Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)
ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494
Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st October 2020
Online Issue: Volume 9, Number 4, October 2020
https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.4.1609.1625

Hadith-based Values in the cyberspace and virtual societies and
their Role in the Development of Individual and Society
Dr. Alladein Mohammad Ahamad Adawi
Faculty of Islamic Studies, University of Jordan, Jordan
Abstract:
This research deals with the most important values mentioned in the Prophet’s
Sunnah. The values in question are presented and linked to the virtual
communities; such values should be applied in the era of the electronic
revolution, and the era after the information openness that the world is
witnessing. This is done with a focus on stating their role in the development of
the individual and society. This research comes to study the system of Islamic
values that should govern what is called cyberspace, and electronic societies that
are called virtual, fictitious or digital societies as opposed to real societies. The
study is divided into an introduction, and three sections. The first section:
Cyberspace and virtual societies, definition, reality. The second section: Hadith
values that govern cyberspace and virtual societies. The third section: the means
of making use of cyberspace and virtual societies in promoting values, and finally
come the conclusion and results.
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القيم الحديثية في الفضاء االلكتروني والمجتمعات االفتراضية ودورها في نماء الفرد والمجتمع
د .عالء الدين محمد عدوي

ملخص
يتناول هذا البحث أهم القيم الواردة يف السنة النبوية حبيث يتم عرضها وربطها باجملتمعات االفرتاضية اليت يرتادها
املسلمون ،واليت ينبغي على املسلم اتباعها وتطبيقها يف عصر الثورة االلكرتونية ،وعصر ما بعد االنفتاح املعلومايت الذي
يشهده العامل ،مع الرتكيز على بيان دورها يف مناء الفرد واجملتمع واحلال اآلن شيوع وسائل التواصل االجتماعي ،فيأيت هذا
البحث حبيث تُدرس منظومة القيم اإلسالمية اليت ينبغي أن تكون ناظمة ملا يطلق عليه الفضاء االلكرتوين ،واجملتمعات
االلكرتونية اليت تسمى باجملتمعات االفرتاضية أو الومهية أو الرقمية كمقابل للمجتمعات احلقيقية.،و لقد جاءت فصول
هذه الدراسة على النحو اآليت :املقدمة :وفيه عرض ملشكلة الدراسة وأسئلتها ،وأمهيتها ،وأهدافها ،والدراسات السابقة،
وحمددات الدراسة وم نهج البحث فيها.املبحث األول :الفضاء االلكرتوين واجملتمعات االفرتاضية تارخيها ،تعريفها ،واقعها،
روادها ،وأنواعها املبحث الثاين :القيم احلديثية الناظمة للفضاء االلكرتوين واجملتمعات االفرتاضية .املبحث الثالث :وسائل
اإلفادة من الفضاء االلكرتوين واجملتمعات االفرتاضية يف تعزيز القيم .اخلامتة والنتائج.
الكلمات املفتاحية :السنة النبوية ،احلديث الشريف ،القيم احلديثية ،الفضاء االلكرتوين
المقدمة
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مشكلة الدراسة وأسئلتها :حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن ما هو مفهوم اجملتمعات االفرتاضية ،وما هي القيم الوادرة يف
األحاديث النبوية اليت ينبغي مراعاهتا عند التعامل مع اجملتمعات االفرتاضية حبيث تكون ناظمة لوجود املسلم فيها ،وما هي
الوسائل واألساليب املمكنة لتعزيز هذه القيم عند املسلم يف اجملتمعات االفرتاضية.
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أهمية الدراسة :تأيت أمهية هذه الدراسة من انتشار اجملتمعات االفرتاضية وحضورها يف خمتلف جماالت احلياة ،واندماج
اجملتمعات حول العلم فيها ،واتاحتها كوسائل للتواصل بني البشر خمتلف البلدان ،األمر الذي ميكن معه إظهار متيز املسلم
بقيمه وأخالقه وهدي سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم عند وجوده يف هذه اجملتمعات ،باإلضافة ملا ميكنه معه من أداء
الدور اإلجيايب هلذا احلضور.
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أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة إىل بيان مفهوم اجملتمعات االفرتاضية ،وما هي األحاديث النبوية الوادرة يف القيم
اليت ينبغي مراعاهتا عند التعامل مع اجملتمعات االفرتاضية حبيث تكون ناظمة لوجود املسلم فيها ،وبيان الوسائل واألساليب
املمكنة لتعزيز هذه القيم عند املسلم يف اجملتمعات االفرتاضية.
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الدراسات السابقة ،من خالل البحث والنظر يف املصادر تبني يل إن هذا املوضوع مل تسبق الكتابة عنه هبذه الصورة اليت
تربط بني القيم احلديثية والعامل االفرتاضي ،و وتنب أثر هذه القيم على الفرد واجملتمع.

-5

منهج الدراسة :تتيع هذه الدراسة منهج االستقراء القائم على تتبع ما ورد من أحاديث تتضمن القيم اإلسالمية اليت
توجه سلوك الفرد واجملتمع يف العامل االفرتاضي ،باإلضافة إىل املنهج التحليلي للتعامل مع هذه األحاديث وفهمها
وتوجيهها توجيها صحيحا.
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد املبعوث باحلق رمحة للعاملني ،وبعد؛
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فيأيت هذا البحث يف سياق زمين ال خيفى فيه على الكثريين انتشار القيم يف اجملتمعات املوازية للمجتمعات احلقيقية أعين
يف االفرتاضية والرقمية وااللكرتونية ،األمر الذي جيعل البحث يف وسائل تعزيز القيم اإلجيابية الفاضلة وخاصة تلك
املستمدة من السنة النبوية،و نشرها ،واحلث على متثلها ،وتقويتها ومتكينها أمرا جديدا جديرا بالبحث والعناية.
لقد شهد العامل يف العقود األخرية انفتاحا كبريا يف عامل املعلومات ووسائل االتصال ،وطرأت تغريات كبرية
على هذا العامل أثرت بدورها يف حجم املعلومات املنقولة عرب هذه الوسائل وعدد األفراد املشرتكني يف هذا العامل ،ومنذ
تسعينيات القرن املاضي تنبأ علماء الغروب وفقا ملا توفر لديهم من معلومات وتقدم تكنولوجي بنشوء ما أطلقوا عليه
الفضاء االلكرتوين وبدخول هذه التقنية إىل العامل كله وبناء عليه كان ال بد من اندماج الكثري من املسلمني يف هذا العامل
واستخدامهم هذه الوسائل ،وهو أمر بات يف وقتنا احلاضر مما ال مفر منه لكثري من أبناء املسلمني ،وبالرغم من أن
استخدام هذه التقنيات كان تدرجييا إال أنه متيز بالسرعة والشمول والتطور الكبري وضم حتت تأثريه طبقات اجملتمع كلها،
وربط أطراف األرض ببعضها ،وهذا االنفتاح الرهيب وما متيز به ال بد لنا من استثماره خلدمة اإلسالم واجملتمعات
اإلسالمية كلها وإضفاء الصفة اإلسالمية عليه وحتصينه بالقيم اإلسالمية األصيلة الراسخة وتعزيز سيادة هذه القيم له يف
كل جزئياته املتعددة املتشابكة .وبذلك تظهر عاملية اإلسالم وواقعيته وإنسانيته وإجيابيته ،ليكون دينا حاضرا يف كل
جوانب حياة املسلم وليكون باباً لالنفتاح على اآلخرين ممن هم على وجه هذه البسيطة .ومبا أن اجملتمعات االلكرتونية
االفرتاضية باتت أمرا واقعا ولقيت حضورا الفتا من املسلمني كان ال بد من دراستها وبيان أمهيتها وفوائدها والرتكيز على
أمهية حضورهم اإلجيايب الفعال املنضبط بالضوابط اإلسالمية واملتصف بالصفات اإلسالمية واملتحلي باألخالق والقيم
اإلسالمية األمر الذي يربز دورهم الفاعل البناء يف تعزيز هذه القيم ويشكل إطاللة حضارية ثقافية لكل منهم على العامل
ٍِ ِِ
ظ
ت فَظّاً َغلِي َ
ت َهلُ مم َولَ مو ُكمن َ
كله .فاهلل سبحانه وتعاىل وصف نبيه الكرمي مادحا له فقال تعاىل {فَبِ َما َر ممحَة م َن اللَّه لمن َ
ضوا ِمن حولِك فَاعف عنم هم و ِ
الم َقلم ِ
ب
ت فَتَ َوَّك مل َعلَى اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ ُُِ ُّ
استَ غمف مر َهلُ مم َو َشا ِومرُه مم ِيف ماأل مَم ِر فَِإذَا َعَزمم َ
ب َالنم َف ُّ م َ م َ م ُ َ ُ م َ م
ِ
َّك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظيم) [القلم ،]4 :وهو صلى اهلل عليه وسلم األسوة
(وإِن َ
الم ُمتَ َوِّكل َ
ني} [آل عمران ،]159:وقال عزوجل َ
احلسنة واملثل األكمل الذي يقتدي به املسلم يف شؤون احلياة كلها،وتقتدي به األمة على املستوى الفردي واألسري و
اجملتمعي والدويل .لذلك كانت سنته الدليل واملرشد لألمة يف مفردات احلياة كلها .لقد كان القصد من خلق اهلل سبحانه
ت مِ ِ
نس إَِّال
{وَما َخلَ مق ُ
وتعاىل للبشرية كلها حتقيق معىن العبودية احلقة فكانت صبغة للخلق مجيعا قال اهلل تعاىل َ
اْل َّن َو ماإل َ
لِي عب ُد ِ
ون} (/ 56الذاريات) وشاء اهلل سبحانه وتعاىل أن يأخذ هذا اخللق صورة التنوع و الذي كانت الغاية األوىل منه
َ مُ
التعارف فيما بني البشر هبذه املسميات من شعوب وقبائل وغريها مع التأكيد على وحدة أصلهم وأنه يعود آلدم عليه
َّاس إِنَّا َخلَ مقنَا ُك مم ِم من ذَ َك ٍر َوأُنمثَى َو َج َعلمنَا ُك مم ُشعُوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ مكَرَم ُك مم ِعمن َد اللَّ ِه
السالم قال تعاىل {يَا أَيُّ َها الن ُ

أَتم َقا ُك مم} [احلجرات]13 :
لقد كان لوسائل االتصال احلديثة فضل كبري يف التعريف باإلسالم يف العصر احلديث وباتت صفحات
االنرتنت و مواقع التواصل االجتماعي ميدانا للمسلمني للتواصل والتشاور والتناصح باحلق وسجلت كما هائال من
املعلومات اليت ينشرها املسلمون عوامهم وعلماؤهم ومؤسساهتم كلها ،وأصبح اطالع املسلمني على الثقافات األخرى
وتعرض املسلم لكل ما ينشره غريه عرب هذه الوسائل أمرا ال مفر منه ،لذلك ال بد من تعزيز الكثرير من القيم اإلجيابية
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اليت تعود بذورها إىل سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم والتأكيد على أمهيتها وبيان فضلها ليكون حضور املسلم يف هذه
اجملتمعات وفقا ملا أراده منه اإلسالم.
لقد متيز اإلسالم بشموليته اليت مل ترتك جماال من جماالت احلياة إال ونظمته وجعلت له قواعد وضوابط وأصول
حتكم عمله والعاملني فيه مبا يتناسب وقدرة اإلنسان وطاقته وعلمه فال تكليف إال باملستطاع كما هو معلوم من ضرورات
الدين وهذا التكليف ينيغي أن تكون له شروط يف املكلف ال مفر من وجودها فيه وإال فإن الشخص يكون ممن يتصدى
ملا هو ليس بأهل له .لذلك فإن وجود املسلم يف الفضاءات االلكرتونية منضبط هبذه الضوابط حمكوم بأحكامها.
المبحث األول :التعريف بالفضاء االلكتروني و بالمجتمعات االفتراضية
يقصد بالفضاء االلكرتوين تلك املساحات االلكرتونية الواسعة اليت حتمل املعلومات املقروءة والصوتيات
املسموعة و املواد املرئية من صور وأشخاص وأعمال واليت تنقل عرب الشبكة العنكبوتية ووسائل االتصال احلديثة والنقل
املباشر واملسجل .ويبدو أن آفاق هذا الفضاء قد مت تشبيهها بالفضاء الكوين الواسع األطراف لتشابه من وجوه كثرية
وإلضفاء صفة اجملهول والال مقيس أو غري احملدد خبالف احلدود الطبيعية أو املقيسة اليت تكون فيها مساحة احلركة
واالطالع أقل ،ولعل وجها آخر من وجوه الت شابة هو حاجة هذا الفضاء إىل التصفح والغوص يف أركانه حبثا عن
املطلوب ،وهذا األمر جعل التعبري عنها باجملتمعات االفرتاضية ألهنا ال تواصل ماديا أو حسيا بني أركاهنا أو األفراد الذين
ينتسبون إىل هذا اجملتمع .وال بد من التنبيه هنا أننا نلحظ يف هذه اجملتمعات تالزما بني االتصال ووسائله واإلعالم كركن
أساس من أركاهنا .فالواقع يشهد بظهور هذه الفضاءات واجملتمعات وأن بدايتها كانت نتيجة تواصل التطور يف ميادين
االتصال والنقل املعلومايت واإلعالمي يف الغرب والذي جاء تدرجييا حىت وصلنا إىل ما نشهده اليوم من تطور يف تكنولوجيا
ا التصال اندمج مع التطور املعلومايت الرقمي وأدى إىل ظهور واقع هو يف احلقيقة مزيج منهما ،فاملعلومات واحلاسب اآليل
وخصائصه تتحكم يف تطور هذا الفضاء وهذه اجملتمعات مع دعم من وسائل االتصال كلها .ونشأ يف الشبكة العنكبوتية
ما يطلق عليه بالواقع االفرتاضي الذي أخذ ي ضم أطراف العامل إىل بعضها وجعل العامل قرية صغرية ميكن ألي من أفرادها
التواصل مع غريه بسهولة ويسر ،ويشمل هذا التواصل كل ضروريات احلياة وحتصيلها وإجناز األعمال واملعامالت ويشمل
كذلك البحث عن ذات اإلنسان فيها وطلبه االنتماء إىل واحد من قطاعاهتا املتعددة ،وانتقل اإلنسان بذلك من مكانه
وحدوده إىل العاملية والعوملة فأصبح بإمكانه التواصل مع كل من يرغب بالتواصل معهم بال حدود أو قيود مادية ،مع
إضافة العامل األهم وهو السرعة يف التواصل والنقل وعدم وجود حتديد لعدد األشخاص الذين قد يتفاعلون مع الفرد يف
تواصله هذا.
يعرف االتصال بأنه "تفاعل بالرموز اللفظية وغري اللفظية ،الشخصية وغري الشخصية ،بني طرفني أحدمها مرسل ،والثاين
مستقبل ،ينشأ عنه تفاعل وردو فعل إجيابية كانت أم سلبية .تبدأ عملية االتصال باملرسل وتنتهي باملستقبل ،وما بني
الشخص املرسل و الشخص املستقبل تكون هناك رسالة حتتوي على مضمون أو منطوق املرسل ،والذي ينقل رسالته هذه
عرب وسيلة ميكن أن تصل إىل املستقبل ...عناصر االتصال األساسية أربعة هي :املرسل واملستقبل وما بينهما الرسالة
1
والوسيلة"

1أبو عيشة ،فيصل ،اإلعالم االلكرتوين ،عمان ،دار أسامة .2010 ،ص18
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تبني لنا من خالل التعريف بالفضاء االلكرتوين عدم حمدوديته حبدود جغرافية أو مادية وأنه فضاء واسع ميتد
ليشمل أرجاء األرض كلها ،ومما يلحظ يف هذا الفضاء أن منشأه ال بد وأن يتبع لبقعة من األرض ولكن تأثريه ومدى
وصوله إىل الناس غري حمدود مما يعين أن جمموعة كبرية من الناس قد تقع حتت تأثريه وأحيانا بال قصد أو طلب.
ولعل هذا التعريف يقتضي تعداد بعض أنواع وسائل التواصل يف هذا الفضاء فنحن جند األفراد واجملموعات
يقومون على إنشاء املواقع اخلاصة هبم والصفحات االلكرتونية اليت يتم عربها نشر الكثري من املعلومات حول حقل
التخصص أو املوضوع الذي هتتم به هذه اجملموعات واألفراد ومن مث يطلع الناس مجيعا عليها وقد يكون هناك وسائل
للمشاركة وإبداء الرأي عرب التعليقات واملالحظات اليت يتم نشرها يف هذا املوقع وقد ينشأ أحيانا ما يطلق عليه املنتدى أو
غريه من امللتقيات ،وقد يقوم الشخص بالتواصل مع غريه مباشرة عرب بث الفيديو ،أو عقد االجتماعات املشرتكة،
باإلضافة إىل تبادل امل شاركات واملقاالت ومشاركتها مع اآلخرين ،ويف كل هذا فإن رسائل الشخص قد تكون جملموعة
حمددة من األشخاص أو لكل من يستطيع مشاهدته ،أو تصل إليه هذه املشاركات من خالل حتويلها من اآلخرين.
ونضيف هنا إىل أمهية هذا التطور يف حياة البشر أنه" :كان االندماج بني تكنولوجيا األقمار الصناعية وتكنولوجيا
احلاسب االلكرتوين ،أو الكمبيوتر هو قمة ما أنتجه العقل البشري من االخرتاعات ،واليت أطلقت االنرتنت ،والصحافة
االلكرتونية ،وأدخلت اإلنسان إىل عصر تفاعلي ،بال قيود وليس له حدود يف التواصل بني الناس من كل األجناس.....
جيمع جل املتخصصني املتابعني جملال االتصال يف العامل على اعتبار ظهور وانتشار استعمال االنرتنت من أهم التطورات
اليت شهدهتا تكنولوجيات االتصال خالل السنوات القليلة املاضية ،وذلك لتأثريها على هذه الشبكات 2"...فاملالحظ هنا
الرتكيز على أمرين أوهلما عدم وجود قيود يف ه ذا العصر التفاعلي وأنشطته املتعددة ،ولعل املقصود هنا القيود املادية ،و
لعل البعد املادي هو املقصود باحلدود كذلك ،األمر الذي يظهر لنا معه أمهية هذه الدراسة اليت تؤكز على بيان هذه القيود
واحلدود جبوانبها القيمية الدينية املستمدة من دراسة السنة النبوية اليت تعطينا اإلسالم بصورته العملية.
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المبحث الثاني :القيم الحديثية ذات الصلة بالفضاء االلكتروني
يف هذا املبحث أسعى إلبراز بعض القيم اليت تتصل هبذا اجملال وهي على النحو اآليت:

اإلخالص هلل سبحانه وتعالى

وهذا هو املبدأ العام يف اإلسالم ،والقاعدة الرئيسة للحكم على األفعال واألقوال عند اهلل سبحانه وتعاىل،
قال تعاىل :قال اهلل تعاىل { :قُل إِ َّن صالَِيت ونُس ِكي وَمحمياي وممََ ِايت لِلّ ِه ر ِّ ِ
{وَما
ب الم َعالَم َ
ني } األنعام ،162وقال أيضا َ :
َ
م َ َ ُ َ َ ََ
ِ
ِ
الزَكا َة و َذلِك ِ
ِ
ِِ
َّ
ين الم َقيِّ َم ِة } البينة 5فاملتعاملون مع
د
ا
و
ت
ؤ
ي
و
ة
يموا َّ
الص َال َ َ ُ م ُ
أُمُروا إَِّال ليَ معبُ ُدوا اللَّهَ خمُملص َ
ِّين ُحنَ َفاء َويُق ُ
َ َ ُ
ني لَهُ الد َ
هذا الفضاء الواسع يلزمهم اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل وقصد مرضاته ،والبعد عن كل ما يتناىف مع ذلك من حتصيل
حظوظ النفس والدنيا ،سواء كان املسلم ممن ميلكون فرعا من فروع هذا الفضاء أو كان هو ممن يقوم على إدارة بعض
شؤونه ،أو كان فردا من أفراد هذه اجملتمعات الكثرية ،فاإلخالص هلل وصدق النية يف العمل أساس يف قبوله عند اهلل،
وهذه قيمة حتتاج إىل التأكيد والتعزيز والتذكري هبا يف شؤون احلياة كلها ،واستحضارها يف كل ما يفعل اإلنسان أو يقول أو
2أبو عيشة ،فيصل ،اإلعالم االلكرتوين ،عمان ،دار أسامة .2010 ،ص ،23ص.28
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يكتب ،ونشري هنا إىل أنه كما يرتتب على اإلخالص احلكم على العمل بالقبول أو عدمه ،فهو أساس الوعد باألجر يف
اآلخرة على كل عمل يعمله املكلف  ،وهو الضابط ملسار عمل اإلنسان يف حياته كلها وهو الذي يرسم مقصد اإلنسان
ووجهته واحملطة اليت يستقر فيها عمله .ولقد أكدت السنة النبوية على معاين اإلخالص الواردة يف اآليات القرآنية الكثرية
يف هذا اجملال ،وعززت هذا املعىن مبا أصبح من املعلوم من الدين بالضرورة .فاْلهد الذي يبذله املسلم والعمل الذي يقوم
به ،واملال الذي ينفقه ،والوقت الذي يقضيه أثناء وجوده يف الفضاء االلكرتوين ينبغي أن يكون خالصا هلل سبحانه وتعاىل،
وابتغاء وجهه الكرمي وطلبا لألجر والثواب منه عزوجل مبا يعود على الفرد واجملتمع واإلنسانية كلها بالنفع ،والفائدة ،ومبا
اخلَطَّ ِ
اب َر ِض َي اللَّهُ َعنمهُ،
يسهم يف نشر دين اهلل يف األرض ،وتبليغ آياته للناس أمجعني .ففي حديث أمري املؤمنني ُع َمَر بم ِن م
ات وإَِّمنَا لِ ُكل ام ِر ٍٍ ما نَوى ،فَمن َكانَ ِ
ول :إَِّمنَا ماأل مَعم ُ ِ ِ
الََِ :سعت رس َ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَمي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ِّ م َ َ َ م م
ت ه مجَرتُهُ
ول اللَّه َ
«قَ َ م ُ َ ُ
ال بالنِّيَّ َ
َ
ِ ِ 3
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اجَر إلَميه»
إِ َىل اللَّه َوَر ُسوله ،فَ ِه مجَرتُهُ إِ َىل اللَّه َوَر ُسولهَ ،وَم من َكانَ م
ت ه مجَرتُهُ ل ُدنميَا يُصيبُ َها أَ ِو مامَرأَة يَمنك ُح َها ،فَ ِه مجَرتُهُ إ َىل َما َه َ
فهذا احلديث العظيم خطاب لكل مسلم بأن النية املتجذرة يف القلب واملستقرة يف النفس والصادرة بإرادة العبد وقصده
ه ي املعتربة ،فال جتد النفس مهربا بإظهار خالف ما تبطن ألن احلكم عند اهلل عزوجل بناء عليها ،وتكاد هذه القيمة
العظيمة من القيم اإلسالمية تكون احملرك لعمل اإلنسان واملنطلق له ،واملوجه للعمل ،وهي يف الوقت نفسه موجه عظيم
يأخذ العمل يف مسار يؤجر عليه اإلنسان بدال من أن يكون العمل جمرد عادة أو تقليد أو حماكاة ملا يقوم به اآلخرون.
ويف احلديث عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «إن اهلل ال ينظر إىل أجسادكم ،وال إىل
صوركم ،ولكن ينظر إىل قلوبكم» وأشار بأصابعه إىل صدره 4.قال السندي رمحه اهلل" :أي :فأصلحوا أعمالكم وقلوبكم
 ,وال جتعلوا مهتكم متعلقة بالبدن واملال  ,واملراد بالنظر وعدمه :أنه  -عز وجل  -ال يقبل املرء  ,وال يقربه حبسن الصورة
 ,وكثرة املال  ,وال يرده بضد ذلك  ,وإمنا يقبله حبسن العمل  ,وخلوص القلب  ,ويرده بضد ذلك" 5وإذا كان احلديث
هنا عن االتصال بالناس والتواصل معهم وبينهم بالقول والعمل ،فإن اإلسالم أكد على ضرورة اإلخالص وأمهية التخلق
به حىت يف اْلهاد يف سبيل اهلل ففي احلديث عن أيب موسى رضي اهلل عنه ،قال :جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،فقال الرجل :يقاتل للمغنم ،والرجل يقاتل للذكر ،والرجل يقاتل لريى مكانه ،فمن يف سبيل اهلل؟ قال« :من قاتل
لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل» 6فيؤكد هذا احلديث املعىن املتقدم يف العمل على تطهري النفس من حظوظ
الدنيا عند العمل.

3
ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَمي ِه َو َسلَّ َم ،برقم  ،1ص  ،6ط,1
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كمي َ
الو مح ِي إِ َىل َر ُسول اللَّه َ
ف َكا َن بَ مدءُ َ
 ,1422دار طوق النجاة ومسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،قوله صلى اهلل عليه وسلم إمنا األعمال بالنية رقم  ،1515/3 ،1907دار

احياء الرتاث العريب-بريوت.
 4مسلم,الصحيح,كتاب الرب والصلة ،باب حترمي ظلم املسلم وخذله,ج ,4ص,1968ح,2564دار احياء الرتاث العريب-بريوت ,ورواه ابن
ماجه يف سننه ,باب القناعة ,ج ,2ص ,1388ح,4143دار إحياء الكتب العربية ,والبيهقي يف اآلداب باب من قصر األمل وبادر العمل قبل
البلوغ  ,ج1و ص,329ح,816ط 1988 ,1م,مؤسسة الكتب الثقافية بريوت ,ويف األَساء الصفات ,باب ما جاء يف النظر  ,جج,2
ص ,435ح,1001ط1993 ,1م,مكتبة السوادي –جدة.

5السندي ،حاشية السندي على ابن ماجة.500/7 ،
6البخاري,اْلامع الصحيح ,باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ,ج,4ص,20ح,2810ط ,1422 ,1دار طوق النجاة ,ورواه

مسلم,باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ,ج,1512 ,3ح,1904وامحد يف املسند,حديث أبو موسى األشعري,32 ,
1614

Bbbb..

-2

قيم المحبة
ِ
ِ
ِ
جاء يف احلديث النبوي الشريف من أَنَ ٍ
ب
صلَّى اهللُ َعلَميه َو َسلَّ َم قَ َ
َح ُد ُك ممَ ،ح َّىت ُُ َّ
س َع ِن النِ ِّ
َّيب َ
ال« :الَ يُ مؤم ُن أ َ
ِأل ِ
ب لِنَ مف ِس ِه» ،7ولعل هذه من القيم اإلسالمية العظيمة ،الذي يسري املسلم وفقا هلا يف حياته كلها ،فيشيع احملبة
َخ ِيه َما ُُِ ُّ
بني أفراد اجملتمع ،ويتبادل معهم احملبة لكل خريُ ،ب هلم ما ُب لنفسه ،ويكره هلم ما يكره هلا ،فاملسلم بني الناس يف
اجملتمع االفرتاضي ُب هلم كل ما هو نافع مفيد ،ينشره بينهم ،ويشاركهم إياه ،وُذر من كل شر ،وجينب نفسه
واآلخرين كل ضرر أو سوء ،ويتعامل مع غريه باألخالق اليت ُب أن يتعاملوا معه هبا من السماحة والتسامح ،الصدق
َّ ِ
ين َآمنُوا َال يَ مس َخ مر قَ موٌم ِم من
واإلخالص والوفاء بالوعد ،والبعد عن السخرية وسيء القول أو الفعل ،قال تعاىل يَا أَيُّ َها الذ َ
قَوٍم َعسى أَ من ي ُكونُوا َخمي را ِممن هم وَال نِساء ِمن نِس ٍاء َعسى أَ من ي ُك َّن َخمي را ِممن ه َّن وَال تَلم ِمزوا أَنم ُفس ُكم وَال تَنَاب زوا بِ ماألَلم َق ِ
اب
َ م َ َُ
ُ
َ
َ
ً ُ َ
ً ُم َ َ ٌ م َ َ
م َ
ِ
ِ
ِ
بِمئ ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ُ
َّام
ت
ال
ن
ا
مي
اإل
ن
م
ؤ
ي
ال
"
النووي:
قال
)
ات
ر
احلج
11
(
ن
و
م
ال
ظ
ال
م
ه
ك
ئ
ل
و
أ
ف
ب
ت
ي
مل
ن
م
و
ان
مي
اإل
د
ع
ب
وق
س
ف
ل
ا
م
س
اال
َ ُ م ُ م َ َ َّ
ُ َ
س م ُ م ُ ُ ُ َ م َ م َ َ َ م َم َُ م َ َ َ ُ ُ
َ
ان َُصل لِمن َمل ي ُكن ِهب ِذهِ
ات و ماألَ مشي ِاء الممباح ِ
َخ ِيه ِمن الطَّاع ِ
ب ِأل ِ
الص َف ِة والممراد ُِ
اإلميَ ِ
َِّ
ِ
ات َويَ ُد ُّل َعلَمي ِه َما
ُ
ل
َص
أ
ف
م
ِّ
َّ
َ
َ َُ ُ
م ُُ َم مَ م َ
َ َ َ َ َُ َ
َوإال م ُ
ِ 8
ب ِأل ِ
جاء ِيف ِرواي ِة النَّسائِي ِيف ه َذا ا محل ِد ِ
اخلَمري)
َخ ِيه ِم َن م
يث َح َّىت ُُِ َّ
َ َ َ َ َ ِّ َ َ
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قيم النصح والتشاور
لقد َم ّن اهلل سبحانه وتعاىل على هذه األمة بأن جعل أمر الدين فيها وهلا قائما على النصح ،وهو من املعاين العظيمة اليت
تدل على اهتمام املسلم وعنايته ومراقبته عمله وقوله حني يتعلق هذا العمل بنفع اآلخرين ،وإرشادهم وتوجيههم،
اخل ِري ويأممرو َن بِالممعر ِ
ِ
ِ
وف َويَمن َه مو َن َع ِن
َ مُ
وتصحيح طريقة عملهم ومنهجه ،قال تعاىلَ { :ولمتَ ُكن من ُك مم أ َُّمةٌ يَ مد ُعو َن إ َىل مَم َ َ ُ ُ
ِ
ك هم المم مفلِحو َن} سورة ءال عمران . 104/وقال اهلل تعاىل }:فَبِما ر ْحم ٍة ِمن ِ
نت
نت ل َُه ْم َول َْو ُك َ
اهلل لِ َ
َ َ َ َ
الم ُمن َك ِر َوأ مُولَئ َ ُ ُ ُ ُ
ِ
ف َع ْن هم و ِ
ت فَ تَ وَّكل َعلَى ِ
ِ
ظ الْ َقل ِ
اهلل
فَظًّا غَلِي َ
ْب الَنْ َفضُّواْ ِم ْن َح ْولِ َ
ك فَا ْع ُ ُ ْ َ ْ
استَ غْف ْر ل َُه ْم َو َشا ِو ْرُه ْم في األ َْم ِر فَإ َذا َع َزْم َ َ ْ
ِ
ين {ءال عمران  ،159وجاء يف احلديث عن متيم الداري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
إِ َّن اهللَ يُ ِح ُّ
ب ال ُْمتَ َوِّكل َ
«الدين النصيحة» قلنا :ملن؟ قال« :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم» ،9وعن جرير بن عبد اهلل ،قال:
10
«بايعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على إقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،والنصح لكل مسلم»
,368ح,19596ط2001 ,1م,مؤسسة الرسالة ,والبيهقي يف السنن الكربى ,باب بيان النية اليت يقاتل عليها .ج ,9ص ,282ح,18544
ط3,2003م,دار الكتب العلمية-بريوت.
 7البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب من اإلميان أن ُب ألخيه ما ُب لنفسه ،برقم ،12/1 ،13مسلم ،صحيح مسلم ،اإلميان،
باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن ُب إلخيه ،برقم .67/1 ،45
 8النووي ،حميي الدين ُىي بن شرف النووي ،شرح النووي على صحيح مسلم ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1392 ،ه .16/2 ،

 9مسلم ,اْلامع الصحيح,باب بيان أن الدين النصيحة ,ج ,1ص ,74ح, 55ورواه أبو داوود يف سننه ,باب يف النصيحة  ,ج ,4ص,286
ح ,4944املكتبة العصرية صيدا-بريوت,ورواه الرتمذي ,باب ما جاء يف النصيحة ,ج ,3ص,388ح,1926والنسائي يف السنن الكربى ,ج,7
ص ,188ح,7772والطرباين يف املعجم األوسط,ج ,2ص ,42ح ,1184ويف الكبري ,ج,2ص ,52ح1260
10

البخاري,اْلامع الصحيح,باب الدين النصيحة,ج,1ص,21ح,57ورواه مسلم,باب بيان أن الدين النصيحة,ج ,1ص,75ح,56وأمحد يف

املسند,ج,31ص,529ح,19191والرتمذي,باب ما جاء يف النصيحة,ج,3ص ,388ح1998 ,1925م,دار الغرب االسالمي-
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ويف احلديث عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إذا كان أمراؤكم خياركم ،وأغنياؤكم َسحاءكم،
وأموركم شورى بينكم فظهر األرض خري لكم من بطنها ،وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم خبالءكم ،وأموركم إىل
11
نسائكم فبطن األرض خري لكم من ظهرها.

قيم البر والتواصل

يعزز اإلسالم قيم الرب والتواصل بني أبنائه ،حيث يبدأ ذلك برب الوالدين وصلة األرحام ،ويشجع اإلسالم على ذلك ملا فيه
من إشاعة اخلري واحملبة والصلة والتعاون والتضامن والتكافل ،حيث تتقوى بذلك الصالت االجتماعية وتصبح أكثر قوة
ومتاسكا ،وُصل املسلم على األجر والثواب من اهلل ،باإلضافة إىل الرتغيب بذلك لتحصيل الربكة يف العمر والرزق،
ولعل هذه القيم إن كانت مطلوبة من املسلم يف اجملتمعات احلقيقية ،فهي كذلك يف اجملتمعات االفرتاضية حيث يسهل
{وتَ َع َاونُوام َعلَى الم ِّرب َوالتَّ مق َوى َوالَ
التواصل ويكثر ويغدو أكثر لزوما على الفرد ،ومن الشواهد على هذه املعاين قوله تعاىل َ :
اب}سورة املائدة .2/قال اهلل تعاىل { :والَّ ِذ ِ
يد المعِ َق ِ
تَ َع َاونُوام َعلَى ا ِإل مِمث َوالم ُع مد َو ِان َواتَّ ُقوام اللّهَ إِ َّن اللّهَ َش ِد ُ
ين يَصلُو َن َما أ ََمَر اللّهُ
َ َ
ِِ
ال َعلَى ُحبِّ ِه َذ ِوي الم ُق مرََب َوالميَتَ َامى }البقرة 177ويقول سبحانه {إِ َّن
وص َل }الرعد 21وقال اهلل تعاىل َ {:وآتَى الم َم َ
به أَن يُ َ
اللّه يأممر بِالمع مد ِل وا ِإلحس ِ
ان َوإِيتَاء ِذي الم ُق مرََب }النحل ،90 :ويف احلديث عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،قال :قال
َ َ ُُ َ َ م َ
رسول اهلل عليه السالم« :ليس الواصل باملكافئ ،ولكن الواصل من إذا قطعت رمحه وصلها» 12وعن عبد الرمحن بن
عوف ،أنه َسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :قال اهلل تبارك وتعاىل :أنا اهلل ،وأنا الرمحن ،خلقت الرحم وشققت
13
ط لَهُ ِىف ِرمزقِ ِه أ مَو
هلا من اَسي ،فمن وصلها وصلته ،ومن قطعها بتته» وعن أَنَس ،قَ َ
(م من َسَّرهُ أَ من يُمب َس َ
ال عليه َّ
السالمَ :
ي نمسأَ لَه ِىف أَثَِرهِ ،فَلمي ِ
ص مل َرِمحَهُ) 14ونقل ابن بطال عن ابن املهلب أن لذلك معنيني "فقيل معىن البسط ىف رزقه هو الربكة؛
ُ َ ُ
َ
ألن صلته أقاربه صدقة ،والصدقة تُريب املال وتزيد فيه ،فينمو هبا ويزكو .ومعىن قوله( :وينسأ ىف أثره) أى :يبقى ذكره
مذكورا على األلسنة ،فكأنه مل ميت ،والقول الثاىن :أنه جيوز أن يكتب ىف بطن أمه أنه إن وصل
الطيب وثناؤه اْلميل
ً
15
رمحه فإن رزقه وأجله كذا ،وإن مل يصل رمحه فكذا "...زهنا نالحظ أن الفضاء االلكرتوين الذي يتيح لإلنسان فرصة
بريوت,والنسائي يف السنن الكربى,باب البيعة على الصلوات اخلمس ,ج ,1ص ,203ح,317ط2001 ,1م,مؤسسة الرسالة,وابن حبان يف
صحيحه,باب ذكر البيان بأن النصح كل مسلم يف البيعة ,ج ,10ص,412ح,4546ط ,1988 ,1مؤسسة الرسالة.
 11الرتمذي ,السنن,ج,4ص ,99ح ,2266ويف ج,4ص ,530ح2266ووقال عنه :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث صاحل املري،
وصاحل املري يف حديثه غرائب ينفرد هبا ال يتابع عليها ،وهو رجل صاحل.
 12البخاري ,اْلامع الصحيح,ج ,8ص ,6ح,5991ورواه أمحد بن حنبل يف املسند,ج,11ص,394ح,6785وأبو داوود ,باب يف صلة
الرحم ,ج ,2ص,133ح,1697والرتمذي,باب ما جاء يف صلة الرحم,ج ,3ص,380ح,1908والبيهقي يف السنن الكربى ,ج ,7ص,42ح
.13219

 13أمحد بن حنبل ,املسند,ج,3ص,216ح, 1686وقال عنه شعيب األرنؤوط :صحيح لغريه ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب الرداد -وهو
الذي روى عنه أبو سلمة هذا احلديث -فإنه مل يوثقه غري ابن حبان ،لكنه توبع,والرتمذي,باب ماء جاء يف قطيعة الرحم,ج,3
ص,379ح,1907وقال عنه حديث صحيح ,واحلاكم يف املستدرك ,ج ,4ص,174ح,7269وقال عنه صحيح ,والبيهقي يف السنن الكربى,
باب الرجل يقسم صدقته على قرابته,ج,4ص, 71ح,13216وصححه األلباين يف صحيح اْلامع الصغري  795/2رقم احلديث ,4314
"احلديث صحيح"

14البخاري ،اْلامع الصحيح ،كتاب األدب ،باب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم ( . )5985مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة،
باب :صلة الرحم وحترمي قطيعتها ( . )6470ورواه الرتمذي ،سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف تعليم النسب ()1979
15ابن بطال ،شرح صحيح البخارى البن بطال ،مكتبة الرشد – السعودية.207-206/6 ،2003 ،
1616
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صلة الرحم ودوام هذه الصلة يُهديه الربكة يف الرزق ثوابا على ذلك ،وإذا جاء أجل اإلنسان بقي أثر تواصله بني الناس
الذي يذكرهم به ،ويؤجر عليه إذا كان يف أبواب اخلري اليت شجع الناس عليها ،فأثره ٍ
باق وثوابه مستمر كأنه حي.وذلك ملا
يف فعله هذا من إدامة الصلة واخللطة مع املسلمني لعل من املالحظ يف هذا اخللق أن احلديث النبوي ركز على ربط
التواصل بالناس بابتغاء األجر ،بل وحصره فيمن يكون هدفة الصلة ال املكافأة أو املعاملة باملثل ،وهذا األمر اشد صلة بني
اإلنسان ورمحه وينسحب على التواصل بني املسلمني فيما بينهم وبني املسلمني وغريهم ،وفيه إخالص العمل وحتديد
اهلدف واملقص د والتأكيد على أن تقييم عمل املسلم إمنا يكون مبقدار سعيه إلصالح آخرته وإعمارها ،وعن عن عمرو بن
عبسة ،قال :أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أول ما بعث وهو مبكة وهو حينئذ مستخف فقلت :ما أنت؟ قال:
«أنا نيب» قلت :وما النيب؟ قال« :رسول اهلل» قلت :مبا أرسلك؟ قال« :بأن يعبد اهلل وتكسر األوثان وتوصل األرحام

بالرب والصلة16وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :خلق اهلل اخللق ،فلما فرغ منه قامت
الرحم ،فأخذت حبقو الرمحن ،فقال له :مه ،قالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة ،قال :أال ترضني أن أصل من
وصلك ،وأقطع من قطعك ،قالت :بلى يا رب ،قال :فذاك " قال أبو هريرة " :اقرءوا إن شئتم{ :فهل عسيتم إن توليتم
أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم} 17وعن أيب كبشة األمناري ،أنه َسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،يقول" :
إين أحدثكم حديثا فاحفظوه إمنا هي أهل الدن يا أربعة نفر :عبد رزقه اهلل فيها ماال وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه
18
ِ
ال رس ُ ِ
الزَما ُن ،فَتَ ُكو َن
رمحهَ "...ع من أَِيب ُهَريم َرةَ ،قَ َ
ب َّ
وم َّ
الس َ
اعةُ َح َّىت يَتَ َق َار َ
صلَّى اهللُ َعلَميه َو َسلَّ َمَ " :ال تَ ُق ُ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
الس َع َف ِة
َّهُر َكا مْلُ ُم َع ِةَ ،وتَ ُكو َن م
احِ َرت ِاق َّ
اع ِةَ ،وتَ ُكو َن َّ
اْلُ ُم َعةُ َكالميَ موِمَ ،ويَ ُكو َن الميَ موُم َك َّ
َّ
الس َ
الس َ
َّه ِرَ ،ويَ ُكو َن الش م
السنَةُ َكالش م
اعةُ َك م
19
وصةُ "
م
اخلُ َ
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قيم المسؤولية والتكليف
ينسحب على وجود املسلم يف الفضاء االلكرتوين وقوعه حتت املسؤولية أو التكليف والذي يرتتب عليه احلساب من اهلل
عزوجل وهنا تظهر أمهية املبدأ اإلسالمي العظيم الذي يؤكد مسؤولية الفرد املسلم عما يقول ويفعل ،يقول اهلل عزوجل (إِ َّن
ظ ِم ْن قَ ْو ٍل إِال لَ َديْ ِه
{ما يَل ِْف ُ
َّ
اد ُك ُّل أ ُْولَئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْسئُوالً) [اإلسراء ،]36 :يقول اهلل عزوجل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الُ « :كلُّ ُك مم
صلَّى اهللُ َعلَميه َو َسلَّ َم قَ َ
يب َعتي ٌد} [ق ،]18 :ويف احلديث َع من َعمبد اللَّه َرض َي اللَّهُ َعمنهُ :أ ََّن َر ُس َ
َرق ٌ
ول اللَّه َ
ول َع من َر ِعيَّتِ ِه ،فَاأل َِمريُ الَّ ِذي َعلَى الن ِ
ول َعنم ُه مم،
الر ُج ُل َر ٍاع َعلَى أ مَه ِل بَيمتِ ِه َوُه َو َم مسئُ ٌ
َّاس َر ٍاع َوُه َو َم مسئُ ٌ
َر ٍاع فَ َم مسئُ ٌ
ول َعنم ُه ممَ ،و َّ

 16احلاكم ,املستدرك على الصحيحن,كتاب الرب والصلة ,ج ,4ص ,163ح,7240وقال عنه :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه,ورواه
أمحد يف املسند ,ج ,28ص ,231ح  ,17016والطرباين يف مسند الشاميني ,ج ,2ص ,30ح863

 17البخاري ,الصحيح,باب وتقطعوا أرحامكم ,ج ,6ص ,134ح ,4830ورواه مسلم ,باب صلة الرحم ,ج ,4ص,1980
ح,2554والنسائي يف السنن الكربى ,ج ,10ص ,259ح ,11433وابن حبان يف صحيحه ,باب ذكر تعوذ الرحم بالباري ,ج ,2ص,184
ح441

 18الرتمذي ,باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ,ج ,4ص , 563وقال عنه حديث حسن صحيح ,والطرباين يف املعجم الكبري ,ج,22
ص,345ح,868وأمحد يف املسند ,ج ,29ص ,561ح ,18031وقال عنه:حديث حسن.
19أمحد ،املسند 550/16
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ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ول َعمنهُ ،أَالَ فَ ُكلُّ ُك مم َر ٍاع
العبم ُد َر ٍاع َعلَى َم ِال َسيِّ ِد ِه َوُه َو َم مسئُ ٌ
َواملَمرأَةُ َراعيَةٌ َعلَى بَميت بَ معل َها َوَولَده َوه َي َم مسئُولَةٌ َعمن ُه ممَ ،و َ
ِ ِ ِ 20
ول َع من َرعيَّته»
َوُكلُّ ُك مم َم مسئُ ٌ
ويف احلديث عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه،
21
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذين جاره ،من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت»
وعن أيب برزة األسلمي رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :ال تزول قدما عبد يوم القيامة ،حىت
22
يسأل عن عمره فيما أفناه ،وعن علمه ما فعل به ،وعن ماله من أين اكتسبه ،وفيما أنفقه ،وعن جسمه ،فيما أباله»
-6

الرعاية والنظر في مصالح اآلخرين واالهتمام بها
وهذا األمر تشرتك فيه فئات اجملتمع كلها ابتداء من املؤسسات احلكومية القائمة على مصاحل العباد واملؤسسات اليت تدير
أركان الفضاء االلكرتوين واألسرة متمثلة باآلباء واألمهات انتهاء بنا إىل الفرد ووجوب استشعاره للرعاية والنظر يف مصاحل
ٍ
اآلخرين .قال اهلل تعاىل { :الَّ خي ر ِيف َكثِ ٍري ِّمن َّمجنواهم إِالَّ من أَمر بِ ٍ
ني الن ِ
َّاس َوَمن يَ مف َع مل
صالَ ٍح بَ م َ
ص َدقَة أ مَو َم معُروف أ مَو إِ م
َ ُ م َ م ََ َ
َمَ
ِ
ف نُ مؤتِ ِ
ك اب ت غَاء مرض ِ
َجراً َع ِظيماً }النساء ، 114ولعل األصل يف هذه القيمة من القيم اإلسالمية
أ
يه
ات اللّ ِه فَ َس مو َ
َذل َ مَ َ م َ
م
ول اهللِ صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم " :مثَل المم مؤِمنِني ِيف تَوا ِّد ِهم ،وتَرا ُِ
العظيمة احلديث ع ِن النُّعم ِ
مح ِه مم،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ان بم ِن بَ ِش ٍري ،قَ َ
َ مَ
َ ُ َم ََ َ َ ُ ُ َ َ م ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
الس َه ِر َوا محلُ َّمى" 23ويف احلديث عن جابر قال :قال
ب
د
س
اْل
ر
ائ
س
ه
ل
ى
اع
د
ت
و
ض
ع
ه
ن
م
ى
ك
ت
ش
ا
َّ
َوتَ َعاطُفه مم َمثَ ُل ا مْلَ َسد إ َذا م َ َ م ُ ُ م ٌ َ َ َ َ ُ َ ُ مَ َ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « :املؤمن يألف ويؤلف ،وال خري فيمن ال يألف ،وال يؤلف ،وخري الناس أنفعهم
للناس» ،24ويف احلديث عن ابن عمر أن رجال جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم  ,فقال :يا رسول اهلل  ,أي الناس
 20البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العتق ،باب كراهية التطاول على الرقيق ،2554 ،ومسلم ،صحيح مسلم ،اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام
العادل وعقوبة اْلائر رقم .1829
 21البخاري,اْلامع الصحيح,باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر,ج,8ص,11ح,6018ورواه مسلم ,باب احلث على إكرام اْلار
والضيف,ج ,1ص,68ح,47ومالك يف املوطأ,جامع ما جاء يف الطعام والشراب,ج,5ص ,1360ح,3434ط2004 ,1م ,مؤسسة زايد بن
سلطان-اإلمارات,وأمحد يف املسند,ج,13ص,64ح,7626وأبو داوود,باب ما جاء يف الضيافة,ج ,3ص ,342ح,3748الرتمذي ,باب ما
جاء يف الضيافة,ج ,3ص,411ح.1967
 22الدارمي ,السنن ,باب من كره الشهرة واملعرفة  ,ج ,1ص ,452ح,554ط2000 ,1م ,دار املغين-السعودية وقال عنه حسني سليم أسد :
إسناده حسن من أجل أيب بكر بن عياش واحلديث صحيح,ورواه الرتمذي,باب يف القيامة,ج ,4ص ,190ح,2417وقال عنه حديث حسن
صحيح ,والطرباين يف األوسط,ج ,2ص,348ح,2191ويف املعجم الكبري,ج,11ص,102ح"., 11177احلديث حسن"
 23مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ،برقم  ،2586ويف رواية عن النعمان بن بشري
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إمنا مثل املسلمني يف تواصلهم وترامحهم والذي جعل اهلل بينهم كمثل اْلسد إذا وجع بعضه وجع كله
بالسهر واحلمى  ،مسند الشهاب ،أبو عبد اهلل حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي املصري ،مؤسسة الرسالة – بريوت،
 .284-283/2 ،1986ابن عساكر ،معجم الشيوخ ،دار البشائر – دمشق.2000 ،
24الطرباين ,املعجم األوسط,ج ,6ص ,58ح, 5787وقال عنه :مل يرو هذا احلديث عن ابن جريج إال عبد امللك بن أيب كرمية ،تفرد به علي بن
هبرام ,و قال عنه شعيب األرنؤوط  :إسناده حسن.وقال اهليثمي يف جممع الزوائد :274/10فيه علي بن هبرام ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات.
وحسنه األلباين يف صحيح اْلامع ,1131/2رقم احلديث  ,6662وقال عنه "حسن" الصحيحة .426
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أحب إىل اهلل؟ وأي األعمال أحب إىل اهلل؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :أحب الناس إىل اهلل تعاىل أنفعهم
للناس ،وأحب األعمال إىل اهلل تعاىل سرور تدخله على مسلم ،أو تكشف عنه كربة ،أو تقضي عنه دينا ،أو تطرد عنه
جوعا ،وألن أمشي مع أخي يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد  -يعين مسجد املدينة شهرا  -ومن
كف غضبه سرت اهلل عورته ،ومن كظم غيظه ،ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل اهلل قلبه رجاء يوم القيامة ،ومن مشى مع
25
أخيه يف حاجة حىت يتهيأ له أثبت اهلل قدمه يوم تزول األقدام»
-5عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إن هلل عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس ،آىل على
26
نفسه أن ال يعذهبم بالنار ،فإذا كان يوم القيامة خلوا مع اهلل عز وجل ُدثهم وُدثونه ،والناس يف احلساب»
قيم التيسير وعدم التعسير

{وَما
وصف اهلل سبحانه وتعاىل إرساله حممدا برسالة اإلسالم بالرمحة ،فإرساله إرسال رمحة للعاملني ،قال اهلل تعاىل َ :
ِ
ني }األنبياء ، 107وبني لنا سبحانه أن اإلسالم دين قائم على اليسر ال العسر واملشقة ،قال اهلل
أ مَر َسلمنَ َ
اك إَِّال َر ممحَةً لِّلم َعالَم َ
يد بِ ُك ُم الم ُع مسَر}البقرة 185ويف احلديث عن سعيد بن أيب بردة ،عن أبيه ،عن جده،
يد اللّهُ بِ ُك ُم الميُ مسَر َوالَ يُِر ُ
تعاىل  { :يُِر ُ
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بعث معاذا وأبا موسى إىل اليمن قال« :يسرا وال تعسرا ،وبشرا وال تنفرا ،وتطاوعا وال
ختتلفا» 27ويف احلديث عن أيب هريرة ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :إن الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال
28
غلبه ،فسددوا وقاربوا ،وأبشروا ،واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدْلة»

قيم االقتصاد واالبتعاد عن التبذير واالسراف

{والَ تُبَ ِّذ مر تَ مب ِذيراً }اإلسراء ،26وقال عزوجل { ُكلُوام ِمن
هنى اهلل سبحانه وتعاىل عن التبذير واإلسراف فقال اهلل تعاىل َ :
ِ
ِ
ب الم ُم مس ِرفني}األنعام 141وقال سبحانه َ َّ
ص ِادهِ َوالَ تُ مس ِرفُوام إِنَّهُ الَ ُُِ ُّ
ين إِ َذا أَن َف ُقوا َملم
ََثَِرهِ إِ َذا أَمَثََر َوآتُوام َحقَّهُ يَ موَم َح َ
{والذ َ
ِ
يس ِرفُوا وَمل ي مقت روا وَكا َن ب ِ
ني
ك قَ َواماً }الفرقان 67ومنه قوله {وُكلُوام َوا مشَربُوام َوالَ تُ مس ِرفُوام إِنَّهُ الَ ُُِ ُّ
ني ذَل َ
ب الم ُم مس ِرف َ
ُ م َ م َ ُُ َ َ م َ
}األعراف 31وجاء يف احلديث عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 25الطرباين,املعجم الكبري ,ج ,12ص ,453ح, 13646وقال عنه :مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال سكني بن سراج ،تفرد به عبد
الرمحن بن قيس,ويف األوسط,ج,6ص ,139ح , 6026والشجري يف ترتيب األمايل,فضل قضاء حوائج املسلمني ,ج,2
ص,245ح,2298ط1,2001م,دار الكتب العلمية-بريوت " .احلديث حسن"
26

متام الرازي ,فواتد متام ,ج ,2ص ,219ح,1575ط ,1412 ,1مكتبة الرشد-الرياض ,ورواه الطرباين يف األوسط ,ج ,5ص,228ح

,5162وقال عنه ابو سليمان الدوسري :إسناده واه/الروض البسام برتتيب ختريج فوائد متام ,باب قضاء احلوائج,ج ,4ص.64
 27البخاري,اْلامع الصحيح ,باب ما يكره من التنازع واالختالف,ج ,4ص ,65ح,3038ورواه مسلم ,باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري,
ج ,3ص ,1359ح,1733وأمحد يف مسنده ,ج ,32ص ,518ح,19741والبيهقي يف السنن الكربى ,كتاب آداب القاضي ,ج,10
ص,147ح,20150وابن أيب شيبة يف مصنفه,باب يف األخذ بالرخص ,ج ,5ص ,318ح26481
 28البخاري,الصحيح ,باب الدين يسر ,ج ,1ص ,16ح,39ورواه النسائي يف السنن ,باب الدي يسر,ج ,8ص,121ح,5034وابن حبان
يف صحيحه ,ج ,2ص,63ح.351
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«كلوا وتصدقوا والبسوا يف غري إسراف وال خميلة» 29ويف احلديث كتب معاوية إىل املغرية بن شعبة :أن اكتب إيل بشيء
َسعته من النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فكتب إليهَ :سعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول " :إن اهلل كره لكم ثالثا :قيل
وقال ،وإضاعة املال ،وكثرة السؤال " 30وعن ابن مسعود ،قال :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم «يتخولنا باملوعظة يف
31
األيام ،كراهة السآمة علينا»
-9

الدعوة إلى اهلل وتبليغ العلم والسؤال عنه
قال اهلل تعاىل { :إِ َّن الَّ ِذين يكمتمو َن ما أَنزلمنَا ِمن المب يِّنَ ِ
َّاس ِيف المكِتَ ِ
ات َوا مهلَُدى ِمن بَ مع ِد َما بَيَّنَّاهُ لِلن ِ
ك
اب أُولَئِ َ
َ َ ُُ َ َ َ َ
ِ
يَ َلعنُ ُهم اللّهُ َويَلم َعنُ ُهم َّ
ك َوإِن َّملم تَ مف َع مل
الر ُس ُ
الال ِعنُو َن }البقرة 159وقال اهلل تعاىل { :يَا أَيُّ َها َّ
ك من َّربِّ َ
ول بَلِّ مغ َما أُن ِزَل إِلَمي َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َس ُن
ت ر َسالَتَهُ َواللّهُ يَ معص ُم َ
فَ َما بَلَّغم َ
{وَم من أ م
ين }املائدة 67وقال اهلل تعاىل َ :
ك م َن النَّاس إ َّن اللّهَ الَ يَ مهدي الم َق موَم الم َكافر َ
قَوالً ِّممَّن دعا إِ َىل اللَّ ِه وع ِمل ص ِ
ِ
ِِ
ني }فصلت 33ففي احلديث عن أيب بكرة عن النيب صلى اهلل
احلاً َوقَ َ
ََ
ال إِن َِّين م َن الم ُم مسلم َ
ََ َ َ
م
32
عليه وسلم قال" :ليبلغ الشاهد الغائب ،فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه"
ويف احلديث عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال " :من سئل عن علم يعلمه فكتمه ،أْلم يوم القيامة
بلجام من نار" 33وعن أيب هريرة ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال« :من دعا إىل هدى ،كان له من األجر مثل
أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ،ومن دعا إىل ضاللة ،كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ،ال ينقص
ذلك من آثامهم شيئا» 34وعن أيب سعيد قال َ :سعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :من رأى منكم منكرا

29

النسائي ,السنن الكربى,باب االختيال يف الصدقة ,ج ,3ص ,62ح,2351وأمحد يف املسند ,ج ,11ص,249ح ,6695وقال عنه :

إسناده حسن ,واحلاكم يف املستدرك ,ج ,4ص ,150ح ,7188وقال عنه  :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه,وابن أيب شيبة يف املصنف ,باب من
قال البس ما شئت ,ج ,5ص ,171ح 24877وأخرجه البخاري معلقا.
 30البخاري ,اْلامع الصحيح ,باب ما ينهى عن إضاعة املال,ج ,3ص ,120ح ,2408ورواه مسلم ,باب ما ينهى عن كثرة املسائل ,ج,3
ص,1340ح  ,1715أمحد بن حنبل يف مسنده ,ج ,30ص ,79ح ,18147والدارمي يف سننه ,ج,3ص ,1810ح ,2793والنسائي
يف السنن الكربى  ,ج ,10ص,382ح .11784
 31البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا ،برقم .68

 32البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم« :رب مبلغ أوعى من سامع ،برقم 67
 33أمحد بن حنبل ,املسند  ,ج ,16ص,264ح,10419وقال عنه  :إسناده صحيح ورجاله ثقات ,وابن ماجه يف سننه ,باب من سئل عن
علم فكتمه ,ج ,1ص,96ح ,266وأبو داوود يف سننه ,باب كراهية منع العلم,ج ,3ص,231ح ,3658والرتمذي ,باب ما جاء يف كتمان
العلم ,ج, 4ص ,326ح , 2649وقال عنه حديث حسن,وابن حبان يف صحيحه,ذكر إجياب العقوبة يف القيامة على الكامت ,ج ,1ص,297
ح,95واحلاكم يف املستدرك ,ج ,1ص ,181ح, 344وقال صحيح ىل شرط الشيخني ومل خيرجاه,وحكم األلباين عليه بأنه حسن صحيح.

 34مسلم ,اْلامع الصحيح ,باب من سن سنة حسنة ,ج ,4ص ,2060ح,2674وأمحد يف املسند ,ج ,15ص ,83ح,9160وابن
ماجه,باب من سنة سنة حسنة ,ج,1ص ,75ح ,206وأبو داوود يف سننه ,باب لزوم السنة  ,ج ,4ص ,201ح,4609والرتمذي ,باب ما
جاء فيمن دعا اىل هدى ,ج ,4ص ,340ح.2674
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فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان» 35ومن ذلك التحلي باألخالق
اإلسالمية الفاضلة ،والتخلي عن كل ما هو مذموم واالبتعاد عنه ،والصدق يف املقال ،واألمانة مع الناس ،والتحري يف
ِ
ال رس ُ ِ
ات مِ
اإلنم َسا ُن انم َقطَ َع َع َملُهُ إَِّال ِم من ثََالثَِة
األخبار والنقل .و َع من أَِيب ُهَريم َرَة قَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَميه َو َسلَّ َم ( :إِ َذا َم َ
ول اللَّه َ
ال :قَ َ َ ُ
36
ٍ
ِِ
أَ مشياءِ :من ٍ ٍ ِ
صالِ ٍح يَ مد ُعو لَهُ )
ص َدقَة َجا ِريَة أ مَو علم ٍم يُنمتَ َف ُع به بَ مع َدهُ أ مَو َولَد َ
ََ م َ
المبحث الثالث :وسائل اإلفادة من الفضاء االلكتروني والمجتمعات االفتراضية في تعزيز القيم ونماء الفرد

والمجتمع

إن تعرض املسلم للحجم اهلائل من املعلومات املتوفرة على اإلنرتنت يفرض أنواعا من التحديات املعاصرة اليت ال بد لنا
من االنتباه إىل وجودها وشيوعها وانتشارها ،احلال الذي يلزمنا بالنظر فيها واقرتاح وسائل علمية عملية ملواجهتها على
املستويات الفردية واألسرية واجملتمعية كلها ،وجتاوز التحديات املعاصرة يف جمال القيم اإلسالمية يف الفضاء
االلكرتوين،ووسائل تفعيل وتعزيز هذه القيم يف اجملتمعات حمل الدراسة لتجنب أثر غياهبا على أفراد هذه اجملتمعات ،وعلى
اجملتمع اإلسالمي مبكوناته كلها من أفراد وجمتمعات وأسر ،وتعرض الدراسة ملا ينبغي أن تلعبه اجملتمعات االفرتاضية من
درو إجيايب يف بناء اجملتمع والفكر اإلسالمي املعاصر ،والدعوة لتوظيف وتعزيز إسهامات الوسائل التكنولوجية احلديثة يف
خدمة اجملتمعات واإلنسان وتعزيز القيم اإلجيابية املستمدة من السنة النبوية.
ولعل النظرة الواقعية للفضاء االلكرتوين حتتم علينا القول بأن هذا اجملتمع الذي صرنا جزءا منه ما هو إال نتيجة للتطور
والتقدم والعلم والبحث ،فقد جاء خلري اإلنسان ،ولنفعه ،ولتحقيق مصاحل بشرية ،شأنه يف ذلك شأن أي اخرتاع أو وافد
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جديد للمجتمعات املسلمة ،فهو جيمع بني الكثري نت اإلجيابيات ويف الوقت نفسه ال ينكر أي منا أن هذا اجملتمع فيه
الكثري من املخاطر ،واحملاذير ،وتسجل عليه بعض السلبيات ،ويف ذلك كله جمموعة من التحديات اليت ينبغي للمسلم
خوضها والتعامل معها والعمل على معاْلتها .وسينحصر النقاش يف هذا املبحث لعرض بعض التحديات والقيم الغائبة يف
الفضاء االلكرتوين
االستقالل بإنشاء عناصر الفضاء االلكرتوين وإدارة شؤونه ،واالعتماد على الذات يف ذلك ،ولعل هذا راجع إىل أن بدابة
انتشار الفضاءات االلكرتونية مل تكن من اجملتمعات املسلمة ،فتم استريادها مبا فيها ،األمر الذي جيعل استكشافها ومعرفة
تفاصيلها وخصائصها ،والتدرب والتدريب على التعامل معها يف كل جوانبها ،واحلذر من املميزات واخلصائص غري
املرغوب هبا ،ولعل يف هذا نداء للعاملني يف هذا اجملال يف اجملتمعات املسلمة لتكييف هذه الفضاءات مبا بتناسب ويتوافق
مع القيم اإلسالمية ،ولعل احلاجة ماسة لوجود املستشارين لشركات الربجمة واحلوسبة ممن يتعاملون مع اجملتمعات املسلمة
وقيمها ليقدموا املشورة والنصيحةحول التكييف املناسب للفضاء االلكرتوين االفرتاضي .ومن املقرتحات يف ذلك ضرورة
التدرج يف استرياد التكنولوجيا والتعليم والتدريب عليها ،مع السرعة يف التعامل معها واتقاهنا ،والعمل على نشر الوعي
بأركان هذا الفضاء وعناصره املختلفة .ولعل هذه النقطة يف هذا البحث تلقي الضوء على أمهية إنشاء فضاءات افرتاضية
35مسلم ,اْلامع الصحيح,باب بيان كون النهي عن املنكر ,ج ,1ص ,69ح,49وامحد يف املسند ,ج ,18ص ,43ح,11460وابن ماجه,
باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ,ج ,2ص ,1330ح,4013وابن حبان يف صحيحه ,ذكر اخلرب املدحض ,ج ,1ص ,541ح.307
36مسلم ،صحيح مسلم  ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته.1255/1631،3 ،
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منضبطة بالضوابط القيمية اإلسالمية ،ويكون ذلك بتفريغ املواقع ووسائل التواصل مما ال يتوافق مع القيم اإلسالمية من
حيث التصميم واخلصائص ،وحتلي املسلم بالقيم اإلسالمية ومراعاهتا عند وجوده يف هذه الفضاءات.
بيان قيمة الوقت عند املسلم واحلث على استغالله يف كل ما هو نافع ومفيد ،فالفضاء االلكرتوين واسع وكبري ،وأطرافه
مرتامية وعوامل اْلذب فيه كثرية جدا ،األمر الذي يتطلب من املسلم االنتباه للوقت الذي قد يقضيه يف هذا الفضاء،
ونوعية املواد اليت يتعامل معها ،والفائدة املتحصلة من ذلك ،فالوقت هو احلياة ،واإلنسان مسؤول عن كل حلظة من
عمره ،وخماطب بأن يقضي هذا الوقت مبا هو مفيد واستثماره لنفعه ونفع غريه ،لذلك ال بد من مراعاة الوقت واحرتامه
وتقدير قيمته وهلذا قال النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم :يف احلديث الذي يرويه َعنه ابم ِن َعبَّ ٍ
ال:
اس َر ِض َي اللَّهُ َعمن ُه َما قَ َ
ول اللَّ ِه صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم " :نِعمتَ ِ
ان َمغمبُو ٌن فِي ِه َما َكثِريٌ ِم َن الن ِ
الص َّحةُ َوالم َفَراغُ" ، 37فلعل املسلم يتذكر أن
ال َر ُس ُ
قَ َ
َّاسِّ :
َ
ُ َ م َ َ َ مَ
هذا الوقت الذي يقضيه يف اجملتمعات االفرتاضية جزء من عمره وسيسأل عنه يوم القيامة فال بد له من استغالله مبا هو
نافع ،وضبط مدة وجوده يف هذه املواقع حبيث ال تؤثر على أدائه واجباته وأعماله الدينية والدنيوية ،واحلرص على نفع
اآلخرين من خالل هذا احلضور.
البعد عن الرياء والسمعة والكرب والغيبة والنميمة والسخرية من الناس ،فلعل الفضاء االلكرتوين الواسع فتح بابا واسعا لنشر
القول وصور الفعل والعمل ال بل وقد يكون ذلك بالتسجيل الصويت أو املرئي بالفيديو ،فكل ذلك ُتاج إىل اإلخالص
وأن خيلو من الرياء ،وطلب السمعة والثناء ،وخماطبة الناس تكربا عليهم ،ألن فيمن يطلعون على هذه املقاالت واألفعال
من ال ميلك ما ميكنه من حتصيلها إذا كانت من أمور الدنيا فيحزنه حاله وعدم قدرته هلى متلك بعض ما يرى أو
يشاهد .وهذه القيم اإلسالمية العظيمة من شأهنا أن تزرع احملبة يف قلوب الناس ،وتعمل على التقريب بينهم ،وتنزع احلسد
واحلقد والغل من نفوسهم ،وتنشر السالم والتكافل والتضامن بني الناس.
بيان أمهية التشاركية واملشاركة والعطاء والنماء ،لعل من أهم اْلوانب اإلجيابية للعامل االفرتاضي بعد سرعة التواصل وامتداده
الواسع إمكانية التشارك بني أفراد هذا اجملتمع يف عرض األفكار والتساؤالت واالهتمامات وطلب احللول للمشكالت
باإلضافة إىل إنشاء املبادرات ،األمر الذي بدروه يفتح الباب للعطاء وينعكس على اجملتمعات بالنماء ،فالعامل االفرتاضي
مليء بوجوه اخلري وأعمال الوقف ،والصدقات ،واملشاركات واملبادرات اليت تتيح للمسلم اجملال للقيام هبذه األعمال على
املستوى العاملي ال الفردي أو احمللي فحسب.
الخاتمة والنتائج
أظهرت هذه الدراسة جمموعة من القيم الواردة يف احلديث النبوي ،واليت تنظم حياة الفرد واجملتمع ،وهتذب السلوك،

وتضبط العالقات ،وحتقق العبودية للفرد ،وهبا ُصل له األجر يف اآلخرة ،والسعادة يف الدنبا.
انتقلت حياة األفراد يف اجملتمعات احلقيقية للتوسع يف احلضور يف اجملتمعات االفرتاضية ،األمر الذي وسع دائرة عالقات
األ فراد ،وأدى إىل امتدادها بشكل أكرب وأسرع ،األمر الذي ُتاج إىل دراسته من ناحية قيمية أخالقية تعكس وجهة نظر
اإلسالم.
اجملتمعات االفرتاضية تتشابه مع اجملتمعات احلقيقية يف وجود جوانب إجيابية هلا ويف الوقت نفسه جوانب سلبية ينبغي التنيه
هلا والتحذير من خماطرها.

37البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ال عيش إال عيش اآلخرة88/6412،8 ،
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تسهم منظومة القيم احلديثية يف تفعيل دور الفرد يف اجملتمعات االفرتاضية ،حبيث يكون وجوده منضبطا هبذه القيم،
مستثمرا إلجيابياهتا ،األمر الذي ينعكس على الفرد واجملتمع بالنماء.
بالرغم من كوهنا جمتمعات افرتاضية ال حقيقية ،إال أن القيم اإلسالمية ميكنها أن تنظم وجود األفراد فيها ،وتعزز هذه
القيم السلوك الصاحل واألخالق الفاضلة األمر الذي يسهم إجيابيا يف مناء الفرد واجملتمع.
كانت أهم القيم اإلسالمية اليت متت اإلشارة إليها اإلخالص هلل تعاىل ،احملبة ،النصح والتشاور ،الرب والتواصل ،الدعوة إىل
اهلل وتبليغ العلم والسؤال عنه ،قيم االقتصاد واالبتعاد عن التبذير واالسراف ،قيم التيسري وعدم التعسري ،املسؤولية
والتكليف ،الرعاية والنظر يف مصاحل اآلخرين واالهتمام هبا ،واليت تسهم كلها يف بناء الفرد واجملتمع.
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