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ولد عمر هدروج ف مدينة كاالمازو بوالية ميشيغان ونشأ ف شيكاغو .التحق بمدرسة التأسيس اإلسالمية ف فيال بارك ثم خترج من جامعة
البينديكتني عىل مسار الدراسات الطبية .أثناء وجوده ف املدرسة الثانوية واجلامعة ،أتيحت له الفرصة لدراسة العلوم اإلسالمية حتت
إرشاف علامء حمليني خمتلفني .أثناء وجوده ف الكلية ،تم قبول عمر كطالب مبتعث ف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .حصل عىل شهادة
ف اللغة العربية ودرجة البكالوريوس من كلية الرشيعة ،وخترج بأعىل مرتبة الرشف من كلية الرشيعة اإلسالمية .أثناء وجوده ف املدينة
دروسا ف املسجد النبوي الرشيف لدراسة العلوم اإلسالمية املختلفة .عاد إىل شيكاغو حيث يقيم مع عائلته .يشغل
أيضا
املنورة ،حرض ً
ً
حاليًا منصب مدير التعليم ف املركز اإلسالمي ف نابرفيل ،وهو مدرس ف معهد املغرب.

"األراء يف هذا البحث تعرب عن رأي الباحث وليس بالرضورة عن رأي أجما"
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 .1مقدمة
أنعم اهلل سبحانه وتعاىل عىل خلقه بنعمه الكثرية التي ال تعد وال حتىص .فلو قىض اإلنسان كل وجوده يف عد هذه النعم،
َّ َ ُ
فإنه يستنفد حياته قبل أن حيصيها .فإن اهلل سبحانه سخر هذا الكون كله يف خدمة ومنفعة خلقهَ " .و َسخ َر لكم َّما ىِف
أَ
َ ٰ َ َ َ َ ٰ ٍۢ َ
َ ً أ َّ
َ َّ َ
َّ َ
ت ل ىق أو ٍۢم َي َتفك ُرون " .)45:13( .ومن أعظم النعم يف عرصنا
ىيعا مىن ُه ۚ إىن ىِف ذل ىك لـايـ
ت َو َما ىِف ٱْل أر ىض َج
ٱلس َم ٰـو ٰ ى
فرصا فريدة لتحقيق هدفنا وهو استخالفنا يف هذا الكون هو ما ننعم به من تقدم تقني يف العرص
احلارض التي توفر لنا ً
احلديث .وكام هو احلال مع أي نعمة ،إذا مل يتم استخدامها بشكل قويم وحكيم يمكن أن تتحول إىل نقمة ورش .إن
ظهور وسائل التواصل االجتامعي ومنصاهتا املختلفة هو خري مثال عىل ذلك .ساعدت وسائل التواصل االجتامعي
البرشية عىل االتصال وتبادل املعلومات مع أفراد أو جمموعات يف مجيع أنحاء العامل وبشكل فوري وتفاعيل .وملا كان هذا
االنفتاح غري مضبوطا بأحكام الرشيعة والضمري اإلنساين فهو كام يفتح أبوابا للخري يرتك أبوابا الرش مفتوحة عىل
مرصاعيها مما قد جتلب لنا الكثري من املفاسد عىل األفراد واألرس واملجتمعات .فمن األمهية بمكان فهم دور وتأثري هذه
التقنية التي استحوذت عىل العامل كله والقدرة عىل استخدامها كأداة للخري واملنفعة ،مع منع أو تقليل جوانبها الضارة ما
أمكن ذلك
هتدف هذه الورقة إىل مناقشة حكم الرشيعة اإلسالمية يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي ومنصاهتا التي ختتلط
فيها املواد املرشوعة واملحظورة .تستند هذه الدراسة إىل املبادئ املوجودة يف نصوص القرآن والسنة والفهم التقني الدقيق
إلمكانيات ووظائف وسائل التواصل االجتامعي .إىل جانب التأكيد عىل أمهية االستخدام الصحيح لوسائل التواصل
االجتامعي وف ًقا لإلرشادات املنصوص عليها .سوف يتضح أن وسائل التواصل االجتامعي ،عندما يتم تنظيمها
وتطبيقها بشكل صحيح ،هي من نعمة اهلل التي يمكن أن تكون أداة قوية يف حتقيق هدفنا والدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
ويتضمن هذا البحث عدة فصول ،منها تعريف وتصنيف منصات وسائل التواصل االجتامعي ،وأثر التعامل مع
الوسائل التواصل االجتامعي عىل الفرد واملجتمع ،قواعد ومبادئ يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،وأحكام
استخدام وسائل التواصل االجتامعي بحسب تصنيفها .وقد ذيلنا هذا البحث بفصل خاص يستعرض وظائف التحكم
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العديدة لوسائل التواصل االجتامعي .نسأل اهلل تعاىل أن يكون هذا البحث موقظا للضامئر وحمفزا للهمم حتى تعم
الفائدة لألمة االسالمية باستخدام التقنية احلديثة

 .2أهمية وتأثير وسائل التواصل االجتماعي
مع االنتشار اهلائل لوسائل التواصل االجتامعي واستخداماهتا عىل نطاق واسع ،أصبحت وسائل التواصل االجتامعي
شيئًا معرو ًفا لدى معظم الناس يف مجيع أنحاء العامل ،وليست بحاجة إىل تعريف رسمي .ومع ذلك ،من أجل حتديد معيار
ما تتم مناقشته ،يتم تعريف وسائل التواصل االجتامعي عىل أهنا أشكال من االتصال اإللكرتوين (مثل مواقع الويب
اخلاصة بالشبكات االجتامعية واملدونات الصغرية) ،التي ينشئ املستخدمون من خالهلا جمتمعات عرب اإلنرتنت ملشاركة
املعلومات واألفكار والرسائل الشخصية واملحتويات األخرى (مثل مقاطع الفيديو)] قاموس مرييام ويبسرتز

.

عرف موقع الشبكات االجتامعية عىل أنه منصة اتصاالت شبكية حيث يكون للمشاركني التايل:
[وبشكل أكثر حتديدً اُ ،ي َّ
 )1ملفات تعريف فريدة من نوعها تتكون من حمتوى يوفره املستخدم أو حمتوى مقدم من مستخدمني آخرين أو بيانات
عىل مستوى النظام؛  ) 2يمكنهم التعبري علنًا عن روابط يمكن لآلخرين مشاهدهتا والتعامل معها  )3يمكن أن
تستهلك ،أو تنتج أو تتفاعل مع تدفقات املحتوى الذي أنشأه املستخدمون ،والتي توفرها اتصاالهتم عىل املوقع.1يمكن
تلخيص هذه التعريفات يف فكرة أن وسائل التواصل االجتامعي تسمح بإنشاء وتبادل املحتوى الذي ينشئه املستخدم
ُيظهر إحصائيات البحث الرقمي أن هناك  4.65مليار مستخدم لوسائل التواصل االجتامعي حول العامل يف أبريل
 ،2022أي ما يعادل  ٪58.7من إمجايل سكان العامل  2.يف الواليات املتحدة عىل وجه التحديد ما يقرب من سبعة
من كل عرشة أمريكيني إهنم يستخدمون نوعًا من مواقع التواصل االجتامعي  -وهي حصة ظلت مستقرة نسب ًيا عىل
مدى السنوات اخلمس املاضية

3

.

أيضا أن مستخدم الوسائط االجتامعية النموذجي يستخدم ،أو
هناك بيانات تُظهر ً

1 Ellison and Boyd, 2013
2 Kepios 2022
3 Pew Research 2021
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يزور بنشاط ما متوسطه  7.4منصات اجتامعية خمتلفة كل شهر ،ويقيض ما يقرب من ساعتني ونصف الساعة يوم ًيا
باستخدام وسائل التواصل االجتامعي.4ي
ي وضح هذا مدى استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف عامل اليوم ،والذي العامل اإلسالمي ليس بمنأى عنه يف مجيع
دول العامل اإلسالمي ،مثل مرص ولبنان وقطر واململكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية املتحدة .فإن
استخدام منصات وسائل التواصل االجتامعي متوفر ألكثر من  ٪80من السكان يف هذه الدول .تشري أبحاث فيسبوك
إىل أن عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي يف اململكة العربية السعودية يبلغ  27مليونًا من إمجايل عدد السكان
البالغ  35.08مليونًا

)2021

تقرير بيانات اململكة العربية

السعودية(.

5

يعتمد  ٪75من شباب الرشق األوسط

الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و 24عا ًما عىل وسائل التواصل االجتامعي كمصدر لألخبار واملعلومات

 2.1أنواع وفئات وسائل التواصل االجتماعي
ح ني أن هناك املئات ،إن مل يكن اآلالف ،من منصات التواصل االجتامعي ،هناك ست منصات وسائل اجتامعية يدعي
كل منها أنه حيصل عىل أكثر من مليار مستخدم نشط شهر ًيا .إىل جانب ذلك ،هناك  17منصة وسائط اجتامعية لدهيا ما
ال يقل عن  300مليون مستخدم نشط يف يناير
اليوم فيسبوك و واتساب و يوتيوب وانستغرام

2022

)تقرير البيانات. (6وتشمل هذه املواقع األكثر شهرة وشعبية

.

أيضا تتداخل مع بعضها يف وظائف وأغراض متعددة .فبعض
بالرغم ان العديد من هذه املنصات هلا جماالت حمددة ،فاهنا ً
االستخدامات األكثر شيوعًا هلذه األنظم ة األساسية هي نرش الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها ،ومراسلة األصدقاء
والعائلة ،ومواكبة األخبار واألحداث اجلارية ،ومتابعة العالمات التجارية واملنتجات والبحث عنها ،والبحث عن
حمتوى ترفيهي .يتم عرض االستخدامات الرئيسية لبعض أشهر منصات التواصل االجتامعي.7ا

4 Global Web Index
5 Data Reportal Saudi Arabia 2021
6 Data Reportal
7 GlobalWebIndex 2021
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إن وس ائل التواصل االجتامعي هلا تأثري هائل عىل العنرص االجتامعي يف املجتمع من بني  ٪86من األمريكيني الذين
يستخدمون األجهزة الرقمية املحموله للحصول عىل األخبار ،يتلقى أكثر من النصف ( )٪53أخبارهم عرب وسائل
التواصل .االجتامعي

8

.

يوضح هذا مدى امهيه وسائل االتصال االجتامعي كمصدر للمعلومات وتاثريها عىل النظره

العامليه لالحداث .ومع األسف فان هذا استخدام ال يأيت دون آثار سلبية عىل املستخدمني .ربطت دراسة بريطانية
أجريت عام  2018بني استخدام وسائل التواصل االجتامعي وانخفاض النوم وتعطيله أو تأخره ،وهو ما يرتبط
باالكتئاب وفقدان الذاكرة وضعف األداء األكاديمي.

وحيث أن منصات وسائل التواصل االجتامعي كثريه ومتنوعة وتتطور باستمرار فعوضا عيل ان نتحدث عن منصات
حمددة ،يكون من األكثر فعالية مناقشة املبادئ الرشعية والتوجيهية واملبادئ العامة املتعلقة باستخدام وسائل التواصل
االجتامعي والتي يمكن تطبيقها عىل مجيع منصات وسائل التواصل االجتامعي بشكل عام يمكن تطبيقها عىل مجيع
منصات وسائل التواصل االجتامعي بشكل عام

 .3تأثير وسائل التواصل االجتماعي على الشباب
ح ني أن وسائل التواصل االجتامعي هلا تأثري عميق عىل مجيع مستويات املجتمع ،فإن التأثري عىل األطفال والشباب هو
األكثر وضوحا واجلدير بالدراسة .أظهرت الدراسات أن  ٪95من املراهقني الذين ترتاوح أعامرهم بني  13و18
عا ًما يمكنهم الوصول إىل هاتف ذكي . 9يف عام  ،2018أفاد  ٪45من املراهقني األمريكيني أهنم متصلون باإلنرتنت
بشكل شبه دائم

10

.

يف حني أن هناك بالتأكيد العديد من الفوائد يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي هلذه الفئة

أيضا الكثري من املخاطر امللموسة واملحتملة .يتضمن ذلك سهولة الوصول إىل املواد الفاسده،
العمرية ،إال أن هناك ً
املفسده للدين واالخالق وتنميه حب الرصاع والتنمر عرب اإلنرتنت .وكذلك زيادة تأثري األقران عرب اإلنرتنت ،حيث
خطريا عىل
يمكن للشباب الوصول إىل جمموعة واسعة من األشخاص باإلضافة إىل املحتوى الذي حيتمل أن يكون
ً

8 Pew Research 2021
9 Pew Research 2018
10 Anderson 2018
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العقيدة واألخالق والسلوك .فإن جمرد التعرض للسلوكيات املنحرفة وكثرة مشاهدهتا تشجع عىل االنخراط فيها .عىل
كبريا من هؤالء املراهقني الذين شاركوا يف إيذاء النفس وحاولوا االنتحار
سبيل املثال ،فإن أظهرت الدراسات أن عد ًدا ً
قد شاهدوا مواد مماثلة عىل وسائل التواصل االجتامعي يف الوقت ذاته تقري ًبا

11

.

كام تم ربط املقارنة االجتامعية عىل

وسائل التواصل االجتامعي بارتفاع خماطر اإلصابة باالكتئاب .فقد اشارت العديد من االبحاث ان البنات املراهقات
اللوايت يستخدمن وسائل االتصال االجتامعي مثل انستغرام بشكل كبري معرضن لالبتزاز االجتامعي وذلك عن طريق
عرض صورهم بشكل مدمن للفت االنتباه ومجع اكثر عدد من املتابعني او املعجبني
وكذلك من ارضار كثره استخدام وسائل التواصل االجتامعي عىل فئه الشباب ما يسمى بظاهره النزوح يف السلوك ،
حيث يتم تدرجييا استبدال األنشطة الدينيه واحلياتيه املهمة األخرى باستخدام وسائل التواصل االجتامعي .وايضا هلا
عواقب سلبية مثل التأثري السلبي عىل جودة النوم ،والكسل ،وإمهال االلتزامات واملسؤوليات

12

.

كل هذه املخاطر

املحتملة عيل السلوك تتزايد بالنسبة للشباب املسلم مما قد يؤدي اىل امهال يف الواجبات الرشعيه مثل تأخري الصلوات
عن وقتها وزياره االرحام وغري ذلك فقد اظهرت بعض البحوث احلديثه ان هناك عالقه مطرده بني كميه الوقت املبذول
يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي وزياده حاله االكتئاب والقلق والتوتر .فاالعتامد الكبري عىل وسائل التواصل
االجتامعي قد ينشئ جمتمع غري صحي متصل شبكيا ولكنه منفصل عاطفي ًا .وهذا بدوره هيدد تكوين العقيدة واهلوية
اإلسالمية القويمة .فاإلسالم يشجع عىل احلضور والتفاعل اجلسدي يف األعامل واملهام االجتامعية ،مثل حتية بعضنا
البعض ،وزيارة املرىض ،واالهتامم بالضعفاء .ويرجع ذلك إىل أمهية التأثري العاطفي والروحي العميق عىل العالقات
الفردية واملجتمعية ،والتي ال تكون إال بالتفاعل الشخيص .لذلك كان من الواجب عىل كل عائله مسلمه ان تفرض
التوجهات واملبادئ املناسبة الستخدام وسائل التواصل االجتامعي ليس فقط بني األطفال ،ولكن بني األرسة بأكملها.
يكون ذلك اوال من خالل تقييد املحتوى وتصفية معلومات كلام ي كان ذلك ممكنًا .باإلضافة إىل مراقبة استخدام
الوسائط االجتامعية وتفاعالت األطفال .وهلذا تقع املسؤولية عىل عاتق اآلباء واألمهات يف تقييد الوصول إىل املنصات

11 Nesi 2020
12 Nesi 2020
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التي تنتهك الرشيعة بصورة مبارشة  ،ومراقبة وتقييد اتصاالت األوالد وخصوصا القرص منهم ،ووضع حدود يومية
ملقدار وأنواع االستخدام

 .4أصول وقواعد في حكم وسائل التواصل االجتماعي
إ ن الفهم الصحيح ألي نازلة رشط يف احلكم عليها (فاحلكم عىل اليشء فرع من تصوره) .فمن خالل التعريف والفهم
لوسائل اإلعالم االجتامعية ،يتضح أن استخدام وسائل االتصال االجتامعي هي من األمور الدنيوية املحضة وليست
من األمور التعبدية .ولذا فإن األصيل يف حكم استخدامها هو اجلواز (ألن األصل يف األشياء احلل) ما مل تتعارض مع
أمر رشعي .قال اهلل تعاىل( )2:29( :هو اذلي خلق لكم ما ِف اْلرض َجيعا) .وقد يعد أحيانا استخدامها من
الواجبات ،أو عىل األقل املندوبات ملا توفره وسائل التواصل االجتامعي من فرص الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ونرش العقيدة والفكر اإلسالمي الصحيح والبحث عن املعرفة والتواصل مع العلامء واملسلمني يف مجيع أنحاء
العامل ،وتسهيل األعامل اخلريية ،والوعي بقضايا املسلمني وتعزيز العدالة االجتامعية واملحافظة عىل الروابط األرسية
أيضا ألي مستخدم لوسائل التواصل
وأوارص الوحدة واألخوة وتقويتها .ولكن يف نفس الوقت كان من الواضح ً
االجتامعي أهنا حتتوي عىل العديد من املواد املرفوضة رشعا ،وأهنا تسهل الوصول إىل األفكار والسلوك املخالفة
للرشيعة .فمن الواجب معرفته اوال أن أحكام اهلل -سبحانه وتعاىل -مرتبطه الغايات وال تتبدل اوال تتغري بمجرد تغيري
الوسائل .فام جعله اهلل -سبحانه وتعاىل -حراما يف حياتنا العادية (العامل احلقيقي) جيب أن يعترب حراما يف العامل
االفرتايض ان وجدت علته وأسبابه ،بنا ًء عىل مبدأ القياس العقيل حيث أن كال الواقعني متكافئان من حيث الواقع
العميل .فاحلكم يدور مع العلة وجودا وعدما .وبناء عىل ما توفره وسائل التواصل االجتامعي من سهولة التوصل يف
بعض األحيان اىل مواد غري رشعيه قد تؤدي إىل تشويش الفكر وتشويه العقيدة وانحراف السلوك ،فإن خماطرها قد
تفوق منافعها .ومن ه ذه املخاطر واألرضار الرشعية عىل سبيل املثال ال احلرص هو الصور ومقاطع الفيديو غري الالئقة
واخلليعة ،واللغة املبتذلة والبذيئة ،واملوسيقى ،والتشجيع عىل استهالك الكحول وتعاطي املخدرات ،واملواد املعادية
لإلسالم ،واإلعالنات والتسويق التي تشجع احلارم بشكل عام ،واملعتقدات واأليديولوجيات املنحرفة ،والرتويج
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لنمط حياة جمتمع الشواذ جنسيا ،وإثارة الشكوك يف العقائد واملبادئ ،ونرش الشائعات واالهتامات الكاذبة ،وترسيب
املعلومات احلساسة وفضح اخلصوصية الفردية واالجتامعية والسامح ملن ليس لدهيم مؤهالت أو مصداقية لتمثيل
اإلسالم وتعليمه .فلكي نستفيد من يف وسائل التواصل االجتامعي جيب أوال احلد من أرضارها للوصول إىل حكم
رشعي صحيح ومتوازن يلزم استخدام املبادئ والقواعد الفقهية مع الفهم الدقيق لكيفية عمل منصات التواصل
االجتامعي .بام أن وسائل التواصل االجتامعي تعترب من النوازل احلديثة ،والتي حتتوي عىل فوائد ومضار ،فإن حتديد
حكم استخدامها مرتبط بالغرض من استخدامها ،وما يتبعه ويؤدي إليه من نتائج .ويستند هذا إىل قاعدتني عظيمتني
من قواعد والفقه اإلسالمي .األوىل هي األمور بمقاصدها أو الوسائل هلا حكم املقاصد فاألمور بمقاصدها أحد أهم
قواعد الفقه األساسية ،واألمور بمعنى :األحكام الرشعية العملية املتعلقة باملكلف ،ومعنى هذه القاعدة :أن األحكام
الرشعية تتعلق بمقاصدها ،من حيث الصحة والبطالن التحليل والتحريم .فالذي يستخدم وسائل االتصال االجتامعي
لغرض الوصول إىل حمرم كالنظر إىل صور خليعة أو اإليقاع بني الناس أو نرش الشائعات أو غري ذلك من األعامل
املحرمة ،فإن استخدامه هلذه الوسائل كان حمرما .فهذه القاعدة اجلليلة توجب عىل كل مسلم أوال أن يراقب نيته ،ويقوم
قصده حتى يكون عىل رشع اهلل دائام مأجورا او عىل األقل مباحا .فهذه القاعدة جديرة بالتعليم والرتبية ،لكي ينشئ هذا
اجليل عىل خلق املراقبة الذاتية والتي هي من أعامل القلوب الالزمة للتحصني من االنحراف يف هذا الزمن العصيب
واهلل املستعان
وأما القاعدة الثانية فهي قاعدة النظر يف املآالت .واملراد باملآالت هنا ما يرتتب عىل الفعل بعد وقوعه ،واملراد بالنظر يف
حكام
املآالت :مالحظة ما يرجع إليه الفعل بعد وقوعه ،وما يرتتب عليه ،وآثاره الناجتة منه ،فيأخذ الفعل هبذا النظر ً
معترب مقصود
يتفق مع ما يرجع إليه ويؤول إليه ذلك الفعل ،سواء قصده الفاعل أم ال. 13فإ ًذا النظر يف مآالت األفعال َ ٌ
رشعًا ،سواء كانت هذه األفعال مأذونًا فيها رشعًا أو منه ًّيا عنها .فقد يكون فقد يكون الفعل يف االصل مرشوعا أو
مباحا ملصلحة فيه ،ولكنه باعتبار ما يؤول إليه ذلك الفعل من مفاسد فقد يكون ممنوع .إذ أن النظر إىل أصل الفعل فقط
يف احلكم قد يكون تعجال ألن هذا الفعل قد يؤدي إىل مفسدة مساوية ،أو زائدة عىل املصلحة التي رأيت فيه يف بادئ

 13أصول الفقه ألب زهرة ( )228نظرية المقاصد عن الشاطب ( )381قاعدة سد الذرائع وأثرها ف الفقه اإلسالم
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األمر .فالكثري من هذه املنصات يف وسائل التواصل االجتامعي الذي اختلط فيها احلابل بالنابل قد يكون منشئ
استخدامها حالال ،لكن رسعان ما يطغى احلرام ،ويطم حتى يكون أثره عىل املستخدم أكرب من الفائدة املرجوة فيه واهلل
املستعان .والرشيعة مبنية عىل االجتهاد ،واألخذ باحلزم ،والتحرر مما عسى أن يكون طري ًقا إىل مفسدة .ولذا؛ كان النظر
يف املآل ً
أصال من أصول الرشيعة . 14فلذا فإنه من املهم استخدام مبدأ املوازنة بني املنافع واملفاسد عند النظر إىل استخدام
وسائل التواصل االجتامعي .فالواقع يشهد أن وسائل التواصل االجتامعي يف عرص اليوم هي يشء منترش عىل نطاق
واسع (من عموم البلوى) .وهلذا جيب التعامل معها من خالل تعزيز املنافع وتقليل املفاسد قدر اإلمكان .وهذا مشا ًهبا
نظرا النتشار استخدامه يف
حلكم استخدام التلفزيونً ،

حياتنا اليوم.

ور ًدا عىل سؤال حول استخدام التلفاز وانتشاره الواسع يف عامل اليوم ،أجاب الشيخ د .صالح الصاوي (حفظه اهلل ):
الوسع والطاقة ،وما ال تستطيع دف َعه بالكلية
"فإن هذا مما عمت به البلوى ،و ُيتعا َمل معه بمنطق تقليل املفاسد يف حدود ُ
من الرش ادفع منه ما استطعت…" .وذكر أيضا "فإن التلفازَ يف األصل جهازٌ حمايد ُيمكن استخدا ُمه يف اخلري ويمكن
الرش ،وقد َك ُثرت الفضائيات التي تبث برامج إيامنية و َدعَو َّية نافعة ،فإذا كانت القنوات كام تقول قنوات
استخدامه يف ِّ
إثم،
إسالمية من حيث األصل ،ولكن يعيبها ما يتخ َّللها من بعض املسلسالت واملوسيقى ،فأرجو أال يكون عىل عاتقك ٌ
وأن تكون التَّبِعة يف حالة إساءة االستخدام عىل املُ ِ ِ
بارش هلذه اإلساءة”( .انتهى )ونظرا ألن وسائل التواصل االجتامعي
انترشت بالطريقة التي أصبحت خدمه ال غنى عنها يف املجتمع ،فقد اعترب كاحلاجة التي تنزل منزلة الرضورة .فهذه
القاعدة من شأهنا أن تسمح باالستفادة من فوائد وسائل التواصل االجتامعي ،مع مراعاه تقليل األرضار ،والتغايض
عن بعض األرضار التي ال مفر منها إذا كانت حمدودة .فاملؤمن الذي حيب اهلل ورسوله وخيشى عقابه ،يامرس الرقابة
الكافية لتصفية هذه املواد وتقليلها .فطاملا أن هذا التعرض للمواد املحرمة حمدود ومراقب ،فإن هذا االستخدام مسموح
به ألنه يمكن تفادي او تقليل املفاسد .فاملسلم يواجه حتديات مماثلة فيام قد يشاهده يف األماكن العامة مثل احلدائق
واملتاجر ووسائل النقل من منكرات النظرة املحرمة يف كثري من بالد العامل وخصوصا البالد التي ال تدين باإلسالم.
ولكن الرضورة تقتيض ممارسة هذه األمور مع تقوى اهلل (اتقوا اهلل ما استطعتم) بتطبيق اآلداب النبوية يف هذا املجال
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كغض البرص (النظرة األوىل لك والثانية عليك) للتمكن من مزاولة ما هو مهم أو مفيد مع السيطرة عىل ما هو مفسد.
فقد اشار الشيخ حممد الددو الشنقيطي اىل إن استخدام وسائال التواصل االجتامعي اليوم يف ربط األفراد واملجتمع حاجة
جمتمعية .سئل الشيخ حفظه اهلل يف احدى اللقاءات عن احكام التواصل االجتامعي" :ال خيلو استخدام هذه الشبكات
من حمرم .يكاد يقطع االنسان بأن اي مستخدم هلا سيمر يف وقت من األوقات عىل منكر :صورة ،مقطع ،كذب ،شتم،
سب ،تزوير .وبالتايل ال سالمة فيها البته ".فأجاب الشيخ" :نعم هكذا ركوب الطريان والسيارات يف كثري من األحيان
ودخول األسواق ودخول املدارس واجلامعات واملستشفيات…قد يكون بعضها للرضورة وبعضها للحاجي الكيل
الذي ينزل منزلة الرضورة واحلاجي الكيل يدخل فيه التواصل االجتامعي “ انتهى
15

فإن التفاعل االجتامعي أمر حيتاجه الناس ،ويندرج حتت حكم احلاجة يف الرشيعة اإلسالمية .فبالنظر إىل هذا
االستخدام عىل أنه حاجة فإن املستخدم املسلم غري مؤاخذ عىل احلرام الذي ال يملك التحكم به طاملا أنه يقوم بأفضل
ما يف وسعه لتصفية املواد املحرمة والتقليل منها (اتقوا اهلل ما استطعتم) .وللتطبيق الصحيح هلذه القاعدة ،ينبغي عىل
املسلم املستخدم هلذه الوسائل أن يؤخذ يف االعتبار مستوى التعرض للحرام وإمكانية جتنبه عىل هذه املنصات .فإذا كان
مستوى تعرض املستخدم للحرام مرتف ًعا يف منصة األصل يف استخدامها أنه مباح ،فقد يؤدي ذلك إىل حتريم حكم
ً
ضئيال ،ويمكن للمستخدم
استخدام تلك املنصة .وإذا اصبح بعد بذل اجلهد من قبل املستخدم مستوى التعرض للحرام
تفاديه ،يبقى حكم استخدام تلك املنصة مباحا .وقد استخدم هذا النهج يف املوازنة بني املصالح واملفاسد يف أحكام
الرشيعة يف كثريا من امل سائل الفقهية .منها جواز استخدام املاء يف الطهارة حتى لو اختلطت به بعض النجاسات القليلة
التي ال تغري يف خصوصيته (إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث) .وكذلك جواز التعامل األسهم التجارية التي يكونون
الغالبية العظمى يف كسبها مباح . 16ومن املهم املالحظه يف هذا املقام ان تطبيق هذه القاعدة حيتاج إىل االجتهاد ترسيخ
مبدأ املراقبة الذاتية عند الشباب مع أمهية التقييم من أولياء األمور كآباء وأمهات يف حالة األوالد

.

 15حلقة مفاهيم
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 .5شروط استخدام وسائل االتصال االجتماعي :تصفية ومراقبه
العديد من منصات الوسائط االجتامعية حتتوي عىل أدوات ذاتية لتصفية املحتوى من املواد الغري مرغوبه او الغري الرشعيه
ويمكن استخدامها يف محاية املستخدمني حلجب أو تقليل التعامل مع املواد التي تنتهك الرشيعة .عىل سبيل املثال ،يف
بعض املنصات مثل فيسبوك أو إنستغرام يمكن للمستخدمني حظر أو إلغاء صداقة مستخدمني آخرين ،وترك جمموعات
غري مرغوب فيها ،وفرز اخلالصات بطرق معينة ،واإلبالغ عن املستخدمني أو املنشورات الغري ملتزمني باآلداب،
والتقليل من مشاهدة اإلعالنات حول موضوعات حمددة ،وحظر التعليقات املسيئة ،وتصفية كلامت معينة .معظم
منصات الوسائط االجتامعية األخرى حتتوي عىل أدوات تصفية حمتوى مماثلة .باإلضافة إىل ذلك ،تستخدم العديد من
تروج للمحتوى واقرتاحه بنا ًء عىل ما يبحث عنه املستخدم ويشاهده
منصات الوسائط االجتامعية اخلوارزميات التي ّ
ويتفاعل معه .وهذا يعزز فكرة أن الشخص يمكنه عمو ًما تقييد نفسه باملحتوى املفيد واملباح .بالرغم من ذلك فاحتاملية
تسلل املحتوى الغري مرشوع هو امر وارد ولكن املستخدم الواعي قد يستطيع أن يتحاشاها وبالذات إذا كانت الكمية
قليلة .وبذلك يمكنه االستفادة من مزايا منصات الوسائط االجتامعية مع محاية نفسه من أرضارها من خالل نظام
الكشف اآليل واملرشفني البرشيني الذين تم تدريبهم عىل حتديد بعض املوضوعات غري املالئمة
هناك أنواع خمتلفة من أدوات تصفية املحتوى التي يمكن استخدامها .منها أدوات تصفية املحتوى املرتبطة باملنصة أو
التطبيق ارتباطا مبارشا ،وتستخدم للحد من املحتوى الغري مناسب ،وذلك من خالل "نظام الكشف اآليل" واملرشفني
أيضا ،يمكن إجراء التصفية يف العديد من
البرشيني الذين تم تدريبهم عىل حتديد بعض املوضوعات غري املالئمةً .
التطبيقات األخرى للسامح بنا ًء عىل قائمة التحكم 17والتي حتدد دائرة مغلقة من االتصاالت كام هو احلال يف فيسبوك
وغريه .وكذلك هناك بعض أدوات التصفية املستقلة والتي تكون بالعادة منفصلة عن املنصات ،وقد تكون مرتبطة
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بجهاز التشغيل 18أو جهاز االتصال 19وتعمل عىل فحص املحتويات بناء عىل هوية املتحدث أو روابط املواقع 20املتصل
هبا أو كلامت يف الرسائل أو وقت االتصال
أيضا ضبط مستوى هذا التصفية بنا ًء عىل عوامل خمتلفة ،مثل العمر .فبالنسبة لألعامر الصغرية ،حيث قد تكون
يمكن ً
احلاجة إىل وسائل التواصل االجتامعي حمدودة بناء عىل أهداف األنشطة مثل املواقع التعليمية عرب اإلنرتنت ،يمكن
استخدام تصفية القائمة البيضاء 21للسامح بالوصول فقط إىل املواقع املحددة املطلوبة .بالنسبة لألعامر األكرب التي تتطلب
إمكانية وصول أكثر عمومية ،يمكن استخدام تصفية القائمة السوداء 22للسامح باالتصال العام مع إمكانية حظر املواقع
واملواضيع الغري املرغوب فيها .مع هذا فإنه جيب التأكيد عىل أنه ليس هناك ضامن لتصفية كل املعلومات أو املحتويات
الغري مرغوب هبا .ولذلك فإن املراقبة والتدريب مها من اجلوانب األساسية الستخدام وسائل التواصل االجتامعي
وخصوصا مع األطفال والشباب الذين قد يؤدي تعرضهم ليشء حمظور ألول مرة إىل الفضول ثم اإلدمان والسلوك
اهلدام ولذا توجد أجهزة مراقبة لألبوين مدجمة عىل العديد من منصات الوسائط االجتامعية التي تسمح باإلرشاف
األبوي اجلزئي أو الكامل .تقع عىل عاتق الوالدين مسؤولية منع االستخدام واحلد منه إىل أن يكون هناك مستوى مناسب
من النضج للتعامل مع هذه الوسائل بطريقه سليمه لدى األوالد من خالل التعليم والتدريب واملراقبة

 .6اإلطار العام لحكم استخدام وسائل التواصل االجتماعي
ك ام ذكرنا ،فإن عدد منصات التواصل االجتامعي كثرية وخمتلفة األهداف ،وهو أكثر مما يمكن إدراجه يف هذه الورقة.
ومع ذلك ،يمكن تقديم تصنيف هلا بنا ًء عىل الغرض املحدد للمنصة باإلضافة إىل ما قد حتتويه من انتهاكات للرشيعة
يمكن تصفيتها أو السيطرة عليها .يمكن أن يساعد هذا التصنيف يف حتديد حكم منصة وسائط اجتامعية معينة ،وكيف
يمكن استخدامها بشكل فعال ومقبول رشعيا .يمكن حتديد إطار عام حلكم استخدام وسائل التواصل االجتامعي عىل
أساس نوع املنصة عىل النحو التايل

18 Operating System
19 Access Point or Gateway
20 URL
21 Whitelisting
22 Blacklisting
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أوال :إذا كان اهلدف أو الغرض من املنصة خمال ًفا للرشيعة ،فإن استخدام هذه املنصة غري مباح .مثاال عىل ذلك ،املنصات
التي تم إنشاؤها لتسهيل العالقات اجلنسية الشاذة او اخلارجه عن اطار الزواج (مثل منصات املواعدة) .ويشمل ذلك
أيضا االنضامم إىل جمموعات عرب اإلنرتنت ضمن منصات مسموح هبا تقوم عىل أو تروج األفكاراملتطرفه أو أفعال حمرمة
ً
رشعا .فال جيوز استخدامها او الدعوه اليها او املشاركه فيها مثل هذه املنصات .قال اهلل تعاىل( :وال تتعاونوا ِف اإلثم
والعدوان)

.5:2

ثانيا :إذا كان اهلدف أو الغرض من انشاء املنصة هو يف االصل حالل ،فيكون احلكم عىل النحو اآليت
أ .إذا كان اهلدف أو الغرض من املنصة نفسها جائزً ا ومرشوعًا ،مع عدم وجود حد أدنى من املخالفات ،يعترب استخدام
مسموحا به ومرشوعًا .مثال عىل ذلك هو الذي تم إنشاؤه كطريقة لربط املستخدمني ببعضهم البعض عىل أساس
املنصة
ً
الوظيفة واملهنة 23مثل لينكتن
ب .إذا كان هناك انتهاكات واضحة داخل هذا النوع من املنصات ،عندها يمكن للمرء أن ينظر يف مستوى االنتهاك
وإمكانية جتنبه .إذا كانت االنتهاكات قليلة وغري متكررة ،ف ُيسمح باالستخدام ألنه يمكن التحكم وحجبها إذا بذل املرء
قصارى جهده لتالفيها .من األمثلة عىل ذلك فيسبوك وتويرت حيث يتمتع املستخدم بمستوى ٍ
عال من التحكم يف مع من
يتواصلون معه ويصادقون ويتابعون .وان كان ال تزال هناك إمكانية لرؤية صور وحمتوى غري مسموح به ،ولكن مع
الضامنات املناسبة ،يمكن تقليلها وجتنبها إىل حد بعيد
ج .إذا كانت االنتهاكات كبرية ،ولكن يمكن السيطرة عليها أو تصفيتها ،ف ُيسمح باالستخدام إذا كان بإمكان املرء تطبيق
تصفية املحتوى لتقليل املحرم منها إىل مستوى ضئيل يمكن جتنبه .وان كان خالف ذلك ،يكون االستخدام غري جائز.
فإذا كانت االنتهاكات الرشعيه كثريه وكان التصفية ممكنًا ،ولكنها صعبة وغري ناجحة احيانا ،فمن املندوب واملستحسن
رشعا جتنب استخدام هذه املنصات للتقليل من الوقوع يف احلرام .وتقع عىل عاتق املستخدم مسؤولية بذل قصارى
جهده للتقليل من التعرض للحرام .فإذا تأكد باخلربة أن هذا املستخدم قد فشل من تقليل التعرض للحرام فإن استخدام
هذه املنصة يف هذه احلالة يكون حراما عىل ذلك الشخص املستخدم .وكمثال تطبيقي عىل هذه النوعية من املنصات هو
23 LinkedIn
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استخدام إنستغرام ح يث يوجد مستوى كبري من االنتهاكات املحتملة ،والتي تتطلب من املستخدم تطبيق تصفية
حساسة ،وكذلك جيب أن يكون لديه مستوى ٍ
عال من الوعي والتحكم الشخيص ،كتجنب أجزاء معينة من النظام
األسايس لتجنب هذه االنتهاكات للمنصه
د .إذا كانت االنتهاكات جز ًءا ال غنى عنه من النظ ام األسايس للمنصة وقد يكون من غري املمكن تصفيته أو جتنبه ،فإن
استخدامه غري جائز وجيب جتنبه بالتأكيد .عىل سبيل املثال ،إذا كان استخدام املوسيقى من اجلوانب التي ال غنى عنها،
حمظورا وجيب جتنبه متا ًما إذا كان اعتقاد املرء أن اآلالت املوسيقية حرام .ومثاال عىل هذا النوع من
فإن استخدامها يصبح
ً
املنصات هو تيك توك والتي ينترش فيها استخدام املوسيقى يف مقاطع الفيديو العشوائيه التي حتتوي الغالبية العظمى
منها عىل موسيقى باإلضافة إىل انتهاكات أخرى ال مفر منها
بنا ًء عىل املناقشة واملبادئ املذكورة أعاله ،يمكننا تلخيص أحكام استخدام لوسائل التواصل االجتامعي يف أحكام
الرشيعة بنا ًء عىل فوائدها ومكامن رضرها عىل النحو التايل
أوال :االستخدام الواجب وهو استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف الدعوة إىل اهلل ،والنصيحة هلل ورسوله ،والدفاع
عن اإلسالم ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والدفاع عن العدل واحلقوق ونحو ذلك .قال اهلل تعاىل« :وأعدوا لهم
ما استطعتم من قوة .)60 :8( »،وال شك أن وسائل التواصل االجتامعي هي مصدر قوة ويمكن أن تكون أداة هائلة
عند استخدامها بشكل صحيح وحكيم .وقد حتدث الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل عن استخدام اإلعالم يف الدعوة إىل اهلل
فقال"  :أرى أنه جيب استخدام وسائل اإلعالم يف الدعوة إىل اهلل عز وجل؛ ألن ذلك مما تقوم به احلجة ،وأرى أن وسائل
اإلعالم تستخدم يف الدعوة إىل اهلل -عز وجل -عىل وجوه شتى ،...وأرى أنه جيب استغالل هذه الفرصة ،ونرش الدعوة
إىل اهلل تعاىل من خالل هذه الوسائل " 24.ومن األمهية بمكان أن نذكر هنا تأثري أولئك غري املؤهلني أو أنصاف املؤهلني
الذين يتصدرون هذه املنصات للحديث عن اإلسالم وقدرهتم عىل تشويه أفكار األجيال الناشئة عىل هذه من املنصات.
فقد أصبح من الرضوري أن نتكلم مع هذه األجيال باللغة واخلطاب الذي يفهمونه حتى نستطيع التصدي هلذا التشويه
العقدي والفكري يف حياة األمة اليوم .بل ويمكن القول أن هذا ينطبق حتى عىل بعض املنصات التي جيب جتنبها بصفة

 24الصحوه االسالميه
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”.14:4فوسائل التواصل االجتامعي هي لغة العرص ،وإذا مل يتم توصيل الرسالة من قبل املؤهلني حلمل هذه الرسالة
والقادرين عىل ذلك ،فسيكون اخلطاب املشوه للدين

هو السائد يف هذه املنصات.

ثانيا :االستخدام املندوب يكون هذا هو حكم وسائل التواصل االجتامعي عند استعامهلا يف جماالت أخرى مفيدة
ومشجعة ،مثل تعلم الدين وتعليمه ،والتواصل مع

العلامء ،ونرش اخلري.

ثالثا :االستخدام املباح األصل يف االستخدام العام لوسائل التواصل االجتامعي هو أنه من العمل املباح كالتواصل مع
اآلخرين من ذوي العالقة املرشوعة ،أو التسوق ،أو متابعة األخبار ،إذا كان ال حيتوي عىل انتهاكات رشعية أو من
اإلمكان تصفية املحتوى من االنتهاكات الرشعية إىل احلد األدنى
رابعا :االستخدام املكروه وهلذا احلكم حالتان .احلالة األوىل :عندما يكون هناك إفراط يف االستعامل دون نفع حقيقي
ملموس يف الدين والدنيا ،أو عندما يفوت هذا النفع نفعا أكرب يف القدر أو يف األمهية .فيكون هذا االستخدام للمنصات
هو جمرد تضييع للوقت واملسلم مسؤول عن حفظ وقته وجهده .فقد ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال :ال
تزول قدما عبد يو م القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم
أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله  ” 25.احلالة الثانية :إذا عىل الظن أنه من الصعوبة بمكان تصفية املحتوى احلرام .ففي كل
احلالتني يكون استخدام هذه من املنصات مكروه مرغوب فيه الحتاملية أن األرضار أكرب من املنافع
خامسا :االستخدام املحرم يكون هذا هو احلكم إذا استخدمت وسائل التواصل االجتامعي بغرض الوصول إىل فعل
حمرم أو لتسهيل وتشجيع احلرام كالتواعد وإيذاء اآلخرين ونرش الفساد والفتنة .وأيض ًا ينطبق هذا احلكم عىل كل
أيضا ما إذا كانت منصة الوسائط
املنصات التي تبث معلومات ختالف نصوص القرآن والسنة الرصحية .ويشمل ذلك ً
االجتامعية حتتوي عىل حرام ال يمكن املستخدمه .وال يمكن تصفيته وتشكل جز ًءا أساس ًيا وها ًما من املنصة املستخدمة

 25أخرجه ر
التمذي ،باب ف القيامة ( ،)612 /4رقم ،)2416( :وقال األلباب :صحيح لشواهده ،المشكاة ،رقم5197 :
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 .7ملخص البحث
وسائل تواصل االجتامعي هي أداة عرصية فعالة يف إيصال وتبادل املعلومات ويمكن استخدامها للخري والرش .فإذا
استخدمت يف طرق اخلري الدعوة إىل اهلل األمر باملعروف والنهي عن املنكر فإهنا قد تكون من أجل نعم ،اهلل عىل البرشية
يف هذا الزمن .ليس هناك شك يف أنه يمكن االستفادة من وسائل التواصل مع تقليل املفاسد وذلك من خالل االستخدام
اهلادف واستخدام أدوات تصفية املواد واملعلومات الذاتية واملستقلة فمن الرضوري وضع الضامنات لتجنب أرضار
ورشور وسائل التواصل االجتامعي عىل ابنائنا وجمتمعنا ،وهذا هو واجب كل مسؤول من اب وأم ومدرس أو مرشف،
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .فتعلم كيفية استخدام أدوات التحكم،
وتصفية املواد هي من واجبات ورشوط استخدام منصات التواصل االجتامعي وخصوصا عندما يرتبط األمر بمن
مبارشا هبذه الضامنات
نعول .ويرتبط حكم استخدام وسائل التواصل االجتامعي واألجهزة الذكية يف اإلسالم ارتبا ًطا
ً
والرقابة التي تضمن تقليل التعرض للحرام .فيجب أن يكون هناك جهد متضافر من كل من أفراد األرسة للقيام هبذا
الواجب بقدر اإلمكان .وقد تضمن هذا البحث تلخيصا الدوات تصفيه املعلومات يف وسائل التواصل االجتامعي
والتي تعترب توجيه بدائيا يف هذا املجال .فإذا تم األخذ باملبادئ والتوجيهات الرشعية ،فإن فوائد وسائل التواصل
االجتامعي يمكن أن تفوق بكثري األرضار ويمكن أن تؤدي إىل فائدة كبرية للفرد واملجتمع .واهلل اهلادي اىل سواء السبيل
هذا واهلل تعاىل أعلم

الشيخ عمر هدوج والدكتور اهياب الشاعر

يوليو

2022
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 .8شكر وتقدير
واخريا نشكر كل من شارك وساهم يف هذا البحث واضاف معلومات مهمة يف التصفية والتحكم يف استخدام التواصل
االجتامعي ويف اثر استخدامها عىل الشباب ،االخان الفاضالن مصطفى صديقي و كاشف مغني .ونشكر من راجع
البحث واقرتح اقرتاحات مفيدة ،الشيخ سليامن هاين بارك اهلل يف جهودهم مجيعا ووفقهم لكل خري.
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والدكتور إيهاب الشاعر

حكم استخدام منصات
وسائل التواصل االجتماع

 َمصَادِر ومَرَاجِع.9
أصول الفقه ألبي زهرة
نظرية المقاصد عن الشاطبي
قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه اإلسالمي
الموافقات للشاطبي
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