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الهدف  الرئيس:

 تبليغ رسالة الإسلام لغير المسلمين،  وتعليم المسلمين ما يلزمهم لتصحيح عقيدتهم
وعبادتهم، باللغات الحية للناس  كافة باستخدام شبكة الإنترنت وغيرها من التقنيات
الممكنة.

    
   وسائل تحقيق  الهدف:  -    

    
   إنشاء مركز المعلومات الدعوي. .1    
   اختيار وإعداد محتوى علمي مناسب باللغات. .2    
 التخطيط والبناء  والتطوير المستمر لمجموعة من المواقع  بعشرات اللغات والتي .3    
.net.center-islam  تسمت بمواقع   
 تشجيع حركة التأليف والترجمة الإسلامية من  اللغة العربية إلى اللغات الأخرى .4    
واحتواءها في قالب مواقع net.center-islam  بالتواصل مع المهتمين في هذا المجال.   

  

    
   الطموحات:  -    

    
 الاستثمار الأمثل لشبكة الإنترنت في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الإسلام  .1    
باللغات الحية للبشرية.   
 تقديم الإسلام في صورته الصافية و تصحيح  الصورة المشوهة عنه التي رسمها أعداء .2    
الإسلام.   
  توسيع دائرة النطاق  المستهدف ليصبح موجهاً إلى جميع أنحاء العالم. .3    
  إيجاد مركز موحد  للمعلومات لخدمة المؤسسات الدعوية و المهتمين بالدعوة. .4    
إعادة تقييم  الإصدارات المطبوعة والمسموعة للجهات الدعوية وغيرها ومعرفة .5    
المناسب منها  لإعادة طبعه ونشره على الإنترنت.   
أن تكون مواقع net.center-islam  الخطوة الأولى لإنشاء مركز متكامل للدعوة إلى .6    
الإسلام باللغات الحية من  خلال التأليف والترجمة والنشر بالوسائل المتاحة وعلى رأسها
الإنترنت.   
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    -  net.center-islam الأسباب التي دعت إلى إنشاء موقع المركز الإسلامي   

  

    
 إن شبكة الإنترنت فرصة سانحة وغنيمة باردة للراغبين في نشر الإسلام  للبشرية، .1    
لسهولة نشر المواد المقروءة والمسموعة والمرئية من خلالها، و  سهولة وصول المستفيدين
إليها في أي مكان في العالم.   
 الحاجة الملحة لتطوير أساليب للدعوة تواكب و تستفيد من التطور  السريع لشبكة .2    
الإنترنت، لتسهيل العمل الدعوي وتوسيع دائرة المستفيدين منه  بأفضل الوسائل الممكنة.
 
 الحاجة الملحة و الرغبة المتزايدة من الكثير من رواد هذه الشبكة  للتعرف على .3    
الإسلام وتعلم أحكامه.   
 الهجمة الشرسة من خلال هذه الشبكة من قِبَل أصحاب الديانات و الملل  الباطلة على .4    
الإسلام و المسلمين لصرفهم عن دينهم الصحيح، و إفسادهم، وبث  الخلاف والفرقة بينهم.
 
 الوجود القوي للكثير من الفرق و الطوائف المنحرفة المنتسبة للإسلام  حتى أصبحت .5    
في نظر الكثير من الناس أنها هي التي تمثل الإسلام، مما سبب  تشويه صورة الإسلام الصحيح
وصد الناس عنه.   
 التواجد الضعيف والفردي لدعاة الإسلام الصافي على الإنترنت، والحاجة  لتوحيد .6    
الجهود وتكثيفها وتنظيم العمل الدعوي من خلال هذه الشبكة.   
 ضرورة أخذ زمام المبادرة وإيجاد مرجعية علمية موثوقة ومتكاملة  باللغات .7    
المختلفة لأصحاب المواقع الإسلامية ورواد شبكة المعلومات والجهات  الدعوية والمراكز
الإسلامية في جميع أنحاء العالم.   

  

  

  

    
    -  : net.center-islam آلية عمل المركز الإسلامي  
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 نسعى من خلال net.center-islam إلى توظيف تقنيات الحاسوب  والإنترنت لخدمة الدعوة .1    
إلى الله وتبليغ الإسلام لجميع الناس باللغات  المختلفة، سالكين لتحقيق ذلك منهجاً
علمياً منظماً، يبدأ بحصر وجمع الإنتاج  العلمي المتعلق بالتعريف بالإسلام وتعليمه
للناس باللغات المختلفة، ثم حفظ  و تنظيم معلوماتها في مركز معلومات موحد، ثم اختيار
المواد المناسبة  ونشرها في مجموعة مواقع net.center-islam، والتفاعل مع الراغبين في
التعرف  على الإسلام وتعلمه والتجاوب معهم.   
ونسعى إلى توحيد الجهود لإكمال  النقص وسد الاحتياج الذي يظهر مما يلزم المسلم .2    
معرفته في أمور دينه باللغات  المختلفة، وإنشاء مواد لتبليغ الإسلام باللغات التي لا
يتوفر بها مواد  مناسبة في هذا الجانب لرواد الشبكة.   
 كما نسعى لسد النقص العلمي  والدعوي بمختلف اللغات في الموضوعات العلمية .3    
المعتمدة التي لم يسبق أحد في  خدمتها، حتى نصل إلى مستوى تقديم الإسلام بكامل
تشريعاته للناس كافة بمختلف  الألسنة واللهجات إن شاء الله.   

  

  

  

    
    -  net.center-islam منهج موقع المركز الإسلامي  

  

    
 جميع محتوى المركز الإسلامي net.center-islam على منهج أهل السنة  والجماعة .1    
المستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة.   
 موقع المركز الإسلامي net.center-islam المراد منه إظهار الحق  وبيانه بالحجج .2    
  والأدلة والبراهين، وهو موجه للباحثين عن الحق والراغبين في  معرفة الصواب.
 يهدف موقع المركز الإسلامي net.center-islam إلى بيان الأمور المتفق  عليها من أصول .3    
الدين وفروعه ودعوة الناس إلى التمسك بها، وتجنب إثارة  المسائل التي يسوغ فيها الخلاف
على وجه يؤدي إلى الفرقة والتناحر.   
   عدم التعرض للخلافات والقضايا السياسية التي لا طائل من ورائها. .4    
 نبذ التعصب المذهبي والتحزب تحت أي جماعة أو حزب غير كتاب الله وسنة  رسوله صلى .5    
الله عليه وسلم.   
   عدم التعرض للخلافات بين الجماعات والأحزاب التي تنتمي إلى الإسلام. .6    
   عدم التشهير أو التجريح أو الإساءة لدول أو منظمات أو أشخاص  بأعيانهم. .7    
 مراعاة الأنظمة ذات العلاقة والمعمول بها في الدول وفيما بينها  والتي ليس فيها .8    
مخالفة للشرع، مثل ما يتعلق بحقوق النشر والملكية الفكرية.   
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