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الهاتفأدب

بمثنز؟آيخظتض

وعلىالله،رسولعلىوالسلاموالصلاةلته،الحمد

الذين.يومإلىبهداهاهتدىومنصحبه

علىفقهامخرجةالشرعية،الهاتفادابفانبعد:اما

ين،الآخرمعوالحديثوالكلام،والاستئذان،الزيارة،اداب

وصفته،الكلام،وجنسوالمكان،والزمان،المقداؤفي

عالش@غنصوفيالمعلو@عحكمفياومعلو@عوجميعها

والمحاسنالفضائل،قالمةفيتأتيأيضاوجميعهاالمطهؤ

الفضلعلىالمسلمحياةلبناءةالإسلاماليهادعاالتي

علىمبنيجميعهاثمالكريمة،العاليةوالأخلاقوالفضيلة،

بنبيشيوالئ@واللطف،الرفق
العظيمةالمباركةالشريعةهذه

شيءفيلايكونالزفقإن@اقال:أنه@ي@عنهثبتوقدمج@برو،

@ا.الاشانهشيءمنولاين@غالأزانه،

.9الخيركلهيحرمالرفقيحرم@امن:@دجمقولهأيضاوثبت

مسلم.@واهما



+
الهاتفأدب

به،والمتصلالمئصل،الطرفين:منمطلوبةادابوهي

الطالب،هولائهآكدةالمتصلجانبفيبعضهاكانن@@

فليجبؤةضعفموقفهففيغالبا،السائلمنقريبوالطالب

الادب.بحسن

ومن
عمارةوامثالهاالاداببهذالئحفيصارهنا

والتوادد،الإخاء،نشرعلىمبنيةالإسلام،فيالفاضلةللمدينة

وتنميةالامانة،صرعايةالعهد،وحفظالتعامل،وحسن

منالآدابهذهصارتفحفاالمفاسد،ودؤالمصالح،

الإسلام.مقاصد

الجملةفيكانتدنواحد،إثرواحدابيانهاليك@@

وأماكنهموأزمانهم،الناس،أحوالباختلافأحكامهاتختلف

مجاريهافيأمورايقذرالموفقواللبيبوقدراتهم،وأقدارهم،

ليسواالئاسإذمنهاةشيءفاتهلمنالعذرويلتمسالشرعية،

وحسنوالذوق،والتعفم،التعفل،فيواحدةمرتبةعلى

وهذاتذكؤفكرداذاتبضؤبصرإذامنوالسعيدالتصرف،

امهرثلاثةتدوينهاإلىدعانيمنها،صالحةجملةسياق

إخواني.منالثهشاءولمنلي،تذكرةلتكونالأول:،



الهاتفأدب

@
منالناستأذيكثرمحذصرينعلىالتنبيهالثاني:

بهما:الاخرينتعامل

داالسماعة@ارفعتإذاالمتصلسكوت
يتكلمحتى

المتصلإلأويضعالصوتيعرفأنفمابهالمتصل
غايةواثهعنم@والنهىمنه،التحذيرتوجيهويأتيال@فاعة،

الادب.سؤفي

وعلمه،المتكلمإذندونالهاتفيةالمكالماتوتسجيل

الامانة،فيتخؤنوهذا
الحياء.وضمورفي

البيجر-لما-النداءو@االتلفون-دا-الهاتف"أنوالثالث:"

"الجؤال:والهاتف

فيمهفادصراتكوناصبحت"،الالي
وتعطيوأسرعها،الشفوية،الاتصالوسائلاهمفهيالحياة،

فكمونحوها،مكالبقعبلاعناءالإيضاحفرصةالمتهاتفين
المطلوبوتلبيةوالمال،والوقت،الجهد،توفيرمنفيها

لاموروالسفربلوالإيابالذهاب،مشقةصرفعوقت،بأقصر
نعمه.علىالحمدفللهالهاتف،بواسطةتقضى

بيانها:فإلىشرعا،استعمالهادابببيانحقيقاصارلهذا



ول
الهاتفأدب

اولأ:الرقمصحة@

فيلاتقعحتىالاتصال،قبلالرقمصحةاولأمنتأكد
عبثا،غيركتشغلاومريضا،تزعجاونائما،فتوقظغلط،

اوبصرك،أماممكتوبرقثمتوفرأمرين:إلأبعدتتصلفلا
الهاتفرقمعلىإصبعكتضعولاذاكرتك،فيمنهمتأكدا

وقل:بالاعتذاؤفتلطفخطأحصلفإنالبصؤإلأوتتبعه

ثا.معذرةإ

منشيءيحصلحينمالاتنفعلبك،المتصلأيهاويا

"كلطالرقمفضلأ:"له:قلتدانولاتعئف،فتحفلمعذلك

عليهادخلتوقداثم،غيرفهوحقيقة،غالطاكانإنفإئه

شرعا.عليهلكولاسبيلالسروؤ

نفذهفقدالإيذاء،متعفداكانلان
سهم

ولكاللطف،

الوزروعليها3جؤا

غفليفزبالحمدإلأمنلماموبىإئهعننافل3

الاتصال:وقت@

أشغالاللناسانفاذكرالاتصالفيحاجةلككانإذا



الهاتفأدب

ماوالحالفهميراحة،نوموأوقاتطعام،أوقاتولهموحاجات،

حاجة.اولضريرةبالعذرمنكاولىذكر

حقبه:المئصلومثلهالمزارالشخصالشريعةمنحتولهذا

فيها.وهوالئاؤفيليسفلانالكذب:إلىاللجوءدونالاعتذاؤ

"لكنمأزكىهوف@رجعواأزجعوالكمتيلند@تعالى:إ@لنهقال

.(28الآية:النرزأسورة

العمل،ظروفمراعياالمناسب،الوقتتحريفعليك

ماومراعياومسؤوليات،واجباتمنعلبهوماأخيك،وارتباطات

وطعام.يراحة،نوم،أوقاتمنالبيتأهللدى

فيبالاستئذانوالصغارالارقاء،الشريعة،امرتكيفوانظر
العشاء،صلاةوبعدالظهيرفيوقتالفجؤصلاةقبلاوقات:ثلاثة

كماالاوتات،كلفيذانالاسم@عليهمفيجبالبالغونالاحراراما

5النورسورةفي 81-59).

ليلااهلهالمسافرالىقدومايليلا،الطرؤقعنيكفروونهى

منالرجللايقعحتىإعلامهم؟دون
عدممنيكرههماعلىأهله

أيضا.يزعجهمولئلايتخؤنهنم،ولئلانظافة،



@
تفلهااأدب

الوقتمراعياالتعامل،حسنوخمفوالخلاصة:

بانشراحفاقبلاخروقتإلىمنكاعتذرداذاالمناسب،

صدر

متبرم.غيرالبال،منعموأنتفانتظؤانتظؤقيل:لاذا

غيرفيهوهذا،الائصالوقتمراعاةوحكم@

والنهاؤالليلساعاتمدارعلىالمفتوحةالعامةالأماكن

حكمهم.فيومنللمسافرين،التأجيرودصرالفنادق،كإدارة

)ليسالاستئذان:آيةفيالاستثناءمنمستفادوهذا

واللهئكممناعفيهاغبرمسكونةبيوتاندخلواأنجناخعليكم

.(29الآية:النوؤأسورة@بمتموننبدوونمامابعلم

منكليقصدهاالتيالبيوتوهي
فيها،حاجةله

المنافع،ايالمتاعمنفيهالمااحدةدونباحدلاتختص

المسافرين.ونزلالفنادق،فيونحوه،كالمبيت

الانصال:دقات@

منحهسماعالطنعلىيغلببماوالوسط،الاعتدالالتزم

المتفقللحديثبثلاثهناالاتصالدفاتتحذولاالهاتف.



الهاتفأدب

لهيؤذنفلمثلاثااحدكماستأذن@اإذاقال:@@@النبيأنعليه

انالاستئذان،لحكمةالمبئنالآخرللحديثلماةفلينصرف

البصرإ.أجلمنالاستئذانجعلإئما"قال:جمصحاللهرسول

البخاري.رواه

المهاتفة.فيواردةغيروهذه

ومنالمهاتفلإيذاءدفعاوالمبالغةالإفراطاحذرلكن

وفعلوالعنف،الإثقال،أساليبمنوهذادازعاجهم.حوله،
ذهبتامرأةانومنهقديم،هذافيوالبلاءالمرؤعين.الطلمة

دقاالبابعليهفدقتتعالىاللهرحمهاحمدالإمامإلى

لهذا.مستنكراداالشرطدق@اهذايقول:وهوفخرجشديدا،

اللهرضيالصحابةادبوانظرإلى
إذالنبي-@ديهمععنهم

في:البخاريبالاظافير@واهالنبي-@ب@هأبوابيقرعونكانوا
في:القرطبيوعنه@ا،@اجامعهفي:والخطيبالمفردلماالأدب@ا

.(217/12):"لاتفسيره

البيوت،أبوابعلىالكهربائيالمنبهعصرنا:فيومثله

داطالة.لابعنفبلطففلتستعمل



لهاتفاأدب

ك

الاتصال:مذة5

فاحذرمقداؤمقالولكلمقالى،مقاملكلومقياسها:

والإثقال.والإطالة،والإملال،الثرثرة

ونهاية:بدابةالمئصلمنالئلام5

فبادرالهاتفسماعةرفعتفإذاالقادم،هوالمئصل@

الإسلامية:بالتحية
@ا

عليكمالسلام
@ا

الإسلام،شعارفهي

@إةلمجمحمدلامةشرفوهيوالسلام،الأمانومفتاح

سامعه.علىالجوابويجب

رضيربعي-فعنةالشريفةال@نةوردتوبهذا
عنه-الله

النبي-يخ@معلىاستأذنأنهعامؤبنيمنرجلأخبرناقال:

"لخادمه:جمروالنبيفقالألج؟افقال:بيتفيوهو

اخرج

عليكمالسلامقل:له:فقلالاستئذان،فعلمههذاإلى

فاذنأدخل؟اعليكم،السلامفقال:الرجل،فسمعهلا؟أدخلأ

داود.أبورواهفدخل.@لى@النبيله

علىالسلامالمهاتففليقذمالسلام،تقديمعلىفدذ

به.المئصليكلمهحتىولايسكتالكلام،



الإسلاميةالتحيةهذههجرهنا:عنهينهىومما"
النور".صباحالخيرصباحنح@إإلىعنهاوالعدولالمباركة،

بلفظ:المتهاتفينمنالمبادرةهنا:عنهينهىومما@ه

فرنسيةموئدة،لفظةفهيوافتوك،الناسافتاكولولألو،

ظفها.تقلصوقدةالعربياللسانباهايا@المولد،

استعلاماتبمبادرةالسعودية،الاتصالاتوفقتوقد

لماالهاتف@ادليل

نشرهذافيفحصلعليكم،السلامبقولهم:

الكريم.الإسلاميالأدبلهذاعظيم

عددبهاوفقكما
فييسخلونالذينالمسلمينمن

يهاتفهم.لمنرسائلهواتفهم

لتهوالحمدخيرا،الجميعاللهجزى
العالمين.رب

رفعتإذاالمئصلسكوتهنا:عنهينهىومما"

"السفاعة"
@الادبإخلالفيهوهذابه،المتصليتكلمحتى

من
لاتخفى.جهاتعئة

بالسلام.والقادم،المستأذن،بدءفيالسنةمخالفةمنها:

بالسلام،المبادرةفعليهالطالبهوالمتصلانومنها:



الهاتفأدب

+!

استقبالأ.أوطلبأفالكلام

وضمرإحساسهمأدبهم،ضعفمنبعضأنومنها:

لا؟أمموجود،أنتهلوالتعزف،الفحصيقصدولطفهم،

وهذافوضعها.المرادعرفنعم،وقلت:السماعة،رفعتفإذا

قبحالمرذول.التخؤنمنالئفخص
وخمبحالفعلة،هذهالله

وجل.عزاللهعلىوحسابهمفاعلها،

فقل:المتكلم؟منوقال:الهاتف،صاحباجابكإذا"

عنده.شخصكيعرفبمااوالفلاني،فلان

اناصديقه.أناانا.مثل:تعميةفيهبماالجوابواحذر

وهكذا.جاره.

رضيجابرعن
!@النبي-علىاستأذنتقال:عنهالله

رواهانا،.دزاناإ:@@النبيفقالأنا،فقلت:لماهذا؟@امنفقال:

كرهه.كأنهصزاد:داود،وأبومسلم،

العربيةالجزيرةقلبإلىتسزبماالمبهمالتعريفومن

فمافلان،أبوقال:المتكلم؟منله:قيلإذاالافاقيين،من

هذاعرفنا
علىالناسيعزفونأئهمالسلف،طريقةمن



الهاتفأدب

الفلاني.فلانالنسب:بجزالتعريفيكوندانمابالكنى،ذواتهم

بها.الطالبليدعوهميكتنونوكانوا

مقامقامتحتىبالكنية،يشتهرالشمخصلمماهذا

اللهرضيالصحابةفيومنهاالاسم،
ذزابوبكؤأبوعنهم،

رضيهانىء،ام
@لئه

عنهم.

الإخبارباسمه،عنيحجممنطبعفيتقعأنواحذر@

الادب،فينقصهذاففيالمراد،الشخصيجدلمإذا
انتومنالداؤاهللبالشغالدللاخرين،واستصغار

نفسه؟فيالقدرياعظيم

@
بالشلام:المهاتفةختم

بشعاركذلكفاختمهاالإسلام،بتحيةالمهاتفةبدأتكما

الإسلام:
@ا

السلام
لما

قالقال:عنهاللهرضيهريرةابيفعن

@@اللهرسول
فليسلم،المجلسإلىاحدكمانتهى"إذا@ه:د

دا.الاخرةمنباحقأولىافليستففيسلم،يقوم،انارادفاذا

داود.ابورواه



الهاتفأدب

الضوت:خفض@

@اخفضوالكلام:المحادثةفيالعامب3االزم

مسموعا،منخفضا،الهاتففيصوتكفليكنلاالضوت

مخافتا.ولالامزعجا،الأداء،متوسط

وفي
فيدرجتهمافيومنوالديك،معجئمادل@هذا

الشأن،ذيومعوالمكانة،القدر
السنفيدونكهومنومع

فتكسبمنزلة،عندكلهوأنالسرورعليهتدخلالقدؤأو

والمحبين.الأصدقاء

واحذرالحاجة،مقدارعنالصوترفعالاحذؤولذا

فيبه،سبحانه-الله-أذبكبماإخلالمنهمافكلالمخافتة،

@صوتكمن)واكضضلابنه:لقمانوصيةفيتعالىقوله

منفيهوكم9،،1الآيفلقمان،أسورة
لاينبغي،ماعلىدلالة

طريقةكانتوكمإليه،تتحذثلمناحترامكقلةومنه

مناوالمطلوبمنللحرمانسببأالمكالماتفيبعضهم

يثبتونالذينالهزلا"النفاخينطريقةو)حذر



همبغيضةتعاظمبنغماتالهاتفخلالمنشخصياتهم

والمرأة:الهاتف

فإنثبالقولفلتحذرالخضوعامرأة،المهاتفيناحدكاننل@

رضيالمؤمنينامهات@نبيهنساءنهىسبحانهالله
عنهنالله

الصحابةوحياةالنبوة،عهدفيوهنطامع،فيهنلايطمعاللاتي

رضي
الله

)ولاتعالى:فقالبالقول،يخضعنانعننهاهنعنهم،

قولامعروفاأوقلنمرض@قلبهفيالذيفيطمعبالقولتخضعن

عننهيهنانسواهن،بمنفكيف.(32الآية:الأحز@بم@أسورة

المؤمنين،يانساءاللهفاتقينأولى.بابمنالقولفيالخضوع

ترخيمبلاأي:الخيؤفيقولامعروفاوقلنبالقول،لاتخضعن

زوجها.تخاطبكماالأجانبالمرأةتخاطبفلاولاتمطيط،

الأجانبالرجالمعالكلامفيالاسترسالالمرأةولتحذر@ه

النفوس،وتأباهالشريعة،تنكرهبمامحارمها،ومعبلعنها،

علاقة.السامعنفسفيويحدث

عنالصوتولتحذررفع@ه
الكلام،وتمطيطالمعتاد،



+!
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اللينة،بالئبرةوتنغيمه،وترقيقه،وترخيمم@وتليينم@وتحسينه

الخاضعة.واللهجة

كانوإذا@@
سماعالزجلعلىفيحرمذلكعليهايحرم

شعرت@اذاالقرآن،بقراءةصوتهاكانولوبتلذذ،صوتها

يدعولماةمعهالكلامفيالاستمرارعليهاحرمبذلكالمرأة

الفتنة.منإليه

لماالزجل@اعلى:يتعئنوهنا

يرئبأنبيته،لأهلالراعي

المرأةتكونفلاالمحارم،وحفظوالئصؤن،السترعلىاموره

أحدوجودمعالهاتفإجابةيبادرإلىمنأولهي
من

منحالكلفيغيابهمحالفيولاتجيبالرجال،

حسبيراهبماأمرهاوليبهيوجههاحسبمابلالأحوال،

المعروف،فيوالطاعةال@معوعليهاوالمقتضيات،الأحوال،

المشافة.وتركالاصلح،صرعاية

منازلهم:الناسإنزال5

معكالمتكلممقامحسبالمهاتفةفيالادبلل

لاسيماالشأن،وذيوالقرابة،والقدؤالسن،فيومنزلته،



الهاتفأدب

العامل.العالم

عن
رضيعائشة

قال:لىجماللهرسولأنعنهاالله

داود.أبولما@واهمنازلهمالناسأنزلوا@ا

رضيالصامتبنعبادةوعن
@ك@علىاللهرسولأنعنهالله

ويعرفصغيرنا،ويرحميوقركبيرنا،لممنمئاليس"قال:

احمد.@واهلا.حفهلعالمنا

"الامرصرأس

ومنازل،رتمبفيهوالناسلما،الإسلام

حسب
والخفيفة.المغلظفوالبدعةوالمعصية،الطاعقع

ومقداربالتحية،تخصهم،معاملةفلهمالكفاراما

ذلك.إلىوماالكلام،

أوغيركبرياءمنالمسلمعزةفلتصاحبكوبالجملة،

معتبرشرعيحقهضمتنفيراو

منأقلحفاوتهفوجدتصاحبك،كلمكإذا@

فيلهوالتمسفتجفؤ،عليكيؤثرذلكفلاالمعتاد،

مااوأهم،هياخرىاهتماماتلديهفلعلالعذر،نفسك

الثه-رعاكالظن-بحسنفعليكحياته،صفووكذرمزاجه،غير



@
الهاتفأدب

جفوةأنهالابالوساوس،بالقرائنلديكتكؤنن@@

ثانية.الله-رعاكالنهل-خفيففكنةلاجلك

@
فيداركفيوانتبشخصلاتتصلانالادبمن

فعليكالأولاد،وضجيجالأصوات،اختلاطمنوسط

تحملكولاالمكرمات،ظهارالعورات،،وحفظبالتصون،

التبذل.علىالالفة

علىالضحبة،ومتانةايضا-الالفة-تحملكولا"

معاستمرائهإلىيجزكفإئهوالتبذل،والإسفاف،القهقهة،

به.تعرفلكفيصيرطبعاالاخرين،

الانتظار:شفل@

يشبغلهمنفمنهمنقيض:طرفيئعلىهذافيصارالئاس

فيهلاننلحرامفهذاونحوهما،اوموسيقىغناء،منبالفهؤ

معتبرا.

ونحوذكزاوبقران،الانتظارلحظاتيشغلمنومنهم

فيالتحكملأنةسؤغهلإهذافيالهدفنبلند@ذلك.

المقطععلىأوالكريم،القرآناياتعلى@فوسالوقوف



لهاتفاادب

قفققتققن@@

مرضيغيروقوف@فيقعممكن،غيرالحديث،منالمناسب

معالمنتظروليبقذاك،ولاهذافلا
السماعة

ولاهذا؟!فيضيروأيالحديث،يستأنفحتىساكتة،

يعودالذيالشعورمراعاةفيوالتعمقوالإيغال،للترف،داعي

بما

لكلتجعلأنالأمانقأوحفظالمصالحرعايةمن

فيهتعملالذيالمكتب-هاتفتشغلفلاوظيفته،هاتف

الاصل،هوهذاامورك،وتدبيرالخاصة،بشؤونكموظفا-

الاصلح.رعايةضابطها:أحوال،ذلكفيوللناس
غيرك:هاتفاستعمال+

فإنغيرك،لهاتفالاستعمالتركفياستطعتمااجتهد

التلالفبعدإفيهاتفهاستعمالفاحذرحاجة،الجأتك

ضيقمنولااليد،ذاتقليلمنالإذنتطلبولاباستئذانه،

متبرم.وهوذنيا4نفس؟



2ألأ
"@

الهاتفأدب

الذار:وأهلالهاتفلى

رأيتهاالبقاعتأفلت@اذا

وتسعدالرجالتشقىكماتشقى

بصيؤعاقل،رل،قوامةتحتالذيالبيتذلكسعيد

وضبطالتدبيؤبحسنموفقولاصخابطولاغليظ،غيرفأ

ومنوولد،زوجة،منالأهل
الشرعظلفيرعايته،تحت

المطفر.

الهاتف:فيندبيرهمنوكان

أهلها.منرجلالداروفيالهاتف،يدترفعلاالمرأةأن

الاتصال.فضولعنمحجوبونالأهلوأن

فاصبحذلكعلىأولادهونشأالهاتف،آدابلقنهموقد
الموروث.الأدبمنلديهم

الدارفيهاتفه@االمسبوه@االبيتصاحبومسكين

وكبار،وبنات،بنين،منلاقطكلك@فيواقعمبثوث،

واحد.منأكثرلقطهالهاتفجرسدقإذاوصغار،



الهاتفأدب

شققفتققن@@

تهاتفكانمامعهاسترسلتالمهاتفالمرأةكلمتذا@@

شرارالدارمنفييقعكمفيالفهطويلة،غيبهبعداوالد@

إذامنوالموفقيارحيم.يارحمنياكريموستركلطفكفاللهم

تبضربضرذاتذكؤ،ذكر

والمكتب:الهاتف@

أمناءتعليمات-فينظرت
والمدراءالمكاتبسر

طويلةتعليماتفيهافوجدتالتدريبيق@البرامجادارةلدى

ضيفترمسلمين،عربابنالايليقمماالعثاؤكثيرةالمشواؤ

وتركالتواضع،منالعالمفيللمسؤولينالقدوةمسؤولينافي

مباشرة.المسؤوللدىالهاتفيكونوانالحاجب،اتخاذ

موابعفيالمسؤلينخواصافاالعموم،وجهعلىهذا
فلاعامة،

يصفيحتىبواسطةالهاتفيكونإلأانيسعهم

الاتصالاتويصرفالاتصال،منفيمكنهمنها،المهم

ثانيةجهةإلىأصحابهايوخهانيمكنالتياوالغثائية،

المسؤول.ذلكإلىاللجوءدونمطالبهم،لإنهاء

عنالمسؤولابتعدوكفماالأصلح،رعايةهنا:والعمدة

(1)
)سكرتير(.الحادث:الموئدباللفظالمعبرعنهاوهي



1

الهاتفأدب

أنوحركبوأنجح،لهوأسعدأولى،فهوبهالةنفسهإحاطة

عمله.الثهيسدد

والمستمتي:الهاتف5

المفتي،علىيتصلالذيالمستفتيذلكطريقةجميلة

قائلا:

لا

اللهأحسنلدفي-وبركاتم@اللهورحمةعليكمالسلام

هو...سؤال،إليك-
لما

@اجزاكميقول:المكالمة،نهايةوبعد
وبركاضدا.الله@رحمةعلبكمالسلاموأثابكم،خبرا،الله

بلاالتحاياتطويلمنخاليةمختصرة،مؤذبة،طريقة

اخرلساثلالفرصةوتعطيطاثل،

هناماذالكن@
الأذايا:منيقعمفاهناوماذاالمحاذيزمن

يكونفقدالمفتي،لاختبارفقهالمفتعلةالأسثلة

فييأخذئمالجواب،وحضرالمسألة،بحثالمستفتي،

بعضيفعلهوهذاالمفتي،عجزليظهرةوالمحاخةالتعئت،

منبالتنفيرأ@واحهمشئعتالذين
فيهم.والوقوعالعلماء،

انتماءلمعرفةالمفتعلةالأسئلةأيضا:طريقتهمومن



لسؤالبهمالمغزرالمتدئنالشباببعضفيعفحونالمفتي،

موضوععنالمفتي
علىبدعق@صاحبأئهلهليثبتواكذاة

بينالسحيقةالفجوةدمايجادالغلؤفيالموغلمشربهم

أمة.اوشبابالعلماء

المفتين.اضطرابإثباتطريقتهم:ومن

اكثرسؤالالمستفتين:بعضمنالمؤذيةالمهاتفةومن

للترخص.طلباواحد،من

يلوتطوللاتصال،مناسبةغيرأوقاتفيوالإزعاج

طائل.بلاالسؤال

الفتوىهاتفغيرعلىالمفتي،علىوالاتصال

لها.المخضص

وهذافيهما،المفتيإذنبدونونشرهاالمهاتفة،وتسجيل

بيانها.يأتيخيانة،التصرف

الهاتف:لغةتغريب5

حفظبهاوالتكفمالإسلام،شعائرمنالعربيةاللغة

الدخولاتوكفالشعيرة،هذهحفظفيجبةالإسلاملشعائر



الهاتفادب

اللسانيأباهاالتية،المولدالألفاظتلكفاحذرولذاعليها،

العرب،لسانيفسدعماناهيةوالشريعةالإباء،أشذالعربي

بلغةوخلطهاوالأعجميين،الكافرين،بلغةالتعلقوعن

حضارةفيألفاظبضعةداليكالمسلمين،لسانالضا@

والعجم:الغرب،حضارةفييقابلهاعفاغناءوفيهاالعرب،

الأعجمياللفظالعربياللفظ
لمسزةاأو:تف،لهاا

فقسأو:قطلاأو:سل
(3)

الثنضتجهاز

عليكمالسلامبلفظ:ابدأ

الئصئت

هلوألؤبلفظ:لا

المنعش:الهاتف@

منلاسيماالزحم،فيهتصلالذيهو
بهوتسقيقطعك،

الجاسرحمدةالشيخمنتعريفهوهذا(2)اراه.هكذا(1)

مجمعتعريب(3)
منوهواللغة،

الفزخ.منهاخرجإذاالبيفة،فقستيقال:فقى،مادة:



الهاتفأدب

منوبينبينكالإخاءشجرة
اللهشاء

منتعرفهممن

وقضاءبالخيؤوالبشارةالشرعيقعالتهانيفيالمسلمين،

إخوانك.حوائج

عنوالسؤالله،والدعاءالمريض،علىالسلاموفي

مرضه.عنمفصلاالمريضسؤالواحذرإملال،بلاحاله

فيفكمنحوه،أومال،اوبقريب،مصابمواساةوفي

المصاب.تسليةمنالمواساة

هذهإلىالخطىنقلسئةعنالمهاتفةولاتحجبك

الزيارة.عنالحالبكتقصرحيثولكنالفضائل،

مقدرةخفيفة،والمصابالمريضزيارةكانتذال@

الهاتفيةالمكالمةفلتكنالخطبتين،بينالخطيببجلسة

لاتخفى.حالىفلهبكيأنسومنالاصل،هوهذاكذلك.

ية:المؤبالمهاتفة@

حرام.حرماتهوهتكحرام،وتخؤبلأحرام،المسلماذئة

ماالاذاياهذهومن
ومنها:المهاتفة،فييقع



@
الهاتفأدب

المضاعفة:الخيانة(1)

يسخلانالخياطعويبغضالامانةيرعىلايجوزلمسلم

دينيا،الكلام:نوعيكنمهماوعلمه،إذنمعدونالمتكفمكلام

مجرىجرىومامالية،أوعلمية،مباحثةأوكفتوى،دنيويا،او

ذلك.

رضيالانصاريعبداللهبنجابرحديثمنثبتوقد
الله

فهيفالتفتالزجلالزجلحذث@إفاقال:لجروالنبيأنعنه
والترمذي.داود،وابواحمد،@ا@واهنةاما

ومعنى:
بالقرالن:المتكلمحالمنظهرأي:"التفت@ا

فتكوناحاحديثهلايسمعانوشمالايمينابالتفاتهحذؤ

فإنإئاها،اودعكامانةبهاصاحبكحدثكالتيالكلمة
إلىالامانةأذىإذالله؟امرخالففقدغيرمأبهاحذث

إذكتمهاةعليهفيجبالظالمين،منفيكونأهلها،غير
جوامعمنوهذاقالوا:بالنطق،استكتامهبمنزلةالتفاته

ادابعلىالحملمنالوجيزاللفظهذافيلماةالكلم

والتحذيرالوفىوحفظالسؤوكتمالصحبة،وحسنالعشرقا

.1/339للمناويالقديرفيض(1)



الهاتفأدب

لايخفى.ماللشنانيةالمؤ؟الإخوانبينالنميمةمن

فيجاء
"

وهوالشزخيانةلاإفشاءللغزالي:الإحياء"-

إضرار@ا.فيهكانإذاحرام،

إظهارمنأقبحغيره،سزالرجلإظهارالما@ردي:وقال

لأنهةنفسهسز
مؤتمنا،كانإنالخيانةوصمتين:بإحدىيبؤ

أوفيه،استويافيماالضررفأمامستخبرا،كانإنوالنميمة،
معلوم.فيهاوهومذموم،فكلاهماتفاضلا،

الإنسانيلقيماأحدهما:ضربان:الشزالزاغب:وقال
اكتملغيرك:كقولكلفظا،إفاوذلكيستكتم،حديثمن
انفراده،حالالقائليتحزىأنوهوحالا:فاد@لك،أقولما

وهومجالسه،عنيخفيهأوصوته،خفضأويورده،فيما

انتهى.الحديث.هذافيالمراد

مكرفهذاوعلمم@إذنهدونمكالمتهسخلتفإذا

للأمانة.وخيانةوخديعة،

هذهنشرتن@@

الأمانة.وهتكالتخؤن،

فيزيادةفهيللأخرين،المكالمة



@
الهاتفأدب

المكالمةنصفيالتصزفالثالثة:فعلتكفعلت@ان

إخراجا-اوإدخالاذلكونحووتأخيؤوتقديم،بتقطيع،

امعلىوتسقطمضاعفة،الخيانةترتديفالاندبلجة-
خائن.علىمأسوفغير"الخبائثدزامفي:رأسك

لماالتسجيل"ضعفولذا
والحكمالإثباتحجمةعن

القرائن.رتبةإلىقضاء

غيراوهاتفية،المكالمةتسجيلانوالخلاصة:"

فيوجرحةوخيانقعفجوؤذنه،دالمتكلمعلمدونهاتفية،
والادب،والخلق،الذين،فيالضامرونإلأولايفعلهاالعدالة
ولاالله-عبادالله-فاتقواذكركماتضاعفتإنلاسيما

بإخوانكم.تغد@واولااماناتكم،تخونوا

الئنالت:جهاز)ب(

بعضهافيوصلمبلغا،ومخترعاتهاالحديثةالتمنيةبلغت

إهدارها.فياستغلالهأوالإنسانبكرامةالفعبحذ

ماومنه:
جهازالتنصت،باستعمالالناسمنفزدبهيقوم

ليلهساعاتويقضيالمغطاة،غيرلاسيماالمكالمات،ونقل



الهاتفأدب

دونبينهمومايجريالناس،أحاديثعلىالفرجةفيونهاره

منهبم،علم
أمالمتهاتفين،عرفسواءلايجوؤمحرموهذا

يعرفهما.لمامأحدهما،

أنعنهما-اللهرضيعباس-ابنحديثمنثبتوقد

وهمقومحديثإلىاستمع@امنقال:يك@ي@هالنبي
كارهونله

الانكاذنيهفيصمث
فيالبخاري@واه."القيامةيوم

في:ونحوهصحيحه،
المفرد".الادب@ا

ذادالزمن،تخالاهمرضااظنهاكنتالمعاكسة:)جأ

محارمتت@عفيالشفهاء،فعلاتمنتتوالىبالشكوى

بالمكالمة،فيستجرونهندورهن،عقرفيالمسلمين

السافلة.والمعاكسة

ال@فلةومن
ةالراعيغيبةمستغلاالبيوتعلىيتصلمن

نوعوهذاسفالته.إلىيستدرجهمنيجدعفهفرصةليتخذها
البخاريفيما@واهقال-لجبد@:وقدإليها،سبيلأوالخلوة،من

عنكم.الأجنبياتاي:النساء@اعلىوالدخولومسلم:إإئاكم

حريوفاعلهوجناح،ثمدحرام،حرام،الله،وأيمفهذا



بم
الهاتفأدب

كرامته.وجهتلؤثعقوبةبهتنزلأنعليهفيخشىبالعقوبة،

تعالى:اللهرحمهالشافعي-للإمامينسبومما

أقرضتهفإندينالزنىإن

فاعلمبييكأهلمنالوفاكان

الناراهلخزيومنالعاؤمنبالثهنعوذ

الضماناتويوفرالأسباب،يبذلأنالداؤرلثوعلى

الاسباب:هذهومنوالسفهاء،العابثين،منمحارمهلحماية

@االهاتف@ايكونأن

الركابةعنهتغيبلامكان،في

منعمعالبيتية،
فيخاضةالئماؤفيالهاتفأجهزةتعدد

الرديتولىمنبيته،أهلمعالراعيينظموأنالبنات،غرف

المتصل،معالاسترسالوعدمالرد،وادابالهاتف،على

محبيعلىلايخفىمماوهكذا
والكرامة.العفة

الاتصال:سعار)د(

الاتصال،سعارصيبكلإحتىالمهاتف@فضولاحذر

يدنينومته،منرأسهيرفعحينفمنبم@مصابمنفكم



مذكرته
(1)

وغيره،نفسه،فيشغلافه،ثدييلئقمكالطفلولا

عنصحيراخزإلىمكتبومنداؤدارإلىمنالهاتف،عبر

غيره.علىبالاذىويلقينفسه

لناوليس
وننصحهمبالعافية،إلاالدعاءحديثهؤلامع

منوضعهمبمعالجة
الفضول.هذا

الإزهاب:هاتفالأ

وانخافته،"المسلم،ترويعمنالئرهيبال@نةفيثبت

خافته،"ترويعه،
فعنالعظيم،والظلمالذنوب،كبائرمن

لايحل9قال:لى@@هآ@اللهرسولاصحابمنرجال

عندونحوهداود.وأبواحمد،مسلما@ا@واهيروعانلمسلم

ونحوهعنهما-الثهرضيبشير-بنالنعمانحديثمنالطبراني

رضيعمر-ابنحديثمنالبزاؤلدىأيضا--
عنهما-الله

ةبحديدةالمسلمإلىالإشارةعنالئهينبتكما

لترويعه،ةإليهالمخيفةالنظرةعنالنهيصحردلاخافته،

فيهبحتتقلبمننكمالمرهب@المهاتفةفكذلكلاخافته،

(1)
)نوتة(.الحا@ث:الموئدباللفظالمعبرعنهاوس



+
الهاتفأدب

حياةإلىادميتهفتحؤلتوالحسد،والحقد،الغل،من:أدواء

اخرعلىنفسهفييجدانفماعقوؤوكلبضارية،سبعئة،

وتمنياليه،الشزصاللإال@بل؟اقذرويسلكإلأوجدأفي
نعمته.وزوالزواله،

الفاجؤفيتصلالهاتفي،والإرهابالإخافةمسلكومنه

منفيذكرلهمستنكرا،صوتامتقفصامجهول،هاتفمن

ماوالإخافة،الثرويع،انول
ويؤئرمضجعمعيقض@انعسى

سالب.بأيعليه

لحظته،فياللهيعاقبهأنحري،العقوؤالكلبوهذا

العقوبةفتصيبهغافل،عنهاوهوبليلإليهتسريدعوةصرلث

دال@.عقرفي

وعاقبته.الظلممنبالئهنعوذ

@
تكونأنالفاجؤبهذاالمبتلىائهالكونصيحتي

الإرهابيالاتصاللهذاتلقيفلاالجنان،ثابتالجأش،رابط

الشيطان،منوالحلمالرديئة،كالاحلاموأئهبال،افيالمفتعل

منبالئهفاستعذالإنس،شياطينمنوهذاالعبد،بهيخيف

ينتممبأنعليهبالذعاءتعالى-الله-إلىوتوخهشزم@
الله



الهاتفأدب

@@

منعليهمنم@
يستحق.ماالله

الوهميئ:الهاتف)هأ

انويحبونالعظمة،هئميحملونافرادالجماعةفي

قال:يك@بروانهالنبيعنصخوقديفعلوا.لمبمايحمدوا

"

يحر@ا.ثوبيئكلابسيعطلمبماالمتشبع

الوهمية،المهاتفةيجريمنالعراة،المهاتفينومن

واليساؤوالجاهالقدرةذوياووالمكانق@القدؤذويلبعض

الذيذاكانهعلىبه،يتصلانخواضه،بعضيسزإلىاو

بالاهتمامعند@الحاضرينيوهمالمسكينفترىيشارإليه،

ليبحنالمقامات،لهذهوالحركاتالعبارات،وبعضالبالغ،

لاهايقول:كانهالمستوى،رفيعمرموقشخصللحضورأنه

@ا.فاعرفونيذاانا

مكذوب.وهميئاتصالوهو

عجبا.ذلكمنغيريوشاهدشاهدتوقد

"لف@أماالمطهزالشرعلسانفيالجايىهواللفظهذا(1)

الشغب(وأالمجتمع(
في:بينتهلمافغيرمرضيينالمعنى-هذافي-

المناهي،.معجمو"المواضعةأ"



با
لهاتفاأدب

تخفىأنوقلعراة،انهماولئكيعرفأنوالمهم

سبيلهم.المسلمأئهاتسلكفلاحالهم،

وجود:بفة،الطينزادوقد
فبعضالبيجر-النداء"-"

جيبه:فييحملأنهلاتحشالناس
تصزفه،لحسنالنداءلماة@ا

لكنلظاهرة،ومصلحتهنفعهلانعاقل،حهزةفيفهو

بعضمنيظهؤفيمادا)الئفاخينبعضمنالشكوى

الفضائل.واهبوسبحانالسخيفقعوالفعلاتالتصرفات

عالمناإلىيصللم)النداءلافإنلاالئفاخ@اأئها:رسلكوعلى

واكتسبابتذل،أنبعدإلأرابع،منبعدهليسالذيالثالث

في:كماالتقردا@انداءاسم:
التققرقبةفييعفقإذداةاليابان@ا

النداءلهايضربحلبهاإرادةوعندالحلوب،
فيوهي

لتحلب.أدراجهاةفتعودالمرعى،

المسلمعلىالهاتف،استعمالادابمنجملةهذه@

يجبالتيوالمحاذيزالمناهي،منومجموعةبها،التحفي

وهياجتنابها،
الاحكاموأفايذكزلممفاغيرهاعلىتدذ

فيالعقودكإجراءالاخرىالفقهئة
الحديثة،الاتصالاتهذه

قاموقدالعصؤفقهاءمنعددلدىمفضلةأحكامفلها



وأصدرمنها،عددبدراسةالذوليأ،الإسلافيالفقه)مجمع

بجئه.السادسةدصرتهفيوذلكاللازمة،القرارتفيها

لئهوالحمد
العالمينرب

ابوبكر

1 6 / 1 / 4@.

في
@النبيمدينة

@@@
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الفهرس

الهاتفأدب
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اولاالرقمصحة
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حمص
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1الناسإدرال 8 0 0

الانتظارشغل



الهاتفأدب

هاتفاستعمال

ثففققققف@@
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لمستفتي.وات@لهاا
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2الهات@.-...........---......-.لغةتعريب

2المنعشالهاتف

2المؤدية...--،........---المها-لفة 7 0 0 0
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المضاعفة-.....-.--0082الخيانة(1)

التنالت....-...........--.-0003جهار)ب(

3.------...-@المعاكسة.....-....--)ج@

الاتصال.سعار)د(

3الإرهابهاتف)و(
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