
 االنترنت عرب اهللا إىل الدعوة
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

   أساليبها ووسائلها:  إىل اهللا عرب االنترنت الدعوة

  

  إعداد

  عبدالرمحن بن معاضة الشهري . د
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   اهللا الرمحن الرحيمبسم

  

   ...املقدمة

 هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيدنا احلمد

  :ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد 

 أهم ما ينبغي من)  إىل اهللا عرب االنترنت ووسائلهاالدعوة أساليب( موضوع فإن

ىل كل بيت ، بل إىل أن يعتين به الدعاة إىل اهللا يف هذا الزمان الذي وصلت فيه االنترنت إ

 مبكان دراسة هذه الوسائل احلديثة يف الضرورةكل فرد عرب هاتفه اخلاص ، وأصبح من 

الدعوة إىل اهللا الستثمارها على أكمل وجه ، وتسجيل السبق يف استخدامها خلدمة الدعوة 

  .إىل اهللا مع أو قبل غرينا يف العامل 

 من حماورها للحديث عن اًحمور خصص املنظمون هلذه الندوة املباركة وقد

 واملشاركة يف رها،لالرتقاء ا وتطوي)  إىل اهللا عرب االنترنت ووسائلهاالدعوةأساليب (

 واملساحة املتاحة للكتابة ضيقة، ولذلك طويل، متشعب واملوضوع هذاحسن استثمارها، و

رية عن فإنين سوف أختصر الكالم اختصاراً ، وأكتفي باللمحة الدالة ، والعبارة القص

 أستغين عن املقدمات عن فضل الدعوة إىل اهللا، سوفو ،التطويل والشرح والتفصيل

 وتناوهلا لشهرا واستعراض األدلة اليت تدل على وجوب تبليغ دعوة اإلسالم إىل العاملني

كما مل أتوقف لتعريف املصطلحات احلاسوبية كشبكة االنترنت . يف األوراق السابقة 

دها تعريفاً تقنياً اصطالحياً ألا أصبحت مع كثرة املمارسة اليوم والوسائل اليت أقص
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 البحث، وألمر آخر وهو تسارع جتدد هذه الوسائل ساحةمعروفة مشهورة ولضيق م

  .واملصطلحات وحدوث غريها 

 التفاا على اإلسالمية الشؤون يفوتين يف استهالل هذه الورقة أن أشكر وزارة وال

، وعنايتها بأن يكون هلا دور فاعل يف استثمارها يف إبالغ )االنترنت(هلذه الوسيلة املهمة 

دعوة اهللا إىل العاملني، وهي مسئولية عظيمة أحسب أننا يف حاجة ماسة إىل مضاعفة 

 نتمكن من حىت استثمارها، ودراسة معطياا املتجددة يفاجلهود، وتوظيف الطاقات 

مواكبة احلاجات، واستثمار الفرص املتاحة للتواصل مع كل شعوب األرض دون وسيط 

 ، وهذه من الفرص النادرة عرب التاريخ للمسلمني للتواصل لعاملنيإلبالغ دعوة اإلسالم ل

 القرآن ، وال أظن أنه قد أتيح لةمع شعوب األرض دون سفٍر وال مشقة، وإبالغهم رسا

.  هذه الوسيلة يف الدعوة إىل اهللا مناريخ اإلسالم وسيلة أسهل وال أسرع للمسلمني عرب ت

 النترنت الشبكة هذا البحث أنين مل أرجع فيه للكتب املطبوعة، وإمنا رجعت لطائفومن 

 ومقاالت باللغة رةإلعداده، وقد عثرت فيه على دراسات وحبوث ومقاالت وكتب مصو

وع للمكتبات، ولعل هذا مدخل مناسب للحديث االجنليزية جعلتين أكتفي ا عن الرج

    .عن ضرورة العناية باالنترنت يف ميدان الدعوة إىل اهللا

 لتداخل مسائل األساليب والوسائل الدعوية عرب االنترنت ، فقد لقيت ونظراً

 احلديث يف هذه الورقة يمكنمشقة يف تقسم مباحث البحث، ومتييزها متييزاً دقيقاً ، و

  :هذه األساليب والوسائل يف مبحثني رئيسني املوجزة عن 

   :مطالب أربعة وحتته ، إىل اهللا عرب االنترنت الدعوةأساليب :  األول املبحث

 .نشر الكتيبات واملقاالت والرسائل النصية الدعوية :    املطلب األول  
 .إلقاء احملاضرات :    املطلب الثاين  
 .احلوار والبحث واملناظرة :    املطلب الثالث 
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 .الفتاوى واالستشارات :    املطلب الرابع  
  :اًمطلب عشر أحد وحتته ، إىل اهللا عرب االنترنت الدعوة وسائل: الثايناملبحث

  .مواقع التواصل االجتماعي :    املطلب األول 
 .مواقع مشاركة الفيديو :    املطلب الثاين 

 .اركة الصور مواقع مش:    املطلب الثالث 
 .املنتديات والساحات احلوارية:    املطلب الرابع 

 .املكتبات اإللكترونية :    املطلب اخلامس 
 .غرف احلوار املباشر :    املطلب السادس 
املواقع الدعوية العامة ، واملواقع الشخصية للدعاة واملشايخ واملدونات :    املطلب السابع 

. 
 .القوائم الربيدية :    املطلب الثامن 
 .اإلعالنات :    املطلب التاسع 
 .رسائل اجلوال عرب اإلنترنت :    املطلب العاشر 

 .التسويق اإللكتروين ، والبيع عرب الشبكة :    املطلب احلادي عشر 
  . أبرز التوصيات واملفاضلة بني الوسائل السابق ذكرها :اخلامتة   

 اإلشارات من يطلع عليها لاللتفات إىل هذه الوسائل  اهللا سبحانه أن ينفع ذهوأسأل

اجلديدة للدعوة إىل اهللا ، واملتاحة بني يدينا مجيعاً ، مع قلة تكلفتها، وقلة مئونتها، 

  .وتطورها السريع يوماً بعد يوم 

 يراجع اآليات واألحاديث الدالة على فضل الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل والذي

يتحمس للمشاركة يف هذه الشعرية العظيمة، والدخول يف هذا الباب املبارك طلباً 

لرضى اهللا سبحانه وتعاىل ، ورفعة لراية اإلسالم حىت يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل 

  .والنهار 

 ري ،، املوفق سبحانه لكل خواهللا
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   األولاملبحث

   إىل اهللا عرب االنترنتالدعوة أساليب

هو على أسلوب من أساليب : والفن، يقالالطريق باألسلوب يف اللغة املقصود

 واألساليب الفنون املختلفة، وأصل الكلمة يرجع ،)١(القوم أي على طريقة من طرقهم

 ومن معاين ،)٢(والغلبة وهو نزع الشيء من الغري على سبيل القهر )بلَس(للثالثي 

  .األسلوب يف اللغة الشموخ يف األنف

 خالل النظر يف تلك املعاين اليت وردت يف اللغة ميكن أن خنرج بتعريف شامل ومن

الطرق اليت يباشر :  الدعوة إىل اهللا تعاىل هي أساليبألساليب الدعوة إىل اهللا، وهو أنَّ

  .)٣(بـها الداعي تبليغ الدعوة مع إزالة ما يعيق قبوهلا

 الدعوية كثرية ومتنوعة ولذا كان حصر أشكاهلا وصورها أمـرا واألساليب

  ه   ه  ہ  ہ   ہ  ہ چ  :قوله مثل وقد نص القرآن على بعضها نصا صرحيا يف ،)٤(متعسرا

 اآلية، )٥( چ   ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭۓ  ۓ  ے  ے  هه

 يضاف إليها أُسلوبان ، الدعوة إىل اهللا من أبرز أساليب الدعوةيف الثالثةفهذه األساليب 

                                         

  ٣٠٨  ص الفيومي،محد املصباح املنري ألانظر) 1(

  ٦٠١  احمليط للفريوزأبادي القاموس ، ٢٤٤  األصفهاينلراغباملفردات ل : انظر) 2(

  ٤١١ زيدان عبدالكرمي للدكتور  الدعوةأصول : انظر) 3(

  ٣١: العمار،اصر بن نمحد الدعوة اإلسالمية املعاصرة للدكتور بأسالي : انظر) 4(

  .١٢٥:  اآليةلنحل، اسورة) 5(
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  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئوئ  وئ  ەئ  ەئ چ :القدوة احلسنة كما يف قوله تعاىل:مهمان مها

   .)١(چ   ي  ي  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئېئ  ېئ  ېئ        ۈئ

 اليت حيسنها الدعاة ويرتضوا ألنفسهم الطرق الدعوة عرب االنترنت هي وأساليب

  .ويبدعون فيها لتحقيق هدفهم من الدعوة إىل اهللا تعاىل من خالل شبكة االنترنت

 تأملت يف األساليب اليت ميكن االستفادة منها يف الدعوة إىل اهللا عرب االنترنت وقد

واجتهدت يف تقسيمها، علماً أن كل أسلوب من هذه األساليب قد يستخدم فيه وسيلة 

 عرب االنترنت وقد يستخدم فيه أكثر من وسيلة، ولذلك عوةواحدة فقط من وسائل الد

اليب والوسائل عند احلديث، مع حرصي على توضيح فقد يقع شيء من التداخل بني األس

وال أدعي أنين استطعت حصر أساليب الدعوة إىل اهللا عرب االنترنت .  باألمثلة والبيان ذلك

يف هذه املطالب األربعة اليت ذكرا، ولكنين بذلت جهدي يف استعراض هذه األساليب ، 

 حول هذه البحوثها فتتكامل ولعل غريي من الزمالء الباحثني يذكر ما مل أذكره من

  .املسألة 

  : احلديث عن هذه األساليب يف املطالب التالية وميكن

                                         

  .٩٠: األنعام، آيةسورة) 1(
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 : والرسائل النصية الدعوية املقاالتالكتيبات و  : األول املطلب

 يتم إنشاء مواقع خاصة تعىن بالكتيبات الدعوية أن ذا األسلوب واملقصود

القصرية اليت تركز على قضايا حمددة بأسلوب سهل، ويتم نشرها عرب االنترنت إما يف 

 وهو من أنفعها، وهو يتيح ،)١(ةمواقع خاصة ا كما يف موقع موقع الكتيبات اإلسالمي

لك قراءة هذه الكتيبات من خالل املوقع، أو من خالل ترتيل الكتيب على جهازك 

احملمول أو هاتفك احملمول وقراءا واالحتفاظ به وإرساهلا لغريك، وهي وغري مكلفة 

  وهذا األسلوب من أنفع األساليب يف الواقع.املرسل واملستقبل، ونفعها عظيم : للطرفني 

  .الدعوي قبل ظهور االنترنت، فكان توظيفه من خالل االنترنت امتداداً لنجاحه من قبل 

 أنفع األساليب إليصال الدعوة من القصرية امليسرة والبحوث املقالة القصرية وتعترب

إىل اهللا لآلخرين الذين ال يصربون على قراءة املطوالت وحيرصون على املقاالت القصرية، 

النترنت ميداناً واسعاً مفتوحاً للتنافس يف كتابة املقاالت، وأصبحت  اكةوقد كانت شب

منرب من ال منرب له، وأصبح بإمكان كل أحد أن ينشر مقاالته عرب االنترنت بعدة طرق، 

بلغات  وفيه مقاالت ،)٢( دار اإلسالمموقعفهناك املواقع اليت تنشر املقاالت مثل موقع 

 ، وحيوي آالف املقاالت،)٤( الفوائدصيد ومثل موقع ،)٣( اليوماإلسالم ومثل موقع ،كثرية 

 ، اإلسالمية باململكة العربية السعوديةؤون ويتبع وزارة الش،)٥(اإلسالمومثل موقع 

                                         

   www.ktibat.comعنوان املوقع ) 1(

  www.islamhouse.comعنوان املوقع ) 2(

  www.islamtoday.netعنوان املوقع  ) 3(

 www.saaid.netعنوان املوقع ) 4(

  www.al-islam.comعنوان املوقع ) 5(
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 ويتبع وزارة األوقاف والشئون ،)٢( الشبكة اإلسالميةموقع و،)١( مواقع اإلسالمجمموعةو

  . وحيوي آالف املقاالت الدعوية ،)٣( طريق اإلسالمموقع ،اإلسالمية بدولة قطر

 مثل هذا النوع من املقاالت إنشاء يف ين املتميزالدعاة األسلوب يناسب وهذا

 وينشروا على مواقعهم الشخصية، أو املواقع الدعوية العامة اليت الدعوية،والرسائل 

 ذكرت أمثلة عليها ، وميكن إنشاء موقع دعوي اليتتشتهر ذا النوع من املواد الدعوية 

  . مرجعاً للدعاة على االنترنت كونمتخصص يف املقاالت الدعوية خاصة لي

 
  .احملاضرات  : الثاين   املطلب 

 األسلوب هو أشهر األساليب الدعوية اليت تعود عليها الدعاة إىل اهللا، أن وهذا

أن احملاضرات تكون يف املساجد أو يف  حماضرة دعوية يف موضوع حمدد، والغالب يلقي

وقد جاءت شبكة االنترنت لكي ختدم . جتمعات الناس يف القاعات أو املخيمات الدعوية 

 ، وسواء كانت  أو مصورةًصوتيةً سواء كانت احملاضرة ،هذا األسلوب بعدة وسائل

ضرات أن  احملاه على هذوالغالب فكلها ميكن لالنترنت أن ختدمها ، ،مباشرة أو مسجلة

تكون مسجلة من املساجد ، أو احملطات التليفزيونية ، أو غرف احلوار ، أو غري ذلك ؛ 

 موقع ،  طريق اإلسالمموقع الدعوي منها ب مواقع تشتهر خبدمة هذا األسلوهناكو

  )٤( فرسان السنةموقع ،الشبكة اإلسالمية

 . قنوات الدعاة على مواقع مشاركة امللفات مثل يوتيوب -
  . الشخصية لبعض الدعاة حترص على وضع دروسهم وحماضرام عليها ع واملواق-

                                         

  www.islam.wsعنوان املوقع ) 1(

  www.islamweb.netعنوان املوقع ) 2(

  http://ar.islamway.comعنوان املوقع ) 3(

 www.forsanelhaq.comعنوان املوقع ) 4(
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  . كذلك تشتهر ا بعض غرف احملادثة على البالتوك وغريها -
 تفطن الدعاة إىل أمهية هذا األسلوب فرجعوا ألرشيفهم من احملاضرات وقد

 تتيح ذلك، وأعيد مساع هذه احملاضرات املسجلة أو املصورة ، ومت رفعها على املواقع اليت

اآلف املرات، وتضاعف عدد املستمعني واملشاهدين هلذه احملاضرات كثرياً وال يزال بسبب 

  .إتاحتها للجميع

 وحماضرام ورفعها على وسهمص الدعاة اليوم على توثيق در أصبح حيركما

االنترنت يف مواقعهم اخلاصة أو يف املواقع املتخصصة يف هذا ، وقد أصبح لبعض الدعاة 

قنوات مباشرة خاصة يبثون من خالهلا احملاضرات والدروس ، وتكلفة ذلك ال تتجاوز 

ة صوتاً وصورة إن رغب أو مبايكرفون االتصال باالنترنت مع كامريا مناسبة لنقل احملاضر

فقط إن كانت صوتاً ، ويوماً بعد يوم تتطور وسائل التقنية لتصبح التكلفة أقل، واجلودة 

 إىل استثمار املسابقة يف كل هذه اخلدمات وهللا احلمد ، ولذلك فإنين أدعو الدعاة إىل ىأعل

 .هذا األسلوب وتأدية األمانة وتزكية العلم ببذله للناس 

 
 

  . والبحث واملناظرة راحلوا : الثالث املطلب

 املخالفني يف الرأي باستخدام االنترنت ، وهذا حماورة ذا األسلوب واملقصود

احلوار والبحث واملناظرة قد تكون كتابة كما يف املنتديات احلوارية ، أو تكون صوتاً فقط 

كما يف غرف احملادثات ، أو جتمع بينهما كما يف البالتوك الذي يتيح الكتابة واحلديث 

 مثل موقع سكايب  هذه اخلدمةصوتاً، أو تكون صوتاً وصورة عرب برامج حمددة تقدم

   .وغريه

 غرف و، وساحات احلواراملنتديات املواقع اليت تقوم على احلوار واجلدل وأبرز

وقد نشطت بعض املنتديات احلوارية الدعوية وأمثرت .  كثرية جدا وهيالشات والدردشة 
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 الدعاة على احلوارات املفتوحة ، وممارستهم للنقاشات بفوائد كثرية منها تدري

واالستدالالت العلمية، ومعرفة نفسيات املدعوين وخربام ومعارفهم حول اإلسالم 

  .وشعائره ، وتعريفهم باإلسالم إن مل يكونوا على معرفة به من قبل بلغتهم 

 احملاورة  العلم الشرعي لدى عدد من الدعاة، حيث تضطرهمترسيخ الفوائد ومن

 والسؤال للعلماء وغري ذلك ، للكتب باملراجعة املعلوماتإىل البحث والنقاش والتحقق من 

وقد رأيت أثر مثل هذه احلوارات على عدد من املشتغلني ا ، حيث ترسخت معارفهم 

  .وعرفوا كيف يناظرون وتراكمت لديهم اخلربات لطول ممارستهم هلا 

لصدر يف احلوارات املفتوحة اليت ال رقيب عليها ،  على سعة االتعود الفوائد ومن

ويف أحيان كثرية يكون احملاور جمهول العني مما جيرؤه على اإلساءة للداعية فيتعود الداعية 

وهذه . على الصرب واحللم وكظم الغيظ وهذه كلها مما أمر اهللا به يف حماورة املخالفني 

 الدعوة عرب االنترنت بنيرياً ، فهناك فروق املعاين حيتاج إليها الدعاة عرب االنترنت كث

 ، والرفق ، واحللم ، واألناة ، والعقل العلموغريها ال بد للداعية أن يتحلى ا دوماً مثل 

 على من صرب األجر، والاحتساب و،والفهم ، اإلنصاف واألمانة ، الوضوح والصدق 

 الصفات اليت جيب أن وهي ،لثمرة  اهلداية بيد اهللا ، عدم استعجال اأن تيقنجيهل عليه، وال

 تتأكد يف الدعاة على الشبكة لكون ايتحلى ا املسلمون عامة والدعاة خاصة ، بيد أ

 مبا الفقهكما جيب على الداعية عرب االنترنت . أكثر من يتعامل معهم جمهويل العني واحلال 

املوضوعات اليت يدعو هلا، واإلملام جبميع الشبهات اليت تثار حول املسائل أو . يدعو إليه 

 واحللم ، وحسن اخللق، الصربكما جيب عليه . النفتاح الشبكة وامتالئها بكل شيء 

جلرأة البعض بسبب ختفيهم خلف أمساء مستعارة ، وعدم وقوعه حتت طائلة قانون أو 

 واقع فقه وينغي على الداعية عرب االنترنت ،عقاب أو جزاء كبري قد مينعه عن ذلك 
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 الشبكة، ال سيما أن الفئة على وملتقيام اهتمامام عرفة جيدا واإلملام التام مبالشباب

 .األكثر ارتيادا للشبكة هي فئة الشباب

 .الفتاوى واالستشارات  : الرابع املطلب

 عن أسئلة الناس يف دينهم وما حيتاجون إليه يف فهمه والعمل به قربة من اإلجابة

أعظم القربات، وقد فتحت االنترنت هذا الباب على مصراعيه لنشر الفتاوى 

واالستشارات كتابة وصوتاً وصورة وغري ذلك ، وقد بادر عدد من الدعاة إلنشاء مواقع 

كبار العلماء مؤخراً بإتاحة كل وقامت هيئة . متخصصة يف الفتاوى واالستشارات 

 وكانت خطوة مهمة جداً )١(الفتاوى اليت ظهرت عن اللجنة على موقعها على االنترنت

 مواقع مشهورة بتقدمي وهناك ،حيث إن الناس تثق ذه اهليئة وتطمئن إىل فتاوى علمائها 

 الرمسية لبعض اوى ومواقع الفت،)٢( مثل موقع اإلسالم سؤال وجواب؛الفتاوى املوثوقة

  .بلدان العامل اإلسالمي 

 أحد بكل لكل سهالً ميسراً ت أصبح الوصول للفتوى الصحيحة عرب االنترنوقد

اللغات بعد إتاحة هذه املواقع املباركة هذه اخلدمات، وكان السائل قدمياً ينتظر مدة طويلة 

حىت يسمع الرأي الشرعي الصحيح املقرون بالدليل من القرآن أو السنة ، واليوم مل يعد 

حباجة إىل أكثر من البحث عن طريق حمركات البحث فتأتيه الفتاوى من مثل هذه املواقع 

ويبقى خطر الدخول إىل مواقع تقدم فتاوى مغلوطة على مذاهب باطلة . وثوقة سريعاً امل

 تقائماً ، ولذلك فال بد للمواقع اإلسالمية املتخصصة بالفتاوى احلرص على الدعايا

واإلعالنات الواسعة حىت تنتشر بشكل واسع على االنترنت وتكون أمام كل الراغبني يف 

                                         

 www.alifta.netعنوان املوقع ) 1(

 www.islam-qa.comعنوان املوقع ) 2(
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ع الطريق على أمثال هذه املواقع املشبوهة اليت تروج لفتاوى معرفة الفتوى الصحيحة لقط

  .خالية من العلم الصحيح والدليل الواضح 
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   الثايناملبحث

   إىل اهللا عرب االنترنت الدعوة وسائل

ومن ) ما يتوصل به اىل الشيء املطلوب( على  وتدور معانيها، مجع وسيلة وسائلال

 ألنه يطلب شيئا يرغب فيه ،  واسالً الراغبىم ، وسِةرب والقُغبِة على الرَّطلقهنا أُ

 هي كل الطرق واألسباب اليت من شأا أن  الدعوةسائل وو)١(.فيسلك ما يوصله إليه

 شرعية أمر اهللا ا أو  يف احلياة سواء كانت أسباباً متحققاًجتعل الدعوة اإلسالمية واقعاً

  وقدراً دل الشرع على إباحتها وجعلها اهللا كوناًنيةًندب إليها يف الكتاب والسنة، وكو

   )٢(. من أهداف الدعوةتقتضي مسبباا اليت تكون يف هذه احلال هدفاً

ما يستعني به الداعي على تبليغ الدعوة إىل اهللا على حنو نافع ( بعضهم بأا وعرفها

 الشريعة دلت على إباحتها، أن االعتبار تكون شرعية أيضا من جهة ذا وهي  )٣()رمثم

  .ودلت نصوصها العامة على شرعية استعماهلا يف حتقيق مقاصد الشريعة

 واألسباب اليت من شأا أن جتعل الطرق هي إىل اهللا عرب االنترنت الدعوة ووسائل

  . من خالل االنترنت الدعوة اإلسالمية واقعا متحققا يف احلياة

                                         

 ) وسل(لسان العرب مادة : انظر ) 1(

 ، وقد كتب الدكتور إبراهيم عبدالرحيم عابـد رسـالة   ٤٢٩ عبدالكرمي زيدان تورأصول الدعوة للدك: انظر  ) 2(
) االنترنـت  (الدولية املعلومات شبكة يف تعاىل اهللا إىل الدعوة سائلو(للدكتوراه كان الباب األول منها بعنوان 

هـ ، وقد نشر هذا الباب على االنترنت وقد استفدت منه يف حبثـي              ٧/٥/١٤٢٧ اإلمام يف    جبامعةونوقشت  
  .هذا كثرياً جزاه اهللا خرياً ، وفيه تفاصيل كثرية جدير بالقارئ الكرمي مراجعتها واإلفادة منها 

 . السابق املصدر: انظر ) 3(
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 ويصعب عليَّ حصرها لتجددها بشكل ، إىل اهللا عرب االنترنت كثرية جداًالدعوة ووسائل
 اليت الدعوة وسائل معارض يف الدعوة وسائل يف والتعدد التنوع هذا ظهر وقدمستمر، 
وقد عرضت فيه ) داعياً كن (شعار حتت اململكة يف اإلسالمية الشؤون وزارة نظمتها

 فسوف أقتصر على أبرز هذه الوسائل ولذلك ؛)١(أغلب أو كل وسائل الدعوة املعاصرة
 وجربت بعضها بنفسي، وسأذكر منها أحد عشر وسيلة عامة يف مطالب أيتها راليت املادية

  :، وأبني باختصار املقصود ا 

                                         

 www.condaian.comميكن زيارة موقع هذا املعرض على عنوانه ) 1(
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  . االجتماعي التواصل مواقع : األول املطلب

 هي خدمات تؤسسها وتربجمها شركات كربى جلمع  االجتماعيالتواصل مواقع

املستخدمني واألصدقاء ومشاركة األنشطة واالهتمامات، للبحث عن تكوين صداقات 

 الشبكات االجتماعية معظم أشخاص آخرين ، وىوالبحث عن اهتمامات وأنشطة لد

 جمموعة من اخلدمات للمستخدمني تقدم إلكترونية مواقعاملوجودة حالياً هي عبارة عن 

 ومشاركة والتدوين والفيديو  اإللكتروينوالربيد والرسائل اخلاصة  الفوريةاحملادثةمثل 

ومن الواضح أن تلك الشبكات االجتماعية قد أحدثت تغّير . امللفات وغريها من اخلدمات

وتلك . كبري يف كيفية االتصال واملشاركة بني األشخاص واتمعات وتبادل املعلومات

 جتمع املاليني من املستخدمني يف الوقت احلايل وتنقسم تلك تماعيةالشبكات االج

الشبكات االجتماعية حسب األغراض فهناك شبكات جتمع أصدقاء الدراسة وأخرى 

   .جتمع أصدقاء العمل باإلضافة لشبكات التدوينات املصغرة

 هذه املواقع للدعوة إىل اهللا حقق نتائج كبرية مع قصر املدة اليت بدأت فيه واستثمار

 مما ينبغي معه ضرورة االلتفات إليها من قبل املؤسسات الدعوية ، بالظهور ملواقعهذه ا

   .والقائمني عليها لدراسة الطريقة املثلى الستثمارها بالطريقة األمثل 

 ميكن من حيث )١(بوك الفيس موقعشهرية  أمثلة هذه املواقع االجتماعية الومن

 وهي باحلائط يعرف ما على القصرية الكتابة إتاحته خالل من والتفاعل لتواصلخالله ا

 وملفات بالروابط واملشاركة الصور رفع وكذلك الرئيسية وواجهته املستخدم صفحة

 إىل شارةاإل ميكن كما باملالحظات يعرف ما عرب الطويلة املقاالت وكتابة الفيديو

 اخلريية اجلهة تقيمها اليت التفاعلية املناسبات اىل بدعوم للحساب املضافني املستخدمني

                                         

   www.facebook.com املوقع هو عنوان) 1(
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 اإللكترونية عناوينهم وعلى بوك الفيس على صفحام إىل الدعوة وصول بذلك وتضمن

 فمثالً  واخلرييةالدعيوة اجلهات تفيد أن املمكن من اخلدمات هذه وكل كإشعار أيضا

 األصدقاء من العديد حلساا تضيف أن بوك الفيس موقع من تستفيد لكي اجلهة بإمكان

 واملناسبات بالفعاليات دوري بشكل تزودهم مث ومن اخلريي العمل حنو توجههم على بناًء

 وقت ونزوله اخلرب حتديث سرعة يف التقليدي االعالم عن امليزة تظهر وهنا ، بأول أوال

 ومن أشهر الشبكات ،وهذه املواقع االجتماعية يف ازدياد يوماً بعد يوم . مباشرة حصوله

 )١(وتويتر  سبيسماي موقع  الفيس بوك كما تقدم وموقعاالجتماعية املوجودة حالياً 

 والعدد مرشح للزيادة، ولكل موقع )٢( بلسجوجل و وأوركت  فايفوهاي  بوونواليف

  .من هذه املواقع مميزاته

  

                                         

 وهذا املوقع أشهر مواقع التواصل االجتماعي اليوم بواسطة كتابة الرسائل           com.twitter.wwwعنوانه  )  1(
 حرفاً ، حبيث تقوم بنشر الرسالة الدعوية القصرية يف حـدود هـذه األحـرف                ١٤٠جاوز  القصرية اليت ال تت   

 عدد املتابعني لك ، وقد وصل عدد املتابعني لبعض املغردين يف تويتر عشرات األالف وبلغ بعضهم                 لكويقرؤها  
هـ أن  ١٤٣٢ شوال   ١٠مليون متابع ، وهي وسيلة حمببة للشباب اليوم ، وقد أعلنت شركة تويتر مؤخراً يف                

 املهـتمني  مـع  تواصـل لل فرصة ويعد  مليون مشترك والعدد مرشح للزيادة ،      ١٠٠عدد املشتركني فيها بلغ     
 . ومستجداا بشكل سريع الدعوة أخبار تبادل خالله من وميكن دعويال العمل عن واملسئولني

 ، ويتوقع هلذا املوقع أن ينافس الفيس بوك يف عدد املستخدمني يف             com.google.plus://httpsعنوانه  )  2(
 وسـهولة  ماا القادمتني نظراً لقوة شركة جوجل وقدرا على االستحواذ على املشاركني جلودة خـد           السنتني

 .التعامل مع منتجاا 
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  .مواقع مشاركة الفيديو  : الثاين املطلب

 أشهر يتم فيها نشر ملفات الفيديو بأنواعها ومشاركتها للجميع، واملواقع وهذه

 مليون زائر من أحناء العامل، وهو ٢٠ يومياً يزوره الذي )١( يوتيوبهذه املواقع اليوم موقع

يعرض أفالماً ال يصعب فهمها كما يف الكتابة، فتصل الرسالة عرب الفيديو بشكل أسهل 

وهذه نافذة للدعوة إىل اهللا بإنتاج مرئيات دعوية مناسبة يبذل اجلهد  . تابةوأسرع من الك

 تنشر على هذه املواقع اليت تتيح  إخراجاً فنياً مناسباً مثوإخراجهاالالزم يف إعدادها 

  .مشاركة الفيديو

 امتألت مواقع مشاركة الفيديو بالكثري من الدروس واحملاضرات واخلطب وقد

واملشاركات الدعوية واهلادفة مؤخراً من متطوعني يرفعون يومياً مئات األفالم الدعوية 

خالية من الصور على االنترنت، وأنشأ عدد من املتطوعني مواقع ملشاركة الفيديو 

واملشاهد احملرمة أو اخلادشة للحياء، حىت ال يقع فيها املتصفحون من املسلمني وال سيما 

 يشكل اوهذه من آفات هذه املواقع، حيث متتلئ باألفالم والصور احملرمة مم. صغار السن 

  .خطراً على مرتاديها 

 ولو أعماهلا توثق أن اخلريية لجهاتل  خالل مواقع مشاركة الفيديو هذه ميكنومن

 من املهتمون لتمكن غريه أو اليوتيوب لدى ترفعها مث الشخصية بالكامريا مبسط بشكل

 سي على احلصول شرط دون أيضا الفيلم أحداث على والتعليق مكان أي من مشاهدا

 املوقع على ختزن فهي والزائرين الداعمني وعند املناسبات يف عرضها وليتم الفيلم دي

                                         

 www.youtube.com عنوانه)  1(
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 قبل من للفيلم يعطى الذي الرابط حتفظ أن اخلريية اجلهة على ما وكل دائم بشكل

  .وهذه وسيلة دعوية وتعريفية باجلهات الدعوية واخلريية للجمهور  . اليوتيوب

 مثل هذه املواقع اليوم البث املباشر للمحاضرات واألنشطة ، وميكن وتتيح

يات الدعوية املتنوعة ، وفتح استثمارها يف البث املباشر للمحاضرات والدروس والفعال

قنوات بث مباشر للدعوة إىل اهللا بكل اللغات املمكنة والتواصل الصويت واملرئي مع أهل 

  .تلك اللغة بواسطة دعاة متمكنني من اللغة والعلم الشرعي 
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  .مواقع مشاركة الصور  : الثالث املطلب

 )١( الصور على االنترنت كثرية ، ومن أشهرها موقع فلكرملشاركة املواقع وهذه

 من خالله مشاركة الصور بأنواعها ، وميكن توظيف هذا املوقع يف نشر الصور ويتم

وميكن استثمار . الدعوية املؤثرة، ونشر صور املساجد وغريها من الرموز اإلسالمية 

موهبة أصحاب املواهب يف التصوير لتصوير ما يدل على عظمة اخلالق يف الكون ونشر 

   .أثريهذه املواقع فالصورة ذات تهذه الصور مع التعليق عليها يف مثل 

 عن صور عدة جتمع حبيث باملعرض يعرف ما تصنع أن اخلريية اجلهات وبإمكان

 والتعليق املعرض زيارة ىلإ بأعماهلا املهتمني تدعو مث ومن ما أو خريي دعوي مشروع

 أو الربيد اإللكتروين بوك الفيس طريق عن املناسبة هذه دعوة توجيه وبإمكاا الصور على

. 

  املنتديات والساحات احلوارية : الرابع املطلب

 ، وقد تنوعت نترنت من أشهر املواقع اليت تتيح النقاش على االاحلوارية املنتديات

تنوعاً كبرياً يف ختصصاا، وواستقطبت عدداً  كبرياً من املشاركني على االنترنت خالل 

السنوات املاضية، وكانت من أبرز املواقع املؤثرة يف تشكيل أفكار الشباب ومرتادي 

  .وقد ختصصت بعض املنتديات احلوارية يف اجلانب الدعوي وأمثرت مثاراً طيبة . االنترنت 

 تسع سنوات منتدى حوارياً متخصصاً يف خدمة القرآن قبل كنت أنشأت دوق

وعلومه ومجع املتخصصني يف القرآن وعلومه واملهتمني بدراساته للحوار والنقاش حول 

حيث استطاع خالل  . ريةعدد من القضايا العلمية والدعوية املتعلقة به وأمثر مثرات كث
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 الدراسات القرآنية حول العامل للحوار والنقاش ، السنوات املاضية استقطاب معظم أساتذة

 لالطالع على جديد ةكما حظي مبتابعة مستمرة من الباحثني مبختلف ختصصام العلمي

الدراسات القرآنية يومياً ، ويتراوح اليوم عدد زواره بني العشرة اآلف واخلمسة عشر ألف 

 البحثية ، كما أصبح مصدراً صنياملتخصزائر يوميا، مما جعله يؤثر يف توجيه اهتمامات 

موثوقاً للنقاش حول القرآن على منهج أهل السنة واجلماعة يف خضم املواقع املختلفة 

 .ملختلف الفرق والطوائف املنتسبة لإلسالم وهي خمالفة ألصوله العقدية 

  .املكتبات اإللكترونية  : اخلامس املطلب

 على شبكة االنترنت ، فكثرت املواقع رائجة ونية اإللكترالكتب سوق أصبحت

اليت تتيح مكتبات إلكترونية حافلة بالكتب والبحوث على هيئات إلكترونية خمتلفة ميكن 

قراءا وتصفحها من خالل املواقع أو من خالل ترتيلها على الكمبيوتر الشخصي مث 

يفيدون منها يف وقد أقبل الباحثون والقراء على هذه الكتب يقرؤا و. تصفحها بعد ذلك 

وقد وصلت ذه الطريقة هذه الكتب إىل أناس ما كانت . حبوثهم وخطبهم وتعلمهم 

  .لتتيسر هلم الكتب الورقية ألسباب خمتلفة 

 حمدودة يف هذا اجلانب ، حيث أشرفت على عدد من جتربة كانت يل وقد

وفة مثل بعض  بالطرق املعراالباحثني يف مناطق خمتلفة من العامل يصعب الوصول إليه

الباحثني يف مدينة غزة بفلسطني، فقد اقترحت على بعضهم الكتابة يف موضوعات علمية 

حمددة، وأصبحت أشرف على ما يكتبون بواسطة االنترنت ، وأزودهم باملصادر واملراجع 

املصورة إلكترونياً وأرسلها هلم لصعوبة حصوهلم عليها ورقياً ، وقد أجنزوا حبوثهم بكل 

لة دون أن يكون هناك فرق كبري بني عملهم وعمل من يرتاد املكتبات الورقية يسر وسهو

  .املتاحة يف أماكن أخرى
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 قراء الكتب اإللكترونية يزيد يوماً بعد يوم، وصدرت األجهزة اليت تتيح وعدد

تصفح مثل هذه الكتب اإللكترونية ، فأصبح من الضرورة مبكان على املعنيني بالدعوة إىل 

تفتوا إىل املكتبات اإللكترونية الدعوية ، وإتاحة املصادر واملراجع املوثوقة بني اهللا أن يل

أيدي الباحثني املتعطشني، والقراء املقبلني على املعرفة والقراءة لتكون زاداً هلم ملعرفة منهج 

  .أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل اهللا ، ويف التعليم ويف غري ذلك من جوانب الدين 

 اإللكترونية اجليدة على االنترنت قام ا بعض األفراد املكتباتعدد من  وهناك

مثل موقع صيد الفوائد وموقع املشكاة . املتطوعون، وبعض اجلهات الدعوية يف السعودية 

  .وغريها 

 االستفادة من هذه الوسيلة بنشر املصحف مصوراً بعدة لغات عرب هذه وميكن

الصحيحة ، ونشر كتب التفسري والعقيدة والسنة املكتبات، ونشر الكتب اإلسالمية 

وغريها لترسيخ عقيدة أهل السنة واجلماعة يف النفوس ، وقد أمثرت هذه الوسيلة خرياً 

 .كثرياً 

  .غرف احلوار املباشر  : السادس املطلب

 اليت تتيح احملادثة الصوتية املباشرة بني عدد من األفراد املواقع احلوار هي غرف

 وغريها ، وختتلف مميزات هذه املواقع من حيث )١(املشتركني يف هذه الغرف مثل البالتوك

وقد تقدمت هذه التقنية كثرياً اليوم . سعة عدد املشاركني، وجودة الصوت وغري ذلك 

وميكن استثمار هذه الغرف الصوتية يف . وأصبحت بالعشرات بعد أن كانت حمدودة 

 ، وقد اهتدى كثريون الدعوة إىل اهللا باحملاضرات املباشرة والنقاشات الثنائية بعدة لغات

بسبب هذه الغرف احلوارية ، كما ضل آخرون بسببها ، فهي سالح ذو حدين ، وال 
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 من كثرينبغي أن تترك دون ضبط واستثمار من اجلهات الدعوية املوثوقة، حيث إن أ

 .  من أهل الزيغ كثريون املنافسون هذه الغرف من فئة الشباب ، وغشىي
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املواقع الدعوية العامة، واملواقع الشخصية للدعاة واملشايخ :  السابع املطلب

   .واملدونات

 املواقع ضمنها ويدخل اإللكترونية اخلاصة بالدعوة إىل اهللا، املواقع ا واملقصود

الشخصية للدعاة، وينشر يف هذه املواقع كل املواد اخلاصة بالدعوة إىل اهللا ، وبالدعاة من 

 إىل إنشاء مواقع الدعاة من عدٌددروس ، وقد التفت مؤخراً األنشطة واحملاضرات وال

 الدعوي والعلمي ليسهل الرجوع إليه واإلفادة منه يف أي مخاصة م جتمع كل إنتاجه

   .وقت 

 هذا يف تعرض حبيث رمسي الكتروين موقع للجهات الدعوية واخلريية إنشاء وميكن

 مع يربط االلكتروين للتربع وختصيص رابط ، اجتماعاا وقرارات الدورية أخبارها املوقع

 عنوان سواء يف املوقع طريقة التواصل وينشر ،اخلريية اجلهة حساب فيه الذي البنك موقع

 الشبكات عرب االتصال وسائل أو واهلواتف الفاكس أو بريدها صندوق أو اجلهة مقر

 حىت يتمكن الراغبون يف دعم مناشط الدعوة هلذه اجلهة من التواصل معها  االجتماعية

  .ودعهما 

 

  .القوائم الربيدية والربيد اإللكتروين :  الثامن املطلب

 بعناوين بريدية ميكن تنظيمها حبسب فئات املرسل قائمة الربيدية هي القائمة

 يف هذه القائمة، للمشتركني وغريها النصية وترسل بواسطتها الرسائل الدعوية ،)١(إليهم

                                         

للدكتور إبراهيم عبدالرحيم عابـد  ) االنترنت (الدولية املعلومات شبكة يف تعاىل اهللا إىل الدعوة سائلو: انظر ) 1(
١٤٣.  
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وميكن مع الوقت بناء قوائم بريدية كبرية تصل بواسطتها الرسالة الدعوية الواحدة إىل 

 مواقع خاصة ميكنك بواسطتها احلصول على العناوين وهناك ،اآلف أو ماليني القراء

  .الربيدية للمستهدفني

 القوائم الربيدية سهل جداً، ولكن الصعوبة يف إدارا ومتابعتها وحسن وإنشاء

اختيار الرسائل اليت ترسل بواسطتها، والقدرة على تسويقها ونشرها على االنترنت لتعم 

  .شتراك فيهاالفائدة ا ويقبل املشتركون على اال

 استثمار اموعات الربيدية إلرسال الرسائل الدعوية للعناوين املشتركة يف وميكن

اموعة، وميكنك إرسال رسالة واحدة أحياناً إىل ما يقارب مليون شخص بضغطة زر 

 ، )١(yahoogroupsومن أمثلة هذه اموعات الربيدية جمموعات . واحدة 

  .جوجلوجمموعات 

 استخدام الربيد اإللكتروين يف الدعوة إىل اهللا بطرق متنوعة كفتح حسابات وميكن

بريدية يف املواقع الدعوية جماناً للجميع مما يدفعهم لالشتراك ومن مث مراسلتهم مبا ينفعهم 

وميكن من خالل الربيد اإللكتروين مراسلة غري املسلمني . من الرسائل الدعوية اهلادفة 

وهناك رسائل دعوية جاهزة مبختلف اللغات ميكن للداعية أن يستفيد ودعوم لإلسالم ، 

وميكن استخدام الربيد اإللكتروين يف اإلفتاء . منها ويرسلها للعناوين الربيدية اليت خيتارها 

 استقبال أسئلة املستفتني يف الربامج اإلعالمية هوإجابة السائلني ، كما ميكن من خالل

ا على املفتني ، وغري ذلك من طرق استخدام هذه الوسيلة املباشرة أو املسجلة وعرضه

 .الفعالة يف الدعوة إىل اهللا 

  .اإلعالنات : التاسع املطلب
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 جتارة رائجة يف يومنا هذا ، حيث أصبحت من خالل االنترنت االعالنات

ختصصت بعض الشركات بأمور اإلعالن عرب االنترنت بطرق خمتلفة تروج فيها ملا تريد 

وميكن توظيف اإلعالنات يف خدمة الدعوة إىل اهللا . من املنتجات واملواقع والسلع وغريها 

 وغريها ونيةل اإللكترباإلعالن عن األنشطة الدعوية املختلفة عرب املواقع املشهورة والرسائ

 .، وتصميم الدعايات اجلذابة للمناشط الدعوية وللمواقع الدعوية وغريها 

  .رسائل اجلوال عرب اإلنترنت : العاشر املطلب

 واإلعالم التقليدية ، فقد التصال االنترنت تنافس العديد من وسائل اأصبحت

أصبح بإمكان املستخدم اليوم إرسال الرسائل القصرية بواسطة االنترنت للهواتف احملمولة 

وميكن توظيف . ، وذلك بتكلفة أقل من الرسائل اليت ترسل عرب اهلاتف احملمول نفسه 

ة هذه الوسيلة يف اإلعالن عن بعض املناشط الدعوية، أو بث بعض الرسائل الدعوي

وقد . للهواتف احملمولة وغري ذلك من أوجه التوظيف الدعوي للرسائل اهلاتفية القصرية 

بدأت بعض املؤسسات الدعيوة اليوم يف ختصيص جواالت خاصة للتدبر والتفسري 

والفتاوى والفوائد وغريها وبلغ املشتركون فيها عشرات اآلالف ، وخصص بعض الدعاة 

  .ة وأخبار وغري ذلك ألنفسهم جواالً يبث رسائل دعوي

 وسائط حتمل بعض الصوتيات ومقاطع الفيديو رسائل أمكن مؤخراً إرسال وقد

 وقد لقيت إقباالً من للمشتركنياملختارة من احملاضرات والربامج اإلعالمية وغريها 

  .املشتركني وال زالت يف ازدياد 

 حيمله معه  بسهولة الوصول للمستفيد عرب هاتفه الذيالوسيلة مثل هذه وتتميز

أينما كان، وختاطبه برسائل قصرية سواء كانت مكتوبة أم مرئية أم مسموعة ، وقد حدثين 

أحد املشرفني على مثل هذه الربامج بردود الفعل املشجعة اليت تدعو لبذل املزيد من العناية 

   . اهلامةذه الوسيلة الدعوية 
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فيكون إرسال الفتاوى عرب  من خالل هذه الرسائل إرسال الفتاوى أيضاً ، وميكن

 وهذا يؤكد إمكانية ،املواقع اخلاصة وعرب الربيد اإللكتروين وعرب الرسائل القصرية أيضاً 

  .حتقيق األسلوب الدعوي بأكثر من وسيلة دعوية 

  

  .التسويق اإللكتروين، والبيع عرب الشبكة:  عشر احلادي املطلب

 هذه الطريقة يف البيع وبدأت التجارة اإللكترونية عرب االنترنت عن كثر احلديث 

والشراء تتوسع يوماً بعد يوم، فأصبحت معظم العمليات البنكية تتم عرب االنترنت من 

 امليسور شراء نوأصبح م.  ذلك وغريالتحويل وتسديد الفواتري ودفع الرسوم ودفع الثمن 

ة بواسطة االنترنت ، وميكن توظيف هذه الوسيلة السلع من أي مكان يف العامل ودفع القيم

بإتاحة عدد من املنتجات الدعوية مثل الكتب وغريها للبيع عرب االنترنت ، حبيث يتمكن 

وهذه . البعيد من الشراء ودفع القيمة وتصله السلعة على عنوانه الربيدي أينما كان 

طلوب ، فكثري من املسلمني الوسيلة مل تستثمر بعد من قبل اجلهات الدعوية بالشكل امل

يرغب احلصول على نسخة من املصحف أو بعض املطبوعات وال يتمكن من الوصول إىل 

وميكن مع امللك فهد لطباعة . مطلوبه لبعد املسافة وعدم وجود تواصل جيد عرب اهلاتف 

 .املصحف أن يتيح شراء املصاحف وكافة منتجاته عرب االنترنت 
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  . ذكرها بق بني الوسائل السااملفاضلةتوصيات و الأبرز  : اخلامتة

 ووسائل الدعوة عرب االنترنت وعرض بعض ألساليب السريع العرض هذا خالل من

 حنو بسرعة يسري اليوم التوجه أن ظهر جلياً الدعوي العمل يف اجلديد عالمتطبيقات اإل

 اخلريية اجلهات حتظ مل واذا وال ينقصون يزيدون ومستخدموه ،اجلديد عالمواإل االنترنت

 من اهلائل الكم هذا من االستفادة أجل من تقنياته على منسوبيها تدريب يف السبق بقصب

 العامة العالقات يف اجلديد لإلعالم مستقلة دارة إوختصيص والسريعة املرحية اخلدمات

 طويال وقتاً ذلك وسيكلفها املتابعة خارج قليلة سنوات بعد نفسها فستجد لديها عالمواإل

  : وميكن التوصية بعد هذه اجلولة السريعة ببعض الوصايا ، ومنها ، داعميها ثقة الستعادة

 العمل على إصدار نشرة إلكترونية دورية تعىن بشؤون وسائل الدعوة إىل اهللا عرب  :أوالً

االنترنت وإتاحتها للمتصفحني عرب االنترنت من خالل موقع الوزارة وغريه ، حبيث تتابع 

  .هذه النشرة اجلديد يف وسائل الدعوة عرب االنترنت 

توىل التنسيق بني املواقع ، وتقدمي  على االنترنت تدعويةال للمواقع رابطة إنشاء  :ثانياً

 وتتوىل وزارة الشؤون ، دخول ميدان الدعوة اإللكترونية يف الراغبني للدعاةاملشورة 

  .اإلسالمية إدارة هذه الرابطة واإلنفاق عليها لضمان جناحها يف أداء دورها 

رب االنترنت مبا  على املشاركة يف الدعوة إىل اهللا عنيلشرعي حث الدعاة والباحثني ا :ثالثاً

  .يقدرون عليه تزكية لعلمهم ودعوم 

 عقد بعض الدورات التدريبية على كيفية استخدام وسائل الدعوة إىل اهللا عرب  :رابعاً

االنترنت، ليتمكن الراغبون يف املشاركة من االستفادة من هذه الدورات يف صقل مهارام 

 . هذه الوسائل وإتقان
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