
 منتديات اإلنترنت رسالة عدنان الَطرَشة إلى أهل 
---------------------------------- 

 مسؤولية الكتابة في المنتديات 
------------------------- 

ِحيم  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسللين نبينلا   الحمد هلل رب العالمين،

 محمد وآله وصحبه أجمعين.

إلللى أهللل منتللديات اإلنترنللت علللى مختلللس أنواعوللا السياسللية وا  تصللادية 

 وا جتماعية والرياضية وغير ذلك.

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 :البراءة من المسؤولية

يحرص أصحاب موا ع اإلنترنت أن يثبتوا في الصفحات الرئيسة عبارة مشابوة لوذه العبارة »المو ع غير مسؤول عملا 

ي ينشر في موا عوم ومنتدياتوم. ولكن هل هلذا التبلرؤ ينفلع ينشر فيه...«؛ وذلك إلعالن براءتوم من مسؤولية الكالم الذ 

عند و وع مشكلة بسبب كتابة ما، وهل فعالً يُعفى صاحب المو ع أو المنتدى من المسؤولية، وهي مسؤوليتان: مسلؤولية 

برؤ  د أنجلى صلاحب ؟!. ففيما يخص المسؤولية األولى لم نر أبًدا أن هذا التعزَّ وجلَّ أمام السلطات، ومسؤولية أمام هللا  

المو ع من المسؤولية، ولطالما ُحِجبت أو أُغِلقت موا ع وربما أُوِدع أصحابوا السلجون أو خضلعوا للتحقيقلات بسلبب ملا 

ُكتِب فيوا. فمن باب أولى أن   ينجوا من المسؤولية الثانية، وسيُسألون عن كل كتابة بل عن كل كلمة، حتلى وللو نجلوا 

نوم في وا ع الحال  د نصبوا منابر يرتقي عليوا كل من يرغب في أن يتكلم ويروج ما عنده من من المسؤولية األولى؛ أل

أفكار ومفاهيم ومعلومات وغير ذلك مما يحتوي عللى الثلو والسلمين، والضلار والنلافع، والمحلرم والجلائز. وللو عللم 

ا أن يفتتح منتدى للناس لكي يكتبوا ما شاؤوا صاحب المو ع عظم مسؤوليته أمام هللا عما سيُنشر في مو عه.. لما  رر أبدً 

 ويدفع هو المال ويتحمل آثام كتاباتوم. 

بعض أصحاب المنتديات والمشرفين  د يكون لديوم حرص على حذس الكتابات التي فيوا ترويج للكفلر أو السلحر أو   إن

األفكللار المنحرفللة أو الفحللس الجنسللي... إلللع، ربمللا لشللعورهم بمسللؤولية نشللر مثللل هللذه األمللور، ولكللن هللذا الشللعور 

يمة وإثارة الفتنة بين المسلمين، والثمز واللمز باألشخاص، بالمسؤولية يختفي عند الكتابات التي تحتوي على الثيبة والنم

والطعن واللعن.. وغير ذلك من األمور التي يحسبونوا هينة وهي عند هللا عظيمة وعقوبتوا أليمة، فيتساهلون فلي شلأنوا 

الحلديو علن أعضلاء   و  يبادروا إلى حذفوا ظنًا منوم أنوا مجرد كالم يتحمل مسؤوليته الذي كتبه فقط، وهذا ينقلنا إللى

المنتديات الذين ينشرون مثل هذه الكتابات ويظنون بدورهم أن المسؤولية تقع عللى صلاحب المو لع ولليس علليوم، و لد 

يتوهمون بأن استخداموم ألسماء مستعارة ينجيوم من المسؤولية، وينسون أن هللا عالم بوم ومطلع عليوم والمالئكة تكتلب 

ان من األجدر لوم أن يعلموا خطورة الكلمة ونتائجوا  بل كتابتوا ونشرها. فرب كلمة جلرت كل كلمة يكتبونوا، وأنه  د ك

إلى حرب...! وليعلموا أن المسلم يتزوج امرأته بكلمة ويطلقوا بكلملة واحلدة، والكلافر يعصلم دمله وينتقلل ملن صلفوس 

 وا، وما ذلك إ  لعظيم شأن الكلمة.الكفار إلى صفوس المسلمين بالنطق بالشوادتين وما هي إ  مجرد كلمة يتلفظ ب

 الكلمة:

َما يَْلِفُظ ِمن قَْوٍل إِال لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ  ال هللا تعالى: 
إن كلل كلملة يكتبولا اإلنسلان وينشلرها فلي موا لع ومنتلديات  .(1)

أَْم اإلنترنت محسوبة له أو عليه، ولوا جزاء من جنسوا، فإن كانت خيًرا فخير، وإن كانلت شلًرا فشلر،  لال هللا تعلالى: 

ُهْم َونَْجَواُهم بَلَى َوُرُسلُنَا لََدْيِهْم يَْكتُبُون يَْحَسبُوَن أَنَّا ال نَْسَمُع ِسرَّ
. وهذا... حتى يتفكر اإلنسان جيًدا بالكلمة، فيتجنلب (2)

يَُسجل عليه ذلك في كتابه الذي سوس يقرأه يوم القيامة، وحتى   يقول إ  خيًرا...!   لكيالنشر الكالم المحرم أو المكروه  

 
 . 18سورة ق، اآلية:  (1)
 . 80سورة الزخرس، اآلية:   (2)
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. فَمن لم يكلن (1)«ا، أو ليصممتومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خير   ال رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم: »

لديه خيًرا أو شك في الكالم فلم يعرس إذا كان فيه خيًرا أم  ، فاألسلم له أن يسكت؛ ألن السالمة   يعدلوا شيء، فوو   

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهما يهموب بهما فمي : »ملسو هيلع هللا ىلصيدري ماذا سوس تكون نتائج كلمته، يقول رسول هللا  

 .(2)«أبعد ما بين المشرق والمغرب النار،

فإن كان هذا هو شأن الكلمة الواحدة، فكيس بالُجمل المحرمة التي دأب الناس عليوا في منتدياتوم التلي   تطيلب لولم و  

 ملسو هيلع هللا ىلصو  يعملون حسابوا ظنًا منوم أنه ليس هناك مؤاخذة على الكالم! وكأنوم لم يعلموا ملا  الله النبلي   تحلو من دونوا،

ثكلتم  أمم  يما معماهل وهمل يكمب لمعاذ رضي هللا عنه،  ال معاذ: فقلت يا نبي هللا وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلم بله؟ فقلال: »

 .(3)«؟!د ألسنتهمالناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إال حصائ

 الغيبة:

ا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيت ا فََكِرْهتُُموهُ    ال هللا تعالى: َوال يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعض 
. ما هي الثيبلة...؟ علن أبلي (4)

 يل: أفرأيت إن كان في أخلي ملا  «هكر  أخا  بما يكرههريرة رضي هللا عنه، أنه  يل: يا رسول هللا! ما الثيبة؟  ال: »

. هذه هي القاعدة التي علمنلا إياهلا (5)«إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتهأ ول؟  ال: »

ن أخيه لنعرس بوا حد الثيبة، وهي القاعدة التي يجب أن يضعوا نصب عينيه كل من يريد أن يتحدو ع  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  

المسلم في غيبته. فالذي يريد أن يتكلم عن أخيه حتى ولو كان فيه ما يقول، ويعللم أنله للو بلثله كالمله لكرهله، فليمسلك 

لسانه عن ذلك، وإن كان   بد فال يقل إ  خيًرا، وإن أبى إ  أن يتبع هواه فليعلم أنه صاحب غيبلة، علاص لربله، وآكلل 

 للحم أخيه.

... سواء ذكرته بنقصان في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو  وله أو دينه أو دنياه، حتى «أخا  بما يكرههكر   والثيبة: »

: فالثيبلة  في ثوبه وداره ووسيلة تنقله.  ال الحسن: ذكر الثير ثالثة: الثيبة والبوتان واإلفك، وكل في كتاب هللا عزَّ وجلَّ

يه، واإلفك أن تقول ما بلثك عنه. والثيبة   تقتصر على اللسان فقط، بل كل أن تقول ما فيه، والبوتان أن تقول ما ليس ف

ما يفوم الثير نقصان أخيك المسلم فوو داخل في الثيبة،  ال النووي: »سواء ذكرته بلفظك أو فلي كتابلك، أو رملزت أو 

علن عائشلة  . (6)«محرملة ما أفومت به غيرك نقصان مسلم فوو غيبلة  أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه: كل

لقمد قلمت كلممة لمو  »فقال:    -تعني:  صيرة    -: حسبك من صفية كذا وكذا  صلَّى هللا عليه وسلَّمرضي هللا عنوا،  الت:  لت للنبي  

واحدة لو مزجت بملاء البحلر لمزجتله...! فملا باللك بملا هلو أكثلر ملن   هللا أكبر...! كلمة.  (7)«مزجت بماء البحر مزجتهل 

غتاب أوعدم تعرضك لشخص معين ولكن الثير يفوم من كالمك شخًصا معينًا تتكلم عنه فوو غيبة. وسواء عليه   كلمة؟!.

تديات أخرى، هذا إن لم أخاه أم بوته، فإنه  د   ينجو من الو وع في اإلفك عندما يقوم أعضاء المنتدى بنقل كالمه إلى من

يكن  د و ع فيه فعالً بنقله لوم ما بلثه عن أخيه من أشخاص آخرين ولم يكن  د رأى ذلك بنفسه،  ال هللا تعالى في اللذين 

ا لَْيَس لَُكم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَ جاؤوا باإلفك:  ِ َعِظيمٌ إِْه تَلَقَّْونَهُ بِأَْلِسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِهُكم مَّ هُ َهي ِن ا َوُهَو ِعنَد َّللاَّ
(8) . 

 كتابات الغيبة بلباس األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لقد استطاع الشيطان أن يثري الكثير من الناس الذين يظنون أنوم يحسنون صنعًا بأمرهم بالمعروس أو نويوم عن المنكر 

ب بولا وأغللراهم  عللى صلفحات المنتلديات، وللم يلدركوا أنوللم إنملا يفعللون ذللك بالطريقلة التللي يحبولا الشليطان ويرغل ِ

ا فليغيره بيده، فإن لم : »ملسو هيلع هللا ىلصها رسول هللا بممارستوا، وهي درجة غير الدرجات الثالو التي حدد  من رأى منكم منكر 

 
 أخرجه البخاري في كتاب األدب، باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره.  (1)
 أخرجه مسلم في كتاب الزهد، باب حفظ اللسان.  (2)
 . 2110الترمذي، ر م:  صحيح سنن  (3)
 . 12سورة الحجرات، اآلية:  (4)
 . 4079صحيح سنن أبي داود، ر م:   (5)
 . 300النووي: األذكار   (6)
 . 4080صحيح سنن أبي داود، ر م:   (7)
 . 15سورة النور، اآلية:  (8)



. لقد ضللوم الشيطان وزين لوم أعمالوم، ولم يعلملوا أن (1)«يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهل  أضعف اإليمان

ولا وآثارهلا ما يفعلونه ليس من األمر بالمعروس أو النوي عن المنكلر فلي شليء، وإنملا هلو محلض الثيبلة بكلل عالمات

ونتائجوا، فتراهم في منتدياتوم يخوضون في أعراض المسلمين، ويكشفون عوراتوم، ويتفكوون بذلك وهلم يظنلون أنولم 

ينوون عن المنكر...!. لقد تحولوا عن الوجوة الصحيحة ولم يسلكوا سبيل المؤمنين فلي هلذا البلاب، وخلالفوا رسلول هللا 

ألنوم لم ينووا عن المنكر كما أمر فو عوا في الثيبة، فمن شروط ذلك أن يكلون النولي بلين الطلرفين سلًرا عللى   ؛ملسو هيلع هللا ىلص

انفراد وليس تشويًرا أمام الناس. وانطلت عليوم حيلة الشليطان اللذي أللبس الثيبلة لبلاس األملر بلالمعروس والنولي علن 

 تثيير المنكر وإزالته، ورد الضال إلى الحق.المنكر، وأوهموم أن ذلك   يعد من الثيبة طالما أنه ل

كلما دخلوا إلى منتديات اإلنترنت بمختللس أنواعولا.. كلان طعلاموم لحلوم   -  إ  من رحم هللا  -تجد اآلن كثيًرا من الناس  

س الناس، وشرابوم أعراضوم، وفاكوتوم عيوبوم، وحلواهم علوراتوم...! وإن سلألتوم ملاذا فعللتم؟  لالوا: أمرنلا بلالمعرو

أمروا بالمعروس ونووا عن المنكر في منتدياتوم والمعنيون بأمرهم ونويوم في منازلوم يثطون في   ونوينا عن المنكر...!

نوم عميق لم يصلوم هذا األمر و  ذاك النوي! بل هؤ ء لم يكن  صدهم ذلك، وإنما  صدهم أن يعمروا المنتديات بشليء 

باإلثارة بوذه الوجبة الشوية التي توافق شووة النفس وهواها. و  ننسى أن بين من المتعة والتشويق وأن يملؤوا صفحاتوا  

هؤ ء فئة المشاركين المستفسرين، الذين يضعون سؤا ً أو استفساًرا خبيثًا يريلدون منله إثلارة الفتنلة والتسلبب بالنقلاس 

أحدهم  د يكون السبب المويج للثيبة؛ فينشط الحاد والسباب والشتائم.. وهؤ ء   تقل خطورتوم عن الذين يثتابون، إذ إن 

صاحبه بالثيبة ليزيد زوار المنتدى علًما وربما هو لم يكن  د رأى المنكر بنفسه، وإنما هكذا سلمع ملن النلاس وهلذا هلو 

الثالب. وهذا في حال وجود منكر أو أمر سيئ بالفعل، ولكن في حا ت كثيرة تجد الكاتب يفتري على أشخاص وينتقدهم 

 ى أشياء يخترعوا من عنده ويلصقوا بوم، ثم يدور النقاس حولوا ويشتد، وهي في الحقيقة   وجود لوا!.عل

 كتابات الثرثرة:

ن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالَحٍ بَْيَن النَّاِس َوَمن يَ  ال هللا تعالى:   ْل هَِلَ  اْبتَغَاء ْفعَ الَّ َخْيَر فِي َكثِيٍر م ِ

  ِ ا َمْرَضاِت َّللا  ا َعِظيم  فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجر 
. ينبثي لإلنسان أن يمنع نفسه ملن الكلالم المحلرم أو المكلروه أو اللذي فيله (2)

ما  أدنى شبوة، والصمت عن الكالم أفضل للعبد ألن فيه النجاة والسالمة، إ  عن كالم تأكدت المصلحة والفائدة فيه. وأما

ألن الكلالم  فإن الكالم في كثير منه   خير فيله والسلنة اإلمسلاك عنله؛ - عزَّ وجلَّ  -سوى هذه المصالح التي ذكرها هللا 

المباح الذي ليس فيه مصلحة  د يجر صاحبه إلى الكالم الحرام أو المكروه. ولكن أكثر الناس لم يعد يتحرى في أن يكون 

في كالمه مصلحة ما أو يتحرى الصدق في الكلمة التي يريد نشرها في اإلنترنت، و  يفضل عدم الكتابة إن لم يجد لديه 

 الكالم المفيد.

الكثير من أعضاء المنتديات يتكلفون الكالم تكلًفا دون أن يطلب منوم أحد ذلك، وربما يفعلون ذلك لتكبير ر لم  والمالحظ أن 

مشاركاتوم ليقال عنوم أنوم أعضاء نشطون، وكذلك يضخمون األشياء فيجعلون من الحبة  بة، ويبالثون في تصوير األمور  

»أي المتعمقون الثلالون المجلاوزون  . (3) الوا ثالثًا   «لمتنطعون هل  ا »:  ملسو هيلع هللا ىلصحتى ولو كانت تافوة، وفيوم يقول الرسول  

. أو ينشرون أخباًرا أو يعلنون عن أحلداو وأعملال ستحصلل، و  يحصلل منولا شليء! (4)الحدود في أ والوم وأفعالوم«

ين النلاس، وبسبب عدم تثبتوم وحرصوم على الد ة والصدق في كتاباتوم؛ يفقدون المصلدا ية نوائيًلا، ويسلقطون ملن أعل

وبعض هؤ ء تحترق أسماءهم المستعارة بسبب كتاباتوم فال يجدون بًدا من استخدام أسماء مستعارة جديدة أو ا نسحاب 

 بالكلية. و د كانوا في غنًى عن هذا كله، ولكنه حب الثرثرة والظوور، والتسرع وعدم الشعور بالمسؤولية عن الكالم.

 كتابات اإلف :

َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََ  بِِه ِعْلمٌ تعالى:  ال هللا  
«؛ كفى بالمرء كهب ا أن يحدث بكل مما سممع: »ملسو هيلع هللا ىلص. و ال رسول هللا (5)

ألن ما يسمعه اإلنسان فيه الصدق وفيه الكذب، فإذا حدَّو بكل ما سمع حدَّو بالكذب   محالة، وإذا حدَّو بالكذب أصلبح 

 
 أخرجه مسلم في كتاب اإليمان، باب وجوب األمر بالمعروس والنوي عن المنكر. (1)
 . 114ساء، اآلية: سورة الن (2)
 أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب هلك المتنطعون. (3)
 . 16/220النووي: شرح صحيح مسلم  (4)
 . 36سورة اإلسراء، اآلية:  (5)



  شك في أن من يكون هذا شأنه فإنه سيكون مروًجا ممتاًزا لمنتجلي الشلائعات. من الكاذبين رضي بذلك أم لم يرض، و

إن بعض أعضاء المنتديات يحب أن يظور بمظور مصدر المعلومات، أو من المطلعلين عللى األحلداو والخفايلا، وذللك 

الكذب، والخبر الصلحيح للفت انتباه الزوار والحصول على إعجابوم، ومثل هذا   بد أن يخلط الحق بالباطل، والصدق ب

سمع كفى به كذًبا، فكيس وهو يحدو بما يعلم  بالخبر المختلق شاء ذلك أم لم يشأ. فإن كان المرء لمجرد أن يحدو بكل ما  

من سملم المسملمون ممن عن أبي موسى رضي هللا عنه،  ال:  الوا يا رسول هللا! أي اإلسالم أفضل؟  ال: »أنه كذب؟!. 

َمن يكتب في المنتديات:  ال و لت و لت و الوا، وليقول عن المسلمين فالن يفعل كذا، وفالن عمل . فول  (1)«لسانه ويده

كذا،  د سلم المسلمون من لسانه؟! و د   يكفي أحدهم أن يقول ذلك عن عامة المسلمين، بل هو   يتورع عن فعلل ذللك 

فر، وذاك بالضالل، دون وازع من ضلمير أو خللق، بعلماء المسلمين وشيوخوم! ينتقدهم ويتوجم عليوم، ويرمي هذا بالك

 فول هذا  د سلم المسلمون من لسانه؟!.

 أما الذين يقبلون من هؤ ء أن يروجوا كل ما سمعوه،   بد أن يكونوا هم أيًضا مثلوم من هواة التحدو بكل ما يسمعون،

ولوذا   يحتاجون إلى التثبت مما يخبروهم به حتى ولو كانوا يعلمون حقيقة أمرهم؛ ألن هموم تلقس األخبار منوم لينتقل 

كل واحد منوم فيتصدر بوا منتديات أخرى، وهكذا تنتشلر الشلائعات الكاذبلة المثرضلة التلي تحلدو البلبللة بلين النلاس، 

ئم المسلمين وتدعوهم إلى ا ستسالم، بفضل هؤ ء الملروجين الكلاذبين اللذين   واألخبار الملفقة والسيئة التي تثب ِط عزا

من مروجي المخدرات، فمروجو المخدرات يخدرون الناس، ومروجلو الشلائعات   -  إن لم يكونوا أخطر  -يقلون خطورة  

 يثيرون الناس ويويجونوم ويخلخلون صفوفوم فتعم الفوضى، وربما يحصل القتل بسببوم!.

 اللعن والطعن: كتابات

ليس المؤمن بالطعان، وال اللعان، وال الفماح،، : »ملسو هيلع هللا ىلص. و ال (2)«من لعن مؤمن ا فهو كقتله: »ملسو هيلع هللا ىلص ال رسول هللا  

. إن بعض أعضلاء منتلديات اإلنترنلت ذوي األسلماء المسلتعارة  لد اسلتوانوا اللعلن واسلتباحوا الطعلن، (3)«وال البهبء

فاحًشا أو بذيئًا، فوذه الصفات الخبيثة واألخالق السيئة   تجتملع فلي الملؤمن ملع   والمؤمن   يكون هكذا أبًدا، و  يكون

الصفات الحميدة واألخالق الحسنة، بل المؤمن صاحب القلب الطاهر السليم ينفر ممن يكون فيه بعض هذه الخبائلو كلي 

خص معين، أو جماعة أو عشيرة   ينجس  لبه. فمن الناس من يطلقون اللعن، ومنوم من يركزون لعنوم وطعنوم على ش

ملن لعلنوم وطعلنوم؛  -أو  وم ما بعينوم، و  يكاد يسلم شيء ما يخص هذا المثضوب عليه، أو هؤ ء المثضوب عليوم 

 فإذا كان هؤ ء المثضوب عليوم من الكفار أو الفساق المعينين لما كان األمر هينًا، فكيس إذا كانوا من المسلمين؟!.

العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللثة اإلبعاد والطرد. وفي الشرع: اإلبعلاد ملن رحملة هللا تعلالى.    ال النووي: »اتفق

فال يجوز أن يبعد من رحمة هللا تعالى من   يعرس حاله وخاتمة أمره معرفة  طعية، فلوذا  الوا:   يجوز لعن أحد بعينه 

عي أنه مات على الكفر، أو يموت عليه: كلأبي جولل وإبلليس. وأملا مسلًما كان أو كافًرا أو دابة، إ  من علمنا بنص شر

اللعن بالوصس فليس بحرام كلعن الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، وآكلل الربلا وموكلله، والمصلورين، 

»كل شخص ثبتت لعنته شرًعا فتجوز لعنتله كقوللك: فرعلون لعنله   . و ال الثزالي:(4)والظالمين والفاسقين، والكافرين«

هللا، وأبو جول لعنه هللا؛ ألنه  د ثبت أن هؤ ء ماتوا على الكفر وعرس ذلك شرًعا. وأما شخص بعينه في زماننا كقولك 

 .(5)؟«زيد لعنه هللا... فوذا فيه خطر فإنه ربما يسلم فيموت مقربًا عند هللا فكيس يحكم بكونه ملعونًا

 مشاركات الغ، والسرقة:

الناس   بموضوع جيد ومفيد، ويوهمون  المشاركة  المنتديات عن غس زوارها، عن طريق  أعضاء  كثير من  يتورع    

مواضيعوم   على  والشكر  المديح  لوم  فيكيلون  الثس  هذا  ضحية  اآلخرون  األعضاء  ويقع  المواضيع؛  تلك  ُكتَّاب  بأنوم 

والجميلة...  والمفيدة  أخرى عن طريق    الرائعة  موا ع  من  المواضيع  لتلك  سار ين  يكونوا سوى  لم  أنوم  حين  في  إلع، 

 
 أخرجه البخاري في كتاب اإليمان، باب أي اإلسالم أفضل.  (1)
 باب أي اإلسالم أفضل.  أخرجه البخاري في كتاب اإليمان، (2)
 .1610صحيح سنن الترمذي، ر م:  (3)
 النووي: شرح صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب نقصان اإليمان بنقص الطاعات. (4)
 .126-3/123الثزالي: إحياء علوم الدين  (5)



المتشبع بما  : »ملسو هيلع هللا ىلصالنسع واللصق، دون أن يذكروا مصادرها وأسماء كتابوا الحقيقيين، فينطبق عليوم  ول رسول هللا 

»معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظور أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك    .  ال العلماء: (1)« لم يُْعَط كالبس ثوبي زور

 . (2) «عند الناس ويتزين بالباطل فوو مذموم

 نصيحة ألصحاب المنتديات: 

التوفيق: يمكنني بسوولة   المشكلة دون وصس الحل، فأ ول وباهلل  العالج و   لن أكتفي بتشخيص المرض دون وصس 

مو  جانب  إلى  منتدى  لوزرها،  إنشاء  وحمل  اآلخرين  كتابات  مسؤولية عن  من  ذكرته  ما  بسبب  أفعل  لن  ولكنني   عي، 

وحتى   أبيع شيئًا من آخرتي من أجل دنيا غيري، وسأكتفي بمو عي الذي أتحكم فيه بمفردي فال أنشر فيه إ  الفوائد  

المسلمين بحسب ما يأمرني به الدين بأن    والمعلومات المومة التي تخدم الناس. فإذا أردت أن أ دم نصيحة وحالً إلخواني 

أتعاون معوم على البر والتقوى و  أتعاون معوم على اإلثم والعدوان، وبأنه   أؤمن حتى أحب ألخي ما أحبه لنفسي،  

 فال أجد بًدا من أن أدعوهم لكي يحذو حذوي فيما لو أرادوا إنشاء موا ع ومنتديات. 

أما الذين لديوم منتديات بالفعل وكانت هذه النصيحة صعبة وربما مستحيلة على بعضوم لكي يقوملوا بلإغالق منتلدياتوم، 

بالنشر المباشر للكتابات، بل تصب  -على األ ل  - مع أنه َمن ترك شيئًا هلل عوضه هللا خيًرا منه، فأنصحوم بأ  يسمحوا 

ملن التقلوى واللورع وا لتلزام بتعلاليم اللدين لكلي يقوملوا بعملل المرا بلة   عند مسؤولين أو مشرفين على درجلة كافيلة

والتصفية فال ينشروا سوى ما يأذن به الدين و  يكون فيه إثم على الكاتب و  على المسؤولين عن المنتلدى، وهلذا أملر 

 .معمول به في كثير من الموا ع المحافظة والخيرة والحريصة على تجنب الو وع في المحرمات 

وختاًما أسأل هللا تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وأن ينفع بنا غيرنا من 

 المسلمين، وأن يعيننا على نشر الحق والدين وإعالء كلمة هللا، وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليًما.

  وبركاته.والسالم عليكم ورحمة هللا

 أخوكم

 عدنان الَطرَشة

 
 أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب المتشبع بما لم ينل وما ينوى من افتخار الضرة. (1)
 النووي: شرح صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النوي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط. (2)


