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  الجامعة اإلسالمية-كلية أصول الدين

أعمالنا، مـن    سيئات ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن          ، الحمد هللا، نحمده   إن 

 إال اهللا، وأشهد أن محمداً عبـده  إلهأشهد أن ال و. ومن يضلل فال هادي له له، يهده اهللا فال مضّل

 .ورسوله

 :أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى بيان الوسائل الحديثة في الدعوة اإلسـالمية، وضـرورة االسـتفادة مـن                 

 المعلومات واالتصاالت، مكتشفات العلم المعاصر، وخاصة ما شهده هذا القرن مما يعرف بثورة            

 في كافة أنحاء المعمورة، سـواء مـن          الناس ل إلى ماليين  وصالو لم من المس الداعية   التي تمكن 

 .المسلمين أم من غيرهم

 :منهج البحث

اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك بجمع المعلومات من مصادرها، ومحاولة تحليلها            

ـ :  مقدمـة، وثمانيـة مطالـب       فـي  بحـث  ال هذا جعلت   وقد. للوصول إلى النتائج المرجوة    ي فف

بينت فيها أهمية الدعوة إلى اهللا عز وجل، وأن الداعية المسلم عليه أن يتبع كـل وسـيلة                  :المقدمة

ممكنة تساعده في القيام بواجب الدعوة، فيستفيد من كل أنواع الوسائل الحديثة، التي ظهرت فـي                

ي يمكن  وفي المطالب الثمانية ذكرت الوسائل المعاصرة الت      . عصر ثورة المعلومات واالتصاالت   

 ..تسخيرها في الدعوة إلى اهللا تعالى

 :المقدمة

ومن َأحسن قَوالً ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِمَل صـاِلحاً وقَـاَل ِإنَِّنـي ِمـن                :(وتعالى تبارك    اهللا يقول

ِلِمينسإن االستجابة،  النتيجة فكيف إذا حصلتأن ينتظر فهذا ثناء لمن دعا دون  .33:فصلت )الْم

يهدي اهللا بك رجالً واحداً  ألن":األجر حينئذ أعظم وأجزل كما أخبر عليه الصالة والسالم في قوله

ي هداية الواحد فكيف بهداية الجمع من النـاس ؟          وهذا ف  )1".(خير لك من أن يكون لك حمر النعم       

من دعـا  ":هبقولإلى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  األجر حينئذ يزداد ويتضاعف كما أرشد

   )2".(األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً إلى هدى فإن له من
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لمنهج الدعوة  اإلسالم لم يجعل وسائل الدعوة أمراً محدداً ال يمكن تجاوزه، بل جاء باإلطار العامو

الْموِعظَِة الْحسنَِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي    ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة و     (:سبحانه وتعالى اهللا  ل  وقيووسائلها  

            تَِدينهِبالْم لَمَأع وهِبيِلِه وس نلَّ عض نِبم لَمَأع وه كبر ِإن نسَأح فالمطلوب في   125:النحل) ِهي ،

ـ م الوسيلة المناسبة، ومن المعلوم أن  في استخدا الدعوة هو الحكمة، ومنها الحكمة       زمن يتغيـر،   ال

المثال كانت الكتب قديماً تنسخ باليد على الجلود أو أوراق الشـجر،             والوسائل تتنوع، فعلى سبيل   

 منها كثيـر    وزع إال نسخ قليلة، أصبحت بعد ذلك تطبع بالمطابع على الورق، وي           ها من يظهروال  

  الكترونيـة تب تطور األمر إلى أن ظهرت الكلمستفيدين، ثممن ا ذي يصل لعشرات اآلالفل جداً

 .على األقراص المدمجة

ونحن أمة أصحاب دين عالمي، فلسنا أصحاب دين قومي أو محلي، فرسالة للعـالم أجمـع قـال             

وما َأرسلْنَاك ِإلَّا كَافَّةً ِللنَّـاِس      :(وقال تعالى  ،107: األنبياء )وما َأرسلْنَاك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمين    :(تعالى

 ِشيراً وب     ونلَمعالنَّاِس ال ي َأكْثَر لَِكن28:سـبأ )نَِذيراً و. متجـددة،  الـدعوة     وأسـاليب   وسـائل   إن 

 الوسائل تأخـذ حكـم       أن مع مالحظة  الجمود،والمؤمن مطالب باإلبداع في وسائل الدعوة وعدم        

اإلسالم فأصبح من واجب دعاة     . الوسيلة وشرعنا يرفض مبدأ الغاية تبرر       اهللا،الغايات في شرع    

 يستفيدوا بكل أنواع الوسائل الحديثة، التي ظهرت فـي عصـر ثـورة المعلومـات                نوعلمائه أ 

واالتصاالت، يستفيدون من هذه الوسائل إليصال دعوة اهللا تعالى إلى كل الناس، وبكل اللغات إن               

   .أمكن ذلك

 وهو يستفيد من    ا،استعملهح ال يترك وسيلة لعرض دعوته وكسب األنصار لها إال           والداعية الناج 

عبـر  ما أتيح له من وسائل حديثة، ومن مستجدات العصر في الدعوة إلي اهللا؛ فهـو يـدعو    كل

وسـائل   وكل ما يسـتجد مـن  )اإلنترنت( وعن طريق شبكة المعلومات الدولية،ت الفضائيةالقنوا

لـدعوة  ثوابـت ا  وتقنيات حديثة، وال يحصر نفسه في دائرة ضيقة من الوسائل، مع الحفاظ على

يتناسب مع الزمـان والمكـان    وأصولها، والداعية الناجح يأخذ بالتنوع في وسائله الدعوية، وبما

  )3".(قدر عقولهم ُأمرنا أن نخاطب الناس على:"واألشخاص واألحوال، وشعاره

 هذه الوسائل الحديثة، والتي     بفضل  الناس أن يصل إلى ماليين   المسلم  اليوم بإمكان الداعية     أصبحو

مـع أن  ولكن لمصالح أخرى حسب نوايا مصـنعيها، و  ت واخترعت ليس من أجل الدعوة،ظهر

  إذن الجدير بالدعاة ف.  والتشكيك في اإلسالم شريعة وعقيدة      أصالً لمعارضة الدعوة   استخدمبعضها  

 يستفيدون منهـا    باطلن، فأهل ال  ذي حدي  ا سالح التي أصبحت أال يقفوا جامدين إزاء هذه الوسائل،       

 الوسـائل    ويسـتفيدوا  ينتفعوا  على الدعاة أن   ه يجب  في نشر باطلهم، لذا فإنّ      يستطيعون أقصى ما 
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الوسـائل  يمكن القول بأن     و .مبين العال  هي وسيلة االتصال     عصرالتي أصبحت في هذا ال    حديثة  ال

 .وربما من الصعب حصرها ،الدعوية الحديثة كثيرة جداً

 :   وسائل اإلعالم المعاصرة:المطلب األول

 شك أن اإلعالم في الوقت الحاضر له أهمية متميزة وهو سالح ذو حـدين وغيـر المسـلمين                   ال

استفاد منه واستخدمه في نشر قيمه ومبادئه مما كان له أثر في األمة اإلسالمية جماعات وأفـراد                 

وأسر، ولدى المسلمين تقصير بين في االستفادة من وسائل اإلعالم وبخاصة في مجال الدعوة إلى               

 :ومنها. اهللا

 :القنوات الفضائية اإلسالمية

إن إنشاء قنوات فضائية دعوية إسالمية أصبح اليوم من الواجبات، فإن الدعوة إلـى اهللا واجبـة،                 

وهناك من الناس من ال تصل إليهم الدعوة إال بواسطة مثل هذه الوسيلة، وما لم يتم به الواجـب                   

 نفي الدعوة نقص حظنا من الدعوة، وفات كثير م        ومن وسائل الدعوة ما لم نستعملها       . فهو واجب 

الناس أن يعرفوا شيئاً عن اإلسالم، وبقوا على جهلهم، أو يغزوهم المضـللون بهـذه الوسـائل،                 

فيصلون إليهم بإذاعاتهم وتلفزيونهم وشبكاتهم وقنواتهم الفضائية، فيصل إليهم الشـر، وال يصـل              

 . إليهم الخير

 : المعاصرةوسائل االتصال : الثانيالمطلب

 :وما يلحق بها، ومنها):اإلنترنت(شبكة المعلومات الدولية

المدعو يستفيد مما فيـه     كذلك   لبث الدعوة، و    شبكة المعلومات الدولية    يستفيد من   أن لداعيةيمكن ل 

العلوم الشرعية، ففيه الكثير من الكتـب الشـرعية، والمـواعظ والخطـب والمحاضـرات               من  

والـدعوة فيـه    .الحذر مما فيه من الخبثضرورة مج النافعة، مع ذلك من البرا وغيروالدروس، 

األجانب  غير المسلمين منولدعوة المسلمين   لغاتوبعدة ، والصورة مباشرةتكون أيضا بالصوت

 .في شتى بقاع األرض

الحصول على برامج عديدة في العلوم المختلفة في التفسـير والحـديث،            ) اإلنترنت(ومن فوائد   "

قهية، واللغة، إضافة إلى تحميل الكتب والمصنفات العديدة بلغاٍت مختلفٍة على أجهـزة             والفتاوى الف 

إضافةً إلـى تبصـير      الحاسوب وهذه تفيد كثيراً الدول التي يصعب أو ال يكمن نقل الكتب إليها،            

 )4".(المسلمين بأحوال العالم اإلسالمي وما يعانون منه وطرح مشكالتهم و سبل حلها

 مـا في مزاياهـا     يمكن تلخيص أهم   مية من خالل استخدام شبكة المعلومات الدولية      والدعوة اإلسال 

 :يأتي



 صالح الرقب. د

 420

ن إثبات العقائد يتطلب استحضار عدد كبير من األدلة والبراهين، وتختلف طبيعة المعلومات              إ - أ"

المسترجعة بحسب طبيعة المستخدم ومعلوماته السابقة عن اإلسالم، وكذلك بحسب عمره الزمنـي          

وهنـا يمكـن لتقنيـات      . العلمي ووضعه االجتماعي وغير ذلك من العناصر المؤثرة       وتخصصه  

الحاسوب حفظ كم كبير من األدلة والبراهين والمناقشات والحـوارات، وتصـنيف جميـع هـذه                

وستقوم هذه  . وفق مستوي مناسبتها لفئات معينة من المستخدمين       المعلومات وفق الموضوعات أو   

كبير مما سبق إنتاجه في الماضي من قبل العلماء والمختصين فـي            الحواسب بتخزين كم معرفي     

مجال الدعوة، وسينمو هذا الكم المعرفي من خالل الجهود المستمرة التي يبذلها العشرات والمئات              

  .من العلماء والمختصين في مختلف بقاع العالم وبمختلف اللغات

لى مجموعات كبيرة مـن البشـر لـم         أن تصل إ  ) اإلنترنت(يمكن لتقنيات الحاسوب وشبكة      - ب

تصلهم رسالة اإلسالم بسبب وجودهم في مجتمعات منغلقة فكرياً وإعالمياً، أو بسبب عدم وصول              

ويمكن لهذه التقنيات أن تنقل المفاهيم واألفكار الصحيحة عن         . جهود الدعوة اإلسالمية إلى بالدهم    

  . وتنشر المفاهيم المغلوطة عنهاإلسالم إلى المجتمعات التي تتعمد تشويه صورة اإلسالم

يجعل الوصول إليها تحـت     ) اإلنترنت(إن توفر المادة العلمية التي تخدم اإلسالم على شبكة           - ت

وهـذه  . تحكم المستخدم بحيث يمكنه الوصول إليها ساعة يشاء واختيار المواضيع التي يرغبهـا            

طلب جهداً كبيراً وتكلفة عالية في إرسال       ميزة كبيرة ال تتوفر في الوسائل التقليدية للدعوة التي تت         

 .الدعاة أو طباعة الكتب وإرسالها للناس

يمكنها أن تصل إلى الفئات المتعلمـة فـي         ) اإلنترنت(أن الدعوة باستخدام الحاسوب وشبكة       -ث

 وهذه الفئات هي فـي  .التقنياتالمجتمعات المختلفة حيث أن هذه الفئات هي األكثر استخداماً لهذه      

 لذا فإن الوصول إليهم واستمالتهم إلى دين اإلسـالم يعنـي      المجتمع،ة ذات التأثير الفعال في      العاد

 . الفئاتالتأثير بطريق غير مباشر على أعداد كبيرة أخرى من البشر تتأثر بهذه 

العالمية مزايا عديدة جداً لالتصال     ) اإلنترنت(وتوفر شبكات المعلومات الدولية المتمثلة في شبكة        

  -:يليدل المعلومات والتي يعد من أهمها ما وتبا

 . ارتباط ماليين الهيئات والمنظمات واألفراد في شبكة واحدة عالمية -1

تحقيق االتصال وتبادل المعلومات بين األطراف المشتركة على الشـبكة بخـالف الوسـائل               -2

تجاه من الناشـر إلـى   اإلعالمية األخرى كالصحف والبث التلفزيوني والتي تكون غالباً وحيدة اال         

 . القارئ

 . سهلة االستخدام والتعلم للوسائل الحديثة والنشر اإللكتروني تجعل الكل يستطيع التعامل معها -3
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توفير وسائل بحث واستقصاء وعرض للمعلومات ذات سرعة بالغة باإلضافة لتخـزين كـم               -4

 . هائل من البيانات والمعلومات

عالن على الشبكة من النصوص المكتوبة والصور والرسـوم         تنوع وتعدد أسلوب العرض واإل    -5

 بخالف وسائل اإلعالم األخرى كاإلذاعات أو محطات        الفيديو، وعرض   ،باإلضافة إلى األصوات  

 . التلفزيون أو الصحف

إمكانية الربط بين المعلومات المتنوعة المتوفرة على الشبكة حيث يمكن للمستخدم مثالً البحث              -6

 واالنتقـال إلـى   موقـع، قرآن الكريم ثم البحث في موسوعة كتب التفاسير علـى       في موسوعة ال  

موسوعة الحديث والتي قد تكون على موقع آخر بالشبكة دون جهد ثم في نفس الوقت مما يهيـئ                  

ولكن الذي يجب التأكيد عليه أن استخدام        وسيلة غاية الفاعلية للحصول على المعلومات المطلوبة      

 فهـذه  األخرى،كوسيلة لنشر اإلسالم ال يعني االستغناء عن الوسائل     ) نترنتاإل(الحاسوب وشبكة   

الوسيلة ليست بديالً عنها وإنما هي وسيلة تكمل الجهود األخرى المبذولة في سبيل نشر اإلسـالم                

 )5".(بين الناس

ـ    في تطور مستمر     ،)اإلنترنت (لدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى عبر شبكة      ا إن أساليب   عيتنـاغم م

باسـتخدام  ) البالتوك (غرف الحوار :ومنهامها،   والخدمات التي تقدِّ   ، نفسها )اإلنترنت (تطور شبكة 

اإلخبارية التـي بـدأت    الوسائل التي بدأت في االنتشار حديثًا، والمجموعاتوهي من  ،الصوت

الـذي  E--(Mail (البريد اإللكتروني و في الوقت الحاضر أكثر من ذي قبل،         ل كبير تستخدم بشك 

 أهم هنا   تناول وسأ ، في الدعوة إلى اهللا تعالى     األساليب الممكنة أصبح أحد    - يوميا يزداد استخدامه 

 : تعالى في الدعوة إلى اهللا)اإلنترنت(التي يمكن بواسطتها استخدام ساليب األ

 : إنشاء المواقع الشبكية-أ

 اإلسـالمية ال     الشبكية واقعالمو للدعوة اإلسالمية،   المعاصرة لائوسال أهم   تعد المواقع الشبكية من   

شهدت السنوات األخيرة جهوداً متزايدة لتطـوير       "ولقد   .تزال قليلة مقارنة بالمواقع غير اإلسالمية     

 وقـد   .وتوضيح القضايا والموضوعات الشـرعية    اإلسالمية  الدعوة  تطبيقات الحاسوب في خدمة     

تحقيـق  :السـنة النبويـة   زت معظم تلك الجهود حول تطوير استخدامات الحاسوب في خدمة           تركّ

حفظ واسترجاع وشـرح معـاني كلمـات        : وفي خدمة القرآن الكريم    واسترجاع،وتصنيف وحفظ   

   .وتفاسير

كذلك برزت التطبيقات التي تهدف لبناء نظم معلومات وقواعد بيانات فقهية وألغـراض حسـاب    

ف لتعليم األطفـال     كما توجد بعض التطبيقات التعليمية التي تهد       الفرائض،المواريث وخدمة علم    

إن الدعوة لإلسالم مجال يتعامـل فيـه       ...الدينيةكيفية أداء الصالة وكيفية ممارسة بعض الشعائر        
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 الحاسـب   لذا فـإن يدعوهم،الداعية مع قدر كبير من المعلومات التي يرغب في إيصالها إلى من    

 من قدرات عاليـة علـى   ستكون وسائل فعالة في هذا المجال لما لهذه التقنيات   ) اإلنترنت(وشبكة  

نت العديـد مـن    وقد بي.إليهاحفظ كم هائل من المعلومات وتيسير عمليات استرجاعها والوصول          

في ) اإلنترنت(الدراسات السابقة أن هناك عناصر عديدة تزيد من فعالية تقنيات الحاسوب وشبكة             

 )6".(مجال الدعوة اإلسالمية

  :)اإلنترنت( الدعوة عبر يزاتم

في الدعوة إلـى اهللا     لالستثمار    تجعله أرضا خصبة   ميزاتعلى عدة   )اإلنترنت(لت شبكة   لقد اشتم 

 -:الميزات ومن هذه تعالى،

  إذ يبلـغ عـدد  كبيـر؛ ) اإلنترنـت (إقبال الناس المتزايد على استخدام :)اإلنترنت(جاذبية :أوالً

) اإلنترنت(وأصبحت  مستخدم، وينضم شهريا أكثر من مليون مليونًا،) 350(خدمين حوالي تالمس

لقد كان من   . دنيويأو  ،   ومقصدا لكل طالب علم ديني     ،اليوم مرجعا لكل باحث عن معلومة معينة      

اإلسالم في كثير مـن بلـدان    الصعوبة فيما مضى الحصول على معلومات صحيحة وشاملة عن

 ومعاهـدهم بـل    يقتحم بيـوت النـاس        وصار اإلسالم  ،ا اليوم فقد اختلف الوضع تماماً     العالم، أم

 .وغرفهم الخاصة

يوزعـه علـى     طباعة كتيب صغير      شخص -مثالً-أراد  لو   ويدّل على ذلك أنّه      :التكلفةقلة  :ثانياً

 فيمكن أن يطبع الكتاب ويرسـل       )اإلنترنت(عبر، أما   ه مبلغا ال بأس به    يكلفف شخص   عشرة أالف 

 دمها الشركات العالمية أصـبحت  من الخدمات التي تقكما أن كثيراً .إلى ماليين دون تكلفة تذكر

المقـروءة   مجانية، ومعظم هذه الخدمات هي نفسها التي يستخدمها الدعاة إلى اهللا مـن الوسـائل  

 .والمرئية والمسموعة

 :ستخدامال سهولة ا:ثالثًا

 وال )اإلنترنـت (ال تحتاج أن تكون خبيراً معلوماتيـاً أو مهندسـاً أو مبرمجـاً حتـى تسـتخدم           

 المبادئ األوليـة    عرفةمفقط    يحتاج  بل باستخدامها،بكة إلى تدريبات معقدة للبدء       رواد الش   يحتاج

أسـهل  ) اإلنترنت(استخدام   ف . له هامع صديق يوضح  أو ساعتين   لالستخدام في جلسة لمدة ساعة      

 ).اإلنترنت(من استخدام الكمبيوتر، وهذا حافز للدعاة في تسهيل عملية التعامل مع 

  في كل دول العالم تقريبا، ولذا فإن       اً متوفر )اإلنترنت( لقد أصبح استخدام   :)تاإلنترن(عالمية  :رابعا

 إذ يمكن أن يدعو فـي       معين؛محصورا في مكان معين، أو مدرسة معينة أو مسجد           الداعية ليس 

كما يستطيع أن يـدعو وهـو       )اإلنترنت( حتى من مقاهي     ،)إنترنت(بمجرد وجود شبكة     أي مكان 

 .نائم هو لموقع يمكن االستفادة منه حتى وهمثل هذا في حالة تأسيس ويتالشبكة، بعيد عن
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بحاجة إلى أشخاص يبذلون فيه نفـائس أوقـاتهم         ) اإلنترنت (الدعوة عبر :الماسةحاجة  ال :خامسا

 والذي يحـزن القلـب أن أصـحاب    والسلوك، في االعتقاد أهل السنةيمثلون منهج  وخاصة ممن

ضالالتهم  ينشرون كبيرة،وساحته بصورة )اإلنترنت(ن عبر مواقع الباطلة بدأوا يتواجدو المذاهب

 جميـع    أن مـع العلـم   أهل الحق والمنهج الصحيح قلة إذا ما قورنوا بغيـرهم،           بينما   وكفرياتهم،

 ،ي الدول الغربيـة   الموجودين ف  وخاصة ساحات المسلمين والعرب      ،الساحات بحاجة ماسة للدعاة   

 .من اإلسالم إال اسمه هم ال يعرفمن كثيروندينهم؛ إذ الحاجة ماسة إلى تعليمهم أمور ف

 يشتمل على عدة أشكال وصـور مـن التواصـل           إنّه:)اإلنترنت( عبر تعدد وسائل الدعوة  :سادسا

  فالكتاب أو الشريط أو، إذ يمكن توظيفه من خالل أكثر من وسيلة دعوية،اآلخرين واالتصال مع

مـؤثرة   وسائل دعويـة   كلها،مسموعة أو منظورةالمحاضرة أو المحاورة سواء كانت خطية أو 

 ).اإلنترنت(استثمارها عبر  يمكن

 تتخطى اإلنترنت كل الحواجز الجغرافية والمكانية التي حالـت          :ةالحواجز المكاني  يتخط :سابعاً

 ومن المعروف أن حواجز     المعارف، وتبادل   الناس،منذ فجر التاريخ دون انتشار األفكار وامتزاج        

- ومنها فكري وثقافي   -تكلفة شحن المواد المطبوعة من مكان إلى آخر       -منها اقتصادي   الجغرافيا  

ا اليوم فتمر مقادير هائلة من       أم -بالدهاحيولة بعض الدول دون دخول أفكار وثقافات معينة إلى          

 وفي ذلك نـواح     ،المعلومات عبر الحدود على شكل إشارات إليكترونية ال يقف في وجهها شيء           

بعـض الـدول    و. الـدعوة اإلسـالمية    التي يمكن تجنيدها في قضية       ،تعد وال تحصى   إيجابية ال 

للحيلولة دون  تضع الحواجز المادية     وتحارب الدين و    الكريم، الشيوعية مثالً ترفض دخول القرآن    

يمكن أن يقـرأ    )اإلنترنت(، وعبر   األخرى إخوانهم من بلدان المسلمين      عتواصل المسلمين فيها م   

  )7.(منزله ويتعلم وهو في ،يعرف أحكام الدينف لكريم، وكتب التفسير، االمسلم القرآن

 السرعة الكبيرة التي يتم بها نقل المعلومات عبر الشـبكة تسـقط عامـل               إن:تخطي الزمان :ثامناً

 حـال    اإلنسان  تسقط عامل الزمن من الحسابات، وتجعل المعلومة في يد         ،المعلومات عبر الشبكة  

ين كل أبناء البشر في حق الحصول على المعلومة في نفـس الوقـت               وب هصدورها، وتسوي بين  

 ).المساواة المعلوماتية(عيش في عصري هووبالتالي ف

تعـالى   اهللاُ ها ألهم نعمة) اإلنترنت(اختراع اإلنسان شبكة المعلومات    إن  بهـا  ليختـرق      اإلنسـان

لعاملين فـي مجـال     ى ا ، فعل  وليدخل بيوت الناس جمعياً بال حواجز      ،المسافات في سرعة البرق   

ويكونوا شهداء  كل الناس في أنحاء المعمورة،       ليصلوا إلى    كي ية أن يستفيدوا منها   الدعوة اإلسالم 

  .143: البقرة)  جعلْنَاكُم ُأمةً وسطاً ِلتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاِسوكَذَِلك.(يهم في تبليغ دين اهللاعل
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 كجهة مستقبلة فقط، ينحصر      المرء  اإلعالم التقليدية أن تتعامل مع     تعودت وسائل : التفاعلية:تاسعاً

سمع أو  يقرأ أو   يفقد ما ال يعطونك، ولذلك فهم الذين يقررون ما          ي و هأخذ ما يعطون  ي   في أن  هدور

 ،حصل عليه مـن معلومـات  يريد أن يقرر ماذا ومتى  ي الذي   فهو أما في عصر اإلنترنت       شاهدي

 إلى   نتقل من دور المستقبل   ين من خالل منتديات التفاعل والحوار أن         اآل هوأكثر من ذلك فبإمكان   

 وتمكـن النـاس مـن التحـرك علـى           ،وهذه نقلة تحصل ألول مـرة     . دور المرسل أو الناشر   

 ولهذا أهمية كبيـرة بـال شـك فـي           اآلخر، مستوية دون أن يطغى صوت أحدهم على          أرض

كمسلمين إدراك ما تحمله هذه التقنية من دعـم          وينبغي علينا    األديان، الشرعي أو حوار      الحوار

 )8(.لقضية الدعوة

 -:من أهمهاو،  عبر شبكة المعلومات الدوليةمواقعلبد من مراعاة بعض األمور في إنشاء ا وال

 يتم من خاللها تحديد الهدف من الموقع وطبيعته ومدى          ، أن يسبق إنشاء الموقع دراسة واقعية      -1

 كثيراً مـن    أن نتفادى التكرار في المواقع ونسخها، فإن      :ثل هذه الدراسة  حاجة الناس إليه، وفائدة م    

 الموقع يبدأ من حيث      وإن اختلفت في الظاهر، فنجد أن      ،المواقع تتشابه في المضمون إلى حد بعيد      

 . على منجزات اآلخرينإطالعه ويعيد التجارب واألخطاء بسبب عدم ،بدأ غيره

 أو طالب العلـم،   ، أو على األقل أحد العلماء     ،ة متخصصة  أن يشرف على الموقع لجنة شرعي      -2

 . تعالىحتى ال يعرض الموقع ما يخالف شرع اهللا

يكون تابعاً لموقع آخر ممن يقدمون خدمـة          أن يستقل الموقع بذاته قدر اإلمكان، بمعنى أن ال         -3

لموقع المضيف مـن    تصميم المواقع مجاناً، وإن لم يكن بد من االستعانة بمثل هذه المواقع فليكن ا             

 يعرض الصور السيئة    ةقع المضيف االموفبعض  المواقع التي ال تعرض ما يخالف الدين واألخالق،         

يبالي بعـرض مثـل    حين التنقل بين صفحاته، والسبب أن موقعهم تم تصميمه من خالل موقع ال 

  .هذه األمور

 -:وهذا يتطلب أموراً منها التصميم الجيد للموقع، -4

أن يكون العنوان سـهل التـذكر،       :أولها:ار عنوان الموقع، وهذا يتطلب ثالثة أمور       حسن اختي  -أ

أن يكـون   :أن يدل العنوان على محتوى الموقع، والثالث      :يكون طويالً، والثاني   وهذا يستلزم أن ال   

 .العنوان جذاباً يلفت انتباه المتصفحين

باستخدام تقنيات الوسائط المتعـددة     يتم إال     استعمال أساليب الجذب والتشويق للزائر، وهذا ال       -ب

 .دمج النص والصوت والصورة والعروض المرئية والرسوم المتحركة في بيئة واحدةبتعني التي 

 . ويحقق مفهوم الصداقة مع المستخدم، أن يكون الموقع سهل االستخدام-ج
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 .حات وجعلها لغة الموقـع األساسـية فـي جميـع الصـف            ، الفصحى  باللغة العربية   االهتمام -د

 . أن يــدعم الموقــع أكثــر مــن لغــة الســيما اللغــات الحيــة كاإلنجليزيــة والفرنســية-ه

 -علمـي (ا أن يتخصص الموقع في جانـب معـين         التعميم أو التخصيص بشرط الجودة، فإم      -و

، وقد يتخصص كل جانب مـن هـذه         )المرأة المسلمة -سياسي- جهادي - تربوي - إيماني -دعوي

الموقع العلمي قد يهتم بالعقيدة أو بالفقه أو بالحـديث النبـوي أو             الجوانب في فرع من الفروع، ف     

 بحيث يكون   فيه،بالقرآن وعلومه وهكذا، وبذلك يجعل الموقع كل ثقله في الجانب الذي تخصص             

 الجانب، أو أن يكون الموقع عاماً شامالً فيجمع بين جوانب مختلفـة           هذا مرجعاً لجميع الزوار في   

 .ربيةتالدعوة والم ووعلالمن 

 إدارة الموقع من حيث صيانته من االختراق وأمن بياناته وملفاته وكذلك تحديثه بـين فتـرة                 -5

 تقـدم مثـل هـذه    Web hosting serviceوأخرى، بما يجذب الزوار، وهناك شركات تسمى 

 تتولى القيام بمثل هذه المهام، إضـافة إلـى أن           - أعني إدارة الموقع من جميع النواحي      -الخدمة

 تقوم باإلشراف على كفاءة الموقع، من حيـث  Web Server Softwareبرمجيات تسمى هناك 

 المنقطعـة بـين   Links، وكذلك معرفة الروابط Home pageسرعة تحميل الصفحة الرئيسية 

 )9(.الصفحات وغير ذلك

 :E-(Mail( البريد اإللكتروني-ب

الممتاز من حيـث عامـل الوقـت          البريد اإللكتروني أفضل بكثير من البريد العادي أو حتى         إن 

ما هي كبسة زر وتصـل إلـى        وعامل الكلفة، وعلى اإلنسان أن ال يستصغر مثل هذه الرسائل إنّ          

، قال عليـه الصـالة       تعالى المدعو، فإن قرأها فالحمد هللا، وإن لم يقرأها فاألجر ثابت إن شاء اهللا            

 ) 10".(تحقرن من المعروف شيئاً ال":والسالم

 وأصـبح حصـول أي    أشـهره،   ) اإلنترنت(  أن إالّ)اإلنترنت( اإللكتروني قبل    البريدولقد عرف   

مستخدم على بريد إلكتروني مجاني من األمور السهلة جداً، وتحرص كثير من المواقع على منح               

 )11.(هذا البريد ألغراض خاصة بهم

 إذ يوجد   ريدية؛بي شراء قوائم    اإللكتروني فه  طريقة أخرى في الدعوة إلى اهللا عبر البريد          وهناك

 فهذه الشركات لها قوائم بريدية تتجاوز معقولة؛ شركات في اإلنترنت تقدم خدمات بريدية بأسعار

ويتم االتفاق بين هذه الشركات والداعية على مبلغ معين وهو  بريدي، مليون عنوان عشرينأحيانًا 

 ويمكن أن يقوم الداعيـة  ،)اإلنترنت(لتوصيل رسالة لعشرة ماليين مشترك في   دوالرألفيتقريبا 

  ويمكن الرجوع إلى موقع القائمة التي أنشأها أحد الـدعاة المراسلة،؛ ويستخدمها في قوائمبإنشاء 

 .www. Egroups ) جزاه اهللا خيرا ويبلغ عدد المنتسبين إليها أكثر من عشـرة آالف عنوانهـا  
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com/ group dateel) اهللا بهـا وجـادت بـالخير     عوقد استخدم بعض الدعاة هذه القوائم ؛ فنف

 )12.(الكثير؛ وأسلم على يديه عدد ال بأس به من مختلف دول العالم

الـدعوة إلـى اهللا تعـالى واألمـر         فـي   خدمة اإلسالم عن طريق هذه األداة        ستطيعي إن الداعية 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بإرسال رسائل إلى جميع أهل األرض مسلمهم وكـافرهم،              

 وينصح ويوعظ ويـذكر،     ،سلم فقد يكون مقصراً أو واقعا في معصية أو بدعة فينبه لذلك           فأما الم 

ا الكافر فبدعوته إلى اإلسـالم      وأم .55:رياتاالذ) وذَكِّر فَِإن الذِّكْرى تَنْفَع الْمْؤِمِنين    (:قال اهللا تعالى  

ن مثل هؤالء األشخاص    وعناوي .اإلسالم التي تزعزع ثقته ب    نه الشبهات ع  وإزاحة ،وعرضه عليه 

  )13(.يمكن الحصول عليها من طريق الصحف والمجالت السيارة التي تهتم بنشر عناوين قرائها

 Forums المنتديات -ج

المعلومـات  واألشخاص األفكار   مجموعة من    وفي المنتدى يتبادل     ،وتسمى أيضاً ساحات النقاش   

 حيث يستطيع كل واحـد أن يبعـث         ،ةفيما بينهم في موضوع ما من خالل سبورة إلكترونية كبير         

ون عليها إن أرادوارسالته إلى اآلخرين حول الموضوع، ثم يرد. 

المنتديات الدعوية  إنشاء  :األولى: خدم اإلسالم بواسطة المنتديات من زاويتين     ي أن    الداعية ستطيعيو

ثل هـذه المنتـديات     المشاركة الفعالة في م   :نافعة، والثانية المواقع  الالمفيدة، وهذا يدخل في إنشاء      

 قتـرح مراعـاة   ي، ولذلك    في الدعوة اإلسالمية   ل دورها يفعت و ، بها اءرتقواالوالرفع من مستواها،    

 -:اآلداب التالية

1-                االشتراك في المنتدى الذي يستفيد منه اإلنسان، ال المنتدى الذي يحبه ويميل إليه نفسياً فـإن  

 . مضيعة للوقت ما يكونمثل هذا المنتدى غالباً

 بمسؤوليته الكاملـة، وأن يتقـي اهللا فـي اإلضـافة والحـذف      قوم على مشرف المنتدى أن ي -2

األفضـل أن يطـرح هـو       ف الشـرعي لمشاركات األعضاء، وإن كان المشرف من ذوي العلـم          

 يطلب من األعضاء المشاركة والتعليـق، كمـا تفعلـه عـدد مـن        يختاره، ثم  بعد أن ع  ضوالمو

 .المنتديات

 ولينظـر   ، بكثرة المشاركين  المسلمال في المشاركة والتريث في ذلك، وال يغتر          عدم االستعج  -3

، قـال   أولى وأجدى المشاركة  عدم   ف وإالَ فبها ونعمت،     تعالى ، فإن كان هللا   ةمشاركمن ال  قصده   في

وقـد  ،  134: آل عمـران  ) والْكَاِظِمين الْغَيظَ والْعاِفين عِن النَّاِس واللَّه يِحب الْمحِسِنين       (:اهللا تعالى 

أنا زعيم ببيت في ربض الجنـة لمـن تـرك           (:حث عليه الصالة والسالم على ترك الجدال فقال       

 )14(.)المراء وإن كان محقاً
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 . وتـرك ردود األفعـال الهوجـاء       ، والتحلي بحسن الخلـق    ، االلتزام بأدب الحوار والمناقشة    -4

فكار المنحرفة والعقائد الهدامة، إال لمن يقوى        والتي تبث األ   ، االبتعاد عن المنتديات المشبوهة    -5

قـال اهللا   . على الدعوة والرد السيما إن كان المنتدى يجمع بين المسلم والكافر أو السني والمبتدع             

وإذا كان المنتدى نسـائياً      .46:العنكبوت) وال تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن       (:عز وجل 

 .دم المشاركة فيه من قبل الرجال سداً للذريعة، وللشيطان في مثل هذه األماكن وجودفيحبذ ع

 توجيه النصيحة المباشرة للمشرفين على المنتدى، وذلك في حالة وجود مخالفات شـرعية أو               -6

       رت منهم مثل هذه األمور فينظـر للمصـلحة         انحراف عن المنهج القويم، فإن لم يستجيبوا وتكر

 )15(.المشاركة أو عدمهاوالمفسدة من 

 -:ويمكن الدعوة من خالل المنتديات ببعض المشاركات الدعوية ومنها

 نشر عنوان موقـع إسـالمي جديـد ومـا يحتويـه مـن مـواد شـرعيه وأهـم ميزاتـه                    -1

كموقع عن الحج فـي     ،   نشر بعض محتويات موقع إسالمي متميز ومناسب في وقت مناسب          -2

 . شهر الصيام أو موقع عن الصيام في،شهر الحج

 . نشر جديد المواقع اإلسالمية مع روابط متكاملة للمواضيع الجديدة-3

 . المشاركة الفعالة عن طريق مقال جيد-4

 .تشجيع كاتب متميز مقل -5

 . تمس الحاجة إليه، مما جمع روابط موضوع معين-6

 . والحج، كصيام عاشوراء واأليام البيض، تذكير الناس بعبادة يحين وقتها قريباً-7

 . كالحج وصيام رمضان، تذكير الناس بأحكام فقهية يحين وقتها-8

 . أو خطأ يقع فيه بعض الناس، تنبيه الناس على بدعه أو منكر-9

 . والمساعدة الفعلية في محاولة إزالته، تنبيه الناس على منكر معين-10

والنصيحة   في الحوار   في حدود آداب اإلسالم    ، تنبيه الناس على خطأ وقع فيه صاحب مقال        -11

 .بالتي هي أحسن

 ما بين آية وحديث وموعظـة       ، والتنويع في كل مرة    ، وعظ الناس وتذكيرهم باهللا عز وجل      -12

  .وقصة وفالش دعوي

 . مـن جمعيـة أو مؤسسـة خيريـة         ،الداللة على باب مـن الخيـر كمشـروع خيـري           -13

ـ          -14  .دم نـادرة مـثالُ     كمحتـاج إلـى فصـيلة        ة،الداللة على محتـاج إلـى خدمـة عاجل

 .إفادة الناس بخبر جديد وبشرى للمسلمين -15

 . أو إشاعة باطلة بالدليل والبرهان، تفنيد خبر كاذب-16
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 . ونقاش أفضل الطرق والوسائل في باب معين،التعاون في مجال الدعوة-17

 .ونحو ذلك أو مقال ، مساعدة الزوار بالداللة على موقع-18

 )16.(مناقشات حادةال بسب ينشاحنت بين م،سنىإصالح ذات البين بالح -19

 ):البالتوك( غرف الدردشة-د

 :يمكن القول بأن اإليجابيات لهذا البرنامج أبرزها ما يلي

 في إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات      ،استخدامه كوسيلة من الوسائل اإلعالمية الحديثة     : أوالً

 .والفتاوى

وخاصة مـن    ،من الكتاب والسنة وفهم السلف إلى المسلمين      إيصال العلم الشرعي المستمد      :ثانيا

ال يسمح    أو المناطق التي ربما يصعب أو      العلم، الكفر التي يقل فيها العلماء وطلبة        يعيش في بالد  

 وفيه تيسير التلقي العلمي     الصعوبات،تغلب على تلك     البرنامج ي  بنقل الكتب والمصادر إليها، فهذا    

ـ             إضاف علماء، ال نالمباشر ع   مة إلى فائدته للنساء حيث يصعب على كثير منهن متابعة حلقات العل

 .الدروسوحضورهن 

 وترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة المستمدة مـن الكتـاب          ، تبصير المسلمين بدينهم الحق    :ثالثاً

 على شبهاتهم التي يطرحونهـا خـالل هـذا          تحذير المسلمين من الفرق المنحرفة بالرد     و ،والسنة

 .امجالبرن

 وعدالتـه   ، هذا البرنامج وسيلة من الوسائل الحديثة الهامة في بيان محاسـن اإلسـالم              يعد :رابعاً

 .أطرافها وبلوغ ذلك أقاصي الدنيا و،بلغاٍت مختلفٍةه ونشر

 ، وبيان باطلهم وانحرافهم عن دين اإلسالم      فرق والملل ذات المعتقدات الفاسدة،     على ال  الرد:ساًماخ

 .رووقوعهم في الكف

 كـدروس التجويـد     علمـاء، إمكانية طرح عدد من الدروس التي تؤخذ عادة بالتلقي عن ال          :سادساً

 . وتعميم الفائدة في ذلك، والتفسير، والسيرة النبوية، ونحوها،للقرآن الكريم

إمكانية إقامة غرف خاصة لألخوات من النساء يتدارسن فيها كتاب اهللا وأمور دينهن وأمور              :اًسابع

 من خالل رقـم خـاص   ، ال يدخلها إال من يردن من النساء، من خالل غرف مغلقة   ذلك، و النساء

 .للغرفة تضعه من تريد الدخول

 :البرنامجسلبيات هذا 

  ما ال   ا ما يمكن التغلب عليه ومنه     ا منه السلبيات، الوسائل الحديثة ال يخلو بعضها من        ال ريب أن 

 .وجدتيفية التغلب عليها إن  البالتوك مع ك برنامجأبرز سلبياتونعرض  يمكن،
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 لذا ينبغـي    اإلسالمية، وجود غرف كثيرة ضمن البالتوك تتنافى مع اآلداب واألخالق والقيم            :أوالً

على المسلم أال يدخل إال في غرف معلومة الفائدة من خالل سؤاله من يثق بدينـه، وال يجلـس                   

 . فيدخل في الصالح والطالح من هذه الغرف،يبحث وينقّب

إمكانية دخول بعض الناس ممن قد يسيء األدب في هذه الغرف، ويمكن لمديري الغرف أن               :ثانياً

 . أو إخراجه من الغرفة، بمنع من يفعل ذلك من الكتابة،يضبطوا ذلك إلى حٍد كبيٍر

 ضمن البالتوك، ويمكن التغلب على ذلك فيما يتعلـق بمـديري            أخالقيةظهور دعايات غير    :ثالثاً

 من الموقع، وبذلك ال تـرد فـي غـرفهم           هاهم الغرف عن طريق استئجار     وذلك بإيجاد  ،الغرف

  ولديهم الخيار في وضع ما يشاءون ألنفسهم، وأما في غير غرفهم فاألمر ال يزال قائماً               ،الدعايات

 في الموقع   - باسم له  -في ظهور اإلعالنات، ويمكن التغلب على ذلك من خالل اشتراك الشخص          

 وهو اشتراك ذو قيمة قليلة، وبهذا ال تظهر له دعايات           ،ة في البالتوك  بعدم إظهار الدعايات الخاص   

 .إذا دخل بهذا االسم في جميع الغرف

وجود التصوير ضمن البالتوك من خالل الكاميرات، وإن كان هذا غير منتشر كثيـر إلـى                :رابعاً

 إن  ،ري للمسـتخدم   األمر فيه اختيا    علما بأن  ، لكن اإلمكانية موجودة وبدأ ظهوره وانتشاره      ،اآلن

شاء استقبل الصورة مع الحديث وإن شاء بدونها، ويمكن لمديري الغرف منع من يستخدم الكاميرا               

 . بإزالتها

 : لمستخدمي لغرف الدردشةنصائح وتوجيهات

ينبغي على المسلم أن يحرص على وقته وعلى االستفادة منه وأن ال يضيع وقته عبر شـبكة                 :أوالً

 .ئل تحته وال ثمرة كبيرة منهبما ال طا) اإلنترنت(

يحرص على الدخول في الغرف النافعة المشهود لها بسـالمة منهجهـا وعـدم انحرافهـا                :ياًثان

 .وبحصول الفائدة منها

 وإقـرار   ، تكثيـر لسـوادهم    ألن في دخولهـا   اجتناب دخول غرف أصحاب الفرق الضالة،       :ثالثاً

 لقلة علمهـم    ،د تنقدح في نفوس بعض الناس     لالستماع لباطلهم، إضافة مع كون البدع والشبهات ق       

صيرة وعي وب  إال من كان على      أصحابها ويناقش   ،أو ضعفه، فلذا ال ينبغي أن يدخل هذه الغرف        

 . وبعقائد الفرق الضالة وأساليبهم،في دينه

 ينبغي على طلبة العلم والعلماء واألساتذة والمربين المشاركة في هذا البرنامج من خـالل               :رابعاً

 بأسـماء حقيقيـة لـتعم       ، وتكون مشاركتهم   أو غرف معروفة باالستقامة    ينشئونها،خاصة  غرف  

 .إجاباتهم وإلى أحاديثهم وإلى ، ولتحصل الثقة واالطمئنان إليهم،الفائدة
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 قدر االستطاعة ليعم النفع واالسـتفادة مـن         ،ينبغي المحاولة في اختيار األوقات المناسبة     :خامساً

 )17(.الدروس واألنشطة العلمية

 :اآلخرين الحوار مع -هـ
مباشرا أو أكان  وهي خدمة الحوار سواء) اإلنترنت(يتيحها  الوسائل التي اآلخرين من مع الحوار

، (messenger yahoo) جأو برنـام  (Micr) أو (Icq ) باستخدام بـرامج : غير مباشر، فاألول

وغيرهـا   )إكسـايت (و) فيستاالتا(و) ياهو: (موجودة في جميع محركات البحث العالمية مثل وهي

.   .Http: //messages, yahoo. (Com/index. Html).المثـال ويمكـن الرجـوع لهـذا    

ن ـر مـددها أكثـع ر المباشر فيتم عن طريق مجموعات األخبار التي يبلغـالحوار غي:الثانيو

الدينيـة، ويمكـن    ألف مجموعة، وهي تناقش مواضيع شتى بما في ذلك المواضـيع ) 20000(

 (news) طريـق كلمـة    إما عـن التاليتين؛الوصول إلى مجموعات األخبار بإحدى الطريقتين 

تكون موجودة فـي الصـفحة    وقد) النتسكيب( أو في متصفح ،)إكسبلورر(الموجودة في متصفح 

يمكن بواسـطتها الوصـول إلـى      أما الطريقة األخرى التيالعالمية،األولى في محركات البحث 

المهم بعد أن تصـل  ،  http: // www. Deja.(com) هي عن طريق موقعمجموعات األخبار ف

، وسواء اسـتخدم الداعيـة       تعالى إلى اهللا إلى هذه المجموعات يمكن التسجيل فيها، وتبدأ الدعوة         

النتيجة المرجوة إن شاء اهللا تعالى، إذا خلصـت   الحوار المباشر، أو غير المباشر؛ فكلها ستحقق

 )18(.النية

  :)إلنترنتا( مقاهي -و

وهـذه  .  رواد المقهـى   بين  اإلسالمية  نشر الدعوة  أن يساهم في  ) اإلنترنت(صاحب مقهى   ل يمكن

 .بعض التعليمات التي تساعده في القيام بواجب الدعوة

 .جعل صفحة البدء تقود إلى أحد المواقع اإلسالمية المناسب لمرتادي المقهى -1 

المواقع غيـر المناسـبة منهـا       حذف   واألهم من ذلك     ، المواقع اإلسالمية إلى المفضلة    ةفاض إ -2

 .وحجبها

 . موقع منابر الدعوةوتوجد كثيراً منها في ،ر خلفية شاشة الكمبيوتر إلى خلفية دعويةغي ت-3

 وبرنـامج أوقـات     ، ومن أمثلتها برنامج المحـدث     ،تنصيب بعض البرامج اإلسالمية المفيدة     -3

 .قع المحدثالصالة بواجهتين عربي وإنجليزي من مو

وهـي   يحوي مجموعة مميزة من الخطب والتالوات القرآنية         ،ء ملف على سطح المكتب    انشإ -4

  .www,islamway.net)(في موقع طريق اإلسالم متوفرة 
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  بعـض الـتالوات    مـع  ، وغيرها )الريل بالير ( به بعض البرامج المفيدة مثل       )CD( تسجيل   -5

 .ه لكل مشترك في المقهىيزع، وتواإلسالمية والفالشات ، والمحاضراتلمشاهير القراء،

 ويكتب في أسـفلها     ،عها مع كل اشتراك   يوزتصورها و تجمع عدة مواقع إسالمية في ورقة ثم        -6

 )19(. للدعايةقهىأسم الم

 :تصميم برامج دعوية متخصصة -ز

بـين  ت الحاسبات اآللية في تصميم برامج دعوية متخصصة ونشـرها           إمكانيااالستفادة من   يمكن  

، بالعمـال وهكـذا    وآخر بالنساء، وثالث باألطباء، ورابـع        بالطالب، فهذا برنامج خاص     لدعاة،ا

 األشـرطة   المناسبة وكذا ويشمل البرنامج جملة من التوجيهات الدعوية، وعرضاً ألسماء الكتيبات          

 )20.(وغير ذلك

 :الوسائل الكتابية: الثالثالمطلب

  :المطويات-1

مختصرة على من ال يقدر على مطالعة الكتب الكبيـرة الحجـم،             و ،المطويات هي سهلة العبارة   

ولكن مع الحرص أن تكون هذه المطويات خالية من االختالفات والتعقيـدات، وقبـل إعطائهـا                

 المطويات التي يـتم توزيعهـا       محتوياتوينبغي االهتمام بمتابعة    . حرص على التشويق لقراءتها   ي

 )21(.تفاديا للتكرار

 :المجلة الحائطية -2

 فمن خاللها يـتم تثقيـف النـاس         ، إلى اهللا تعالى   المجلة الحائطية وسيلة مهمة من وسائل الدعوة      

وتكون هذه الوسيلة متيسرة أكثـر للـدعاة        وتعليمهم أحكام دينهم، ونشر الفوائد والحكم القصيرة،        

 مجلـة عي الجيد لل  والذين يمارسون مهنة التعليم، وال بد من الحرص على اإلخراج الفني والموض           

اإلطار والمكان المناسب، الخط المتناسق الواضح، األلوان المناسبة، تنويـع األبـواب مـع              :مثل

يخصص لها جوائز قيمة يـتم      و ، الرمضانية ات، مثل المسابقات  التبسيط، وتخصيص باب للمسابق   

 وأماكن تنفيـذ المجلـة الحائطيـة أمـاكن تجمـع النـاس              .ثقافية ترفيهية تقديمها خالل أمسية    

 )22.(المساجد، والمدارس والمستشفيات، وأماكن العمل، وأماكن االنتظار:مثل

  : ما يلياتباع فعالة وناجحة ال بد من  اللوحةكونكي تول

 . والتحكم فيما ينشر فيهاامن النوع الذي يمكن إغالقه أن تستعمل لوحة حائطية -1

 .من طرق اإلبداع  فذلك ادعى لإلتقان، فالتخصص،إلشراف عليهال األخوةتخصيص أحد  -2

ى فيها، فكلما كثرت المادة     التي تبق أن تتناسب المادة المعروضة في المجلة الحائطية مع المدة           -3

 .طالت مدة عرضها، واألفضل أن ال تزيد عن شهر
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اس إذا الحظوا ذلـك اعرضـوا عنهـا، ويمكـن            النّ نإعدم إهمال تغيير المادة المعروضة، ف     -4

ا مـثالً، أو    لشهر كذ  وضع لوحة في أعلى المجلة الحائطية تبين أنها          إشعارهم بالتغيير عن طريق   

 23) .(عن طريق تغيير ترتيب المادة المعروضة

 :كروت دعوية صغيرة الحجم وكروت التهنئة-3

جميلة اإلخراج، ويكتب فيها عبارات دعوية شيقة بمعاني        وتكون   يتم تصميم هذه الكروت بإتقان،    

بإنتاج كروت التهاني واألفراح، وتكون على        عند المطابع المختصة   متصموهذه  وتعبيرات سلسة،   

عن عقيدة الوالء   الغناء، وثالثة   مفاسد  التدخين، وأخري عن    مضار   فواحدة عن    ،شكل مجموعات 

 وهكذا، ويحمل الداعية معه مجموعة متنوعة في جيبه، ومن ثم يقدمها            الربا، ورابعة عن    والبراء

 . الشرعية، أو لديه جهل بالعقيدة الصـحيحة       عاً في واحدة من المخالفات    كرسالة أنيقة لمن يراه واق    

بداية رمضان، وقبيل العيد، مع الحرص على جودتهـا مـن           بالمناسبات الدينية ك   وأيضا االهتمام 

          هـة ألصـحابها    حيث الشكل واأللوان، والعبارات المكتوبة، وكذلك الحرص على أن تكون موج

 شعرهم بـأهميتهم  ت و  الناس، دخل السرور على نفوس   ت واألفراحفكروت التهنئة   ة،  بصفة شخصي 

وبهـا تـرق القلـوب،        ما بين النفوس من جفاٍء ووحشٍة،      ومن آثارها أن يزول    ،وأهمية الكروت 

     ة واأللفة، ويعموبالتالي يكسب أنصـاراً     الروابط ق الحب، وتوثق  وتصفو النفوس، وتزداد المود ،

الهدية مندوب إليها، وهي مما تورث المـودة وتـذهب          :"قرطبيقال ال  )24.(جدد للدعوة اإلسالمية  

  السنّة أنها تزيل حزازات النفـوس وتكسـب المهـدي   إتباعومن فضل الهدية مع :"وقال.العداوة

 )25(."والمهدى إليه رنة في اللقاء والجلوس

 :الدعوة بالمراسلة-4

 أسـماؤهم فـي    أو من تذكر     نبية،واألجاالستفادة من هواة المراسلة عبر المجالت العربية        يمكن  

 الداعيـة   بأن يقـوم  اإلذاعات المختلفة، وكثير منهم بحاجة ماسة إلى التوجيه والمناصحة، وذلك           

، ويضمنها  عذبة األسلوب بوضع ملف لكل عنوان، ثم يرسل لصاحبه رسالة أولى رقيقة المشاعر            

 ذلك برسالة ثانية وثالثـة      لرد يتبع اجملة من النشرات الدعوية والكتيبات التربوية، وبعد أن يأتيه          

 من المرسل، فيعـرض للمرسـل       يكون أقوى وهكذا، مع أخذ الحذر من ناحية أن المرسل إلية قد           

 )26.(جملة من الشبهات أو الشهوات التي قد تؤثر فيه

 : طريقة المراسلة

لمواقـع   أو ا   من بعض المجالت اإلسالمية     الداعية ل على عنوان  وحصالرسائل بعد   الل  استقبا-1

 .الشبكية
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 . الداعيـة  شرطة على مجموعات متفرقـة بعـد ردهـم علـى رسـائل            األكتب و الل  ارسإ -2

 )27(.لها ألصحابهاارسإ علم ليجيبوا عليها ثمل اهلأل اإحالته ثم شرعيةل أسئلة استقبا -3

 :ت دعوية وشعارابرامج تربوية-5

 وأ هايسـتوردون  مواد المكتبية الـذين   االتفاق مع تجار القرطاسية وال    ويمكن توفير هذه البرامج ب    

أقوال مـأثورة ومـؤثرة علـى    أو   ، طباعة برامج تربوية، وشعارات دعوية     حيث تتم ،  هايصنعون

 ومن ثـم  . ونحوها..حافظات أقالم و ،األقالم والميداليات و ،علب الهندسة و ،ن وعلب األلوا  الدفاتر

 ووضعها ضمن مظروف فيه كتيبـات  إن أمكن، إهداؤها إلى اآلخرين، بعد طباعة أسمائهم عليها

  .والطالباتب على الطال فعالً وأشرطة وغيرها، ولعل هذا األسلوب مؤثر

 تصميم دليل هاتف جيب، وتعبئة الصفحات األول منه بمجموعة من الحكم والنصـائح            ومن ذلك   

ليـل   حديثاً شـريفاً ق    ة الصفحات المرتبة هجائيا فيوضع في رأس كل صفحة        وأما بقي ،  والمواعظ

 أشـعار الزهـد     ومفيداً من   مؤثراً اً شعري اً بيت الكلمات يتضمن موعظة أو حكما شرعيا، أو كتابة       

األبيـات   والحكمة والحكم وغيرها، ويكون هناك تناسق فـي ترتيـب األحـرف بـين أوائـل     

 )28.(والصفحات

إلشـارات   اللوحات اإلعالنية المضيئة في الشوارع المهمة، أو عند التقاطعات بجوار ا           :ومن ذلك 

 تمول مـن    ، ويمكن أن   دعوية مؤثرة مأخوذة من الكتاب أو السنة       عبارات وذلك بعمل    ،المرورية

 )29.( الدعويةجمعيات أو تتبناها بعض الغنياءقبل األ

 :الوسائل السمعية: الرابعالمطلب

  :صاقراأل وتوزيع األشرطة-1
 ثبت نجاحه علـى كثيـر مـن         دق و ، الشريط اإلسالمي من الوسائل الدعوية المؤثرة والناجحة       إن

اإلسالمية ازداد  صحوة   ومع انتشار ال   ،سواءمستويات األمة اإلسالمية ومختلف أعمارها على حد        

 بـل  المجتمـع،  وتوسعت دائرة جمهوره لتصل إلى جميع فئـات          ،اإلقبال على الشريط اإلسالمي   

مج فـي عصـر     الشريط اإلسالمي أو القـرص المـد       و .يتناولهااتسعت دائرة موضوعاته التي     

 سالح من أمضى أسلحة الدعوة في العصر الحاضر، وقد أثبتت التجارب أنه كم مـن                التكنولوجيا

 .شاب وشابة كان سبب هدايتهما شريطًا سمعه

 -: البد من عدة توصيات يجب مراعاتها في إعداد الشريط وتوزيعه لكن

 .له انعكاسات سلبية خطيرةاحذر أن تعطي لغيرك مادة أنت ال تعلم محتواها، فهذا قد يكون - 

 . فتنشر الخير ويثقل ميزانك، أو أعره إياه، أهد صاحبك شريطاً مفيداً-

 . معرض للشريط اإلسالمي كل فترة إلحياء أثرهإقامة ةحاولم -
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 . االبتكار في إخراج الشريط ليحسن أداؤهةحاولم -

  .اإلسالميةجعل لكل مسجد مكتبة لألشرطة ي أن -

  . الخاصة في المكتبةالموجودةيع أنواع األشرطة  لجمةضع فهرسو -

  .تابعهم في ذلكموه  على استماعوتشجيع أهل البيت .اقتناءه كل شريط جديد مفيد وةتابعم -

  .فيهاب األشرطة في المكتبة ليسهل البحث يرتت -

  .بجديدةاستبدل األشرطة البالية أو كثيرة االستعمال  -

  .الحياة جوانبكتبة المسجد فتشمل جميع  يجب أن تتنوع األشرطة في م-

 )30.(الشريطتأكد من استفادة المستعير من مع ال  لألشرطة في المسجد،د نظام اإلعارةا اعتم-

 -:ويمكن تخصيص بعض فئات المجتمع عند توزيع األشرطة والكتيبات، أمثال

 والمتابعـة، المالحظـة    بحاجة ماسة جداً إلى      فهؤالء سائقو سيارات األجرة باختالف أنواعها،    -1

 -:أبرزها ألسباب متعددة لعل من

يبحثون عن أي وسيلة مهما  إن كثرة التردد على هذه الطرقات يورث الملل والقلق، لذا تجد أنهم-

 .كانت تطرد عنهم هذا الملل

 .أوضاعا اقتصادية صعبةيعيشون  إن الغالبية العظمى منهم-

ل مساعدة في نقل وتهريب وبيع      يكونون عوام ، حيث   إن فسادهم له أثر على غيرهم بشكل بين        -

المتنوعة، أو إشاعة الغناء، أو البرامج السمعية المفسدة للدين واألخـالق،           وترويج وسائل الدمار    

 همأحدهم شريطًا أو مجموعة من األشرطة سيكون له أثر ليس باليسير عليهم، بل إنّ لذا فإن إهداء

 .بون منك المزيديفرحون جدا بما تقدم إليهم ويطل

 إن الفائدة تعم الناس الذين يستخدمون هذه السيارات، وأغلبهم من عامة المجتمع ممن هم بحاجة                -

 .لمعرفة أحكام دينهم

األسر   العادات والتقاليد الموروثة لدى بعضواستغالل  تجمعات النساء والرجالاالستفادة من -2

ة المرأة التـي    قيامهن بزيار ين النساء خاصة من     واستثمارها في المجال الدعوي، نحو ما ينتشر ب       

ك، وتقديم هدية المرأة، فحبذا     وغير ذل رزقت بمولود، أو المتزوجة حديثًا، أو القادمة من سفر بعيد           

 )31(. والنشرات الدعوية وغيرها،والكتيبات، لو ضمنْتَ الهدية المادية مجموعة من األشرطة

 : شيداناأل-2

 وإلى حد ما    السمعي،ل حياة المسلم في العصر الحديث مستفيدا من الشريط          لقد دخل النشيد الحال   "

 ولقد مر بمراحل من التجديد والتطوير خالل        الماضية، وكان ذلك في السنوات العشرين       البصري،

 وال حاجـة    ووسـائلها، السنوات العشرين التي أخذ موقعه فيها كعنصر مهم من عناصر الدعوة            
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 ومناسبة حديثي عن هذا األمر في هذه        بها،ديدات والتطويرات التي مر     لالستطراد في مسألة التج   

 ) 32".(بهالفقرة أن نقدم للقارئ فكرة عن متابعتنا لجديد النشيد الحالل واهتمامنا 

 -: وجوه عدة قد خدم الدعوة إلى اهللا منشرعيإن النشيد ال

 والكبار مـن    ،بابال والفتيان، والشّ   في حياة األطف   فراغاًو النشيد الحالل ثغرة مهمة      لقد سد : أوال"

 . ويحفظ سمعهم عن الحرام،الجنسين حين وجدوا فيه ما يشغل وقتهم

 على  النشيد الحالل معانيه هادية مهدية، وسامية جميلة، كيف ال وهو الذي اختط لنفسه طريقاً             :ثانيا

الستقامة على مبادئ   دعوة إلى ا  ال و  والطهارة،  على العفة  ، ففيه الحثّ   اإلسالمية شريعةالهدى من   

 وأمر  ،من صالة وصوم وزكاة وحج وجهاد     : وااللتزام بأحكامه عقيدة وعبادة وخلقا     ،الدين الحنيف 

 بـاطن  ونظافة ال  ، وبغض في اهللا   ، وحب في اهللا   ، وبذل ، وصدق وكرم  ،بمعروف ونهي عن منكر   

 .الخ.. وحفظ اللسان وذكر اهللا،والظاهر

 وفي هذا ما فيه من خدمة لكتـاب اهللا          القرآن،ة الفصيحة لغة     قائم على العربي   حاللالنشيد ال :ثالثا

 . ولدين اهللا الحنيف بصورة عامة،تعالى

 ولم تقف   اإلسالمية، اعتماد النشيد لغة القرآن له لغة أكسبه انتشارا بين البلدان والشعوب             إن:رابعا

والخراب الذي خلفـه    في وجه انتشاره بما يحمله من خير أية عقبة، وهنا نتذكر من جملة الفساد               

الغناء المحرم في حياة المسلمين نتذكر ما قام به من عزل للغة القرآن ونشر للعاميـات الهدامـة                  

المفسدة للعقول واألفهام، والنشيد الحالل قد تخطى هذه العقبة، ومن شأنه أن يسهم فـي تـرابط                 

 .المسلمين وتوادهم وتراحمهم في كل مكان

ة في حياتنا تعلق الطفل منذ نعومته بلغة القرآن فأصبح يردد المعاني            ومن جملة آثاره الطيب   :خامسا

الجميلة في قالب لغوي فصيح جميل، وحلول كثير من درر هذه اللغة المقدسة العظيمة في لسـان                 

الطفل بدل الكالم النابي واأللفاظ العامية، فجاءت أجمل ما تكون لغة وألفاظا ومفردات على لسان               

 المفيد الذي أرق أهل الغناء المحرم، حيث سحب البسـاط مـن تحـت               يد النافع النش إن .الطفولة

أقدامهم ونجح في استقطاب األغلبية من األطفال والفتيان والشباب في مرحلة سابقة، وحيث نلمح              

 في أن يعود النشيد الحالل إلى سـابق         ني مازلت متفائالً  بوادر نجاح هذا المسعى الشيطاني، إال أنّ      

 على تهيئة أسباب االنتشار والنجاح له بإذن اهللا،         لنا جميعاً م وع ،ره إذا توكلنا على اهللا    قوته وانتشا 

 اس متعطشون إليه لعلمهم بقيمته وأهميته في تربية الجيل علـى معـالي األمـور                النّ خاصة وأن

 )33".(ومفاخر األمة
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 :والندوات إقامة المعارض: الخامسالمطلب

، حسـب   مناسبات الدينية كرمضان  المعارض والندوات أثناء ال    من وسائل الدعوة المعاصرة إقامة    

ظروف المكان، والحرص على االنتقاء األمثل للمواد المعروضة، وكذلك تحديد موضوعات مفيدة            

إن .  النـاس  التأثير في قلـوب   من لهم القدرة على     أهل العلم   لمناقشتها أثناء الندوات، واستضافة     

  همعلى أن هناك من يعيشل دلت وطرائق مبتكرة للدعوة متنوعة حفل بوسائليجب أن يالمعرض 

  المفيد ومن الهداية إليهم،    نور  ومد ،ن في الوصول إلى قلوب الناس     ويتفنّ والدعوة، فينوع الطرق،  

مـن  ولـيس   ،   فيها جديدة ابتكار طرق ووسائل  و الهادفة اتمسابقال إقامة و التجديد في المعارض،  

 .فيه المعروضة وادالم  بذاتالمناسب أن يعاد المعرض بعد ذلك

 :المؤسسات االجتماعية والخيرية: السادسالمطلب
ومن وسائل الدعوة المعاصرة تأسيس الجمعيات والمؤسسات االجتماعية والخيريـة والمسـاهمة            

فيها، ومد يد العون للمحتاجين مادياً أو معنوياً، من منطلق مبدأ التكافل االجتماعي للوصول إلـى                

وقـد قـال اهللا     . وصول إليهم إال من خالل العمل الصـالح، وإسـداء المعـروف           من ال يمكن ال   

الَّ :(وقال جل شأنه  . 2:المائدة) وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثِْم والْعدوانِ        :(تعالى

    دِبص رَأم نِإالَّ م ماهون نَّجِفي كَِثيٍر م رخَي   ـْل ذَِلـكفْعن يمالنَّاِس و نيالٍَح بِإص وٍف َأورعم قٍَة َأو

فالعمل االجتماعي جزء من العمل     . 114: النساء) ابتَغَاء مرضاِت اللِّه فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجرا عِظيما      

 قادراً على العمل    الدعوي؛ ألن الناس تختلف مواهبهم، وقدراتهم وإمكانياتهم؛ لذا نجد كثيراً منهم          

ولكن يجب أن يـتم     . االجتماعي، في حين يعجزون عن العمل الفكري، فيعمل كل حسب استعداده          

هذا وفق منهاج مدروس ومعلوم، ومحيط بالظروف البيئية، والزمانية، والمادية والنفسية؛ ألن ما             

 .يصلح في بلد قد ال يصلح في غيرها لظروف ومالبسات خاصة

  ى الناس وتقديم البر لهم والخدمة، لقد كان صلى اهللا عليه وسلم كما حكـت عنـه                 اإلحسان إل إن

 ويحسن حتى إلى الحيـوان،      ، يكرم الضيف، ويعين على نوائب الحق، وكان يشفع للناس         :زوجه

 ظهره زرفت عينا الجمل إذ رأى في قلبه الرحمة واإلحسان فيـأتي          احدودبفعندما رأى جمالً قد     

اتق اهللا؛ فإنه شـكى     : "ل، فيقو أنا:فيقول" أين صاحب هذا الجمل؟   ":فيسألوسلم  إليه صلى اهللا عليه     

34.(" أنك تجيعه و تتعبه    إلي( بي صلى اهللا عليه وسلم يرسم لنا األسوة والقدوة في أن نحسن             النّ  إن

إلى الناس، وأن نسعى إلى تبني قضاياهم وهو من قبله، فهاهو يوسف عليه السـالم يقـول لـه                   

 فقد رأيا فيه اإلحسان إليهما، فاإلحسان       .36:يوسف )ْئنَا ِبتَْأِويِلِه ِإنَّا نَراك ِمن الْمحِسِنين     نَب(:أصحابه

     ف على الناس فيعرف النّ    باب من أبواب الخير، وطريق للتعر هـؤالء صـادقون وأنهـم       اس بأن 

 )35(.مخلصون
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 الدعويةقافلة ال: السابعالمطلب

  حيـث تقـوم  ، في شكلها ومضمونهااًتميزم اًة صغيرة تحمل طابع سياردعوية عبارة عن قافلة ال ال

الوصـول إلـى    أي   ، التجارية ، واألندية، واألسواق  المراكزفي    الناس عزيارة أماكن تجم  بقافلة  ال

  القافلة تتوقفحيث   ، إلى االستفادة من البرامج الدعوية     مظهر حاجته تكثير من فئات المجتمع التي      

ـ ي و الدعاة مع الناس،  تحدث  ثم ي حيث تجمعات الناس، ومن       علـيهم األسـئلة الثقافيـة       ونطرح

إن  )36(. لهم الهدايا والجوائز الفورية القيمـة      ونقدمي و  ذات الطابع الدعوي،   والمسابقات المتنوعة 

النّاس حيث يوجدون، ومن ثم إشاعة الخير بينهم ودعوتهم لإلسـالم بالكلمـة              ى عامة الوصول إل 

للدعاة   البنا حسن وقد قال اإلمام. بطريق غير مباشر فيهمالتأثيرقوة ني يعالطيبة والسلوك الحسن 

وخالطوا هذا الشعب  ،سيروا في القرى وطرقات األرياف مرة في اليابس ومرة في الطين:"إلى اهللا

 )37".(المؤمن، وعندها يفتح اهللا عليكم

 :أهداف المشروع

 .ها إلى االستفادة من البرامج الدعوية الوصول إلى كثير من فئات المجتمع التي ظهرت حاجت-1

 إحداث نوع من التغيير العصري المناسب في نوع الطرح المستخدم في المناشط والوسـائل               -2

 .الدعوية

 .واقتراحاتهم سماع رأي الفئات المستفيدة من هذه البرامج من خالل آرائهم -3

 .إليهمامج الدعوية الموجهة  معرفة األمور التي تهم الشباب والفتيات لتبنى عليها البر-4

 :   الحاسوب باستخدام  اإلسالمية لخدمة الدعوة متكاملإنشاء مركز بحثي: الثامنالمطلب

 يعنـى   اإلسـالمية،  أهمية إنشاء مركز بحثي متخصص في مجال الـدعوة  في هذا العصر   رظهت

ت الحاسوب في   تطبيقاومن ثم االستفادة من      ين المتخصصين والمتميزين،  حثباجهود عمل ال  بجمع  

 القائمون  حظىي وس ،سيكون فريداً من نوعه    -في حالة إنشاؤه  - وهذا المركز البحثي   .الدعوةخدمة  

 واألجر العظيم الذي يتحقق     ، شرف حمل الدعوة اإلسالمية إلى كافة البشر       ، إنّه  بشرف عظيم  عليه

 خير لك من أن     ك رجالً واهللا ألن يهدي اهللا ب    ف(: صلى اهللا عليه وسلم     اهللا ل رسول ا ق العمل،من هذا   

 )38).(يكون لك حمر النعم

ويمكن أن يقوم بإنشاء هذا المركز إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية اإلسـالمية، ويشـرف               

عليه جمع من الباحثين المتميزين، وعدد من العلماء الشرعيين، وأساتذة التربية، باإلضـافة إلـى               

 أن تتوفر لهـم المـوارد الماليـة         ىوب، عل مجموعة من المتخصصين في علوم برمجيات الحاس      

 . والمواد العلمية والبحثية، التي تساعدهم في اإلنشاء واالستمرار
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 :يليوأبرز أهداف المركز البحثي المقترح ما 

 والعوامل التـي    ،دعم جهود األبحاث األساسية التي تهدف لفهم عملية تكون العقيدة في اإلنسان           -أ

 . العمليةت العلمية المتعلقة بهذه  ووضع النظرياعليها،تؤثر 

 والنتاج المعرفي الذي سبق إنتاجه في مجال الـدعوة          ،السابقةالعلمية والبحثية   تجميع الجهود    -ب

  . والذي يزداد ويتراكم مع مرور الزمناللغات،بمختلف 

ـ          ،تطوير البرمجيات الحاسوبية   -ج م  وقواعد المعلومات التي تتيح للمستخدمين الوصول إلـى الك

وعلى األخص من خالل شبكة      - من خالل مختلف الوسائل المعلوماتية     ،المعرفي المتعلق باإلسالم  

 ). اإلنترنت(

 وتوفير هذا الموقع للمستخدمين بمختلف اللغـات        لإلسالم،للدعوة  ) اإلنترنت (إنشاء موقع على  -د

  . وغيرها-األسبانية-األلمانية- الفرنسية-اإلنجليزية-العربية:الحية

 . اإلسالميةعم الجهود البحثية التي تهدف لتطويع التقنيات المعلوماتية في خدمة الدعوة د-هـ

عمل البحوث الميدانية التي تهدف لقياس فعالية البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات اإلسـالمية             -و

 . لإلسالمكوسائل للدعوة 

التجـاوب مـع تسـاؤالتهم      و)اإلنترنت(متابعة مستخدمي قواعد معلومات المركز عبر شبكة         -ز

 )39.(اللغاتواستفساراتهم من مختلف البلدان وبمختلف 

 الخاتمة
 : النتائجوأذكر هنا أهم.  البحث كتابة هذاإلى هللا رب العالمين الذي أعانني ووفقني الحمد

 . إن الداعية المسلم يجب عليه أن يسلك كل وسيلة نافعة في إيصال الدعوة اإلسالمية للناس-

اإلسالم لم يجعل وسائل الدعوة أمراً محدداً ال يمكن          و ائل الدعوة اإلسالمية ليست ثابتة،     إن وس  -

 .تجاوزه

 ، والمكان واألشخاص،يتناسب مع الزمان الداعية الناجح يأخذ بالتنوع في وسائله الدعوة، وبما -

 . واألحوال

، والقنوات الفضـائية     إن المكتشفات العلمية الحديثة وخاصة في جوانب االتصاالت والحاسوب         -

 .يجب تسخيرها في الدعوة إلى اهللا تعالى

الجيـل المعاصـر،     التي تهـم      واالتجاهات  األمور فعر يجب على الداعية المسلم الناجح أن ي       -

 .إليهمالدعوية الموجهة  والوسائل  عليها البرامجيبني ل،الشباب والفتياتوخاصة 
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 المصادر والمراجع

 :الكتب والمراجع: أوالً

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار الكتب المصـرية،            : الجامع ألحكام القرآن   -

  .م1960/هـ1380القاهرة 

أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد،   :  سنن أبو داود   -

 .م1951-1950/هـ1370-1369الطبعة الثانية، المكتبة التجارية، القاهرة، 

 وحسـين   طعبد بن محمد بن أحمد عثمان الذهبي، تحقيق شعيب األرنـاؤو          : سير أعالم النبالء   -

 .هـ1405األسد، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة      . ابن حجر العسقالني  : فتح الباري في شرح صحيح البخاري      -

 .المكتبة السلفية، القاهرة

و الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،            أب: صحيح مسلم  -

 . لبنان- بيروت-دار إحياء التراث العربي

 . أحمد بن سليمان الطبراني:  المعجم األوسط-

م، الـدار السـلفية،     1981ابن أبي شيبة، تحقيق مختار أحمد الندوي، الطبعة األولى         : المصنف -

 .الهند

 : والمجالتالصحف:ثانيا

 5هـ الموافق   1423 ربيع اآلخر    24الجمعة  -الثانيةنة   الس 644العدد   صحيفة الوطن الكويتية،     -

 .م2002يوليو 

 .هـ4/7/1422، الكويتية المجتمع -

 :الدوليةالمواقع على شبكة المعلومات :ثالثاً

وقد أرسله لي بالبريـد     . م1/2005 /29د محمد اسحق الريفي،   .أ:  الحماية من أخطار اإلنترنت    -

 .اإللكتروني

، موقـع الـدين علـى شـبكة         خالد بن عبد اهللا البشـر     : الدعوة إلى اهللا عبر الشبكة العنكبوتية      -

 ).www.deen.ws/daoh/112.htm(المعلومات الدولية

 موقع صـيد الفوائـد علـى شـبكة     ، الرحمن الريس وعبد الملك القاسم عبد:الدعوة بالمراسلة  -

 ).www.saaid.net(المعلومات الدولية
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مجلـة  ،  ذياب عبـد الكـريم    :  الدعوة اإلسالمية ومواقعها على اإلنترنت بين الواقع والطموح        -

 .261عدد ، الالفرقان

 ). www.saaid.net ( على شبكة المعلومات الدوليةصيد الفوائد: لصامتون الدعاة ا-

، اهللا القريـوتي    عاصم بن عبـد    :استخدام البالتوك في الدعوة إلى اهللا عز وجل والبديل المقترح         -

 ).www.said.net(لمعلومات الدوليةموقع صيد الفوائد على شبكة ا

، موقع منـابر الـدعوة      الدبيخي خالد بن محمد   جمع وإعداد :دليـل الفرص والوسائل الدعوية    -

 ).www.dawah.ws(بإشراف الشيخ حامد عبد اهللا العلي على شبكة المعلومات الدولية

، موقع صيد الفوائد على شـبكة المعلومـات          شوقي عباد  : طرق لخدمة اإلسالم عبر اإلنترنت     -

 ).www.saaid.net(الدولية 

موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية       : طرق ووسائل الدعوة إلى اهللا في أماكن العمل        -

)www.saaid.net.(  

 ).www.islamic.org/arabic(موقع على شبكة المعلومات الدولية:  قافلة الخير-

ــائية - ــة الفضـ ــاة مكـ ــات   . قنـ ــبكة المعلومـ ــى شـ ــا علـ ــر موقعهـ انظـ

 ).www.makkah1.tv/main.html(الدولية

، موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات       العزيز المسند   الدكتور محمد بن عبد    :المرأة والدعوة  -

 .الدولية

 .مركز خدمة اإلسالم بواسطة الحاسوب واإلنترنت  مقترح إنشاء-

على شبكة المعلومـات    . م05/01/2004،أون الين  إخوانموقع  :معالم أساسية النطالقة الداعية    -

 ).www.ikhwanonline.net(الدولية 

 .موقع بإشراف الشيخ حامد عبد اهللا العلي على شبكة المعلومات الدولية:  منابر الدعوة-

م موقع اإلسالم اليوم علـى      2002/7/6،عبد الوهاب بن ناصر الطريري    .د: ت األغلوطات موا -

 ).www.slamtoday.net(شبكة المعلومات الدولية

، شبكة األحـرار علـى شـبكة المعلومـات          األستاذ علي التمني  :النشيد الحالل منحة أهلمناها    -

 ). www.ala7rar.net(الدولية

  ). www.saaid.net(صيد الفوائدالشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس، موقع : وسيلة دعوية92 -

بوزارة الشـؤون اإلسـالمية      الفريق العلمي لجناح الوسائل المتميزة     دإعدا:  وسيلة دعوية  121-

، موقــع صــيد الفوائــد علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد

)www.saaid.net.( 
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 الحواشي
                                                 

 ،فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم        كتاب ،2847 رقم) فتح الباري البن حجر العسقالني    ( رواه البخاري  -1

باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي اهللا            ،  3498 .رجل باب فضل من أسلم على يديه     

   .ل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب كتاب فضائ،4/1872 ،2106، رقم مسلمورواه ، عنه
 .باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضاللة العلم،  كتاب،4/2060، 2674، رقم  أخرجه مسلم-2
ــة  -3 ــاح الداعي ــية لنج ــالم أساس ــات   :مع ــبكة المعلوم ــى ش ــالميات عل ــع إس ــة، موق ــوف دعوي قط

  .)www.islameiat.com(الدولية
 موقع صـيد    ،اهللا القريوتي  الدكتور عاصم بن عبد   : المقترح وجل والبديل التوك في الدعوة إلى اهللا عز        استخدام الب  -4

 ).www.said.net(الفوائد على شبكة المعلومات الدولية

  
المعلومـات  الموقـع علـى شـبكة       :  مقترح إنشاء مركز خدمـة اإلسـالم بواسـطة الحاسـوب واإلنترنـت             -5

 ).http://www.mcgsite.com/subs/maqalat(الدولية
  . المصدر السابق-6
  علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة        ، موقـع الـدين    خالد عبد اهللا البشر   : الدعوة إلى اهللا عبر الشبكة العنكبوتية      -7

)http://www.deen.ws/daoh/112.htm.( 
 مجلة اإلصدار التعريفي ودليـل المشـاركين فـي          : أسباب تجعل اإلنترنت في مقدمة وسائل الدعوة إلى اهللا         ستة -8

 .www(المنورة، موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومـات الدوليـة  المعرض الخامس لوسائل الدعوة في المدينة 

saaid.net.( 

 
 موقـع صـيد الفوائـد علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة               ، شوقي عباد  :رنت طرق لخدمة اإلسالم عبر اإلنت     -9

)www.saaid.net.( 
  . طالقة الوجه ثم اللقاءاستحبابباب ، كتاب البر والصلة، 4/2026، 2026رقم : رواه مسلم-10
 .المصدر السابق:طرق لخدمة اإلسالم عبر اإلنترنت -11
 .خالد بن عبد اهللا البشر:وة إلى اهللا عبر الشبكة العنكبوتية الدع-12
 . شوقي عباد:طرق لخدمة اإلسالم عبر اإلنترنت -13
 .، كتاب األدب، باب في حسن الخلق، وإسناده صحيح4/253، 4800رقم: رواه أبو داود -14
 .، مصدر سابق طرق لخدمة اإلسالم عبر اإلنترنت-15
عدد ، المجلة الفرقان، ذياب عبد الكريم: مية ومواقعها على اإلنترنت بين الواقع والطموح مقال بعنوان الدعوة اإلسال-16

261. 
، وانظـر   اهللا القريـوتي   الدكتور عاصم بن عبد   : المقترح وجل والبديل  استخدام البالتوك في الدعوة إلى اهللا عز         -17

 ).اإلنترنت(يد الفوائد على،موقع صالمهذب :)بال تك(على برنامج المحادثات الصوتية ..دعويةأفكار 
  ).http://www.deen.ws/daoh/112.htm (البشرخالد :ر الشبكة العنكبوتيةعب الدعوة إلى اهللا -18
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