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 "نصيحة يف استخدام شبكة املعلومات "االنرتنت
 

 بسِم هللا الّرمحِن الّرحيم
 :احلمُد هلل وحده، وصّلى هللا وسّلم على َمن ال نيب بعده، أّما بعد

-فإّن احلضارة الغربّية املعاصرة ِمن أعظم الفنت اليت اُبتليْت هبا البشريّة؛ كفارًا ومسلمني، فأوجبت للكفار 
: غرورًا واستكبارًا وطغياان وتسّلطًا على غريهم، وازدادوا كفرًا مبا ارتكبوه ِمن اإلحلاد -الذين جرت على أيديهم

ِفْرَعْوَن ِذي اْْلَْوََتِد * الَِّذيَن طََغْوا يف اْلِباَلِد * َفَأْكثَ ُروا وَ  :يف سلفهموالفساد يف أكثر البالد، كما قال هللا تعاىل 
 14-10الفجر: ِفيَها اْلَفَساَد * َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب * ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصادِ 

 بلكفار، وذاّلً وتبعية هلم، ففّرطوا يف دينهم الذي وأوجبت هذه احلضارة لكثري ِمن املسلمني: انبهارًا وإعجابً 
هو مناط عّزهم إذا متسكوا به، وازدروا أسالفهم، حىت أهل القرون املفّضلة؛ فعُظمت بذلك مصيبة املسلمني، 

يًعاَمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه } :فطلبوا العزّة مبواالة الكافرين، فأخطؤوا طريق العزّة، قال تعاىل  10فاطر: اْلِعزَُّة َجَِ
 8املنافقون: َوَلِلَِِّ اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننيَ  :وقال تعاىل
ِر املنافقنَي أبنَّ هَلُْم َعَذاًب أليًما * الَِّذيَن يَ تَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي أَي َ بَ  :وقال تعاىل ت َ شِّ ُغوَن ب ْ

يًعا  139-138النساء: ِعنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ الِعزََّة َلِِلِّ َجَِ
 :وهذه احلضارُة قد اشتملْت على كشوٍف، وخمرتعاٍت، هائلٍة شاملة لكّل نواحي احلياة، وهي متنوعة، فمنها

  .ملما هو جملبٌة ْلعظم املصائب البشريّة؛ كالقنابل وغريها ِمن أسلحة الّدمار الّشا
ومنها ما هو ِمن وسائل اخلري ومنافع البشر؛ كوسائل الّنقل واالتصال، وكاآلالت املستخدمة يف الّزراعة، 

 .والّطّب، والعمران، والّتعليم
فهي حبسب االستعمال؛ كوسائل اإلعالم، املرئّية واملسموعة واملقروءة،  -كما يُقال-ومنها ما هو ذو حّدين 

علوماتّية، أو العنكبوتّية "اإلنرتنت"؛ فإّّنا ِمن أعجب املخرتعات يف هذه احلضارة، وِمن وأعظُمها: الّشبكة امل
 .أعظم اآلايت على قدرة هللا، وقد َجعْت ما تفّرق يف غريها، فهي أداة إعالم، وتعليم، ودعوة، ودعاية

ستخدمها احلكومات وهلذا صار يستخدمها كلُّ الّناس يف خمتلف أغراضهم: خريها، وشّرها، وعاديها، فت
واملؤّسسات، والّشركات، والّتجار، وأصحاُب الّصناعات، والّطّب، كما يستعملها اجلماعات واْلفراد، حىت 
أصحاب املذاهب والّدايانت، والّطوائف املختلفة، وذلك بّّتاذ مواقع يف الّشبكة، كلٌّ يقّدم فيها نشرًا وحفظًا 

  .ِلَما هو ِمن اختصاصاته واهتماماته
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لذلك أصبحت هذه الّشبكة مرتًعا ومرجًعا ْلكثر الّناس، على اختالف مشارهبم ومذاهبهم وهواايهتم 
 .بغيته كذلك -يف مواقع الّشر-بغيته، وطالُب الّشر  -يف مواقع اخلري-وحاجاهتم، فيجد فيها طالُب اخلري 

 احلاجات ِمن الّسلع والعروض ما كما جيُد طالُب العلِم وطالُب اْلخباِر ما يطلبه ويبحث عنه، وجيُد طالبُ 
عظيمةَ الّنفع يف الّدين والّدنيا ِلَمن أحسَن استخدامها، وعظيمَة  -الّشبكة-يريد، لذلك كانت هذه اْلعجوبة 

 .الّشّر والّضرر يف الّدين والّدنيا ِلَمن أساَء استعماهلا
، واجلهاد يف سبيل هللا بلكلمة، كما هي فهي ِمن أعظم الوسائل يف تعليم العلوم الّنافعة، ويف الّدعوة إىل هللا

  .ِمن أعظم الوسائل يف نشر الكفِر، والّشرك، والبدعة، والفجور، واللهو، والباطل، والّدعاية هلا
 

لذلك جيُب على كّل مسلٍم ومسلمة أن حيذَر ِمن الوقوع يف شبكة هذه الّشبكة، فإّّنا مصيدٌة ِلَمن مل يكن 
ِمن الّرجال - مواقع اخلطر، لذلك أنصُح كّل َمن أراد أن يستخدم هذه الوسيلة منها على حذر، ومل يّتقِ 

  :مبراعاة اْلمور اآلتية -والّنساء
 . أن يتعّرف ِمن أهل اخلربة الثّقات على املواقع الّنافعة املفيدة، لينتفع هبا: أوالً 

واقع للتسلية، فإّن هذه الطّريقة توقعه يف أن حيّدد غرضه، فال يكن مهّه جمّرد االطالع والّسياحة يف امل: اثنياً 
  :حمذورين

 .إضاعة الوقت بال هدف -أ
الوقوع يف ورطة بعض املواقع احملذورة، اليت لعّله ال يستطيع اخلالص منها؛ مثل مواقع اجلنس واخلنا، أو  -ب

  .اداملواقع اليت حتارب اإلسالم بلّتشكيك يف عقائده، وتثري الّشبهات، وتدعو إىل اإلحل
ر منه، فإّن اإلنسان : اثلثاً  ما علمه ِمن هذه املواقع الّسّيئة ال يدخل عليه على أساس االّطالع لكي حيذره وحُيذِّ

إذا أراَد ) :ال يدري عن نفسه، فالّسالمة ال يعدهلا شيء، وكما يُقال: "الّسم ال يؤكل للّتجربة"، ويف احلديث
تفتحُه، فإّنَك إْن  هللا؛ قاَل لُه واعُظ هللا يف قلِب املؤمن: وحيَك ال العبُد أْن يفتَح شيئًا ِمن أبواِب حرمات

 (تفتحُه تلجهُ 
 : أن جيتنَب مواقَع احلوارات واحملاداثت، وهي اليت تتكّون ِمن أعضاء؛ ْلّّنا تشتمُل على أمور مذمومة :رابعاً 

 .س له أمهيةلي اجلدل الذي ال طائل حتته، وال يوصُل إىل غاية، أو يف أمر َتفه -1
 .إضاعة الوقت بلّنكت واحلكاايت، وفضول الكالم -٢
احملاداثت بني الّشباب والّشابت، فإنّه جيُب استقالل كّل ِمن اجلنسني عن اآلخر يف حماداثهتم وحماوراهتم،  -3
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املذاكرة: ِمن وال ينبغي الّتهاون هبذا اْلمر، والتماس املسوغات، فإّن احملاداثت بني الّشباب والّشابت بسم 
  .مداخل الّشيطان، وللّشيطان يف هذا الّشأن حيٌل وخدٌع وتسهيالت وأتويالت

مثّ على اجلميع أن يتقوا هللا، ويراقبوه يف الّسر والعالنية، وأن يتذّكروا أّن هذه احلياة الدنيا أخطر مراحل اإلنسان 
ُز هللا فيها اخلبيَث ِمن الطّيب، واليت ينبين عليها مستقبُل اليت ميّر هبا، حىت يبلغ منتهاه، فهي داُر االبتالء اليت ميي

اإلنسان العظيم فيما بعد املوت، فهناك جيُد اإلنسان ما قّدم ِمن عمٍل يف دار الربزخ وبعد البعث، حىت يصدر 
 لِّرُيَْوا أَْعَماهَلُْم * يَ ْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاَتً  كّل إنسان عن موقف القيامة، ليجد جزاء ما عمل ِمن خري وشر،

 8-7-6الزلزلة: َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ َرُه * َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَهُ 
نسأُل هللا العفو والغفران، والثّبات على اإلميان، وأن يبّلغنا برمحته اجلنة. ربنا آتنا يف الّدنيا حسنة ويف اآلخرة 

 ه  1435/7/٢4حسنة وقنا عذاب النار. وصّلى هللا على حمّمد وآله وصحبه وسّلم. حرر يف: 
  

 :أماله
 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك

 


