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 املقدمة

 
 تتوفف حدكد الققو كاألحكاـ  ي إاار عامل الواف،  بل أختت تتس، كتممل مل

 كمنو.القضاء اجملازم  ي ظل ما يمهده من تطور 
 ي بعض األحياف  من حياة اإلنساف ااغيان  كبَتان   فالقضاء ىتا بات حيتل حيزان  

اإلنساف ادلسلم من  يواجوكيعاجلوف ما   على الواف، شلا جعل الققهاء يهتموف بو
 .كمستحدثة  ي ظل ما يتمت، بو الققو من ليونة كتكيف  فضايا كمسائل جديدة

 خبلؿ من االتصاالت كسائل  ي السيما  فائقة بسرعة حولنا من يتطورفالعامل 
 يبدك التم اذلائل التطور ىتا كم، ... كالبلسلكية  كالقضائية  العنكبوتية المبكات

 عند خاصة احلديثة الوسائل ذلته االستعماؿ سوء سلبيات تظهر  اجيابيان  لنا
 .باألنًتنت ادلعركفة الدكلية ادلعلومات شبكة ستعماؿا

 عظيمة أخبلؽ جبملة البمرية ربصُت  ي اإلسبلمية المريعة عظمة تظهركىنا 
 اجلرائم ىته مثل كفوع سبن،( كفائيةكسائل ) تطبيقها حُت قرد ادلسلملل ذبعل

سلة من االستقتاءات اليت أجاب كانطبلفا من ىته النقطة نقدـ سل ... كالسلبيات
 ي ( )السيستاين  احلسيٍت السيد علي األعلى مساحة ادلرج، الديٍتمكتب ها نع

 .معرض رده على أسئلة ادلؤمنُت  ي ىتا اإلاار
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 الرسائل اإللكرتونية بني اجلنشني

 
 كفط، الناس  بُت الصلة حباؿ مدٌ  ادلعلوماتية  الثورة عصر العصر ىتا أف ريب ال
وجد الماب ضالتو  ي ف كالثقافات  العلـو نمر كسٌهل مسافات  من بينهم ما

 عن كالتعليم البحث  ي للمماركة خصبان  رلاالن  فيو القتاة كجدتالبحث كادلعرفة  ك 
 .ذلك كضلو احلوارات كإدارة ادلقاالت  نمر خبلؿ من ادلعرفة كنمر بعد 

  (القيسبوؾ) االجتماعية ادلواف، عرب كالكتابة الطرح  ي تمارؾ اآلف فهي
 منها انتق، اليت الرافية النسائية باألفبلـ ىنا اإلشادة من بد كال كغَتىا ( التويًت)ك

  ي يوجد أنو إال كلو ذلك كم، ادلستنَت  كالقكر النمَت  بالعلم القراء مغدفة الكثَت 
 كبياف األمور لبعض اإلشارة الواجب من فكاف يعكره  ما ادلماركات تلك صقو

من خبلؿ ذكر مجلة من االستقتاءات اليت كردت من مكتب ادلرج،  فيها  ادلكدرات
 (:مساحة السيد السيستاين )األعلى 
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 االستفتاءات

 ىل جيوز التعارؼ بُت الماب كادلرأة عرب اذلاتف  ادلراسلة  العمل؟ :السؤاؿ .ُ

فامة عبلفات عااقية بُت اجلنسُت كالتم ىو سائد  ي إ ىالتعارؼ ادلبٍت عل ب:اجلوا
 .كزلـر شرعان   اجملتمعات الغريبة كضلوىا مبغوض

مكل الخر بالرسائل االلكًتكنية بُت اجلنس اآلما حكم تبادؿ  :السؤاؿ .ِ
 ادلباشر؟

 .ليو شيئان فميئان إكلو باالصلرار   ال جيوز م، خوؼ الوفوع  ي احلراـ ب:اجلوا
 
 .ؿ عن حكم ادلراسلة بُت البنت كالولد عرب االنًتنتأف اسأاكد  :السؤاؿ .ّ

  ف التم يدكر رلرد السؤاؿ عن الصحةإـ حبلؿ م، العلم أىل ىو حراـ 
 كعن موضوعات اجتماعية متقرفة؟

 .الوفوع  ي احلراـ ىلإال جيوز م، خوؼ االصلرار  :اجلواب
 
 رأيكم  ي ادلراسلة دلن ىوايتو ذلك؟ ما ىو ؿ:السؤا .ْ
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   دلضموف جيب أف ال يكوف شلٌا يقسد  كلكن ا ي حٌد ذاهتا جائزة ادلراسلة :اجلواب
 .احلراـمور العلمية م، األمن من الوفوع  ي كادلراسلة  ي األ

 كعند حدكدىا؟  ىل ادلراسلة حراـ المرأة تعرفها :السؤاؿ .ٓ

كال   كال جيوز التكلم بالكبلـ ادلختص بُت الزكجُت  ف كاف مثَتان إال جيوز  :اجلواب
 .كلو بصورة تدرجيية  ف خقت الوفوع  ي احلراـإجيوز 
 
التطػور التكنولػوجي احلاصػل  ي العػامل عمومػان  ي اآلكنة األخَتة كم،  :السؤاؿ .ٔ

كمػػا نػػراه ضلػػن  ي العػػراؽ خصوصػػان مػػن شػػبكات التواصػػل العادليػػة )مػػن خػػبلؿ 
اإلنًتنيػػت( نػػوٌد أف نطػػرح علػػى جنػػابكم ادلػػوفر األسػػئلة اآلتيػػة الػػيت ابتلينػػا  ػػا 

 ( ىتا كجعلكػم ا  حصػنان ضلن العوائل ادلسلمة من اتباع أمَت ادلؤمنُت )
 :كاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئلة ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .لئلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كادلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمُت منيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

  كمػػن دكف علػػم زكجهػػا  ىػػل جيػػوز للمػػرأة مراسػػلة أم فػػرد علػػى اإلاػػبلؽ. ُ
 أك أبيها  ككتا احلاؿ بالنسبة لؤلبناء حيث يراسلوف اإلناث؟

أك   أك البنت  عند الب الرجل معرفة ما حيصل من مراسلة الزكجة .ِ
 االابلعكال حيق لك   األخت يقولوف: )ىتا ليس من شأنك أك األبن

 على ذلك ألنو سلالف للخصوصية المخصية(  فهل ىتا صحيح؟
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أك األكالد إذا استمر التواصل م،   ىل حيق للزكج أك األب زلاسبة الزكجة. ّ
بة كالمك بوجود عبلفات اآلخرين خصوصان إذا كاف ذلك التواصل سلقي كمثَت للري

  ظيقة األب ذباه ابنتوك   ك ذباه زكجتوخر ما ىي كظيقة الزكج   كبتعبَت آغَت شرعية
 ؟أك ابنو

أك   ال جيوز للمرأة التواصل م، الرجل بادلراسلة الكتبية :بسمو تعاىل :اجلواب
. كال ينبغي ذلا التصٌرؼ على كجو يثَت ريبة فيما ال جيوز بادلمافهة ببل فرؽ الصوتية
كاف التصٌرؼ من فبل اك أبيها بل فد حيـر ذلك  ي مجلة من ادلوارد كما لو    زكجها

أك كاف التصرؼ   الزكجة مريبان عقبلءن حبيث يعٌد منافيان دلا يلزمها رعايتو ذباه زكجها
ىل إ  ككتلك احلاؿ  ي االبن بالنسبة شلا يوجب أذيٌة األب شققة عليها من البنت

أبيو  كإذا توٌفف رف، اإلشكاؿ على إٌابلع الزكج أك الوالد على مضموف ادلراسبلت 
ف . كعلى العمـو فإٌف للزكج كالوالد كظيقة  ي شأتب زلتكر آخرتعٌُت ذلك إذا مل يًت 

ا أيٌها اٌلتينى آمنوا فيوا أنقسىكيم كأىليكيم ناران كفيودىا يالزكجة كالولد. فاؿ ا  تعاىل: 
اده ال يعصيوف ا ن   ما أمىرىىم كيقعلوف ما الناسي كاحًلجىارةي عليها مبلًئكىة ًغبلظه ًشدى

 .ييؤمركف
لوظيقػة علػى مػا امػر ا  فعلػى الزكجػة كاألكالد أف يكونػوا عونػان ذلمػا  ي القيػاـ  ػته ا

  كذلما  ي حاؿ عػدـ االسػتجابة لػتلك القيػاـ بوظيقػة األمػر بػادلعركؼ كالنهػي تعاىل بو
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 .عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ادلنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػورده حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب  المػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعٌية كا  العاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 

اسلة بُت البنت كالولد عرب االنًتنت ىل ؿ عن حكم ادلر أف اسأكد أ :السؤاؿ .ٕ
ف التم يدكر رلرد السؤاؿ عن الصحة كعن أـ حبلؿ م، العلم أىو حراـ 

 موضوعات اجتماعية متقرفة؟

 .الوفوع  ي احلراـ إىلال جيوز م، خوؼ االصلرار  :اجلواب
 
 اجلنسُت؟بُت  لكًتكنيةاإلما حكم تبادؿ الرسائل  :السؤاؿ .ٖ

 .ان فميئ اليو شيئان  صلرارباالكلو   خوؼ الوفوع  ي احلراـال جيوز م،  :اجلواب
 
  إذاما حكم ارساؿ الرسائل القصَتة بواسطة ادلوبايل بُت اجلنسُت  :السؤاؿ .ٗ

 كادلساعدة  ي الكلية؟  كانت ضمن نطاؽ الدراسة

 .يقتح الباب للميطاف ألنوجيوز ما مل تكن ضركرة  ال اجلواب
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 األجنبيةالتخدث مع 

 
 حلاجة  إال ذلك يكوف ال أف كالعكس  األجنيب للرجل ادلرأة زلادثة  ي األصل إف

 فولو كفد اسس المرع الكرمي فواعدان كفائية ذبنب الطرفُت مساكئ االختبلط  كما  ي
ًحجىابو  كىرىاءً  ًمن فىاٍسأىليوىين   مىتىاعنا سىأىٍلتيميوىين   كىًإذىا: تعاىل

:    كفولو تعاىل ايضان (ُ)
 م ٍعريكفنا فػىٍوالن  كىفػيٍلنى  مىرىضه  فػىٍلًبوً   ي  ال ًتم فػىيىٍطمى،ى  بًاٍلقىٍوؿً  زبىٍضىٍعنى  فىبلى

كاآليتاف   (ِ)
ف اآلداب ادلتكورة شلا إال إ(  ف نزلتا  ي خصوص نساء النيب )إك   الكرديتاف

 .مراعاهتاينبغي لكل مؤمن كمؤمنة 
  ي اخلضوع عن هناىن(: ك ي ىتا الصدد يقوؿ صاحب تقسَت ادليزاف )

  المهوة كتثَت  الريبة إىل يدعو حبيث الرجاؿ م، كتليينو  الكبلـ ترفيق كىو  القوؿ
 إىل ادليل عن تردعو اليت اإلدياف فوة فقداف كىو  مرض فلبو  ي التم فيطم،
 .القحماء

                                                           
 .33األحزاب:  1))

 .32األحزاب:  (2)

http://www.sistani.org/arabic/qa/0410/
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 كالعرؼ  المرع يعرفو مستقيمان  معموالن  كبلمان  أم معركفا فوال فلن ك: فولو ك
 إىل اإلدياء عن معرل مدلولو من أزيد إىل بلحنو يمَت ال التم القوؿ كىو  اإلسبلمي
 .(ُ)ريبة ك فساد
 

الرجل  ىل مجلة من االستقتاءات اليت زبص كبلـ ادلرأة م،إكىنا نمَت على عجالة 
 ك كتابيان:أ سواء بادلباشرة أم صوتيان 

  

                                                           
 .113، ص11الميزان ج 1))
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 االستفتاءات

 

ىل جيوز التحدث م، فتاة عن اريق اذلاتف م، خلو احلديث من  :السؤاؿ .ُ
 ك ادلثَت للمهوة؟ أالكبلـ السيء 

 .ليو شيئان فميئان إ باالصلراركلو   فيو من خوؼ الوفوع  ي احلراـ ال جيوز دلا :اجلواب
 
 .االستقسار منكم خبصوص الكبلـ م، ادلخطوبة دكف عقدأكد  :السؤاؿ .ِ

 ىل جيوز الكبلـ معها؟

اك م،   ىي فبل العقد بمرائطو أجنبية  ال جيوز احلديث معها دبا يثَت :اجلواب
 .خوؼ الوفوع  ي احلراـ

 
احلياة ىل جيوز التحدث م، األجنبيات عن اريق المات  ي أمور  :السؤاؿ .ّ

 ؟العامة

 .احلراـ، خوؼ الوفوع  ي ال جيوز م ب:اجلوا
 كىل جيوز ذلا ادلزاح؟ .كيف يستطي، األجنيب أف يتكلم م، امرأة :السؤاؿ .ْ
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كعدـ اخلوؼ من   ال مان، من التكلم دبا ال يثَت المهوة م، عدـ التلتذ :اجلواب
أك ترفق صوهتا حبيث     كال جيوز للمرأة أف تتكلم دبا يثَت المهوةالوفوع  ي احلراـ
 .احلراـ غالبان  ىلإدم ؤ ي ألنوجيوز ادلزاح  كال  يكوف مثَتان نوعان 

 
 ىل جيوز للمرأة السبلـ على رجل أجنيب أـ ال؟ :السؤاؿ .ٓ

كبالعكس إذا مل تكن ىناؾ ريبة أك   جيوز سبلـ األجنيب على األجنبية :اجلواب
 .فتنةخوؼ 

 
 كأكلموراسلو عرب االنًتنت أك   شاب ككاعدين بالزكاج أحبنا أ :السؤاؿ .ٔ

 بالتلقوف جيوز اـ ال؟

 .ا ال جيوز فاتقي  :اجلواب
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 ك اذلاتف؟أدييل ىل جيوز للبنات التكلم م، االكالد الغرباء باإل :السؤاؿ .ٕ

 .ال جيوز :اجلواب
  

ما حكم زلادثة الرجل للمرأة  ي ادلاسنجر سواء كانت صوتية أك   :السؤاؿ .ٖ
 كتابية؟

 .جيوز م، عدـ األمن من الوفوع  ي احلراـ ال :اجلواب
 
ىل جيوز تكلم الرجل م، امرأة زلرمة عليو بعلم أىلها عن اريق  :السؤاؿ .ٗ

 األنًتنت؟

 .جيوز م، عدـ األمن من الوفوع  ي احلراـ ال :اجلواب
عن مواضي، عامة زلرمة م، العلم  أجنيبىل التكلم م، شخص  :السؤاؿ .َُ
؟أكبلـ بتمء   ىحيتوم عل ف الكبلـ الإ  ك زلـر

 .جيوز ال :اجلواب
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كم،   بكالطالبة  ي األد  ما ىو حكم الكبلـ بُت الطالب :السؤاؿ .ُُ
 ؟األمن من الوفوع  ي احلراـ

  .ذلكينبغي اجتناب  :اجلواب
 

ك  ي أ  كتبادؿ النكت عرب اجلواؿ  كادلزاح  ىل الضحك :السؤاؿ .ُِ
 ادلنتديات فيو زلظور شرعي؟

 .اجلنس االخر ال م،إجيوز  :بااجلو 
 

كم، االمن من   ما حكم ادلزاح م، االجنبية  ي حدكد االدب :السؤاؿ .ُّ
 الوفوع  ي احلراـ؟

 . جيوز ادلزاح م، االجنبية ال :اجلواب
 ىىل جيوز للماب التحدث م، فتاة  ي مواف، احملادثة عل :السؤاؿ .ُْ

 كذلك للتسلية؟  االنًتنت

 .جيوز م، خوؼ الوفوع  ي احلراـ ال :اجلواب
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يوجد  ي االنًتنت برنامج البالتوؾ التم يضم سلتلف القئات  :ؿاالسؤ  .ُٓ
اليت تتنافش  ي مواضي، شيت  سؤايل لسماحتكم ما رأيكم بالتحدث بُت 

 المباب )القتيات كالقتياف(  ي ىتا الربنامج؟

 ليو شيئان إ صلرارباالكلو   من من الوفوع  ي احلراـال جيوز م، عدـ األ :اجلواب
 .فميئان 

 
فتاة  ي الچات )الدردشة( حبدكد  أكلمكنت   إذاما احلكم  :السؤاؿ .ُٔ

 كضواب ؟

 .ليو شيئان فميئان إكلو باالصلرار   ف مل تأمنا الوفوع  ي احلراـإال جيوز  :اجلواب
 

نًتنت(  ي ادلسنجر )برنامج للمحادثة عن اريق األ أكلمهافتاة  :السؤاؿ .ُٕ
 .كبعيد عن كلمات احلب كالغزؿ  ماداـ زلًتمان  .ىل حٌيل يل الكبلـ معها

 ىل جيوز يل التحدث معها؟

 .ال جيوز م، خوؼ الوفوع  ي احلراـ :اجلواب
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  دكف تلتذ أك ريبة  ىل جيوز التحدث م، النساء حديثان غزليان  :السؤاؿ .ُٖ
؟  أك دعوة حملـر

 .األحوطال جيوز على  :اجلواب
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)اجلات( احلديث مع األجنبية بالكتابة عرب مواقع احملادثة 

 واملنتديات

 
نًتنت بُت ما ىو احلكم المرعي  ي احملادثة اليت تتم عن اريق األ :السؤاؿ .ُ

 كتابيان كليس صوتيان؟  .الماب كالمابة فق 

 .ال جيوز م، خوؼ الوفوع  ي احلراـ :اجلواب
 
 الولد م،( الدردشة) نًتنتاأل اريق عن الكتابية احملادثة جيوز ىل: السؤاؿ .ِ

 بادلعركؼ االمر كأ  االجتماعي النصح كأ  الدينية االمور  ي البنت كأ
؟  ي الوفوع بعدـ الثقة م، ادلنكر عن كالنهي  احملـر

 فاؿ فميئان  شيئان  ليوإ باالصلرار كلو  احلراـ  ي الوفوع خوؼ م، جيوز ال: اجلواب
ٍنسىافي  : تعاىل  . مىعىاًذيرىهي  أىٍلقىى كىلىوٍ  * بىًصَتىةه  نػىٍقًسوً  عىلىى اإٍلً
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 ك المات؟أاالنًتنت  ىاجلنسُت علما حكم احملادثات بُت  :السؤاؿ .ّ

 .ليو شيئان فميئان إحراـ م، خوؼ الوفوع  ي احلراـ كلو باالصلرار  :اجلواب
 
 ي ادلسنجر )برنامج للمحادثة عن اريق االنًتنت(  أكلمهافتاة  :السؤاؿ .ْ

كبعيد عن كلمات احلب كالغزؿ...   ىل حٌيل يل الكبلـ معها ماداـ زلًتمان 
 ىل جيوز يل التحدث معها؟

 .ال جيوز م، خوؼ الوفوع  ي احلراـ :اجلواب
  

 ؟ما حكم ادلماركة بادلنتديات :السؤاؿ .ٓ

كما ىو احلاؿ  ي كل    كردبا يعرض ما يوجب حرمتو  جيوز  ي حد ذاتو :اجلواب
 .زلادثة
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 فتح املواقع االباحية على االنرتنت

 

هًتًمٍ   ي  ىيمٍ  ال ًتينى  * اٍلميٍؤًمنيوفى  أىفٍػلىحى  فىدٍ فاؿ تعاىل:  اًشعيوفى  صىبلى  ىيمٍ  كىال ًتينى  * خى

 ًإال   * حىاًفظيوفى  لًقيريكًجًهمٍ  ىيمٍ  كىال ًتينى  * فىاًعليوفى  لًلز كىاةً  ىيمٍ  كىال ًتينى  * ميٍعرًضيوفى  الل ٍغوً  عىنً 

ًلكى  كىرىاءى  ابٍػتػىغىى   فىمىنً  * مىليوًمُتى  غىيػٍري  فىًإنػ هيمٍ  أىدٍيىانػيهيمٍ  مىلىكىتٍ  مىا أىكٍ  أىٍزكىاًجًهمٍ  عىلىى    ذى 

  .(ُ)(اٍلعىاديكفى  ىيمي  فىأيكلى ًئكى 

ال شك  ي أٌف الغريزة اجلنسية من غرائز اإلنساف المديدة كالطاغية  كالكثَت من 
لى ىته الغريزة كحقظ اجلرائم الكبَتة سببها ىي ىته الغريزة  كلتا كانت السيطرة ع

 عليهاالسيطرة  أمهيةالكردية اآلية  تا ذكرتذلك حدكدىا من العبلمات ادلهٌمة للتقول  
بعد تبياف أمهية الصبلة كإعانة احملتاجُت كاإلدياف بيـو القيامة كاإلشقاؽ من عتاب 

 الٌلو.

                                                           
 .7-1المؤمنون: 1))
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يدٌؿ على أٌف منطق اإلسبلـ يرفض أف يقف  ستثناءاكفد جاء  ي ذيل اآلية 
يسَت خببلؼ  كالقسيسُتكيكوف كالرىباف   اإلنساف موفقان سلبيان سبامان من ىته الغريزة

مكانو فهو أمره غَت إكعلى فرض   فانوف اخللقة  كىتا العمل غالبان ما يكوف زلاالن 
يزة من حياهتم  أيضان حتؼ ىته الغر  يستطيعوان مل منطقي  كذلتا صلد الرىباف شل

 رتكاباكإذا مل يكونوا فد تزكجوا بالطريقة الرمسية فإٌف الكثَت منهم ينصرؼ إىل 
 .االختبلءالقحماء عند 

القضائح الناذبة من ىتا ادلسلك ليست فليلة  فقد كمف ادلؤرخوف ادلسيحيوف ك 
 مثل )كؿ دكرانت( كغَته النقاب عن ذلك.
ى نقس ادلوضوع فيضيف: )فمن ابتغى ك ي اآلية األيخرل يؤٌكد بمكل أكثر عل

 كراء ذلك فأيكلئك ىم العادكف(
سبلـ خيط  جملتم، حيافظ على غرائزه القطرية  كال يؤٌدم بو ك ته الطريقة فإٌف اإل
 .منوكادلضاٌر الناذبة   كالقساد اجلنسي  إىل الغرؽ بالقحماء

استخدمت  ي إذا  دبكافطورة اخل منىي على األنًتنيت  االلكًتكنيةكادلواف، 
منها  ي أم كفت   ستقادةالاالمر  كخاصةن أف  االنًتنت ييعد مكتبة متنقلة ديكن 

فكل ما يينمر  ي ىته المبكة ديكن استعادتو كالرجوع إليو فضبلن عن سرعة انتمار 
 ادلعلومة فيها  كلعل من أبرز االستخدامات اليت تندرج  ي باب السيئات ما يلي:
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ادلواف، كادلنتديات القاسدة كالضارة كادلواف، اإلباحية كمواف، أىل القسق  إنماء -أ
كالضبلؿ  كىته ادلواف، ثبتت أضرارىا كآثارىا اخلطَتة على اجملتمعات الغربية فبل 

 ادلسلمة.
كرفعها على بقية ادلواف، عن اريق التصويت   الداللة على تلك ادلواف، السيئة -ب
 ذلا.
 و ادلخلة كاحملرمة  ي ادلواف، ادلمهورة كاليوتيوب كغَته.نمر مقاا، القيدي -ج
 تعليم اآلخرين اريقة فتح ادلواف، احملجوبة السيئة. -د
 كض، صور سيئة كخلقية دلنتدل أك موف، معُت أك على ىيئة توفي، عضو. -ق
 إنماء اجملموعات الربيدية من أجل نمر ادلواد كادلقاا، السيئة. -ز
 مبو كاألفكار ادلنحرفة عن اريق ادلماركة  ي ادلنتديات.اإلسهاـ  ي نمر ال -ح
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 كفد ذبلى هني المريعة عن ىته األمور من خبلؿ االستقتاءات التالية:
 

 االستفتاءات:

 
كيستم، للغناء ادلتناسب م،  اإلباحية ما حكم من يقتح ادلواف،  :السؤاؿ .ُ

 رلالس اللهو كالطرب؟

 .ال جيوز :اجلواب
 
ىل جيوز للماب مماىدة األفبلـ االباحية  ي اإلنًتنت أك القيديو  :السؤاؿ .ِ

 ؟كاإلنزاؿ( )المهوةبدكف فصد 

 .ال جيوز م، المهوة بل بدكهنا على األحوط كجوبان  :اجلواب
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 والطباعة التأليف حقوق

 
 عليها يكتب اليت الكاسيت كأ القيديو شراةأ ستنساخا جيوز ىل: السؤاؿ .ُ

 منو؟ جزء استنساخ كأ المخصي ستعماؿلبل زلقوظة الطب، حقوؽ

 .سلالقتو جييز ال السيد فسماحة ذلك من دين، القانوف كاف إذا: اجلواب
 
 زلقوظة _ كغَتىا الدسك _ الكتاب _ الطب، حقوؽ ىل: السؤاؿ .ِ

 كالناشر؟ للمؤلف

 الوالية لو شلض ككاف  احلقوؽ ىته مثل ينظم فانوف ىناؾ كاف إذا: اجلواب
 .رعايتو كجبت المرعية
 
 السيد العظمي ا  آية مساحة مضاهأ التم ادلقدار ىو ما: السؤاؿ .ّ

 البلداف؟ مأ ك ي كالنمر الطب، حقوؽ فانوف من () السيستاين

 الببلد  ي ادلتبعة ادلتكورة القوانُت دبخالقة يسمح ال السيد مساحة: اجلواب
 .سبلميةاإل
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 بدكف ما كتاب من ذباريٌة كمٌيات بطب، تقـو النمر دكر بعض: السؤاؿ .ْ

 زلقوظة الطب، حقوؽ) عبارة كجود كرغم ناشره  أك الكتاب مؤٌلف إذف
 ؟(الناشر أك للمؤلف

 كالناشرين ادلؤلٌقُت حقوؽ ينٌظم فانوف إاار  ي إالٌ  ادلتكورة للكتابة أثر ال: اجلواب
 .المرعي احلاكم فبل من شلضى كيكوف كنظرائهم 
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 احلب بني اجلنشني

ا ًمن اٍلبػيييوتى  تىٍأتيوا بًأىف اٍلربر  كىلىٍيسى فاؿ تعاىل:   أىبٍػوىاً ىا ًمنٍ  اٍلبػيييوتى  كىأٍتيوا...  ظيهيورًىى
تػيٍقًلحيوفى  لىعىل كيمٍ  الل وى  كىاتػ قيوا

(ُ). 
ف نستقاد منها أننا ديكن إال إ  مورد نزكذلا األىلة كاحلجف كاف إاآلية الكردية ك 

ف يؤتى بو كما أمرنا ا  تعاىل كعدـ سلوؾ أف كل عمل البد أكىو  .معٌت أكس،
 ي تقسَته  () الطرؽ ادللتوية  كفد صرح  تا ادلعٌت الميخ ناصر مكاـر المَتازم

 لو البدٌ  اإلنساف أفٌ  كذلك كأمشل  أكس، معٌتن  ذلا اآلية كىتهفقاؿ: )األمثل( 
 أف من لو البدٌ  دنيويان  أك دينيان  كاف سواء األعماؿ من عمل أمٌ  على يقدـ عندما
 جابر ركاية  ي ادلعٌت ىتا كرد كما ادلنحرفة  الطرؽ من ال الصحيح طريقال من يرده
(ذلك عن( ) البافر اإلماـ سأؿ عندما


ِ). 

 للمباب أتاح كمنتديات  كماسنجر إلكًتكين بريد من أدكاتو  بكل كاإلنًتنت
 إىل تقضي فد األحاديث تبادؿ ككثرة األحاديث  كتبادؿ التعارؼ سهولة كالقتيات
 كمن عليها  ا  فطرنا فطرة لآلخر منهما كل كميل كالقتاة  الماب بُت اإلعجاب
 .مقاكمتها إمكاف أك كجودىا عدـ ندعي أف دبكاف الستاجة

                                                           
 .189البقرة:  1))

 .11/ 2تفسير األمثل:  (2)

http://www.sistani.org/arabic/qa/0442/
http://www.sistani.org/arabic/qa/0442/
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فالطريق التم عينو المرع ادلقدس   بُت الرجل كادلرأةف كبلمنا  ي العبلفات إكدبا 
ىو اخلطبة اليت يليها الزكاج  كأما افامة العبلفات فبل العقد فمما هنى المارع عنو 

 سد العظيمة اليت ال زبقى على منصف.ااشد النهي دلا فيو من ادلق
 
 :ستفتاءاتاال
 ىل جيوز احلب بُت اجلنسُت؟ :السؤاؿ .ُ

ليو إصلرار من خوؼ الوفوع  ي احلراـ كلو باال فيو احلب دلا ظهارإ ال جيوز :اجلواب
 .شيئان فميئان 

 
 ؟ما رأيكم  ي حب الماب لقتاة :السؤاؿ .ِ

 .جيوزاستلـز احلراـ اك خوؼ الوفوع فيو فبل  إذا :اجلواب
 
 االنًتنت؟ما رأيكم  ي احلب بُت ادلرأة كالرجل عرب  :السؤاؿ .ّ

 .فميئان جيوز لعدـ األمن من الوفوع  ي احلراـ كلو باالصلرار إليو شيئان  ال :اجلواب
 
 ؟سية بُت البنت كالولد فبل الزكاجىو رأيكم حوؿ العبلفة اجلن ما :السؤاؿ .ْ
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ذا خافا الوفوع  ي احلراـ كجب إال جيوز مطلقان حىت يتم العقد بمركاو ك  :اجلواب
 .أمكنف إالزكاج 
 
 احلب بُت اجلنسُت؟ما ىي ممركعية  :السؤاؿ .ٓ

احلب م، خوؼ الوفوع  ي احلراـ كال ينقك عن ذلك  ظهارإ ال جيوز :اجلواب
 .عادة
 
 ىل جيوز دلن أعجب بإمرأة أف يقوؿ ذلا أحبك؟ :السؤاؿ .ٔ

 .جيوز ال :اجلواب
 
 ىل جيوز احلب؟ :السؤاؿ .ٕ

 .شلارستو كال  جيوز إظهار احلب ال :اجلواب
ة أك حب بُت ادلر أ  ك صدافاتأ  يكم  ي تكوين عبلفاتأما ر  :السؤاؿ .ٖ

 كالرجل عرب االنًتنت؟

 .جيوز ال اجلواب
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 الصداقة بني اجلنشني

 
 معاناة األسر من كثَت تعاين العودلي كاالنقتاح احلديثة  التكنولوجية الثورة ظل  ي
 كتدف، فكرىم  تمكل الوافدة ادلقاىيم بعض أصبحت حىت األبناء  تربية  ي شديدة
 اجلنسُت بُت الصدافة كعبلفة كاألمهات  اآلباء يقولو ما يستوعبوف فبل سلوكهم 

 كإظهارىا لتصحيحها منهم زلاكلة  ي عنها ادلدافعُت كثرة فنرل ادلقاىيم  تلك أحد
 عليها  الناس اعتاد اليت األمور من ادلقاىيم تلك صارت حىت الربيئة  العبلفة دبظهر
 .التقليد دائرة  ي تدخل شك غَت من فهي السلوؾ ربت تدخل احلالة ىته فإ كدبا
 .العبلفة ىته كشرعية صحة دلعرفة الققيو مراجعة من فبلبد
المرعي ذلا   احلكم دلعرفة االستقتاءات المرعية من رلموعة عرض ضلاكؿ كىنا

 :نستطرد  ي بياف حكم الصدافة م، غَت ادلسلمُت يضان أك 
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 االستفتاءات

 ادلرأةك حب بُت أك صدافات أ ي تكوين عبلفات  رأيكمما  :السؤاؿ .ُ
 كالرجل عرب االنًتنت؟

 .جيوز ال :اجلواب
 
ىل جيوز مصادفة اجلنس اآلخر م، )الوثوؽ(  ي عدـ الوفوع  ي  :السؤاؿ .ِ

 احلراـ؟

 .ال ديكن ربصيل الوثوؽ بتلك عادة فبل زبدع نقسك :بااجلو 
 
 على ذلك كاف سواء اآلخر  اجلنس م، الصدافة ذبوز ىل: السؤاؿ .ّ

 اجلامعة؟  ي أك االنًتنت

 .جيوز ال: اجلواب
 
كاف صديقي كافر ال يصٌلي كال يصـو كال يغتسل ىل جيوز   إذا :السؤاؿ .ْ

 مصادفتو؟
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فهو  الإك رلوسيان فهو زلكـو بالطهارة ك أك يهوديان أكاف مسيحيان   إذا :اجلواب
 .االتصاؿ معو م، خوؼ الضبلؿ ىصلس كال جيوز االبقاء عل

 
 ازباذ أصدفاء من غَت ادلسلمُت؟ ىل جيوز :السؤاؿ .ٓ

  خيلص ذلم كأصدفاء من غَت ادلسلمُت  حيق للمسلم أف يتخت معارؼ :اجلواب
كخيلصوف لو  كيستعُت  م كيستعينوف بو على فضاء حوائج ىته الدنيا  فقد فاؿ 

ال ينهاكم ا  عن التين مل يقاتلوكم  ي الدين ا  سبحانو كتعاىل  ي كتابو الكرمي: 
إف   .خيرجوكم من دياركم أف تربركىم كتيقسطوا اليهم إف  ا  حيبر ادلقسطُت كمل

سلم  صدافات كهته إذا استثمرت استثمارا جيدان كقيلة بأف تعرؼ الصديق غَت ادل
  على فيم كتعاليم اإلسبلـ فتجعلو أفرب ذلتا   كالمريك  كالرفيقكاجلار غَت ادلسلم

لئن (: ( لعلي )فبل  فقد فاؿ رسوؿ ا  ) الدين القومي شلا كاف عليو من
يهدم ا  بك عبدان من عباده خَت لك شلا العت عليو الممس من ممارفها اىل 

 .مغار ا
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 الزواج عن طريق االنرتنيت

 عرب ىي احلياة شريك إلجياد ادلثلى الطريقة بأف التقكَت على الناس اعتداد لقد
 .التقليدية اخلطبة أك االصدفاء أك العائلة أك اجلامعة
 مواف، عرب ادلستقبلي حياهتم شريك جيدكف كأكثر أكثر أناس اليـو  لكن 

 .نًتنتاأل عرب سبلمياإل كالزكاج  التعارؼ
 مثل خلصوصية ما خيقى ال ذإ كضوابطو السلوؾ ىتا احكاـ معرفة يستدعي شلا
 .عقد ىكتا

 ادلتعلقة المرعية االستقتاءات من رلموعة القارئ عزيزم لك مجعنا كغَته فلهتا
 .األنًتنيت عرب كالطبلؽ بالزكاج
 
ىل مواف، الزكاج على االنًتنت للتعارؼ بغرض إىل جيوز اللجوء السؤاؿ:  .ُ

 الزكاج؟ 

 .اجلواب ال جيوز م، عدـ االمن من الوفوع  ي احلراـ كما ىو كتلك غالبان 
 منها؟ىل جيوز رؤية صورة ادلرأة اليت انوم الزكاج  :السؤاؿ .ِ

  .جيوز فيما إذا كاف ذلك الستعبلـ حاذلااجلواب: 
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ك أنًتنت ىل يق، صحيحان عقد القرآف بُت الولد كالبنت عرب األ: السؤاؿ .ّ
 الدردشة؟ كىل يوجد فرؽ بُت الكتايب كالصويت؟

كمن   االحوط بالكتابة ىكال يصح عل  بمركاو اف كاف لقظيان يصح  :اجلواب
 .االحوط علىادلستقلة  شركاو اذف الويل اف كانت بكرا غَت مستقلة بل حىت

 
ك منقط، أنًتنت سواء كاف دائمي يماع اليـو الزكاج عن اريق األ :السؤاؿ .ْ

 االسبلمية؟فما صحة ىكتا زكاج من ناحية المريعة 

ن البد من كلك  كيصح بالعقد اللقظي  االحوط ىال يصح بالكتابة عل :اجلواب
 .االخر دلعرفة تواجد المركط ىتعرؼ كل من الزكجُت عل

 
من  ألىلونو ملـز إيتناكؿ اليـو  ي ادلنتديات موضوع الزكاج ادلدين ك  :السؤاؿ .ٓ

 يضان فما فولكم؟أكادلسلمُت  لالنصار 

كاف كاجدان للمركط ادلعتربة عندنا حيكم   إذا كادلرأةالزكاج ادلدين بُت الرجل  :اجلواب
ما م، عدمو فاف كاف كاجدان لمركط الصحة حبسب االعتقاد أك   بصحتو مطلقان 

  يضان ترتيب آثار الصحة عليوأ ليهما كالبد للغَتإالديٍت للطرفُت فهو ملـز بالنسبة 
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 لكلكن كانا حيًتماف القانوف ادلدين التم جر   اعتقاد ديٍت مل يكن ذلمان  إذاككتا 
 كفقو النكاح فاف لكل فـو نكاحان  ي مقابل السقاح. .على
 
رساؿ صورة شخصية م، احلجاب كمن دكف إالسؤاؿ ىل جيوز للقتاة  .ٔ

 على البو؟ حجاب لماب بناءان 

 .حاذلاجيوز إال إذا كاف فاصدا الزكاج كأراد الصورة لبلستعبلـ عن  ال :اجلواب
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 الطالق عرب اهلاتف

 
باذلاتف ذلا ف يطلق زكجتو بالتلقوف يعٍت يقوؿ أىل جيوز للرجل  :السؤاؿ .ُ

 ؟االق االق االق نتً أ

 .يصح إذ يعترب  ي صحة الطبلؽ حبضور شاىدين عادلُت من الميعة اجلواب ال
 
بمهود يسمعوف  ىل جيوز يل ابلؽ زكجيت اليت عقدت عليها سران : السؤاؿ .ِ

 ؟ تا العقد أحدمعرفة  رؤيتها اك ىزبم ألهناصيغة الطبلؽ باذلاتف النقاؿ 

ف أكال جيب   علمها بتلك كال  كال مساعها  حضورىا ىلإال حاجة  :اجلواب
ماـ شاىدين عادلُت بقولك زكجيت فبلنة أف تطلقها أالكامل فيكقي  مسهااتتكر 
 ف تكوف  ي اهر مل توافعها فيو.أبمرط  .االق
 
  مهاتقةك أ  كتاب  بأرساؿاحلاكم مكتقيان  لمتن، من اجمليء لدأ لو :السؤاؿ .ّ

 ؟يسوغ ذلك ابلؽ زكجتو ابلؽ احلاكمفهل  .كضلو ذلك
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بل  . ي موارد تصدم احلاكم المرعي للطبلؽ ال يعترب حضور الزكج :اجلواب
 الزكج عن الطبلؽ بنقسو كتعتر متناعاليو بام كسيلة كانت م، إمره أيكقي بلوغ 
  .اجباره عليو
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 استفتاءات منوعة

 
 جائز؟نًتنت ىل العمل دبقاىي األ :السؤاؿ .ُ

 .منو  ي نقسو ال مان، :اجلواب
 
دكف  ىذف ادلقهأعطيت اجلَتاف بدكف أنًتنت كلو أعندم خ   :السؤاؿ .ِ

 م مساحتكم؟أما ىو ر  ىالضرر بادلقه

 .صحاب المركةأذف أال جيوز من دكف  :اجلواب
 
نًتنت  م، العلم بانو صورة لعينها  ي األ ادلرأةف تض، أىل جيوز  :السؤاؿ .ّ

 ؟ادلرأةىته الصورة يعرؼ ىتا  لالكثَت شلن سَت ىناؾ 

ك موجبة أكانت مثَتة   إذاكال جيوز   ف كانت بدكف حجابإال جيوز  :اجلواب
 .للقساد
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كىل جيوز ذلا ترفيق  التلتذ ىل جيوز مساع صوت االجنبية م، عدـ  :السؤاؿ .ْ
 الصوت؟

ما جيوز ك  الريبة جيوز مساع صوت األجنبية م، عدـ التلتذ المهوم كال  :اجلواب
 .  إال م، خوؼ الوفوع  ي احلراـذلا إمساع صوهتا لؤلجانب

  كإف  ى ضلو يكوف عادة مهي جان للسام،نعم ال جيوز ذلا ترفيق الصوت كربسينو عل
 .ذلاكاف زلرمان 
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 مؤمنةوامل مؤمنىل املإ نصيخة

 ك ي اخلتاـ نتكر لكم نصيحة لكل مؤمن كمؤمنة:  
 

  .عبلفة المباب بالمابات غَت المرعية إىلم مساحتكم بالنسبة أالسؤاؿ: ما ىو ر 
كيف تعاجل ىته الظاىرة كدباذا تنصحوف ىؤالء كما ىي كظيقة العلماء كاخلطباء 

 كالمباب ادلتدينُت ضلو ذلك؟
  اجلنسُت ختبلطاف ما بدأ ينتمر  ي كثَت من اجملتمعات االسبلمية من إ :اجلواب

ين أك   المديد لؤلسفمر يدعو أخبلؼ ادلوازين المرعية  علىفامة العبلفات بينهم إك 
انصح اخواين ادلؤمنُت كاخوايت ادلؤمنات برعاية ما حددتو المريعة ادلقدسة  ي ىتا 

كما ادعو العلماء كاالعبلـ كاخلطباء الكراـ كسائر ادلؤمنُت بالقياـ فيما ىو    اجملاؿ
 .كظيقتهم من االمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر
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