






نظر مراجع عظام تقلید درباره استفاده از شبکه های مجازی

ر به طور کلی استفاده از شبکه های اجتماعی و مانند آن اگ:مقام معظم رهبری•
ا خوف بوده و ی( مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل)مستلزم مفسده 

ف ارتکاب گناه باشدو یا موجب تقویت دشمنان اسالم و مسلمین شودو یا خال
ع بر و تشخیص موضو. قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی باشد جایز نیست

.عهده مکلف می باشد

ت هاست اگر یقین دارید که سود آن متعلق به صهیونیس:آیت اهلل مکارم شیرازی•
قین باید از آن اجتناب کنید در غیر این صورت چنانچه خالف مقررات نباشد و ی

.داشته باشید استفاده نامشروعی از آن نمی شود مانعی ندارد

ام معظم بسمه تعالی، سالم علیکم، در این امور به دفتر مق:آیت اهلل نوری همدانی•
.رهبری مراجعه شود
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نظر مراجع عظام تقلید درباره استفاده از شبکه های مجازی

و به طور کلی استفاده از فضاهای مجازی برای جهات مشروع: آیت اهلل صافی گلپایگانی
معارف صحیح که موجب فساد عقیده و اخالق نشود بلکه بتوان از آن در جهت تبلیغ و ترویج

دینی استفاده کرد  مانعی ندارد، بلکه مطلوب است، اما رفتن در سایت هایی که باعث 
ین مؤمنین باید در چن. سست شدن عقیده و فساد اخالق و یا ترویج باطل باشد، حرام است

بلیغ و فضاهایی که افراد با اهداف متعددی فعالیت می کنند و اندیشه های گمراه کننده خود را ت
م و ترویج می نمایند، با همین وسائل و همین فضا، به شبهات آن ها پاسخ دهند و احکام اسال

هل معارف اهل بیت علیهم  السالم را به همگان، ابالغ کنند و در این خصوص از علماء  اعالم و ا
.تخصص در کالم کمك بگیرند

زی استفاده از هر سایتی که خالف اخالق و یا خالف دین باشد و یا بدآمو: آیت اهلل مظاهری 
. داشته باشد، حرام است و خطر آن زیاد است

عمال عضویت در این قبیل سایتها و شبکه های اجتماعی اگر موجب ا: آیت اهلل صادق روحانی
.خالف شرع و دین نگردد، بالمانع است
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جمع بندی حکم استفاده از شبکه های اجتماعی

ورت بنابراین استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان در سه ص
:جایز نیست و اال اشکالی ندارد

.شود… مستلزم مفسده مانند نشر اکاذیب یا ترویج فساد و -1
.موجب تقویت دشمان اسالم مانند صهیونیسم شود-2
.خالف قانون باشد-3

مانند  اگر سه مورد باال نبود استفاده شبکه های اجتماعی و پیام رسان
.اشکالی ندارد… تلگرام و اینستاگرام و 



رانیایکاالیخریدحکموهستندکاالبه مثابههمنرم افزارهاآیا

دارد؟وجودهماینجادر

کمکنحویبهکهدشمنانکاالیخریدحکم:رهبریمعظممقام
یزناینجاشامل«ظالماعانه ی»عنوانتحتمی شودمحسوبآنهابه

آنهابهخدماتینرم افزار،یکخریداریبامایعنیمی شود؛
بهشسودکهکنیماستفادهنرم افزارهااینازنحویبهیابرسانیم

تعدادوآنهابهوروداصلکهبرنامه هابرخیمثلبرود،آنهاجیب
هبورودهمیناست،مفیدصاحبشبرایآنهاازاستفاده کنندگان

کاالاینکهنمی کندفرقیبنابراین.میشودحرامهمبرنامه
االییکاگرگفته اندکهتوصیه  ایاینونرم افزاریاباشدسخت افزار

زارهانرم افشاملنکنید،استفادهخارجیکاالیازدارد،داخلیمشابه
.کنیداستفادهداخلینرم افزارازبایدومی شودهم
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حکم استفاده از فیلتر شکن

ر تابع بطور کلى این گونه امو: خامنه ایالعظمی آیت اهلل 
قوانین و مقررات مربوطه مى باشد و تخلف از آن جایز

.نیست
این کار در :پاسخ : آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

صورتیکه مخالف قوانین و مقررات حکومت اسالمی 
ان باشد جایز نیست ولی بر مراکز علمی الزم است امک

راهم استفاده از منابع علمی سالم را برای دانشجویان ف
کنن

خلف  به صورت کلی اگر ت: آیت اهلل العظمی نوری همدانی
ا جائز از قوانین نظام اسالمی باشد، تخلف از قوانین شرع

.نیست
ات و اگر خالف مقرر: پاسخ: آیت اهلل العظمی سیستانی

.  قوانین نظام جمهوری اسالمی باشد جایز نیست
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این در حالی. برخی از سایتهای خبری فیلتر شده اند:پرسش
اران است که برخی افراد به سبب موقعیت شغلی، مثل خبرنگ

. ندباید به این سایتها رجوع کنند و اخبار و اطالعات کسب کن
ی حکم شرع. معموال این اخبار در سایتهای مجاز نیز وجود ندارد

غلی استفاده از سایتهای فیلتر شده برای کسانی که ضرورت ش
آنها ایجاب می کند از این سایتها استفاده کنند چیست؟

وانین و  به طور کلی، استفاده از فیلترشکن تابع ق:پاسخ
مقررات نظام جمهورى اسالمى مى باشد و تخلف از  

مقررات جایز نیست

.



استفاده از فیلتر شکن تلگرام برای اغراض صحیح و جایز ، چه حکمی دارد ؟ :سؤال

:پاسخ
الک در  بطور کلى م( :حفظه اهلل تعالی)مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

.ستشود و تخلف از آن جایز نیاین گونه امور قانون و مقررات مربوطه مى باشد و باید طبق 

مانند دیدن )اگر از استفاده آن در حرام ( :حفظه اهلل تعالی)آیت اهلل العظمی سیستانی 
ایمن باشد و خالف مقررات نظام نباشد، برای  ( آن عمل لخت و نیمه لختصحنه های 

.استفاده شخصی اشکال ندارد



احکام فضای مجازی

ا منتشر اگر کسی در اینترنت محتویات مستهجن یا تصاویر خصوصی دیگران را تولید ی. 1
نمی کند، اما دیگران را به انجام این کار تشویق یا ترغیب می کند؟

ترنت اگر نرم افزار یا داده الکترونیکی که استفاده حالل و حرام دارد، به قصد حرام در این. 2
قرار دهد، حکم او چیست؟

یات با توجه به فضای باز اینترنت، قرار دادن اطالعاتی که از آن ها می توان در عمل. 3
 گذارد؟خرابکارانه استفاده کرد، چگونه است؟ که اگر مثالً فالنی نگذارد، دیگری می

وت، اعم از اطالعات خصوصی، ص)با توجه به قابلیت آسان امکان تغییر اطالعات شخصی . 4
غییر در فضای مجازی اگر کسی اطالعات دیگری را به صورت تفننی یا سرگرمی ت( تصویر

دهد، حکم او چیست؟

سانی که اگر کاربران از خدمات اینترنتی ارائه شده در راه حرام استفاده نمایند؛ تکلیف ک. 5
این خدمات را ارائه می دهند، چیست؟

تکلیف اگر شخصی برنامه نرم افزاری تولید کند، اما دیگران از آن در حرام استفاده کنند،. 6
چیست؟



آیت هللا العظمی خامنه ای

.دعوت و تشویق به منکر حرام است: 1جواب 

(535294: شماره استفتاء).جایز نیست: 2جواب 

.موارد مختلف است: 3جواب 

د در غیر این صورت، موار. اگر مستلزم ورود به حریم خصوصی در فضای مجازی باشد جایز نیست: 4جواب 
.مختلف دارد

و ولی اگر خدمات ارائه شده. اگر بدانند در راه حرام استفاده می شود، ارائه آن جایز نیست: 6و5جواب 
شته برنامه تولید شده، مورد استفاده افراد مختلف قرار می گیرد که بعضی از آن ها استفاده حرام دا

.باشند، و ارائه دهنده به قصد استفاده حرام ارائه نداده باشد گناهی نکرده است



آیت هللا العظمی سیستانی

.در فرض سؤال جایز نیست: 3و2و1جواب 

ز تغییر اطالعات شخصی افراد، بدون اذن از صاحبان آن جای: 4جواب 
.نیست

چنانچه خدمات یا نرم افزار مذکور مشترک بوده و به : 6و5جواب 
قصد استفاده و انتفاع حالل برای کاربران عرضه می شود، ولی

هده کاربران از آن استفاده حرام می کنند، وزر و وبال و گناه آن بر ع
یت کاربران است و تکلیفی جز امر به معروف و نهی از منکر با رعا

شرایط آن، بر عهده عرضه کنندگان خدمات اینترنتی یا پدید
شماره استفتاء ).آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نمی باشد

(18/11/93مورخ1368



آیت هللا العظمی مکارم

.و باید از گناه خود توبه نمایدمرتکب معصیت می شود: 1جواب 

به اگر به قصد حرام باشد باید به صورت جدی اجتناب شود ولی اگر جن: 2جواب 
ست مشترک دارد و می توان از آن استفاده صحیح کرد مسؤولیت به گردن کساني ا

.که از آن سوء استفاده مي کنند

نیست، این کار جز با رضایت تولید کنندگان اصلي آن جایز: کپی رایت : 4و3جواب 
.مگر در صورتي که از کفار حربي باشند

به اگر جنبه مشترک دارد و می توان از آن استفاده صحیح کرد مسؤولیت: 5جواب 
.گردن کساني است که از آن سوء استفاده مي کنند

مسؤولیت به گردن کساني است که از آن سوء استفاده مي کنند: 6جواب 



احکام ارتباط با نامحرم در فضای 
مجازی

آیا در گفتگوی زن و مرد نامحرم، فرقیی بیین گفیت و   
گوی مستقیم و از راه دور هست؟

خیر، هیچ تفاوتی در حکم نمیی کنید و در   : همه مراجع
هر دو مورد، اگر با قصد لذت و ترس افتیادن بیه حیرام    

آیات عظام امام خمینی، خامنه ای،. )باشد، اشکال دارد
مکارم شیرازی، بهجت، تبریزی، نوری همیدانی، فاضیل  

.)ستانیلنکرانی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، سی



:سوال

آیا چتت کتردن بتا جتنا مختالح و صتحبت بتا نتامحرم بته 

ا الیت  شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری و نیتز فتالو یت

کردن جنا مخالح در فضای مجازی حرام است؟

:پاسخ

بتتته طتتتور کلتتتی ارتبتتتاط بتتتا نتتتامحرم کتتته : همتتته ی مراجتتتع

مستتتلزم مفستتده بتتوده یتتا ختتوح وقتتو  در حتترام در میتتان 

.باشد، جایز نیست



ارتباط با جنس مخالف

حکم چت کردن با شخصیى کیه از   
جنسیت او بیى اطیالع هسیتیم را    

در صییورت اطمینییان از . بفرمائییید
جنسیت چطور؟

در هر دو صورت : پاسخ همه مراجع
اگر خوف وقوع حرام اسیت جیایز   

.نیست





حکم شوخی با نامحرم در تلگرام و فضای مجازی

فضایدرنامحرمباکردنشوخی:شیرازیمکارماهللآیت
ایباشدهمراهریبهبایامفسدهدارایکهصورتیدرمجازی

استشایستهواستحرامبشودشهوتتحریكباعث
.کنندخودداریاموریچنینازمومنین

اگرمجازیفضایدرنامحرمباشوخی:ایخامنهاهللآیت
دنباش(جنسیلذتباهمراه)آورریبهشدهبدلوردجمالت

یناغالباچونالبته.ندارداشکالیباشدنداشتهمفسدهو
نینچازمومنیناستبهتراستهمراهمفسدهیاریبهباموارد

.کنندپرهیزاموری
ذتلقصدبااگرنامحرمباکردنشوخی:تقلیدمراجعسایر

.نیستجایزبیفتد،گناهبهبترسدیاوباشد(جنسی)





حکم نشان دادن عکس به نامحرم چیست؟

:پاسییییییییییییییییییییییییییییییییخ
نشان دادن عکس زن نامحرمی که جیز صیورت و   
کف دست هایش، جاهای دیگری از بیدنش ماننید   
ا موها و آرنج در عکس پیداست، به کسی کیه او ر 

.می شناسد، حرام است
اشته ودر صورتی که عکس مفسده انگیز یا زینت د

.باشد، بر هر نامحرمی حرام می باشد







عکس بی حجاب

انوان  گذاشتن عکس بی حجاب بر روی پروفایل برای ب-
جایز نیست،

استفاده از فضای مجازی حرام نیست؛ اما معیار  -
لیت  استفاده از فضای مجازی وابسته به رعایت احکام ح

.و حرمت است
معیار قرار دادن تصویر در فضای مجازی ایجاد  -

مفسده و یا عدم مفسده انگیز بودن است،  
بانوان برای استفاده از فضای مجازی نیازی به اذن-

شوهر ندارند چراکه استفاده از فضای مجازی امری  
.شخصی و خصوصی است





نامه نگاری با نامحرم

نامه نگاری با نیامحرم و طیرم مسیائل شیهوانی از     
طریق ایمیل، چه حکمی دارد؟

طرم مسائلی که باعث ایجاد فتنیه و : همه ی مراجع
.فراهم آوردن زمینه فساد است، اشکال دارد



یتصاویر محجبه از سوی بانوان در فضای مجاز

:پاسخ•
ز در صورتی که مستلزم مفسده گردد، جای: مقام معظم رهبری

. نیست

چنانچه عکسی باشد که موازین شرعی در آن: آیت هللا مکارم•
امدها رعایت شده باشد، شرعا اشکالی ندارد، ولی با توجه به پی

.  و مفاسدی که بعضا در پی دارد، توصیه نمی شود

ن است، اگر خوف مفسده باشد که غالبا چنی: آیت هللا سیستانی•
جایز نیست 

، حرام به طور کلی هرکاری که ایجاد مفسده کند: آیت هللا فاضل•
.  ازیاست فرقی نمی کند در فضای واقعی باشد یا در فضای مج





شکستن قبح گناه 



حکم ورود به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی

.عمل مزبور جایز نیست:آیت اهلل العظمی سیستانی•

 .چنین کارهایی حرام است و در بعضی از موارد موجب ضمان است :آیت اهلل شبیری زنجانی•

هتك عرض و آبروی مؤمن حرام است و در مواردی موجب حکم به تعزیر   :آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی•
.هم می شود

هك کردن و افشای اسرار مردم و هتك عرض و آبروی مردم جایز نیست و  :آیت اهلل موسوی اردبیلی•
ع استحقاق تعزیر دارد ولی نسبت به ضمان خسارت و زیان مادی ضامن است نسبت به خسارت عدم النف

ر دارد تفصیلی دارد که در جای خود بحث می شود، نسبت به خسارت معنوی خسارت زننده استحقاق تعزی
.که ممکن است تعزیر حسب مصلحت، جریمه مالی به نفع زیان دیده قرار داده شود

ب با توجه به اینکه در عرف اینها را جزء حق می دانند، از بین بردن یا تصاح :آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
آن تجاوز به حقوق دیگران است و اگر خسارتی حاصل شود، عامل آن ضامن است مگر در مواردی که آن  
فضای مجازی، منشأ مفاسدی در جامعه باشد و مسئولین از باب نهی از منکر، هك کردن آن را به مصلحت

.جامعه ببینند

و هتك حیثیت مؤمن از گناهان بزرگ است و اما ورود به فضای خصوصی افراد را اینترنت :آیت اهلل سبحانی•
.مانند آن نوعی تصرف در حق مردم بوده که بدون اجازه حرام است

http://www.shia-news.com/fa/news/124561/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C


استفاده شخصی از اینترنت در محل کار

استفاده شخصی از اینترنت و فضای مجازی در محل کار در حد: پرسش•
نیاز چه حکمی دارد؟

استفاده شخصی از اموال بیت المال جایز نیست و موجب ضمان  : جواب•
.است، مگر با اذن مسئولی که شرعاً و قانوناً چنین حقی دارد



کپی و دانلود در فضای مجازی

با ذکر آیا کپی کردن کارهای گرافیکی یا دانلود فیلم، کلیپ و آهنگ: سوال•
منبع در فضای مجازی اشکال شرعی دارد؟

اگر قرائن و شواهد یا متعارفی وجود دارد که در این گونه امور : جواب•
و استفاده برای عموم آزاد است، اشکال ندارد و اال استفاده، خرید و فروش

.کپی برداری بنابر احتیاط واجب جایز نیست



عقد موقت در فضای مجازی

آیا خواندن صیغه عقد موقت در فضای مجازی ـ برای حالل شدن رابطه •
سیم؟مجازی ـ صحیح است؟ برای خواندن عقد حتماً باید طرح مقابل را بشنا

ایت نوشتن کافی نیست اما خواندن عقد به صورت تلفنی و امثال آن با رع•
اجب شرایط الزم اشکال ندارد و یکی از شرایط این است که بنابر احتیاط و

یاط در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر یا جّد پدری او الزم است و بنابر احت
اطب فی نفسه الزم نیست؛ همین که در عقد مخ. بدون آن عقد صحیح نیست

.شما معلوم باشد، کفایت می کند




