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 ووسائل التواصل االجتماعي الثرثرة اإللكرتونية

 5112ًَفوجط  1 :الرل٘ج فٖ جطٗسٓ أذجبض تبضٗد الٌشط

 ثملن: السوتَض ظوطٗب ذٌجٖ

 

طفٔ ٍوأى أحسّن طف الوتجبزلٔ ػي ثطاهج التَاطل االجتوبػٖ، طُهي الطُ
ٍأذَاتٖ مؼست هغ أّلٖ هي الج٘ت، فهطٓ اًمطغ الٌت "ٗمَل لعه٘لِ 

ػلى الطغن ٍطفٔ ، ضثوب ّصُ الطُ"ٍاهلل طلؼَا ًبس ط٘ج٘ي، ٍتؼطفت ػلْ٘ن
 طفٔ ئال أًْب تحىٖ ٍالغ ًؼ٘شِ الَ٘م ثىل حصاف٘طُ.هي أًْب طُ

تظَض أسطٓ هىًَٔ هي أة ٍأم ٍحالحٔ أثٌبء ٗرطجَى للغساء أٍ الؼشبء فٖ 
 هشغَلَىػطلٔ ًْبٗٔ األسجَع، فٌجس أًْن ٗتٌبٍلَى الطؼبم ٍجو٘ؼْن 

ثأجْعٓ التل٘فًَبت الصو٘ٔ التٖ ث٘ي أٗسْٗن، فال ّصا ٗىلن شان، ٍال األة 
 اٙذطأى ٗىلن  ّنٗىلن ظٍجتِ، ٍال األم تىلن أحس هي األثٌبء، ٍئى تجطأ أحس

فاًِ ٗحسث أحس أهطٗي؛ ئهب أى ٗتجبّلِ أٍ أى ٗغؼت ػلِ٘ ألًِ هشغَل 
سٌبة أٍ لؼجٔ ػلى الٌت أٍ  فٖ هحبزحٔ هغ طسٗك آذط ػلى ذط الَاتسبة

 .هب شبثِ شلهجبت أٍ 

ٌٍّب ٗططح السإال ًفسِ؛ ئشى لوبشا ذطجتن هغ ثؼؼىن الجؼغ ؟ ألن 
ٗىي هي األجسى أى تمؼَا ػطلٔ ًْبٗٔ األسجَع فٖ الج٘ت، ثسالً هي ّصا 

 التجصٗط ؟

ٍّصُ طَضٓ هتىطضٓ، ألمٖ ثٌظطن فٖ إٔ هجوغ تجبضٕ، سط لل٘الً، ٍأًظط 
شط، تطاّن هشغَل٘ي هغ أجْعتْن الصو٘ٔ، ٍهي الظطائف فٖ ٍجَُ الج
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 –إٔ َّ ٍظهالءُ  –التٖ ٗطٍْٗب لٖ أحسّن ٍَّ طبلت فٖ الوسضسٔ أًْن 
ٍال ٍضثوب فٖ الوسضسٔ هغ ثؼؼْن الجؼغ أحٌبء تَاجسّن ال ٗتحسحَى 

ػجط ّصُ األجْعٓ ٗجسؤٍى فٖ التَاطل ٍلىٌْن ػٌسهب ٗغبزضًٍْب  ٗلؼجَى،
التٖ جطت ٍاألحساث ٍٗتحسحَى ػي األهَض  جتوبػٍٍٖسبئل التَاطل اال

 الوؼلو٘ي ٍهب ئلى شله.السرطٗٔ هي فٖ الوسضسٔ ٍ

 – ثجسبطٔ –ٍئى وٌب ًؼلن جو٘ؼًب أى ٍسبئل التَاطل االجتوبػٖ ّٖ 
 ٍآضاءّن أذجبضّن لتساٍل الوجتوغ أفطاز ث٘ي ٍاتظبل تَاطل ٍأزآ ٍس٘لٔ

 ٍطج٘ؼٔ شرظ٘تْن ٍػي ػٌْن ٗؼجط هب ٍول الَ٘ه٘ٔ ٍاألحساث
ثوؼٌى آذط فاى اإلػالم االجتوبػٖ ّٖ أسلَة ٍططق جسٗسٓ فٖ  ح٘بتْن،

 ٗسوح ثوب – اإلًتطًت –االتظبل ٍشله هي ذالل الج٘ئٔ الطلو٘ٔ 
َػبت الظغ٘طٓ هي الٌبس أٍ األفطاز ثاهىبً٘ٔ االلتمبء ٍالتجوغ فٖ للوجو

تله الج٘ئٔ ٍتجبزل الوٌبفغ ٍالوؼلَهبت، إٔ أًْب ث٘ئٔ تسوح لإلفطاز 
 ٍالوجوَػبت ثاسوبع طَتْن ٍطَت هجتوؼبتْن ئلى الؼبلن أجوغ. 

أطجح تَاطلٌب سْل هغ ٍّصا فٖ حس شاتِ أهط جو٘ل ٍهمجَل، فىن 
ّن ئال ول ػسٓ سٌَات هطٓ، ٍون استطبع األفطاز أشربص لن ًىي ًطا

ٍالتجبض هي االستفبزٓ هي الَسبئل فٖ اًجبظ الؼسٗس هي الوؼبهالت ٍَّ 
جبلس فٖ هىتجِ هي غ٘ط أى ٗتحطن، ٍسْلت ّصُ التىٌَلَج٘ب للؼسٗس 
هي الطلجٔ التَاطل هغ هشطفْ٘ن ٍهؼلوْ٘ن ألذص التؼل٘وبت ٍضثوب 

ػجط هب ٗؼطف ثبلتؼلن اإللىتطًٍٖ ٍون  السضاسٔ ٍأذص الشْبزات الؼل٘ب
ٍون .. فٌْبن الىخ٘ط هي التسْ٘الت التٖ لسهتْب ّصُ التىٌَلَج٘ب 

ل٘س شله فحست ٍئًوب توىٌت  الوطتجطٔ ثبلؼبلن االفتطاػٖ ٍاإلًتطًت،
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ّصُ التىٌَلَج٘ب هي تظغ٘ط حجن الؼبلن، فلن ٗؼس الؼبلن لطٗٔ طغ٘طٓ 
طٓ ٗجلس فْ٘ب الجو٘غ لوٌبلشٔ ووب وبى ٗمبل ٍئًوب أطجحت غطفٔ طغ٘

ل٘س ثبلظَت ٍالىتبثٔ فمط ٍئًوب  األهَض الح٘بت٘ٔ هغ فٌجبى هي المَْٓ
حتى ثبلظَضٓ ٍالف٘سَٗ، ثوؼٌى ئى الحَاضات  ٍالوٌبلشبت تحسث هجبشطٓ 
ػجط األلوبض الظٌبػ٘ٔ ث٘ي المبضات ٍفٖ حَاى هؼسٍزٓ ٍوأًه تجبلس 

 .ػ٘فه فٖ ًفس الغطفٔ

صله حسٍز وحسٍز الجغطاف٘ب، االفتطاػّ٘ٔ تن ئظالٔ ٍفٖ ّصُ الوجتوؼبت 
ٗستط٘غ الوطء ح٘ج ٌبم، ٗهجتوؼبت ال العهبى، فغسا هي ٗؼ٘ش فٖ ّصُ 

ٍفٖ إٔ  الوجتوؼبت ػلى هساض السبػّٔصُ أى ٗجس هي ٗتَاطل هؼِ فٖ 
 .هىبى هي الىطٓ األضػ٘ٔ

ٍػلى الطغن هي ول ّصُ الفَائس التٖ ٗوىي أى ًجٌْ٘ب هي استرسام ّصُ 
ًس٘ئ  –ٍفٖ ثؼغ األح٘بى  –التمٌ٘بت، ئال ئًٌب فٖ الؼبلن الؼطثٖ 

استرساهْب، فٌحي هي حَل ّصُ الَسبئل هي ٍسبئل هف٘سٓ فٖ التَاطل 
ح٘ج ئًٌب  "الخطحطٓ اإللىتطًٍٖ"ئلى ٍسبئل للخطحطٓ، ٍالتٖ ٗوىي تسو٘تْب 

فطاز حَلٌب ّصُ الَسبئل هي ٍسبئل ٗوىي أى ًستف٘س هٌْب فٖ وأ
الحَاضات ٍالوٌبلشبت الجبزٓ وتؼل٘ك ػلى همبلٔ أٍ الطز ػلى سإال ٗططح 
أٍ هٌبلشٔ ثؼغ االّتوبهبت ٍالَْاٗبت ئلى ٍسبئل للخطحطٓ، ٍوأًٌب 

فِ٘ فٖ ول شٖء، فال  ًجلس فٖ هجلس طبذت ٍالجو٘غ ٗتحسث
ن، ٍال ٗسوغ أحسًب اٙذط، ططاخ ٍػحىبت ال ٗوىٌه أى تسوغ ّصا أٍ شا

 تؼطف لِ سجت.
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لٌمطأ ثؼؼًب هي ّصُ الطسبئل التٖ تطز ػجط الَاتسبة ٍثؼغ الَسبئل 
 األذطى، ٍلىٌٖ سأحَلْب ئلى اللغٔ الؼطث٘ٔ ثمسض اإلهىبى:

 ّصُ اهطأٓ تىلن اهطأٓ أذطى:

 .شوطت لٖ  فالًِ الوَػَع 
 .إٔ هَػَع 
  ٕتسترسهٌِ٘ ػلى لشؼطن.هَػَع ظٗت الحش٘ش الص 
 .ِهب ث 
 تشؼطن جو٘ل ٍأحت أى ٗظجح شؼطٕ هخل شؼطن، ٍػٌسهب تحسح 

 هغ فالًِ لبلت ئًه تسترسه٘ي ظٗت الحش٘ش، فْل َّ هف٘س ؟
  ي ّصا العٗت ..ػأسوؼٖ .. أًب ضاػ٘ٔ توبهًب 

 ٍٗستوط ّصا الحَاض ألوخط هي سبػٔ، حن ٗؼبز ٍٗستوط فٖ الَ٘م الخبًٖ.

 اطل هغ طسٗمِ ٍٗلمٖ ططفِ:حَاض آذط، شرض ٗتَ

ػسىطٕ تؼطلت س٘بضتِ، أشط لَاحس ٍضوت هؼِ ٍحبٍل أى ٗمسم لِ الشىط 
فمبل لِ: لن أتَلغ أى ٗمف لٖ أحس فٖ هخل ّصا الَلت هي الظْ٘طٓ، 

 فبلشوس حبه٘ٔ ٍالجَ حبض.

أًه زٍضٗٔ  تٍلىي اػتمس َففطز طبحت الس٘بضٓ: ٍاهلل لن أوي إًَٔ الَل
 لفت.٘ش ٍذفت لصله تَتٍتف

 ٍاًتْت الططفٔ.
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بم الشرض مثؼغ ثؼغ زلبئك لن ٗجسٕ الططف اٙذط إٔ ضزُ فؼل، فٍ
فالى .. أًه لطأت الططفٔ فلوبشا لن ٗب : الًئلبفىتت الصٕ ألمى الططفٔ 

 تؼحه ؟

 ف٘طز الظسٗك: ِّْْْْْْْْْ
 

ٍّٖ تتحسث ػي أٗبم ٍلوسٓ حالحٔ ٍهجوَػٔ ٗتَاطل ل٘لْب ًٍْبضّب 
، فْل ّٖ ِالطغجٔ فٖ شطاء ظٗت العٗتَى، ٍحبلخٔ تتحسث ػي السٌجَس

 ووب تلفظ أم ّٖ سجٌَسه ؟ ِسٌجَس

 ٍاألزّى هي ول شله ػٌسهب تأت٘ه ضسبلٔ ٗمَل له فْ٘ب وبتجْب: فؼالً
ٍل٘س أهطًا ئى وٌت تحت .... أى تؼ٘س ًشط ّصُ الطسبئل ػلى جو٘غ هي 

لت ّصا األهط ).....( فاًه ٍذالل ذوس أٗبم ػٌسن فٖ المبئؤ، أٍ ئى فؼ
 ستأت٘ه هفبجئ تسطن، ٍئى لن تفؼل فاًه لي تجس الطاحٔ التٖ تٌشسّب.

، ثبإلػبفٔ ئلى الىن الْبئل هي الظَض الشرظ٘ٔ )السلفٖ( ول ّصا ّطاء
، ٍاإلػالًبت هب َّ غج ٍسو٘يول التٖ تؼطع ٍأفالم الف٘سَٗ 

ٍالشت٘ؤ ٍئحبضٓ الٌؼطات ٍالظطاخ ٍالسػبٗبت ٍالفتَى ٍاألزػ٘ٔ ٍالست 
، ٍوصله األحبزٗج الؼبطف٘ٔ ٍالطٍهبًس٘ٔ ٍالحت، ٍالؼَٗل ٍالعػل

 ٍالىخ٘ط هي األهَض.

لطٍة  –ٍاألغطة هي ّصا ولِ، ئى وٌت هججطًا ػلى التَاجس فٖ هجوَػٔ هب 
ٍلن تجس فٖ ًفسه الطغجٔ فٖ الوشبضؤ فٖ ول هب  –ووب تسوى الَ٘م 
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ٗىتت فاًِ ٗتن ٍػؼه فٖ ذبًٔ هي ال ٗشبضوَى، إٔ الصٗي ٗمطأٍى 
 فمط، ػججٖ.

ٍئى وٌب ال ًستٌىط جعء وج٘ط هي الوٌبلشبت الْبزفٔ التٖ تتن فٖ الىخ٘ط 
هي الوجوَػبت، ئال ئى الجعء اٙذط هب َّ ئال هؼ٘ؼٔ للَلت، فْصا ٗتىلن 

، ٍتستوط الوحبزحٔ أٍ الخطحطٓ اإللىتطًٍ٘ٔ ثبألٗبم، ٍتٌمؼٖ ٍشله ٗطز
الحَاضات لتجسأ حَاضات أذطى، ٍجعء وج٘ط هي ّصُ الحَاضات ل٘س لْب زاع، 

 ٍئًوب َّ ٍلت ٌٗمؼٖ ٍٍلت ٗمتل ٍٗستْله هي غ٘ط فبئسٓ.

ألن َٗطٌ٘ب ضسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ثبالستفبزٓ هي ٍلت الفطاؽ 
(، ٍفٖ ًؼوتبى هغجَى فْ٘وب وخ٘طٌ هي الٌبس: الظحٔ ٍالفطاؽحٌ٘وب لبل )

حٌ٘وب أٍطى أثب شض الغفبضٕ ٍلبل لِ حسث آذط لبل طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن 
 (.فطاغه لجل شغله ؛ ٍشوط هٌْب:ب لجل ذوسٍذوسً)اغتٌن 

ستف٘س هي ّصا الَلت الؼبئغ فٖ الخطحطٓ اإللىتطًٍ٘ٔ فٖ ًأال ٗوىي أى 
 بءٓ ؟ أتطن لىن اإلجبثٔ.ػول هف٘س، ٍحَاضات ثٌ

 


