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 .1الفصل األول :اآلداب المندوبة ونصائح عامة في استخدام
وسائل التواصل االجتماعي
يناقش هذا الفصل اآلداب التالية يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي
أمهية النية

-

مراقبة اهلل يف القول والعمل-
هوية املسلم وأخالقه-
احلفاظ عىل الوقت-
محاية اخلصوصيات-
الرتكيز عىل ما يعنيه-
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العمل لإلصالح عىل قدر االستطاعة-
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ال تكن ا ّمعة-
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 1.1األدب األول :أهمية النية
النية هي نقطة البداية جلميع األعامل يف اإلسالم .إنه األساس الذي يتم عىل أساسه احلكم عىل مجيع األعامل
ومكافأهتا .تتجىل أمهيتها يف حديث النبي (صىل اهلل عليه وسلم) الشهري الذي هو بداية العديد من أعامل
احلديث ،بام يف ذلك صحيح اإلمام البخاري .وروي هناك عن عمر بن اخلطاب أن النبي صىل اهلل عليه وسلم
قال :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى
كام يذكر اإلمام الشافعي أن هذا احلديث هو ثلث اإلسالم ،وينطبق عىل  70با ًبا من ابواب الفقه .يف آداب
استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،ال ينطبق هذا احلديث فقط ،بل جيب أن يكون نقطة البداية ،والنية من
أهم األشياء التي جيب عىل املستخدم مراعاهتا .إن طرح سؤال واإلجابة عن السؤال عن سبب استخدام
الشخص لوسائل التواصل االجتامعي وما الذي يسعى للحصول عليه واالستفادة منه يتيح للمستخدم
جلب الفوائد وجتنب األرضار عىل أفضل وجه ممكن .يمكن أن يكون الفرق بني وسائل التواصل االجتامعي
أداة إلرضاء اهلل مقابل إبعاد املرء عن اهلل وعقابه .ضع يف اعتبارك شخصني ،كالمها بجانب بعضهام البعض،
يستخدمان نفس اتصال اإلنرتنت ،ونفس نوع اجلهاز ،عىل نفس منصة التواصل االجتامعي ،وربام يشاركان
يف نفس اإلجراءات ،ومع ذلك يكسب أحدمها اجر كبري عىل صدقه بينام اآلخر يرتاكم عىل اخلطايا بتبجحهم
وإيذائهم .الفرق هنا يعود إىل النية .باإلضافة إىل ذلك ،يمكن أن تكون النية الصادقة عامل للحامية من
العديد من املزالق املحتملة واألرضار اخلفية لوسائل التواصل االجتامعي .خيربنا النبي (ﷺ) :إن يف اجلسد
مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله ،أال وهي القلب  -متفق عليه
إن بدء استخدام وسائل التواصل االجتامعي بنية املرء ،والعودة إليها بشكل متكرر واإلدراك هلا ،يسمح
واضحا ،ومزايا ممتدة ،ومكافآت مضاعفة ،ومحاية من األذى.
باستخدامها لتصبح هد ًفا
ً
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 1.2األدب الثاني :مراقبة الله في القول والعمل
من السامت املميزة لوسائل التواصل االجتامعي واستخدام اإلنرتنت هو إدراك اخلصوصية .يعتقد الشخص
الذي يقف خلف لوحة مفاتيح أو بمفرده عىل هاتفه أنه وحده ليقول ويفعل ما حيلو له .ومع ذلك ،فإن
املؤمن يدرك أنه ليس وحده ح ًقا أبدً ا

.

يقول اهلل سبحانه وتعاىل:
ْ
َّ ُ
َ ُ ُ ً ْ ُ ُ َ
َ َ ُ َ
ََ َ ُ ُ
َ
ون ِف َشأن َو َما َتتْلُو مينْ ُه مين قُ ْ
آن َوال ت ْع َملون م ْين ع َم ٍل إيال ك َّنا َعليْك ْم ش ُهودا إيذ تفييضون فييهي
ر
وما تك ي
ٍ
ٍ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ
َْ َ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ
َ
ْ َ َ َّ
َ
اب
وما يعزب عن ربيك مين ميثقا يل ذر ٍة يِف األر يض وال يِف السماء وال أصغر مين ذل يك وال أكَب إ يال يِف كيت ٍ
ُّ
ي( .يونس)61:
مب ي ٍ
الوعي هبذه احلقيقة هو ما يعرف باملراقبة .إنه يشء قد يقوى أو يتالشى اعتام ًدا عىل عوامل داخلية وخارجية،
دائام حقيقة واقعة .يدرك املؤمن أنه يف مجيع الظروف واملواقف ،سواء يف مجاعة أو بمفرده،
ولكنه مع ذلك ً
خارج اإلنرتنت أو عرب اإلنرتنت ،أن اهلل عىل علم بام يفعلونه من خري أو رش .وهذا حيفز املؤمن عىل فعل اخلري
الذي يستطيعه ،حتى عندما ال يراقبه أحد ،وجتنب الرش حتى عندما يسهل الوصول إليه وال يراقبه أحد .عدم
الكشف عن اإلسم خلف الشاشة أو إعدادات اخلصوصية ال خيدع املؤمن ليشعر بأنه ال توجد عواقب
لترصحياته وأفعاله عرب اإلنرتنت ،وأن اهلل هو الذي يستحق وعينا
كام يذكرنا اهلل:

َ ُ َ َ َُ ْ ْ َُ ُ َ َ َ
َ
ُْ َ
ُْ َ
ال يَ ْر ََض م َين الْ َق ْول َو ََك َن ُ
اّلل ب ي َما
اس َوال ي َ ْس َتخفون م َين اّللي وهو معهم إيذ يبييتون ما
ي َ ْس َتخفون م َين انلَّ ي
ي
َ َُْ َ ُ ً
ون ُمييطا (النساء8 )108:
يعمل
عرفه النبي (ﷺ):
هدف املؤمن يف مجيع أفعاله ،بام يف ذلك عىل وسائل التواصل االجتامعي ،هو اإلحسان كام ّ

َأ ْن َت ْع ُبدَ اهللهَ َك َأن َهك ت ََرا ُه َفإِ ْن ََل ْ َت ُك ْن ت ََرا ُه َفإِ هن ُه َي َراك َ -متفق عليه

 1.3األدب الثالث :هوية المسلم وأخالقه
األخالق الرفيعة من السامت املميزة للمؤمن ،فالنبي (ﷺ) وصفه اهلل يف القرآن
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ِإَونَ َك ل َعَل ُخل ٍق َعظييم (القلم )4 :م

بعثت ألُمتم صالح األخالق" (صحيح اجلامع)2349 :
عرف رسالته بقوله" :إنام ُ
وقد ّ
من املهم بالنسبة للمؤمن أن يضع هذا املعيار يف االعتبار يف مجيع الظروف واملواقف .ينطبق هذا بشكل
خاص عىل اإلنرتنت ،حيث يمكن أن يؤدي عدم الكشف عن هويته من وراء لوحة املفاتيح والنقص
امللحوظ يف املراقبة إىل خفض وإضعاف املعيار اإلسالمي للشخصية .جيب عىل املسلم أن جيتهد يف جتسيد
النموذج النبوي ومتثيله عىل اإلنرتنت وإعالء صفات الصدق واألمانة والصرب والتواضع والرمحة والرشف
والتسامح والتواضع والكرم واللطف والعدل .وبذلك يعيش املؤمن لينش التوجيه النبوي :وخالق الناس

بخلق حسن  -رواه الرتمذي

1

ِ
ويكون من بني أولئك الذين ذكرهم النبي (ﷺ) :ه ِ
القيامة
جملسا يو َم
إن من أح ِّبكم إ هيل وأقربِكُم منِّي ً
أحاسنَكُم أخال ًقا

2

 1.4األدب الرابع :الحفاظ على الوقت
أثمن رأس مال للمؤمن وقته .الوقت هو حياة املؤمن ،وهو سلعة حمدودة وعابرة .يذكرنا اهلل باستغالل هذه
اهلبة الثمينة باحللف هبا يف سورة العرص
َّ ْ ْ َ َ
َ َْ ْ
اص ْوا ب َّ
آم ُنوا َو َعملُوا َّ
اِلق َوتَ َو َ
يين َ
ان لَِف ُخ ْْس * إ َّال َّاَّل َ
اِل ي َ َ َ َ ْ ْ َ
الص ي َ
الصَب
اْلنس
ي
ٍ ي
ي
ْص * إين ي
ي
والع ي
ات وتواصوا ب ي ي
(العرص)3-1 :

بينام سهلت وسائل التواصل االجتامعي التواصل والتواصل يف الطريقة التي توفر الوقت ،يمكن أن تكون
وحذرا ،فقد ينتهي هبم األمر إىل إضاعة
أيضا مكانًا يتم فيه إهدار الكثري من الوقت .إذا َل يكن املرء يق ًظا
ً
ً
ساعات وأيام يف ذلك الذي ليس له فائدة تذكر أو يرصف انتباههم عن ما هو أكثر نفع ًا هلم ،ويذكرنا الرسول
(ﷺ) أن هذا هو واقع كثري من الناس
 :نِعمتان مغ ُب ٌ
الصح ُة والفراغ (البخاري)
كثري من النهاس
ه
ون فيهام ٌ
 1حسنه األلبان ف صحيح ر
التمذي1987 :
ي ي
حسن لغته ،ف صحيح ر
األلبان:
التغيب2897 :
 2قال
ر
ي
ي
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مهم للغاية عىل املسلم أن يدرك مقدار الوقت الذي يقضيه عىل وسائل التواصل االجتامعي وما يستثمرون
فيه حياهتم الثمينة أثناء استخدام اإلنرتنت .هناك ترصيح منسوب للصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود يكون
شمسه ،نقص فيه أجيل ،وَل يزد فيه عميل
ندمت عىل يشء ندَ مي عىل يوم غر َبت
بمثابة تذكري هبذا :ما
ُ
ُ

 1.5األدب الخامس :حماية الخصوصية
من احلقوق اهلامة التي منحها اهلل لإلنسان محاية خصوصيته.

ََٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ً َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َّ ٰ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َ َٰٓ َ ْ َ َ ٰ ُ ْ َ ْ ٌ َّ ُ
ْي لك ْم
يأيها ٱَّليين ءامنوا ال تدخلوا بيوتا غْي بيوت يكم حَّت تستأن يسوا وتسل يموا لَع أهل يها ۚ ذل يكم خ
َ َّ ُ َ َ َّ
ل َعلك ْم تذك ُرون (النورَ )27 :ن

تصبح من مسؤولية املؤمن محاية شؤونه اخلاصة وكذلك الشؤون اخلاصة لآلخرين .يقول اهلل :يا َأ ُّي َها َّاَّل َ
يين
َ ْ
َّ َ ْ َ َّ
َّ
ً
ُ ُ
آم ُنوا ْ
الظن إثْ ٌم ۖ َو َال َ َ
َ
اج َتن ُيبوا َكث ً
َت َّس ُسوا َوال َيغ َتب َّب ْعضكم َب ْعضا (احلجرات:
يْيا م َين الظ ين إين بعض
ي ي

 )12ا
وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ِ
ْ
ُ
هبع
اإليامن قل َبه ،ال تغتابوا املسلمني ،وال تتهبعوا
يدخل
معرش من آم َن بلسانِه وَل
يا
عوراهتم  ،فإنه من ات َ
َ
ِ
يفضحه يف بيتِه (أبو داود)
هبع اهللُ عورتَه  ،ومن يتهب ِع اهللُ عورتَه
ُ
عوراهتم يت ُ

3

بينام قامت وسائل التواصل االجتامعي بتطبيع ونرش أي يشء وكل يشء تقري ًبا ،يدرك املسلم أنه ال ينبغي
عرض كل يشء ونرشه للجمهور ونرشه عىل وسائل التواصل االجتامعي
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :استعينوا عىل إنجاح احلوائج بالكتامن ،فإن كل ذي نعمة حمسود
(صحيح اجلامع)4

خاصا سواء بالنسبة
فهم ما يمكن وما ال يمكن مشاركته ،وما جيب وما ال جيب نرشه ،وما جيب أن يظل ً
للذات أو لآلخرين هو آداب متس احلاجة إليها يف وقت تم فيه التغايض عن حقوق اخلصوصية ومساومة
أن داود4880 :
 3قال
األلبان :حسن صحيح ،يف صحيح ي
ي
:
األلبان يف صحيح الجامع 943
 4صححه
ي
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ي

 1.6األدب السادس :ترك ماال يعنيك
اتساع وسائل التواصل االجتامعي يوفر وصوالً ومعلومات غري مسبوقة ،مفيدة وضارة ،وكل يشء بينهام.
أعطانا النبي صىل اهلل عليه وسلم دلي ً
ال أساسي ًا يف اإلبحار يف هذا ،عندما قال،

احرص عىل ما ينفعك (صحيح مسلم) م
هذه النصيحة أساسية يف إرشاد املؤمن إىل استغالل وقته يف وسائل التواصل االجتامعي ملا ينفعه يف حياته
الدنيا ويف آخرته .كام أنه يساعدهم عىل جتنب ما يلهيه ويرض حياته الدنيوية ويف اآلخرة .يمكن تطبيق ذلك
عىل مجيع عنارص استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،بام يف ذلك ما ُيقرأ و ُيشاهد ،وما ُيكتب و ُيقال ،ومن
يتفاعل معه عرب اإلنرتنت .يصف اهلل املؤمنني بأهنم

واَّلين هم عن اللغو معرضون (املؤمنون )3 :ن
وهذا يسمح للمؤمن بالسعي إىل ما ينفعه ويسعى إىل اخلري بجميع أشكاله ويزيده .توفر وسائل التواصل
موجها بتوجيه من الرشيعة
االجتامعي العديد من السبل إلجياد هذا اخلري ولكن فقط عندما يكون ذلك
ً

كام قال الرسول (ﷺ) :من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه  -الرتمذي

 1.7األدب السابع :التفاؤل
من أمجل صفات الرسول (ﷺ) تفاؤله وقدرته عىل إهلام اآلخرين بالتفاؤل

َع ْن ُع َب ْي ِد اهللِ ْب ِن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ُع ْت َب َةَ ،أ هن َأ َبا ُه َر ْي َر َة َق َ
ول :الَ
ول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم َي ُق ُ
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ِ
ِ
احل ُة َي ْس َم ُع َها َأ َحدُ ك ُْم (متفق عليه)
ط َ َري َة َ ،و َخ ْ ُري َها ا ْل َف ْأ ُل َ ،قا ُلوا َ :و َما ا ْل َف ْأ ُل ؟ َق َال :ا ْلكَلِ َم ُة ه
الص َ
متجذرا يف اليقني ،وحسن رأيه من اهلل (سبحانه وتعاىل) وإيامنًا ال يتزعزع بوعد
هذا التفاؤل بالنبي (ﷺ) كان
ً
متسك الرسول (ﷺ) بذلك وأهلم اآلخرين به .وأثناء
اهلل سبحانه وتعاىل .حتى يف أصعب األوقات وكآبتها ،ه
وجوده يف الكهف مع أبو بكر والعدو يقرتب منه ،قال أبو بكر للنبي صىل اهلل عليه وسلم َل ْو َأ هن َأ َحدَ ُه ْم َينْ ُظ ُر
ِ
ِ
ِ
ْت َقدَ َم ْيه .قال النبي (ﷺ) هبدوء :
رصنَا َحت َ
إ َىل َقدَ َم ْيه ألَ ْب َ َ
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َيا َأ َبا َبكْرَ ،ما َظن َُّك بِا ْثن ْ ِ
َني اهللُ َثالِ ُث ُه َامَ .يا َأ َبا َبكْر! ال َحتْزَ ْن إِ هن اهلل معنا  -رواه البخاري
تذكر هذه الصفة وجتسيدها عند وسائل التواصل االجتامعي مفيد ومطلوب .مع انتشار كمية املعلومات عىل
وسائل التواصل االجتامعي ،يمكن أن يكون هناك تركيز كبري عىل األخبار السلبية التي يمكن أن تؤدي إىل
ً
ساذجا ،ولكنه ينظر إىل العاَل من حوله بنفس اليقني ،
مهمال أو
التشاؤم والسخرية واليأس .فاملؤمن ليس
ً
وحسن رأي اهلل  ،واإليامن بوعد اهلل الذي ميز تفاؤل النبي صىل اهلل عليه وسلم .وهذا يقود املسلم إىل رؤية
إمكانات اخلري واملنفعة يف أي حالة والعمل عىل حتقيق ذلك اخلري واملنفعة .كام أنه حيمي املسلم من اليأس
وسوء النية جتاه األمة التي قد تأيت من دائرة األخبار السلبية املستمرة واألخبار السيئة التي تتعرض هلا عىل
وسائل التواصل االجتامعي

.

كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم” (مسلم) ويف رواية
أخرى هو سبب هالكهم

 1.8األدب الثامن :العمل لإلصالح على قدر االستطاعة
اهلل خيربنا عن املجتمع املسلم يف القرآن عندما يقول:
َْ َ
َُْ ُ َ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ
ْ َ ُ ْ َ َّ
ون بال ْ َم ْ
َّ
ْ
َ
ُ
وف َوتن َه ْون َع ين ال ُمنك ير َوتؤم ُينون بياّلل (آل عمران:
ر
ع
ر
م
أ
ت
اس
ي
يلن
ل
ت
ج
ر
خ
ي
ي
كنتم خْي أم ٍة أ ي
 )110ه
إن خريية املجتمع مرشوط بالسعي إىل اخلري وإزالة الرضر .قد يبدو هذا وكأنه مهمة ضخمة ولكن
املسؤولية املجتمعية تقوم عىل اجلهد والقدرة .وقد ثبت هذا لنا النبي صىل اهلل عليه وسلم :بقوله
من رأى ِمنكُم منكرا فليغريه ِ
ف اإليام ِن (مسلم)
بيد ِه ،فإن ََل َيستَطِع فبِلسانِ ِه ،فإن َل يستَطِ ْع فب َقلبِ ِه .وذلِ َك أض َع ُ
ِّ ُ
ُ ً
َ
ِ
َ ِ ِ
رضك ُْم َم ْن
هاس إ هنكُم ت
كام قال أبو بكر للناس :يا ُّأُّيا الن ُ
َقرؤون هذه اآلي َة َيا َأ ُّ َُّيا ا هلذي َن آ َمنُوا َع َل ْيك ُْم َأ ْن ُف َسك ُْم َال َي ُ ُّ
صىل اهللهُ ع َل ِ
يه وس هل َم َي ُ
َ
قول :ه
هاس إذا رأوا ظاملًا ،فلم ُ
رسول اهللهِ ه
يأخذوا عىل
وإين َس ِم ْع ُت
َض هل إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْمِّ ،
إن الن َ
أوش َك أن يعمهم اهللهُ ِ
ي ِ
ديه َ
بعقاب من ُه (صحيح الرتمذي)3057 :
َ
ُ هُ ُ
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أيضا .إن نرش العلم النافع،
جيب أن متتد إىل وسائل التواصل االجتامعي عىل املستوى الفردي واملجتمعي ً
وتصحيح األخطاء باملنهج النبوي  ،والنصح باإلخالص واحلكمة  ،وربط املسلمني ببعضهم البعض وبالعلامء
أيضا القدرة الفردية عىل نرش الوعي
 ،كلها طرق إلثبات هذا اجلهد .توفر وسائل التواصل االجتامعي ً
واملعلومات حول األحداث يف مجيع أنحاء العاَل ،وبالتايل فهي تتيح الفرصة لتكون عىل اطالع والعمل من
أجل احلقيقة والعدالة يف مجيع أنحاء العاَل .هذا ترفع رعاية املسلم ومسؤوليته إىل ما هو أبعد من نفسه ويمثل
روح األمة اإلسالمية كجسد واحد

 1.9األدب التاسع :حب الشهرة
يوضح لنا اهلل (سبحانه وتعاىل) الدافع األسايس وراء حياتنا وأفعالنا
ََ َ ْ َ
اى َ
قُ ْل إ َن َص ََلِت َون ُ ُسِك َو َُمْ َي َ
ب ٱل َع ٰـل يمي (األنعامَ )162 :ن
ر
ي
ه
م
يل
ل
اِت
و
ي
ي
ي
ي
ي
شجعت وسائل التواصل االجتامعي ونرشت داف ًعا خمتل ًفا متا ًما :احلب والسعي وراء االعرتاف والشهرة.
يمكن أن تؤثر الرغبة يف الشهرة سل ًبا عىل نوايا الشخص وأهدافه وأفعاله ويمكن أن تشكل هتديدً ا عىل
ان جائِع ِ
ِ ِ
ان ُأ ْر ِس َال ِيف َغنَم
صدقهم وإيامهنم .عالج النبي صىل اهلل عليه وسلم هذا اخلطر عندما قال َ :ما ذ ْئ َب َ َ
بِ َأ ْفسدَ َهلا ِمن ِحر ِ ِ
الرش ِ
ِ
ف لِ ِدينه  -الرتمذي
َ َ ْ ْ
ص املَْ ْرء ع ََىل املَْال َو ه َ

5

ال ينبغي أن تكون الشهرة والتقدير داف ًعا لنشاط الفرد وعمله ،بل إن أهداف املؤمن أسمى وأنقى يف سبيل اهلل
ونفع البرشية.

وقد جاء عن النبي صىل اهلل عليه وسلم حتذير املؤمنني
من َلبِس َثوب ُشهرة َأ ْلبسه اهللهُ يوم ا ْل ِقيام ِة َثوبا ِم ْث َله (ويف رواية مذ ّلة)” .زَ اد َعن َأ ِيب عَوا َن َة " ُثم ُت َلهب فِ ِ
يه الن ُهار
ه ه ُ
َ
َ ْ
ُ
َ ْ َ ْ َ َْ ََ ُ َْ َ َ َ ًْ
(أبو داود)

6

أيضا تضمني البحث عن الشهرة
إذا كان هذا هو احلال مع السعي وراء الشهرة من خالل املالبس ،فيمكن ً
أيضا إىل أن الشهرة والتميز
من خالل استخدام الفرد لوسائل التواصل االجتامعي ونشاطه .وجتدر اإلشارة ً
التغيب ر
 5صححه المنذري ف ر
والتهيب160/4 :
ي
أن داود4029 :
صحيح
األلبان يف
6حسنه
ي
ي
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ال يمكن إدانتهام بطبيعتهام .إذا اكتسب املرء شهرة واستُخدمت لنرش النفع واخلري ،فهذه نية ومسعى نبيل.
واملهم هنا النية والسعي الدائم والرتكيز عىل اإلخالص مع اهلل سبحانه وتعاىل .خيربنا اهلل بدعاء عباد الرمحن،
يي إ َم ً
َ ْ َ َْ َُْ َ
اما (الفرقان )74 :ا
واجعلنا ل يلمتق ي
نظرا ألن النبي يوسف (عليه السالم) رأى حاجة تتطلب الوفاء ومؤهالته لتلبية هذه احلاجة ،فال شك أنه
ً
فعل ذلك يف سبيل اهلل
َْ
َ ٌ
ْ ْ ََ َ
َ
ْ
اج َعل يِن لَع خ َزائ ي ين األر يض إ ي يِن حفييظ عل ييم (يوسفٌ )55 :م
وهذا هو نموذج املسلم يف طلب اهلل والنفع ال الشهرة

 1.10األدب العاشر :ال تكن امّعة
.فاملؤمن ينعم هبدى اإلسالم نور ينري الروح ويغري العاَل .يفتخر املسلم هبذا النظام املثايل يف التوجيه
واألخالق واألخالق ويستخدمه كمخطط حلياته .تفتح وسائل التواصل االجتامعي الباب أمام الناس ملتابعة
وتقليد أحدث االجتاهات والبدع واملؤثرين بشكل أعمى دون فهم كامل أو إدراك سبب وعواقب مثل هذه
القرارات .بدالً من ذلك ،تصبح أفكار التوافق والتوافق مع ما يعترب شائ ًعا وعا ًما املثل العليا التي جيب عىل
الناس اتباعها

.

عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :ال تكونوا إِ هم َع ًةَ ،ت ُقو ُل َ
هاس َأ ْح َسنهاَ ،وإِ ْن َظ َل ُموا
ون :إِ ْن َأ ْح َس َن الن ُ
ِ
هاس َأ ْن ُحت ِْسنُواَ ،وإِ ْن َأ َساؤوا َف َ
ال َت ْظلِ ُموا (رواه الرتمذي) وقال
َظ َل ْمنَاَ ،و َلك ْن َو ِّطنُوا َأ ْن ُف َسك ُْم ،إِ ْن َأ ْح َس َن الن ُ
حسن غريب7

القدوة هم األنبياء والصاحلني .فاملؤمن تابع ،لكنه ليس من أتباع ما هو شائع .فاملؤمن من أتباع احلق وهذا
جيعله قائد ًا هلذا العاَل

7

الصغت وعلق يف مشكاة المصابيح :إسناده صحيح إىل ابن مسعود موقوفا
األلبان يف الجامع
ضعفه
ر
ي
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 .2الفصل الثاني :اآلداب الواجبة
ويتضمن هذا الفصل عدة مسائل من امور جيب مراعاهتا عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي

 2.1المسألة األولى :مسألة حكم رد السالم على الرسائل المكتوبة في
وسائل االتصال االجتماعي
رد السالم عيل املسلم هو من االداب الواجبه التي فرضها اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله الكريم كحق لكل
َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ
حي ٍة فحيوا بيأحسن مينها أو ردوها{ النساء86 :
مسلم لعموم قوله تعاىلِ :إَوذا حيييتم بيت ي
وحلديث أيب هريرة أن رسول اهلل ﷺ قال :حق املسلم عىل املسلم مخس :رد السالم ،وعيادة

املريض ،واتباع اجلنائز ،وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس متفق عليه
قال االمام النووي ـ رمحه اهلل ـ يف املجموع :وأما جواب السالم :فهو فرض باإلمجاع.

وكذلك من الواجب أن يكون رد السالم مسموعا للذي بدأ بالسالم .فإن رده بصمت أو بصوت غري
مسموع فهذا الرد غري معترب رشعا ألنه ال يتأدى به الفرض كام قال أكثر أهل العلم بذلك ،فقد جاء يف عمدة
صم َف َينْ َب ِغي َأن يرد َع َل ْي ِه
الرد َحتهى يسمع ُه املُْسلم إاله َأن يكون َأ ّ
القاري رشح صحيح البخاريَ :و َال َيصح ه
بتحريك َش َف َت ْيه .اهـ
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز يف برنامج نور عىل الدرب  8هذا السؤال التايل
أيضا؟
رسا ،وَل يسمعه املسلم ،فامذا عليه ً
ً
أيضا شق السؤال هذا ،يقول :وإذا رد السالم ً

رسا ،وَل يرفع صوته حتى يسمعه املسلم ،حكمه أنه ما ردَ ،ل يرد
اجلواب :يكون ما رد السالم ،إذا رد ً
السالم؛ ألن املقصود أن يرد ر ًدا يسمعه املسلم ،حتى يكون قد رد عليه حتيته ،بمثلها ،أو أحسن منها ،وقد
يكون هذا من الكرب ،فإذا كان من الكرب؛ صار أقبح

.

https://binbaz.org.sa/8
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ي

واملقصود :أنه ما رد السالم ،إذا كان َل يرفع صوته؛ فإنه ما رد السالم ،حتى يرفع صوته عىل وجه يسمعه
املسلم ،نعم –انتهى
وقد اختلف العلامء قديام يف مسألة الرد عىل السالم املكتوب وكان ذلك يف إطار السالم املكتوب يف الرسائل
املرسلة كرسائل الربيد أو رسائل حممولة بواسطة .فذهب مجاعة من أهل العلم عىل أن الرد عىل السالم
املكتوب جيب أن يكون كذلك مكتوبا ولكن أكثر العلامء عىل أن الرد عىل السالم املكتوب يكون واجبا
باللفظ ويكون مندوبا بالكتابة
وال خيفى ما يف ذلك من التخفيف حيث أن إرسال هذه الرسائل املكتوبة كان كثريا ما يكون يف ذلك الزمان
لغرض إبالغ األخبار او األوامر وال تستلزم الرد فكان رد السالم بالكتابة عىل كل رساله فيه مشقة وصعوبة
االتصاالت يف ذلك الوقت
ولذا ذهب أكثر أهل العلم عىل أن الرد يف هذه احلالة باللفظ واجب ألنه حق هلل تعاىل وأما الرد بالكتابة
فهو مندوب الغيبة الذي القى السالم
فورا ،ثم إن كان السالم عليه باإلرسال لزمه الرد
يقول ابن حجر اهليتمي :وأما املرسل إليه :فلزمه الرد ً
أيضا ،وتقديمه ،فيقول :وعليك
باللفظ ،وإن كان بالكتابة لزمه الرد هبا ،أو باللفظ ،ويندب الرد عىل الرسول ً
وعليه السالم ،وكأن سبب عدم جعلهم قوله ،وعليك السالم قاط ًعا لفورية الرد؛ ألنه غري أجنبي ،فكام
اغتفروه يف عدم قطعه لفورية القبول يف نحو البيع ،فكذلك يغتفر الفصل به هنا ،بل ندب تقديمه؛ ألن
احلارض أوىل بالرعاية من الغائب ،وفائدة وجوب الرد باللفظ مع غيبة املسلم أن يف وجوب الرد حقني :ح ًّقا
هلل سبحانه وتعاىل ،وح ًّقا لآلدمي ،فلو فرض سقوط حق اآلدمي لغيبتهَ ،ل يسقط حق اهلل سبحانه وتعاىل؛ إذ
وأيضا إذا وقع الرد يف حرضة الرسول باللفظ بلغه ملرسله ،فهذه فائدة ظاهرة ،وأما
ال مقتىض إلسقاطهً ،
وجوب الرد بالكتابة :فحكمته ظاهرة؛ ألن الكتاب إذا وصل للمسلم كان بمنزلة الرد عليه حينئذ.
وقد اختلف أهل العلم املعارصين يف حكم الرد عىل السالم يف وسائل االتصال االجتامعي عىل ثالثة أقوال
كام ييل:
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القول األول
استند بعض أهل العلم املعارصين من هم الدكتور الشيخ سليامن الرحييل عىل رأي العلامء القدامى يف حكم
رد عيل السالم املكتوب يف فتواه التاليه يف حكم رد السالم عىل الرسائل التي تأيت يف وسائل االتصال
االجتامعي
سؤال :ما حكم رد السالم املكتوب كتابة كام يف الرسائل أو مواقع التواصل والتعليقات؟

جواب :الواجب رد السالم لفظا باللسان ،ومن الكامل الرد كتابة أيضا..أي نعم بعض أهل العلم أوجبوا رد
السالم لفظا وكتابة..ولكن ما عليه أكثر أهل العلم أن الرد كتابة مستحب وليس واجب.
وعليه فإن رد السالم املكتوب يكون لفظا باللسان وجوبا ،ومن الكامل الرد كتابة أيضا.

واهلل أعلم. 9األستاذ الدكتور سليامن الرحييل حفظه اهلل
وقد سالك علامء اخرون ومنهم الشيخ حممد بن الددو الشنقيطي نفس املسلك يف هذه املسألة
القول الثاين
وذهب بعض العلامء عىل أن رد السالم يف الوسائل التواصل االجتامعي يكون واجبا إذا كان هناك رد أو
جواب عىل الرسالة التي جاء فيها السالم فإن َل يكن اجلواب مستلزما فيكون الرد بالكتابة مندوبا و يكون
الرد باللفظ واجبا وهذا مفهوم فتوى الشيخ العالمة صالح الفوزان يف أحد دروسه العلمية 10حفظه اهلل
القول الثالث
وذهب علامء آخرون ومنهم الشيخ وليد راشد السعيدان11عىل أن رد السالم يف وسائل االتصال االجتامعي
واجب إلطالق األمر يف اآلية الكريمة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأنه جيب رد السالم
عىل رسائل وسائل االتصال االجتامعي املتضمنة للسالم سواء كانت تستلزم او ال تستلزم اجلواب ألنه البد
أن يرد عىل من ألقى السالم برد يبلغه سواء كان ذلك لفظيا إن كان السالم لفظيا أو كتابة إن كان السالم كتابة
 9نور عىل الدربMay 31, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=dE8UgoZUx0g (April 2019)10
https://www.youtube.com/watch?v=heJ_JmHqNS011
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والذي يظهر واهلل تعاىل أعلم أن الرأي األخري وهو وجوب الرد كتابة عىل رسائل وسائل االتصال
االجتامعي هو األقرب إىل الصواب وبالذات اذا كانت تستلزم اجلواب لالسباب التالية
أوال فوسائل التواصل االجتامعي هي أقرب إىل االتصاالت املبارشة الفورية كاهلاتف منها اىل وسائل
االتصال الغري مبارش كإرسال الرسائل يف الربيد او عن طريق واسطات أو غري ذلك
فالقياس عىل الرسائل املكتوبة قياس غري عميل حيث أن هذه االتصاالت عن طريق الرسائل يف وسائل غري
مبارشة تستلزم وقتا وجهدا ولكن الرد يف وسائل االتصال االجتامعي يكون مبارشه وسهال .وكذلك فإن
غيبة الذي يلقي السالم ليست حقيقيه فهو موجود افرتاضيا ويستطيع أن يتحادث يف نفس الوقت فوريا مع
الطرف اآلخر وهذا منتفي يف وسائل االتصال عن طريق الرسائل الربيدية او الرسائل املحمولة عن طريق
واسطة
ثانيا فإن النص القرآين واضح ورصيح يف احلكمة من الرد وهو أن نحيي بتحية أحسن منها أو مثلها فكيف
يتأتى ذلك و اجلواب أو الرد يف الرسالة خاليا من أي سالم أو حتية مع سهولة إمكان ذلك .فقد جاء األمر يف
اآلية مطلقا وواضحا وَل يأيت بأي تفصيال مع أنه كان من املعلوم يف الواقع .وملا كان ترك االستفصال يف مقام
االحتامل ينزل منزلة العموم يف املقال وجب األخذ بالعموم يف هذا االمر وان رد التحية ال بد هلا من البالغ
سواء كان ذلك لفظا أو كتابة
فالرد لفظا يف وسائل االتصال االجتامعي مع إمكانية الرد املبارش الذي يصل فورا للمخاطب هو أقرب إىل
الرد الغري املسموع ملن يلقي السالم منه إىل رد السالم عىل الرسائل املكتوبة
فالرد لفظا ال يتحقق به رد التحية ألنه ال حيصل به البالغ لصاحب التحية (مع سهولة إمكان ذلك) وهو
مقصود الشارع يف هذه اآلية الكريمة وهذا األدب الرفيع

ويؤكد هذا ما جاء يف حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي رواه أبو داود يف سننه عن أيب
هريرة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :ال حيل ملؤمن أن ُّيجر مؤمنا فوق ثالث ،فإن مرت به ثالث
فليلقه فليسلم عليه ،فإن رد عليه السالم فقد اشرتكا يف األجر ،وإن َل يرد عليه فقد باء باإلثم ،وخرج املسلم

من اهلجرة .قال عنه األلباين :حسن لغريه
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فقوله صىل اهلل عليه وسلم “رد عليه السالم” املقصود به رد عليه السالم بصوت يبلغه وإال ملا حصل به اهناء
التهاجر
ثالثا أن رأي العلامء القدامى يف إمكانية الرد باللفظ عىل السالم املكتوب هو كان يف إطار حالة عدم الرد أو
اجلواب بالكتابة عىل الرسالة التي حتمل السالم وَل أقف عىل أي رأي جييز إخالء اجلواب املكتوب من الرد
عىل السالم يف حالة الرد عىل رسالة مكتوبة حتمل السالم
رابعا أن هذا األدب من وجوب رد السالم يأيت من حرص الشارع الكريم عىل إقامة أوارص املحبة
واإلصالح وأحسن الظن بني عامة املسلمني وجيب مراعاة هذا يف وسائل االتصال االجتامعي .وال خيفى عىل
اجلميع أن املرسل يستطيع يف أي حلظة معرفة متى استلمت الرسالة ومتى قراءت وبشكل فوري ولذا فقد
يؤدي الرد اللفظي فقط اىل فتح باب سوء الظن ونزغات الشياطني مما جيعل املرسل يظن انه متجاهل لقلة
العلم أو قلة االدراك .فالعربة باملآالت واهلل أعلم
وأخريا فان كان رد السالم كتابتا متعذرا لكثرة الرسائل وكثرة السائلني فليس بأقل من ان يتعوض عنه برموز
متعارف عليها تكون مفهومة عند املخاطبني بأهنا رد للسالم فيكون بذلك حصل املقصود بإبالغ التحيه
وجربا للخاطر اليصال املفهوم مع تقدير حال املسؤول او املجاوب فالعربة بعموم اللفظ ال بخصوص
السبب وما ال يدرك كله ال يرتك جله وقال اهلل تعاىل واتقوا اّلل ما استطعتم وقال النبي الكريم صىل اهلل عليه
وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم .هذا واهلل تعاىل أعلم.

 2.2المسألة الثانية :مسألة حكم االحتفاظ بالصور الرقمية لنساء
غير محجبات من المحارم في الهاتف المحمول او الكمبيوتر
بالرغم من اخلالف املعروف يف التقاط أو االحتفاظ بالصور الفوتوغرافية فقد اتفق كثري من أهل العلم عىل
أن الصور التي عىل اجلوال ويف أجهزة احلاسب ،وما يصور بالفيديو ،ال تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية،
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لعدم ثباهتا ،وبقائها ،إال أن ُخترج وتطبع ،وعليه فال حرج يف االحتفاظ هبا عىل اجلوال ،ما َل تكن مشتملة عىل
يشء حمرم ،كام لو كانت صور ًا لنساء أجانب12

تركيزنا يف بحث هذه املسألة عىل قضية احتفاظ املرأة أو أحد حمارمها بصورها الشخصية الرقمية وهي كاشفة
غري حمجبة يف احلاسوب الشخيص أو يف اجلوال املحمول .فمغبة احلرام يف هذا العمل هو يف إمكانية وقوع
هذه الصورة أو مشاهدهتا من قبل رجال أجانب اما عن طريق اخلطأ أو عن طريق رسقة املعلومات .فقد
يقول قائل أن هذه الصور هي بمثابة املخزون يف حصن احلصني وال يطلع عليه أحد إال من غري املحارم
واحتاملية احلصول عليها من قبل أجانب غري قائمة .فهي بذلك أمانة حمفوظة عىل حسب تقديره .ولكن نقول
وباهلل التوفيق إن هذا وهم وسوء تقدير للواقع .فاخلطأ وارد وحيصل كثريا أن تنتقل الصور من اجلوال
املحمول إىل آخر من غري إذن صاحب اجلوال او صاحب الصورة عن طريق مقربني غري مستأمنني .وكذلك
احلوادث الواقعية يف رسقة املعلومات من اهلواتف أصبحت أشهر من أن تذكر .فهناك مؤسسات ورشكات
وجمموعات حكومية وغري حكومية ختصصها وشغلها الشاغل هو اخرتاق أجهزة الكمبيوتر وبالذات
اجلواالت وبطريقة سهلة يصعب اوقد يستحيل ردها .فمثال بمجرد االتصال املبارش من دون إرسال أي
رسالة او رد عىل املكاملة ممكن اخرتاق اجلوال املحمول والوصول اىل حمتوياته .وهؤالء من قراصنة املعلومات
يتقاضون أجورهم من اجلهة املستفيدة سواء أكان ذلك من حكومات أو جمرد أفراد .وهذه املؤسسات النفعية
املتخصصة يف القرصنة منترشه وممكن الوصول إليها من قبل أي كاره أو عدو أو مغرض ليستخدم تلك
الصور لالبتزاز أو االنتقام .وقد وقعت أنا شخصيا عىل الكثري من القصص والتي تسبب بعض األقارب
الذين تعاملوا مع قراصنة املعلومات فضال عن احلكومات يف احلصول عىل صور خاصة من اجلوال املحمول
القربائهم
.

فاالعتقاد بأن مالك اجلوال هو فقط من يتحكم يف إخراج املعلومات الذي حيتويه هو وهم حمقق وال يستطيع
أي إنسان وبالذات عامة الناس ضامن ذلك .فشيوع وسائل القرصنة وسهولة احلصول عليها من قبل أفراد
 12السؤال رقم  10326يف موقع اإلسالم سؤال وجوابhttp://islamqa.com/index.php?ref=10326&ln=ara
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ومجعيات عاديني يف دول العاَل وانتشار ضحايا القرصنة وتنوعهم جيعل من إمكانية وقوع ذلك ألي فرد أمرا
معتربا ال يمكن إمهاله
وملا هلذا األمر من نتائج وخيمة عىل الفرد واملجتمع من انتهاك للحرمات وابتزاز لألفراد واملجتمعات وشيوع
للفاحشه فقد رشع لنا الشارع احلكيم قاعدة سد الذرائع ملنع املفاسد واغالق منافذه بتحريم اعامل األصل
فيها احلل ولكنها مرجوحه املصلحة باعتبار املفاسد املرتتبة عليها .فمن االمثلة القرانية على هذه القاعدة
َ
َ ْ
ْضبْ َن بأَ ْر ُجليه َّن يِلُ ْعلَ َم َما ُُيْف َ
يي م ْين زيينت ي يه َّن) النور  ،31فمنع النساء من الرضب
(و َال ي ي ي
ي
هو قوله تعالىَ :
باألرجل  ،وإن كان جائزا يف نفسه ؛ لئال يكون سبب ًا إىل سامع الرجال صوت اخللخال  ،فيثري ذلك دواعي
الشهوة لدُّيم .وكذلك حتريم اهلل سبحانه وتعاىل عىل املسلمني سب أصنام الكفار والذي هو يف أصله مباح
حتى ال يكون ذلك ذريعة لسب اهلل سبحانه كام يف َق ْوله َت َع َاىل
َّ َ َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ً َ ْ ْ
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ع
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فقاعدة سد ذرائع من القواعد الكلية املعمول هبا بإمجاع أهل العلم ونص عليها القران والسنة ملا هلا من أمهية

يف واقع املسلمني وتعامالهتم .وقد عدّ ابن القيم رمحه اهلل باب سد الذرائع " ربع الدين".
الذرائع مجع ذريعة ،وهي يف اللغة :الوسيلة إىل اليشء .ويقصد هبا يف اصطالح الفقهاء واألصوليني :ما كان
ظاهره اإلباحة ،لكنه يفيض ويؤول إىل املفسدة أو الوقوع يف احلرام.
ت ِيف عُر ِ
الذ ِريع ُة :ما ك َ ِ
ف
اليش ِءَ ،لكِ ْن َص َار ْ
ْ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللَ ":و ه َ َ
َان َوسي َل ًة َو َط ِري ًقا َإىل ه ْ

ِ
ِ
ِ
ت َع ْن َذلِ َك ْ ِ
يها َم ْف َسدَ ٌة .
جت هر َد ْ
ا ْل ُف َق َهاءِ :ع َب َار ًة ع هَام َأ َف ْضت َإىل فِ ْعل حمُ هَرمَ ،و َل ْو َ َ
اإل ْف َضاءََ :ل ْ َي ُك ْن ف َ

ِ
ِ
ِ
َو ِهل َ َذا ِق َيل :ه
احَ ،و ُه َو َو ِسي َل ٌة َإىل فِ ْع ِل املُْ َح هر ِم “ .انتهى من " الفتاوى الكربى
الذ ِري َع ُة ا ْلف ْع ُل ا هلذي َظاه ُر ُه َأ هن ُه ُم َب ٌ
" البن تيمية (.)172/6
وقال الشاطبي رمحه اهللَ ":ح ِقي َقت ََها :الت َهو ُّس ُل بِ َام ُه َو َم ْص َل َح ٌة ،إِ َىل َم ْف َسدَ ة " انتهى من " املوافقات "
(.)183/5

اد؛ د ْفعا َهلاَ ،فمتَى ك َ ِ
ِ
ِ
ِ
قال القرايف رمحه اهلل ":سدُّ ه ِ
الس ِاَل ُ َع ْن
َان ا ْلف ْع ُل ه
الذ َرائعَِ ،و َم ْعنَا ُهَ :ح ْس ُم َما هدة َو َسائ ِل ا ْل َف َس َ ً َ َ
َ
املَْ ْف َسدَ ِةَ ،و ِسي َل ًة لِ ْل َم ْف َسدَ ِةَ :من ََع اإلمام َمالِ ٌك ِم ْن َذلِ َك ا ْل ِف ْع ِل " انتهى من " الفروق " (.)32/2
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وعليه ،فاملقصود من " سد الذرائع “ ،أي :منع حصول الفساد بسد طرقه وقطع األسباب املؤدية إليه وحسم
أصل مادته.
ِ
ب سدُّ َها ،إ َذا ََل ُي َع ِار ْض َها م ْص َل َح ٌة ر ِ
اج َح ٌةَ ،و ِهل َ َذا ك َ
وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل " :ه
َان
َ
َ
الذ ِري َع َة َإىل ا ْل َف َساد َجيِ ُ َ
ْ

يب ،وغ ِ ِ
ِ
َان َملِ ْص َل َحة ر ِ
اخلاطِ ِ
النه َظ ُر ا هل ِذي ُي ْف ِيض َإىل ا ْل ِف ْتن َِة حمُ هَر ًما ،هإال إ َذا ك َ
مهاَ ،فإِ هن ُه
اج َحة ،م ْث ُل َن َظ ِر ْ َ
َري َ
بَ ،وال هطبِ ِ َ ْ
َ
ِ
اج ِة َ ،لكِ ْن َم َع عَدَ ِم ه
الش ْه َو ِة ".
اح النه َظ ُر ل ْل َح َ
ُي َب ُ
انتهى من " الفتاوى الكربى " (.)287/1
فتحقيق املناط يف احلكم بقاعدة سد الذرائع مرتبط بتقدير إمكانية وقوع وحجم كال من املفسدة واملصلحة
املرتتبتني عىل الفعل .فلو كان مثال احتاملية وقوع املفسدة حمققة وحجمها عظيم أو أكرب من حجم املصلحه
كان احلكم باإلمجاع عىل تطبيق قاعدة سد الذرائع ملنع املفسدة املحققة عىل املصالح املرجوحة (سد الذرائع يف
الرشيعة اإلسالمية " للشيخ حممد هشام الربهاين رمحه اهلل)
تطبيقا لقاعدة سد الذرائع فإن احتفاظ املرأة أو أحد حمارمها بصورها وهي متكشفه (أي ال ترتدي احلجاب
الرشعي) يف اجلوال املحمول أو يف احلاسب الشخيص من دون محاية رقمية كتشفري املعلومات هي من
املنكرات التي ال جيوز فعلها لعدة اعتبارات :أوال سهولة إمكانية احلصول عىل هذه الصور من أجانب عن
طريق قرصنة املعلومات .ثانيا ما يرتتب عىل ذلك من مفاسد عىل الفرد واملجتمع من كشف للعورات
وتفكك لألرس .ثالثا اعتبار أن هذا الترسيب خيانة لألمانة ألن املحتفظ هبذه الصور هو يف حكم املؤمتن
املفرط حيث ان أغلب أصحاب هذه الصور معتقدين ضمنا بضامن احلفظ من النرش الغري رشعي .رابعا انه
ليس يف الغالب ليس هناك رضورة او حاجة أو مصلحة متحققة من االحتفاظ هبذه الصورة الشخصية سواء
للمرء نفسه أو من قبل املحارم.
فلذا جيب عىل املسلم ان يستربئ لدينه وعرضه وال يسمح بتخزين مثل هذه الصور اال اذا كانت عنده من
إمكانيات التشفري أو التخزين املحصن للمعلومات والتي ال يمكن اخرتاقها أو تفكيكها اال من جهات قليلة
وبقدرات نادرة وبذلك يكون إمكانية وقوع املفسدة ضئيلة ويمكن جتاهلها .جاء يف املوسوعة الفقهية:
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اإلمهال يف األمانات إذا أدى إىل هالكها أو ضياعها يوجب الضامن .وجاء يف مطالب أويل النهى :وال يضمن
ناقل حاذق أمني خطأ ..متربع ًا كان أو بأجرة ألنه أمني ،فإن َل يكن حاذق ًا أو أمين ًا ضمن كام لو كان عمد ًا.
وقد أملح اىل مفهوم هذا احلكم بعض الفتاوى ومنها ما جاء يف الشبكه االسالميه:
أما هل جيوز له االحتفاظ بصورة حمرم له كأمه أو أخته ...أو بصورة زوجته مثالً ،فاحلكم هنا جيري عليه
اخلالف الواقع يف جواز التصوير الفوتوغرايف من عدمه ،لكن يبقى حمذور آخر عىل القول بجواز التصوير
الفوتوغرايف وفق الضوابط ،وهو احتامل اطالع آخرين عىل الصور ممن ال حيل هلم النظر إىل تلك الصور.

13

وهللا تعالى أعلم.

 2.3المسألة الثالثة :إتباع قواعد والتزامات مجموعة أو إتفاقية
إنه إلزامي ألي شخص انضم إىل جمموعة أو منظمة عرب وسائل التواصل اإلجتامعي أن يلتزم بالقواعد
والرشوط املتفق عليها يف املجموعة .وهذا مبني عىل عمومية اآلية التي يأمر اهلل فيها،
َ ُ ْ
يَا َأ ُي َها َاَّل َ
يين َآم ُنوا أ ْوفوا بيال ُع ُقود (ِ )5:1د
وخيربنا اهلل تعاىل:

َ ْ
َ ُ ْ
َ َ
ُ
َوأ ْوفوا بيال َع ْه يد إين ال َع ْه َد َكن َم ْسؤوال (اإلرساء)34 :

وقد أكد النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل هذه املسؤولية عندما قال:

املسلمون عىل رشوطهم  -أبو داود

14

ويستثنى من ذلك إضافة إىل هذا احلديث
املسلمون عىل رشوطهم؛ إال رشط ًا حرم حالالً أو أحل حراما

15

لذلك ،يتعني عىل املسلم االلتزام بالقواعد والرشوط التي يوافقون عليها عند توقيع االتفاقيات واالنضامم إىل
املجموعات عرب اإلنرتنت إال إذا تضمن ذلك املوافقة عىل يشء غري قانوين أو وجود استثناء عريف

 13الشبكة اإلسالمية األربعاء  12:00 2004-03-03صـ 7
أن داود: 3594
 14قال
األلبان :حسن صحيح ،يف صحيح ي
ي
ر
األلبان يف صحيح التمذي: 1592
 15صححه
ي
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 2.4المسألة الرابعة :التثبت لالخبار قبل تصديقها ونشرها
ال بد للمسلم أن يتأكد من األخبار أو املعلومات املوجودة عىل اإلنرتنت قبل أن يعمل بمقتضاها أو

ينرشها .يقول اهلل تعاىل:
َ

َ ٓ َ ُ ْ َ ٌ ٌۢ َ َ َ َ َ َّ ُ ٓ َ ُ ُ َ ْ ً ٌۢ َ َ ٰ َ َ ُ ْ ُ َ َ ٰ َ ْ
يَـَٰٓ َأ ُّي َها َّٱَّل َ َ ُ
لَع َما ف َعل ُت ْم
صيبوا قوما يِبهـل ٍة فتصبيحوا
يين َءامن ٓوا إين جاءكم فاسيق بينب ٍإ فتبينوا أن ت ي

ن ٰـ يدميي (احلجرات)6 :

وسائل التواصل االجتامعي واإلنرتنت بشكل عام مصادر معلومات مفتوحة وواسعة يمكن ألي شخص
من خالهلا الوصول إىل املعلومات واملسامهة فيها ونرشها .غال ًبا ما يكون هناك نقص يف التحقق والتصفية
يؤدي إىل قدر هائل من التزييف واملعلومات املضللة واإلشاعات واخلداع .وهذا جيب أن جيعل املسلم يق ًظا
ومدركًا ملا يؤمن به وينرشه عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي .جيب أن تؤخذ األخبار واملعلومات
املهمة فقط من مصادر موثوقة وموثقة ،وجيب توثيق ما يأيت من أصول أخرى إذا لزم األمر قبل تصديقه
ونرشه .باإلضافة إىل ذلك ،من املفيد للمؤمن أن يكون لديه العديد من املرشحات عندما يتعلق األمر
أيضا أن
باألخبار واملعلومات املوجودة عىل اإلنرتنت .باإلضافة إىل مصادقة املعلومات نفسها ،جيب عىل املرء ً
يفكر فيام إذا كانت املعلومات تستحق االهتامم والتحقق .إذا َل جتلب املعلومات أي فائدة ،فيجب تركها أو

أيضا ،قبل االنتشار ،جيب عىل املرء أن يفكر يف سبب وكيفية نرشه وما إذا كان هناك فائدة من
جتاهلهاً .

اْل ْو يف أَ َذ ُ
اء ُه ْم أَ ْم ٌر م َين ْاألَ ْمن أَو ْ َ
اعوا بهي ۖ َول َ ْو َر ُّد ُ
وه إ ي ََل َّ
القيام بذلك .يقول اهلل تعاىل :وإ َذا َج َ
الر ُسو يل َ ٰ
ِإَوَل
ي
ي ي
ي
ُ
ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ
ُ
وِل األمري مينهم لعل يمه اَّليين يستنبيطونه مينهم (النساءْ )83 :م
أ ي
وقال العالمة حممد بن صالح العثيمني :هذه اآلية تنطبق متام ًا عىل ما هو عليه اآلن ،حيث إن كثري ًا من الناس
يعلنون األخبار عىل عواهنها ،وال يبالون بام ترتب عليها من خري أو رش ،وال يزنون بني املصالح بعضها
البعض  ،وال بني املفاسد واملصالح  ،وإنام يذيعون اليشء وينرشونه بدون حتقيق وال متحيص

.

هذا النهج ،إىل جانب هذه املرشحات ،يمنح املؤمن املنهجية املناسبة للتعامل مع املعلومات التي يواجهوهنا
عىل وسائل التواصل االجتامعي.
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 2.5المسألة الخامسة :ستر اخطاء وزلّات االخرين
إن احلكم االفرتايض للمسلم يف ما يتعلق بنواقصه وعيوبه ونواقصه وعيوب اآلخرين هو أنه جيب إخفاؤها.
خيربنا النبي (ﷺ) يف احلديث
ِ
والس ْرت16
إن اهلل عز وجل حليم َحيِ ٌّي ست ٌِّري حيب احلياء ِّ

وأيض ًا قال النبي (ﷺ)َ " :م ْن َس َ َرتما َس َ َرت ُه اهللُ ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة” رواه مسلم
ال يعني إخفاء ذنوب املؤمنني وأخطائهم جتاهلهم أو عدم نصحهم وتصحيحهم ،ولكن يعني ذلك دون
فضحهم أو نرشهم دون حاجة .وصفت عائشة ريض اهلل عنها كيف يصحح النبي صىل اهلل عليه وسلم خطأ
عندما يصله خرب عن شخص معني" :ملا علم النبي صىل اهلل عليه وسلم بيشء من رجل ما َل يقل :ما األمر؟
فالن وذاك يقول؟ فيقول :ما بال الناس الذين يقولون كذا وكذا؟ " (أبو داود)

17

.

هذا النهج الذي قدمه لنا النبي (ﷺ) خيفي أخطاء األفراد ومن قبله إن القيام بذلك ال حيمي رشفهم
وسمعتهم فحسب ،بل يمنحهم الفرصة لتصحيح أخطائهم والتوبة وحيمي املجتمع من تطبيع اخلطيئة .كام
أنه يغلق الباب أمام خطايا الغيبة والنشوة والقذف التي يمكن أن تكون أكرب ذنبا .
وهذا ينطبق خاصة عىل من اشتهروا بصالحهم وعلمهم يف األمة .عن عائشة (ريض اهلل عنها) أن النبي صىل
اهلل عليه وسلم قال" :أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إال احلدود" (النسائي)ي.18

وقال الذهبي :إن الكبري من أئمة العلم إذا كثر صوابه ،وعُلِم حتريه للحق ،واتسع علمه ،وظهر ذكاؤه ،
وع ُِرف صالحه وورعه واتباعه ُ ،يغفر له زلته  ،وال نضلله ونطرحه وننسى حماسنه  ،نعم  ،وال نقتدي به ،
بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك 19.ذلك بسبب ما اشتهروا به من فائدة  ،وحقيقة أهنم قد يكونون
مستهدفني أكثر من غريهم .وهذا ال يعفيهم أو غريهم من املساءلة واملسئولية ،وإذا كانت هناك حاجة أكرب
لكشف الذنب واخلطأ فيكون ذلك حسب احلاجة .ومن األمثلة عىل ذلك محاية اجلمهور العام من األرضار
النسان404 :
األلبان يف صحيح
 16صححه
ي
ي
17
أن داود4877 :
صحيح
ف
األلبان
صححه
ي
ي ي
18
األلبان يف تخري ــج مشكاة المصابيح: 3/4
صححه
ي
19
الذهب 5/2
النبالء
أعالم
ست
ر
ي
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التي تلحق بفرد معني ،أو إذا كان إخفاء اخلطيئة أو اخلطأ يشجع أو يسهل الرش أو يسمح بالتعدى عىل حقوق

اآلخرين .يف مثل هذه احلاالت ،يكون ملنع الرضر ومحاية احلقوق األسبقية عىل إخفاء العيوب .
ويعلق اإلمام النووي عىل ذلك بقوله" :وأما املعروف بذلك (األذى والفساد) ف ُيستحب أن ال ُيسرت عليه ،بل
تُرفع قضيته إىل ويل األمر ،إن َل خيف من ذلك مفسدة ،ألن السرت عىل هذا يطمعه يف اإليذاء والفساد ،وانتهاك
املحرمات ،وجسارة غريه عىل مثل فعله .20لذلك األصل هو إخفاء خطايا اآلخرين وأخطائهم اخلاصة جن ًبا
أيضا حتليل فوائد وأرضار القيام بذلك لتحديد أفضل مسار للعمل يف أي
إىل جنب مع النصائح اخلاصة ،جيب ً
موقف معني.

 2.6المسألة السادسة :مسؤولية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يصف اهلل تعاىل املؤمنني بالقرآن بأهنم جمتمع مبني عىل التعاون واخلري :يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ( .)9:71يقع هذا االلتزام يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل عاتق األفراد وكذلك املجتمع.
وقد أوضح النبي صىل اهلل عليه وسلم ذلك قائالً" :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن َل يستطع فبلسانه،
فإن َل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليامن  -مسلم
وهذا احلديث يدل عىل أن هذا االلتزام يقوم عىل معرفة الرش ،وإثبات حدوثه ،والقدرة عىل إنقاصه أو إزالته
بأي طريقة ممكنة .توفر وسائل التواصل االجتامعي منصة حيث توجد العديد من الرشور وتنترش عالنية .تم
العثور عىل انتشار الصور ومقاطع الفيديو واأليديولوجيات الكاذبة واملوسيقى والسخرية واالبتذال بشكل
علني عىل وسائل التواصل االجتامعي .باإلضافة إىل ذلك ،فإن الرشور مثل االستهزاء باإلسالم ،والتحدث
أيضا خماطر جيب معاجلتها وتصحيحها .لذلك ،تصبح
عن اإلسالم دون علم  ،واحلديث النبوي املزيف هي ً
نظرا
مسؤولية أولئك الواعني والقادرين عىل معاجلة هذه األمور الضارة .يف حني أن هذا قد يبدو ساح ًقا ً
نظرا ألهنا مسؤولية جمتمعية ،فإهنا تتطلب جهدً ا جمتمع ًيا ملعاجلة هذه
لنطاق وسائل التواصل االجتامعيً ،
القضايا .عىل الرغم من أن وسائل التواصل االجتامعي تسهل وسائل وجود هذه الرشور وانتشارها ،إال أهنا
أيضا الوسائل الالزمة لتصحيحها وإزالتها .تتيح املراسلة املبارشة تقديم املشورة اخلاصة وإجراء
توفر ً
 20المنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج النووي 1/16
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التصحيحات .تتيح القدرة عىل التعليق عىل املنشورات واملنصات العامة إجراء تصحيحات عامة عند
احلاجة .يف املجموعات املغلقة أو اخلاصة ،تقع املسؤولية عىل عاتق املرشف .قد يشمل ذلك إزالة املشاركني
من املجموعات وحظر األفراد إذا لزم األمر .إذا َل يتم تناول ذلك من قبل املسؤول ،فستمتد املسؤولية إىل
األعضاء أو املشاركني اآلخرين .يف املنصات العامة ،تقع املسؤولية عىل املؤهل والقادر ،إذا كان هناك يشء
بني املسلمني حيتاج إىل تصحيح .ليس من مسؤولية الفرد البحث عن الرشور لتصحيحها عىل هذه املنصات
نظرا لكميتها اهلائلة .يقع هذا ضمن اختصاص اهليئات واملنظامت الكربى .ومع ذلك ،إذا صادف
العامة ً
شخص قادر هذه االنتهاكات  ،فإنه يقع عىل عاتقه التصحيح بأفضل ما يف وسعه خاص ًة إذا كان األمر يتعلق
باملجتمع املسلم.

بشكل عام ،هذا اجلهد اجلامعي مرهون باملعرفة والقدرة .يف حني أن انتشار الرش يف العلن مدعاة للقلق وخطر
عىل اجلميع ،فإنه يوفر فرصة للمسلمني لنرش اخلري وتقديم خدمة جليلة للمجتمع العام .كام أتاحت وسائل
التواصل االجتامعي وصوالً وفرصة كبرية للدعوة والدعوة إىل اهلل (سبحانه وتعاىل) .يمكن أن يتخذ هذا
العديد من األشكال وجيب استخدامه ،بام يف ذلك االتصال بالعلامء وأصحاب املعرفة ،وبرامج الدعوة،
وإرسال رسائل التذكري املفيدة وإعادة توجيهها ،وإنشاء جمتمعات عرب اإلنرتنت من خالل منصات خمتلفة.
ويذكرنا النبي (ﷺ) بمسؤوليتنا املجتمعية يف تشجيع اخلري ومنع الرش يف املجتمع من حولنا" :مثل القائم عىل
حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا عىل سفينة ،فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،فكان
مروا عىل من فوقهم ،فقالوا  :لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا وَل نؤذ من
الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء ّ
فوقنا  ،فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا  ،وإن أخذوا عىل أيدُّيم نجوا ونجوا مجيعا" – البخاري
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 .3الفصل الثالث :المحظورات
ويتضمن هذا الفصل عدة مسائل من أمور حمظورة يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي

 3.1المسألة األولى :مسألة حكم نشر المعلومات الخاصة على وسائل
االتصال االجتماعي من غير إذن صاحبها
ال خيفى عىل كل مستخدم لوسائل االتصال االجتامعي سهوله احلصول عىل املعلومة وانتقاهلا ولكن عىل
املسلم أن يراعي حق اهلل سبحانه وتعاىل يف استخدام هذه املعلومات التي ال يرىض أصحاهبا انتشارها او
انتقاهلا إىل آخرين وهذا ما نسميه باملعلومات اخلاصة .فاملعلومات اخلاصة قد تكون معلومات يرصح أو
يلمح باهنا ارسار وقد تكون معلومات افيش هبا يف جمالس خاصة ألشخاص معينني أو حصل عليها بطريقة
خاصة َل تظهر للعامة وَل يذع هبا يف املال.
جاء يف قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي عام 1993م :الرس هو ما ُيفيض به اإلنسان إىل آخر ُمستكت ًام إياه
من قبل أو من بعد ،ويشمل ما حفت به قرائن دالة عىل طلب الكتامن إذا كان العرف يقيض بكتامنه ،كام يشمل
خصوصيات اإلنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.

احلاج  -رمحه اهلل  :-ينبغي أن يكون  -يعني الطبيب  -أمين ًا عىل أرسار املريض ،فال يطلع أحد ًا عىل
قال ابن
ّ
ما ذكره املريض؛ إذ إنه َل يأذن له يف اطالع غريه عىل ذلك.

قال ابن مفلح  -رمحه اهلل  :-كام حيرم حتدّ ثه  -يعني غاسل امليت  -وحتدّ ث طبيب وغريمها بعيب

فقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل إفشاء هذه األرسار واملعلومات اخلاصة من خيانة األمانة وحذره منها يف

َ َُ َ َ َ َُ َ َُ ُ ََ َ َ َ َُ ُ
الر ُسول َوَتونوا
كتابه العزيز فقال اهلل تعاىل (يف سورة األنفال) :يا أيها اَّليين آمنوا ال َتونوا اّلل و
َ َ ُ َْ َ َ َ
أ َمانات يك ْم َوأن ُت ْم ت ْعل ُمون آية 27

قال ابن كثري( :كانوا يسمعون من النبي ﷺ احلديث فيفشونه حتى يبلغ املرشكني) تفسري القرآن العظيم البن
كثري ص
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رس املسلمني .جامع البيان يف تفسري القرآن
قال بعضهم :نزلت يف منافق كتب إىل أيب سفيان يطلعه عىل ِّ
للطربي(ص )120/11ومعنى اآلية( :أي وال ختونوا أماناتكم فيام بني بعضكم وبعض ،من املعامالت
املالية وغريها ،حتى الشئون األدبية واالجتامعية ،فـإفشاء الرس خيانة حمرمة) .تفسري املراغي ألمحد مصطفى
املراغي (ص )139\9
فقد علم من هذه اآلية أن املقصود بخيانة األمانة هنا هو افشاء ما يكونوا رسا أو معلومات خاصة قد ييسء
انتقاهلا او انتشارها لصاحب هذه املعلومة.
أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم باألمانة والتي منها حفظ الرس ،وحذر من اخليانة والتي منها إفشاء الرس ،فعن
أنس ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال( :إذا حده ث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة) رواه
أمحد وحسنه األلباين ،وجاء يف عون املعبود" :ألن التفاته إعالم ملن حيدثه أنه خياف أن يسمع حديثه أحد وأنه
خصه رسه ،فكان االلتفات قائ ًام مقام :اكتم هذا عني ،أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة"
قد ه
قال املباركفوري يف عون املعبود شارحا له :إذا حدث الرجل أي عند أحد باحلديث أي الذي يريد إخفاءه ثم
التفت أي يمينا وشامال احتياطا فهي أي ذلك احلديث وأنت باعتبار خربه .وقيل ألن احلديث بمعنى احلكاية
أمانة أي عند من حدثه أي حكمه حكم األمانة فال جيوز إضاعتها بإشاعتها .قال ابن رسالن :ألن التفاته
إعالم ملن حيدثه أنه خياف أن يسمع حديثه أحد ،وأنه قد خصه رسه ،فكان االلتفات قائام مقام اكتم هذا عني
أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة .انتهى
حسنه األلباين
وقال رسول اهلل ﷺ( :ال يتجالس قوم إال باألمانة) ه

21

قال املناوي( :أي ال ينبغي إال ذلك ،فال ُّ
رس غريه 22انتهى
حيل ألحدهم أن يفيش ه
وقال املباركفوري يف حتفة األحوذي الباء يف قوله :املجالس باألمانة تتعلق بمحذوف والتقدير حتسن املجالس
أو حسن املجالس ورشفها بأمانة حارضُّيا عىل ما يقع فيها من قول وفعل ،فكأن املعنى ليكن صاحب
املجلس أمينا ملا يسمعه أو يراه.

 21صحيح الجامع 7604
 22فيض القدير/2263
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وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال( :حني تأيمت حفصة ،قال عمر :لقيت أبا بكر فقلت :إن شئت أنكحتك
حفصة بنت عمر ،فلبثت ليايل ثم خطبها رسول اهلل ﷺ ،فلقيني أبو بكر فقال :إنه َل يمنعني أن أرجع إليك
فيام عرضت ،إال أين قد علمت ه
رس رسول اهلل ﷺ ،ولو تركها
أن رسول اهلل ﷺ قد ذكرها ،فلم أكن ألفيش ه
لقبلتها) رواه البخاري ()5145
بالرغم من أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم َل خيرب أبا بكر رصاحة أن ذلك رسا فقد رأى أبو بكر أن كتامهنا
امانه وَل يقلها لعمر وهو من اقرب املقربني اىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وذلك لفهم وفقه أيب بكر بأن
هذه املعلومة وصلته من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف جملس خاص وهي معلومه خاصه مع أنه َل خيرب
بذلك رصاحة من النبي صىل اهلل عليه وسلم .فلذا ينبغي عىل املسلم ان حيافظ عىل كل يقال له أو يصل إليه
من خالل وسائل االتصال االجتامعي أو غريها من معلومات خاصة ال تعلم للعامة وال يمكن الوصول إليها
عن طريق املصادر واملواقع العامة فال ينرشها حتى وإن كان َل يقل له رصاحه اهنا رسا .ومما ال شك فيه أن
جرم هذه اخليانة يرتاوح بحسب ما يرتتب عىل إفشاء هذه املعلومة اخلاصة من رضر أو حرج ولكن كل
املعلومات اخلاصة هي امانه بام يف ذلك املعلومات الشخصية مثل العنوان أرقام اهلواتف عنوان العنوان
االلكرتوين وغري ذلك مما حصل عليه بطريقة شخصية وهو غري منشور يف املواقع العامة أو متداولة بني عامة
الناس وقد ال يرغب صاحبها يف نرشها  .فان التبس األمر عىل مستخدم ملعلومة فأقل الواجب ان يتاكد من
خصوصية هذه املعلومة من عدمها قبل نرشها
فاملعلومات اخلاصة قد يرصح أو يلمح هبا اهنا رسا او قد تكون خاصه مفهوما أو عرفا او ضمنا .هلذا يمكننا
أن نصنف املعلومات اخلاصة من حيث بلوغ املعلومة اىل ثالثة أقسام )1(:ما رصح به أنه رسا ( )2ما يفهم
وعرفا أو ضمنا أنه رسا ( )3ما حصل عليه بطريقة شخصية وَل يظهره صاحب املعلومة يف املجالس العامة
فهي غري معروفة يف املأل أو يف املصادر واملواقع العامة وقد يرتتب عىل افشائها رضر أو حرج لصاحب
املعلومه.
خالصة البحث فأما القسم األول والثاين من املعلومات اخلاصة فوجوب الكتامن فيه رصيح وأما القسم
الثالث فانه جيب عىل اإلنسان املسلم أن حيتاط لدينه وأمانته املكلف هبا من اهلل سبحانه وتعاىل يف ما حيصل
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عليه من معلومات وصلت إليه سواء حصل عليها بطريقة خاصة عن طريق نقاش فردي أو جمالس خاصة يف
وسائل االتصال االجتامعي حتى ان َل يكن عند اإلنسان يقني بأن نقلها أو انتشارها قد يسبب حرج أو رضر.
فعليه أن ال ينرش مثل هذه املعلومات حتى يتأكد من أهنا صاحلة للنرش من قبل صاحبها .فاألخذ باألحوط
يستلزم اعتبار أن كل ما يدار من معلومات يف وسائل االتصال االجتامعي بطريقة خاصة َل تذع للمال هي من
أمانة املجالس وال حيق نقلها إىل اآلخرين دون حتقق ألن ذلك قد يؤدي إىل خيانة األمانة ونكث للعهد
خالصا ،ومن
أربع من كن فيه كان مناف ًقا
ً
والعياذ باهلل فقد جاء عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال " ٌ :
ِ
خان ،وإذا حده َ
اؤمت ِ َن َ
النفاق حتى يدعَها :إذا ُ
كانت فيه َخ ْصل ٌة منهن كانت فيه َخ ْص َل ٌة من
كذب ،وإذا عاهدَ
ث َ
فجر " رواه البخاري
َدر ،وإذا
خاصم َ
َ
غ َ

 3.2المسألة الثانية :مسائل في العقوق وقطيعة الرحم في وسائل
االتصال االجتماعي
ّبر الوالدين كلمة جامعة لإلحسان إىل الوالدين وإرضائهام .جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ()63 / 8
"من معاين الرب يف اللغة :اخلري والفضل والصدق والطاعة والصالح .ويف االصطالح :يطلق يف األغلب عىل
اإلحسان بالقول اللني اللطيف الدال عىل الرفق واملحبة ،وجتنب غليظ القول املوجب للنفرة ،واقرتان ذلك
بالشفقة والعطف والتودد ،واإلحسان باملال وغريه من األفعال الصاحلات ".انتهى.

فحق الوالدين عظيم ،وبرمها من أوجب الواجبات .كام أن عقوقهام من أكرب الكبائر ،فلحذر من عقوق
الوالدين الن مكانة الوالدين وحقهام العظيم عىل األوالد .فلذا ه
حذرت تعاليم اإلسالم من عقوق الوالدين
أشده التحذير باعتباره من الكبائر ،وله عواقب خطرية عىل األبناء يف الدنيا واآلخرة ،وأن العاقني لوالدُّيم
يضيق عليهم يف رزقهم ،وال ينسأ هلم يف أجلهم ،وال تفتح أبواب السامء لعملهم
وعلو الصوت
عقوق الوالدين هو كل فعل أو قول يتأذى به الوالدان من ولدمها ،ويتمثل ذلك يف اهلجران
ّ
وعصياهنام ورضهبام ،وعدة أشكال أخرى من أنواع اإليذاء .ولعقوق الوالدين صور كثرية منها إبكاء
الوالدين وحتزينهام بالقول والفعل ،هنرمها وزجرمها ،ورفع الصوت عليهام ،أو التأفف من أوامرمها ،و
العبوس وتقطيب اجلبني أمامهام ،والنظر إليهام شزر ًا ،واألمر عليهام ،وعدم اإلصغاء حلديثهام ،وشتمهام ،و ذم
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عمر هدروج
د .إيهاب الشاعر

الوالدين أمام الناس ،وتشويه سمعتهام ،واملكوث طوي ً
ال خارج املنزل مع حاجة الوالدين وعدم إذهنام للولد
يف اخلروج ،ومتني موهتام  ،أو إيداعهام دور العجزة ،والبخل

عليهام واملنة وتعداد األيادي ."،

صور من العقوق يف وسائل التواصل االجتامعي
قاعدة عامة
كل اآلداب املنصوص عليها يف القرآن والسنة هلا نفس األحكام يف وسائل التواصل االجتامعي إذا أمكن
تطبيقها يف العاَل االفرتايض .فمثال حكم الرد عىل السالم (كام وضحنا يف رسالة مستقلة) واجب سواء كان
كتابة أو لفظا كام هو احلال يف حكم رد السالم مشافهة .وكذلك األعامل التي تأخذ نفس الغايات ولكنها قد
ختتلف يف الصور تاخذ نفس أحكام نظرياهتا يف العاَل االفرتايض كام هو يف وسائل التواصل االجتامعي.
فمثال اذا كان العبوس يف وجهي االب واالم هي من العقوق كذلك ارسال ما يوحي بالعبوس التذمر سواء
كان ذلك بالكتابة او بالصور يأخذ نفس احلكم .فلهذا كل ما ذكر سابقا من الرب ويمكن تطبيقه يف وسائل
االتصال االجتامعي هو ايضا من الرب .فمثال كثرة الرسائل والتلطف اخلطاب سواء كان بالكالم سواكن
بالكتابه او بالصور املعربه يقوهلا من الرب كام هو احلال التلطف يف الكالم املبارش واختيار الكلامت .وكذلك
كل عبارة مكتوبه ذا او حيزن منها الوالدين الوالدين سواء كان لطريقة الكتابة او االسلوب استخدام بعض
املقاطع أو الصور املعربة النفور او االستهزاء التذمر هي عقوق حاهلا كحال الكلامت النابية والعبارات
القاسية التي تأيت من الفم مبارشة  .هذه قاعده عامه جيب مراعاهتا يف مجيع األحوال فتغريالوسائل ال يربر
تغري األحكام إذا احتدت الغاليات .فاحلكم يدور مع العلة وجودا وعدما واحلكمة ضالة املؤمن يف كل
االحوال
وال يسوغ الشارع الكريم لالوالد ان يسيئوا اىل والدُّيم حتى وان اساء اليهم او ظلموهم جاء يف الفتوى
التالية  23ا
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ،أما بعـد

:

 23اسالم ويب رقم الفتوى69070
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َ َ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ
فال جيوز لك أن تيسء األدب إليه وال أن تظهر له اجلفاء؛ فقد قال تعاىل :فَل تقل لهمآ أ ٍف وال تنهرهما وقل
َّ ُ َ َ ْ ً
َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُّ
الر ْ َ
حةي َوقُل َّرب ْ
ار َحْ ُه َما َك َما َر َّب َياِن َصغ ً
ال َكر ً
اَّلل م َين َّ
يْيا
اح
ن
ج
ا
م
ه
ل
يض
ف
اخ
و
*
ا
يم
لهما قو
ي
ي
ي
ي
{اإلرساء .}24 ،23:ومن ذلك اإلعراض عنه وعدم احلديث معه ،فكل ذلك من قطيعته املحرمة رشعًا؛
َ َََْ ُ َ َ َََ ُ َ ُ َ َ ْ
َ
َ َّ َ ُ ُ َ َ
وصل َويُفس ُيدون يِف
يين يَنقضون ع ْه َد اّللي مين َب ْع يد مييثاقيهي ويقطعون مآ أمر اّلل بيهي أن ي
كام قال تعاىل :واَّل
َْ َُْ َ
وء َّ
ك ل َ ُه ُم اللَّ ْع َن ُة َول َ ُه ْم ُس ُ
ادلاري {الرعد.}25:
األر يض أولئ ي
مقرصا
ولكن إذا قرص هو يف الواجب عليه فال يبيح ذلك قطيعته وعقوقه أو إساءة األدب عليه ،وربام كنت
ً
يف حقه بعيدً ا عنه فرصفه ذلك عنك إىل أخيك .فعليك أن جتتهد يف بره واإلحسان إليه وإن أساء إليك ،فإن
حقه عليك عظيم .وانظر الفتوى رقم: 16632.

من العقوق عدم الرد عىل االبوين او هجرهم اقفال استقبال االتصال منهم ما يف وسائل االتصال االجتامعي
أوضح عضو هيئة كبار العلامء الشيخ سعد اخلثالن ،رد ًا عىل استفسار أحد األشخاص ،مدى اعتبار عدم الرد
عىل اتصال الوالدين عقوق ًا ،حينام يكون الشخص يف اجتامع ما أو يقرأ القرآن
وقال الشيخ اخلثالن يف لقاء بربنامج "فتاوى" عىل قناة "املجد" ،إن عدم الرد عىل الوالدين بحجة قراءة
القرآن يعترب من العقوق ،خاصة إذا كان األمر رضوري ًا ،مشري ًا إىل أن قراءة القرآن تعترب نافلة ويمكنه
االستئذان من احللقة والرد عىل االتصال.

ولفت إىل أن الشخص يمكنه إرسال رسالة إىل املتصل بأنه سيكلمه يف وقت الحق ،إذا كان األمر غري
رضوري ،لكن يف مجيع األحوال جيب عليه الرد عىل والديه وعدم جتاهلهام .انتهى
فإن كان ذلك يف عدم الرد فكيف يكون احلال عند اقفال االستقبال او جتاهل رسائلهم وعدم الرد عليها
لفرته طويله فإن ذلك والعياذ باهلل من أشد العقوق
من العقوق استخدام كلامت أو صور عند التخاطب يف وسائل التواصل االجتامعي مما قد يشعر الوالدين
بالسخرية واالستهزاء
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ومن العقوق الذي انترش يف اآلونة األخرية ظاهرة االستهزاء والسخرية والتهكم بالوالدين عرب وسائل
التواصل االجتامعي ،ويتم تداول املقاطع بني الناس إلضحاكهم عىل حساب الوالدين من خالل تصويرهم
يف مقاطع مضحكة بعد انتهاز غفلتهم وعوراهتم يف جلسة ،أو حديث ،أو لبس خاص يلبسه يف البيت أو غريه
خصوصيات معيشتهم وطباعهم ،وجعلهم حم ً
ال للسخرية والضحك والتهريج ومصدر ًا للفكاهة بغرض
اكثر املتابعني ،واللهث وراء الشهرة عىل حساب قلة الدين وقلة االدب .وقد اشار بعض الباحثني أن % 90
من ضحايا عقوق الوالدين من اآلباء يف حني متثل قضايا العقوق ضد األمهات  %10انتهى
اخلالصة
عقوق الوالدين أمر خطري ومن كبائر الذنوب وجيلب سخط اهلل يف الدنيا واالخره .فقد ثبت عن النبي ﷺ
أنه قال :أال ُأنبئكم بأكرب الكبائر؟ قلنا :بىل يا رسول اهلل ،قال :اإلرشاك باهلل ،ثم قال :وعقوق الوالدين،
الرشك ،ثم قال :وشهادة الزور ،فالعقوق للوالدين (اوألحدمها) من أقبح الكبائر .وكل عمل
فجعله ييل ّ
يسمى عقوقا يف الواقع العميل يسمى عقوقا يف وسائل التواصل االجتامعي .فكثريا من األعامل التي قد يغفل
عنها البعض يف وسائل التواصل االجتامعي كإرسال بعض الصور وبعض املقاطع التي تيسء اليهم جترح
مشاعرهم أو حتزن الوالدين هي من العقوق .وكذلك بعض أعامل العقوق التي ال يتسنى عملها إال يف
وسائل االتصال االجتامعي كإقفال اجلوال عىل احد الوالدين او تصويرمها يف وضع ال يليق ونرشه وغري
ذلك من األمور التي يكون فيها قطيعة أو صد أو استهزاء.
وهذه االحكام واالداب كذلك متحققة بنفس الصورة يف العالقات مع األرحام يف وسائل االتصال
االجتامعي بام يف ذلك من وجوب التواصل معهم واإلحسان إليهم وحرمه قطيعتهم إمهال الرد عليهم او
اقفال اهلاتف املحمول جتاههم .فلقد وعد اهلل ورسوله واصل الرحم بالفضل العظيم ،واألجر الكبري،
ِ
يض اهللهُ َعنْها
والثواب اجلزيل ،وتوعد قاطع الرحم العقاب يف الدنيا واالخره ومن ذلك ما جاء عن عائشة َر َ
اهنا قالت :قال رسول اهلله ﷺ" :الرحم معلقة بالعرش تقول :من وصلني وصله اهلله ،ومن قطعني قطعه اهلل"
متفق َع َل ْي ِه .فاهلل -جل وعال -يصل من وصل رمحه ،ويقطع من قطع رمحه ،واخلطر عظيم ،يقول النبي ﷺ:
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"ال يدخل اجلنة قاطع" َق َال سفيان يف روايته :يعني :قاطِع ِ
رحم متفق َع َل ْي ِه .والقطيعة تكون باإلعراض،
َْ
وعدم املباالة ،وعدم الصلة بالكالم الطيب وباملال اذا احتاج إىل زيادة باملواساة أو من غريها.
فعىل املسلم أن يراعي حق اهلل سبحانه وتعاىل يف والديه ارحامه يف كل وقت خصوصا عند استخدام هذه
التقنيات حتى يكون من األبرار الذين ينعم اهلل عليهم بصدق املرام وروان اجلنان ونور القلب وحنني الروح
اىل جنات النعيم .فاملوفق من يوفقه اهلل إىل طاعته وطاعة والديه وصلة رمحه واهلل املستعان.

 3.3المسألة الثالثة :الغيبة والقذف والحكاية
ذنوب اللسان فئة خطرية من الذنوب التي يتم التغايض عنها وخاصة عرب اإلنرتنت .هذه خطايا ترتجم إىل
خطايا لوحة املفاتيح ،حتى لو َل يتم نطقها .الغيبة واالفرتاء ورواية القصص كلها منذ أن حددها النبي صىل
اهلل عليه وسلم وحذرنا منها .قال النبي (صىل اهلل عليه وسلم) ألصحابه :أتدرون ما الغيبة؟ قالوا :اهلل
ورسوله أعلم ،قال :ذكرك أخاك بام يكره .قيل أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال :إن كان فيه ما تقول،
فقد اغتبته ،وإن َل يكن فيه فقد هبته  -رواه مسلم
وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم :ال يدخل اجلنة قتات  -متفق عليه
هذه خطايا يمكن أن يكون هلا عواقب وخيمة ،ولكن غالبا ما يتم التقليل من شأهنا .عن النبي صىل اهلل عليه
مر النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل قربين ،فقال :هإهنام ليعذبان ،وما يعذبان يف كبريُ ،ث هم قال :بىل ،أ هما
وسلم ه
ِ
يمة ،وأما اآلخر :فكان ال يسترت من بوله  -متفق عليه
أحدمها :فكان يسعى بالنهم َ
فكان مهام جدا عىل املؤمن أن يكون عىل دراية هبذه الفئة من الذنوب عىل وسائل التواصل االجتامعي وعىل
اإلنرتنت ،وأن يتعرف عليها ،وأن يتجنب املشاركة فيها ،ولكن يمكن أن يكون هلا عواقب وخيمة يف الدنيا
واآلخرة
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال”:أتدرون من املفلس؟" قالوا :املفلس فينا
من ال درهم له وال متاع فقال" :إن املفلس من أمتي يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ،ويأيت قد شتم هذا،
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وقذف هذا وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،ورضب هذا ،فيعطى هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن
فنيت حسناته قبل أن يقيض ما عليه ،أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ،ثم طرح يف النار (رواه مسلم)

 3.4المسألة الرابعة :الكالم والسلوكيات المتبذلة والفاحشة
املؤمن هو الذي يتجنب البذيئة والفاحشة يف الكالم والسلوك .خيربنا النبي (صىل اهلل عليه وسلم) :إن اهلل ال
حيب الفحش وال التفحش  -مسلم
فإن اهللهَ تعاىل لي ِ
ِ ِ
ِ ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلم :ما يش ٌء ُ
حسن ،ه
بغ ُض
ُ
أثقل يف ميزان املؤم ِن يو َم القيامة من ُخ ُلق َ
َ
الفاحش ال َبذيء

24

َ

يف ضوء هذه الروايات وغريها ،جيب عىل املؤمن جتنب كل ما فيه فساد أثناء االتصال باإلنرتنت ،ولذلك
جيب عليه أن يظل يق ًظا يف تفاعله وانخراطه مع اآلخرين ،وهذا ما يتم التأكيد عليه بشكل أكرب يف التواصل
مع أفراد اجلنس اآلخر .وكذلك يف اخلالفات مع اآلخرين

 3.5المسألة الخامسة :الكالم بغير علم
من سامت التواصل االجتامعي اهنا اعطت الفرصة ألي أحد ولكل أحد أن يتكلم يف أي شىء وكل شىء.
وهذا يشمل التحدث عن القضايا واملسائل التي قد ال يكون الشخص مؤه ً
قادرا عىل مناقشتها .وقد
ال أو ً
هنى اهلل تعاىل عن هذا املؤمن بقوله تعاىل :ال تقف ما ليس لك به علم إن السمع وابلْص والفؤاد لك أوئلك
َكن عنه مسئوال (اإلرساء)36:
جسيام وقد تكون العواقب وخيمة
عندما يمتد هذا إىل الدين ،يمكن أن يكون الرضر
ً

.

يقول تعاىل:
َّ َ َ ْ ُ َ ْ
ُ ْ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
نل
ي
م
ل
ا
م
اّلل
ب
وا
ك
ْش
ي
ي
قل إينما حرم ر يّب الفواحيش ما ظهر مينها وما بطن و ي
ي
ْي اِل يق وأن ت ي
اْلثم وابلْغ بيغ ي
َ َ َ
ْ ً َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
بيهي ُسل َطانا َوأن تقولوا لَع اّللي َما ال ت ْعل ُمون (األعرافَ )33 :ن
 24صححه األلبان ف صحيح ر
التمذي: 2002
ي ي
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ويعلق ابن القيم عىل هذه اآلية فيقول :ثم ر هبع بام هو أشدُّ حتري ًام من ذلك كله وهو القول عليه بغري علم،
وهذا َي ُعم القول عليه -سبحانه -بال علم يف أسامئه وصفاته وأفعاله ويف دينه ورشعه

25

لذلك من الرضوري أن يدرك املسلم حدودهم عندما يتعلق األمر بالتحدث ونرش األمور املتعلقة بدين اهلل.
جيب عىل املرء أن يتأكد من أن ما يقوله أو يشاركه أو يعيد توجيهه حقيقي ودقيق وال خياف أو خيجل من
التزام الصمت ،وقول ال ادري او ال اعلم ،أو حييلوا األمور إىل املؤهلني والقادرين عىل معاجلتها

25

.

العالمي البن القيم الجوزي 38/1
الموقعي عن رب
إعالم
ر
ر
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 .4شكر وتقدير
نشكر ونقدر كل من ساهم يف هذا البحث بالتأييد واملشاركة ،خصوصا األخ األستاذ مصطفى صديقي الذي
بذل جهدا كبريا ووقتا طويال يف مراجعة هذا البحث وتعديله وتصحيحه فنسأل اهلل تعاىل له األجر والثواب
ونشكره جزيل الشكر.
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 جريمة كربى حرمتها كل الرشائع واألديان..عقوق الوالدين
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