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Abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our master 
Muhammad and his family and companions.  The effects of the Internet are a double-
edged sword. It has negative and positive effects on users in general and on the 
Islamic religion in particular. Today, we see a group of users who spread the Islamic 
religion, call for it, and teach it to people through  useful websites, and there is a 
category that offends the Islamic religion, such as insult, slander and assault.  On the 
prophets and messengers, and offending the Islamic culture, for religion in its 
existence and preservation, religion takes priority among the five necessities,  that are 
the purposes of the legislator, and the interests of the people are met.  So it is possible 
to spread the religion and call to God through the Internet, and spread awareness 
among Muslims, because it facilitates communication with scholars, and responding 
to suspicions and arguments that are raised about Islam, and its great role in opening 
the horizons of religious education, as in YouTube, distance education programs and 
others..  Its negatives, like other technologies, may be offending the Islamic religion 
and its culture by some users or distorting its image, or encouraging cultural 
deviation, shaking beliefs and causing disturbances, and , it is possible to protect the 
true religion through this network and exploit it with  useful things by strengthening   
the religious scruples of the people;  This is done by broadcasting extensively 
systematic religious and educational materials over the Internet, and by intellectuals 
and scholars establishing integrated Islamic websites in various fields of life and 
human knowledge, and setting strict laws that prevent attacks on it.                                                                                                                    
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمد هلل نحمده و نستعينه ونستغفره, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا      

من يهده هللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له, 

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

فقد تعددت اإلنجازات العلمية وتنوعت، ، يشهد العصر الحديث تطورا هائال قل نظيره       

ومن بين هذه اإلنجازات شبكة اإلنترنت حيث تغلغلت هذه الشبكة في أغلب مرافق الحياة  

، حتى تحول العالم بفضلها إلى قرية صغيرة يرى ويسمع ما يحدث فيها  على جناح السرعة 

 فترايي تتطلب بيانلما كان األمر على النحو فستتولد صور من العالم اال اهةومن البد

ت على الدين وكيفية آثارها ، ومن هذه يرورة حفظ الدين فال بد من بيان آثار شبكة اإلنترن

الشريعة اإلسالمية جاءت بمقاصد ترمي إلى تحقيق مصالح نعلم أن حمايته منها ، ألنه كما 

نسانية إال معها العباد ودفع المفاسد عنهم ، وراعت حفظ الضروريات التي ال تستقيم الحياة اإل

، المتمثلة بحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال ، ومع تطور المجتمعات والسيما في 

لحاجيات االساسية في صبحت جزءا من اأالتي ،  التواصل االلكترونيةوسائل و مجال تقنيات 

حياتنا اليومية
3
وعلى أفعال العباد ال بد من أن تترك أثراً كبيراً على المجتمع بشكل عام ، ف،  

وال شك أنها حققت  لهم  العديد من المنافع والمصالح ، ولكن في المقابل  بشكل خاص ،
 في أعز ما يملكون إال وهو دينهم.كانت هناك آثار سلبية تقع على مستخدمي اإلنترنت 

 : همية الموضوعأ

تعتبر آثار االنترنت سالح ذو حدين ، فقد تعود آثاره بين السالبة والموجبة على       

المستخدمين بشكل عام وعلى الدين اإلسالمي  بشكل خاص ، فاليوم نشاهد فئة من 

للناس من خالل المواقع النافعة  يعلمه الدين اإلسالمي ويدعو إليه والمستخدمين ينشر 

لدين اإلسالمي كالسب والقذف واالعتداء على األنبياء المفيدة، وهناك فئة تسيئ الى ا

فالدين في وجوده وحفظه متقدم من بين    والمرسلين ، واإلساءة إلى الثقافة اإلسالمية ،

، فال بد من قاصد الشارع، وتلبى مصالح العبادالضروريات الخمس التي يتحقق معها م

  ت على الدين .التطرق لهذا الموضوع ومعرفة كيف تأثر شبكة اإلنترن

 ينقسم هذا البحث إلى مبحثين :  

 ، وما يتعلق بهالمبحث االول: التعريف بمصطلحات العنوان 

 المطلب االول: تعريف شبكة اإلنترنت 

                                                             
3

ينظر: الضوابط في استخدام مواقع التواصل واأللعاب اإللكترونية: د. طه أحمد الزيدي ، إصدارات  - 
 .5م:ص2018المجمع الفقهي العراقي ، دار الفجر ، بغداد ، 
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 ، وأنواع الشبكاتالمطلب الثاني: خصائص شبكة اإلنترنت 

 : تعريف الضرورة لثالمطلب الثا

 : تعريف حفظ الدينالرابعالمطلب 

 المبحث الثاني: آثار شبكة اإلنترنت على ضرورة حفظ الدين  

 المطلب األول: اآلثار اإليجابية  

 المطلب الثاني : اآلثار السلبية

 المطلب الثالث: كيفية حماية الدين من آثار شبكة اإلنترنت السالبة

 .الخاتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، وما يتعلق بها ول: التعريف بمصطلحات العنوانالمبحث األ

 المطلب األول : تعريف شبكة اإلنترنت 

 الفرع األول: التعريف بشبكة اإلنترنت لغة
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((  INTERمكون من كلمتين من: INTERNET في اللغة االنكليزية  مصطلح اإلنترنت  
بمعنى  International(( وهو اختصارا لالسم اإلنجليزي   INTER( فكلمة NETو)

Network( وهو اختصارا لالسم اإلنجليزي  NETو ) ،عالمي
4

 أي شبكة العمل . 
 WorId( ، أو الشبكة العالمية )The Netوقد تسمى شبكة اإلنترنت بتسميات: كالشبكة)     

Net(أو الشبكة العنكبوتية ،)The Web)
 5

 

 التعريف بشبكة اإلنترنت اصطالحا   الفرع الثاني:
أنها شبكة معلوماتية تتكون من ماليين  تعريفات  ومنها : شبكة اإلنترنت عرفت بعدة

الشبكاّت العالمية، تترابط ببعضها البعض
6

،
 

تبادل المعلومات على أساس متفق عليه من أجل 

من األنظمة والقوانين المنسقة فيما بينها، وبناًء على هذا التناسق يمكن ألي جهاز حاسب آلي 

مكان من العالم يفي أ هامتصل بالشبكة االستفادة من
7
. 

بأنها مجموعة من عشرات اآلالف أو أكثر من شبكات الحاسب اآللي، التي تتبادل     
المعلومات على أساس متفق عليه من األنظمة والقوانين المنسقة فيما بينها، وبناًء على هذا 
التناسق يمكن ألي جهاز حاسب آلي متصل بالشبكة االستفادة من أي جهاز حاسب آخر 

متصل بالشبكة في أي مكان من العالم
8

 
فاإلنترنت يمثل األبنية األساسية للمعلومات العالمية ، بحيث يمكن الوصول إلى       

المعلومات من خاللها ، وذلك عن طريق الدخول عبر سلسلة من البوابات التي توصل كل 
منها لألخرى

9
 التصاالتاوقد اعدت جزءاً من ثورة االتصاالت ، فهي شبكة طرق ،  

السريعة
10

 . 
                                                             

4
تكنولوجي( : حيدر –إداري ينظر: تكنولوجيا وأنظمة المعلومات في المنظمات المعاصرة منظور ) – 

، و االنترنت: محمود 252م: ص2013 -ه1434شاكر البرزنجي ، ومحمود حسن جمعة ، دون ،
 .375م: ص 2004الجزائر،  -المبرق -ابراقن، المجلس األعلى للغة العربية

5
ينظر: الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت: عبد الملك الدناني، دار الراتب الجامعية،  –

، و سوء استخدام تقنية اإلنترنت والجوال ودورهما في انحراف األحداث بدول 21م:ص2001،بيروت
مجلس التعاون الخليجي: إسماعيل بن وصفي غانم األغا، بإشراف: د.عبد العزيز بن محمد أحمد بن 

، حسين ، أطروحة مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم األمنية 
-ه1430الرياض ، –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، كلية الدراسات العليا ، قسم العلوم االجتماعية 

 . 20م: ص2009
6
 .12م:  ص  2005ينظر:  مدخل إلى عالم االنترنت: محمد بن عبد هللا الزايد ، تونس،  – 
7

دراسة عقديّة: محمد بن موسى المجممي،  -التّنصير عبر الِخدمات التفاعليّة لشبكة المعلومات العالميّة  -
كلية التربية، جامعة الملك سعود، المملكة  -بإشراف: عبد هللا بن عمر العبد الكريم،  رسالة ماجستير 

 .25\ 1هـ:1433العربية السعودية، 
المجممي، دراسة عقديّة: محمد بن موسى  -التّنصير عبر الِخدمات التفاعليّة لشبكة المعلومات العالميّة  -8

كلية التربية، جامعة الملك سعود، المملكة  -عبد هللا بن عمر العبد الكريم،  رسالة ماجستير  بإشراف:

 .25\ 1هـ:1433العربية السعودية، 
9

ينظر: آثار اإلنترنت السالبة على المستخدمين: حنفي ، إسماعيل محمد ، هدى اإلسالم،  -
استخدام تقنية األنترنت والجوال ودورهما في  ، و سوء www.hadielislam.comم، 2005\9\6

 .20انحراف األحداث بدول مجلس التعاون الخليجي: ص
10

م:  2001م(، القاهرة ،  1953ينظر: اإلنترنت والقانون الجنائي: جميل عبد الباقي الصغير ) ولد :  -
1/32 . 
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فاإلنترنت ال يحوي معلومات وإنما هو وسيلة لنقل المعلومات المخزونة في الملفات أو      
الوثائق من جهاز حاسوب إلى جهاز حاسوب آخر

11
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، وانواع الشبكات : خصائص شبكة اإلنترنتالمطلب الثاني
وسيلة اتصال فعالة ليست كغيرها من تتميز شبكة اإلنترنت بمجموعة من الخصائص جعلتها 

وسائل االتصال األخرى ، فهي تجمع أكثر من وسيلة في وقت واحد، ثم هي تتميز بميزة 
التفاعلية أكثر من غيرها

12
، ولهذا فإن شبكة اإلنترنت لها سمات جعلتها تتفوق و تتميز عن 

 كل الوسائل األخرى.
 

 ويمكن أن نوجز خصائص اإلنترنت فيما يأتي:
هي شبكة مفتوحة ليست ملكاً ألي جهة، األَمر الذي يحول دون تمركز المعطيات في  -1

 يد مؤسسة واحدة من جهة، و يجنب السيطرة على الشبكة من 
 . 13قبل أي من كان من جهة أخرى

الكونية و العولمة: لشبكة اإلنترنت قدرة على الوصول إلى أبعد نقطة في الكرة األريية،  2-
تفسح المجال أمام عولمة المعلومة الجغرافية، و مختلف المناطقلتغطي بذلك 

14 
حيث ، 

 نلمية تتخطى حواجز الزمان و المكاأصبحت بيئة االتصال بيئة عا
15

 
يمان وصول المعلومة في الحين أي في زمن حدوثها -3

  16 
اآلخر، تمكن شبكة اإلنترنت المشتركين فيها من تبادل المعلومات بين بعضهم و البعض  -4

سائد في تجربة فيديوتكس على نحو ما هو
17

 ؛
  

يتم من المرسل في  ألن تدفق المعلومات ال

اتجاه المتلقي فحسب بل يتم كذلك من المتلقي إلى المرسل
 18

. 
                                                             

11
 –والوثائق ، بغداد  ، دار الكتب4د. فاضل عباس مهدي القرملي  وغيره، ط :الحاسوبينظر:  -

 .104-103صم: 2014-ه1435العراق ، 
12

ينظر: اثر استخدام األنترنت لدى الشباب الجامعي على وسائل اإلعالم التقليدية :قيدوم فلة،  – 
بإشراف بوخنوفة عبد الوهاب، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم واالتصال، 

جامعة الجزائر بن يوسف بن خده ، كلية العلوم السياسية واإلعالم ، قسم تخصص :اتصال استراتيجي،  
 .99:  ص2008 -2009علوم اإلعالم واالتصال، 

13
إبراقن، معهد علوم اإلعالم واالتصال  ينظر: االنترنت )دراسة اتصالية ومصطلحية(: د. محمود– 

 .2نهج مختار دودو، بن عكنون ، الجزائر، دون:ص -لجامعة الجزائر
14

 .99ينظر: اثر استخدام االنترنت لدى الشباب الجامعي على وسائل اإلعالم التقليدية:ص –
15 

ينظر: االتصال و نظرياته المعاصرة: حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، الدار المصرية  – 
 .108-107م: ص  2001القاهرة،  -اللبنانية

16
 .2ينظر: االنترنت )دراسة اتصالية ومصطلحية(:ص –
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تسمح شبكة اإلنترنت بفضل بعض البرمجيات الخاصة بالمهاتفة، بنقل المعطيات  -5

الصوتية والصور المتحركة
19 

التفاعلية: حيث يتبادل القائم باالتصال و المتلقي األدوار، و يطلق على القائمين باالتصال -6

 لفظ مشاركين بدال من مصادر، وتكون ممارسة االتصال مع المتلقي ثنائية 

االتجاه و تبادلية
20

.  
األفراد ، في شتى أنحاء العالم،  فبمختلمباشرة  اإلنترنت امكانية أن يتصل الشخصيوفر -7

 ةمن هذا المنظور، و يمكن لنا أن نضع اإلنترنت في مقابل وسائل االتصال الجماهير

التقليدية
21. 

 تنقسم شبكات الحاسوب إلى ثالثة أنواع:
هي شبكة ذات مساحة جغرافية واسعة فقد تتجاوز المساحة (:WAN)الشبكة الواسعة أوال :

 أو الوطنية.الحضرية ، اإلقليمية 
هي شبكة ذات مساحة جغرافية محدودة مثل الشبكة في ( :(LANالشبكة المحلية ) ثانياً:

 البيت، المدرسة ، المعمل، أو المؤسسة الصغيرة.

هي شبكة ذات مساحة جغرافية أوسع من الشبكة المحلية (:MANالشبكة الحضرية) ثالثاً:
 مثل مساحة مدينة أو منطقة كبيرة

22
. 

 

 

 

 
 
 

 : تعريف الضرورة لغة واصطالحالثالمطلب الثا

 الفرع األول: تعريف الضرورة في اللغة واالصطالح

أي ذو ؛ ورجل ذو ضارورة وضرورة  اسم لمصدر االضطرار،  الضرورة في اللغة :

وقد  تقول: حملتني الضرورة على كذا،،   أي ألجئ إليه؛  ءالشيحاجة، وقد اضطر إلى 

                                                                                                                                                                                              
17

بتسميته هيئة مختبرات البريد البريطانية  تهو أول نظام إعالمي تفاعلي،  قامتجربة فيديو تكس: و –
 .69.ينظر: النشر اإللكتروني واإلخراج الصحفي: محيي الدين تيتاوي ، دون: ص1969

18 
 .2ينظر: االنترنت )دراسة اتصالية ومصطلحية(:ص – 

19
 .99الجامعي على وسائل اإلعالم التقليدية:ص ينظر: اثر استخدام االنترنت لدى الشباب – 
20

 .99المصدر نفسه : ص ينظر:–
21

 .2ينظر: االنترنت )دراسة اتصالية ومصطلحية(:ص –
22

 –، دار الكتب والوثائق ، بغداد 4ينظر: الحاسوب: د. فاضل عباس مهدي القرملي  وغيره، ط -
 .72-71م: ص2014-ه1435العراق ، 
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بناؤه: )افتعل( ، فجعلت التاء طاء؛ ألن التاء لم يحسن لفظها مع  وكذا،اضطر فالن إلى كذا 

الضاد
23

، وقيل : الحاجة والشدة مما ال مدافع لها ، والضرورة: مشتقة من الضرر
24

، قال 

َم َعلَْيُكُم الَْميْتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر ّللاَِّ  تعالى: بِِه فََمِن اْضُطرَّ َغيَْر  } إِنََّما َحرَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ({115بَاغٍ َواَل َعاٍد فَإِنَّ ّللاَّ
25

أي: أحوج   ) فمن اضطر( وجه الداللة:  

إلى تناول الميتة والدموألجئ في حال الضرورة 
26

 . 

 الممنوع هلك ، أو قارب اإلنسان لم يتناول بحيث إذا بلوغه حدا الضرورة في االصطالح :  

تناول الحرام له يبيح على الهالك 
27
. 

، بحيث إذا فقدت لم نيا الدين والدالعباد مصالح  أنها ال بُّد منها لتحقيق : الضروريات وقيل 

تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج
28
. 

 

 

 الضروريات الخمس عند الفقهاء واألصوليين: الفرع الثاني

على ظهر األرض، وقيامه اإلنسان  ضرورية لبقاءهي عند الفقهاء:  الضروريات الخمس

، من أجل أن  الدين والنفس والعقل والنسل والمال: وتنقسم إلى، بالمهمة التي وكلها هللا إليه

                                                             
23

هـ رحمه هللا( 370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت: تهذيب اللغة: ينظر:  - 
تاج  .315/ 11:م2001بيروت ،  –، دار إحياء التراث العربي 1المحقق: محمد عوض مرعب، ط

بيدي)ت:  :العروس هـ 1205محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
 .388/ 12:مجموعة من المحققين، دار الهداية ،دونرحمه هللا( المحقق: 

24
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد  :ينظر: المعجم الوسيط - 

علي بن محمد بن علي الزين الشريف  :، التعريفات538/ 1:القادر / محمد النجار(،  دار الدعوة، دون
،  1 (، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، طهـ رحمه هللا816الجرجاني )ت: 

 .138: م1983-هـ 1403لبنان، –دار الكتب العلمية بيروت 
25
 .115سورة النحل ، اآلية:  - 
26

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ينظر:   - 
، دار القلم , الدار 1هـ رحمه هللا (، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط468النيسابوري، الشافعي )ت: 

 .145: هـ 1415دمشق، بيروت،  -الشامية 
27

هـ رحمه هللا (، 911ينظر: األشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:  - 
 .85 \1م: 1990 -هـ 1411،  دار الكتب العلمية ، 1ط
28

هـ 790الموافقات : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت :  ينظر:  - 
 \1م:1997هـ/ 1417،  دار ابن عفان، 1رحمه هللا( المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

20. 
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ا ، ودرء المفاسد عنهيها ، المحافظة علتتحقق المصلحة من هذه الضروريات ؛ ال بد من 

هابحفظجاءت اإلسالمية الشريعة ألن 
29

 . 

خمسة: أن  من جعلها  المقصد الشرعي إن قالوا  :عند االصوليين الضروريات الخمس

يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول 

الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
30

، وهذه  

ايتها في جميع الشَّرائع ألن مصالح الدين والدنيا مبنية على المتَّفق على رع الضروريات 

نسان المكلف، وال المحافظة عليها، بحيث لو انحرفت لم يبق للدنيا وجود من حيث اإل

ولو عدم اإلنسان  ،لآلخرة من حيث ما وعد بها.. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى

ولو عدم  ،ولو عدم النسل لم يمكن البقاء عادة ،بيرلعدم من يتدين ولو عدم العقل الرتفع التد

المال لم يبق عيش
31
. 

 

 

 

 

 

 

 

ين في اللغة واالصطالحالمطلب الرابع  : تعريف حفظ الد ِّ

 الفرع األول: تعريف  حفظ الدِّ ين 

                                                             
29
فريقية للطباعة ، دون  : ينظر: إْرَشاُد السَّاِلك : عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي، الشركة اإل  - 
اشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور ُمصطفى  الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعيو ، 9\2

 1413،  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 4، طالِخْن، الدكتور ُمصطفى البُغا، علي الّشْربجي
 .53/ 8:م 1992 -هـ 
30

هـ رحمه هللا ( تحقيق: 505د محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت: ينظر: المستصفى: أبو حام - 
 .174م: 1993 -هـ 1413محمد عبد السالم عبد الشافي،  دار الكتب العلمية ، 

31
ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك : محمد بن علي بن محمد األصبحي األندلسي، أبو عبد هللا،   - 

، وزارة 1هـ رحمه هللا ( المحقق: د. علي سامي النشار، ط896شمس الدين الغرناطي ابن األزرق )ت: 
 .195- 194 \1العراق، دون: –اإلعالم 
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المجازاة : كما في قول :   :يطلق لفظ الدين على معاٍن شتى ومنها تعريف الدِّ ين في اللغة : 

، و يوم   وبحسب ما عملتعملك تُجازى ب :أَي،  كما تَِديُن تُدان أَي كما تُجازي تُجازى 

، ومنه الدين بمعنى اإلسالميوم الجزاء الدين : هو  
32
وقيل بمعنى : الدين هو الحساب،  

33
 

ينِّ ) تعالى : قوله؛   ({4}َمالِّكِّ يَْومِّ الد ِّ
34
أي يوم الحكم،  

35
يقال  ملة ؛، وقيل هــو:) ال

(اعتبارا بالطاعة واالنقياد للشريعة
36

ْساَلُم{ :، قال هللا تعالى ِّ اإْلِّ ْنَد َّللاَّ يَن عِّ  }إِّنَّ الد ِّ
37
  

ين في االصطالح :  يطلق على الطاعة فالدين : ال يخرج عن التعريف اللغوي ، تعريف الد ِّ

صدق العبد بكل ما جاء  إذاف ، وعلى الطريقة الثابتة والملة المتبعة، فهو يشمل الشرائع كلها

القلبيالتصديق هو صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فهو مؤمن )واإليمان(  النبيبه 
38

، وقيل : 

ين الطاعة  هو ما عليه أهل الشريعة اإلسالمية والّدِ
39
. 

ين  الفرع الثاني: ضرورة حفظ الد ِّ

الدين في وجوده وحفظه متقدما من بين الضروريات الخمسة التي هي مقاصد          

الشارع ، ومصالح العباد ؛ ألنَّ من ال دين له ال التزام له ، ومن ال التزام له ال أمانة له ، 

 وبالتالي ومن ال أمانة له ال يكون محالً للثقة وال أهالً لتحمل المسؤولية 

تمعال يصلح أن يكون عضوا في المج
40
. 

                                                             
32

: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري  ينظر: لسان العرب - 
/ 13: )الباب: دين(  هـ 1414، دار صادر، بيروت ، 3هـ رحمه هللا ( ط711الرويفعى اإلفريقي )ت: 

164. 
33

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، : معجم مقياس اللغةو  ينظر: المصدر نفسه والصفحة ، - 
 -هـ 1399هـ رحمه هللا ( المحقق: عبد السالم محمد هارون ، دار الفكر، 395أبو الحسين )ت: 

 .263/ 5: ) الباب: دين( م 1979
34
 .4، اآلية:  فاتحةسورة ال - 
35
 263/ 5: : دين(  باب) ال:  ينظر :معجم مقياس اللغة - 
36
 .56/ 35: ) الباب : الدين ( تاج العروسينظر:  - 
37
 .19سورة آل عمران، اآلية:  - 
38

ينظر: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق )والمجلد التاسع طبع باسم: إرشاد الناسك إلى  - 
،  المكتبة المحمودية 4خطاب الّسبكي ، المحقق: أمين محمود خطاب، طأعمال المناسك( : محمود محمد 

 .10 \1م:  1977 -هـ  1397السبكية ، 
39

اتفاق المباني وافتراق المعاني : سليمان بن بنين بن خلف بن عوض، تقّي الدين، الدقيقي ينظر :  - 

األردن ،  –عمار  ، دار1هـ( المحقق: يحيى عبد الرؤوف جبر، ط613المصري )ت: رحمه هللا  
 .192 \1م: 1985هـ 1405

40
، شركة الخنساء للطباعة  10: د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، طفي نسيجه الجديدينظر: أصول الدين  - 

 .144\1المحدودة ، بغداد ، دون  :
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يعد أكبر الكليات الخمس وأرقاها، ومعناه تثبيت أركان الدين وأحكامه في الوجود     

العمل على إبعاد ما يخالف دين هللا ويعارضه،  باإلضافة إلىاإلنساني والحياة الكونية، 

كالبدع ونشر الكفر، والرذيلة واإللحاد، والتهاون في أداء واجبات التكليف
41
. 

ين على أصوله المستقرة وقواعده المحدَّدة، و  إيضاح الُحَجج وذلك عن طريق حفظ الّدِ

ين محروساً  والّرد على البدع والشبهات  ، ليكون الّدِ

ة ممنوعة من زلل من خلل، واألُمَّ
42
. 

ين الحق مصلحة ضرورية للناس، ألنّه ينظم عالقة اإلنسان بربه وعالقة اإلنسان فالدِّ 

ر الرشيد عن بنفسه، وعالقة  ين الحق يعطي التصوُّ اإلنسان بأخيه اإلنسان ومجتمعه، والّدِ

الخالق، والكون، والحياة، واإلنسان، وهو مصدر الحق والعدل، واالستقامة والرشاد
43
. 

اإلسالم بمعناه الكامل الذي يعني االستسالم هلل سبحانه وتعالى، ودعـا لـه األنبيـاء جميعاً،  و

هُ ربنا بقولـ ْساَلُم{ :ـه تعالىوخصَّ ِّ اإْلِّ ْنَد َّللاَّ يَن عِّ  }إِّنَّ الد ِّ
44
  

ْساَلِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو فِي اآْلِخَرةِ ِمَن  وقوله تعالى: ، } َوَمْن يَبْتَغِ َغْيَر اإْلِ

({85اْلَخاِسِريَن )
45

ين، وتكفَّل هللا تعالى ببيانه للناس  و،   منذ قد شرع اإلسالم أحكام الّدِ

ن ِّي هًُدى  لحظة وجودهم على األرض فقال تعالى: ا يَأْتِّيَنَُّكْم مِّ يعًا فَإِّمَّ ْنَها َجمِّ }قُْلنَا اْهبُِّطوا مِّ

ْم َواَل هُْم يَْحَزنُوَن ) ({38فََمْن تَبَِّع هَُداَي فاََل َخْوٌف َعلَْيهِّ
46

، وأناط هللا تعالى التكليف 

ين، فقال سبحانه و بِّيَن َحتَّى نَْبعََث َرُسواًل  تعالى:والمسؤولية بعد بيان الّدِ }َوَما ُكنَّا ُمعَذ ِّ

(15})
47

و بين الشرع أحكام العقيدة واإليمان كاملة في آيات كثيرة، وشرع اإلسالم ، كما 

ين، وترسيخه في القلوب،  ين الخمسة، وبيَّن أنواع العبادات وكيفيتها، لتنمية الّدِ أركان الّدِ

ونشره في أرجاء المعمورة، وأوجب الدعوة إليه بالحكمة  وإيجاده في الحياة والمجتمع،

ين شرع هللا ، والموعظة الحسنة، إلخراج الناس من الظلمات إلى النور وألجل حماية الّدِ

ِّ فَإِّنِّ { قال هللا تعالى:   : الجهاد في سبيله َّ يُن ّلِلِّ َوقَاتِّلُوهُْم َحتَّى اَل تَُكوَن فِّتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِّ

يَن )اْنتََهوْ    }(193ا فاََل ُعْدَواَن إِّالَّ َعلَى الظَّالِّمِّ
48
.  

                                                             
41

 -هـ1421، مكتبة العبيكان ، 1، ط : نور الدين بن مختار الخادمي علم المقاصد الشرعيةينظر:   - 

 . 81\1: م2001

ينظر: األحكام السلطانية للفراء : القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن  -42
، دار الكتب العلمية 2هـ( صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي ، ط458الفراء )ت : رحمه هللا  

 .28–27/ 1م:  2000 -هـ  1421،  بيروت ، لبنان، 
43
 .3/34حديث من بدل دينه فاقتلوه : علي بن نايف الشحود ، دون:ينظر: المفصل في شرح  - 
44
 .19سورة آل عمران، اآلية:  - 

 .85سورة آل عمران، اآلية :45- 
 .3 8سورة البقرة، اآلية : - 46

 .15سورة اإلسراء، اآلية 47 - 
 .193سورة البقرة، اآلية :48 - 
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أحدهمافالدين من حيث الوجود يتكون من ركنين رئيسين:      
49
 ركن معنوي باطني: : 

وهو من وظيفة القوة المفكرة التي تسمى في العادة ) القلب( : وهو عبارة عن التصديق 

واالعتقاد الجازم الثابت بذات هللا وصفاته ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر 

ْن َرب ِّهِّ { قال تعالى:خيره وشره، والدليل على ذلك  َل إِّلَْيهِّ مِّ ُسوُل بَِّما أُْنزِّ نُوَن  آَمَن الرَّ َواْلُمْؤمِّ

ْعنَا َوأَ  ْن ُرُسلِّهِّ َوقَالُوا َسمِّ ُق بَْيَن أََحٍد مِّ ِّ َوَماَلئَِّكتِّهِّ َوُكتُبِّهِّ َوُرُسلِّهِّ اَل نُفَر ِّ َطْعنَا ُكلٌّ آَمَن بِّاّلِلَّ

يُر ) 50 }( 285ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِّلَْيَك اْلَمصِّ
وهو وظيفة االعضاء  وثانيهما: ركن ظاهري : ،

الظاهرة لإلنسان وهي االعمال الصالحة من العبادات التي كلف بها االنسان لتقوية صلته 

ً في  بربه ، وهو مع الركن االول متالزمان ، فكل يكمل اآلخر ويرد ذكرهما معا غالبا

ْنسَ 1َواْلعَْصرِّ ){ قال تعالى:،   والدليل على ذلك القرآن الكريم ، ( 2اَن لَفِّي ُخْسٍر )( إِّنَّ اإْلِّ

ْبرِّ ) ِّ َوتََواَصْوا بِّالصَّ الَِّحاتِّ َوتََواَصْوا بِّاْلَحق  لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعمِّ   } (3إِّالَّ الَّذِّ
51

فإذا  ، 

تحقق أحدهما بصورة صحيحة في أي إنسان يتحقق اآلخر معه ؛ ألنه ال يتصور عادة 

وكذلك العكساالعتقاد الجازم الثابت بدون العمل الصالح ، 
52
. 

العقوبات الحدية والعقوبات هللا تعالى  شرع :ومن أجل الحفاظ على ضرورة الدين  

ين من العبث  التعزيرية وإبعاداً للناس عن التخبط في العقائد والعزوف عن ، ، صيانةً للّدِ

منابع اإليمان، ولحفظهم من مفاسد الشرك، والضالل
 53

فأمر بمعاقبة أهل البدع السيئة  ،

ِّ فَإِّنِّ  واألفكار المضادة للعقيدة ؛ لقوله تعالى: َّ يُن ّلِلِّ }َوقَاتِّلُوهُْم َحتَّى اَل تَُكوَن فِّتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِّ

يَن ) ( {193اْنتََهْوا فاََل ُعْدَواَن إِّالَّ َعلَى الظَّالِّمِّ
54

وشرع  هللا سبحانه وتعالى العقوبات  ، 

و اآلخروية  ضد كل من يرتد عن دينه الدنيوية
55

ْنُكْم َعْن { :لقوله تعالى؛   ْد مِّ َوَمْن يَْرتَدِّ

َرةِّ  ْنيَا َواْْلخِّ ينِّهِّ فَيَُمْت َوهَُو َكافٌِّر فَأُولَئَِّك َحبَِّطْت أَْعَمالُُهْم فِّي الدُّ }دِّ
56
 . 

 

 

 

 

 

 
                                                             

49
 .144 \1ينظر: أصول الفقه للزلمي :  - 
50
 .285، اآلية:  سورة البقرة - 
51
 .3-1سورة العصر ، اآلية:  - 
52
 .144 \1ينظر: أصول الفقه للزلمي :  - 

 .35 -3/34ينظر: المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه :53- 
54
 .193سورة البقرة ، اآلية:  - 
55
 .144 \1ينظر: أصول الفقه للزلمي :  - 
56
 .217سورة البقرة ، اآلية:  - 
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 المبحث الثاني

 الدينآثار شبكة اإلنترنت على ضرورة حفظ 

 

 المطلب األول: اْلثار اإليجابية 

اإليجابية التي تقع على مستخدمي اإلنترنت في أعز يمكن أن نوضح بعض من اآلثار       

هناك العديد من اإليجابيات التي تدخل في  حفظ الدين عبر ، و ال وهو دينهمإما يملكون 

 شبكة اإلنترنت ومنها:

ين  -1 تعتبر من أهم الوسائل والدعوة إلى هللا عبر شبكة اإلنترنت:  اإلسالمي  نشر الد ِّ

اإلنترنت في هذا شبكة كل من يمتلك ف ألنها تصل إلى آخر العالم  ؛للنشر في هذا العصر
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إنَّ فلذلك تعتبر الوسيلة األهم لنشر الدين والدعوة إلى هللا ، العالم يصل له ما يتم نشره 

من القراءة أو السماع عن اإلسالم، بسبب التعتيم الذي  نوكثيراً من النَّاس كانوا محروم

، له، بل والتضليل الذي تمارسه كثير من الدول أو الجهات المعادية  يهتفرضه دولهم عل

لالطالع على الحقائق من خالل المواقع اإلسالمية ألولئكفأتاح اإلنترنت فرصاً كبيرة 
57

 ،

ية من الشوائب والبدع والخرافات، وأصبحت انتشرت العديد من المواقع الدعوية الصاففقد 

والدعوة إلى اإلسالم بالمنهج الوسطي تههناك مواقع تدعو إلى هللا واإليمان بوحداني
  58

 ،

َي أَْحَسُن إِّنَّ : )قال تعالى ْلُهْم بِّالَّتِّي هِّ َظةِّ اْلَحَسنَةِّ َوَجادِّ ْكَمةِّ َواْلَمْوعِّ اْدعُ إِّلَى َسبِّيلِّ َرب َِّك بِّاْلحِّ

يَن  (َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِّمْن َضلَّ َعْن َسبِّيلِّهِّ َوهَُو أَْعلَُم بِّاْلُمْهتَدِّ
59
اْذهَبَا إِّلَى قال تعالى: ) ، و 

((44( فَقُواَل لَهُ قَْواًل لَي ِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو يَْخَشى  )43) فِّْرَعْوَن إِّنَّهُ َطغَى 
60

 

ة لغير المسلمين  نشر الوعي بين المسلمين:  -2 إنَّ التعريف باإلسالم ليس هو حاجة ُمِلحَّ

فقط، بل ألنَّ الكثير من المسلمين ينقصهم الفقه والعلم بأحكام دينهم، والمعرفة بأحوال 

بارهم، وقد أثر اإلنترنت كثيراً في هذا الجانب، ولذا ال نستغرب إذا وجدنا أنَّ إخوانهم وأخ

المواقع اإلسالمية تشهد إقباالً كبيراً من قِبَل مستخدمي اإلنترنت، فُهم بين قارئ ومشارك 

برأي، ومستفٍت عن قضية أو مسألة
61

ِّ :  )قال تعالى،   ْن َدَعا إِّلَى َّللاَّ مَّ َوَمْن أَْحَسُن قَْواًل مِّ

يَن  ) َن اْلُمْسلِّمِّ ًحا َوقَاَل إِّنَّنِّي مِّ َل َصالِّ ( ( 33َوَعمِّ
62
فنشر الوعي بين المسلمين  فيما  ،

 يخص أمور دينهم فهي من األعمال الصالحة .

وفتاواهم  هموالوصول على نتاج الدعاة وبحوث و االطالعسهولة االتصال بالعلماء  -3

توثيق المعلومات وحفظها ، كما و يمكن  أي وقت ولو طالت المدة؛ واالستفادة منها في 

سواء كانت المادة صوتية أو مكتوبة أو مرئية
63

)فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ ْكرِّ إِّْن ُكْنتُْم اَل  قال تعالى:،

تَْعلَُموَن(
64
. 

                                                             
57

اإلنترنت السالبة على المستخدمين وكيفية حمايتهم منها )دراسة في ضوء المقاصد آثار  -ينظر:  -
 .62م:ص2004: إسماعيل محمد حنفي الحاج، مجلة الشريعة اإلسالمية ، الشرعية(

58
ينظر: الوسائل واألساليب المعاصرة للدعوة اإلسالمية : د. صالح الرقب ، بحث مقدم لمؤتمر كلية  - 

مر الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر،  الجامعة اإلسالمية،  كلية أصول الدين، أصول الدين ، و مؤت
 .7م: ص2005 -هـ1426

59
 .125سورة النحل ، اآلية :  - 
60
 .44 -43سورة طه اآلية :  - 
61

آثار اإلنترنت السالبة على المستخدمين وكيفية حمايتهم منها )دراسة في ضوء المقاصد ينظر:  - 
 .63ص  م:2004إسماعيل محمد حنفي الحاج، مجلة الشريعة اإلسالمية ، الشرعية(: 

62
 .33سورة فصلت ، اآلية:   - 
63

، موقع مداد ،  خالد بن سعود البليهد: الدعوة إلى هللا في شبكة اإلنترنت ضوابط ومحاذيرينظر:  - 

 .-شبكة-في-هللا-إلى-الدعوة‹  https://midad.com › article م:2007
64
 .43النحل ، اآلية: سورة  - 
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التي تثار حول اإلسالم ودحضها والحججالرد على الشبهات  -4
65
وذلك بكشف تلك  :

الشبهات، ثم دحضها باألدلة والبراهين القاطعة، وهذا ما تقوم به بعض المواقع المفيدة
66
. ،

َي أَْحَسُن إِّنَّ ) قال تعالى: ْلُهْم بِّالَّتِّي هِّ َظةِّ اْلَحَسنَةِّ َوَجادِّ ْكَمةِّ َواْلَمْوعِّ اْدعُ إِّلَى َسبِّيلِّ َرب َِّك بِّاْلحِّ

يَن  (َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِّمْن َضلَّ َعْن َسبِّيلِّهِّ َوهَُو أَْعلَُم بِّاْلُمْهتَدِّ
67
. 

،  صورة سهلة وجذابة ومشوقةبالصحيح  للناس اإلسالمتقدم   :إنشاء مواقع إسالمية -5

لمواقع اإلسالمية االكتب المختلفة من خالل  ، ونشر الصحف اإلسالمية كمن خالل 

تفاسير القرآن وترجمات معانيه باللغات مثال والعربية، وخاصة أمهات كتب التراث، 

استغالل غرف  ، باإلضافة إلى  كتب األحاديث، والموسوعات الفقهيةأيضا المختلفة، و

المحادثة والحوار عبر العديد من المواقع ومحركات البحث في عرض دعوة اإلسالم على 

وهذه وسيلة طيبة ومثمرة، وقد جربها بعُض الدعاة وأسلم على أيديهم الكثيرون اآلخرين، 

من جنسيات مختلفة
68

كان له دور كبير في فتح آفاق التعليم  الديني كما في اليوتيوب ف،  

وكل ذلك يعتبر من ضمن حفظ الدين اإلسالمي عبر شبكة وبرامج التعليم  عن بعد 

ثْمِّ َواْلعُْدَوانِّ َوتَعَاوَ قال تعالى: )، األنترنت  نُوا َعلَى اْلبِّر ِّ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَى اأْلِّ

قَابِّ  يُد اْلعِّ َ َشدِّ َ إِّنَّ َّللاَّ (َواتَّقُوا َّللاَّ
69
  

 حفظ الدينضرورة شبكة اإلنترنت على  سلبية في المطلب الثاني : اْلثار ال

مثلما لشبكة األنترنت إيجابيات على الدين فأنها ال تخلو من السلبيات مثله مثل بعض      

 التقنيات ، وقد تنوعت اآلثار ومنها: 

ين -1 عن طريق السخرية واالستهزاء، والسَّب،  :و ثقافته  اإلسالمي اإلساءة إلى الد ِّ

والقبائح إلى ، ونسبة النواقص والطعن في القرآن الكريم، والحط من مكانة الرسول 

ين الّدِ
70
. 

بعض من سيلة لإلساءة حتى أصبحت شبكة اإلنترنت هذه الشبكة و مستخدميأتخذ بعض من 

, وذلك بما تحتويه من صفحات تروج  عدوا كبيرا للثقافة اإلسالمية و لدينها أيضامواقعها 

                                                             
65

الدكتور عبد الرحيم  :اإلنترنت وأثره في نشر الدعوة اإلسالمية والـدفــاع عن اإلسالمينظر:  - 

، موقع منتدى اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ، دون:  الشريف
https://www.iijazforum.org/sample- 

66
 .62ينظر: اآلثار اإلنترنت السالبة:ص -  

67
 .125النحل ، اآلية : سورة  - 
68

 م:2008، موقع اآللوكة  ،  أحمد محمود أبو زيد: الدعوة اإلسالمية عبر اإلنترنتينظر:  - 
https://www.alukah.net/culture/0/2066/ 

69
 .2سورة المائدة، اآلية:  - 
70
 63اآلثار اإلنترنت السالبة: ص ينظر:  - 
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باإلضافة إلى   أفكار متطرفة و تشكك في ثوابت اإلسالم و ثقافته و تزعزع إيمان المتصفح,

قد تظهر بمظاهر المواقع اإلسالمية إال أنّها   صور مشوهة عن الثقافة اإلسالميةوجود 

ليست كذلك
71

ُدوَن فِّي آيَاتِّنَا اَل قال تعالى: )، وهذا ما يقوم به أعداء اإلسالم،  يَن يُْلحِّ إِّنَّ الَّذِّ

ئْتُْم ۖ إِّنَّهُ يَْخفَْوَن َعلَْينَا ۗ أَفََمن يُْلقَٰى فِّي النَّارِّ َخْيٌر أَ  يَاَمةِّ ۚ اْعَملُوا َما شِّ نًا يَْوَم اْلقِّ ن يَأْتِّي آمِّ م مَّ

يٌر  (بَِّما تَْعَملُوَن بَصِّ
72
.  

تها الغريبة على غزو ااألنترنت بمحتويشبكة  تشجع  االنحراف الثقافي:على تشجيع ال -2

أثارها على المستخدمين في كثير من األمور ومنها تنوعت فقد الثقافة اإلسالمية, 

على حساب الجوانب األخرى  االستهالكيةو شجعت الجوانب الترفيهية و ، كما السلوكيات 

وتهيأ أيضا المجال أمام ، وهذا مما سيؤدي في المستقبل إلى آثار سلبية لألجيال القادمة 

ثقافتهم الهدامة في األوساط اإلسالمية, و المنحرفين ثقافيا و فكريا وأخالقيا لبث أفكارهم و 

وهذا ما يخدم أعداء اإلسالم هذا مما يساعد على الفرقة و البلبلة بين المجتمعات اإلسالمية, 
73
ثْمِّ َواْلعُْدَوانِّ قال تعالى: )) . ((َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّر ِّ َوالتَّقَْوى َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِّ

74
 . 

ز زعزعة العقائد وإحداث االضطرابات فيها:  -3 وذلك من خالل بعض المواقع التي ترّكِ

ين، والتشكيك في الثوابت والمسلَّمات كأصول اإليمان، وأركان  على بث الشبهات حول الّدِ

وكذلك إحداث خلخلة في تصورات الناس عن الخالق، ، اإلسالم، والواجبات، والمحرمات

مثل الفكر  تروج للعقائد واألفكار الباطلةكما  ،اإلنسان بكل ذلك والكون، والحياة، وعالقة

اإللحادي أو الوجودي، وإظهار العقائد الباطلة بصورة بّراقة جذّابة كأسلوب لدعوة الناس 

وال شك أنَّ ذلك يؤثر في كل من ال علم له، ومن كان صاحب هوى، وهم كثر ، إليها

لألسف
75
. 

 
 الدين عبر شبكة اإلنترنتالثالث: كيفية حماية  مطلبال
 

 التي تأتي في مقدمة  إنَّ حماية هذه المصلحة الضرورية
 تكون وفق الوسائل التالية: نترنت األشبكة المصالح ـ لمستخدمي 

 
ويكون ذلك ببث المواد الدينية والتربوية، بصورة  تقوية الوازع الديني لدى الناس:  -1

مكثفة عبر أجهزة اإلعالم ومؤسسات التربية، وينتظر أن يؤدي ذلك إلى تكوين ثقافة قوية 
                                                             

71
العربية المجلة  ، سلطان العلماء , محمد عبد الرحيم : نترنت و االحتساب عليها جرائم اإلينظر:   - 

 . 7-6ص. : 36,ع.18,مج  2003للدراسات األمنية و التدريبية , 
72
 .40سورة فصلت ، اآلية:  - 
73

م: 2008، منتديات ، موقع بلعقروز عمار  سلبيات األنترنت على الدين اإلسالمي و ثقافته :ينظر:  - 

...http://alyaseer.net › showthread 
74
 2سورة المائدة ، اآلية:  - 
75
 63: ص على المستخدمين اآلثار اإلنترنت السالبةينظر:  - 
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تنبيه األَُسر إلى القيام بدورها في ، و تشكل واقياً مناسباً من االنحرافات في الفكر والسلوك

جود القدوة الحسنة لهم من الكبار، ثم التوعية توعية وتربية أبنائها دينياً، مع أهمية و

المواقع  نحو النافع المفيد واجتناب المواقع باإلنترنت ما له وما عليه، والتحفيز على 

أن تكون هناك رقابة حكيمة من أولياء األمور، تتابع تصرفات األبناء  ويجب ،  ةالضار

 تحفزتحديد برامج أو مواقع وسلوكياتهم وتمضية أوقات فراغهم، وأصحابهم، مع أهمية 

تشكل لديهم  حيثعلى االهتمام المشترك بين اآلباء واألبناء ليشتركوا في الدخول إليها، 

ثقافة مشتركة مهمة تحول دون الدخول إلى مواقع أخرى
76
. 

بإنشاء مواقع ؛ بالتعاون مع أصحاب المال من األخيار : قيام المفكرين والعلماء  -2

 من أجل أن يستفاد منها مجاالت الحياة والمعرفة اإلنسانية،  إسالمية متكاملة في شتى

هيئات استشارية من أهل العلم، والتجربة، والدعوة للمواقع، وتكون االنسان 
77

و ، 

يتحقق  لكييتخصص أفراُده كلٌّ حسب مجاله بحيث ضرورة وجود فريق عمل لكل موقع، 

اإلسالمية الناجحة تتطلب وجوَد فريق في النهاية التكامل والنجاح لهذه المواقع، فالشبكة 

 شرعي وفريق فني وفريق إعالمي وفريق 

استشاري
78
. 

التي يمكن أن تساعد في تحصين الناس ضد الشبهات  :التعريف بالمواقع اإلسالمية -3

ين وكذلك   مواقع أخرى مفيدة في الثقافة العامة.إنشاء المثارة على الّدِ

يوقع عليه كل أصحاب المواقع المهتمة بشأن  :النظر في إمكانية وضع ميثاق شرف -4

 األديان والثقافات واألفكار المتداولة، يتضمن احترام اآلخر وعدم اإلساءة.

تنظم شأن المواقع، والدخول إليها واآلثار  :النظر في إمكانية وضع قوانين صارمة  -5

 ً ين سلبا المترتبة على الّدِ
79
. 

 الخاتمة

حمد ، أهم ما توصلنا إليه في هذا سيدنا محمد وآل مالحمد هللا والصالة والسالم على 

 البحث :

تحتوي شبكة اإلنترنت على مواقع عديدة ومفيدة ومواقع ضارة غير نافعة، ومن أهم أوالً: 

 تمكن المشتركين فيها من تبادل المعلومات . بأنهاخصائصها 

                                                             

 .66 -64:صالمصدر نفسهينظر: 76 - 
 .40/5ينظر: موسوعة البحوث والمقاالت العلمية: علي بن نايف الشحود ، دون:77 - 

78
 م:2008موقع اآللوكة  ، ،  زيدأحمد محمود أبو : الدعوة اإلسالمية عبر اإلنترنتينظر:   - 

https://www.alukah.net/culture 

 .40/5ينظر: موسوعة البحوث والمقاالت العلمية:79 - 
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اإليجابية وال بد من بيان هذه اآلثار إلنترنت فيه الكثير من اآلثار منها السلبية ومنها ثانياً: 

للناس من أجل استغالل شبكة اإلنترنت باألشياء النافعة المفيدة التي تنفع هذا الدين وتحافظ 

 عليه دينيا ودنيويا.

 ً ين:  التي تقع على الدين من خالل شبكة االنترنت هياْلثار اإليجابية  :ثالثا  نشر الّدِ

، سهولة االتصال بالعلماء ، نشر الوعي بين المسلمين، ترنتوالدعوة إلى هللا عبر شبكة اإلن

 مواقع إسالمية إنشاء، الرد على الشبهات والحجج التي تثار حول اإلسالم ودحضها

ين  :اْلثار السلبية التي تقع على الدين من خالل شبكة االنترنت هيرابعاً:  اإلساءة إلى الّدِ

زعزعة العقائد وإحداث ، و  افياالنحراف الثقالتشجيع على ، اإلسالمي و ثقافته 

 .االضطرابات فيها

  : ويكون ذلك ببث المواد الدينية والتربوية كيفية حماية الدين عبر شبكة اإلنترنت خامساً:

 التعريف بالمواقع اإلسالمية قيام المفكرين والعلماءهذه الشبكة ،  بصورة مكثفة عبر

النظر في إمكانية وضع ميثاق شرف: يوقع عليه كل ، وبها ابناء هذه األمة  ينصحونو

يتضمن احترام اآلخر ،  أصحاب المواقع المهتمة بشأن األديان والثقافات واألفكار المتداولة

 إليه. وعدم اإلساءة

لك للمؤسسات وكذ، اإلنترنت شبكة دور هام في توعية أبناءها من سلبيات  ةلألسر :سادسا

 .التعليمية والتربوية

 ً  خدمي اإلنترنت من اآلثار السالبةحماية مستله دورا كبيرا في األنظمة والقوانين  :سابعا

 وذلك من خالل وضع قوانين صارمة عليهم .
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