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F
 

، من شرور أنفسنا تعالى ونعوذ باهلل، ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعينه، الحمد هلل تعالى 
 ومن يضلل فال هادي له.، من يهده هللا فال مضل له، ومن سيئات أعمالنا

ٿ ): ا عبده ورسولهوأشهد أن سيدنا محمد  ، ال إله إال هللا وحده ال شريك لهن وأشهد أ 

ٱ ٻ ٻ )، [102]آل عمران: (  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے )، [1]النساء:   (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

إن ، [71، 70األحزاب: ](  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
وكل محدثة ، اتهاوشر األمور محدث، ()وخير الهدي هدي محمد ، أصدق الحديث كتاب هللا

 وكل ضاللة في النار.، وكل بدعة ضاللة، بدعة
 ثم أما بعد...

وسراجه ، فهو حبله المتين، فإن أشرف ما يتمسك به اإلنسان المؤمن هو كتاب هللا تعالى 
ومن ثّم فيجب اإلقبال ، وعدته في العاجل واآلجل، وهذا يتطلب أن يجعله شغله الشاغل، المبين

ا لرفيقه، حتى يكون حجة لقارئه، ثم تطبيق ا وتنفيذ ا، ودراسة وفهم ا، عليه قراءة وحفظ ا ا وعتاد  ، وزاد 
ا في ظلمة القبور، وقت أن يؤّمله هكذا في الدنيا ا فريد  ومرهون ا بعمله وقت ، ويوم أن يكون وحيد 

 النشور.
الذذذي ، العظذذيم هذذا ونن مذذن عظذذيم قهللاذدهللار هللا تعذذالى لهذذذه األمذة المباركذذة أن حباهذذا بهذذا ال تذذاب 

وجعلذذه هللا تعذذالى نذذور ا وهدايذذة لهذذا فذذي جميذذهللا أمورهذذا ، جمذذهللا هللا تعذذالى فيذذه علذذوم األولذذين واآلخذذرين
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وصذذذذذدق هللا تعذذذذذالى حذذذذذين وصذذذذذفه بقولذذذذذه: ، يخرجهذذذذذا هللا بذذذذذه مذذذذذن الظلمذذذذذات إلذذذذذى النذذذذذور، وأحوالهذذذذذا
(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

 .[1]إبراهيم:

على ، وتحكيمها إياه في جميهللا أمورها، وع األمة إلى هذا ال تابل ن هذه الهداية منوطة برج 
ڭ ڭ ڭ )قال تعالى: ، حيث إنه صالح ل ل زمان ومكان، وكرِّ الدهور، مّر العصور

وعليه ففيه عالج ل ل مشاكل الحياة السابقة ، [1: الفرقان](  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
ا رباني ا، والحالية والالحقة  ا...ناجع ا معصوم  ، مهللا كونه عالج 

ل ن من ، واكتشاف شبكة اإلنترنت وانتشارها بين الناس نعمة من نعم هللا تعالى على خلقه 
ْن يحسن استغاللها فيما يعود عليه بالنفهللا في دينه أو دنياه ْن ليس كذلك، الناس مهللا ، ومنهم مهللا

ر...ومنهم بل قد يشوبهما كثير من األوزا، فاستعملها فقط للتسلية والترفيه المجردْين من أي نفهللا
 مْن هو مقتصدبين الفريقين.

وباء باألمة كثير من المشاكل العظيمة للفرد والمجتمهللا من جّراء االستعمال السيء لهذه  
حتى صارت هذه ، وأهدر لها كثير ا من الطاقات، مما أضاع عليها كثير ا من األوقات، الشبكات

طلعت نفسي أن ُأقلِّب صفحات كتاب ومن ثّم ت، وتقلق النفوس، المشكلة ظاهرة تؤرِّق المضاجهللا
ومن ثّم استخرت ، منقِّب ا عن حلول ناجعة لما حاق بكثير من أفراد هذه األمة المباركة، هللا تعالى

 هللا تعالى على كتابة هذا البحث وجعلته بعنوان:
 .ظاهرة إدمان اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي وعالج القرآن الكريم هلا""

 

 -ألهميته وألسباب أخرى أذكرها في:( 1)ي عليهووقهللا اختيار 

                                                

اعتذذاد كثيذذذر مذذن البذذذاحثين فذذي مثذذذل هذذذا المذذذوطن أن يضذذعوا الفاصذذذلة المنقوطذذة ) ( علذذذى أنهذذا توضذذذهللا بذذذين  (1)
هذذا الموضذهللا وأشذباهه ليسذت جملذة، إنمذا هذي جملتين، الثانية علة لألولذى، وهذذا خطذا شذائهللا ألن الثانيذة فذي 

، ُبدئت بحرف جر، فضال  عن عذدم اسذتقالليتها فذي المعنذى ألنهذا متعلقذة بالجملذة السذابقة عليهذا، شبه جملة
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 -* أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
، أن القرآن ال ريم يحتوي على العالج الناجهللا -وكذلك يقين كل مسلم-يقيني الجازم  األول: 

ڄ ڄ ڄ ڃ )تصديق ا لقوله تعالى:  -ولو بالجملة أو اإلشارة-والدواء النافهللا ل ل مشاكل الحياة 

ا على ، [38: األنعام](  ڎچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ ڃ ڃ چ چ وتاكيد 
فهو الموصوف ، وأنه صالح ل ل زمان ومكان، عالمية القرآن ال ريم وديننا اإلسالمي الحنيف

   .[1: الفرقان](  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)بقوله تعالى: 
ا أنه لن ُيْصلهللاح حاُل األمة إال بما صُلح به  الثاني:  وسلفها ، حاُل أوائلهايقيني الجازم أيض 

فهو الذي ، من تحكيم شرع هللا تعالى في جميهللا مناحي الحياة -رضوان هللا عليهم-الصالح 
ڀ ڀ ٺ ٺ ) وسبحان مْن وصف نفسه بقوله:، وهو األعلم سبحانه بما يصلح عباده، خلق

 .[14: الملك]      (ٺ ٺ ٿ ٿ
إن لم يكن -ب شرائح المجتمهللا ما أّرقني وأهللاقهللاّض مضجعي من ان باب وعكوف أغل الثالث: 

 -بحق أو بغير حق-واالشتغال بها ، على الشبكة العن بوتية بمختلف وسائلها وبرامجها-جميعه
 وسائر األعمال والواجبات فضال  عن الفضائل واآلداب.، حتى عن الفرائض والعبادات

ولألسف كان ، ما أحدثته هذه الوسائل من طْفرة عجيبة بين الناس وآثار عظيمة الرابع: 
ونشاعة للفواحش ، من تقطيهللا ألواصر الرحمة والمحبة بين كثير منهم، إثمها أكبر من نفعها

 والبدع والمحرمات.، والمن رات
إلى هذه  -وهم ُعدة األمة وذخيرتها في العاجل واآلجل -انصراف الشباب  الخامس: 

ي بها عن كل خير وفضيلة، التواصل الشبكات ووسائل خرهم بسبب ذلك علمي ا وُخلقي ا وتا، والتلهِّّ

                                                                                                                                       

ۈئ ) ، مثل قوله تعالى:علة لألولىالثانية منهما جملتين، وننما توضهللا بين  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ېئ  ۈئ ېئ ېئوئ ۇئ 

ىئ ی ی ی ی ىئ  فذذذي  األخطذذاء اللغويذذذة الشذذائعةأعلذذم. )يراجذذذهللا: ، وهللا [36: اإلسذذراء] (ىئ 
 (.309ص  أ/ محمود عبد الرازق جمعة األوساط الثقافية
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مما يبعث النفوس للبحث والتنقيب عن مخرج وحلول في كتاب هللا  -إال من رحم ربي-وثقافي ا
لة.  تعالى لهذه المشكلة المتاصِّ

 -* أهداف البحث:
حيث إنه يمتاز بخصائص ، والتاكيد على ذلك، تقريب الهدي القرآني لعموم المسلمين -1 

 والمثالية ... وغيرها.، والديمومية، والواقعية، والشمولية، كالربانية، لمناهجليست في غيره من ا
، ربط ا واقعي ا من خالل الوقوف على مشاكلها، رْبط هذه األمة بكتاب ربها سبحانه -2  

 وباسلوب سهل بسيط.، ونيجاد الحلول القرآنية الربانية لها
والنظريات ، ن اآلراء الف رية الشخصيةتلّمس الحلول القرآنية والواقعية البعيدة ع -3 

حيتها ل ل زمان  فضال  عن قصورها وعدم صال، الخاضعة للصدق وال ذب التجريبية
 ومكان.

 -* خطة البحث:
 هذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة. 

 وخطته.، وأسباب اختياره وأهدافه، فاما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوع
 وبيان أهم أسبابها.، التعريف بالظاهرة بحث األول:امل

 التعريف باهم مفردات البحث.: األول المطلب 
 أسباب انتشار اإلنترنت بالعالم. ي:الثان المطلب 
 تصوير الظاهرة. :المطلب الثالث 

 أهم خماطر وأضرار إدمان اإلنرتنت على الفرد واجملتمع.املبحث الثاني: 
 إدمان اإلنترنت على الفرد. أضرار المطلب األول: 
 أضرار إدمان اإلنترنت على المجتمهللا. المطلب الثاني: 

 العالج القرآني لظاهرة إدمان اإلنرتنت.املبحث الثالث : 
 منهم. وبيان ما يخص كل صنف ، أصناف مستخدمي اإلنترنت المطلب األول: 
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 نت.وما ينبغي لهم تجاه اإلنتر ، المنتفعون السابقون  الصنف األول: 
 وتوجيهات القرآن لهم.، المقتصدون  الصنف الثاني: 
 وعالجات القرآن لهم.، الظالمون ألنفسهم الصنف الثالث: 
 العالج العقدي واإليماني . المطلب الثاني: 
 العالج التعبدي والتشريعي. ث:المطلب الثال 
 والتوصيات.وبها النتائج ، ثم الخاتمة العالج التربوي والسلوكي... رابع:المطلب ال 

 * منهج البحث وخطواته.
القائم على  "المنهج الوصفي االستقرائي"هذا وقد سل ت في معالجة هذا الموضوع وكتابته  

 ثم تشخيص العالج لها من خالل استقراء اآليات.، وصف الظاهرة
 الدراسة الخطوات التالية:في هذه واتبعت  
 : ، لضوء على أحوال الفرد والمجتمهللاقمت بوصف الظاهرة من خالل تسليط بعض ا أوالا

 ومدى التاثر والتاثير بالنسبة للتعامل مهللا الشبكة العن بوتية.
، وطريقة تعامل كل صنف منهم مهللا الشبكة، قمت بتصنيف مستخدمي اإلنترنت ثانياا: 

 وخصائص كل منها.، وتحديد المالمح العامة ل ل صنف من األصناف
ا من ، م كله سورة سورةقمت باستقراء القرآن ال ري ثالثاا:  ثم استنباط وتدوين ما أراه مالئم 

 بعد وضهللا عنوان مناسب ل ل منها.، اآليات لموضوع البحث
مهللا إلحاق  )عقدية وتعبدية وتربوية( صّنفت اآليات إلى ثالثة أصناف من العالجات :رابعاا  

 كل نظير بنظيره. 
ا:  ة بكل جزئية على حدة ألن هذا أمر لم أستقص في ذكر كل اآليات القرآنية المتعلق خامسا

ومن ثّم ذكرت بعض ، وربما قصرت الهمم عند طوله عن قراءته أواالنتفاع به، يطول به البحث
ا، اآليات وعّلقت على مجملها  باقوال أهل العلم من المفسرين وغيرهم. مستشهد 
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ا:  لى اآليات محل أن أذكر أقوال المفسرين الذين عّلقوا ع -قْدر االستطاعة-تحريت  سادسا
زِّين المعنى في عمومه، الدراسة ا لقاعدة "العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص ، مبرِّ فجاء تفسيرهم تبع 

 السبب". 
، أن ت ون عناوين المباحث والمطالب والجزئيات قرآنية –قْدر جهدي  –حاولت  سابعاا: 

ا لبركة هذا ال تاب الذي وص، مستوحاة من ألفاظ القرآن نفسه ڻ )فه ربي بقوله: استلهام 

 اللهم إال في القليل النادر.، [155: األنعام](  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
ا من مرجهللا واحد ، وّثْقت األقوال من مصادر ومراجهللا متنوعة ثامناا:  فإن كان المنقول نص 

ونن تنّوعت المراجهللا والمصادر في جزئية واحدة ، وأشرت بالحاشية إلى المرجهللا، جعلته بين قوسين
 وكتبت في الحاشية: يراجهللا: كذا وكذا...، وصغتها باسلوب خاص، جميع اأفدت منها 

 في المتن دون الحاشية.اآلية بذكر السورة ورقم ، اآليات القرآنية تعزو  اا:تاسع 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو ، قمت بتخريج ما ورد في البحث من أحاديث اا:عاشر  

الحكم تقديم مهللا ، مصادره -ر المستطاع قدْ  -بعت ا تتمونن لم يكن فيه، أحدهما اكتفيت بذلك
 ونبرازه بخط مغاير.، عليه
... وبعد فإن كنت ُوفقت في عرض هذا الموضوع وخدمته خدمة علمية تليق بجالل القرآن  

ونن ، [88]هود: (  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئېئ )وعظمته فلسان حالي ومقالي يرددان: 
ېې ې ېىى )فدعائي: –وأسال هللا أن ال ت ون  –ت ن األخرى 

 .[286:البقرة](ائائەئ
 .وكتبه / عبد هللا موسى محمد أبو المجد              

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
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 املبحث األول
 وبيان أهم أسبابها.، التعريف بالظاهرة

 " المتفشية بين معظم طوائفإدمان اإلنترنتأن يعرِّف بظاهرة "، حث بدايةايجدر بالب 
حتى ، وبيان أسبابها وآثارها، وتصوير هذه الظاهرة، من خالل التعريف بمفردات البحث، المجتمهللا

سيقف البحث عليه ما وهذا ، يتم تشخيص العالج الناجهللا لها من خالل التاّمل في كالم هللا تعالى
   -من خالل المطالب التالية:

 املطلب األول: التعريف بأهم مفردات البحث.
ارئ ال ريم للوهلة األولى أن العنوان قد اشتمل على عدة مفردات مهمة ينبغي يجد الق    

 -:، وسائل التواصل االجتماعية(-إنترنت-إدمان-)ظاهرة كما يلي  وهي، التعريف بها
 -ظاهرة: * 

 الظاهرة مأخوذة من الثالثي "َظَهَر" الدال على الظهور والبروز. 
ُبُروٍز. الظَّاُء وهللا ) وفي ذلك يقول ابن فارس:  لهللاى ُقوٍَّة وهللا ٌد يهللاُدلُّ عهللا يٌح وهللااحِّ حِّ اُء وهللاالرَّاُء أهللاْصٌل صهللا اْلههللا

ُر ُظُهور ا فهللاُهوهللا ظهللااهِّرٌ  ْيُء يهللاْظههللا : ظهللاههللارهللا الشَّ ْن ذهللالِّكهللا ْقُت الظُّْهرِّ ، مِّ لِّذهللالِّكهللا ُسمِّيهللا وهللا . وهللا زهللا بهللارهللا فهللا وهللا إِّذهللاا اْن هللاشهللا
يرهللاةِّ  ارِّ وهللا ، وهللاالظَّهِّ ُر أهللاْوقهللااتِّ النَّههللا ُؤههللااوهللاُهوهللا أهللاْظههللا  .(1)(أهللاْضوهللا

ت في ، هي العادة )أو األمر( التي انتشرت بين جماعة من الناس وعليه فالظاهرة:  أو تفشَّ
 وظهرت فيهم بقّوة وبروز.، مجتمهللا من المجتمعات بجميهللا فئاته أو أغلبها

 -* إدمان: 
مة، ماخوذة من الفعل "أهللاْدمهللان" ومعناه: مالزهللامهللاة شيء ما "إدمان"لفظة   اوهللا  والمدهللا

ْنهُ يقال: )، عليه  رْ ... و أهللاْدمهللان الشرابهللا وغيرهللاه: لهللاْم ُيْقلِّهللْا عهللا ُن الشُّ ٌن ُيْدمِّ م ُيقهللااُل: ُفالهللا ْمرهللا إِّذا لزِّ ب وهللااْلخهللا
ا أهللاي ُيديمو ، ُشْربهللاههللاا ذهللا ُن كهللا ٌن ُيْدمِّ  ( . 1)(ُفالهللا

                                                

دار ، ط عبذد السذالم محمذد هذارون ، تذح أ/ 3/471 هذ(395 تأحمد بن فارس ) الحسين يبألمقاييس اللغة  (1)
 "ظهر". م1979 -هذ 1399، بيروت، الف ر
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ة وال يكون اإلدمان بالماد، سلوك مرتبط بالعقاقير أو مادة ما ويعر ِّف البعض اإلدمان بأنه: 
ا اإلدمان السلوكي الذي يمثل نمط ا سلوكي ا يدلل على أن الشخص فشل ، فحسب بل يشمل أيض 

 .(2)في مقاومة شيء ما
واإلقبال عليها ، هنا: طول مالزمة الشخص للشبكة العن بوتية فالمقصود باإلدمان وعليه 

ت مصالح أعظم، إقباال  يضيِّهللا أمور ا أهم من ثاثير ا سلوكي ا ونفسي ا بما يؤثر على الفرد المد، ويفوِّ
بي ا وصحيًّا  وال يستطيهللا التخلص منها بيسر وسهولة بل بعد مجاهدة ومغالبة.، وُخُلقي ا وعهللاصهللا

 -* اإلنرتنت: 
( Interconnected Networkجاءت كلمة "اإلنترنت" اختصار ا للمصطلح اإلنجليزي ) 

على  ال لمات الدخيلة من "اإلنترنتة "وكلم، الذي يعني بالعربية )الشبكة المترابطة أو البينية(
شبكة ُتعرف باسم "و ، "الشابكةعّربها مجمهللا اللغة العربية بدمشق إلى " وقد، اللغة العربية

 ".اإلنترنتواشُتهرت بين الناس باسم "، "الشبكة العنكبوتية"و، "المعلومات الدولية
والمتصلة ، والمنتشرة حول العالم، : شبكة مترابطة بمجموعة من الحواسيب المتزايدة في العددوهي

، ال مقننةببعضها البعض عبر ت نولوجيا االتصاالت واألقمار الصناعية باستخدام شروط اتص
بما يسمح لمستخدمي الشبكة من نشر واستقبال المعلومات بعناصرها المختلفة )من نصوص 

ْعلها متاحة للجميهللا حول العالم. ، وصور وأصوات...إلخ(  وجهللا
شبكة اتصاالت عالمية تسمح بتبادل المعلومات بين شبكات أصغر تتصل من أو هي بإيجاز: 

 .(1)خاللها الحواسيب حول العالم

                                                                                                                                       

 –دار صذادر ، 3"دمذن"، ط  13/159، هذذ(711 تكذرم بذن منظذور )جمذال الذدين محمذد بذن مل (لسان العرب1)
 .هذ1414بيروت

أثذذذر برنذذذامج إرشذذذادي لخفذذذض درجذذذة إدمذذذان اإلنترنذذذت لذذذدى طذذذالب المرحلذذذة الثانويذذذة فذذذي الريذذذاض، د/ناصذذذر  (2)
، بحذذث ت ميلذذي لرسذذالة الماجسذذتير مذذن كليذذة العلذذوم بجامعذذة نذذايف للعلذذوم األمنيذذة، الريذذاض 14العبيذذدي ص

 ه.1432

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A9
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 ىت نشأت شبكة اإلنرتنت؟ وكيف انتشرت؟* م
ووضعت التصورات ، في أوائل الستينات افترضت وزاره الدفاع األمريكية وقوع كارثة نووية 

وخاصة فعاليات مجال ، لما قد ينتج عن تاثير تلك ال ارثة على الفعاليات المختلفة للجيش
 .االتصاالت

اتصاالت تستطيهللا أن تستمر  ةدراسة إيجاد شبكبمن الباحثين  ةفت الوزارة مجموعكلَّ ومن ثهللاّم  
د بان االتصاالت وللتاكُّ ، من االتحاد السوفيتي أو غيره هجوم نووي  ةفي الوجود حتى في حال

 الحربية يمكن استمرارها في حاله حدوث أي حرب.
ليس لها ، اتصاالت ةوهو أن يتم ت وين شبك، وأتت الف رة وكانت غاية في الجرأة والبساطة 
ن على هذا النظام أن إمن أطرافها ف ةمرت مائمرت أحدها أو حتى دُ فإذا ما دُ ، ز تحكم رئيسمرك

ن هذه الشبكة المراد تصميمها كانت لالستعماالت الحربية إوفي األساس ف، يستمر في العمل
 فقط. 
مرتبطة ببعضها ، كبيرة الحجم وتت ون من أربعه كمبيوترات، وكانت هذه الشبكة بدائية 
جعلت الوزارة هذه الشبكة و ، فون في مراكز أبحاث تابعه لجامعات أمريكيةية توصيالت التلبواسط
جل دراسة أجراء األبحاث من وإل، للجامعات ومراكز األبحاث والمنظمات العلمية األخرى  ةميسر 

بعد  ال بشكل ملحوظلت إلى نظام اتصاالت فعّ تحوّ و ، هذه الشبكة نمت ثم، إمكانيات تطويرها
 ذلك.

                                                                                                                                       

يراجذذهللا: فاعليذذة برنذذامج تذذدريبي مذذن ُبعذذد باإلنترنذذت علذذى مهذذارات اسذذتخدام بذذرامج الحاسذذوب، د/ محمذذد جذذابر ( 1)
، وأثذر اسذتخدام 2006جامعذة األزهذر بالقذاهرة  -، رسالة دكتوراه غير منشورة بكليذة التربيذة72خلف هللا، ص

ه، 1435 التدمريذذة بالريذذذاض، ط دار 13اإلنترنذذت علذذى الفتيذذذات فذذي مجذذذال الذذدعوة، أ.د/حصذذة الزيذذذد، ص
، ط دار العصذذذذيمي 8وضذذذوابط المشذذذذارك فذذذذي اإلنترنذذذذت وشذذذذبكات التواصذذذل، د/عبذذذذد الذذذذرحمن العسذذذذكر، ص

ه، وموقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهللا موسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوعة )ويكيبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذديا( علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبكة العن بوتيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 1436بالريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاض 
(https://ar.wikipedia.org/wiki).وغيرها ...  

https://ar.wikipedia.org/wiki)
https://ar.wikipedia.org/wiki)
https://ar.wikipedia.org/wiki)
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ومنذ ذلك الحين ، رو نإظهاره لل تمّ  ثم، م1980 ةكان هذا المشروع غير معروف حتى سن 
والتنامي حتى وصل  واستمر هذا النظام في االتساع، ةن التغييرات أصبحت تحدث بسرعة كبير إف

ول افة األغراض ، وصارت الشبكة متاحة ل ل الناس، في وقتنا الحاضر، إلى صورته الحالية
 .(1)واألهواء

                                                

يراجهللا: شبكات المعلومات في التعليم العالي )التدريس والبحث( فذي ت نولوجيذا التعلذيم، أ/عبذدهللا عمذر خليذل، ( 1)
م، وأثذر اسذذتخدام اإلنترنذذت علذى الفتيذذات فذي مجذذال الذذدعوة، 1999، ط مركذز ال تذذاب للنشذر بالقذذاهرة 91ص

  ( وhttp://www.internetsociety.org، وموقذذذذذذذذذذهللا مجتمذذذذذذذذذذهللا اإلنترنذذذذذذذذذذت )14أ.د/حصذذذذذذذذذذة الزيذذذذذذذذذذد، ص
(http://tarek_4.tripod.com/internet.html) ....وغيرها 

http://www.internetsociety.org/
http://www.internetsociety.org/
http://tarek_4.tripod.com/internet.html)
http://tarek_4.tripod.com/internet.html)
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 -* شبكات التواصل االجتماعية:
 -" بانها: شبكات التواصل االجتماعيةُتعرَّف "
م مجموعة من ، إل ترونية ضخمة -تحاكي الواقهللا  -مواقهللا تشكِّل مجتمعات افتراضية   وتقدِّ

م التواصل بين أعضاء الشبكة االجتماعية من خالل الخدمات والوسائل ، الخدمات التي تدعِّّ
وننشاء صفحات لألفراد ، ف والصداقة والمراسلة والمحادثة الفوريةمثل التعار ، المقدمة

ومشاركة الصور والفيديو والبرمجيات... ، والمشاركة في األحداث والمناسبات، والمؤسسات
 .(1)وغيرها مهللا اآلخرين

تتيح التواصل ، ويمكن أن ُتعرَّف بإيجاز بانها: )مجموعة من المواقهللا على شبكة اإلنترنت 
يجمعهم االهتمام أو االنتماء لبلد أو مدرسة أو هدف معين في ، اد في مجتمهللا افتراضيبين األفر 

 .(2)نظام عالمي ينقل المعلومات(
ا ، هذا وقد ظهرت هذه الشبكات مؤخر ا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي  وتحديد 
ق بها على يوتيوب( وُيلح -تويتر –وأبرز هذه الشبكات اآلن )فيس بوك ، (3)م1995عام 

 -غالب ا–تليجرام... ( وغيرها مما عمت به البلوى  –انستجرام  -الهواتف الذكية برامج )واتس آب
ما ، نسال هللا تعالى أن يجنِّّبنا ونياكم الفتن، ونشاعة ما يغضب رب العباد، وانتشر باكثرها الفساد
 ظهر منها وما بطن.

                                                

وم االتصذذال، ، مجلذذة علذذ11يراجذذهللا: الجيذذل الثذذاني مذذن خذذدمات اإلنترنذذت، د/محمذذود عبذذد السذذتار خليفذذة، ص( 1)
م، ومجذذذاالت توظيذذذف الشذذذبكات االجتماعيذذذة فذذذي خدمذذذة القذذذرآن 2009، مذذذارس 18جامعذذذة القذذذاهرة، العذذذدد 

، بحث منشور ضمن منشورات كرسي القرآن وعلومه بجامعة الملك سعود 36وعلومه، د/ياسر الشهري، ص
 بالسعودية.

ث منشذذور بموقذذهللا شذذبكة األلوكذذة ، بحذذ9الشذذبكات االجتماعيذذة خطذذر أم فرصذذة، أ/ سذذلطان الصذذاعدي، ص ( 2)
 .ذه1432

يراجهللا: أثر برنامج إرشادي لخفض درجة إدمان اإلنترنت لدى طالب المرحلة الثانوية فذي الريذاض، د/ناصذر  (3)
 . 19العبيدي ص
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، اظ الواردة بالعنوان كل لفظة على حدةومن خالل الوقوف على تعريف أهم المفردات واأللف
بإدمان األنترنت وشبكات التواصل وأن المراد ، يتضح لنا المقصود بعنوان البحث مجموع ا

 -هو:  االجتماعية
واستغراقه وقتاا أطول في مشاهدته مواقع ، )االعتياد المستمر للفرد في تصف ح اإلنترنت 

مما يترتب ، ل قد تؤثر عليه صحياا أو نفسياا أو ُخلقيااب، وإن لم تجلب له نفعاا، يرغبها ويفضلها
 عليه ضياع واجبات وتكاليف(.

: )عبارة عن جملة من أعراض االعتماد النفسي المستمرة على التعامل وعرفه آخرون بأنه 
، بقصد الدخول في حالة من النشوة دون وجود ضرورة لذلك، مهللا شبكة اإلنترنت لفترات طويلة

المعايير المصحوبة باألعراض النفسية واالجتماعية كفقدان مساندة المجتمهللا وظهور كثير من 
 .(1) والشعور باالكتئاب(

، أن مدمن اإلنترنت كمدمن الخمر أو المخدرات يالزم تعاطيه وكال التعريفين يلتقيان على: 
نت أو وقلق متزايد عند انقطاع ال، ويحس باضطرابات نفسية، وال يستطيهللا االنقطاع عنه بسهولة

وأبناءنا وجميهللا أبناء ، نسال هللا تعالى أن يعافينا ونياكم، ويحس بال آبة والحزن لذلك، ال هرباء
 اللهم آمين.، المسلمين من ذلك

ا لإلنرتنت؟* 
ً
 لكن مىت يكون الشخص مدمن

 -عن طريق الحاسوب أو الهواتف الذكية–يستخدم أكثر الناس اليوم الشبكة العن بوتية      
، ومنها ما هو ضار طالح، ومن هذه المجاالت ما هو نافهللا صالح، مجاالت الحياة في مختلف

ْن هو مدمن لإلنترنت ل ن ، ومنهم مْن ليس كذلك، والمستخدمون لهذه المواقهللا والمجاالت منهم مهللا
ْصف اإلدمان على الشخص؟ ...  ما الحد الفاصل بين هؤالء وأولئك؟ ومتى ُيطلق وهللا

                                                

يراجهللا: أثر برنامج إرشادي لخفض درجة إدمان اإلنترنت لدى طالب المرحلة الثانوية فذي الريذاض، د/ناصذر  (1)
، د/ محمذذذد الغامذذذدي، عضذذذو هيئذذذة التذذذدريس بجامعذذذة أم القذذذرى، بحذذذث اإلنترنذذذت وخطذذذره، و 19العبيذذذدي ص

( على الشبكة الدولية، وندمذان االنترنذت وآثذاره الجسذدية والنفسذية، د/حيذدر أهل الحديثمنشور بموقهللا )ملتقى 
 طالب، أستاذ بجامعة بابل بالعراق، مقال منشور بالشبكة الدولية.
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 -بة عنه فيما يلي فاقول وباهلل التوفيق:كل هذا وغيره نعرف اإلجا 
 :مميزتين صفتينعلى وجود  الخبراء معظم لتعريف اوفقا ، اإلنترنت إدمان تشخيصرتكز ي* 

حّدده بعض الباحثين بقضاء أربعين ساعة أو أكثر  -الوقت من ال ثير إضاعة أولهما: 
 .(1)أجله من يضيهللا عما النظر بغّضِّ  -أسبوعي ا على اإلنترنت

لضياعه كثير ، ضياع أو تاخير كثير من الواجبات واألولويات التي ُكلِّف بها الفرد يهما:ثان 
في تعليمه أو عمله أو بيته أو أسرته ، للفرد كبيرة خسارة في يتسببمما ، من األوقات أمام النت
 .(2)أو عالقاته مهللا اآلخرين

ا من الدقة ومهللا ، فمتى ُوجدت هاتين الصفتين أو إحداهما في شخص كان مدمن ا  ْن طلب مزيد 
عه بعض الباحثين  ضهللا ا أعجبني وهللا في التشخيص لمزيد من الدقة في العالج أسوق له هنا مقياس 

التي تضمنها ُيعرف  األسئلةومن خالل اإلجابة على ، لقياس مدى إدمان اإلنترنت عند الشخص
 -ي:التال الدقيق سالمقيا استخداممهللا ، مستوى إدمان الشخص بدقة

 -كما يلي:، وكل رقم أمامه ما يمثله، هاخترت الذي رقمال عند عالمة ضع لكفض من* 
ا  1 =   .ال أفعله أبد 
 ا.نادر    2 = 
 .اأحيان    3 = 
 .عادة  4 = 
 .ادائم    5 = 

 5 4 3 2 1 التقييم م
      لوقت اإلنترنت على فيها تظل التي المرات عددهل تكثر  1

                                                

، نقذذذال  عذذذن مصذذذدر أجنبذذذي، بحذذذث منشذذذور 87ابيذذذات وسذذذلبيات، د/فهذذذد العصذذذيمي صالحاسذذذب والشذذذبكة إيج (1)
 بالشبكة الدولية.

كيذذف تركذذز فذذي فوضذذى العذذالم الرقمذذي، فرانسذذيس بذذووث، ترجمذذة وتلخذذيص أ/زيذذد الزعيبذذر،  -مصذذيدة التشذذتت (2)
 بتصرف، منشور بموقهللا )شبكة األلوكة(. 14ص
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 تنوي؟ مما كنت أكثر أطول
 من المنزلية األعمال فيها تتجاهل التي المرات عددكثر هل ت 2

 اإلنترنت؟ على الوقت من قضاء المزيد أجل
     

 يقدمها التي اإلثارة فيها تفضل التي المرات عدد هل تكثر 3
 حياتك؟ شريك يقدمها التي على األلفة اإلنترنت

     

دمي مستخ مع جديدة عالقات فيها لتشك ِّ  التي المرات عدد كم 4
 اإلنترنت؟

     

 من معك يعيشون  من فيها يشتكي التي المرات عددهل تكثر  5
 ت؟اإلنترن على تقضيه الوقت الذي كم ِّ 

     

 أعمالك أو درجاتك فيها تتأثر التي المرات عدد هل تكثر 6
 اإلنترنت؟ على تقضيه الذي بسبب الوقت المدرسية

     

 بأمر اإللكتروني بريدك افيه تتفقد التي المرات عدد هل تكثر 7
 إلى فعله؟ تحتاج آخر

     

 في إنتاجيتك أو أداؤك يعانيها التي المرات عددهل تكثر  8
 بسبب اإلنترنت؟ العمل

     

 امتحفظا  أو، ادفاعيا  فيها تصبح التي المرات عدد هل تكثر 9
 اإلنترنت؟ على تفعله عما شخص يسألك أي عندما

     

 المزعجة أفكارك على فيها تقضي التي اتالمر  عدد هل تكثر 10
 اإلنترنت؟ حول المهدئة أفكارك عن طريق الحياة عن

     

 موعد تتعجل نفسك فيها تجد التي المرات عددهل تكثر  11
 أخرى؟ مرة اتصالك باإلنترنت

     

 إنترنت بدون  الحياة أن فيها فكرت التي المرات عددهل تكثر  12
 السعادة؟ من اليةوخ، وفارغة، مملة ستكون 

     

، تصيح أو، الذعة كلمة فيها تقول التي المرات عدد هل تكثر 13
 اإلنترنت؟ على وأنت ما شخص يضايقك تنزعج عندما أو

     

      على البقاء بسبب النوم على قدرتك عدم مرات عدد هل تكثر 14
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 متأخر؟ اإلنترنت لوقت
 باإلنترنت مشغوالا  سكنف فيها تجد التي المرات عدد هل تكثر 15

 استخدامه؟ تتخيل أو، فيه التستخدمه الوقت الذي في
     

 دقائق بضع" تقول نفسك فيها تجد التي المرات عددهل تكثر  16
 اإلنترنت؟ على كون  عندمات "فقط أخرى 

     

 الوقت مقدار تقليل فيها تحاول لتي المراتا عدد هل تكثر 17
 فشل؟وت، اإلنترنت تقضيه على الذي

     

 فيه جلست الذي الوقت إخفاء محاولتك مرات عدد هل تكثر 18
 على اإلنترنت؟

     

 على الوقت من المزيد قضاء اختيارك مرات عددهل تكثر  19
 اآلخرين؟ مع الخروج بدالا من اإلنترنت

     

، ينكد أو، حزين بأنك فيها تشعر التي المرات عدد هل تكثر 20
 هذا ويذهب، اإلنترنت على كون ت ال عصبي عندما أو

 أخرى؟ مرة العودة لإلنترنت بمجرد الشعور

     

 وُتصن ف حسب التصنيف التالي:، للتعرف على النتيجة ُتجمع النقاط
 تتصفحا أنك المحتمل ومن، متوسط بشكل اإلنترنت تستخدم ة:نقط 20-39

 .استخدامك في تتحكم ول نك، نسبيا   طويلة لفترة إلنترنت
 في تضهللا أن ويجب، نتاإلنتر  بسبب مت ررة مشكالت تعاني :نقطة 69-40

  .اآلن ومستقبال   حياتك على ال بير أثرها اعتبارك
 ويجب، حياتك في خطيرة مشكالت يسبب اإلنترنت استخدام ة:طقن 70100-

 .(1)اآلن تعالجها أن

                                                

لعذذالم الرقمذذي، فرانسذذيس بذذووث، ترجمذذة وتلخذذيص أ/زيذذد كيذذف تركذذز فذذي فوضذذى ا -يراجذذهللا: مصذذيدة التشذذتت( 1)
، وأثذذذر برنذذذامج إرشذذذادي لخفذذذض درجذذذة إدمذذذان اإلنترنذذذت لذذذدى طذذذالب المرحلذذذة الثانويذذذة فذذذي 9الزعيبذذذر، ص

 ... وغيرهما.31الرياض، د/ناصر العبيدي ص
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ذلك مشكالت وزادت ك، هإدمان مستوى  زاد الشخص نقاط زادت كلماومما ال شك فيه أنه  
ها أمام كل غهللاّث وثمين في هذه الشبكات.  حياته المترتبة على إهالك أعظم األوقات وأْنفهللاسِّ

ا لدرجة ، وأرى أن هذا المقياس أكثر دقة لمستوى إدمان الشخص لهذه الشبكات  وأكثر تحديد 
رهللاْصت على ذكره باكمله ليعم النفهللا به، إقباله عليها من غيره ونمكانية مهللا يسره ، لذا فإني حهللا

 وهللا أعلى وأعلم.، تطبيقه
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 املطلب الثاني: أسباب انتشار اإلنرتنت بالعامل. 
وأحوال الناس اليوم في تعاملهم مهللا هذه الشبكة العن بوتية يجد عدة ، المتامل في واقهللا الحياة 

 -أسباب أدت إلى انتشارها الواسهللا والسريهللا من أبرزها ما يلي:
، وألغت الحواجز الجغرافية، الشبكة وتلك المواقهللا حدود المكان : حيث أذابت هذهالعالمية)أ(  

وكانهما ، فالفرد في الشرق يستطيهللا التواصل مهللا الفرد في الغرب، وحطمت الحدود الدولية
 يجلسان في غرفة واحدة دون عناء أو جهد.

: حيث إن الدخول على هذه المواقهللا والتصفح فيها ال يتطلب مزيد اليسر والسهولة)ب(  
ثم بعد ذلك يجد ، أو شهادات أو مهارات معينة بل فقط معرفة الدخول والتصفح ألول مرة، برةخ

الشخص نفسه أمام بحر متالطم األمواج من المعلومات واألحداث واألخبار مما ال يحصيه 
 الحصر أو العّد.

ته على فاالشتراك في اإلنترنت في البيت أو العمل أو إتاح قلة التكلفة أو انعدامها:)ت(  
بخالف ، وربما يكون مجاني ا أحيان ا، بل هو اقتصادي موفِّر، الهاتف الشخصي ليس مرتفهللا الت لفة

غيره من الوسائل...مما أتاح ل ثير من الناس االشتراك والتصفح والتسجيل في أي موقهللا يريدون 
 بال ت لفة ُتذكر. 

–ونحوها كان الفرد  والتلفاز... الوسائل اإلعالمية الحالية من الصحف والمجالت التفاعل:)ث( 
ا -وال زال بخالف المشارك في االنترنت ، حيث يقتصر على التلقي فقط، دوره معها سلبي ا محدود 

فال يقتصر دوره على التلقي أو االستماع بل تعّدى إلى المشاركة والتعليق والتحليل واإلضافة 
 والردود... وغير ذلك.

فيستخدمها العالم ، لدولية متنوعة في الوسائل واألهداف واألغراض: فالشبكة االتنو ع والتعدد)ج( 
مهللا إمكانية تنزيل أو قراءة ما ، وطالب العلم للبحث عن دراساته وأبحاثه، لبث علمه ومحاضراته

مهللا ، وكذلك التاجر في ترويج تجارته وسلعته... إلى غير ذلك، يريد من ال تب ووسائل المختلفة
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لمستخدمة فيها من الصور والفيديوهات واألصوات ... وغير ذلك مما لم تعّدد وتنّوع الوسائل ا
ا من ذي قبل  ... ( 1)يكن متاح 

هذا ونن أسباب انتشار هذه الشبكات ووسائل التواصل كثيرة ومتنوعة ل ن أكتفي بما ُذكر  
ر ال ون وهذا كله من عظيم فيض إكرام هللا تعالى لبني اإلنسان الذي سخ، وأوفاها، ل ونه أبرزها

...، ألجله وألجل نفعه وراحته  وفضله على جميهللا مْن خلق تفضيال 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) وصدق هللا تعالى حين قال: 

 .[70]اإلسراء: (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
، وتسخير المراكب في البر، خمس منن: الت ريمال ريمة على وجازتها )وقد جمعت اآلية  

 والتفضيل على كثير من المخلوقات.، ق من الطيباتوالرز ، وتسخير المراكب في البحر
 ة الت ريم فهي مزية خص بها هللا بني آدم من بين سائر المخلوقات األرضية.نّ فاما مِّ  
وال ذليل في صورته وال في حركة مشيه وفي ، ا غير مبذولأي نفيس  ، اجعله كريم   والتكريم: 
وال حسن ، وال ترفيه المضجهللا والماكل، للباسوال ا، فإن جميهللا الحيوان ال يعرف النظافة، بشرته

وال شعوره بما في ذاته ، هللا ما يضرهفْ ودهللا ، وال االستعداد لما ينفعه، كيفية تناول الطعام والشراب
بله الخلو عن المعارف والصنائهللا ، والقبائح فيسترها ويدفعها، وعقله من المحاسن فيستزيد منها

 .(2)...(تهوعن قبول التطور في أساليب حياته وحضار 
والمكّرم بصنوف النعم أن يكون أكثر ، فحرّي بهذا اإلنسان المفّضل على الخلق أجمعين 

وأن يستعمل هذه النعم في مرضاة هللا تعالى ال ، الخالئق شكر ا وطاعة لرب العالمين

                                                

شذارك فذي ، وضذوابط الم11للمزيد يراجهللا: الشبكات االجتماعية خطر أم فرصة، أ/ سذلطان الصذاعدي، ص ( 1)
 ... وغيرهما.11اإلنترنت وشبكات التواصل، د/عبد الرحمن العسكر، ص

 –الذذدار التونسذذية للنشذذر ، ط 15/164، هذذذ(1393 تمحمذذد الطذذاهر بذذن عاشذذور )للشذذيخ/ التحريذذر والتنذذوير  (2)
 .هذ1984 تونس
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اللهم  ،ويغفر زاّلتنا أجمعين، أن يستعملنا ونياكم في طاعتهوكرمه العكس...نسال هللا تعالى بمنِّّه 
 آمين.

 املطلب الثالث: تصوير الظاهرة.
د القارئ ال ريم في قراءة ال ثير عن تصوير ظاهرة إدمان اإلنترنت اليوم   ولن ُأجهد ، لن ُأجهِّ

فاألمر صار أشهر من الشمس في كبد السماء وقت ، نفسي أنا بكتابة المزيد والمزيد عنها
ا لدى الجميهللا أن متابعة ا، الظهيرة لناس لإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعية على وبات معلوم 

وماسنجر... وغيرها( ، وواتس آب، اختالف أنواعها وألوانها من ) فيس بوك وتويتر ويوتيوب
، والشباب والشيب، حتى إنك تجد ال بار والصغار، صار الفت ا لألنظار وُمقلق ا في آن واحد

ال ، وأخذ يحملق فيه، لتقم هاتفه أو جهازه المحمولوالرجال والنساء ... ال ل قد ا، والبنين والبنات
أو ، أو يعلِّق على خبر لشخص، أو يرسل رسالة لذاك، يقرأ رسالة لهذا، يلتفت عنه يمنة أو يسرة

وال ، يسجل إعجاب ا بصورة أو منشور آلخر... وهكذا يعيش في عالم آخر غير العالم الذي حوله
ْرختهللا  ْحت في وجهه مخبر ا إياه بمرادك...يكاد يحس بمْن حوله إال إذا صهللا  فيه أو صِّ

ا بحضره أستاذه، وال يثني عزمه عن مواصلة ذلك أن كان سائق ا لسيارته  أو ، أو جالس 
أو يكلِّم أحد أصحابه... أو حتى ، واختباُره بعد سويعات، أو يستذكر دروسه، يخاطبه أحد والديه

 أو بماذا يعلِّق... وهكذا. مف ر ا ماذا يكتب، في صالته بين يدي ربه سبحانه
ا جاوز الثمانين من عمره  ويكاد ، بل من أعجب ما وقعت عليه عيناي أنني أعرف شيخ 

وبعد ، حينما يدخل المسجد ألداء صالة من الصلوات، حاجبه يسقط على عينه من شدة ال بر
رد على رسائله... وي، أدائه لتحية المسجد إذا به ُيخرِّج هاتفه المحمول يقلِّب صفحاته المختلفة

وفور االنتهاء منها إذا به يتمتم باذكار ما بعد الصالة ُمسرِّع ا وجواله ، وهكذا حتى ُيقام للصالة
ا ونحو ذلك من أركان الصالة ، ف يف حاله بينهما من الخشوع والتدبر وحضور القلب، بيده أيض 
 وآدابها؟!

ف يف الحال ، نيات العصر الحديثفباهلل عليكم إذا كان هذا هو حال الشيخ الفاني مهللا تق 
وأسباب اإلغراء ... نسال هللا تعالى السالمة ، وتوفرت لديه دواعي الفتن، بمن صغر عنه سن ا

 ما ظهر منها وما بطن...، والنجاة من الفتن
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، ناهيك عن العالقات والصداقات والمحادثات والمهاترات التي تحدث بين الشباب والشابات 
 حرمها رب األرض والسماوات... ، وما ينتج عنها من مبطالت ومحرمات، والفتيان والفتيات

وما يعج به الواقهللا من الفتن بامواجها المتالطمة ، وقطرة من بحر الحياة، وهذا فيض من غيض
 اللهم آمين.، نسال هللا تعالى لنا ول م وللمسلمين النجاة منها أجمعين، أكثر وأكثر

 املبحث الثاني
 ر إدمان اإلنرتنت على الفرد واجملتمع.أهم خماطر وأضرا

 

وبخاصة عند ، ُيعد من األهمية بمكان أن يذكر البحث أهم آثار ومخاطر تصفح اإلنترنت    
ومواقهللا التواصل ... ، في تصفُّح الرسائل واألخبار، إدمانه والجلوس أمامه لساعات طوال

 يعرف الشر يقهللا فيه... ومْن ال، فإن معرفة الشّر ال للشّر ول ن لتوقِّيه، وغيرها
فإن مْن تامل في هذه المخاطر واألضرار ألقلهللا أو قّلل ، وهذا ُيعّد من أول خطوات العالج 

وسيكون الحديث عن هذه األضرار والمخاطر من خالل ، من تصّفحه لهذه الشبكات وأشباهها
  -مطلبْين كما يلي:

 املطلب األول: أضرار إدمان اإلنرتنت على الفرد.
ولن يستقصيها البحث بل ، ن لإلنترنت من الجنسين ُيصاب بعدة أضرار وأعراضالمدم 

ا التفاصيل لمحلها  عقدية وصحية ونفسيةوهذه األضرار تتنوع ما بين ، يقتصر على أهمها تارك 
 ... 
 فحدِّث وال حرج:ضرار العقدية ألل بالنسبةأما 

لم يتسلح بسالح علم العقيدة  وبخاصة منْ –تشكيك مرتادي هذه الشبكات من الشباب  منها: 
وما ، وما يجب في حقه تعالى، كالتشكيك في ذات هللا تعالى، في عقائدهم اإلسالمية -الصحيحة

والجنة والنار ... إلى آخر ما ، والتشكيك في اليوم اآلخر ونمكانية وقوعه، يجوز وما يستحيل
 يتعلق بامور العقيدة.
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ونثارة الشبهات المزعومة ، سالمية من قرآن وسنةالطعن والتشكيك في األصول اإل ومنها: 
 حولهما... وغير ذلك ال ثير وال ثير مما هو باد ل ل ذي ُلب وبصيرة.

وطْرح الشبهات المتعلقة به وبزوجاته  ()الطعن في جانب الرسول المعصوم  ومنها: 
 وبخاصة المواقهللا الرافضية واليهودية والنصرانية.، الطاهرات

أو التقليل من الجهود الضخمة والعظيمة التي قام بها الصحابة ال رام في  التشكيك ومنها: 
 وادعائهم أنه انتشر بحد السيف...، نصرة هذا الدين الحنيف

ق والحرمان من رهللا التعب والخمول واألهللا فمنها:اإلنترنت لمدمني  يةصحألعراض الل أما بالنسبة 
باإلضافة لمخاطر اإلشعاعات ال هرومغناطيسية هذا ، النوم وآالم الظهر والرقبة والتهاب العينين

كالحاسوب والهواتف الذكية واأليباد ...  ن شاشات أجهزة االتصال والت نولوجيا الحديثةمالصادرة 
وتتسبب في خفض ، ي العصبياألعراض العضوية في الجهاز المخِّ مهللا ظهور بعض ، وغيرها

إضافة إلى الشعور ، باط والرغبة في االنتحارواإلح، والتغيرات السلوكية، معدالت التركيز الذهني
، باإلضافة إلى إضرابات األكل والهضم، منها النسيان وعدم القدرة على التركيز، بتاثيرات وقتية

 حيث يتم تناول أكثر وجباته أمام أجهزته وهواتفه.
ر عن العمل وحدوث الوحدة والعزلة واالكتئاب والقلق والتاخّ :األعراض النفسية ومن  

قضاء وقت كاف مهللا األسرة  وعدم، مشكالت زوجية وأسرية وفقدان للعالقات األسرية واالجتماعية
 ... إلخ.واألصدقاء

 وفيما ُذكر منها الُغنية وال فاية.، وليس البحث مجاال  للرصد التام لمثل هذه األمور 
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 املطلب الثاني : أهم خماطر وأضرار اإلنرتنت على اجملتمع. 
وشرها ، لمترتبة على إدمان أفراد المجتمهللا تصفح المواقهللا وشبكات التواصل كثيرةاألضرار ا     

وهذه األخطار تتبهللا األضرار ، مستطير إن لم تتدارك األمة هذا الخطر المحدق بها وبابنائها
ل ني ، وما يصيب البعض يؤثر على ال ل بال شك، فما المجتمهللا إال مجموعة من األفراد، السابقة

 -ى أهمها:هنا أركِّز عل
وال ، التي ال تعرف إال الدموية حالًّ لمشاكل المجتمهللا، بث األف ار التطرفية الهّدامة فمنها: 

وما األحداث ، وتجعل هذه األف ار الشباب ناقمين على مجتمعاتهم وأوطانهم، شيء سواها
ير من والتي ُتزههللاق فيها أرواح كث، اإلرهابية الغادرة التي تظهر على الساحة من حين آلخر

ول ن يدبرون ويمكرون وهللا خير ، األبرياء ذوي الدماء المعصومة إال نتاج هذه األف ار واألوهام
 الماكرين.

وال شك هذا له أثره في ، إشاعة الفاحشة بمختلف أنواعها ووسائلها في المجتمهللا ومنها: 
ألوجاع والطواعين وما انتشرت الفاحشة في قوم إال رماهم هللا تعالى با، تقويض دعائم المجتمهللا

، نسال هللا تعالى أن يحفظ جميهللا بالد المسلمين من كل مكروه وسوء، التي لم ت ن في أسالفهم
 اللهم آمين.

شيوع روح ال سل والخمول وعدم السعي خلف الرزق والمعالي والفضائل واألعمال  ومنها: 
، شبكات في الليل ساهرينحيث يقضي المدمنون معظم وأثمن أقاتهم مهللا هذه ال، الطيبة الكتسابها

ف يف يصبحون جاّدين في أداء ما ُكلِّفوا به نشيطين؟! ولطلب العلم مقبلين؟ وعلى ال سب 
 وللفضائل مكتسبين؟!، الحالل ساعين

   -وهم قلة نادرة –إال من رحم ربك  
 ما وصفه بعض الباحثين اجتماعي ا بقوله: ومنها: 
الزيجذات التي تذتم عبر اإلنترنت بل  : هواليوم المنحى االجتماعي الخطير الذي يتزايد) 

، والطذالق أيضا ! أما اللقاءات العاطفية التي ت ون قد نشات وترعرعت في فضاء الهذر السخيف
وقد يتمكن الفرد من ، فهي أكثر من أن تحصى، ت ال ثير من المشاكل النفسية واالجتماعيةوسببّ 
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ولمعرفة قدرة الفرد على العيش فقط مهللا  .نترنت..االستغناء عن العالم أجمهللا لو توفر له اإل
ا آلخر مرة قبل حيث دخل إلى بيته وحيد  ، شاب في مقتبل العمرعلى تجربة  إقامة اإلنترنت تم

أن يخرج منه بعد ثمانية أشهر كاملة! والحكمة في هذه الحادثة أن شركة حاسوب عالمية قررت 
بل له القدرة على العيش منفردا  لمدة ، جتماعيا  بطبعهرعاية التجربة إلثبات أن اإلنسان لم يعذد ا

، (1)(كذلك يعمل ويتسلى وربما يتزوج عن طريق الحاسوب فقط، ياكل ويشرب وينام، ثمانية أشهر
ُي يِّفه لنفسه حسبما ، يعيش عالهللاذم ا آخر، وال شك أن هذا الفرد يصير في معزل عن المجتمهللا باسره

 في عجلة تقدم الحياة. -لم يؤخرإن –وهذا وأمثاله يؤثر ، يشاء
وذكر الشيء ال ثير مما ال يخفى على كل ذي لب ، ولو تقصى البحث السترسل واسترسل 

، وعليه فال ثمت داع لالستقصاء... وبخاصة أنها ظاهرة يلمسهما المجتمهللا باسره، وعقل وبصيرة
 وهللا الموفق والمعين.، وفيما ُذكر الُغنية وال فاية

                                                

 ضذذمنشذذعاع اليوسذذف،  أ.د/ وأضذذرار: دراسذذة للتذذاثيرات السذذلبية علذذى صذذحة الفذذرد فوائذذد -التقنيذذات الحديثذذة (1)
التذي يصذدرها مركذز البحذوث والدراسذات فذي وزارة األوقذاف والشذؤون اإلسذالمية بدولذذة « كتذاب األمذة»سلسذلة 

 للسنة السادسة والعشرين. ذه1427ربيهللا األول  –الثاني عشر بعد المائة، العدد قطر
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 املبحث الثالث
 العالج القرآني لظاهرة إدمان اإلنرتنت.

 متهيد: 
آن للعقل اآلن أن ، ونبراز المخاطر واآلثار، بعد الجولة السابقة مهللا التعريفات والتقسيمات     

كره، وللقلب أن يانس ويطمئن، يستريح حيث قال ، وال ُأنس وال طمانينة إال مهللا كالم هللا تعالى وذِّ
، [28]الرعد: (  مث ىث يث مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث)سبحانه: 

كره سبحانه وسنقلِّب صفحاته سويًّا لنرى أنواره المشرقة في العالج ، والقرآن أشرف وأعلى أنواع ذِّ
ثم يبين ثاني ا ما ، ل ن قبل العالج يحسن أن يبين البحث أصناف المتعاملين مهللا الشبكة، وغيره

وذلك في ، ذن هللا تعالىفالتشخيص السديد يترتب عليه العالج السديد بإ، يخص كل صنف
 المطالب التالية:

 وبيان ما خيص كل صنف منهم.، املطلب األول: أصناف مستخدمي اإلنرتنت
م المتعاملين مهللا اإلنترنت إلى ثالثة أصناف:    البحث سيقسِّّ
الصنف ، الظالمون ألنفسهم: وثالثها، وثانيها:المقتصدون ، المنتفعون السابقون  أولها: 
 وما ينبغي لهم تجاه اإلنترنت.، السابقون  المنتفعون : األول

ْن ، شبكة اإلنترنت وانتشارها بين الناس نعمة من نعم هللا تعالى على خلقه    ل ن من الناس مهللا
ْن ليس كذلك، يحسن استغاللها فيما يعود عليه بالنفهللا في دينه أو دنياه فاستعملها فقط ، ومنهم مهللا

بل قد يشوبهما كثير من األوزار والسيئات ، للتسلية والترفيه المجردْين من أي نفهللا
 والمحرمات...ومنهم مْن هو مقتصد بين الفريقين.

-وجعلوها ، وهم الذين غلبت حسناتهم في استعمال هذه الشبكة، فأما المنتفعون السابقون  
ا ينفعهم يوم ال ينفهللا مال وال بنون ، مطية لآلخرة -كسائر نعم هللا تعالى عليهم ي فانتفعوا ف، وزاد 

، من خالل المكتبات الوقفية والمخطوطات وغيرها، أنفسهم باالطالع على مصادر العلم وكتبه
وتواصلوا مهللا ، وآخر ما توصل العلم إليه من أبحاث في فن من الفنون ، واطلعوا على المستجدات
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لصالح وكذلك نشروا العلم والعمل ا، المعنيين بذلك في أي بلد من البلدان بال كلفة وال مشقة ُتذكر
من خالل المواقهللا والمكتبات اإلل ترونية ، وأفتوهم وعّرفوهم تعاليم الدين السمح، بين الناس

 والعاجل واآلجل.، وانتفهللا بذلك في الدين والدنيا، والسمعية والمرئية ... وغيرها
بل فقط يوصيهم البحث بالتامُّل ، وليسوا داخلين في العالج، ال يقصدهم البحثوأمثال هؤالء  
، فحسبها أنها مستنبطة من كالم رب العالمين، العالجات عموم ا واإلفادة منها في الجملة في

ا لألوقات، تواصي ا بالحق ، وبلوغ ا ألقصى غاية من غايات االنتفاع باألزمان واألعمار، وتنظيم 
  -والتي من أهمها ما يلي:، املشاركة يف اإلنرتنتمع مراعاة ضوابط 

، وتحرِّي الصدق في جميهللا كلماته وأفعاله، ائل التي أقرها الشرعاالقتصار على نشر الفض -1
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) قال تعالى:

ا:، [53: اإلسراء](  ک  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) وقال أيض 
 .[119: التوبة]
لى: قال تعا، الصحةفرمبا يكون ابطًلا ال أساس له من ، التثبُّت من أي شيء قبل نشره أو مشاركته -2

(  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

لم يتاكد من  ()وقد يقهللا المشارك في الوعيد حين ينشر حديث ا عن النبي ، [6: الحجرات]
ا، صحته ويشتد ، وقد يشتمل حينئذ على بدعة أو خرافة فيعظم اإلثم، أو ال أصل له أساس 
 الخطر.

وينهى عن المن ر ما استلزم األمر ، وفينبغي للمشارك في كتابات اإلنترنت أن يامر بالمعر  -3
ر هذه التقنيات في خدمة هللا تعالى ()وهدي النبي ، وينشر شرع هللا تعالى، ذلك ، ويسخِّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) حيث السرعة واالنتشار واإلقبال...وفي ذلك يقول ربنا سبحانه:

 .[104: عمران آل](  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ



 الدكتور / عبداهلل موسى حممد أبو اجملد

 

 - 28 - 

واالنتهاء عن المنهي قبل أن يحّث غيره باالنتهاء ، غيره عليه االئتمار بالخير قبل أن يحّض  -4
، نفسه وأهل بيته وال يحمله حبه للخير على النشر واإلرسال قبل التطبيق والتنفيذ على، عنه

 [44: البقرة](  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) ونال دخل تحت طائلة قوله تعالى:
 ...وغيره من النصوص.

فإذا ما قرأ خبر ا عن أحد يوهم ظاهره خالف ، عذار لهموالتماس األ، إحسان الظن بالمسلمين -5
ويحمل هذا األمر على الخير ما وجد له ، فليحسن الظن باخيه المسلم، الخير والصدق

ل إليه قد قرأها، وكذلك إذا أرسل رسالة ألحد من أي نوع، محمال   ل نه لم ، وتبين له أن المرسهللا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )تعالى: له قولهودلي، يرد فيعذره النشغاله أو نسيانه...إلخ

  .[12: الحجرات](  ڀ پ پ ڀ ڀ
ذلك  ففاعل، وما يساعد عليها باي نوع من أنواع أو وسائل النشر، عدم إشاعة الفاحشة -6

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) كما قال تعالى:، توعَّده هللا تعالى بالعذاب األليم في الدنيا واآلخرة

: النور](  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب
19]. 

وأعف ، ال لم وانتقاء أطيب، عدم السخرية أو االستهزاء باي أحد أو مقولة أو خبر أو تعليق -7
ې ې ) فاهلل سبحانه:، العبارات وال نايات في تصوير شيٍء ما يعف اللسان عن التصريح به

ا: ، [10: فاطر](  ەئ ې ى ى ائ ائ ەئ ى ى ائ ائ ) وقال أيض 

، [11: الحجرات](  یەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
 ۅ ۅ ۉۋ ) وكما كنى القرآن عن قضاء الحاجة باكل الطعام في قوله تعالى:

 . [75]المائدة:(  ۉ
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ال يطغى هذا على الواجبات والمسؤوليات وسائر ، وتحديده بوقت معين مسبق ا، ضبط الوقت -8
مهللا تحديد ، ي ونال سرقه الوقت والعمر دون أن يدر ، األمور األخرى التي ُكلِّف بها المسلم

وكذلك تحديد الوسائل والبرامج التي تحقق هذه ، األهداف من تصفح اإلنترنت قبل البدء
 ورائد ذلك كله قوله تعالى:، واألعمار فذلك كله مما يعين على اغتنام األوقات، األهداف

 .[16: التغابن](  ہ ہ ہ ھ ھ ھ)
وتحسس  ميمة وتتبهللا عوراتوبالجملة البعد عن جميهللا المن رات والمحرمات من )غيبة ون -9

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ) ى:ذذ...( قال تعال-ألخبار اآلخرين وتجريح وتشهير باحد

 .[36: اإلسراء](  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
إحياء ، االجتهاد في أن ت ون جميهللا المشاركات والتعليقات والرسائل بالعربية الفصحى -10

، فهي لغة القرآن، كتابة وتخاطب ا وتعامال  ، بهاوتيسير ا للتعامل ، ونشر ا أللفاظها بين الناس، لها
 ... [2 :يوسف](  ہ ھ ھ ھ ھ ے) كما قال تعالى:

، ومراعاتها أثناء المشاركات في الشبكة، وهناك ال ثير من الضوابط التي ينبغي العناية بها 
ل ني ، ونما سيئات دائمة ما دامت السماوات واألرض، فهي إما حسنات موصولة إلى يوم القيامة

ا  وهللا الموفق.، اكتفيت بما رأيته مهم 
 وتوجيهات القرآن هلم.، : املقتصدونالصنف الثاني

والذي يليه ، البحث يقصد في عالجاته التركيز على الصنف الثاني "المقتصدون"    
 "المقصرون".

ا وآخر سيئ ا فالمقتصدون   واستوت حسناتهم مهللا ، هم الذين توسطوا فخلطوا عمال  صالح 
وجانب ، ف ان جانب النفهللا يمثِّّل النصف )الخمسين بالمائة(، ئاتهم في تعاملهم مهللا هذه الشبكةسي

وقد يغلب هذا على ذاك ، التسلية والترفيه والتواصل المحض والدردشات..ٍ. يمثل النصف اآلخر
اولة بين الخير والشر، أو العكس ث وصراع دائم بين الحق والباطل... وسيعرض البح، فهم في ُمدهللا

 -اآلن لهذا الصنف بعض العالجات القرآنية التي تنفعهم في العالج بإذن هللا تعالى كما يلي:
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 أواًل: االستشعار باملرض وإرادة التغيري لألفضل.
ومن ّثم فإنه يذهب إلى ، أول خطوات عالج أي مرض أن يستشعر المريض أنه مريض 

 بّد أن يستشعر المقتصد أنه أصابه نوع هنا ال واألمر كذلك، الطبيب ليقدم له العالج المناسب
مهللا -الذي أضاع عليه كثير ا من أوقاته الذهبية هباء منثور ا ، من مرض الولهللا باإلنترنت

، فإن استشعر ذلك، وهو ال زال مصاب ا بهذا الداء -استحضاره لمخاطر اإلنترنت السابقة وغيرها
، قبل هللا تعالى عليه ومنحه ما يريدأ وطلب العون من ربه، واعترف بعجزه، وأحس بعظيم خطره

واآلية ال ريمة ، [70]األنفال: (  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)كما يشير إليه قوله تعالى: 
كما هو –ونن كانت نازلة في أحداث غزوة بدر إال أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب 

، ا من حسن إيمانخير   إن يعلم هللا في قلوبكموعليه فالمعنى: ) -مقرر عند جمهور أهل العلم
 .  (1)ا(وخلوص طوية يؤت م خير  ، وصالح نية

يجب أن يكون المراد من هذا الخير: اإليمان والعزم ) ويؤكد الفخر على هذا العموم فيقول: 
 .(2)(والتوبة عن ال فر وعن جميهللا المعاصي، على طاعة هللا وطاعة رسوله في جميهللا الت اليف

ا ف  ھ )ي العالج عند إرادة تغيير الشخص من عاداته المرذولة: وقال سبحانه وتعالى أيض 

فال بد للشخص أوال  أن يستشعر حاجته ، [11الرعد: ](  ۇ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
 الماّسة والذُملِّّحة إلى التغيير لألفضل وسيعينه هللا تعالى ويوفِّقه.

ا:  ، [53]األنفال: (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)وكما قال أيض 
 أو ُأْتبعها بشرح أو توضيح لما أسُتدل بها عليه.، عليها آتواآليات ال ريمة أكثر وأوضح من 

                                                

 .هذ1414، بيروت، يردار ابن كث، 1، ط2/347 هذ(1250 تمحمد بن علي الشوكاني )ل فتح القدير (1)
، دار إحيذاء التذراث العربذي، 3، ط513 /15هذذ(606 تعبد هللا محمد بن عمذر الذرازي ) يبألمفاتيح الغيب  (2)

 . هذ1420، بيروت
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وبعدها يحصل العبد على عون هللا ، وعن اإلرادة الذاتية للتغيير وأهمية البدء فيها بالفعل 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )يقول هللا تعالى عن أصحاب ال هف: ، تعالى وازدياد هدايته

وسل وا طريقه بالفعل ، ؤالء الفتية أرادوا التغيير فآمنوا بالحق أوال  فه، [13]ال هف:  (ٴۇ
 فزادهم هللا تعالى هداية فوق هدايتهم.

ا من قوله تعالى:   ، [76]مرمي: (  جئ ىئ ی ی ی ی)ويتاكد لنا هذا المعنى أيض 
الفعل زادهم ولما سل وه ب، فهؤالء لما أرادوا التغيير لألفضل هداهم هللا تعالى لطريق الحق فسل وه

 هللا تعالى هداية ... واآليات في هذا الصدد كثيرة ال يتسهللا المقام لسردها.
وفي المقابل نرى الفريق اآلخر لما سل وا بانفسهم طريق الضاللة أوال  زيِّدوا ضاللة فوق  

فلما أي: ، [5]الصف: (  وئ ى ائ ائ ەئ ەئى )اقرأ معي قوله الحق سبحانه: ، ضاللهم
، وأسكنها الشك والحيرة والخذالن، أزاغ هللا قلوبهم عن الهدى، حق مهللا علمهم بهعدلوا عن اتباع ال
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت )كما قال تعالى:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) وقال:، [110]اأْلهللاْنعهللاامِّ: (  خت

:(  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ اءِّ  وهللا أعلم.، ( 1)[115]النِّّسهللا
 

ا: صدق اللجوء إىل اهلل 
ً
 والتضرع إليه بالدعاء.، تعاىلثاني
ْصف، ال يقوى أمام المغريات وفتن الشبكات، اإلنسان بطبعه ضعيف      ق وهللا دهللا الخالق فيه  وصهللا

، ولذا فهو أحوج ما يكون إلى ربه سبحانه، [28]النساء: (  ٿ ٹ ٹ) حين قال:
ون ذلك إال بصدق ولن يك، ويتضرع إليه ليثبته أمام هذه الفتن والمغريات، يدعوه ليعينه ويقويه

                                                

، سذامي سذالمة، تحقيق/8/109 هذذ(774 تالفذداء إسذماعيل بذن عمذر بذن كثيذر ) يبأل تفسير القرآن العظيم (1)
 .م1999 -هذ 1420، دار طيبة للنشر والتوزيهللا، 2ط
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 :()ونذا كان هللا تعالى قد قال لنبيه ، وخالص الدعاء له سبحانه، اللجوء إلى هللا تعالى
ف يف الحال بنا ونحن ، [74]اإلسراء: (  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

 الضعفاء المحاويج؟!
ا عن يوسف   ڈ ژ ژ ڑ ) ال:ذذصدق اللجوء إلى ربه فق ()وذكر سبحانه أيض 

وهنا يروي ، [33يوسف: ]  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڑ ک ک ک ک گ گ
ومن ، (1)(ال يكن مّني وال عندي، عةنهللا مهللا ذإال يكن منك أنت العون والالطبري عن ابن زيد أنه قال: )

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )ثّم جاءت اإلجابة والفرج بعده مباشرة:

 .[34]يوسف:(  ہ
 ودعائه إياه مهللا حلول ما، ا إليهوينعي هللا تعالى على بعض األمم السابقة عدم تضرعه 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) فقال سبحانه:، يوجب ذلك بهم

 ( ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
لعلهم ، األمراض واألسقام واآلالمو ، الفقر والضيق في العيشب اختبرناهم أي:، [43، 42]األنعام:

ائ ەئ ەئ وئ وئ  ى ائ) ثم يقول تعالى:، يدعون هللا ويتضرعون إليه ويخشعون 

 [43]األنعام:(  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 ( ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) 
مذا رقذت ف،  إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا ول ن قست قلوبهمفهاّل أي:، [43]األنعام:

 .(2)وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملونمن الشرك والمعاصي، وال خشعت

                                                

 ، تحقيذذق الشذذيخ/16/89( هذذذ310 تالطبذذري ) جعفذذر محمذذد بذذن جريذذر يبذذأل جذذامهللا البيذذان فذذي تاويذذل القذذرآن (1)
 .م2000 -هذ 1420، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1، طأحمد محمد شاكر

 .3/256بن كثير اتفسير  (2)
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وحسن ، ذه الشبكات أحوج ما يكون إلى صدق اللجوء إلى ربهواإلنسان في تعامله مهللا ه 
 ويصرف عنه شرها...، وأن يرزقه خيرها، دعائه ليدفهللا عنه فتن وشرور هذه التقنيات

ثم ، من البدء بحسن الثناء على الرب سبحانه بما أهله، ويتلّمس الداعي أسباب اإلجابة 
وعدم تعجل اإلجابة ، واإللحاح، المكاسبوطيب ، وتحري أوقات اإلجابة، ()الصالة على نبيه 

 ... ونحوها.
 

ا: االنتباه إىل قيمة الوقت
ً
 وأهمية تنظيمه.، ثالث
فإن ضاع شيء منه فلم ولن يتعلق بعودته أمل إلى يوم ، الوقت هو رأس مال اإلنسان وعمره    

ه ودنانيره ومن ثّم فينبغي للمؤمن الحصيف أن يحرص عليه أكثر من حرصه على دراهم، القيامة
 أما الوقت فال...، ألن األخيرة يمكن تعويضها

، يهلك كثير ا من الوقت، ويقلِّب بعض مواقعه، وننك لترى الشخص حينما يتصّفح اإلنترنت 
، وقد يضيهللا بذلك صالة، بال ملل أو كلل، دون أن يدري أو يشعر، يتجاوز الساعات المتواصلة
ومن هنا صار األمر ، نداء أحد الوالدين...ونحو ذلك أو ال يجيب، أو يفرِّط في حق من الحقوق 

.، خطير ا  وداء ُعضاال 
وأهمية الحفاظ عليه في عدة ، ولفت األنظار إلى قيمة الوقت، والقرآن ال ريم عالج هذا األمر

 أهمها:، صور
 التي ال يلتفت إليها إال أولو األلباب، جعل في اختالف الليل والنهار العبر والعظاتأنه  (1)

]آل (  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)فقال تعالى:
 .[190عمران:

وتفاوتهما ، ف اآلخروكون كل واحد منهما يخلُ ، تعاقبهما :اختالف الليل والنهاروالمراد ب 
، تدل على الخالق سبحانه، وبراهين بينة، دالالت واضحة ففي ذلك، اا وبرد  رًّ وحهللا ، ار  صهللا  وقِّ طوال  

فإن مجرد التف ر فيما ، لعقول الصحيحة الخالصة عن شوائب النقصوالمراد باولي األلباب: أهل ا
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وال تدفعه ، ويوصله إلى اإليمان الذي ال تزلزله الشبه، قصه هللا في هذه اآلية يكفي العاقل
 .(1)التشكيكات

ٱ ) فقال تعالى:، وجعل القرآن تقلُّب الليل والنهار واختالفهما عبرة ألولي البصيرة والنهى 

 .[44]النور: (  پ پ پ ڀ ڀ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) فقال تعالى:، بل جعل تقلبهما واختالفهما عبرة ألولي التقى

فحرّي بمن أراد أن يتصف بهذه ، [6]يونس:  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
 األوصاف الحميدة أن يحفظ وقته وحياته.

ْلفةأنه  (2) أداها  فمْن فاتته عبادة بالليل، يْخُلف أحدهما اآلخر ويهللاْعُقبه، جعل الليل والنهار خِّ
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) قال تعالى:، ومْن فاتته عبادة بالنهار أّداها بالليل، بالنهار

 .[62]الفرقان: (  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
وال ، يتاخر وال يتقدم عنه ساعة وال، جعل لكل واحد من األحياء أجالا ال يتخطاهأنه تعالى  (3)

 ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہں ں ) قال تعالى:، يعلم متى يكون 
واآلية ال ريمة ونن كانت واردة في شان األمة والجماعة إال أنها ، [34]األعراف:  (ھ

ا  .(2)تشمل األفراد أيض 
 فعلى العاقل أن يغتنم األيام والليالي بما يقربه من ربه قبل حلول أجله.

وذكر أمنيته في ، لصالحاتالذي قّصر في اغتنام وقته وحياته با ذكر موقف الـُمحَتَضرأنه  (4)
 ول ن هيهات هيهات.، العودة والرجوع ليعّوض هذا التقصير

                                                

 .1/470 فتح القدير (1)
 هذذذذ(1376 ت)     عبذذذد الذذذرحمن السذذذعدي  للشذذذيخ/ م المنذذذانتيسذذذير ال ذذذريم الذذذرحمن فذذذي تفسذذذير كذذاليراجذذهللا:  (2)

 .م 2000-هذ 1420، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1، طعبد الرحمن اللويحق، تحقيق د/287ص
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) قال تعالى:    

 .[100، 99]المؤمنون: (  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
ام اغتن التي يصرخ بها يوم القيامة أهل التقصير والتفريط في ذكر الحسرة والندامةأنه  (5)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) قال تعالى:، الحياة واألوقات بالطاعات

ا:، [12]السجدة: (  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ىئ )وقال أيض 

 . [56]الزمر:  (  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب
، البالغة وما ذاك إال ألهميته، في القرآنأقسم ببعض أجزاء الوقت والزمن أنه سبحانه  (6)

، 1]الضحى: (  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) قال تعالى:، ليهووجوب اغتنامه والحرص ع
ا:، [2 بل أقسم بحياته ، [2، 1]العصر: (  ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ) وقال أيض 
() :إلى غير ذلك من الصور [72]الحجر:  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ) فقال ...

 واآليات ال ريمة.
هذه وبخاصة مهللا ، والحفاظ عليه تفيد في تنظيم الوقتوأختم بذكر بعض األمور التي قد  

 التقنيات الحديثة:
ا كل يوم يقضيه مهللا هذه التقنيات والشبكات (1) د المسلم الحريص وقت ا مسبق  ال ، ينبغي أن يحدِّ

أو نصف ساعة بعد كل صالة ، وليكن مثال  ساعتين في اليوم، يتخطاه مهما كانت األسباب
 ... وهكذا.

 وتقطهللا علينا تركيزنا.، لواردةحتى ال تشغلنا الرسائل ا، ُيفضل عدم تفعيل النت دوم ا بالهاتف (2)
 وتسرق أوقاتنا.، حتى ال تجذبنا إليها، ُيفضل إيقاف تنبيهات الرسائل الواردة أي ا كان نوعها (3)
 وأا أسبوعي  أو ، ايومي   باألهداف التي يسعى لتحقيقهاقائمة  ى الشخصأن يكون لدينبغي  (4)

 ووْضهللا خطة ووسائل لتحقيق هذه األهداف.، اا وسنوي  شهري  
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فيختار ، إذا كان ينشر كثير ا، ببعضها البعض أن يربط عدة حسابات للشخص الواحديمكن  (5)
شبكة واحدة يتعامل معها دوم ا )كالفيس بوك أو تويتر( ثم يقوم بربط بقية حساباته بها توفير ا 

 لوقته وجهده.
ا أو فائ، ُيفضل الخروج من المجموعات التي ُأضيف إليها الشخص (6) م له جديد  ، دةوهي ال تقدِّ

أو شر أو بدعة يجب ، إال إذا هناك خطا يجب أن ُينبَّه عليه، ونن استمر فقارئ ا ال ُمعلِّق ا
 التحذير منهما.

ويمكن ، التحدث في الهاتف ينبغي أن ال يزيد عن خمس دقائق إال في األمور المهمة (7)
 طول... تصفُّح البريد اإلل تروني أو رسائل الواتس آب أثناء المكالمة مثال  إن كانت ت

إلى غير ذلك من األمور واألسباب التي يمكن للشخص أن ُيبدع في الحفاظ بها على 
 . (1)وقته

ا: استشعار عِظم األمانات املنوطة بالفرد.
ً
 رابع
فالعبادات من ، ُوكِّل إلى كل واحد منا أمانات عظيمة ينبغي أن يؤديها على وجهها األكمل    

واألهل من والدْين ونخوة ، ح من سمهللا وبصر ولسان ... أمانةوالجوار ، صالة وزكاة وحج ...أمانة
وعلى ، ... فينبغي على الشخص أن يعطي كل ذي حق حقه، وزوج وأوالد وأقارب ... أمانة

 وجهه األتم.
إن -وقضاء جّل األوقات معها يؤدي إلى التقصير ، وال شك أن التلهي بمثل هذه الشبكات 

مهللا ما يصيب أعضاءه وجوارحه ، وق واألمانات لهؤالءفي بعض الحق -لم يكن ضياعها كلية
 من ذلك فقال: وهللا تعالى حّذر، والتي سبق التعرض لبعضها فيما مضى، باألعراض المرضية

                                                

للمزيذذد مذذن ذلذذك ُينظذذر: عشذذرة وسذذائل لتقليذذل الوقذذت الضذذائهللا فذذي شذذبكات التواصذذل االجتمذذاعي، مقذذال أ/عمذذر ( 1)
(، وخمسذذون طريقذذة /wd.com-http://www.techعلذذى الذذرابط )الحمذذدي، منشذذور بموقذذهللا )عذذالم التقنيذذة( 

 ( وغيرهما./http://muntada.islamtoday.netفعالة إلدارة الوقت بالموقهللا )

http://www.tech-wd.com/
http://www.tech-wd.com/
http://www.tech-wd.com/
http://www.tech-wd.com/
http://www.tech-wd.com/
http://www.tech-wd.com/
http://muntada.islamtoday.net/
http://muntada.islamtoday.net/
http://muntada.islamtoday.net/
http://muntada.islamtoday.net/
http://muntada.islamtoday.net/
http://muntada.islamtoday.net/
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وفي ، [27]األنفال: (  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)
 .(~)معنى اآلية يقول اإلمام الطبري 

وال رسوله من واجب طاعته ، من فرائضهيا أيها الذين آمنوا ال تنقصوا هللا حقوقه عليكم ) 
، وتنقصوا أديان م، تخونوا أمانات مال و ، ول ن أطيعوهما فيما أمراكم به ونهياكم عنه، عليكم

 .(1)(وواجبة بالحجج التي قد ثبتت هلل عليكم، وأنتم تعلمون أنها الزمة عليكم، وواجب أعمال م
وال تختص بسبب معين ، ي ُكلف بها المسلموعلى هذا فاآلية عامة تتناول عموم األمانات الت 

 بعموم اللفظ ال بخصوص السبب. -كما سبق تقريره–فالعبرة ، من أسباب النزول
ظهللام هذه األمانات، والمسلم متى فّ ر في ذلك  وأن هللا تعالى سائله عن رعاياه ، واستشعر عِّ

 ومنح كل ذي حق حقه.، ونظم حياته ووقته، حفظ أم ضيهللا؟ انتبه إلى ذلك
ا: التوبة إىل اهلل مع االستغفار.

ً
 خامس
ينبغي لمن أراد العالج من ضياع األوقات واألعمار أمام الشاشات اإلل ترونية بعد أن  

ظم األمانات التي ، وتوجه إلى هللا بخالص الدعوات، استشعر بخطر هذا المرض واستشعر عِّ
ومن تقصيره وتفريطه فيما ، هونّظم أوقاته أن يتوب إلى ربه سبحانه من سابق عهد، ُكلف بها

ا، وأن يعقد العزم والنية على عدم العود، مضى تعالى أمر المؤمنين  فاهلل، ويتوب توبة نصوح 
، [31]النور: (  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ ) صراحة بالتوبة في قوله:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) بل وناداهم مهللا األمر الصريح بها في قوله:

ومن ثّم ، [8تحريم: ]ال(  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
ويجدد توبته من حين آلخر مهللا ، فالمسلم الحريص على العالج ينبغي أن ال يظن بنفسه خير ا

 -من أهمها:، فإن له فوائد عظيمة، كثرة االستغفار

                                                

 .486 /13تفسير الطبري ( 1)
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ودليل ذلك ، سائر متهللا الحياة وزينتهاو وزيادة المال والولد ، ( أنه سبب ل ثرة الخيرات والبركات1)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ی ی جئ حئ مئ ی ی) قوله تعالى:

 .[12 -10]نوح: (  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ) كما قال تعالى:، ( أنه يمنح المستغفر قوة في النفس والبدن2)

 .[52]هود: (  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
 قال تعالى: كما، ونيتاء كل ذي فضل فضله، ( أنه سبب في زيادة األجل مهللا الصحة والعافية3)

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) ، [3]هود: (  ڭ 
بسط عليكم من الدنيا  فإن م إذا فعلتم ذلك، من ذنوبكم استغفروا ربكم ثم توبوا إليهوالمراد: )

.. إلى .(1)ت(قضى فيه عليكم المو  وأنسا ل م في آجال م إلى الوقت الذي، ورزق م من زينتها
 وهم:، واآلن مهللا الصنف اآلخر، لسردهاغير ذلك من الفوائد والعوائد التي ال يتسهللا المقام 

                                                

 .229 /15تفسير الطبري  (1)
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 وعالجات القرآن هلم.. ، الصنف الثالث: الظاملون ألنفسهم
ا لمْن استوت حسناتهم مهللا سيئاتهم في تعاملهم مهللا الشبكة العن بوتية     ، كان ما سبق عالج 

وهم الظالمون ألنفسهم  حيث إنهم يقضون ، واآلن مهللا صنف آخر استشرى فيهم الداء واستفحل
ويقضون في األسبوع قرابة األربعين  -غالب ا-معظم أوقاتهم مهللا هذه التقنيات في التسلية والترفيه 

ولن نقطهللا ، بالمدمنينيسمون  -حسب مقاييس العلماء السابقة-وهؤالء ، ساعة أو ما يقاربها
عالج بل نقلِّب سوي ا بعض صفحات القرآن ال ريم  لنستخرج منها النور وال، األمل والرجاء فيهم

وُيضاف ، والعالجات السابقة ليسوا بمناى عنهم بل ال بد لهم منها، -بإذن هللا  تعالى–الناجهللا 
وعليه فإن القرآن نّوع ، وتوغله فيهم، وذلك نظر ا الستفحال الداء عندهم، إليها ما يلي من عالجات

وكان منه ، عيوكان منه التعبدي التشري، ف ان منه العقدي اإليماني، لهم العالج إلى أنواع
 -وسيقف البحث مهللا كل واحد منها على حدة في المطالب التالية:، التربوي السلوكي

 العالج العقدي واإلمياني .الثاني: املطلب 
وتدفعه إلى ، العقيدة الصحيحة القائمة على ال تاب والسنة تقي صاحبها المفاسد والشرور     

بينما إن أصيبت ، بجنته والهروب من نيرانه... والفوز، عمل الخيرات واالستعداد للقاء تعالى
ومن ثم يقسو القلب فال يتاثر ، العقيدة بخلٍل ما جنى صاحبها كثير ا من المعاصي والذنوب

ا في أوساط مدمني اإلنترنت، بموعظة ، وقّل فيهم مْن يعرف ربه حق المعرفة، وهذا ما نجده تمام 
أسطره التالية يطرح بعض وأهم عالجات القرآن  ومن ثّم قّلت في قلوبهم هيبته... والبحث في

 لعلها تصادف قلوب ا واعية فتثمر الخير بإذن هللا تعالى.، العقدية
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 أواًل: حسن الظن باهلل سبحانه.
ُيعد من أنجهللا أساليب العالج أن نبدأ مهللا المريض أو المدمن باسلوب التفاؤل أو المدح     

ونال أنها فقط ، تحب الخير وترغب فيه، فسه نفس خّيرةونخاطبه بان ن، وحسن الظن باهلل تعالى
متى أقبل ، وأنه جواد كريم، وأن هللا تعالى عفو غفور، وتقويم أسلوب، تحتاج إلى تعديل سلوك

 وأحسن الظن به أكرمه هللا.، عليه العبد
 والمعالِّج إن بدأ بهذا األسلوب مهللا مريضه يكون قد قطهللا نصف المسافة لطريق العالج التام 

ا بين كثير من المربين واآلباء والمصلحين، بإذن هللا تعالى ، وهذا األسلوب بخالف ما نجده شائع 
ويقولون له: أنت كذا وكذا... من ، وأنهم يرّكزون على الجوانب السلبية أو المظلمة في الشخص

فال ، بالعالجثم يتبعونها ، وكانهم ال يرون إال هذه السلبيات، وال يذكرون سواها، الصفات السلبية
 وهذا مجّرب وواقهللا.، أو سرعة االستجابة، يكون لها عظيم األثر

ْكذذذذر محاسذذذذن الشذذذذخص واالعتذذذذراف   ومدحذذذذه بذذذذذكرها مذذذذن شذذذذيم األنبيذذذذاء وخصذذذذال، بهذذذذا لذذذذه وذِّ

(  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) ()قذذذذذذذذذذذذال هللا تعذذذذذذذذذذذذالى عذذذذذذذذذذذذن موسذذذذذذذذذذذذى ، الصذذذذذذذذذذذذالحين

 .[34]القصص:
مهللا خوفه ورجائه  يرحمه ويعفو عنهس هللا أنالعبد أن يظن  :حسن الظن باهلل تعالىمعنى و  

، والعبد الموّفق هو الذي يحسن الظن بربه سبحانه، (1)مقتصر ا عليه عند دنو أجله، حال صحته
من إقامة عالقات غير شرعية مهللا ، وأنه سيغفر له ذنوبه التي سلفت عبر الشبكة وغيرها

 ات  ... ونحوها.ونضاعة أنفس وأغلى األوق، ونشر للفواحش والمن رات، األجنبيات
، [87]الصافات: (  ڈ ڈ ژ ژ) وورد في القرآن اإلشارة إلى ذلك في قوله سبحانه: 

؟! أي ما ظن م أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيرهعلى اآلية قائال  :) (~)ويعلِّق ابن القيم 
 ثم يقول:... 

                                                

 هذذذذ(676 ت)    زكريذذذا يحيذذذى بذذذن شذذذرف النذذذووي  يبذذذألالمنهذذذاج شذذذرح صذذذحيح مسذذذلم بذذذن الحجذذذاج يراجذذذهللا:  (1)
 .ذه1392بيروت -دار إحياء التراث العربي  2، ط17/210
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فإن ، سن العمل نفسهحُ  سن الظن باهلل هول علم أن حُ التامّ  قّ ل هذا الموضهللا حهللا ومن تامّ  
، ويتقبلها منه، ويثيبه عليها، ه بربه أن يجازيه على أعمالهسن العمل ظنُّ العبد إنما يحمله على حُ 

يتاكد هذا المعنى في ، (1) (ن عملهسُ ن ظنه حهللا سُ ف لما حهللا ، له على العمل حسن الظنمهللا فالذي حهللا 
 التفرقة بينه وبين الغرور الحق ا.

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) أساءوا الظن به فقال: وذم هللا تعالى أقوام ا

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 ، [6]الفتح: (  ے

ا فقال:  چ چ چ چ ڇ ڇ )وذهللاكهللار العاقبة السوء لقوم أساءوا الظن بربهم أيض 

 .[23]فصلت: (  ڇ ڇ ڍ
 وأنا معه إذا، أنا عند ظن عبدي بيفي الحديث القدسي: " ()وفي حسن الظن يقول هللا  
 ، (2)"دعاني

                                                

ذذد أجمذذل اإلْصذذالهللاحي، 27هذذذ(، ص751الذذداء والذذدواء لمحمذذد بذذن أبذذي بكذذر ابذذن قذذيم الجوزيذذة ) (1) مَّ ، تحقيذذق/ ُمحهللا
 .ذه1429سالمي بجدة، ، مجمهللا الفقه اإل1ط

(، 7405)قذذول هللا تعذالى "ويحذذركم هللا نفسذذه"( ح ) ذرواه البخذاري فذي صذذحيحه ك )التوحيذد( بذ متفـق عليــه: (2)
فذذذي صذذذحيحه ك  -واللفذذذظ لذذذه –، ومسذذذلم ذهذذذ1422، ط دار طذذذوق النجذذذاة 9/121يراجذذذهللا صذذذحيح البخذذذاري 

دار ، ط 4/2067راجذذهللا: صذذحيح مسذذلم ( ي2675ح )        )الذذذكر والذذدعاء( ب )فضذذل الذذذكر والذذدعاء( 
 . بيروت –إحياء التراث العربي 
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 .(1)"ا فلهشر   ونن ظنّ ، ا فلهخير   إن ظنّ " وورد في بعض الروايات بزيادة: 
ا قط عطي عبد مؤمن شيئ  والذي ال إله غيره ما أُ " أنه قال: )) وعن عبدهللا بن مسعود 

وهللا الذي ال إله غيره ال يحسن عبد باهلل ، أفضل من أن يحسن ظنه باهلل ()بعد اإليمان باهلل 
 .(2)وذلك أن الخير بيده"، ظنه إال أعطاه هللا إياه

ن العبد ظن ه بربه   ؟()* لكن كيف ُيْحسِّ
 -بأمور أهمها:اجلواب: 

وحكمته في العطاء أو ، معرفة أسماء هللا وصفاته واالطالع على حكمته سبحانه من الخلق -1
ء فيما السوْ  ق ظنّ وأكثر الناس يظنون باهلل غير الحوفي ذلك يقول ابن القيم: )، المنهللا

، عرف هللا وعرف أسماءه وصفاته نْ ن ذلك إال مهللا موال يسلم ، يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم
 .(3)(وعرف موجب حمده وحكمته

وكذلك ، ونذا أتى اإلنسان معصية تاب وظن أن هللا سبحانه سيقبل توبته، اجتناب المن رات  -2
 .العبد على إحسانه يكافئهللا  بإحسان العمل ورجاء الثواب واألجر والظن بان

                                                

 اإلحسذذان فذي تقريذذب صذذحيح ابذذن حبذذان: رواهذذا ابذذن حبذذان فذي صذذحيحه وغيذذره، يراجذذهللا: صــحيحةوهذي زيذذادة  (1)
 هذذذذ( 739 تترتيذذذب: األميذذذر عذذذالء الذذذدين بذذذن بلبذذذان )ب هذذذذ(354 تمحمذذذد بذذذن حبذذذان الُبسذذذتي ) حذذذاتم يبذذذأل
األلبذاني  وصحهها، م1988 -هذ 1408، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط، طاألرنؤو شعيب  يق/حق، ت2/405

، 4/224، هذذذ(1420 تاأللبذذاني ) محمذذد ناصذر الذذدينلسلسذلة األحاديذذث الصذذحيحة فذي الصذذحيحة، يراجذذهللا: 
 .م1995 -هذ 1415 ضمكتبة المعارف للنشر والتوزيهللا، الريا، 1ط

 بن محمذد المعذروف    بكر عبد هللا يبألحسن الظن باهلل يراجهللا:  "،حسن الظن باهللفي "ابن أبي الدنيا رواه  (2)
 الريذذذذاض –دار طيبذذذة ، 1، طمخلذذذص محمذذذذد(، تحقيذذذذق/ 83، رقذذذم )96ص هذذذذذ(281 تابن أبذذذذي الذذذدنيا )بذذذ

 م.1988 – ذه1408
مؤسسذذة ، 27، ط3/206 هذذ(751تمحمذذد بذن أبذي بكذذر ابذن قذيم الجوزيذذة )ل (زاد المعذاد فذي هذذدي خيذر العبذاد3)

 .م1994-هذ 1415، ، بيروتالرسالة
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ونن الفاجر أساء الظن ، إن المؤمن أحسن الظن بربه فاحسن العمل) :(~) قال الحسن البصري 
 .(1)ل(بربه فاساء العم

وأن خزائن السماوات واألرض بيده وأن عطاءه لعباده ال ينقص مما ، تعالىمعرفة كرم هللا  -3
 ()كما قال ، إنما هو لحكمة يعلمها سبحانه -حاشاه-ل خْ ه ليس لبُ عهللا نْ وأن مهللا ، اعنده شيئ  

قاموا في صعيد واحد ،  ميا عبادي لو أن أول م وآخركم وننسكم وجنّ  ) ي:في الحديث القدس
ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخيط إذا ، فسالوني فاعطيت كل إنسان مسالته

 .(2)...( الحديثأدخل البحر
بان: ُحْسن الظن ال بد أن  ين حسن الظن والغرور أو األمانيالتفرقة بل ن ينبغي هنا  

 -يذكر ابن القيم هذا المعنى بقوله:، مهللا االبتعاد عن السيئات، يصحبه عمل الصالحات
 وحثّ ، ل على العملمهللا سن الظن إن حهللا وأن حُ ، سن الظن والغروروقد تبين الفرق بين حُ ) 
سن وحُ ، الة واالنهماك في المعاصي فهو غرورونن دعا إلى البط، فهو صحيح، وساق إليه، عليه

فهو رجاء ، ا له عن المعصيةزاجر  ، ا له إلى الطاعةكان رجاؤه هادي  فمن ْ ، الظن هو الرجاء
نسال هللا تعالى أن ، (3)(ا فهو المغرورورجاؤه بطالة وتفريط  ، ومن كانت بطالته رجاء، صحيح

 اللهم آمين.، يرزقنا ونياكم ُحسن الظن به مهللا ُحسن العمل له
ا: عدم اليأس من مغفرة اهلل مهما عظمت الذنوب.

ً
 ثاني

                                                

 .46صبن قيم الجوزية الالداء والدواء  (1)
المسذند الصذحيح ( يراجذهللا: 2577رواه مسلم في صذحيحه، ك )البذر والصذلة( ب )تحذريم الظلذم( ح ) صحيح: (2)

 المختصر 
 – دار إحيذاء التذراث، ط محمذد فذؤاد عبذد البذاقي، تحقيذق/ 4/1994 هذذ(261 تالحسن مسلم بذن الحجذاج ) يبأل

 . بيروت
 .http://fatwa.islamweb.netويراجهللا رابط الموضوع بموقهللا )إسالم ويب( بالرابط : 

 . 38 صقيم البن الالداء والدواء  (3)
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ْن يحسن الظن بربه تعالى ال ، هذا اللون من العالج مترتب على العالج السابق      حيث إن مهللا
ا وكثرت ، بل يطمهللا في التوبة إليه وعفوه ومغفرته مهما عظمت ذنوبه، يياس من رحمته أبد 

 خطاياه...
]النساء: (  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻگ گ )قال تعالى:  
ا يقول الحق سبحانه: ، [110 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )وأيض 

 . [53]الزمر: (  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
وذلك ألنها جمعت وجوه ا وألوان ا من ، أرجى آية في كتاب هللا تعالىوهذه اآلية ال ريمة  

 -الرجاء منها:
 وذلك ألهمية المبلَّغ. "قل"تبليغ التعبير بفعل األمر الدال على ال -1
ى.، الدال على طلب اإلقبال "يا"التعبير بالنداء  -2  مهللا جذب انتباه المنادهللا
 وهو من أشرف األوصاف واأللقاب القرآنية. ، "يا عبادي"التعبير بوصف العبودية  -3
 "يا عبادي".الداللة على تشريف هؤالء العباد بإضافتهم إلى رب العباد سبحانه في قوله  -4
وهذا ، أسرفوا"الداللة على سعة رحمته وعظيم مغفرته سبحانه للتعبير باإلسراف في قوله " -5

فيه داللة على أنه تعالى يقبل توبة عباده ونن بلغوا في ذنوبهم حّد اإلسراف أو عنان 
 السماء.

 ال تقنطوا".النهي الصريح بعدم الياس والقنوط في قوله " -6
 ... موضعْينالتوكيدية في  إن""التاكيد على المغفرة والرحمة بذذ  -7
ال : )أي "ايغفر الذنوب جميعا "لقوله: " ووقوعها تعليال  إنه هو الغفور الرحيم"جملة التذييل ب -8

 (يعجزه أن يغفر جميهللا الذنوب ما بلغ جميعها من ال ثرة ألنه شديد الغفران شديد الرحمة
ي ذلك لطال ، ... إلى آخر هذه الجماليات في النظم من الرجاءات وغيرها(1) ولو ُتُقصِّ

 وهللا أعلم.، المقام
 

                                                

 .24/42التحرير والتنوير  (1)
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ا: استشعار العبد مبراقبة اهلل تعاىل له.  
ً
 ثالث
ا "      كما –والمراقبة ، "استشعار العبد بمراقبة هللا تعالى لهُيعد من أهم العالجات القرآنية أيض 

 .(1) (وباطنه على ظاهره ()الع الحق دوام علم العبد وتيقنه باطّ هي: ) -القيم يعرفها ابن
 ولن يقول إال خير ا  حيث إنه يوقن أن، وحينما يحيا العبد بمراقبة الرب سبحانه لن يفعل 

]البقرة: (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) وفي ذلك يقول هللا تعالى:، عليه رقيب ا
77.] 

الى فتفيد أنه تع، واآلية ال ريمة ونن كانت نازلة في شان اليهود إال أنها ُتحمهللال على العموم 
وفي ذلك يقول أبو حيان ، يعلم سره وعالنيته وجميهللا شؤونه وأحواله، مّطلهللا ورقيب على كل أحد

(~): 
وهم ، ا بجميهللا أفعالهمأي إذا كان علم هللا محيط  ، ليهود[للهم ]أي: هذا توبيخ من هللا ) 

فال ، خالفهوغ لهم أن ينافقوا ويتظاهروا للمؤمنين بما يعلم هللا منهم سُ ف يف يهللا ، عالمون بذلك
على  "ما يسرون وما يعلنون "لى حمل وْ واألهللا ، يجامهللا حالة نفاقهم بحالة علمهم بان هللا عالم بذلك

 .(2)(إذ هو ظاهر اللفظ، العموم
ا:  ا:، [1]النساء: (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ) وقال في المراقبة أيض  ى ى ائ ائ ) وقال أيض 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

 .[61]يونس: (  حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث مئ ىئ يئ جب

                                                

 تابن قذيم الجوزيذة )   شمس الدين محمد بن أبي بكر ل مدارج السال ين بين منازل إياك نعبد ونياك نستعين (1)
 -هذذذ 1416، بيذذروت –دار ال تذذاب العربذذي ، 3، ط2/65، محمذذد المعتصذذم بذذاهلل البغذذداديتحقيق/ (هذذذ751

 .م1996
، تحقيذق: صذدقي محمذد 443 /1(هذذ745) البحر المحيط في التفسير ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسذي (2)

 هذ.1420جميل، ط دار الف ر بيروت، 
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ويسذتخفون مذن أعذين النذاس ، ونعى القرآن ال ريم على أولئك الذذين يراقبذون النذاس وال يراقبونذه 
، مثيذرة للغرائذز، ومشاهدة منذاظر عاريذة، كتصفُّح مواقهللا إباحية-، عند فعل المعاصي وال يستخفونه
وفذذي ذلذذك يقذذول ، لهذذم علذذى بذذال  تعذذالى ومراقبتذذهوليسذذت عذذين هللا -ومحركذذة لل ذذوامن والشذذهوات...

ا:، [108النساء: ](  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) تعذالى:  وقال أيضا
 .[13]التوبة:  (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)

ذذذذا لحبيبذذذذه  ذذذذا الذذذذدنيا باسذذذذرها: ()وقذذذذال أيض  ]األحذذذذزاب: (  ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) ُمعلِّم 
 ... اآليات.[37

وحرهللاص ، متى استشعر هذه المراقبة ابتعد عن المعاصي -وبخاصة مدمن اإلنترنت –والعبد  
ومن ثّم فلن يتصفح مواقهللا ، سر ا وعالنية، أمر ا ونهي ا، قوال  وفعال  ، على ما يرضي ربه سبحانه

وما أسعد هذا ، أو يكشف أسرار ا ... ونحو ذلك مما حرمه هللا تعالى، وال يتتبهللا عورات، محرمة
 ه!!وما أسعد مجتمعه ب، العبد عندئذ

ل الشخص على المراقبة؟   أقول: باستحضار هذه النصوص  وللجوابلكن كيف يتحص 
أو ، أو من خالل تذكيره باآلخرة والجنة والنار، أو قراءتها عليه، من خالل قراءتها بنفسه، القرآنية

أو قراءة شيء من سير السلف والصالحين...مهللا بيان ، إرسال مقاطهللا فيديو له في هذا الصدد
 أو الجمهللا له بين ذلك كله.، لمراقبة لهثمرات ا

ا: السعي لنيل حمبة اهلل تعاىل.
ً
 رابع
ا:      بان ُيْؤثر جميهللا ما يحبه ، أن يحب العبد ربه تمام المحبة من أقوى العالجات العقدية أيضا

مواطاة القلب ) -كما عرفها ابن القيم–أو هي ، ويقدمه على أي شيء يسخطه، هللا تعالى
: ، وبلمرادات المحب  .(1)(والمواطاة الموافقة لمرادات المحبوب وأوامره ومراضيهثم يشرح قائال 

                                                

 .3/13 مدارج السال ين (1)
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ونفرت نفسه بطبعها عن االشتغال ، فإن أحب الشخص ربه سبحانه سعى في مرضاته تعالى 
واقتصر في تعامله مهللا اإلنترنت ، والوقوع بسببها في معاصيه جّل وعز، بالشبكات والتلهي بها
فالمؤمنون هم أشد الناس حب ا لربهم  وال عجب في ذلك، ه في عاجله وآجلهعلى ما يفيده وينفع

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) وفي ذلك يقول تعالى:، سبحانه

 .[165]البقرة: (  ژ ژ ڑ ڑ ک
وال فار ، دون ربهميوحِّ والمؤمنون أشّد حب ا هلل ألنهم ، )محبتهم هلل تعالى أثبت وأدوم أي: 

ا محبته له أتم، تهمص محبنقُ فتهللا ، يعبدون أصنام ا ال فار يقولون:  ألنأو ، والذي ال يعبد إال واحد 
وتتم محبة ، ص بذلكوتنقُ ، ف محبتهمفتضعُ ، ثم يجعلون معه شركاء، إن هللا خالقنا ورازقنا

 .(1)(المؤمنين رّبهم بإفرادهم إياه في العبادة
ڦ ) كما قال تعالى:، المتابعةوحتى ت ون المحبة صادقة وكاملة ال بد أن تقوم على تمام  

 . [31]آل عمران: (  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 فيؤثره على ما سواه؟، لكن كيف حيب العبد ربه
 -يركِّزها البحث فيما يلي: ، أنه يمكن ذلك من خالل عدة طرق  والجواب: 

 .الباطنةو  ونعمه الظاهرة، ه ونحسانه وآالئهمشاهدة برِّ  (1)
 لنوافل بعد الفرائض.التقرب إلى هللا با (2)
 ا؟.ريد بهأُ  ذاوما، م لمعانيهر والتفهُّ قراءة القرآن بالتدبُّ  (3)
ر نصيبه من هذا نصيبه من المحبة على قدْ و ، باللسان والقلب، دوام ذكره على كل حال (4)

 الذكر.

                                                

 ه دكتذذذورا  ئلرسذذذا، أصذذذله عذذدة 470 /3هذذذذ(468 تالحسذذذن علذذذي بذذن أحمذذذد الواحذذدي ) يبذذأل يطالتفسذذير البسذذذ (1)
 جامعذذة اإلمذذذام محمذذد بذذن سذذعود اإلسذذذالمية-عمذذادة البحذذث العلمذذي، 1طبجامعذذة اإلمذذام محمذذد بذذن سذذذعود، 

 .هذ1430 بالرياض
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 .الهوى  ةعند غلب  العبدعلى محابِّ تعالى ه إيثار محابِّ  (5)
 ومعرفتها. ومشاهدتها ، مطالعة القلب ألسمائه وصفاته (6)
 مهللا االعتراف بالعجز والتقصير.، ان سار القلب بكليته بين يدي هللا تعالى، وهو من أعجبها (7)
ثم ، ب بادب العبودية بين يديهوالتادُّ ، وة به وقت النزول اإللهي لمناجاته وتالوة كالمهالخلْ  (8)

 .م ذلك باالستغفار والتوبةتْ خهللا 
 وأحوالهم. واالنتفاع بكالمهم، مجالسة المحبين الصادقين (9)
 .()مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين هللا  (10)

وننها لسهلة ويسيرة لمن ، (1)ون إلى منازل المحبةفمن هذه األسباب العشرة: وصل المحبُّ  
 وبذل األسباب في ذلك.، يّسرها هللا تعالى له

ہ  ۀ ۀ) بل وقّدم محبته تعالى له:، ومن أحب هللا تعالى أكرمه هللا سبحانه بمحبته 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) قال هللا تعالى:، كما يكرمه بمواالته، [54]المائدة: (  ہ ہ ہ

ويجعله من أهل وداده وُلطفه ، كما يكرمه بمودته، [257]البقرة: (  ڀٻ پ پ پ پ 
 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) كما في قوله:، سبحانه
 ...  [96]مريم: 

اللهم اجعلنا أهال  لمحبتك ومودتك في ف، إلى غير ذلك من الخيرات والبركات في الدنيا واآلخرة
 الدنيا واآلخرة.

ا: معرفة العبد بربه
ً
 وعدم االغرتار  حبلمه أو األمن من عقوبته.، خامس

ا  ار السماوات ، : معرفة العبد بعظيم قدرته تعالىمن العالجات العقدية المهمة أيضا وأنه قهَّ
ْره الخلق حق قدره ى ى ائ ) ك يقول تعالى:وفي ذل، واألرض...ومهللا ذلك لم يقدِّ ې ې 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ( ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
                                                

 بتصرف وتلخيص. 3/13 مدارج السال ين (1)
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وهو ، ومْن كانت هذه صفته فلن يعجزه شيء في السماوات واألرض، ونظائره كثير، [67]الزمر: 
، بآخرين وياتي، ومْن في األرض جميع ا، وهو قادر على أن يذهب بالعصاة، على شيء قدير

، [133]النساء:  (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) قال تعالى:
ا:  ...[38]محمد: (  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یۈئ ) وقال أيض 

 أن ال يغتروا بحلم هللا تعالى -وبخاصة المقصرين أمثالي –وعلى هذا فينبغي للعباد جميع ا  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) كما قال تعالى:، ونمهاله لهم  فإن أهللاْخذهللاه أليم شديد

، [61لنحل: ]ا(  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) وكما قال سبحانه:

 .[45]فاطر: (  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) ى:ذذذذذقال تعال، ومن ثم فال يامن مكر هللا إال القوم الخاسرون  

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[47 - 45]النحل: (  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) ا:وقال أيض   

]األعراف: (   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
فقال: فال يامن مكر هللا إال القوم ، ن مكر هللامِّ أهللا  حال منْ )سبحانه  بينوفيها ي، [99 - 97

وقيل: مكر هللا هنا هو ، وعيده الشديد ووقعوا في، الخاسرون أي: الذين أفرطوا في الخسران
 .(1)(ه على ما هو أعم من ذلكلُ واألولى: حمْ ، جه بالنعمة والصحةاستدرا
ووسائل ، وعلى هذا العموم يدخل في اآلية كل مهللاْن عصى هللا تعالى بالمواقهللا وسائر التقنيات 

، أو رّوج الشائعات والمن رات، فشاهد أو نشر المحرمات والمبطالت، التواصل في المجتمعات
                                                

 .هذ1414دمشق،  - دار ابن كثير، 1، ط2/260 هذ(1250ت) محمد بن علي الشوكانيلفتح القدير  (1)
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ولعل ، قدية في هذا الصدد كثيرة ووفيرة ل ن المقام ال يتسهللا لسردهاهذا والعالجات القرآنية الع
 فيما ُذكر الُغنية بإذن هللا تعالى.

دي والتشريعي.
ُّ
 املطلب الثالث: العالج التعب

كما أصلح هللا تعالى خلقه بالعقيدة الصحيحة كذلك أصلح أحوالهم بالعبادات والتشريعات  
 كاة ... ونحوها.اإلسالمية العظيمة من صالة وصوم وز 

، نرجو له زيادة في صالح حاله واستقامة أمره -بعد إصالح عقيدته –ومدمن اإلنترنت  
َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق }القائل:  ()فهو ، وذلك ال يكون إال بتفقد ما شرعه تعالى لعباده من عبادات

يُف اْلَخبِّيرُ   -بإذن هللا تعالى–العبادات التي تؤثر وسُيجمِّل البحث أبرز ، [14{ ]الملك: َوُهَو اللَّطِّ
ين على والمن بِّّ ، المقصرين في الطاعة، في تغيير سلوك األفراد الناكبين عن الصراط المستقيم

 -وذلك كما يلي:، اإلنترنت بمعاصيه
 أوالً: االستعانة بالصرب.

ط خُّ سها عن التسوحبْ ، سها على فرائضهوحبْ ، س النفس عن محارم هللابْ حهللا ) الصبر هو: 
 .(1)(والشكاية ألقداره

والتي ، مهللا إشاراته إلى أنواعه، وأشملها -في تقديري –وهذا من أجمهللا تعاريف الصبر وأوفاها  
، وصبر عن محارمه تعالى حتى ُتجتنب، يتبين منه أنها ثالثة: صبر على الطاعات حتى ُتؤدَّى

 .مهللا عدم التسّخط والتشكي في أي منها، وصبر على المصائب والمكاره
ا  وهو ، لن وال يجمُ خلق فاضل من أخالق النفس يمتنهللا به من فعل ما ال يحسُ ) وهو أيضا

 .(2)أمرها( بها صالح شانها وقوام يقوة من قوى النفس الت

                                                

عبذد هللا ، تحقيذق/ 18ص هذذ(751 تمحمد بن أبي بكر ابذن قذيم الجوزيذة )ل حد إخوانهأرسالة ابن القيم إلى  (1)
 .هذ1420الرياض -مطابهللا الشرق األوسط ، 1، طالمديفر

دار ابذذن ، 3، ط16ص هذذ(751 تيذة )محمذد بذن أبذذي بكذر ابذن قذيم الجوز ل عذدة الصذابرين وذخيذرة الشذاكرين (2)
 .م1989هذ/ 1409، كثير، دمشق
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علُت الصبر أول وأهم العالجات التعبدية فيما نحن بصدد الحديث عنه ألن الشخص   وجهللا
ووقهللا بسببها في ، ل بها حتى عن الواجباتواشتغ، الذي ابُتلي بعشق مواقهللا التواصل وغيرها

ولصبر عنها ، المن رات والمحرمات لو كان عنده شيء من الصبر البتعد عن هذه المحرمات
 دون إفراط أو تفريط.، مشتغال  ومقتصر ا على ما ينفعه منها في دينه ودنياه

، تعالى وهذه العبادة ورد الحديث عنها وعن فضلها في أكثر من موضهللا من كتاب هللا 
وقال أيضاا: ، [45]البقرة: (  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) منها:قوله تعالى:

 ... اآليات. [153]البقرة: (  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)
د هللا ما يرِّ دفْ لرها على الطاعات وقْص ، س أنفسكم عن الشهواتاستعينوا بحبْ  والمراد هنا: 

في إزالة ما ال يظهر الصبر  تاثير ألن، م الصبر على الصالةدّ وقُ ، (1)عليكم من المكروهات
 وقيل غير ذلك.، (2)والنفي مقدم على اإلثبات، وتاثير الصالة في حصول ما ينبغي، ينبغي
في صور ، وألهمية الصبر ومكانته نوَّع القرآن الحديث عنه في أكثر من مائة موضهللا 

 .(3)متنوعة
ى به امل، * لكن ما األسباب املعينة على الصرب

َّ
 سلم؟وكيف يتحل

ل يفيذذذة التحلذذذي بالصذذذبر واالسذذذتعانة بذذذه علذذذى الطاعذذذة وتذذذرك المعاصذذذي أسذذذباب كثيذذذرة مذذذن *  
 -أهمها:

وأن هللا إنمذا حرمهذا ونهذى عنهذا صذيانة وحمايذة ، علم العبد بقبحها المعصية ورذالتهذا ودناءتهذا-1
العبذد يعذين  وهذا من أهم مذا، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، عن الدنايا والرذائلله 

 المعاصي. على الصبر عن

                                                

 .1/93فتح القدير للشوكاني  (1)
 .298 /1 ألبي حيانالبحر المحيط  (2)
يرجذذهللا فذذي تفاصذذيل ذلذذك مذذهللا اآليذذات: المعجذذم المفهذذرس أللفذذاظ القذذرآن ال ذذريم للشذذيخ/محمد فذذؤاد عبذذد البذذاقي  (3)

 .ذه1364)ص ب ر(، ط دار ال تب المصرية  399ص
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وأنذه بمذرأى منذه ومسذمهللا ، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامذه عليذه، الحياء من هللا سبحانه -2
 . استحيى من ربه أن يتعرض لمساخطه بترك طاعته أو ارت اب معاصيه، وكان حييًّا

ا إال زالذت فما أذنذب عبذد ذنب ذ، ال بدفإن الذنوب تزيل النعم و ، ه عليك ونحسانه إليكمِّ عهللا مراعاة نِّ  -3
 .ومن أطاعه وشكره زاده من نعمه وآالئه، من هللا بحسب ذلك الذنب ةعنه نعم

، وهذذا إنمذا يثبذت بتصذديقه فذي وعذده ووعيذده، ورجذاء ثوابذه ومغفرتذه، خذوف هللا وخشذية عقابذه -4
 .واإليمان به وبكتابه وبرسوله

فذذإن المحذذب ، اب فذذي الصذذبر عذذن مخالفتذذه ومعاصذذيهأقذذوى األسذذبمذذن وهذذي ، تعذذالىمحبذذة هللا  -5
 .وكلما قوي داعي المحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه، لمن يحب مطيهللا

أو ، وأنه كمسافر دخل قرية وهذو مزمذهللا علذى الخذروج منهذا، ر األمل وعلمه بسرعة انتقالهصهللا قِّ  -6
 .(1)في ظل شجرة ثم سار وتركها الهللا كراكب قهللا 

ا: االستع
ً
 انة بالصالة.ثاني
متى أداها ، ولها أثرها في تقوية الصلة بين العبد وربه، الصالة أعظم العبادات في اإلسالم    

االحتراز عن فإن ُأقيمت على هذه الشاكلة مهللا ، كاملة بوضوئها وأركانها وخشوعها وجميهللا هيئاتها
غفرة الذنوب وكشف من م، الظاهرة والباطنة آتت ُأُكلها على أكمل وجهجميهللا مبطالت الصالة 

 والنهي عن الفحشاء والمن ر... وغيرها.، ال روب
 كمذذا، أن الصذذالة تحفظذذه عذذن المعاصذذي األول:ظ الصذذالة للمصذذلي علذذى ثالثذذة أوجذذه ْفذذحِّ و ) 

، [45]العن بذذذذذوت: ( ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى) قذذذذذال تعذذذذذالى:
، الباليذا والمحذذنأن الصذالة تحفظذذه مذن والثـاني:، فمذن حفذظ الصذالة حفظتذذه الصذالة عذن الفحشذذاء

، [153]البقذذذذرة:  ( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ) قذذذذال تعذذذذالى:

                                                

دار السذذذلفية، القذذذاهرة، ، ط 270ص هذذذذ(751 تمحمذذذد بذذذن أبذذذي بكذذذر ابذذذن قذذذيم الجوزيذذذة )لطريذذذق الهجذذذرتين  (1)
 .هذ1394
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ومعناه: إني معكم ، [12]المائدة: (  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڇ )    ى:ذذوقال تعال
 .رة والحفظ إن كنتم أقمتم الصالة وآتيتم الزكاةْص بالنُ 

 ڭ ڭ ڭ)قال تعالى: ، أن الصالة تحفظ صاحبها وتشفهللا لمصليها والثالث: 

، وألن الصالة فيها القراءة، [110]البقرة: (  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
 .(1)(وهو شافهللا مشفهللا، والقرآن يشفهللا لقارئه

ب تلى فيها ما يرغِّّ ألنه يُ وورد األمر باالستعانة بالصالة مهللا الصبر كما في اآليات السابقة ) 
أو لما فيها من ، ق القلوبأو لما فيها من تمحيص الذنوب وترقي، د في الدنياويزهِّّ ، في اآلخرة

 .(4()3)صّلى"أمر  (2)إذا حزبه ()كان رسول هللا "الحديث:  ومنه، إزالة الهموم
، فحريٌّ بالمعالجين أن يولوا الصالة عنايتهم في عالج مْن يريدون له الخير من المسلمين 

الواحد فيهما على يقبل  صالة ركعتينويرغبوهم في ، وينبهوهم إلى هذه العبادة الربانية العظيمة
مهللا بيان ، وسيجد ربه أكرم األكرمين، أن يدفهللا عنه داء عشق اإلنترنت خاشعاا متبتالا راجيااربه 

التي ال يكون في ، أثرها في النهي عن الفحشاء والمن ر واالنشغال بها عن مهل ات األوقات
 إضاعتها الحسرات تلو الحسرات في الحياة قبل الممات.

ا: االستعانة
ً
 بالصدقة. ثالث

                                                

 .483 /6تفسير الرازي  (1)
بهللاُه:  (2) زهللا مجذد الذدين المبذارك بذن ل النهايذة فذي غريذب الحذديث واألثذر )يراجذهللا: أو أصذابه غذمّ  مّ أي إذا نزل بذه ههللاذحهللا

هذذ 1399بيذروت  -المكتبة العلميذة وآخر، ط  ي طاهر الزاو ، تحقيق/ 1/377 هذ(606 تمحمد ابن األثير )
 (.م1979 -

 تعبذذذذد هللا أحمذذذذد بذذذذن محمذذذذد بذذذذن حنبذذذذل ) بذذذذيألمسذذذذند رواه أحمذذذذد فذذذذي مسذذذذنده، يراجذذذذهللا ال حــــديث حســــن: (3)
م، وحسذنه  2001 -هذذ  1421مؤسسذة الرسذالة، 1وآخذرين، طشذعيب األرنذؤوط ، تحقيذق/ 28/330هذ(241
 .2/858( يراجهللا: 4703) ي في صحيح الجامهللا برقماأللبان

 .298 /1البحر المحيط في التفسير  (4)



 الدكتور / عبداهلل موسى حممد أبو اجملد

 

 - 54 - 

مْن تعّسر عليه شيء ما من هداية نفسه أو ولده أو أحد من إخوته أو قراباته فاخرج شيئ ا  
مصداق ذلك ، من الصدقة بنية تزكيته وهدايته إلى الطريق المستقيم ُهدي إليه بإذن هللا تعالى

فالصدقة اسم عام يشمل ، [103]التوبة: (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) قوله تعالى:
 فل. الفرض والن

قال الحسن: هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التي و ، هي صدقة الفرض قال عكرمة: 
معنى التطهير: إذهاب ما يتعلق بهم من أثر عليه فو ، المفروضة وليست بالزكاة، أصابوها
 .(1)ومعنى التزكية: المبالغة في التطهير، الذنوب
 ناها دائر ا في فلهللاك سبب النزول.ومن ثمَّ فال يكون مع، واألْولى حْمل اآلية على العموم 
بان ياخذ من أموالهم صدقة  ()أمر هللا تعالى رسوله ) (~)وفي هذا يقول ابن كثير  

 .(2)...(وهذا عام، يطهرهم ويزكيهم بها
 .[7 - 5]الليل: (  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ) وقال تعالى: 
مال ووقت وجهد وعلم  من مال، ليعم ويشمل جميهللا أنواع العطاء أعطى"وُحذف مفعول " 

... ، من أهل وقرابات وأصحاب، ويشمل كذلك جميهللا أجناس الذُمعطهللاْين، وجاٍه... ونحو ذلك
 وهللا أعلم.، وغيرهم

ر.
ُّ
ا: العالج بتالوة القرآن أو استماعه بقلب وتدب

ً
 رابع
عرضوا عنه أو ال أن ي، أنزل هللا تعالى القرآن هداية للناس ليقرأوه ويتدبروه ويعملوه بما فيه     

  ال شيء أنفهللا للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتف ر) (~)يقول ابن القيم ، يقرأوه بال فهم وال وعي
وهو الذي يورث المحبة ، ومقامات العارفين، حوال العاملينأو ، فإنه جامهللا لجميهللا منازل السائرين

                                                

 /2 هذذذ(468ت )          الحسذذن علذذي بذذن أحمذذد الواحذذدي بذذيأل الوسذذيط فذذي تفسذذير القذذرآن المجيذذديراجذذهللا:  (1)
فذتح  ،م1994 -هذذ  1415، بيذروت -دار ال تذب العلميذة، 1وآخذرين، ط عادل عبد الموجذود/تحقيق ، 522

 .ٍ 2/455القدير للشوكاني 
 . 207 /4تفسير ابن كثير  (2)
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حوال التي وسائر األ، ر والصبرنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكوالشوق والخوف والرجاء واإل
والتي بها فساد ، فعال المذمومةوكذلك يزجر عن جميهللا الصفات واأل، بها حياة القلب وكماله

 . (1)...(القلب وهالكه
ا فيه؟

ً
ا للقلب مؤثر

ً
 * ولكن كيف تكون قراءة القرآن أو استماعه نافع

أن تحرص على  -ن بتدّبركقارئ للقرآ–ينبغي لك  وهنا أقول ألخي قارئ القرآن الكريم: 
 -أمور منها:

ڀ ڀ ) ومصداق ذلك قوله تعالى:، وال تتعّجل فيها، أن تتاّمل وتتانَّى في تالوتك -1

لتقرأه على الناس على أي: )، [106]اإلسراء:(  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
دة أمته و  ()واألمر هنا للرسول ، (2)(فهم عنكفال يُ ، وال تعجل في تالوته، فترتله وتبينه، ُتؤهللا

 داخلة معه في المقام األول.
وهذا يستلزم معرفة ، أن تستشعر أن هللا تعالى يخاطبك باآليات دون غيرك من الناس -2

المعاني أو الوقوف على شيء منها بنفسك ابتداء  ثم تراجهللا أو تحضر معك مختصر ا من 
 مختصرات التفسير ونحوها.

وسالت ، فإذا مررت بآية رحمة أوقفت القراءة، ذ اأن تتفاعل مهللا اآليات القرآنية سؤاال  وتعوُّ  -3
حتى ولو كنت في ، ونذا مررت بآية عذاب توقفت وتعّوذت، هللا تعالى من فضله ورحمته

 ()فهكذا كانت قراءته ، صالة

                                                

ص  هذذ(751 ت)     ابذن قذيم الجوزيذة  رمحمذد بذن أبذي بكذل مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلذم واإلرادة (1)
 .بيروت -دار ال تب العلمية  ، ط187

 .17/575تفسير الطبري  (2)
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بآية رحمة  رّ ونذا مهللا ، ذف تعوّ وْ بآية خهللا  رّ كان إذا مهللا ) ()أنه  )) حذيفة فلقد ورد من حديث
 . (1)(حية فيها تنزيه هللا سبّ بآ رّ ونذا مهللا ، سال

ومن ثّم فهي تغاير ، أن ت ون قراءتك ابتداء  وقبل كل شيء بغرض التدبر والفهم والعمل -4
قراءتك السابقة التي كنت تركِّز فيها على تحصيل األجر واالنتهاء من القهللاْدر الذي تنوي 

نتفاع بهدايات القرآن ال ريم قراءته أو مراجعته... ونحو ذلك من األغراض التي قد ُتفوِّت اال
 ومعانيه.

إن لم يكن يقرأ القرآن فهو على األقل يقرؤه أو يسمعه من  مدمن اإلنترنتوال شك أن أخي  
وآية واحدة لو انفتح لها القلب ، إمامه في صالته ما ال يقل عن خمس مرات في اليوم والليلة

نسال هللا تعالى أن يجعلنا ونياكم ، هذلك هدى هللا يهدي به من يشاء من عباد، ألثمرت وأينعت
 منهم أجمعين.

ا: العالج بذكر اهلل تعاىل وفوائده.
ً
 خامس

وقعوا فيه  وما وقهللا المدمنون فيما، ذكر هللا تعالى هو حصن لإلنسان من كل الفتن والشرور    
تسلط وعند نسيان العبد ربه ت، [67]التوبة: (  ڭ ڭ ڭ ڭۓ ) إال بنسيانهم ربهم وذكره سبحانه

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) تعالى: وهذا واقهللا ملموس تصديق ا لقوله، عليه شياطين اإلنس والجن

، 36]الزخرف:( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
37].   

ه مما هو فيه من إدمان رّغبناه  ولفتنا نظره إلى ذكر ، فلو أردنا صالح حال أحدهم وعالجهللا
نِّ اإلنسان به من كل الشرور ، قلبوبّينا له قيمة ذلك وأثره في صالح ال، هللا تعالى وتحصُّ

 والمضار...
ونركِّز معه على أن يقولها بلسان ، ونبدأ له ولو باذكار سهلة من أذكار الصباح والمساء 

ا ، وتستشعر النفس لذتها ومتعتها، حتى يدرك القلب أثرها، قلبه ال بلسان رأسه فقط وأذكر نموذج 
                                                

" وأحمذد 1351" ما جاء في القذراءة فذي صذالة الليذل" ح "ذالصالة" ب "إقامةذرواه ابن ماجة في سننه كصحيح:  (1)
 (.4782(، وصححه األلباني في صحيح الجامهللا برقم )23311في مسنده رقم )
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ا مما تتذوق النفس حالوته ولذته جمهللا هذا الذكر بين خيري ، بيسر وسهولة متى أرادت ذلك واحد 
ده أقول لنفسي: وماذا يطلب العبد من ربه سبحانه بعد ذلك؟!، الدنيا واآلخرة  وحينما أردِّ

 ابن عمرعن ، ه مهللا أذكار الصباح والمساءإياه لنردد ()هذا الذكر هو دعاء علمنا النبي  
يدع هؤالء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: "اللهم إني  ()هللا :لم يكن رسول قال ()

، اللهم إني أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، أسالك العافية في الدنيا واآلخرة
اللهم احفظني من بين يدى ومن ، وآمن روعاتي -وقال عثمان: عوراتي-اللهم استر عورتي 

 .(1)غتال من تحتي"وأعوذ بعظمتك أن أُ ، ومن فوقي، وعن يميني وعن شمالي، خلفي
ومما ينفهللا في ، والمسلم إن أحّس بمتعة ذكر واحد من األذكار سيستزيد بعد ذلك منها ويستزيد

ا من فوائد الذكر ومنافعههذا المقام أن نذكر له   -كما يلي: بعضا
مب ىب ) تعالى:كما قال ، أن الذكر يبعث على الطمانينة الجالبة للسعادة والسكون  -1

 .[28]الرعد: (  يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) قال تعالى:، أنه مهللا السجود سببان في دفهللا ضيق الصدر -2

 .[98، 97]الحجر: (  ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ
ک ک ک ک ) كما تعالى:، وينجيه في ال ربات والشدائد، يدفهللا الغم عن صاحبه -3

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

، 87]األنبياء:  (  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۀ ۀ
88]. 

                                                

( يراجذهللا 5074) ذ)ما يقوله إذا أصذبح( حذ ذفي سننه ك )أبواب النوم( ب -واللفظ له–أخرجه أبو داود صحيح:  (1)
دار الصذذديق للنشذذر ، 4، طصذذحيح األدب المفذذرد لإلمذذام البخذذاري فذذي  ، وصذذححه األلبذذاني4/318السذذنن لذذه 

 .م 1997 -هذ  1418الطبعة: الرابعة، ، والتوزيهللا
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 ونذا غفل اإلنسان عنه ،ويجعل المسلم في حصن حصين منهم، أنه يدفهللا الشياطين -4

ېئ ىئ ىئ ) كما قال تعالى:، وكان من الخاسرين، استحوذت عليه الشياطين

 .[19]المجادلة: (  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب
كما ، الخاسرون  والغافلون هم، ال البوار في حياتهم وآخرتهمالذاكرون ال يعرفون الخسارة و  -5

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) قال تعالى:

 ...[9]المنافقون:        (ھ ھ ے
أوقاته  والعوائد أن هللا تعالى عاقب من غفل عن ذكره بقلبه بضياع ويكفي في هذه الفوائد 
ل فائدة في دينه أو دنياه دون أن، ُسدى ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) ... كما ورد في قوله تعالى:ُيحصِّ

 .[28]الكهف:           (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
 " )قوله حيث يقول:، قول بعض العلماء أعجبني في التعليق على هذه اآلية ال ريمة ومما 

وفي ، يالي وال ينتفهللا بشيءلتمضي األيام وال، اا عليه ضائع  أي منفرط   "ڦ " أي شأنه "ڦ ڦ
وأن اإلنسان الذي يذكر هللا بلسانه ال ، رة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر هللاهذه اآلية إشا

تجده يبقى الساعات الطويلة ولم ، ْنزهللاع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره ُفرطا عليهبقلبه تُ 
 .(1)(ول ن لو كان أمره مهللا هللا لحصلت له البركة في جميهللا أعماله، ايحصل شيئ  

ن هذا الوعيد لمن غفل بقلبه عن ذكر هللا تعالى ف يف الحال بمهللاْن غفل قلب ا إذا كا أقول: 
، اللهم آمين، نسال هللا تعالى أن يتجاوز عنا بعفوه وكرمه أجمعين، ولسان ا؟! كالغافلين أمثالي

 كما يتبين في:، من األهمية بمكان في العالج، واآلن إلى نوع آخر من أنواع العالجات القرآنية
 : العالج الرتبوي السلوكي.لرابعا املطلب

                                                

دار ابذذن ، 1، ط62، صهذذذ(1421 تمحمذذد بذذن صذذالح بذذن محمذذد العثيمذذين )للشذذيخ/  ال هذذفسذذورة تفسذذير  (1)
 .ذه1423، الجوزي للنشر والتوزيهللا، السعودية
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وسيركز البحث هنا ، أساليب القرآن العالجية في تقويم السلوك وتهذيب النفس كثيرة ومتنوعة    
فاقول وباهلل ، والتعليق عليها في مجملها، مهللا ذكر بعض اآليات، على ما يناسب موضوعنا

 التوفيق:
 ة تؤدي إليها.وكل وسيل، أواًل: التحذير من اخللوات االفرتاضية

المحادثات والخلوات التي يقيمها الشاب مهللا فتاة أجنبية عنه في بالخلوات االفتراضية:  أقصد 
 الشات عبر اإلنترنت وقنوات التواصل بمختلف أنواعها وبرامجها.

، وال يحب أي منها أن يطلهللا عليه أحد من الناس، فهي خلوة ألن كال  منهما يخلو بصاحبه 
 .-غالب ا–ن إليه ولو أقرب األقربي

بل قد يكون الشاب في مدينة وهي في ، وهي افتراضية ألنها ليست حقيقية على أرض الواقهللا 
وجعل العالم كله بين أيديهم ، أو دولة أو قارة... واإلنترنت قّرب بينمها المسافات، مدينة أخرى 

 في حجرة واحدة.
حيث إنها غالب ا ال ، بعض الوجوه وهذه الخلوات االفتراضية تاخذ حكم الخلوات الحقيقية من 

أو اطالٍع على بعض صور للفتاة أو العراة ... ونحو ذلك ، من كالم الخنا، تخلو من محرمات
وكم من حالة سمعنا عنها كان األصل في بدايتها مجرد تعارف ، مما يؤدي إلى الجريمة الن راء

 من خالل أحد برامج الشبكة.-بريئة على حد زعمهم–أو صداقة 
 وهللا تعالى نهى عن كل وسيلة أو أسلوب أو طريقة قديمة أو حديثة تؤدي إلى الزنا أو 

والنهي )، [32 ]اإلسراء: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) فقال تعالى:، تساعد عليه
  ألن ذلك يشمل النهي عن جميهللا مقدماته ودواعيه، عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله

ا هذا األمر الذي في كثير من النفوس خصوص  ، يقهللا فيه فإن من حام حول الحمى يوشك أن
 .(1)(أقوى داع إليه

                                                

 .457تفسير السعدي ص:  (1)
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) وقال تعالى: 

 ... اآليات.[31، 30]النور: (  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
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ا: وجوب استخدام األعضاء واجلوارح يف طاعة اهلل وإال ُأهلكت.
ً
 ثاني
قال ، السمهللا والبصر واأليدي ... وغيرها ليطيعه بها وال يعصيهأكرم هللا تعالى اإلنسان ب    

فإن فعل وشكر ، [78]النحل: (  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) تعالى:
(  ڦ ڦ ڄ ڄ) حيث قال:، وزاده قوة وعافية فوق قوته وعافيته، مّتعه هللا بها

ڄ ڄ ) :ونن عصى وتمرد كان مصيره ما جاء في تذييل اآلية ال ريمة السابقة، [7]إبراهيم: 

 .[7]إبراهيم: (  ڄ ڃ ڃ ڃ
أنه ال يسلم من الولوج في معصية من المعاصي  -ال شك-واألخ الفاضل مدمن اإلنترنت  

، هللا تعالى بنعمه فليحذر من مخالفة، مالم يكن عمله كله معصية، عن طريق أحد هذه األعضاء
ا لت هذه النعم عليه نِّقهللام  ڈ ژ ژ ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) قال تعالى:، ونال ُبدِّ

 .[28]إبراهيم:  (ڑ ک
د قوم ا  وحّذرهم من هالك هذه األعضاء إن استمروا على ، بل ذكر القرآن أنه سبحانه هدَّ

 ذلك يقول تعالى: وفي، ونن أخذها فمهللاْن سواه يستطيهللا إعادتها كما كانت؟ ال أحد، عصيانهم له

 .[46]األنعام: (  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

 .[63]النور: (  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڑ) إذا 
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ا: التحذير من شهادة األعضاء على صاحبها يوم القيامة.
ً
 ثالث
من أساليب القرآنية في تقويم السلوك التحذير من األعضاء الجوارح واألعضاء على صاحبه      

أعضاؤه وجوارحه  وستنطق بها، ونذا أيقن اإلنسان أن أعماله وأقواله مرصودة عليه، يوم القيامة
وال ، فال ينظر إلى مقاطهللا أو صور محرمة، لف ر ألف مرة ومرة قبل أن ُيقدم على المعصية

وال يشارك على صفحته اإلل ترونية أي مشاركة تغضب هللا ، يستمهللا إلى لغو أو أغاٍن ونحوها
 تعالى.
، [24]النور: (  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) وفي هذا يقول القرآن: 

ا:  .[20]فصلت:(  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)ويقول أيض 
يجحد أحدهم ما اكتسب في الدنيا من وال شك أن هذه الشهادة ت ون يوم القيامة حين) 

وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا ، عند تقرير هللا إياه بها فيختم هللا على أفواههم، الذنوب
 يعملون.

ن يختم على أفواههم؟ قيل: عني بذلك أن وكيف تشهد عليهم ألسنتهم حي فإن قال قائل: 
ونن كنت أرى ال ، (1) (ال أنَّ ألسنتهم تنطق وقد ختم على األفواه ، ألسنة بعضهم تشهد على بعض

، فقدرة هللا تعالى ال يعجزها شيء في األرض وال في السماء، مانهللا من إجراء اآلية على ظاهرها
 وهللا تعالى أعلم.ٍ 

شبكة من هذه الشهادة التي تكون على رءوس الخالئق يوم أال فليحذر كل مستخدمي ال 
 القيامة. 

                                                

 .19/140تفسير الطبري  (1)
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ا: ذم اهلوى ومتبعيه.
ً
 رابع
وأن ، وذم متبعيه، من أساليب القرآن في التربية والعالج وتغيير السلوك لألفضل: ذم الهوى      

ى أوقات ونخوتنا العاكفون على الشبكة العن بوتية يقضون أزه، مْن اتبهللا هواه أغواه وأرداه...
وزهرة شبابهم يتتبعون المواقهللا والروابط والصفحات اإلل ترونية تلو بعضها البعض ... وال ، عمرهم

ا للهوى  -في الغالب-شيء نافهللا منها  ، وحب ا لالستطالع، وانسياق ا وراء الفضول، وننما اتباع 
ا ٱ ٻ ٻ ):الىتع للهواه ... وفي ذلك يقول هللا واتباع ا للباطل... حتى يصير الشخص عبد 

(  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 [.23]الجاثية: 
والهوى قائد إلى ، ا فصار كاإللهمعناه جعل هواه مطاع  )و  وفي هذه اآلية يقول ابن عطية: 

 ...وننما الصالح إذا ائتمرت للعقل، كل فساد ألن النفس أمارة بالسوء
، ي هوى ال فر فهي متناولة جميهللا هوى النفس األمارةوهذه اآلية ونن كانت نزلت ف ثم يقول: 

وقال سهل ، ه بصاحبهوقال الشعبي: سمي هوى لهويّ ، قال ابن عباس:ما ذكر هللا هوى إال ذمة
فانظر أبعدهما من ، إذا شك ت في خير أمرين: وقال، فإن خالفته فدواؤك، التستري: هواك داؤك

 .(1)..(هواك فاته
فقال  ة اإلنسان للخير والهدى عالمة من عالمات اتباع الهوى وجعل القرآن عدم استجاب 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) تعالى:

بل جعل مّثل وشبَّه متبعي الهوى باخّس ، [50القصص: ](ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
 الحيوانات وأقذرها..

                                                

 هذذذذ(542 ت)    محمذذد عبذذذد الحذذق بذذن عطيذذذة األندلسذذي  يبذذأل المحذذرر الذذوجيز فذذذي تفسذذير ال تذذاب العزيذذذز (1)
 .هذ 1422، بيروت –دار ال تب العلمية ، 1، طعبد السالم عبد الشافي، تحقيق/5/86
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) فقال: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 ...[176]األعراف: (  ٴۇ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېۈ ۈ 
تاب وأناب ورجهللا ، وتاّمل في عواقب الهوى الوخيمة، ومن تفّ ر في هذه النصوص وغيرها 

 عن ضياع أوقاته وأعماره بال فائدة.
ا: التحذير من االغرتار بالدنيا وبيان حقيقتها.

ً
 خامس

وذلك عن ، يان حقيقة الدنيا وزهرتهاُيعّد من أنفهللا األساليب التربوية القرآنية في العالج: ب    
، فمتى وقف المرء على حقيقتها، طريق الحوار مهللا المصابين بداء اإلنترنت أو داء الغفلة عموم ا

فقّلل من استخدام الشبكات أو اقتصر ، وأيقن بزوالها أقبل على ما ينفعه ويصلحه في ُأواله وُأخراه 
 على ما ينفعه منها فقط...

 دون  -كما هو منهجه-يكتفي البحث باإلشارة إلى بعضها ، ُكُثر واآليات في الصدد 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) ومن ذلك قوله تعالى:، استقصائها

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڻ ) وقال:، [20]الحديد: (  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

وأبان ، [32]األنعام: (  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
 -وافتخروا به مهللا الولد، وربما اقتتلوا عليه-، حانه أن ما يشتغل به الناس اليوم من جمهللا المالسب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) فقال تعالى:، أنه زينة

 والزينة: ما ُيتزين به ... وهي ال شك زائلة وغير دائمة.، [46]ال هف: (  ٺ ٺ
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وسرعان ما ، فانبت نبات ا يبهج النفس، السماءومّثل القرآن ال ريم زهرة الدنيا بماء نزل من  
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ) فقال تعالى:، يزول

     .[45]ال هف: (  حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح
ا: التحذير من عداوة الشيطان لبني اإلنسان.  سادسا

، ستطيرةوشرورها م، لذا فهي خطيرة، عداوة الشيطان لإلنسان عداوة دائمة ومستحكمة وخفية    
ونذا تحاورنا مهللا مْن نحب ممن ُأصيبوا ، [27]األعراف: (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڳ )

بعشق الشبكة وسائر مواقعها محّذرين إياهم من هذه العداوة بين الشيطان وبني اإلنسان...نفعتهم 
وخالفوا الشيطان في اتباع الهوى وضياع األوقات مهللا المواقهللا بال طائل أو ، بإذن هللا تعالى

 ئدة...فا
 صور منها:اتخذ عدة التحذير من الشيطان وعداوته وهذا األسلوب التربوي القرآني في  
حيث ، وعلى اإلنسان أن يتخذه عدو ا هو اآلخر، الشيطان عدو لإلنسانأن القرآن بّين أن     

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) فقال تعالى:، يريد لحزبه أن يكونوا من أهل النار

بيان أنه أقسم لربه على إغواء بني آدم إلى  ومنها:، [6]فاطر: (  ڃ ڃ چ چ چ
التحذير من اتباع  ومنها:، [82]ص: (  مج جح مح جخ) فقال تعالى:، يوم الدين
 ومنها:، [168]البقرة: (  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ) فقال تعالى:، خطواته

قال ، هوساء الصنيهللا صنيع، بيان أن من اتبهللا خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمن ر
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) تعالى:

 .[21]النور: (  ٺ
ه الناس عن الصالة والذكر خاصة ومنها:  ٺ ٿ ) وذلك كما ورد في قوله تعالى:، صدُّ

(  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
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ل من اتِّّبهللااعهم له في قوله تع ومنها:، [91]المائدة:  وئ ) الى:التبري من أهللاْتباعه والتنصُّ

]الحشر: (  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
16]. 

القرآن  ذكر، تبكيته العام ل ل العصاة والمذنبين يوم القيامة في خطبة نارية عصماء ومنها: 
ف ا منها في قوله تعالى: ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) طهللارهللا

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 ...اآليات.[22]إبراهيم: (  ہ
وينفق أزهى سنّي عمره أمام ، أفبعد كل هذا يطمئن إنسان إلى هذا اللعين فيستجيب له 

 ومواقهللا اللهو والباطل والتوافه؟! ، شبكات الهوى 
 سابعاا: التحذير من صحبة السوء.

لذا فإن ، وقوّي سريهللا في التاثير على سلوك الشخص سلب ا ونيجاب ا، الصحبة لها أثر عظيم    
حيث إن جميهللا األصحاب سيكون يوم ، على اختيار صحبة األخيار واقتفاء أثرهمالقرآن قد حّض 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) فقال تعالى:، القيامة أعداء إال أصحاب الصالح منهم

 .[67]الزخرف: (  ڻ

ا من الصالحين ەئ ەئ وئ ) فقال تعالى:، وأمر باالقتداء بهم، وذكر في موطن آخر جمع 

 ...[90]األنعام: (  ۆئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
ف ا من التبري والشقاق الذي يقهللا بينهم يوم، نما نّفر من مصاحبة األشراربي  ، القيامة وذكر طهللارهللا

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) فقال تعالى:

الفرقان: (  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
27 - 29]. 
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تحذيرهم من و ، وهذا األسلوب ينبغي أن ُنفيد منه في التربية وعالج العاكفين على الشبكات 
الموافقة على مصاحبة أناس ال يعلمون عنهم شيئ ا عقدي ا وخلقي ا وف ري ا وثقافي ا... فإن األخالق 

ا.   ُيعدِّي بعضها بعض 
ر اإلنسان حيمله بنفسه دون أحد معه.

ْ
ا: بيان أن وِز

ً
 ثامن
وأفعاله ارتدع وأنه المسؤول فقط عن جميهللا أقواله ، متى ُذكِّر اإلنسان بان وزره يحمله وحده    

ونذا كان على ، عن كثير من المعاصي واألوزار التي يكتسبها عبر الشبكات ومواقهللا التواصل
ا له عن إدمان اإلنترنت ومواقعه المختلفة ا ناجع  أو ، وقّلل وقته معه، ُذْكر من ذلك كان عالج 

 على األقل لم ينشر إال الخير والنافهللا.
 ]األنعام:  (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ) رآن:ذوفي ذلك يقول الق 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) وقال تعالى:، [164

ا:، [15]اإلسراء: (  ې  .[39]النجم: (  مئ ىئ يئ جب حب خب) وقال أيض 
ا.
ً
 أضلهم أيض

ْ
ن

َ
ر م

ْ
ا: بيان أنه حيمل وِز

ً
 تاسع
ا: أن يعلم المتعامل مهللا الشبكات   أن أي  -ن وبخاصة المدمنو –من األساليب التربوية أيض 

رهللاه على صفحته ومواقعه، منشور يحمل مخالفة شرعية ثم اطلهللا عليه أحد من الناس أو ، ونهللاشهللا
وغيره ...وهكذا تحّمل األول وزر كل ، ومن ثّم نشره هو اآلخر على صفحته، الزّوار فضّل به

ل إعجابه بهذا المنشور إلى يوم الدين.، هؤالء  وكذلك كل من شاركه أو وافقه أو سجَّ
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) ي ذلك يقول ربنا سبحانه:وف 

 .[25]النحل: (  ې ې ې ې ى ى ائ ائ
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كان له من األجر مثل أجور من ، من دعا إلى هدى)قال: ، ()أن رسول هللا ، عن أبي هريرةو 
كان عليه من اإلثم مثل آثام من ، ومن دعا إلى ضاللة، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، تبعه
ا كثيرة وفيرة. (1)ا(ك من آثامهم شيئ  ال ينقص ذل، تبعه  واألحاديث في هذا الصدد أيض 

ا: الرتغيب يف اجلنة وعمل الصاحلات
ً
 والرتهيب من النار وعمل السيئات. ، عاشر
وهو أسلوب تربوي ، أسلوب الترغيب والترهيب باب واسهللا عظيم ظاهر باد في القرآن كله     

ونال ما استعمله القرآن ، به في التطبيق الفعلي للعالج لمن أيقن بذلك وأخذ، ناجح ناجهللا كسوابقه
ولذا أكتفي بنموذج واحد ل ل من الترغيب ، وآيات هذا اللون كثيرة وشهيرة، في مواضهللا عديدة منه

والذي يشير هللا تعالى فيه إلى أصحاب اليمين ، وهذا النموذج مذكور في سورة الواقعة، والترهيب
 : ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )ترغيب ا في حالهم قائال 

 .[33 - 27:]الواقعةاآليات ... (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ) وقال تعالى في أصحاب الشمال ترهيب ا من حالهم: 

 .[44 - 41:]الواقعةاآليات ...  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى
وهللا تعذذالى ، تفذذي بمذذا ُذكذذروأك، واآليذذات فذذي هذذذا الصذذدد أشذذهر مذذن أتقّصذذاها أو أُعلِّذذق عليهذذا 

 أعلى وأعلم وأعز وأحكم.

                                                

( 2674ح )    ( أو سذذيئة  مذذن سذذن سذذنة حسذذنةصذذحيح: رواه اإلمذذام مسذذلم فذذي صذذحيحه، ك )العلذذم( ب ) (1)
 .4/2060يراجهللا: الصحيح 



 وعالج القرآن الكريم هلا ظاهرة إدمان اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي

 

 - 69 - 

E  
 

 أحسن اهلل خوامتنا أمجعني.
والصالة والسالم ، وُترفهللا الدرجات..، وُتبلغ المرامات، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 

 والذي ُختمت برسالته جميهللا الرساالت والنبوات.، على محمد بن عبدهللا خير البريات
 وبعد

أرجو من هللا تعالى أن ، إن من توفيق هللا تعالى أن هدانا لهذا الموضوع والمشاركة بهف     
وأن ، وأن يقبله بقبول حسن، يكون قد أسهم بشيء من اإلفادة والجدة بالنسبة للدراسات القرآنية

 اللهم آمين.، يرزقنا اإلخالص في العلم والعمل
لت من خالله على النتائج التالية:وت، هذا ولقد أفدت من هذا البحث إفادة عظيمة   حص 
واشتماله على حلول لمشاكل ، أّكد عالمية القرآن ال ريم وصالحيته ل ل زمان ومكان أوالا:

وكذلك لما لم يحكِّموه في ، التي أوقعوا أنفسهم فيها ابتداء لما لم يحكِّموه في تعامالتهم، المسلمين
 آراء ونظريات وفلسفات بشرية عقيمة جوفاء. وطلبوا الهدى من غيره من، قضاياهم ونوازلهم

وبينت متى يكون الشخص مدمن ا؟ ، أوضحت الدراسة المراد بذذ "مصطلح إدمان اإلنترنت" ثانياا :
ا   لقياس درجة إدمان أي شخص يتعامل مهللا اإلنترنت. -أرى أنه دقيق–كما ذكرت مقياس 

ينطوي على كثير من األسرار في التعبير وأنه ، أّكدت الدراسة على بالغة القرآن ال ريم ثالثاا:
 واأللفاظ...ونحو ذلك مما يتجلى عند التدبر والتامل.، واألسلوب

ثم أتبعت كل صنف بما يالئمه من ، أوضحت الدراسة أصناف المتعاملين مهللا اإلنترنت رابعاا:
 النصائح واإلرشادات الربانية القرآنية العظيمة.

نحه هللا تعالى لهذه البشرية من نِّعم في شبكات التواصل بّينت الدراسة عظيم ما م :خامساا 
اللهم إال ، ويستعملها فيما ال يرضي الرب سبحانه، ل ن أكثر البشرية يضل بهذه النعم، وغيرها

  .[13: سبا]  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئۆئ )، القليل منهم
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 هذا وإني أوصي يف نهاية حبثي بأمرين :
فهو ، ومطبقين ومنّفذين، قارئين متدبرين، سبحانهأن ُيقبِّل المسلمون على كتاب ربهم  أولهما:

لوا على جوائز رب ، حتى يلحقوا بركب السابقين، منهج سعادتهم وعزهم في الدنيا واآلخرة ويتحصَّ
 العالمين.
والتي تؤكد على ، إقامة وتعدد المؤتمرات والندوات عظيمة النفهللا التي ُتعنى بهذا الجانب ثانيهما:

 آن ال ريم في جميهللا ميادين الحياة ونوازلها المتجددة.استنباط واستقراء القر 
 
 

 وهو اهلادي إىل سواء السبيل، واهلل املوفق واملعني

  مبقل
 عبداهلل موسى أبو اجملد

 ( ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب)و

 .[182-180]الصافات 
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 أواًل: ثبت بأهم املصادر واملراجع
ط دار التدمرية      ، أ.د/حصة الزيد، ل الدعوةأثر استخدام اإلنترنت على الفتيات في مجا -1

 ذه1435 بالرياض
، أثر برنامج إرشادي لخفض درجة إدمان اإلنترنت لدى طالب المرحلة الثانوية في الرياض -2

بحث ت ميلي لرسالة الماجستير من كلية العلوم بجامعة نايف للعلوم ، د/ناصر العبيدي
 .ذه1432الرياض ، األمنية

 هذ(354 ت)    محمد بن حبان الُبستي  حاتم يبأل يب صحيح ابن حباناإلحسان في تقر  -3
مؤسسة ، 1ط، طشعيب األرنؤو يق/حقت، هذ( 739 تترتيب: األمير عالء الدين بن بلبان )ب

 .م1988 -هذ 1408، بيروت، الرسالة
 مقال، أستاذ بجامعة بابل بالعراق، د/حيدر طالب، إدمان االنترنت وآثاره الجسدية والنفسية -4

 منشور بالشبكة الدولية.
بحث منشور ، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ، د/ محمد الغامدي، اإلنترنت وخطره -5

 ( على الشبكة الدولية.أهل الحديثبموقهللا )ملتقى 
تحقيق: صدقي ، (هذ745) البحر المحيط في التفسير ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي -6

 هذ.1420، ط دار الف ر بيروت، محمد جميل
الدار التونسية ط       ، هذ(1393 تمحمد الطاهر بن عاشور )للشيخ/ التحرير والتنوير  -7

 .هذ1984 تونس –للنشر 
 ئلرساأصله عدة ،  هذ(468 تالحسن علي بن أحمد الواحدي ) يبأل التفسير البسيط -8

بن جامعة اإلمام محمد -عمادة البحث العلمي، 1ط، بجامعة اإلمام محمد بن سعود ه دكتورا 
 .هذ1430 بالرياض سعود اإلسالمية

دار ابن ، 1ط، هذ(1421 تمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )للشيخ/  تفسير ال هف -9
 .ذه1423، السعودية، الجوزي للنشر والتوزيهللا
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، هذ(774 ت)            الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  يبأل تفسير القرآن العظيم -10
 .م1999 -هذ 1420، ة للنشر والتوزيهللادار طيب، 2ط، سامي سالمة تحقيق/

شعاع  أ.د/ وأضرار: دراسة للتاثيرات السلبية على صحة الفرد فوائد -التقنيات الحديثة -11
التي يصدرها مركز البحوث والدراسات في وزارة « كتاب األمة»سلسلة  ضمن، اليوسف

يهللا األول رب –الثاني عشر بعد المائةالعدد ، األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر
 للسنة السادسة والعشرين. ذ،ه1427

،  هذ(1376 تعبد الرحمن السعدي ) للشيخ/ تيسير ال ريم الرحمن في تفسير كالم المنان -12
 .م 2000-هذ 1420، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط، عبد الرحمن اللويحقتحقيق د/

، م االتصالمجلة علو ، د/محمود عبد الستار خليفة، الجيل الثاني من خدمات اإلنترنت -13
ومجاالت توظيف الشبكات االجتماعية في ، م2009مارس ، 18العدد ، جامعة القاهرة

بحث منشور ضمن منشورات كرسي ، 36ص، د/ياسر الشهري ، خدمة القرآن وعلومه
 القرآن وعلومه بجامعة الملك سعود بالسعودية.

تحقيق ، ( هذ310 تجعفر محمد بن جريرالطبري ) يبأل جامهللا البيان في تاويل القرآن -14
 .م2000 -هذ 1420، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط، أحمد محمد شاكر الشيخ/

بحث ، نقال  عن مصدر أجنبي، د/فهد العصيمي، الحاسب والشبكة إيجابيات وسلبيات -15
 منشور بالشبكة الدولية.

، هذ(281 ت)   ابن أبي الدنيا ب بكر عبد هللا بن محمد المعروف يبألحسن الظن باهلل  -16
 م.1988 –ذ ه1408 الرياض –دار طيبة ، 1ط، مخلص محمديق/ تحق

د أجمل ، ، هذ(751الداء والدواء لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ) -17 مَّ تحقيق/ ُمحهللا
 .ذه1429، مجمهللا الفقه اإلسالمي بجدة، 1ط، اإلْصالهللاحي

،  هذ(751 ت)     محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ل حد إخوانهأرسالة ابن القيم إلى  -18
 .هذ1420 الرياض –مطابهللا الشرق األوسط ، 1ط، عبد هللا المديفرتحقيق/ 
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، 27ط،  هذ(751تمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )ل زاد المعاد في هدي خير العباد -19
 .م1994-هذ 1415، بيروت، مؤسسة الرسالة

ة مكتب، 1ط، هذ(1420 تاأللباني ) محمد ناصر الدينلسلسلة األحاديث الصحيحة  -20
 .م1995 -هذ  1415، الرياض، المعارف للنشر والتوزيهللا

أ/عبدهللا ، شبكات المعلومات في التعليم العالي )التدريس والبحث( في ت نولوجيا التعليم -21
 م.1999ط مركز ال تاب للنشر بالقاهرة ، 91ص، عمر خليل

بحث منشور بموقهللا شبكة ، أ/ سلطان الصاعدي، الشبكات االجتماعية خطر أم فرصة -22
 .ذه1432األلوكة 

ط دار ، د/عبد الرحمن العسكر، ضوابط المشارك في اإلنترنت وشبكات التواصل -23
 . ذه1436العصيمي بالرياض 

ط ، هذ(751 ت)    محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ل طريق الهجرتين وباب السعادتين -24
 .هذ1394، القاهرة، دار السلفية

،  هذ(751 ت)   أبي بكر ابن قيم الجوزية  محمد بنل عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين -25
 .م1989هذ/ 1409، دمشق، دار ابن كثير، 3ط

د/ محمد ، فاعلية برنامج تدريبي من ُبعد باإلنترنت على مهارات استخدام برامج الحاسوب -26
جامعة األزهر بالقاهرة  -رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية التربية، 72ص، جابر خلف هللا

2006. 
، بيروت، دار ابن كثير، 1ط، هذ(1250 تمحمد بن علي الشوكاني )ل يرفتح القد -27

 .هذ1414
 –دار صادر ، 3ط ، هذ(711 تجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )ل لسان العرب -28

 .هذ1414بيروت
 تمحمد عبد الحق بن عطية األندلسي ) يبأل المحرر الوجيز في تفسير ال تاب العزيز -29

 .هذ1422، بيروت –دار ال تب العلمية ، 1ط، بد الشافيعبد السالم عتحقيق/ هذ(542
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شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن ل مدارج السال ين بين منازل إياك نعبد ونياك نستعين -30
دار ال تاب العربي ، 3ط ، محمد المعتصم باهلل البغداديتحقيق/ هذ(751 تقيم الجوزية )

 .م1996 -هذ 1416، بيروت –
محمد تحقيق/ ، هذ(261 تالحسن مسلم بن الحجاج ) يبألالمسند الصحيح المختصر  -31

 . بيروت –دار إحياء التراث ط ، فؤاد عبد الباقي
ترجمة وتلخيص ، فرانسيس بووث، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي -مصيدة التشتت -32

 منشور بموقهللا )شبكة األلوكة(.، أ/زيد الزعيبر
ط دار ال تب ، د فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس أللفاظ القرآن ال ريم للشيخ/محم -33

 .ذه1364المصرية 
دار إحياء التراث ، 3ط،  هذ(606 تعبد هللا محمد بن عمر الرازي ) يبألمفاتيح الغيب  -34

 .هذ1420، بيروت، العربي
دار ال تب  ط،  هذ(751 تابن قيم الجوزية ) رمحمد بن أبي بكلمفتاح دار السعادة  -35

 .بيروت -العلمية 
عبد السالم محمد تح أ/ ،  هذ(395 تأحمد بن فارس ) الحسين يبألمقاييس اللغة  -36

 .م1979 -هذ 1399، بيروت، دار الف رط ، هارون 
، هذ(676تزكريا يحيى بن شرف النووي ) يبألالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  -37

 .ذه1392بيروت -دار إحياء التراث العربي 2ط
، هذ(606 تلمبارك بن محمد ابن األثير )مجد الدين ال النهاية في غريب الحديث واألثر -38

 .م1979 -هذ 1399بيروت  -المكتبة العلمية ط ، ي وآخرطاهر الزاو تحقيق/ 
، هذ(468ت )     الحسن علي بن أحمد الواحدي بيأل الوسيط في تفسير القرآن المجيد -39

 -هذ  1415، بيروت -دار ال تب العلمية، 1ط، وآخرين عادل عبد الموجود/تحقيق 
 ...م1994
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 وهللا الموفق.، إلى آخر المراجع والمصادر المثبتة بالهوامش



 الدكتور / عبداهلل موسى حممد أبو اجملد
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ا: ثبت املوضوعات
ً
 ثاني

 
 الصفحة الموضوع

 3 المقدمة
 10 وبيان أهم أسبابها، المبحث األول: التعريف بالظاهرة

 10 : التعريف باهم مفردات البحث.المطلب األول
 12 * متى نشات شبكة اإلنترنت؟ وكيف انتشرت؟

 14 * شبكات التواصل االجتماعية
 16 * متى يكون الشخص مدمن ا لإلنترنت؟       
 17 س الدقيق لدرجة إدمان الشخصالمقيا*       

 20 : أسباب انتشار اإلنترنت بالعالمالمطلب الثاني
 22 : تصوير الظاهرةالمطلب الثالث

فرد المبحث الثاني: أهم مخاطر وأضرار إدمان اإلنترنت على ال
 والمجتمع

24 

 24 : أضرار إدمان اإلنترنت على الفردالمطلب األول
 26 : أهم مخاطر وأضرار اإلنترنت على المجتمهللاالمطلب الثاني

 28 المبحث الثالث: العالج القرآني لظاهرة إدمان اإلنترنت
 28 : أصناف مستخدمي اإلنترنتالمطلب األول

 28 المنتفعون السابقون  الصنف األول:
 29 ضوابط المشاركة في اإلنترنت

 32 وتوجيهات القرآن لهم، المقتصدون  الصنف الثاني:
 42 وعالجات القرآن لهم، الظالمون ألنفسهم الصنف الثالث:
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 الصفحة الموضوع
 42 العالج العقدي واإليماني: الثانيالمطلب 

 55 : العالج التعبُّدي والتشريعيالمطلب الثالث
 65 لسلوكي       : العالج التربوي واالمطلب الرابع

 76 ةــمـالخات
 78 والمراجع أهم المصادر

 83  ثبت الموضوعات

 
 والله ولي التوفيق.
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