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b  

  

أحاط بكل  ،وعالم الخفیات ،وغافر الخطیات ،البریاتالحمد � بارئ 
ال تدركھ األبصار، وال تغیره  ،شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما

 ،أتقن ما صنع وأحكمھ ،األعصار، وال تتوھمھ األفكار، وكل شيء عنده بمقدار
 ،ورفع قدر العلم وعظَّمھ ،وأحصى كل شيء وعلِمھ  وخلق اإلنسان وعلَّمھ

وأكرم من مشى  ،وإمام العلماء ،وسید األصفیاء ،على خاتم األنبیاء وصلى هللا
والكاشِف  ،الداعي إلى سبیل ربھ بالحكمة ،محمٍد نبي الرحمة ،تحت أدیم السماء

 ،أرسلھ هللا بشیرا ونذیرا ،وخیِر نبيٍّ بعث إلى خیر أمة ،برسالتھ جالبیب الغمة
علیھ وعلى آلھ وسلم تسلیما كثیرا                                   صلى هللا ،وداعیا إلى هللا بإذنھ وسراجا منیرا

  دــــــــــــوبع

فإن من عظمة الشریعة اإلسالمیة أنھا تستوعب الحوادث مھما كانت 
 ،ومبادئھا العامة ،والقضایا مھما كانت خطیرة من خالل قواعدھا الكلیة ،جدیدة

وذلك  ،وتبین أحكامھا نصاً أو استنباطاً  ،وأدلتھا التي تضبط األمور المستحدثة
أنزلھا بعلمھ لتكون شریعتھ الخالدة  ،ألن الشریعة نزلت من لدن حكیم علیم

وبما  ،ولتكون رحمة للعالمین في كل العصور واألزمان ،الدائمة إلى یوم القیامة
 ،أن الحیاة في تطور دائم ومستمر، فإن ذلك یعني أن مسائلھا ستبقى متجددة

كْي تبقى  ،یقتضي بیان حكم هللا والكشف عنھ في جمیع تلك المستجداتوذلك 
   .ھذه الشریعة ھي الحاكمة ألفعال العباد

ومن المسائل المستجدة التي تحتاج إلى بیان حكم الشرع فیھا : الھاتف 
السیما وقد انتشر في أیدي الناس كانتشار النار في  ،المحمول وأحكامھ الفقھیة

فقد تطورت وسائل  ،یخلو منھ بیت من بیوت المسلمین وال یكاد ،الھشیم
وقـد مـكَّـن ھـذا الـتطـور الـبشـَر من  ،االتصال في ھذا العصر تـطـوًرا ھـائالً 

قَّة وبُعد الدیار، كما مكنتھم من  التخاطب فیما بینھم على الرغم من بُْعد الشُّ
ذلك دعت الحاجة ول ،إرسال المعلومات واألخبار والحصول علیھا بسرعة فائقة

والنظر في مسائلھا وإعالم الناس  ،إلى التفقھ في الدین فیما یتعلق بھذه النازلة
بالحكم الشرعي في مختلف مسائل ھذه القضیة ؛ تذكیرا بحسن االستعمال، 

وقد جمعت بحول هللا وتوفیقھ في ھذا البحث ما  ،وتحذیرا من سوء االستغالل
واقتضت طبیعة  ،مي الھواتف المحمولةتیسر من أحكام یحتاج إلیھا مستخد
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  .البحث أن یكون في مقدمة وأربعة عشر مبحثا وخاتمة
  .وخطة البحث ،المقدمة : وتشتمل على أھمیة الموضوع
  .المبحث األول : الھاتف المحمول وآدابھ

  .المبحث الثاني : حكم قراءة القرآن الكریم من الھاتف المحمول في الصالة
قراءة القرآن الكریم من الھاتف المحمول ومسھ بدون  المبحث الثالث : حكم

  .طھارة
لمحمول، وبھ آیات قرآنیة أو المبحث الرابع : حكم دخول الحمام بالھاتف ا

  .ذكر
  .المبحث الخامس : حكم الكالم في الھاتف المحمول أثناء قضاء الحاجة

المبحث السادس : حكم ضبط جرس الھاتف المحمول على آیة قرآنیة أو 
  .آذان

المبحث السابع : حكم وضع األصوات الموسیقیة والغناء نغمات للھاتف 
  .المحمول

المبحث الثامن : حكم كتابة القرآن الكریم في الھاتف المحمول بغیر الرسم 
  .العثماني

  .المبحث التاسع : حكم قطع الصالة بحجة رنین الھاتف المحمول
  .كھرباء المسجدالمبحث العاشر : حكم شحن الھاتف المحمول من 

  .المبحث الحادي عشر : حكم بیع جھاز الھاتف المحمول 
  .المبحث الثاني عشر : حكم البیع والشراء عبر الھاتف المحمول

  .المبحث الثالث عشر : حكم الزواج عبر الھاتف المحمول
  .المبحث الرابع عشر : حكم الطالق عبر الھاتف المحمول

  .ثالخاتمة : وتتضمن أھم نتائج البح

  يفقهواْ قويل .واحلل عقدة من لساني .ويسر يل أمري .رب اشرح يل صدري

وصلَّى ا وسلَّم وباركَ على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه األخيار وسلَّم تسليما 

  كثريا 

  واحلمد  رب العاملني
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جھاز كھربي ینقل األصوات  ،الھاتِف : بكسر التاء اسم فاعل من ھتف
   .)١(والجمع ھواتف  ،من مكان إلى مكان

ویتمثل دور الھاتف في نقل الصوت من مشترك إلى آخر عبر خطوط 
ویقع التمییز بین مشترك وآخر برقم الھاتف من ممیز  ،ھاتفیة مادیة أو ھوائیة

   .للبلد وممیز للتقسیم الجغرافي داخل البلد ورقم المشترك

آلة الھاتف یتم تحویل الموجات أو الذبذبات الصوتیة وعن طریق 
البشریة إلى ذبذبات كھربائیة تنقل عبر أسالك معدنیة أو عبر الھواء إلى الھاتف 

حیث یتم تحویل الموجات الكھربائیة إلى إشارات صوتیة بالنسبة  ،المستقبِل
  .)٢(للسامع 

 ،قربت البعیدوالھاتف المحمول من وسائل االتصاالت النافعة التي 
في  ،یتواصل بھ الناس في كل زمان ومكان ،واختصرت المسافات واألزمنة

 ،ویسجلون ،ویحسبون ،ویرسلون ،الحل والترحال یستقبلون بھ الرسائل
قال  ،ما لم یكونوا یعلمون ویُعلِّم البشر ،وهللا یخلق ما یشاء ،وللمواقع یتصفحون

ولذلك ینبغي أن یُستثمر في طاعة هللا  )٣( ﴾ َوَیْخلُُق َما الَ َتْعلَُمونَ  ﴿تعالى : 
وھذا یبین أن  ،وأن یَعلم العبد أن � فیھا آداباً وأحكاماً  ،وفیما أباحھ لنا ،تعالى

وأن الدین ال ینفصل عن نواحي الحیاة  وما  ،االتصال حاصل بین الدین والحیاة
حیتھا لكل وصال إنھ أمر تتبین بھ شمولیة الشریعة ،یستعمل فیھا من أجھزة

واألجھزة  ،والمبتكرات ،وأنھ مھما استجد من المخترعات ،زمان ومكان
   .فإن للشریعة فیھا أحكاما وآدابا وأخالقا ،واآلالت

 ،والھاتف المحمول قدم للناس خدمة حضاریة أینما كانوا وحیثما حلُّوا
ووفر خدمة للمسؤول ولصاحب العمل ورب األسرة وغیرھم لالتصال السریع 

إلى غیر  ،وإنجاز العمل وقضاء الحوائج المختلفة ووفر علیھم الجھد والوقت
الكبیرة في فائدتھا  في حجمھا ذلك من المعطیات المفیدة لھذه الصناعة الصغیرة

                                                 

ط : دار ال��دعوة، ومعج��م  – )١/٨٧مجم��ع اللغ��ة العربی�ة بالق��اھرة ( -المعج�م الوس��یط   ) ١(
ط : دار النف�ائس  –) ١/٤٩١محمد رواس قلعجي، حام�د ص�ادق قنیب�ي ( -لغة الفقھاء 

 م. ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨ -الطبعة الثانیة  -للطباعة والنشر والتوزیع 

)، وحكم إجراء العقود بوسائل االتص�ال الحدیث�ة ٦/٦٧٤مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي (  ) ٢(
 ).٦جدیلي ص (إعداد / ربحي ال –

 ).٨سورة النحل (  ) ٣(
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اظر لحال بعض الناس ذلك أن الن ،وعلیھ ومع ذلك فإن الھاتف فیھ ،وجدواھا
بنا  واستخداماتھم لھذا الھاتف یالحظ أموراً وتصرفاٍت غیر محمودة ال تلیق

حیث حول بعض الناس ھذه النعمة العظیمة إلى ما یشبھ  ،وبمجتمعنا اإلسالمي
  .أو إن شئت قل نقمة علیھم وذلك إلساءتھم استخدامھا ،النقمة

  آداب الھاتف المحمول

الذي یقضي بھ  ،نا في ھذا الزمان الھاتف المحمولمن نعم هللا تعالى علی
 ،فیوفر علیھ الوقت والجھد والمال ،اإلنسان حاجاتھ بأقرب طریق وأیسر كلفة

 ،وشأن النعم أن تُشكر وال تُكفر، ومن الشكر أال تُستعمل فیما یغضب هللا تعالى
نبغي وفي ھذه السطور أذكر اآلداب الشرعیة التي ی ،وأن تراَعى فیھا أحكامھ

للمسلم أن یتحلى بھا عند استعمالھ للھاتف المحمول ؛ حتى یكون من الشاكرین 
  .لھذه النعمة

حتى  ،فینبغي التأكد أوالً من صحة الرقم قبل االتصال ،صحة الرقم -١
 ،أو یزعج مریًضا، أو یشغل غیره عبثًا ،فیوقظ نائًما ،ال یقع اإلنسان في غلط

وعلى المتَصل  ،ر بأسلوب طیب رقیق جمیلفإن حصل خطأ، فْلیتلطف باالعتذا
فعن عبد هللا بن عمر رضي  ،وال یلعن ،وال یفحش ،علیھ أال یغضب فال یعنف

وال الفاحش،  ،لیس المؤمن بالطعان وال اللعان« قال:  هللا عنھما عن النبي 
  .)١(» وال البذيء 

فْلیذكر أن  ،فإذا كان لإلنسان حاجة في االتصال ،وقت االتصال -٢
فھم أْولى  ،وأوقات نوم وراحة ،ولھم أوقات طعام ،للناس أشغاالً وحاجات

ولھذا منحت الشریعة اإلسالمیة الشخص  ،بالعذر منھ لضرورة أو حاجة
قال هللاَّ  ،الُمَزار، ومثلھ المتََّصل علیھ : حق االعتذار، دون اللجوء إلى الكذب

   .)٢(  ﴾َفاْرِجُعوا ُھَو أَْزَكى لَُكْم  اوَوإِن ِقیَل لَُكُم اْرِجعُ  ﴿تعالى : 

فْلیلتزم اإلنساُن االعتدال والوسط بما یغلب على  ،دقات االتصال -٣
وْلیحذر اإلفراط والمبالغة ؛ دفًعا إلیذاء الُمھَاتَف ومن  ،الظن سماع منبھ الھاتف

                                                 

رق��م  –) ٤/٣٥٠ب��اب م��ا ج��اء ف��ي اللعن��ة ( –كت��اب الب��ر والص��لة  –أخرج��ھ الترم��ذي   ) ١(
باب ذكر نفي اسم اإلیم�ان عم�ن أت�ى ب�بعض  –كتاب اإلیمان  –)، وابن حبان ١٩٧٧(

)، والطبران�ي ف�ي المعج�م ١٩٢رق�م ( –) ١/٤٢١الخصال التي تنقص بإتیانھ إیمان�ھ (
)، ١٠٤٨٣رق�م ( –) ١٠/٢٠٧)، والمعجم الكبی�ر (١٨١٤رقم ( –) ٢/٢٢٥األوسط (
، ٢٠٧٩٤)، والبیھق���ي رق���م (٣٠، ٢٩رق���م ( –) ١/٥٧كت���اب اإلیم���ان ( –والح���اكم 
٢١١٤٠.( 

 ).٢٨سورة النور (  ) ٢(
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إذ كانوا یقرعون  وانظر إلى أدب الصحابة رضي هللاَّ عنھم مع النبي  ،حولھ
   .)١(أبواب النبي علیھ الصالة والسالم باألظافر 

« فْلیبادر المتصل بتحیة اإلسالم  ،السالم من المتصل بدایة ونھایة -٤
ومفتاح األمان  ،فھي شعار اإلسالم ،»السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  .ویجب الجواب على سامعھ ،وھي شرف ألمة محمد  ،والسالم

قال : " حدثنا رجل  فعن ربعي  ،وردت السنة النبویة المشرفةوبھذا 
 وھو في بیت فقال : أألج ؟ فقال النبي  من بني عامر أنھ استأذن على النبي 

، فقل لھ : قل : السالم علیكم ،اخرج إلى ھذا فعلمھ االستئذان« لخادمھ: 
 أأدخل ؟ فأذن لھ النبي  ،فقال: السالم علیكم ،فسمعھ الرجل ،؟ "أأدخل
   .)٢(» فدخل

م المتِصُل السالَم على  ،فقد دل الحدیث الشریف على تقدیم السالم فْلیقدِّ
  .ومن بدأ بالكالم قبل السالم فال ینبغي إجابتھ حتى یبدأ بالسالم أوال ،الكالمِ 

والعجب أننا نرى كثیرا من المسلمین قد ھجروا ھذه التحیة اإلسالمیة 
أو  ،أو ألو ،والعدول عنھا إلى نحو : صباح الخیر، أو صباح النور ،المباركة

   .واالتباع باالبتداع ،فاستبدلوا الحسنات بالسیئات ،غیر ذلك ؛ اتباعا لتقلید أعمى

فعن أبي  ،فْلتُختم كذلك بشعار اإلسالم ،وكما تبدأ المھاتفة بتحیة اإلسالم
إذا انتھى أحدكم إلى المجلس « :  ھریرة رضي هللاَّ عنھ قال : قال رسول هللاَّ 

  .)٣(»، فلیست األولى بأحق من اآلخرةفلیسلم ،فإذا أراد أن یقوم ،فلیسلم

وال  ،فال یطیل اإلنسان في الحدیث فیماال منفعة فیھ ،مدة االتصال -٥
ولكل مقام مقدار، فلیحذر الثرثرة  ،فلكل مقام مقال ،یخوض فیما ال فائدة منھ

واألموال تبع لألوقات  ،فكثیر من األوقات تضیع ،واإلطالة واإلثقال ،واإلمالل
 ،قیل وقال  :إن هللا كره لكم ثالثاً « :  وقد قال النبي  ،فیما ال یعني بالخوض

  .)٤(» وكثرة السؤال  ،وإضاعة المال

                                                 

)، والبیھق���ي ف���ي ش���عب ١٠٨٠رق���م ( –) ١/٦٠٦رواه البخ���اري ف���ي األدب المف���رد (  ) ١(
 ) عن أنس بن مالك رضي هللا عنھما.٨٤٣٦رقم ( –) ١١/٢١٩اإلیمان (

 ).٥١٧٧رقم ( –) ٤/٣٤٥باب كیف االستئذان ( –كتاب األدب  –أخرجھ أبو داود   ) ٢(

 –) ٤/٣٥٣ب�اب ف�ي الس�الم إذا ق�ام م�ن المجل�س ( –كتاب  األدب  –أخرجھ أبو داود   ) ٣(
التس�لیم عن�د ب�اب م�ا ج�اء ف�ي  –كت�اب االس�تئذان واآلداب  –)، والترمذي٥٢٠٨رقم (

 ).٢٧٠٦رقم      ( –) ٥/٦٢القیام وعند القعود (

    =باب قول هللا تعالى " ال یسألون الن�اس إلحاف�ا "   –كتاب الزكاة  –أخرجھ البخاري   ) ٤(
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 ،مسموًعا ،فْلیكن الصوت في الھاتف منخفًضا ،خفض الصوت -٦
 ،فھذا من األدب العام في المحادثة والكالم ،مخافتًا ال مزعًجا وال ،متوسط األداء

ومع من ھو  ،ومع ذي الشأن ،وَمْن في درجتھما في القدر والمكانة ،مع الوالدین
فتكسب  ،أقل في السن أو القدر، تدخل علیھ السرور، وأن لھ عندك منزلة

  .)١(األصدقاء والمحبین 
ومن المخافتة  ،فْلیحذر المسلم من رفع الصوت عن مقدار الحاجة

واإلسرار، فكل منھما إخالل بما أّدبنا هللا سبحانھ وتعالى بھ في قولھ تعالى في 
   .)٢( ﴾ ْوتِكَ ِمن صَ  ضْ َواْغضُ  ﴿وصیة لقمان البنھ : 

وعـدم الـتشویش على الناس في أماكـن  ،إغالق الھاتف في المسجد -٧
وفي أحب البقاع  ،فیھا اسمھالبیوت التي أذن هللا أن ترفع ویذكر  عبـادتـھـم في

 ،للنغمات واستعراضاً  ،صارت مسرحاً للموسیقى إلى هللا وھي المساجد  حیث
 ،أو مسرح ،أو شاشة ،اإلنسان نفسھ أمام إذاعة فتسمع ھذه األصوات حتى یظن

وقلة االحترام لھذه األماكن التي یُعبد  ،هللا وھذا یدل على قلة الغیرة على بیوت
 ،والذكر، والتالوة ،وتُقام الجمع، ویكون االعتكاف ،وتُصلَّى الجماعات ،فیھا هللا

والواجب إغالق الھاتف أو وضعھ على الصامت عند دخول  ،وِحلَق العلم
وال یقطع علیھم صالتھم  ،حتى ال یشوش على المصلین وإماَمھم ،المسجد

و في وإذا نسي اإلنسان ولم یغلق ھاتفھ فاتصل بھ شخص وھ ،ویفسد خشوعھم
فْلیبادر إلى إسكاتھ أو إغالقھ حتى ال یعاود المتصل مرة  ،المسجد أو في الصالة

ألنھا من مصلحة الصالة  ،وال حرج في حركة غلق الھاتف في الصالة ،أخرى
وال یجوز تأخیر النصیحة لھ وتعلیمھ وجوب المسارعة  ،ومن مصلحة المصلین

 كل ذلك ،رناه بتحریم ذلكوإن كانت النغمة فیھا موسیقى أخب ،إلى إغالقھ
الذي أحسن معاملة   وذلك اقتداء بالنبي ،بأسلوب لین ال إحراج فیھ وال تعنیف

فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا « وقال :  ،المسجد األعرابي الذي بال في

                                                                                                                   
 –)، ومس�لم ٧٢٩٢، ٦٤٧٣، ٥٩٧٥، ٢٤٠٨)، ورق�م (١٤٧٧رقم ( –) ٢/١٢٤=  (

اجة، والنھي عن منع وھ�ات، باب النھي عن كثرة المسائل من غیر ح –كتاب الحدود 
) ٥٩٣رق�م ( –) ٣/١٣٤٠وھو االمتناع من أداء ح�ق لزم�ھ، أو طل�ب م�ا ال یس�تحقھ (

 عن المغیرة بن شعبة رضي هللا عنھ.

) وما بعدھا، نقال عن الش�یخ / بك�ر ب�ن عب�د هللاَّ ٢٢١ففروا إلى هللا ألبي ذر القلموني (  ) ١(
الطبعة الخامسة  -القاھرة  -كتبة الصفاط : م -أبي زید مع اختصار وتصرف یسیرْین 

 ه ـ ١٤٢٤ -

 ).١٩سورة لقمان (  ) ٢(
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  .)١( »معسرین 

 ،وعلى من نسَي إغالق ھاتفھ أثناء خطبة الجمعة : أن یغلقھ إذا رنَّ 
حتى لو كانت نغـمة االتصال مباحة ؛ ألن في إبقائھ تشویشاً على الخطیب 

ابن  وقد ذكر الحافظ ،وإشغاالً لھم عن واجب االستماع للخطبة ،والمصلین
فیمن احتاج أن یأمر بالمعروف أو ینھى  قالوا حجر عن جمھور العلماء أنھم

   .)٢(باإلشارة   عن المنكر وقت الخطبة أنھ یفعل ذلك

.. وإنما .النھي عن جمیع أنواع الكالم حال الخطبة( :ل النووي وقا
 .)٣( )طریقھ إذا أراد نھى غیره عن الكالم أن یشیر إلیھ بالسكوت إن فھمھ

ال  ،ولیست عبثا ،وعلى ھذا فالحركة الیسیرة التي تُفعل لغرض صحیح
   .حرج فیھا أثناء خطبة الجمعة

العلم ؛ ألن تكلیم الناس والرد كما ال ینبغي استعمال الھاتف في مجالس 
ویشغل المدرس ویؤذیھ ویقطع  ،علیھم ینافي أدب المجلس ویذھب بھیبتھ
ومن كان لھ اتصال ُمھم یجریھ أو  ،المتعلمین عن متابعة الدرس ویشوش علیھم

وھكذا یقال  ،وْلیبتعد عن المجلس حتى إذا فرغ من الكالم عاد فْلیستأذن ،یستقبلھ
  .الجد والوقارفي كل مجلس یسوده 

المقابر  استعمال الھاتف المحمول واستقبال مكالماتھ في كما ال ینبغي
وقد كان الصحابة رضوان هللا علیھم  ،فزیارة المقابر تذكر باآلخرة ،أثناء الدفن

فحريٌّ  ،یجلسون في المقبرة وكأنَّ على رؤوسھم الطیر لعظم الحال والمآل
المقابر  وْلینظر إلى سكان ،ف الذي ھو فیھبالمسلم أن یتأمل في المقبرة والموق

أب وأم وأخ وأخت وقریب وجار وْلیتفكر في حالھم وما ھُم  من ،یمنة ویسرة
  .ففیھ موعظةٌ للقلوب ،فیھ

وال یدخل في  ،فال یكتب اإلنسان إال خیرا ،األدب في رسائل الھاتف -٨
لسخیفة والرسومات وْلیجتنب الكلمات البذیئة والنكت ا ،المزاح الثقیل أو المحرم

                                                 

)     ١/٥٤باب صب الماء على البول في المس�جد ( –كتاب الوضوء  –أخرجھ البخاري   ) ١(
باب قول النبي صلى هللا علی�ھ وس�لم : " یس�روا وال  –)، وفي كتاب األدب ٢٢٠رقم (

 أبي ھریرة رضي هللا عنھ.) عن ٦١٢٨رقم ( –) ٨/٣٠تعسروا " (

ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري لإلم��ام أب��ي الفض��ل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر   ) ٢(
 ه.١٣٧٩ –بیروت  –ط : دار المعرفة  -) ٢/٤١٥العسقالني الشافعي (

ط :  -شرح النووي على صحیح مسلم لإلمام أبي زكریا یحیى ب�ن ش�رف ب�ن الن�ووي   ) ٣(
 ه.١٣٩٢ -الطبعة الثانیة  -روت بی –دار إحیاء التراث العربي
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  .وغیر ذلك مما حرمھ هللا تعالى ،وعبارات الغرام ،القبیحة والصور الفاضحة

إرسال  وقد یتساھل كثیر من مستخدمي رسائل الھاتف المحمول في
 أو جھة ما، ،أو انتقاد لشخص ،أو شرعیة ،الرسائل التي تحمل عبارات وعظیة

ویسبب البلبلة في  ،احبھدون التثبت من صحتھا، وھذا تفریط كبیر یلحق ص
 ) .انشر تؤجر(خاصة وأنھ یختم رسالتھ بعبارة  ،دون وجھ حق المجتمع

وھنا ینبغي التأكید على ضرورة االلتزام بالضوابط الشرعیة في إرسال 
أثراً  أو ،بعضھا یكون حدیثاً  ،التأكد من صحة ما یُنشر: ومن أبرزھا ،الرسائل
 أو الموضوع : فقد ،أو موضوعاً، وإذا نشر ھذا الحدیث الضعیف ،ضعیفاً 

متعمداً فلیتبوأ مقعده من  " من كذب عليَّ   : یُخشى أن یدخل في حدیث
 ،ویُترك    ما یعارضھ وھو صحیح ،وقد یُعمل بھذا الحدیث أو األثر ،)١("النار

مل فیُترك الصحیح للع ،فیكون قد استبدل الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر
 ،وھذا خطیر جّداً  ،والبدع تھدم الدین ،ینشر بدعة وھو ال یدري وقد ،بالضعیف

وھو بالعكس قد یزید من سیئاتھ ؛  ،وھذا المرِسل قد یظن أنھ یزید حسناتھ بذلك
   . ومعرفة ،ألنھ نشر شیئاً بال علم

ال یجوز استعمال الھاتف المحمول الذي صار آلة للتصویر في تتبع  -٩
وقد قال  ،وإیذاء عباد هللا ،الفاحشة في الذین آمنوا وإشاعة ،مینعورات المسل

 فإنھ من ،وال تتبعوا عوراتھم ،وال تعیروھم ،ال تؤذوا المسلمین: «  النبي 
ومن تتبع هللا عورتھ یفضحھ ولو  ،عورة أخیھ المسلم  تتبع هللا عورتھ تتبع

  .)٢(» في جوف رحلھ 

وھذا مخالف لقولھ  ،مكالماتھموال یجوز التجسس على الناس بتسجیل 
ُسوا  تعالى :  الھاتف  وكذا ال یجوز لإلنسان أن یفتح سماعة ،)٣( َوَال َتَجسَّ

الخارجیة لیُسِمع من حولھ بغیر علم الطرف اآلخر، واألصل أن الحدیث في 
فإذا سمع اآلخرون الكالم  ،والمجالس باألمانات ،الھاتف یكون بین طرفین سرا

  .فھذه خیانة لألمانة

  

                                                 

، ٢)، ومسلم (٦١٩٧، ٣٤٦١، ١٢٩١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧أخرجھ البخاري (  ) ١(
٣٠٠٤، ٤، ٣.( 

 –) ٤/٣٧٨باب ما جاء ف�ي تعظ�یم الم�ؤمن ( –كتاب البر والصلة  –أخرجھ الترمذي   ) ٢(
 ).٢٠٣٢رقم (

 ).١٢سورة الحجرات (  ) ٣(
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������ 
وھم إن  ،ینبغي للمسلمین أن یقدموا لإلمامة من ھو أقرأ لكتاب هللا تعالى

 ،إلمام عن الحركة في حمل المصحف وفتحھ ونحو ذلكفعلوا ذلك استغنى ا
وقراءة القرآن من الھاتف المحمول في الصالة لھا حكم القراءة من المصحف 

فأجازھا المالكیة  ،وفیھا خالف بین العلماء ،في الصالة وھي مسألة مشھورة
صالة من قرأ من  ولم یجزھا أبو حنیفة وذھب إلى بطالن ،والشافعیة الحنابلة

  وھذه أقوالھم رحمھم هللا تعالى :  ،صحفالم
ذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى جواز القراءة من  القول األول :
  .المصحف في الصالة

ال بأس بقیام اإلمام بالناس في رمضان من ( قال اإلمام مالك :
وقال في األمیر یصلي خلف القارئ في رمضان : إنھ لم یكن یُصنع  ،المصحف

وقال مالك : ال بأس بأن یؤم اإلمام  ،ذلك فیما خال ولو صنع ذلك لم أر بھ بأسا
وقال ابن وھب : قال ابن  ).بالناس من المصحف في رمضان وفي النافلة

الم وذكروا أن غ ،كان خیارنا یقرُءون من المصاحف في رمضان( شھاب :
   .)١( )عائشة كان یؤمھا من المصحف في رمضان، وقال مالك واللیث مثلھ

لو قرأ القرآن من المصحف : لم تبطل صالتھ ( قال اإلمام النووي :
ولو قلب أوراقھ  ،بل یجب علیھ ذلك إذا لم یحفظ الفاتحة ،سواء كان یحفظھ أم ال

نص علیھ الشافعي في اإلمالء وأطبق علیھ  ،أحیاناً في صالتھ لم تبطل
إلى أن قال: وھذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف ال تبطل  ،األصحاب

وقال أبو حنیفة :  ،الصالة مذھبنا ومذھب مالك وأبي یوسف ومحمد وأحمد
 .)٢( )تبطل

ولو قلَّب أوراقھ  ،إذا قرأ في مصحف( وقال الشیخ زكریا األنصاري :
لم تبطل أي الصالة ؛ ألن ذلك یسیر أو غیر متواٍل ال یُشعر  أحیانا :

إذا تعمده بال حاجة :  والقلیل من الفعل الذي یبطل كثیره ،باإلعراض

                                                 

ھ��ـ ١٧٩ب��ن مال��ك ب��ن ع��امر األص��بحي الم��دني ت  المدون��ة لإلم��ام مال��ك ب��ن أن��س  ) ١(
 م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ -الطبعة األولى  –ط : دار الكتب العلمیة  -) ١/٢٨٨(

المجموع ش�رح المھ�ذب لإلم�ام أب�ي زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي ت   ) ٢(
 ط: دار الفكر. -)٤/٩٥ھـ (٦٧٦
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  .)١()مكروه
ال بأس أن یصلّي بالناس القیام وھو ینظر في   : (قال اإلمام أحمد      

ئل أحمد عن وقد س ،الفریضة ؟ قال : لم أسمع فیھا شیئا قیل لھ: ،المصحف
نقلھ علي بن  ،اإلمامة في المصحف في رمضان ؟ فقال: إذا اضطر إلى ذلك

وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في  ،وابن منصور ،وصالح ،سعید
  .)٢( )الجواز سواء

فقال : كان  ،رجل یقرأ في رمضان في المصحف عن وسئل الّزھريّ 
ورویت  ،روي عن عطاء ویحیى األنصاري ،خیارنا یقرءون في المصاحف

كراھتھ عن سعید بن المسیب والحسن ومجاھد وإبراھیم ؛ ألنھ یشغل عن 
  . )٣(الخشوع في الصالة 

ف فساد الصالة بالقراءة من المصح ذھب أبو حنیفة إلى القول الثاني :
    )٤(اءة إال منھ أو الیمكنھ القر أّمیّاً ال ،، إماماً أو منفرداً مطلقاً، قلیالً كان أو كثیراً 

  وألبي حنیفة في علة الفساد وجھین : 

وتقلیب األوراق والتفكر فیھ  ،والنظر فیھ ،أحدھما : أن حمل المصحف
أعمال كثیرة لیست من أعمال الصالة وال حاجة إلى تحملھا في الصالة فھم:لیُ 

 فتفسد
وذلك  ،فصار كما لو تلقَّن من غیره ،الثاني: أنھ تلقٌُّن من المصحف

   .)٥(مفسد لصالتھ 
                                                 

ن محمد ب�ن زكری�ا األنص�اري أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشیخ زكریا ب  ) ١(
 ط: دار الكتاب اإلسالمي. -) ١/١٨٣ھـ (٩٢٦ت 

المغني البن قدامة لإلمام أبي محمد موفق الدین عبد هللا بن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة   ) ٢(
 -ھـ ١٣٨٨ -ط : مكتبة القاھرة  –) ١/٤١١(  -ھـ ٦٢٠المقدسي الدمشقي الحنبلي ت 

م، ودقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بش�رح منتھ�ى اإلرادات للش�یخ ١٩٦٨
 -ط: ع��الم الكت��ب  -) ١/٢١١ھ��ـ (١٠٥١ت  / منص��ور ب��ن ی��ونس البھ��وتى الحنبل��ى

 م.١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ -الطبعة األولى

الش��رح الكبی��ر عل��ى م��تن المقن��ع لإلم��ام عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن قدام��ة   ) ٣(
ط : دار الكت�اب العرب�ي للنش�ر والتوزی�ع، ومطال�ب  –) ١/٦٣٨ھـ (٦٨٢المقدسي ت 

ى ب��ن س��عد الس��یوطي الحنبل��ي أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى للش��یخ/ مص��طف
 م.١٩٩٤ -ھـ١٤١٥ -الطبعة الثانیة  -) ط : المكتب اإلسالمي ١/٤٨٤( -ھـ  ١٢٤٣

رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار الب��ن عاب��دین، محم��د أم��ین ب��ن عم��ر ب��ن عب��د العزی��ز   ) ٤(
الطبع�ة  -بی�روت  -ط : دار الفك�ر –) ١/٦٢٤ھ�ـ (١٢٥٢عابدین الدمشقي الحنف�ي ت 

 م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ -الثانیة 

  =  –) ١/٢٠١ھ�ـ (٤٨٣المبسوط لإلمام محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي س�ھل السرخس�ي ت   ) ٥(
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ما لو كان حافظاً لما قرأه وقرأ بال حمل فإنھ ال تفسد  واستثني من ذلك
إلى حفظھ ال إلى تلقُّنھ من المصحف ومجرد  صالتھ ؛ ألن ھذه القراءة مضافة

 .)١(النظر بال حمل غیر مفسد 

وذھب الصاحبان أبو یوسف ومحمد إلى كراھة القراءة من المصحف 
 .)٢(بأھل الكتاب  شبّھإن قصد الت

  

 ،األْولى أن ال یَُؤمَّ الناَس إال َمْن ھو حافظ لكتاب هللا تعالى الراجح :
وذلك ألنھ إذا قرأ من المصحف فإنھ یحصل لھ  ،وأن یقرأ القرآن عن ظھر قلب

وفي النظر إلى  ،وفي تقلیب الورق ،عمل متكرر في حمل المصحف وإلقائھ
الیمنى على الیسرى على الصدر في حال  وكذلك یفوتھ وضع الید ،حروفھ

 ،وربما یفوتھ التجافي في الركوع والسجود إذا جعل المصحف في إبطھ ،القیام
  .ومن ثَمَّ كان الراجح قراءة المصلي عن ظھر قلب على قراءتھ من المصحف

ومن  ،وما یقال عن القراءة من المصحف یقال عن القراءة من الھاتف
تقتل ھمَّة  أنھا المصحف ومثلھ الھاتف المحمول في الصالةالقراءة من  مفاسد
فإذا علم أنھ سیفتح  ،حفظھ وتقضي على رغبتھ في ،في حفظ القرآن اإلمام

أو سینظر في الحاسوب أو الھاتف : لم یبذل وقتھ في حفظ  ،مصحفاً في صالتھ
ذلك  وال شك أن ،فیَضیع حفظ القرآن بین الناس ویُنسى ذكره ،كتاب هللا تعالى

من أعظم المصائب التي تصیب األمة حین تنسى كتاب ربھا ودستورھا 
ولذلك كان األْولى قراءة القرآن  ،وأي مصیبة أعظم من نسیان القرآن ،ومنھجھا

فنحن  ،في الصالة مما یحفظھ اإلنسان، وإال فما الفرق بیننا وبین غیر المسلمین
   .لھم محرفة غیر محفوظةأما غیر المسلمین فأناجی ،أمة قرآنھا في صدورھا

                                                                                                                   
م، وبدائع الصنائع في ترتی�ب الش�رائع ١٩٩٣ -ه١٤١٤بیروت  –ط : دار المعرفة  =

 -ھ��ـ ٥٨٧لإلم��ام ع��الء ال��دین أب��ي بك��ر ب��ن مس��عود ب��ن أحم��د الكاس��اني الحنف��ي ت 
 م.١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ -الطبعة الثانیة  -لمیة ط : دار الكتب الع –) ١/٢٣٦(

المحیط البرھاني في الفقھ النعماني لإلمام أبي المعالي برھ�ان ال�دین محم�ود ب�ن أحم�د       ) ١(
تحقی�ق :  -) ١/٣٩٢ھ�ـ (٦١٦ابن عبد العزیز بن عمر ابن َم�اَزةَ البخ�اري الحنف�ي ت 

الطبع�ة األول�ى  -لبنان  –ت بیرو -ط : دار الكتب العلمیة  -عبد الكریم سامي الجندي 
م، والبح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق لإلم��ام زی��ن ال��دین ب��ن  ٢٠٠٤ -ھ��ـ  ١٤٢٤ -

ط : دار  -) ٢/١١ھ��ـ (٩٧٠إب��راھیم ب��ن محم��د، المع��روف ب��ابن نج��یم المص��ري ت 
 الطبعة الثانیة. -الكتاب اإلسالمي 

 ).١/٦٢٤رد المحتار على الدر المختار (  ) ٢(
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فقال في محكم كتابھ وھو  ،ثم إن هللا تعالى تكفل بحفظ كتابھ الكریم
ا َنْحنُ  ﴿أصدق القائلین :  ْلَنا الذِّ  إِنَّ ا لَُھ لََحاِفُظوَن  ْكرَ َنزَّ فھو باق محفوظ  ، )١( ﴾َوإِنَّ

وال شك أن  قراءة القرآن في الصالة من المصحف  ،ال یندثر وال یتبدل
قال  ،یتعارض مع كالم ربنا تبارك وتعالى الذي أمرنا بقراءتھ ویسر لنا حفظھ

ْكِر َفَھْل مِ  ﴿تعالى :  ْرَنا اْلقُْرآَن لِلذِّ ِكٍر  نَولََقْد َیسَّ دَّ   ).٢( ﴾مُّ

                                                 

 ).٩سورة الحجر (  ) ١(

 ).٤٠، ٣٢، ٢٢، ١٧سورة القمر (  ) ٢(
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الھاتف المحمول الموجود علیھ القرآن الكریم ھل یأخذ حكم المصحف ؟ 
للوقوف على حكم ھذه المسألة ینبغي أن نتكلم أوال عن حكم مس المصحف 

   .وحملھ للمحدث

، وإلیك أخي القارئ الكریم بعض ما جاء في تكلم الفقھاء في ھذه المسألة
  كتبھم :  

ال یجوز للمحدث مس المصحف من غیر غالف ؛ ( جاء في فقھ الحنفیة :
ُھ إِالَّ اْلُمَطھَُّروَن  ﴿لقولھ تعالى :  ال یمس « :  ولقول النبي  ،)١( ﴾الَّ َیَمسُّ

ولیس من التعظیم مس  ،وألن تعظیم القرآن واجب ،)٢(» القرآن إال طاھر 
  .)٣( )المصحف بید حلَّھا حدث

   )٤()لمصحف، وھو مذھب الجمھوریُمنع المحِدث من مس ا( وعند المالكیة:

یحرم على المحدث مس المصحف وحملھ سواء إن ( وجاء في المجموع :
                                                 

 ).٧٩سورة الواقعة (  ) ١(

باب الرجل یمس القرآن وھ�و جن�ب، أو عل�ى غی�ر طھ�ارة  –أخرجھ مالك في الموطأ   ) ٢(
ب�اب ذك�ر كتب�ة المص�طفى  –كت�اب الت�اریخ  –)، واب�ن حب�ان ٢٩٧رقم ( –) ١/١٠٦(

)، والطبران�ي ٦٥٥٩رق�م ( –) ١٤/٥٠٤صلى هللا علیھ وس�لم كتاب�ھ إل�ى أھ�ل ال�یمن (
رق�م  –) ١٢/٣١٣م الكبی�ر ()، والمعج�١١٦٢رق�م ( –) ٢/٢٧٧في المعجم الص�غیر (

ب�اب ف�ي نھ�ي المح�دث ع�ن م�س الق�رآن  –كتاب الطھارة  –)، والدارقطني ١٣٢١٧(
)، والبیھق��ي ف��ي الس��نن ١/٥٥٢كت��اب الزك��اة ( –)، والح��اكم ٤٣٩رق��م ( –) ١/٢١٩(

باب ال یحمل المصحف إال ط�اھر وال یق�رأ الق�رآن جن�ب  –كتاب الصالة  –الصغرى 
) ، والبغ���وي ق���ي ٧٢٥٤، ١٤٧٨لس���نن الكب���رى رق���م ()، وا٩٩٦رق���م ( –) ١/٣٥٢(

رق��م  –) ٢/٤٧ب��اب المح��دث ال یم��س المص��حف ( –كت��اب الطھ��ارة  –ش��رح الس��نة 
)٢٧٥.( 

ب��دائع الص��نائع ف��ي ترتی��ب الش��رائع لإلم��ام أب��ي بك��ر ب��ن مس��عود ب��ن أحم��د الكاس��اني   ) ٣(
 -ھ��ـ ١٤٠٦ -الطبع��ة الثانی��ة  -) ط : دار الكت��ب العلمی��ة ١/٣٣ھ��ـ (٥٨٧الحنف��ي ت 

 م.١٩٨٦

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلی�ل لإلم�ام أب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د   ) ٤(
عین���ي الم���الكي ت  ھ���ـ ٩٥٤ال���رحمن الطرابلس���ي المغرب���ي المع���روف بالحط���اب الرُّ

 م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ -الطبعة الثالثة -ط: دار الفكر -)١/٣٠٣(
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ھ أو على رأسھ وحكى القاضي حسین والمتولي وجھا :  ،حملھ بعالَّقتھ أو في كمِّ
قال أصحابنا : وسواء  ،أنھ یجوز حملھ بعالَّقتھ وھو شاذ في المذھب وضعیف

وفي مس  ،مس نفس األسطر أو ما بینھما أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك حرام
  الجلد وجھ ضعیف أنھ : 

وحكى الدارمي وجھا شاذا بعیدا : أنھ ال یحرم مس الجلد وال  ،یجوز
والصحیح الذي قطع  ،الحواشي وال ما بین األسطر، وال یحرم إال نفس المكتوب

  .)١( )تحریم   الجمیعبھ الجمھور : 

یحرم على المحدث مس المصحف أو بعضھ حتى ( وعند الحنابلة :
جلده وحواشیھ بید أو غیرھا بال حائل ال حملھ بعالَّقة أو في كیس أو كمٍّ من 

  .)٢( )غیر مس

ومن خالل ما ذكره الفقھاء یتبین أنھ یحرم على المحدث مس 
  .سواء كان للتالوة أو غیرھا ،المصحف

الھواتف المحمولة ونحوھا من األجھزة التي یوضع فیھا القرآن أما 
كتابة أو تسجیال فلیس لھا حكم المصحف ؛ ألن وجود حروف القرآن في ھذه 

وكتابة  ،فال توجد بصفتھا المقروءة ،األجھزة یختلف عن وجودھا في المصحف
بل توجد على صفة  ،القرآن في ھذه األجھزة لیست ككتابتھ في المصاحف

فتظھر  ،تتكون منھا الحروف بصورتھا عند طلبھا ،ذبات تعرض ثم تزولذب
والھاتف مشتمل  ،فھي لیست حروفا ثابتة ،الشاشة وتزول باالنتقال إلى غیرھا

وعلیھ فیجوز لمس المحمول أو الشریط الذي سجل فیھ  ،على القرآن وغیره
كما أن قراءة القرآن من  ،ولو من غیر طھارة ،وتجوز القراءة منھ ،القرآن

أو  ،معھ ومن یتعذر علیھ حمل المصحف ،الھاتف المحمول فیھ تیسیر للحائض
  .)٣(اشتراط الطھارة للمسھ  كان في موضع یشق علیھ فیھ الوضوء ؛ لعدم

  

                                                 

 ).٦٨، ٢/٦٧المجموع شرح المھذب (  ) ١(

وض المرب��ع ش��رح زاد المس��تقنع للش��یخ منص��ور ب��ن ی��ونس البھ��وتى الحنبل��ى ت ال��ر  ) ٢(
 مؤسسة الرسالة. -ط: دار المؤید  -) ١/٣٩ھـ (١٠٥١

 ).٥/٥٣)، (٣/٢٧٣إشراف الشیخ / محمد صالح المنجد ( –اإلسالم سؤال وجواب   ) ٣(
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بكراھة دخول الحمام بالدراھم التي علیھا ذكر جمھور الفقھاء یقولون 
  وھذه بعض أقوالھم رحمھم هللا تعالى :  ،أو شيء من القرآن الكریم ،هللا

ویكره أن یدخل الخالء ومعھ خاتم مكتوب ( قال في البحر الرائق :
   .)١( )علیھ اسم هللا تعالى أو شيء من القرآن

ویكره الدخول للخالء ومعھ شيء مكتوب ؛ ( وفي حاشیة الطحطاوي :
 لما روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي هللا عنھ قال : " كان رسول هللا 

فیھ (قال الطیبي :  .إذا دخل الخالء نزع خاتمھ " أي ألن نقشھ محمد رسول هللا 
وقال  ).دلیل على وجوب تنحیة المستنِجي اسم هللا تعالى واسم رسولھ والقرآن

استفید منھ أنھ یندب لمرید (. وقال ابن حجر : )وكذا سائر الرسل(ھري : األب
َي كلَّ ما علیھ معظم من اسم هللا تعالى أو نبي أو ملك فإن خالف  ،التبرز أن ینحِّ

  .)٢( )كره لترك التعظیم
من آداب الحدث : أن ال یدخل الخالء بما فیھ ( قال في التاج واإلكلیل :

  .)٣( )لھ كالدرھم والخاتم وغیر ذلك اسم هللا تعالى إكراما

ویكره الدخول في محل الخالء بشيء فیھ ( وفي شرح مختصر خلیل :
   .)٤( )قرآن أو ذكر غیر مستور ما لم تدع إلى ذلك ضرورة

                                                 

 ).١/٢٥٦البحر الرائق (  ) ١(

على مراقي الفالح شرح نور اإلیض�اح للش�یخ أحم�د ب�ن محم�د ب�ن  حاشیة الطحطاوي  ) ٢(
تحقی��ق : محم��د عب��د العزی��ز  -) ١/٥٤ھ��ـ ( ١٢٣١إس��ماعیل الطحط��اوي الحنف��ي ت 

 -ھ���ـ ١٤١٨الطبع���ة األول���ى  -لبن���ان  –ط : دار الكت���ب العلمی���ة بی���روت  –الخال���دي 
 م.١٩٩٧

أب��ي القاس��م ب��ن یوس��ف الت��اج واإلكلی��ل لمختص��ر خلی��ل للش��یخ /محم��د ب��ن یوس��ف ب��ن   ) ٣(
ط : دار الكتب العلمی�ة  –) ١/٤٠١(  -ھـ ٨٩٧العبدري الغرناطي المواق المالكي ت 

 م.١٩٩٤-ھـ١٤١٦ -الطبعة األولى  -

 -ھ��ـ ١١٠١ش��رح مختص��ر خلی��ل للش��یخ / محم��د ب��ن عب��د هللا الخرش��ي الم��الكي ت   ) ٤(
 بیروت. –ط: دار الفكر للطباعة  -) ١/١٤٥(
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وال یحمل في الخالء ذكر هللا تعالى من قرآن ( قال في مغني المحتاج :
فإنھ كان إذا دخل الخالء  ،أو غیره في درھم أو نحوه تعظیما لھ واقتداء بھ 

محمد سطر، ورسول سطر، وهللا وكان نقشھ ثالثة أسطر:  ،نزع خاتمھ
   .)١(سطر)

ویكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن ( وفي أسنى المطالب :
   .)٢( )واسم � تعالى واسم لنبي وكل اسم معظم

هللا تعالى إذا أراد دخول الخالء ومعھ شيء فیھ ذكر ( :قال في المغني
واحترز علیھ من  ،استحب وضعھ، فإن احتفظ بما معھ مما فیھ ذكر هللا تعالى

قال أحمد : الخاتم إذا كان  .إلى باطن كفھ فال بأس أو أدار فص الخاتم ،السقوط
وقال عكرمة : اقلبھ ھكذا في  .ویدخل الخالء ،كفھ في باطن فیھ اسم هللا یُجعل

ورخص فیھ ابن المسیب والحسن  ،إسحاق وبھ قال ،باطن كفك فاقبض علیھ
الخالء ومعھ الدراھم : أرجو أن ال  یدخل وقال أحمد في الرجل ،وابن سیرین
   .)٣( )یكون بھ بأس

ثم رأیت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم : أن أحمد ( وفي اإلنصاف :
نص على كراھة ذلك في روایة إسحاق بن ھانئ فقال في الدرھم : إذا كان فیھ 

  .)٤( )هللا أو مكتوبًا علیھ " قل ھو هللا أحد " یُكره أن یُدخل اسم هللا الخالءاسم 

من خالل ما ذكره الفقھاء یتبین لنا بجالء ووضوح أنھ ال یجوز 
 ،لإلنسان إذا أراد دخول الخالء أن یحمل معھ شيء فیھ قرآن أو ذكر هللا تعالى

ول الموجود علیھ آیات والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا: ھل یأخذ الھاتف المحم
   أو ذكر هللا عز وجل نفس الحكم أم ال ؟ ،قرآنیة

أن الھاتف المحمول الذي وضع علیھ  -وهللا أعلم بالصواب -الذي أراه 
حتى لو سجل القرآن بداخلھ ؛  ،آیات قرآنیة أو أذكار لیس لھ حكم المصحف

عن صوت  فلیس الھاتف كالدراھم ؛ ألن القرآن واألذكار في الھاتف عبارة

                                                 

ل�ى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج للش�یخ ش�مس ال�دین محم�د ب�ن أحم�د مغني المحت�اج إ  ) ١(
الطبع�ة  -ط : دار الكت�ب العلمی�ة  –) ١/١٥٤ھ�ـ (٩٧٧الخطیب الشربیني الشافعي ت 

 م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ -األولى 

 ).١/٤٥أسنى المطالب (  ) ٢(

 .)١٢٤، ١/١٢٣المغني (  ) ٣(

ء ال��دین أب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن اإلنص��اف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف لإلم��ام ع��ال  ) ٤(
ط : دار إحی�اء  –) ١/٩٥( -ھـ ٨٨٥سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ت 

 الطبعة الثانیة. -التراث العربي 
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 ،داخلي مخفيٌّ ولیس بكتابة ظاھرة ؛ فال تكون قرآنا إال بظھورھا على الشاشة
ومن ثم فإنھ ال  ،فقد ظھر القرآن حینئذ ،أما إذا كانت اآلیات القرآنیة ظاھرة

  .یشرع الدخول بھ إلى الحمام

هللا أكبر" أو منبھ أو  "وإذا كان على شاشة الھاتف المحمول عبارة 
كر، فعلى المسلم أن یضعھ في جیبھ وأن یغلقھ ، بحیث ال صوت دعاء أو ذ

خاصة أن وضع الھاتف خارج  ،یكون ظاھراً بل مستورا ال یخرج منھ صوت
الكراھة وقد صرح بعض الفقھاء بأن محل  ،الحمام یعرضھ للسرقة والضیاع

إن  في دخول الحمام بالدراھم التي علیھا ذكر هللا  أو شيء من القرآن الكریم :
   .)١(فإن كان في جیبھ فإنھ حینئذ ال بأس بھ  ،یكن مستورا لم

ونفس الحكم یقال عن األشرطة التي تحتوي على سور من القرآن 
ألنھا ال تدخل تحت ما ذكره العلماء من  ،فال بأس بدخول الحمام بھا ،الكریم

لعدم وجود  ،كراھیة دخول الحمام بشيء فیھ ذكر هللا أو بشيء من القرآن
ن فیھ المصاحف  ،بل ھي مخفیة ومستورة ،حروف ظاھرة فیھا وكل شيء تُخزَّ

على ھیئة موجات كھربائیة أو مغناطیسیة مثل األشرطة واالسطوانات لیس لھ 
حكم المصحف ؛ ألن الحكم یتعلق بالكتابة إال أن تكون الكتابة ظاھره على 

من القران ؛ ألن المعلومات أما عند اختفائھا یختفي حكم أنھ شيء  ،الشاشة
عندما تختفي عن الشاشة تكون مجرد شحنات مخزنھ في دوائر كھربائیة یجب 

   . )٢(إعادة معالجتھا حتى تتحول إلى كتابھ ومن ثم یتم عرضھا على الشاشة 
وفي یده خاتم فیھ ذكر هللا   ،وقد تكلم العلماء في مسألة من دخل الخالء

  .الكلمة  ؛ لكي یُخفي ھذه )٣(قبض علیھ وی ،أنھ یحولھ إلى باطن كفھ

ألن  ،خلفیة لشاشة الھاتف المحمول واألْولى عدم جعل اسم الجاللة
واألصل ھو البعد عن إدخال  ،الھاتف ربما یدخل بھ صاحبھ محل قضاء الحاجة

ما فیھ اسم هللا عن الدخول بھ في محل قضاء الحاجة ؛ لما في ذلك من تعظیم 
 .شعائر هللا

أو رمزاً  ،أن تُجعل خلفیة شاشة المحمول صورة طبیعیة فاألولى
   .أو نحو ذلك ،أو حكمة مفیدة ،إسالمیاً 

وخالصة القول في ھذه المسألة أنھ ینبغي صیانة كالم هللا تعالى عن 
فذلك من تعظیم شعائر هللا تعالى  ،مواضع القذر واألذى ومحل النجاسات

                                                 

 ).١/٥٤حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح (  ) ١(

 ).٣/٤١فتاوى اللجنة الدائمة (  ) ٢(

 ).١/١٢٣المغني (  ) ٣(
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ْم  ﴿كیف ال وھو القائل سبحانھ وتعالى :  ،وتعظیم حرماتھ َذلَِك َوَمن ُیَعظِّ
ِھ  ِ َفُھَو َخْیٌر لَُّھ ِعنَد َربِّ ْم  ﴿وقال عز شأنھ :  ،)١( ﴾ُحُرَماِت هللاَّ َذلَِك َوَمن ُیَعظِّ

َھا ِمن َتْقَوى اْلقُلُوِب  ِ َفإِنَّ   .)٢( ﴾َشَعاِئَر هللاَّ

كر ظاھرا بارزا على شاشة وعلیھ فإذا كان القرآن أو الدعاء أو الذ
أما إذا  ،الھاتف المحمول فال یجوز دخول الحمام بھ مالم نََخْف علیھ من الضیاع

وال تظھر على الشاشة إال عند  ،كانت آیات القرآن واألدعیة واألذكار مخفاة
وقد سئل بعض  ،إرادة إظھارھا فال بأس بالدخول بھا حینئذ ؛ ألنھا غیر ظاھرة

فأجاب بأنھ ال بأس بدخول الحمام بھا ؛ لعدم وجود حروف  أھل العلم عن ذلك
  .ظاھرة فیھا

وبناء على ذلك فإنھ یجوز دخول الحمام بالھاتف المحمول مع االلتزام 
   .)٣(بالضوابط  السابقة 

                                                 

 ).٣٠سورة الحج (  ) ١(

 ).٣٢سورة الحج (  ) ٢(

 ).١١/٢٢٩( –فتاوى الشبكة اإلسالمیة   ) ٣(
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 ،فإن اإلسالم قد نھى عن ذلك ،ال یجوز الكالم في أماكن قضاء الحاجة
أما  ،وفي العصور السابقة ربما كانوا ال یحتاجون للكالم أثناء قضاء الحاجة

الیوم فمع انتشار الھاتف المحمول أصبح الناس یتكلمون في ھواتفھم المحمولة 
بل وصل حال الكثیرین منھم إلى قضاء المصالح  ،في الحمامات ودورات المیاة

والواجب  ،فقات وإنجاز المھمات وھو على ھذه الحالةوالحاجات وعقد الص
على المسلم أن یبتعد عما نھى هللا تعالى عنھ  فال یتكلم في ھذه األماكن ؛ امتثاال 

فعن أبي سعید رضي هللا تعالى عنھ قال : سمعت  ،لما جاء بھ الشارع الحكیم
تھما ال یخرج الرجالن یضربان الغائط كاشفان عور« قال :  رسول هللا 

  .)١(» یتحدثان فإن هللا یمقت على ذلك 

أن « فعن ابن عمر رضي هللا عنھما :  ،ویكره الكالم ولو برد السالم
؛ ألن السالم اسم من  )٢(» فلم یرد علیھ  ،فسلم ،یبول رجال مرَّ ورسول هللا 

 .أسماء هللا تعالى

وھذا  ،فیھ أن المسلِّم في ھذا الحال ال یستحق جواباً ( قال النووي :
  .)٣( )متفق علیھ

 ،وھو یبول وعن جابر رضي هللا عنھما أن رجال مرَّ على النبي 
 ،إذا رأیتني على مثل ھذه الحالة فال تسلم عليَّ « :  فقال النبي  ،فسلم علیھ

  .)٤(» فإنك إن فعلت ذلك لم أرد علیك 

                                                 

رق�م  –) ١/٤ب�اب كراھی�ة الك�الم عن�د الحاج�ة ( –كت�اب الطھ�ارة  –أخرج�ھ أب�و داود   ) ١(
ب�اب  –كت�اب الوض�وء  –)، واب�ن خزیم�ة ١١٣١٠رقم ( –)١٧/٤١٢)، وأحمد (١٥(

رق��م  –) ١/٢٦٠( )، والح��اكم٧١رق��م ( –) ١/٣٩النھ��ي ع��ن المحادث��ة عل��ى الغ��ائط (
 –) ١/١٦٢)، والكب�رى (٦٧رق�م ( –) ١/٣٨)، والبیھقي في السنن الصغرى (٥٦٠(

 ).١٩٠رقم ( –) ١/٣٨١)، والبغوي في شرح السنة (٤٨٣رقم (

 ).٣٧٠رقم ( –) ١/٢٨١باب التیمم ( -كتاب الحیض  –أخرجھ مسلم   ) ٢(

 ).٤/٦٥شرح النووي على مسلم (  ) ٣(

ب��اب الرج��ل یس��لم علی��ھ وھ��و یب��ول  –ت��اب الطھ��ارة وس��ننھا ك –أخرج��ھ اب��ن ماج��ة   ) ٤(
 ).٣٥٢رقم ( –) ١/١٢٦(



    

  

 
 ٤٢٦ 

 باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعاساملجلد ال
  المحمول الھاتف بأحكام العقول ذوي إعالم  

أو یقول مثل ما  ،أو یحمد هللا تعالى إذا عطس ،ویكره أن یرد السالم
ه عن أماكن  ،یقول المؤذن أو أن یذكر هللا تعالى ؛ ألن ذكر هللا ینبغي أن ینزَّ

وال یحرك  ،فإذا عطس حمد هللا بقلبھ ولم یتكلم ،وقضاء الحاجات ،النجاسات
وقال رجل لعبد هللا بن  ،وابن المبارك ،والنخعي  ،والشعبي ،قالھ الحسن ،لسانھ

أعطس وأنا على الحاجة كیف أصنع ؟ قال : اذكر هللا  ،دأبي ملیكة : یا أبا محم
  .)١(واْسُم بطرفك إلى السماء  ،في نفسك

من خالل ما سبق یتبین لنا أن اإلسالم قد نھى عن الكالم عند قضاء 
وعلیھ فإن الكالم في الھاتف المحمول في الحمامات ودورات المیاه ال  ،الحاجة

  .یجوز شرعا

ضاء معظم الوقت في الحمام ال ینبغي أن وما یقوم بھ البعض من ق
ال  ،فإن الحمامات إنما بُنیت لقضاء الحاجة واالستحمام ،یصدر من مسلم

فالحمامات ال تخلو من النجاسات  ،للجلوس والقراءة واالستجمام والكالم
فھي أماكن  ،وجلوسھ وكالمھ فیھا یعرضھ بال شك  لألذى ،والقاذورات

  مرنا باالستعاذة عند دخولھا.ولذلك أُ  ،تحضرھا الشیاطین

فإذا أطال اإلنسان المكث فیھا بالكالم في الھاتف وغیره عبثت بھ 
فالحسي بأن یتقذر بالنجاسة وال  ،الشیاطین فأوقعتھ في خبث حسي أو معنوي

  .والمعنوي بأن یتوھم ویقع في وساوس شیطانیة تدوم معھ ،یبالي

حاجة فیھ كشف للعورة  ثم إنَّ المكث في الحمام فترة طویلة من غیر
 ،من غیر مبرر، وال یجوز للرجل كشف عورتھ حتى ولو كان خالیا إال لحاجة
 ،والمتحدث في الھاتف یطیل المكث حتما في محل قضاء الحاجة كاشفا عورتھ

  .وھذا ال یجوز

ه نفسھ عن الخبث والنجس  والواجب على المسلم والالئق بحالھ : أن ینزِّ
بل لو  ،وأن ینأى بنفسھ عن أماكن ھذا الخبث والنجس ،من األقوال واألفعال

لكان ینبغي أن یمنعھ طیب حالھ من إلف ھذه األماكن وإطالة  ،كان ذلك مباحاً لھ
  .)٢(الجلوس فیھا 

                                                 

ھ�ـ ٥١٦شرح السنة لإلمام الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ت   ) ١(
ط : المكت���ب  –تحقی���ق : ش���عیب األرن���ؤوط، ومحم���د زھی���ر الش���اویش  –) ١/٣٨٢(

م، والمجم����وع ١٩٨٣ -ھ���ـ١٤٠٣الطبع���ة الثانی���ة  -بی���روت  -دمش���ق  –اإلس���المي 
 ).١/١٢٣)، والمغني (٨٩، ٢/٨٨(

 ).٥/٦٥٣اإلسالم سؤال وجواب (  ) ٢(
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اآلذان بدل رنات ال یجوز شرعاً أن تُجعل آیات القرآن الكریم وال ألفاظ 
 امتھان فإنھ یُخشى أن یكون فیھ نوع ،یُفعل ھذا الھاتف المحمول، واألولى أن ال

فإن هللا تعالى أنزل القرآن لیكون كتاَب ھدایٍة یھدي للتي ھي  ،للقرآن الكریم
ال لیكون وسیلة  ،ویُعَمل بما فیھ ،ویُتعبد بتالوتھ ،ویُتَدبر ،ویُرتَّل ،فیُقرأ ،أقوم
 ،وكالم هللا تعالى أعظم من أن نجعلھ مجرد وسیلة لشغل الفراغ أو التنبیھ ،تنبیھ

  فْلیُجعل الھاتف على نغمة الجرس المعتادة. 

وكذلك اآلذان فإنھ شرع لإلعالم بأفضل وأھم عبادات اإلسالم وھي 
فال ینبغي استعمالھ في ھذه  ،فلھ من التعظیم واإلجالل ما یلیق بھ ،الصالة
  .عاء فاألمر فیھ أھونأما الد ،الخدمة

ھذه المسألة المستجدة مخرج على القواعد الشرعیة  وھذا الحكم في
وأول ھذه القواعد الشرعیة ھي  ،الثابتة بالنصوص من كتاب هللا وسنة نبیھ 

ِ َفُھَو  ﴿هللا تعالى :  یقول ،وجوب تعظیم شعائر هللا ْم ُحُرَماِت هللاَّ َذلَِك َوَمن ُیَعظِّ
َھا ِمن  ﴿، ویقول تعالى: )١( ﴾نَد َربِِّھ  َخْیٌر لَُّھ عِ  ِ َفإِنَّ ْم َشَعائَِر هللاَّ َذلَِك َوَمن ُیَعظِّ

  .)٢( ﴾َتْقَوى اْلقُلُوِب 

وھو كل شيء � تعالى  ،الشعائر : جمع شعیرة( قال اإلمام القرطبي :
  .)٣( )فشعائر هللا أعالم دینھ السیما ما یتعلق بالمناسك ،فیھ أمر أَشعر بھ وأَعلم

وال شك أن آیات القرآن الكریم واآلذان من أعظم شعائر هللا فیجب 
بل إن في ذلك امتھاناً لكالم رب العالمین،  ،صیانتھا أن تكون بدل رنة الھاتف

 ،خاصة أن صاحب الھاتف ال یتحكم في زمان ومكان تلقي المكالمة الھاتفیة
قبل شرعاً أن ینطلق اآلذان فال یُ  ،فیمكن أن یتلقى المكالمة وھو في دورة المیاة

                                                 

 ).٣٠سورة الحج (  ) ١(

 ).٣٢سورة الحج (  ) ٢(

الجامع ألحكام القرآن (تفس�یر القرطب�ي) لإلم�ام أب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي   ) ٣(
 -) ١٢/٥٦ھ��ـ (٦٧١ت بك��ر ب��ن ف��رح األنص��اري الخزرج��ي ش��مس ال��دین القرطب��ي 

 -الق��اھرة  –ط : دار الكت��ب المص��ریة  -تحقی��ق : أحم��د البردون��ي، وإب��راھیم أطف��یش 
 م. ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الطبعة الثانیة  
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كتاب هللا في  وال یقبل شرعاً أن تُتلى آیة من ،من الحمامات ودورات المیاة
 ،فكالم هللا أجل وأعز من أن یُتلى في تلكم األماكن ،المراحیض والحمامات

وأیضاً لو كان الھاتف المحمول في جیب خلفي لحاملھ وھو جالس علیھ فتلقى 
خرج اآلذان وتُرتل آیات القرآن الكریم من تحت مكالمة فماذا یحدث ؟ سی

  .عز وجل هللا وھذا ال یقبل في دین ،مؤخرتھ

، وینبغي التأدب عند مقدس ومحترم ومن ھذه القواعد أن كالم هللا 
اْلقُْرآُن َفاْسَتِمُعوْا لَُھ َوأَنِصُتوْا لََعلَُّكْم  َوإَِذا قُِرىءَ  ﴿سماعھ كما قال تعالى : 

  .)١( ﴾ُتْرَحُموَن  

وترك اللغط  ،یسن االستماع لقراءة القرآن( قال جالل الدین السیوطي:
  .)٢( )والحدیث بحضور القراءة

وھو إعالم  ،ومن ھذه القواعد أن اآلذان عبادة مؤقتة بأوقات معلومة
فعن  ،یجوز ألحد أن یؤذِّن إال في األوقات المعروفة فال ،بدخول وقت الصالة

إذا حضرت الصالة فأذنا وأقیما ثم « قال :  مالك بن الحویرث عن النبي 
  .)٣(» لیؤمكما أكبركما 

فإنھ سیؤدي إلى  ،كما أنھ إذا استُعمل اآلذان في رنات الھاتف المحمول
البلبلة والتشویش على الناس في األوقات المقدرة شرعاً للصلوات والصیام 

وسداً ألبواب انتھاك شعائر هللا ال یجوز جعل اآلذان  ،فلذلك كلھ ،ونحو ذلك
ویمكن أن یُستعاض عن  ،رنات الھاتف المحمول وآیات القرآن الكریم بدالً من

   .فیھ مخالفة شرعیة غیر ذلك مما لیس ذلك برنات عادیة لیست موسیقیة أو

وكلمات اآلذان في رنات الھاتف بعض  ،وفي استعمال اآلیات القرآنیة
   :المحاذیر ومنھا 

االمتھان عندما تنطلق ھذه  تعریض ذكر هللا من القرآن وغیره إلى -١
  .األصوات داخل بیت الخالء مثالً 

                                                 

 ) .٢٠٤سورة األعراف (  ) ١(

اإلتقان ف�ي عل�وم الق�رآن لإلم�ام عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر ج�الل ال�دین الس�یوطي ت   ) ٢(
ط : الھیئ�ة المص�ریة العام�ة  -أبو الفض�ل إب�راھیم  تحقیق: محمد -) ١/٣٨١ھـ (٩١١

 م.١٩٧٤ -ھـ ١٣٩٤الطبعة  -للكتاب 

رق��م  –) ١/١٣٢ب��اب اثن��ان فم��ا فوقھم��ا جماع��ة ( –كت��اب اآلذان  –أخرج��ھ البخ��اري   ) ٣(
ب���اب م���ن أح���ق باإلمام���ة  –كت���اب المس���اجد ومواض���ع الص���الة  –)، ومس���لم ٦٥٨(
 ).٦٧٤رقم ( –) ١/٤٦٦(
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ونك عن األنفال أن تُقطع اآلیة في موضع غیر مناسب مثل : یسأل -٢
  .وتأتي المكالمة ،قل األنف

أن توقیر كالم هللا عز وجل یقتضي أن ال یُجعل مجرد وسیلة تنبیھ  - ٣ 
 ،لیتدبر اإلنسان اآلیة عند سماعھا ،لمكالمة ؛ ألن هللا أنزلھ لیكون حیاة للقلوب

ْم شَ  ﴿قال تعالى :  ،ولیس للتذكیر بورود مكالمة َھا ِمن  َعائِرَ َذلَِك َوَمن ُیَعظِّ ِ َفإِنَّ هللاَّ
واألدب مع بیوتھ  ،وإن من األدب مع هللا األدب مع كالمھ ،)١( ﴾َتْقَوى اْلقُلُوِب 

والذي یمكث في المسجد یرابط في انتظار  ،واألدب مع عباده ،ومساجده
أو  ،أو یصلي مع الجماعة ،أو حلقة العلم ،أو یحضر خطبة الجمعة ،الصالة
   .وال أن یؤَذى بھذا ،یؤِذي فإنھ ال یصح لھ أن ،یعتكف

باستمرار على طاعة هللا في كل  إن المسلم ینبغي أن یكون حریصاً 
واآلالت وقفات یعرف بھا  ،وأن یكون لھ مع كل ھذه المستجدات ،زمان ومكان

  .أحكام الشریعة وآدابھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ).٣٢الحج ( سورة  ) ١(
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ال یجوز استعمال األصوات الموسیقیة في الھواتف أو غیرھا من 
ویُْستَْغنَى عنھا باستعمال الجرس العادي ؛ ألن استماع األصوات  ،األجھزة

قد نّص  فإن النبي  ،منكر وحرام كما دلت علیھ األدلة الشرعیة الموسیقیة 
لیكونَنَّ من أمتي أقوام یستحلون الِحَر « على تحریم المعازف حیث قال : 

 .)١(. » .والحریر والخمر والمعازف

  والمعازف : آالت اللھو. ،والمعنى أنھم یستحلون الزنا ،والِحَر: الفرج

  :وفي الحدیث دلیل على تحریم آالت العزف والطرب من وجھین 

فإنھ صریح بأن المذكورات ومنھا  ،»یستحلون « :  قولھ  : أولھما
  .فیستحلھا أولئك القوم ،ھي في الشرع محرمة لمعازفا

ثانیھما : قرن المعازف مع المقطوع بحرمتھ وھو الزنا والخمر، ولو لم 
   .)٢(تكن محرمة لما قرنھا معھا 

والمعازف :  ،الحدیث على تحریم المعازف دل ھذا( قال ابن تیمیة :
وآالت  ،)٣( )وھذا اسم یتناول ھذه اآلالت كلھا ،ھي آالت اللھو عند أھل اللغة

   .اللھو ھي المعروفة اآلن باآلالت الموسیقیة

ویمكن االستغناء عن ھذه النغمات المحرمة واألصوات الموسیقیة 
  .أو غیرھا مما ال یُعّد حراما منكرا المعتادة بضبط الھاتف على نغمة الجرس

                                                 

ب�اب م�ا ج�اء ف�یمن یس�تحل الخم�ر ویس�میھ بغی�ر  –كتاب األش�ربة  –أخرجھ البخاري   ) ١(
) ع��ن أب��ي ع��امر أو أب��ي مال��ك األش��عري رض��ي هللا ٥٥٩٠رق��م ( –) ٧/١٠٦اس��مھ (
 عنھما.

سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا للش�یخ أب�ي عب�د ال�رحمن محم�د   ) ٢(
ط : مكتبة المع�ارف للنش�ر والتوزی�ع   –) ١/١٩١ھـ (١٤٢٠ناصر الدین األلباني ت 

 الطبعة األولى. -الریاض  -

مجموع الفتاوى لإلمام تقي الدین أبي العباس أحمد ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة الحران�ي   ) ٣(
ط : مجم�ع المل�ك  -)  تحقیق : عبد الرحمن بن محم�د ب�ن قاس�م ١١/٥٣٥ھـ  (٧٢٨ت

 م.١٩٩٥-ھـ ١٤١٦لمدینة النبویة  ا -فھد لطباعة المصحف الشریف 
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فھي كذلك من األمور  ،راموھذه األصوات الموسیقیة زیادة على أنھا ح
وقد حرص اإلسالم على أن تكون صالة  ،التي تُلھي عن الصالة وتُشغل عنھا
بعیدة عما یلھي عن الصالة واالنشغال  ،المسلم كاملة الخشوع والخضوع

 : ومن ذلك  ،بغیرھا عنھا

صلَّى في  ما روي عن عائشة رضي هللا تعالى عنھا أن النبي  -١
اذھبوا « ظر إلى أعالمھا نظرة فلما انصرف قال : خمیصة لھا أعالم فن

فإنھا ألھتني آنفا عن  بخمیصتي ھذه إلى أبي جھم وأتوني بأنبجانیة أبي جھم
النبي  قال ،رضي هللا عنھا وقال ھشام بن عروة عن أبیھ عن  عائشة .»صالتي 

  : »١(»  كنت أنظر إلى علَمھا وأنا في الصالة فأخاف أن تفتنني(.  

إذا أقیمت « : قال ما روي عن عائشة رضي هللا عنھا عن النبي  -٢
 . )٢(» الصالة وحضر الَعَشاء فابدءوا بالَعشاء 

قال الفاكھانى : ینبغي حملھ على العموم نظراً إلى  )قال ابن حجر :
  .)٣( )العلة وھي التشویش المفضي إلى ترك الخشوع

في  اعتكف رسول هللا  عن أبي سعید رضي هللا عنھ قال : - ٣ 
 ،أال إن كلكم مناٍج ربھ« بالقراءة فكشف الستر وقال:  یجھرون المسجد فسمعھم

أو قال في  ،فال یؤذین بعضكم بعضا وال یرفع بعضكم على بعض في القراءة
   .)٤(» الصالة 

الخدري  رأیت أبا سعید : عن أبي صالح السمان رضي هللا عنھ قال -٤
فأراد شاب من بني أبي معیط  ،شيء یستره من الناس في یوم جمعة یصلي إلى

                                                 

باب إذا صلى في ثوب لھ أعالم ونظر إلى علمھ�ا  –كتاب الصالة  –أخرجھ البخاري   ) ١(
 –كت��اب المس��اجد ومواض��ع الص��الة  –)، ومس��لم ٥٨١٧)،  (٣٧٣رق��م ( –) ١/٨٤(

)، والخمیص�ة : كس�اء ٥٥٦رق�م ( –) ١/٣٩١باب كراھة الصالة في ثوب ل�ھ أع�الم (
 واألعالم جمع علم : وھو الخط، واألنبجانیة : كساء غلیظ ال علم فیھ.أسود مربع، 

) ١/١٣٥ب�اب إذا حض�ر الطع�ام وأقیم�ت الص�الة ( –كتاب اآلذان  –أخرجھ البخاري   ) ٢(
ب�اب  –كت�اب المس�اجد ومواض�ع الص�الة  –)، ومس�لم ٥٤٦٥)، (٦٧٣، ٦٧١رقم ( –

ل وكراھ�ة الص�الة م�ع مدافع�ة كراھة الصالة بحضرة الطعام الذي یرید أكلھ ف�ي الح�ا
 ).٥٥٨رقم ( –) ١/٣٩٢األخبثین (

فتح الباري شرح صحیح البخاري لإلمام أحمد بن علي ب�ن حج�ر العس�قالني الش�افعي   ) ٣(
 ه. ١٣٧٩ -بیروت   –ط : دار المعرفة  –) ٢/١٦٠(

ب�اب ف�ي رف�ع الص�وت ب�القراءة ف�ي ص�الة اللی�ل  –كت�اب الص�الة  –أخرجھ أب�و داود   ) ٤(
 ).١٣٣٢رقم ( –) ٢/٣٨(
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یجتاز بین یدیھ فدفعھ أبو سعید في صدره فنظر الشاب فلم یجد مساغا إال  أن
ثم  ،فعاد لیجتاز فدفعھ أبو سعید أشد من األولى فنال من أبي سعید ،بین یدیھ

ودخل أبو سعید خلفھ على  ،فشكا إلیھ ما لقي من أبي سعید على مروان دخل
إذا « یقول :  قال سمعت النبي  ،أخیك یا أبا سعید والبن فقال مالك ،مروان

صلى أحدكم إلى شيء یستره من الناس فأراد أحد أن یجتاز بین یدیھ فلیدفعھ 
  .)١(» شیطان  فإن أبى فلیقاتلھ فإنما ھو

 فإنما ھو شیطان أي : فِعلھ فعل الشیطان ؛ ألنھ أبى إال( :الزرقاني  قال
  .)٢( )على المصليالتشویش 

فقد دلت األحادیث النبویة الشریفة على أنھ یجب أن ال یشغل الناس 
فاإلسالم قد  ،عن الصالة حتى لو كان بالصالة أو بقراءة القرآن بعضھم بعضاً 

وما ھذه الھواتف المحمولة في  ،حث على الخشوع في الصالة واالستقامة فیھا
شوع من الصالة ؛ ألن في ذلك تشویشاً الخ الحالة التي ذكرُت إال سبباً لضیاع

مضراً بروح الصالة والطمأنینة فیھا، فینبغي على المسلمین الذین یملكون مثل 
أو أن یجعلوھا في  ،ھذه األجھزة أال یتركوھا قابلة لالستقبال في وقت الصالة

وضع االستقبال الصامت ؛ لدفع الضرر الذي قد یقع على المصلین وحتى 
هللا ھذه النغمات الموسیقیة التي عمت بھا البلوى في كثیر من  یُجنِّبوا بیوت

كما ننصح باالبتعاد عن النغمات الموسیقیة واالكتفاء بما ھو خال من  ،المساجد
   .)٣(لحرمة استماع الموسیقى من المحمول وغیره  ،األلحان ونحوھا

فعندما یكون في صالتھ  ،وینبغي للمسلم أن یتأدب مع هللا في كل حین
قد قطع العالئق  ،یجب أن یكون متأھباً لذلك ،واقفاً بین یدْي ربھ تعالى

أو یمنعھ  ،مبتعدا عن كل ما یجعل القلب یتعلق بشيء خارج الصالة ،والعوائق
والنغمات المحرمة  ،ومن ذلك أجراس الھواتف المحمولة ،من الخشوع فیھا

وینبغي  ،فإذا كان الجرس العادي یُشغل ،لخاصة ؛ ألنھا لیست مباحة في األص
فكیف إذا كان مقطوعة  ،إسكاتھ وإغالقھ قبل دخول المسجد وقبل الصالة

                                                 

 –) ١/١٠٧باب ی�رد المص�لي م�ن م�ر ب�ین یدی�ھ ( –كتاب الصالة  –أخرجھ البخاري   ) ١(
 –) ١/٣٦٢باب منع المار بین یدي المص�لي ( –كتاب الصالة  –)، ومسلم ٥٠٩رقم (
 ).٥٠٥رقم (

ش��رح الزرق��اني عل��ى موط��أ اإلم��ام مال��ك للش��یخ / محم��د ب��ن عب��د الب��اقي ب��ن یوس��ف   ) ٢(
ط :  –تحقی��ق : ط��ھ عب��د ال��رءوف س��عد  –) ١/٥٣٤الزرق��اني المص��ري األزھ��ري (

 م.٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الطبعة األولى  -القاھرة  –مكتبة الثقافة الدینیة 

 ).٦١/٤٣٩( )، وأرشیف ملتقى أھل الحدیث٥/١٨١٥اإلسالم سؤال وجواب (  ) ٣(
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  .أو أغنیة من األغاني المحرمة ،موسیقیة

ألن الحركة أثناء  أتحرج أن أغلقھ أثناء الصالة ؛ : وبعضھم یقول
وال تتحرج من  ،عجباً لك تتحرج من عدم إغالقھ :فنقول ،الصالة أمرھا شدید

وال تتحرج من إشغال عباد هللا عن الصالة وھم  ،ترك الصوت المحرم ینطلق
 ،وال تتحرج من إسماعھم الباطل من النغمات واألغاني ،بالعشرات من حولك

ومعلوم أن الحركة إذا اضطر إلیھا المصلي لمصلحة الصالة ومصلحة 
نة ألجل التخلص والقیام بما فینبغي علیھ أن یقوم بأقل الحركات الممك ،المصلین

إذا كان یترتب  ،بل قد تكون الحركة في الصالة ُمستحبَّة ،فیھ مصلحة الصالة
  .علیھا كمال الصالة

ش على  وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن یُنھى عنھ إذا كان یُشوِّ
ش علیھم بصوت ھاتفھ ؟!    المصلین والتالین، فكیف بمن یشوِّ

حتى  ،حرم التشویش على مستمعي الخطبة بالكالملقد قرر اإلسالم أنھ یَ 
إذا قلت لصاحبك : « :  لو كان أمًرا بمعروف أو نھیًا عن منكر؛ لقول النبيِّ 

فكیف بمن یُزعُجھم  ،)١(» فقد لَغوت  ،أنصت یوم الجمعة واإلمام یخطب
ش على مستمعي ُخطبة الجمعة بصوت ھاتفھ یُخشى  بصوت ھاتفھ ؟ فمن یشوِّ
علیھ أن یكون قد تسبَّب في حرمان نفسھ من ثواب الجمعة، فال یُكتب لھ أجُر 

  .بل یُكتب لھ أجُر صالة الظھر ،صالة جمعة

« قال:  فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما عن النبي 
من اغتسل یوم الجمعة ومسَّ من طیب امرأتھ إن كان لھا، ولبس من صالح 

ولم یلُغ عند الموعظة  كانت كفارة لما   ،ثم لم یتخطَّ رقاب  الناس ،ثیابھ
   .)٢( »كانت لھ ظُھراً  ،ومن لَغا وتخطَّى رقاب الناس ،بینھما

في الھاتف وقد أجابت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن حكم النغمات الموسیقیة 
أو غیرھا من  ،ال یجوز استعمال النغمات الموسیقیة في الھواتف(فقالت: 

 ،محرم كما دلت علیھ األدلة الشرعیة األجھزة ؛ ألن استماع اآلالت الموسیقیة
   .)٣( (ویستغنى عنھ باستعمال الجرس العادي

                                                 

ب��اب اإلنص��ات ی��وم الجمع��ة واإلم��ام یخط��ب  –كت��اب الجمع��ة   –أخرج��ھ البخ��اري   ) ١(
ب�اب ف�ي اإلنص�ات ی�وم الجمع�ة ف�ي  –كتاب الصالة  -)، ومسلم٩٣٤رقم ( –) ٢/١٣(

 ) عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ.٨٥١رقم ( –) ٢/٥٨٣الخطبة (

رق��م  -) ١/٩٥ی��وم الجمع��ة ( ب��اب ف��ي الغس��ل –كت��اب الطھ��ارة  –أخرج��ھ أب��و داود   ) ٢(
 ) رضي هللا عنھ بإسناد حسن.٣٤٧(

 ).٢٦/٢٦١فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء (  ) ٣(
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أما استخدام الھاتف المحمول في المسجد واستقبال المكالمات في غیر 
أو  ،فال حرج في ذلك إذا لم یكن فیھ تشویش على المصلین ،الصالةوقت 

 ،الطائفین بالبیت الحرام ؛ ألن الكالم في الھاتف كالكالم مع شخص بجوارك
   .فیھ إن شاء هللا تعالى وذلك ال حرج

وال بأس باستعمال الھاتف المحمول للمعتكف في المسجد إذا لم یشوش 
خرج على  ألن النبي  ،فإن شوش على الناس فإنھ ال یستعمل ،على الناس

« فقال:  ،أصحابھ ذات لیلة وھم یصلون في المسجد أوزاعاً ویجھرون بالقراءة
فال یؤذین بعضكم بعضا وال یرفع بعضكم على بعض في  ،أال إن كلكم مناٍج ربھ

بعضھم  وأمرھم أال یجھروا لئال یؤذي ،)١(» أو قال في الصالة   ،القراءة
تشوش على المصلین فإن الواجب أن یصكھا  بعضاً، فإذا كانت ھذه الھواتف

  .اإلنسان ویغلقھا حتى ال یشوش على إخوانھ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

ب�اب ف�ي رف�ع الص�وت ب�القراءة ف�ي ص�الة اللی�ل  –كت�اب الص�الة  –أخرجھ أب�و داود   ) ١(
 ).١٣٣٢رقم ( –) ٢/٣٨(
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فقد بحثھ  ،إن الحدیث عن كتابة القرآن الكریم بغیر الرسم العثماني قدیم
وألَّف فیھ علماء القراءة والرسم كتبا  ،أئمة السلف قبل أكثر من ألف سنة

وكتابة القرآن  ،وحكموا فیھ بما ظھر لھم من الكراھة أو التحریم أو الجواز
الكریم في الھاتف المحمول بغیر الرسم العثماني ینبني الحكم فیھا على ھذه 

ي ذلك ینبغي التعریف بالرسم العثماني وقبل أن أذكر آراء العلماء ف ،المسألة
  .وأقسام الرسم

  أوال : تعریف الرسم العثماني

والسطر، والرشم  ،والكتابة ،الرسم لغة : األثر، ویرادف الرسم : الخط
   .)١(بالشین المعجمة، وإن غلب الرسم بالسین المھملة على خط المصاحف 

وقد اشتھر أن  ،والعثماني : نسبة إلى عثمان بن عفان رضي هللا عنھ
بل أّول من جمعھا فى مصحف  ،عثمان أّول من جمع المصاحف ولیس كذلك

واحد أبو بكر الصّدیق ثم أمر عثمان حین خاف االختالف فى القراءة بتحویلھ 
  .)٢(منھا إلى المصاحف 

                                                 

تحقی�ق  -) ١١/٢٤٩ھ�ـ (٣٧٠الھروي ت  لمحمد بن أحمد بن األزھري -تھذیب اللغة   ) ١(
الطبع����ة  -بی����روت  –ط : دار إحی����اء الت����راث العرب����ي  -: محم����د ع����وض مرع����ب

م، ولس��ان الع��رب الب��ن منظ��ور، محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى األنص��اري ٢٠٠١األول��ى
 -الطبع���ة الثالث���ة  -بی���روت  –ط : دار ص���ادر  –) ١٢/٢٤١ھ���ـ) (٧١١اإلفریق���ى ت 

م��ورد الظم��آن ألب��ي إس��حاق إب��راھیم ب��ن أحم��د ب��ن ودلی��ل الحی��ران عل��ى  ،ھ��ـ١٤١٤
 -ط : دار الح���دیث -)٦٣ص ( -ھ���ـ ١٣٤٩س���لیمان الم���ارغني التونس���ي الم���الكي ت 

 القاھرة.

البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن ألب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن بھ��ادر الزركش��ي ت   ) ٢(
لعربی�ة عیس�ى ط : دار إحی�اء الكت�ب ا -تحقیق: محمد أبو الفض�ل -) ١/٢٣٥ھـ (٧٩٤

 م. ١٩٥٧ -ھـ ١٣٧٦الطبعة األولى  -البابى الحلبي 
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  ثانیا : أقسام الرسم

  : )١(الرسم قسمان 

على تقدیر الرسم القیاسي وھو : تصویر الكلمة بحروف ھجائھا  -١
  .فھو ما طابق فیھ الخط اللفظ ،االبتداء بھا والوقف علیھا

الرسم التوقیفي: ویسمى باالصطالحي نسبة الصطالح الصحابة  - ٢
  .رضي هللا عنھم

وھو: علم تعرف بھ مخالفات خط المصاحف العثمانیة ألصول الرسم 
   .القیاسي

عنھم في  أو ھو الطریقة الخاصة التي ارتضاھا الصحابة رضي هللا
كتابة كلمات القرآن الكریم في المصاحف بأمر الخلیفة عثمان بن عفان رضي 

  ویسمى بالرسم العثماني نسبة إلیھ رضي هللا عنھ. ،هللا عنھ

ما ا  آن اا   ءآراء ا :   

لماء قدیما اھتم بھا الع ،كتابة القرآن الكریم بالرسم العثماني قضیة ھامة
ھل یجب  ،واختلفوا في حكم التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف ،وحدیثا

  اتباعھ أم یجوز مخالفتھ ؟ ولھم في ذلك ثالثة أقوال :

ذھب جمھور العلماء إلى وجوب اتباع الرسم العثماني  القول األول :
وأنھ ال تجوز مخالفتھ ؛ ألنھ اصطالح اتفق علیھ الصحابة  ،عند كتابة المصحف

  فال یجوز العدول عنھ. ،وتلقتھ األمة بالقبول ،رضي هللا عنھم وأجمعوا علیھ

  ومن ذلك ما یلي : ،وقد نص العلماء على وجوب األخذ بھ

فقیل لھ : أرأیت من  ،قال أشھب : سئل مالك( قال أبو عمرو الداني :
م أترى أن یكتب على ما أحدث الناس من الھجاء الیوم ؟ استكتب مصحفا الیو
وال (قال أبو عمرو:  ).ولكن یكتب على الكتبة األولى ،فقال : ال أرى ذلك

   .)٢( )مخالف لھ في ذلك من علماء األمة

                                                 

 ).٦٣دلیل الحیران ص (  ) ١(

المقنع في رسم مصاحف األمصار ألبي عمرو عثم�ان ب�ن س�عید ب�ن عثم�ان ب�ن عم�ر   ) ٢(
ط : مكتب����ة   –تحقی����ق : محم����د الص����ادق قمح����اوي  -) ١٩ص ( -ه ٤٤٤ال����داني ت 

: البی�ان والتحص�یل والش�رح والتوجی�ھ والتعلی�ل  القاھرة، وانظ�ر –الكلیات األزھریة 
= ھ��ـ ٥٢٠لمس��ائل المس��تخرجة ألب��ي الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي ت 
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أترى أن  ،واأللف ،عن الحروف في القرآن الواووسئل اإلمام مالك : 
  .)١(: ال  یغیر من المصحف إذا وجد فیھ كذلك ؟ قال

تحرم مخالفة خط عثمان في واو ویاء (وقال اإلمام أحمد بن حنبل:
  .)٢(وألف وغیر ذلك 

وتحرم مخالفة خط عثمان بن عفان رضي هللا ( وكذلك قال البھوتي :
  .)٣( )كمد التاء وربطھا نصا ،عنھ في رسم واو ویاء وألف وغیر ذلك

على الھجاء التي من كتب مصحفا فینبغي أن یحافظ ( وقال البیھقي :
فإنھم  ،وال یغیر مما كتبوه شیئا ،وال یخالفھم فیھا ،كتبوا بھا تلك المصاحف

فال ینبغي أن نظن  ،وأعظم أمانة منا ،كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا
وروى البیھقي بإسناده عن زید بن ثابت  .بأنفسنا استدراكا علیھم وال تسقطا لھم)

یعني أال تخالف الناس برأیك في (لیمان بن داود: قال س .قال : القراءة سنة
قال : ونرى القراء لم  ،وبمعناه بلغني عن أبي سعید في تفسیر ذلك ،االتباع

ورأْوا تتبع  ،یلتفتوا إلى مذاھب العربیة في القراءة إذا خالف ذلك خط المصحف
  .)٤(حروف المصاحف عندھم كالسنن القائمة التي ال یجوز ألحد أن یتعداھا) 

قال بعض أئمة (بعد ذكر كالم اإلمام مالك رحمھ هللا :  وقال الھیتمي :
وقال  ).وإال فھو مذھب األئمة األربعة ،ألنھ المسؤول ،القراء : ونََسْبتُھ إلى مالك

والذي ذھب إلیھ مالك ھو الحق إذ فیھ بقاء الحالة األولى إلى أن (بعضھم :  
  .)٥( )األمة أولھم وفي خالفھا تجھیل آخر ،یتعلمھا اآلخرون

                                                                                                                   
بیروت  -ط : دار الغرب اإلسالمي  -تحقیق : د محمد حجي وآخرون  -)١٨/٣٥٤(=
 م.١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الطبعة الثانیة  -لبنان  –

 ).٤/١٦٨واإلتقان في علوم القرآن للسیوطي ()، ١٨/٢٤١البیان والتحصیل (  ) ١(
اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل لشرف الدین موسى بن أحمد بن موس�ى ب�ن س�الم   ) ٢(

تحقی��ق : عب��د اللطی��ف  -) ١/٤١ھ��ـ (٩٦٨ب�ن عیس��ى ب��ن س��الم الحج��اوي المقدس��ي ت 
ن لبن��ان، وكش��اف القن��اع ع��ن م��ت –ط: دار المعرف��ة بی��روت  -محم��د موس��ى الس��بكي 

اإلقناع لمنصور بن یونس بن صالح الدین ب�ن حس�ن ب�ن إدری�س البھ�وتى الحنبل�ى ت 
 ) ط : دار الكتب العلمیة.١/١٣٦ھـ (١٠٥١

ھ��ـ ١٠٥١كش��اف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع لمنص��ور ب��ن ی��ونس البھ��وتى الحنبل��ى ت   ) ٣(
 ط : دار الكتب العلمیة. -) ١/١٣٦(

ھ��ـ ٤٥٨ن عل��ي ب��ن موس��ى البیھق��ي ت ش��عب اإلیم��ان لإلم��ام أحم��د ب��ن الحس��ین ب��  ) ٤(
ط : مكتب��ة الرش��د للنش��ر والتوزی��ع بالری��اض بالتع��اون م��ع ال��دار  –) ٢٢٠، ٤/٢١٩(

 م.٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣الطبعة األولى  -السلفیة ببومباي بالھند 
الفتاوى الفقھیة الكبرى ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي األنص�اري   ) ٥(

معھا : تلمیذ ابن حجر الھیتمي : الش�یخ عب�د الق�ادر ب�ن أحم�د ج –) ١/٣٨ھـ (٩٧٤ت 
 الناشر: المكتبة اإلسالمیة. -ھـ)  ٩٨٢بن علي الفاكھي المكي ت 
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وقد استدل القائلون بوجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصحف 
  : )١(بما یلي 

 فقد كان للنبي  ،ومن ثم فال تجوز مخالفتھ ،أن ھذا الرسم توقیفي - ١
وھُم كتبوا  ،على ما كتبوا وكیفما كتبوا وأقرھم النبي  ،كتَّاٌب یكتبون الوحي

ولم  ،إلى الرفیق األعلى إال وكان القرآن كلھ مكتوبا فلم ینتقل  ،ھذا الرسم
ا انقطع الوحي  ،یُجمع في مصحف واحد لتوقع حصول النسخ في شيء منھ ولمَّ

وانتھى زمن النسخ كتب الصحابة رضي هللا عنھم القرآن في مصحف  بوفاتھ 
   .قره وكانت الكتابة بالرسم الذي أ ،واحد بأمر أبي بكر رضي هللا عنھ

اتفاق الصحابة رضي هللا عنھم وَمْن بعدھم من التابعین وتابعیھم  - ٢
وقد بقي الرسم  ،فلم یخالف أحد منھم في ھذا الرسم ،على اتباع الرسم العثماني

  .العثماني محترما متبعا في كتابة المصاحف ال یَُمس استقاللھ وال یُباح حماه 

في مكة المكرمة مؤیداً لما وقد جاء قرار المجمع الفقھي اإلسالمي 
  .وصل إلیھ جمھور العلماء من منع كتابة المصاحف بغیر الرسم العثماني

  ونصَّ قرار المجمع الفقھي على ما یلي :

ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عھد عثمان  -١
 ووافقھ ،وأنھ أمر كتبة المصحف أن یكتبوه على رسم معین ،رضي هللا عنھ

فالمحافظة على كتابة  ،وتابعھم التابعون، وَمْن بعدھم إلى عصرنا ھذا ،الصحابة
المصحف بھذا الرسم : ھو المتعین ؛ اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة 

  .وعمالً بإجماعھم ،رضي هللا عنھم أجمعین

أن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم اإلمالئي الموجود حالیا  -٢
لقراءة یُفضي إلى تغییٍر آخَر إذا تغیر االصطالح في الكتابة ؛ بقصد تسھیل ا

قابل للتغیر باصطالح آخر، وقد  ،ألن الرسم اإلمالئي نوع من االصطالح
 ،یؤدي ذلك إلى تحریف القرآن، بتبدیل بعض الحروف أو زیادتھا أو نقصانھا

الً ویجد أعداء اإلسالم مجا ،فیقع االختالف بین المصاحف على مر السنین
  .وقد جاء اإلسالم بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن ،للطعن في القرآن الكریم

ما یُخشى من أنھ إذا لم یُلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن  -٣
كلما عنَّت إلنسان فكرة في كتابتھ اقترح  ،یصیر كتاب هللا ألعوبة بأیدي الناس

أو غیرھا، وفي ھذا ما فیھ من  ،فیقترح بعضھم كتابتھ بالالتینیة ،تطبیقھا

                                                 

ْرقاني ت   ) ١(  -) ١/٣٧٧ھـ (١٣٦٧مناھل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظیم الزُّ
 الطبعة الثالثة. -ط : مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه 
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مجلس (وبناء على ذلك فإن  ،الخطر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح
 ،یرى عدم جواز تغییر رسم المصحف العثماني )المجمع الفقھي اإلسالمي

 ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما ھو علیھ؛ لیكون حجة خالدة على
واتباعاً لما كان علیھ  ،عدم تسرب أي تغییر، أو تحریف في النص القرآني

  الصحابة وأئمة السلف رضوان هللا علیھم أجمعین.
أما الحاجة إلى تعلیم القرآن وتسھیل قراءتھ على الناشئة التي اعتادت 

إذ ال یستغني  ،الرسم اإلمالئي الدارج فإنھا تتحقق عن طریق تلقین المعلمین
فھو یتولى تعلیم الناشئین قراءة  ،القرآن في جمیع األحوال عن معلمتعلیم 

وال سیما إذا لوحظ أن  ،الكلمات التي یختلف رسمھا في قواعد اإلمالء الدارجة
و  )الصلوة(تلك الكلمات عددھا قلیل، وتكرار ورودھا في القرآن كثیر ككلمة 

م العثماني سھل علیھ فمتى تعلَّم الناشئ الكلمة بالرس ،ونحوھما )،السموات(
كما یجري مثل ذلك تماماً في رسم كلمة  ،قراءتھا كلما تكررت في المصحف

  .)١(في قواعد اإلمالء الدارجة أیضاً  )ذلك(و  )ھذا(
ذھب بعض العلماء إلى جواز كتابة المصحف بغیر القول الثاني: 

خطوط وال مانع من كتابة المصحف بال ،وأنھ تجوز مخالفتھ ،الرسم العثماني
 ،والعز بن عبد السالم ،وممن قال بھ: القاضي أبو بكر الباقالني ،المستحدثة
  .وغیرھم ،والشوكاني

  ومن نصوص ھؤالء العلماء ما یلي :
وأما الكتابة فلم یفرض هللا على األمة (:  قال القاضي أبو بكر الباقالني

بعینھ دون  فیھا شیئا، إذ لم یأخذ على ُكتَّاب القرآن وُخطاط المصاحف رسما
إذ وجوب ذلك ال یُدرك إال بالسمع  ،غیره أوجبھ علیھم وترك ما عداه

ولیس في نصوص الكتاب وال مفھومھ أن رسم القرآن وضبطھ ال  ،والتوقیف
وال في نص  ،وحد محدود ال یجوز تجاوزه ،یجوز إال على وجھ مخصوص
وال دلت  ،كوال في إجماع األمة ما یوجب ذل ،السنة ما یوجب ذلك ویدل علیھ

  .)٢( )بل السنة دلت على جواز رسمھ بأي وجھ سھل ،علیھ القیاسات الشرعیة

ال تجوز كتابة المصحف اآلن على الرسم (وقال العز بن عبد السالم : 

                                                 
فتاوى إسالمیة ألصحاب الفضیلة العلماء الشیخ / عب�د العزی�ز ب�ن عب�د هللا ب�ن ب�از ت   ) ١(

ھـ والشیخ / عبد هللا ١٤٢١ھـ، والشیخ / محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت ١٤٢٠
جمع وترتیب : محمد بن عبد العزیز ب�ن عب�د  -ھـ ١٤٣٠بن عبد الرحمن الجبرین ت 

 ه.١٤١٥-١٤١٣الریاض  –ار الوطن للنشر ط : د –) ٣٥، ٣٤/  ٤هللا المسند (
االنتصار للق�رآن للقاض�ي محم�د ب�ن الطی�ب ب�ن محم�د ب�ن جعف�ر ب�ن القاس�م أب�ي بك�ر   ) ٢(

ط : دار  -تحقیق : د/ محمد عص�ام القض�اة  –) ٢/٥٤٧ھـ (٤٠٣الباقالني المالكي ت 
��ان، ودار اب��ن ح��زم  –الف��تح   م،٢٠٠١ -ھ��ـ  ١٤٢٢الطبع��ة األول��ى  -بی��روت  –َعمَّ

 ).١/٣٨٠وانظر : مناھل العرفان (
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ولكن ال ینبغي إجراء  ،األول باصطالح األئمة ؛ لئال یوقع في تغییر من الجھال
  .)١( )ھذا على إطالقھ لئال یؤدي إلى دروس العلم

وھذه الخطوط والنقوش مجرد اصطالح ال یلزم ( وقال الشوكاني :
.... .فإن ھذه النقوش الكتابیة أمور اصطالحیة ال یشاحح في مثلھا ،المشي علیھ

وعلى كل حال فرسم الكلمة وجعل نقشھا الكتابي على ما یقتضیھ اللفظ بھا ھو 
  .فال مانع من تغییر الرسم العثماني ،)٢( )األولى

استدل القائلون بجواز كتابة المصحف بغیر الرسم العثماني بما وقد 
  :)٣(یلي

أن وجوب التزام رسم معین إنما یعرف بالنص ولم یرد في كتاب  -  ١
بل ظھر من أدلة السنة جواز  ،ما یدل على ذلك هللا وال في سنة رسولھ 

   .كتابتھ بأي وجھ سھل

القرآن وال یحسنون  أن كثیرا من المتعلمین والعامة ال یحفظون -  ٢
فلماذا نتقید ھذا  ،قراءتھ في المصحف، لعدم معرفتھم الرسم العثماني وأصولھ

وال نكتب المصاحف الیوم باصطالح الكتابة المعروف في عصرنا ؛  ،الرسم
وهللا تعالى قد یسر القرآن للذكر وتكفل  ،تسھیال على الناشئة وتیسیرا على الناس

  .بحفظھ من التحریف

قد جرت مخالفة الرسم العثماني في أشیاء ظھرت حاجة األمة  أنھ - ٣
ولم تكن موجودة من  ،حیث احتاجوا إلى نقط الحروف ثم إلى تشكیلھا ،إلیھا
  .قبل

یمیل صاحب التبیان ومن قبلھ صاحب البرھان إلى ما  القول الثالث :
ن یفھم من كالم العز بن عبد السالم من أنھ یجوز بل تجب كتابة المصحف اآل

لعامة الناس على االصطالحات المعروفة الشائعة عندھم وال تجوز كتابتھ لھم 
ولكن یجب في الوقت  ،بالرسم العثماني األول لئال یوقع في تغییر من الجھال

نفسھ المحافظة على الرسم العثماني كأثر من اآلثار النفیسة الموروثة عن سلفنا 
ل یبقى في أیدي العارفین الذین ال الصالح فال یُھمل مراعاة لجھل الجاھلین ب

                                                 

 ).١/٣٨٥مناھل العرفان (  ) ١(

 -ھ�ـ ١٢٥٠فتح القدیر لإلمام محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمن�ي ت   ) ٢(
الطبع���ة  -بی���روت  –دمش���ق  –ط : دار اب���ن كثی���ر، ودار الكل���م الطی���ب  –) ١/٣٣٨(

 ھـ.١٤١٤ -األولى 

 ).٣٩٧، ٣٨١، ١/٣٨٠مناھل العرفان (  ) ٣(
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  تخلو منھم األرض.

  وھاك عبارة التبیان في ھذا المقام إذ یقول ما نصھ :

وأما كتابتھ أي المصحف على ما أحدث الناس من الھجاء فقد جرى (
علیھ أھل المشرق بناء على كونھا أبعد من اللبس وتحاماه أھل المغرب بناء 

: ھل یكتب المصحف على ما أحدث الناس من على قول اإلمام مالك وقد سئل 
   .)١( )الھجاء؟ فقال: ال: إال على الكتبة األولى

وأما  ،وھذا كان في الصدر األول والعلم حي غض( وقال في البرھان :
ال تجوز (اآلن فقد یخشى االلتباس، ولھذا قال الشیخ عز الدین بن عبد السالم: 

باصطالح األئمة لئال یوقع في تغییر من كتابة المصحف اآلن على الرسم األول 
 ،ولكن ال ینبغي إجراء ھذا على إطالقھ لئال یؤدي إلى دروس العلم ،الجھال

ولن تخلو األرض  ،وشيء قد أحكمتھ القدماء ال یترك مراعاة لجھل الجاھلین
  .)٢( )من قائم � بالحجة

  الترجیح :

واز كتابة المصحف ھو القول الثالث القائل بج –وهللا أعلم  –الراجح 
لعامة الناس على االصطالحات المعروفة الشائعة عندھم وال تجوز كتابتھ لھم 

ولكن یجب في الوقت  ،بالرسم العثماني األول لئال یوقع في تغییر من الجھال
نفسھ المحافظة على الرسم العثماني كأثر من اآلثار النفیسة الموروثة عن سلفنا 

  .الصالح

لى رعایة االحتیاط للقرآن من ناحیتین : ناحیة وھذا الرأي یقوم ع
كتابتھ في كل عصر بالرسم المعروف فیھ إبعادا للناس عن اللبس والخلط في 

وناحیة إبقاء رسمھ األول المأثور یقرؤه العارفون ومن ال یخشى علیھم  ،القرآن
  االلتباس.

  وال شك أن االحتیاط مطلب دیني جلیل خصوصا في جانب حمایة 
  .)٣(التنزیل 

وبناء على ما تقدم فإنھ یمكن القول بأن منع جواز كتابة القرآن بغیر 
 ،الرسم العثماني متعلق بكتابة القرآن في المصاحف التي یتداولھا الناس الیوم

                                                 

 ).٣٨٦، ١/٣٨٥مناھل العرفان (  ) ١(

 ).١/٣٧٩البرھان في علوم القرآن (  ) ٢(

 ).٣٨٦، ١/٣٨٥مناھل العرفان (  ) ٣(
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فإن رسم القرآن سنة متبعة ویجب كتابتھ على ما كتبھ علیھ الصحابة رضوان 
ولذلك تجب المحافظة على  ،ل العلموھذا ما ذھب إلیھ جمھور أھ ،هللا علیھم

  .كتابتھ على الرسم العثماني خاصة إذا كان مصحفاً كامالً 

أو كلمات معینة بالخط اإلمالئي المعتاد على ألواح  ،أما كتابة آیات منھ
أو نحو ذلك فال بأس بھ ؛ تسھیالً على المتعلمین  ،أو المجالت النافعة ،التعلیم

وإن كان األحسن  ،انوا من المبتدئین في العلموخاصة إذا ك ،وتیسیراً علیھم
  .مراعاة رسم المصحف متى أمكن ذلك بنقلھ من المصحف مباشرة

وعلیھ فإنھ ال حرج من عرض آیات القرآن الكریم وكتابتھ على شاشة 
مع  ،إذا تعّذر عرضھا بالرسم العثماني ،الھاتف المحمول بغیر الرسم العثماني

وال  ،مراعاة أن تكون اآلیات المكتوبة بھذه الطریقة مما یسھل قراءتھا عادة
ومراعاة ضبط ما یُشكل منھا حتى ال یحصل الخطأ في  ،یحصل فیھا الغلط

  قراءتھا ونشرھا.

وال شك أن عرض آیات القرآن الكریم على شاشة الھاتف المحمول 
وفي السفر  ،في الحل والترحال تُیسر على الناس كثیرا في قراءة القرآن الكریم

بل ربما كان  ،فإن كثیرا من الناس یحملون الھواتف المحمولة معھم ،والتجوال
في الوقت الذي ال یكون مع اإلنسان مصحف في جیبھ أو  ،معھ ھاتفین أو ثالثة

  .حقیبتھ إال ما رحم ربي

ھم الل ،رزقنا هللا تالوة كتابھ الكریم ویسر لنا حفظھ والعمل بما فیھ
  .آمین
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���������������������� �������������������������� �

  

فیھا بال مسّوغ شرعّي غیر جائز  قطع العبادة الواجبة بعد الّشروع
وقد  ،ألّن قطعھا بال مسّوغ شرعّي عبث یتنافى مع حرمة العبادة ،باتّفاق الفقھاء

ومنھ یُعلم  ،)١( ﴾ ُتْبِطلُوا أَْعَمالَُكمْ  َوَال  ﴿قال تعالى :  ،ورد النھي عن إفساد العبادة
إذ یمكن  ،المفروضة ألجل إغالق الھاتف المحمول أنھ ال یجوز قطع الصالة

أقل تقدیر أن یُسكت رنین الھاتف  للمصلي أن یغلق الھاتف المحمول أو على
أمَّ الناس  أن النبي  «: وقد ثبت في الحدیث  ،بحركة یسیرة في أثناء الصالة

وال     ،)٢( »في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زینب وإذا سجد وضعھا 
  .یؤثر ذلك في صحة الصالة 

فتُقطع الصالة لقتل حیَّة  ،أما قطع الصالة بمسّوغ شرعّي فمشروع
 ،وإلغاثة ملھوف ،ونحوھا لألمر بقتلھا، وخوف ضیاع مال لھ قیمة لھ أو لغیره

ویُقطع  ،وال یمكن تنبیھھ بتسبیح ،ائم قصدت إلیھ نحو حیةوتنبیھ غافل أو ن
 .وخوف على نفس، أو رضیع  ،الصوم إلنقاذ غریق

وعلى أصحاب الھواتف المحمولة أن یتقوا هللا ویحرصوا على إغالق 
فقد ورد في  ،ھواتفھم قبل الدخول إلى المسجد حتى ال یُؤذوا إخوانھم المصلین

في المسجد  اعتكف رسول هللا  عنھ قال : الحدیث عن أبي سعید رضي هللا
فال  ،أال إن كلكم مناٍج ربھ «بالقراءة فكشف الستر وقال:  یجھرون فسمعھم

أو قال في  ،یؤذین بعضكم بعضا وال یرفع بعضكم على بعض في القراءة
  .)٣( »الصالة 

  

  

                                                 

 ).٣٣( سورة محمد   ) ١(

ب��اب إذا حم��ل جاری��ة ص��غیرة عل��ى عنق��ھ ف��ي  –كت��اب الص��الة  –أخرج��ھ البخ��اري   ) ٢(
ب�اب  –ومواض�ع الص�الة كتاب المس�اجد  –)، ومسلم ٥١٦رقم ( –) ١/١٠٩الصالة (

) ع�ن أب�ي قت�ادة األنص�اري ٥٤٣رق�م ( –) ١/٣٨٥جواز حمل الصبیان في الص�الة (
 رضي هللا عنھ.

ب�اب ف�ي رف�ع الص�وت ب�القراءة ف�ي ص�الة اللی�ل  –كت�اب الص�الة  –أخرجھ أب�و داود   ) ٣(
 ).١٣٣٢رقم ( –) ٢/٣٨(
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���������������������������������� ��������������� 

 الھاتف المحمول من كھرباء المسجد ؛ ألن كھرباءال یجوز شحن 
فال یجوز لشخص مثالً أن  ،المسجد ال یجوز أن تُستغل في األمور الشخصیة

واألصل عند العلماء أن المال الموقوف  ،یمد خطاً من كھرباء المسجد إلى بیتھ
فإن لم یكن لھ شرط  ،إن كان ھنالك شرط لھ یستعمل حسب شرط الواقف

وینبغي التنبیھ إلى أن  ،ال الموقوف حسب ما تعارف الناس علیھفیستعمل الم
وجود الوصالت الكھربائیة التي توصل بھا الھواتف لشحنھا ال یدل على أن 

فھذه الوصالت إنما وضعت لخدمة  ،األوقاف قد أذنت في شحن الھواتف
وال یصح  ،المسجد من استخدام المكنسة الكھربائیة أو مكبر الصوت ونحو ذلك

كما أن فتح ھذا الباب للناس یعني  ،وجودھا إذن للناس باستعمالھا لقول بأنا
وال یقولن أحد إن شحن الھاتف لیس مكلفاً  مصاریف عالیة  تحمیل المساجد

   .)١(وعلیھ أن ینظر إلى كثرة الھواتف مع الناس 

   وقد قال  ،وأن یسلك سبیل الورع ،فاألحوط للمسلم أن ال یفعل ذلك
  .)٢( »دع ما یریبك إلى ما ال یریبك  «:  النبي 

وعلي المسلم أن یقوم بشحن ھاتفھ في منزلھ قبل ذھابھ إلى المسجد 
لكن إذا احتاج المسلم إلى ذلك  ،حتى یستغني بذلك عن استعمال كھرباء المسجد

فإنھ یُرجى أن ال یكون علیھ في ذلك حرج إن شاء هللا تعالى إذا كان المسؤولون 
حتى  ،وْلیقتصر على ما یحتاج إلیھ فقط وال یزید ،یمنعون ذلك عن المساجد ال

وقد یكونون محتاجین إلى  ،ال یمنع أحداً من إخوانھ المسلمین من شحن ھواتفھم
  .)٣(ذلك مثل حاجتھ أو أشد 

                                                 

 ١٦٨ء الب�اب المفت�وح رق�م )، ولقا٩/٧٠( فتاوى ورسائل محمد بن إبراھیم آل الشیخ   ) ١(
 ه.١٤١٨للشیخ / محمد بن صالح العثیمین 

، ١٧٢٣)، وأحم��د (٥٧١١، ٥٣٩٨، ٥٣٩٧)، والنس��ائي (٢٥١٨أخرج��ھ الترم��ذي (  ) ٢(
)، والطبران������ي ف������ي المعج������م ٧٢٢)، واب������ن حب������ان (١٢٥٥٠، ١٢٠٩٩، ١٧٢٧

)، والح����اكم ٨٩٢٠، ٢٧١١، ٢٧٠٨، ٣٩٩، ١٩٧)، والكبی����ر(٢٨٤، ٣٢الص����غیر(
 ).٢٠٣٤٣، ١٠٨١٩، والبیھقي في السنن الكبرى (٢١٧٠، ٢١٦٩، ١٦٦(

 ).٥/١٣٩٠اإلسالم سؤال وجواب (  ) ٣(
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َھا الَِّذیَن  َیا وقال تعالى :  ،)١(  ّهللاُ اْلَبْیعَ  َوأََحلَّ  قال هللا تعالى :  أَیُّ
  آَمُنوْا الَ َتأُْكلُوْا أَْمَوالَُكْم َبْیَنُكْم بِاْلَباِطِل إِالَّ أَن َتُكوَن تَِجاَرًة َعن َتَراٍض 

نُكمْ  والھاتف المحمول یدخل في عموم امتنان ربنا تبارك وتعالى علینا  ،)٢( مِّ
ا فِي األَْرِض َجِمیعاً  ُھوَ   بقولھ :     .)٣(  الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ

لكن ھذا األصل الذي ھو إباحة البیع والمتاجرة قد یعرض لھ ما یحرمھ 
مثل : أن یكون المبیع غیر مأذون في اتخاذه شرعاً لحرمة ذاتة مثل الخمر 

 ،أو لحرمة عارضة مثل استخدامھ في المحرم ،والخنزیر والمعازف ونحو ذلك
أو بیع العنب لمن  ،أو الكفار والمحاربین ،وذلك مثل بیع السالح لقطَّاع الطرق

  .یعصره خمراً 

وھو : ما كان حراما لذاتھ مثل الخمر  ،فالنوع األول من ھذین النوعین
  شراؤه وال المساعدة فیھ بحال من األحوال.  وآالت المعازف  ال یجوز بیعھ وال

مثل السالح والعنب  وھو : ما ُحرم بیعھ لعارض ،أما النوع الثاني
 ،فحرمة بیعھ مقیدة بما إذا علم البائع من حال المشتري أنھ یستعملھ في الحرام

فإذا علم من  ،وذلك ألنھا آالت صالحة لالستعمال المباح واالستعمال المحرم
باب  حال مشتریھا استعمالھ إیاھا في المحرمات َحُرم بیعھا لھ ؛ ألنھ یدخل في

َوالَ  ﴿والعدوان المنھي عنھ بنص القرآن في قولھ تعالى :  التعاون على اإلثم
 التصریحُ وقد جاء في األحادیث الصحیحة :  ،)٤( ﴾َتَعاَوُنوْا َعلَى اإلِْثِم َواْلُعْدَواِن 

بدخول المتعاونین مع بعض العصاة في اإلثم والوعید المترتب على ارتكاب 
مما یدل على أن إعانة أھل المعاصي  ،ینھم في ذلكتلك المعاصي والتسویة ب

ومن ذلك ما رواه جابر رضي هللا  ،على معاصیھم لھا حكم مباشرة المعصیة
وقال :  ،وشاھدیھ ،وكاتبھ ،ومؤكلھ ،آكل الربا لعن رسول هللا « عنھ قال : 
  .)٥(» ھم سواء 

ومبتاعھا لعن هللا الخمر وشاربھا وساقیھا وبائعھا « :  وقولھ 
                                                 

 ).٢٧٥سورة البقرة (  ) ١(

 ).٢٩سورة النساء (  ) ٢(

 ).٢٩سورة البقرة (  ) ٣(

 ).٢سورة المائدة (  ) ٤(

رق��م  –) ٣/١٢١٩ب��اب لع��ن آك��ل الرب��ا ومؤكل��ھ ( –كت��اب الط��الق  –أخرج��ھ مس��لم   ) ٥(
)١٥٩٨.( 
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               .)١(» وعاصرھا ومعتصرھا وحاملھا والمحمولة إلیھ 
الحرام ھو األكثر مثل الدش  والضابط ھنا : أن ما كان استعمالھ في

  .في المباح والفیدیو فال یجوز بیعھ إال لمن علم أنھ ال یستخدمھ إال
والطاعة  ،وأما الھاتف المحمول فإنھ یستعمل في الخیر والشر

   .والواجب في مثل ذلك أن یعمل اإلنسان بما یغلب على ظنھ ،معصیةوال
فال مانع من  ،فإن ُعلم یقیناً أو ظنا غالباً أنھ ال یُستخدم في أمر محرم

أما إذا غلب على الظن استعمالھ في المحرم فال یجوز بیعھ لما  ،بیعھ وشرائھ
  .في بیعھ من اإلعانة على ارتكاب المحرم

وجھ محرم، أو (كل ما یستعمل على  :اللجنة الدائمةجاء في فتاوى 
، فإنھ یحرم تصنیعھ واستیراده وبیعھ وترویجھ بین یغلب على الظن ذلك

  . )٢( )المسلمین
ولھذا حرم الفقھاء بیع السالح لمن  ،والمقرر أن ذرائع الفساد محرمة

أو تأجیر الدكان لمن یجعلھ  ،أو العنب لمن یعصره خمراً  ،یقتل بھ مسلماً 
بل ھو  ،وتأجیر الدكان لیس محرماً لذاتھ ،معصرة خمٍر، وبیع السالح والعنب

  .)٣(وإنما حرم لكونھ ذریعة إلى الحرام  ،حالل
 ،وعلیھ : فإذا كان الھاتف المحمول ذریعة إلى الحرام فال یجوز بیعھ

  .وإال فال

                                                 

رق���م  –)٣/٣٢٦ب���اب العن���ب یعص���ر للخم���ر( –كت���اب األش���ربة  –أخرج���ھ أب���و داود   )   ١(
ب���اب لعن���ت الخم���ر عل���ى عش���رة أوج���ھ  –كت���اب األش���ربة  –)، واب���ن ماج���ة ٣٦٧٤(
)، والطبراني ف�ي ٥٧١٦، ٥٣٩٠، ٤٧٨٧)، وأحمد رقم (٣٣٨١رقم ( –) ٢/١١٢٢(

)، ١٤١٢٥رق��م ( –) ١٣/٣٢٥)، والكبی��ر (٧٥٣رق��م ( –) ٢/٤٥المعج��م الص��غیر (
ب�اب األش�ربة  –كت�اب األش�ربة  –)، والبیھق�ي ف�ي الس�نن الص�غرى ٤/١٦٠والحاكم (

ب��اب كراھی��ة بی��ع العص��یر  –كت��اب البی��وع  –)، والكب��رى ٢٦٥٦رق��م ( –) ٣/٣٢٩(
رق���م  –) ٥/٥٣٤مم���ن یعص���ر الخم���ر ، والس���یف مم���ن یعص���ي هللا ع���ز وج���ل ب���ھ (

 ن عمر رضي هللا تعالى عنھ.) عن اب١٧٣٣٥، ١٧٣٣٤، ١١٠٤٥)، (١٠٧٧٨(

 ).١٣/١٠٩فتاوى اللجنة الدائمة  (  ) ٢(

 ) .٢/٤٢٤)، وفتاوى إسالمیة (١٢/٢٤٤)، (٦/٦١٣فتاوى الشبكة اإلسالمیة (  ) ٣(



    

  

 
 ٤٤٧ 

 باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعاساملجلد ال
  المحمول الھاتف بأحكام العقول ذوي إعالم  

���������������������������������������������������� �

البیع بأدوات االتصال الحدیثة ، من مثل البرقیات ، والتلكس ، والفاكس 
، وشبكات الكمبیوتر ، ھو استخدام أدوات موثوق بھا للداللة على إرادة 
المتعاقدین ، وھي تندرج بوجھ عام في مبدأ التعاقد بالكتابة ، وھي شبیھة أیضا 

یقتصر دوره على أن یكون معبرا وسفیرا بین بالتعاقد عن طریق الرسول الذي 
  المتعاقدین ولیس وكیال.

ولقد كان معروفًا في القدیم إجراء العقود عن طریق الكتابة والمراسلة 
وإنما  ،إلى الطرف اآلخر، وعلى ذلك فإن إجراء العقود بالكتابة لیس جدیًدا

فالذي  ،أو صورتھ الجدید : ھو السرعة المذھلة التي یتم فیھا نقل ما في الكتاب
كان ینقل في ساعة أو ساعات أو أسابیع أو شھور یتم نقلھ في ثوان كما نشاھده 

  في الفاكس.

بالھاتف، أو عن طریق الغائبین عن طریق المخاطبة وإجراء العقود بین 
، وإن كان بعض العلماء االتصالھو نمط جدید في ة األخرى الوسائل اإللكترونی

صورة العقد الذي كان ینقل ألفاظھ وسیط بین  المعاصرین قد قاسھ على
   .)١(المتعاقدین 

فیسمع  ،وال یخفى أن الھاتف المحمول ینقل كالم المتكلم والسامع بدقة
وال یختلف الكالم من خاللھ عن الكالم بدون  ،كل واحد منھما اآلخر بوضوح

 وإن كان العلم ،واسطة سوى عدم رؤیة أحدھما اآلخر ووجود فاصل بینھما
  .الحدیث قد بدأ خطوات جادة إلیجاد ھاتف ینقل الصوت والصورة مًعا

وقد یكون التعاقد بواسطة الھاتف أقوى من الكتابة ؛ ألنھ إجھار 
وقد جعلھ الفقھاء المعاصرون كالكالم مشافھة من  )،اإلسماع عن بعد(للصوت 

لقول والمرأة من وراء حجاب ، وھو تعاقد با ،مستور بحجاب البعد ، كاألعمى
  .والنادر ال حكم لھ ،وإن كان یحتمل التدلیس نادرا اللتباس األصوات

فالعقد عبر الھاتف كالعقد بین شخصین بعیدین ال یرى أحدھما اآلخر، 
   .)٢(ولكنھ یسمعھ 

لو تنادیا وھما متباعدان وتبایعا صح البیع بال ( یقول اإلمام النووي :

                                                 

 ).٢/١١مجموعة من المؤلفین ( –فقھ المعامالت   ) ١(

 ).٢٣إعداد / ربحي الجدیلي ص ( –حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة   ) ٢(
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إذا توفرت (نحو ذلك في مسالة أخرى فقال :  وقد ذكر الرافعي .)١(خالف) 
إذا قال (كما ذكر أنھ  )،فیجب القطع بالصحة ،وأفادت التفاھم ،قرائن األحوال

شخص بعت من فالن وأرسل إلیھ رسوال بذلك فأخبره فقبل : انعقد كما لو 
   .والنطق أقوى من الكتابة ،)٢( )كاتبھ

وتم فیھ اإلیجاب  ،المحمولفإذا انتھى عقد البیع من خالل الھاتف 
   .والقبول مع بقیة الشروط المطلوبة فإنھ صحیح ال غبار علیھ

ومن جانب آخر، فإن األساس في العقود ھو صدور ما یدل على الرضا 
حیث إن التعبیر  ،وذلك متحقق في الھاتف المحمول ،بصورة واضحة مفھومة

وما الھاتف إال وسیلة  ،یتم من خالل اللفظ الذي ھو محل االتفاق بین الفقھاء
أما عدم رؤیة أحدھما اآلخر  ،ولیس وسیلة جدیدة  ،لتوصیل الصوت فحسب

فلیس لھ عالقة بصحة العقود أو عدمھا ؛ ألن المطلوب في باب العقود سماع 
غیر أن عدم  ،أو التقاؤھما، أو إدراكھما بأیة وسیلة كانت ،اإلیجاب والقبول

 ،التزویر وتقلید صوت شخص آخر وارًدارؤیة أحدھما اآلخر یجعل احتمال 
وتُسمع دعوى من یدَِّعى  ،ولذلك إذا ثار النزاع حول ذلك فالقضاء ھو الفیصل

  .)٣(ذلك ولكن یقع علیھ عبء اإلثبات 

وفي حالة التعاقد الذي یتم بواسطة الھاتف المحمول یتحقق ارتباط 
ھنالك مسافة بعیدة وإن كانت  ،اإلیجاب بالقبول كما في التعاقد بین الحاضرین

  .بین طرفي العقد ؛ ألن اإلعالن عن القبول والعلم بھ یتحققان بآن واحد

 ،)٤(بل إن وجود الساتر بین العاقدین ال یؤثر حتى في خیار المجلس 
فالقاعدة األساسیة في العقود ھي تحقق الرضا  ،فكیف یؤثر في إنشاء العقد

   ،للطرفین والتعبیر عنھ

كما أن العرف لھ دور أساسي في باب  ،وسیلة مفھومةوإظھاره بأیة 
  .حتى صاغت الحنفیة منھ قاعدة : العادة محكمة ،العقود

واعلم أن اعتبار العادة والعرف یُرجع إلیھ في الفقھ في (: قال ابن نجیم 

                                                 

 ).٩/١٨١المجموع شرح المھذب  (  ) ١(

ف��تح العزی��ز بش��رح ال��وجیز (الش��رح الكبی��ر) لإلم��ام عب��د الك��ریم ب��ن محم��د الرافع��ي   ) ٢(
ھـ ، وھو شرح لكتاب الوجیز في الفقھ الشافعي ألبي حامد الغزال�ي ٦٢٣القزویني ت 

 ط : دار الفكر. -) ٨/١٠٤ھـ ( ٥٠٥ت 

 ).٦/٦٩٨صدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة (ت -مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي   ) ٣(

 ).٩/١٨١المجموع (  ) ٤(
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فقالوا في باب ما تُترك بھ الحقیقة : تُترك  ،مسائل كثیرة حتى جعلوا ذلك أصالً 
  .)١( )االستعمال     والعادة الحقیقة بداللة

والحاصل أن المطلوب في انعقاد البیع ما یدل على (وقال الدسوقي:
  .)٢( )الرضا عرفًا

فوجب الرجوع  ،ولم یثبت في الشرع لفظ لـھ أي للعقد( وقال النووي :
   .)٣( )فكل ما عده الناس بیًعا كان بیًعا ،إلى العرف

إن هللا أحل البیع ولم یبین كیفیتھ، فوجب الرجوع فیھ (وقال ابن قدامة:
   .)٤(إلى العرف) 

أن اللفظ إنما ھو وسیلة إلى تحصیل (:  والخالصة : كما یقول الشاطبي
    .)٥( )المعنى المراد، والمعنى ھو المقصود

ومن ھنا فما الھاتف المحمول إال آلة معتبره عرفاً لتوصیل تلك الوسیلة 
   .)٦(إلى سْمع اآلخر، فیكون مقبوالً شرعاً  )اللفظ(

والسمة الممیزة في التعاقد بالھاتف ھي: أن ھذه الطریقة تمّكن الطرفین 
 ،من تبادل التعبیر عن إرادتھما وإجراء مفاوضات العقد بینھما بشكل شخصي

ففي مثل ھذه المكالمة ال یصعب القیام  ،كما كان في التعاقد بین الحاضرین بعینھ
أو اإلعراض  ،بیت ما بھ یتعین تحقق أو عدم تحقق ارتباط اإلیجاب بالقبولبتث

فلھذا یجب أن تتصف الوسائل التي یمكن  ،أو انفضاض مجلس العقد ،عن العقد
إذن یمكن القول بأن  ،إلحاقھا بھذه الفئة بالصفة المشار إلیھا في المكالمة الھاتفیة

وما شابھھ  )ة مصاحبة للصوتاآللة التي تجعل الصور(الھاتف التلفزیوني 

                                                 

محمد  األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان لإلمام زین الدین بن إبراھیم بن  ) ١(
: وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ -)٧٩ص (ھـ  ٩٧٠المعروف بابن نجیم المصري ت 

الطبع�ة األول��ى  -لبن��ان  –بی�روت  -لمی��ة ط : دار الكت�ب الع –الش�یخ زكری�ا عمی��رات 
 م.١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩

 ).٣/٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (  ) ٢(

 ).٩/١٦٣المجموع (  ) ٣(

 ).٣/٤٨١المغني (  ) ٤(

الموافقات لإلمام إبراھیم بن موسى بن محمد اللخم�ي الغرن�اطي الش�ھیر بالش�اطبي ت   ) ٥(
ط : دار اب�ن  –مش�ھور ب�ن حس�ن آل س�لمان تحقیق : أب�و عبی�دة  –) ٢/١٣٨ھـ (٧٩٠
 م.١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧الطبعة األولى  -عفان 

 ).٢/٩٣١مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي (  ) ٦(
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  .)١(یلحق بھذه الفئة من باب أولى 

 ،وإذا كان البیع الشراء بواسطة الھاتف المحمول أو نحوه یقع صحیحا
فإن الوكیل  ،فإذا كانت السلعة سیارة مثال ،فإنھ ینبغي توكیل من یستلم المبیع

وال  ،حوزھا لھوی ،یستلم السیارة بعد االتفاق بین البائع والمشتري عبر الھاتف
ویستلم مفاتیحھا، ثم ینقلھا من  ،یجوز للوكیل أن یبیعھا حتى یستلمھا المشتري

وسبب ذلك : أْن تدخل في  ،فھذا ھو الذي جاء بھ الشرع ،مكان إلى مكان
بحیث إنھا لو تلفت تلفت على البائع  ،الملكیة ؛ ألنھا قبل ذلك لیست في الملكیة

  فكان الفاصل بین انتقالھا  ،بخالف ما إذا قبضت

أو  ،فقبل الحیازة إذا تلفت فعلى البائع ،من البائع إلى المشتري حیازتھا
وبعد الحیازة تدخل في ملك  ،أو غلیت فعلى البائع ،رخصت فعلى البائع

  .)٢(فلھ غنمھا وعلیھ غرمھا  ،المشتري

حاد إذ ال یوجد في الواقع ات ،ومجلس العقد في التعاقد بالھاتف حكمي
ومن ھنا فالمجلس قائم ما دام المتحدثان متصلین من  ،حقیقي لمجلس التعاقد

حتى ولو تحدثا بعد العقد في أمور أخرى  ،ولم یغلقا الھاتف ،خالل الھاتف
إذ بإمكان كل منھما أن یفسخ العقد  ،فإن حق الفسخ قائم بینھما ،طالت أم قصرت

أما بعد أن سد الھاتف بعد  ،خطولم یقطع ال ،ما دام الحدیث موصوالً بالھاتف
إذ حصل  ،تمام اإلیجاب والقبول مع بقیة الشروط فإن حق الفسخ قد انتھى

وال كالتعاقد  ،وذلك ألن التعاقد بالھاتف لیس كالتعاقد بین الحاضرین ،التفارق
فھو مثل  ،حیث إن لھ شبھاً بكل واحد منھما ،بین الغائبین في جمیع الوجوه

وال تنقضي  ،ین من ناحیة أن أحدھما یسمع اآلخر مباشرةالتعاقد بین الحاضر
ووصولھ إلى علم  ،فترة زمنیة بین صدور التعبیر عن اإلرادة إیجاباً وقبوالً 

ولذلك یعتبر العقد بینھما من حیث زمن  ،اآلخر، فال تفصل بینھما فترة زمنیة
 ،ن غائبینولكنھ في جانب آخر یشبھ العقد بی ،كما لو كان بین حاضرین ،انعقاده

حیث إن مكان كل واحد من المتعاقدین بالھاتف مختلف عن اآلخر تفصل بینھما 
 ،ولذلك ال ینبغي أن یعامل معاملة العقد بین الحاضرین في كل الجوانب ،مسافة

  .بل یحكم بأن المجلس ینتھي بانتھاء التحدث في الھاتف

ى وبناء على ذلك : فإن خیار المجلس یثبت في العقد الذي یجر
ویحصل التفرق بمجرد انتھاء التحدث بین الطرفین إذا لم یعِط أحدھما  ،بالھاتف

أو كالھما ذلك  ،أو لم یشترط لنفسھ الخیار، فإذا اشترط أحدھما ،لآلخر مھلة
                                                 

 ).٢/٧٧٣مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي (  ) ١(

 ).٢٧/١٩شرح أخصر المختصرات للشیخ / عبد هللا بن جبرین (  ) ٢(
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  .)١(فإن لمن لھ الخیار، أو المھلة أن یقبل في المدة المعینة 

  ما یلي :  )٢(وقد قرر مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي 

بعد االطالع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : 
ونظراً إلى التطور الكبیر الذي حصل  )،إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة(

في وسائل االتصال وجریان العمل بھا في إبرام العقود لسرعة إنجاز 
م المعامالت المالیة والتصرفات وباستحضار ما تعرض لھ الفقھاء بشأن إبرا

وما تقرر من أن التعاقد بین  ،العقود بالخطاب وبالكتابة وباإلشارة وبالرسول
وتطابق  )،عدا الوصیة واإلیصاء والوكالة(الحاضرین یشترط لھ اتحاد المجلس 

 ،وعدم صدور ما یدل على إعراض أحد العاقدین عن التعاقد ،اإلیجاب والقبول
  ر:والمواالة بین اإلیجاب والقبول بحسب العرف قر

وال یرى أحدھما  ،إذا تم التعاقد بین غائبین ال یجمعھما مكان واحد -١
وكانت وسیلة االتصال بینھما الكتابة أو  ،وال یسمع كالمھ ،اآلخر معاینة

وینطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس  )الرسول(الرسالة أو السفارة 
لعقد عند وصول ففي ھذه الحالة ینعقد ا ،الكمبیوتر)(وشاشات الحاسب اآللي

  اإلیجاب إلى الموجھ إلیھ وقبولھ.

إذا تم التعاقد بین طرفین في وقت واحد وھما في مكانین متباعدین،  -٢
فإن التعاقد بینھما یعتبر تعاقداً بین  ،وینطبق ھذا على الھاتف والالسلكي

 .وتطبق على ھذه الحالة األحكام األصلیة المقررة لدى الفقھاء ،حاضرین

در العارض بھذه الوسائل إیجاباً محدد المدة یكون ملزماً إذا أص -٣
 .ولیس لھ الرجوع عنھ ،بالبقاء على إیجابھ خالل تلك المدة

ما یتعلق باحتمال التزییف أو التزویر أو الغلط یرجع فیھ إلى  -٤
  .)٣(القواعد العامة لإلثبات 

للصوت ویمكن اعتبار انتھاء المجلس بالنسبة لجھاز الھاتف الناقل 

                                                 

د /  –جاریة عبر الوس�ائل اإللكترونی�ة حكم إبرام عقود األحوال الشخصیة والعقود الت  ) ١(
 محمد النجیمي.

م��ن  ٢٣ - ١٧المنعق��د ف��ي ال��دورة السادس��ة بج��دة ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة م��ن   ) ٢(
) بش��أن ٥٤/٣/٦ق��رار رق��م ( -م  ١٩٩٠م��ارس  ٢٠ –١٤ھ��ـ المواف��ق ١٤١٠ش��عبان 

 حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة.

الع�دد الس�ادس، وحك�م إج�راء العق�ود بوس�ائل االتص�ال  –مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي   ) ٣(
 ).٣١ربحي الجدیلي ص ( -الحدیثة 
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  والصورة مًعا بأحد األمور التالیة :

  انتھاء المكالمة الھاتفیة. -١

مشاھدة أي من المتعاقدین صدور تصرف من صاحبھ یدل على  -٢
  حتى ولو كانت المكالمة مستمرة بینھما. ،انشغالھ عن العقد أو إعراضھ عنھ

مشاھدة أي من المتعاقدین مغادرة صاحبھ مجلس العقد حتى ولو  -٣
ویستثنى من ذلك كون مغادرتھ تتعلق  ،المكالمة قائمة ومستمرة بینھما كانت

  . بإحضار أمر ضروري یتعلق بإبرام العقد

وعلى ھذا یكون مجلس العقد في المكالمة الھاتفیة : ھو زمن االتصال 
فإن انتقل المتحدثان إلى حدیث آخر أو انتھت  ،ما دام الكالم في شأن العقد

  .)١(المكالمة انتھى المجلس 

  

                                                 

عب�د ال��رازق  –حك�م التعاق�د عب�ر أجھ��زة االتص�االت الحدیث�ة ف�ي الش��ریعة اإلس�المیة   ) ١(
م، وحك�م إج��راء ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١عم�ان  –ط: دار البی�ارق  –) ٣٢، ٢٨الھیت�ي ص(

 -ومجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي  -د بآالت االتصال الحدیثة د/ علي محیي ال�دین العقو
 ).٩٣٩ -٢/٩٣٣العدد السادس (
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��������������������������������������������� �

عقد الزواج یمكن أن یتم عن طریق الھاتف المحمول بطریقین : 
وسأتناول كل واحد من الطریقین بالبیان والتحلیل مبینًا  ،والمشافھة ،الكتابة

  م الشرعي في ذلك :الحك

  أوالً: عقد الزواج عن طریق الكتابة:

 ،وتكلم الفقھاء في حكمھ بین مجیز ومانع ،ھذا الطریق كان معروفًا قدیًما
والجدید فیھا ھو سرعة  ،ولم تبتدع وسائل االتصال الحدیثة ھذا النمط من العقود

وقد اختلف الفقھاء قدیًما في إجراء عقود الزواج عن طریق الكتابة على  ،النقل
  قولین :

وھو  ،المنع من إجراء عقد الزواج عن طریق الكتابة القول األول:
وإذا ُوجدت أقوال في  ،والحنابلة ،والشافعیة ،مذھب جمھور الفقھاء من المالكیة

ابة فھي ضعیفة ومردودة ھذه المذاھب تجیز إبرام عقود الزواج عن طریق الكت
وقصروا حالة الضرورة على  ،عند المحققین منھم إال في حال الضرورة

  .)١(األخرس الذي ال قدرة لـھ على النطق ویُحسن الكتابة 

وال تكفي اإلشارة وال الكتابة في الزواج إال لضرورة ( قال الدردیر :
  .)٢( )خرس

وقیل :  ،حاضر: لم یصحإذا كتب بالنكاح إلى غائب أو ( قال النووي :
ولو خاطب  ،وال ینعقد بالكنایات ،یصح في الغائب ولیس بشيء ؛ ألنھ كنایة

ثم كتب فبلغھ الكتاب أو لم یبلغھ وبلغھ الخبر،  ،فقال: زوجتك بنتي ،غائبا بلسانھ
   .)٣( )فقال: قبلت نكاحھا: لم یصح على الصحیح

النطق : فال ینعقد بھا وأما الكتابة في حق القادر على ( قال المرداوي :

                                                 

ط :  -)١١٢أس�امة عم�ر األش�قر ص ( -مستجدات فقھی�ة ف�ي قض�ایا ال�زواج والط�الق  ) ١(
 م.٢٠٠-ھـ١٤٢٠عمان  -دار النفائس

 ).٢/٣٥٠الشرح الصغیر للشیخ الدردیر (  ) ٢(

لطالبین وعمدة المفتین لإلمام أبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي روضة ا  ) ٣(
 -بی��روت -ط : المكت��ب اإلس��المي  –تحقی��ق : زھی��ر الش��اویش  -)٧/٣٧ھ��ـ (٦٧٦ت 

 م.١٩٩١ھـ / ١٤١٢  -الطبعة الثالثة  –عمان  -دمشق
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   .)١( )النكاح مطلقا. على الصحیح من المذھب

فإذا كتب الرجل إلى وليِّ المرأة عن طریق الھاتف المحمول یطلب 
حیث  ،فال یجوز ذلك على قول جمھور الفقھاء ،فوافق الولي ،الزواج من ابنتھ

فإنھ  ،یةیشترط اإلشھاد على عقد النكاح حین انعقاده ؛ ألن النكاح لـھ خصوص
وھذا مقصد من مقاصد الشریعة  ،یحتاط فیھ ما ال یحتاط في غیره حفظًا للفروج

  .اإلسالمیة

 ،وھو مذھب الحنفیة ،جواز إجراء عقد الزواج بالكتابة القول الثانـي :
 ،وعلى الرغم من اشتراط الحنفیة الشھود في النكاح كما اشترطتھ بقیة المذاھب

إال أنھم جعلوا مجلس العقد ھو ساعة وصول الخطاب الذي یحمل اإلیجاب إلى 
أو أخبرھم  ،الطرف اآلخر، فإذا وصلھ ودعا الشھود وأطلعھم على الكتاب

وأشھدھم على قبول النكاح فقد جعلوا مجلس العقد ھو المجلس الذي  ،بمضمونھ
ب والقبول عندھم وعلى ذلك تتم المواالة بین اإلیجا ،یصل فیھ الخطاب حكما

  ویتم اإلشھاد.

وصورتھ  ،ینعقد النكاح بالكتاب كما ینعقد بالخطاب( قال ابن عابدین :
 ،فإذا بلغھا الكتاب أحضرت الشھود وقرأتھ علیھم ،: أن یكتب إلیھا یخطبھا

وقالت زوجت نفسي منھ  أو تقول : إن فالنا كتب إليَّ یخطبني فاشھدوا أني 
   .)٢( )زوجت نفسي منھ

ولو أرسل إلیھا رسوال وكتب إلیھا بذلك كتابا فقبلت ( ل الكاساني :قا
بحضرة شاھدین سمعا كالم الرسول وقراءة الكتاب : جاز ذلك ؛ التحاد المجلس 

 ،من حیث المعنى ؛ ألن كالم الرسول كالم المرِسل ؛ ألنھ ینقل عبارة المرِسل
یما قالھ الحنفیة نستطیع وبالنظر ف ،)٣( )وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب

  القول بأنھم اشترطوا لصحة عقد الزواج بالكتابة الشروط التالیة :

  أال یكون العاقد حاضًرا بل غائبًا. -١

  .أن یُشھد العاقد شاھدین على ما في الكتاب عند إرسالھ -٢

فلو كتب رجل إلى  ،أن یصرح المرَسل إلیھ بالقبول لفظاً ال كتابةً  -٣    
امرأة تزوجتك فكتبت إلیھ قبلت : لم ینعقد ؛ إذ الكتابة من الطرفین بال قول ال 

                                                 

 ).٨/٥٠اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (  ) ١(

 ).٣/١٢المختار (رد المحتار على الدر   ) ٢(

 ).٢/٢٣٣بدائع الصنائع (  ) ٣(



    

  

 
 ٤٥٥ 

 باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعاساملجلد ال
  المحمول الھاتف بأحكام العقول ذوي إعالم  

  تكفي ولو في الغیبة.
 ،ویعرفھم بواقع الحال ،أن یُشھد الغائب حین یأتیھ الكتاب شاھدین - ٤

ثم تقرأ علیھما  ،فالمرأة حین یأتیھا الخطاب تدعو شاھدین ،ویصرح أمامھم بالقبول
وبذلك یحكم السادة الحنفیة  ،)١(تاب وتخبرھم بمضمونھ وتصرح بقبولھا النكاح الك

  .والقبول الذي تلفظت بھ المرأة ،أن الشھود سمعوا اإلیجاب الذي تضمنھ الكتاب

  الترجیح :

ھو مذھب الحنفیة الذي یجیز عقد الزواج بالكتابة  -وهللا أعلم -الراجح 
اعة وصول الخطاب الذي یحمل ؛ ذلك أن اعتبارھم مجلس العقد وھو س

اإلیجاب إلى الطرف اآلخر قول سدید ؛ ألنھا تحقق المواالة بین اإلیجاب 
   .والقبول

فإن الحنفیة یقولون  ،أما قول الجمھور بأن اإلشھاد شرط في عقد النكاح
فإذا وصلھ  ،بذلك أیًضا لكنھم جعلوا مجلس العقد ھو ساعة وصول الخطاب

لعھم على الكتاب أو أخبرھم بمضمونھ وأشھدھم على الخطاب ودعا الشھود وأط
  .قبول النكاح فقد تم النكاح

حیث إنھ یتعلق بالفروج ویحتاط فیھا  ،وأما قولھم : إن النكاح لھ خصوصیة
 ،فالجواب علیھ : أنھ ال خالف على التحوط في الفروج ،ما ال یحتاط  في غیرھا

فالتحوط یلزمھ  ،والقول بالجواز ال ینافي التحوط ،وإنما الخالف في الجواز أو عدمھ
فیمكن للخاطب  ،اتخاذ إجراءات تضمن سالمة إجراء العقود ولكنھا ال تمنع من ذلك

  أن یرى مخطوبتھ عبر وسائل

ویمكن أن یُظھر المتعاقدان وسائل اإلثبات الخاصة بكل  ،االتصال الحدیثة
ویمكن أن تجھز قاعات  ،رفینكما یجب أن یكون الشاھدان یعرفان الط ،منھما

خاصة وأن عقود الزواج  ،المحاكم بشبكة اإلنترنت إلضفاء الصفة الرسمیة علیھا
الیوم ال تقبل المحاكم توثیقھا إال إذا جرت عن طریق القاضي أو عن طریق من یأذن 

  .لھ القاضي بإجراء العقود
وبھذا یتضح جواز إجراء عقد النكاح عن طریق الكتابة بشروطھ 

  .)٢(ضوابطھ السالف ذكرھا عبر الھاتف المحمول و

  ثانیًا: عقد الزواج عن طریق المھاتفة

عقد الزواج بین غائبین عن طریق الھاتف المحمول صورة جدیدة     
                                                 

 ).٣/١٢) ، ورد المحتار على الدر المختار (٢٣٣، ٢/٢٣٢بدائع الصنائع (  ) ١(

 ).١١٢مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطالق ص (  ) ٢(
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یرى أن لـھ  )١(ولكن بعض الباحثین  ،لم یكن لھا وجود في العصور السابقة
 ،عقد البیع بین متنادیین وأقرب مثال لھذه الصورة ما ذكره النووي من ،نظیًرا

 ،بأن یكون العاقدان في مكانین یسمع كل منھما نداء اآلخر، شاھده أو لم یشاھده
 ،)٢( )صح البیع بال خالف ،لو تنادیا وھما متباعدان وتبایًعا(وفي ذلك یقول: 

وقد اختلف الفقھاء المعاصرون في إجراء عقد الزواج عبر وسائل االتصال 
  وذلك على قولین :  ،الحدیثة مھاتفة

جواز عقد الزواج بطریق الوسائل الحدیثة الناقلة للكالم نطقًا  القول األول :
ود/ وھبة  ،وقد ذھب إلى ھذا القول الشیخ/ مصطفى الزرقا ،ومنھا الھاتف المحمول

  والشیخ / بدران أبوالعینین بدران. ،ود/ إبراھیم الدبو، ود/ محمد عقلة ،الزحیلي

بأن التعاقد عن طریق الوسائل الحدیثة مھاتفة  لھم : ویمكن أن یستدل
وسماع كل من  ،إذا توفرت فیھ شروط عقد الزواج كالتلفظ باإلیجاب والقبول

 ،ووجود الولي ،والمواالة بین اإلیجاب والقبول ،العاقدین لآلخر ومعرفتھ بھ
  .)٣(ووجود الشھود الذین یسمعون اإلیجاب والقبول فیكون العقد صحیًحا 

عدم جواز عقد الزواج بطریق الوسائل الحدیثة الناقلة للكالم  لقول الثاني :ا
وأكثر فقھاء مجمع  ،وقد ذھب إلى ھذا القول : ابن عثیمین ،نطقًا عبر الھاتف المحمول

  .بجده الفقھ اإلسالمي
أن ھذا و ،: بأن عقد الزواج یشترط اإلشھاد فیھویمكن أن یستدل لھم 

أي المھاتفة قد یدخلھ خداع أحد العاقدین للطرف اآلخر، نظراً إلى ما  ،الطریق
كثر في ھذه األیام من التغریر والخداع والمھارة في تقلید بعض الناس بعضاً 

حتى أن أحدھم یقوى على أن  ،في الكالم وإحكام محاكاة غیرھم في األصوات
في أصواتھم وفي  یمثل جماعة من الذكور واإلناث صغاراً وكباراً ویحاكیھم

لغاتھم المختلفة محاكاة تلقى في نفس السامع أن المتكلمین أشخاص وما ھو إال 
ولذلك ینبغي أن یحتاط في عقد الزواج ماال یحتاط في غیره  ،شخص واحد

                                                 

ض�من مجموع�ة بح�وث إج�راء العق�ود ب�آالت  الدكتور عل�ي محی�ي ال�دین الق�رة داغ�ي  ) ١(
  -الع�دد الس�ادس   -) ٩٣٥االتصال الحدیثة ض�من مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ص (

 م .١٩٩٠-ھـ ١٤١٠ -جدة   -الجزء الثاني 

 ).٩/١٨١المجموع للنووي (  ) ٢(

حك�م إج�راء الج�زء الث�اني ، و -العدد السادس  -)٨٨٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ص(  ) ٣(
ط : دار الض��یاء   –) ١١٣عق��ود بوس��ائل االتص��االت الحدیث��ة  لمحم��د عقل��ة  إب��راھیم ص (ال

 - ال�زواج والط�الق ف�ي اإلس�الم م ،  و١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦ - األردن - عمان  - للنشر والتوزیع 
 ط : مؤسسة شباب جامعة اإلسكندریة. –) ٤١بدران أبوالعینین ص(
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  .)١(حفظًا للفروج وتحقیقًا لمقاصد الشریعة اإلسالمیة 

  الترجیح:

بوسائل االتصاالت  جواز إجراء عقد النكاح -وهللا أعلم  -الراجح 
وذلك لتوفر شروط النكاح من  ،الحدیثة الناقلة للكالم نطقًا عبر الھاتف المحمول

ووجود  ،وسماع كل من العاقدین لآلخر ومعرفتھ لـھ ،تلفظ باإلیجاب والقبول
فالعاقدان غائبان  ،وكون العاقدین غائبین ال حرج فیھ ،الولي والشھود

ولكنھما یعقدان عقد الحاضرین یسمع كل منھما اآلخر، كما  ،بشخصیھما
  یسمعھما الشھود حین نطقھما باإلیجاب والقبول.

وأما قول اللجنة الدائمة لإلفتاء : بأنھ قد یحصل خداع أحد الطرفین 
فیُرد على ذلك : بأنھ  .فیھ ما ال یحتاط في غیرهلآلخر، وأن عقد الزواج یحتاط 

ان بعضھما البعض عبر الھاتف الذي یظھر صورة كل من یمكن أن یرى المتعاقد
وبھذا  ،وحضور الشاھدین اللذین یعرفان المتعاقدین ،المتحادثین مع وجود المحرم

وأما ما علل بھ مجمع الفقھ اإلسالمي المنع بعدم وجود اإلشھاد  ،ینتفي الخداع
  فالشھود یسمعون الخطاب  ،فغیر مقبول

  .م یعرفون المتعاقدین أیًضاوھم یشھدون على ما سمعوا وھ

ویمكن أن یُطلب من المتعاقدین معلومات عن إثبات ھویتھما بذكر رقم 
وبھذا یترجح إجراء عقد الزواج بواسطة  ،الھویة وتاریخھا ومكان صدورھا

  .)٢(الوسائل الحدیثة مھاتفة إذا توفرت الشروط السابقة 

ھود فال بأس كأن وبھذا یظھر أنھ إذا كان الكالم بالھاتف یسمعھ الش
فالولي ولو كان بعیداً البد  ،بحیث یسمع الشھود ،یكون بالھاتف سماعة خارجیة

ویتكلم فیقول : أشھدكم یا فالن  ،ویتحققون أن ھذا ھو الولي ،أنھم یعرفون كالمھ
  وبشرط كذا وكذا. ،وفالن أني قد زوجت ابنتي فالنة لفالن على أن یصدقھا كذا

أما إذا  ،وھو یسمع ذلك ،أشھدكم أني قبلتثم یجیب الزوج ویقول : 
كان الھاتف ال یسمعھ إال واحد فال یكفي ؛ ألن الشھود البد أن یشھدوا على 

   .)٣(سماع اإلیجاب والقبول 
                                                 

تنس��یق وتعلی��ق د/ عبدالس��تار  -) ١/٩٧() ق��رارات وتوص��یات مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي   ) ١(
م، ١٩٨٨ -ھ���ـ ١٣٨٨الطبع���ة الثانی���ة   –دمش���ق           –ط : دار القل���م  -أبوغ���دة 

 ).٢/١٢١وفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة (

 ) وما بعدھا.١١٢مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطالق ص (  ) ٢(

 ).٦٣/٥٣ات (شرح أخصر المختصر  ) ٣(



    

  

 
 ٤٥٨ 

 باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعاساملجلد ال
  المحمول الھاتف بأحكام العقول ذوي إعالم  

�������������������������������������������� �

إذا كتب الزوج إلى زوجتھ رسالة بالھاتف المحمول ناویا الطالق : یا 
أو كتب ھي طالق : طلقت في الحال سواء وصل إلیھا الكتاب  ،أنت طالق فالنة

  .أو لم یصل

إذا كتب على قرطاس أو لوح أو أرض أو ( جاء في فقھ الحنفیة :
 ،حائط كتابة مستبینة لكن ال على وجھ المخاطبة : امرأتھ طالق فیُسأل عن نیتھ

لطالق صدق في القضاء ؛ وإن قال : لم أنو بھ ا ،فإن قال : نویت بھ الطالق وقع
وقد یكتب لتجوید الخط  ،ألن اإلنسان قد یكتب على ھذا الوجھ ویرید بھ الطالق

وإن كتب كتابة مرسومة على طریق الخطاب  ،فال یحمل على الطالق إال بالنیة
أو إذا وصل كتابي إلیك  ،والرسالة مثل : أن یكتب : أما بعد یا فالنة فأنت طالق

  .)١( )لطالقفأنت طالق یقع بھ ا
إن كتب مستشیراً أو مترّدداً وأخرج الكتاب عازماً ( وفي فقھ المالكیة :

وإن كتب  ،على الطالق أو ال نیة لھ : وقع الطالق لحملھ على أنّھ نوى الطالق
أو أخرجھ  ،الطالق غیر عازم علیھ، بل كتبھ مترّدداً أو مستشیراً ولم یخرجھ

وإن لم یصل ال یقع  ،صل الكتاب إلى الزوجةمترّدداً فال یقع الطالق إال إذا و
   .)٢( )الطالق

كتب لزوجتھ ناویاً الطالق حین الكتابة وقع  إذا( وفي فقھ الشافعیة :
فإن لم  ،الطالق ؛ ألّن الكتابة طریق في إفھام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنّیة

ینو : لم تطلق ؛ ألّن الكتابة تحتمل النسخ والحكایة وتجربة القلم والمداد 
فإن قال :  ،وأضافوا : أنّھ إذا قرأ ما كتبھ حال الكتابة أو بعدھا فصریح ،وغیرھا

  .)٣( )قرأتھ حاكیاً ما كتبتھ بال نیة طالق :  صّدق بیمینھ

وبھذا  ،: طلقت زوجتھ فإن نواه ،إذا كتب الطالق( وفي فقھ الحنابلة :

                                                 

 ).٣/٢٦٧)، والبحر الرائق (١٠٩/  ٣بدائع الصنائع (  ) ١(

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للسیخ محمد بن أحمد ب�ن عرف�ة الدس�وقي الم�الكي   ) ٢(
) ط : دار الفك���ر، وبلغ���ة الس���الك ألق���رب المس���الك المع���روف ٢/٣٨٤ھ���ـ (١٢٣٠ت 

عب�اس أحم�د ب�ن محم�د الخل�وتي بحاشیة الصاوي على الشرح الص�غیر للش�یخ / أب�ي ال
 ) ط: دار المعارف.٥٦٩، ٢/٥٦٨ھـ (١٢٤١الشھیر بالصاوي المالكي ت 

)، وتحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح ٤/٤٦٣)، ومغن��ي المحت��اج (٢٧٧/  ٣أس��نى المطال��ب (  ) ٣(
ط : المكتب��ة  –) ٨/٢١المنھ��اج لإلم��ام أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر الھیتم��ي (

 م. ١٩٨٣ -ھـ  ١٣٥٧التجاریة الكبرى بمصر 
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قال الشعبي والنخعي والزھري والحكم وأبو حنیفة ومالك وھو المنصوص عن 
فإذا أتى فیھا بالطالق وفھم  ،الشافعي ؛ ألن الكتابة حروف یفھم منھا الطالق

فأما إن كان كتب  ،وألن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب ،منھا ونواه : وقع كاللفظ
وایتین إحداھما : یقع وھو قول الشعبي والنخعي ذلك من غیر نیة فعلى ر

والثانیة : ال یقع إال بنیة وھو قول أبي حنیفة ومالك  ،والزھري والحكم
 ،فإنھ قد یقصد بھا تجربة القلم ،ومنصوص الشافعي ؛ ألن الكتابة محتملة

  .)١( )أو تجربة قلمھ : لم    یقع ،فإن نوى بذلك تجوید خطھ ،وتجوید الخط

الطالق معلقاً فقد ذھب جمھور الفقھاء الحنفیة والشافعیة وإن كان 
بأن كتب :  ،والحنابلة إلى أّن الزوج لو علق الطالق على شرط الوصول إلیھا

ال یقع الطالق حتى یصل إلیھا الكتاب ؛ ألنّھ  ،إذا وصل كتابي إلیك فأنت طالق
  .)٢(علق الوقوع بشرط الوصول فال یقع قبلھ كما لو علقھ بشرط آخر 

وبناء على ما تقدم من أقوال الفقھاء رحمھم هللا تعالى یتبین أنھ : إذا 
كتب الزوج رسالة إلى زوجتھ : أنت طالق سواء كانت بالھاتف المحمول أو 

فإن كان  ،وقت الكتابة فھذا یُرجع فیھ إلى نیتھ ،على ورقة أو بالبرید اإللكتروني
وإنما  ،للطالق ولم یكن ناویاً  وإن كتب ذلك ،عازما على الطالق : وقع الطالق

   .أراد إدخال الحزن على زوجتھ أو غیر ذلك من المقاصد : لم یقع الطالق

وأما الطالق  ،من خالل ما سبق یتبین حكم الطالق عبر الھاتف كتابة
طلق الزوج زوجتھ مشافھة عن طریقة الھاتف فإن عبر الھاتف مھاتفة  كأن 

ال یتوقف على حضور الزوجة وال رضاھا وال الطالق واقع شرًعا ؛ ألن الطالق 
ولكن  ،فالطالق یقع بمجرد تلفظ الزوج بھ ،كما أنھ ال یتوقف على اإلشھاد ،علمھا

أو  ،یشترط أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبھا ھو زوجھا ولیس ھناك تزویر
ور تدلیس ؛ ألنھ یُبنى على ذلك اعتداد الزوجة واحتسابھا لبدایة العدة من وقت صد

  .الطالق الذي خاطبھا بھ الزوج

والطالق عبر الھاتف یكون نافذا وماضیا كسائر الطرق التي یرسل بھا 
والقلم أحد  ،فإن القلم مثل اللسان ،الطالق إذا كان نصاً صریحاً في الطالق

وھذا اإلشھاد لیس شرطا في لزوم  ،ویشترط سماع الشھود ،)٣(اللسانین 
  .ولكنھ مفید للتوثیق ،الطالق

                                                 

)، ومطالب أولي النھ�ى ف�ي ش�رح غای�ة ٨/٢٨١)، والشرح الكبیر (٤٨٦/  ٧المغني (  ) ١(
، ٥/٣٤٥ھ�ـ (١٢٤٣المنتھى للشیخ / مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي الحنبل�ي ت 

 م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ -الطبعة الثانیة  -ط : المكتب اإلسالمي  -) ٣٤٦

 ).٤٨٦/  ٧)، والمغني (٤/٤٦٦ي المحتاج ()، ومغن١٠٩/  ٣بدائع الصنائع (  ) ٢(

 ).٤/٨٢)، (٢/٢٥٨الفتاوى الفقھیة الكبرى البن حجر الھیتمي (  ) ٣(
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فاللھم  ،والشكر لھ على جوده وإحسانھ ،الحمد � على توفیقھ وامتنانھ
لك الحمد حمدا طیبا طاھرا كثیرا مباركا فیھ كما تحب یاربنا وترضى          

   ،وبعد

إعالم (فقد انتھیت بفضل هللا وتیسیره من كتابة ھذا البحث المسمى : 
راجیا ربي أن یحقق  ،یا هللا القبولداع )،ذوي العقول بأحكام الھاتف المحمول

وقد انتھى البحث إلى نتائج ألخصھا  ،إنھ أكرم موجود وخیر مسؤول ،المأمول
  فیما یلي :

   .ینبغي للمسلم أن یتأدب باآلداب الشرعیة عند استعمال الھاتف المحمول -١

وعدم التشویش على الناس في  ،وجوب إغالق الھاتف المحمول في المسجد -٢
   .أماكن عبادتھم

 ،في حفظ القرآن تقتل ھمَّة اإلمام القراءة من الھاتف المحمول في الصالة -٣
واألْولى أن ال یَُؤمَّ الناَس إال َمْن ھو حافظ  ،حفظھ وتقضي على رغبتھ في

  وأن یقرأ القرآن عن ظھر قلب.  ،لكتاب هللا تعالى

 ،وتجوز القراءة منھ ،المحمول الذي ُسجل فیھ القرآنیجوز لمس الھاتف   -٤
ولو من غیر طھارة ؛ ألن كتابة القرآن في الھاتف المحمول لیست ككتابتھ 

  .بل توجد على صفة ذبذبات تعرض ثم تزول ،في المصاحف

یكره الدخول في محل الخالء بشيء فیھ قرآن أو ذكر غیر مستور ما لم  -٥
    .تدع إلى ذلك ضرورة

 ،فإن اإلسالم قد نھى عن ذلك ، یجوز الكالم في أماكن قضاء الحاجةال -٦
ال للجلوس والقراءة  ،والحمامات إنما بُنیت لقضاء الحاجة واالستحمام

  .والكالم

ال یجوز شرعاً أن تُجعل آیات القرآن الكریم وال ألفاظ اآلذان بدل رنات  -٧
  الھاتف المحمول. 

 ،سیقیة في الھواتف أو غیرھا من األجھزةال یجوز استعمال األصوات المو -٨
ویُْستَْغنَى عنھا باستعمال الجرس العادي ؛ ألن استماع األصوات 

  الموسیقیة منكر وحرام. 
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ال حرج من عرض آیات القرآن الكریم وكتابتھ على شاشة الھاتف  -٩
مع  ،إذا تعّذر عرضھا بالرسم العثماني ،المحمول بغیر الرسم العثماني

 ،تكون اآلیات المكتوبة بھذه الطریقة مما یسھل قراءتھا عادة مراعاة أن
ومراعاة ضبط ما یشكل منھا حتى ال یحصل  ،وال یحصل فیھا الغلط

  الخطأ في قراءتھا ونشرھا.

ال یجوز قطع الصالة المفروضة ألجل إغالق الھاتف المحمول ؛ ألن  -١٠
غیر جائز باتّفاق  فیھا بال مسّوغ شرعيّ  قطع العبادة الواجبة بعد الّشروع

كقتل حیَّة وإغاثة  ،أما قطع الصالة بمسّوغ شرعّي فمشروع ،الفقھاء
  .ونحو ذلك ،ملھوف وإنقاذ غریق

لكن إذا احتاج  ،ال یجوز شحن الھاتف المحمول من كھرباء المسجد -١١
المسلم إلى ذلك فإنھ یُرجى أن ال یكون علیھ في ذلك حرج إن شاء هللا 

  .ان المسؤولون عن المساجد ال یمنعون ذلكخاصة إذا ك ،تعالى

فإنھ یحرم  ،أو یغلب على الظن ذلك ،كل ما یستعمل على وجھ محرم -١٢
وعلیھ فإذا كان الھاتف  ،تصنیعھ واستیراده وبیعھ وترویجھ بین المسلمین

 وإال فال. ،المحمول ذریعة إلى الحرام فال یجوز بیعھ

وتم فیھ اإلیجاب والقبول  ،الھاتف المحمولإذا انتھى عقد البیع من خالل  -١٣
   .مع بقیة الشروط المطلوبة فإنھ صحیح ال غبار علیھ

الراجح جواز إجراء عقد النكاح عن طریق الكتابة بشروطھ وضوابطھ  -١٤
وكذلك یجوز إجراء عقد النكاح  ،السالف ذكرھا عبر الھاتف المحمول

بوسائل االتصاالت الحدیثة الناقلة للكالم نطقًا ومنھا : الھاتف المحمول 
  بالشروط والضوابط التي سبق بیانھا. 

الطالق عبر الھاتف المحمول یكون نافذا وماضیا كسائر الطرق التي  -١٥
  .یرسل بھا الطالق إذا كان نصاً صریحاً في الطالق
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در ا  
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اإلتقان في علوم القرآن لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین  -١
ط : الھیئة المصریة العامة  -ھـ  تحقیق: محمد أبو الفضل٩١١السیوطي ت 

  .م١٩٧٤ -ھـ١٣٩٤الطبعة  -للكتاب

الطیب بن محمد بن جعفر بن االنتصار للقرآن للقاضي محمد بن  -٢
تحقیق : د/ محمد عصام القضاة  –ھـ ٤٠٣القاسم أبي بكر الباقالني المالكي ت 

ان –ط : دار الفتح  -  - ھـ  ١٤٢٢الطبعة األولى  -بیروت  –ودار ابن حزم  ،َعمَّ
   .م٢٠٠١

البرھان في علوم القرآن ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الزركشي  -٣
الطبعة  -ط : دار إحیاء الكتب العربیة  -ق : محمد أبو الفضلتحقی -ھـ٧٩٤ت 

  .م ١٩٥٧ -ھـ ١٣٧٦األولى 

لإلمام أبي عبد هللا محمد بن  )تفسیر القرطبي(الجامع ألحكام القرآن  -٤
أحمد بن أبي بكر ابن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي ت 

ط : دار الكتب المصریة  -وإبراھیم أطفیش  ،تحقیق : أحمد البردوني -ھـ ٦٧١
  .م ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤الطبعة الثانیة -القاھرة  –

المقنع في رسم مصاحف األمصار ألبي عمرو عثمان بن سعید بن  -٥
ط : مكتبة الكلیات   –تحقیق : محمد الصادق قمحاوي  - ه ٤٤٤عثمان الداني ت 

   .القاھرة –األزھریة 

دلیل الحیران على مورد الظمآن ألبي إسحاق إبراھیم بن أحمد بن  -٦
  .القاھرة -ط : دار الحدیث -ھـ ١٣٤٩سلیمان المارغني التونسي المالكي ت 

فتح القدیر لإلمام محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني  -٧
روت بی –دمشق  –ودار الكلم الطیب  ،ط : دار ابن كثیر –ھـ ١٢٥٠الیمني ت 

  .ھـ١٤١٤ - الطبعة األولى  -

ْرقاني ت  -٨ مناھل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظیم الزُّ
  .الطبعة الثالثة - ط : مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه  -ھـ ١٣٦٧
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���������������������������� �

 -ھـ ٢٥٦األدب المفرد لإلمام محمد بن إسماعیل البخاري ت  -٩
 -بیروت  –ط : دار البشائر اإلسالمیة  –فؤاد    عبد الباقي تحقیق : محمد 

   .م١٩٨٩ –ه  ١٤٠٩الطبعة الثالثة 

وسننھ  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا  -١٠
 -وأیامھ = صحیح البخاري لإلمام محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري 

الطبعة  -ر: دار طوق النجاة  الناش -تحقیق : محمد زھیر بن ناصر الناصر 
  .ھـ١٤٢٢ -األولى

المعجم الصغیر) لإلمام أبي القاسم سلیمان بن (الروض الداني  -١١
تحقیق : محمد  -ھـ ٣٦٠أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني ت 

 -عمان  -بیروت  -دار عمار  -ط : المكتب اإلسالمي  –شكور محمود الحاج
  م.١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة األولى 

تحقیق :  -ھـ ٤٥٨السنن الصغیر ألحمد بن الحسین البیھقي ت  -١٢
 -باكستان -كراتشي  -ط : جامعة الدراسات اإلسالمیة  -عبد المعطي قلعجي

  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠الطبعة األولى

تحقیق :  -ھـ ٤٥٨السنن الكبرى ألحمد بن الحسین البیھقي ت  -١٣
الطبعة الثالثة  -لبنان  –تب العلمیة، بیروت ط : دار الك -محمد عبد القادر عطا

  .م٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤

السنن الكبرى لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي ت  -١٤
الطبعة  -بیروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة  -تحقیق : حسن شلبي  - ھـ ٣٠٣

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١األولى 

 - ھـ ٤٠٥كم ت المستدرك على الصحیحین ألبي عبد هللا الحا -١٥
الطبعة  -بیروت  –ط : دار الكتب العلمیة  –تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا 

  .م١٩٩٠ - ه ١٤١١األولى 

 المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  -١٦
= صحیح مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ت 

 –الناشر: دار إحیاء التراث العربي  -عبد الباقي تحقیق : محمد فؤاد  -ھـ٢٦١
  بیروت.
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 - ھـ ٣٦٠المعجم األوسط لإلمام سلیمان بن أحمد الطبراني ت  -١٧
ط  –تحقیق : طارق بن عوض هللا بن محمد ، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني 

  .القاھرة –: دار الحرمین 

لطبراني ت المعجم الكبیر لإلمام سلیمان بن أحمد بن أیوب ا -١٨
 -القاھرة  –ط : مكتبة ابن تیمیة  –تحقیق : حمدي عبد المجید السلفي  -ھـ ٣٦٠

  .الطبعة الثانیة

سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا للشیخ محمد  -١٩
 - ط : مكتبة المعارف للنشر والتوزیع   –ه ١٤٢٠ناصر الدین األلباني ت 

  .الطبعة األولى -الریاض 

ن ابن ماجة لإلمام ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن یزید سن -٢٠
 -تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي  -ھـ ٢٧٣وماجة اسم أبیھ یزید ت  ،القزویني

  .الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة

سنن أبي داود لإلمام أبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق  -٢١
ِجْستاني ت  الناشر:  -ي الدین عبد الحمید تحقیق : محمد محی -ھـ ٢٧٥السِّ

  .بیروت –صیدا  - المكتبة العصریة 

سنن الترمذي لإلمام محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى  -٢٢
 –ط : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  - ھـ ٢٧٩الترمذي ت

  .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥الطبعة الثانیة  -مصر

لإلمام  أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت  سنن الدارقطني -٢٣
حسن عبد المنعم  ،حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ : شعیب األرنؤوط -ھـ ٣٨٥
 –بیروت  -ط : مؤسسة الرسالة  –أحمد برھوم  ،عبد اللطیف حرز هللا ،شلبي
  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤الطبعة األولى  -لبنان 

ھـ  تحقیق  ٥١٦ت شرح السنة لإلمام الحسین بن مسعود البغوي  -٢٤
الطبعة  -بیروت  –ط : المكتب اإلسالمي  –محمد زھیر  ،: شعیب األرنؤوط

  .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة 

شرح النووي على صحیح مسلم لإلمام أبي زكریا یحیى بن شرف  -٢٥
 - الطبعة الثانیة  -بیروت  –ط : دار إحیاء التراث العربي  -بن النووي 

  .ه١٣٩٢

ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة ت  صحیح ابن خزیمة -٢٦
 –ط : المكتب اإلسالمي  –تحقیق: د/ محمد مصطفى األعظمي  - ھـ ٣١١



    

  

 
 ٤٦٥ 

 باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعاساملجلد ال
  المحمول الھاتف بأحكام العقول ذوي إعالم  

  .بیروت

فتح الباري شرح صحیح البخاري لإلمام أحمد بن علي بن حجر  -٢٧
  .ه١٣٧٩ –بیروت  –ط : دار المعرفة  -العسقالني الشافعي

هللا أحمد بن محمد بن  مسند اإلمام أحمد بن حنبل لإلمام أبي عبد -٢٨
 –عادل مرشد وآخرون  ،تحقیق : شعیب األرنؤوط -ھـ ٢٤١حنبل الشیباني ت 

 - الناشر: مؤسسة الرسالة  -إشراف : د / عبد هللا بن عبد المحسن التركي 
  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١الطبعة األولى 

موطأ اإلمام مالك لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر  -٢٩
صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ :  -ھـ١٧٩ت  األصبحي المدني

لبنان  –بیروت  -الناشر: دار إحیاء التراث العربي  -محمد فؤاد عبد الباقي 
  .م١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٦

ط :  –ھـ٤٥٨شعب اإلیمان لإلمام أحمد بن الحسین البیھقي ت  -٣٠
الطبعة األولى  -مكتبة الرشد بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند 

  م.٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣

فتح الباري شرح صحیح البخاري لإلمام أحمد بن علي بن حجر  -٣١
  .ه ١٣٧٩ -بیروت   –ط : دار المعرفة  –العسقالني الشافعي  
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإلمام زین الدین بن إبراھیم بن  -٣٢
 -ط : دار الكتاب اإلسالمي  -ھـ ٩٧٠معروف بابن نجیم المصري ت ال ،محمد

       .الطبعة الثانیة

ھـ ٤٨٣المبسوط لإلمام محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي ت  -٣٣
  .م١٩٩٣ - ه١٤١٤بیروت  –ط : دار المعرفة –

المحیط البرھاني في الفقھ النعماني لإلمام أبي المعالي برھان  -٣٤
أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزةَ البخاري الحنفي ت الدین محمود بن 

 –بیروت  -تحقیق : عبد الكریم سامي الجندي  ط : دار الكتب العلمیة  -ھـ ٦١٦
  .م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤ -الطبعة األولى  -لبنان 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لإلمام أبي بكر بن مسعود بن  -٣٥
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 - الطبعة الثانیة  -ط : دار الكتب العلمیة  -ھـ ٥٨٧أحمد الكاساني الحنفي ت 
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦

حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح للشیخ  -٣٦
تحقیق : محمد  -ھـ  ١٢٣١أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي ت 

ى الطبعة األول -لبنان  –ط : دار الكتب العلمیة بیروت  –عبد العزیز الخالدي 
  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨

محمد أمین بن عمر  ،رد المحتار على الدر المختار البن عابدین -٣٧
 - الطبعة الثانیة  -بیروت  -ط : دار الفكر –ھـ١٢٥٢الدمشقي الحنفي ت 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢
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البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة  -٣٨
تحقیق : د محمد  -ھـ ٥٢٠ن أحمد بن رشد القرطبي ت ألبي الولید محمد ب

الطبعة الثانیة  -لبنان  –بیروت  - ط : دار الغرب اإلسالمي  -حجي وآخرون 
  .م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل للشیخ /محمد بن یوسف بن أبي  -٣٩
ط : دار  –ھـ ٨٩٧الغرناطي المواق المالكي ت  القاسم بن یوسف العبدري

  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦ -الطبعة األولى  -الكتب العلمیة 

المدونة لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  -٤٠
   .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ -الطبعة األولى  –ط : دار الكتب العلمیة  -ھـ ١٧٩ت 

بحاشیة الصاوي على بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف  -٤١
الشرح الصغیر للشیخ / أبي العباس أحمد بن محمد الشھیر بالصاوي المالكي ت 

  .ھـ  ط : دار المعارف١٢٤١

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للسیخ محمد بن أحمد بن  -٤٢
  .ط : دار الفكر -ھـ ١٢٣٠عرفة الدسوقي المالكي ت 

لشیخ / محمد بن عبد شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ل -٤٣
 –ط : مكتبة الثقافة الدینیة  –تحقیق : طھ عبد الرءوف  –الباقي الزرقاني

  م.٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الطبعة األولى  -القاھرة 

شرح مختصر خلیل للشیخ / محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي  -٤٤
  .بیروت –ط : دار الفكر للطباعة  -ھـ ١١٠١ت 
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صر خلیل لإلمام أبي عبد هللا محمد مواھب الجلیل في شرح مخت -٤٥
الطبعة الثالثة  -ط : دار الفكر -ھـ٩٥٤بن محمد المعروف بالحطاب المالكي ت 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ -
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أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشیخ زكریا بن محمد بن  -٤٦
  .ط : دار الكتاب اإلسالمي –ھـ ٩٢٦زكریا األنصاري ت 

الفقھیة الكبرى ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي  الفتاوى -٤٧
 -ھـ  ٩٨٢جمعھا : تلمیذه : الشیخ / عبد القادر الفاكھي المكي ت  –ھـ٩٧٤ت 

  .الناشر: المكتبة اإلسالمیة

المجموع شرح المھذب لإلمام یحیى بن شرف النووي ت  -٤٨
  ط : دار الفكر. –ھـ٦٧٦

مام أحمد بن محمد بن علي بن تحفة المحتاج في شرح المنھاج لإل -٤٩
  .م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧ط : المكتبة التجاریة الكبرى بمصر  –حجر الھیتمي

روضة الطالبین وعمدة المفتین لإلمام أبي زكریا محیي الدین  -٥٠
ط : المكتب  –تحقیق : زھیر الشاویش  -ھـ ٦٧٦یحیى بن شرف النووي ت 

  .م١٩٩١ھـ / ١٤١٢  -ثة الطبعة الثال –عمان  -دمشق -بیروت -اإلسالمي 

لإلمام عبد الكریم  )الشرح الكبیر(فتح العزیز بشرح الوجیز  -٥١
وھو شرح لكتاب الوجیز في الفقھ الشافعي ألبي حامد  ،ھـ ٦٢٣الرافعي ت 
  .ط : دار الفكر -ھـ  ٥٠٥الغزالي ت 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للشیخ محمد بن  -٥٢
الطبعة  -ط : دار الكتب العلمیة  -ھـ ٩٧٧الشربیني الشافعي ت أحمد الخطیب 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ -األولى 
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اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل لشرف الدین موسى بن أحمد  -٥٣
ط : دار  –تحقیق : عبد اللطیف محمد موسى السبكي  -ھـ٩٦٨المقدسي ت 

  .لبنان  –المعرفة بیروت 

صاف في معرفة الراجح من الخالف لإلمام عالء الدین أبي اإلن -٥٤
ط : دار إحیاء   -ھـ ٨٨٥الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الحنبلي ت 
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  .الطبعة الثانیة -التراث العربي 

الروض المربع شرح زاد المستقنع للشیخ منصور بن یونس  -٥٥
  .الرسالة مؤسسة -ط : دار المؤید  -ھـ١٠٥١البھوتى الحنبلى ت 

الشرح الكبیر على متن المقنع لإلمام عبد الرحمن بن محمد بن  -٥٦
   .ط : دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع –ھـ٦٨٢أحمد بن قدامة المقدسي ت 

المغني البن قدامة لإلمام أبي محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد  -٥٧
 -ط : مكتبة القاھرة  –ھـ٦٢٠بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ت 

  .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨

كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور بن یونس البھوتى الحنبلى  -٥٨
  .ط : دار الكتب العلمیة -ھـ  ١٠٥١ت 

مجموع الفتاوى لإلمام تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  -٥٩
 -ك فھد ط : مجمع المل -تحقیق : عبد الرحمن بن قاسم -ھـ  ٧٢٨الحراني ت

  .م١٩٩٥-ھـ ١٤١٦المدینة النبویة

مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى للشیخ/ مصطفى بن  -٦٠
 - الطبعة الثانیة  -ط : المكتب اإلسالمي  -ھـ ١٢٤٣سعد السیوطي الحنبلي ت 

 م.١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥
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  .ط : دار الدعوة -مجمع اللغة العربیة بالقاھرة  - المعجم الوسیط  -٦١

 -ھـ ٣٧٠لمحمد بن أحمد بن األزھري الھروي ت  -تھذیب اللغة  -٦٢
 -بیروت  –ط : دار إحیاء التراث العربي  - تحقیق : محمد عوض مرعب

   ،م٢٠٠١الطبعة األولى

محمد بن مكرم بن على األنصاري  ،لسان العرب البن منظور -٦٣
  .ھـ١٤١٤ -طبعة الثالثة ال - بیروت  –ط: دار صادر  –ھـ٧١١اإلفریقى ت 

 -حامد صادق قنیبي  -واس قلعجي محمد ر -معجم لغة الفقھاء  -٦٤
 -ھـ  ١٤٠٨ -بعة الثانیة الط -: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ط

  .م١٩٨٨
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ط : مؤسسة شباب  –بدران أبوالعینین - الزواج والطالق في اإلسالم  - ٦٥
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   .اإلسكندریةجامعة 

حكم إبرام عقود األحوال الشخصیة والعقود التجاریة عبر الوسائل  -٦٦
  .د / محمد النجیمي         –اإللكترونیة 

 - حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة د/ علي محیي الدین  -٦٧
  .م ١٩٩٠-ھـ ١٤١٠ - العدد السادس  -مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي 

إعداد / ربحي  –إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة  حكم - ٦٨

   .الجدیلي

  –حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت الحدیثة  لمحمد عقلة  إبراھیم - ٦٩
  .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦ - األردن - عمان  - ط : دار الضیاء للنشر والتوزیع 

یة حكم التعاقد عبر أجھزة االتصاالت الحدیثة في الشریعة اإلسالم -٧٠
  م.٢٠٠٠ –ه ١٤٢١عمان  –ط : دار البیارق  –عبد الرازق الھیتي –

 -أسامة عمر األشقر  -مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطالق -٧١
  م.٢٠٠-ھـ١٤٢٠عمان  -ط : دار النفائس

 ? ? ??لفتا?   سابعا : ?لمجال

فتاوى إسالمیة ألصحاب الفضیلة العلماء الشیخ / عبد العزیز بن  -٧٢
والشیخ / محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت  ،ھـ١٤٢٠بن باز ت  عبد هللا
جمع  -ھـ ١٤٣٠ھـ والشیخ / عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرین ت ١٤٢١

 –ط : دار الوطن للنشر  –وترتیب : محمد بن عبد العزیز بن عبد هللا المسند
  ه.١٤١٥-١٤١٣الریاض 

ق وتعلیق د/ تنسی - قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي  - ٧٣
 -ھـ ١٣٨٨الطبعة الثانیة   –دمشق  –ط : دار القلم  -عبدالستار أبوغدة 

  .م١٩٨٨

تصدر عن منظمة المؤتمر  -مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي  -٧٤
  .م ١٩٩٠-ھـ ١٤١٠ - الجزء الثاني   -العدد السادس  -اإلسالمي بجدة 

  ثامنا : ?لقو?عد ?لفقهية

األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان لإلمام ابن نجیم  -٧٥
الطبعة األولى  -لبنان  –بیروت  -ط : دار الكتب العلمیة  -ھـ ٩٧٠المصري ت 
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  م.١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩
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 ٤٠٧ مقدمة

 ٤٠٩ الهاتف المحمول وآدابه المبحث األول :

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول في  المبحث الثاني :

 الصالة

٤١٥ 

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول  المبحث الثالث :

 ومسه بدون طهارة

٤١٩ 

حكم دخول الحمام بالهاتف المحمول وبه آيات  المبحث الرابع :

 قرآنية أو ذكر

٤٢١ 

حكم الكالم في الهاتف المحمول أثناء  المبحث الخامس :

 قضاء الحاجة

٤٢٥ 

حكم ضبط جرس الهاتف المحمول على آية  المبحث السادس :

 قرآنية أو آذان

٤٢٧ 

حكم وضع األصوات الموسيقية نغمات  المبحث السابع :

 للهاتف المحمول

٤٣٠ 

حكم كتابة القرآن في الهاتف المحمول بغير المبحث الثامن : 

 العثمانيالرسم 

٤٣٥ 

حكم قطع الصالة بحجة رنين الهاتف  المبحث التاسع :

 المحمول

٤٤٣ 

 ٤٤٤حكم شحن الهاتف المحمول من كهرباء  المبحث العاشر :
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 المسجد
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 ٤٤٥ حكم بيع جهاز الهاتف المحمول المبحث الحادي عشر :

حكم البيع والشراء عبر الهاتف  الثاني عشر :المبحث 

 المحمول

٤٤٧ 

 ٤٥٣ حكم الزواج عبر الهاتف المحمول المبحث الثالث عشر :

 ٤٥٨ حكم الطالق عبر الهاتف المحمول المبحث الرابع عشر :

 ٤٦٠  خاتمة

 ٤٦٢ مصادر البحث

 ٤٧٠ فھرس الموضوعات

 ? ? هد?نا لهذ? ?ما كنا لنهتد   لوال ?? هد?نا ?هللا?لحمد هللا ?لذ


