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 ٍصطيحات اىثحث يف تعريف

 :أصوه اىفقو -1

)

                                                           

اىرَٖٞذ فٜ ذخشٝط اىفشٗع ػيٚ األص٘ه، ىؼثذ اىشؼٌٞ تِ اىؽغِ تِ ػيٜ اإلعْ٘ٛ   - 1
ّٜ، أت٘ ٍؽَذ،   اىشافؼ

/ٍؤعغح اىشعاىح، 1ٕـ(،اىَؽقق: د. ٍؽَذ ؼغِ ٕٞر٘)ط777ظَاه اىذِٝ)خ    
 14ً(:1891-ٕــ1141تٞشٗخ،
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اىرؽثٞش ششغ اىرؽشٝش فٜ أص٘ه اىفقٔ،، ػالء اىذِٝ أت٘ اىؽغِ ػيٜ تِ عيَٞاُ  - 7
 اىَشداٗٛ اىذٍشقٜ 

د. ػ٘ض  ٕـ(، اىَؽقق: د. ػثذ اىشؼَِ اىعثشِٝ،998اىصاىؽٜ اىؽْثيٜ )اىَر٘فٚ:       
 اىقشّٜ، د. أؼَذ 

 .177/ 1ً(: 7444 -ٕـ 1171اىغؼ٘دٝح / اىشٝاض، -/ ٍنرثح اىششذ 1اىغشاغ )ط      
 
اإلتٖاض فٜ ششغ اىَْٖاض ))ٍْٖاض اى٘ص٘ه إىٚ ػيٌ األص٘ه ىيقاضٜ اىثٞضاٗٛ  - 4

 ٕـ(( 798اىَر٘فٜ عْٔ 
ؼاٍذ تِ ٝؽٜٞ اىغثنٜ ىرقٜ اىذِٝ أت٘ اىؽغِ ػيٜ تِ ػثذ اىنافٜ تِ ػيٜ تِ ذَاً تِ     

 ٗٗىذٓ ذاض اىذِٝ أت٘ 
 .1/18ً(: 1888 -ٕـ 1111تٞشٗخ،،–ّصش ػثذ اىٕ٘اب)ط/داس اىنرة اىؼيَٞح      

سٗضح اىْاظش ٗظْح اىَْاظش فٜ أص٘ه اىفقٔ ػيٚ ٍزٕة اإلٍاً أؼَذ تِ ؼْثو، أت٘  - 1
 ٍؽَذ ٍ٘فق اىذِٝ 

ىَقذعٜ شٌ اىذٍشقٜ اىؽْثيٜ، اىشٖٞش ػثذ اهلل تِ أؼَذ تِ ٍؽَذ تِ قذاٍح اىعَاػٞيٜ ا     
 تاتِ قذاٍح اىَقذعٜ 

-ٕـ1174/ٍؤعغح اىشّٝاُ ىيطثاػح ٗاىْشش ٗاىر٘صٝغ، 7ٕـ()ط174)اىَر٘فٚ:      
7447:)ً1/8. 
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 اىتأصيو:  -2

 

 

  

 

  

 

 

 

i

                                                           

ٍؼعٌ اىَصطيؽاخ ٗاألىفاظ اىفقٖٞح، ىَؽَ٘د ػثذ اىشؼَِ ػثذ اىَْؼٌ، ٍذسط أص٘ه  - 8
 اىفقٔ تنيٞح اىششٝؼح 

ً(: األصو:  1888 -ٕ ـ 1118ح األصٕش) ط/ داس اىفضٞيح، اىقإشج ، ظاٍؼ -ٗاىقاُّ٘       
1/744 
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 ادلستجدات اىسياسية :  -3

 

:  اىسياسة: ثانيا 
 اىسياسة يف اىيغة:  - أ

                                                           

/داس اتِ اىع٘صٛ ، 4فقٔ اىْ٘اصه دساعح ذأصٞيٞح ذطثٞقٞح ىَؽَذ تِ ؼغِٞ اىعٞضاّٜ )ط - 1
 اىََينح اىؼشتٞح 

 .1/78ً(: 7449-ٕـ  1178اىغؼ٘دٝح ظذج      
٘ اىفضو، ظَاه اىذِٝ اتِ ٍْظ٘س ىغاُ اىؼشب، اىَؤىف: ٍؽَذ تِ ٍنشً تِ ػيٚ، أت  - 7

ٕـ  1111تٞشٗخ،  –/ داس صادس 4ٕـ(،)ط711األّصاسٛ اىشٗٝفؼٚ اإلفشٝقٚ )اخ: 
؛ اىصؽاغ ذاض اىيغح ٗصؽاغ اىؼشتٞح، اىَؤىف: أت٘ 1/149(:فصو اىغِٞ ؼشف اىغِٞ :

ٕـ(، ذػ:أؼَذ ػثذ اىغف٘س 484ّصش إعَاػٞو تِ ؼَاد اىعٕ٘شٛ اىفاساتٜ )اخ: 
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 اىسياسة يف االصطالح: - ب

 ٍواقع اىتواصو االجتَاعي،  اىفيس تل    -4

:

                                                                                                                                        

 1897 - ٕ ـ 1147تٞشٗخ،  –شش: داس اىؼيٌ ىيَالِٝٞ / اىْا1ػطاس)ط
 .4/849ً(:ع٘ط:

/ اىَؤعغح اىؼشتٞح ىيذساعاخ ٗاىْشش، 7ٍ٘ع٘ػح اىغٞاعح، د. ػثذ اىٕ٘اب اىنٞاىٜ )ط - 9
 ً(: 1884تٞشٗخ، 

 4/417اىغٞاعح ٗػيٌ اىغٞاعح :   
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 االجتَاعي: اىتواصو  و
Social Media

Social Networking
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 :9وىيتعريف مبوقع اىفيس توك أقوه
 

 

 

 

                                                           

ٕٗ٘ ٍْرذٙ  8 –أّظش: ٍ٘قغ ىيفٞظ ت٘ك تاىيغح اىؼشتٞح؛ ٗأسشٞف ٍيرقٚ إٔو اىؽذٝس  - 8
ؼ٘اسٛ ٍِ أفضو اىَْرذٝاخ ػيٚ شثنح اإلّرشّد، ٝضٌ ّخثح طٞثح ٍِ اىؼيَاء ٗطيثح 

ً، ّقال ػِ اىَنرثح اىشاٍيح  7414ٕـ = دٝغَثش  1147اىؼيٌ، ذٌ ذؽَٞئ فٜ: اىَؽشً 
 االصذاس اىغادط/ قغٌ اىع٘اٍغ ٗاىَعالخ.



 بوك ودوره في تأصيل المستجدات السياسية مواقع التواصل االجتماعي الفيس أصول الفقه 

 علن أصول الفقه وصلته بالعلوم األخرىهؤتور ...  -إنموذجا  -

 

 ( لثالثا ) ملحق مجلة كلية الشريعة العدد          251

 

 

 

 

 

 

 



 بوك ودوره في تأصيل المستجدات السياسية مواقع التواصل االجتماعي الفيس أصول الفقه 

 علن أصول الفقه وصلته بالعلوم األخرىهؤتور ...  -إنموذجا  -

 

 ( لثالثا ) ملحق مجلة كلية الشريعة العدد          255

 

 ادلثحث اىثاني
 اىتأصيو اىشرعي ىيفيس توك
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 :اىتأصيو اىشرعي ىيفيس توك
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طفٚ تذٗٛ أعرار أص٘ه أّظش: اىرؽذٝاخ اىغٞاعٞح اىَؼاصشج، إػذاد: د. ّاظٜ ٍص - 14
اىفقٔ ٗاىغٞاعح اىششػٞح ٕٗ٘ تؽس ٍقذً إىٚ ٍؤذَش ٍنح اىَنشٍح اىصاىس ػشش اىَ٘عً٘) 

/ رٛ 8-1اىَعرَغ اىَغيٌ ..اىص٘اتد ٗاىَرغٞشاخ( ىزٛ أقاٍرٔ ساتطح اىؼاىٌ االعالٍٜ  فٜ 
 .74-18ً(:  71/14/7417-74-ٕـ  1144اىؽعح/

 .98ع٘سج اىثقشج : ظضء ٍِ اٟٝح  - 11
: اىَ٘افقاخ، إتشإٌٞ تِ ٍ٘عٚ تِ ٍؽَذ اىيخَٜ اىغشّاطٜ اىشٖٞش تاىشاطثٜ  - 17

/ داس اتِ ػفاُ، 1ٕـ( اىَؽقق: أت٘ ػثٞذج ٍشٖ٘س تِ ؼغِ آه عيَاُ) ط784)اىَر٘فٚ: 
 .18-8/11ً( : 1887ٕـ/ 1117االسدُ 
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 .17مَا ٝق٘ه: د. ّاظٜ ٍصطفٚ تذٗٛ، اّظش: اىرؽذٝاخ اىغٞاعٞح اىَؼاصشج،:  - 14
اىَ٘افقاخ ، إتشإٌٞ تِ ٍ٘عٚ تِ ٍؽَذ اىيخَٜ اىغشّاطٜ اىشٖٞش تاىشاطثٜ  - 11

/ داس اتِ ػفاُ، 1ٕـ(، اىَؽقق: أت٘ ػثٞذج ٍشٖ٘س تِ ؼغِ آه عيَاُ)ط784)اىَر٘فٚ: 
 4/744ً(:1887ٕـ/ 1117

 7ع٘سج اىَائذج: ٍِ اٟٝح  - 18
أتٜ تنش تِ فشغ  اّظش: اىعاٍغ ألؼناً اىقشآُ، أت٘ ػثذ اهلل ٍؽَذ تِ أؼَذ تِ - 11

ٕـ( ، اىَؽقق: ٕشاً عَٞش  171األّصاسٛ اىخضسظٜ شَظ اىذِٝ اىقشطثٜ ) خ: 
 اىثخاسٛ )ط/ داس ػاىٌ اىنرة، اىشٝاض،  

 . ّٗغة اىق٘ه التِ خ٘ٝض ٍْذاد1/17ً(: 7444ٕـ/ 1174    
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 اىسنة اىنثوية: -2

 

 

 وجو اىدالىة:


                                                                                                                                        

أّظش:  ّٞو اىَشاً ٍِ ذفغٞش آٝاخ األؼناً،، أت٘ اىطٞة ٍؽَذ صذٝق خاُ تِ ؼغِ   - 17
ٕـ(، ذؽقٞق: ٍؽَذ 1447ػيٜ اتِ ىطف اهلل اىؽغْٜٞ اىثخاسٛ اىِقَّْ٘ظٜ )اىَر٘فٚ: تِ 

 .744ً(:7444أؼَذ فشٝذ اىَضٝذٛ)ط/ داس اىنرة اىؼيَٞح، تٞشٗخ،  -ؼغِ إعَاػٞو 
 (.18تشقٌ ) 1/18( أخشظٔ ٍغيٌ تاب تٞاُ مُ٘ اىْٖٜ ػِ اىَْنش ٍِ اإلَٝاُ: 19)

ٕـ(، ذؽقٞق: ٍؽَذ فؤاد ػثذ اىثاقٜ )ط/ 711.صؽٞػ ٍغيٌ، ىَغيٌ تِ اىؽعاض )خ 147
 داس إؼٞاء اىرشاز، تٞشٗخ، د. خ(.

ششغ عِْ أتٜ داٗد، أت٘ ٍؽَذ ٍؽَ٘د تِ أؼَذ تِ ٍ٘عٚ تِ أؼَذ تِ ؼغِٞ  - 18
 اىغٞراتٚ اىؽْفٜ تذس اىذِٝ 

/ ٍنرثح 1ٕـ( اىَؽقق: أت٘ اىَْزس خاىذ تِ إتشإٌٞ اىَصشٛ)ط988اىؼْٜٞ )اىَر٘فٚ:      
 شٝاض اى –اىششذ

 1/191ً(:  1888-ٕـ  1174،      
ششغ صؽٞػ اىثخاسٛ التِ تطاه، أتٜ اىؽغِ ػيٜ تِ خيف تِ ػثذ اىَيل )اىَر٘فٚ:  - 74

 -ٕـ 1174اىشٝاض،  -/  ٍنرثح اىششذ 7ٕـ(، ذؽقٞق: أت٘ ذٌَٞ ٝاعش تِ إتشإٌٞ )ط118
7444 :)ً14/81. 
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 اىقواعد االصوىية:  -3

 وجو اىدالىة

 25ادلصيحة -4

 

                                                           

/ داس اىنرببة 1ىيغببٞ٘طٜ ) طاألشببثآ ٗاىْظببائش فببٜ ق٘اػببذ ٗفببشٗع فقببٔ اىشببافؼٞح،     (.71)
 .14ً(: 1894 -ٕـ1144اىؼيَٞح، تٞشٗخ، 

ٕببـ(، )ط/ 874( أّظببش: األشببثآ ٗاىْظببائش التببِ ّعببٌٞ، صٝببِ اىؼاتببذِٝ تببِ إتببشإٌٞ )خ      77)
 .1/97ً(. 1819ٍؤعغح اىؽيثٜ، اىقإشج، 

ٕـ(، فقٞبٔ،  718( اىضسمشٜ: ٕ٘ ٍؽَذ تِ تٖادس اىضسمشٜ اىشافؼٜ، ٗىذ تاىقإشج عْح )74)
 (1/791ٕـ( )عٞش أػالً اىْثالء: 781ىٜ، ٍفغش، ذ٘فٜ عْح )أص٘

/ٗصاسج 7( اىَْصبب٘س فببٜ اىق٘اػببذ ىيضسمشببٜ، ذؽقٞببق: د. ذٞغببٞش فببائق اؼَببذ ٍؽَبب٘د )ط       71)
 .7/71ٕـ(: 1148األٗقاف ٗاىشؤُٗ اإلعالٍٞح، اىن٘ٝد، 

تقاػذج عذ اىزسائغ ٗتْفظ فنشج اىَصيؽح ىزا  (ـ قيد ٍَٗنِ أُ ّؤصو ىيفٞظ ت٘ك 78)
 أسٙ أُ ال داػٜ ىيرنشاس.
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: 

: 

 

 

 

                                                           

؛  817-7/811، 1/181( ىغبباُ اىؼببشب التببِ ٍْظبب٘س، فصببو اىصبباد ؼببشف اىؽبباء:      71)
؛ اىَصبثاغ اىَْٞبش ألؼَبذ تبِ ٍؽَبذ ػيبٜ        111ٍخراس اىصبؽاغ ىيبشاصٛ: ٍبادج )صبيػ(:    

ّٛ )ط/ داس اىؽذٝس، اىقإشج،   .747ً( ٍادج )صيػ(: 7444-ٕـ1171اىفٍٜٞ٘ اىَقش
/ داس اىنرة اىؼيَٞبح،  1( اىَغرصفٚ، ىيغضاىٜ، ذؽقٞق: ٍؽَذ ػثذ اىغالً ػثذ اىشافٜ )ط77)

 . 1/171ٕـ(: 1114تٞشٗخ، 
(ـ  اّظش: فٞظ ت٘ك، ٍِ ٗٝنٞثٞذٝا، اىَ٘ع٘ػح اىؽشج، ششمح فٞظ ت٘ك اىَْذٍعح، ،  79)
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 وٍن ادلفاسد:
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( اىع٘اب اىنافٜ ىَِ عأه ػِ اىذٗاء اىشافٜ )اىذاء ٗاىذٗاء(، ٍؽَذ تِ أتٜ تنش أٝ٘ب  78)
 148تٞشٗخ،د . خ(:  –اىضسػٜ أت٘ ػثذ اهلل )ط/ داس اىنرة اىؼيَٞح 
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اىَْرظٌ فٜ ذاسٝخ اىَي٘ك ٗاألٌٍ،ػثذ اىشؼَِ تِ ػيٜ تِ ٍؽَذ تِ اىع٘صٛ أت٘ (  44)
 اىفشض

 711/ 8ٕـ(: 1489تٞشٗخ،  –داس صادس / 1)ط
 147714( اّظش : ٍ٘قغ االعالً عؤاه ٗظ٘اب  فر٘ٙ سقٌ  41)
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 أوال : يف اجلانة اىنظري:
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  ثانيا: يف احلنٌ اىشرعي ىيفيس توك

 

 

Conclusion 
After Allah favor the completion of this research, I 

would like to place on record the most important findings 
are as follows: 

First, in the theoretical side:  
1- Knowledge of the principles of jurisprudence of the most 
important science and advantageous 
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2- Rooting for idiomatic meanings, including 
- Guide in an interview signified 
- College and Al-Qaeda 
 Image and measured them -  
3- Developments are developed and issues that need to be 
ruled illegal 
4- Policy: (the art of leading countries to achieve justice) 
5- Political developments: the political incident is emerging 
that require her judgment 
6- Site "Facebook" that was founded by "Mark Sekberg", one 
of the students of the University, "Harvard" in America, and 
at the beginning of the year 2004 

Second, in the jurisdiction of Facebook 
This site and other sites where the benefits of many 

evils, and it is also the ruling on the registration site 
"Facebook": it depends on purpose inside him  
- If the entry for the benefit of a scientific or religious 
statement or injustice or evil, it is permissible, what they 
have to offer the benefits to the people  
- As of corruption enters or does not believe it intriguing 
and easy to slide to any religion weak, especially of young 
men and women I see that it is not permissible for him to 
enter 

 ادلصادر وادلراجع
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