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المقّدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحم���د هلل رّب العالمي���ن, و�صّلى اهلل عل���ى �صّيدنا محّمد 

وعلى اآله الطاهرين وبعد.

ونح���ن نعي�ض في ع�ص���ر الح�صارة الحديث���ة؛ حيث احتلت 

التكنولوجيا وال�صناعات الحديثة في عالم االت�صال والتوا�صل 

وغي���ره موقع���ًا اأ�صا�صيًا في حياة النا����ض الفردية واالجتماعية 

والعملي���ة, ولم يع���د باالإمكان اأن ُنبِعد ه���ذه الو�صائل اأو اآثارها 

)االإيجابي���ة اأو ال�صلبي���ة( ع���ن بيئتن���ا وحياتن���ا, اأو اأن نّدع���ي 

اإمكانية البعد عنها وعدم التاأّثر بها.

له���ذا ينبغي النظر بمو�صوعي���ة - على الم�صتويين التربوي 

واالجتماعي - اإلى هذا التط���ّور التكنولوجي الهادر وال�صريع, 

والتفكي���ر الجّدي باال�صتف���ادة االإيجابي���ة الفاعلة من مختلف 

و�صائ���ل االت�صال والتوا�صل, وغيرها م���ن التقنيات في خدمة 

النا�ض, ورعاية لمجتمعنا واأهلنا جميعًا, ال بّد من اقتحام هذا 

العال���م, بدل اأن نتفّرغ لمعالجة اآث���اره ومواجهتها اأو توجيهها, 
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اأو ال�صغط على النا�ض والمجتمع.

وله���ذا ف���اإّن التوجي���ه االجتماع���ي, والتح�صي���ن االأخالق���ي 

والترب���وي, اإلى جانب التفّق���ه في اأحكام التوا�ص���ل االجتماعي, 

يكون هو الح���ل االأ�صلم واالأ�صح, وهذه ه���ي وظيفة هذا الكتاب؛ 

فقه التوا�صل االجتماعي بعون اهلل تعالى.

والحمد هلل رب العالمين



الف�صل الأّول

وسائل التواصل االجتماعي
الوظيفة، الدور، اآلثار
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1. مواقع التواصل االجتماعي

مجموعة من المواقع على �صبكة االإنترنت, تتيح التوا�صل بين 

االأفراد ف���ى بنية مجتمع افترا�صي, يجمع بي���ن اأفرادها اهتمام 

م�صت���رك, يتّم التوا�ص���ل بينهم من خالل الر�صائ���ل, اأو االطالع 

عل���ى الملّفات ال�صخ�صي���ة, ومعرفة اأخباره���م ومعلوماتهم التي 

يتيحونها للعر�ض.

2. شبكات التواصل االجتماعي

اأ. المدّونات 

يوج���د العديد م���ن اأنواع المدّون���ات, بع�صها يخت����ضّ بتناقل 

معلوم���ات عن االأخبار ب���كّل اأنواعها, اأما االآخ���ر فيخت�ّض باأمور 

.WordPress, Xanga :صخ�صية ويومية, منها�

ب. المدّونات الجزئية 

المدّون���ات الجزئي���ة ه���ي اأ�صل���وب لب���ّث المعلوم���ات ب�ص���كل 

�صريع, وما ُيمّيزها ع���ن المدّونات العادية هو �صغر حجم وكمية 

المعلوم���ات )ن�صية, �ص���ور, �صوتية, ومرئي���ة( المتداولة عليها, 

 .Twitter, Google Buzz  :منها
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ج. تحديد المواقع الجغرافية 

���ن الم�صتخ���دم م���ن تحديد موقع���ه الجغراف���ي وتعريف  ُتمكِّ

�صبكته من االأ�صدقاء بما يفعل في ذلك الموقع بالتحديد, منها: 

.Gowalla, Facebook places  

د. مواقع الترابط ال�صبكي الجتماعي 

���ن الم�صتخدمين م���ن التوا�صل المبا�ص���ر بع�صهم ببع�ض  ُتمكِّ

وم�صارك���ة االهتمامات, كما يمكن ا�صتخدام تلك المواقع للبحث 

.Facebook, Hi :عن اأ�صدقاء الدرا�صة, منها

هـ. مواقع الفعاليات

ه���ذه النوعية م���ن المواقع لتنظيم الفعالي���ات والتحّكم بعدد 

���ن هذه المواقع م���ن ا�صتخدام  االأ�صخا����ض المدعّوي���ن, كما ُتمكِّ

خدمات تحديد المواقع الجغرافية )LBS( لتحديد موقع التجّمع, 

 .Eventful, Meetup   :منها

و. مواقع تجميع المعلومات

تقوم ه���ذه المواقع والبرامج بتجمي���ع المعلومات التي تهّمك 

فقط في مكان واحد بداًل من البحث عنها واإ�صاعة الوقت, منها:  

.Netvibes, evri 
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ز. مواقع م�صاركة الهتمامات

ه���ذه نوعية مختلفة من المواقع ت�صاعدك على ن�صر وم�صاركة 

�صبكتك نوعي���ة االأجهزة التي ت�صتخدمه���ا اأو اهتماماتك مثل ما 

ُت�صاهد االآن اأو ما تقراأ في الوقت الحالي, اأهمها:  

.GetGlue ,GoodReads 

ح. مواقع جمع التبّرعات والق�صايا المهّمة  

فك���رة هذه النوعية م���ن المواقع ذكية ومفي���دة, لنتخّيل اأّنك 

ت���وّد القيام بم�صروع ال تمل���ك التمويل الالزم له, كل ما عليك هو 

تقديم درا�صة الم�صروع لهذه المواقع ومن ثم يقوم القائمون على 

الموق���ع بدرا�صة الم�صروع وفكرته ثم عر�صه على الم�صتخدمين, 

.Causes, Kickstarter :منها

3. مواقع التعاون وبناء فرق العمل

اأ. الويكي

ن العديد م���ن النا�ض من اال�صتراك في تكوين  هي مواقع ُتمكِّ

معلوم���ات مترابطة ب�صكل منطقي عن طري���ق روابط اإلكترونية, 

.PBworks, Wetpaint, Wikispaces :اأهمها
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ب. مواقع المرجعيات

يمك���ن ا�صتخدام هذه المواقع لو�ص���ع عالمة مرجعية لمواقع 

.Delicious, Diigo, Google Reader :تهّمك اأو قد تهّم غيرك, منها

ج. مواقع الأخبار الجتماعية 

بداًل م���ن االعتماد على ا�صتق���اء االأخبار من قن���وات االأخبار 

المتع���ارف عليه���ا, يمكن���ك االعتم���اد عل���ى �صبك���ة وا�صع���ة من 

 .Digg, Technorati  :الم�صتخدمين الإيجاد االأخبار المهمة

د. المالحة الجتماعية

برام���ج المالح���ة االجتماعي���ة عب���ارة ع���ن برمجي���ات يقوم 

الم�صتخدم بتثبيتها على جهاز الهاتف الخليوي ومن ثم اال�صتعانة 

.Trapster ,Waze :لر�صم خريطة حركته بالمدينة. منها GPS �بال

هـ. مواقع اإدارة الملّفات وتحرير الن�صو�ص  

الإتمام مذكرة اأو ن�ّض اأو حتى التعاون على تح�صير عر�ض في 

ا�صتخدام هذه المواقع؛ كل ما عليك هو تحديد االأ�صخا�ض الذين 

ت���وّد التعاون معهم والباقي ما ه���و اإال تفاعل �صل�ض بينكم. منها: 

.Google Docs
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دة 4. مواقع الوسائط المتعدِّ

اأ. مواقع الت�صوير والفن

تمنحك مكان���ًا ُيمكنك فيه حفظ, تخزي���ن, وعر�ض اأعمالك 

الفنية �صواء كانت �صورًا اأو ر�صمات فنية, حيث يتمّكن النا�ض من 

.DeviantArt , Flickr :روؤيتها واإبداء االإعجاب اأو النقد لها. منها

ب. مواقع م�صاركة الفيديو والبث المبا�صر

يمكن���ك با�صتخدام مواق���ع البث المبا�صر الب���ث من جهازك 

الخلي���وي ف���ي اأي وق���ت, وم���ا ُيمّي���ز خدم���ات البث ه���و اإمكانية 

ن المتفرجي���ن التوا�صل معك فورًا وفي نف�ض  التفاعل, حيث ُيمكِّ

  . Openfilm ,YouTube  :لحظة البث, منها

5. مواقع الرأي واالستعراض

اأ. ا�صتعرا�صات ال�صلع

تخّي���ل اأّنك توّد �صراء �صيارة جديدة, اأو جهاز كمبيوتر حديث 

يمكن���ك زيارة مواق���ع االآراء لمعرفة راأي م���ن ا�صتروا هذه ال�صلع 

قبل���ك وتقييمهم له���ا, كما ُيمكن���ك معرفة ج���ودة المنتج ومدى 

تحّمل���ه لعوامل الزم���ن واال�صتخ���دام اليومي, من مواق���ع الراأي 

.Epinions, MouthShut :واال�صتعرا�ض
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ب. الأ�صئلة والأجوبة الجتماعية

يمكن���ك الح�ص���ول عل���ى اإجاب���ات مح���ّددة الأ�صئلة ق���د تدور 

بذهن���ك, حيث تقوم بتقديم �صوؤال ويق���وم الم�صتخدمون بتقديم 

اإجابات, ومن ثم يقوم كّل من له دراية بتعديل االإجابة الإعطائك 

اأدّق اإجابة ممكنة. اأهمها:

 Askville, EHow, Stack Exchange, WikiAnswers, Yahoo! 

Answers, Quora, ask.com.

6. المواقع الترفيهية االجتماعية

اأ. مواقع العوالم الفترا�صية

م���ن  اأيٍّ  م���ع  بال�ص���وت  والتح���ّدث  التوا�ص���ل  م���ن  ن���ك  ُتمكِّ

ال�صخ�صيات المتواجدة في تلك العوالم كما باإمكانك �صراء وبيع 

�صلع وممتلكات على هذه العوالم. اأهمها:

  Active Worlds, Second Life, World of Warcraft, RuneScape.

ب. مواقع م�صاركة الألعاب الجتماعية  

تعتمد فكرة هذه المواقع على م�صاركة االآخرين على �صبكتك 

االجتماعي���ة األعاب تتطّل���ب العديد من الالعبين عل���ى ال�صبكة. 

.Kongregate, Miniclip, Newgrounds, Armor Games :اأهمها
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قّدمها الشبكات االجتماعية
ُ

7. الخدمات التي ت

اأ. الملّفات ال�صخ�صية / ال�صفحات ال�صخ�صية

من خ���الل الملّف���ات ال�صخ�صي���ة ُيمكنك التع���ّرف على ا�صم 

ال�صخ�ض ومعرفة المعلومات االأ�صا�صية عنه مثل : الجن�ض, تاريخ 

الميالد, البلد, االهتمام���ات وال�صورة ال�صخ�صية باالإ�صافة اإلى 

غيرها من المعلومات. يعّد الملّف ال�صخ�صي بوابة الدخول لعالم 

ال�صخ����ض, فمن خ���الل ال�صفح���ة الرئي�صية للمل���ّف ال�صخ�صي 

ُيمكنك م�صاه���دة ن�صاط ال�صخ�ض موؤّخرًا, من هم اأ�صدقاوؤه وما 

هي ال�صور الجديدة التي رفعها اإلى غير ذلك من الن�صاطات.

ب. الأ�صدقاء / العالقات

وهم بمثابة االأ�صخا�ض الذين يتعّرف عليهم ال�صخ�ض لغر�ض 

معّي���ن. ال�صبكات االجتماعي���ة ُتطلق م�صّمى  »�صدي���ق« على هذا 

ال�صخ����ض الم�صاف لقائمة اأ�صدقائك بينم���ا ُتطلق بع�ض مواقع 

ال�صب���كات االجتماعية الخا�صة بالمحترفي���ن م�صّمى »ات�صال اأو 

عالقة« على هذا ال�صخ�ض الم�صاف لقائمتك.

ج. اإر�صال الر�صائل 

تتيح هذه الخا�صية اإمكانية اإر�صال ر�صالة مبا�صرة لل�صخ�ض, 

�صواء كان في قائمة االأ�صدقاء لديك اأو لم يكن. 
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د. األبومات ال�صور

تتي���ح ال�صبكات االجتماعية لم�صتخدميها اإن�صاء عدد ال نهائي 

م���ن االألبوم���ات ورفع مئ���ات ال�صور فيه���ا واإتاح���ة م�صاركة هذه 

ال�صور مع االأ�صدقاء لالطالع والتعليق حولها.

هـ. المجموعات 

تتي���ح كثير م���ن مواقع ال�صب���كات االجتماعية خا�صي���ة اإن�صاء 

مجموع���ة اهتمام, حي���ث ُيمكنك اإن�صاء مجموع���ة بم�صّمى معّين 

واأه���داف مح���ّددة, ويوّف���ر موق���ع ال�صبك���ة االجتماعي���ة لمالك 

المجموع���ة والمن�صّمي���ن اإليها م�صاح���ة اأ�صبه ما تك���ون بمنتدى 

ح���وار م�صّغ���ر واألبوم �ص���ور م�صّغر, كم���ا تتيح خا�صي���ة تن�صيق 

االجتماع���ات عن طريق ما يع���رف ب���� Events اأو االأحداث ودعوة 

اأع�صاء تلك المجموعة له ومعرفة عدد الحا�صرين. 

و. ال�صفحات

ابتدع���ت هذه الفك���رة الفي����ض ب���وك, وا�صتخدمته���ا تجاريًا  

بطريق���ة فّعالة حي���ث تعمل حاليًا عل���ى اإن�صاء حم���الت اإعالنية 

موّجه���ة تتيح الأ�صحاب المنتجات التجاري���ة اأو الفعاليات توجيه 

�صفحاته���م واإظهارها لفئة ُيحّددونه���ا من الم�صتخدمين, وتقوم 
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الفي�ض بوك با�صتقطاع مبلغ عن كّل نقرة يتّم الو�صول لها من ِقَبل 

اأّي م�صتخ���دم ق���ام بالنقر على االإعالن, تق���وم فكرة ال�صفحات 

عل���ى اإن�ص���اء �صفح���ة يت���ّم فيها و�ص���ع معلوم���ات ع���ن المنتج اأو 

ال�صخ�صية اأو الحدث ويقوم الم�صتخدمون بعد ذلك بت�صّفح تلك 

ال�صفح���ات عن طريق تق�صيمات محّددة ث���م اإن وجدوا اهتمامًا 

بتلك ال�صفحة يقومون باإ�صافتها اإلى ملّفهم ال�صخ�صي.

الأفــراد  بيــن  والت�صبيــك  الجتماعــي  التوا�صــل  �صهولــة  ز. 

والموؤ�ّص�صات

يمك���ن م���ن خ���الل ال�صب���كات االجتماعي���ة الخا�ص���ة تب���ادل 

المعلوم���ات والملّفات الخا�ص���ة وال�صور ومقاط���ع الفيديو, كما 

اأّنها مجال رحب للتع���ارف وال�صداقة, وخلق جّو مجتمعي يتمّيز 

بوحدة االأفكار والرغبات غالبًا, واإن اختلفت اأعمارهم واأماكنهم 

وم�صتوياتهم العلمية.

ح. ال�صتخدامات التعليمية 

ُت�صاهم ال�صب���كات االجتماعية في تطوير التعليم االإلكتروني, 

حيث ُيمكن الم�صاركة من كّل االأطراف في منظومة التعليم بداية 

من مدي���ر المدر�صة والمعّلم واأولياء االأمور وعدم االقت�صار على 

التركيز على تقديم المقّرر للطاّلب. 
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فا�صتخ���دام ال�صب���كات االجتماعي���ة يك�صب الطال���ب مهارات 

اأخ���رى كالتوا�ص���ل واالت�ص���ال والمناق�ص���ة واإبداء ال���راأي, وهي 

م�صاحة �صّيقة جّدًا داخل اأ�صوار المدار�ض.

ط. ال�صتخدامات البحثية

اال�صتف���ادة من مواقع البحث الم�صه���ورة, وتوفير كمية كبيرة 

�صة  جّدًا من المعلومات العلمي���ة والبحوث والدرا�صات المتخ�صّ

من جميع مج���االت المعرفة, اإ�صافة اإلى خدمة الدخول عن بعد 

اإلى المكتبات الجامعية العالمية واال�صتفادة من اإمكانّياتها. 

ي. ال�صتخدامات الحكومية والتجارية

الكبرى  وال�صركات  الحكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  كثير  اّتجهت 

االجتماعي,  التوا�صل  مواقع  خالل  من  الجمهور  مع  للتوا�صل 

بهدف قيا�ض وتطوير الخدمات الحكومية والتجارية والت�صويقية 

لديها, وم�صايرة للتقنية الحديثة, بل اأ�صبح التوا�صل التقني مع 

الجمهور من نقاط تقييم الدوائر الحكومية وخدماتها المقّدمة.

ك. �صرعة وي�صر تداول المعلومات الإخبارية 

م�صادر  من  اأ�صيل  م�صدر  االجتماعية  ال�صبكات  اأ�صبحت 

من  ب��اأّن��ه��ا  تتمّيز  اأخ��ب��ار  وه��ي  رّواده�����ا,  م��ن  لكثير  االأخ��ب��ار 
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تمّيزت  وق��د  غالبًا,  ح��ّرة  فردية  وب�صياغة  االأول  م�صدرها 

ومواقع  االأخبار,  عن  الباحثين  با�صتقطاب  الخا�صة  المدّونات 

اأح��داث  في  كبيرة,  اإخبارية  وقنوات  �صة,  المتخ�صِّ االأخ��ب��ار 

مختلفة �صابقة, وكان الأ�صحابها التاأثير الكبير في نقل االأخبار 

ال�صحيحة للراأي العام.

في المجال الثقافي  ل. 

بحر م���ن المعلومات والمع���ارف واالإح�صائيات والتكنولوجيا 

واالأخب���ار واالأفالم. اإ�صافة اإلى الم�صاركة في الحوارات التربوية 

�صة التي تجري �صمن منتديات علمية تربوية. المتخ�صِّ

م. في مجال الإعالم

اإمكاني���ة الو�صول اإلى عدد اأكبر م���ن الجمهور والمتابعين في 

مختلف دول العالم, واإمكانية قراءة الجرائد اليومية.  

ن. في المجال الجتماعي 

ات�صال االأ�صر والتوا�صل بين االأقارب والبريد االإلكتروني.

�ص. في مجال القت�صاد

اإجراء التطبيق���ات البنكية, والت�صّوق وال�صراء عبر االإنترنت, 

ومتابعة الب�صائع وعمليات الت�صدير والتوريد اأي�صًا. 





الف�صل الثاين

األحكام الشرعية لوسائل 
التواصل االجتماعي
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مدخل:

 تمت���از ه���ذه االأح���كام ال�صرعي���ة الخا�صة بو�صائ���ل التوا�صل 

االجتماع���ي كونه���ا ب�صيغة ال�ص���وؤال والجواب, وتحاك���ي الواقع, 

وتقارب االبتالءات العملية.

 وه�����ي م���واف���ق���ة ل�������راأي ���ص��م��اح��ة االإم��������ام ال�����ص��ي��د ع��ل��ي 

.
)1(

الخامنئي {

الأول: ال�صوابــط ال�صرعيــة لال�صتفــادة من مواقــع التوا�صل 

الجتماعي

ال�ص���وؤال)1(: ما هي اأه���م ال�صوابط ال�صرعية لال�صتفادة من 

�صبكة االإنترنت ومواقع التوا�صل االجتماعي؟

الجواب:

- اأن ال يكون على ح�ص���اب الواجبات, فاإذا عّطل ذلك القيام 

بالواجب فال يجوز.

- اأن ال يق���ع ف���ي اأّي ح���رام, باأن يتّم الت���زام جميع ال�صوابط 

)1(  تّمت مراجعة المادة الفقهية والموافقة عليها من قبل مكتب الوكيل ال�صرعي العام لالإمام الخامنئي )حفظه 

اهلل( في بيروت.
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ال�صرعّية, فال يقع في الغيبة اأو النميمة اأو ك�صف اأ�صرار االآخرين, 

اأو ال يقع في اأّي مف�صدة.

- اأن ال ي�صّيع الوقت على اأمور غير مفيدة.

- واأن يلتزم بالقوانين المرعّية االإجراء في هذه ال�صبكات.

ال�ص���وؤال)2(: ما هي ال�صوابط ال�صرعي���ة للتبليغ الديني على 

�صبكة االإنترنت ومواقع التوا�صل االجتماعي؟

الجواب: 

اأّول: اأن ال يدخ���ل ف���ي االأم���ور الت���ي توج���ب ال�صق���اق بي���ن 

الم�صلمين, اأو بين الموؤمنين.

ثانياً: اأن ال ينقل ما فيه احتمال الخطاأ.

ثالثاً: اأن ال يفتي اإاّل من خالل الو�صائل المعتبرة �صرعًا.

رابعاً: اعتماد البرهان مع الحكمة والموعظة الح�صنة.

خام�صاً: اأن ال ياأخذ باالإ�صاعات قبل االطمئنان من �صّحتها.

�صاد�صاً: عدم مخالفة اأّي حكم ي�صدر من الولّي الفقيه�.

الثاني: تاأثير مواقع التوا�صل الجتماعي على العبادات والأعمال

الة ع���ن وقتها ب�صبب  ال�ص���وؤال )3(:  ه���ل يج���وز تاأخي���ر ال�صّ

االن�صغال على مواقع الّتوا�صل االجتماعي؟ 

الجواب: ال يجوز.



29 اال���ا�ال��ع��لو�صا�لالتوا�صلاالجتماعي

ال�ص���وؤال )4(: ه���ل يج���وز ال�صه���ر عل���ى مواق���ع التوا�ص���ل 

االجتماع���ي ب�صكل مفرط  بحيث يوؤّدي ذل���ك اإلى تفويت �صالة 

ال�صب���ح اأداء؟ 

الجواب: اإذا عّد ما ذكر ا�صتخفافًا وتهاونًا باأمر ال�صالة فال 

يجوز.

ال�صوؤال)5(: هل يجوز ال�صهر على مواقع التوا�صل االجتماعي 

ب�ص���كل مفرط  بحيث يوؤدي  ذلك اإلى ظهور التعب واالإرهاق عليه 

في اليوم التالي  ما يوؤّدي اإلى التق�صير في عمله ؟ 

الجواب: اإذا كان في ذلك �صرر معتنى به على ال�صخ�ض فال 

يجوز, وعل���ى اأّي حال فيجب القيام بالعمل طبق���ًا للمقّررات وال 

يجوز االإهمال اأو التق�صير فيه.

على  طويلة  اأوق���ات  ق�صاء  حكم  ه��و  م��ا   :)6( ال�������ص���وؤال 

ن�صبة  ا  ج��دًّ قليلة  منها  لة  المح�صّ الفائدة  اأّن  مع  االإنترنت 

المبذول؟  للوقت 

الج���واب: اإذا اأّدى ذلك اإلى ترك واجب اأو الوقوع في الحرام 

اأو ترّتب���ت عليه مف�صدة اأخرى فال يج���وز,  كما اأّن ت�صييع الوقت 

بالبطالة والك�صل فيه اإ�صكال.
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الثالث: حكم �صلة الرحم 

ال�ص���وؤال)7(: ه���ل يغن���ي التوا�ص���ل عل���ى مواق���ع  التوا�ص���ل 

االجتماعي عن �صلة الرحم باللقاء المبا�صر؟

الج���واب: �صلة الرحم واجبة, ولك���ن ال تنح�صر �صلة الرحم 

بالزي���ارة, ب���ل يكفي في تحّققه���ا اأّي نوع م���ن العالقة واالرتباط 

بحيث ي�صدق عليه عرفًا اأّنه �صلة للرحم.

الرابع: حكم المواقع الم�صبوهة اأخالقيًا اأو دينيًا

ال�صوؤال)8(: ما حكم الدخول واالّطالع اإلى المواقع الم�صبوهة 

اأخالقّيًا ودينيًّا, واالّطالع على م�صامينها اأو �صورها؟ 

الج���واب: ال يج���وز فتح اأو ت�صّفح المواق���ع المحّرمة, ومواقع 

االنح���راف وال�ص���ذوذ, فيم���ا اإذا علم باأّنه �صوف يق���ع نظره على 

الم�صاهد المثيرة ونحوها.

ال�ص���وؤال)9(: م���ا ه���و حك���م ت�صّف���ح المواق���ع الت���ي تتعّر�ض 

للمذهب باالإ�صاءة وتت�صّمن اأفكارًا �صاّلة اأو م�صّللة؟

الج���واب: ال يج���وز ت�صّفح هذه المواقع اإاّل اإذا توّفرت �صروط 

ثالثة مجتمعة, وهي: 
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الأّول: اأن يك���ون الت�صّف���ح بق�صد غر�ض �صحي���ح, كاالإجابة 

على اإ�صكاالتها والرّد عليها.

الثاني: اأن يكون المت�صّفح قادرًا علمّيًا على االإجابة والّرد.

الثالث: اأن يكون ماأمونًا من االنحراف وال�صالل.

ال�ص���وؤال)10(: م���ا هو حك���م الترويج لمفاهي���م وق�صايا غير 

اإ�صالمية وقد توؤّدي اإلى ن�صر الف�صاد اأو االإ�صالل عبر االإنترنت؟ 

الج���واب:  ال يجوز الترويج لما يوؤّدي اإلى االنحراف واالإف�صاد 

واالإ�ص���الل, ويوج���ب ن�ص���ر الثقاف���ة غي���ر االإ�صالمي���ة المعادية 

للم�صلمي���ن, وي�صّب���ب اأج���واء ثقافّي���ة فا�ص���دة, ويج���ب التح���ّرز 

واالجتناب عنها.

الخام�ص: حكم عر�ص ال�صور والنظر اإليها

االأجنبي���ات  �ص���ور  اإل���ى  النظ���ر  حك���م  م���ا  ال�ص���وؤال)11(: 

)الم�صلم���ات( م���ع حج���اب اأو بدونه عل���ى االإنترنت ف���ي حالتّي 

المبا�صر وغير المبا�صر؟

الجواب:

1. االأح���وط وجوب���ًا االجتناب ع���ن النظر اإلى �ص���ورة المراأة 

الم�صلمة ال�صافرة المعرو�صة بالبّث المبا�صر.
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2. ال يج���وز النظ���ر اإل���ى �ص���ورة الم���راأة الم�صلم���ة ال�صافرة 

)بطريقة غير مبا�صرة( اإذا كان يعرفها الناظر. واأّما اإذا 

لم يعرفها فال مانع من النظر اإلى �صورتها من دون ق�صد 

التلّذذ والريبة والف�صاد.

3. النظ���ر اإل���ى �صورة المحّجب���ات جائز اإذا ل���م يترّتب عليه 

مف�صدة.

االأجنبي���ات  �ص���ور  اإل���ى  النظ���ر  حك���م  م���ا  ال�ص���وؤال)12(: 

)الم�صلم���ات( مع حج���اب وظهور الزينة على الوج���ه واليدين اأو 

غيرهم���ا من االأع�ص���اء على االإنترنت في حالت���ّي المبا�صر وغير 

المبا�صر؟

الجواب: ال يجوز النظر اإلى �صورة الفتاة الم�صلمة المتبّرجة 

اإذا كان���ت مثيرة لل�صه���وة اأو لق�صد التلّذذ والريب���ة, اأو اأّدت اإلى 

الوقوع في المف�صدة.

ال�ص���وؤال)13(: ما حكم النظر اإلى �صور االأجنبيات )من غير 

الم�صّلمات( على االإنترنت في حالتي المبا�صر وغير المبا�صر؟

الج���واب:  يج���وز النظ���ر اإل���ى �ص���ورة غي���ر الم�صلم���ة بالبّث 

المبا�صر اأو غيره ب�صرط عدم الريبة اأو خوف الفتنة.
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ال�ص���وؤال)14(: يوج���د لكل معّرف �ص���ورة �صخ�صية, ما حكم 

و�صع �صورة لفتاة عارية اأو متبّرجة ولي�صت �صاحبة التعريف؟ 

الجواب:

-ال يجوز و�صع �صورة الفتاة العارية.

-ال يج���وز عر�ض �صورة الفتاة الم�صلم���ة المتبّرجة اإذا كانت 

مثي���رة لل�صهوة اأو لق�صد التلّذذ والريب���ة, اأو مع ترّتب الوقوع في 

المف�صدة.

ال�ص���وؤال)15(: م���ا حكم التعلي���ق على �صورة فت���اة اأو الكتابة 

االأدبي���ة بن���وع من االإيح���اء اأو االإعج���اب, مثل: »لك م���ن ا�صمك 

ن�صي���ب«, و»هي���ه يا فالن���ة... اأحا�صي����ض من�صاب���ة«..., والأخرى: 

»ليتن���ي كنت �صاعراً لأكتب لك ق�صي���دة �صعر«, »ما اأبدع بيانك 

ف���ال  �صاع���ة،  كّل  ننتظ���رك  اأّنن���ا  »تاأّك���دي  يااأخت���اااااااااااااااه«, 

تتاأّخري طوياًل علينا«؟ 

الج���واب: ال يجوز ذلك مع الخوف من الوقوع في الحرام, اأو 

مع ترّتب المف�صدة, اأو مع اإثارة ال�صهوة والريبة والتلّذذ.

ال�ص���وؤال)16(: ه���ل يج���وز للفت���اة المحّجبة عر����ض �صورها 

ال�صخ�صي���ة اأو �صوره���ا وهي محّجب���ة ولكن طريق���ة جلو�صها اأو 
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وقوفه���ا مغرية ج���ّدًا, اأو �صورًا لها بغير حج���اب على قاعدة اأّنها 

نازل���ة با�ص���م غي���ر ا�صمه���ا, واأّن الم�صافين عنده���ا ال يعرفونها 

�صخ�صّيًا؟

الجواب:

1. ال يج���وز عر�ض ال�صور المثيرة لل�صهوة, اأو كان فيها خوف 

الفتنة اأو ترّتب المف�صدة.

2. ال يج���وز للمحّجب���ة اأن تعر����ض �صورها ب���دون حجاب اإذا 

كان���ت في معر����ض اأن يراها م���ن يعرفه���ا, اأو كان يترّتب 

عليها الف�صاد, اأو فيها خوف الفتنة.

ة من دون  ال�ص���وؤال)17(: ه���ل يجوز و�صع �صور عائلي���ة خا�صّ

ة عل���ى االإنترنت مع ع���دم االأمن  حج���اب على ال�صفح���ة الخا�صّ

باّطالع االأجانب عليها؟

الجواب: ال يجوز ذلك. مع عدم االأمن من روؤية االأجنبي لها.

ال�ص���وؤال)18(: ه���ل يجوز ت�صوير االآخري���ن وعر�ض �صورهم 

دون اإذنهم اأو حّتى مع علمهم, وكذلك اإدراج �صور االآخرين على 

االإنترنت في ما لو علم بعدم ر�صاهم بذلك؟

ة, من  الج���واب: ال يجوز ت�صوير االآخرين في االأماكن الخا�صّ



35 اال���ا�ال��ع��لو�صا�لالتوا�صلاالجتماعي

دون اإذنه���م, كما ال يج���وز ن�صرها اإذا كان فيه اأذّي���ة اأو اإهانة  اأو 

مف�صدة لهم.

ال�صوؤال)19(:هل يجوز ن�صر �صور االأموات الّتي �صّوهت...؟

الج���واب: ال يجوز ذل���ك؛ اإذا كان فيها هتك لحرمة الميت اأو 

اأذّية لالأحياء من اأهله.

ال�صاد�ص: حكم ن�صر �صور ال�صهداء واأخبارهم

ال�ص���وؤال)20(: هل يجوز ن�صر �ص���ور ال�صهداء بعد اال�صت�صهاد 

عل���ى و�صائل التوا�ص���ل االجتماعي ف���ي حال انك�ص���اف الوجه اأو 

بع����ض االأع�صاء, وعلى فر����ض الجواز هل يحتاج ذل���ك اإلى اإذن 

ولّي الميت؟

الج���واب:  اإذا كان ذل���ك ي���وؤّدي اإلى هتك حرم���ة ال�صهيد, اأو 

ي�صّبب االأذّية الأحد اأفراد اأ�صرته فال يجوز. 

ال�ص���وؤال)21(: ه���ل يج���وز ن�ص���ر �ص���ور بع�ض اأع�ص���اء ج�صد 

ال�صهي���د اأو اأحد الم�صلمين اأو غي���ر الم�صلمين ) كالراأ�ض وغيره( 

على و�صائل التوا�صل االجتماعي؟

الجواب: نف�ض الجواب ال�صابق.
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اأح���د  ا�صت�صه���اد  اأخب���ار  تناق���ل  ه���ل يج���وز  ال�ص���وؤال)22(: 

المجاهدين على و�صائل التوا�صل االجتماعي قبل اأن ي�صدر ذلك 

ببيان ر�صمي من الجهة المعنية؟

الجواب: ال يجوز ذلك اإذا كان فيه اأذّية الأهل ال�صهيد, كما ال 

يجوز مع منع الجهة المعنّية التي لها الحق في ذلك.

ال�صابع: حكم الأ�صماء المثيرة

ال�صوؤال)23(:كثي���رًا ما نج���د بع�ض الفتيات ف���ي المنتديات 

الت���ي تقام على ال�صبكة العنكبوتية, يطلقون على اأنف�صهن اأ�صماء 

م�صتعارة مثل الدّلوعة, الحّبوبة, عا�صقة الحب, اأو ي�صعن ر�صالة 

�صخ�صية تت�صّمن نوعًا من االإيحاء العاطفي؟ 

الج���واب:ال يج���وز ذل���ك اإذا كان في���ه اإثارة �صه���وة, اأو خوف 

الوقوع في الفتن���ة, اأو كان موؤّديًا للوقوع في المف�صدة, اأو ي�صتلزم 

الوقوع في الحرام.

الثامن: الترويج للمو�صة

ال�صوؤال)24(:م���ا ه���و حك���م التروي���ج للمو�ص���ة ف���ي االألب�صة 

ونحوها عبر االإنترنت؟ 
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الج���واب:   اإن كان ما يرّوج له ينافي ارتداوؤه العّفة واالأخالق 

االإ�صالمّية, اأو كان ارتداوؤه يعّد ترويجًا للثقافة الغربّية المعادية, 

فال يجوز ذلك.

التا�صع: ن�صر خ�صو�صيات الآخرين

ة باالآخرين, اأو  ال�صوؤال)25(:م���ا هو حكم ن�صر االأمور الخا�صّ

الت�صهير بهم, اأو بّث االإ�صاعات عنهم؟

���ة الم�صتورة. وال يجوز  الج���واب: ال يج���وز ن�صر االأمور الخا�صّ

الت�صهير بالموؤمنين بما ي�صّبب اأذّيتهم اأو هتكهم واإهانتهم.

ال�صوؤال)26(:هل يعتبر الحديث كتابة عن االآخرين بما يكرهون 

حكمه حكم الغيبة والنميمة اإذا انطبقتا على الكالم المكتوب؟ 

الج���واب: عل���ى كل حال ال يجوز ما ذك���ر اإذا كان فيه اأذّية اأو 

اإهانة اأو هتك اأو مف�صدة.

العا�صر: حكم ن�صر الروايات والفتاوى وال�صتفتاءات

ية  ال�صوؤال)27(:ت���رد اإلينا اأحيانًا عب���ر الوات�صاآب ر�صائل ن�صّ

دينية تحتوي على اأحاديث وروايات وا�صتفتاءات هل يجوز اإعادة 

اإر�صالها مع عدم االأمن من اأن تكون ملّفقة اأو غير �صحيحة؟
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الجواب: 

1. ال يج���وز اإر�ص���ال اال�صتفت���اءات ب���دون بّين���ة �صرعّي���ة, اأو 

االطمئن���ان ب�صدورها ع���ن مرجع التقلي���د, اأو عن مكتبه 

ال�صرعّي الماأذون له من المرجع.

2. ال يج���وز ن�صبة الروايات اإل���ى المع�صومين R مع عدم 

االطمئن���ان اإلى اعتب���ار �صندها, ويمك���ن اإر�صالها بعنوان 

الحكاية مع االأمن من الوقوع في الف�صاد. واإاّل فال يجوز.

الحادي ع�صر: حكم اأخذ المعلومات من المواقع

ال�صوؤال)28(: يق���وم بع�ض الطاّلب باأخذ اأبحاث جاهزة عن 

االإنترنت ون�صبتها الأنف�صهم وتقديمها كواجبات درا�صية للمدر�صة 

اأو للجامع���ة, وني���ل عالمة عالي���ة دون اأن يكون قد ق���ام بالجهد 

المطلوب منه. هل هذا جائز؟ 

الج���واب: ال يجوز الكذب حتى فيم���ا ذكر, وال يجوز تقديمها 

للجامعة اأو المدر�صة, فيما اإذا كان ذلك مخالفًا لنظام المدر�صة 

اأو الجامعة.

ال�صوؤال)29(:هل يج���وز اأخذ بع�ض االأ�صياء من موقع  )فيديو, 

ن�ّض, معلومات...( وو�صعها في موقع ثاٍن بدون اأخذ راأي �صاحبها؟ 
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الجواب: اإذا لم يكن �صاحبها موافقًا على اأخذها وو�صعها في موقع 

ثاٍن فاالأحوط وجوبًا عدم جواز ذلك من دون اإذنه اأو اإحراز ر�صاه.

ال�صوؤال)30(: م���ا حكم الداونلود )download(  عن االإنترنت 

الأمور لها حقوق طبع, مع اأّنها متاحة للجميع وقد ال يكون �صاحبها 

موافقًا على ن�صرها؟ 

الج���واب: اإذا ل���م يكن موافق���ًا على ن�صره���ا فاالأحوط وجوبًا 

مراع���اة حق���وق الن�ص���ر, ب���ال فرق ف���ي ذل���ك بي���ن اال�صتخدام 

ال�صخ�صي وغيره.

الثاني ع�صر: حكم التوا�صل بين الجن�صين

ال�ص���وؤال)31(: ه���ل التوا�ص���ل م���ع االأجنبي���ة عل���ى االإنترنت 

���ة واأّنهما ماأمونان من دخول  حكم���ه حكم الخلوة المحّرمة خا�صّ

االآخرين؟ 

الج���واب: ال تج���وز المحادث���ة بين المراأة والرج���ل االأجنبّي, 

�ص���واء اأكان���ت مبا�ص���رة اأو عب���ر الهات���ف اأو عب���ر االإنترن���ت اأو 

بالمرا�صل���ة وما �صابه ذلك فيما اإذا كانت مثيرة لل�صهوة اأو كانت 

بق�صد التلّذذ والريبة, اأو مع خوف االفتتان, اأو ا�صتلزمت الوقوع 

في الحرام اأو المف�صدة.
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ال�صوؤال)32(:م���ا ه���ي �صوابط التوا�صل بي���ن الجن�صين عبر 

االإنترن���ت, �ص���واء اأكان توا�ص���اًل مبا�ص���رًا )كم���ا مواق���ع الحوار 

واالّت�ص���ال المبا�صر( اأو غير مبا�ص���ر كما في المنتديات, اأو عبر 

البريد االلكتروني, وهو اأهّمها؟

الج���واب: ال يج���وز مع الخروج عن الحدود ال�صرعّية اأو خوف 

الوقوع في الحرام, اأو مع خوف الفتنة اأو مع ترّتب الف�صاد.

ال�ص���وؤال)33(: ما ه���و حكم المحادثات والح���وارات الفكرية 

والثقافي���ة العام���ة الديني���ة وغيره���ا التي تجري بي���ن الجن�صين 

)م���ن غير المح���ارم( على مختلف و�صائ���ل التوا�صل االجتماعي 

بالكتابة, اأو الكالم المبا�صر اأو الم�صّجل؟

الج���واب: ال مانع من ذلك ب�ص���رط مراعاة الحدود ال�صرعّية 

وعدم ترّتب المف�صدة.

ال�صوؤال)34(: ما حكم التوا�صل بين الجن�صين عبر االإنترنت, 

�ص���واء اأكان توا�صاًل مبا�ص���رًا كما في مواقع الح���وار, واالّت�صال 

المبا�ص���ر, اأم كان توا�ص���اًل غي���ر مبا�صر كما ف���ي المنتديات, اأو 

عبر البري���د االلكتروني, وهو اأهمها؟ وهل هن���اك �صوابط لهذا 

التوا�صل؟ 
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الج���واب:ال يجوز التوا�ص���ل المذكور مع ترّت���ب المف�صدة, اأو 

خ���وف الوقوع في الح���رام, اأو ما يترّتب عليه اإث���ارة �صهوة وريبة 

وخوف االفتتان.

ال�صوؤال)35(: ما هو حكم حوار الرجل والمراأة االأجنبيين عن 

طري���ق �صبكة االإنترنت علمًا ب���اأّن الحوار يتّم عن طريق الطباعة 

ال الكالم المبا�صر؟

الج���واب: ال مان���ع م���ن التح���ّدث عب���ر الطري���ق المذك���ور 

 ب�ص���رط مراعاة الح���دود ال�صرعّية وع���دم ترّتب 
ّ
م���ع االأجنبي

المف�صدة.

ال�صوؤال)36(: ما حكم من يوقع االآخر بالحّب ليهديه ؟ 

الجواب: ال يجوز مع اإثارة ال�صهوة واللّذة, اأو خوف الوقوع في 

الحرام اأو مع ترّتب المف�صدة.

ال�ص���وؤال)37(: ه���ل يجوز لل�صاب التحّدث م���ع فتاة في مواقع 

المحادثة على االإنترنت وذلك للت�صلية؟

الج���واب: ال يجوز مع خ���وف الوقوع في الح���رام اأو مع ترّتب 

المف�صدة.
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ال�ص���وؤال)38(: م���ا ه���و حك���م تح���ّدث ال�ص���اب وال�صابة عبر 

الم�صنج���ر  )برنام���ج للمحادثة عن طريق االنترن���ت( مع البعد  

عن كلمات الحّب والغزل... ؟

الج���واب:  ال مان���ع م���ن التحّدث عب���ر الطري���ق المذكور مع 

االأجنبّي ب�صرط مراعاة الح���دود ال�صرعية وعدم ترّتب مف�صدة, 

وال يجوز مع خوف الوقوع في الحرام.

ال�ص���وؤال)39(: ما حك���م بناء عالقات ال�صداق���ة مع الجن�ض 

االآخ���ر عب���ر مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي م���ن دون المقابل���ة 

المبا�صرة؟

الج���واب: يج���وز مع مراع���اة الحدود ال�صرعّي���ة وعدم خوف 

الوقوع في الحرام اأو ترّتب المف�صدة. واإاّل فال يجوز.

ال�ص����وؤال)40(: م���ا هو حك���م التع���ارف والت�صلي���ة بالكالم 

المكت���وب اأو الم�صّج���ل بي���ن الجن�صي���ن على و�صائ���ل التوا�صل 

االجتماعي؟

الج���واب: ال يج���وز ذلك اإذا كان فيه خ���وف الفتنة والريبة اأو 

مع ترّتب المف�صدة, اأو كان ي�صتلزم الوقوع في الحرام.
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عبر  النكت  وت��ب��ادل  وال��م��زاح  ال�صحك  هل  ال�������ص���وؤال)41(: 

الجّوال اأو في المنتديات محظور �صرعًا؟

اأو ترّتبت عليه  الفتنة والريبة,  اإذا كان فيه خوف  الجواب: 

المف�صدة اأو كان ي�صتلزم الوقوع في الحرام, فال يجوز.

ال�صوؤال)42(: اأنا تكّلمت مع رجل على االإنترنت وتحادثت معه 

في الما�صنجر واأحببته, وكنت اأكتب له ر�صائل غرامية, وهو اأي�صًا 

بعث لي ر�صائل, وحاولت االبتعاد عنه, ولكّني لم اأ�صتطع, واأخذت 

منه رقم الهات���ف, وكّلمته مّرتين من وراء اأهلي, وعندما اأخبرت 

اأهل���ي رف�ص���وه وت�صاجروا معي الأّن���ي فعلت ذل���ك, ورف�صوا فكرة 

الحّب على االإنترنت, ورف�صوه؛ الأّنه من جن�صية اأخرى, واأنا اأريده 

ماذا اأفعل مع اأهلي؟ وهل الذي فعلته خطاأ, هل ارتكبت ذنبًا؟

الجواب: 

1. مج���ّرد الحّب والموّدة بي���ن الرجل والم���راأة االأجنبّيين ال 

مان���ع منه في نف�ص���ه, اإاّل اإذا اأّدى اإلى الوق���وع في الحرام 

اأو ترّتب���ت علي���ه مف�صدة. ولكن مع ذلك ف���ال وجه الإظهار 

الم���راأة موّدتها اأو حّبه���ا للرجل االأجنب���ّي اأو العك�ض؛ الأّنه 

كثيرًا ما يوؤّدي اإلى اإثارة ال�صهوة والفتنة وترّتب المف�صدة.
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2. واأّم���ا ال���زواج فاإّن كان���ت الفتاة بكرًا فاالأح���وط وجوبًا لها 

ا�صتئذان ولّيها )وهو اأبوها وجّدها الأبيها( ل�صّحة الزواج, 

وبدون اإذن الولّي فال يجوز لها ترتيب اآثار العقد ال�صحيح 

عليه على االأحوط وجوبًا.

ال�ص���وؤال)43(: م���ا حك���م الر�صائ���ل العادي���ة الت���ي تت���ّم بين 

الجن�صين )من غير المحارم( والت���ي تتخّللها االآراء والنقا�صات 

ف���ي مختلف الموا�صي���ع, والتحايا التي قد تك���ون فيها مثاًل كلمة 

عزيزتي, اأو ا�صتقت اإليك, ونحوها... ؟ 

الج���واب: اإذا كان���ت المرا�صلة �صمن الح���دود ال�صرعّية ولم 

يترّتب عليها مف�ص���دة اأو خوف الوقوع في الحرام فتكون جائزة. 

واإاّل فال تجوز.

ال�صوؤال)44(:اأن���ا فت���اة لي من العمر �ص���ّت ع�صرة �صنة, ولقد 

كّون���ت �صداقة ب�صيطة لي�ض فيها ما يغ�صب اهلل مع رجل يبلغ من 

العم���ر خم�صًا وثالثين �صنة عب���ر غرفة المحادثة, فهو ي�صاعدني 

في تعّلم بع�ض خدمات االإنترن���ت المفيدة, فهل م�صادقتي لهذا 

الرجل ال تجوز؟ 

الج���واب: اإذا كانت �صمن الحدود ال�صرعّية ولم يترّتب عليها 

مف�صدة اأو خوف الوقوع في الحرام فتكون جائزة. واإاّل فال.
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الثالث ع�صر: حقوق الزوجين وو�صائل التوا�صل الجتماعي

ال�ص���وؤال)45(: ه���ل يج���وز لي من���ع زوجتي م���ن التوا�صل مع 

االآخرين عبر مواقع التوا�صل االجتماعي؟ 

الج���واب: اإذا كان في التوا�صل مع االآخرين خوف الوقوع في 

الح���رام اأو ترّتبت علي���ه المف�صدة فال يج���وز, وتكليفك في هذه 

الحال���ة ه���و اأمرها بالمع���روف ونهيها ع���ن المنكر م���ع مراعاة 

مراتبهما وتحّقق �صرائطهما.

ال�صوؤال)46(:هل يحّق للزوج اأو الزوجة تفّقد اأو االّطالع �صًرا 

من دون اإذن االآخر على ما يرده؟

الجواب: ال يجوز التج�ّص�ض على الزوجة اأو غيرها, وكذا العك�ض.

ال�ص���وؤال)47(: ه���ل يح���ّق للوالدي���ن تفّق���د مواق���ع اأوالده���م 

المكّلفين دون اإذنهم؟

الج���واب: ال يج���وز التج�ّص�ض على ما كتم���ه االأوالد المكّلفون, 

نع���م اإذا كان هناك قرائ���ن و�صواهد عل���ى اأّن المواقع المذكورة 

على خالف العفة واالأخالق والنامو�ض, فال مانع من تفّقدها من 

اأجل الحيلولة من الوقوع في المفا�صد المحتملة.
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الرابع ع�صر: ال�صتفادة من �صبكة الغير

ال�صوؤال)48(: ما هو حكم ا�صتعمال االإنترنت من بّث ال�صلكي 

الأحد االأ�صخا�ض اأو الموؤ�ّص�صات من دون علمه اأو اأخذ اإذنه؟ 

الموجود  الال�صلكي  االّت�����ص��ال  ا�صتخدام  يجوز  ال���ج���واب: 

باأقرب  االّت�صال  �صاحبه  يخّول  الذي  المحمول,  الكمبيوتر  في 

�صبكة واالّت�صال باالإنترنت, مع وجود احتمال عقالئي باأّن بائع 

الكمبيوتر ا�صتجاز �صبكة االّت�صاالت, ومن ثّم قام ببيعه مع حّق 

ال  فيه  القابلية  هذه  مثل  فمجّرد  وجود  واإاّل  المذكور,  االمتياز 

يعطيك الحّق في الت�صّرف فيه من دون ا�صتجازة ال�صبكة.    

الخام�ص ع�صر: حكم الألعاب والم�صابقات وتبادل النغمات

ال�ص���وؤال)49(: م���ا حكم األعاب البوكر وال���ورق على االإنترنت 

بغر�ض الت�صلية ال القمار؟

الجواب: حرمة اللعب باآالت القمار ال تخت�ّض باللعب المبا�صر 

بل ت�صمل اللعب عل���ى الحا�صوب وغيره من االأجهزة االلكترونّية, 

ولو بدون رهن.

ال�ص���وؤال)50(: م���ا حك���م الم�صابق���ات الهاتفي���ة الت���ي تكون 

ية عبر الهاتف الخلوي؟ باإر�صال اأكبر قدر من الر�صائل الن�صّ
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الج���واب: ال يوجد �ص���ورة �صرعّية للم�صابق���ات التي تعر�صها 

قن���وات تلفزيونّية, من خ���الل الم�صاركة بها عبر خ���ّط الجّوال, 

و�ص���روط الم�صابقة هي اأن ير�صل الفائز اأكب���ر قدر من الر�صائل 

من الهاتف الجّوال وتقوم القناة باإر�صال مبلغ 100 دوالر للفائز, 

وذل���ك فيما اإذا كان هناك توافق بين القناة و�صركة الهاتف على 

زيادة ثم���ن المكالمة وعّما كان���ت عليه ليقوم���وا بتقا�صمها فيما 

بينهم, فهذا غير جائز .

ال�ص���وؤال)51(: م���ا حك���م تب���ادل النغم���ات اللهوّي���ة ومقاطع 

الفيدي���و وال�صور غير الالئقة مع االآخرين والنكات التي تت�صّمن 

اإيحاءات جن�صية عبر الهواتف اأو مواقع التوا�صل االجتماعي؟ 

 الجواب: ال يجوز ذلك.

ال�صاد�ص ع�صر: ن�صر الأخبار غير الموثوقة

ال�ص���وؤال)52(: م���ا هو حكم ن�ص���ر االأخبار غي���ر الموثوق من 

�صّحتها على و�صائل التوا�صل االجتماعي؟

الج���واب: اإذا كان ن�صرها عل���ى نحو البّت والجزم فال يجوز, 

واأّم���ا اإذا كان ن�صره���ا على نحو االحتمال فيج���وز مع عدم ترّتب 

مف�صدة اأو الوقوع في الحرام.





الف�صل الثالث

اآلثار السلبية الناجمة عن
 سوء استخدام شبكة اإلنترنت
ووسائل التواصل االجتماعي
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1. على المستوى العقائدي

اأ. محاربة الدين 

محارب���ة الدي���ن والتدّين واالإيم���ان با�صم الحري���ة واالنفتاح 

والحوار الثقافي.

ب. توهين المعتقدات

توهين المعتقدات والمقّد�صات با�صم حرية التعبير. 

ج. العقائد الباطلة

التروي���ج للعقائ���د الباطل���ة والمنحرف���ة واالأف���كار الهّدام���ة 

والدعوات الخبيثة.

د. الإ�صالل

ال�ص���الل الفكري والديني م���ن خالل تاأثير غ���رف الدرد�صة 

االإلكترونية. 

هـ. زلزلة العقائد

التاأثي���ر ف���ي زلزل���ة عقائ���د ال�صباب خا�ص���ة م���ن ال يتمّتعون 

بح�صانة فكرية عالية.
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2. على المستوى األخالقي

اأ. النحالل الأخالقي

الدخول اإلى المواقع االإباحية والجن�ض. -

�صح���ن الغري���زة الجن�صية وتهييجها من خ���الل المناظر  -

االإباحية.

جذب ال�صباب من خالل ال�صور واالأفالم االإباحية.  -

ب. العالقات غير ال�صرعية 

اإغراء ال�صباب بالعالقات العاطفية.

ج. القمار 

ممار�ص���ة القمار والتي تنت�صر مواقعه���ا ويتم الترويج لها بكل 

الو�صائل عبر االإنترنت.

د. المخّدرات والكحول

ُتعلِّم اأ�صاليب ال�صرقة وتعاطي المخّدرات, ومعاقرة الخمرة.  

هـ. ال�صتغالل

اإمكاني���ة التغري���ر بالم�صتخدم �صاب���ًا كان اأو �صابة لعمل �صيء 

م�صين, والتحايل واالبتزاز والتزوير.



53 اال��ا�ال�ص����ال�اجم�ع�

3. على المستوى النفسي

اأ. اإدمان الإنترنت

يمي���ل المدم���ن اإلى زي���ادة الجرعة الإ�صباع رغبات���ه التي كان 

يتطّلب اإ�صباعها لديه جرعة اأقل.

يعاني المدم���ن على االإنترنت عند انقط���اع ات�صاله بال�صبكة 

م���ن اأعرا����ض نف�صية وج�صمي���ة ومن التوّت���ر النف�ص���ي الحركي, 

والقل���ق, وترّك���ز تفكيره عل���ى االإنترن���ت ب�صكل قه���ري, واأحالم 

وتخّيالت مرتبطة باالإنترنت. 

ب. ُرهاب الإنترنت

على  ي�صيطر  حيث  ال�صابقة  الحالة  عك�ض  هي  الحالة  هذه 

من  يخ�صاه  لما  نظرًا  االإنترنت  ا�صتخدام  من  القلق  �صاحبها 

يمنعه  ُرهاب  �صورة  في  لي�صبح  القلق  هذا  ويتطّور  اأ�صرارها 

ال�صحيح  اال�صتخدام  وا�صتخدامها  ال�صبكة  من  االقتراب  من 

وفي  درا�صته  في  الُرهاب  بهذا  الم�صاب  تاأّخر  عليه  يترّتب  ما 

عمله اإذا كانت درا�صته وعمله مّما يتطّلب ا�صتخدام االإنترنت. 

4.   على المستوى االجتماعي

اأ. التاأثير على الأ�صرة

تهدي���د ا�صتقرار االأ�ص���رة وانهي���ار الحياة الزوجي���ة  وتهديد 

االأطفال في اأ�صرهم. 
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ب. التج�ّص�ص على الأ�صرار ال�صخ�صية

ف���ي االأجه���زة  تعّر����ض خ�صو�صي���ة المعلوم���ات الموج���ودة 

لالخت���راق م���ن ِقَب���ل المخترقي���ن المحترفين وه���واة االختراق 

وبرامج التج�ّص�ض, وانتهاك الحق���وق الخا�صة والعامة, وانتهاك 

الخ�صو�صية وانتحال ال�صخ�صيات. 

ج. فقدان التفاعل الجتماعي

التوا�صل يح�صل عبر اأ�صالك وو�صالت ولي�ض بطريقة طبيعية 

مبا�صرة وخارجية.

د. التاأثير على القيم الجتماعية

التعّر�ض لقيم ذات تاأثير �صاغط بهدف اإعادة ت�صكيله تبعًا لها. 

هـ. الإ�صاءة اإلى الأ�صخا�ص

م���ن اال�صتخدام���ات ال�صلبي���ة لالإنترن���ت الت�صهي���ر بكثير من 

ال�صخ�صيات االجتماعية ون�صر ال�صائعات والم�صايقات.

و. تكوين عالقات بين الجن�صين

و�صائ���ل ات�صالية اأ�صبحت و�صيل���ة لتكوين عالقات غير بريئة 

بي���ن الجن�صي���ن عن طري���ق االإنترن���ت وجعل ال�صب���اب يعي�ض في 

الخيال وق�ص�ض الحّب الوهمية. 
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5. على المستوى العلمي

اأ. �صياع العمر

قتل الوقت من خالل غرف الدرد�صة الفارغة, هدر وقت كبير 

���ر على الم�صت���وى الدرا�صي للطاّلب  ب���دون اأي���ة فائدة, ما قد يوؤثِّ

والطالب���ات, وت�صييع اأوقات ال�صباب في غير منفعة عند الغالبية 

من خالل االألعاب والت�صلية.

ب. تراجع التح�صيل الدرا�صي

التاأّخر الدرا�صي عند طاّلب المدار�ض والجامعات.

ج. عدم الدّقة في المعلومات

ُيعط���ي كثيرًا م���ن المعلوم���ات الكاذب���ة وال�صائعات ومن 

ن�ص���ر العديد من  المعلومات غي���ر الدقيقة على ال�صبكة دون 

رقاب���ة. 

6. على المستوى الصّحي

اأ. اأمرا�ص العيون

ب�صب���ب التركيز الدائ���م على ال�صا�ص���ة والتعّر����ض للذبذبات 

المنت�صرة. 
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ب. اأمرا�ص العمود الفقري والمفا�صل

ب�صبب الجلو�ض الطويل ب�صكل غير �صليم. 

ج. زيادة الوزن

م���ن جّراء تناول الماأكوالت غير ال�صحية والوجبات ال�صريعة 

اأثناء االن�صغال باالإنترنت.

7. على المستوى االقتصادي

اأ. خ�صارة وقت الموّظفين في ال�صركات.

ب. تعّر�ض اأجهزة الكمبيوتر للقر�صنة وخ�صارة المعلومات.

ج. االإجبار على دفع غرامات وفديات مقابل ترك الموقع على 

ال�صبكة. 

8. أخالقيات العمل على اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي

اأ. تجّنب االإ�صاءة لالآخري���ن )التج�ّص�ض, اإر�صال الفيرو�صات, 

توزيع الملّفات غير االأخالقية على االآخرين(.

ب. احترام اأمالك االآخرين وحقوق الملكية الفكرية.

ج. احترام اأفكار ومعتقدات االآخرين. 

د. احترام خ�صو�صية االآخرين.

ه�. تقبُّل النقد المهني, ونقد االآخر بمو�صوعية.
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9. نصائح لضمان السالمة عند استخدام اإلنترنت

اأ. الرقم ال�صّري

ال تك�ص���ف عن الرقم ال�صّري لالت�صال باالإنترنت الأّي �صخ�ض 

بغ�ّض النظر عّمن يكون اأو عّمن يّدعي. 

ب. المعلومات ال�صخ�صية 

ال تبح باأي���ة معلومات �صخ�صية عنك �ص���واء ا�صمك اأو عنوانك اأو 

ا�صم والديك اأو رقم الهاتف اأو ا�صم مدر�صتك اأو اأية تفا�صيل اأخرى. 

ج. ال�صور العائلية

ال ُتر�صل �صورًا لنف�صك اأو الأّي اأحد من اأفراد عائلتك اأبدًا عبر 

االإنترنت. 

د. ل توا�صل الحديث

كان  �صواء  االإنترنت,  على  االرتياح  بعدم  ُي�صعرك  من  مع   

غير  تلميحات  ا�صتماله  اأو  �صخ�صيًا  طابعًا  الحديث  التخاذ 

على  اآخ��ر  موقع  اإل��ى  وانتقل  ب�صاطة  بكّل  الخّط  اأغلق  الئقة, 

االإنترنت, وال توافق اأبدًا على مقابلة اأّي �صخ�ض في اأّي ظرف 

من الظروف. 
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هـ. �صبط الوقت 

ال تق�صي كّل وقتك باالإبحار على االإنترنت. 

و. التفكير جيدًا 

فّكرا جّيدًا قبل اأن ت�صغط على زر االإر�صال.



الف�صل الرابع

نصائح وتوصيات عند وجود 
اإلنترنت في المنزل
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1. راقب ما يحدث من خالل:

مراقب���ة اأولي���اء االأم���ور للمواقع الت���ي يت�صّفحه���ا اأفراد  -

االأ�صرة. 

التاأكي���د عل���ى ت�صّف���ح مواقع ذات ج���ودة تربوي���ة للتعّلم  -

الذاتي.

دراية ولي االأمر بالبرامج التي ُتتيح له منع ت�صّفح مواقع  -

معّينة.

- تع���ّرف ولي االأمر على البرامج التي تخزن عناوين المواقع 

التي ُتزار يومًيا. 

ه���ام: هناك بع����ض البرامج الت���ي يمكن و�صعها ف���ي اأجهزة 

الحا�ص���ب االآلي والتي تمّك���ن االأب اأو االأم من ر�صد كّل موقع يتم 

الدخول اإليه وكل ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح. 

2. اعرف ما يجري 

اعرف من هم اأ�صحاب اأطفالك الذين يتخاطبون معهم  -

عن طريق ال�صبكة.

راق���ب ع���ن طري���ق فح����ض قائم���ة العناوي���ن المخّزن���ة  -



فقهالتوا�صلاالجتماعي62

بالكمبيوتر وفتح موق���ع الذاكرة الذي يحتوي على مواقع 

االإنترن���ت الت���ي تّمت زيارته���ا للتعّرف عل���ى المواقع التي 

زارها االأطفال الإحكام المراقبة.

3. توعية الأطفال

�صرورة رف���ع م�صتوى الوعي واالإدراك ل���دى االأطفال تجاه ما 

يمك���ن اأن ي�صلهم من محتوى غير الئ���ق. وتوعيتهم الأهمية عدم 

ذك���ر اأّي معلوم���ات �صخ�صي���ة اأو اأ�صمائه���م الحقيقي���ة اأو اأرقام 

هواتفه���م وعناوينهم اأو حتى عن���وان البريد االإلكتروني الأّي اأحد 

على ال�صبكة دون اإذن الوالدين. 

4. حّدد الوقت

االتفاق على وقت محّدد في اليوم ال�صتخدام االإنترنت.  -

تحدي���د مواعيد للدخ���ول على مواق���ع االإنترنت و�صرورة  -

االلتزام بذلك.

وتهيئ���ة الكمبيوتر ال�صتخدام االأبن���اء لالإنترنت كم�صدر  -

للتعّلم.

5. حّدد الهدف

تحديد الهدف من الدخول اإلى االإنترنت. 
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6. �صاركهم

م�صادقة اأولي���اء االأمور الأبنائهم �صغ���ارًا وكباًرا وم�صاركتهم 

المواقع التي يت�صّفحونها.

م  7. نظِّ

كات بحث خا�صة باالأطفال  اجع���ل اأطفالك ي�صتخدمون مح���رِّ

مثل:

http://www.ajkids.com/

http://yahooligans.yahoo.com/

http://www.kids.net.au/

8. �صع اأّي جهاز كمبيوتر في منت�صف البيت وال ت�صعه في مكان 

منعزل ووّجه ال�صا�صة للباب  حتى ُيرى ب�صهولة. 

9. و�صع ا�صتخدام االإنترنت في مكان ُيتيح للرا�صدين في المنزل 

االطالع على المواقع التي يتّم زيارتها من بعد. 






