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األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتماعي -سناب شات -



املستخلص  :يتناول البحث أحكام برنامج "سناب شات" الفقهية الذي يعتبر أحد أهم وسائل التواصل االجتماعي وأكثرها انتشا ار  ،والحاجة
ماسة لمعرفة كيف يستفيد منه المسلم بما يحقق الفائدة المرجوة ,بما ال يؤدي إلى الوقوع في مخالفة ألحكام الشريعة ويهدف البحث إلى

تحقيق مفهوم " سناب شات "واألحكام المتعلقة باختراقه ,واستخدام خاصية الفلتر وشراء المتابعين وحكم النكاح والطالق والمحادثة المباشرة
بين الرجل والمرأة من خالله ,واتبعت المنهج التحليلي في بيان ما يحتاج إلى توضيح من مصطلحات البحث  ,وبيان الحكم الفقهي لكل

مسألة وانتهى البحث إلى أن برنامج "سناب شات" تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة ال يجوز اختراقه
واالستيالء عليه والشراء المتابعين لقصد الشهرة ,ويجوز استخدام خاصية الفالتر والنكاح والطالق من خالله ومحادثة الرجل للمرأة وعكسه,
واليجوز التشهير باألشخاص والهيئات العامة من خالله بقصد السوء واإلضرار
الكلمات المفتاحية :األحكام الفقهية ,سناب شات
Abstract: The research deals with the provisions of the jurisprudence "Snapchat" program, which is
considered one of the most important and most popular social media, and the urgent need to know how a
Muslim benefits from it in order to achieve the desired benefit, in a way that does not lead to a violation of
the provisions of Sharia. The research aims to achieve the concept of "Snapchat And the provisions related
to its penetration, the use of the filter feature, the purchase of followers, the ruling on marriage and divorce,
and direct conversation between men and women through it, and followed the analytical approach in
explaining what needs to be clarified from the search terms, and the statement of the jurisprudence of each
issue, and the research concluded that the "Snapchat" program has just applied Social link to record,
broadcast and share picture messages is not permissible to penetrate and seize it and to buy followers for
the purpose of fame, and the property of filters, marriage, divorce through it may be used, and the man can
talk to the woman and its opposite, and it is not permissible to defame people and public bodies through it
with the intent of abuse and harm
Key words: jurisprudence, Snapchat

املقدمــة

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :أحدثت التقنية الحديثة تطو ار هائال في كافة
مجاالت الحياة التي يتعايش معها االنسان خاصة في مجال التواصل االجتماعي بين البشر  ,إذ المتأمل حديثا يدرك أن التواصل بين الناس
لم يعد مقتص ار على الرؤية الشخصية من خالل تبادل الزيارات المنزلية أو حتى مجرد مكالمة عبر الهاتف  ,وإنما تطور األمر ليصبح
تواصل الشخص مع غيره في أي وقت يشاء وأينما كان  ,ليس هذا فحسب بل ومعرفة أحوال المجتمع والتفاعل معه أيضا ,وهذا النمط من
التقنية أطلق عليه ما يسمى بشبكات التواصل االجتماعي والتي تشمل على سبيل المثال " تويتر ،فيس بوك  ,سناب شات"وغيرها

وهذه الشبكات االجتماعية أصبحت واقعا يتعامل الناس بها ,ويتفاعلون من خاللها ولذا كانت الحاجة ماسة لمعرفة كيف يستفيد منها المسلم
بما يحقق الفائدة المرجوة ,بما اليؤدي إلى الوقوع في مخالفة ألحكام الشريعة  .ولذا تظهر أهمية دراسة وسائل التواصل االجتماعي من
الناحية الفقهية وبيان ما يجوز وما اليجوز شرعا في حال استخدامها  ,إذا المسلم مأمور باتباع شرع هللا والبعد عن مخالفة أمره سبحانه .

ولما كان برنامج التواصل االجتماعي " سناب شات " أحد وسائل التواصل التي يكثُر استخدامها بين الناس ,والشتمالها على تقنيات مباشرة

وحديثة في التواصل ,كانت هذه الدراسة البحثية لبرنامج " سناب شات " واسميتها " األحكام الفقهية لبرنامج التواصل االجتماعي "سناب

شات "

الدراسات السابقة:

من خالل اطالعي والبحث في فهارس المكتبات العامة والتصفح عبر شبكة المعلومات لم أجد بحثا يتعلق باألحكام الفقهية لبرنامج "سناب
شات"

أهمية البحث

تتمثل أهمية بحث(:األحكام الفقهية لبرنامج "سناب شات" ) في كون برنامج "سناب شات" من برامج التواصل االجتماعي الشهيرة الكثيرة
االستخدام وفيه من التقنيات المباشرة بالصوت والصورة بين الناس رجاال ونساء ,ولذا كانت معرفة المستخدم له ما يجوز وما ال يجوز له

شرعا في حال استخدامه أهمية كبرى.
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مشكلة البحث



تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة التالية :
1ـ ما مفهوم برنامج " سناب شات " ؟

2ـ ما حكم اختراق حساب "سناب شات"؟
3ـ ما حكم استخدام الفلتر في حساب "سناب شات"؟
4ـ ماحكم شراء المتابعين في حساب "سناب شات" ؟
5ـ ماحكم النكاح والطالق من خالل حساب "سناب سات"؟

6ـ ما حكم المحادثة المباشرة بين الرجل والمرأة من خالل حساب "سناب شات"؟
7ـ ما حكم التشهير بالغير من خالل حساب "سناب شات" ؟

أهداف البحث

يسعى هذا البحث لتحقيق جملة من األهداف والغايات ،منها:
1ـ بيان مفهوم " سناب شات "
2ـ حكم اختراق حساب "سناب شات"
3ـ حكم استخدام الفلتر في حساب "سناب شات".

4ـ بيان حكم شراء المتابعين في حساب "سناب شات".
5ـ بيان حكم النكاح والطالق من خالل حساب "سناب سات"
6ـ بيان حكم المحادثة المباشرة بين الرجل والمرأة من خالل حساب "سناب شات".
7ـ حكم التشهير من خالل حساب "سناب شات"..

منهج البحث

سلكت في هذا البحث المنهج اآلتي:

1ـ بيان التعاريف والمفاهيم التي تبين المراد من المسألة إذا كانت الحاجة لبيان ذلك؟

2ـ عند عرض المسائل الفقهية فإن كانت محل اتفاق ذكرت االتفاق ,وإن كانت المسألة من مسائل الخالف ،فأسلك فيها المراحل اآلتية :
أ -تحرير محل الخالف ،إذا كانت بعض صور المسألة محل اتفاق ،وبعضها محل
خالف.
ب -ذكر األ قوال في محل النزاع ،مع نسبة كل قول إلى قائله ،موثقا من المصادر األصيلة ،كل بحسب مذهبه.

ج -أتبع ذلك باالستدالل لكل قول مع توجيه األدلة ،وذكر ما ورد عليها من مناقشة أو اعتراض ،وما قد يكون جوابا عنها.
د -وأختم بذكر الترجيح؛ فأرجح ما يظهر لي رجحانه ،على ضوء ما سبق من
التوجيه والمناقشة ،مع ذكر سبب الترجيح .
 -3انتهجت في توثيق اآليات واألحاديث المستشهد بها في البحث النهج اآلتي:
أ -ذكر موضع اآلية المستشهد بها من كتاب هللا تعالى مع ذكر السورة ورقم اآلية.

ب -تخريج األحاديث التي ترد في ثنايا البحث عن مصادرها األصيلة ،فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو

إليهما أو إلى أحدهما ،فإن لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأقوم بالعزو إلى المرجع مع بيان درجة صحة الحديث .

خطة البحث

قسمت البحث إلى المباحث التالية:
المقدمة  :وفيها بيان أهمية الموضوع،والدراسات السابقة ,ومشكلة البحث ,وأهدافه ,وخطته.

المبحث األول  :التعريف ببرنامج"سناب شات"

المبحث الثاني :حكم اختراق حساب "سناب شات"
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وفيه مطلبان:



المطلب األول :تكييف اختراق حساب"سناب شات" بمسألة الغصب.

المطلب الثاني :تكييف اختراق حساب"سناب شات" بمسألة إتالف حق الغير.
المبحث الثالث :حكم الفلتر في برنامج "سناب شات"
وفيه مطلبان:

المطلب األول :حكم تغيير خلق هللا.
المطلب الثاني :حكم استخدام الفلتر في برنامج"سناب شات"
المبحث الرابع :حكم شراء المتابعين في برنامج "سناب شات"
المبحث الخامس :حكم النكاح من خالل برنامج "سناب شات"

المبحث السادس :حكم الطالق من خالل برنامج ""سناب شات"
المبحث السابع :حكم متابعة الرجال للنساء في برنامج "سناب شات" والعكس

وفيه مطلبان :
المطلب األول :حكم إضافة الرجل للمرأة في برنامج "سناب شات" والعكس
المطلب الثاني :حكم محادثة كل من الرجل والمرأة لآلخر في برنامج "سناب شات" مباشرة مع الصورة .

المبحث الثامن :حكم التشهير في برنامج "سناب شات"
وفيه مطلبان:

المطلب األول :مفهوم التشهير في برنامج "سناب شات"
المطلب الثاني :حكم التشهير في برنامج "سناب شات"
الخاتمة :ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث ،والتوصيات.
وأسأل هللا اإلعانة والتوفيق والسداد .

املبحث األول
التعريف بربنامج "سناب شات"( :سناب شات) لفظ مركب باللغة اإلنجليزية وهو ) .)snap-chatوهو يتكون من كلمتين:

إحداهما :سناب ( )snapومعانيها بعد الترجمة :اختطاف ،ورسم ،وصورة ،ولقطة مفاجئة (فوتوغرافية) ونحوها من المعاني التي تدل على

مفاجأة أو بسرعة وحركة خاطفة أو على غير توقع.
حدوث شيء
ً
()1
والثانية :شات ( )chatومعناها :المحادثة والدردشة.

وأما بيان مفهوم سناب شات باعتباره مصطلحا ولقبا" :فهو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها

السيد :إيفان شبيغل والسيد :روبرت مورفي ،ثم طلبة جامعة ستانفورد .وعن طريق هذا التطبيق ،يمكن للمستخدمين التقاط الصور،

وتسجيل الفيديوهات  ،وإضافة نص ورسومات ،وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين .ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو
المرسلة على أنها "لقطات" .يعين للمستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى عشر ثو ٍ
ان ،وبعد ذلك سوف يتم حذف

الرسائل من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات ،وهذا التطبيق يتميز باللون االصفر في كافة اعالناته ودعاياته.

()2

املبحث الثاني
حكم اخرتاق حساب "سناب شات" يقصد باختراق المواقع والصفحات أو الحسابات الشخصية دخول شخص ما إلى مكان افتراضي موجود
على الشبكة العالمية أو حساب شخصي موجود على موقع من مواقع التواصل االجتماعي وغيره ال يملكه وليس مأذونا له بذلك فيقوم

بالتصرف في جميع البيانات التي يحتويها ويسرق المعلومات الشخصية وينتهب الخصوصيات الذاتية ويمنع المالك األصلي لهذه المواقع
والصفح ات والحسابات من التصرف فيها ،ويفعل ذلك بقصد التملك أو مجرد االستعمال أو العبث والفضول ,أو إلحاق الضرر بإتالف
المواقع أو الحسابات أو غير ذلك من األسباب)3( .ومن تلك الحسابات التي تتعرض الختراق المخترقين حساب موقع التواصل االجتماعي
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أي حساب من حسابات سناب شات فأحيانا يستولي عليه ويتصرف فيه حسب ما يراه ويمنع المالك
(سناب شات) فيأتي المخترق إلى ّ
األصلي من التصرف فيه واالنتفاع به ،وأحيانا يتلف ذلك الحساب.

فيتبني من ذلك أنه ميكن تكييف اخرتاق حساب "سناب شات" فقهيا مبسألتني:
أوالهما :مسألة الغصب.

واألخرى :مسألة إتالف حق الغير.

يتم بيان حكم اختراق حساب سناب شات من خالل ذكر هاتين المسألتين بشيء من التفصيل في مطلبين:
فلذا ّ
المطلب األول :تكييف اختراق حساب سناب شات بمسألة الغصب.

والمطلب الثاني :تكييف اختراق حساب سناب شات بمسألة إتالف حق الغير.

املطلب األول تكييف اخرتاق حساب "سناب شات" مبسألة الغصب
وفيه مسألتان:املسألة األوىل :تعريف الغصب لغة واصطالحا:

أوال :تعريف الغصب لغة:

الغصب في اللغة :أخذ الشيء ظلما ،ماال كان أو غيره.

()4

وقال ابن منظور :الغصب :أخذ الشيء ظلما ،غصب الشيء يغصبه غصبا ،فهو غاصب ،وغصبه على الشيء :قهره ،وغصبه منه.

()5

ثانيا :تعريف الغصب اصطالحا:

هو االستيالء على حق غيره قه ار بغير حق.

()6

والمقصود ب «حق غيره» أي سواء كان ماال أو اختصاصا.

()7

المسألة الثانية :تكييف اختراق حساب "سناب شات" بمسألة الغصب

المخترق لحساب سناب شات قد يقصد باختراقه التملك واالستيالء عليه بغير حق ،وهذا غصب ،والغصب محرم بالكتاب والسنة واإلجماع.
أوال :الكتاب:

 .1قول هللا تعالى" :وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون".

()8

وجه الداللة :الخطاب بهذه اآل ية يتضمن جميع أمة محمد صلى هللا عليه وسلم ،والمعنى :ال يأكل بعضكم مال بعض بغير حق ،فيدخل في
هذا :القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق ،وما ال تطيب به نفس مالكه ،أو
حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه.

()9

 .2قوله تعالى" :يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم
رحيما".

()10

وجه الداللة :اشتملت اآلية على تحريم التسالب والتناهب ،وأكل أموال الناس بالباطل وأكل المال بالباطل على وجهين ،أحدهما :أخذ المال
بغير رضا المالك كالغصب والتعدي وغير ذلك واآلخر :أخذه برضا على وجه محظور كالقمار وأجرة المالهي والغناء والنياحة وثمن الخمر

والخنزير وما أشبه ذلك.

()11

ثانيا :السنة:

 .1عن أبي بكرة رضي هللا عنه قال :خطبنا النبي صلى هللا عليه وسلم يوم النحر فقال" :إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم

هذا ،في شهركم هذا ،في بلدكم هذا".

()12

وجه الداللة :أن في الحديث داللة واضحة وصريحة على تحريم التعدي على أموال وحقوق الغير وما دل عليه واضح في باب الغصب

()13

 .2وعن أبي ذر رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم فيما روي عن هللا تبارك وتعالى أنه قال" :يا عبادي إني حرمت الظلم على
نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا".

()14

وجه الداللة :أن هللا سبحانه وتعالى حرم الظلم والغصب ظلم وعدوان فهو حرام.

()15

ثالثا :اإلجماع:أجمع الفقهاء على تحريم الغصب واالعتداء على حق الغير.
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قال مجد الدين ابن مودود الموصلي الحنفي" :وعلى حرمته (الغصب) باإلجماع ،وهو من المحرمات عقال؛ ألن الظلم حرام عقال على ما

عرف في األصول".

()16

وقال اإلمام أبو الوليد ابن رشد الجد " :التعدي على رقاب األموال ينقسم سبعة أقسام ،لكل قسم منها حكم يختص

به .وذلك كله يحرم بالكتاب والسنة وإجماع األمة وهي أخذ األموال على وجه الغصب من غير حرابة ،أو على وجه االختالس ،أو على
وجه السرقة ،أو على وجه الخيانة ،أو على وجه اإلدالل ،أو على وجه الجحد واالقتطاع )17( ".وقال أبو الحسن علي الماوردي" :واألصل في
تحريم الغصب وحظر األموال الكتاب والسنة وإجماع األمة)18(".وقال ابن قدامة الحنبلي" :أجمع المسلمون على تحريم الغصب في

الجملة)19(".وقال البهوتى الحنبلى" :الغصب حرام إجماعا)20(".فإذا ثبت أن الغصب محرم بالكتاب والسنة واإلجماع وهو االستيالء على حق
الغير بغير حق فال يجوز اختراق حساب سناب شات بقصد التملك واالستيالء عليه ألنه اعتداء واستيالء على حق الغير بغير

املطلب الثاني تكييف اخرتاق حساب "سناب شات" مبسألة إتالف حق الغري
وفيه مسألتان:المسألة األولى :تعريف اإلتالف لغة واصطالحا:

أوال :تعريف اإلتالف لغة :من (تلف) التاء والالم والفاء كلمة واحدة ،وهو ذهاب الشيء ،وأتلفه :أفناه)21( .وقال ابن منظور :التلف :الهالك

والعطب في كل شيء.

()22

ثانيا :تعريف اإلتالف اصطالحا :هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة)23( .والفقهاء يذكرون اإلتالف غالبا
ضمن مسائل الغصب بناء على أنه نوع من أنواع الغصب أو أمر يحدث بعد الغصب)24( .واإلتالف سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب كل

واحد منهما اعتداء وإضرار.

()25

المسألة الثانية :تكييف اختراق حساب "سناب شات" بمسألة إتالف حق الغير

المخترق لحساب سناب شات قد يقصد باختراقه إتالفه وتدميره وهذا اعتداء على حق الغير وإضرار به وهما محرمان،
الكتاب والسنة واإلجماع.

وأما الكتاب :قول هللا تعالى" :وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين".

()26

ويدل على ذلك

()27

وجه الداللة :أن هللا عز وجل نهى عن االعتداء والنهي يقتضي التحريم.

وأما السنة :عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى أن ال ضرر وال ضرار.

()28

وجه الداللة :دل الحديث على أنه ليس ألحد أن يضر صاحبه بوجه وال الثنين أن يضر كل منهما بصاحبه

()29

وهذا هو نص الحديث ,ومعناه قد جعله الفقهاء قاعدة فقهية جليلة من القواعد الفقهية الكلية الكبرى المتفق عليها تندرج تحتها كثير من القواعد

والضوابط وعدد غير محدود من المسائل الفرعية)30( .وقد وقع اإلجماع على تحريم إلحاق الضرر ،قال ابن العربي" :والضرر ال يحل
بإجماع".

()31

املبحث الثالث حكم استخدام الفلرت يف حساب سناب شات

تمهيد :يوفر موقع سناب شات خدمة للمشتركين تسمى بالفلتر والتي من خاللها يستطيع المستخدم التغيير في صورته أو صورة اآلخرين إما

بوضع طوق ورد على الرأس مثال ،وإما بتجميل الوجه وتغيير مالمحه ،أو تبديل صورة اإلنسان بصورة حيوان -مثل قطة ،أو غزال ،أو
كلب ،-أو يقوم المستخدم بتغيير شكل الوجه.

()32

فهذا التغيير في الشكل هل هو من تغيير خلق هللا المنهي عنه أو ال؟

وهذه المسألة يتم النظر فيها من خالل مطلبين:

المطلب األول :حكم تغيير خلق هللا.

المطلب الثاني :حكم استخدام الفلتر في "سناب شات" الذي يحصل به تغيير الصورة
املطلب األول:حكم تغيري خلق اهلل :دلت النصوص الشرعية على تحريم تغيير خلق هللا ،وأن ذلك من أوامر الشيطان التي يضل بها

اإلنسان ،ومن تلك النصوص ما يلي:

أوال :قال هللا تعالى" :إن يدعون من دونه إال إناثا وإن يدعون إال شيطانا مريدا ( )117لعنه هللا وقال ألتخذن من عبادك نصيبا مفروضا

( )118وألضلنهم وألمنينهم وآلمرنهم فليبتكن آذان األنعام وآلمرنهم فليغيرن خلق هللا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون هللا فقد خسر خسرانا

مبينا.

()33

وجه الداللة:اتجه المفسرون في بيان المراد بتغيير خلق هللا في اآلية اتجاهين:
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االتجاه األول :التغيير المعنوي ،كتغيير دين هللا وأمر هللا وتغيير المخلوقات بجعلها آلهة معبودة وتغيير النسب.

واالتجاه الثاني :التغيير الظاهري أو التغيير الحسي كالتغيير بالخصاء والوشم وخضاب الشيب بالسواد والتخنث وقطع األعضاء وفقأ
األعين.

()34

وال مانع أن اآلية تشمل كل ما ذكر من المعاني ،حيث إن هذه المعاني ال تعارض بينها ،وال يبعد أن يكون كل واحد منها

مقصودا ،فالشيطان تسلط على أوليائه وأتباعه بكل ما ذكره المفسرون ،والواقع يشهد بذلك ،فالتغيير هنا يشمل التغيير الحسي والتغيير
المعنوي.

()35

ثانيا :عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال" :لعن هللا الواشمات والمستوشمات ،والنامصات والمتنمصات ،والمتفلجات للحسن المغيرات
خلق هللا ".قال :فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها :أم يعقوب ،وكانت تق أر القرآن ،فأتته ،فقالت :ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات
والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق هللا ،فقال عبد هللا" :وما لي ال ألعن من لعن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم وهو في كتاب هللا ".فقالت المرأة :لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ،فقال " :لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ،قال هللا عز

وجل{ :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}  "،فقالت المرأة :فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك اآلن ،قال" :اذهبي فانظري"،
قال :فدخلت على امرأة عبد هللا فلم تر شيئا ،فجاءت إليه ،فقالت :ما رأيت شيئا ،فقال" :أما لو كان ذلك لم نجامعها".

()36

وجه الداللة :دل الحديث على تحريم الوشم والنمص والتفليج ،ألنها أفعال ورد اللعن عليها واللعن دليل على أن هذه األمور من المحرمات.

()37قال ابن حجر ":داللة اللعن على التحريم من أقوى الدالالت بل عند بعضهم أنه من عالمات الكبيرة)38( .وقد جاء تعليل هذا اللعن بقوله:
"المغيرات خلق هللا" ،وهي صفة الزمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج".

()39

وفي هذا إشارة إلى أن سبب النهي عن هذه األشياء ما فيها

من تغيير خلق هللا تعالى.قال القرطبي" :واختلف في المعنى الذي نهي ألجلها ،فقيل :ألنها من باب التدليس .وقيل :من باب تغيير خلق هللا

تعالى ،كما قال ابن مسعود ،وهو أصح ،وهو يتضمن المعنى األول".

()40

وقد ورد النهي عن تغيير خلق هللا كما في آية النساء نهيا عاما،

ولكن المتأمل في نصوص وأحكام الشريعة يجد أن هذا العموم قد دخله التخصيص حيث أشار بعض المفسرين وشراح الحديث والفقهاء إلى
أن النهي ليس على إطالقه ،وبيان ذلك باآلتي:

 .1ذكر ابن العربي والقرطبي في تفسيرهما لآلية أن تغيير خلق هللا يستثنى منه بعض األحكام ،كوسم الغنم في آذانها ،وإشعار الهدي،
ووسم اإلبل والدواب بالنار في أعناقها وأفخاذها.

.2

()41

ذكر بعض الفقهاء أن هناك تصرفات جائزة مع أنها من تغيير خلق هللا في الظاهر ومن ذلك خصال الفطرة كالختان وقص األظفار

وقص الشعر وخصاء مباح األكل من الحيوان وغير ذلك ،وهكذا العقوبات الشرعية كالقصاص والحدود.

()42

 .3قوله في الحديث" :المتفلجات للحسن" معناه :يفعلن ذلك طلبا للحسن ،ففيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن ،أما لو
احتاجت إليه لعالج أو إزالة عيب فال بأس.

()43

ويدل على ذلك إحدى روايات حديث ابن مسعود لفظها" :فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " نهى عن النامصة والواشرة والواصلة
والواشمة إال من داء "( ، )44إذ تفيد هذه الرواية أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ,وأما ماكان لداء وعلة فإنه ليس
بمحرم.

()45

 .4ذك ر بعض العلماء أن التغيير المحرم ما كان باقيا على الجسم كالوشم والتفليج ونحوهما مما جاء ذكره فيما سبق من نصوص ،أما ما
ال يبقى كالكحل والحناء ونحوهما فإن النهي ال يتناولهما وقد أجازهما غير واحد من العلماء )46( ،ومثل ذلك بعض اإلجراءات التجميلية التي

ال يطول أثرها كاستعمال الكريمات والتقشير الكيميائي السطحي ونحوهما.

قال أبو الوليد الباجي" :وهذا فيما يكون باقيا ،وأما ما كان ال يبقى وإنما هو موضع للجمال يسرع إليه التغيير كالكحل ،فقد قال مالك :ال

بأس بالكحل للمرأة اإلثمد وغيره)47( ".وقال القاضي عياض" :وهذا المنهى عنه المتوعد على فعله فيما يكون باقيا ،فإنه من تغيير خلق هللا،
فأما ما ال يكون باقيا كالكحل فال بأس به للنساء والتزين به عند أهل العلم)48(".وقال القرطبي رحمه هللا" :هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون
باقيا ،ألنه من باب تغيير خلق هللا تعالى ،فأما ماال يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك".

()49

وفي كالم هؤالء العلماء

إشارة إلى ضابط ما يكون تغيي ار لخلق هللا ،وأنه التغيير الذي يبقى ويدوم ،وعلى هذا فما كان من زينة توضع ثم تزال بعد انتهاء الغرض

منها فليست تغيي ارت دائمة فال تكون من تغيير خلق هللا.وبناء على ذلك يمكن أن يقال :إن لتغيير خلق هللا المحرم ضوابط:

()50
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 .1ما جاء في النصوص الشرعية األمر به أو اإلذن فيه فليس من تغيير خلق هللا المحرم وإن كان فيه تغيير للخلقة في الظاهر كخصال
الفطرة وإشعار الهدي ووسم الحيوان ونحو ذلك.

 .2ارتكاب ما ظاهره تغيير خلق هللا في خلقة مشوهة غير معهودة لقصد العالج أو إصالح العيب جائز ،إذ ال يندرج ضمن تغيير الخلق

المحرم إذ المقصود هنا إعادته إلى الخلقة المعهودة ال إزالتها وتغييرها ،ويدل على ذلك قيد (للحسن) في الحديث السابق ورواية (إال من

داء)،

()51

ويدخل في ذلك إزالة الكلف ،وحبة الخال ونحوها ،قال ابن الجوزي رحمه هللا " :وأما األدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج

فال أرى بها بأسا)52( ".وقال ابن الملقن" :وال يمنع من األدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج )53( ".وكذا قال العيني )54( .ويحرم ما فيه
لمجرد الحصول على زيادة حسن.
تغيير لخلق هللا إذا كان ذلك ّ
 .3أن تغيير خلق هللا المحرم أن يكون التغيير في ذات الخلقة ،إذ به يحصل تغيير خلق هللا كما ورد في الحديث السابق.

 .4ذكر بعض العلما ء أن التغيير المحرم ما كان باقيا على الجسم كالوشم والتفليج ونحوهما مما جاء ذكره فيما سبق من نصوص ،أما ما
ال يبقى كالكحل والحناء ونحوهما فإن النهي ال يتناولهما وقد أجازهما غير واحد من العلماء )55( ،ومثل ذلك بعض اإلجراءات التجميلية التي

ال يطول أثرها كاستعمال الكريمات والتقشير الكيميائي السطحي ونحوهما.

قال أبو الوليد الباجي" :وهذا فيما يكون باقيا ،وأما ما كان ال يبقى وإنما هو موضع للجمال يسرع إليه التغيير كالكحل ،فقد قال مالك :ال

بأس بالكحل للمرأة اإلثمد وغيره)56(".وقال القاضي عياض" :وهذا المنهى عنه المتوعد على فعله فيما يكون باقيا ،فإنه من تغيير خلق هللا،
فأما ما ال يكون باقيا كالكحل فال بأس به للنساء والتزين به عند أهل العلم)57(".وقال القرطبي رحمه هللا" :هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون

باقيا ،ألنه من باب تغيير خلق هللا تعالى ،فأما ماال يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك".

()58

إشارة إلى ضابط ما يكون تغيي ار لخلق هللا ،وأنه التغيير الذي يبقى ويدوم.

وفي كالم هؤالء العلماء

املطلب الثاني حكم استخدام الفلرت يف "سناب شات" الذي حيصل به تغيري الصورة

بالنظر إلى خاصية الفلتر في حساب "سناب شات" والذي يستطيع المستخدم من خالله التغيير في صورته أو صورة اآلخرين ،يتبين اآلتي:

 .1أن التغيير في فلتر "سناب شات" إنما هو في الصورة وليس في ذات الخلقة.
 .2أن التغيير مؤقت وليس بدائم.

وبناء على ما ُذكر في ضوابط تغيير خلق هللا المحرم وأنه المختص بما يقع في ذات الخلقة بشكل دائم طلبا للحسن ،فإن حكم استخدام فلتر
حساب "سناب شات" والتغيير في الصورة جائز .وهللا أعلم.

املبحث الرابع شراء املتابعني يف حساب سناب شات

بعض المستخدمين لموقع التواصل االجتماعي (سناب شات) يرغبون في زيادة عدد المتابعين لهم حتى يتباهوا بكثرة عدد المتابعين

والمعجبين بمشاركاتهم ورسائلهم وإعالناتهم ويكتسبوا الشهرة والمكانة والشعبية ،فيلجؤون إلى شراء متابعين عن طريق بعض البرامج أو غيرها

من الطرق.وحكم شراء المتابعين في حساب "سناب شات" محرم ال يجوز شرعا ألمور ،منها:

 .1أنه كذب وزور وبهتان مبين ،ألن هؤالء المتابعين الذين يتم شراؤهم ليسوا متابعين حقيقيين بل هم متابعون وهميون ال وجود لهم في
الواقع ،ومن المعلوم أن الكذب والزور محرم شرعا وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة واإلجماع.
أما الكتاب ففيه آيات كثيرة تدل على وجوب الصدق وذم الكذب ،منها:قوله تعالى" :فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور".

()59

وأما السنة فقد ورد عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :عليكم بالصدق ،فإن الصدق يهدي إلى البر

وإن البر يهدي إلى الجنة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صديقا ،وإياكم والكذب ،فإن الكذب يهدي إلى الفجور
وإن الفجور يهدي إلى النار ،وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذابا".

()60

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي

هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :أربع من كن فيه،كان منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن،كانت فيه خصلة من نفاق

حتى يدعها:إذا اؤتمن خان،وإذا حدث كذب،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)61( ".وأما اإلجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الكذب في

الجملة ،كما قال ابن حزم" :واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مدا ارة الرجل امرأته واصالح بين اثنين ودفع مظلمة)62(".وقال

النووي" :قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة ،وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب ،وإجماع األمة منعقد
على تحريمه مع النصوص المتظاهرة".



()63
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 .2هذا العمل فيه غش وتدليس ،والغش محرم في الشريعة اإلسالمية .وقد ورد في تحريم الغش ما روى أبو هريرة رضي هللا تعالى عنه أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها ،فنالت أصابعه بلال ،فقال" :ما هذا يا صاحب الطعام؟" قال :أصابته
السماء يا رسول هللا ،قال" :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ،من غش فليس مني".

وهو مجمع على ذلك".

()65

وكذا قال صاحب تحفة األحوذي عبد الرحمن المباركفوري.

()64

قال الشوكاني" :وهو يدل على تحريم الغش

()66

 .3هذا العمل فيه تشبع مذموم ألن صاحبه يحب أن يتشبع بما ليس لديه ،وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم" :المتشبع بما لم يعط

كالبس ثوبي زور)67( ".والذي يريد أن يكتسب مكانة بين الناس وأهمية بمتابعين وهميين يخشى عليه من الدخول في قوله تعالى" :ويحبون
أن ُيحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ،ولهم عذاب أليم".

()68

املبحث اخلامس عقد النكاح من خالل حساب "سناب شات"

موقع التواصل االجتماعي (سناب شات) من المواقع التي تتيح للمستخدم التواصل مع اآلخرين بشكل يمكن من خالله تبادل الحديث معهم

بالصوت بشكل فوري مع بث مباشر لهم وإمكان مشاهدة كل منهم اآلخر عبر شاشات الهواتف الذكية ،فبناء على هذا ،هل يجوز إجراء عقد
النكاح بين أطرافه مشافهة ومباشرة عبر سناب شات مع كونهم في أمكنة مختلفة وبالد متباعدة ،أو ال يجوز؟ بالنظر إلى صورة عقد النكاح
في حساب "سناب شات" نجد أنه عقد بين غائبين ع ن مجلس واحد ولكنه يتم عن طريق المشافهة والمباشرة في حساب "سناب شات" بمعنى

أن يكونا في مكانين متباعدين أو يكون كل واحد منهما في بلد ولكن يسمع كل منهما كالم اآلخر ويشاهده ,وهي صورة جديدة لم يكن لها
وجود في العصور السابقة ،ولكن توجد صورة من صور العقد الموجودة في العصور الماضية مشابهة لمثل هذا العقد أال وهي ما ذكره النووي

من عقد البيع بين متناديين ،بأن يكون العاقدان في مكانين يسمع كل منهما نداء اآلخر ،شاهده أو لم يشاهده ،وفي ذلك يقول" :لو تناديا
وهما متباعدان وتبايعا ،صح البيع بال خالف".

()69

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول األول :يجوز إجراء عقد النكاح مشافهة ومباشرة عن طريق وسائل االتصاالت الحديثة ،وممن ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا،

()70

والدكتور

وهبة الزحيلي ،والدكتور إبراهيم الدبو )71( ،والدكتور محمد عقلة)72( ،وغيرهم.

واستدلوا :بأن التعاقد عن مثل هذا الطريق توفرت فيه شروط عقد الزواج كالتلفظ باإليجاب والقبول ،وسماع كل من العاقدين لآلخر ومعرفته
به ،والمواالة بين اإليجاب والقبول ،ووجود الولي ،ووجود الشهود الذين يسمعون اإليجاب والقبول فيكون العقد صحيحا.

()73

القول الثاني :ال يجوز عقد الزواج من خالل هذه المواقع ،وقد ذهب إلى هذا القول اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية السعودية )74( ،وأكثر فقهاء مجمع
الفقه اإلسالمي بجدة (.)75
واستدلوا بما يلي:

 .1أن هذا الطريق قد يدخله خداع أحد العاقدين للطرف اآلخر ،وعقد الزواج يجب أن يحتاط فيه ما ال يحتاط في غيره حفظا للفروج
وتحقيقا لمقاصد الشريعة اإلسالمية.

()76

 .2علل مجمع الفقه اإلسالمي المنع بأن عقد الزواج يشترط اإلشهاد فيه.

()77

مناقشة أدلة أصحاب هذا القول:يناقش بأنه يمكن أن يرى المتعاقدان بعضهما البعض عبر هذه المواقع التي تظهر صورة مباشرة لكل من
المتحادثين مع وجود الولي ،والشهود يسمعون الخطاب وهم يشهدون على ما يسمعون وهم يعرفون المتعاقدين أيضا ،ويمكن أن يطلب من

المتعاقدين معلومات عن إثبات هويتهما بذكر رقم الهوية وتاريخها ومكان صدورها أو بغيرها من األمور التي ينتفي بها الخداع.
الترجيح :يظهر أن الراجح –وهللا أعلم-جواز إجراء عقد النكاح بموقع التواصل االجتماعي (سناب شات) لما يلي:

.1

لتوفر أركان وشروط النكاح في عقد النكاح من خالل السناب شات ،من التلفظ باإليجاب والقبول ،وسماع كل من العاقدين لآلخر

ورؤيته له مع معرفته لـه ،ووجود الولي والشهود ،وسماعهم لإليجاب والقبول.

.2
.3

لوجود األمور التي يتحقق من خاللها التثبت واألمن من التغرير والخداع وانتفاء التالعب في الصورة أو في الصوت.
لما سبق من مناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني (القول بالمنع) ،وبيان عدم قوته واقتضائه المنع.
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لما كان م وقع التواصل االجتماعي (سناب شات) يوفر للمستخدم خدمة التواصل مع اآلخرين وتبادل الحديث معهم بالصوت والصورة بشكل

فوري ومباشر وإمكان مشاهدة كل منهم اآلخر ،فإذا تلفظ الزوج بطالق زوجته من خالل حساب "سناب شات" فإن الطالق واقع شرعا،

ألمور:

أوال :أن الطالق صدر من الزوج الذي يملكه بلفظه الصريح .قال هللا عز وجل" :وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن

بمعروف".

()78

وجه الداللة :أن الخطاب في هذه اآلية موجه إلى الرجال ،وهذا يدل على أن صاحب الحق في الطالق هم الرجال.يقول الطبري في تفسير هذه
اآلية" :وإذا طلقتم" ،أيها الرجال نساءكم)79( .ويقول ابن القيم" :فجعل الطالق لمن نكح ،ألن له اإلمساك ،وهو الرجعة".

()80

ثانيا :أن الطالق ال يتوقف على حضور الزوجة وال رضاها وال علمها ،بل يقع بمجرد إيقاع الزوج له ،فإن فقهاء المذاهب األربعة يذكرون شروط
الطالق وأركانه ولكن ال يذكر أحدهم أن من شروط وقوع الطالق حضور المرأة في مجلس الطالق ورضاها به وعلمها به.

()81

ثالثا :أن وقوع الطالق ال يتوقف على اإلشهاد ،فالطالق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ،وقد وقع اإلجماع على أنه ال يلزم اإلشهاد على الطالق ،قال
ابن حزم" :وال نعلم خالفا في أن من طلق ولم يشهد ان الطالق له الزم)82( ".وقال ابن تيمية" :وقد ظن بعض الناس :أن اإلشهاد هو الطالق

وظن أن الطالق الذي ال يشهد عليه ال يقع ،وهذا خالف اإلجماع وخالف الكتاب والسنة ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به".

()83

املبحث السابع حكم متابعة النساء للرجال يف حساب "سناب شات" والعكس

إذا أراد أحد من الناس االشتراك في موقع التواصل االجتماعي (سناب شات) ،فإنه يجعل حسابا خاصا له على الموقع ،حيث يمكنه البحث
عن بعض األشخاص الذين يعرفهم ويعرف أسماءهم،أو ال يعرفهم ,ويقوم بإضافتهم لحسابه الخاص ومتابعته لهم ،فأحيانا تضيف المرأة
بعض الرجال لقائمة حسابها وتتابعهم ،وقد يقع العكس بحيث يتابع الرجل بعض النساء ،فهل تجوز إضافة الرجل للمرأة ومتابعته لها ,وإضافة
المرأة للرجل ومتابعتها له أو ال ؟ النظر في هذه المسألة يتم من خالل مطلبين:

المطلب األول :حكم إضافة الرجل للمرأة في قائمة حسابه في "سناب شات" ومتابعته لها والعكس.

المطلب الثاني :حكم محادثة كل من الرجل والمرأة لآلخر في "سناب شات" مباشرة مع الصورة

املطلب األول حكم إضافة الرجل للمرأة يف قائمة حسابه يف سناب شات ومتابعته هلا والعكس األصل أن إضافة الرجل للمرأة والعكس
ومتابعة كل منهما لآلخر في موقع "سناب شات" جائزة ،وال يوجد مانع شرعي ،فاألصل الجواز واإلباحة مالم يوجد دليل يمنع من ذلك.
قال ابن رجب رحمه هللا " :األصل في األشياء اإلباحة بأدلة الشرع .وقد حكى بعضهم اإلجماع على ذلك".

()84

املطلب الثاني حكم حمادثة كل من الرجل واملرأة لآلخر يف حساب "سناب شات" مباشرة مع الصورة محادثة كل من الرجل والمرأة لآلخر في
حساب "سناب شات" مباشرة ال تخلو من أمرين:

كل منهما إلى اآلخر .
 .1أن تكون المحادثة مع نظر ّ
كل منهما إلى اآلخر.
 .2أن تكون المحادثة بدون نظر ّ

وعلى هذا ينقسم هذا المطلب إلى مسألتين:

المسألة األولى :حكم محادثة كل من الرجل والمرأة لآلخر في سناب شات مباشرة مع النظر .

والمسألة الثانية :حكم محادثة كل من الرجل والمرأة لآلخر في سناب شات مباشرة بدون النظر
المسألة األولى

تنقسم المسألة إلى قسمين:

حكم محادثة كل من الرجل والمرأة لآلخر في حساب "سناب شات" مباشرة مع النظر

القسم األول  :نظر الرجل إلى المرأة من خالل برنامج " سناب شات" وقت المحادثة.

القسم الثاني  :نظر المرأة إلى الرجل من خالل برنامج " سناب شات" وقت المحادثة.وبيان القسمين كالتالي :

القسم األول  :نظر الرجل إلى المرأة من خالل برنامج " سناب شات" وقت المحادثة.ينقسم األمر في هذه الحال إلى أمرين :
األمر األول :أن تكون المرأة من ذوات المحارم.
األمر الثاني :أن تكون من غير ذوات المحارم.
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وإليك بيان حكم كل قسم:

األمر األول :أن تكون المرأة من ذوات المحارم :إذا كانت المرأة من ذوات المحارم ،فال إشكال في جواز المحادثة المباشرة مع تلك المرأة
لكونها من ذوات المحارم ،ويجوز للرجل النظر إلى النساء ذوات محارمه بل الخلوة بها بال خالف ،فقد حكى النووي وغيره اإلجماع على

جواز الخلوة بالمحارم،

()85

فإذا كانت الخلوة بالمحارم تجوز باإلجماع ،فيجوز النظر إليها كذلك من باب األولى .وقال النووي أيضا" :واعلم

أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها)86(".وقال ابن قدامة" :ويحوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه
إلى ما يظهر غالبا".

()87

األمر الثاني :أن تكون المرأة من غير ذوات المحارم :إذا كانت المرأة من غير ذوات المحارم ،فإن المسألة ال تخلو من حالين:

الحالة األولى :أن تكون المرأة محجبة ،أي :مغطية الوجه ،غير مبدية للزينة.
الحالة الثانية :أن تكون المرأة كاشفة لوجهها.وإليك بيان حكم كل حال:

الحالة األولى :أن تكون المرأة محجبة ،أي :مغطية للوجه ،غير مبدية للزينة :الظاهر وهللا أعلم جواز التحدث مع المرأة األجنبية المحجبة

من خالل موقع سناب شات ما دامت مغطية لوجهها بضوابط شرعية:

 .1االقتصار على قدر الحاجة من الحديث ،مما يتعلق بالشأن المهم المقصود ،من غير مزاح ومن غير توسع وال تشعب في أط ارف
المواضيع.
.2

عدم الخضوع بالقول ِمن كال الطرفين ،وذلك بعدم تكلف ترقيق الصوت ،أو تلطيف الخطاب ،وعليهما استعمال النبرة الطبيعية لكل

متحدث .قال هللا تعالى" :فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا)88(".قال ابن كثير في تفسير هذه اآلية" :ومعنى
هذا :أنها تخاطب األجانب بكالم ليس فيه ترخيم".

()89

 .3تجنب تحديق النظر ،والحرص الدائم على غض البصر قدر ما أمكن ،فإن هللا تعالى أمر بغض البصر ،فقال" :قل للمؤمنين يغضوا
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن هللا خبير بما يصنعون ،وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين
زينتهن إال ما ظهر منها".

()90

الحالة الثانية  :أن تكون المرأة كاشفة لوجهها :إذا كانت المرأة كاشفة لوجهها أثناء التحدث المباشر مع الرجل األجنبي من خالل سناب

شات والرجل ينظر إليها ،فبيان الحكم في هذه المسألة ينبني على بيان الحكم في مسألة كشف الوجه للمرأة ،وبيان ذلك فيما يلي:
حكم كشف الوجه للمرأة:تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

 .1اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصالة.

()91

يمس الوجه في اإلحرام.
 .2اتفقوا على أن إحرام المرأة في وجهها ،فليس لها أن تغطي وجهها بشيء ّ
()93
 .3واتفقوا على جواز كشف الوجه للمرأة ورؤيته للحاجة والضرورة.
 .4واتفقوا على جواز كشف الوجه ورؤيته إذا كان بقصد النكاح.
 .5واتفقوا على وجوب ستر وجه المرأة عند خوف الفتنة.

()92

()94

()95

 .6واتفقوا على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة.

()96

واختلفوا في حكم كشف المرأة وجهها في غير الصالة واإلحرام وفي حال عدم خشية الفتنة واألمن من نظر الشهوة من غير ضرورة وال حاجة
النكاح على قولين:

القول األول :ال يجوز للمرأة كشف وجهها في هذه الحالة ،بل يجب عليها ستره ،قال به أبو بكر الجصاص

زاده

()99

وغيرهم من الحنفية ( ،)100وابن العربي

الشافعية،

()104

ابن القيم،

()107

وهو المذهب عند الحنابلة،

()105

()101

وابن مرزوق

()102

والقرطبي

()103

()97

والحصكفي

()98

وشيخي

من المالكية ،وهو المعتمد عند المتأخرين من

وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم ،منهم :شيخ اإلسالم ابن تيمية،

()106

وتلميذه

رحمهم هللا.

أدلة أصحاب هذا القول :استدلوا باألدلة الكثيرة من القرآن والسنة ،منها:

الدليل األول :قول هللا تعالى" :يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين

وكان هللا غفو ار رحيما".

()108
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وجه الداللة :قال ابن عباس رضي هللا عنهما" :أمر هللا نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق
رؤوسهن بالجالبيب ويبدين عينا واحدة".

()109

فدل على وجوب ستر الوجه.وقال السيوطي" :هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ،ففيها

وجوب ستر الرأس والوجه عليهن".

()110

الدليل الثاني :ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي هلل عنها قالت" :يرحم هللا نساء المهاجرات األول لما أنزل هللا (وليضربن

بخمرهن على جيوبهن) ،شققن مروطهن فاختمرن بها".

()111

وجه الداللة :قال ابن حجر رحمه هللا تعالى في فتح الباري "قوله :فاختمرن :أي غطين وجوههن" ()112وقال الشنقيطي" :وهذا الحديث

الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى( :وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يقتضي ستر

وجوههن ،وأنهن شققن أزرهن فاختمرن ،أي :سترن وجوههن بها امتثاال ألمر هللا في قوله تعالى :وليضربن بخمرهن على جيوبهن المقتضي
ستر وجوههن ،وبهذا يتحقق المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة".

()113

الدليل الثالث :عن عائشة رضي هللا عنها قالت" :كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فإذا حاذونا

سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها ،فإذا جاوزناه كشفناه".

()114

وجه الداللة :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء الالتي لم ُيحرمن وذلك يقتضي
()115
ستر وجوههن وأيديهن".
القول الثاني :يجوز للمرأة كشف وجهها في هذه الحالة ،وال يجب عليها ستره ،وهو قول الحنفية في ظاهر الرواية،
المتأخرين من المالكية )117( ،وهو مذهب المتقدمين من الشافعية )118( ،وهو رواية عن أحمد صححها المرداوي.

()116

وهو مذهب

()119

أدلة أصحاب هذا القول :استدل الفقهاء القائلون بجواز كشف الوجه بأدلة عديدة ،منها ما يلي:
الدليل األول :قوله تعالى" :وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها".

()120

وجه الداللة :بأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي هلل عنهما أنه فسر قوله (إال ما ظهر منها) بالوجه والكفين ،وهو ترجمان القرآن فدل ذلك
على جواز كشف الوجه)121( .وقال ابن جرير الطبري في تفسيره" :وأولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال :عني بذلك الوجه والكفان".

()122

مناقشة هذا الدليل :نوقش هذا االستدالل من وجوه عديدة ،منها:

 .1أن هذا التفسير قد خالفه تفسير ابن مسعود رضي هلل عنه بأن المستثنى من النهي هو زين ُة الثياب ،أي ال يبدين زينتهن (الباطنة
()123
والظاهرة) إال ما ظهر من الثياب التي يلبسنها ،بغير إرادة منهن.

 .2أن هذا المعنى فيه إجمال :فيحتمل أنه أراد رضي هللا عنهما بذلك الزينة الممنوع إظهارها ،فيكون بذلك موافقا لتفسير ابن مسعود رضي
هلل عنه بأن المقصود هو ظاهر الثياب وما ال يمكن إخفاؤه.

()124

 .3أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي هلل تعالى عنهما في أكثر من موضع أنه قد فسر قوله تعالى( :يدنين عليهن من جالبيبهن) بقوله "
أن تلويه المرأة حتى ال يظهر منها اال عين واحدة تبصر بها ،)125( ".وقال أيضا" :أمر هللا نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة

أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجالبيب ويبدين عينا واحدة".

()126

فهذا يقوي االحتمال السابق ،وإال كان هذا تناقضا.

 .4أن الجمع بين التفسيرين يمكن :فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وحقيقة األمر أن هللا جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة

وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم ...فإذا كن مأمورات بالجلباب لئال يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب،
كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أال تظهرها لألجانب ،فما بقي يحل لألجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر

األمرين وابن عباس ذكر أول األمرين".

()127

الدليل الثاني :ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال" :كان الفضل رديف النبي صلى هللا عليه وسلم ،فجاءت امرأة
من خثعم ،فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ،فجعل النبي صلى هللا عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق اآلخر".

()128

وجه الداللة :إن قوله في الحديث :ينظر إليها ،وتنظر إليه دليل على جواز كشف الوجه.

()129

مناقشة هذا الدليل :وقد نوقش هذا الدليل من وجوه ،منها

()130



:
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 .1أن الحديث ليس فيه دليل على أنها كانت كاشفة لوجهها ،وإنما هو احتمال ضعيف ،فإن المرأة عموما مدعاة للنظر إليها فهي محل
فتنة.

 .2أن اإلحرام ليس مانعا من تغطية وجهها بغير النقاب كما تقدم بيان االتفاق على ذلك.
 .3أنه ليس فيه أمر وال نهي وإنما هو مجرد فعل فليس فيه حجة في مقابل النصوص الصريحة والصحيحة في وجوب تغطية الوجه.
الترجيح :الظاهر وهللا أعلم أن الراجح في هذه المسألة هو القول األول ،ألمور منها:

 .1أدلة أصحاب القول األول أقوى داللة وصراحة.

 .2وألنه قد تقرر في العقول والفطر بأن الوجه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية ،كما قال القرطبي،

()131

 .3ال شك أن هذا الزمان زمان الفتنة والفساد فيجب على المرأة ستر وجهها.

فيجب إخفاؤها.

قال في مجمع األنهر" :وفي المنتقى :تمنع الشابة عن كشف وجهها لئال يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة
الفساد".

()132

 .4لما سبق من مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

فبناء على هذا الترجيح يتبين ان كشف المرأة وجهها في "سناب شات" أثناء التحدث المباشر مع الرجل األجنبي ال يجوز ،وأن النظر إليها

في هذه الحال خالل المحادثة محرمة .وهللا أعلم.
القسم الثاني  :نظر المرأة إلى الرجل من خالل برنامج " سناب شات" وقت المحادثة :.اختلف أهل العلم في حكم نظر المرأة إلى الرجل

على قولين :

القول األول  :أنه يجوز النظر بغير شهوة فيما عدا ما بين سرته وركبته وأما بشهوة فحرام وبه قال الحنفية

()133

الشافعية

()134

الدليل األول :

وهو اصح األوجه عند

والمذهب عند الحنابلة( .)135واستدلوا باآلتي :

 .1عن عائشة رضى هللا عنها قالت  :كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى
كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو "

()136

ِ
َّ
 .2قول َِّ
ُم َمكتومَ ،فِإَّنه رجل أعمى ،تضعين ثيابك فال يراك"
"اعتَِّدي في بيت ابن أ ِّ
صَّلى َّ
َّللا عليه وسلم  -لفاطمة ْبنت قيسْ :
النب ِّي َ -
النِب َّي صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم صَّلى يوم ِ
ِ
َ .3ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َن َّ
َّاس« :أ َّ
َم َرُه َّن
الف ْ
ص ِّل َقْبَل َها َوالَ َب ْع َد َها ،ثُ َّم أَتَى ِّ
اء َو َم َع ُه بالَ ٌلَ ،فأ َ
ط ِر َرْك َع َت ْي ِن َل ْم ُي َ
َ
الن َس َ
ُ َ ْ َ َ َ َ َْ َ
()138
ِب َّ ِ
ِ
ِ
ص َها "
الص َد َقةَ ،ف َج َعْل َن ُيْلق َ
الم ْ أرَةُ ُخ ْر َ
ين ُتْلقي َ
()137

وجه الداللة :دلت األحاديث على جواز نظر المرأة للرجل إذ لو لم يكن جائ از لما أجاز النبي صلى هللا عليه وسلم لعائشة النظر إلى الرجال
الذين كانوا يلعبون بحرابهم  ,ولما أجاز لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن ام مكتوم وعلل بأنه أعمى ال يراها ولم يأمرها بعدم النظر إليه

 ,ولما ذهب ومعه بالل لوعظ النساء في يوم العيد ولم يرد أنه أمرهن بعدم النظر إليهما مما يدل بمجموعه على إباحة نظر المرأة للرجل.
الرَجالَ ،ولم ُيؤمر ِّ
الن َساء ِإَلى اْل َم َسا ِجد واألسواق واألسفار منتقبات لَِئ َّال يراهن ِّ
ط
الر َجال ق ّ
اسِت ْم َرار اْل َع َمل على َج َواز ُخ ُروج ِّ
الدليل الثانيْ :
فدل على م َغايرة الحكم بين َّ
الط ِائَفتَْي ِن(.)139
الن َساءَّ ،
باالنتقاب لِ َئ َّال تراهم ِّ
َ
ُ َ
القول الثاني :يحرم على المرأة النظر إلى الرجل ؛ وهو وجه عند الشافعية ( ,)140ورواية عند الحنابلة( ,)141وقول عند المالكية(.,)142

واستدلوا بما يلى:

ِ
ِ
ِ
ص ِارِه َّن  ..اآلية(",)143
ضْ
الدليل األول:قول هللا تعالى"َ :وُقل ّلْل ُم ْؤ ِم َنات َي ْغ ُ
ض َن م ْن أ َْب َ
()144
وجه الداللة:أن هللا حرم على النساء النظر إلى غير أزواجهن فدل على وجوب غض المرأة بصرها عن الرجال

نوقش هذا الدليل:أن األية مخصوصة بما رواه مسلم ()145أن النبى صلى هللا عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم
مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده اليراها.

()146

ُم َسَل َم َة َقاَل ْتُ :ك ْن ُت
ُم َسَل َم َة َع ْن أ ِّ
الدليل الثاني:عن نبهان مولى أ ِّ
ابَ .فَقال رسول َّ ِ
ِ
ِ ِ
ُمر ِباْل ِحج ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه
صَّلى َّ
َ
َعَل ْيهَ .وَذل َك َب ْع َد أ َْن أ َ
َ َُ ُ
َّللا َ
ان أ َْنتُما؛ أََلستُما تُب ِ
ص َرِان ِه ؟,)147(.
ْ َ ْ
َفَق َ
ال :أََف َع ْم َي َاو ِ َ



ِ
ِع ْن َد َِّ
ُم َم ْكتُو ٍم َحتَّى َد َخ َل
ون َةَ ،فأَْقَب َل ْاب ُن أ ِّ
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسَّل َم َو َم ْي ُم َ
النب ِّي َ
َّللاِ أََليس أَعمى َال يب ِ
ِ ِ
َّ
ص ُرَنا َوَال َي ْع ِرُفَنا ؟
ُْ
َو َسل َم ْ
:احتَج َبا م ْن ُهَ .فُقْل َنا َ :يا َرُس َ
ول َّ ْ َ ْ َ
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نوقش الدليل باآلتي :



1ـ ضعف الحديث فهو من رواية نبهان قال العيني " نبهان مجهول ،لم يرو عنه غير ابن شهاب ،روى عنه حديثين ،أحدهما هذا ،واآلخر
حديث المكاتب إذا كان معه ما يؤدي وجب االحتجاب منه.وهذان الحديثان ال أصل لهما ،وحديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح اإلسناد،
والحجة به الزمة ،وحديث نبهان ال تقوم به حجة"()148قال ابن بطال" نبهان ليس بمعروف بنقل العلم وال يروى إال حديثين ،أحدهما هذا،
والثانى فى المكاتب إذا كان معه ما يؤدى احتجبت منه سيدته ،فال يشتغل بحديث نبهان لمعارضة األحاديث الثابت له وإجماع العلماء(")149

َحمد :نبهان روى حديثين عجيبين  .يعني هذا الحديث ،وحديث إذا كان إلحداكن مكاتب فلتحتجب منه ,
قال ابن قدامة في المغني" َق َ
ال أ َ
ألزواج
ال ْاألَ ْث َرُمُ :قْلت ِألبي عبد َّ
َّللا :كان حديث نبهان ْ
وكأنه أشار إلى ضعف حديثه  ,إذ لم يرو إال هذين الحديثين المخالفين لألصول َ .ق َ
َّ
وحديث فاطمة لسائر َّ
َّ
الصحيحة أولى ِم ْن
صَّلى َّ
إن ُق ِّد َر التَّعارض فتقديم األحاديث َّ
الناس؟ قال :نعم ،و ْ
َّللا ْ
عليه وسلم  -خاصة َ
النبي َ -
إسناده مقال )150( ".وقال ابن عبدالبر" نبهان مجهول لم يرو عنه غير ابن شهاب  ,وروى عنه ابن شهاب حديثين ال
األخذ بحديث مْفرد ،في ْ
أصل لهما أحدهما هذا واآلخر حيث المكاتب أنه إذا كان معه ما يؤذي وجب االحتجاب منه وهما حديثان ال أصل لهما"

()151

2ـ أن هذا خاص بأزواج النبى صلى هللا عليه وسلم قال أبوداود في سننه  ":هذا ألزواج النبي صلى هللا عليه وسلم أال ترى إلى اعتداد فاطمة
بنت قيس عند ابن أم مكتوم"

()152

الدليل الثالث:أن المعنى الذي منع الرجل من النظر ألجله ،هو خوف االفتتان ،وهذا موجود في المرأة ،ألنها أسرع إلى االفتتان ،لغلبة
شهوتها ،فحرم عليها ذلك(.)153

ظر َلوجب عَلى ِ ِ ِ
نوقش الدليل:ليس هذا األمر على إطالقه فاالفتتان وصف غير منضبط إذ َل ْو ُمِن ْع َن َّ
اب َك َما َو َج َب َعَلى
الن َ َ َ َ َ َ
ّ
الرَجال اْلح َج ُ
ظ ْرَن إَل ْي ِه ْم( )154وهذا غير موجود
الن َس ِاء ; لِ َئ َّال َي ْن ُ
ِّ
الترجيح :الراجح وهللا أعلم هو القول األول بجواز نظر المرأة إلى الرجل من غير المحارم إذا كان بغير شهوة لقوة أدلتهم ولإلجابة على أدلة
القول القائل بالتحريم  .وبناء على هذا فيجوز للمرأة في برنامج "سناب شات" أن تنظر إلى الرجل إذا كان بغير شهوة وهللا أعلم
المسألة الثانية حكم محادثة كل من الرجل والمرأة لآلخر في حساب "سناب شات" مباشرة بدون النظر

إذا كانت المحادثة المباشرة عبر "سناب شات" بدون النظر فهي جائزة ال حرج فيها بضوابط شرعية سبق ذكرها،

()155

ألن مجرد صوت

المرأة ليس بعورة ،تدل عليه أدلة كثيرة ،منها:
أ.

قال هللا تعالى" :قد سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى هللا وهللا يسمع تحاوركما إن هللا سميع بصير".

وجه الداللة :أن المجادلة وهي خولة بنت ثعلبة ،زوجة أوس بن الصامت

()157

()156

جاءت إلى النبي صلى هللا عليه وسلم تكلمه وتشتكي إليه،

فهذا يدل على أن صوت الم أرة ليس بعورة.
ب.

قال هللا تعالى" :فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا".

()158

وجه الداللة :أن تخصيص النهي بالخضوع

بالقول ،وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس بعورة .قال ابن هبيرة" :صوت المرأة ليس بعورة)159( ".وقال النووي" :األصح أنه
ليس بعورة)160( ".وقال ابن النجار " :وصوت األجنبية ليس بعورة".

()161

فيتبين من ذلك أن صوت المرأة ليس بعورة ،فبناء على هذا يجوز للرجل أن يتحدث مع المرأة األجنبية مباشرة عبر سناب شات بالصوت

فقط مقتصرا على قدر الحاجة ،مراعيا لآلداب الشرعية .والعكس كذلك .

املبحث الثامن حكم التشهري من خالل حساب" سناب شات"

هذا المبحث ينقسم إلى مطلبين:

المطلب األول :مفهوم التشهير في حساب "سناب شات".
المطلب الثاني :حكم التشهير في حساب "سناب شات".

املطلب األول :مفهوم التشهري يف سناب شات

التشهير لغة :مأخوذ من الشهرة ،وهي :وضوح األمر وانتشاره،

وظهوره،

()163



وقال الزجاج :سمي الشهر شه ار لشهرته وبيانه.

()162

()164

ومنه الشهر ،يقول ابن األثير :الشهر :الهالل ،سمى به لشهرته

وقال ابن فارس :الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح في
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األمر وإضاءة)165( .وقال ابن منظور :الشهرة :ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس )166( .فالتشهير في اللغة هو إيضاح األمر ونشره

بين الناس وإعالنه وإذاعته ،خي ار كان أو شرا.

التشهير اصطالحا :التشهير في اصطالح الفقهاء ال يخرج عن إطالقه اللغوي،
على أنه نوع من أنواع التعزير،

()168

()167

إال أن أكثر استعمالهم لهفي باب الجنايات والحدود

ولكن قد يستعملونه بمعنى تقليد الهدي وإشعاره ،السيما عند الفقهاء الحنفية،

()169

ويستخدمه المالكية

كأحد عالمات الترجيح بين األقوال الفقهية)170( .وأما في اصطالح المعاصرين فقد عرفه عبد القادر عوده :بأنه "اإلعالن عن جريمة
المحكوم عليه".

()171

وقيل" :التشهير :هو إشاعة السوء عن إنسان بين الناس".

()172

وعرفه أيضا عبد الرحمن الغفيلي ،بأن التشهير هو:

"إظهار الشخص بأمر معين يكشفه للناس ويظهر خباياه ،فيشمل ما كان بحق كالحدود والتعزيرات وما كان بغير حق كالغيبة والبهتان".

()173

المطلب الثاني حكم التشهير من خالل حساب" سناب شات"بالنظر إلى تعريف التشهير اللغوي وتعريفه في اصطالح المعاصرين فإن
التشهير عبر برنامج "سناب شات" ال يخلو من أمرين:

األمر األول :التشهير بالخير ،أي نشر األمور واألشياء التي تحث الناس على الخير ،وتدعوهم إلى الهدى والتمسك بالسنة ،وتناديهم إلى
األخذ بمحاسن األقوال واأل فعال وااللتزام بمكارم األخالق ،وهذا مباح جائز شرعا ،بل هو أمر ممدوح ومرغوب فيه ،فقد ورد عن أبي مسعود

األنصاري رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :من دل على خير فله مثل أجر فاعله".

()174

وعن أبي هريرة ،أن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :من دعا إلى هدى ،كان له من األجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ،ومن دعا إلى
ضاللة ،كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ،ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا".

()175

وعن جرير بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قال" :من سن في اإلسالم سنة حسنة ،فله أجره ا ،وأجر من عمل بها بعده ،من غير أن ينقص من أجورهم شيء ،ومن سن في
اإلسالم سنة سيئة ،كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ،من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)176( ".فكل هذه األحاديث تدل على
فضل الداللة على الخير والحث على السنة والفضيلة والتحذير من الشر والضاللة ،فتبين من هذا أن تشهير أمور الخير في برنامج "سناب

شات" جائز مرغوب فيه.

واألمر الثاني :التشهير بالسوء ،أي إشاعة مساوئ الناس وقبائحهم وجرائمهم وعيوبهم ونقائصهم في سناب شات ونشر األشياء التي تشيع
الفواحش في الناس ،وتفسد أخالقهم ودينهم ،وهذا محرم ال يجوز شرعا ألمور ،منها:

 .1ألنه من الغيبة والنميمة والبهتان وكلها محرمة ،قال هللا عز وجل" :وال يغتب بعضكم بعضا ،أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا
فكرهتموه ،واتقوا هللا ،إن هللا تواب رحيم".

()177

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :أتدرون ما

الغيبة؟" قال وا :هللا ورسوله أعلم ،قال" :ذكرك أخاك بما يكره" قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال" :إن كان فيه ما تقول ،فقد اغتبته،
وإن لم يكن فيه فقد بهته".

()178

وقد ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قبرين ،فقال" :أما

إنهما ليعذبا ن وما يعذبان في كبير ،أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ،وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله".

()179

 .2وألنه من باب إشاعة الفاحشة في المجتمع ،وقد توعد هللا تعالى من يشيع الفاحشة في مجتمع المسلمين بالعذاب األليم في الدنيا

واآلخرة ،فقال تعالى" :إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون".

()180

 .3وألنه يعتبر من عوامل اإلفساد بين الناس وهذا محرم ،وهللا ال يحب المفسدين ،فقال هللا تعالى" :إن هللا ال يحب المفسدين".

()181

 .4وألن التشهير مخالف للستر الذي رغب فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم" :من ستر مسلما في الدنيا ستره هللا في الدنيا واآلخرة".

()182

فتبين من هذه األمور كلها أن التشهير بمساوئ الناس وعيوبهم عبر "سناب شات" ونشر األمور السيئة واألفعال القبيحة محرم ال يحوز.

اخلامتة

توصلت بعد إتمام البحث والحمد هلل إلى النتائج التالية :
• أن برنامج "سناب شات" تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة يمكن للمستخدمين من خالله التقاط الصور،
وتسجيل الفيديوهات ،وإضافة نص ورسومات ،وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

ٍ
تعد بال حق وفيه إضرار وفي كال الحالتين
• أن اختراق حساب"سناب شات" الشخصي هو استيالء على حق الغير بغير حق كما أنه إتالفه ّ
هو محرم ال يجوز
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• أن استخدام خاصية الفالتر في برنامج "سناب شات" والذي يوفر خدمة للمشتركين يمكن يستطيع المستخدم من خاللها التغيير في صورته
أو صورة اآلخرين إما بوضع طوق ورد على الرأس مثال ،وإما بتجميل الوجه وتغيير مالمحه ،ونحو ذلك  ,ال يدخل في تغيير خلق هللا
المحرم إذ هو تغيير في الصورة وليس في ذات الخلقة وليس بدائم فاستعمال هذه الخاصية جائز وهللا أعلم .
• شراء المتابعين في برنامج" سناب شات" وتكثير عددهم لقصد الشهرة والمكانة والشعبية ،محرم ال يجوز شرعا فهو كذب وزور وبهتان
مبين كما أنه غش وتدليس .

• يجوز إجراء عقد النكاح من خالل برنامج" سناب شات" إذا توفرت أركانه وشروطه إذ المانع شرعا منه .
• الطالق إذا تلفظ به الزوج من خالل برنامج" سناب شات" واقع شرعا وتترتب عليه أحكامه .
لكل منهما
• يجوز إضافة الرجل للمرأة والعكس في الحساب الشخصي لبرنامج"سناب سات" ّ
• تجوز محادثة الرجل للمرأة والعكس من خالل برنامج" سناب شات" بدون صورة ظاهرة

• تجوز محادثة الرجل للمرأة والعكس من خالل برنامج" سناب شات" بالصوت والصورة إذا كانت المرأة من ذوات المحارم أو كانت من غير
ذوات المحارم بشرط أن تكون ساترة لوجهها مع الضوابط الشرعية .

• إظهار الشخص من خالل برنامج"سناب شات" ألمر معين يكشفه للناس ويظهر خباياه وهو ما يسمى بالتشهير  ,إن كان ألمر خير فيه
حث للناس على الخير فج ائز  ,وإن كان بقصد اإلساءة لألشخاص أو الهيئات ونحوها أو إشاعة السوء في المجتمع فحرام ال يجوز يأثم
ّ
صاحبه  .هذا ما تم التوصل إليه من نتائج ولعل من التوصيات التي أرى أنها جديرة باالعتبار هي  :أهمية وجود برنامج توعوي في
المجتمع يتم من خالله توعية الناس بكيفية ترشيد استخدام وسائل التواصل االجتماعي ,والحرص على االنتفاع بها بما يعود على الفرد

والمجتمع دون اإلضرار بأحد ,وبيان المسئولية الفردية لصاحبها دينيا ومجتمعيا  .وأسأل هللا أن يوفق الجميع للهدى والسداد وصلى هللا وسلم
على نبينا محمد

فهرس املصادر واملراجع

• القرآن الكريم

• إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ،محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،دار عالم
الكتب ،بيروت ،الطبعة الثانية1407 :ه 1987/م

• أحكام التشهير بالناس في الفقه اإلسالمي والقانون المعمول به في فلسطين دراسة مقارنة ،عالية ياسر محمود عمرو ،رسالة ماجستير،
جامعة القدس ،فلسطين1432 ،ه2011/م
• أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ،الدكتور عمر سليمان األشقر ،دار النفائس األردن ،الطبعة األولى1418 :ه 1997/م

• األحكام السلطانية ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البصري البغدادي الشهير بالماوردي ،الناشر :دار الحديث القاهرة ،تحقيق أحمد
جاد ،الطبعة1427 :ه 2006/م

• أحكام القرآن البن العربي الكتاب :أحكام القرآن ،القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي ،تحقيق محمد
عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ 2003/م

• أحكام القرآن ،المؤلف :أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ،تحقيق عبد السالم محمد علي شاهين ،الناشر :دار الكتب
العلمية بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1415 ،هـ1994/م

• أحكام النساء ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني ،تحقيق عمرو عبد المنعم سليم ،الناشر :مؤسسة الريان ،الطبعة
األولى1423 ،ه2002/م

• إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ،البن القطان ،علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي أبو الحسن ابن
القطان ،تحقيق إدريس الصمدي ،الناشر :دار القلم ،دمشق ،سوريا ،الطبعة األولى1433 ،ه2012 /م

• اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات ،عبد الرحمن بن محمد الدخيل ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-1423 ،
1424ه
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• اختالف األئمة العلماء ،يحيى بن (هبيرة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني ،أبو المظفر ،عون الدين ،تحقيق :السيد يوسف أحمد،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1423 ،هـ 2002/م

• االختيار لتعليل المختار ،المؤلف :عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلد حي ،مجد الدين أبو الفضل الحنفي ،الناشر :مطبعة
الحلبي القاهرة ،وصورتها دار الكتب العلمية ،بيروت1356 ،هـ 1937/م

• األذكار ,أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي تحقيق :عبد القادر األرنؤوط الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت -
لبنان طبعة  1414هـ  1994 -م

• االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي معوض،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،ه2000/م
• أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي ،الناشر :دار الكتاب
اإلسالمي1313 ،ه

• األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1419 ،هـ 1999 /م
• األشباه والنظائر ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1411 ،هـ1991/م
• األشباه والنظائر ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1411 ،هـ 1990/م

• أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ،الناشر :دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع بيروت ،لبنان ،عام النشر 1415 :هـ  1995/مـ
• إعالم الموقعين عن رب العالمين ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ،تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم،
الناشر :دار الكتب العلمية ،ييروت ،لبنان ،الطبعة األولى1411 ،هـ1991/م

• اإلفصاح عن معاني الصحاح  ,يحيى بن ُه َب ْي َرة الذهلي الشيباني ،المحقق :فؤاد عبد المنعم أحمد الناشر :دار الوطن سنة النشر1417 :هـ
ّ
• اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،المحقق :مكتب البحوث والدراسات ،دار
الفكر ،بيروت ،لبنان.
• اإلكليل في استنب اط التنزيل ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي ،تحقيق :سيف الدين عبد القادر الكاتب ،دار الكتب العلمية،

بيروت1401 ،هـ 1981/م

• إكمال المعلم بفوائد مسلم :عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل ،المحقق :الدكتور يحيى إسماعيل،
الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة األولى1419 ،ه1998/م

• اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي ،الطبعة :الثانية.

• البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري ،وفي آخره :تكملة البحر الرائق لمحمد بن
حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية.

• البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي ،المحقق :صدقي محمد جميل ،الناشر :دار
الفكر ،بيروت ،الطبعة1420 :هـ

• بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ،أبو الحسن برهان الدين ،الناشر :مكتبة
ومطبعة محمد علي صبح ،القاهرة.
• بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ،الناشر :دار
الحديث ،القاهرة ،تاريخ النشر1425 :هـ 2004 /م
• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية،
1406هـ 1986 /م
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• بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ،المؤلف :أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،الشهير
بالصاوي المالكي ،الناشر :دار المعارف.

الرزاق الحسيني ،الملّقب بمرتضى ال َّزبيدي المحقق :مجموعة من المحققين
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
• تاج العروس من جواهر القاموس ّ ,
الناشر :دار الهداية
• التبصرة ،علي بن محمد الربعي ،أبو الحسن ،المعروف باللخمي ،تحقيق :الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب ،الناشر :و ازرة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،قطر ،الطبعة األولى1432 ،هـ 2011/م

• التحرير والتنوير :تحرير المعنى ا لسديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن
عاشور التونسي ،الناشر  :الدار التونسية للنشر ،تونس ،سنة النشر1984 :هـ
• تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت.

• تحفة الفقهاء ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية1414 ،هـ
• تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ،ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ،المحقق :عبد هللا بن سعاف
اللحياني ،الناشر :دار حراء ،مكة المكرمة ،الطبعة :األولى1406 ،

• تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،الناشر :المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى
محمد ،الطبعة1357 :هـ1983 /م ،ثم صورتها دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

• تحقيق الخالف في حجاب وجه المرأة ،د .خالد بن مفلح ال حامد ،تم نشر البحث في مجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة
للبحوث العلمية واالفتاء ،عدد  ،85بعنوان :فصل الخطاب في حكم الحجاب.

• التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة ،الناشر :دار الكاتب العربي ،بيروت.
• التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 1403هـ1983/م

• تفسير ابن كثير :تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،المحقق :محمد حسين شمس
الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هـ

• تفسير الزمخشري :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ

• تفسير السعدي :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي ،المحقق :عبد الرحمن بن معال
اللويحق ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،هـ  2000/م

• تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري ،تحقيق:
الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع

واإلعالن ،الطبعة األولى 1422 ،هـ 2001/م

• تفسير القرطبي= الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،
تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب المصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ 1964/م
• تفسير المنار :تفسير القرآن الحكيم ،محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني الحسيني ،الناشر :الهيئة المصرية العامة
للكتاب1990 ،م

• التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ،تحقيق :مصطفى بن
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ،الناشر :و ازرة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،المغرب1387 ،هـ

• التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ،المحقق :دار الفالح للبحث
العلمي وتحقيق التراث ،الناشر :دار النوادر ،دمشق ،سوريا ،الطبعة األولى1429 ،هـ2008 /م
• جامع العلوم والحكم في شرح خم سين حديثا من جوامع الكلم ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ،السالمي ،البغدادي،
ثم الدمشقي ،الحنبلي ،تحقيق :الدكتور محمد األحمدي أبو النور ،الناشر :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1424 ،هـ



 





األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتماعي -سناب شات -



• الجراحة التجميلية عرض طبي ودراس ة فقهية مفصلة ،أ.د .صالح بن محمد الفوزان ،دار التدمرية ،الرياض ،الطبعة األولى،
1428ه2008/م

• حاشية ابن عابدين :رد المحتار على الدر المختار ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ،دار الفكر ،بيروت،
الطبعة الثانية1412 ،هـ1992 /م
• حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،الناشر :دار الفكر.

• حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ،الناشر( :بدون ناشر) ،الطبعة
األولى1397 ،هـ
• حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ،محمد بن عبد الهادي التتوي ،أبو الحسن ،نور الدين
السندي ،الناشر :دار الجيل ،بيروت ،بدون طبعة( ،نفس صفحات دار الفكر ،الطبعة الثانية)

• حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ،المحقق :يوسف الشيخ محمد
البقاعي ،الناشر :دار الفكر ،بيروت1414 ،هـ 1994/م

• الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،المؤلف :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهير بالماوردي ،المحقق :الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،الطبعة األولى1419 ،هـ 1999/م

• حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت الحديثة ،د .محمد عقلة اإلبراهيم ،دار الضياء للنشر التوزيع ،األردن ،عمان ،الطبعة األولى1406 ،ه1986 /م
• حكم التشهير بالمسلم في الفقه اإلسالمي ،عبد الرحمن بن صالح الغفيلي ،بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،السنة
السادسة ،العدد السابع واألربعون1422 ،ه2001/م
• الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي ،المحقق:
عبد المنعم خليل إبراهيم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1423 ،هـ2002/م

• الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم :إنه سنة ومستحبة ،محمد
ناصر الدين األلباني ،المكتبة اإلسالمية ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى1421 ،ه
• روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،تحقيق :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي ،بيروت،
دمشق ،عمان ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ 1991/م

• زاد المستقنع في اختصار المقنع ،موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ،ثم الصالحي ،شرف الدين،
أبو النجا ،المحقق :عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر ،الناشر :دار الوطن للنشر ،الرياض
• زاد المسير في علم التفسير ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،المحقق :عبد الرزاق المهدي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هـ

• زاد المعاد في هدي خير العباد ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ومكتبة
المنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة السابعة والعشرون 1415هـ 1994/م

• سبل السالم ،محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني الصنعاني ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،الناشر :دار الحديث.
• السراج الوهاج على متن المنهاج ،العالمة محمد الزهري الغمراوي ،الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت

• سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني ،الناشر :مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى1422-1415 ،ه
• سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
• السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني ،أبو بكر البيهقي ،محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ2003/م



 





األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتماعي -سناب شات -



• سنن النسائي :المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي ،تحقيق :عبد
الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة الثانية1406 ،ه1986/م

• شرح القواعد الفقهية ،أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ،الناشر :دار القلم ،دمشق ،سوريا ،الطبعة الثانية1409 ،هـ1989 /م
• الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل ،أحمد بن محمد بن أحمد العدوي ،أبو البركات الشهير بالدردير ،الناشر :دار
• الشرح الممتع على زاد المستقنع ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين ،دار النشر :دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى1428-1422 ،هـ
• شرح مختصر خليل للخرشي ،محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا ،الناشر :دار الفكر للطباعة ،بيروت

• الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،المؤلف :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،الناشر:
دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ 1987-م
• صحيح البخاري :الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ،محمد بن إسماعيل أبو عبد
هللا البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة :األولى1422 ،ه

• صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة ،أبو مالك كمال بن السيد سالم ،الناشر :المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر2003 ،م
• صحيح مسلم :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إ لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن
القشيري النيسابوري ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

• صحيح وضعيف سنن النسائي ،محمد ناصر الدين األلباني ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة التحقيقات الحديثية ،المجاني ،من إنتاج
مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية.

• العدة شرح العمدة ،عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد ،أبو محمد بهاء الدين المقدسي ،الناشر :دار الحديث ،القاهرة1424 ،هـ 2003/م
• العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ,عبد الكريم بن محمد أبو القاسم الرافعي القزويني المحقق :علي محمد عوض  -عادل أحمد
عبد الموجود الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان الطبعة :األولى 1417 ،هـ  1997 -م

• عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر الدين العينى ،الناشر :دار إحياء التراث العربي،

• غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب ،شمس الدين ،أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ،مؤسسة قرطبة ،مصر،
الطبعة الثانية1414 ،هـ1993/م

• فتاوى اللجنة الدائمة ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في المملكة العربية السعودية ،جمع وترتيب :أحمد بن عبد الرزاق الدويش،
الناشر :رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،اإلدارة العامة للطبع بالرياض.

• الفتاوى الهندية ،لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة الثانية1310 ،هـ

• فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،الناشر :دار المعرفة ،بيروت1379 ،ه
• فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ،الناشر :دار الفكر
• فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ،الناشر :دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،بيروت ،الطبعة
األولى1414 ،هـ

• فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل ،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري ،المعروف بالجمل،
الناشر :دار الفكر

• الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا ،شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي،
الناشر :دار الفكر1415 ،هـ1995 /م

• القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد
قسوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة :الثامنة1426 ،هـ2005/م
نعيم العر ُ
• القوانين الفقهية  ,أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا ،ابن جزي الكلبي
• الكافي في فقه اإلمام أحمد ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ،الناشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة األولى1414 ،هـ1994 /م



 





األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتماعي -سناب شات -



• كتاب أحكام النساء ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ،تحقيق عمرو عبد المنعم سليم ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة
األولى1417 ،ه1997 /م

• كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن البهوتى الحنبلي ،الناشر :دار الكتب العلمية

• لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقي ،الناشر :دار صادر ،بيروت ،الطبعة
• المبسوط ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي ،الناشر :دار المعرفة ،بيروت ،تاريخ النشر1414 :هـ1993 /م
• مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ،تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة

• مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ،الناشر :دار إحياء التراث العربي.
• مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،الناشر :مجمع
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية ،عام النشر1416 :هـ1995/م

• المجموع المذهب في قواعد المذهب ،صالح الدين خليل العالئي الشافعي ،المحقق :محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن ،و ازرة األوقاف

والشؤون اإلسالمية ،الكويت1414 ،ه1994/م

• المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،الناشر :دار الفكر
• مختصر العالمة خليل :خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين الجندي المالكي المصري ،المحقق :أحمد جاد ،دار الحديث ،القاهرة،
الطبعة األولى1426 ،هـ2005/م

• مختصر القدوري في الفقه الحنفي ،أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري ،المحقق :كامل محمد محمد
عويضة ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1418 ،هـ1997/م
• مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،الناشر:
دار الكتب العلمية ،بيروت

• المسالك في شرح موطأ مالك ،القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي االشبيلي المالكي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة
األولى1428 ،هـ2007/م
• مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وعادل مرشد
وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1421 ،هـ 2001/م

• معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج ،المحقق :عبد الجليل عبده شلبي ،الناشر :عالم الكتب ،بيروت،
الطبعة األولى1408 ،هـ1988 /م
• معجم لغة الفقهاء ،محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي ،الناشر :دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1408 ،هـ/
• معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو الحسين ،المحقق :عبد السالم محمد هارون ،الناشر :دار الفكر،
1399هـ 1979 /م.

• مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة األولى1415 ،هـ1994 /م
• المغني البن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ،الناشر :مكتبة القاهرة ،الطبعة:
1388هـ 1968/م

• المقدمات الممهدات ،أب و الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،تحقيق :د .محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
األولى1408 ،هـ 1988 /م
• المنتقى شرح الموطإ ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي األندلسي ،الناشر :مطبعة السعادة بجوار محافظة
مصر ،الطبعة األولى1332 ،ه ،ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة
• منتهى اإلرادات ،تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ،المحقق :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1999 /م



 





األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتماعي -سناب شات -



• منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،المحقق :عوض قاسم أحمد عوض ،دار الفكر،
الطبعة األولى1425 ،هـ2005/م

• المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة
الثانية1392 ،ه
• مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرُّعيني المالكي ،دار الفكر،
الطبعة :الثالثة1412 ،هـ 1992/م

• الموسوعة الفقهية الكويتية ،و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة :من 1427- 1404هـ
• نخب األفكار في تنقيح مبان ي األخبار في شرح معاني اآلثار  ,أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر الدين العينى المحقق:
أبو تميم ياسر بن إبراهيم الناشر :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -قطر الطبعة :األولى 1429 ،هـ  2008 -م

• نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد شهاب الدين الرملي ،الناشر :دار الفكر ،بيروت ،الطبعة
األخيرة1404 ،هـ1984/م
• نها ية المطلب في دراية المذهب ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني ،أبو المعالي ،الملقب بإمام الحرمين ،تحقيق :عبد العظيم
الديب ،الناشر :دار المنهاج ،الطبعة األولى1428 ،هـ2007/م
محمود ّ
• النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري ابن األثير ،تحقيق :طاهر أحمد
الزاوى ومحمود محمد الطناحي ،الناشر :المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،هـ 1979/م

• نيل األوطار ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر،
الطبعة األولى1413 ،هـ 1993 /م
• نيل المآرب بشرح دليل الطالب ،عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي الشيباني ،المحقق :الدكتور محمد سليمان عبد هللا األشقر،
الناشر :مكتبة الفالح ،الكويت ،الطبعة األولى1403 ،هـ 1983/م

• الهداية في شرح بداية المبتدي ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ،أبو الحسن برهان الدين ،المحقق :طالل يوسف ،الناشر:
دار احياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان
• httaps://www.snapchat.com
• http://www.suezbalady.com
• https://ar.wikipedia.org
• https://www.almaany.com
• https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

اهلوامش
( )1ينظرhttps://www.oxfordlearnersdictionaries.com :و https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/snap/
( )2سناب شات على موقع https://ar.wikipedia.org/wiki/

()3ينظر :اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات ص ()16

( )4التعريفات للجرجاني :ص ( )162وانظر أيضا :الصحاح للجوهري ( )194/1والقاموس المحيط ص()120
( )5لسان العرب ()648 /1
( )6زاد المستقنع في اختصار المقنع ص ( ،)131وينظر :ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني ( ،)334/3والسراج
الوهاج على متن المنهاج للغمراوي ص ( ،)266ومنتهى اإلرادات ()159/3

( )7حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع البن قاسم ( ،)375/5والشرح الممتع على زاد المستقنع ()140/10
( )8البقرة188 :
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( )9الجامع ألحكام القرآن ،تفسير القرطبي ()338/2
( )10النساء29 :
( )11ينظر :نهاية المطلب في د ارية المذهب للجويني ( ،)169/7والتبصرة للخمي ()5763/12
( )12متفق عليه :صحيح البخاري :كتاب الحج ،باب الخطبة أيام منى ،رقم الحديث( ،)176/2( )1741وصحيح مسلم :كتاب الحج ،باب
حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ،رقم الحديث()886/2( )1218

( )13ينظر :سبل السالم للصنعاني ()104/2

( )14صحيح مسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحريم الظلم ،رقم الحديث ()1994/4( )2577
( )15ينظر :المبسوط للسرخسي ( ،)49/11وفتح القدير البن الهمام ()216/9
( )16االختيار لتعليل المختار ()59/3

( )17المقدمات الممهدات ()489-487/2
( )18المرجع السابق
( )19المغني ( ،)177/5الكافي في فقه اإلمام أحمد ()217/2
( )20كشاف القناع عن متن اإلقناع ()76/4

( )21مقاييس اللغة ( ،)353/1والقاموس المحيط ص ()794
( )22لسان العرب ()18/9
( )23بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ()164/7
( )24انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ،)142/7والمبسوط للسرخسي ( )80/11وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ()100/4

والحاوي الكبير ( )139/7والمجموع شرح المهذب ( )227/14ومغني المحتاج ( )338/3والمغني ()222/5
( )25انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ،)165 ،164 / 7والموسوعة الفقهية الكويتية ()223/1
( )26انظر :المبسوط للسرخسي ()80/11
( )27البقرة190 :

( )28سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ،رقم الحديث ( )784/2( )2340وصححه األلباني في سلسلة
األحاديث الصحيحة ،رقم الحديث ()498/1( )250

( )29انظر :حاشية السندي على سنن ابن ماجه ()58 ،57/2
( )30ينظر :المجموع المذهب في قواعد المذهب ص ( ،)375واألشباه والنظائر للسبكي ( ،)41/1واألشباه والنظائر للسيوطي ص (،)83
وشرح القواعد الفقهية ص ()165

( )31أحكام القرآن البن العربي ()628/1
( )32انظرhttps://www.snapchat.com/ :
( )33النساء119-117 :

( )34انظر :تفسير الطبري ( )215/9وما بعده ،وزاد المسير في علم التفسير ( ،)474/1وتفسير القرطبي ( )392/5وما بعدها ،والبحر

المحيط ( ،)72- 71/4وتفسير الزمخشري ( ،)566/1وتفسير ابن كثير ( ،)367/2وفتح القدير ( ،)596/1وتفسير السعدي ص ()203

( )35انظر :تفسير الطبري ( ،)222 /9والبحر المحيط ( ،)72/4وفتح القدير ( ،)596/1وتفسير المنار ( )350 – 349/5وتفسير
السعدي ص ()203

( )36أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب تفسير القرآن ،باب {وما آتاكم الرسول فخذوه} ،رقم الحديث ( ،)147/6( )4886ومسلم في
صحيحه :كتاب اللباس والزينة ،باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق

هللا ،رقم الحديث ( ،)1678/3( )2125وهذا لفظ مسلم.

( )37انظر :نهاية المطلب في دراية المذهب ( ،)316/2والمغني ( ،)70/1وفتح الباري البن حجر ( ،)377/10وكشاف القناع ()81/1
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( )38فتح الباري البن حجر ()377/10

( )39ينظر :فتح الباري البن حجر ()373/10
( )40تفسير القرطبي ()393/5
( )41انظر :أحكام القرآن البن العربي ( ،)630/1وتفسير القرطبي (.)392/5
( )42انظر :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ،)314/2وأحكام القرآن البن العربي ( ،)631/1وتفسير القرطبي
( ،)390/5وتفسير التحرير والتنوير البن عاشور ( ،)206 – 205/5وتفسير المنار ()350/5

( )43شرح النووي على مسلم ( ،)107/14وفتح الباري البن حجر ( ،)373- 372/10وعمدة القاري للعيني ()63/22
( )44أخرجه أحمد في المسند ،)58/7( )3945( :والنسائي في سننه :كتاب الزينة ،باب الموتشمات وذكر االختالف على عبد هللا بن مرة
والشعبي في هذا :رقم الحديث ( )147/8( )5107بلفظ (لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ،والواشمة

والموتشمة ،قال :إال من داء ،فقال :نعم) الحديث .وصحَّحه األلباني في صحيح سنن النسائي :رقم ( ،)369/3( )5119وقال عنه محقق
مسند أحمد :إسناده قوي .مسند اإلمام أحمد (طبعة الرسالة).58/7 :
( )45انظر :نيل األوطار للشوكاني ()229/6
( )46انظر :المنتقى شرح الموطأ للباجي ( ،)267/7ونيل األوطار ()229/6

( )47المنتقى شرح الموطأ ( ،)267/7وانظر :المسالك في شرح موطأ مالك ()477/7
( )48إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ()655/6
( )49تفسير القرطبي ()393/5
() 50الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة ،للدكتور صالح بن محمد الفوزان ص ( )74 – 72وقد ذكر معظم هذه الضوابط.
( )51سبق تخريجه :انظر ص 13

( )52أحكام النساء (ص  ،)254وانظر :غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب للسفاريني ()432/1
( )53التوضيح لشرح لجامع ()45/25
( )54عمدة القاري)193/20( :
( )55انظر :المنتقى شرح الموطأ للباجي ( ،)267/7ونيل األوطار ()229/6

( )56المنتقى شرح الموطأ ( ،)267/7وانظر :المسالك في شرح موطأ مالك ()477/7
( )57إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ()655/6
( )58تفسير القرطبي ()393/5
( )59الحج30 :

( )60صحيح مسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ،رقم الحديث ()213/4( )2607
( )61متفق عليه :صحيح البخاري :كتاب اإليمان ،باب عالمة المنافق ،رقم الحديث ( ،)16/1( )34وصحيح مسلم :كتاب اإليمان ،باب
بيان خصال المنافق ،رقم الحديث)78/1( 58 :
( )62مراتب اإلجماع ص ()156
( )63األذكار للنووي ص ()377

( ) 64صحيح مسلم :كتاب اإليمان ،باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم« :من غشنا فليس منا» ،رقم الحديث)99/1( 102 :
( )65نيل األوطار ()251/5
( )66تحفة األحوذي ()453/4
( )67متفق عليه :صحيح البخاري :كتاب النكاح ،باب المتشبع بما لم ينل ،وما ينهى من افتخار الضرة ،رقم الحديث (،)35/7( )5219
وصحيح مسلم :كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط ،رقم الحديث)1681/3( )2129( :

( )68آل عمران188 :



 





األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتماعي -سناب شات -



( )69المجموع للنووي ()181/9
( )70حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت الحديثة ،لمحمد عقلة ،ص(.)113
( )71مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس ،الجزء الثاني ،ص (.)888- 867
( )72حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت الحديثة ،لمحمد عقلة ،ص(.)113
()73مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس ،الجزء الثاني ،ص ( ،)888- 867وحكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت الحديثة ،لمحمد
عقلة ،ص( ،)113وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ص (.)83

( )74فتاوى اللجنة الدائمة ()91/18

( )75مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس ،الجزء الثاني ،ص (.)958
( )76فتاوى اللجنة الدائمة ()91/18

( )77مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس ،الجزء الثاني ،ص (.)958
 ))78البقرة231 :

( )79تفسير الطبري ()7/5
( )80زاد المعاد ()255/5

( )81انظر :تحفة الفقهاء ( ،)171/2والمبسوط للسرخسي ( ،)4/6والهداية للمرغيناني ( ،)224/1ومختصر القدوري ص ( ،)155وبداية

المجتهد ( ،)101/3ومختصر خليل ص ( ،)115والفواكه الدواني ( ،)34/2والحاوي الكبير ( ،)113/10والمجموع ( ،)56/17والعدة شرح
العمدة ص ( ،)441ومنتهى اإلرادات ( ،)222/4وكشاف القناع ()233/5

( )82مراتب اإلجماع البن حزم ص ()72
( )83مجموع الفتاوى ()33/33

( )84جامع العلوم والحكم ()166/2
( )85المجموع للنووي ()58/13
( )86المجموع للنووي ()105/9
( )87المغني ()98/7
( )88األحزاب32 :

( )89تفسير ابن كثير ()409/6
( )90النور31، 30 :
( )91انظر :االستذكار ( ،)201/2واختالف األئمة العلماء ( ،)101/1والمغني ()430/1

( )92انظر :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ( ،)108/15وبداية المجتهد ( ،)92/2والمغني ( ،)301/3ومجموع الفتاوى
()112/26

( )93انظر :أحكام القرآن البن العربي ( ،)616/3شرح النووي على مسلم ( ،)210/9وبداية المبتدي ص ( ،)222والحاوي الكبير
( )45/17المغني ( ،)97/7وإحكام النظر في أحكام النظر البن القطان ص ()389
( )94انظر :شرح النووي على مسلم ( )210/9المغني (،)96/7

( )95انظر :الدر المختار وحاشية ابن عابدين ( ،)406/1وحاشية الدسوقي ( ،)114/1والفواكه الدواني ( ،)277/2وروضة الطالبين
( )21/7نهاية المطلب ()31/12
( )96انظر :المبسوط ( ،)148/10وبدائع الصنائع ( ،)122/5وبلغة السالك ألقرب المسالك ( ،)289/1وشرح مختصر خليل (،)247/1
ومغني المحتاج ( ،)209/4واإلنصاف ( ،)29/8ومجموع الفتاوى ()248/21

( )97أحكام القرآن للجصاص ()486/3

( )98الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ص ()58



 





األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتماعي -سناب شات -



( )99مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ( 81 /1و)285/1
( )100انظر :شرح ابن عابدين ( 406/1و ،)528/2والبحر الرائق ()284/1
( )101أحكام القرآن البن العربي ()616/3
( )102حاشية الصاوي ()289/1

( )103تفسير القرطبي ()227/14

( )104انظر :نهاية المطلب ( ،)31/12ومنهاج الطالبين ص ( ،)204وأسنى المطالب ( ،)110-109/3واإلقناع في حل ألفاظ أبي
شجاع ( ،)404-403/2ومغنى المحتاج ( ،)209/4ونهاية المحتاج ( ،)188/6وتحفة المحتاج ( ،)112/2واألشباه والنظائر للسيوطي
ص ()240
( )105انظر :أحكام النساء لإلمام أحمد ص ( ،)31وكشاف القناع ( ،)266/1ونيل المآرب ()125/1
( )106مجموع الفتاوى ()382/24
( )107إعالم الموقعين ()47/2
( )108األحزاب59 :

( )109تفسير الطبري ()324/20

( )110اإلكليل في استنباط التنزيل ص ()214
( )111صحيح البخاري :كتاب تفسير القرآن ،باب {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ،رقم الحديث)109/6( 4758:
( )112فتح الباري ()490/8

( )113أضواء البيان ()250/6
( )114مسند أحمد ( ،)21/40وسنن أبي داود :كتاب المناسك ،باب في المحرمة تغطي وجهها ،رقم الحديث ،)167/2( 1833 :حسن
لغيره ،ينظر :صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة ()215/2

( )115مجموع الفتاوى ()372-371/15

( )116انظر :المبسوط للسرخسي ( ،)153-152/1وبدائع الصنائع ( ،)123/5والفتاوى الهندية ()329/5

( )117بلغة السالك ألقرب المسالك ( ،)289/1وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ،)214/1وحاشية العدوي ( ،)171/1وشرح مختصر
خليل للخرشي ()247/1

( )118انظر :روضة الطالبين ( ،)21/7وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب (حاشية الجمل) ()123/4
( )119اإلنصاف ()452/1
( )120النور31 :

( )121السنن الكبرى للبيهقي ()318/2
( )122تفسير الطبري ()158/19

( )123تفسير الطبري ()156-155/19
( )124انظر :تفسير ابن كثير ()42/6
( )125تفسير القرطبي ()343/14
( )126تفسير الطبري ()324/20

( )127مجموع الفتاوى ()111-110/22
( )128صحيح البخاري :كتاب الحج ،باب حج المرأة عن الرجل ،رقم الحديث ،)18/3( 1855 :وصحيح مسلم :كتاب الحج ،باب الحج
عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما ،أو للموت ،رقم الحديث)973/2( 1334 :

( )129انظر :الرد المفحم لأللباني ص (41وما بعدها)

( )130انظر :تحقيق الخالف في حجاب وجه المرأة (ص )44



 





األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتماعي -سناب شات -



( )131تفسير القرطبي ()229/12
( )132مجمع األنهر ()81/1
( )133انظر :تحفة الفقهاء  335/3بدائع الصنائع 122/
( )134انظر :روضة الطالبين  27/7العزيز شرح الوجيز 478/7
( )135انظر :المغني  106/7اإلنصاف 25/8

( )136رواه البخاري باب حسن المعاشرة مع األهل حديث رقم )28/7( 5190
( )137رواه مسلم  ,باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ,حديث رقم1114 /2 1480
( )138رواه البخاري ,باب الخطبة بعد العيد ,حديث رقم19/2 , 964
( )139انظر :عمدة القارئ 217/20

( )140انظر :روضة الطالبين  27/7المجموع 133/16
( )141انظر :الشرح الكبير 51/20اإلنصاف 25/8
( )142انظر :القوانين الفقهية 294
( )143النور 30

( )144انظر :تفسير ابن كثير 44/6
( )145سبق تخريجه ص 43
( )146انظر :تفسير القرطبي .228 /12
()147رواه أحمد رقم  159/44 26537والترمذي باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال حديث رقم  102/5 2778وأبو داود باب
في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن رقم 63/4-4112

( )148نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار 99/11
( )149شرح صحيح البخارى البن بطال 364/7
( )150المغني 106/7
( )151التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد 155/9

( )152سنن أبو داود –كتاب اللباس باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن رقم 63/4-4112
( )153انظر :المجموع شرح المهذب 139/16
( )154انظر :المغني 106/7
( )155انظر :صفحة 34
( )156المجادلة1 :

( )157تفسير ابن كثير ()66/8
( )158األحزاب32 :
( )159اإلفصاح عن معاني الصحاح ()231/3
( )160المجموع ()390/3

( )161منتهى اإلرادات ()54/4
( )162الصحاح ( ،)705/2والمصباح المنير ()325/1
( )163النهاية في غريب الحديث واألثر ()515/2
( )164معاني القرآن وإعرابه ()259/1
( )165مقاييس اللغة ()222/3

( )166لسان العرب ( )431/4وانظر :المصباح المنير ( ،)325/1وتاج العروس  )264/012والمعجم الوسيط ()498/1



 





األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتماعي -سناب شات -



( )167انظر :الموسوعة الفقهية ()40/12
( )168انظر :المبسوط للسرخسي ( ،)145/16وفتح القدير ( ،)232/5وكشاف القناع ( ،)127/6واألحكام السلطانية للماوردي ص
( ،)348والحاوي الكبير ()320/16

( )169انظر :المبسوط ( ،)102/4والهداية ( ،)154/1والبحر الرائق ()78/3
( )170انظر :مختصر خليل ص ( ،)12ومواهب الجليل ( ،)36/1والشرح الكبير للدردير ()23/1
( )171التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ()704/1
( )172معجم لغة الفقهاء ص ()132

( )173الغفيلي ،عبد الرحمن بن صالح ،حكم التشهير بالمسلم في الفقه اإلسالمي( ،ص( ،)232بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات

اإلسالمية ،السنة السادسة ،العدد السابع واألربعون1422( ،ھـ2001-م) بواسطة أحكام التشهير بالناس في الفقه اإلسالمي والقانون المعمول
به في فلسطين دراسة مقارنة لعالية ياسر محمود عمرو ص 4

( )174صحيح مسلم :كتاب اإلمارة ،باب فضل إعانة الغازي في سبيل هللا بمركوب وغيره ،وخالفته في أهله بخير ،رقم الحديث1893 :
()1506/3
( ) 175صحيح مسلم :كتاب العلم ،باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضاللة ،رقم الحديث)2060/4( 2674 :

( )176صحيح مسل م :كتاب الزكاة ،باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ،أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار ،رقم الحديث1017 :
()704/2
( )177الحجرات12 :
( )178صحيح مسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحريم الغيبة ،رقم الحديث)2001/4( 2589 :
( )179صحيح البخاري :كتاب الوضوء ،باب ما جاء في غسل البول ،رقم الحديث ،)53/1( 218 :وصحيح مسلم :كتاب الطهارة ،باب
الدليل على نجاسة البول ووجوب االستبراء منه ،رقم الحديث)240/1( 292 :

( )180النور19 :
( )181القصص77 :
( )182صحيح البخاري :كتاب المظالم والغصب ،باب :ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه ،رقم الحديث ،)128/3( 2442 :وصحيح مسلم:
كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحريم الظلم ،رقم الحديث)1996/4( 2580 :



 



