
 

 اعداد الطالب ؛ عبد السالم محمد عثمان

:AY747   الرقم المرجعى  

 باإشراف الدكتور  السيد البساطى

 عنوان البحث

 الدعوة ووسائل التواصل االكتروني

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ونعوذ باَّلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه

من يهده َّللاه فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال َّللاه وحده ال شريك له ، 

َل  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ِّ َوَعمِّ ن َدَعا إِّلَى َّللاه مه قال هللا تعالى: }َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً م ِّ

يَن (صَ  َن اْلُمْسلِّمِّ الِّحاً َوقَاَل إِّنهنِّي مِّ  

. فلما كانت  ]رواه البخاري(« فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال خير لك من أن يكون لك حمر النعم

الدعوة إلى َّللاه تعالى وتبليغ دين اإلسالم من أعظم األعمال الصالحة وأفضل القربات النافعة كان ال 

 بد في أدائها والقيام بها

في  تشتد الحاجة لمعرفة المنهج السليم والطريق القويم في الدعوة إلى َّللاه تعالى في هذا الزمنو

عصر الشبكة العنكبوتية  والثورة التعلمية وتعدد وسائل االتصال بالعالم امر سهل للغاية  حتى 

الدعوة عبر  االستخدام االمثل للوسائل لنشرلذا تتولد الحاجة الى  اصبح العالم قرية صغيرة 

اإلنترنت. أن تساهم في سد الفراغ الموجود في العمل الدعوي اإللكتروني مستخدمة في ذلك كافة 

الوسائل الحديثة من خالل شبكة اإلنترنت والهواتف الذكية والقنوات التلفزيونية الفضائية وغيرها 



لتقديم المحتوى ضرورة ملحة متخصصين في البرمجة من التقنيات المتوفرة، حيث أصبح وجود 

 اإلسالمي والدعوي إلى العالم أجمع بال قيود وال حدود وبأيسر السبل

:_ ملخص البحث  

 بسبب عدم التوجه لدراسة  متأخرةالدعوية  ألغراض العنكبوتيةالشبكة  استخداماتبداية كانت 

من الدول االسالمية  الكثير  االستفادة من المواد التعلمية المتوفرة في  قلة ىالبرمجيات مما ادى ال

البرمجة  دراسة علم يتعين عليهموطلبة العلم  والمهتمين  الدعاة المخلصين على لذا    

 واالستفادة من ثورة االنترنت وتسخير ها لخدم ة االسالم والمسلمين

 مشكلة البحث:_

لة المعرفة بعلوم الحاسب ق /1  

عدم التخصص فى دراسة علم البرمجيات واللغويات للحاسب /2  

تعلم اللغة االنجليزية  /3  

  الخوف من المشاركة فى الوسائل وانعدام الثقه فيها /4

قصور طالب العلم فى رفع محاضرات المشايخ /5  

  اهداف البحث

والبالتوك على برامج التواصل االجتماعي الفيس بوك والواتس آب   بشكل جيد  التعرف

الحديثوتأثيراتهما السلبية على الدعوة في عصر    

 والتعرف على مدى انتشار هذه البرامج في أوساط الشباب بصورة خاصة النهم اكثر استخداما

والخروج بمجموعة من التوصيات من أجل استخدام هذه الوسائل االستخدام األمثل، وبما يتناسب 

عاداتنا ومبادئنا الثابتةمع ديننا الحنيف وقِّيمنا العربية و  

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



:_االوالالمبحث   

همية تعلم الحاسب االلىول الفصل اال   

  بعض الدعاةوعقبات تواجه  صعوباتالفصل الثانى  

الفصل الثالث التدريب والدورات    

  اهم  وسائل الدعوة عبرالتوصل االجتماعىنبذة عن الشبكة وتعريف الفصل الرابع 

للداعية اهمية تعلم الحاسب   الفصل االول  

اصبح تعليم الحاسب متاح للجميع لكثرة المعاهد التعليمى او التعليم من بعد  للقضاء على ىاالمية 

 فى هذا العلم

التقنيات الحديثة واالنترنت خاصة ال تحتاج لشهادات أو دورات   ممارسة الدعوة إلى هللا من خالل

هذه  تعلم الكثيرون من أصحاب الشهادات الشرعية الكثير من وسائل وأساليب استغالل معقدة، فلقد

ال يعلمهم إال هللا،  الشبكة في الدعوة إلى هللا في أيام قليلة، واهتدى على أيديهم خلق كثير

اضمحلت، لما تتمتع به هذه الشبكة من  فخصوصية التعامل مع الشبكة في أناس متخصصين قد

 .شرائح المثقفين المرونة في التعامل معها لدى جميع

 

احتكاك مباشر بالناس، وهذا األمر يعطي قدراً كبيراً  فاإلنترنت -مثالا - في أحيان كثيرة ليست وسيلة

فلك أن تتخيل كم من الناس سيستفيدون من موقعك الدعوي والمعلومات  من المرونة للدعاة،

فإنه في  فيه، وهذا بالطبع أمر يختلف عن الشيخ الذي يجلس في المسجد ويعلم الناس، المتوفرة

إنسان بطريقة مباشرة عن  حال سفره أو مرضه، تنقطع اإلستفادة من علمه، ثم أيضاً لو سألك

المعرفة، أما عبر االنترنت واالحتكاك غير المباشر  حكم من أحكام اإلسالم وال تعرفه فتجيبه بعدم

 .وقتا كافيا للبحث أو سؤال العلماء ثم الرجوع على السائل باإلجابة وهكذا فإنه ينفع في إعطائك

 

  الفصل الثانى صعوبات وعقبات تواجه بعض الدعاة،  _

 1/من أبرز تلك الصعوبات أو المعوقات التي تقابل الدعاة عند استخدام هذه التقنيات وخاصة  

 :االنترنت اآلتي

 

 2/التشغيل أصبحت  قلة العلم بالحاسب اآللي ومهاراته: مع أنها ليست صعبة أو معقدة، فبرامج

وتكون كافية الستخدام  مرئية وأصبح بإمكان أي شخص االلتحاق بدورة لمدة شهر أو أقل

 .الحاسب اآللي وتوظيفه في مجال الدعوة إلى هللا تعالى

 

3/إلى هللا الجهل  قلة معرفة اللغات: من العقبات كذلك في توظيف التقنيات الحديثة في الدعوة

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%22


 .في العالم باللغات األخرى والتي إن عرفها الداعية خاطب مجموعات كبيرة

 

 4/الدعاة في استخدام االنترنت أو غيرها من  بعض النواحي الفنية: ومن العقبات التي تقف أمام

الوسائل الحديثة في الدعوة إلىاهلل هي قضية النواحي الفنية، فهناك بطء وانقطاع في الخدمة في 

 .األماكن، كما أن هناك خدمات ال يستطيع الشخص العادي استخدامها بعض

 

 5/االنترنت فلدى  ضعف القناعة: من أهم النقاط التي تقف أمام استخدام التقنيات الحديثة وخاصة

إما بسبب عدم إتقانهم لهذه الخدمة  بعض الدعاة ضعف أو عدم قناعة في استخدام التقنيات أصالً،

 .تقدمها أو بسبب عدم معرفتهم بالخدمات التي

 

5/ وهبه هللا العلم والصالح، فهو  الخوف: وأقصد به الخوف السلبي لدى البعض، وخاصة ممن 

خوفاً من الوقوع في معصية، أو مشاركة في منكر،  يخاف من الدخول إلى عالم التقنيات الحديثة

أن مثل هذا الفعل يفرح به أهل الفساد ليمارسوا دورهم بعيداً عن  ومع أن االحتياط مطلوب إال

 .الخير والصالح، وتبقى الساحة خالية لهم وحدهم معرفة أهل

 

بعد معرفة العقبات التي تواجه الدعاة في الدعوة من خالل التقنيات الحديثة، ترى ما هي  -

 الخطوات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص؟

تواجه الدعاة عند  هناك خطوات ومقترحات البد من اتخاذها في سبيل تذليل تلك الصعوبات التي -

للدعاة حول استخدام التقنيات  استخدامهم للتقنيات الحديثة، من هذه الخطوات: عقد دورات

 :الحديثة، ويكون من خاللها

 

 الفصل الثالث التدريب والدورات المستمرة ، 

عمل دورات مكثفة وقصير ة للدعاة ومدرسين الحلقات وطالب الحلقات المتميزين وصقلهم مثل 

تجربة جامع احمد بن حنبل بالمدينة المنورة يوجد فيها قسم التقنية والحاسب اللى وقمو بتدريب 

الطالب المتفقين على الحاسب االلى والدورة فى المسجد فى البدروم  ونتج منها عمل مميز 

لمتابعة الحفظ والحضور والغياب لكل طالب وتم تسليم اولياء االمور الرقم السرى لمتابعة ابنه 

عبر الموقع  وتم فتح قناة على اليتويوب  والن المشروع الجاري تنفيذه تطبيق الجامع على 

الجوال وقمت ببحث ميدانى على العديد من االئمة المؤصلين شرعيا ال يملكون حساب فى وسائل 

 التواصل 

أن يدعوهم، ويضع خطة  تدريب الدعاة على أن تكون لديهم خطة عمل دعوية واضحة في حياتهم

البديهي  واضحة المعالم لذلك، ويبدأ في تنفيذها بعد أن أو يعرض تقريراً عن سير خطته. ومن

خير نلقيها وهللا وحده كفيل  القول أن المحاسبة هنا ال تكون على نتيجة الدعوة فما هي إال بذور

 .ومنهجية عمله وما واجهه من إيجابيات وسلبيات بإنباتها، ولكن يتم التقييم ألسلوب الداعية

من خاللها مناقشة قضايا مجتمعية وعالمية ودور الدعاة في معالجتها  إعداد حلقات يتم .

ً  والتطرق ً  إليها، وبخاصة تلك القضايا التي لم يطرق بابها إال القليل خوفاً أو حرجا  .أو تناسيا



 

المتخصصين في أحد العلوم التي أشرنا لها  تنظيم ندوات يحضرها مجموعة من العاملين أو .4

 .أعاله، فيتحدثون عن ما يهمالمتدربين ويعرضون تجاربهم الدعوية

 

لهذه الدورة تهتم بتطوير مهارات الدعاة في استعمال التقنيات  تنظيم دورات تقنية مرافقة .5

 .الدعوة، مثل الكمبيوتر، االنترنت، الجرافيك، التصميم، وغيرها الحديثة في

 

هناك جلسات  استثمار مواهب ومهن المتدربين في الدعوة إلى هللا ومساعدتهم في ذلك، فتكون .6

 بعنوان: كيف أدعو إلى هللا من موقعي؟ أو كيف أوظف مهاراتي؟

 

رسائل تحتوي  يمكن اعتماد آلية "الرسائل المختصرة" -باإلضافة إلى قراءة الكتب- وهي .7

الكتب المرشحة للقراءة.. وفي مراحل  تلخيصاً ألهم النقاط التي يراد لفت نظر المتدرب إليها في

 ..المتدربون أنفسهم بإعداد هذه الوسائل وتبادلها متقدمة من الدورة يمكن أن يقوم

ىاهم  وسائل الدعوة عبرالتوصل االجتماعنبذة عن تعريف الشبكة والفصل الرابع     

التعريف بالشبكة العنكبوتية ووسائلهاالفصل االول   

هي شبكة عالمية من الروابط بين الحواسيب تسمح للناس باالتصال والتواصل بعضهم مع بعض 

الشبكة الممتدة الي جميع أرجاء األرض بوسائل بصرية وصوتية ونصية واكتساب المعلومات من 

وتتحدي في الوقت  –مكتوبة، وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان والكلفة وقيود المسافات 

نفسه سيطرة الرقابة الحكومية. ويعرف آخرون اإلنترنت كذلك بأنه شبكة دولية للمعلومات تتفاهم 

اون فيما بينها لصالح جميع مستخدميها، وتحتوي على العديد من باستخدام بروتوكوالت تتع

اإلمكانات مثل البريد اإللكتروني، وإقامة المؤتمرات بالفيديو ،وقوائم البريد باإلضافة إلى الماليين 

من مجموعات األخبار والعديد من الملفات المتاحة لنقلها واستخدامها بطريقة شخصية وكذلك آالت 

 البحث المرجعي،

  أشهر محركات البحث

عند الحديث عن محركات البحث فغالبا ما يقصد محركات البحث على شبكة اإلنترنت ومحركات 

يب بالخصوص. محرك ات البحث في الويب تبحث عن المعلومات على الشبكة العنكبوتية الوِّ

أي العالمية، ومنها يستعمل على نطاق ضيق يشمل البحث داخل الشبكات المحلية للمؤسسات 

أما محركات البحث الشخصية فتبحث في الحواسيب الشخصية  .(Intranet :إنترانت )باإلنجليزية

 .الفردية

بعض محركات البحث أيضاً تحفر في البيانات المتاحة على المجموعات اإلخبارية، وقواعد البيانات 

 الضخمة،



يةباإلنجليزجوجل ) : Google) 

البحث استخداما نظرا للمزايا الجيدة التي يقدمها  محرك البحث غوغل من أكثر محركات عتبري

ودعمه البحث باللغة العربية، ويدعم غوغل العديد من القدرات كالبحث الصوري والبحث ضمن 

 .األخبار

www.answers.com 

يقدم محرك البحث أنسرز شرحا وافيا عن الكلمة التي يبحث عنها المستخدم، ويعتبر أنسرز مناسبا 

تصارات ومدلوالتهاللبحث عن االخ . 

www.ask.com 

يعمل محرك البحث آسك على إعادة صياغة كلمات البحث إلى أسئلة يقدم عنها أجوبة أو يقدم 

ن الصور واألخبار اقتراحات من شأنها تضييق مجاالت البحث، ويدعم محرك البحث ميزة البحث ع

بالتصحيح التلقائي لكلمات البحثواألفالم، كما أنه يقوم  . 

www.clusty.com 

يتميز محرك البحث كلستي بواجتهه البسيطة سهلة االستخدام التي توفر العديد من الخيارات 

 Yahoo :.كالبحث عن الوظائف والصور واألخبار، كما يدعم ميزة البحث عن المشتريات

ع المحركات في الشبكة العنكبوتية  وهى عديدة ما يهمنا فيها االكثر استعمال  لدى هذه بعض انوا

التحتاج الى كتابة النص بالكامل  بمجر كتابة  هذا  العموم  محرك قوقل طبعا من سهولة المحرك

ة لذا نجد بعض الفرق المنحرفة في العقيدة ورالحرف ينقلك الى العديد من الموقع  وهنا تكمن الخط

اول اختيار عنوين مقاربة للفظ الدعوة االسالمية تح  

لذا يجب نشر  فنجد الرافضة حصوصا يتعمدونا في اقتباس العناوين  التى تحتمل اكثر من وجه 

 الموقع االسالمية الموثقوقه على الناس والحث على متابعتها  

  

 (Social Network) وسائل التواصل الشبكات االجتماعية

مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت العالميةمصطلح يطلق على   (World Wide Web) ،

حيث تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي، يجمعهم االهتمام أو االنتماء لبلد أو 

 social) مدرسة أو فئة معينة، في نظام عالمي لنقل المعلومات. وجاء تعريف الشبكات االجتماعية

networking service)  كخدمة إلكترونية تسمح للمستخدمين بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية

 لهم، كما تسمح لهم بالتواصل مع اآلخرين

لالمبحث الثانى: نماذج من وسائل التواص  

http://www.ask.com/
http://www.clusty.com/


تويتر االولالفصل   

الفيس بوك الثانىالفصل   

البالتوكالثالث الفصل   

اليوتيب الرابعالفصل   

االسكاي بي الخامسالفصل   

 نماذج من الشبكات االجتماعية

 (twiter) تويتر:

 هو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغر والتي تسمح لمستخدميه بإرسال تغريدات

(Tweets)  حرف للرسالة الواحدة. وذلك مباشرة عن طريق موقع  140عن حالتهم بحد أقصى

أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تويتر  (SMS)  أو برامج المحادثة الفورية أو التطبيقات

وتظهر تلك التحديثات في صفحة  (twitterfox )التي يقدمها المطورون مثل الفيس بوك و

المستخدم ويمكن لألصدقاء قراءتها مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو زيارة ملف المستخدم 

استقبال الردود والتحديثات الشخصي، وكذلك يمكن  

 )Face book) الفيس بوك 

وهو موقع يساعد على تكوين عالقات بين المستخدمين، يمكنهم من تبادل المعلومات والملفات 

والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليقات، كل هذا يتم في عالم افتراضي، يقطع حاجز الزمن 

أشهر المواقع على الشبكة العالمية، ورائد التواصل والمكان. ويعد موقع الفيس بوك واحد من 

والقيم؟ الثقافة وناحية الدينية الناحية من الشباب على بوك الفيس موقع تأثير مدى ما التساؤل  

خالل من الشباب على بوك الفيس موقع أثر : 

الدينية الناحية : 

الجنسين من الصداقة طلبات قبول . 

الئقة غير ومقاطع صور على تحتوي منشورات استقبال . 

الفرائض أداء عن االنشغال . 

الحقيقي والعالم االفتراضي العالم بين فراغ خلق  

والقيم الثقافة ناحية من محظورةأما مواقع في الدخول  



واألصدقاء األهل مع التواصل من فيقلل  

الدراسي المستوى تدني  

مستخدميه لدى واالهتمامات الثقافات تغير  

االجتماعي وأصبح موقع الفيس بوك اليوم منبر افتراضي للتعبير، للغير الشخصية البيانات إعطاء

 واتخذه الشباب اليوم بديالً لألحزاب السياسية العاجزة الفاشلة

بدأ الفيس بوك على يد أحد طالب جامعة هارفارد، يدعى مارك جوكر بيرج، حيث بدأ بتصميم موقع 

لتواصل مع زمالءه في الجامعة، ويمكنهم من تبادل على الشبكة اإللكترونية يهدف من خالله ل

 ملفاتهم وصورهم وآراءهم وأفكارهم

 البالتوك وهو ما يعرف بغرف الدردشه

البالتوك هو برنامج للمحادثة يتكون من غرفة عامة وغرف خاصة ، بكل غرفة يمكن لعدد كبير 

من األشخاص الكتابة بحرية ، ويسمح لشخص واحد بالتحدث صوتياً في اللحظة الواحدة في 

غرفة واحدة ، كما يسمح بعرض فيديو لـ 6 كاميرات . وإذا كان االشتراك مجانياً فال يمكن أن 

ترى الصورة متحركة ، بل تكون الصور ثابتة ، أما إن كان مدفوع الثمن فتكون الصورة متحركة 

، ومن مميزات برنامج البالتوك أن الكاميرا وعدد األشخاص الموجودين ال يؤثر أبدا على نقاوة 

 .الصوت

الجدير بالذكر أن البالتوك صادر عن شركة أمريكية يهودية ، وهذه الشركة متعاونة تعاوناً كامالً 

مع القانون. بمعنى أنها تزود أي جهة قانونية بأي معلومات تطلبها عن أي مستخدم ساهم أو 

شارك في قضية يعاقب عليها القانون ، وتتضمن هذه المعلومات كل ما يمكنها من الحصول عليه 

 من صور أو رسائل أو معلومات اتصال وعناوين وما إلى ذلك

 اليوتيب

ويب معروف متخصص بمشاركة الفيديو / يسمح للمستخدمين عريف اليوتيوب يوتيوب هو موقع 

 برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني

2005فبراير  14تم تأسيس فى    

 المؤسسون / تشادهيرلي /ستيف تشين/ جاود كريم

ميريديث هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لموقع اليوتيوب عمل  تشاد هيرلي

 2005في موقع يباي وباي بال وشارك في تصميم شعار باي بال االصلي،واسس في  هيرلي

  .اليوتيوب مع ستيف تشن، وجاويد كريم

36)العمر  ١٩٧٧يوليو،  ٢١الميالد:  ) 

 ستيف تشين-

(، تايبيه35)العمر  ١٩٧٨أغسطس،  ١٨ستيف تشين هو أحد مؤسسي موقع يوتيوب. الميالد:   



  جاودكريم-

مؤسسي موقع مشاركة الفيديو الشهير يوتيوب، وهو من أصول بنغالية ولد في  جاود كريم أحد

بألمانيا الشرقية لينتقل إلى ألمانيا الغربية بعد سنة، انهى دراسته الثانوية والتحق  1979سنة 

  PayPal بإحدى جامعات إلينوي لكنه أسقط دراسته الجامعية مبكراً ليعمل لدى شركة

34 )العمر  ٩١٩٧يناير،  ١الميالد:  ) 

هللا شاء ان الخطر من تقلل الخطوات الخطورة هذه    

االفالم االباحية الهدامة ومواقع االلحاد والتنصير  لذا يجب على  عرض خطورة اليوتيب  تكمن فى

ان يتعرف على الطرق   التى تحمي  من عرض هذه المواقع بالشكل التالى رب االسرة   

استخدام التصفية “،اختر ” تصفية نتائج البحث باستخدام ميزة البحث اآلمن “تجه إلى تبويب ا /1 

 . ” المشددة

مالحظة : ميزة هذا الخيار منع نتائج البحث التي تحوي على كلمات إباحية سواء في الويب أو في 

 . الصور

الموجود أسفل الصفحة” حفظ التفضيالت ” اضغط على زر   

   خطوة إضافية
غلق ” للتأكد من أن عدم احتمالية تغيير هذا الخيار من قبل شخص آخر ، اضغط على رابط   /1

كما هو موضوح في الصورة –الموجود في نفس التبويب ” البحث اآلمن   

 . بعد ذلك تظهر لك صفحة تطلب منك إدخال كلمة المرور لبريدك اإللكتروني على جي ميل.

، وتمتع بتصفح آمن لك وألطفالك” غلق البحث اآلمن ” في الصفحة التالية اضغط على زر   2/  

اإلعدادات السابقة تكون فقط على جهاز واحد ، وإذا كان يحوي أكثر من حساب يجب تغيير 

  اإلعدادات لكل حساب

  والستبعاد المحتوى السيء في يوتيوب ومنع ظهور التعليقات عليك اتباع اآلتي

الرئيسية ثم النزول إلى أسفل الصفحة والذهاب إلى خيار الذهاب إلى صفحة يوتيوب .1  Safety 

mode وتغييره إلى وضع on كما هو موضح في الصورة 

  Save اضغط على زر . 

  خطوة إضافية

وللتأكد من عدم احتمالية تغيير هذا الخيار ، قم بتسجيل دخولك على حسابك في يوتيوب قبل  /1

   عمل الخطوات السابقة

زرقبل ضغط   Save ضع عالمة صح على خيار lock safety mode on this browser 2/  

Save وقم بضغط زر 3/   

  وفيما يلي بعض اإلرشادات العامة التي يجب على الوالدين اتباعها لضمان تصفح آمن ألطفالهم

  وضع الكمبيوتر في مساحة مفتوحة مثل غرفة المعيشة

/4 مراقبة ما يزورونه من مواقع أوال بأول.  

. الحديث معهم بشكل ودي عن أبرز أنشطتهم والمواقع التي يزورونها باستمرار وتوعيتهم  /3

ببعض المخاطر التي من المحتمل أن يرتكبونها بسبب صغر سنهم وقلة تجربتهم مثل : اإلخبار 

 بعنوان المنزل ، اسم المدرسة ، رقم الجوال

  لالستزادة يمكن االطالع على هذا الفيديو



  االسكاي بي نبذه عنه
 

  ً برنامج سكايب هو أحد أشهر برامج االتصال عبر اإلنترنت، وأوسعها انتشاراً  وأسهلها استخداما

في نفس الوقت، باإلضافة إلى تعدد اختياراته وإتاحة االتصال بين حاسب وآخر وبين هاتف 

والتي تنقل الصوت  (VoIP) وحاسب أو العكس وكذلك بين الهواتف، وكل ذلك باستخدام تقنية

 .عبر الشبكات المختلفة

 ظهور عصر التكنولوجيا وانتشار االتصال من خالل اإلنترنت

  ً عدد مستخدمي سكايب 663 مليون مستخدم حول العالم، منهم 42.2 مليون مستخدم نشط )طبقا

ً  بعد عام بشكل ملحوظ خاصة بعد ما  ألحدث إحصائية لعام 2009(، وتتزايد هذه األرقام عاما

قامت شركة مايكروسوفت بشرائه في مايو 2011، وينتظر البرنامج المزيد من الدعم في 

المستقبل وخاصة أن سكايب منذ البداية )قبل صفقة مايكروسوفت( وهو يقوم كل فترة بإطالق 

نسخة جديدة وإضافة مزايا جديدة كان آخرها على سبيل المثال دعم التواصل مع أصدقائك على 

ً  على أكثر من  الفيس بوك من خالل البرنامج )إصدار رقم 5.2(، وكذلك ستجد البرنامج متاحا

، وكذلك بالنسبة للهواتف (Linux) ولينكس (MAC) وماك (Windows) نظام مثل ويندوز

، وأجهزة نوكيا بنظامي سيمبيان ومايمو، (iOS) المحمولة فهو متاح على أجهزة اآليفون بنظام

 .وغيرها الكثير مما يتيح لك التواصل في أي وقت بأي شخص وبدون قيود

  ً وإذا ُعدنا بالزمان للوراء سنعرف كيف كانت هذه اإلمكانيات ليست واردة على اإلطالق، فقديما

ً  للغاية حتى تستطيع التواصل مع أخيك المسافر أو أحد أقاربك في الخارج، فإما  كان األمر صعبا

ً  قد يأخذ بعض  أن تلجأ إلى الهاتف وقد يكلفك كثيراً  وبجودة ال ترضيك، أو ترسل بريداً  عاديا

الوقت وقد ال يصل في النهاية، ولكن هذا الحال قد تغير في عصر االتصاالت الحديثة والتي جعلت 

ً  في أي وقت، ولم تصبح هناك حدوداً  فعلية  االتصال أسهل ما يكون وبأكثر من طريقة ومتاحا

 .تفصلنا سواء اختلفنا في الزمان أو المكان وكل ذلك بدون تكلفة تُذَكر

ً  بعد يوم تظهر طرق جديدة للتواصل توفر علينا الوقت والجهد، واإلنترنت تحديداً  كان هو  وما

ً  مثل المواقع  الطفرة الحقيقية في العصر الحديث، ومن بعده ظهرت وسائل كثيرة من خالله أيضا

 االجتماعي
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االكترونية فرصة للدعوة ونشرهاالثورة - االولالفصل 2  



  ةحاجتنا المتزايدة للدعوة اإللكترونيالثانى الفصل  -3

أهمية الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنت  الثالثالفصل -4  
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6- الفصل الخامس كيفية الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنت وأبرز وسائلهاة وبرامج 

 الدردشة وغيرها

 

  الفصل االول الثورة االكترونية فرصة للدعوة ونشره .

لنشر الدعوة فأمر ال يكاد يحتاج إلى بيان. إن الكتب تطبع اآلن بأسرع مما كانت تطبع به في  فرصة

الماضي، وتنتشر على نطاق أوسع مما كانت تنتشر به، والكلمات لم تعد تقتصر كتابتها بحبر على 

ورق، وإنما صارت الماليين منها تكتب في أقراص مدمجة يسهل حملها، ويسهل الوصول إلى 

ادة المكتوبة فيها. والكلمة المنطوقة لم يعد ينتهي صوتها بانتهاء النطق بها، وإنما صارت الم

تسجل على أشرطة مسموعة وأخرى مرئية مسموعة، والرسائل لم تعد وإنما صارت ترسل في 

لحظات عبر الفاكس والبريد اإللكتروني. ثم الشبكة العالمية )اإلنترنت( التي تجمع لك هذا كله، 

الكتابة والصوت والصورة واإلرسال السريع والحفظ. وقد استفاد الدعاة بحمد هللا ـ تعالى ـ  أعني:

ل كتاب ربنا بأصوات عدد مـن كبار قرائنا، وسجلت بعض أحـاديث  من كل هذه الوسائل، فُسج ِّ

الرســول صلى هللا عليه وسلم ، وها نحن اليوم نستمع إلى دروس كبار شيوخنا ومحاضراتهم حتى 

عد وفاتهم، وأما الشبكة العالمية فقد استفادوا منها هي األخرى أيما فائدة، وما تزال المواقع ب

، وأن تدرك المنظمات فرصة ومن الدولة ايضا  المحسنون ة بحاجة الى دعم سخى منياالسالم

خرى أيما ، وأما الشبكة العالمية فقد استفادوا منها هي األ لنشر الدعوة فأمر ال يكاد يحتاج إلى بيان

فائدة، وما تزال المواقع اإلسالمية تفتح فيها يوماً بعد يوم، وما تزال المادة اإلسالمية المعروضة 

فيها في ازدياد مطرد. وقد سمعت عن أناس ورأيت أناساً هداهم هللا ـ تعالى ـ عن طريق هذه 

ت ال تفتح لهم مجاالً الوسيلة. وقد كان المسلمون في البالد الغربية يشكون من أن الصحف والمجال

للنشر فيها حتى عندما يكون المقال رداً على افتراء على اإلسالم، فإذا هم اليوم يكتبون ما يشاؤون 

ى الكبراالسالمية الجامعات عدد  تتزايدعلى صفحات هذه الشبكة. لكنني ما زلت أرجو أن 

حتى الجامعات العالمية المفتوحة المفتوحة  نحذو حذوها  وتخصيص كراسى للدعوة االكترونية 

على مستوى العالم  مثل جامعتنا وهى من الجامعات الرائده  ولىاالسالمية  هى االتصبح الجامعات 

والمنه هلل الحمد   بذلكمعات في السعودية موخر االج  وبدأتفي التعليم عن بعد   

وعمل بحوث  شبكة العنكبوتيةنشرها عبر ال النادرة يمكن  لدينا ارث عظيم من الكتب والمخطوطات

  فيها نسال هللا هللا التوفيق



 الفصل الثانى حاجتنا المتزايدة للدعوة اإللكترونية

رغم تزايد وعي المسلمين والمهتمين بالدعوة إلى هللا بوسائل المعلومات واالتصال اإللكترونية 

المنظمات الحديثة والعمل على استخدامها في الدعوة إلى هللا على مستوى فردي أو على مستوى 

المبذولة ومتابعته للعديد من المواقع اإلسالمية والدعوية اإللكترونية( أن معظم األعمال والجهود 

وخاصة ما يتعلق بالدعوة إلى هللا والتعريف باإلسالم باللغات  -في نطاق الدعوة اإللكترونية 

يمكن وصفها بعدة أمور منها –العالمية   : عدم وجود مرجعية دعوية متخصصة أو رابطة أو هيئة و

  تنسيقية لألعمال والجهود المبذولة )المبعثرة( في ميدان الدعوة اإللكترونية

عدم قيام الكثير من األعمال والجهود والمواقع الدعوية اإللكترونية على أسس علمية ولغوية 

ونفسية خاصة في دعوة غير المسلمين باللغات العالمية وبشكل مهني و مؤسسي ووفق تخطيط 

 .استراتيجي مدروس

لترجمة من ندرة وجود مراكز أو مؤسسات أكاديمية وبحثية تعنى بإجراء الدراسات والبحوث واو

 .أجل الدعوة اإللكترونية إلى هللا وفق أسس تقنية وعلمية ونفسية

عدم دقة اللغة والترجمة أو ضعفها في عدد من المواقع الدعوية اإللكترونية الموجهة لغير 

 .المسلمين وخاصة باللغة اإلنجليزية

إضافة إلى عدم القيام  القصور في مواكبة الجديد إلكترونيا وتحديث المواقع الدعوية بشكل مستمر.

 بالرد والتفاعل السريع على رسائل البريد اإللكتروني وغيرها من برامج إلكترونية

 

 أهمية الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنتالفصل الثالث 

نظراً لما تمتاز به شبكة اإلنترنت من انتشاٍر واسٍع ، وقُدرٍة على الوصول إلى الماليين في كل 
مكان على سطح األرض فإن الحاجة ماسةٌ لإلفادة منها في الدعوة إلى هللا تعالى على اعتبار أنها 

ٍر ، وتفاعٍل وسيلةٌ من الوسائل الحية في هذا العصر ، وأنها تحظى بقبوٍل جيٍد ، وانتشاٍر كبي



إيجابيٍ من الماليين الذين يُقبلون عليها في أرجاء العالم . وليس هذا فحسب ؛ فإن أعداء اإلسالم 
قد تنبهوا " إلى أهمية هذه الشبكة " اإلنترنت " في نشر ُشبهاتهم ، وبث أباطيلهم ، فاستغلوها 

ً " نجد استغالالً  ً في غزوهم لنا فكريا لمواقع في امريكا الجنوبية % من المنتديات وا90 واضحا
 يد الرافضة لقد اخبرنى بهذا االمر طالب من الجامعة االسالمية من البرازيل تحت

لهذا فإن الواجب يُحتم علينا أن نُضاعف اهتماماتنا بهذا الشأن ، وأن نحاول اللحاق بالركب 
  . الحضاري الذي ُسبقنا إليه في هذا المجال على الرغم من أننا أحق الناس به

وتتمثل أهمية الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنت في الكثير من النقاط التي نشير إلى أبرزها 
 فيما يلي :

ولما كان  ( أن الدعوة إلى هللا تعالى واجٌب دينٌي على كل ُمسلم قادٍر من أبناء األُمة المسلمة ،"1
الميثاق من أهل العلم ؛ فإن إيصال هذا الدين تبليغ الدعوة إلى الناس مما أخذ هللا عز وجل عليه 

الحق إلى مشارق األرض ومغاربها بواسطة هذه الشبكة أمٌر مطلوٌب ، وهو من أعمال البر ِّ 
 والخير ، والُمنفق عليه مأجوٌر بإذن هللا تعالى " .

وة ويمكن من خاللها تبليغ الدع ، ( أن هذه الوسيلة رغم حداثتها واسعة وسريعة االنتشار 2
الصحيحة ، ونشر تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف ومبادئه السمحة إلى الماليين من الناس في كل 
مكاٍن على سطح الكرة األرضية في زمٍن قصيٍر نسبياً ؛ السيما و أن هذه الشبكة جعلت من العالم 

بُد من قرية صغيرة يستطيع أن يتواصل من يعيش في أقصاها مع من يقطن في أدناها ؛ فكان ال 
 اإلفادة منها في مهمة الدعوة إلى هللا تعالى ؛ وهو ما يُشير إليه أحد الباحثين بقوله :

" إن على الدعاة إلى هللا عز وجل أال يستهينوا بما جد من الوسائل واألساليب التي يستخدمها 
ا . وما دامت الناس في مجاالت الحياة المختلفة ؛ بل إن عليهم أن يكونوا في طليعة الُمنتفعين به

الدعوة فريضةً واجبةً فإن كل ما يُساعد على ُحسن تبليغها يكون واجباً ،ألن ما ال يتم الواجب إالَّ 
 به فهو واجب "

يمكن للدعاة إلى هللا تعالى من خاللها التواصل الدعوي  ، ( أن اإلنترنت وسيلةٌ دعويةٌ حرة 3
وعٍة من البشر في شتى بقاع األرض يبثون المفتوح والمستمر مع أعداٍد كبيرٍة و أجناٍس متن

 الخير في نفوسهم ، ويحثونهم على التمسك بالفضائل، ويهدونهم إلى طريق هللا المستقيم 

" إن اإلنترنت هي جهة االتصال الوحيدة التي ال تتحكم فيها جهةٌ ُمعينة تفرض عليها سياساتها 
يستخدمها ؛ فله أن يبث من خاللها ما شاء ، وتُملي عليها رغباتها ، بل إن الُمتحكم فيها هو من 

ويستقبل ما يشاء دون رقيٍب أو حسيب ، فكل ُمشارٍك في اإلنترنت ناشٌر وُمستقبل دون أن يكون 
 تحت أي تأثيٍر إال ما يُملي عليه فكره واتجاهه " .

4  ً نترنت هو إذ إن " اإل ( أن الدعوة إلى هللا تعالى من خالل شبكة اإلنترنت غير مكلفة ماديا
أرخص وسيلة لالتصال ، واإلعالن ، والدعاية ، والنشر ؛ فلو قارنا بين إنشاء محطٍة إذاعيٍة أو 

 تلفزيونية أو حتى إصدار جريدة أو مجلة للدعوة إلى هللا فكم ستكون التكلفة ؟ "



الدعوية وإذا كان األمر كذلك؛ فإن في هذا مدعاةً الغتنام هذه الوسيلة الحديثة ، وتكثيف الجهود 
من خاللها قدر الُمستطاع ، السيما وأن كثيراً من الخدمات اإلنترنتية التي تقدمها بعض الشركات 

 العالمية في هذا الشأن أصبحت مجانية .

ً لكثيٍر من المفاهيم الخاطئة 5  ( أن في الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنت تصحيحا
ألسف ( بين كثيٍر من الناس الذين ال يعرفون من التي تنتشر ) ل والمعلومات غير الصحيحة

اإلسالم إال ما تتحدث به بعض الفرق الضالة والجماعات الُمنحرفة إذ إن " هناك مواقع مشبوهة 
وُمنحرفة كثيرة تدعو إلى اإلسالم ُمنحرفةً بعيدةً كل البعد عن الدين الحق الذي جاء به محمد بن 

 د هللا ؛ عبد هللا صلى هللا عليه وسلم من عن

( أن معظم مستخدمي شبكة اإلنترنت ) في الغالب ( من الطبقة المثقفة والفئة المتعلمة الواعية  6
الجامعات ، والطالب ، وكبار المسئولين ، والمهنيين ، ورجال األعمال ، وغيرهم من  كأساتذة

هم ؛ فكان ال بد من الفئات الذين يكون أفرادها ) في العادة ( أصحاب التأثير الفاعل في مجتمعات
استثمار هذه الوسيلة في الدعوة إلى هللا تعالى للوصول إليهم من خاللها ودعوتهم إلى دين هللا 

 الحق فلعل هللا أن يهديهم إليه .

فهي غير ُمحددٍة  ؛ ( أن شبكة اإلنترنت وسيلةٌ دعويةٌ ُمتاحة للجميع في أي وقٍت من األوقات 7
ألنها تعمل على مدى اليوم والليلة وطول أيام السنة ، ويُمكن للراغبين بوقٍت ُمعيٍن أو زمٍن ُمحدد 

 في اإلفادة من اإلنترنت الدخول إليه في أي ساعة من ليٍل أو نهار .

فقد أصبح اإلنترنت اليوم مرجعًا لكل باحٍث  ، ( إقبال الناس المتزايد على استخدام هذه الشبكة 8
ب علٍم ديني أو دنيوي . وإذا كان من الصعوبة في ما مضى عن معلومٍة معينة ، ومالذًا لكل طال

الحصول على معلوماٍت صحيحٍة وشاملٍة عن اإلسالم في كثيٍر من بلدان العالم ؛ فقد اختلف 
الوضع تماًما في وقتنا الحاضر حيث أصبح دين اإلسالم يصل بكل سهولٍة ويُسٍر إلى بيوت الناس 

 دهم ، وفي كل مكان يمكن أن يكونوا فيه .، وأماكن عملهم ، ومدارسهم ، ومعاه

حيث إن ممارسة مهمة الدعوة إلى هللا  ؛ ( سهولة استخدام هذه الوسيلة في األغراض الدعوية 9
تعالى وتعلم أساليبها عبر شبكة اإلنترنت سهلةٌ جداً ، وال تحتاج لكثير جهٍد وطويل خبرة ، ويمكن 

ات الخاصة بهذا الشأن ، أو الدخول في حواراٍت لمن يرغب في ذلك تعلُم كيفية إنشاء الصفح
 دعويٍة مع اآلخرين وهو أمٌر يمكن أن يتم في فترٍة وجيزٍة جداً 

 ضوابط الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنتالفصل الرابع 

ال شك أن من أهم وأبرز وأولويات التعامل مع شبكة اإلنترنت في الدعوة إلى هللا تعالى التأكيد 
ُحسن توظيفها في هذا الشأن العظيم ، ومواكبة تطوراتها الُمتسارعة ، والعمل الجاد على على 

ً لهذا الدين ، وإيصاالً لرسالته الخالدة إلى  استثمارها اإليجابي والفاعل في هذا الشأن تبليغا
ً ذا حدين ، ووس)  اآلخرين في كل مكان ، السيما وأن شبكة اإلنترنت تُعد كما يقال :  يلًةسالحا

 ( ذات وجهين متعارضين



ولعل ذلك راجٌع إلى أن فيها عوامل الهدم وعوامل البناء ، وأسباب الهداية ودواعي اإلغواء؛ 
فكان البُد من توافر بعض الضوابط التي ال بد من مراعاتها عند القيام بمهمة الدعوة إلى هللا تعالى 

 إ من خالل شبكة اإلنترنت ،

إن هناك بعض المفاهيم واآلليات والمحددات والضوابط التي ال يمكن أن تنجح عملية تقديم هذه 
 الدعوة إلى هللا تعالى بدونها . ومنها ما يلي :

والحرص على أن يكون العمل  ، ( إخالص النية أثناء القيام بعملية الدعوة إلى هللا تعالى 1) 
ً لوجه هللا تعالى ، بعيداً عن األ ومن غراض الشخصية والخالفات المذهبية والعقائدية ، خالصا

 فى الحديث الشريف والقاعدة الرئيسية التى تنطلق منها الدعوةصلى هللا عليه وسلم أنه قالهديه 
 .(إنَّما األعماُل بالن يَّات ، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى)

وُحب الخير لهم ،  ، لناس( الحرص أثناء القيام بمهمة الدعوة إلى هللا تعالى على نفع ا 2) 
وداللتهم على سبيل النجاة ؛ لما في ذلك من عظيم األجر وجزيل الثواب فقد ُروي عن أبي هريرة 
رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :" من دعا إلى هًدى ، كان له من األجر 

عا إلى ضاللٍة ، كان عليه من اإلثم مثل أُجور من تبعه ، ال يُنقُِّص ذلك من أُجورهم شيئاً ، ومن د
 مثُل آثام من تبعه ، ال يُنقُِّص ذلك من آثامهم شيئاً " .

 ( االنطالق في مهمة الدعوة إلى هللا تعالى من منطلق أن دين اإلسالم ديٌن ُمسالم وشاملٌ  3) 
فهو غير رافٍض للحضارة ، أو المدنية ، أو التطور فالحكمة ضالة المؤمن  ، وُمنفتٌح على اآلخرين

أنى وجدها فهو أحُق بها ، ولكنه يشترط في الحضارة أن تكون نافعةً للناس ، وُمنضبطةً بضوابط 
 الدين اإلسالمي الحنيف 

بكة ( التأكيد على توافر المعلومات الصحيحة والكافية عن دين اإلسالم على هذه الش 4) 
شريطة أن تكون صادرةً عن دعاٍة موثوقين ، أو مؤسساٍت دعويٍة موثوقة ، إذ إن الحاجة ماسةٌ  ؛

 ألن تكون المعلومات عن الدين اإلسالمي ُمتيسرةً لكل من يطلبها أو يسأل عنها .

يُمكن  وهو ما ال ،( االهتمام بُحسن اختيار الدعاة إلى هللا تعالى من المؤهلين علمياً ومعرفياً  5) 
أن يتحقق إال بُحسن إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم لهذا الشأن ؛ فالدعوة في هذا العصر في حاجٍة 
ماسٍة إلى الداعية الُمخلص والمؤهل علمياً وتقنياً ، بمعنى أن يكون ُملماً بالعلم الشرعي الصحيح 

والتعامل معها ، ، وأن يكون في الوقت نفسه قادراً على استخدام مختلف الوسائل الحديثة ، 
وتوظيفها لخدمة الدعوة ، وبذلك يمكن تبليغ الدعوة إلى هللا تعالى وإيصالها إلى اآلخرين في كل 

 مكان بوسائل جذابة ، وأساليب ُمقنعة ، وطرائق مختلفة .

 (6  ً  ( أن يكون الخطاب الدعوي لآلخرين ) والسيما عبر شبكة اإلنترنت ( مناسباً لهم ، ومتوافقا
فليس صحيحاً أن يُخاطب الناس كلهم بطريقٍة واحدٍة وأُسلوٍب  ؛ تهم ، ومراعياً لظروفهممع حاجا

واحد ؛ إذ إن من المشكالت القائمة أن كثيراً من المواقع الدعوية اإلسالمية التي في الساحة اآلن 
ً في الُكتب أو الصحف أو في الُمحا ضرات " تُقدم الخطاب اإلسالمي المعهود الذي كان ُمستخدما

والدروس والُخطب ؛ ولم يتم توفير خطاٍب خاٍص بالوسيلة الجديدة ) اإلنترنت ( يُراعي 
خصوصيتها ، ويستفيد من إمكاناتها ، فال يصح أن يُكتفى بوضع نسخٍة كاملٍة من كتاب تفسيٍر أو 



نات حديٍث أو ما شابه على الموقع ؛ ألن المطلوب هو توصيل الفكرة أو المعلومة باستخدام إمكا
 اإلنترنت الكبيرة والمتنوعة "

 كيفية الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنت وأبرز وسائلها الفصل الخامس

هناك العديد من الكيفيات التي يمكن من خاللها اإلفادة من هذه الشبكة العالمية ذات اآلفاق 
بتقديم الجديد والُمفيد في هذا الواسعة في الدعوة إلى هللا تعالى ؛ إذ إن كل يوٍم تطلع شمسه كفيٌل 

المجال . وعلى الرغم من صعوبة تحديد كيفيٍة ُمحددٍة لذلك؛ إال أن هناك بعض الُمحددات التي 
 يمكن من خاللها وضع بعض التصورات العامة في هذا الشأن ، ومنها ما يلي :

الذي يحث دائماً  سالم( أن تكون الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنت ُملتزمةً بمنهج اإل 1) 
على إتباع أُسلوب الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ، تحقيقاً لقول الحق جل 

َي أَْحَسُن { ) ْلُهم بِّالَّتِّي هِّ َظةِّ اْلَحَسنَةِّ َوَجادِّ ْكَمةِّ َواْلَمْوعِّ ( 125في ُعاله : }اْدُع إِّلِّى َسبِّيلِّ َرب َِّك بِّاْلحِّ
 سورة النحل.

تكون الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنت ُمراعيةً آلداب الدين اإلسالمي  ( أن 2) 
التي جاءت داعيةً ومؤكدةً على أن تكون الدعوة باللطف ، واللين ، وعدم الشدة مع  الحنيف

ِّ لِّنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت فَظًّا غَ  َن ّللا  واْ المدعوين ؛ تحقيقاً لقوله تعالى : }فَبَِّما َرْحَمٍة م ِّ لِّيَظ اْلقَْلبِّ الَنفَضُّ
ِّ إِّنَّ  ْرُهْم فِّي األَْمرِّ فَإَِّذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ّللا  ْن َحْولَِّك فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغفِّْر لَُهْم َوَشاوِّ بُّ مِّ َ يُحِّ  ّللا 

لِّيَن{ )  ( سورة آل عمران.159اْلُمتََوك ِّ

الذي يجب أن يكون  للعصر في خطابها الدعوي ( أن تكون الدعوة إلى هللا تعالى ُمسايرةً  3) 
ً لخصوصيتها ، وُمفيداً من  ً بهذه الوسيلة الدعوية الحديثة ، وأن يكون ُمراعيا ً خاصا خطابا

 إمكاناتها المختلفة في هذا المجال عن طريق تجديد الوسائل واألدوات الُمستخدمة 

تعني االقتصار على عرض مئات الُكتب والمعنى أن الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنت ال 
وإنما ال بُد من  الشرعية ، والمراجع التراثية ، والفتاوى الفقهية ونحوها عبر شبكة اإلنترنت؛

التفكير العميق في كيفية تطويعها إعالمياً وتقنياً حتى يمكن للمدعوين في أي زماٍن ومكان اإلفادة 
 ض في صورٍة جميلٍة وجذ ابة .منها بشكٍل إيجابيٍ فاعل ، وحتى يكون العر

( أن تكون الجهود المبذولة في الدعوة إلى هللا تعالى بعيدةً عن كل ما من شأنه حصول الفرقة  4)  

 واالختالف بين المسلمين .

المذهبية والعقائدية  وأن يحرص القائمون بهذه المهمة الجليلة على البعد عن النزاعات والخالفات 

 التي ال ينتج عنها إال النتائج السيئة 

 

 الفصل الرابع
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 1 ( Site ) إنشاء المواقع الدعوية اإلسالمية

 2 ( E-mail ) استخدام البريد اإللكتروني

 3 ( Forums ) الُمشاركة الفاعلة واإليجابية في ساحات وُمنتديات الحوار

الحوار عبر غرف الدردشة )  -4 Cha 

t اإلسالمية الدعوية المواقع إنشاء(  1)     ( Site ) 

 خالل من تعالى هللا إلى الدعوة خاللها من يمكن التي الوسائل وأهم أبرز من المواقع هذه وتُعد

 مكتبة   عن عبارة اإلسالمي الموقع"  كون في الدعوية المواقع هذه أهمية وتكمن ، اإلنترنت شبكة

 مختلفة   وبلُغات   البشر من للماليين بالمجان معروضة   اإلسالم عن بالمعلومات جداً  وغنية   كبيرة  

مكان أو زمان   أي في الناس عليها يطلع  " . 

ً  تعالى هللا إلى الدعوة في الوسيلة هذه أهمية وتكمن  تتضمن اإلسالمية المواقع هذه كون من انطالقا

 ؛ الحنيف اإلسالمي الدين عن والموثقة الصحيحة المعلومات من هائلةً  مجموعةً  محتواها في

 األحاديث وهناك ، العالمية اللغات من كثير   إلى الكريم القرآن آيات لمعاني ترجمات العادة في فهناك

 الفتاوى هناك أن كما ، والشرعية والفقهية الدعوية الُكتب من الكثير وهناك ، الشريفة النبوية

 الُمسجلة الدعوية الموضوعات إلى إضافةً  ، المسلمين العلماء كبار من لعدد   الُمتنوعة الشرعية

 من لكثير الدعوية والحوارات ، اللغات وبمختلف والصورة بالصوت اإلسالمية األشرطة على

والمجاالت الموضوعات شتى في الدعاة و العلماء  . 

 تكرار عدم بمكان األهمية فمن جديد إسالمي دعوي موقع إنشاء يتم عندما أنه مراعاة يجب وهنا

 أو اإلنترنت على تعالى هللا إلى للدعوة المفتقدة الجوانب في والنظر ، األُخرى المواقع في الموجود

ً  الموقع هذا في وبيانها استكمالها على الحرص ثم القصور بعض فيها التي  التكامل تحقيق في طمعا

دون األخرى المواقع في بالموجود الربط على يعمل أن بمكان الضرورة من أن كما.  المطلوب  

اإللكتروني البريد استخدام   ( E-mail ) 

ً  الوسيلة هذه وتُعد ً  بابا )  شبكة تُقدمها التي الخدمات أكثر من فهي ؛ تعالى هللا إلى للدعوة واسعا

ً  شهرةً (  اإلنترنت  كتابية رسائل واستقبال إرسال بواسطته يمكن"  وأنه السيما ، وفائدة واستخداما

ومرئية ومسموعة مقروءة أمور من مزيج أو ، مرئية ُمشاهد أو مسموعة أو  " . 



 سهلة وأنها السيما ودراية بحكمة   استخدامها تم متى النفع عظيمة خدمة   اإللكتروني والبريد

 جداً  ُمذهل   بشكل   االنتشار واسعة وهي ، والجهد الوقت من الكثير وتوفر التكلفة وقليلة االستعمال

 المجاالت ُمختلف في اإلنترنت عبر اليومية الرسائل متوسط"  أن إلى المصادر بعض أشارت فقد

الُمقبلة الثالثة األعوام خالل باضطراد للنمو ُمرشح رقم   وهو ، رسالة مليارات(  8)  نحو   

 المرسل إلى تصل فالرسائل ، الفائقة بالسرعة يتميز"  اإللكتروني فالبريد ؛ فحسب هذا وليس

العادية البريدية الرسائل تتطلبه الذي والوقت الجهد فتوفر معدودات ثوان   في إليهم   

 إرسال في الستخدامه جداً  ماسة   الحاجة فإن العظيمة الخدمة هذه يُقدم اإللكتروني البريد كان وإذا

 ثم ومن ؛ وجنسياتهم ومستوياتهم فئاتهم اختالف على المدعوين إلى المختلفة الدعوية الرسائل

 الدين أمور عن واستفساراتهم أسئلتهم على الرد ومحاولة ، ومراسلتهم ، معهم التواصل باب فتح

  والدنيا

 في المشتركين مراسلة طريق عن تعالى هللا إلى الدعوة في الوسيلة هذه من اإلفادة يمكن أنه كما

اإللكتروني البريد قوائم  ( mailing lists ) بعض هناك إن إذ ؛ المختلفة المواقع في الموجودة 

ً  مليون الخمسين أحيانًا تتجاوز بريدية قوائم لها التي الشركات ً  عنوانا  هذه مع االتفاق ويتم بريديا

 ، اإلنترنت طريق عن المشتركين لهؤالء متنوعة دعوية رسائل لتوصيل معين مبلغ مقابل الشركات

الشأن هذا في منها واإلفادة استخدامها أُحسن متى جداً  جيدة   وسيلة   وهذه   

 لقد: "  بقوله تعالى هللا إلى الدعوة في الوسيلة هذه استخدام إمكانية إلى الباحثين أحد أشار وقد

)  الوسيلة هذه باستخدام المخلصين بعض قام E-mail  وهي(  المهتدين دليل)  عليها وأطلقوا(  

ً  ، المبدأ حيث من ناجحة دعوية   تجربة    فكرة   وهي.  الكافية العناصر فيها توافرت ما إذا خصوصا

 إلى ُمنتظمة رسائل بإرسال يقوم حيث ؛ اإللكتروني البريد طريق عن هللا إلى الدعوة على تقوم

البريدية القائمة في المشتركين  " 

 نجاح ضمان خاللها من يمكن التي األمور بعض مراعاة من بُد ال أنه إلى اإلشارة تجدر وهنا

يلي ما ومنها ، اإللكتروني البريد خالل من تعالى هللا إلى الدعوة   

ومكررة ُمملةً  تكون ال حتى وطرحها موضوعاتها في متنوعةً  الدعوية الرسائل تكون أن *   

ُمكثفة أو ُمزعجة غير وبطريقة   ، معقولة فترات   وفي ، باعتدال الدعوية الرسائل إرسال يكون أن *   

تُهمل أو تُمل ال حتى محتواها في مطولة وغير ُمختصرةً  الدعوية الرسائل تكون أن *   

 موثقة   معلومات   ذات تكون وأن ، واهتمام بعناية   مختارةً  الدعوية الرسائل موضوعات تكون أن *

  وواضحة

 والمكانية الزمانية والمناسبات للظروف موضوعاتها في مناسبةً  الدعوية الرسائل تكون أن *

المقام المقال يوافق حتى اإلمكان قدر الُمختلفة   



 الشركات من اإلنترنت شبكة عبر اإلرسال بمهمة لتقوم معها االتفاق يتم التي الشركة تكون أن

 بتنفيذ التزامها ومدى ، الرسائل إليها ترسل التي العناوين صحة حيث من المجال هذا في الموثوقة

 بإرسال يقوم حيث ؛ اإللكتروني البريد طريق عن هللا إلى الدعوة على تقوم. ذلك ونحو ، المهمة

 وهنك مشكلة بعض يجب الحذر واخذ الحيطة  " البريدية القائمة في المشتركين إلى ُمنتظمة رسائل

الـحوار ُمنتديـات و ساحـات في واإليجابية الفاعلة الُمشاركة ( Forums )  

 بين المفتوحة والنقاشات بالحوارات خاصة ومنتديات منابر عن عبارة المنتديات أو الساحات وهذه

 المواقع على موجودة ساحة أي في المشاركة خاللها من يمكن والتي ، مكان كل من الُمشاركين

 ،أو جديدة قضايا بإنشاء الُمشاركة كانت سواءً  ، المتنوعة الدعوية الُمشاركات ببعض المختلفة

قبل من موجودة قضايا في المشاركة  . 

 لمجموعة المباشرة المخاطبة خاللها من يمكن التي المعروفة الحاسوبية البرامج من العديد وهناك

 و.  إنفرادي بشكل خاللها من الحوار يكون أن يمكن برامج هناك أن كما ، واحد وقت   في الناس من

اإلسالم إلى للدخول الدعوة أو ، دينهم أمور الناس تعليم على العمل الوسيلة هذه خالل من يمكن  . 

خالل من اإلنترنت عبر اآلخرين مع الُمباشر غير الحوار إمكانية هناك أن كما    

 ،(  Forums) باإلنجليزية تُسمى ، اإلنترنت شبكة على حوارية   ساحات   وهي:  الحوار ساحات* 

  البشر من الماليين مع التحاور خاللها من يمكن التي الكبرى البحث شركات غالب في وتوجد

 نتاإلنتر خالل من تعالى هللا إلى الدعوة عملية تعترض التي الُمشكالت وأبرز هما

 الدعوية المواقع على كبيراً  اعتماداً  تعتمد اإلنترنت خالل من تعالى هللا إلى الدعوة مهمة ألن نظراً 

 المراجع بعض تُشير ،حيث العُجالة هذه في عنها الحديث يتركز فسوف ؛( الغالب في)  اإلسالمية

ً  قصير   زمن   منذ إال تبدأ لم اإلنترنت خالل من تعالى هللا إلى الدعوة بداية أن إلى المتخصصة  نسبيا

 الُمتحدة الواليات في المسلمين الطلبة جمعيات طريق عن التسعينيات مطلع في بدأت" فقد

 الُشبهات على اإلطالع بغرض اإلسالمية بالهيئات الخاصة المواقع ظهرت ثم ومن ، األمريكية

 وجمعياتهم الشمالية أمريكا في المسلمين اتحاد:  الهيئات تلك ومن.  عليها والرد الموجهة

 ، اإلسالمية الُكتب من بالنقل تهتم األدوار وكانت ، ببريطانيا اإلسالمية والمؤسسة ، الرئيسية

الحوار أبواب وفتح ، المسلمين بين والتواصل  " . 



 الُمشكالت من العديد هناك أن إال ؛ الشأن هذا في الدعوية التجربة حداثة من الرغم وعلى

 شبكة على الدعوية المواقع خالل من تعالى هللا إلى الدعوة عملية سير تعترض التي والمعوقات

يلي ما والمعوقات المشكالت هذه ومن.، اإلنترنت  : 

 كالعربية المسلمين عند المستخدمة اللغات على االقتصار يكفي فال: "  بقوله الباحثين أحد إليه

 التي اإلنجليزية اللغة والسيما الكبرى العالمية اللغات إليها يُضاف أن يجب بل ، واألُردية والفارسية

ً  اللغات أكبر هي العالم وفي اإلنترنت شبكة في استخداما  "  

 ، الشأن هذا في المستخدمة اللُغات عدد زيادة يقتضي تعالى هللا إلى الدعوة واقع أن يعني وهذا

 وغيرها والفتاوى والتشريعات واألحكام المعاني نقل في والموضوعية الدقة تحري على والعمل

والتائهين الحيارى من الكثير بها ينفع أن هللا فلعل ، وواضحةً  كاملةً    

 اإلسالمي للدين ومعادية مشبوهة مواقع تُعتبر(  إسالمية)  عليه يُطلق التي المواقع بعض إن 

 ، والباطلة الُمنحرفة العقائد أو ، الضالة المذاهب أصحاب بعض إلشراف تخضع ألنها ؛ الحنيف

 بوسائل فيه والطعن ، ثوابته بعض في والتشكيك ، اإلسالم صورة لتشويه الوسيلة هذه فتستغل

 ، اإلسالم لمحاربة مسلمة غير جهات أنشأتها مواقع هناك"  أن كما.  ُمتنوعة وطرائق ُمختلفة

 ، نصرانية تبشيرية   مجموعات   تُديرها وبعضها ، أهله وفتنة وتشويهه حوله الشبهات وإلثارة

 وتُجيد ، كبيرة   إمكانات   تملك ُمعظمها في وهذه ، ُملحدة أو يهودية   منظمات   خلفها تقفُ  وأُخرى

أغراضها لخدمة اإلنترنت استخدام  ". 

 لتلك التصدي على الجاد والعمل ، القائم الوضع تدارك يتم أن بمكان الضرورة من فإن هنا من

الدعوي الجانب بهذا كثيراً  تضر التي وانحرافاتها أخطاءها تصحيح على والحرص ، المواقع  

 

  



االجتماعية للشبكات السلبية االستخدامات  

 

الشاعر قول باب ومن والتحذير، الحذر باب من هنا الذكر  

لتوقيه لكن للشر ال الشر عرفت   

فيه يقع الناس من الشر يعرف لم ومن                                                                                                   

  

 قد والحذر العلم كان وإن المحترف، وحتى البسيط المستخدم يواجه ما أخطر[ 27]االنترنت وجرائم

 وليحذر ليتجنبه، الشر عن يسأل عنه هللا رضي اليمان بن حذيفة وكان الجرائم، وطأة من يخفف

 عن أسأله وكنت الخير عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يسألون الناس كان: )يقول فكان منه،

يلي ما السلبية االستخدامات تلك ومن ،[28(]يدركني أن مخافة الشر : 

المفسدة الفاسدة والتجمعات المنحرفة والدعوات الهدامة األفكار بث  

ً  خالالً  يحدث مما البث وهذا  مما الشباب من االجتماعية الشبكات رواد أكثر أن وخاصة وفكرياً، أمنيا

ً  اإلصالح من تحمل ال بدعوات وإغوائهم إغرائهم يسهل  يكون وقد والتدمير، للهدم هي بل شيئا

تخريبية أهداف لها ودول بل وتجمعات، منظمات ذلك وراء .  

للحيا والخادشة والفاضحة اإلباحية المواد عرض  

 وقد والمعاصرة القديمة المجتمعات على العظيمة المخاطر من والدعارة الخلقية اإلباحية مسألة إن

 الرجال على أخطر هي فتنة بعدي تركت ما: )وسلم عليه هللا صلى هللا الرسول قول سابقا أوردنا

29( ]النساء من ]. 

 رائجة تجارة الخلقية واإلباحية الدعارة تجارة أن لها دراسة في األمريكية العدل وزارة ذكرت لقد 

 وتجارة. المنظمة بالجريمة تربطها وثيقة أواصر ولها دوالرا مليار ثمانية مالها رأس يبلغ جدا

 اإلباحية الفضائية والقنوات الفيديو وأشرطة والمجالت كالكتب عديدة وسائل تشمل هذه الدعارة

األمريكية االستخبارات اإلحصاءات وتفيد. واإلنترنت  (FBI) أكبر ثالث هي الدعارة تجارة أن 

30] والقمار المخدرات بعد المنظمة للجريمة دخل مصدر ]. 

والتزوير واالبتزاز التحايل والمضايقة، والفضيحة التشهير   

 وهي الشبكة، على والتخفي التدوين لسهولة عام بشكل العنكبوتية الشبكة على تظهر أخالقية وهي

 العام الغالب في تستند وال والبرمجيات، بالبرمجة تامة معرفة إلى بالضرورة إلى تحتاج ال أخالقيات

 أنظمة تقابله هذا كل اإلثبات، أو التعليل أو للتدليل صاحبها يحتاج فال حقيقي، شرعي مستند إلى

التصرفات هذه لمثل الرادع الرد تملك ال وقوانين . 



ً  يكون قد واالبتزاز ً  أخذت أو خاصة فيديو مقاطع أو بصور أخالقيا ً  كرها  صور أكثر من وهي وغصبا

ً  يكون وقد االجتماعية، الشبكات على االبتزاز  مؤسسة في عاملين قبل من أو أشخاص قبل من ماليا

 المؤسسة صاحب فيساوم معلومات بحوزته تكون فقد الفصل، أو العمل ترك عند خاصة شركة أو

المعلومات تلك على الشركة أو . 

 منها شتى صور في التزوير ويتم اإلطالق، على انتشاراً  المعلومات نظم جرائم أكثر من والتزوير 

 على صورها ومن ،[31] الموجودة البيانات التعديل أو خاطئة بيانات إدخال: المثال سبيل على

 مخالفة صورة وضع أو العمر أو الجنس مثل للشخص الخاصة البيانات تزوير االجتماعية الشبكات

 .للواقع

والعامة الخاصة الحقوق انتهاك . 

 والتي المحفوظة الحقوق من للمواقع االعتبارية الخصوصية أو الخاصة الشخصية الخصوصية

ً  عليها االعتداء يعتبر  وخاصة الشبكة انتشار أدى وقد والتجريم، العقاب صاحبها يستحق جرما

 ستار هتك سهولة إلى – والمواقع للشخص اجتماعية خصوصية من تحمله بما – االجتماعية

 وانتهاكا ولمعلوماته لها السلبي باالستغالل أو التغيير أو بالتعطيل إما بها والتالعب الحقوق

 للمواقع االعتبارية أو لألفراد الخاصة الشخصية انتحال منها طرق، عدة من ذلك يتم الخصوصية

 المهمة للشخصيات وخاصة المحفوظة، حقوقها واعتبارية فردية شخصية فلكل والشركات،

 استغالالً  والمتميزة، الشهيرة المواقع مع الحال وكذلك الكبرى، الرئاسات وأصحاب والمتميزة

  الشخصيات من لكثير االعتبارية والثقة والشهرة للنفوذ

 المبحث الخامس

فصل المراة ووسائل التواصل   

فصل االمر بالمعروف والنهى عن المنكر   

 فصل الشباب ووسئل التواصل 

 اهم المواقع التى ننصح بها

 المرأة هي النصف الثاني من المجتمع - وال يعارض في هذا من له عقل سليم -بل هي غالب 

 . المجتمع - وخصوصاً في هذا الزمن - هذا من جانب

وجانب آخر هو أن قضية الدعوة إلى هللا تعالى - وخاصة في الوسط النسائي - تعاني من ضعف في 

 . الطرح واالهتمام

وجانب ثالث : هو أن المرأة أصبح لها وجود ملموس على هذه الشبكة - بغض النظر عن مدى 

 - أهمية وجودها من عدمه

المقصود أنه أصبح لها تواجد على هذه الشبكة ، بل إن بعض الدراسات تفيد أن مستخدمي اإلنتر 

نت من النساء يفوق عدد المستخدمين لالنتر نت من الرجال هذه اإلحصائية لو ثبتت فهي مؤشر 



  إنذار للمؤسسات التربوية والدعوية في عدم إغفال هذه الطائفة المتكاثرة

وجانب رابع أننا صرنا ولألسف الشديد نشهد على هذه الشبكة جلد الفاجرات على فجورهن 

  وفسقهن جلدا فاضحا بعيدا عن أقل درجات الحياء والعفة

وفي الجانب المقابل نجد الصالحات العفيفات الثقات الالتي لهن تواجد في الساحة عاجزين عن 

العمل ال يحركن ساكناً ، ربما يكون هذا العجز سببه عدم وجود أهداف أو عدم شعور بعظم 

 مسئولية وأمانة تبليغ هذا الدين :: والرسول صلى هللا عليه وسلم كان يتعوذ أكثر ما يتعوذ من 

 ! العجز والكسل ألنهما مفتاحا لكل شر
 . 

 

  
 

1/الكتابة في المنتديات والشبكات اإلسالمية ، مع الحرص على اختيار المنتدى المناسب من خالل 

  -!وضوح منهج المنتدى وهدفه ، ومن خالل القائمين عليه من يكونون ؟

حتى ال تعرض المرأة نفسها لشبهات أو متاهات ثقافية فكرية أو اجتماعية ، أو غير ذلك من 

ت بها ساحة االنترنت  . الشوائب التي عج 

2/عمل ملفات ) ثقافية ، دعوية ، ترفيهية ، اجتماعية ( وذلك عن طريق الجمع من خالل المنتديات 

وما يكون على الشبكة مما يهم المرأة . أو عن طريق الجمع الشخصي والجهد الذاتي من خالل 

 . التنقيب بين بطون الكتب وفرائدها

3/تنزيل ملخصات أشرطة إسالمية أو كتباً إسالمية على الشبكة ، فالمرأة أكثر ما تكون في بيتها ال 

  تخرج ، فلو انها استغلت فترة وجودها في بيتها بتلخيص بعض

 . الشرطة اإلسالمية أو الكتب المهمة ، وتنزيل هذه الملخصات والكتب

4/رصد المشاكل النسائية مع البحث عن الحلول لها بسؤال المختصين والعلماء والدعاة والبحث 

 . في ذلك وعمل ذلك في ملفات نسائية

5/أن تستغل المرأة تخصصها في سبيل خدمة الدين ، وذلك بالمشاركات المتميزة في مجال 

  تخصصها . وتطويع هذه التخصصات للعمل لهذا الدين

 االمر بالمعروف والنهى عن المنكر عبر الوسائل

يتأكد من صحة الحديث و ال يُسارع إلى نشر كل ما يأتيه عبر   الواجب على كل مسلم ومسلمة أن 

البريد أو ما يُعجبه في بعض المواقع حتى يتأكد من صحة الحديث بأن يبحث عنه أو يسأل عن 

صحته، فإن لم يعلم صحته فال ينشره حتى ال يكون أحد الكاذبين على رسول هللا صلى هللا عليه 

َمْن َحـد ث عن ي بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد ): وقد قال صلى هللا عليه وسلم وسلم

  فتأكد من . رواه مسلم)  الكاذبين



نجد الكثير لديهم الرغبة لنشر الدين االسالمى او المساهة فى التبليغ ولو باية  لذا نجد مجرد ان 

تصل الرسالة يقوم بنسخها واعادة توجيها من دون تثبت اخى العزيز هذا الموقع الدرر السنية 

 تبين لك صحة االحاديث من ضعفها  وهذا رابط الموقع

 http://www.dorar.net/enc/hadith 

السادس الفصل  

 االجهزة الذكية ومدى تاثيرها 

الوتس اب  /1  

البالك بيرى /2  

انستغرام /3  

 الوتساب

باالنجليزية ، هو برنامج تواصل إجتماعي ، قائم على  watsapp رنامج الواتس أب

 اتصال

 انترنت على هاتفك المحمول ، ويعتمد على رقم هاتفك ، أي أن كل رقم هاتف له مستخدم واحد فقط

في الواتس أب ، ولذلك فإن كل أصدقائك أو من هم على قائمة أسماء هاتفك ولديهم البرنامج 

 سيكون

 بإمكانك مراسلتهم بمثل الرسائل العادية عبر الواتس أب . إذن ما الفرق ؟ الفرق أن الخدمة مجانية

تماما ، وما دمت متصال باالنترنت فبإمكانك مراسلة الجميع ، رسائل نصية أو صور أو مقاطع 

 فيديو

 

والقيم؟ الثقافة ناحية ومن الدينية الناحية من الشباب على آب الواتس برنامج تأثير مدى ما  

 واألسهل واألفضل األرضية الكرة سكان بين شيوًعا األكثر" آب واتس" المحادثات برنامج أصبح

 أو ذكوًرا كانوا سواء الذكية الهواتف تستخدم التي العمرية الفئات مختلف بين وتداوالً  استخداًما

 .إناثًا

 إنسان أي يتمناها التي واإلمكانيات اإليجابيات كل ولجمعه استعماله وسهولة تصميمه تميز نتيجة

 ما لكن إليه، الناس آب واتس لفت جديد ابتكار وكأي وتخصصه، واهتماماته ميوله كانت ما أيًّا

 بسبب حوله من االنفضاض على قادرة غير الناس أن البرامج من غيره عن البرنامج هذا به تفرد

والعقول األذواق الختالف مناسبته . 

http://www.dorar.net/enc/hadith


 تأثيرها على الباحثة ركزت حيث نواح ؛ عدة من سلبيًّا تأثيًرا الشباب على آب الواتس برنامج وأثهر 

 العينة، على الموزعة االستبانة عبارات صياغة خالل من والقيم الثقافة وناحية الدينية الناحية من

التالي تبين التحليل خالل ومن : 

خالل من دينيًّا آب الواتس أثر حيث: الدينية الناحية : 

اآلخرين مع ومواقف مشاكل آب الواتس استخدام يسبب . 

فيها التقصير أو الفرائض أداء عن البرنامج يشغل . 

والنميمة الغيبة) علمهم بدون اآلخرين عن التحدث ). 

علمه بدون ونشرها اآلخرين تصوير . 

اآلخرين مع الئقة غير وصور فيديو مقاطع تبادل . 

ديني كاست برود أي ودقة صحة من التأكد عدم . 

اآلخر الجنس مع صداقات تكوين . 

اآلخرين مع التحدث عند بذيئة ألفاظ استخدام . 

عواقب من يتبعها وما الغريبة األرقام على الرد . 

والقيم الثقافة ناحية ومن  

الدراسي المستوى األسرةتدني نطاق داخل العالقات من التقليل  

الفراغ أوقات استثمار عدم  

شائعات) مؤكدة غير معلومات نشر ) 

للبرنامج االستخدام عند والزمان المكان احترام عدم  

المبالغ من الكثير يهدر . 

واألمانة كالصدق القيم بعض عن التخلي  

 ما كل أمام قوية مناعة ذا المتلقي يكون حتى واالنتماء؛ والوطن بالدين اإلحساس تنميةوجوب  

ودينه عقيدته في يخدش أو وأصوله، انتمائه من يجرده أن شأنه من . 

 الواضح السلبي بعضها وتأثير االجتماعي التواصل وسائل بعض تلعبه باتت الذي الدور مالحظة 

 وسلبياتها إيجابياتها ومعرفة بها التعريف ضرورة مع الشباب، فئة وخاصة المجتمع أفراد على



 بث خالل من سلبًا فيه يؤثر ما تبث تركها ال ثقافته، نشر على ويعين المجتمع يخدم بما وتوجيهها

رقيب أو حسيب دون شريعته، مع متوافقة غير مواد . 

 إقامة طريق عن فيهم الديني الوازع غرس وأهمية لألبناء الدينية التربية بأهمية األسرة توعية 

 مبادئه اإلنسان في ترسخ الدينية فالتربية لألسرة، الخارجية التوعيات وكذلك المحاضرات

 أو عقائدي، زيغ أو انحراف، كل من يصان حتى األخالقي؛ وتوجهه اإلسالمية، وعقائده األخالقية،

 .ديني

 طالب خاصة النقالة الهواتف امتالك حاالت في األبناء على الرقابة في األسرة دور تفعيل 

الوسائل هذه تنتجه ما واستقبال استهالك أثناء الصحيحة الوجهة وتوجيههم المدارس، . 

 على يعود فيما نوظفها: أي االستخدام؛ حيث من الوسائل هذه في المشرق الوجه عن البحث 

 أن التربوية الناحية من مثالً  التهربية علماء أثبت فقد الجوانب، جميع في بالنفع واألمة الشخص

 والقدرة الشفوي، والتعبير والكتابة، القراءة على الطفل قدرة رْفع إلى تؤدي اإلعالم وسائل بعض

 الفنية والتربية األجنبية، واللغات والعلوم العامة، الثقافة وتعلم والتركيز، االستماع على

 التوافق على وتساعده تواجهه، التي المشكالت حل على المقدرة تقوي أنها كما والرياضيات،

فراغه وقت واستغالل ومواهبه، هواياته وتطوير االجتماعي،  

 

 البالك بيىري

بالك بيري: وهو جهاز كفي ذكي مكرس لعمليات استقبال وإرسال البريد اإللكتروني مع ميزة 

 الهاتف النقال؛ تبنى تطبيقاته بلغة )الجافا( ولكنها مختلفة عن النقاالت األخرى، 

ل ظهوره سنة تسع وتسعين من القرن اإلفرنجي  لم يكن جهاز )البالك بيري( بهذه الشهرة منذ أوه

، (RIM الماضي؛ ذلك أنهه كان ذا خط انتاجي فريد، إذ هو نظام تشغيل من شركة واحدة )آر آي إم

وهذه الشركة هي الوحيدة التي تصنع عتاده المادي، وال تصنعه إاله لسوق الشركات الكبيرة ورجال 

  األعمال

 

هذا التركيز في التصنيع جعله معيار األجهزة الكفية في المؤسسات والشركات، فهو أحسن األجهزة 

  في التعامل مع البريد اإللكتروني وأسهل األجهزة في العالم في الطباعة على لوحة تحكمه الصغيرة

 

 مميزات البالك بيرى 

 

   بسيط جًدا: يمكن جعله في الترتيب الثاني بعد )بالم( من ناحية البساطة 

 

معيار جهاز البريد الكفي في العالم: ال يوجد جهاز كفي يتعامل مع البريد اإللكتروني كما يتعامل 



)البالك بيري(؛ لماذا؟ ألنه بنيته التحتية مصممة خصيًصا لذلك، فهو دوًما يعمل، ال تحتاج إلطفائه، 

وال تحتاج إلى االتصال بالشبكة الالسلكية أو الهاتفية كي تقوم بوظيفة على الشبكة، فهو يتصل 

بشكل ذاتي ويبقى متصالً، فال تحتاج إلعادة االتصال إذا ذهب إلى وضع االستعداد، أو إذا أقفلته، 

فأنت دائًما متصل  بالشبكة وليس ذلك فقط . . بل إنهك ال تحتاج أيًضا إلى مزامنة بريدك اإللكتروني 

 بالضغط على زر لجلبه، بل بمجرد أن تُرسل لك الرسالة فإنهها تظهر في صندوق بريدك

والعم عند هللا هذا الجهاز من اخطر االجهزة الذكية على  جميع المستخدمين من فئة الشباب وتكمن 

 وبناء العالقات المشبوه بين الجنسين ولمعقة عمل الجهاز bmخطورت الجهاز فى االضافة برقم 

 من قرب اشتريت جهاز وقام بعض الشباب بتعليمى فى الحقيقة جهاز مرعب 

 انستغرام

و برنامج مجاني طرح في والية سان فرانسيسكو االمريكيه في شهر اكتوبر من عام 2010 من 
قبل المطور التقني كيفن سيستورم وكان موجها فقط الجهزة االى فون واالي باد واالي بود وغيرها 
من منتجات شركة أبل وفي شهر ابريل من عامنا الحالي 2012 طورت الشركه المنتجه ) تتكون 
من 13 موظف فقط ( البرنامج ليعمل على اجهزه الهواتف التي تعمل بنظام اندريود 2.2 ) فرويو 

 . ( كأجهزة السامسونج جالكسي وغيرها
تستطيعون انزالها عن طريق االبل ستور الجهز ة االي فون وعن طريق القوقل بالي الجهزة 

 االندرويد

 

  اهم موقع اإلسالميه:_

 

http://www.al-islam.com/arb/ 

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

http://www.qurancomplex.org/ 

 موقع اإليمان

http://www.al-eman.com/ 

 موقع طريق السماء لتحفيظ القرآن

http://www.samaway.com/ 

 موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com/ 

http://www.al-islam.com/arb/
http://www.qurancomplex.org/
http://www.al-eman.com/
http://www.samaway.com/
http://www.way2allah.com/


 إذاعة طريق اإلسالم

www.islamway.net 

 معهد الفرقان للعلوم الشرعية

http://www.alforqaan.net/arabic/index.asp 

 موقع ابن العثيمين

http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml 

 موقع بن باز

http://www.binbaz.org.sa/index.php 

 موقع اإليمان

http://www.al-eman.com/default.asp 

 موقع اإلسالم سؤال وجواب

http://islamqa.com/index.php?ln=ara 

من الموقع المفيدة جدا وخصوصا لطلبة العلم موقع االسالم سول وجواب الذى يشرف عليه فضيلة 

 الشيخ محمد المنجد وفقه هللا 

 

البحث نتائج  

من الجميع سواء كانو افارد اومنظماتضرورة بذل الجهود فى مجال الدعوة بشكل اكبر /  1  

ضرورة العمل الجماعة للتحقيق االهداف المرجو من العمل الدعوى  /2   

عمل ورش فى الجامعات وندوات حول الدعوة االكترونية  /3   

واستغالل قدراتهم تفعيل دور المساجد والمندوبيات  فى االحياء لشغل وقت الشباب وتعليمهم  /4   

عليم اللغة االنجليزيه والحاسبمثل مندوبيه الملم فهد بحى االسكان بجدة لديهم قسم لت    

ساجد معطل ولدينا تجربة في جامع احمد بن حنبل مال فى يجانب الدعوى االلكترونتفعيل ما ا

فى البدروم يوجد بالمدينة المنورة  شارع الملك عبد العزيز  يوجد قسم للتقنية الحاسب وعلومها 

   جهاز للحاسب 15فى القسم اكثر من 

اختيار الطالب المميزين فى الحقظ مكافة لهم اعطائهم دروات فى الحاسب االلى وتطوير قدراتهم 

 فى التعامل مع هذه التقنية 
 

 

 

http://www.islamway.net/
http://www.alforqaan.net/arabic/index.asp
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml
http://www.binbaz.org.sa/index.php
http://www.al-eman.com/default.asp
http://islamqa.com/index.php?ln=ara


والمقترحات التوصيات  

 التقنية جيل مع وخاصة الجمهور، مع التواصل في االجتماعية الشبكات من الفاعلة االستفادة

الغد شباب  

 االيجابي االستخدام في الفرد المستوى وعلى واآلباء، واألسرة المجتمع مستوى على الوعي نشر

االجتماعية للشبكات  

االجتماعية الشبكات أخطار من للحد جماهيرية ولقاءات تدريبية، دورات إقامة ضرورة . 

 السيئ االستخدام تجرم خاصة، االجتماعية الشبكات الستخدام الدولة مستوى على قوانين سن

عليها العقوبات وتسن . 

 والخدمات الحكومية بالدوائر متمثلة الحكومي التواصل مستوى على االجتماعية الشبكات تفعيل

العام والجمهور المستفيد في المتمثلة المجتمع مع الحكومية،  

 منها االيجابية االجتماعية الشبكات باستخدامات ما منطقة في األمور أولياء وعي مدى عن دراسة

 والسلبية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


