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 ِ ْجتَِماِعي   إِْدَماُن التُّْكنُولُوْجيَا َوأَْخََلُق َوَسائِِل التََّواُصِل اْْلِ
 

 

 أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْلِكَرام!
ثَُّل فِي اْْلاسااِسيَّةا َلا شاكَّ أانَّ اْلغااياةا  ِ اْلعاِظيِم تاتاما ِمي  ْسَلا ِلِدينِناا اْْلِ

اْلِعْرِض  اْلعاْقِل وا اِل وا اْلما ْنسااِن الَِّذي  كذا او، ِحْفِظ النَّْفِس وا ْعتِقااِد ِلْْلِ اَْلِ
إِنَّ  ا. وا ها ما أاْكرا ْوُجودااِت عالاى هاِذِه اْْلاْرِض وا فا اْلما ُخِلقا بِِصفاتِِه أاْشرا

ما ياْعتابُِر هاِذِه اْلِقياما  ْسَلا اِسيَّةا اْْلِ سااُس  اْْلاسا َلا ياِجُب اْلما اناةٌ وا ْمسا ُمصا اْلخا
اْن  َلا ياْرضاى بِأ ا. وا ُر بِها بِها را قا الضَّ َلا  اياْلحا ا كااناْت اْْلاْسبااُب. وا ْهما ما

ِميعِ  ْمرا ياْنطابُِق عالاى جا
ْيبا أانَّ هاذاا اْْلا يااةِ ياْنطابُِق أاْيضاً   نواحي را اْلحا

ْنتاْرنِتِ  وشبكاتِ اِْسِتْخدااِم التُّْكنُولُوْجياا  على الدُُّخوِل إِلاى اْلعاالاِم  ،اَْلِ وا
اِض  ْفتِرا ِ.اَْلِ  ي 

 اْْلَفَاِضُل!أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن 
 ً ْنساانا الَِّذي قااما بِإِْنشااِء هاِذِه التُّْكنُولُوْجياا ُمْستاْخِدما  عاْقلاهِ لا إِنَّ اْْلِ

هاباهُ هللاُ  ْيِر  يه،إِ الَِّذي وا ا فِي طاِريِق اْلخا َلا شاكَّ أانَّهُ ُمكالٌَّف بِاْستِْخدااِمها
ةِ باداَلً عاْن اْلكاْسِب  را ا كاانا ياتَِّجهُ بِناْفِسِه إِلاى اْلُمقااما إِذاا ما حِ. وا الصََّلا وا

إِلاى  ْيِلِه إِلاى التَّْوفِيِر، وا اِف باداَلً عاْن ما ْسرا ياِميُل إِلاى اْْلِ ِل وا َلا اْلفاسااِد اْلحا
اْلعُْنِف باداًَل عاْن  دَّةِ وا إِلاى الش ِ ةِ، وا ارا الطَّها ِ باداًَل عاْن اْلِعفَِّة وا قِي  اْْلاْخَلا
عاِظيٍم. ٍأ كابِيٍر وا طا قاعا فِي خا ِة، فاإِنَّهُ بِذاِلكا ياكُوُن قاْد وا ما ْرحا اْلما ِة وا ْحما  الرَّ

ْيبا أانَّ التُّْكنُولُوْجياا الَّتِي كا  َلا را ْقتا وا انا اْلوا ْنسا انا ياِجُب أاْن تُْكِسبا اْْلِ
لاْيِه، بااتاْت فِي  ف ُِرهُ عا تُوا هُوا اْْلاْكثاُر ِخدااعاً،  الحاضر فخاوقتنا وا

قاتِْلِه.  ْقِت وا اعاِة اْلوا ضا ُرناا  صَ النَّبِيَّ وِْلِ ذ ِ نِعَمتَاِن َمغبُوٌن ": فاياقُولُ يُحا
ةُ والفََراغُ فِيِهَما َكثِيٌر ِمَن  حَّ  1"النَّاِس، الص ِ

اُء!  أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن اْْلَِعزَّ
ا  كااناها ذاْت ما ِ الَّتِي أاخا اِعي  ْجتِما اُصِل اَْلِ ساائِلا التَّوا وا ْنتاْرنِتا وا إِنَّ اْْلِ

ٍة  سااحا ةً عاْن ما ِميعاً، ياِجُب أاْن َلا تاكُونا ِعباارا يااتِناا جا ساائِباٍة ابَِلا فِي حا
بااِدئا وا  ً ِمْن َل ما كا داائِما رَّ ا ياِليُق بِاْلُمْسِلِم هُوا أاْن ياتاحا إِنَّ ما ْسُؤوِليٍَّة. وا ما

ْعيِ  ِل اْلوا ْسُؤوِليَّةِ  وعليه دائماً أن يتصرفا  ِخَلا  .بِما

اءُ أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن   !اْْلَِعزَّ
يااةٍ باِعيداةٍ عاْن التُّْكنُولُوْجياا بِشاْكٍل كااِملٍ  َلا شاكَّ أانَّ  أاْمٌر  عاْيشا حا

ْيُر ُمْمِكٍن بِالن ِْسباِة لاناا.  غا ما ُمْستاِحيٌل وا ْسَلا َلا ياْطلُُب ِمنَّا ذاِلكا فِي  واْْلِ
اِر الْ  لاِكنَّ اِْستِْخدااما التُّْكنُولُوْجياا فِي ِظل ِ إِْظها اها  ِغيرةا اْْلاْصِل. وا تُجا

امِ  را ِل واْلحا َلا ا اُدونا  ،اْلحا ِحْفِظها قِيَِّة وا بااِدِئ اْْلاْخَلا اياِة اْلما فِي ِظل ِ ِحما وا
ِلي   ْسُؤوِليَّتُناا اْْلاوَّ يَّاتِِهْم، هُوا ما ُحر ِ ي عالاى ُحقُوِق النَّاِس وا التَّعاد ِ

ذاا يُْمِكُن لاناا أاْن ناْجعالا  بِها اْْلاسااِسيَّةُ. وا ا وا ناْفعاً. كاما ْقتِناا أاْكثارا فاائِداةً وا  ِمْن وا
اِر  ْستِْقرا اَْلِ ْيِر وا لاى اْلخا هاذاا اْلعاالاِم عا يُْمِكنُناا أاْن ناقُوما بِبِنااِء هاِذِه اْْلاْرِض وا

حِ. فاقاْط ياْكِفي أاْن ناقُوما بِِاْستِْخداامِ  الصََّلا ا ِمثْ  نعمةِ  وا لا  التُّْكنُولُوْجياا ِمثْلاها
ى  ٍة أُْخرا ا ، أايَّ نِْعما عاها ضا اِت الَّتِي وا ْعتِباارا اَْلِ اِعي اْلُحُدودا وا ناْحُن نُرا وا

داهاا دَّ حا لَّ وا جا َوأَْن لَْيَس ِلْْلِْنَساِن ِإَّلا َما َسعَى  (سبحانهقال  . هللاُ عازَّ وا

 النجم)ْوفَى ثُما يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اْلَ  (40)َوأَنا َسْعيَهُ َسْوَف يَُرى  (39)

 

، ِكتااُب  1 اِريُّ قااق، صاِحيُح الْبُخا  .1الر ِ
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