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٣٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  المقدمة

  

ّونعوذ بالله من شرور  ّإن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره،

ْأنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
ِ ْ َُّ

ًال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده له، وأشهد أن 

  .ورسوله

ْأيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته وال متوتن إال وأنـتم  َيا( َُْ ََ ََّ َِّ َّ ُ َُُ َ ِِ َ َُّ َ ََ َّ ُ َ َ
ِ َّ َ ُّ

ُمسلمون
ِ
ْ ُ()١(.  

َيا أيـها النَّاس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس وا ( ٍ ْ َ َ ُْ َ
ِ

ْ ُ َُ َ
ِ َّ

ُ َّ َُّ َّ ُ َ َحدة وخلق منـها َ ْ
ِ ِ

َ َ َ َ
ٍ َ

َزوجها وبث منـهما رجاال كثريا ونساء واتـقوا الله الذي تساءلون به واألرحام  ْ ُ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِِ َ َُ ً ًَ ََ ِ َّ َِ َّ ُ َّ َ ً ْ َّ ْ َ

ًإن الله كان عليكم رقيبا
ِ
َ ْ ُ ََْ َ َ َ َّ َّ ِ ()٢(.  

َيا أيـها الذين ( 
ِ َّ َ َُّ َمنوا اتـقوا الله وقولوا قـوال سآَ ًْ َ ُُ َ َ َّ ُ َّ ًديدا َُ ْ يصلح لكم )٧٠(ِ ُ َ ْ

ِ
ْ ُ

ًأعمالكم ويـغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فـقد فاز فـوزا  َْ َ َ َْ َْ ُُ ََ َ َُ ََ َ َ ََّ ِ ِ ُ ْ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِ
ْ َ

ًعظيما
ِ
َ()٣(.  

، -  -فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد

                                 
 ).١٠٢( من اآلية آل عمرانسورة  )١(

 ).١( من اآلية لنساءسورة ا )٢(

 .)٧١ (-)٧٠( من اآلية ألحزابسورة ا )٣(



    
 

    

 
 

٣٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

 يف وشر األمور حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة

  .النار

، و�ذه املقولة )"إن لكل عصر وسيلة إعالمه وتواصله"(: ُيقال

ميكن أن نعرب اليوم عن ظاهرة  استخدام وسائل اإلعالم اإللكرتونية، 

مواقع التواصل االجتماعي، يف عصر اإلنرتنت، وعصر التطور :وبالتحديد 

  .السريع لتقنية املعلومات

يز باآلنية وبالسرعة يف نقل ، اليت تتم)١(اإلنترنتفطبيعة شبكة 

  .املعلومات، جتعلها الوسيلة األمثل للتواصل

أضف إىل ذلك سهولة االستخدام هلذا الوسيط من دون أن يكون 

للمستخدم خربات تقنية عالية، أو أي اختصاص يف الربجمة املعلوماتية، إذ 

يكفي أن نتصل عرب الكمبيوتر أو عرب اهلاتف احملمول خلوض حمتوى 

  .رتنتاإلن

وال يوجد شك لدى خرباء تقنية احلاسوب واإلنرتنت كون مستقبل 

ًهذه التقنية يكمن يف تطور وسائل التواصل االجتماعي كافة، خاصة بعد 

                                 
سيب حول نظام ووسيلة اتصال من الشبكات احلاسوبية، يصل ما بني حوا: هو:  اإلنرتنت)١(

ًالعامل، بربوتوكول موحد، وبروتوكول إنرتنت، وحيمل اإلنرتنت اليوم قدرا كبريا من البيانات  ً

ًواخلدمات، رمبا كان أكثرها شيوعا اليوم الربيد، وخدمات التخاطب الفوري، وبروتوكوالت 

   :نقل امللفات، واالتصال الصويت وغريها

  : اإلنرتنتعلى "ويكيبيدياالموسوعة الحرة ":ارجع لصفحة موقع: للمزيد

)http://ar.wikipedia.oeg/wiki(بتصرف ،. 



    
 

    

 
 

٣٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

: أن ثبتت جدوى هذه الوسائل وتقنيا�ا يف خمتلف جماالت احلياة

  .االجتماعية، واالقتصادية، والتقافية وغريها

تطور هذه الوسائل؛ والدليل على  بالنسبة ليتهًفا�ال إذا ما زال يف بدا

إقبال الشركات التقنية الكبرى على تطوير وإنشاء مواقعها : ذلك

؛ وذلك لزيادة حصتها يف هذا السوق الخاصة بالتواصل االجتماعي

 بإطالقها )"جوجل "شركة(الصاعد والغين بالفرص، وذلك كما فعلت 

الماليين من ، إشرتك به  كموقع للتواصل االجتماعي)"لجوجل بلس"(

، وكغريها من الشركات واليت عملت على تطوير األشخاص حول العالم

مواقعها من أجل دعم خدمات التواصل االجتماعي؛ بإضافتها لوصالت 

  . ًتلك املواقع على موقعها، وإنشاء صفحات للتواصل خاصة �ا

مل، وقد أصبح من السهل الوصول هلذه املواقع من أي مكان يف العا

الحواسيب أو لهواتف الذكية أو أجهزة (من : ًوبأي مصدر تقين، سواء

، أو غريها من التقنيات احلديثة؛ لتصبح مجيع مواقع التواصل )اآليباد

  .)"الهاتف المحمول"(ًاالجتماعي داعمة خلدمات 

من هنا، فقد غريت وسائل التواصل االجتماعي وجه أساليب الثورة 

  .مد على االتصال الشخصي واملباشرالبدائية اليت كانت تعت

، "يوتيوب"، و"تويتر"، و"الفيس بوك "موقع (:فهذه الوسائل مثل

شبكات " يف والرسائل القصيرة(، )"الماسينجر"، و"غرف الشات"و



    
 

    

 
 

٣١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .)١( حلت حمل ذلك كله)"االتصال والهواتف النقالة

الشبكات ًوهلذا ارتأيت جاهدا حبول اهللا أن أتناول وأحتدث عن 

  .تماعيةاالج

حرصت يف هذا  وحىت نتعرف على هذه الظاهرةوبعد تفكري وتأمل 

شبكات األحكام الشرعية للالبحث الذي اخرتته لكم على إبراز 

: ، وذلك من خالل عدة أمور وهيخلصائصها الفريدةوبيان  ،االجتماعية

، املراحل التطويرية اليت مرت �ا هذه الشبكاتتعريفها، والتحدث عن 

وغريها من األمور املهمة  ،واخلدمات اليت تقدمها ملستخدميها ،خصائصهاو

  همةتخدم هلذه التقنية املكل مس واليت تتعلق �ذا املوضوع اهلام يف حياة

 واليت أصبحت يف حياة كثري من الناس ضرورة من ضروريات ة واملميزةاملبهرو

  .احلياة، ويكاد ال يستغين عنها أحد من الناس

  :ولفصثالثة  إلىثي هذا تقسيمه د اعتمدت يف حبوق

لمحة تاريخية و، الشبكات االجتماعيةتعريف : الفصل األول

 وفيه ثالثة وخصائصها، عية،عن تطور الشبكات االجتما

  :مباحث

  .الشبكات االجتماعيةتعريف : المبحث األول

  .عيةلمحة تاريخية عن تطور الشبكات االجتما: المبحث الثاني

                                 
م، بريوت، ٢٠١١، ١: شبكات التواصل االجتماعي، خالد وليد حممود، مدارك، ط)١(

 .، بتصرف٢٨ ص-٢٧ص



    
 

    

 
 

٣١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .ماعيةوخدمات الشبكات االجتخصائص : المبحث الثالث

حكم إنشاء الشبكات االجتماعية، : الفصل الثاني

  :حثامبثالثة وفيه   واالشتراك بها،،واستخدامها

  .حكم إنشاء الشبكات االجتماعية: المبحث األول

  . الشبكات االجتماعيةاستخدامحكم : المبحث الثاني

  .حكم االشتراك بالشبكات االجتماعية: المبحث الثالث

النتائج التي توصل إليها الباحث، والخاتمة، : ثالثالفصل ال

  :وفيه مبحثان

  .النتائج التي توصل إليها الباحث: المبحث األول

  .الخاتمة: المبحث الثاني

  ....ًهذا واهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

ًوالحمد هللا أوال وآخرا ً.  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

    

 
 

٣١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  الفصل األول

لمحة تاريخية عن تطور و، الجتماعيةالشبكات اتعريف 

  خصائصهاو عية،الشبكات االجتما

  

  .الشبكات االجتماعيةتعريف : المبحث األول

  

القرن  ظهر كمصطلح اجتماعي منذ الشبكات االجتماعيةمفهوم 

، ولكن اجلديد هو حتويله من فرضية اجتماعية إىل واقع تقين الثامن عشر

قدمة؛ مما نقل الفرضية إىل الفضاء ووسائل االتصال املت االنترنتعرب 

  .اإللكرتوين، وشكلت ظاهرة جديدة على العامل
  

  : )"Social Networking" الشبكات االجتماعية( ويمكن تعريف

 خدمات اإلنترنت املواقع اإللكرتونية اليت توفر فيها تطبيقات :بأنها

ع ملستخدميها، تتيح هلم إنشاء صفحة شخصية معروضة للعامة، ضمن موق

ِأو نظام معني، وتوفر وسيلة اتصال مع معارف منشئ الصفحة، أو مع غريه 

من مستخدمي النظام، وتوفر خدمات لتبادل املعلومات بني مستخدمي 

  .اإلنترنتذلك املوقع أو النظام عرب 

 �ا شبكات اجتماعية: ًويمكن القول أيضا بأنها عبارة عن

هم والتعارف بينهم حسب أعضاء من خمتلف دول العامل، و�دف إىل ربط



    
 

    

 
 

٣١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .)١(التخصص، واملكان، وطبيعة األهداف اخلاصة واالهتمامات

  :)"Social Media Webs": ًفمواقع التواصل االجتماعي إذا( 

ُ مواقع وتطبيقات  اإلنرتنت اليت تتيح للمستخدمني أن ينشئوا أو :هي

  .)٢(عيالتواصل االجتمايقدموا للغري حمتويات معينة، أو أن يشاركوا يف 

 ما اعتربه علماء احلياة واالجتماع والنفس : ويتضح من ذلك كله- 

؛ - والعلم عند اهللا سبحانه-يف أن التواصل االجتماعي غري مهدد بالزوال 

ًألن التواصل ظاهرة اجتماعية، تقوم على عالقات تفاعلية، وحتديدا بني 

  .أعضاء الثقافة الواحدة

ً ومتفاعل اجتماعيا، وليس كما كان    كما يشعر املشارك فيها أنه فاعل

  . يعتقد يف نفسه أنه هامشي ال دور له

 من التأثري على مواقع التواصل االجتماعي   لذلك جنحت 

ماليني املتفاعلني مع األحداث؛ ليحصد املؤثرون على أهدافهم وما أرادوه 

  .من تغيري

  

  

                                 
   : اإلنرتنتعلى   "taamolat" :ارجع لصفحة موقع:  للمزيد)١(

)http://www.taamolat.com/٢٠١٠/١٠/blog-post(تصرف، ب.  

 وسائل التواصل االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية، مجال سند السويدي، مركز )٢(

  .، بتصرف٢٢ ص-٢٠، صتم، اإلمارا٢٠١٣، ٢:البحوث والدراسات االسرتاتيجية، ط



    
 

    

 
 

٣١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

لمحة تاريخية عن تطور الشبكات  :لثانيالمبحث ا

   .االجتماعية

  

عرب الزمن كانت هناك ابتكارات وإبداعات سامهت يف تغيري احلضارة 

ًالبشرية، وتطوير مسري�ا حنو األفضل، فمن اكتشاف النار فالعربة، مرورا 

باكتشاف احملرك البخاري، ومن مث الكهرباء، حىت عصر االتصال الالسلكي 

  .ةواكتشاف احلاسوب؛ كلها إسهامات غريت من طريقة صناعة احلضار

َّتاج االبتكارات التكنلوجية اليت غريت : هو:  بال شكاإلنترنتو

ٍقدم أرخص وأسرع طريقة اتصال، ونقل للمعلومات يف التاريخ : العامل، فهو َّ

احلديث؛ مما غري من طريقة الرتاسل بني األفراد و املؤسسات وحىت 

  .  احلياةَّا�تمعات، وغري من اإلعالم والثقافة والتعليم وغريها من نواحي

وسنستعرض أهم املراحل اليت مر �ا هذا االبتكار، حىت عصر مواقع 

التواصل االجتماعي، واليت تعترب أحد االستخدامات املتميزة هلذا االكتشاف 

  .العجيب
  

  :فمن أهم هذه المراحل - 
  

  :)"م١٩٧٠-م ١٩٦٠" ( من عام-١

عملي تنتقل من الفرضية للتطبيق ال: )"Packet Switching"نظرية(

 )"ARPA"شركة( بدأت منتصف الستينات، ومنذ أوائل الستينات



    
 

    

 
 

٣١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

، وذلك عندما قامت بعملية )"ARPANET"اربانت(بتطوير شبكة 

أربع : وصل أجهزة الكمبيوتر العسكرية املنتشرة عرب الواليات املتحدة وهي

، عن طريق هذه الشبكة، وهي تعترب نواة شبكة اإلنرتنت أجهزة رئيسية

  .اليوم
  

  :  )"م١٩٨٠-م ١٩٧٠" (من عام -٢

ًثالثا وعشرين جهازا " ٢٣"( لتشمل )"اربانت "شبكة(منت  ً

، ولتخرج عن النطاق العسكري، وتشمل اجلامعات، ومراكز )ًرئيسيا

 مت وصلها ألول مرة منتصف السبعيناتالبحوث العلمية احلكومية، ويف 

  . ومركز يف النرويج لتصبح دوليةباخلارج مع جامعة لندن

جمموعة : على اإلنرتنت ، وهي )"Group "مجموعة( إنشاء أول ومت

، وتعترب نواة التواصل االجتماعي عرب )جامعة ديوك في كارولينا األمريكية(

  . اإلنرتنت
  

  :   )"م١٩٩٠-م ١٩٨٠" (من عام -٣

ّتطورت صناعة احلاسوب لينتشر احلاسوب الشخصي يف بيوت العامة 
 اليت تربط احلواسيب غري شبكة من األمريكيني، وتعددت الشبكات

   ".اربانت"

 ظهر أول استخدام لعبارة )"م١٩٨٢"( ويف عام



    
 

    

 
 

٣١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

 )"Servers"سيرفرات الخادم( مع ظهور أجهزة )"Internet"إنترنت(

   .ين املعلومات، وتسهيل الوصول هلالتخز

 المؤسسة الوطنية للعلوم األمريكية أنشئت )"م١٩٨٦"(ويف عام 

لربط املدارس واجلامعات بشبكة احلاسوب،  )"NSFNET"(: باسمشبكة

كانت األساس لربط خطوط اهلاتف واتصاهلا باحلواسيب بعضها : وهي

: ببعض، ونقل البيانات بينها بواسطة هذه اخلطوط فيما يسمى

  . )"الخادم" أي" بالموديم"(

 )ألف حاسوب" ٣٠٠"(ويف �اية تلك الفرتة صار هناك أكثر من 
  .مرتبطة بعضها ببعض

  

  :  )"م٢٠٠٠-م ١٩٩٠" (من عام -٤

الشبكة العالمية (:  مت تقدمي مفهومبداية هذا العقديف 

، حيث بلغ عدد أجهزة احلاسوب )"World wide web"الموسعة

كما ظهر مفهوم تصفح ، مليون جهازبطة بعضها ببعض حوايل املرت

  .اإلنرتنت يف تلك الفرتة

 أول متصفح )"موزاييك "برنامج(ظهر :  )"م١٩٩٤" (وفي عام

   .اإلنرتنتللصور والكتابات على 



    
 

    

 
 

٣١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

 عن تقدمي خدمة )"NSFNET"( شبكةتوقفت  وفي منتصف العقد

الربط على اإلنرتنت، وظهرت شركات جتارية أخرى لربط األفراد واملؤسسات 

يف أمريكا وأوروبا  وآسيا  وأمريكا اجلنوبية وإفريقيا، وهذه الشركات تسمح 

  .   ليةمبواقع أجنبية باللغات احمل

:  وهو)"م١٩٩٧"(وقد ظهر أول موقع تواصل اجتماعي عام 

)"Six Degrees.com"(َاستخدم ل:  وقد
ِ
ْ ُ تبادل األخبار بني طالب ْ

   .اجلامعات

 للتصفح )"مايكروسوفت "برنامج( تفوق )"م١٩٩٩"( ويف عام

؛ )"موزاييك"( على ) "Internet Explorer" اإلنترنت إكسبلورر(

ملفضل األول يف العامل، وليصل عدد األجهزة املربوطة يف كونه املتصفح ا

  . جهاز عشرة ماليين�اية العقد إىل 
  

  :  )"م٢٠٠٢" (عام -٥

ثالث حمرك البحث األول يف العامل، ويسجل : )"Google "جوجل(

  .  يف فهرسهموقع بليون
  

  :  )"م٢٠٠٣" (عام -٦

ة، ومت  مربوط على الشبكة العاملي)مليون جهاز" ٢٠٠"(يوجد 



    
 

    

 
 

٣١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

إطالق أول موقع تواصل اجتماعي خمصص لتبادل الصور، وإضافة 

لينكد  "موقع(، وكذلك إطالق )"Myspace.com"( :األصدقاء وهو

  .)"إن

    

  : )"م٢٠٠٤" (عام -٧

، منتصف التسعينات اليت ظهرت يف )"Web blogs"المدونات(

ًتلقى انتشارا واسعا عرب العامل ً.  
  

  : )"م٢٠٠٥" (عام -٨

 لتحميل وتنزيل األفالم املصورة، وكذلك )"يوتيوب "موقع( إطالق

  .  جامعة هارفرد األمريكية يف )"فيس بوك "موقع(إطالق 
  

  :  )"م٢٠٠٦" (عام -٩

وتعتمد  يزداد الرتكيز على إنشاء املواقع ذات التواصل مع املستخدم،

  . وتبادل امللفات والصور، واألغاين، هذه املواقع على تقدمي الطلبات،

حيث توسع ؛ )"الفيس بوك "لموقع(ًوشهد هذا العام توسعا 

  . ًاستخدامه جتاريا

    .)"تويتر "موقع(ًوشهد هذا العام أيضا ظهور 
  



    
 

    

 
 

٣١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  :  )"م٢٠٠٩" (عام - ١٠

 الجيل الجديد: ، وهو)"٢,٠"تطبيق انترنت( :البدء باحلديث عن

  .)١(من شبكة اإلنرتنت، لتقدمي خدمات أسرع ومتنوعة بشكل أكرب

    

وعلى  - :اإلنرتنت وخدماته املتعددة: ًوأخيرا نستطيع القول بأن -

صوت العامل الذي :  صارت اليوم- مواقع التواصل االجتماعي: رأسها

 - والعلم عند اهللا تعالى-ينطق بلغاته املتعددة؛ مما يدل على أن املستقبل

تطور الدول : سيكون الستخدامات اإلنرتنت وخدماته املتنوعة يف

االقتصادية واالجتماعية :  نواحي احلياةعات واحلضارات يف خمتلفوا�تم

  .والعلمية، واإلعالنية، والدينية، وغريها من ا�االت

  : لكن وبالرغم من كثرة فوائد التواصل على اإلنترنت   

العالقات االجتماعية    إال أن االنسياق غري الواعي صوب تأسيس 

شر لكثري من املعلومات الشخصية ، مبا قد تتضمنه من نعبر اإلنترنت

، أو حىت أثناء المدونة اإللكترونيةعلى صفحات املوقع اخلاص، أو 

  . تبادل احلديث؛ قد يشكل خماطر على املستخدم

   حيث إن عدم املباالة ميكنها أن تؤدي إىل اإلساءة إىل مسعته من جراء 

                                 
 م، األردن،٢٠١٣، ١: دار النفائس، طثورة الشبكات االجتماعية، خالد املقدادي، )١(

  .، بتصرف٢٢ ص-١٩ص



    
 

    

 
 

٣٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

سياق اخلاص ًاستعمال تفاصيله الشخصية بطرق مل يقصدها أبدا، وخارج ال

  . �ا

االحتيال وسرقة اهلوية، والنصب، والرسائل اإللكرتونية :    أو تعرضه إىل

  .إخل...اإلعالنية املزعجة والتحرش أو املطاردة اإللكرتونية

   فاحلذر كل احلذر وراء هذا االنسياق الالمسؤول؛ والذي قد يودي 

  . هو يف غىن عنهابصاحبه إىل املهالك واملشاكل والقضايا واحملاكم اليت 

 أن يسرتنا فوق -  سبحانه- السالمة والعافية، ونسأله -تعاىل-   نسأل اهللا 

  .األرض وحتت األرض ويوم العرض، اللهم آمني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

    

 
 

٣٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  املبحث الثالث

  خصائص وخدمات الشبكات االجتماعية

  

شبكات ال  الفريدة والتي تتمتع بهاخصائصالخدمات وال إن

   :مثل :االجتماعية

مجع املستخدمني واألصدقاء، ومشاركة األنشطة واالهتمامات، 

والبحث عن تكوين صداقات، والبحث عن اهتمامات وانشطة لدى 

، وغريها من اخلدمات، يستطيع االستفادة منها كل من )١(أشخاص آخرين

  .ٌيستخدمها، كل حسب هدفه وغرضه وطموحه

ًدينيا، أو اجتماعيا، أو سياس: ًسواء أكان غرضه ًيا، أو ثقافيا، أو ً ً

ًتعليميا، أو جتاريا   . إخل....ً

من أفراد وشركات ومؤسسات وهيئات : ٌفهذه اخلدمات متاحة للجميع

  .ووزارات وغريهم

:  هيالشبكاتهذه وهذه اخلدمات واخلصائص واليت تتمتع �ا 

  :كالتايل
    

  

                                 
  : اإلنرتنتعلى  "الموسوعة الحرة ويكيبيديا":ارجع لصفحة موقع:  للمزيد)١(

)http://ar.wikipedia.org/wiki(بتصرف ،. 



    
 

    

 
 

٣٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  : )"Participation"المشاركة( :ًأوال

املسامهات وردود الفعل من  تشجع المواقع االجتماعيةوسائل 

األشخاص املهتمني، حيث إ�ا تطمس اخلط الفاصل بني وسائل اإلعالم 

  .واجلمهور
  

   :)"Openness"االنفتاح( ً:ثانيا

 تقدم مواقع التواصل االجتماعيمعظم وسائل اإلعالم عرب 

خدمات مفتوحة لردود الفعل واملشاركة، أو اإلنشاء والتعديل على 

ا تشجع التصويت والتعليقات وتبادل املعلومات، بل الصفحات، حيث إ�

  .ًنادرا ما توجد أية حواجز أمام الوصول واالستفادة من احملتوى

  

   :)"Conversation"المحادثة(: ًثالثا

 ووسائل اإلعالم مواقع التواصل االجتماعيحيث تتميز 

: االجتماعية عن التقليدية من خالل إتاحتها للمحادثة يف اجتاهني، أي

  .املشاركة والتفاعل مع احلدث أو اخلرب أو املعلومة املعروضة

  : )"Community"المجتمع( ً:رابعا

 تسمح للمجتمعات احمللية لتشكيل وسائل اإلعالم االجتماعية

مواقعها اخلاصة بسرعة، والتواصل بشكل فعال، ومن مث ترتبط تلك 

حب : مثل: كةا�تمعات يف العامل أمجع حول مصاحل أو اهتمامات مشرت



    
 

    

 
 

٣٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

التصوير الفوتوغرايف، أو قضية سياسية، أو للتعليم، أو برنامج تلفزيوين 

ًمفضل، ويصبح العامل بالفعل قرية صغرية، حتوي جمتمعا الكرتونيا متقاربا ً ً.  
  

    :)"Connectedness"الترابط( ً:خامسا

 بأ�ا عبارة عن شبكة اجتماعية مواقع التواصل االجتماعيتتميز 

بعضها مع بعض، وذلك عرب الوصالت والروابط اليت توفرها مرتابطة 

صفحات تلك املواقع، واليت تربطك مبواقع أخرى للتواصل االجتماعي 

خرب ما يعجبك على إحدى املدونات، فرتسله إىل معارفك : مثل: ًأيضا

 وهكذا، مما يسهل ويسرع من عملية انتقال )"الفيس بوك"(على 

  .)١(املعلومات
  

منبر من ال "(: ت وسائل التواصل االجتماعي لقد أصبح- 

  : )"منبر له

كل من ال ميتلك القدرة على الظهور يف وسائل اإلعالم املختلفة، أو ف

يستطيع بث ما يريد، ليستقبله عدد كبري من : يعتلي أي منرب إعالمي

  . وسائل التواصل االجتماعيمتابعي 

ًمراسال إعالميا"(كما أضحى املستخدم  ً"( :  

                                 
 - ٢٧ وسائل التواصل االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية، مجال سند السويدي، ص)١(

 .، بتصرف٢٨ص



    
 

    

 
 

٣٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

 يف النقل املباشر للصورة من مكان احلدث نفسه، واألخبار ًسواء

الفورية، أو يف التعبري عن مواقفه جتاه األحداث اجلارية، ومن مث التأثري يف 

  . الرأي العام، أو على األقل تثقيفه حيال قضايا وموضوعات معينة

  

  . ولذا فإن هناك مواقع شخصية متنوعة تجري متابعتها بأعداد هائلة

ٍّ تقوم ببث فوري وسريع وسائل التواصل االجتماعي عن أن ًفضال

  . ٍومتتال، من الصعب أن جتاريها فيه وسائل اإلعالم املرئية من جانب

كما أ�ا تعد وثيقة حية على األحداث من جانب آخر، وميكن أن 

يتابعها آالف املشاهدين، بل املاليني وقت حدوث أي طارئ من جانب 

  .ثالث

  



    
 

    

 
 

٣٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  الفصل الثاين

استخدامها، ، وحكم إنشاء الشبكات االجتماعية

  واالشتراك ا

  :تمهيد

الستخدام الشبكات قد يرد خالف حول استنباط احلكم الشرعي 

 ، وقدرا�ا اإللكرتونية املهولة؛ ولذلك سأقوم يف هذا املبحثاالجتماعية

واليت -،لإلنترنت باحلديث عن األحكام الشرعية :-تعالى-بمشيئة اهللا 

  . -ثها العلماء املعاصرون، وبينوا حكمهاقد حب

على شبكات االجتماعية بالوقد قست األحكام الشرعية املتعلقة 

 مثرة الشبكات؛ وذلك ألن هذه إلنترنتاألحكام الشرعية الخاصة با

، والتقنية املستخدمة فيهما واحدة، واملقصد تطور اإلنترنتمن مثرات 

  .ًامها إذا ستكون واحدة كذلكواحد، واألدلة الشرعية يف استنباط أحك

بعد هذه املقدمة عن كيفية استنباط األحكام الشرعية : فأقول

ً أوال وأخريا، -تعاىل-ًومستعينا باهللا ، الخاصة بالشبكات االجتماعية ً

 التوفيق والسداد يف األقوال واألفعال، وإصالح - سبحانه-ًوسائال منه 

  .النيات
   

: القاعدة األصولية على ً وبناء:ًبداية وقبل كل شيءو - 

   ":األمور بمقاصدها"



    
 

    

 
 

٣٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

ًسيكون بطبيعة احلال مبنيا : فإن احلكم على هذه التقنية احلديثة

كما هو احلال يف -ًومرهونا على القصد من إنشائها واستخدامها، 

  . -اإلنترنت

من : لخير البشرية جمعاءميكن أن تستخدم : فإن هذه التقنية

  .، وغريها من األمور املفيدةجتارة، وصلة، ودعوة لإلسالم

ًمدخال للفتنة، واحملرمات، واالحتيال، وغريها من : وميكن أن تكون

  .الضالالت

 هذا استخدام، ويبقى أمر - إن صح التعبري-فهي سالح ذو حدين

ًالسالح رهينة بيد مالكه؛ إن خريا فخريا، وإن شرا فشرا، كحال  ً ً ً ، اإلنترنتً

  .بهذه الشبكاترعي املتعلق والذي سنقيس عليه احلكم الش-

 عن حكم :-تعالى-بمشيئة اهللا  الفصلوسيتم احلديث يف هذا 

، وحكم استخدامها، وحكم االشرتاك �ا، الشبكات االجتماعيةإنشاء 

وغريها من األمور املهمة واليت تتعلق �ذا املوضوع اهلام واحليوي يف حياة 

  .البشرية مجعاء

 لحكم على هذه التقنية الحديثةبأن ا: مع األخذ بعني اإلعتبار

  : -وكما بينا قبل قليل-

َيـبـنى  -  ْويـؤخذُْ َ ْ األصولية العظيمة، أال على القاعدة ًبناء : ُ

   ."األمور بمقاصدها":وهي

 مواقع التواصل االجتماعيأنه وقبل الحكم على : أي



    
 

    

 
 

٣٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  :  بمختلف أنواعها واستخداماتها

ء من إنشاة وللغايلقصد ولهدف لل وال بد من النظر للغرض

  .هااتواستخدامهذه الشبكات 

 :-تعالى- بمشيئة اهللا الفصلهذا سيكون حديثنا يف  :وعليه - 

   .ًمبنيا على هذه القاعدة املهمة والعظيمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

    

 
 

٣٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .حكم إنشاء الشبكات االجتماعية: المبحث األول

  

ًسيكون بطبيعة احلال مبنيا : احلكم على إنشاء هذه التقنية احلديثةإن 

  : ًمرهونا علىو

القاعدة  :ً، وذلك بناء علىالقصد من إنشائها واستخدامها

   ."األمور بمقاصدها: "األصولية

ميكن أن تستخدم للخري أو للشر، فهي كغريها من : فهذه التقنية

  .التقنيات احلديثة املستخدمة يف وقتنا احلايل

  . وإن كان األصل فيها احلل واإلباحة
   

   :نية والقوة التكنلوجية العظيمةٌومعلوم بأن هذه التق

: ، وال غىن هلم عنه يف وقتنا احلايل يحتاجه المسلمون اليومٌعلم

   . -إخل.... كالطب، واهلندسة، والزراعة،- :كغريه من العلوم

وتتأكد احلاجة هلذه التقنية والقوة التكنلوجية العظيمة املهمة 

ضد أعدائهم مبختلف يف الدفاع عن دينهم وأوطا�م وعقيد�م : للمسلمني

  .   ألوا�م

  : واهللا سبحانه وتعاىل حيث املسلمني على االستعانة بأسباب القوة

أكانت قوة عسكرية، أو اقتصادية، أو علمية، أو تكنلوجية، أو : ًسواء

  .  تقنية

وأعدوا لهم ما استطعتم {:  يف حمكم آياته- وتعاىل- سبحانه :يقول



    
 

    

 
 

٣٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

   .)١(}من قوة ومن رباط الخيل

   :- تعاىل- عند تفسري قوله : "تفسير السعدي" يف جاء

 } ....وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل{

  : اآلية

ُّوأعدوا{ ِ  وإبطال هالككم يف الساعني الكفار ألعدائكم: أي :}ََ

   .دينكم

ْاستطعتم َما{ ُ ْ ََ ْمن ْ
ٍقـوة ِ َّ  العقلية القوة من عليه تقدرون ما كل: أي :}ُ

   .قتاهلم على يعني مما ذلك وحنو، األسلحة نواعوأ والبدنية

 األسلحة أصناف فيها تعمل اليت الصناعات أنواع ذلك يف فدخل

 واملراكب اجلوية، والطيارات والبنادق، والرشاشات، املدافع من واآلالت

 :ْوالرأي الدفاع، وآالت واخلنادق، والقالع واحلصون والبحرية، الربية

َُّوتـعلم أعدائهم، شر به عنهم ويندفع املسلمون ميتقد �ا اليت والسياسة َ 

ِالرمي،    .والتدبري والشجاعة َّْ

ُالرمي القوة إن أال" :وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وهلذا ْ َّ".  

   .القتال عند إليها احملتاج باملراكب االستعداد: ذلك ومن

ْومن{: تعاىل قال وهلذا
ِ
ِرباط َ

ِاْلخيل َِ ْ َتـرهبون َ ُ
ِ
ْ َّعدو ِِبه ُ ُ  َِّالله َ

ْوعدوكم ََُّ ُ َ{.   

                                 
 ).٦٠( سورة األنفال من اآلية )١(



    
 

    

 
 

٣٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

 واحلكم األعداء، إرهاب وهي الزمان، ذلك يف فيها موجودة العلة وهذه

  .علته مع يدور

 واهلوائية، الربية كالسيارات منها، ًإرهابا أكثر موجود شيء كان فإذا

 �ا، باالستعداد مأمورا كان أشد، فيها النكاية تكون اليت للقتال املعدة

 ذلك، وجب الصناعة، ُّبتعلم إال توجد مل إذا إ�ا حىت لتحصيلها، والسعي

  .)١(واجب فهو به، إال الواجب يتم ال ما ألن
  

، وما أن اإلنترنت في وقتنا الحاليب وال شك وال ريب - 

شبكات ومواقع :  ويف قمتها وعلى رأسها- يتعلق به من تقنيات خمتلفة، 

   :هي - التواصل االجتماعي

ً األسلحة، وأشدها أثرا على املستوى السياسي من أفتك وأرهب

  . وغريها من جماالت احلياة املختلفة والعلمي واالقتصادي والعسكري،

متيزها يف : ولعل أن من أهم ما مييز األمم اليوم ويرفع من قدرها هو

  . جمال الثقافة واإلعالم

: ، وعلى رأسهامواقع اإلنترنت: ومن أهم ساحات ذلك ا�ال

   .مواقع التواصل االجتماعيشبكات و

مواقع اإلنترنت، ومواقع التواصل واليوم توجد اآلالف من 

                                 
، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي، يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن  )١(

، ١، جعبد الرمحن بن معال اللوحيق: ، تم٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١:، طمؤسسة الرسالة

 .، بتصرف٣٢٥ ص-٣٢٤ص



    
 

    

 
 

٣٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .-لألسف الشديد-ومنها الصاحل، وكثري منها الطاحل : االجتماعي

معرفة الغاية والمقصد من : واألساس يف معرفة تصنيفها هو

ً، إن خريا فخريا، وإن شرا فشرا، كما بينا ذلك تكرارا ومإنشائها ً ً ً   ً.راراً

  :  لذلك فإنه من الضروري وجود مواقع تواصل اجتماعي- 

تدافع عن اإلسالم، وتوضح فكره الراقي، وتبني أحكامه الفقهية 

  . - صلى اهللا عليه وسلم-املختلفة، وتدافع عن نبيه
  

   :وبعد ما تم ذكرهً فإذا - 

  : أقول وباهللا التوفيق

قنية هذه الت واستخدامء إنشا  األصل فيبأنه وإن كان

   .الحل واإلباحة :هو: والقوة التكنلوجية العظيمةالحديثة 

من إنشاء  القصد ولكن ال بد من النظر يف اهلدف والغاية والغرض و

 :الحكم على هذه التقنية الحديثةألن : هذه الشبكات االجتماعية

ًسيكون مبنيا ومرهونا على ً، إن خريا القصد من إنشائها واستخدامها: ً

ً شرا فشراًفخريا، وإن ً.  

  : ًوال بد من التنبيه على أمر مهم جدا وهو

بأن حكم تعلم هذه التقنية احلديثة، وإنشاء مواقع وشبكات اجتماعية  

  : للدفاع عن اإلسالم واملسلمني، وللدفاع عن أوطا�م وجمتمعا�م وعقائدهم

  : على املسلمني"فرض كفاية": يعد



    
 

    

 
 

٣٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .قط احلكم عن الباقنيإن قام �ذا العمل مجاعة منهم س: مبعىن

ْواليوم وهللا احلمد واملنة قد وجدت مواقع وشبكات اجتماعية كثرية  َ ِ
ُ

وموضحة لفكره الراقي، ومبينة ألحكامه  مدافعة عن اإلسالم واملسلمني،

، على خمتلف -  صلى اهللا عليه وسلم-الفقهية املختلفة، ومدافعة عن نبيه

  .لشخصي، أو احلكوميًاألصعدة واملستويات، سواء على املستوى ا

فجزى اهللا القائمني على هذه املواقع خري اجلزاء، وسدد خطاهم، 

  .ووفقنا وإياهم ملا فيه خدمة اإلسالم واملسلمني، واحلمد هللا رب العاملني

  . استخدام الشبكات االجتماعيةحكم: الثانيالمبحث 

  

الشبكة لقد صنف العلماء املعاصرون، وحبثوا يف أحكام استخدام 

شبكات ومواقع التواصل ومن ضمنها - اإلنترنت عنكبوتيةال

  :األحكام التكليفية الخمسة ومحلوا استخدامها على -االجتماعي
   

  .كراهةوال، تحريموال، إلباحةوا، ندبوال، جوبالو :وهي

 واستخدامء إنشا  األصل فيمع األخذ بعين االعتبار بأن

الحل  :هو: ةوالقوة التكنلوجية العظيمالحديثة هذه التقنية 

  .واإلباحة

 قد تعرتيه استخدام هذه الشبكةولكن ومع هذا األصل فإن 

  .-تعاىل-األحكام التكليفية اخلمسة، كما سنبني ذلك إن شاء اهللا 



    
 

    

 
 

٣٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

َُفيا تـرى َ استعمال الشبكات مىت ويف أي حال من األحوال يكون : َ

ً واجبا، أو مباحا، أو مندوبا، أو حمرما، أو مكرو:االجتماعية ً ً   .ًها؟ً

األحكام التكليفية بعد تعريف : هذا ما سنتطرق إليه ولكن

   .ٌ كل على حدةالخمسة
   

  :الواجب: ًأوال - 
   

  .والالزم الساقط: لغةفالواجب 

  .اخلمس كالصلوات :اإللزام وجه على الشارع به أمر ما ً:واصطالحا

  .واملباح ،واملكروه ،احملرم :"الشارع به أمر ما": بقولنا فخرج

   .املندوب :"اإللزام وجه على": بقولنا وخرج

  .ُتاركه العقاب ويستحق ًامتثاال، فاعله يثاب :والواجب

َّويسمى   ً.والزما ً،وحتما ،وفريضة ً،فرضا: ُ

  

  

  :مندوبال: ًثانيا - 
  

  .ُّاملدعو: لغةفالمندوب 

، لرواتبلسنن اكا :اإللزام وجه على ال الشارع به أمر ما ً:واصطالحا

  .اخلميس، وصدقة التطوعوصيام االثنني و



    
 

    

 
 

٣٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .واملباح ،واملكروه ،احملرم :"الشارع به أمر ما": بقولنا فخرج

    .الواجب :"اإللزام وجه على ال": بقولنا وخرج

  .تاركه يعاقب وال ًامتثاال، فاعله يثاب :والمندوب

َّويسمى   .ًونفال ً،ومستحبا ً،ومسنونا ،سنة :ُ
  

  :محرمال: ًثالثا - 
  

  .وعاملمن :لغةفالمحرم 

 كعقوق :بالرتك اإللزام وجه على الشارع عنه �ى ما ً:واصطالحا

  .، والكذب، واالحتيال، وأكل أموال الناس بالباطلالوالدين

   .واملباح ،واملندوب ،الواجب :"الشارع عنه نهى ما": بقولنا فخرج

  .املكروه :"بالترك اإللزام وجه على": بقولنا وخرج

  .فاعله العقاب ويستحق ،ًامتثاال تاركه يثاب :والمحرم

  ً.ممنوعا أو ً،حمظورا :ويسمى
  

  :مكروهال: ًرابعا - 
  

  .املبغض: لغةفالمكروه 

 كاألخذ :بالرتك اإللزام وجه على ال الشارع عنه �ى ما ً:واصطالحا

  .�ا واإلعطاء بالشمال



    
 

    

 
 

٣٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .واملباح واملندوب الواجب :"الشارع عنه نهى ما": بقولنا فخرج

   .احملرم :"بالترك اإللزام وجه لىع ال": بقولنا وخرج

  .فاعله يعاقب وال ًامتثاال، تاركه يثاب :والمكروه

  

  :مباحال: ًخامسا - 

  

  .فيه واملأذون املعلن :لغةفالمباح 

 رمضان يف كاألكل :لذاته �ي وال أمر، به يتعلق ال ما ً:واصطالحا

على ، وكالدخول على مواقع الشبكة العنكبوتية من أجل االطالع ًليال

   .السياسية منها واالقتصادية وغريها من أخبار: األخبار العاملية املختلفة

  .واملندوب الواجب :"أمر به يتعلق ال ما": بقولنا فخرج

   .واملكروه احملرم :"نهي وال": بقولنا وخرج

 أو به، ملأمور وسيلة لكونه أمر به تعلق لو ما :"لذاته": بقولنا وخرج

 أو مأمور، من له وسيلة كان ما حكم له فإن عنه، ملنهي وسيلة لكونه �ي

  .األصل يفً مباحا كونه عن ذلك خيرجه وال منهي،

 وال ثواب عليه يرتتب ال فإنه اإلباحة، وصف على دام ما :والمباح

  .عقاب

ًوجائزا ً،حالال :ويسمى
)١(.  

  

                                 
، ه١٤٢٦،  دار ابن اجلوزي، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني،األصول من علم األصول )١(

 .حكام التكليفية اخلمسة، بتصرف، من بداية تعريف األ١٢ ص-١١ص



    
 

    

 
 

٣٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

عن  - رمحه اهللا- )١ ("محمد بن صالح العثيمين" :يقول الشيخ

 أرى أنه جيب ( :إلعالم يف الدعوة إىل اهللا عز وجلاستخدام وسائل ا

؛ ألن ذلك مما تقوم -  عز وجل- استخدام وسائل اإلعالم يف الدعوة إىل اهللا

 -  عز وجل- به احلجة، وأرى أن وسائل اإلعالم تستخدم يف الدعوة إىل اهللا

، وأرى أنه جيب استغالل هذه الفرصة، ونشر الدعوة إىل ...على وجوه شىت

  .)٢() من خالل هذه الوسائل-عاىل ت- اهللا
  

  :االجتماعي مواقع وشبكات التواصل  استخدامفإن:  لذا- 
   

  : ًقد يكون واجبا

؛ -تعاىل- كو�ا مواقع  تستخدم للدعوة إىل اهللا : وذلك يف حال

  . وذلك من خالل الدعوة إىل اإلسالم، ورد الشبه والتهم عنه، ودحضها

، -صلى اهللا عليه وسلم- حممدًوأيضا من خالل الدعوة لسنة نبينا

، - عليه السالم-وتبيينها للناس وتوضيحها هلم، ومن خالل الدفاع عنه

ً، وأيضا من خالل األمر - رضي اهللا عنهم-وعن آل بيته وصحابته 

                                 
حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبدالرمحن آل عثيمني، الشيخ العامل : العالمة:  هو)١(

احملقق، الفقيه، املفسر، الورع، الزاهد ، تويف رمحه اهللا يوم األربعاء اخلامس عشر من شوال 

  :كبوتية اإلنرتنتالشبكة العنعلى : املوقع الرمسي للشيخ: انظر. ه١٤٢١: عام

 (www.binothaimeen.com)بتصرف ،.  

، ٣:، حممد بن صاحل العثيمني، دار القاسم، ط- وتوجيهات ضوابط-:  الصحوة اإلسالمية)٢(

 .، بتصرف١٧٨ه، ص١٤١٦



    
 

    

 
 

٣٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .باملعروف والنهي عن املنكر
   

  : ًوقد يكون مندوبا

َوذلك يف حال إن أستخدم من أجل التعلم
ِ

ُ كشبكة لطالب : ُ

 لبث برامج "اليوتيوب"ات والتواصل مع أساتذ�م، أو استخدام اجلامع

تعليم املدارس، وبث الدروس العلمية والفقهية املختلفة، والتواصل مع 

  .العلماء والفقهاء، وغريها من استخدامات متعددة مفيدة
    

  : ًوقد يكون مباحا

َيف حال إن أستخدم املوقع فيما ال حرمة فيه وال كراهة
ِ

ُ  على كصفحة: ُ

 من أجل االطالع على أخبار الصحف، واملعلومات العامة، "الفيس بوك"

  .واالطالع على أسعار السلع والسوق، وغريها من األمور املباحة

  : ًوقد يكون مكروها

 يف الشبكة االجتماعية ومواقعهايف حق من يسرف يف استعمال 

  .غري مصلحة، أو ينشغل �ا عن نوافل الطاعات والعبادات
   

  : ًقد يكون حراماو

َإن استخدمت يف احملرمات، واليت ورد حترميها يف الكتاب والسنة
ِ
ْ ُ ْ :

كاستخدامها من أجل التعرف على اجلنس اآلخر، واالختالط الذي هو 

  . ًمقدمة للزنا



    
 

    

 
 

٣٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

 لرتويج املواقع اإلباحية، "الفيس بك"أو كاستخدامها على صفحات 

  . الناسأو نشر صور فاضحة، أو قذف احملصنات، وسب 

أو كاستخدامها كمواقع لالحتيال على الناس وأخذ معلوما�م املالية، 

أو الدعوة إىل العقائد اهلدامة والفاسدة، والتحريض على الفنت واخلراب 

واخلروج على الدولة وقوانينها، أو الدعوة إىل الطعن يف العلماء واألمراء، 

صلى -، وسنة نبينا- بحانهس-وغريها من األمور مما ورد تفصيله يف كالم ربنا

  . - اهللا عليه وسلم

  . أعلى وأعلم-تعاىل- هذا واهللا 

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

    

 
 

٣٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  حكم االشتراك بالشبكات االجتماعية :لثاثالبحث امل

  

 :القاعدة الشرعية(: حكم االشرتاك يف هذه املواقع يدخل ضمن

لنية (فحكم االشرتاك يف هذه املواقع يرجع : )"ر بمقاصدهاواألم"

ٍري أو شر من خ)صاحبه ٍ   .  

... ( : عند احلديث عن هذه القاعدة)"األشباه والنظائر"(جاء يف 

 سائر المباحات إىل )أي تنزيل هذه القاعدة وقياسها: (بل يسري ذلك 

إذا قصد �ا التقوي على العبادة أو التوصل إليها، كاألكل، والنوم، 

 قصد به إقامة واكتساب املال احلالل وغري ذلك، وكذلك النكاح والوطء إذا

السنة، أو العفاف، أو حتصيل الولد الصاحل، وتكثري األمة، ويندرج يف ذلك 

  .   )١ ()ما ال يحصى من المسائل

ٍإن كان هذا االشتراك لمصلحة أو خير تلحق الفرد أو : وعليه -   ٍ

 للوجوبً أو مندوبا، ورمبا يصل ًمباحافإنه ال ينفك عن كونه : المجتمع

  ً.أحيانا

ٍلغير مصلحة ظاهرة، أو ن كان االشرتاك وأما إ  أريد به الفرد أو ٍرلشٍ

 محرالل وقد يصل، ًمكروهاال خيرج عن كونه : يف أقل أحواله: فهو: ا�تمع

                                 
، ١:األشباه والنظائر، عبدالرمحن بن أيب بكر بن جالل السيوطي، دار الكتب العلمية، ط )١(

 .١١ ص-٨م، ص١٩٩٠-ه١٤١١



    
 

    

 
 

٣٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  . والعياذ باهللا

: فالواجب على كل مسلم قبل االشتراك والولوج إلى هذه المواقع

ًاشرتك، واضعا أن يتحرى ويتأكد من غرضه ونيته، فإن كان خلري وعلى خري 

إنما األعمال بالنيات، "(: - صلى اهللا عليه وسلم- نصب عينيه قول النيب

  .)١ ()"وإنما لكل امرئ ما نوى

وإال فالسالمة واالبتعاد أوىل؛ والواجب على كل املسلمني االبتعاد عن 

ًالشبهات والظنون، وجتنب احملرمات مجلة وتفصيال؛ استجابة وطاعة هللا  ً ًً -

  .، واهللا أعلم- سبحانه وتعاىل

التحدث مع من يعرفهم من األقارب، واألصدقاء : للشخصاألسلم و

الطيبني املخلصني، ممن يتوسم فيهم اخلري، ويصل معهم إىل مسالك 

السالم، يف هذا الفضاء الشاسع، املليء باملصائب والضالالت، واألفكار 

   .اهلدامة، واليت تودي بصاحبها إىل املهالك واملشكالت

أن ال تتحدث عرب هذه املواقع إال مع من تعرفهم : جب للمرأةالواو

من األقارب من غري احملرمني، كاإلخوة وأبنائهم على سبيل املثال، أو مع 

  .جنسها من النساء الاليت يتصفن باالحتشام واالحرتام والصالح

                                 
كيف كان بدء الوحي إىل رسول : بدء الوحي، باب:  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب)١(

 :اإلمارة، باب: ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب)١: (، برقم- صلى اهللا عليه وسلم-اهللا

، األعمال من وغريه الغزو فيه يدخل وأنه ،"بالنية األعمال إمنا": وسلم عليه اهللا صلى قوله

 ). ١٩٠٧: (برقم



    
 

    

 
 

٣٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

آبائهم من قبل لألبناء   االجتماعيال بد من مراقبة مواقع التواصلو

، وتنبيه أوالدهم مبخاطرها وأحكامها؛ حىت ال يبق ولياء أمورهموأمهاتهم وأ

 من احلياة -التواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي:  أي-هذا اجلانب

ًيودي �م إىل التهلكة والضياع، وخاصة بعد أن أصبح اليوم ضرورة  ًطريقا ً

ً كثريا  عنها ال الصغري وال الكبري، بل إنمن ضرورات احلياة، اليت ال يستغين

من الصغار فاقوا الكبار يف معرفتهم وخرب�م يف خبايا هذه املواقع، وخدما�ا 

  .املتعددة واملتنوعة، واهللا أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

    

 
 

٣٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  ثالثالفصل ال

  النتائج التي توصل إليها الباحث، والخاتمة

  

  .حثالنتائج التي توصل إليها البا: المبحث األول

  

  :لنتائج ما يليفلقد ظهر لي خالل هذا البحث من ا

 أن مواقع وشبكات التواصل االجتماعي أصبحت اليوم هي وسيلة - ١

  .يف هذا العصرالرئيسية  بني الناس التواصل 

: أن هذه الوسائل وتقنيا�ا تستخدم يف خمتلف جماالت احلياة - ٢

  .االجتماعية، واالقتصادية، والتقافية وغريها

ى تطوير وإنشاء مواقعها إقبال وحرص الشركات التقنية الكربى عل - ٣

 وذلك لزيادة حصتها يف هذا السوق الصاعد اخلاصة بالتواصل االجتماعي؛

  .والغين بالفرص

لقد غريت وسائل التواصل االجتماعي وجه أساليب الثورة البدائية  - ٤

  .اليت كانت تعتمد على االتصال الشخصي واملباشر

العامل، و�دف  الشبكات االجتماعية �ا أعضاء من خمتلف دول - ٥

إىل ربطهم والتعارف بينهم حسب التخصص، واملكان، وطبيعة األهداف 

  .اخلاصة واالهتمامات

  .َّتاج االبتكارات التكنلوجية اليت غريت العامل هو اإلنرتنتإن  - ٦

ٍقدم اإلنرتنت للعامل أرخص وأسرع طريقة اتصال، ونقل  - ٧ َّ



    
 

    

 
 

٣٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

يقة الرتاسل بني األفراد  من طرللمعلومات يف التاريخ احلديث؛ مما غري

  .املؤسسات وحىت ا�تمعاتو

 ، وهي اإلنرتنتعلى  )"Group" مجموعة(مت إنشاء أول  - ٨

هذه ا�موعة تعترب ، حيث )جامعة ديوك في كارولينا األمريكية(جمموعة 

  .نواة التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت

ظهر أول استخدام لعبارة ) "م١٩٨٢"(يف عام  - ٩

لتخزين ) "Servers"اخلادم سريفرات(مع ظهور أجهزة ) "Internet"إنرتنت(

  .املعلومات، وتسهيل الوصول هلا

 Six": (وهو) "م١٩٩٧"(ظهر أول موقع تواصل اجتماعي عام  -١٠

Degrees.com" (َاستخدم لتبادل األخبار بني طالب اجلامعات: وقد
ِ
ْ ُ ْ.  

مواقع التواصل : وعلى رأسها -:اإلنرتنت وخدماته املتعددة إن -١١

  .صوت العامل الذي ينطق بلغاته املتعددة:  صارت اليوم-االجتماعي

تأسيس العالقات االجتماعية  إن االنسياق غري الواعي صوب -١٢

عرب اإلنرتنت، مبا قد تتضمنه من نشر لكثري من املعلومات الشخصية على 

بادل صفحات املوقع اخلاص، أو املدونة اإللكرتونية، أو حىت أثناء ت

  .احلديث؛ قد يشكل خماطر على املستخدم

  .إن الشبكات االجتماعية تتمتع خبدمات وخصائص فريدة -١٣

من أفراد : ٌإن خدمات الشبكات االجتماعية متاحة للجميع -١٤

  .وشركات ومؤسسات وهيئات ووزارات وغريهم



    
 

    

 
 

٣٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

بالشبكات االجتماعية على قاس األحكام الشرعية املتعلقة  ت-١٥

 مثرة من الشبكات؛ وذلك ألن هذه شرعية اخلاصة باإلنرتنتاألحكام ال

 والتقنية املستخدمة فيهما واحدة، واملقصد واحد، ،تطور اإلنرتنتمثرات 

  .ًواألدلة الشرعية يف استنباط أحكامها إذا ستكون واحدة كذلك

 من إنشاء القصد ال بد من النظر يف اهلدف والغاية والغرض و -١٦

 :احلكم على هذه التقنية احلديثةألن : اعيةهذه الشبكات االجتم

ًسيكون مبنيا ومرهونا على ً، إن خريا القصد من إنشائها واستخدامها: ً

ًفخريا، وإن شرا فشرا ً ً.  

 هذه التقنية احلديثة والقوة واستخدامء  إنشااألصل يفأن  -١٧

  . احلل واإلباحة:هو: التكنلوجية العظيمة

حلديثة، وإنشاء مواقع وشبكات أن حكم تعلم هذه التقنية ا -١٨

اجتماعية  للدفاع عن اإلسالم واملسلمني، وللدفاع عن أوطا�م وجمتمعا�م 

   . على املسلمني"فرض كفاية": يعد: وعقائدهم

 من: خلري البشرية مجعاءتستخدم ميكن أن : إن هذه التقنية -١٩

  .جتارة، وصلة، ودعوة لإلسالم، وغريها من األمور املفيدة

ًمدخال للفتنة، واحملرمات، : ميكن أن تكون: ن هذه التقنية إ-٢٠

  .واالحتيال، وغريها من الضالالت

، ويبقى أمر -  إن صح التعبري-سالح ذو حدين:  إن هذه التقنية-٢١

ً هذا السالح رهينة بيد مالكه؛ إن خريا فخريا، وإن شرا فشرا، استخدام ً ً ً ً



    
 

    

 
 

٣٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  .اإلنرتنتكحال 

ومن ضمنها -  العنكبوتية اإلنرتنتالشبكةم استخدام إن حك -٢٢

األحكام التكليفية  على حيمل -شبكات ومواقع التواصل االجتماعي

  .الوجوب، والندب، واإلباحة، والتحرمي، والكراهة :وهي :اخلمسة

 هذه واستخدامء  إنشامع األخذ بعني االعتبار بأن األصل يف

  . واإلباحة احلل:هو: التقنية احلديثة والقوة التكنلوجية العظيمة

ٍملصلحة أو خري يف وسائل التواصل االجتماعي االشرتاك إن كان  -٢٣ ٍ

ًفإنه ال ينفك عن كونه مباحا أو مندوبا، ورمبا يصل : تلحق الفرد أو ا�تمع ً

  ً.للوجوب أحيانا

ٍ لغري مصلحة يف وسائل التواصل االجتماعيإن كان االشرتاك  -٢٤

ٍظاهرة، أو لشر أريد به الفرد أو ا ال خيرج عن : يف أقل أحواله: فهو: �تمعٍ

  . والعياذ باهللاًكونه مكروها، وقد يصل للحرام

: الواجب على كل مسلم قبل االشرتاك والولوج إىل هذه املواقع -٢٥

  .أن يتحرى ويتأكد من غرضه ونيته، فإن كان خلري وعلى خري اشرتك

هل ، وتنبيه ال بد من مراقبة مواقع التواصل لألبناء من قبل األ -٢٦

التواصل عرب :  أي- أوالدهم مبخاطرها وأحكامها؛ حىت ال يبق هذا اجلانب

ً من احلياة طريقا يودي �م إىل التهلكة -مواقع التواصل االجتماعي

  .والضياع

  



    
 

    

 
 

٣٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  

  اخلامتة
  

هذا وما كان يف البحث من صواب فمن هللا وحده، وما كان من خطأ 

  .فمين ومن الشيطان واستغفر اهللا منه

ِّللهم إنا نسألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة، اللهم حسن أخالقنا ا

ِّومجل أفعالنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن مبنك أخالقنا، ربنا اغفر لنا  َّ َِّ

 آله وصحبه ّولوالدينا وجلميع املسلمني، وصلى الله على نبينا حممد وعلى

  .أمجعني

  .مته الصاحلاتهذا ما تيسر، واحلمد هللا الذي تتم بنع

  

  

  



    
 

    

 
 

٣٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 

  واملراجعاملصادر 
األشباه والنظائر، عبدالرمحن بن أيب بكر بن جالل السيوطي، دار الكتب  .١

  .م١٩٩٠- ه١٤١١، ١:العلمية، ط

األصول من علم األصول، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، دار ابن اجلوزي،  .٢

  .ه١٤٢٦

عثيمني، دار ، حممد بن صاحل ال-  ضوابط وتوجيهات- : الصحوة اإلسالمية .٣

  .ه١٤١٦، ٣:القاسم، ط

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا  .٤

عبد الرمحن بن : م، ت٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١:السعدي، مؤسسة الرسالة، ط

  .معال اللوحيق

م، ٢٠١٣، ١:ثورة الشبكات االجتماعية، خالد املقدادي، دار النفائس، ط .٥

  .األردن

م، ٢٠١١، ١:التواصل االجتماعي، خالد وليد حممود، مدارك، طشبكات  .٦

  .بريوت

حممد زهري : صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، ت .٧

  .ه١٤٢٢األوىل، : بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

 :اإلنرتنتعلى   "taamolat" :موقع .٨

)http://www.taamolat.com/٢٠١٠/١٠/blog-post(.  

 على "الموسوعة الحرة ويكيبيديا":موقع .٩

  .)http://ar.wikipedia.oeg/wiki(:اإلنرتنت

وسائل التواصل االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية، مجال سند  .١٠

  .تم، اإلمارا٢٠١٣، ٢:السويدي، مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية، ط

      

  

  



    
 

    

 
 

٣٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 الشبكات االجتامعية وأحكامها الرشعية 
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