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ومـن  إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليـه ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفسـنا
ال إلـه إال اهللا  سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هـادي لـه وأشـهد أن

بجميـع  −فـإن اهلـاتف  −:أمـا بعـد ..حممداً عبـده ورسـولهوحده ال رشيك له وأشهد أن 
, سواء يف الوقـت, أو يف  جليلة, يقوم بدور مهم, ويقدم خدمة −خدماته  ويوفر جهداً كبرياً

صحاهبا وعـىل أاملال,وهو نعمة تستحق الشكر إذا أُحسن استخدامها, وقد تكون نقمة عىل 
 .ااملجتمع إذا أيسء استخدامه

 ومـا ينبغـي أن يراعـى يف اهلاتف وآدابه, وما جيـب الفضالء من أهل العلم عىل تكلمولقد 
وعىل رأس أولئك العالمة الدكتور بكر أبو زيد رمحه اهللا حيث ألف يف ذلـك رسـالته ..ذلك

 ) أدب اهلاتف (املاتعة 
وجه اخلصوص; ألنه ينفرد بأمور خاصة قـد  سيكون حول أدب اجلوال عىل واحلديث ههنا

 ريـب أن يمتاز بخدمات أخر ال توجد يف اهلـاتف,وال اهلاتف العادي;كام أنه  توجد يفال 
  .وأيرس كلفة هبا اإلنسان حاجاته بأقرب طريق اجلوال نعمة كبرية, يقيض

ولكن هناك أمور تنايف شكر هذه النعمة, وهناك ملحوظات حيسن التنبه هلا, والتنبيه عليهـا; 
ةُ  حتى تتم  سبباً يف جلب الرضر عىل من هذه النعمة, حتى ال تكون هذه األداة الفائدةُ املرجوَّ
 .أصحاهبا
  :األمر ما ييل التنبيه عليه ومراعاته يف هذا فمام حيسن

 :املكاملات االقتصاد يف:أوالً 
جراء اإلطالـة وعـىل  حتى ال حتصل اخلسارة املالية بدون داع,وألجل أال يتأذ اإلنسان من

 يف املقدمات والسؤال عن يف كالمه, وأن يتجنب التطويل تَّصل أن يقتصدحيسن باملُ  هذا فإنه
 .األهل واحلال

املهاتفـة; فـإن  وينبغي أن حيذر من كثرة االتصاالت بال داع, وأن حيـذر فضـول الكـالم يف
يقـول العالمـة ..ألنسلمتعة وابعض الناس قد يظن أن الغرض من وجود اهلاتف إنام هو ل
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ـ (( :الشيخ بكر أبو زيد عار االتصـال; فكـم مـن احذر فضول املهاتفـة,حتى ال يصـيبك سُ
وال كالطفل يلـتقم ثـدي  −نوتته  −مصاب به; فمن حني يرفع رأسه من نومته يدين مذكرته 

ه, فيشغل نفسه وغريه عـرب اهلـاتف مـن دار إىل دار, ومـن ح عـن مكتـب إىل أمِّ  آخـر يـروِّ
بالعافيـة, وننصـحهم  ؤالء حديثٌ إال الدعاءه وليس لنا مع.نفسه,ويلقي باألذ عىل غريه

 )1(. )) من هذا الفضول بمعاجلة وضعهم
لِ عليه: ثانياً   :احلذر من إحراج املتَّصَ

نَه تَحِ مْ عـىل نسـيانه لـه, وعـدم  ال, بدأ يلومـه, ويعاتبـه: هل تعرفني? فإذا قال: بقوله كأن يَ
ل. .ختزينه لرقم هاتفه يف العلـم أو السـن,وذا ضـيق يف  كانةعليه قد يكون ذا م مع أن املتَّصَ

, وقد يكون جوالـه مليئـاً وال يتسـع أصالً  جواله الوقت, وقد يكون ممن ال خيزن األرقام يف
ـرف,وأال ينسـى أن  فأوىل للمتصل أن خيرب عن اسمه يف للمزيد; عْ البداية إن كـان يريـد أن يُ

ا أن يعـرف بنفسـه إذا أراد عليه رشع ,باب شخص آخر قُّ ل املتصل باهلاتف كمثل من يدُ ثَ مَ 
الَ  بْدِ اهللاَِّ قَ نِ عَ ابِرِ بْ نْ جَ ـىلَّ اهللاَُّ : أن يفتح له, فقد جاء يف الصحيحني عَ ىلَ النَّبِيِّ صَ نْتُ عَ تَأْذَ اسْ

الَ  قَ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وآله وَ لَ لْتُ : عَ قُ ا? فَ ذَ نْ هَ سَ : مَ يْهِ وآله وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ا فَ مَ أَنَ ا (( :لَّ ا أَنَ  .أَنَ
 .كره ذلك ))

 :له مراعاة حال املتصل عليه, والتامس العذر :ثالثاً 
, أو متعبا يرتاح,أو يف مكان ال يسمح له بـالرد كـأن يكـون يف مسـجد,أو  فقد يكون مريضاً

ذلك; فإذا مل  مقربة,أو يف صالة, أو يف حمارضة, أو بني أناس ال يود أن يقطع حديثهم أو نحو
,فعىل املتصل أنيرد يلتمس له العذر, وأال ييسـء بـه الظـن, وقـد يكـون  ,أو رد رداً مقتضباً

فيحتاج أمر االتصال بـه إىل   املتصل عليه ممن يكثر الناس من االتصال هباتفه حلاجتهم إليه,
تنظيم, وكثري من املتصلني إذا مل خياطب صاحب اهلـاتف مبـارشة يظـن أن ذلـك راجـع إىل 

اتفهم الناس يف املسـائل م بالناس, ومن أكثر الناس ترضرا هبذا األمر من هيقصور يف االهتام

                                           
  .33-32أدب الهاتف ص  ) 1(
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أذكر يوما أنني كنت يف حمارضة بني العرص واملغـرب ووضـعت اجلـوال يف املكتـب  :الدينية
وبعد املغرب وجدت فيه مخسا وثامنني مكاملة مل يرد عليهـا,, ومعنـى هـذا أن صـاحب هـذا 

العرص يـرد عـىل اهلـاتف إىل صـالة املغـرب; ألن مـا بـني اهلاتف يمكن أن يظل بعد صالة 
وقل أن توجد مكاملة أقل من دقيقتني, ) 150(املغرب والعرص ال يزيد عىل ساعتني ونصف 

أكثر من ثالث سـاعات, فمثـل  د أي170=85×2د لكان 2فلو حاسبنا كل مكاملة بمعدل 
 العلمية واالجتامعية?هذا الشخص متى يقوم بواجباته الدينية األخر, وواجباته 

 :إغالق اجلوال أو وضعه عىل الصامت مراعاة لبعض الظروف:رابعاً 
وإقباهلم عـىل  مثل دخول املسجد,وذلك لئال يشوشَ عىل املصلني, ويقطعَ عليهم خشوعهم

ه أو يضعه وإذا حصل أنْ . .صالهتم وإسـكاته  عىل الصامت فليبادر إىل إغالقه نيس ومل يغلقْ
هُ وال  نإذا اتصل أحد; أل لِقُ غْ بعض الناس يدعه يرن وربام كان بنغامت موسيقية مؤذية, فال يُ

 .يسكته
 :البعد عن استعامل النغامت املوسيقية أو األذان أو القرآن الكريم:خامساً 

احلرمة,وقطع اآلية أو األذان, واحـتامل القـراءة وذكـر اهللا يف مكـان غـري  ملا يف ذلك من قلة
  .ملن يستعمل النغامت املوسيقية الئق, وانتقاص العقالء

 :وجمالس األكابر عموماً  استعامل اجلوال يف جمالس العلم احلذر من:سادساً 
يلقـي الـدرس,  ألن ذلك يذهب هبيبة املجلس, ويقطع الفائدة عىل املتعلمني, ويـؤذي مـن

 ىللإلنسـان أال يتصـل أو يـردَّ عـ بل ينبغـي .املجالس اجلوال يف تلك يستعمل ي بمنويزر
تكلم فيهـا واحـد يـاملتصل إذا كان يف أي جملس يسوده اجلد,كاالجتامعات واللقاءات التي 

ويصغي إليه آخرون, وحسن اإلصغاء للمتحدث يعد مـن أدب املحادثـة واملجالسـة, قـال 
  :أبومتام
 بـــه وبقلبه ولعله أدر   للحديث بسمعه  وتراه يصغي          
 :التصوير املحرم وال يفاحلذر من استعامل اجل : سابعا
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ْفَى .كالوالئم وغريها خصوصاً يف املناسبات العامة ـةُ هـذا الصـنيع, وال خيَ مَ رْ وتَسـبُّبُه يف  حُ
يف الذين آمنوا, ويعظم األمر إذا نرشت  انتهاك احلرمات, وتفريق البيوت, وإشاعة الفاحشة

 وضـع عـارٍ أوصـاحب الصـورة يف  التعديالت, بحيث ير الصورة, وأضيف إليها بعض
نْ ..نحو ذلك ل له نفسه ذلك أن حيذر مغبة صنيعه, وعىل النساء فعىل مَ خصوصاً لـزوم  تسوِّ

  .املحذور ال يقع السرت واحلشمة حتى
 :مراعاة أدب الرسائل:ثامنا

 فلـتكن الرسـائل; فـإذا أراد أن يرسـل رسـالة يليق بالعاقل أن يراعي األدب يف والذي
ــ بَرش ــة,  ةمُ ي زِّ عَ ــة,أو , أو مُ ــر,أو حكم ــىل ذك ــتملة ع ــون مش ــلية, أو أن تك أو مس

نَّ  موعظة,وحذار من استعامل عبارات ـهُ عْ ْضَ  الغرام خصوصاً مع النساء اللـوايت يغـرُّ بَ
, ومعسول الكالم   .الثناءُ

خيـالف  فهـذا كلـه ممـا .املشتملة عىل السب, والقذف, ونحـو ذلـك وكذلك العبارات
 .النعمة مع شكر هذه األدب, وال يتالءم الرشع, وينايف

 :عدم النظر يف جواالت اآلخرين واستعراض الرسائل دون رضاهم: تاسعا
 . فذلك من كشف السرت, ومن التطفل املذموم, بل هو رضب من رضوب

 . الناظر يف رسائل غريه ربام وباب من أبواب سوء الظن; ألن اخليانة,
وقـد يكـون  إىل امرأة يعاكسـهاأو ظن أهنا أرسلت  غري وجهها, رأ رسالة ففهمها عىل

هبـا,  صاحب اجلوال أرسلها إىل زوجته, وقد تكون الرسالة وردت إليـه وهـو مل يـرض
صاحبه وهو براء من ذلك, وربـام يكـون ممـن يتسـاهل يف تـرك ب فييسء الناظرُ الظنَّ يف

 .جواله بأيدي اآلخرين فيستخدمه شخص آخر يف احلرام
 :قاتال تتصل بأحد يف هذه األو: عارشا

 ..وقت الراحة والقيلولة  −1
 .وقت الصالة − 2
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 .الوقت املتأخر من الليل − 3
 .عند قيادة املركبات − 4
 .عند زيارة مريض مادمت يف العيادة −5

وصل اللهم وسلم عـىل عبـدك ..اللهم اهدنا ألحسن اهلد ال هيدي ألحسنها إال أنت
 .ورسولك حممد وعىل آله وأصحابه وسلم
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