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 مقدمة
هلل من ررو  أنفسنا، ومن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ اب

سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأرهد أن 
، اللهم صل ِّ (1)ال إله إال هللا وحده ال رريك له، وأرهد أن حممدًا عبده و سوله

وسلم واب ك عليه وعلى آله وصحبه، ومن يعمل بشريعته، ويتمسك بسنته، ويدعو 
 الدين. بدعوته إىل يوم

 أما بعد:
يتأثرون  ،منذ أن خلق هللا تعاىل اإلنسان وهو يعيش يف جمتمع يضم بين جنسه

به، ويتأثر هبم؛ فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، حيب أن يصل إىل اآلخرين بيسر 
وسهولة ليؤثر فيهم، وقد حاول اإلنسان كثريًا توصيل منهجه ودعوته إىل اآلخرين، 

املتاحة بني يديه، إىل أن مت التوصل إىل عمل الشبكة وذلك عن طريق الوسائل 
حتقيق التواصل والرتابط بني  يف، وأصبح هلذه الشبكة دو ا عظيما (2))العنكبوتية(

اجملتمعات والشعوب ، كما لعبت دو ا مهما ىف نشر الثقافات بني تلك اجملتمعات، 
 ضا ة . مكانت تلك الثقافات انفعة أأسواء 

على الدعاة أن يطلعوا بدو هم املنوط هبم، وأن يقوموا  من هنا كان لزاما
بواجبهم ىف نشر الدعوة اإلسالمية واملدافعة عنها عن طريق استخدام تلك الشبكة 

 الىت ال متنعها موانع وال حتدها حدود.
                                 

ابب منا جناء يف خطبنة النكنا   –(   جزء من خطبة احلاجة وقد أخرجها الرتمذي يف سنننه يف كتناب النكنا  1)
، وابننن 3720بننرقم  392/ 1مسننند عبنند هللا بننن مسننعود  –، وأمحنند يف مسنننده 1105بننرقم  3/413

 .1892برقم  1/609ماجه يف سننه يف كتاب النكا  
ة نسبة إىل خيوط العنكبوت املتشابكة، وأخذ ذلك من كثرة التوصيالت اخلاصة ( مسيت ابلشبكة العنكبوتي2)

 .ابإلنرتنت
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و أ دت أن أسهم بعمل أوضح فيه دو  تلك الشبكة ىف خدمة الدعوة اإلسالمية 
  تعاىل ىف القيام بدو هم املنوط هبم . لعله يساعد الدعاة إىل هللا

 -أهداف البحث:
املسامهة بعمل يساعد الدعاة يف التعرف على وسيلة من أهم الوسائل   -1

 الدعوية ىف العصر احلاضر.
 إبراز دو  وسائل التقنية احلديثة يف نشر وخدمة الدعوة اإلسالمية. -2
ديثة على الدعوة توضيح اآلاث  املرتتبة على استخدام وسائل التقنية احل -3

 اإلسالمية.
 إركاليات البحث

واستخدام  يبُعد الكثري من الدعاة عن تطوير أدائهم الدعو  -1
 اإلمكاانت املتاحة.

غياب املعرفة بوسائل التقنية احلديثة عند كثري من الدعاة ،مما أثر سلبا  -2
 على جهودهم وأوقاهتم يف هذا اجملال.

ة ، وعدم مواكبة تلك املواقع قلة املواقع اليت ختدم الدعوة اإلسالمي -3
 للتقدم العلمي الرهيب لوسائل التقنية احلديثة.

ركالياته إويشتمل هذا البحث على مقدمة، وفيها أهداف البحث ، و 
 ،وثالثة مباحث، وخامتة.

 نرتنت( وأمهيتها.املبحث األول: التعريف ابلشبكة العنكبوتية )اإل
)اإلنرتنت( يف خدمة الدعوة املبحث الثاين : دو  الشبكة العنكبوتية  

 اإلسالمية .
 املبحث الثالث : اآلاث  املرتتبة على استخدام وسائل التقنية احلديثة .

 راجع والفها س.مث اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات وامل
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 املبحث األول
 التعريف ابلشبكة العنكبوتية )االنرتنت( وأمهيتها

 :(1)عريف ابإلنرتنتالت: أوال 

 Interconnected( هي اختصا  للتعبري) Internetكلمة )
Networks )(، وتعين )ترابط بني الشبكات(، وبعبا ة أخرى )ربكة الشبكات

حيث يتكون اإلنرتنت من عدد كبري من ربكات احلاسب املرتابطة، واملتناثرة يف 
دثه اتفاقية موحدة تسمى: أحناء كثرية من العامل، وحيكم ترابط تلك األجهزة وحت

 (.TCP/IP)اتفاقية تراسل اإلنرتنت(، واختصا ها )

واإلنرتنت هي الشبكة اليت تصل بني اآلالف من ربكات الكمبيوتر املنتشرة  
 .(2)يف مجيع أحناء العامل

 كيفية الدخول على اإلنرتنت:

ة خبدمة وميكن الوصول إىل الشبكة العاملية بسهولة من خالل املؤسسات املشرتك
اإلنرتنت، واملدا س، واجلامعات، وحىت داخل املنازل، )فما على من يريد ذلك 
سوى توفري جهاز حاسوب )كمبيوتر( قاد  على االتصال ابلشبكة، وخط هاتف، 

 واتفاقية اررتاك مع أحد مزودي اخلدمة إبحدى طريقتني:

 األوىل عن طريق اخلط اهلاتفي العادي. -1

ك يف خطوط االتصال الرقمية العريضة الثانية من خالل االررتا -2
(ADSL واليت تتميز بسرعتها يف تلقي وإ سال البياانت واملعلومات، لكنها ،)

                                 
 .11د. عبد القاد  الفتو  ط. مكتبة العبيكان ص: « اإلنرتنت للمستخدم العريب( »1)
 .123دا  النهضة العربية ص:  -د. سوزان القليين « وسائل اإلعالم النشأة والتطو ( »2)
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مكلفة نوًعا ما، وهذه األخرية تتطلب اررتاًكا خاًصا من رركات االتصال، وتوجد 
طرق أخرى قامت بتوفري هذه اخلدمة يف اهلواتف احملمولة احلديثة، بشرط اررتاك 

مع رركات االتصاالت اليت تقدم هذه اخلدمة، كما تسا عت طرق  خمصوص
االتصال بشبكة اإلنرتنت؛ فظهر االتصال ابألقما  الصناعية بواسطة األطباق 
الفضائية...وهناك آمال وطموحات يف توفري هذه اخلدمة عن طريق أسالك 

و من الكهرابء، أو األلياف الضوئية، واستقباهلا من خالل أجهزة احلاسوب، أ
خالل التلفاز، ولعل املستقبل القريب يطر  طرقًا خمتلفة يف تلقي هذه اخلدمة، 

 واالتصال ابلعامل جبميع أفراده وجمتمعاته بشكل يشبه اخليال.

ويكون دخول الشبكة عن طريق كتابة اسم املوقع على رريط العنوان يف 
ي ال يشا ك به أي متصفح اإلنرتنت؛ حيث إنه لكل موقع يف العامل امسه اخلاص الذ

 .(1)موقع آخر، واملوقع الواحد حيتوي عدة صفحات حبسب حجمه(

ومتكن ربكة اإلنرتنت مستخدميها من االستفادة من عشرات اخلدمات 
املختلفة، والتخاطب مع املستخدمني اآلخرين؛ فهي انفذة على العامل بشعوبه 

لعديد من املواقع وثقافاته، وعلومه املختلفة، وحتتوي ربكة اإلنرتنت على ا
الدعوية: سواء كانت مواقع دعوية إسالمية، أو غري إسالمية، وسواء كانت هذه 
املواقع تدعو إىل احلق، وإىل األخالق السامية، أم كانت مواقع هدامة تدعو إىل 

 التنصر، وإىل العلمانية، وإىل السفو ، واإلابحية.
لة دعوية ختدم الدعوة؛ ومن هنا تظهر خطو ة اإلنرتنت؛ فهو إن مل يكن وسي

 فإنه سيكون وسيلة هدم، وسيلة جذب إىل ما يتناىف مع اآلداب اإلسالمية.
 اثنيا نشأة الشبكة العاملية )اإلنرتنت(:

                                 
 .13، 12مرجع سابق ص: « ستخدم العريباإلنرتنت للم( »1)
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( نظاًما من احلواسيب Paul Baranم اقرت  )بول اب ان( )1962يف العام 
األمريكية،  املتصلة بعضها ببعض ابستخدام ربكة المركزية تغطي الوالايت املتحدة

 إال أن الفكرة مل تطبق لقلة اإلمكاانت لديه، وضعف التقنيات يف ذلك الوقت.
وبدأت الفكرة تعود مرة اثنية حينما أسست )وكالة مشا يع األحباث املتقدمة(  

م، وضمت تلك الوكالة أ بعة مراكز 1969من قبل إدا ة الدفاع األمريكية عام 
، واثنتني وستني يف سنة 1972بعني يف سنة لألحباث، ما لبثت أن زادت إىل أ  

م، ومسيت هذه الشبكة ابسم 1987م، وقفز العدد إىل مائتني يف سنة 1974
، وأصبحت مكااًن لتبادل املعلومات بني العلماء واملد سني يف ARPA)أ اب( 

 رىت األحباث.
وظل األمر قاصًرا على اإلمداد العسكري األمريكي هلذه الشبكة حىت عام  

( اليت عملت على حتسني االتصاالت NNTPم؛ حيث ظهرت اتفاقية )1982
(؛ فتوسعت الشبكة، TCP/IPبني عدة ربكات، عرفت اختصا ًا بن ) 

وأصبحت متاحة لعدد كبري من املشرتكني؛ مما جعلها تعاين من ازدحام يفوق 
 طاقتها، وصا  من الضرو ي إنشاء ربكة جديدة.

 MILم مسيت ابسم )مل نت( )1983هلذا ظهرت ربكة جديدة يف عام 
NET ( لتخدم املواقع العسكرية فقط، وأصبحت ربكة )أ اب نت( تتوىل أمر

االتصاالت غري العسكرية، مع بقائها موصولة مع )مل نت( من خالل برانمج امسه 
بروتوكول )إنرتنت(، والذي انتشر بعد ذلك على اسم الشبكة، واليت أصبحت بعد 

 إلنرتنت(.ذلك تعرف ابسم )ربكة ا
( على زايدة NASAم عملت، وكالة الفضاء األمريكية )1989ويف عام 

سرعة االتصال عن طريق الشبكة مما سهل اال تباط بعدد كبري جًدا من احلواسيب 
 الضخمة.
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عاًما؛  20م مت فصل ربكة ) أ ابنيت( عن اخلدمة بعد 1990ويف العام 
 بسبب كثرة العيوب فيها.

اء نظام اتصال عاملي يتعامل مع قواعد البياانت على م مت إنش1991ويف عام 
أهنا قوائم وفها س، ومسي هذا النظام نظام )غوفر(، وكان له العديد من الوظائف، 

 إال أهنا تفتقر إىل العناصر الرسومية، واال تباطات التشعبية.
م مت إنشاء مركز معلومات ربكة اإلنرتنت، اليت تقوم بتسجيل 1993ويف عام 

املواقع، وتنظيم سجالت هبدف تنظيم العمل على الشبكة؛ فال يتكر  عنوان  أمساء
املوقع أكثر من مرة دون أن تتدخل يف حمتوايت تلك املواقع، وظهر يف نفس العام 

 أول متصفح لإلنرتنت، وكان امسه )موزاييك(.
م مت إنشاء متصفح )نتسكايب انفينغر(، والذي أصبح أكرب  1994ويف عام 

 نرتنت يف العامل.موزع لإل
أصد ت رركة مايكروسوفت برانمج متصفح ) إنرتنت  1995ويف عام 

إكسبللو  ( الذي انفس بقوة متصفح )نتسكايب(، وأدى هذا التنافس إىل 
اخنفاض أسعا  االررتاك ابإلنرتنت، وحتسني خدمتها؛ فانتشر استخدام اإلنرتنت 

 .(1)العامل إال اررتكت فيهاهذا االنتشا  العاملي اهلائل؛ فال توجد دولة يف 
 اثلثا استخدامات ربكة املعلومات )اإلنرتنت(:

                                 
ترمجة مركز التعريب والرتمجة يف الدا  العربية للعلوم ص:  -كريستيان كرومليش « ألف ابء اإلنرتنت(  »1)

، وأصل اإلعالم النشأة 7عبد احلميد بسيوين دا  ابن سينا للنشر والتوزيع ص: « أطلس إنرتنت»، و30
مهندس  http//www.angelfire.com، وموقع  125، 124مرجع سابق ص:  -والتطو  

 خليل جابر.
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أصبحت ربكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( من أهم وسائل االتصال احلديثة؛ 
فهي تستخدم يف معظم جماالت احلياة يف تلك األايم، بل وارتملت على العديد 

لة، والصحيفة كذلك التلفاز من وسائل االتصاالت؛ فانك جتد فيها الكتاب واجمل
واإلذاعة، وتعمل على وصالت األقما  الصناعية، ومن جماالت استخدام ربكة 

 املعلومات الدولية )اإلنرتنت( ما يلي:

 ( اخلدمات املالية، واملصرفية: 1

إن غالبية البنوك العاملية تستخدم الشبكة يف أعماهلا اليومية ملتابعة البو صات 
 االقتصاد حول العامل.العاملية، وأخبا  

 ( التعليم:2

من اجملاالت اليت استفادت من ربكة املعلومات الدولية اإلنرتنت، وأصبح ال 
غىن عنها فيه اجملال التعليمي فأصبحت ربكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( من 

العصر؛ فلها استخدامات غاية يف األمهية للجامعات  ذاأهم الوسائل العلمية يف ه
 س، ومراكز األحباث؛ حيث ميكن من خالهلا نقل وتبادل املعلومات بينها، واملدا

ونشر األحباث العلمية، كما يستطيع الباحث احلصول على املعلومات املطلوبة من 
املكتبات العامة، أو من مراكز املعلومات بسرعة كبرية جًدا، ابملقا نة مع الطرق 

 .(1) التقليدية

يف عملية التعليم عن بعد بصو ة كبرية جًدا، كما ميكن  وميكن االستفادة من الشبكة
االستفادة من الشبكة يف عملية الدعوة إىل هللا يف يسر وسهولة؛ مما جيعل صوت الداعية 

                                 
( الطرق التقليدية هي البحث عن طريق الكتاب أو الذهاب إىل املكتبة، والبحث يف املوضوعات العديدة؛ 1)

 مما يعوق حركة الباحث يف الوصول إىل النتيجة املطلوبة.
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يصل إىل العامل أمجع دون قيود، أو موانع وحجب، وهذا ما سأتناوله بشئ من التفصيل إن 
 دعوة.راء هللا تعاىل يف أمهية اإلنرتنت يف خدمة ال

 ( الصحافة :3

ليس صعًبا اآلن نقل األخبا  من دولة إىل أخرى، ومن مكان إىل آخر بعد 
استخدام الشبكة الدولية )اإلنرتنت(؛ فاملتصفح للشبكة يستطيع يف يسر وسهولة 
الوصول إىل ما حيتاج إليه من أخبا ، ومعلومات عما حيدث يف مجيع أحناء العامل كل 

راء ذلك؛ فما عليه إال أن يدخل إىل اسم املوقع الذي  ذلك يف حلظات قليلة إذا
يريد التصفح فيه؛ فيجد ما يبحث عنه أمام عينيه، بل ويستطيع االستماع إىل 
احلدث ومشاهدته أوال أبول عن طريق مواقع وكاالت األخبا  العاملية على ربكة 

 املعلومات.

دولية )اإلنرتنت(، كما أنه توجد استخدامات أخرى كثرية لشبكة املعلومات ال
 منها ما خيص احلكومات، ومنها ما خيص التعا ف، ومنها ما خيص السياحة....

 أمهية االنرتنت يف العصر احلاضر: : ابعا

يشهد العامل اليوم تغريات سريعة، وتطو ات ضخمة يف عامل االتصاالت، ودنيا 
جمال املعلومات، التقنيات، ويعيش انفجا ًا معرفًيا هائال، وثو ة نوعية كربى يف 

ومتثل الشبكة العاملية )اإلنرتنت( منتهى ما توصل إليه اإلنسان يف هذا امليدان، 
وأضحى العامل من خالله قرية صغرية، بل غرفة صغرية حييط هبا املرء يف ثوان، وإذا  
كان الكتاب له مكانة ألنه جيمع بني دفتيه ما حيتاج إليه اإلنسان من علم ومعرفة، 

وت املذايع له أمهية ألنه ُيسمع اإلنسان صوت احلق، وإذا كان وإذا كان ص
التلفاز له أمهية ألنه جيعل املشاهد يرى ما حيتاج إليه؛ فقد جاءت ربكة املعلومات 
الدولية )اإلنرتنت( لتجمع هذه الوسائل أبسرها عرب مواقعها وبواابهتا، وحتقق 
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وتعدد اجتاهاهتا عن طريق  االتصال السريع ببقاع العامل على اختالف مواطنها،
 الربيد اإللكرتوين.

فبعدما كانت الرسائل من قبل ترسل وتنقل بواسطة اإلبل أو اخليول، مث 
ابلسيا ة أو الطائرة، أو السفينة أو القطا ، أصبحت الرسالة تصل إىل املرسل إليه 

ع جماالت يف ثواٍن معدودة جًدا، هذه املكانة، وتلك األمهية لإلنرتنت تتغلغل يف مجي
احلياة؛ فإن أمهيته يف الدعوة إىل هللا ال تقل عن ذلك، خاصة وحنن حنيا يف عصر 
العوملة والتقدم العلمي؛ فإن اإلنرتنت أصبح من أهم وسائل الدعوة إىل هللا ملا له 
من أتثري، وملا يرتتب على تسخريها يف هذا اجملال من النفع العظيم، واخلري الكبري 

ها، ومت إنشاء املواقع، وجتهيز املادة العلمية، واالستعانة أبهل مىت أحسن استخدام
الدعوة، والقاد ين على الرد على كل ما يوجه إليها من تساؤالت أو ربهات، 
وميثل استخدامها يف الوفاء حباجة الدعوة واحًدا من التحدايت اليت جيب أن 

أحد، وليس هناك ينهض هبا املسلمون، خاصة وأن هذه الوسيلة ليست حكًرا على 
 (1)حظر على استخدام املسلمني هلا(

أعداء اإلسالم اختذوها سبيال لنشر ربهاهتم، وبث أابطيلهم؛ فاستغلوها استغالال ف 
 فكراًي وثقافيا. لألمة اإلسالميةواضًحا يف غزوهم 

اإلنرتنت تصحيًحا لكثري من املفاهيم اخلاطئة،  عن طريقوإن يف الدعوة إىل هللا  
مات غري الصحيحة اليت تنتشر بني كثري من الناس، الذين ال يعرفون من اإلسالم واملعلو 

إال ما تتحدث به بعض الفرق الضالة، واجلماعات املنحرفة؛ إذ أن هناك مواقع 
مشبوهة، ومنحرفة كثرية تدعو إىل اإلسالم بطرق منحرفة، بعيدة كل البعد عن الدين 

 ن عند هللا.ماحلق الذي جاء به حممد بن عبد هللا 

                                 
 . http://saoodboosy.jeeran.com(  موقع الشريعة واحلياة 1)

http://saoodboosy.jeeran.com/
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مثال استغالل هذه التقنية، وتلك الشبكات قبل  (2)فقد استطاعت طائفة األمحدية 
أية دولة إسالمية أخرى، ووضعت على اإلنرتنت صو ة لإلسالم ختالف متاًما ما و د يف 
الكتاب والسنة، ولألسف الشديد فقد اطلع العامل أمجع على اإلسالم من خالل هذه 

 ث على ربكة اإلنرتنت.املعلومات اليت تُب
 خالصة هذا املبحث:

تناول هذا املبحث ابلد اسة: التعريف مبفهوم اإلنرتنت، وكيفية استخدامه، مث 
عرضت لنشأة ربكة املعلومات الدولية اإلنرتنت، وأهم اخلدمات اليت تقدمها تلك 

 الشبكة، والدو  اهلام هلا يف ارتماهلا على مجيع الوسائل الدعوية.

 
 

 الثايناملبحث 

 دو  الشبكة العنكبوتية  )اإلنرتنت( يف خدمة الدعوة اإلسالمية .

                                 
م، أسسها مريزا غالم أمحد القادايين،  1889( هي طائفة نشأت يف إحدى قرى البنجاب يف اهلند عام 2)

دولة، كما يذكر  170وترتكز قيادهتا اآلن يف بريطانيا؛ وهي من الفرق اليت هلا عدد كبري من األتباع يف 
وقامت اجلماعة إبنشاء حمطة فضائية ختدم أهداف اجلماعة، ويغطي إ سال القناة   املوقع الرمسي للجماعة،

كل القا ات عرب األقما  الصناعية، وهلا العديد من اجملالت والصحف: مثل جملة التقوى، وجملة البشرى، 
ون وجملة الرسالة، وصحيفة الفضل، وصحيفة اإلسالم، واألتباع هلذه الطائفة عليهم السمع والطاعة د

اخلوض يف تفاصيل أو جمادلة، وهذه اجلماعة حتا ب بشدة املذهب السين، وهلا مركز كبري يف مدينة حيفا 
إبسرائيل، وأنصا  هذه الطائفة يف فلسطني ال يعرتفون ابجلهاد، ويقولون: إن اإلسالم يدعو للسالم وليس 

 من أجل املباد ة وبدء العدوان.للحرب، وإن اجلهاد ال أساس له إال يف وقت احلرب للدفاع، ومل يشرع 
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اإلسالم دين العلم والتقدم العلمي لذا فقد أصبح لشبكة املعلومات الدولية 
)اإلنرتنت( دو ًا  ائًدا يف تفعيل األداء الدعوي؛ ذلك الرتماهلا على الكثري من 

 الوسائل الدعوية يف العصر احلاضر.

مهية الكربى لشبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( يف جمال الدعوة إىل ونظًرا لأل
هللا يف عصر التقدم العلمي؛ فإين سأبرز يف هذا املبحث دو  اإلنرتنت يف خدمة 
الدعوة، وكيفية استثما  تلك الشبكة يف خدمة الدعوة إىل هللا، واألسباب اليت 

العصر لو مت استثما  ذلك يف  جتعل اإلنرتنت من أهم الوسائل الدعوية يف هذا
 خدمة الدين والدعوة.

  :األسباب اليت جتعل اإلنرتنت يف مقدمة وسائل الدعوة إىل هللا:أواًل  

هناك أسباب عديدة جتعل اإلنرتنت يف مقدمة وسائل الدعوة إىل هللا تعايل تلك 
 األسباب، تتمثل فيما يلي:

؛ فإن الشبكة الدولية اإلنرتنت جتاوز حدود اجلغرافيا، واختصا  الزمن (1
تتخطى كل احلواجز اجلغرافية واملكانية اليت حالت منذ فجر التا يخ دون انتشا  
األفكا ، وامتزاج الناس، وتبادل املعا ف دون عناء أو تكلفة؛ فإن اإلنرتنت 
استطاع نقل املعلومات دون أن حتده حدود، أو تقف يف وجهه موانع دولية حتول 

سائر بلدان العامل، أو متنع صوت الدعاة إىل هللا أن يصل  دون وصول الدعوة إىل
إىل من يوجه إليهم، وإن السرعة الكبرية اليت يتم هبا نقل املعلومات عرب الشبكة 
تسقط عامل الزمن من احلساابت، وجتعل املعلومة يف يدك يف احلال، وتسوي بينك 

الوقت، وابلتايل تصل وبني كل أبناء البشر يف حق احلصول على املعلومة يف نفس 
التعاليم اإلسالمية، والدعوة مبا فيها من صو ة اإلسالم املشرقة، ومبادئ الدين 
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احلنيف إىل كل مكان يف حلظات معدودة دون عناء ومشقة، دون أن مينعها مانع، 
 أو حيجزها حاجز: سواء زماين أو مكاين.

إال أنه سيتحقق اجملانية: وإن كان هذا السبب مل يتحقق ابلصو ة الكاملة  (2
يف السنوات القادمة؛ حيث إن كثريًا من األمناط التجا ية بدأت تتبلو  لتمكن 
اجملتمع من اعتبا  خدمة اإلنرتنت من اخلدمات األساسية يف احلياة، واليت سيتم 
توفريها للجميع بشكل جماين أو ربه جماين، ولو قا ان سعر اإلنرتنت اليوم لوجدانه 

والصحيفة(  –واجمللة  –نسبة للوسائل األخرى مثل: ) الكتاب ال يساوي ريًئا ابل
مع أنه جيمع كل هذه الوسائل، واملتنقل عرب ربكة املعلومات )اإلنرتنت( يستطيع 
أن يصل إىل الكتاب، واجمللة، والصحيفة من خالل املواقع املوجودة على تلك 

 الشبكة أبقل جهد، وأقل تكلفة.
م التقليدية أن تتعامل مع املستخدم هلا  التفاعلية تعودت وسائل اإلعال (3

كجهة مستقبلة فقط، ينحصر دو ه يف أن أيخذ ما يعطونه له، ولذلك فهم الذين 
يقر ون ما يقرأ، وما يستمع إليه، أو ما يشاهده، أما اإلنرتنت فاملرء هو الذي يقر  

ن ماذا يريد، ومىت يريد أن حيصل على املعلومات، وأكثر من ذلك فبإمكانه اآل
ومن خالل منتدايت التفاعل واحلوا  أن ينتقل من دو  املستقبل إىل املرسل، أو 
النارر، أو الداعي إىل دعوة، ويستطيع أن يدافع عن دعوته، ويصحح املفاهيم 
اخلاطئة، وأن يرد على الشبه املتعلقة بدعوته ابلطريقة الصحيحة السليمة، وهذا ما 

ه نقلة حتدث ألول مرة، ومتكن الناس من مل يتوافر يف غري تلك الوسيلة، وهذ
التحرك على أ ض مستوية دون أن يطغى صوت أحدهم على اآلخر، وهلذا أمهية 
كبرية بال رك يف احلوا  الشرعي، أو حوا  األداين، وينبغي علينا كدعاة أن ند ك 
ما حتمله هذه التقنية من دعم لقضية الدعوة إىل هللا حماولني توصيل صوت الدعوة، 

 صدى صوت احلق إىل العامل أمجع؛ ألن ذلك هو دو  الدعاة إىل هللا.و 
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سهولة االستخدام ال حتتاج أن تكون خبريًا معلوماتًيا، أو مهندًسا، أو  (4
مربجًما حىت تستخدم اإلنرتنت، وال حيتاج  واد الشبكة إىل تد يبات معقدة للبدء 

على مواقع  ابستخدامها، بل إىل جمرد مقدمة يف جلسة لتعرف كيف تدخل
 . (1)ومنتدايت الشبكة، وتصل بعد ذلك إىل ما تبحث عنه يف يسر، وسهولة

من  الدعاة خذ هبذه األسباب، وحاولاأل متلو  هيتبني: أن ما سبق ومن خالل
؛ ألن هذا مبثابة املواكبة ألمثر ذلك خالهلا توصيل الدعوة اإلسالمية إىل العامل
وسائل التقدم العلمي يف توصيل دينه احلقيقية لداعية عصري أيخذ أبسباب، و 

، دون أن متنعه احلدود، وتقف يف وجهه صوته ودعوته إىل من يريد أن يصل إليهم
 .العقبات، ولكن ما حتقق على أ ض الواقع يعكس القصو  يف هذا اجلانب 

املنظمات التنصريية هي صاحبة اليد الطويل يف املواقع الدينية على ربكة ف)
% من املواقع، ويليها يف الرتتيب املنظمات 62تل نسبة اإلنرتنت؛ حيث حت

اليهودية، بينما يتساوى املسلمون مع اهلندوس؛ حيث مل تزد حصة كل منهم على 
م، وكانت املواقع 1993% فقط، وبدأ ظهو  املواقع اإلسالمية منذ سنة 9

ولكن  اإلسالمية الدولية ابللغة اإلنكليزية، مث بدأ ظهو  مواقع بلغات خمتلفة،
حمدود التأثري، وحيتوي على معلومات سطحية، و يف اآلونة األخرية ظهر  بعضها

متخصصون يف جماالت خمتلفة  أمرها عدد من املواقع املتميزة اليت يقوم علي
تدعمهم هيئات، ورركات، ومنظمات، ووزا ات إسالمية يف بلدان خمتلفة من العامل 

 .(2)اإلسالمي(

                                 
 http://www.ozkorallah.net( موقع اذكر هللا على ربكة اإلنرتنت1)
إعداد عبد هللا  دمان موقع طريق اإلسالم  «اإلنرتنت وتطبيقاهتا الدعوية»( 2)

www.islamway.com 
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مية مازالت قليلة مقا نة ابملواقع اهلدامة اليت اختذت ولكن تلك املواقع اإلسال
 من االحنراف هدفًا هلا حتاول نشره بني اجملتمعات، خاصة اإلسالمية منها.

)وال جدال يف أن ربكة اإلنرتنت تعد أقوى وسيلة إعالمية عاملية من حيث 
اإلعالمية، ستفيد من هذه الثو ة تأن  األمة اإلسالمية التأثري، ، والواجب حيتم علي

ملها، حتا من بين البشر؛ ابعتبا  عاملية  سالة اإلسالم اليت هواالتصالية قبل غري 
إبالغها لكل من حييا على هذه األ ض، وفتحت هذه الشبكة  علمائها وجيب علي

الدولية آفاقًا جديدة للدعوة اإلسالمية، والعمل اإلسالمي، واستغالهلا يف الدعوة 
نب كل ما وصل إليه العلم من وسائل إعالمية:  أصبح ضرو ة ملحة إىل جا

كالطباعة، والتصوير، واحلاسوب، واإلذاعة، والتلفاز، وخباصة اإلذاعات املوجهة، 
 .(1)والقنوات الفضائية(

اإلنرتنت حبق أصبح الوسيلة اليت تشتمل على مجيع وسائل ويتضح مما سبق أن 
ا أثر كبري يف التأثري على االتصال احلديثة اليت نتجت عن التقدم العلمي، وهل

 املستخدمني.
 اثنًيا: اإلنرتنت، وتوضيح معامل الدعوة اإلسالمية:

من خالل ربكة االتصاالت الدولية اإلنرتنت توضيح صو ة اإلسالم،  ميكن
وتوضيح معامل الدعوة اإلسالمية، وإيصال تلك الصو ة وهذه املعامل إىل العامل أمجع 

و موانع، وهذا يربز أمهية تلك الشبكة يف هذا يف يسر وسهولة، دون قيود، أ
 العصر، ودو ها يف خدمة الدعوة اإلسالمية.

                                 
لسنة  459عدد  -المي جملة الوعي اإلس -. خالد الرارد «استخدام اإلنرتنت يف الدعوة اإلسالمية»(  1)

 وزا ة األوقاف الكويتية. 20م ص: 2004
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ومن خالل اقرتاحني قدما لكيفية االستغالل األمثل لشبكة اإلنرتنت يف خدمة 
 الدعوة يتضح هذا الدو .

 إنشاء ربكة معلومات إسالمية عاملية: االقرتا  األول:
 على  كيزتني مها:ذه الشبكة وتعتمد الدعوة إىل هللا عرب ه 

 ويتضحوأهم الشروط اليت جيب أن تتوفر فيه ية الركيزة األوىل: تتناول الداع
 :أن فيها

أن اإلمكاانت الفردية: )سواء كانت مادية، أو ضعف اإلمكاانت الفردية ذلك  -1
 تفي هبذا املشروع الكبري. علمية( ال

ماعي أبعد ما يكون عن أن العمل اجلأمهية العمل اجلماعي وفاعليته ذلك  -2
 الوقوع يف األخطاء اليت يقع فيها األفراد.

أبرز االنتقادات اليت وجهت إىل موقع الدكتو / القرضاوي. ذلك فان من ول
 يقوم على اجلهود الفردية. هأن من هيئة اإلذاعة الربيطانية

 ومما يؤخذ على العمل الفردي يف جمال االنرتنت:
 كثرة األخطاء. - أ

 .غلبة األهواء - ب
 ضعف املستوى. - ج

ذلك أنه يف ظل العمل الفردي ينتفي وجود املراقبني الذين يقومون األخطاء 
 ويصححون املسا .

ن ثقة الناس يف العمل اجلماعي أكثر من قوة الثقة يف العمل اجلماعي: أل -3
 ثقتهم يف العمل الفردي.
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ن اإلجناز السريع للمشروع سرعة االجناز تقتضى تضافر اجلهود: ذلك أل -4
طلب تضافر اجلهود، وبذل الطاقات املتاحة لدى اجلميع، وليس لدى فرد يت

 واحد.

}ُقْل َهذِّهِّ َسبِّيلِّي َأْدُعو إِّىَل اَّللهِّ َعَلى له تعاىلواملنطلق األساسي هلذا املشروع قو 
َن اْلُمْشرِّكِّنَي{ ريٍَة َأاَن َوَمنِّ اتنهبَنَعينِّ َوُسْبَحاَن اَّللهِّ َوَما َأاَن مِّ  (2) (1)َبصِّ

هبذا يتضح أن العمل الدعوى الناجح من خالل االنرتنت يستلزم اختيا ا و 
جيدا للداعية، كما يستلزم أن يكون العمل مجاعيا، فالعمل اجلماعي أقل خطأ 

 وأكثر جدوى.

وقد احملتوى العام للرسالة الدعوية من خالل ربكة املعلومات: الركيزة الثانية :
 هلا تصو ًا كامال على النحو التايل: حمتوى الرسالة املوجهة، ووضع تتناول

 أوال : برانمج القرآن الكرمي وعلومه:

 ويتضمن هذا الربانمج اجلوانب التالية: 
تعليم الطريقة الصحيحة للتالوة واحلفظ للصغا  والكبا  على حد سواء،  -1

 لغري الناطقني ابللغة العربية، مع التطبيق السليم ألحكام التجويد.

ن الكرمي بلغات متنوعة، وخاصة اللغات احلية اليت يتم ترمجة معاين القرآ -2
 التخاطب هبا يف رىت بقاع العامل.

                                 
 .108( سو ة يوسف، اآلية 1)
تصد  عن وزا ة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف، يف دولة  –، 81، 80( جملة منا  اإلسالم، ص: 2)

مد م من مقال لألستاذ/ حم1998هن سبتمرب 1419مجادى األوىل  5اإلما ات العربية املتحدة ، ع/
 خملص حسن.
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التفسري امليسر للمفردات، واملعاين اإلمجالية، يعتمد التفسري ابملأثو ،  -3
والبعد عن اإلسرائيليات، واخلالفات اللغوية، مع إضافة تفسري رامل ملن يريد 

 االستزادة.

ما كتب عن القرآن الكرمي، واالهتمام ابإلعجاز املوسوعة الشاملة لكل  -4
 العلمي يف األمو  اليت أصبحت من املسلمات.

 اثنًيا : احلديث النبوي الشريف وعلومه:
 عن األحاديث النبوية املقبولة، واحلكم على  برانجًما كاماًل ويتضمن إمجااًل 

ف، أو صحتها، وأيًضا األحاديث الضعيفة، واملوضوعة، مع بيان أسباب الضع
 الوضع.

 اثلثًا : السرية النبوية، وحياة الصحابة.
  ابًعا: العقيدة اإلسالمية، واملذاهب الفكرية.

 خامًسا : الفقه اإلسالمي، وأصوله.
 سادًسا: التا يخ اإلسالمي، والشعوب اإلسالمية.

 سابًعا: الرتبية اإلسالمية.
 .(1)اثمًنا : اللغة العربية، وآداهبا(

أن احملتوى العام للعمل الدعوى من خالل ربكة  وىف ضوء هذا يتضح
املعلومات الدولية )االنرتنت( ،قد مشل كافة العلوم والثقافات واآلداب، اليت تقف 
ابملدعو على املعامل الرئيسة للدعوة اإلسالمية ، ولو ارتمل هذا االقرتا  على 

                                 
 .83: 81( املرجع السابق، ص: 1)
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إذ أنة أيخذ  املدعو لعمت الفائدة، ذلك الن املدعو من أهم  كائز العمل الدعوى
 ابلرسالة الدعوية، وستجيب للداعية ويتفاعل معه.

 االقرتا  الثاين:
 حتت عنوان اإلسالم الصحيح.. كيف نقدمه على اإلنرتنت؟

: سؤاال يدو  املصرية من خالل صفحتها الدينية(2)األهرام جريدة عرضت
 م...؟حول: اخلطة اليت جيب اإلعداد هلا ملواجهة التشويه الذي يتناول اإلسال

تقدمي اإلسالم كعقيدة بسيطة، وسلوك أخالقي  اق لكان هذا وحده   مت)لو  
كافًيا يف توضيح اإلسالم، والدفاع عنه يف آن واحد، واليقظة اليت حدثت يف 
الثقافة اإلسالمية على مدى العشرين عاًما األخرية، وبرغم أتثريها العملي يف سلوك 

إال أهنا مع األسف ما زالت تفتقر إىل  وتصرفات قطاع عريض من مجاهري األمة،
 الكثري من ضوابط ومعايري املنطق العملي لإلسالم ذاته.
 أما عن األولوايت اليت جيب أن خياطب هبا الغربيون

 فهي على الرتتيب اآليت:
أوال : العقيدة اإلسالمية يف بساطتها ومساحتها جتاه العقائد األخرى، مع الرتكيز 

 األخالقي الكامن يف جوهر هذه العقيدة.على البعد الروحي، و 

اثنيًا: تناول القضااي اإلنسانية اليت تشكل حماو  اجملتمع الغريب، ويف مقدمتها )احلرية(، 
ولإلسالم فلسفة أخاذة، ومتوازنة يف هذا املوضوع، وكذلك موضوع املرأة، وحقوقها، 

و ى، وحقوق اإلنسان، وواجباهتا، وعالقتها ابلرجل، وكذلك قضااي الدميقراطية، والش
ودعوة اإلسالم إىل احلب، والتآخي يف الدين، ويف اإلنسانية، والسالم الشخصي، 

                                 
 .25/9/98، عدد اجلمعة 2( ملحق األهرام ، ص: 2)
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واالجتماعي، وحترمي الظلم، والتسلط، واالعتداء، والفحشاء، واملنكر، مع ضرو ة أن 
يعرض كل ذلك يف إطا  اهلدي اإلهلي، والنبوي، وما يد ج يف إطا  هذا الرأي من أقوال 

عن كل ما أضيف إىل هذا املصد  الكرمي عرب العصو   ااألجالء، وبعيد ءفقهاال، و العلماء
كمن ينشر عو اته كانت األمة  من موا يث ليست من اإلسالم يف قليل وال كثري وإال  

 .(1)الفكرية لآلخرين لينفروا منه، ويديروا له ظهو هم(

أساليب الدفاع  ويف ضوء هذا يتضح أن عرض اإلسالم يف صو ته النقية من أبرز
 عنه ضد تلك اهلجمات اليت توجه إليه من قبل أعدائه.

عرض العقيدة يف بساطتها ومساحتها من أولوايت اخلطاب الدعوي : أن  كما يتضح
 املوجه للغرب، يلي ذلك تناول أهم القضااي اليت حياول الغرب إاث هتا ضد اإلسالم.

بد أن يكون خطابنا ابللغة اليت يتحدث إذا أ دان أن خناطب العامل بلغة يفهمها فالو ) 
هبا، والبد أن حندد الطريقة اليت خناطب هبا اإلنسان الغريب ... أن حندد املوضوع بدقة، مث 

التفاصيل حبيث يتم إعطاء صو ة غري  تناولنرتب األولوايت عن هذا املوضوع، بعد ذلك 
العلماء يف القضية حمل آلخر جوانب من آ اء اطاب إىل اخل خملة، كما ينبغي أن يتضمن

 فانه تعدد اآل اء يف املوضوع ذكر ح  أاًي من هذه اآل اء األخرى، وعنديرجتالنقاش، مث 
رتم التعددية، واالختالف يف الدين اإلسالمي حي ثبت لدى املتلقي أو العقل الغريب أني

ابلرأي الرأي، وهذا يقبله، ويتفق متاًما مع عقلية هذا اإلنسان الذي يرفض االعتداد 
 .(2)األوحد، وإلغاء كل اآل اء األخرى(

 ويتبني لنا أن اخلطاب الدعوي للغرب ال بد أن تتوفر فيه الشروط اآلتية: 
 مراعاة لغة املخاطب. – 1

                                 
 ( املرجع السابق، الصفحة نفسها.1)
 ( املرجع السابق، نفسها.2)
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 اختيا  األسلوب األمثل يف خماطبته. – 2
 حتديد املوضوع بشكل دقيق. – 3
 ترتيب األولوايت. – 4
 عرض اآل اء حبيادية وإنصاف. – 5

 وهبذا يكون اخلطاب الدعوي للغرب مثمًرا وبناًء، وحمقًقا لألهداف املرجوة.
إن اخلطاب اإلسالمي خطاب تعاملي مع اآلخر، وليس خطاب ذلك فعلى و )

الثقافية:  توا ااحلعداء، أو تنافر، وهذا ما ميكن الوصول به إىل أفضل النتائج يف 
لمية، األمر الذي يتطلب من سواء املبثوثة على الشبكة، أو يف املؤمترات الع

املتحدث يف موضوع اخلطاب أن يكون عاملًا متخصًصا حبق، ومؤهال هلذه املهمة 
 . (3)الكربى(

وهبذا تتضح مساحة اإلسالم يف خماطبة اآلخرين وحرصه على هدايتهم واألخذ 
 أبيديهم إىل طريق النجاة.

ة عرض اإلسالم ت طريقويف ضوء ما سبق يتبني أن : االقرتاحات اليت تناول
اليت تقدم اإلسالم  الطريقة املثلىأبرزت الشكل الذي تكون عليه  على اآلخرين 

بشكل صحيح على ربكة اإلنرتنت، وذلك يف تكامل الرؤية من حيث الداعي، 
 وحمتوى الدعوة، وعدم إغفال املدعو، ومراعاة البعد العقلي لدى املدعو. 

لومات الدولية البد وأن يراعى فيها ومن هنا يتضح أن الدعوة عرب ربكة املع
 مجيع أ كان الدعوة، واليت من أمهها:

 الداعي: - 1

                                 
 ( املرجع السابق، نفسها.3)
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ينبغي على الداعية الناجح، الذي يقدم دعوته عرب ربكة املعلومات الدولية 
 اإلنرتنت أن يراعي ما يلي: 

الرتابط والتواصل مع كافة اهليئات املوجودة على ربكة اإلنرتنت اليت   -1
 سالم، واليت هتتم أبمر الدعوة اإلسالمية.هتتم أبمر اإل

إد اك أبعاد اخلطاب اإلسالمي من حيث مشوله جلميع البشر سواء يف ذلك  -2
وغري املسلم، وهبذا جيب مراعاة ترتيب األولوايت، وتدعيم تلك األولوايت م املسل

 نها.ابألدلة من الكتاب والسنة، واستنباط األدلة املناسبة اليت ختدم اهلدف املنشود م
تدعيم الدعوة بوسائل اإليضا  املتعددة: من صوت، وصو ة، ومشاهد  -3

متحركة ابلفيديو ملخاطبة ملكات املدعو مجلة يف  سالة واحدة؛ وذلك ابستغالل 
اإلمكاانت املتاحة من خالل الشبكة العاملية، تلك اإلمكاانت اليت تفوق أية 

 ئل.إمكانيات لدى وسيلة أخرى؛ فهي حبق جامعة لكل الوسا

البعد التام عن املذهبية الطائفية، واليت  مبا تعوق سري الدعوة وال ختدم إال  -4
 املذهب أو الفرقة اليت ينتمي إليها الداعية.

حتديد اهلدف الذي من أجله سوف يتعامل الداعية مع ربكة اإلنرتنت،  -5
 حة.وغالًبا يكون هذا اهلدف غري مكتوب، بل قابال للتنفيذ يف حيز اإلمكاانت املتا

عرض اإلسالم يف صو ته الصحيحة؛ من خالل القرآن الكرمي وعلى الداعية 
والسنة الصحيحة، وليس بفرضه على اآلخرين، مع األخذ يف االعتبا  أن يد ك 

الفرق التام بني اإلسالم كدين مساوي يصلح لكل زمان ومكان، وبني  داعيةال
سلوك املتدينني على أنه  التدين كسلوك للمتدينني يف خاصية ذاهتم؛ حىت ال يعد

الصو ة النهائية لإلسالم، وكذلك التفرقة بني اإلسالم كدين، والفكر اإلسالمي  
 كنتاج بشري ظهر ابلتأمل يف النص.
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 اثنًيا : موضوع الدعوة:
 حينما يعرض الداعية دعوته ال بد أن يضمنها ما يلي:

 استخدام األسلوب القرآين من حيث عمومه، ومشوله، ال من حيث -1
 التخصيص ابألحكام اخلاصة ابلتنفيذ ملن خيالف من املسلمني.

عرض ما طابق العلم احلديث من جوانب إعجازية يف القرآن الكرمي،  -2
 وجوانب اإلعجاز يف القرآن كثرية ومتنوعة.

 وضو  دعوته من حيث التسلسل، مبعىن بناء النتائج على املقدمات.  -3
املرأة، وإنصافه هلا، لوجود عدد  مراعاة جوانب اإلسالم، واهتمامه بقضااي  -4

ال أبس به من املستخدمات من النساء، وتوضيح منهج اإلسالم يف التعامل مع 
 املرأة؛ ألن هذه القضية من أكرب القضااي اليت تثا  حول اإلسالم.

وجود صفحة متجددة لعرض وجهة النظر اإلسالمية يف القضااي العاملية،   -5
ا، مما يثبت احلضو  اإلسالمي على الساحة الدولية، وإبداء  أي علماء اإلسالم فيه

 وتقدمي العالج القرآين هلذه القضااي من خالل الكتاب والسنة.
االهتمام ابلطفل العاملي، وماذا قدم له اإلسالم من تكوين أخالقي،  -6

وجسدي، وعقلي، وذلك ال يتم من خالل نص مكتوب، بل من خالل مشهد 
ملنهج الصحيح، واحلقوق اليت وضعها اإلسالم مرئي، وفيلم هادف يوضح فيه ا

 للطفل قبل أن أتيت املنظمات العاملية للحقوق وتنادي هبذه احلقوق.
 اثلثًا: املدعو:

إذا أ اد الداعية النجا  لدعوته اليت يعرضها عرب ربكة املعلومات الدولية 
 فعليه أن يهتم ابملدعو، ويراعي عند دعوته ما يلي: 
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ل اجملتمع الغريب عامة من حيث: احلالة النفسية، إجراء الد اسات حو  -1
واالجتماعية، واملعايري الثابتة لديه، واملعايري القابلة للتغيري؛ حىت يتسىن له توجيه 

 دعوته إليه.
اخلطاب الذي يوجه إىل املدعو جيب احتواؤه على ما يثري الفكر لديه،  -2

مما يدفعه إىل النظر،  وذلك بوضع ما جيعله يشعر ابملسئولية الفردية ألعماله؛
والتأمل فيما لديه من ثوابت قد تكون غري صحيحة من تصو ات عن اإلسالم 

 واملسلمني.
النداء للمدعو ابسم اإلنسانية؛ فهي الصفة اجلامعة للبشر، وإن اختلفوا يف  -3

العقائد، وهذا يعد من اختيا  اللقب املناسب للخطاب العام، وخري راهد على ذلك 
رمي؛ حيث تعددت النداءات بلفظ الناس، وبين آدم، وغري ذلك من هو القرآن الك

 األلفاظ اليت تفيد العموم.
تصنيف الدعوة من حيث ما يتناسب مع البيئة اجلغرافية؛ لكل مدعو ألهنا  -4

 مبا تقنع إنسااًن من خالل خطاب موجز، وآخر حيتاج إىل إيضا  مستفيض، وغريه 
 .(1)خياطب ابلدليل واحلجة.... إخل

ما سبق يف تلك اجلوانب إىل أن عرض الدعوة اإلسالمية عرب ربكة  ةصخالو 
املعلومات الدولية حيتاج إىل عرض صحيح يتناسب مع عاملية الدعوة اإلسالمية، 
ومع الوسطية اليت جاءت هبا تلك الدعوة، وهبذا يكون التقدم العلمي املعاصر قد 

 أفاد الدعوة اإلسالمية أعظم إفادة.

                                 
ة استثما ها يف (  هذه االقرتاحات مستفادة من  سالة ماجستري بعنوان: ربكة املعلومات العاملية وكيفي1)

الدعوة اإلسالمية، وقد  جعت إىل املصاد  األصلية هلذه االقرتاحات، وقمت إبعادة صياغتها، والتعليق 
 عليها.
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 املبحث:خالصة هذا 
أن ربكة املعلومات الدولية )االنرتنت( من أبرز  تبني من خالل هذا املبحث

وسائل الدعوة يف العصر احلاضر، وذلك ألسباب عديدة تناولتها خالل املبحث 
ابلد اسة، وأيًضا فإن لالنرتنت دو ًا عظيًما يف توضيح معامل الدعوة اإلسالمية من 

 املدعو إليه(.  –املدعو  –عية خالل عناصر العملية الدعوية )الدا
 

 
 

 
 املبحث الثالث

 نرتنت( يف نشر الدعوةأثر الشبكة العنكبوتية )اإل

نرتنت له آاث  كبرية يف نشر الدعوة اإلسالمية: منها ما هو إجيايب ساعد على اإل
نشر اإلسالم وتوضيح مبادئه السمحة اليت أثبت التقدم العلمي املعاصر أهنا تصلح 

ان ومكان، ومنها ما هو سليب أثر ابلسلب على اإلسالم، خاصة إذا كان لكل زم
 الداعي يتبع فكًرا معيًنا أو مذهًبا حمدًدا.

على آاث  الشبكة العاملية  -إن راء هللا تعاىل  –وإين سأ كز يف هذا املبحث 
)اإلنرتنت( يف نشر الدعوة اإلسالمية: سواء كانت إجيابية، أم سلبية، مع تقومي 

لبيات، واقرتا  احللول هلا، وتوضيح الطرق اليت تنفع الداعية يف إيصال دعوته الس
إىل رىت بقاع األ ض عرب تلك الشبكة العنكبوتية، واليت تعد ابلفعل من أعظم 
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وسائل الدعوة يف العصر احلايل لو مت تسخريها، واستغالهلا يف خدمة الدعوة 
 اإلسالمية كما ينبغي أن يكون.

 بحث من مطلبني:ويتكون هذا امل

 اآلاث  اإلجيابية لإلنرتنت :املطلب األول
 اآلاث  السلبية لإلنرتنت: املطلب الثاين

 
 
 

 
 

 ملطلب األول ا

 اآلاث  اإلجيابية لإلنرتنت
إن مما الرك فيه أن ظهو  ربكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( كان له أثر كبري 

والتعريف هبا على رىت األصعدة، على الدعوة اإلسالمية، ودو  فعال يف نشرها، 
ويف خمتلف اجملاالت على امتداد العامل: ررقه، وغربه، وهذا الظهو  لتلك الشبكة 
يف الوقت نفسه حيمل يف طياته، وبني ثناايه اآلية الكربى الدالة على صدق نبوة 

، وعموم  سالته، ومشوليتها، ويتجلى ذلك يف كون هذه الوسيلة قد  سيدان حممد 
العامل أبطرافه املرتامية البعيدة مبثابة البلد الواحد الذي كان يرسل إليه كل  جعلت

، ويف هذا داللة على أن اخلالق سبحانه وتعاىل عندما أ سل  نيب قبل حممد 
إىل الناس كافة حيثما كانوا، ويف أية أ ض نزلوا، ومل جيعل دعوته    سوله حممًدا 
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ام دون آخرين، كان يف علمه األزيل سبحانه مقصو ة على أانس دون أانس، أو أقو 
أن بقاع األ ض كلها ستصبح مبثابة القرية الواحدة الصغرية؛ فال حاجة هلا إىل تعدد 

 املرسلني، ولن حتتاج إىل  سول بعد الرسول الذي تعم دعوته رعوب العامل أمجعني.
واحدة بفضل وظل العامل يتقا ب ريًئا فشيًئا حىت أضحى اليوم مبثابة الغرفة ال 

)اإلنرتنت(، اليت يستطيع املرء من خالهلا أن جيوب الدنيا ربكة املعلومات الدولية 
أبسرها، وهو جالس أمام رارة احلاسوب يف بيته، أو مكتبه، وملا زاد العامل قراًب زادت 

 (1)إِّن هللا تَنَعاىَل زَوى»: ؛ فقد قال  األدلة والرباهني القاطعة بصدق نبوة حممد 
 َ ُلُغ َما ُزوَِّي يلِّ مِّنَها ... إخل يلِّ  «األَْ َض فَأُ ِّيُت َمَشا ِّقَنَها، َوَمغَا ِّبَنَها، َوإِّنه ُمْلَك أُمهيتِّ َسيَنبنْ

(2). 
ُرُك هللا بَنْيَت َمَدٍ ، » :وقال   ُلَغنه َهذا اأَلْمَر َما بَنَلَغ اللهْيُل َوالننهَهاُ ، َوال يَنتنْ لَيَنبنْ

ْسالَم، َوذال َوال َوبَنَر إال َأْدَخَلُه هَ  ذا الد ِّيَن بعِّز ِّ َعزِّيٍز أو بُذل ِّ ذلِّيٍل، عِّزًّا يُعِّز هللا بهِّ اإلِّ
 .(3)«يُذِّلُّ بهِّ الُكْفرَ 

وها هي األ ض تطوى اليوم أمام اإلنسان، ويرى العامل أبثره من خالل ربكة  
م، م ميكن علماء الدعوة من حتقيق عاملية اإلسالداملعلومات )اإلنرتنت(، وهذا التق

وإيصال نو  القرآن، وهدي سيد األكوان سيدان حممد عليه الصالة والسالم إىل 
أقصى بقعة يف الدنيا، وهم جالسون يف بيوهتم من خالل ربكة املعلومات الدولية 

 )اإلنرتنت(.

                                 
  ( زوى : مجع واملراد ضم يعضها إىل بعض .1)
 .2889برقم  -ابب هالك هذه األمة بعضهم ببعض  –( أخرجه مسلم: كتاب الفنت وأرراط الساعة 2)
 -ط. مؤسسة قرطبة  ،16998 قم:  4/103حديث متيم الدا ي من د يف مسند الشاميني ( أخرجه أمح3)

 القاهرة، و جال أمحد  جال الصحيح.
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أن  األمة طالقًا من أن الواجب علينجهاد العصر إأصبح  اإلنرتنت فان )
إليه العلم، وتقنياته طبًقا لقاعدة ما ال يتم ا أفضل ما انتهى ستخدم يف دعوهتت

الواجب إال به فهو واجب؛ لذا جيب على املسلمني االستفادة من الطباعة، 
والتصوير، والكمبيوتر، واإلذاعة، والتلفاز خصوًصا اإلذاعات املوجهة، والقنوات 

ذه الفضائية يف الدعوة إىل اإلسالم والتوعية به كما جيب على األمة استخدام ه
اليت خترتق األسوا ، وجتتاز القفا ، والبحا  لتغزو  (اإلنرتنت)اآللة اجلديدة 

 .األقطا ، وتغري األفكا 

إن األمم صاحبة الوزن اآلن ال يشغلها ريء عن  سالتها، وانشغاهلا بواجب و 
الدعوة حيل كثريًا من مشكالهتا، ويعبئ قواها، ويشعرها بذاتيتها، وبعض الزعماء 

ن الرقي أبمتهم حياولون أن يصنعوا  سالة من عند أنفسهم؛ فكيف أبمة الذين يريدو 
حتمل أعظم  سالة يف الوجود:  سالة اهلداية والنو ، والعدل والرمحة، واحلق واخلري؟ 
الرسالة اليت تصل األ ض ابلسماء، والعقنل ابلقلب، واملادة ابلرو ، والعلم 

 ويت بوأها هللا الشهادة على الناس، ابإلميان، وتنشئ بتعاليمها )األمة الوسط( ال
 مشروع الدعوة على ربكة اإلنرتنت ينطلق من أمرين:

ن يف تبليغ األمم و أحدمها أن اإلسالم  سالة عاملية، ومع هذا قصر املسلم (1
 سالة اإلسالم فهناك ماليني يعيشون وميوتون، وال يعرفون عن اإلسالم ريًئا، 

 عن ذلك. ةمسئول مة أبثرهااألوآخرون يعرفونه مشوًها وقشو ًا، و 

الثاين أن األمة اإلسالمية أمة دعوة ليست منغلقة على نفسها قال تعاىل: ( 2
َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوُأولَئَِّك } ْلَمْعُروفِّ َويَنننْ ْنُكْم ُأمهٌة يَْدُعوَن إِّىَل اخْلَرْيِّ َوأيَُْمُروَن ابِّ َوْلَتُكْن مِّ
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 (2()1) {ُهُم اْلُمْفلُِّحونَ 

مواقع إسالمية تعمل جاهدة إىل  توجدذا املنطلق: ومن تلك األمهية ومن ه
توصيل صحيح الدين عرب ربكة املعلومات الدولية، من تلك املواقع موقع 
)الشبكة اإلسالمية(؛ فإهنا تقدم تسجيالت للقرآن الكرمي بصوت مائة وأ بعة 

، مع تنويع وعشرين قا ًًئ، منها تسعة وأ بعون تسجيال كامال للقرآن الكرمي
 وغريها من املواقع والشبكات. القراءات،

كما أصبح إبمكان املسلم من خالل اإلنرتنت أن يتعرف على منهج التعامل مع   
القرآن الكرمي، وسبل فهمه، وكيفية إسقاطه على الواقع الذي يعيشه مما جيعله يتأثر 

يه، وذلك مبا يناسبه على معان يقففهم أحكامه، و يتدبر آايته، و يبكتاب هللا تعاىل، و 
من حيث الفهم، واللغة اليت يتحدث هبا فمثال موقع )الشبكة اإلسالمية( يقدم 

 .(3)تفسري القرآن بثماين عشرة لغة(
ن طريق الشبكة الدولية )اإلنرتنت( عكما أصبح صوت الدعاة مسموًعا 

وجيد فبإمكان كل واحد أن ميتع مسعه بد وس العلماء، والدعاة، وكبا  املفكرين، 
 بغيته فيما أركل عليه من أمو  عباداته، ومعامالته.

كما ميكن للداعية أن يستفيد من ربكة املعلومات الدولية لبث الدعوة، 
وكذلك املدعو يستفيد مما فيها من العلوم الشرعية، ففيها الكثري من الكتب 

                                 
 .104( سو ة آل عمران اآلية 1)
(  جاءت هذه الكلمة يف االجتماع التأسيسي األول للهيئة العاملية للتعريف ابإلسالم عرب اإلنرتنت، والذي 2)

م ،تعريب املعلوماتية وأمهيته يف الدعوة اإلسالمية د/ بن عيسى بن 1998عام عقد ابلدوحة / قطر 
طاهر حبث منشو  يف جملة ندوة ) مقتضيات الدعوة يف ضوء املعطيات املعاصرة( جامعة الشا قة أبريل 

 م .2001
 . http://www.islamwed.net( موقع الشبكة اإلسالمية 3)
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 الشرعية، واملواعظ، واخلطب، واحملاضرات، والد وس، وغري ذلك من الربامج
النافعة، مع ضرو ة احلذ  مما فيها من املنكرات والضالالت، والدعوة فيها تكون 
ابلصوت، والصو ة مباررة، وبعدة لغات لدعوة املسلمني، وغري املسلمني يف رىت 

 بقاع األ ض.
)ومن فوائد )اإلنرتنت( احلصول على برامج عديدة يف العلوم املختلفة يف 

قهية، واللغة، إضافة إىل حتميل الكتب، واملصنفات التفسري، واحلديث، والفتاوى الف
العديدة، بلغات خمتلفة على أجهزة احلاسوب، وهذه تفيد كثريًا من الناس يف الدول 
اليت يصعب، أو ال يكمن نقل الكتب اإلسالمية إليها، إضافة إىل تبصري املسلمني 

 .(1)حلها( أبحوال العامل اإلسالمي، وما يعانون منه، وطر  مشكالهتم، وسبل
 خصائص الدعوة اإلسالمية عرب )اإلنرتنت(:
جتعلها أ ًضا خصبة  خصائص لقد ارتملت ربكة اإلنرتنت على عدة
 :صائصلالستثما  يف الدعوة إىل هللا تعاىل، ومن هذه اخل

 ا تباط ماليني اهليئات واملنظمات واألفراد يف ربكة واحدة عاملية. -1
ومات بني األطراف املشرتكة على الشبكة حتقيق االتصال، وتبادل املعل -2

خبالف الوسائل اإلعالمية األخرى: كالصحف، والبث التلفزيوين، واليت تكون غالًبا 
 وحيدة االجتاه من النارر إىل القا ئ.

سهولة االستخدام والتعلم للوسائل احلديثة، والنشر اإللكرتوين جتعل الكل  -3
نرتنت( أسهل من استخدام الكمبيوتر، يستطيع التعامل معها. إن استخدام )اإل

                                 
هللا عز وجل والبديل املقرت  : د. عاصم بن عبد هللا القريوين موقع صيد  ( استخدام البالتوك يف الدعوة إىل1)

 الفوائد على ربكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(.
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وميكن أن يستخدم الشخص )اإلنرتنت( خالل عدة جلسات ال تتجاوز عشر 
ساعات حىت ولو مل يستخدم )اإلنرتنت( من قبل، وهذا حافز للدعاة يف تسهيل 
عملية التعامل مع )اإلنرتنت(، الذي يظن بعض الدعاة أنه حيتاج إىل دو ات 

 تقان مها ات التعامل مع )اإلنرتنت(.تعليمية طويلة املدى إل
توفري وسائل حبث واستقصاء، وعرض للمعلومات ذات سرعة ابلغة  -4

 ابإلضافة لتخزين كم هائل من البياانت واملعلومات.
تنوع وتعدد أسلوب العرض، واإلعالن على الشبكة من النصوص املكتوبة  -5

ديو خبالف وسائل اإلعالم والصو ، والرسوم ابإلضافة إىل األصوات، وعرض الفي
 األخرى: كاإلذاعات، أو حمطات التلفزيون، أو الصحف.

إمكانية الربط بني املعلومات املتنوعة املتوفرة على الشبكة؛ حيث ميكن  -6
للمستخدم مثال البحث يف موسوعة القرآن الكرمي، مث البحث يف موسوعة كتب 

ث، واليت قد تكون على موقع التفاسري على موقع، واالنتقال إىل موسوعة احلدي
آخر ابلشبكة دون جهد، مث يف نفس الوقت مما يهيئ وسيلة غاية الفعالية للحصول 
على املعلومات املطلوبة، ولكن الذي جيب التأكيد عليه أن استخدام احلاسوب 
وربكة ) اإلنرتنت( كوسيلة لنشنر اإلسالم ال يعنني االستغناء عن الوسائل 

لة ليست بديال عنها، وإمنا هي وسيلة تكمل اجلهود األخرى األخرى؛ فهذه الوسي
 املبذولة يف سبيل نشر اإلسالم بني الناس.

اجلاذبية: إقبال الناس املتزايد على استخدم )اإلنرتنت( كبري جدا؛ وأصبح  -7
)اإلنرتنت( اليوم مرجًعا لكل ابحث عن معلومة معينة، ومقصًدا لكل طالب علم 

كان من الصعوبة فيما مضى احلصول على معلومات صحيحة ديين أو دنيوي. لقد  
وراملة عن اإلسالم يف كثري من بلدان العامل، أما اليوم فقد اختلف الوضع متاًما، 

 وصا  اإلسالم يقتحم بيوت الناس، ومعاهدهم، بل وغرفهم اخلاصة.
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إن بعض الدول الشيوعية مثال ترفض دخول القرآن الكرمي، وحتا ب الدين، 
املوانع للحيلولة دون تواصل املسلمني فيها مع إخواهنم من بلدان املسلمني وتضع 

األخرى، وعرب )اإلنرتنت( ميكن أن يقرأ املسلم القرآن الكرمي، وكتب التفسري، 
 فيعرف أحكام الدين، ويتعلم وهو يف منزله.

قلة التكلفة : ويدل على ذلك أنه لو فكر إنسان بطباعة كتيب صغري  -8
عشرة آالف رخص فيكلفه مبلًغا ال أبس به، أما عرب )اإلنرتنت(  يوزعه على

فيمكن أن يطبع الكتاب، ويرسل إىل ماليني دون تكلفة تذكر، كما أن كثريًا من 
اخلدمات اليت تقدمها الشركات العاملية أصبحت جمانية، ومعظم هذه اخلدمات هي 

 ءة، واملرئية، واملسموعة.نفسها اليت يستخدمها الدعاة إىل هللا من الوسائل املقرو 
العاملية: لقد أصبح استخدام )اإلنرتنت( متوفًرا يف كل دول العامل تقريًبا؛  -9

ولذا فإن الداعية ليس حمصو ًا يف مكان معني، أو مد سة معينة، أو مسجد معني؛ 
إذ ميكن أن يدعو يف أي مكان مبجرد، وجود ربكة )إنرتنت( حىت من مقاهي 

ستطيع أن يدعو وهو بعيد عن الشبكة، ويتمثل هذا يف حال )اإلنرتنت(، كما ي
 أتسيسه ملوقع ميكن االستفادة منه حىت، وهو انئم.

يشتمل على عدة أركال،  ألنهتعدد وسائل الدعوة عرب )اإلنرتنت(:  -10
وصو  من التواصل، واالتصال مع اآلخرين؛ إذ ميكنه توظيفه من خالل أكثر من 

و الشريط، أو احملاضرة، أو احملاو ة: سواء كانت خطية، وسيلة دعوية؛ فالكتاب، أ
أو مسموعة، أو منظو ة، كلها وسائل دعوية مؤثرة ميكن استثما ها عرب 

 )اإلنرتنت(. 

 طرق الدعوة عرب اإلنرتنت:
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ميكن للدعاة الدعوة إىل اإلسالم عرب ربكة اإلنرتنت بطرق خمتلفة ومتعددة من 
 أمهها:

 دعوية على اإلنرتنت:: إنشاء املواقع الأواًل 

تعد املواقع الدعوية من أهم الوسائل للدعوة اإلسالمية املعاصرة عرب ربكة 
 اإلنرتنت، واملواقع اإلسالمية ال تزال قليلة مقا نة ابملواقع غري اإلسالمية.

)وقد رهدت السنوات األخرية جهوًدا متزايدة لتطوير تطبيقات احلاسوب يف 
لشرعية، وقد تركزت معظم تلك اجلهود حول تطوير خدمة األغراض اإلسالمية وا

استخدامات احلاسب يف خدمة القرآن الكرمي ) حفظًا، واسرتجاًعا، ورر  معاين  
كلمات، وتفاسري(، ويف خدمة السنة النبوية )حتقيًقا، وتصنيًفا، وحفظًا، 

 واسرتجاًعا(.
ت فقهية، كذلك برزت التطبيقات اليت هتدف لبناء نظم معلومات، وقواعد بياان

وألغراض حساب املوا يث، وخدمة علم الفرائض، كما توجد بعض التطبيقات 
التعليمية اليت هتدف لتعليم األطفال كيفية أداء الصالة، وكيفية مما سة بعض الشعائر 
الدينية... إن الدعوة لإلسالم جمال يتعامل فيه الداعية مع قد  كبري من املعلومات 

 من يدعوهم؛ لذا فإن احلاسوب وربكة )اإلنرتنت( ستكون اليت يرغب يف إيصاهلا إىل
وسائل فعالة يف هذا اجملال، ملا هلذه التقنيات من قد ات عالية على حفظ كم هائل من 
املعلومات، وتيسري عمليات اسرتجاعها، والوصل إليها، وقد بينت العديد من 

ات احلاسوب، وربكة الد اسات السابقة أن هناك عناصر عديدة تزيد من فعالية تقني
 .(1))اإلنرتنت( يف جمال الدعوة اإلسالمية(

                                 
 (  املصد  السابق.1)
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ومن خالل ما سبق يتبني أنه: ال بد من مراعاة بعض األمو  يف إنشاء املواقع 
 عرب ربكة املعلومات الدولية، ومن أمهها:

أن يسبق إنشاء املوقع د اسة واقعية، يتم من خالهلا حتديد اهلدف من املوقع،  -1
اجة الناس إليه، وفائدة مثل هذه الد اسة: أن نتفادى التكرا  يف وطبيعته، ومدى ح

املواقع، ونسخها، فإن كثريًا من املواقع تتشابه يف املضمون إىل حد بعيد، وإن اختلفت 
يف الظاهر؛ فنجد أن املوقع يبدأ من حيث بدأ غريه، ويعيد التجا ب، واألخطاء بسبب 

 عدم اطالعه على منجزات اآلخرين.
ف على املوقع جلنة ررعية متخصصة، أو على األقل أحد أن يشر  -2

 العلماء، أو طالب العلم، حىت ال يعرض املوقع ما خيالف ررع هللا تعاىل.
أن يستقل املوقع بذاته قد  اإلمكان، مبعىن أن ال يكون اتبًعا ملوقع آخر  -3

هذه ممن يقدمون خدمة تصميم املواقع جمااًن، وإن مل يكن بد من االستعانة مبثل 
املواقع فليكن املوقع املضيف من املواقع اليت ال تعرض ما خيالف الدين، 
واألخالق، فبعض املواقع املضيفة يعرض الصو  السيئة؛ حيت التنقل بني 
صفحاته، والسبب أن موقعهم مت تصميمه من خالل موقع ال يبايل بعرض مثل هذه 

 األمو .
 منها:التصميم اجليد للموقع ، وهذا يتطلب أمو ًا  -4

حسن اختيا  عنوان املوقع، وهذا يتطلب ثالثة أمو : أوهلا: أن يكون  -أ 
العنوان سهل التذكر، وهذا يستلزم أن ال يكون طويال، والثاين: أن يدل العنوان 

 على حمتوى املوقع، والثالث: أن يكون العنوان جذااًب يلفت انتباه املتصفحني.
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يق للزائر، وهذا ال يتم إال ضرو ة استعمال أساليب اجلذب والتشو  -ب
ابستخدام تقنيات الوسائط املتعددة اليت تعىن بدمج النص، والصوت، والصو ة، 

 والعروض املرئية، والرسوم املتحركة يف بيئة واحدة.
 أن يكون املوقع سهل االستخدام، وحيقق مفهوم الصداقة مع املستخدم. -ج 
لغة املوقع األساسية يف مجيع  االهتمام ابللغة العربية الفصحى، وجعلها -د 

 الصفحات.
 (:E-mailاثنًيا: الربيد اإللكرتوين ) 

إن الربيد اإللكرتوين أفضل بكثري من الربيد العادي، أو حىت الربيد السريع من 
حيث عامل الوقت، وعامل الكلفة، وعلى اإلنسان أن ال يستصغر مثل هذه 

ن قرأها فاحلمد هلل، وإن مل يقرأها الرسائل إمنا هي ضغطة ز  وتصل إىل املدعو، فإ
ال حَتْقَِّرنه مَِّن »فاألجر اثبت إن راء هللا تعاىل، قال عليه الصالة، والسالم: 

ًئا  .(1)«املَْعُروفِّ َرينْ
)وقد عرف الربيد اإللكرتوين قبل )اإلنرتنت( إال أن )اإلنرتنت( زادة رهرة، وأصبح 

األمو  السهلة جًدا، وحترص كثري من حصول أي مستخدم على بريد إلكرتوين جماين من 
(، وغريه من Yahooاملواقع على منح هذا الربيد ألغراض خاصة هبم منها موقع ايهو )

 املواقع.
ومن طرق الدعوة إىل هللا عرب الربيد اإللكرتوين: رراء قوائم بريدية؛ إذ يوجد 

هلا قوائم  رركات يف اإلنرتنت تقدم خدمات بريدية أبسعا  معقولة؛ فهذه الشركات
بريدية تتجاوز أحيااًن عشرون مليون عنوان بريدي، ويتم االتفاق بني هذه الشركات 

( دوال  لتوصيل  سالة لعشرة 2000والداعية على مبلغ معني، وهو تقريًبا ألفا )

                                 
 .2626 قم 4/2026(  واه مسلم / ابب استحباب طالقة الوجه مث اللقاء ، 1)
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ماليني مشرتك يف )اإلنرتنت(، وميكن أن يقوم الداعية إبنشاء قوائم؛، ويستخدمها يف 
رجوع إىل موقع القائمة اليت أنشأها أحد الدعاة جزاه هللا خريًا، املراسلة، وميكن ال

ويبلغ عدد املنتسبني إليها أكثر من عشرة آالف عنواهنا 
(http:www.Egroups.com/groupdateel. 

وقد استخدم بعض الدعاة هذه القوائم؛ فنفع هللا هبا، وجادت ابخلري الكثري،  
 .(2)لف دول العامل(وأسلم على يديه عدد ال أبس به من خمت

ومن هنا يتضح أن: الداعية يستطيع خدمة اإلسالم عن طريق هذه األداة يف 
الدعوة إىل هللا تعاىل، واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، وذلك إب سال  سائل إىل 
مجيع الناس: مسلمهم، وكافرهم، فأما املسلم فقد يكون مقصًرا، أو واقًعا يف 

 به لذلك، وينصح، ويوعظ، ويذكر.معصية، أو بدعة؛ فين

 .(3)() وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني قال هللا تعاىل 

وأما الكافر فبدعوته إىل اإلسالم، وعرضه عليه، وإزاحة الشبهات عنه اليت  
تزعزع ثقته ابإلسالم، وعناوين مثل هؤالء األرخاص ميكن احلصول عليها من طريق 

 عناوين قرائها. الصحف، واجملالت اليت هتتم بنشر

 (:Forumsاثلثًا: املنتدايت )
وتسمى أيًضا ساحات النقاش، ويف املنتدى يتبادل جمموعة من األرخاص 
األفكا ، واملعلومات فيما بينهم يف موضوع ما من خالل سبو ة إلكرتونية كبرية، 

                                 
بدهللا البشر، طرق خلدمة اإلسالم عرب اإلنرتنت: روقي ( الدعوة إىل هللا عرب الشبكة العنكبوتية: خالد بن ع2)

 . (www.saaid.net)عباد، موقع صيد الفوائد على ربكة املعلومات الدولية 
 .55( سو ة الذا ايت اآلية 3)
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حيث يستطيع كل واحد أن يبعث  سالته إىل اآلخرين حول موضوع، مث يردون 
 أ ادوا.عليها إن 

 )ويستطيع الداعية أن خيدم اإلسالم بواسطة املنتدايت من زاويتني:
 األوىل: إنشاء املنتدايت الدعوية املفيدة، وهذا يدخل يف إنشاء املواقع النافعة.

والثانية: املشا كة الفعالة يف مثل هذه املنتدايت، والرفع من مستواها، واال تقاء 
 سالمية، ولذلك يقرت  مراعاة اآلداب التالية:هبا، وتفعيل دو ها يف الدعوة اإل

االررتاك يف املنتدى الذي سيستفيد منه الشخص، أو الذي سيستفيد غريه  -1
 -غالًبا -من خالله، ال املنتدى الذي حيبه، ومييل إليه نفسًيا؛ فإن مثل هذا املنتدى 

 مضيعة للوقت.
 يف اإلضافة، على مشرف املنتدى أن يقوم مبسئوليته الكاملة، وأن يتقي هللا -2

واحلذف ملشا كات األعضاء، وإن كان املشرف من ذوي العلم الشرعي فاألفضل أن 
يطر  هو املوضوع بعد أن خيتا ه، مث يطلب من األعضاء املشا كة، والتعليق، كما تفعله 

 عدد من املنتدايت.
عدم االستعجال يف املشا كة، والرتيث يف ذلك، وال يغرت املسلم بكثرة  -3
كني، ولينظر يف قصده من املشا كة، فإن كان هلل تعاىل فبها، ونعمت، وإال فعدم املشا  

  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  چاملشا كة أوىل وأجدى، قال هللا تعاىل: 
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، وقد حث عليه الصالة، والسالم على ترك اجلدال (1)  چڤ  ڤ    ٹ  ٹٹ
 .(2)«رَاَء َوإِّْن َكاَن حمِّقًّاَأان زعِّيٌم ببَنْيٍت يفِّ  ََبضِّ اجلَنهةِّ لَِّمْن تَنَرَك املِّ »فقال : 
االلتزام أبدب احلوا ، واملناقشة، والتحلي حبسن اخللق، وترك  دود األفعال  -4

 اهلوجاء.
االبتعاد عن املنتدايت املشبوهة، واليت تبث األخالق املنحرفة، والعقائد  -5

اهلدامة، إال ملن يقوى على الدعوة والرد، السيما إن كان املنتدى جيمع 
} َوال جُتَادُِّلوا َأْهَل  :ملسلم والكافر، أو السين واملبتدع. قال هللا بني ا

لهذِّي  ُهْم َوُقوُلوا آَمنها ابِّ ننْ َي َأْحَسُن إِّال الهذِّيَن ظََلُموا مِّ لهيتِّ هِّ اْلكَِّتابِّ إِّال ابِّ
ٌد َوحَنُْن  َنا َوأُْنزَِّل إِّلَْيُكْم َوإِّهَلَُنا َوإِّهَلُُكْم َواحِّ  .(3)َلُه ُمْسلُِّموَن{أُْنزَِّل إِّلَينْ

وقال عبد هللا بن املبا ك كما يف سري أعالم النبالء: )وإايك أن جتلس مع    
 .(1)صاحب بدعة(

وقال عبد الصمد مردويه مسعت الفضيل يقول: )من أحب صاحب بدعة 
أحبط هللا عمله، وأخرج نو  اإلسالم من قلبه ال يرتفع لصاحب بدعة إىل هللا 

 املؤمن جيلو القلب، ونظر الرجل إىل صاحب بدعة يو ث عمل، نظر املؤمن إىل

                                 
 .134( سو ة آل عمران اآلية 1)
، «السنن الكربى»، ابب يف حسن اخللق. والبيهقي يف 4/253، 4800(  واه أبو داود،  قم 2)

، ابب املزا  ال ترد به الشهادة ما مل خيرج يف املزا  إىل عضه النسب أو عضه حبد. والطرباين 10/249
 .878،  قم 1/269 «املعجم األوسط»يف 

 .46( سو ة العنكبوت آية 3)
: عبد بن حممد بن أمحد عثمان الذهيب، حتقيق رعيب األ انءوط وحسني األسد، «سري أعالم النبالء»( 1)

 .8/399هن 1405ؤسسة الرسالة ، م 1ط
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، وإذا كان املنتدى (2)العمى، من جلس مع صاحب بدعة مل يعط احلكمة(
نسائًيا فاألوىل عدم املشا كة فيه من قبل الرجال سًدا للذ يعة، وللشيطان يف 

 مثل هذه األماكن وجود.
لك يف حالة وجود توجيه النصيحة املباررة للمشرفني على املنتدى، وذ -6

خمالفات ررعية، أو احنراف عن املنهج القومي؛ فإن مل يستجيبوا، وتكر ت منهم 
 .(3)مثل هذه األمو  فينظر للمصلحة، واملفسدة من املشا كة، أو عدمها(

وهبذه األداة يتحقق اهلدف من إنشاء املنتدايت؛ وهو الدعوة إىل هللا تعاىل 
ق مع مبادئ الدعوة احلنيفة واألخالق ابلطرق الشرعية الصحيحة اليت تتف

 .اإلسالمية اليت أمران هبا  بنا، ووصاان هبا نبينا 

 وميكن الدعوة من خالل املنتدايت ببعض املشا كات الدعوية ومنها :
)نشر عنوان موقع إسالمي جديد، وما حيتويه من مواد ررعية، وأهم  -1
 ميزاته.

ب يف وقت مناسب،  نشر بعض حمتوايت موقع إسالمي متميز، ومناس -2
 كموقع عن احلج يف أرهر احلج، أو موقع عن الصيام يف رهر الصيام.

 نشر جديد املواقع اإلسالمية مع  وابط متكاملة للمواضيع اجلديدة. -3

 املشا كة الفعالة عن طريق مقال جيد. -4
 تشجيع كاتب متميز مقل. -5

                                 
 .8/435( املصد  السابق 2)
 ( الدعوة إىل هللا عرب الشبكة العنكبوتية : خالد بن عبد هللا البشر.3)

      (http://www.deen.ws/daoh/112.htm ،طرق خلدمة اإلسالم عرب اإلنرتنت . )
 مصد  سابق.
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 مجع  وابط موضوع معني متس احلاجة إليها. -6
 ني وقتها قريًبا: كصيام عارو اء، واألايم البيض.تذكري الناس بعبادة حي -7
 تذكري الناس أبحكام فقهية حيني وقتها: كاحلج، وصيام  مضان. -8

 تنبيه الناس إىل بدعة، أو منكر، أو خطأ يقع فيه بعض الناس. -9
 تنبيه الناس إىل منكر معني، واملساعدة الفعلية يف حماولة إزالته. -10

فيه صاحب مقال، يف حدود آداب اإلسالم يف تنبيه الناس إىل خطأ وقع  -11
 احلوا ، والنصيحة ابليت هي أحسن.

وعظ الناس وتذكريهم ابهلل عز وجل، والتنويع يف كل مرة: ما بني آية،  -12
 وحديث، وموعظة، وقصة، وفالش دعوي.

الداللة على ابب من أبواب اخلري: كمشروع خريي، من مجعية، أو  -13
 مؤسسة خريية.

 لة على حمتاج إىل خدمة عاجلة، كمحتاج إىل فصيلة دم اند ة مثال.الدال -14
 إفادة الناس خبرب جديد، وبشرى للمسلمني. -15
 تفنيد خرب كاذب، أو إراعة ابطلة ابلدليل، والربهان. -16

 التعاون يف جمال الدعوة، ونقاش أفضل الطرق، والوسائل يف ابب معني. -17
ساعدة، ابلداللة على موقع، أو مقال، وحنو جندة الزوا  من حمتاجي امل -18

 ذلك.
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إصال  ذات البني ابحلسىن، بني من حتصل بينهم مشاحنات، أو مناقشات  -19
 .(1)حادة(

وهبذه املشا كات يستطيع من يدخل على املنتدايت اإلسالمية أن يصل إىل 
خلة املوقع املناسب الذي يبحث عنه، ويستفيد منه وبذلك يبتعد عن املواقع امل

اليت تتناىف مع األخالق اإلسالمية، وما أكثرها على ربكة املعلومات 
 )اإلنرتنت(.

  ابًعا: غرف الد درة )البالتوك(:
غرف الد درة: هي الغرف اليت يتم فيها املناقشة واحلوا  من خالل ربكة املعلومات 

 اإلنرتنت.
 وميكن القول أبن اإلجيابيات هلذه الغرف أبرزها ما يلي:

استخدامها كوسيلة من الوسائل الدعوية احلديثة يف إلقاء الد وس، واحملاضرات، ) – 1
 والندوات، والفتاوى.

إيصال العلم الشرعي املستمد من الكتاب والسنة، وفهم السلف إىل داي   - 2
املسلمني املتباعدة، وإىل داي  الكفر اليت يقل فيها العلماء، وطلبة العلم، أو املناطق 

صعب أو ال يسمح بنقل الكتب واملصاد  إليها، ففي هذا تغلب على اليت  مبا ي
تلك الصعوابت، وفيه تيسري التلقي العلمي عوًضا عن حلق العلم املباررة على 
الشيوخ حيث ال ميكنهم ذلك، إضافة إىل فائدته للنساء؛ حيث يصعب على كثري 

 منهن متابعة حلقات العلوم، وحضو هن الد وس.

                                 
نت بني الواقع والطمو : ذايب عبد الكرمي، جملة ( مقال بعنوان الدعوة اإلسالمية ومواقعها على اإلنرت 1)

 .261الفرقان، العدد
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مني بدينهم احلق، وترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة تبصري املسل - 3
املستمدة من الكتاب، والسنة مع التحذير من الفرق املنحرفة ابلرد على ربههم 

 اليت يطرحوهنا خالل هذه الغرف.

تعد هذه الغرف وسيلة من الوسائل احلديثة اهلامة يف بيان حماسن  - 4
 وبلوغ ذلك أقاصي الدنيا وأطرافها. اإلسالم، وعدالته، ونشر ذلك بلغات خمتلفة،

الرد على مطاعن النصا ى، وربههم اليت يعرضها املبشرون يف كتبهم،  - 5
 ويف خالل هذه الغرف.

نقل الد وس العلمية، والدو ات العلمية اليت تقام يف اى مكان ىف العامل،  - 6
 وغريها ملا فيها من فوائد عدة.

ت من النساء يتدا سن فيها كتاب هللا، إمكانية إقامة غرف خاصة لألخوا - 7
وأمو  دينهن، وأمو  النساء من خالل غرف مغلقة ال يدخلها إال من يردن من 

 .(1)النساء، من خالل  قم خاص للغرفة تضعه من تريد الدخول(
 سلبيات هذه الغرف:

ال  يب أن الوسائل احلديثة ال خيلو بعضها من أوجه سلبية، منه ما ميكن التغلب 
ه، ومنه ما ال ميكن، ونعرض أبرز سلبيات غرف املناقشة واحلوا  على ربكة علي

 اإلنرتنت، وكيفية التغلب عليها ما أمكن:

                                 
( استخدام غرف الد درة يف الدعوة إىل هللا عز وجل والبديل املقرت : عاصم بن عبدهللا القريويت، موقع 1)

. الرقابة والبالتوك: عبداللطيف (www.saaid.net)صيد الفوائد على ربكة املعلومات الدولية 
 م.2003ديسمرب  3صحيفة الوطن الكويتية،  الكوا ي،
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)وجود غرف كثرية ضمن غرف الد درة تتناىف مع اآلداب، واألخالق،  – 1
 والقيم اإلسالمية.

لذا ينبغي على املسلم أال يدخل إال يف غرف خمصوصة معلومة الفائدة من 
الل سؤاله من يثق بدينه، وال جيلس يبحث، وينقب فيدخل يف الصاحل، والطاحل خ

 من هذه الغرف.

 إمكانية دخول بعض الناس ممن قد يسيء األدب يف هذه الغرف. - 2
وميكن ملديري الغرف اجليدة أن يضبطوا ذلك إىل حد كبري مبنع من يفعل ذلك 

 من الكتابة، أو إخراجه من الغرفة.
 اايت غري أخالقية عرب غرف الد درة.ظهو  دع - 3

وميكن التغلب على ذلك فيما يتعلق مبديري الغرف، وذلك إبجيادهم الغرف 
عن طريق االستئجا  للغرف من املوقع، وبذلك ال ترد يف غرفهم الدعاايت، 
ولديهم اخليا  يف وضع ما يشاءون ألنفسهم، وأما يف غري غرفهم فاألمر ال يزال 

 إلعالانت.قائًما يف ظهو  ا
وميكن التغلب على ذلك من خالل اررتاك الشخص يف املوقع بعدم إظها  
الدعاايت اخلاصة يف غرف الد درة، وهو اررتاك ذو قيمة قليلة ابسم له، وهبذا ال 

 تظهر له دعاايت إذا دخل هبذا االسم يف مجيع الغرف.
ري وجود التصوير ضمن الغرف من خالل الكامريات، وإن كان هذا غ - 4

منتشر كثريًا إىل اآلن لكن اإلمكانية موجودة، وبدأ ظهو ه، وانتشا ه علًما أبن 
األمر فيه اختيا ي للمستخدم إن راء استقبل الصو ة مع احلديث، وإن راء 

 بدوهنا.
 وميكن ملديري الغرف منع من يستخدم الكامريا إبزالتها(.
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 وخنلص مما سبق إىل تقدمي بعض النصائح والتوجيهات:
ينبغي على املسلم أن حيرص على وقته، وعلى االستفادة منه، وأن ال  - 1

 يضيع وقته عرب ربكة )اإلنرتنت( مبا ال طائل حتته، وال مثرة كبرية منه.
حيرص على الدخول يف الغرف النافعة املشهود هلا بسالمة منهجها،  - 2

 وعدم احنرافها، وحبصول الفائدة منها.
نحرفة ألصحاب الفرق الضالة، إذ حضو  ذلك اجتناب دخول الغرف امل - 3

تكثري لسوادهم، وإقرا  لالستماع لباطلهم، إضافة مع كون البدع والشبهات قد 
تقد  يف نفوس بعض الناس لقلة علمهم، أو ضعفه، فلذا ال ينبغي أن يدخل هذه 
الغرف، ويناقش فيها إال من كان على بصرية أبمو  دينه، وبعقائد الفرق الضالة، 

 أساليبهم.و 
ينبغي على طلبة العلم، والعلماء، واألساتذة، واملربني املشا كة يف هذه  - 4

الغرف من خالل الدخول يف غرف خاصة ينشئوهنا، أو غرف معروفة ابالستقامة 
بدخوهلم أبمساء حقيقية لتعم الفائدة، ولتحصل الثقة واالطمئنان إليهم، وإىل 

 أحاديثهم، وإىل إجاابهتم.
احملاولة يف اختيا  األوقات املناسبة قد  االستطاعة ليعم النفع، ينبغي  -5

 واالستفادة من هذه الد وس، واألنشطة العلمية.
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 ملطلب الثاينا
 اآلاث  السلبية لإلنرتنت

كما أن لكل عمل إجيابيات فإن له سلبيات تضر، وأتخذ على هذا العمل،  
لبيات رديدة اخلطو ة على الدعوة كذلك فإن لشبكة املعلومات الدولية س

اإلسالمية، وعلى اإلسالم، ولو مل يفطن الدعاة والقائمون على أمر الدعوة إىل تلك 
اخلطو ة أثرت أتثريًا سلبًيا على اجملتمعات اإلسالمية، وفيما يلي أقدم بعض تلك 

 السلبيات، وأقرت  العالج هلا حىت تستطيع التصدي هلا ما أمكن.
 م اإلنرتنت يف إاث ة الشبهات حول القرآن الكرمي:استخدا أوال: 

املتابع للمواقع غري اإلسالمية اليت تناولت القرآن الكرمي ابلد اسة، والنقد جيد 
أن الغالبية العظمى منها مواقع تنصريية، واملخطط التنصريي يف العامل له أهداف 

، وهي الوقوف واضحة أعلنها قادة هذا املخطط، وصرحوا هبا يف أكثر من مؤمتر
أمام انتشا  اإلسالم، والقضاء على عقيدته يف نفوس املسلمني، وحتويلهم إىل 
مسوخ آدمية، ال حتمل من اإلسالم إال امسه، واحليلولة دون دخول النصا ى، أو 

يف دين اإلسالم، وكذا دخول األمم األخرى غري النصرانية يف اإلسالم،  –غريهم 
سالمي، حيث إن وحدة املسلمني يف مجيع دول العامل والقضاء على وحدة العامل اإل
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: (1)اإلسالمي كانت و اء انتصا هم على الغرب، ولذلك فقد قال القس )سيمون(
) إن التنصري عامل مهم يف كسر روكة الوحدة اإلسالمية، وجيب أن حنول ابلتنصري 
جما ي التفكري يف هذه الوحدة، حىت تستطيع النصرانية أن تتغلغل بني 

 .(2)ملسلمني(ا
ولذلك كانت املهمة األوىل اليت قامت من أجلها حركة التنصري: القضاء على 
مصد  القوة األساسية اليت يعتمد عليها املسلمون أال وهي العقيدة اإلسالمية، 

 حيث قال: (3)وهذا ما صر  به املنصر )زومير(
املسيح، فلنغرقه )أان ال أهتم ابملسلم كإنسان، إنه ال يستحق ررف االنتساب إىل 

 .(4)ابلشهوات، ولنطلق لغرائزه العنان، حىت يصبح مسًخا ال يصلح لشيء(
ولتحقيق هذه األهداف يلجأ املنصرون إىل كل الوسائل املتاحة لنشر أفكا هم: 
فيبنون املدا س، واملستشفيات، واملالجئ، ويستغلون معاانة الشعوب الفقرية، 

للغذاء، والدواء، والكساء، والتعليم، ويصد ون وأمراضهم، ويقدمون التنصري مثًنا 
الصحف، وينشئون احملطات اإلذاعية، والتلفزيونية، وأخريًا مل يضيعوا فرصة استغالل 

                                 
( القس سيمون هو : قس إجنليزي عني  اعيًا لكنيسة مث  ئيسًا لقساوستها حىت مات . من آاث ه ) ات يخ 1)

 اليهود املعاصرين.
( موقع اإلسالم اليوم، و ابطه:  2)

http://islamtoday.net/islam/articles/sho_articles_content,cfm?id. 
املنصر )زومير( هو  ئيس إ سالية التبشري العربية يف البحرين و ئيس مجعيات التنصري يف الشرق األوسط،  ( 3)

م وقدمت له 1980م دخل البحرين عام 1966كان يتوىل جملة العامل اإلسالمي اإلجنليزية اليت أنشأها 
نصري يف العصر احلديث الكنيسة اإلصالحية األمريكية دعمها الكامل ويعد زومير من أكرب أعمدة الت

 وأسس معهداً ابمسه يف أمريكا ألحباث تنصري املسلمني.
 ( املوقع السابق.4)
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ربكة اإلنرتنت، اليت تعد من أوسع ربكات االتصال انتشا ًا وتداوال بني سكان 
 العامل.

حتاد التنصري م قام األفراد املؤسسون ملا يسمى )اب2000ففي نوفمرب عام 
 يعقد مؤمتره العام، وذلك يف الوالايت املتحدة األمريكية. (1)عرب اإلنرتنت(

)وحضر ذلك املؤمتر ممثلوا اإل ساليات التنصريية، وأصحاب مواقع التنصري 
على اإلنرتنت، وأصحاب الشركات املعاونة يف تقدمي خدمة التنصري عرب اإلنرتنت، 

عات ترتكز كلها حول املعلومات، والتقنيات احلديثة وانقش املؤمتر عدًدا من املوضو 
لإلنرتنت، والتنصري من خالل املتخصصني يف الشبكة، واملالمح األساسية املميزة 
جلمهو  مستخدمي اإلنرتنت، وكيفية تيسري الوصول إليهم وتقدمي اجلديد هلم عرب 

هذا اجملال،  ربكة اإلنرتنت، كما انقش املؤمتر كيفية التواصل مع من يعملون يف
واستعراض أفكا هم اجلديدة اليت ختدم التنصري، وتوصيل تلك األفكا  إىل 

 .(2)اجلمهو (

                                 
، وموله مركز بيلي جرهام 1997( جاء يف موقع )اإلسالم اليوم( أتسس احتاد التنصري عرب اإلنرتنت عام 1)

نظمات املوازية للكنائس، وقد وحضر مؤمتره التأسيسي ممثلون من مثانني إ سالية متثل طليعة الكنائس وامل
تضاعف العدد عامًا بعد عام يف املؤمترات التالية، ويهدف هذا االحتاد توفري منرب موثوق به لتواصل 
اإل ساليات يف جمال التنصري عرب اإلنرتنت، وتوفري برامج تد يبية متخصصة يف التنصري عرب اإلنرتنت، 

مدة على مستوى العامل، تستطيع توفري الربامج الالزمة وتكوين ربكة من املنظمات واإل ساليات املعت
للتلمذة واالتصاالت الشخصية ابلذين تصلهم الدعوة التنصريية عرب اإلنرتنت كما يهدف إىل توفري منرب 
جذاب وفعال ومالئم للباحثني عن )احلقيقة( واألساسيات الروحية والباحثني عن إجاابت ثقافية مالئمة 

املسيح. وبيلي جراهام هو املستشا  الديين لرؤساء الوالايت املتحدة األمريكية  ألسئلتهم حول بشا ة
 واملسئول عن مبا كة الرؤساء بعد انتخاهبم.

( موقع اإلسالم اليوم 2)
http://islamtoday.net/islam/articles/sho_articles_content,cfm?i
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إن اإل ساليات التبشريية تعمل جاهدة على استغالل التقدم ويتضح مما سبق: 
العلمي اهلائل يف وسائل االتصال احلديثة، وحتاول بكل طريقة من خالل تلك الوسائل 

اإلسالمية، ووضع العقبات أمام الدعاة حىت ال يصل صوهتم إىل  القضاء على الدعوة
 بقاع العامل املختلفة.

ومن هنا أصبح واجًبا على علماء املسلمني عامة، وعلى الدعاة خاصة توحيد  
كلمتهم، وصفهم للوقوف يف وجه تلك االفرتاءات املوجهة حنو اإلسالم، والرد عليها، 

 أصبحت متاحة اآلن للجميع، وذلك عن طريق:وتفنيدها بنفس تلك الوسيلة اليت 
إنشاء املواقع اإلسالمية القوية اهلادفة خلدمة الدعوة اإلسالمية، وأن يقوم  (1

على تلك املواقع العلماء املخلصني املدافعني عن الدعوة ابلطريقة الصحيحة 
 السليمة اليت تقنع اآلخرين، وترد كيد الكائدين، وأن تكون املواقع بلغات متعددة

 ختاطب اجلميع.

توحيد الصف اإلسالمي دون النظر إىل املذاهب، والفرق املتعددة،  (2
}وََكَذلَِّك  وإمنا تتوحد الكلمة حتت رعا  الوسطية ألمة اإلسالم 

َجَعْلَناُكْم ُأمهًة َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُرَهَداَء َعَلى النهاسِّ َوَيُكوَن الرهُسوُل 
يًدا َوَما َجَعلْ  َها إِّال لِّنَنْعَلَم َمْن َعَلْيُكْم َرهِّ َلَة الهيتِّ ُكْنَت َعَلينْ َنا اْلقِّبنْ

َقلُِّب َعَلى َعقِّبَنْيهِّ َوإِّْن َكاَنْت َلَكبِّريًَة إِّال َعَلى  يَنتهبُِّع الرهُسوَل ممِّهْن يَنننْ
لنهاسِّ َلَرءُ  يَع إِّميَاَنُكْم إِّنه اَّللهَ ابِّ ُ لُِّيضِّ ُ َوَما َكاَن اَّلله وٌف الهذِّيَن َهَدى اَّلله

يٌم {  ، ونبذ اخلالفات بني تلك املذاهب وهذه الفرق.(1) َحِّ

                                                                             
d ه للتنصري.، التبشري واالستعما  د/ مصطفى . مقال لألستاذ أمحد أبو زيد بعنوان اإلنرتنت يتسخدمون

 .طبعة املكتبة العصرية 112-58خالدي    ود/ عمرو فروخ ص 
 .143( سو ة البقرة اآلية: 1)
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إقامة اجلمعيات اإلسالمية اخلريية، وإنشاء فروع هلا داخل البالد العربية  (3
واإلسالمية، ويكون هدف تلك اجلمعيات نشر صحيح الدين، ومبادئه احلنيفة عن 

لك اجلمعيات على طريق ربكة املعلومات الدولية اإلنرتنت، واإلنفاق من خالل ت
املواقع اإلسالمية املقامة هلدف خدمة الدعوة، وحماولة مراجعة ما ينشر ويقدم عرب 

 تلك املواقع من خالل علماء األمة املتخصصني يف هذا األمر.

أن تقوم املواقع اإلسالمية على الشبكة الدولية للمعلومات )اإلنرتنت(  (4
دف احلقيقي هلذه اإل ساليات أمام بكشف زيف اإل ساليات التبشريية، وإظها  اهل

العامل أمجع حىت ال ينخدع الناس بتلك اإل ساليات، وما تقدمه من معوانت )طعام 
كساء( ظاهرها الرمحة ابلناس واملساعدة، وابطنها حيمل الوجه احلقيقي،   –دواء  –

 وهو التنصري.
ناس ويتضح من ذلك: أنه على علماء األمة، واجب عظيم يف كشف احلقائق لل

 مجيًعا (.
 ضعف مستوى املواقع اإلسالمية: اثنيا:

جد اليوم على ربكة املعلومات )اإلنرتنت( أكثر من ألف موقع إسالمي، يو 
أن معظمها ضعيف املستوى،  يتضحنظر إىل تلك املواقع ابلوالعدد يف تزايد، ولكن 

يع أ جاء وال يتناسب مع ما حتتاج إليه الدعوة اإلسالمية من جهود حىت تصل إىل مج
 العامل، وترتكز نقاط الضعف لتلك املواقع فيما يلي:

حمدودية اللغات املستخدمة يف الدعوة إىل هللا من خالل تلك املواقع؛ فإن  (1
أكثر املواقع اإلسالمية ال تعمل إال بلغة واحدة، وغالًبا ما تكون اللغة العربية، فال 

م الكثري من وصول الدعوة إليهم، يفهم احلديث ابللغة العربية إال من يعرفها؛ فيحر 
 وهذا ال يتناسب ابملقا نة ابملواقع اليت هتاجم اإلسالم؛ فإهنا تبث أبكثر من لغة.
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) فال يكفي االقتصا  على اللغات املستخدمة عند املسلمني كالعربية، والفا سية،  
إلجنليزية اليت واأل دية، بل جيب أن يضاف إليها اللغات العاملية الكربى، وال سيما اللغة ا

 . (2)هي أكرب اللغات استخداًما يف ربكة اإلنرتنت، ويف العامل(

وهذا يظهر أن واقع الدعوة اإلسالمية حيتاج إىل الكثري من االهتمام من جانب 
القائمني على تلك املواقع اإلسالمية، وزايدة عدد اللغات املستخدمة يف نشر 

تلك املفاهيم واملعاين، حىت تصل تلك  الدعوة، والعمل على حتري الدقة يف ترمجة
املعاين وهذه املفاهيم إىل املتصفح ملواقع اإلنرتنت ابللغة اليت يفهمها؛ فيجد فيها 
ضالته اليت ينشدها، ومن املواقع اليت اهتمت هبذا األمر موقع ) إذاعة اإلسالم( 

 يبث بسبع لغات.
لق عليها )إسالمية( وهي املذهبية املُضلِّلة: هناك الكثري من املواقع اليت يط (2

مواقع مشبوهة، ومعادية للدين اإلسالمي احلنيف، ومنافية لوسطية الدعوة 
 اإلسالمية، ألهنا ختضع وتتبع مذاهب ضالة، أو عقائد منحرفة ابطلة.

)فتستغل االسم الذي تطلقه على املوقع، وتدس مسها، وتعمل على تشويه 
بت الدين، والطعن فيه بوسائل صو ة اإلسالم، وتقوم ابلتشكيك يف بعض ثوا

خمتلفة، وطرائق متنوعة، كما أن هناك مواقع أنشأهتا جهات غري مسلمة، وهتدف 
إىل حما بة اإلسالم، وتقف خلفها منظمات يهودية ملحدة، أو نصرانية تبشريية، 
وهذه املواقع متتلك إمكاانت كبرية، وجتيد فن الدعاية ملواقعها، وتعرف طرق 

 يف يسر، وسهولة، ومن هذه املواقع على سبيل املثال موقع:اجلذب للمتصفح 
) أ ( منكري السنة و ابطه 

http://members.aol.lon/SHarifKHAN/Islam.htm . 
                                 

 . http:// www.WATANI.com( موقع وطين  2)
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 (http:// www.alislam.org  )ب( موقع األمحدية و ابطه:
واجب الوقوف يف وجه تلك وهذا يفرض على الدعاة املخلصني إىل هللا 

الفئات الضالة، واملذاهب املفسدة ، والعمل على كشف هذا الزيف، وتلك 
األهواء املضللة، ونشر ذلك عرب املواقع اإلسالمية احلقيقية، كما يظهر ذلك 
احلاجة املاسة إىل اهتمام احلكومات اإلسالمية، واجلهات اإلسالمية املختصة 

دو  فاعل يف هذه القضية ألن هللا يزع ابلسلطان ما مل ابلدعوة، والدعاة ابلقيام ب
يزع ابلقرآن، وعليها إعداد الدعاة املتخصصني، ومتكينهم من اإلرراف على تلك 

 املواقع اإلسالمية.

إن كثريًا من املواقع ف( ضعف املادة العلمية على املواقع اإلسالمية، 3
ية عرب املواقع على الشبكة، اإلسالمية تستخدم طرق بدائية يف عرض املادة العلم

ومل تطو  اخلطاب الدعوي مبا يناسب الوسيلة اجلديدة، ويراعي خصوصياهتا، 
ويعمل على االستفادة من إمكاانهتا فال يصح أن تكتفي تلك املواقع بوضع نسخة  
كاملة من كتاب تفسري، أو حديث دون القيام بتوجيه املتصفح للموقع إىل ما يف 

 ل، وعرب تؤكد صدق الدعوة اإلسالمية.تلك الكتب من دالئ

كما أن بعض املواقع ختاطب مجهو ها من املسلمني فحسب، وتنسى أن مواقع 
اإلنرتنت مفتوحة للجميع، وليست نشرة خاصة جبمهو  معني، أو كتاب حمدود 
التوزيع، أو جملة توزع على املشرتكني فحسب، وبذلك ال تعرض الدعوة ابلصو ة 

 ب اجملتمع، والعامل أمجع.الصحيحة اليت ختاط
كما أنه ال حتسن بعض املواقع اإلسالمية طريقة العرض من حيث استغالل  
كافة اإلمكاانت املتاحة يف اإلنرتنت من صو ة، وصوت، وخرائط، وصو  متحركة، 

http://www.alislam.org/
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ووصالت إىل املواقع األخرى، وكأن غرضها يقتصر على نصوص جامدة ال تتغري، 
 ايل.وال تتقدم لتواكب العصر احل

وهذا يقتضي أن توفر املواقع اإلسالمية الكواد  الدعوية املتخصصة، أو اليت 
تقوم إبعداد املادة العلمية الشرعية، ومراجعتها املراجعة الدقيقة مبا يتناسب مع 
تعاليم الدين احلنيف قبل نشرها عرب املواقع كما تعطي اإلرراف على هذه املواقع 

هم يف جتديد ما يعرض عرب تلك املواقع مبا ينتفع به للدعاة املخلصني ليقوموا بدو  
الناس، ويصل به هؤالء الدعاة إىل اهلدف األمسى، وهو نشر الدعوة دون انتظا  
لنفع رخصي، أو مادي، وتكون تلك املادة مد وسة بطريقة علمية تناسب من 
يوجه إليهم اخلطاب، وخاصة إذا كانوا غري مسلمني حىت تتحقق األهداف 

ومة، والغاايت املنشودة من إنشاء تلك املواقع اإلسالمية، مع زايدة الفاعلية، املرس
والسهولة يف التنقل بني صفحات تلك املواقع ليأخذ املتصفح ما حيتاج إليه من 
معلومات بيسر، وسهولة دون عناء، أو مشقة، كما جيب على القائمني على أمر 

نساء(،  –أطفال  –شبكة ) جال تلك املواقع مراعاة مجيع فئات املتصفحني لل
وتقدمي املادة العلمية مبا يتوافق مع اجلميع دون التفرقة بني سن وسن، أو ذكر 

 وأنثى، كما هو موجود يف بعض املواقع.
 عدم االهتمام بقضااي األمة: اثلثًا:

من أرد السلبيات خطًرا على الدعوة اإلسالمية هو االهتمام ابلدعوة 
يف القنوات الفضائية االختالف بني املذاهب،  ظهرا للمذاهب الفكرية، وكم

تلك  تظهروإنشاء كل مذهب لقناة تدعو إىل أفكا ، ومبادئ تلك املذاهب 
العصبية، وذلك التجاذب التنظيمي، واحلركي على مواقع ربكة املعلومات الدولية 

رى )اإلنرتنت(، ويظهر بشدة اتساع الفجوات بني املذاهب اإلسالمية املختلفة فن
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السباب، والشتائم، وصيحات التخوين، والتشكيك، وبدال من اعتماد املنهج 
اإلسالمي القومي يف تصحيح أخطاء الدعاة والعلماء، وتقدمي النصح برفق، ويف 

بعض العلماء يضع على مواقعه الشخصية بعض التسجيالت  فانالسر ال العلن، 
م، وإىل علماء اإلسالم، ويقدم اليت يهاجم فيها علماء آخرين؛ مما يسيء إىل اإلسال

صو ة سيئة عن اإلسالم واملسلمني، وبدال من االهتمام ابلقضااي اليت هتم األمة 
اهتمت بعض املواقع ابلدعوة إىل أفكا ، ومبادئ بعيدة كل البعد عن الدعوة، 
ومبادئها، ومع جنا  اإلنرتنت كوسيلة من وسائل اإلعالم اإلسالمي يف نشر جزء 

اإلسالمية، وجذب عدد كبري من الشباب إال أهنا فشلت يف أن جتذب  من الثقافة
معظم الشباب إليها، يف الوقت الذي جنحت فيه املواقع، والتيا ات اليت تدمر 
الشباب، وتدمر عقوهلم، وتدمر حضا ة األمة، وثقافتها يف اجتذاب هؤالء 

نت ليس الشباب؛ فقد ابتعد معظم الشباب عن كل ما هو إسالمي على اإلنرت 
بسبب اخلوف من احلكومات، وغريها بل بسبب هذا التناحر بني العلماء، والدعاة 
على اإلنرتنت، إال ما ند  من بعض املواقع اليت أسست على املنهج اإلسالمي، 

 –وجعلت من نشر الدعوة اإلسالمية أمسى هلا ، مثال )موقع إسالم أون الين 
موقع إذاعة اإلسالم (، وغريها من  –موقع املنرب  –موقع الشبكة اإلسالمية 

 املواقع.

هذه بعض سلبيات ربكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( على الدعوة اإلسالمية 
 خاصة، وهناك سلبيات عامة هلذه الشبكة منها:

اليت تكثر وتتكاثر يف اإلنرتنت، واليت يتم نشرها وبثها،  ألألخالقيةاملواقع  (1
ة الجتذاب األطفال، واملراهقني إىل سلوكيات ودسها أبساليب عديدة يف حماول

منحرفة، وغوايتهم حيث يتم التحرش هبم، وإغوائهم من خالل غرف الد درة، 
 والربيد اإللكرتوين.
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االنغماس يف استخدام برامج االخرتاق، والتسلل إلزعاج اآلخرين، وإ سال  (2
 الفريوسات التخريبية.

واألمراض النفسية اليت تنجم اإلدمان الكامل الستخدام ربكة اإلنرتنت،  (3
 عن سوء استخدام اإلنرتنت: مثل االكتئاب، والعزلة.

احلياة يف اخليال، وقصص احلب الومهية، والصداقة اخليالية مع رخصيات  (4
جمهولة، ومهية أغلبها تتخفى أبقنعة، وأمساء مستعا ة، وما يرتتب على مثل هذه 

 القصص من عواقب وخيمة.
شركات، ونشر اإلراعات املغرضة عرب نشرها التشهري ابألفراد، وال (5

 ابملواقع، أو من خالل غرف الد درة، أو الربيد اإللكرتوين.
عدم الرقابة على ما ينشر عرب مواقع اإلنرتنت، وغالًبا ما تكون أمو   (6

 .(1) مغلوطة، وأفكا  مشورة اهلدف منها التشكيك، واهلدم

  هام وكبري بصفتها أهم ومن خالل ما سبق يتبني: أن لشبكة اإلنرتنت دو 
الوسائل اإلعالمية اليت ال ميكن أبي حال من األحوال االستغناء عنها؛ فقد 
أصبحت وسيلة مهمة للتبادل الثقايف، واحلضا ي، والفكري، واملعلومايت يف هذا 
العصر، بل وأصبحت األمية يف هذا العصر هي أمية احلاسب، واإلنرتنت، ال أمية 

قد جعلت املسافات بني الدول والقا ات واألرخاص صغرية القراءة والكتابة، و 
جًدا، فقد حولت العامل إىل غرفة صغرية، ومهما كان هلا من آاث  سلبية فإهنا ال 
تقا ن بفوائد تلك الشبكة، بل ميكن التغلب على هذه السلبيات لو أدى العامل 

                                 
 -  http"//www.denana.com  –وطين  –( لالستزادة ينظر مواقع اإلسالم اليوم 1)

http"//www.php4syria.com . موقع هندسة الكمبيوتر 
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لدعوة إبنشاء اإلسالمي دو ه املنوط به؛ فقامت احلكومات واملؤسسات املنوطة اب
 املواقع اإلسالمية اهلادفة، وقدمت هلا الدعم الكامل.

ولو قام الدعاة، والعلماء املخلصني ابنتقاء املادة العلمية السليمة اليت تتفق  
مع أخالق ومبادئ، وعقائد الشريعة اإلسالمية احلقيقية، وقدموا عرض الدعوة 

 عالية لشبكة اإلنرتنت.ابلطرق العلمية املد وسة اليت تناسب التقنية ال

ولو قام املسلمون بتصفح املواقع اهلادفة اليت تتفق مع األخالق اإلسالمية  
، و ىب عليها صحابته  ضوان هللا عليهم. لو اليت أمر هللا هبا، وأمر هبا الرسول 

 فعلنا ذلك لتغري احلال.

 وخالصة هذا املبحث: 
ابية لشبكة املعلومات الدولية تناول هذا املبحث ابلد اسة أهم اجلوانب اإلجي

االنرتنت وأثر هذه اإلجيابيات يف نشر الدعوة اإلسالمية، وتبني من خالل عرض 
أهم اإلجيابيات أن لالنرتنت مزااي عديدة وخصائص كثرية تفيد مجيعها يف نشر 
الدعوة اإلسالمية، كما اتضح من خالل هذا املبحث تعدد الطرق اليت ميكن 

 نشر الدعوة اإلسالمية وحتقيق عامليتها يف رىت بقاع األ ض. للداعية من خالهلا

وكما أن لكل وسيلة من الوسائل احلديثة اليت نتجت عن التقدم العلمي 
جوانب إجيابية فإن هلا جوانب سلبية، وهذا ما اتضح من خالل د اسة هذا 

واليت املبحث الذي تناول سلبيات ربكة املعلومات الدولية االنرتنت على الدعوة، 
متثلت يف استخدام ربكة االنرتنت يف إاث ة الشبهات حول القرآن الكرمي، وكذلك 
ضعف مستوى املواقع اإلسالمية املوجودة على ربكة املعلومات االنرتنت، وكان 
من أبرز تلك السلبيات اليت تناوهلا املبحث ابلد اسة: إمهال قضااي األمة على تلك 

 املواقع.
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 خلامتةا
ذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على من أ سله  به احلمد هلل ال

 وبعد؛  محة للعاملني، سيدان حممد 

دعاة من أهم األمو  اليت ينبغي أن ينتبه إليه ال الشبكة العنكبوتيةفإن استخدام  
وهذا  الدعوة اإلسالمية وحتقيق عامليتها،يف العصر احلاضر لنشر  إىل هللا تعاىل

 .(اإلسالميةخدمة الدعوة  يفالعنكبوتية ) االنرتنت( ودو ها   الشبكةالبحث )
الدعوة وسائل التقنية احلديثة وأثرها يف خدمة  وسيلة من أهميلقي الضوء على 

احلديثة من أمهية وجاذبية،  ةلييف العصر احلاضر، نظًرا ملا هلذه الوس إىل هللا تعاىل
من أقوى وأسرع الوسائل يف  ةليوانتشا ًا سريعا بني املاليني؛ إذ إن هذه الوس

لو أحسن   ةلياالنتشا ، وأكثرها استعماال يف رىت بقاع األ ض، وهذه الوس
، وقد الدعوة اإلسالمية وحتقيق عامليتهاالعلماء استخدامها لكانت كفيلة بنشر 

دعوة إىل يف خدمة ال ةليحاولت يف هذا البحث إلقاء الضوء على أمهية هذه الوس
من خدمات هتدف إىل نشر  علماءأن تقدمه لل ةليا تستطيع تلك الوس، ومهللا تعاىل

 . لدعوةا
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 :نتائج البحث
 النتائج  اليت توصلت إليها من خالل هذه الد اسة تتمثل فيما يلي:

اهتمام اإلسالم ابلعلم ال يعادله اهتمام أي دين من األداين؛ وذلك من   (1)
 .أول حلظة نزل هبا الوحي  إىل  سول هللا 

إن اإلسالم ال يرفض التقدم العلمي مهما كان مصد ه، ولكن بشرط أن  (2)
 يكون هدفه نشر اإلسالم وخدمة الكتاب والسنة.

إن عملية االتصال ابآلخرين سنة من السنن الكونية اليت ال غىن عنها   (3)
ال خيافون  علماءألي كائن ، خاصة اإلنسان صاحب القيم واملبادئ، وأن ال

احلديثة ألهنم أهل الستخدامها وتسخريها يف خدمة من وسائل االتصال 
 واملدافعة عنها. الدعوة اإلسالميةهدفهم النبيل، وهو نشر 

فقد استخدم مجيع الوسائل  استخدام وسائل التقنية اقتداٌء برسول هللا  (4)
 اليت أتيحت له يف عصره لنشر الدعوة اإلسالم.
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 التوصيات واملقرتحات
الشبكة العنكبوتية وأثرها يف خدمة الدعوة مهية من خالل الد اسة أل

واملنظمات اإلسالمية الكثري  ءالمفإين أ ى أنه مازال ينقص الع اإلسالمية
ليستطيعوا نشر الدعوة وحتقيق عامليتها، عالوة على التصدي للهجوم 

؛ ولذا توصلت إىل بعض املقرتحات على الكتاب والسنةالشرس 
 والتوصيات، وهي كما يلي:

لرتابط واالحتاد بني املنظمات اإلسالمية، ونزع اخلالفات للوصول إىل عرض ا  (1)
 نشرها.الدعوة صحيح 

إنشاء مواقع إسالمية تكون اتبعة للمنظمات اإلسالمية املتخصصة يف نشر  (2)
، وعرضها عرب ربكة املعلومات الدولية لدعوة اإلسالمية بوسطيتها ا

  .)اإلنرتنت(

الدعوة إىل هللا نية احلديثة وتسخريها خلدمة االستثما  اجليد لوسائل التق (3)
 .تعاىل 

وختاًما أتوجه إىل املوىل عز وجل أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي، 
وأن ينفع به كاتبه وقا ئه، وأن يكون يف ميزان أعمالنا؛ فله األمر من قبل ومن بعد، 

 تسليًما كثريًا. وصالة وسالًما على سيدان  سول هللا 
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 املصاد  واملراجع                                             
االجتماع التأسيسي األول للهيئة العاملية للتعريف ابإلسالم عرب اإلنرتنت،و عقد  -

  .م1998ابلدوحة / قطر عام 
جملة الوعي اإلسالمي  -استخدام اإلنرتنت يف الدعوة اإلسالمية خالد الرارد  -

 م  وزا ة األوقاف الكويتية2004لسنة  459عدد  -
استخدام البالتوك يف الدعوة إىل هللا عز وجل والبديل املقرت  : د. عاصم بن  -

 عبد هللا القريوين موقع صيد الفوائد على ربكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(.
 أطلس إنرتنت عبد احلميد بسيوين دا  ابن سينا للنشر والتوزيع -
ترمجة مركز التعريب والرتمجة يف الدا   -كريستيان كرومليش ألف ابء اإلنرتنت   -

 .العربية للعلوم
 اإلنرتنت للمستخدم العريب د. عبد القاد  الفتو  ط. مكتبة العبيكان. -
اإلنرتنت وتطبيقاهتا الدعوية  إعداد عبد هللا  دمان موقع طريق اإلسالم  -

www.islamway.com   
يف الدعوة اإلسالمية د/ بن عيسى بن طاهر حبث تعريب املعلوماتية وأمهيته  -

منشو  يف جملة ندوة ) مقتضيات الدعوة يف ضوء املعطيات املعاصرة( جامعة 
 م .2001الشا قة أبريل 

 التبشري واالستعما  د/ مصطفى خالدي  د/ عمرو فروخ ط املكتبة العصرية. -
 هللا البشر.الدعوة إىل هللا عرب الشبكة العنكبوتية : خالد بن عبد  -
سري أعالم النبالء عبد بن حممد بن أمحد عثمان الذهيب، حتقيق رعيب  -

 .8/399هن 1405، مؤسسة الرسالة  1األ انءوط وحسني األسد، ط
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جملة منا  اإلسالم، تصد  عن وزا ة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف، يف  -
هن سبتمرب 1419مجادى األوىل  5دولة اإلما ات العربية املتحدة ، ع/

 م من مقال لألستاذ/ حممد خملص حسن.1998
 موقع اإلسالم اليوم، و ابطه:   -

http://islamtoday.net/islam/articles/sho_articles_c
ontent,cfm?id 

 القاهرة، -مسند االمام امحد ط. مؤسسة قرطبة  -
 م.25/9/9819ملحق جريدة األهرام املصرية  عدد اجلمعة  -
 http://www.ozkorallah.netهللا على ربكة اإلنرتنت موقع اذكر -
 . http://www.islamwed.netموقع الشبكة اإلسالمية  -
 . http://saoodboosy.jeeran.comموقع الشريعة واحلياة  -
 . http:// www.WATANI.comموقع وطين   -
  بية .دا  النهضة العر  -وسائل اإلعالم النشأة والتطو  د. سوزان القليين  -
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