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  : من برنامج أسئلة حائرة وإجابات شافية لفتاوى فورية  احللقة الرابعة
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النالنههىى  عن مواقع الشعن مواقع الشرر  على النتتعلى الن  
ـ قام أناس بعمل موقع على النت، وكان تصريح هذا املوقع : سؤال باسيم 

، واكتشفت أن هـذا املوقـع   هممباسلظروف خاصة ال تسمح هلم بعمل هذا املوقع 
وملا علمت أن هذا حرام قمـت  يستخدمونه يف السحر والروحانيات بغرض الشر ،

فتم إغالق املوقع، هذا الترخيص ملكهم ولو أعطيته هلم سيفتحونه  بسحب الترخيص
ذا الترخيص، هل بذلك أكون قد ن مرة أخرى، فقمت بعمل منتدى إسالميـ ه يت 

  عن املنكر بسرقة الترخيص؟ ما حكم الدين يف ذلك؟
===========================================  

لى طاعة اهللا، ويسانده حىت ال يقع يف معصية املؤمن دائماً وأبداً يعاون أخاه ع
انصر أَخاك ظَالما أَو { :يف األمر اجلامع يف هذا الشأن صلى اهللا عليه وسلماهللا، وقد قال 
: يا رسولَ اللَّه، هذَا ننصره مظْلُوما، فَكَيف ننصره ظَالما؟ قَـالَ : مظْلُوما، قَالُوا

ذُ فَوأْختهيدي أو  ،فاملؤمن مطالب أن مينع أخاه إذا وجده يظلم ).البخ اري ومس لم  ( }ق
كان مشاركاً لـه يف   وجده يقع يف خطأ، أو وجده حياول أن يقترب من معصية، وإالَّ

  .اإلمث
يلفما دمت قد حوإىل جانـب للخـري    ت هذا املوقع من هذا اجلانب الشر

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يـدعونَ  ﴿ :فأنت بذاك عملت الواجب عليك ودخلت يف قول اهللا
 .﴾إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هـم الْمفْلحـونَ  

  ].آل عمران١٠٤[
غيـُنكفإننا ينبغي أن ن ر بأيدينا إن استطعنا، فإن مل نستطع فبألسنتنا، فإن ر امل
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غير مل نستطع أنكرنا ذاك بقلوبنا وذاك أضعف اإلميان، فما دام اإلنسان يستطيع أن ي
ـُنكر بيده فينبغي عليه أن يفعل ذلك وإالَّ   .عز وجلَّحوسب عند اهللا  امل

*********************  


