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  بحث مقذم لنيل درجة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية تخصص دعوة وإعالمبحث مقذم لنيل درجة دكتوراه العلوم في العلوم اإلسالمية تخصص دعوة وإعالم

 إشراف األستاذ الدكتىر                                       إعداد الطالب    
                                              أمحد عيساويقي    صاحل زندا

 :جلنت ادلناقشت                           
 الصفت األصليت اجلاهعت العلويت الرتبت  واللقب االسن

 رئيسا باتنت خلضر احلاج جاهعت العايل التعلين أستاذ عبد احلكين فرحاث. د.أ
 هشرفا وهقررا باتنت خلضر احلاج جاهعت العايل التعلين أستاذ أمحد عيساوي. د.أ

 عضىا هناقشا قسنطينت جاهعت العايل التعلين أستاذ فضيل دليى. د.أ
 عضىا هناقشا قسنطينت القادر عبد األهري جاهعت العايل التعلين أستاذ هفيدة بلهاهل. د.أ
 عضىا هناقشا قسنطينت القادر عبد األهري جاهعت حماضر أستاذ أمحد بىسجادة. د

 عضىا هناقشا باتنت خلضر احلاج جاهعت حماضر أستاذ حمود قارش. د
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  شكر وتقدير

هتاء من هذا  ىل ما من به من  أمحد هللا تعاىل وأشكره 
  .البحث

ىل البحث؛  لشكر اجلزیل لألستاذ الفاضل املرشف  مث أتقدم 
ساوي كتور أمحد  يل وحتم لقراءة البحث من أو ، ا ىل صربه  و

لبحث، إىل آخره ه وتصحیح  ىل ما بذ من توج واكن هو ، وكذ 
ه يل  وال أم جمازاة ، وضع اخلطة وكذ يف تصحیح احملتوىيف املو

ري هللا  إال أن أقول  جزاك بك هللا عام تبذ من ، عين لك  وأ
در ات وهنر ومقعد صدق عند ملیك مق   .ود دعویة ج

ن وافقوا  ه الشكر للك األساتذة أعضاء جلنة املناقشة ا كام أو
لباحث ه والنصح  فلهم شكري ، ىل قراءة هذا البحث وإبداء التوج

ىل نصحهم وتوجهيهم دمه و ىل  ري    .وتقد
 من اكن  دور يف إجناز هذا البحث من قریب أو كام أشكر لك 
  .بعید

   



  اإلهداء
اة إىل هللا تعاىل يف لك ماكن ال و  إىل ا ن یبذلون لك  سا  نف

نیوي واألخرويمن أ ن یتحملون ، ل إنقاذ الناس من العذاب ا وا
ظروا من خملوق جزاء  ل ذ دون أن ی   .شكورا وأاملشاق يف س
لیه رمحة هللا تعاىل اهد  ي الفاضل ا ي بذل ، إىل روح وا ا

ا أ وإخويت وتعلمينا وقد فارق هذه احلیاة دون أن ، ودا عظمية لرتبی
ل هذا رى  ىل ما قّدر، البحث املتواضعاك وأسأل هللا ، وامحلد  

رمحه رمحة واسعة انه أن    .وأن یعام بواسع فض، سب
يل بدعواهتا ويف لك إىل الوا  ة العززة اليت مل تتوقف عن تفضلها 

ل هذا البحث ين ، مر من مرا ت اليت توا نت عند الصعو و
اء هيا طالبا املزید من ا ه إ ري، يف أدائه أتو ، جفزاها هللا عين لك 

ها  ا مجیعا وإ ة ورزق ة والعاف ىل طاعته ورزقها الص وأمد هللا معرها 
  .احلسنة اخلامتة

ن مل  يل لك دمع إىل إخويت األفاضل وأخوايت الفضلیات ا لوا  یب
اهئمعنوي وب مترار م يلد   .س

رافقت معها طی مخس وعرشن  ة الفاض أم محمد اليت  إىل الزو
يف جوار احلرمني ، واليت قضینا معظمها يف الغربة، سنة من معر

ا وبالد الشام  واكنت يف لك ت املدة ، وقطرالرشیفني وجماهل إفریق
ريه نعم العون داد هذا البحث و   .ونعم املشري الناحص، وأثناء إ



ستطیعون  انوين لك ما  ن أ نیا ا إىل أبنايئ األعزاء زینة احلیاة ا
ة وسارة، يف القراءة والتصحیح ار مهنم محمد ومسیة وآم اصة الك  و

شغاهلم بدراسهتم ء ، رمغ ا ن وال أىس ش ومرمي وعبد الرمحن ا
دماهتم مع صغر سهنم   .اكنوا أیضا یعرضون 

ن أعترب أن هذا اجلهد  إىل طاليب األاكرم وشباب املسلمني ا
ة األوىل ر ه هلم  ة للك خملص ، مو فهم أمُل هذه األمة؛ احملتا

سامه يف هنضهتا املأمو عمل حىت  فوفقهم هللا ألداء هذه املهمة ، م
لعظمية   .ا

  يڤصاحل زندا                                           
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ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن سيئات أعمالنا،  احلمد هللا حنمده ونستعينهإن 

من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد  أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
  .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

ساين يف عمومه اإلناتمع و، فإن عملية االتصال هلا أمهية بالغة يف العالقات اإلنسانية: أما بعد
جمتمع اتصايل بطبعه، حيث يقضي أغلب وقته يف االتصال بغريه، ولو تدبرنا ما يقوم به اإلنسان 

لوجدنا أن الغالبية الساحقة من وقته تقضى يف عمليات اتصالية ، وخالل عمره وحياته، طوال يومه
اإلنسان عن اخللق خمالف ملا بغريه، واالتصال كذلك فطرة إنسانية، فطر اهللا عليها خلقه، إذ انعزال 

  .جبله اهللا عليه من احلاجة إىل االتصال والتفاعل مع من حوله
وال خيفى على أحد حقيقة أنه بوساطة االتصال يقوم بنيان احلضارة اإلنسانية كله، فكل 

التصال العالقات التجارية والصناعية والزراعية والسياسية والتعليمية واإلدارية وغريها، ال تقوم إال با
بني أفراد أو مجاعات، وقد مارس اإلنسان االتصال منذ قدمي الزمن للتعبري عن مشاعره واحتياجاته 

  .والتواصل مع اآلخرين سواء يف حميطه أو خارجه
ة اليت ينبغي التنبه هلا يف هذا السياق، هي أن أول أَمرٍ أُمر به آدم عليه السالم كان امواللفتة اهل
 ̀ _ ^{ :مة اتصالية مع املالئكة، واملتمثل يف مهمة اإلنباء، قال اهللا تعاىلأمرا بالقيام مبه

a{ ] وأخرب وأبلغ، أعلم "، واإلنباء اصطالح اتصايل؛ ألن فعل أنبأ مبعىن ]33: البقرةسورة
  .1"أي أوصل شخص علماً أو خرباً أو نبأ إىل شخص آخر

أشرف من هي  إذ، شأن عظيم شأاولكن ، وعملية الدعوة إىل اإلسالم هي عملية اتصال
ومما ال شك فيه أا من أعظم ما ينبغي للعبد أن يشغل به وقته ويعمر به الوظائف، وأفضل األعمال، 

  .سويعات حياته، وهي وظيفة األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم
 ،بعلمهم، املعلمني لغريهموقد أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أن الداعني إىل اهللا، العاملني 

هم أعلى الناس درجة، وأكثر الناس تأثرا وتأثريا بالدين احلنيف، وأعظم الناس انتفاعا بالغيث الذي 

                                 
عوملة ، حممد عمر احلاجي. ود، 13 ص، بدون تاريخ، دار الفكر العريب القاهرة، أصول اإلعالم اإلسالمي: إبراهيم إمام.د  1

  .13ص ، م2002الطبعة األوىل ، دار املكتيب دمشق، اإلعالم والثقافة
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مثل ما بعثين اهللا به من « :اهللا عليه وسلم قال ىأغاث اهللا به األرض، فعن أيب موسى عن النيب صل
كان منها نقية، قبلت املاء، فأنبتت الكأل والعشب اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا، ف

الكثري، وكانت منها أجادب، أمسكت املاء، فنفع اهللا ا الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت 
منها طائفة أخرى، إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فَقُه يف دين اهللا، ونفعه 

 ملومثل من مل يرفع بذلك رأسا، ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت بهما بعثين اهللا به فَع ، لَّمع2»و.  
عن سهل بن سعد فكما أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عظم مثوبة الدعاة عند اهللا، 

ألعطني الراية غدا رجال يفتح اهللا على « :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالرضي اهللا عنه، أن رس
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا : قال، » يديه

يشتكي : فقالوا. » أين علي بن أيب طالب«: صلى اهللا عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال
ن فلما جاء بصق يف عينيه ودعا له، فربأ حىت كأ. »فأرسلوا إليه فأتوين به«: ، قالعينيه يا رسول اهللا

انفذ «: يا رسول اهللا، أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا؟ فقال: مل يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي
على رسلك حىت تنزل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيه، 

خري لك من أن يعين . 3»فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا، خري لك من أن يكون لك محر النعم
  .تتصدق بأنفس املال وأفضله

عن أنس بن مالك، ف، أن الذي يدل على اخلري فهو كفاعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد بني
فدله على آخر فحمله،  ،رجل يستحمله، فلم جيد عنده ما حيمله أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .4 »إن الدال على اخلري كفاعله«: فقال ،فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه

                                 
طبعة دار طوق ، ق حممد زهري الناصرحتقي، فضل من علم وعلم :باب ،العلم :كتاب ،الصحيح، حممد بن إمساعيل البخاريرواه  2

  .79:ح) 27/ 1( ،هـ 1422الطبعة األوىل ، النجاة وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي
بيان مثل ما بعث به النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى  :باب، الفضائل :كتاب الصحيح،، ومسلم بن احلجاج  القشريي

  .2282:ح) 1787/ 4( ،بريوت –ر إحياء التراث العريب حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة دا ،والعلم
مصدر ، مناقب علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي أيب احلسن رضي اهللا عنه :باب، املناقب :كتاب ،الصحيح، البخاري رواه 3

، من فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه :باب، الفضائل :كتاب، الصحيح، ومسلم 3701: ح) 18/  5(، سابق
  .2406: ح) 1872/ 4( ،مصدر سابق

ما جاء الدال على اخلري  :باب،  العلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :أبواب، السنن، حممد بن عيسى الترمذيرواه  4



 مقدمةمقدمة
 

 
 
 ج 

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور مـن تبعـه، ال   " ومن فضل الدعوة إىل اهللا أن
ومن دعا إىل ضاللة كان له من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك  ،ينقص ذلك من أجورهم شيئاً

وهذا هو سر معىن قـول  ، ملهتدون على يديهوذا يكون أفضل الناس من كثر ا .5"من آثامهم شيئاً
ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، ذهبا ما «: عن الصحابة صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

ألم هم مـن تسـبب يف   ، زاد أجرهم إذ كلما زادت أعمال األمة، 6»بلغ مد أحدهم، وال نصيفه
  .ول اإلسالم وشريعته إليهموص

بذلك خري أمـة أخرجـت    صارتف ،أمة اإلسالم ترفهي اليت من أجلها شوالدعوة إىل اهللا 
  .إىل العاملني اهلدى واخلريللناس، ألا محلت 

.  /  M   7  6  5      4  3  2  1  0 : قال اهللا تعـاىل 

9  8: L ]110: آل عمران[.  
  M6  5  4 وقد نص اهللا على ذلك يف قوله، وهي الغاية من إنزال القرآن الكرمي

B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7L  ] 1: إبراهيمسورة[.  
وأكرمهم على اهللا ، لنبيني واملرسلني، وهم أشرف اخللق أمجعنيكل الوظيفة األوىل لاهي بل 

M   B  A  @  ?  >   =  <     ;  :  9:  قال اهللا يف وصف نبيه الكرمي، رب العلمني

H  G  F  E  D  CI  O N  M  L   K    JL ] وقال ، ]53، 52: الشورىسورة
وخلص املوىل الغاية من ، ]73: املؤمنونسورة [ M   ×     Ö  Õ     Ô  Ó  ÒL  :سبحانه

                                                                                                       
، )41/  5( ،م1975 -هـ 1395طبعة مصطفى البايب احلليب مصر، الطبعة الثانية، ، حتقيق أمحد حممد شاكر، كفاعله

  .شاكروصححه أمحد 
، مصدر سابق، ضاللة أو هدى إىل دعا ومن سيئة أو حسنة سنة سن من :باب ،العلم :كتاب، الصحيح، رواه مسلم 5

  .2674 :ح) 4/2060(
 5( ،مصدر سابق ،»لو كنت متخذا خليال«: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم :باب ،املناقب :كتاب، الصحيح، البخاريرواه  6

 رضي الصحابة سب حترمي :باب ،عنهم تعاىل اهللا رضي الصحابة فضائل :كتاب ،الصحيح، ومسلم، 3673: ح) 8/ 
يف ميش كما ، النصيف مبعىن النصف: وقال أهل اللغة، 2541و 2540: ح) 1967/  4(، مصدر سابق، عنهم اهللا

  .حممد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم
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+   ,   -    .  /  M  7     6  5      4   3  2  1  0: إرساله فقال

 9  8L ] 46، 45: األحزابسورة[ 
وقد نص اهللا ، املصلحني، الذين هم أفضل الناس بعد النبينيوهي العمل الرئيس لسائر اهلداة 

M  R  Q   P  O  N  M  L  تبارك وتعاىل على أن أحسن الناس قوال هم الدعاة إىل اهللا، فقال

  Y  X  W     V    U  T  SL ] 33:فصلتسورة.[  
وبذلك ، يف هلموالعلماء والدعاة هم ورثة األنبياء، وقيامهم بالدعوة وهداية البشر أعظم تشر

M     T  S  R   Q  P: ينالون شرف كوم من أتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال اهللا تعاىل

UV  [  Z  Y  X  W\    c  b   a   ̀ _   ̂  ]L ] 108: يوسفسورة[. 
  

وأما أسلوب األنبياء عليهم السالم يف الدعوة؛ فقد كانوا يغشون الناس يف منتديام وأسواقهم 
وأماكن اجتماعهم لدعوم إىل دين اهللا تعاىل، واستعملوا كل ما أمكنهم من الوسائل واألسـاليب  

  .وأقاموا احلجة على اخللق، املشروعة يف إيصال الدعوة إىل الناس، حىت أعذروا إىل اهللا
 مقتضيات ذلك استغالل كل ما توصلمن و، وقد أمرنا اهللا تعاىل بالدعوة إىل سبيله باحلكمة

وشبكة اإلنترنت مبا توفره من إمكانات كبرية ووسائل  .يف الدعوة إىل اإلسالم البشريةعلم إليه 
، جلديرة بأن تكون من أفضل الوسائل الدعوية اليت حتقق عاملية الدعوة اإلسالمية، مؤثرة ومتنوعة

النيب صلى اهللا عليه ولعلها أن تكون أحد األسباب اليت حتقق ما أخرب به ، وإيصاهلا إىل البشرية مجعاء
ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله «: حني قال، وسلم

  .7»وذال يذل اهللا به الكفر ،بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز اهللا به اإلسالم ،اهللا هذا الدين

                                 
طبعة مؤسسة ، عبد اهللا التركي. األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون بإشراف دحتقيق شعيب ، املسند، أمحد بن حنبلرواه  7

  .16957 :ح) 154/  28(،  م 2001 -هـ  1421الطبعة األوىل ، الرسالة بريوت
 2(، الطبعة الثانية، طبعة مكتبة ابن تيمية القاهرة، حتقيق محدي بن عبد ايد السلفي، املعجم الكبري، سليمان بن أمحد الطرباينو

  .1280 :ح) 58/ 
حممد  قيقحت ،إظهار دين النيب صلى اهللا عليه وسلم على األديان :باب، السري :كتاب، السنن الكربى ،لبيهقيا أمحد بن احلسنيو

  . 18619 :ح) 305/  9(، م2003 - هـ 1424الثالثة  الطبعة، دار الكتب العلمية بريوتطبعة ، عبد القادر عطا
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البتالء تقضي بوجود اخلري والشر يف فإن حكمة اهللا يف ا، وهذا ال يعين أن يسلم الناس مجيعا
وهو الواجب الذي ، ولكنه يعين أن األمة اإلسالمية يسهل عليها القيام مبهمة البالغ، هذه احلياة

وأما اهلداية فليست ، أن يبلغوا إىل الناس رسالة اإلسالم، كلف به الرسل عليهم السالم وأتباعهم
M g  f  e l  k  j  i    hm    q  p  o  n: قال اهللا تعاىل، داخلة يف قدرم

s   rt  x  w  v  uy  ~  }   |  {  z�  ¤£  ¢  ¡L 

 Mm  l  k  j   i  hn  r  q  p    osL : وقال سبحانه، ]20: آل عمرانسورة [
  .]48: الشورىسورة [

وبسـهولة  ، عن طريق شبكة اإلنترنت صار أمرا متاحا ،وواجب البالغ إىل أمم األرض مجيعا
  .وسيتضح ذلك من خالل هذا البحث، ويسر مل يكونا متوفرين قبل وجودها

  
  :أمهية البحث

أن يستفيد منها يف  ةمع تقدم التقنيات ووسائل االتصال يف عصرنا احلاضر فإن على الداعي
عملية االتصال الدعوي، ويف مقدمة هذه الوسائل اإلنترنت اليت جعلت العامل كله كأنه قرية صغرية، 
وال شك يف أن اإلنترنت توفر إمكانات متعددة تعني على إيصال الدعوة إىل الناس يف مشارق 

ال، وذلك النتشارها الواسع األرض ومغارا، وميكن للداعية أن يستغلها بفاعلية كبرية يف هذا ا
واملتسارع يف العامل بأسره، وتغلغلها الكبري يف  كل أطياف اتمعات ونواحي احلياة، بل إا 

دنيوي، وهلذا  وأأصبحت اليوم مرجعا لكل باحث عن معلومة معينة ومالذا لكل طالب علم ديين 
  :االتصال الدعوي، وذلك لكوافإننا ال نبالغ حني نقول إن اإلنترنت صارت من أهم وسائل 

  .وسيلة غري مكلفة ماديا، مقارنة بوسائل االتصال األخرى - 1
  .مع سهولة الوصول إليه ،مجهورها عريض ومتنوع - 2
  .تسهل عملية الوصول إىل املعلومات - 3
   .متكن من التفاعل مع املدعوين - 4

                                                                                                       
يف  ؤوطاشعيب األرنوقال ، 3 :ح) 32/  1( "األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة "يف  وصححه األلباين

  ."مسلم شرط على صحيح إسناده" :حتقيق املسند



 مقدمةمقدمة
 

 
 
 و 

  .اشراملب جتمع بني االتصال اجلماهريي العام واالتصال الشخصي - 5
  .واملدعو من خالهلا ةيصعب وضع العراقيل واحلواجز بني الداعي - 6
  .الوسائط املتعددة وذلك الستخدامها برامج، أساليب عرضها منوعة مما جيعلها مشوقة - 7

  .يف ثنايا هذا البحث إن شاء اهللا هإىل غري ذلك من مزايا هذه الشبكة العاملية مما سنفصل
على أمهية االستفادة اإلسالمي  التعاونالدويل املنبثق عن منظمة  وقد نص جممع الفقه اإلسالمي

.. اخلطاب اإلسالمي: عنوانبيف توصيات قرار س، اإلسالمي إىل النامن اإلنترنت يف تبليغ اخلطاب 
ضرورة االستفادة من مجيع ونص على ، 8م2004 سنةمميزاته والتحديات اليت تواجهه، الصادر 

إىل الناس على اختالف  احلديثة لتيسري إيصال اخلطاب اإلسالمي وسائل االتصال والتقنيات
احلكومات اإلسالمية والقادرين، إىل بذل املال واجلهد يف إيصال اخلطاب  ادعوكذلك ، مستويام

، إليضاح حقائق وشبكة اإلنترنتاإلسالمي من خالل وسائل اإلعالم، وخباصة الفضائيات 
التهم اليت تثار حوله، والعمل على تنقية هذه الوسائل من كل ما اإلسالم، وإزالة الشبهات وتفنيد 

  .ينايف اإلسالم
  ".اإلنترنت"وهذا مما يدل على األمهية البالغة للدعوة عرب شبكة املعلومات العاملية 

  
  :أسباب اختيار البحث

  :اذكر منهامنها أسباب ذاتية إن األسباب اليت دعتين إىل اختيار هذا البحث كثرية، 
M  M  L : رغبة يف الدخول يف زمرة الدعاة إىل اهللا تعاىل وضمن من عناهم اهللا بقوله - 1

  Y  X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  NL ]ومن عناهم النيب ]33: فصلت ،
فعسى أن  ،"لئن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم": صلى اهللا عليه وسلم بقوله

  .واضع سببا يف نيل هذا الشرف العظيم مبن اهللا وفضلهد املتهيكون هذا اجل
بسبب اشتغايل فترة من الزمن يف الشبكة اإلسالمية، مما جعلين أملس عن قرب الفائدة  - 2

  .العظيمة اليت ميكن حتقيقها خدمة لديننا عن طريق اإلنترنت لو استغلت كما ينبغي
                                 

يف  جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد الصادر عن مؤمتر) 1/15( 135القرار رقم  8
، ستأيت فقرات القرار بنصهاو، م2004مارس  11-6هـ املوافق 1425حمرم  19-14بتاريخ  ) سلطنة عمان(مسقط 
  .95ص انظر  
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  :ومن ذلك، ومنها أسباب موضوعية
انتشار اإلنترنت بني عموم الناس يف أرجاء العامل كله، ومدى اإلمكانات اليت ملعرفة مدى  - 3

  .وبالتايل إيصال الدعوة اإلسالمية عربها إىل هذه الفئات، توفرها للوصول إىل فئام
  .االستفادة من اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا تعاىل اولة معرفة درجةحمل - 4
فيما (حىت إجناز هذا البحث  ملوضوع بالكتابة املفصلةلقلة الدراسات اليت تناولت هذا ا - 5

  .)أعلم
  

  :البحثأهداف 
  .حماولة تقدمي أفكار وطرق عملية للدعوة اإلسالمية على شبكة املعلومات العاملية - 1
إسالم "وموقع ، واملواقع األوىل يف الترتيب العاملي خاصة، املواقع اإلسالمية عامةبالتعريف  - 2

ذلك لتقريب اخلدمات الدعوية املقدمة يف هذه املواقع للدعاة واملدعوين و، بصفة أخص" ويب
  .لإلفادة واالستفادة

وموقع ، "اإلنترنت"شبكة الوقوف على الواقع احلايل ملدى استفادة املواقع اإلسالمية من  - 3
  . على اخلصوص" إسالم ويب"

  .حماولة تصحيح األخطاء اليت يقع فيها بعض املواقع اإلسالمية - 4
  .يف توسيع دائرة املدعوين تفيدتقدمي أفكار وطرق  - 5
  .شبكة املعلومات العاملية وتفعيله أكثر من النافعاجلانب  اإلفادة منحماولة  - 6
  

  :إشكالية البحث
خلدمة " اإلنترنت"شبكة املعلومات العاملية  يسعى هذا البحث إىل تيسري استغالل إمكانات

  .اإلسالم ومبادئه السمحة إىل أوسع نطاق من أجل إيصال، اإلسالمية الدعوة
  :ومن خالل ذلك ميكن صياغة اإلشكالية اليت حياول البحث اإلجابة عنها على الشكل التايل

ما كيفية االستفادة من اإلمكانات املتاحة اليت توفرها شبكة اإلنترنت يف عملية االتصال 
  :إلشكالية األسئلة الفرعية التالية؟ ويتفرع عن هذه اوموقع الشبكة اإلسالمية خصوصا الدعوي
  ما مدى مشروعية استعمال وسائل االتصال احلديثة يف الدعوة بواقعها احلايل؟ -
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خطرية على  لدعوة فوائد وخدمات؟ أو أن هلا أضرارا اىلإهل اإلنترنت كلها بالنسبة  -
  وما تلك املنافع واملضار؟، الدعوة

  ؟ااد من اإلنترنت دون التأثر كيف ميكن جتنب تلك األضرار حىت يستف -
  ما إمكانات وخدمات اإلنترنت اليت ميكن للقائمني على الدعوة اإلفادة منها؟ -
  وكيف يستفاد من هذه اإلمكانات واخلدمات خلدمة الدعوة اإلسالمية؟ -
  هل هناك من جتارب دعوية إسالمية ناجحة على شبكة اإلنترنت؟ -
  للدعوة على شبكة اإلنترنت؟" إسالم ويب"اإلسالمية ما الذي يقدمه موقع الشبكة  -
  

  :منهج البحث
 قتصرتوذلك ألن الدراسات الوصفية ال  ،تستوجب استعمال املنهج الوصفي البحثطبيعة 

يقول مسري  ،بل تتجاوزه إىل التحليل بغرض الوصول إىل نتائج ميكن تعميمها، على الوصف فقط
تستهدف تصوير وحتليل وتقومي خصائص جمموعة معينة "بأا حممد حسني عن الدراسات الوصفية 

أو موقف معني أو دراسة حقائق أو ظاهرة ما أو جمموعة من الناس أو األحداث للحصول على 
بيانات كافية عنها باإلضافة إىل تصنيف هذه البيانات وحتليلها واستخالص النتائج منها حبيث تتيح 

على أن هذا النوع  حممد عبد احلميدوينص ، 9"موضوع الدراسةلنا إصدار تعميمات بشأن الظاهرة 
فإنه يتجاوز ذلك إىل وصف العالقات السببية  ،الوصف والتشخيصإضافة إىل تناوله ، من الدراسات

  .10بغرض اكتشاف احلقائق املرتبطة ا وتعميمها
لدعوي ألنه وصف ملوضوع عملية االتصال ا، وهذا البحث يندرج ضمن الدراسات الوصفية

وكذلك وصف املواقع اإلسالمية على اإلنترنت وحمتوياا واخلدمات ، عرب شبكة املعلومات العاملية
ومالحظة ، وحتليل هذه احملتويات والنتائج اليت وصلَت إليها ملعرفة أسباب التفوق لديها، اليت تقدمها

  .هلا يف الدعوة اإلسالميةللوصول إىل طرق وكيفيات استغال، واقع اإلنترنت وما توفره من إمكانات

                                 
ونفس  ،132ص ، م1995، طبعة عامل الكتب القاهرة، دراسات يف منهج البحث العلمي، حبوث اإلعالم، مسري حممد حسني 9

، م1987الطبعة الثانية ، مكتبة الفالح الكويتطبعة ، مناهج البحث يف العلوم السياسية ،حممد حممود ربيعاملضمون عند 
  .254و 246ص 

 .153ص ، بدون تاريخ، طبعة ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم، حممد عبد احلميد 10
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وهو موضوع له تعلق كبري بالصور ، ولطبيعة البحث الذي يتناول شبكة املعلومات العاملية
فإنين احتجت إىل توضيح الكثري من املعلومات بالصور املأخوذة ، ومقاطع الفيديو والوسائط املتعددة

  .ضائية وغريهامن املواقع اإللكترونية املختلفة أو اجلرائد أو القنوات الف
حث الباب وال يكاد مبحث من مبا، وقد ذكرت أنواعا كثرية من العالجات يف أثناء البحث 

، وذلك بسبب كوا عالجات تفصيلية، خرها إىل التوصيات يف اخلامتةومل أؤ، األول خيلو منها
يت تعاجلها مث إن ذكرها عقب السلبيات ال، وذا ال تتناسب مع التوصيات، وليست توصيات خمتصرة

أما لو ذُكرت يف اخلامتة ، قرب العهد بالسلبية فيناسب ذكر كيفية معاجلتها - : أفضل من ناحيتني
وهذا ، فيحتاج القارئ إىل أن يرجع إىل حملها األول يف البحث حىت يربط بني وصف املرض وعالجه

عي إعادة ملخص للسلبيات أا إذا ذُكرت يف اخلامتة فذلك يستد، الناحية الثانية –فيه مشقة كبرية 
  .وفيه تطويل للبحث وتكرار دون داع، وهو ما ال يتناسب مع اخلامتة، يف اخلامتة

مث احملقق ، مث عنوان املرجع، ومنهجي يف املراجع أين أبدأ بذكر املؤلف بامسه املذكور يف املرجع
مث أذكر اجلزء إن وجد  ،جدمث الطبعة وتارخيها إن و، مث دار الطباعة والبلد، إن وجد بالنسبة للكتب

وعند تكرره ، هذا هو الترتيب الذي سرت عليه يف ثنايا البحث عند ذكر املرجع أول مرة، والصفحة
، إذا كان التكرار متتاليا" املرجع السابق"وبالتعريف ، بالتنكري" مرجع سابق: "أقول عقب عنوانه

فقد قدمت اسم الشهرة أو ، اء املؤلفنيباستثناء أمس، وكذلك سرت عليه يف فهرس املصادر واملراجع
  .مث أردفه باالسم الشخصي، االسم العائلي

ويف ختريج األحاديث الشريفة اكتفيت بتخرجيها من الصحيحني إن كان احلديث فيهما أو يف 
وإن كان يف غري الصحيحني خرجته من املصادر األخرى وذكرت واحدا أو اثنني ممن ، أحدمها

مث عنوان كتابه الذي روى ، وبدأت بذكر راوي احلديث، حكم عليه صحة وضعفا لتجنب اإلطالة
مث أذكر رقم ، إذا كان احلديث مرويا يف غري املسانيد واملعاجم، مث الكتاب والباب، احلديث فيه

مث أذكر اجلزء إن وجد ، اختصارا لكلمة حديث" ح"ويسبق رقمه حرف ، احلديث إن وجد
  .ذكره يف املراجع األخرى سبقوأما الطبعة فكما ، والصفحة

وحىت يفهم القصد ، سهيال للقارئوقد قمت بتشكيل الكلمات اليت حتتمل أكثر من ضبط ت
  .وللغرض نفسه أقوم أحيانا بكتابة بعض الكلمات خبط عريض تنبيها على أمهيتها، بغري جهد
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 :صعوبات وعراقيل البحث
  :من أبرز العراقيل اليت واجهتين أثناء إعداد البحث ما يلي

هـو   فموضوع عملية االتصال الدعوي عرب شـبكة اإلنترنـت  ، اتساع املوضوع جدا - 1
ولطاملا وصلت الليل بالنهار يف تتبع ، مما استهلك مين وقتا كثريا وجهدا كبريا، موضوع واسع للغاية

  .أطرافه بني الكتب وشبكة اإلنترنت
التسـاعه  ، كذلك ليس من السهل أبدا تناول موقعٍ كموقع إسالم ويـب بالدراسـة   - 2

، عبارة عن عدة مواقـع يف موقـع  بل إنه ، ومئات آالف العناوين، واشتماله على ماليني الصفحات
مثل موقع قصة اإلسالم حتت ، وقد بدأ مؤخرا ينشئ مواقع مستقلة عنه بإشراف شخصيات معروفة

: وهـو ، ولـه رابـط خـاص غـري مـرتبط بإسـالم ويـب       ، راغب السـرجاين . إشراف د
http://www.islamstory.com/ ،العربية واإلجنليزيـة  : وهي، وله ست لغات حلد اآلن

 .سية واإلسبانية والربتغالية والروسيةوالفرن
، بل يف سائر املواقع اإلسالمية، ليس يف موقع إسالم ويب فحسب، قلة املصادر العلمية - 3

وهذا ما ، ومل أجد أي دراسة عربية تناولت موقعا إلكترونيا إسالميا أو غري إسالمي بالبحث املفصل
تتبعت يف الباب الثاين حمتويات موقع إسالم ين  حيث أ، هذا البحث من أصعب األمورجعل تناول 

كل ، تلك املضامني حتليلمث  ،التعريف به عن طريق تقسيم حمتوياته حسب مضامينها ويب وحاولت
  .من ال خيطئ وجلَّ، ألن اخلطأ من طبيعة البشر، وال أبرئ عملي من القصور، بطريقة اجتهادية ذلك

يتعلق باإلحصاءات وباختفاء املواقع وتغيري خاصة فيما ، تسارع التغيريات على اإلنترنت - 4
وهذا سيتغري ، فما كتبته يف السنة املاضية ستتغري منه معطيات كثرية يف هذه السنة، أمسائها وروابطها

مما جعلين دائم املراجعة ملا سبقت كتابته من البحث والتغيري فيـه  ، يف السنة القادمة وهكذا دواليك
وهي منتديات ، ذلك اختفاء أكرب ثالث منتديات عربية وإسالمية وكمثال على، باحلذف واإلضافة

وكتغيري موقع طريق اإلسالم المسـه  ، الساحة العربية والفجر للحوار البناء وشبكة الفوائد اإلسالمية
 .وغريها من التغيريات الكثرية واملستمرة، ورابطه وشعاره

فقد مجعت ،  مكان واحدوليس يف، مجع مادة البحث كانت بدايتها منذ سنوات طويلة - 5
 .البحث غري مترابطة أجزاء مما جعل بعض، جزءا منها يف قطر مث اجلزائر
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سواء عن شبكة اإلنترنت عموما أو عن ، كثريا على اإلحصاءاتد متموضوع البحث يع - 6
وقد بذلت جهدا يف ، شحيحة وهي، أو عن موقع إسالم ويب بصفة أخص، نتائج الدعوة عربها

 .ا عرب املوسوعات والكتب واملواقع اإللكترونية واجلرائد املختلفةالوصول إليهسبيل 
وهذا تطلب مين جهدا كبريا ، التعامل مع اإلنترنت يتطلب معرفة واسعة باللغات األجنبية - 7

وكثريا ما اضطررت إىل الرجوع ألكثر من قاموس ، يف الرجوع إىل القواميس لترمجة املصطلحات
وغري موجودة يف القواميس ، ريا من مصطلحات اإلنترنت حديثةلترمجة مصطلح واحد بسبب أن كث

 .القدمية
 .وأمحد اهللا عز وجل على تذليل هذه الصعوبات مبنه وكرمه

  
  :خطة البحث

  .وخامتة ،نيبابو وفصل متهيدي، ،مقدمة إىل البحث هذا قسمت
أمهيـة  مث علـى  ، فاحتوت على الكالم حول فضل االشتغال بالدعوة إىل سبحانه: املقدمة أما

منـهج  و، الـيت يعاجلهـا  شكالية واإل، منه املرجوة واألهداف، الختياره الداعية واألسباب، البحث
 .البحث ةخط مث، حثاالب واجهت اليتعراقيل الو الصعوباتو، البحث

  :وهي التالية ،فقد اشتمل سبعة مباحث الفصل التمهيديوأما 
: املبحث الثاين. الدعوة ووسائل والعملية االتصالية تعريف الدعوة اإلسالمية: املبحث األول

املتطلبات األساسية : املبحث الرابع .نشأة اإلنترنت وتطورها: املبحث الثالث .تعريف اإلنترنت
عناوين اإلنترنت : السادس املبحث ما معىن الويب؟: املبحث اخلامس .لالتصال باإلنترنت

  .الدراسات السابقة: املبحث السابع .ومدلوالا
    

  .الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي :فهو بعنوانوأما الباب األول 
  : وهذه عناوينها مع مباحثها، اشتمل على أربعة فصولو

 :هي، مباحثاحتوى على أربعة و، مشروعية الوسائل الدعوية وتطورها :الفصل األول
استعمال : املبحث الثاين .الوسائل اليت استعملها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوة: املبحث األول
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 .احلكم الشرعي يف وسائل الدعوة: املبحث الثالث .رهموالعلماء للوسائل الدعوية املستحدثة يف عص
  .مشروعية استعمال اإلنترنت يف الدعوة: املبحث الرابع

، احتوى على مبحثني اثننيو، منافع اإلنترنت وأضرارها على الدعوة :بعنوان، ثاينالفصل الو
العامة  أضرار اإلنترنت: املبحث الثاين. العامة والدعوية منافع اإلنترنت: املبحث األول :مها

  .والدعوية
توطئة  واحتوى على، اإلنترنت يف خدمة الدعوة اإلسالميةشبكة  :بعنوان ،الفصل الثالثو
   :وهي التالية، مباحث ةوعشر

: املبحث الثاين. الربيد اإللكتروين: ملبحث األولا. الدعوة اإلسالميةاإلنترنت يف خدمة : توطئة
املبحث . إنشاء املواقع اإللكترونية: املبحث الرابع. برامج الدردشة: املبحث الثالث. املنتديات
املبحث . حمركات البحث: املبحث السادس. اشرةبث احملاضرات والدروس على اهلواء مب: اخلامس
البطاقات : املبحث التاسع. خدمات اليوتيوب: املبحث الثامن . مواقع التواصل االجتماعي: السابع

  .اإلعالنات: املبحث العاشر. والتواقيع الدعوية
ثالثة  واحتوى على، اإلسالمية وعملية االتصال الدعوياملواقع  :بعنوان ،الفصل الرابعو
املواقع اإلسالمية : املبحث الثاين .روابط مواقع إسالمية باللغة العربية: املبحث األول :هي، مباحث

   .مواقع إسالمية بلغات أجنبية: املبحث الثالث .الشاملة واملتخصصة
  
يف عملية  إسالم ويب الشبكة اإلسالمية موقع دور :للبحث هو الباب الثاينو

  :مها مع مباحثهما، على فصلني اثنني واشتمل، االتصال الدعوي
املبحث  :وهي، تسعة مباحث واحتوى على، ونوافذه املوقعمضامني : بعنوان األولالفصل 

. املضامني الدينية: املبحث الثالث .الصفحة الرئيسة: املبحث الثاين .تعريف املوقع وتطوره: األول
ما تشترك : املبحث السادس .املضامني التربوية :املبحث اخلامس. املضامني الفكرية: املبحث الرابع

: املبحث الثامن .املضامني التفاعلية مع املتصفحني :املبحث السابع .فيه املضامني الثالثة السابقة
  .استراحة الشبكة وإصدارات املوقع: املبحث التاسع .املضامني اخلدمية

واحتوى ، ملوقع إسالم ويباإلحصاءات والتأثريات والتقوميات : فعنوانه، ينالفصل الثا وأما
تأثريات املوقع : املبحث الثاين .إحصاءات عن حمتويات املوقع: املبحث األول :هي أربعة مباحث على
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املبحث  .إحصاءات الزوار والزيارات للموقع: املبحث الثالث .يف مجهور املتصفحني واملتفاعلني معه
  .ااملستمر ملوقع إسالم ويب عامليالتقدم : الرابع

  .اليت يوصي ا الباحث مع التوصياتاملتوصل إليها  النتائجاليت اشتملت على  امتةاخلمث 
وحسيب أين بذلت ، فإن هذا هو طبع البشر، فإين ال أبرئ عملي من النقص والقصور: وبعد

و من توفيق اهللا عز فما كان فيه من صواب فه، جهدي ومل أدخر وسعا يف سبيل إخراج البحث
  .وما كان فيه من خطأ فإين راجع عنه اليوم قبل الغد، وجل وحده

وصلى اهللا وسلم على نبيه حممد وعلى آله ، وأسأل اهللا أن جيعل عملي خالصا لوجهه الكرمي
  .واحلمد هللا رب العاملني، وصحبه أمجعني
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 :الدعوة ووسائل والعملية االتصالية تعريف الدعوة اإلسالمية: األول املبحث
  :والعملية االتصالية تعريف الدعوة: املطلب األول

  :وي للدعوةلغالتعريف ال -أ
¾    ½«  ¼  M: ومنه قوله تعاىل، أصل معىن الدعوة يف اللغة العربية هو املناداة

  À  ¿Á    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ÂL  ]ودعوهم هنا مبعىن، ]52: الكهف :
أن اهللا تعاىل : واملعىن، )شركَائي نادواويوم يقُولُ : (يدل على ذلك أمر اهللا هلم مبنادام، فنادوهم

  .يأمرهم مبنادام فينادوم فال يستجيبون هلم
قوم يدعون : والدعاة... ناداه وصاح به : دعا الرجل: "وقال مرتضى الزبيدي يف تاج العروس

  .1"إىل بيعة هدى أو ضاللة، واحدهم داع
 االصطالحي احلايل؛ ومن ذلك قول وقد ورد استعمال الدعوة يف اللغة مبعان قريبة من املعىن

وهم . والنيب داعي اهللا ...وصحت به ناديته: دعوت فالناً وبفالن: "الزخمشري يف أساس البالغة
  .2"أي أحد يدعو: وما بالدار دعوي... دعاة احلق، ودعاة الباطل والضاللة

M  I : تعاىلالذي يقوم بالدعوة؛ قال اهللا: وقد ورد لفظ الداعي يف القرآن الكرمي مبعىن

  JK   W  V  U  T  S  R   Q  P    O   N  M  LL ]31: األحقاف[ ،
  .3فسمى اجلن املؤمنون النيب صلى اهللا عليه وسلم داعي اهللا

رجل داعية إذا : "قال ابن منظور يف لسان العرب، داعية: وقد تضاف إليه اهلاء للمبالغة؛ فيقال
أي أن الذي يدعو إىل أمر يسمى ، 4"أدخلت اهلاء فيه للمبالغةكان يدعو الناس إىل بدعة أو دين، 

  .داعية؛ سواء كان يدعو إىل اخلري أو إىل الشر

                                 
  ).51/  38(، طبعة دار اهلداية، تاج العروس، حممد بن حممد احلسيين، امللقّب مبرتضى الزبيدي 1
الطبعة األوىل ، العلمية بريوتطبعة دار الكتب ، حتقيق حممد عيون السود، أساس البالغة، حممود بن عمرو الزخمشري 2
  ).288/  1(، م1998

طبعة دار ، حتقيق عبد السالم عبد الشايف، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، انظر عبد احلق بن عطية األندلسي 3
  ).106/  5(،  هـ  1422الطبعة األوىل ، الكتب العلمية بريوت

  ).14/259(، م1994الطبعة الثالثة ، دار صادر بريوت طبعة ،عربلسان ال، حممد بن منظور األنصاري اإلفريقي 4
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ونالحظ من خالل هذه النقول أن مشتقات فعل دعا املستعملة يف عصرنا كلها عربية 
  .والنسبة إىل الدعوة دعوي، واجلمع دعاة، فصيحة؛ فدعا يدعو دعوة فهو داعي وداعية

  
  :االصطالحيتعريف ال -ب

M   Q  P : مصطلح الدعوة إىل اهللا ورد يف كتاب اهللا تعاىل يف عدة مواضع؛ منها قوله تعاىل

  RU     T  SV  [  Z  Y  X  W\L ]وقوله سبحانه، ]108: يوسف :M    J     I  H

P  O  N  M  L  KQ  S   R  VU  TL ]36: الرعد[.  
  :ومن بينها التعريفات التالية، تعريفات كثرية ااصطالحي وقد عرفت الدعوة

أخربوا  فيما بتصديقهم رسله، به جاءت ومبا به، اإلميان إىل الدعوة هي اهللا إىل الدعوة" - 1
 وصوم وإيتاء الزكاة، الصالة وإقام الشهادتني، إىل الدعوة يتضمن وذلك أمروا، فيما وطاعتهم به،

 ، املوت بعد والبعث، ورسله ، وكتبه ومالئكته، باهللا، اإلميان إىل والدعوة البيت، وحج رمضان،
  .5"يراه كأنه ربه العبد يعبد أن إىل والدعوة ، وشره خريه بالقدر واإلميان
دعوة يقصد ا  إنقاذ الناس من ضاللة أو شر واقع، وهي نوعان دعوة يقصد ا " - 2

  .6"حتذيرهم من أمر خيشى عليهم الوقوع يف بأسه
وظاهراً  وعمالً، وقوالً اعتقاداً اإلسالم، دين يف الدخول على وحثٍّ بشدة الطلب" - 3

  .7"وباطنا
باألساليب والوسائل اليت تتناسب مع ، يف كل زمان ومكان، إبالغ الناس دعوة اإلسالم" - 4

  .8"أحوال املدعوين

                                 
 املصحف لطباعة فهد امللك جممع طبعة قاسم، بن حممد بن الرمحن عبد حتقيق، الفتاوى جمموع تيمية، بن احلليم عبد بن أمحد 5

  .)157/  15(، م1995 -هـ1416 ،املنورة املدينة الشريف،
  .21ص، هـ 1346، طبعة املطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة، الدعوة إىل اإلصالح، حممد اخلضر حسني 6
 القلم املنكر،طبعة دار عن والنهي باملعروف واألمر واإلرشاد النصح وفقه اهللا إىل الدعوة فقه ،امليداين حبنكة حسن عبد الرمحن 7

  ).1/  1(، م1996األوىل  الطبعة دمشق،
  .21ص ، م1989مطبعة مكتبة لينة دمنهور ، مستلزمات الدعوة يف العصر احلاضر، صاحل املرشدعلي  8



مفاھیم مدخلیةمفاھیم مدخلیة                                                                                                              الفصل التمھیديالفصل التمھیدي  
 

 
 

4 

أضاف إىل  وبعضها ،ات أن بعضها جعلها مبعىن اإلسالم نفسهالتعريف هويالحظ على هذ
استعمل مصطلح الدعوة يف وبعضها ، التعريف ما ليس من ماهية الدعوة كالشدة يف الطلب

  .فيلزم من ذلك ما يسميه العلماء بالدور، وهو املراد تعريفه، التعريف
  . 9"تبليغ اإلسالم للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه يف واقع احلياة" - 5

مث اجلمع يف ، وهو خارج عنها، احلياة يف ماهية الدعوةه إدخاله التطبيق يف واقع ويؤخذ علي
كذلك إغفاله ذكر أحد أركان الدعوة اهلامة وهو و ،ومها متغايران، التعريف بني الدعوة والتعليم

  .وسائل الدعوة وأساليبها
الطلب من الناس الدخول يف طاعة اهللا تبارك وتعاىل، وطاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه " - 6

لتزام بشرائعه أي التدين بالدين اإلسالمي احلنيف الذي اختاره اهللا تبارك وتعاىل خللقه وسلم، واال
  . 10"والعمل بتعاليمه

كما يظهر تكرار كثري ينبغي أن تصان عنه التعريفات؛ فالدخول يف  فيه هو تعريف موسعو
مث التطويل ، شيء واحد: طاعة اهللا تعاىل، وطاعة رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم وااللتزام بشرائعه

وااللتزام بشرائعه أي التدين بالدين اإلسالمي احلنيف الذي اختاره اهللا تبارك : مبا ال ينبغي؛ كقوله
   .خللقه والعمل بتعاليمهوتعاىل 

تبليغ اإلسالم إىل الناس كافّة، وحثّهم على الدخول فيه، أو التزامه؛ من خالل األساليب " - 7
  .11"والوسائل املأذون ا شرعاً

وهي من  "التزام" وكذلك يتحفظ من استعماله ملصطلح، وهو تعريف ينقصه بعض التفصيل
يف القواميس العربية حسب علمي القاصر فلم ترد ، الكالم غري الفصيح يف املعىن املراد ا يف التعريف

  .مبعىن التمسك بأحكام اإلسالم
  
  :التعريف اإلجرائي - ج

الذي سأعتمده  التعريف اإلجرائيبعد استعراض التعريفات السابقة وما ذُكر حوهلا؛ فإن 

                                 
 .16ص  ،م1991: 1ط: بريوت :مؤسسة الرسالة، املدخل إىل علم الدعوة، حممد أبو الفتح البيانوين 9

  ).93/ 2(، م2007مجعه سنة ، املفصل يف فقه الدعوة إىل اهللا تعاىل: وما مجعه بعنوان، علي الشحود 10
   .6ص  ،مرجع سابق، أمحد احلمدان، الوسائل الدعوية. د 11
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هي حمصلة النشاط ": هلوقعرف الدعوة بحيث أمحد عيساوي . دهو تعريف خالل الدراسة 
احمللي  ناالتصايل الشمويل الذي ميارسه الدعاة اإلسالميون يف مرحليت التغيري والبناء على الصعيدي

والعاملي للتعريف برسالة اإلسالم اليت أنزهلا اهللا على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم وذلك عرب 
ا مع األطر املرجعية املقدسة منطلقا وممارسة ومنهجا تأسيالوسائل والتقنيات احلضارية املمكنة خمتلف 

  .12"وأسلوبا وهدفا
ألنه تعريف جامع مانع وهذا التعريف هو التعريف اإلجرائي الذي سأعتمده يف البحث 

   :الشتماله على األمور التاليةو
  .نصه على أن الدعوة هي نشاط اتصايل - 1
  .13املوضوع، والداعي، واملدعو، والوسائل: األربعة ماله على أركان الدعوةاشت - 2
  ".احمللي والعاملي نعلى الصعيدي : "بقوله، نصه على عاملية الدعوة اإلسالمية - 3
  .التغيري والبناء مرحلتا: ومها، اشتماله على مرحليت الدعوة 4
عرب خمتلف الوسائل والتقنيات " :بقوله، ذكره للوسائل بصيغة تناسب عصرنا احلايل - 5

 .وسيلة شبكة املعلومات العاملية باعتبارها وسيلة دعوية ما ينص على ووه ".احلضارية املمكنة
  
  
  :يةاالتصالالعملية تعريف  -د

ألن ، الدعوة هي عمل اتصايل بال شك
الدعوة اإلسالمية مشتملة على أركان العملية 

واملستقبل املرسل : وهي، االتصالية اخلمسة
والتغذية  -أو قناة االتصال- والرسالة والوسيلة 

  .الراجعة

                                 
م 2012الطبعة األوىل ، طبعة دار الكتاب احلديث بالقاهرة، ريخ الدعوة والدعاةدراسات وأحباث يف تا، أمحد عيساوي. د 12

  .31ص 
الطبعة التاسعة ، طبعة مؤسسة الرسالة، انظر مقدمته، أصول الدعوة بكامله، عبد الكرمي زيدان. اليت قام عليها كتاب د وهي 13

  .5ص ،  م2001
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من فعل وصل : ؛ فاالتصال لغةأن الدعوة هي عمل اتصايلوتعريف مصطلح االتصال يبين 
M  :، ووصل بالتشديد مبعىن بلَّغ، ومنه قوله تعاىل14"بلغ: وصل اخلرب: "مبعىن بلغ، ويف املصباح املنري

('  &  %  $  #  "L ]وجاء يف الصحاح يف باب  ،]51:القصص)وصل :(
 Ms     r  q  p  oL  :قال تعاىل... مبعىن اتصل ) وصل(وصل إليه يصل وصوالً أي بلغ و"
وبينهما وصلة أي اتصال وذريعة، وكل شيء ...أي يتصلون، والوصل ضد اهلجران ]90: النساء[

 الوصول إليه، والتواصل ضد التصارم تلطف يف: وتوصل إليه أي...اتصل بشيء فما بينهما وصلة
  .15"يف الصوم وغريه املواصلةومنه  وصاالًووصله توصيال إذا أكثر من الوصل وواصله مواصلة و

  
: بقوله" صالح الدين جوهر.د"وهو  ،علماء االتصال أحدوكذلك ألن عملية االتصال عرفها 

املشاركة أو التفاهم حول شيء أو فكرة أو إحساس أو اجتاه أو : ويكون االتصال كعملية معناه"
  .16"سلوك أو فعل ما

عملية نقل األفكار واملعلومات "هي : إبراهيم إمام عن عملية االتصال بتعبري أدق.وقال د
  .17"واملشاعر بني األفراد واجلماعات

تشمل نقل األفكار  اإلسالميةفإن الدعوة ، سالموهذا ينطبق متاما على الدعوة إىل اإل
  .واملعلومات واملشاعر بني األفراد واجلماعات

، هي األخوة اإلسالمية: واملشاعر، يف الدعوة اإلسالمية هي اإلسالم: واألفكار واملعلومات
  .هم الناس كافة: واألفراد واجلماعات

  
  :تعريف وسائل الدعوة: املطلب الثاين

  :الوسائل لغةتعريف  -أ

                                 
  .254ص ، طبعة املكتبة العلمية بريوت، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد الفيومي 14
طبعة دار العلم للماليني ، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، ج اللغة وصحاح العربيةالصحاح تا، إمساعيل بن محاد اجلوهري  15

 .)1844-1842/  5(، م1987 -  هـ1407الطبعة الرابعة ، بريوت
  .11ص ، م1979مكتبة عني مشس القاهرة ، جماالته -نظرياته  -مفاهيمه : علم االتصال، صالح الدين جوهر.د 16
 .49ص ، مرجع سابق، عالم اإلسالميأصول اإل، إبراهيم إمام.د  17 
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الوسائل مفردها وسيلة، وهي الذريعة املوصلة إىل الشيء املطلوب، قال اجلوهري يف الصحاح 
وسل : يقال، والتوسيل والتوسل واحد، ما يتقرب به إىل الغري، واجلمع الوسيل والوسائل: الوسيلة"

الراغب إىل : الواسلو: "إىل قوله، فالن إىل ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، أي تقرب إليه بعمل
  .18"بلى كل ذي دين إىل اهللا واسل: قال لبيد، اهللا

... ، القربة: والوسيلة، الدرجة: والوسيلة، املنزلة عند امللك: الوسيلة: "وقال ابن منظور
¶  ¸     M  »  º  ¹ : الوصلة والقرىب، ومجعها الوسائل، قال اهللا تعاىل: والوسيلة

¿  ¾  ½  ¼L ]توصل به إىل : "إىل أن قال ،]"57: اإلسراءهي يف األصل ما ي
  .19"الشيء

وهلذا أطلقت على كل ما يتقرب ، فالوسيلة تطلق إذاً على كل ما يوصل إىل الشيء املرغوب
هي يف األصل ما : "وقول ابن منظور، ومسي الراغب واسال، به إىل اهللا ألنه يوصل إىل املطلوب

  .املعىن االصطالحي أقرب ما يكون إىل" يتوصل به إىل الشيء
  :تعريف وسائل الدعوة اصطالحا -ب

. اختلفت عبارات العلماء الذين كتبوا يف علم الدعوة حول تعريف الوسائل الدعوية؛ فعرفها د
هي الوسائط املقروءة واملسموعة واملرئية اليت يتم من خالهلا إيصال الدعوة : "إبراهيم علي أمحد فقال

  .20"إىل املدعوين
أمحد احلمدان يف . وهي اليت ذكرها د، هذا التعريف أنه أمهل الوسائل املعنويةويؤخذ على 

هي األمور احلسية واملعنوية اليت يتوصل ا إىل تبليغ اإلسالم إىل : "حني عرفها بقوله، تعريفه
  .21"املدعوين

                                 
 ).1841/  5(، مرجع سابق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن محاد اجلوهري 18
  ).725و724/  11(،  مرجع سابق، لسان العرب، حممد بن منظور األنصاري اإلفريقي 19
: ورابطه هو، من موقع جامعة أم القرى، مناهج الدعوة وأساليبها، أستاذ يف جامعة أم القرى، إبراهيم علي حممد أمحد. د 20

https://uqu.edu.sa/page/ar/199413 ،6ص.  
  .6ص  ،مرجع سابق، أمحد احلمدان، الوسائل الدعوية. د 21
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أن وسائل الفتح البيانوين يضيف لنا معلومة هامة يف علم الدعوة حني اعترب  ولكن حممدا أبا
ما يتوصل به الداعية : "وذلك حني عرف الوسائل الدعوية بأا، الدعوة تأيت يف مقابل مناهج الدعوة

  .22"إىل تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية
وذلك ألن ، ويةبعني االعتبار مقاصد الوسائل الدع ويالحظ أن التعريفات الثالثة أخذت

  .الوسائلاملقاصد جزء ال يتجزأ من 
  
  

   

                                 
  .49ص ، ع سابقمرج، املدخل إىل علم الدعوة، حممد أبو الفتح البيانوين 22
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  :تعريف اإلنترنت: الثاين املبحث
اإلنترنت كلمة غري عربية، وهي مصطلح علمي مركب من جزأين، ظهر يف أواخر القرن 

، وقد عرفها بعض الباحثني بالرجوع إىل أصل معناها يف اللغات الالتينية واللغة 23العشرين للميالد
دون النظر إىل جزأيها وأصلها الالتيين، ولذلك االجنليزية باألخص، وعرفها بعضهم تعريفا وصفيا 
  :ميكننا أن نقسم تعريفات اإلنترنت إىل قسمني اثنني

  .باعتبار جزأيها وباعتبارها علَما
نت أي بالرجوع إىل أصلها -تعريفات اإلنترنت باعتبار جزأيها إنتر: املطلب األول

  :الالتيين
هي كلمة التينية، وبشكل أدق هي كلمة إنكليزية، وهي مركبة   Internetكلمة إنترنت

، وميكن أن نعترب تعريفها ذا االعتبار ترمجة هلا من أصلها الالتيين إىل net و Inter: من جزأين
اللغة العربية، ويكون كالمنا هنا عبارة عن حبث عن الترمجة الدقيقة والصحيحة هلذا املصطلح، وهلذا 

ا خمتصرا، ألنه يقتصر على ذكر الترمجة العربية للكلمات الالتينية اليت تتكون منها يكون التعريف هن
  .Inter-netكلمة 

وقد تباينت ترمجات هذا املصطلح بني باحث وآخر، وميكن أن نذكر جممل تلك التباينات من 
  :خالل التعريفات التالية

 net: ين بني، والثاينوتع Inter: األول: تتكون من جزأين  Internetـ كلمة إنترنت1
الترابط بني عدد من : وتعين شبكة؛ لذلك فكلمة اإلنترنت تعين الشبكة البينية، ونستوحي من هذا

الشبكات، وبالفعل فالشبكة هذه تشمل عدداً كبرياً من الشبكات املترابطة فيما بينها يف مجيع أحناء 
  .24العامل

Inter -2 : ،العالقة البينية بني شيئني أو أكثرNet : الشبكة؛ لتعكس حقيقة أن اإلنترنت
  .25هي شبكة واسعة تربط بني عديد من الشبكات احملدودة

                                 
من هذه  35 صنشأة اإلنترنت وتطورها  :تمهيديالفصل ال املبحث الثالث من إن شاء اهللا يفسنبني ذلك بالتفصيل  23

  .الدراسة
  .13ص، م2002الطبعة األوىل ، طبعة دار املكتيب دمشق، حممد عمر احلاجي، اإلنترنت إجيابياته وسلبياته. د 24
ناقالً عن اإلنترنت   99ـ 98ص، رسالة ماجستري جامعة باتنة، بة اجلامعيني لإلنترنتياسني قرناين، استخدامات الطل 25

، لكن بالرجوع إىل املرجع احملال عليه تبني أن اإلحالة خطأ، ويظهر أن املرجع 13ص، مرجع سابق، إجيابياته وسلبياته
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  اإلجنليزية اليت تعترب إدغاماً لكلميت Internetـ اإلنترنت لغة هو لفظ يترجم كلمة 3
 Inter connected Net Works 26أي الشبكات املترابطة.  

شبكة املعلومات الدولية، : أي International Net work: ـ أصل الكلمة هي4
لتدل على مدلوهلا ومعناها ومسماها املتصل حبقيقة هذه الشبكة  Internetواختصرت يف كلمة 

  .27ووظيفتها

  :ومن خالل النظر يف التعريفات السابقة ميكننا أن نستخلص منها ما يلي

  ". net" و" Inter"كلمة غري عربية، وهي مكونة من كلمتني مدجمتني" Internet"كلمة 

  :فقد ذكر هلا عدة معان" Inter"أما الكلمة األوىل 
 .العالقة البينية بني شيئني أو أكثر ـ1
 .أي العاملية Internationalهي اختصار لكلمة  ـ2
 .أي العالقة املترابطة Inter connectedهي اختصار لكلمة  ـ3

ويكاد الباحثون يتفقون  ،28شبكة: فقد ترمجها قاموس املورد إىل" Net"وأما الكلمة الثانية 
  .أي شبكة املعلومات Net workعلى أا اختصار لكلمة 

  :على هذا، حتتمل الترمجات الثالث التالية Inter-netوتكون كلمة إنترنت 
1 - Inter-networks العالقة البينية بني شبكات املعلومات: أي. 

                                                                                                       
  .521ص، وسائل االتصال نشأا وتطورها، خليل صابات: الصحيح هو

هـ 1426شوقي العلوي، رهانات اإلنترنت، طبعة جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  26
 .16م، ص2006

وعالء علي محدان، مقدمة إىل اإلنترنت، طبعة مكتبة اتمع العريب للنشر التوزيع،  صاحل حممد سعادة وحممد حممود الراميين 27
نور الدين خمتار اخلادمي، اإلنترنت ومقاصد الشريعة، طبعة مكتبة الرشد، . ، ود9م، ص2007هـ 1428الطبعة األوىل 
بني الفضيلة والرذيلة،  ، ورضا مطاوع يوسف، شبكة اإلنترنت صراع18 -17م،  ص2006هـ 1427الطبعة األوىل 

  .9طبعة مكتبة اإلميان املنصورة مصر، ص
، م1995الطبعة السابعة ، طبعة دار العلم للماليني بريوت، قاموس عريب إجنليزي، قاموس املورد، روحي البعلبكي. د 28

  .660ص
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2 - International network شبكة املعلومات العاملية: أي. 
3 - Interconnected network أي شبكة املعلومات املترابطة. 

 

  :نت-التعريف املختار باالعتبار األول أي باعتبار جزأي كلمة إنتر

  :يترجح املعىن الثاين لألسباب التالية
هي أدق وصف لإلنترنت، فهي شبكة يف عالقتها ببعضها ويف ترابطها، وحمتواها  .1

معلومايت، وانتشارها عاملي. 
تغين عن وصفها بالعالقة البينية وبالشبكة املترابطة، ألا تتضمن هذين " شبكة" كلمة .2

 .املعنيني، فيكون ذكرمها يف التعريفني األول والثالث تكرارا ال لزوم له
السابقة كم بغري دليل، ألن حت Inter connectionاختصار لـ  Interالقول بأن  .3
Inter  ا دخلت هنا على مصدرتدخل على مصادر كثرية يف اللغات الالتينية، فما الدليل على أ

أي نظام االتصال البيين، أو   Inter communication:االرتباط، وملا ال تكون اختصارا ل
Interaction  أي تفاعل، أوInter cession  أي شفاعة ووساطة، أوInterchangable 

أي التبادل بني القارات؟ وكل هذه الصفات صاحلة  Inter continentalأي قابل للتبادل، أو 
 .ألن توصف ا اإلنترنت، وليس هناك أي دليل على اختيار بعضها دون اآلخر

التعريفان األول والثالث ال يدالن على مساحة انتشار اإلنترنت وختطيها لكل احلدود  .4
 .خبالف التعريف الثاين

  
  :تعريفات اإلنترنت باعتبارها علَما أي دون الرجوع إىل أصلها الالتيين: ثايناملطلب ال

  :ذا االعتبار ما يلي من التعريفاتو
نترنت شبكة ضخمة من احلواسيب تربط بني كثري من اإل - 1

وتقوم اإلنترنت، بربط . املؤسسات التجارية واملعاهد واألفراد حول العامل
ومتكن مستخدمي . سوب الصغريةعشرات األلوف من شبكات احلا

احلاسوب يف مجيع أرجاء العامل من إرسال واستقبال الرسائل، وتبادل 
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املعلومات بأشكاهلا املختلفة، بل وممارسة ألعاب الكمبيوتر مع أناس يوجدون على بعد آالف 
 وتتراوح احلواسيب املوصلة باإلنترنت بني احلواسيب الشخصية البسيطة والرخيصة،. األميال

سي، واحلواسيب الرئيسية الضخمة اليت تستخدمها املؤسسات احلكومية، . املعروفة غالبا باسم يب
  .29واملعاهد التعليمية والشركات التجارية

2 - وأضاف بعضهم إىل ما سبق ذئل اتصال احلواسيب ببعضها، فقالوسا كر:  
التليفونية واألقمار الصناعية من خالل اتصاهلا معاً عرب كوابل األلياف الضوئية واخلطوط 

  .30وغريها من وسائل الربط الشبكي
  :وعرفها آخرون مبجموعة أخرى من التعريفات وهي

  .31وسيلة تتواصل عربها الكمبيوترات ليس إالهي  - 3
كة من احلاسبات سواء ، وهي تربط شب32هي أهم االجنازات البشرية يف تاريخ اإلنسانية - 4

املختلفة األنواع واألحجام عن طريق بروتوكوالت حتكم عملية املشاركة يف تبادل  ماملتشاة أ
  . 33املعلومات والربوتوكوالت تضبط عملية التراسل بني هذه احلاسبات

  .34شبكة اإلنترنت صراع بني الفضيلة والرذيلة هذا التعريف واختار مؤلف كتاب
هي عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات أصغر حبيث ميكن ألي شخص  - 5

) إذا مسح بذلك(متصل باإلنترنت أن يتجول يف هذه الشبكة وأن حيصل على مجيع املعلومات فيها 
  .35أو أن يتحدث مع شخص آخر يف أي مكان من العامل

                                 
كلمة ، ا ضمن ا ل، م1999الثانية الطبعة ، السعودية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، املوسوعة العربية العاملية 29

هي عمل موسوعي ضخم شارك يف إجنازه أكثر من ألف عامل، ومؤلف، ومترجم، وحمرر، ومراجع املوسوعة  و ،اإلنترنت
 ،موقع صيد الفوائد وقد نشر هذه املوسوعة أيضا، علمي ولغوي، وخمرج فين، ومستشار، ومؤسسة من مجيع البالد العربية

  :ا فيه هوورابطه، تهمكتبيف 
 http://www.saaid.net/book/index.php. 

ل اء شاهني، الدلي. ، ناقالً عن م11ص، مرجع سابق، شبكة اإلنترنت صراع بني الفضيلة والرذيلة رضا مطاوع يوسف، 30
  .13العلمي الستخدام اإلنترنت ص

 .ترمجة الدار العربية للعلوم 9غباء اإلنترنت ص، ، ناقالً عن كريستيان كرومليش12ص، سابقالرجع امل 31
 .ينبغي أن تقيد باإلجنازات املادية 32
 .108ص، اإلنترنت واالستخدامات املتطورة، فهمي طلبة وآخرون.، نقالً عن د12ص، سابقالرجع امل 33
 .13ص، سابقالرجع امل 34
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وهذه اموعة تنمو ذاتياً بقدر هي جمموعة من شبكات االتصال املرتبطة ببعضها البعض،  - 6
ما يضاف إليها من شبكات وحاسبات، وقد أدى تغلغلها واتساع مداها إىل وصفها بشبكة 

  :الشبكات، وخاصة أا تضم ثالثة مستويات
 .يف القمة تتربع شبكات األساس أو العمود الفقري املتمركزة يف الواليات املتحدة  .أ 
 .واملؤسسات الكربىتليها الشبكات املتوسطة باجلامعات   .ب 
 .36مث الشبكات الصغرى كالشبكات احمللية واحلاسبات بالشركات وحىت لدى األفراد  .ج 

اإلنترنت جمموعة من شبكات االتصاالت املرتبطة ببعضها وال حيكمها كيان واحد  - 7
مبفرده، وإمنا يدير كال من مكوناا مؤسسات عامة وخاصة هي أكرب من جمموعة أجزائها وتشمل 

مث ذكر املستويات ...كنوزاً ضخمة من املوارد يف حواسيب اإلنترنت وهي تضم ثالثة مستويات
  .37عريف السابقاملذكورة يف الت

شبكة املعلومات العاملية اليت يتم فيها ربط جمموعة شبكات مع بعضها البعض يف  هي - 8
ويكون هلا القدرة على تبادل املعلومات  ،العديد من الدول عن طريق اهلاتف واألقمار الصناعية

اليت تستطيع ختزين  serverتسمى أجهزة اخلادم  ،من خالل أجهزة كمبيوتر مركزية ،بينها
املعلومات األساسية فيها والتحكم بالشبكة بصورة عامة، كما تسمى أجهزة الكمبيوتر اليت 

  .Users38يستخدمها الفرد باسم أجهزة املستفيدين 

  :ويقترح شوقي العلوي أربع مستويات لتعريف اإلنترنت - 9

  ."حقبة اإلعالم"التوقف عند مفهوم الشبكة : 1املستوى 

الربيد اإللكتروين ـ الويب ـ : حتديد سريع ألهم خدمات اإلنترنت األربع: 2 املستوى
  .منابر احلوار ـ مساحات الدردشة املباشرة

                                                                                                       
، 55املرجع يف الدراسات السابقة ص سيأيت تعريف  ،14ص، اإلنترنت وتطبيقاا الدعوية ،طريق اإلسالم فريق عمل موقع 35

 .ناقال عن موقع املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلنترنت
  .98ص ، ياسني قرناين، استخدامات الطلبة اجلامعيني لإلنترنت، مرجع سابق 36
 .انظر املرجع السابق 37
  .9ص، ع سابقصاحل حممد سعادة وحممد حممود الراميين وعالء علي محدان، مقدمة إىل اإلنترنت، مرج 38
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جمال االنعكاسات واالستخدامات والتطبيقات الالحمدودة يف خمتلف امليادين : 3املستوى 
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

جمتمع "و "الطرق السيارة للمعلومات: "عدد من املفاهيم ااورة مثلمقارنتها ب: 4املستوى 
  .39"جمتمع املعرفة"و " املعلومات

  :علَماامسا التعريف املختار باالعتبار الثاين أي باعتبار اإلنترنت 

وإن تشات يف بعض جزئياا، فإن كل تعريف منها قد أضاف  اتالتعريفواحلقيقة أن هذه 
فإننا  جزئيات غري موجودة يف غريه، وإذا أردنا بناء على ذلك أن نعرف اإلنترنت باالعتبار الثاين

  :ا هيإنقول بكل إجياز 

عاملية من احلاسبات اآللية املوصلة مع بعضها، مما ميكّن كل مستعمل هلا من القدرة على  شبكة
شبكة املعلومات : االتصال بأي حاسب آيل موصل ذه الشبكة، ولذلك أطلق على اإلنترنت اسم

  .العاملية

عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات أصغر، حبيث ميكن : هي اإلنترنتأن  أو
 -وأن حيصل على مجيع املعلومات فيها  ،شخص متصل باإلنترنت أن يتجول يف هذه الشبكة يأل

  .40 أو أن يتحدث مع شخص آخر يف أي مكان من العامل ،-  إذا سمح له بذلك

وهذا التعريف يعين أن شبكة اإلنترنت عبارة عن مئات املاليني من احلاسبات اآللية حول 
ومع ترابط هذا العدد اهلائل من احلاسبات أمكن إرسال الرسائل العامل مرتبطة بعضها ببعض، 

اإللكترونية بينها بلمح البصر باإلضافة إىل تبادل الربامج وامللفات املكتوبة والصور الثابتة واملتحركة 
  .واألصوات، بصورة مباشرة أو مسجلة

  ما معىن الويب؟ :ثالثاملطلب ال

                                 
  .18ص، شوقي العلوي، رهانات اإلنترنت، مرجع سابق 39
  :ورابطها، موقع املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلنترنت 40

                                         http://www.c4arab.com/showac.php?acid=440    
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  .اجنليزية، وتعين  نسيج العنكبوت، أو شبكة العنكبوت لفظة Webلفظة 
  )Web(، أو الويب W3، أو WWWوشبكة الويب تدعى أيضاً 

وورلد : World Wide Web هي بداية ثالث كلمات إجنليزية هي WWWوال
  .الشبكة العنكبوتية العاملية :؛ ومعناهابيوايد و

اليت ترتبط ببعضها على ) hypertext(وهي جمموعة هائلة من وثائق النص املترابط 
  .41اإلنترنت

ويعود السبب يف تسميتها بشبكة الويب أو شبكة العنكبوت إىل تداخل الروابط العديدة بني 
الوثائق اليت تشكِّل مواقع هذه الشبكة املنتشرة عرب العامل، بطريقة تشبه تداخل خيوط شبكة 

  .العنكبوت
قام يف خمترب الفيزياء حيث ، جنليزي برينرز يلاإلومبيوتر كالعامل ويعترب أول مؤسس للويب هو 

ألول  التابع للمركز األورويب لألحباث النووية، بالقرب من جنيف يف سويسرا، بكتابة برنامج الويب
  . م1990يف عام  مرة

يف اخلدمة على جعل  هوساعد إدخال ،م جزًءا من اإلنترنت1991الويب يف عام  مث صار
  .42عبية وأسهل استخدامااإلنترنت أكثر ش

 تعـددة املوسائط وهو ما يسمى بال - مقاطع الفيديوالصور واألصوات و على الويب شتمليو
  .باإلضافة إىل النصوص -

تـؤدي إىل   واقـع ؛ واملك الويب جمموعة من العناوين اإللكترونية تسمى مواقع الويـب لتومت
  .الوسائط املتعددةو النصوص صفحات الويب اليت تتضمن معلومات الوصول إىل

  :ما يلي" الويب"ورد يف املوسوعة العربية العاملية يف تعريف مصطلح و
جيد العديد من مستخدمي احلاسوب، أن حمتويات الوسائط املتعددة على الويب أكثر جاذبية 

باإلضافة إىل ذلك فإن مستعرض الويب جيعل الويب سهلة  ،من احملتويات اليت تتضمن نصوصا فقط
. ومستعرض الويب حزمة من الربجميات تستخدم إلجياد املعلومات وعرضها على الويب ،داماالستخ

 فـة  ويتطلب إجياد املعلومات على األقسام األخرى من اإلنترنت، استخدام برجميات معقـدة ومعر

                                 
 .207ص ، طبعة دار الراتب اجلامعية بريوت، اإلنترنتخدمات ، حسني سيد فاروقهندس امل 41
  .الشبكة: ا ل ش، كلمة حروف ضمن، مرجع سابق، املوسوعة العربية العاملية 42
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يتميز مستعرض الويب بسهولة االستخدام ألنه يستخدم واجهة مسـتخدم   ،بأوامر حاسوبية حمددة
ترمز الصور إىل أوامر . هي وسيلة الستخدام احلاسوب باستعمال الصور والكلمات معارسومية، و

وعند . فعلى سبيل املثال، فإن صورة صغرية لطابعة ترمز إىل أمر طباعة مستند. بطريقة يسهل فهمها
  .رة على أي عنصر، فإن املستخدم يعطي احلاسوب األمر الذي يرمز له ذلك العنصرأالنقر بالف

ب هي االرتباطات التشعبية النصية، الـيت متكـن   ين أحد السمات الرئيسة األخرى للوكما أ
املستخدم من االنتقال من مستند إىل آخر، حىت لو كانت هذه املستندات خمزنة يف أجزاء خمتلفة من 

  .43اإلنترنت
  

  :الشبكات الواسعةبني الشبكات احمللية والفرق : املطلب الرابع
 Local area : وهي اختصار جلملة، LAN: احمللية ةالشبك

network ، الشبكة اليت تربط  :وهى ،احملليةاملنطقة شبكة ومعناها
مثل مبىن مؤسسة ، ةة حاسبات داخل منطقة جغرافية ضيقجمموعبني 
وهذه الشبكة يتمكن من ، مبىن واحد أو عدة مبان متجاورةيف 

يربط مجيع خالهلا صاحب حمل كبري مكون من عدة طوابق مثال أن 
  .حواسيب حمله ببعضها البعض

 .Intranet"44"اإلنترانت  :ويسمى هذا النوع من الشبكات
    

،  Wide area network : وهي اختصار جلملة ،WAN الواسعة ةالشبكوأما 
 وتربط، منطقة جغرافية كبرية ضمناليت يتم إنشاؤها  ةالشبك يهف ،45شبكة املنطقة الواسعةومعناها 

مثل شبكات املؤسسات الوطنية؛ كشبكة ، جمموعة دول تربطأو  ،ما بني عدة مدن يف دولة
  .وغريها من املؤسسات مؤسسات الربيد والبنوك يف اجلزائر

                                 
  .الشبكة: ضمن ا ل ش، كلمة، املوسوعة العربية العاملية: املرجع السابق 43
  

  .15و14ص  ،، مرجع سابقالراميين وعالء علي محدان، مقدمة إىل اإلنترنتصاحل حممد سعادة وحممد حممود  44
 .14و10ص  ،م1997، بريوت طبعة دار الراتب اجلامعية، اإلنترنت الشبكة الدولية للمعلومات، املهندس فاروق حسني 45
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  .Extranet"46"رانت كستاإل :ويسمى هذا النوع
 الو ينفصالن عنها قد و، فريتبطان ا شبكة اإلنترنتيكونان جزءا من قد هذان النوعان  و

بل يرتبطان عرب شبكة خاصة تربط أجهزة احلاسوب التابعة هلذه الشبكة مع بعضها ، ايرتبطان 
    .فقط

                                 
سامر حممد سعيد، اإلنترنت . دو. 37ـ 35:ص ،مرجع سابق ،اإلنترنت إجيابياته وسلبياته، حممد عمر احلاجي. انظر د 46

  .م1998الطبعة األوىل سنة ، املنافع واحملاذير، طبعة دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع الكويت
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 .نشأة اإلنترنت و تطورها:  لثالثا املبحث
  :نشأة اإلنترنت: املطلب األول

م متكن علماء يف خمتربات وزارة الدفاع األمريكية بكاليفورنيا، 1969يف شهر سبتمرب سنة 
من إجراء اتصال بني حاسوبني اثنني، وتبادل املعلومات بينهما، عن طريق اهلاتف، وكانت املسافة 
اليت تفصل بني احلاسوبني بضعة أمتار فقط، وكان ذلك ضمن أحباث حرب النجوم إبان احلرب 

ردة بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت، وكان اهلدف من هذه األحباث إجياد البا
شبكة اتصاالت تكون سهلة االستعمال وسريعة االتصال، وال مركزية التسيري، يلجأ إليها اجليش 

  .47األمريكي يف حال انقطاع االتصال العادي بني القيادة املركزية والقوات التابعة هلا
لسبب القوي الذي دعاهم إىل إجراء هذه األحباث هو افتراض  الباحثني أن السوفيات أثناء وا

اندالع حرب نووية متكنوا من تدمري شبكة االتصاالت التقليدية، مما سيؤدي إىل حدوث انقطاع تام 
كية بني قيادة القوات األمريكية يف البنتاجون ووحداا البعيدة عنها، خاصة وأن القوات األمري

  .منتشرة يف أماكن بعيدة عن بعضها البعض يف خمتلف أحناء العامل
 (ARPANET): األحباث املتطورةومتت األحباث حتت مسمى شبكة وكالة مشروع 

  .Agency Network Advanced Research Projects: وهي اختصار ل
وكان هذا احلدث اهلام مبثابة الوالدة احلقيقية لشبكة اتصاالت جديدة، سيكون هلا يف املستقبل 

واعتربت أهم " اإلنترنت"تأثريات ال ائية ومتسارعة على جمريات احلياة اإلنسانية، ومسيت فيما بعد 
  .اختراع حدث يف القرن العشرين

  :إىل قسمني) ARPANET(م انقسمت 1982ويف عام 
MILNET شبكة خاصة باالستخدامات العسكرية.  
NSFNET وهى اختصار من :Network National Science 

Foundation  وتعين الشبكة املعلوماتية للمؤسسة الوطنية للعلوم، وهي خمصصة لألمور املدنية
  .واألحباث العلمية

 توسع ألول مرة ولكن على نطاق ضيق مث) إنترنت(استخدم مصطلح  1982ويف هذه السنة 
  .بعد ذلك

                                 
  .10ص  ،صاحل حممد سعادة وحممد حممود الراميين وعالء علي محدان، مقدمة إىل اإلنترنت، مرجع سابقانظر  47
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م مت توفري خدمة هذه الشبكة للجمهور داخل أمريكا، والسماح هلم 1985ويف عام 
  .48باالشتراك فيها

  
  :تطور اإلنترنت وتسارع انتشارها: املطلب الثاين

م بدأ ارتباط بعض الدول احلليفة ألمريكا بالشبكة، مث تالحقت وتزايدت 1987ويف عام 
  .الدول املرتبطة ا

ذلك الوقت واإلنترنت تشهد توسعا يوما بعد يوم، واندجمت فيها مئات اآلالف من ومنذ 
  .الشبكات، ومئات املاليني من املشتركني، بل صار يعد اآلن باملليارات، يف مجيع أحناء العامل

  : ولكي نتصور التسارع الكبري يف منو الشبكة واالرتباط ا، يكفي أن نسرد هذه اإلحصاءات
 10جهاز فقط، ليقفز العدد بعد  200كان عدد األجهزة املرتبطة ا  1985يف سنة 

إىل  1998سنوات فقط أي يف سنة  3ماليني جهاز، وبعد  5، إىل 1995سنوات، أي يف سنة 
  .49مليون جهاز 38

  
مليون مستخدم حول العامل كله، سنة  100وبينما مل يكن عدد مستخدمي الشبكة قد بلغوا 

م 2010ويف سنة ، 50مليون مستخدم 800م إىل 2004وصل يف سنة  نرى أن عددهم، م1997
من جمموع  28,7%بنسبة ، مليار مستخدم 1,966حيث بلغ عددهم أكثر من ، قاربوا املليارين

  .51سكان العامل

                                 
حبث حتليلي يف اآللية التقنية لإلنترنت ، اجتماعية-نترنت واملنظومة التكنواإل، علي حممد رحومة. ود، 11ص ، املرجع السابق 48

 .136ص ، طبعة مركز دراسات الوحدة العربية، ومنذجة منظومتها االجتماعية
  .11:57 /1حممد صاحل املنجد، من شريط اإلنترنت ما له وما عليه،  49
الطبعة األوىل ، طبع دار آفاق القاهرة، اإلنترنت يف مصر والعامل العريب دراسة علمية ورؤية مستقبلية، عبد اهللا رشا. د 50

  .67ص ، م2005
 نقال عن موقع، http://ar.wikipedia.org/wiki/الرئيسية_الصفحة: حسبما نشر موقع موسوعة ويكيبيديا 51

  . أرقام اإلنترنت حول العاملاملتخصص يف IWS :internetworldstats.comمنظمة 
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مليار مستخدم حول العامل، أي  3,29م، 2013وإذا بالعدد يتجاوز يف الربع األول من عام 

: IWSعن منظمة ، م2013ماي  01حسب تقرير صدر يوم ، ما يقارب نصف سكان العامل
  .52املختصة بأرقام اإلنترنت) إنترنت ورلد ستاتس( إحصاءات اإلنترنت العاملية

زادت نسبة مستخدمي اإلنترنت يف م 2009أنه يف سنة RT وذكر تلفزيون روسيا اليوم 
من  % 36مليون شخص أي بنسبة  42: م2009حيث بلغ عددهم يف أواخر ، % 22ب روسيا

  .53جمموع سكان روسيا
  

، فمن أوائل الدول اليت ارتبطت ا كل من استراليا، وأملانيا، وإيطاليا، ارتباط الدول اوأما 
  .م1989يف عام  NSFNETحيث ارتبطت بشبكة ، واليابان، واملكسيك، وهولندا

تونس هي أول دولة عربية ترتبط بالشبكة، وكان ذلك عام ، فإن العربيةول للدوبالنسبة 
1991.  

  :مث ارتبطت ا الدول العربية األخرى وتاريخ اتصاهلا كان كالتايل
 1994سنة : ـ لبنان واملغرب 1993سنة : ـ مصر واإلمارات 1992سنة : ـ الكويت

  .54م1999سنة : ـ السعودية 1996سنة : قطر وسوريااجلزائر وـ 

                                 
ماي  02املوافق ، هـ 1434مجادى الثانية  22يوم اخلميس ، نشر هذا التقرير مفصال يف جريدة االقتصادية السعودية 52

  .7143م العدد 2013
  .تسجيل خاص، م17/01/2010يوم  ،الناطقة بالعربيةRT قناة تلفزيون روسيا اليوم  53
  .129-128ص ،مرجع سابق، اإلنترنت املنافع واحملاذيرسامر حممد سعيد، . د 54
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حول اجتاهات استخدام اإلنترنت يف املنطقة العربية أصدرا دولة  دراسة إقليميةويف 
م، قالت إن عدد مستخدمي اإلنترنت يف املنطقة 2013العربية يف أواخر شهر أفريل  اإلمارات

  .55مليون مستخدم 125العربية جتاوز 
، مليون 300املقدر حبوايل  وكون هذا العدد يستخدم اإلنترنت من بني عدد العرب الكلي

وكون صغار السن ، مليون أمي يف الوطن العريب 50باعتبار وجود حوايل ، هو رقم مرتفع جدا
، أغلبهم ال يستعملون اإلنترنت مطلقا، والكبار ما فوق الستني ولو كانوا غري أميني، دون السادسة

وسيأيت أن العدد . ة اإلنترنتوهذا يعين أن الغالبية الساحقة من الشباب العريب يستخدم شبك
مما يزيد عدد مستخدمي اإلنترنت يف ، املذكور عن اجلزائر أقل بكثري من العدد املصرح به رمسيا

  .مليون مستخدم على األقل 130الدول العربية إىل 
من جمموع مستخدمي  % 3,7تعين أن املستخدم العريب ميثل  مليون مستخدم 125و

 1وهي نسبة أعلى من نسبة ، مليار مستخدم كما ذكرت الدراسة 3,29البالغ عددهم  اإلنترنت
  .56اليت ذكرا عدة إحصاءات %

الدول العربية العشر األكثر  الدراسة وذكرت هذه
يف املرتبة السادسة  اجلزائروجاءت ، استخداما لإلنترنت

  : عربيا؛ مبا يزيد عن مخسة ماليني وستمائة ألف مستخدم
دول التايل يبني الدول العربية العشر األوائل واجل

عدد مستخدمي اإلنترنت فيها ونسبتهم إىل مع ، مرتبة
  : وفق هذه الدراسة، السكان
ا
 ملرتبة

عدد مستخدمي  الدولة
 اإلنترنت

عدد %/ النسبة 
 السكان

 % 35 29.809.724 مصر 1
 % 51 16.456.856 املغرب 2

                                 
مرجع ، 7143العدد ، م2013ماي  02املوافق ، هـ 1434مجادى الثانية  22يوم اخلميس ، جريدة االقتصادية السعودية 55

  . سابق
  . 127 صسيأيت ذكرها  56
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 % 46 14.323.234 السعودية 3
 % 19 6.876.233 السودان 4
  % 70 5.817.553 اإلمارات 5
 % 14 5.632.040 اجلزائر 6
 % 22  5.465.113 سورية 7
 % 39 4.201.896 تونس 8
 % 14 3.961.688 اليمن 9
1

0 
 % 38 2.572.635 األردن

  
حبسب عدد ، يف املرتبة السادسة يف الدراسة السابقة كما ذكرنا جاءتفاجلزائر أما و

وأما إذا أخذنا يف االعتبار نسبة املستخدمني لعدد السكان؛ فإن اجلزائر تكون يف املرتبة ، املستخدمني
  .من جمموع السكان%  14العاشرة باالشتراك مع اليمن بنسبة 

مما هو رقم أقل بكثري  هو ،5.632.040: واحلقيقة أن هذا العدد املذكور يف تلك الدراسة
م  2013جوان  11نشرت جريدة الشروق اليومي اجلزائرية يوم الثالثاء فقد ، مصرح به رمسيا

على هامش االحتفال باليوم ، وسى بن محادي وزير الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالتصرحيا مل
أن عدد مستخدمي اإلنترنت أكد فيه  العاملي لالتصاالت؛ 
مستخدم بزيادة قدرت  مليون 11يف اجلزائر قد بلغ 

  .م2011يون مستخدم مقارنة بالعام مبل
وذكر أن املؤسسات اجلزائرية اليت ربطت بشبكة 

  :اإلنترنت حىت ذلك التاريخ هي على التوايل
حنو  - .  مجيع اجلامعات واملعاهد التكوينية -

  .إقامة جامعية  400
 70 -. هكذا ورد يف اجلريدة ولعل القصد هو الثانويات، من املؤسسات التربوية%  85 -

  .من املدارس االبتدائية%  25 -. من املتوسطات% 
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  .طبق يف قطاع الصحة مشروع الصحة االلكترونية املرتبط باإلنترنت –
زائريني من اجل%  29وهذا تصريح من الوزير املختص يف القطاع؛ وهذا الرقم يبني أن حوايل 

مليونا نسمة بقليل كما ذكرت  37باعتبار أن عدد اجلزائريني قد جتاوز ، يستخدمون اإلنترنت
  .وهو األقرب يف نظري إىل الصواب، 57اإلحصاءات مؤخرا

مستخدم جزائري ال ميثلون  5.632.040وذلك ألن ، وهناك خطأ آخر يف اإلحصاء السابق
، وهم مل يصلوا إىل ذلك، مليونا 40قد جتاوز  همإال إذا كان جمموع، من جمموع السكان%  14

   .على افتراض أن عدد املستخدمني املذكور صحيح%  15وتكون النسبة أعلى من 
والزيادة اليت ذكرها الوزير وهي مليون مستخدم خالل سنة واحدة تدل على اإلقبال املتسارع 

  .وهذا التسارع ليس خاصا ذه السنة، على اإلنترنت يف اجلزائر
  :يف اجلزائر كالتايل اإلنترنتمستخدمي كانت أعداد  فقد

  . مستخدم 10.000: 2000سنة 
  مستخدم 250.000: 2001سنة 
  .58مستخدم، حسب وزير الربيد يف ذلك الوقت 700.000: 2004سنة 
أي أنه خالل تسع ، م2013مليونا سنة  11إىل ، م2004مستخدم سنة  700.000فمن 

  .وهو بال شك تسارع هائل، ضعفا 16ما يقارب ال تضاعف العدد ، سنوات فقط
بنا  توقد مر، بل على مستوى العامل بأكمله، ال حيدث يف اجلزائر فقطالتسارع الكبري وهذا 

عن  فيما يلي إحصاءاتو ،وهي روسياعربية غري  ةعن دولو ،عن العامل كله إحصاءاتقبل قليل 
   .عربية ةدول

جاء يف برنامج بثته  السعوديةعدد مستخدمي اإلنترنت يف  والرسم البياين التايل هو إلمجايل
ذكور يف والعدد املذكور فيها قريب من العدد امل، 59قناة احلرة حتت عنوان السعوديون وتويتر

  :الدراسة السابقة

                                 
مليون نسمة يف  37,1ان اجلزائر بلغوا م أن سك2012 ماي   22 ذكرت قناة النهار اجلزائرية يف شريطها اإلخباري يوم  57

  :       م2012جانفي 1
  .122و  113ص، مرجع سابق، انظر ياسني قرناين، استخدامات الطلبة اجلامعيني لإلنترنت 58
  .م2012سنة قناة احلرة األمريكية  59
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لعدد مستخدمي اإلنترنت يف السعودية خالل إحدى عشرة سنة،  وتظهر فيه الزيادة املتسارعة

، وقد تضاعف العدد تقريبا خالل أربع سنوات فقط، فقد كان 2011إىل سنة  2001من سنة 
، 2011مليون مستخدم سنة  13مليون مستخدم، ليصل إىل  7.6يبلغ  2007عددهم يف سنة 

انت النسبة قبل عشر سنوات أي سنة من إمجايل سكان السعودية، يف حني ك % 46أي بنسبة 
اإلحدى أي أكثر من تسعة أضعاف خالل ، من إمجايل عدد السكان فقط  %5، أقل من 2001

  .عشرة سنة
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  :املتطلبات األساسية لالتصال باإلنترنت: الرابع املبحث
  :لكي نتصل باإلنترنت ال بد أن يتوفر لدينا ما يلي

قد تعددت مؤخرا األجهزة اليت بإمكاا االتصال باإلنترنت؛ كاهلاتف و، جهاز حاسوب - 1
  .بل حىت بعض الساعات والنظارات وغريها، أو اجلهاز اللوحي الرقمي أو التلفزيون، النقال

  
  .بطاقة مودم  - 2
  .خط هاتف - 3
  .هازوجود أحد برامج تصفح اإلنترنت على اجل - 4
  .اشتراك لدى أحد موفري اخلدمة - 5

واحلواسيب احلديثة غالبا ما تكون جمهزة باملودم وبربامج التصفح ومهيأة لالتصال باإلنترنت، 
أو عن طريق بطاقة الويفي  فما علينا بعد االشتراك يف اخلدمة سوى شبك سلك اهلاتف باملودم،

 وفتح برنامج التصفح، وكتابة عنوان املوقع الذي نريد زيارته يف املكان املخصص ،الالسلكية
     :فإننا نكتب هذا العنوان "إسالم ويب" زيارة موقع الشبكة اإلسالميةإذا أردنا فللعناوين، 

http://www.islamweb.net/  
بطاقة املودم موجودة على احلاسوب، فيمكننا شراؤها وتركيبها، وكذا ميكننا وأما إذا مل تكن 

  .التصفح اليت تناسبنا وحتميلها على اجلهازاختيار برامج 
وكيفية االتصال ا وأنواع ذلك خطوة خطوة ، وملعرفة كيفية االشتراك يف الشبكات

  :نترنت املتخصصة مثلن مراجعة كتب ومواقع احلاسوب واإلوبالرسومات، ميك
  .لأليهم صاحل: استخدام الربيد اإللكتروين للوصول إىل كافة موارد اإلنترنت -
  .لصاحل حممد سعادة وحممد حممود الراميين وعالء علي محدان: مقدمة إىل اإلنترنت -
  .للمهندس فاروق حسني: اإلنترنت الشبكة الدولية للمعلومات -
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  .60نشرته جملة الفرقان الكويتية، طرق االتصال باإلنترنت: مقال بعنوان -
 .61وعة العربية للكمبيوتر واإلنترنتموقع املوس -
، أيضا الرجوع إىل كتاب االنترنت وتطبيقاا الدعوية، إعداد موقع طريق اإلسالموميكن  -

  .62ففيه شرح مفصل لذلك بالصور
وهناك عدة شكليات لالشتراك يف اخلدمة، واملتاح اآلن يف كثري من الدول العربية إما عن 

 :املشتركني الرقميةخطوط أو من خالل االشتراك يف ) Dial Up(طريق اخلط اهلاتفي العادي 
)DSL( ،وهذه األخرية تتطلب اشتراكاً خاصاً من شركات  ،اليت ال تشغل اخلط اهلاتفي

  .االتصاالت لتفعيل إمكانية خط اهلاتف الثابت يف التعامل مع هذه اخلدمة
  :منها، بعدة خصائص ومميزات DSLوتتميز خدمة الـ 

إجراء مكاملات هاتفية أثناء االتصال باإلنترنت دون احلاجة لقطع االتصال؛ حبيث  إمكانية - 1
 .يستطيع املستخدم أن يقوم باستخدام اإلنترنت وإجراء املكاملات اهلاتفية يف نفس الوقت

  .السرعة العالية يف التصفح والتحميل - 2
ث إن املستخدم بإمكانه أن حي، تكاليف االشتراك ثابتة ال تتأثر بكثرة استخدام اإلنترنت - 3

  .ساعة يومياً دون دفع أية مبالغ إضافية 24يستخدم اإلنترنت 
على هلا أنواع  DSL:(Subscriber Line  Digital(وخطوط املشتركني الرقمية 

خطوط املشتركني : ولكن أشهر هذه األنواع هو HDSLو SDSLو ADSL: كثرية؛ مثل
، ذا االسم ألن سرعة اإلرسال ال تساوي سرعة االستقبالومسيت ، )ADSL(الرقمية الالتناظرية 

  .63أما النوعان اآلخران فإن سرعة اإلرسال فيهما مساوية لسرعة االستقبال

                                 
الطبعة ، شعاع للنشر والعلوم سورياة دار عطب، استخدام الربيد اإللكتروين للوصول إىل كافة موارد اإلنترنت، األيهم صاحل 60

  .25-16ص، م2000األوىل سنة 
  .21و16 ص، ، مرجع سابقمقدمة إىل اإلنترنت، صاحل حممد سعادة وحممد حممود الراميين وعالء علي محدان -
    .112ص ، ، مرجع سابقالدولية للمعلوماتاإلنترنت الشبكة  فاروق حسني،.م -
  .26ص ، م2005شهر أفريل ، 337العدد ، تصال باإلنترنتطرق اال، جملة الفرقان الكويتية -

  http://www.c4arab.com/showac.php?acid=440: ورابطها هو 61
  .20-16ص، مرجع سابق ،نترنت وتطبيقاا الدعويةاإل ،طريق اإلسالم فريق عمل موقع 62
 .20السابق ص املرجع  63
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لتوفري هذه اخلدمة يف أجهزة اجلوال احلديثة باالشتراك من  ميكن اقتناء شرحية انترنتو
  .شركات االتصاالت اليت تقدم خدمة اإلنترنت

دة لالتصال باإلنترنت ختتلف عما مضى مثل االتصال باألقمار الصناعية وهناك طرق عدي
  .بواسطة األطباق الفضائية وأجهزة خمصصة لذلك

وهناك آمال وطموحات يف توفري هذه اخلدمة عن طريق أسالك الكهرباء أو األلياف الضوئية 
القريب يطرح طرقاً واستقباهلا من خالل أجهزة احلاسوب أو من خالل التلفاز، ولعل املستقبل 

 .خمتلفة يف تلقي هذه اخلدمة واالتصال بالعامل جبميع أفراده وجمتمعاته بشكل يشبه اخليال
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  :عناوين اإلنترنت ومدلوالا: اخلامساملبحث 
وهـو اختصـار لعبـارة     ؛)URL(سمى عناوين الصفحات الرئيسة ملواقع اإلنترنـت  ت

)uniform resource locator (موقع املصدر، أي حتديد عنـوان املصـدر    حمدد: ومعناها
  .الذي سيفتحه املُتصفّح

  :غالبا من أربعة أو مخسة مقاطع، وهي املواقع تتكون عناوينو
1- http://  
2- www.  
  .اسم املوقع -3
  .جمال املوقع -4

  :على الشكل التايل إسالم ويب على سبيل املثال، يكتب عنوان موقع
 /http://www.islamweb.net  

الـيت ترمـز إىل    dz: وقد يضاف أحيانا مقطع خامس للداللة على موطن املوقع، مثل -5
  .حنو ذلكو، اجلزائر

املقاطع بإجياز وأما بسط ذلك فمحله الكتب املتخصصة  هذهوحيسن بنا أن نتعرف على معاين 
  :يف اإلنترنت

، )hyper text transfer protocol(هو اختصار جلملة ) HTTP(مصطلح  -1
 hyper(بروتوكول نقل النص املترابط، وهو الربوتوكول املُستخدم لنقل الوثائق املترابطة : وتعين

linked( شكل وسيلة االتصال بني خادم الويبوي ،)Web server ( وبرنامج مستفيد الويب
)Web client program (مثِّله املُستعرِض يف جهاز احلاسوبوالذي ي.  

  
الذي هو عبارة عن نص ) hypertext(على مفهوم النص املترابط  ويقوم هذا الربوتوكول

تؤدي إىل وثائق أخرى، ميكن أن حتتوي تلك الوثائق على روابط تؤدي إىل ) links(حيوي روابط 
  ).hyperlinks(وثائق أخرى، وهذا ما يدعى الروابط الفائقة 
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بل ميكن ) text-based files(وهناك نوع آخر من الروابط اليت ال تقود إىل ملفات نصية 
تطبيقـات الوسـائط املتعـددة    أي أن تقود إىل عناصر أخرى مثل الصوت والصورة والفيـديو  

)multimedia(،  طلق على هذا النوع من الروابط اسم الوسائط الفائقةوي)hypermedia( 
64.  

نترنـت  إ: نترنـت صفح مستكشـف اإل مت نترنتات لإلصفحمن املتو
  :وميثله هذا الرمز ،Internet Explorer Browser :إكسبلورر

  
  : أخرى مثل موزيال فاير فوكس اتصفحمتوهناك 

Mozilla Firefox Browser ،وهذا رمزه :  

  
  :  وهذا رمزه ،Chrome Google: وغوغل كروم

وهنـاك  ، وهذه املتصفحات الثالثة هي أكثر املتصـفحات اسـتعماال  
  .متصفحات أخرى أقل شهرة وانتشارا

وإذا ما ، على الصفحة االفتراضية فإنه يفتح املستعرض، اتصفحاملتأحد هذه  ىالنقر علعند و
فإن املتصـفح  ، كتبنا يف املكان املخصص للعناوين؛ عنوان قسم املقاالت من موقع إسالم ويب مثال

  :بالشكل التايل يفتح

                                 
  :انظر الرابط التايل من موقع بوابة اإلنترنت 64
 http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/www.asp#1  
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فإنه  تني؛دد يف الصورعند كتابة أحد عناوين املواقع يف الشريط اخلاص كما يف املستطيل احملو

  .ميكننا االتصال باملستضيف للموقع املراد زيارته

  
  

وقد يكون املستضيف يف أمريكا أو كندا أو بريطانيا، فإنه ينقلنا حني نكون متصلني إىل جهاز 
  .اليت استضافت هذا املوقع) السريفرات(أو أجهزة احلاسوب اتمعة 

  .65الم عن الويبك، عند الطلب الثالثاملد سبق شرح معناها يف قف www.وأما  -2
أو حنـو   islamonlineأو  islamwayأو  islamwebمثـل   ،اسم املوقعأما و -3

م الذي يعرف به املوقع، وغالبا ما يدل على حمتواه، ويتكون مـن احلـروف   لَذلك، فهو االسم الع
وعالمة االستفهام؟ وحنو ذلك_ رطة السفلىواألعداد وبعض الرموز، مثل النقطة والش.  

، فيدل على األنشطة اليت يقدمها املوقع، وجنده يف اية العنوان، ويتكون مـن  الا وأما -4
  .com .net .org .gov: مثل ؛نقطة و ثالثة حروف بعدها

                                 
  .البحثمن  32 انظر ص 65
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 ،جنليزيةكلماا الكاملة باإل مع ،ميكن أن نذكر بعضهاووهي اختصارات لكلمات إجنليزية، 
  : معانيها بالعربية فيما يليو

Commercial  ←.COM  اهليئات والشركات التجارية: وتعين.  

Network ←.NET يةشبكات املعلوماتال :وتعين.   

Organization ←.ORG املنظمات واملؤسسات :وتعين.  

Government←.GOV الدوائر و املؤسسات احلكومية: وتعين.  

Education ←.EDU املعاهد و اجلامعات و املؤسسات التربوية :وتعين.  

Military ←.MIL اهليئات و املؤسسات العسكرية :وتعين.  

International ←.INT املؤسسات الدولية :وتعين.  

، فقد يضاف أحيانا يف آخر العنوان، بعد اال، للداللة على ملكيته موطن املوقعوأما  - 5
  .بعدها، ويتكون من نقطة وحرفان الدولية

  www .املوقع اسم. gov. dz  :فمثال قد يكتب عنوان املوقع ذا الشكل

gov .و، أن هذا املوقع حكومي: تعينdz .أن املوقع جزائري: وتعين.  

  .فإذا وجدنا هذه الرموز يف آخر العنوان، أمكننا التعرف على الدولة صاحبة املوقع

  :وغريها اإلسالميةاملختصرة لبعض الدول العربية ووهذه هي الرموز 

.DZ  ← اجلزائر  .QA  ← قطر  .PK  ← باكستان  

.TN   ←  تونس  .BH  ← البحرين  .AL   ← ألبانيا  

MA   ←  املغرب  .YE  ← اليمن  .UK  ← بريطانيا  

.LY  ←  ليبيا  .EG  ← مصر  .US  ←الواليات املتحدة األمريكية  
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MR   ←  موريتانيا  .SY   ← سوريا  .FR  ← فرنسا  

.SA ← السعودية .JO  ← األردن .JP   ← اليابان 

.AE ← اإلمارات العربية .TR ← تركيا .RU  ← روسيا 

KW   ←  الكويت  .ID  ← ندونيسياإ .AO  ← أنغوال 

.OM  ←  سلطنة عمان .MY ← ماليزيا   
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  :الدراسات السابقة: املبحث السادس

  :مها، منياهال بد من اإلشارة إىل أمرين  سابقةال اتدراسقبل الكالم عن ال
وما زالت يف  ،قليلة وبالتايل فالدراسات فيه، أن موضوع اإلنترنت موضوع حديث -
  .خاصة يف املنطقة العربية، بداياا

، ففي يف كل شهر، وهو موضوع سريع التغري نظرا لتطور اإلنترنت بشكل سريع ومستمر -
يتسبب قد و، وتطبيقات وبرامج وتقنيات جديدة على اإلنترنتتظهر مواقع ، وأحيانا يف كل يوم

ختتفي تلقائيا وائيا دون إعالن  أا قد ظهورها بضعف القدمية من مثيالا شيئا فشيئا حىت
  .الختفائها
والذي كان يرفق  ،"MSN Messenger"مرسال األم اس ان  :الدردشة الشهري برنامجو

اختفى تدرجييا بسبب ظهور ، التابعة لشركة ميكروسوفت" الويندوز"دائما مع إصدارات النوافذ 
  .لعدم فائدته، النوافذ ذف مؤخرا فقط من إصداراتوح، برنامج السكايب

  .66صارت تارخيا بالنسبة لنا، فالدراسات اليت قامت بشرح هذا الربنامج وكيفية عمله
وهذا األمر ، يف حالة احتضار اآلن نهوالذي نستطيع أن نقول إ، لبالتولكومثله تقريبا برنامج ا

واألمر نفسه يقال ، يسري على عدد كبري من الربامج الكربى واملشهورة فضال عن الصغرى منها
وكذلك اإلحصاءات املتداولة يف ، عن املواقع املشهورة اليت ختتفي فضال عن غري املشهور منها

 .الدراسات كلها تتغري بسرعة كبرية
وكأنه ، هذه الشبكة يف التسعينات من القرن املاضي يعترب قدميا جداوهلذا فإن ما كتب عن 

خاصة يف - وكذلك ما كتب يف العشرية األوىل من هذا القرن، استعراض تارخيي لتطور اإلنترنت
  .وهو أمر عانيت منه كثريا يف هذا البحث، يعترب قدميا بالنسبة لوقتنا -النصف األول منها

، تناولت موقع إسالم ويب بالدراسة املفصلة م أجد دراسة سابقةل؛ فالدراسات السابقةوأما 
مثل ، صفحاتوإمنا هناك بعض الدراسات اليت تعرضت له بصورة غري مفصلة ال تتعدى بضع 

 :دراسة مدحية جيطاينوتناولته ؛ 67الدعوة اإلسالمية عرب اإلنترنت: دراسة عيسى بوعافية
                                 

شرح يف فقد تناولَت هذا الربنامج بال ،مرجع سابق ،نترنت وتطبيقاا الدعويةاإل ،فريق عمل موقع طريق اإلسالم مثل دراسة 66
  .عشر صفحات

 .وهي أوسع دراسة تناولت املوقع حسب علمي، 58ص ، سيأيت الكالم عنها يف الدراسة الرابعة 67
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يف  ،دراسة يف العادات واألمناط واالجتاهات -الشباب اجلامعي للمواقع اإلسالمية  تاستخداما
  .68سطرين ونصف

، موسعةبدراسة أي موقع إسالمي  دراسة سابقة تناولتهناك  وحسب علمي القاصر أنه ليس
 .وإمنا هناك دراسات عرجت بإمجال على بعض املواقع اإلسالمية، وال غريهموقع إسالم ويب  ال

اإلنترنت : "بعنوان، Islam wayطريق اإلسالم؛  كتاب من إعداد موقع :وىلراسة األالد
  :69"وتطبيقاا الدعوية

: الباب الثاينو، اإلنترنت ودورها يف الدعوة إىل اهللا: األول :نيبابمن وتكونت الدراسة 
  .مهارات حاسوبية

يف  الدراسة على الحظفإن املوأما القسم األول ، فأما القسم الثاين فهو بعيد عن موضوع حبثي
أمهلت اجلانب الدعوي كثرياً إال يف مواضع قليلة، بل ركزت كثرياً على كيفية  يضا أاأ هذا القسم
موجودة  لكنهاوأمور مهمة  ذه األخريةعنها، وه تاليت حتدثَاإلنترنت استعمال برامج تنصيب و

طريقة  م يفكالالو، وعن احلاسوبعديدة ألفت عن اإلنترنت متخصصة وبتفصيل كبري يف كتب 
غين عن توضيح التطبيقات يال  حتميل الربامج أو كيفية استعمال ما توفره اإلنترنت من خدمات

، فمثالً عند احلديث عن الربيد اإللكتروين ليس كما يظهر من عنوانه الدعوية وهو موضوع الكتاب
ع الكالم عنه جاء يف إحدى وعشرين م، فيه مطلقاً الكالم عن التطبيقات الدعوية هلذه اخلدمة

طريقة فقد حتدثت الدراسة عن ، وكذلك بالنسبة لربنامج احملادثة البالتولك، وهذا نقص كبري صفحة
يف مخس عشرة صفحة  وحلوهلا فيه مشاكل الصوتو همتطلبات استخدامو تركيب الربنامج

الكالم مقتضبا يف أقل من وملا تكلمت عن كيفية استخدامه يف الدعوة جاء ، وبالصور املوضحة
  .وكله كالم عام، نصف صفحة

                                 
رسالة ماجستري، ، دراسة يف العادات واألمناط واالجتاهات -الشباب اجلامعي للمواقع اإلسالمية  تاستخداما ،جيطاين مدحية 68

 - 2010، باتنة –احلاج خلضر والعلوم اإلسالمية، جامعة االجتماعية و اإلنسانية كلية العلومقسم الدعوة واإلعالم، 
 .73 ص، م 2009

صفر  18منشور على نفس املوقع بتاريخ ، اإلصدار األول ،نترنت وتطبيقاا الدعويةاإل ،طريق اإلسالم فريق عمل موقع 69
 :ورابط املوقع هو، م2004أفريل  8: هو ما يوافق تقريباو، هـ1425

      http://ar.islamway.net/ ، صفحة 192وتتكون الدراسة من. 
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، وهلذا أرى أن هذه الدراسة فيها قصور كبري يف جمال عملية االتصال الدعوي عرب اإلنترنت
  .عكس ما يوحي به عنواا

  
توظيف  :بعنوان، 70حممد حسن سليمان قيزان لباحثل دكتوراهأطروحة  :ةثانيالدراسة ال

  .71نترنتألبرز املواقع اإلسالمية على اإل دراسة وصفية حتليلية اإلسالمشبكة اإلنترنت خلدمة 
وإمنا اطلعت ، ومل أطلع على األطروحة رغم معاودة حبثي عنها لعدة سنوات على اإلنترنت

  .صفحات فقط ثالثوامللخص مكون من ، 72على ملخص هلا نشره صاحبها على اإلنترنت
وتناول القسم اآلخر ، تناول القسم األول الدراسة النظرية، والدراسة احتوت على قسمني

وخص الباحث هذا القسم األخري مبضمون استبانة استخدمها حول متصفحي ، الدراسة العملية
  .وبالتايل فهذا القسم ال يتقاطع مع حبثي، اإلنترنت وحتليل نتائجها

  :على أربعة فصولفقد اشتمل ، النظرية وأما القسم األول واخلاص بالدراسة

                                 
  .باليمنالفضائية  "اد"قناة لومراسل  ،الفضائية "اليمن"مذيع يف قناة وهو ميين اجلنسية و 70
بعنوان توظيف شبكة اإلنترنت خلدمة اإلسالم دراسة وصفية حتليلية ألبرز ، أطروحة دكتوراه، قيزانحممد حسن سليمان  71

  .م2008 تاريخ اإلقرار ،السودانبمان درجامعة أم  ،كلية اإلعالم ،املواقع اإلسالمية على اإلنترنت
  :ومها، سوداين أحدمها ميين واآلخر، جاء خرب هذه الرسالة بعيد مناقشتها يف موقعني 72

 :ورابط املوقع هو، م2008ريل أف 14 االثننيوذلك يف يوم ، لألنباء مأربموقع وكالة  -1    
https://www.marebpress.net/    

  :ورابطها هو، م2008ريل أف 19السبت يف عددها الصادر يوم ، السودانية، موقع جريدة اجلمهورية - 2    
http://www.algomhoriah.net/newsweek.php?issue=15816&tid=65  

  : نشر امللخص يف موقعني آخرين بعد مدة من املناقشة مهاو    
  :ورابط القسم هو، قسم املعلوماتية، املركز الوطين للمعلومات مبوقع رئاسة اجلمهورية اليمنية -1   

http://www.yemen-nic.info/Contents/studies/section.php?SECTION_ID= 220 ،
 .م2013 مارس   27 مث عاودت زيارته بتاريخ  ،م2012 ي ام  21 : وتاريخ زياريت له هو

جستري بني ما، رسالة علمية 9000وحيتوي على أكثر من ، اجلامعية واألحباثدليل الدراسات  :وهذا املوقع له قسم خاص امسه
  .يف خمتلف التخصصات، ودكتوراه

  :ورابط القسم هو، 12425: فيه رقم الرسالةو، قسم رسائل جامعية، ويف موقع منارات إفريقية -2  
http://www.islam4africa.net/ar/list.php?cat_id=53 ،م2013  مارس  27 : وزياريت له كانت بتاريخ ،

  .وجود معلومات وأخطاء يف كل واحد منها غري موجودة عند اآلخرينبدليل ، وهذه املواقع مل تنقل عن بعضها
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  . -متطلبات الكلية –تضمن الفصل األول اإلطار املنهجي للبحث 
نترنت، حتوى الفصل الثاين على مبحثني، خصص األول لدراسة تتبعية وصفية لنشأة اإلاو

 وجماالت استخداماا، فيما تضمن املبحث الثاين برتوكوالت وأهداف االنترنت، ،وآلية عملها
  .والقوانني واللوائح اليت حتكم عملها يف بعض البلدان العربية

والفصل الثالث احتوى على ثالثة مباحث، تضمن املبحث األول معرفة واقع االنترنت يف 
، فيما علماء اإلسالم من شبكة االنترنت الوطن العريب، وحدد املبحث الثاين للحديث عن موقف

  .الفكرية والطرق العملية ملواجهة املواقع املعادية لإلسالم اشتمل املبحث الثالث على املنطلقات
شتمل على ثالثة مباحث، تضمن األول وصف ومقارنة املواقع اإلسالمية، اأما الفصل الرابع ف

وحدد الثاين للحديث عن تصفح املواقع اإلسالمية، وأخرياً املبحث الثالث مت فيه وصف املواقع 
ضعت للدراسة من خالل صفحات املوقع ذاته وذلك ملعرفة أهدافها االلكترونية اإلسالمية اليت خ

  . والقائمني عليها وأبواا وآلية عملها وكيفية تصفحها
كما ، نترنتأبرز املواقع اإلسالمية على اإلالذي تناول ، والذي يهمنا منها هو الفصل الرابع

ن أبرز أربعني موقعاً ملكنه ذكر يف مقدمة تلخيصه أنه تناول ، نص على ذلك يف عنوان األطروحة
إضافة إىل فصول األطروحة ، وهذا العدد الكبري من املواقع، بالدراسة نترنتاملواقع اإلسالمية على اإل

ألنه يستحيل أن ، طاليت سبق ذكرها؛ جيعلين أتوقع أن دراسته للمواقع ستكون بصفة إمجالية فق
  .يعين املواقع الكربى أيضا، ن أبرز املواقع اإلسالميةميتناول بالتفصيل أربعني موقعا و

  .حصويل عليه ملعدفد من الكتاب مطلقا كل فلم أستعلى و
  

والباب األول منها  ،عابد الرحيم عبد بن إبراهيم لباحثل دكتوراهأطروحة  :الدراسة الثالثة
 استخداماا وكيفية )اإلنترنت( الدولية املعلومات شبكة يف تعاىل اهللا إىل الدعوة وسائل :بعنوان

  .73الدعوية

                                 
، بالسعودية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،واإلعالم الدعوةأطروحة دكتوراه من كلية ، إبراهيم بن عبدالرحيم عابد 73

  .صفحة 273والباب األول مكون من ، م2006-6-4املوافق ، هـ 1427-5-7وقد نوقشت الرسالة بتاريخ 
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كان  الثاينويظهر أن الباب ، نشر الباب األول فقط منهما، والدراسة متكونة من بابني اثنني
ضمن العراقيل اليت  يف مقدمتهقال ألن الباحث ، استبانات وحتليلهاأي ، عبارة عن دراسة ميدانية

 لطبيعة بعضهم فهم وعدم مليدانية،الدراسة ا قطاعات بعض يف املبحوثني استجابة ضعف" :واجهته
  .وليس يف الباب األول ذكر للدراسة امليدانية وال ذكر املبحوثني، "الشبكة خدمات

  :وهي، فصول على أربعة األول وقد اشتمل الباب
  .وشبكاته احلاسوب تعريف :األول الفصل
  .ونشأا الدولية املعلومات شبكة تعريف: الثاين الفصل
  .تعاىل اهللا إىل الدعوة يف املستخدمة الدولية الشبكة خدمات: الثالث الفصل
  .الدولية للشبكة املعاصرة الدعوات استثمار: الرابع الفصل
على هذه الدراسة أيضا توسعها يف اجلوانب التقنية لإلنترنت يف الفصول الثالثة  ويؤخذ

  . األوىل؛ الفصالن األول والثاين بأكملهما وجزء كبري من الفصل الثالث
 -2 الربيد اإللكتروين - 1: وهي، بذكر ست خدمات الدراسة اكتفت الثالث ويف الفصل

االتصاالت  - 6 املنتديات -5 النسيج العنكبويت العاملي-4 نقل وتبادل امللفات -3 القوائم الربيدية
  .اآلنية

يف حني ، يف الدعوة دماتوقد اقتضبت الدراسة عند احلديث عن كيفية استخدام هذه اخل
  .توسعت يف ذكر كيفية التسجيل فيها وحتميلها وتشغيلها ومعاجلة مشاكلها التقنية

مثل ، ن قد وجد يف وقت الدراسةبعضها مل يك، وأغفلت الدراسة خدمات أخرى مهمة
ركات ومل تتطرق حمل، ومواقع الفيديو كاليوتيوب، مواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك وتويتر

  .اإلعالناتو لبطاقات والتواقيع الدعويةلوال ، البحث
ألا ال ، املواقع اإلسالمية الناشطة على ساحة اإلنترنت ما أن الدراسة مل تتناول بالبحثك

  .مبوضوعها بطريقة مباشرة تتعلق
أيضا للنماذج اجلاهزة للدعوة كطرق عملية ملن يبتغي املشاركة يف الدعوة  الدراسة ومل تتطرق

  .عرب اإلنترنت
وأما الفصل الرابع فلم يذكر فيه الباحث جهود الدعاة املعاصرين يف الشبكة الدولية كما 
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: الثاين املبحثو، البدع أهل :األول املبحث: مها، وإمنا قسمه إىل مبحثني، يتبادر رمبا من العنوان
ومما يؤخذ على الدراسة يف هذا الفصل من وجهة نظري توسعها يف ذكر مواقع الفرق ، النصرانية

واحدة مع أن مرتبة  كأا كلها يف، وجمعها هلا يف كومة واحدة، وامللل مع ذكر الروابط مفصلة
وهذه هي ، البدع أهل األول املبحث: فقد ذكرا كلها حتت عنوان واحد هو، اعشاس ابينها بون

  :بترتيب الدراسة
الطريقة  -  الصوفية - السنة النبوية منكرو – اجلعفرية - اإلباضية - األشعرية -  املعتزلة -

  .الدروز – اآلغاخانية - اإلمساعيلية  - القاديانية - البهائية - الفلسفة - النقشبندية
إال أنه كان من املفترض أن يذكرهم ، وإن كان الباحث قد ذكر أم ليسوا كلهم كفارا

  .وأال جيمعهم حتت عنوان واحد، منفصلني عن بعض
  .مث توسع بذكر عقائد كل هذه الفرق وذكر تراجم مؤسسيها

وكان يكفيه يف نظري ، ا وتعداد أمساء مواقعهامث إطالته أيضا يف ذكر املواقع النصرانية مبذاهبه
  .أن ميثل بنماذج قليلة

  .ومواقع الدعوة إلباحة املخدرات وعبادة الشيطان، وكذلك توسعه يف ذكر مواقع الشواذ
  .مث ذكره اجلذور التارخيية يف األمم السابقة لكل ذلك

 -القدمية  األمم يف الشيطان عبادة - : الشيطان لعبادة الدعوة: مطلبمثل هذه العناوين ضمن 
الوسطى  العصور يف أوربا يف الشيطان عبدة -اليزيدية  الطائفة -العربية  اجلاهلية يف الشيطان عبادة

  ...احلديث العصر يف أوربا يف الشيطان عبدة -
 وهو، ولكنها كانت على حساب موضوع الباب، ن هذه املباحث غري هامةوأنا ال أقول إ

 يف تعاىل اهللا إىل الدعوة وسائل: ألن عنوانه هو، الدعوية استخدامااوكيفية  ةيالدعو ذكر الوسائل
  . الدعوية استخداماا وكيفية )اإلنترنت( الدولية املعلومات شبكة

ألنين اطلعت عليها بعد االنتهاء من ، ومل أمتكن من االستفادة منها يف البحث إال بقدر ضئيل
  .تسليم األطروحة وقبل أيام من، كتابة البحث

  
الدعوة اإلسالمية عرب : بعنوان، عيسى بوعافيةللباحث رسالة ماجستري  :ةرابعالدراسة ال
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  .74اإلنترنت
ي املراجع صفحة مبا فيها فهرس 189يف ، والدراسة متكونة من فصل متهيدي وأربعة فصول

  :هيمع حمتوياا والفصول األربعة ، واملوضوعات
 -ثانيا، الدعوة اإلسالميةتعريف  -أوال: وأشكاهلا االتصالية اإلسالميةالدعوة : الفصل األول
مفاهيم متعلقة  -أوال: حضارة عصر اإلنترنت: الفصل الثاين .اإلسالمية لدعوةلاألشكال االتصالية 

 -أوال: الدعوة اإلسالميةاإلنترنت و: الفصل الثالث. معامل حضارة عصر اإلنترنت -ثانيا، باإلنترنت
حتليل املضمون : الفصل الرابع .طرق الدعوة عرب اإلنترنت -ثانيا .اإلسالميةاإلنترنت وسيلة للدعوة 

  .دراسة العينات: لبعض املواقع اإلسالمية الدعوي
باعتبارها من الدراسات األوىل اليت تناولت وتعترب دراسة رائدة ، والدراسة دراسة وصفية
  .السابقة اليت وقفت عليهاوهي أقدم الدراسات ، موضوع الدعوة على اإلنترنت

الدعوة تناول بالبحث مواقع تهذه الدراسة "يف إشكالية البحث أن  ذكر الباحثوقد 
اإلنترنت كوسيلة لنشر هذه الرسالة، والوقوف عند ما مت إجنازه يف من ، كرسالة اتصالية اإلسالمية

ترنت لفائدة الدعوة اإلسالمية، والكشف عن حقيقة اإلن هذا اال، ملعرفة الطرق اليت مت ا تطويع
  ".ع العتب، أم أنه حضور واع مدروس؟حضور الدعاة على هذه الشبكة، هل هو على سبيل رف

يهدف إىل اكتشاف احملتوى الدعوي لبعض املواقع  أنه، ونص الباحث يف أهداف دراسته
مراكز االهتمام يف ذلك احملتوى، اإلسالمية املوجودة على اإلنترنت، وذلك من خالل الكشف عن 

سواء فيما يتعلق باملوضوعات اليت يركز عليها القائمون على تلك املواقع، أو املصادر اليت يستقون 
  .وكذلك من خالل الكشف عن فنون اإلقناع املفضلة املستخدمة فيها ،منها معلومام

  .منهج املسح بالعينةهو الباحث  هاستخدمواملنهج الذي 
الشبكة  موقع :هي ،لتحليل حمتواها ثالثة مواقعاليت اختذها الباحث عينة  املواقع اإلسالميةو

  .داء اإلميان، وموقع دار اإلسالمموقع نو، "إسالم ويب" اإلسالمية
طرق الدعوة عرب  :وتقاطع هذه الدراسة مع حبثي إمنا هو يف الفصل الثالث وخاصة يف

                                 
الدعوة اإلسالمية عرب اإلنترنت، رسالة ماجستري، قسم الدعوة واإلعالم واالتصال، كلية أصول الدين ، عيسى بوعافية 74

مث طبعت ، م2003-2002 قسنطينة، –والشريعة واحلضارة اإلسالمية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
  .ويف مكتبة الكلية نسخة وحيدة من هذه الطبعة، بدون ذكر البلد، م2004سنة الطبعة األوىل ، الرسالة يف مكتبة اقرأ
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  .موقع إسالم ويب عينة: ويف الفصل الرابع ،اإلنترنت
مدطرق الدعوة عرب اقتصرت يف  وقد، املعلومات الواردة فيها قدمية جعلالدراسة  تاريخ وق

املواقع و –ساحات احلوار و –الربيد اإللكتروين  - : على ثالث طرق فقط؛ وهي اإلنترنت
أضف إىل ذلك . وصلت يف دراسيت إىل عشرةوهي كثرية ، تطرق إىل باقي الطرقومل ت، اإلسالمية

  .75فقط صفحات ونصف مثايناختصاره يف الكالم عليها؛ فقد جاءت ثالثتها يف 
مضامني املواقع اليت قام الباحث بتحليلها فقد جاءت أيضا ، بدراسة العيناتوأما فيما يتعلق 

خمتصر بشكل  "إسالم ويب" ةموقع الشبكة اإلسالمي تفصوو ،بالنسبة للوقت احلايل ةلوقلي قدمية
ما : وذلك بتقسيمها إىل قسمني اثنني 77مث قامت الدراسة بتحليل حمتويات املواقع الثالث. 76جدا

  .باملضمونوما يتعلق ، بالشكليتعلق 
وأن ، مادة صوتية 5325إسالم ويب؛ أنه اشتمل على ته الدراسة فيما يتعلق مبوقع رمما ذكَو

فقه، أخالق وآداب إسالمية، عقائد، علوم القرآن والسنة، التاريخ  منعدد موضوعاته كلها مبا فيها 
وأن املواد ، موضوعا 11.760وصل إىل ، اإلسالمي و السرية النبوية، شخصيات، دحض الشبهات

  .السمعية البصرية منعدمة متاما من املوقع
غريت على املوقع وهذه األرقام تدل على تسارع التغريات على املوقع؛ إذ أن األمور كلها قد ت

وقد ، وسيتبني ذلك خالل استعراض حمتويات املوقع يف الباب الثاين إن شاء اهللا، تغريا كبريا جدا
نظر القارئ الكرمي إىل أن نتائج هذه الدراسة وإن  تفلأُ: "بقوله، نص الباحث على ذلك يف اخلامتة

حمدودة باإلطار الزمين الذي أجريت فإا تبقى ، كانت كشفا لواقع الدعوة اإلسالمية عرب اإلنترنت
  .78"وكما هو معروف فإن املواقع جتدد يف حمتواها وتتطور يوما بعد يوم ،فيه

 :يف اخلامتة ما يلي اليت ذكرها الباحثوأهم نتائج الدراسة 
أن الدعاة إىل اهللا قد وظفوا اإلنترنت، وبلغوا يف توظيفها شأوا حمترما؛ والشاهد على ذلك  -

  .تضاهي املواقع العاملية احملترمة من الناحية التقنية أن مواقعهم
                                 

  .138-129: خالل صفحات، املرجع السابق 75
: خالل صفحات، السابق املرجع؛ يف صفحتني ونصف فقط، وهو األطول" إسالم ويب"جاء وصف موقع الشبكة اإلسالمية  76

149  ،151.  
 .173-164ص ، السابق ؛ املرجعيف أقل من عشر صفحات ورد حتليل حمتويات املواقع الثالث 77
  .175ص ، السابق املرجع 78
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ألا ، تنويعها ملصادر معلوماا: اإلسالميةكما نصت الدراسة على أن من إجيابيات املواقع  -
  .من العوامل اليت تزيد من مصداقيتها

- ا حمتواها امن بني إجيابيا على ، ألن هذا مما يساعد 79أيضا تعدد اللغات اليت تعرض
توسيع النطاق اجلغرايف للدعوة إىل اهللا وهو خيدم يف الدرجة األوىل اجلاليات املسلمة يف بالد املهجر 

، مهما كانت هذه البالد، مث إنه فرصة لغري املسلمني لالطالع على اإلسالم من مصادره املوثوقة
  .حبسب تعبري الباحث

، ملواقع ليست يف املستوى املأمولاالقول بأن هذه واستخلص الباحث يف األخري إىل أن  -
ووصف تلك املواقع بأا حماوالت شخصية ارجتالية، وعدم جاهزية املادة اليت متثل اإلسالم الصحيح 
سواء من حيث الشكل أو املضمون، كل هذا الكالم قد يكون صحيحا يف األيام األوىل لظهور 

  .لبعد عن احلقيقةأما اليوم فهو بعيد كل ا ،اإلنترنت واملواقع اإلسالمية
وقال بأن ، وختم الباحث حبثه بتوصية للباحثني مبواصلة البحث يف هذا املوضوع اهلام -
قطعا ال متثل كل التساؤالت اليت يثريها هذا املوضوع، فلعل ذلك يدعو إىل اهتمام "دراسته 

 ."الدارسني ذا املوضوع الثري ليغطوه من مجيع جوانبه
اسة أن موقع إسالم ويب موقع متقدم على املواقع اإلسالمية منذ وقد استفدت من هذه الدر

لكن استفاديت كانت ضئيلة من حتليله حملتوى املوقع بسبب قلة احملتويات اليت ، فترة ليست بالقصرية
وألنه اكتفى باملعروض على املوقع يف ذلك الوقت دون االتصال على القائمني على ، قام بتحليلها

وكذلك مل يتناول ، واقع اليت تساعد يف حتليل حمتويات مواقع اإلنترنتاملع إىل وال الرجو، املوقع
  .مع أنه من أهم ما تتقدم املواقع يف الترتيب العاملي بسببه، اإلقبال على املوقع بالدراسة

  
هو ذكر ، وورد يف دراسيت هذه، مل أجده يف كل الدراسات اليت تناولت املواقع اإلسالميةومما 

، أي كم يزور املوقع من زائر يوميا، أعداد الزوار والزيارات للموقع عموما وألقسامه بشكل مفصل
وملعرفة ذلك رجعت إىل عدة ، عموما ولكل قسم بصفة خاصة، يوميا للموقع الزياراتوكم عدد 

                                 
وكان ، 151وقد نص على ذلك يف ص ، فقط؛ العربية واإلجنليزية قال هذا يف وقت مل يكن ملوقع إسالم ويب إال لغتان 79

، يان إىل ترمجة حمتوياما إىل لغات أخرىوأما املوقعان اآلخران فقال عنهما أما يسع، احملتوى باللغة اإلجنليزية قليل جدا
  .153و، 151كما يف ص 
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حصلت عليها بصفة ومنها معلومات خاصة  ،داخل األقسام ر؛ منها ما يعرض على املوقعمصاد
  .شكل مفصلمي مواقع اإلنترنت بوومنها معلومات من املواقع املتخصصة يف تق، من مقرهشخصية 
أا حتول املعلومات إىل أرقام ميكن قياسها يف غاية األمهية؛ إذ اإلحصاءات معرفة هذه و
يف إيصال رسالته  قياس جناح املوقعومن  ،من معرفة مدى ثراء املوقع الهلا نتمكنومن خ، بسهولة

: قال حممد عبد احلميد ،ساعد يف معرفة التغذية الراجعة من مستقبلي رسالتهوت، إىل اجلمهور
وتكرارها أو  ،وحدات احملتوى اليت ميكن إخضاعها للعد والقياس بسهولة، يعطي وجودها أو غياا"

  .80"دالالت تفيد الباحث يف تفسري النتائج الكمية ،إبرازها
ويف اجلملة أقول إن استفاديت من الدراسات السابقة كانت يف اجلملة ضئيلة ملا أسلفت من 

  .اتدراسال هذه الكالم عن يف بداية أسباب

  

                                 
 .136ص ،مرجع سابق حممد عبد احلميد، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم، 80
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  االتصال الدعوياالتصال الدعوي
  

  ::وفیھوفیھ
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  ..وتطورھاوتطورھا  الدعویةالدعویة
  منافع اإلنترنتمنافع اإلنترنت  ::ثانيثانيالفصل الالفصل ال            

  ..على الدعوةعلى الدعوة  ھاھاوأضراروأضرار
  فيفياإلنترنت اإلنترنت   شبكةشبكة: : الفصل الثالثالفصل الثالث            

  ..خدمة الدعوة اإلسالمیةخدمة الدعوة اإلسالمیة
ع اإلسالمیة ع اإلسالمیة المواقالمواق: : الفصل الرابعالفصل الرابع            

    وعملیة االتصال الدعويوعملیة االتصال الدعوي
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  ::ولولالفصل األالفصل األ
    وتطورھاوتطورھا  الوسائل الدعویةالوسائل الدعویة  مشروعیةمشروعیة

  ::وفیھوفیھ
صلى صلى   الوسائل التي استعملھا النبيالوسائل التي استعملھا النبي: : المبحث األولالمبحث األول

  ..في الدعوةفي الدعوة  هللا علیھ وسلمهللا علیھ وسلم
استعمال العلماء للوسائل الدعویة استعمال العلماء للوسائل الدعویة : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ..رھمرھمووالمستحدثة في عصالمستحدثة في عص
ي وسائل الدعوة أنھا  ي وسائل الدعوة أنھا  ھل األصل فھل األصل ف: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  توقیفیة؟توقیفیة؟
مشروعیة استعمال اإلنترنت في مشروعیة استعمال اإلنترنت في : : المبحث الرابعالمبحث الرابع

  ..الدعوةالدعوة
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  :يف الدعوة الوسائل اليت استعملها النيب : املبحث األول
يف املتاحة  ربه عز وجل حمتوياً الوسائل اإلعالمية ةبدعوته، وبالغه لرسال كان إعالم النيب 

  .اقتدار عجيبوقته، وقد وظفها بكفاءة عالية و
جهـر  ، ]94 :احلجر[ M4  3  2   1  0  /  .L: وملا نزل قول اهللا تعاىل

بالدعوة وأوصلها إىل كل مكان استطاع الوصول إليه؛ يف املسجد احلرام  صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
ـ اعبأعلى صوته د نادىوصدع صلى اهللا عليه وسلم و، ويف شعاب مكة ونواديها وأسواقها  اياً قريش

  .ميان ولإلسالملإل
صلى  النيب نادى ]214:الشعراء[ M  R  Q  P  OL  :عندما نزل قوله تعاىلو

روى البخاري  حول جبل الصفا ودعاهم إىل اإلسالم؛ فقد ومجعهم، قريشا بطنا بطنا اهللا عليه وسلم
: الشعراء[ M  R  Q  P  OL : ملا نزلت: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ومسلم
 ،»يا بين فهر، يا بين عـدي «: النيب صلى اهللا عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي ، صعد]214

حىت اجتمعوا فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما هو، فجاء  ،لبطون قريش
أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغـري علـيكم، أكنـتم    «: أبو هلب وقريش، فقال

» فإين نذير لكم بني يدي عذاب شـديد «: نعم، ما جربنا عليك إال صدقا، قال: قالوا» مصدقي؟
M  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X : تبا لك سائر اليوم، أهلذا مجعتنا؟ فنزلـت : فقال أبو هلب

  d  c   b  a  `L ]1]2 ،1:املسد.  
حني سأهلم  ،دعوته هلم بأن سأهلم عن صدقه بطريقة ذكية النيب صلى اهللا عليه وسلموقد بدأ 

بـىن  ، "نعم، ما جربنا عليك إال صدقا": قالوا فلما، هل سيصدقوه لو أخربهم أن جيشا سيغزوهم
  .دعوته هلم على هذا األساس الذي أسسه صلى اهللا عليه وسلم

للمكان املرتفع إليصال صوته إىل مستمعيه بقـوة   صلى اهللا عليه وسلموانظر إىل اختيار النيب 
صلى اهللا عليـه   وليتأكد من وصول الرسالة واضحة كما أرادها هو، حولكي يروا شخصه بوضو

فتصل الرسالة اليت يريد ، حىت يسمعوا منه مباشرة، مث انظر إىل دعوته لبطون قريش وممثليهم، وسلم

                                 
  .208: ح) 193/  1(، مصدر سابق، الصحيح، ومسلم، 4492 :ح) 111/  6(، مصدر سابق، الصحيح ،البخاري 1
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وال يكون هناك جمال لنقلها مشوشـة مـن طـرف    ، إيصاهلا هلم صافية صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
  .طرف األعداءأو مشوهة من ، الوسائط

  .ويف هذا إشارة إىل أن الداعية ينبغي له أن يستغل الوسائل املتاحة إليصال رسالته إىل الناس
M  Q  P  O ملا أنزلت هذه اآلية : قال رضي اهللا عنه عن أيب هريرة وروى مسلم

  RL ]دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريشا، فاجتمعوا فعـم وخـص،   ] 214: الشعراء ،
يا بين كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم مـن  «: لفقا

النار، يا بين عبد مشس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين 
طمة، أنقـذي  هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين عبد املطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فا

  .2»نفسك من النار، فإين ال أملك لكم من اهللا شيئا، غري أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا
، عن أداء أعباء الـدعوة إىل اإلسـالم   صلى اهللا عليه وسلمومنذ ذلك الوقت مل يتوقف النيب 

مـن  القبائل وتعقد األسواق، ويصل  دافوتت حيث ،كان يعرض دعوته يف ملتقيات الناس وأسواقهمف
  . كل طرف من اجلزيرة وافد

، ويبلّغ الرسالة، ويستنصـر  يهاعرض نفسه علوي، مبشاعر احلج يلْقى القبائل كما كان يطوف
  .للدين

أحناء اجلزيرة، وفشا يف حواضرها وبواديها، وجاءه نزاع القبائل يف بـواكري   فبلغ خرب دعوته
  .وبدايات البالغ الدعوة

واالتصال  الشخصي املباشر االتصاليف دعوته كال من وسلم  صلى اهللا عليه نيبالل معاستوقد 
  .اتمجاعو فراداأالناس ب هلااتصيف  وذلك، اجلماهريي

 ،والتذكري لوعظ واإلرشادل اخلطببالدروس وبصلى اهللا عليه وسلم  نيبال عاناستويف املدينة 
  .يف غريهاملسجد ويف ، وللتعليم والتوضيح والتفصيل
M  Ä  Ã        Â  Á : فقال اهللا عنه يف التربيـة ، لعملي يف التربية والتعليمكما استعمل التطبيق ا

   Ò          Ñ  Ð  Ï                 Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  ÅL ]21: األحزاب[.  

                                 
  .204: ح) 192/  1(، مصدر سابق، الصحيح، مسلم 2
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هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول اهللا صلى : "ذه اآليةه هلتفسرييف ابن كثري قال 
  .3"هللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله وأحوالها

يفعله يف التعليم العملي املمزوج بالتربية؛ أن يعلِّم الشباب  النيب صلى اهللا عليه وسلمو مما كان 
 قال مالك بن احلـويرث مث يأمرهم بتبليغ أقوامهم؛ ، ةرمحورفق ب ويتعاهد أحواهلم، العبادات عمليا
اهللا عليه وسلم، وحنن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن  أتينا النيب صلى: رضي اهللا عنه

ارجعـوا إىل  «: نا عمن تركنا يف أهلنا، فأخربناه، وكان رفيقا رحيما، فقـال لَأنا اشتقنا أهلنا، وسأَ
  .4البخاري رواه »أهليكم، فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموين أصلي

، ليوصل صوته ولرياه الصحابة بوضوح، املنرب كوسيلة مصلى اهللا عليه وسلوقد استعمل النيب 
 بن سهلعن مسلم والبخاري فصلى عليه كما روى ذلك ، م الصحابة الصالةليعلِّ وكذلك استعمله

  :أنه قال سعد
فكرب وكرب النـاس وراءه،   -يعين املنرب - لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام عليه«

فنزل القهقرى حىت سجد يف أصل املنرب، مث عاد، حىت فرغ من آخر صالته، وهو على املنرب، مث رفع 
  .5»يا أيها الناس إين صنعت هذا لتأمتوا يب، ولتعلموا صاليت«: مث أقبل على الناس فقال

ومناسـك  ، وكيفيتـها ، ومواقيت الصالة، وعلّم أصحابه عمليا أمورا كثرية ككيفية الوضوء
واألحاديث يف ذلـك  ، مث يأمرهم باالقتداء مبا رأوه، لعبادات أمامهميقوم بأداء هذه ا، احلج وغريها

  .أكثر من أن حتصى
من مل يقبـل  ادل باليت هي أحسن وجي، حياور أعداءه وأصحابه صلى اهللا عليه وسلمما كان ك

، والوسائل املتاحة يف ذلك العصـر ، ويعلم أصحابه عن طريق األساليب العديدة، احلق الذي جاء به
وطرح األسـئلة  ، وذكر األمثلة من الوقائع املعاصرة، وضرب األمثال السائرة، صص املاضيةمثل القَ

  .6واستعمال الرسم للتوضيح والبيان، لتنشيط األذهان

                                 
الطبعة ، طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع، تفسري القرآن العظيم حتقيق سامي بن حممد سالمة، إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي 3

  ).391/  6(، م1999 -هـ 1420الثانية 
  .6008: ح) 9/  8(، مصدر سابق، الصحيح، البخاري 4
  .544: ح) 1/386( ،مصدر سابق، الصحيح، ومسلم، 917: ح) 2/9( ،مصدر سابق، الصحيح، البخاري 5
عة كتاب طب، استخدام الرسول صلى اهللا عليه وسلم الوسائل التعليمية، انظر يف بيان ذلك كتاب حسن بن علي البشاري 6

  .77هـ العدد 1421مجادى األوىل ، األمة
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عن عبد  البخاريبالرسم لتوضيح مراده ما رواه  النيب صلى اهللا عليه وسلمومن أمثلة استعانة 
ليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا يف الوسط خارجا منه، خط النيب صلى اهللا ع: ، قالبن مسعود اهللا

هـذا اإلنسـان،   : " وخط خططا صغارا إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسط، وقال
وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه اخلطط الصغار األعراض، فإن أخطأه هـذا   ،وهذا أجله حميط به

  ."7شه هذا، وإن أخطأه هذا شه هذا
  

عن أنس، أن رسول ف، احلصى لتقريب هذا املعىن نفسه النيب صلى اهللا عليه وسلمستخدم وقد ا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ ثالث حصيات، فوضع واحدة، مث وضع أخرى بني يديـه، ورمـى   

وصـححه شـعيب   ، رواه أمحد "هذا ابن آدم، وهذا أجله، وذاك أمله اليت رمى ا: "بالثالثة، فقال
  .8حتقيقه للمسند األرناؤوط يف

M  K  J : قوله تعاىلتفسري الرسم على الرمل يف  النيب صلى اهللا عليه وسلمكما استعمل 

N  M  LO  V  U  T  S   R  Q  PW     [  Z  Y  X

]  \L ]عن خطني وخط ميينه، عن خطني وخط خطا،للصحابة  خطف، ]153: األنعام 
، ابن ماجه و أمحد رواه، اآلية تال مث »اهللا سبيل ذاه«: فقال األوسط، اخلط يف يده وضع مث يساره،

  .9وصححه األلباين يف ختريج سنن ابن ماجه
هذا : "خط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خطا بيده، مث قال: وهو، ورواه أمحد بلفظ آخر

 عليـه  هذه السبل، ليس منها سبيل إال: "مث خط عن ميينه، ومشاله، مث قال: ، قال"سبيل اهللا مستقيما
  .10)وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل: (مث قرأ" شيطان يدعو إليه

                                 
يف وانظر رسم توضيحي ملا رمسه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 6417: ح) 89/  8(، مصدر سابق، الصحيح، البخاري 7

  .640ص  1ملحق رقم ، املالحق
  .13795: ح) 309/  21(،  مصدر سابق، املسند، أمحد بن حنبل 8
  .15277: ح) 417/  23(، املصدر السابق 9

طبعة دار إحياء الكتب العربية وفيصل عيسى البايب ، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، السنن، وحممد بن يزيد ابن ماجه القزويين
  .11: ح) 6/  1(احلليب 

  .4437: ح) 436/  7(، مصدر سابق، املسند، أمحد بن حنبل 10
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فترى يف هذا احلديث أن النيب صلى : "قال الشيخ يوسف القرضاوي معلقا على هذا احلديث
ولكنه مل يقتصر ، اهللا عليه وسلم يفسر ألصحابه الوصية األخرية من الوصايا العشرة يف سورة األنعام

خيط عليه بيده بـدل  ، بل استعمل لذلك ما هو ميسور له وهو الرمل، لى تفسريها بالكالم اردع
هذا « :وهلذا قال، وهو هنا يرسم صراط اهللا املذكور يف اآلية الكرمية يف صورة خط مستقيم، اللوح

، تعرجةويرسم السبل األخرى اليت حذرت اآلية من اتباعها يف صورة خطوط م، »سبيل اهللا مستقيما
. »هذه السبل ليس منها سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه«: مث يشري إليها قائال، عن ميني اخلط ومشاله
فتقع أعظم موقع يف نفس السامع املشاهد وعقله؛ ، ح العملي بقراءة اآلية الكرميةمث خيتم هذا التوضي

  .11" تعاىل منهاوفهم مراد اهللا، فهنا اشتراك البصر مع السمع يف استيعاب معىن اآلية
، كما استخدم صلى اهللا عليه وسلم األماكن املرتفعة إليصال صوت احلق إىل أبعد ما ميكـن 

، 13وكما أمر بالال بأن يرتقي على ظهر املسـجد لـألذان  ، 12كما مركما  فعل على جبل الصفا 
قـال  : لـت عن عائشة قاواللفظ له؛ ، سننال يف النسائي، ويدل عليه ما رواه البخاري يف الصحيح

ومل : قالت» إذا أذن بالل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويصعد هذا

أمر النيب صلى اهللا عليـه  «: الزبري بن عروة قالبارتقاء ظهر الكعبة يوم الفتح؛  باللوكأمره ل
  .14صنفيف امل ابن أيب شيبةرواه  »ق الكعبةوسلم بالال أن يؤذن يوم الفتح فو

فقـد روى  ، بل إنه قد ورد يف كتب السنة أن بالال كان يؤذن على أطول بيت حول املسجد
كان بييت من أطـول بيـت حـول    ": داود عن عروة بن الزبري، عن امرأة من بين النجار قالت وأب

لبيت ينظر إىل الفجـر، فـإذا رآه   املسجد وكان بالل يؤذن عليه الفجر فيأيت بسحر فيجلس على ا

                                 
  .145ص ،   م1984 -هـ  1404الطبعة األوىل ، بريوتطبعة مؤسسة الرسالة ، الرسول والعلم، يوسف القرضاوي 11
  .من البحث 65 صانظر  12
  .م1918: ح) 29/  3(، مصدر سابق، الصحيح، البخاري 13

الطبعة الثانية ، طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، السنن، وأمحد بن شعيب النسائي
  .639: ح) 10/  2(، م1986 -هـ 1406

الطبعة ، طبعة مكتبة الرشد الرياض، حتقيق كمال يوسف احلوت، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أيب شيبة 14
: ح) 407/  7(كما يف ، وروى معناه أيضا عن ابن أيب مليكة، 2330: ح) 203/  1(، هـ 1409األوىل 

  .فيتقوى املرسالن ببعضهما، 36925
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: مث يؤذن، قالـت : قالت» اللهم إين أمحدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك«: متطى، مث قال
  .أي صعد فوق البيت، وقوهلا متطى .15"واهللا ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعين هذه الكلمات

ومما ال شك فيـه أن  ، عد مدىوما اختياره ألطول بيت حول املسجد إال ليصل صوته إىل أب
   .صلى اهللا عليه وسلم ذلك كان بأمر النيب

واختيار بالل كي يكون هو املؤذن ال غريه؛ فيه مراعاة للصوت احلسن الندي وتقدميه علـى  
وهـو   –ي األنصـار  زيد بن اهللا عبد صلى اهللا عليه وسلم غريه يف مثل هذه املهام؛ فقد أمر النيب

إا لرؤيا حق إن شـاء  «: صلى اهللا عليه وسلموقال له ، يعلم بالال األذان أن -صاحب رؤيا األذان
 :زيـد  بن اهللا عبدقال  ،»اهللا، فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك

  .16رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه". فقمت مع بالل، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به"
 اإلسالمعلى الدعوة إىل  الشعراء وحث ،لى اهللا عليه وسلم الشعرص النيب استخدم ماك

من  موغريه بن مالكوكعب  وعبد اهللا بن رواحةحسان بن ثابت ك ،بشعرهم والدفاع عنه
  .الشعراء

إن روح القدس ال يزال يؤيدك، ما نافحت «: صلى اهللا عليه وسلم يقول حلسان وكان النيب
  .18مسلمو البخاريرواه » اهجهم وجربيل معك«: ل لهوقا، 17مسلم رواه» عن اهللا ورسوله

وكان شاعره ينافح الشعراء، وخطيبه يقارع اخلطباء ودعاته جيوبون اآلفاق، حىت لتستشعر من 
سريته أن هناك استنفاراً إعالمياً كاسحاً يبلِّغ آيات اهللا ورساالته، فعجزت قريش أمام ذلك إال أن 

̈  ©        {  ~  �      ¡  ¢  £  ¤ M : تقول    §    ¦  ¥L ]19 ]26: فصلت.  

                                 
) 143/  1(، طبعة املكتبة العصرية بريوت، حتقيق حميي الدين عبد احلميد، السنن، السجِستاين األشعثأبو داود سليمان بن  15

، طبعة مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، يف األجوبة النافعة عن أسئلة جلنة مسجد اجلامعة، وحسن إسناده األلباين، 519: ح
  .33ص ، م2000 -هـ 1420

  .  499: ح) 135/  1(، مصدر سابق، السنن، عث السجِستاينأبو داود سليمان بن األش 16
  .189: ح) 358/  1(، مصدر سابق، السنن، وحممد بن عيسى الترمذي

  .706: ح) 232/  1(، مصدر سابق، السنن، وحممد بن يزيد ابن ماجه القزويين
 - هـ  1405الطبعة الثانية ، اإلسالمي بريوتطبعة املكتب ، وصححه األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل

  .220: ح) 239/  1(، م1985
  .2490: ح) 1935/  4(، مصدر سابق، الصحيح، مسلم 17
 .2486: ح) 1933/  4(، مصدر سابق، الصحيح، ومسلم، 3213: ح) 112/  4(، مصدر سابق، الصحيح، البخاري 18
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بل يكون أيضا بكل الوسائل املشروعة ، علّم أصحابه أن اجلهاد ليس هو جهاد السيف فقطو
 بأموالكم املشركني جاهدوا«: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب نأ أنس عنكاللسان واملال؛ ف

  .21والذهيب احلاكم،وبان ح ابن صححهو 20والنسائي داود أبو رواه »وألسنتكم وأنفسكم
  .لتبليغ الدعوة إليها بشكل أقوى، صلى اهللا عليه وسلم القبائل املختلفة نيبال صاهر كما

إىل  ـا بعث اليت الرسائل  يف الدعوة صلى اهللا عليه وسلم نيبالها استخدم ومن الوسائل اليت
أن نيب «: عن أنسف، فتح مكةقبل أن ت ذلك كانو، داخل اجلزيرة العربية وخارجها، امللوك واألمراء

اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل كسرى، وإىل قيصر، وإىل النجاشي، وإىل كل جبار يدعوهم إىل 
  .22يف صحيحه مسلمرواه » اهللا تعاىل

فوظفهـا  ، كانت معروفة عند األمم األخرى قبل اإلسالم -وهي الرسائل  –وهذه الوسيلة 
  .ومل ميتنع من ذلك بسبب أن غري املسلمني يستخدموا، لدعوةخلدمة ا صلى اهللا عليه وسلم نيبال

  :صلى اهللا عليه وسلم نيبال سائلروصلتهم  الذين داخل اجلزيرة العربية مراءاأللوك وومن امل
وهوذة بن  - وعبد ابين اجلُلندي شيخي عمان وجيفَر - املنذر بن ساوى صاحب البحرين -

  .حلارث بن كُالل احلمريي ملك اليمنوا - علي احلنفي ملك اليمامة
  :اجلزيرة العربيةخارج صلى اهللا عليه وسلم  نيبال سائلروصلتهم  الذين مراءاأللوك وومن امل

ملـك  والنجاشـي   - مصر عظيمواملقوقس  - الروم ملكوقيصر  - فرسال ملككسرى  -
  .23سنة بتخوم الشامالغسانيان ملكا الغساجبلة بن األيهم واحلارث بن أيب شمر و - حلبشةا

                                                                                                       
من كلية ، رسالة ماجستري، سول صلى اهللا عليه وسلم إىل امللوك واألمراءفقه الدعوة يف رسائل الر، انظر علي حافظ الوادعي 19

إىل  24من ص ، م2005-2004العام اجلامعي ، حممود احلنطور. إشراف د، الدعوة جبامعة طيبة باملدينة املنورة
 .147ص

  .2504: ح) 10/  3(، مصدر سابق، السنن، أبو داود سليمان بن األشعث السجِستاين 20
الطبعة الثانية ، طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية  حلب، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، السنن، بن شعيب النسائي وأمحد

 .3096: ح) 7/  6(، م1986 -هـ 1406
 -هـ 1423الطبعة األوىل ، طبعة مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت، صحيح سنن أيب داود، انظر ناصر الدين األلباين 21

 .2262: ح) 265/  7(، م2002
 .1774: ح) 1397/  3(، مصدر سابق، الصحيح، مسلم 22
طبعة ، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب،  ذكر ذلك عبد امللك بن هشام يف  السرية النبوية 23

  ).607/  2(،  م1955 -هـ 1375الطبعة الثانية ، مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر
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البخاري اليت رواها ، إىل هرقل رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن مناذج هذه الرسائل
يف صحيحيهما ضمن حديث طويل فيه أسئلة هرقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واليت مسلم و

قل عن النيب وبعد ذلك احلوار قال هر، وأجاب عنها وهو يومئذ على الشرك، وجهها إىل أيب سفيان
أي  -عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما حتت قدمي، قال لو كنت: "صلى اهللا عليه وسلم

  :مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقرأه فإذا فيه: - أبو سفيان 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهللا إىل هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع «
أما بعد، فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، وإن توليت اهلدى، 

:  ;  >  =  <    ?  @  M  F  E  D  C   B  A  فإن عليك إمث األريسيني، و

R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  GS        X  W  V  U  T
  Z  YL ]64: آل عمران[«.  

لكتاب ارتفعت األصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا، قال، فلما فرغ من قراءة ا
فما : ابن أيب كبشة، إنه ليخافه ملك بين األصفر، قال رمأَ رملقد أَ: فقلت ألصحايب حني خرجنا

  .24"بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سيظهر، حىت أدخل اهللا علي اإلسالم زلت موقناً
، فعيل بوزن أريس إىل منسوب وهو أريسي مجع ألا، الفالحني أياألريسيني ومعىن 

  .الفالح أي األكار األريسو
 أن فارس بن وأنكر شامية لغة هي :اجلوهري قالففي فتح الباري؛ ، وهي لفظة غري عربية

   .عربية تكون
 ألن هرقل كان يومئذ، ويف ذلك إشارة إىل استعمال لغة املدعو يف الدعوة إىل اهللا تعاىل

  .بالشام
أراد أن " :اخلطايب هقالما " فإن عليك إمث األريسيني"واملراد بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سلموا تقليدا له ألن األصاغر أتباع األكابرعليك إمث الضعفاء واألتباع إذا مل ي."  

                                                                                                       
طبعة ، حتقيق عمر السالمي، يف الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام، حه لعبد الرمحن بن عبد اهللا السهيليوانظر شر

  ).287/  6(،  م2000 -هـ1421الطبعة األوىل ، دار إحياء التراث العريب بريوت
  .1773: ح) 1395/  3(، مصدر سابق، الصحيح، ومسلم، 7: ح) 9/  1(، مصدر سابق، الصحيح، البخاري 24
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 يف تدخل مل وإن" شداد بن اهللا عبد مرسل من األموال كتاب يف عبيد أيب عندوقد ورد 
  .25"اإلسالم وبني الفالحني بني لْحت فال إلسالما

أن تصـل  من أجـل   إمنا سلكها، صلى اهللا عليه وسلم نيبالوكل هذه الوسائل اليت سلكها 
  .وإىل أكثر عدد من البشر، أبعد ما ميكنإىل  رسالة واضحة نقية كما أنزهلا اهللا تعاىل؛ال

أي وسيلة شريفة إال اسـتخدمها مـع   لم يترك الرسول صلى اهللا عليه وسلم فوعلى العموم 
  . 26الكبار والصغار والذكور واإلناث يف سبيل إقناعهم بال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

  
لمـا   النيب صلى اهللا عليه وسلمومن الوسائل اليت كانت معروفة عند غري املسلمني وأخذ ا 

، وة اليت مسيت بامسه؛ غزوة اخلنـدق حول املدينة يف الغز حفر اخلندقرأى من فائدا للمسلمني؛ 
لصد عدوان املشركني على  النيب صلى اهللا عليه وسلمفاستعملها ، وقد كان معموال ا عند الفرس

  :فتح البارييف ابن حجر قال ، املسلمني
"وكان الذي أشـار بـذلك    ،فر حول املدينة بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلماخلندق الذي ح
 :قال سلمان للنيب صلى اهللا عليه وسلم :قال 27صحاب املغازي منهم أبو معشرأ فيما ذكر ،سلمان

 ،فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم حبفر اخلندق حول املدينة ،إذا حوصرنا خندقنا علينا ،إنا كنا بفارس
  .28"وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمني

                                 
بإشراف حمب ، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، انظر أمحد بن علي بن حجر العسقالين 25

  ).1/39(،  هـ 1379طبعة دار املعرفة بريوت، ، الدين اخلطيب
: رابطه هوو، اإلسالم اليوم: الذي يشرف عليه ، مقالة مبناسبة افتتاح املوقعسلمان العودةانظر  26

www.islamtoday.net ،وهو يوم افتتاح املوقع، م2000جوان  25: بتاريخ.  
 حتقيق ،سري أعالم النبالءترمجته عند الذهيب يف ،  هـ170سنة  تويف، هو جنيح بن عبد الرمحن السندي املدين :أبو معشر 27

/  7( ، م1985 -هـ 1405 الثالثة الطبعة، الرسالة مؤسسة طبعة، األرناؤوط يبشع بإشراف احملققني من جمموعة
435(. 

   .)393-7/392(، مرجع سابق، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين 28

وبعـد ذلـك    ،وقول سلمان رضي اهللا عنه هذا وإن مل ينقل بسند ثابت إال أن علماء السرية وكثريا من علماء احلديث
وممن ذكر من العلماء الكبار أن الذي أشار حبفر اخلندق هو سلمان رضـي اهللا عنـه؛   ، تناقلوه مقرين له، شراح كتب احلديث

  :إضافة إىل أيب معشر وابن حجر
، م1989-هـ1409الطبعة الثالثة  ، طبعة دار األعلمي بريوت، حتقيق مارسدن جونس، املغازييف ، حممد بن عمر الواقدي -
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مبشـورة   صلى اهللا عليه وسلمالنيب وعنون أبو احلسن الندوي رمحه اهللا من املعاصرين ألخذ 
  .29"احلكمة ضالّة املؤمن: "بقوله، هذه سلمان

أن كلمة اخلندق كلمة معربة من ، ومن األدلة على أن فكرة اخلندق فكرة مستوردة من الفرس
  :"غريب احلديث"يف  ابن قتيبةأصل فارسي؛ قال 

"السأَي ،احلرير وأصله فارسي سره: قر :عف ،دجيمثله من  ،برالطـابق   :املعرب بالقافو
  .30"واخلندق والفراتق

يف الفارسية أيضـا بـنفس    "خندك"وترد كلمة  ،الفارسية "كنده"كلمة  من بواخلندق معر
  .31املعىن

. 32اتمترستة كيلوأي  ذراع ألف عشر اثنا وكان طول اخلندق على ما قدره بعض الباحثني
بعة أذرع إىل عشرة، والعرض من تسعة وايل مخسة آالف ذراع، وعمقه من سحب هطولوبعضهم قدر 

  .33إىل ما فوقها

                                                                                                       
، طبعة دار املعارف مبصر، تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيميف ، حممد بن جرير الطربيو - ).445/  2(

علي بن أيب و - ).224/  2(، مصدر سابق، السرية النبوية ،عبد امللك بن هشامو - ).566/  2(، م1967الطبعة الثانية 
الطبعة األوىل ، طبعة دار الكتاب العريب بريوت، حتقيق عمر عبد السالم تدمري، تاريخالكامل يف اليف ، الكرم ابن األثري

، زاد املعاد يف هدي خري العبادموضعني من  يف،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزيةو - ).122/  2(، م1997 -هـ 1417
) 1/125(، م1994-هـ 1415والعشرون الطبعة السابعة ، طبعة مؤسسة الرسالة بريوت ومكتبة املنار اإلسالمية الكويت

، الطبعة األوىل، البداية والنهاية طبعة دار هجر للطباعة والنشريف ، إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقيو - ).242/  3(و
طبعة املكتبة التوفيقية ، املواهب اللدنية باملنح احملمديةيف ، أمحد بن حممد القسطالينو - ).14/  6(، م2003 -هـ 1424

طبعة دار الكتب ، شرح املواهب اللدنية باملنح احملمديةيف ، حممد بن عبد الباقي الزرقاين املالكيو - ).282/  1(، لقاهرةا
وأما كُتاب السرية من املعاصرين الذين جزموا بذلك فال ، وغريهم، )18/  3(، م1996-هـ1417الطبعة األوىل ، العلمية

 .يكادون حيصون كثرة
 .347ص ، هـ 1425الطبعة الثانية عشرة ، طبعة دار ابن كثري دمشق، السرية النبوية، ندويأبو احلسن ال 29
الطبعة األوىل، ، مطبعة العاين بغداد طبعة، عبد اهللا اجلبوري. ق ديقحت، غريب احلديث ،عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري 30

  .)339/  2(،  هـ1397
  .بالفارسية) فرهنك عميد(وأحال على كتاب ، املرجع السابق، ويةالسرية النب، انظر أبا احلسن الندوي 31
طبعة عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة، الطبعة ، مرويات غزوة اخلندق، انظر إبراهيم بن حممد املدخلي 32

  .203ص ،  هـ 1424األوىل 
  .641ص  2ملحق رقم ، يف املالحقوانظر رسم توضيحي له ، 348ص  ،مرجع سابق، السرية النبوية، أبو احلسن الندوي 33
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وأصحابه صعوبات كبرية ومتاعب شـديدة يف حفـر    صلى اهللا عليه وسلموقد حتمل النيب 
  .34مع قلة عددهم وكثرة أعدائهم، وما ذلك إال لفائدته العظيمة يف احلفاظ على املسلمني، اخلندق
سلمني عندما حبثوا خطة الدفاع عن املدينـة  ذلك ألن امل ،لقد كان اخلندق ذا أمهية عظمى"

 ،يتحاشون ا االلتحام الشامل املباشر مع جيـوش األحـزاب   ،إجياد وسيلة فعالة كانوا يفكرون يف
على النحو الواسع الـذي   ،ليتسىن هلم جتميدها وشل حركتها ،املتفوقة عدداً وعدة يف معركة فاصلة

  .تريد تلك القوة الباغية
هذا املشروع الدفاعي أكرب األثر يف جتميد نشاط جيوش األحـزاب وشـل    ولقد كان لتنفيذ

  .35"حركتها مث فشل الغزو يف النهاية
من هذه الوسيلة وهي مأخوذة من كفار بل من  صلى اهللا عليه وسلمفانظر كيف استفاد النيب 

  .وسلم صلى اهللا عليهجموس يعبدون النار؛ ألا ليست حمرمة لذاا يف الشرع الذي جاء به 
  .36وال زالت هذه الفكرة معموال ا إىل يوم الناس هذا

  
؛ النيب صلى اهللا عليه وسـلم أيضا على  اأهل السرية أن سلمان أشار  ومن الوسائل اليت ذكر

قام سلمان بصنعه بنفسه بأمر النيب ، وبعد املوافقة على اقتراحه، يف غزوة حنني 37املنجنيق استعمال
  :همغازييف  الواقديفقد قال ؛ صلى اهللا عليه وسلم

يا رسـول اهللا،  : وشاور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه، فقال له سلمان الفارسي"
أرى أن تنصب املنجنيق على حصنهم، فإنا كنا بأرض فارس ننصب املنجنيقات علـى احلصـون   

أي -طال الثـواء  نصب علينا، فنصيب من عدونا ويصيب منا باملنجنيق، وإن مل يكن املنجنيق وت: 

                                 
الطبعة ، ختريج األحاديث حممد ناصر الدين األلباين، طبعة دار القلم دمشق، فقه السرية، حممد الغزايل: انظر للتوسع أكثر 34

  .299-298ص ، هـ 1427األوىل 
  .144-143ص ، مرجع سابق، مرويات غزوة اخلندق، إبراهيم بن حممد املدخلي 35
  .642ص  3ملحق رقم ، يف املالحقوانظر صورة له يف العصر احلايل  36
لقائد صلى اهللا عليه خطاب يف الرسول اقال حممود شيت ، املنجنيق آلة ترمى ا احلجارة الكبرية لضرب العدو من بعيد 37

عربة ذات عجلتني يف يتألف املنجنيق بصورة عامة من عامود طويل قوي موضوع على : "378ص ، مرجع سابق، وسلم
توضع حجارة أو مواد حمترقة يف الشبكة، ، رأسها حلقة أو بكرة، مير ا حبل متني، يف طرفه األعلى شبكة يف هيئة كيس

 ".مث حترك بواسطة العامود واحلبل
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فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعمل منجنيقا بيده، فنصبه علـى حصـن    ، -اإلقامة طالت
  ."الطائف

يزيـد   فذكر ، لنيب صلى اهللا عليه وسلم باملنجنيقيف الذي أتى ل أقواال أخرى الواقديمث ذكر 
  .أماكن بعيدة عن الطائفأتوا به من ، 38خالد بن سعيدقيل الطفيل بن عمرو، و قيلبن زمعة و

، فيما غنمه من اليهود يف خيرب املنجنيقوجد  النيب صلى اهللا عليه وسلموذكر أهل السرية أن 
  .39فأمر سلمان أن يصنعه، لكنه مل يكن موجودا عنده يف حنني

ورماهم رسول : "قال ابن هشام يف السرية النبوية، يرمى به يف اإلسالم منجنيقوكان هذا أول 
مـن   حدثين من أثق به، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أولُ ،ى اهللا عليه وسلم باملنجنيقاهللا صل

  .40"رمى يف اإلسالم باملنجنيق، رمى أهل الطائف
  

، ختم الكتبمن وسائل كان معموال ا عند األعاجم  النيب صلى اهللا عليه وسلمومما عمل به 
عن أنس بن وختم به كتبه اليت يرسلها إليهم؛ ف، ك اختذ خامتابذل النيب صلى اهللا عليه وسلم وملا أُخرب

إم ال يقرءون كتابا إال : ملا أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب إىل الروم، قيل له: مالك، قال
فاختذ خامتا من فضة، فكأين أنظر إىل بياضه يف يده، ونقش فيه حممـد رسـول   «أن يكون خمتوما، 

  .41ري ومسلمرواه البخا، »اهللا
، أمر الصحابة أال ينقشـوا مثـل نقشـه    النيب صلى اهللا عليه وسلمويف الصحيحني أيضا أن 

فتعـرف  ، عن خوامت غريه؛ ألنه خيتم به كتبه صلى اهللا عليه وسلم واحلكمة يف ذلك أن يتميز خامته
  .وليست من سواه النيب صلى اهللا عليه وسلمالكتب املختومة ذا اخلتم أا من 

                                 
  ).927/  3(، مصدر سابق، املغازي، حممد بن عمر الواقدي 38
، طبعة دار الكتب العلمية بريوت، املعروفة بالسرية احللبية، يف سرية األمني املأمون إنسان العيون، انظر علي بن إبراهيم احلليب 39

  ).167/  3(، هـ 1427الطبعة الثانية 
ص  4ملحق رقم ، يف املالحقوانظر رسم توضيحي له ، )483/  2(، مصدر سابق، السرية النبوية، عبد امللك بن هشام 40

643.  
  .2092: ح) 1657/  3(، مصدر سابق، الصحيح، ومسلم، 2938: ح) 45/  4(، مصدر سابق، الصحيح، البخاري 41
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وتوسع يف ذكـر  ، صلى اهللا عليه وسلم ألف البيهقي رمحه اهللا كتابا خاصا عن خامت النيب وقد
  .42"اخلامت يف اجلامع"ومساه ، ما يتعلق به

أسـلمة  ما ميكن أن نسـميه  " حممد رسول اهللا"خلامته ب نقش النيب صلى اهللا عليه وسلميف و
الشرع وفيما يعـود باملصـلحة علـى     واستخدامها مبا يوافق، الوسائل املأخوذة من غري املسلمني

  .املسلمني
فإنه يستعملها مبا يتوافق مـع  ، هلذه الوسائل احلربية النيب صلى اهللا عليه وسلم ومع استخدام

وال قتل لغري املقاتلني من النساء والصـبية والشـيوخ   ، أحكام اإلسالم اخلاصة به؛ فال غدر وخيانة
وغري ذلك من أحكام اجلهاد ، ويعرض عليه اإلسالم، الغزوومن أراد غزوه فإنه ينذره قبل ، والعباد

  .يف اإلسالم
ونالحـظ  ، وليس كلها النيب صلى اهللا عليه وسلم وما ذكر هو بعض الوسائل اليت استخدمها

يبادر إىل استخدام كل الوسائل املتاحـة يف   كان صلى اهللا عليه وسلم نيبال من خالل كل ذلك أن
صـلى اهللا  بل إنه ، ولو كانت مأخوذة من غري املسلمني، الذي بعث بهعصره اليت ال ختالف الشرع 

وسعاً يف   يدخرومل، كان خيضع تلك الوسائل ألحكام الشرع حىت تكون منسجمة معه عليه وسلم
  .سبيل ذلك

  

                                 
الطبعة األوىل ، طبعة الدار السلفية بومباي اهلند، تصحيح وتعليق عمرو علي عمر، اجلامع يف اخلامت، أمحد بن احلسني البيهقي 42

  .م1987 -هـ  1407
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  :رهمواملستحدثة يف عصالدعوية استعمال العلماء للوسائل : الثايناملبحث 
إىل  ىل الناس يف منتديام و مساجدهم و أسواقهم لدعومكان املصلحون يف السابق ينزلون إ

فكلما استحدثت وسيلة من ، وكان العلماء يواكبون التغريات اليت حتدث يف عصورهم ،اهللا تعاىل
قد وجدت وسائل عة اإلسالمية؛ والوسائل بادروا باستغالهلا يف الدعوة ما مل تكن خمالفة للشري

جمع املصحف وتدوين الدواوين، ومتصري األمصار، وتنظيم يف عصر الصحابة، ك عديدة ثةيحد
  .ومل ير الصحابة يف استخدامها أدىن حرج، وتنظيم شؤون الدولة، وغري ذلك ،العطاءات

وهكذا استعمل الدعاة إىل اهللا يف العصور الالحقة التأليف ملا ظهرت الكتب واستعملوا 
  . املدارس والكتاتيب واخلانات ملا ظهرت

احلديثة بادر العلماء إىل طباعة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ملا ظهرت ال ويف أواخر
  .هاوحنوواالت  واجلرائد لكتبا طباعةاستعملها يف 

ومن أمثلة من سارع إىل استعمال اجلرائد والدوريات يف الدعوة إىل اهللا يف بداية القرن 
فقد اشترك مع غريه يف ، ئر عبد احلميد بن باديسالشيخ اإلمام رائد اإلصالح يف اجلزا، العشرين

وكانت جريدة ، 44مث ملا احنرفت عن خط اإلصالح تركها، 43م1919تأسيس جريدة النجاح سنة 
: وحذفت شعارها الذي كان يقول، النجاح قد غريت جها وصارت قريبة من إدارة االحتالل

  .45النجاح صحيفة جزائرية للجزائريني
اليت كانت لسان حال ، م جريدة املنتقد1925يف الثاين من جويلية سنة مث أصدر ابن باديس 

وهي تعد اجلريدة العربية اجلزائرية ، كما قال ابن باديس عنها، 46الشباب الناهض يف القطر اجلزائري
األوىل اليت مجعت األقالم اإلصالحية املتمثلة يف الشباب العريب املثقف العائد بعد احلرب العاملية 

                                 
  .644ص  5ملحق رقم ، يف املالحق اهلصورة وانظر  43
وقد كتب هذا ، 57ص ، طبعة شركة دار األمة اجلزائر، ابن باديس حياته وآثاره: مدخل لكتابه، عمار الطاليب. انظر د 44

  .57ص ، م1966جويلية  28املدخل بتاريخ 
أبو القاسم سعد . تقدمي د، م1956إىل 1900تاريخ الصحافة والصحفيني يف بسكرة وإقليمها من ، فوزي مصمودي 45

  .76ص ، م2006،  مليلة اجلزائرطبع دار اهلدى عني، اهللا
  .644ص  6ملحق رقم ، يف املالحق ولشعارها اهلصورة وانظر  46
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احلق فوق اجلميع : وكان شعارها، واحلجاز، ومعاهد الشام، واألزهر، من جامع الزيتونة، األوىل
  .47والوطن قبل كل شيء

وكان قد صدر منها ، ولكن السلطات الفرنسية أوقفتها بعد أربعة أشهر فقط من صدورها
  .48نوفمرب من نفس السنة أيضا جريدة الشهاب 12فأصدر يف ، مثانية عشر عددا

  
وفيها كانت تطبع ، مصري جريدة املنتقد أسس رمحه اهللا املطبعة اجلزائرية اإلسالميةولتفادي 

  . 49وباقي جرائده اليت سيصدرها يف السنوات الالحقة، جريدة وجملة الشهاب
  :ومها، وهو عبارة عن آيتني اثنتني، يف الصفحة الداخلية األوىل اوكان شعار الشهاب مكتوب

̀   M S  R   Q  P U     TV  [  Z  Y  X  W\     a : قوله تعاىل  _   ̂   ]

  c  bL  ]108: يوسف[.  
¤    £~  �  ¡  ¢  M|  {   z  y  x   w  v} : وقوله سبحانه

«  ª  ©  ̈   §   ¦   ¥¬     ±  °   ̄ ®L ]50]125: النحل.  
  .ةويف ذلك إشارة صرحية أن الشهاب جريدة تم بأمر الدعوة اإلسالمية وتوليه عناية كبري

قبيل وفاة ابن باديس رمحه ، م1939واستمرت جريدة الشهاب يف الصدور إىل غاية سنة 
  .وذلك حني توقفت اجلرائد العربية عن الصدور بسبب احلرب العاملية الثانية، اهللا

وبعد تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني أصدر ابن باديس يف الفاتح من مارس سنة 
1933نبينما ، الناطقة بامسها وكانت لسان حال اجلمعية، 51ة اليت كان يشرف عليهام جريدة الس

ولعل هذا ما أطال يف عمر الشهاب وتركها بعيدة عن ، ناطقة بامسهلنفسه الشهاب أبقى جريدة 
  .صراع اجلمعية مع فرنسا

                                 
، طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر، 1939إىل  1847الصحف العربية يف اجلزائر من ، حممد ناصر. انظر د 47

  .55-52ص ، م1980
 .645ص  7ملحق رقم ، يف املالحقهلا صورة وانظر  48
  .646و 645ص  8ملحق رقم ، يف املالحق ملقرهاو ذه املطبعةهلصورة وانظر  49
 .60ص ، مرجع سابق، 1939إىل  1847الصحف العربية يف اجلزائر من ، حممد ناصر. انظر د 50
  .646ص  9ملحق رقم ، يف املالحقهلا صورة وانظر  51



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 

60 

M  Á Â :قوله تعاىل يتكون من آية قرآنية وحديث نبوي؛ ومها جريدة السنة وكان شعار

È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃL ]من رغب عن ": قوله صلى اهللا عليه وسلمو ]21: األحزاب
  .52"سنيت فليس مين

ويف األول جويلية من نفس السنة أغلقت سلطة االحتالل جريدة السنة بقرار من وزير 
  .53الداخلية الفرنسي

  
ر جريدة فأصد، ويصدر اجلريدة تلو اجلريدة، م1933وظل ابن باديس يكافح يف هذه السنة 

بإشرافه ورأس ، 54م1933جويلية  17وصدر العدد األول منها يوم ، الشريعة يف نفس السنة
   .55حتريرها الشيخان الطيب العقيب وحممد السعيد الزاهري

وكتب املقال الشيخ ، وكان املقال الرئيس فيها عن تطيل جريدة السنة وإصدار جريدة الشريعة
  .ابن باديس رمحه اهللا
فأصدر ابن باديس ومن معه من رجاالت اجلمعية ، لشريعة كسالفتها السنةوكان مصري ا

سبتمرب  11وكان تاريخ العدد األول منها هو ، ها بالصراطوومس، جريدة أخرى يف نفس السنة
  .56م1933ومل تنتهي هذه السنة حىت أغلقت الصراط أيضا يف أواخر ديسمرب ، م1933
  

وبقيت اجلمعية ملدة ، اجلمعية من إصدار أي صحيفةوصدر قرار من احلكومة الفرنسية مبنع 
  .سنتني بدون جريدة تنشر عن طريقها فكرها اإلصالحي

فأصدر جريدة ، واغتنم فرصة تغري الوايل العام الفرنسي، ومع ذلك مل ييأس ابن باديس
، هـ1354عيد الفطر؛ األول من شوال سنة  وكان تاريخ صدور العدد األول منها هو، 57البصائر

                                 
تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن  استحباب النكاح ملن" :باب، احلج :كتاب، رواه مسلم يف صحيحه 52

  .1401: ح) 1020/  2(، مصدر سابق، "املؤن بالصوم
  .130ص ، مرجع سابق، 1939إىل  1847الصحف العربية يف اجلزائر من ، حممد ناصر. د 53
   .647ص  10ملحق رقم ، يف املالحق صورة العدد األول منهاوانظر  54
  .150ص ، جع سابقمر، 1939إىل  1847ربية يف اجلزائر من الصحف الع، حممد ناصر. د 55
  .181ص ، املرجع السابق 56
  .647ص  11ملحق رقم ، يف املالحقهلا صورة وانظر  57



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 

61 

مع انقطاع طيلة ، م1956وبقيت هذه الصحيفة تصدر إىل غاية ، م1935ديسمرب  27ملوافق لا
  .58احلرب العاملية الثانية

  
وإال فهناك مصلحون آخرون سلكوا هذا ، وقد ضربنا مثاال فقط بابن باديس رمحه اهللا

  .يف اجلزائر وخارجها، قبله وبعده، املسلك
ه املعاناة اليت عاناها ابن باديس ومن معه من العلماء؛ وميكننا أن نستفيد فائدة عظيمة من هذ

رغم الضغوط الشديدة اليت مارستها ، وهي عدم ختليهم عن هذه الوسيلة احلديثة يف ذلك الوقت
، والسبب يف ذلك هو إدراك هؤالء العلماء وعلى رأسهم ابن باديس، فرنسا ملنعهم من استعماهلا

وقدرة هذه الوسيلة على الوصول إىل ربوع ، م الناس يف اجلزائرألمهية اجلرائد يف التأثري على عمو
ووجدوا ضالتهم يف ، يف وقت هم يف أمس احلاجة إىل من يوصل دعوم إىل الناس، الوطن الواسع

  فكيف يتخلوا عنها؟، اجلرائد
يف العقود األخرية ملا تغريت الوسائل بالتقدم الصناعي الكبري الذي حدث يف العامل استعمل و
وأشرطة ، التلفزيونمث  اإلذاعة الصوتيةواستعملوا  ،األشرطةمكرب الصوت واهلاتف والعلماء 
  .استعملوا كل ذلك يف تبليغ دعوة اهللا إىل أكرب عدد ممكن من البشر، وغريها الفيديو
 ،من البشر إىل املاليني حدثيت ةتطوراملاحلديثة  الوسائل التكنولوجيةمن خالل صار الداعية و

  .بدل أن كان يستمع إىل درسه العشرات أو املئات يف السابق، ذياع أو التلفازامل مثل
وصار الصوت ومعه ، وملا بدأ البث الرقمي للفضائيات عرب األقمار الصناعية اتسع البث أكثر

  .الصورة يصالن إىل مدى أبعد
جل أمر الدعوة أكثر ويف وقتنا اليوم قد يسر اهللا عز و: "رمحه اهللا قال الشيخ عبد العزيز بن باز

من طرق كثرية، وإقامة احلجة على  ،مل حتصل ملن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر بطرق
بطرق متنوعة؛ عن طريق اإلذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، من  ،الناس اليوم ممكنة

  .59"طرق شىت

                                 
 .190ص ، جع سابقمر، 1939إىل  1847الصحف العربية يف اجلزائر من ، حممد ناصر. د 58
طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء الرياض، الطبعة ، الدعاة عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، الدعوة إىل اهللا وأخالق 59

 .14م، ص  2002 -هـ  1423الرابعة، 
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يرفضوا أبدا االستفادة يف الدعوة إىل وهكذا نرى أن العلماء يف العصور السابقة والالحقة مل 
  .اهللا تعاىل من الوسائل املستحدثة يف زمنهم
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 هل األصل يف وسائل الدعوة أا توقيفية؟: الثالث املبحث
¤    £~  �  ¡  ¢  M|  {   z  y  x   w  v} :قال اهللا تعاىل

«  ª  ©  ̈   §   ¦   ¥¬     ±  °   ̄ ®L ]125:النحل.[  
نت األصول الثابتة لألساليب الدعوية، وهي احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال وهذه اآلية بي

 هاباليت هي أحسن، وهذه األصول نفسها دالة على أن األمر يف وسائل الدعوة واسع، وأن األصل في
احلكمة " :البقاعي قالاحلكمة هي وضع الشيء يف حمله،  وذلك ألن الف الشرع،ختاجلواز ما مل 

  .60"أعدل مواضعه وأتقنها وضع الشيء يف
فيدخل يف معناها أن يتخري الداعية من الوسائل الكثرية املتوفرة يف هذا العصر الوسيلة اليت 

  .تكون أكثر تأثريا يف حتقيق هدفه، والذي يتمثل يف تبليغ دين اهللا تعاىل إىل الناس كافة
الوسائل اليت توصل صوته إذا أراد الداعية أن خيطب يف مجع غفري، فإن من احلكمة استعمال ف

إىل كل اجلمهور كاستعمال الشاشات العمالقة، ومكربات الصوت، وقد يستعمل يف نفس الوقت 
البث املباشر، على القنوات التلفزيونية، وكذلك على شبكة اإلنترنت، للوصول إىل أكرب عدد ممكن 

آلية السابقة، ألنه استعمل من شرائح الناس، فهل ميكن أن يقول عاقل بأن هذا الداعية قد خالف ا
  .وسائل غري مذكورة فيها، أو أنه قد أصاب عني احلكمة اليت أمرت ا اآلية الشريفة

  :رمحن السعدي يف تفسري هذه اآليةقال عبد ال
كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده، ومن احلكمة الدعوة بالعلم : بِالْحكْمة أي"

هم فاألهم، وباألقرب إىل األذهان والفهم، ومبا يكون قبوله أمت، وبالرفق ال باجلهل، والبداءة باأل
  .61"واللني

واآلية ال تتكلم عن حصر وسائل الدعوة يف األمور الثالثة املذكورة، وإمنا عن أصول 
األساليب الدعوية، فنصت على احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن، وبعض الباحثني 

الدعوة حمصورة فيها، فزعم أا توقيفية، ألا ال تتغري بتغري الزمان واملكان، فهي وإن ظن أن وسائل 
  .تنوعت إال أا ترجع إىل هذه األصول الثابتة

  
                                 

  .)4/425( ،القاهرة اإلسالمي الكتاب دارطبعة  ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور البقاعي، عمر بن إبراهيم 60
  ).452/  1(ري كالم املنان عبد الرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفس 61
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والتبليغ كما أنه ال يتقيد بكيفية معلومة، ألنه من قبيل املعقول معىن، فيصح : "قال الشاطيب
وغريها، كذلك ال يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بأي شيء أمكن من احلفظ والتلقني والكتابة 

على األصل باإلبطال؛ كمسألة املصحف، ولذا أمجع عليه السلف  دعإذا مل ي ؛بكيفية دون أخرى
  . 62"الصاحل

وكالمه هذا مستنبط من القاعدة املشهورة ، وهذا تأصيل للمسألة من اإلمام الشاطيب رمحه اهللا
  .اصدوهي أن الوسائل هلا حكم املق

 القرايف الدين شهاب"آخر هو  الكيم املوقد فصل عالقة الوسائل باملقاصد تفصيال واضحا ع
وموارد األحكام : "حيث قال، "شرح تنقيح الفصول يف علم األصول" يف "هـ 684املتوىف سنة 
وهي الطرق املُفْضية : ووسائل، وهي املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف أنفسها: مقاصد: على قسمني

إليها، وحكمها كحكم ما أفْضت إليه من حترميٍ أو حتليلٍ، غري أا أخفض رتبةً من املقاصد يف 
حكمها، فالوسيلة إىل أفضل املقاصد أفضل الوسائل، وإىل أقبح املقاصد أقبح الوسائل، وإىل ما هو 

على اعتبار الوسائل قولُه هتعاىل متوسط متوسطة، وينب:  Mc  b  a   ̀   _  ^     d

       u  t  s  r  q  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g  f  e

 y  x     w   vL ]ب وإن مل يكونا من فعلهم؛ ] 120: التوبةصم اهللا على الظمأ والنفأثا
ألما حصال هلم بسبب التوسل إىل اجلهاد الذي هو وسيلة إلعزاز الدين وصون املسلمني، 

 .63"وسيلةفاالستعداد وسيلة ال
 تساعد وسيلة كل: "فقد ورد فيها، ما يؤكد هذا املعىن املوسوعة الفقهية الكويتيةوجاء يف 

  .64"شرعا حمرمة تكن مل ما لذلك، اختاذها ميكن الدعوة أهداف حتقيق على

                                 
، م1992الطبعة األوىل ، طبعة دار ابن عفان السعودية، إبراهيم بن موسى الشاطيب، االعتصام حتقيق سليم بن عيد اهلاليل 62

)1/238.(  
حتقيق ناصر بن علي الغامدي يف رسالة ، شهاب الدين القرايف املالكي جزء من شرح تنقيح الفصول يف علم األصول 63

  ).506 -505/  2(، م 2000عام ، رسالة علمية، من كلية الشريعة جبامعة أم القرى مكة املكرمة، ماجستري
/  20( ،السالسل الكويت الطبعة الثانية، دار، املوسوعة الفقهية الكويتية ،الكويتبوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  64

332.( 
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والوسائل : "قال حيث، الشيخ العثيمنيمثل  ،هذا املعىن أكده كثري من العلماء املعاصرينو
ي، فكل ما أدى إىل املقصود فهو مقصود، ما مل يكن منهيا عنه بعينه، فإن كان ليس هلا حد شرع

لكن إذا كانت وسيلة مل ينه عنها، وهلا أثر فهذه ال بأس ا، فالوسائل  ...منهيا عنه بعينه فال نقربه
غري املقاصد، وليس من الالزم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها، يقول هذه جائزة وهذه غري 

  . 65"ئزة، ألن الوسائل ال حصر هلا، وال حد هلا، فكل ما كان وسيلة خلري فهو خريجا
من األمور اليت ينبغي أن تكون ، واحلقيقة أن القول جبواز استعمال الوسائل احلديثة يف الدعوة

أن تنطلق الدعوة مبوجب متطلبات العصر الذي تنطلق "واضحة لكل داعية؛ ألن ذلك يعين ضرورة 
والوسائل تتجدد وتتطور وتتغري حبسب . تركيز هنا ينصب على الوسائل اليت تستخدم للتبليغفيه، وال

اليت تنطلق بسرعة عجيبة تستلزم املتابعة الدقيقة إذا ما أُريد ) التقنية(التطورات العلمية والتقانة 
ظروفهم التكوينية يف للدعوة أن تؤثر يف الناس، وتتماشى مع مستويام التفكريية اليت تمليها عليهم 

  .66"التنشئة والتربية والتعليم
  :الوسائل الدعوية وهي مشروعية طرق ملعرفة ةوقد ذكر العلماء ثالث

  .الكتاب أو السنة يف عليها النصورود  - 1
  .فقد يدرك اإلنسان من خالله أن أمرا ما وسيلة إىل بلوغ غاية معينة: النظر الصحيح - 2
يلة ملعرفة نتائجها، وإدراك مثراا، ومن خالل التجربة تظهر وهي اختبار وس: التجربة - 3

  .67صالحية األمر ارب ألن يكون وسيلة دعوية توصل إىل املقصود أم ال
إىل مخسة  مصادر أساليب الدعوة ووسائلهاعبد الكرمي زيدان يف أصول الدعوة . وفصل د

سرية السلف الصاحل، واستنباطات الفقهاء، والسنة النبوية املطهرة، والقرآن الكرمي، : هيمصادر؛ 
  .وهي راجعة إىل املصادر الثالثة املذكورة قبلها. 68التجاربو

                                 
  .49ص  15جملس  http://www.saaid.net: وائدمن موقع صيد الف، ابن عثيمني، لقاء الباب املفتوح 65
مركز ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، علي بن إبراهيم النملة، اإلفادة من الوسائل احلديثة يف الدعوة 66

  .153ص ، هـ 1421البحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض 
    :طريق اإلسالم يف موقع ةمنشورت يف الدعوة إىل اهللا، اإلنترن: حماضرة صوتية بعنوان، إبراهيم الفارس 67

                                                                                   http://ar.islamway.net/  
  .413ص ،  مرجع سابق، أصول الدعوة، عبد الكرمي زيدان. د 68
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والوسائل اليت تعرف من خالل النظر الصحيح والتجربة يشترط فيها أن تكون منضبطة 
  .69بالضوابط الشرعية

: بعنوان مقاال "ريعبد الوهاب الطري.د"كتب بالسعودية ) كن داعياً(ومبناسبة اختتام معرض 
موت أغلوطة وسائل الدعوة توقيفية على حد تعبريه، وذكر بأن  استخلص فيه "موات األغلوطات"

وجود الوسائل املتنوعة والطرائق املبتكرة للدعوة يف هذا املعرض يدل على أن من تكون الدعوة مهه، 
 .تفنن يف الوصول إىل قلوب الناسالطرق، وي سينوع
إن هذه القاعدة مل ينتجها تقفر العلم، وال استقراء دالالت ": املقال ذلكجاء يف مما و

وقد ، صاحل شهر باسم السلف مع أنه ليس هلا ذكر عند سلفوأعجب العجب أا ت... النصوص
اعد على كثرة ما قعدوا القو كان السلف يعايشون وسائل الدعوة ومل يبتكروا هذا النوع من

وسائل الدعوة (وهي الزعم بأن ...علمية التراب على مسألة يظن أاإن هذا املعرض أهال ...وأصلوا
  "70.)توقيفية

  
فقط، ألن القائلني بأن وسائل الدعوة توقيفية ال  بعضه لفظيحول هذه املسألة  واخلالف

يرون مانعا من استعمال الوسائل احلديثة يف الدعوة، إذا كانت يف أصلها مباحة، وهو نفس الشرط 
ن يرى أن األصل فيها اجلواز، فإنه يشرط كذلك أال تكون الوسيلة حمرمة يف ذاا، الذي يشترطه م

  . أي مل ينص على حترميها شرعا، وبقيت على أصل اإلباحة
بيان أن وسائل الدعوة توقيفية، وأن إحداث : "جاء يف مناهج إحدى اجلامعات ما نصه وقد

: م أضافوا يف عنصر آخر بعد ذلك قوهلمإال أ، "جديدة غري مشروعة من البدع احملدثة وسائل
أن يدخلها االبتداع، وبيان الوسائل التبعية أو العادية،  التفريق بني وسائل الدعوة األصلية اليت ميكن"

  .فرجع القول إىل أن األصل فيها اجلواز إال ما حرمه الشرع، 71"للدعوة واآلالت املباحة املوصلة

                                 
  .7ص ، رجع سابقأمحد احلمدان، الوسائل الدعوية، م. انظر د 69
وقد تكلمت عن هذا املعرض جملة الدعوة ، عبد الوهاب بن ناصر الطريري، موات األغلوطات، منتدى شبكة الفجر.د 70

 .م2001-8-30بتاريخ ، 1807يف عددها رقم ، السعودية
  .م1991طبع مطابع اجلامعة اإلسالمية ، انظر مناهج الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 71
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احلجج القوية على أن وسائل ": كتابا مساه "الكرمي عبد السالم بن برجس آل عبد"ألّف و
 جاء يفلكن ، والعنوان يدل بصراحة أن األصل يف مسائل الدعوة هو التوقيف، "الدعوة توقيفية

  :مؤلفه قول الكتاب
فإن ، يف جمال نقل الوسائل الشرعية - مح ا شرعاًإذا س -ال بأس باستخدام هذه اآلالت "

  .ا حمظورة، فال مانع من استخدامهاوات نقلٍ فإذا مل تكن يف ذاهذه اآلالت إمنا هي أد
وكان ، شرعية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ناقل للصوت، والذي هو وسيلة) امليكروفون(فاملكرب 

أبو بكر يكرب بتكبري الرسول صلى اهللا عليه وسلم، والناس يكربون بتكبري أيب بكر وذلك ملا ضعف 
يه وسلم، وما زال السلف يضعون مستملياً ينقل الصوت إىل من كان بعيداً صوت النيب صلى اهللا عل

  .عن مكان اململي
وما يفعل به إذا كان أجوف الشيء . فإنه يف حد ذاته ليس وسيلة للدعوة) الشريط (  وهكذا

وسيلة  وهو) الكالم ( إمنا هو ناقل أو حافظ للمادة املسجلة فيه فالوسيلة هي إذاً املادة املسجلة . فيه
  .شرعية

  .أن الشريط يف حد ذاته وسيلة للدعوة بل مبا يوضع فيه من اخلري: وال يقول عاقل
فهو مبنزلة الرسل الذين يذهبون بكتب النيب صلى اهللا عليه وسلم ) الفاكس(وهكذا املصور 

  .وهكذا. إىل امللوك والرؤساء
  .73"ى حمرم حرمناهوإذا كان يشتمل عل 72أحبناه: فإذا كان الناقل للوسيلة مباحاً

  :وقال أيضا
وقد بينت أن القول بتوقيفية وسائل الدعوة ال يتعارض مع استخدام األجهزة احلديثة وحنوها "

 إذا مل تكن حمظورة شرعاً، كما بينت أن الوسائل الشرعية كافية يف نشر الدعوة على أمت صورة
  .74"وأكملها يف كل زمان ومكان

وهي اليت منا ـ لفظيا، ألن كال الطرفني يرى جواز  فصار اخلالف يف هذه اجلزئية ـ
  .استعمال الوسائل احلديثة يف الدعوة، بشرط أال تكون حمرمة شرعا يف ذاا

                                 
 .ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وليس للعباد  هللا تعاىلميحرة والتحاباإل 72
  .44ص ، عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي، احلجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، مرجع سابق 73
 .الصفحة نفسها، املرجع السابق 74
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هلم  ،األصل يف وسائل الدعوة التوقيف :الذين يقولون أن، والدليل على أن اخلالف لفظي
  .مواقع على االنترنت

وسائل للدعوة خطأ ظاهر، فما املانع أن نسمي األدوات إال أن عدم اعتبارهم الوسائل احلديثة 
الناقلة للدعوة وسائل دعوية، أليس إرسال الرسل من الوسائل اليت استعملها النيب صلى اهللا عليه 
وسلم يف تبليغ الدعوة إىل امللوك واألمراء، وهم نقلة لرسائله صلى اهللا عليه وسلم، والوسائل اليت 

أقالم وحرب، وما كتبت عليه من جلد وحنوه، ومن كتبها من الصحابة  كتبت ا هذه الرسائل من
الكرام، وما استعمل من خيل يف الوصول إىل امللوك والزعماء املدعوين، كل ذلك من وسائل 
الدعوة اليت استفاد منها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تبليغ دعوته، وهي كلها وسائل لنقل وإيصال 

  .عليه وسلم إىل الناس رسالة النيب صلى اهللا
وقد يكون الناقل بشرا أو حيوانا أو آلة، وال فرق من جهة التسمية، إذ الكل وسائل لتبليغ 

  .اخلطاب الدعوي
وإذا مل تكن هذه وسائل فما عسانا أن نسميها؟ هل هي غايات ومقاصد؟ وهذا ال يقول به 

  .دايتهم إىل دين اهللا تعاىلعاقل، فتعني أن تكون وسائل لغاية واضحة، وهي دعوة الناس وه
 كل ألن، دعويةال مينع من كونه وسيلة وكون الشريط قد يستعمل يف اخلري أو الشر، 

األمر ، ووغريها واخلطبة والقصيدة والرسالة الكالم، كاخلري أو الشر تشتمل على دعويةالل ائوسال
  .يف الوسائل احلديثة  نفسه يوجد
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  :اإلنترنت يف الدعوة مشروعية استعمال: الرابع املبحث
أن القائلني بأن وسائل الدعوة توقيفية  سبق بيانُ

والقائلني بأا اجتهادية كليهما متفقان على جواز 
استعمال الوسائل احلديثة يف الدعوة، بشرط أال تكون 

  .حمرمة شرعا يف ذاا
واإلنترنت أداة ميكن أن تستخدم يف اخلري، فيؤجر 

تستخدم يف الشر، فيأمث حينئذ صاحبها، وميكن أن 
  .حينذاك مستخدمها

وال شك أن استعماهلا يف الدعوة إىل اهللا تعاىل من أفضل األعمال، بشرط أن يسلم مستعملها 
من مالبسة احلرام الذي يلوث أجزاء منها، وال شك أن احلذر من مالبسة احلرام مما يؤمر به املؤمن 

 :ور ا شرعا على كل حال، قال اهللا تعاىليف كل مكان ويف كل حني، وهو من التقوى املأم
Mµ   ´  ³  ²   ±   °   ̄ ®  ¬  «L ]6: التحرمي.[  

ووجود املواقع احملرمة على اإلنترنت، ليس مسوغا ملنع الدعوة من خالهلا، ألن ذلك يستلزم 
جتد إىل منع الدعوة يف كل مكان، إذ ال خيلو جمتمع من االحنرافات خلوا كامال، بل يف بعض البلدان 

جانب املساجد أماكن يعصى فيها اهللا تعاىل، كاملخامر وحنوها، وال يكون ذلك داعيا إىل اإلفتاء 
  .بتحرمي ارتياد املساجد لوجود أماكن املعاصي إىل جوارها

غاية ما جيب هو حتذير املسلمني من الولوج إىل هذه األماكن واملواقع، إال ملن يريد دعوة 
  .الداعية  الفتنة على نفسه أصحاا، بشرط أن يأمن

يف العامل  مشهورين وقد صدرت أحباث كثرية وفتاوى عديدة، من مراكز فتوى وعلماء
مشروعية استخدام اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، بل  كلها متضافرة ومتفقة علىاإلسالمي، 

كومات املسلمني ترى أن ذلك ضرورة ملحة يف هذا العصر، وحثت هذه الفتاوى وتلك األحباث ح
  .وعلماءهم، على االستفادة من هذه الوسيلة احلديثة يف إيصال اخلطاب اإلسالمي وإيضاح حقائقه

  :ومن هذه األحباث والفتاوى ما يلي
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ـ التعاون  سابقا جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالميفتوى  :األول
م، قرارا حتت 2004مارس  11 – 6املنعقدة بتاريخ  أصدر يف دورته حيث، ـ حاليا اإلسالمي

  : ومما ورد فيه ما يليمميزاته والتحديات اليت تواجهه، .. اخلطاب اإلسالمي: عنوان
بعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله، واستحضار ما جاء يف الذكر احلكيم من 

، وما حفلت به السنة  تعاىلوجوب سلوك سبيل احلكمة واملوعظة احلسنة يف الدعوة إىل اهللا
والسرية النبوية من نصوص قولية ومناذج عملية يف مراعاة أحوال املخاطبني، واختيار األسلوب 
املناسب الذي يقتضيه املقام، وكون اخلطاب اإلسالمي يتسم باالعتدال والتوازن، وبالنوع حبسب 

  .من يوجه إليه
  : ما يتعلق مبوضوع حبثي ما يليوصايا ومما جاء فيها فيبال القرار مث ختم 

  : ويوصي مبا يأيت
ضرورة االستفادة من مجيع وسائل االتصال والتقنيات احلديثة لتيسري إيصال اخلطاب ) ب (

  . اإلسالمي إىل الناس على اختالف مستويام
دعوة احلكومات اإلسالمية والقادرين، إىل بذل املال واجلهد يف إيصال اخلطاب ) ج (

، إليضاح حقائق وخباصة الفضائيات وشبكة اإلنترنتمن خالل وسائل اإلعالم، اإلسالمي 
اإلسالم، وإزالة الشبهات، وتفنيد التهم اليت تثار حوله، والعمل على تنقية هذه الوسائل من كل ما 

  . ينايف اإلسالم
والتجديد يف أسلوب اخلطاب مبا جيمع بني األصالة العمل على االجتهاد البناء ) د (

، أي مراعاة الثوابت واملتغريات يف رعاية املصاحل الطارئة واألعراف اليت ال تصادم أصول املعاصرةو
  .75الشريعة
  

  :حيث، بالكويت مجعية إحياء التراث اإلسالميجلنة اإلفتاء يف فتاوى  :الثاين

                                 
اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة  التعاوننظمة مل عالتابلس جممع الفقه اإلسالمي الدويل ) 1/15( 135قرار ح  75

  .م2004مارس  11 – 6هـ، املوافق 1425احملرم  19إىل  14من ) سلطنة عمان(مبسقط 



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 

71 

وقالت إن اإلنفاق يف ، القائمة على نشر الصفحات اإلسالمية أجازت دعم الشركات - أ
يف األرض وجعل كلمة اهللا تعاىل هلي العليا من أعظم الصدقات  إظهار دين اهللا تعاىل وإعزازهسبيل 

  .وأفضلها
 يشرع الدخول إىل شبكة اإلنترنت والدعوة إىل اهللا تعاىل ودينه من خالهلا،: اللجنة وقالت

يتوىل الرد  وأن يشارك فيها كل من يستطيع ذلك، مع مراعاة الضوابط الشرعية العامة للدعوة، وأن
أهل العلم املتخصصون،  على الشبهات اليت تطرح للنقاش من قبل غري املسلمني، أو الفرق الضالة،

خياطب الناس بقدر عقوهلم ومكانتهم، ألن  وأن يتم اإلعداد للدعوة عرب اإلنترنت إعدادا جيدا، وأن
  .76الدعوة موجهة ألصناف شىت من الناس

ما : ة الدعوة عرب اإلنترنت يف جواب هلا عن سؤال هذا نصهوأفتت اللجنة أيضا مبشروعي -ب
  حكم االستعانة بشبكة اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا؟
  :ومما ورد فيه ما يلي، وكان جواب اللجة مطوال يف ثالث صفحات

الدعوة ال ختتص باملساجد فقط وإن كانت هي أعظم منابر الدعوة إىل اهللا وأصلها لكن "
عارضة، وينتهز الفرص املواتية ولو كان عاىل يف االجتماعات املناسبة واليدعو إىل اهللا تالداعي إىل اهللا 

ذلك يف السوق كما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه وعظ أهل السوق وذكرهم حبقارة الدنيا 
كتب ، ويدعو إىل اهللا تعاىل عن طريق التأليف ونشر ال)واحلديث يف صحيح مسلم يف الزهد(وزواهلا 

والرسائل النافعة، وعن طريق وسائل اإلعالم املختلفة كاإلذاعة والتلفاز والصحف واالت ويف كل 
ونرى أنه يشرع الدخول فيها والدعوة إىل اهللا تعاىل ... مكان مناسب باحلكمة واملوعظة احلسنة 

ية العامة ودينه من خالهلا، وأن يشارك فيها كل من يستطيع ذلك، مع مراعاة الضوابط الشرع
  .77"للدعوة

  
ومن هذه الفتاوى ما ، بالشبكة اإلسالمية إسالم ويبلجنة الفتوى لفتاوى عديدة  :الثالث

  :يلي

                                 
 .وفيها فتاوى أخرى يف نفس املوضوع، 29، ص119العدد جملة الفرقان الكويتية،  76
  .نفس الصفحة، املرجع السابق 77
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ا يف هامتلعب التكنولوجيا احلديثة وثورة املعلومات دورا : ورد إىل اللجة السؤال التايل - أ
 القائمون على تدريس التربية كيف يستطيع). الدعوة اإلسالمية ( اإلسالمية  برامج ومناهج التربية

   اإلسالمية االستفادة من هذه الثورة التكنولوجية؟
  :فكان من ضمن جواا ما يلي

مباحة للدعوة إىل اهللا تعاىل، فإن وسائل  ال بد من االستفادة اجلادة مما حولنا من وسائل"
اد، ولتتمكن من التقين لتواكب متطلبات األفر اخلطاب الدعوي ينبغي أن تتطور بتطور العلم

واام ) املدعوين(واحدة يؤدي إىل تأخري استجابة  الوصول إىل قلوم، إذ اجلمود على طريقة
هذه الوسائل اإلذاعة والتلفاز واالت واجلرائد واالنترنيت،  اإلسالم بالقصور واجلمود، ومن أهم

ناس، من برامج تربوية، توصل ما يف نفس املسلم الداعية إىل نفوس ال وكل وسيلة من شأا أن
 بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي إِلَى سبِيلِ ربك ادع: قال تعاىل ومناهج إصالحية،

نسنِ ا قُلْ :وقال تعاىل. }125: النحل} أَحما وأَن ةريصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذنِيهعبت 
نيرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسمث أحالت الفتوى على فتاوى عديدة يف ". }108 :يوسف{ و

  .78نفس املوضوع
 ال ريب أن وسائل الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف": ومما ورد يف إحدى فتاواها ما يلي -ب

ومن هذه  إباحة استخدامها ما مل ختالف الشرع، والنهي عن املنكر تتنوع، واألصل يف هذه الوسائل
أا من الوسائل  مبختلف مسمياا كجهاز احلاسوب مثالً، فال شك اإللكترونيةالوسائل األجهزة 

خري " اإلنترنت"على الشبكة الدولية  ة يف القيام بالدعوة إىل اهللا تعاىل، ووجود املواقع اإلسالميةاماهل
  .79"اإلسالمية الشبكة ؛ملوقعشاهد على ذلك، ومنها هذا ا

ومن ذلك ما ورد يف هذه ، وكذلك ورد التأكيد على هذا املعىن يف فتاوى أخرى -ج
  :الفتوى
املطبوعات، واملسموعات،  :وسائل الدعوة غري منحصرة، ومنها بل ومن أمهها اليوم"

الغ يف إيصال تضطلع به من دور ب وذلك ملا. واملرئيات، ووسائل االتصال احلديث بشىت أنواعها
أكثر نفاذا وفاعلية يف تشكيل فكر ووجدان  قضايا الفكر واحلياة واملعرفة إىل الناس بلغة وأدوات

                                 
  .هـ1425رمضان  21 : بتاريخ، 55404: رقم الفتوى، إسالم ويب من قسم الفتاوى مبوقع 78
 .هـ1424ذو احلجة  02 : بتاريخ، 43622: رقم الفتوى، املوقع السابق 79
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تأثرياً بالغاً، من الطفل إىل الكهل، وبرز هذا التأثري يف  اتمع، ولقد أثرت هذه الوسائل يف اإلنسان
  .ورة الوسائل اإلعالمية املعاصرةوالسلوكيات اليت أخذت حتكم الناس بعد ث النظم االجتماعية،

والترفيه  الوسائل أصبحت وسيلة املعرفة والثقافة والعلم والتربية والتعليم، وملتقى املرح فهذه
التوجيه والتأثري على حياة  واملتعة، ومصدر اخلرب واملعلومة، فكل هذا يدل على أمهية هذه الوسائل يف

  .80"اإلنسان إجياباً وسلباً
ويكفي ، يف هذا املعىن ال تكاد حتصى مبوقع إسالم ويبدرة من جلنة الفتوى والفتاوى الصا

كما ورد ، على اإلنترنت موقع إسالم ويب نفسهدليال على موقف اللجنة من هذه املسألة؛ وجود 
على الشبكة الدولية  ووجود املواقع اإلسالمية: يف فتواها السابقة معىن هذا الكالم؛ وهو قوهلم

  .اإلسالمية الشبكة ؛ شاهد على ذلك، ومنها هذا املوقعخري" اإلنترنت"
  

   :رمحه اهللا عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربينلشيخ فتوى ا: الرابع
  :هذا السؤال له جهو حيث

شبكة اإلنترنت وسيلة من الوسائل؛ فهل من املمكن استثمارها من أجل الدعوة، وملاذا نرى 
ال؟قصوراً من طلبة العلم يف دخول هذا ا  

  :كان من ضمن إجابته ما يليو
ال شك أن كل وسيلة ميكن استعماهلا للدعوة إىل اهللا فإنه يلزم املسلمني سلوكها؛ ففي الزمن "

القدمي كانت وسائل الدعوة مقتصرة على اخلطابة واملكاتبة واملناظرة واملقابلة بني الداعي واملدعوين 
~    M |  {   z  y  x   w  v}: واحللقات العلمية؛ امتثاالً لقوله تعاىل

¢  ¡  �£L ]حـل، من اآليةوحنو ذلك من الوسائل]125: الن ،.  
وأما يف هذه األزمنة فنرى سلوك كل وسيلة ميكن استغالهلا يف الدعوة إىل اإلسالم؛ كاإلذاعة 

ذلك  ومناملسموعة واملرئية والنشرات العلمية واملقاالت اإلسالمية يف الصحف واالت السليمة؛ 
اليت ظهرت يف هذه األزمنة وانتشرت يف العامل كله، فنرى على محلة العلم والدعاة  وسيلة اإلنترنت

إىل اهللا استغالل هذه الوسيلة يف نشر املقاالت والكلمات املفيدة والنصائح الصحيحة ليستفيد من 

                                 
  .هـ1421ذو احلجة  03 : بتاريخ، 7113: رقم الفتوى، املوقع السابق 80
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ن وجوده وظهوره يف ذلك من يريد اخلري ويقصد حتصيل العلم والعمل به؛ فإن هذا اإلنترنت قد متك
البالد مجيعها، فال يترك يستغله النصارى واليهود واملشركون واملبتدعة والعصاة والفسقة؛ فينشرون 
فيه أفكارهم وشبهام ودعايام وضالالم فينخدع ا من يتلقاها وحيسن الظن مبن قاهلا؛ معتقداً 

واملقاالت يف الكفر والبدع واملعاصي نصحه وسالمة وجهته، فيقع الذين يتلقون هذه النشرات 
والفنت ما ظهر منها وما بطن، أما إذا استغله أهل العلم الصحيح وأهل التوحيد واإلخالص فإم 
يضيقون اال على دعاة الفساد وينتفع مبقاالم من يريد احلق ويقصد االنتفاع بالعمل الصاحل 

  .81"والعلم النافع
  

  : العودة عن تقصري األمة املسلمة حيال اإلعالم احلديث بقولهويعرب الشيخ سلمان  :اخلامس
العصر عصر  إن أمة حممد اليت سبقت إىل اإلعالم برسالتها ودينها هي املعنية أن تكون يف هذا"

اإلعالمية الضخمة وبراجمها  العوملة عصر القرية الكونية الواحدة السابقة إىل تسخري وتطوير اآللة
  ...املستنسخ أو املنقول اها، وتقدمي العطاء املتميز وليسوشحنها برسالتها وهد

ضخمة، وسبق يف جمال  حنن اليوم يف عصر انفجار معلومايت هائل، وكيانات إعالمية تواصلية
من أمم األرض من ال خالق هلم،  االتصاالت فاق حدود التمين وجاز مجوح اخليال، وقد سبق إليها

حتتاج إىل أكثر من نظرة عابرة يتضح منها  ووسائل االتصال فال وأما حال األمة مع برامج اإلعالم
  ".أن القصور فيها قد وصل إىل حد الفجيعة

ويرى أن كل جهد يبذل يف الدعوة من خالل اإلنترنت يعترب بالغ األمهية، وأنه جيب أن 
  : يتصف الدعاة عرب اإلنترنت جبرأة املبادرة وفعالية املنافسة، فيقول

واستغالل  جهد يتالىف التفريط ويسعى إىل استيفاء القصور، وتدارك الفوات ولذا أصبح كل"
  .االنتظار أمراً بالغ األمهية ال حيتمل التهاون وال التأخري وال -الوسائل املتقدمة 

علينا حني من الدهر مل يكن حديثنا عن اإلعالم بعامة غري اإلدانة له، والتحذير منه،  لقد أتى
  .فع ذاكفما أجدى هذا وال د

                                 
فيفري   23هـ 1430صفر  28: النشر تاريخ /http://ar.islamway.net/fatawa :من موقع طريق اإلسالم 81
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جملة هنا، أو شريط : حمدوديتها وقلتها ولقد دفع بعض املدافعة جهود إجيابية مباركة على
الكلمة اهلادية إىل آفاق واسعة وميادين رحبة، مث ظهر  هنالك، انتقلت من خالهلا )فلم(هناك، أو 

 عني علينا هو االقتحامإنّ الذي يت. أُ كلَها، وكان يف هذا عربة بالغة - اهللا حبمد-بعد أثرها، وآتت 
الذي نسعى إليه،  واملشاركة، واستفراغ الوسع يف املدافعة، فلنا حنن قضيتنا اليت نؤمن ا، وهدفنا

قبل فواا، فإن قطار األحداث  وما مل تكن لدينا جرأة املبادرة، وفعالية املنافسة، واهتبال الفرص
يف عرض الطريق، فال بد من حسم التردد،  دمنطلق بسرعة فائقة، ولن يتأخر انتظاراً لواقف مترد

  82."املتميزة والبد من املشاركة اجلادة
  

عرب  يرى أن الدعوة، بل إن نور الدين اخلادمي وزير الشؤون الدينية التونسي سابقا :السادس
فقد قال وذلك قبل أن ، خاصة يف حق الدول املسلمة، تصل إىل درجة الوجوب واإللزام اإلنترنت
  : يرايصبح وز

وعن طريق الربيد اإللكتروين بوجه خاص تعد ، الدعوة عن طريق شبكة اإلنترنت بوجه عام"
وذلك ملا هلذه الوسيلة من ، وأفضل األساليب املؤثرة يف العصر احلايل، من أحدث الوسائل املهمة
هم للتعامل وقابليت، ومن قبول الناس هلا، ومن يسر يف التكاليف والنفقات، سرعة وفورية يف االتصال

  .ا
وعليه فإن االعتماد على هذه الوسيلة الدعوية يعد مطلبا شرعيا يرقى إىل درجة الوجوب 

وحبسب ، كل حبسب موقعه ودوره وعلمه وثقافته، أو إىل درجة االستحباب والندب، واإللزام
جلهة؛ الفرد أو تكون هذه ا، كأن تكون هذه اجلهة؛ الدولة واألمة واملؤسسة والفئة، اجلهة الداعية
  .الذي يتطلع للقيام بواجب الدعوة إىل اهللا حبسب إمكاناته وظروفه وأحواله، املسلم نفسه

واليت منها ، كما يتحدد هذا احلكم يف ضوء املبادئ واألدلة اإلسالمية املقررة يف هذا الصدد
تصرف  :قاعدةو، ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب :قاعدةو، الوسائل هلا حكم املقاصد: قاعدة

  .83"اإلمام على الرعية منوط باملصلحة
  

                                 
  .مرجع سابقسلمان العودة، مقالة مبناسبة افتتاح موقعه اإلسالم اليوم،  82
 .35ص ، م2004الطبعة األوىل  ،طبعة دار وحي القلم بريوت، الربيد اإللكتروين وحكمه الشرعي، نور الدين اخلادمي. د 83
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لمواقع اإلسالمية على اإلنترنت، لدعمها يف لعدة جهات جبواز صرف الزكاة  أفتت :بعالسا
  .واجب الدعوة إىل اإلسالم أداء

 هـ1430شوال  9بتاريخ  ،ما نشره موقع اإلسالم اليوم: ومن تلك الفتاوى
  .فقه الزكاة: يف قسم الفتاوى، تصنيف سفعبد احلي يوللشيخ ، م2009/ 9/ 28

  هل جيوز دفع الزكاة لبعض املواقع الدعوية على شبكة اإلنترنت؟ :جوابا على السؤال التايل
أمر اهللا عز وجل بصرف الزكاة لألصناف الثمانية اليت ذكرها يف آية سورة " :فأجاب مبا يلي

عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني {: التوبة
يف قول مجهور املفسرين يعين اجلهاد يف سبيل } يف سبيل اهللا{: ، ومصرف}سبيل اهللا وابن السبيل

اهللا وما يعني عليه، وملا كانت الغاية من اجلهاد هي تبليغ الدعوة ونشر الدين يف اآلفاق، وملا كانت 
إلنترنت واليت تدعو إىل اهللا على بصرية قائمة جبهد كبري يف سبيل حتقيق املواقع الدعوية على شبكة ا

تلك الغاية، فإن دفع الزكاة إليها قربة وطاعة، وا تربأ ذمة املكلف إن شاء اهللا، واهللا تعاىل 
  .84"أعلم

  
بل على ضرورة ، كلها تؤكد على مشروعية الدعوة عرب اإلنترنت جمموعة من الفتاوىفهذه 

للدعوة اإلسالمية عرب هذه الوسيلة  -حكام وعلماء وأثرياء–عم أهل الشأن من املسلمني اهتمام ود
 .وخطورة إمهاهلا، ةاماحلديثة واهل
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  منافع اإلنترنتمنافع اإلنترنت: : الفصل الثانيالفصل الثاني
  على الدعوةعلى الدعوة  ھاھاوأضراروأضرار

  ::وفیھوفیھ        
  العامة والدعویةالعامة والدعویة  منافع اإلنترنتمنافع اإلنترنت: : المبحث األولالمبحث األول
  العامة والدعویةالعامة والدعویة  أضرار اإلنترنتأضرار اإلنترنت: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
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أمهها الشبكة  من نعم اهللا يف هذا العصر سهولة االتصال وقفز احلدود عرب وسائل عديدة، من
املتعددة من تصفح ملاليني املواقع الغنية  واليت بدأت جتذب أنظار العامل بتطبيقاا" اإلنترنت"العاملية 

حلية واملباشرة عرب الصوت والصورة والكتابة، إىل احملادثات ا بأنواع املعلومات العلمية والتجارية، إىل
 واموعات اإلخبارية، إىل البث املباشر والالحمدود لإلذاعات والقنوات الفضائية الربيد اإللكتروين

، إال أن للشبكة وجها آخر أيضا، وميثل اجلانب األسود منها، وهو مليء بالسلبيات 85عرب الشبكة
كثرية جدا كإجيابياا، وهذا ليس غريبا، ألن اإلنترنت يشارك يف  واحملاذير، وسلبيات اإلنترنت

إنتاجها كل أشكال اجلنس البشري، مبا فيهم من صاحلني وطاحلني، وأبرياء وجمرمني، ومصلحني 
ومفسدين، ودعاة إىل اخلري والفضيلة، ودعاة إىل كل أنواع الشرور والرذائل، واليت قد ال ختطر على 

  .األذهان
اإلنترنت توسعت توسعا كبريا، واقتحمت كل ااالت، حبيث مشلت كل األنشطة وذلك ألن 

البشرية الدينية والدنيوية، وبكل ما حتمله من صنوف اخلري والشر، وهلذا فإن حصر كل إجيابيات 
اإلنترنت وسلبياا من املتعسر، بل من املتعذر، ألن ذلك يقتضي تتبع كل جماالت احلياة، وذكر ما 

  .إلنترنت عليها من مصاحل أو مفاسدأدخلت ا
  .إال أنين سأحاول يف املبحثني التاليني، ذكر أبرز اإلجيابيات والسلبيات إن شاء اهللا

  
  .اإلنترنتمنافع : املبحث األول
   :العامة منافع اإلنترنت: املطلب األول

ومن ، سالموهذه املنافع كلها ميكن أن تفيد يف الدعوة إىل اإلاإلنترنت كثرية جدا،  منافع
  :86أمهها ما يلي

وسـاحات   املشاركة يف املنتـديات ك: التعارف، والتواصل، والقرب املعنوي بني الناس .1
 .من كل بقاع العامل ومواقع التواصل االجتماعي احلوار

ومواقـع   ،مبا يف ذلك وجودهم يف بلدان بعيدة عن بعضها: توطيد األواصر بني األقارب .2
 .قق ذلكأفضل ما حي التواصل االجتماعي

                                 
 .سلمان العودة، مقالة مبناسبة افتتاح موقعه اإلسالم اليوم، مرجع سابق 85
 .وقد ذكرت ما استفدته من املراجع يف موضعه، أكثر هذه املنافع استفدا من خالل التعامل املباشر مع شبكة اإلنترنت 86
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 .ونشرها ليستفيد الناس منها، معلومات الائية يف جماالت ال حصر هلا توفر .3
املعلومات يف أي بلد من العامل، بل يف غرف البيوت فال حاجة  هذه سهولة الوصول إىل .4

والكثري  ،ومن ذلك سهولة التعرف على اإلسالم إىل البحث املضين يف املكتبات الضخمة أو غريها،
 .أن يشعر بذلك أقرب الناس إليهم أسلموا دون

 .نفتاح العامل ثقافيا على بعضه البعضا .5
 .إظهار اإلبداع واملبدعني .6
 .العصر تطورات مواكبة .7
مساحة  نشغاهلن باإلنترنت اليت أوجدت هلنبسبب ا: املساعدة على قرار النساء يف البيوت .8
 .اصة نجد مواقع هلن ومنتديات خظهار مواهبهن وانشغاالن، وتوواسعة إل
 .االستماع للدروس واحملاضرات يف البيوت .9

 .والباحثني فائدة كبرية للمختصني وهي :االطالع على املكتبات العاملية .10
 .سهولة االتصال وختطي احلدود .11
 .يف شىت ااالتتصفح ماليني املواقع الغنية باملعلومات  .12
 .احملادثات احلية واملباشرة عرب الصوت والصورة والكتابة .13
 .وما يقدمه من خدمات د اإللكتروينالربي .14
 .اموعات اإلخبارية .15
 .البث املباشر الالحمدود لإلذاعات والقنوات الفضائية .16
 .إقبال الناس املتزايد على هذا االكتشاف املذهل .17
إرساهلا عرب الربيد اإللكتروين ـ طباعتـها ـ    : غريهاسهولة نشر الكتب واحملاضرات و .18

 .ختزينها
الربيـد  واملنتـديات  ومواقع البحث : والبحثواالستفتاء لسؤال تسهيل وتوسيع جمال ا .19
كلها ميكن البحث عن املعلومات يف أرشـيفها أو توجيـه   ، وأرشيف املواقع وغري ذلك اإللكتروين
 .وميكن أن يتحصل على إجابة من أصحاا أو من األعضاء املسجلني فيها، األسئلة هلا
 .نية أو بسعر رمزيالكثري من اخلدمات جما: قلة تكلفتها .20
 .البحث أوالدخول يف احلوار  أوإنشاء الصفحات ب: سهولة استخدامها .21
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كمـا   ،منـه  وطلب املساعدة هبغري املباشر االتصالمستخدمها من  نمتكّفهي : تهانومر .22
 .الناس دون االحتكاك املباشر م من التعامل مع همتكن

 .خيتار ما يناسبه وما مييل إليهفكل إنسان  تنوع أساليب عرضها مما جيعلها مشوقة، -
ـ   يف حىت املواد اليت يضعها الشخص فيهااستفادة الناس من  .23  وأسـفره   وه أوقـت نوم

  .كل ساعات الليل والنهاريف و، انشغاله
 .كارفكذلك لنشر األع وئلبضاالترويج املتنوعة واجلذابة  طرقال .24
 .أقوى وسيلة إعالمية عاملية من حيث التأثرياإلنترنت  .25
 .بقدرا على الوصول إىل كل األماكن د على حتقيق عاملية اإلسالمتساع .26
 .التزايد املتسارع ملستخدمي اإلنترنت وبالذات بني الشرائح احليوية يف اتمعات .27
 .فتح آفاق جديدة كانت مغلقة للعمل اإلسالمي .28
اشتماهلا على كل الوسائل اليت سبقتها كالصحف واإلذاعات والفضـائيات والكتـب    .29

وهو ما ميكن أن يكون من خصائصها أي االندماج بني كـل الوسـائل   ... اضرات والندواتواحمل
 .القدمية واحلديثة يف وسيلة واحدة

 .اجلمع بني التربية والتعليم والتثقيف والترفيه .30
عـن طريـق الشـات    : التفاعل بني املرسل واملستقبل على خالف الراديو والتلفزيون .31

 ...واالستطالعات واملنتديات
الربيد اإللكتروين من أسرع وأرخص وسائل االتصال، مع إمكانية نقل : رعة االتصالس .32

 .امللفات عن طريقه وبسرعة فائقة ألي مكان يف العامل
 .سهولة نقل وختزين املعلومات .33
والبحث هو ثـاين أكـرب النشـاطات يف    : ات ضخمة يف البحث عن أي معلومةإمكان .34

 .اإلنترنت بعد الربيد اإللكتروين
 .أو البالتولك السكايب ة احملادثة بني اثنني فقط مثلخدم .35
 .الدردشة اجلماعية .36
 .الصحف واالت والكتب اإللكترونيةإمكانية مطالعة  .37
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عدد كبري جداً من األلعاب، وميكن اللعب مع شخص آخر عن  اإلنترنتتوفر  :األلعاب .38
 .بعد

 .Tele Netعن بعد  االتصال .39
 .خدمات األرشيف .40
 .نيةالتجارة اإللكترو .41

 من تقارب األسواق يف آخر الزمان، فعن لعل اإلنترنت هي أدق وصف ملا أخرب به النيب و
ال تقوم الساعة حىت تظهر الفنت ويكثر الكذب : "قال رسول اهللا: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

 .87"القتل: وما اهلرج؟ قال: قيل. وتتقارب األسواق ويتقارب الزمان ويكثر اهلرج
: تقارب الزمان املذكور يف احلديث يف تعليقه على عبد العزيز بن باز رمحه اهللا قال الشيخ

واألقاليم وقصر املسافة بينها بسبب اختراع  يفسر مبا وقع يف هذا العصر من تقارب ما بني املدن"
  .88"واهللا أعلم الطائرات والسيارة واإلذاعة وما إىل ذلك

ابقا متاما ملا أخرب به احلديث الشريف مـن تقـارب   ولو نظرنا إىل واقع اإلنترنت لوجدناه مط
بعض املواقع حتوي مئات اآلالف مـن السـلع،    األسواق وتقارب الزمان، خصوصاً إذا علمنا أن

  .ذلك املوقع واالتصال عليه تستطيع االطالع عليها مجيعاً وشراء ما ترغب منها، مبجرد كتابة عنوان
 .خدمة اإلنترنت للصحافة .42
 .اجلامعات املفتوحة: دالتعليم عن بع .43
برامج : مليئة باانية منها مثل رنتنتاإلو: احلصول على الربامج املفيدة مع شرحها .44

 .89وغريها وب والتصميم والربامج الدينيةاإلنترنت واحلاس

                                 
يف حممد ناصر الدين األلباين، وصححه  ،10724: ح) 422 / 16(، مصدر سابق، املسنديف ، بن حنبل أمحد رواه اإلمام 87

الطبعة األوىل ، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، طبعة مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الرياض
 .2772: ح) 271/ 6(م، 1996 -هـ 1416اخلاصة مبكتبة املعارف 

  .هـ1423- 7-9بتاريخ ، دار القاسم: خدم اإلنترنت إعدادمست نصائح عاجلة جداً إىل: مقال بعنوانمن  88

طبعة ، اإلنترنت يف خدمة اإلسالم، حممد فهمي العلي: ، مأخوذ من"مشاهدة القنوات"إىل  "احلصول على الربامج املفيدة"من  89
صار يف بتصرف واخت، 100ص ، م2008الطبعة األوىل ، كلية علوم احلاسب جبامعة امللك سعود بالرياض السعودية

 .مواضع عديدة
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الكثري من واليت هلا دورات وشهادات علمية،  اجلامعات واملعاهد: التعلم عن بعد .45
 .مثال يوفر هذه اخلدمة موقع قناة اد العلميةو، باجلامعات املفتوحةمبا يسمى اجلامعات تتيح ذلك، 

 .مثل موقع املنشاوي للدراسات والبحوث: اإلطالع على آخر األحباث العلمية العاملية .46
 .واحلصول على الوظائف تقدمي طلبات التوظيف .47
 .مثل سكايبعن طريق برامج االتصال اهلاتفي جماناً أو مقابل مبلغ رمزي،  .48
 .العلمية العربية واألجنبية اءة اجلرائد والكتب واالتقر .49
 .يترجم النصوص واملواقع الذي قوقلمثل : الترمجة الفورية للنصوص واملواقع .50
يف   Liveopplet موقع كامريات حول العامل، أو كتابة: رؤية أي جزء من العامل .51

 .قوقل واختيار إحدى الكامريات
يغطي أكثر ) Tv.com( عن طريق البث املباشرمشاهدة القنوات ومساع اإلذاعات  .52

إذاعة يف خمتلف أحناء العامل، لكنه يعرض اجليد والسيئ، صور الشبكة  1400قناة و 400من 
 .البث املباشر: اإلسالمية
 .حجز وقطع تذاكر السفر بكل أنواعها الربية والبحرية واجلوية .53
ل العامل، فيمكن مراقبة أين هناك مواقع متكن متصفحها من مراقبة حركة الطريان حو .54

وصلت الطائرة يف أي حلظة، وعلى أي ارتفاع هي، وإىل أي شركة طريان تنتمي، ومن الذي 
 .يقودها، وغريها من املعلومات

 .استخراج وتسليم الوثائق اإلدارية واحلكومية وحنوها، فيما مسي باحلكومات اإللكترونية .55
  

يد الدعاة إىل اإلسالم من كل املنافع العامة اليت توفرها ميكن أن يستفهذا وجيدر التنبيه إىل أنه 
كل اخلدمات اليت تقدمها شبكة و، وذلك لتطوير أنفسهم وخلدمة دعوماإلنترنت للناس عموما، 

بطريقة مباشرة أو غري ، وفيها منفعة للبشرية ميكن تسخريها لفائدة الدعوة اإلسالمية اإلنترنت
  .ايل مناذج هلا وكيفية لالستفادة منها يف الدعوةوسأذكر يف املطلب الت، مباشرة
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  :والدعاة لدعوةلمنافع اإلنترنت : املطلب الثاين
  :ـ تسهيل الوصول إىل املعلوماتأوال 

حتتوي اإلنترنت على كم هائل من املعلومات، ألا تتكون من عشرات املاليني من املواقـع،  
  .وكل موقع منها حيوي معلومات عديدة

ىل ما نريد من هذه املعلومات، ما علينا سوى كتابة عناوين مواقعهـا، أو كتابـة   وللوصول إ
مجلة أو كلمة منها يف حمركات البحث، فنتمكن حينئذ من الوصول إليها بيسـر وسـهولة، ودون   

  .تكاليف تذكر، وال جهد يبذل، ويف سرعة مذهلة
ناظريك، واملسألة اليت تود وبلمسات أزرار يكون الكتاب الذي ترغب يف قراءته مفتوحا أمام 

فهمها مشروحة أمامك، واملقرئ الذي اشتقت إىل مساع صوته يشنف مسعك، والشريط الوثـائقي  
نا يف جهازك، واجلريدة يف حلظات خمز ؛الذي شاهدته يف قناة وأعجبك وحتسرت على عدم تسجيله

  .اليت تريدها على شاشتك، بل تصل إىل جهازك قبل أن تباع يف األسواق
وهذه املعلومات كلها ميكنك أن ختزا، وحتتفظ ا على ذاكرة جهازك، وترجع إليها مـىت  

  .شئت، وتنسخ وتطبع منها ما تريد
لكن معرفة طرق البحث عن املعلومة اليت نريد، أمر بالغ األمهية، حىت ال يتيه الباحث يف وسط 

بحث السادس امل وسوف نفصل ذلك يفالكم الكبري جدا من املعلومات اليت حتتوي عليها اإلنترنت، 
  .90إن شاء اهللا، البحث ركاتحم: بعنوان من الباب األول

  
  :ناس وإيصال الدعوة إليهم من املسلمني وغري املسلمنيـ تسهيل الوصول إىل الثانيا 

ال شك أن اإلقبال على اإلنترنت يف تزايد مستمر ومتسارع يف مجيع أحناء العامل، ومن مجيـع  
  .معات، وقد سبق ذكر بعض اإلحصاءات حول التزايد الكبري يف اإلقبال على الشبكةشرائح ات

وهلذا فإن اإلنترنت توفر للداعية إمكانات كبرية جدا لتوسيع مجهوره، وتعطيه فرصا جديـدة  
للوصول إىل فئات متنوعة حول العامل، ومتكنه من تبليغ رسالته إىل أكرب عدد ممكن من املدعوين إن 

  .خدامهاأحسن است

                                 
  .من البحث 288 صانظر  90
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بدال من أن يلقي الداعية حماضرته على بضع أفراد أو حىت عشرات أو مئات، يف مسـجد أو  ف
ناد أو مدرج أو حنو ذلك، بالطريقة التقليدية، فإن اإلنترنت متكنه من إلقاء هذه احملاضرة يف نفـس  

رات اآلالف األماكن السالفة وبنفس احلضور، أو حىت يف بيته، ويضيف إىل مستمعيه السابقني عش
  .أو حىت أضعاف ذلك، ومن شىت أحناء العامل

وبدال من أن يكتب مقالة يف جريدة أو جملة، فيطلع عليها عدد معني من القراء، فإن اإلنترنت 
متكنه من مضاعفة هذا العدد، وتفتح له أيضا جماالت أخرى الختيار الفئة الـيت يريـد أن تكـون    

  .ن طريق عناوين بريدهم اإللكتروينمستهدفة من مقالته، فريسلها إليهم ع
  ومما يزيد من أمهية هذه اإلجيابية اإلقبال املتزايد على الشبكة من طرف 

بعض الدعاة عن طريق اإلنترنت، متكن من الوصول إىل أكرب جمرمي  أن  ةواقعي ن التجاربوم
  .91 إسالمهإىل ت هذه احلواراتأد وقدالفلبني داخل سجنه، والتحاور معه عن طريق الدردشة، 

ومن األدلة أيضا على قدرة اإلنترنت على الوصول إىل املدعوين بفاعلية أكرب من الوسائل اليت 
وهذه ، سبقتها؛ األعداد الكبرية املعلن عنها لعدد املسلمني اجلدد الذين يسلمون عن طريق اإلنترنت

  :بعض األمثلة على ذلك
 paltalkعلى برنامج احملادثة البالتولك  ،م2002  أفريل  24  يوم أمريكية إسالم عائلة - 1

والعائلة مكونة من الوالدين وولدين ، 92وقد قمت بتنزيلها على جهازي حينها، احلق إظهارغرفة يف 
ويف التسجيل كلمة ملن أسلمت األسرة على ، وقد أعلنوا إسالمهم كلهم الواحد تلو اآلخر، اثنني

  .يديه عقب تلفظ األسرة بالشهادتني
الذي أسلمت هذه العائلة على يديه يف كلمته أن أكثر من مائة شخص قد أسـلم  وذكر  -2

  .على برنامج البالتولك

                                 
  .اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا، مرجع سابق: ذكر ذلك إبراهيم الفارس يف حماضرة صوتية بعنوان 91
  : ربط املقطع هو 92

http://mypage.ayna.com/islam2all/USA_family_Shahadah.rm 



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 

85 

ن الداعية املصري وسام أسلم على يديه أكثر أ م2004سنة  بداية ذكرت جملة األسرة يف -3
مناظرة النصارى يف غرفة احلـوار اإلسـالمي    من خالل شخص من خمتلف أحناء العامل 500من 
  .93على برنامج احملادثة البالتولك يحياملس

  :يف عدة أماكن، وهذه مقاطع فيديو من موقع اليوتيوب إلسالم عدة أشخاص
  :م2012مارس  9هذا يوم اجلمعة  -4

  
  :م2012أفريل  27اجلمعة أيضا  يوم، وهذا مقطع آخر بعده بأسبوعني -

  
  :م2014 ي ام  08 وهذا مقطع ثالث قمت بتنزيله يوم  -

  
  .شاهد هذا املقطع األخري أكثر من مليون ومائة ومخسة وعشرون ألف مشاهد وقد
:  ورابطه هو: ومن املواقع اليت هلا نشاط كبري يف دعوة غري املسلمني موقع الدين اإلسالمي -5

www.islamreligion.com ،اللغة الفرنسية وهذه صـفحته   وهذه صفحته الرئيسة لقسم
  :م2014 أفريل   24 يوم  اللغة الفرنسية الرئيسة لقسم

                                 
  .م2004املوافق لشهر جانفي ، هـ1424شهر ذي القعدة لعام صادر يف لاجملة األسرة يف عددها  93



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 

86 

  
اإلجنليزية والفرنسية واألملانية واإلسـبانية والربتغاليـة   : هي، عاملية ينشر بثمان لغاتواملوقع 

  :  ويف اخللفية الصفحة الرئيسة باللغة اإلجنليزية، وهذه كيفية اختيار اللغة، والروسية والصينية واليابانية

  
وقد وصل ، ل عن طريقه أعداد معتربة يف اإلسالم يومياهذا املوقع من بني املواقع اليت تدخ

عدد الداخلني يف اإلسالم عن طريقه بالتعاون مع جهات إسالمية ناشطة يف الدعوة مثل املكتب 
، مسلما يوميا 13م إىل 2014وصل عددهم يف أواخر شهر أفريل سنة ، التعاوين للدعوة بالرياض
وين للدعوة يعلن على صفحته الرئيسة دائما املعدل اليومي واملكتب  التعا، واملعدل يزيد باستمرار

 8فمن ، وقد الحظت بعد متابعته التزايد املستمر يف العدد، للمسلمني اجلدد عن طريق هذا املوقع
  :م2014سنة  13إىل ، م2011سنة  10إىل ، م2010مسلمني جدد سنة 

  
  .سنويا 4.745ومعىن ذلك أنه يسلم عن طريقه 
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وقع املكتب التعاوين للدعوة حبي الروضة بالرياض املتعاون مع موقـع الـدين   وكذلك م -6
  .اإلسالمي له نشاط قوي يف دعوة غري املسلمني

 شـعبان وقد أسلم عرب املوقع يف شهر واحد فقط؛ وهو شهر 
، مسلما 270: م ما عدده2011هـ املوافق لشهر جويلية 1432
  .يةداع 12على يد ، دولة 47من ، يوميا 9مبعدل 

املسلمون اجلدد ست لغات هي اآلتية مع عدد  هؤالء ويتكلم
  :من أسلم من الناطقني ا

 – ، 15 : الفرنسـية  – ،مسـلما   23 : اإلسـبانية  – ،مسلميـن  210 : اإلجنليزية -
  .5 :الروسية –،  6 :األملانية – 11 : الربتغالية

يظهـر أن تسـعة مـن    و، جنسية 45منهم موزعني على  261وقد ذكر املوقع جنسيات 
  :وهم كالتايل من األكثر إىل األقل، جنسيتني قد سقطوا سهوا من الكاتب

، 6، استراليا 10، الربازيل 12، فرنسا 22، الفلبني 23، بريطانيا 49، اهلند 72  أمريكا
، روسيا 3، األرجنتني 3، بوتسوانا 3، جنوب إفريقيا 4، كندا 4، ترينيداد وتوباغو 6كولومبيا 

، بويرتوريكو 1، مصر 2، بريو 2، بنما 2، تشيلي 2، فنزويال 3، الربتغال 3، كينيا 3نا ، غا3
، 1، ساحل العاج 1، املكسيك 1، سرييالنكا 1، ماليزيا 1، السنغال 1، ليتوانيا 1، أوغندا 1

، 1، بنجالديش 1، اليونان 1، النمسا 1، ار 1، سنغافورة 1، نيجرييا 1، الدمنارك 1نيكاراجوا 
  .194، بولندا 1، كرواتيا 1، مولدافيا 1، أرمينيا 1، غواتيماال 1، إيران 1آيسلندا 
  

 4وقد أعلن يوم اخلمـيس  ، ويعلن املوقع يوميا عدد املسلمني اجلدد
  .مسلما 27.033م أن عددهم وصل إىل 2014ريل فأ

ومما يدل على أن الذين يسلمون عرب اإلنترنت أكثر ممن يسلمون  -
من  جريدة اجلزيرة السعوديةالوسائل األخرى؛ ما أوردته  عرب غريها من

، عن طريق اإلنترنت 231بينهم  يف شهر واحد أشخاص 306إسالم 

                                 
وقد نشر هذا اإلحصاء يف ، http://www.arrawdah.com: ورابطه، املكتب التعاوين للدعوة حبي الروضة موقع 94

  .م2011شهر أوت 
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  :وجاء يف اخلرب
املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات حبي الروضة جهود أمثرت : الرياض"

اضي من عدة دول من بينهم أشخاص يف اإلسالم خالل شهر صفر امل 306يف دخول بالرياض 
  .95"عن طريق املكتب مباشرة 75عن طريق اإلنترنت و 231

وال يكتفي ، أنه يتواصل مع املسلمني اجلدد arrawdah.comومما يتميز به موقع الروضة 
وله إضافة إىل ، بل له جهد كبري يف تعليمهم أحكام اإلسالم بعد ذلك، بنطقهم للشهادتني فقط
ويقوم بإجراء مسابقات هلم ويضع ، يسبوك يتواصل فيها مع املسلمني اجلددموقعه صفحة على الف

إىل غري ذلك من ، ويقوم بطبع كتيبات ومطويات بلغات عديدة لتوزيعها عليها، عليها جوائز قيمة
  .اجلهود الدعوية

  
  :كل أحناء العامل يف خدمة قضايا املسلمنيـ ثالثا 

  :فلسطينيةالقضية ال: مثل قضية املسلمني احملورية
حيث حازت السلطة الفلسـطينية  ، فقد اعترفت شبكة اإلنترنت باستقالل الدولة الفلسطينية

ــ  ' م.د. فلسـطني 'على شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت، حتت اسـم   على موقع دويل خاص
ـ قدمته مؤسسة أمريكية، وخصصت هذه املؤسسة رمزا خاصا للسلطة على  فلسطني دولة مستقلة

  .اإلنترنت شبكة
خرباء فلسـطينيون يف   إن اجلهود الكبرية اليت بذهلا: وقالت مصادر فلسطينية لوكاالت األنباء

األرقام والرموز الدوليـة   األمريكية صاحبة احلق يف إعطاء CANN جمال اإلنترنت دفع مبؤسسة
فلسطينيون يف جمال الذي اعتربه اخلرباء ال على شبكة اإلنترنت إىل منح السلطة الفلسطينية هذا احلق

 .السيادة اإلنترنت إجنازا وطنيا وشكالً من أشكال
املهندس مروان رضوان املدير الفين ملشروع الشبكة احلكومية تناقلت وكاالت األنباء تصريح و

أشار حيث  احلاسوبية يف مركز احلاسوب احلكومي يف وزارة التخطيط والتعاون الدويل الفلسطينية،
 ر يعكس شكالً من أشكال السيادة يف فضاء اإلنترنـت، وخصوصـا أن شـبكة   إىل أن هذا القرا

                                 
  :ورابط اخلرب هو، إسالميات: نقال من منتدى سهم نيوز من قسم جريدة اجلزيرة السعودية 95

http://www.sahmnews.com/vb/forumdisplay.php/30إسالميات 
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مؤكـدا أن   اإلنترنت أصبحت طريقًا سريعا للوصول إىل خزانة املعرفة والبحوث والعلوم والتجارة،
تدخله من البوابـة   كثافة استخدام اإلنترنت تنبئ بعامل تكنولوجي جديد يتوجب على فلسطني أن

  .السابق من بوابات اآلخرين كما كان حيدث يفاخلاصة ا، وليس 
  :ويعترب موقع مفكرة اإلسالم من املواقع اإلخبارية اإلسالمية؛ ورابطه هو

/http://www.islammemo.cc  
وله شريط إخباري متحرك ميكن تركيبه على أي موقع 

  .وكثري من املواقع اإلسالمية فعلت ذلك، آخر
 

  :مسائل كثرية ومعرفة توجهات املدعويناستطالع آراء الناس يف رابعا ـ 
حمرم   10يوم الثالثاءالذي كان موجودا مثل هذا التصويت من الشبكة اإلسالمية، 

  :96هـ1433
  تصويت

  : ماذا تتوقع يف املستقبل القريب يف سوريا مع استمرار قتل الثوار وانشقاقات اجليش

  ة الثوار تدخل عسكري لنصر

  حرب أهلية و طائفية 

  متكن األسد من كبت الثورة

  :هـ1432مجادى اآلخرة   15أو هذا التصويت من املوقع نفسه، يوم األربعاء

 :األحداث الطائفية املتكررة مبصر هل تعتقد أن سببها
  اجلهل و الشحن الطائفي 
  أصابع خارجية و داخلية 

                                 
البحث وما من  445 انظر ص، إن شاء اهللا تعاىل اينيف الباب الثسيأيت مزيد من األمثلة مع نتائجها من موقع إسالم ويب  96

  .بعدها
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  تدخالت الكنيسة السياسية 
 عدم الردع و احلسم

  
  :طريق اإلسالممن موقع  ومثل هذا االستطالع

 صليت؟ حاضرا  األسبوع املاضي، كم فجرا
 %22   :سبع مرات
 %8 :  ست مرات
 %8 :  مخس مرات
 %5 :  أربع مرات

 %6 :  ثالث مرات
 %8 :  مرتني

 %8 :  واحدة مرة
 %34    :حاضرا مل أصله

   ترشيحا 4428
  

من املسلمني الذي يضيع احملافظة على صالة ونتيجة هذا االستطالع تدل على الكم الكبري 
كانت من الذين مل يصلوا الفجر يف وقته أي يوم من  %34ألن النسبة األعلى ، الصبح يف وقتها

  .أيام األسبوع
  

  :من نفس املوقع وهذا مثال آخر
 ؟إذاعة طريق اإلسالم كيف تعرفت على موقع

 %56 :  صديق شخصي
 %13 :  موقع إسالمي

 %5 :  عام يبموقع عر
 %2 :  قائمة بريدية
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 %4 :  تلفاز
 %3 :  ةجمل صحيفة أو
 %7 :  حمرك حبث

  %4 :  وسيلة أخرى
  %6 :  ال أتذكر
   ترشيحا 5332

  

 % 56ألن ، الشخصي املباشر يف نشر املعلوماتوهذا االستطالع يدل على أمهية االتصال 
أعلى من الكل ، وهي نسبة عالية جدا، وقع من صديق شخصيمن املستطلعة آراؤهم تعرفوا على امل

  .الطرق األخرى جمتمعة
  
  

   :ـ خدمات أخرىخامسا 
وهناك خدمات نفعية أخرى عديدة ال تكاد حتصى توفرها 

حظور  ىلإاإلنترنت للدعاة إىل اهللا كاإلشهار لبناء مسجد أو الدعوة 
، اإلنترنتعن طريق مع الزكاة لدول تقوم جببعض احماظرة أو التعريف بكتاب معني أو غري ذلك، و

  .تفعل ذلك ماليزيا ةحكومأن كما مسعت من وسائل اإلعالم 
  :دمتنياستخدامها يف هاتني اخلكو
  :اإلنترنت األذان عرب -

رسالة صوتية على شكل األذان  بدأ املسلمون باستخدام شبكة اإلنترنت لبث ،ويف بريطانيا
يرتفع فيه صوت األذان، ووصفت  عرفة أوقات الصلوات يف بلد الوذلك مل ،ةنقالعرب اهلواتف ال

إن املسلمني أصبحوا يستخدمون آخر : "االربيطانية هذه اخلطوة بقوهل "الديلي تلغراف"صحيفة 
للتغلب على مشكلة منع رفع اآلذان بسبب زعم ك خمترعات التكنولوجيا ملعرفة أوقات الصالة، وذل

وذكرت الصحيفة أن هذه اخلدمة الصوتية تقوم من قبل  ،ضوضاءغري املسلمني بأنه يسبب هلم 
   .مع الس اإلسالمي يف بريطانيا شركة مملوكة ألسرة مسلمة تتعاون

  :؛ من موقع الباحث اإلسالميألغلب مدن العامل الصالةمواقيت خدمة  -
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  :وهذا رابطه

http://www.islamicfinder.org/prayer_search.php?lang=arabic  
وهناك خدمات إسالمية كثرية تقدمها عدة مواقع إسالمية كما سيأيت ذكر بعض ما يقدمه  -

  .97إن شاء اهللا يف الباب الثاين إسالم ويبموقع الشبكة اإلسالمية 
   

                                 
  .البحثمن  553 صانظر  97
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  :اإلنترنت أضرار: املبحث الثاين
  .إن هذه الشبكة مع ما فيها من املنافع، إال أن أضرارها عديدة، وسلبياا كثرية

 قسموحتت كل ، ؛ ليسهل استيعااباعتبار نوع ضررهاها قسمة األضرار حاولت أن أولكثر
  .أذكر املواقع املندرجة حتته

  :هي األنواعوهذه 
  :العقيدةو الدين األضرار علىباعتبار  :النوع األول

  :مثل
  .مواقع اإلحلاد -
- يونية والتنصرياليهودية والنصرانية وما يتفرع عنها كالصه: فةمواقع األديان احملر.  
  .99البهائيةالبابية وو 98كالقاديانية: مواقع امللل اخلارجة عن اإلسالم -
  .مواقع الفرق الضالة كالشيعة -
  .كاملاسونية والعلمانية والقومية: مواقع املذاهب الفكرية املعاصرة -
  .مواقع الكهانة والتنجيم والسحر والشعوذة -
 
 : طلةالبا واألديان نشر مواقع امللل -أ 

اإلنترنت فضاء مفتوح يشارك فيه من شاء مبا يشاء، وهلذا فإنه مليء بالنتاج البشري بكل 
أشكاله وألوانه، وكل النحل واألفكار املوجودة يف العامل منشورة بطريقة أو بأخرى على هذه 

                                 
ودفن بقاديان بالبنجاب من باكستان، وقد أعلنت  -ولد ) مم 1908 -1839(وتنتسب إىل مريزا غالم أمحد القادياين  98

 منزل كتاب م أن القاديانيني غري مسلمني، ويعتقد القاديانيون بنبوة املريزا غالم، وأن له1975احلكومة الباكستانية عام 
الندوة العاملية للشباب انظر املوسوعة اليت أعدا ، إىل مكة وحتويله إىل قاديان احلج ءإلغاوب، "املبني الكتاب" يسمى عليه

مانع . د: إشراف وختطيط ومراجعة، امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرةاملوسوعة : حتت العنوان، اإلسالمي
  .416ص ، م2000 سنة الرابعة،: الطبعة، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، بن محاد اجلهين

، )م1850 -  1819(علي حممد رضا الشريازي  يد ىعل، بإيران م1844سنة حركة نبعت من املذهب الشيعي الشيخي  99
 وتعتقد، وأسس البهائية، نازع أخاه خالفة البابو )م1892- 1817(حسني علي امللقب اء اهللا املولود وانشق عنهم 

أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، ويقولون باحللول واإلحتاد والتناسخ وخلود الكائنات وأن بالبهائية و البابية
املوسوعة امليسرة يف األديان : انظر املرجع السابق، وغريها من العقائد الباطلة، الثواب والعقاب يكون لألرواح فقط

 .409 ص واملذاهب واألحزاب املعاصرة
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  .الشبكة
اسونية كمواقع اليهود حتت مسميات عديدة، ومواقع النصارى العرب وغري العرب، ومواقع امل

حتت مسمى الروتاري والاليونز وشهود يهوه وغريها من املسميات،واملواقع اإلحلادية والعلمانية 
  .والقومية واحلداثة، وحنوها من املذاهب الفكرية املعاصرة احملاربة لإلسالم ومنهجه الشمويل

صبون وبعض هذه املواقع خمتص يف حماربة اإلسالم وتشويه صورته ويقوم عليها أشخاص متع
قد أظهرت دراسة و، ة ويسخرها يف نشر أفكاره اهلدامةوحاقدون، وبعضها ميتلك إمكانات ضخم

آالف موقع يهاجم  10ما ال يقل عن "م أن هناك 2005إحصائية لباحث يف جامعة األزهر عام 
 موقع إسالمي بتمويل ال يتجاوز مليون اإلسالم بتمويل يبلغ ملياري دوالر ال يواجهها سوى مائيت

  .100"دوالر

م 2005أفريل  1ذكر تقرير أعده الس القومي للثقافة واإلعالم يف القاهرة ونشر بتاريخ و
 ]دولة اليهودل[ألف موقع  35مقابل ، ألف موقع 14أن عدد املواقع العربية على اإلنترنت يبلغ 

  .101وحدها
  .عمما جيعل فئة كبرية من رواد اإلنترنت املسلمني عرضة خلطر هذه املواق

  
  :م خلطأ يقع فيه كثري ممن يريد التحذير من موقع ضاراه تنبيه

ومما ينبغي أن ننبه عليه أن التحذير من هذه املواقع ال ينبغي أن يكون بذكر عناوينها، بل بالرد 
 يقومعلى مضموا، أو بالتحذير منها إمجاال دون ذكر روابطها، وذلك ألن بعض كتاب اإلنترنت 

قع املسيئة لإلسالم بطريقة تؤدي إىل الترويج هلا ونشرها على نطاق واسع بني بالتحذير من املوا
املسلمني، بعضهم عن حسن نية مع سذاجة، والبعض اآلخر عن سوء نية وحقد على اإلسالم، 
وذلك بكتابة عناوين هذه املواقع والتحذير منها يف املنتديات وساحات الدردشة واملواقع اإلسالمية، 

الربيد اإللكتروين والقوائم الربيدية لألصدقاء والطلب من كل من يقرأ ذلك بذل جهده  وإرساهلا عرب
يف نشر هذا التحذير، فيؤدي ذلك إىل انتشار عناوين هذه املواقع بني املسلمني الذين كانوا يف 

                                 
يف ركن حبوث ، الدعوة إىل اإلسالم على اإلنترنت تكرار أم ابتكار؟ نشره موقع اإلسالم اليوم: انبعنو، مقال خلباب احلمد 100

  :ورابط املقال هو، م2010 فيفري  23يوم، ودراسات
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-128253.htm 

  .141-140ص  ،مرجع سابق ،رهانات اإلنترنت، شوقي العلوي 101
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 األصل ال يعرفوا وال يسمعون ا، ومن مث الدخول إليها بدافع الفضول، أو بدافع أن كل ممنوع
  . مرغوب كما يقال، فتحقق هذه املواقع هدفها عن طريق بعض السذج من املسلمني

 : شهورامل مالطريق اإلسعلى موقع  نيشرفأحد امليقول 
 أحد املواقع اإلسالمية هذه الرسالة وصلتين مئات املرات بصفيت مشرفا على"

]Islamway.com[، ة يف احللق بسببتصرفات املسلمني ما أراه من  ويف كل مرة أشعر بغص
  .احلماسية اخلالية من احلكمة والعقل

يقصد املسيئة  -وما زلت أكرر لو كنت من املشرفني على تلك املواقع : مث يقول هذا املشرف
حصلت على عناوين الربيد اإللكتروين خلمسة أو ستة مسلمني  مث ،لقمت بتصميم املوقع -لإلسالم 

  :فيها وأرسلت هلم رسالة قائال ،فقط
  :والعنوان هو.. احذروا منه أشد احلذر.. موقع يسب اإلسالم(

 "www.------.com"  أرسلوه لكل من تعرفون حىت يتنبهوا.. (  
  .بنشر املوقع لكل من يعرفون وطبعا سيقوم اإلخوة

  ...مث 200مث  24مث  12أشخاص صاروا  6فبدال من 
  ".لمنيمس 6حىت يصل العدد ألرقام مليونية خيالية بدأت عن طريق 

  
وهذا منوذج واقعي هلذا التحذير نشر على أحد املنتديات اإلسالمية، وقام املشرف على 

  :املنتدى مشكورا حبذف العناوين حىت ال يساعد يف الترويج هلا
 احلكمة احلاكمة

  عضو جديد
  :البلد

 

   مواقع مسيئة لإلسالم! عاجل
 ) حذفت(

 
  لإلسالم مواقع مسيئة

  !افعلوا شيئا! صاصيا أهل اخلربة و االخت
 

  فاشهد أال هل بلغت؟ اللهم
  أنا برأت ذميت أمام اهللا
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10:10 AM 
   

  
  

كمواقع القاديانية وقد تتسمى باألمحدية، ومواقع الشيعة  :نشر مواقع  الفرق الضالة -ب 
وحنوها من ، 103، ومواقع القرآنيني منكري السنة النبوية102وهي كثرية جدا، ومواقع البابية والبهائية

  . الفرق اليت ضلت عن عقيدة أهل السنة واجلماعة
وهي تقدم نفسها على أا مجاعات تدعو إىل اإلسالم، فينخدع ا الكثري من املسلمني وغري 

  .املسلمني
  
  :ميكن أن حنصر ذلك يف النقاط التالية: كيفية جتنب هذه األضرار 

الصحيحة على نطاق  مبادئ اإلسالم اليت تتبىنـ وجوب إنشاء ونشر املواقع اإلسالمية 
  .واسع

ولو حبجة التحذير منها ألن ذلك  ،األديان الباطلة والفرق الضالة ـ عدم نشر عناوين مواقع
  .ويؤدي إىل ذلك ولو بغري قصد، يساعد يف الترويج هلا

  .ـ إنشاء وتشجيع مواقع ترد على الشبه اليت تثريها هذه املواقع
ليه يف األوساط املستهدفة من هذه املواقع وحتصينهم ضد أفكار ـ نشر اإلسالم والدعوة إ

  .الضالة نحلوال امللل الباطلة
  
  

                                 
  . 122 صريف اته الطوائف سبق التع 102

تأليف أمساه تفسرياً منها ، وله كتب كثرية، يف اهلند )م1897 - 1817( سري أمحد خانه احلركة على يد هذتأسست  103
وتأول كل النصوص ، أنكر فيه حجية السنة النبوية، للقرآن وقد ج يف تفسريه جا خيالف القرآن نفسه والسنة وإمجاع األمة

جممع امللك فهد لطباعة طبعة ، نيني حول السنة النبويةشبهات القرآ ،حممود حممد مزروعة. انظر كتاب د .يتهاالدالة على حج
  .29ص ، املصحف الشريف باملدينة املنورة
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  :على اللغة واهلوية األضرارباعتبار  :ثاينالنوع ال
من   %77وذلك ألن اللغة املهيمنة بقوة على اإلنترنت هي اللغة اإلجنليزية بنسبة تقدر حبوايل 

بينما ال تتمتع  ،دراسة أجرا إحدى املؤسسات األملانية هأظهرتوذلك ما ، جمموع حمتوى اإلنترنت
من صفحات اإلنترنت، وقد جاءت هذه الدراسة بعد %  23إال بـ  باقي لغات العامل جمتمعة

  .104مليار صفحة إلكترونية على الشبكة فحص أكثر من
وقد ذكرت ، وأما حمتوى اإلنترنت باللغة العربية فضئيل جدا مقارنة مع اللغات األخرى

كان ، 105لمحتوى العامليل يصل إىل الواحد باملائة فقط بالنسبة احملتوى العريبإحصاءات عديدة أن 
، 106م2012وهذا ما أكدته دراسة نشرا جريدة اليوم السابع املصرية سنة ، م2008ذلك سنة 

 ربالع نياملستخدموذكرت دراسات أخرى أن  ،حممد ياقوت يالكاتب والباحث املصرقام ا 
، م2001وكان ذلك يف سنة ، 107اإلنترنت يف العامل مستخدمي جمموع من%  1 ميثلون أيضا

تقول بأن  م2013سنة يف شهر أفريل وسبق أن ذكرنا إحصائية صدرت يف دولة اإلمارات العربية 
من  % 3,7نسبتهم قد وصلت إىل  وهذا يعين أن، 108مليون مستخدم 125عددهم قد جتاوز 

ومع هذا االرتفاع داخلَ الدول العربية نسبة إىل عدد سكاا إال أنه ، يف العاملاإلنترنت  مستخدمي
  .يبقى ضئيال جدا بالنسبة لالستخدام العاملي

عامال قويا يف نشر اللغات األجنبية،  صارت ومع ضآلة احملتوى باللغة العربية؛ فإن اإلنترنت
 اللغاتاليت تصاحب للثقافات  دة نقلٌعا هذلك يرافقال شك أن خص اللغة اإلجنليزية، ووعلى األ

  .دائما
سواء من جهة تكثري املواقع الناطقة ، على اإلنترنت العربيةوهلذا فإن احلاجة ملحة لدعم اللغة 

  .املكتوب باللغات األخرى، أو من جهة تعريب احملتوى املفيد والنافع، بالعربية
يف خمتلف دول العامل وعلى أوسع  نشر اللغة العربيةوكذلك على املدى البعيد جيب علينا 

وملا ال تكون للغة العربية رابطة جتمع الناطقني ا سواء كانوا عربا أو غري عرب؟ ، نطاق ممكن
                                 

  .59 ص، م2002لشهر جانفي  170عدد  ،جملة البيان  ،العوملة اللغوية: بعنوان، يثم بن جواد احلدادمن مقال هل 104
  .83ص ، مرجع سابق، اإلنترنت يف خدمة اإلسالم، عليحممد فهمي ال 105
  .م2012مارس  28األربعاء يف عددها الصادر يوم ، جريدة اليوم السابع املصرية 106
  .117ص، م2001لشهر أكتوبر  167عدد جملة البيان ، العوملة مقاومة واستثمار :بعنوان، إبراهيم الناصر. د من مقال ل  107
  .البحثمن  38انظر ص  108
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كما هو حال منظميت الكومنولث والفرنكوفونية ، ويكون من أهدافها نشر اللغة العربية يف العامل
اد قوي يف أوساط كل املسلمني الذين ال حيسنون مع اإلشارة إىل أن اللغة العربية هلا امتد، وغريمها
، والذين يبلغ عددهم أكثر من مخس سكان العامل، سواء داخل الدول املسلمة أو خارجها، العربية

واحلقيقة أن العرب مقصرون ، 109وال جيد من يليب له هذه الرغبة، وكلهم يتمىن إتقان اللغة العربية
  .جدا يف هذا الواجب

وتعليمها لغري الناطقني ا عرب اإلنترنت والفضائيات ، ها بني غري املسلمنيمث السعي إىل نشر
وملا ال تستقبِل الدول العربية طالبا من خمتلف أحناء العامل ، واملالحق الثقافية لسفارات الدول العربية

 وحنن لن ، التعليمهم اللغة العربية كما يتعلم كثري من أبنائنا اللغات األجنبية يف الدول الناطقة
ألنه ليس هناك من يتقن العربية يف اجلملة مثلنا ، نعلمهم علوما دنيوية حىت ال نتهم بالتخلف العلمي

  .يف الدول العربية بال شك
وهذا يستدعي كذلك من أهل األمر والرأي يف الدول العربية أن حيموا أبناءنا من هذا الغزو 

وتقويتها ودعمها يف مؤسساتنا ، يف أوطاا ة العربيةاللغوذلك حبماية ، اجلارف للغات األجنبية
أفال ، وتعميم استعماهلا يف املؤسسات اإلدارية، واستغالل الوسائل احلديثة هلذا الغرض، التربوية

نكون على أقل تقدير مثل الفرنسيني أو األملان أو الصينيني أو غريهم يف مقاومتهم لغزو اللغة 
وعدم وجوب حافز قوي عندهم كالذي ، اللغات الالتينية من بعضها وع قرب، اإلجنليزية لبلدام

  .عندنا؛ وهو احلفاظ على لغة القرآن والسنة ووعاء اإلسالم وامللة
واحلل هو يف اقتحامها وفرض ، واحلقيقة أن االنزواء عن اإلنترنت سوف يفاقم من هذا الضرر

ر اإلسالم؛ إذ كلما انتشر اإلسالم أكثر ومما حيقق ذلك السعي يف نش، اللغة العربية كواقع عليها
وهذا ، وكلما زاد استعماهلا أكثر على اإلنترنت، كلما كان انتشار اللغة العربية أوسع وأقوى

البحث يساهم يف جزء من ذلك؛ بتوضيح كيفية مشاركة الدعاة يف الدعوة إىل اإلسالم عرب الشبكة 
  .العاملية

  
  
  

                                 
  .من البحث 423ص ، انظر ما قاله الداعية األمريكي يوسف أستس 109
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  :ى األخالقاألضرار علباعتبار  :ثالثال النوع
  : مثل مواقع 
  .غري األخالقيةاألفالم والصور  -
  لمسكرات املواقع اليت تروج ل -
  .؛ سواء كانت لألفراد أو للعصابات العاملية املنظمةاملخدراتومواقع  -
  .وما يرافقها من مواقع ما يسمى بالفيديو كليباألغاين احملرمة ومواقع  -
  
  :قيةغري األخالمواقع األفالم والصور  -

، األنشطة املخالفة لألخالق على اإلنترنت كثرية جدا ومتشعبة؛ مثل نشر احملرمات عموما
، ومثل تشجيع التقليد للفساد الغريب البعيد عن كل خلق، واخلمر واملخدرات على وجه اخلصوص

  .وحماولة نشر ذلك على أوسع نطاق، املنسلخ عن كل مبادئ؛ كالعري والفواحش بأنواعها الكثرية
مما أدى إىل ، لكننا سنركز على موضوع املواقع اإلباحية ملا هلا من انتشار واسع على اإلنترنت

  .شررها مباشرة غري بصورة وإىل اتساع الشرحية اليت يصلها، كثرة من أصابه بصورة مباشرة ضررها
، ولعله أعظم األضرار اليت تسببت فيها شبكة اإلنترنت وال تزال، وهذا الضرر خطري جدا

ما تركت « :صلى اهللا عليه وسلم فيه النيبولعل احلديث الشريف الذي يقول ، الشبابوخاصة على 
على  يشري إىل أن هذه الفتنة هي أعظم الفنت، 110»أضر على الرجال من النساءهي بعدي فتنة 

  .الرجال على اإلطالق
بن أنس  ا رواهفيموذلك  ،ظهور الزناستقع يت من أشراط الساعة ال أن  النيب أخربنا قدو

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت اجلهل، ويشرب «: قال  النيب أن رضي اهللا عنه مالك
  .وكل ذلك حصل يف شبكة اإلنترنت، 111»اخلمر، ويظهر الزنا

                                 
، ومسلم، 5096: ح) 8/  7(، مرجع سابق، ما يتقى من شؤم املرأة :باب، النكاح :كتاب، الصحيح، البخاري رواه 110

/  4(، ع سابقمرج، أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء :باب، الرقاق :كتاب، الصحيح
 .2740: ح) 2097

، ومسلم، 80: ح) 27/  1(، مرجع سابق، رفع العلم وظهور اجلهل :باب، العلم :كتاب، الصحيح، البخاري رواه 111
: ح) 2056/  4(، مرجع سابق، رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان :باب، العلم :كتاب، الصحيح
2671.  



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
100 

  
  :هذه املواقعمدى انتشار مشاهدة 

 مواقع فقط من بني% 5اإلحصاءات تذكر أن حجم املواقع غري األخالقية ال يتجاوز الـ 
وذلك ألن إقبال املتصفحني ، ال يعطي الصورة احلقيقية حلجم املشكلةولكن هذا ، اإلنترنت كلها

  .اإلنترنت حبثا وطلبا مواقعمتثل بال منافس أكثر  وهي، عليها أكرب بكثري من أي مواقع أخرى
 .وكثري منها ميكن الدخول إليه جمانا، وهي تتكاثر يوميا وبشكل مهول

وهذه ، متثل املكان املناسب للشباب ملشاهدا لكوا بعيدة عن أعني األهلترنت، اإلن مقاهيو
  :اإلقبال الكبري عليها بعض األرقام اليت تؤكد

احملرمة  من القادمني إلينا يأتون للتسلية% 70إن " :يقول بعض القائمني على مقاهي اإلنترنت
  ."حش والرذيلةاالتصال على مواقع الفوتصاالت مع األجنبيات، مثل اال

  :هذه املواقعوهذه جمموعة من اإلحصاءات اليت تبني مدى انتشار 
  .األمريكيني يدخلون على مواقع إباحية من% 85 -
ال يدري أولياء أمورهم  احملرمةصور الصفحات والمن املراهقني الذين يرتادون % 63 -

  .طبيعة ما يتصفحونه على اإلنترنت
  .سنة 17و 12دمي املواد اإلباحية تتراوح أعمارهم ما بني تفيد الدراسات أن أكثر مستخ -
 إىل املواقع اإلباحية يدخلون على تصل نسبة الشباب الذين بعض الدول العربيةيف  -

90%112 .  
؛ اجلزيرة ه موقع قناة اجلزيرةنشر، "محلة مصرية إلغالق املواقع اإلباحية"ويف مقال بعنوان  -

محلة مصرية تطالب بإغالق املواقع وهي  "بيور نت"منسق محلة  حممد رائدعلى لسان  فيه ورد، نت
حتتل املركز الثاين يف البحث باللغة العربية، والثامن يف البحث باللغة اإلجنليزية عن  أن مصر :اإلباحية

  .113هذه املواقع
وإمنا ، بل وال على عوام املسلمني، وهذا البالء لألسف مل يقتصر على غري املسلمني فقط

                                 
املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت وأثرها على الفرد ، مشعل بن عبد اهللا القدهي. ذكرها د هذه اإلحصاءات وغريها 112

  .7ص ، نشرة وحدة خدمات اإلنترنت مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، واتمع
  .م2012 سبتمرب   27 يوم  www.aljazeera.net: موقع اجلزيرة نت 113
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استبيانا حول ، واي إسالمفقد أجرى موقع طريق اإلسالم؛ ، م إىل الشباب املسلم املتدينتعداه
وكانت النتيجة اليت توصلوا إليها أن ، وهم يف الغالب شباب متدين، لرواده، زيارة هذه املواقع

  .منهم شاهدوا وال زالوا يشاهدون هذه املواد% 42
وقد استمعت هلذا ، ة لتحليل هذه النتيجةوقام املوقع عقب ذلك ببث لقاء مع بعض الدعا

  :وهي كالتايل، ويف بدايته أعلن املوقع عن نتائج االستبيان بالتفصيل، اللقاء الصويت كله
  .دائمةبصفة يزورون هذه املواقع طريق اإلسالم من زوار موقع %  3
  .أحيانا ايزوروزوار املوقع من %  8و
  .ونيعود ون من زيارا مثيتوبمنهم %  31و
  .تابوامن قبل مث ها وارمنهم ز%  16و
  .زاروها باخلطأمنهم %  11و
  .114مل يزوروها مطلقامنهم %  27و

وقت  هذه املواقع يزورونال زالوا من زوار موقع طريق اإلسالم %  42فتكون النتيجة أن 
  .االستبيان وهم الفئات الثالث األوىل يف، إجراء هذا االستبيان

هم الذين مل يشاهدوا هذه الصور واألفالم ، ع طريق اإلسالممن زوار موق فقط % 27و
أن الذين يشاركون عادة  انات سابقةيسبق يف استبوقد ، منهم قد شاهدوها%  73أي أن ، مطلقا

  .115يف استطالعات اآلراء اليت جيريها موقع طريق اإلسالم يكونون باآلالف
األمساء وال عناوين الربيد وال أي  بعدم ذكر، وقد قام املوقع بإجراءات تضمن صدق النتائج

، وذكَّرهم بوجوب الصدق يف اإلجابات ألن الغرض منها حبثي حبت، شيء يشري إىل هوية ايبني
  .وهلذا فإن النسب املذكورة تكون قريبة من الصواب، واهلدف منها تربوي ال غري

ن قالوا بأم مل لكن مع ذلك أقول أن نسبة احتمال عدم الصدق تكون أكثر يف إجابات م
أو تزكيتها أو حنو ، للرغبة يف ستر النفس، يزوروا هذه املواقع أو الذين قالوا أم زاروها باخلطأ

  .ما زالوا يزوروا على األقل % 42فتكون النسبة هي ، وال فائدة ملن يقول أنه يزورها، ذلك
قصور الكبري الذي وهي نسبة عالية جدا جتعل الدعاة يطرحون استفسارات عديدة حول ال

                                 
  .م2001سمرب يهذا االستبيان يف شهر د/http://ar.islamway.net سالم طريق اإلنشر موقع  114
  .البحثمن  120 و 119 صانظر  115



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
102 

أي على كل مهتم باجلانب  –وهذا ما يفرض علينا مجيعا ، تعاين منه األمة ككل يف اجلوانب التربوية
ومراجعة للطرق املسلوكة يف الدعوة اإلسالمية والتربية على ، وقفة حماسبة للنفس -التربوي يف األمة

  .مستوى األمة بأكملها
  

  :خطورة هذه املواقع
زادت من خطورة هذه املواقع السيئة هو قدرا على الوصول إىل نسبة ضخمة  من األمور اليت

وذلك لسهولة احلصول على عناوين الربيد اإللكتروين لعدد كبري جدا من ، من متصفحي اإلنترنت
مث ترسل عناوين ، كاهلومتيل والياهو والكاراميل وغريها، املشتركني لدى املواقع املوفرة للربيد

مما جيعل الصور واألفالم اخلليعة يف متناول أيدي الكثري من مستخدمي الربيد ، ئيا هلممواقعها عشوا
وهذا ما جيعل الكثريين من ، بل دون أن يرغبوا يف احلصول عليها، اإللكتروين دون أن يبحثوا عنها

 ،ني عليهابل رمبا يصبحون ذا السبب من املدمن، ضعاف اإلميان واإلرادة فريسة هلذه املواقع املدمرة
  .ويصيبهم بذلك من الشر ما اهللا به عليم

أضف  ،واليت يذكر الباحثون أا بعشرات املاليني، العدد الضخم هلذه املواقع أضف إىل ذلك
واألفالم  صار الوصول إىل الصورف، إىل ذلك أيضا توفرها وبسهولة على مواقع التواصل االجتماعي

  .واسيبهم وجواالمبل رمبا تداولَها األطفال على ح ،سهال
كتفكك  ،واتمع سرةعلى مستوى األ عديدةتبعات  إىل جير غري األخالقية واقعإدمان املو

بل إنه كثريا ما يؤدي إىل جرائم ، ذلكوتفشي الزنا وغري وفساد أخالق األبناء الروابط الزوجية 
  .االغتصاب والقتل كما أثبتت الدراسات الكثرية يف هذا اال

ما أكدته الدراسات ، بل على الدول، ل على خطورة هذه املواقع على اتمع بأكملهومما يد
حبث أعده الدكتور مشعل العلمية الكثرية من تالزم اجلرائم املتنوعة مع هذه الصور واألفالم؛ ففي 

 ،يةالعزيز للعلوم والتقنية بالسعود بن عبد اهللا القدهي من وحدة خدمات اإلنترنت مبدينة امللك عبد
ذكر ، -وهو حبث هام -  "نترنت وأثرها على الفرد واتمعاإل شبكة على اإلباحيةاملواقع ": بعنوان

ومن هذه ، باحيةفيه عددا كبريا من الدراسات الدالة على اقتران اجلرائم املتنوعة مبشاهدة املواد اإل
  : الدراسات ما يلي

 :أن يف وجدوا) FBI(حسب إحصاءات االستخبارات األمريكية  - 1
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من حاالت جرائم االغتصاب يتم العثور على مواد إباحية إما يف موطن اجلرمية أو يف % 80
  .منزل اجلاين

  :توصلت إىل أن) Dr. William Marshall" (وليام مارشال .د"دراسة ل  - 2
  . من املغتصبني اعترفوا بأم يكثرون من استخدام املواد اإلباحية% 86
 مه يف تلك املصادر حني تنفيذهون مشهدا رأويقلد وام كاناعترفوا بأمنهم % 57

  .ممهائجلر
 ،عدد من ضباط الشرطة قاموا بدراسة ظواهر االغتصاب والقتل املفرد والقتل اجلماعي - 3

وجدوا أن للمواد اإلباحية تأثريا مباشرا وملحوظا يف مجيع هذه اجلرائم حىت أصبحت هذه مسة 
  .ن االغتصاب أو القتلمعروفة وموحدة لدى املكثرين م

دراسة أجرا وزارة العدل األمريكية يف تكساس وجد أن نسبة االزدياد يف اجلرائم  - 4
  :اجلنسية
تزداد يف األحياء اليت فيها متاجر تتاجر بوسائل الدعارة مقارنة % 482إىل % 177 

  .باألحياء األخرى
من جامعة عامل النفس  )Edward Donnerstein" (ادوارد دونرستني" - 5

وجد بأن الذين خيوضون يف الدعارة واإلباحية غالبا ما يؤثر ذلك يف سلوكهم  ،وسكونسون بأمريكا
  .من زيادة يف العنف وعدم االكتراث ملصائب اآلخرين وتقبل جلرائم االغتصاب

 Linz(" وبنرود دونرستنيلينز  و ادوارد دونرستنيماالموت و" عدد من الباحثني - 6
Donnerstein Malamuth, Edward Donnerstein, Penrod, and(  أن مثل وجدوا

هذه اإلباحية تورث جرائم االغتصاب، وإرغام اآلخرين على الفاحشة، وهواجس النفس باغتصاب 
  .اآلخرين، وعدم املباالة جلرائم االغتصاب وحتقري هذه اجلرائم

رجال الذين د من الالباحث الكندي قام بدراسة عد )James Check(جيمز شك  - 7
وكانت نتيجة هذه الدراسة أن  ،رنة بالعنف وبعضها ال ختتلط بعنفواد إباحية بعضها مقتتعرضوا مل

وجد هذا الباحث أن النتيجة واحدة يف كلتا احلالتني ووجد تأثريا ملحوظا يف مبادئهم وسلوكهم 
  .وتقبلهم بعد ذلك الستعمال العنف إلشباع غرائزهم

 Dolf Zillman and Jennings( ن وجينينجز براينتالباحثان دولف زيلما - 8
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Bryant( كما  ،وجدا أن أكثر من تداول هذه املواد أصبح ال يرى أن االغتصاب جرمية جنائية
اإلدمان واالحنطاط والتدين والشغف مبا هو أشنع : باحثان على هؤالء عدة أمور منهاالحظ هذان ال

غتصاب وتعذيب املُغتصبني واللواط واغتصاب األطفال كاال ؛وأبشع من ناحية اإلباحية األخالقية
  .116وفعل الفاحشة باجلمادات واحليوانات وفعل الفاحشة باحملارم وغري ذلك

والدراسات الدالة على التالزم بني اجلرائم املختلفة والنظر إىل املناظر غري األخالقية غري ما 
  .117ذُكر كثري
  

  :لتقليل من أضرارهاوا جتنب أضرار املواقع اإلباحية كيفية
  :وهي عبارة عن عدة مراحل للوقاية والعالج

وإن كانوا أوىل مبحاربتها لكون جمتمعام ال ، هذه املشكلة ليست خاصة باملسلمني: أوال
                                 

 - 11ص، مرجع سابق، املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت وأثرها على الفرد واتمع، مشعل بن عبد اهللا القدهي. د 116
 .وبه إحصاءات كثرية أخرى تبني مدى خطورة هذه املواقع، 19

  :تدل على تأثري املواقع احملرمة عل سلوك مشاهدها ولو كان متدينا قعيةواقصة  117
ذكرها الشيخ حممد بن صاحل املنجد  مشاهدة املواقع احملرمة على النفس وعلى األسرة تأثري ردها مثاال علىونهذه قصة واقعية و

  : من امرأة تقول فيهاه وهي عبارة عن رسالة جاءت
منزلنا ذكر اهللا، كان زوجي ال ينام عن صالة الفجر وكان يصلي  مشاكل، وكان يغمر لقد كنا يف سعادة وهناء دون"

املساجد، ويرى ماذا  يوماً يف األسبوع يتفقد أحوال املساكني ويذهب لزيارة أقربائه، ويتفقد أحوال كل فرض يف وقته وخيصص
كل مكان ولكن عندما دخل على اإلنترنت ابتلي بابتالء الناس يف  ينقص املساجد ااورة وقد بارك اهللا له يف رزقه وكان يساعد

قاموسه، أما  جداً وأصبح ال يعرف صالة الفجر وكأا محيت من هالصور اخلليعة للفاجرات تغري حال عظيم عندما رأى تلك
رق لكن دون حاولت املستحيل أن أنصحه، وبعدة ط الصلوات الباقية فأصبح يصليها يف وقت متأخر، وال يصلي مع اجلماعة،

  .رفض تزوج امرأة أخرى لكنه: جدوى قلت له
التفرج ولن أستطيع االستغناء عنها؟ وأصبح كل  لن أترك: أنا حائرة ال أدرى ماذا أفعل؟ وقد يئست منه ألنه قال يل

 ن يتربوا تربية صاحلةوأريد أ ،العمل غلبه عليه شيطانه وأنا معي اآلن منه ثالثة أوالد لكن املشكلة أن هذا ،وقته يف ذلك اجلهاز
  اهـ ..ماذا أفعل؟ أرجوكم ساعدوين

متزوجة برجل ال يعيبه شيء إال أنه أنا : "تقول صاحبتها يف بدايتها، وردت إىل موقع إسالم واي وهذه رسالة أخرى
  http://ar.islamway.net/fatwa/32623?ref  :وهذا رابطها ..."يداوم على مشاهدة األفالم اإلباحية بصورة خميفة

 =search ،ولوال اإلطالة لذكرت قصصا أخرى تؤكد ما ذكر يف القصة السابقة .  
وأا مع مرور الوقت قد ، تدل على أن للمواقع احملرمة تأثري على سلوك مشاهدها ولو كان متدينا واقعيةوهذه القصص ال       

  .وينقلب إىل شخص آخر متاما، جتعله ينسلخ من تدينه
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  :زالت أنظف نسبيا من غريها
احلقيقة أن ضرر املواقع اإلباحية كبري جدا على متصفحي شبكة اإلنترنت، وأن الكثريين 

  .ون الفاحشة يف اتمعات البشريةئس يف أيدي الشياطني الذين يشيعيقعون فرا
ا من شرها ن اقتراحات لتجنب أضرار هذه املواقع، إمنا هو للتقليل نسبيوهلذا فإن ما يقال م
  .بالكلية ها، إذ يتعذر منعفقط، وليس ملنع حدوثها

دام اإلنترنت ال يقتصر وهلذا فإن االهتمام بضبط استخ، وهذه املشكلة تؤرق العامل بأمجعه
على اتمعات املسلمة فقط، فثمة جهات كثرية عاملية وضعت ضوابط الستخدام اإلنترنت 
كجامعيت كارنيغي ميلون وأكسفورد حيث منعتا جمموعات إخبارية إباحية، وكذلك قامت شركة 

ممنوعة، وقد دعا اهلاتف األملانية بقطع اخلطوط اهلاتفية اخلاصة مبقدم خدمة أمريكي حلمله مواد 
الربملان األوريب إىل حترك عاملي لضبط تبادل املواد اإلباحية والعنصرية على اإلنترنت، وكان مما دعا 

، ووضع اتفاقات دولية حملاكمة من يسيئون استخدام اإلنترنت، وأكد "شرطة إنترنتية"إليه تكوين 
ىل وقت قريب كانت الصني متنع وإ، هاعلى ضرورة حتديد معايري حمددة للمواد غري املرغوب في

ويف ، )CNN(مواطنيها من الوصول إىل مواقع الصحف واألخبار العاملية خارج الصني مثل موقع 
تطبق " الرقابة اإلعالمية"سنغافورة تصنف اإلنترنت كغريها من وسائل البث اإلعالمية، مما جيعل 

  .118عليها عند نشر معلومات سياسية أو دينية
  

، وسعت إىل مراقبة استخدام اإلنترنت، ت هذه الدول قد دقت ناقوس اخلطرإذا كان :ثانيا
  .للحفاظ على جمتمعاتنا من االحندار إىل اهلوة اليت احندروا هم إليها، فنحن أوىل منهم بذلك

هو احلد من انتشار هذه املواقع بني الشباب؛ وذلك مبراقبة هذه  واإلجراء العملي األول
واملسؤولية ، بكل ما نستطيع إليه سبيال املواقع غري األخالقية حجبِو ،الشبكة وضبط استخدامها

ومرورا بسلطان األسرة ، وانتهاء باآلباء واألمهات، بدًءا من احلاكم األعلى، يف ذلك على اجلميع
أال كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمري «: مصداقا لقول النيب ، املمتدة ورقابة اتمع

لناس راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، الذي على ا
واملرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول 

                                 
  .م06/10/2002نشرت يوم األحد ، اإلنترنت املقيدة: من مقالة بعنوان ،موقع إسالم ويب 118
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  .119مسلموالبخاري  رواه »عنه، أال فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته
وهي محلة مصرية تطالب بإغالق املواقع ، يفةأي إنترنت نظ "بيور نت"محلة وقد ذكرت 

ممن يشاهدون هذه %  90هي أن و ،أظهر نتيجة مثرية ا للرأي؛استطالعأا أجرت ، اإلباحية
  .120يتمنون لو أن هذه املواقع حجبتأم قالوا إم يريدون التوقف عن ذلك، و ،املواقع

ا دليل على أن كثريين ممن إال أن هذ، وبغض النظر عن مدى صدق هذه النسبة املرتفعة
وأن جمتمعاتنا املسلمة ما زالت متيز بني املعروف وبني املنكر ، يطالعون هذه املواقع ال زال فيهم خري

  .يف جمملها
ويف ، وهذا ما يسهل للدعاة على اإلنترنت مهمتهم يف تذكري الناس باالبتعاد عن هذه املواقع

  .الوحل الذي هم فيه حماولتهم انتشال الواقعني يف مشاهدا من
 :إيقاف هذه املواقع مثل برنامج، وتوجد برامج حاسوبية حتد من فتح املواقع غري األخالقية

We-Blocker:  
هذه املواقع تتحايل بطرق كثرية وإن كانت 

على برامج احلجب ولكن تركيب مثل هذا 
ويفيد كثريا يف ، الربنامج يبقى أفضل من ال شيء

  .املقصود منع الدخول عليها غري
  
العامل األقوى فاعليةً يف احلد من : الثثا

  :خطورة هذه املواقع وآثارها السلبية
إال إجراء قفال فما اإل فحسب،واقع هذه املعالج تلك املخاطر ليس يف إقفال البد أن نعلم أن 

وذلك  ،مبنزلة اإلسعافات األولية اليت تقدم فورا للمصاب وقت إصابته حىت ال يهلك، ختفيفي فقط
 غلقت مراكز املراقبة، ووجودال إىليف كل ثالث دقائق يظهر موقع جديد أنه  تؤكد تءاألن اإلحصا
تتحايل على احلجب بطرق ملتوية وتفتح من  قعاواملولكن هذه ، ةباحياإلقع اوامل اتكل يوم مئ

                                 
 .1829: ح) 1459/  3(، مصدر سابق، الصحيح، ومسلم، 7138: ح) 62/  9(، مصدر سابق، الصحيح، البخاري 119
ص وسبقت اإلشارة إليه ، م2012 سبتمرب   27 يوم  www.aljazeera.net: يف مقال صحفي نشره موقع اجلزيرة نت 120

131.  
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  .جديد
 ىتقو وعلى، إلمياند على تقوية ااعتمفيبقى إذن العالج األقوى والفعال فاعلية أكرب هو اال

وأنه ، الغيب عند اهللا عالنية وأن، يعلم السر وأخفى تعاىل بأنه القوي واإلميان الصادق ،اهللا ومراقبته
وتنمية هذه العقيدة يف نفوس ، ]19: غافر[ MH  G  F  E  D  C  BLسبحانه 

  .النشء
  MT  S  R  Q   P    O  N  M  L  W  V  UL: وال بد دائما من تذَكُّر قوله تعاىل

  .]5: آل عمران[
-  .    /  M+  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !,    1  0  :تعاىلسبحانه وقوله و

E  D  C   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6    5  4   3      2F       I     H  G

L  K  JM    S  R  Q   P  O     NL ]ادلة7: ا[.  
ثوبان،  دا أن ارتكاب احملرمات يف اخللوات ميحق احلسنات؛ كما جاء يف حديثولنتذكر جي

ألعلمن أقواما من أميت يأتون يوم القيامة حبسنات أمثال «: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال
هم لِّيا رسول اهللا صفهم لنا، ج: ، قال ثوبان» جبال امة بيضا، فيجعلها اهللا عز وجل هباء منثورا

أما إم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل «: لنا أن ال نكون منهم، وحنن ال نعلم، قال
  .121»كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا مبحارم اهللا انتهكوها

اب وبغلق األيأنك جتده  –املواقع السيئة  كمتصفح  -وسبب حمق حسنات من هذه حاله 
فهو ال ، صغريا؛ ومع خوفه هذا من املخلوقنيصبيا  ولو كان دخول أي شخص عليه حيذر منو

 خالقهعل وجي، فيخشى الناس وال خيشى ربه، هويسمع كالم همكان يرى الذي، خياف رب العاملني
½  ¾  ¿  M»¼                   Â     Á  À : قال اهللا تعاىل يف أمثاله أهون الناظرين إليه؟ سبحانه

Ä  ÃL ]13: التوبة[.  

                                 
) 1418/  2(            ،مصدر سابق، ذكر الذنوب :باب، الزهد :كتاب، السنن، حممد بن يزيد ابن ماجه القزويينرواه  121

طبعة ، حتقيق حممد الكشناوي، مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، أمحد بن أيب بكر البوصرييوصححه  ،4245 :ح
وكذا  ،"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: "ال؛ ق1525: ح) 4/246(،  ـه 1403الطبعة الثانية ، ة بريوتدار العربي

  .505: ح) 32/  2(األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مرجع سابق، 
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  :للتقليل من أضرار املواقع احملرمةبيهات تن: رابعا

، أن حنرص عليه فال ننفقه يف توافه األمور ال بدف، الوقت أغلى وأمثن ما منلكه يف هذه الدنيا -
  .فضال عن احلرام

ما تبارك وتعاىل يف غري  اهللاقال  ه؛خطواتمن اتباع نحذر فل، يغفل العدو متربص بنا الو -
 ]208: البقرة[و ]168: البقرة[ MÀ  ¿  ¾  ½Á    Ã   ÂÆ  Å  ÄL :آية
  .]142: األنعام[و

"  #  $  %  &  M: وقال سبحانه مبينا أين يريد أن يأخذ من يسري خلف خطواته

(  ')  1  0  /  .    -  ,     +  *2  L ]؛ يريد أن يوصله ]21: النور
  .إىل الفحشاء واملنكر

 يرووال تالعليل  يشفال ت فهي، رمةاحمل فالمالصور واألوجيب قطع األمل من نيل املرام من  -
كمثل من يشرب من البحر إال  من يرجو منها مطلوبا لُثَمما و ،ة ناظرهاحسر من تزيدبل ، غليلال

 .على ظمأ إال ظمأً اديزد فال ،عطشه ييرويريد أن 
من م كفنظر يف العواقب، وأن ي ،من الزيغ واالحنراف هشى على قلبلإلنسان أن خي ينبغيو -

   .قلب صاحبها فعل السهام بال قوس وال وتر فعلت يفو، جرت على صاحبها الويالتنظرة 
بعيدا عن  يف ظنه ويكون بذلك، العلم واسع، أنه قوي اإلميان املتدين ال يظن اإلنسانو -

 تعرضت له ملامع ذلك وللفتنة،  بنفسه يتعرضمل  مع أنهيوسف عليه السالم فهذا ، واالحنرافالتأثر 
وهو الرسول املوحى  بإميانه اثقومل يبق يف مكان الفتنة وا، M0  /  .1L من دون رغبة منه؛

واعترف بأنه إن مل ، MT   SL من ذلك املكان فربل  ،بأن اهللا سيعصمه علمهال بو ،إليه
بلجوئه إىل اهللا ، فصرف اهللا عنه الكيد، يصرف اهللا عنه كيد النسوة صبا إليهن وكان من اجلاهلني

  .]34: يوسف[ Mq  p  o  n  m  lr  w    v       u  t      sL: الفتنةوفراره من 
  
 :عملية للتقليل من أضرار املواقع احملرمة اقتراحات: امساخ

  :وفيما يلي نصائح عملية عديدة األخذ ا يقلل من مضار هذا احملذور
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خطر بالغ  دهم ألن هذاال تترك الصغار واملراهقني واملراهقات يستخدمون اإلنترنت مبفر - 1
  .عليهم

دعوة ونشر والاالستفادة الشرعية؛ : الشبكة فيما يفيد مثل جيب أن ينحصر استخدام هذه - 2
وأصحاب التخصصات األطباء، وأصحاب رسائل املاجستري والدكتوراه،  من طرف وكذلك علم،ال

  .العلمية املختلفة الدينية والدنيوية
، على الشبكة ااالشتغال  يريد املستخدمل واضحة غلق اإلنترنت إذا مل تكن هناك أعما - 3

دخول واحلذر من  ،من ورائه جير صاحبه إىل احملذورأو غاية التنقل الفارغ الذي ال هدف ألن 
ألن هذا العمل ، رد معرفة ما حتتويه ل بدخول بعض املواقع غري النافعةفضومواقع مشبوهة أو ال

 .احلمى يوشك أن يقع فيه يرعى حولالراعي الذي ب ما يكون شبهأ
ولو كانت ، احلذر كل احلذر من فتح رسائل الربيد اإللكتروين اليت ال يعرف مرسلها - 4

فكل رسالة ال يعرف مصدرها جيب أن ، بعناوين جذابة؛ كالفوز جبائزة كبرية أو رحلة أو غري ذلك
 .يكون مصدرها احلذف مباشرة دون قراءة

فليوجه عنايته إىل ، يريد أن يقضيه على الشبكة إذا كان ملستخدم اإلنترنت وقت زائد - 5
ة، نافعال أو يف مطالعة املواقع اإلسالمية، يف هذا البحث كما شرحنا كيفيتها ،اإلسالم الدعوة إىل

  .ال تضروتنفع مواقع املهم أن تكون ، الترفيه الربيءأو مواقع ، واالستفادة منها
بل يكون بإمكان اجلميع النظر ، األبوينأنظار  عدم وضع جهاز الكمبيوتر مبكان بعيد عن -6

إليه وحيث تشاهد الشاشة من كل مكان واالطمئنان على املواقع اليت يدخلها األبناء ويكون يف 
 .غرفة اجللوس مثال

بناء مبراقبة اهللا تعاىل فيما حمموال فليحاول الوالدان دائما تذكري األ الكمبيوتروإذا كان  - 7
 .يدخلون وينظرون

وال  اإلنسان هو حىت ال يقع ،ت معني للدخول واالستمتاع ذه الشبكةوق حتديدجيب  - 8
  .يف اإلدمان ؤهأبنا

بالسيبار نت، لوجود : ما يسمى عدم السماح لألبناء بالذهاب إىل مقاهي اإلنترنت أو - 9
 .وتزيني الشيطان أو أصحاب السوء ذلك له، املخاطر باحتمال تعلم االبن الدخول للشبكات احملرمة

 :ى من علم أن أبناءه يكثرون من الذهاب إىل مقاهي اإلنترنت أمرين اثننيجيب عل - 10
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 .وأن يعلم أم يف دائرة خطر التعرض هلذه املواد، مضاعفة احلذر على أبنائه - أ
وحىت ميكن ، حىت يدخل األبناء إليها أمام أعني الوالدين، إدخال اإلنترنت إىل البيت -ب

  .د للوالدين من تعلم كيفية متابعة آثار التصفحوال ب، مراقبة اجلهاز بعد دخوهلم
وأخذهم إىل املساجد والدروس ، احلرص على يكون أصحاب األبناء أصحاب صاحلون - 11

ونبعدهم عن البيئات ، حىت نربطهم بالصاحلني، الكرمي القرآن العلمية وتسجيلهم يف حلقات حتفيظ
 .الفاسدة واملفسدة

  
للحد من  شارك ا بعض كتاب اإلنترنت تكرةجديدة ومب وهذه جمموعة أفكار: سادسا

 :خطورة هذا الوباء على أبناء املسلمني
واإلحالة عليها بذكر عناوينها ، وهذه النماذج ميكن املشاركة ا يف املنتديات أو املواقع
فإذا قرأها متصيدوا املواقع احملرمة ، وروابطها فقط يف غرف الدردشة أو مواقع التواصل االجتماعي

  .ورمبا تكون قراءم هلا أو نظرهم إليها سببا يف هدايتهم، وسارعوا إىل فتحها، ها صيدا مثيناظنو
  : الفكرة األوىل - أ

ب الذي تقوم به كثري من الدول جللباحثني عن وسيلة الختراق احلَ وهي عبارة عن نصيحة
  : حتت عنوان وهو ما يسمي بالربوكسي؛ اإلسالمية للمواقع اإلباحية،

  :122املمنوعة ي لفتح املواقعبروكس
إنه ال يفتح  ...لكن حلظة، هبروكسي ستعرفذا الربوكسي العجيب الذي هو أقوى إليكم ه

  !! املواقع املمنوعة 
  ويربطها باهللا تعاىل ،ولكنه يفتح القلوب اليت حجبت عن موالها

  .والصدور املظلمة وينري هلا الطريق، لوب املقفلةبروكسي يفتح الق
  ب؟ ا الربوكسي العجيهل عرفت هذ

  .ه بروكسي اخلـوف مــن اللــه ومــراقبتــه فــي الســر والعلــنإن
  . إنه البــروكســي املبــرمــج مـن خــالل الكتــاب والسنــة

                                 
  :ورابط املوضوع هو، الفوائد اإلسالمية منتدى شبكة :البارق األملعي 122

http://forum.fwaed.net/index.php?s=14fe1a9e5a32c163fc4c31d3a4b655dd. 
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  .123)ه جنتـانوملن خاف مقام رب(ي بروكس: إنــه
  .124)امـي وخاف وعيـدذلك ملن خاف مق(روكسي ب: إنــه

  .125)رىم بـأن اللـه يأمل يعل(ي روكسب: إنه
  .126)دوريعلم خائنة األعني وما ختفي الص(بروكسي : إنه
ع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق اتق اهللا حيث ما كنت وأتب(سي روكب :إنه

  .127)حسن
أن تعبــد اللــه كأنك تراه فإن مل تكـن تـراه فإنه (بــروكســي : هإن

  .128)يراك
أعظـم مـن هــذا الربوكســي الذي هــل رأيــت : قل يل بــربــك

  ! يــدنيــك مــن اللــه وال يقصيــك؟
اآلن محلــه جمانـاً إلــى سـويــداء قلبـك لتحظـى باألنــس بــاللـه 

أعطــى كـل شيء خلقه مث (لذي وتنعــم بالقــرب مــن رب السماوات واألرض ا
  .129)هدى

  
 : تبدأ ب :الفكرة الثانية -ب

  130!خاص بالبالغني فقط الدخول: حتذير

                                 
 ].46: الرمحن[ 123
  ].14: إبراهيم[ 124
 ].14: العلق[ 125
 ]19: غافر[ 126
ما جاء يف معاشرة  :باب، الرب والصلة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :أبواب، يف السنن، رواه الترمذي وصححه 127

 .1987: ح) 355/  4(، مصدر سابق، الناس
سؤال جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان، واإلسالم، " :باب، اإلميان :كتاب، يف الصحيح، رواه البخاري 128

معرفة اإلميان، " :باب، اإلميان :كتاب، الصحيح، ومسلم، 50: ح) 19/  1(، سابقمصدر ، "واإلحسان، وعلم الساعة
 .8: ح) 1/36(، مصدر سابق، "واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة

 ].50: طه[ 129
  .ن اتساع مشاهدة املواقع اإلباحيةالفوائد اإلسالمية هذه الفكرة للحد م منتدى شبكة ،الدعوة خادم 130
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  : وملخص الفكرة هو -1
  . مثال arabic sex for you ـتصميم صفحة حتمل عنوانا ذو إحياء إباحي ك

  .فإذا ضغط املتصفح على العنوان انفتحت له الصفحة الرئيسة
  :واحملتوى يتكون من -2
  ":ةقبل الدخول عليك قراءة الشروط التالي"وتكتب عليها عبارة : الصفحة الرئيسة �
  . أن تقر بأنك إنسان بالغ عاقل مدرك - 1
ـ أن تقر بأنك تعلم أن رؤيتك للصور اجلنسية خمالفة ألمر اهللا، وأن اهللا يراك اآلن و 2

  .كذلك املالئكة، ومع ذلك تصر على االستمرار
  .ـ أن تقر بأن ذلك سيسجل يف سجل سيئاتك ويعرض أمام املأل يوم القيامة3
حىت تنتهي من مشاهدة حمتويات مواقع اجلنس ألنك لو مت أثناء أن تضمن البقاء حيا  - 4

مشاهدتك فستبعث على تلك اهليئة إضافة لرؤية أهلك لك وأنت ميت بينما الشاشة تعرض تلك 
  . األفالم

أن تتقبل النتائج املترتبة على هذه املعصية يف الدنيا كضيق الصدر وعدم التوفيق والقلق  - 5
ه وانعدام الغرية وعبودية الشهوة واالنقياد للشيطان وبالتايل حتمل والشعور بغضب اهللا وسخط

  . عذاب القرب وعذاب جهنم
ويف حال الرغبة بالتوبة اضغط على ) اهلالك(يف حال املوافقة على الشروط أعاله اضغط على 

 ).النجاة(
سوء  وعند الضغط على اهلالك يعرض فيلم لدفن امليت مع قراءة آيات العذاب أو درس عن �

  ).منوع(أو شريط رحلة غريب ، اخلامتة؛ كدرس األماين واملنون إلبراهيم الدويش
وعند الضغط على النجاة يتم توجيه كلمة أو درس عن التوبة وشروطها وما يتعلق ا من  �

  .كما يتم وضع روابط للمواقع اإلسالمية املفيدة، بشائر
رف على عدد الداخلني وعدد الراغبني كما ميكن وضع عداد أسفل الصفحة حىت ميكن التع �

  .بالتوبة
 :اهلدف من هذا املوقع -3

إذا مت تصميم املوقع بنفس العنوان املقترح فإن الباحثني عن املواقع اجلنسية حينما يكتبون 
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وبالتايل يتلقون هذه ، يف حمركات البحث فسيجدون هذا العنوان) arabic sex(أو ) sex(كلمة 
  . ترك أثرا بال شكالرسالة الوعظية وست

كذلك ميكن إرسال عنوان هذه الصفحة ملن يطلبون مواقع جنسية يف بعض املنتديات أو 
خبالف ما إذا كان ، والعنوان ليس له مدلول إسالمي مما سيدفعهم إىل الدخول دون تردد، بالربيد

  . عنوان الرسالة الدعوية داال على فحواها فإنه ال يقوم أكثر هؤالء بفتحها
  
  :اجلنسية صميم ملرتادي املواقعوهي عبارة عن ت: ةلثالفكرة الثا -ج

  : 131يغري الباحثني عن الصور اخلليعة ،ه كما هو يف أعالهعنوانوهذا التصميم، يكون 

  
  

  :فتاوى يف املوضوع: سابعا
واخترما ملا فيهما من ، اخترت فتويني خمتصرتني واكتفيت ما عن غريمها وهي كثرية جدا

ومن أسباب كثرة األسئلة حول هذا املوضوع؛ ، إضافة إىل احلكم الشرعي، نصائح تربويةفوائد و
وذلك لألسف يف غفلة ، اتساع هذا الوباء الذي ينخر يف جسم األمة ويزيدها ضعفا إىل ضعفها

  :كثري من املصلحني

                                 
  :والرابط هو، شبكة الفجرمنتدى ، أبو يونس السيفي 131

http://www.alfjr.com/index.php?s=8b3e85bdee2d5536845891eb38b8e0a7  
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 :فتوى بعنوان: ومما ورد حول هذا املوضوع يف فتاوى الشبكة اإلسالمية إسالم ويب -1
  :ومما جاء يف اجلواب، 132إطالق النظر يفسد القلب وفيه ضرر كبري

قال  نعمة البصر من النعم اليت مينت اهللا ا على عباده ليؤدوا شكرها وهي كثرية ال حتصى،"
ينبغي أن حتفظ عما  وجوارح اإلنسان ،]18:النحل[ MA  @  ?  >  =   <L  :اهللا تعاىل

حم عليها، فال يوإطالق البصر مضاره كثرية منها ، إىل ما أذن يف النظر إليهنظر بالعني إالر:  
  .أن الناظر ارتكب معصية تعرضه لسخط اهللا / 1
  .النظرة احملرمة تذهب بلذة العبادة وحالوة املناجاة هللا سبحانه  /2
  . سبب حلرمان الشخص العلم النافع له  النظرة احملرمة/ 3

M  D  C  B: باملرصاد فهو سبحانه أن اهللا لهفعلى من حدثته نفسه بالنظرة أن يعلم 

H  G  F  EL ]خافية ، فهو مطلع عليه على كل حال، واهللا  وال ختفى عليه] 19: غافر
  . "أعلم

  :133وهذا سؤال وجوابه من موقع اإلسالم اليوم -2
حاولت و تأيت إيلّ يف الربيد مناظر خملة وصور خليعة،: "السؤالقول  السؤالومما ورد يف 

  ".خرياً ؛ فأرجو النصيحة، والدعاء، وشكراً وجزاكم اهللا!متناع، ولكنه الشيطاناال
التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود  عضو هيئة؛ سامي بن عبد العزيز املاجد. فأجاب عنه د

  .اإلسالمية
  .الربيد اإللكتروين والصور اخلليعة :اجلواب هو عنوانكان و

من سهام إبليس، إذا نفذ إىل القلب  نَّ النظرة احملرمة سهمإ: املفيت قوله جوابومما ورد يف 
  .أول من يصلى سعريها بسمومه، فَتنه، وحرك كوامن الشهوة فيه، فيكون

يا علي ال تتبع النظرة النظرة، " فعلى املسلم أن يغض بصره عن احلرام، وال يتبع النظرة النظرة
  .، وهو حسن بشواهده134، وأبو داودوالترمذي، رواه أمحد ."فإمنا لك األوىل، وليس لك األخرى

                                 
 .م1999جوان  1هـ املوافق ل1420صفر  16:وتاريخ نشرها هو، 1984: رقم الفتوى على املوقع هو 132
  http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=28: ورابطه 133

  . هـ1424 -4-18بتاريخ ومت نشره 
: ح) 5/101(، مصدر سابق، السنن، والترمذي، 22991: ح) 95/  38(، مصدر سابق، املسند، أمحد بن حنبل 134
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النظرةُ إىل الصور الفاتنة صغريةً من الصغائر، وملماً ميحوه االستغفار،  تبدو ألحدنا: مث قال
الشرع؛ ال تعدو أن تكون صغرية من الصغائر، ولكن من اخلطأ أن نقيس خطورة  وهي كذلك يف

 واليت تقيس خطورا هكذا جمردةً عن عالئقهاالصور الفاتنة ذه الطريقة البسيطة،  النظرة إىل
اوآثارها ومآال.  

تستدعي أختها، وهكذا يستدرج  إمنا تقاس خطورة النظر باعتبار املآل واآلثار، فالنظرة قد
وقد يصل به األمر إىل . واإلصرار على الصغائر كبريةٌ الناظر يف هذا املهيع، فيقع يف دوامة اإلدمان،

األمر، وخذ  .هذا إىل مقارفة الفاحشة، والعياذُ باهللا ا، وقد يقودهعشق الصور وصاحبا فاحزم
 على أن ال تعود ملثلها مرةً أخرى، فهذه الصور احملرمة اليت ترسل إىل بريدك العزم، وعاهد نفسك

ين الربيد اا اإللكتروين ينبغي أن تواجهها باحلزم والعزم من البداية، ويف ظين أن كثرياً من مواقع
وكذلك خاصية حذفها، فبادر  متنح املشترك خاصية حجب ما يشاء من العناوين الربيدية املزعجة،

بالنظر مرة أخرى، ومن مث تصبح أسرياً  حبجب هذه العناوين الربيدية وحذفها؛ ألن تركها قد يغريك
 .للصور الفاتنة، ويصعب عليك الفكاك منها

فعليك أن تتبع السيئة . اؤون، ولكن خرينا من يتوبأخي كلنا خطّ يا: "مث ختم الفتوى بقوله
من حديث  135رواه الترمذي، "وأتبع السيئة احلسنة متحها: "اهللا عليه وسلم احلسنة، كما قال صلى

  ."السيئات فإن احلسنات يذهنب"رضي اهللا عنه، وأن تكثر من االستغفار وفعل احلسنات،  ذر أيب
خطورة رؤية هذه الصور و حرمة وكلها تؤكد على، والفتاوى يف املوضوع ال ميكن حصرها

، رؤيتها وحتذر من ذلك وحتث على تقوية اإلميان واجتناب األسباب اليت تؤدي إىل الوقوع يف
  .ودرهم وقاية خري من قنطار عالج، 136"الدفع أقوى من الرفع: "وذلك بناء على القاعدة الفقهية

  
فيدة يف خطورة الصور واألفالم غري حماضرات مرئية ومسعية معناوين وروابط : ثامنا

  :األخالقية من موقع طريق اإلسالم

                                                                                                       
  .2149: ح) 246/  2(، مصدر سابق، السنن، وأبو داود، 2777

 .144 صسبق ختريج احلديث  135
  ،طبعة دار الفكر دمشق، فقهية وتطبيقاا يف املذاهب األربعةالقواعد ال، حممد مصطفى الزحيلي. انظر د 136

  ).861/  2(، م 2006 -هـ  1427الطبعة األوىل 
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  :وهذا رابطها، صطفى ديابمل إىل مدمن املواقع اإلباحيةرسالة حماضرة بعنوان  -1
http://ar.islamway.net/video/3489?ref=search 

  
 :بطهاوهذا را، مد حسني يعقوبحمل إىل من يشاهد املواقع اإلباحية: رسالة هامة -2

http://ar.islamway.net/video/8097?ref=search  
  
مد بن حممد املختار حمل كيف أتوب من مشاهدة املواقع اإلباحية؟: مقطع مؤثر -3

  :وهذا رابطه، الشنقيطي
http://ar.islamway.net/video/12355?ref=search 

  
  :وهذا رابطها، مد حسانحمل نترنتإىل مدمين املواقع اإلباحية على اإلكلمة  -4

http://ar.islamway.net/lesson/67115?ref=search  
   

لك وذ، وهذه املقاطع مؤثرة حيث أا تتطرق إىل املشكلة وعالجها بصراحة دون مواربة
  .للتقليل من استشراء هذا املرض يف جسم األمة العليل حىت ال يزيدها مرضا على مرض
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  :اليت تربط بعضه ببعض عالقاتالاألضرار على اتمع و باعتبار :النوع الرابع
  : مثل
  .صداقةمواقع التعارف بني اجلنسني حتت مسمى ال -
اليت كثريا ما هدمت أسرا قائمة  ،احملرمةإىل العالقات  يديؤ، مما مواقع الغزل بني اجلنسني -

  .من أساسها
  :ومن املظاهر الضارة اليت انتشرت بسبب هذا النوع

وقد يلبس الشيطان ، التحدث يف غرف الدردشة بني اجلنسني األجنبيني بدون غرض شرعي -
د وتزدا، ورمبا يكون ذلك صحيحا يف البداية، على بعضهم بأن الغرض هو الدعوة إىل اإلسالم

وهلذا ينبغي أن يكون األصل يف دعوة اجلنسني هو ، اخلطورة إذا كانت الدردشة بالصوت والصورة
إال يف حاالت نادرة وقليلة تضبط بضوابط ، والنساء بدعوة النساء، أن يقوم الرجال بدعوة الرجال

  .شرعية
  .تبادل الصور بني اجلنسني -
  .تبادل الصور وعناوين املواقع احملرمة -

  .شيوع ما يعرف بالزواج عن طريق اإلنترنت ار ذلك أيضاومن آث
واستخدام اإلنترنت يف إنشاء عالقات بني الرجال والنساء، حتت مسمى الصداقة والتعارف 

ستخدام انتشر انتشارا واسعا، وأثر يف اتمعات اإلسالمية تأثريا بالغا، وهو هذا اال بني اجلنسني،
  .ة اليت ظهرت فيها اإلنترنت وانتشرت بني أوساط اتمعينخر فيه باستمرار، رغم قصر املد

وكان من آثاره زعزعة بل وتدمري كثري من األسر، نتيجة للعالقات احملرمة واخليانات الزوجية 
  .املنجرة عن ذلك، مث ما أدى إليه مما يسمى جبرائم الشرف يف كثري من الدول

ون رجل بامرأة إال كان ثالثهما ال خيل: "وصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال
  .137"الشيطان

                                 
الرضاع عن رسول اهللا  :أبواب، السنن، والترمذي، 178: ح) 311/  1(، مصدر سابق، املسند، أمحد بن حنبلرواه  137

وأمحد ، 2165: ح) 465/  4(، مصدر سابق، املغيبات ما جاء يف كراهية الدخول على :باب،  صلى اهللا عليه وسلم
مؤسسة الرسالة ، ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب عمر فيه،  عشرة النساء :كتاب، السنن الكربى، بن شعيب النسائي

األلباين، سلسلة األحاديث وصححه  ، 9181: ح) 5/387(، م 2001 -هـ  1421الطبعة األوىل ، بريوت
 .430: ح) 429/  1(فقهها وفوائدها، مرجع سابق، الصحيحة وشيء من 
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  .138"أضر على الرجال من النساءهي ما تركت بعدي فتنة : "وحني قال
اليت ترد إىل  كثرة األسئلةومما يدل على انتشار هذه الظاهرة وتأثريها الكبري يف جمتمعاتنا، 

يبحثون عن احلكم و مراكز الفتوى على الشبكة وغريها حول ذلك، واملفترض أن الذين يستفتون
هم من الفئة املتدينة، أو على األقل ممن يهمهم معرفة حكم الشريعة يف تصرفام وهلذا  الشرعي
  .يستفتون

  :وميكن أن نذكر مناذج من هذه االستفتاءات باختصار
من سائل له نشاط على اإلنترنت ، من ذلك ما ورد ملركز الفتوى يف موقع اإلسالم اليوم - 1

  :يقول يف سؤاله
  :مستشاري الكرمي

فكانت  ،استطعت إنشاء مواقع حوارية على اإلنترنت وقد ،أنا متفوق دراسياً حبمد اهللا تعاىل
  .مبا فيهم اجلنس اآلخر ،سبباً يف التعرف على العديد من الناس

زلت  وال .وحىت إقامة عالقات عاطفية لبتة بالزواج عن طريق اإلنترنتأبداية أنا لست مقتنعاً 
مؤمن أن الزواج هو غاية أمسى بكثري من عالقة  لكثري من الزمالء حول هذه القضية فأناأناصح ا

  .فلم أدخل حبمد اهللا مع أي نوع يف عالقات من هذا القبيل ولذلك. تنبين عل اهلاتف أو اإلنترنت
الفتيات تعلقت يفّ وأعجبت بشخصييت وأخربا مبوقفي من الزواج ولكنها  املشكلة أن إحدى

   .واستمرت باالتصال وطلبت أن أكون كاألخ هلا على األقل إن مل يكن هنالك زواج ذلكرفضت 
تفاهم كبري  أخربت والديت باملوضوع الستشارا حول هذه القضية فهي إنسان متعلمة وبيننا

   .األمر فكان موقفها التقبل وأخربتين أا ستوافق إذا كنت أنا مقتنعاً ذا
حىت أكمل  يف أتصرف اآلن ففكرة الزواج ليست واردة لدي اآلناملشكلة أنين ال أعلم ك

   .دراسيت اجلامعية وال أعلم كيف أتصرف مع هذه الفتاة
  .فقد توقفت عنها ليقيين بأن الفائدة املرجوة منها ليست كما كنت آمل أما تلك املواقع

  .أرشدوين جزاكم اهللا خرياً
ومما ، ، جنتزئ منها ببعض املقاطعاإلنترنت ورطة: حتت عنوان، إجابة مطولة املوقعفأجابه 

  :ورد يف جوابه ما يلي
                                 

  .129 صسبق ختريج احلديث و ،البخاري ومسلم رواه 138
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زوجتك كل يوم وكل ساعة تأكالن معاً  الزواج يا أخي حياة أبدية وسنني طويلة تعاشر فيها
روحك وأنفاسك فال تتهاون ذه القضية أبداً، إا  وتنامان معاً وتقيمان معاً وتسافران معاً، هي

  ...طويلة ر وسننيمسألة حياة ومسألة عم
تقطع العالقة معها ملصلحتها هي أوالً وهذه هي احلقيقة اليت جيب  لذا جيب عليك إخبارها بأن

 لن تفكر بأي شاب يتقدم إليها ما دام أن عالقتها فيك قائمة لذا ستكون وفياً هلا أن تعيها، ألا
  ...على نفسها طفها وإعانة منك هلاوحمباً هلا اخلري إذا قطعت مثل هذه العالقة رأفة ا ورمحة بعوا

ال جيعل العواطف تتحكم يف مصريه وحياته، بل العقل واحلكمة جيب أن  واإلنسان احلكيم من
  .139املواقف وجيب أن تكون هلما الكلمة األخرية والقرار النهائي يسودا يف مثل هذه

  
  :ومن األسئلة اليت وجهت إىل موقع الشبكة اإلسالمية هذا السؤال - 2
 سنة، أحبث عن زوج عن طريق اإلنترنت، فهل جيوز يل ذلك؟ 36نا مطلقة وعمري أ
  .وشكراً

اإلنترنت، حكمه، حماذيره،  الزواج عن طريق: وكانت بعنوان، وجاءت اإلجابة طويلة أيضا
  .هوضوابط

  :ومما ورد فيها ما يلي
بحث عن الزوج وجيوز للمرأة أن ت... أن تبحثي عن زوجٍ صاحلٍ بالطرق املشروعة جيوز لك

  ...ذلك نيابة عنها الصاحل، وتعرض نفسها عليه، وجيوز لوليها أن يفعل
وال شك أن فعل ذلك عن طريق اإلنترنت  ولكن هذا العرض البد أن يكون بالطرق الشرعية،

  .ذلك وسيلة ال جيوز اللجوء إليها حمفوف باملخاطر واحملاذير الشرعية، اليت جتعل
املواقع املعهودة للبحث عن ذلك، واملعروفة مبواقع  ذير الشرعية أن هذهفمن تلك املخاطر واحملا

احلياة أو شريكتها، هذه املواقع أوكار للمفسدين واملفسدات  هواة التعارف، أو البحث عن شريك
االصطياد يف املاء العكر، وتضليل املغفلني واملغفالت، واللعب على عقوهلم،  الذين كل مههم هو

  .اد والرذيلةالفس وجرهم إىل

                                 
 .م18-6-2003: موقع اإلسالم اليوم، بتاريخ 139
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هلؤالء املفسدين عليه  فال يليق مبن لديه حرص على دينه وعرضه أن يدخلها، وال أن جيعل
أمره، حىت يتمكنوا من التشهري  سبيالً، بل كيف يرضى أن يطلعهم على حاله، ويعرفهم على حقيقة

  .به، وكشف حاله من غري طائل
ب على املرء أن يتأكد من حقيقة ما يتلقاه واحملاذير أن تلك املواقع من الصع ومن تلك املخاطر

معلومات، فكم من شخص كان على صلة مبن يظنها فتاة، ويف آخر املطاف تبني له أنه  عربها من
  .وحصول ذلك للفتيات أكثر!! من هؤالء املفسدين فىت

بالنسبة لك، فإن تزكية ذلك الشخص، ومعرفة حقيقة  وحىت لو مل يتحصل تلبيس وتضليل
  .نالصعوبة مبكاحاله من 

سرعان ما ينجر  املخاطر أيضاً أن داخلها قد يدخل بقصد صحيح ونية بريئة، ولكن ومن تلك
طلب  فيها من فساد وفجور، فيكتفي بالعالقات الغرامية، واحملادثات العاطفية، فينصرف عن إىل ما

عدم جواز دخول  ه منوحنن إذ نقول ما نقول. نسأل اهللا السالمة والعافية. احلالل إىل طلب احلرام
املواقع يف الوقت احلايل،  هذه املواقع واختاذها وسيلة للبحث عن الزواج، فإنا ننطلق من واقع هذه
العلم والصالح ذوو خربة  ولكن إن وجد موقع يشرف عليه أناس صاحلون مزكون من طرف أهل

الزمة حلماية موقعهم من أن التدابري ال وجتربة، حيتاطون يف هذا األمر غاية االحتياط، ويتخذون كل
املواصفات، فال حرج يف أن يتخذ وسيلة للبحث يف  يكون وكرا للفساد، إذا وجد موقع ذه

  .140شؤون الزواج
  

  :زمالء العملاجلنسني من استعمال الربيد اإللكتروين يف الغزل بني تشري إىل  ةدراس
استعماله يف الغزل بني ، جداأن من مضار الربيد اإللكتروين املنتشرة  الدراساتوقد ذكرت 

  .وأنه يتسبب يف إضاعة ساعات كثرية من أوقات العمل، زمالء العملاجلنسني من 
 ،ما نشرته وكالة رويترز بلندن، من أن دراسة أجريت يف بريطانيا الدراساتومن تلك 

ن ماكأموظف، أظهرت أن العاملني الربيطانيني يستخدمون الربيد اإللكتروين يف  500مشلت و
  .ومغازلة الزميالت أو الزمالء ،عملهم للنميمة على منافسيهم يف العمل

                                 
 .م2003  كتوبرأ  17  تاريخب ،اإلسالمية مركز الفتوى على الشبكة 140
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وأوضحت الدراسة اليت أجرا شركة إي ديزاينز التسويقية الربيطانية أن الشركات من املمكن 
  .أن ختسر ساعات من العمل نتيجة إلساءة استخدام الربيد اإللكتروين

  .من النساء % 13يف مقابل  ،اإللكتروينالرجال بالغزل عرب الربيد  من % 27واعترف 
  .وكانت النميمة عن الزمالء هي ثاين أكرب عامل على إضاعة الرجال ألوقات العمل

وفيما يتعلق بالنساء فإن أكرب إساءة الستخدام الربيد اإللكتروين تكون من أجل التخطيط 
  .ات والنميمة عن الزمالءللحياة االجتماعية مع األصدقاء، ويعقب ذلك االتصال باإلخوة واألخو

من النساء باستخدام الربيد اإللكتروين يف بث رسائل  %من الرجال وسبعة  % 13واعترف 
  .تشري إىل مواقع اجلنس على اإلنترنت

ومن االنتهاكات األخرى الستخدام الربيد إرسال النكات إىل الزمالء أو البحث عن وظائف 
  .أخرى

بالرغم من أن "لشركة إميا لتسويق الربيد اإللكتروين وقال لويس هالربن الشريك املؤسس 
ة خاصة بإساءة استخدام الربيد هامالدراسة تشري إىل بعض النتائج الطريفة إال أنه ما زال هناك قضية 

  ".اإللكتروين يف العمل
حيث أن الربيد اإللكتروين وسيلة اتصال سريعة وبسيطة، والشركات ختسر ساعات "وأضاف 

مل نتيجة إلساءة استخدام الربيد اإللكتروين، فإننا نقترح أن يتبىن املديرون سياسة حمددة مثينة من الع
  .141"للربيد اإللكتروين تضع احلدود املقبولة الستخدامه

  
  :ومما يندرج حتت هذا النوع من األضرار

  .تعليم االنتحارمواقع  -
  تعليم السرقة مواقع  -
  .فقدان اجلو العائلي داخل األسرةذلك به على األسرة، وريأثتاإلدمان و -

 
  

                                 
  .م2001أوت  16  بتاريخ، الربيد اإللكتروين يف الغزل، منديات شبكة الفجر 141
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  :األضرار على االقتصادباعتبار  :اخلامس النوع
  .مواقع غسيل األموال - :مثل
  .القمار مواقع -
  .التعدي على احلقوق الفكرية -
، االعتماد اتبطاق وخاصة حسابات سرقة احلسابات -

تكون واحدة ، ون بطاقيت اعتمادتعملمما جعل الكثريين يس، وغريها فيزابطاقة الاستر ومثل بطاقة امل
  .مسرقة حساباتفادي الوقوع يف عمليات ل ،منهما خاصة باإلنترنت

حتويل الشركات العامة إىل خاصة كشركات الربيد مثال، مما يؤدي إىل تسريح عدد كبري  -
  .من العمال

  .عنهمزيادة البطالة وتسريح العمال بسبب االعتماد على احلواسيب والشبكات بدال  -
  .حتويل األموال بطرق غري مشروعة -
  .ممارسة الدعاية الكاذبة والتجارة املضللة -
  .ممارسة التزييف والغش واخلداع -
  .اتدوالرالني يمال وتقدر مبئات عرب اإلنترنت اليت تتمضخمة الحتيال االعمليات  -
ال قبل ظهور وقد تضاعفت عمليات االحتيال عشرات املرات مقارنة مبا كان عليه احل -
  :اإلنترنت

م أيضا خربا مفاده أن اجلرمية 2013 نشرت جريدة االقتصادية السعودية يف بداية سنة 
 . 142اإللكترونية تتفاقم يف أوروبا وأن األوروبيني يفقدون مليارا ونصف املليار أورو سنويا

  .وجاء خالله أن معظم اهلجمات تأيت من الواليات املتحدة األمريكية
 : وهو، س اجلريدة يف نفس اليوم خربا آخرونشرت نف

  .من الشركات السعودية%  69اهلجمات اإللكترونية دد 
  .وعلى السعودية ميكن أن تقيس الدول العربية األخرى

فقد ، إال أن اجلزائر ال تزال أقل عرضة للخطر لقلة الشركات اجلزائرية املرتبطة باإلنترنت
ألف شركة هي املرتبطة  70أن ، م24-06-2013: فضائية يومذكرت دراسة بثتها قناة اجلزيرة ال

                                 
  .م2013 جانفي   07جريدة االقتصادية السعودية يف عددها الصادر يوم  142
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من عموم الشركات هلا حساب على  % 20وأن ، ألف شركة 400من بني  بشبكة اإلنترنت
  .ألف شركة 80أي ما يقارب ، اإللكتروينالربيد 

والعدد ، لكن مع ذلك تبقى عشرات اآلالف من الشركات معرضة خلطر القرصنة اإللكترونية
  .بسبب زيادة االرتباط باإلنترنت يوميا، د مستمريف تزاي

وال بد أيضا من األخذ بعني االعتبار أن الشركات اليت ترتبط باإلنترنت تزيد أرباحها بكثري 
  .عما ختسره

  
  :143األضرار على األمن العام واخلاصباعتبار  :السادس النوع

  : مثل
  .صنع املتفجرات تعليم مواقع -
  . بني الدول حروب تتسبب يف نشوء قد يةالعوملة اإلعالم -
وذلك باالطالع على معلومات حساسة يف جمال ، اجلوسسة -

  . األمن القومي للدول
  . اختراق احلواسيب واخلصوصيات -
  .144زرع الفريوسات -
، هذا إضافة إىل نشر الفساد اخللقي الذي يؤدي بدوره إىل انتشار أنواع عديدة من اجلرائم -

  .145غري األخالقية خطورة املواقعحصاءات الدالة على ذلك عند الكالم عن وقد ذكرنا بعض اإل
واحلقيقة أن خطورة هذا احملذور ال تصل إىل هذا احلد فقط بل تتجاوزه إىل ما هو أخطر 

                                 
: وسيأيت زيادة تفصيل لذلك عند الكالم عن، 158 ص، األضرار على االقتصاد: سبق الكالم عن شيء من ذلك يف 143

  .167 ص، دعوة اإلسالميةاألضرار على ال
حبث حتليلي يف اآللية التقنية لإلنترنت ومنذجة ، اجتماعية -، اإلنترنت واملنظومة التكنورحومةعلي حممد . دكتاب انظر  144

مرجع ، اإلنترنت الشبكة الدولية للمعلومات، واملهندس فاروق حسني، 158ص ، مرجع سابق ،منظومتها االجتماعية
  .152و  144ص  ،سابق

  .البحثمن  128 صانظر  145
اإلنترنت واإلخالل باألمن ، نور الدين اخلادمي. وللتوسع أكثر يف هذا النوع وآثاره ودراسته من الناحية الشرعية؛ ينظر كتاب د

سامر حممد . وكذلك د، وما بعدها 44ص ، م2004الطبعة األوىل  ،طبعة دار وحي القلم بريوت، رؤية شرعية مقاصدية
  .92-73ص ، مرجع سابقاملنافع واحملاذير،  سعيد، اإلنترنت
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  :وبيان ذلك يف احملذور التايل، بكثري
  : دخول املسؤولني يف دولنا إىل اإلنترنت من حواسيب ا معلومات حساسة -

بل اخلطر كل اخلطر من ، اخلطر ليس فيما ندخله حنن باختيارنا على اإلنترنتأن وذلك 
وجود معلومات حساسة ورمبا هلا تعلق باألمن القومي لبلداننا على أجهزة تستعمل يف الدخول على 

ملخابرات ااإلنترنت، وهذا ما جيعل هذه املعلومات حتت تصرف املخترقني، ويف مقدمتهم مؤسسات 
  .يف ظل غفلة كبرية عن هذا اخلطر لدى موظفي دولنا السامني ،العاملية

وتناقلته وسائل ، م2012 مارس   17 اخلرب الذي نشرته جريدة احلياة اللندنية يوم  ومن ذلك
  .معرض لإلختراق مفاده أن نصف مليون جهاز حاسب آيل حكومي يف السعودية، إعالم خمتلفة

ل الكربى اليت تويل محاية معلوماا أمهية كبرية مل تسلم إذا علمنا أن الدو ويزداد األمر خطورة
فقد نشرت وسائل اإلعالم مؤخرا أن روسيا والصني متكنتا من سرقة ، من االختراق يف هذا اجلانب

   .146برامج تسيري وزارة الصحة األمريكية
  

وهذا مثال آخر نشرته جريدة 
مارس   11بتاريخ  147الربيطانيةاألوبزارفر 

اده االشتباه يف أن الصني مف، م2012 
تتجسس على قادة حلف الناتو العسكري 

  .عن طريق موقع الفيسبوك
وقد أجرى تلفزيون روسيا اليوم؛ يوم 

م لقاء خاصا مع اثنني من 2012-01-10
وهو مدير عام مركز الدراسات ، سريغي غرينيايف. د: ومها، املختصني يف أمن املعلومات
وهو مدير عام شركة متخصصة يف األمن ، وليف ماتفييف، وسكووالتوقعات االستراتيجية يف م

  .املعلومايت يف روسيا؛ كما عرفهما التلفزيون الروسي
  الفيسبوك والسكايب يف خدمة من؟  :وكان موضوع اللقاء

                                 
 . م2013 نشرت ذلك وسائل إعالم خمتلفة سنة 146
 .نفس اليوم ضمن برنامج مرآة الصحافة يف -كما هو ظاهر يف الصورة-نقلته قناة اجلزيرة  147
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وذكر املشاركان يف اللقاء أن موقعي الفيسبوك والسكايب هلما دور كبري يف التجسس على 

  .واعتربامها خطرا على األمن القومي الروسي، ات املتحدة األمريكيةالعامل لصاحل الوالي
وهناك خشية كبرية متزايدة من وصول قراصنة اإلنترنت إىل إحداث أضرار جسيمة بالبىن 

وميكن أن تقع ، بل إن الدول النووية ختشى من الوصول إىل حمطات أسلحتها النووية، التحتية للدول
  .ولغريهابسبب ذلك كوارث عظيمة هلا 

 frontحلقة من برنامج خط الواجهة  م07-05-2012وقد بث تلفزيون أورونيوز يوم 
line خطر اإلنترنت على املؤسسات احليوية ومنها النووية خاصة مبوضوع:  

  

  
  

ويف ختام الربنامج ذكر مقدم احللقة بأن عدد الذين تعرضوا هلجوم إلكتروين على حواسيبهم 
  .شخصا 10.080: خالل بث احللقة بلغ

  
تتخذ تدابري مشددة مع موظفي حكوماا ومراكزها  لكفان الدول املدركة لذطر اخامل هوهلذ

احلساسة، وذلك مبضاعفة إجراءات محاية حواسيبهم من االختراق، بل إا متنعهم من دخول 
اتصل ة، وقد مت فصل موظف أمريكي من عمله ألنه هاماإلنترنت من حواسيبهم اليت ا معلومات 
  .ةهاممعلومات  ىبالشبكة من حاسوب عمله الذي حيتوي عل

وإذا أراد القائمون على الشؤون العامة يف دولنا جتنب هذا اخلطر، فيجب منع اتصال كل 
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، وأن توضع قوانني صارمة تعاقب من خيالف ذلك، ة بشبكة اإلنترنتهامحاسوب به معلومات 
  .وال تتصل إطالقا باإلنترنت، ال تتوفر على مودموأن توضع املعلومات احلساسة هذه يف أجهزة 
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  : األضرار على الصحة النفسية والعضوية باعتبار :السابع النوع 
  : األضرار على الصحة العضوية

  البصرعلى أشعة الشاشة ضرر  -
 إمكانية عدمل وذلك، الظهر والرقبةفقرات واألضرار على  –

حىت مع ، وضعيات خاصةإال يف من احلاسوب واالنترنت االستفادة 
  .استعمال اجلهاز احملمول

وذلك بسبب اإلدمان والعيش : األضرار على الصحة النفسية -
  .يف اتمعات والعوامل االفتراضية

  .على متلقيها حتدث ضغوطا نفسية أيضا كثرة املعلوماتقد أثبتت الدراسات العلمية أن و
  

  :األضرار على الوقت باعتبار :ثامنال النوع
على شبكة اإلنترنت والعيش يف عوامل افتراضية ال  اإلدمان -

  .عالقة هلا بالواقع
إضاعة أوقات طويلة يف املنتديات وغرف الدردشة يف نقاشات  -

  .فارغة ال معىن هلا
  .إضاعة أوقات طويلة يف مواقع األلعاب اإللكترونية -
دون ، ساعات طويلةعدم حتديد وقت للدخول واخلروج من اإلنترنت يؤدي إىل مرور  -

  .غري مفيدفهو  وأغلبها إذا مل يكن ضارا، يف التنقل من موقع إىل آخر، شعور
  

   :اإلدمانوأكرب مظهر هلذا النوع من األضرار هو 
إلبداع، إضافة إىل تضييع األوقات اوإيقاف ، القضاء على األعمال احلركيةيه ا يترتب علممو

   .الثمينة فيما ال فائدة ترجى منه
فقط، بل إنه ظهر اآلن نوع جديد  واملسكرات وما شابه ذلك دمان مل يعد يف املخدراتاإلو

  .من أنواع اإلدمان أال وهو إدمان اإلنترنت، وله أعراض مشاة إلدمان املخدرات
  :ومن أعراض مرض إدمان اإلنترنت أن يتصف املدمن مبا يلي 
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  .الشغف مبوضوع إدمانه .1
  .األمل الشديد عند مفارقته .2
  .راب ورجفة وضيق وتأفف وحصول االصطدام بني املدمن وبني من حييطون بهاضط .3
  .األرق .4
  .آالم الظهر وآالم املعصم من كثرة العكوف على اجلهاز .5
  .فقدان الوظيفة .6
  .الوقوع يف امليسر والفواحش .7
  

أا توصلت إىل حتديد املدمن  ،عن إدمان اإلنترنت هلا وقد ذكرت دكتورة أمريكية يف حماضرة
 أسئلة تطرح على مستخدم الشبكة، فإذا أجاب على أحدها باإلجياب فهو مدمن إنترنت، ومن بعدة

  :تلك األسئلة
  األسرية؟ ـ هل هدد ارتباطك باإلنترنت وظيفتك أو عالقتك

  اليومية؟ ـ هل ترى يف اإلنترنت وسيلة للهرب من مشاكل حياتك
  148ـ هل تكذب بشأن عدد الساعات اليت متضيها مع اإلنترنت؟

م استطالعا عن هذا النوع 2012أكتوبر  11وقد نشرت صحيفة اإلكسربس الفرنسية يوم 
  .من اإلدمان يف فرنسا؛ فكانت نتيجته أن ثلثي الشباب الفرنسي مدمنون على التلفزيون واحلاسوب

  
من املنتمني هلذه الفئة  % 20وذكرت يف االستطالع أيضا أن من نتائج هذا اإلدمان أن 

  .149لسمنة أو الوزن الزائديعانون من ا
  :ومن اآلثار املترتبة على تضييع الوقت يف اإلنترنت من غري فائدة ما يلي

  .ورمبا يتطور احلال ويصل إىل تضييعها، عدم احملافظة على الصلوات مجاعة يف املساجد .1

                                 
 .دار القاسم، مرجع سابق: إعداد ،مستخدم اإلنترنت نصائح عاجلة جداً إىل: من مقال بعنوان 148
  .م2012أكتوبر  11يوم ، برنامج مرآة الصحافة، قناة اجلزيرة الفضائيةمن  149
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  .ترك جمالس العلم والذكر وعدم احلرص على الدروس واحملاضرات .2
  .ريية ومساعدة احملتاجنيعدم املشاركة يف األعمال اخل .3
  .ترك االجتماعات األسرية وعدم قضاء حاجيام والتفريط يف صلة الرحم .4
 .ترك زيارات األصدقاء وقطع العالقات األخوية معهم .5

  .مما جيعل مدمن اإلنترنت منكفئا على نفسه، سلبيا يف عالقاته باتمع
  

  :األضرار التربوية والتعليمية باعتبار :تاسعال النوع
  : التأثري على الطرق التقليدية يف التعليم املبنية أساسا على الكتاب واملعلم مثل

على جهاز  ما يعتمد التعليم جعلت الطالب يعتمد أكثر جمال وذلك ألن دخول اإلنترنت يف
احلاسوب وشبكة اإلنترنت، بدالً من األستاذ، وهذه الطريقة وإن كانت مفيدة من جهة تدريب 

ول إىل املعلومات جبهده اخلاص، أو ما يسمى التعلم الذايت، فيتكَونُ بذلك الطالب على الوص
الطالب الباحث بدالً من الطالب املتلقن، إال أا تؤثر سلبا على أداء األستاذ التربوي، إذ إن دور 

ية األستاذ ال يقتصر يف حقيقة األمر على تقدمي املعلومات فقط، بل إنه يسهم إسهاماً كبرياً يف ترب
  .طالبه

لكن مع هذا ال ميكن إغفال الفوائد الكثرية، واآلفاق الواسعة اليت تفتح للعملية التعليمية 
، ومن ذلك سهولة الوصول إىل املعلومات الكثرية والكثرية جدا 150والتربوية بإدخال اإلنترنت إليها

مة، ويف شىت املعارف، املتوفرة على الشبكة، وإمكانية اإلطالع واالستفادة من مكتبات العامل الضخ
ومساعدة األستاذ يف متابعة وتقييم الطالب، وكون احلاسوب يف حد ذاته وسيلة تعليمية مؤثرة، 
حيث بإمكانه جتهيز وإظهار الصور واألصوات واألفالم، إضافة إىل ما توفره الشبكة من إمكانات 

  .151ياجات اخلاصةتكبرية يف تعليم ذوي االح
أيضا اجلمع بني الطريقتني القدمية واحلديثة، حىت حنصل على  ومع كل هذه الفوائد ميكن

إجيابيات كال الطريقتني، وذلك بالتركيز على دور األستاذ يف توجيه وإدارة عملية البحث عن 

                                 
وسائلها الثقافية : شذى سلمان الدركزين، من جامعة درم بربيطانيا، اإلنترنت ثروة املعلومات والثقافة والتعليم.د: انظر مقال 150

  .43-33ص  ،م1997رس لشهر ما 16وتطوراا املستقبلية، املنشور يف جملة آفاق الثقافة والتراث، ع 
  .120ص، انظر سامر حممد سعيد، اإلنترنت املنافع واحملاذير، مرجع سابق 151
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املعلومات، وإرشاد طالبه يف كل املراحل إىل الوسائل املفيدة والنافعة للوصول إىل مبتغاهم، ألن دور 
هذا اجلانب وال يستغىن عنه أبداً مهما تطورت الوسائل وتغريت أساليب  جداً يف هاماألستاذ 

التعليم، وميكن أن يضاف إىل ذلك أيضاً تكثيف التدريس امليداين، واألنشطة الالصفية، ملا فيها من 
تواصل أكرب بني األساتذة وطالم، مما يؤدي يف األخري إىل تفعيل اجلانب التربوي يف العملية 

  .التعليمية
  

  :األضرار على الدعوة اإلسالميةباعتبار  :عاشرال النوع
  : وتتمثل هذه األضرار يف

  .وتوسيع الشقة بني املسلمني نشر اخلالف والفرقة -
  .ا وأهل الفضل منهادعاومصلحيها و غمز علماء األمة -
  .دون تثبتب يف عامة املسلمنيالطعن  - 
  . هانشراخلفية و مزال إيذائهم وتتبعالتشهري باملستورين و -
  .كشف أسرار الدعوة -
    .التحدث يف الدين بغري علم -
وتبادل  الغيبة والنميمة وجتريح األفراد واجلماعات ونشر اخلالفات بني املسلمني والدعاة -

  .على مرأى ومسمع من العامل االامات
  

  :شر األسراروسأضرب مثاال مبوقع على اإلنترنت مجع كثريا مما سبق مث أحتدث عن ضرر ن
بعض املواقع قد ختصصت يف جتريح العلماء وتصيد األخطاء وتضخيمها ونشر كل ذلك : أوال

 .اإلنترنت ىعل
وتتناول هذه ، )سحاب(أنا املسلم دراسة موجزة حملتويات منتدى  شبكة نشر منتدىقد و

  : واملوضوعات اليت يهملها سحاب املوضوعات اليت يهتم ا منتدى دراسةال
  :تهاكيفيعن  صحاب الدراسةيقول أ

  .عشر صفحات يف املنتدى اإلسالمي يف سحاب آخرمقال يف  300 قمنا حبصر آخر  - 1
  .دون الردود –املوضوعات  درسنا أصول - 2
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 .قمنا بتقسيم املقاالت على حسب املوضوعات - 3
 .استخرجنا النسب املئوية للموضوعات - 4
  

  :املوضوعاتوأما 
  :إىل ستة أقسام من حيث اجلملة -  الدراسة موضوع -الثالمثائة  تنقسم املقاالتف

حنو الترحيب بضيف، واعتذار من آخر،  –مفيدة و ال ضارة  غري –عادية  اتعوموض - 1
   .باملائة 28: مقاالً بنسبة 84: هذا القسم وحنو ذلك، وتبلغ مقاالت

: أو حديثية أو رد علمي، وتبلغ مقاالت هذا القسم حنو فائدة فقهية: مفيدة اتعوموض - 2
   .باملائة 18مقاال بنسبة  54

مقاالت هذا القسم  ، وتبلغ)اخل...احلزبيني والقطبيني والسروريني والتكفيرييني(الكالم يف  - 3
  .باملائة 8.66مقاال بنسبة  26

 58، وتبلغ مقاالت هذا القسم - دعوةمن املعروفني بال – الكالم يف الرجال وجرحهم - 4
  .باملائة 19.33مقاال بنسبة 

 مقاال بنسبة 64والغلو فيهم، وتبلغ مقاالت هذا القسم  كتابالو شايخبعض املمدح  - 5
 .باملائة  21.33
  .باملائة 3.66بنسبة  مقاال 11، وتبلغ مقاالت هذا القسم للحكامالنفاق والتزلف  - 6

  :موضوعات منسية
  .باملائة  0أحداث العامل اإلسالمي الساخنة يف وقت الدراسة كالشيشان وغريها - 1
   .ملائةبا 0: فلسطني - 2
  .باملائة 0: احلملة الغربية على العامل اإلسالمي - 3
  .باملائة 0 :الرد على اليهود والنصارى - 4
  .باملائة 0: الرد على العلمانيني - 5
  .باملائة 0: حترير املرأة الرد على خمططات - 6
 .152"باملائة 0: الرد على الشيعة - 7

                                 
عن شبكة  دراسة علمية ،/http://www.muslm.net/vb: ورابطه، للحوار اإلسالمي منتدى شبكة أنا املسلم 152
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  . 153وهذا دورها الذي تقوم به، فهذه هي اهتمامات بعض املواقع
  

  :أيضا ومن أضرار اإلنترنت على الدعوة: ثانيا
إذا مل تكن  ومن مث إجهاضها، متكني أعداء األمة من االطالع على خطط الدعاة واملصلحني -

يف محاية الكبري خاصة يف ظل ختلف املسلمني ، متوافقة مع توجهاا وميوالا وخططها املستقبلية
  .معلومام

قد تكون هناك أمور ال ينبغي أن و،  بعيدا عن أعني الغربفبدال من أن يكون عمل املصلحني
 :هقوليف  بالكتمان يف بعض األمور النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أمر ،أعداء األمة يطلع عليها

والبيهقي يف  الطربايناه ور »بالكتمان، فإن كل ذي نعمة حمسود كماستعينوا على إجناح حوائج«
  .155وصححه األلباين، 154ليةاإلميان وأبو نعيم يف احل شعب

وجيعلوا حتت تصرف ، هم إىل شبكة اإلنترنتخططيدخلون كل  العاملني يف الدعوةإذا ب
وال شك أن التفوق يف شبكة اإلنترنت هو لألقوى ، املخترقني واملخابرات من شىت أحناء العامل

تتابع ، ات عمالقةوهم ميلكون مؤسس، سواء يف الشرق أو الغرب، وهم غري املسلمني، إلكترونيا
ترفع إىل أصحاب القرار و، وتعد التقارير عنها بشكل دوري، كل شاردة وواردة على اإلنترنت

  .156هناك
مل تستطع أن تكون بعيدة ، فإذا كانت الدول الكربى مع ما متلكه من وسائل حلماية معلوماا

  .والدول الضعيفة جلماعاتعن ضرر االختراق فما بالك مبن ال ميلكون مثل وسائلها من األفراد وا
                                                                                                       

 .هـ1422-12-23 :نشرت بتاريخ، )سحاب(
أمثلة أخرى وبيان عالج هذا النوع من األضرار ألن هذا  ،وما بعدها 241 ص سلبيات املنتدياتالكالم عن عند  وسيأيت 153

   .احملذور يقع يف املنتديات أكثر من غريها
  .183: ح) 94/  20(، مصدر سابق، املعجم الكبري، سليمان بن أمحد الطرباين 154

خمتار : بإشراف وختريج، د العلي حامدعب. د: حتقيق وراجع نصوصه وخرج أحاديثه، شعب اإلميان، وأمحد بن احلسني البيهقي
 -هـ  1423الطبعة األوىل، ، بالتعاون مع الدار السلفية بومباي اهلند، أمحد الندوي، طبعة مكتبة الرشد الرياض

  .6228: ح) 34/  9(، م2003
  ).96/  6(، هـ 1409، دار الكتب العلمية بريوت، وأبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين حلية األولياء وطبقات األصفياء

 .1453: ح) 436/  3(سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مرجع سابق، ، األلباين 155
  .164 ص، يف األضرار على األمن العام واخلاص، واالختراق يف اإلنترنت سبق ذكر أمثلة عديدة على التجسسوقد  156
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على وعي كامل بأن أي  بكل مستويام ومراكزهم واحلل هلذه املشكلة أن يكون املسلمون
بل يكونون جازمني بأا ستصل إىل أيدي ، معلومة توضع على اإلنترنت ميكن أن يطلع عليها غريهم

ال حرج من اطالع  ما فال يدخلون إليها إال، جواسيس الشرق والغرب مبا فيهم من عدو أو صديق
  .يطلب إعالنه ونشره ماأعدائهم عليه، و

  
  :جهالة من يكتب على اإلنترنت يف الغالبباعتبار  :عشرادي احل النوع

أكثر من يكتب يف اإلنترنت و ،الكثري من مواقع التواصل االجتماعي مفتوحة بأمساء مستعارة
مما يؤدي إىل عدم الوثوق  مساء مستعارة،تاب املنتديات ومواقع الدردشة بصفة خاصة يكتبون بأوكُ

كثرية دون تثبت أو ترو يف هذه املواقع، ودون ذكر  ، ويكثر تداول أخبارا يقولونه أو ينقلونهمب
وأحيانا يأيت هؤالء الكتاب بأخبار ال تتقبلها العقول السليمة، مما يؤدي يف ، املكان والزمان والكيفية

بني أعضاء املنتديات حول صحة هذه األخبار وصدق من  حادة كثري من األحيان إىل نقاشات
/  M  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0 : ا، استنادا إىل قول اهللا تعاىليروجه

   @  ?  >  =  <  ;     :L ]6: احلجرات.[  
اختالق الشائعات ونشرها، مث انتشارها على نطاق واسع بني سهولة وهذه الظاهرة تؤدي إىل 

 :اليت نشرت يف املنتديات اإلسالمية ن مناذج تلك الشائعاتالناس، وم
 .نطق احلجر يف فلسطني وما ذكر عن نقل قناة اجلزيرة لذلك - 
، بالشلل National Reviewاليت نشرت يف جملة " ضرب مكة: "إصابة كاتب مقالة -
  .الرباعي
، بل كائنات ادجاجليس أحد املطاعم األمريكية  ملقدم يفا دجاجالذكر البعض أن  -
  .بيولوجية

  .وما أكثر أمثال ذلك من الشائعات
، ألنه يشترط يف صحة اخلرب العلم بعدالة راويه، واألصل يف هذه األخبار هو أا غري صحيحة

الذي " :هو أنه احلديث الصحيحيف شروط  اهللا قال اإلمام بن الصالح رمحه، وهو متعذر هنا جلهالته
  .157"ابط عن العدل الضابط إىل منتهاه، وال يكون شاذا، وال معلالبنقل العدل الض يتصل إسناده

                                 
طبعة دار الفكر ، حتقيق نور الدين عتر، املشهور مبقدمة ابن الصالح علوم احلديث،، عثمان بن عبد الرمحن بن الصالح 157
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قال حممد األمني الشنقيطي رمحه أما نقل جمهول العدالة فقول مجاهري العلماء هو رد خربه؛ 
املشهورة عن أمحد أنه ال يقبل و هو  أما من جهلت عدالته فلم يدر أعدل هو أم ال، فالرواية": اهللا

  .158"ب مالك واجلمهورمذههو مذهب الشافعي و
، ون مستنكرين ذلككتبيف هذه الظاهرة من اؤونيست املنتدياتأعضاء بعض  جيب أنالعو
  .ةمستعار اءمسأأيضا ب هم ونكتبي ولكنهم
  
  

  : إغفال األمساء ودوره اهلام على شبكة اإلنترنت
عن حل تتمثل يف أن أكثر املستفتني والباحثني ، يف جهالة املشاركنيهامة هناك إجيابية 

لعلمهم بعدم معرفة املسؤول وايب ، يطرحون أسئلتهم وأخطاءهم بكل صدق وجرأة، ملشاكلهم
وهذا ما مل يكن متوفرا يف طرق األسئلة ، ألم يذكرون أمساء مستعارة يف أسئلتهم، عنهم شيئا

، ن املفيتأو بسبب احلياء م، فاخلوف من الفضيحة أو من علم من له تسبب يف مشاكلهم، التقليدية
بل حىت عن السؤال عن أمور ، كل ذلك كان مينع كثريا من السائلني عن البحث عن حل ملشاكلهم

وتبقى تلك األسئلة حبيسة يف صدورهم دون أن ، قد يتحرجون من السؤال عنها، معينة يف دينهم
  .جيدوا حال أو جوابا هلا

  
  
  

  
  

   

                                                                                                       
  : ولفظه، 11ص ، م1986 -هـ 1406، سوريا ودار الفكر املعاصر بريوت

ص ، م2001 اخلامسة الطبعة، املنورة املدينة واحلكم العلوم مكتبةطبع  ،أصول الفقه يف مذكرة، حممد األمني الشنقيطي 158
138.  
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  ثالثثالثالال  الفصلالفصل

خدمة الدعوة خدمة الدعوة   فيفياإلنترنت اإلنترنت   شبكةشبكة  
  سالمیةسالمیةاإلاإل

  
  وفیھوفیھ

  خدمة الدعوة اإلسالمیةخدمة الدعوة اإلسالمیة  فيفياإلنترنت اإلنترنت : : توطئةتوطئة
  البرید اإللكترونيالبرید اإللكتروني  ::المبحث األولالمبحث األول

  المنتدیاتالمنتدیات: : الثانيالثاني  المبحثالمبحث
  الدردشةالدردشة  برامجبرامج: : الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  إنشاء المواقع اإللكترونیةإنشاء المواقع اإللكترونیة: : المبحث الرابعالمبحث الرابع
بث المحاضرات والدروس على بث المحاضرات والدروس على : : المبحث الخامسالمبحث الخامس

  الھواء مباشرةالھواء مباشرة
  ت البحثت البحثمحركامحركا: : المبحث السادسالمبحث السادس
  مواقع التواصل االجتماعيمواقع التواصل االجتماعي: : المبحث السابعالمبحث السابع
  خدمات الیوتیوبخدمات الیوتیوب: : المبحث الثامنالمبحث الثامن
  البطاقات والتواقیع الدعویةالبطاقات والتواقیع الدعویة: : المبحث التاسعالمبحث التاسع
    اإلعالناتاإلعالنات: : المبحث العاشرالمبحث العاشر



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
136 

  : خدمة الدعوة اإلسالميةيف اإلنترنت : توطئة
اليت ميكن أن  اخلدمات العديدةعن  وخمتصرة قبل التفصيل يف هذا املبحث هذه أفكار جمملة

ومن ، وستأيت خدمات عديدة مفصلة بعد هذا اإلمجال، اإلسالمية الدعوة لفائدة اإلنترنت هامتقد
  :ما يلي ذلك

إنشاء مواقع اإلنترنت العامة واخلاصة؛ واليت تشرح أساسيات اإلسالم وترغب يف  - 1
 .الدخول فيه والتمسك به

 .شجيع القائم منها بالفعلأو ت، ةإنشاء مواقع شاملة تعىن مبختلف شؤون احليا - 2
بل عدة ، وتكثري املواقع املتخصصة؛ ومن األفضل أن يكون لكل ختصص موقع خاص به - 3

وحىت يكون ما ينشر يف ، مواقع؛ حىت تعم الفائدة وجيد كل متصفح ما يفيده يف ذلك التخصص
نواع تلك املواقع له مصداقية كبرية باعتباره صادر من أناس متخصصني، وينبغي أن تشمل أ

، مثل مواقع العلوم الشرعية من عقيدة وتفسري وحديث وفقه وغريها: التخصصات كل ااالت
واملشكالت االجتماعية، واالقتصادية، ومواقع ، ومواقع األسرة، ومواقع الشباب؛ قضاياه ومشاكله

، وغري ذلك من التخصصات، ورد الشبهات، عن مساحة اإلسالم، واحلضارة اإلسالمية، والتاريخ
ومن ذلك إنشاء مواقع تشرح وسطية اإلسالم عقيدة وسلوكا والتركيز على منهج التوسط 

، واالعتدال والسماحة يف اإلسالم، مث تشجيع التنافس البناء بني هذه املواقع ليؤدي ذلك إىل اإلبداع
 .وسعة االنتشار، واملزيد من العطاء

ؤون احلياة حىت تعم الفائدة، إنشاء مواقع متخصصة يف الفتاوى لكل ااالت ولكل ش - 4
وينبغي أن جيعل ألرشيف الفتاوى حمرك للبحث عايل الدقة حىت يتمكن املتصفح من االستفادة من 

 .كل الفتاوى قدميها وحديثها
 .وضع روابط للمواقع اإلسالمية يف املواقع املشهورة ويف حمركات البحث العاملية أيضا - 5
حىت ميكن الوصول إىل أكرب عدد ممكن من تصميم املواقع بلغات العامل العديدة  - 6

الختالف الفئتني املستهدفتني ، وينبغي أن تكون هذه املواقع على صنفني اثنني، مستخدمي الشبكة
وأخرى  –مواقع يوجه فيها اخلطاب إىل املسلمني لتعليمهم دينهم  -: من الناطقني ذه اللغات

 .موجهة لغري املسلمني لدعوم إىل اإلسالم
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ن ترمجة موقع متميز بعينه إىل لغات عديدة حىت يكثر انتشاره وحىت يكون مرجعا  وميك - 7
 .ملن ال ميتلك مراجع إسالمية من الناطقني بتلك اللغات

وتعريف الناس م عرب ، حماولة التعرف على العلماء والدعاة وطالب العلم غري املعروفني - 8
ور اتصال بني متصفحي اإلنترنت عموما وبني وينبغي أن تكون هذه املواقع جس، املواقع اإلسالمية

العلماء والدعاة حىت ينتفع الناس منهم، وجمال اإلنترنت خري من يتيح ذلك ملا يوفره من خدمات 
 :اتصالية كثرية ومتنوعة؛ ومن ذلك

إنشاء املتخصصني يف اإلنترنت مواقع باسم العلماء والدعاة الذين ال حيسنون استخدام   - 9
أو غري ذلك من ، أو لعدم قدرم لكرب سنهم، هلم الوقت الكايف الستخدامها أو ليس، اإلنترنت
 .ومساعدم يف إيصال علمهم إىل مستخدمي الشبكة، األسباب

الثناء على املواقع اإلسالمية النافعة اجلادة وتشجيعها على املزيد من العطاء فمن مل   - 10
 .يشكر الناس مل يشكر اهللا

فيما يعتريها من نقص، وإرسال املالحظات واالستشارات النصح للمواقع اإلسالمية   - 11
 .إىل بريدها اخلاص دون تشهري، واحتساب األجر يف ذلك

 .إدخال االت اإلسالمية إىل اإلنترنت مع أرشيف لكل أعدادها السابقة  - 12
نسخ الكتب اإلسالمية الورقية مطبوعة أو خمطوطة على شكل كتب إلكترونية أو   - 13

مث رفعها إىل ، PDF، أو تصويرها على صيغة ال ب د ف wordالوورد ملفات نصية بصيغة 
 .شبكة اإلنترنت لتعم الفائدة منها، مع مراعاة حقوق النشر ألصحاا

وميكن أن يفتح ، إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للكتب اإلسالمية ونشرها على الشبكة  - 14
 .الباب للقراء إلضافة ما يستطيعون من الكتب

 .سالمية القدمية واجلديدة لتسهيل البحث فيهافهرسة الكتب اإل  - 15
لتمكني الدعاة من اإلطالع عليها  ؛ترمجة الكتب واألفكار املفيدة يف جمال الدعوة  - 16

 .واالستفادة منها
ينبغي للدعاة واملثقفني أن يكون هلم جهد مستمر يف الكتابة على اإلنترنت؛ ككتابة   - 17

 .ع واملنتدياتوإرساله إىل املواق، مقال شهري أو نصف شهري
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حماولة فهرسة األنشطة الدعوية املتناثرة يف املواقع واملنتديات اإلسالمية العديدة ومواقع   - 18
التواصل االجتماعي على الشبكة العنكبوتية، ليسهل الوصول إليها، مع حتديثها باستمرار ملواكبة كل 

 .جديد
ر اإلسالمية وتدافع عن إنشاء حمطة إخبارية إسالمية على اإلنترنت تتوىل نشر األخبا  - 19

 .قضايا املسلمني العادلة
مثل صالة العيدين والتراويح ومناسك احلج وحنو  التجمعات اإلسالمية الكبرية؛ تغطية  - 20

 .ةمباشرواء ذلك، وميكن أن تبث على اهل
وميكن أن تبث بالصوت ، عقد امللتقيات والندوات الدعوية حول اهتمامات الدعوة  - 21

وتبادل النصائح ، وفيها يتم تبادل وجهات النظر، مباشرة أثناء إلقائهاوالصورة، وعلى اهلواء 
 .الدعوة عرب اإلنترنت: حول العمل الدعوي، وميكن أن يكون أحدها بعنوان، واملقترحات
وميكن أن تنشأ غرف خاصة باحلوار بني املشتغلني باهتمامات الدعوة والدعاة عرب   - 22

وفق ضوابط تضبط نوعية ومستوى ، ني يف احلواراتمواقع الدردشة؛ لتوسيع دائرة املشارك
وحىت مينع من ال يريد اإلصالح وال ، حىت ال يدخل يف هذه الغرف إال املهتمني بالدعوة، املشاركني

 .يريد إال اإلفساد
رفع ما أمكن رفعه من احملاضرات والدروس العلمية واألنشطة الدعوية حبيث تكون يف   - 23

 .متناول اجلميع
ام وعدم االستهانة باإلعالنات عن كل األنشطة الدعوية درسا كانت أم جيب االهتم  - 24

 .وسواء سواء بثت على اإلنترنت أم ال، حماضرة أم دورة علمية أم ندوة أم خطبة أم غري ذلك
ألن ، تفريغ الدروس العلمية واحملاضرات الصوتية بكتابتها وتوفريها للقراء على الشبكة  - 25

وإمكانية ترمجتها ، صغر حجمها:  تتوفر يف املقاطع الصوتية واملرئية؛ منهاالكتابة هلا ميزات عديدة ال
وغريها من ، والنسخ منها إىل ملف نصي آخر، والبحث يف مضموا، وكذا طباعتها، بربامج الترمجة

 .إضافة إىل ميزات الصوت والصورة املوجودة يف األصل املفرغ، امليزات
للتواصل االجتماعي يكون الغرض منها هو مجع  إنشاء مواقع أو منتديات أو صفحات  - 26

، بشرط أن تكون غري خمالفة ألحكام اإلسالم، من أي مصدر كانت، األفكار اجلديدة املفيدة للدعوة
 .ومن ذلك حماولة االستفادة من نقاط القوة عند املواقع األوىل عامليا
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مواقع خاصة هلذا  نشر وتعليم اللغة العربية بني املسلمني من غري العرب، وإنشاء  - 27
 .الغرض، فلغة اإلسالم جيب أن تلقى اهتماما يليق مبقامها

استعمال الربيد اإللكتروين وذلك بإرسال رسائل دعوية إىل أعداد كبرية من املشتركني   - 28
 .يف وقت واحد

استغالل مواقع الدردشة للتعريف باإلسالم والدعوة إليه وتصحيح بعض املفاهيم   - 29
وإن لزم اجلدال فيجب ، جدين فيها مع ضرورة الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنةاخلاطئة حوله للمتوا

 .أن يكون باليت هي أحسن
 .االهتمام باملنتديات وما يطرح فيها؛ وذلك باملشاركة أو املناقشة أو التوجيه  - 30
 .االستفادة من األحباث اإلحصائية املتوفرة على الشبكة لتوجيه الدعوة والدعاة  - 31
اجلماعية املتكاتفة يف اجلهود الدعوية على اإلنترنت، وتبيني قلة مثرات  تشجيع الروح  - 32

 .العمل الفردي؛ بل على الداعية أن حيرص دائما على أن يكون نشاطه الدعوي عرب العمل املؤسسي
، توعية املسلمني بأنه ينبغي أن يكون لكل مستخدم منهم لإلنترنت دور يف نشر اخلري  - 33

وال يعطي شيئاً، ولو بالداللة على األفكار الدعوية وإرساهلا إىل املواقع وأال يكون سلبياً يأخذ 
 .اإلسالمية
ومجعها وإعادة تنسيقها من أجل ، استغالل األحباث اإلحصائية املوجودة يف اإلنترنت  - 34

االستفادة منها لصاحل الربامج الدعوية، مبا يقوي موقف الدعاة وتأثريهم على الناس ويسهم يف جناح 
 .د الدعويةاجلهو

وعلى من يريد ، حىت توفر عليه الوقت، إدخال مجيع نشاطات الداعية يف اإلنترنت  - 35
 .ومواقع التواصل االجتماعي توفر هذه اخلدمة بسهولة، االستفادة من نشاطه الدعوي

ربط اهليئات اخلريية مع احملسنني بغية تقوية االتصال فيما بينهم، مثل مؤسسات رعاية   - 36
اء، وكذلك مؤسسات الدعوة اخلريية مثل مجعيات حتفيظ القرآن ومجعيات مكافحة األيتام والفقر

 .اآلفات االجتماعية
ربط املواقع واملؤسسات الدعوية مع بعضها لالستفادة من التجارب واخلربات وتوحيد   - 37

 .اجلهود وتكامل األعمال
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ود واالستنكار، االحتجاج على املواقع املعادية لإلسالم بوابل من رسائل الدعوة والرد  - 38
 .حىت تعيد النظر فيما تعرضه أو تقوله ضد اإلسالم

تبيني بطالن العقائد الفاسدة كاليهودية والنصرانية والبوذية وغريها، وكذلك املذاهب   - 39
الفكرية املعاصرة املنحرفة كاملاسونية والعلمانية، لتحذير الناس منها وتقدمي النصح هلم بالدليل 

 .زام األدب يف اخلطابوالبد من الت، والبينة
إعطاء النصائح للناس حول كيفية استخدام احلاسوب واالستعانة باخلرباء لتزويد   - 40

 .املتصفحني باجلديد واملفيد
، عدم إمهال مالحظات املتصفحني، يف كل أنواع األنشطة الدعوية على اإلنترنت  - 41

 .159وحماولة التحسني املستمر ملا يعرض بناء على تلك املالحظات
الطرق املة تبني أن شبكة اإلنترنت هلا قدرة كبرية يف إيصال اخلطاب الدعوي أكثر  وهذه

  .واا قد فتحت جماالت عديدة للدعوة اإلسالمية مل تكن متوفرة قبلها، بكثري من الوسائل التقليدية
 :ويف املطالب التالية تفصيل ألهم ااالت اليت تتيحها اإلنترنت خلدمة الدعوة اإلسالمية

 
  

                                 
: بعنوان، مركز الدعوة واإلرشاد مبكة املكرمة: معة من مصادر عديدة؛ بعضها مذكور يف مقال من إعدادهذه األفكار جم 159

مستخدم  نصائح عاجلة جداً إىل: بعنوان ،دار القاسم: مقال من إعدادوبعضها من  الدليل إىل الوسائل واألفكار الدعوية،
العشرة الفعالة لنشر اإلسالم عن طريق  الطرق: عنوانمقال ب، وبعضها من منتدى الفوائد، مرجع سابق، اإلنترنت

  .اإلنترنت، وبعضها من مطالعات متفرقة
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   :الربيد اإللكتروين: األول بحثامل
يأيت الربيد اإللكتروين يف رأي أكثر خرباء اإلنترنت يف مقدمة اخلدمات اليت 
تقدمها الشبكة، حيث حتتل هذه اخلدمة املرتبة األوىل من بني اخلدمات األخرى، 

، ويستخدم الربيد اإللكتروين عدد ضخم من البشر يقدر 160تليها خدمة البحث
دهم مبئات املاليني، وألمهيته جلأت إىل استعماله أيضا املؤسسات مبختلف أعدا

ختصصاا، بل صار الربيد اإللكتروين ضرورة من الضرورات اليت ال ميكن 
  .االستغناء عنها يف هذا العصر

تعريف الربيد اإللكتروين، وبيان خصائصه ومزاياه، وكيفية : املبحث تناول يف هذاأوسوف 
  .161الدعوة إىل اهللا تعاىليف  استثماره

مث كيفية الدعوة عربها،  ،وكيفية إنشاء هذه القوائم ،القوائم الربيديةتعريف وأتناول كذلك 
من القوائم الناجحة دعويا موعة من الدعاة واملواقع، مث منثل بأمثلة واقعية للدعوة مناذج نذكر و

ائح واملالحظات املوجهة ألصحاب القوائم مث خنتم الكالم حوهلا ببعض النص، الربيديةعرب القوائم 
  .الربيدية، حىت تكون ناجحة يف رسالتها الدعوية

  
  :تعريف الربيد اإللكتروين وبيان مزاياه

  .e-mail: هو نظام لتبادل الرسائل بني مستخدمي اإلنترنت ويرمز له بـ
ويتميز الربيد اإللكتروين مبزايا وخصائص ال تتوفر يف وسائل اإلرسال 

   :تصال القدمية واحلديثة اليت سبقته، ومن ذلكواال
ستغرق وصوهلا غالبا إال الرسالة اإللكترونية، حيث ال ي إيصالسرعة  -

ولو إىل أبعد مكان يف العاملبضع ثوان ،.  

                                 
 .34و 9ص، انظر األيهم صاحل، استخدام الربيد اإللكتروين للوصول إىل كافة موارد اإلنترنت، مرجع سابق 160
سال الرسائل واستقباهلا وكيفية االحتفاظ ا كيفية إنشاء الربيد اإللكتروين وإر: مل أرى داعيا إىل تناول مباحث أخرى مثل 161

وبعناوين األصدقاء، حىت ال يطول البحث، وألن ذلك مبسوط يف الكتب املتخصصة يف اإلنترنت، وميكن أن يراجع لذلك 
 ، وكتاب32-12ص، األيهم صاحل، استخدام الربيد اإللكتروين للوصول إىل كافة موارد اإلنترنت، مرجع سابق: كتاب

فيه شرح بالصور لكل و، 70-53صاإلنترنت وتطبيقاا الدعوية، ، فريق عمل موقع طريق اإلسالم ،يق اإلسالمموقع طر
 .ذلك، وغريها من املراجع
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انعدام التكلفة إذا استثنينا تكلفة الدخول إىل اإلنترنت، وهي تكلفة كثريا ما تكون ثابتة وال  -
مال الشبكة وال باخلدمات اليت تقدمها، ويستوي يف انعدام التكلفة قرب أو بعد تتغري مبدة استع

  .املكان املرسل إليه
ال يشترط استعداد جهاز االستقبال لتلقي الرسالة، كما يشترط ذلك يف الفاكس مثال، فإن  -

صل بريد املرسل إليه يستقبل الرسالة أي ساعة من ليل أو ار، وحىت لو كان صاحبه غري مت
  .بالشبكة، وبإمكان صاحب الربيد اإلطالع على الرسالة مىت ما فتح بريده

وهذه املرفقات قد تكون ملفات مقروءة : إمكانية إرسال مرفقات مع الربيد اإللكتروين -
كالكتب واجلرائد مثالً، وقد تكون ملفات صوتية كاحملاضرات، وقد تكون صوراً، وقد تكون 

  .يديو، وقد تكون برامج كمبيوتر مبختلف أنواعها، وحنو ذلكبالصوت والصورة كمقاطع الف
إمكانية االحتفاظ بأرشيف الرسائل الصادرة والواردة ومبلفات أخرى يف الربيد اإللكتروين  -

  .مما حيفظها من الضياع
  

   :القوائم الربيدية
ومما يدخل ضمن الربيد اإللكتروين القوائم الربيدية حيث ميكن 

  .يف عملية االتصال الدعوياالستفادة منها 
  

  :القوائم الربيديةتعريف 
 خاصة باملشتركني إلكتروين بريد قوائم حتتوي على عناوين هي
جلميع  معينة رسائل بوساطتها وترسل، املرسل إليها فئاتال على حسب تنظيمها وميكن ،يف القائمة

  .لعناوين أو بعضهااتلك 
 وميكن أن تصل ،زيد عدد املشتركني فيها مع الوقتي بريدية ةقائم ميكنه أن يكون الداعية و
  .القراء ورمبا أكثر آالف أو عشرات إىل آالف عن طريقها الواحدة الرسالة

  :القوائم الربيديةكيفية االشتراك يف 
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ومن أشهر هذه ، مةال بد من االشتراك يف أحد املواقع املوفرة هلذه اخلد بريدية ةقائمإلنشاء 
  :ية االشتراك يف هذا املوقعكيفوفيما يلي بيان ، ت الياهوموعااملواقع موقع جم

   ؟ yahoo groups تشترك يف موقع كيف

 إلكتروين بريد هكون لدييجيب أن  جمموعات الياهو من موقعالشخص ستفيد يلكي : أوالً
  . yahooياهو لدى

 :والذي يدل عليه الرابط التايل، جمموعات الياهو يف موقع: ثانياً
http://www.yahoogroups.com  الرئيسة تهيف صفحو:  

  
يسار على الكمستخدم جديد يف أعلى الصفحة  هبتسجيل نفس الراغب يف اخلدمة موقي

أي   click here to register:زر نقر علىفيقوم بال  New Users حيث جيد أيقونة
أن يتم  إىل، Nextبالضغط على زر التايل  تابع عملية التسجيليمث ، للتسجيل اضغط هنا

  .التسجيل

ويدخل منها إىل جمموعات  ،إىل الصفحة الرئيسة يرجعبعد إمتام عملية التسجيل : ثالثا
  .الياهو

 ر أي جمالياختفيقوم با ،الربيدية حسب ختصص ونشاط كل قائمة للقوائم أنواعاجد يوس
، وجودةفإما ينشئ قائمة جديدة أو يشترك يف قائمة م ،لقوائماصل إىل عرض يإىل أن  ،يريد

يتم  ما عادةًو ،ر قائمة ذات عدد كبرياتخيو، حىت ال يبدأ من الصفر، واألوىل أن خيتار األخرية
 .ترتيب القوائم حسب عدد أعضائها
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 تأكد من مواصفات القائمةجيب ال، ةراختفتح الصفحة الرئيسة للقائمة امليتم عندما : ابعاًر
  :تايلاليت جيب أن تكون كالو ا أم ال؟ة فيهتحققميف ميني الصفحة، هل الشروط الثالثة 

1- Open membership. 2-Unmoderated. 3- All members 
may post.  

  :التاليةالشروط توافر فيها واملقصود بذلك أن ت

 3-  .اإلرسال بدون إذن املشرف على القائمة2- .  االشتراك مفتوح ألي شخص1-
  .عضو مشترك يستطيع إرسال الرسائل كل

  ؟هل هي اإلجنليزية أم ال :أيضا من لغة القائمة تأكدوي

أي اتصل ذه   Join this group زر نقر علىفيإذا كانت الشروط متحققة : خامساً
االشتراك  ر اخليارات املناسبة يف صفحةاتخيمث  ،يف أعلى الشاشة إىل اليمنيوهو موجود ، اموعة

  .يف أسفل الصفحة Join نقر علىيمث 

جد رسالة ترحيبية يوس ،القائمة قد أصبح أحد أعضاء م ذه اخلطواتاق من كونيذا و
قوم بكتابة رسالة مناسبة يإال أن  هعلي ومل يبق ،الذي استخدمه يف عملية التسجيل هيف بريد

  .ةوإرساهلا إىل عنوان القائم

  .يواألوىل أن خيصص بريدا إلكترونيا للقائمة حىت ال ينزجع من الرسائل يف بريده األصل

  
  :يف الدعوة إىل اهللا تعاىل القوائم الربيديةو كيفية االستفادة من الربيد اإللكتروين

ميكن للداعية حسن استخدامه، حيث وسيلة ممتازة للدعوة إذا أُيعترب الربيد اإللكتروين 
عجز معه عن  ،كبريا جداوقد جرب ذلك البعض وكان التجاوب ، التواصل باملدعوينيف استخدامه 

  .مبفرده الرسائل متابعة
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رسالة دعوية  ةباكت عيستطي ال كان من يريد الدعوة عن طريق الرسائل اإللكترونيةوإذا 
موجودة على دعوية رابط صفحة  دعوين مثالملرسل ليأن  هفبإمكان ،د شيئاً جاهزاًارأمناسبة أو 

يف هذا  توقد ذكر ،ار الصفحة املناسبةيختحيسن ا أن هعلي وإمناوهذا ال يكلف شيئاً،  ،اإلنترنت
  . عديدة مناذج ومواقع مناسبة يف مواضع كثريةالبحث 
  

  :القوائم الربيديةو الربيد اإللكتروين الدعوة عرب طرق
 أعداد ضخمة من مراسلة إماو ؛دوعدد حمد مراسلة إما الربيد اإللكتروينوميكن عن طريق 

  .العناوين اإللكترونية أصحاب
  :ولكل طريقة فوائدها

  :الربيد اإللكتروين يف مراسلة أعداد حمدودة وهي استخدام :ألوىلالطريقة ا
  :وممن ميكن مراسلتهم ذه الطريقة

: والعمل وحنوهم جريان وزمالء وأصدقاء الطفولة والدراسةمن  ؛األقارب واألصدقاء - 1
ودعوم  ،وتوثيق العالقة م صلة الرحم، واالطمئنان عليهم،: ويتحقق مبراسلتهم فوائد عديدة منها

وتوجيههم، وإعالمهم مبواعيد ومناسبات معينة، وحنو ذلك، مع ما يف كل ذلك من كسبٍ للوقت 
  .واجلهد واملال

استفتاؤهم واستشارم، وتبادل : ويتحقق مبراسلتهم فوائد عديدة منها: الدعاة والعلماء - 2
أو مترات وملتقيات، مؤأو مواعيد كتب، كطباعة  ؛التوجيه والنصح معهم، وإعالمهم باملستجدات

أحداث وأخبار، والتنسيق وتضافر اجلهود معهم، وأن يكون الداعية مهزة وصل بينهم وبني الناس، 
وقد يساهم الداعية بذلك يف إخراج بعض الدعاة والعلماء من تقوقعهم يف حميطهم الضيق، بالتايل 

  .هموزيادة االستفادة من علم، يكون سببا يف تعريف مجهور املدعوين م
ويتحقق : التواصل مع املؤسسات العلمية واألكادميية، واملواقع اإلسالمية والعاملية - 3

املشاركة يف املؤمترات وامللتقيات اليت تنظمها هذه املؤسسات، أو : مبراسلتهم فوائد عديدة منها
ث الداعية بنشر مقاالت وأحبا ؛دعوم للمسامهة فيها، واملشاركة يف جمالت هذه املؤسسات واملواقع

  .العلمية، وتبادل املعارف والزيارات العلمية، وغريها
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ويتحقق مبراسلتهم فوائد عديدة : م عالقة خاصة من عامة املسلمني الداعية من ال تربط - 4
حثهم على فعل اخلري، ودعوم إىل حضور الدروس واحملاضرات واألنشطة الدعوية، : منها

  .ان واحلج وعشر ذي احلجة وعاشوراء وحنوهاوتذكريهم باملناسبات الدينية كرمض
ويتحقق  ؛ويتحقق مبراسلتهم فوائد عديدة، من أبرزها دعوم إىل اإلسالم: غري املسلمني - 5

ذلك بأن يرسل هلم الداعية رسائل خمتصرة فيها تعريف جذاب باإلسالم، مع عناوين إلكترونية 
بر اأكأحد أسلم فقد  على ذلك؛ مثالك، واإلسالمملواقع موثوقة إذا أرادوا املزيد من املعلومات عن 

إرسال عدة رسائل إىل بريده اإللكتروين، بعد احلصول على  عن طريق ،يف الفلبني نيرما
  .162عنوانه

  
وهي مراسلة أعداد كبرية من أصحاب العناوين اإللكترونية، وذلك  :الطريقتان الثانية والثالثة

  :إما
خاصة بالداعية، وذلك بتجميع عناوين إلكترونية بطرق خاصة  مصغرةبإنشاء قائمة بريدية  :أ

  .مث وضعها يف دفتر العناوين ومن ثَم مراسلتها

  جمموعات الياهو موقع؛ ويعترب ربيديةال ائموقأو باالشتراك يف املواقع اليت توفر خدمة ال
yahoogroups ،موعات اإللكترونية شركةوا egroups.com  من أفضل الشركات

وتوجد مواقع أخرى توفر نفس اخلدمة؛ ولكن يفضل أن تختار القوائم ذات ، وفرة للقوائم الربيديةامل
وبالتايل يكون انتشار ، ألن بعض القوائم يكون عدد أعضائها قليال، األعداد الكبرية من املشتركني

 .الفخبالف ما إذا كان عدد املشتركني باآلالف أو عشرات اآل، الرسالة عن طريقها ضعيفا

بدون إنشاء قائمة بريدية؛  مراسلة عدد كبري جدا من العناوين اإللكترونيةوميكن أن تتم : ب
يتم ذلك بدفع أجر معني هلذه وتوفرها شركات اخلدمات الربيدية،  وذلك باالستفادة من خدمة

صل الشركات مقابل إيصال رسائل الداعية إىل عدد ضخم من مشتركي الربيد اإللكتروين لديها، وت
فإن أغلب شركات ، وأما إذا كانت األعداد املرسل إليها قليلة، أعدادهم أحيانا إىل عشرات املاليني

  .الربيد تقدمها باان مقابل ما حتصل عليه من إعالنات على صفحاا
                                 

  .23:33: شريط إبراهيم الفارس، مرجع سابق 162
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التأكد من مسعة هذه الشركات ومن صحة العناوين اليت ترسل  ملستعمل هذه الطريقة وينبغي
  .إليها

 ميكن للداعية االستفادة من برامج جتميع الربيد اإللكتروين هذه الطريقة من استعمالللتمكن و
مثل موقع ياهو الذي ميكِّن مستخدمه من مجع عدد كبري من العناوين  املتوفرة يف بعض املواقع؛

  .مثال يف العاملوميكّنه أيضا من اختيار الفئة املستهدفة، كاملشاهري  ،اإللكترونية
  .163 يوفر مثل هذه اخلدمة Zmei Mail Grabber :وكذلك موقع

  
استخدام برامج البحث عن : ومن طرق الوصول إىل عدد كبري من العناوين اإللكترونية أيضا

: أو أحد مواقع البحث عن العناوين مثل، email Ferret: العناوين الربيدية؛ مثل برنامج
http://www.411.com164 وين بريد آالف فمن خالهلما ميكن احلصول على عنا

األشخاص من خمتلف أحناء العامل، وذلك بالبحث عن اسم معني أو جزء من االسم، ويفضل ملن 
 Jorjeأو Tom أو  Davidأو   John:يريد أن يدعو غري املسلمني اختيار أمساء مشهورة؛ مثل

ناية لتكون وتختار كلماا بع، وبعد جتميع العناوين ترسل هلم رسالة قصرية ومنسقة، أو غريها
  .أو على األقل يف بعضهم، ومؤثرة فيهم، مناسبة هلم

  
  :مميزات الدعوة بالطرق الثالثة السالفة الذكر

من  ؛ حيث تتنوععن بعضها باختالف الفئات املستهدفة بالرسائل الثالثة وتتميز هذه الطرق
  . طريقة إىل أخرى

ما تكون مع أشخاص تربطهم فاملراسلة عن طريق الربيد اإللكتروين العادي، غالبا  - 1
باملرسل عالقات قوية، ومعرفة خاصة، والرسائل ذه الطريقة ال يتجاهلها أصحاا غالبا، بل يردون 

  .عليها ويتفاعلون معها

                                 
  .، مرجع سابق151 انظر اإلنترنت يف خدمة اإلسالم ص 163
  .دعوية عرب الشبكة العنكبوتيةأفكار : مقال بعنوان، انظر موقع صيد الفوائد 164
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أن يقوم الداعية ب ذلكة ومفيدة للغاية وجمانية وهامالدعوة عرب القوائم الربيدية وسيلة  - 2
إذ كلما كان  ،وجيتهد يف ذلك ،طبقات الناس ن بريدية من خمتلفبإنشاء قائمة بريدية يضمنها عناوي

   .الفائدة املرجوة منها أكثر عدد املنسوبني هلذه القائمة أكرب كلما زادت
برسائله املفيدة ونصائحه املثمرة فينتفع ا  ويف هذه الطريقة يقوم الداعية مبواصلة املدعوين

  .املناسباتو واألحداث ياماملواسم واأل حسب اتعووتتغري املوض ،الناس
  

الداعية بأن املشاركني فيها اليت ينشئها قائمة الربيدية الوتتميز 
انظموا إليها باختيارهم، حيث سجلوا عناوينهم يف القائمة غالبا 

معرفة  شخصية الداعية ونعرفيبأنفسهم، وقد يكون الكثري منهم 
الدعوي  من خالل دروسه وجهده - وإن كان هو ال يعرفهم - قوية

أو عن طريق اإلعالم، وبالتايل يكون تفاعلهم معه قويا،  ،يف الساحة
   .من رسائل منه وجتاوم كبريا مع ما يتلقونه

والعناوين اليت توفرها الشركات تتميز بعددها الضخم جدا وبتنوعها، ووجود أعداد  - 3
  .ضخمة من بينهم غري مسلمني، ومن املشاهري واملؤثرين يف جمتمعام

 اأن الداعية بإمكانه من خالهل اميز ،هاجتميع وكذا مواقع، العناوينبرامج البحث عن كما أن 
اختيار فئة معينة، كفئة عمرية مثال، أو مراسلة أشخاص من دولة معينة، أو مراسلة الذكور فقط، أو 

ات اإلناث فقط وحنو ذلك، مع األخذ بعني االعتبار عدم صدق ما يديل به املشتركون لشرك
  .االتصال من معلومات عن أنفسهم يف أحيان كثرية

  
  :سلبية الدعوة ذه الطرق

من  اإللكتروين توجد سلبية هامة يف كل هذه الطرق؛ وهي املعاناة الشديدة ألصحاب الربيد
وال تكاد ، وهذه اإلعالنات غالبا ما تكون غري الئقة وغري أخالقية، اإلعالنات املرفقة مع رسائلهم

أو ، والدعايات ملواقع غري مناسبة؛ ككازينوهات القمار، حمذور شرعي كصور النساءختلو من 
وهذا كله يتناىف ويتعارض مع هدف ، وغريها كثري، أو قراءة الطالع واحلظ، datingاملواعدة 
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وسبب هذا الفساد أن أكثر الشركات املوفرة ، الداعية من رسائله يف نشر الفضيلة وحماربة الفساد
  .وال يهمها كثريا موضوع الدين واألخالق، إللكتروين شركات أجنبية غري مسلمةللربيد ا

 : ومنع هذه اإلعالنات من الظهور يف القائمة ميكن تالفيه بإحدى طريقتني
إما باجتناب القوائم األجنبية واالعتماد الكلي على خدمة شركات عربية أو إسالمية  -

إال أن هذه الشركات تفتقر . موقع نسيج أو غريه مدفوعة الثمن وخالية من الدعايات، مثل
  .لالنتشار الواسع، مما يؤدي إىل ضعف انتشار القائمة

مرة واحدة سنويا؛ ، أو بدفع مبلغ وقدره حوايل ستني دوالرا للموقع املوفر للخدمة -
هلذه إال أن اإلعالنات املرفقة مع الرسائل هي الدخل الرئيس ، مقابل التخلص من تلك اإلعالنات

فال ، وال ميكن دفع هذا املبلغ بسهولة، وهلذا فإا وضعت شروطا صعبة للتخلي عنها، الشركات
، ويف ذلك صعوبة كبرية، بل ال بد من إيصاله بالطرق التقليدية، ميكن دفعه عن طريق اإلنترنت

ا ضخمة من العناوين وهل افهي تستطيع أن توفر أعداد، أضف إىل شهرة هذه املواقع عامليا
وهلذا فعلى الداعية حتمل تلك ، خدمات ومميزات كثرية وهذا ما ال يتوفر أكثره يف املواقع احمللية

الصعوبات من أجل إزالة تلك اإلعالنات؛ كأن يوصي بعض املقيمني يف الغرب بأن يقوم له ذه 
  .املهمة

ئقة، وهكذا وبعد ذلك إزالتها ميكن لصاحب القائمة االستراحة من هذه الدعايات غري الال
  .ميكنه االنشغال بأشياء أخرى لتطوير القائمة وتوسيع عدد املشتركني

كما أن بإمكان صاحب القائمة وضع إعالنات وروابط لقائمته على املواقع اإلسالمية 
 .اانية لتوسيع انتشارها أكثر فأكثر

  
 :يف الدعوةegroups و yahoogroupsطريقة استخدام موقع  

  :لربيدية اانية مثل موقعمواقع القوائم ا
http://www.yahoogroups.com    

استغالهلا استغالال مثمرا يف الدعوة؛ حيث ميكن عن ميكن ، egroups.com: أو
أو أكثر، وبعد اشتراكه يف تلك القائمة يصبح أحد  طريقها أن يشترك الشخص يف قائمة بريدية
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وان الربيدي للقائمة تصل إىل مجيع أعضاء يرسلها إىل العن وبالتايل فإن أي رسالة، أعضائها
  .القائمة

ذه الطريقة ميكن للمشترك أن يرسل رسالة دعوية يوضح فيها مبادئ اإلسالم مثال إىل و
  .غفري من الناس؛ يصل إىل عشرات آالف العناوين أو أكثر دفعة واحدة بضغطة زر واحدة كم

  
 :د اإللكتروين وسبل حلهابعض العراقيل اليت ميكن أن تعترض الداعية بالربي

  :تلقي أعداد ضخمة من الرسائل يعجز الداعية عن اإلجابة عليها كلهاـ 1
  :وميكن أن تكون االقتراحات التالية حال هلذا اإلشكال

ـ العمل املؤسسي، بدل العمل الفردي، أو حىت اجلماعي، فتكون مؤسسات ملتابعة الرسائل 
  .وهناك مواقع إسالمية كبرية ميكنها أن تقوم ذا العملواإلجابة عنها والتواصل مع أصحاا، 

  .حيث ميكن إرسال رسالة واحدة إىل كل العناوين مرة واحدة يف حلظة: ـ اإلجابة اجلماعية
  .ـ االستعانة بالغري من الدعاة يف الرد على الرسائل

  .ـ اإلحالة على مواقع موثوقة ملن أراد االستزادة
  :ضعف اللغة اإلجنليزيةـ 2
  :ـ عدم اإلملام بالعلوم الشرعية3

واحلل هلذين اإلشكالني سهل ومتاح، فإن هناك مناذج جاهزة الستعماهلا يف الدعوة، وما على 
  .مريد األجر إال نسخها وإرساهلا، وسوف  نعرض الكثري من هذه النماذج فيما يأيت إن شاء اهللا

  :ـ عدم جتاوب املدعوين4
  :ني يف اإلسالمـ العجز عن التعامل مع املشكك5

  :ولتجاوز ذلك البد من تذكر ما يلي
  .تعاىل ونصرب على ما نالقي يف سبيل ذلك جيب علينا أن حنتسب أمر الدعوة إىل اهللا1-
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أن نؤمن أن اهلداية ليست بأيدينا وإمنا اهلادي هو اهللا، ودورنا هو البالغ فقط، قال اهللا 2-
̀   Mh  g  f  e       d  c  b  a :تعاىل  _i  m  l  k  jL ]القصص :
 Mx  w  v  uy  ~  }   |  {  z�  ¤  £  ¢  ¡L :وقال تعاىل  ]56

 Mm  l  k  j   i  hn  r  q  p    oL: وقال سبحانه  ]20: آل عمران[
  ].48: الشورى[

   .الصرب على شتائمهم وعدم الرد عليها3-
  .نياستعجال الثمرة، فالكلمة الطيبة تؤيت مثارها ولو بعد ح عدم4-
وينصح مراسلهم بكتابة هذه العبارة يف  ،ترسل هلم رسالة واحدة فقطاألشخاص   بعض 5-

   :اية كل رسالة
HELLO, THIS IS NOT SPAM. YOU ARE RECEIVING THIS 

MESSAGE ONE TIME ONLY NO NEED TO REPLY TO BE 
REMOVE.  

يها بعض الشبهات، جيب الرد حالة استقبال رسالة يهاجم صاحبها اإلسالم، أو يذكر ف ويف
رسالتك بعض املواقع اليت ميكن أن تشرح له اإلسالم وميكنه  إنك أضفت مع: ( عليها بالقول
أصحاب املعتقدات يرغب يف تبادل الرسائل مع املسلمني  والسبب أن هناك بعض) البحث فيها

ال بشبهام، لذلك للتشكيك يف اإلسالم، وخصوصا إذا كان مرسل الرسالة غري ملم إملاما شام
تعريفية باإلسالم تؤخذ من  ينصح بعدم تبادل الرسائل معهم وإمنا االكتفاء مبا سبق وإرسال نشرة

  .أحد املواقع
  

  ؟اإلجنليزية باللغة  مناذج مما ميكن أن حتتويه الرسالة الدعوية اإللكترونية
جنليزية ميكن أن يضمن الربيد املرسل لغري املسلمني الناطقني باللغة اإل

وعناوين  ،باإلسالم فةالعبارات املعر بعض -وهي أكثر اللغات انتشارا -
  :ة مع كل رسالةوثوقبعض املواقع اإلسالمية امل
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وهذه جمموعة من النماذج ميكن االستعانة ا يف كتابة الرسائل الدعوية إىل بريد الذين 
لما بأن هذه النماذج تصلح للدعوة عن ع، يريد الداعية دعوم من الناطقني باللغة اإلجنليزية

حيث ميكن ملن يريد  وغريها؛املنتديات : مثل، تيحه اإلنترنت من وسائل للتواصلطريق كل ما ت
الدعوة إىل اإلسالم وهو ال يتقن اإلجنليزية أن يسجل نفسه يف املنتديات احلوارية العامة الناطقة 

وكذلك ميكنه فعل نفس ، لناس يتفاعلون معهاويترك ا، ويضع هذه النماذج، باللغة اإلجنليزية
   .وهكذا يف ااالت األخرى، الشيء يف غرف الدردشة املباشرة

  
عن  ا يف الدعوةميكن استعماهل اليت سنوردها بعد قليل إن شاء اهللا؛ ذجاالنم أي أن هذه

ة وشبكات وغرف الدردشة واملواقع العامة واخلاصوالقوائم الربيدية  طريق الربيد اإللكتروين
من  وغريها وقد تستعمل أيضا يف املنتديات الكتابية أو برامج احملادثة ،التواصل االجتماعي

  .جماالت اإلنترنت
  

وقد ، املدعوينوهو ال يتقن لغة ، أن يفعل ذلك لداعيةكيف ل: ولعل سائال أن يسأل
نه ال يناقش وال أ: وهو ال يستطيع أن جييب عن استفسارام؟ واجلواب، يدخل معهم يف نقاش

وكذلك ، بل سيضع هلم عناوين املواقع اليت ميكنهم من خالهلا التوسع إذا أرادوا ذلك، جييب
وما هو إال موصل هلذه ، ميكنه أن يعطيهم عناوين بريد إلكترونية للتواصل مع من يتقن لغتهم

وقد ، لى اخلري كفاعلهوالدال ع، ودال على املواقع اليت ميكنهم االستفادة منها، الرسائل بلغتهم
فواهللا ألن يهدي اهللا " :صلى اهللا عليه وسلم يكون بسبب فعله هذا أحد املقصودين بقول النيب

  ."بك رجال واحدا خري لك من محر النعم
 وهو، مع العلم أن هذا العمل ال يكاد يأخذ من الوقت وال من اجلهد وال من املال شيئا

  .البعض تصوريأسهل بكثري مما 
لى من يريد كسب أجر إدخال كافر يف اإلسالم وهو يف بيته بني أهله وأوالده إال ومع ع

  :ما يليفعل خطوات يسرية ال تكلف شيئا واملتمثلة في
ذاكرة على  اتل أو مطويئرساالنماذج املكونة من مجل قصرية أو م حبفظ هذه وقأن ي -
  .حاسوبه
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 مية سواء كانت مواقع شخصية أاإلجنليزب الناطقة دخول على املواقعيقوم بال ماعند -
ذه ضغط على زر الربيد اإللكتروين هللا فما عليه إال، غريها محلكومات أ مملؤسسات أ ملشركات أ

  .لارساإلضغط على زر يمث  ،هناك النماذجنسخ هذه يقوم بمث  ،قعاملوا
كون فإنه سي ،أحد تلك النماذجأيضا سجل الزوار للمواقع املذكورة ونسخ  زارولو  -

  . 165قرأ السجليلكل من   دعوة
املوجودة على  اإلجنليزيةمنوذج املناسب إىل كل مواقع التواصل وكذلك ميكنه نقل األ -

  .اإلنترنت؛ كصفحات فيسبوك وتويتر واملنتديات وغرف الدردشة وغريها
  

   :أمثلة من هذه النماذج
مث ، مجلة أو مجلتنيقسم خمتصر؛ يتكون من  -: ميكننا أن نقسم النماذج إىل قسمني اثنني

  .وقسم حيتوي على رسائل مطولة تشرح موضوعا معينا –حيال إىل روابط للتوسع 
  :166النماذج املختصرة

   :هذا السؤال ومن أمثلتها
Why Should You Be A Muslim ? 

  ملاذا جيب أن تكون مسلما؟ : ومعناه
  :السؤال مث يرسل مع هذه اجلملة رابط حماضرة باللغة اإلجنليزية جتيب عن

http://al-muslim.org/audio_files/why.ram 

http://al-muslim.org/audio_files/why_2.ram 
  : أو هذه الروابط وكلها جتيب عن نفس السؤال

http://www.islamway.com/arabic/images/lessons/Dawud_
Adib/why.rpm 

                                 
  ./http://www.saaid.net/islam: انظر هذا الرابط من موقع صيد الفوائد 165

، 12: امللحق رقموهي يف  وقد قسمتها إىل مناذج خمتصرة، اكتفيت بذكر مثال واحد هنا وبقية األمثلة ذكرا يف املالحق 166
الدعوة باللغة  مقاالت وحماضرات وروابط ميكن أن تفيد يفللة وثالث، ص، 13 :امللحق رقموهي يف  وأخرى مطولة، ص

  .ص من البحث، 14: اإلجنليزية امللحق رقم
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  :وكذلك هذه احملاضرة 
http://www.beconvinced.com/Audio/Reason1.ram 
http://www.beconvinced.com/Audio/Reason2.ram 

  
  

  :باللغة العربية بعض القوائم الربيدية اخلاصة املهتمة بالدعوة  -
 فيها شتركاو قوائم متميزة ومفيدة ومنها، ةرياألخرية قوائم بريدية إسالمية كث دةظهرت يف امل

   .الدول بعضيف  وزع يف األماكن العامةتوطبع وأصبحت ت، فوائد كثريةمنها  ادواستفوا ،اآلالف
وحينئذ ، ميكن االشتراك فيها وتفعيلهااليت ، اخلاصة ببعض الدعاة القوائم الربيدية منها هذهو

  . تصل إىل بريد املشترك مقاالا وينشر هو أيضا عربها مقاالته
  :االشتراك فيها وتفعيلها وفيما يلي عناوينها وشرح لكيفية

  :وعنواا :املهتدينقائمة دليل  -أ

http://www.egroups.com/group/daleel   

http://208.48.218.9/group/daleel/                                  أو     :  

  بعد أن يأتيكورسالة فارغة إىل هذا العنوان بأرسل   لالشتراك آليا يف قائمة دليل املهتدين
  :نوان التايلعلى الع ردا على ذلك   أرسل منها اجلواب

daleel-subscribe@egroups.com   
  :لالنسحاب من القائمة اتبع نفس اخلطوات باإلرسال إىل هذا العنوانو

daleel-unsubscribe@egroups.com     
  : ربيد اإللكتروينالعلى  ة القائمةاألصدقاء، ميكنك مراسل  من شئت من إىل  إلهداء اشتراكو

daleel2@yahoo.com        
  :شكل لوحة االشتراكوهذا هو 

 اإلسالمية اشترك يف قائمة دليل املهتدين
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تروني بریدك االلك

 
 

  مواعظ ومقاالت وقصص ومواعظ :متنوعة فوائد شرعية
 

 :وهذا عنواا :قائمة حادي الطريق -ب
http://groups.yahoo.com/group/hadiatareeg   

 : التايل للتسجيل يف القائمة أو تسجيل من حتب أرسل رسالة إىل العنوان
hadiatareeg@yahoo.com  

  :للتسجيل التلقائي أرسل رسالة فارغة على العنوان التايلو
hadiatareeg-subscribe@yahoo.com  
  . ا كما هي فيتم تسجيلكفتأتيك رسالة تأكيد اشتراك يف نفس الوقت تقوم برده

  : جتده يف هذا العنوان أرشيف الرسائل السابقةو

http://www.egroups.com/messages/hadiatareeg  
 :وهذا هو شكل لوحة االشتراك

 اشترك يف قائمة بريد حادي الطريق اإلسالمية

تروني بریدك االلك

 
 

   فوائد شرعية ومواعظ ومقاالت:إسالمية متنوعة خمتارات
 

  :وهذا عنواا :قائمة أجمادنا - ج

  http://208.48.218.9/group/amjadana  

  : العنوان التايل أرسل رسالة فارغة إىل يف قائمة أجمادنا اإلسالمية، ولالشتراك
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  amjadana-subscribe@yahoogroups.com   

  . وبعد أن يأتيك اجلواب أرسل رداً على ذلك لتأكيد اشتراكك

  : العنوان التايل أما إن أردت االنسحاب من القائمة فأرسل رسالة فارغة إىل

 amjadana-unsubscribe@yahoogroups.com   

  . االنسحابوبعد أن يأتيك اجلواب أرسل رداً عليه لتأكيد رغبتك يف 

  : التايل اإللكتروين  قائمة عرب الربيدلتواصل مع الوميكن ا

amjadal_islam3@hotmail.com   

 : والرسائل السابقة جتده يف هذا العنواناملقاالت وأرشيف 

up/amjadana/messageshttp://groups.yahoo.com/gro 

   :وهذا هو شكل لوحة االشتراك
  اشترك يف قائمة بريد أجمادنا اإلسالمية

تروني بریدك االلك

 
 

  ت وفوائد وتنبيهات ومواعظمقاال:إسالمية متنوعة خمتارات
 

  :وهذا عنواا :قائمة خمتارات -د

    http://208.48.218.9/group/mk_1421 

 : وأرشيف الرسائل واملقاالت السابقة جتده يف هذا العنوان
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roup/mk_1421/messageshttp://groups.yahoo.com/g  

القائمة على  ه إىلعنواناألصدقاء، ميكنك إرسال  هذه املختارات إىل من شئت من إليصالو  
  mk_1421@yahoo.com: الربيد اإللكتروين التايل

  :وهذا هو شكل لوحة االشتراك
 اشترك يف قائمة خمتــارات

تروني بریدك االلك

  
 

  إسالمية متفرقة متنوعة ومفيدة خمتارات
 

  :وهذا عنواا: قائمة رسالة اإلسالم -هـ

http://www.islammessage.com/Arabic/arbletter.htm   

 أرسل رسالة فارغة إىل هذا العنوان لالشتراك آليا يف قائمة رسالة اإلسالم الربيدية للدعوة
  islammessage-subscribe@egroups.com : التايل

بواسطة أمر إعادة  يهاتطلب منك تأكيد االشتراك، أرسل ردا عل جواب رسالة أتيكتبعد أن و
  .بذلك قد أضفت عنوانك إىل القائمةتكون و ،يءاإلرسال دون كتابة أي ش

  اشترك يف قائمة بريد رسالة اإلسالم

تروني  بریدك االلك
 

اللوحات اإلعالنية يف املسجد  مناسبة للطباعة والتوزيع ولوضعها يف خمتارات إسالمية
  وغريه
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  :وهذا عنواا :قائمة خطب احلرمني -و

http://groups.yahoo.com/group/khotab/  

فباالشتراك يف هذه القائمة تصله خطب احلرمني بشكل مستمر ، وهي مفيدة للخطباء والوعاظ
  .وحمدث

 :وهذا هو شكل لوحة االشتراك
  بريدك شترك هنا واحصل على خطب احلرمني الشريفني مكتوبة يفا

تروني بریدك االلك

 
 

  الشريفني مكتوبة ومسجلة تصل إىل بريدك خطب احلرمني
 

واالشتراك فيها يكون عرب املوقع  :موقع الشيخ سلمان العودة :ئمة اإلسالم اليومقا -ز
 /http://www.islamtoday.net :وعنوانه، نفسه

 :وهذا هو شكل لوحة االشتراك
مقاالت متميزة، أخبار، تقارير، فتاوى، : اشترك يف رسائل موقع اإلسالم اليوم اإلخبارية

  .تنبيهات وأشياء ممتعة
تروني   بریدك االلك

  اشتـرك اآلن
  أرسل االشتراك       الغي 

 
  :الربيدية ملوقع اإلسالم سؤال وجوابالقائمة  - ح

عرب  لقائمة الربيدية ملوقع اإلسالم سؤال وجواب سوف يتلقونن يف اواملشتركو
  :املواد التالية اإللكتروين همبريد
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  .اجلديدة كل يوم على األسئلة اإلجابات  .1
  . ارتباطات الكتب اجلديدة واحملاضرات اجلديدة  .2
  . القضايا املومسية مثل إعالن العيد ورمضان وغريها  .3
  .مقاالت منتقاة  .4

 :االشتراكوهذا هو شكل لوحة 

يرجى إدخال بريدك اإللكتروين يف اخلانة التالية للتسجيل يف الالئحة الربيدية واضغط 
Enter :               برید الكترو  برید الكترو Submit  

  .السابقةالربيدية بنفس الطريقة املشار إليها يف القوائم  تأكيد االشتراك ويتم

  
  :لكتروينوردت إىل بريدي اإل ة بالقوائم الربيديةيدعو رسائل مثال على -4

على بريدي اإللكتروين هذه الرسالة من قائمة يا مسلم  م2002يف شهر أوت سنة  تلقيت
   :وهي بعنوان ،اليت هلا حساب على موقع جمموعات الياهو الربيدية،

  :أسباب قسوة القلوب وكيفية عالجها
De: "MSG 4 All" msg_4all@hotmail.com 
Répondre à: Yamuslim-owner@yahoogroups.com 
 [Yamuslim] قسوة القلوب  Objet: 
Date: Sat, 17 Aug 2002 02:25:39 +0400 

: مها، وقد تناولت الكالم على عنصرين أساسيني، طويلة تتكون من سبع صفحات الرسالةو
التحذير من االستمرار : وتناول العنصر الثاين، عالج قسوة القلوب -أسباب قسوة القلوب و -

  .وألمهيته أفرد بعنوان خاص، لى اعتبار أنه أحد العالجاتع، والتهاون بالذنوب

  سهل بن سعد الساعدي ومن مجلة ما ما استدل به صاحب الرسالة يف العنوان األخري حديث
 بِعود الذُّنوبِ كَقَومٍ نزلُوا في بطْنِ واد فَجاَء ذَا   ومحقَّرات    إِياكُم "   : قال رسول اهللا: قال
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 رواه "الذُّنوبِ متى يؤخذْ بِها صاحبها تهلكْه   محقَّرات    وجاَء ذَا بِعود حتى أَنضجوا خبزتهم وإِنَّ 
  .واحلديث صحيح :قال أمحد، والطرباين، والبيهقي يف شعب اإلميان، وغريهم،

  :يف هذين السطرين، لةمث ختم موضوع الرسالة بالدعوة إىل نشر هذه الرسا

 
مع ذكر عنواا والدعوة ، مث ورد يف الرسالة بعد ذلك إشهار للقائمة الربيدية باللغة اإلجنليزية

  http://groups.yahoo.com/group/Yamuslim:  وهو، زيارته ىلإ
                                :وهو، مث دعوة لالتصال بالقائمني عليها عن طريق الربيد اإللكتروين املذكور يف األخري

Yamuslim@yahoogroups.com  
  

  :سالميةاإل ربيديةالائم وقالب اصحأ آداب

  .جيب أن يكون حمتوى الرسائل مناسبا ملن ترسل إليهم - - 1
 .الوقت املناسب لإلرسال رجيب اختيا - 2
 .البد من حسن اختيار العبارات وأن تكون موجزة ودقيقة يف الداللة على املراد - 3
 .ري عدد املشتركنيثاية باللغتني اإلجنليزية والفرنسية، إضافة إىل اللغة العربية لتكالعن - 4
ال بد أن يفحص صاحب القائمة الربيدية بريده باستمرار للتأكد من خلوه من  - 5

وخاصة إذا كان ، الفريوسات، والتنبه لكل رسالة مستلمة، ألن بريده صار بريدا آلالف املشركني
وبالتايل تكون سريعة التأثر بالفريوسات تنفذ منها ، رات جتعلها سهلة االختراقيستعمل برامج ا ثغ

كسربس، وإذا أصابت الفريوسات بريد صاحب مثل برنامج أوت لوك أو أوت لوك إ بسهولة؛
فإا سرعان ما تنتشر انتشارا سريعا يف مجيع العناوين املوجودة يف دفتر عناوينه، ، القائمة الربيدية

ن أصيبت قوائم بأكملها بفريوسات قادمة من بريد أصحاا، وأدى ذلك إىل إغالقها وقد حدث أ
بالكامل وضياع جهد كبري بذل يف مجع املشتركني يف تلك القوائم، لذلك جيب العناية بتثبيت 
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ملفاا املرفقة قبة الرسائل الواردة حبذر، وكذلك الربامج املضادة للفريوسات حتديثها باستمرار ومرا
 ).attachments(ها مع

ال بد من إخراج الرسالة بشكل فين مجيل ومتقن حبيث يكون مرحيا يف القراءة وجذابا  - 6
للقراء، ومن ذلك اختيار األلوان واخلطوط املالئمة، وجيب أال يبالغ يف ذلك حىت ال يشغل القارئ 

 .ويبعده عن مضمون الرسالة
على القائمة دون علمه ورغبته،  جيب مراعاة حقوق وخصوصية املشترك فال يدرج امسه - 7

ألن هذا اعتداء على خصوصيات الناس، وهو مناف لألخالق احلسنة اليت جيب على صاحب القائمة 
  . التحلي ا دوما

األسلوب املشوق واجلذاب، وأن ) Invite(ويستحسن أن يراعى يف دعوة االنضمام 
ذكورة  واضحة بال غموض أو تصحب بشرح دقيق عن أهداف القائمة، وأن تكون األهداف امل

  .تلبيس

من طرف ، وقد حدث من قبل أن منع أصحاب قوائم بريدية معينة من إرسال رسائلهم
  .مستضيفي القوائم؛ بسبب شكاوى عنهم بأم سجلوا يف قوائمهم أناسا بغري رضاهم

من وتكثري عدد املشتركني ال بد أن يكون بطرق صادقة، وميكن لتحقيق ذلك أن يستفاد 
  .167األساليب الفنية ويستعان بأهل اخلربة

 عن وهما كتبفي، علماء االتصال ولو كانوا من غري املسلمنيأحباث بد من االستفادة من  الو -
  :ذلكاملبادئ األساسية للتأثري يف اجتاهات الناس ومن أمثلة 

منها م؛ واستخلص 1925سنة  Lundليند  واإلعالم التجارب اليت قام ا عامل االتصال - 8
وأن هذا ، أن جانب القضية الذي يأيت عرضه أوال يكون له أثر كبري على تفكري املستقبِل أو اجتاهاته

 .ومسيت نتائجه بقانون األولوية يف االستثارة، األثر يظل قويا حىت يف مواجهة آراء خمالفة مستقبال

                                 
 :ونشره موقع صيد الفوائد، نصائح إىل صاحب كل قائمة بريدية إسالمية: بعنوان، لبيب ما كتبهانظر  167

http://www.saaid.net/.  
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 :يتجاح املرسل يف رسالته ال بد من اآللنوأثبتت التجارب أنه 

 .رسالة إىل املستقبل وفهمه هلاوصول ال - 9
  .قرب مضمون الرسالة من احتياجات الناس - 10
 .متشي مضمون الرسالة مع معايري اجلماعة اليت ينتمي إليها املستقبِل - 11
 .كون مصدر الرسالة ثقة وكفؤاً يف نظر املستقبِل - 12
استعمال الوسائل اجلماهريية مع االتصال الشخصي، وذلك أقوى تأثرياً بكثري من  - 13

 .ال أحدمها فقطاستعم
هم هافالند من الباحثني املختصني يف االتصال واإلعالم ويف دراسة قام ا ثالثة  - 14

وذكروا أن ، وجانيس وكيلي خلصوا فيها البحوث اليت أجريت حول التحيز وعدم التحيز يف العرض
 :نتائجها تبني اآليت

  :لتنيالعرض غري املتحيز يكون أقوى تأثرياً على املدى الطويل يف حا -
 .إذا تعرض املستقبِل لدعاية مضادة - أ

 .إذا كان املستقبِل خمالفاً ملوقف املصدر -ب
 :وأما العرض املتحيز فإنه يكون أقوى تأثرياً يف حالتني أيضاً -
  .إذا كان املستقبِل يتفق مع املصدر يف موقفه ولن يتعرض لرأي مضاد فيما بعد - أ

يه استعداد نفسي للتقليد، والعرض غري املتحيز يف إذا كان املستقبِل قليل العلم ولد -ب
  .هذه احلالة لن يكسب املستقبِل إىل صف املصدر يف أغلب احلاالت

 :ومن النتائج اليت توصلت هلا أيضا بعض األحباث ما يلي

إذا تساوت فكرتان يف اجلاذبية فإن اليت تعرض يف األخري تكون أقوى تأثرياً من اليت  - 15
  .تعرض أوالً
احلاالت تكون الرسالة املشحونة بالعواطف أكثر تأثرياً من الرسالة املليئة  يف بعض - 16

 .باحلقائق، ويف حاالت أخرى حيدث العكس، وتتوقف املسألة على نوع الرسالة ونوع املستقبلني
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الرسالة اليت تبالغ يف ختويف املستقبِل أو إزعاجه يكون تأثريها أقل بصفة عامة من  - 17
 :الرسالة املعتدلة

قسموا جمموعة من طالب املدارس  1953دراسة قام ا جانيس وفيشباك يف سنة  ففي
تعرضت كل واحدة منها لسماع حماضرة عن خماطر إمهال  تنظيف ، الثانوية إىل ثالث جمموعات

ختتلف عن األخرى يف تصوير مدى اخلطورة الناجتة عن ) أ ، ب ، ج (وكل حماضرة ، األسنان
ءات الوقائية، فكانت احملاضرة أ أخف ديدا من ب، وهذه أخف ديدا اإلمهال وكذلك يف اإلجرا

  .من ج

ذات التهديد املخفف قد " أ"وقد وجد الباحثون أن اموعة اليت استمعت للمحاضرة 
استجابت للنصائح واإلجراءات الوقائية الواردة باحملاضرة مبعدل أكرب من جمموعيت احملاضرتني ب ، 

م أكدت دراسة أخرى قام ا جانيس 1954ويف سنة ).  %8: ج %22: ب %36 :أ(  ؛ج
  .168وميلهوالند نتائج التجربة األوىل

  :املنتديات: الثاين املبحث
  :لغة: املنتدى تعريف: أوال
 جالسه) ناداه(: "يف خمتار الصحاحو، 169"تنادوا، أي جتالسوا يف النادى" :الصحاح يف جاء

  .170"النادي يف
الندي، على  ...لناديندوت القوم أندوهم إذا مجعتهم يف ا: يقال": "لسان العرب" يف وورد

  .171"فعيل، جملس القوم ومتحدثهم، وكذلك الندوة والنادي واملنتدى
                                 

اإلعالم ، إبراهيم إمام. دو، 38-36ص، مرجع سابق ،علم االتصال ،وهرصالح الدين ج.د: هلذه الدراسات وغريها انظر 168
مدخل إىل اإلعالم ، رحيمة عيساين. ود، 58-57ص ، م1980، طبعة مكتبة اإلجنلو املصرية، اإلسالمي املرحلة الشفهية

مليات اإلعالمية عوامل جناح الع:مبحث بعنوان، م2007ألوىل .الطبعة ا، مطبوعات الكتاب واحلكمة باتنة، واالتصال
  .116-98ص ، واالتصالية

  .)2505/  6( ،مرجع سابق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري 169
بريوت  الدار النموذجيةواملكتبة العصرية طبعة ، يوسف الشيخ حممدحتقيق ، خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي 170

  .307ص ، م1999 - هـ 1420الطبعة اخلامسة ، صيداو
  )315/  15( ،  مرجع سابق، لسان العرب ،بن منظورا 171



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
164 

وهذا املعىن له ، فلفظة املنتدى إذا لفظة فصيحة تطلق على مكان اجتماع القوم ومتحدثهم
  .ارتباط قوي مع املعىن االصطالحي

  :اصطالحا املنتدى تعريف
 األخرية هذه ألن، الدردشة مواقع عن ختتلف احليثية هذه ومن، املباشر غري للحوار مواقع يه

 للمناقشة وتترك، املشاركة فيها تكتب املنتديات بينما، الوقت نفس يف مباشرا فيها احلوار يكون
 ميكنهم فال، املنتدى يف املشتركني غري الزوار وأما، برأيه اإلدالء منهم أراد ملن املنتدى أعضاء بني

 مدة للحوار معروضة املطروحة املوضوعات وتبقى، املشاركات قراءة سوى هلم يتاح وال، ذلك
واملشاركات عبارة عن ، األعضاء مشاركات قلة أو كثرة حسب على تقصر أو تطول الزمن من

  .كتابة تعليق على املوضوع املطروح للحوار
  

 :املنتديات أمهية: ثانيا
 من للكثري ملجأ تعترب حيث العنكبوتية، الشبكة وفرا اليت األنشطة أهم من املنتديات تعد
  .وإشكاالم تساؤالم من الكثري وطرح بل مقاالم، ونشر أفكارهم لطرح والدعاة الباحثني

 واملثقفون املفكرون فيها يلتقي اليت التقليدية النوادي عن بديال األحيان من الكثري يف وتعترب
  .بينهم املشترك االهتمام ذات املوضوعات حول افيه ويتناقشون
  .الدردشة مواقع يف احلوار خبالف، مباشر غري حوار ولكنه، للحوار منابر عن عبارة وهي

، معني جانب يف متخصصة تكون ما وغالبا، جدا كثرية اإلنترنت على املوجودة واملنتديات
 الهتمامات الشاملة املنتديات وحىت، آخر اهتمام أي أو، الطبخ أو السياحة أو، احلاسوب كعلوم

  .متخصصة فرعية منتديات إىل غالبا اهتماماا تقسم فإا عديدة؛
 بعض أعضاء وصل وقد الناجحة، العربية املنتديات من بالكثري تزخر العاملية والشبكة

 يوم يف عددهم وصل والعرب اجلزائريني لكل اجللفة منتديات وأعضاء، اآلالف مئات إىل املنتديات
عدد  ووصل، عضو مليون نصف من أكثر أي، 520.109: إىل م2013  ديسمرب  08

 عنها الكالم سيأيت كما نشأا حداثة مع هذا، مشاركة 14.455.314: املشاركات فيها إىل
  .مفصال
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 عددهم يقدر أي، عضو ألف املائة حوايل أعضاؤها يكون املعروفة املنتديات أكثر ولكن
 أعضاؤه وصل فقد احلاسوب؛ علوم يف متخصص وهو العرب بوابة منتدى لمث اآلالف، عشراتب

  .172عضو ألف 95 إىل
 أكثر إىل -وزائر مشترك بني - الوقت نفس يف الواحد املنتدى يف املتواجدين عدد يصل وقد

 أكربيذكر يف إحصاءاته أن  فهذا منتدى شبكة أنا املسلم للحوار اإلسالمي، ألف شخص مائة من
  .173م2007-06-02 يوم وذلك ،128.628 :إىل فيه الزوار عدد وصل نتدىبامل تواجد

  
  :لمنتدياتل مناذج: ثالثا
 مرتبة وهي: التالية املنتديات م2002 سنة الناجحة واإلسالمية العربية املنتديات أمثلة ومن

  :174العاملية اإلنترنت مواقع مجيع بني مراتبها ذكر مع ،Alexa أليكسا موقع حسب
  
   2097 - ربيةالع الساحة .1
   6937 -  الفجر شبكة منتديات .2
   8225 - عربيات منتدى .3
   11062 - سوفت سوالف .4
   11934 -  العرب بوابة منتديات .5
   13912 - حواء عامل منتديات .6
  .14055175 -  املسلم ناأ بكةش .7

                                 
  :هو والرابط، املنتديات يف املواضيع كتابة طرق يف نصيحة ثالثون: بعنوان، الفوائد صيد موقع 172

  http://www.saaid.net/afkar/21.htm. 
- 06- 26: الزيارة تاريخ، /http://www.muslm.net/vb: ورابطه، اإلسالمي للحوار املسلم أنا شبكة 173

  .م2013
  .م28/2/2002 بتاريخ، /http://www.alexa.com/siteinfo: أليكسا موقع 174

 
 14840 :اإلسالمية الفوائد شبكة: عامليا هيمع ترتيبها وبقية املنتديات اليت جاءت ضمن املائة ألف موقع األوىل  175

 :الطيبة الكلمة منتدى 53973 :نسيج منتديات 48209 :االس 40,761 :لك منتدى 30025 :العرب منتدى
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 عن غاب املنتديات هذه وبعض، م28/2/2002 بتاريخ أليكسا موقع تصنيف هذا كان
  .موجودا زال ام وبعضها اإلنترنت ساحة

  
  :اإلنترنت عن غابت اليت القوية املنتديات على مثال
 عديدة ولسنوات الوقت ذلك يف منتدى ألشهر، م1999 نوفمرب شهر أواخر يف مثال وهذا

  :األول الترتيب يف جاء والذي، العربية الساحة منتدى وهو، ذلك بعد

  

  
  
  
  

  :أقسامه وهذه
  
  
  
  

                                                                                                       
 الفريق منتديات 76507 :الصحوة منتدى 72522 :العريب للحوار املرتاد شبكة 59588 :العريب املنتدى 55983

 منتدى 84378 :زحل منتديات 82486 :املعرفة دنيا شبكة 81247 :اخليمة حوار 78771 :للربجمة العريب
  .94037 :املوحد العريب املنتدى 92999 :الوسطية
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 عشر مخسة ملدة دام اإلنترنت على قوي نشاط بعد أغلقت اليت اهلامة املنتديات من وهو
  .م2012- 1997 خالل عاما؛

 بل، فقط العربية املنتديات على ليس األول الترتيب إىل وصل أنه املنتدى هذا حققه مما وكان
، العامل مستوى على اموقع 50 أكرب ضمن دخل أنه ذلك من أكثر بل، كلها العربية املواقع على
  .176عاملية إعالم ووسائل سينمائية وأفالم دراسية ومناهج كتب يف ذكره ومت

 بيان يف جاء ومما، املايل العجز األسباب أبرز من وكان، الكثري فيه قيل فقد غلقه سبب وأما
  :املنتدى مؤسسو كتبه الذي، العربية الساحة إغالق

. الكثري وأعطيناها ،الكثري أعطت العربية الساحة. اية بداية لكل نغلقها؟ أن قررنا ملاذا"
 من واألهم عليها، باإلنفاق التكفل على قادرين نعد مل. ثقيل لعبئ األخرية السنني يف حتولت لكنها
 جمال يف تطور منا كل. وتقنيا إداريا ملتابعتها اليومية الساعات ختصيص على قادرين نعد مل ذلك

 صعبا وكان القرار جاء. أكثر ألسريةوا املهنية مسؤولياتنا مل أن نستطيع وال ومهنته، ختصصه
. قبل من اختاذه على جنرؤ مل لكن زمن، منذ منطقيا القرار كان. عديدة ألشهر تأجل. جدا

  ."يءش كل على اهللا وحنمد. اية يءش لكل أسلفنا، كما لكن. جدا عزيزة العربية فالساحة
 حققت مهما االستمرار نهاميك ال، قوية مؤسسات تدعمها ال اليت املواقع أن لنا يؤكد وهذا

 املواقع هن وغريه العربية الساحة منتدى إليه وصل ما إىل فيه تصل يوم من هلا بد وال، جناحات من
: السابق الترتيب يف الثاين املنتدى مصري هي كانت النهاية وهذه، اإلنترنت عن غابت اليت الكبرية

 مل لكنها، املنتديات ساحة على كبري دور أيضا هلا كان وقد، اإلسالمية الفجر شبكة منتديات
  .العربية الساحة منتديات عمرت كما تعمر

وينبغي على املنتديات اإلسالمية أن ختصص منتديات خاصة بالفوائد العلمية يف خمتلف 
التخصصات بعيدة عن املنتديات السياسية اخلاصة ا حىت ال حيرم املسلمون من الفوائد إذا أغلقت 

سية، اليت غالبا ما تتعرض للهجوم من أطراف عديدة مثال ذلك منديات الفجر املنتديات السيا
 .والفوائد وغريها، فقد فَقَد املتابعون هلذه املنتديات فوائد كثرية ملا أغلقت

  
  :سبق ما إىل إضافة حاليا املوجودة املنتديات بعض

                                 
 .م2013  جوان  28 : الزيارة تاريخ، العربية الساحة إغالق بيان، http://alsaha.fares.net: العربية الساحة موقع 176
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 الرابعة املرتبة يف والعرب اجلزائريني لكل اجللفة منتديات جاءت فقد م2013 سنة يف وأما
  :عموما العربية املواقع بني ترتيبها مع أمساؤها وهذه، عربيا األوىل املنتديات ضمن

  .عربيا 12 ال الترتيب يف وجاء، نسائي منتدى وهو، فتكات منتدى - 1
  . عربيا 31 ترتيبال يف وجاء ،النادي منتدىو - 2
  .43 الترتيب يف وجاء، فقط للنساء ترفيهي منتدى وهو ،سيديت ىمنتدو - 3
 على بذلك متقدمة، ةعربيال املواقع كل على 48ال الترتيب يف اجللفة منتديات جاءتو - 4

   .عريقة عربية مواقع
 بتصنيف اخلاص الشهري أليكسا موقع من م2013  نوفمرب  شهر إحصاءات حسب وهذا

  .اإلنترنت مواقع
، م2013  ديسمرب  08 يوم 2.965: برقم عامليا ترتيبها وجاء

  :  أليكسا موقع من مأخوذ وهو، املنتديات موقع على منشور هو ما حسب
  :اإلنترنت على النشطة اإلسالمية املنديات بعض روابط وهذه

  www.ahlalhdeeth.com  :منتدى ملتقى أهل احلديث -
  www.muslm.net/vb:  منتدى شبكة أنا املسلم -
   www.moslemonline.net:  منتديات مسلم أون الين اإلسالمية -
    www.islamnor.com:  منتديات نور اإلسالم -
  www.almeshkat.net     :شبكة مشكاة اإلسالمية -
  www.ebnmaryam.com/vb:  منتديات أتباع املرسلني اإلسالمية -

  .العرب النصارى لدعوة موجه منتدى وهو
  

  :املنتديات حمتويات: رابعا
 عدة من املنتدى يتكون ما وغالبا، متخصصة وأخرى شاملة منتديات إىل تنقسم املنتديات

 ،شاملةال املنتديات عن مثال اثنني؛ مثالني وسأذكر، املنتدى نوع باختالف ختتلف فرعية منتديات
  .تخصصةامل املنتديات عن خروآ
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 كل تتناول ألا املنتديات هذه حمتويات وتتشابه: الشاملة املنتديات حملتويات مثال -أ
 فمن، وغريها وترفيهية وتعليمية واقتصادية واجتماعية وسياسية دينية من املختلفة اةاحلي جوانب

  .مقل ومن منها مكثر
 اجلزائريني لكل اجللفة منتديات وهو، العربية املنتديات أمشل من بواحد منثل حمتوياا تضحتول
  :والعرب

  
  
   http://www.djelfa.info/vb: هو ورابطها - 1
 وله إال احلياة شؤون من شأنا جتد تكاد وال جدا كبري منتدى هو: يسةالرئ حمتوياته - 2
 عنها املتفرعة دون فقط الرئيسة مندياته كل أحصر أن جاهدا حاولت وقد، ضمنه به خاص منتدى

 هذه حتتو، 177احلنيف اإلسالمي الدين منتدياتأوهلا ، جمموعة وثالثني أربعة يف فجاءت
الفرعية األقسام مئات موعاتا.  

 الدين منتديات وهي األوىل اموعة أقسام يلي فيما نذكر الفرعية األقسام حجم وملعرفة
  :هلا أمنوذج وهذا: احلنيف اإلسالمي

                                 
 منتديات -3 والتهاين التعارف الترحيب، منتديات -2 احلنيف اإلسالمي الدين منتديات -1 :التالية وهي 177

 احمللية الثقافة منتديات -7 اجلزائرية اللهجة منتديات -6 اجلزائر منتديات -5 والرحالت السياحة منتديات -4 اليومية احلياة
 النصرة... األخبار منتديات - 10 والبطون القبائل ، األنساب منتديات -9 واملعلّمني األقسام لتالميذ الصور منتديات -8

 املصاحل موظفي منتديات -13 التربوية األسرة انشغاالت منتديات -12 واتمع ألسرةا منتديات -11 األمة وقضايا
 منتديات -17 الثانوي التعليم منتديات -16 املتوسط التعليم منتديات -15 اإلبتدائي التعليم منتديات -14 اإلقتصادية

 Forum -20 واملسابقات التوظيف منتديات -19 العلمي والبحث اجلامعة منتديات -18 بعد عن والتعليم التكوين
Français 21- English Forum 22- البديل والطب الصحية الثقافة منتديات -23 واألدب الثقافة منتديات 

 -27 اإللكترونية الكتب منتديات -26 العلمية والتجارب االختراعات منتديات -25 الزراعية والعلوم البيئة منتديات -24
 -31 واألعمال املال منتديات -30 املواقع أصحاب منتديات -29 واجلرافيكس التصميم تدياتمن -28 التقنية منتديات
  .اإلداري املنتدى -34 والتسلية للترفيه عامة منتديات -33 الرياضة عامل منتديات -32 والستاليت الفضائية التقنية منتديات
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  :التايلك فهي اأقسامه وأما

  العام اإلسالمي القسم
  اإلسالمية األخالق و كاآلداب العامة اإلسالمية للمواضيع

 و السنة أهل منهج على التوحيد و اإلميان اضيعمو فيه تعرض :التوحيد و العقيدة قسم
 .اجلماعة

 ومصطلح التفسري أصول من الوحيني بعلوم يتعلق ما مجيع فيه تعرض: والسنة الكتاب قسم
  احلديث

 حتتها تندرج و األصولية أو الفقهية باملسائل يتعلق ما مجيع فيه تعرض :أصوله و الفقه قسم
 .اإلسالمية املقاصد
 

 حلّت نازلة أو مناسبة كلّ حسب املواضيع فيه تعرض :اإلسالمية املناسبات و النوازل قسم
 . ذلك غري أو رمضان كشهر باملسلمني

 وكذا ونثر قصائد و نظم من املتون جبميع يعىن: شروحها و العلمية املتون و الكتب قسم
 .اجلماعة و السنة أهل منهج على الفنون مجيع يف وشروحها الكتب

 و القرآن لتعليم اإلسالمية كاألقراص اإلسالمية الربامج جبمع يعىن: إلسالميةا الربامج قسم
 .ذلك حنو و األذان برامج

 و) األنبياء قصص( السابقة األمم تاريخ فيه تعرض: اإلسالمية احلضارة و التاريخ قسم
 اإلسالمية احلضارة على الوقوف و...  سلم و عليه اهللا صلى الرسول عهد من أمتنا تاريخ

 بطريقة غريها أو األصولية أو منها الفقهية :العلمية املسائل ملناقشة العلم لطلبة خاص قسم
 .العقيم اجلدال عن بعيدا علمية
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 احملبة، التعارف، اجلدد، باألعضاء الترحيب منتدى :التهاين و التعارف الترحيب، منتدى
 .واحدة وعائلة أخوية بروح... التربيكات التهنئة، الصداقة،
 املواضيع متنع و... احلصرية و اجلادة احلوارية باملواضيع يعتين قسم: اجلاد للنقاش لفةاجل

  املنقولة
 املنتدى يف خمصص قسم هلا ليس اليت املواضيع جلميع :العامة للمواضيع اجللفة
 . األعضاء طلبات جبميع يعتين: جواب و سؤال قسم

  
 إسالميا مندى، األمة وقضايا النصرة... األخبار منتديات: العاشرة اموعة ضمن ويوجد

  : هو آخر
 حول االفتراءات على للرد خاص قسم: الشبهات على الرد و اإلسالم نصرة منتدى

 .الصهاينة مبكائد التعريف وكذا الردة، وحركة التنصري موجة ملناهضة اإلسالم،
  
 ديسمرب  08 يوم املوقع على املنشور، التالية اإلحصاءات املوقع اتساع على يدل ومما - 3

  :م2013 
  13:52 الساعة 2012-06-29 بتاريخ 14.135: كان باملنتدى تواجد أكرب -
   1.164.259: اتعواملوض عدد -
  14.455.314: املشاركات عدد -
  520.109: األعضاء عدد -
 16.392: النشطني األعضاء عدد -
  .4102 :والزوار 697 :األعضاء: 4799 :اآلن ناملتواجدي عدد -

 ذكرسن كما، اإلنترنت يف طويل تاريخ هلا شهرية عربية ملواقع تتحقق مل كبرية أرقام وهذه
 منتديات كون االعتبار يف أخذنا إذا وخاصة، 178مثال اإلسالم طريق موقع عن إحصاءات من

  .فقط م2006 سنة تأسست قد أا حيث، نسبيا النشأة حديثة اجللفة
  

                                 
  . البحثمن  301 ص انظر 178
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 فإن املتخصصة املنتديات وأما: معني جمال يف املتخصصة املنتديات حملتويات مثال -ب
 هذا ختصص جمال يف متخصص مبنتدى مثاال وسنضرب، ختصصاا باختالف ختتلف حمتوياا
  :احلقيقة طريق منتديات: هو واملنتدى، اإلسالمية الدعوة جمال وهو، البحث

  
  
  
  
  

  http://www.factway.net/vb/f4.html:  هو ورابطها
  .م2007 سنة نشأ حيث، أيضا نسبيا حديث نتدىم وهو

 منهم شاء ومن ،عليه الزوار عامة الطّالع مفتوح األول، اثنني نوعني إىل حمتوياته وتنقسم
 االطالع يستطيع من فقط وهم املشتركني؛ من معينة لفئات خمصص ونوع، ذلك فله فيه االشتراك

 يف والنقاش التداول من الفئات هذه متكن ظرين يف جيدة طريقة وهي، فيه واملشاركة حمتوياته على
 من يكونون وقد، واحد زمن أو واحد مكان يف االجتماع إىل احلاجة دون املشترك عملهم أمور

  .متباعدة أماكن
  :إليهما املشار النوعني حمتويات وهذه
  :الزوار لكل املفتوحة املنتديات :أوال

 .أمور من الداعية يهم وما الدعوة بأمور يهتم منتدى: العام املنتدى
 وسرد احتياجام وتلبية وجل عز اهللا كتاب حبفظة يهتم منتدى: القرآن أهل ملتقى

 .جتارم
 وسنته وسلم عليه اهللا صلى حممد النيب خيص ما كل حيوي منتدى: العطرة السرية منتدى

 .وأخالقه وسريته
 األمة، علماء ريوس ية،اإلسالم بالعلوم يهتم منتدى: والعلماء الشرعية العلوم منتدى

  .وفتاويهم
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 باألدب يتعلق ما كل بنشر يعىن منتدى: اهلادفة والقصص اإلسالمي األدب منتدى
 .وعظي أو دعوي هدف حتمل اليت القصص وكذلك ، ونثر شعر من اإلسالمي

 . احتياجاا ويليب الداعية املرأة بشؤون يهتم منتدى: وأخواا حواء
 .البقية عن آلياً)  ومغلق(  فقط باألخوات خاص منتدى

) اإلسالمية( والكتب والصوتيات املرئيات تدىاملن أعضاء فيه يتبادل منتدى: الداعية زاد
  .بينهم فيما دةاملفي

 التقنيات باستخدام اإلنترنت طريق عن الدعوة بطرق يهتم منتدى: اإللكترونية الدعوة
 .احلديثة

 واملراكز الدعوة وأخبار العامل يف املسلمة قلياتاأل بأخبار يهتم منتدى: العامل على إطاللة
 .اإلسالمية

 يف الستخدامها ا الناطقني لغري اإلجنليزية اللغة بتعليم يهتم منتدى: اإلجنليزية اللغة تعليم
  .الدعوة

  
 من معينة بفئات اخلاصة املنتديات من جمموعة احلقيقة طريق منتديات وتضم :ثانيا
  :هي وهذه، املشتركني
 العناية مركز وطالبات وطالب التدريس هيئة أعضاء ملتقى: الكرمي بالقرآن العناية كزمر
  .اإللكترونية احللقات" الكرمي بالقرآن

 الدعوة لتقىم ومناشط فعاليات عن اإلعالن فيه يتم منتدى: الصويت الدعوة ملتقى فعاليات
 .به خيتص ما و الصويت

 النسائي الصويت الدعوة ملتقى بفعاليات هتمي منتدى: النسائي الدعوة ملتقى فعاليات
 .به اخلاصة واإلعالنات

 عن وجييب واستفسارام األعضاء باقتراحات خيتص منتدى: واالستفسارات االقتراحات
 .اخلاصة تساؤالم

 وجتهيز الصويت، الدعوة ملتقى ملشريف خمصص منتدى: الصويت الدعوة ملتقى منتدى
 .الربامج
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 وورش الدعوية اهلدى قافلة يف العاملني لألعضاء خمصص منتدى: ويةالدع اهلدى قافلة
 .ا اخلاصة العمل

 .املشرفني بشؤون خاص منتدى: املشرفني ملتقى
  

  :م2012  أكتوبر  05  يوم الرئيسة املوقع صفحة على تنشر، املنتدى عن إحصاءات وهذه
  .موضوعا 34.832: اتعواملوض عدد -
  .مشاركة 498.557: املشاركات عدد -
  .عضوا 49.485: األعضاء عدد -

 مثال اجللفة منديات عن سابقا ذكرناها اليت باألرقام قورنت ما إذا جدا متواضعة أرقام وهي
  :وهي

   1.164.259: عدد املوضوعات -
  14.455.314: عدد املشاركات -
  .520.109: عدد األعضاء -
  

  : للدعوة بالنسبة املنتديات فوائد من: خامسا
  :التالية لألسباب الدعوي االتصال عملية يف كبرية أمهية دياتللمنت

 من ويستفيدون املثقفني، من الكثري فيها يلتقي وحوارية ثقافية نواد عن عبارة ألا - 1
  .البعض بعضهم

 هناك ألن، وثقافة علما أقل هم الذين فيهم مبن املسجلني األعضاء كل استفادة إمكانية - 2
 كبرية شهرة ذا املنتدى كان إذا خاصة معهم والتحاور املنتديات بأعضاء تقاءاالل يف عديدة فوائد

  .األعضاء من كثرية وأعداد
  .املنتدى لعونايط عندما األعضاء، غري من املنتدى على يطلع من إفادة إىل إضافة - 3
  .مناسبا يراه مبا وقراءه أعضاءه املنتدى عرب ينصح أن ميكنه الداعية - 4
  .إنشاؤه له يتيسر مل رمبا به خاص موقع عن تعويضا فيه؛ للمشترك ليشك املنتدى - 5
  .وحنوها وأحباث مقاالت من الفكري إنتاجه املنتدى خالل من ينشر أن وميكنه - 6
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 يف علمه زيادة املنتدى طريق عن بإمكانه فإن اإلنتاج من املستوى ذا يكن مل إذا وحىت - 7
  .التخصصات خمتلف

 مليئة واملنتديات، املنتدى أعضاء مع ااالت خمتلف يف ملعارفوا اخلربات وتداول - 8
  .عديدة جماالت يف باملتخصصني

  .الكتابة يف األديب أسلوبه صقل من املنتدى ميكّنه وكذلك - 9
  .اهلدامة واألفكار املضلة املذاهب من للكثري التصدي من الداعية ميكّن واملنتدى - 10
  .نفسه االهتمام هلم الذين األعضاء من هغري مع جهده تنسيق من وميكنه - 11
 حيث خمالفا؛ أو كان موافقا غريه، مع احلوار آداب على الداعية يدرب واملنتدى - 12

 ولألخذ للمناقشة يتعرض املنتدى يف يطرح ما أغلب فإن عملية، بطرق اآلداب هذه على يعرفه
  .األعضاء قبل من والرد

 اإلجابة قبل والتثبت للمراجعة فرصة الكاتب ييعط ما وذلك مباشر، غري حوار وهو - 13 
  .والسائلني املتدخلني أسئلة على

 البيوت يف النساء وخاصة الكثري عند املوجودة الفراغ أوقات على يقضي واملنتدى - 14 
 يفيد، ال فيما صرفها بدل والتعليم، للتعلم املنتديات عرب مفيدة أوقات قضاء فبإمكان

  .وألسرا هلا ضارة تكن مل إن فيها، فائدة ال اليت فارغةال التلفزيون كمشاهدات
 ختصص أغلبها فإن العامة املنتديات وحىت بالنساء، خاصة كثرية منتديات وهناك - 15 
  .النساء باهتمامات خاصا قسما

 يعرف ال أناس مع رمبا قوية؛ وعالقات صداقات تكوين من الداعية ميكّن واملنتدى - 16
  .وجوههم وال مكام
 يكونون ورمبا وآماله، آالمه يف ويشاركونه مهومه نفس حيملون بأناس املنتدى ويعرفه - 17 

  .عنه بعيدة عديدة دول من
 ويف واحلوار النقاش يف وأساليبهم الناس مستويات على كذلك الداعية يعرف واملنتدى - 18

  .واالستنتاج والتحليل الفهم على قدرام
 إخوانه مشكالت على املنتدى أعضاء من زمالئه مقاالت طريق عن الداعية ويتعرف - 19

  .وتطلعام ومهومهم واإلسالمية العربية البلدان يف
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  .األخرى اإلعالم وسائل تتناوهلا وال تنشرها ال كثرية حقائق على ويطلع - 20
 أو وجتاربه علمه حسب توجيههم أو مشكالم بعض حل يف سببا هو يكون ورمبا - 21

  .وأتراحهم أفراحهم يف ركتهممشا األقل على
  .بلده يف ومن هو مشكالته حل يف منهم يستفيد ورمبا - 22
 نشاط مبمارسة مشغول أو مسافر أو نائم وهو الداعية إنتاج قراءة إمكانية يتيح املنتدى - 23

 .آخر
 وليكن أغفلها، ةهام فكرة إضافة أو خطأ تصحيح يف تفيده قد مقاله على التعليقات - 24

 املنتقد من السيئ األسلوب يصده أن دون النصح من يستفيد للحق، متجردا عليه الردود من موقفه
 .حمقا كان إن، منه احلق قبول عن

 الصحف مثل بريوقراطية؛ وغري مكلفة وغري سهلة نشر وسيلة عن عبارة املنتدى - 25
  .االنتشار واسعة كذلك وهي واالت،

 .ساليب الدعوية على شبكة اإلنترنتهلذه األمور متثل املنتديات أحد أهم األ
  

  :تعاىل اهللا إىل الدعوة يف املنتديات من االستفادة كيفية يف مفيدة عملية أفكار: سادسا
 .   الرئيسة املقاالت ونشر كتابة .1
 .البناء التصحيح أو املفيدة باإلضافة، الرئيسة املقاالت على التعقيب .2
 علمي سؤال، مشكلة حل عن ع،موق عن كتاب، عن سؤال( وإشكاالت أسئلة طرح .3

 .اإلجابة مكان على اإلحالة أو اإلجابة يف علم عنده من كل ليشارك) ..متخصص
 حبث أو كتابٍ على احلصول كطلب، األعضاء استفسارات على اإلجابة يف املشاركة .4

 .ذلك حنو أو، حاسويب لربنامج رابط أو، ما
 هذا للنقاش يطرح كأن ،املنتدى عرب حوله واحلوار للنقاش هام موضوع طرح .5
 .املوضوعات من ذلك حنو أو املنتديات أو وتيوبالي يف الدعوة وأساليب طرق أفضل :املوضوع
 .دعوي نشاط فيها يلقى دردشة غرفة أو حماضرة أو معني تلفزيوين لربنامج االنتباه لفت .6
 .آخر منتدى يف نشرت مميزة مقاالت نشر إعادة .7
 .نفعها ليعم رابطها وذكر، جيد موقع يف مفيدة علمية مادة على التنبيه .8
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 .املنتدى على ونشرها مواقع عدة من هام ملوضوع متفرقة روابط مجع .9
 بعض اقتراحك ،حوله اجلهود وتوحيد معني موضوع يف الكتابة إىل باتالكُ توجيه .10

 منغصات، مبشرات،( الغرب يف ةاإلسالمي الدعوة عن شاملة دراسة: مثل، املوضوعات
 )...توجيهات
 جوابا، له جيد مل حريه سؤاال أو، حال هلا جيد مل، ما مشكلة طرح الداعية بإمكان .11

 يعرف كبري مكسب وهو عديدة، دول من الباحثني من ضخمة أعداد وجوابه إفادته يف فيشترك
 .الباحثون قيمته

 .حمتوياا وذكر إسالمية مبواقع التعريف .12
: وهي، فقط واحدة بكلمة ولو جيد لمقا رفع يف فليشارك ؛به يشارك شيئا جيد مل إذا .13

 .حنوها أو، للرفع
  .مالحظات عليه كاتب مناصحة .14
 ذي عشر وفضل البيض، واأليام عاشوراء كصيام قريبا وقتها حيل بعبادة الناس تذكري .15

 .رمضان من األواخر والعشر احلجة
¿  M  À  :تعاىل قوله يشملها اليت الواسعة اخلري أبواب من باب أي يف الكتابة .16

Á  ÂÃ  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ  Ë  ÊÌ  Ñ  Ð  Ï  Î     ÍL ]2: املائدة[. 
وبإمكان الداعية أن يتخري من بني هذه األفكار العديدة ما يستطيع القيام به وما يناسب 

  .ميوله
  

  : املنتديات سلبيات: سابعا
  .عديدة سلبيات أيضا هلا فإن، ثريةك إجيابيات للمنتديات أن كما

  :أمهها من - أ
  .خمالفني أشخاص على الردود يف خاصة، البذيئة واأللفاظ الساخرة العبارات تشاران .1
 والضغينة واحلقد واحلسد الغل شحنات لتفريغ مكانا تكون ما غالبا املنتديات أن كما .2
 .ذلك غري أو األبرياء على باالفتراء أو العيوب بنشر أو بالنميمة أو بالغيبة إما وتكون
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 يتحمل ال مستعارة مسميات حتت يكون فيها يطرح ما كلف املسؤولية من التنصل .3
 .أحد مسؤوليتها

 بني خلفيات أو هوى على بناء يكون ما كثريا بل، وتثبت دراسة دون لآلخرين النقد .4
  .شخصية أمور على مبنية املتخاصمني

 العلمية املوضوعات على منه أكثر اإلخبارية املوضوعات على يكون والتعليق اإلقبال .5
  .والوعظية ةوالفكري
 ونسبة، متحيص وال تثبت دون وقال وقيل وحكايات قصصا حتكي املوضوعات أغلب .6

 .للمتصفح ةهام غري منها كبرية
 قليلة أيام بعد واملشاركات املقاالت متسح حبيث قصري عمرها املنتديات بعض أن كما .7

 . قوي غري عندها البحث فمحرك وجد وإن، أرشيف هلا وليس، نشرها من
 مما، مثال بتثبيته، ةاجلاد لاعمواأل البناءة املشاركات بتمييز تم ال نتدياتامل وبعض .8

 .النشر تستحق ال واليت، هلا قيمة ال اليت املقاالت وسط ضياعها إىل يؤدي
  
 وما احلوار بآداب التأدب وعدم األعضاء بني املشاحنات هي املنتديات يف سلبية وأهم -ب

  .والشك بالظن واحلكم ةبين بغري اامات من ذلك يتخلل
 انتقاده أو ألفكاره طرحه يكون أن عليه ينبغي ألنه، الداعية قدر من تنتقص أمور وهي

 أو اهلوى صاغها كلمات كتاباته وليست، مستمر وحبث وتدقيق متحيص على مبنيا أخرى ألفكار
  .ثابتة أدلة إىل االستناد دون التسرع

: بعنوان مقال ذلك من املنتديات؛ كتاب من عدد عنها كتب فقد السلبية هذه والنتشار
 ومقال الفجر، منتدى يف املشرفني أحد" حمتسب" كتبها" احلوارية املشاركات يف انتشرت آفة"

 نفس يف القلوص ناجي كتبها" احلدث منتدى يف يكتب ملن والشك الظن يف ةهام قاعدة: "بعنوان
  .املقاالت من وغريها املنتدى،
  
  :املنتديات واقع منواخلالف  ب احلوارعدم التأدب بآدا - ج
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 أو آراء أو أفكار جتاه موقفه مع يتفق ال ممن غريه على الرد عند املشاركني بعض - 1
، بالكفر عليهم حيكم وأحيانا بالطائفية وينعتهم فيهم يطعن جتده عليهم يرد حني، معينة توجهات

 وحنو ورسوله هللا املبغض فالن، زيباحل فالن :املقام هذا مثل يف املنتديات يف يقال ما أكثر ماو
 .ذلك

 أمساء ذكر من فبدال، احلسنة عليهم املردود أمساء من القريبة السيئة باأللقاب التنابز - 2
 هذا أو، العاوي الكلب أو، العلماء هيئة بدل العمالء؛ هيئة البعض كقول حيرفوا األشخاص

 .العبارات من حنوها وأ، املعتوه
 وبعد كرمي خلق من الداعية عن فضال املؤمن عليه يكون أن جيب ملا خمالف شك ال وهذا

 املؤمن ليس«: وسلم عليه اهللا صلى النيب قول يف جاء كما، العبارات يف والبذاءة واللعن الطعن عن
  .179»البذيء وال الفاحش وال اللعان وال بالطعان
  على معلقا أحدهم كقول تعاىل؛ اهللا إال يعلمها ال خيفى ال كما وهي، النيات يف الطعن - 3

، يعقوب نفس يف حلاجة ذلك تريد أنت: "املقال هذا صاحب خماطبا املنتديات أحد يف شرن مقال
 أذكى والناس، احلركة ذه العامل على تضحك أنك حتسب أنت، زك أدلة تسمع أال أجل ومن
 يف أغري ملو هألفاظ وهذه، "صغري يا عقلك يكبر اهللا...  احلركات هذه عليها متشي وال منك

: بعضهم كقول أو، الالئقة غري العامية العربات وبعض فيه فائدة ال ما حذفت قد أين غري كالمه
 أكثر وما، كثري العبارات هذه وأمثال، كانت سبيل بأي الشهرة يريد، ومأجور مصنوع فالن

  .املنتديات يف استعماهلا
  
  :اآلفة هلذه األمثل العالج -د

 بل، الوجوه من وجه بأي خطؤه يظن من أو املخطئ وجه يف حلقا قول يه الدعوة تليس
 فقد ؛العبارة وحسن األدب من قالب يف يكون أن ذلك من وأكثر، أوال بعلم ذلك يكون أن جيب
M.  -  ,   +  *  )/    4  3  2      1  0 :وسلم عليه اهللا صلى لنبيه تعاىل اهللا قال

                                 
/  4( ،سابق مصدر، ما جاء يف اللعنة :باب، والصلة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرب :أبواب، السنن، الترمذيرواه  179

/  1(، سابق مرجع، وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة، األلباين، وصححه 1977: ح) 350
  .320: ح) 634
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7   6  58   ?  >  =  <  ;  :  9@ L ]اهللا نبه فقد ،]159: عمران لآ  
 اآلية وتبني، النفوس يف وتأثريها الكالم ولني األسلوب حسن أمهية إىل وسلم عليه اهللا صلى هرسول

 وحاشاه عنه؛ الناس وانفضاض املتكلم كالم قبول عدم إىل ؤديت اوأ، والفظاظة الغلظة خطورة
  .بذلك يتصف أن وسلم عليه اهللا صلى

غليظ : (املراد به هاهنا غليظ الكالم؛ لقوله بعد ذلك: "فسري هذه اآليةقال ابن كثري يف ت
أي لو كنت سيئ الكالم قاسي القلب عليهم النفضوا عنك وتركوك، ولكن اهللا مجعهم ) القلب

  .180"عليك، وأالن جانبك هلم تأليفا لقلوم
ئ الكالم، وهذا حكم عام وبيان لكل من يريد أن ينصح غريه، بأن الغلظة والقساوة وسي

  . هم من حوله كائنا من كانضاال بد نفور الناس من صاحبها وانفضسوف تنتج و
كان من كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئاً : "رمحه اهللا قال عبد العزيز بن أيب رواد

يأمره يف رفق، فيؤجر يف أمره ويه، وإنَّ أحد هؤالء خيرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك 
   .181"ستره

من حقوق األخوة بني املسلمني ستر بعضهم على بعض  صلى اهللا عليه وسلم وقد عد النيب
الستر عليهم بالنهي عن ظلمهم واحلث على قضاء  صلى اهللا عليه وسلميف أحاديث عديدة، وقرن 
  .حوائجهم وتفريج كربام

ضي اهللا ومسلم وغريمها عن عبد اهللا بن عمر ر ومن هذه األحاديث ما رواه البخاري
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن «: عنهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهللا عنه كربة من كربات 
  .182»يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة

                                 
 ).148/  2( ،سابق مرجع، العظيم القرآن تفسري كثري، ابن 180
 شعيب حتقيق، الكلم جوامع من حديثا مخسني شرح يف واحلكم العلوم جامع احلنبلي، رجب بن أمحد بن الرمحن عبد 181

  ).225/  1(، م2001 - هـ1422 السابعة الطبعة، بريوت الرسالة مؤسسة طبعة، باجس وإبراهيم األرناؤوط
) 128/  3(   ،سابق صدرم، يسلمه ال يظلم املسلم املسلم وال: باب، املظامل والغصب :كتاب، الصحيح، البخاريرواه  182

: ح) 1996/  4(، سابق مصدر، حترمي الظلم :باب، الرب والصلة واآلداب :كتاب، الصحيح، ومسلم ،2442 :ح
2580.  



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
181 

 كثري وعلى خصوصا املنتديات صفحات على الردود يف دمةاملستخ العبارات من وكثري
 أوجها العلماء عد وقد، قطعا اإلسالم يف احملرمتني والنميمة الغيبة من هي، كذلك األخرى املواقع

ومن الغيبة ": اهللا رمحه النووي قاله ما ذلك ومن بكثري؛ ذكرناه مما شناعة أقل احملرمة الغيبة من
ا بعض الناس، أو بعض الفقهاء، أو بعض من يدعي العلم، أو بعض املفتني، فعل كذ: احملرمة قولك

أو بعض من ينسب إىل الصالح أو يدعي الزهد، أو بعض من مر بنا اليوم، أو بعض من رأيناه، أو 
  .حنو ذلك إذا كان املخاطب يفهمه بعينه حلصول التفهيم

م يعرضون بالغيبة تعريضاً يفهم به كما يفهم ومن ذلك غيبة املتفقهني واملتعبدين، فإ
اهللا يصلحنا، اهللا يغفر لنا، اهللا يصلحه، نسأل : كيف حال فالن؟ فيقول: بالصريح، فيقال ألحدهم

اهللا العافية، حنمد اهللا الذي مل يبتلنا بالدخول على الظلمة، نعوذ باهللا من الشر، اهللا يعافينا من قلّة 
 مة، وكذلك إذا قالاحلياء، اهللا يتوبعلينا، وما أشبه ذلك مما يفهم تنقُّصه، فكل ذلك غيبة حمر :

: فالن يبتلى مبا ابتلينا به كلُّنا، أو ماله حيلة يف هذا، كلُّنا نفعلُه، وهذه أمثلة وإال فضابط الغيبة
إنسان كما سبق، وكلُّ هذا معلوم من مقتضى احلديث الذي ذكرناه عن تفهيمك املخاطب نقص 

  .183"صحيح مسلم وغريه يف حد الغيبة، واهللا أعلم
واحلديث الذي يشري إليه هو حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه املشهور أن رسول اهللا صلى 

، "ذكْرك أخاك بِما يكْره: "اللَّه ورسولُه أعلم، قال: قالوا" أتدرونَ ما الغيبةُ؟: "اهللا عليه وسلم قال
إنْ كانَ فيه ما تقُولُ فَقَد اغْتبته، وإنْ لَم يكُن فيه ما : "كانَ يف أخي ما أقولُ، قال أفرأيت إنْ: قيل

هتهب قُولُ فَقَد184"ت.  
  فماذا يقال يف األلفاظ املستعملة على اإلنترنت يف وصف العلماء والدعاة وخيار األمة؟

  : محه اهللا حيث قالذكره أيضا ابن تيمية ر ما هذا املعىنقريب من و
ومنهم من خيرج الغيبة يف قوالب شىت، تارة يف قالب ديانة وصالح، فيقول ليس يل عادة أن "

أذكر أحدا إال خبري، وال أحب الغيبة وال الكذب وإمنا أخربكم بأحواله، يقول واهللا إنه مسكني أو 
له، وإمنا قصده استنقاصه رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت، ورمبا يقول دعونا منه اهللا يغفر لنا و

                                 
 لبنان، بريوت والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار طبعة األرناؤوط، القادر عبد حتقيق، األذكار النووي، شرف بن حيي 183

  .339 ص، م1994 -هـ1414
 .2589: ح) 2001/  4(، سابق مصدر، حترمي الغيبة :باب، الرب والصلة واآلداب :كتاب، الصحيح، مسلمرواه  184
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وهضما جلنابه، وخيرجون الغيبة يف قوالب صالح وديانة خيادعون اهللا بذلك كما خيادعون خملوقا، 
وهذا وغريه من أعظم أمراض القلوب ... وقد رأينا منهم ألوانا كثرية من هذا وأشباهه 

كر، فيظهر يف هذا الباب واملخادعات هللا وخللقه، ومنهم من يظهر الغيبة يف قالب غضب وإنكار من
  .185"أشياء من زخارف القول، وقصده غري ما أظهر واهللا املستعان

وكالم هؤالء العلماء يبني أن النفس البشرية إذا مل تستشعر رقابة اهللا وعقابه، متيل إىل الغيبية 
نسان ومحلها اإل: (والنميمة بطرق شىت، ويزين هلا الشيطان ذلك بزخارف من وحيه، قال اهللا تعاىل

، 34: إبراهيم) إن اإلنسان لظلوم كفار: (، وقال عز وجل72: األحزاب) إنه كان ظلوماً جهوال
   .وهلذا صار الطعن يف الناس من األشياء اليت انتشرت بني البشر

ورد صدر من عوام الناس كان منكرا، فما بالك إذا صدر من طلبة العلم وأهله،  ذاإهذا و
ملعرفة أعيان مذهب مالك للقاضي عياض رمحه اهللا، أن زيد بن  ملسالكيف ترتيب املدارك وتقريب ا

  :سنان األسدي قال
. 186"إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة يف الدين، يتعلم الوقيعة يف الناس، مىت يفلح"

 وهذه احلالة اليت ذكرها زيد بن سنان جيب على طلبة العلم احلذر منها غاية احلذر، فإا إن متكنت
  .من صاحبها أهلكته، نسأل اهللا السالمة والعافية

ومعلوم من الدين بالضرورة أن غيبة عامة املسلمني من الكبائر، فكيف بغيبة العلماء والدعاة 
  وأهل الفضل من األمة؟

هلْ يستوِي :(ال شك أن ذلك أعظم وأشنع ملكانة أهل العلم يف دين اهللا، لقول اهللا تعاىل
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين : (، ولقوله عز وجل9: الزمر) مونَ والَّذين ال يعلَمونَالَّذين يعلَ

اتجرد لْموا الْعادلة) أُوتوغريها من النصوص الكثرية الدالة على فضل أهل العلم11: ا ،.  
ملرضاته، ممن خيشاه ويتقيه حق تقاته، أن واعلم يا أخي وفقنا اهللا وإياك : "قال ابن عساكر

حلوم العلماء رمحة اهللا عليهم مسمومة، وعادة اهللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة، ألن الوقيعة 
فيهم مبا هم منه براء أمره عظيم، والتناول ألعراضهم بالزور واالفتراء مرتع وخيم، واالختالق على 

                                 
  ).238-237/ 28(، مرجع سابق، الفتاوى جمموع تيمية، بن احلليم عبد بن أمحد 185
 األوقاف وزارة طبعة، الكم مذهب أعيان ملعرفة املسالك وتقريب املدارك ترتيب اليحصيب، موسى بن عياض القاضي 186

 ).14/ 2(، األوىل الطبعة ،باملغرب اإلسالمية والشؤون
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  .187"ذميممن اختاره اهللا منهم لنشر العلم خلق 
 من هي اإلنترنت على والشتائم بالسباب التقاذف بسببها يقع اليت املسائل من كثريا إن مث
 أعظم وما، بسببها بعضا بعضهم يبدع ومل وحديثا قدميا العلماء بني اخلالف فيها وقع اليت املسائل

ملسائل خطأ مغفورا ولو أنا كلما أخطأ إمام يف اجتهاده يف آحاد ا: "قالحني  الذهيب رمحه اهللا قول
له، قمنا عليه، وبدعناه، وهجرناه، ملا سلم معنا ال ابن نصر، وال ابن مندة، وال من هو أكرب 

  .188"منهما، واهللا هو هادي اخللق إىل احلق، وهو أرحم الرامحني، فنعوذ باهللا من اهلوى والفظاظة
جهـود يف نصـرة    طوائف من علماء بعض الفرق الذين هلـم لذار تعاالوقال ابن تيمية يف 

  : اإلسالم وأهله ووقعوا يف أخطاء يف العقيدة
مث إنه ما من هؤالء إال من له يف اإلسالم مساعٍ مشكورة، وحسنات مربورة، وله يف الـرد  "

على كثري من أهل اإلحلاد والبدع، واالنتصار لكثري من أهل السنة والدين ما ال خيفى علـى مـن   
دق وعدل وإنصاف، لكن ملا التبس عليهم هـذا األصـل   عرف أحواهلم، وتكلم فيهم بعلم وص

املأخوذ ابتداء من املعتزلة، وهم فضالء عقالء، احتاجوا إىل طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسـبب  
منهم مـن  : ذلك من األقوال ما أنكره املسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك

منهم من يذمهم ملا وقع يف كالمهم من البدع والباطـل،  يعظمهم ملا هلم من احملاسن والفضائل، و
  .وخيار األمور أوساطها

وهذا ليس خمصوصاً ؤالء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، واهللا تعاىل 
ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين (يتقبل من مجيع عباده املؤمنني احلسنات، ويتجاوز هلم عن السيئات 

وال ريب أن من  189)ان وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيمسبقونا باإلمي
وأخطأ يف بعض ذلك فاهللا يغفر له خطأه،  اجتهد يف طلب احلق والدين من جهة الرسول 

¶  ¸  M    ¼  »    º  ¹حتقيقاً للدعاء الذي استجابه اهللا لنبيه واملؤمنني حيث قالوا 

                                 
 الثالثة، الطبعة بريوت، العريب الكتاب دار طبعة األشعري، احلسن أيب اإلمام إىل نسب فيما املفتري كذب تبيني عساكر، ابن 187

  ).29: ص(،  هـ1404
 ).39/ 14( ،مرجع سابق، النبالء أعالم سري، الذهيب 188
 ].10: احلشر[ 189
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½¾L ]190"]286: البقرة.  
 اهلوى مصدره إمنا بل الرأي يف اخلالف مصدره ليس العلماء يف الطعن من كثريا إن بل
 أمحد اإلمام قال، ضالة فرقة إىل ونسبوه الشافعي اإلمام يف العلماء بعض تكلم وملا، والكرب واحلسد
وحرِمه  اعلموا رمحكم اهللا تعاىل أن الرجل من أهل العلم إذا منحه اهللا شيئا من العلم،: "لتالميذه

ومما الشك فيه ، 191"فرموه مبا ليس فيه، وبئست اخلصلة يف أهل العلم ،قرناؤه وأشكاله، حسدوه
والذنب األول الذي أدى بإبليس إىل ، أن كثريا من اخلالف إمنا الدافع إليه ما ذكره اإلمام أمحد

  .الطرد من رمحة اهللا تعاىل
 العلماء أحد حاهلم وصف الشباب فئة بني العربية البالد بعض يف املرض هذا انتشر وملا
أما ما يفعله بعض اجلهلة الذين يأتون إىل العامل الذي : "بقوله عثيمني ابن الشيخ وهو املعاصرين

ما : رأى خبالف ما يرون، يأتون إليه بعنف وشدة، ورمبا نفضوا أيديهم يف وجه العامل، وقالوا له
وافقاً ؟ وأنت ال ختاف اهللا، وبعد التأمل جتد العامل مهذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول املنكر

  .للحديث وهم املخالفون له
وغالب ما يؤتى هؤالء من إعجام بأنفسهم، وظنهم أم هم أهل السنة وأم هم الذين 

  .على طريق السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة
  .192"رأى غريه كالذر، فاحذر هذا -ة نسأل اهللا السالم - فاإلنسان إذا أعجب بنفسه 

 باجلهل وصفهم، حق بغري إليه حاله هذه ممن كثري ينتسب الذي العامل هذا وصفهم فقد
 اهللا نسأل، أهلكته شخص يف اجتمعت إذا الصفات هذه أن شك وال، والغلظة والعجب والكرب

  .السالمة
  

  :املنتديات عرب الدعوة آداب: ثامنا
  :آداب بعدة التأدب نتدياتامل يف الكاتب على جيب

                                 
 سعود بن حممد اإلمام جامعة طبعة، سامل رشاد حممد. د حتقيق، والنقل العقل تعارض درء ، احلليم عبد بن أمحد، تيمية ابن 190

 ).102/ 2(، م1991- هـ1411 الثانية، الطبعة، السعودية العربية اململكة اإلسالمية
، م1970 - هـ1390 األوىل،: الطبعة بالقاهرة، التراث دار: الناشر ر،صق أمحد السيد: احملقق، الشافعي مناقب البيهقي، 191

)2 /259.(  
 ).119 ـ118:ص(، للنشر الثريا دار طبعة، النووية األربعني شرح العثيمني، حممد  192
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 هللا صالخاإل يستحضر وأن نيته، يعاجل وأن، دياتاملنت يف للكتابة دوافعه على يتعرف أن - 1
  .الردود عند خاصة، تعاىل

 .باآلخرين الظن إحسان - 2
 دون اخلطأ بيان يتعدى ال وأن، باملوضوعية منضبطا غريه على رد إذا رده يكون وأن - 3
 .اخلفية عليه املردود عيوب إظهار يف التوسع

 تصفية دون، احلق وإظهار النصيحة دف الردود أو املشاركات تكون أن جيب - 4
 .أخرى ومقاصد وخلفيات قدمية حسابات
 قال ،الفضاضةو بالغلظة سلبا يتأثر بشر هو إمنا فاملخاطب ،واإلنكار اخلطاب يف الرفق - 5

: احلجر[ MI  H  G  F  E   D  C  JL: وسلم عليه اهللا صلى نبيه عن تعاىل اهللا
97.[ 

  
  :املنتديات يف الكتابة يريد ملن ا االلتزام ينبغي نصائح: تاسعا

 .ممكن عدد أكرب فعنوال واالستفادة اإلفادة تعم حىت، للتسجيل هامة منتديات اختيار  -
 .واإلمث الضغينة كسب إال ورائها من فائدة ال اليت الفارغة اتاملهاتر يف الدخول عدم  -
 .اراحلو يف األدب  -
 .الطويلة املقاالت نشر عدم  -
 .املنتديات ىعل اإلدمان عدم  -
 .مثال أسبوع كل عليها املرورو، دوريا املشاركات مراجعة  -
  

  :عليها واملشرفني املنتديات ألصحاب مقترحات: عاشرا
  .ومتقن مفيد بشكل إخراجها يف أصحاا اجتهد واليت املميزة للموضوعات ساحة إجياد -
 .آلخر حني من ياتاملنتد شكل تغيري -
 .قوي حبث وحمرك، لألرشيف نظام وضع -
 .اإلسالمية الشريعة بضوابط املنضبطة باإلعالنات االهتمام -
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 تارخيه على يدل والشكر اإلشادة من بشيء القدمي واملشارك النشط املشارك متييز -
 . ونشاطه املنتدى مع الطويل
 .  املوضوعات ألفضل لوحة وضع -
 .كنياملشار ألنشطة لوحة وضع -
 .حمتواه ويثرى مصداقية للمنتدى يكون حىت املعروفة العلمية الشخصيات استكتاب -
 كربى مشاريع فيه يتداولون، للجميع مفتوحا يكون وال نخبالب خاص منتدى إنشاء -

 .هلا احللول ويقترحون خاصة ومشاكل
 .اإلسالمية ضوابطال حدود يف اآلراء إبداء باب فتح -
 .به خاص منتدى ختصص لكل نشأي بأن وذلك املنتدى، توسيع -
 .الفرعية املنتديات على لإلشراف ونشطني متمكنني مشرفني اختيار -
 االقتراحات فيه تطرحو ؛املنتدى مبستوى االرتقاء إىل يهدف عيفر منتدى إنشاء -
 تؤدي اليت اإلنترنت شبكة على املستجداتو اإلمكانات فيه درسوت ،املشتركني طرف من وتناقش

 .تطويره إىل
  :يلي ما كذلك املنتديات جناح أسباب منو
 السياسية واألحزاب األنظمة تأثريات عن بعيدا، ومستقال حمايدا املنتدى كوني أن . 
  ناصرواي ال وأن ،آخر دون لكاتب وال ،مجاعة دون ةماعجل يهعل املشرفون مييل ال أن 

 عليها يصادق واليت، ملنتدىا يف ا املعمول القوانني خالف من إال اللهم، آخر على مشتركا عضوا
  .فيه باالشتراك له السماح قبل عضو كل

 باأللقاب نابزوالت والشتم لسبا جمال فيه يغلق أنو ،البناء احلوار على يابنم يكون أن. 
  إجحاف وال غلو بدون املنكر عن والنهي باملعروف واألمر اهللا إىل الدعوةب هتمي أن.  
 املتقدم الترتيب ذات املشهورة املواقع يف املتميزة وملوضوعاته للمنتدى القوي اإلشهار. 
 ذه واالستعانة صدر بسعة املنتقدين رأي تقبل املنتدى تطوير يف اآلراء. 
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 :اإلجنليزية املنتديات عرب املسلمني غري لدعوة عملية طريقة: عشر حادي
 ألي وميكن ،لمنياملس لغري الغالب يف موجهة وهي ،املنتديات عرب للدعوة سهلة طريقة وهذه

  :جيرا أن شخص
  :التالية البحث حمركات طريق عن اإلجنليزية باللغة الناطقة املنتديات عن البحث :أوال

http://www.yahoo.com/  
http://www.altavisita.com/  
http://www.goto.com/  
http://www.looksmart.com/ 

  :مبعىن املنديات وهي كلها للبحث التالية الكلمات باستخدام وذلك
Bulletin Board. Message Board. Discussion Board. Forums  

   .مشاة أخرى كلمات أي أو
 اسم على وحنصل، عموما املنتديات يف احلاصل هو كما التسجيل يتم ذلك وبعد: ثانيا

  .سر وكلمة
   :ليةالتا األسئلة على مثال حيتوي، دعوي مبوضوع نشارك أن ميكننا حينئذ : ثالثا

- Did you read about Islam from its original sources?  
   األصلية؟ مصادره من اإلسالم عن قرأت هل: ومعناها

- Is the information about Islam that published at 
International Media is correct?  

  صحيحة؟ سالماإل عن العاملية اإلعالم وسائل تنشرها اليت املعلومات هل: ومعناها
 :ذلك بعد نكتب مث كليهما أو السؤالني أحد اختيار وميكن -

To know the answer please visit this site: 
 :التايل املوقع زيارة أرجو اإلجابة لتعرف: ومعناه

   /http://www.sultan.org: مثال، املوقع رابط نكتب مث
  .193اإلجنليزية باللغة اإلسالمية قعاملوا روابط يف ذكرهاأس اليت روابطال من غريه أو

                                 
 .البحثمن  513ص 14امللحق  انظر 193
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  .وحنوها االجتماعي التواصل ملواقع وكذا اإللكتروين للربيد أيضا تصلح األسئلة وهذه
 .194املالحق يف كرهاأذس اليت والروابط النماذج أحد كتابة أيضا ميكن كما

   

                                 
  .البحث من وما بعدها 503 ص انظر 194



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
189 

  : الدردشة برامج: الثالث املبحث
  :الدردشة تعريف: أوال
  .أكثر أو واحدة منطقة من ،أكثر أو شخصني بني ،املرئي أو لصويتا أو الكتايب التواصل هي
  

  :الدردشة ومزايا مهام: ثانيا
 العامل أحناء خمتلف من الناس بني التواصل تسهيل. 
 تذكر جهود أو صعوبات دون واالستفادة اإلفادة إمكانية. 
 كي لداعيةل صةالفر تتاح الدردشة طريق فعن ،اهللا إىل للدعوة كبرية فرصة الدردشة تعترب 

 .بيته يف جالس هوو أكثر أو اشخص مخسني إىل بعضها يصل قد ،خمتلفة جمموعات إىل تحدثي
 

  : الدردشة وأضرار حماذير : ثالثا
  : احملرمة عالقاتال يف واستعماهلا ،عليها اإلدمان: مها، اثنان أمران الدردشة أضرار أعظم

 أوقات عيضيتو، يفيد ال فيما احلديث كثرةاإلدمان عليها ب الدردشة أضرار أكرب من - 1
 ولكن ،الدردشة برامج يف احملادثات غرف األشخاص داخل من املئات جتد وقد ،فيها ريةثك

 بعضه إن بل، مفيد غري أحواله أحسن يف بكالم، الوقت إضاعة إال هلم هدف وال هم ال معظمهم
 األشعار إلقاء على أعضاؤها اجتمع من حاالً الغرف تلك أحسن تكون وقد وبذيء، فاحش كالم

  .الطرائف أو
 فيما الدردشة يف الوقت تضييع عدم على رصعلى الداخل إىل هذه الغرف أن حي جيب وهلذا

  .195تهطاق ويستهلكان تهحيا ميآلن واإلنترنت الكمبيوتر علجي ال أن و يضر؛ عما فضال، يفيد ال
 هذه يف وميضون، احملرمة اتالعالق يف يستعملوا إمنا الدردشة غرف مرتادي أغلبو - 2
  .الطوال الساعات الغرف

                                 
 .البحث من138 ص اإلدمان مضار انظر 195
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 من ينتقل تراهو، الدردشة على باإلدمان باصجيمع احملذورين معا؛ في منهم جدا والكثري
 سن يف امرأة بأنه ليتظاهر، مؤنثا امسا يكون ما كثريا، مستعار اسم حتت متخفيا، غرفة إىل غرفة

  .اإلمث ويكسب، العمر ضيعيف، واملغازلة الكذب يف وقته وميضي معني؛

  
  :الدردشة طريقتا: رابعا

 عن الكالم قليل بعد وسيأيت، الدردشة برامج على تعتمد األوىل: اثنتان طريقتان للدردشة
 إىل احلاجة دون اخلدمة هذه توفر اليت املواقع على الدخول فيها يتم والثانية، الربامج هذه أشهر
 صفحاا؛ من خاصة صفحة على الدردشة خدمة من واقعامل من العديد توفره ما مثل، برامج

  :هو ورابطها للدردشة أين موقع وكصفحة الياهو كموقع
 http://daleel.ayna.com/chat 

 مواقعها على اإلنترنت متصفحات أغلب توفرها اليتUsenet  األخبار جمموعات ومثل
 خدمة  إىل الدخول طريق عن ذلكو ،فايرفوكس واملوزيال والنتسكيب أكسبلورر نترنتاإل مثل

  .اخلربات دلوتبا والنقاش للحوار جمموعات وهي ،News :فيها األخبار جمموعات
  

  : الدردشة برامج أشهر: خامسا
  :Pall Talk تولك البال برنامج -1
  .الصوتية احملادثات طريق عن الدردشة يدعم حمادثة برنامج وهو، املكاملات تغطية ومعناه 

  :ICQ كيو يس اآلي برنامج -2
، سكايب برنامج ظهور قبل عامليا جدا كبرية شعبية له وكانت، أحاورك أنا بالعربية ومعناه

 يف املوجودين كل عن خيربك أنه الربنامج هذا وميزة، املاليني بعشرات يعدون فيه املشتركون وكان
 من أن إال، نهمم تريد من مع تتحادث أن وميكن فورية رسائل هلم ترسل أن وميكن ،احلايل الوقت
 وهو، بسهولة مستعمله جهاز اختراق خالل من ميكن، كثرية أمنية ثغرات به أن الكبرية سلبياته

  .يهودية شركة إنتاج من
  :املاسنجر -3

 استعمال ميكن والكتابة الصوت فيه يستخدم مشهور حمادثة برنامج هو املاسنجر برنامج
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  .اإلضافية امليزات استخدام عند الفيديو
  :لسكايبا -4

 الربنامج هذا غطى وقد، والصورة الصوت يف نوعية وأحسنها، حمادثة برنامج أشهر وهو
 اإلنترنت بني االتصاالت يف حىت بل، الدردشة يف املستعمل هو وصار، السابقة الربامج على

  .ذكرنا كما جلودته وذلك، واهلواتف
  :الفيسبوك يف الدردشة خدمة -5

  . األصدقاء مع الدردشة خدمة فيه شتركنيللم الفيسبوك موقع يوفر حيث
  

  :تعاىل اهللا إىل الدعوة يف وغرفها الدردشة برامج من االستفادة كيفية: سادسا
 والنصارى امللحدين مناقشة طريق عن ،اهللا إىل الدعوة يف الدردشة برامج استخدام 
 التالية القصة واراتحلا هذه مثل فائدة مدى على األمثلة ومن ،مجة فوائد احلوارات وهلذه والفساق

  :قال، اهللا إىل الدعوة يف اإلنترنت حماضرة يف وحكاها، الفارس إبراهيم للشيخ حدثت اليت

 من خمتلفة مناطق من شخصا ستني حوايل على كلمة ألقي الغرف إحدى يف مرة كنت"
 الغرف ىإحد إىل أدخل أن ،جيدة معرفة أعرفهم الذين خوةاإل أحد مين طلب وفجأة ،العامل أحناء

 فتجاهلت وفحشه، سوئه شدة من ،اآلن الغرفة اسم أذكر أن أستطيع ال أين حىت ،جدا السيئة
 مث ،طلبه أجتاهل وأنا ،مرات الطلب وأعاد ،السيئة الغرفة هلذه يدعوين كيف وتعجبت ،الدعوة
 ما الوقت مرور مع واجتمع ،امرأة أسستها الغرفة هذه إن: يل وقال ،اهلاتف طريق عن يب اتصل
 صاحبة مع وحتدثت فدخلت: يقول ،اخلري إال األمور كل يف يتحدثون ،شخصا مثانني من يقرب
 السر كلمة وأعطتين فبكت ،والنار واجلنة ،وعذابه ونعيمه القرب عن وكلمتها ونصحتها ،الغرفة
 على للمتصل الكالم الزال( يقول ،عليها املسؤول أنت وكن ادخل :يل وقالت ،الغرفة هلذه
 منحى يأخذ النقاش بدأ وفعال ،العريب الشاب هم :إىل النقاش موضوع وغريت فدخلت): خالشي
 وبدأت دخلت وفعال - :الشيخ يقول -  ،فطلبتك يساعدين من إىل احتجت فشيئا وشيئا ،آخر

 أول أا قال وبعضهم ،احلمد وهللا منهم الكثري استجاب أن النتيجة وكان ،وأعطي وآخذ أناقش
 غرف عن واالبتعاد ،الصاحلة الغرف مالزمة على وعزمه توبته وأعلن ،كهذا اكالم يسمع مرة
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  .196"الفساد
 يطلب أعضائها حديث إىل االستماع وبعد ،الدردشة غرف من غرفة أي إىل الدخول 

 أو باهللا ويذكروا ،خمتصرة موعظة أو كلمة عليهم ىلقَت الدور يصل أن وبعد ،بالتحدث اإلذن
 على وجياب إليهم يستمع الكالم ينهى أن وبعد املنكرات، بعض عن هواين أو باملعروف يؤمروا
  .أخرى غرفة إىل والذهاب االستئذان يتم ذلك بعد مث ،استفسارام بعض

 اخلاصة الغرف مع السابقة الفكرة نفس تطبيق اإلجنليزية باللغة التحدث جييد من بإمكان 
 .اإلجنليزية باللغة

 للدردشة برنامج أي يف احملادثة قنوات إىل بالدخول قومي أن اإلجنليزية جييد ال وملن - 
 اإلجنليزية باللغة ناطق إسالمي موقع على حييل مث ،وجذابة مناسبة قصرية عبارة واختيار ،- الشات
  . مثال سلطان كموقع

  : ةالتالي العبارات أحد العبارة تكون أن وميكن

Discover Islam - The Fastest Growing Religion in the 
world:       

  .العامل يف منواً األديان أسرع - اإلسالم اكتشف: ومعناها

  :ابطنيرال هذين أحد على اإلحالة مث

http://www.sultan.org/ 

http://islam-guide.com/ 

 أن يدخل إىل موقع  للداعية ميكنhttp://sultan.org/fordawa.txt  وهو باللغة
ويحيلهم على املوقع ، مث ينقلها إىل غرفة دردشة فيها أجانب، ريةوينسخ منه مقدمة صغ، اإلجنليزية

 .أعاله

  .197املالحق يف املذكورة النماذج من االستفادة ميكن و

                                 
 .سابق مرجع اهللا، إىل الدعوة يف اإلنترنت: بعنوان صوتية حماضرة، الفارس اهيمإبر 196
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 أن وميكن يكون قدو ،الدردشة غرف يف مباشرة اهلواء على علمية دوراتو دروس بثت 
 هذه وحيضر ،احملاضر نم قريبا يكون الربنامج ميكروفون ألن األصلي املكان من أصفى الصوت

 علميةال دروسوال الدورات هذه إلقاء يعيدون قد إم بل ،العامل أحناء مجيع من املسلمون الدورات
  .أخرى مرات أو مرة بلدام يف

 والنصارى كامللحدين اإلسالم أعداء من البعض يورد الدردشة غرف يف، عديدة شبهات 
 ناملتواجدو ناملسلمو يكون ما وغالبا املسلمني، غري تادهاوير اإلسالم، حول النقاش فيها يدور اليت
 .شبهاتال هذه رد عن يعجزون وبالتايل الشرعي، العلم من نيكنتمم غري الغرف، هذه يف

 وتوزيع ،عليها والرد، الشبهات هذه مثل عن اإلجابة اهللا إىل الدعوة وسائل فمن ولذلك
  .يطرحوا من على الرد يف منها ليستفيد ،اهللا إىل ويدعو الغرف هذه يدخل من على الردود

 الكتب مثل، منها لالستفادة الشبهات على الرد يف ألفت اليت الكتب إىل الرجوع وميكن
  :التالية

  .قطب حملمد، اإلسالم حول شبهات -
  .عمارة حملمد، اإلسالم حول شبهات -
  .اجلندي ألنور، مثارة شبهات وجه يف مضيئة حقائق -
  .اخلراشي لسليمان، جوبتهاأ مع عصرية شبهات -
  .الصابوين علي حملمد، وسلم عليه اهللا صلى الرسول زوجات تعدد حول وأباطيل شبهات -
 حملمد، عليها العلماء كبار وردود وسلم عليه اهللا صلى الرسول حول وافتراءات شبهات -

  .الفتاح عبد احلليم عبد
  .ياسني حملمد، ستشرقنيوامل امللحدين شبهات على املسلمني علماء ردود -

  .وغريها
  
  

                                                                                                       
 من 517 ص انظر، بلغات أخرى دعوة غري املسلمني عن طريق الدردشةطرق ل 15سيأيت يف امللحق رقم  197

 .البحث
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  :  الدردشة عرب اإلسالم إىل الدعوة فائدة بنيت اليت القصص بعض: سابعا
  :خطاب يوسف قصة  -1

  
 كان وقد، "كوهني جوزيف" سابقا يسمى كان الذي، خطاب ليوسف مها الصورتان هاتان

  .مسلما داعية أصبح مث، يسلم أن قبل يهوديا حاخاما خطاب يوسف
وكان يهوديا ، م1998 عام ا للسكن احملتلة فلسطني إىل ذهب أمريكي يهودي وهو

ابنه األصغر عوفاديا؛ إعجابا  مسى أنه درجة إىل متشددا وعضوا يف حركة شاس اليهودية املتعصبة،
باحلاخام املتطرف يوسف عوفاديا زعيم حركة شاس اليهودية املتطرفة، وأحلق أبناءه بشبكة التعليم 

  .ورايت، والتحق بالعمل يف إدارة تابعة للقطاع الديين اليهوديالت

 غري الصهاينة دولة قلب يف اإلسالم إىل يدعوا وأصبح، م2000 عام اإلسالم اعتنق ولكنه
 اليت البناية سطح فوق باألذان جيهر أصبح التحدي يف إمعانا بل، الدائمة اليهودية بالتهديدات مبال

  .حلظة أي يف القتل وقعيت أنه ذكر وقد، ا يسكن
حيث  ،وترجع أسباب إسالم يوسف خطاب إىل دردشة عن طريق اإلنترنت مع أحد الدعاة

تعمقًا يف نقاشاما ازداد يوسف خطاب تعلقًا  فتحا أبوابا للنقاش وتبادل اآلراء، وكلَّما ازداداَ
طاب فيما بعد أن صديقه بالرجل، ورغبة يف معرفة املزيد عن اإلسالم والدين اإلسالمي، وعرف خ

  .إمام مسجد يف إحدى الدول اخلليجية
القرار بسرعة أو بشكل عفوي، فأنا كنت أقضي معظم وقيت يف املراسلة وقراءة  امل يأت هذ"

وتعمقت عالقتنا، ) زهادة(املواقع املختلفة يف اإلنترنت، وخالل ذلك تعرفت على شخص امسه 
  "ايا عرب اإلنترنت، وقد كان للدين قسط كبري يف حمادثاتناوبتنا نتناقش يوميا يف خمتلف القض
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، ، لكنه أخفاها عن زوجتهعرب اإلنترنت نسخة من املصحف الشريف الداعية املسلم وأهداه
تركَّز حديثنا يف البداية على فلسفة احلياة وأمهيتها ": عما كان يدور يف مناقشاما ويقول يوسف

  ".دين اإلسالمي على اإلنسان، بعد ذلك تعمقت العالقة أكثرومجاهلا، وإىل أي مدى يؤثر ال
نوه على فهم املزيد عن يعلي، علماء يف القدس الشرقيةالاملسلم إىل بعض  الداعيةأرسله  مث
اعتناقه اإلسالم وترك هلا حرية بعزمه على  بعد ذلك صارح يوسف خطاب زوجتهو، اإلسالم

فترة من الوقت حىت تتعرف  الزوجةومزاياه، و طلبت  اإلسالم ما فهمه عناالختيار، وأوضح هلا 
هي بدورها على اإلسالم، وبدأت يف دراسة الدين اإلسالمي، ويف اية املطاف اقتنعت بضرورة 

بعد  .اعتناق اإلسالم، وأكدت أن ذلك قد مت بكامل إرادا، ودون أية ضغوط من جانب زوجها
إىل احملكمة الشرعية بالقدس الشرقية، وهناك ذلك أخذ يوسف خطاب زوجته وأبناءه األربعة 

  .أعلنوا إسالمهم
  : اإلسالم بكاملها اعتنقت اليت عائلته مع صورته وهذه

  
، "واجلماعة السنة أهل من مسلم أنا" : بقوله موقعه يف نفسه خطاب يوسف عرف وقد

  . اإلنترنت عرب أيضا هو اإلسالم إىل داعية وصار
حىت اآلن العدد ال يتجاوز العشرات، ": رد قائالً م على يدك؟كم يهودي أسل: هويف سؤال ل

؛ وهلذا السبب فكرت بإقامة )فلسطني احملتلة(وبعضهم ال أعرفهم، وإمنا أراسلهم عرب اإلنترنت يف 
مركز الدعوة اإلسالمية بناًء على طلبهم حىت نلتقي وأُعرفهم أصول الدين اإلسالمي والصالة 

  ".والعبادات
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  . 198اإلسالم إىل فيها يدعوهم اليهود قادة إىل الرسائل من العديد خطاب يوسف أرسل وقد
  : هو خطاب يوسف موقع رابطو

http://jewstoislam.com   
  . اليهود قبل من باستمرار حيارب املوقع وهذا

  
  
  :اإلسالم كيفية على دله من يرويها كما أسد إميان األخ إسالم قصة -2

 خاصة غرفة وهي ،احملادثة غرف إحدى يف كنت: "لدردشةا غرف يف الدعاة أحد قال
 حىت ،ينفع مبا نفسي فشغلت ،امللل أصابين وقد ،لوحدي الغرفة يف وكنت ،املسلمني غري لدعوة

 على عيين تكن مل أناو املساعدة، وسأل شاب احملادثة غرفة دخل األثناء هذه ويف ،للغرفة أحد يأيت
 ملاو ،وانصرف ،املساعدة وطلب قليل بعد عاد مث الرجل رففانص ،عليه أرد مل ولذلك ،الشاشة
 استطعت بسيطة وبطريقة األوان، فوات بعد ولكن ،الرجل مناشدات وجدت الشاشة ىلإ التفت

   .منه ذرتتعوا ،أخرى حمادثة غرفة يف الرجل على احلصول
                                 

نشره موقع ، تكرار أم ابتكار. .الدعوة إىل اإلسالم على اإلنترنت: بعنوان، انظر قصة إسالمه مفصلة يف مقال خلباب احلمد 198
 .106ص وقد سبق ذكر رابطه ، م2010 فيفري  23بتاريخ ، اإلسالم اليوم

 منتدى الساحةوكذلك يف ، م2002جويلية  28 بتاريخ الين، أون إسالم موقع يف خرب إسالمه كر قبل ذلك بسنواتوذُ
وقد قمت ، وال زال موقعه موجودا، ت رابط املوقعومنه أخذ، لكاتب مسى نفسه الطود، م2003مارس  11بتاريخ ، العربية

  .م2014 جوان   03 بزيارته يوم 
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 مسلم؟ أنت هل :يل وقال ،شديدا فرحا ففرح ؟أساعدك أن تود هل تفضل :له وقلت
  . هللا واحلمد نعم: فقلت

 من املاجستري شهادة عندي عاما، 36 وعمري أمريكي رجل أنا :يل قالو فرحه فازداد
 ازدادت ديين يف تعمقت كلما أجدين حقيقة ولكين ،قسيسا أكون ألن ومؤهل اإلهليات كلية

 أترك فلم ،النصرانية غري دين عن أحبث فصرت بداخلي، عميقة بتناقضات وشعرت ،شكوكي
 القرآن وختمت ،الكثري عنه وقرأت اإلسالم وجدت حىت ،عنها وقرأت إال مشهورة يانةد

  . الفطرة دين وهو ،احلق تعاىل اهللا دين هو أنه إىل وتوصلت ،بالترمجة
 أن علي جيب خطوات هناك وهل دينكم؟ يف تقبلونين هل :هو منك أريده الذي والطلب

   أسلم؟ كيف ا؟ أقوم
 وهي يدي أرى ال وكنت ،ليال الثانية الساعة كانت الرجل أكلم كنت ملا احلقيقة يف أنا

  . رأسي من النوم طار الرجل كالم قرأت ملا ولكين ،النعاس من تكتب
  . جدا بسيط واملوضوع اجلديد أخي يا اهللا حياك: له وقلت

 اهللا إىل تقرب ومن اهللا حياك يعين ،ديننا يف وجود له ما هذا ؟ال أم نقبلك هل سؤالك أوال
 ،وقلبك بلسانك أكتبه ما وقراءة ترديد إال عليك فما ؟تسلم كيف وأما ،ذراعا إليه اهللا تقرب شربا

 يف دخل نم حيتاجها اليت األمور بعض وعلمته ،باإلجنليزية له وترمجتها الشهادة له وكتبت
 ،مسع مبا حافر الرجل وطار ،جناسة أصاا كان إن املالبس وتغيري الشعر وحلق كالغسل ؛اإلسالم
 أرسل وقد ،املوضوع معه وتابعوا اإلسالمية املراكز أحد إىل ذهب مث هللا، واحلمد الشهادتني وأعلن

 على تعاىل هللا واحلمد مراسالت بيننا وصارت أسد، إميان: وهو ،اجلديد بامسه خيربين رسالة يل
  .199"الدعاة خوةاإل من غريي ومع معي حدثت أخرى قصص وهناك ،الربيد

  .سجنه يف معه الدردشة طريق عن الفلبني جمرمي أكرب أحد إسالم ذكر بقوس - 3
  .البالتوك احملادثة برنامج على أمريكية عائلة إسالم ذكر أيضا وسبق - 4
  .200الربنامج نفس على شخص مائة من أكثر إسالم ذكر وكذلك - 5

                                 
199 اإلسالمي سنةال موقع القصة هذه ذَكَر :http://www.al-sunnah.com/ ،الدعوة موقع عنه ونقلها :

http://www.dawah.ws ،119 ص، اإلسالم خدمة يف اإلنترنت، العلي فهمي حممد وانظر . 
 .البحث من بعدها ماو 97 ص يف لكذ كل انظر 200
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  :السنة موقع إىل وردت الرسائل من جمموعة وهذه - 6

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

 مبا الكبري تأثرهم عن الرسائل هذه أصحاب ويعرب اإلجنليزية؛ باللغة إسالمي موقع وهو
  :اإلسالم إىل الدخول يف األكيدة رغبته يبدي والبعض، أسلم أنه يذكر وبعضهم، املوقع يف قرؤوه

 موقع داخل البحث يف األخريتني الساعتني يف تعبت إا تقول المرأة هي األوىل والرسالة
 قد املوقع على واألجوبة األسئلة قسم من استفادته ما وأن، كثريا ساعدا قد األدعية وأن، السنة

  .ذلك على مصممة وأا، وقت أقرب يف بالشهادتني النطق على كثريا شجعها

- Your site is wonderful, I have spent the last two hours 
researching at your site. The step-by-step prayers were most 
helpful, and the Q&A section has prompted me to say my 
Shahadah sooner then I'd planned. Shiela 

 يف بالقوة النصرانية فرض من سنة 500 بعد إنه: فيها يقول، اإلسبان أحد من رسالة وهذه
 هذه يكتشف إسباين آخر يكون لن أنه: ويقول، اإلسالم: وجذوره أصوله إىل اآلن يعود، بلده

  .املوقع هذا حيب بأنه خيتم مث، احلقيقة

- After 500 years of forced Christianity I finally reverted to 
my roots, Islam. InshaAllah I will not be the last Hispanic to 
find the truth... Love your webpage. Roberto Solano 

 يف بالدخول املسلمني غري إقناع يف الدردشة فاعلية على تدل أخرى رسائل وهذه - 7
 باللغة ونشرها، www.islamreligion.com اإلسالمي الدين موقع من وهي، اإلسالم
 أوت شهر يف املسلمني غري دعوة يف معه املتعاون www.arrawdah.com موقع العربية

  .م2011
 ،باإلسالم إقناعهم على بقدرم والتنويه املوقع من حماوريهم على أصحاا ثناء الرسائل ويف
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  :الرسائل وتواريخ وجنسيام الرسائل أصحاب أمساء ومعها
   جوانا   : االسم - أ

  بريطانيا   : الدولة
  25/11/2009: التاريخ
. بكثري أسهل يل النسبةب األمر جعل وموقعكم أسلم، أن أردت نصرانية امرأة أنا: التعليق

  . جزيالً شكراً أشكركم
 معلن غري   :االسم -ب

 زامبيا    :الدولة
  31/10/2009  :التاريخ
 أكون أن أريد. قراري اختذت اآلن،. املوقع هذا من الكثري أتعلم إنين. عظيم هذا  :التعليق

  . عليكم السالم. مسلماً
 سينغ ريكبال: االسم -ج

          اهلند: الدولة
  14/10/2009  :لتاريخا

 احملادثة يف هنا يعمل الذي الفريق. حيايت يف زرته موقع أعظم هذا!! رجل يا أووه  :التعليق
 ضياء مع حتادث..  أقول أن ميكن حقاً ماذا.. صدقين. أسئلتك لكل إجابات لديهم. حقاً ممتاز

 الدنيا يف رائعة حياة حتيا نأ وميكنك تتغري لديك املغلوطة املفاهيم كل ستجد و احملادثة يف وسامي
  .وابتسامات.. هتاااااف.. اإلسالم العتناق جاهز تقريباً اآلن أنا.. اآلخرة ويف

        رامرييز فيكتور: االسم - د
 أمريكا: الدولة
  7/10/2009  :التاريخ
 املوقع وسآخذ اإلسالم، اعتناق يف مساعديت أجل من كامل فعله ما كل أقدر أنا  :التعليق

  .ذهبت ينماأ معي
 جريس    :االسم - هـ

 كينيا    :الدولة
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  29/9/2009  :التاريخ
 اهللا أسأل. سامي مع طويلة ثةدحما بعد بأسبوع رمضان قبل أسلمت. عليكم السالم  :التعليق

 أحتادث. موقعكم خالل من الكثري أتعلم إنين. اجلنة يدخلكم وأن مثوبتكم جيزل أن وتعاىل سبحانه
  .اجليد العمل واصلوا. مشغولة أين برغم يوميا

 ألوالكي يب  : االسم -و
 كندا   : الدولة
 24/9/2009  :التاريخ
 إنه. العظيم املوقع هذا عن أقول ماذا أعرف ال أنا. اخلري مجاعة يا عليكم السالم  :التعليق

 أعطيته اكم دينهم، عن املزيد ليتعلموا أصدقائي جلميع أعطيته لقد. املسلمني وغري املسلمني يساعد
  .اجليد العمل واصلوا. احلقيقة هلم ألبني املسلمني لغري

  أفاج    :االسم -ز
  السودان    :الدولة
 23/9/2009  :التاريخ
 اآلن وأنا. اإلسالم يف نفسي وأفقه أقرأ أن دائماً أحاول. والديت منذ مسلمة أنا  :التعليق

 لقد....  احلجاب، أرتدي وملاذا الم،اإلس عن الناس من كثري يسألين حيث أجنبية، دولة يف أعيش
 أشكركم. وممتاز التصفح، سهل باملعلومات، غين موقعكم. أسئليت كل عن وأجبتم دريب، أنرمت

  .فيكم اهللا وبارك جزيالً،
  )سابقاً جريس( الزهراء فاطمة: االسم -ح

  كينيا: الدولة
 19/10/2009  :التاريخ
 زائرة أنا. لديكم الزوار سجل إيل أدخل أن ئمادا املمتع من إنه. عليكم السالم  :التعليق

 ألنكم بركته؛ عليكم يدمي أن وتعاىل سبحانه اهللا أسأل. مدرسيت هو املوقع وهذا ملوقعكم يومية
  . اهللا جزاكم. العامل هذا يف ووجوده اإلنسان خلق من اهلدف هلم وتبينون الناس حياة تغريون

      دونالد    :االسم - ط
  اأمريك    :الدولة
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 4/9/2009  :التاريخ
 عن تعلمت لقد. اإلسالم عن الكثري علمين الذي املوقع هذا وجدت أن ممنت أنا  :التعليق

 وهم لدي يعملون الذين العمال أراقب كنت. تشاد يف أعمل كنت عندما تعلمت ما أول اإلسالم
 أن علي جيب أنه علمت حينها. والطمأنينة السعادة عليهم تبدو كانت وكيف الصالة سجادة على
  .اجليد العمل واصلوا لذا،. املزيد أتعلم

  
  :ذلك يف النصائح وبعض الدردشة طريق عن اهللا إىل الدعوة وآداب شروط: ثامنا

 قادرا جيعله تأهيال ،لذلك مؤهال كان إذا إال والنصارى امللحدين مع الداعية يتحاور أال -
 إذا باخلسران احلوارات هذه عليه عادت وإال ،تعاىل اهللا توحيد إىل وإيصاهلم ،شبهام كشف على

  .قلبه وتشرا املبطلني شبهات عليه انطلت

 باهللا وتذكريهن بوعظهن يقوم أن األوىل فإن النساء، مع الكالم يف الداعية يتوسع أال -
  .للداعية رحب جمال اهللا منهج عن التائهني األمة ذكور ويف مثلهن، نساء

 ألن الصلوات، ذلك ومن ،الواجبات أداء مع الدردشة رامجب عرب احلوارات تتعارض أال -
 .201الصلوات مواقيت يف فروق وهناك شىت، بلدان من املتحاورين

 فريد الرأي خيالفه ومن، ويشتم يسب ومن، دعوته من يتذمر من الداعية جيد فقد الصرب -
، الناس اهتداء من سييأ جيعله أن أو، عزمه من ذلك يثبط أن ينبغي ال ولكن، أخشن هي باليت عليه

 هدا اللهم: يقول كان قومه من القاه ما ومع، وسلم عليه اهللا صلى النيب من أفضل هناك فليس
  .يعلمون ال فإم قومي

 للرد حوله الشبهات وتتبع اإلسالم عن الدفاع على دعوته يف يقتصر أن للداعية ينبغي ال -
 احلق بيان عن ا الدعاة يشغل أن لشبهاتا ذه يريد اإلسالم أعداء من كثريا ألن فقط، عليها
 الكفار أحد أن حىت، ومللهم عقائدهم يف املوجود الباطل بيان عن بذلك يشغلهم وحىت، للناس
 وال الشبهات على بالرد الوقت يضيع قدو شبهة؛ الثالثني لىع يزيد ما فيه ،طويال مقاال وضع

                                 
  .63592: الفتوى رقم البالتوك، برنامج عرب اهللا إىل الدعوة: بعنوان فتوى خمتصر، ويب إسالم موقع 201
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 كان وإن وهذا ،فقط اإلسالم عن فاعدال يف الوقت كل يضيع بل ،حنلهم بطالن توضيح ميكن
 .للدفاع وسيلة خري -يقال كما- واهلجوم، ستمعنيامل هلداية كاف غري أنه إال حممودا

 وذلك ،هاذكر الذي الشخص على يركز فال، الشبهات على الردود تعمم أن البد -
 هةشب أحدهم ذكر إذا أي ،ىخرأ اتموضوع أو منتديات أو غرف يف ودالرد هذه من داستفلي

 من على ال جمهول شخص على ردنا ويكون عليها نرد مث كعنوان الشبهة بوضع نقوم أن فعلينا
  .الرد من غرينا ويستفيد نستفيد حىت حناوره

 .القصرية اتعوضاملو إىل مييلون فالناس، قرأي حىت الرد يف االختصار -

وته عرب برامج والتمسك ذه اآلداب بعد توفيق اهللا تعاىل كفيل بنجاح الداعية يف دع
وجير ، وأثناء حواراته ال بد أن يكون الداعية فطنا حىت ال يساق إىل ما ال يتقنه، الدردشة

    .بدال من الدعوة إليه بذلك دون شعور منه إىل اإلساءة إىل اإلسالم



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
203 

  :اإللكترونية املواقع إنشاء: الرابع املبحث

  :املوقع تعريف :أوال

 فرعية نوافذ عدة النافذة هذه حتوي وقد العنكبوتية الشبكة على عنوانا متلك نافذة هو املوقع
 ومعاين، املواقع عناوين منه تتكون مما شرح سبق وقد، الرئيس العنوان نفس حتت تندرج
  . 202أجزائها

  :اإلسالمية للدعوة بالنسبة املواقع فوائد :ثانيا

 باملعلومات جدا وغنية كبرية مكتبة عن عبارة اإلسالمي املوقع كون يف املواقع أمهية تكمن
 زمان أي يف الناس عليها يطلع ،خمتلفة وبلغات ،البشر من للماليني باان معروضة ،اإلسالم عن
 يتضمن وآخر ،نبوي حديث ألف مائة من أكثر حمتواه يف يتضمن املواقع هذه أحدو، مكان أو

 يف وىافتال من اآلالف عشرات حمتوياته يف يتضمن آخر وموقع ،عاملية لغات بسبع للقرآن ترمجة
 مبختلف ،إسالمي درس ألف 96 على يزيد ما يتضمن آخر وموقع ،والدنيا الدين شؤون خمتلف
 من اإلسالمية املواقع عليه حتتوي مما يسري شيء وهذا ،203والدعاة العلماء من لمئاتول ،اللغات
  .العلمية املواد

 يوم غاية إىل الدعوي اإلسالمي لفوائدا صيد موقع زيارة مت فقد اإلسالمية املواقع زيارة وأما
  .زيارة مليون ستمائة من أكثر: م2013  جوان  26 

  
  .زيارة 321.087 إال هتزيارا عدد كني مل: م2002  أوت  20 : يوم له زياريت وعند

                                 
 .البحثمن  41 ص انظر 202
 موقع منهيتض ما ثاينال الباب يف وسيأيت، الفصل الرابع من الباب األول يف اإلسالمية املواقع حملتويات عديدة مناذج ذكر سبق 203

 .اإلسالمية الشبكة
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 ومائة ماليني وعشرة الستمائة الزيارات عدد جتاوز سنة عشرة اإلحدى يقارب ما فخالل
  .زيارة آالف وعشرة

  .آخرين وتستقطب زوارها على حتافظ اجليدة اإلسالمية املواقع أن على دليل وهذا

 كل يف ويب إسالم موقع ا ىحيض اليت الزيارات من الكبرية األرقام ينالثا الباب يف وسيأيت
: م2013 ديسمرب 1 غاية إىل فقط الصوتيات قسم يف االستماع مرات عدد كان وقد، أقسامه

، 448.845.663: احلفظ مرات عددو، استماع امللياري يقارب ما أي، 1.988.207.563
  .الزوار أجهزة على حفظت مادة مليار نصف يقارب ما أي

  :اإلسالمية للدعوة بالنسبة قعااملو سلبيات: ثالثا

 فمثال لوحده الشخص يكفي وال تسريها جمموعة أو لكادر املواقع حاجة: 

 أو بشخص يستعني البداية يف وكان وجواب ؤالس اإلسالم موقع أنشأ املنجد الشيخ - 1
  .الكثر األسئلة على للرد يكفون ال العلم طلبة من العشرات فصار األمر عليه اتسع مث اثنني

 عدد تتخيل أن ولك ،يوميا سؤال مائيت من أكثر يستقبل اإلسالمية الشبكة موقع - 2
 احلد إىل العدد لوصول الصباح يف األسئلة استقبال ويوقف، عليها لإلجابة الالزمني األشخاص

  .األعلى

 زائريه عدد بارتفاع إال قيمة ذا مردود حتقيق ميكنه ال املوقع أن إذ العالية املالية التكلفة 
 على باإلنفاق ملزما املوقع صاحب وسيكون ،عديدة سنوات يستغرق قد وهذا عالية مستويات إىل

 .الوقت هذا طيلة املوقع
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  :املواقع عرب ةالدعل نصائح: رابعا

 نشر أو ،املسلمني غري كدعوة فيه النشاط يريد الذي اال اختيار املوقع صاحب على - أوال
 ختصص حسب وهذا معا جماالت عدة مجع أو ،الفقهية األسئلة على اإلجابة أو ،يةشرعال العلوم

 جانب يف متخصصا موقعه يكون أن ويفضل، فيه يفيد أن يستطيع الذي اال أو املوقع صاحب
  .فردي جبهد يقوم إذا خاصة، فيه يفيد

 كبرية دعوية مؤسسات من مدعومة تكون أن الشاملة املواقع عرب الدعوة يف يفضل -ثانيا
 األوقاف لوزارات التابعة الرمسية املواقع عرب يشتغلوا أن للدعاة فيمكن ذلك تعذر فإن، مستقلة

 مستوى إىل لترتفع املواقع هذه مبستويات يسموا نأ الدعاة وحياول، بلدام يف اإلسالمية والشؤون
 لألفراد والتعصبات الضيقة احلسابات عن بعيدا، العامل بقاع كل يف ونشره اإلسالم خدمة

  .واجلماعات

 عن فضال الصغرية اموعات من النفعو الدوام على أقدر املؤسسي العمل ألن وذلك
  .فراداأل

 كل حيتوي الذي الشخصي موقعه له يكون أن املؤسسي عمله جنب إىل للداعية ميكن: ثالثا
  .ذلك غري أو وحماضرات دروس أو خطب أو مقاالت أو كتب من إنتاجه؛

 كيفية عن الكالم واملتخصصة الشاملة املواقع من عديدة لنماذج استعراضنا يف فصلنا وقد
  .املواقع هذه خالل من الدعوة

  :الدعوية املواقع لتحسني اقتراحات: خامسا

  :املواقع ألصحاب اقتراحات -أ

 تم أن جيب أو، لكترويناإل الربيد طريق عن اجلمهور مع بالتواصل الدعوية املواقع 
 وهو ،إلكتروين بريد إىل طريقها عن املرسل استعمال إىل حتتاج ال اليت لكترونيةاإل االستمارات

 .الزوار دفتر يف عادة املستعمل
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 وبعض، املتصفحني مع التواصل يف أكثر تفعل لو حبذاف، االستعمال سهلة الطريقة وهذه
 مع للتواصل ةقيطر أي يوفر ال املواقع هذه من كثري بل، يفعل ال وأكثرها بذلك يقوم املواقع

 .نيتصفحامل
 من أصحابه يتمكن مل إذا املوقع يف املسامهة يف الراغبني أمام لبابا الدعوية املواقع فتح 

 أو ،الرسائل على الرد أو ،املوقع مواد حتديث أو ،ترمجتها أو ،دروسال كتفريغ ،احتياجاته كل سد
 ،به القيام املتصفحني من للمتطوعني ميكن األمور هذه وأكثر، ذلك غري أو ،ومواده املوقع تصميم

 .األخطاء وتاليف املوقع نظام على احلفاظ أجل من املواقع مسئويل طرف من عليهم اإلشراف مع
 النفع ليعم الناس بني املوقع لنشر إمهاهلا وعدم اإلعالن وسائل استغالل جيب. 
 حاجات ولتغطية والتقوى الرب على للتعاون الدعوية املواقع بني والتنسيق اإلشهار تبادل 
 .لتلبيتها اثنني أو موقع يكفي ال قد واليت الكبرية اجلمهور
 الزائر ميل ال لكي باستمرار احملتوى وترقية بتجديد االهتمام. 
 دف عمل وورش جلان اءإنش هلا النصح إلسداء اإلسالمية املواقع عمل مراقبة إىل 

 .إجيابياا وحتسني وتعزيز وسلبياا أخطائها لتاليف
 االت يف للنشاط اجلديدة املواقع أصحاب توجيهقبل من التغطية يف نقصا تشهد اليت ا 

  . اجلهود وتتجمع لتتضافر اإلسالمية املواقع

  :املواقع ملتصفحي تاقتراحا -ب 
 ا واالرتقاء حتسينها بغية الدعوية املواقع ألصحاب واإلرشاد النصح توجيه ،وعدم 
 .البناء وغري السليب بالنقد االكتفاء
 خدمات تقدمي من لتمكينها الدعوية املواقع ألصحاب واملادي املعنوي الدعم تقدمي 

 .اتساعا وأكثر أفضل
 مثال وذلك أهدافها؛ حتقيق يف معها والتعاون، سالميةاإل املواقع يف الفعالة املشاركة 

 املفيدة اإلحصاءات تتبع أو، ختصصها حسب املواقع يف ونشرها، والبحوث املقاالت بكتابة
 وإرساهلا أجنبية بلغات منها املكتوب ترمجة أو، أدائها حتسني يف تساهم اليت احلديثة والدراسات

 .الفعالة املشاركة أوجه من ذلك ريوغ، ا إلفادم املواقع أصحاب إىل
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 حىت العاملية؛ األدلة ومواقع املشهورة املواقع يف النافعة اإلسالمية املواقع عناوين نشر 
  .نفعها يزداد وبالتايل، أوسع نطاق على وتعرف تنتشر

وسيتضح ذلك أكثر ، يف خدمة الدعوة اإلسالميةومن خالل ما سبق تتضح أمهية املواقع 
  .عن موقع إسالم ويب بالتفصيل يف الباب الثاينحينما نتكلم 
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  :لألنشطة الدعويةباشر امل بثال: اخلامس املبحث
 الدردشة غرف طريق عن، مباشرة اهلواء على تبث العلمية والدورات الدروس بعض

 اإلسالمي؛ البث :موقع مثل، اخلدمة هذه توقر اليت اإلسالمية املواقع بعض طريق عن أو، املباشرة
www.liveislam.com وهذا، مباشرة اهلواء على اإلسالمية األنشطة لبث موقع وهو 

  :رمزه

  
 موقع مثل، املوقع هذا مع تتعاون إمنا املباشر على دروسا تبث اليت اإلسالمية املواقع وأغلب

 Islamtoday Live: املوقع على املوجودة احلي البث خدمة يف، اليوم اإلسالم
Broadcast ،كتب حيثاإلعالن هذا املباشر البث عند يهف ي:  

  http://www.liveislam.com مع بالتعاون يتم البث هذا

 اخلدمة هذه ا تتوفر اليت اإلسالمية املواقع أكثر بل، اليوم اإلسالم مبوقع اخاص هذا وليس
  .liveislam اإلسالمي البث موقع هلا يوفرها إمنا

  .املباشر البث عرب الدعوة عن للكالم أمنوذجا املوقع هذا سنأخذ وهلذا
  

  :املباشر البث عرب الدعوة إجيابيات

 علم فإذا، املسجل إىل متيل وال، واألنشطة األخبار من اجلديد حنو تنجب دائما النفس – 1
 لو مما بكثري أكثر، متابعته إىل مال، فيها يشاهده اليت اللحظة يف اآلن حيدث يراه ما أن اإلنسان

  .ومعاد مسجل وأنه، مدة منذ حدث يراه ما أن علم

 أينما، مساعه يف يرغب داعية أي وحماضرات دروس بيته من يتابع أن الشخص بإمكان - 2
 يكون وأحيانا، حماضرته يلقي الذي الوقت نفس يف مباشرة اهلواء على إليه ويستمع، حماضرته ألقى

  .دعوي نشاط أي يف ذلك وميكن، احملاضرة حيضرون الذين يسمعه امم أجود الصوت
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، واحملاضرات للدروس االستماع من املباشر البث ميكن حيث، البعيدة املسافات تقريب - 3
  .البعيد املكان ذلك يف احلضور أحد كأنه، الدرس مكان عن الكيلومترات بآالف بعيد وهو

  .احملاضرة من وقت أي ويف ملستمعا على يشكل أمر أي عن السؤال إمكانية - 4

  .للسؤال املخصص املكان على يضغط أن إال السائل على فما، السؤال سهولة - 5

، الوقت نفس يف وتسجيلها، احملاضرات استماع املباشر البث طريق عن املستمع ميكن - 6
 املواقع كثروأ، للفائدة أخرى مرة مساعها أراد أو، منها شيء فاته قد كان إن ذلك بعد إلعادا

، مباشرة اهلواء على بثت اليت املواد إىل الرجوع خدمة توفر املباشر البث خدمة ا توجد اليت
 اليت للمواد وهي، ذلك على ويب إسالم موقع من مثال وهذا، املوقع أرشيف يف بوضعها وذلك
 بثت

 يف
أوا
 خر
 سنة
20
13

  :م

وك
 ما
نال

 حظ
 يوجد وكذلك، األرشيف يف متوفرة وأا انتهت وادامل هذه أن األخري العمود يف مكتوب فإنه

  .املباشر على بثها تاريخ
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 احلفظ ورابط املادة واسم الشيخ اسم وجد املواد هذه أحد على بالدخول املتصفح قام وإذا
 اإلجنليزية باللغة وهي، املادة وإيقاف تشغيل أزرار أيضا وجيد، البث ويوم البث بعد واالستماع

  : كالتايل

  

  .املادة استماع يف التحكم ميكنه خالهلا ومن
  

  :املباشر البث عرب الدعوة سلبيات

  .الطريقة ذه للدروس املتابع بيت إىل تصل فاحملاضرات، العلم طلب إىل املشي انعدام - 1

 أو املرسل، الطرفني أحد عن، اإلنترنت انقطاع أو لكهربائيا التيار انقطاع عند - 2
  .كلها اإلنترنت خدمات يف عام وهذا، هلا االستماع أو احملاضرات بث حينئذ ميكن فال، املستقبل

  .املسجد يف يوجد اليت الروحاين اجلو يفقدها اإلنترنت شبكة عرب الدروس إىل االستماع - 3

، والفضل العلم أهل مع التأدب عدم اإلنترنت عرب الدروس متابعة على التعود يسبب قد - 4
، الدرس يسمع وهو يتمدد قد املستمع فإن وبالتايل، املسجد يف سولي بيته يف اإلنسان ألن وذلك

  .ذلك شابه وما احملاضر صورة تلقاء رجليه ميد وقد

 اختالف بسبب، الفتاوى يف فوضى حدوث يف املباشر البث على الدروس تسبب قد - 5
  .االختالف هذا يراعون ال قد اإلنترنت على فتونموالْ، البلدان حال

  

  :بياتالسل هذه عالج

 أن بد ال اليت، املساجد دروس عن بديال اإلنترنت عرب الدروس أن االعتقاد أبدا جيوز ال - 1
، خاص روحاين جو من هلا مبا اإلميانية التربية يف اخاص ادور هلا ألن، اخلاصة مكانتها هلا تبقى
 كذلك منهم يؤخذ الذي العلم إىل إضافة منه يستفاد مباشرة منهم واألخذ العلماء ةمالزم وألن

 قبل أبناءهم ويعلموه عليه حيرصون السلف كان الذي األدب هو وهذا ،مومسته مهديه من يستفاد
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 ،والعلماء الفقهاء اصحب بين يا: البنه الشهيد بن حبيب قال"، املختلفة العلم أبواب تعليمهم
 بين يا: البنه بعضهم وقال، "احلديث من كثري من إيلّ أحب ذلك فإن أدم؛ من وخذ منهم وتعلم

  .204"العلم أبواب من بابا سبعني تتعلم أن من إيلّ أحب األدب من بابا تتعلم ألن

 لإلمام فكان منهم، يستكثرون األوائل العلماء كان ،205مباشرة الشيوخ على األخذ وألمهية
 يف ذكرهم شيخا 1540 األندلسي خري والبن شيخ، 1300 مجاعة والبن شيخ، 700 مالك

 ألف عن فرويت شيخ، آالف أربعة عن العلم محلت": املبارك بن اهللا عبد قالو ،206فهرسته
  .207"شيخ

 به له اهللا سهل علما، فيه يلتمس طريقا سلك من«: وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وقد
ويف ذلك إشارة إىل أن طلب العلم ال بد فيه من مشي وتعب وسلوك الطرق ، 208»اجلنة إىل طريقا

 .وال يكتفي بالعلم الذي يؤخذ من جهاز احلاسوب يف بيته، العلماء املوصلة إىل مواطن

 اإلسالم لبقي وإال، فقط املساجد بدروس االكتفاء الداعية على أن أبدا ينعي ال هذاو - 2
 عليه اهللا صلى النيب سرية من يؤخذ الذي ذاوه، خارجها إىل يتعدى ومل املساجد جدران حبيس
 الدعوة إليه يوصل أن ميكنه مكانا يدع ومل، وأسواقهم نتديامم يف الناس يعظ كان فقد، وسلم

 بين أن بعد املدنية الفترة يف وحىت، فقط املسجد إىل الناس يأيت أن ينتظر ومل، إليه وسعى إال
 الناس يعلم كان بل، فقط فيه الناس بوعظ وسلم عليه اهللا صلى النيب يكتف مل، النبوي املسجد

 وحراء أحد جبلي وفوق املعارك ويف واملزارع املقابر ويف البيوت يفو الشارع ويف السوق ويف

                                 
 طبعة دار الكتب العلمية مصور عن الطبعة، تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، ابن مجاعةبدر الدين انظر  204

 .3-2ص  ،م1934املطبوعة سنة ، اهلندية بتحقيق حممد هاشم الندوي
االتصال الشخصي يف : مبحثان بعنوان، سابق مرجع ،اإلعالم اإلسالمي املرحلة الشفهية، إبراهيم إمام. انظر د 205

 .56-51ص ، ومميزات االتصال الشخصي، اإلعالم اإلسالمي
للكتاب  يف  مقدمة حتقيقه لكتاب الغنية للقاضي عياض، طبعة الدار العربية، حممد عبد الكرمي. ذكر هؤالء الثالثة د 206
 .16ص  ،م1978، ليبيا وتونس
 ).397/ 8( ،سابق مرجع، سري أعالم النبالء 207
فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى  :باب، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار :كتاب، الصحيح، مسلمرواه  208

 .2699: ح) 2074/  4(، مصدر سابق، الذكر
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 كتاب يف كانت لرمبا فيها قيلت اليت الشريفة النبوية األحاديث مواضع بإحصاء قمنا ولو، وغريها
نالصفحات عشرات من مكو.  

 املدارس إىل املساجد من الدعوة إخراج عن الدعاة عجز من نعاين الوقت هذا يف وحنن
 جتلب اليت هي األماكن هذه يف والدعوة، الشباب جتمع وأماكن الرياضية والنوادي الثقافية املراكزو

 املوصلة الطرق إجياد الدعاة على وجيب، بآدابه والتأدب دروسه حضور وإىل املسجد إىل الشباب
 مةاأل شباب حال حصلت وأن، تنجح أن للدعوة يريدون كانوا إذا بد؛ وال األماكن هذه إىل

  .القليل إال حقيقتها على يتصورها ال كبرية درجة إىل املتردي

 اليت الدروس وحضور، املساجد باعتياد الناس ينصح أن املباشر البث دروس عرب ميكن - 3
  .الفضل وأهل العلماء مع التأدب وعلى، مجاعة اخلمس الصلوات على واملواظبة، فيها تلقى

، الفتوى يف البلدان اختالف يراعي أن اإلنترنت عرب املباشر على يدرس من على جيب - 4
 بد ال مث، الفتوى هلا يوجه أو السؤال منها يتلقى اليت البالد عن متاما خمتلفا بالده حال يكون فقد
 البث عرب الدعوة جمال و، ودب هب ملن تكون ال وأن، فيها املختصون رجاهلا للفتوى يكون أن

 الدخول إىل الناس دعوة على يركز أن جيب الداعية ألن، ذوراحمل هذا عن نسبيا بعيد جمال املباشر
  .به والتمسك اإلسالم يف

 أكرب بأعداد واالتصال، إجيابياا هلا املدعوين مع مباشر اتصال فيها اليت الدروس وال شك أن
 ساتالدرا أكدته ما هذاو، فائدة أكثر يكون الطريقتني بني واجلمع، إجيابياته له اإلنترنت طريق عن

 تأثرياً أقوى املباشر الشخصي االتصال مع اجلماهريية الوسائل استعمال أن أثبتت اليت، العلمية
 .209فقط أحدمها استعمال من بكثري

  

  :املباشر البث خالل من الدعوة كيفية

 لسلسلة إعالن على مثال هذا مباشرة اهلواء على اإلسالمية األنشطة بث كيفية لتقريب - 1
 باجلامعة احملاضر إدريس وليد الشيخ يلقيها، املقدسي قدامة البن لعمدةا كتاب لشرح دروس

                                 
 .31ص، اجلمع بني أكثر من وسيلة اتصالية: مبحث بعنوان، مرجع سابق ،علم االتصال ،صالح الدين جوهر.د انظر 209
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 ينظمها واليت، اجلزائر بتوقيت مساء والنصف الرابعة الساعة، أحد يوم كل، املفتوحة األمريكية
  .اإلسالمي البث موقع على callofislam اإلسالم نداء موقع

 ليجيب، احملاضرة أثناء عليه األسئلة تقبلتس الذي اإللكتروين الربيد عنوان اإلعالن آخر ويف
  q-a@callofislam.org  :  تستقبل األسئلة أثناء احملاضرة على الربيد التايلو، احملاضر عنها

  

   :ورابط البث املباشر هو

http://liveislam.com:8080/ramgen/encoder/callofislam.rm?
mode="compact" 

وهذا الرابط ال يعمل إال يف وقت ، ضرة على املباشرتنفتح صفحة احملاوحني الدخول عليه 
  .إلقاء احملاضرة فقط

وال بد من الرجوع إىل حتديثات املواقع اليت تبث على ، مع مالحظة أن هذه األمثلة تتغري
  .املباشر؛ لتغري عناوين الدروس ومواعيدها باستمرار

مباشرة إمكانية  ألي داعية يريد بث نشاطه على اهلواء LiveIslamيوفر موقع  -2
  :اإلعالن باللغتني العربية واإلجنليزيةحيث يوجد هذا ، وهذا ما هو معلن عنه على املوقع، ذلك

 عرب اإلنترنت؟ هل لديك نشاط ترغب يف نقله مباشرة"

  ".بنا اضغط هنا لالتصال  .البث اإلسالمي يهيئ لك ذلك

:  وهو التايل، املوقع اإللكتروينيد االتصال على بر هغط على املكان املشار إليه؛ أمكنوإذا ض
liveislam2@yahoo.com  

  .ومن خالل الربيد ميكن التنسيق مع املوقع لبث نشاط الداعية على املباشر

اليت  التواصل مع من يريد أن تصله مواعيد الدروس LiveIslamكذلك يوفر موقع  -3
،  قائمة املوقع اإللكترونيةوما على من يريد ذلك إال أن يشترك يف، تبث مباشرة على صفحاته

:  وذلك بإرسال رسالة فارغة من بريده اإللكتروين إىل بريد القائمة اإللكترونية للموقع الذي هو
LiveIslam-Subscribe@egroups.com  
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 يترجم أن العربية غري أخرى لغات يتقن كان إن الطريقة هذه عرب الدعوة يف للراغب ميكنو
 الدال ألن، اتاحملاضر مواعيد ىعل متصفحي اإلنترنت فيعر وأ، نترنتاإل عرب وينشرها احملاضرة

 مشوقة إعالنات تصميموكذلك بإمكان من له خربة يف التصميم أن يشارك ب، كفاعله اخلري على
    .ويف كل ذلك خدمة للدعوة اإلسالمية، ومواعيدها للمحاضرات
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  :البحث حمركات: السادس املبحث
 حيث اإلنترنت، مستخدم ا يقوم اليت العمليات أهم من نترنتاإل طريق عن البحث يعترب

 األكثر الوسيلة البحث ويعترب ،210اإللكتروين الربيد بعد اإلنترنت يف ميارس نشاط أكرب ثاين يعد
  .اإلنترنت شبكة حتويه الذي املعلومات من اهلائل الكم أعماق يف للغوص ،الوحيدة ورمبا فاعلية

 يفاجأ حيث ،اإلنترنت يف يريدونه عما البحث يف صعوبات نيلباحثا من الكثري يواجه لكن
 الذي باملوضوع أغلبها يتعلق ال قد واليت، النتائج بآالف معني موضوع عن البحث عند البعض
 كثري عن تغيب قد واليت ،ومهاراته البحث كيفية على يتعرف أن للباحث البد وهلذا، عنه يبحث

  .معلومات من إليه يصبون ما إىل يصلون ال قد وابدو البحث، حمركات مستخدمي من
 بأي قيامه عند ودقيقة جيدة نتائج على الباحث سيحصل هاراتامل هذه استخدام خالل منو

 من الكثري بذلك ويربح، عنها يبحث اليت املعلومة إىل املوصل الطريق بذلك وخيتصر، حبث عملية
  .احلاالت بعض يف أيضا واملال واجلهد الوقت

 حمركات من أكرب بشكل االستفادة على تساعد اليت النصائحو املهارات بعض - الوأ
  :البحث

 لكي وذلك مشوال، األقل الكلمات باختيار الباحث ينصح املوضوع عن البحث عند -
 وسائل يف األصل هل: مسألة عن البحث يريد عندما فمثال، النتائج من ممكن عدد أقل على حيصل
، جدا كثرية نتائج سيعطيه بالطبع هذا ولكن" الدعوة وسائل" كتابة ميكنه فإنه ال؟ أم اجلواز الدعوة

 وسائل" كتب إذا لكنه، أقل نتائج على فسيحصل" الدعوة وسائل من اجلائز" مثال كتب ولو
  . وهكذا، سبق ما كل من وأدق أقل نتائج فستأتيه" التوقيفية الدعوة

 باختيار تعميما أكثر البحث جعل فإمكانه يريد؛ مما أقل نتائج على الباحث حصول وعند
  .أشهر كلمات

 من االستفادة حيسنو: يريد ما على للحصول البحث حمركات خصائص استخدام -
 أحد يستخدم الذي وعلى، آخر إىل حمرك من ختتلف ألا، البحث حمرك يوفرها اليت اخلصائص

                                 
  .املقدمة يف غوغل حمرك ويأيت ،127 ص، سابق مرجع، لإلنترنت اجلامعيني الطلبة استخدامات، قرناين ياسني انظر 210
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 به القيام وكيفية البحث صخصائ على للتعرف الوقت من قليال يبذل أن هذه البحث حمركات
 .211منه واالستفادة

 كتبها كلمة أي على حتتوي اليت الصفحات عن بالبحث تقوم البحث حمركات أغلب 
 إحدى على حتتوي اليت الصفحات كل فستأتيك، اجلزائرية املواقع: كلميت عن حبثت فلو، الباحث

: كلمة على أو، واقعامل: كلمة على على حتتوي اليت الصفحات أي ؛كلتيهما أو الكلمتني
 . معا اجلزائرية وكلمة املواقع كلمة على أو، اجلزائرية

 النتائج يف ستأيت اليت الصفحات فكل: معينة كلمة أمام+  زائد عالمة وضعت لو بينما 
،  اجلزائرية املنديات: + عن تبحث عندما فمثال فيها؛ موجودة املعينة الكلمة تلك تكون أن جيب
 الضروري من ليس ولكن، املنديات: كلمة على حتتوي أن جيب البحث جنتائ أن يعين فهذا

 . اجلزائرية كلمة على احتواؤها

 هذه على حتتوي نتيجة أي استثناء يعين فهذا معينة؛ كلمة أمام ـ عالمة وضع لو أما 
 ال ولكنه، اإلنترنت على اجللفة بأنشطة يتعلق ما كل عن يبحث أن شخص أراد إذا فمثال الكلمة،

-اجللفة: يكتب فإنه حوهلا؛ النتائج لكثرة اجللفة منتديات على حتتوي اليت النتائج تأتيه أن ريدي
 .اجللفة منديات ا اليت باستثناء اجللفة كلمة ا توجد اليت الصفحات كل على فيحصل، منتديات

 عالميت بني يضعه أن فيجب، شخص اسم مثل معني؛ نص عن يبحث أن أراد وإذا 
 كلمة على حتتوي اليت الصفحات مجيع فستظهر "اجلزائرية املواقع" عن البحث فمثال، "" تنصيص

 أي تظهر ولن ،الترتيب وبنفس معاً الكلمتني وجودب أي، اجلزائرية بكلمة مباشرة متبوعة املواقع
 .منهما واحدة كلمة على حتتوي صفحة

 ولكن لسؤال،ا طريق عن البحث من متكن البحث إمكانية فيها البحث حمركات بعض 
 .مشهوراً عنه املبحوث املوضوع يكون أن جيب حيث دقيقة، دائماً ليست النتائج

                                 
 .بتصرف، الفوائد شبكة منتدى يف منشور، البحث حملركات األمثل االستخدام، الفنتوخ القادر عبد.د انظر 211
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 عن البحث خالله من وميكن العربية اللغة يدعم البحث حمركات بعض أن مالحظة جيب -
 ذكر وسيأيت، خالله من ذلك عمل ميكن ال اآلخر البعض ولكن، لغوغ حمرك مثل، عربية كلمات
  .قليل بعد بعضها

 الكبرية؛ باحلروف" ET" الفرنسية ويف" AND" استخدام ميكن باإلجنليزية البحث يفو -
:          أو ،Islam AND China: مثل متتاليتني تكونا مل ولو كلمتني بني للجمع

Islam ET Franceيف اإلسالم أو، الصني يف اإلسالم عن معلومات فيها اليت النتائج فتأيت ؛ 
  .فرنسا

 .الفرنسية يف" SANS"و، اإلجنليزية يف" NOT" نستعمل كلمة دوالستبعا -

 وذلك الفرنسية، أو االجنليزية باللغة البحث من أصعب العربية باللغة البحث بأن العلم مع
 يتم أن املفترض من" طالب" كلمة عن البحث عند فمثال، اشتقاقية لغة، العربية اللغة لكون

 فعل من املشتقة الكلمة من وغريها" طالبات"و" طالب"و" طلبة: "التالية الكلمات على احلصول
 جذرها إىل الكلمة إرجاع يتطلب ألنه البحث حمرك يف برجمته الصعب من بالطبع وهذا" طلب"

 االجنليزية اللغة ماأ ،املشتقة الكلمات هذه عن البحث مث منه الكلمات مجيع اشتقاق مث ومن اللغوي
 حروف إحلاق عن عبارة الكلمة مشتقات مجيع أن حيث صقيةل أو إحلاقية لغة فهي والفرنسية

 االستثناءات بعض وجود مع، األخرى امللحقات من غريهاو" sو irو erو "ed  مثل ا معينة
  .القليلة

  
  : البحث حمركات أنواع -ثانيا
 ملستخدمها، تقدمه الذي واحملتوى عملها آلية حسب أنواع إىل البحث حمركات تصنيف يتم

  :األنواع أهم أذكرس وهنا
  :اللغات متعددة البحث حمركات - 1

. وغريها كالفرنسية كاالجنليزية لغات عدة مع تتعامل اليت احملركات تلك منها واملقصود
  .Exciteو AltavistaوGoogle  ،وإكسيت اتألتافيسو غوغل حمرك احملركات هذه ومن
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  : متخصصة حبث حمركات - 2

 من أكثر البحث عملية املتخصصني الباحثني على لوتسه معينة بعلوم متخصصة حمركات
  : مثل، العامة احملركات

engines.html-www.infinisource.com/search :شامل موقع وهو 
  .متخصصة حبث حمركات يقدم ومتكامل

  :الذكية البحث حمركات - 3

 إمكانية: وهي أخرى مبيزة ويتميز واملتخصصة العادية البحث حمركات بني النوع هذا معجي
  :الربامج هذه أهم ومن، الكمبيوتر جهاز على الذكية احملركات ذه خاصة برامج حتميل

 ويقوم إعداده بعد تلقائيا ويعمل باألخبار متخصص حمرك: NewsRover نيوزروفر
  .اإلخبارية موعاتا طريق عن األخبار باستخراج

  .الصناعية بااالت خاص حبث حمرك: Infomagnet انفوماغنيت

 االستخدام سهلة واجهة وذو االستخدام سهل ذكي، حبث حمرك: Infogate انفوغيت
  . وغريها وأعمال ومال ورياضة أخبار من متنوعة جماالت مع ويتعامل

  

  : العربية باللغة البحث -اثالث

 الكم من االستفادة من لنتمكن العربية، اللغة تدعم اليت البحث اتحمرك أهم هنا سنذكر
  .اإلنترنت شبكة حتويه اليت العربية املعلومات من اهلائل

 على البحث حمركات أقوي من وهو Google غوغل هو منازع بدون احملركات أهم -
  .قةودقي كبرية نتائج يعطى احملرك وهذا العربية، أو باالجنليزية سواء اإلطالق

  :هو ورابطه، البحار: إىل امسه حتول والذي arabvista فيستا أراب حبث حمرك -

http://www.albahhar.com.  
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 معلومات احملرك هذا ويقدم http://www.awse.com العريب البحث وحمرك -
   .قياسي زمن يف ودقيقة شاملة

   http://www.alltheweb.com        الويب كل وحمرك –

 قاعدة يف اإلنترنت عناوين من املاليني مئات ويضم العربية اللغة يدعم ثحب حمرك وهو
  .بياناته

، وعجيب، وأين، نسيج: التالية العربية املواقع قدمته ما العربية البحث حمركات ومن -
 مواقع موعة توصيفي عريب دليل أكرب يقدم األخري واملوقع ،www.bab.com باب وموقع
 والثقافية والعلمية الدينية ااالت أكثر وتغطي، وأجنيب عريب موقع 10000 من أكثر عددها

  .212وغريها والرياضية

  
  :اإلسالمية البحث مواقع -رابعا
 القرآن ومواقع روابط إىل الوصول للباحث ميكن طريقها فعن اإلسالمية البحث مواقع وأما

 اإلسالمية العلوم وسائر المياإلس واالقتصاد والدعوة والفتاوى والفقه وشروحه واحلديث الكرمي
  :بعضها وهذه، األخرى
  .رابطه وهذا، أيضاً فيه وللمشاركة األحباث وتنزيل للبحث املنشاوي موقع -

http://www.minshawi.com/200.htm   
 التشريع مصادر يف البحث على تساعد اليت اإلسالمية البحث حمركات من العديد يوجد -

 توفره وما روابطه بعض وهذه، al-islam.com:  موقع طالقاإل على أفضلها ولعل اإلسالمي
  :اإلسالمية العلوم يف للبحث مفيدة خدمات من

 لغة إىل معانيه وترمجة ومساعه تفسريه مع الكرمي القرآن يف البحث ميكن الرابط هذا يف -
  :أخرى

http://quran.al-islam.com/Search/Search.asp?Adv=1  

                                 
 .الفوائد شبكة  منتدى يف نشر، اإلنترنت طريق عن بالبحث خاص موضوع القمر، أمري 212
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  :شروحها وبعض احلديث كتب يف البحث ميكن الرابط هذا ويف -
http://hadith.al-islam.com/Search/AdvSearch.asp  

  :واألحكام والفتاوى الفقه تبك يف البحث ميكن هنا ومن -
http://feqh.al-islam.com/Search.asp  

  :النبوية السرية يف البحث ميكن الرابط هذا ومن -
http://sirah.al-islam.com/AdvSearch.asp?Adv=1  

  :تيمية ابن مؤلفات يف البحث ميكنك وهنا -
http://ibntaimiah.al-islam.com/Search.asp  

  
: اوامسه، للبحث سلطان صفحة يف جمموعة، وغريها السابقة البحث حمركات وأغلب -
  ./http://sultan.org/b: هو ورابطها، 213البواحث صفحة

  
 إىل الوصول من هلا املتصفح متكن، حبث حمركات هلا اإلسالمية املواقع أغلب أن كما -
  .وغريمها الين، أون إسالمو اإلسالمية، الشبكة: مثل وحديثها قدميها حمتوياا؛
  

  : ماهلا يف الدعوةالستع املعلومات على احلصول سهولة على مثال -خامسا
  :اثنتني جامعتني يف اجلامعية الرسائل عن البحث طريقة على مثاالن وهذان

، بباتنة خلضر احلاج جامعة جامعتنا يف املوجودة اجلامعية الرسائل إىل الوصول عن مثال - 1
 و املذكرات ركن إىل الدخول طريق عن إليه الذهاب وميكن

 عن أو، الكليات أو ةاجلامع موقع يف املوجود، األطروحات
  :التايل الرابط كتابة طريق

http://theses.univ-batna.dz/index.php?option=com_docm 
an&task=search_form&Itemid=4 

                                 
 .البحثمن  319ص انظر ، إليها عند الكالم عن موقع سلطان وستأيت اإلشارة 213
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، اإلسالمية والعلوم واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية واخترنا الرابط هذا على دخلنا وإذا
  :التالية الواجهة لنا فستظهر

  
 هذه ومن، حتميال األكثر للجامعة العلمية الرسائل الشكل يسار إىل يظهر، حظمال هو وكما

  :التايل الشكل لنا فيظهر، اإلسالمية العلوم قسم اختيار ميكننا الواجهة

  
  :التايل الشكل لنا فسيظهر، مثال الدكتوراه أطروحات اخترنا فإذا
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 يف الرسالة نوع وحندد، العليا ةاخلان يف عنها نبحث اليت الرسالة نكتب أن نستطيع ومنه
 اجلامعة كليات كل جند أيضا اخلانة هذه ويف، ماجستري أو دكتوراه كانت إن، الثانية اخلانة

 أو كلمات جمموعة أو بكلمة البحث؛ نوع حندد مث، نريد قسم أو كلية أي وحندد، وأقسامها
  .النتيجة فتأتينا، ""search البحث أيقونة على نضغط، سبق مما نريد ما حتديد وبعد، مجلة

  
 اإلسالمية اجلامعة يف والدكتوراه املاجستري من العلمية الرسائل عن البحث: الثاين املثال - 2
  :هو عنها للبحث اإللكتروين الرابطو املنورة باملدينة

http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/index.asp 
، متعددة بطرق يريد اليت العلمية الرسالة عن يبحث أن الرابط هذا على الباحث وبإمكان

، الباحث اسم بإدخال أو، العنوان من كلمة أو الرسالة عنوان بإدخال عنها يبحث أن ميكنه حيث
، املرحلة أو، الكليات أقسام من قسم أي أو، الرسالة فيها سجلت اليت الكلية أو، جنسيته أو

، حتقيق، موضوع: به ويقصد: البحث نوع أو، معا االثنان، املاجستري، الدكتوراه: ا ويقصد
  .معا االثنان أو، فقط جلةمس أا أو، وقشتن هل، رةاحملض الرسالة حالة أو، معا االثنان

، واحدة صفحة يف جمموعة اخليارات هذه كل أن، هذه البحث طريقة يف األخرى وامليزة
 ذلك ميكنه فإنه بعينها رسالة إىل لالوصو أراد فإذا، والعام اخلاص البحث من الباحث ميكِّن وهذا
 أو، الدعوة كلية رسائل كل على مثال يطلع كأن عاما حبثا أراد وإذا، سبق كما متعددة بطرق
 خيار إال حيدد أال فبإمكانه، وماجستري دكتوراه من فيها مبا، اجلامعة من قسم أو كلية أي رسائل
  .وهكذا، يريده الذي القسم أو الكلية

مهية كبرية يف الوصول إىل املعلومات اليت يستعملها الداعية يف عملية االتصال والبحث ميثل أ
ومواقع البحث  ةالدعوي لذا البد له من معرفة مهارات البحث وأنواع حمركاته العربية واألجنبي

  .اإلسالمية للوصول إىل مبتغاه بسهولة ودون تضييعٍ للوقت واجلهد واملال
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 :االجتماعي اصلالتو مواقع: السابع املبحث
  :االجتماعي التواصل مواقع تعريف :أوال

 املستخدمني جلمع كربى شركات وتربجمها تؤسسها خدمات هي االجتماعي التواصل مواقع
 اهتمامات عن والبحث صداقات تكوين عن للبحث واالهتمامات، األنشطة ومشاركة واألصدقاء

 مواقع عن عبارة هي حاليا املوجودة االجتماعية الشبكات ومعظم آخرين، أشخاص لدى وأنشطة
 والربيد اخلاصة والرسائل الفورية احملادثة مثل للمستخدمني اخلدمات من جمموعة تقدم إلكترونية

  . اخلدمات من وغريها امللفات ومشاركة والتدوين والفيديو الصوت مقاطع وتبادل اإللكتروين
 االتصال كيفية يف كبريا يراتغ أحدثت قد االجتماعية الشبكات تلك أن الواضح ومن
  . املعلومات وتبادل واتمعات األشخاص بني واملشاركة

 تلك وتنقسم احلايل الوقت يف املستخدمني من املاليني جتمع االجتماعية الشبكات وتلك
 جتمع وأخرى، الدراسة أصدقاء جتمع شبكات فهناك األغراض؛ حسب االجتماعية الشبكات

  .املصغرة التدوين لشبكات ةباإلضاف، العمل أصدقاء
  

  :االجتماعي التواصل مواقع ومزايا مهام :ثانيا
 الصداقات وجتديد الرحم صلة على يساعد مما واألقارب األصدقاء بني التواصل سهولة 

  .القدمية
 األصدقاء مع الدردشة إمكانية. 
 طعاملقا أو الفيديو أو املقاالت كمشاركة واحد مكان يف اخلدمات من العديد مجع 

 .القصرية الرسائل عرب والتواصل األصدقاء مع والدردشة الصوتية
 أو األصدقاء على واإلحصاءات االستبيانات طرح إمكانية يوفر املواقع هذه بعض 
 .العام اجلمهور
 وسائط إىل احلاجة دون حضرها وممن مصادرها من األنباء على االطالع إمكانية 
 .النظر وجهات على التأثري حتاول ما غالبا اليت األنباء كوكاالت
 تاق باهلاش يعرف ما أو، الوسم االجتماعي التواصل مواقع مزايا أهم من: 
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 مت والذي) Hash Tag( تاق اهلاش تستخدم طريقة هو، )وسم( إىل تعريبه
، تويتر وخاصة، االجتماعي التواصل مواقع يف املواضيع أو، التغريدات وحصر لفلترة

 الزمن فخط، البحث عند إليها الوصول ليسهل، حمدد مكان ضمن، نيمع مبوضوع العالقة ذات
)Time Line (موضوع يف يتحدث الذي يكون وقد، تتابعهم من كل تغريدات بعرض يقوم 

 يسبب ذلك فإن، بينها فيما التغريدات بتداخل ولكن، فقط منهم شخصان أو شخص هو حمدد
 وترى، آخرين أناس أراء تعرف أن دتأر لو احلال وكذلك، تسلسله فقد أو املوضوع ضياع

 تاق اهلاش عن البحث سوى عليك فما، ملتابعتهم احلاجة دون، املوضوع نفس حول تغريدام
 .املشترك
 استخدام مت حيث) Web 2.0( 2.0 بالويب يسمى ما ثورات أهم أحد هو تاق اهلاش و
 ملشاركة) flickr( موقع يف خصوصا و، القدمية االجتماعية الشبكات مواقع يف) Tags( الوسوم
 سببا كان و) Tagging( الوسوم مفهوم استخدمت اليت املواقع أوائل من كان الذي، الصور

 يف تبنيه مت و، الوسم مفهوم انتشر املوقع هذا وبعد، العالقة ذات الصور تصنيف يف املوقع جناح يف
  .االجتماعية الشبكات وخدمات مواقع كل

 أو الكلمة اختيار هو إلنشائه عليك ما فكل، مفهومه و تاق هلاشا قصة عرفنا أن وبعد اآلن
 أو باإلجنليزية كانت سواء قبلها) #( اشارة وضع و كوسم تستخدمها أن تود اليت اجلملة

 هاش ئأنش أن أردت لو: مثال ،تويتر شركة قبل من رمسي بشكل مؤخرا دعمها مت واليت، بالعربية
 االجنليزية وباللغة، )تاق_هاش#( الشكل ذا بكتابتها ومفأق، نفسه تاق اهلاش عن وسم/ تاق

)#Hash_Tag( ،عالمة بوضع ونقوم )_ (كانت حال ويف، الفراغات يقبل ال تاق اهلاش ألن 
، كلمة من أكثر هناك كان وإذا، الشكل ذا وضعها فيكفي) الدعوة#( مثل، واحدة كلمة

  .214)قدرال_ليلة_فضل#( مثال فراغ كل يف) _( نضع أن فيجب
  

  :االجتماعي التواصل مواقع وأضرار حماذير :ثالثا
 خصبة بيئة أيضا فهي، اهللا إىل للدعوة خصبة بيئة االجتماعي التواصل مواقع أن كما 
  .وغريهم وامللحدين كاملبشرين اآلخرين للناشطني

                                 
 .م2013نوفمرب  17 بتاريخ فيه نشر، قتا اهلاش: بعنوان مقال، بتصرف الفوائد صيد موقع عن نقال 214
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 هناك رقيب فال، احملرمة العالقات عرب، الواعي غري الشباب إفساد يف تساهم املواقع هذه 
 .الناس من حسيب وال

 الدول من وغريها وإسرائيل أمريكا ملصلحة جتسسية بأعمال املواقع هذه بعض يقوم 
 .الكربى

 
 :االجتماعي التواصل خلدمة املوفرة املواقع أشهر :رابعا

  :   الفيسبوك - أ
  :الفيسبوك تعريف -1

 على اجتماعية شبكة هو الفيسبوك تسمح، االنترنت
 بظهور التحكم ميكن حبيث، املعلومات ونشر خاص حساب على صولباحل األشخاص جلميع

  .ميلكون ال الذين أو حسابا ميلكون الذين لألشخاص، عدمه من حيويها اليت املعلومات أو احلساب
 وديسنت زوكربريغ مارك: أشخاص أربعة يد على م2004 فيفري 4 يف الفيسبوك تأسس
  .هارفارد جامعة يف سافارين إدوارد و هيوج وكريس موسكوفيتش

 جامعات عدة ليشمل توسع مث، هارفارد جامعة بطلبة خاص كموقع فيسبوك موقع بدأ
 زوكربريغ مارك أعلن، م2010 جويلية ويف، م2006 سبتمرب يف للجميع متاحا ليصبح، أمريكية

  .مشترك مليون 500 الفاعلني املشتركني عدد بلوغ عن
  :الفيسبوك مستخدمي عدد -2
 عدد أن زوكربريغ مارك مؤسسه خالل من الفيسبوك موقع أعلن م2012 أكتوبر 4 يف

  .215مستخدم مليار إىل وصل الفيسبوك مستخدمي
  
   :تويتر -ب
  
   :تويتر تعريف -1
 تسمح اإلنترنت على اجتماعية شبكة هو

                                 
 www.tech-wd.com/wd/facebook-1-billion-users :موقع عو 215
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 الرسائل هذه وتسمى، احلساب هذا عرب القصرية الرسائل وكتابة خاص حساب بإنشاء للجميع
  .حرفا 140 تغريدة كل تتجاوز ال أن وجيب، تبالتغريدا
  :تويتر مستخدمي عدد -2
  :أن ورد م2013-5-19 بتاريخ نيوز سكاي لقناة تقرير يف
  .فاعل حساب مليون 288 منها حساب مليون554  هو العامل يف تويتر مستخدمي عدد -
  .يوميا مستخدم ألف  135تويتر إىل ظمني أنه التقرير وذكر -
  :تويتر عن إحصاءات - 3
  :السابق التقرير نفس يف وردو
  .يوميا تغريدة مليون 58 :هو لتغريداتل اليومي عدلامل أن -
  .االستخدام حيث من السادسة املرتبة تتبوأ العربية اللغة وأن -
  

  :اهللا إىل الدعوة يف االجتماعي التواصل مواقع من اإلفادة طرق :خامسا
 عرب املسلمني وغري املسلمني دعوة كيفية يف اإليه املشار الطرق نفس استعمال ميكن 
 اليت باللغة للتغريدة جذاب نوانع أي جبلب تويتر عرب الدعوة يمكنف الدردشة؛ وغرف املنتديات

 :مثال اجلملة هذه نكتبفيمكننا أن ، إذا اخترنا اللغة اإلجنليزيةو، ا أهلها ندعو أن ريدن
"Watch this and will not regret "stunning. 

  ".مذهل" تندم ولن هذا شاهد: ومعناها
 اللغةب اآليات معاين ةترمجب مرفقا يكون أن األفضلو ،مؤثرة لتالوة فيديو مقطع أي نرفق مث

 .اإلجنليزية
 تغريدة يف كلها جنمعهاو نشاطًا األكثر األجنبية -تاقات اهلاش- الوسوم أكثر عن بحثن مث
  :الطريقة ذه .واحدة

#LFC #ff #mufc #AFC #WHUFC #MUFC #THFC 
#NYC 
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 تلك متابعي كل عند تغريدتنا فتخرج، كتبناها اليت التغريدة يف كلها الوسوم هذه نضيف أي
  .216عليها اطلع ممن شاء من ذا اهللا ويهدي، العاملية الوسوم

 اليت اإلسالمية املواقع على حالتهم فيمكننا، التغريدة قارئي من استفسارات جاءتنا وإذا
  .منها كثري ذكر سبق واليت مبلغته

 :يلي ما أيضا االجتماعي التواصل مواقع عربه الدعوة طرق ومن
 ميكن ال الذين املستهدفني من كبرية أعداد إلعالم واحملاضرات الدروس عن اإلعالن 
  .املواقع هذه عرب إال إليهم الوصول
 ندوات لعقد احلاجة دون املواقع هذه عرب األخرى األديان وأصحاب الشباب حماورة ،
، االجتماعي التواصل مواقع كله ذلك عن وتغين، أمواال وتكلف، هلا اإلعداد يطول قد ولقاءات

 .االجتماعي التواصل مواقع من غريه أو تويتر على مناظرات عقدت أن مرات عدة حدث وقد
 نم يزيد مما، واملرئية الصوتية املواقع على املسجلة والدروس احملاضرات على اإلحالة 

 .متابعيها أعداد
 عليها االطالع املتصفحني جلميع ميكن اليت الفيسبوك يف اخلاصة الصفحة على الكتابة. 
 املواقع هذه عرب بينهم التواصل لسهولة اهللا إىل الدعاة بني اجلهود تنسيق. 
 التواصل ومواقع، وسائط دون مجهورها وبني الدعوية املؤسسات بني التواصل 

 .فاعليته من وتزيد لتواصلا هذا تسهل االجتماعي
 لَقِّيالساعة مدار على واالقتراحات النصائح عربها الدعاة ت ، 
  ومن أفضل ما ميكن االستفادة منه يف الدعوة من خالل مواقع التواصل االجتماعي

 .ويتم ذلك بطرحه للموضوعات على صفحته وتعليق اجلمهور عليها، تواصل الداعية مع اجلمهور
  
  
 

                                 
 بيسر لإلسالم املسلمني غري من املئات وتدعو.. كاملة دعوية مجعية تكون كيف: بعنوان مقال، املرشدي اهللا عبد انظر 216

 .بتصرف، الفوائد صيد موقع يف نشر، مكانك يف وأنت وسهولة
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 خدمات باقي عن مثال كالفيسبوك االجتماعي التواصل مواقع تغين هل :سادسا
  :االنترنت

 وهو أال، اخلدمات جوانب من فقط جانبا يغطي الفيسبوك موقع ألن، ال هو واجلواب
 عن مثال يغين ال فهو، منه تغطية دون األخرى اخلدمات تبقى بينما، األشخاص بني االتصال
 توجيه ميكن اليت العامة الدردشة مواقع عن غىن ال نهأ كما، اإللكتروين الربيد مواقع خدمات
 ذات الفيديو مقاطع رفع إمكانية أيضا فيه وليس، مسبق اتفاق دون الناس من كبري عدد إىل الكالم
  .اخلدمات من ذلك وغري، الكبري احلجم

 موقعا جتد قلما، معا اخلدمات من كبريا كما مجع قد مثال الفيسبوك بأن القول جيب ولكن
  .يقاربه ما أو مثله مجع دق
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   :اليوتيوب خدمات: الثامن املبحث 
  

  :اليوتيوب تعريف - أوال
 ،منه وتنزيلها ،الفيديو مقاطع باستضافة يقوم إلكتروين موقع هو) youtube( اليوتيوب

  .العامل أحناء مجيع يف، املؤسسي أم الشخصي املستوى على منتجة املقاطع أكانت سواء
  .قناة لك: معناها، إجنليزية لمةك يوتيوب وكلمة

  
  :اليوتيوب نشأة بداية -ثانيا

  :أشخاص ثالثة قبل من كانت البداية 
 وكان، تايوان يف م1978 عام ولد تايوان من)  Steve ShihChen( شان شيه ستيف

  . اإلنترنت عرب للدفع PayPal شركة يف يعمل
 يف م1977 معا ولد هندي وهو)  Meredith Hurley Chad( شاد مرييدث

  . PayPal يف يعمل أيضا وكان، اهلند
 يف يعمل أيضا وكان، أمريكية وأم بنغايل ألب أملانيا يف م1972 عام ولد كرمي جواد
PayPal .  
 لتبادل موقع إنشاء على -PayPal يف عملهم بسبب التقوا الذين - الثالثة األشخاص اتفق

 من دوالر مليون 12 مستخدمني، م2005 سمار15  يف الفعلي انطالقهم وكان، الفيديو مقاطع
 م2006 عام صيف ويف، املوقع يطورون أخذوا مث، املوقع إطالق تكلفة لتغطية الشخصية أمواهلم
 على غوغل شركة وقعت ،م2006 أكتوبر 13 ويف، العامل يف منوا املواقع أكثر من يوتيوب أصبح
  .دوالر مليون وستمائة مليار مببلغ يوتيوب لشراء اتفاق

 
  :اليوتيوب عن إحصاءات -ثالثا

  .عربياً واألوىل، اليوتيوب تصفح يف عاملياً الثانية املرتبة يف تأيت السعودية ‾
 دقيقة؛ مليون 150 مبعدل، فيديو مقطع مليون 36 عن يزيد ما يوميا السعوديون يشاهد ‾

  .اليوم يف سنة 250 يعادل ما أي



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
230 

  .مشاهد 220.000 شاهده ساعة؛ 24 خالل عامليا مشاهدة يوتيوب مقطع أكثر ‾
  .مشاهد مليون 1.420.000 شاهده أسبوع؛ خالل مشاهدة يوتيوب مقطع أكثر ‾
  .مشاهد 15.600.000 شاهده شهر؛ خالل مشاهدة يوتيوب مقطع أكثر ‾
 .217سنة خالل مشاهد مليون 460 شاهده العامل؛ يف مشاهدة يوتيوب مقطع أكثر ‾
 .الواحد اليوم يف زيارة مليون مائة للموقع الزيارات عدد تبلغ ‾
 .فيديو مقطع ماليني ستة من أكثر حالياً املوقع يضم ‾
  

  : اليوتيوب ومزايا مهام -رابعا
 املؤسسي أو الشخصي املستوى على املنتجة الفيديو مقاطع استضافة.  
 أكانوا سواء األشخاص مجيع قبل من املستضافة الفيديو مقاطع مبشاهدة السماح 
 .ال أم مشتركني
 الفيديو مقاطع وحتميل رفع ترافق كانت اليت التقنية املشاكل برباعة اليوتيوب عاجل ،

 .قبله احلال عليه كان من بكثري سهولة أكثر املقاطع وتنزيل رفع فأصبح
 أردت فإذا، بسهولة املطلوبة املقاطع على واحلصول املوقع داخل البحث إمكانية 
 ويف، ذلك كتابة إال عليك فما، مثال راجلزائ يف الدعوة عن ألقيت اليت احملاضرات على احلصول

املوضوع هذا حول ألقيت اليت احملاضرات كل ناظريك أمام ستكون معدودة ثوان. 
 

  :اليوتيوب وأضرار حماذير -خامسا
 من أكثر الغث ولكن، والسمني الغث فيه جتد  اإلنترنت مواقع من كغريه اليوتيوب 

 الفيديو مشاهد وضع ميكن حيث، عليه القائمني من األخالقية الرقابة انعدام هو والسبب، السمني
 موقع من دعوي فيديو مقطع مشاهدة يريد الذي املتصفح فإن وهلذا، املوقع على اإلباحية

  .احملرمة الصور من مناظر تواجهه قد اليوتيوب،
 املقاطع أصحاب بني التواصل ضعف وهي، أخرى كبرية سلبية من املوقع يعاين كذلك 

 .مجهورهم معو، بينهم فيما
                                 

  .م2013-6-28: بتاريخ املوقع نشره، اإللكترونية الدعوة ساليبأل عمل ورقة: بعنوان مقال، الفوائد صيد موقع 217
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  :احملذورين هذين تفادي كيفية

 وذلك، مثال إسالمية حملاضرة مسبق رابط طريق عن املوقع إىل الدخول ميكن ذلك لتفادي
 على البداية من املوقع فتحت فإذا، املفتوح للمقطع املشاة املقاطع دائما يعرض املوقع ألن

 خبالف، السيئة املقاطع تتجنب وبالتايل، اهل مشاة ستكون األخرى املصغرة املقاطع فإن، حماضرة
  .الرئيسة الصفحة على املتصفح دخل إذا ما

 املقاطع ظهور من التقليل يف سيساهم اليوتيوب يف اإلسالمية املقاطع عدد زيادة وكذلك
  .غريها قبل للواجهة ظهرت كلما، مشاهداا وزادت عددها زاد وكلما، السيئة

 املقطع رابط يوضع كأن، أخرى مواقع طريق عن تفاديه مكنفي اجلمهور مع التواصل وأما
 هلذا املشاهدين  مع التواصل يكون الصفحة هذه وعلى، بالداعية اخلاصة الفيسبوك صفحة على

  .عليها الداعية إجابة تكون وهناك، تعليقام يكتبون وفيها، املقطع
 الصور حمذور يف الوقوع ورهمجه جينب الفيسبوك؛ صفحة على الفيديو لرابط الداعية وبكتابة

  .األول احملذور تفادي كيفية يف ذكرناه ملا احملرمة
  

  :الدعوة يف اليوتيوب من اإلفادة طرق - سادسا

   
 ا النفع ليعم اليوتيوب إىل املتميزين للمقرئني القرآنية التالوات رفع. 
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 ياسر لتالوة استمع فقد، املميزة القرآنية التالوات مساع على العظيم اإلقبال هذا وانظر
 ماليني اخلمسة قرابة: م2013  جوان  11  يوم لغاية اليوتيوب موقع يف القيامة سورةَ الدوسري

  ، شخص

  
  : هو املقطع ورابط

http://www.youtube.com/watch?v=FPGWktguAtM 
 

 أو املساجد يف تلقى اليت الدروس نشر ميكن طريقه فعن، املسجلة العلمية الدروس رفع 
 العلوم سائر ويف، حلقاا بكل املتخصصة احملاضرات أو العلمية الدورات مثل، غريمها أو امعاتاجل

، وغريها، والدعوة، واألصول، الفقهو السرية،و ،احلديث وعلوم، والتفسري العقيدة،ك، الشرعية
 يأ يف، ويسر بسهولة مشاهدا باإلمكان ليصبحو، املسلمني العلم طلبة متناول يف تكون حىت

 .العامل من مكان كل يفو ،وقت
 والعيدين اجلمعة خطبو العامة الوعظية احملاضرات نشر وكذلك.  
 واألحاديث ،املفيدة واملناظرات ،ندواتال :مثل الدعوي احملتوى ذات املرئية املقاطع نشر 
 .وحنوها ،فالماألو ،يةشعرال مسياتاألو ،ناشيدواأل، واملؤمترات ،التلفزيونية
  املفيد احملتوى ذات التلفزيونية القنوات أو األنباء كاالتو تقارير نشر. 
 نفعه ليعم املرئي إنتاجه ينشر أن الداعية بإمكان. 
 موقع ألن، فقط واحدة ولو عليه صورة دخالإ مع الصويت إنتاجه نشر ميكنه كما 
 .عليها صورةٌ أدخلت إذا ويقبلها، فقط صوتية كانت إذا املادة يقبل ال اليوتيوب
 قتأن أيضا رحوي معني لنوع قناة كل وجتعل، اليوتيوب على متخصصة قنوات بفتح ريباد 

 على، وفهرستها، العامل أحناء سائر من اجلمعة خطب جلمع واحدة جتعل كأن املرئية؛ األنشطة من
، اإلسالم طريق موقع من الفهرسة يف يستفاد وقد، املكتوبة اخلطب يف املتخصصة املواقع غرار
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 ورابعة، الدعوية لألنشطة ثالثةو، مثال الفقه أصول لدروس أخرى وجتعل، 218املنرب موقع وكذا
 .إليها الوصول يسهل حىت، وهكذا، الترفيهية لألنشطة

 على الدعوية األنشطة عناوين جبمع وذلك، بالفهرسة االكتفاء فيمكن ذلك تعذر وإن
 . عنوان كل أمام الرابط وذكر، تصنيفها مث، اليوتيوب
 املراكز يف أو املساجد يف عرضها ويعاد، املتميزة القيمة احملاضرات تنتقى أن وميكن 

 وهذا، األماكن من وحنوها، للمدارس الالصفية األنشطة يف أو، اجلامعية اإلقامات أو، الثقافية
، العايل املستوى ذات واحملاضرات بالدروس مليء اليوتيوب أن علمنا إذا خاصة هام دعوي نشاط

 فلماذا، مادا لتحضري كبرية جهودا بذلوا وقد، العامل أحناء سائر ومن كبار علماء بإلقائها قام
 .اإلنترنت به تتوفر جهاز كل على متوفر قريب وهو منه يستفاد وال اجلهد هذا يضيع

 منها لالستفادة وبثها الدعوية الرحالت تسجيل ميكن كما. 
 أسباب حول هممع وراحوالت ،اجلدد املسلمني إسالم حلظة تسجيل ميكن وكذلك 
 .وبعده اإلسالم قبل وضعهم مثل يف هم من به ينصحون وما، إسالمهم
  يصاعامل من التائبني مع الشيء نفس فعل وميكن. 
 ذلك فعل كما، فقط اليوتيوب من النظيفة املقاطع تأخذ مواقع إنشاء أيضا ميكن كما 

: هو رابطهو، نقي يوتيوب: موقعهم ومسوا السعوديني الشباب من جمموعة
www.naqatube.com 

 وصورة صوتا الدعوية أنشطته كل تسجيل على حيرص أن داعية كل على قترحأ كما ،
 أن دون دعوي جهد منه يضيع ال أن وليحرص، الصوت تسجيل من أقل فال، ذلك تعذر فإن

 وال، احلال تيسر مىت -  حني بعد ولو -  مدى أوسع على النشاط هذا من يستفاد حىت حيفظه؛
 .عنه ذلك يفعل من له اهللا سخر فرمبا اإلنترنت؛ مع التعامل يتقن ال بأنه تعذري

 رمحه باديس ابن تفسري وما، املاضي يف دروسهم حفظت مل، كبار ماءللع علمٍ من ضاع وكم
 بالالئمة ويلقي، العظيم التفسري ذلك ضياع على يتحسر اإلبراهيمي البشري هو وها، ببعيد منا اهللا

  : اهللا رمحه قال، منه مسعوه ما يدونوا مل الذين، الشيخ تالميذ على

                                 
 ص انظر املنرب وملوقع، 47 ص انظر، اإلسالم طريق موقع خاصة، التفصيل من بشيء البحث هذا ضمن إليهما تطرقت وقد 218

  .البحث من 288
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 فإن اجلزائري، القطر يف الطريقة هذه على القرآن تفسري ختم الغبطة دواعي من كان وإذا"
 من وجد ولو بالكتابة، يقيدها من الدروس هذه مستمعي من ينتدب مل أنه األسف دواعي من

 مجيع به يباهي بعمل اجليل هذا والضطلع  مبال، يقوم ال ذخرا األمة هذه لرحبت ذلك يفعل
  .اآلتية القرون على القرن هذا حجة يكون تفسري عن قرن ربع لنا ولتمخض األجيال،

 ضاع علم أي علم التذكري جمالس باسم الشهاب يف املنشورة القليلة النماذج تلك قرأ ومن
  . 219"اإلمهال عليه غطى كنز وأي

، اليوم حالنا خبالف، ندرا أو احلديثة التسجيل وسائل ودوج عدم هو أولئك عذر كان وإن
  .فائدته لتعم نشره مث، دعوي أو علمي نشاط أي تسجيل واملدعو الداعية على اليسري من فإن

 وأن، بتسجيلها يقوموا أن اهلامة الدروس حيضرون الذين للطالب حث اإلبراهيمي كالم ويف
 ذخرا وإبقاءها، أوسع نطاق على منها االستفادة وبالتايل، الضياع من حفظها يف سببا يكون

  .القادمة لألجيال
 مالك من أفقه الليث" :اهللا رمحه الشافعي اإلمام لاق تالميذه؛ بسبب عاملٍ علم ضاع وكم

  .220"به يقوموا مل أصحابه أن إال
 اماإلم تالميذ فعل كما علمه يدونوا مل املصري سعد بن الليث اإلمام تالميذ أن إىل يشري

  .اجلميع اهللا رحم، مالك
  

  :اليوتيوب عرب الدعوة حول نصائح -سابعا
  البد أنه كما الشرعية واحملاذير املخالفات من خلوه من للتأكد نشره يتم ما مراقبة جيب 

 ويف، الباطل بأصحاب للناس تعريف ذلك يف ألن -  عليه للرد ولو - الباطل نشر عن االبتعاد من
 .أمره وعرف شاع ما إال لباطلهم نشر ذلك

 فإن، للتعليم  وليس والنصح للدعوة املوجهة خاصة، قصرية املقاطع تكون أن ينصح 
 .نفرت ملت وإذا، متل النفوس

                                 
، م1997 األوىل الطبعة، اإلسالمي الغرب دار طبعة، اإلبراهيمي طالب أمحد. د جنله مجع، اآلثار، اإلبراهيمي البشري حممد 219

)1  /343- 344.( 
 ).156/  8(، سابق مرجع، النبالء أعالم سري، الذهيب أمحد بن حممد 220
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  ومتنوعة مجيلة طبيعية أماكن يف التصوير يكون أن ويفضل، التصوير مكان ينوع أن. 
 النفع يعم حىت األجنبية باللغات االهتمام وكذلك ممكن عدد أكرب.  
  

  األخرى؟ اإلنترنت خدمات عن اليوتيوب يغين هل - ثامنا
 كاملراسلة ،اخلدمات باقي يغطي وال ،فقط املرئية املقاطع خيص مبا يهتم موقع هو اليوتيوب

 يغطي موقع وجود من مينع لإلنترنت احلايل فالتوسع، وغريها الربامج وتنزيل الكتب ونشر واحملادثة
  .خدماا كافة

 خيفى وال، فقط املرئية املقاطع يف متخصص اليوتيوب ألن ،لدعوةل سبةبالن األمر وكذلك
 دعوةكال اإلنترنت؛ يف أخرى وخدمات مواقع توفرها واليت، اهللا إىل للدعوة األخرى الوسائل تعدد
 أن ميكن ال كلها وهذه ،وغريها، املواقع إنشاء ،الرسائل وإرسال، الكتب نشرو ،ارواحل طريق عن

 إىل الدعوة يف استعماله جيب مما جزء إال هو ما اليوتيوب فإن ولذلك، ليوتيوبا طريق عن تتوفر
  .اهللا
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  :الدعوية والتواقيع البطاقات: التاسع املبحث
 على مشاركاته خمتلف ختام يف له كتوقيع الداعية يستخدمها أن الدعوية بالتواقيع واملقصود

  .اإلنترنت

 .اإلنترنت على للدعوة جديد أسلوب اإللكترونية الدعوية البطاقات وأسلوب

 والشكل الطيبة العبارة تأسرهم الذين الناس من عريض قطاع يف وتؤثر، سهلة وسيلة وهو
 رسالة إيصال إىل دف قصرية مجلة يف دعوي مبحتوى ذلك الداعية فيضمن للبطاقة؛ اجلميل
 تنري إضاءة البطاقة هذه وقد، ضال هلداية سببا تكون رمبا الواحدة والكلمة، مجيعا الناس إىل عظيمة
  .قل مهما أسلوب أي الداعية حيتقر أن ينبغي فال، حائر درب

  :البطاقات هذه من مناذج

  :221ويب إسالم موقع من بطاقة

  
  :كامال االستخارة صالة حديث وفيه، وقعامل نفس من بطاقة وهذه

                                 
 .البحثمن  444 ص انظر، ينالثا الباب يف ويب إسالم موقع من أخرى مناذج ستأيت 221
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  :البطاقة موقع من وهذه
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  :متقن موقع من بطاقة هذهو

  
  :الدعوة منابر قعمو من وهذه

  
  :الدعوية رسائله يف استخدامها للداعية ميكن  منوعة بطاقات وهذه
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 أي، متغريا يكون وبعضها، يومض وبعضها ،يتحرك ال أي ثابتا يكون البطاقات هذه وبعض

 ثانية صورة هلا فإن، الناس من كثري فيهما مغبون نعمتان بطاقة مثل، أكثر أو صورتني من مكونا
  .والفراغ الصحة: احلديث تتمة فيها

 من وتقدم، املواقع بعض على توفرةم صفحات هناك وغريها؛ البطاقات هذه على وللحصول
 :يلي ما الصفحات هذه ومن، الدعوية البطاقات خدمة خالهلا

  :التايل هو ورابطها، الدعوة منابر موقع من الدعوية البطاقات صفحة - أ

 http://www.dawah.ws/cards/ 

  :هو اورابطه، متقن موقع من الدعوية البطاقات صفحة -ب

http://cards.motken.com/ 

 :    هو ورابطها، ادوا موقع من بطاقات صفحة -ج

http://www.tahado.com/cgi-bin/postcards/postcard.cgi? 
Islamics 

  :هو والرابط، النور من لرسائل اتالبطاق صفحة - د

http://www.alshamsi.net/islam/card/ 
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  :اإلعالنات: العاشر املبحث
 من الكثري وهناك اإلنترنت، يف وانتشارا رواجا التجارة أنواع أكثر من اآلن هي اإلعالنات

 ولسائر قعللموا بالترويج تقومو ،خمتلفة بطرق االنترنت عرب اإلعالن يف املتخصصة الشركات
  .هلا الترويج يف أصحاا يرغب اليت، املنتجات

 من -  يريد من - متكّن وغريها والفيسبوك واهلومتيل الياهو مثل الشهرية املواقع وأغلب
 على اآلن مشاهد هو وكما، زهيدة تكون ما غالبا، معينة رسوم مقابل موقعه عن اإلعالن
 بوضع أو، سلعها عن تعلن شركات إعالنات هي عليها املوجودة اإلعالنات أغلب فإن، صفحاا

  .ذلك حنو أو سيئة مواقع عن إعالنات أو، منتجاا نساء صور
 يدفع من لكل لإلعالن مستعدة وهي، املادي والربح املال يف إال تفكر ال الشركات وهذه

 وعن هانفس عن اإلعالن أجل من، ذلك من االستفادة اإلسالمية املواقع بإمكان فإن وهلذا ،هلا
 تدعو عبارات أو اإلسالمية املواقع بعناوين إعالنات بوضع وذلك ا؛ تقوم اليت الدعوية األنشطة

  .اإلسالم إىل
 الذين احملسنني بعض وبني، احلاسوبية التصاميم يف املختصني بني اجلهود تتكاتف أن وميكن

 من غريمها أو الفرنسية أو اإلجنليزية للغة ايدين وبني، املعلنة الشركات رسوم بدفع يقومون
، مؤثر بشكل اإلسالم إىل تدعو بإعالنات للخروج، الشرعية العلوم طلبة وبني، العاملية اللغات
  .اللغات وبكل

  
  :اإلعالنات من مناذج
  :اجلنة موقع عن اإلعالن هذا مثل، املنشورة الصورة على املوقع عنوانَ تكتب إعالنات هناك

  
  .املوقع ينفتح الصورة على ضغط وإذا، نفسها رةالصو على مكتوب والرابط

 ومن، له تشهر الذي املوقع ينفتح بالفأرة الصورة على ضغط إذا أخرى إعالنات وهناك
  :ويب إسالم موقع من اإلعالنان هذان ذلك أمثلة
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  :أخرى مواقع من اإلعالنات هذه ومن

  
  :رابطها هو وهذا

 http://saaid.net/Anshatah/dawah/index.htm 

 

   
  http://saaid.net/afkar/index.htm: رابطها هو وهذا

 
 وموقع اإلسالم، مشس موقع منها اإلسالمية، املواقع بعض حملتويات جاهزة إعالنات وهذه

  :اإلسالم طريق إذاعة
 بيانات قاعدة من، الدعوية لموضوعاتل إعالنات بسحب تقوم برجمية شفرة عن عبارة وهي

 ربجميةال شفرةال قوموت ،مثال اإلسالم مشس يف املعروضة الدعوية املوضوعات لىع للداللة، ضخمة
  .فيها ةامللصق الرسالة أو لصفحةل فتح كل عند جديد إعالن بسحب

 متصفح كل ويستطيع، اإلنترنت على موقع صاحب كل الفكرة هذه من يستفيد أن وميكن
 يف أو، املنتديات يف الشفرة هذه كتابةب ملواقعهم اإلشهار يف املفيدة املواقع أصحاب يساعد أن
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 دون، االجتماعي التواصل مواقع صفحات يف أو اإللكتروين لربيدا رسائل يف أو، ربيديةال ائموقال
  .تذكر تكلفة أو جهد

 أو، موقعه كانت سواء، يستخدمها اليت الصفحة يف وإلصاقها، الشفرة هذه بنسخ وذلك
 تفعيل من ذلك كل يف بد ال لكن، سريسلها اليت اإللكترونية رسالته أو، فيه يكتب الذي املنتدى

  . HTML الـ ميزة
  

  :اإلسالم مشس ملوقع إعالنات شفرة وهذه
<script language="JavaScript" src="http://w w w .islamsun.com/phpAds/remotehtmlview .php"></script>

 
  

  .فيه نشره املراد املكان يف يوضع مث ينسخ
  .222الشفرة هذه طريق عن جتاري إعالن أي وضع بعدم اإلسالم مشس موقع ويتعهد

 لتناسب خمتلفة مبساحات وهي، اإلسالم طريق إذاعة ملوقع إعالنية ألشرطة شفرات وهذه
 :223موقع كل

 :الكبري النوع من إعالين شريط -

<embed w idth="468" height="62" src="http://w w w .islamw ay.com/islamw ay

 

                                 
  :ورابطه، اإلسالم مشس موقع  222

http://www.islamsun.com/index/html/categories/serv/serv275.shtml 
  .اإلسالم طريق إذاعة موقع 223
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واإلعالن مبا فيه من أشكال وألوان له دور كبري يف جذب انتباه املتصفح ملا للصورة واأللوان 
 .وهو أفضل بكثري من الكتابة اردة،  خاصة إذا كان معدا إعدادا جيدامن تأثري
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  ::رابعرابعالالالفصل الفصل 

المواقع اإلسالمیة وعملیة االتصال المواقع اإلسالمیة وعملیة االتصال 
  ..الدعويالدعوي

  

  ::وفیھوفیھ
روابط مواقع إسالمیة باللغة روابط مواقع إسالمیة باللغة : : المبحث األولالمبحث األول

  ..العربیةالعربیة
المواقع اإلسالمیة الشاملة المواقع اإلسالمیة الشاملة : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ..والمتخصصةوالمتخصصة
  ..اقع إسالمیة بلغات أجنبیةاقع إسالمیة بلغات أجنبیةمومو: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
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إن املتتبع لشبكة اإلنترنت، جيد فيها آالف املواقع اإلسالمية، منها ما هو عام وشامل للكثري 
من االهتمامات، ومنها ما هو متخصص يف علم من العلوم اإلسالمية، كالقرآن الكرمي واحلـديث  

سالمي واألدب واللغة العربيـة وحنـو   الشريف والفقه واملواريث واحلضارة اإلسالمية والتاريخ اإل
  .ذلك

وهي تتنوع أيضا يف مضموا، فمنها ما هو مليء بالفوائد، غزير يف مادته العلمية، مشـوق  
يف مظهره، ويقدم خدمات نوعية وجليلة، ويبذل القائمون عليه جهودا كبرية إلفادة متصـفحيه،  

وبني هذا وذاك درجات متفاوتة من يشعر ا كل مطالع له، ومنها ما هو ضحل يف كل ما سبق، 
  .العلو والنزول

وهذه املواقع منها ما هو باللغة العربية فقط، ومنها ما هو بالعربية إضافة إىل لغات أخـرى،  
  .ومنها ما هو بلغات أجنبية دون اللغة العربية

  :ةمع التوسع أكثر يف املواقع العربي، وسأحاول أن أستعرض بعضا منها يف املباحث التالية
  :روابط مواقع إسالمية باللغة العربية: املبحث األول

وقبل سرد روابطها ننوه إىل أن املواقع السبعة اليت تقدمت يف الترتيب على املواقع اإلسالمية 
وقد تصدرها ، هي املواقع التالية مرتبة، م2013 نوفمرب   24  :حسب تصنيف موقع أليكسا بتاريخ

   :موقع إسالم ويب
  islamweb.net ويب إسالم موقع  -1
 ar.islamway.net طريق اإلسالم  موقع -2
 amrkhaled.net موقع عمرو خالد  -3
 way2allah.com موقع الطريق إىل اهللا  -4
 al-eman.comموقع اإلميان  -5
 islamtoday.netموقع اإلسالم اليوم الذي يشرف عليه سلمان العودة   -6
 almoslim.netموقع املسلم الذي يشرف عليه ناصر العمر   -7
 

وليس املراد هنا ، على اإلنترنت مع تصنيفها عناوين املواقع اإلسالميةلبعض  سردوهذا 
وإمنا ، وسوف يضخم البحث بال فائدة كبرية، ألن هذا متعسر، حصر املواقع اإلسالمية كلها
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وستأيت روابط ، القارئ فكرة عامة عن املواقع اإلسالمية املقصود ذكر مناذج عليها فقط ليأخذ
املتخصصة من  عند الكالم عن مبحث املواقع الشاملة واملواقع، كثرية أثناء البحث غري مذكورة هنا

، خدمة الدعوة يفاإلنترنت  شبكة: الفصل املاضيمباحث وقد سبق بعضها يف ، هذا الفصل
  :وغريها من املواضع

  
  :عةمواقع منو: أوال

                     /http://www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية .1
 إسالم أون الين  .2

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml 
       /http://www.islamtoday.net         )   العودة( اإلسالم اليوم  .3
  /http://ar.islamway.netموقع طريق اإلسالم                             .4
       /http://www.alminbar.netموقع املنرب للخطب                   .5
    /http://www.sultan.org   موقع سلطان                               .6
 http://www.manar eldjazair.com               موقع منار اجلزائر .7
  http://www.rayatalislah.com      موقع راية اإلصالح اجلزائري     .8
 /http://www.kotop.comموقع املكتبة اإلسالمية                         .9

 /http://islamic.naseej.comموقع نسيج اإلسالمي                     .10
   /http://www.mishkat.orgاإلسالم              موقع إذاعة صوت .11
 http://www.saaid.net/                                   صيد الفوائد .12
           اإلسالم سؤال وجواب الشيخ املنجد .13

http://65.193.50.117/index.php?ln=ara&dgn=3            
  /http://www.assiraj.com         مركز السراج للمناشط اإلسالمية  .14
 /http://www.albaserah.comصرية                                الب .15
 http://www.nk1.net/godalways.htmاهللا          ال تنس ذكر .16
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اختر ما يناسبك وابدأ العمل وال تتقاعس ... أفكار دعوية .17
http://www.saaid.net/afkar/index.htm                         

 أعمال القلوب و السلوك واألخالق .18
                                    http://www.heartsactions.com/ 

 /http://www.raid7.50megs.com    اإلعجاز العلمي يف اإلسالم .19
 اإلعجاز العلمي يف اإلسالم .20

http://www.geocities.com/rr_eem/Ala3gaz-Al3alme.htm  
 مؤلفات العامل الرباين ابن القيم اجلوزية .21

                http://www.turath.com/books/prod12.html 
المية صفحة التوحيد اإلس .22

http://www.attawhid.com/index.htm    
  /http://www.khayma.com/nuzhatalmutaqin  نزهة املتقني .23

      
جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية  .24

http://www.taimiah.org/default.htm  
 ةاجلوزيم ابن القي .25

 http://www.elariss.com/ar/catislam/quayem1.html     
   /http://www.alsunnah.com          موقع أهل السنة واجلماعة  .26
   /http://www.islamsun.com                  موقع مشس اإلسالم .27
          /http://www.al-islam.comاملوقع اإلسالمي لشركة حرف .28
 شبكة أنا املسلم .29

http://www.muslm.net/cgi-bin/muslm.pl?Cat=           
                   /http://www.thomali.comمايلِ اإلسالميالثُدليل  .30
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 :مواقع شخصية: ثانيا
  /http://www.salafi.net           موقع الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق .31
  http://www.abusaid.net     موقع الشيخ أيب سعيد بلعيد اجلزائري .32
  http://www.qaradawi.comخ القرضاوي               موقع الشي .33
   /http://www.binbaz.org.saموقع الشيخ ابن باز                  .34
    /http://www.ibnothaimeen.comموقع الشيخ ابن عثيمني  .35
                        /http://www.albani.org   موقع الشيخ األلباين .36
          األحاديث النبوية لأللباين ختريج .37

http://arabic.islamicweb.com/Encyclopedia/albani.asp  
        /http://www.shankeety.comالشيخ حممد املختار الشنقيطي .38
                 /http://www.rabee.netالشيخ ربيع بن هادي املدخلي .39
                    /http://al-alwan.orgناصر العلوانالشيخ سليمان بن  .40
           /http://www.jaafaridris.comالدكتور جعفر شيخ إدريس .41
                 /http://www.resalah.netالرسالة للشيخ عوض القرين .42
           /http://www.dorar.netالدرر السنية للشيخ علوي السقاف .43
          /http://www.ibn-jebreen.comجربينالشيخ عبد اهللا بن  .44
       /http://www.workforislam.comأعمال اخلري للشيخ املنجد .45
  /http://www.workforislam.comاملختار اإلسالمي للشيخ املنجد .46
                    /http://alkhoder.comالشيخ علي بن خضري اخلضري .47
                     /http://www.dweesh.comالشيخ حممد الدويش .48
    الداعية أمحد ديدات .49

  http://home2.swipnet.se/~w-20479/Audio.htm        
      /http://www.naseh.netالسعادة األسرية للشيخ مازن الفريح     .50
  /http://www.elnaggarzr.com  الدكتور زغلول النجار            .51
 /http://www.deeen.com/telawa4   موقع الشيخ أمحد العجمي .52
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 /http://www.abdelkafy.net            الشيخ عمر عبد الكايف      .53
                   /http://www.almasar.netالشيخ حممد أمحد الراشد .54
             /http://www.h-alali.net      الشيخ حامد عبد اهللا العلي .55
  /http://www.yasaloonak.netةيسألونك للشيخ حسام الدين عفان .56
    /http://www.almanhaj.comشبكة املنهج للشيخ عثمان اخلميس .57
 /http://www.aldesouky.com.kg األستاذ الدكتور فاروق الدسوقي .58

                                   
     الدكتور طارق السويدان .59

http://www.suwaidan.com/flashed/index.html             
           /http://www.dr-tariq.comموقع الدكتور طارق الطواري .60
 الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسني .61

                               http://www.dr-mohalhal.com/      
     http://www.faharis.net/fatwa.htm           علماء وإفتاء .62
  /http://www.alalma.8m.com             منرب الدفاع عن العلماء .63

 
  :224مواقع للحديث الشريف: ثالثا
 http://islamweb.net/hadith ة  الشبكة اإلسالمي - احلديث الشريف .64
 مكتبة نداء اإلميان احلديثية .65

http://al-eman.com/Islamlib/islamlib.asp?Category ID=3 
                         /http://hadith.al-islam.comاحلديث الشريف .66

حسب تصنيف ، إلسالميةعلى املواقع ا 15وقد حصل هذا املوقع األخري على الترتيب ال 
 .225م2013 نوفمرب   24 موقع أليكسا الشهري لتصنيف املواقع العاملية بتاريخ 

  

                                 
  .280ص  واقع املتخصصةستأيت مواقع للقرآن الكرمي عند احلديث عن امل 224
225 http://www.alexa.com/siteinfo/hadith.al-islam.com ،يف التاريخ املذكور أعاله.  
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 :مواقع خطب ودروس املساجد: رابعا
 خطب اجلمعة من احلرمني الشريفني .67

                                   http://www.alfjr.com/khotab/    
       /http://ar.islamway.net/lessons )بالصوت(دروس وخطب  .68
 البث املباشر لكل الدروس واحملاضرات .69

http://www.islamicaudiovideo.com/pages/time.html          
   حماضرات ودروس باملساجد .70

http://www.heartsactions.com/lec.html                        
             /http://www.khutab.orgترمجة خطب اجلمعة من املدينة .71
                  /http://www.rsalah.arab1.netموقع رسالة املسجد .72

 
  :مواقع االت اإلسالمية: خامسا

     /http://www.aldaawah.com             جملة الدعوة .73
      /http://www.forqan.com     جملة الفرقان .74
   /http://www.awkaf.net/alwaei   جملة الوعي اإلسالمي .75
  /http://www.almujtamaa-mag.com جملة اتمع .76
  /http://www.islamicmag.com                    الة اإلسالمية .77
          /http://islammessage.com/arجملة األسرة من إذاعة القرآن .78
         جملة الدرر اإلسالمية .79

http://www.uae4ever.com/dorar/index.php                 
  http://www.islammemo.com/kashaf.htm  تكشاف اال .80

      
    http://www.alsunnah.org/sunnah_main.htm جملة السنة .81

      
       /http://www.al-fajr.net    جملة الفجر اإلسالمية          .82
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                   /http://152.160.23.131/alasr          جملة العصر .83
                  جملة البصرية .84

http://www.geocities.com/basirahgroup/basirah.html  
         /http://www.almanar.net                جملة املنار اجلديد .85
       /http://www.islam.org.au                  جملة نداء اإلسالم .86
 جملة البيان .87

  In؟http://www.albayan-
mag.com/Detail.aspServiceID=27& Inmagflag=1 

                        /http://www.fm-m.comجملة فلسطني املسلمة .88
  /http://alsahal.com/majala                  جملة الصحوة اإلسالمية .89
  /http://www.shahadat.org/siyahah           ةجملة سياحة األم .90
 /http://www.alshaqaeq.com                          جملة الشقائق .91
 

  :مواقع األناشيد اإلسالمية: سادسا
  www.enshad.netموقع إنشاد   .92
 www.anashed.netشبكة أناشيد   .93
 www.inshad.comالدرر اإلنشادية   .94
 

  :الرد على األديان احملرفة والفرق الضالةمواقع : سابعا
  http://www.wahy.com/pages/adian.htmالفرق واألديان   .95
  /http://www.khayma.com/hedayaهداية احليارى              .96
الردود اجللية هلداية أهل النصرانية  .97

http://www.geocities.com/errorcross/hdaiharbic.htm 
              للرد على النصارى النصرانية من منظور إسالمي؛ وهو .98

http://arabic.islamicweb.com/christianity/                    
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 ق ستشرامركز املدينة املنورة لدراسات وحبوث اال .99
http://medinacenter.org/                                               

        http://4christian.8m.com/index.htm   للنصارى فقط .100
 إسالم ويبمن موقع  الرموز النصرانية ومدلوالا .101

http://www.islamweb.net/aqeda/nasrania/nasrani_sym/a.ht
m        

 رييةحقيقة النص .102
http://mypage.ayna.com/nusairee/index.htm  

        /http://www.khayma.com/shiaعجائب وغرائب الشيعة .103
  /ttp://islamicweb.com/arabic/shia موسوعة الرافضة والشيعة .104
 /http://www.khayma.com/rafidha    الرافضة واإلسالم  .105
         /http://www.antishia.com       مكافحة الشيعة .106
 /http://www.antishea3h.8m.com   دليل حقائق الشيعة .107
     http://www.shi3a.8m.com/main.htmمن عقائد الشيعة .108
    /http://www.antihabashis.comكشف حقيقة فرقة األحباش .109
  http://www.islam-guide.comاإلسالم لغري املسلمنيدليل قع مو .110
                           /http://www.albrhan.comانموقع الربه .111
   http://www.khayma.com/fnoor          صفحة فيصل نور   .112
        /http://www.khayma.com/najranشبكة جنران الدعوية .113
  ظالل اإلسالم .114

http://mypage.ayna.com/nusairee/index.htm               
    

  : وقضايا املسلمني األخرىمواقع تم بقضية فلسطني: ثامنا
         /http://alsyf.com/aqsa         فلسطني .115
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        أرض التاريخ والديانات - فلسطني  .116
http://www.palestinehistory.com/arabic/index.html    

            /http://www.ourpal.cjb.netعاناافلسطني وتارخيها وم .117
      املقاطعة اإلسالمية .118

http://www.geocities.com/muslimboycott/                  
  /http://www.nhda.net           حزب النهضة اإلسالمي بفلسطني .119
   http://www.pal-soft.com/palestineاحملتلة رسالة من األرض .120
     /http://www.khayma.com/alquds    ءسماالقدس وعد ال .121
        /http://jalal11.8m.com       الصراع العريب اإلسرائيلي .122
     /http://www.sabiroon.org        جهاد الشعب الفلسطيين .123
       /http://www.aqssa.8k.com       ثورة األقصى .124
    /http://www.khayma.com/alyubroodiاألقصى يف قلوبنا .125
 http://www.aqsafest.com     مهرجان األقصى يف قلوبنا       .126
      /http://www.shuban.orgمجعية الشبان املسلمني يف فلسطني .127
 للدفاع عن قضايا الالجئني 194اموعة  .128

http://www.group194.org/    
      سألبوم القد .129

http://www.alahsadir.com/Aqsa/html/aqsaalpm.htm   
       /http://www.aqsaonline.org     واحة األقصى السلفية .130
      /http://www.qudscall.com      نداء القدس .131
  http://www.et.4t.com/arabic.html صوت إيغورستان احلزين .132
 /http://www.muslimuzbekistan.com   أوزبكستان املسلمة .133
        صوت الشرق اإلسالمي .134

http://www.islameast.com/main.asp?id=1  
 الغزوات اإلسالمية .135
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http://www.geocities.com/Athens/Forum/2206/gazawat.ht
ml      

       سلسلة احلروب الصليبية .136
http://thetruth.hypermart.net/crusades.htm  

 
  :ودور نشر مواقع مكتبات وتسجيالت: تاسعا
  /http://www.honain.com             تسجيالت حنني اإلسالمية .137
        /http://www.jawzi.com             تسجيالت ابن اجلوزي .138
        /http://www.guraba.com           مكتبة الغرباء .139
      /http://kotob.hypermart.netركن الكتب اإلسالمية .140
      /http://www.ouhod.com       تسجيالت أحد اإلسالمية .141
       /http://www.ibnrajab.com        نتاجدار ابن رجب لإل .142
   /http://www.al-taqwa.comتسجيالت التقوى اإلسالمية .143
      /http://www.dartaiba.com       اإلسالمي مشروع الشريط .144
  /http://www.altaawoni.orgاإلرشادالتعاوين للدعوة و املكتب .145
        /http://www.sana.com.sa عسنا لإلنتاج والنشر والتوزي .146
             اإلسالميمشروع الشريط  .147

http://www.uae4ever.net/cgibin/dclinks/dclinks.cgi    
       /http://www.dar-alwatan.comعدار الوطن للنشر والتوزي .148
    /http://www.alnorin.comنورين اإلسالميةمكتبة وتسجيالت ال .149
    /http://www.dar-atlas.comعدار أطلس اخلضراء للنشر والتوزي .150
   /http://www.truthsound.com/storeتسجيالت صوت احلق .151
                    /http://www.elafco.comعايالفكو للنشر والتوزي .152
       http://afthath.com/vB/index.phpأفذاذ لإلنتاج اإلعالمي .153
       /http://alestqmh.com          مؤسسة االستقامة اإلسالمية .154
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      /http://www.alnahrain.com   تسجيالت النهرين اإلسالمي .155
               /http://www.alnahrain.comءمؤسسة صوت الوفا .156
     /http://www.dar-alqassem.comدار القاسم للنشر والتوزيع .157
      /http://www.alaqeeda.com               ةسجيالت العقيدت .158
 غالبال متجر دار .159

http://www.daralbalagh.com/ arabic/a-index.htm     
   /http://www.alyaqin.com      مؤسسة اليقني لإلنتاج والتوزيع .160
   /http://www.uae4ever.com/audioيمكتبة الشريط اإلسالم .161
    http://www.tarafen.com/page1 عشر والتوزيدار الطرفني للن .162
      

 :مواقع مجعيات دعوية وخريية: عاشرا
 http://www.jamiat.org.za/مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  .163
      /http://www.ir.org.ae  هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية .164
      /http://www.ori.nasha.com              إغاثة اليتيم العاملية .165
         /http://www.alehsan.orgةمجعية اإلحسان اخلريي .166
        /http://gahra.com         إحياء التراث اإلسالمي اجلهراء .167
   /http://www.adilla.net            املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة .168
        /http://www.qcharity.org            ةمجعية قطر اخلريي .169
   /http://www.kuwaitdirectory.net   الدليل اخلريي للكويت .170
  /http://www.daralsunna.com مجعية دار الكتاب والسنة بفلسطني .171

      
    /http://www.zakat.org.lb                       ةصندوق الزكا .172
    /http://www.msajed.orgإدارة املساجد واملشاريع اخلريية .173
 عمار املقدسات اإلسالميةاألقصى إل .174

                 http://www.islamic-aqsa.com/                     
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   /http://www.lajna.org              جلنة توزيع املطبوعات الدينية .175
  /http://khayma.com/alulaاجلاليات بالعال الدعوة واإلرشاد وتوعية .176
       /http://www.alber.org.sa   مجعية الرب باملنطقة الشرقية .177
      /http://www.alzawaj.org  ةمساعدة الشباب على الزواج جبد .178
  /http://www.quran-sunah.comمجعية القرآن والسنة بفلسطني .179
       http://www.grf.org/intro.swf ةمؤسسة النجدة العاملي .180
      /http://www.islamsoc.org      فلسطنياجلمعية اإلسالمية ب .181
     /http://al-hikma.orgمجعية احلكمة اليمانية اخلريية .182
     /http://www.hoffaz.comمجعية احملافظة على القرآن باألردن .183
     /http://www.wamy.org الندوة العاملية للشباب اإلسالمي .184
    الكتلة اإلسالمية بغزة .185

http://www.khayma.com/islamicblock/    
 مجعية طيبة اخلريية النسائية باملدينة .186

http://www.taibawomen.org.sa/                                 
      /http://www.mmakkah.net املستودع اخلريي مبكة املكرمة .187
    http://www.alturath.org   إحياء التراث اإلسالمي بالكويت .188
  /http://www.icshebron.orgاجلمعية اخلريية اإلسالمية باخلليل  .189
  /http://www.eslah.org              اإلصالح االجتماعي بالكويت .190
     /http://www.islam-society.orgاجلمعية اإلسالمية بفلسطني .191
  /http://www.islamic-ef.org       الدعوة واإلرشاد جبدة .192
     /http://www.alkhairia.org.ae       اجلمعية اخلريية بالفجرية .193
     /http://www.assiraj.bizland.com          السراج املنري .194
    /http://www.elehssan.com  مجعية اإلحسان اخلريية ببيت حلم .195
  http://www.shjcharity.org/flash.htmlة مجعية الشارقة اخلريي .196
      /http://www.el-ansar.org       ةألنصار اخلرييمجعية ا .197
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       http://www.igatha.comاجلمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام بفلسطني  .198
 مجاعة التوعية اإلسالمية باملدينة .199

http://www.khayma.com/taweyah/  
      /http://www.mojma.org     ةامع اخلريي بربيد .200
       /http://www.itihad.orgمجعية االحتاد اإلسالمي .201
     /http://iefm.org     املكتب التعاوين لتوعية اجلاليات جبدة .202
        http://www.aljabrti.com/index.phpخميم النور .203
      /http://www.erhap.com                  منوعات إسالمية .204

إذ أا تبلغ ، واقع هي عدد قليل جدا من املواقع اإلسالمية على شبكة اإلنترنتوهذه امل
وهذا يدل على أن املواقع  وهي كما الحظنا متخصصة يف شىت التخصصات، اآلالف

وستأيت ختصصات ومواقع أخرى خالل ، اإلسالمية تكاد تغطي كل اهتمامات املتصفحني
 .واقع اإلسالمية الكربىاملبحث القادم وفيه تفصيل الكالم عن امل
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  :واملتخصصة املواقع اإلسالمية الشاملة :الثايناملبحث 
و مواقع إسالمية ، مواقع إسالمية شاملة: ميكن تقسيم املواقع اإلسالمية إىل نوعني اثنني

 :وسأتناوهلا يف املطلبني التالني، متخصصة
  : مواقع إسالمية شاملة: املطلب األول

بل حتاول أن تكون شاملة ، ع اليت ال تتخصص يف جمال إسالمي واحدواملقصود ا املواق
بأن تقدم للمتصفح كل ما حيتاج إليه ، فتشمل مبوضوعاا وخدماا جماالت عديدة، مشول اإلسالم
  .وحىت بعض ما حيتاج إليه يف أمور دنياه كما سيتضح ذلك عند الكالم عن حمتوياا، يف أمور دينه

إضافة إىل الشبكة اإلسالمية إسالم ويب اليت ، املة مبوقعني مشهورينوسأمثل للمواقع الش
وهذه ، واإلسالم اليوم ،إسالم أون الين: واملوقعان مها، ناوهلا بشكل مفصل يف الباب الثاينسأت

إن مل تكن أشهرها على ، املواقع الثالثة هي من أشهر املواقع اإلسالمية الشاملة على اإلنترنت
  :اإلطالق
  :Islamwebم ويب؛ إسال -أ

 
إن شاء  م حوله بشكل مفصل يف الباب الثاينفسيأيت الكال، أما األول وهو موقع إسالم ويب

  .اهللا
  :فنتناول الكالم عليهما بشيء من اإلجياز فيما يلي، وأما الثاين والثالث

  
  :Islam onlineإسالم أون الين  -ب

  .كةالشب اخلط، أو اإلسالم على اإلسالم على: وترمجته
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مقره يف قطر،  موجه للمسلمني ولغري  ،وموقع إسالم أون الين هو موقع إسالمي شامل

وهو من أبرز املواقع اإلسالمية وأكثرها مشوال، وهو موقع يتابع األحداث اإلسالمية ، املسلمني
، وخيدم ويقدم األخبار والتقارير واملقاالت والدراسات اإلسالمية واألحباث والعاملية متابعة جيدة،

اإلسالمي وعناصره، كالطفل والشاب واملرأة املسلمة، ويسعى حلل مشكالم،  كل فئات اتمع
  .226لكل البشر اعاملي اوبكونه دين، استفسارام، ويقدم اإلسالم بشموله والرد على

أعضاؤها من خمتلف أحناء العامل اإلسالمي برئاسة الدكتور ، وكانت تشرف عليه هيئة علمية
وتتمثل مهمتها يف ضمان عدم خمالفة ما ينشر يف هذا املوقع ألحكام الشريعة ، القرضاوييوسف 

اإلسالمية، ويشرف على املوقع أيضا من نواحيه األخرى خنبة من اخلرباء واملختصني يف السياسة 
  .واالقتصاد واإلعالم واالجتماع والتكنولوجيا والفنون وغريها من ااالت

  
  :موقعالسياسات العامة لل

  :وقد نص املوقع على سياساته العامة كما يلي
توجيه اخلطاب لإلنسانية مجعاء مع جتنب االرتباط أو التعبري عن بلد أو : عاملية الطرح -

  .مذهب أو حزب أو فئة أو هيئة أو مؤسسة
العمل على تقدمي صورة شاملة ومتكاملة ومترابطة لإلسالم على خمتلف : مشولية املضمون -

  .ع املعلوماتية واخلدماتيةصفحات املوق

                                 
  .اإلنترنت يف نشر الدعوة اإلسالمية دور شبكة: بعنوان، من مقال أليب عمر من منتدى احلسبة 226
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تبين املنهج الوسطي لإلسالم، مع البعد عن اإلفراط والتفريط واإلعراض : وسطية املنهج -
 .عن اآلراء الشاذة والغريبة

حتري الدقة والعلمية يف املعاجلة والتزام احلياد واالبتعاد عن املواقف : موضوعية املعاجلة -
 .املسبقة
بالقدح أو املدح لألشخاص واهليئات والدول، واالبتعاد  جتنب التعرض: أخالقية التناول -

 .عن أساليب اإلثارة والدعاية أو االستفزاز والتحريض
 .احلرص على عرض املواد مبهنية عالية توفر املتعة للمستخدم: التشويق يف العرض -
 

  :أقسام املوقع
  

  
  
  

مما ف، وحىت ندرك مشولية املوقع نلقي نظرة على بعض حمتويات أقسامه
   :تتكون منه ما يلي

  
  
إميان ، فقه وأصول، احلديث الشريف، القرآن الكرمي: إسالميات -
  . أقليات مسلمة، قضايا فقهية، دعوة ودعاة، وتزكية

 
 .جمتمع، حركات إسالمية، ثقافية، تنموية، سياسية: أخبار وحتليالت -
استشارات ، استشارات إميانية ودعوية وصحية: استشاراتو فتاوى -

 .بنك الفتاوى، ةالزكا
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 .شباب، مهارات احلياة، ميديا، علوم وتقنية، ثقافة وفنون: قضايا شباب -
مواقع  - مواقع إسالمية  - مدونات  –مال واستثمار  - منوعات  -

أخبار  -أدب وفن  -ألعاب  –إنترنت  -مواقع شخصية  -باإلجنليزية 
ياضة ر -حاسب آيل  - تعليم  -تسوق وشراء  -أسرة وجمتمع  - وإعالم 

 .شركات وهيئات - صحة  -سيارات ومركبات  -
، علمية أكادميية، تنمويات، سياسة، فكر وثقافة: دراسات -

 .اجتماعية
 .الصور، املرئيات، الصوتيات: الوسائط املتعددة -
أحباث، تطبيقات، فتاوى، البيع بالربا، أحكام : فقه املعامالت -

 ...الوديعة امللكية والعقود والرهن، القرض، الشركة، احلوالة،
العصر النبوي، اخلالفة اإلسالمية، الدول : التاريخ اإلسالمي -

  ...املستقلة، الثورات، الغارات، اجلوائح
مصطلحات العقيدة، مشاهري اإلعالم، : القاموس اإلسالمي -

 ...االقتصاد، التاريخ، الفن ، أمساء القرآن، أمساء اجلنة وأمساء النار
 
، الزروع والثمار، األنعام، فتاوى الذهب، الركاز: زكاة األفراد -
 ...وأسئلة

 
  :تردي حالة املوقع

ولكن بسبب األزمة اليت ، كان املوقع من أعلى املواقع العربية زيارة
على إثر املشاكل ، م وما بعده2010عصفت باملوقع يف شهر مارس 

ملشرفة عليه، وقيام العاملني املتفاقمة بني جملس إدارة املوقع ومجعية البالغ الثقافية القطرية الراعية وا
بإضراب احتجاج بسبب قرار إدارة املوقع نقل العمل من القاهرة  مبوقع إسالم أون الين يف القاهرة

 .إىل قطر
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، وكان من تداعيات هذه األزمة أا أدت إىل استقالة ثالثة من املسؤولني الكبار عن  املوقع
، توى العريب، ورئيس حترير احملتوى اإلجنليزيرئيس جملس إدارة املوقع، ورئيس حترير احمل: وهم

م، حل جملس إدارة مجعية 2010مارس  23ومن مث قرر وزير الشؤون االجتماعية القطري يف 
  .البالغ اليت تدير موقع إسالم أون الين، وتعيني جملس إدارة مؤقت

أدى بطبيعة مما ، كما وكيفا، وأدت هذه األزمة الكبرية إىل نزول سريع يف خدمات املوقع
 300احلال إىل اخنفاض كبري يف عدد زوار املوقع؛ قدره القائمون يف بداية األزمة بأنه اخنفض من 

  .أي أن العدد  اخنفض إىل العشر، ألف فقط 30ألف زائر يوميا إىل 
املرتبة الثانية على املواقع  على م2001األول من مارس بأنه قد حتصل يف  سيأيت الحقاو

  .227 عامليا 12.305: لى املرتبة رقموع، اإلسالمية
: م 2013فقد صار ترتيبه يف شهر جوان سنة ، بأن ترتيبه قد تأخر بعد ذلك كذلكسيأيت و

  .228 عامليا 87.667: فصار، وزاد تأخره يف شهر نوفمرب من نفس السنة، عامليا 86.252
لى أي موقع ال بد وهي أن الفريق املشرف ع، وال بد من أخذ العربة من هذه احلادثة األليمة

وإال فسيأيت اليوم الذي تتشتت فيه ، أن يسوده االنسجام والتناغم يف األفكار واألهداف املشتركة
    .جهودهم ويتفرق فيه مجعهم

                                 
 . من البحث 300ص انظر  227
  . من البحث 481ص انظر  228
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  : Islam todayاإلسالم اليوم : موقع - ج
  

  
       /http://www.islamtoday.net: ورابطه هو

  :التعريف مبوقع اإلسالم اليوم -1
، م2000جوان  25املوافق ل، هـ1421ربيع األول  22وقع اإلسالم اليوم يف انطلق م

الدروس : وكانت بداية تأسيسه موقعاٌ شخصياٌ للدكتور سلمان بن فهد العودة؛ بثالثة نوافذ هي
  .والفتاوى واالستشارات، واملقاالت، العلمية

مقالة طويلـة، ميكـن أن   وعند افتتاح املوقع عرف به املشرف العام عليه سلمان العودة يف 
  :نلخص بعض ما ورد فيها خبصوص التعريف باملوقع يف النقاط التالية

موقع اإلسالم اليوم موقع دعوي مؤسسي يهدف إىل خدمة الدين والدفاع عنه والدعوة _ 
 .إليه، وليس موقعا شخصيا يركز على اجلوانب الشخصية والذاتية

  .أو املؤسسات عن جتريح األشخاص أو اهليئات االبتعاد_ 
 املوضوعية واالعتدال يف الطرح، ألن االعتدال منهج إسالمي أصيل،حماولة تطبيق _ 

  .والتفريط وجهان لعملة واحدة، ومها طارئان على املنهج الشرعي اإلفراطو
وأن الرأي اآلخر ، الناضج الراقي يف موضوعه ولغته من أساليب املوقع ترسيخ قيم احلوار_ 

  .معترب ال يصادر
جتمع  تبليغ رسالة اإلسالم إىل غري املسلمني بلغات شىت ومبواد متميزة وأساليب مالئمة،_ 

  .بني نصاعة اإلسالم، واستحضار منط العقلية والبيئة املخاطبة
مثـل االستشـارات النفسـية    : تنويع نوافذ املوقع الستهداف فئات اتمع املختلفـة _ 

  .الثقافة واخلرب اإلسالمي الصادقواالجتماعية والفتاوى واألسرة واألدب و
  
  :تطور املوقع سنة بعد أخرى -2
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بإضافة ، مت التوسع يف أعمال املوقع، وبعد انطالقته بستة أشهر تقريبا
واالستعانة ببعض الكتاب مل يتجاوز عددهم ، وثالثة باحثني، ستة مفتني

:  وهي، ومت إعادة التقسيم الداخلي ليصبح مخس نوافذ، آنذاك عشر كتاب
  .والدروس واحملاضرات، والدراسات، واالستشارات، والفتاوى، املقاالت

أقيم حفل خطايب ومؤمتر صحفي يف ، ويف ذكرى انطالقته األوىل
أعلن فيه الشيخ سلمان العودة حتويل موقع اإلسالم اليوم إىل ، مدينة الرياض
 ،وإضافة قسم إخباري متخصص بأخبار العامل اإلسالمي، بوابة متكاملة

مع مضاعفة عدد ، "البشري لألخبار"حتت اسم ، وعام يف تغطيته لألحداث
املفتني والباحثني والكتاب، وإضافة ثالثة صحفيني كمحررين لألخبار، 

  :وفيها حمتوياته يف ذلك الوقت، م2001وهذه صورة من املوقع سنة 
ورغم ضعف اإلقبال على اإلنترنت عموما إال أن عدد زوار املوقع 

  .رة آالف زائرجتاوز عش
  

وهذه صورة له يف ذلك ، م متت إضافة حماور أخرى إىل املوقع2002ويف أواخر سنة 
   :وفيها حمتوياته، الوقت

  
، حماور إعالمية: ؛ ومنهاويظهر من خالل هذه احملتويات اإلضافات اجلديدة اليت متت عليه

  .وغريها، وصوتيات، حةوطب وص، وحبوث ودراسات، وامللتقى اإلداري، واملسلمون حول العامل
  

متت مضاعفة أعداد القائمني عليه إىل مئات الكُتاب ، م2005ويف شهر مارس من عام 
والصحفيني واحملررين، وجمموعة كبرية من املفتني معظمهم قضاة وأعضاء هيئة التدريس يف 

  .اجلامعات، وقد جتاوزت ـ آنذاك ـ األسئلة الواردة إىل املوقع اخلمسني ألف سؤال
وحتول املوقع إىل ، م أُعلن عن انطالق جيل جديد من اإلسالم اليوم2006ومع بداية سنة 

بوابة حتوي العديد من املواقع واللغات، ومت حتويل البوابة الرئيسة إىل مدخل حيتوي على بعض 
وحولت نافذة الدروس واحملاضرات إىل ، اخلدمات والنوافذ، وأُطلق موقع الفتاوى والدراسات
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وصارت اإلذاعة تبث الفعاليات بثا مباشرا وهي إضافة هامة للموقع، ، عة توفر أرشيفاً كامالًإذا
ومت حتويل نافذة البشري اإلخبارية إىل موقع ، والنشرة الدورية، وانطلق املنتدى اإللكتروين التفاعلي

لى العديد من خرباً يوميا ـ ع 60إلكتروين حيتوي باإلضافة لألخبار ـ اليت مت زيادا إىل 
التحليالت والتقارير والقراءات السياسية، كما مت حتويل مجيع كتابات الشيخ سلمان العودة إىل 

جتمع الفتاوى واالستشارات واملقاالت والدراسات والصوتيات اخلاصة به، ، نافذة مستقلة
  .وأضيفت مواقع متكاملة باللغتني الفرنسية واإلجنليزية

مما استدعى وجود ، فة العديد من املفتني واملستشارين والكتابم مت إضا2007ويف منتصف 
حبسب الكاتب وموضوع ، وفهرسة متكاملة للفتاوى واالستشارات، تصانيف خاصة باملقاالت

  .كما مت إضافة موقع متكامل للغة الصينية، مما يسهل الوصول إليها يف املستقبل، املادة
وعن ، حتويل املؤسسة إىل جمموعة مؤسسات م أُعلن عن2008ويف الربع األخري من عام 

انطالق جيل جديد من األنشطة اإلعالمية، فتم التركيز على اإلعالم اجلديد؛ بإنشاء مؤسسة 
اليت تعىن خبدمات رسائل اجلوال النصية والوسائط ، وهي مؤسسة استثمار التقنية، جديدة مستقلة

كما ، اليت أسند إليها إصدار الكتب والصوتيات، املتعددة، ومؤسسة اإلسالم اليوم للنشر والتوزيع
وصدر منها إىل اآلن ، م2004واليت بدأت يف الصدور عام ، أضيف إىل مهامها جملة اإلسالم اليوم

  .وهي جملة ثقافية وفكرية واجتماعية متنوعة شاملة، عشرات األعداد
قناة دليل : ومها ،ومتت دراسة إنشاء قنوات فضائية أعلن عن ميالد اثنني منها فيما بعد

واليت هلا تواجد قوي بني القنوات اإلسالمية، وقناة نور الفضائية باللغة ، الفضائية باللغة العربية
م رئيس جملس الشورى آنذاك الشيخ الدكتور صاحل بن 2010واليت دشنها مطلع سنة ، الفارسية

  .إمام وخطيب احلرم املكي الشريف، عبد اهللا بن محيد
وإضافة العديد ، أُعلن عن حتويل بوابة اإلسالم اليوم إىل جمموعة بوابات، م2009ويف مطلع 

  .وإعادة التقسيم والتصنيف واإلخراج، من املفتني والكتاب والصحفيني
بني ، وأصبح موقع اإلسالم اليوم حيتوي على عدد من النوافذ الصحفية املختلفة التصنيفات

يتم تناوهلا مبختلف القوالب ، صادية وأسرية واجتماعيةمواضيع فكرية وسياسية وإدارية وأدبية واقت
إضافة إىل إصداره عددا من امللفات ، من حوارات وحتقيقات ولقاءات متنوعة، الصحفية

والقضايا االجتماعية واملصاحبة لعدد كبري من املناسبات ، املتخصصة يف عدد من الشؤون الدولية
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  .اإلعالمية
وإدارة شبكة من املراسلني واملراسالت الصحفيني يف ، يغذي ذلك كله كادر صحفي كبري

إضافة إىل ذلك فإن املوقع اإللكتروين حيمل بني جوانبه ، ومناطق الصراع الساخنة، شىت أحناء العامل
واملوسوعة ، والنشرة اإللكترونية، كالكتب اإللكترونية، قدرا كبريا من اخلدمات املتنوعة

، والشريط اإللكتروين، كالنسخة الكفية، ضافة إىل اخلدمات التقنيةإ، واملرتل اإللكتروين، اإلسالمية
  .والعديد من اخلدمات األخرى، وخدمة التصفح للمكفوفني

  
  :اإلدارة العلمية ملوقع اإلسالم اليوم -3

  .انطلقت هذه اإلدارة يف موقع اإلسالم اليوم يف البداية، بتلقي أسئلة املستفتني من أحناء العامل
واالت رسائل املستفتني من مجيع دول العامل، حىت بلغ ، قبال على هذه النافذةمث كثر اإل

أكثر من نصف مليون سؤال، يشارك يف  –وبلغات متعددة  - عدد األسئلة ااب عنها يف املوقع 
ومتخصصون تربويون ، شخصية؛ من قضاة ودعاة وأساتذة جامعات 700الرد عليها أكثر من 

ي موقع اإلدارة العلمية على خدمة اخلط الساخن، وهو خط هاتفي كما حيتو، واستشاريون
، وذلك ملدة سبع ساعات 0096612089999: خمصص الستقبال أسئلة املستفتني؛ ورقمه هو

  .يوميا على مدار األسبوع، مث تحول األسئلةُ يف نفس الوقت إىل املفتني املشاركني
لمية للمتخصصني الشرعيني، والتعريف بإنتاجهم كما تقوم اإلدارة العلمية بنشر البحوث الع

  .وتقوية التواصل بينهم
فقد أعطى املوقع عناية خاصة للناطقني ، ويوجد كذلك باملوقع قسم خمتص باللغات العاملية

بغري اللغة العربية، من خالل افتتاحه لعدد من املواقع اإللكترونية التابعة لشبكة اإلسالم اليوم بعدد 
ويتم ، مث املوقع الصيين، مث تال ذلك املوقع الفرنسي، عاملية، ابتداء باملوقع اإلجنليزيمن اللغات ال

  .اآلن دراسة لغات أخرى
ويقوم على إدارة وحترير هذه املواقع كوادر متخصصة من نفس جنسيات اللغة، حرصا على 

ت اللغة وذات إيصال مضمون الفكرة وروحها، وخماطبة الشرحية املوجهة إليها هذه املواقع بذا
الطابع، وتتميز حماور نوافذ املواقع األجنبية بانتقاء املواد اليت تتناسب واحتياجات املسلمني اجلدد، 

جتماعية برؤية إسالمية يب مجيع استفسارام الشرعية واالوالباحثني عن معرفة اإلسالم، ومبا يل
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  .حتمل صفاء العقيدة ووسطية املنهج
املية تواصال مع غري املسلمني، فقد حقق إجنازا هاما، وهو وكما أوجد قسم اللغات الع

التواصل مع اجليل الثاين من أبناء املغتربني املسلمني يف الغرب، والذين كانوا عرضة للذوبان يف 
تلك اتمعات وخلطر فقدان اهلوية، فكان التواصل معهم من خالل هذه املواقع سببا هاما يف 

مائهم له، وهو ما ظهر من خالل الرسائل التفاعلية بني املوقع والزوار تبصريهم بدينهم وتأصيل انت
  .من هذه الشرحية من املسلمني

  
   :حمتويات املوقع -4

  :وهي البوابات التالية، حيتوي املوقع على عدة بوابات يكمل بعضها بعضا
  :بوابة البشري اإلخبارية: أوال

  .عني على العامل -التقارير  -ليالت التح -األخبار  - : وحتتوي على األقسام التالية
وترمجة أبرز ما كتب يف الصحف غري ، وتعىن هذه البوابة بأبرز ما كتب يف الصحف العربية

، كما تم باخلصوص باألخبار اليت حتدث يف فلسطني وأهم األخبار يف الوطن العريب، العربية
،  أصقاع خمتلفة من املعمورةوللموقع عدة مراسلني وصحفيني خمتصني تابعني له متواجدين يف

وتعترب هذه البوابة يف موقع اإلسالم اليوم ، ومتابعة األحداث وحتليلها، يقومون بتغطية األخبار
  .خاصة باألخبار واألحداث العربية والعاملية

  .وتصاحب األخبار يف هذه البوابة صورة للخرب األول يف الصفحة الرئيسة
  

  :سلمان بن فهد العودةللدكتور  املوقع الشخصي: ثانيا
السرية الذاتية؛ ويف هذه البوابة توجد السرية الذاتية للشيخ : أوال: وحيتوي على ستة أقسام

، والكتب اليت ألفها، واملراتب العلمية اليت حتصل عليها، والشيوخ الذين درس عندهم، العودة
ويوجد فيها عناوين العديد ، فيها وأهم املؤمترات اليت شارك، والربامج اإلعالمية اليت يقوم بتنشيطها

قسم املقاالت املختلفة وجمموعة من احلوارات واملتابعات، : ثانيا. من الكتب والصوتيات وغريها
الديوان وحيوي القصائد : رابعا، قسم خزانة املراسالت؛ وحتوي فتاوى الشيخ واستشاراته: ثالثا

الدروس العلمية؛ وحتوي شرح العديد : ساخاماليت كتبها الشيخ أو خمتارات من قصائد وأدبيات، 
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ويوجد فيه العديد ، منها كتاب العمدة يف الفقه وكتاب بلوغ املرام وغريها من الكتب، من الكتب
من الدروس العلمية، وباإلضافة إىل العديد من اخلدمات كالصوتيات واملرئيات والكتب 

للمشرف، حيوي إنتاج الشيخ القدمي  املوقع الشخصي: سادسا. اإللكترونية واألخبار واملتابعات
  .كامال، ويتابع مستجداته من حماضرات وندوات ومؤمترات وأبرز ما يدور يف الصحف حوله

  :ما يلي، ومن عناوين النماذج اليت احتوا هذه البوابة مصحوبة بروابطها يف املوقع
  :قلم املشرف

  ورابطه يف املوقع هومن ميلك حـق االجتهــاد؟:  
http://www.islamtoday.net/content.cfm?id=446  

 نا باألنواِءرطمن قال م رفهو كاف:  
http://www.islamtoday.net/content.cfm?id=383  

 جيربين على الغناء زوجي:  
http://www.islamtoday.net/content.cfm?id=1069&menu=1
051  

 وداعاً حبييب:  
http://www.islamtoday.net/content.cfm?id=53&menu=21  

 أخرى مرة... حديث الثقلني! :  
http://www.islamtoday.net/content.cfm?id=1083  

  :نسخ صالة اخلوف
http://www.islamtoday.net/content.cfm?id=382  

  
  :الفتاوى: ثالثا

من خمتلف ، ر العلماء والقضاة وأساتذة اجلامعاتويشرف على هذه البوابة جمموعة من كبا
جييبون على أسئلة رواد املوقع باملوعظة واحلكمة، مراعني اختالف املذاهب ، أحناء العامل اإلسالمي

كما يوجد ، ووفق الكتاب والسنة، ومتبعني يف ذلك الوسطية يف اإلجابة، وأقطار العامل اإلسالمي
  .ني وانشغاالمخط ساخن يعمل على تساؤالت املتصل

العنوان وايب والتصنيف : هي، االستشارات مصدرة بأربعة أمورو وتنشر كل من الفتاوى
  .والتاريخ
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  :وهذه صورةٌ لبداية إحدى الفتاوى كأمنوذج لفتاوى املوقع 

  
  

  :االستشارات: رابعا
يا االجتماعية اليت تعاجل العديد من القضا، وحتتوي هذه البوابة على جمموعة من االستشارات

، وحتاول اإلجابة عنها، وتم مبعاجلة مشاكل وانشغاالت الزوار، منها والنفسية والتربوية والدعوية
ويشرف عليها خمتصون كل حسب جماله املختص فيه، ويف هذه البوابة جيد املتصفح جمموعة من 
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  .االستشارات اليت تساعده على حل مشاكله
  :وته بوابة االستشاراتوهذه مناذج لعناوين بعض ما احت

   :استشارات اجتماعية
 لقد كربت فمىت يدركون؟   
 العالقة اجلنسية بني األطفال هل هي طبيعية..!!!  
 شفاؤها يف افتراقنا!..!  
 جفاف املشاعر أحرقين!! 

   :استشارات نفسية
 خيال واسع ومؤمل!..!  
 صديقي يثري الشبهات!!  
 أشعر أنين منافقة 

  :استشارات دعوية
 حائر بني الدعوة ومجع املال!!! 
 اجيد طّطَةغري املُخ التحلُ الرمشاك!! .. 
 طالب على خطبة اجلمعةتعويد ال. 

 :البحوث والدراسات: خامسا
وتعىن بالدراسات العلمية والرسائل اجلامعية ، البحوث: أوال: وحيتوي على األقسام التالية

: ثالثاوتعىن بقرارات اامع الفقهية وإصداراا واجلديد من إنتاجها، ، قرارات: ثانياوحتليلها، 
  .ات الشرعيةوفيه تطرح اآلراء واملراجع، السعة

  
  :النوافذ: سادسا

  : وحتتوي على مثانية أقسام
اجتاهات فكرية، أصداء سياسية، نقد ومراجعات، : املقاالت؛ ويندرج حتتها ما يلي: أوال

  .تربية وجمتمع
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  .ويعىن بكل ما خيص األسرة وانشغاالا من تقارير ونصائح وأخبار، بيت األسرة: ثانيا
  .تقنية بفرعيها احلاسوب واالتصاالتويعىن بال، عامل رقمي: ثالثا
  .ثقافة وأدب: رابعا

  .رات سياسية اقتصادية إدارية أدبية فكرية وشرعية وغريهااحو: خامسا
  .عامل الكتب سواء سياسية اقتصادية إدارية أدبية فكرية شرعية أو غريها: سادسا
  .قضية ونقاش وآراء: ثامناإدارة وتطوير، : سابعا
وابة معرفية ثقافية اجتماعية، تسعى إىل تثقيف الفرد واألسرة، وتوسيع النوافذ هي ب وبوابة

  .املدارك من خالل عرض اآلراء الناضجة العلمية، متجاوزة اإلقليمية حنو العاملية
  :ومن مناذج ما احتوته هذه البوابة يف قسم األسرة ما يلي

بالشيك "يشترى  بيت ال - إما التلفزيون أو التلفزيون.... بعض األسر -  سامهي يف البناء -
  .واملستقبل العودة إىل املدرسة - مخس سنوات؟ هل سنصرخ كل -" املفتوح

  
  :اإلذاعة: سابعا

وحتتوي اإلذاعة ، الدروس العلمية واخلطب واحملاضرات التلفزيونية واإلذاعية: وتشتمل على
ماء واملشايخ واملربني، كذلك على أبرز ما حفلت به التسجيالت اإلسالمية، من مواد لكبار العل

  .تستمعون إليها يف إذاعة اإلسالم اليوم
كامللفات املومسية والنشرة اإللكترونية : باإلضافة إىل املنتدى التفاعلي، والعديد من اخلدمات

  .والكتاب اإللكتروين
  ،وميكِّن املوقع متصفحه من االستماع للصوتيات وأن حيفظها على جهازه

  :ه هذه البوابة من الصوتياتوهذا أمنوذج ملا احتوت
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  :229إحصاءات عن املوقع -4

  .قاض وأستاذ جامعي وطالب علم ومتخصص 700وجتاوز عدد املفتني واملستشارين 
  .كاتب 3000وجتاوز عدد الكُتاب والصحفيني  

  .نشر منها أكثر من مئة ألف، وعدد الفتاوى واالستشارات أكثر من نصف مليون
  .كلها منشورة، جتاوز املائيت ألفوعدد املواد الصحفية 

   

                                 
  .ذكرها املوقع نفسه 229
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 :مواقع إسالمية متخصصة: املطلب الثاين
وسوف ، وفيما يلي نعرض لبعض األمثلة عن املواقع اإلسالمية املتخصصة يف جانب معني

ولن نفصل الكالم حوهلا اللهم إال بعضها؛ وهي املواقع ذات الشهرة ، نكتفي بذكر عناوين أغلبها
وأحيانا أكثر من ذكر ، وسأورد أمنوذج واحد على األقل لكل ختصص ذكرته، واالنتشار من بينها

  :وفيما يلي ذكر أنواع املواقع املتخصصة، النماذج
  :مواقع للقرآن الكرمي: األول

  : وقراءته وتفسريهلسماع القرآن الكرمي هذه مواقع
  .من موقع اإلسالم القرآن الكرمي  .1

                                 http://quran.al-islam.com/arb/     
 /http://mypage.ayna.com/tajweedالقرآن الكرمي                   .2
 .من موقع نسيج القرآن الكرمي .3

http://islamic.naseej.com.sa/staticpages/islamic/quran/index.
asp 

الكرمي  استمع للقرآن .4
http://members.tripod.com/islamland/husary.htm     

                     استمع للقرآن الكرمي .5
http://members.aol.com/HolyQuran/   

 http://ar.islamway.net/recitations        تالوات للقرآن الكرمي .6
 استمع للقرآن الكرمي  .7

http://arabic.planetarabia.com/quran/quran.htm        
                                استمع للقرآن الكرمي .8

http://reciter.ianaradionet.com       / 
 استمع للقرآن الكرمي .9

http://www.deeen.com/quranpub/qmain/telmenu.htm 
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              القرآن الكرمي من موقع عجيب .10
http://quran.ajeeb.com/Arb/        

         /http://grab.org                   احبث يف القرآن الكرمي .11
  /http://www.khayma.com/quran     موقع القرآن الكرمي .12
س القرآن الكرمي تالوة السدي .13

http://www.hamoislam.com/quraan.htm  
   القرآن الكرمي من الشبكة اإلسالمية .14

http://www.islamweb.net/quran/  
-http://www.quran          مجعية القرآن والسنة يف فلسطني .15

sunah.com/  
               بيف ظالل القرآن لسيد قط .16

http://www.khayma.com/islamissolution/iis/zelal/fhrszelal.htm   
    

           ميدات القرآن الكرمعاين مفر .17
http://www.deeen.com/quranpub/pages/mofradat/maq_idx.htm 

      
      /http://hadith.al-eman.comاناحلديث الشريف من نداء اإلمي .18
                 نجممع امللك فهد لطباعة القرآ .19

http://www.qurancomplex.org/    
 تفسري الطربي .20

http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=
TABARY&nType=1&nSora=1&nAya=1 

                    تفسري ابن كثري .21
http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=

KATHEER&nType=1&nSora=1&nAya=1 
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 تفسري القرطيب .22
http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KO

RTOBY&nType=1&nSora=1&nAya=1 
 سري اجلاللنيتف .23

http://quran.alislam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=
GALALEEN&nType=1&nSora=1&nAya=1 

          مصحف النور للنشر املكتيب .24
http://www.deeen.com/quranpub/      

             الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن .25
http://mypage.ayna.com/tajweed/  

  /http://www.khayma.com/ayat       ن القرآن الكرميومضات م .26
      

   /http://www.deeen.com/Waseet    الوسيط يف علم التجويد .27
   http://ns1.dingojunction.com/Qurans.aspتفسري القرآن  .28
         /http://www.hoffaz.comميمجعية احملافظة على القرآن الكر .29
 تفاسري القرآن الكرمي .30

http://www.deeen.com/quranpub/qmain/tafmenu.htm  
        أسباب النزول .31

http://www.deeen.com/quranpub/pages/lasbab/asbab_1.htm 
  /http://www.alshafai.org.aeمركز اإلمام الشافعي لتحفيظ القرآن .32
 تعليم التجويد .33

http://ar.islamway.net/recitations/series.php?series_id=10&sc
holar_id=10 

 http://gesah.net/quran/      ثر بالقرآن الكرمي وحتفظه؟    كيف تتأ .34
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وقد أعدت وزارة األوقاف املصرية موقعا على شبكة اإلنترنت لبث تفسري القرآن الكرمي 
نسية العربية واإلنكليزية والفر: هي، بثمان لغات" املنتخب"واملعروف بـ ، وترمجة معانيه

وهذه هي قائمتها على موقع ، 230واإلندونيسية والروسية واألملانية واإلسبانية ولغة أخرى مل أعرفها
  .الوزارة

  
  :والرابط الذي يتوفر على هذه اللغات هو

                             http://www.elazhar.com/qurana/def1.asp  
ات األجنبية ميكن للداعية أن يستعملها يف ومواقع القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغ

والقرآن الكرمي له تأثري بليغ حىت يف الذين ال يفهمون ، سواء للمسلمني أم لغري املسلمني، الدعوة
  .231وسيأيت بيان كيفية الدعوة عن طريق اآليات القرآنية يف املالحق .اللغة العربية

   

                                 
  .ذكر اقتراح لكيفية االستفادة من بث مقاطع من القرآن يف الدعوة إىل اإلسالم 505يف دردشة ص ورد 230
  .503ص  12امللحق رقم  231
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:  ؛ ورابطهموقع اإلسالم سؤال وجوابى ومن املواقع املتخصصة يف الفتو :الفتوى :الثاين
http:// www.islam-qa.com  

 :التعريف باملوقع
إذا ما قورن باملواقع اإلسالمية ، م وهو وقت مبكر نسبيا1997وقد تأسس املوقع سنة 

  .األخرى
 - موقع يهدف إىل تقدمي اإلجابات املوثقة والصحيحة وقد ذكر املوقع يف التعريف بنفسه أنه 

عن األسئلة املتعلقة باإلسالم، يف اجلوانب املختلفة سواء ما يتعلق  -قة واالستطاعة بقدر الطا
وسواء كان السائل مسلماً أو غري ، بالعقيدة أو العبادة أو املعامالت أو األمور النفسية واالجتماعية

  .مسلم
اضر احمل "الشيخ حممد صاحل املنجد"أن الذي يقوم باإلشراف على هذه اإلجابات هو ذكر  و

  .السوري اجلنسية والكاتب اإلسالمي
ومن بني ما ذكره املوقع يف زاوية حول املوقع منهجه الذي يسر عليه يف إصدار الفتوى؛ ومما 

  :ذكر يف ذلك قوله
ونتحرى أن تكون اإلجابات مبنية على الدليل من القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة 

واإلمام الشافعي ، ، ملذاهب األربعة؛ اإلمام أيب حنيفةومأخوذة من كالم العلماء من أصحاب ا
  .واإلمام مالك ، واإلمام أمحد بن حنبل وغريهم من أهل العلم املتقدمني واملتأخرين

  .وكذلك االستعانة بقرارات اامع الفقهية وغريها من اهليئات املعتمدة
سلم وال تعنيه من وذكر املوقع أن من منهجه جتنب الدخول يف كل قضية ال تفيد امل

  .املهاترات والسباب والشتائم واجلدل العقيم
  

    :وأما أهدافه فتتمثل يف: أهداف املوقع
 نشر اإلسالم والدعوة إليه.  
 نشر العلم الشرعي ورفع اجلهل عن املسلمني. 
 تلبية حاجات الناس بتقدمي الفتاوى الشرعية املؤصلة. 



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
279 

 ستشارات العلمية واالجتماعية والتربوية توجيه الناس يف القضايا احلياتية بتقدمي اال
 .وغريها

 
 :حمتويات املوقع

  مث أضاف هلا ، اللغة العربية فقطعلى سالم سؤال وجواب أول ما بدأ معتمدا اإلبدأ موقع
  :م2001جانفي سنة  28وهذا هو صدر صفحته الرئيسة يوم ، اللغتني اإلجنليزية والفرنسية

  
كما ، للغات الثالثة فقطوفيها يظهر أن املوقع يعتمد ا

  : يالحظ ذلك يف أعلى اجلهة اليسرى
  
  ففي سنة ، املوقع من لغاتهمث وسع

الثالث هي ، سبع لغات م صارت 2006
واإلسبانية واألوردو  السابقة 

وهذه صورا يف ، والصينية واإلندونيسية 
، وكما نالحظ يف الصورة ذلك الوقت؛ 

اإلسبانية متت إضافتها يف  فإن اللغة 
، لك السنة فقطت .م2006أي سنة 

 وصار املوقع يعتمد إحدى عشرة ، مث أضاف يف السنوات الالحقة لغات أخرى كالتركية
 .لغة

 االت والعلوم اإلسالميةوإضافة إىل احتواء املوقع على كم كبري من الفتاوى يف شىت ا ،
ة والفقه وكتب كتاب يف العقيد 15.845على عدد كبري من الكتب يقدر ب فإنه حيتوي كذلك

 .احلديث و كتب السرية وغري من العلوم
 



الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعويالشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي                                                        الباب األولالباب األول  

 
 
280 

  :أمنوذج لفتاوى املوقع
 : الدعوة عرب احملادثات اخلاصة: وعنواا، املوقع من فتاوى لفتوى هذا أمنوذج

، حيث "شاتال"لدعوة الشباب على  أرجو منك أن تدلين على طريقة معينه: السؤال
   .تساعدين وجدت االستجابة من بعضهم، فأرجو منك أن

 الدخول يف برامج احملادثة له مفاسد كثرية ، ولذلك ال ننصح أحداً أن، احلمد هللا  :اجلواب
على فتيات ،  يوجه مهته وطاقته وجيعلهما فيها ، فكثري من الشباب فُنت يف هذه احملادثات بالتعرف

  . عضهم قد يقع يف الفاحشةوب فبدأها بالدعوة إىل اهللا وانتهى به األمر إىل االنشغال التام والفتنة

اآلخر لنساء بعض  ويرد ملوقعنا كثري من القصص املؤملة بعضها لفتيات تائبات، وبعضها
   .املستقيمني والذين تغريت حيام مبثل هذه الربامج

خشية الوقوع  لذا نرى أن يقتصر األمر على بعض الدعاة يف عمل مجاعي منظم ؛ وذلك
مبا ال جيوز شرعاً من  –غالبها  يف –خطواته باحملادثة الدعوية ، وتنتهي  فيما ال حتمد عقباه مما تبدأ

له خطوات يسلكها مع من يريد فتنته وإغواءه  منكرات التعلق القليب املفسد وما يتبعه ، والشيطان
  . األمور ، لذا فاحلذر هو الواجب يف مثل هذه

الدعوة إىل اهللا ،  ك العالية يفونشكر لك غريتك على وقوع الناس يف املعصية ، ونشكر مهت
واخلطابة والتدريس يف املساجد  لكننا نود منك أن توجه طاقتك يف الكتابة العامة يف املنتديات ،

من احملادثات اخلاصة والدعوة من  –اهللا  إن شاء –واألماكن العامة ، وهذا أكثر نفعاً وخري لك 
 . 232واهللا أعلم . خالهلا

 
 :اجيابيات املوقع

  .إجيابيات املوقع أنه موقع متخصص يف الفتاوى وبعدد كبري من اللغاتأبرز  .1
 تصنيف الفتوى على األبواب العلمية وسهولة الوصول إليها ذه الطريقة .2

                                 
  .32693: والفتوى جواب عن سؤال رقم، www.islam-qa.com: من موقع اإلسالم سؤال وجواب 232
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 .املوقع يتوفر على حمرك البحث جيد يسهل الوصول عن طريقه إىل الفتاوى .3
 .تقدمي االستشارات لرواده يف القضايا املستجدة .4
 .ب اليت حيتوي عليها املوقعكثرة وتنوع الكت .5
وهذا ما مينحه انتشارا واسعا لدى الشعوب الناطقة ، كثرة اللغات املتوفرة على املوقع .6

 .بتلك اللغات يف سائر أحناء العامل
 :سلبيات املوقع

  .الضعف يف التصميم ومن ذلك تصميم صفحته الرئيسة .1
 .عدم إمكانية اإلطالع على آراء الزوار يف املوقع .2
 .يث املوقع باستمرارعدم حتد .3

أصبح من املواقع اليت عليها إقبال  سالم سؤال وجوابومع هذه السلبيات إال أن موقع اإل
 .وصار يتقدم يف الترتيب العاملي شيئا فشيئا، كبري من املتصفحني
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  :طه هوبورا، وموقع املنرب يصلح أن يكون مثاال مميزا لذلك :خطبة اجلمعة :الثالث
http://www.alminbar.net 

 .وحيتوي املوقع على كم كبري جدا من خطب اجلمعة اليت ألقيت يف بلدان عديدة
  :يف بدايات تأسيسه ما يلي حمتويات املوقعومن أبرز 

  
  

  :كلمات املشايخ يف املنرب؛ قول الشيخ سفر احلوايل"ومما ورد يف زاوية 
فجعلها اهللا ، الذي كان أُمنية" اإلنترنت"فقد اطلعت على موقع املنرب على شبكة املعلومات "

وقد سد ثغرة كبرية يف جمال من أهم ، فوجدته موقعاً متميزاً يف مضمونه وأسلوبه وأهدافه، واقعاً
  .233"جماالت الدعوة وميادينها؛ وهو خطبة اجلمعة

  
  :اقتراح خطب تناسب اجلمعة القادمة

وهذا هو رابط هذه ، ةتناسب اجلمعة القادمعلى اخلطباء  خطباويف املوقع زاوية تقترح 
  :الزاوية

http://www.alminbar.net/alkhutab/alkhutab/khutbaa.asp?m
edia 

 :وقد كتب يف بدايتها ما يلي
من خالل هذه الزاوية تقف على املوضوعات املقترحة للجمعة القادمة واليت نرى أا توافق "

  ."الزمان وتواكب احلدث
  

  :يف بداية العام الدراسي اخلطب التالية ومن بني اخلطب اليت اقترحها املوقع

                                 
 .www.alminbar.net: ونشرت على الصفحة الرئيسة للمنرب 233
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  .وصايا العام الدراسي اجلديد حممد بن حممد املختار الشنقيطي -
  .نية خالصة للشيخ عبد احملسن القاضي -
  .فضيلة العلم للشيخ عبد احلميد داغستاين -
  .التعليم يف مصر للشيخ عمر عبد الكايف -
  .ى بن حلوشالدين أساس التربية والتعليم للشيخ مصطف -
  .العلم والتعليم للشيخ صاحل الونيان -
  .احلث على العلم والعمل به للشيخ حممد العثيمني -
  .احترام املعلّمني للشيخ حسني األعمش -
  

  :البحث يف املوقع
وعلى أمساء املساجد اليت ، وكذلك على املوضوعات، واملوقع مبوب على أمساء اخلطباء

املناسبات؛ وهذا ما جيعل الوصول إىل اخلطب املبتغاة سهال  وكذلك على، ألقيت فيها اخلطب
  .ميسورا

ميكِّن الباحث من البحث يف الكم الكبري من ، ويتوفر املوقع كذلك على حمرك حبث جيد
  .اخلطب املتوفرة

ويستطيع الباحث أن حيدد يف حبثه خصائص عديدة؛ كأن حيدد نوعية اتمع الذي سيلقي 
  :يبحث يف خطبوذلك بأن ، فيه خطبته
  .جمتمع حمافظ -
  .أو جمتمع تغلب عليه املنكرات -
  .أو جمتمع تغلب عليه البدع -
  .أو جمتمع حديث عهد باإلسالم -
  .أو أن يبحث يف كل اخلطب املوجودة على املوقع -
  

  :التواصل مع املوقع
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ح على ميكن للداعية أن يقتروعن طريق ذلك ، ن املوقع زواره من التواصل معهكما ميكِّ
أو يبدي ، أو يدهلم على خطيب جيد ال يعرفونه، املوقع إضافة خطب غري موجودة على صفحاته

  .أو غري ذلك، أو يقترح على القائمني عليه حتسينا معينا، مالحظاته على املوقع
أو بالضغط على ما حتته خط من اجلملة ، والتواصل مع املوقع يكون عرب رابط اتصلوا بنا

  :وهي، اخر الصفحة الرئيسةاملذكورة يف أو
  .واقتراحاتكم   نستقبل مشاركتكم أن نرحب بكم أيها األفاضل يف منرب اجلميع ويسرنا

   .فاملؤمن مرآة أخيه
:  وعنوان الربيد هو، أو عرب بريد املوقع اإللكتروين الظاهر يف أسفل الصفحة الرئيسة

info@alminbar.net   
وسهل هلم مهمة اخلطابة ، ء العامل اإلسالمي خدمة جليلةوقد قدم هذا املوقع للخطباء يف أحنا

وتنسخ منه اخلطب املناسبة ، وصارت أعداد كبرية من اخلطباء تلجأ هلذا املوقع، تسهيال كبريا
  .أو على األقل تستفيد من خطبه يف التحضري، لبيئتهم
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  : مثل موقع طريق اإلسالم: مواقع الصوتيات: الرابع
وملا توسع وصار يضم ، إذاعة طريق اإلسالم: أما امسه القدمي فكانو، وهذا امسه احلديث

  ".إذاعة"حذف كلمة  -نصية ومرئية  - مواد غري صوتية 
    / http://ar.islamway.net: ورابطه احلايل هو

         /http://www.islamway.com:  وكان رابطه يف السابق
باعتباره " net."إىل  " com."وغري امتداده من ، من بداية الرابط" .www"فحذفت 

  .يف بداية الرابط" .ar "وأضاف إىل قسمه العريب، صار شبكة متعددة النوافذ
  
  

  :كان هكذا وشعاره القدمي
  

ــبح   : ذا الشكل شعاره اجلديد مث أص
  

تـالوات  : وهو أكرب موقع إسالمي على اإلنترنت خاص بالصوتيات، حيث يوجد يف املوقع
  .ية وحماضرات عامة وأناشيد منوعة وحنو ذلكقرآنية ودروس تعليم

وهو موقع مفيد جدا، وقد أسلم الكثري عرب صفحاته، واحتل املرتبة الثانية على املواقع 
وهلذا سأفرده ، لسنوات عديدة ولغاية كتابة هذه األسطر، اإلسالمية بعد موقع إسالم ويب

  .بدراسة موسعة نسبيا
  :تبة صوتية خلدمة اإلسالم على اإلنترنتتعريف املوقع وتأسيسه وقصة أوسع مك

مؤسس املوقع شاب مل يكن قد وصل إىل العشرين من عمره حينما أسـس موقعـه سـنة    
  .وقد بدأه بقرص صويت، الذي صار فيما بعد من أشهر املواقع اإلسالمية، م1999

شهر  يف وقد ذكر كيفية تأسيسه هلذا املوقع يف حوار مطول أجرته معه جملة األسرة السعودية
  :وقد استهلت الة هذا اللقاء بقوهلا عن املوقع وصاحبههـ،  1421شوال لعام 

قصة هذا املوقع مثرية لآلمال ومنعشة للطموحات فصاحبه شاب مل يكمل العقد الثاين من "
  . عمره، إال أن مهته وطموحه خلدمة اإلسالم فاق عطاء الكبار
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 كأول إذاعة متكاملـة علـى شـبكة    234منيفقد دشن موقع إذاعة طريق اإلسالم قبل عا
ألف  300ويستفيد منها ، تقدم تالوات القرآن والدروس واحملاضرات وساحات احلوار، اإلنترنت

احلوار نتعرف  يف هذا، 235آالف ساعة صوتية يومياً 9زائر شهرياً ينقلون إىل أجهزم الشخصية 
 ". معه على تفاصيل تلك القصة املثرية 

  :ملوقع يف حواره املشار إليه وذكر بداية تأسيسه بقولهوقد عرف املؤسس ا
فكرة إذاعة طريق اإلسالم دف إىل جماراة التكنولوجيا واستغالهلا لنشر تعـاليم الـدين   "

وكذلك تيسري احلصول على املادة اإلسـالمية لكـل   . املسلم وتثقيفه اإلسالمي واالرتقاء بسلوك
يتبع مجعية سياسية أو حركة حزبية ألي دولة من دول العامل، املسلمني يف العامل، كما أن املوقع ال 

ولقد انطلقـت إذاعـة طريـق    . بل هو موقع إسالمي يرسخ مبدأ مشولية اإلسالم كمنهج للحياة
اإلســالم منــذ أكثــر مــن عــامني بفضــل اهللا تعــاىل حتــت عنــوان         

http://www.islamway.com/ شمالية وهو حاليا بإشراف التجمع اإلسالمي بأمريكا ال
  . اإلسالمي يف أمريكا وهي إحدى املنظمات النشطة يف الدعوة والعمل

لقى يف العـامل العـريب   اليت ت كان التفكري يف إنشاء مواقع حيوي هذه احملاضرات والدروس
بداياته شخصان قاما بتأجري مساحة على مـزود   وقد أشرف على املوقع يف. حناء العامللتنتشر يف أ

 . اًخاص مببلغ زهيد جد
فبدأ املوقع بعدد صغري من الدروس واحملاضرات، مث مر مبراحل تطويرية سـاهم يف جناحهـا   

. املتطوعني للعمل يف املوقع الذين بلغ عددهم اآلن عشرين شخصاً من خمتلف دول العـامل  انضمام
ليكـون   – بفضل اهللا تعاىل –. وتوالت اإلضافات واإلسهامات حىت وصل املوقع إىل هذه الشهرة

 . 236"أكرب إذاعة إسالمية على شبكة اإلنترنت
  

  :وفيما يلي تعريف للموقع من عدة جوانب من املوقع نفسه
  :فقال، عرف املوقع بنفسهمن حنن؟ حتت عنوان 

                                 
  .هـ1419أي عام  234
 .وسيزيد هذا العدد يف السنوات الالحقة كما سيأيت 235
  .هـ1421 لشهر شوال  91جملة األسرة العدد  236
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مشروع إسالمي يأمل يف املسامهة بقوة يف اإلعالم اإلسالمي، وجماراة التقدم التكنولـوجي  
 .اهلائل يف العامل من حولنا

 
  :حددها القائمون عليه بقوهلم: قعأهداف املو

  املستند إىل مصـادر  ، تربية جيل صاعد وتصحيح املفاهيم من خالل نشر العلم الشرعي
 .الشريعة اإلسالمية الثابتة

 فموقعنا يسع لكل األطياف اإلسالمية شريطة نشر ، الدعوة إىل اجتماع األمة ونبذ التفرق
فإمنا حنن أمـة واحـدة   ، دعاة واحلركات اإلسالمية ويدعو لنبذ التفرق بني ال، احلق دون سواه 

M  A: قال تعاىل ، قائدها سيد اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم ودستورها القرآن الكرمي 

F  E  D  C  BG     S  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  H
\  [      Z  Y  X  W  V  U  T]    e     d  c  b  a  `  _  ^L ] 

 ]103: عمرانآل 
  ونصرة الشـريعة اإلسـالمية   ، التعريف بقضايا األمة ونصرة قضايا املسلمني أينما كانوا

 .وتوضيح ما قد يبثه أعداؤها من شبهات
 صناعة رأي عام منضبط بضوابط الشرع. 
 

 :حددوه بقوهلم: املنهج الذي يسري عليه املوقع
 وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه  منهجنا قائم على التمسك بالدليل الشرعي من كتاب اهللا 
 .وسلم

 نبذ التعصب حلزب أو مجاعة أو طائفة. 
 237نتكامل ونتعاون يف نشر اخلري مع وسائل اإلعالم اإلسالمية. 
 

  :حمتويات الصفحة الرئيسة

                                 
 .م2014- 5-8: وتاريخ الزيارة، http://ar.islamway.net/aboutus: من الرابط التايل 237
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  :وهذا منوذج ألعلى للصفحة الرئيسة للموقع قبل التغيريات األخرية
  
1

- 
وت

تض
من 

ال
ص

واخلرب عادة يكـون مـأخوذا مـن موقـع     ، حوبا بصورة معربة عنهفحة الرئيسة خربا رئيسا مص
  .وإذا قام املتصفح بالضغط عيه حوله إىل املوقع املصدر، إخباري
اإلجنليزية واألملانيـة والفرنسـية   : كما تتضمن أيضا اللغات اليت ينشر ا املوقع؛ وهي -2
  .وقعإضافة طبعا إىل العربية اليت هي اللغة األوىل للم، واألوردو

فصار ينشر بعشر لغات هي ، وقد أضاف املوقع ست لغات أخرى مع حذف اللغة األوردية
اإلندونيسية والتركية و اإلسبانية واإليطالية والربتغاليـة  : إضافة إىل األربعة السابقة اللغات التالية

  .والصينية

  
  
  :كذلك تتضمن الروابط التالية -3
  :ورابطها هو، الشمالية تجمع اإلسالمي بأمريكاال: اجلهة املشرفة على املوقع وهي -

http://www.iananet.org :وأما ، وهذا الرابط هو ملوقع التجمع باللغة اإلجنليزية
   arabic/: باللغة العربية فيضاف إليه يف األخري ما يلي

ا ورابطه، وهي إذاعة حملية تابعة للتجمع: الشمالية رابط راديو التجمع اإلسالمي بأمريكا -
  http://www.ianaradionet.com: هو

  :ومها، مث رابط جملتني تابعتني للتجمع -
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  http://www.alasr.ws: جملة العصر ورابطها هو
  http://www.almanar.net: وجملة املنار اجلديد ورابطها هو

  : وهي العناوين التالية، مث القائمة الرئيسة واليت تتضمن عناوين أهم حمتويات املوقع -4
   الدروس واخلطب   القرآن الكرمي   البحث   جديد املوقع   الصفحة الرئيسية

 قالوا   املوقع بلغة األرقام   من حنن؟    ساحة احلوار   مقاالت   املرئيات   األناشيد
  .اتصل بنا   التربع للموقع   إلعالناتكم   شارك معنا   عن املوقع

وفصـل أيقونـات   ، وقد أعاد املوقع ترتيبها يف تصميمه اجلديد وأضاف هلا أقساما أخرى
 شارك معنا   عن املوقع قالوا   ملوقع بلغة األرقاما : وهي، اخلدمات ووضعها أسفل الصفحة

  .اتصل بنا   التربع للموقع   إلعالناتكم  
 املقـاالت و الفتـاوى و املرئياتو الدروسو التالوات: أقسام املوقع الرئيسة هيوصارت 

  .ت والفالش والقصائد والكتب املسموعةركن األخواو العلماء والدعاةو األناشيدو تبةاملكو

  
فمثال لو ، تظهر بعض حمتوياته، قائمة أسفله وإذا وضعت املؤشر على أي قسم انسدلت

مع إمكانية ، فستظهر لنا فروع القسم مع بعض حمتوياا، وضعنا املؤشر على قسم األناشيد
 :على الشكل التايل، االطالع على املزيد

   
تظهر فروع القسم مع بعض املقاطع املرئيـة علـى   ، وإذا وضعنا املؤشر على قسم املرئيات 

  .مكتوب حتتها عناوينها، صغريةشكل شاشات 

  
ويذكر على الصـفحة  : باملوقع وعلى يسار القائمة الرئيسة قائمة بأمساء العلماء والدعاة -5

  .وبقيتهم عند الضغط عليها، الرئيسة بعضهم
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، قائمة املوقع الربيديـة  وأسفل ذلك جتد دعوة لالشتراك يف  -6
  :ذا الشكل

  !نانضم اآل                        
  
  
  
  

على ، مث الضعط، وما على من يريد االشتراك إال كتابة بريده اإللكتروين يف املستطيل الفارغ
هذه   األيقونة 

  .ويصبح بذلك مشتركا ويتلقى دوريا رسائل من القائمة الربيدية ملوقع طريق اإلسالم
  :الشكلويف آخر الصفحة جتد عداد الزوار املتواجدين حاليا على املوقع مثل هذا  -7
  
  
  
  

  :حمتويات املوقع عموما
ويتمثل أمهها يف التالوات القرآنية واحملاضرات ، وأما حمتوياته فإنه يقدم خدمات عديدة

  :ومما يقدمه اخلدمات التالية، والدروس الصوتية

آالف من احملاضرات والدروس العلمية ألكثر من مخسمائة عامل وداعية واليت ميكن   )1
  .الشخصية تنزيلها يف أجهزتنا

  .مئات التالوات القرآنية مبختلف القراءات لعشرات القراء  )2
  .جمموعة كبرية من املقاالت والفتاوى الشرعية  )3
حسب اخلربات اليت ميتلكها ، يتيح املوقع فرصة املشاركة يف نشاطاته الدعوية لزواره  )4

إما مسموعة أو ، مواد الدعويةكالربجمة أو التصاميم والرسوميات أو اإلعداد لل، مستخدم اإلنترنت
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وإرساهلا إىل املوقع املذكور من خالل احلاسوب الشخصي دون إرساهلا عرب الربيد ، مقروءة
واليت ، FTPالعادي، وتتم عملية اإلرسال بواسطة برامج خاصة سهلة االستخدام تسمى بربامج 

املستضيفة للموقع  تسهل عملية إرسال البيانات واملعلومات من جهازك اخلاص إىل األجهزة
وإضافتها إىل املوقع ، املذكور، ويتوىل بعد ذلك املشرفون على املوقع ترتيب هذه املواد اجلديدة

   .238لكي يستفيد منها آالف مؤلفة من الزوار
: ومعناها، ) File Transfer Porotocol(هو اختصار جلملة  FTPومصطلح 

  .خدمة نقل امللفات
  :باللغتني ه صفحة خاصة باملرأة املسلمةأضاف املوقع إىل حمتويات) 5

  akhawat.islamway.net : العربية؛ ورابطها
  sisters.islamway.net : واإلجنليزية؛ ورابطها

  .وأنشأ هلا منتدى خاصا ا مساه ركن األخوات
  .وحيتوي املوقع على عداد يبني عدد املتواجدين فيه يف الوقت احلايل -
ويوم ، املوقع يف أرقام: حتت عنوان، خرى إحصاءات عن املوقعكما يصدر بني الفترة واأل -
صباحا بتوقيت اجلزائر كان عدد زوار املوقع  10:11  : م على الساعة2014 ماي   08 اخلميس 

  .دولة 77زائرا من  3296املتواجدين فيه 

  
 81زائرا من  3463زاد العدد وأصبح  10:17: وبعد ست دقائق فقط أي يف الساعة

  .دولة

  
  .وهذا مثال على فاعلية اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا إذا أحسن استخدامها

  .وحيرص املوقع دائما على تنبيه زواره إىل املواد املضافة حديثا -
، إىل شكل أفضل -ضمن إصالحات كثرية قام ا - وقد قام املوقع بتغيري تصميمه القدمي -

وهذه الصورة كانت يف ، ل صفحته الرئيسة قدمياوهذا شك، وأدخل الكثري من التحسينات عليه
  :م2004شهر مارس سنة 

                                 
  .واألعداد تتزايد باستمرار، 43ص ، مرجع سابق، اإلنترنت وتطبيقاا الدعوية، فريق عمل موقع طريق اإلسالم 238
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  :م2014وهذا جزء من وسط الصفحة الرئيسة بشكلها يف 

  
  :وفيما يلي عرضه بنتائجه مع عدد املصوتني، وقد أجرى استفتاء على هذا التغيري
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  %88حقة وغالبيتهم السا، ونالحظ أن عدد املصوتني قد جتاوزوا املائة ألف مصوت

ومن ذلك مثال أن ، وفعال فقد حتسن التصميم كثريا عما كان عليه من قبل، معجبة ذا التغيري
، من صاحبه: املتصفح صار إذا وضح مؤشر الفأرة على أي موضوع ظهر له وصف جممل عنه

ومن ذلك استعماله لألشرطة املتحركة ، وحجمه بكل صيغه املتوفرة كتابة أو صوتا أو فيديو
  .إضافة إىل املظهر اجلميل، نص والصوربال

  
  :التواصل مع الزوار

 حقيقة ال يوجد أكثر تأثرياً من: "ويقول مؤسسه عن تواصل الزوار مع القائمني على املوقع
قصص املسلمني اجلدد اليت تبدأ مبراسلتهم للموقع مستفسرين عن اإلسالم ومبدين رغبتهم به 

املباشر عرب  أعضاء املوقع إما عن طريق اهلاتف أو التحاور وتنتهي بترديدهم للشهادتني وراء أحد
  . الشبكة

اإلسالمية كالنرويج ونيوزلنده  كما تأتينا رسائل من مسلمني يف دول ال يتوفر ا املادة
يعرب فيها أصحاا عن مشاعرهم جتاه املوقع ويعدونه موقعهم املفضل على ، والصني واليابان

  .239"الشبكة
  

                                 
  .مرجع سابق، هـ1421 لشهر شوال 91العدد  ،جملة األسرة 239
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  :اماملوقع يف أرق
الشهري، الذي   Alexa: تبعا لتصنيف موقعال يزال هذا املوقع يتقدم يف ترتيبه العاملي، 

  . إلنترنتا وذلك من بني ماليني املواقع على شبكة 240،يرتب املواقع حسب عدد الزوار
وكان ترتيبه قبل شهر فقط من ذلك  16.047: املرتبة على م1/3/2001فقد حتصل يف 

  .درجة 3000 التاريخ متأخرا بـ
موقعا بالشبكة يضعون رابطا  1.579وقد أشار التقرير الصادر يف هذا التاريخ إىل وجود 

  .للموقع وأشاد أيضا بسرعة تصفح املوقع
  : مجيع املواقع اإلسالمية على شبكة اإلنترنت بعد موقعي واحتل املوقع املرتبة الثالثة على

 10.250: وهو يف املرتبة: املدينة اإلسالمية   
 12.305 : وهو يف املرتبة: سالم أون الينإ 

لكنه فَقَد صدارة املواقع ، عامليا 7.614فصار ، تقدم ترتيبه عامليا، م2013شهر جوان ويف 
 1965:الترتيب ال  الذي أخذ، ألنه صار يف الترتيب الثاين إسالميا بعد إسالم ويب، اإلسالمية

  .عامليا
، 241عامليا 8323: خر قليال إىل الترتيب رقمتأ: م2013من نفس السنة : ويف شهر نوفمرب

  .مع حمافظته على الترتيب الثاين على املواقع اإلسالمية بعد موقع إسالم ويب
ويأيت زوار موقع طريق اإلسالم من اجلزائر يف املرتبة الثالثة من بني العدد الكلي لزواره؛ 

  .زواره من مصر مث السعوديةبعد كل من ، % 12,2بنسبة 
كما سيأيت يف جلزائر هنا هو نفس ترتيبها بني جنسيات زوار موقع إسالم ويب وترتيب ا

 %إذ تبلغ نسبتهم ، إال أن نسبة اجلزائريني أعلى يف إحصاء موقع إسالم ويب نفسه، الباب الثاين
وأما يف إحصاء موقع أليكسا فهو قريب من ، من العدد الكلي لزوار موقع إسالم ويب 23,742

                                 
  /http://www.alexa.com/siteinfo/ar.islamway.net:  والرابط هو 240

 :رفة ترتيب أي موقع على اإلنترنت من خالل هذا الرابطميكن مع 241
http://info.alexa.com/data/destination_site 
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ويف كال اإلحصاءين جاء اجلزائريون بعد السعوديني مث ، 11.2 %لغت نسبتهم  إذ ب، هذا الرقم
  .املصريني
  

  :إحصاءات عن املوقع
مأخوذة عن املوقع نفسه بعد ، islamwayوهذه إحصاءات عن موقع إذاعة طريق اإلسالم 

  :تتبع له دام سنوات، حسب اإلحصاءات الصادرة تباعا بالتواريخ املشار إليها
  

  التاريخ

 والترتيب العاملي
 احملتوى

  الزوار

 والتحميل

مشتركو 
قائمة الربيد 
 واملوظفون

  م2001جانفي 
  :الترتيب

  19050ال 
 آالف ساعة صوتية 3

ألف زائر  300
  :ويوميا، شهريا

  .آالف 5-10
آالف  9وحتميل 

 50و، ساعة يوميا
 ألف صفحة يوميا

 

  
  م1/3/2001
  

  الترتيب
 16047ال 

 قارئا 24تالوة ل 828ـ 
داعية  145درسا ل 3317ـ
 شريطا 27نشيدا يف  242ـ

آالف زائر 10
وأعلى رقم ، يوميا
زائرا  191: سجل

  .يف نفس اللحظة
ألف 300وحتميل 

: ساعة شهريا أي
 جيغا بايت 1700

29752 
  مشتركا
    

 35و
 موظفا

مارس  29
  م2001

  قارئا 26تالوة ل  1190ـ
  داعية 164درسا ل 3785ـ

  ألف زائر يوميا 15
: وأعلى رقم سجل

33372  
  مشتركا
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  الترتيب

 16048ال 

  شريطا 28نشيد يف 245ـ
  فتوى مسموعة ومقروءة150ـ
 دولة28خدمة يف 329ـ

زائرا يف نفس  262
 الوقت

 70و
 موظفا

فيفري  1
 م2002

  قارئا 61تالوة ل 2929ـ
  داعية245حماضرة ل6107ـ
  شريطا 36نشيدا يف 304ـ
  مقالة 125ـ
  فتوى مسموعة ومقروءة 265ـ
  قصيدة مسموعة ومقروءة 64ـ
 دولة 50خدمة يف 728ـ

زائر  1.256.000
 95شهريا بزيادة  

ألف عن 
1/1/2002  
  
مليون صفحة  24و

: أي، يف الشهر
 .جيغا بايت 2240

 موظفا70

  م2002أوت 
: حتميل

8.302.043 
 درسا خالل الشهر

 

  هـ1424رمضان
  

 م2003نوفمرب 

  قارئا 156تالوة ل 6621ـ
  داعية511درسا ل23862ـ
  شريطا 64نشيدا يف 556ـ
  مقالة 478ـ
  فتوى 3441ـ
  قصيدة 64ـ
 دولة 50خدمة يف 728ـ

3.129.659 
  قارئا للمقاالت

    :وحتميل
44384054 

  درسا خالل الشهر
 

 

جوان   28
  م2013 

  
  

  قارئا  349تالوة ل _32,693
  داعية 778درسا ل  _96,957
  فتوى   _30,691
  اباكت  _3,486

698,793,406  
مستمعا  للدروس 

  واخلطب  
68,865,677  
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  الترتيب
 7.614 ال

  مقاال  _9,253
  شريطا 464نشيدا يف _4,521 

  قصيدة  _96
 دولة  50خدمة يف  _728

 قارئا للمقاالت

 م2014 ماي   08 

  قارئا 370تالوة ل 42,639 -
  دعاة 806، لدرسا98,861-
فتوى بني مسموعة  31,167 -

  ومقروءة
  كتاباً  4,961 -
  مقاال  14,160 -
  شريطا  587نشيدا يف 5,603 -
قصيدة بني مسموعة  96 -

  ومقروءة
 دولة 50خدمة يف  728 -

 718,090,439 
للدروس مستمعا 

  واخلطب  
73,884,309 

 قارئا للمقاالت

 

  
ومما نستنتجه من هذه اإلحصاءات هو الزيادة املستمرة يف مواد املوقع وكذلك يف متابعة 

 : م جيد بونا شاسعا2014وماي  2001يقارن إحصاءات جانفي والذي ، الزوار
  .مثال داعية 145درسا ل 3.317قارئا و 24لقرآنية تالوة  828: فمن
  .دعاة 806ل درسا98.861 قارئا و  370تالوة ل  42.639: إىل

وهذا يعين أن اإلنترنت توفر إمكانات ، مع أن األوىل منهما تعترب إحصاءات مرتفعة أيضا
  .متزايدة دائمادعوية 

، ومن أمثلة اإلحصاءات اليت تبني مدى ما ميكن أن تقدمه اإلنترنت من فائدة كبرية للدعوة
  : هذا املثال

  :م هذا املقطع2014ماي  07نشر املوقع يوم 
  .ضيللشيخ نبيل العو أحوال أهل القبور: مقطع مؤثر
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  .لشيخ نبيل العوضي املؤثرةبطريقة ا، ثانية فقط 57دقائق و 5وهو مقطع فيديو مدته 
ففي يوم واحد ، مستمعا 836وصل عدد املستمعني له إىل ، ويف العاشرة من صباح الغد

  .ويبقى النفع مستمرا بإذن اهللا تعاىل، وسوف تتضاعف األعداد يوميا، استمع إليه املئات
  :ورابط املقطع هو

 http://ar.islamway.net/video/39139?ref=w-newvid  
وهذا اإلقبال ليس خاصا ذا املقطع فقط بل هناك مقاطع كثرية لكثري من الدعاة تالقي 

  .إقباال كبريا من املتصفحني
ويف نفس ، ومنه ندرك أيضا رغبة الناس يف املقاطع القصرية اليت ال تأخذ منهم وقتا طويال

  .ا املطلوبةالوقت تؤدي رسالته
  

  :طرق الوصول إىل مواد املوقع
وهذه بعض الطرق املتوفرة على صفحة املوقع الرئيسة لتسهيل الوصول إىل حمتويات املوقع 

  :ميكن للمتصفح اختيار ما يريد بالضغط عليه، وكيفية البحث فيه
  هل هناك عامل أو داعية معين تود االستماع له؟  -
  حسب الترتيب األجبدي عرض شامل للعلماء والدعاة  -
  ترتيب الدعاة حسب عدد األشرطة املتوفرة هلم باملوقع  -
  ترتيب الدعاة حسب زوار الدروس اخلاصة م  -
ميكنك ذلك .. هل يهمك البحث عن موضوع معني بغض النظر عن احملاضر أو اخلطيب -

  !بواسطة التصفح عن طريق املواضيع! أيضا
  اضغط هنا للتصفح عن طريق املواضيع 

    قائمة أكثر الدروس استماعا -
  

  :وهذه أمساء الدعاة والعلماء الذين لديهم أكرب عدد من الدروس واحملاضرات يف املوقع
  درساً)  956(  أبو بكر اجلزائريو،     درساً)  2140(  حممد بن صاحل العثيمني

  درساً )  742(  ةأمحد حطيبو،         درساً)  762(  وحممد إمساعيل املقدم
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  درساً)  690(  حممد الشنقيطيو    ،درساً)  733(  حممد ناصر الدين األلباينو
  درساً)  645(  عبداهللا بدرو           ،درساً)  683(  ملنجدوحممد صاحل ا
  درساً)  531(  عبد الرمحن عبد اخلالقو،             درساً)  592(  وحممد حسان

 
  :منوذج لعناوين أكثر الدروس استماعا على املوقع

سل العلمية عنوان للدروس األكثر استماعا وأصحاا وعدد املستمعني؛ السال مائةوفيما يلي 
، وذلك من أجل تصور أعداد الدروس والدعاة واملستمعني هلذه الدروس، مث الدروس واخلطب

 :م2013 جوان إذ يبلغ عدد الدروس كما سبق يف ، وهو عدد ضئيل جدا من املوجود باملوقع
  :داعية 778درسا ل  96.957

السالسل  
 لعلمية ا

 استمع له للشيخ السلسلة م
 64792 طارق السويدان سلسلة قصة النهاية 1

 سلسلة شرح كتاب رياض الصاحلني 2

حممد بن صاحل 
 العثيمني

53090 

 48895 طارق السويدان سلسلة قصص األنبياء 3
 41507 أمحد عامر سلسلة السلسلة امليسرة لتعليم التجويد 4
 41327 طارق السويدان سلسلة السرية النبوية العطرة 5
 36438 دالكايفعمر عب سلسلة الدار اآلخرة 6
 30166242 طارق السويدان سلسلة اإلعجاز يف القرآن الكرمي 7

                                 
   25645 :مد الشنقيطيحمل زاد املستقنعسلسلة شرح كتاب  -8: ومن السالسل العلمية أيضا مع عدد املستمعني هلا ما يلي 242
طارق  لسلة سرية الصديق والفاروقس -10، 21816 :مد حسني يعقوبحمل سلسلة شرح كتاب مدارج السالكني -9

  .21175 :السويدان
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الدروس  
 واخلطب

 استمع له للشيخ الدرس م
 46181 أمحد القطان صمت الشياطني اخلرس 1
 34768 إبراهيم الدويش حبر احلب 2
 30261 سلمان العودة التطبيع مع اليهود 3
 25354 إبراهيم الدويش دمعة تائب 4
 22740 عائض القرين حوار بني تقي وشقي 5
 22409 عبداحلميد كشك قصة مقتل سيد قطب 6
 22208 حممد حسني يعقوب ملاذا ال تصلي؟  7
 19922 أمحد القطان أصنام بوذا والشعب األفغاين 8
 18044 نبيل العوضي كيف تقوي إميانك؟  9

 17116 حممد حسني يعقوب القرآن يصنعك 10
 

  :ومن األمور اليت ميكن أن تالحظ من هذا اجلدول ما يلي243

                                 
 األقصى واخلونة - 13  عمرو خالدل اخلشوع يف الصالة -12 احلميد كشك عبدلالبنا؟  كيف قتلوا حسن -11 243

 دار النعيم املقيم -16 سفر احلوايلل الوعد احلق والوعد املفترى -15 براهيم الدويشإل طريقنا للقلوب -14 بدر املشاريل
بد عقصة حياة الشيخ   -19 غنيم وجديل األغاين  -18 مد صاحل املنجدحمل افعل شيئا لإلسالم -17 مين ساميأل

 - 22 سلمان العودةل العوملة والوحدة واملقاطعة -21 براهيم الدويشإل روائع األسحار -20 عبد احلميد كشكل احلميد كشك
الصالة يف  -25 طارق السويدانل كيف تغري نفسك - 24 مد حسانحمل ال لن تضيع القدس -23 دروس متنوعة قافلة العائدات

 عبدل رسالة إىل مريض -28 احلميد كشك عبدل عمر بن اخلطاب -27 محد القطانأل يا قدس -26 خالد عمرول املسجد
اية  -31 براهيم الدويشإل الفتاة أمل وأمل -30 دروس متنوعة قصة إسالم رئيس جلان التنصري بأفريقيا -29 احلميد كشك

االستمناء حكمه وأسبابه والعالج  -33 سلمان العودةل عشرون كلمة لشريكة احلياة -32 مد حسانحمل العامل مىت؟ وكيف؟
أمهية  -36 احلميد كشك عبدل الرد على شبهات أرسلت للشيخ -35 مد إمساعيلحمل بر الوالدين -34 مد حسني يعقوبحمل منه
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  :العدد الكبري من الدروس العلمية املوجودة على املوقع -
  .التنوع يف موضوعات الدروس حيث تشمل خمتلف ااالت -
حيث مشل اجلدول أغلب الدعاة املشهورين بالتدريس على ، اب الدروسالتنوع يف أصح-

 عبد احلميد كشككالشيخني ، بل مشلت بعض املتوفني منذ مدة طويلة، الفضائيات وغريهم
  .رمحهما اهللا إبراهيم عزتو

                                                                                                       
مد حمل يكاهذا هو اإلسالم يا أمر -38 احلميد كشك عبدل قصة مقتل بنان الطنطاوي -37 عمرو خالدل احملافظة على الصالة

 عبدل عذاب القرب -41 سعيد بن مسفرل عندما ينتحر العفاف -40       وجدي غنيمل الرد على برنامج ماسبريو -39 حسان
شهيد حيكي عن جهاده  -43 احلميد كشك عبدل الرد على نوال السعداوي اليت تكلمت على رسول اهللا -42 احلميد كشك
ايد  عبدل آيات اهللا يف البحار - 45 احلميد كشك عبدل بر والزوجة الصاحلةالبدن الصا -44 دروس متنوعة يف الشيشان

 اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي -47      املقصود مد عبدحمل بني أمر اهللا القدري والشرعي.. أحداث أمريكا -46 الزنداين
قرع ألبواب  -50 سلمان العودةل اةعشرون كلمة لشريك احلي  -49 احلميد كشك عبدل ملك املوت -48 زغلول النجارل

 براهيم اخلضرييإل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيت عائشة - 52 محد القطانأل الشعر الضاحك -51 بدر املشاريل السماء
احلميد  عبدل الشرك باهللا -55 طارق السويدانل اإلبداع يف تربية األبناء -54 براهيم الدويشإل الشيشان مشوخ وأحزان -53

 قصة إسالم عمر بن اخلطاب -58 محد القطانأل رسالة إىل حميب األغاين -57 احلميد كشك عبدل حمكمة إبليس -56 كشك
املعركة الفاصلة  -61 احلميد كشك عبدل حوار مع قسيس-املناظرة -60 طارق السويدانلالعزة ملن؟  - 59 احلميد كشك عبدل

أمريكا اليت  -64 طارق السويدانل سرية عمرو بن العاص -63 ي غنيموجدل حوار مع املفيت -62 سلمان العودةل مع اليهود
 محد العجميأل كفانا غفلة -67 احلميد كشك عبدل الضمري -66 علي القرينل هكذا علمتين احلياة -65 عائض القرينل رأيت
دورة  -70 س متنوعةدرو مناظرة بني داعية إسالمي وقس نصراين - 69 مد إمساعيلحمل السلفية منهج ملزم لكل مسلم -68

 - 73 مد ناصر الدين األلباينحمل حرب اخلليج -72 مد صاحل املنجدحمل أريد أن أتوب ولكن -71 نجيب الرفاعيل إدارة الوقت
احلميد  عبدل الرمحن على العرش استوى -75 مد إمساعيلحمل مؤامرة تطوير التعليم -74 وجدي غنيمل مفتاح السعادة الزوجية

حلميد ا عبدل وفاة محامة املسجد -78 مد الشنقيطيحمل رحلة غريب -77 وجدي غنيمل نس والشباباحلب واجل - 76 كشك
اخلميين  -81 دروس متنوعة تعريف ومناذج...القراءات السبع -80 احلميد كشك عبد العقيدة واإلخالص -79 كشك

عمرو ل الطريق إىل اجلنة -84 وجدي غنيمل حجاب املرأة املسلمة -83 العظيم سامة عبدأل املوت -82 عائض القرينل وعقيدته
الضالل  -87 احلميد كشك عبدل يوم القيامة -86 مد حسني يعقوبحمل كيف نريب أوالدنا؟ مائة طريقة يف التربية -85 خالد
 قصص وعرب -90 مد الدويشحمل يا أهل القرآن -89 احلميد كشك عبدل الرد على نصارى مصر -88 وجدي غنيمل الفين

 مناظرة مع املفيت -93 مد حسانحمل رفقا بشبابنا وفتياتنا -92 مد حسانحمل أفغانستان جراح وآمال -91 قطانمحد الأل
كيف تستقبل  -96 وجدي غنيمل الرد على حيدر حيدر -95 براهيم الدويشإل فن التعامل مع الزوجة -94 وجدي غنيمل

خواطر  -99 طارق السويدانل محد بن حنبلأسرية اإلمام  -98 احلميد كشك عبدل اليوم اآلخر -97 عائض القرينلرمضان؟ 
  .عائض القرينل مصارع العشاق -100 براهيم عزتإل حول سورة الربوج
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 سلسلة قصة النهايةف، وبالتايل الذين يزورون املوقع، العدد الكبري للذين يستمعون الدروس -
، وهو رقم كبري للغاية، شخصا 64.792: استمع هلا إىل وقت زيارة املوقع، السويدان طارقل

  .ويف ذلك دليل على أن الدروس الصوتية ال زال هلا متابعوها
  

  :مقتطفات من آراء بعض الدعاة وغريهم حول أداء موقع إذاعة طريق اإلسالم
  
  :تزكية الشيخ أمحد القطان للموقع -

 :  املعروف أمحد القطان رسالة إىل املوقع قال فيهاأرسل الداعية الكوييت

طريق (إن موقع ) سورة القصص" (ولقد وصلنا هلم القول لعلهم يتذكرون: "يقول تعاىل"
هو أول موقع أكرمين اهللا به فوصل قويل إىل كل مكان بواسطة الشباب املسلم النشيط، ) اإلسالم

سببا يف هداييت؛ حىت  -متعنا ببقائه ونفع بعلمهحفظه اهللا و-ولقد كان فضيلة الشيخ حسن أيوب 
واآلن بعد أن نشر القائمني على هذا املوقع . صرت أردد دائما أنين حسنة من حسنات حسن

كثريا من أشرطيت عرب هذا املوقع يف مشارق األرض ومغارا فإنين أضيف بأن مساع صويت يف 
يوفق اهللا بعض عباده ليكونوا مفاتيح  وهكذا. اإلنترنت حسنة من حسنات إذاعة طريق اإلسالم

 ".للخري جيري اخلري على يديهم
  
  :تزكية الداعية عبد الرمحن اهلريف للموقع -

  ) مرة 565: قراءة هذا املوضوع مت(

للموقع،   تزكية) Islam way/ طريق اإلسالم (   طلب مين اإلخوة القائمني على موقع
اضرات والدروس النافعة جلمع من العلماء كسماحة وحيث أن املوقع حيوي على عدد كبري من احمل

والدنا الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز ـ قدس اهللا روحه وغفر له ـ ومساحة الشيخ حممد الصاحل 
العثيمني ـ قدس اهللا روحه وغفر له ـ ومساحة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين ـ قدس اهللا 

 .لدعاةوغريهم من العلماء وا   روحه وغفر له ـ
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ويظهر حرص القائمني عليه على نفع املسلمني من خالل هذا املوقع املبارك، وقد تعددت  
 . فكثرت فوائده وكثر املستفيدين منه، اللغات اليت ينشر املوقع ا

وهلذا فإين أزكي هذا املوقع؛ وأنصح كل من يرى كتايب هذا من املسلمني بتقدمي يد 
وبال شك أن هذا العمل من األعمال الصاحلة اليت . دية أو معنويةاملساعدة هلم سواًء مساعدة ما

  . يرجى ا األجر من اهللا عز وجل وهو من العمل الباقي
  
  :رسالة من األخت ليلى من أمريكا -
 ) مرة 1419: قراءة هذا املوضوع مت

 .. لكنين حقيقة إنين أحب إذاعة طريق اإلسالم حبا شديدا.. أقول ال أدري ماذا
 ،ساعات ألستمع للدروس واحملاضرات املوجودة باملوقع 8يوميا أكثر من  أقضي إنين

  !أستطيع استذكار دروسي من غري زيارة موقعكم إنين ال
فقد قمتم بعمل رائع فشكرا .. لكم على هذا اهود الرائع هو شكرا.. كل ما أريد قوله

 ..جزيال لكم
  .زيد هلذه الصفحةأن يعينكم على إضافة املزيد وامل وأسأل اهللا

، ن من املسلمني اجلددان منهتاثن، مبحتوياته اتللموقع ومعجب وهذه مناذج ألمساء متابعات
  :غري مسلمة وثالثة

  
  .244ويف املوقع مشاركات كثرية أخرى يف هذا املعىن

                                 
 .قالوا عن املوقع: يف ركن، هذه األقوال وغريها متوفرة يف موقع طريق اإلسالم 244
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وقد استفاد منه املسلمون يف ، ومما ال شك فيه أن موقع طريق اإلسالم موقع مفيد للغاية
واستطاع إيصال عدد ضخم من الدروس ، حتصى داخل العامل اإلسالمي وخارجهأماكن ال 

، فاتسعت بذلك دائرة فائدا، واحملاضرات واخلطب إىل أماكن أبعد ما تكون عن األجواء العلمية
  .فجزى اهللا القائمني عليه خري اجلزاء، وبلغات عديدة
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  : مواقع الكتب: اخلامس
  :مثل موقع مثرات املطابع

  
 
  

  . التراث، وحرف، وصخر: مثل مواقع :مواقع للربامج اإلسالمية: السادس
، وموقع التراث يوفر كما كبريا من املكتبات املتخصصة يف أغلـب العلـوم اإلسـالمية    -

ومكتبة ، ومكتبة األجزاء احلديثية، ومكتبة احلديث النبوي الشريف، كمكتبة التفسري وعلم القرآن
وهـذه  ، وغريها، الفقه  :ياتهحمتو

  
  
  
  
  
  :وموقع صخر يعترب من أفضل املواقع اليت تتوفر ا برامج إسالمية ذات جودة عالية -

  
  :فقد جاء يف التعريف به على صفحته الرئيسة ما يلي وأما املوقع اإلسالمي حلرف -

جيد أمامه موسوعة  ،من يتصفح املوقع اإلسالمي الذي ترعاه مؤسسة حرف لتقنية املعلومات
واخلدمات العلمية،  ألف حديث نبوي شريف بالشرح 62األحاديث تضم أكثر من  ضخمة من

الشيخ احلصري أو الشيخ  ويتيح املوقع عرض النص القرآين بالرسم العثماين مصحوبا بتالوة
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املعاين لست لغات وجلميع اخلدمات  احلذيفي حسب االختيار، فضالً عن أشهر التفاسري وترمجة
  .قرآن الكرميالعلمية املتعلقة بال

 املوقع املتصلني به على حساب الزكاة الواجبة يف ممتلكات الفرد مع طباعة التقارير ويساعد
واإلندونيسية،  وسرعة احلساب وشرح مصطلحات فقه الزكاة وكل ذلك باللغات العربية واملاليزية

فهرسة علميا مع موضوعيا وم كما يتيح املوقع عرض قواعد املعامالت املالية واإلسالمية مبوبة
  .اجلهات الشرعية إمكانية البحث بطرق خمتلفة من خالل استعراض فتاوى

مخسمائة جملد من مصادر الفقه  أما املكتبة اليت يوفرها املوقع فهي مكتبة متكاملة تشمل
 .املوضوعي اإلسالمي مع الكثري من الفهارس وأنواع البحث والتحليل

 :شرح مناسك احلج والعمرة
والعمرة على املذاهب األربعة بسبع لغات  ذا املوقع اخلصب شرح مناسك احلجويوفر ه

حبجة الوداع، وهناك أيضا حبث مشترك يف القرآن  مدعمة بالصور ولقطات الفيديو مع جزء خاص
 .عرض النتيجة بطريقة سهلة وميسرة والسنة عن املوضوعات اإلسالمية مع

اإلميان، العلم، األمم السابقة، السرية،  قع إىلوتنقسم املوضوعات األساسية يف صفحة املو
العبادات، األشربة واألطعمة، اللباس والزينة، األحوال  احلديث، األخالق واآلداب،، القرآن

واألحكام، اجلنايات، واجلهاد، وكل فرع رئيس ينقسم إىل فروع  الشخصية، املعامالت، األقضية
 البحث عن أي من: على ما يلي كتب احلديث التسعةيتكون البحث اإللكتروين يف  مثالثانوية، ف
 فهرس اآليات القرآنية، عرض األحاديث، فهارس احلديث، البحث عن كل الكلمات، الكلمات

اليت وردت ضمن األحاديث النبوية الشريفة، فهرس األحاديث القدسية، فهرس األحاديث املشتملة 
النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهرس األحاديث على معاين متواترة، فهرس األحاديث املرفوعة إىل 

الصحابة رضي اهللا عنهم، فهرس األحاديث املقطوعة عن التابعني رمحهم اهللا، فهرس  املوقوفة على
إىل جانب عرض تبويب كتب  هذا، األبيات الشعرية اليت وردت ضمن األحاديث النبوية الشريفة

النسائي، سنن أيب داود، سنن ابن  سنن صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي،، احلديث
 .اخل.. ماجه، موطأ مالك، سنن الدارمي
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 يتعلق باألحكام الفقهية يتيح البحث اإللكتروين يف هذا املوقع االستفتاء عن أي أمر وفيما
املوجودة  جملد 500من األمور الفقهية أو األحكام الشرعية، وتكون اإلجابة موثقة من خالل ال

  .ألف حديث شريف احملفوظة يف ذاكرة املوقع 62ك الباملكتبة وكذل
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 .مثل موقع الدرة املصونة :مواقع موجهة للمرأة املسلمة: السابع
  http://dorah.com/index2.htm: ورابطه هو

  
  

  :وهذه عناوين مواقع أخرى موجهة للمرأة واألسرة املسلمة
  http://www.lahaonline.com: ينال لـهـا أون .1
  http://www.mknon.net: الدر املكنون .2
  http://www.lahaa.com: هلـا .3
   http://www.saaid.net/female/index.htm: للنساء فقط .4
  http://alsalafyoon.com/Alsalafiyat: السلفيات .5
  http://medinacenter.org/woman/main.html: مقاالت حول املرأة .6
  : وهذه زاوية خاصة من موقع إلسالم ويب متخصصة يف الرد على دعاوى حترير املرأة .7

http://islamweb.net/family/wemlibration/wemlibration1.ht
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m245 

                                 
: أةواحة املر -وهذه مواقع أخرى خاصة باألسرة واملرأة املسلمة مع روابطها  245

http://www.wahaweb.com /wm - مسلمة: http://muslema.com  - يف  ،ركن األخوات
   :جملة رقائق إميانية - http://akhawat.Islam way.com:موقع طريق اإلسالم

http://64.176.99.173/daralquran - يف موقع طريق اإلسالم، عن املرأة صوتيات:  
http://ar.islamway.net/search.php?query=&days=0&type=lessons   

  :صوتيات عن التربية واألسرة املسلمة -  http://www.muslimat.net: مسلمات -
 http://ar.islamway.net/categories.php?fatwa=0- جملة حياة للفتيات:  

http://hayatmag.com - لك :http://www.lakii.com - جملة سهلها اإللكترونية:           
http://alsahal.com/nasa/majala  - األسرة املسلمة يف موقع إسالم ويب  :

http://islamweb.net/family   
النسائي يف مؤسسة  الفرع - http://www.itihad.org/press/minbar.html :الداعيات جملة منرب -

اإلعمار 
 http://www.mtmza.org/modules.php?name=Sections&op=viewarticle:اخلريية

&artid=8 - مسابقة التحدي الثقافية: http://www.altahadi.com - املسلمة جملة املرأة: 
http://205.214.72.183/mjmjmj/index/mjallah.htm - منتديات املتميزة :

http://www.mtmza.org/vb/ - هلا اون الين :http://www.lahaonline.com/forum/  
جملة العائلة  - http://webkidsnetwork.com/arabic/hmewka.htm :شبكة األطفال -

 :خدمة االستشارات :هلا أون الين - /http://family2001.cjb.net:                          اإللكترونية
http://www.lahaonline.com/ counsels/arabic/main.asp - ركن األطفال:  

http://kids.al-islam.com/ - جملة فـراس للفتيان والفتيات :http://www.ferastoon.com/ - 
 - http://www.islamonline .net/Tarbia/Arabic/Browse.asp :تربية األطفال استشارات يف

جملة ولدي  - http://www.al-eman.com/ muslamat/default.asp :املسلمات إىل كل
http://www.waldee.com/ - واحة تربية األطفال :http://www.wahaweb.com/child/ - 

 http://www.islampedia.com/MIE2/audio/Waha/Waha.htm :واحة األطفال
  /http://www.al-fateh.net: لة الفاتح لألطفالجم - /http://www.al-farha.com: جملة الفرحة -
أمساء  - /http://www.mtmza.org: جملة املتميزة - /http://gesah.net/ma: عامل الطفل املسلم -

 http://www.lahaonline.com/babynames/arabic :ومعانيها املواليد
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  :مواقع جمالت إسالمية: الثامن
  .246مثل مواقع جمالت البيان، واتمع، والفرقان

وملن أراد أن يلم بأهم املوضوعات املنشورة يف عدد من االت اإلسالمية؛ فإن موقع مفكرة 
  :هذا هو رابطهاو، يوفر هذه اخلدمةislammemo اإلسالم 

http://www.islammemo.com/kashaf.htm 
  :م2002و 2001منوذج له وفيه موضوعات بعض االت اإلسالمية خالل سنيت أوهذا 

  

                                 
 .البحثمن  258ص انظر ، املواقع اإلسالمية جمملةوقد سبقت روابط الت كثرية عند سرد عناوين  246
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  :شبهاتمن حوله  ما يثار مواقع الدفاع عن اإلسالم والرد على: لتاسعا

 :ومن املواقع اليت تقوم بذلك
ما يقوم به مركز الدراسات واملوسوعات اإلسالمية يف الس األعلى للشئون اإلسالمية  - أ

جلنة عليا لإلنترنت من أساتذة جامعة األزهر والباحثني يف  فقد شكل، بوزارة األوقاف املصرية
 يتم بثها على شبكة اإلنترنت ملراجعة املعلومات اليت، واللغات األجنبية الدراسات اإلسالمية

  .األخطاء أوالً بأول وتصحيح
وشبهات وأباطيل حول  كما تقوم هذه اللجنة مبتابعة كل ما يبث من معلومات مغلوطة

مقنع، وبثها على الشبكة من  اإلسالم من خالل اإلنترنت وتصنيفها والرد عليها بأسلوب علمي
  .247اإلسالمية لى للشئونخالل مواقع عدة ميثلها األزهر والس األع

أفريل  24وينشر املوقع باللغتني العربية واإلجنليزية؛ وهذا هو فهرس الصفحة العربية يوم 
  :م2014

                                 
م نشره موقع الوزارة 2006سنة ، حسب تصريح لوزير األوقاف املصري الدكتور محدي زقزوق لوكالة األنباء اإلسالمية 247

  .http://elazhar.com/qadaiaux/def1.asp: وهذا هو الرابط، يف حينه
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  :واملوضوعات اليت احتوى عليها الفهرس هي كالتايل

  :حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني
لرسول صلى اهللا عليه حقائق حول ا  3-حقائق حول القرآن الكرمي   2-مقدمة   1-

حقائق حول اآليات  6 -حقائق حول اإلسالم  5 -حقائق حول السنة النبوية  4 -وسلم 
حقائق  9 -حقائـق حول التحليل  8 -حقائق حول األنبياء والرسل واألعالم  7 -القرآنية 

 .حقائق حول الشريعة 11 -النموذج اإلسالمي لتحرير املرأة 10 - حول احلدود 
 

اإلسالمية يقوم بالرد على ما يثار حول اإلسالم من  من املواقعجدا  كبري عددإن وكذلك ف
شبهات من حني آلخر؛ إما ابتداء وإما يف اإلجابات على أسئلة ترد ممن تصلهم بعض هذه 

  .الشبهات

فهو يويل هذا اجلانب أمهية كبرية يف أقسام ، إسالم ويبومن هذه املواقع موقع  -ب
فمحور شبهات حول السنة من قسم ، ات واملقاالت وغريها من األقسامالفتاوى واالستشار

  :الفتاوى احتوى على احملاور الفرعية التالية

  .حول السنة شبهات مثارة -والقرآنيون  السنة -واالستشراق  السنة -السنة  حجية -
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وقد حتاشيت ذكر عناوين ، وهذه عناوين بعض الفتاوى اليت ترد على شبهات حول السنة
حىت ال تذكر الشبهة بدون ، لوجوب الرد عليها إذا ذكرت، تذكر الشبهة فيها مفصلة وهي األكثر

وأرقام الفتاوى ، وليس هذا جمال ذكر نص الفتاوى بل سنكتفي بذكر بعض العناوين فقط، رد
  :مذكورة ملن أراد الرد املفصل

  . 248السنة والعقيدة جواب شبهات حلزب التحرير حول -
  . 249ت حول اإلسالمجواب شبها -
  . 250دفاع عن احلديث الشريف -
  .251الصحيحة تعارض العلم افت دعوى أن األحاديث -
  

  :مواقع أدلة املواقع اإلسالمية: العاشر
  :وهلا عدة أنواع

  :مثل، منها أدلة على املواقع اإلسالمية وغري اإلسالمية - أ
  :دليل املواقع العربية وعنوانه: موقع خالد الردادي املسمى

http://www.raddadi.com  
  /http://latef.s5.com: وموقع لطيف وعنوانه

  :مثل، ومنها أدلة على املواقع اإلسالمية فقط -ب
  .مواقع إسالمية باللغة العربية: موقع سلطان املسمى

  :ورابطها ظاهر يف الصورة، وموقع شبكة طيبة العامل بني يديك

  
  :تويات شبكة طيبة مواقع االت اإلسالمية التاليةومن أمثلة حم

                                 
  .73423: ورقم الفتوى يف املوقع 248
  .71226: يف املوقعورقمها  249
 .62536: ورقمها يف املوقع 250
 .58098: ورقمها يف املوقع 251
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مثل أدلة مواقع الكتب أو تصميم ، ومنها أدلة على مواقع متخصصة يف جماالت معينة -ج

  .املواقع اإلسالمية على اإلنترنت وغري ذلك
  

وألننا بصدد استعراض املواقع اإلسالمية العربية حيسن بنا أن نعرض ملوقع سلطان كأمنوذج 
  :هذه املواقعلى ع

 

يف  aوال بد من كتابة حـرف  ،  /http://www.sultan.org/a:والذي هو بعنوان
  .يزيةاملتصفح على املوقع باللغة اإلجنلوبدونه يدخل ، آخر العنوان كما هو مكتوب

وقد أحصيت عنـاوين املواقـع   ، ويعترب موقع سلطان أكرب دليل للمواقع العربية اإلسالمية
  .موقعا إسالميا 384فبلغت ، املذكورة فيه

ونكتفي بذكر هذه املوضـوعات  ، وقد قُسمت املواقع اإلسالمية فيه على موضوعات رئيسة
  :لعدم اإلطالة بذكر املواقع كلها

وهذه هي املوضوعات الرئيسة ملواقع دليل سلطان وعدد املواقع الواردة فيـه حتـت كـل    
  :موضوع
  .موقعا 39: عدد املواقع الواردة فيهو، القرآن الكرمي والصوتيات اإلسالمية  - 1
  .موقعا 69: وعدد املواقع الواردة فيه، مشايخ و علماء و دعاة  - 2
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  .موقعا 45: وعدد املواقع الواردة فيه، مواقع علمية  - 3
  .موقعا 45: وعدد املواقع الواردة فيه، جمالت إسالمية  - 4
  .موقعا 40: وعدد املواقع الواردة فيه، مواقع للمرأة املسلمة واألسرة  - 5
  .موقعا 87: وعدد املواقع الواردة فيه، مواقع متفرقة  - 6
  .موقعا 35: وعدد املواقع الواردة فيه، اجلهاد وأحوال املسلمني  - 7
 .موقعا 24: وعدد املواقع الواردة فيه، أديان وفرق ومذاهب معاصرة  - 8

ويشتمل املوقع أيضا على خدمات أخرى زيادة على عناوين املواقع اإلسالمية، وهي 
 :اخلدمات التالية

  : وهذا رابطه، حتويل قياسات؛ من موقع إسالم ويب - 1
http://islamweb.net/pls/iweb/services.distances 

 :وهذا رابطه، الصالة؛ من موقع الباحث اإلسالمي أوقات - 2

http://www.islamicfinder.org/prayer_search.php?lang=arabi
c 

  :وهذا رابطها، ة اإلسالمحساب الزكاة؛ من صفحة زكا -3 

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

 :وهذا رابطها، حتويل التاريخ؛ من صفحة صالة اإلسالم - 4

http://prayer.al-islam.com/convert.asp?l=ARB 

 :وهذا رابطها، بطاقات إسالمية؛ من صفحة بطاقات اإلسالم - 5

http://cards.al-islam.com/default.asp?lang=arb 

 :اوهذا رابطه، | English الصفحة  االجنليزية إضافة إىل رابط  - 6
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 http://www.sultan.org/ 
وإذا ، كما أن املوقع يتيح للمتصفح أن يضيف مواقع أخرى غري موجودة على صفحته -7 

 :وهذا رابطه، أضف موقعا: أراد ذلك فما عليه إال أن يدخل على عنوان
 http://www.sultan.org/forma.html 

املواقع اإلسالمية؛ من موقع رسالة  وحيتوي املوقع كذلك على رابط لعناوين أفضل - 8
  :وهذا هو الرابط، اإلسالم

http://www.islammessage.com/top/in.php?site=1022338335 

مل جتد ما تبحث عنه؟ إذن جرب صفحة :ويف آخر املوقع جتد هذه العبارة - 9
 http://sultan.org/b     :ورابطها هو: البــواحـث

وفيها مجع ملختلف حمركات البحث العربية والداعمة للغة ، وهي صفحة تابعة للموقع أيضا
  .العربية

، كما انه ال يكتفي بالداللة على املواقع، موقع سلطان أوسع موقع بني مواقع األدلةويعترب 
، حث واخلدمات اإلضافيةكما الحظنا اآلن يف صفحة البوا، وإمنا هلا يضم خدمات أخرى عديدة

  . كما أن له اهتمام كبري أيضا بالدعوة باللغات العاملية؛ اإلجنليزية وغريها
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  :مواقع إسالمية بلغات أجنبية: املبحث الثالث

دف ، بعضها موجه للمسلمني الناطقني بغري العربية املبحثواملواقع املذكورة يف هذا 
خاصة وأن أغلبهم يعيش يف بلدان كافرة كأقليات ، عليهتعليمهم أحكام دينهم بلغتهم وتثبيتهم 

  .دف دعوم إىل اإلسالم، وبعضها اآلخر موجه لغري املسلمني، مسلمة

كاملواقع ، وقد سبق ذكر كثري من املواقع اإلسالمية اليت تنشر بلغات أخرى إضافة إىل العربية
 وسيأيت يف الباب الثاين، م وغريهمسالإسالم أون الين و اإلسالم سؤال وجواب وطريق اإل: التالية

  .إن شاء اهللا أن إسالم ويب تنشر بلغات أجنبية أيضا
  

  :موقع باثنني وأربعني لغة
  . 252موقع بيت اإلسالمواملوقع الذي وجدته ينشر حمتوياته بأكرب عدد من اللغات هو 

  
العربية  وهو املكتوب باحلروفوبعض هذه اللغات معروف ، لغة 42وهو ينشر مقاالته ب

عرفت أكثرها ف، وأما البقية فقد حاولت التعرف عليها عن طريق روابطها،  املكتوب بالالتينيةو
  .ومل أعرف البقية فتركته بدون ترمجة، ها يف اهلامشبصعوبة كبرية وترمجت

، هي متبوعة بعدد عناوين املوضوعات املتوفرة بتلك اللغة يف املوقع، واللغات اليت سأذكرها
  :غات التاليةوهي الل
،          English 1,920 ،3- Français 1,768  - 2، عنوانا 4,568: العربية - 1 

4 - Indonesia 1,430، 5- 6، 1,365 اردو - Türkçe 1,232،7- ไทย 
 -বাংলা  1,065، 10- Русский 907، 11 - 1,088،9 كوردی -8 ،1,125

  ، Bosanski701 -14 ،712  رچەۇيغۇئ -中文 763، 13 -12 ،894 فارسى
                                 

  .م2013 مارس   29: وتاريخ زياريت له، /http://www.islamhouse.com: ورابطه، موقع بيت اإلسالم 252
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15 - Español 668، 16- Ўзбек 617، 17- മലയാളം 581 ،18- 
Тоҷикӣ  516، 19 - Deutsch 492 ، 20- Shqip 413 ، 21 - ह द 

345، 22 -  ెల గ 297 ، 23-  Việt Nam 244، 24- 日本語 243، 
25 - Tagalog 205 ، 26- Português 152  ،27 - Nederlands 132 ، 
28 - Azəri 106 ، 29- Ελληνικά75 ،    30- Italiano 53 ، 31- 

Română 43 ، 32- Кыргызча 33 ، 33- Polski 32 ، 34- 한국어  
22، 35 - Татарча 20، 36- Български 18، 37- ಕನಡ 14، 38- 

Česky 12، 39-Հայերեն 12 ، 40 - Українська   11، 41- 
Slovenščina  9، 42- slovenčina 2 253.   

ومما ال شك فيه أن ما يقوم به هذا املوقع هو جهد كبري حيتاج إىل املؤازرة واإلعانة من كل 
  .قادر على املساعدة

وقد كتبت على ، واملوقع يدعو املسلمني املتقنني ألي لغة من لغات العامل أن يتعاونوا معه
  :ة الرئيسة هذه الدعوةالصفح
للتطوع واالنضمام إىل فريق علمي ألي  .. معاً ويداً بيد لتعريف املاليني باإلسالم وعلومه"

   ]".انقر هنا[  :لغة كانت، نرجو مراسلتنا بالسرية الذاتية من هنا
  :هو] انقر هنا[والرابط املشار إليه بكلمة 

 http://www.islamhouse.com/hsts/9207  
  
  

                                 
أو ما ،  غرب الصنييف، لغة الشعب اإليغوري املسلم -13. اللغة الصينية -12 .اللغة الروسية -10. اللغة البنغالية -9  253

اللغة  -18). ماليزيا(هي لغة املاليو  -17. اللغة األوزبكية -16. اللغة البوسنية - 14. يسمى بتركستان الشرقية
اللغة األذرية  -28. اللغة اليابانية -24. لغة التيلوغو -22. اللغة اهلندية -21. اللغة األلبانية - 20. الطاجيكية

. اللغة البلغارية -36. اللغة التتارية -35. اللغة الكورية -34. لغة قريغيزستان -32. ونانيةاللغة الي -29). أذربيجان(
  .لغة سلوفاكيا -42. لغة سلوفينيا -41. اللغة األوكرانية -40. اللغة األرمنية -39
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  :اإلجنليزية والفرنسيةبط مواقع باللغتني روا -
اإلجنليزية اللغة لكون  اإلجنليزية والفرنسية فقط؛وفيما يلي ذكر بعض املواقع اإلسالمية باللغة 

املواقع اإلسالمية غري العربية هي وكذلك ألن أكثر ، أكثر لغات العامل استعماال على اإلنترنت
  .الفرنسيةاللغة زائريني يتقنون ولكون الكثري من اجل، اإلجنليزيةباللغة 

  :وهذه مناذج هلا
   /http://www.al-sunnah.com           موقع السنة اإلسالمي        -1

  .عاملية وهو متوفر بعشر لغات، ويتميز بتصميمه اجلميل
  http://www.viewislam.com/ موقع استعرض اإلسالم                 -2

  .ويشرف عليه الداعية اإلسالمي األمريكي بالل فيليبس
  http://www.islamreligion.comموقع الدين اإلسالمي                -3

  .وهو موقع للتعريف باإلسالم مزود بثمان لغات
  http://www.it-is-truth.org/  موقع إنه احلق                           -4

  . على موضوعات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ويركز
  القسم اإلجنليزي ؛موقع إسالم ويب -5

http://www.islamweb.net/english                                       
ويتميز كذلك بوجود قسم قوي ، وبقوة مادته الشرعية، ويتميز باملعلومات الكثرية واجليدة

 .فيه الكثري من املقاالت املفيدةويوجد ، خاص بالفتوى باإلجنليزية
   /http://www.islam.org                    اإلسالمية          موقع املدينة -6

  .ويوجد فيه كم كبري من املقاالت القصرية
 جملة أخبار أمريكامقال من  7_

http://www.usnews.com/usnews/issue/980720/20isla.htm  
أن اإلسالم  األمريكية؛ وفيه usnews جملة أخبار أمريكا والرابط األخري هو ملقال نشرته

أن اإلسالم هو الدين  وذُكر فيه، مل عموما ويف أمريكا خصوصاهو أسرع األديان انتشاراً يف العا
  .الثاين يف الواليات املتحدة األمريكية بعد النصرانية
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بال  وتايت أمهية املواقع اإلسالمية باللغة اإلجنليزية من كون هذه اللغة هي لغة اإلنترنت
فإنشاء املواقع اإلسالمية ذه ، وهي اللغة اليت يتكلمها أكرب عدد من البشر يف الوقت احلايل، منازع

وسوف أشرح أمنوذجا عن ، اللغة يف غاية األمهية ليصل اإلسالم إىل أوسع ما ميكن من بقاع العامل
  254.هذه املواقع بعد قليل

 
 

 :وهذه عناوين ملواقع إسالمية باللغة الفرنسية
 http://www.al-sunnah.com/french ـ1

                                 
اإلسالمية يف  موقع بيع الكتب -http://www.qss.org/  9القرآن والسنة يف أمريكا الشمالية موقع مجعية 8- 254

              موقع املسلمة  - http://www.dar-us-salam.com/  10اإلنترنت بلغات خمتلفة 
http://www.muslimah.net/   -11 اإلسالمي موقع الربيد http://www.theislamicmail.com/  

الدين احلق  موقع http://www.beconvinced.com/   -13مقتنعا  موقع كن- 12
http://www.thetrue religion.org/   14- موقع فتوى على اهلواء مباشرة http://www.fatwa-

online.com/  موقع دليل اإلسالم  -15ـhttp://www.islam-guide.com/   16-  موقع التجمع
   سالم أون الين؛ القسم اإلجنليزيموقع إ -http://www.iananet.org/     17اإلسالمي يف أمريكا الشمالية

http://islam-online.net /english/discover/discover.shtml 18- القسم ، موقع اإلسالم اليوم
القسم اإلجنليزي  اإلسالم سؤال وجواب؛ موقع 19ـ http://www.islamtoday.net/english اإلجنليزي

http://www.islam-qa.com/index_eng.html اإلسالم؛ القسم اإلجنليزي  موقع طريق 20ـ
http://en.islamway.net 21- موقع الرسول عليه الصالة والسالم  

http://www.prophetmuhammed .org 22- على اإلنترنت الدليل اإلسالمي  
http://www.islamicwebguide.com/ 23- يف الرد على النصارى باللغة  موقع احلق الواضح

   http://www.plaintruth.orgاإلجنليزية
 /http://belief.8k.com  -24  :فقط جنليزيةمواقع أخرى بعناوينها اإلوهذه 

 25-  http://www.islamconcept.8k.com/   26-   http://islamicweb.com                        
27-http://www.al-islam.com/  28- http://www.islammessage.com/English/english 

.htm 29-    http://www.sultan.org/30-http://wamy.co.uk/islam/islam.html                          
31-http://www.discover-islam.net/   32-http://www.aleijaz.org/index_main.htm    
33-  http://www.unn.ac.uk/societies/islamic/_about /main .htm#women 34 -  موقع

     /http://www.islaam.comاإلسالمية  املصادر
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 http://www.islamweb.net/frh/index.php ـ2
 http://www.islam-guide.com/frn ـ3
 http://www.islaam.com/Section.asp?id=2 ـ4
 /http://www.islamzine.com/francais ـ5
 http://fr.islamway.net ـ6
 http://www.orst.edu/groups/msa/quran/index_f.html255 ـ7

 
  :أمنوذج للمواقع اإلسالمية باللغة اإلجنليزية

  :عية اإلسالمي األمريكي يوسف أستسوكأمنوذج للمواقع باللغة اإلجنليزية أذكر مواقع الدا
له ، وهو اآلن داعية إسالمي معروف، وصاحب هذه املواقع كان قسيسا واعتنق اإلسالم

أنه كان سببا يف إسالم : وقد قال هو بنفسه عن موقعه، نشاط دعوي كبري داخل أمريكا وخارجها
  .الكثري

  :اإلسالم اليوم وهذه صورته قبل اإلسالم من موقعه
  

                                 
255 8-http://www.edu.gel.usherb.ca/elmm01/amus/references.html 
9-http://www.sourceislam.com/ 10-http://www.islamicnews. 
org/english/index.html 11- http://www.al-ilmiyah.com/12- 
http://63.175.194.25/index.php?ln=fre&dgn =3  
13-http://www.muslimfr.com 14-http://www.pal-soft.com/ palestine/  
15- http://www.islamic-knowledge.com/Francais 16-
http://communities.msn.com/ IslametlesMusulmansFrancophones 17- 
http://www.moslim.8m.com/  
18- http://home.nordnet.fr/ ~fhespel/ 19- http://islamfrance.free.fr   
20- http://www.wamy.co.uk/leaflets/frenchmenu.html 21- 
http://www.harunyahya. org/fr/index.html 22- 
http://www.muslimsonline.com/~bern 23- http://www.butin. 
org/Pagefrancais.htm 
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  : هذه صورته بعد اإلسالمو
  
  

  :وعنوانه ،اإلسالم اليوموقد أسس يف األول موقعا امسه 
   http://www.todayislam.com/ 

  : مث أنشأ موقعا آخر بعنوان اإلسالم غدا
http://www.islamtomorrow.com                     

  
  

  :وكذلك له موقعان آخران كما يظهر يف الصورة باسم
وهو خاص بالصوتيات ، http://www.islamyesterday.com: ساإلسالم أم

  . واملرئيات
وهو خاص باملواد النصية ، http://www.islamalways.com: اإلسالم دائما

  .كالكتب واملقاالت وحنوها
وجتد يف صفحة موقع اإلسالم غدا الرئيسة إحالة على غرفة دردشة بعنوان غرفة أخبار 

  :اإلسالم
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وصهيب ، الشيخ يوسف أستس: ومنهم، جمموعة من الدعاة باللغة اإلجنليزية ويستضيف فيها
  .مجال بدوي. ود، بالل فيليبس. ود، وياسر قاضي، واب

  

  
  

دروس الشيخ  islamtomorrowويبث موقع 
  :عرب هذه الشاشة، يوسف على اهلواء مباشرة

  
  
  

ويتوفر على صفحات املوقع جمموعة من الكتب 
من بينها موطأ اإلمام مالك والكتب الستة كلها؛ صحيحا البخاري ،  اإلجنليزيةالشرعية مترمجة إىل

  .وفقه السنة للسيد سابق وغريها، وسنن أيب داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ومسلم
 18.822.994ومذكور يف عداد الزوار اخلاص مبوقع اإلسالم غدا أنه قد قام بزيارته 

  .زائرا
من هو الشيخ :  للداعية يوسف أستس يف أمريكا مقاال بعنوانوقد كتب أحد املالزمني

ونشر املقال يف منتديات ، ؟ يذكر فيه بعض ما يعرفه عنه)القسيس سابقاً(يوسف الداعية األمريكي 
وهو ، وذكر يف تعريفه أنه يسكن بوالية فرجينيا قرب العاصمة واشنطن، شبكة الفوائد اإلسالمية

  .يف األصل من والية تكساس
والشيخ يوسف رجل مسن وأبوه الطاعن يف السن مازال : " ومما جاء يف ذلك املقال قوله
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مع كرب  )الشيخ يوسف(وكان قسيساً أيضاً وقد أسلم أبوه وهللا احلمد، فترى االبن املسن ، حياً
سنه يحضر أباه الرجل الطاعن يف السن املُقعد على الكرسي املتحرك إىل الصالة ويضعه يف الصف 

    "مشهد مؤثر جداً مع كوما قسيسني سابقني، يحضر صالة اجلماعةل
الذي قال عنه أنه من أروع املواقع  -اإلسالم اليوم - وتكلم يف املقال عن موقع الشيخ

وفك حرية النصارى من ضالهلم، حسب وصف ، يف أسلوب عرض اإلسالم والدعوة إليه، الدعوية
ويتابع املسلمني ، ئات من الرسائل على بريده اإللكتروينوذكر أن الشيخ يستقبل امل، كاتب املقال

  . اجلدد ويعلمهم وجييب على تساؤالم
أسلم على يديه الكثري، وال يكاد مير يوم إال : "ومما ذكره عن نشاطه يف الدعوة أيضا ما يلي

تون أسلم اليوم س: (ويسلم على يديه أحد، ويف أحد األيام جاءين مستبشراً طليق الوجه وقال
والشيخ ال يكتفي بتلقني الشهادة فحسب بل يتابع املسلمني اجلدد ويعلمهم أمور دينهم ). شخصاً

  .، حىت أنه يتكلف السفر هلم أحياناً
بذل النفس والوقت يف الدعوة إىل اهللا، : من أمجل ما تعلمت من حال ذلك الرجل: وقال

كنه، وحتقر نفسك إذا رأيت ما يفعله هذا ومع كرب سنه جتده نشيطاً يف الدعوة وتعليم الناس ما أم
  .الرجل مع كرب سنه، وتعلم كم أنك مضيع ألوقاتك

وأنا أمتىن : أمتىن أن أحتدث اإلجنليزية مثلك، فقال: قلت له: ومن طرائف ما ذكره عنه؛ قوله
  .256وأين أحتدث العربية ألقرأ كالم ريب وأتدبره، أين ما عرفت من اإلجنليزية حرفاً واحداً

  .أستس موقع جيد ميكن أن حيال الناطقون باإلجنليزية عليه الداعيةقع ومو
  

   

                                 
  :ورابطه هو، منتدى احلوار العام، منتديات شبكة الفوائد اإلسالمية 256

http://www.fwaed.net/vb/forumdisplay.php?s=2b22fd83dacbf709545ef1961feb3edf&
forumid=36. 
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 :املواقع اإلسالمية إجيابيات وسلبيات: املبحث الرابع
اإلنكليزية  م، وكانت املواقع األوىل منها باللغة1993اإلسالمية منذ العام  بدأ ظهور املواقع

على معلومات سطحية  د التأثري وحيتويمث بدأ ظهور مواقع بلغات خمتلفة ولكن معظمها كان حمدو
 .والكثري منها غري صحيح

م بدأ ظهور البوابات اإلسالمية الشاملة واملواقع املتميزة اليت يقوم عليها 1998وابتداء من سنة 
ومنظمات ووزارات إسالمية يف بلدان  تدعمهم هيئات وشركات، متخصصون يف جماالت خمتلفة

حبسن التخطيط هلا حبيث صارت هلا تصميمات جيدة  هذه املواقع تتميزو، خمتلفة من العامل اإلسالمي
وال تزال الساحة ، بعض القصور الذي جيب تالفيه ومادة أفضل مما سبق بكثري، وإن كان يشوا

اإلسالمية اليت تستفيد من هذه التجارب لتقدم اجلديد دائما وخصوصا  حباجة إىل املزيد من املواقع
 .بال اإلسالمي املتزايد على اإلنترنتاإلق مع وجود هذا

وال ميكن التعميم والقول ، واحلقيقة أنه ال ميكن التسوية يف التقييم بني كل املواقع اإلسالمية
وهلذا أرى حسب رأيي القاصر أن من اخلطأ أخذ عينة من املواقع ، بأا كلها مواقع ضعيفة وهزيلة

ا على املواقع اإلسالمية بالسلب أو باإلجياب؛ بل من اإلسالمية مث دراستها وتعميم احلكم من خالهل
اإلنصاف القول بل بأن هناك مواقع ممتازة ونافعة وتتقدم يوما بعد يوم على الصعيد اإلقليمي 

، وهناك مواقع هزيلة جدا، وصارت هلا شهرة عاملية كبرية؛ ملا يبذل فيها من جهود ضخمة، والعاملي
بتصميمات ، وال تحدث إال مرة كل عدة أشهر، ها نسخ ولصقأغلب، هي عبارة عن عدة مقاالت

ورمبا ال يعاود ، أو من دخلها خطأ، ورمبا ال يعرفها إال صاحبها وبعض رفاقه، وألوان باهتة، منفرة
  .وهذه املواقع ال ميكن أبدا مساواا باملواقع الناجحة، ذلك أبدا

 د من املواقع اإلسالمية مواقععا ، كمواقع الفرق املنحرفة، ضارةًبل إن مما ياليت تبث احنرافا
وحترضهم على قتل معصومي ، وهناك مواقع تنشر الفكر التكفريي بني شباب األمة، باسم اإلسالم

، ختطيطا وصناعة وتنفيذا، بل تعلمهم الطرق العملية لتنفيذ ذلك، الدماء من املسلمني وغري املسلمني
  .وكل هذه املواقع وأمثاهلا حمسوبة على املواقع اإلسالمية، بالد املسلمنيمما يزرع الفتنة والبلبلة يف 

  
  :  واقع استفادة املواقع اإلسالمية من شبكة اإلنترنت يف االتصال الدعوي :األولب طلامل

ومع أن املواقع اليت ، مع أن أشكال االتصال الدعوي اإلسالمي على شبكة اإلنترنت متعدد
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ما بعد آخر، ومع أن الذين يدخلون يف دين اهللا عن طريق تقوم بذلك تعد باآلالف، وهي تنمو يو
شبكة اإلنترنت بلغوا أعدادا كبرية، وهم يف ازدياد مستمر، مع كل ذلك فمما ال شك فيه أن 

دعويا بالشكل " اإلنترنت"املسلمني حىت اآلن مل ينجحوا يف استغالل شبكة املعلومات الدولية 
 اإلسالم عرب اإلنترنت متواضعة، مقارنة جبهود غري املسلمني، وال تزال جتربة الدعاة إىل، املطـلوب

كان أول موقع إسالمي  2001فال يزال ترتيب املواقع اإلسالمية عامليا متأخرا كثريا، ففي عام 
 Alexaأليكسا  عامليا، وهو موقع املدينة اإلسالمية، حسب تصنيف موقع 10.250حيتل املرتبة 

  .سب عدد الزوارالشهري الذي يرتب املواقع ح
إال تسعة ، ويف نفس السنة ألف موقع عاملي حسب نفس املوقع 100ضمن أفضل  ومل يأت

  .فقط مبا فيها الناطقة باإلجنليزية إسالميةمواقع 
ولكنه يف الترتيب ، إسالمياهو األول  إسالم ويبكان موقع ، م2013يف شهر جوان عام و

، 257عامليا 7.614: طريق اإلسالم يف الترتيب رقم والثاين بعده هو موقع، عامليا 1.965: رقم
م حصل على ترتيب أفضل 2013 إذ أن الثاين سنة، م2001وهو تقدم ملحوظ مقارنة مع سنة 

  .ولكن مع ذلك ما زالت املواقع اإلسالمية بعيدة عن املراتب األوىل عامليا، م2001من األول سنة 
والتسعمائة األوىل ختلو متاما من املواقع  أن املواقع األلف، وما نالحظه من هذا الترتيب

 .اإلسالمية
آالف  10وأما املواقع غري اإلسالمية فقد أظهرت دراسة إحصائية أن هناك ما ال يقل عن 

موقع يهاجم اإلسالم بتمويل يبلغ ملياري دوالر ال يواجهها سوى مائيت موقع إسالمي بتمويل ال 
  ".يتجاوز مليون دوالر

يف الشبكة تزيد على املواقع اإلسالمية مبعدل  أيضا أن املواقع التنصريية مثالواإلحصاءات تقول 
اآلن مازال هزيالً، وال يرقى إىل املستوى املطلوب،  ، ونصيب املسلمني من اإلنترنت حىت1200%

وقد أشارت دراسة حديثة إىل أن املنظمات املسيحية هي صاحبة اليد العليا يف اإلنترنت حيث حتتل 
ويليها يف الترتيب املنظمات اليهودية، بينما تساوى املسلمون مع اهلندوس،  من املواقع،% 62نسبة 

بل ذكرت التقارير أن عدد املواقع العربية على ، فقط% 9حصة كل منهم على  حيث مل تزد

                                 
  .من البحث 300انظر ص 257
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 .258ألف موقع لدولة اليهود وحدها 35مقابل ، ألف موقع 14م بلغ 2005اإلنترنت سنة 
 
  :اإلسالميةمزايا املواقع  :اينثالب طلامل

وقد مر بنا أثناء استعراضنا لبعضها عدد كبري ، إجيابيات املواقع اإلسالمية أكثر من أن حتصر
، فكل ما ذكرناه يف وصفها وما تقدمه من خدمات دعوية هو من إجيابياا، جدا من هذه اإلجيابيات

فليس ، سالم ويبوسيأيت الكثري من ذلك يف الباب الثالث عند الكالم عن الشبكة اإلسالمية إ
وسنكتفي مبا ، ألن ذلك سيكون من التكرار وإطالة البحث بال فائدة، الغرض هنا هو حصرها كلها

  .مل نذكره من قبل
، ـ من أكرب إجيابيات املواقع اإلسالمية أا أوجدت مساحة نظيفة داخل شبكة اإلنترنت1

  .ومل تتركها للفساد واملفسدين وحدهم

فقد مر : وذلك بشمولية كثري منها وباستعماهلا ألكثر من لغة، هورهاقدرا على تنويع مج - 2
معنا وصف املواقع الشاملة وتناوهلا لكثري من املوضوعات اليت تعاجل فيها مشاكل األسرة والشباب 

جعل فئات عريضة من اتمع تفد إليها وتقبل على ، والصحة وغريها يف الفتاوى واالستشارات
كما تنويع اللغات مكنها من الوصول إىل شرائح واسعة من املسلمني وغري ، تصفحها واالستفادة

، موقع الشبكة اإلسالمية: مثل، ومناذج املواقع اإلسالمية كثرية، املسلمني الناطقني بغري العربية
واللغات اليت يتعامل ا املوقع هي ، وموقع السنة اإلسالمي، وموقع املنجد، وموقع اإلسالم أون الين

ليزية والفرنسية واألملانية والبوسنية واأللبانية واملاليزية واإلندونيسية والفليبينية والفنلندية وجاري اإلجن
كما ورد ، ست لغات جديدة وهي اهلندية والسنهالية والبنغالية والتلغو واملليامل والتاميلي اآلن إضافة

  .أكثر من إحدى عشرة لغةومثل موقع دليل اإلسالم الذي يشرح اإلسالم ب، ذلك على املوقع
  .وقد مرت روابط هذه املواقع كلها

فمنها الشامل  ؛كثرة أنواعها وختصصاا وتوفر املواقع املتنوعة على حسب رغبة املستعمل - 3
، فمنها مواقع ختصصت يف القرآن الكرمي أو احلديث الشريف أو سائر العلوم اإلسالمية، واملتخصص

طب اجلمعة أو مواقع للكتب أو الربجميات اإلسالمية أو االت وأخرى ختصصت يف الفتاوى أو خ

                                 
 .من البحث 106انظر ص  258
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ومنها املقروء ، ومنها مواقع األسرة واملرأة املسلمة أو أدلة املواقع اإلسالمية أو غري ذلك، اإلسالمية
، ومنها من ركز على دعوة غري املسلمني، والذي يعلم املسلمني أمور دينهم، والسمعي والبصري

 .وغري ذلك من أوجه التنوع، ومنها املواقع واملنتديات ومواقع الدردشة، لترفيهيومنها اجلاد وا
  .قيامها جبهد كبري ومشكور للدفاع عن اإلسالم والرد على الشبهات حوله - 4
، إال أن هناك جتارب ناجحة ومشجعة، ومع تأخر املواقع اإلسالمية على املستوى العام - 5

واقع إمكانية جناح املواقع اإلسالمية وحتقيقها نتائج هامة جدا لكنها أثبتت على ال، وإن كانت قليلة
  .يف الدعوة إىل اإلسالم ونشر مبادئه بني املسلمني وغري املسلمني

ومن هذه النتائج ما حققته مواقع مثل إسالم ويب وطريق اإلسالم واإلسالم اليوم  - 6
وهو رقم ينافس ، يارة يومياوصلت زياراته إىل ما يقرب من مليوين ز إسالم ويبفموقع ، وغريها

ونستنتج من ذلك أن املواقع اإلسالمية قادرة على املنافسة ليس إقليميا ، املواقع الكربى عامليا
  . بل على املستوى العاملي أيضا، فحسب
 .ومن يستنتج من الدراسة األمهية الكبرية للوقف يف دعم املواقع اإلسالمية الناجحة - 7
، لكن العمل القائم عليه ال يعمر طويال، لة ويشكر صاحبهالتطوع يف العمل الدعوي فضي - 8

 .وعلى العنصر السابق، ومصري منتدى الساحة العربية مثال على هذا
من خالل استعراضي للمواقع اإلسالمية الناجحة تبني يل أن أسباب جناحها تتركز يف النقاط و

 :التالية
 .العمل املؤسسي املنظم واملنضبط - أ

 .الية خاصة يف البدايةالوفرة امل -ب
 .قيام العمل فيها على أيدي إطارات خمتصة ومؤهلة -ج
  .مواكبة التطور احلاصل على اإلنترنت واالستفادة منه لتطوير املوقع - د

  .االستفادة من خربات املواقع العاملية الكبرية - هـ
  .التفاعل مع اجلمهور واالستفادة من نقدهم واقتراحام -و
  
  :املواقع اإلسالمية مالحظات على :ثالثالب طلامل

والتشويق  هناك آالف املواقع اإلسالمية دون املستوى املطلوب، حيث تفتقر إىل عناصر اجلذب
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وحتقيق نوع من التنسيق  والنظرة الشاملة لإلسالم، وعدم وجود دليل واضح هلا لتصنيفها وتنظيمها
 دي وليس على العمل اجلماعيالفر والتكامل فيما بينها، كما يعتمد معظم هذه املواقع على العنصر

  .فضال عن العمل املؤسسي
  .عدم قدرا على الوصول إىل اجلمهور بشكل واسع لتبليغ رسالتها إليهم -
وإمنا تكتفي ، فتجد بعض املواقع ال تستعمل الوسائط املتعددة كليا، عدم جاذبية الكثري منها -

  ، بالنص فقط
وتفتقد الستراجتيات ، لقدرة على اإلعالن عن نفسهاتعاين أكثر املواقع اإلسالمية من عدم ا -

  .خمططة بدقة وعناية لنشر وإشهار املواقع بشكل كبري وواسع
كثري منها ينتمي إىل الشركات املوفرة للصفحات اانية مما يوقعها حتت تأثريها وحتت  -
  .وقد تعرض على صفحاا نتيجة لذلك إعالنات غري الئقة، شروطها
سالمية اجلزائرية ال زالت تعاين من ضعف كبري يف املضمون وكذلك يف التصميم املواقع اإل -

وذلك أدى إىل ضعف اإلقبال ، الفين ومن عدم استفادا مما تتيحه اإلنترنت من خدمات تفاعلية
وعموما فإن : "وهذا الذي الحظته عليها الحظته أيضا الباحثة مدحية جيطاين حيث قالت، عليها

منار اجلزائر، راية اإلصالح، : (وكذا املواقع اإلسالمية اجلزائرية اليت تصفّحتها مثلموقع الشهاب، 
تتميز بضعف التصميم الفين، وكذا عدم استغالل ) Hamassat-cjb.netمهسات إميانية 

اخلدمات التفاعلية والوسائط : على الوجه األحسن مثل –اليت تتيحها اإلنترنت- اإلمكانات التقنية 
  ".اخل..املتعددة
ويشهد على ذلك النسبة املتدنية جدا ، املواقع اإلسالمية عموما ال زالت متأخرة كثريا عامليا -

  .وتأخرها يف الترتيب العاملي، للمواقع اإلسالمية على الشبكة
ودون دعم ، كما الحظت على املواقع اإلسالمية أن أكثريتها الساحقة قام ا أفراد قالئل -

ولو حققت جناحا ، وسرعان ما ختتفي من اإلنترنت، جها قليال وفوائدها ضئيلةوهلذا كان نتا، يذكر
 .ما يف فترة من الفترات

 
  :مقترحات لزيادة اإلشهار للمواقع اإلسالمية :رابعالب طلامل

وقد نتمكن من ، قد يكون سبب كثري من السلبيات هو ضعف اإلشهار للمواقع اإلسالمية
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ومما الشك فيه أن احلاجة ماسة لنشر ، ني أو بني غريهمسواء بني املسلم، عالجها بتقوية اإلشهار هلا
وينجذبون ، عناوين املواقع اإلسالمية وحمتوياا بني الناس؛ حىت تنتشر بني عمومهم املتدينني وغريهم

ومع األسف الشديد فإن جمهودات ، وبالتايل تعم االستفادة منها، إليها ويدعون غريهم إىل زيارا
  .مع حاجتهم الشديدة إليها، ن أكثر الناس ال يعرفون عنها شيئاولك، ضخمة تبذل فيها

  :ومن طرق نشر وإشهار املواقع وبالتايل عالج السلبيات السابقة ما يلي
حتسني اخلدمات؛ وذلك أن املتصفح إذا شعر بالفائدة الكبرية من املوقع بلغ كل من حييط  - 1
فقد رأينا أا أول ، صديق نسبة عالية جداونسبة التعرف على املواقع عن طريق إخبار ، به عنه

  .الطرق ملعرفة موقع طريق اإلسالم كما ظهر يف االستطالعات اليت جتريها املواقع
إذا كان أصحاب املوقع مقتدرين ماديا فيمكنهم أن يعدوا إشهارا هلا على القنوات  - 2

  .الفضائية أو األرضية أو اجلرائد واالت على حسب قدرم
وهي كثرية ، الرابط على صفحات املواقع اإلسالمية والعربية اليت توافق على ذلك نشر - 3

، وإذا أمكن وضعه ولو يف مواقع األفالم واألغاين واأللعاب اإللكترونية وغريها، وتفعل ذلك جمانا
  .وأكثر زوار موقع طريق اإلسالم كانوا يأتون من موقع موسيقى ألنه وضع رابطه عليه

طرق إشهار املوقع إجراء مسابقات على املوقع وتوزيع جوائز على الفائزين كما أن من  - 4
واهلدايا ، أو حنو ذلك، أو عطور، ككتب أو أقراص إسالمية من املوقع أو من غريهولو كانت رمزية 

واهلدية مهما كانت متواضعة ، جتلب الناس خصوصا يف البلدان اليت يكون دخل الفرد فيها ضعيفا
  .حبها وتفرح أسرته معهفسوف تفرح صا

وأما إذا كان للموقع سعة مادية فيمكن أن تكون اجلائزة ذات قيمة أكرب؛ كالتكفل بعمرة من 
وهذا ال شك سوف ، أو أقل من ذلك كتوزيع أجهزة حممول أو حنوها، بلدان بعيدة عن مكة مثال
وقد ختتار ، يف القلوبوهذا ال بأس به مع املدعوين ألنه من باب تأل، يكسب املوقع زوارا كثرا

  .اجلوائز بعناية لتكون يف ذاا وسيلة دعوية مؤثرة أيضا
طباعة اسم املوقع على احملافظ أو حامالت األوراق واألقالم وحنوها اليت توزع على  - 5

وميكن أن يتفق أصحاب املواقع مع منظمي امللتقيات على ذلك مقابل أن ، املشاركني يف امللتقيات
  .م عن ملتقيام وينشر هلم أعمال امللتقىيعلن املوقع هل

وتلصق يف أماكن ، كتابة اسم املوقع ورابطه على ملصقات صغرية ومتوسطة احلجم - 6
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املكتبات واجلمعيات واألسواق الكبرية وصاالت الرياضة وحمطات انتظار : عديدة من بينها مثال
وهذا ، ويف مكتبه أو مكتب غريه ،احلافالت والقطارات وسيارة الداعية نفسه ومن يرغب يف ذلك

  .كله طبعا بعد استئذان أصحاب هذه األماكن أو املشرفني عليها ومراعاة القوانني املنظِّمة
7 -  طباعة كتيبات صغرية احلجم ينشر فيها التعريف باملوقع وتكون بأسلوب جذاب وطباعة

اضرات خارج املساجد واملراكز وتوزيعها جمانا يف أماكن جتمع الناس كبعد خروجهم من احمل، ملونة
  .الثقافية واملدارس القرآنية

فإن امللل من ، ووضع نسخ منها يف األماكن اليت يقضي الناس فيها أوقات طويلة يف االنتظار
وقد توضع يف ، االنتظار يدعوهم إىل قراءة أي شيء جيدونه أمامهم مثل املرضى يف املستشفيات

ويف حمالت ، ومراكز املراقبة التقنية لفحصها، سل السياراتوحمالت غ، قاعات انتظار العيادات
وسيارات األجرة ويطلب منهم ختصيص بعضها ، وقد يهدى بعضها ألصحاب احلافالت، احلالقة

ويستسحن من الداعية أن حيمل دائما معه نسخا إضافية ويعطي أيضا ، للمسافرين أثناء سفرهم
  .هذه األماكن بعض أصدقائه منها لتسليمها للناس يف مثل

كتابة الرابط على القمصان الرياضية وغري الرياضية وعلى الشمسيات اليت توضع على _ 8
  .زجاج السيارات األمامي أو اخللفي

  .ميكن وضع إشهار كبري على جانيب احلافالت يف الدول اليت تسمح قوانينها بذلك - 9
  

ب املوقع أو املشرف عليه ما هذه بعض االقتراحات لإلشهار للمواقع اإلسالمية ينظر صاح
وما يناسب اجلمهور الذي يستهدفه ، يناسب قدرته املادية وما يتالءم مع قوانني البلد الذي يعيش فيه

، فمثال إذا كان يعيش يف بالد غري مسلمة فينبغي أال يكون يف الرابط ما يثري أعداء املسلمني، املوقع
بل حيبذ أن ال يكون يف الرابط ذكر اإلسالم ، ملسلمنيوخاصة البلدان اليت ا حركات عدوانية ضد ا

ويقترح ، حىت ال يتسبب ذلك يف إتالف ما كتب عليه الرابط من املمتلكات اخلاصة أو العامة، أصال
: أو www.it-is-truth.org: يف هذه احلاالت الروابط التالية

www.beconvinced.com أو :www.qss.org قلأو هذان العنوانان بدرجة أ :
www.al-sunnah.com  وwww.sultan.org ، ألنه قد يفهم من األول أنه مصطلح

  .ومن الثاين أنه مصطلح عريب، إسالمي
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وعلى كل حال فإن الذي يكون يف موقع احلدث ، وقد يكون األمر ال يستدعي كل ذلك
  .يكون أقدر على تقدير املوقف ومتييز املصاحل واملفاسد من غريه
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  ينينالباب الثاالباب الثا
  الشبكة اإلسالميةالشبكة اإلسالمية  موقعموقع  دوردور

يف عملية االتصال يف عملية االتصال   ))إسالم ويبإسالم ويب((
  الدعويالدعوي

  ::وفيهوفيه
  ..ونوافذهونوافذه   املوقع املوقعمضامنيمضامني  ::الفصل األولالفصل األول
  والتأثرياتوالتأثريات  ءاتءاتاإلحصااإلحصا: : : : الفصل الثاينالفصل الثاين

    ..إسالم ويبإسالم ويب  ملوقعملوقع  والتقومياتوالتقوميات
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موقع موقع مضامین مضامین : : األولاألولالفصل الفصل 

  ونوافذهونوافذه  إسالم ویبإسالم ویب
  

  ::وفیھوفیھ
  ..الموقع وتطورهالموقع وتطورهتعریف تعریف : : المبحث األولالمبحث األول
  ..الصفحة الرئیسةالصفحة الرئیسة: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  المضامین الدینیة المضامین الدینیة : : المبحث الثالثالمبحث الثالث
  . . المضامین الفكریةالمضامین الفكریة: : المبحث الرابعالمبحث الرابع

  ..المضامین التربویةالمضامین التربویة  ::المبحث الخامسالمبحث الخامس
ما تشترك فیھ المضامین الثالثة ما تشترك فیھ المضامین الثالثة : : المبحث السادسالمبحث السادس

  ..السابقةالسابقة
المضامین التفاعلیة مع المضامین التفاعلیة مع   ::المبحث السابعالمبحث السابع

  ..المتصفحینالمتصفحین
  ..المضامین الخدمیةالمضامین الخدمیة: : الثامنالثامنالمبحث المبحث 

استراحة الشبكة وإصدارات استراحة الشبكة وإصدارات : : المبحث التاسعالمبحث التاسع
  ..الموقعالموقع
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  :تعريف املوقع وتطوره :األول املبحث
  :معلومات عامة عن املوقع :املطلب األول

شراف من حيث اإل القطرية والشؤون اإلسالميةيتبع لوزارة األوقاف موقع موقع إسالم ويب 
  .والتسيري

ومت تعيينه يف ، اهلاجري بن سلمان هو املهندس فهدالعام ومديره  ،م1998سنة املوقع  تأسس
وكان من قبل هذا التاريخ يشغل نفس املنصب لكن ، م2004أفريل  11هذا املنصب يوم األحد 

  .321بالوكالة
   /http://www.islamweb.net: ورابطه على اإلنترنت هو

  .ي شبكة اإلسالمترمجتها العربية احلرفية؛ ه Islamweb : إسالم ويبو
، ترمجة فيها شيء من عدم الدقةبالشبكة اإلسالمية تعترب  Islamwebوهلذا فإن ترمجة 

  : لكن رابطه هو، خاصة وأنه يوجد موقع إسالمي آخر امسه الشبكة اإلسالمية
 http://www.islamicweb.com/ 

فال ، ا عن املوقع اآلخرفيكون ذكر االمسني معا؛ إسالم ويب مع الشبكة اإلسالمية مميزا ملوقعن
وصار غالبا ما ، "الشبكة اإلسالمية"وقد بدأ املوقع يقلل مؤخرا من استعمال االسم العريب  ،يشتبه به

اسم الشبكة اإلسالمية مستخدما يف صفحات  وإن كان ال يزال، إسالم ويب يستعمل بدال عنها
  .عديدة داخل املوقع

  :وقد عرف املوقع نفسه مبا يلي
ينتهج منهج أهل السنة واجلماعة يف املعتقد والعمل، ويقوم ، ب موقع إسالمي دعويإسالم وي"

، "كما يكتب فيه عدد من األمساء البارزة، عليه خنبة من محلة الشهادات الشرعية واللغوية والفنية
 .منهجا وسطيا يف مجيع أنشطته بعيدا عن الغلو واإلجحاف يتبىنيرى أنه لموقع واملتتبع ل

  .هيئة األوقاف ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطريةيله فيتم باالشتراك بني وأما متو
فقد ذكر مدير مكتب وزير ، وقد نص على هذا الدعم املسؤولون يف الوزارة وكذا مدير املوقع

أن املوقع يتمتع بالدعم منذ بداية ، م2008األوقاف والشؤون اإلسالمية القطري أواخر سنة 
                                                

 .م2004أفريل  12يف عددها الصادر يوم االثنني ، جريدة الراية القطرية 321
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يف   وهو دعم مستمر ومتواصل، األوقاف ومن الدولة  يزال جيد كل الدعم من خاللانطالقه وما 
حنن من بعد فضل اهللا نتمتع بدعم ": وقال املهندس فهد اهلاجري املدير العام للموقع، كافة اجلوانب

أيضا نثمن إلخوتنا يف هيئة األوقاف دعمهم ...املسؤولني يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
اتصال دائم وهم مطَّلعون علي كافة التطورات  م إلسالم ويب وملشاريعها وحنن علىي والعميالسخ

جند كل الدعم من جملس إدارة : "وقال اهلاجري أيضا قبل ذلك بسنة، 322"واملشاريع املستقبلية
إضافة ملا تقدمه هيئة األوقاف القطرية ، الشبكة ومن سعادة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

، والتصرحيات حول هذا الدعم السخي كثرية. 323"تطيع أن أقول إن الدعم مواز للطموحاتوأس
 .وتقدمه على الترتيب العاملي واإلقليمي، وهو أحد أهم األسباب وراء جناح املوقع

  
  :شعارات املوقع :ثايناملطلب ال

إسالم ": ه؛ وهيإنشائتظهر مع عنوانه تلخص املقصد من  وقد اختذ املوقع لنفسه مجلةً
  ."سعادة متتد ويب

  :واحد قدمي وآخر حديث، شعاران فللموقع، شعارهوأما 
  :وهذا شعاره القدمي

  
  
  
  
  
ومها اختصار " ش إ" حريفالشعار يتكون من و

ومن بوابة وكرة أرضية عليها شبكة ويرمز ذلك إىل أن املوقع هو عبارة عن بوابة ، الشبكة اإلسالمية
  .لمعلوماتالشبكة العاملية ل عامل إىل

  :وهذا شعاره اجلديد
                                                

 .م2008-12-28يف عددها الصادر يوم األحد ، جريدة الراية القطرية 322
 .م2007-11-19يف حوار مع نفس اجلريدة نشرته يف عددها الصادر يوم االثنني  323
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إسالم ويب أن سبب التغيري هو مرور عقد كامل كر مدير عام وذ، م2008وقد غُير سنة 

  .324على نشأة املوقع
  :فقالدير إسالم ويب م شرحهفقد  الشعاروأما ما يعنيه هذا 

لتنوع  بينما يتمركز الرأس املوحد إشارة ،الشكل جتريد موعة أشخاص متشابكي األيدي"
مع إمكانية حتقيق التواصل والتوحد حول قواسم مشتركة حتقق السعادة  ،الشرائح املختلفة للمجتمع

كما أن تداخل خطوط األشخاص مع دائرة اهلالل اإلسالمي . أو الفهم املشترك هلذه الشرائح
هلذا  تتكامل لتعطي رمز الكرة األرضية اليت تشملها خدمات إسالم ويب وتؤكد البعد العاملي

 .التواصل
إن مجال وبساطة الشعار قصدت من خالل استخدام تدرجات اللون األمحر  :ضاف قائالوأ

اللون األزرق ثراء وزمخا واسعا كاحمليط، جند أن اللون  ىة عن احليوية والتدفق، فيما أضفاملعرب
  .األبيض قدم خلفية بسيطة ومرحية للعني والنفس

  :قال ،سعادة متتد إسالم ويب: وعن مجلة
إعالمي موسوعي كأول موقع  ،اهلوية اجلديدة تعكس رسالة إسالم ويب يف هذه املرحلة إن
 ،تطبيق اإلسالم كمنهج للحياةعلى حيقق للناس السعادة مبساعدم  ،شبكة اإلنترنت ىشامل عل

نوع الثقايف فيعرب الشعار عن هذه الرسالة املنبثقة من جوهر اإلسالم، ورؤيتنا الشمولية، واهتمامنا بالت
  ."العاملي، واملشترك اإلنساين، والتواصل والتعاون من أجل األفضل لسعادة اإلنسانية

  
 :أهداف املوقع :املطلب الثالث

وقد جاءت ، تتميز أهداف املوقع بأا شاملة مشول اإلسالم نفسه الذي يتبىن املوقع الدعوة إليه
  :حتت عنوان أهداف املوقع ما يليفقد ورد فيه ، هذه األهداف حمددة من املوقع نفسه

 :إىل ترسيخ القيم اإلسالمية، وحتقيق مجلة من األهداف، ومنها)  إسالم ويب (يسعى "
  .نشر العقيدة اإلسالمية الصحيحة، والعلوم الشرعية املبنية على الدليل من الكتاب والسنة -
 .ومشوليته واعتدالهتوضيح الصورة الصحيحة لإلسالم واملسلمني، وإبراز حماسن هذا الدين  -

                                                
 .م2008جويلية  27ددها الصادر يوم األحد يف ع، يف لقاء مع جريدة الراية القطرية 324



يف عملية االتصال الدعوييف عملية االتصال الدعوي) ) إسالم ويبإسالم ويب((دور موقع الشبكة اإلسالمية دور موقع الشبكة اإلسالمية                   الباب الثاينالباب الثاين  
 

 
 

338 

 .االهتمام بقضايا املسلمني كافة، وعلى مجيع األصعدة، ويف مجيع ااالت -
 .االهتمام بدعوة غري املسلمني بالطريقة الصحيحة، وفق املنهج القومي -
 .عرض املواد بطريقة مهنية، مع مراعاة األصالة واملنهجية واملوضوعية -
 .اآلخرين، ضمن الثوابت مجع كلمة املسلمني، والتواصل واحلوار مع -
 ".تقدمي اخلدمات املمكنة لزوار املوقع، ليكون بوابة شاملة على اإلنترنت -

، وهو ال يكتفي بتقدمي املعلومات يتميز بالشمولية واالعتدالواملتتبع للموقع يلحظ بوضوح أنه 
ية الشرعية من كتب وفتاوى ومقاالت وصوتيات، بل يقدم أيضا خدمات استشارية طبية ونفس

وثقافية واستشارات عن األسرة واتمع ومشاكل الشباب، كما يربط الزائر بواقع اإلسالم 
واملسلمني يف كل مكان، إضافة إىل جهود املوقع الحتواء مجيع فئات اتمع، مبختلف مستويام، 

  .كل هذا على ضوء منهج أهل السنة واجلماعة املعتدل، ومساحة ووسطية ديننا اإلسالمي
إال أن بعضها رمبا مل يعط جماال كبريا ، تتبع للموقع يدرك صدق هذه األهداف بدرجة عاليةوامل

فمثال يالحظ أن دعوة غري املسلمني مل تلق اهتماما كبريا من ، من االهتمام كغريه من األهداف
  .بل جل اهتمامه موجه إىل املسلمني، نشاط املوقع

  
  :هواتساع أقسام املوقع نشأة :رابعاملطلب ال
مها الفتوى ، ني فقطناث قسمنيعلى إال حيتوي  ال ،م1998نشأته سنة يف أول وقع وكان امل

، وأنشئت فيه حماور جديدة، وأدخلت عليه إضافات كثرية، م2001مث تطور املوقع سنة ، واملكتبة
م 2001واألقسام اليت أضيفت سنة  .325حىت عد القائمون عليه تلك السنة مبثابة والدة ثانية للموقع

، والقسم الفين، وقسم اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية، والقسم اإلعالمي، تقسم البحوث والدراسا: هي
   .وقسم العالقات العامة ،والقسم اإلداري

ويف ، وقسم الشعبة النسائية، قسم الصوتيات: ومها، م2006مث أضيف قسمان آخران سنة 
  .قاطع الفيديووهو خاص مب، م أضيف قسم إسالم ويب تيوب2012سنة 

                                                
وهو كتيب باللغتني ، Islamwebالشبكة اإلسالمية : بعنوان، م2003كما ورد يف إصدار رمسي صدر عن املوقع سنة  325

  .العربية واإلجنليزية
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، والقسم الشرعي، مكتب املدير التنفيذي :هي ،يتكون من عشرة أقسام اآلن املوقع وصار
، والقسم اإلداري، والقسم الفين، وقسم اللغات، والقسم اإلعالمي، وقسم البحوث والدراسات

  .وقسم الشعبة النسائية، قسم الصوتياتو، وقسم العالقات العامة
  

  : املوقعلغات  :امساملطلب اخل
  .والفرنسية واإلسبانية واألملانيةاإلجنليزية العربية و: اآلن مخس لغات هي وللموقع

وندخل ، ينشر ا الذيتوى احملمن حيث وفرة  ،ية واألهمهي اللغة االفتراضاللغة العربية و
ع الدخول نستطيوأما اللغات األخرى ف، على املوقع باللغة العربية على الرابط الرئيس املذكور سابقا

 Deutsch       :الرئيسة، وهي موجودة هناك على الشكل التايلالعربية عليها من أعلى الصفحة 
| Espanol | Français | English  

، frh هو ورمز الفرنسية، املوقع الرئيسأو أن نضيف رمز اللغة املراد الدخول إليها إىل رابط 
  :ها على التوايل كاآليتفتكتب روابط. espواإلسبانية، grnواألملانية 

 /http://www.islamweb.net/frh  
http://www.islamweb.net/grn/ 
http://www.islamweb.net/esp/ 

هو يف بدايتها " e"وحرف ، emainpageفيضاف له كلمة  اإلجنليزية اللغةإال رابط 
  .www.islamweb.net/emainpage:  ويكون رابطها هكذا، رمزها

مث  األملانيةمث  ،الفرنسيةمث  ،اللغة اإلجنليزيةمث أضيفت ، فقط للغة العربيةاوقد بدأ املوقع ب
  .اإلسبانية

 10وهي بتاريخ ، صورة من املوقع ملا كان ال تتوفر فيه إال اللغتان العربية واإلجنليزيةوهذه 
  : م2001جانفي 
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 األملانية :م بدأ القائمون على املوقع يف مشروع إضافة مخس لغات هي2008ومنذ سنة 
والعمل جار ، اإلسبانيةو األملانيةوقد متت إضافة . 326والصينية والروسية اإلندونيسية اإلسبانيةو

وإذا مت ذلك يكون للموقع سبع لغات أجنبية ، والصينية والروسية اإلندونيسية: إلضافة الباقي وهي
  .إضافة إىل اللغة العربية

  .327هريا من العربية إىل اللغات األخرىويقوم املوقع منذ سنوات بترمجة ألف صفحة ش
جوان   28  وهي كلها ليوم، للغات األجنبية مناذج ألجزاء من الصفحات الرئيسةوفيما يلي 

  :م2013 
  
  
  

   :اللغة اإلجنليزية: أوال
  

  
  

                                                
  .م2008جويلية  27يف عددها الصادر يوم ، قال ذلك املدير العام للموقع املهندس فهد اهلاجري جلريدة الراية القطرية 326
أفريل  22حسب ما قاله املهندس فهد اهلاجري يف حوار له مع جريدة الراية القطرية أجرته معه يف عددها الصادر يوم  327

  .م2009
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  :اللغة الفرنسية: ثانيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اللغة اإلسبانية: ثالثا
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  :اللغة األملانية: رابعا

  

  
املوقع موادها  دعاليت ي الروسية والصينية واإلندونيسيةذه اللغات إضافة إىل اللغات وه

توصل فيها إىل حتديد ، مت اختيارها بناء على دراسة قام ا املوقعقد ، إىل لغاته إلضافتها منذ سنوات
عدد  :ايري منهاوذلك بناء على عدة مع، يها إسالم ويب االهتمامولياليت جيب أن هذه اللغات السبع 

الناطقني ا، وعدد مستخدمي اإلنترنت من الناطقني ذه اللغة، وكذلك أعداد املسلمني 
كما نص على ذلك ، املواقع اإلسالمية املتاحة ذه اللغاتعدد و ،من بينهم املستخدمني لإلنترنت

  .328مدير عام املوقع اهلاجريسلمان 
اللغتني اإلجنليزية والفرنسية،  إضافة إىل ،عن اللغات مفصلة ىإنه مت إجراء دراسة جدو: "بقوله

وقد روعي يف اختيار هذه اللغات معايري . وهي اإلسبانية واألملانية والروسية والصينية واإلندونيسية
  ".عدة منها 
  
  

                                                
  .مرجع سابق، م2008 -7-27يف عددها الصادر يوم األحد ، صرح بذلك جلريدة الراية القطرية 328
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  :تأمني املوقع :املطلب السادس
  :ما يليعلى وصية وثيقة اخلص تنصوال يهمل القائمون على املوقع أمهية تأمني بياناته حيث 

بالنسبة إىل تأمني املوقع والبيانات املختلفة فإننا نؤكد على أننا نستخدم أعلى املواصفات "
القياسية واملعترف ا يف تكنولوجيا استقبال وإرسال البيانات واملعلومات بني املستخدمني وموقعنا 

  ".على شبكة اإلنترنت
يف مضار اإلنترنت الضر تنوقد سبق أن بيلحقه التهاون يف تأمني ر الكبري الذي ميكن أن ي

  .البيانات
مدير  اهلاجري فهد املهندس ذكربل ، من قراصنة اإلنترنت وقد تعرض املوقع لعدة هجمات

 وشبه مستمر بشكل اختراق حملاوالت تعرضي وقعامل نأ 329يف لقاء مع جملة الراية القطرية املوقععام 
 املوقع تأمني مت حيث ،القرصنة عمليات لتفادي الالزمة الحتياطاتا مجيع وااختذ مأب وقال ،يومي
 عن تقريبا يومي بشكل تقارير وتصلهم الالزمة احلماية تتوىل ،كندا يف نيتأم شركة أكرب لدى

 وهي سنغافورة يف كبرية محاية شركة مع أيضا املوقع تعاقد كما، وقرصنة اختراق حملاوالت تعرضه
وأوضح مدير إسالم ويب أنه يف  ،للموقع احلماية من قدر أكرب توفري لأج من ،حكومية شبه شركة

 جاهز احتياطي موقع أيضايهم دفإن ل يؤدي إىل تعطيله حالة وقوع هجوم كبري على املوقع
 .لالستخدام

  
 :التطوير املستمر للموقع: املطلب السابع
جهود   ندقليال ع توقفا أن نوميكنن، وعلى مدار اليوم، املوقع تطويره باستمرار ايتابع مسؤولو

  :القائمني على املوقع لتطويره
لتحقيق ذلك يقوم إسالم ويب بالدخول يف اتفاقات شراكة وتعاون مع جهات أخرى تتمتع 

واهلدف األساس من هذه االتفاقات هو ، بسمعة عاملية وهلا حضور مرموق على شبكة اإلنترنت
  .إضافة خدمات أخرى ملستخدمي الشبكة

دل بصورة واضحة على أن املوقع ال يتوقف عن تطوير حمتواه ما ورد يف وثيقة ومما ي
  :اخلصوصية

                                                
  .مرجع سابق، م2009-4-22وم يف عددها الصادر ي، جريدة الراية القطرية 329
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يقوم اخلادم الرئيس للموقع بالتعرف أوتوماتيكيا على كل زائر أو عميل كان قد أمت التسجيل "
من قبل بغرض معرفة عدد مرات الدخول إىل املوقع وكذلك االحتفاظ جبميع البيانات اليت مت 

بواسطة العمالء أو الزوار بغرض تصنيفها الستخدامها يف استخراج بيانات إحصائية خمتلفة  إدخاهلا
  .تفيد مجيع العمالء ملعرفة أعداد املترددين واهتمامام املختلفة

إن هذه املعلومات اليت يتم جتميعها يتم استخدامها أيضا يف حتسني اخلدمات املقدمة منا من 
مبا يعود بالفائدة . تويات الصفحات املتعددة واملختلفة على املوقعحيث الشكل العام للموقع وحم

جلميع عمالؤنا وبالطبع يتم استخدامها يف إخطار عمالؤنا ومجيع املستفيدين باإلضافات أو 
اخلدمات اجلديدة واليت مت إتاحتها على موقعنا ومن املمكن أيضا إتاحة هذه املعلومات لبعض 

ة وذات السمعة الطيبة الستخدامها مبا يفيد مجيع العمالء من خدمات املؤسسات البحثية املرموق
 ".وخالفه

وهي ما يسمى مبلفات  ،وحىت يكون املتصفح مطمئنا إىل أن املعلومات اليت جيمعها املوقع عنه
  :وثيقة اخلصوصيةتقول  ،الكوكيز ال تستعمل فيما يضره

سجيل النشاطات السابقة جلميع فإننا نستخدمها لت (Cookies) 330بالنسبة إىل الكوكيز"
   ".املستفيدين والعمالء على موقعنا حىت ميكننا تقدمي خدمة أفضل وأسرع عند دخوهلم جمددا
 .وهذا يبني اجلهد الكبري املبذول من القائمني على املوقع لتطويره كل حسب ختصصه

ت املتصفحني يقوم وملزيد من التطوير ولعرض املادة املوجودة باملوقع مبا يتناسب مع إمكانا
وعدد الزيارات اليت متت ، املوقع يوميا بتتبع أنواع الشاشات اليت يستعملها مجهوره يف تصفح املوقع

  .331عرض املادة بالصيغ املناسبة هلذه الشاشاتاهلدف من ذلك هو و، من خالهلا
  

 مل يهمل موقع :روابط موقع إسالم ويب على فيسبوك وتويتر ويوتيوب: املطلب الثامن
فأنشأ ، مواقع التواصل االجتماعي ملا صار هلا من تأثري متزايد يف السنوات األخرية "إسالم ويب"

                                                
، كبلده وتاريخ اتصاله باملوقع ووقته وحنو ذلك، فيها معلومات عن كل من يدخل على املوقع، هي ملفات صغرية احلجم 330

وعن طريق هذه امللفات يعرف الزوار املواظبني على املوقع والزوار ، ويقوم املوقع جبمعها وختزينها لالستفادة منها الحقا
 .اجلدد

  .479ص ، نظر إحصاء لتلك الشاشات مع عدد الزيارات يف فصل اإلحصاءاتا 331
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والسبب هو أنه يوجه ، وإن كان نشاطه عليها ال يزال ضعيفا ضعفا ملحوظا، حسابات له عليها
  .كل جمهوداته إىل املوقع بكل فروعه

  :وهذا عنوان صفحته على الفيسبوك

https://www.facebook.com/ar.islamweb  

  
  net_@islamweb: وعنوانه على تويتر

 
  http://www.youtube.com/islamweb1: 332وعنوانه على اليوتيوب

  :مالحظة حول تواجد املوقع على مواقع التواصل االجتماعي

                                                
 .البحثمن  421انظر ص ، وكذلك إنشاؤه لقسم إسالم ويب تيوب، بعض مشاركاته على اليوتيوبوسأذكر  332
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حيتل " فيسبوك"حيث أن موقع ، مواقع التواصل االجتماعي هلا تأثري كبري على املستوى العاملي
وموقع إسالم ويب مل يهمل النشاط الدعوي ، تيب األول على املستوى العاملي منذ عدة سنواتالتر

ولعله يفعل ، ولكن نشاطه عليها ضعيف ضعفا كبريا، فقد أنشأ حسابات له عليها، على هذه املواقع
 -اهللاإن شاء –وسيعود ذلك بال شك ، هذه احلسابات وتكون مبثابة منتدى يلتقي فيه متابعو املوقع

  .بالفائدة على املوقع وعلى املتصفحني
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  :الصفحة الرئيسة: الثايناملبحث 
ذكر حمتويات املوقع أنوه إىل أنين حاولت اإلجابة على السؤالني املتداولني يف كتب مناهج قبل 

أي االهتمام بشكل املوقع  333ماذا قيل؟ وكيف قيل؟: البحث اليت تناولت حتليل احملتوى؛ ومها
  .ومضمونه

ب جذتف ،تعرب عن حمتوى املوقع وجاذبيته وهي اليت ،هي واجهة املوقعفة الصفحة الرئيسوأما 
يف غاية شكال ومضمونا ا  االستمرار يف مطالعة املوقع أو تنفره، وهلذا فإن االهتمام إىلاملتصفح 

وع بني تتن حيث أا، ميكن وصفها بأا تتسم بالشمولية ة يف إسالم ويبحاألمهية، وهذه الصف
صة باملوضوعات كما تويل عناية خا، موضوعات سياسية وثقافية وفكرية واجتماعية وحنو ذلك

  .العلمية والدعوية
احملاور اهلامة يف املوقع تبقى إال أن  ،تغري شكلها ولوا من فترة ألخرىيالصفحة وهذه 

، وشكلها الرئيسة فحةالص ياتحمتو وسأتناول فيما يلي ،وإن تغري مكاا وطريقة عرضها ،موجودة
  :مث مناذج منها

وهي قريبة من ، م2013هـ 1434لسنة  الصفحة الرئيسةوصف ملا تشتمل عليه  :أوال
  :يةالتال ياتوتتضمن احملتو ،م2012هـ 1433حمتويات عام 

 ،يتغري من حني آلخرو ،يومض معني قالمعنوان ل بصور متحركة لوحة مزينةيف األعلى  -
  . غريها وأأو اإلعالم التغرييب واالغتيال الثقايف  ،يف العصور اإلسالميةديوان املظامل : مثل

وزوكل مخس ثواين   ،وبقمر صناعي يدور حوهلا، ن العنوان الثاين بصورة كرة أرضية تدوري
وهذا  .قالصفحة امل تحتفُوإذا ضغطت على اللوحة ، خيتفي العنوان مث يظهر بعد ثانية واحدة

  :شكلها

  
ملاذا : كان على شكل يد تكتب مجلة، م2013نوفمرب  17اللوحات ليوم األحد  ومثال هذه

  :وهذا شكلها، ال نتعلم؟ وكلما انتهت الكتابة تعود اليد إىل كتابتها مرة أخرى حرفا حرفا

                                                
 .114ص ، مرجع سابق، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم، حممد عبد احلميد 333
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  .وهو أسلوب جيد من أساليب الترغيب يف قراءة املقاالت اليت تنشر على املوقع

والسبب يف ذلك رمبا ، الصفحة الرئيسة وذه الطريقة املشوقة فقد وضع عنوان املقال يف أعلى
يف  يأيتوس، وهذا عام يف أغلب املواقع، ألن قسم املقاالت يعاين من ضعف إقبال املتصفحني عليه

يف املرتبة اخلامسة من حيث اإلقبال عليه  قسم املقاالت فصل اإلحصاءات أن موقع أليكسا صنف
ورمبا لوال هذه الطريقة وأساليب التشويق عموما لكان القسم يف ، 334ىمن بني أقسام املوقع األخر

  .آخر الترتيب
وأسفل منه ويف وسط الصفحة ، تاريخ اليوميكتب ، مث حتت هذه اللوحة ويف أقصى اليمني -

  :جتد
وعناوين نوافذها وتأيت أفقيا حتت اللوحة وتاريخ اليوم، : للموقع ةعناوين احملتويات الرئيس -

 :التايلجاءت ك
  .بنني وبنات ،مواريث، املكتبـة، صوتيات، استشارات، فتاوى، مقاالت ،موسوعات

 :وهي ،على اهلامش األمين وبشكل عمودي عناوين فرعية وخدماتوأسفل ذلك و -
  الرمحة املهداة
  واحة رمضان
 احلج والعمرة
 واحة التائبني

 القراءات العشر
 رسائل جوال

 مواقيت الصالة
  .أحوال الطقس

  .ركات الزوارمشا
 :الصفحة ذه العناوين يف وسطه وإىل يسار

                                                
  .البحثمن  472انظر ص  334
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 مما وغالبا ما تكون ،وميكن ملن أراد إكمال قراءا أن يضغط عليها، خمتارة تمقاالبداية  -
 ،من املتصفحني، أو ذكرى األسبوع باهتمام كبري ىظحي اموضوع أو، واقع املسلمني احلايلهم ي

 .ور الواحدة تلو األخرىتتواىل يف الظه توضحها صور معها قوترف
 .وتتغري هذه املقاالت أسبوعيا

  :ويظهران بالتناوب، فقد أرفق اتني الصورتني وحبجم كبري ،دع طفلك يلعب: مثل مقال
  

  
  
  
  

  :وكتب عليهما بعد العنوان ما يلي
وما مدى معرفتك لدور  اللعب؟ ؟ أم تزعجك الفوضى اليت خيلفها من جراءطفلكهل يلعب 

  ...دع طفلك : تساؤالت تدفعنا للقولحياة طفلك؟ كل هذه الاللعب يف 
، مث تبدأ الكتابة بالظهور فوق الصورة بشكل خافت مث تتضح، وتظهر يف البداية الصورة فقط

وهو مؤلف كتاب ، عبد الكرمي زيدان، وهذا توضيح هلذه املراحل الثالث مبقال عن ذكرى وفاة د
 جانفي 27وم وفاة الشيخ رمحه اهللا الذي كان يوم واملقال كتب ي، أصول الدعوة املشهور

  :م2014 
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، واملقاالت اليت تظهر بداياا على الصفحة الرئيسة ومرفقة بالصور ليست مقاال واحدا يوميا

مثل املقاالت ، تتواىل باملرور تلقائيا الواحدة بعد األخرى، بل جمموعة مقاالت يف نفس املكان
 ،م2013 ديسمرب   14-08هـ 1435صفر  10- 4الل أسبوع خ، اخلمس اليت عرضت معا

والصورة اليت تكون مضاءة من بني ، أسفل الصورة املكربة كلها بشكل مصغر قاالتامل وتظهر صور
  .يف األعلى املكربةجمموعة الصور هي 

عن ذكرى وفاة : ويتحدث املقال األول، وفيما يلي صور ثالث مقاالت من بني اخلمس
عن : واملقال الثالث، عن التكافل االجتماعي: واملقال الثاين، سبق عبد ايد سليمشيخ األزهر األ

  :مواقف وحكم يف غزوة أحد
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متكن الباحث من البحث عن  للبحث السريعخانة  الرئيسة توجد وعلى يسار الصفحة -

  .كلمة أو مجلة يف املوقع
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وهذه اخلدمة ، تيح باللغة العربيةوإذا ضغط الباحث على حرف العني فستظهر له لوحة مفا
كاألنظمة املستعملة يف الغرب ، تفيد الذين يتصفحون من خالل نظام نوافذ ال يكتب اللغة العربية

فتظهر له ، ويضغط على رمز املكربة، وللباحث أن يكتب الكلمة أو اجلملة اليت يبحث عنها، مثال
  :جلاءتنا النتائج ذا الشكل" السرية النبوية"ميت فمثال لو حبثنا عن كل، النتائج يف كل أقسام املوقع

 
ملن مل ، وتظهر مع النتائج نافذة البحث املتقدم، ويظهر عدد النتائج يف كل قسم على حدة

  .يكفه البحث السريع وأراد زيادة حبث
 وملا ضغطت، وإذا ضغطنا على أحد األقسام فستظهر نتائجه يف نفس الصفحة يف األسفل

 ،"السرية النبوية"على كلميت  املقاالت املائة واخلمسة والسبعون احملتويةُ قاالت ظهرتعلى قسم امل
 .والظاهر يف الصورة هو بداية تلك املقاالت

اليت تبث على  لعناوين األنشطة الدعوية متحرك شريطٌ السريع يوجد لبحثاخانة وأسفل  -
: م حيتوي على األنشطة التالية2013هـ ـ جوان 1434يف شهر شعبان الشريط  كانو ،املباشر

البث املباشر أفال يتدبرون القرآن، البث املباشر العشرة املبشرون باجلنة، البث املباشر دورة 
العهد املكي،  :املختصرات العلمية، البث املباشر وقفات يف سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وغريها
  
  :مدةينقسم املوقع إىل ثالثة أع ،ما سبقت حتو -
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  :وفيه على اليمني العمود األول
  :وحيتوي على، الفتاوىموضوع رئيس وهو  .1
  :مثل هذا األمنوذج .مرفقة بصورة مناسبة هلا فتوى خمتارةأـ يتم يوميا نشر بداية  

  
ذكر ثالثة عناوين لفتاوى خمتارة جديدة ت ،املزيد من الفتاوى :عنوانرابط ب هاب ـ وحتت

  .ليف الزواج حممول على اهلبةما دفعه عمك من تكا: مثل
لفتاوى ختصه،  نذكر حتت هذا العنوان ثالثة عناويوي: طب وإعالم وقضايا معاصرةج ـ 

  .حكم بيع مقتنيات عليها صور ألوجه شخصيات كرتونية :مثل
حكم من علم  :نهذه العناوي ةويذكر حتته ثالثة عناوين أيضا، ومن أمثل :وسائل مرئيةـ  د

  .اإلنترنت فقام الغري بتعدي حدود الشرع يف استعمالهغريه الدخول على 
حكم مساع املعاق لألغاين : مثلويذكر حتته ثالثة عناوين أيضا،  :وسائل مسموعةهـ ـ 

  .إلزالة التعب النفسي
  :وحتت الفتاوى يأيت موضوع آخر حتت اسم

  : تصويت .2
غالب ال يف تصويتال يكونو، وهو من التحديثات اليت مل تكن موجودة يف املوقع من قبل

 عدة ذكروت شغل بال الرأي العام،تالعام لألمة، وما حيدث من أمور  مسألة ختص الشأنحول 
مث تار املشارك يف التصويت أحدها، خي ،ال تقل عن ثالثة، مسألة املطروحة يف التصويتللاحتماالت 

  .االحتماالتأسفل  ةوجودامل" نتائج"وملن أراد اإلطالع على نتائج التصويت ميكنه النقر على كلمة 
  .وعند بداية كل شهر مشسي، شهريايتغري التصويت وبعد تتبع كبري تبني يل أن 
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  :ومن أمثلة ذلك
   :م2013ديسمرب  شهرالتصويت التايل الذي نشر يف  - 1

يعاين العامل العريب اليوم من أوضاع خطرية دد وحدته و استقراره، ترى هذا يف القاهرة أو 
حنتاجه يف هذه  هو أهم ما ق أو بريوت أو طرابلس الغرب أويف غريها، برأيك مابغداد أو دمش

 :املرحلة للخروج من هذه األزمة
 نبذ الطائفية و احلزبية

  وضع أسس عادلة للجميع
  التسامح و العيش املشترك ثقافة

  احلرية و العدالة االجتماعية
  
  :م2013وهذا استطالع آخر طرح يف شهر سبتمرب عام  - 2

  : كثر احلديث عن الضربة العسكرية الغربية للنظام السوري يف الوقت الراهن فهل بنظرك
  ستسقط نظام األسد إذا حدثت

 ستزيد األمر تعقيدا 
 لن تكون هناك ضربة أصال 

  :م25/09/2013املوافق ل، هـ1434ذو القعدة  20األربعاء  وهذه نتائجه يوم
   %13.4    ستسقط نظام األسد إذا حدثت

 %29.4    تزيد األمر تعقيداس
 %57.2    لن تكون هناك ضربة أصال

  .872: جمموع املصوتني
  :ومنوذج التصويت على الصفحة الرئيسة مع نتائجه يكون ذا الشكل - 3
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  .م2013نوفمرب  17: املوافق ل، هـ1435حمرم  13األحد : والنتائج هذه كانت ليوم

مع أن تاريخ هذه النتيجة ، أشخاص 1107بلغ ونالحظ أن عدد املشتركني يف التصويت قد 
  .هو بعد منتصف الشهر بقليل

  :ومثل هذا التصويت - 4
التفجريات اإلجرامية اليت تقع يف بالدنا 

واليت مل ، وتستهني بأرواح ودماء األبرياء، العربية
هل تعتقد ، حتقق يف يوم غايتها أو تبلغ مقصودها

  :أا نتيجة
جهل حبرمة  –فكري  احنراف –ظلم واستبداد  -

  .غري ذلك –كل ما سبق  –الدماء 
م 2014 جانفي   05وكانت النتيجة يوم 

  :كالتايل
 
ع عدد ارتفنالحظ يف هذا التصويت او
مخسة  بعدبلغ عدد املصوتني فيه  حيث، املصوتني

هـ املوافق 1435ربيع األول  03 األحد :وذلك يوم، مصوتا 1529: أيام فقط من بداية الشهر
  .م2014 جانفي   05  :ل
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من هذه األسئلة املطروحة أن القائمني على املوقع هلم تتبع كبري ريات األحداث  يستنتج ومما
  .وهلم استنتاجات دقيقة يف حتليلها، يف منطقتنا العربية

أو على األقل ، ويستنتج من اإلجابات الوعي الكبري الذي يتمتع به متصفحو الشبكة
  .املشاركون يف اإلجابات

نتائجها أثبتت األحداث الالحقة أن ما توقعته النسبة  فهذه التصويتات الثالثة اليت نقلت
وكان الصواب معهم يف ، األعلى من املصوتني كان هو فعال ما حدث يف التصويتني األول والثاين

  :التصويت الثالث حسب رأيي القاصر
أنه % 57.2 ظام السوري بنسبةالضربة العسكرية الغربية للن: فقد جاءت اإلجابة عن سؤال

  .وهذا ما حدث، لن تكون هناك ضربة أصال

هل تعتقد أن االنقالب على الدميقراطية يف مصر : وكانت اإلجابة األعلى نسبة عن سؤال
  .وهذا ما حدث حلد اآلن، %43.9 :بنسبة ،ال: ؟ هيسينتقل بدوره إىل تونس

بالدنا العربية، وتستهني بأرواح ة اليت تقع يف التفجريات اإلجراميوأما اإلجابة الثالثة عن سبب 
إلجابة ل النسبة املئوية كانتفقد  ،دماء األبرياء، و اليت مل حتقق يف يوم غايتها أو تبلغ مقصودهاو

من بني  األعلى نسبة وهي، %48.5هي  اليت جتمع بني أسباب عديدة وال تقتصر على سبب واحد
أن نسبة الذين فضلوا عدم ، من وجهة نظر أغلب املصوتني ومما يدل على دقة اإلجابات، اإلجابات

  .يقل عن الستة والنصف باملائة - املطروحة من قبل أصحاب املوقع  -اختيار أحد اخليارات األربعة 
  

  :وحيتوي على العمود الثاين يف الوسط
، وهي عبارة عن إجابات على أسئلة املتصفحني، االستشاراتموضوع رئيس وهو  - 1

 :وهي موزعة على الشكل التايل، جابة عنها أساتذة خمتصونويتوىل اإل
وهذا أمنوذج لبداية ، خمتارة مرفقة بصورة مناسبة هلااستشارة يتم يوميا نشر بداية   - أ 

  :استشارة طبية مع صورة موضحة على الصفحة الرئيسة
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فما  ... أشعر باملوت وتالزمين أحالم مزعجة عن اجلن: اليت بعنوان ستشارةاال مثل هذهو

  ؟ضسبب هذه العوار
أشكر القائمني على هذا املوقع الرائع، بارك الرمحن جهودكم وعاونكم على  :أوال :السؤال

أنا أعاين من أحاسيس غريبة منذ الطفولة، فدائما أشعر بأنين موجودة بني الناس ولست . فعل اخلري
ودائما يف هذه ! كنت أعرفبينهم، وعندما يسألين أحد أي سؤال يكون جوايب ال أعرف، حىت لو 

احلالة أشعر بفراغ عميق جدا يف داخلي، وتصيبين حالة من اهلدوء الروحي، وأشعر بأمل كبري وضيق 
علما بأا تأتيين بني فترة ! تنفس، مع شعوري بأنين سأموت بأي حلظة، واملوت ائيا ال خييفين

ن وميسكون يب أو أم وبأنين أقرأ القرآ وتالزمين أحالم متكررة عن اجلن. وفترة ويف أوقات متقاربة
  املزيد ...ودائماً أكون يف احللم. ين، وأراهم أيضاً يتجسدون بأشكال عائليتويريدون يؤذ

  
 كيف أدعو كافراً إىل اإلسالم؟: وهذه صورة مرفقة مع استشارة أخرى بعنوان
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  :وبعدها تذكر العناوين التالية
 .طبية استشارات  -ب 
 .نفسية استشارات  - ج 
 .الشبابمشاكل  استشارات  -د 

  .األسرة واتمع استشاراتهـ 
مث إحالة على املزيد من كلٍّ ، ثالثة عناوين ختصها ستشاراتاالوينشر حتت كل نوع من هذه 

  .منها
  .335 املضامني التفاعلية: السابعاملبحث وسوف نفصل الكالم عن االستشارات يف 

عن القضية  خرب ينشر فيه بداية، طنيفلس: تبويبا ثابتا باسم: جتد، ستشاراتوحتت اال - 2
 .مث إحالة على املزيد، الفلسطينية

، خمتار مرفق بصورة مناسبة له خربنشر يوميا بداية يو :األخبار يف سطور: مث تبويبا بعنوان - 3
 .وإحالة على املزيد، مث عناوين لثالثة أخبار

 
  :العمود الثالث على الشمال وحيتوي على

ة موسوعمثل ، ل الضغط عليها تنزيل موسوعات كتب معينةميكن من خال لوحة مصورة - 1
 :املتوفرة على موقع إسالم ويب هي وسوعاتوامل، التفاسري وعلوم القرآن

                                                
  .البحثمن  426 انظر ص 335
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 :وأسفل منها يوجد
 :وينقسم إىل قسمني: املكتبة اإلسالميةعمود  - 2
للمتصفح  من مكتبة املوقع ميكن خمتارة لكتب عناوينويذكر حتته ثالثة : عناوين خمتارة  -  أ

 .قراءا أو تنزيلها
وضوعات خمتارة مما تتضمنها كتب ثالثة عناوين ملأيضا ويذكر حتته : موضوعات خمتارة   - ب

 .املوقع
 :مث يأيت موضوع خاص ب

 : مشاركات الزوار - 3
وسيأيت الكالم ، مث إحالة على املزيد منها ملن يريد ذلك، إحدى املشاركاتبداية  هويذكر في

  .التفاعلية الكالم عن املضامني عند مشاركات الزوار حول
  :ويف األسفل إحالة على

  :موقع بنني وبنات - 4
 .وسيأيت الكالم حوله يف الكالم عن املضامني التربوية

 : حصل عليها املوقع تقدير جوائز وشهاداتصور  - 5
 .ميكن الدخول على تفاصيل ذلك، وبالضغط على هذه الصور
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جائزة املركز األول للمواقع  - 2تمع املعلومات  جائزة القمة العاملية - 1: ائز هيواجلو
   .اجلائزة العربية للمحتوى اإللكتروين - 3. اإللكتروينفئة احملتوى  ةليجياحلكومية اخل

 إسالم التقدم املستمر ملوقعرصد : مبحث الكالم مفصال عن هذه اجلوائز يف يأيتوس
  .336ويب

عامة لألوقاف وهي الراعي الرمسي وضمن ذلك أيضا صورة حتيل على تعريف باإلدارة ال
  .وعلى رابطي املوقع يف اليوتيوب والفيسبوك، للموقع

  :وهذه هي الصور

      
  
 
  

  
   

 همطالعت أثناءاملتصفح  تاج إليهاحيبرامج جمانية قد ويف أواخر الصفحة توجد إحالة على  - 6
  :و هذه هي لموقعل

  
  .337 اخلدمية شرحها إن شاء اهللا يف املضامني أيتيوس
 
 | اتصل بنا | اتفاقية اخلدمة | وثيقة اخلصوصية |: مث تذكر خبط دقيق - 7

                                                
  .البحثمن  480انظر ص  336
 .البحثمن  436انظر ص  337
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فيختار ، ويتيح املوقع للمتصفح أن ينظم شكل الصفحة الرئيسة على ما يناسب اهتماماته - 8
وذلك عن طريق الضغط على أيقونة ختصيص العرض ، ما الذي يريد ظهوره من حمتويات املوقع

  :الصفحة املوجودة أسفل

 

وعليها كلها ، الصفحة الرئيسةوإذا ضغط عليها املتصفح فتظهر له قائمة ا أهم حمتويات 
  :وهذا شكلها، التأشري بعالمة املوافقة

  
وإذا ما أزال حمورا فإنه يتلون ، وميكنه حينئذ أن خيتار ما يشاء ظهوره بترك العالمة أو إزالتها

  :هكذا، باللون الرمادي

  
  .فستظهر كلها" افتراضي"على اختيار وإذا ضغط 

  
  :من الصفحة الرئيسة مناذج: ثانيا

  :م2001جانفي  10بتاريخ الصفحة الرئيسة للموقع  وهذه هي
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وهذا يوضح أن الصفحة الرئيسة بشكلها القدمي كانت حتتوي على حماور وخدمات كثرية 
وهناك إضافات كثرية يف ، شكلولكنها يف الوقت احلايل خمتلفة عن ذلك الوقت يف ال، ومتنوعة

  .املضمون أيضا
وإن ، م فإن شكل الصفحة الرئيسة كان خمتلفا نوعا ما2012وأما يف السنوات اليت سبقت 
  .كان املضمون ليس فيه اختالفا كثريا

  :م2011ديسمرب  16بتاريخ وهذا منوذج هلا 
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ظهر من خالله التغيري يف وي، م2014   يام  25   ليوم األحد جزء منها وهو أعالها وهذا
  .رابط املوقعيف أعلى اليسار يظهر و، الشكل الذي طرأ على الصفحة
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  : م2014 مارس   13 بتاريخ  جزء من وسطها وهذا
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: وهي، ة أنواعإىل ست ضامنيهذه امل وميكننا من خالل استعراض مضامني املوقع أن نصنف
 ،املضامني التفاعليةو، تشترك فيه املضامني الثالثة السابقة ماو ،والتربوية ،والفكرية ،املضامني الدينية

   .اخلدميةو
    :املضامنيهذه على  لية حناول توزيع حمتويات املوقعاالتحث ااملبويف 
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  :املضامني الدينية: الثالثاملبحث 
 أي العلوم الشرعية على املوضوعات، حمتويات املوقع جند أنه احتوى من الناحية الدينية بتتبع

  :التالية
 القرآن الكرمي

  احلديث الشريف
  العقيدة اإلسالمية

  الرمحة املهداة
  السرية النبوية

  الفتاوى
  

  .وسأتناول ذلك بشيء من التفصيل
  :القرآن الكرمي: أوال

للكم الكبري من عدد التالوات ، اليت يتميز ا موقع إسالم ويب ورااحملمن  هذا احملوريعترب 
كيفية ، يتناول هذا احملورحيث ، ولتنوع مادته كذلك، ختلف القراءاتومب، بهالصوتية املوجودة 

إعجاز و، معانيه ترمجةو، وتفسريه وأشهر مفسريه، ومراحل مجعه، هومجع نزول القرآن الكرمي
رد مث ال، هأسباب نزولو، هأمثالو، هألفاظو، القرآن الكرميمصطلحات والقراءات العشر، والقرآن، 

  .الشبهات حولهعلى 
التالية مع مثال على كل العناوين ن بني العناوين الفرعية اليت يتناوهلا هذا احملور بالدراسة وم

  : واحد منها
  .املؤمتر العاملي األول للقراءات القرآنية يف العامل اإلسالمي: مثل: مؤمترات قرآنية
  .اللفظ املشترك يف القرآن: مثل :دراسات قرآنية
  .بطانة من دونكمال تتخذوا : مثل :أسباب الرتول
  .القضية اليهودية يف سورة البقرة: مثل :القرآن الكرمي
  .يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا: مثل :يف ظالل آية

  .مقاصد سورة احلج: مثل :مقاصد السور
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  .وكفروا بعد إسالمهم: مثل :لطائف قرآنية
 .يف القرآن الكرمي) الفتح(لفظ : مثل :ألفاظ قرآنية

تالوة ، مبختلف رواياا ،بقراءات القرآن الكرمياهتماما بالغا  لقرآن الكرميا كما أوىل حمور
  .بأحكام التالوةكما اهتم احملور أيضا ، وكذلك بتفسري القرآن، وكتابة

  :ولنفصل القول قليال
  :املصاحف الصوتية -

به ويوجد  ،ءللعديد من القرا، املصاحف الصوتيةوالتالوات  كبريا منجيمع املوقع كما 
بل حيرص املوقع على اقتناء ، ألغلب املقرئني املشهورين يف العاملني العريب واإلسالمي متلوة مصاحف

  .ومجع التالوات واملصاحف النادرة كتالوات املقرئني املصريني القدامى
بل يعد منافسا ، من أوائل املواقع العربية واإلسالمية فيهحيث يعد ، ذلك ويعترب املوقع رائدا يف

  .هذا االابقا للمواقع املتخصصة يف وس
 4اخلميس  فقد كتب يوم ،السعوديةمن حممد الشهري وهذه شهادة أحد املتصفحني وهو 

  :هـ ضمن مشاركات الزوار قائال1434شعبان 
  :هالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركات"

يف  بعض القراء نأحبث عكنت  إينواهللا  ،صراحة وجبد هذا املوقع موقع ممتاز مبا تعنيه الكلمة
   ".والثواب األجرال حيرمكم  أنفأسأل اهللا  ،يف هذا املوقع إالفما وجدا  ،التسجيالت

  :أمثلة على املصاحف الصوتية
  :مقرئا 36للقرآن الكرمي كامال مقروءا بصوت هذا مثال 
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  :وهذه نفس الصفحة باللغة اإلجنليزية

  
عبد هم ، مخسة قراءبصوت  كامال ن الكرميكما متكنك صفحة أخرى من االستماع إىل القرآ

  :واحلذيفي واملنشاوي واحلصري وسعد الغامدي الباسط عبد الصمد
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وهذ

ا منوذج 
الستماع 

سورة 
 األنبياء
بتالوة 
املقرئ 

عبد 
الباسط 

  :رمحه اهللا عبد الصمد
  
  
  
  
  
  
  
  
  :القراءات القرآنية املكتوبة واملسموعة -

  .املكتوبة واملسموعة بالقراءات القرآنيةا كما أن املوقع اهتم اهتماما كبري
برواياا ، السبع فهي متوفرة على املوقع كلها بالقراءات املتواترة املصاحف املكتوبةفأما  -

  : وهي، األربع عشرة
الدوري عن و ،قنبل عن ابن كثريو، البزي عن ابن كثريو ،ورش عن نافعو، قالون عن نافع

شعبة عن و ،ابن ذكوان عن ابن عامرو، هشام عن ابن عامرو ،والسوسي عن أيب عمرو، أيب عمرو
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، احلارث عن الكسائي أيبو، خالد عن محزةو، خلف عن محزةو، حفص عن عاصمو ،عاصم
كلها مما متيز به موقع  واملشهورة وتعد كتابة املصحف بالقراءات املتواترة، الدوري عن الكسائيو

إلسالمية بل إن مؤسسات كربى يف العامل اإلسالمي مل وانفرد به عن سائر املواقع ا 338إسالم ويب
  .تقم ذا املشروع الكبري

  
  :وهذه بدايتها، ليختار ما شاء، تظهر له قائمة بالسور القرآنيةففإذا اختار املتصفح رواية منها 

  
  : ورش عن نافعمنوذج من سورة البقرة برواية أوهذا 

  

  
  

  .يةُ ورش روايةَ حفصواللون الوردي ميثل ما ختالف فيه روا
ويف أسفل كل صفحة توضيح معاين ، واملصحف كله ملون بألوان خمتلفة تبني أحكام التالوة

  :تلك األلوان كما يلي

                                                
 .م2007نوفمرب  19يف عددها الصادر يوم االثنني ، ريدة الراية القطريةصرح بذلك مدير املوقع جل 338
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وميكنه ذلك ، كما ميكن للمتصفح أن يقوم بتحميل أي سورة من املصحف مبختلف القراءات

  :ما يلي حيث كُتب، السور القرآنيةقائمة  يف أسفل
) غط بيمني الفأرة على الرمزللحفظ اض  Save targetو اختر حفظ اهلدف باسم أو  ( 

as.  
، عرض املصحف الشريفميكن للقارئ أن خيتار ، للقرآن الكرميومن أعلى الصفحة الرئيسة 

  :فيظهر أمامه على الشكل التايل ،بالطريقة املكتوبة اليت ميكن النسخ منها وليس املصورة

  
  :فإا تظهر هكذا، فإذا اختار الفاحتة مثال، تار أي سورة وأي آية شاءومن هنا ميكنه أن خي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :بالقراءات العشر املصاحف والتالوات الصوتية -
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فإن املوقع يعترب من أكرب املواقع اليت تم جبمعها على  ةصوتيال والتالوات املصاحفوأما 
رواية  يطريقمثل ، وأحيانا مبختلف الطرق، تومبختلف القراءات والروايا، مستوى العامل اإلسالمي

  .من طريق األزرق ومن طريق األصبهاين :ورش عن نافع
، ويف املوقع اهتمام بالقراءات الثالثة املشهورة املتممة للعشر زيادة على القراءات املتواترة

، وابن مجازابن وردان : براوييهأيب جعفر؛ وقراءة  ،رويس وروح: كقراءة يعقوب احلضرمي؛ براوييه
  .إسحاق الوراق وإدريس احلداد :براوييهخلف البزار؛ وقراءة 

  :"ة للعشرمتمة املضية يف القراءات الثالث املالدر"وهي املذكورة يف قول ابن اجلزري يف 
  ر القراءات وانقالـتتم ا العش       وبعد فخذ نظمي حروف ثالثة 

  من فتكمالـي أن يـبر فأسألُ      ر تيسري سبعها ـكما هو يف حتبي
  كذاك ابن مجاز سليمان ذو العال      اقلـأبو جعفر عنه ابن وردان ن

 339وإسحاق مع إدريس عن خلف تال    ويعقوب قل عنه رويس وروحهم 
  
ورد قائمة أ - اء ومن حيث االهتمام بالقراءاتمن حيث عدد القر -ليتضح ذلك جليا و
وهو ترتيب متوفر على املوقع نفسه من بني ، الروايات على على املوقع مرتبة فرةوتامل اتبالتالو

اليت يريد خدمة منه للمتصفح حىت يتمكن من مساع الرواية ، ذكرها بعد القائمةأخرى سأخيارات 
  .من املقرئني املوجودين على املوقع مناذج قليلةويف كل قراءة أذكر ، مساعها

  :340هي القائمة وهذه
 

 حفص عن عاصم
 قراءال القراء القراء

                                                
الطبعة ، اهلدىطبعة دار ، حتقيق حممد متيم الزعيب، الدرة املضية يف القراءات الثالث املتتمة للعشر، حممد بن حممد بن اجلزري 339

  .13ص ، م2000 -هـ  1421الثانية 
  ).54/  1(، طبعة دار الكتب العلمية، النشر يف القراءات العشر، وانظر ابن اجلزري أيضا

 هاعدد غفبل اعلى املوقع فقد قمت بإحصائه ةوأما املوجود، على كل قراءة بعض النماذج، التالواتذكرت مناذج قليلة من  340
ولو ذكرت أمساء قرائها فقط جلاؤوا يف ، م2013 ديسمرب   01 وذلك يوم ، تالوة 957: لف القراءاتاملتوفرين فيه مبخت
 .صفحات كثرية
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 حممد ركايب احلسني سيد عبد العاطى حممد جنيب

 هاين حممد نصر اويحسام حممد األج  عبدالرؤوف اجلزائري

 رامي حسن خالد القمبشاوي أمحد بن عباس العلي

 ماهر شخاشريو محيد اهلويت أمحد غسان الناجي

 اء الدين الطوالبة عبد الرمحن بن مجال العوسي إدريس أبكر

 عزالدين عمارنه محيدي الطاهر اجلزائري عبدايد اجلزائري

 طالل اخلضر جلزائريأبو موسى ا عبداهللا اهلزمي

 ياسني اجلزائري رمضان الصباغ شادي السيد

 عبدالباسط عبدالصمد حممود خليل احلصري حممد صديق املنشاوي

   
 ورش عن نافع

 د البطلأمح يوسف اجلزائري عبداهللا يوسف إمساعيل

 محيدي الطاهر اجلزائري اء الدين الطوالبة عبد الكرمي الدغوش

 إبراهيم بوعنين عثمان املسيمي سعيد اجلزائري

 إبراهيم اجلرمي حممد أمحد أيوب أبو مازن زمال كمال اجلزائري

 حيىي احسايين يونس مشطان منصف بنشقرون

 اسني اجلزائريي حممد الطيب محدان حممد حممود الوائلي

 مصطفى غريب عبدالرشيد بن الشيخ علي صويف أمحد املعصراوي

 مشاري راشد العفاسي القزابري املغريب عمر العيون الكوشي

 عبدالباسط عبدالصمد حممود خليل احلصري السيد متويل

   
 قالون عن نافع

 عثمان املسيمي محيدي الطاهر اجلزائري طارق يوسف عرفة
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 األمني حممد قنيوه وليد النائحي اللييب قدري حممد عبد الوهاب

 الدوكايل حممد العامل ويفعبدالرشيد بن الشيخ علي ص أمحد املعصراوي

 حممود خليل احلصري علي احلذيفي أمحد الطرابلسي

   
 السوسي عن أيب عمرو

 حممد أمحد أيوب أبو مازن عثمان املسيمي مجعة بن علي املهنا

 حممد حممود الوائلي صالح اهلاشم إبراهيم اجلرمي

 مشاري راشد العفاسي عبدالرشيد بن الشيخ علي صويف أمحد املعصراوي

   
 البزي وقنبل عن ابن كثري

 إبراهيم بوعنين عثمان املسيمي حممد شعبان أبو قرن

 حممد حممود الوائلي حممد مصطفى الزيات حممد أمحد أيوب أبو مازن

  حممد جربيل حممد عبداحلكيم سعيد العبداهللا
   

 خلف عن محزة
 حسن مصطفى الوراقي عبداهللا يوسف إمساعيل حممود داود دسوقي خطايب

 حممد شعبان أبو قرن أمحد غسان الناجي عبد امللك بن عبداهللا املصرى

 عثمان املسيمي أمحد مسري األبيوقى كمال املروش املغريب

   
 رويس و روح عن يعقوب احلضرمي

 كمال املروش املغريب حممد شعبان أبو قرن عبداهللا يوسف إمساعيل

  ياسر املزروعي عثمان املسيمي
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 أيب احلارث عن الكسائي
 كمال املروش املغريب عبد امللك بن عبداهللا املصرى حممود داود دسوقي خطايب

 مشاري راشد العفاسي ي صويفعبدالرشيد بن الشيخ عل أمحد املعصراوي

   
 إدريس احلداد عن خلف البزار

 حممد مصطفى الزيات عبد امللك بن عبداهللا املصرى حممود داود دسوقي خطايب

  أمحد املعصراوي حسن صاحل
   

 إسحاق الوراق عن خلف البزار
 صرىعبد امللك بن عبداهللا امل مصطفى حسني حممود داود دسوقي خطايب

  أمحد املعصراوي عثمان املسيمي
   

 ابن مجاز عن أيب جعفر
 عبد امللك بن عبداهللا املصرى عبداهللا يوسف إمساعيل حممود داود دسوقي خطايب

 أمحد املعصراوي حسن صاحل حممد شعبان أبو قرن

   
 البزي عن ابن كثري

 عبداهللا يوسف إمساعيل حممود داود دسوقي خطايب هيثم اجلدعاين

 غريبكمال املروش امل حممد شعبان أبو قرن عبد امللك بن عبداهللا املصرى

   
 الدوري عن أيب عمرو

 عبد امللك بن عبداهللا املصرى عبداهللا يوسف إمساعيل حممود داود دسوقي خطايب

 حممود خليل احلصري عبدالرشيد بن الشيخ علي صويف أمحد املعصراوي
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 الدوري عن الكسائي

 فيصل عبدالرمحن أمني العمودي إبراهيم اجلرمي صالح العراقي

 مشاري راشد العفاسي أمحد نواف االد أشرف بن علي عبدالباري

   
 خالد عن محزة

 إمساعيل الشيخ إبراهيم اجلرمي أمحد عماد مسان

 كمال املروش املغريب أمحد املعصراوي حممد حممود الوائلي

   
 روح عن يعقوب احلضرمي

 أمحد املعصراوي فيصل عبدالرمحن أمني العمودي حممود داود دسوقي خطايب

   
 رويس عن يعقوب احلضرمي

 حممد أمحد أيوب أبو مازن روش املغريبكمال امل حممد شعبان أبو قرن

 أمحد املعصراوي أشرف بن علي عبدالباري مفتاح حممد السلطين

   
 شعبة عن عاصم

 جوريإبراهيم حسني احل حسن صاحل عادل عبدالعزيز أمحد عامر

 أمحد املعصراوي أمحد احلاج قاسم فؤاد اخلامري

 عادل الكلباين اري راشد العفاسيمش عبدالرشيد بن الشيخ علي صويف

   
 هشام عن ابن عامر

 حممد شعبان أبو قرن عبد امللك بن عبداهللا املصرى حممد عبد املؤمن
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 راويأمحد املعص إبراهيم اجلرمي مفتاح حممد السلطين

   
 ابن ذكوان عن ابن عامر

 حممد أمحد أيوب أبو مازن عثمان املسيمي طارق يوسف عرفة

 أمحد املعصراوي أمحد احلاج قاسم إبراهيم اجلرمي

   
 قنبل عن ابن كثري

 حممد شعبان أبو قرن عبداهللا يوسف إمساعيل اود دسوقي خطايبحممود د

 حسن صاحل إبراهيم اجلرمي حممد أمحد أيوب أبو مازن

   
 ابن وردان عن أيب جعفر

 عبداهللا يوسف إمساعيل دسوقي خطايب حممود داود سرحان عادل سرحان

 حممد أمحد أيوب أبو مازن عثمان املسيمي عبد امللك بن عبداهللا املصرى

   
 أيب احلارث والدوري عن الكسائي

 حسن صاحل عبد امللك بن عبداهللا املصرى عبداهللا يوسف إمساعيل

  هللاسعيد بن عبد اهللا العبد ا أشرف بن علي عبدالباري
   

 ورش عن نافع من طريق األصبهاين
عبداللطيف عفيف الورزازاي 

 املغريب

 حممود داود دسوقي خطايب عبد اللطيف باريأبواخلري 

 عبد العزيز الكرعاين رشيد بلعالية محيدي الطاهر اجلزائري
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 ورش عن نافع من طريق األزرق
 كمال املروش املغريب عبد امللك بن عبداهللا املصرى حممد علي أمحد كوريبة

  وسأبو الكرم إبراهيم أنفل محيدي الطاهر اجلزائري
   

 روايات خمتلفة
 حممود صديق املنشاوي السيد متويل حسني أبو املعاطى

 عبدالباسط عبدالصمد مصطفى إمساعيل عبد املنعم الطوخي

   
 شعبة وحفص عن عاصم

  حممد شعبان أبو قرن هللا املصرىعبد امللك بن عبدا
   

 بروايت حفص وورش
   عبدالباسط عبدالصمد

 
 وا لفظوالذين محل، أغلبهم غري مشهور، عدة مقرئني جزائريني ذكر القائمة هذهيف و

 ،الطاهر محيديو ،عبد الرؤوف: التالية أمساؤهم املقرئونوهم ، ة مقرئنيمع أمسائهم مثاني" اجلزائري"
  .سعيدو ،زمال المكَو ،يوسفو ،ياسنيو ،أبو موسىو ،عبد ايدو

وبرواية ، حفص عن عاصمبرواية  :وهي، تالوات قع مخسه يف املول اجلزائري محيدي الطاهرو
األزرق  :هارواية ورش عن نافع من طريقيل تانوله تالو، رواية قالون عن نافعبو، ورش عن نافع

  .وقد يكون أحد طريقي ورش مكررا، واألصبهاين
  .حفص بروايةعاصم ة قراءو ،ورش بروايةة نافع قراء :له يف املوقع قراءتان اجلزائري ياسنيو

  .أو رواية حفص عن عاصم، إما برواية ورش عن نافع، والبقية لكل واحد منهم قراءة واحدة
  ".اجلزائري"هم لفظ ائمسر مع أيذك ملوقد يكون هناك مقرئون جزائريون آخرون 
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يصل إىل  فقد وفر املوقع طرقا عديدة للمتصفح لكي، وهلذا العدد الكبري جدا من املقرئني
  :هذه اخلياراتعن طريق ، مبتغاه

  
 آخر إضافة األسماء الرواية التالوة السور

اختر حرف  

  
أو ، فيمكنه البحث عن التالوة اليت يريد؛ عن طريق احلرف األول من بداية اسم املقرئ

أو التالوات ، أو الروايات القرآنية، أو عن طريق أمساء املقرئني، الذهاب إىل التالوات املضافة أخريا
ويف ذلك تسهيل للباحث حىت يصل إىل مبتغاه ، القرآنية أو الذهاب إىل السور، على ترتيب املوقع

  .بيسر وسهولة
  ، لتالوات القرآنيةوأنا أقترح على املوقع أن يستفيد من تيويب موقع طريق اإلسالم ل

 :وهذا هو تبويبه هلا
   :األكثر زيارة : جديد التالوات

تالوات   قراءة من صالة التراويح  املصحف املعلم  تالوات جمودة  تالوات مرتلة :التصنيفات
   تالوات متميزة  مصحوبة بالترمجة

ات معاين القرآن ترمج  القرآن الكرمي بالفالش  الروايات  أمساء السور  القراء :روابط أخرى
 .الكرمي

 :وهذه طريقة عرضها على الصفحة الرئيسة

 
 يظهر للمتصفح مبجرد وضعه للمؤشر على كلمةو، كل هذا جتده يف الصفحة الرئيسة للموقع

، وغريها واملكتبة والفتاوى واملقاالت مثل الدروس، وهكذا هو تصنيف سائر أقسام املوقع، التالوات
  .ل إىل مبتغاهصالنسبة للمستخدم حىت يوسريع بوهو تبويب سهل 

  
  :تفسري القرآن الكرمي -
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ما عليه إال ، تفسري أي سورة من القرآنوملريد االطالع على ، بالتفسريكذلك  م املوقعتهوا
، الذي يظهر أمامه بعد الضغط على أيقونة تفاسري القرآن، من فهرس السور سورةخيتار ال أن

، فتظهر أمامه قائمة بتسعة كتب للتفسري، ة مبحور القرآن الكرمياملوجودة يف أعلى الصفحة اخلاص
  :منهار كتاباً يااختويطلب منه 

تفسري و، تفسري البغويو، تفسري الطربيو، تفسري ابن كثريو، تفسري القرطيب :هيسري التفا و
فتح القدير و، بريالتفسري الكو، تفسري املنارو، التفسري الكبري املسمى البحر احمليطو، التنويروالتحرير 

  .اجلامع بني فين الرواية والدراية
  :ةشاشالهذه فظهرت ، ت سورة الفاحتةمث اختر، تفسري ابن كثري تاختر قدو

  
، فإن تفسري اآلية يظهر أمامنا، اهدنا الصراط املستقيم: على تفسري قوله تعاىل وإذا ضغطنا

  :بدايته وهذه
وهي لغة بين عذرة : السراط وقرئ بالزاي ، قال الفراء : وقرئ . قراءة اجلمهور بالصاد 

  .وبلقني وبين كلب
فنصفها يل  : ملا تقدم الثناء على املسئول، تبارك وتعاىل ، ناسب أن يعقب بالسؤال ؛ كما قال

 فها لعبدي ، ولعبدي ما سأل وهذا أكمل أحوال السائل ، أن ميدح مسئوله ، مث يسأل حاجتهونص
ألنه أجنح للحاجة وأجنع لإلجابة ، وهلذا أرشد اهللا تعاىل  ،]اهدنا[: هبقولوحاجة إخوانه املؤمنني  

ى عليه إليه ألنه األكمل ، وقد يكون السؤال باإلخبار عن حال السائل واحتياجه ، كما قال موس
ذلك وصف وقد يتقدمه مع ] 24: القصصM  [  Z    Y   X    W  V     U       T  SL ] : السالم
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 Mu  t  s  r       q  p  o     n  m  lL : املسئول ، كقول ذي النون
  : على املسئول، كقول الشاعر وقد يكون مبجرد الثناء] 87: األنبياء[

 حياؤك إن شيمتك احلياء أأذكر حاجيت أم قد كفاين           
  ه الثناء ـكفاه من تعرض          وما   ـإذا أثىن عليك املرء ي

اإلرشاد والتوفيق، وقد تعدى اهلداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط املستقيم : هنا واهلداية ها
  ...  فتضمن معىن أهلمنا، أو وفقنا، أو ارزقنا، أو اعطنا

  .إىل آخر ما ورد يف تفسريها
  
املظهر غري املناسب لعرض التفسري؛ : من املالحظات اليت ميكن أن نستدركها على املوقع هناو

  .إىل تفسري اآليات، إىل عرض السور، من عرض عناوين التفاسري
فكون املوقع يكتفي بتسعة تفاسري ، كذلك يالحظ قلة التفاسري املربوطة باملصحف الشريف

  : وهي، فقط
، وتفسري التحرير والتنوير، وتفسري البغوي، وتفسري الطربي، ن كثريوتفسري اب، تفسري القرطيب

وفتح القدير اجلامع بني فين ، والتفسري الكبري، وتفسري املنار، والتفسري الكبري املسمى البحر احمليط
  .الرواية والدراية

الشنقيطي  أو عشرة تفاسري ألنه متت إضافة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن حملمد األمني
  .وهذا العدد القليل يعترب نقصا كبريا، رمحه اهللا

اليت ا أربعة ومثانون تفسريا ، وكان ميكن للموقع أن يستفيد من موسوعة املكتبة الشاملة مثال
  .يف إصدارها األصلي الذي يقوم موقع إسالم ويب بتوزيعه

الطريقة الرائعة للتفسري وكان ميكن أن يستفاد كذلك من ، وطريقة العرض أيضا غري الئقة
وأمساء السور وآياا إىل ، بوضع أمساء التفاسري يف أعلى الصفحة دائما، املتوفرة يف املوسوعة السابقة

يظهر ، ومبجرد الضغط مبؤشر الفأرة على أي سورة أو أي آية منها، ميني الصفحة بصفة دائمة أيضا
وسرعة ، وميكنه التنقل بني التفاسري بسهولة تامة، مث خيتار ما شاء من التفاسري، تفسريها أمام القارئ

  .كبرية
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دون ، وكذلك متكنه من مقارنة التفاسري ببعضها البعض، وهذه الطريقة توفر الوقت للمتصفح
مث الرجوع مرة أخرى ملواصلة القراءة وحنو ، احلاجة إىل الرجوع للصفحة األوىل الختيار تفسري آخر

  .ذلك
كبداية واية األقواس والقواس ، يف النقل من التفاسري، بالتنسيق كما يالحظ عدم االعتناء

  .املعقوفة
  .وكذلك إمهال تصحيح بعض األخطاء اليت تنتج عادة من سرعة الكتابة

  
  
  :ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغات األجنبية -

  .األخرى غاتباللاهتم املوقع بتفسري القرآن الكرمي  ،إىل جانب التفسري باللغة العربية
مع هامش ، وهذا مثال لصفحة القرآن الكرمي مقروءا كامال بصوت املقرئ عادل الكلباين

  :إضافة إىل اللغة العربية، جزء عم إىل سبع عشرة لغة تفسريل
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كما يوفر املوقع ملتصفحي حمور القرآن الكرمي تنزيل موسوعة حتتوي على عدد كبري من  -
وتوجد هذه املوسوعة كذلك على الصفحة الرئيسة ضمن املوسوعات  ،كتب التفسري وعلوم القرآن

  .كما مر ذكرها
  
  : بأحكام التالوةكذلك اهتم املوقع  -

وإذا ، مثل هذه الدروس ملخارج احلروف: وأورد املوقع دروسا لشرحها مع الرسوم املوضحة
اع لتطبيق كما ميكن أيضا االستم، جاء شرحه يف األسفل مصطلحصح على أي  مةوضعت عال

  .من خالل الضغط على كلمة استماع املوجودة على الشكل، هذه املخارج عمليا
مع تلوين حروفها باللون الرمادي ، جاء شرحها يف األسفل، فإذا اخترنا صفة اجلهر مثال

  :الشكل هذاعلى ، الغامق

  
  

  :وهذا شرح صفة اإلطباق
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  :احلديث الشريف: ثانيا
  :وهي، على موضوعات كثرية جدا فاحلديث الشريوحيتوي حمور 

السنة وعلوم  تدوين -ة السن مكتبة -ي الكلم النبو جوامع -  احلديث الشريف موسوعة- 
ورود  أسباب - األربعني النووية شرح -  القدسية األحاديث- السنة النبوية إعجاز - احلديث
 - ووصايا نبوية توجيهات -  وقواعد حديثية مباحث - مناهج احملدثني - احملدثني أعالم -  احلديث

 - السنة النبوية مكانة -  السنة النبوية أمثال - األحكام أحاديث - احلديث ومنسوخه ناسخ
  .حول السنة النبوية شبهات - النبوي القصص

، "اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم": مقال بعنوان، ووصايا نبوية توجيهاتومن أمثلة مقاالت 
  : وهذه بدايته، وهو من كتابة حترير املوقع

   | إسالم ويب

ال شك أن البيت له دور حموري يف صالح اتمع وفساده؛ ولذا فقد حرص نبينا حممد صلى 
اهللا عليه وسلم على توجيه أمته إىل كل ما جيعل هذا البيت منارةً لتربية أجيال صاحلة، ومدرسةً 

  .. لتخريج علماء ومصلحني، إضافة إىل
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متكني  ورومن اخلدمات املقدمة يف هذا احمل
  .املستخدم من تنزيل موسوعة احلديث الشريف

  
  

  :العقيدة اإلسالمية: ثالثا
  :وهي، على موضوعات عديدة إلسالميةالعقيدة اوحيتوي حمور 

 -  واحملدثات البدع – قضهونوا اإلميان - اإلميان أركان - عامة مقدمات - القرآنية العقائد -
أربعني حديثا يف  شرح - حول العقيدة شبهات -  وفرق ومذاهب أديان -  واجلن واحلسد السحر
  .صفات اهللا احلسىن معجم - أمساء اهللا احلسىن معجم - العقيدة

 .دوهو من كتابة ، "اآلهلة البشرية : "مقال بعنوان، العقيدة اإلسالميةومن أمثلة مقاالت 
  : وهذه بدايته، وهو من موقع إسالم ويب، حمفوظ ولد خريي

   | ) حمفوظ ولد خريي .د( ويب  إسالم

تراودين فكرة مؤداها أنه ال يوجد ضالل أو احنراف يف الفكر والدين إال وهو يرجع إذا دققت 
من لدن ود وسواع ويغوث ويعوق، ومرورا بافتتان  -حي أو ميت  –النظر فيه إىل افتتان برمز 

 .. اليهود بعزير والنصارى باملسيح

  
 : الرمحة املهداة: رابعا

  :ورابط هذا القسم هو

http://www.islamweb.net/mohammad/index.php  
و سواء الرسوم أو األفالم أ، وخصصه املوقع للرد على احلملة املسيئة للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  :ومن احملاور الرئيسة فيه حمور تفاعل مع احلملة، غري ذلك
  .شاركام حول موقفهم من اإلساءاتوقد جعله املوقع خاصا مبتصفحيه لتسجيل م
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وقد وقد تفاعل الزوار وكتبوا الكثري من املشاركات ، وهو من احملاور التفاعلية يف املوقع
واجلزائر هي ثاين بلد يف ، وهي ست مشاركات، اخترت عددا قليال جدا من مشاركات اجلزائريني

  :وقد أوردت املشاركات كما كتبها أصحاا، املشاركة بعد مصر

  1434شعبان  8االثنني ، اجلزائر،المية  - 1

اللهم لك احلمد أن بعثت لنا رسوال ليخرجنا من الظلمات إىل النور اللهم صلي وسلم وزد 
وحبيبنا وشفيعنا حممد عليه ازكي واطهر السالم وال  وبارك على سيدنا وقدوتنا ورمحتك املهداة

حترمنا من الشرب من حوضه و من يديه الشريفتني شربة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبدا اللهم كما 
اللهم ارزقين . آمنا به فلم نره فال تفرق بيننا وبينه حىت تدخلنا مدخله برمحتك يا ارحم الرامحني

  ا رب العاملني وأكرمين رؤيته يف املنام ي

 :1433ذو القعدة  5اجلمعة ، اجلزائر،إبراهيم اجلزائري  - 2

، اهللا صل وسلم على سيد اخللق حممد عليه أزكى الصالة والتسليم، حسبنا اهللا ونعم الوكيل
ليست املرة األوىل وال أظنها تكون األخرية هذا هو حال اليهود والنصارى منذ أن أبصر النور حممدا 

يه وسلم فأدعو اهللا أن يرينا فيهم يوما كيوم بدر وأن يذيقهم عذابا يف الدنيا قبل اآلخرة صلى اهللا عل
   .آمني يا رب العاملني،وأن يزيد املؤمن إميانا وأن تكون سبب توبة للضالني 

 :1433ذو القعدة  3األربعاء ، اجلزائر،أَمةُ اهللا وعاشقة نيب اهللا  - 3

  . خلق اهللا حممد بن عبد اهللابسم اهللا والصالة والسالم على خري
لوال مكانة سيدنا حممد العالية، وشأنه الرفيع ملا انشغل به الغرب هذا االنشغال، فواهللا ال 
يضرنكم من حقارة الغرب شيء، ولتكن ردود أفعال املسلمني يقظة، فإمنا يستفزوننا لغاية يف 

اللهم أعنا . لوات اهللا عليه على قلوبناأنفسهم، وألم أدركوا مكانة سيدنا وحبيبنا ونبينا حممد ص
   .اللهم أعنا على نصرته. اللهم أعنا على نصرته. على نصرته

 :1433شوال  28السبت ، اجلزائر ،معمر - 4
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لقد شهد األعداء قبل األصدقاء بعلو خلق مكانة سيد اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم وما 
اس عن الدخول يف اإلسالم عن طريق اإلساءة إىل هذه احلمالت الصهيونية اليت دف إىل صد الن

نبينا حممد صلى اهللا عليه دليل على احلقد والكراهية اليت يف صدورهم اجتاه اإلسالم واملسلمني لذا 
أقول أن هذه احلمالت الغوغاء فرصة لنوحد الصفوف حنن املسلمون ونظهر للعامل ارتباطنا بديننا 

لك ال يكون إال بالعودة إىل سرية نبينا حممد صلى اهللا لتسليم وذمد عليه أفضل الصالة واونبينا حم
عليه وسلم ودراستها والتعريف بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف العامل كله عن طريق املناهج 
الدراسية و الكتب وامللتقيات والندوات واحلمد هللا فلقد منّ اهللا على املسلمني املال الكثري وإذا مل 

املال يف الدفاع على نبينا فمىت سوف ننفق هذا املال وأود أن أوجه رسالة إىل دعاتنا ننفق هذا 
وعلمائنا حفظهم اهللا أن يشكلوا هيئة عاملية هدفها أن تذود وتدافع عن رسولنا حممد صلى اهللا علية 

من  وسلم وذالك بتحضري ندوات وملتقيات عاملية وكذالك متابعة أعداء الدين الذين يريدون النيل
األمة عن طريق القضاء ومقاطعتهم ويف األخري نقول للصهاينة وأعداء الدين إن حماولتكم هذه ال 
تزيدنا إال قوة للدفاع عن نبينا ألن هذا أغلى ما متلك هذه األمة وعزا كلها يف دينها ونبيها حممد 

والسالم على أفضل صلى اهللا عليه وسلم فبعون اهللا سننتصر و احلمد هللا رب العاملني والصالة 
 .املرسلني حممد بن عبد اهللا والسالم عليكم

 :1433شوال  26اخلميس ، اجلزائر،نبيلة  - 5

اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على 
.... يدحممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جم

واحسرتااااه على حالنا وذلنا وهواننا على اخللق حىت صار رسولنا الكرمي موضوعا للتجريح وحنن 
حاشاك يا حبة القلب يا قرة العني يا أطهر خلق اهللا وخري ... ال حول وال قوة إال باهللا... نتفرج

  .خلق اهللا يا حبييب يا حممد 

  :1433ل شوا 25األربعاء ، اجلزائر،أمة الرمحان  - 6

قال الصحايب اجلليل حسان بن ثابت يف مدحه لنيب اهلدى وسيد ولد آدم بأيب وأمي وروحي 
 سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
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  أمجل منك مل ترى قط عيين    وأكمل منك مل تلد النساء 
  خلقت مربءا من كل عيب    كأنك قد خلقت كما تشاء

وتنا سيدنا حممد واله وصحبه يف جنات الفردوس واسقنا اللهم امجعنا بنبينا وحبيبنا وقائدنا وقد
وات واألرض ممن آذونا فيه قولوا وانتقم يا رب السما.من يده الشريفة شربة لن نظمأ بعدها أبدا 

  .اامني ا
 

ندرك أن اجلزائريني يتفاعلون مع قضايا األمة  -وغريها كثري -ومن خالل هذه املشاركات 
ميكن للدعاة أن يستغلوا هذه العاطفة القوية يف وبالتايل ، عندهم قوية جدا دينيةوأن العاطفة ال، احلية

  .ومن ذلك املشاريع الدعوية، املشاريع اليت ختدم دين األمة وأهدافها ومصاحلها
  

  :السرية النبوية: خامسا
صلى اهللا عليه وسلم، إضافة إىل  النيبأهم األحداث يف حياة  السرية النبويةحمور  يعرض

صلى اهللا العطرة واآليات اليت أظهرها اهللا على يده مع العرب املستقاة من سريته  والشمائل اتاملعجز
  .النبوية الشريفة حول السرية اليت تثار شبهاتالوالرد على ، عليه وسلم

  :وتتوزع مقاالت احملور على الفروع التالية
من البعثة  - البعثة املولد إىل من - اجلزيرة العربية قبل البعثة - مقدمات يف السرية النبوية -

من تبوك إىل  - من احلديبية إىل تبوك - من بدر إىل احلديبية -  من اهلجرة إىل بدر -  إىل اهلجرة
 - خصوصيات الرسول صلى اهللا عليه وسلم - مشائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم - الوفاة

  .مواقف نبوية - ومعجزات النبوة آيات - أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم -  شبهات حول السرية
ومن أمثلة بدايات املقاالت املنشورة فيه ، الرمحة املهداةوتتداخل مقاالت هذا احملور مع حمور 

  :ما يلي
وهو من حترير ، من البعثة إىل اهلجرة :ويندرج حتت فرع، اإلسراء واملعراجمقال بعنوان  -

 :وهذه بدايته، املوقع
  | إسالم ويب
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ألوانا كثريةً من احملن اليت القاها من قريش، خاصة  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا  عانى رسولُ
، وكان آخر هذه املعاناة عند عودته أيب طالب وزوجته الوفية خدجية رضي اهللا عنها بعد وفاة عمه

  ...من الطائف مهموم النفس
سول صلى اهللا عليه مشائل الر: ويندرج حتت فرع، قبس من العدل النبوي: وآخر بعنوان -

 :وهذه بدايته، وهو من حترير املوقع، وسلم
   | إسالم ويب

رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أعدل الناس وأبعدهم عن الظلم، فما ظلم أحدا، وال 
جار يف حكم أبدا، ومن أخالقه وصفاته املعروف ا العدل يف الرضا والغضب، فكان مثاال للعدل 

  ...بته، ووسع عدله القريبمع أهله وولده وصحا
  

  : الفتاوى: سادسا
وينشر يوميا على الصفحة الرئيسة باختصار عدد من الفتاوى 

ن بانتقائها املشرفواملختارة، يتم انتقاؤها من فتاوى ذلك اليوم، ويقوم 
  .من بني فتاوى الباحثني الشرعيني على قسم الفتوى

  .341وجييب املوقع على مائيت فتوى يوميا
حيث أنه يشغل أكرب ، ذا القسم أمهية كبرية يف املوقعوميثل ه

حسب إحصاء رمسي صدر ، فقد بلغ عدد العاملني فيه، عدد من العاملني قياسا إىل األقسام األخرى
 69 342يف األقسام السبعة األخرى، بينما بلغ عدد املوظفني، موظفا 41، م2003عن املوقع سنة 

  .املوظفنيع من جممو %37، 2وهذا ما ميثل ، موظفا
إىل  ارتفع عدد موظفي هذا القسم، قسم الفتوىم حينما كنت موظفا يف 2005ويف عام 

  .موظفا 120من جمموع املوظفني الذين بلغ عددهم حوايل  %40بنسبة ، موظفا 48

                                                
 .البحثمن  448انظر ص وسيأيت تفصيل ذلك مع حتليالت حوله يف فصل اإلحصاءات  341
والقسم ، والقسم الفين ،وقسم اللغات، والقسم اإلعالمي، وقسم البحوث والدراسات، مكتب املدير التنفيذي: وهي 342

، وقسم الشعبة النسائية، قسم الصوتيات: ومها، م2006مث أضيف قسمان آخران سنة ، وقسم العالقات العامة، اإلداري
  .وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف التعريف باملوقع
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، وعلى ايبني عن األسئلة، أو القسم الشرعي على أمانة القسم، ويتوزع موظفو قسم الفتاوى
  .مث ناشريها على املوقع، وكتاا على احلاسوب، وجميزيها، وعلى مراجعيها

  .وكان يعطى حينذاك كل باحث شرعي يف قسم الفتاوى مثانيةَ أسئلة لإلجابة عنها يوميا
، ختضع إلجراءات منضبطة يف إعدادها ومراجعتها ويب إسالموالفتوى يف 

بأن  املطابقة :ل هيبسبع مراحوقع امليف ومير نشر الفتوى ، ويف إجازا ونشرها
فإن كان هناك ، بحث املطابق عن ما إذا كان هذا السؤال قد ورد سابقا أم الي

دون أن جياب جوابا ، أحال السائل على رقم الفتوى السابقة، له مطابقسؤال 
، ليستعني ا حمرر الفتوى الفتاوى ذات الصلةمث إن كان السؤال جديدا كتب أسفله أرقام  ،جديدا

 ،التدقيق اللغوي حيال على مث ،ثانيةمث ، أوىل ةمراجعمث يراجع اجلواب  ،الفتوى ررحمعلى مث حيال 
  .الذي ينشره على املوقع، شراالنمث أخريا حيول إىل 
   :ما يلي والقائمني عليها منهجية الفتوىاملوقع عن  وقد ورد يف

ممن ، الشهادات الشرعيةسندت هذه املهمة اجلليلة إىل كوكبة من طالب العلم من محلة وقد أُ"
وهذه اللجنة بكامل أعضائها تتبىن وتعتمد منهج أهل السنة . مترس يف الفتيا والبحث العلمي
 ومن غري تعصب ملذهب أو بلد أ، ويف التعامل مع املخالف، واجلماعة يف النظر واالستدالل

  .343"طائفة
، طويلة الفقيه لسنوات دنولد حمم وقد ظل يشرف على قسم الفتوى يف املوقع الشيخ عبد اهللا

وكانت الفتاوى طيلة تلك املدة تذيل يف ، وهو موريتاين حامل لشهادة الدكتوراه يف الفقه اإلسالمي
عبد اهللا . مركز الفتوى بإشراف د: املفيت: ؛ ذا الكالم"واهللا تعاىل أعلم"بعد كلمة  السطر األخري

  .الفقيه
قسم  وال يزال هو املشرف على، موريتاين أيضاوهو  اهللا ولد سليمان اجلدود عبدمث خلفه 

  .الفتوى إىل غاية كتابة هذه األسطر
واهللا تعاىل "وصارت الفتوى ختتم بكلمة ، ومل يوضع شيء بدال عنها، وحذفت تلك اجلملة

  ."أعلم

                                                
  .مرجع سابق، بعنوان الشبكة اإلسالمية، م2003نشرة تعريفية أصدرها موقع إسالم ويب سنة  343
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كما يفعل ، ويف نظري القاصر أن ذكر اسم املفيت الذي كتب الفتوى وحررها أمر مفيد وهام
سواء كان املفيت ، وال ينبغي إغفاله واالكتفاء بإصدار الفتاوى باسم املوقع فقط، اليومموقع اإلسالم 
 .ألن ذكر االسم تترتب عليه مسؤوليات وحقوق، فردا أم مجاعة

وال يربر ذلك أن هناك جلنة باملوقع تراجع الفتوى قبل نشرها؛ ألن املوقع ما دام ينشر الفتوى 
وال مانع أن يذكر اسم املراجع مع ، جع هلا بطريقة أو بأخرىعلى صفحاته فهو مشارك فيها ومرا

ال ، لكن أن ال يذكر الذي حرر الفتوى وبذل جهده يف حتريرها وال يذكر امسه مطلقا، حمرر الفتوى
  .أرى أن ذلك مناسب لألمانة العلمية

ع إسالم وال بد من التنبيه إىل أن هذه املالحظات ال ميكن أن تنقص من قيمة موقع كبري كموق
، فإن الذي ال خيطأ هو من ال يعمل فقط، ووجود املالحظات عالمة على وجود العمل اجلاد، ويب

 .وكفى باملوقع إجنازا أن تعد املالحظات عليه
  

ويكتب السؤال على الصفحة املخصصة لذلك دون احلاجة الستعمال الربيد اإللكتروين 
  :وهذا هو شكل صفحة السؤال، اخلاص بالسائل

  
، مث يضغط على أيقونة إرسال لصفحة الفتوى، ث يكتب السائل سؤاله يف اإلطار الفارغحي

وهو أحد طرق البحث ، حىت يبحث عن طريقه فيما بعد عن جواب سؤاله، ويعطى رقما لسؤاله
  .عن الفتاوى كما سنبني بعد قليل

سب ذلك على وح، وإال اعترب ذلك تأخرا يف اجلواب، وال تتعدى مدة اإلجابة ثالثة أيام
  .وهذا من االنضباط احملمود، إدارة قسم الفتوى حيث ينبه على هذا التأخري من، ايب
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مكن املتصفحني من الوصول إىل مبتغاهم آلية جيدة وسهلة االستخدام للبحث، ت وللموقع
  .أو حبثا متقدما، فيمكن للباحث أن يبحث حبثا سريعاوسط هذا الكم اهلائل من الفتاوى، 

  :سريعالطريقة البحث وهذه 

  
: وهي، عليه أن خيتار واحدا منها، وإذا ضغط الباحث على السهم ظهرت له ستة خيارات

  .الكل، الفتوى نص ،السؤال نص، نص العنوان، برقم الفتوى، برقم السؤال
  .ويضغط كلمة حبث امللونة بالربتقايل، مث يكتب ما يبحث عنه

  :خيارات عديدة للباحثوهذه طريقة البحث املتقدم الذي يتيح 

 
 األسئلةأن يبحث يف ه أيضا بإمكانو، فبإمكان الباحث أن يبحث يف عناوين الفتاوى فقط

  .أن يبحث يف كل ذلك معاميكنه أيضا كما ، كذلك ميكنه أن يبحث يف نص الفتاوى فقط، فقط
الذي دون زيادة أو نقص على النص ، كذلك تتيح له خيارات البحث أن يبحث حبثا مطابقا

كالواو أو الفاء امللتصقتني ، أو باللواصق أي دون أن اعتبار للواصق يف بداية النص أو ايته، أدخله
  .ومثل الضمائر املتصلة بآخر النص وحنو ذلك، بالنص يف بدايته وحنومها

أو أي كلمة ، أو عن عدة كلمات غري مرتبة، كما متكنه اخليارات من البحث عن مجلة كاملة
  .عديدة يدخلها الباحث بني كلمات

أبواا والتنقل بني ، والوصول إليها، إىل موضوعات لتيسري مطالعتها والفتاوى مقسمة أيضا
وكل باب منها مشتمل على ، وهي مرتبة على أبواب رئيسة، وموضوعاا الكثرية بيسر وسهولة
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عية أخرى وهكذا إىل أن وغالبا ما يكون حتت هذه العناوين الفرعية أيضا عناوين فر، عناوين فرعية
  .وجتد حتتها الفتاوى اخلاصة ا، تصل إىل عناوين حمددة ودقيقة

  :واألبواب الرئيسة اليت اشتملت عليها الفتاوى هي
  

 العقيدة
  اإلسالمية

 احلديث  الكرمي القرآن
  الشريف

 الدعوة  النبوية السرية
  ووسائلها

 طب وإعالم
  وقضايا معاصرة

 فكر وسياسة
  وفن

 الفضائل
  والتراجم

 اآلداب
  واألخالق 

 األذكار
  واألدعية

  عامالتامل فقه  العبادات فقه

 فقه األسرة
  املسلمة

 احلدود  اجلنايات فقه  املواريث فقه
  والتعزيرات

 األطعمة
  والصيد

 األقضية
  والشهادات

 تراجم  أخبار  والزينة اللباس  والنذور األميان
  وشخصيات

 أصول الفقه
  وقواعده

الفقه  مصادر
  اإلسالمي

  
  :وهذا مثال للعناوين الفرعية اليت يشملها باب الدعوة ووسائلها

  وفضلها حكم الدعوة                             ووسائلها الدعوة        
 ووسائل الدعوة أساليب                           الدعوة أركان       

 دعوية مناذج                     طريق الدعوة  عقبات يف       
 الدعوة من نساء                             الدعوة من رجال       

 الدعوة إىل اهللا شبهات يف            باملعروف والنهي عن املنكر األمر       
  

وأما املنهج الذي يسري عليه املوقع يف اإلفتاء، فقد جاء موضحا يف املوقع، فقد ورد فيه حتت 
  :، ما يليآلية اإلفتاء وفريق الفتوى :عنوان

فإن الفتوى يف هذا : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أما بعد"
ع ختضع آللية منضبطة يف إعدادها ومراجعتها، ويف إجازا ونشرها، فهي تبدأ بتحرير الفتوى املوق

أو من تستعني م من خارجها، ممن ترتضي منهجه وتثق يف علمه ـ ، من أحد الشيوخ يف اللجنة
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ويف حال تطابقت ، كل حسب اختصاصه واال املعين به ـ مث حتال إىل رئيس اللجنة ملراجعتها
هتا النظر يف الفتوى فإا تأخذ طريقها إىل الطباعة، مث حتال بعد ذلك إىل املدقق الذي يقوم وج

مث حتال إىل اآلذن بالنشر الذي يتوىل املراجعة النهائية، يف جانبيها؛ الشرعي  .مبراجعتها ثانية
نة من املسائل ويف حال االختالف يف مسألة معي. واألسلويب، ومن مث تأخذ طريقها للنشر على املوقع

فإن اللجنة جتتمع وتناقش هذه املسألة من جوانبها ، االجتهادية اليت قد ختتلف فيها أنظار أهل العلم
وجلنة الفتوى ذات . حىت يتم الوصول إىل ما يترجح، بعد مناقشة األدلة وأقوال أهل العلم فيها
ات الشرعية، ممن مترس شخصية مستقلة، وهي مؤلفة من كوكبة من طالب العلم من محلة الشهاد

ويشرف على اللجنة ويرأسها اثنان من محلة الدكتوراه يف الفقه وعلوم . يف الفتيا والبحث العلمي
وهذه اللجنة بكامل أعضائها تتبىن وتعتمد منهج أهل السنة واجلماعة يف النظر . الشريعة

فهي فتاوى حمكمة . ائفةمن غري تعصب ملذهب أو بلد أو ط، ويف التعامل مع املخالف، واالستدالل
مراعني سالمة ، نسعى فيها إىل الوصول إىل احلق جهدنا. وليست فتاوى شخصية، حبمد اهللا

االستدالل ومقاصد الشرع، ومالبسات الواقع وتغري احلال، قدر اإلمكان، وال نزكي على اهللا أحداً، 
وأن يعفو ، لى أمور ديننا ودنياناواهللا نسأل أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا حيب ويرضى، وأن يعيننا ع

  ."واهللا تعاىل أعلم. عنا ويصفح عن زللنا
وهو منهج معتدل يأخذ بطريقة أهل السنة واجلماعة، ويستفيد من املذاهب األربعة، دون 

ني، وبعد يتعصب لواحد منها، وتصدر الفتوى بعد حبث واستقصاء كبريين من الباحثني الشرع
فتوى، فتكون الفتاوى الصادرة عن املوقع بذلك من الفتاوى اجلماعية، مراجعة من املشرفني على ال

  .اليت يشترك يف إصدارها عدة مفتني، وتكون بذلك أقرب إىل الصواب من الفتاوى الفردية
ربيع  1ومت نشرها ابتداء من  الدعوة إىل اإلسالم على النت،: وهذا منوذج لفتوى بعنوان

وفيها إحالة السائل على فتاوى سابقة حول  ،م2005أفريل  10هـ املوافق ل1426األول 
  :املوضوع نفسه، ويوجد يف أعالها الفهرس الذي تندرج حتته هذه الفتوى
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، اليت نشرت يل يف املوقع وهذه إحدى الفتاوىوقد اشتغلت فترة من الزمن يف قسم الفتوى، 

  :344ون املغبوطونالغرباء املمدوح : عنوان الفتوىو،  هـ1426ذو احلجة  22 :تاريخب
  :السؤال

، )نقصد بالغربة اليت ذكرت يف حديث طوىب للغرباء(أحس بالغربة أنا وأخوات يل يف اهللا 
وأحيانا نشعر أو نشك يف أنفسنا أننا قد نكون سائرين يف طريق خاطئ، ولكننا ال نفعل غري ما 

حولنا من امللتزمني مل  يرضي اهللا وحناول إرضاءه سبحانه وتعاىل، ولكن جند يف نفس الوقت أن من
أرشدونا إىل . يعودوا كما كنا نعرفهم من قبل ملتزمني قلبا وقالبا، وأصبح االلتزام ظاهريا واهللا أعلم

.. هلم طوىب للغرباء : الطريق الصواب، وكيف لنا أن نثبت يف هذا الوسط ونكون فعال حبق من قيل
  .وجزاكم اهللا خريا

  :اجلواب
  :م على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعـداحلمد هللا والصالة والسال

بدأ  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال أيب هريرة عن مسلم فقد روى
  .اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوىب للغرباء

                                                
  .70956 : رقم الفتوىو، (31)عقبات يف طريق الدعوة » الدعوة ووسائلها «:فهرسها يف قسم الفتوى كالتايلو 344
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متسكهم وهذه بشارة من النيب صلى اهللا عليه وسلم للغرباء يف وقت الغربة، فإم يشبهون يف 
ابن  قال شيخ اإلسالم. باإلسالم السابقني من الصحابة الذين ثبتوا على الدين يف غربته األوىل

 :يف جمموع الفتاوى تيمية
أن املتمسك به يكون يف شر، بل هو  –أي اإلسالم  –وال يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا 

طُوبى لَهم { :تعاىل من الطيب؛ قالوطوىب . فطوىب للغرباء: أسعد الناس؛ كما قال يف متام احلديث
فإنه يكون من جنس السابقني األولني الذين اتبعوه ملا كان غريبا وهم . 29 :الرعد} وحسن مآبٍ
  . أسعد الناس
وأما يف الدنيا فقد قال   .اآلخرة فهم أعلى الناس درجة بعد األنبياء عليهم السالم أما يف

أي أن اهللا حسبك . 64 :األنفال}حسبك اللّه ومنِ اتبعك من الْمؤمنِني يا أَيها النبِي{ :تعاىل
: األعراف} إِنَّ وليي اللّه الَّذي نزلَ الْكتاب وهو يتولَّى الصالحني{: وقال تعاىل. وحسب متبعك

  . }36: الزمر } أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده :{وقال تعاىل. 196
ويرزقْه من حيثُ لَا يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه * ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا {: وقال

تبع فاملسلم امل. 3، 2: الطالق} فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيٍء قَدرا
   .اهللا تعاىل حسبه وكافيه وهو وليه حيث كان ومىت كان للرسول،

بدأ اإلسالم غريبا مث يعود  :ولقد أخربنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بصفات هؤالء الغرباء فقال
الذين يصلحون إذا فسد : ومن الغرباء؟ قال! يا رسول اهللا: قيل. غريبا كما بدأ، فطوىب للغرباء

 .األلباين وصححه محدأ رواه .الناس
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وحنن : قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص وعن

من  ،أناس صاحلون يف أناس سوء كثري: من الغرباء يا رسول اهللا؟ قال: فقيل. طوىب للغرباء :عنده
 .يعصيهم أكثر ممن يطيعهم

 .حسن لغريه :ؤوطاألرنا شعيب وقال األلباين، وصححه أمحد رواه
كشف الكربة يف وصف "وللتوسع أكثر يف معرفة صفات الغرباء ميكنك الرجوع إىل كتاب 

 .ابن رجب رمحه اهللا للحافظ "حال أهل الغربة
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هذا ولقد بشرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن احلق لن يزال ظاهرا حىت يف زمن غربة اإلسالم 
 .طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت يأيت أمر اهللا ال تزال :على يد طائفة منصورة، فقال

 .مسلم رواه
وال شك أن ما أشرت إليه من تغري الناس املستقيمني ومن اقتصارهم على استقامة الظاهر دون 

ال تستوحش من احلق  :لكن عليك بقول بعض السلف الصاحل. الباطن هو من مظاهر غربة الدين
 .ل لكثرة اهلالكنيلقلة السالكني، وال تغتر بالباط
 :يف مدارج السالكني، فبعد أن ذكر صفات الغرباء قال البن القيم وننقل لك كالما مجيالً

فهؤالء هم الغرباء املمدوحون املغبوطون، ولقلتهم يف الناس جدا مسوا غرباء، فإن أكثر الناس على "
اإلسالم غرباء وأهل العلم يف  غري هذه الصفات، فأهل اإلسالم يف الناس غرباء، واملؤمنون يف أهل

فهم الغرباء، والداعون إليها  –الذين مييزوا من األهواء والبدع  –املؤمنني غرباء، وأهل السنة 
الصابرون على أذى املخالفني هم أشد هؤالء غربة، ولكن هؤالء هم أهل اهللا حقا، فال غربة عليهم، 

وإِن تطع أَكْثَر من في اَألرضِ يضلُّوك عن : ز وجل فيهموإمنا غربتهم بني األكثرين، الذين قال اهللا ع
بِيلِ اللّهفأولئك هم الغرباء من اهللا ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة . }116:األنعام{.س

 ."املوحشة، وإن كانوا هم املعروفني املشار إليهم
ك أو من أخواتك املسلمات فننصحك أيتها األخت السائلة أن تفتشي عن الغرباء من حمارم

بصفام السابقة فيمن حولك، فإذا وجدتهم فالزميهم وتعاوين معهم على اخلري واهلدى، وأكثري 
 .من الدعاء أن يريك اهللا احلق حقا وأن يرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطالً وأن يرزقك اجتنابه

  .واهللا أعلم
منشورة  قرابة اخلمسمائة فتوىمن بني املوقع  علىيل  تنشرالفتاوى اليت كانت هذه إحدى 

  .وهللا احلمديه عل
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  . املضامني الفكرية: الرابعاملبحث 
: وهي ،املضامني الفكريةمن املوقع على  ذجامنوسأتناول مخسة 

، ودعوة وإعالم، تاريخ وحضارةو، وحوارات، اإلسالمية كتبةامل
  .مقاالت

  :كتبة اإلسالميةامل: األمنوذج األول
  :كتبةاملالتعريف ب -أ
تغطي  حيث والكتب املعاصرة، بالعديد من أمهات كتب التراث إسالم ويبيف  كتبةزخر املت

 ،وآداب شرعيةوأخالق  عبادات ومعامالتعقائد ومن ، ها املختلفةأمهات العلوم الشرعية بفروع
 ،روع مذاهبهوقواعده ولغته وف وعلومه، والفقه وأصوله هالكرمي وتفسريالقرآن باإلضافة إىل 

 ،النبوية والسرية ،وآيات وأحاديث األحكام وعلومه، هشروحووالسرية النبوية، واحلديث  ،والفتاوى
واملرأة  ،السياسة الشرعيةو، القضاء، ووالرقائقواآلداب ، كتب اللغة العربيةو ،والتراجم والتاريخ

  .والثقافة العامة، وغريهاوالطفل، 
فتظهر بذلك ، أقسام املكتبة: األبواب بالضغط على تبويبوميكن الوصول إىل حمتويات هذه 

  .وبالتايل ميكن الدخول عليها بسهولة ويسر، مجيع هذه العناوين
على وضع خصائص حبث متقدمة،  املوقع كما حرص

   .أكربوفهارس لالستفادة من املكتبة بصورة 
ومن ذلك أنه ميكن الوصول إىل الكتب املبتغاة عن 

حلروف األوىل من عناوينها يف هذه طريق الضغط على ا
  .فتظهر الكتب املبحوث عنها، اللوحة

  ش  س  ز  ر  ذ  د  خ  ح   ج  ث  ت  ب  آ  ا  أ

 ي  و  ه  ن  م  ل  ك  ق  ف  غ  ع  ظ  ط  ض  ص

  
  :من خالل العناوين التالية وميكن أن نتعرف على املكتبة أكثر

   :ات املتاحة يف املكتبةمن اخلدم -ب
    .فهارس املكتبة
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  .خدمات الباحثني
  .مثرات املطابع

  
  :ما يلي، كتبة اإلسالميةاملومن العناوين الفرعية يف قسم  - ج
  :كتب خمتارة -

  .كتب خمتارة: حتت عنوان، ويقوم املوقع بالتعريف ببعض الكتب
لإلمام مالك بن أنس رمحه  املوطأم هو كتاب 2013تار يف شهر ديسمرب وكان الكتاب املخ

 :وورد يف التعريف به ما يلي، اهللا
"وقد ألفه اإلمام مالك بن أنس يف مدة  ،معت يف احلديث واألثرمن أوائل الكتب اليت ج

بعني من وعرضه على س ،والتاريخ ،والتفسري ،وآثار الصحابة ،احلديث النبوي :وضمنه ،أربعني سنة
وقيل أن املنصور ملا حج اجتمع باإلمام  ،فسمي املوطأ ،هأفكلهم وافقه عليه وواط ،فقهاء املدينة

ا صحيح مالك ومسع منه احلديث والفقه وأعجب به، فطلب منه أن يدون يف كتاب ما ثبت عنده
ه سهل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مسائل العلم، وطلب أن يوطئه للناس، أي جيعل

وقد فضله اإلمام . التناول، فاستجاب اإلمام مالك لطلب املنصور، وصنف كتابه العظيم املوطأ
ما على أدمي األرض بعد كتاب اهللا : الشافعي على كل ما صنف يف احلديث إىل وقته، حيث قال

  ."أصح من موطأ مالك
  
  :خمتارات املكتبة -

: حتت عنوان، فقرات خمتارة من ثالثة كتبيذكر املوقع ثالث ، مث بعد الكتاب املختار
  .خمتارات املكتبة

ويقصد بذلك إفادة املتصفح مبا حتتويه الكتب من كنوز ، ويتم اختيار هذه الفقرات بعناية
  .وكذلك حمفزة لقراءا، وهي طريقة مفيدة للتعريف مبحتوى الكتب، دفينة داخل دفتيها

غذاء األلباب يف من كتاب ، س التاريخ السابقهذه الفقرة املنشورة يف نف، ومن أمثلة ذلك
  : حتت عنوان، مد بن أمحد بن سامل السفاريينحملشرح منظومة اآلداب 

  :وهي، مما للمسلم على املسلم
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مما للمسلم على املسلم أن يستر عورته، ويغفر زلته، ويرحم عربته ويقيل عثرته، ): الثاين ( "
ته، وحيفظ خلته، ويرعى ذمته، وجييب دعوته، ويقبل ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويدمي نصيح

، وحيسن نصرته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته ويشمت ، ويشكر نعمتهصلتههديته، ويكافئ 
عطسته، ويرد ضالته، ويواليه وال يعاديه، وينصره على ظامله، ويكفه عن ظلم غريه، وال يسلمه، وال 

ص ، ندان يف الرعاية، وليس على املسلم نصح الذميذكره ابن مح. ب لنفسه، وحيب له ما حيخيذله
ويستحب الكف عن مساوئ الناس وعيوم، كذا : قال أصحابنا. عليه اإلمام أمحد رضي اهللا عنه

سروا، وعما يبدو منهم زاد يف الرعاية اليت ي ،واألوىل جيب وهو كما قال: قال احلجاوي. عبارام
ن يف مجاعة ، وحنو ذلك فإن كا، أو صوت ريحريحغفلة أو غلبة من كشف عورة أو خروج 

  ".... فاألوىل للسامع أن
بالضغط على الرابط ، ميكن للقارئ أن يواصل مطالعة الكتاب، ويف كل هذه املختارات

  .امللحق بآخر النص املعروض
  :حتت عنوان، يعرف املوقع ببعض املؤلفني، وبعد هذه املختارات

  
  :من تراجم املؤلفني -

  .انابن احلاج املالكيوالقاضي عياض  :مها، عرف باثنني منهم، التاريخ السابق ويف نفس
، عن طريق إعالن متغري الصور، معني يف صفحاا الداخلية باإلشهار لكتابوتقوم املكتبة  -

صغر مث بشكل ممع ظهور الكتابة ، تظهر بالتوايل، مثل هذا اإلعالن الذي حيتوي على أربع صور
  :اإلشهار لكتاب موطأ اإلمام مالك رمحه اهللامثل هذا ، تكرب

  
  
 
  
  
  
  



يف عملية االتصال الدعوييف عملية االتصال الدعوي) ) إسالم ويبإسالم ويب((دور موقع الشبكة اإلسالمية دور موقع الشبكة اإلسالمية                   الباب الثاينالباب الثاين  
 

 
 

401 

  
  
  
  
  
  
  :واقع اإلسالمية األخرىامل مكتباتمقارنة مع  مكتبة إسالم ويبمزايا  -د

على الرغم من تعدد املكتبات اإلسالمية يف املواقع املختلفة، إال أن املكتبة اإللكترونية اخلاصة 
  :هابين ، منتتفرد بالعديد من املزايا" إسالم ويب"ب

الفكرة املتميزة للعرض املوضوعي يف صورة شجرية مترابطة، حبيث يسهل على  - 1
املستخدم الوصول إىل املعلومات اجلزئية ملختلف العلوم الشرعية وذلك عن طريق الربط التشعيب بني 

  .حمتويات املكتبة
تب املعروضة التميز يف البحث من خالل الفهارس، حيث يوجد فهرس عام جلميع الك - 2

يف املكتبة يشتمل على اآليات واألحاديث والبلدان واألماكن والشخصيات وحنو ذلك، مع بيان 
  .مواضعها يف املصادر املختلفة اليت حتتوي عليها املكتبة

ترمجة من " 5946" مت ربطحيث  ،للذهيب سري أعالم النبالءكتاب األعالم بتراجم ربط  - 3
حبيث يستطيع الزائر ومن خالل تصفحه حملتويات املكتبة  ،لفضلتراجم مشاهري أهل العلم وا

هم يف صفحات املكتبة املختلفة، وذلك باتباع رابط ينقله ؤالوصول إىل ترمجة األعالم الواردة أمسا
  .لترمجة هذا العامل يف كتاب سري أعالم النبالء

  .ختريج األحاديث بعزوها ملصادرها - 4
عن طريق ربطها  ،صحة وضعفا ،دة يف مصنفات املكتبةبيان حكم األحاديث الوار - 5

دقة املعلومات على وذلك حرصا من القائمني على املوقع ، بالكتب املعتمدة واملتخصصة يف ذلك
مع ربط هذه  ،وبيان درجتها صحة وضعفاً ،لذلك حرصوا على ختريج أحاديث املكتبةووصحتها، 

 . بأسلوب عصري سهل وجذاب كل ذلك ،األحكام مبصادرها من الكتب املعتمدة
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بالرغم من توافر إمكانية البحث احلر والتفصيلي يف العديد من املكتبات اإللكترونية  - 6
تتفرد بتعدد مستويات املطابقة التامة واجلزئية ملادة البحث  إسالم ويباإلسالمية، إال أن مكتبة 

  .بشكل ييسر على الباحث الوصول إىل ضالته املعرفية املنشودة
األخرى الصوتية واملرئية،  إسالم ويب موادتوافق املواد املقروءة املعروضة يف املكتبة مع  -  7

  .جبميع وسائل اإلدراك وقعحبيث تتكامل معها يف تقدمي املعرفة لزوار امل
جعل هذه  مما، إسالم ويب هذا املشروع الكبري بدعم هيئة األوقاف القطرية ذ موقعوقد نفّ

  .345املهتمني بالعلوم الشرعية بكافة فروعها وأقسامها يف شىت بقاع األرض  منثرياملكتبة وجهة لك
  

  :واراتاحل: ثايناألمنوذج ال
 - 3ثقافية وأدبية  حوارات -2عامة  حوارات -1: هذا احملور هي يف واراتاحلوأنواع 

  .سيةفكرية وسيا حوارات - 5دعوية وإعالمية  حوارات - 4اجتماعية وأسرية  حوارات
ويتحاور معهم إما للتعريف م ، معروفة احملور يقوم املوقع مبحاورة شخصيات ويف هذا

  .أو يطرح عليهم قضية هامة للحوار معهم حوهلا، وبإجنازام
، ومن أمثلة احلوارات اليت أجراها املوقع مع شخصيات إما سياسية وإما دينية أو ثقافية

  :التالية العشر احلوارات
 مؤلفة املوسوعاتاسم يطلق عليها و، حوار مع الدكتورة خدجية النرباوي .1
 من عمره حوار مع أكرب محدث أزهري جاوز املائة .2
 حوار مع مدير الثانوية التجارية بقطر .3
 قبل وفاته هللارمحه ا حوار مع املستشار علي جريشة .4
ألهل  يخ عبد احلميد إمام وخطيب اجلمعةالش؛ وهو حوار مع شيخ أهل السنة بإيران .5

 إيران يف السنة يف مدينة زاهدان ورئيس منظمة احتاد املدارس العربية اإلسالمية ألهل السنة
 حوار مع الرئيس اجليبويت .6
 "إعفاف"حوار مع املهندي حول مشروع  .7
 حوار مع الشيخ رائد صالح .8

                                                
 .464انظر إحصاءات حول املكتبة يف فصل اإلحصاءات ص  345
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 واقع املسلمني يف بالد الغرب؛ حول حافظ الكرمي.حوار مع د .9
 سامل البلوشي واللغة العربية. حوار مع د .10

  
وأمام كل حوار عدد من النجوم اليت ، مث بعد ذلك ينشر احملور بدايات جمموعة من احلوارات

  . حصل عليها من تقييم القراء
  :م2013يف شهر نوفمرب  ومن أمثلة احلوارات املنشورة

مقولة ".. كل فتاة بأبيها معجبة": وبدايته، ونال ثالثة جنوم، حوار.. العالقة بني الفتاة وأبيها
مشهورة، رمبا تزحزح اإلميان ا إىل مستوى ليس باليسري يف السنوات األخرية، ففتاة اليوم قد ترى 

  .املزيد." ..يرضى هلا جلوسها أمامفال . يف أبيها الرجل الذي يرفض كل تصرفاا وحركاا
قليلون هم من جاوزوا ": وبدايته، جنمتان ونال ،حوار مع أكرب محدث أزهري جاوز املائةو

بل إم متابعون جيدون لكل ما جيري .. املائة وال زالوا حيتفظون بذاكرة قوية راصدة لألحداث
راهيم واحد من هؤالء؛ فهو أقدم والشيخ معوض عوض إب.. على أرض الواقع يف الداخل واخلارج

  .املزيد." ..خريج أزهري وأكرب
  ".املزيد"ومن يريد مواصلة احلوار فما عليه سوى أن يضغط مبؤشر الفأرة على كلمة 

  
  :تاريخ وحضارة: ثالثاألمنوذج ال

وله اهتمام ، ويركز هذا احملور على نشر مقاالت تارخيية ودراسات حول احلضارة اإلسالمية
 اقدمي عرب التاريخ ويهتم باألحداث اهلامة، ألحداث اليت حدثت يف مثل هذا األسبوعأيضا با
وغريها من األحداث  ،وأخبارها مالكاملدول ووال، وحيام يات العلماء املشهورينمثل وف، اوحديث

  .حدث يف مثل هذا األسبوع: حتت عنوان، الكبرية والقضايا التارخيية
  :وعناصر موضوعاته أربعة هي

  .حدث يف مثل هذا األسبوع - 1
  .من ذاكرة التاريخ - 2
  .أقليات وقضايا - 3
  .ةمدن ومعامل حضاري - 4
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 -1: وهي، ور متصفحه من ترتيب املقاالت املعروضة فيه على مخسة اعتباراتن احملوميكِّ
 -5طباعة  األكثر - 4األعلى تقييما  -3األكثر قراءة  -2وهو الترتيب االفتراضي ، تاريخ اإلضافة

  .إرساال بالربيد األكثر
صحابيات يف حجة الوداع  :كان من نصيب مقالمن طرف املتصفحني  األعلى تقييماً املقالو

  .5جنوم على  5ونال ، )1(
  

  :دعوة وإعالم :رابعاألمنوذج ال
وينقسم إىل قسمني كما هو ظاهر ، يةعالماإلة ويدعوال قاالتاملويركز هذا احملور على نشر 

  :من امسه؛ ومها
  :وهي، ويتناول أربعة أنواع من املقاالت: دعوةال - 1
  . يف الدعوة دراسات - د، دعوية رخواط -ج، أعالم الدعوة من - ب، الدعوة أركان - أ

  .اخلاصة به لمقاالتل وليس له تبويب: عالماإل - 2
، ضوابط الكتابة للمواقع اإللكترونية: بعنوان، للموقع نفسهمقال ، ومن أمثلة مقاالته

 :هوبدايت
الصحافة اإللكترونية جمال حديث نسبيا، ومعظم املنضمني إليها إما صحفيون جدد أو قادمون 

يكون املرء  أنومن الطبيعي  .من خلفية أخرى ـ هي عادة الصحافة املطبوعة أو اإلذاعة والتلفزيون
  :وهو ورابطه... معتادا على نوع من الكتابة

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=
A&id=191620 

كانت موجودة على املوقع يف ، وهذه عناوين لبعض املقاالت اإلعالمية متبوعة بأمساء كتاا
  :نفس التاريخ السابق

 ويب إسالم :وموقف اإلسالم منه.. التضليل اإلعالمي
 مهند اخلليل :ضيوف اإلعالم والتصنيف األخالقي

 أمساء عبد الرازق" رأةإعالن العنف ضد امل"صحفيو 
 ويب إسالم: واالغتيال الثقايف.. اإلعالم التغرييب
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  :املقاالت الدعويةوأما  -
  :هذان مثاالن من أمثلة املقاالت الدعوية املنشورة يف هذا احملورف

، لشيخ سلمان العودةل، أغصان يابسة: نشر مقال بعنوان، م2013 ديسمرب   08 يف يوم 
  :وهذه بدايته

وهكذا هو .. كنا صغاراً يف احلقل نستدل فطرياً على موت الشجرة بإمكانية كسر أغصاا"
هو الكون حي  .حقل احلياة حيتضن األغصان اخلضر أو القابلة لالخضرار ويتخلى عن ذوات اليبس

  .املزيد." ..حيب احلياة وحيتقر امليت مهما كرب فال
وهذه ، للموقع نفسه ،أغرب من اخليال: ننشر مقال بعنوا، م2014  جانفي  05 يوم ويف 

   :بدايته
داعية إسالمي روماين اجلنسية، يرى أن اإلسالم ميكن أن ينتشر بالسلوك .. حممد ستيفن ليكا"

واختار أن يطوف العامل ليعطي صورة مغايرة للمسلم املتصاحل مع ذاته ومع .. احلسن وليس بالكالم
  .داملزي." ..أكثر من مخسني دولة ..اآلخر

  .346وأتناوهلا بشيء من التفصيل يف فصل اإلحصاءات املقاالت الدعوية وسأقف عند
  

  : يف ختصصات خمتلفة املقاالت: امساألمنوذج اخل
الصنف  :ثالثة أصنافالم ويب ساملقاالت يف موقع إكاتبو 

والثاين من اختيارات املوقع من الكتب ، من املوقع نفسهكُتاب األول 
  .والثالث من مشاركات الزوار ،ذلكأو االت أو حنو 

الثالث فقد تكلمت عنه يف حمور الصنف وأما ، ان األول والثاينواملقصود بالكالم هنا الصنف
  .مشاركات الزوار

ألن املوقع نفسه مل يدرج املقاالت ، يف هذا الباب موزعاواحلقيقة أن الكالم عن املقاالت جاء 
  .حماور عديدة حسب مضموا كلها يف حمور واحد بل جتدها موزعة على

                                                
 .من البحث 458 انظر ص 346
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وهلذا جاء الكالم عن املقاالت موزعا حسب حمتوياا ، وال شك أن مضامني املقاالت منوعة
  .ومضامينها

  :هي ينسبق الكالم فيها عن املقاالت يف الباب الثا واحملاور اليت
  :الينيالتوضعني امل عند الكالم عنقاالت امل تفصيل حول واحتوت على: الصفحة الرئيسة - 1

يتغري من حني و ،يومض معني قالمعنوان ل بصور متحركة لوحة مزينة: يف األعلى -أ        
  .آلخر

تتواىل  صور توضحها معها قوترف، خمتارة تمقاالبداية عدة : يف وسط الصفحة -ب       
  .يف الظهور الواحدة تلو األخرى

  .الرمحة املهداة - 2
 .السرية النبوية - 3
 .تاريخ وحضارة- 4
 .مدعوة وإعال - 5
  .حوارات - 6

  :وهي، وسيأيت الكالم عن املقاالت يف حماور أخرى
  .املسلمةألسرة ا - 7
  .للشباب فقط ضمن حمور قضايا شبابية - 8
  .أخالق وتزكية - 9

  .مشاركات الزوار - 10
: مها، ويطلق عليها املوقع جمتمعة امسني اثنني، تندرج ضمن قسم املقاالتوهذه احملاور كلها 

  .املركز اإلعالميأو ، وقع املقاالتم
وهلذا جعل املوقع ، كلها املوقع د أن املقاالت تدخل ضمن حمتوياتجنبل إننا إذا أمعنا النظر 

  :طرقا عديدة للبحث فيها
  
  
  



يف عملية االتصال الدعوييف عملية االتصال الدعوي) ) إسالم ويبإسالم ويب((دور موقع الشبكة اإلسالمية دور موقع الشبكة اإلسالمية                   الباب الثاينالباب الثاين  
 

 
 

407 

  :البحث يف قسم املقاالت
حىت يسهل على خاص باملقاالت وتوزعها؛ أوجد املوقع حمرك حبث  املقاالتوالنتشار 

  :صول إىل املقال الذي يريداملتصفح الو

   
  

وذلك ، أو حىت بعض فروعها، الباحث أن حيدد مجيع اخليارات أو ما شاء منهاوبإمكان 
ويكتب ما يريد البحث عنه ، مث حتديد ما شاء، بالضغط على عالمة زائد املوجودة على ميني العناوين

لدعوة وضوع األطروحة كَتبت فيها اوملا أردت أن أحبث يف م، يف خانة الكتابة املوجودة يف األعلى
 .بنتائج هامة ولكين مل أحظ، عرب اإلنترنت
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  .املضامني التربوية: اخلامساملبحث 
استشارات مشاكل و ،استشارات األسرة واتمعو ،األسرة املسلمة: احملاور التاليةوتشمل 

  .موقع بنني وبناتو ،أخالق وتزكيةو ،للشباب فقطو ،الشباب
  .كل واحدة منها قليال ولنتوقف عند

  
  :املسلمةألسرة ا: أوال

  .وصالح اتمع مرهون بصالحها، األسرة هي اخللية األوىل يف بناء اتمع املتماسك
، لحديث عن دعائمهابتخصيص مقاالت عديدة ل وذلك، هلا خاصة لذلك وجه املوقع عناية

 كما تناول، م وواجباموحقوقه ،اآلباء واألمهات وكذا، وأبناء وبنات، من زوج وزوجة
وأفرد وكنا خاصا  ،وبيان صورة التحرير اإلسالمي، لتحديات اليت تواجه األسرة باسم التحريرا

والتنبيه على الكثري من األخطاء اليت يقع فيها ، والطرق الصحيحة يف التربية، بتربية األبناء وتعليمهم
لرصد " األسرة اليوم" :لحديث عن حالل جعل املوقع بندا خاصاو ،األولياء يف تربية أبنائهم

 :للحديث عن كما أفرد املوقع زاوية، اقتراح سبل ملعاجلتهامع ، التشوهات اليت أصابت األسرة
  :وهذه هي فروع حمور األسرة يف موقع املقاالت، ملعاجلة املشاكل الطبية" ألسرةصحة ا"

صحة  –عاً نريب ونعلم م –األسرة اليوم  –حترير أم تغرير  –أب وأم  –زوج وزوجة  -
  .األسرة

عاصفة تزلزل احلياة .. الغضب : ورة يف حمور األسرة؛ مقال بعنوانشومن أمثلة املقاالت املن
  :وهذه بدايته، م ويب نفسهمن موقع إسال، خالد سعد النجار. دوهو من كتابة ، الزوجية

  |)خالد سعد النجار. د(ويب  إسالم

الغضب جزء من مكونات شخصيتنا البشرية، فمن منا ال يغضب، ومن منا ال يفقد أعصابه، 
لم بزوجني هادئني ال وتتوتر نفسيته، خاصة مع أحداث احلياة املعقدة، وكبواا اليت ال تنتهي، فاحلُ

 .إىل آخر املقال  ..ض الواقعيعدو كونه خيال ال يلمس أر
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ملعاجلة " استشارات األسرة واتمع": مساه، كما أفرد املوقع نوعا خاصا من االستشارات
كما خصص املوقع ، تفصيل الكالم حوله يف االستشارات يأيتوس، األسرية واالجتماعيةاملشاكل 

  .املسلمة فقه األسرةفرعا كامال يف الفتاوى خاصا ب
  

  .استشارات األسرة واتمع: ثانيا
  .استشارات مشاكل الشباب :ثالثا

عند ، التفاعليةاملضامني : قادم مبحث يف ستشاراتث عن هذين النوعني من االدوسنتح
  .347االستشاراتاحلديث عن 

  
  .للشباب فقط :رابعا

  .وفتاوى قضايا شبابية: مها، وحيتوي هذا احملور على موضوعني رئيسني
وقد سبق تفصيل الكالم عن ، فأما الفتاوى فيندرج يف احملور كل ما يتعلق منها بالشباب

  . الفتاوى
  . تين بفئة الشباب واهتماماافهي عبارة عن مقاالت تع شبابيةالقضايا وأما ال

  :قضايا شبابيةوهذه عناوين وبدايات مخسة مقاالت من 

  :اخلوف من اهول - 1
  : ) خالد سعد النجار. د( سالم ويب إ

وبينما هو يف طريقه توقف يف . ذات يوم استعد سائق الباص لالنطالق مؤدياً عمله اليومي
جوين الكبري ال «: ثة ونظر للسائق وقال لهإحدى احملطات حيث ركب احلافلة شخص ضخم اجل

  املزيد ..وألن السائق كان ضعيفاً. »يدفع
  :أخرِجوها من بيتها - 2
  : سالم ويبإ

                                                
  . البحثمن  427انظر ص  347
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عندما حبث أعداء اإلسالم يف أسباب انتصار اإلسالم على مناوئيه، وقهره ألعدائه وشانئيه، 
االنتصار هو دور املرأة وسبب رفعة أهله، وعلو كعبه وشأنه وجدوا أن من أعظم أسباب هذا 

  املزيد ..املسلمة فيه، وأثرها الفعال يف تربية
  :صخرة يف سفح جبل.. الشهوة اجلنسية - 3
  : الكرمي بكار عبد.د

 - تعاىل -هو تلك الغريزة اجلنسية اليت ركبها اهللا ، أكثر ما يقلقكم معاشر الشبان والفتيات
لكن ، وأنا ال أريد اخلوض الواسع يف هذه املسألة .يف النفس البشرية بغية استمرار النوع اإلنساين

  املزيد ..أحب أن أحذر بقوة وبشدة
  :إىل الباحثني عن التميز - 4

 : ويب إسالم
ال يكاد .. مطلب تبحث عنه النفوس، وتسعى وراءه العقول، ووى إليه األفئدة.. التميز

ملطلق والشعور بالتفوق على يوجد إنسان على ظهر األرض إال وهو يبحث عن التميز والتفرد ا
 املزيد ..وال شك أن هذا الشعور وهذا املطلب .اآلخرين
  :املثابرة تصنع العجائب - 5
 :عبد الكرمي بكار.د

لوجدمت أم يشتركون يف ، لو تصفحتم يا أبنائي وبنايت سري عظماء الرجال وعظيمات النساء
وستجدون من بني تلك ، ء ومتميزينوهي اليت جعلتهم عظما، عدد من الصفات والعادات احلسنة

  املزيد ..والقدرة على االستمرار) املثابرة(الصفات 
واملشاركات من ، أن أغلبها من حترير موقع إسالم ويب نفسه املقاالتواملالحظ على هذه 
  .خارجه أقل من ذلك بكثري

  
   :أخالق وتزكية :خامسا

القلوب : مها، ا عبارة عن مقاالتوكالمه، وحيتوي هذا احملور على موضوعني رئيسني أيضا
  .واألخالق

  .أحوال القلوب وأمراض القلوب: ومقاالت القلوب حتتوي على فرعني مها
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  .األخالقمساوئ األخالق وحماسن : ومقاالت األخالق حتتوي على فرعني أيضا مها
  

  :ال تلعن شيئا: مقال بعنوان بدايةلوهذا مثال 
  :)خالد سعد النجار. د(ويب  إسالم"
ن أخطر آفات السلوك التسرع واالندفاع يف احلكم على اآلخرين، وأن ننصب من أنفسنا م

قضاة حنكم باستحقاق هذا أو ذاك رمحة اهللا أو لعنته، واملتأمل جيد أن جمافاة اإلسالم هلذه اآلفة تنبع 
  ".املزيد ..من منافاا لطبيعة اإلميان

  :يةاجلاذبية األخالق :بعنوانوهذه بداية مقال آخر 
 : ويب إسالم"

استوقفين حدثَان من أحداث السرية العطرة وجدت فيهما فوائد كثرية وعرباً جليلة، ولطاملا 
وَألنَّ احلَدثَني وردا يف كتب السنة .. سألت اهللا يل وإلخواين أَنْ يوفقنا للعمل مبا اشتمال عليه

 ".املزيد  ..الصحيحة فَلَن أسردمها
  .أيضا؛ فأكثر مقاالته من حترير املوقع نفسه هذا احملورطبق على واملالحظة السابقة تن

  
  http://kids.islamweb.net  :رابطه هوو :موقع بنني وبنات :سادسا

أضخم موقع  موقع بنني وبناتيعد و
عدد كبري من  ملا حيتويه لاطفعريب موجه لأل

واأللعاب  ،ملواد املرئيةاك املتنوعة طةاألنش من
 والوسائط املتعددة ،التعليمية والترفيهية

ويعترب من اخلصائص اليت يتميز  ،)امليلتيميديا(
  .إسالم ويبا موقع 

 لألمم التابعة املعلومات تمع العاملية القمة جبائزة فاز وبنات بنني وقعوبسبب هذا التميز مل
يف مدينة فينيسيا م 2007وذلك سنة ،  WSA لألطفال تفاعلي يهيترف موقع كأحسن املتحدة
  .348بإيطاليا

                                                
 .484ص ، يباجلوائز اليت حصل عيها إسالم وسيأيت شرح ذلك عند الكالم عن  348
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 اإلسالميةالشبكة  : "وقد ذكر مدير عام موقع إسالم ويب سبب إنشائهم هلذا املوقع بقوله
تقدم هلم  أنيتناول الربامج اليت ميكن  لألطفالحبثنا عن موقع مناسب  أنومنذ  ،ختاطب عدة شرائح

 ومعىن ،مث تبعناه مبوقع بنني وبنات ،لألطفالبتدشني موقع خاص م  2004نذ العامفقمنا م ،فلم جند
نك تعلم ما أخاصة  ،ال أمعاتقها تقدمي اخلدمات سواء كانت متخصصة  ىالشبكة حتمل عل أنهذا 

  .349"يعاين منه الشباب
املوجهة كان إكمال النقص الكبري الذي يعاين منه جمال املواقع التربوية  من إنشائه فاهلدف

  .املواقع كان منعدما بالكلية إذا مل نقل أن هذا النوع من، لألطفال
 على املوقع يراعون جانب النقص املوجود على الساحة قبل الشروع يف كون القائمنيو

أو قلة ، لتفردها بذلك النشاطمن اجلمهور أنشطتهم؛ هو أمر جيعل أعماهلم تالقي جناحا وإقباال 
  .فيه املواقع

 اإلرشادات توفري إىل خالله من إسالم ويب سعىي تربوي موقع هو وبنات ننيب وموقع
 يف ولكن ،التربوي دفاهل ذات األعمال من الكثري املوقع ويتضمن ،املسلمة لألسرة الالزمة التربوية

 صةااخل األفالم القصريةو ،املتحركة الرسوم استخدامعن طريق  وذلك ،لألطفال ترفيهي قالب
 من العديد ؤدي إىلت اليتو ،األلعاب التعليمية والترفيهية يف نفس الوقت أيضا مويض ،ألطفالبا

  .التربوية الفوائد
  : هيف وبنات بنني موقع نوافذوأما 

صلى اهللا  النيب حياة - الترفيه بةابو - املرح بيت - األنبياء قصص - إسالمنا - العلوم بيت -
 رمضان واحة - واستمتع امسع -  األخالق مكارم - الكرمي القرآن – ماإلسال عظماء -  عليه وسلم

 .بنني وبناتطبيب  –رياض األطفال  –ركن البنات  -
  :وهذه بعض املقاطع اليت نشرها موقع إسالم ويب على اليوتيوب

                                                
  .م2007نوفمرب  19نشرته يف عددها الصادر يوم االثنني ، يف حوار مع جريدة الراية القطرية 349
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  .وهلا عشرات آالف املشاهدات عرب اليوتيوب

نة من الناحية وهي كذلك متق، مفيدة من ناحية مضموا التربوي وبنات بنني موقع ومواد
  .وعلى موقع اليوتيوب، ويف قسم إسالم ويب تيوب، وهلا متابعون كُثُر على املوقع نفسه، الفنية

  
  :لموقعل ظاهرة سلبية

فأنا ، يعيبه بشكل كبري البطء يف حتميله وبنات بنني موقع 
، م2014و 2013حاولت مرات عديدة أن أفتحه خالل سنيت 

ويبقى فهو بطيء جدا ، تني فقطفلم أستطع ذلك إال مرة أو مر
  .% 60التحميل متوقفا ملدة طويلة يف نسبة ال 

وهذا العيب مل يكن موجودا يف زيارايت له يف السنوات 
  .فلعله خللل طارئ فقط، السابقة

  :وهذا شكله بعد الدخول إليه
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نني وهي موزعة على شوارع مدينة ب، يف هذه الصفحة نوافذ املوقع املذكورة سابقاظهر تو
  . وبنات

، واألمور املتداخلة، وهو منسق تنسيقا مجيال ومؤثرا يف األطفال الذين جتذم كثرة األلوان
  .فيكتشف الطفل يف كل زيارة شيئا جديدا من حمتوى موقعه، واأللعاب القريبة من بعضها

من وأقترح من وجهة نظري تغيري شكل الصفحة األوىل ملوقع بنني وبنات وإعادة النظر فيه  
كأن تضاف أشكال ، حىت يبقى جاذبا النتباه األطفال الذين ميلون بعد كثرة االستعمال، وقت آلخر
أو يغري ، وتغير اخللفية والكتابة وأشكال البنايات والطرق واألشجار كل ستة أشهر مثال، أخرى إليه

ى مصغرة أو عدة قر، مثل شكل مدينة ألعاب، الشكل كله من شكل شوارع إىل أشكال أخرى
أو عدة ، كل قرية لنشاط معني وينتقل الطفل من قرية إىل أخرى عن طريق سيارته اخلاصة به

 .أو غريها من األشكال احملببة إىل األطفال، كواكب ينتقل الطفل بينها عن طريق مركبة فضائية
مث  ،وميكن أن يضاف إىل موقع بنني وبنات فكرة جتميع النقاط مقابل كل نشاط ميارسه الطفل

وهذه ، ميكنه عن طريق جمموعة معينة من تلك النقاط أن ينتقل إىل مراحل أعلى يف لعب املوقع
  .الفكرة جتعل األطفال يرتبطون باملوقع بشكل أكرب
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  :الثالثة السابقة فيه املضامني ما تشترك :السادساملبحث 
وكذلك املرئيات وهو املسمى إسالم  الصوتياتوهو قسم 

، ون ديين شرعيمضمما يشتمالن على مواد ذات أل، ويب تيوب
   .تربويون مضمذات  وثالثة، فكريون مضمذات  وأخرى

  :الصوتيات: أوال
  :موضوعات قسم الصوتيات

  :وقسم الصوتيات يضم املوضوعات الرئيسة التالية
خمتارات من  - اإلسالمية ناشيداأل – عيةداأل -ات والدروس اضراحمل  -كرميالرآن الق -

  .االستراحة – األذان
  .هذه هي املوضوعات الرئيسة

فإننا جند أن قسم الصوتيات يتكون من ، حمتويات هذه املوضوعات الفرعية استقصيناوإذا ما 
  :عشرين فرعا وهي

 أناشيد - 8 خطب مجعة - 7 حماضرات مفرغة - 6حماضرات ودروس -2 القرآن الكرمي - 1
استراحة  - 12 أدعية و أذكار -  11خمتارات من األذان  10-متون علمية ومنظومات - 9

خمارج  -  16حقائب األعضاء - 15 القراءات العشر -14 البث املباشر -13 التسجيالت
 -20 شرح منت الشاطبية -19 تعليم أحكام التجويد - 18تعليم اللغة العربية  17-احلروف

 .الشجرة العلمية
 القراءات العشروضمنه ، 350املضامني الدينيةيف  كرميالفصلت الكالم عن القرآن وقد سبق أن 

  .خمارج احلروفو تعليم أحكام التجويدو
  . األسطر الالحقة وأما بقية احملاور الفرعية فسأتناول بعضها يف

أضخم  صوتيات إسالم ويب: ما يلي صوتياتال الصفحة الرئيسة لقسم وقد كتب يف أعلى
  .لقرآن الكرمي واحملاضرات واألناشيدا الستماعموقع 

 .351يبني صدق هذا الكالم والتأثريات يف فصل اإلحصاءاتوما يأيت من إحصاءات 
                                                

  .البحثمن  368انظر ص  350
 .البحثمن  448انظر ص  351
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  :على صوتيات إسالم ويب حديثا املواد الصوتية اليت أضيفت

على الصفحة  املضافة حديثاالصوتية املواد ينبه زواره إىل  إسالم ويبمث إن قسم الصوتيات يف 
  :وهو، وجعل هلذه املواد احلديثة رابطا خاصا، للقسم الرئيسة

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=newaudio 
ديسمرب   01 يوم حديثا املواد املضافةكانت موجودة على صفحة  الصوتية اليتومن املواد 

  :م العناوين التالية2013 
سعيد ل  ،الدرس الرابع عشر ،ديثشرح كتاب التقريب لإلمام النووي يف مصطلح احل -
  .حماضرات ودروس ويندرج حتت فرع، البديوي
 .حماضرات ودروس :عائض القرينل ،صلى اهللا عليه وسلم النيبجوائز  -
 .حماضرات ودروس :عادل حسن احلمدل  ،البياض يف السواد -
  .خمتارات من األذان  :بصوت الشيخ عبد الرمحن كساب ،أذان -
  .أناشيد :خالد الشليمي إنشادب  ،فقهيةالقواعد ال -
  .أناشيد  :إنشاد حممد السعيد ماهر ،منوعات -
  .أناشيد  :خالد الباز إنشاد ،ابتهال اهلجرة -
  

  :املواد الصوتيةتفريغ 
بشكل  اموضوعي تهامع فهرس ،نصيا وكتابتها املواد الصوتيةوينفرد احملور مبشروع تفريغ 

لوصول إىل أي معلومة تسهيل الوذلك ، وعدم االكتفاء بالعناوين الرئيسة يف املادة، حملتوياا مفصل
أي أن الفهرسة ال تكتفي بفهرسة عناوين الدروس واحملاضرات وغريها من الصوتية ، سريعةبطرق 

  .هذه املوادمن فقرات  كل فقرةبل إن تفهرس ، فقط
فبدال من االستماع للمادة الصوتية كلها للوصول إىل ، وهذا يقدم خدمة كبرية للباحثني

والذهاب مباشرة إىل ما يريد يف النص ، يكفي الباحث أن يقرأ الفهرسة املوضوعية، معلومة معينة
 .ك بعد معرفة موضعهفيسهل له الرجوع إىل الكالم املسموع بعد ذل، وإن شاء التأكد، املكتوب



يف عملية االتصال الدعوييف عملية االتصال الدعوي) ) إسالم ويبإسالم ويب((دور موقع الشبكة اإلسالمية دور موقع الشبكة اإلسالمية                   الباب الثاينالباب الثاين  
 

 
 

417 

حيث ، يقدم خدمات إضافية للمتصفحني والباحثني، نصيا مث إن تفريغ املواد الصوتية وكتابتها
أو  ،قراءة نصها من هم أيضاميكن ،هاوحفظاحملاضرات الدروس واستماع هم ذلك إضافة إىل ميكن

الربيد اإللكتروين أو غريهم عرب  يف دعوةاهلا االستفادة من هذه النصوص واستعم وأ ،النسخ منها
  .األولسبق تفصيل ذلك يف الباب املنتديات أو الدردشة أو غريها كما 

  
  :أخبار البث املباشر

ويذكر فيه ، عرب شريط متحرك تصاعديا، البث املباشرومما يقدمه قسم الصوتيات أخبار 
  .ويف زيارة املتصفح له، األنشطة اليت يبثها موقع إسالم ويب

  :م2013 ديسمرب   15يوم وهذا أمنوذج له 

  
وغريها سوى الضغط على أي عنوان عند  وما على من يريد معرفة تفاصيل البث كاملواعيد

  .ظهوره على الشريط
  

  :حقائب األعضاء
تتمثل يف قدرم على ، يف إسالم ويب خدمة أخرى للمشتركني فيهصوتيات ويقدم قسم ال

صويت اليت يرغبون يف جعلها يف مكان واحد ووفق إنشاء حقائب خاصة م يدرجوا فيها املواد ال
  :وهذه مناذج لبعض احلقائب اليت أنشأها املشتركون، ترتيبهم الذي يرغبون فيه
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، وبعضها تدل على حمتوى احلقيبة، والتسميات الظاهرة هي من وضع أصحاب احلقائب

  .وبعضها حروف ورموز فقط، وبعضها يدل على اسم صاحبها
وهي مفتوحة لكل ، مث عدد الزيارات، ر عدد املواد املوجودة داخل احلقيبةويظهر على اليسا

ألن ، مث نسبة التقييم، مث عدد املقَيمني للحقيبة ،م2014 جانفي   05  وهي إىل غاية يوم، املتصفحني
  .كل مقيم يعطي يف تقييمه نسبة مئوية هلا

وعدد ، مصاحف منوعة: اهذه بعض حمتويات حقيبة امسه، حملتوى احلقائب أمنوذجوك
لكنها كلها ، 57: وعدد موادها، زيارة على التاريخ املذكور سابقا 1355: الزيارات اليت متت هلا

ولعل ذلك بداية جتميع ملصاحف أخرى ، القارئ حممود علي البنامن مصحف واحد وهو مصحف 
  :كما يوحي به اسم احلقيبة

  
ح ميكنه االستماع وحفظ املواد بصيغ خمتلفة من كما أن املتصف، ويالحظ أن السور غري مرتبة

  .داخل احلقيبة
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بكونه ميلك ، وتشعره بأنه عضو فعال فيه، هذه جتعل املشترك مرتبطا باملوقع احلقائب وطريقة
  .جزءا منه ويستطيع التصرف فيه بأن يضيف أو حيذف ما يشاء يف حدود ما يسمح به املوقع

  
  :إسالم ويب تيوبقسم : ثانيا

  
  /http://tube.islamweb.net: بطه هوورا

وأما قبل ذلك ، م2012حيث أضيف إىل املوقع يف أواخر سنة ، وهو قسم حديث النشأة
وهو شبيه ، )فيديو(مرئيات : امسه، فكان باملوقع ركن صغري بقسم الصوتيات خاص مبقاطع الفيديو

ومدة املقاطع ، ومشاهدا، قاطعمن رفع للم، ويعمل بنفس الطريقة تقريبا، مبوقع اليوتيوب املشهور
والفارق بينهما طبعا أن اليوتيوب فيه ما ، وحىت طريقة عرضها تشبه طريقة اليوتيوب أيضا، القصرية

  .فليس فيه إال املقاطع النظيفة اهلادفة إسالم ويب تيوبوأما ، من نظيف وقذر، هب ودب
واملقاطع القصرية اليت ال ، لطويلةاألفالم ا: وتنقسم حمتويات هذا القسم إىل صنفني اثنني مها

ومسلسالت ، وأفالم، ودروس، القسم بني تالوات قرآنية وتتنوع مواد، تتجاوز العشر دقائق
وكذلك مقاطع من ، ومقاطع هلا خصوصية ما من حماضرات كأن تكون مقاطع طريفة مثال، إسالمية

  .أفالم كرتونية
ويستعني ، بعضها من إضافة املشتركنيو، كما أن بعضها من إنتاج موقع إسالم ويب نفسه

  .املوقع باألفالم واملقاطع الكرتونية املوجودة يف موقع بنني وبنات
  :إسالم ويب تيوبمناذج حملتوى 

  :وهذه بعضها، وتعرض أفقيا وليس مع صورها إال عناوينها: األفالم الطويلة - أ
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، الة التراويح يف املسجد احلراموهذه منوعة بني تالوات قرآنية كتالوة الشيخ علي جابر يف ص

أو أفالم ، أو مسلسالت إسالمية كمسلسل صالح الدين األيويب، أو دروس علمية كشرح الشاطبية
  .أو حنو ذلك،  أو أذكار و أدعية، أو حماضرات عامة، وثائقية كفيلم العطف على احليوان

  .طعوتعرض عموديا مع ذكر تفاصيل أكثر عن املقا: املقاطع القصرية -ب
 : وهذه مناذج ملقاطع الفيديو القصرية املوجودة ذا القسم
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والكلمات الدالة عليه يف ، ومجل خمتصرة تبني حمتواه، ومدته، عنوانه ويذكر مع صورة املقطع
وعدد ، وعدد مشاهديه، واسم الذي قام بإضافته، وعدد األيام اليت مضت على إضافته، البحث

وعدد الذين شاركوا يف ، من جنمة إىل مجسة جنوم، الذي حصل عليهمث التقييم ، التعليقات عليه
  .التقييم

  
وعند الدخول على أي مقطع ملشاهدته تعرض إىل جانبه األمين 

، مقاطع مرتبطة :حتت عنوان، بشكل عمودي مقاطع مشاة له
ويف ذلك تشجيع ، ومن أضافها إىل املوقع، ومدا، ومعها عنواا

   .ضافة مقاطع للموقعمعنوي ملن يشارك بإ
  

  :إسالم ويب تيوب يف طريقة رفع املواد املرئية
ميكن ألي متصفح أن يضيف مقاطعه سواء أكانت عامة أم 

وميكنه ، بعد أن يشترك يف املوقع ويكون له اسم وكلمة سر، خاصة
إسالم ويب  فعل ذلك من هذا  الشكل مثال املوجود على صفحة

  :الرئيسة تيوب

  
حيث جيد إمكانية ، فح أشكاال خمتلفة لذلك يف صفحات أغلب األقساموقد جيد املتص

  :مثل هذا الشكل، والدخول للمسجل من قبل، التسجيل اجلديد

  
  :وهو، يدخل على رابط الرفع، وبعد كتابة اسم املستخدم وكلمة السر

http://tube.islamweb.net/upload?cp=irfah 
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شارك توب عليها وهذا الرابط هو املرتبط بالصورة املك
فيأتيه مربع ، والظاهرة يف أعلى الصفحة، مبلفات أخرى
مث يقوم برفع املقطع من جهازه إىل املوقع ، لتحديد املقطع

إىل أن يأتيه تأكيد بأن املقطع ، بتحديده مث الضغط على التايل
  .قد مت رفعه

  :ومما يوفره قسم إسالم ويب تيوب
  :عليق عليهامشاركة املقاطع والتإمكانية نشر و -

الذي يريد إىل  نشر املقطعميكِّن املوقع املتصفح أيضا من ، وإضافة إىل مشاهدة ورفع املقاطع
كما يظهر يف ، "انشر"وذلك بالضغط على الصورة املكتوب عليها كلمة ، موقع اليوتيوب أو غريه

  :الصورة التالية

  
  

 ا يف موقعي التواصل االجتماعيمبشاركتهكما يقترح املوقع على مشاهد املقاطع أن يقوم 
ويف أسفلها أمنوذج ألحد ، كما هو ظاهر يف الصورة، مبا يراه التعليق على املقطعأو ، فيسبوك وتويتر

  :التعليقات
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يقوم املوقع بإجراء ، ولتشجيع املتصفحني واملؤهلني على إثراء قسم إسالم ويب تيوب -

، ألف دوالر 80ن جوائز قيمة يصل جمموعها إىل ويعطى الفائزو، مسابقة إلنتاج مقاطع قصرية
  .مث يعلن عن املقاطع الفائزة بعد التحكيم، وتنشر املقاطع املشاركة كلها على املوقع

 يام  25 : كانت منشورة على املوقع يومو ،وهذه بعض املقاطع املشاركة يف املسابقة
  :م2014 

  
عربة يف ، وحجايب نور حيايت، ودواء القلوب ،واألمانة، األمانة يف العمل: وعناوينها كالتايل

  .وقصة قصرية عن الصدق وغريها، وابتسم ألخيك، وأصدقاء السوء، وحسن اخللق، األخالق
واملتمثلة ، وحياول املوقع من خالل هذا القسم أن يعاجل احملاذير املوجودة على موقع اليوتيوب

وإن كان اليوتيوب ال يزال ، 352الكالم عنهيف وجود املقاطع غري األخالقية كما مر ذكر ذلك عند 
  .وتنوع مشاهديه، واإلقبال الواسع عليه، وال يستغىن عنه لشهرته الكبرية، هاما للدعوة

                                                
  .البحثمن  112انظر ص  352
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  :املضامني التفاعلية مع املتصفحني: السابعاملبحث 
وبالتايل ، وهي من امليزات اهلامة جدا ألي موقع يريد أن حيصل على تلبية رغبات متصفحيه

وهلذا فإن ، ويكون منافسا حقيقيا للمواقع العاملية الكربى، م عليه ومن مث إيصال رسالته إليهمإقباهل
  . أغلب اهليئات العاملية اليت تعىن بتقييم املواقع تويل جانب التفاعل مع املتصفحني عناية كبرية

اخلدمات وإلدراك موقع إسالم ويب ألمهية ذلك أنشأ وحدة إدارية خاصة تشرف على 
، وهذه احملاور متعددة، وأنشأ كذلك عدة حماور تمكِّن املوقع من التفاعل مع زائريه، تفاعلية باملوقعال

وميكن أن نعد ضمن ، وهي يف نظري كل األقسام اليت فيها تفاعل بني املوقع وزائريه أخذا وعطاء
  :املضامني التفاعلية األقسام واحملاور التالية

  .الفتاوى - 1
  .بنني وبنات - 2
 .الربيد اإللكتروين للموقع - 3
  .القائمة الربيدية للموقع - 4
  .االستشارات - 5
  .مشاركات الزوار - 6
  . املشاركة يف وسائل إعالمية - 7

  :وبقية احملاور هي، موقع بنني وبناتو، الفتاوى؛ األول والثاينالكالم عن احملورين  سبقوقد 
  .الربيد اإللكتروين للموقع: ثالثا

وذلك عن طريق ، اإللكتروينن يرسل رسالة إىل املوقع عن طريق بريده وميكن للمتصفح أ
  .وخبط رفيع الرئيسةاملوجودة يف أسفل الصفحة  |تصل بناا|: كلمة الضغط على
  : للموقع القائمة الربيديةيف ك اشتراال: رابعا

ونافذة االشتراك موجودة على الصفحة 
  :وهذا شكلها، الرئيسة

لقائمة الربيدية واملشترك يتلقى رسائل ا
ويبدو أن على القائمني أن يعيدوا ، للموقع

النظر فيها؛ فقد اشتركت فيها منذ مدة ومل 



يف عملية االتصال الدعوييف عملية االتصال الدعوي) ) إسالم ويبإسالم ويب((دور موقع الشبكة اإلسالمية دور موقع الشبكة اإلسالمية                   الباب الثاينالباب الثاين  
 

 
 

425 

  .ويأتيين اجلواب بأنه مفعل دون فائدة، أتلق شيئا على بريدي مع تفعيلي لالشتراك
  

  :االستشارات: خامسا
، إسالم ويب شاملة موقع االستشارات اليت يقدمها

خالهلا على االستشارات املتعلقة باجلوانب جييب املوقع من و
إضافة إىل الثقافية ، االجتماعية والنفسية والصحية والتربوية

وصارت بذلك مقسمة إىل  ،ولقد أضاف املوقع قسما خاصا مبشاكل الشباب، والدعوية والفكرية
ارات استشو ،نفسيةالاالستشارات و ،طبيةالاالستشارات  :وهي، االستشارات من مخسة أنواع

  .فكريةالثقافية والاالستشارات و ،مشاكل الشباباستشارات و ،األسرة واتمع
وقد حضي قسم ، ا من أشكال التواصل بني املوقع وبني قرائههاموهي متثل شكال 

حيث أنه يتداول على املركز األول والثاين مقارنة بأقسام ، االستشارات بإقبال كبري من املتصفحني
  .وى وتارة العكسافتارة يكون األول ويليه قسم الفت، نافسا مع قسم الفتاوىمت ،املوقع األخرى

هي عبارة عن إجابات من طرف جمموعة متخصصة من االستشاريني االستشارات و
 .واملختصني يف مجيع ااالت املذكورة على أسئلة املتصفحني

صار ، ات عاليةومنهم ذوو كفاء، وجود االستشاريني املتخصصني على رأس هذا القسملو
  .يف تقدمي االستشارات املتخصصة املواقع نافسي يف إسالم ويب االستشاراتقسم 

الكثري من النصائح واإلرشادات لكل ما يصادفه د جي هلذا السبب الستشاراتصار املتصفح لو
  .هحميطويف حياته اخلاصة ويف عالقاته مبجتمعه 

وهلذا كثريا ما يلجأ ، كرامة السائل وعرضهعلى  أمهية كبرية للحفاظ قسم االستشارات ويلوي
 ترسل إىل بريد هناك استشارات بل، نشر كل االستشاراتب وال يقوم، اإلجابةالسرية الكاملة يف إىل 

أو اله، ؤطلب الزائر عدم عرض س إما بسبب، غريهمال يطلع عليها حىت  ،اإللكتروين أصحاا
  .بسببها عدم نشره اتاالستشارم يرى القائمون على قساملوضوع،  ما يف خلصوصية

يقوم القسم  االقتضاءعند و ،السؤالكل أجزاء  اإلجابة علىوحيرص قسم االستشارات على 
حسب احملتوى الذي  ،كل حسب اختصاصه أكثرن أو ييحتويله إىل اختصاصتجزيء السؤال وب

  .يتضمنه السؤال
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ل حواالستشارات ت قسمصوهلا إىل و ا؛ فبعد مراحل متعددة متر يف إسالم ويب الستشارةلو
نشرها على مث يتم  ،فهرسمث تن، ونعمث تاللغوية، املراجعة  إىلاإلجابة  ولمث حت ،ىل املستشار املختصإ

  .املوقع
  

  :والتفاعل معها طرق الوصول إىل االستشارات
منها ، هيصل إىل جواب سؤال كيللعدد الكبري لالستشارات وفر املوقع طرقا عديدة للسائل 

  :البحث عن طريق رقم االستشارة الذي أعطي له عند كتابته للسؤال

  
  :ومن الطرق أيضا البحث عن طريق كتابة بريده اإللكتروين الذي أرسل منه السؤال

  
للوصول إىل االستشارات املطلوبة عن طريق  لكل املتصفحني كما وضع املوقع وسيلة سهلة

  .يق رقمهاالبحث مبوضوع االستشارة أو عن طر
 :ويف اية جواب االستشارة يتاح ألي متصفح أن يكتب تعليقه عليها

  
  

  :االستشاراتحمتويات 
نلقي نظرة عما ، ولندرك اخلدمة الكبرية اليت يقدمها إسالم ويب لقرائه عن طريق هذا احملور

  :موضوعاتمن  اخلمسة الرئيسة االستشاراتأنواع حتتويه 
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أمراض و أمراض الرأسو أمراض العظام :والتخصصات املتاحة هي: االستشارات الطبية: أوال
األمراض و اجلراحة العامة والتجميلو األمراض اجللديةو أمراض الباطنية والصدرو الدم واألورام

 أمراض الغددو أمراض األطفالو أمراض النساء والوالدةو سؤال عن أدويةو التناسلية واجلنسية
 الطب البديلو مشاكل طبية متفرقةو العمليات اجلراحيةو ياضةما يتعلق بالرو أغذية وأطعمةو
  .مشاكل الوزنو أمراض العضالتو

احلاالت النفسية و حاالت االكتئابو إرشادات نفسية :وتشمل: االستشارات النفسية: ثانيا
  .مشاكل األطفال النفسيةو األمراض الذهنية العقلية الوظائفيةو اضطرابات الشخصيةو العصبية

مشاكل و مشاكل احلياة والعملو مشاكل اجلنس :وتشمل: استشارات مشاكل الشباب: ثالثا
  .مشاكل إميانيةو التعليم 

ذوي االحتياجات و مشاكل الزواجو تربية األبناء :وتشمل :واتمع استشارات األسرة: رابعا
  .العالقات االجتماعيةو مشاكل أسريةو )معاق(اخلاصة 

األمساء اإلسالمية وخدمات وفرق ومذاهب  :وتشمل :ريةاستشارات ثقافية وفك: خامسا
القرآن الكرمي وما يتعلق والقراءة التصويرية و ما يتعلق باجلن والرقى الشرعية والطبووالتسمي ا 

 جامعات وختصصاتومساعدة يف حتضري حبث و العلم وأهله ومشاريع خريية والقراءة وفوائدها وبه 
 .عالمات الساعةواحلجامة والسحر والشعوذة و ال عن كتبسؤوفن الدعوة وتاريخ وأحداث و

وهذه العناوين الرئيسة تنقسم إىل عناوين فرعية كثرية حبيث تيسر على املتصفح الوصول إىل 
  .التخصصات الدقيقة اليت يريد الوصول إليها

  
  :االستشارات اخلمس من نوعكل عناوين لمخسة وهذه 
أعاين من  -أفضل دواء إلزالة البقع السوداء من الوجه؟ ما هو  - :طبيةالستشارات لالأمثلة 

كيف أزيل آثار  -  .برودة القدمني وأسباا - حرقان يف البول وشعور مستمر بالتبول، فما السبب؟
  ما هو أفضل واق مشسي ومرطب للبشرة الدهنية؟ -  وبقع حب الشباب؟

كيف أقوم  - .إزالة املخاوفاألدوية النفسية وأثرها يف  - :نفسيةالستشارات اللأمثلة 
... أقوم حبركات ال إرادية بسبب الوساوس القهرية -  بتمارين التنفس بشكل صحيح لعالج اهللع؟
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أعاين من صداع وقلق  - كيف أقلل من خويف غري الطبيعي وقلقي على أطفايل؟ - فما العالج؟
  وتوتر وآالم يف العني، ما نصيحتكم؟ 

 -  خطبت بنتاً صاحلة فوجدا خمطوبة، ما نصيحتكم؟ - :تمعستشارات األسرة واالأمثلة 
 - .نصيحة ملن أراد أن خيطب فتاة ال يعرفها - مىت يفصل الطفل عن والديه يف غرفة خاصة به؟

كيف أتعامل مع خطييب العصيب؟  -  .ابتعد عن هذه العالقة وتب واستعد للزواج حىت تتيسر أسبابه
  وهل ترون أن أجتاهله؟

هل جيب علي أن أعبس يف وجه من أغض بصري  - :ستشارات مشاكل الشبابالأمثلة 
أصبت  - أزور جديت ألصل رمحي ولكن زوجة خايل ال تتستر أمامي، فبم تنصحونين؟ -عنها؟ 

كيف أجدد توبيت  - فكيف أخرج نفسي منه؟.. بإحباط شديد نتيجة عدم قبويل يف اجلامعة
 راسيت العليا؟ وكيف أختلص من الغرور بسبب احلفظ؟هل أكمل حفظ القرآن مث د - وأتعاهدها؟

نريد دعوة الكوريني إىل اإلسالم عرب موقع تويتر،  - :فكريةالثقافية والستشارات أمثلة ال
كيف أدعو كافراً  - !زوجيت مسيحية لكنها موحدة وحتمل أخالق اإلسالم -  فما نصائحكم لنا؟

  كيف يل أن أخدم اإلسالم؟ - كيف أستطيع خدمة ديين عن طريق ختصصي؟ -  ؟إىل اإلسالم
، اخلدمات اجلليلة اليت يقدمها موقع االستشارات ملتصفحيهنتبني  أنومن هذه األمثلة نستطيع 

ألن هذه االستشارات صادرة من خمتصني قد ال جيدهم املتصفح يف مكان تواجده ولو بدفع مبالغ 
  .يوفرها له املوقع دون مقابلف، معتربة من املال

واهتمامه بشىت اهتمامات املتصفحني ، ومن جهة أخرى يتضح لنا من خالهلا مشولية املوقع
وهذا مما ، مشاكل الشبابواألسرة واتمع وشؤون النفسية والطبية  و الثقافية والفكريةوانشغاالم 

  .أدى إىل كسب املوقع جلمهور كبري من الناس
  

  :ات الزوارمشارك: سادسا
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نشر إنتاجهم يف أغلب  فصار بإمكام من خالل ذلك، شاركات الزوارملهذا احملور صص خو
ويستفاد من ، وقعاملما يقدمه  آرائهم حولوأيضا من خالل هذا احملور ميكنهم إبداء ، حماور املوقع

  .ويةيف هذه الزا كما صرح القائمون عليه هخدماتوزيادة  هيف تطويرشاركات امل هذه
  ): مشاركات الزوار(حتت هذا العنوان ، حيث كُتب يف الصفحة الرئيسة

نرحب يف هذه اخلدمة مبشاركات أحبابنا الزوار املتميزة وآرائهم حول ما يقدمه موقعهم "
  ."واإلتقانإسالم ويب من خدمات مما يدفعنا للمزيد من التطوير 

ومقاالته ، وقع مقاطع الصوت والفيديووميكن للمتصفح عن طريق هذا احملور أن يرفع إىل امل
  .وحنو ذلك، أو مقاالت غريه اليت تنال إعجابه ويريد أن يعم نفعها مثال، املكتوبة

  :يف القسم الصويت مثال هذا اإلعالن، أخبار وإعالنات: فتجد حتت عنوان
صوتية على مت فتح خدمة مشاركات الزوار، ميكن اآلن لزوارنا الكرام املسامهة برفع ملفام ال"

  .>>" موقع إسالم ويب
جتده يف كل احملاور اليت ميكن للمتصفح أن  اإلعالن وهذا
   .وغريها، والفالشاتكاملقاالت والصوتيات ، يشارك فيها

  
  :قاالت الزوارمل أمثلة

مث اسم ، ويف أوهلا عنوان املقال، الزوار اتبدايات مقاالت من مشاركب :ذلكعلى  أمثلةهذه و
وملن أراد إكمال القراءة فما عليه إال أن يضغط على كلمة املزيد املوجودة ، بداية املقالمث ، املشارك

  :  بالرجوع إىل املوقع طبعا، بداياتيف آخر هذه ال
 دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - 1

  |حممد عزت اخلالدي 
نفي هيشات األمل كي ي… يدعو للعلم وللقيمِ بأمان عم البلدانـا … ورسول اهللا إىل األمم 

.. قد حدد معيار… قد رمم منهار الذمم قد جدد معروفاً نِسيـا … قد بعثَ مكارم أخالقٍ 
  املزيد

  
  الوالء للحدود - 2
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  |  حريبحسام 
ه إال إذا أحس بأنه جزء من منظومة كبرية تشمل جمتمعاً أو فكرة ال يرضى اإلنسان عن نفس

عدة  يفوتستمر بعد وفاته، وقد جتسدت تلك املنظومة تارخيياً  الشخصيسامية متتد خارج نطاقه 
  املزيد.. أشكال سنستعرض بعضها اليوم، إال أن

  
  املصرفية اإلسالمية - 3

  | علي بن عبد الرمحن السويقي 
تعدت املصرفية اإلسالمية مرحلة االنتشار وإثبات الوجود خالل السنوات املاضية واستطاعت 
لفت انتباه جهات عديدة؛ حيث تقوم هذه املصرفية خبدمات جليلة تسهل على األفراد احلصول على 

  املزيد.. ن النقود وغريها عن طريقاحتياجام م
  
  خيالء القمر - 4

  | صدام احلميقاين 
  وال تعد تتباهى فيه يا قمر         أعد إىل ظلمات الليل حلكتها

  راك تنوب الشمس تفتخر لكي أ    سواد الليل من زمنٍ فما احتملت
  بك الظنون بأن الشمس تندحر       بل امتألت غروراً عندما جرفت

  املزيد.. فمن
  
  إال رسول اهللا - 5

  | ثامر سباعنه ـ قباطيه فلسطني 
 ن كان اعتذارنا الإو –عذرا وألف عذرا ... خلق اهللا أغلى ...  حبيب اهللا...رسول اهللا 

أعداء اإلسالم يسيئون لشخصك الكرمي الطاهر حبجة حرية التعبري عن الرأي؟؟؟ حاربوا . -يفيد
  املزيد.. احلجاب من قبل وحتججوا حبرية التعبري

  
  حوار األديان واحلضارات هل هو حوار الطرشان؟ - 6
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  | هولندا  :مخيس قشة
السلمي بني الشعوب راهن دعاة احلوار بني األديان من املسلمني واملسيحيني على التعايش 

جل خري اإلنسان، واتفقوا على أوضرورية إلجياد تقارب وتفهم من  لة مصرييةأواحلضارات كمس
  املزيد.. لوضع قوانني ااحترام األديان، وسعو

  
  : الزوار سجِلأمثلة من 

  :ومن أمثلة ما يكتبه الزوار يف هذا احملور هذه املشاركات يف كتاب الزوار
حمرم  5األربعاء  يوم، نصر اهللا سلمانكتبها ، هذه رسالة قدمية من أوائل ما كتب -
  :ا يليم وجاء فيها، م2003مارس  5هـ املوافق ل1424
جزاكم اهللا تعاىل خري جزاء على هذا املشروع اخلري الذي ينور ويوحد ويثري موقع متميز "

فيه الكثري مما احبث عنه و بيسر ويعجبين كثريا الغزارة  أجد أتصفحهااملواقع اليت  أفضلوجدته من 
أه ويزيده وعيا لريوي ظم إليهاوالتنوع والسالسة واإلبداع واحة خري يستريح فيها اإلنسان ويلجأ 

وفقكم اهللا ملا فيه اخلري و الصالح اهلي  وعلما وفهما ألنكم تنهلون من فيض التعاليم اإلسالمية الغراء
  ".آمني ومع السالمة

  
: مسه بال هـ من طرف الذي رمز1434شوال  21األربعاء هذه املشاركة كتبت يوم و -

lpo abd   وجاء فيها ما يلي، أوروبامن:  
   .لشكر على خدماتكم املتميزةنشكركم جزيل ا"

فنحن  وإننا حنس حنن املسلمني يف مشارق األرض ومغارا بأن هناك من يعتين يديننا وبنا
  .حنمد اهللا على ذلك

        ".ونشكر كل من يقوم مبثل أعمالكم اجلليلة خدمة لإلسالم واملسلمني

  
 :هـ ما يلي1434شوال  18األحد  يوم اجلزائرمن حممد وكتب  -
يايت لكم على ما تقدمونه من برامج مفيدة ترسخ العلم الشرعي يف قلوبنا وتعلمنا العلم حت"

   .. الذي هو واجب علينا
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  ".بارك اهللا فيكم وجزاكم اهللا خريا
  
 :هـ ما يلي1434 شوال 8اخلميس ، السعودية ،وميض وكتبت -
 اآليات بعض عن تفسري أوقريت هنا عن الرسول عليه الصالة والسالم و أصحابه  كل ما"
  وغريها 

  "عام"ل نا فامهة ديين بشكأوأندم على كل حلظة من حيايت ضيعتها 
  ...جبهلي بديين  أحسكل ما اقرأ 

  
 :قائال، هـ1434رمضان  13األحد يوم  جنوب أفريقيامن   shahinوكتب -
 وأفنيت حبر النطق يف النظم والنثر   ***** ي أوتيت كل بالغة ـولو أنن"
  ".ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر *****  لقول إال مقصراا كنت بعد امل
  

كما ، والعالقة املتينة اليت تربطهم به، وكثرة املشاركات تدل على التواصل بني املوقع والزوار
ومن فوائد هذه ، أن حمتويات مشاركام تدل على استشعارهم ملا يبذل يف املوقع من جهود

فتفيد يف حتسني أداء ، صائح وتوجيهات للقائمني على املوقعاملشاركات ما يأيت ضمن بعضها من ن
  .شاركات الزواراملوقع كما ذُكر ذلك على الركن اخلاص مب

  
  :يف وسائل إعالميةوقع شاركة املم: سابعا

منذ فترة يف املباشر مع اتمع  االرتقاء خبدماته وتفاعلهلى املوقع يف إطار يفكر القائمون ع
  .فضائيال دخول جمال البث

، م2009يف قطر منذ إذاعة القرآن الكرمي ولكن املوقع ضمن نفس اهلدف بدأ بالتعاون مع 
ية وصفته جريدة الرا ،)إشراقات(باسم قام املوقع بإعداد وإنتاج أول برنامج إذاعي حيث 
  .م2009 منذ أول ماي اإلذاعة املذكورة بثه عرب وبدأ ،لتنوع واجلاذبيةميتاز بابكونه  353القطرية

                                                
 .م2009جوان  3يف عددها الصادر يوم األربعاء ، جريدة الراية القطرية 353
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ويذاع من الساعة السادسة ومخس وأربعني دقيقة وملدة نصف ساعة مساء يوم االثنني من كل 
 شراف إدارةبإ الساعة الثامنة والنصف أسبوعياً أسبوع ويعاد يف نفس املوعد مساء يوم األربعاء بتمام

  .اخلدمات التفاعلية باملوقع
أن هدف  354جلريدة الراية املهندس فهد بن سلمان اهلاجري مدير عام إسالم ويب ذكرو

فتح آفاق جديدة للتعاون مع املؤسسات اإلعالمية والثقافية  هواملوقع من إنتاج ورعاية هذا الربنامج 
 ة يف بناء ثقافة أصيلة تنبع من أصول الدينباتمع، وتزويدها بكل ما هو مفيد ونافع، وللمسامه

  .األصيل األمة وثوابت العقيدة وتراث
ويقدم  ، حمتويات موقع إسالم ويب وصفحاته للمستمعني فكرة عن يعطي برنامج إشراقاتو

  : ويتضمن الربنامج األسبوعي الفقرات التالية، حملات مما حيويه املوقع
  .حدث يف مثل هذا األسبوع: فقرة من -
  .ملواد الصوتية اليت يضمها املوقعآالف ابني كما يتضمن أيضاً مقطعاً صوتياً من  -
  .باملوقع ىآالف الفتاو وتختار من بني عشرات، س حياة الناسمما مياألسبوع  ىكذلك فتو -
  .االستشارات املوجودة يف املوقعمن آالف مأخوذة جبانب استشارة  -
حيث  ،ستعرض اإلضافات اجلديدة يف املوقعتو" جديدنا"بعنوان فقرة  الربنامج كما يتضمن -

مدار الساعة ىعلوث باستمرار إن املوقع حيد.  
عرض للمستمعني بعض اهلدايا الدعوية واملطويات ت يتال ،صندوق اهلدايا أيضا فقرة بعنوانو -

  .اليت ميكن إرساهلا لآلخرين عرب املوقع
أقوال الزوار عن املوقع وما استفادوه  بعض ايعرض فيهو  "الوا عن إسالم ويبق" فقرةو -

  .منه
وهذه اخلطوة يفكر القائمون على املوقع باتباعها خبطوات أكثر تقدما يف التعامل مع البث 

وقد ذكر مدير املوقع يف عدة لقاءات ومنذ ، ألن مجهور الفضائيات غري مجهور اإلنترنت، الفضائي
  .م ذلك حلد الساعةسنوات أم ينوون فتح قناة فضائية ومل يت

   

                                                
 .املرجع نفسه 354
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  :دميةاملضامني اخل :الثامناملبحث 
من خالله قام بإضافة حمور خدمات الشبكة، الذي  ،تصفحامل إفادةعلى  املوقعحرصا من 

ومن هذه ، يستطيع املتصفح احلصول على العديد من اخلدمات اليت حيتاجها يف حياته اليومية
  :اليت يوفرها املوقع لزواره ما يلي اخلدمات

  .معرفة مواقيت الصالة يف أي بلد حول العامل :أوال
وقمت بطلب ، ألغلب مدن العامل واقيت الصالةيقدم إسالم ويب خدمة جليلة تتعلق مب

وتركت بقية البيانات ، فأدخلت البيانات ذه الطريقة؛ املدينة مث الدولة، ملدينة باتنة الصالة مواقيت
  على االفتراضي

  
  

  :فاخترت التارخيني التاليني، نتان لتحديد التاريخ املقصودوحتت ما سبق توجد خا
  م2014أكتوبر  10 :اب من تاريخاحلس

  م2014أكتوبر  13: احلساب إىل تاريخ
  :وكانت هذه هي النتيجة

  
  
  

  :التعرف على أحوال الطقس يف مجيع البالد العربية: ثانيا
ومعظم ،  كل الدول العربيةالطقس يف أحوال خدمةهي  أخرى خدمة جليلة املوقع يقدمكما 

 :تظهر لك هذه النافذة، وحينما تدخل على هذا احملور، مدا
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لتظهر لك املعلومات اخلاصة بطقس ، وما عليك سوى إدخال اسم املدينة متبوعا باسم الدولة

  .اليوم احلايل
  .بأيامها ولياليها، لذلك اليوم مع ثالثة أيام الحقة، مث تذكر بعد ذلك التفاصيل

  :فإن املعلومات تظهر لنا على الشكل التايل، باتنة اجلزائر: فإذا أدخلنا مثال

  
  .م2013ديسمرب  19وهذا اإلدخال مت يوم اخلميس 

  .وتتناول املعلومات اجلو ودرجة احلرارة العليا والدنيا وسرعة الرياح ووجهتها ودرجة الرطوبة
  :حد بأيامها مث لياليهاوهذه هي التفاصيل لأليام األربعة من اخلميس إىل األ
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  :مع تكبري خانة اليوم احلايل، مث يذكر تلخيص حلالة الطقس يف األيام األربعة

  
مع ، والواليات احمليطة ا، ويرفق يف أسفل هذه املعلومات خارطة مفصلة توضح موقع باتنة

  :وهذا جزء منها، تفاصيل كثرية قد حيتاج هلا املتصفح
  .رقا وغربا لالختصاروقد حذفت من اخلارطة ش
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  :اانية والاجلرسائل : ثالثا
  .إىل أي جوال أراد، ست رسائل جمانية شهرياهذه اخلدمة متكن املشترك فيها من إرسال 

يف ، أن يدخل على خدمة رسائل اجلوال املوجودة على الصفحة الرئيسة: وطريقة االشتراك
   :ه هذه اخلياراتفتظهر ل، العناوين العمودية

فإن كان مشتركا من قبل فإنه يدخل اسم املستخدم وكلمة 
  .مث يضغط على دخول، السر يف اخلانتني العلويتني

فتظهر له ، وإن مل يكن مشتركا فإنه يدخل على خانة االشتراك
وكذا اسم املستخدم ، شاشة يدخل من خالهلا بريده اإللكتروين

  .وكلمة السر اللذان خيتارمها
، قوم املوقع بإرسال رسالة إىل بريده متكنه من تفعيل اشتراكهوي
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  :و هذه هي الرسالة اليت أرسلت يل

  
  .وبالدخول على العنوان الظاهر فيها يتم تفعيل االشتراك

  .وبذلك يتمكن من إرسال الرسائل
فإنه بكل سهولة يستطيع أن يسترجعها عن طريق الضغط ، وإن حدث أن نسي املشترك بياناته

فيقوم ، مث يدخل بريده يف الشاشة املوالية، لى خانة استرجاع كلمة املرور من الشاشة السابقةع
  :واليت تتضمن بياناته املنسية، بريده اإللكترويناملوقع بإرسال هذه الرسالة إىل 

  
  

فسيظهر له مكان ، يف اخلانتني املذكورتني سابقااسم املستخدم وكلمة السر فإذا قام بإدخال 
  :ل رقم هاتف من سريسل له الرسالةإدخا
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ومتكن املرسل أيضا من كتابة ما يريد غري ، اختيارية وهي، واخلانة الثانية خاصة باسم املرسل

املتبقية من  احلروفوعدد ، حرفا 70بشرط أال يزيد جمموع احلروف إضافة إىل الرسالة عن ، االسم
من أراد يضيف كتابة أشياء خاصة به أن خيتار  ومعىن ذلك أن، السبعني يظهر له يف اخلانة الثالثة

  .رسالة قصرية ويكمل السبعني حرفا من عنده
  :وهذه هي شاشتها، وحتت كل نوع عدد كبري من الرسائل، ها تظهر أنواع الرسائلوحتت

  
  .فستظهر له أعداد من الرسائل خيتار منها ما يريد إرساله، فإذا دخل املشترك على صنف منها

ومعها عدد مرات إرساهلا ، وهي كلها مضافة من طرف األعضاء، لبعض الرسائلوهذا مثال 
  :من طرف املشتركني
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وبالضغط عليها يظهر تأكيد إرساهلا أو تعذر ، الصفحة توجد أيقونة إرسال الرسالة ويف أسفل
  .ذلك

زيادة  - ألا متكنهم ، وهذه اخلدمة من اخلدمات اليت متكن املتصفحني من التفاعل مع املوقع
  .من إضافة رسائل أخرى من اختيارهم إىل املوقع -على ما سبق

  
   :برامج جمانية: رابعا

 وهي موجودة على الصفحة، املوقع تصفحإليها أثناء  املتصفح تاجحيقد وهي الربامج اليت 
  .وكذا على الصفحات اليت حيتاج تشغيلها موادها إىل أحد هذه الربامج ،الرئيسة

  :وهذه رموزها

     
  : وهي على التوايل

  . وهو لقراءة الكتب بصيغة يب دي أف: برنامج أدويب ريدر -
  .ملشاهدة الفالشات: الفالش بالير برنامج -
  :الريل بالير برنامج -
مبختلف ، ومها لسماع ومشاهدة ملفات الوسائط املتعددة: الويندوز ميديا باليربرنامج و -
  .صيغها

 pdfوبدون ال ميكن قراءة امللفات اليت بصيغة ال ، تويات املوقعوهي برامج ضرورية ملتبعة حم
  .امللفات الصوتية وال رؤية مقاطع الفيديو والفالشات مساع الو

 .وحساب الزكاة إمكانية حتويل العمالت والقياساتو ،دليل اهلاتفكما يوفر املوقع خدمة 
  .يةحياول بذلك تلبية رغبات املتصفحني الدينية والدنيوواملوقع 
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   :وإصدارات املوقع استراحة الشبكة: التاسعاملبحث 
 :مثل، ويف نفس الوقت مفيدة للمتصفح يف دينه ودنياه، هي عبارة عن أنشطة ترفيهيةو
ويقوم على ، اإلسالمية اهلادفة فالشاتاهتمام كبري بإنتاج الوللموقع : فالشات إسالمية -

 :الفالشات اليت أصدرها املوقع ومن أمثلة، إنتاجها فنيون خمتصون يف التصميم
  :مثل هذه :فالشات للتعريف باملوقع

      
  

   
  

  :وهذه مناذج منها :فالشات دعوية
 :والصورة التالية إحدى لقطات الفالش،   تعليم مناسك احلج والعمرة فالش -

            
  
  :بعد فتحه  الثانيةوالصورة اليت،  شعار إسالم ويب هويف أعال: فالش حبر احلب -
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  .وهو يتحدث عن احلب احلقيقي بني الزوجني

                   :والفالش يشبه املرأة املسلمة بالدرة الغالية، فالش إىل بنت حواء املصونة -

  
  .وغريها من الفالشات الكثرية

  
 : بطاقات معايدة -

 :مثل هذه البطاقة
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لعدد كبري من وهي مناذج  لتها هذه اخللفياتومن أمث وهي كثرية :خلفيات إسالمية -
 :اخللفيات يصدرها املوقع
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وهي من إنتاج فنيني خمتصني يف ، من األمور اليت يتميز ا موقع إسالم ويب وهذه اإلصدارات

من ناحية الشكل اجلذاب واملضمون املختار ، ولذلك فهي تتميز باإلتقان واجلودة العالية، املوقع
  .بعناية

  
  :باملوقع أقراص خاصة -

 ،توزع جمانا يف مقر املوقع، به أقراص خاصةيقوم املوقع بني الفترة واألخرى بإصدار كما 
ن وهي أقراص متكِّ، يوجد يف هذه األقسام ما بعضعرض فيها وي، حتتوي على أغلب أقسامهو

  .ذل يف املوقع من جهودوتعرفه مبا يب، صفة جمملةحتويات املوقع بمب اإلملاممطالعها من 
  :ومن أمثلة ما أصدره املوقع األقراص التالية
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  :ملصقات ونشرات تعريفية -
وبعض النشرات ، للموقع بني الفترة واألخرى بإصدار ملصقات إشهارية يقوم املوقع كذلك

  .التعريفية
أصدرها املوقع سنة  ومن أمثلة ذلك هذه النشرة اليت

  .وقد أحلت عليها عدة مرات يف هذا البحث ،م2003
  
  
  
  
  

  :هذه وراقاألحاملة وك
  
  
   
  
  
  
  
  
  

  :ويف داخلها تعريف موجز باملوقع
  

وهذه النشرات وامللصقات وحامالت 
، األوراق كلها تساعد يف اإلشهار للموقع
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ليه توجيه وينبغي على مسؤو، ولكن املوقع ال يزال ضعيف اإلشهار مقارنة مع إمكاناته وحمتوياته
  .العناية أكثر جلانب اإلشهار للموقع عرب اجلرائد واالت والفضائيات وغريها من الوسائل اإلعالمية
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  ءاتءاتاإلحصااإلحصا  ::نينيالفصل الثاالفصل الثا
إسالم إسالم   لموقعلموقع  التقویماتالتقویماتوو  والتأثیراتوالتأثیرات

  ویبویب
  
  

  ::وفیھوفیھ
  ..إحصاءات عن محتویات الموقعإحصاءات عن محتویات الموقع: : المبحث األولالمبحث األول

تأثیرات الموقع في جمھور تأثیرات الموقع في جمھور : : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  ..ن المتفاعلین معھ في سائر أقسامھن المتفاعلین معھ في سائر أقسامھالمتصفحین عالمتصفحین ع

الزیارات الزیارات إحصاءات الزوار وإحصاءات الزوار و: : المبحث الثالثالمبحث الثالث
  ..لموقعلموقعلل

التقدم المستمر لموقع إسالم ویب التقدم المستمر لموقع إسالم ویب : : المبحث الرابعالمبحث الرابع
  ..ااعالمیعالمی
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  :إحصاءات عن حمتويات املوقع: املبحث األول
لترميز وميهد للعرض املطلب النهائي يف عملية ا"تتبع األعداد من كونه هو  أسلوب تأيت أمهية

وتفسري النتائج الكمية املعربة عن السمات ، ودراسة االرتباطات، وعقد املقارنات، اإلحصائي
ومن هنا فإن تتبع اإلحصاءات أمر مهم يف فهم حمتويات املوقع  .355"اخلاصة مبحتوى اإلعالم

  :هيالعد يف حتليل املضمون  وأساليب ،وحتليلها
وهي أسهل أساليب ، دات التحليل يف احملتوى من عدمهاكتشاف وجود فئات أو وح - 1"

  .العد
  وهي أكثر األساليب استعماال، ر الفئات والوحداتوحساب تكرار أو ظه - 2
  .كمية أو مساحة فئات أو وحدات التحليل - 3
 ت هذهستعملا قدو ،356"قياس درجة الشدة اليت تظهر ا الفئات والوحدات يف احملتوى - 4

  .تكرار الوحدات وأكثرها أسلوب، يف حتليل مضمون موقع إسالم ويب تفاوتةبدرجات م بيلاساأل
م حيتوي 1998كان موقع إسالم ويب حني نشأته سنة فقد ، وأما إحصاءات احملتويات -

وأدخلت عليه إضافات ، م2001مث تطور املوقع سنة ، مها الفتوى واملكتبة، ركنني اثنني فقط على
كما ، للموقعحىت عد القائمون عليه تلك السنة مبثابة والدة ثانية ، دةوأنشئت فيه حماور جدي، كثرية
  .تعريف املوقععند : الفصل األولبيان ذلك يف  سبق

  .وبالتايل يزداد عدد املقبلني على تصفحه، املوقع منذ ذلك احلني تزداد ثراًء حمتوياتوظلت 
تقدم الذي حصل يف بينت مدى ال، أصدر املوقع نشرة تعريفية به م2003سنة ويف  -
  :ومما ورد يف تلك النشرة ما يلي، املوقع ويف إقبال الزوار عليه مقارنة مع بداية انطالقته حمتويات

  :اومما جاء فيه
   357إحصاءات امللفات الصوتية: أوال

  ملف صويت 16.000عدد امللفات الصوتية                               
  ملف صويت 300           معدل التحديث الشهري للتسجيالت   

                                                
  .171ص ، مرجع سابق ،حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم، بد احلميدحممد ع 355
  .183ص ، املرجع السابق 356
  .مرجع سابق، بعنوان الشبكة اإلسالمية، م2003نشرة تعريفية أصدرها موقع إسالم ويب سنة  357
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  إحصاءات املقاالت: ثانيا
  220معدل التحديث الشهري للمقاالت واألخبار       

  عدد صفحات املوقع: ثالثا
  صفحة 500.000                               عدد صفحات املوقع

  إحصاءات االستشارات: رابعا
  استشارة 5.547                        جمموع عدد االستشارات 

  استشارة 320معدل االستقبال الشهري لالستشارات           
  إحصاءات الفتاوى: خامسا
  43.205ة العربية                             غالفتاوى بالل

  6.989الفتاوى باللغة اإلجنليزية                          
  614       الفتاوى باللغة الفرنسية                    

  سؤاال 150املعدل اليومي الستقبال األسئلة                  
أي بعد مخس سنوات فقط من ، م2003هي إحصاءات تدل على أن املوقع صار يف سنة و

فقد كان قسم الفتوى مثال حينذاك ، وأصبح يسري خبطى ثابتة حنو األمام، إنشائه ثري احملتوى
، واالستشارات باآلالف، اوى جتاوزت األربعني ألفاوالفت، سؤاال ليجيب عليها 150يستقبل يوميا 

وأصبح املوقع خياطب ، بأربعة ماليني ونصف املليون زيارة وجتاوز عدد الزوار النصف مليون شهريا
وإن كانت مبحتوى ضئيل ، الفرنسيةو اإلجنليزيةومها ، الناس بلغتني عامليتني إضافة إىل العربية

  .لكن هذه هي البداية دائما، تاوىومقتصرا على الف، وخاصة الفرنسية
م وضع املوقع األسس الصلبة ملا سيحققه يف 2003وأنا أعترب أنه ابتداء من هذه السنة 

ذات الشهرة ، وصار ابتداء من ذلك الوقت يعد من املواقع الكبرية، السنوات القادمة من جناحات
  .والسمعة احلسنة عند عدد كبري الزوار، العاملية

، ، تبني حمتويات املوقع بلغاته الثالثم2005سنة وقع املنشرها  أخرى يةهذه إحصائو -
قبل أن تضاف إىل املوقع ، العربية واإلجنليزية والفرنسية، وهي اليت كانت متوفرة يف ذلك الوقت

   :وعدد صفحات كل حمتوى، اإلسبانية واألملانية
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  :عدد صفحات املوقع العريب
   50.000         القرآن الكرمي والتفسري

   863.999               احلديث الشريف
   66.638                         الفتوى

   7.757                   االستشارات
   20.029                        املقاالت

   450.000                          املكتبة
   70.000                       اخلدمات

   128.000                      صوتياتال
  1.656.423                         اموع

  :جنليزيعدد صفحات املوقع اإل
   12.472        القرآن الكرمي والتراجم

   7.440                        الفتاوى
   146                   االستشارات

   14.420                        املقاالت
   70.000                       اخلدمات

   10.700                      صوتياتال
  261.032                         اموع

  :عدد صفحات املوقع الفرنسي
   1000                          فتاوى

  1000                         اموع
الزيادة الكبرية يف مادة ، م2005م و2003ونالحظ من خالل املقارنة بني حمتويات سنيت 

خالل  وهذا يبني أن مسئويل املوقع وموظفيه كانوا ال يتوقفون عن العمل، املوقع يف فترة وجيزة
  :هاتني السنتني
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فقد زادت صفحات املوقع خالل سنتني فقط بأكثر من مليون ومائة ومخسة وعشرون ألف 
، م2005سنة صفحة  1.656.423إىل ، م2003سنة  صفحة 500.000صفحة؛ من 

  .ألف ملف 120وحدثت زيادة كبرية أيضا يف امللفات الصوتية بأكثر من 
  .سؤال يف اليوم 200الفتاوى إىل  املعدل الستقبال أسئلةوارتفع يف هذه السنة 

فبعد أن كان مقتصرا ، واملالحظ أيضا هو االهتمام الكبري الذي حضي به املوقع اإلجنليزي
 القرآن الكرمي والتراجمم على 2005إذا به حيتوي سنة  ،م2003على الفتاوى فقط سنة 

  .إضافة إىل الفتاوى ،صوتياتوال اخلدماتو املقاالتو االستشاراتو
  .ولكن الفرنسية بقيت كما هي مل يزد حمتواها على الفتاوى يف هاتني السنتني

ثالث، فال لالفرق الكبري بني حمتويات ما ينشر باللغات ا ويظهر لنا من خالل هذا اإلحصاء
ة، يلغة العربية وغريها، مث حمتوى ما ينشر باإلجنليزية أكثر بكثري مما ينشر بالفرنسجمال للمقارنة بني ال

ا 2005كتفى فيها بنشر الفتاوى فقط، هذا يف عام حيث يمث أضيفت هلا حمتويات أخرى، إال أ ،
قة متفو اإلنترنتاإلجنليزية على شبكة  تضل قليلة بالنسبة إىل اللغة اإلجنليزية، وتفسري ذلك أن اللغة

ومن بني األسباب اخلاصة مبوقع إسالم ويب قلة اإلطارات املؤهلة ، كثريا على الفرنسية العتبارات
استدراك  - 2005-وقد حاول القائمون على املوقع يف تلك السنة ، باللغة الفرنسية ملثل هذا العمل

بفتح مكتب للغات يف دولة أخرى  - للغات األجنبيةبالنسبة للفرنسية ولغريها من ا-هذا النقص 
وبالفعل سافر وفد ، وطرحت دول املغرب العريب ومصر كمكان لذلك، تتمتع بإمكانات لغوية قوية

  .ولكن مل يتم ذلك لعراقيل بريوقراطية، إىل مصر لدراسة إمكانية ذلك
بأن املوقع يب مدير إسالم وصرح  358م2008سنة القطرية الراية ويف لقاء مع جريدة  -

  :حيتوي على ما يلي
 100 شرعية ىألف فتو.  
 ألف استشارة 55و.  

  
  .استشارة 63.800: م2010وبلغ عدد االستشارات يف شهر ماي سنة 

                                                
  .مرجع سابق، م2008جويلية  27يف عددها الصادر يوم األحد ، جريدة الراية القطرية358 



يف عملية االتصال الدعوييف عملية االتصال الدعوي) ) إسالم ويبإسالم ويب((دور موقع الشبكة اإلسالمية دور موقع الشبكة اإلسالمية                   الباب الثاينالباب الثاين  
 

 
 

452 

وهذا ، أن املوقع يتقدم باستمرار وحيافظ على ما حيققه من تقدميتبني  اتاإلحصاء هويف هذ
، املتأين والتخطيط، اف القصرية واملتوسطة والطويلةمن فوائد العمل املؤسسي املبين على حتديد األهد

  .واالستشراف املستقبلي ،والتنفيذ املدروس
  

يف املبحث القادم مع ، م2014-2013- 2012وسأذكر حمتويات املوقع خالل سنوات 
، تت الكالم عن األقسام هنا وهناكحىت ال يتش" يف سائر أقسامه املوقع إحصاءات املتفاعلني مع"

مقاطع قد بلغ عدد و، "إسالم ويب تيوب"مساه ، أن املوقع قد أنشأ موقعا خاصا باملرئياتومن ذلك 
 .مقطعا 226: م2014 ماي   25الفيديو املوجودة فيه يوم 

وعلى املستوى  التقدم الكبري الذي حققه املوقع على مستوى األقسام ذلك من خاللتبني وسي
  .العام

  
  
  

   



يف عملية االتصال الدعوييف عملية االتصال الدعوي) ) إسالم ويبإسالم ويب((دور موقع الشبكة اإلسالمية دور موقع الشبكة اإلسالمية                   الباب الثاينالباب الثاين  
 

 
 

453 

  :359يف مجهور املتصفحني واملتفاعلني معه تأثريات املوقع: املبحث الثاين
 :استشارات املوقع و فتاوىتفاعل املتصفحني مع  إحصاءات عن :املطلب األول

م 2005وارتفع العدد سنة ، سؤاال 150ال يسمح بتلقي أكثر من  م2003كان املوقع سنة 
  .361م2009سنة  يوميا سؤال 300قرابة  تلقي ليصل إىل، 360سؤال 200إىل 

عن طريق احملادثة ، وقع يقدم خدمة الفتاوى احليةكما أن امل
وجييب ، الدردشةبأي ما يسمى ، املباشرة بني السائل وايب

وتتم بطرح السائل سؤاله، ويرد عليه املفيت خالل ، سؤاال يوميا 160على قرابة عن طريقها  املوقع
  .ما يليوهي أسئلة شفهية غري داخلة يف اإلحصاءات اليت ستأيت في، مخس دقائق

خبالف احملاور  تفاعل املتصفحني مع املوقعمدى يدل على  االستشاراتوذكر عدد الفتاوى و
فال تصدر فتوى وال استشارة إال بعد إرسال ، والسبب أما إجابة على تساؤالت الزوار، األخرى

  .وأما املواد األخرى فقد تكون مببادرة من املوقع، أحد املتصفحني لسؤال
، فتاوى 43.205: م2003تاوى املنشورة على املوقع يبلغ يف شهر ماي سنة وكان عدد الف

 83.000ووصل عددها إىل ، فتوى 66.600م ليتجاوز 2005مث ارتفع يف شهر جوان سنة 
  .م2009يف شهر أفريل سنة فتوى 

مائتان وواحد وعشرين ألفا : م2013-09-25وقد بلغ عددها إىل غاية يوم األربعاء 
: م2014- 1-5وصار عددها يوم األحد ، فتوى )221.554(عة ومخسني ومخسمائة وأرب

 .والعدد يزيد باستمرار مبئات اإلجابات يوميا ،فتوى 13.455أي بزيادة ، 235.009
زائد ، أي خالل ثالثة أشهر وعشرة أيام، وإذا قدرنا عدد الفتاوى بني التارخيني األخريين

وإذا استثنينا أيام العطل اجلمعة ، يوما 31نان من يومان من شهري أكتوبر وديسمرب ألما يتكو
وقد ختلل هذه املدة أيضا ، يوما بالضبط 30والسبت من كل أسبوع وجمموعها خالل هذه الفترة 

، وإذا كانت عطلة العيد ثالثة أيام من الثالثاء إىل اخلميس، م2013-10-15عيد األضحى يوم 
                                                

ذكر أقسام وحماور ، 534ويف مبحث املضامني التفاعلية مع املتصفحني ص ، لفصل األول ذكر مضامني املوقعسبق يف ا 359
وسيتضح يف هذا املبحث مدى تفاعل املتصفحني الذي حيدث يف الواقع مع مضامني ، املوقع اليت فيها تفاعل مع متصفحيه

  .املوقع
  .مرجعان سابقان، م2005و 2003 حسبما نشر يف اإلحصاءات الرمسية عن املوقع سنيت 360
  .مرجع سابق، م2009أفريل  22: حسب تصريح من مدير املوقع جلريدة الراية بتاريخ 361
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ويكون املعدل بناءا على ، عة وستون يوما من العملويتبقَّى لنا تس، يوما 33فتصبح مدة العطل 
  .سؤاال يوميا 195اإلجابة على : ذلك هو

وذلك ألن ، سؤال يتلقاها 300 من بني، وهذا يعين أن املوقع يصدر قرابة املائيت فتوى يوميا
ة بل يرد عليها مباشر، فال حتال إىل الباحثني الشرعيني لإلجابة عنها، بعض األسئلة تكون مكررة

  .بذكر رقم الفتاوى السابقة اليت أجابت عن أسئلة مماثلة
مع األخذ بعني االعتبار أن هذه املدة هي عينة عشوائية وال ميكن أن نأخذ منها حكما عاما 

ويكون ذلك سببا يف ، كغياب بعض املفتني، الحتمال وقوع بعض األمور الطارئة، على سائر األيام
  .بوغري ذلك من األسبا، نقص املعدل

وللعبد الضعيف ضمن هذا العدد ما يزيد عن أربعمائة فتوى نشرت على املوقع ما بني سنيت 
  .م2006و 2004

: م2003وقد كان عددها يف شهر ماي سنة ، يتضاعف االستشاراتوال زال عدد 
وبلغ عددها يف شهر ، استشارة 7.757م إىل 2005ليصل يف شهر جوان ، استشارة 5.547
 .وهي يف ازدياد مستمر، استشارة 63.800: م2010ماي سنة 

وإن كان املتوقع أا قد قاربت املائة ألف ، ومل أجد كم بلغ عددها يف الفترة األخرية
  .استشارة
  

  :مقاالت العقيدة مدى اإلقبال على: املطلب الثاين
  .م2014 جانفي   05 إىل غاية ، مقال ومقال 300يوجد مبحور العقيدة 

  :يدة اإلسالمية الثمانية اليت حصلت على أكرب عدد من القراءوهذه هي مقاالت العق
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 عدد القراء التصنيف املقال
  حقائق وغرائب...يأجوج ومأجوج  - 1
  عالمات الساعة الصغرى - 2
  أدلة إثبات وجود اهللا - 3
  األشاعرة تعريفهم وعقائدهم - 4
  املعتزلة أصوهلم وعقائدهم - 5
  عذاب القرب ونعيمه - 6
  النفخ يف الصور... أهوال يوم القيامة  - 7
  الوالء والرباء - 8

  اإلميان باليوم اآلخر
  اإلميان باليوم اآلخر

  اإلميان باهللا
  فرق
  فرق

  اإلميان باليوم اآلخر
  م اآلخراإلميان باليو
 اإلميان باهللا

262193  
180263  

91991  
90567  
85527  
71067  
67710  
63294 

 
ظل  خاصة يف، يعترب عددا كبريا جدا، مرة 262.193فكون مقال يقرأ  ،وهو إقبال معترب

  .واإلقبال على املواد السمعية واملرئية والصور، العزوف الكبري عن القراءة
  

 :قاالت احلديث الشريفممدى اإلقبال على : املطلب الثالث
  .م2014 جانفي   05 إىل غاية ، مقاال 337 احلديث الشريفويوجد مبحور 

وفيما يلي املقاالت احلديثية الثمانية اليت حصلت على أكرب عدد من القراء إىل غاية التاريخ 
 :املذكور

 عدد القراء التصنيف املقال
   أنا عند ظن عبدي يب - 1
   إمنا األعمال بالنيات: حديث - 2
   من رأى منكم منكرا فليغريه: حديث - 3
   احفظ اهللا حيفظك: حديث - 4
   ا عبادي إين حرمت الظلم على نفسيي - 5

  األحاديث القدسية
  شرح األربعني النووية
 شرح األربعني النووية

 ويةشرح األربعني النو
  األحاديث القدسية

162981  
140560  
128688  
109828  

94735  
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   إذا مل تستح فاصنع ما شئت: حديث - 6
كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر من : حديث - 7

   فليكرم ضيفه
ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه : حديث - 8

 ما حيب لنفسه

 شرح األربعني النووية
 شرح األربعني النووية

  
  شرح األربعني النووية

 

88912  
88519  

  
58485  

 
  

  .قراءة ليس قليال يف ظل ما ذكرناه سابقا 162.981نفسه يقال هنا وعدد والكالم 
  

وعن ، الرمحة املهداةر بالكتابة يف حمور إحصاءات عن مشاركات الزوا :املطلب الرابع
  :اإلسالمية ضارةاحلتاريخ ووال السرية النبوية مقاالت

وقد ، الرمحة املهداة هو من احملاور اليت جعل املوقع مشاركات الزوار فيها هي األصل وحمور
 ديسمرب  01 صفحة إىل غاية يوم  914تفاعل الزوار وكتبوا الكثري من املشاركات وصلت إىل 

  .مشاركة 18.280أي ما جمموعه ، مشاركة 20يف كل صفحة ، م2013 
  .362وسبق أن اجلزائر هي ثاين بلد يف املشاركة بعد مصر

جوان   02 إىل غاية يوم ، مقاال 479بلغ عدد املقاالت املوجودة يف حمور السرية النبوية و
  .م2014 

: لسرية النبوية هو مقالواملقال الذي حاز على أعلى عدد من القراءات ضمن مقاالت ا
م إىل 2014 جوان   02 وقد وصل عدد قرائه إىل غاية يوم ، "اخلَلْقية  صفات الرسول "

  .قارئا 126.616
مرتبة مع ، وفيما يلي مقاالت السرية النبوية العشرة اليت حصلت على أكرب عدد من القراء

  :ذكر تصنيفها وعدد قرائها
  
  
 

                                                
  .وذكرت هناك مجلة من مشاركات اجلزائريني، البحثمن  388انظر ص  362
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 عدد القراء التصنيف املقال
  اخلَلْقية صفات الرسول  - 1
  تفاؤل الرسول  - 2
  غزوة حنني تداعياا ونتائجها - 3
  تاريخ الكعبة وأطوار بنائها - 4
  فضائل النيب  - 5
  صلح احلديبية وشروطه - 6
  معجزة انشقاق القمر - 7
  حادثة اإلفك دروس وعرب  - 8
 من غشنا فليس منا -9

 خبدجية رضي اهللا عنها زواج النيب  -10

  ل الرسول مشائ
  مشائل الرسول 

 من احلديبية إىل تبوك
  اجلزيرة العربية قبل البعثة

  مشائل الرسول 
  من بدر إىل احلديبية

  آيات ومعجزات النبوة
  من بدر إىل احلديبية

  مواقف نبوية
 أزواج النيب 

126616  
67940 
64148  
63679  
52984  
48986  
47310  
46315  
40963  
39378 

  
خالل شهر نوفمرب  تاريخ وحضارةاملشاهدة األكثر ضمن مقاالت واملقال الذي حضي ب

 ".القادسية"أحداث خالدة يف معركة : م هو مقال2013
  .زائرا 27817: وعدد زواره

  .من ذاكرة التاريخ ابن اهليثم رائد علم الضوء احلديث: تاله مقال
  .زائر 24000: وعدد زواره

  
  :دعوة واإلعالممقاالت المدى اإلقبال على : اخلامساملطلب 
م كان يوجد يف احملور اخلاص باملقاالت اإلعالمية مائتان وأربع 2014 جانفي   05 ويف يوم 

  .مقاالت
  

م وهي 2014 جانفي   05و 2013 ديسمرب   08 ويف املقاالت الدعوية نشر املوقع بني يومي 
، قاالت دعوية جديدةنشر خالل هذه املدة ستة م، مثانية وعشرون يوما أي أربعة أسابيع بالضبط

 .أي مبعدل ثالثة مقاالت كل أسبوعني
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ولكي نلقي نظرة على مدى اإلقبال على زيارة هذه املقاالت؛ نأخذ املقاالت الدعوية العشرة 
  .األكثر قراءة خالل هذين التارخيني أمنوذجا

م 2013 / 12 /8: مرفقة بالفروع املندرجة حتتها وبعدد قرائها إىل غاية يومي، وهذه عناوينها
  :م2014/ 5/1و 

  

يب
لترت

ا
 

 املقال
عدد الزوار إىل 

/ 12 /8 غاية
 2013 

إىل  عدد الزوار
/ 5/1غاية 

2014 
 الفرع

دراسات يف  45135 43253  حكم مساع املوسيقى والغناء 1
 الدعوة

معناها، .. تزكية النفس 2
 حكمها، احلاجة إليها

21336  
 

 خواطر دعوية 21903

اغتنام و.. عشر ذي احلجة 3
 مواسم اخلريات

 خواطر دعوية 20786 20701

الدعوة واستخدام التقنيات  4
  احلديثة

 الدعوة 18026 17680

 خواطر دعوية 17516 15154  أشكو إليك ضعف قويت 5
–1326حممد عالل الفاسي  6

 هـ 1394
من أعالم  16457 15735

 الدعوة
 خواطر دعوية 16314 16234     كيف نستقبل رمضان 7
مظاهره وأسبابه، .. الفتور 8

     وطرق العالج
دراسات يف  15367 14786

 الدعوة
 خواطر دعوية 13846 13589    حماسبة النفس ضرورة 9

وخصائص .. صراع اهلويات 10
     اهلوية اإلسالمية

13049  
 

دراسات يف  13337
 الدعوة
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زيادة إقبال الناس على ومن خالل هذه األرقام ندرك أن شبكة اإلنترنت قد سامهت يف 
مث نسيت ، لقرئت يف وقت صدورمها، فلو كانت هذه املقاالت منشورة يف جملة أو جريدة، القراءة

ما ، ولكن وجودها على اإلنترنت جيعلها متوفرة للقراءة ويف متناول اليد دائما، بعد ذلك إال قليال
  .دامت موجودة يف أرشيف املوقع

ويتغري كثريا لعوامل عدة قد ، ليس إال ترتيبا مؤقتا، للمقاالتواحلقيقة أن الترتيب السابق 
  .يظهر بعضها من خالل األرقام السابقة

ولكن ذلك ، ومن ذلك أن اإلقبال يزيد على املقاالت املتعلقة باملناسبات عند حلول مناسباا
يف نستقبل كوهذا اإلقبال هو ما أوصل مقايل ، اإلقبال سرعان ما ينزل بشكل كبري بعد مرورها

خاصة إذا أخذنا يف االعتبار قدم ، إىل املراتب العشر األوائل يف القراءة عشر ذي احلجةو، رمضان
  .نشرمها؛ الذي يدل عليه رقمامها

ونرى كذلك بوضوح كيف أن اإلقبال على قراءما قد تناقص خالل التارخيني املشار إليهما؛ 
ومها بعيدان حبوايل شهرين ، هـ1435ر سنة صف 4ربيع األول و 3 :ألما يوافقان باهلجري

  .وحوايل مخسة وستة أشهر عن رمضان، وثالثة عن شهر ذي احلجة
 ديسمرب  08يوم وقد كان يف الترتيب اخلامس إىل ، وهلذا تأخر مقال رمضان أكثر لبعده أكثر

  .الترتيب السابع يف جانفي  05مث صار إىل يوم 
لتايل املقاالت العشرة بناء على عدد الزيارات خالل ولتوضيح ذلك أكثر نرتب يف اجلدول ا
  :األسابيع األربعة فقط؛ أي الفارق بني التارخيني

  عنوان املقال رقم املقال الترتيب
عدد الزيارات 

 بني التارخيني
 2362 أشكو إليك ضعف قويت 187363 1
 1882 حكم مساع املوسيقى والغناء 143824 2
 722 هـ 1394–1326حممد عالل الفاسي  4342 3
 581     مظاهره وأسبابه، وطرق العالج.. الفتور 99837 4
 567 معناها، حكمها، احلاجة إليها.. تزكية النفس 145336 5
 346  الدعوة واستخدام التقنيات احلديثة 75586 6
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 288    وخصائص اهلوية اإلسالمية.. صراع اهلويات 63232 7
 257     حماسبة النفس ضرورة 74734 8
 85  واغتنام مواسم اخلريات.. عشر ذي احلجة 79609 9

 80      كيف نستقبل رمضان 48433 10
  :وصار كالتايل، فتغري الترتيب عن األول كثريا

 -4 حممد عالل الفاسي -3 حكم مساع املوسيقى والغناء -2أشكو إليك ضعف قويت  - 1
 -6 معناها، حكمها، احلاجة إليها.. النفستزكية  -5مظاهره وأسبابه، وطرق العالج .. الفتور

حماسبة  -8  وخصائص اهلوية اإلسالمية.. صراع اهلويات -7 الدعوة واستخدام التقنيات احلديثة
  .كيف نستقبل رمضان -10 واغتنام مواسم اخلريات.. عشر ذي احلجة -9  النفس ضرورة

للسبب ،  من حيث عدد القراءومنه يتضح أن املقالني عن رمضان وذي احلجة يأتيان يف األخري
ومخس ومثانني زيارة فقط ، الذي ذكرناه؛ فلم حيظيا خالل األسابيع األربعة على التوايل إال بثمانني

خالل نفس الفترة ، زيارة 2362بينما حضي املقال األول حسب هذا الترتيب على ، على التوايل
  .الزمنية

 1882الذي نال " حكم مساع املوسيقى" مقالوبه يظهر أن املقال األول يف الترتيب ليس هو 
 2362الذي متت زيارته " أشكو إليك ضعف قويت"زيارة خالل األربعة األسابيع؛ بل هو مقال 

بينما رقم مقال ، 187363: مع أنه متأخر يف النشر فإن رقمه هو، مرة خالل نفس الفترة
  .؛ وهذا يدل على ترتيبهما الزمين143824: املوسيقى هو
ومع ذلك ، يدل رقمه على أنه أحدث املقاالت العشرة نشرا" أشكو إليك ضعف قويت" ومقال

  .حصل على الترتيب األول
ومن خالل هذا التحليل يتوقع أن يزداد اإلقبال عليه أكثر خالل األسابيع ورمبا الشهور 

الذي ، وسبب ذلك يف تقديري أن موضوعه يثري عواطف جياشة تتغلغل يف نفس املؤمن، القادمة
و من جهة أخرى أنه يتناسب مع ، هذا من جهة، يشعر دائما بضعفه وحاجته إىل خالقه عز وجل

واألحداث احملزنة املتوالية على كثري من ، ومع الضعف الذي يعانونه، حالة املسلمني يف الوقت احلايل
  .واهللا أعلم، أحناء العامل اإلسالمي يف الوقت الراهن
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 أمر هام وحنن نتكلم عن زيادة ونقصان اإلقبال على املقاالت؛ وهو لكن ال بد من االنتباه إىل
وبالتايل فقد يكون املقال اجليد قد قرئ من طرف هؤالء ، أن املوقع له قراء مواظبون على زيارته

مث ال يزورونه فيما بعد ألم قد قرؤوه من ، فيتقدم ترتيبه يف األشهر األوىل من نشره، القراء بكثرة
، ومع ذلك يبقى اإلقبال الكبري الذي حصل له يف األول يف رصيده، ل ترتيبه بسبب ذلكقبل؛ فينز

  .ويتقدم بسببه على املقاالت املهملة من طرف القراء
  .واملقصود أن تاريخ نشر املقال له دور يف ترتيبه

، وزيارة القراء هلا غري مرتبطة بتاريخ معني، كما أن بعض املقاالت تكون صاحلة لكل وقت
ويزورها القراء بكثرة كلما حلت توارخيها دون ، وبعضها يتناول ذكرى أو مناسبة تتكرر كل سنة

كاملقاالت اليت تكتب عن أحداث معينة يف ، وبعضها يناسب وقتا معينا ال يتكرر، بقية األوقات
  .وقت حدوثها؛ فإذا مر وقتها مل يزرها إال أقل القليل

  
 :وقضايا شبابية قاالت األسرةممدى اإلقبال على : السادس املطلب

الذي حاز واملقال ، مقاال  530م على2014 جانفي   29 إىل غاية يوم  األسرةوحيتوي حمور 
وقرئ من ، األسرة صحة: فرعمن ، "سر السعادة يف ثالث": على أكرب عدد من القراء هو مقال

  .قارئا إىل غاية التاريخ املذكور 90.253طرف 
وهذه جمموعة ، كغريه من احملاور عناوين املقاالت األكثر زيارة فيه قضايا شبابيةويعرض حمور 
مصحوبة بعدد زوارها ، واليت حازت على أكرب قدر من القراءة" قضايا شبابية"من عناوين مقاالت 

  :م2013ديسمرب  01إىل غاية يوم 
  :عدد الزوار                                                      :املقال

   56405شبابنا حتت القصف                                       
  30583فليتزوج                       .. من استطاع منكم الباءة

   22989           حدث يف ليلة الزفاف                          
  18574!!                                      كيف تصبح رجال

                                     16060إىل الباحثني عن التميز 
                                  14261اغتنم شبابك قبل هرمك 



يف عملية االتصال الدعوييف عملية االتصال الدعوي) ) إسالم ويبإسالم ويب((دور موقع الشبكة اإلسالمية دور موقع الشبكة اإلسالمية                   الباب الثاينالباب الثاين  
 

 
 

462 

                                      14147.. الشباب والشهوات
  13654                         وهتك األسرار.. مشاعل العيسى

 13645شـاب مسـلم                   " اهلوت ميل"خمـترع 
  13596كيف حال قلبك مع اهللا؟                                  

  
 :مقاالت األخالق والتزكيةمدى اإلقبال على : السابع املطلب

، واليت حازت على أكرب قدر من القراءة" أخالق وتزكية"اوين مقاالت وهذه جمموعة من عن
 :م مع ذكر فروعها اليت تندرج حتتها2013ديسمرب  08مصحوبة بعدد زوارها إىل غاية يوم 

  :            عدد الزوار:                 الفرع الذي يندرج حتته:                         املقال
   112538أحوال القلوب                                        التوكل على اهللا   

     92124مساوئ األخالق                                         عقوق الوالدين
                            87143حماسن األخالق             اإلحسان إىل اجلار

                            86727خلق اإلسالم           حماسن األخالق..احلياء
                          80628مساوئ األخالق           الزنا من أكرب الكبائر

                            54792حماسن األخالق                  إكرام الضيف
     54174أحوال القلوب                              راحة للقلب.. حسن الظن 

     44357حماسن األخالق                                            اللسانحفظ 
                          43452مساوئ األخالق            الظلم عاقبته وخيمة

                            41428حماسن األخالق                 الصدق مع اهللا
  

 :االت عمومااملقمدى اإلقبال على : الثامن املطلب
29 كان عددها يف وقد ، كلها هناك جمموعةً وإذا ذهبنا إىل موقع املقاالت جند هناك املقاالت 

وهو من موضوعات أحوال ، التوكل على اهللا: وحضي مقال، مقاال 5.656: م2014 جانفي  
، رئاقا 117.367: حيث بلغ عددهم، بأكرب عدد من القُراء -  يف حمور أخالق وتزكية -القلوب 
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وهذا يعين أنه قد قرأه ، م2013ديسمرب  08يوم  112.538أن قراءه كانوا  363قد مر قبل قليلو
وهو عدد كبري نسبيا بالنسبة للمدة املذكورة وهي أقل ، قارئا 4.829: خالل شهر وثالثة أسابيع

  .من شهرين فقط
  

  :األكثر زواراحوارات املوقع : التاسع املطلب
 08 اليت أجريت على املوقع حسب األكثر مشاهدة إىل غاية يوم وقد جاء ترتيب احلوارات 

 :كالتايل، م2013 ديسمرب  
  .زائرا 16.434: وعدد زواره، حوار حول مرض اإليدز -1
  .زائرا 10.701:  وعدد زواره، حوار مع مفيت عام السعودية حول قضايا الطالق -2
  .ائراز 10.377: وعدد زواره، تعدد الزوجات يف حوار هادئ -3
  

كلها تندرج ضمن احلوارات االجتماعية ، وهذه احلوارات الثالث وهي األوىل يف الترتيب
، وهذا يعين أن اهتمام املتصفحني ذا النوع من احلوار يأيت يف الدرجة األوىل بال منازع، واألسرية

ي بأمهية وقد يكون بسبب زيادة الوع، وقد يكون ذلك بسبب كثرة املشاكل األسرية واالجتماعية
إذ قد تكون ، وال تناقض بينهما، وقد يكون ذلك راجعا لألمرين معا، النقاش حول هذه املشاكل

  .كثرة انتشارها سببا يف زيادة الوعي بأمهيتها
  

 :املكتبةمدى اإلقبال على : العاشر املطلب
الفتاوى  بعد، فهي حتتل غالبا املرتبة الثالثة، حتظى املكتبة بإقبال كبري من زائري املوقع

  .زيارة يوميا 244 . 858م نالت املكتبة معدل2012ويف شهر ديسمرب ، واالستشارات
وهذا ما أكده موقع أليكسا فقد حصلت املكتبة على املرتبة الثالثة بعد الفتاوى واالستشارات 

  .من جمموع عدد زوار املوقع 23.06 %بنسبة ، أيضا
  

  :م2013ديسمرب  1 غاية يوم وهذه قائمة الكتب العشرين األكثر زوارا إىل
                                                

 .من هذا البحث 463ص  363
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 الكتاب   عدد الزوار  
  صحيح البخاري  20.197.814
  تفسري ابن كثري  14.241.176

  فتح الباري شرح صحيح البخاري  8.160.940
    تفسري البغوي  8.078.233
  تفسري الطربي  8.017.999
  تفسري القرطيب  7.880.443
  التحرير والتنوير  6.247.485
  سري أعالم النبالء  4.987.959
  املغين  4.959.326
  لسان العرب  4.668.579
  أحكام القرآن البن العريب  4.618.071
  شرح النووي على مسلم  4.320.025
  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  4.138.082
  التفسري الكبري  3.833.627
  املعجم الكبري  3.726.372
  املصنف  3.709.462
  البداية والنهاية  3.694.042
  كتاب السنن الكربى  3.204.765
  جممع الزاوئد ومنبع الفوائد  3.154.731
  لبيان يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواء ا  2.784.389
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وانظر إىل الكتاب ، ودور كبري جدا تقوم به املكتبة، وهذا بال شك عدد ضخم من الزوار
يفوق العشرين مليون ، تصفحنيفقد زاره عدد ضخم من امل، األكثر زوارا وهو صحيح البخاري

 .وهكذا، زاره أكثر من أربعة عشر مليون زائر، مث بعده تفسري ابن كثري، زائر
  

 :سجِل الزوار املشاركات يف: احلادي عشر املطلب
 26هـ املوافق ل1423ذو احلجة  26األربعاء أول مشاركة يف سجل الزوار  كانت يوم 

  .م2003فيفري 
ووصلت ، مشاركة بقليل 5.000م قد جتاوز 2011ماي  18يوم املشاركات وكان عدد 

  .م2013ديسمرب  19ـ املوافق له 1435صفر  15مشاركة يوم اخلميس  5610إىل 
وإذا أجرينا عملية حسابية ، كتاب الزوار قليل جداوهذا مؤشر إىل أن عدد املشاركات يف 

لوجدنا أنه متت مشاركة واحدة لكل يوم ونصف يوم ، السابقني املشاركات بني التارخينيلعدد 
ملتصفحني مهمة لالرتقاء ألن آراء ا، ينبغي للموقع أن حياول رفعها، وهي نسبة ضعيفة، تقريبا
  .وينبغي للموقع أن يهتم بالنقد املوجه إليه من طرف زواره أكثر من مدحهم له، باملوقع

  
  

  :قسمي املرئيات والصوتياتعلى مدى اإلقبال : الثاين عشر املطلب
 : م2014 ماي   25 يوم  إىل غاية إسالم ويب تيوبقسم يف  عدد األعضاء املشتركنيبلغ 

  .عضوا792.199
  .مقطعا 226مقاطع الفيديو املوجودة ذا القسم بلغ عدد و

خاصة مع عدد املشتركني الكبري الذي قارب ، وهو رقم متواضع لعله أن يزيد مع الوقت
  .ينبغي للموقع أال يفرط فيه، وهو مجهور كبري وضع ثقته يف املوقع واشترك فيه، الثمامنائة ألف عضو

إىل غاية ، مشاهدة 54.147فقد حصل على ، ال بأس اوالقسم مع حداثته قد حقق نتائج 
  .مقطعا فقط 226مع أنه ال حيتوي إال على ، م2014 ماي   25يوم 

لالستفادة مما للصوت ، واحلقيقة أن إنشاء قسم إسالم ويب تيوب هو فكرة رائعة من املوقع
  . الصوت وحدهبل ال يتوفر يف، والصورة من تأثري يف املشاهد ال يتوفر يف النص املكتوب
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وقد دونت واحدة لليوم األول ، هيقوم املوقع بكتابة إحصاءات يومية عنف الصوتياتأما قسم و

جانفي  من وثالثة للخامس، م2013وأخرى للخامس عشر من الشهر نفسه سنة ، من شهر ديسمرب
الوصول  وبالتايل، وملعرفة حجمه بني هذه التواريخ، وذلك ملعرفة حجم اإلقبال عموما، م2014

  :إىل العدد اليومي ملرات االستماع واحلفظ يف قسم الصوتيات
  :م2013ديسمرب  1وهذا إحصاء  -

  1.988.207.563: عدد مرات االستماع
 448.845.663: عدد مرات احلفظ

  :هو، م2013 ديسمرب   15 : وإحصاء -
 1.989.817.814: عدد مرات االستماع

  450.809.596: عدد مرات احلفظ
  :فهو، م2014جانفي  05: إحصاءوأما  -

  1.992.034.979: عدد مرات االستماع
  453.084.760: عدد مرات احلفظ

وهي نتائج ضخمة جدا حيث أن عدد مرات االستماع للمواد الصوتية من املوقع كاد يصل 
  .وعدد مرات احلفظ يقارب نصف املليار، إىل املليارين

ات االستماع واحلفظ خالل األسبوعني وقد قمت بعملية طرح بسيطة فوجدت أن عدد مر
  :كالتايل، م2013من شهر ديسمرب سنة ) األربعة عشر يوما األوىل(األولني 

   1.610.251: عدد مرات االستماع خالل األسبوعني األولني
  1.963.933: عدد مرات احلفظ خالل األسبوعني األولني

  .عملية استماع يوميا 115.018أي مبعدل 
  .حفظ يومياعملية  140.281و

، م2013وعدد مرات االستماع واحلفظ خالل األسبوعني األخريين من شهر ديسمرب سنة 
، أي مدة ثالثة أسابيع، )يوما بالضبط 21(م 2014واأليام اخلمسة األوىل من شهر جانفي سنة 

  :كالتايل
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  2.217.165: يوما 21عدد مرات االستماع خالل ال
  2.275.164: يوما 21عدد مرات احلفظ خالل ال

  .استماعا يوميا 105.579أي مبعدل 
  .عملية حفظ يوميا 108.341و

لكل واحد منهما  أكثر من مائة ألف مرةوهذا يعين أن االستماع واحلفظ حمافظان على 
  .يوميا

حىت نعرف هل هذه األرقام حمافَظ عليها بصفة ، وهذه هي فائدة تعدد عينات اإلحصاء
  وقت ونازلة يف وقت آخر؟منتظمة؟ أم أا كانت عالية يف 

  
حيث جتاوزت ، ومع أن عدد مرات االستماع يف اجلملة أكثر بكثري من عدد مرات احلفظ

  .اليت أخذت منها العينات احلفظ جتاوز االستماع خالل األسابيع اخلمسةإال أن ، أربعة أضعافها
لى من الرقم وإذا كان احلفظ أكثر من االستماع فذلك يدل على أن عدد االستماع يكون أع

ألنه يف حالة ارتفاع نسبة االستماع على احلفظ يكون يف الغالب الرقم املسجل هو الرقم ، املسجل
وهذا يعين أن كل من ، وذلك ألن أغلب املتصفحني يستمع للمادة فإن أعجب ا حفظها، الصحيح

  .ظفيكون عدد االستماع أكثر من عدد احلف، وليس العكس، حفظ املادة قام بسماعها
فهذا يعين أن هناك من حفظ ، وأما إذا حدث العكس أي زاد عدد احلفظ على عدد االستماع

وذا ال يكون معدودا يف عدد املستمعني ، ومل يستمع هلا من املوقع، املادة ليستمع هلا من جهازه
اء ممن سو، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن املادة احملفوظة يستمع هلا أكثر من مرة، املذكور

دون أن يسجل ذلك يف ، وقد يعاد االستماع هلا مرات ومرات وملدد طويلة، حفظها أو من غريه
  .وهذا يعين أن عدد املستمعني أكثر من العدد املسجل، عدد مرات االستماع

  
  :تقدم صوتيات إسالم ويب على موقع طريق اإلسالم يف االستماع للصوتيات اإلسالمية

لى أن موقع صوتيات إسالم ويب صار أضخم موقع الستماع وهذه اإلحصاءات دليل ع
موقع طريق اإلسالم الذي كان لسنوات طويلة أكرب موقع  وأنه تفوق على، الصوتيات اإلسالمية

ماي   08ألن عدد مرات االستماع يف هذا األخري قد بلغ يوم ، إسالمي للصوتيات خاصة
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أما إسالم ويب فقد وصل قبل أكثر و، 364مستمعا كما سبق بيانه  718,090,439: م2014 
  .وبني الرقمني فارق كبري، من أربعة أشهر من هذا التاريخ إىل قرابة امللياري مستمع

وهذه ، ولكرب أرقام املستمعني وكثرا صار املوقع يعطي إحصاءات لكل شهر على حدة
مث نتابع ما ، م2013سنة يف بداية شهر ديسمرب إحصاءات املواد الصوتية العشر األكثر استماعا 

  :م2014وإحصاء جديد خلمسة أيام من بداية جانفي ، صارت إليه يف منتصف نفس الشهر
واألعمدة الثالث األخرى هي لعدد ، والعمود األول السم املادة ولقارئها أو صاحبها

  :يف التواريخ املشار إليها آنفا املستمعني
 املادة 1-12 15-12 5-1

 لكهف عبد الباسط عبد الصمدسورة ا .1 3639 46496 22832
 سورة الكهف ماهر محد املعيقلي .2 437 23281 6139

طارق  سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم .3 392 16965 
 السويدان

 قصة سيدنا أيوب عبد احلميد كشك .4 337 10883 
 قراءة منت الشاطبية مشاري راشد العفاسي .5 290 12018 3440
 أمحد العجمي سورة الكهف .6 164  3144

 دعاء للشيخ نعمه احلسان .7 158  
 (...)أنفاس  .8 152  
 االستجابة مفتاح التقوى عائض القرين .9 141  
 حممود الناجي-منوعات  .10 112  

   6728 - 2  18634 - 3          عبد الواحد املغريب        ألبوم روائع القصائد                 
   5200 - 4        بابكر          إدريس  قصة عمر مع أم األطفال                
  1962 - 10                   مد الضبعان            سامريات حا                

                                                
    .البحثمن  303انظر ص 364
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فمنذ ، الكبري ملرات االستماع خالل مدة وجيزةواملالحظة األوىل اليت تظهر بوضوح هي العدد 
الكهف بتالوة عبد الباسط لسورة يكون قد استمع ، شهر ديسمربمنتصف ار اليوم األول إلحصاء 

  .مرة 3.639: أي يف أقل من يوم واحد، رمحه اهللا عبد الصمد
 3.100: أي مبعدل قريب من اليوم األول، مرة 46.496: يوما من نفس الشهر 15ويف 

  .يوميا
: حيث استمع هلا يف مخسة أيام فقط من بدايته، ولكن املعدل ارتفع يف بداية شهر جانفي

  .استماع يف اليوم 4.566بأكثر من أي ، مرة 22.832
وحىت إذا مل يتكرر ، بدليل تكررها يف شهر ديسمرب وجانفي، وهذه األعداد تتكرر كل شهر

  .فإن اإلقبال سيكون على مواد أخرى، مساع نفس املادة بنفس اإلقبال
واد فهناك م، مث نالحظ أيضا أن الترتيب قد تغري كثريا يف بداية األسبوع الثالث من ديسمرب

ألبوم روائع : كما هو حال، وتتجاوز املواد املوجودة من قبل، يكثر عليها اإلقبال فور إضافتها
حيث مل يكن متواجدا يف بداية األسبوع األول من ديسمرب ضمن ، القصائد لعبد الواحد املغريب

، استماعا 18.634ولكنه يف اية األسبوع الثاين قفز إىل الرتبة الثالثة ب ، املواد العشرة األوىل
  .مث ارتفع إىل الرتبة الثانية يف بداية جانفي، وهذا يعين أنه وقع عليه إقبال كبري يف مدة وجيزة

كما هو ، وهناك مواد يقبل عليها اجلمهور يف بداية ظهورها ولكنها تفقد هذا اإلقبال سريعا
دة يف بداية األسبوع تكن متواج فاملادة أيضا مل، قصة عمر مع أم األطفال إلدريس بابكر: حال

وقفزت يف اية األسبوع الثاين قفز إىل الرتبة الرابعة ، األول من ديسمرب ضمن املواد العشرة األوىل
جندها أا قد اختفت متاما ، الذي يفترض أن يتواصل، ومع هذا اإلقبال الكبري، استماعا 5200ب 

  .من قائمة العشرة األوائل يف بداية جانفي
فيقبل على بعضها ويظل مقبال ، اجلمهور يتذوق املواد املعروضة على املوقعوهذا يعين أن 

وإن هذا اإلعراض ال يدل عن ، وعن بعضها بعد فترة، ويعرض عن غريها ابتداء، عليها ملدة طويلة
  .ألن ذلك له أسباب عديدة ككون املادة موجهة ملتخصصني يف علم معني مثال، عدم جودة املادة

وأما أمثلة النوع الثاين وهو الذي ال جيد إقباال كبريا من ، عن النوع الثالثوقد سبقت أمثلة 
فمواد كثرية ال تذكر يف العشرة األوائل وال قريبا منها؛ مثل الدروس العلمية ، اجلمهور عليه ابتداء
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مثل الدروس حول القراءات ، فهذه بطبيعة احلال ال يقبل عليها إال أصحاب التخصص، املتخصصة
  .ودروس املصطلح وأصول الفقه وحنوها، املصاحفورسم 

فقد ظلت حمافظة على ، ومثال النوع األول سورة الكهف بتالوة عبد الباسط عبد الصمد
وأنا على يقني أن ما سمع منها بعد حفظها أكثر من ، الرتبة األوىل يف كل إحصاءات هذه املدة

  .ذلك بكثري
  

وذلك ، املوقع حسب إقبال املتصفحني عليها إحصاء لترتيب أقسام: املطلب الثالث عشر
م هلا يوميامبعدل عدد زيارا:  

خالل األيام االثنني والعشرين األوىل من ديسمرب للمعدل اليومي للزيارات إحصاء  ووه
  :365 م2012

 عدد الزيارات  القسم الترتيب
1 www.islamweb.net/consult/ 557,989 
2 www.islamweb.net/fatwa/ 380,025 
3 www.islamweb.net/newlibrary/displa

y_book.php 

244,858 

4 www.islamweb.net/audio/ 171,437 
5 www.islamweb.net/hadith/display_h

book.php 

55,915 

6 www.islamweb.net/media/ 46,765 
7 www.islamweb.net/flash.php 23,270 
8 www.islamweb.net/emainpage/ 20,914 
9 www.islamweb.net/sms/ 20,655 

ويالحظ من خالل هذا اإلحصاء أن إقبال املتصفحني كان بالدرجة األوىل على قسم 

                                                
  .م2012سه خالل مروري بالدوحة يف ديسمرب عام إحصاء حصلْت عليه من مقر موقع إسالم ويب نف 365
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مبا ، ويف الدرجة الثانية على قسم الفتوى، مليون زيارة يف اليوم بأكثر من نصف، االستشارات
مث الوسائط ، مث كتب احلديث، مث الصوتيات، مث جديد املكتبة، يقارب األربعمائة ألف زيارة

  .مث الرسائل القصرية، املتعددة، مث الصفحة الرئيسة
إحصاء له رتب النسب ففي ، هذا األمر أكد موقع أليكسا، وبنتائج قريبة من هذا اإلحصاء

والنسب هي لزوار القسم من بني العدد ، املئوية لألقسام اليت يزورها املتصفحون ملوقع إسالم ويب
  :فجاءت، م2013نوفمرب وتاريخ اإلحصاء شهر ، اإلمجايل ملتصفحي املوقع

 37.05: بنسبة، fatwa.islamweb.netالنسبة العليا للتصفح من نصيب قسم الفتوى 
مث قسم ، % 26.77: بنسبة consult.islamweb.netه قسم االستشارات مث تال، %

مث قسم الصوتيات ، % 25.03: بنسبة library.islamweb.netاملكتبة 
audio.islamweb.net مث قسم املقاالت ، % 9.57: بنسبةarticles.islamweb.net 

مث نسب ضئيلة  ،% 1.03: بنسبة kids.islamweb.netمث قسم األطفال ، % 4.91: بنسبة
  .لصفحات أخرى

هاتني اخلدمتني اللتني ، ندرك أمهية االستشارات والفتاوى من خالل هذين اإلحصاءينومن 
حبيث أن الزيارات هلما ، ويقوم عليهما مجلة من املختصني كل يف جمال ختصصه، يقدمهما املوقع

من  % 63وبنسبة فاقت  ،زيارة يومياأي قرابة املليون ، ألف زيارة يوميا 937بلغت أكثر من 
  .جمموع زيارات املوقع

وللنوعية اجليدة من ، والسبب يف ذلك هو أن املتصفح يعطي قيمة كبرية للعمل املتقن
  .وخاصة اليت تالمس احتياجاته ومهومه، اخلدمات
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  :لموقعلإحصاءات الزوار والزيارات  :لثاثال املبحث
ضوح املكانة العالية اليت تبوأها موقع إسالم ويب تتبع إحصاءات هذا املبحث يتبني لنا بون وم

  .والنتائج الكبرية اليت حققها
ومع تقدم ، بداية مسرية املوقع مل يكن عدد الزوار قد وصل إال إىل بضعة آالف شهريا يف

  :بدأ املتصفحون يقبلون عليه، املوقع واتساع حمتوياته
أصدر املوقع نشرة تعريفية  م2003ة سنأصدر املوقع نشرة تعريفية به ويف  م2003سنة يف و

 :تضمنت عدة إحصاءات وما ورد فيها، به
  :الشبكة اإلسالمية يف أرقام

  366إحصاءات الزوار شهريا
  زائر 540.000عدد الزوار غري املتكررين شهريا                   

  إطاللة 4.500.000              عدد اإلطالالت أي الزيارات شهريا 
م إىل مليون زيارة 2008األعداد بشكل كبري إىل أن وصلت سنة  نني زادتومع توايل الس

مدير عام املوقع أن  اهلاجريفهد ذكر  367م2008سنة الراية القطرية ويف لقاء مع جريدة ، يوميا
 .مليون زيارة شهرياً 30قد وصلت إىل عدد زيارات املوقع 

  .ملليون زيارة يوميارقم ا 368أكد اهلاجري يف لقاء آخرنفسها  آخر السنةويف  -
 .قرابة املليونني من الزيارات يوماإىل  م2013وبداية  2012واخر سنة أيف ووصلت  -

من مقر موقع إسالم ويب نفسه خالل مروري بالدوحة  إحصاءات هامةوقد حصلْت على 
وحصلت عليها مطبوعة على الورق وقمت بكتابتها كلها على ، م2012عام يف ديسمرب 

ولكين فهمت ، ت قد سعيت للحصول على إحصاءات من املوقع لشهور قبل ذلكوكن، احلاسوب
ألم حسبما بدا يل ، من خالل اتصااليت أن القائمني على املوقع غري متحمسني لإلشهار للموقع

وال يريدون إثارة الزوابع اإلعالمية اليت ، يريدون أن يشتغلوا يف صمت - تصريح واضح منهم-دون 

                                                
  .مرجع سابق، بعنوان الشبكة اإلسالمية، م2003نشرة تعريفية أصدرها موقع إسالم ويب سنة  366
 .مرجع سابق، م2008جويلية  27يف عددها الصادر يوم األحد ، جريدة الراية القطرية367 
  .م2008ديسمرب  28يف عددها الصادر يوم األحد ، نفس اجلريدة 368
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وعلى كلٍّ فقد حصلت على هذه ، وغالبا ما يغلب شرها على خريها، معها حتمل اخلري والشر
  .فجزى اهللا من تسبب يف ذلك خريا، اإلحصاءات اهلامة

، ومن فوائد هذه اإلحصاءات مالحظة الزيادة الضخمة يف حمتوى املوقع يف مجيع جوانبه
  .عديدة يف املوقع كما يالحظ استحداث حماور، وكذلك الزيادة الكبرية جدا يف عدد الزوار

  : م2012ديسمرب عام  من شهر 22و 21وهذا إحصاء ليومي 
 12 -21: أمس أول 12-22أي : 369أمس  

  1,765,702  1,696,642  اليت متت زيارا الصفحات
  448,244  426,087  املتكررين غري الزوار

  283,498  267,097  اجلدد الزوار
  164,746  158,990  العائدون الزوار

  

  :واملالحظ جليا من ذلك ما يلي، ام معتربة حققها املوقعوهي أرق
املليون  اتزيارال تجتاوز فقد، العدد اهلائل للصفحات اليت تتم زيارا يف اليوم الواحد - 1

معدل عام هلذا  هو بل، وهذا ليس خاصا ذين اليومني، والسبعمائة ألف صفحة يف اليوم الواحد
  .كما سيأيت يف إحصاء الحق، الشهر

م يقارب عددهم يف شهر 2012عدد الزوار غري املتكررين يف اليوم الواحد أواخر سنة  - 2
، شهريا زائر 540.000عدد الزوار غري املتكررين يف تلك السنة كان ألن ، م2003كامل سنة 

  . وهذا تقدم كبري حققه املوقع، كما سبق
أكرب من ، ورون املوقع ألول مرةمث إن امللفت لالنتباه هو أن عدد الزوار اجلدد الذين يز - 3

  .أي الذين زاروا املوقع من قبل، نيالعائد الزوارعدد 
فجمهوره ليس ، وهذا يدل على أن املوقع يكسب كل يوم أعدادا كبرية تطَّلع عليه يوميا

  .وهو يدل كذلك على أن املوقع يتمتع بإشهار كبري لدى غري زواره، راكدا بل متجددا
، ألول مرة 12 -21الذين زاروا املوقع يوم  283,498االعتبار أن ال  والبد أن نأخذ بعني

م صاروا قدامى ويعدون من العائدين، 12-22إذا زاروه غدا أي يوم  اًعدون جددال يفهم ، أل

                                                
 .وهو يوم زياريت للدوحة، م2013ديسمرب  23ألن التقرير صدر يوم  369
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ومعىن هذا أن عدد الزوار اجلدد خالل اليومني هو جمموع ، 267,097غري معدودين يف ال
وهذا يبني أن عدد اجلدد ، ألف زائر جديد خالل يومني فقط 550معا؛ أي أكثر من  العددين
وهكذا إذا أردنا أن نعرف عددهم يف الشهر فهو تقريبا مثانية ماليني وربع ، يوميا وباستمرار يتجدد

  .مليون زائر جديد يف الشهر
وهذا يدل على ، مث إن الزوار العائدين موجودون يوميا بأكثر من مائة ومخسني ألف يوميا - 4

  .وصاروا يترددون عليه دائما، ن املوقع قد كسب ثقة أعداد كبرية من الزوارأ
 260حيث يتجاوز عددهم يوميا ، املالحظ اآلخر هو العدد الكبري للزوار اجلدد مث األمر

  .ألف زائر جديد يف يوم واحد فقط 283بل إم قد جتاوزوا يف اليوم الذي  قبله ، ألف
  .يأيت من إحصاءات لأليام األخرى أيضا وهذه املالحظات تنطبق على ما

  

عدد ا سبق ذكره من مل وهو، حصلت عليه من مقر موقع إسالم ويب آخر هامإحصاء  هذاو
 والزوار الذين ،مرة ألول الذين يزورون املوقع عدد الزوارو ،للموقع عموما، الزيارات والزوار يوميا
خالل األيام االثنني والعشرين األوىل من ديسمرب  يوميا كل ذلك، ا إليهعادو زاروا املوقع من قبل مث

  :وهي كالتايل، م2012
  

  :م2012ديسمرب  خالل شهر اليومية الزيارات اتءإحصا
  الزوار ألول عدد الزوار  الزيارات عدد  اليوم

 مرة
 الزوار

  العائدون

1  1,713,095  427,534 273,431 154,103  
2  1,767,565  439,982 280,790 159,192  
3  1,765,522  442.343 281,052 161,291  
4  1,766,767  441,340 279,826 161,514  
5  1,622,478  403,807 256,870 146,937  
6  1,579,291  396,378 253,183 143,195  
7  1,716,174  434,659 277,634 157,025  
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8  1,705,349  427,258 273,455 153,803  
9  906,959  241,400 157,965 83,435  

10  1,275,056  322,760 208,520 114,240  
11  1,763,350  433,388 275,346 158,042  
12  1,641,609  403,020 254,254 148,766  
13  1,615,078  395,190 250,203 144,978  
14  1,736,517  431,802 274,397 157,405  
15  1,724,248  428,195 272,047 156,148  
16  1,753,299  437,163 277,220 159,943  
17  1,783,800  443,199 280,594 162,605  
18  1,764,189  439,099 278,042 161,057  
19  1,720,730  423,143 266,524 156,619  
20  1,653,148  410,678 258,259 152,419  
21  1,765,702  448,244 283,498 164,746  
22  1,696,642  426,087 267,097 158,990  

  
  

ألف زائر  450ألف و 400ار جيد أا منتظمة تتراوح بني حوايل ود الزاعدأوالناظر يف 
ما ، وهو عدد مرتفع، زيارة يومياألف  783ألف ومليون و 615وبني ما يزيد عن مليون و ،يوميا

وال أدري ما السبب يف نزول العدد يف هذين ، ومها يوما أحد واثنني، ديسمرب 10و 9عدا يومي 
 322,760ويف الثاين إىل ، زائر 241,400: ار يف األول منهما إىلفقد اخنفض عدد الزو، اليومني

وهذا خبالف األحد واالثنني ، ولعل خلال قد وقع يف شبكة االتصاالت يف ذينك اليومني، زائر
  .ديسمرب فقد ارتفع عدد الزوار فيها قياسا على سائر األيام 17و 16 والتاليني 3و 2السابقني 

لعدد الزيارات وعدد الزوار خالل  بياين رسمءات عن طريق وقد قمت بتوضيح هذه اإلحصا
  :املشار إليها يوما 22ال 
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واخلط  ،م2012يوما األوىل من ديسمرب  22واخلط الرمادي الذي يف األسفل ميثل ال 

واألرقام ، عدد الزيارات ميثل واخلط البين الذي يف األعلى، األخضر الذي يف الوسط ميثل عدد الزوار
  .الزوارة متثل مقياسا تعرف به أعداد الزيارات والعمودي

 10و 9ما عدا يومي ، منتظمة تقريبا الزيارات والزوارونالحظ يف هذا الرسم أن أعداد 
فلعل ، ومل حيدث ذلك يف عطَل أواخر األسابيع األخرى، ويصادفا يومي األحد واالثنني، ديسمرب

  .علمواهللا أ، ذلك كان بسبب خلل يف االتصال باملوقع
كما نالحظ كذلك أن معدل الزيارات بالنسبة للزائرين هو أكثر من أربعة زيارات للموقع 

  .لكل زائر
  

بعدد  اتءإحصا، من مقر موقع إسالم ويب اليت حصلت عليهاحصاءات ومن بني اإل
  :وهي كالتايل، اليت تصفحوا منها املوقع الدول منسوبني إىل يوميا الزيارات والزوار

  
  :يوميا الدول اراتزي اتءإحصا

 

  عدد الزوار  عدد الزيارات  الدولة  الترتيب
  88,775  343,913  السعودية  1
  67,344  266,881  مصر  2
  69,653  258,025  وبروكسي خاصة شبكات  3
  23,742  104,107  اجلزائر  4
  22,549  101,211  املغرب  5
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  24,013  88,277  بريطانيا  6
  11,908  53,378  األردن  7
  11,178  49,933  تونس  8
  11,487  45,659  اإلمارات  9

  8,345  32,674  فلسطني  10
  

-رتب املوقع الدول ، م2013ففي إحصاء شهر جوان ، وهذه النتيجة أكدها موقع أليكسا
  :على النحو التايل - بالنسب املئوية من بني جممل متصفحي املوقع

  
  النسبة املئوية  الدولة  الترتيب

  21.4 %  السعودية  1
  20.5%  مصر  2
  11.2%  اجلزائر  3
  5.7%  السودان  4
  5.5%  املغرب  5
 3.8%  ليبيا  6
 2.9%  اليمن  7
 2.6%  الكويت  8
 2.5%  تونس  9
 2.2%  الواليات املتحدة األمريكية  10
 2.2%  اإلمارات  11
 1.8%  العراق  12
 1.7%  قطر  13
 1.3%  فرنسا  14

وأن الدول العربية هي صاحبة ، زوار املوقع تنوع الدول اليت يأيت منها يبني لنا اإلحصاء وهذا
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  .احلصة الكربى من جممل الدول اليت يزور املقيمون عليها املوقع
إذ أن اجلزائر ، حيظى به املوقع من اجلزائريني اإلقبال الكبري الذيكذلك  يبني لنا اإلحصاء وهذا

وهو رقم كبري خاصة ، ئر يومياألف زا 23مبا يزيد عن ، تأيت يف املرتبة الثالثة بعد السعودية ومصر
وال حيظى بإشهار يذكر يف ، إذا ما أخذنا يف االعتبار كون املوقع غري معروف عند أكثر اجلزائريني

  .اجلزائر
اليت يستعملها مجهوره  ألنواع الشاشاتوملزيد من اإلتقان يف تقدمي حمتوياته يقوم املوقع بتتبع 

واهلدف من ذلك هو عرض املادة ، يت متت من خالهلاومعرفة عدد الزيارات ال، يف تصفح املوقع
 .بالصيغ املناسبة هلذه الشاشات

اليت متت للموقع من خالهلا حصلت عليه من  عدد الزياراتوفيما يلي إحصاء ألنواعها مع 
  :370مقر املوقع بالدوحة

 :م2012-12-22مقاسات الشاشات اليت متت ا زيارة املوقع يف يوم 
 الزيارات عدد الشاشة الترتيب

 824273  مقاسات أخرى 1
2 1024*768 325189 
3 1280*1024 254556 
 147957 جهاز كفي240*320 4
5 800*600 61697 
6 1600*1200 30481 
7 1152*864 28043 
 14029 جهاز كفي320*240 8
9 640*480 10364 
10 2048*1536 51 
 2 جهاز كفي160*160 11

                                                
  .البحثمن  473 صانظر ، ذا اإلحصاء ه سبق الكالم عن 370
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  :اعاملي إسالم ويب ملوقعاملستمر التقدم  :املبحث الرابع
واقع اإلسالمية األخرى اليت احتلت مواقع ببعض امل املوقع قارنةويف هذا املبحث سأقوم مب

  :حتصل عليها املوقعاليت ائز ونأيت على ذكر اجلمتقدمة فيما سبق و
كالتايلحسب موقع أليكسا الشهري ترتيب املوقع عامليا  لَحتو:  

  
  .عامليا 14.500: ترتيبه رقم كان: م2001يف عام 

  .3.400371حصل على الترتيب ال: م2003ويف ماي عام 
وظل حمافظا على هذا ، 372وصل إىل الترتيب األول على املواقع اإلسالمية: م2007ويف سنة 

  .الترتيب إىل تاريخ كتابة هذه األسطر
يف  كان: مثال م2013ويف شهر جوان عام 

كما هو ظاهر يف ، الميةاألول على املواقع اإلسالترتيب 
وقد وضعت عليه  ،الترتيب الذي نقلته من موقع أليكسا

 وقد جاء يف، محراء ليتضح للقارئ حتديدوعلى ترتيبه 
   .عامليا 1.965و، عربيا 31املرتبة ال
  

فإن املوقع  من اإلحصاءات السابقة وكما نالحظ
  .وات إىل وقتنا احلايلوحافظ على تقدمه مع مرور السن، ظل يتقدم يف الترتيب عامليا

م 2013سنة  إسالم ويب يف الترتيب موقع تال فقد، األخرى املواقع اإلسالمية مقارنة معو
طريق اإلسالم  موقعislamway.net الشهري الذي احتل صدارة ترتيب املواقع اإلسالمية من 
ميا بعد إسالم يف الترتيب الثاين إسال، م2013 جوانأي شهر  ،نفس التاريخوقد جاء يف ، قبل

 8.323: من نفس السنة صار ترتيبه: نوفمربويف شهر ، عامليا 7.614: ويف الترتيب رقم، ويب
  .مع حمافظته على الترتيب الثاين على املواقع اإلسالمية، عامليا

                                                
  .مرجع سابق، م2003حسب إحصاء رمسي صادر عن موقع إسالم ويب عام  371
يها مبناسبة فوزها جبائزة القمة العاملية يف يف حفل أقامته الشبكة اإلسالمية لتكرمي موظف، كما صرح بذلك مدير عام املوقع 372

 .م2007ديسمرب  11يف عددها الصادر يوم الثالثاء ، ونشرت مضمونه جريدة الراية القطرية، جمال الترفيه االلكتروين
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الذي احتل من قبل صدارة املواقع  islamonline.netوأما موقع إسالم أون الين 
، عامليا 86.252ال : يف الترتيب، من نفس السنة جوانوجاء يف ، ثريافقد تأخر ك، اإلسالمية أيضا

وإن كان التأخر قليال يف اخلريف مقارنة بالصيف ، 87.667: فصار، نوفمربوزاد تأخره يف شهر 
  . بسبب العطلة الصيفية عند أكثر الناس، أمرا معتادا

  .12.305: م كان2001يف  ترتيبهوقد ذكرنا سابقا أن 
وهي أن املتصفحني يقبلون بأعداد كبرية على املواقع ، التقهقر نأخذ عربة هامةومن هذا  -

ولكن هذا املتصفح ميكن أن يتخلى عن هذه ، فيها اليت يبذل القائمون عليها جهدا مميزا، اجليدة
وهذا ، لهإذا مل جيد االعتناء الكامل جبودة املادة اليت تقدم ، املواقع اليت أحبها كثريا ورمبا أدمن عليها

  .تراجعت املادة املقدمة فيه بشكل كبري، فبعد أن كان عايلَ اجلودة، إسالم أون الين ما حدث ملوقع
وكذلك نستنتج من هذا التقهقر خطورة اخلالف وعدم االنسجام بني القائمني على  -

ئيس كان هو السبب الرإسالم أون الين  بني القائمني على الذي دباخلالف  وذلك ألن، املواقع
وقد تناقلت وسائل اإلعالم على نطاق واسع أصداء هذا ، للتراجع الفظيع الذي حدث له

  .373اخلالف
حىت وصل إىل املرتبة ، وأما موقع إسالم ويب فقد ظل يتقدم خبطى بطيئة ولكنها ثابتة -

بل ، عامليا األلفني األوىلودخل ضمن املواقع ، األوىل على املواقع اإلسالمية وبقي حمافظا عليها
  .عامليا كما سيأيت بعد قليل األوىل 1350ضمن ال 

  .وال شك أن هذه األرقام تعترب إجنازا كبريا ملسرية موقع إسالم ويب
بعني االعتبار أن بعض املواقع الثالثني اليت سبقته يف  وأخذنا، رجعنا إىل ترتيبه عربيا وإذا

فإن الترتيب احلقيقي إلسالم ، لغة العربيةوليست عربية وإمنا تدعم ال، الترتيب عربيا هي مواقع حبث
  :وهذه املواقع هي التالية مصحوبة برقم ترتيبها عربيا، ويب يتقدم أكثر

  .1: يف الترتيب، لغوغ موقع
  .3: السعودية لغوغ
  .5: اإلمارات العربية املتحدة لغوغ

  .9: لغوغإجابات 
                                                

  .268ص سبقت اإلشارة إىل هذا اخلالف  373
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28 :Google Scholar.  
  : مث، لغوغ بحث العاملي الشهريالفهذه مخسة مواقع كلها تابعة ملوقع 

  .2: يف الترتيب، للبحث Askموقع 
وموقع ، 18وجاء يف الترتيب ال، بنسخته العربية msn.comإضافة إىل املوقع األمريكي 

maktoob.yahoo.com ، عربيا 8العربية وجاء يف الترتيب ال نسخة ياهو باللغةالذي ميثل.  
املواقع فنجد أن من ضمن هذه ، موقعا 22ثالثني وعددها وإذا ألقينا نظرة على باقي املواقع ال

  . ومخسة إخبارية، وستة للجرائد، أربعة مواقع للرياضة
تعليم التصاميم وموقعني ل، ويكيبيديا موسوعةو، وآخر عام، منتدى نسائي :والباقي موزع بني

  .جتاري وموقع، وموقع لتنزيل ملفات الوسائط املتعددة، والربجمة
كمواقع ، حمتوى هذه املواقع جيلب عددا كبريا من املتصفحني لشعبية موضوعاا والكثري من

وال ميكن مقارنة اجلمهور الذي يقصدها مع اجلمهور ، الرياضة والترفيه والدردشة واجلرائد مثال
  .وقع إسالم ويبمب تهاوبالتايل ال ميكننا مقارن، واجلادة املواقع اهلادفةالذي يقصد 

م أن عدد املواقع اليت تضع رابط إسالم ويب 2013 جوان   11يكسا يوم موقع أل وقد ذكر
  .374موقعا7.979  على صفحاا يبلغ

  
  :تقدم موقع إسالم ويب يف الترتيب عرب األشهر والسنوات القليلة املاضية 

يبني ترتيب موقع إسالم ويب خالل أشهر مارس وأفريل  بياين من موقع أليكساالرسم الهذا 
  ، م2013ة جوان وماي وبداي

                                                
 .http://www.alexa.com/site/linksin/islamweb.net: والرابط هو 374
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م إىل الترتيب رقم 2013ويظهر من هذا الرسم أن موقع إسالم ويب وصل يف شهر ماي 

  .عامليا تقريبا 1650
  .م2013و 2012سنيت  ملوقع لترتيب موقع إسالم ويب خاللنفس اوهذا رسم بياين من 

  
كان  م2013و 2012لترتيب حققه املوقع خالل سنيت يف ا أن أكرب تقدم من خاللهويظهر 

وقد  ،منه وبالضبط خالل شهري جويلية وأوت، هأي يف صيف، م2013ي الثالث من سنة يف الرباع
مر ونفس األ، مث اخنفض الترتيب يف شهر سبتمرب ،عامليا 1320وصل إىل حوايل الترتيب رقم 

ن وذلك راجع بطبيعة احلال إىل الوقت الواسع الذي يتوفر لشرحية كبرية م، م2012حدث يف سنة 
وقد ، م2013ىل درجة التقدم الذي حصل يف وإن كان مل يصل إ، بسبب العطلة الصيفيةالناس 

وأما يف ، وهو أعلى ترتيب وصل إليه، 375م2007عامليا سنة  570رقم وصل املوقع إىل الترتيب 
                                                

يف عددها الصادر يوم ، يف حوار أجرته معه جريدة الراية القطرية، ح مدير عام الشبكة اإلسالمية فهد اهلاجريكما صر 375
  .م2007نوفمرب  19االثنني 
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م يف الترتيب 2001فقد كان سنة ، سنواته األوىل فقد كان ترتيبه متأخرا كثريا عن هذه األرقام
  .عامليا 14.500 رقم

  
  :فوز إسالم ويب بعدة مسابقات وجوائز دولية 

يف عدة تظاهرات  على الترتيب األول ، وحصلةيدعد نتيجة هذا اجلهد جوائز وقد نال املوقع
  :دولية وإقليمية

 جائزة القمة العامليةهامة، وهي جائزة على  كحصوله
  .ملرتني اثنتني WSAتمع املعلومات 
 World: ختصار جلملةهي ا WSAوكلمة 

Summit Award ،القمة العاملية وتعين جائزة.  
  .التابع ملنظمة األمم املتحدة وتعقد املسابقة ضمن أعمال مؤمتر القمة العاملية تمع املعلومات

دولة  136 فيه ، حيث شاركتم2003عام منه يف جنيف عقدت املرحلة األوىل و -
   .حينذاك
الشبكة  وفازت، دولة 168 مبشاركة م2005سنة   تونسيف الثانية املرحلة عقدتو -

  .ائزة القمة العاملية يف جمال التعليم اإللكتروينفيها جب اإلسالمية
 ،دولة 160فيها  تشاركو ،م2007سنة يف فينيسيا بإيطاليا  ةالثالث املرحلة عقدتانو -

  .بإيطاليا م2007كتروين لعام اإللائزة القمة العاملية يف جمال الترفيه جبفازت الشبكة اإلسالمية 
، لألطفال الناطقني بالعربية تفاعلي أفضل موقع ترفيهي تعليمي حيث اعترب موقع إسالم ويب

  .موقع بنني وبنات التابع لهوذلك عن 
وكيفية فوز إسالم ويب ا ، وحىت يفهم القارئ الكرمي آلية عمل اللجنة املشرفة على اجلائزة

  :م بإيطاليا2007املوقع عليها يف دورة نذكر كيفية حصول ، ملرتني
 سبتمرب 9وحىت  أوت 31كرواتيا خالل الفترة من  اجتمعت جلنة التحكيم الدولية يف

كل ، فقطمنها دولة  24ز وفيف إيطاليا  ليعلنوا، لةدو 160لتقييم املنتجات املرشحة من  ،م2007
وقد صرح مدير ، جناز واحتدام املنافسةاألمر الذي يظهر أمهية اإل ،دولة تفوز بفرع من فروع اجلائزة

بأنه لشدة املنافسة مل يتوقع فوز  ؛حينها بإيطاليااهلاجري الذي كان متواجدا فهد . عام الشبكة م
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ن حجم أل ،اجلائزة ىحنصل عل أن عأتوقحينما كنا بايطاليا مل : "حيث قال ،املوقع باجلائزة
لديها يف هذا اجلانب االلكتروين  ما أفضلتقدم دولة وكل دولة  160 ،املشاركات كان كبرياً جدا

حصلنا عليها للمرة الثانية مبوقع بنني وبنات الذي كان  لكن بفضل اهللا تعاىل ،لتحصل علي اجلائزة
مت تكرمي ، وشيء دولة دون احلصول على 136عادت و ، 376"من نوعه عامليا واألولجديداً 

يف فينيسيا بإيطاليا، حبضور رؤساء م 2007 نوفمرب شهرعقد يف انلفائزين يف احلفل العاملي الذي ا
  .كثري من دول العاملدول وكبار املسئولني من 

وتتكون من ، ويتم اختيار املواقع الفائزة من قبل جلنة التحكيم الدولية اليت تلتئم كل عامني
وصناعة  املعلومات خبريا وفنيا وتقنيا وأكادمييا ودبلوماسيني ورجال أعمال يف جمال تقنية 36

تنظر و، املختلفة العامل ولدخبري من  1000يتم اختيارهم من بني أكثر من  ،اإللكترويناحملتوى 
مطبقني معايري دولية  ،جلنة التحكيم يف األعمال املقدمة من الدول الختيار أفضلها يف كل جمال

  .النتقاء أفضل تلك األعمال
  :وهذه صورة عن شهادة اجلائزة

  
وظفا يف الشبكة اإلسالمية حني حصوهلا على هذه اجلائزة وأقام املوقع م م2005وكنت سنة 

وهو أحد حمكمي اجلائزة ، يةالقمة العاملية تمع املعلوماتاحتفاال ذه املناسبة وحضر ممثل عن 
                                                

  .مرجع سابق، م2007نوفمرب  19نشرته يف عددها الصادر يوم االثنني ، يف تصريح جلريدة الراية القطرية 376
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وذكر أسباب جناح إسالم ويب ذه ، وقام بشرح كيفية حتكيمهم ومراحل التحكيم، 36ال
  :وأمهها، اجلائزة

  .ودة العالية والشمولية يف احملتوىاجل -
  .االستخدام من حيث الفعالية والتصفح والتوجيه سهولة -
  .التفاعلية والوسائط املتعددة القيمة املضافة من خالل األنشطة -
  .جودة التصميم واجلانب التقين -
  .أمهية إستراتيجية يف التطوير العاملي تمع املعلومات ميثل اهاحمتو كون -
  
ما حصلت الشبكة اإلسالمية كذلك على اجلائزة ك-

وهي جائزة أفضل موقع خليجي ، العربية للمحتوى اإللكتروين
من حيث احملتوى اإللكتروين ضمن جائزة احلكومة اإللكترونية 
اليت تنظمها دول جملس التعاون اخلليجي، يف نسختها األوىل يف 

  :ائزة، وهذه صورة اجل2009ديسمرب  23سلطنة عمان بتاريخ 

  
  

  :وقد جاءت النتيجة على النحو التايل
 أفضل حمتوى إلكتروين

 دولة قطر إسالم ويب املركز األول

 اململكة العربية السعودية بوابة حمافظة جدة املركز الثاين

 دولة اإلمارات العربية املتحدة  اهليئة العامة للطريان املدين املركز الثالث
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يف  كبرية وهلذا حيصل على جائزة دولية، ملوقع يتطور وغري جامدوهذه اجلوائز تدل على أن ا
ألن هذه املنظمة مل تكن لتمنح املوقع اجلائزة للمرة الثانية لو مل جتد فيه مادة ، دورتني متتاليتني

  .جديدة متميزة
باعتراف خرباء دوليني  عاملي نظام جودةعلى أن املوقع يتمتع بهذه اجلوائز دل توكذلك 

  .عامليةومنظمات 
سنن اهللا الثابتة  هيوهذه ، وهذه اجلوائز هي شهادة حلصاد سنوات من البذل والعمل واملثابرة

وإذا أراد الدعاة النجاح يف دعوم ، غري األزمان وهي أن النتائج مبنية على األسبابتاليت ال تتغري ب
ا الغايل والنفيس يف سبيل فعليهم أن يسلكوا طريق الرسل عليهم السالم الذين صربوا وصابروا وبذلو

فكافأهم اهللا بالفوز يف ، مهتدين وكانوا هداةً ،وداللتهم على صراط اهللا املستقيم ،هداية أقوامهم
نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا من مقتفي آثارهم ، باخللود املقيم يف جنة النعيمجازاهم و، الدارين

  .رب العاملني واحلمد هللا، آمني، إىل أن نلقاه والسائرين على درم



  
  

   
 خامتة
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  :والتوصيات النتائج: خامتة
  :النتائج - أوال

ملوقع من خالل تتبعي الدقيق من خالل الفصل التمهيدي  وبايب البحث وفصوهلما و
  :توصلت إىل النتائج التالية، إسالم ويب

بل إن اإلسالم حيث ، احلديثة يف الدعوة اإلسالميةمشروعية استخدام الوسائل  - 1
ويأمر باالستفادة من أي وسيلة حديثة تؤدي إىل نشر الدعوة أو إىل أي مصلحة عامة 

  .بشرط أال تكون هذه الوسيلة حمرمة من الشرع احلنيف، لألمة
بل ال أبالغ إذا ، األمهية القصوى لشبكة اإلنترنت يف جمال الدعوة إىل اإلسالم - 2

وبالتايل يف ، أا أهم وسيلة من حيث فاعليتها الكربى يف االتصال وعظم تأثريها قلت
وهذا ما أكدته جمامع وجلان فتوى وشخصيات إسالمية ، تبليغ رسالة اإلسالم العاملية

 .مقارنة مع غريهم، ن جدا يف استغالهلاوومع هذه األمهية فإن املسلمني متأخر، عديدة
أضرار كبرية تضر بالدعوة اإلسالمية كاليت تضر شبكة اإلنترنت على تتوفر  - 3

بالدين والعقيدة مثل مواقع اإلحلاد وحنوها واليت تضر باللغة واهلوية باعتبار أن حمتوى 
، واليت تضر باألخالق مثل املواقع غري األخالقية، شبكة اإلنترنت باللغة العربية ضئيل جدا

ومنها األضرار اليت ، عارف بني اجلنسنيواليت تضر بالعالقات االجتماعية مثل مواقع الت
واألضرار ، واألضرار التربوية والتعليمية، واألضرار على الوقت، تضر باألمن العام واخلاص

، اليت توجد داخل املشتغلني بالدعوة اإلسالمية وتنشر خالفام بأسلوب يهدم وال يبين
 .ضرار وتقليل تأثريهاوقد فصلت يف البحث كيفية تاليف هذه األ، وغريها من األضرار

كما أن شبكة اإلنترنت حتتوي أيضا على خدمات جليلة يف مجيع جماالت  - 4
مما ميكِّن الدعاة من تسخريها يف الدعوة اإلسالمية كربامج احلاسوب املتنوعة ، احلياة

شبكة اإلنترنت  يتوحتكما ، والتجارة اإللكترونية والرياضة والترفيه والتعليم وغري ذلك
الربيد : مثل، نات كبرية ومؤثرة ميكن للقائمني بالدعوة االستفادة منهاعلى إمكا

اإللكتروين والقوائم الربيدية واملنتديات وبرامج الدردشة واملواقع اإللكترونية والبث املباشر 
لألنشطة وحمركات البحث ومواقع التواصل االجتماعي واليوتيوب والبطاقات والتواقيع 

مما يؤكد ، د سجل دخول أعداد معتربة إىل اإلسالم عرب اإلنترنتوق، واإلعالنات الدعوية
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 .على أمهية ما تفتحه اإلنترنت من جماالت جديدة للدعوة اإلسالمية
الحظت إقباال كبريا من اجلزائريني على املواقع اإلسالمية الكربى بصفة عامة  - 5

وقد ، ئهم ومقاالموليس بالسؤال فقط بل باملشاركة بآرا، ومن بينها موقع إسالم ويب
من موقع " الرمحة املهداة"ذكرت عدة مناذج من مشاركام؛ مثل مشاركام يف قسم 

ومن خالل ذلك ندرك أن الكثري من اجلزائريني يتفاعلون مع قضايا األمة ، "إسالم ويب"
طفة وبالتايل ميكن للدعاة أن يستغلوا هذه العا، وأن العاطفة الدينية عندهم قوية جدا، احلية

 .ومن ذلك املشاريع الدعوية، القوية يف املشاريع اليت ختدم دين األمة وأهدافها ومصاحلها
وليس على عمل أفراد ، على عمل مؤسسي منظم ومتقن إسالم ويب قيام موقع - 6

، كون املوظفني يف املوقع من ذوي التخصص كل حسب جمال عملهو، أو جمموعة أفراد
كلها ا ، وغريها، واإلداري، والقسم الفين، اتوقسم االستشار، مثل قسم الفتاوى

مما نتج عنه ، ومتحصلون على شهادات علمية عالية يف جمال عملهم، موظفون متخصصون
وعدم ، وكذا يف كل اخلدمات اليت يقدمها، حتري الدقة يف املعلومات املتوفرة على املوقع
بيه هم من املوظفني الرمسيني بل كل منسو، جلوء القائمني على املوقع إىل العمل التطوعي

مث إن ، وهذا ما جعل العمل منتظما ويسري خبطى ثابتة، الذين يتقاضون راتبا على عملهم
واليت يوفرها له كال من هيئة األوقاف القطرية ووزارة ، الوفرة املالية اليت يتمتع ا املوقع

قادرا على توسيع نشاطه  هذه الوفرة املالية جعلته، األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية
  .مبا يف ذلك توظيف عدد معترب من املوظفني املؤهلني يف خمتلف التخصصات ،أكثر

تبين املوقع ملنهج أهل السنة واجلماعة املتسم بالوسطية واالعتدال مكنه من  - 7
وكذلك مكنه من تبليغ احلق مع تلمس األعذار ، خماطبة مجهور األمة خبطاب يتقبله اجلميع

مجع "وقد جاء ضمن أهدافه ، وعدم التسرع يف تفسيقهم وتبديعهم وتكفريهم، للخلق
 ".مع اآلخرين، ضمن الثوابت كلمة املسلمني، والتواصل واحلوار

8 - متييعترب األول فيها على باقي املواقع اإلسالمية ، موقع إسالم ويب بعدة أقسام ز
قسم و قسم االستشاراتو قسم الفتاوىوموقع بنني وبنات  :ومنها، أو ضمن أوائلها

دمات خلاإضافة إىل  اهتمام حمور القرآن الكرمي بالقراءات املتلوة واملكتوبةو الصوتيات
وأحوال ، اانية كالفالشات واألقراص اإلسالمية ومواقيت الصالة لكل دول العامل
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  .وغريها، الطقس لكل الدول العربية
أو " إسالم ويبموقع "، إذ نكتب "إسالم ويب"سهولة الدخول إىل موقع  - 9

وندخل إىل املوقع على مرحلة " Google"على حمرك البحث " موقع الشبكة اإلسالمية"
وعلى  وذلك بإضافة معلومات وفرية يوميا، باستمرارحتديث املوقع ومن ميزاته ، واحدة

تدعيم و وما يريح البصر منها، ومراعاة تناسقها، تنويع األلوانكما يتميز ب، مدار الساعات
يدة يف حتميل اجلسرعة وال، موضوعات املوقع ومقاالته بالصور التوضيحية املناسبة

 ات واألصوات والصورهوسائط املتعددة كلها؛ الفيديواستخدام الوالصفحات 
  .توفر اخلدمات التفاعلية على املوقع بطرق متنوعةو، والفالشات
تعمل وليس  هاكلفإا  مليئة باملعلومات وكوا كثرة أركان املوقع وتنوعهامع  - 10

؛ شموليةالوتتميز حمتويات أركانه ب، ما عدا البطء يف ركن بنني وبنات، ا روابط فارغة
توي على املوضوعات الدينية والتربوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية حت يهف

  .واإلعالمية واخلدمية والثقافية والترفيهية وغريها
واملفارقة العجيبة أن املوقع قد فاز جبائزة القمة العاملية تمع املعلومات التابع ملنظمة 

ومل يفز ذه اجلائزة عن أي نشاط ،  وبناتعن موقع بننيم 2007األمم املتحدة سنة 
 .1وهذا يبني أمهية التنوع يف النشاط الدعوي، خيص العلوم اإلسالمية

وهذا أدى إىل إقبال املتصفحني عليه بأعداد ضخمة وصلت إىل قرابة نصف  - 11
 املواد الصوتية استماعوصل و، قرابة مليوين زيارة يف اليوم الواحدوإىل ، مليون زائر يوميا

إىل قرابة مليارمما أهله إىل ، حتميل نصف مليار ة إىلصوتيال اتلفاملوحتميل ، استماع ي
 .سنوات وإىل اآلن على املرتبة األوىل على املواقع اإلسالمية كلها احلصول منذ

اتصفت بصفات املواقع العاملية ، د مواقع إسالمية وجتارب دعوية ناجحةووج - 12
 .ولكنها قليلة وتعد باآلحاد ال بالعشرات، م ويبالكربى عامليا ومنها موقع إسال

  

                                                
وقد فاز ببطولة إدارات ، يتكون من موظفي املوقع، ومن ضمن هذا التنوع فإن إلسالم ويب فريق لكرة القدم 1

إىل  1اليت مت تنظيم مبارياا خالل الفترة من ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية لكرة القدم
  .م2009مارس  2االثنني انظر جريدة الراية الصادرة يوم ، م2009فيفري  25



 خاتمة
 

 
 

491 

  :توصياتال :ثانيا
  :مبا يلي يوصي الباحث

العمل املؤسسي، بدل العمل الفردي، أو حىت اجلماعي، وهذا من أبرز أسباب  - 1
 .جناح موقع إسالم ويب وغريه من املواقع اإلسالمية الكربى

من أهم أسباب ما حققه موقع إسالم ويب من نتائج الدعم املايل الذي يتلقاه  - 2
ولذلك ينبغي حث املقتدرين على ختصيص أوقاف وحبوس على إنشاء وتسيري ، من الوقف

وتذكريهم بأن هذا يعد من ، مواقع إسالمية معينة أو للدعوة على اإلنترنت عموما
  .الصدقات اجلارية

التواصل مع املواقع اليت حتتل قع إسالم ويب بمسؤويل مو يوصي الباحث - 3
 .لتبادل اخلربات والنصائح، على املواقع اإلسالمية وىلاملراتب األ

، ومن ذلك مثال االستفادة من تبويب موقع طريق اإلسالم لصوتياته ومرئياته - 4
وكذلك االستفادة من طريقة عرض الفتاوى واالستشارات املوجودة يف موقع اإلسالم 

، هناك أساليب تيسر االطالع على مواد املوقع قد تؤخذ من هذه املواقع ألن ؛2اليوم
مث إن تنويع وتغيري أشكال العرض بني الفينة ، وأساليب جتعل املادة املعروضة مشوقة أكثر

 .واألخرى أمر مطلوب
، يتيحه ذلك من ميزات عديدةملا ، ينصح املوقع بفتح مكاتب له يف دول أخرى - 5

ذلك ميكنه أيضا و، توسيع نشاطه يف جماالت أخرىو، من مجهوره الواسعاالقتراب أكثر ك
إضافة إىل قلة تكلفة اليد العاملة يف كثري من ، ويف مواطنها األصلية، غات املوقعمن زيادة ل

وملا يف ذلك أيضا من تنويع التعاون مع ، األخرى مقارنة مع مثيلتها يف قطرالدول 
 .وغري ذلك من امليزات، ية يف خمتلف العلوممتخصصني من ذوي اإلمكانات العال

وال يبقى ، وأقترح على املوقع أن يبحث عن مصادر لتمويل نفسه بنفسه - 6
وليقم بدراسة عن كيفية االستفادة من ، معتمدا على ما يأتيه من هيئة األوقاف والوزارة

وبالتأكيد أن شركات ومؤسسات كثرية ستطلب نشر ، فتح باب اإلشهار على صفحاته
 .إشهاراا وإعالناا على املوقع ملا له من شهرة

                                                
  .من البحث 276انظر مثال ص  2



 خاتمة
 

 
 

492 

فجل ، كما يالحظ على املوقع عدم إعطاء دعوة غري املسلمني االهتمام الكايف - 7
ولكن فيما أعتقد أن ، وهو جانب مهم للغاية بال شك، نشاط املوقع موجه إىل املسلمني

وتفريغ ، إلسالمإمكانات إسالم ويب ميكن أن تشمل دعوة غري املسلمني وتعريفهم با
 .وهذا ال يقل أمهية عن توعية املسلمني وتفقيههم يف دينهم، دعاة هلذا الغرض

وعدم االهتمام ببعض ما تتيحه اإلنترنت من إمكانات؛ كاملنتديات وغرف  - 8
فلو أن املوقع فتح للمشتركني فيه منتدى للتحاور حول موضوعات إسالمية ، الدردشة

نتدى خاصا باملالحظات واالقتراحات حول حتسني أداء وميكن أن خيصص املوقع م، معينة
 .املوقع لالستفادة من ذلك

وهو يف ، وهو أمر يف غاية األمهية، وكذلك عدم االهتمام باإلشهار للموقع - 9
ولو زاد اإلشهار للموقع ونظم حلقق ، الوقت احلايل ضعيف مقارنة مبا ينبغي أن يكون

وبإمكان املوقع أن يشتري دقيقة إعالنية ، املوقعنتائج كبرية يف زيادة عدد متصفحي 
واحدة يف أوقات الذروة على شبكات قناة اجلزيرة الفضائية بلغاا اليت تتناسب مع لغات 

وأنا متأكد أن ذلك ، أو غريها من القنوات املشهورة اإلسالمية وغري اإلسالمية، املوقع
ممن مل يكونوا قد ، إسالم ويبسيعرف مجهورا عريضا من مشاهدي هذه القنوات مبوقع 

 .مسعوا به من قبل
املوقع ال حيتوي على عداد يبني عدد ف، شح اإلحصاءات الدقيقة عن املوقع - 10

ووجوده يعطي الباحث ، املتواجدين فيه يف الوقت احلايل كما هو موجود يف أكثر املواقع
وإن كان ، قلونويف أي زمن يكثر زواره أو ي، زيادة توضيح لصورة اإلقبال على املوقع

وهلذا ال جتد على املوقع ، كما ذكرت من قبل، مسؤولو املوقع ال حيبذون ذلك فيما يظهر
: وال جتد إحصاءات مفصلة عن املوقع بعنوان، أيضا عدادا حيصي العدد الكلي لزوار املوقع
 أو حتت أي عنوان، أو إحصاءات عن املوقع، املوقع يف أرقام كما يفعل كثري من املواقع

 .والباحث جيد صعوبة يف احلصول عليها، وإمنا جتد القليل منها متناثرا يف زوايا خمفية، آخر
موقع إسالم ويب مبا له من إمكانات مادية وعلمية ميكنه إنشاء موقع يكون  - 11

، وما فيها من جوانب القوة والضعف، اهلدف منه دراسة املواقع اإلسالمية عموما
وقد يكون ذلك نواة لرابطة أوسع ، وإسداء النصح هلا، نهاوالتنسيق بي، واالستفادة منها
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، وإرشادها إىل االستفادة من وتقوم بقوميها، جتمع املواقع اإلسالمية وتنسق جهودها
ة بتوجيه من يريد إنشاء موقع إسالمي من مجيع وقد تقوم هذه الرابطبعضها البعض، 

تغطية املواقع اإلسالمية، أو حىت ككيفية ذلك والتخصص الذي يعاين نقصا من : اجلوانب
  .توجيه املتربعني احملسنني إىل اال النافع لتربعام

كذلك ميكن للموقع يف إطار املشروعات املستقبلية دراسة إمكانية إنشاء موقع  - 12
 .إسالمياجتماعي تواصل 

يف الدعوة إىل اإلسالم عرب  وأوصي باالستفادة من جتارب موقع إسالم ويب - 13
 يفتح أبوابهلموقع أن وينبغي ل، حىت ال يبدأ كل موقع إسالمي جديد من الصفر، اإلنترنت

 .من املسلمني عامة واملؤسسات الدعوية خاصة د االستفادة من خربتهملن أرا
على احلكومات العربية واإلسالمية أن تويل جانب الدعوة اإلسالمية عرب  - 14

صميم اختصاص وزارات الشؤون واحلقيقة أن هذا العمل هو من ، اإلنترنت أمهية كبرية
وأما ما ، لإلمكانات الكبرية املادية واملعنوية اليت متلكها، الدينية واإلسالمية يف هذه الدول

وما هو إال لسد ، يقوم به بعض الدعاة فهو ال يغين أبدا عما جيب أن تقوم به احلكومات
إلسالمية عرب بعض ما ميكن سده من النقص الكبري الذي تعاين منه ساحة الدعوة ا

  .اإلنترنت
وتوجيههم إىل ، حث اجلمعيات اخلريية واحملسنني على دعم املواقع اإلسالمية - 15

وأن هذا الدعم ال يقل ، عدم االكتفاء ببناء املساجد وحفر اآلبار وكفالة األيتام وحنو ذلك
 .وقد يكون أفضل منها يف كثري من األحيان، أمهية وأجرا عن تلك األعمال اخلريية

ا أوصي يف األخري بزيادة البحوث والدراسات حول موضوع الدعوة كم  - 16
ألنه موضوع متجدد وشبكة اإلنترنت ال تتوقف عن التطور ، اإلسالمية عرب اإلنترنت

وكل يوم نسمع عن برامج ومنتجات إلكترونية جديدة تدخل إىل ، والتحديث باستمرار
فالبد من دراسات ، يبدو أكثر وما هو آت حسبما، هذه الشبكة وتتغلغل يف حياة الناس

تواكب هذا التطور املستمر لنحقق االستفادة املرجوة من شبكة اإلنترنت فيما فيه صالح 
 .ألمتنا وخدمةٌ لديننا احلنيف
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  :1ملحق رقم 
   :رسم توضيحي حلديث ابن مسعود

خط النيب صلى اهللا عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا يف الوسط خارجا منه، وخط : قال
هذا اإلنسان، وهذا : " الوسط، وقالخططا صغارا إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف 

وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه اخلطط الصغار األعراض، فإن أخطأه هذا شه  ،أجله حميط به
  ."هذا، وإن أخطأه هذا شه هذا

وبالترتيب الذي قالـه؛  ، صلى اهللا عليه وسلم وقد حاولت تقريب احلديث على ما رمسه النيب
، صلى اهللا عليه وسلم ى الرسم واإلشارات مرتبة كما وردت عن النيبحىت يكون الناظر فيه كأنه ير

  :وذلك يف الرسم التايل
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 ،ھذا اإلنسان - 1

 ،وھذا أجلھ محیط بھ - 2

 ،وھذا الذي ھو خارج أملھ - 3
 

وھذه الخطط الصغار األعراض،  - 4
فإن أخطأه ھذا نھشھ ھذا، وإن أخطأه 

ولیس المراد حصر ( .ھذا نھشھ ھذا
 )عدد الخطوط
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  :2ملحق رقم 
  : 321رسم توضيحي مليدان اخلندق

  
 

  
  
  
  
  
  

   

                                                
الطبعة ، طبعة دار مكتبة احلياة ومكتبة النهضة بغداد، الرسول القائد صلى اهللا عليه وسلم، حممود شيت خطاب: مأخوذ من 321

  .149ص ، م1960الثانية 
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  :3ملحق رقم 
  :استخدام اخلندق يف العصر احلايل

  
م خربا مفاده أن حكومة كردستان العراق 2014 أفريل   19 أوردت قناة اجلزيرة الفضائية يوم 
، مع سوريا؛ لتمنع انتقال األحداث اجلارية هناك إىل أراضيها قامت حبفر خندق على حدود إقليمها

  :وأوردت له هذه الصورة، وذكرت أن طوله سبعة عشر كيلومترا وعمقه ثالثة أمتار
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  :4ملحق رقم 
  :322وهذا رسم توضيحي للمنجنيق

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

   

                                                
  .255ص ، مرجع سابق، الرسول القائد صلى اهللا عليه وسلم، انظر حممود شيت خطاب 322
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  :5ملحق رقم 
  :صورة جلريدة النجاح

  

  
  

  :6ملحق رقم 
  :املنتقد صورة جلريدة
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  :7 ملحق رقم
  :الشهاب صورة جلريدة

  

  
  

  :8 ملحق رقم
  .323صورة املطبعة اجلزائرية اإلسالمية اليت أنشأها ابن باديس رمحه اهللا

  

  
 
  
 
  

  :324وهذه صور ملقرها بثها التلفزيون اجلزائري
                                                

  ).58/ 1(، مرجع سابق، ابن باديس حياته وآثاره: مدخل لكتابه، عمار الطاليب. مأخوذة من د 323
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  :9 ملحق رقم
  :السنة صورة جلريدة

  

  
  
  
  

   

                                                                                                                                                     
  .م15-04-2012: يوم، القناة الثالثة للتلفزيون اجلزائري 324
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  :10 ملحق رقم
  :الشريعة جريدة صورة العدد األول من

  

  
  

  :11 ملحق رقم
  :صورة جلريدة البصائر
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  12: امللحق رقم
  :النماذج اجلاهزة املختصرة لدعوة غري املسلمني

  :ومن أمثلتها ما يلي
   :هذا السؤال - 1

Why Should You Be A Muslim ? 

  ملاذا جيب أن تكون مسلما؟ : ومعناه
  :مث يرسل مع هذه اجلملة رابط حماضرة باللغة اإلجنليزية جتيب عن السؤال

http://al-muslim.org/audio_files/why.ram 

http://al-muslim.org/audio_files/why_2.ram 
  : أو هذه الروابط وكلها جتيب عن نفس السؤال

http://www.islamway.com/arabic/images/lessons/Dawud_
Adib/why.rpm 

  :وكذلك هذه احملاضرة 
http://www.beconvinced.com/Audio/Reason1.ram 
http://www.beconvinced.com/Audio/Reason2.ram 

  
  :أو هذه العبارة - 2

Do you want to know about ISLAM, the fastest growing 
religion in the World ? 

  ن انتشارا يف العامل؟أسرع دي، هل تريد أن تعرف عن اإلسالم: ومعناها
If yes, please write to me or visit this site: 

  : وشكرا، أو قم بزيارة هذا املوقع، فمن فضلك راسلين، إذا كنت موافقا: أي
أو غريها بشرط التأكد ، مث يكتب عنوان أحد هذه املواقع أو بعضها أو كلها حسب احلال

  :من سالمة حمتواه
http://www.al-sunnah.com/ 
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http://www.why-islam.com/   
http://www.islam-qa.com/   
http://www.islamzine.com/   
http://www.cocg.org/   
http://www.sultan.org/ 

http://www.islam-guide.com/  
thanks 

 
  :هذه اجلملة أو -  3

Didn't you ask your self one-day:  
What's The Purpose of life?              

  ؟ما الغاية من احلياة: هل سألت نفسك يوما: ومعناها
Here you will get the answer:       

  :و السالم، هنا جتد اجلواب عن هذا السؤال
http://www.islamway.com/arabic/images/lessons/Khaled_

Yaseen/purpose.rpm 
  
  :سالة هذه العبارةأو تكتب يف الر - 4

Explore & discover & be convinced that ISLAM is the 
truth!. 

   .!تصفح و اكتشف وتأكد بأن اإلسالم هو احلق
Please Visit: :                                   من فضلك قم بزيارة املوقع التايل   

 
http://www.beconvinced.com/ 
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هذه  شرحمث يذكر عنوان موقع ي، إا احلقيقة: أو تكتب هذه اجلملة املختصرة - 5
  /It is The Truth!  http://www.it-is-truth.org :اجلملة

  
  : التايل السؤال وإذا كانت الرسالة موجهة للنساء؛ فيمكن حينئذ أن يكتب فيها - 6

Why are so many women converting to Islam ? 

مثل هذا ، ملاذا يعتنق اإلسالم عدد كبري من النساء؟ ويدرج بعد السؤال رابط جييب عنه
  :الرابط

   http://geocities.com/Athens/Agora/4229/women.html 
  
كان  ولو ؛القرآن له وقع على كل إنسانألن  ،قرآنية قاطعروابط مل إرسال ميكن أو - 7

أو لغريه كعبد الباسط عبد الصمد أو ، التالوات الرائعة للمقرئ راشد العفاسي هذهمثل ، اكافر
أو من املقرئني اجلدد كاحلذيفي والعجمي والشاطري وسعد الغامدي ، احلصري أو املنشاوي

  :وغريهم
  هل استمعت إىل هذا من قبل؟: ويكتب مع الروابط مثال -

Did you hear this?   
  :وهذه بعض الروابط

http://www.islamway.com/arabic/images/quran/rashed/001.r
am   
http://www.islamway.com/arabic/images/quran/rashed/012.ram   
http://www.islamway.com/arabic/images/quran/rashed/078.ram 

واملقاطع كلها من موقع ، أو يكتب مع الرابط مجلة استمع للقرآن كتاب اهللا الكرمي -
  :اعة طريق اإلسالم املختص يف الصوتياتإذ

   Listen to Quran The Holy Book of GOD: 

http://english.islamway.com/echapters.php?recitor_id=9  
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  هل تريد مساع شيء أحسن من املوسيقى؟: أو هذه اجلملة -

Want to listen to something better than music? 

  .مث حتيله على الرابط السابق أو الروابط اليت قبله

  ؟3يف جمموعة مقاطع من نوع أم ب  ما رأيك: أو -

How about some MP3 ?: 

http://english.islamway.com/echapters.php?recitor_id=9  
  

Listen ،Relax and Enjoy:             :      استمع واسترخ واستمتع: أو -    
   

  :وهذا هو الرابط، and change your life:  وغير حياتك: وميكن أن تضاف مجلة

http://islamway.com/english/images/quran/translations/index.
htm 

  

بعض ذا الرابط توجد ويف ه، 325كما ميكن أن يضم إىل القراءة ترمجة معاين آياا - 8
   :عاين اآليات املتعلقة بالنصارىملتراجم ال

http://sultan.org/articles/answers.html 
                                                

فھد بن محمد . د: وھما ل، مھمین في ترجمة معاني اآلیات القرآنیة الشریفة لغرض الدعوة كتیبین انظر 325
 :نشر موقع اإلسالم، النشر اإللكتروني لترجمات معاني القرآن الكریم في خدمة الدعوة، المالك

http://www.al-islam.com.  
نشر موقع شبكة ، في مجال الدعوةإبراھیم بن صالح الحمیدان مواصفات الترجمة المعدة لالستعمال . ود

  .http://www.almeshkat.net: مشكاة اإلسالمیة
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  .باللغة اإلجنليزية، وهذا رابط آخر تتوفر فيه ترمجةٌ ملعاين القرآن بأكمله -9 

http://www.islamway.com/SF/quran 

وميكن أن تكتب هذه اجلملة مع ، الكرميصفحة صوتية لترمجة معاين القرآن  وهذه - 10
 :الترمجة الصوتية ملعاين القرآن الكرمي باللغة اإلجنليزية: الرابط

The Audio Meaning of The Glorious Quran in English 

  :والرابط هو
http://www.geocities.com/~myounus/acmw.htm      

  
غة اإلجنليزية وهي لمن احملاضرات بالكما ميكن أن حيال املدعو إىل جمموعة كبرية  - 11

  :موجهة لغري املسلمني؛ وهي هذه

http://islamway.com/english/images/library/nonmuslims.ht
m   

  :لنفس الغرض وهذا رابط آخر من موقع آخر - 12

http://beconvinced.com/SPEECHES.htm  

  :أن هناك مواقع حتتوي على حماضرات بالصوت والصورة؛ مثل هذا كما - 13

http://islamicweb.com/resources/video.htm. 
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  13: امللحق رقم
  :لدعوة غري املسلمني املطولةالنماذج اجلاهزة 

مناذج من ، وموقع دليل اإلسالم، صيد الفوائدوموقع ، السنةموقع  يفما يوجد أمثلتها ومن 
  .الستعماهلا يف الدعوة ،باإلجنليزيةمطولة 

 إىل الناطقني موجهةوهذه بعض عناوينها من موقع صيد الفوائد مع روابطها هناك؛ وهي 
  :منهم إىل النصارى وخاصة، من غري املسلمني باللغة اإلجنليزية

وداللة على املواقع ، تعريف خمتصر باإلسالم وحث على التعرف عليه: رسالة خمتصرة فيها -1
 : ورابطها هو، الداعية إىل اإلسالم باللغة اإلجنليزية

www.saaid.net/islam/1.htm 
 www.saaid.net/islam/2.htm : اإلسالم واهلدف من احلياة -2
 www.saaid.net/islam/3.htm : اإلسالم دين اليسر -3
 www.saaid.net/islam/4.htm  ما اإلسالم؟ -4
 www.saaid.net/islam/5.htm من هو عيسى؟  -5
 www.saaid.net/islam/6.htm : عيسى عليه السالم يف القرآن -6
 www.saaid.net/islam/7.htm كيف تصبح مسلما؟  -7
 www.saaid.net/islam/8.htm : اثنا عشر برهانا على أن حممدا نيب -8
 www.saaid.net/islam/9.htm : تعرف هذا الرجل جيب أن -9

  :al-sunnah.comوهي مأخوذة من موقع السنة ، وهذا هو نص الرسالة األوىل_ أ 

وميكن االستفادة منها يف الغرض نفسه وبنفس ، وهي أمنوذج على الرسائل الطويلة نسبيا
وحث  ،يف خمتصر باإلسالمرسالة خمتصرة فيها تعر :الطريقة املذكورة سابقا؛ والرسالة بعنوان

  .اإلجنليزية وداللة على املواقع الداعية إىل اإلسالم باللغة ،التعرف عليه على

  :ونصها هو 
Excuse me!!  
Would you stop for a moment?! 
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O...man...Haven't you thought-one day- about yourself? 
Who has made it? 
Have you seen a design which hasn't a designer ?! 
Have you seen a wonderful, delicate work without a 

worker ?! 
It's you and the whole universe!.. 
Who has made them all ?!! 
You know who ?.. It's "ALLAH", prise be to him. 
Just think for a moment. 
How are you going to be after death ?! 
Can you believe that this exact system of the universe and 

all of these great creation will end in nothing...just after death! 
Have you thought, for a second, How to save your soul from 
Allah's punishment?! 

Haven't you thought about what is the right religion?! 
Read... and think deeply before you answer.. 

It is religion of Islam. 
It is the religion that Mohammad-peace upon him- the 

last prophet, had been sent by. 
It is the religion that the right Bible- which is not 

distorted-has preached. 
Just have a look at The Bible of (Bernaba). 
Don't be emotional. 
Be rational and judge. 
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Just look..listen...compare..and then judge and say your 
word. 

We advise you visiting: 

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

http://islamfaq.com/news_muslims/new_muslims.html  
http://www.why-islam.com/  
http://www.islam-qa.com/  
http://www.islamzine.com/  
 

We willingly receive any inquiries at the e-mail: 

webmaster@al-sunnah.com 

  :وقد قمت بترمجة هذه الرسالة كما يلي
 هل ميكنك أن تتوقف للحظة؟، عذرا

  أمل تفكر يف نفسك؟ من خلقك؟...أيها اإلنسان 
  هل رأيت مصنوعا من غري صانع؟
وكل ما يف ، هذا العمل الرائع املتقن هو أنت... !ري عاملهل رأيت عمال رائعا متقنا من غ

  ...!الكون
  .إنه اهللا عز وجل..أتعلم من هو؟.. من صنع كل هذا؟

  ...كيف ستكون بعد املوت؟... فكر للحظة فقط
  .مباشرة بعد املوت...هل تعتقد أن هذا النظام الدقيق و اإلبداع العظيم سينتهي إىل ال شيء

  فكرت ولو لثانية واحدة كيف تنجي نفسك من عذاب اهللا عز وجل؟ هل
  .فكر بتمعن قبل أن جتيب....ما هو الدين الصحيح؟: أمل تفكر وال مرة وتسأل

  .إنه دين اإلسالم
  .إنه الدين الذي بعث به آخر األنبياء حممد صلى اهللا عليه وسلم
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  .عن التحريف بنسبة كبرية إنه الدين الذي بشر به اإلجنيل الصحيح الذي بقي بعيدا
  .ميكنك أن تنظر فقط إىل إجنيل برنابا

  .ال تكن عاطفيا
  .فكر بعقلك واحكم

  .ولكي تنظر وتستمع وتقارن مث حتكم وتقول ما تراه حقا
  ،مث تذكر عناوين املواقع اإلسالمية باللغة اإلجنليزية: ندعوك لزيارة املواقع التالية
استعداد تام لإلجابة عن أي استفسارات على الربيد حنن على : وختمت الرسالة بالقول

  .وذُكر بريد موقع السنة: اإللكتروين التايل
  

 islam-guide.com:       وهذا مثال آخر من موقع دليل اإلسالم -ب
Islam is a total system of life, it puts an enormous 

emphasis on gaining of knowledge. It is through knowledge 
that a person will fully realize the wonders of our Creator in 
nature and within ourselves. A Muslim is any person 
anywhere in the world whose obedience, allegiance, and 
loyalty are to God, the Lord of the Universe. Even if you are 
a Christian, it doesn't hurt to learn about 1.6 Billion Muslims 
who love and respect Jesus! 

Please join our discussions and chats here: 
http://clubs.yahoo.com/clubs/introductiontoislam  

Or please visit this site to know more about Islam:  
http://islam-guide.com/  

Peace. 
وعلى تدبر عظمة اهللا يف ، وأنه حيث على العلم، حدث هذا النص عن مشولية اإلسالمويت

هو من يكون مطيعا  –أي شخص كان ويف أي مكان وجد  - وأن املسلم ، الكون واألنفس
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حىت لو : مث يوجه اخلطاب ملن ترسل له الرسالة، ومستسلما وخملصا هللا سبحانه خالق هذا الكون
 1.6ك أي ضرر أن تعرف املزيد عن دين يعتقد معتنقون والبالغ عددهم كنت نصرانيا؛ فليس هنا

  .وجوب احترام املسيح عليه السالم، مليار مسلم
  .الرابط املشار إليه: لو تفضلت شارك معنا يف مناقشاتنا وحواراتنا هنا
  .رابط موقع دليل اإلسالم: أو قم بزيارة هذا املوقع لتتعرف أكثر عن اإلسالم

  .والسالم
   :على الرابط التايل جدورسائل أخرى لدعوة غري املسلمني توهناك 

http://www.saaid.net/islam/ 
http://sultan.org/fordawa.txt 
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  14: امللحق رقم
  :باللغة اإلجنليزيةالدعوة  فيد يفتميكن أن  وحماضرات وروابط تالامق

، وموضوعات دعوية متنوعة باإلسالمتعريف  فيهاو، وهي مأخوذة من مواقع إسالمية خمتلفة
  :ةومرئي ومسموعة مقروءة

1-Islam: The True Religion (By Bilal Philips): 

http://islam.org/audio/ra600_3.ram  

 

2-Free audios that will IMPROVE your LIFE: 

http://islamway.com/english/images/library/nonmuslims.ht
m 

 

3-These Audios will improve your all LIFE: 

http://beconvinced.com/SPEECHES.htm  

 
4-Want to see some Videos ? 

http://islamicweb.com/resources/video.htm  
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5-Learn about the the fastest growing religion in the 
World:  
http://www.i-g.org/  

 

6-Islam! - The Modern Alternative - Why Islam is good 
for you: 

http://thetruereligion.org/modernalternative.htm  

 
7-The True Religion: http://thetruereligion.org/ 
 
8-A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam: 
http://islam-guide.com/  
 
9-It is time to see the REAL enemy: 
http://abbc.com/letters/chrtmus.htm 
 
10-THE TRUE MESSAGE OF JESUS CHRIST BY DR. 

BILAL PHILIPS {READ PLS}: 
http://www.al-sunnah.com/true_message_of_jesus.htm 
 
11-Want to read LIFE-IMPROVE stories? 
http://thetruereligion.org/converts.htm 
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12-Find all your answers about Islam and Muslims here:  
http://www.islam-qa.com/ 

 
13-Free E books in PDF format & free books to your mail: 
http://www.sultan.org/books/ 
 
14-Good links about Christianity and Islam, Islam view 

about Jesus and Marry:   http://sultan.org/ 

 : إلسالمإىل املرأة الغربية ا ةمناسبة لدعو pdfهذه كتب على هيئة يب دي اف و - 15

The Rights and Duties of Women in Islam: Shaikh Abdul 
Ghaffar Hassan: 

http://al-sunnah.com/pdf/womright.pdf 
  

 :أيضا املسلمة لغري مفيدة يكتب موجهة للمرأة املسلمة وهوهذه  -16

The Ideal Muslimah: 

http://groups.yahoo.com/group/NewMuslimsClub/files/T
he%20Ideal%20Muslimah.pdf 

 
 : يتضمن فصوال عن املرأةو ،عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم كتاب وهذا -17

Misconceptions on Human Rights in Islam: 
http://www.freespeech.org/sultan/misconceptions.pdf 
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 :باسم املرأة يف ظالل اإلسالموهذا كتاب  -18

Woman in the shade of Islam: 

http://www.freespeech.org/sultan/women.pdf  
  

   :تلخيص ملا سبق ومثال لطريقة عملية للدعوة باللغة اإلجنليزية عن طريق القوائم الربيدية
 :مثل ،اخلدمة هذهعن طريق أحد املواقع اليت تقدم  (mailing list) إنشاء قائمة بريدية - 1

egroups.com.  
  .326اليت سبقت اإلشارة إليهامث باستخدام برنامج حبث عن العناوين الربيدية  - 2
  .بعد اكتمال العناوين يتم إرسال رسالة قصرية ومنسقة وجذابة تكون مناسبة هلمو - 3

   :الرسالة التالية مثل
Sorry for send this message for your own mail box without 

previous order ،but I believe it is very important to invite you to 
visit the following site to Know about the last true religion from 
God and the last God Holy book, you can know more about 
ISLAM The Fastest Growing Religion in the world at this site 
http://www.sultan.org/  

الرسالة لصندوق بريدك اخلاص بدون ترتيب مسبق، ولكن  اعتذر إلرسال هذه :ومعناها
أدعوك إىل زيارة املوقع التايل للتعرف على معلومات حول آخر  العتقادي بأنه من اهلام جدا أن

وآخر كتاب مقدس من اهللا، وتستطيع التعرف على املزيد عن  من اهللا واألخري الدين الصحيح
 :             يف العامل من خالل هذا املوقع اإلسالم أسرع األديان منوا

 http://www.sultan.org/   
  :يف هذين املوقعني موجودةوهناك رسائل أخرى جاهزة 

http://www.saaid.net/islam 

                                                
   .من البحث 158ص انظر  326
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http://216.121.189.127/nis2/islam.htm  
  15: امللحق رقم

  :عن طريق الدردشة األجنبيةلغات البدعوة غري املسلمني طرق ل
:  ملن يريد الدعوة بلغة أجنبية ميكنه أن يدخل على هذا الرابط يف موقع سلطان

http://sultan.org/l.txt ،ألن ، غري اإلجنليزية كثرية وفيه أكرب مادة إسالمية بلغات
 http://sultan.org/fordawa.txt    : وهو ؛جنليزية هلا رابط خاص ا فيهاإل

، واليت تتكلم نفس اللغة، أو غريها، إىل غرف ياهوو للشات ويذهب، مث خيتار اللغة اليت يريد
وهكذا، ولنا أن ، ويفعل الشيء نفسه، غرفة أخرى مث ينتقل إىل، مث يقوم بإرسال فقرة بعد أخرى

حتما سيكونون باملئات بال ، نتصور كم شخصا تكون قد مشلته الدعوة خالل عشر دقائق فقط
  .شك

  .وهو جالس يف بيته وبني أهله اإلسالم وذه الطريق يستطيع الداعية أن يدعو املئات إىل

  :الفلبينية من مواقع أخرى وعل سبيل املثال هذه روابط باللغة

 :به مطويات إسالمية باللغة الفلبينية هذا موقع تتوفر -

http://al-sunnah.com/philippine/ 

http://www.alsalafyoon.com/Filipino/filipino.htm 

 :وهذه صفحات إسالمية باللغة الفلبينية أيضا -

http://al-sunnah.com/philippine/  

http://www.phil-islamic-info.org/ 

http://al-sunnah.com/philippine/muhammad.htm 

http://www.islamphil.com/  
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ولكن املعضلة العظمى هي ، وباملناسبة فإن الدعوة اإلسالمية تلقى رواجا كبريا بني الفلبينيني
والدعوة عرب اإلنترنت ، وهي مشكلة عامة وليست خاصة بالفلبينيني، النقص الكبري للدعاة بينهم

 .شكلةلو أُحسن استخدامها ختفف من هذه امل
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  فهرس املصادر واملراجع
  
  .القرآن الكرمي -
طبعة دار ، أمحد طالب اإلبراهيمي. مجع جنله د، اآلثار، حممد البشري: 1اإلبراهيمي - 1

 .م1997الطبعة األوىل ، الغرب اإلسالمي
، حتقيق عمر عبد السالم تدمري، الكامل يف التاريخ ،علي بن أيب الكرم: ابن األثري - 2

 .م1997 - هـ 1417الطبعة األوىل ، طبعة دار الكتاب العريب بريوت
: من موقع جامعة أم القرى، مناهج الدعوة وأساليبها، إبراهيم علي.د: أمحد - 3

https://uqu.edu.sa/page/ar/199413 
دار الكتب ، حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا: األصبهاين - 4

 .هـ1409، العلمية بريوت
طبعة مؤسسة غراس للنشر ، صحيح سنن أيب داود، حممد ناصر الدين: األلباين - 5

 .م2002 -هـ 1423الطبعة األوىل ، والتوزيع الكويت
حاديث الصحيحة، طبعة مكتبة املعارف للنشر حممد ناصر الدين، سلسلة األ: األلباين - 6

 .م 1996 -هـ  1416والتوزيع الرياض، الطبعة األوىل 
 .بدون تاريخ، دار الفكر العريب القاهرة، أصول اإلعالم اإلسالمي، إبراهيم.د: إمام - 7
، طبعة مكتبة اإلجنلو املصرية، اإلعالم اإلسالمي املرحلة الشفهية، إبراهيم. د: إمام - 8
 .م1980
طبعة ، استخدام الربيد اإللكتروين للوصول إىل كافة موارد اإلنترنت، صاحل: يهماأل - 9

 .م2000الطبعة األوىل سنة ، دار شعاع للنشر والعلوم سوريا
عبد العزيز بن عبد اهللا، الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة، طبعة رئاسة إدارة : ابن باز -10

 .م 2002 - هـ  1423البحوث العلمية واإلفتاء الرياض، الطبعة الرابعة 

                                     
مث ، مث دار الطباعة، مث احملقق إن وجد، املرجعمث عنوان املصدر أو ، االسم مبتدئا باسم الشهرة: وهي مرتبة على النحو التايل1

  .بل مبا بعدها، ال، أبو،  ابن: دون اعتبار ل، مث تارخيها إن وجد، الطبعة
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طبعة دار طوق ، حتقيق حممد زهري الناصر، الصحيح، حممد بن إمساعيل: البخاري -11
 .هـ 1422الطبعة األوىل ، النجاة وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

حسن بن علي، استخدام الرسول صلى اهللا عليه وسلم الوسائل : البشاري -12
 .77هـ العدد1421مجادى األوىل ، طبع كتاب األمة قطر،التعليمية

طبعة دار العلم للماليني ، قاموس عريب إجنليزي، قاموس املورد، روحي. د :البعلبكي -13
 .م1995الطبعة السابعة ، بريوت

طبعة ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور إبراهيمبنعمر، :عيالبقا -14
  .بدون تاريخ، دارالكتاباإلسالميالقاهرة

حممد  حتقيق، مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، أمحد بن أيب بكر :البوصريي -15
 .هـ 1403الطبعة الثانية ، طبعة دار العربية بريوت، الكشناوي
رب اإلنترنت، رسالة ماجستري، قسم الدعوة الدعوة اإلسالمية ع، عيسى: بوعافية -16

واإلعالم واالتصال، كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية، جامعة األمري عبد القادر 
  .م2003-2002قسنطينة،  –للعلوم اإلسالمية 

مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة ، املدخل إىل علم الدعوة، حممد أبو الفتح: البيانوين -17
 .م1991األوىل 

طبعة ، تصحيح وتعليق عمرو علي عمر، اجلامع يف اخلامت، أمحد بن احلسني: البيهقي -18
 .م1987 -هـ  1407الطبعة األوىل ، الدار السلفية بومباي اهلند

 .د: ق وراجع نصوصه وخرج أحاديثهيقحت، شعب اإلميان، أمحد بن احلسني: البيهقي -19
بالتعاون مع  ،مكتبة الرشد الرياض طبعةخمتار أمحد الندوي، : ف وختريجاشربإ، عبد العلي حامد

  .م2003 -هـ  1423الطبعة األوىل، ، الدار السلفية بومباي اهلند
طبعة شركة مكتبة ومطبعة ، حتقيق أمحد شاكر، السنن، حممد بن عيسى: الترمذي -20

 .م1975 -هـ 1395مصطفى البايب احلليب مصر، الطبعة الثانية 
حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن ، أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى :تيميةابن  -21

قاسم، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية اململكة العربية السعودية، 
 .م1995 - هـ1416
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حتقيق ، مة للعشرمالدرة املضية يف القراءات الثالث املت، حممد بن حممد :اجلزريابن  -22
 .م2000 - هـ  1421الطبعة الثانية ، طبعة دار اهلدى، مد متيم الزعيبحم

 .طبعة دار الكتب العلمية، النشر يف القراءات العشر، حممد بن حممد :اجلزريابن  -23
، تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، حممدبنإبراهيمالكناين: ابن مجاعة -24

املطبوعة سنة ، هلندية بتحقيق حممد هاشم الندويالعلمية مصور عن الطبعة ا دارالكتبطبعة 
 م1934

طبعة مكتبة ، جماالته - نظرياته  - مفاهيمه : صالح الدين، علم االتصال.د: جوهر -25
 .م1979عني مشس القاهرة 

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إمساعيلبنحماد :اجلوهري -26
 .م1987 -  هـ1407 طبعةالرابعةال، طبعةدارالعلمللماليينبريوت، حتقيقأمحدعبدالغفورعطار

دراسة يف  - الشباب اجلامعي للمواقع اإلسالمية  تاستخداما،مدحية :جيطاين -27
 كلية العلومرسالة ماجستري، قسم الدعوة واإلعالم، ، العادات واألمناطواالجتاهات

  .م2009 - 2010، احلاج خلضرباتنةوالعلوم اإلسالمية، جامعة االجتماعية اإلنسانيةو
الطبعة األوىل ، دار املكتيب دمشق، عوملة اإلعالم والثقافة، حممدعمر.د: احلاجي -28

 .م2002
الطبعة ، طبعة دار املكتيب دمشق، حممد عمر، اإلنترنت إجيابياته وسلبياته.د: احلاجي -29

 .م2002األوىل 
طبعة عامل ، دراسات يف منهج البحث العلمي - حبوث اإلعالم، مسري حممد: حسني -30

 .م1995، رةالكتب القاه
طبعة دار الراتب ، اإلنترنت الشبكة الدولية للمعلومات، سيدفاروقهندس امل: حسني -31

 .م1997، اجلامعية بريوت
، طبعة دار الراتب اجلامعية بريوت، اإلنترنتخدمات ،سيدفاروقهندس امل: حسني -32

 .بدون تاريخ
عروفة بالسرية امل، إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، علي بن إبراهيم: احلليب -33

 .هـ1427الطبعة الثانية ، طبعة دار الكتب العلمية بريوت، احللبية
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مقدمة إىل ، حممد حممود: والراميين، صاحل حممد: عالء علي، وسعادة: محدان -34
 .م2007هـ 1428اإلنترنت، طبعة مكتبة اتمع العريب للنشر التوزيع، الطبعة األوىل 

، إبراهيم بن صاحل مواصفات الترمجة املعدة لالستعمال يف جمال الدعوة. د ،احلميدان -35
 .http://www.almeshkat.net:نشر موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

وعادل مرشد وآخرون  حتقيق شعيب األرنؤوط، املسند، أمحد بن حممد: ابن حنبل -36
 2001هـ  1421الطبعة األوىل ، طبعة مؤسسة الرسالة بريوت، عبد اهللا التركي. بإشراف د

  .م
نورالدين ، اإلنترنت ومقاصد الشريعة، طبعة مكتبة الرشد، الطبعة األوىل .د: اخلادمي -37

 .م2006هـ 1427
ار وحي القلم طبعة د، الربيد اإللكتروين وحكمه الشرعي، نور الدين. د، اخلادمي -38

  .م2004الطبعة األوىل  ،بريوت
طبعة دار ، اإلنترنت واإلخالل باألمن رؤية شرعية مقاصدية، نور الدين. د، اخلادمي -39

  .م2004الطبعة األوىل  ،وحي القلم بريوت
طبعة دار مكتبة احلياة ، الرسول القائد صلى اهللا عليه وسلم، حممود شيت: خطاب -40

 .م1960الثانية  الطبعة، ومكتبة النهضة بغداد
، حتقيق حميي الدين عبد احلميد، السنن، سليمان بن األشعث السجِستاين: أبو داود -41

 .طبعة املكتبة العصرية بريوت
: اإلنترنت ثروة املعلومات والثقافة والتعليم:شذى سلمان، مقال.د: الدركزين -42

قافة والتراث من جامعة درم وسائلها الثقافية وتطوراا املستقبلية، املنشور يف جملة آفاق الث
 .16بربيطانيا، العدد 

تفسري القرآن العظيم، حتقيق سامي بن حممد ، إمساعيل بن عمر بن كثري: الدمشقي -43
 .م1999 -هـ 1420الطبعة الثانية ، طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع، سالمة

شراف جمموعة من احملققني إ: حتقيق، سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد: الذهيب -44
 .م1985 -هـ 1405الطبعة الثالثة ، طبعة مؤسسة الرسالة، شعيب األرناؤوط
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املكتبة طبعة ، يوسف الشيخ حممدحتقيق ، خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر: الرازي -45
  م1999 -هـ 1420الطبعة اخلامسة ، صيداوالدار النموذجيةبريوت والعصرية 

  .انظر محدانحممد حممود، مقدمة إىل اإلنترنت، : الراميين
، مكتبة الفالح الكويتطبعة ، مناهج البحث يف العلوم السياسية ،حممد حممود :ربيع -46

 .م1987الطبعة الثانية 
 ، جامع العلوم واحلكمعبدالرمحنبنأمحد ،جب احلنبليبن را -47

طبعة ، إبراهيمباجسوقشعيباألرناؤوطيقحت، فيشرحخمسينحديثامنجوامعالكلم
  .م2001 - هـ1422السابعةالطبعة، مؤسسةالرسالةبريوت

حبث حتليلي يف اآللية ، اجتماعية - علي حممد، اإلنترنت واملنظومة التكنو. د: رحومة -48
 .طبعة مركز دراسات الوحدة العربية، التقنية لإلنترنت ومنذجة منظومتها االجتماعية

دار  طبعة، تاج العروس، حممد بن حممد احلسيين، امللقّب مبرتضى الزبيدي: الزبيدي -49
 .اهلداية

طبعة ، شرح املواهب اللدنية باملنح احملمدية، حممد بن عبد الباقي املالكي: الزرقاين -50
 .م1996-هـ1417الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية

طبعة دار ، حتقيق حممد عيون السود، أساس البالغة، حممود بن عمرو: الزخمشري -51
 .م1998الطبعة األوىل ، الكتب العلمية بريوت

الطبعة التاسعة ، طبعة مؤسسة الرسالة، أصول الدعوة، عبد الكرمي.د: دانزي -52
 .م2001هـ 1421

 .صاحل حممد، مقدمة إىل اإلنترنت، انظر محدان: سعادة
، عبد الرمحن بن ناصر ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: السعدي -53

 .م2000-  هـ1420 األوىللطبعةا، مؤسسةالرسالة طبعة، حتقيقعبدالرمحنبنمعالاللوحيق
سامر حممد، اإلنترنت املنافع واحملاذير، طبعة دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع : سعيد -54
 .م1998الطبعة األوىل سنة ، الكويت

 .عبد الرمحن بن عبد اهللا ،األحكام الفقهية للتعامالت اإللكترونية: السند -55
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، ح السرية النبوية البن هشامالروض األنف يف شر، عبد الرمحن بن عبد اهللا: السهيلي -56
 - هـ 1421الطبعة األوىل ، طبعة دار إحياء التراث العريب بريوت، حتقيق عمر السالمي

 .م2000
طبعة دار ابن ، إبراهيم بن موسى، اإلعتصام، حتقيق سليم بن عيد اهلاليل: الشاطيب -57

 .م1992الطبعة األوىل ، عفان السعودية
سنة ، املفصل يف فقه الدعوة إىل اهللا تعاىل: عنوانوما مجعه ب، علي بن نايف: الشحود -58

 .م2007
طبع مكتبة العلوم واحلكم املدينة ، مذكرة يف أصول الفقه، حممد األمني: الشنقيطي -59

 .م2001الطبعة اخلامسة ، املنورة
حتقيق كمال يوسف ، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر: ابن أيب شيبة -60

 .هـ1409الطبعة األوىل ، رشد الرياضطبعة مكتبة ال، احلوت
، علوم احلديث، املشهور مبقدمة ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، ابن الصالح -61

 -هـ 1406، طبعة دار الفكر سوريا ودار الفكر املعاصر بريوت، حتقيق نور الدين عتر
  .م1986

ار األمة، ابن باديس حياته وآثاره، طبعة شركة د: مدخل لكتابه، عمار.د: الطاليب -62
2012. 

 .منتدى الفوائد، أبوعبد اهللا ، للعقالء فقط: الطائي -63
طبعة ، حتقيق محدي بن عبد ايد السلفي، املعجم الكبري، سليمان بن أمحد، الطرباين -64

  .الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية القاهرة
، تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،حممد بن جرير: الطربي -65

 .م1967الطبعة الثانية ، طبعة دار املعارف مبصر
 .عبد الوهاب بن ناصر، موات األغلوطات، شبكة الفجر.د: الطريري -66
جامعة  ،واإلعالم الدعوةأطروحة دكتوراه من كلية ، إبراهيم بن عبدالرحيم. د:عابد -67

: الباب األول منها بعنوان، بالسعودية الميةاإلمام حممد بن سعود اإلس
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وقد ، وكيفيةاستخداماا الدعوية )اإلنترنت(وسائاللدعوةإلىاللهتعالىفيشبكةاملعلوماتالدولية 
 .م2006-6-4املوافق ل، هـ 1427-5-7نوقشت الرسالة بتاريخ 

، ليةاإلنترنت يف مصر والعامل العريب دراسة علمية ورؤية مستقب، رشا. د، عبد اهللا -68
 .م2005الطبعة األوىل ، طبع دار آفاق القاهرة

طبعة ديوان املطبوعات اجلامعية ، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم، حممد: عبد احلميد -69
 .بدون تاريخ، اجلزائر

 .عبد السالم بن برجس، احلجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية: العبد الكرمي -70
  .طبعة دار الثريا للنشر، عني النوويةحممد صاحل، شرح األرب، عثيمنيبن ا -71
طبعة ابن عساكر، تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري،  -72

  .هـ1404دار الكتاب العريب بريوت، الطبعة الثالثة، 
ترقيم حممد ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر: العسقالين -73

 .هـ1379طبعة دار املعرفة بريوت، ، الدين اخلطيب بإشراف حمب، فؤاد عبد الباقي
حتقيق عبد ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق األندلسي: ابن عطية -74

 .هـ 1422الطبعة األوىل ، طبعة دار الكتب العلمية بريوت، السالم عبد الشايف
للدراسات والنشر شوقي، رهانات اإلنترنت، طبعة جمد املؤسسة اجلامعية : العلوي -75

 .م2006هـ 1426والتوزيع، الطبعة األوىل 
طبعة كلية علوم احلاسب جبامعة ، اإلنترنت يف خدمة اإلسالم، حممد فهمي :العلي -76

 .م2008الطبعة األوىل ، امللك سعود بالرياض السعودية
القاضي، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعيان  بن موسى اليحصيب :عياض -77

 .الطبعة األوىل،طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، مذهب مالك
 ميقدوتحتقيق  ،فهرستشيوخالقاضيعياض بن موسى اليحصيب القاضي، الغنية :عياض -78

 .م1978، طبعة الدار العربية للكتاب ليبيا وتونس، حممد عبد الكرمي. د
طبعة دار الكتاب ، دراسات وأحباث يف تاريخ الدعوة والدعاة، أمحد. د: عيساوي -79

  .م2012الطبعة األوىل ، احلديث بالقاهرة
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ختريج األحاديث حممد ناصر ، طبعة دار القلم دمشق، فقه السرية، حممد: الغزايل -80
 .هـ 1427الطبعة األوىل ، الدين األلباين

: ن اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا، من موقعإبراهيم، حماضرة بعنوا.د: الفارس -81
www.Islamway.com 

منشور يف منتدى شبكة ، االستخدام األمثل حملركات البحث، عبدالقادر.د: الفنتوخ -82
 .الفوائد

طبعة املكتبة العلمية ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد، الفيومي -83
 .بريوت

، عبد اهللا اجلبوري. حتقيق د، غريب احلديث، الدينوريعبد اهللا بن مسلم ، ابن قتيبة -84
  .هـ1397الطبعة األوىل، ، طبعة مطبعة العاين بغداد

حتقيق ، شهاب الدين املالكي، جزء من شرح تنقيح الفصول يف علم األصول: القرايف -85
كة رسالة علمية، من كلية الشريعة جبامعة أم القرى م، ناصر بن علي الغامدي يف رسالة ماجستري

 .م 2000عام ، املكرمة
الطبعة األوىل ، طبعة مؤسسة الرسالة بريوت، الرسول والعلم، يوسف: القرضاوي -86

 .م1984 -هـ  1404
رسالة ماجستري، قسم ، ياسني، استخدامات الطلبة اجلامعيني لإلنترنت: قرناين -87

معة األمري عبد الدعوة واإلعالم واالتصال، كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية، جا
الطبعة ، مث طبعت الرسالة يف مكتبة اقرأ، م2003-2002قسنطينة،  –القادر للعلوم اإلسالمية 

 .بدون ذكر البلد، م2004األوىل سنة 
طبعة املكتبة التوفيقية ، املواهب اللدنية باملنح احملمدية، أمحد بن حممد: القسطالين -88

 .القاهرة
بعنوان توظيف شبكة ، وحة دكتوراهملخص أطر، حممد حسن سليمان :قيزان -89

جامعة أم  ،اإلنترنت خلدمة اإلسالم دراسة وصفية حتليلية ألبرز املواقع اإلسالمية على اإلنترنت
 .م2008تاريخ اإلقرار ،السودانبردمان 
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طبعة مؤسسة ، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر: ابن قيم اجلوزية -90
-هـ 1415الطبعة السابعة والعشرون ، نار اإلسالمية الكويتالرسالة بريوت ومكتبة امل

 .م1994
البداية والنهاية، طبعة دار هجر للطباعة ، إمساعيل بن عمر الدمشقي: ابن كثري -91

 .م2003 - هـ 1424، الطبعة األوىل، والنشر
طبعة دار ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، السنن، حممد بن يزيد القزويين: ماجهابن  -92

 .الكتب العربية وفيصل عيسى البايب احلليبإحياء 
النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي يف خدمة ، فهد بن حممد. د :املالك -93

  .http://www.al-islam.com:نشر موقع اإلسالم، الدعوة
طبعة عمادة البحث العلمي ، مرويات غزوة اخلندق، إبراهيم بن حممد: املدخلي -94

 .هـ1424املدينة املنورة، الطبعة األوىل باجلامعة اإلسالمية 
مطبعة مكتبة لينة ، مستلزمات الدعوة يف العصر احلاضر، علي بن صاحل: املرشد -95
 .م1989دمنهور 

جممع امللك طبعة ، شبهات القرآنيني حول السنة النبوية ،حممود حممد. د: مزروعة -96
 .فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

الصحيح، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار ، اج القشرييابن احلج: مسلم -97
 .إحياء التراث العريب بريوت

 1900تاريخ الصحافة والصحفيني يف بسكرة وإقليمها من ، فوزي: مصمودي -98
 .م2006، طبع دار اهلدى عني مليلة اجلزائر، أبو القاسم سعد اهللا. تقدمي د، م1956إىل

الطبعة ، طبعة دار صادر بريوت، لسان العرب، حممد األنصاري اإلفريقي: بن منظورا  -99
 .م1994الثالثة 

، طبعة الشركة 1939إىل  1847الصحف العربية يف اجلزائر من ، حممد.د: ناصر -100
 .م1980، الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر

منشور يف موقع طريق ، حممد صاحل ، شريط اإلنترنت ما له وما عليه: املنجد -101
 .اإلسالم
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امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املوسوعة : الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -102
دار الندوة العاملية للطباعة  طبعة، مانع بن محاد اجلهين. د: إشراف وختطيط ومراجعة، املعاصرة

 .م2000سنة الطبعة الرابعة، والنشر والتوزيع
الطبعة الثانية عشرة ، طبعة دار ابن كثري دمشق، السرية النبوية، أبو احلسن :الندوي -103

 .هـ1425
طبعة مكتب ، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، "اتىب"السنن ، وأمحد بن شعيب: النسائي -104

 .م1986 -هـ 1406الطبعة الثانية ، املطبوعات اإلسالمية حلب
الطبعة األوىل ، الرسالة بريوتمؤسسة ، السنن الكربى، أمحد بن شعيب :النسائي -105

  .م 2001 -هـ  1421
وزارة الشؤون ، علي بن إبراهيم، اإلفادة من الوسائل احلديثة يف الدعوة: النملة -106

مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض ، اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 .هـ1421

نؤوط، طبعة دار الفكر حتقيق عبد القادر األر، األذكار، حيي بن شرف:النووي -107
 .339ص ، م1994 -هـ1414للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان، 

حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد ، عبد امللك، السرية النبوية: ابن هشام -108
 .م1955 -هـ 1375الطبعة الثانية ، طبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، احلفيظ الشليب

فقه الدعوة يف رسائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل امللوك ، حافظعلي : الوادعي -109
حممود . إشراف د، من كلية الدعوة جبامعة طيبة باملدينة املنورة، رسالة ماجستري، واألمراء
 .م2005-2004العام اجلامعي ، احلنطور

طبعة دار األعلمي ، حتقيق مارسدن جونس، املغازي، حممد بن عمر: الواقدي -110
 .م1989- هـ1409الطبعة الثالثة   ،بريوت

رضا مطاوع، شبكة اإلنترنت صراع بني الفضيلة والرذيلة، طبعة مكتبة : يوسف -111
 .اإلميان املنصورة مصر
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  :2املواقع اإللكترونية
: من موقع صيد الفوائد، حممد بن صاحل ، لقاء الباب املفتوح: ابن عثيمني -112

http://www.saaid.net 
 .م من موقع وزارة األوقاف املصرية يف حينه2006سنة ، وكالة األنباء اإلسالمية -113
 :صيد الفوائدمكتبة موقع  -114

http://www.saaid.net/book/index.php  
، اإلصدار األول، نترنت وتطبيقاا الدعويةاإل ،طريق اإلسالم فريق عمل موقع -115

، م2004أفريل  8: وهو ما يوافق تقريبا، هـ1425صفر  18بتاريخ  منشور على نفس املوقع
 ./http://ar.islamway.net:ورابط املوقع هو

 .الساحة العربيةمن منتدى  النظر الثاقب: دليل املواقع اإلسالمية على اإلنترنت -116
 .موقع إسالم ويب -117
  .موقع طريق اإلسالم -118
 .موقع اإلسالم اليوم -119
 .أون الين موقع إسالم -120
 .موقع أليكسا -121
  .م2012 سبتمرب   27 يوم  www.aljazeera.net: موقع اجلزيرة نت -122
 .للحوار البناء منتدى الفجر -123
 ./http://www.alsaha.com: العربيةالساحة منتدى  -124
  .منتدى شبكة أنا املسلم -125
 .http://forum.fwaed.net: ةشبكةالفوائد اإلسالميمنتدى  -126
 :هورابط، إسالميات: قسم ،منتدى سهم نيوز -127

http://www.sahmnews.com/vb/forumdisplay.php/30إسالم
  يات

  

                                     
  .واليت ذكرا هنا أكثرها رجعت إليها مرارا وتكرارا، وأكثرها مل أدرجه يف املراجع، املواقع اليت رجعت إليها كثرية جدا2
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  :املوسوعات
، السعودية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، املوسوعة العربية العاملية -128

 .م1999الطبعة الثانية 
 ،الكويتبزارة األوقاف والشئون اإلسالمية وإعداد ، املوسوعة الفقهية الكويتية -129

 .الطبعة الثانية، دارالسالسل الكويت
: من إصدار موقع كوكب غرباء اإلسالمي، موسوعة تعلم اليوتيوب -130

www.ghoraba.net ،م2009سبتمرب  28تاريخ ب، اإلصدار األول. 
 :ورابطها، املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلنترنت -131

http://www.c4arab.com/showac.php?acid=440 
وهي عمل موسوعي ضخم شارك يف إجنازه أكثر من ألف ، املوسوعة العربية العاملية -132

عامل، ومؤلف، ومترجم، وحمرر، ومراجع علمي ولغوي، وخمرج فين، ومستشار، ومؤسسة من 
 موقع مكتبة صيد الفوائد: املصدر، مجيع البالد العربية

http://www.saaid.net/book/index.php 
 

  :اجلرائد واالت
 .م1997لشهر مارس 16جملة آفاق الثقافة والتراث، ع  -133
 .هـ1421 شواللشهر  91جملة األسرة العدد  -134
لشهر جانفي  170وعدد ، م2001لشهر أكتوبر  167عدد ،اللندنية جملة البيان -135

 .م2002
 .م2001-8- 30بتاريخ ، 1807عدد رقم ، السعوديةجملة الدعوة  -136
، م2005شهر أفريل الصادرة يف ، طرق االتصال باإلنترنت، الكويتية الفرقانجملة  -137

 .337د العد
 .م2013جوان  11يوم الثالثاء الصادرة ،جريدة الشروق اليومي اجلزائرية -138
 .م2012 مارس   17 الصادرة يوم ، جريدة احلياة اللندنية -139
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، هـ1434مجادى الثانية  22اخلميس الصادرة يوم السعودية،  االقتصاديةجريدة  -140
 .وأعداد أخرى، 7143م العدد 2013ماي  02املوافق 

 .م2012 مارس   11الصادرة يوم ، جريدة األوبزارفر الربيطانية -141
 .م2012مارس  28األربعاء الصادرة يوم ، جريدة اليوم السابع املصرية -142
أفريل  12االثنني  :التالية مايةيف األدها الصادراعدأيف ، جريدة الراية القطرية -143

جوان  3األربعاء  ،م2009أفريل  22 األربعاء، م2007نوفمرب  19االثنني  ،م2004
 .م2009
  

  :القنوات الفضائية
 .م15-04-2012يوم ، لتلفزيون اجلزائري القناة الثالثةا -144
 م2012  -05-  22 يوم ، قناة النهار اجلزائرية -145
 .م24-06-2013يوم و،م2012-10- 11يوم  ،قناة اجلزيرة الفضائية -146
 .م07-05-2012يوم  ،أورونيوزقناة -147
 .م10-01-2012يوم و،م2010-01-17يوم  ،روسيا اليومقناة -148
 .م2012سنة  األمريكية قناة احلرة -149
 .م2013-5-19يوم،عربية األمريكية قناة سكاي نيوز -150

  
  :املأخوذة من املنتديات املقاالت

املواقع اإلباحية على اإلنترنت وأثرها : مقال بعنوان، مشعل بن عبد اهللا. د :القدهي -151
 .نشرة وحدة خدمات اإلنترنت مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على الفرد واتمع

إلسالم ا: سلمان بن فهد، مقالة مبناسبة افتتاح املوقع الذي يشرف عليه: العودة -152
 .اليوم

دور شبكة اإلنترنت يف نشر الدعوة اإلسالمية، منتدى : مقال بعنوان :أبو عمر -153
 .احلسبة
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نصائح عاجلة جداً إلىمستخدم اإلنترنت، بتاريخ : مقال بعنوان، إعداد دار القاسم -154
 .هـ9-7-1423

 .أفكار دعوية عرب الشبكة العنكبوتية: مقال بعنوان، إعداد موقع صيد الفوائد  -155
الدليل إىل الوسائل : مقال بعنوان، إعداد مركز الدعوة واإلرشاد مبكة املكرمة  -156

 .واألفكار الدعوية
الطرقالعشرة الفعالة لنشر اإلسالم عن طريق : مقال بعنوان، إعداد منتدى الفوائد -157

 .اإلنترنت
ثالثون وسيلة لكسب األجر : بعنوان مقال، م2002سنة ، إعداد شبكة الفجر  -158

 .تديات يف اإلنترنتعن طريق املن
  

  :إصدارات خاصة
طبع مطابع اجلامعة اإلسالمية ، مناهج الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة -159

 .م1991
جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي  اتقرار -160

هـ، املوافق 1425حمرم  19إىل  14من ) سلطنة عمان(املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة مبسقط 
  .م2004مارس  11 – 6
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  فهرس املوضوعات 
 الصفحة    املوضوع

 أ مقدمة

  1  الفصل التمهيدي

 2 تعريف الدعوة اإلسالمية والعملية االتصالية ووسائل الدعوة :املبحث األول

 9 تعريف اإلنترنت :املبحث الثاين

   18   نشأة اإلنترنت وتطورها :املبحث الثالث

 25   املتطلبات األساسية لالتصال باإلنترنت :املبحث الرابع

 28 عناوين اإلنترنت ومدلوالا :املبحث اخلامس

 33   الدراسات السابقة :املبحث السادس

  

 43 الباب األول الشبكة املعلوماتية وعملية االتصال الدعوي

 44 مشروعية الوسائل الدعوية وتطورها:الفصل األول

 45 الوسائل اليت استعملها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوة :األولاملبحث 

 58   رهمواستعمال العلماء للوسائل الدعوية املستحدثة يف عص :املبحث الثاين

 63 هل األصل يف وسائل الدعوة أا توقيفية؟ :املبحث الثالث

  69   مشروعية استعمال اإلنترنت يف الدعوة :املبحث الرابع
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 77 منافع اإلنترنت وأضرارها على الدعوة: الثاينالفصل 

 78 منافع اإلنترنت :املبحث األول

 78 منافع اإلنترنت العامة: املطلب األول

 83 منافع اإلنترنت للدعوة والدعاة: املطلب الثاين

  ـ تسهيل الوصول إىل املعلوماتأوال 

  إليهم مسلمني وغري مسلمنيناس وإيصال الدعوة ـ تسهيل الوصول إىل الثانيا 

  كل أحناء العامل خدمة قضايا املسلمينفيـ ثالثا 

  :استطالع آراء الناس يف مسائل كثرية ومعرفة توجهات املدعوينرابعا ـ 

  :ـ خدمات أخرىخامسا 

 أضرار اإلنترنت: املبحث الثاين

83  

83  

88  

89  

91  

93 

 93 باعتبار األضرار على الدين والعقيدة: النوع األول

 97 باعتبار األضرار على اللغة واهلوية: النوع الثاين

 99 باعتبار األضرار على األخالق: النوع الثالث

 117 باعتبار األضرار على اتمع والعالقات اليت تربط بعضه ببعض: النوع الرابع

 122 باعتبار األضرار على االقتصاد: النوع اخلامس

 123 على األمن العام واخلاصباعتبار األضرار : النوع السادس

 127 باعتبار األضرار على الصحة النفسية والعضوية: النوع السابع
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 127 باعتبار األضرار على الوقت: النوع الثامن

 129 باعتبار األضرار التربوية والتعليمية: النوع التاسع

 130 باعتبار األضرار على الدعوة اإلسالمية: النوع العاشر

 133 باعتبار جهالة من يكتب على اإلنترنت يف الغالب: احلادي عشرالنوع 

 135 خدمة الدعوة اإلسالمية يفاإلنترنت  شبكة:الفصل الثالث

 136 اإلنترنت يف خدمة الدعوة اإلسالمية :توطئة

 141 الربيد اإللكتروين    :األول املبحث

 141 تعريف الربيد اإللكتروين وبيان مزاياه

 142 الربيديةالقوائم 

 144 كيفية االستفادة من الربيد اإللكتروين والقوائم الربيدية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل

 145 طرق الدعوة عرب الربيد اإللكتروين والقوائم الربيدية

 150 بعض العراقيل اليت ميكن أن تعترض الداعية بالربيد اإللكتروين وسبل حلها

 151 الرسالة الدعوية اإللكترونيةباللغة اإلجنليزية ؟مناذج مما ميكن أن حتتويه 

 163 املنتديات  :املبحث الثاين

 163 تعريف املنتدى: أوال

 164 أمهية املنتديات: ثانيا

 165 مناذج للمنتديات: ثالثا
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 168 حمتويات املنتديات: رابعا

 174 من فوائد املنتديات بالنسبة للدعوة: خامسا

عملية مفيدة يف كيفية االستفادة من املنتديات يف الدعوة إىل اهللا أفكار : سادسا
 تعاىل

176 

 177 سلبيات املنتديات: سابعا

 184 آداب الدعوة عرب املنتديات: ثامنا

 185 نصائح ينبغي االلتزام ا ملن يريد الكتابة يف املنتديات: تاسعا

 185 مقترحات ألصحاب املنتديات واملشرفني عليها: عاشرا

 187 طريقة عملية لدعوة غري املسلمني عرب املنتديات اإلجنليزية: حادي عشر

 189 برامج الدردشة     :املبحث الثالث

 189 تعريف الدردشة : أوال

 189 مهام ومزايا الدردشة : ثانيا

 189 حماذير وأضرار الدردشة :  ثالثا

 190 طريقتا الدردشة : رابعا

 190 أشهر برامج الدردشة : خامسا

 191 كيفية االستفادة من برامج الدردشة وغرفها يف الدعوة إىل اهللا تعاىل : سادسا

 194 بعض القصص اليت تبني فائدة الدعوة إىل اإلسالم عرب الدردشة : سابعا

 201 شروط وآداب الدعوة إىل اهللا عن طريق الدردشة وبعض النصائح يف ذلك : ثامنا



 
 

537 

 203 إنشاء املواقع اإللكترونية :املبحث الرابع

 203 تعريف املوقع  : أوال

 203 فوائد املواقع بالنسبة للدعوة اإلسالمية: ثانيا

 204 سلبيات املواقع بالنسبة للدعوة اإلسالمية : ثالثا

 205 نصائح للدعاة عرب املواقع سلبيات :رابعا

 205 اقتراحات لتحسني املواقع الدعوية : خامسا

 208 املباشر لألنشطة الدعويةبث ال:املبحث اخلامس

 208 إجيابيات الدعوة عرب البث املباشر

 210 سلبيات الدعوة عرب البث املباشر

 210 عالج هذه السلبيات

 212 كيفية الدعوة من خالل البث املباشر

 215 حمركات البحث :املبحث السادس

بعض املهارات والنصائح اليت تساعد على االستفادة بشكل أكرب من  - أوال
 حمركات البحث

215 

 217 أنواع حمركات البحث -ثانيا

 218 البحث باللغة العربية -ثالثا

 219 مواقع البحث اإلسالمية -رابعا

 220 مثال على سهولة احلصول على املعلومات عن طريق البحث -خامسا
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 223 مواقع التواصل االجتماعي :السابع املبحث

 223 تعريف مواقع التواصل االجتماعي: أوال

 223 مهام ومزايا مواقع التواصل االجتماعي: ثانيا

 224 حماذير وأضرار مواقع التواصل االجتماعي: ثالثا

 225 أشهر املواقع املوفرة خلدمة التواصل االجتماعي: رابعا

 226 مواقع التواصل االجتماعي يف الدعوة إىل اهللاطرق اإلفادة من : خامسا

هل تغين مواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك مثال عن باقي خدمات : سادسا
 االنترنت

226  

 229 خدمات اليوتيوب :املبحث الثامن

 229 تعريف اليوتيوب - أوال

 229 بداية نشأة اليوتيوب -ثانيا

 229  إحصاءات عن اليوتيوب -ثالثا

 230 مهام ومزايا اليوتيوب -رابعا

 230 حماذير وأضرار اليوتيوب -خامسا

 231 طرق اإلفادة من اليوتيوب يف الدعوة -سادسا

 234 نصائح حول الدعوة عرب اليوتيوب - سابعا

 235 هل يغين اليوتيوب عن خدمات اإلنترنت األخرى؟ - ثامنا

 236 البطاقات والتواقيع الدعوية :املبحث التاسع



 
 

539 

 241 اإلعالنات :املبحث العاشر

 245 املواقع اإلسالمية وعملية االتصال الدعوي:الفصل الرابع

 246 روابط مواقع إسالمية باللغة العربية :املبحث األول

 247 مواقع منوعة: أوال

 249 مواقع شخصية: ثانيا

 250 مواقع للحديث الشريف: ثالثا

 251 مواقع خطب ودروس املساجد: رابعا

 251 مواقع االت اإلسالمية: خامسا

 252 مواقع األناشيد اإلسالمية: سادسا
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  :ملخص البحث باللغة العربية

يتناول هذا البحث املوسوم بعملية االتصال الدعوي من خالل شبكة اإلنترنت موقع إسالم 
  ،أمنوذجا  -الشبكة اإلسالمية  -ويب 

وقد بدأت بتحديد املفاهيم االصطالحية يف فصل ، وقد متت دراسة هذا املوضوع يف بابني
كما ، والدعوة اإلسالمية والعملية االتصالية ووسائل الدعوة عرفت فيه اإلنترنت، متهيدي

  .كما كان لزاما أن أحدد مفهوم عناوين اإلنترنت ومدلوالا، تعرضت لنشأة اإلنترنت وتطورها
وهو الشبكة املعلوماتية وعملية ، وخصصت الباب األول للشطر األول من موضوع البحث

فصول؛ تناولت يف الفصل األول مشروعية الوسائل وقد قسمته إىل أربعة ، االتصال الدعوي
الدعوية وتطورها حيث تبني من خالله أن اإلسالم ال يضيق ذرعا بالوسائل احلديثة أبدا بل يأمر 

وحتدثت فيه عن الوسائل اليت استعملها النيب صلى اهللا عليه ، باستغالهلا يف الصاحل العام لألمة
على خمتلف العصور باستعمال الوسائل اليت استحدثت يف وكيف بادر العلماء ، وسلم يف الدعوة

  .وخلصت إىل مشروعية استعمال شبكة اإلنترنت يف الدعوة، عصرهم
فذكرت املنافع وبينت ، وأما الفصل الثاين فخصصتهلمنافع اإلنترنت وأضرارها على الدعوة

ولكثرا قسمتها إىل ، وعددت األضرار وبينت كيفية الوقاية منها وتقليل شرها، وجه الننفع فيها
  .أنواع باعتبار نوع الضرر فيها

فعددا مث بينت ، وتناولت يف الفصل الثالث شبكة اإلنترنت يف خدمة الدعوة اإلسالمية
فما على من يريد أن ، كيف  تستعمل خلدمة الدعوة وذكرت ضمن ذلك طرق عملية للدعوة

نفذ اخلطوات املذكورة فيه؛ ومن ذلك الربيد يكون داعية عرب اإلنترنت إال أن يقرأ هذا الفصل وي
اإللكتروين واملنتديات وبرامج الدردشة وإنشاء املواقع اإللكترونية وحمركات البحث ومواقع 

  .التواصل االجتماعي واإلعالنات وغريها
وعرفت فيه ، مث الفصل الرابع واألخري جعلته للمواقع اإلسالمية وعملية االتصال الدعوي

سالمية عموما واملواقع الكربى خصوصا مبا فيها الشاملة واملتخصصة؛ مثل موقع إسالم باملواقع اإل
  .أون الين واإلسالم اليوم وطريق اإلسالم وغريها وتعرضت ايضا للمواقع الناطقة بلغات أجنبية

وكان لزاما ان أدرسه من ، وأما الباب الثاين فخصصته ألمنوذج الدراسة؛ موقع إسالم ويب
وإىل مدى استطاع ، وجهة تفاعله مع مجهور متصفحيه، مضامينه يف الفصل األول جهتني؛ جهة
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وتناول الفصل األول بعد استعراض مسرية . إيصال مضامينه إىل الفئات املستهدفةيف الفصل الثاين
املوقع مضامينه بدءاً بالصفحة الرئيسة مث املضامني الدينية والفكرية والتربوية والتفاعلية مع 

، ملوقع إسالم ويب والتقومياتوتضمن الفصل الثاين اإلحصاءات والتأثريات ، ني واخلدميةاملتصفح
مث تأثريات املوقع يف مجهور املتصفحني ، وتناولت فيه اإلحصاءات التفصيلية عن حمتويات املوقع

التقدم وصوال إىل رصد ، لموقعلمث إحصاءات الزوار والزيارات ، املتفاعلني معه يف سائر أقسامهو
  .  صعيد العامليالواجلوائز اليت حصل عليها على ، ااملستمر ملوقع إسالم ويب عاملي
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Abstract in English: 
This study deals with the process of communication in 
Islamic call through the Internet, the site of Islam web - 

Islamic Network – as a model، 
This subject has been studied in two parts, I have begun 
with identifying the conventional concepts in an introductory 
chapter, where I defined the Internet and the Islamic Call and 
the process of communication and advocacy tools, I dealt also 
with the emergence of the Internet and its evolution, as it was 
imperative that I set the concept of Internet addresses and 

their meanings. 
I devoted the theoretical section of this research to the 
subject of network, information and communication process 

in Islamic call, it has been divided into four chapters; 
The first chapter studied the legality of the means of 
advocacy and its development where it has found through that 
Islam does not refuse modern means never even ordered to 
exploit the common good of the nation, and talked about the 
means used by the Prophet peace be upon him to call, and 
how scientists initiated at different ages using the tools 
provided in their own time, and concluded that the legality of 

the use of the Internet in the Islamic call. 
The second chapter discussed the benefits of the Internet 
and its harms to Islamic call, stating the benefits and showing 
its faces, and counting the damages and showing how to 
prevent them and reduce evil, due to the huge number of 

damages, I classified them looking to their kinds. 
I dealt in Chapter three with the  potential of the Internet, 
which can serve the Islamic call and its manners, I cited those 
potentials, then I showed how to use them in Islamic call, and 
reported within the practical ways to call, so that who wants 
to be an advocate online had only to read this chapter and 
implement the steps mentioned therein; to know how to use 
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web tools like e-mail, forums and chat software and how to 
create Web sites and search engines and social networking 

sites, advertisements and others. 
The fourth chapter detailed the Islamic web and the 
process of contacting in Islamic call, and I presented the 
locations of the main Islamic sites especially including 
comprehensive and specialized web sites; such us Islam 
Online and Islam today and the path of Islam and other 

Islamic sites speaking in foreign languages. 
The second section of the research presented the practical 
model of the study; Islam Web site, and it was imperative that 
I dealt with it from two sides; view its contents in the first 
chapter, the point of interaction with the audience, and the 
extent to which it is managed to deliver its contents to the 

target groups in the second chapter. 
The first chapter discussed the review process of the site 
contents starting with the key page and then the contents of 
religious, intellectual, educational and interactive with 

browsers and service. 
The second chapter presented several important statistics, 
effects, and monitor ongoing progress to the site of Islam 
Web, and dealt with the detailed statistics about the contents 
of the site, then the effects of the site in the audience browsers 
and detailed statistics for interacting with him in the other 
sections, then statistics of visitors and visits at the level of the 
site in general, leading to the continuous monitoring of the 
progress of Islam Web site in terms of world ranking, and 

awards obtained globally.  
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