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املقدمة 
إن احلمدهلل حنمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن 

 :يضلل فال هادي له ، وأشهد أال إله إال اهلل وأن حممد عبده ورسوله ، أما بعد

سع وهلا فوائد كبرية وعظيمة على مسـتو  الفـرد   هلا إنتشار وا -األنترنت –فإن الشبكة العنكبوتية 
واجملتمع والعامل بشكل عام، فقد سهلت معامالت الفرد الشخصية وتواصله مع اآلخرين ، وقاربت بني 
أفراد اجملتمع ، وساعدت على طرح األفكار وتداوهلا وعلى تقارب الثقافات ومعرفتها، ويسرت التواصل 

املعامالت املختلفة ، فهي ذات فوائد مجة ملـن أسسـن إسـتخدامها    العاملي وعمليات الشراء والبيع و
فيها بعض املضار اليت قد تقع على الفرد وعلـى اجملتمـع   وباملقابل وسخرها خلدمته بالشكل الصحيح، 

أو إذا كان تصفحها بغري هدف وبشكل عشوائي ، ورغم ماهلا من إجيابيات  أسيانًا إذا ُأسيء استخدامها
وضوع البحث هنا سريكز على األضرار اليت قد تصيب الفرد واجملتمع منـها، سيـث   وحماسن إال أن م

ببحث مسألة أضرار التصفح العشوائي للشـبكة  أثناء دراسيت للمستو  األول يف كلية الشريعة ُكّلفت 
 .ها يف هذا البحث، وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد وعرض مع مادهاقد قمت جبو، العنكبوتية 

 . انشأهتو الشبكة العنكبوتيةتصرة ع  نبذة خم

بينهما بضعة أمتار يف كلفورنيا عـن   آيلم أمكن امتداد املعلومات بني جهازي ساسب 4121 يف عام
انت كفكرة يف خمتربات وزارة الدفاع والذي يرمي ، وكطريق اهلاتف ليدشن ذلك والدة هذه الشبكة 

مات العسكرية ، أما اآلن فقد قفز عدد الذين ارتبطوا بناء شبكة ال يوجد هلا مركز تصلح لالستخدا إىل
  .، سيث اعتربه الناس أهم اختراع يف القرن العشرينهبذه الشبكة وتطور أمرها تطورا سريعًا

غـري  ، وكذلك بعض التصفح وتية املقنن ذا فائدة كبرية جدًاالشبكة العنكب استخدام أنومما الشك فيه 
بعض ينتج عنه ، وباملقابل تفيد الفرد جيابياتإينتج عنها لشبكة الضخمة العشوائي هلذه اسىت  وأقنن امل

 .اليت تضر باملسلم األمورمن مجيع والدين احلنيف سرص على احلماية املضار، 
 



 
 
 
 
 
 

 المطلب األول
 أسباب التصفح العشوائي  
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 .التصفح العشوائي أسباب : األول لطل امل
  

 .بغري أهداف ينشدوهنا؟يقضون األوقات أمام هذه الشبكة  الناس اليت جتعلما هي الدوافع 
 :الفراغ -1

بالوقـت أو بالعاطفـة أو    سواًء كانالفراغ بأنواعه يعترب أسد أهم أسباب التصفح بشكل عشوائي، 
 .لك الفراغمللئ ذ يقة عشوائيةالتصفح بطربذلك الفراغ  عن شغل فيبحثفكر ، بال
 : الفضول وح  االستكشاف -2

ـ ون وهذا شيء بطبع اإلنسان فبعض الناس يتصفح هذه الشبكة بال هـدف معـي    هـو سبـه    هدافع
أي أمر عن أي موضوع وهذا يأخذه إىل مواضيع أخر  وهكذا فيبدأ بالتنقـل  الستكشاف ومعرفة ل

 .، وله إجيابياته وسلبياتهمن غريهم  رثوهذا ما نالسظه لد  األطفال أكالعشوائي بني املواقع واملواضيع 
 : ضعف الروابط األسرية -3

سـديث  اإلنسان بطبعه حيب االجتماع واحلديث مع أهله فإذا كانت هذه األسرة متفككة وليس هنـا   
 .مع اآلخرين عن طريقها ذه الشبكة أو بالتحدث إىل شغل وقته مع ه بعضهمفسوف يلجأ متبادل 

 : البحث ع  صداقات بأي طريقة -4
يبحث يف هذه الشبكة عـن   همبعضصداقات والعالقات مع الناس ولكن إن اإلنسان بطبعه حيب إقامة ال
 .ه إهتماماتهومن يشارك -يبحثون عن صداقات– أصحاب ألهنا مليئة مبن هم مثله

  : ضغوط ومشاكل -5
هرب منها ويبتعد ال صرب له ي منمما ال شك فيه أن احلياة مليئة بالعقبات واملشاكل الكثرية اليت جتعل  

لهم باسثني عن ما ينسيهم مهومهم أو حيل هلـم مشـاك  إىل هذه الشبكة هاؤالء بعض يلجأ قد عنها و
 . يةسواء كانت شخصية أو أسر

 :الغربة ع  الوط  -6
ذا مل يكن يعرف أسد يف غربته فيبدأ بتصفح هـذه  إيسليه  ماب عن وطنه يبحث عن فالشخص املغتر

 .يد أن يتسلى ويقضي وقته بغربتهالشبكة بال هدف سو  أنه ير
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 :الشخصية إخفاء إمكانيةوبث اهلموم والشكوى مع  االستشارةاحلصول على  -7
يد االستشارة من أو يرال يقو  على سل مشاكله بنفسه  الذيويعد هذا أسد أهم األسباب فالشخص 

إخفاء شخصيته  هذه الشبكة ألنه يستطيعيف  يبحث عن سلها لد  غريه من الناس، أشخاص ال يعرفوه
بعضهم يبحث بشكل خاطئ سواء باستشارة أشخاص غري خمتصني أو من ال يعرف مـد   و، احلقيقية

أمانتهم ومصداقيتهم وخربهم، أو يتقلب بني صفحات املواقع وبني الشبكات اإلجتماعية باسثًا عن سل 
 .بشكل عشوائي وغري مدروس

 :ضعف الثقافة اخلاصة هبذه الشبكة  -8
 سيانًا جهل بعض األمور املستحدثةفأ قابلة للتجديد والتطوير بشكل دائم، ة تعترب تقنية إن هذه الشبك

قد يدفع الشخص للبحث عنها بشكل غري صحيح وقد يعرضه ذلك لبعض املخاطر ، فعليه أن يـتعلم  
 .(4) الصحيحة  وكيفية استخدامهومنافعه  ذلك اجلديد وماهي مضارجديدها  كيفية التعامل مع

  .بكة بال مقصد معنيتصفح هذه الشعلى  ساعدت أهم األسباب اليت هذه هي

                                                 

  ( .البنات والنت)64صفحة،هـ 4161ذواحلجة11العدد ،جملة سياة للفتيات (4)



 
 
 
 
 

 ثانيالمطلب ال
 التصفح العشوائي ضرارأ  
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 .التصفح العشوائي  ضرارأ : الثاين لطل امل
 

 

 .؟ أضرار وخماطر عشوائيال تصفحلهل ل

ح الشبكة منافع كثرية، كذلك هلا أضرار قد يسلم منها الشخص وقد تصيبه، وغالبًا كما أن لتصف ،نعم
ومع األسـف هـذه    ُمعر ض لتلك املضار أكثر من غريه، ؛الذي يتصفح الشبكة بدون شيء يهدف له

والصحية  واالقتصادية واالجتماعيةتتمثل يف املخاطر العقدية واألخالقية والنفسية كثرية ومتنوعة ضار امل
 :وبيان ذلك على النحو التايل  ،واإلجرامية

 

 :ار العقديةضراأل :أواًل

 كما حتوي على االجيابيات واملواقع اليت تدعو لإلسالم واخلري فهي يف املقابل حتويهذه الشبكة        
 النفسي والفكري االستقرار، ونتيجة لعدم اخلاطئةمواقع تروج للعقائد الباطلة واألفكار والدعوات  على

 .(4)والسياسيةأوالعقدية أمن اجلماعات الفكرية  قع يف سبائل مجاعات مشبوهةلبعضهم ي

 

 :ار األخالقيةضراأل/  ثانيًا

ملا خيالف األخالق السامية روجة لعل األضرار األخالقية من أبرز السلبيات إذ تفشى ارتياد املواقع امل 
كذلك تسببت يف تدين  ،هيل الوصول هلاوتسيف شيوع الرذيلة  ساعد األفالم والصور انتشاروكذلك 

يف أرض الواقع أو  أخالق بعضهم بكتابته لكلمات نابية أو كذب أو سب أو شتيمة ال جيرأ على قوهلا
ذلك من األخالق الرديئة اليت يتجنبها بعضهم يف سياته الواقعية ويظهرها يف احلياة بامسه احلقيقي، وكل 
 .(6)اإلفتراضية عرب الشبكة 

 

                                                 

 ( .السهر وما فيه من خطر..)sa.gov.taifedu.gsu.www ، ( السلبية الستخدام الشباب لإلنترنتاآلثار )موقع أقالم (4)
(6) sa.gov.taifedu.gsu.www( ..السهر وما فيه من خطر) . 

http://www.gsu.taifedu.gov.sa/
http://www.gsu.taifedu.gov.sa/
http://www.gsu.taifedu.gov.sa/
http://www.gsu.taifedu.gov.sa/
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  :النفسية ارضراأل/ ثالثًا 

 : وبيئته ومن أهم اآلثار النفسية اليت نتجت عن اإلنترنت ظاهرتان متقابلتان يتأثر اإلنسان مبحيطه   

 ظاهرة أصبحت توصف بأهنا ظاهرة مرضيةت ستخدام املكثف لإلنترنأفرز اال :إدمان اإلنترنت/ أ 
سالة من االستخدام املرضي وغري التوافقي لإلنترنت يؤدي : )ان اإلنترنت الذي ُيعرف بأنه وهي إدم

 :هومن ظواهر،  لظاهرة هي نوع من اإلدمان النفسيوهذه ا (اضطرابات إكلينيكية  إىل

  .غبته املتزايدة إىل اإلنترنترباطراد ل االستخداممن ساعات  مدمن اإلنترنت يزيد :التحمل  -4

كما ، قطاع اتصاله بالشبكة من التوتر النفسي، والقلق ان يعاين مدمن اإلنترنت عند:  نسحاباإل -6
وقد تنبه البـاسثون يف  ، ب قد أثر ذلك يف مستواهم الدراسيالشبا سن أن أغلب مدمين اإلنترنت من

 .لبحثها وعالج املصابني هبا فُأنشئت مراكز خاصة الغرب هلذه الظاهرة

احلالة هي عكس احلالة السابقة سيث يسيطر على صاسبها القلق من  هذه: ُرهاب اإلنترنت / ب 
 نظرًا ملا خيشاه من أضرارها ويتطور هذا القلق ليصبح يف صورة ُرهاب مينعه من استخدام اإلنترنت

خدام الصحيح مما يترتب عليه تأخر يف دراسته ويف عمله إذا استخدامها االستواالقتراب من الشبكة 
 . ، ويف مواكبته للعصر الذي يعيش فيهكانت دراسته وعمله مما يتطلب استخدام اإلنترنت

 

  : االجتماعيةار ضراأل/ ابعًا ر

عي الجتمااإىل غياب التفاعل  شبكةخيشى كثري من الباسثون أن تؤدي ال: فقدان التفاعل االجتماعي
شبكة يقوم الاستعمال  ا أنمك، حيصل عرب أسال  ووصالت وليس بطريقة طبيعية التواصل فيها ألن

ومشاهدة الربامج الترفيهية مع  كالتسوق على طابع الفردية سيث بداًل من أن يقوم الفرد بالنشاط
التعامل إال مع  مما خيشى معه من نشوء أجيال ال جتيد أسرته أصبح يقوم به مبفرده على شبكة اإلنترنت

يام على ضعف الق أيضا تصفح هذه الشبكة واملكوث أمامها لفترة طويلة كان سببًا، احلاسب اآليل
نصرافهم ملا جيذهبم يف هذه الشبكة مما إنشغال الناس عن بيوهم وإحبقوق الوالدين كما أهنا سبب يف 

 .يف بعض األسيانهم بواجباهم يسبب عدم قيام
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  :االقتصادية ارضراأل/ خامسًا 

 اإلنترنت يف العامل العريب من أعلى الشبكات يف العامل تعد شبكة: اإلنفاق على استعمال الشبكة -أ 
 . مالية قد تثقل كاهلهمأعباء وفواتري الناس من سيث الكلفة مما ُيحمل

 مما ُينذر جاذبية يف العرض وسهولة يف الشراء شبكةتوفر ال: سلوكيات استهالكية سلبية نميةت - ب
حيتاجوهنا فعاًل ، لينتقل التسوق من كونه وسيلة للحصول  بوقوع املستهلكني يف شراء كماليات رمبا ال

موارده  من توجيهالشخص مينع قد ومتضية الوقت مما ذاته بقصد التسلية  على احلاجيات إىل غاية يف سد
 . لبناء مستقبله

املايل  واالستياليف جمال النصب شبكة بيان استغالل ال سبق :املايل واالستيالـ التعرض للنصب  ج
 . أو تقدمي اخلدمات الومهية وغري ذلك من طرق االستيالدم ضماهنا أو عالردئية ملنتجات اسواء ببيع 

   :صحيةالار ضراأل/ سادسًا 

 : ما يلي أبرزهاومن  ،عمومًا أضرار جسيمةاملختلفة  قابل األجهزةملكثرة اجللوس 

 كهربائيةإشعاعات وسقول  ة باختالفهاجهزاألتنبعث من : ـ التعرض لإلشعاعات الضارة 4
سبب أضرارًا يالصادرة عنها ضئيلة إال أن كثرة التعرض هلا  وإن كانت الكمية، وكهرومغناطيسية

اكم آثار تلك اجملاالت واإلشعاعات لتسبب ترد  الطويل بسبب امل جسيمة على املتعرض هلا على
  .ختتلف من شخص آلخر أمراضًا

مود الفقري ااجللوس الطويل إىل آالمًا يف الع يسبب: مود الفقري ومفاصل اليديناـ اإلضرار بالع 6
اإلرشادات  وآالمًا يف الكتفني، وإذا مل يتبع املستخدم الرسغ وأوتار املعصم والتهابات يف مفاصل

 . أو آآلم شديدة املصابة األجزاءرمبا نشأ عنها مضاعفات تؤدي إىل عدم القدرة على حتريك  الصحية

جهزة تؤدي إىل إجهاد العني مما يؤدي إىل ضعف النظر األكثرة التحديق يف : ـ اإلضرار بالنظر 3
 .الذي قد يصيب بعض االشخاص التدرجيي

هبا من أمراض كثرية كضغط الدم أمراض العصر احلديث ملا يرتبط  تعد السمنة من  :ـ السمنة1
ومن أهم أسباب السمنة قلة احلركة، واإلنترنت تدفع مستخدمها إىل  ،والسكر وتصلب الشرايني
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 أمامها كما أهنا تغنيهم عن احلركة لقضاء الكثري من مهامهم مما يؤدي إىل تراكم طويلة اجللوس لفترات
 . الدهون يف جسمه وإيقاعه فريسة سهلة للسمنة

  :اإلجرامية ضراراأل/  سابعًا

كما أن هنا  ، تعرف باجلرائم اإللكترونية اليتجرائم االختراق والتجسس والتخريب والتشهري : ومنها
بالشبكة  الغش التجاري وجودكما ال خيفى جرائم أخالقية، وجرائم مالي ة قد يقع بعضهم ضحية هلا، و

 .الواقعأرض كما هو ب

تسببها الشبكة العنكبوتية ملستخدميها، واليت يكون عرضتها  قديت طار واألضرار الهذه هي أهم األخ
 . أكثر من غريه أو غري صحيح عشوائيمن يستخدمها بشكل 



 
 

 
 
 
 
 
 الثالثالمطلب 

 .الوقوع فيهااألخلطاء الدينية احملتمل   
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 . ع فيهاوالوقاألخلطاء الدينية احملتمل  :الثالث لطل امل
 

األكثر الشرعية من األخطاء والتواصل اإلجتماعي بأي شكل كان ، جيذب املتصفح هو  أكثر شيء إن
 :شيوعًا 

 :عدم التثبت -1
واهلل  ،مما يسبب نشؤ االشاعات وتداوهلا ه كاتبه أو ناقلهيتثبت منمل  أو خرب مقال وأ موضوع :مثل

 .[32: اإلسراء]  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  :سبحانه وتعاىل يقول
 . (( كفى باملرء كذبًا أن حيدث بكل ما مسع )):  ويقول 

 :الس  والشتم-2
ک ک گ گ گ گ   :اهلل سبحانه وتعاىل يقولو اب،بسالالتواصل يف بعض يقع 

سباب )): ن أيب مسعود رضي اهلل عنه قالوع، [85: األسزاب[  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
  .((دمه املسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وسرمة ماله كحرمة

 :التفسيق-3
رجاًل وال يرمي رجل   )):   يقول الرسولمجاعات أو أفراد و لبعض املسلمني سواًءتفسيق يقع 

 .((ارتدت عليه، إن مل يكن صاسبه كذلك بالفسق، وال يرميه بالكفر، إال

 :اإليذاء-4
املسلم من )):   الرسول وقد قال ،بصفة فردية أو مجاعات اًءسويف إيذاء أخوته بعض املسلمني  يقع

ن أسب منكم فم: ))  وقال ، ((  هنى اهلل عنه سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما
الذي  وليأت إىل الناس واليوم اآلخر، باهلل أن يزسزح عن النار، ويدخل اجلنة، فلتأته منيته وهو يؤمن

، أي ليفعل للناس ما ُيحبه لنفسه، والشك أن ال أسد حيب اإليذاء لنفسه فليكف (( حيب أن يؤتى إليه
 .أذاه عن الناس

 :سوء الظ  -5
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٱ ٻ   :اهلل سبحانه وتعاىل قال

 [.احلجراتسورة ]  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
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  :ارقاالحت-6
املسلم أخو املسـلم؛ ال يظلمـه، وال   )) :   وقد قال ،استقار لبعض املسلمني أو التقليل من شأهنم

، حبسب امرئ من  [ثالث مرات]، ـ ويشري إىل صدره  هاهنا، التقو  هاهناالتقو   خيذله، وال حيقره،
 . ((أن حيتقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم سرام، دمه، وعرضه، وماله  الشر

 : الشماتة - 7

الشماتة خلق ، فَضاِء َوَشَماَتِة اْلَأْعَداِءَيَتَعوََُّذ ِمْن َجْهِد اْلَبَلاِء َوَدَرِ  الشَََّقاِء َوُسوِء اْلَق َكاَن َرُسوُل اللََِّه 
 .منه  ذميم قد استعاذ النيب 

 : الكذب - 8
و أ،  هعينيه ما مل تر ريأن يدعي الرجل إىل غري أبيه ، أو ي  رإن من أعظم الِف  )): الرسول قال 

 . (( يقول على رسول اهلل ما مل يقل

 : الظلم - 9
ُطوقـه مـن سـبع     د شربيقأخيه من ظلم   )):  قاليقع،  هإال أنمنه وسذرنا  همع أن ديننا هنانا عن

منه اليوم ، قبل  همن كانت عنده ألخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلل )): وقال ،((أراضني
مظلمته ، وإن مل يكن له سسنات  بقدر هينار، إن كان له عمل صاحل أخذ منيكون درهم وال دأن ال 

 . (( فحمل عليه أخذ من سيئات صاسبه

 :إظهار عورات املسلمني -11
ال يستر عبد عبدا يف الدنيا؛  )):  بسترها سيث قال واليت أمر اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله الكرمي 

 .(4) ((قيامةال إال ستره اهلل يوم
 ، وهذا يف احلقيقة ظاهرة تستحق تجد صنوفًا من اإلساءاتف،  واملضايقةاستخدام الشبكة يف التشهريو
 جلةاملعا

 .(3) يف العامل اإلفتراضي وأيف أرض الواقع سواًء  النميمة والبهتان  وكذلك، (6)
 .من يتواصلون عرب الشبكة العنكبوتيةقد يقع فيها  اليتاألخطاء املتفشية وهذه بعض 

 

                                                 

 . 64-62هـ إعداد خالد عبد العزيز اجلبري صفحة 4163شوال 4514العدد..جملة الدعوة (4)
 . (اآلثار السلبية الستخدام الشباب لإلنترنت..)موقع أقالم (6)
 .64-62هـ إعداد خالد عبد العزيز اجلبري صفحة 4163شوال 4514العدد..جملة الدعوة (3)



 
 

 
 
 
 

 الرابعالمطلب 
 .ارهضرقاية م  التصفح العشوائي وأكيفية الو
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 .رهضراكيفية الوقاية م  التصفح العشوائي وأ :الرابع لطل امل
 

فإن مل تكن مثة ساجـة  ، هلا أو وجود وجهة معينة فيها  استخدام الشبكة العنكبوتية عند احلاجة -4
أو غري ذلك مما شراء وبيع،  أو، أو تواصل مع قريب ، أو متابعة ألخبار ، أو قراءة ، لبحث عن معلومة

د من الشبكة، أصبح مظنة أن يقود الشخص لتصفح عشوائي قد يأخذ صاسبه ملا هو شاغل لـه  يستفا
 .بغري فائدة بل رمبا أثر عليه مبا يضره صحيًا أو ماديًا أو غري ذلك مما سبق ذكره يف املطلب الثالث

 خصيةشالعلومات املتبادل ، ينبغي أخذ احليطة من شخصية على الشبكةالعلومات امل احلرص على -6
رقم البطاقة الشخصية أو أرقام احلسابات البنكية وبطاقات االئتمان إضافة إىل كلمات السر مثل 

فينبغي التأكد من اجلهة املستقبلة ، للدخول على الشبكة اليت ميكن لبعض املخربني االستفادة منها
محاية األجهزة ما ينبغي ك، ملعلوماتك الشخصية أن تكون رمسية أو جهات موثوقة أو أشخاص موثقني 

اليت تشتمل على معلومات شخصية وبيانات وملفات وصور هامة أو شخصية بأدوات احلماية 
 .اإللكترونية وسفظ النسخ منها خارج األجهزة املتصلة بالشبكة 

ورمبا يعز  ذلك إىل أن الكثريين ممن ، لثقة مبن يتعاملون من خالل الشبكةا إطالقينبغي عدم  -3
 .الشبكة يطلقون على أنفسهم أمساء ومهية وبعضها قد يكون جذابا يرتادون

خاصة يف البيئات اليت تتيح الدخول  proxyاستخدام بعض الربامج املساعدة يف ترشيح املواقع أو -1
 . لو كان اجلهاز خمصص لإلطفال أو هلم مشاركة فيه وخاصًةعلى املواقع من غري مراقبة 

ميكن للكثريين من خالل خدمات االتصال اللحظية ،  يد اإللكتروينمتابعة وتدقيق رسائل الرب -8
هدف إىل الوصول إىل  والربيد االلكتروين إرسال بعض الشفرات أو الرسائل اليت حتتوي رموزًا معينة

 .بطاقات اإلئتمان أو اإلستيال للوصول ألهداف خمتلفة
حتتوي على اسبها أو من هم أعضاؤها فقد اجملهولة اليت التعلم من ص املشاركة يف اجملموعاتتر   -2

وقد ال يعرف الشخص ذلك وال ينتبه  ما،اليت هدف خللق زعزعة أو تشويش أو تنتمي حلزب األفكار 
  .(4) له
 

                                                 

 .(ل واملراهقني من أخطار شبكة اإلنترنتكيف حتمي األطفا)تقرير محد البدراين  1114جريدة اجلزيرة عدد (4)



 
 
 

 

 
 
 
 خامسالالمطلب 
   .ره عليهم وطرق محايتهم منهضراألطفال والتصفح العشوائي و
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 .عليهم وطرق محايتهم منهره ضروائي واألطفال والتصفح العش :اخلامس لطل امل
 

إدراكهـم   سيث أنطفال األستحق التفكري وخاصة على ت يوجد يف احلياة الكثري من املخاطر اليت 
كل خمتصر يف الشبكة اليت تتسـع  شطفل باألخطار اليت ميكن أن يتعرض هلا ال ، ومنحمدود نوعًا ما
 :، ما يلياملعلومات واألشخاص الذين ال تعرف عنهم شيئا لعدد كبري من

  :غرس قيم خاطئةت التعرض ملواد غري مناسبة -1
اإلباسية أو اليت تغرس يف أطفالنـا  أو ساعد على العنف والتدمري اليت توذلك يكون يف بعض املواقع 
يتعرض الطفل ألشخاص غري مناسبني ويشـجعون علـى   ، ورمبا قانونيةأفكار خاطئة أو أمور غري 

قد يتعرض الطفـل إىل  و ستعماهلم بطريقة غري شرعية،إ يؤدي إىل التعرف خارج نطاق اإلنترنت مما
  .مناسبة مما يسبب إىل غرس قيم ومباد ء خاطئة ورديئة لوسات إعالنية غري

  :ةمالي -2 
تكون هنا  خسارة مالية نتيجة  وقدطريق بطاقات ائتمان  هنالك الكثري من املواقع اليت تتاجر عن

 . عبث أو اخلطأ من الطفل لل

  :اخلصوصية -3
هو  مالآلخرين، وبني  ات اليت يسمح هلم بإخراجهامتييز بني املعلوم دمعند كثري من األطفال ع

تصبح هذه األمور اخلاصة ظاهرة لآلخرين بسبب إفشاء الطفل هلا وسديثه عنها ، أو وقد  ،خاص
  .رفعه ملا هو حمفوظ على اجلهاز من ملفات من دون قصد لذلك أو بقصد مع اجلهل بعواقب ذلك
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 . ؟ فيهاالتصفح العشوائي الشبكة و ضراراألطفال م  أ كيف حنمي :اآلنالسؤال  و
 

وقبل ذلك تعليمهم بعواقب األمور وذكر بعض هذه : استخدام الفالتر وإعدادت األمان  -4
 لمواقعلوتية عن طريق الفالتر تضييق دائرة الشبكة العنكب املخاطر هلم بطريقة مبسطة ، مث بعد ذلك

أو اليت  املخّلة الكلمات الرئيسية، وفلترة الصفحات الشخصية، واملسموسة قائمة باملواقع بتحديد
، وحنو ذلك من أدوات األمان املوجودة باألجهزة أو اليت توفرها شركات حتتوي على عنف ورعب

  (4).طريقة بسيطه تناسب فهمه، واألهم من ذلك هو توعية الطفل وتوسيع مداركه باإلتصال

 عدم منح األطفال كلمة السر اخلاصة بالدخول إىلعن طريق  :احلفاظ على كلمات السر -6 
عدم إمكانية  لضمان ،واخلاصة باملعامالت املالية للكبار أو جعلها مفتوسة بدون كلمة مرور الشبكة

 .سرقتها من خالل من يتعاملون معه

يفضل أن يشار  الوالدان أو أسدمها أطفاله يف العمل على الشبكة وذلك  :املشاركة يف العمل - 3
إلجتماعي معهم وتعزيز اجلانب ا مشاركتهمهبدف تعليمهم على االستخدام األمثل هلا من جهة و

 . (6)ومعاجلة أية مشاكل قد يصادفوهنا أثناء التجول يف الشبكة، من جهة أخر  

 
 

                                                 

 ( .أخطار تستحق التفكري)هـ 4161صفر 41األسد48العدد...صحيفة اجلزيرة اإللكترونية (4)
 ( .كيف حتمي األطفال واملراهقني من أخطار شبكة اإلنترنت)تقرير محد البدراين  1114جريدة اجلزيرة عدد (6)
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 خاتمةال
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 -:اخلامتة
 

على انتشار العلوم وتبادل الثقافات  الشك فيه أن الشبكة العنكبوتية خدمت هذا العصر وساعدتمما 
وتسـهيل  والنمو االقتصـادي  بني الناس وتطوير وسائل االتصال  النافعة روانتشار األفكاواملعلومات 

 .وغريها من املنافع العظيمةعن طريقها ، املفيدة معامالت األفراد والشركات وانتشار كثري من العلوم 

 .عرضة للتضرر أكثر من غريهصاسبه وليس كل تصفح عشوائي يؤدي إىل وقوع باألخطار ولكن 

مث ذكرت بعد ذلك بعض النصائح اليت تساعد الشـخص   ضار ،قد ذكرت يف هذا البحث أنواع املو
مت من مسبباته الـيت  أنه ال يتم التخلص من التصفح العشوائي إال بالتخلص و، عمومًاها على الوقاية من

 .آنفا ذكرها

ما قد يتعرض له الناس من استيال يف هذه الشـبكة   له بنيي أمهية أن، وأشيد إىل ما ال أنسى الطفلك
األجهـزة   ، كما أنكما يبني له مد  نفعها وكيفية اإلستفادة منهالواسعة ليتفتح ذهنه ويكن واعيًا ا

اهلما وتوجيه تصـفحهم ملـا هـو    بأدوات احلماية للطفل ميكن للوالدين استعماهلا وسفظ أطف ةمزود
 . ه فيكتفي هبم عن اجملهولني اتمشاركته ليشعر بتقدير أسرته إلهتمامعلى ، وأيضًا احلرص رضيُم

، واحلمـدهلل  يهنه ويل ذلك والقادر علإ ر حييط بهضرمن كل  كل مسلموأسأل اهلل عز وجل أن حيمي 
     .الذي بنعمته تتم الصاحلات 

 

 ،،، حممد وعلى آله وصحبه أمجعني نااللهم وسلم على نبي هذا وصِل  ،،،،



 
 

 

 
 
 
 

 فهارسال
 :وفيها 

  فهرس اآليات. 

 فهرس األساديث. 

 فهرس املراجع. 

 فهرس املوضوعات. 
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 فهرس اآليات  

 
 رقم الصفحة  رقمها اآلية  السورة

 ءاإلسرا
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  

 ىئ ىئ ی ی ی ی
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 األسزاب


ک ک گ گ  

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 ڱ
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 اتاحلجر


ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  
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 فهرسة األحاديث

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة فهرسة أطراف احلديث
 01 إن من أعظم الفري أن يدعي الرجل إىل غري 

 02 دمه سباب املسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وسرمة ماله كحرمة

 02 سزح عن النار، ويدخل اجلنةفمن أسب منكم أن يز

 02 كفى باملرء كذبًا أن حيدث بكل ما مسع

 01 ةالقيام ال يستر عبد عبدا يف الدنيا؛ إال ستره اهلل يوم

 01 التقو  هاهنا املسلم أخو املسلم؛ ال يظلمه، وال خيذله، وال حيقره،

 02 اهلل عنههنى  لمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ماسن سلم املاملسلم م

 01 د شرب يمن ظلم ق

 01  من كانت عنده ألخيه اليوم مظلمة من عرض

ارتدت عليه، إن مل  وال يرمي رجل رجاًل بالفسق، وال يرميه بالكفر، إال
 يكن صاسبه كذلك

02 
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 املراجعفهرس 
 

 .(راهقني من أخطار شبكة اإلنترنتكيف حتمي األطفال وامل)تقرير محد البدراين  1114جريدة اجلزيرة عدد (4)  

 .(أخطار تستحق التفكري)هـ 4161صفر 41األسد48العدد...صحيفة اجلزيرة اإللكترونية (6)       

 (.جرائم االنترنت قنابل عابرة للقارات)هـ تقرير سنان الثويين  4162شوال 484جملة األسرة العدد (3)       

 .(شيطان نت) 64-62هـ إعداد خالد عبد العزيز اجلبري صفحة 4163الشو 4514العدد..جملة الدعوة (1)       

 .(البنات والنت)64أمساء احلريب صفحة/سارة اخلضريي:إعدادهـ 4161ذواحلجة11العدد...جملة سياة للفتيات  (8)       

 .(اآلثار السلبية الستخدام الشباب لإلنترنت..)موقع أقالم( 2)       

 .(عاجل إىل مستخدم اإلنترنت)هـ 4162شوال48العدد...إعداد دار القاسم ..موقع كلمات  (1)       

       (5)  com.saaid.www.... (شبابنا واإلنترنت)إعداد القسم العلمي بدار الوطن. 

       (1 )com.saaid.www....     (كيف نقاوم اغرء املواقع اإلباسية)رياض بن حممد املسيمريي.د إعداد. 

       (42)  sa.gov.taifedu.gsu.www(..السهر وما فيه من خطر). 

http://www.saaid.com/
http://www.saaid.com/
http://www.gsu.taifedu.gov.sa/
http://www.gsu.taifedu.gov.sa/
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 فهرس املوضوعات
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