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ا�س اليوم من �صرعة التَّوا�صل  ال يخفى على ذي عقل ما و�صل اإليه النَّ
والتَّخاط���ب والتَّحاور فيما بينهم, وكاأنَّهم يف قرية واحدة ال مينعهم من 
هار, ف�صبحان  ذلك طول امل�صافات وتنائي االأقطار وال اختالف اللَّيل والنَّ
ع���م: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾  ر لعب���اده ه���ذه النِّ من �ص���خَّ

.]_\[
���بكات  قة ملا ذكر: االتِّ�ص���االت احلديثة من ال�صَّ وم���ن الو�ص���ائل املحقِّ
���ة واملواق���ع االلكرتونيَّة والهوات���ف الثَّابتة واملنقول���ة, ومن اأقوى  العنكبوتيَّ
ق���ال( اأو  ال( اأو )النَّ و�ص���ائل االتِّ�ص���ال انت�ص���اًرا وذيوًع���ا )الهاتف اجل���وَّ
يه ه���ذه االآلة العجيبة م���ن دور مهمٍّ يف حياة  )الهات���ف املحم���ول(؛ ملا توؤدِّ
ر على  ة واأ�صرعها, توفِّ ���فويَّ ا�س, اإذ  تعدُّ من اأهمِّ و�ص���ائل االتِّ�صال ال�صَّ النَّ
ة واحلرج,  ي املطلوب وترفع امل�صقَّ م�ص���تعمليها اجلهد والوقت واملال, وتلبِّ
ل اأو لقاء اأو مكاتبة, وهذا من ِنَعم اهلل على عباده الَّتي يجب  بال َعناِء تنقُّ

�صكرها واحلفاظ عليها.
وم���ن �ُصْكِره���ا ا�صتخدامها فيم���ا ُير�صي اهلل �� جلَّ وعال ����� واحلذر من 
ة  ا�صتخدامها فيما يغ�صبه, وال �صبيل اإىل االأمرين اإالَّ مبعرفة االأحكام الفقهيَّ

دة له. رعية املحدِّ وابط ال�صَّ لوكيَّة لهذا اال�صتخدام وال�صَّ وال�صُّ
يارة  جة فقًها من اآداب الزِّ رعيَّة خمرَّ وللتَّنبيه »فاإنَّ اآداب الهاتف ال�صَّ
مان واملكان  واال�صتئ���ذان والكالم واحلديث م���ع االآخرين يف املقدار والزَّ
وجن�س الكالم و�صفته, وجميُعها معلومة اأو يف حكم املعلومة يف ن�صو�س 
ا تاأت���ي يف قائمة الف�صائل واملحا�صن الَّتي  ر, وجميعها اأي�صً ���رع املطهَّ ال�صَّ
دع���ا اإليها االإ�صالم لبناء حياة امل�صلم عل���ى الف�صل والف�صيلة واالأخالق 

العالية الكرمية«)1(.
ة لو اأُح�صن ا�صتغالله, ويف اخلري يتمُّ اإعماله,  والهاتف فيه منافع جمَّ
مة بكر اأبو زيد : بالهاتف املنع�س؛ الأنَّه هو الَّذي ت�صل  اه العالَّ وقد �صمَّ
حم, ال�صيما من قطعك)2(, وت�صق���ي به �صجرة االإخاء بينك وبني  في���ه الرَّ

)1( »اأدب الهاتف« بكر اأبو زيد )�س5(.

لة, فال  ها لي�صت املف�صّ )2( املهاتفة تبقى اإحدى الو�صائل املحّققة للغر�س املذكور, لكنَّ

ة نقل اخلطى اإىل من يودُّ و�صله, ولكن حيث  ينبغي اأن حتجب الوا�صل عن �صنَّ
يارة. تق�صر به احلال عن الزِّ

���ي بها وتربية االأهل واالأوالد عليها, حتَّى  ة ومباحة؛ الأجل التَّحلِّ وم�صتحبَّ
ة, وت�صلح اأخالقها وينقطع ف�صاُدها. يعمَّ اخلري وتثبت الف�صيلة بني االأمَّ
د من  ل م���ا يتعني عليك � اأيُّها املتَّ�صل � على غ���ريك اأن تتاأكَّ ? ف���اأوَّ

ل عليه؛ جتنًُّبا الأيِّ اإحراج اأو اإزعاج من �صاأنه اأن يجلب  ة رقم املتَّ�صَ �صحَّ
ة, و�صف���ة ذلك اأن ت�صب���ط ثبت اأرق���ام باأ�صماء  ة اأو يف�ص���د م�ص���رَّ م�ص���رَّ
اأ�صحابها مقرون���ة باألقاب اأو كنى مييِّزها عن بع�صها لكرثة االتِّ�صاالت 
ا�س الي���وم وا�صتباه االأ�صم���اء, واحذر من اأخذ اأرق���ام لالتِّ�صال  ب���ني النَّ
باأ�صحابه���ا اإذا مل ياأذنوا لك يف ت�صجيلها عل���ى هاتفك, اأو تعلم اأنَّهم ال 
ا����س, واإن وقع اخلطاأ يف االتِّ�صال � وهو حمَتمل �  ير�ص���ون ن�صرها بني النَّ
م يف االألفاظ  ف���ال اأنفع من االعتذار عل���ى ذلك بلطف واأدب وح�صن حتكُّ

والكلمات.
ي واختي���ار الوقت  ? ث���مَّ ث���اين م���ا يج���ب يف حقِّ  املتَّ�صل  حت���رِّ

ل عليهم ومكانتهم ووظائفهم  املنا�صب لالتِّ�صال ح�صب االأ�صخا�س املتَّ�صَ
واأ�صغالهم واأوقاتهم وح�ص���ب املو�صوع الَّذي يراد االتِّ�صال الأجله, فاأخذ 
ة ت�صتدعي  موع���د اأو اإبالغ  نباأ اأو اإي�صال دعوة لي����س كاحلديث يف ق�صيَّ

مة و�صرح اأ�صباب وو�صف اأحوال. ذكر مقدِّ
ا����س,  رع���ي يوج���ب عل���ى امل�صل���م مراع���اة اأوقات  النَّ ف���االأدب ال�صَّ
ال�صيما م���ن َكرُثَ املتَّ�صلون عليه ب�صبب مكان���ة اأو من�صب اأو جاه, وقبول 
���نِّ بهم من غري  اأعذاره���م  اإذا اعت���ذروا اأو مل يجيب���وا, مع حت�صني الظَّ

ٍم اأو لوم. تربُّ
? وثال���ث اأدب يف االتِّ�صال: التزام االعتدال والو�صط يف كلِّ ماله 

عالقة ب�صب���ب االتِّ�صال ونوع احلديث, كعدد املكاملات والوقت امل�صتغرق 
ه الهاتف,  نِّ �صماع منبِّ ات االت�صال مبا يغل���ب على الظَّ يف التَّح���ادث ودقَّ
من غري اإفراط ومبالغة, حذًرا من االإطالة واالإثقال, واالكتفاء مبق�صود 

االت�صال دون ثرثرة واإمالل.
فاحلديث مع املرء عرب الهاتف لي�س كاحلديث معه مواجهة, يختلف 
ال  قَّ وقًت���ا وطبيعة, ولكلِّ مقام مقال؛ ل���ذا يتعنيَّ التَّقليل من احلديث بالنَّ

ياع و�صيانة لالأ�صماع من االأدواء واالأمرا�س. حفًظا للمال من ال�صَّ
? ومن اآداب االتِّ�صال: ما يتعلَّق باأدب احلديث بداية ونهاية, فال 

���ة والب�صارة باخلري وق�صاء  رعيَّ من تعرفه م���ن امل�صلمني يف التَّهاين ال�صَّ
وؤال عن  عاء ل���ه وال�صُّ ���الم على املري����س والدُّ حوائ���ج االإخ���وان, ويف ال�صَّ
حاله بال اإمالل)3(, ويف موا�صاة امل�صابني والتَّخفيف من االآالم واالأحزان, 
واالتِّ�صال باأهل العلم واملفتني لال�صتفادة من فتوى اأو توجيه, اأو دفع �صبهة 
ورفع اإ�ص���كال, والتَّبليغ عن اأهل الّريب والف�ص���اد للتَّ�صييق على ع�صابات 
ا يدخل يف ح�صن التَّعامل  االإجرام و�صدِّ منافذ املجرمني, وما اإىل ذلك ممَّ
ون�صر االإخ���اء والتَّوادد وحفظ العهود ورعاي���ة االأمانات, وتنمية امل�صالح 

ودرء املفا�صد, وكلُّ هذه االآداب من مقا�صد االإ�صالم.

ه و�صروَره تكاد  قال هذه املنافع والفوائد؛ فاإنَّ م�صارَّ وكما للهاتف النَّ
فهاء والعابثني,  تطغى على خ���ريه ونفعه, ال�صيما اإذا وقع  يف اأي���دي ال�صُّ
وه و�صيل���ة للف�صاد  ���ه كم���ا ال يخفى �ص���ريَّ واأه���ل البطال���ة والفج���ور؛ فاإنَّ
واالإف�ص���اد, واآل���ة ت�صتخ���دم لالإزع���اج واالإخاف���ة واالإره���اب, مرا�صالت 
م�صبوه���ة, ومكاملات ت�صت���درج الفتيات يف عقر دياره���نَّ وعلى فر�صهن, 
رقة والتهري���ب, واأذيَّة  ه���ب وال�صَّ وتن�صي���ق بني ع�صاب���ات االإج���رام والنَّ
امل�صلم���ني يف م�صاجده���م  ويف ح���ال �صالتهم بتلك االأ�ص���وات املزعجة 
مة, وت�صلُّالت خفيَّة رهيبة اإىل ذاكرة  ���ة املو�صيقيَّة املحرَّ نَّات الغنائيَّ والرَّ
خ�صي���ة ع���رب جه���از الو�صل »البلوت���وث« ل�صرق���ة ما يحلو  الهوات���ف ال�صَّ
���َور واأ�صرار؛ ال�صتخدامها  رف من �صُ �صي ال�صَّ لل�صو�س االأعرا����س ومدنِّ

نيئة. قون من خاللها ماآربهم الدَّ و�صيلَة �صغط ُيحقِّ
فلل���ه َك���ْم َجَنْت ه���ذه االآلة عل���ى اأ�صحابها من اأ�ص���رار, وكم جلبت 
له���م من هموم واأكدار, وكم اأ�صاع���ت يف غري اخلري من اأخبار, وك�صفت 
م���ن اأ�صتار, وهتك���ت ِعر�س ِديار, وما زالت ت�ص���رب � ال�صيما مع التَّطوُّر 
مار يف حمى اأهل االإ�صالم  املذه���ل يف عامل االتِّ�صال � مبعاول الهدم والدَّ

هار. وبيوتاتهم امل�صتورة ما اأدبر اللَّيل واأقبل النَّ

ال كاآداب ا�صتعمال الهاتف الثَّابت وقد  قَّ واآداب ا�صتعمال الهاتف النَّ
قال من تط���وُّرات وتقنيَّات  تزي���د عليها باأ�صي���اء نظًرا ملا اأدخ���ل على النَّ

حديثة.
االت ن�ص���وق ه���ذه االآداب, وهي ب���ني واجبة  ف���اإىل م�صتعمل���ي اجل���وَّ

)3( »اأدب الهاتف« )�س27(.

الم ويختتم به, اإذ هو  حدي���ث اأطيب وال كالم اأعذب من اأن يفتت���ح بال�صَّ
�صع���ار االإ�ص���الم ومفتاح االأمن واالأمان ولهج بذك���ر ا�صم من اأ�صماء اهلل 
���ة االأعاجم وما اأِلَفته االأل�ص���ن واالأذان من كلمة  احل�صن���ى, بداًل من حتيَّ

االإفرجن »األو«.
���ا يجعله  ? وم���ن االآداب املتعّين���ة عل���ى املتَّ�ص���ل تقدمي نف�صه ممَّ

معروًفا عند املتَّ�صل عليه, واحلذر من كلِّ ما فيه تكتُّم وتعتيم عن اإظهار 
ث بلغة يحاكي فيها  �صخ�صه, كاالتِّ�صال برقم يتق�صد اإخفاءه, اأو التَّحدُّ

�صوت غريه متويًها و تلبي�ًصا.
? وم���ن املواط���ن الَّتي يتعنيَّ فيه���ا ل���زوم االأدب, اأن يحرتم املرُء 

ث بالهات���ف مع املتَّ�صلني به اإال ما  جل�ص���اَءه وامل�صتغلني معه برتك التَّحدُّ
دِّ عليها؛  ���ذا لو ا�صتاأذنهم عن���د اإرادته املهاتف���ة اأو الرَّ , وحبَّ كان في���ه بدٌّ
توق���رًيا لهم وجرًبا خلاطرهم, ول���و اخت�صر احلديث كان اأبلغ يف االأدب 

وزيادة يف مراعاة �صعور االآخرين.
FFF

وكم���ا للهاتف هذه اجلملة م���ن االآداب الَّتي يجب مراعاتها, فهناك 
 , ت���ي يجب اجتنابها, وه���ذه اأهمُّ ���ا جملة من املناه���ي واملحاذير الَّ اأي�صً

ة واالإثم, و�صيانًة للم�صاعر والِقَيم. ومعرفتها األزم؛ جتنًُّبا للمعرَّ
ل م���ا يلح���ظ من هذه املناه���ي رنَّات الهاتف و�صغ���ل االنتظار,  < واأوَّ

ا�س يف هذا على طريف نقي�س, فمنه���م من ي�صغله بالغناء  فقد �ص���ار النَّ
م ال نزاع فيه, ومنهم من ي�صغله بقراآن  واملو�صيق���ى ونحوهما, وهذا حمرَّ
ًغ���ا؛ الأن القراآن �  اأو اأذان اأو دع���اء, وه���ذا م���ع ُنبل غايت���ه ال يجعله ُم�صوَّ
ل ملثل هذا الغر�س املتنّق�س لقدره وعظمته  الَّذي ه���و كالم اهلل � مل ُينزَّ
رين  وم���ا ينبغي اأن حتتلُّه مكانته يف نفو�س املوؤمنني به, التَّالني له, املتدبِّ

الآيات���ه, والعامل���ني باأحكامه؛ لقوله تع���اىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ 
تع���اىل:  وقول���ه   ,]£\[ چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
ۆئ﴾  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  وقول���ه:   ,]p\[
]\p[, فف���ي ه���ذه االآيات وغريه���ا تذك���ري للعباد مبق�ص���ود اإنزال 
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القراآن على النب���ي @, ف�صرُفه عن هذا املق�صود وا�صتعماله يف غري 
ما اأنزل له امتهان له, والواجب �صيانته عن االبتذال, قال �صيخ االإ�صالم 
ابن تيمية :: »ولي�س الأحد ا�صتعمال القراآن لغري ما اأنزله اهلل له«)4(.

ز القول  عاء, ث���مَّ اإنَّ ما يع���زِّ ويتب���ع الق���راآن يف احلك���م االأذان والدُّ
ع���اء يف �َصْغ���ِل االنتظار, اأنَّ  بتح���رمي ا�صتعم���ال الق���راآن اأو االأذان اأو الدُّ
���م يف الوقوف على روؤو�س اآيات القراآن اأو على املقطع املنا�صب من  التَّحكُّ
ى اإىل  كفر  ا اأدَّ يٍّ �صرًعا, رمبَّ احلديث غري ممكن, فيقع وقوف غري مر�صٍ
يف اللَّف���ظ, كالوقوف يف األفاظ االأذان عل���ى جملة »اأ�صهد اأن ال اإله« دون 

عاء املخرتع  وما فيه من تقطيع وتلحني واعتداء. اإمتام, ومن ذلك الدُّ
< وثاين ه���ذه املنهيَّات ت�صجيل املكامل���ات دون اإذن  �صاحبها, مهما 

ا اأو  دنيويًّا, حتَّى واإن تعلَّق االأمر بفتوى, اأو مباحثة  يك���ن نوع الكالم دينيًّ
���ة وما ج���رى جمرى ذل���ك؛ الأنَّه نوع م���ن اخليانة وفي���ه قلَّة حياء,  علميَّ
ا����س اأو التَّحري�س بينهم ب���كالم وزرع  ال�صيم���ا اإن كان الق�ص���د ف���ن النَّ

غائن. لالأحقاد وال�صَّ
ت �  ومن املناهي ت�صغيل مكرب ال�صوت يف الهواتف � ومثله جهاز التن�صُّ
ل عليه لالإيقاع  ل اأو املتَّ�صَ لي�صمع احل�صور حديث املكاملة دون علم املتَّ�صِ
به والكيد له, وهذا عني املكر واخلديعة, وهو اأ�صبه بالتج�ص�س واال�صتماع 
اأنه  اأو ا�صتئذان, ويف احلديث عن النبيِّ ح  اإىل حديث القوم دون علم 
وَن ِمْنُه,  قال: »...َوَمِن ا�ْصَتَمَع اإِىَل َحِديِث َقْوٍم, َوُهْم َلُه َكاِرُهوَن, اأَْو َيِفرُّ

بَّ يِف اأُُذِنِه االآُنُك َيْوَم الِقَياَمِة«)5(.  �صُ
< وم���ن هذه املناهي الت�صاهل م���ع االأوالد � ال �صيما � الفتيات يف حمل 

قابة  وم عند املبيت, وهنا يتعنيَّ وجوًبا ت�صليط الرَّ الهواتف اإىل غرف النَّ
���رت والتَّ�صوُّن وحفظ  ���ة على االأوالد واالأه���ل حفاًظا على اأمور ال�صِّ البيتيَّ

املحارم.
< وم���ن ه���ذه املناهي ما يح�صل م���ن حاملي الهوات���ف اإىل امل�صاجد 

من التَّ�صوي�س على امل�صلِّني يف �صلواتهم و�صلب خل�صوعهم واإهانة لبيوت 

)4( »خمت�صر الفتاوى امل�صريَّة« )�س 578(.

)5( رواه البخاري )7042(.

اهلل وع���دم املب���االة بتعظيمه���ا وت�صريفه���ا واهلل تع���اىل يقول: ﴿ ٹ 
ويق���ول:   ,]r\[ ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ ک 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]\}[.

وُيغلَُّظ  به  وت  ُينهى عن رفع ال�صَّ للقراآن يف امل�صجد  التَّايل  واإذا كان 
�َس على َمن هو ُم�صتغٌل ب�صالة اأو ِذكر اأو ُمذاكرة  له يف ذلك؛ لئالَّ ُي�َصوِّ
مة؛ ِمن غناء  علم, فكيف مَبن ُيوؤذيهم مبثل تلك االأ�صوات املزعجة املحرَّ
ه االأ�صماع, قال احلافظ ابن  ماجن, اأو مو�صيقى �صاخبة, وكلِّ ما متجُّ
عبد الرب :: »واإذا مل َيُجْز للتَّايل امل�صلِّي رفُع �صوته؛ لئالَّ ُيَغلِّط ويخلِّط 
ا ُيَخلُِّط على امل�صلِّي اأوىل  لٍّ اإىل جنبه, فاحلديُث يف امل�صجد ممَّ على ُم�صَ
بذلك واألزم, واأمنع واأْحَرم, واهلُل اأعلم, واإذا ُنِهَي امل�صلُم عن اأذى اأخيه 
امل�صلم يف عمِل الربِّ وتالوة الكتاب, فاأذاه يف غري ذلك اأ�صدُّ حترمًيا«)6(.
الة و�صم���اع خطبة  وق���د نتج ِمن ع���دم اإغ���الق الهواتف وق���ت ال�صَّ
اجلمعة اأنَّه ي�صطرُّ من رنَّ هاتفه وقت اخلطبة اإىل اإغالقه, وهو نوع من 
اللَّغ���و قد يت�صبَّب يف هدر اأجر اجلمعة كم���ا جاء يف احلديث: »َوَمْن م�سَّ 
ت  ر اللَّغو يف اجلمع���ة باأنَّه ال ثواب له, واإن �صحَّ ���ى َفَقْد َلَغا«, وُف�صِّ احَل�صَ

�صالُته.
وِم���ن البالء ال���ذي تفاقم نتيج���ة ت�صغيل الهواتف يف بي���وت اهلل اأن 
ا�صط���ر القائمون عليه���ا اإىل ا�صتخ���دام جهاز الت�صوي����س على جماالت 
التغطية منًعا لو�صول الذبذبات اإىل جهاز الهواتف لتجنُّب �صماع رناتها, 
ى ا�صتخ���دام هذه االآل���ة اإىل االإ�صرار بامل�صاب���ني مبر�س القلب  وق���د اأدَّ
���ات, ويف هذا اأبلغ االأذى الأمثال هوؤالء  احلاملني لبطاريات تن�صيط الدقَّ

َرار«. َرَر َواَل �صِ املر�صى واإن كانوا اأقل القليل, والنبي @ يقول: »اَل �صَ
دِّ  ال اإجراء املكامل���ات اأو الرَّ قَّ ء للهاتف النَّ ���يِّ < وم���ن اال�صتخدام ال�صَّ

رعة املذهلة ويف املنعرجات  يارة؛ ال�صيما مع ال�صُّ عليها يف حال �صياقة ال�صِّ
ة  كاب واملارَّ م عنه وقوُع حوادث موؤملة اأَوَدت بحياة الرُّ ا َنَ اخلطرية, ممَّ
���ن والُة االأمر لهذا, ف�َصنُّوا قوان���ني ردعية يف َمنع  يف الطري���ق, وقد تفطَّ

)6( »التَّمهيد« )319/23(.

ا�صتعمال الهاتف حال ال�صياقة, وال نراهم اإالَّ اأ�صابوا يف ذلك.
ه علي���ه ترك التَّناف����س يف اقتناء الهوات���ف والبحث عن  ���ا ينبَّ < وممَّ

ادر منها بلهف و�صغف,  ال�صيم���ا اإذا كان الق�صد يف ذلك  اجلدي���د ال�صَّ
الفخ���ر واملباهاة, هذا مع ما في���ه من تبذير لالأموال  وهدر لالأوقات يف 
تتبُّع وم�صاي���رة عامل االتِّ�صال بو�صائله واأدواته من غري حاجة تدعو اإىل 

ذلك.
ر منه اأ�صدَّ التَّحذير م���لء ذاكرة الهواتف ب�صور االأهل  ���ا يحذَّ < وممَّ

ا �صاع الهاتف  واالأوالد من فيديوهات اأو �صور ثابتة واالحتفاظ بها, فرمبَّ
نيئة. وء واخليانة, فا�صتغلُّوه ملاآربهم الدَّ من �صاحبه ووقع عند اأهل ال�صُّ

د التَّحذير من اإر�صال ر�صائل حتمل �صوًرا خليعة اأو م�صاهد  كما يتاأكَّ
مرعب���ة اأو كالًم���ا فاح�ًص���ا اأو موؤذًي���ا, اأو خمالًف���ا له���دي اأه���ل االإ�صالم 
ة ملا يف ذل���ك من اأذيَّة  ة واملنا�صب���ات البدعيَّ كالتَّهنئ���ة باالأعي���اد الكفريَّ

للم�صلمني وَتخوُّنهم وهتك حرماتهم, وكلُّ ذلك يف حكم التَّحرمي.
ة اأو  �صائل اأحياًن���ا يف نقل فوائ���د علميَّ ���ذا ل���و ا�ْصُتِغلَّت ه���ذه الرَّ وحبَّ
لف ومن كان على نهجهم من العلماء  ة و�صعريَّة من كالم ال�صَّ حك���م نرثيَّ
واحلكم���اء والفقه���اء, فاإنَّ نفع ذل���ك ال يخفى, ويح�ص���ل به خري عميم 
ة ويطرد الغفلة ويعني على بذل النُّ�صح  وتذكري من �صاأن���ه اأن يبعث الهمَّ

ون�صر العلم اإفادًة وا�صتفادة)7(.

د  ���ا وبالإ�سالم ديًن���ا ومبحمَّ فيج���ب عل���ى كلِّ م�سلم ر�س���ي باهلل ربًّ
و�أن  و�أن يجتن���ب نو�هي���ه  �أو�م���ر �هلل  �أن ميتث���ل  ���ا ور�س���وًل  نبيًّ  @
يعظ���م حرمات �هلل و�سعائ���ره و�أن يلتزم �آد�ب �لإ�سالم جملًة وتف�سياًل 
و�أن يتمّي���ز ع���ن غ���ره بذل���ك يف �ل�ستعم���ال و�لنتف���اع به���ذه �لأدو�ت 
ين  ، قياًما بالدِّ ���رِّ ، و�لنَّفع و�ل�سَّ رِّ و�لو�سائ���ل �مل�ستعمل���ة يف �خلر و�ل�سَّ

و�لتز�ًما باأحكامه ون�سًر� لآد�به وتعاليمه.

�صارك  العلم  اأهل  املعا�صرين وهو من  اأحد ف�صالء  اأنَّ  املرا�صالت  نفع هذه  )7( ومن 

جملة  من  وانتقاها  جمعها  لف,  ال�صَّ واأقوال  حكم  بع�س  فيها  �صرح  مبحا�صرة 
اوؤه واأ�صدقاوؤه اإليه. ر�صائل هاتفه الَّتي كان يبعثها اأحبَّ
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