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 اإلنتــــــــرنت
 والتعامل األمثل معه

 هـ الفصل الدراسي الثاني6241للعام الدراسي 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين الذي عّلم اإلنسان ما لم يعلم وسبحان الذي سّخر لنا ما في السموات وما في األرض وأسبغ 
 .علينا نعمه ظاهرًة وباطنًة 

 :وبعد . موصلى اهلل وسلم على نبينا محمد معّلم البشرية البشير والنذير والهادي إلى صراط اهلل وإلى الطريق المستقي
التي تتحدث عن أشراط الساعة الصغرى ومنها هذا الحديث الذي أخرجه اإلمام أحمد في  فإذا تأملنا أحاديث النبي 
يوشك أن ال تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر : )قال  عن رسول اهلل  مسنده عن أبي هريرة 

 .صحيح  (ديث الح.. الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب األسواق 
ال تقوم الساعة حتى يتقارب ) فّسر بعض العلماء تقارب الزمان بالحديث اآلخر في المسند أيًضا وهو بقوله  وقد

مسند ( الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة

في زماننا هذا فإننا نجد من سرعة مر األيام ما  الذي تضمنه الحديث قد ُوجد: اهلل قال ابن حجر رحمه . حسن.اإلمام أحمد
والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان : ثم قال .. لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا 

. 
ليوم يكون بقدر االنتفاع بالساعة المراد بقصره أي الزمان وعدم البركة فيه وأن ا: وكذلك قال النووي رحمه اهلل 

 .الواحدة 
 .وقيل تقارب أحوال أهل الزمان في الشر والفساد والجهل 

: وقال بعض العلماء المعاصرون مثل الشيخ ابن باز رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته في تعليقه على فتح الباري 
ب ما بين المدن واألقاليم وقصر المسافة بينهما التقارب المذكور في الحديث يفّسر بما وقع في هذا العصر من تقار)

 ( .بسبب اختراع الطائرات والسيارات واإلذاعة وما إلى ذلك واهلل أعلم 
إتحاف الجماعة )وفي تقارب األسواق الوارد في الحديث قال الشيخ حمود بن عبد اهلل التويجري رحمه اهلل في كتابه 

 ( . بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة
وأما تقارب األسواق فالظاهر واهلل أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل األرض بسبب المراكب )

الجوية واألرضية واآلالت الكهربائية التي تنقل األصوات كاإلذاعات والهواتف الهوائية والتي صارت أسواق األرض 
في قطر من األقطار إال ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء  متقاربة بسببها فال يكون التغيير في األسعار

األرض ويزيدون في السعر إن زاد وينقصون إن نقص ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه 
 ( .مسيرة شهر فأكثر فيقضي حاجته منها ويرجع في يوم أو بعض يوم

إن بين يدي الساعة ثم ذكر من العالمات فشو التجارة ) أشراط الساعة قوله وكذلك من األحاديث التي وردت في 
ومن  رواه ابن حبان وهو حديث صحيح( من أشراط الساعة كثرة الكذب)وفي حديث آخررواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر ( وظهور القلم

ن وتقارب األسواق وفشو التجارة وقد كلها حيث حصل بها تقارب الزما أعجب األمور التي تنطبق عليها هذه األمور
يحصل فيها الكذب حيث يكذب الرجل كذبة ثم تبلغ اآلفاق كل هذه يجتمع في الشبكة العنكبوتية التي تسمى باإلنترنت 
هذا االختراع الذي ُيعد أعظم اختراٍع في القرن الحادي والعشرين ألن تقارب الزمان واألسواق حصل فيه بشكل 

وكذلك تقارب األسواق حيث أن هذه الشبكة تربط بين أسواق ( الذي ذكره علماؤنا المعاصرونعلى التفسير )مذهل
 .العالم قاطبة وفي جميع البلدان فإن الشخص الجالس أمام الشاشة قد يبيع ويشتري من أي بلد في لحظات 

 
 فما هو اإلنترنت ؟ وما هي فوائده ؟

بياته؟ وما هي األمور التي ينبغي أن يستحضرها مستخدم كيف يمكن استخدامه في خدمة اإلسالم؟ وما هي سل
 اإلنترنت؟

هي شبكة اتصاالت كبيرة ترتبط بأجهزة حاسوبية خادمة يحتوي كل منها على كٍم هائل من المعلومات : شبكة اإلنترنت
 .علومات في أشكال نصية وصوتية ومصورة فيمكن تحصيل المعلومات من خاللها بسرعة ودقة عالية وتدفق كبير للم

ببناء شبكات خاصة بها ثم  م قامت العديد من دول العالم6191م في أمريكا وفي عام 6111وكانت بدايتها في عام 
ربطها بشبكة اإلنترنت في الواليات المتحدة وأصبح ممكًنا تبادل المعلومات فيما بينهما وأصبح هذا النظام الكبير 

وآخر من التطور الكبير والقفزات الهائلة في المعلومات التي يقدمها الذي يحصل فيه بين عام ( إنترنت)يعرف باسم
 21مليون مستخدم ينضمون إلى شبكة اإلنترنت في كل شهر أي بمعدل  4وفي عدد مستخدمي الجهاز حيث أن هناك 

 .إلى مليار ونصف مستخدم ( م4002)مستخدًما جديًدا كل دقيقة حتى وصل عدد المشتركين في عام



 :هذه الشبكة من فوائد 
المتاجرة وشراء السلع المختلفة من أدوات كهربائية ومنزلية ومفروشات وأجهزة حاسب آلي من أي مكان في  .6

 .العالم 
متابعة األخبار عن طريق مواقع وكاالت األنباء مباشرة صوًتا وصورة وقراءة المجالت والجرائد حتى قبل  .4

 .صدورها
 .العالمية واستعراض األبحاث العلمية المنشورة وهذا يفيد الباحثين جًدا البحث في فهارس كبريات المكتبات  .3
سهولة الحصول على االستشارات الطبية وإرسال تقارير حاالت مرضية معينة ومناقشتها من عدة أطباء في  .2

 .أنحاء متفرقة من العالم 
اإلجابة في أسرع وقت  طرح المشكالت األسرية والنفسية واالجتماعية واستشارة المختصين فتحصل على .5

 .حيث توجد مواقع مخصصة لذلك 
 .سهولة البحث عن الوظائف واكتشاف المواهب والكفاءات  .1
مراقبة المدارس والمحالت التجارية والمصانع من خالل أماكن ومواقع معينة عند االستعانة بالكاميرات  .7

 .المصممة لجهاز الحاسوب 
 .ة القرآن الكريم على موقعها عن طريق هذه الشبكة يمكن االستماع إلذاع .9
 .انخفاض أسعار المكالمات عند االشتراك بقيمة شهرية ثابتة  .1

التواصل بين األهل واألقارب في الرسائل حيث يستغرق البريد اإللكتروني ثواٍن ليصل للمرسل  .60
 .إليه في مقابل أيام في البريد العادي 

في الدعوة إلى اهلل ونشر هذا الدين وخدمة أعظم ما يستفاد منه خالل هذه الشبكة هو استثمارها  .66
 .اإلسالم 

 :كيف يمكن استخدام اإلنترنت في خدمة اإلسالم 

  يقول عّز وجل: الدعوة إلى اإلسالم .6

  أيًضا ويقول تعالى 645النحل

ويكون ذلك أخرجه البخاري  (من حمر النعم  لكيهدي بك اهلل رجاًل واحًدا خير  ألن)  وقال  660آل عمران
إلجابة على األسئلة التي يكثر طرحها عن اإلسالم والرد على الشبهات التي وا, بالتعريف بدين اإلسالم

 .تثار حوله 
حيث افتتحت عدة مواقع ُسّجل فيها تالوة القرآن كاماًل مجوًدا لعدد من القراء وكذلك : نشر العلوم الشرعية .4

حيث يحتوي أحد هذه  ترجمته بعدة لغات وإدخال كتب للحديث والتفسير والفقه وإدخال األشرطة اإلسالمية
 .شريط إسالمي بمختلف اللغات للشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم اهلل وغيرهم ( 100)المواقع على

 .واإلجابة عليها عن طريق البريد اإللكتروني  استقبال المسائل الفقهية .3
وأماكن بيع اللحوم , واتجاه القبلة, تقديم الخدمات للجاليات اإلسالمية في العالم مثل بيان أوقات الصالة .2

 .للمسلمين 
 .معرفة أخبار المسلمين في أنحاء العالم  .5
 .الرد على المشككين وأهل البدع الذين يقدمون إسالًما مشوًها منحرًفا  .1
 .االستفادة من األبحاث المطروحة في إعداد الخطب والمحاضرات  .7
 .نشر مواعيد المحاضرات اإلسالمية الموجودة في الداخل والخارج  .9
اء المحاضرات واالستماع إليها حيث تنقل حية بالصوت فقط أو بالصوت والصورة على الشبكة في إلق .1

حيث يمكن أيًضا للمستمع طرح أسئلته واالستماع إلى اإلجابة مباشرة كما لو كان , مواقع مخصصة لذلك
 .حاضًرا عند الشيخ 

 :من سلبيات هذه الشبكة 
صالة أو تأخيرها عن وقتها وفي استبانه وّزعت على مقاهي األوقات وما ينتج عنه من إهمال للضياع  .6

ساعات يومًيا على اإلنترنت ومنهم من يزيد إلى  3من مرتاديها يقضون على األقل  %19اإلنترنت وجد أن 
 .ساعة يومًيا  61ساعات وذكر أحد أصحاب المقاهي أن زبوًنا عنده يقضي  60

( التشات)وكذلك المحادثات التي تسمى, لمعصية ويسهلونها لهالتعّرف على صحبة السوء الذين يزينون له ا .4
 .ال تحمد عقباها , وما ينتج عن ذلك من أمور



حيث توجد مواقع للتنصير وتشكيك المسلمين بدينهم , األضرار العقدية والمخاطر على الدين مثل نشر الشرك .3
 .ونشر المذاهب الهدامة واألفكار المضللة 

 .اإلباحية التي تهدف إلى إشاعة الفاحشة وجود الكثير من المواقع  .2
كيفية تخريب أجهزة اآلخرين بنشر الفيروسات وتدمير : التعّرف على أساليب اإلرهاب والتخريب مثل  .5

 .الذاكرات و وسائل االتصال 
 التجسس على األسرار. انتشار اإلشاعات وتناقلها دون النظر إلى قائلها وهذا يؤدي إلى انتشار الكذب وكثرته  .1

 .الشخصية 
 .االستغناء عن فتاوى العلماء الصحيحة من كثر ما يصله من فتاوى ال يعلم مصدرها  .7
 .تسليط األفراد على الخروج على والة األمر من خالل المعلومات المضللة والمشوهة  .9
 .حصول بعض السرقات سواء سرقات مالية عن طريق الترحيل اإللكتروني لألموال أو سرقة المعلومات  .1

إدمان الشبكة العالمية "نقلت إحدى المجالت تحت عنوان , انهيار الحياة الزوجية في بعض األحيان .60
غزو اإلنترنت للمنازل يهدد الزوجات حيث تكلم المقال عن مشاجرات ومشاحنات بين " يوسع العزلة األسرية

بسبب عجزهم عن مفارقة أزواج شباب وزوجاتهم في الشهور األسرية األولى النشغال األزواج عن زوجاتهم 
والتساهل بالنظر المحّرم حتى وصل األمر لالنفصال , شبكة اإلنترنت  والجلوس مع زوجاتهم واالهتمام بهم

 .في كثير من الحاالت
بحسب دراسة لجمعية أمريكية تحارب اإلدمان على اإلنترنت .. اإلصابة ببعض األمراض النفسية  .66

من مستخدمي اإلنترنت هم من المصابين باالكتئاب وبحب االنطواء والعزلة عن اآلخرين  %60وجدت أن
وافتتحت عيادات ( مدمني اإلنترنت)ويعيشون تعلًقا قلبًيا مع عالم األوهام والخيال حتى قامت جمعية لمساعدة 

 .نفسية لذلك 
طويلة والبعض يضطره  أما الكمبيوتر لساعاٍت اإلصابة ببعض األمراض الجسدية نتيجة الجلوس .64

ذلك إلى السهر الطويل وقد ثبت في كثير من األبحاث العلمية أن السهر يسبب خلاًل في جهاز المناعة حيث أن 
جهاز ال مناعة في جسم اإلنسان وعند حدوث تغير في هذه الدورة اليومية يصاب جهاز المناعة بالتشويش 

التشوهات القوامية قال تعالى : الشاشة يسبب أضراًرا منها والفوضى وكذلك آثار الجلوس الطويل لساعات أما 

أي جعلك سوًيا : )  قال ابن كثير.  7-1االنفطار

فالجلوس الطويل وخاصة إذا كان خاطًئا  ( .مستقيًما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات واألشكال 
مثل , يصيب الهيكل العظمي بأضرار كبيرة وربما يؤدي إلى حدوث انحراف لجزء وأكثر من أجزاء الجسم

انحناء الظهر وتحدبه وكذلك قد يحدث لإلنسان االختالل الوظيفي لعضالت الظهر والبطن وأربطة المفاصل 
 .لعضالت واألربطة وآالم وأوجاع مزمنة للظهر والرقبة بين الفقرات الذي قد ينتج عنه ترهل ا

 .شيوع الخمول والكسل وعدم الجدية من جراء السهر  .63
االنشغال الزائد بهذه الشبكة سيؤدي إلى ضعف القيام بحقوق الوالدين وكذلك االنشغال عن صلة  .62

 .األرحام 
جاهزة من اإلنترنت دون ضعف مستوى التعليم واالبتعاد عن البحث والتجريب ألخذه المعلومات  .65

 .عناء 
 :األمور التي ينبغي أن يستحضرها مستخدم اإلنترنت 

فهو نعمة منه سبحانه ينبغي أن يستغلها في  استشعار أهمية الوقت فال يضيعه فيما يغضب اهلل عز وجل .6
الصحة :نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: ) طاعته وفيما يعود عليه بالنفع في الدنيا واآلخرة قال 

 :الغبن هو بمعنى الخسارة مع الحسرة والندم وقال الشاعر . أخرجه البخاري( والفراغ
 والوقت أنفس ما عنيت بحفظه                                 

 راه أسهل ما عليك يضيعوأ                                                                          
, وفراغك قبل شغلك, وصحتك قبل سقمك, حياتك قبل موتك: اغتنم خمًسا قبل خمس) ولنتذكر وصية النبي 

فاألفضل تحديد وقت معين ووضع ساعة منبهة رواه أبو داود وصححه الحاكم ( وغناك قبل فقرك, وشبابك قبل هرمك
 .حتى ال ينسى نفسه أمام الشاشة 



اإلنسان  فقد يخجل 6النساءاهلل عز وجل ومراقبته للعبد يقول تعالى نظر  استشعار .4

إذا دخل عليه أحد وهو يقلب في أحد المواقع السيئة وينسى نظر ربه عز وجل ومراقبته له يقول تعالى 

609النساء . 

 إذا ما خلوت بريبة في ظلمة                                
 والنفس داعية إلى الطغيان                                                                 

 فاستح من نظر اإلله وقل لها                              
 إن الذي خلق الظالم يراني                                                              

عما يغضب اهلل يقول تعالى  الحرص على غض البصر .3

وال 36-30النور

 31اإلسراءننسى قوله تعالى

استشعار شهادة األعضاء على صاحبها يوم القيامة عند الوقوف بين يدي اهلل يقول تعالى  

44فصلت . 

:  على وزره يقول  عن نشر أسماء المواقع المحرمة أو الداللة عليها حتى ال يحمل أوزاًرا أخرى البعد .5
كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيًئا ومن دعا إلى  ًىمن دعا إلى هد)

 .أخرجه مسلم ( ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيًئا 
األولويات بحيث ال يطغى الجلوس أمام اإلنترنت على أولى األولويات وهي الصالة فنحرص على  ترتيب .1

 .لصالة في أول وقتها وكذلك تقديم بر الوالدين وطاعتهما على كل انشغال القيام ل
أن يكون الجهاز المتصل باإلنترنت في المنزل مشترًكا للجميع وال يكون في الغرف الخاصة إلعانتهم  .7

 .على أنفسهم األمارة بالسوء حتى ال تجرهم إلى هاوية اإلنترنت 
أن يحفظه ويقيه مضالت الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعينه  الدعاء واللجوء إلى اهلل سبحانه وتعالى .9

 .على حفظ سمعه وبصره ويوفقه الستغالل وقته فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه 
 

أسأل اهلل عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع ونسأله أن يقسم لنا من طاعته ما يبلغنا به جنته ومن خشيته ما 
 .ه بيننا وبين معاصيه ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا ويرزقنا خشيته في الغيب والشهادة يحول ب

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم تسليًما كثيًرا 


