فقــــه:

التواصل االجتماعي
طبق ًا لفتاوى سماحة المرجع الديني الكبير السيد علي الحسيني السيستاني ـ دام ظله ـ

ال�س� ��ؤال :ف ��ي الآون ��ة الأخيرة ومع التطور التكنولوجي الحا�صل في العالم من �شبكات التوا�ص ��ل العالمية (من خالل الإنترنت) نو ّد �أن نطرح على
جنابكم المو ّقر الأ�سئلة الآتية التي ابتلينا بها نحن العوائل الم�سلمة من �أتباع �أمير الم�ؤمنين  ,0والأ�سئلة هي:
 )1هل يجوز للمر�أة مرا�سلة �أي فرد على الإطالق ومن دون علم زوجها �أو �أبيها ،وكذا الحال بالن�سبة للأبناء حيث يرا�سلون الإناث؟
 )2عند طلب الرجل معرفة ما يح�صل من مرا�سلة الزوجة �أو البنت �أو االبن �أو الأخت يقولون( :هذا لي�س من �ش�أنك وال يحق لك ّ
االطالع على
ذلك لأنه مخالف للخ�صو�صية ال�شخ�صية) ،فهل هذا �صحيح؟
 )3ه ��ل يح ��ق لل ��زوج �أو الأب محا�سبة الزوج ��ة �أو الأوالد �إذا ا�ستمر التوا�صل م ��ع الآخرين خ�صو�ص ًا �إذا كان ذل ��ك التوا�صل مخفي ومثير للريبة
وال�شك بوجود عالقات غير �شرعية ،وبتعبير �آخر ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته ،ووظيفة الأب تجاه ابنته �أو ابنه؟
الجواب :ال يجوز للمر�أة التوا�صل مع الرجال بالمرا�سلة الكتبية �أو ال�صوتية فيما ال يجوز بالم�شافهة بال فرق .وال ينبغي لها الت�ص ّرف على وجه
يثير ريبة زوجها �أو �أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان الت�ص ّرف من ِق َبل الزوجة مريب ًا عق ًال ،بحيث يع ّد منافي ًا لما يلزمها
رعايت ��ه تج ��اه زوجه ��ا �أو كان الت�صرف من البنت مما يوجب �أذ ّية الأب �شفقة عليها ،وكذلك الح ��ال في االبن بالن�سبة �إلى �أبيه ،و�إذا تو َّقف رفع
الإ�ش ��كال عل ��ى ّ
اط�ل�اع الزوج �أو الوالد على م�ضمون المرا�سالت تع ّين ذلك �إذا لم يترتب محذور �آخر .وعلى العموم ف�إنّ للزوج والوالد وظيفة في
�ش� ��أن الزوج ��ة والولد .قال اهلل تعالى } :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ| [التحري ��م .]6 :فعل ��ى الزوج ��ة والأوالد �أن يكونوا عون ًا لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما �أمر اهلل تعالى به ،ولهما
في حال عدم اال�ستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده ح�سب ال�ضوابط ال�شرع ّية واهلل العا�صم.
ال�س� ��ؤال :نق ��ل البع� ��ض عن �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاني دام اهلل ظل ��ه �أنه ال تحرم المفاكهة مع الأجنبية مطلق ًا و�إنما يعتبر �أن يكون حدود الحديث
لغر� ��ض �صحي ��ح وخالي� � ًا من اللغو والباطل من دون �أن تعمد المر�أة �إلى ترقيق �صوته ��ا وتح�سينه بق�صد �إغراء الرجل وفتنته و�أما مجرد المحادثة
بينهم ��ا لمج ��رد المحادث ��ة والأن�س بحديثه ��ا والمكث معها وممازحتها فه ��و مكروه �إذا لم ي�شتمل عل ��ى الريبة والفتنة واالفتن ��ان والتلذذ فهل هذا
الم�ضمون موافق عليه �أم ال؟
الج ��واب :ال تح ��رم مجرد المحادثة مع رعاية الآداب وعدم ترقي ��ق ال�صوت وعدم التطرق �إلى موا�ضيع غير منا�سبة بين الرجل والمر�أة الأجنبية
والمق�صود بالممازحة والمفاكهة المح ّرمة ما ا�شتمل على ما �أ�شير �إليه.
ال�س� ��ؤال :م ��ا هو الحك ��م في التعامل بطريق الت�سويق ال�شبكي عب ��ر الإنترنت حيث يتم الت�سويق لمنتجات غير مح ّرم ��ة لبع�ض ال�شركات الإنتاجية
ويح�صل الم�س ِّوق على عمولة في بيع كل �سلعة وذلك بر�ضى طرفي المعاملة وهل �أن بذل العمولة يكون من قبيل الجعالة؟
ي�صحح هكذا معاملة ويمكن الرجوع �إلى الغير لت�صحيحها مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
الجواب� :سماحة ال�سيد ال ِّ
ال�س�ؤال :هل يجوز ا�ستخدام ال�شباب وال�شابات لو�سائل التوا�صل االجتماعي كتبادل الر�سائل الإلكترونية والتكلم مع بع�ضهم في الإنترنت وغيرها؟
الج ��واب :ال يج ��وز �إال م ��ع الأمن من الإنجرار �إلى الحرام والمف�س ��دة ولو باالنجرار �إليها �شيئ ًا ف�شيئ ًا وعليهم �صدق النية ورعاية العفة واالحت�شام
والتجنب عن الت�صريح بما ي�ستقبح الت�صريح به.
ال�س�ؤال :ما هو الحكم ال�شرعي في المحادثة التي تتم عن طريق الإنترنت بين ال�شاب وال�شابة فقط كتابي ًا ولي�س �صوتي ًا
الجواب :ال يجوز مع خوف الوقوع في الحرام.
ال�س� ��ؤال :يوج ��د في الإنترن ��ت برنامج البالتوك الذي ي�ضم مختلف الفئات التي تتناق�ش في موا�ضيع �شت ��ى� .س�ؤالي ل�سماحتكم ما ر�أيكم بالتحدث
بين ال�شباب (الفتيات والفتيان) في هذا البرنامج؟

الجواب :ال يجوز لما فيه من خوف الوقوع في الحرام.
ال�س�ؤال :هل يجوز لل�شاب م�شاهدة الأفالم الإباحية في الإنترنت �أو الڤيديو بدون ق�صد (ال�شهوة والإنزال)؟
الجواب :ال يجوز مع ال�شهوة بل بدونها على الأحوط وجوب ًا.
ال�س�ؤال :عندي خط �إنترنت ولو �أعطيت الجيران من دون علم المقهى وال �ضرر على المقهى ما هو ر�أي �سماحتكم؟
الجواب :ال يجوز من دون �إذن �أ�صحاب ال�شركة.
ال�س�ؤال :ما ر�أيكم في تكوين عالقات �أو �صداقات �أو حب بين المر�أة والرجل عبر الإنترنت؟
الجواب :ال يجوز.
ال�س� ��ؤال :ه ��ل يج ��وز المحادث ��ة الكتابي ��ة عن طريق الإنترن ��ت (الدرد�شة) مع الول ��د �أو البنت في الأم ��ور الدينية �أو الن�ص ��ح االجتماعي �أو الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر مع الثقة بعدم الوقوع في الحرام؟
الجواب :ال يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو باالنجرار �إليه �شيئ ًا ف�شيئ ًا قال تعالى } :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ| [القيامة:
.]15 ،14
ال�س�ؤال :هل العمل بمقاهي الإنترنت جائز؟
الجواب :يجوز �إال �أن يترتب عليه المف�سدة.
ال�س�ؤال :ما حكم الم�شاركة في المنتديات؟
الجواب :يجوز في حد ذاته وربما يعر�ض ما يوجب حرمته كما هو الحال في كل محادثة.
ال�س�ؤال :ي�شاع اليوم الزواج عن طريق الإنترنت �سواء كان دائمي �أو منقطع فما �صحة هكذا زواج من ناحية ال�شريعة الإ�سالمية؟
الجواب :ال ي�صح بالكتابة على الأحوط وي�صح بالعقد اللفظي ولكن ال بد من تعرف كل من الزوجين على الآخر لمعرفة تواجد ال�شروط.
ومن �شروطه �إذن الولي �إن كانت بكر ًا غير م�ستقلة ،بل حتى الم�ستقلة على الأحوط وجوب ًا.

