2
ولكن جيوز يف بعض احلاالت اخرتاق خصوصية الفرد ملصلحة اجلامعة واملجتمع ،وذلك ألنه من املقرر عند علامء
حتمل أدنى املفسدتني (انظر :التحبري رشح التحرير
الرشيعة أن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح ،وقاعدة ّ
للمرداوي  ،3851/8واألشباه والنظائر البن نجيم  ،78ورشح القواعد الفقهية للزرقا )205
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ومما يدل عىل هذه القواعد قصة حاطب بن أيب بلتعة يف الصحيحني ملا أرسل علي ًا إىل الظعينة التي كانت حتمل كتاب ًا من
حاطب إىل أهل مكة حول غزو النبي صىل اهلل عليه وسلم هلم ،فأجربوا الظعينة أن خترج الكتاب وإال جردوها من
ثياهبا .قال النووي " :وفيه هتك سرت املفسدة إذا كان فيه مصلحة ،أ ،يف السرت مفسدة ،وإنام يندب السرت إذا مل يكن فيه
مفسدة ،وال يفوت به مصلحة ،وعىل هذا حتمل األحاديث الواردة يف الندب إىل السرت"(رشح مسلم )55/16
وقال البغوي" :يف احلديث دليل عىل أنه جيوز النظر يف كتاب الغري بغري إذنه وإن كان رس ًا ،إذا كان فيه ريبة ورضر
يلحق الغري( "..رشح السنة للبغوي )74/11
ِ
َاب ا حلغ ح ِ
َين" :األح َث حر ا حل َو ِار حد ِيف الن حَّه ِي ع ِ
َن النَّ َظ ِر ِيف كِت ِ
ني َط ِري ًقا إِ َىل َد حف ِع َم حف َسدَ ٍة ِه َي
َص ِمنح حه َما َي َت َع َّ ح
َري حخي ُّ
قال ا حب حن َح َج ٍر ا حل َع حس َقال ُّ
َأ حك َث حر ِم حن َم حف َسدَ ِة النَّ َظ ِر "(الفتح )47/11

 7.1فرع من صور التجسس المشروع:
•

التجسس عىل أعداء األمة ملعرفة عددهم وعتادهم

فقد اتفق الفقهاء عىل َّ
أن التجسس والتنصت عىل الكفار يف احلرب مرشوع وجائز ملعرفة عددهم ،وعتادهم،
وما خي ِّططون له ،ويد ِّبرون من املكائد للمسلمني ،وهو األمر الذي يكون بعلم اإلمام ،وحتت نظره ومعرفته،
وقد َّ
دل عىل مرشوعيته الكتاب والسنة وعمل الصحابة:
ُ
َ
َْ ُ
َ ْ ا
فمن الكتاب :عموم قول اهلل تعاىل" :وأَع ُِّدوا ْ ل َ ُهم ذما ْ
اط
اس َت َط ْع ُتم امِن ق ذو ٍة َومِن ارِبَ ِ
اْليْ ِل ت ْره ُِبون بِهِ عد ذو اَّللِ
ُ ْ َ ََُْ َُ ُ اُ َ
َ َ ُ ذ ُ ْ َ َ
آخر َ
اَّلل َي ْعل ُم ُه ْم " (األنفال)60 :
ين مِن دون ِ ِهم ال تعلمونهم
وعدوكم و ِ
ومن السنة أحاديث كثرية ،منها:
عن جابر ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم األحزاب" :من يأتينا بخرب القوم؟ فقال الزبري:
إن ِّ
أنا .ثم قال :من يأتينا بخرب القوم؟ فقال الزبري :أنا ،ثم قال :من يأتينا بخرب القوم؟ فقال الزبري :أنا .ثم قالَّ :
لكل
نبي حوار ًّياَّ ،
حواري الزبري “( .البخاري)
وإن
َّ
ٍّ
وأيض ًا ما روي عن املسور بن خمرمة ،ومروان بن احلكم قاال" :خرج النبي صىل اهلل عليه وسلم عام احلديبية يف بضع
عرشة مائة من أصحابه ،فلام أتى ذا احلليفة ،ق َّلد اهلدي وأشعره وأحرم منها بعمرة ،وبعث عينًا له من خزاعة ،وسار
النبي صىل اهلل عليه وسلم حتى كان بغدير األشطاط أتاه عينه ،قالَّ :
إن ً
قريشا مجعوا لك مجوعًا ،وقد مجعوا لك
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عيل ،أترون أن أميل إىل عياهلم
األحابيش ،وهم مقاتلوك ،وصا ُّدوك عن البيت ،ومانعوك .فقال :أشريوا أهيا الناس َّ
َّ
وجل قد قطع عينًا من املرشكني ،وإال
وذراري هؤالء الذين يريدون أن يصدُّ ونا عن البيت ،فإن يأتونا كان اهلل عزَّ
فتوجه له،
تركناهم حمروبني .قال أبو بكر :يا رسول اهلل ،خرجت عامدً ا هلذا البيت ،ال تريد قتل أحد ،وال حرب أحدَّ ،
فمن صدنا عنه قاتلناه .قال :امضوا عىل اسم اهلل"( .البخاري)
فهذه األحاديث وغريها تدل عىل مرشوعية مجع املعلومات عن األعداء ،وكشف خمططاهتم ،وذلك بالطرق املرشوعة
والوسائل الرشيفة واملتاحة.
ومن صور التجسس املرشوع تتبع املجرمني وأهل الريب ،إذا كانت جرائمهم ذات خطر عىل األفراد ،و املجتمع ،وغلب عىل الظ ِّن وقوعها بأمارات وعالمات ظاهرة.
قال الرميل" :وليس ألحد البحث والتجسس ،واقتحام الدور بالظنون ،نعم إذا غلب عىل ظنه وقوع معصية ولو بقرينة
ظاهرة ،كإخبار ثقة جاز له ،بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتل وزنى ،وإال فال" (هناية املحتاج-47 /4
.)49
وذكر القايض أبو يعىل جوازه يف حالة ما إذا كان يف تركه انتهاك حرمة يفوت استدراكها ،مثل أن خيربه من يثق بصدقه
أن ً
رجال خال برجل ليقتله ،أو بامرأة ليزين هبا ،فيجوز له يف مثل هذه احلال أن يتجسس ،ويقدم عىل الكشف
حذرا من فوات ما ال حيستدرك ،من انتهاك املحارم ،وارتكاب املحظورات( .األحكام السلطانية للاموردي
والبحثً ،
ص )366
ومن صور التجسس املرشوع تفقد الوايل ألحوال رعيته ملعرفة املظلومني واملحتاجني ،وتأمني احتياجاهتم؛ إذ هم أمانة
يف عنق الوايل( .عقوبة اإلعدام دراسة فقهية مقارنة ألحكام العقوبة بالقتل يف الفقه اإلسالمي ،ملحمد بن سعد
الغامدي ص .)469
ومن أمثلة ذلك:
حرة واقم ،حتى إذا كنا برصار إذا بنار ،فقال :يا أسلم،
ما روى أسلم ريض اهلل عنه قال :خرجت ليلة مع عمر إىل ّ
هاهنا ركب قد قرص هبم الليل ،انطلق بنا إليهم .فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان هلا ،وقدر منصوبة عىل النار ،وصبياهنا
يتضاغون ،فقال عمر :السالم عليكم يا أصحاب الضوء .قالت :وعليك السالم .قال :أدنو؟ قالت :ادن أو دع .فدنا
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فقال :ما بالكم؟ قالت :قرص بنا الليل والربد .قال :فام بال هؤالء الصبية يتضاغون؟ قالت :من اجلوع .فقال :وأي
يشء عىل النار؟ قالت :ماء أعللهم به حتى يناموا ،اهلل بيننا وبني عمر .فبكى عمر ،ورجع هيرول إىل دار الدقيق،
فأخرج ً
عدال من دقيق ،وجراب شحم ،وقال :يا أسلم ،امحله عىل ظهري ،فقلت :أنا أمحله عنك .فقال :أنت حتمل
وزري يوم القيامة؟ فحمله عىل ظهره ،وانطلقنا إىل املرأة فألقي عن ظهره ،وأخرج من الدقيق يف القدر ،وألقى عليه
من الشحم ،وجعل ينفخ حتت القدر ،والدخان يتخلل حليته ساعة ،ثم أنزهلا عن النار وقال :آتيني بصحفة .فأيت هبا
فغرفها ثم تركها بني يدي الصبيان وقال :كلوا ،فأكلوا حتى شبعوا  -واملرأة تدعو له ،وهي ال تعرفه  -فلم يزل عندهم
عيل فقال :يا أسلم ،اجلوع الذي أسهرهم ،وأبكاهم
حتى نام الصغار ،ثم أوصلهم بنفقة وانرصف ،ثم أقبل َّ
وقد م املدينة رفقة من جتار ،فنزلوا املصىل فقال عمر لعبد الرمحن بن عوف :هل لك أن حترسهم الليلة؟ قال :نعم! فباتا
فتوجه نحوه ،فقال ألمه :اتَّق اهلل تعاىل وأحسني إىل صبيك .ثم عاد إىل
ُيرساهنم ويصليان ،فسمع عمر بكاء صبي َّ
مكانه ،فسمع بكاءه ،فعاد إىل أ ِّمه فقال هلا مثل ذلك ،ثم عاد إىل مكانه ،فلام كان آخر الليل سمع بكاء الصبي ،فأتى إىل
يقر منذ الليلة من البكاء؟! فقالت :يا عبد اهلل ،إين أشغله عن
أمه فقال هلا :وُيك ،إنَّك أ ُّم سوء ،ما يل أرى ابنك ال ُّ
الطعام فيأبى ذلك ،قال :ومل؟ قالت :ألن عمر ال يفرض إال للمفطوم .قال :وكم عمر ابنك هذا؟ قالت :كذا وكذا
بؤسا لعمر.
شهرا ،فقال :وُيك ال تعجليه عن الفطام .فلام صىل الصبح ،وهو ال يستبني للناس قراءته من البكاء .قالً :
ً
كم قتل من أوالد املسلمني .ثم أمر مناديه فنادى ،ال تعجلوا صبيانكم عن الفطام ،فإنا نفرض لكل مولود يف اإلسالم.
وكتب بذلك إىل اآلفاق" (هذه املسألة والفرع منقول من موسوعة األخالق موضوع التجسس من الدرر السنية من
موقعهم عىل الشبكة)

 7.2فرع :ما حكم مشاهدة مواد مسجلة فيها فضائح آلخرين إذا كانت منشورة على
وسائل التواصل؟
مشاهدة مثل هذه املقاطع حمرم إذا احتوت عىل مشاهد حمرمة يكون فيها كشف للعورات ،وكذلك إذا كانت شخصية
وال يرض الشخص بنرشها بني الناس ،وكذلك ُيرم إذا كان بقصد السخرية واالستهزاء .وقد دلت عىل ذلك أصول
الرشيعة وأدلتها.
ومن ذلك:
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• حتريم نرش الفاحشة يف الناس ،ملا فيها من هتوينها يف نفوسهم.
ذ َ َ ُ َُ ْ َ َ ٌ َ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ذ ُ َ
ذ ذ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
اَّلل َي ْعل ُم
اب أ ِْل ٌم ِِف ادلنيا واآلَخِرة ِ و
شِيع الفاحِشة ِِف اَّلِين آ َمنوا لهم عذ
قال اهلل تعاىل" :إِن اَّلِين َيِبون أن ت
َْ َ َ َ َ
َوأن ُت ْم ال ت ْعل ُمون " (النور.)19 :
عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال" :القائل للفاحشة والذي يشيع هبا يف اإلثم سواء" (البخاري األدب املفرد:
باب من س ِمع بِ َف ِ
اح َش ٍة فأفشاها ،املكتبة الشاملة)
َ ح َ ح َ َ
وقال عطاء ريض اهلل عنه" :من أشاع الفاحشة فعليه النكال ،وإن كان صاد ًقا"( .أخرجه ابن أيب حاتم كام يف الدر
املنثور للسيوطي )161/6
• األمر بالسرت عىل املسلم وعدم كشف عورته:
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :من س َرت مسلِام س َرته اهللَّح ِيف الدُّ حنيا و ِ
اآلخ َر ِة"
َ َ
َ ح َ َ ح ح ً َ َح
(رواه مسلم).
ف عَور َة َأ ِخ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ف اهللَّح
يه املح حسلِ ِم ك ََش َ
رت اهللَّح ع حَو َر َت حه َي حو َم ا حلق َيا َمةَ ،و َم حن ك ََش َ ح َ
رت ع حَو َر َة َأخيه املح حسل ِم َس َ َ
ويف رواية البن ماجه" :م حن َس َ َ
ع حَو َر َت حه َحتَّى َي حف َض َح حه ِ َهبا ِيف َب حيتِ ِه".
وعن أيب برزة األسلمي أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال" :يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه :ال
تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم ،فإن من اتبع عوراهتم تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته يفضحه يف بيته"
(أخرجه أبو داود)

 7.2.1النهي عن إيذاء الناس والمسلمين خاصة.
ِ
ون املحؤح ِمنِنيَ واملحؤح ِمن ِ
َات بِغ ح ِ
قال تعاىلَ " :وا َّل ِذي َن حيؤح حذ َ
احت ََم حلوا ح حهبتَانًا َوإِ حث ًام حمبِينًا" (األحزاب)59:
َري َما ا حكت ََس حبوا َف َقد ح
َ
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام ،قال :قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم « :-من أحب أن يزحزح
عن النار ،ويدخل اجلنة ،فلتأته منيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي ُيب أن يؤتى إليه»( .رواه
مسلم)
وعنه أيض ًا قال :قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم « :-املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،واملهاجر من
هجر ما هنى اهلل عنه»( .متفق عليه)
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 7.2.2وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وأن من رأى مُحرّماً ورضي به أو أقرّه ولم ينكره
كان شريكاً لفاعله.

ْ
َ ََْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ ُ ُ َ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ
َ ْ ْ
ض ُه ْم أَ ْو ِْلَ ُ ْ
ِيمون
وف وينهون ع ِن المنك ِر ويق
قال اهلل تعاىل" :والمؤمِنون والمؤمِنات بع
اء َبع ٍض يَأ ُم ُرون بِال َمع ُر ِ
ذ ََ َ ُ ْ ُ َ ذ َ َ َ ُ ُ َ ذَ َ َ ُ َُ ُ َ َ
ري َ ُ
ك َس َ ْ
اَّلل إ ذن ذ َ
ْح ُه ُم ذ ُ
يز َحك ٌ
اَّلل َعز ٌ
ِيم" (التوبة)71 :
ِ
الصالة ويؤتون الزاكة وي ِطيعون اَّلل ورسوَل أولئ ِ
ِ
ْ ْ َ
َْ َ
َُْ ُ َ
ُ ُْ ْ َ َْ ُذ ُ ْ
ون بال ْ َم ْ
ذ
ْ
َ
ُ
وف َوتن َه ْون َع ِن ال ُمنك ِر"(آل عمران)110 :
ر
ع
ر
م
أ
ت
اس
ِ
ِلن
ل
ت
ج
ر
خ
ِ
ِ
قال اهلل تعاىل" :كنتم خري أم ٍة أ ِ
َََ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
َ ُ
كر َف َعلُ ُ
وه
وقد ذم اهلل -تبارك وتعاىل -تارك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف قوله" :اكنوا ال يتناهون عن من ٍ
َ ْ
َ ُ ْ ُ َ
ِلِئ َس َما اكنوا َيف َعلون" (املائدة)79 :
قال صىل اهلل عليه وسلم" :إِ َّن الن َ ِ
َريو َن حهَ ،أ حو َش َك َأ حن َي حع َّم حه حم اهللَّح بِ ِع َقابِ ِه" (رواه أمحد وأبو داود)
َّاس إ َذا َر َأ حوا املحنحك ََر َال حيغ ِّ ح
ِ ِ
ِ
س ا حب ِن ع َِم َري َة ا حلكِن ِحد ِّي ،ع ِ
و َع حن ع َِد ِّي حب ِن ع َِد ٍّي ،ع ِ
َن ا حل حع حر ِ
اخلطِي َئ حة ِيف
َن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللح َع َل حيه َو َس َّل َم َق َال " :إِ َذا عحم َلت ح َ
حاألَ حر ِ
َاب َعن َحها َف َر ِض َي َها ،ك َ
َان َم حن َش ِهدَ َها َفك َِر َه َها َ -و َق َال َم َّرةًَ :أ حنك ََر َها  -ك َ
ض ،ك َ
َان ك ََم حن
َاب َعن َحهاَ ،و َم حن غ َ
َان ك ََم حن غ َ
َش ِهدَ َها" (رواه أبو داود)

ا
ولذا قال تعاىل يف حق قوم صالح" :فكذبوه فعقروها" (الشمس )14:رغم أن العاقر هلا واحد ،لكن ملا رضوا مجيع ًا

بقتلها كانوا رشكاء له يف الفعل .قال ابن جرير الطربي " :ورضوا بقتلها ،وعن رضا مجيعهم َقتَلها قاتِ حلها ،وع َق َرها من

عقرها ولذلك نحسب التكذيب والعقر إىل مجيعهم ،فقال ّ
وها)"( .تفسري الطربي )160/24
جل ثناؤهَ ( :فك ََّذ حبو حه َف َع َق حر َ

 7.2.3النهي عن السخرية باآلخرين

َ ْ
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
كونُوا َخ ْ ا
ريا مِنْ ُه ْم َو َال ن َِس ٌ
اء م ِْن ن َِسا ٍء َع ََس أن
قال تعاىل" :يا أيها اَّلِين آمنوا ال يسخر قوم مِن قو ٍم عَس أن ي
َْ
ْ ُ ُْ ُ ُ
َ ُ ذ َ ْا ُْ ذ ََ َْ ُ َُْ َ ُ
يمان َو َم ْن ل َ ْم َي ُت ْ
وق َب ْع َد ْاْل َ
األلْ َقاب بئْ َ
ك ْم َو َال َت َنابَ ُ
ب
س
ف
ال
م
س
اال
س
ب
وا
ز
يكن خريا مِنهن وال تل ِمزوا أنفس
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َُ َ َ ُ ذ
فأولئِك ه ُم الظال ُِمون " (احلجرات)11:
فإن قلت لكن هذا اليوم كثري وشائع يف مواقع التواصل ،فجوابك ما جاء يف احلديث الذي رواه أبو داود يف سننه أن

ني
َاهت حمَ ،وكَانحوا َهك ََذا» َو َش َّب َك َب ح َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم قال " :إِ َذا َر َأ حيت ححم الن َ
َّاس َقدح َم ِر َج حت ع ححهو حد حه حمَ ،و َخ َّف حت َأ َمان ح ح
ف َأ حف َع حل ِعنحدَ َذلِ َكَ ،ج َع َلنِي اهللَّح فِدَ َ
اك؟ َق َال« :ا حلزَ حم َب حيت ََكَ ،وا حملِ حك َع َل حي َك لِ َسان ََك،
َأ َصابِ ِع ِهَ ،ق َالَ :ف حق حم حت إِ َل حي ِهَ ،ف حق حل حتَ :ك حي َ
ِ
اص ِة َن حف ِس َكَ ،و َد حع َعن َحك َأ حم َر ا حل َعا َّم ِة".
َو حخ حذ بِ َام َت حع ِر ح
فَ ،و َد حع َما حتنحك حرَ ،و َع َل حي َك بِ َأ حم ِر َخ َّ
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ِ
ِ
قال يف عون املعبود( " :و َع َلي َك بِ َأم ِر َخ ِ ِ ِ
اح َف حظ ِدين ََكَ ،وات ححر ِك
اصة َن حفسكَ ،و َد حع َعن َحك َأ حم َر ا حل َعا َّمة) َأ ِي ا حلزَ حم َأ حم َر َن حفس َكَ ،و ح
َّ
َ ح
ح
َّاس َو َال َت حت َب حع حه حم)387/11( ".
ا لن َ

 .8المسألة الثامنة :هل يجوز لألب أو الزوج االطالع على هاتف زوجته
وأوالده من غير استئذان أو الدخول على رسائلهم الخاصة من إيميل
أو وسائل التواصل االجتماعي؟
هذه املسألة يكتنفها جانبان؛ أوهلام أن املسلم مكلف بإحسان الظن باآلخرين وعدم التفتيش عن عيوهبم وخاصة
أحواهلم باجلملة ،وال شك أن أوىل الناس بحسن الظن واحرتام خصوصياهتم أهل بيتك.
وثانيهام أن األب أو األم راعية ومسؤولة عن رعيتها وكذلك الزوج ،ولذا ينبغي عىل األب مراقبة ما يطلع عليه أطفاله
محاية هلم من الفساد املنترس يف مواقع التواصل وشبكة اإلنرتنت.
فإذا وجدت شبهة وهتمة وأمارات عىل أمر ال جيوز رشع ًا أو فيه مظنة فساد لدينهم ودنياهم فله التفتيش واالطالع عىل
هاتفهم وما فيه من رسائل وصور ومواقع وإمهال الوالدين يف هذا اجلانب قد يؤدي إىل مصائب ال يعرف قدرها إال
اهلل.

َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ َ ُ َ ا َ ذ ا ذ َ ْ َ ذ
الظ ان إثْ ٌم َو َال َ َ
َت ذس ُسوا} (احلجرات)12:
قال اهلل تعاىل{ :يا أيها اَّلِين آمنوا اجتن ِبوا كث ِريا مِن الظ ِن إِن بعض
ِ ِ

أكذب احلديث ،وال
النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال" :إ َّياكم والظ َّن؛ فإن الظن
ح
ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن ِّ
حتسسوا ،وال تباغَضوا ،وكونوا إخوانًا".
جتسسوا ،وال َّ
َّ
ولذلك إن مل يظهر سبب رشعي وحقيقي يستوجب مثل ذلك فاألصل أال يفعله اإلنسان مع زوجته وأوالده البالغني
بل عليه أن يعاملهم بالظاهر.
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
حل َي حت حه َت حق حط حر ََخ ًحرا؟ َف َق َال :إن ََّام ح ِهنينَا َع حن الت ََّج ُّس ِ
س َفإِ حن حي حظ ِه حر
يض اهللَّح َعنح حهَ " :ه حل َلك ِيف ا حل َوليد حب ِن حع حق َب َة َو ح
ق َيل ال حب ِن َم حس حعود َر َ
َلنَا َش حيئًا َأ َخ حذنَا حه بِ ِه" (الزواجر عن اقرتاف الكبائر )10/2
وجاء يف جواب للشيخ ابن باز عن هذه املسألة " :إذا كان هناك أسباب تدعو إىل هذا ،فال بأس من باب احليطة ،وإال
فال ينبغي سوء الظن هبم.
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أما إذا كان هناك أسباب خياف منها ،فال بأس بالتفتيش عند احلاجة؛ خو ًفا عليهم من جلساء السوء ،ومن دعاة
الباطل"( .فتاوي سامحة الشيخ ابن باز عىل موقعه يف الشبكة  -حكم تفتيش ما خيص األبناء ألجل احلرص عليهم)-
وجاء هذا السؤال للشيخ ابن عثيمني:
أنا أخ لذكور وإناث لذا فإين أستخدم جهاز التسجيل التلفوين رد ًأ للمفاسد حيث تم درأ مفاسد هبذه الطريقة ما
رأيكم يف هذه الطريقة مع العلم بأهنم ال يعلمون بذلك؟
ٍ
ألحد أن يتجسس عىل أحد؛ ألنه ليس لنا إال الظاهر ولو ذهبنا
فأجاب " :رأيي يف هذا أنه من التجسس وال جيوز
نتجسس عىل الناس لتعبنا تعب ًا عظي ًام يف طريق التجسس وتعبت ضامئرنا فيام نسمع ونرى.
ا
وإذا كان اهلل تعاىل يقول (وال َتسسوا) بعد قوله (يا أيها اَّلين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إثم وال
َتسسوا).
لكن إذا رأى قيم البيت أمارات تدل عىل هذه املكاملات اخلبيثة فال بأس أن يضع مسج ً
ال من حيث ال يعلمون لكن
عليه إذا علم من أول األمر أن ال يتابع بل يوبخهم مبارشة ،ألنه ربام إذا تابع سمع أكثر مما كرهه أوالً ،فمث ً
ال إذا علم
ٍ
بمكاملة رديئة فعليه أن يوبخ صاحبها مبارشة وال حيؤخرها إىل الغد فيجب قطع الطريق من البداية.
أما جمرد االهتامات والوساوس فال جيوز لكن إذا علم أن األمر خطري وأن األمر يقع فال بأس أن يضع املسجل من
أجل أن يتحقق من األمر( ".موقع اإلسالم سؤال وجواب رقم )13318
وختام ًا ننصح اآلباء واألمهات قبل إعطاء األوالد القدرة عىل التواصل مع اآلخرين واالطالع عىل ما يف شبكة
اإلنرتنت ووسائل التواصل ومتابعة حسابات اآلخرين بالنقاط التالية:
أن يكون هناك اتفاق عىل أنه ال تفتح أي حساب دون علم الوالدين.
أال يتابع أي حساب ُيتوي عىل املحرمات من شبهات أو شهوات حمرمة.
أن يكون حمدود القدرة عىل التصفح من خالل حتديد وقت التصفح والصفحات التي يمكن الدخول إليها.
أن يكون هناك اتفاق مبدأي عىل أن للوالدين حق االطالع عىل اهلاتف يف أي وقت وبدون إذن مسبق.
كثرة التذكري والنصح حول غض البرص وحفظ اجلوارح من رؤية احلرام.
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وهبذا نصل إىل خامتة املسائل التي أحببت التعليق عليها وبياهنا نصح ًا لنفيس وأهل بيتي وإخواين من عموم املسلمني
نسأل اهلل أن يتقبل ما كان فيه من صواب ويعفوا عام كان فيه من خطأ وزلل ،وصىل اهلل عليه وسلم عىل نبينا حممد وآله،
و احلمد هلل أوالً وآخر ًا.

 .9خالصة ومقررات الورقة الثانية :نوازل اجتماعية متعلقة
بتكنولوجيا وسائل التواصل الحديثة.
املسألة األوىل :ما حكم عقد النكاح أو الطالق أو اخللع أو اإلشهاد عليهم عن طريق وسائل االتصال
احلديثة؟
جواز عقد النكاح عن طريق اهلاتف والبث املبارش بالفيديو رشيطة التأكد من هوية الزوج والزوجة والويل والشهود
كام أنه يمكن إيقاع اإلجياب والقبول ،ولو حصل تأخر يسري يف البث ال يرض.
عدم جواز عقد النكاح عن طريق املراسالت الكتابية كاإليميل والرسائل النصية لتعذر التوثيق واختالل رشط
الفورية عند اإلجياب والقبول يف كثري من صوره ،وملا فيه من هتوين أمر عظمته الرشيعة وهو عقد النكاح الذي تستحل
به الفروج وتبنى به البيوت ال سيام مع وجود البدائل التي ُيصل معها التوثيق والفورية.
توثيق هوية األشخاص عن بعد تكون باالطالع عىل هوياهتم ومقارنتها بصورهم ،أو متييز أصواهتم بشاهدة شاهدين
عند من يعقد النكاح ،أو القرائن الدالة عىل ذلك كأن يتفق اجلميع من احلضور عىل أن هذا فالن وهذه فالنة وهذا هو
الويل ونحو ذلك وال يوجد ما يثري الريبة.
التوكيل يف عقد النكاح جائز باتفاق املذاهب األربعة وهو خمرج إليقاع عقد الزواج ملن ال يرى جوازه عرب وسائل
التواصل.
الطالق إذا كان عرب خاصية نقل الصوت والصورة وتأكد أن هذا الشخص هو من ُيق له رشع ًا إيقاع الطالق أو اخللع
جاز التطليق إذا توفرت رشوطه املعروفة .
وأما إذا كان عن طريق اهلاتف فالبد من توثيق صوت املتحدث صار معترب ًا.
AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

67

بسيون
أ.د .وليد
ي

نوازل اجتماعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل الحديثة

يقع الطالق بالكتابة إذا ثبتت نسبته إىل الزوج ،وجيوز إيقاعه بالكتابة كذلك عن طريق الرسائل أو عن طريق
املراسالت ويعترب من تاريخ كتابته ال وصول اخلرب .فإذا نكل نحظر يف القرائن أو عليه اليمني.

املسألة الثانية :هل أحكام اخللوة تنطبق عىل وسائل التواصل االجتامعي؟
اخللوة الرشعية ال تتحقق من خالل املراسالت الكتابية أو الصوتية أو النقل املبارش عن طريق الكامريا أو االنفراد
بامرأة يف عامل افرتايض.
املحادثة عرب خاصية نقل الصورة وانفرد الرجل باملرأة أو عرب خاصية الفضاء االصطناعي ) (Virtual Realityأو
اهلاتف تتعلق به أحكام النظر من غض البرص ،وعدم اخلضوع بالقول ،ال اخللوة.
رابع ًا :الواجب حني استخدام الوسائل احلديثة عدم تعريض املسلم نفسه ملا هو مظنة الفتنة فاحلكمة التي من أجلها
منعت اخللوة ومالمسة األجنبية ،والنظر إىل العورات أو األمر باحلجاب ،وقول املعروف مستلزمة للمنع من استخدام
تجوز فيها إال لقدر احلاجة.
هذه الوسائل إذا كانت الفتنة هبا غالبة وال حي ّ
ألن األصل أن كل ما كان سبب ًا للفتنة ينبغي حسم مادته ،وسد ذريعته .ودفع ما يفيض إليه إذا مل يكن منه مصلحة
راجحة.
التواصل عرب الوسائل احلديثة وإن خال عن اخللوة املحرمة إال أنه قد تتعلق به أحكام أخرى وآداب رشعية البد
للمسلم من رعايتها ومنها:
 .1أن يكون التواصل للحاجة ،فال يكثر اإلنسان منه ويتبسط ويسرتسل.
 .2أن يكون التواصل من غري كشف للعورات.
 .3أن يكون الكالم باملعروف من غري خضوع أو بام ال يليق من تعليقات وصور ورسومات كإرسال قبالت،
ورسمة القلب أ ،الورد األمحر ونحوها مما ال ينبغي.
 .4إذا كانت هناك مظنة الفتنة فال بأس أن جيعال طرف ًا ثالث ًا يف املحادثة أمن ًا من الفتنة.

املسألة الثالثة :ما حكم وضع صورة للمرأة بحجاهبا للتعريف بنفسها يف وسائل التواصل؟ وما هي
أحكام النظر املتعلقة بوسائل التواصل؟
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ُيرم عىل املرأة وضع صورهتا إذا كانت الصورة تظهر فيها عورهتا وكانت الصورة مما يطلع عليها الرجال أو مظنة
اطالعهم عليها.
كذلك ُيرم إذا كانت الصورة مظهرة ملفاتن املرأة يف وضعيتها وهيئتها أو فيها من التغنج والتكرس والتميع ما يستميل
قلب من يراه ،ولو كان اجلسد مستور ًا ،أو تكون الصورة بلباس ضيق ،أو شفاف.
وكذلك ُيرم إذا كانت الصورة عبارة عن أفتار (صورة كرتونية) لكنها متثل حقيقة زينة املرأة الباطنة كلون شعرها أو
وُي ّجم العورات املغلظة ويبدي مفاتن املرأة ونحو ذلك؛ ألن وصف املرأة لألجنبي ال جيوز وهو خالف
يظهر ح
املقصود من احلجاب.
وأ ّما األحوال التي تكون وضع صورة املرأة فيها بني الكراهة أو اإلباحة
وجتمل ،ال سيام إذا كان لغرض التعريف.
أن تظهر املرأة وجهها وكفها فقط عند من يرى جواز كشفهام من غري تزين ّ
إذا كانت صورة للمرأة من بعيد ال تظهر معها تفاصيل جسدها ،أو تكون بصحبة أوالدها وأهلها ونحو ذلك .
أال تظهر الصورة إال ملحارمها وبعض النساء ممن تثق فيهن أال يطلعن عليها الرجال األجانب.
أن تكون هناك صورة أفتار (صورة كرتونية) ال تصف عورهتا من جهة اللون أو احلجم كام توجد صور ملرأة حمجبة أو
للوجه فقط ونحو ذلك .
أن تكون املرأة من القواعد من النساء وقد ظهرت صورهتا من غري تربج بزينة.
واألوىل االبتعاد عن نرش الصور الشخصية لعموم الناس قدر اإلمكان.
إذا كانت هذه املرأة من القواعد من النساء التي جيوز هلن التخفف من احلجاب
جاز النظر إليها.
جواز النظر إىل الوجه والكفني من األجنبية للحاجة إذا حأمنت الفتنة.
ال فرق بني النظر إىل النساء حمصورات كن أو حقيقيات.
كل ما حرم النظر إليه من جسد املرأة حرم أيض ًا لو كان مستور ًا بلباس ضيق أو شفاف.
عورة الرجل عورتان مغلظة وهي الفرجني وما أحاط هبام فهذا تشدد احلرمة يف النظر إليه وال جتوز إال لرضورة،
وعورة خمففة وهي الرسة وأعىل الفرج والركبة وأسفل الفخذ فيكره النظر إليه وُيرم إذا كان مظنة الفتنة.
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ال جيوز النظر إىل صور كرتونية متثل عورة الرجل أو عورة املرأة املغلظة أو عىل سبيل التلذذ والشهوة ،وأما إذا كان
رس ًام للمرأة يطابق احلقيقة فهو أقل أحواله الكراهة لكونه من جنس النظر إىل صورة املرأة ،وما عدا ذلك فهو جائز.
النظر إىل املخنثني ممن يشبهون النساء حكمه كحكم النظر إىل األجنبية.
واملتشبهة بالذكور من النساء املخنثات ال جيوز النظر لعورهتا ألهنا امرأة ،إال إذا شاهبت الرجال يف مظهرها ومل متيز عن
الذكور ومل تكن حم ً
ال لالشتهاء فتعامل بأحكام الرجال يف النظر.
نظر املرأة إىل عورة الرجل أو كان بشهوة من غري رضورة أو حاجة فهو حمرم عند مجاهري العلامء وإن خال عن هذا فهو
جائز وعليه عمل األمة.
الواجب عىل من يستخدم وسائل التواصل أو يتصفح املواقع أن يغض برصه ويرصفه إذا عرضت له صور حمرمة،
والنظرة األوىل له والثانية عليه.

املسألة الرابعة :ما هي الضوابط الرشعية املتعلقة بوضع رسومات عىل صورة اإلنسان يف برامج السناب
وغريها .أو االيموجي والشخصيات الكرتونية التي متثل الشخص سواء للرجل أو املرأة؟
أال تكون صورة املرأة عبارة عن أفتار (صورة كرتونية) لكنها متثل حقيقة زينتها الباطنة كلون شعرها أو حُي ّجم العورة
املغلظة ويبدي مفاتن املرأة ونحو ذلك؛ ألن وصف املرأة لألجنبي ال جيوز وهو خالف املقصود من احلجاب.
نرش املرأة لصورهتا مصحوبة بالفلرتات التي تكون فيها ألوان ورسومات لنجوم أو ورود أو خلفيات ملناظر طبيعية
ومؤثرات ضوئية ونحو ذلك تتفاوت من الكراهة إىل اجلواز بحسب صفتها و مالئمتها للمرأة.
الفلرتات التي حتتوي عىل املوسيقى ال جيوز استخدامها ألن املعازف حمرمة عىل الصحيح من أقوال أهل العلم
الفلرتات التي يتم فيها تركيب صورة حيوان عىل الشخص فأقل أحواهلا الكراهة ملا جاء من النهي عن التشبه باحليوان
وُيرم إذا كان عىل صورة حيوان نجس حمرم أو مهان.
املقاطع التي يكون فيها موسيقى ال ُيرم مشاهدهتا ألن املوسيقى فيها غري مقصودة وهو من باب السامع ال االستامع
وهناك فرق بينهام.
وضع إموجي فيه صورة وجه إنسان ال حرج لكوهنا صورة مقطوعة وغري ثابتة بل تتالشى بعد ذلك.
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املسألة اخلامسة :ما حكم التصوير بني الزوجني مما قد يتضمن كشف للعورات سواء بنقل مبارش غري
مسجل أو بتسجيله وحفظه؟ وهل جيوز للمرأة استخدام كامريات اجلوال و الكمبيوتر يف التواصل مع
حمارمها أو نساء مثلها وهي غري مرتدية للحجاب؟
إذا أمنت املرأة عدم اطالع الرجال األجانب عىل صورهتا أثناء املحادثة فيجوز هلا ذلك .واألمن ُيصل بغلبة الظن وما
جرت به العادة.
جيوز للمرأة االطالع عىل ما يظهر عادة من النساء سواء مسلامت أو غري مسلامت برشط أن تأمن عدم وصفها للرجال
األجانب أو اطالعهم

املسألة السادسة :هل جيوز للرجل أو املرأة اإلعجاب بمشاركة أجنبي عنهام من اجلنس اآلخر؟ وهل
إرسال األشكال الكرتونية املشهورة فيام يعرف بااليموجي فيه إشكال أو ضوابط ينبغي مراعاهتا؟
وهل جيوز للمرأة أن تكون صديق يف العامل االفرتايض لشخص أجنبي عنها وتتابعه عىل وسائل
التواصل؟ وهل جيوز للرجل مثل ذلك مع امرأة من غري حمارمه؟
جيوز للمرأة اإلعجاب بام ينرشه شخص من غري املحارم عرب وسائل التواصل من خالل إرسال صورة أو تعليق يدل
عىل املوافقة أو اإلعجاب بام نرش عىل أن خيلوا هذا اإلعجاب أو التعليق من أي معنى جنيس أو غرامي وأن يكون
التعليق عام يف منصة مفتوحة والشخصية شخصية عامة ،وال يعترب هذا من سوء األدب أو موضع فتنة غالب ًا أو مناف
للحياء املأمور به يف الرشيعة.
وأما املراسالت الشخصية لغري املحارم وإن خلت عن املعاين اجلنسية والغرامية فال ينبغي التوسع والتساهل فيها
َ
ْ
ََ َُذذ ُ
ك ُم ٱ ْ َ
ْل َي ٰو ُة ٱ ُّدلن َيا َوال
لكوهنا من أسباب الفتن واهلل حذرنا من مداخل الشيطان وخطواته قال تعاىل " :فال تغرن
ُ
َُذذ ُ
ِ ِ
ِ
ذ َُْ ُ
يش ٌء َب حل ك ََام قال تعاىل﴿ :يَع ُِده ْم
يغرنكم ب ِٱَّللِ ٱلغرور " (لقامن  ،)٣٣فهو َيغ ُّحر ا حب َن آ َد َم و َيعد حه َو حي َمنِّيهَ ،و َل حي َس م حن َذل َك َ ح
ََُا ْ ََ َ ُ ُ ُ ذ َْ ُ
ورا﴾ (النِّس ِ
ان إال ُغ ُر ا
اء.)١٢٠:
ويمن ِي ِهم وما يعِدهم الشيط ِ
َ
الصداقة عرب وسائل التواصل األصل فيها احلل ألهنا صداقة بمعنى املتابعة ملا ينرشه الشخص ولكن إذا كان الشخص
املتابع ينرش ما حرم اهلل من صور ومقاطع أو مظنة االفتتان هبا ،أو ممن ليس هلم هم إال تتبع لعورات الناس والغيبة
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والنميمة والطعن يف املسلمني فهؤالء ال جيوز متابعتهم واجلدل معهم ملا تقرر يف الرشيعة من ترك اجلدل وحتريم الغيبة
وتتبع عورات الناس .أو ممن ينرش البدع والشبهات فكل هؤالء ُيرم متابعتهم أو عىل أقل األحوال الكراهة الشديدة
والعاقل ُيفظ سمعه وبرصه وقلبه من اخلطر.

املسألة السابعة :ما حكم اخرتاق الربيد اإللكرتوين ونرش اخلصوصيات؟ وماذا لو كان االخرتاق
ألسباب أمنية؟
الرشيعة تضمن لألفراد حق اخلصوصية ف حيكفل لإلنسان احلق يف املحافظة عىل أرسار ختصه أو أهل بيته ال ُيق ألحد
االطالع عليها أو نرشها عىل املأل .ومن ذلك أرسار اإلنسان يف حياته العائلية ،وعالقاته العاطفية واجلنسية ،وذمته
املالية ،ومكان إقامته ،واملعلومات املتعلقة بأهله وأوالده ،وصوره اخلاصة ،وحالته الطبية ،وأحاديثه اخلاصة
ومرساالته ،وآراءه السياسية التي مل يبح هبا ألحد ،والذنوب واملعايص التي بينه وبني اهلل.
ُيرم التجسس والتصنت عىل اآلخرين بأي وسيلة كانت سمعية أو مرئية ،إال إذا كانت التهمة غالبة واملفسدة عامة
ويكون بأطر قانونية حتافظ عىل حق املواطنني يف خصوصياهتم.
تتبع عورات الناس يف بيوهتم وأحواهلم اخلاصة من املحرمات يف الرشيعة ال جيوز فعله وال اإلعانة عليه وال نرشه أو
االستامع له ،وال جيوز التجوز يف ذلك ملصالح متومهة أو مكاسب سياسية.

املسألة الثامنة :هل جيوز لألب أو الزوج االطالع عىل هاتف زوجته وأوالده من غري استئذان أو الدخول
عىل رسائلهم اخلاصة من إيميل أو وسائل التواصل االجتامعي؟
املسلم مكلف بإحسان الظن باآلخرين وعدم التفتيش عن عيوهبم وخاصة أحواهلم باجلملة ،ويدخل يف ذلك األوالد
البالغني واألزواج ،إال إذا دعت حاجة كقيام شبهة أو خمافة الوقوع يف أمر مرض وخطر عىل دينهم أو دنياهم .واألوالد
غري البالغني فالواجب مراقبة أجهزهتم وما يستمعون ويشاهدون مع إبداء االحرتام هلم وخصوصياهتم بام يناسب
عمرهم.
األب واألم اسرتعاهم اهلل عىل أوالدهم وأهل بيتهم ،لذا ينبغي عليهام نصح أطفاهلام واالتفاق معهم عىل عدم الرسية
واخلصوصية املطلقة فيام يتعلق باستخدام اإلنرتنت ووسائل التواصل خصوص ًا إذا كانوا يف مرحلة املراهقة محاية هلم
من الفساد املنترش يف هذه الوسائل.
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هذا وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله.

 .10ثبت المراجع
.1

أثر الفيسبوك عىل املجتمع :لوائل خرض ،ط :مدونة شمس النهضة بالسودان

.2

احرتام احلياة اخلاصة يف الرشيعة والقانون :لعبد اللطيف اهلميم ،ط :دار عامر

.3

األحكام السلطانية :للاموردي أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي ،ط :دار ابن قتيبة.

.4

أحكام الطالق :لعبد الرمحن الصابوين ،ط :دار القلم.

.5

األحكام الفقهية لإلعالم اإللكرتوين ليارس الفقي ،ط :دار اليرس

.6

للجصاص أبو بكر أمحد بن عيل الرازي ،ط :دار إحياء الكتب
أحكام القرآن
َّ

.7

أحكام القرآن :أليب بكر بن العريب املالكي ،ط :دار الكتب العلمية

.8

أحكام القرآن :للكيا اهل َ َّرايس عيل بن حممد بن عيل الطربي ،ط :دار الكتب العلمية

.9

إحكام النظر يف أحكام النظر بحاسة البرص :لعيل بن حممد ابن القطان الفاس ،ط :دار القلم

 .10أخالقيات الكمبيوتر :حلسن عبد اهلل عباس ،ط :جملس النرش العلمي بالكويت.
 .11اآلداب الرشعية البن مفلح عبد اهلل حممد املقديس ،ط :دار الرسالة.
 .12األدب املفرد :للبخاري حممد بن إسامعيل ،ط :الدار السلفية.
 .13إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل :ملحمد نارص الدين األلباين ،ط :املكتب اإلسالمي.
 .14االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار ورشح
ذلك كله باإلجياز واالختصار :البن عبد الرب أيب عمر يوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي ،ط :دار الكتب العلمية .
 .15اإلسالم وإجراء العقود بآالت التصوير احلديثة للدكتور حممد احلاج النارص ،ط :جملة جممع الفقه اإلسالمي
التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة.
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 .16أسنى املطالب يف رشح روض الطالب وهبامشه حاشية الرميل جتريد الشوبري :لزكريا بن حممد األنصاري
الشافعي ،ط :املطبعة امليمنية .
 .17حاألَ حش َبا حه َوالنَّ َظائِ حر ع ََىل َم حذ َه ِ
يب َحنِ حي َف َة النُّ حع َام ِن :البن نجيم زين الدين بن إبراهيم املرصي ،ط :دار الكتب
ب َأ ِ ح
العلمية .
 .18األشباه والنظائر :جلالل الدين السيوطي ،ط :دار الكتب العلمية
 .19أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن :ملحمد األمني الشنقيطي ،ط :دار ابن حزم
 .20االعتداء اإللكرتوين دراسة فقهية :لعبد العزيز الشبل ،ط :كنوز أشبيلية
 .21إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر م ،ط :دار املعارف .
 .22إقامة الدليل عىل حرمة التمثيل :أمحد بن الصديق الغامري – دار احلرمني
 .23اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم :ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،ط :دار إشبيليا
 .24أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك :أليب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير العدوي ،ط :مكتبة النور .
 .25اإلقناع لطالب االنتفاع :للحجاوي أيب النجا موسى بن أمحد املقديس ،ط :دار املعرفة
 .26األم :اإلمام الشافعي؛ حممد بن إدريس اهلاشمي القريش ،موقع املكتبة الوقفية.
 .27اإلنرتنت ومقاصد الرشيعة :لنور الدين خمتار اخلادمي ،ط :مكتبة الرشد .
 .28اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف :لعيل بن سليامن املرداوي ،ط :السنة املحمدية
 .29أنوار التنزيل وأرسار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي :لعبد اهلل بن عمر بن حممد بن عيل الشريازي ،نارص
الدين البيضاوي .ط :دار إحياء الرتاث العريب.
 .30إيقاف النبيل عىل حكم التمثيل :لعبد السالم الربجس ،ط :دار الفتح
 .31البحر الرائق رشح كنز الدقائق :لزين الدين ابن نجيم احلنفي ،ط :دار الكتب العلمية.
 .32بحوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معارصة :جلاد احلق عيل جاد احلق ،ط :األزهر
 .33بداية املجتهد وهناية املقتصد :ألبن رشد احلفيد أيب الوليد حممد بن أمحد القرطبي ،ط :دار احلديث.
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 .34بلغة السالك ألقرب املسالك عىل الرشح الصغري ويعرف أيض ًا بحاشية الصاوي :لـشهاب الدين أمحد
الصاوي ،ط :دار الكتب العلمية.
 .35البيان املفيد عن حكم التمثيل واألناشيد :لعبد اهلل السليامين ،ط :مكتبة التوعية اإلسالمية
 .36تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق :للزيلعي؛ عثامن بن عيل بن حمجن البارعي ،فخر الدين احلنفي ،ط :دار
الكتاب اإلسالمي.
 .37التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه :للمرداوي عيل بن سليامن احلنبيل ،ط :مكتبة الرشد.
 .38تفسري القرآن العظيم :البن كثري إسامعيل بن عمر؛ أبو الفداء ،من موقع الباحث القرآين.
 .39التفسري الكبري مفاتيح الغيب :للفخر الرازي؛ حممد بن عمر بن احلسن البكري ،أبو عبد اهلل ،ط :دار الفكر.
 .40تكنلوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق :ملحمد احليلة ،ط :دار املسرية.
 .41ثالث رسائل مهمة يف حكم التمثيل الديني والتصوير واألناشيد اإلسالمية :مجع وأعداد :عصام بن عبد
املنعم املري.
 .42جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ملحمد بن جرير الطربي ،ط :دار هجر.
 .43اجلامع ألحكام القرآن :للقرطبي؛ حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري ،موقع الباحث القرآين.
 .44اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،البن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر ،ط :ابن تيمية .
 .45حاشية البجريمي عىل اخلطيب املسامة حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب :لسليامن بن حممد بن عمر الشافعي
البجريمي ،ط" دار الفكر.
 .46حاشية البيجوري عىل رشح ابن قاسم عىل متن أيب الشجاع ،إلبراهيم بن حممد الباجوري ،ط :دار الكتب
العلمية.
 .47حاشية الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية :حممد بن أمحد بن سامل السفاريني حتقيق عبد الرمحن النجدي.
 .48حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري :ملحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،ط دار الفكر.
 .49حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع :لعبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي
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 .50حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين :أليب احلسن ،عيل بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي ،ط:
دار الفكر.
 .51حاشية قليويب عىل رشح املحىل عىل منهاج الطالبني :ألمحد بن سالمة القليويب ،ط :دار البحوث بلبنان.
 .52حكم إبرام عقد الزواج عن طريق الوسائل اإللكرتونية ملحمد بن ُيي النجمي منشور عىل موقع رسالة
اإلسالم
 .53حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة :ملحمد عقله ،ط :دار الضياء.
 .54حكم ممارسة الفن يف الرشيعة اإلسالمية :صالح الغزايل ،دار الوطن
 .55حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء :ملحمد بن أمحد بن احلسني ،أيب بكر الشايش القفال الشافعي ،ط :دار
األرقم.
 .56اخللوة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي :لعبد اهلل بن عبد املحسن الطريقي.
 .57الدر الثمني واملورد املعني رشح املرشد املعني عىل الرضوري من علوم الدين :ملحمد بن أمحد ميارة املالكي،
ط :دار احلديث من موقع املوسوعة الشاملة.
 .58الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار :ملحمد بن عيل بن عبد الرمحن احلنفي احلصكفي ،ط :دار
الكتب العلمية .
 .59الدر املنثور يف التفسري املأثور :للسيوطي جالل الدين؛ عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريي السيوطي ،من موقع
الباحث القرآين عىل الشبكة.
 .60الذخرية :للقرايف أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي ،من موقع املوسوعة الشاملة.
 .61رد املحتار عىل الدر املختار (حاشية ابن عابدين) :البن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين
الدمشقي احلنفي ،ط :دار الفكر.
 .62روضة الطالبني وعمدة املفتني :للنووي ُييى بن رشف حمي الدين ،ط :املكتب اإلسالمي.
 .63زجر السفهاء عن إباحة متثيل الصحابة واألنبياء :لعبد الرمحن بن سعد الشرتي طبعة دار اهلداية.
 .64الزواج بواسطة التقنيات املعارصة لعبد العزيز شاكر الكبيسبي منشور عىل موقع األلوكة

AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

76

بسيون
أ.د .وليد
ي

نوازل اجتماعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل الحديثة

 .65الزواجر عن اقرتاف الكبائر :ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري .ط :دار الفكر.
 .66سبل السالم رشح بلوغ املرام :للصنعاين األمري حممد بن إسامعيل بن صالح ،ط :دار أهل احلديث.
 .67سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة :لأللباين حممد بن نارص الدين .ط :دار الفكر.
 .68سنن أيب داود :سليامن بن األشعث السجستاين طبعة دار احلديث.
 .69سنن الرتمذي أو اجلامع الكبري :ملحمد بن عيسى السلمي الرتمذي .املوسوعة الشاملة
 .70سنن الدارقطني :لعيل بن عمر أيب احلسن الشافعي الدارقطني ،املوسوعة الشاملة.
 .71السنن الكربى :للبيهقي؛ أمحد بن احلسني بن عيل ،املوسوعة الشاملة.
 .72سنن النسائي الكربى :ألمحد بن عيل بن شعيب أيب عبد الرمحن النسائي ،املوسوعة الشاملة
 .73سري أعالم النبالء :للذهبي شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن ،ط :الرسالة.
 .74رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك :ملحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املرصي األزهري ،املوسوعة
الشاملة.
 .75رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي :ملحمد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل ،ط :العبيكان.
 .76رشح السنة :للبغوي احلسني بن مسعود الفراء ،ط :املكتب اإلسالمي
 .77الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك :للدردير أمحد بن حممد العدوي ،املوسوعة
الشاملة.
 .78رشح القواعد الفقهية :للزرقا أمحد حممد الزرقا ،ط :دار القلم.
 .79الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل :ألمحد بن حممد العدوي املالكي ،املوسوعة الشاملة.
 .80رشح صحيح البخاري :البن بطال أيب احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك ،ط :مكتبة الرشد
 .81رشح صحيح مسلم :للنووي ُييى بن رشف حمي الدين ،املوسوعة الشاملة.
 .82رشح مشكل اآلثار :للطحاوي أيب جعفر أمحد بن حممد األزدي املرصي ،ط :الرسالة
 .83رشح منتهى اإلرادات ويعرف بدقائق أويل النهى لرشح املنتهى :ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن
بن إدريس البهوتى احلنبيل ،املوسوعة الشاملة.
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 .84شعب اإليامن :للبيهقي أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،ط :دار الكتب العلمية.
 .85صحيح ابن حبان :ملحمد بن حبان ،التميمي ال حبستي ،من موقع املوسوعة الشاملة
 .86صحيح البخاري :ملحمد بن إسامعيل البخاري ،من موقع املوسوعة الشاملة
 .87صحيح مسلم :ملسلم بن احلجاج من موقع املوسوعة الشاملة
 .88عقد الزواج بالكتابة عن طريق اإلنرتنت خلالد حممود محانده ،دار النفائس.
 .89عقوبة اإلعدام دراسة فقهية مقارنة ألحكام العقوبة بالقتل يف الفقه اإلسالمي ،ملحمد بن سعد الغامدي ،ط:
دار السالم.
 .90عقيدة السلف وأصحاب احلديث :أليب عثامن إسامعيل بن عبد الرمحن الصابوين ،ط :دار العاصمة
 .91العلل الواردة يف األحاديث النبوية :للدار قطني عيل بن عمر بن دينار البغدادي ،من موقع املوسوعة الشاملة.
 .92عمدة القاري رشح صحيح البخاري :لبدر الدين حممود بن أمحد العيني ،ط :دار الكتب العلمية.
 .93العناية رشح اهلداية ملحمد بن حممد بن حممود البابريت ،من موقع املكتبة الشاملة احلديثة.
 .94عون املعبود عىل رشح سنن أيب داود :لرشف احلق العظيم آبادي ،ط :دار ابن حزم
 .95فتاوى الرميل :شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرميل الشافعي ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة.
 .96الفتاوى الكربى الفقهية :ألمحد بن حممد بن حجر املكي اهليثمي ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة.
 .97فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة :ملجموعة من العلامء ،عىل موقع الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء
باململكة.
 .98الفتاوى اهلندية :تأليف الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند ،ط :دار إحياء الرتاث العريب بريوت .لبنان.
 .99فتح الباري رشح صحيح البخاري :للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة.
 .100فتح اجلواد برشح اإلرشاد عىل متن اإلرشاد :البن حجر اهليتمي؛ أمحد بن حممد بن عيل السعدي األنصاري،
من موقع املكتبة الوقفية.
 .101الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين :أمحد عبد الرمحن البنا الشهري بالساعايت ،ط :دار
إحياء الرتاث العريب.
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 .102فتح القدير عىل اهلداية :لكامل الدين حممد بن عبد الرمحن املعروف بابن اهلامم ،ط :دار إحياء الرتاث العريب
بريوت – لبنان.
 .103الفتوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية ،موقع دار اإلفتاء املرصية.
 .104الفروع :ملحمد بن مفلح ،ط :عامل الكتب.
 .105الفروق (أنوار الربوق يف أنواء الفروق) :للقرايف أيب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن
املالكي ،ط :عامل الكتب.
 .106فقه األرسة :إعداد موقع الدرر السنية بإرشاف علوي السقاف ،ط :الدرر السنية
 .107الفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة بن مصطفى الزحييل ،ط :دار الفكر.
 .108فقه السنة لسيد سابق ،ط :دار الفكر.
 .109الفقه عىل املذاهب األربعة :لعبد الرمحن بن حممد اجلزيري ،موقع املكتبة الشاملة.
 .110فيض القدير رشح اجلامع الصغري :للمناوي حممد بن عبد الرؤوف ،ط :دار املعرفة.
 .111قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة :ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،ط :كتبة الفرقان .
 .112القوانني الفقهية :أليب القاسم ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكلبي الغرناطي ،موقع املكتبة
الشاملة احلديثة.
 .113كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهويت منصور بن يونس بن إدريس احلنبيل ،ط :عامل الكتب.
 .114لسان العرب :البن منظور حممد بن مكرم بن عىل األنصاري األفريقي .موقع املكتبة الشاملة.
 .115اللقاء الشهري العثيمني ،من موقع الشيخ العثيمني عىل الشبكة.
 .116املبدع رشح املقنع :البن مفلح برهان الدين إبراهيم بن حممد ،ط :دار عامل الكتب.
 .117املبسوط :ملحمد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس ،ط :دار املعرفة.
 .118جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر :لعبد الرمحن بن حممد بن سليامن بشيخي زاده ،ط :دار إحياء الرتاث
العريب

AMJA 18th Annual Imams' Conference |Contemporary Fiqh Issues Related to Technology | Sept 9-11 2022

79

بسيون
أ.د .وليد
ي

نوازل اجتماعية متعلقة بتكنولوجيا وسائل التواصل الحديثة

 .119املجمو ِع رشح املح َّ
هذب؛ لإلمام ُييي بن رشف النَّووي ،ط :اإلرشاد حتقيق وتكملة الشيخ حممد نجيب
املطيعي.
 .120جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز مجع حممد الشويعر ،اصدار رئاسة إدارة البحوث العلمية
واإلفتاء.
 .121جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية :مجع عبد الرمحن بن قاسم ،ط :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف.
 .122املحىل باآلثار :البن حزم أيب حممد عيل بن حزم األندليس ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة
 .123خمترص اختالف العلامء :للطحاوي أيب جعفر؛ أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك األزدي احلجري
املرصي ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة.
رس حو ِجردي ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة .
 .124املدخل إىل السنن الكربى :أليب بكر البيهقي؛ أمحد بن احلسني اخلح ح َ
 .125املدونة الكربى :لإلمام مالك بن أنس األصبحي من رواية اإلمام سحنون ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة
 .126مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور :إلسحاق بن منصور الكوسج
املروزي ،ط :اجلامعة اإلسالمية.
 .127مستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق ألسامة عمر األشقر ،ط :دار النفائس.
 .128املسؤولية اإللكرتونية :حلسني حممد منصور ،ط :دار اجلامعة اجلديدة.
 .129املصنف :عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة
 .130املصنف :البن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد العبيس ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة
 .131مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى وجتريد الزوائد الغاية والرشح :ملصطفى السيوطي الرحيباين ،موقع
املكتبة الشاملة احلديثة.
 .132معامل التنزيل :للبغوي احلسني بن مسعود؛ من موسوعة الباحث القرآين عىل الشبكة.
 .133معجم مقايس اللغة :ألمحد بن فارس بن زكريا القزويني ،ط :دار الفكر
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 .134مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج :للخطيب الرشبيني شمس الدين حممد بن أمحد ،موقع املكتبة
الوقفية.
 .135املغني :البن قدامة أيب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد اجلامعييل املقديس ،ط :دار هجر.
 .136املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم :ألمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ،موقع املكتبة الشاملة احلديثة
 .137منح اجلليل رشح خمترص خليل :ملحمد بن أمحد بن حممد عليش املالكي ،موقع املكتبة الشاملة.
 .138املوافقات :إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي الغرناطي ،ط :دار ابن عفان.
 .139مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل :لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن حممد الطرابليس املغريب ،املعروف
الرعيني املالكي ،موقع املكتبة الشاملة.
باحلطاب ُّ
 .140املوسوعة الفقهية الكويتية :جمموعة من الباحثني ،موقع املوسوعة عىل الشبكة.
 .141موطأ مالك :لإلمام مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي ،موقع املكتبة الشاملة.
 .142نصب الراية ألحاديث اهلداية وبغية األملعي يف ختريج الزيلعي :جلامل الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف
الزيلعي احلنفي ،موقع املكتبة الوقفية.
 .143نطاق احلق يف احلياة اخلاصة :ملحمود عبد الرمحن ،ط :دار النهضة العربية.
 .144نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي :ألمحد الريسوين ،ط :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
 .145النكاح والقضايا املتعلقة به ألمحد احلرصي ،دار بن زيدون
 .146هناية املطلب يف دراية املذهب :أليب املعايل اجلويني عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف ،موقع املكتبة الوقفية.
الورع :البن أيب الدنيا أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن قيس البغدادي ،ط :دار السلف
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