
 

 
 أخالقيات التعامل مع املستحدثات التكنولوجية 

 من املنظور الرتبوي اإلسالمي
"ًاإلنرتنت أمنوذجا"   

 
 إعداد

  حممد حممد علي علي خفاجي/ أ
  املدرس املساعد بقسم الرتبية اإلسالمية

  جامعة األزهر– كلية الرتبية بالدقهلية

  
  سن جزرشحات غريب ح/ م. د. أ  أسامة سعيد علي هنداوي/ د.أ

أستـــــــــــاذ تكنـــــــولوجيــا 
التعليــــم بكليــــــة التـــربيـــــة 

  جامعــة األزهـــــر بالدقهلية
   أستاذ الرتبية اإلسالمية املساعد

بكلية الرتبية جامعة األزهر   
  بالدقهلية

  عبد الفتاح أمحد شحاتة /م. د. أ
  أستاذ الرتبية اإلسالمية املساعد

  ة الرتبية جامعة األزهر بالقاهرةبكلي



ثات التكنولوجیة من المنظور أخالقیات التعامل مع المستحد

ً"اإلنترنت أنموذجا" التربوي اإلسالمي  
 

  محمد محمد علي علي خفاجي       
 أسامة سعید علي ھنداوي/ د.أ 
  شحات غریب حسن جزر/ م. د. أ
 عبد الفتاح أحمد شحاتة /م. د. أ

 

 

360 

أخالقيات التعامل مع املستحدثات التكنولوجية من املنظور الرتبوي 
"ًاإلنرتنت أمنوذجا" اإلسالمي  

خفــا ـــ ع ــ ع محمـــد نــداو ،1 محمــد ـــ ع ســعيد حـــسن، يأســـامة ــب غر ات ـــ

اتة ،رجز أحمد الفتاح   .عبد
  .، مصربالدقهلية جامعة األزهر ، كلية التربية،التربية اإلسالميةقسم 1
ي1 و لك يد   mohammedkhafagi.26@azhar.edu.eg :ال

:المستخلص  
مــستخدمو ــا ــ يتح أن يجــب ــ ال خالقيــات عــض ــ ع الوقــوف اليــة ا اســة الد دفت راســ

الدوليــــة املعلومـــات شــــبكة خاصــــة ديثــــة ا التكنولوجيــــة نــــت"املنتجـــات ــــة"ن الر بيــــان مــــع ؤ،

ســــالمية ــــة الر ــــذه ملعرفـــة صــــو املــــن اســــة الد واســـتخدمت املنتجــــات، ــــذه ل ؤســـالمية ر

املنتجــــــات مــــــن يقــــــف لــــــم ســــــالم أن ــــــ إ اســــــة الد وتوصــــــلت خالقيــــــات، ــــــذه ــــــ ع روالوقــــــوف

، الــسل الــضار وحــرم ي يجــا النـافع ــا م أبــاح بــل التـام؛ الــرفض موقــف ديثــة ا التكنولوجيـة

توص الفـردكما ـ ع الـسلبيات من العديد ا ل ديثة ا التكنولوجية املنتجات أن إ اسة الد رلت

ذه من م لوقاي خالقيات؛ من بمجموعة املنتجات ذه مستخدمو يتح أن بد وال واملجتمع

ال التكنولوجيـة املنتجـات ذه من املرجوة الفائدة تتحقق ي ل أنھ اسة الد ت بي كما رالسلبيات،

خالقيـاتبـد و ات ـا امل امـتالك إن حيـث خالقيـات؛ و ات ـا امل مـن مجموعـة فـراد يمتلـك رأن ر

، سـل اسـتخدام عنـھ ـتج ي خالقيـات دو فقـط ات ـا امل وامـتالك ي، إيجـا اسـتخدام عنـھ تج ني ر

التكنولوجيـــــة للمنتجـــــات ي يجـــــا ســــتخدام ـــــز عز ميـــــة أ ـــــ ع للتأكيــــد اســـــة الد ســـــعت رولــــذا

ديثـــــة ــــــا،ا مع مثـــــل التعامـــــل وأخالقيـــــات ات ـــــا م م إكـــــسا خـــــالل مـــــن املجتمـــــع أفـــــراد رلـــــدى

للمنتجــات م اســتخدام عنــد خالقيــات مــن ملجموعــة فــراد امــتالك ة بــضر اســة الد روأوصــت ور

مثــل ديثــة، ا وأخفــى،: التكنولوجيــة الــسر علــم هللا بــأن الــصادق يمــان و ومراقبتــھ هللا ىتقــو

و الصدق ام التعـديوال أو ـ الغ خـصوصيات ـاك ان وتجنـب واملعلومـات، خبـار نقـل ـ ت التث

ذلـــك ـــ وغ م، ســـمع ھ ــشو أو ن خـــر ـــ إ ســاءة وعـــدم م، بأســـرا حتفــاظ ـــ ـــم حق ــ ، رع

مــــن خالقيـــات ــــذه م إكـــسا ـــ إ املجتمــــع ـــ فــــراد إعـــداد ـــا املنــــوط املؤســـسات ـــس وأن

رام و ا منا اخالل   .ج

املفتاحية لمات التكنولوجية :ال سالمي ،املستحدثات بو ال ياملنظو نت ،ر  .ن
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ABSTRACT: 
The present study aimed at identifying some of the ethics that the users 
of modern technological products must adhere to, especially when 
using the international information network "the Internet", with an 
explanation of the Islamic vision for those products. The study used 
the fundamentalist approach for identifying this Islamic vision and 
stand on these ethics in the light of Islamic sources. The study revealed 
that Islam did not refuse the modern technological products 
completely. Rather, it permits the positive benefits and refuses the 
negative harmful ones. Moreover, the results indicated that the modern 
technological products have many drawbacks on the individual and 
society, and that the users of these products must have a set of ethics to 
protect them from these negatives. The study also showed that in order 
to achieve the desired benefit from these technological products, the 
individual must possess a set of skills and ethics. Whereas possessing 
skills and ethics results in positive use, while possessing skills only 
without ethics results in negative use. Therefore, the study sought to 
emphasize the significance of promoting the positive use of modern 
technological products among community members by providing them 
with the skills and ethics to deal well with each other. The study 
recommended that individuals should possess a set of ethics when 
using modern technological products, such as: piety, observance of 
God, sincere faith in Him, commitment to truthfulness and 
confirmation in the transmission of news and information, and 
avoiding violating the privacy of others or infringing on their right to 
keep their secrets, and not offending others or defaming their 
reputation. Finally, the institutions entrusted with preparing 
individuals in society seek to impart these ethics to them through their 
curricula and programs.   
Keywords: The Ethics, the Modern Technological Products, the                                                                                        
Islamic Educational Perspective, and the Internet. 
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 :مقدمة

والـصالحية نـة باملر ســالمية عة الـشر ت ـ يعابوتم اســ ـ ع ة والقــد ـان، وم مـان ــل رل ز
مراعـــــاة ـــــ ع القــــائم املنـــــضبط كــــم ا إعطائـــــھ ــــ ع ا قـــــد عــــن فـــــضال ومــــستحدث، جديـــــد رــــل

ً

السامية ا ومباد ا   .مقاصد

للعبـــاد، املــصا لــب عة الــشر وضــع عــا و ســـبحانھ الــشارع مقاصــد أعظــم مــن عــد و
إال عة الشر حكم من فما م، ع املفاسد ودرء
ّ

أو ملفسدة، دافعا أو ة، ملص محققا جاء ًوقد ً

معا ما ،(ًل ص1417الشاط   ).221ـ،

ــ ع يحــرص الرذائــل، عــن ــ ن و ات ــ ا ــ إ يــدعو الفــضيلة، ــث و العلــم ديــن ســالم و
وممـــا وأذى، شــر ــل جنبــھ و ، بــا عليــھ عــود ومــا ــسان، ة ملــص ــو ال ــ مــا ــل نــ

ــسا ة مـــص نـــتفيــھ ن خاصـــة املعرفــة وميـــادين العلـــوم جميــع ـــ اصــل ا التقـــدم ـــذا ن
املختلفة، جتما تصال سائل ـ"وو ائـل ال التطـو ـذا من فادة إ سالم يدعو رحيث

خذ إ يدعو بل والتكنولوجيا؛ العلوم تطو إ سلبية نظرة ينظر ال سالم ألن التقنية؛ رذه
فـــا و عة؛ـــا الـــشر مبـــادئ وفـــق ة ـــشر ال يخـــدم الـــذي مثـــل ســـتخدام ا واســـتخدام ـــا، م دة

اصـل ا والتطـو م وعلـوم م تجـا مـن سـتفادة و خـر مـم مـع التعاو إ يدعو رفاإلسالم ر ى ن
سالمية مة ة مص يحقق بما م اغمة،( "لد ص2013رد ،191.(  

املــستح إحـدى نـت ن شـبكة انـت لـھوملـا العـالم غـزت ـ ال التكنولوجيـة ــا-دثات وم
سالمية ديثـة،-لالدو ا التكنولوجية املنتجات ذه ل سالمية ة الر بيان إ الباحث ؤس

ا مع التعامل أخالقيات ع   .والوقوف

اسة الد لة   :رمش

املجتمعـــــات تقـــــدم ر ومظـــــا ال أشـــــ إحـــــدى ـــــا وأنواع ا ال أشـــــ بجميـــــع التكنولوجيـــــا عـــــد
وتلـك التقـدم ـذا رتبط و ا، ي فا يـةرو التكنولوجيـاالرفا ـذه مـن قيقيـة ا سـتفادة بمـدى

ا وصا ة شر ال منفعة فيھ ملا ض و نھ، وتحس الواقع ر   .رتطو

نت ن مية أ التكنولوجيا–ومع ذه ومنتجات ال أش وحاجـة–كإحدى ا، وروضـر
الوقت املاسة إالسان ـا، ل ـ خال سـتخدام ميـة أ مـن بـذلك يـرتبط ومـا ـا، إل اضر ا

تـصميم مـن ساسـية ـداف ـل يتجا أو ل يج من ناك ف ذلك؛ عكس يؤكد ا ا الواقع أن
ذلــــك ر مظــــا مــــن ــــان و ســــليما، أخالقيــــا اســــتخداما ا ــــستخدم فــــال التكنولوجيــــا، ــــذه ر ًوتطــــو ً ً

وإ: ـــــصوصيات، ا ـــــ ع ھعتــــداء ـــــشو و اص ـــــ لـــــبعض ســــاءة و باحيـــــة، املواقـــــع دمــــان
مـــن ذلـــك ـــ غ ـــ إ النفـــسية، مـــراض بـــبعض صـــابة و ، ـــ التعلي املـــستو وانخفـــاض م، ىســـمع

  . السلبيات

مـن العديـد ـ إ تصاالت و املعلومات تكنولوجيا مجال املتالحقة ات التطو أدت روقد
ما وا باألفراد املرتبطة ات مكـنالتغ و والعامليـة، قليميـة و املحليـة املختلفـة ا ا بمـستو عـات

ن جـــــــــانب مـــــــــن ات ـــــــــ التغ تلـــــــــك ـــــــــ إ دوات: النظـــــــــر ـــــــــذه توظيـــــــــف ميـــــــــة بأ يـــــــــرتبط مـــــــــا م لو
عنـــد ســـتفادة تلــك بتحقيـــق يــرتبط ي والثـــا املجـــاالت، مختلــف ـــ ــا م لالســـتفادة التكنولوجيــة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، )  5  (، الجزء )190: (العدد

 

 

363 

ا وأخالقيـات ات ـا مل فراد عنـھرامتالك ـتج ي خالقيـات و ات ـا امل امـتالك إن حيـث ا؛ رسـتخدام
التأكيـد و ، سـل اسـتخدام عنـھ ـتج ي خالقيـات دو فقـط ات ـا امل وامـتالك ي، إيجا ناستخدام ر
ات ــــــا م م إكــــــسا خــــــالل مــــــن أفــــــراده لــــــدى ي يجــــــا ســــــتخدام ــــــز عز ــــــ إ مجتمــــــع ــــــل رــــــس

ا التكنولوجيـــا ـــذه ل ســـتخدام بـــالوقوفوأخالقيـــات اســـة الد ـــذه دفھ ـــس مـــا ـــذا و رديثـــة،
ديثة ا التكنولوجية املنتجات ذه مع التعامل أخالقيات م أ   .ع

اسة الد   :رأسئلة

بــو - ال املنظــو مــن ديثــة ا التكنولوجيــة املنتجــات مــع مثــل التعامــل كيفيــة يمــا ر
 سالمي؟

التالية الفرعية ساؤالت ال السؤال ذا من تفرع   :و

ا؟ما -1 وخدما ا خصائص م وأ نت لإلن ي املفا  طار
سالمية؟ -2 املجتمعات ديثة ا التكنولوجية املنتجات واقع  ما
ديثة؟ -3 ا التكنولوجية للمنتجات سالمية بية ال ة ر  ؤما
مــــن -4 نــــت ن شــــبكة مــــع التعامــــل عنــــد الفــــرد ــــا ــــ يتح أن يجــــب ــــ ال خالقيــــات مـــا

بية ال  سالمية؟رمنظو

اسة الد داف   :رأ

التالية داف تحقيق اسة الد ذه تفيد أن   : ريمكن

عامـة - ديثـة ا التكنولوجيـة املنتجـات مـع التعامل أخالقيات من مجموعة إ التوصل
سالمية بية ال منظو من خاصة نت ن  .روشبكة

امل - املجتمع ديثة ا التكنولوجيا استخدام واقع ع  .سلمالوقوف

التكنولوجيـة - املنتجـات مـن سـتفادة كيفيـة مـن سـالمية بية ال موقف ع التعرف
ديثة  .ا

اسة الد مية   :رأ

اسة الد مية أ بيان   :ريمكن

التعامــل -1 عنــد فــراد ــا ــ يتح أن يجــب ـ ال خالقيــات عــض ــ ع الوقــوف دف ــس ـا أ
شــبكة خاصـة ديثــة ا التكنولوجيـة املنتجــات الدوليــةمـع نـت"املعلومـات يــؤثر"ن ــ وال ،

ن ق املرا خاصة التكنولوجيا ذه مستخدمي حياة ع سلبا ا  .ًغيا
ين -2 ــ الكث ـان أذ عــن غيـب مــا غالبـا ــ وال ا، وضـر خالقيــة القـيم ميــة أ ـ ع تركــز ـا ًأ ور

جديـد ـل ب الوافـدة نـت ن و املعلومـات تكنولوجيـا تيـار ـ ن املنـدفع ـدودمن ل ة زاملتجـاو
للقيود  .الرافضة

املنتجـــات -3 اســـتخدام ات ـــا بم تمـــت ا ـــ ال التعلـــيم مؤســـسات دو اســـتكمال ـــ إ ـــس ـــا رأ ر
ستخدام ذا أخالقيات ملت وأ ديثة ا  .التكنولوجية
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التاليـة -4 الفئـات اسـة الد ذه من ستفيد التالميـذ،: رقد عايـة ـ ع والقـائمو ، مـو رأوليـاء ن ر
ـــــر لــــــشبكةزو الـــــسلبية ثـــــار مـــــن الطـــــالب تحــــــذير ـــــ والتعلـــــيم بيـــــة ال ة ا و ف، وزرالـــــشر

م لد خالقية القيم لغرس والس نت،  .ن

اسة الد   :رمن

صــو املــن اســة الد بأنــھ، رــستخدم عــرف يــة: "الــذي والفق ــة اللغو القواعــد اســتخدام
مـــــن ســـــتفادة ـــــ حاديـــــث وشـــــرح التفـــــس ومـــــاوقواعـــــد ــــــة ـ النبو حــــــاديث و القرآنيـــــة يـــــات

ـــة بو ال القـــضايا اســـة ود تحليـــل ـــ ونفـــسية ـــة و تر ـــات وتوج عات ـــشر و ــــام أحكـ مـــن رتتـــضمنھ
ص2013الــشيخ،( "والنفـسية ــة)23م، ر معرفـة ــو و ا وموضـوع اســة الد طبيعـة يناســب ألنـھ ؤ؛ ر

ديثة ا التكنولوجية املنتجات ذه ل سالمية بية ـا،ال مع التعامـل أخالقيـات ـم أ باط واست ،
ن واملفكـر ن ع والتا ابة ال وأقو ة النبو حاديث و القرآنية يات وتحليل تفس خالل لمن

ن   .املسلم

اسة الد ات   :رمصط

  خــــالق -1

ا بأ لغة خالق ية: عرف ال و و لق ا من ص( مأخوذة ت، د   ).180الفيومي،

ا ـا عرف ــاو بأ ي:لــبعض ــسا للــسلوك املنظمــة والقواعــد املبــادئ مــن مجموعــة عــن ة رعبــا
مـــن الغايـــة يحقـــق نحـــو ـــ ع ه ـــ غ عالقتـــھ وتحديـــد ـــسان حيـــاة لتنظـــيم الـــو ا يحـــدد ـــ ال

وجھ أكمل ع العالم ذا دان،( وجوده ص2001ز   ).79م،
إجرائيــــــا الباحــــــث ــــــا عرف ــــــاو داب: بأ مــــــن للـــــــسلوكمجموعــــــة املنظمــــــة والقواعــــــد والقــــــيم

املنتجـات مـستخدمو ـا ـ يتح أن يجـب ـ وال النـاس حيـاة لتنظـيم الـو ا يحـدد ال ي سا
ديثة ا   .التكنولوجية

 املستحدثات -2

اللغـــة        ـــ مـــااملـــستحدثات ـــو ـــادث وا والفـــن، العلـــم ـــ املجـــدد ـــو و املحـــدث مـــن ِمـــأخوذة ِ
َ ُ

ال وضده حدث، و ،( قديميجد و ص1985رمد ـل)160م، ـ ع فاملـستحدثات ذلك ع ناء و ،ً

قبل من فا معر يكن ولم أقرانھ، ع ومتقدم مجالھ، والسابق محيطھ، جديد
ً

  .و

املــستحدثات مــصط الــبعض عــرف مـــن: بأنــھو جديــد ء ــ أو تطبيــق أو عمليــة أو فكــرة
تمثــل جديـــدة كبــدائل لـــھ، ــ املتب نظـــر ــة ـــوج إ ــؤدي و القـــائم، النظــام ملـــشكالت مبتكــرة حلـــوال

ً

ن تحــــس ـــ وفاعليـــة كفـــاءة ــــ أك يـــصبح بحيـــث وناتـــھ، م عـــض أو لــــھ النظـــام ـــ محمـــود ـــ غي
املجتمع احتياجات وتلبية دافھ أ وتحقيق س،(النظام ص2003خم     ).246م،

ا بأ عرف امـل،: " كما مت نظـام ة صـو ي يأ منتج أو لنظـامرفكرة ـ فر نظـام ة صـو ـ رأو
نـامج ال أو الفكـرة أو للمـستفيد سبة بال مألوفة غ سلوكيات ة بالضر ستلزم و امل، مت  "ورآخر

ص1996عبداملنعم،(   ).49م،
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إجرائيـــــــا الباحـــــــث ـــــــا عرف و
ً

ــــــــا املــــــــتقن: بأ التطبيـــــــق عـــــــن ــــــــتج ي وحـــــــديث جديـــــــد ــــــــو مـــــــا ـــــــل
النا حياة س ت إ دف و منھللتكنولوجيا للمستفيدين النفع وتحقيق  . س

 :التكنولوجيا -3

ــــ واللغــــةالتكنولوجيــــا ن مقطعــــ مــــن ونــــة ة،" تكنــــو: "لم ــــا م أو حرفــــة ــــ ع روالــــذي
ي الثا لمة" لوجيا: "واملقطع فإن نا ومن اسة، الد أو العلم ع علـم" تكنولوجيا"روالذي ـ ع

التطبيق علم أو الدين،(داء ص1990علم   ).16م،

ــــا بأ التكنولوجيــــا عــــرف املعلومـــــات: كمــــا اســــتخدام ــــ ــــ للتفك قــــة وطر ي ــــسا إ ــــد ج
حـــل ـــ ـــا وتطبيق ن معـــ مجـــال ـــ املتاحـــة ة ـــشر ال ـــ وغ ة ـــشر ال والعناصـــر ات ـــ وا ات ـــا روامل

ممكــــن ـــــد ج أقــــل و وقـــــت أســــرع ـــــ اتــــھ قد ـــــادة و حاجاتــــھ وإشـــــباع ــــسان رمــــشكالت زمـــــام،(ز
ي،   ).165صم،2014سليما

إجرائيـا الباحـث ـا عرف ـاًو ــا: بأ ع وتطو العلميـة، للمعرفـة مثـل التطبيقـي ســتخدام
والتعليميــــة العلميــــة ومتطلباتــــھ حاجاتــــھ وقــــضاء مــــشكالتھ حــــل ــــ مة واملــــسا ــــسان دمــــة

ممكن د ج أقل و وقت أسرع ا وغ والتثقيفية ية ف وال قتصادية و جتماعية  .و

  :نتن -4

بأنــھ نــت ن ــزة ":عــرف أج مــن ن املاليــ عــشرات ط تــر جــدا مة ــ تكنولوجيــة ًشــبكة

تبــادل ــ ع ا بواسـط عمــل و املتعــددة، ـوالت وتو ال ــق طر عــن العـالم حــو ــشرة املن لالكمبيـوتر
ولة، وســـــ ـــــسر ـــــل ب ة ـــــشر ال يـــــاة ا منـــــا مختلـــــف ـــــ املتنوعـــــة ف واملعـــــا ائلـــــة ال ٍاملعلومـــــات ٍ ر

ستخد واقتـصاديةو تثقيفيـة مـن شـ ـداف أ تحقيـق أجـل مـن اص ـ مـن ن املالي مئات ا م
ية ودي ة وعسكر صية و وعلمية ية وترف فايز،"(واجتماعية ص2007سعادة،   ).69م،

ـــــا بأ إجرائيـــــا الباحـــــث ـــــا عرف و
ً

املرتبطـــــة:  تـــــصال ات شـــــب مـــــن ـــــ كب عـــــدد عـــــن ة رعبـــــا
ا خالل من يتم وال البعض ا حاسـوبببعض ـاز ج بـأي بـالفرد ـاص ا اسـوب ا ـاز ج توصـيل

يتــــــصل فعنـــــدما لــــــذلك، املخصـــــصة ـــــوادم وا الراوتــــــر ـــــزة أج ــــــ ع العـــــالم ـــــ ــــــان م أي ـــــ آخـــــر
املعلومــــــات أنــــــواع افــــــة واســــــتقبال ســــــال إ مــــــن تــــــتمكن نــــــت ن ــــــشبكة ــــــ ال اســــــوب را

ذلك وغ والنصوص، ات، والفيديو   .األصوات

السابق اسات   :ةرالد

بيــــــة ال مجــــــا ــــــ ــــــا ع تطو وكيفيــــــة التكنولوجيـــــا الــــــسابقة اســــــات الد مــــــن العديــــــد رتناولـــــت
ــة بو ال ــا آثا وتحليــل اســة بد تــصال ات شــب ومواقــع نــت ن ات شــب ذلــك ،ومــن روالتعلــيم ر

ـــــ إ قـــــدم مـــــن جا متـــــد ـــــا م عـــــضا الباحـــــث د وســـــيو ، ا مـــــستخدم ـــــ ع والـــــسلبية يجابيـــــة
ً

ر ر
التاح النحو ع ،  :دث

اسة )1(  :م2001القد: رد

يــان و نــت، ن ــشبكة املرتبطــة باحيــة املواقــع ــ ع الــضوء إلقــاء ــ إ اســة الد رــدفت
الباحـث ل اسـ ـدف ال ـذا تحقيـق أجـل ومـن واملجتمع، الفرد ع خالقية و جتماعية ا رآثا
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ـــ وتطو نــت ن ــو ظ ن يبـــ تــا بمــدخل اســتھ رد ر ر اســـةر الد تحــدثت ثــم ، املنـــاز دخلــت ــ ح را ل
ســـالمية، و يـــة العر املجتمعـــات ـــ ع املـــدمرة ـــا آثا منـــع ـــ باحيـــة املواقـــع ـــب جـــدو رعـــن ى

ــ ســرة دو ــشيط ت ميــة بأ اســة الد وأوصــت ، ــ التحلي الوصــفي املــن اســة الد رواســتخدمت ر ر
نت ن استخدام أخطار من بناء   .حماية

ر )2( ا اسة  :م2003يرد

ــــــ ع للعمــــــل ا؛ وســــــلبيا نــــــت ن شــــــبكة إيجابيــــــات عــــــن الكــــــشف ــــــ إ اســــــة الد رــــــدفت
ــ إ وتوصـلت الوصـفي، املـن اسـة الد واســتخدمت الـسلبيات، عـن والبعـد باإليجابيـات رالتمـسك

أحــــوال ــــ ع والتعــــرف هللا ـــ إ الــــدعوة ــــشر ـــ الفاعــــل ــــا دو نـــت ن شــــبكة إيجابيــــات مـــن رأن
وت ن، إعالنيـةاملسلم وسـيلة عـد ـا أ كمـا الـشبكة، ـ ع واملعلومـات ف املعا من ائل ال الكم روافر

ا سلبيا م أ من وأن ذلك، وغ املنتجات من الـشبكة،: للعديد ـذه ـ ع باحيـة املواقع شار ان
الوقـــت، ـــدار وإ والـــشباب، ن ق املـــرا ن بـــ خاصـــة واملحادثـــات العاطفيـــة، املراســـالت ســـبل وتـــوافر

شـــبكةحيــث أمـــام يوميــا ســـاعات خمــس مـــن ــ أك يقـــضو العينـــة أفــراد ـــ أك أن اســة الد ـــت ًأثب ن ر
عتـداء ة ـ وك واملغلوطـة، اطئة ا املعلومات ة ك نت ن سلبيات من أن أكدت كما نت، ن
اســتخدام ن تقنــ ــ ع مــو أوليــاء حــرص ة بــضر اســة الد وأوصــت ن، خــر خــصوصيات ــ رع رو ر

لــشبك م معرفـــةأبنــا م علــ بــل ـــ ط ا الوافــد ــذا أمـــام ا ــ كث ــق الطر وا يفـــ وأال نــت، ن ًة َّ

ن يبـــــ الــــذي التــــا باملــــ ـــــس مــــا خــــالل مــــن م أبنـــــاؤ ا يتــــصفح ــــ ال واملواقــــع رالــــصفحات
ا فتح تم ال   .املواقع

اسة )3(  :م2004الصو: رد

ن لــــشبكة الـــــشباب اســــتخدام أخطـــــار بيــــان ـــــ إ اســــة الد تـــــصورــــدفت وتقــــديم رنـــــت،
ـ إ وتوصـلت ، التحلي الوصفي البحث من اسة الد واستخدمت خطار، تلك ة ملواج و رتر ي

م، وســلوك الــشباب عقيــدة ــ ع تــؤثر أخطــار ــ ع ينطــو نــت ن لــشبكة الــشباب اســتخدام يأن
و ، جتمـا م تفـاعل ـ ع تـؤثر كمـا والنفسية، البدنية م و م، ولغ م، ـوثقاف إ تـؤدي قـد

حمايـــــة ـــــ ام لإلســـــ حـــــا مق ـــــا و تر ا تـــــصو اســـــة الد ضـــــعت و باحيـــــة، املواقـــــع تيـــــاد ا ًإدمـــــان ً ًر رو ر
ــة واللغو والثقافيـة العقديـة وانـب ا جميـع مـن م وتحـصي نـت، ن شـبكة أخطـار مـن الـشباب

وال نـــت، ن لـــشبكة الـــشباب اســـتخدام وضـــبط الذاتيـــة، الرقابـــة ـــق طر عـــن جتماعيـــة بيــــةو
ــــ ـــة بو ال املؤســـسات ـــود ج امــــل ت ذلـــك تطلـــب و اج، الـــز ســــبل ـــس وت املنـــضبطة، ـــسية وا

ــــادة ا م بقــــضايا م ــــشغل و الــــشباب حاجــــات ـــشبع بمــــا عــــالم بــــرامج ر وتطــــو الــــشباب رعايـــة
الك م أم موم   . ىو

اسة )4(  :م2006عباس: رد

يــاة ا ـ ع الواقعـة ــرائم ا ـة معا ــ إ اسـة الد نــت،رـدفت ن مجرمـي مــن اصـة ا
جــرائم ــ ع التطبيــق بــھ يــص بمــا الوضــ القــانو نــصوص تحليــل ــ ع اســة الد ت انــص نوقــد ر
التحليـــــل أســـــلوب الباحـــــث اســـــتخدم حيـــــث ، والقـــــانو عة الـــــشر ن بـــــ ط الـــــر ومحاولـــــة نـــــت، نن

والـــــسن الكتــــاب مــــن شـــــرعا املوضــــوع تأصــــيل خاصـــــة ــــصفة و مناحيــــھ، أغلـــــب ــــ ــــساخ ست ة،ًو
الوســـــائل مـــــن ـــــا وحماي ا صـــــيان ـــــ إ بحاجـــــة اصـــــة ا يـــــاة ا حرمـــــة أن ـــــ إ اســـــة الد روتوصـــــلت
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للفـــرد، اصــة ا يــاة ل مايــة ا تــوف ــ الوضـــ القــانو ســبق نيــف ا الــشرع وأن ديثــة، نا
مـــن مايـــة ل نائيـــة ا عية ـــشر ال النـــصوص مـــن ـــد املز ـــ إ بحاجـــة الـــت ما اصـــة ا يـــاة ا زوأن

عت مـستورصو ـ ع و ت إضافات إ تحتاج الية ا عية شر ال النصوص وأن املبتكرة، ىداء ن
نت ن ع مة ر ا   .دقة

اسة )5( م: رد  :م2007عبدالكر

شـــــبكة تمثــــل الـــــذي ــــ الرق املعلومـــــات مجتمــــع ـــــوم بمف ــــف التعر ـــــ إ اســــة الد رــــدفت
خالقيـة املـشكالت ومناقـشة لـھ، املتنـامي ساس نت سـتخدامن ب ـس ـھ تواج ـ ال

حـــــــــسن لـــــــــضمان خالقيـــــــــات مـــــــــن مجموعـــــــــة ضـــــــــع و املعلوماتيـــــــــة، التقنيـــــــــة ـــــــــذه ل ء والـــــــــ
خالقيـات عـض ـ إ اسـة الد وتوصـلت الوصـفي، املـن اسـة الد واسـتخدمت رستخدام، ر

مثل التكنولوجيا ذه استخدام عند فراد ا يتح أن يجب خـر،: ال الطـرف ام اح
وأوصت ذلك، وغ ن لآلخر صية ال صوصية ا ام اح ن، باآلخر ضرار عدم ام ل
التعامـــل وأخالقيـــات نـــت ن شـــبكة حـــو اســـات الد مـــن العديـــد اجـــراء ة بـــضر اســـة لالد ر ر ور

ا  .مع

اسة )6( مل: رد   :م2016ا

التواصــــل ومواقــــع نــــت ن شــــبكة بــــھ تقــــوم الــــذي الــــدو ــــ ع التعــــرف اســــة الد رــــدفت ر
سات واملما املعاي م أ وعرض م، عل ا استخدام مخاطر وتحديد ن، ق املرا حياة رجتما
مـــــن لالســـــتخدام داعمــــة ية ـــــ ئــــة ب ن ـــــو لت وميـــــة وا الدوليــــة املنظمـــــات ــــا ـــــ تو ــــ ال
ي امليـــدا واملـــ الوصـــفي املـــن اســـة الد واســـتخدمت ، جتمـــا التواصـــل ات لـــشب رواملـــسئو ل

نللتالميــذ ق املــرا أعــداد تزايــد ــ إ وتوصــلت ، جتمــا التواصــل ملواقــع ن املــستخدم ن ق املــرا
تتعــدى ـسبة ل وصــلت والـذي ، جتمــا التواصـل ملواقــع ن أن% 90املـستخدم ــ إ توصــلت كمـا

عـــن والبعـــد الالئقـــة، ـــ غ ـــات واملحتو ـــصوصية ا ـــاك ان ـــ العينـــة ـــت واج ـــ ال املخـــاطر ـــم أ
ــ طو وقــت التحــرقــضاء ــ والرغبــة عزاليــة، و والتجــسس، ، ــ ا الد مــال و ســرة، مــع رل ر

سرة   .من

واختلفـت نـت، ن لـشبكة ـا تناول ـ الـسابقة اسـات الد مـع اسـة الد ـذه ت ـشا روقـد ر
بـــو ال املنظــو مـــن الــشبكة ــذه مـــع للتعامــل مــة الال خالقيـــات عــض لوضــع الـــس ــ ــا يع ر ز

  .سالمي

مــــــنوقـــــ العديـــــد ـــــ ع الوقـــــوف ـــــ الـــــسابقة اســـــات الد مـــــن اســـــة الد ـــــذه اســـــتفادت رد ر
يتطلـــــب الـــــذي مـــــر ديثـــــة ا التكنولوجيـــــة املنتجـــــات أحـــــد تمثـــــل ـــــ ال نـــــت ن شـــــبكة ســــلبيات
ـــذه ــ الباحــث ـــ ا وقــد الــسلبيات، ــذه ـــ ع للتغلــب مــة الال خالقيـــات عــض عــن رالبحــث ز

من ثقة من و ت أن سالميةنخالقيات   .املصادر

  

  

  



ثات التكنولوجیة من المنظور أخالقیات التعامل مع المستحد

ً"اإلنترنت أنموذجا" التربوي اإلسالمي  
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اسة للد النظر رطار   :ي

البحث   :خطوات

التالية طوات ا وفق اسة الد   :رس

ديثة - ا التكنولوجية للمنتجات أنموذجا نت ن
ً

. 

املسلم - املجتمع ديثة ا التكنولوجية املنتجات استخدام  .واقع

ديثة - ا التكنولوجية للمنتجات سالمية بية ال ة  .ؤر

سالمي  - بو ال املنظو من ديثة ا التكنولوجيا منتجات مع التعامل يأخالقيات  .ر

أوال
ً

ديثة:  ا التكنولوجية للمنتجات أنموذجا نت ن
ً

:  

نت)1( ن ف   :عر

بأنـــھ اللغـــة ـــ نـــت ن مـــا: عـــرف ن لمتـــ مـــن ونـــة م لمـــة ـــ) International(ـــ ع و
البع ببعضھ ء من أك ط لمةر و ـ) Network(ض، و لمـة ال مـن أخذ فقد شبكة، ع و

)inter (الثانيـة مــن) net(ومـن ونـة م الـبعض ا عــض مـع وطـة املر ات الــشب مئـات أن ـ ع ــذا و
لة وسـ ـسيطة قـة بطر ا توصيل تم مختلفة تكنولوجيا وكذلك مختلفة، آلية ب الطيـب،(حواس

ص2008   ).122م،

أن ن البـــاحث عـــض ـــر نـــتىو ن ات: مـــصط شــــب مـــن مة ـــ مجموعـــة عـــن ة رعبــــا
اتفي ال ط ا ع الكمبيوتر زة أج ط وتر ا، ببعض املرتبطة ـستطيع، تصال ـاز ا ذا وع

ميــــة بالغــــة الــــشبكة ــــذه و ــــد، ير مــــا ــــستقبل و معلومــــات مــــن ــــشاء مــــا يرســــل أن املــــستخدم
ــــ اخ ـــ ع قــــة ا ا ميـــة مــــن ـــا ل ملــــا ة طـــو روا القنــــواتر ــــا مي بأ نافـــست كمــــا املـــسافات، ال

شر ا وف ، كث خ ا ف عالم، وسائل من ا كغ محايدة أداة نت ن عت كما ونية، التليفز
،(خط ص2010ع   ).15م،

ــا عرف ــاكمــا بأ ن البــاحث ة: عــض الــصغ ات الــشب ن ماليــ ط تــر عمالقــة ب حواســ شــبكة
ال حو ب واس عديـدةلوا مجـاالت ـ ة ـ كب معلوماتيـة ة ثـو نـت ن شـبكة أحـدثت وقـد رعـالم،

ــ إ ق ــسو وال والدعايــة ة والتجــا والثقافــة التعلــيم أنمــاط ــ ــ غي ــ إ وأدت يــاة ا مجــاالت رمــن
ذلك ،(غ ص1998يالعمر    ).8م،

نت) 2( ن مية   :أ

تحتــل نــت ن شــبكة جعلــت ــ ال مــو مــن العديــد اليــومرنــاك عــالم ــ ة ــ كب ميــة أ
ا ص2016الل،(م   ):26م،

ــدف - نــت ن اســتخدام إن حيــث املعلومــات، لنقــل اليــوم ساســية الوســيلة ــ نــت ن
املختلفة واملعلومات خبار جمع  .إ
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م - أصـــناف اخـــتالف ـــ ع النـــاس ن بـــ تـــصال و التواصـــل ـــادة ـــ نـــت ن شـــبكة زـــستخدم
وأ م التواصــــــلوأمـــــاك ات شـــــب ـــــرت د وا ت تطـــــو أن عــــــد نـــــت ن ميـــــة أ ادت و م، زوقـــــا ر ز

املختلفة ا أنواع افة ب  .جتما

املختلفــــــــة، - الفيـــــــديو ومقـــــــاطع فـــــــالم دة كمــــــــشا يـــــــة، ف ال لألغـــــــراض نـــــــت ن ـــــــستخدم
اسع و كب ل ش الشبكة ع شرة املن املختلفة لعاب و املوسيقى سماع إ  .وباإلضافة

ــذه - ينقــل وســيط ــ إ اجــة ا دو م إبــداعا ــشر ــا خالل مــن ميــع ا ــستطيع وســيلة ـا نإ
بأجمعھ للعالم ا ب و ب،  .املوا

لقلــــة - وذلــــك تــــصاالت ناحيــــة مــــن املحمــــو ــــاتف ال محــــل تحــــل نــــت ن شــــبكة لأصــــبحت
بـــــ ية الـــــشف واملحادثـــــة الكتابـــــة خدمـــــة ـــــيح ت ـــــرامج و اتـــــصال وســـــائل ـــــار ابت عـــــد لفتــــھ، نت

ه وغ املاسنجر مثل  .فراد

نت) 3( ن شبكة   :خصائص

إعالميـــــة وســـــيلة أي تفـــــو ـــــا جعل ـــــ ال ـــــصائص ا مـــــن بالعديـــــد نـــــت ن شـــــبكة ــــ قتتم
ي ما صائص ا ذه فمن ،   :ىأخر

نت - ن  :عاملية

ــــــــ ع واستعــــــــصت الــــــــسياسية، ــــــــدود وا غرافيــــــــة ا ــــــــواجز ا نــــــــت ن شــــــــبكة الــــــــت زأ
م ــــــالـــــضوابط إ ض أقــــــ مـــــن املــــــستخدم تقــــــل ي ة فـــــأ نقــــــرة أو ، ز ــــــ ع فبـــــضغطة رنيــــــة، ر ر

ا س،(أقـــصا ص2008لـــون أيـــا)44م، وقوعـــھ وقـــت ـــدث با علـــم نـــت ن شـــبكة خـــالل فمـــن ،ً

ات والقا واملحيطات البحار عابرا ان، وامل الزمان ران ً.  

ــة -  :رالفـــو

الزماني واجز ا إلغاء ع نت ن شبكة حيـثساعدت انيـة، امل ـواجز ا ألغـت كمـا ة،
ــصو ا يمكــن كمــا املــستقبل، أو املرســل عــن النظــر غــض ي وفــو مباشــر ل ــش تــصال ليــتم ر

املباشـــرة ا مـــصاد مـــن ا حـــدو فـــو واملعلومـــات خبـــار ـــ رع ص2004أحمـــد،(ر فبمجـــرد)43م، ،
إ موقــع مــن ص الــ ــذا تقــل ي بالــشبكة املتــصل اســب ل ص الــ عطيــھ أينمــاأمــر موقــع ــ

ض وجھ ع اد رأ   .ر

الوسائط - متعددة  :وسيلة

النــــصوص ــــ ع ــــا اعتماد ـــ ــــ ف واحــــد، وقـــت ــــ وســــيلة مــــن ـــ أك ن بــــ نــــت ن تجمـــع
ــا أ كمــا ، التليفــو مثــل ن اتجــا ذي باتــصال ــسمح ــا أ كمــا ــة، املكتو الوســائل ــشبھ ــة ناملكتو

ســـــمعية فاإلن–وســـــيلة ، ـــــو التليفز مثـــــل ة املتعـــــددةنبـــــصر الوســـــائل ـــــ ع عتمـــــد وســـــيلة نـــــت
الوســـائل مـــع متاحـــا يكـــن لـــم جديـــد إعالمـــي فـــضاء أمـــام نفـــسھ نـــت ن مـــستخدم يجـــد التـــا ًو

والراديــــو. التقليديــــة الثابتــــة، بالــــصو مرفقــــة ــــة املكتو النــــصوص تقــــدم يــــة ما ا افة رفالــــ
و الــصو ــو التليفز يقــدم نمــا ب الــصوتية، الرســالة ريقــدم ةن والــصو الــصوت ن بــ جمــع و رفــالم



ثات التكنولوجیة من المنظور أخالقیات التعامل مع المستحد
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فـــإن التـــا و الوســـائط، متعـــددة إعالميـــة ســـالة جميعـــا ـــا م ل ـــش و واحـــد، ـــسيج ـــ ركـــة روا ً

شــــبكة خــــالل متــــوفرة الوســــائل ــــذه ــــل ف التقليديـــة، الوســــائل تــــأث مــــن أعمــــق و ســــي ـــا نتأث
يناسبھ ما يختار متصفح ل ف نت حلة،(ن ص2008رأبو   ).44م،

 :ليةالتفاع -

يقتـــصر فلـــم بالتفاعليـــة، املعاصـــرة عـــالم وســـائل مـــن ـــا غ دو نـــت ن شـــبكة ـــ نتتم
ــــــي، و لك يــــــد ال ــــــ ع اســــــل ال أيــــــضا ــــــشمل بــــــل فقــــــط، ســــــتقبال ــــــ ع ــــــا ف املتــــــصفح ًدو ر
عــد عـن املـؤتمرات وعقــد النقـاش حلقـات خـالل مــن وكـذلك دشـة الد غــرف خـالل مـن روالتحـاو ر

ف ذلك، أووغ املـستمع أو ا ف د املشا دو يقتصر الذي خر عالمية الوسائل عن رتمتاز ى
واملــــستقيل املرســــل ن بــــ التفاعليــــة ــــ إ فتفتقــــر فقــــط، ســــتقبال ــــ ع س،(ئالقــــار م،2008لــــون

  ).44ص

والالتــزامــنية - امنية  :ال

امنيـــة ال ـــ ع ف: و املرســـل مــــن ـــا ود و فـــو الرســــائل املـــستقبل يقــــرأ رأن مــــار م ـــل ــــو ني
ــال، ا ــ إليــھ يرســل مــا قــراءة أو واملناقــشة ــوار ا خــر مــا م ــل ك ــشا و ه ــا ج أمــام رجالــسا ز ً

ع الالتزامنية تتطلـب: "أما وال للمـستخدم، مناسـب وقـت ـ ا واستقبال الرسائل سال إ ان رإم
نفـسھ الوقـت ـ النظـام ـستخدموا أن ن املشارك ص2007لعقـاب،"(من نظـام،)57م، ـ فمـثال

ً

دونمــــا وقــــت أي ــــ ا مــــستقبل ــــ إ الرســــالة منـــتج مــــن مباشــــرة الرســــائل ترســــل ــــي و لك يـــد ال
ا سال إ وقت للرسالة املستقبل لتواجد اجة ص2006الفيصل،(را   ).25م،

نت) 4( لإلن ة بو ال   :الوظائف

ال ــــة بو ال الوظـــائف مــــن العديــــد ا ملـــستخدم نــــت ن شــــبكة ــــلتقـــدم ــــا ـــستفيد ــــ
ي ما خالل من ا تحليل مكن و الوظائف، ذه من يناسبھ بما الشبكة ذه   :مرتادي

ية - ف ال  :الوظيفة

ـــسان لإل جتماعيـــة و النفـــسية شـــباعات عـــض لتحقيـــق أساســـية فيـــھ ال وظيفـــة إن
مجتمــ أي ــ ماعـــات وا فــراد مــستو ــ ع ي ـــسا التــوتر الــة وإل ىاملتــصفح، ـــاز وكغ ــان، ع

د ــــش ــــ ال ــــا مواقع مــــن ا ـــ كب ا ــــ ح خصــــصت قــــد نــــت ن فـــإن التقليديــــة عــــالم وســــائل ًمـــن ً

متنوعــــة وأســــاليب بطــــر ــــسلية وال فيــــھ لل مطــــردا ديــــادا قا ً ً حلــــة،(ز ص2008رأبــــو أنــــھ)79م، إال ،
َّ

فيـــھ ال أدوات ســـة مما ـــ ينغمـــسو م أبنـــا تـــرك عـــدم ـــات م و بـــاء ـــ ع ـــ ب ري ـــن ع املتاحـــة
مثل عديدة سلبيات ا عل تب ي ألنھ نت ن يجـة: شبكة ن ـ ا الد والتـأخر جتماعية، رالعزلة

يفيد ال فيما الوقت   .ضياع

تصالية -  :الوظيفة

مــــــن ا مـــــستخدم تمكـــــن ـــــ ف الـــــشأن، ـــــذا ــــــ ة ـــــ الكب ا خـــــدما نـــــت ن شـــــبكة تقـــــدم
دشــــــ الد خــــــدمات بفــــــضل الــــــبعض م ببعــــــض أفـــــــضلرتــــــصال عــــــد ــــــ ف الفيــــــديو، وخــــــدمات ة
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تـــــصال بوســـــائل نـــــة مقا ا ملـــــستخدم واملـــــال ـــــد وا الوقـــــت تـــــوفر حيـــــث تـــــصالية رالوســـــائل
املتمثل ظي ال تصال ناك ف دة، فر اتصالية ات مستو توفر ف ذلك ع عالوة ، ىخر

فــــــر مــــــن امن ــــــ امل ــــــ غ أو امن ــــــ امل تــــــصال و التفاعليــــــة، يــــــداملحادثــــــة ال خــــــالل مــــــن آخــــــر ــــــ إ د
واملالحظــــات اء بــــادل ب املجــــاالت جميــــع ــــ ن البــــاحث الوظيفــــة ــــذه أفــــادت وقــــد ــــي، و رلك
قــــــسام ســــــاء ر اجتماعــــــات وكــــــذا م أســــــاتذ و الطــــــالب ن بــــــ العلميــــــة بحــــــاث حــــــو ؤالعلميــــــة ل

التعلــــيم مراحــــل ميــــع عــــد عــــن والتعلــــيم امعــــة، ا ومجــــالس ليــــات ال أثنــــاءومجــــالس الســــيما
السواء ع والنامي املتقدم العالم ا م ي عا ال ونا و   .رجائحة

التثقيفية -  :الوظيفة

مــن أو ب واســ ا ــق طر عــن املعلومــات تبــادل ــ نــت ن ــ التثقيفيــة الوظيفــة ــ تتج
الثقافـــات، مختلــف مـــن ــشر ال ن بــ ي ـــسا تــصال و ـــوار ا فــتح ــ إ أدت ـــ ال الــشبكة خــالل
لـم العـالم مـستو ـ ع الثقافـة مـن نوع إ سيؤدي والذي املتدفق املعلومات سيل إ ىباإلضافة
واملقـاالت والكتـب املوسـوعات من ائل ال الكم يتج أن للتثقيف يمكن كما قبل، من ده ش
حـد ـ ع والتثقيفـي ـ العل املـستو ـ ع ـا م ـستفيد الـذي املستخدم قبل من للتحميل ىالقابلة

حلة،(سواء ص2008رأبو الكتـب). 79م، مـن عديـدة أصـنافا تـضم علميـة مكتبـة يحمـل منـا ل ف
ً

العلـم تحـصيل ـ يرغـب مـن ـل ل الفرصـة إتاحـة عليھ ترتب الذي مر املعرفة، مجاالت ش
مـــــن الوظيفـــــة ــــذه تحملـــــھ ممـــــا الــــرغم ـــــ وع ـــــد، ا مــــن القليـــــل بـــــذل و لفــــة ت بأقـــــل واملعرفــــة

جمة الكسلإيجابيات ع ن الباحث من الكث عودت فقد املختلفة العلوم مجاالت ن للباحث
كتفــاء و ليــات ال ومكتبــات امعــات با ــة واملركز العامــة املكتبــات مــن ســتفادة وعــدم ــ العل
ســبقھ عمـا ـاد ا الباحـث غليــل ـشفي ال ـ ال ة املبتـو أو ة املــشو أو الناقـصة املعلومـات ربـبعض

اسات د واكتفـىرمن اسـات الد ـذه من املرجوة قيقية ا ستفادة من وحرمتھ بحثھ رمجال
بالحقــھ الـسابق الباحـث عالقـة عـن وصـادقة املــة ة صـو عطـي ال قـد ومعلومـات ن عنـاو ربجمـع
ــ وغ النتــائج ــ وح للبحــث ــ التنظ ــزء ا ــ عدمــھ مــن ــشابھ وال والعينــات دوات حيــث يمــن

  .ذلك

خبا - ةالوظيفة  :ر

فقــط، ءة املقـر ـا م مختلفـة إعالميــة وسـائل يحتـو اتـصاليا فــضاء نـت ن شـبكة وعـد ى ً

يفة ـ ـ ع طـالع املتـصفح ـان فبإم معـا، واملـسموع ء املقـر يـضم مـا ـا وم فقـط، ًواملسموعة و
ونيــة التليفز خبــار د مــشا أو الراديــو ســماع يمكنــھ كــذلك نــت، ن شــبكة ــق طر عــن مجلــة أو

نتندو ن شبكة ع وذلك التلفاز أو الراديو از ج إ اجة   .ا

ظــة ــدث ا ــا بنقل التقليديــة ــة خبا الوســائل مــن ــا غ عــن نــت ن شــبكة روتمتـاز
عنـــدما ا ــسط أ ذلــك ـــ ع ة ــ كث أمثلــة نـــاك و ــا، أمام عائقــا واملـــسافات ــدود ا تقــف ال ًوقوعــھ

ـا س مـس محطـة قطـار تـصادم حادث هروقع ـ غ دو ـ ا ـشر ـ الـسبق بـوك س الفـ ملوقـع نن
إقامـــة عـــن خبـــار ـــ ـــا و تر ات الـــشب ـــذه اســـتخدام يـــتم كمـــا ، خـــر عالميـــة الوســـائل مـــن

ً
ى

املـــشاركة أو ـــضو با املــشاركة ـــد ير ملــن العـــالم أنحـــاء مختلــف ـــ واملــؤتمرات العلميـــة رالنــدوات
اضية   .ف
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عالنية -  :الوظيفة

ات،أصبحت والـشر املنتجـات ميـع باإلعالنـات واسعا فضاء اليوم نت ن ًشبكة ً

مـن ذلـك ـ وغ طبـاء وعيادات ديدة، ا شائية عات واملشر نتخابية، مالت ا ووكذلك
خيــصة و لة ســ وســيلة عــد نــت فاإلن ــا، نجاح تحقيــق لــضمان ــا ع عــالن تحتــاج ــ ال رمــو ر

لعـــرض لفــة الراديـــوالت مثـــل خـــر الوســـائل مـــن ــا غ نـــة مقا عات واملـــشر والـــسلع ىاملنتجـــات ر و
اســة الد بــدايات عــن الطــالب عــض إعــالن ــ بفاعليــة ات الــشب ــذه اســتخدمت وقــد روالتلفــاز،
املراكــز فــتح مواعيــد عــن لإلعــالن اســتخدمت كمــا ــا اي و ــا وكيفيا متحانــات ــدايات و ــا ايا و

ا ا ليـــاتالتعليميـــة وال س املـــدا مـــن للعديـــد ج و ـــ ال وكـــذلك ن، املعلمـــ لـــبعض ج تـــر ـــ ال رصـــة و
ذلك وغ املحافظات، من العديد اصة   . ا

نت) 5( ن شبكة   :خدمات

ــ التكنولوجيـة املنتجـات تتـصدر ـا جعل ـ ال ـدمات ا مـن العديـد نـت ن شـبكة تـوفر
ا ذه ومن سان لإل والنفع ية الرفا يتحقيق ما   :دمات

ي - و لك يد ال  :خدمة

صــو أو ملفـات ا يتـضم صـدقاء ـ إ سـائل تكتــب حيـث يات الـسبعي ـ إ ـا خ تا ريرجـع ر ر
ن خــــر مـــن ـــستقبل أن يمكنـــك وكـــذلك للمــــستقبل، ـــي و لك يـــد ال معرفـــة عـــد ندات مـــس

ي و لك دك بر ع ا وغ والصو والرسائل   .رامللفات

يـد عــدفال و نـت، ن شـبكة ـ ع ـ أك أو ن ـص ن بــ املراسـلة ـ ـستخدم ـي و لك
ــــــــة، التجا ات الــــــــشر منــــــــھ ــــــــستفيد و ا، ــــــــشا ان نــــــــت ن خــــــــدمات ــــــــ أك مــــــــن ــــــــي و لك يــــــــد رال ًر
ـــي و لك يــد ال خدمـــة ــ وتتم نـــت، لإلن املــستخدمة الفئـــات ومختلــف التعليميـــة، واملؤســسات

والــ ة ــ الكب ولة الرســالةبالــس ــم ــان مــا م ــاليف، الت ــ والقلــة التواصــل، ــ الفائقــة سرعة
ــ إ ــي و لك ــده بر ــ ع ونيــة لك الرســالة يرســل أن املرســل ــستطيع و إليــھ، املرســل ــان وامل

أقل لفة ت و واحد وقت ص من   .أك

ة - خبا  :راملجموعة

مـــستخدمي ن بـــ للتحــــدث اضـــية اف مــــساحات عـــن ة تمامــــاترعبـــا ذو مـــن نــــت ين
املنتـــديات ـــذه و واملعلومـــات، البيانـــات وتبـــادل للنقـــاش مجموعـــة م بيـــ فيمـــا ؤلفـــو و كة ناملـــش
ل شـ ـ ـو ت املجموعـات عـض و والثقافية، والفنية، دبية، و العلمية، ا فم ا حصر نيصعب

ـي و لك يـد بال ن ك املـش ـ ع ع تـو ص2013البنـا،(زـشرة ص العديـد)19-18م، تمثـل ـ ف ،
الـــشبكة ــ ع مناقـــشات ــ ك ــش و ـــا بي فيمــا تتحـــادث مختلفــة مجموعــات لو ـــش فــراد نمــن
مـــا، موضـــوعا تنـــاقش ـــا م واحـــدة ـــل املجموعـــات تلـــك مـــن الف نـــاك و للمعلومـــات، ًالعامليـــة

املناقشات تلك مجانا اك ش مكنك   .     ًو

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة
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امللف - نقل أو تحميل  :اتخدمة

املتـــــصلة ـــــ اســـــب ا ــــزة أج ن بـــــ امللفـــــات ونقـــــل ــــل تحو ـــــ دمـــــة ا ـــــذه ــــستخدم و
العلميــة البحــوث أو الرســائل أو الكتــب مــن العديــد تحميــل للمــستخدم فــيمكن نــت، ن ــشبكة

الغ من ا استقبال أو الغ إ ا سال إ وكذلك الشبكة، ذه خالل   .رمن

ب - الو  : خدمة

معلوم نظامـا ـ فيـديو،ًعت ولقطـات صـوتية وعينـات وصـو نـصوص مـن مؤلفـا عامليـا راتيـا ً ً ً

ـــ املرغـــوب املواقـــع اختيـــار أو البحــث، بـــع ت ـــق طر عـــن النظــام ـــذا تـــصفح املـــستخدم ــستطيع و
والتحـــــاو اســــل وال والتخاطــــب ف التعــــا ــــا را ر ر ومواقـــــع–ز األلعــــاب يــــة ف ال املواقــــع وكــــذلك

واملجـال ف الــ وقـراءة ـسلية ـسوال ال اقتــصادية أو ـا، وغ ص2013البنـا،(قت ــ)19م، ف ،
ات" الـــــشب ــــ ــــد تر مــــا ــــل عــــن للبحــــث نــــت ن شــــبكة ــــا عل تحتــــو ــــ ال د املــــوا افــــة يتجمــــع ر

ة والــصو والـصوت بــالنص ا وعرضــ ص2001الــسيد،"(راملختلفـة أن)49م، بالــذكر ــدير ا ومـن ،
ـــــ وال نــــت، ن شــــبكة ـــــ ــــست ل ــــب الو ،شــــبكة ـــــ تفك قــــة طر ــــ بـــــل الــــشبكة، تكنولوجيــــا

ـ و العامليـة، العنكبوتية الشبكة ا عل طلق و ا، واستعاد ا، وعرض معلومات ن وتخز وتنظيم،
نت ن شبكة ع دمات ا ص2004حماد،(أحدث   ).39م،

التحدث -  :خدمة

املحا ـذه تـتم أن مكـن و ن، املـستخدم ن بـ التخاطب أو دشة الد بخدمة عـنرعرف دثـة
دمـة ا ـذه عـد و معـا، ة والـصو الـصوت ـق طر عـن أو فقـط، الـصوت أو فقـط، الكتابـة ـق ًطر ر
مـــــن ـــــستفاد أن بـــــد وال ، خـــــر تـــــصال وســـــائل مـــــن ـــــا غ نـــــة مقا جـــــودة ـــــ وأك لفـــــة ت ُأقـــــل ى ر
لنفــــــسھ الفــــــرد خدمــــــة أجـــــل مــــــن ــــــوار وا التواصـــــل ــــــ نــــــت ن شـــــبكة ــــــا توفر ــــــ ال ـــــدمات ا

ولـــ ةومجتمعـــھ، الـــضا دشـــات الد أجـــل مـــن الـــشبكة أمـــام لـــة طو لـــساعات ـــوث امل أجـــل مـــن رس ر
دامة   . وال

نت - ن تليفونات  :خدمة

نــــة باملقا قليلــــة لفــــة بت الــــصوتية العاديــــة تــــصاالت إجــــراء ــــ الــــشبكة اســــتخدام ريــــتم
ـ وغ ـساب الوا أو املاسـنجر أو الفـاي مثـل امج ـ ال عـض خـالل مـن العادية مـنباالتصاالت ذلـك

اليف الت بأقل تصال سبل م ل فرت و فراد ن ب املسافات الت أ ال العديدة امج وال   .ز

والكتب - ونية لك املجالت  :خدمة

واملوســــــــــوعات والكتــــــــــب املجــــــــــالت مــــــــــن ومتنوعــــــــــا ــــــــــائال كمــــــــــا نــــــــــت ن شــــــــــبكة ًتتــــــــــضمن ً ً

امل افــــة ـــ ن للمـــستخدم قيمـــة معلومــــات تقـــدم ـــ وال ونيـــة، ــــلك ف والتخصـــصات، جـــاالت
مكتبـــات" ـــ أك ا تقــديم عـــن ـــز ــ ال واملعلومـــات ــدمات ا مـــن ا ـــ كب عــددا تقـــدم أن ًــستطيع ً

اللغــــات بمختلــــف ات وفيــــديو ، وصــــو ــــات، ودو كتــــب، مــــن ــــھ تحتو ملــــا نظــــرا رالعــــالم ر يم،(ً إبـــــرا
ي، ص2000السامرا   ).299م،
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املعلوماتيــــــة ميــــــة محــــــو ــــــ نــــــت ن شــــــبكة مت ـــــــاوأســــــ انا إم بفــــــضل فاســــــتطاعت ،
املؤسـسات ومختلـف املجتمـع فئـات ـل إيـصال مـن واملفتوحـة املختلفـة والتكنولوجيـة تـصالية
ممـا ونيـا إلك ـا وإتاح املعلومـات، ـشر ـ مت فـسا ا، خـدما مـن سـتفادة و ا، إل ًوالقطاعات

ا الـو شار وان ديثة ا التكنولوجيا استعمال شار ان م ـأس ع التـد والقـضاء ي رملعلومـا
املعلوماتية هللا،(مية ص2004ضيف   ).233م،

البحث - أو التق   :خدمة

دمــــة ا ــــذه خــــالل ومــــن املعلومــــة، عــــن والــــسؤال البحــــث خدمــــة نــــت ن شــــبكة ــــيح ت
ـ ا مـن ي عـا ال نـت ن فـشبكة عـب، أو ـد ج دو مباشـرة تقـصده مـا ـ إ الوصـو نـستطيع ل

ـــــا ،امل الــــــصو ا ال أشـــــ اخــــــتالف ـــــ ع املعلومــــــات مـــــن ائــــــل كـــــم نــــــاك ف املعلومـــــات، فــــــظ ري
الوصـــــــــو انيـــــــــة إم مـــــــــع والنـــــــــصوص واملرئيـــــــــة الـــــــــصوتية واملعلومـــــــــات واملخططـــــــــات، ـــــــــرائط، لوا

املحكــــم ا يف وتــــص ــــا لتبو نظــــرا ولة ــــس ي،(ًللمعلومــــات الــــسامرا يم، ص2000إبــــرا ،)299م،
جو ص ال يكتب أن بحثھفمجرد بمجال يتعلق ما ل ر يظ عنھ البحث د ير ما مثال جل

ً
.  

ي - و لك شر  :ال

ـــشار ان ـــ ادت وقــد املعلومـــات، تكنولوجيـــا ر مظــا ـــم أ ن بـــ مــن ـــي و لك ـــشر ال زعــد
نـــت ن ــــ، شـــبكة ع ذلـــك ـــ معتمــــدا ونيـــا إلك املعلومـــات ـــث و تــــأليف عمليـــة ـــ م ــــسا ـــو ًف ً

ديثــــــ ا التقنيــــــة للمــــــصادرتطبيــــــق بديلــــــة رة كظــــــا ونيــــــة، لك املعلومــــــات مــــــصادر إنتــــــاج ــــــ ة
قيــة ات، رالو شــب ــ ع املتاحــة ونيــة لك املــصادر ضــمن ــة بحر التجــو املــستفيد باســتطاعة لإذ

ـــــ الــــشبكة مت أســــ وقــــد مباشــــرة، باملــــستفيد املؤلـــــف ط تــــر ــــ ال نــــت ن وشــــبكة املعلومــــات،
العل الفكر نتاج قيةيمضاعفة الو الوثائق إخراج مراحل ل ب يمر ال أنھ جـامع،(رخاصة بن

ص2007   ).52م،

ثانيا
ً

املسلم:  املجتمع ديثة ا التكنولوجية املنتجات استخدام   :واقع

ـــا م أ العوامـــل مـــن العديـــد يجـــة ن وذلـــك ســـابقا عليـــھ انـــت عمـــا ا ـــ كث يـــاة ا اختلفــت
ً ً

 :
يـاة ا ـ إ ا ودخول ديثة ا عتمـدالتكنولوجيا يـاة ا مجـاالت ـل أصـبحت حيـث ، ـ كب ل ـش

نقلــة وانتقالــھ العـالم تطــو ــ مت أسـ فقــد ، ــ كب ل ـش اضــر ا العــصر ـ ــا أنظم ــ وع ـا رعل
ا أفراد ن ب التواصل ل س ة صغ ة قر إ حولتھ كما   .نوعية،

مي أ ــــرت ظ وقـــد ديثــــة، ا التكنولوجيــــا تــــھ أفر مـــا أفــــضل نــــت ن شــــبكة عـــد ــــزو ــــا
الــذي مــر العــالم، دو مــن العديــد أصــاب الــذي ونــا و وس ــ ف ــا ف ــشر ان ــ ال ة ــ خ لونــة ر
التعليميـــة والعمليـــة عامـــة ـــا حيا أمـــو ـــس ت ـــ نـــت ن شـــبكة ـــ ع عتمـــد الـــدو ـــذه رجعـــل ل
عنــــد وس ــــ الف نقــــل مــــن خوفــــا عــــد؛ عــــن التعلــــيم عمليــــة لتنفيــــذ ــــا عل اعتمــــدت فقــــد خاصــــة،

ً

املجـاالتتجم مـن العديـد ـ الشبكة ذه ستخدم كما امعات، وا س املدا داخل الطالب رعات
ـــسلية وال والطـــب، والــصناعة، ـــة، دا عمــال و فـــراد، ن بــ والتواصـــل تــصال مثـــل رخــر ى

خر املجاالت من ذلك وغ فيھ،   .ىوال
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املتحققــة الفائــدة مــدى ميــع ا اك إد ومــع ذلــك ــ ع نــاء رو التكنولــوً التطــو اء و رمــن ر
ـ نفـسھ يفـرض الـذي الـسؤال ولكـن عنـھ، بمنـأى شوا ع أن م لغ أو ن للمسلم يمكن ال فإنھ
دو م ــــ غ مــــن التكنولوجيـــا ونقــــل اد اســــت ـــ ع عتمــــاد ن للمــــسلم يجـــو ــــل املطــــاف، نايـــة ز

ا؟ ل م   إنتاج

الـــــــــــذات مـــــــــــن عــــــــــا نا ـــــــــــو ي أن التكنولـــــــــــو التطـــــــــــو ـــــــــــ ًصــــــــــل ن ســـــــــــالمي،ر والـــــــــــداخل
ا وتمـــد واقعنــا، مــع وتتفاعــل بنمونــا، وتنمــو ضـــنا، أ ــ بت ــست ــ ال ــ ــة املطلو رفالتكنولوجيــا
التطــــو بركــــب ن املــــسلم ــــاق ة صــــعو ــــر يظ الواقــــع لكــــن م، ســــواعد ــــا وتحمل أبنائنــــا، رعقــــو ل

الــــضر ــــام أح مــــن عــــد ــــا فإ ذلــــك ــــ ع نــــاء و م، ــــ غ ســــتعانة دو والتكنولــــو ً ـــــيحن ت أن رة
مــــــن عــــــة نا وقيــــــود ط ـــــشر ولكــــــن م ــــــ غ مــــــن النافعـــــة ديثــــــة ا التقنيــــــات اد اســــــت ن وللمـــــسلم

سالمية، عة عا الشر قولھ ذلك ع دليل &  '  ) نث :وخ     %  $  #   "  ! 
1   0   /  .   -   ,   + النحــــل(  مث*   ة أمــــر) 43/رســــو أنفقــــد ن املــــسلم عــــا هللا

مـ ـستفيدوا و مـنـسألوا م علـ ل ـش أو ، لـو يج فيمـا مجـال ـل ـ ختـصاص و العلـم ـل أ ن
َ ُ ن

تفيـــد ــ ال التكنولوجيــا ونقــل اد الســـت بــالغرب ســتعانة ذلــك ـــ فيــدخل م، ودنيــا م ديــ رأمــو
ن   .املسلم

ـ الن استعان اقتباسـھ) (وقد مثـل ـة الدنيو مـو و سـاليب عـض ـ ن املـسلم ـ رغ
ر ا أساليب ـلبعض إ الرسـائل ـ ـاتم ا واتخـاذ حـزاب، ة غـز ـ نـدق ا كحفـر والدفاع وب

مالــك بــن ــس أ فعــن ــا، وغ م الــر ــ: قــال()وبــالد الن اد أ لــھ) (رملــا قيــل م الــر ــ إ يكتــب وأن
هللا، ســو محمـد ونقـشھ فـضة، مـن خاتمـا فاتخـذ مختومـا، يكـن لـم إذا كتابـك وا يقـر لـن ـم لإ ر ً َ ً ؤ

ب إ أنظر يدهفكأنما ،" (ياضھ ص2008يالبخار أنـھ)950مـ، يؤكـد ـذا ـل و ،) (ـد يج ـان
ــ ع يحرصـوا أن ن املـسلم ـ ع يجـب لكــن ن؛ املـسلم ـ غ مـن ولـو ومفيــد نـافع ـو مـا تحـصيل ـ

مـــا حـــسب ـــا و يحر م ـــ غ أيـــدى ـــ دميـــة وا يـــص ال ـــ ح ـــم؛ بالد ـــ التكنولوجيـــا ـــذه إنتـــاج
مفـر ال ـان وإذا ، ،نشاءو خـر الـدو مـن ديثـة ا التكنولوجيـة املنتجـات عـض اد اسـت ىمـن ل

ي ما ا م نذكر ط الشر من للعديد اد ست عملية تخضع أن بد   :وفال

ــدمات -1 وا املنتجــات اد باســت ام ــ ل مبــدأ ــ إ ا اد واســت التكنولوجيــا نقــل عقــود خــضوع
عة املشر ص1996عامر،(والتقنية  ).135م،

اجــ -2 ا فــإنوجــود والنــافع، ر الــضر اد اســت يــتم أن ــ بمع اد، ســت ــ إ ة والــضر ية و مــا"رو
ا بقد يقدر ة للضر َأبيح ِرَّ ر

ْ َ َ
ِ ِ

ُ ُ و َ ُ
النجيم،.()40(" ص1419ابن  )73ـ،

شـرعا -3 املقـر فمـن سـالمية، الـدو أو ن، املـسلم ع سلبية آثار اد ست ع تب ي ال أن
ً

ر ل
بالضر"أن يزال ال رالضر نجيم،" (ر ص1419ابن  ).74ـ،

ضـبط -4 ن املـسلم مـن تقتـ التكنولـو التقـدم مجـال ـ الغرب من النافعة ستفادة أن
ــــا عل ســــالمية الــــصبغة وإضــــفاء الــــشرعية، بــــالقيم دة املــــستو م،1996عــــامر،(رالتقنيــــات

 ).151ص

  



ثات التكنولوجیة من المنظور أخالقیات التعامل مع المستحد

ً"اإلنترنت أنموذجا" التربوي اإلسالمي  
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ثالثا
ً

ديثة:  ا التكنولوجية للمنتجات سالمية بية ال ة   :ؤر

عــــادمــــنيتــــ أ ثالثــــة يحمــــل أنــــھ التكنولــــو التطـــــو ــــ الــــدقيق التأمــــل عـــــد: رخــــالل
، والــضر النفـع ن بـ متــأ ـو ف مـران؛ فيــھ اخـتلط آخـر عــد و ضـار، سـل عــد و نـافع، ي رإيجـا ر
نـــصدر أن ـــستطيع ال فإننـــا ذلـــك ضـــوء ـــ و نفعـــھ، ه ضـــر غلـــب ة وتـــا ه، ضـــر نفعـــھ غلـــب ة رتـــا رر ر

الت جميــع ــشمل عامــا ًحكمــا ــً التمي مــن ــا عل كــم ا عنــد والبــد ديثــة، ا التكنولوجيــة ات رطــو
ث ب وا ا م الطيب ن   .ب

أن بحـــــال يمكـــــن وال ديثـــــة، ا عــــات املخ ـــــذه تجـــــاه يــــدي مكتـــــوف ســـــالم يقــــف وال
املـسلم عـرف أن والبـد ـا، عل أو ـا ل يحكـم أن بـد ال بـل ـا؛ ع الطـرف غـض أو ا، وجود ل يتجا

سالم يأخذموقف وفيما يدع، فيما دي و نة ب ع و ي ح ا؛ ف الشرع وحكم ا، ُم   .ن

مــصا شــأن ــذا ف محــضة، فائــدة ذات تكنولوجيــا توجــد ــاد ت ال أنــھ ــ إ ة شــا روتجــدر
يمكــــن ــــ ال املفاســــد مــــن ء ــــ ا ــــشو و إال غالبــــة انــــت مــــا م ة مــــص مــــن فمــــا عمومــــا، الــــدنيا

َّ ً

ة املـص تلـك لتحقيق ا ـااحتمال طيا ـ و إال ة ـ كب انـت مـا م مفـسدة مـن مـا وكـذلك الغالبـة،
َّ

ـــة الرا ة ـــ الكب املفـــسدة لتلـــك درءا ـــا تقو يجـــب ـــ ال املـــصا مـــن ء ،(ًـــ م،1417الـــشاط
  ).44ص

اضـر، ا العـصر ـ العلـم إليھ وصل ما أر من ديثة ا التكنولوجية ات التطو عت رو
اســ جــواز ــ اثنــان يختلــف ــا؛وال ســتمتاع و ــا، واقتنا ــا، م ســتفادة و الوســائل، ــذه تعمال

الفاضـــلة، خـــالق وتـــدعيم ســـالمية، العقيـــدة يـــت وتث العلـــم، ـــشر و ، ـــ ا ـــ اســـتخدمت إن
ــا، ودنيا ـا دي أمـو ــ ا يـص مـا ــ إ مـة وتوجيـھ ــا، خ وتا أمتـھ بأمجـاد املــسلم يـل ا ـط رو رر

مـ إ بناء ية واملجـدوتر العـز نحـو م يقـود نحـراف،، ا و الفـساد ترسـيخ ـ اسـتعملت إن لكـن
ـــشك فـــال إســـالمية ـــ غ بمبـــادئ التمـــسك ـــ إ اضـــر ا يـــل ا ـــل وتحو نحـــالل، و امليوعـــة ـــشر و

ا استعمال وحرمة ا، اقتنا بإثم خر واليوم با يؤمن ص(عاقل ت، د   ).4علوان،

مــــ تطـــو أي ـــ ع كــــم ا مـــدار عـــد مــــدىرو ـــ النظـــر ديثــــة ا التكنولوجيـــة ات التطـــو رن
ميتـھ أ مـدى ومراعـاة الـشرعية، ة املـص اعتبـار مـع العامـة، ا ومباد عة الشر ام أح مع اتفاقھ

سالمية لألمة تھ   .وأولو

املـصطفى وأحاديـث م الكـر القـرآن آيـات ـ والتحليـل التأمل العقـل،)(وعند إعمـال و
أبـــاح قـــد ســـالم مـــعنجـــد ض تتعـــا ال ـــا أ طاملـــا ديثـــة ا التكنولوجيـــة املنتجـــات مـــن رســـتفادة

يلھ ت محكم عا هللا قال وثوابتھ، سالم  ¨  ©  ª  »  ¬  ® ̄   نث:  مبادئ
¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸ ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °¿  Á  À  

Ì Ë  Ê  É    È   Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Âنفال ( مث ة ية)60/رسو ففي أمرمن،
ــــ نكـــرة قــــوة ولفظـــة م، أعــــدا ـــاب إل قــــوة مـــن عليــــھ ن يقـــدر مــــا بإعـــداد ن للمــــسلم عـــا رهللا و

تقــاء ــ للعلــم وتوظيــف علــيم و علــم مــن العــدو، ــب تر قــوة ــل ــا تح فيــدخل العمــوم رســياق
ـــا نواح جميــع ــ ـــسان كرامــة وحفــظ والـــسياسة والتعلــيم ة الــ مجـــال ــ ــا ن و يــاة زبا

وعــدما ــا وجو علتــھ مــع يــدو كم ًفــا ً ص1422الــسعدي،(ر املجتمعــات)626ـــ، قــوة انــت فــإذا ،



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، )  5  (، الجزء )190: (العدد

 

 

377 

التكنولوجيــا، وإنتــاج امــتالك ن املــسلم ــ ع وجــب والتكنولوجيــة، التقنيــة ــا بقوا مرتبطــة اليــوم

يلھ ت محكم عا قال  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3  نث: كما
  E  D   C    BO  N     M    L  K    J  IH  G  F عراف(  مث ة ،)32/رسو

هللا يحرمــھ مــالم حــرم مــن ـ ع أنكــرت وقــد الــشرع، حرمــھ مـا إال املنــافع جميــع يــة أباحــت َّفقـد

وطعمــــا كـــسبا طــــاب مـــا ــــل ـــشمل عــــام نـــا واللفــــظ والطيبـــات، نــــة الز ًمـــن ً)، ـــ ـــــ،1427القرط
التق)208ص بــــھ ـــق ي أو عليــــھ فيقـــاس ــــا، ف صـــل و ق، الــــر مـــن ــــ ف النافعـــة ديثــــة ا زنيـــات

ا يحرم ما يرد مالم ية بدليل ص(باحة ت، د عـا). 620واصل، !  "  #  نث: وقال  
  1   0       /  .   -+   *   )   (       '   &  %  $

?  >  =  <      ;  : 9      8     7   6   5 ديد ( مث2  3  4   ا ة فقد)25/رسو ،
املفـــسر بقولـــھواتفـــق املقـــصود أن ـــ ع للنـــاس"ن منـــافع الت" فيـــھ مـــن املدنيـــة الـــصناعات ـــو

والتقنيــات، بالتكنولوجيـا اليـوم عليـھ يــصط مـا ـ إ ة إشـا ذلـك ــ و ا، بـدو للنـاس قـوام ال ـ ُال ر
نافعة مادامت ا وامتالك ا إنتاج جواز ع ذلك ،(فدل ص1422يالط ص   ).426 -425ـ،

ال الـــسنة ـــ وجـــد املنتجـــاتو اســـتخدام ـــيح ت ـــ ال فة الـــشر حاديـــث مـــن العديـــد ـــة نبو
ســـــالمية القواعـــــد مـــــع ض تتعـــــا ال ـــــا أ طاملـــــا ـــــا ومجاال ـــــا أنواع افـــــة ب ديثـــــة ا رالتكنولوجيـــــة

مالـك بـن ـس أ فعـن بـالغ الـضر ـاق إ ـا عل تـب ي وال يحة، ـ()رالـ الن ــ)(أن ع مـر
فقـال النخل يلقحو لـ": نقوم لـصلـو تفعلـوا قـال"م ـم: ، فمـر شيـصا، َّفخـرج ً)(مـا": فقـال

قـــــال"لــــنخلكم وكــــذا كــــذا قلـــــت قــــالوا دنيــــاكم": ؟ بـــــأمو أعلــــم ص2010مـــــسلم،("رأنــــتم ). 865م،
مــــن) (فـــالن يحا ــــ نــــھ ير مــــا وإعــــداد اتبــــاع ــــم فل لــــق، ل الــــدنيا ن شــــؤ ة إدا ــــ مــــر ًد و و ر َّر

الـــــشارع ـــــا ع ينــــھ لـــــم مـــــا والوســـــائل ي،(قالطــــر ص1349والنـــــو جـــــواز)116ـــــ، ـــــ ع ذلـــــك فـــــدل ،َّ

أمـــو ة إلدا اليـــوم العلمـــاء إليـــھ توصـــل الـــذي النـــافع والتكنولـــو ـــ العل التقـــدم تـــاج ب رنتفــاع ر
ـــشة عا وعـــن ـــا–الـــدنيا، ع هللا ـــ ـــ–ر الن عمـــل": قـــال)(أن إذا يحـــب وجـــل عـــز هللا إن

يتقنــھ أن عمـــال أحــدكم
ً

ـــي،(" ا ص1415الط العمـــل)275ـــ، إتقــان أن ـــ ع ــديث ا دل فقـــد ،َّ

الوسـائل افـة ب تقـان طلـب ـ ع حـث ذلـك ـ و العمـل، إتقـان يحـب عا فا شرعا، ًمطلوب

الـشارع ـا ع ينـھ مـالم املمكنـة سـاليب ،(و ص1422ياملنـاو الوسـائل)363ــ، ـذه جملـة ومـن ،
الــذ التكنولــو التطــو ــا أفر ــ ال ديثــة ا رالتقنيــات ذلــكز فــدل اليــوم، العلمــاء ــا إل توصــل َّي

منھ ستفادة و استخدامھ جواز   .ع

ال أنـــھ يتـــ القرآنيـــة، يـــات مـــن العديـــد ـــ بـــھ عـــا هللا أمرنـــا الـــذي ـــ العق التأمـــل و
النــافع الســيما ا واســتعمال ديثــة ا التكنولوجيــة املنتجــات م تحــر ــ ع يــدل مــا الــشرع ــ يوجــد

مــن ــ و ــا، يــاة؛م ا أمــو يل ــس غيــة حياتــھ؛ ــ ــا إل حتــاج و ــسان، ا صــنع ــ ال رشــياء
مباحـا، املعاصرة بالتكنولوجيا خذ و في ا، م بتحر دليل يرد مالم باحة شياء صل ًو ن

العباد مصا لتحقيق جاءت إنما عة الشر وأن   .السيما

الثبـات ن بـ ـا بجمع سـالمية عة الشر الوسـائلوتتم ـ نـة واملر والغايـات ـداف وـ
لالنتفـــــــاع واســـــــعا بابـــــــا ـــــــا أمام تفـــــــتح ـــــــا أل ؛ ـــــــ التق التطـــــــو مواكبـــــــة ـــــــ إ مـــــــة فتـــــــدعو الت، ًو ً ر



ثات التكنولوجیة من المنظور أخالقیات التعامل مع المستحد

ً"اإلنترنت أنموذجا" التربوي اإلسالمي  
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خالـدة، ثابتـة ليـة ال فاألصـو العامـة، والـنظم الثوابت مع ض يتعا ال بما ديثة ا لبالتكنولوجيا ر
للتطو قابلة زئيات   .روا

د من سبق امما أ طاملا ديثة ا التكنولوجية املنتجات استخدام إباحة ع تؤكد لة
أساء إذا أما ن، باآلخر أو بنفسھ الضر اق إ ا ستخدم وال سان، لإل والفائدة النفع رتجلب
العديـــد نـــاك و ـــا م تحر ــ ع اثنـــان يختلـــف فـــال التكنولوجيــة املنتجـــات ـــذه اســـتخدام ــسان

القرآنية يات ةمن الضا التكنولوجيا م تحر أكدت ال ة النبو حاديث   .  رو

، و ـا مقام ـ ـسان حفـظ ـ إ ـدف ـا أ ك يد عة الشر مقاصد لواملتأمل فمـن"ر
جـــاءت ولــذلك ــسانية؛ املـــصا عايــة و ة، ــشر ال الــنفس صـــيانة ســالمية عة الــشر رمقاصــد

ي الذي عتداء ال أش ل لتحرم ا ام جلـبأح و بھ، يضر ما ل وتحرم بدنھ، و سان باإل ق
اســـــــــة، بالد ــــــــت ث ــــــــ ال ة الــــــــضا للتكنولوجيــــــــات ــــــــا م تحر ذلــــــــك ومــــــــن ســــــــقام، و مــــــــراض رلــــــــھ ر

لـھ ـا نفع ـ ع غلـب ا ضـر ـسان باإل ا إضـرا ذلـك غ أو ًروالتحقيقات، عـام-ر يكـن-بوجـھ مـالم
باحـــ جــة د ــ إ ــا ترفع حاجـــة ــا لألمــة أو ــسان ص2010ســالم،"(ةرلإل بالقاعـــدة)46م، عمــال ،

ً

ضـــرار"الــشرعية وال ضـــر النجـــيم،"(رال ص1419ابـــن يلـــھ) 72ــــ، ت محكـــم ـــ يقـــو عـــا : لفــا

البقرة( مث   yx      w  v  u t s   r  q  p  ¡ �    ~  }   |  {zنث ة ،)195/رسو
وال ـــــــا، الك فيـــــــھ مـــــــا ـــــــ إ بـــــــاألنفس لقـــــــاء عـــــــن عـــــــا هللا ـــــــ ن عنـــــــدفقــــــد م التحـــــــر يفيـــــــد ـــــــ ن

،(إطالقــھ ص1409يالبغــو التكنولوجيــة)215ـــ، املنتجــات اد واســت واســتعمال إنتــاج ــان وملــا ،
ــو ي فإنــھ البعيـد، املــدى ـ ع ولــو ـالك ال ــ إ يـؤدي وقــد دنـھ، و ــسان باإل الـضر ــق ي ة نالـضا ر ر

عبـــــاس بـــــن عبـــــدهللا وعـــــن مـــــا–ًمحرمـــــا، ع هللا ـــــ ـــــ–ر الن قـــــا)(عـــــن وال ":لأنـــــھ ضـــــر رال
حنبـــل،("ضـــرار ص1995بـــن أنواعـــھ؛)55م، ـــل ب ضـــرار و الـــضر نفـــي ـــ ع ـــديث ا دل فقـــد ر، َّ

ــ لم وضــرار"ألن عــض" رضــر إنتــاج ــ ــان وإذا العمــوم، تفيــد النفــي ســياق ــ والنكــرة نكــرة،
فـإن ن باآلخر ق ي أو نفسھ، سان ق ي إضرار ا استعمال أو يحـرمالتكنولوجيا ّالـشرع

ا اد واست ا، واستعمال ا،   .إنتاج

عا ا
ً

سالمي: ر بو ال املنظو من ديثة ا التكنولوجية املنتجات مع التعامل يأخالقيات   :ر

حياتــــھ واملجتمــــع ــــسان لإل ــــسر وت ل ــــس ل ــــا وأنواع ا ال أشــــ بجميــــع التكنولوجيــــا وجـــدت
يتھ فا من، رو ناك ف ذلك، عكس يؤكد ا ا الواقع ساسـيةلكن ـداف ـل يتجا أو ـل يج

أخالقيــــا اســــتخداما ا اســــتخدام كيفيــــة عــــرف ال كمــــا التكنولوجيــــات، ــــذه ر وتطــــو اع ــــ اخ ًمــــن ً

  .ًسليما

ا ـــــــــداف أ أســــــــ مـــــــــن أن شــــــــك وال التكنولوجيـــــــــة، ة الثــــــــو عـــــــــصر اليــــــــوم ش عـــــــــ رفــــــــنحن
إال والــسالمة، مــن و يــة والرفا ــ ا لــھ يحقــق بمــا حياتــھ ن وتحــس ــسان باإل ــ الر ا ومقاصــد
َّ

عـض ـ و ـة، مرغو وغ ة مرغو ات تأث ا ول إال تكنولوجية منتجات من ما نفسھ الوقت أنھ
َّ

ا تصبح احيان فوائـد بإلغـاء ـدد جـة لد مدمرة التكنولوجية للمنتجات ة املرغو غ ات رلتأث
ا م   .املقصودة

مـــن تجعـــل ـــ ال خـــالق و املبـــادئ مـــن مجموعـــة إيجـــاد ـــ إ اجـــة ا ـــرت ظ ـــذا ظـــل ـــ و
ــــسان تقــــدم ــــ إ ــــدف اقيــــة فعالــــة وســــائل ــــا أنواع افــــة ب ديثــــة ا التكنولوجيــــة راملنتجــــات
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يتــھ، فا ذاتــھرو باملــستخدم متعلقــة وإنمــا ــا، ذا حــد ــ وســائل بالتكنولوجيــا مرتبطــة ــ غ ــ و
مـا بقـدر التكنولوجيـا ـذه استخدام ن تق ال باألنظمة تتعلق ال ا أ كما أفعالھ، عقل الذي

نظـــام نـــاك ـــو ي ال عنـــدما تـــصرفنا كيفيـــة ســـيحكم الـــذي نفوســـنا ـــ املوجـــود لق بـــا نمتعلقـــة ُ

ض   .ومفر

نــ أخالقيـــةو قواعــد وفـــق ديثــة ا التكنولوجيـــا اســتخدام يـــتم أن يجــب ســـبق مــا ـــ ع ًاء

يــــة الدي القــــيم ــــشر و بالفــــضيلة، ــــ التح أيــــضا تتــــضمن الــــضوابط ــــذه و وقانونيــــة، ًواجتماعيــــة

ا متماســـ ـــا قو مجتمعـــا املجتمـــع ليبقـــى املجتمـــع، أفـــراد نفـــوس ـــ القـــيم ـــذه وتنميـــة ســـالمية
ً ً ً

مواج ع ا امًرقاد بـاح ـسم ت ـ ال ـادة ا الثقافيـة بـالقيم ام ـ ل و الوافـدة، والقـيم خطـار ة
خـــالص و ـــوار وا ـــة ا ال ـــ املتمثلـــة الـــسليمة والقـــيم والقانونيـــة خالقيـــة و يـــة الدي القواعـــد

ا   .وغ

اصــة ا الطبيعــة ذات ديثــة ا التكنولوجيــة املنتجــات إحــدى نــت ن شــبكة انــت وملــا
ـــ قـــدوال ا اســـتخدام لـــضبط املحـــددات مـــن مجموعـــة وتحديـــد صـــياغة ـــ إ ـــ أك ة بـــصو رتحتـــاج

املنتجــات مــن منــتج أي مــستخدم ــ ع ــ ب ي ــ ال خالقيــات مــن مجموعــة ــ إ اســة الد رتوصــلت
و ا م يل أن نت ن شبكة خاصة ديثة ا   :التكنولوجية

ومراقبتھ )1( هللا تقو ع سان ية تر ة ىضر والعلنور  :السر

ســــرة مــــن ابتــــداء بيــــة ال مؤســــسات جميــــع ــــ ــــسان يــــة تر ترتكــــز أن ر الــــضر ًمــــن ي و
التعليميـة باملؤسـسات ـاء ان س ولـ عـالم سـائل و د بامل ا ًومر و و

ً
ـر هللاع بـأن الـدائم رالـشعو

م أ ذات الذاتيــة فاملراقبــة ــره؛ أظ أم أســره ســواء خــاطره، ــ مــا علــم و عليــھ، ــمطلــع ة ــ كب يــة
ـ فـسعد أمـره ع استقام تھ وعالن سره يراقبھ هللا أن أيقن إذا سان ألن يمان؛ ق طر
ديثــة ا التكنولوجيـا أدوات مـن أداة أيــة اسـتخدام عنـد عليـھ يجــب ـسان فاإل خـرة، و -الـدنيا

نت ن شبكة ي-خاصة عـا فـا دائما، يھ عي نصب يات ذه يضع C  نث: لقـوًأن   B 
HG   F  E  Dغافر(  مث ة أي)19/رسو ا: "، ينظر ال ائنة ا النظرة علم هللا أن

تــام هللا علـم أن ـ ع ــذا و رة، شـر أو ة ـ خ أمـو مــن الـضمائر ـسره مـا علــم و املحـرم، ـ إ رالعبـد
ـست ف م، فـ علمـھ النـاس ليحـذر ـا؛ وكب ا صـغ ـا، وحق ـا جليل شـياء، بجميـع حيوامحـيط

يـراه أنھ علم من مراقبة راقبونھ و تقواه، حق تقونھ و ياء، ا حق هللا ،" (من ـ م،1998الزحي

ســــبحانھ)416ص قــــال كمــــا n    نث: ،   m   l   k   j i  h   g  f   e  d  c  b
p    oالبقـــــرة(  مث ة ر،)235/رســــو شـــــر مـــــن م ضـــــمائر ــــ يقـــــع مـــــا ـــــ ع هللا م توعــــد فقـــــد و،

ا إضمار إ م شد الشرروأ ،(ندو ص2008يالعدو سبحانھ)173م، وقال  <  ?  @  نث :،
HG    F    E  D  CB   Aديـــد(  مث ا ة أعمـــالكم،)4/رســـو ـــ ع يد شـــ علـــيكم، قيـــب أي ر،

ـــ ع ميـــع ا القفـــار، ـــ أو البيـــوت ـــ ـــار، أو ليـــل ـــ بحـــر، أو بـــر مـــن كنـــتم وأينمـــا كنـــتم حيـــث
ـــــــس ف وســـــــمعھ، بـــــــصره وتحـــــــت الـــــــسواء، ـــــــ ع ســـــــركمعلمـــــــھ علـــــــم و ـــــــانكم، م ـــــــر و كالمكـــــــم ىمع

،"(ونجواكم ص2008يالعدو ص عا)422 -421م، قال كما ، :°   ¯  ®  ¬   «    ª ة( مثنث رسو

أيضا)14/العلق سبحانھ وقال %&  '    )   (  *   +  ,   -  .   نث :ً،     $         #  "  !



ثات التكنولوجیة من المنظور أخالقیات التعامل مع المستحد

ً"اإلنترنت أنموذجا" التربوي اإلسالمي  
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3 2  1   0 امللك(  مث/   ة سـبحانھ)14ــــــ13/رسو وقـال =  < ? :نث: ،  مث  ;  > 
ـــــساء( ال ة وأعمـــــالكم"أي) 1/رســـــو أحـــــوالكم ميـــــع ،" (مراقـــــب ص2008يالعـــــدو ـــــو)292م، ف ،

م أحــــــوال وجميــــــع م وعلــــــ م وســــــر م و وســــــ م ــــــا حر حــــــال ــــــ العبــــــاد ــــــ ع الــــــسعدي،"(مطلــــــع
ص1422 ال)273ــــ، الــــذي ــــ ب ا العلــــيم ــــو و خلــــق، مــــن علــــم الــــذي ــــو و الرقيــــب، ــــو فــــا ،

عليھ عليـھتخفى يـل ج سـأل وعنـدما قلبـھ، ـ ـا أخفا أو أفعالـھ العبد ا ر أظ سواء خافية،
ـــــ الن فقـــــال)(الـــــسالم حـــــسان، فإنـــــھ": عـــــن تـــــراه تكـــــن لـــــم فـــــإن تـــــراه، كأنـــــك هللا عبـــــد أن

ص2010مــسلم،("يـراك يـل)23م، ج ــا ــي أ ـ ال القاعــدة ــذه يـضع فمــن الــسالم–، –عليــھ
ع فال يھ عي تھنصب عالن وال سره ال عا   .هللا

ألنـــھ تھ؛ معـــص ـــ ـــسرف وال مـــھ، محا ـــ ع يتجـــرأ ال عـــا هللا مراقبـــة ستحـــضر روالـــذي
ســـره ـــ هللا حرمــھ عمـــا تعـــد و منــھ، ـــست و هللا مــن فيخـــاف ـــراه، و ــسمعھ هللا أن ن يقـــ ــ ع

فيم أو خالقھ، ن و نھ ب فيما سواء اطنھ، و ره وظا تھ، خلقھوعالن ن و نھ ب   .ا

مسعود ابن فعن ؛ عا و سبحانھ منھ ياء ا ا ع تج ي عا هللا قال: قال()ومراقبة
هللا لسو ياء": )(ر ا حق هللا من ذاك،: قال" استحيوا س لـ قـال ، مـد وا ـست قلنـا

حـــو ومــا الـــبطن وتحفــظ ، ـــ و ومــا الـــرأس تحفــظ أن يـــاء ا حــق هللا مـــن ســتحياء ى،ولكــن
ـــ ع اســتحيا فقــد ذلــك، فعــل فمــن الــدنيا، نــة تــرك خــرة اد أ ومــن ، ــ والب املــوت زولتــذكر ر

ياء ا حق هللا مذي،("من ص1430ال ص واملع)450 -449ـ، لـسانھ: ، يـھ ت املـسلم ع أن
ــسان مــن البذيئــة لفــاظ تفلــت أن دب ســوء مــن فــإن الباطــل، ــ ــوض وا الفحــش عــن

عــا ــ أوغ ســـرا ــس أن وأذنــھ وة، شــ ــ إ ينظــر أو ة عـــو يرمــق أن ــصره و ــا، وآثا ــا بمواقع ًئ ق ر ر
ثا خب ستكشف

ً
)، ص1999الغزا   ). 151م،

فإنــــھ مراقبتــــھ مـــن ــــوف وا هللا مـــن يــــاء ا خلـــق ــــسان فقـــد إذا ســــبق مـــا ــــ ع نـــاء ًو

ف نـت، ن ات شـب ـ ع أو الواقـع ـ سـواء املعا فعل ع قـاليتجرأ ك": )(قـد أد ممـا رإن
و النبوة كالم من ت: الناس ش ما فاصنع ستح لم ص("إذا ت، د ،   ).1400والقز

املــــصائب فأغلــــب خلوتــــھ؛ ــــ العبــــد ــــة ا ل ضــــمان والعلــــن الــــسر ــــ عــــا هللا فمراقبــــة
ن أعـ عـن غائبا وحده، سان و ي ن ح لوات، ا و ت إنما واملنكرات ًوالفواحش ن النـاس،ن

، الــــسار ـــسر لـــوات ا ففــــي ، عـــا هللا مراقبـــة ستحــــضر ال مـــن املنكـــرات ــــ ع يتجـــرأ ئـــذ قحي ق ٍ
ألـوان مـن ذلـك ـ وغ عـراض، ـ ع عتـدى و رمـات، ا ـك تن ـا ف ـائن، ا خو و ي، الزا ي ز نو

بيـ ب إال واملنكــرات املــصائب ـذه مــن والعبـاد الــبالد حمايــة ـ إ يل ســ وال ، ـ املعا
َّ

ــ ع الــنفس ة
ـذا ـ ع الناشئة ية وتر املجتمع، الذاتية املراقبة ثقافة رع و وجل، عز هللا مراقبة زاستحضار

العظيم لق ،(ا   )م2019يعمار

نيف )2( ا سالم عاليم مع استخداماتھ تتفق  :أن
وحفــــظ الــــدين، حفــــظ مــــسة؛ ا عة الــــشر مقاصــــد ــــ ع محافظــــا ســــالمي الــــدين جــــاء

ً

وحفـــظ اســـتخدامالــنفس، عنـــد ــسان ـــ ع يجـــب لــذا املـــال، وحفــظ ـــسب، ال وحفـــظ العقــل،
إيــذاء ــ ا ــستخدم فــال املقاصــد، ــذه مــن مقــصد أي ــك ين أال ديثــة ا التكنولوجيــة الوســائل

َّ

فقـــــــــال ـــــــــم، الـــــــــضر ـــــــــاق وإ ن دم ":)(رخــــــــر اقـــــــــة إ مـــــــــن هللا عنـــــــــد ـــــــــو أ الـــــــــدنيا ال رلـــــــــز ن و
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ي،("مسلم سا ص2001ال وعن)417م، الن، سئل فقـال)(دما أفضل؟ سالم املـسلم": أي
ـــده و لـــسانھ مـــن املـــسلمو ســـلم ،("نمـــن ص2008يالبخـــار كـــم)13م، املثـــال يل ســـ ـــ ع ـــ ف ى،

النــــاس، مــــن ة ــــ كب فئــــة ن بــــ ا تــــداول يــــتم ــــ ال ة املــــصو واللقطــــات والــــصو الرســــائل مــــن رائــــل ر
أو خطــأ أو لمــة أن ملجــرد ة ر والــ الــشماتة ا بــأنمــضمو علمــا مــا ص ــ ــا ف ســقط فــوة

ً

ــ إ ءة املــر حــدود تتجــاو ــ وال املقيتــة ســات املما ــذه يع ــ عــن تنــأى نيــف ا نــا دي وعــاليم ز ر
واجتماعيـــا نفــسيا ن خـــر إيــذاء
ً ً

قـــصد، دو اص ـــ عــض ـــا ف يقــع خطـــاء عـــض نــاك نف
ات الفيـديو ذه ن شر و خالق سوء عانو ممن البعض ا وفيأخذ املواقـعن مـن العديـد ـ ع

والنميمــــة والغيبــــة واللمــــز مز بــــال ا و مــــ بــــھ زاء اســــ
ً ســــالمي،ً الفقــــھ ــــ الــــشرعية والقاعــــدة

ــ الن حــديث مــن ضــرار"أنــھ)(املــشتقة وال ضــر حنبــل،("رال ص1995ابــن ــ)55م، ع تــدل ،

عا فقال سات، املما ذه ¿    Ã  Â   Á  À نث: رحرمة    ¾    ½   ¼  »  º    Æ  Å  Ä 
Ï      Î    Í  Ì  Ë  Ê  É     È  ÇÐÖ  Õ  Ô   Ó  Ò   Ñ   ×  Û  Ú    Ù  Ø  

ÜÝä  ã   â   á  à  ß  Þ  ــــــــــــــرات(  مث ا ة ســــــــــــــتحقار) "11/رســــــــــــــو و ة ر الــــــــــــــ
أو بالفعـــل ــاة باملحا ــو ت وقــد منـــھ، ك يــ بوجــھ والنقــائص العيـــوب ــ ع يــھ والتن انة ســ نو

ا أو يمــــاء أو ة شـــــا أو رالقــــو ـــــل ع غلـــــط أو فيــــھ تخـــــبط إذا منــــھ و املـــــ كـــــالم ــــ ع ك رلـــــ
تھ صــو قــبح أو ص"(رصــنعتھ ت، د ، ــ وقــال)152لو ،)(الــوداع ــة حــرم": ــ هللا إن أال

أال ــذا، بلـدكم ـ ـذا، ركم شـ ـ ـذا، يـومكم كحرمـة علـيكم وأعراضـكم وأمـوالكم دمـاءكم
بلغـــت ي، ("ـــل ص1300العـــسقال ذكرنـــا)133ــــ، وقـــد التكنولوجيــــة، املنتجـــات أن ســـبق فيمـــا

إذا أمــــــا حــــــالل، ــــــ ف م عــــــ ضــــــر دفــــــع أو ن للمــــــسلم نفــــــع تحقيــــــق ــــــ اســــــتخدمت إذا ديثــــــة را
التكنولوجيــا ـستخدم أن بـد ال ســبق مـا ـ ع نــاء و حرامـا، ـو فت ن املــسلم إيـذاء ـ ًاسـتخدمت ً ن

ــ إ و ــا مقام ــ ــدف ــ وال ســالمي، الــدين عــاليم ضــوء ومالــھلــ ــسان ــ ع املحافظــة
وعقلھ ودينھ سبھ و   .وعرضھ

فقــــال ن املــــسلم إيــــذاء ــــ التكنولوجيــــا ــــذه ــــستخدمو الــــذين أولئــــك هللا توعــــد  :نوقــــد

l  k  j  i  h  g  fنث   e   d   c  b  a  `مث  
حــــــزاب( ة تــــــان ")58/رســــــو ال القبيحــــــة قــــــوال و باألفعــــــال واملؤمنــــــات ن املــــــؤمن أذيــــــة ــــــو نوت

أووا مذمومـــة، حرفــة أو مـــذموم بحــسب ه ـــ عي ذايــة مـــن إن وقيــل املختلـــق، الفــاحش لتكــذيب
حرام ملة ا أذاه ألن سمعھ؛ إذا عليھ يثقل ،" (ء ص2006القرط   ).226م،

واملعلومات )3( خبار نقل ت والتث الصدق ام   :ال

الـــــصدق بفـــــضيلة ـــــ التح ـــــ ع أتباعـــــھ ســـــالم ســـــبحانھ، حـــــث عـــــافقـــــال B  نث :و  
JI    H  G  F  E   D  Cة( مث التو ة الصدق)119/رسو توجب فاآلية ،

جتــھ د وكمـــال الــصدق فــضل ـــ ع دالــة ــ و فعـــال، و قــوال ،(رــ ـــ ص1998الزحي ،)74م،
ـا ل كـم ا قبـل ا سـالم مـن والتأكـد ، مـو ة من ت التث الناس من ن الصادق صفات رومن

يت الذين أما ا، عل مأو فإ تبصر، أو ت تث دو سمع أو يقال ما صدقو و ام، ح نلو ن ن
م تنفع وال م تضر ال خطاء ،(نيقعو ص2007يطنطاو ص مـن)188 -187م، ت والتث ،

، والنبــو ــي القرآ بيــة ال مــن دعــوة ــو ــا، عل كــم ا قبــل رة ظــا ــل ومــن نقلــھ، قبــل ــ خ يــل
وال لمـــة، ـــسان يقـــو أمـــرلفـــال عـــا فـــا ـــا، م ـــت تث وقـــد إال ايـــة ر ينقـــل وال حادثـــة، ي يـــر

َّ و و



ثات التكنولوجیة من المنظور أخالقیات التعامل مع المستحد

ً"اإلنترنت أنموذجا" التربوي اإلسالمي  
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ألنــھ الظـن؛ وســوء ن التخمـ عــن ـ ون ــا، عل كـم ا أو ــا نقل قبـل حاديــث و خبـار مــن ـت بالتث

سبحانھ فقال ن، باآلخر إضرار عليھ تب  /  0  1  2     3  4  5  6   7  8  نث :ي
@  ?  >   =   <   ; رات(  مث9  :      ا ة الن"،)6/رسو أن قتادة قال)(عن

يـــة نزلــت الــشيطان: "يــوم مــن لـــة وال هللا مــن ــت ـــ" التث ا ــان إذا أنـــھ ــ ع عــا هللا ونبـــھ
ن نـــادم وا تـــص ال ــ ح فيـــھ؛ النظـــر عــاد ـــ ح فيـــھ يتوقــف أن فحقـــھ قـــدر، ومالــھ عظيمـــا ئا شــ

ً ً

بھ موا عما م براء و ظ ُرعد صلو" (ر ص ت، د ،146- 148.(  

دليـــل ــ وخ عــدة، مواضــع ــ أيــضا ــة النبو الـــسنة تــھ قر أمــر خبــار مــن ــت التث أن ًكمــا ر
الن حديث ذلك ش )(ع لقـر كتابـا سـل أ حيـث بلتعـة ـي أ بن حاطب من وقع ما ًشأن ر

هللا ســو أمــر بــبعض فيــھ م ــ ليخ هللا)(ر ســو فقــال ل، ــذا؟: ")(ر مــا حاطــب ال: قــال" يــا
ش قــر ـ ملــصقا امــرأ كنــت ــي إ هللا ســو يــا ــ ع ـل

ً ًَ
ل ر َّ َ ســفيان–ْ ولــم: قــال ــم ل حليفــا ــان

ً

ا أنفــس مـــن إذ-يكــن ـــت فأحب م لــ أ ـــا يحمــو ـــات قر ــم ل ن ـــاجر امل مــن معـــك ممــن ـــان نو
تــدادا ا وال كفــرا أفعلـھ ولــم ـ قراب ــا يحمـو يــدا م فـ أتخــذ أن م فـ ــسب ال مـن ذلــك ًفـات ر ً ن ً

ــ الن فقـــال ســالم عـــد بــالكفر ضـــا وال ــ دي ًعــن
ســـو". صــدق: ")(ر يــا ـــ دع عمــر لفقـــال ر

فقــال املنــافق ــذا عنــق أضــرب ــل: "هللا أ ــ ع اطلــع هللا لعــل ك يــد ومــا ا بــد د شــ قــد رإنــھ ًر
فقــــال لكــــم: بــــدر غفــــرت فقــــد تم شــــ مــــا ص2010مــــسلم، ("اعملــــوا يلقــــن)(فــــالن). 912م،

ســـــــ د الكــــــرام ابتھ ًــــــ عليـــــــھ،ر كــــــم ا أو نقلـــــــھ قبــــــل الفعـــــــل أو ــــــ ا مـــــــن ــــــت التث ـــــــو و عمليــــــا ًا

ــت)(فـالن وتث ه، وحــاو وسـألھ اســتدعاه، ـ ح بلتعــة ـي أ بــن حاطــب ـ ع كم بــا ـل رلــم
الن أحسن ذلك عد ثم ابھ، ت ا إ دفعتھ ال سباب وعن دث، ا وقوع بھ)(رمن الظن

عنھ   .وعفى

عـا هللا حـذر نوقد املـشرك وصـف ـ فقـال الظـن اتبـاع مـن ن Â  نث: املـسلم   Á   À 
Í  Ì   Ë   Ê   É   È    ÇÆ  Å   Ä   Ãالــنجم( مث ة ـ)23/رسـو والن ،)(يحــذر

جتمـا التواصـل مواقـع صـفحات ـ ع خاصـة تھ ـ مـن التأكـد دو ن خـر كـالم تكـرار نمن
ك ـــشا منـــا ــل فأصـــبح ة، ـــ خ ونـــة ـــ ـــشرت وان ت ـــ ك ــ عـــضرال ـــصية ال صـــفحتھ ـــ ع

فقــال ا، وصــدق ا ـ مــن التأكــد دو ن بــاآلخر تـضر ــ ال خبــار و ات ـشو نامل تكونــوا": )(ر ال
أنفـسكم وطنـوا ولكـن ظلمنـا، ظلمـوا وإن أحسنا، الناس أحسن إن تقولو إمعة،

َّ أحـسن: ن إن
تظلموا فال ا؛ أساؤ وإن تحسنوا، أن مذي،("والناس ص2009ال   ).105م،

ناء اًو ـشر قبـل خبـار مـن ـت والتث الـصدق ـ ع عتمـاد مـن فالبـد تناولھ، تم ما ع
ألن نـت؛ ن ات شب ع ا مشارك ـ"أو ـل الت أو ـا، تلق أو ا ـشر أو خبـار ايـة ر ـ ـسرع وال

يــــؤدي ســـوف ذلـــك ة ـــ ـــد تؤ ـــ ال ة ـــ الوا دلـــة وجـــود دو ـــام ح وإصـــدار الـــرأي، نإبـــداء
فرادًغالبا ببعض الظلم اق إ ش،" (إ ص2013ودر   ).357م،

ـــ يرجــع حــام لأل وقطيعــة ــصومات وا التنــاحر مـــن مجتمعنــا ــ اليــوم عانيــھ مــا رولعــل
ـت خر بيـوت مـن فكـم ا، صـدق مـن التأكـد قبـل إلينا ناقل ت ال قوال و خبار قبو إ ه لأك

نقل تـم لمـة ب ـس قتلـت اح وأر قطعت ـاووصالت ل أسـاس وال التواصـل مواقـع ـ ع ـا ج وتر وـا
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الدولـــــة ســـــقوط دف ـــــس الـــــوطن أعـــــداء ـــــا يطلق ـــــ ال عات الـــــشا ـــــذه ـــــ أك ومـــــا قيقـــــة، ا مـــــن
ة  .املصر

م  )4( بأسرا حتفاظ م حق ع التعدي أو الغ خصوصيات اك ان  :رتجنب

االتطفــــــــلعــــــــد ســــــــات املما مــــــــن ن خـــــــــر خــــــــصوصيات اقتحــــــــام ـــــــــ روالفــــــــضو ملؤذيـــــــــةل
تــك و ــصوصيات، ا ـ ع عــد و ـات، ر ل ــاك ان ــا أل ـا؛ ع هللا انــا ـ ال نة املــش ٍوالـسلوكيات

ّ َ َ

عا. لألسرار هللا %       &  '  )      نث: لفيقو   $  #   "  !    /  .   -   ,+  *  )   
 8  7   6  5  4  32   1  0 C   B  A   @  ?>  =  <;  :  9 Dمث  

ا( ة تجســـــسوا)12/ـــــراترســـــو وال ـــــ فمع ن: ، خــــــر أســـــرار عـــــن البحـــــث ـــــ تجســــــسوا وال أي
أو قتـصادية أو جتماعيـة أو الذاتيـة م قـضايا مـن عليھ الناس إطالع دو ير ال مما فية، نا
ــا، اقتحام ــ للغ يجــز ولــم شــرعية، حرمــة اصــة ا يــاة ا أعطــى هللا ألن ذلــك؛ ــ غ أو ة العــسكر

ا سان لإل املعرفـةوجعل وسـائل مـن وسيلة بأية ا عل التلصص أو عتداء من ه غ منع ق
فيـة ا أو رة هللا،(الظـا ص1998فـضل ملــك)153م، ـ سـالم ــ اصـة ا ـسان فحيــاة ،

ـذا تك أن ألحد ب ي وال اكھ، ان يجو ال داخ حصن صية ال وقضاياه ه وأسرا زلھ، ر
ا ولو ح ، إليھالس الناس ألقرب   .ن

ـــ ة ـــ كب ــسبة ب مت أســـ ـــ ال ديثــة ا التكنولوجيـــة الوســـائل مــن نـــت ن شـــبكة عــد و
انــات إم مــن التكنولوجيــا ــذه بــھ تمتــاز ملــا نظــرا م، أســرا ــشر و ن، خــر خــصوصيات ًاقتحــام ر

ــاص ا اســوب ا ــزة أج ـ إ الــدخو ــ ع عمــل عــدة بـرامج نــاك ف عاليــة، وتقنيــات ليبـة بــأير
غــم ـذا ص الـ يفعـل فقـد املــسافات، تباعـد غـم خاصـة ملفـات مــن عليـھ مـا ونقـل ص، رـ ر

أخر دولة   .ىوجوده

ــــ تـــدخال ــــا أك ومـــن ــــصوصية، با ـــشدقا الــــشعوب ـــ أك مــــن عـــد أننــــا ـــب الغر ومـــن
ً ً

ت ـ ال ـة النبو حاديـث و القرآنيـة يـات مـن العديـد نمتلـك أننـا غـم ن، خـر حـثرخـصوصيات
قـــو ا مـــن ن خــر حقـــو ام ــ اح أن علـــم أن بــد فـــال ن، خـــر شــئو ـــ التــدخل عـــدم ــ قع ق ن

ــــسان إ ـــــل ل ســـــالمية عة الـــــشر ـــــا كفل ـــــ ال ـــــ. الفرديــــة الـــــشبكة ـــــذه ـــــستخدم ـــــسان إ ـــــل ف
عليھ محرمة ف م الضر اق وإ ن خر خصوصيات   .راقتحام

ــ الن ــ ن خـــر)(و خــصوصية ــاك ان معـــن ا عــو بــع وت معـــشر": )(فقـــال، رن يــا
مــن فإنــھ م، ا عــو بعــوا ت وال ن، املــسلم غتــابوا ال قلبــھ، يمــان يــدخل ولــم بلــسانھ آمــن رمــن

تـھ ب ــ ھ يفـ تــھ عو هللا بـع ي ومــن تـھ، عو هللا بــع ي م ا عـو بـع رت ر داود،("ر ص2009أبــو م،
  ).242 -241ص

ءة، مـــر ذا ــو ي أن مــسلم ـــل ــ ع وفالواجــب عـــنن ــسأل وال عنيــھ، ال فيمـــا يتــدخل فــال
عـــا هللا قـــال ن، خـــر عـــن ـــا إخفا ـــ يرغبـــو ـــ ال الداخليـــة م وأحـــوال النـــاس : نخـــصوصيات

Ò  Ñ  Ðنث   Ï  Î    Í   Ì    Ë   Ê   É   ÈÇ  Æ   Å   Ä   Ã   Â  Áة(  مث رســـــــــو
بجوا)36/سـراء فــھ اق مــا ــ ع وسيحاســبھ ـھ، يــدي ن بــ ســيقف منــا ــسان إ ــل ف فــإذار، رحــھ،

الـذي الفعـل ـذا عـن تعـد ي فإنـھ ن؛ خـر صوصيات اقتحامھ ع يحاسب أنھ منا ل أيقن
سالمية عة الشر عنھ   .ت
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العـر )5( أو س ـ ا أسـاس ـ ع املجتمـع أفـراد ن بـ يـة الكرا بـث شـأنھ مـن مـا شر قتجنب
الدين  :أو

والـــصفح املواقـــع مــــن العديـــد اليـــوم نــــت ن شـــبكة ـــ ع ـــشر ــــشرتن ـــ إ ـــس ــــ ال ات
الطبقـــــات أو الـــــدين ـــــ أبنائـــــھ اخـــــتالف ذلـــــك ـــــ ـــــستغل الواحـــــد، املجتمـــــع أفـــــراد ن بـــــ يـــــة الكرا
وحـدة ـ ع القـضاء دف ـس ، ـ و جـة بالد سياسـية أغراضـا تنفـذ الغالـب ـ ـ و رجتماعية، ً

بال حدث ما ذا و الغرب، دو من أعدائھ أيدي لة س سة فر ليصبح العديـدلالوطن؛ ـ فعـل
ـــ نـــت ن شــبكة لعبتـــھ الــذي بالـــدو ايــة ود علـــم ـــ ع ميــع وا ســـالمية، يــة العر الـــدو رمــن ر ل

دف ال ذا   .تحقيق

ــــ الن حيــــاة ــــ ـــــ)(واملتأمــــل غ مــــع عاملــــھ ــــ جليــــة الــــسماحة ــــذه يجــــد تھ ســــ ــــ و
كنفـــھ ـــ وعــــاش و ســـالمي املجتمــــع تأســـس حيـــث املدينــــة ففـــي ن، مــــعلاملـــسلم ـــد ع ــــود ال

ــــان و ن وخــــانوا)(املـــسلم ــــد الع نقــــضوا ـــ ح م معــــامل ــــ والـــسماحة ــــم مع لــــم ا ـــ غايــــة
هللا لســـــو الـــــضمان)(ر ـــــم فل م ومجـــــتمع م قـــــيم مـــــو يح ن املـــــسلم ن بـــــ ـــــشو ع مـــــن أمـــــا ن، ن َّ

ضـــــمن فقـــــد ، يحظـــــى) (يالنبـــــو أن ـــــده ع ـــــ ع قـــــي و ـــــد ع ن املـــــسلم ـــــي را ظ ن بـــــ عـــــاش ملـــــن
ا ـــــبمحاجــــة فقـــــال)(لن ظلمــــھ، فـــــو": )(ملـــــن لفـــــھ أو انتقـــــصھ أو ــــدا معا ظلـــــم مـــــن قأال ً

القيامـــــة يـــــوم يجـــــھ فأنـــــا نفـــــس طيـــــب ـــــ غ ئا شـــــ منـــــھ أخـــــذ أو طاقتـــــھ
ً

داود،(" م،2009أبـــــو
ــــ)288ص الن وشــــدد ،)(فقــــال م دمــــا حرمــــة ــــ ائحــــة": )(ع يــــرح لــــم ــــدا معا قتــــل رمــــن

ً

أ ة مس ع يوجد ا ح وإن نة را عامار ن ،("ًع ص2008يالبخار ـو ،)494مـ، ـذا ـان فـإذا
املـسلم أخيـھ ـ ع املـسلم بحـق بالنـا فمـا ن املـسلم ع خر الديانات اب أ ـ؛ىحق ب ي لـذا

املجتمــــع أفـــراد ن بــــ ن الفـــ ة إثــــا ـــ ا ــــستعمل أال نـــت ن ات شــــب مـــع يتعامــــل مـــن ــــل ـــ رع
َّ

بــــل، 
ب لفة و املحبة شر ا والفائدةستخدم النفع م ل يحقق وفيما ميع، ا   .ن

ا، وضـــعف ــا قو مراحــل ــ ن املــسلم ــ غ ــا داخل ــ ش عــ ــان ســالم دولــة خ تــا ــ روع
ـــــ ــــ العظ والقاعـــــدة ســــالم، ــــ الـــــدخو ــــ ع ـــــوا يكر أو م معتقــــدا تــــرك ـــــ ع وا ــــ يج لفلــــم ُ َُ

الــذميو عـاش فقــد ولــذا الــدين؛ ــ إكــراه ال أنــھ أننسـالم دو ســالم دولــة كنــف ــ م ــ نوغ
م وديانـــا م لعقائـــد أحـــد ص1412حميـــد،(يتعـــرض فاإلســـالم)30ــــ، اد"، اضـــط ـــ ع يقـــم لـــم

م ألمــــــوال ــــــائر ا املــــــساس أو م عقائــــــد عــــــن بــــــالكره م ل تحــــــو أو م حقــــــوق ة مــــــصاد أو رمخالفيـــــھ
وجــــــھ ــــــ ع خ تــــــا أنــــــصع املجــــــال ــــــذا ــــــ ســــــالم خ وتــــــا م ودمــــــا م روأعراضــــــ ،" (رضر ــــــ الغزا

ص1409 أفـراد)6ـ، ن بـ العنـصر أو الـدي ـ التمي ـة مواج ـ بـار دو ف الـشر ـر لأل ان و ي، ز ر ز
فيقــو ســبق ــر شــيخ ــق ا جــاد ــ ع ــق ا جــاد الــشيخ املرحــوم يؤكــده مــا ــذا و لاملجتمـع، : ز

ـــس" ـــ ب ن بـــ واملـــودة املحبـــة إشـــاعة علمائـــھ لـــسان ـــ ع ـــث ي ـــر زإن تفرقــــةَّ دو جميعـــا نان
ً

حــذر بـھ عمـل و ـر يحملـھ الـذي ســالم إن ، ـ الغ أو الفقـر أو اللغـة أو اللـو أو الـدين ب ـس
َّ

ز ن
ن مسامل داموا ما ملخالفيھ التعرض ق،" (من ا ص2005جاد   ).213م،

ســالم ــ ب فلقـد ا؛ صــو ـ أب ــ ســالم سـماحة ــ تتج داب و املعـامالت مجــال ـ رو
نشر متـ أسـاس ـ ع عالقاتـھ سامح ال للمـسلم، عة وشـرع الـسابقة، باألديـان عـا ذ يـضق فلـم

ً
ر

م جــوا فيحــسن ن املــسلم ـ وغ ن املــسلم مــع القـو ن لــ انــب ا قيـق املعاملــة حــسن ـو ي رأن لر ن
الدماء ج وتم سرة تختلط ح م ر صا و م ضياف قبل ، (و ص1420السبا   ).133ـ،
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إ )6( ساءة معدم سمع ھ شو أو ن  :خر
استخدام بإساءة اصة ا ل املشا تلك ا م أ من ولعل ل، املشا من الكث نت ن يث
ا وسـيطر نـت ن ات شـب اسـتخدام نطـاق ـساع ا وساعد ، جتما التواصل ات شب البعض

وان ات الــشب ــذه ــ ع الــسر التكنولــو التطــو ظــل ــ اليوميــة يــاة ا ــ جميــعرع ن بــ ا رــشا
والقــذف، بالــسب ــم ــش وال فــراد لــسمعة اإلســاءة ــرائم ا مــن العديــد ــو ظ ــ إ رالفئــات،
ت صــا ــ ح ومقلقــا، صــعبا أمــرا ــا عل الــسيطرة اتــت و اذبــة، ال خبــار و عات الــشا ــشر روكــذلك

ً ً ً

موا ة ضــر يتطلــب ممــا املجتمــع، وســالمة وأمــن لألفــراد ا ــ خط ديــدا ل ورــش ً ــرائم،ً ا تلــك ــة ج
ا استخدام بأخالقيات نت ن مستخدمي د تز ع رص   . ووا

ـــ تخ ـــا أل ـــة؛ الكيماو ة ســـ مـــن واملجتمـــع للفـــرد ا ودمـــا ـــا فت ـــ أك عات الـــشا عـــد قو ًر
ً

فقـــال عات الـــشا إطــالق مـــن عـــا هللا حــذر وقـــد ـــسد، ا ال 2 3  نث: العقــل   1   0   / 
;      :  9  8  7    6   5   4@  ?  >   =   < ــــــــرات( مث   ا ة ،)6/رســـــــو

للــــدماء ــــدر و ــــشر، ال ــــ ب ن بــــ والوقيعــــة للفتنــــة وســــيلة ــــا أل القتــــل، مــــن ــــا فت أشــــد شــــاعة و
ً

عا لقولھ دود ا  !  "  #  $  %  &  ')  (       *  +  ,-  .  نث: وإضاعة
>  =  <   ;  :9  8  7  65     4   3    2 البقرة( مث/  0  1   ة رسو

/191.(  

ســر و فــراد ن بــ والبغــضاء العــداوة إيقــاع ــ م ــس عات الــشا أن بالــذكر ــدير ا ومــن
ه واســتقرا املجتمـع أمـن لــة خ ـ إ يـؤدي ممـا فــراد ن بـ الرعـب ــث و الـسواء، ـ ع رواملجتمعـات

ــ الن ــ ن ــا)(لــذلك ل ج و ــ ال وعــن ــا قولــھع مــا: "ــ يــھ عي يــر أن الفــر أفــر مــن ىإن ي ُى َ ِ
ْ

لم
، ("تـــــر ص2008يالبخـــــار وقولـــــھ)1115م، ،)( " :تـــــر مـــــالم يـــــھ عي يـــــر ىأن ـــــ" ُ إ ـــــا الر ـــــسبة ؤب

ــاذب ــو و ــة بالر مـــا ع ــ أخ أنــھ ئا شــ ـــا ير لــم مــا أ مــع يــھ، ؤعي ص(ً ت، د ي، ،)430العـــسقال
ــ الن ن ــ عــن)(و الــشيخان ى ر فقــد ــا، ل جــو ر و عات الــشا يطلقــو الــذين أولئــك وعاقبــة نو ن

بــ جنــدبســمرة هللا: قــال()ن ســو لقــال قــاال: ")(ر ي، آتيــا ن جلــ الليلــة رأيــت أيتــھ: ر رالــذي
شدقھ فمھ(شق من بـھ) جانب فيـصنع فـاق تبلـغ ـ ح عنـھ تحمـل الكذبـة يكـذب فكـذاب،

َّ

القيامـة يـوم ـ ، ("إ ص2008يالبخـار ســاءة)977م، مـن يحـذر أن منـا ـسان إ ـل ــ ع ـ ب في ،
إ أو ن، خـر ـ ــذاإ ـان سـواء ـم، الـضر ـق ت أو م إلـ ء ــ ـ ال عات الـشا ج تـر أو رطـالق و

شديد ا عل هللا وعقاب وخيمة ا عاقب ألن نت؛ ن ات شب ع أم باللسان ج و   . ال

ميـــة أ ــ ع امــل شــبھ اتفاقــا نــاك أن ــظ ي عات والــشا عــالم ن بــ للعالقــة واملتأمــل
ً

ـــــشر ـــــ عـــــالم وســـــائل عاتردو الـــــشا ـــــة مواج الـــــدو، أو ـــــذا ـــــم ـــــ ـــــر يظ ـــــالف ا رولكـــــن
وسلبا إيجابا وطبيعتھ
ً ً

ص2002شومان،( استخداما)106م، ك الوسيلة ه باعتبا نت ن و ،
ً

ر
عات، الــــشا ــــشر ل واســـعا املجــــال فـــتح وتنوعــــھ، لــــشموليتھ مـــستخدميھ أوســــاط ـــ ا تــــأث ـــ ك و

ً ً

يد ال خالل من ه ع عاتلتدخل والشا خبار شر ولة س أتاح مما واملواقع ي و   .لك

عــض وفــاة مثـل اذبــة؛ ال خبـار مــن العديـد نــت ن ات شــب ـ ع ونقــرأ إال يـوم يمــر فـال
ـــدف ع واملــصا ات الــشر عــض ســمعة ھ ــشو أو الــبالد، خــارج ــھ ر أو الدولــة، ــ ن ل واملــسؤ و

ومــــــا منــــــافس، مــــــصنع أو لــــــشركة ح الــــــر عــــــنتحقيــــــق الــــــشبكة ــــــذه ــــــ ع اليــــــوم عات الــــــشا ــــــ أك
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دف ـــــس جيـــــة خا ملـــــؤامرات تنفيــــذا املغرضـــــو ـــــا ج ير ـــــ ال الدولــــة، ـــــ ة العـــــسكر راملؤســــسات
ً

ن و
ا وحـد ـ ع والقـضاء ة املـصر الدولـة ــ. سـقوط ف ذلـك ـ نـت ن باسـتخدام يقومـو نفالــذين

سالمي املنظو من م عل   .رمحرمة

الوســائل ــ أن مــن عــد عاتو الــشا ــ ع ــسمع،: "للقــضاء أو يقــال مــا ة ــ مــن ــت ُالتث ُ

ــــذه وكتمــــان ــــام، أح مــــن خفــــي عمــــا العلــــم ــــل أ وســــؤال يحة، الــــ ا مــــصاد ــــ إ مــــو د رو ر ر
ـــــا وتبطل ا ـــــدم ـــــ ال القاطعـــــة األدلـــــة و الثابتـــــة، قـــــائق با ا وقـــــذف ـــــا، ترداد وعـــــدم شـــــاعات

ح غليب و ا، ج مر من ر عاقل ل الظنووتجعل سوء فإن املجتمع، أفراد ن ب الظن -سن
لھ موجب بالعقالء–ندو ،" (قبيح ص2007يطنطاو   ).120م،

البحث   :خاتمة

ديثــــــة ا التكنولوجيــــــة للمنتجــــــات ســــــالمية ــــــة الر اســــــة الد ــــــذه ــــــ الباحــــــث ؤتنــــــاو ر ل
ا مع التعامل ي، وأخالقيات ما إ اسة الد   :روتوصلت

التكنولوجيـة - املنتجـات ســلبيةأن ـا ل ــست ل ـا أ كمــا نافعـة، إيجابيـة ــا ل ـست ل ديثــة ا
النفــع ن بــ يجمــع مــا ــا م كــذلك ضــار، ســل ــو مــا ــا وم نــافع، ي إيجــا ــو مــا ــا فم ة، رضــا
ات التطــــــــــو ــــــــــذه أمــــــــــام يــــــــــدي مكتــــــــــوف يقــــــــــف ال ســــــــــالم أن الباحــــــــــث ن ــــــــــ و ، روالــــــــــضر ر

و بما ستفادة و باألخذ أمر إنھ بل االتكنولوجية، م نافع ي  .إيجا

سـالم - ألن ديثـة؛ ا التكنولوجيـة ات التطـو عن بمنأى شوا ع أن ن للمسلم يجو ال رأنھ ز
ــــا أ ســــالمية بيــــة ال خــــصائص فمــــن أعــــداؤه؛ يــــصفھ كمــــا والتخلــــف مود بــــا يتــــصف ال

سالي و الوسائل نة واملر ، صو و القواعد الثبات نة، واملر الثبات ن ب وتجمع  .بلو

لكــن - أبنائــھ، يــد ــ ع ســالمي املجتمــع مــن عــة نا ــو ت أن البــد التكنولوجيــة ات التطــو نأن ر
م، ــــ غ ســــتعانة دو التكنولــــو التطــــو بركــــب ن املــــسلم ــــاق ة صــــعو يؤكــــد نالواقــــع ر
ضــــوء ــــ م يــــضر عمـــا بتعــــاد و م يــــنفع مـــا أخــــذ ــــم فل ة، الــــضر ـــام أح مــــن ذلــــك ورفيعـــد

مــــــع ســــــالمية، مــــــنالــــــضوابط ناشــــــئة التكنولوجيــــــا ــــــذه ــــــو ت أن الــــــس ــــــ ع ــــــرص نا
نا غ ع عتماد دو حياتنا نحتاجھ ما تج ن أن دافنا أ نضع أن بمع  .ناملجتمع،

ـــذه - اد اســت عنــد ــا خـــذ ن املــسلم ــ ع يجــب ــ ال والـــضوابط القــيم مــن العديــد وجــود
م ثق تن وال ديثة، ا التكنولوجية يحةاملنتجات ال سالمية والقيم املبادئ      .ن

وتحقــــــــق - حياتــــــــھ واملجتمــــــــع ــــــــسان لإل ــــــــسر وت ل ــــــــس ل وجــــــــدت التكنولوجيــــــــة ات التطــــــــو رأن
ذلـــك، خــالف يؤكــد الواقــع لكـــن مثــل؛ ســتخدام ا اســتخدام حـــسن مــن فالبــد يتــھ، رفا

ن اآلخر و بنفسھ الضر اق إل ا ستخدم  .رفالبعض

التعا )5( أخالقيات م أ من ـاأن م ـ يل أن يجـب ـ ال ديثـة ا التكنولوجية املنتجات مع مل
علـــم: املــسلم هللا بـــأن الـــصادق يمــان و ومراقبتـــھ هللا تقـــو ـــ ع ــسان يـــة تر ة ىضـــر ور

نيـــــف، ا ســــالم عـــــاليم مــــع التكنولوجيـــــا ــــذه ل اســـــتخداماتھ تتفــــق وأن وأخفـــــى، الــــسر
واملعلومات خبار من ت والتث الصدق ام اوال شر   .قبل
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ــــات   التوصيــ

املنتجـــــــــات - مـــــــــع التعامـــــــــل بأخالقيـــــــــات بنـــــــــاء ـــــــــد و ل ـــــــــة بو ال املؤســـــــــسات ســـــــــ ة ورضـــــــــر
تمـــت ا ـــا أ حيـــث ـــا، مع التعامـــل ات ـــا بم م ـــد تز ـــ إ ـــس كمـــا ديثـــة ا رالتكنولوجيـــة و

س نتائج إ يؤدي خالقيات دو ات ا امل فامتالك خالقيات، ملت وأ ات ا نبامل ر ـر ع لبية
واملجتمع  .الفرد

نت - ن شبكة ع ة الضا املواقع ب ة املصر للدولة دو ناك و ي أن بد رال ر  .ن

ــ - ال املواقــع ومعرفــة نــت، ن شــبكة أمــام م جلوســ عنــد م أبنــا مراقبــة ــ ع بــاء حــرص
ا دو  .شا

ع - ن خر مع التعامل عند سالمية باألخالق ام ل ة نتورضر ن  .شبكة

ــــات ــ ــ   :املقتـرحــ

مـن - ـا مواج وكيفيـة املختلفـة املراحـل تالميـذ ـ ع نت لإلن السلبية ثار عن بحوث إجراء
سالمي بو ال ياملنظو  .ر

مــدى - ملعرفــة املختلفــة التعليميــة للمراحــل اسـية الد الكتــب تحليــل دف ــس اســات د رإجـراء ر
مع التعامل ألخالقيات ا ديثةتضمي ا التكنولوجية  .املنتجات

ســـاليب - م إلكـــسا املختلفـــة التعليميـــة املراحـــل تالميـــذ ـــ ع يـــة تجر شـــبھ اســـات د رإجـــراء
نت ن سلبيات من  .الوقائية
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ــعا ــ   :ملراجــ

م الكر   .القرآن

عـــامر يم، إيمـــان: إبـــرا ي، املعلومـــ ).2000( الـــسامرا ات وشـــب املكتبـــاتقواعـــد ـــ املحوســـبة ات
املعلومات الفكرومراكز دار ،. 

مــصطفى عبــدهللا أبــو ، العــدو ــ ).2008/ ـــ1429(يابــن كث ابــن تفــس يح ــ ،) 1ج(،مختــصر
فياض  .مكتبة

محمــد بــن يم إبــرا بــن الــدين ــن النجــيم، ب).1999/ ـــ1419(زابــن مــذ ــ ع والنظــائر شــباه
النعمان حنيفة ي ال.أ الكتب  .علميةدار

بـــالل جـــامع، نـــت ).2007(ابـــن ن شـــبكة حـــو ة املثـــا والقانونيـــة خالقيـــة لاملـــشكالت ســـالةر ر،
ي، منتــو جامعــة جتماعيــة، والعلــوم ــسانية العلــوم ليــة ة، ــشو م ــ غ رماجــست ر

زائر ا  .قسنطينة،

أحمد حنبل، ط،: تحقيق).1995/ ـ1416(املسند: ابن نؤ وشعيب الرسالةمؤسس).5ج(ر  .  ة

ي ــــستا ال شــــعث بــــن ســــليمان داود، داود).2009/ ـــــ1430(أبــــو ــــي أ ن تحقيــــقســــ شــــعيب: ،
، الغيبة باب دب، كتاب ن، وآخر ط ونؤ الرسالة).7ج(ر  . دار

سـليمان حلـة، م .)2008(رأبـو وسـلوكيا ن ـامعي ا الطلبـة ـ ع نـت ن اسـتخدام ســالةأثـر ر،
ــــش م ــــ غ خــــدة،ماجــــست بــــن يوســــف جامعــــة عــــالم، و الــــسياسية العلــــوم ليــــة ة، رو

زائر  .ا

ر جو أحمد وآفاق ).2004(أحمد، واقع ي و لك ععالم والتو شر لل لمة ال دار  .ز،

محمـــود الـــسيد الـــدين اب شـــ ، ـــ والـــسبع. ).ت.د(لو العظـــيم القـــرآن تفـــس ـــ ي املعـــا ح ور
ي ال).26ج (املثا إحياء يدار العر  .اث

إسماعيل بن محمد ، البخار).2008(يالبخار ع.ييح والتو شر لل فياض  . زمكتبة

مــسعود بــن ن ــس ا محمــد أبــو ، يــل ).ـــ1409(يالبغــو الت عبــدهللا: تحقيــق).5ج (معــالم محمــد
ع والتو شر لل طيبة دار اض، الر ن، وآخر  .زالنمر

ــــــالبنــــــا، حل اســــــتخد).2013(يفكــــــر إســــــاءة ،مخــــــاطر ــــــشو م بحــــــث نــــــت، ن املــــــالرام مجلــــــة
ة مصر،روالتجا ة، التجا نادي  .19 -18  ،527ر،

ة سو بن ع بن محمد ع أبو مذي، مذي ).2009/ ه1430(رال ال ن تحقيقس شعيب: ،
ط ونؤ هللا).4ج (ر سو عن ع والو والرقائق القيامة صفة لكتاب ر الرسالة.)(ر  .دار

عبـــــــــدالقاد فاطمـــــــــة مـــــــــل، ـــــــــ ).2016(را ع جتمـــــــــا التواصـــــــــل مواقـــــــــع اســـــــــتخدام مخـــــــــاطر
ـــــا مواج وكيفيـــــة ن ق جامعـــــةاملـــــرا عـــــالم، ليـــــة ة، ـــــشو م ـــــ غ ماجـــــست ســـــالة ر، ر

رة  .القا
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عبـــــدهللا م عبـــــدالكر ـــــي، ر بحـــــث).2003/ ــــــ1424(ا ، والـــــسل ي يجـــــا املنظـــــو ن بـــــ نـــــت رن
، شو ياةرم وا من نايمجلة اديمية أ الـسعودية،، منيـة، للعلـوم ية العر ،22ف

248. 

بة و ، واملن).1998(الزحي عة والشر العقيدة املن الفكر.12،التفس  .دار

مصطفى ، تنا ).ـ1420( السبا حضا ع ا ر رمن سالمي. و  .املكتب

ناصــــــر بــــــن عبــــــدالرحمن ا ).2002/ ـــــــ1422(الــــــسعدي، تفــــــس ــــــ املنــــــان م الكــــــر ــــــس ،لقــــــرآنت
ع: تحقيق والتو شر لل السالم دار حق، اللو معال بن  .زعبدالرحمن

عاطف الفكر ).2001(السيد، ان م تحليلية"العوملة اسة نتصار."رد  .مطبعة

محمـــد بـــن ـــ مو بـــن يم إبـــرا اق ـــ إ أبـــو ، : تحقيـــق).1(املوافقـــات،).1997/ ــــ1417(الـــشاط
اض، الر سليمان، آل حسن بن و عفانرمش بن  .دار

يوسف محمود سالمية ).2013(الشيخ، بية ال البحث ي.منا العر الفكر  .دار

عبدهللا حمدان ، نـت).2004(الصو ن شـبكة اسـتخدام أخطـار ـة ملواج ح ـ مق و تر يتصو ر
و بـو ال املـؤتمر ـ إ مقـدم بحث الشباب، فئة للدى ات"ي ـ غ و ن فلـسط ـ بيـة ال

مـــــن"رالعـــــص ة ـــــ الف ـــــ املنعقـــــد غـــــزة، ســـــالمية، امعـــــة ا بيـــــة، ال ليـــــة ،23 – 24
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أحمد بن سليمان القاسم أبو ي، ا وسط ).1995/ ـ1415(الط م تحقيقامل عوض: ، قطار
سي ا عبداملحسن ن.هللا، رم ا  .   دار
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عبـــدهللا بـــن مـــشعل ، الفـــرد ).2001(القـــد ـــ ع ـــا وأثر نـــت ن شـــبكة ـــ ع باحيـــة املواقـــع
نتواملجتمع ن خدمات وحدة والتقنية، للعلوم ز عبدالعز امللك مدينة ،. 

بكــر ــي أ بــن أحمــد بــن محمــد عبــدهللا أبــو ، ــ القــ ).2006/ ــت1427(القرط ــام ألح ــامع ،رآنا
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ياء ا باب د، الز كتاب ، ية. عبدالبا العر الكتب إحياء  .دار

وف الــــــر عبـــــد ، ؤاملنـــــاو القــــــدير ).2001/ ــــــ1422(ي الــــــصغ"فـــــيض ـــــامع ا أحاديــــــثشـــــرح مـــــن
النذير ش عبدالسالم: تحقيق،)2ج ("ال العلمية.أحمد الكتب  .دار

شــــعيب بــــن أحمــــد عبــــدالرحمن أبــــو ي، ــــسا ــــ).2001/ ـــــ1421(ال الك ن تحقيــــقىالــــس حــــسن: ،
، شل الرسالة).3ج(عبداملنعم  .مؤسسة

شـرف بـن ـ يح ي، ي ).1930/ ــ1349(والنـو النـو ـشرح مـسلم يح تـوقوـ بـاب وتـرك)(ه،
ذلــك، ونحــو يقــع ومــاال ليــف ت بــھ يتعلــق ال أو إليــھ ة ضــر ال عمــا ســؤالھ ).15ج(ورإكثــار

ر باأل ة املصر املطبعة رة،   .زالقا

ع ق ا جاد ق، هللا ).2005(جادا إ ق.الدعوة الفار  .ودار
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صا حية ).1412(حميد، قضايا مردود س ة.تلب املنا  .رمكتبة
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صــباح ي، وســليما الــدين نــو رمـام، العمليــة).2014(ز ــ واســتخداماتھ التكنولوجيــا ــوم مف رتطــو
، شو م بحث جتماعيةرالتعليمية، و سانية العلوم  .11 ،مجلة
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