
  السعودية العربية اململكة

  واإلرشاد والدعوة اإلسالمية الشؤون وزارة

   اإلنترنت على اإلسالمية املواقع ندوة

  

  

א א

  اإلنرتنت عرب اهللا إىل الدعوة جماالت
  

  الضالع اهللا عبد بن إبراهيم بن فهد الدكتور : بقلم

  اإلسالمية شواطئ شبكة على العام املشرف

  

  

  



אאא

 

١ 

 الرحيم الرمحن اهللا بسم

    .املقدمة

 وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى العاملني رب هللا احلمد
   بعد أما أمجعني

 حيث الكرمية املبادرة هلذه وأزكاه الشكر بالغ اإلسالمية الشؤون لوزارة فأرفع
   .وحدوده ضوابطه مع ونتماشى خالله من نعمل الذي الوارف الظل هي

 العمل يف وتأرخينا خرباتنا لنعرض املتعددة الفرص لتعطينا الندوة هذه جاءت لقد
 ونتدارس تسديده إىل نصبوا ما تسديد يف والفضل العلم أهل من ونستفيد الدعوي
   .الشبكة عرب الرسالة هذه

 واألصول النصوص على حتتِو مل الورقات هذه أن املقام بداية يف القول ويصح
 وخنلص ، احلمد وهللا عليه نتفق مما ذلك ألن الصحيحة السلفية الدعوة منها تنطلق اليت
 الكتابة فجاءت املعاصر العامل داخل يعيش آخر لعامل واقعي توصيف إىل بعده من

   .معاصر أو مبتقدم ارتباط غري من والتجربة بالعرض مطبوعة

 كل يف وتغلغلت بيت كل يف فتوغلت سنوات قبل اإلنترنت خدمة دبت لقد
 ـ الزمن ومبرور ولكنها ـ آخرون ورفضها أقوام هلا تقدم اخلدمة بداية ومع دهليز
 اجلهد فاختصرت ، فيه مرية ال بشكل االجتماعي الواقع على نفسها فرضت

 الغدوة كانت سواء اجتاه بأي السريع الوصول يسرت فهي ، واملقدرات واملسافات
   ..!معتقها أو نفسه لبائع الشبكة عرب

 اخلري أهل من احملتسبون ركبها الناس حبياة واختالطها الشبكة تقدم ومع
 جديدة تقنية الشبكة أمثرت وكلما ، األساليب بشىت والفضل الدعوة رسائل ومحلوها
 عليه اهللا صلى عنه مبلغني واإلفساد الفساد أهل يسابقون واخلري الفضل أهل عاجلها
   .آية ولو وسلم
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 فطاب الدعوية باملواقع اخلاصة الندوة بنور والدعايات الصحف أشرقت وحيث
 جماالت عن الكتابة يف بتكليفي تشرفت مث ، العمل وبادرنا فيها باملشاركة لنا املنسم
 وحسيب العمل واستأنفت كتبت فيما النظر فأعدت اإلنترنت عرب اهللا إىل الدعوة
   .والتفاعل االجتهاد

 عني طرفة أنفسنا إىل يكلنا ال وأن صاحلا عمال عملنا جيعل أن نسأل واهللا
   .العاملني رب هللا واحلمد
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   اإلنترنت عرب اهللا إىل الدعوة جماالت

   :وخامتة مباحث وسبعة متهيد وفيه

   :التمهيد

 حياة معامل من أن القول بداهة من : اإلنترنت عرب اهللا إىل الدعوة أمهية : أوالً
 دين من الناس تقرب واليت املؤثرة باألساليب يغذيها وما بالدعوة العناية املعاصر املؤمن
قل هذه سبيلي  "  : وعال جل احلق لقول تنفيذا بصرية على إليه وتدعوهم تعاىل اهللا

يوسف "  أنا من املشركنيا وسبحان اهللا ومبعينأدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن ات
 أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من ومن: " وقوله تعاىل ١٠٨

 " آية ولو عين بلغوا : " وسلم عليه اهللا صلى النيب وقول" ٣٣فصلت " املسلمني
   .٣٢٧٤ قمبر البخاري أخرجه

 عرب وخصوصا اهللا إىل الدعوة يف ويطنب ويستطاب الكالم يطول وحيث
 مقام إذ السريعة العناصر بطريقة األمهية عرض على االقتصار املواربة فمن اإلنترنت
   بالتطويل يسمح ال الورقة

   :اإلنترنت عرب اهللا إىل الدعوة أمهية معامل فمن

 والتعريف لنشره كلها العصور وسائل عرب الترقي نوافذ فتح الدين هذا أن  :أوال
 حتت بالتطور ألتباعه يأذن دين هو بل قيود غري من حترر وال مجود دين ليس فهو به

 خلقه شيء كل أعطى الذي سبحانه وهو النفوس تلك يف أودعها اليت العبودية مظلة
  .هدى مث

 احلديثة املتغريات تواكب عصرية وسيلة اإلنترنت عرب اهللا إىل الدعوة أن  :ثانيا
 فيذهب الزبد فأما وتسبقها عليها فتضيق اخلبيثة الكلمة الطيبة الكلمة تسابق وذا
   .األرض يف فيمكث الناس ينفع ما وأما جفاء
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 كثريا ختتصر فهي الفعالية سريعة وسيلة اإلنترنت عرب اهللا إىل الدعوة أن  :ثالثا
 وذا واألوقات واألعمال واألشخاص األموال من غريها يف تبذل اليت اجلهود من

 املقصرين على احلجة وتقيم املصلحني على العبء ختفف فعالة وسيلة أا متاما ندرك
   .الدعوة واجب يف

 للرجال خاصة لتجهيزات تفتقر فال اتمع أعماق يف تتغلغل وسيلة أا  :رابعا
   .سواء حد على وللجميع البيوت ألعماق تصل طيبة كلمة هي بل النساء وال

 بنفس األرض أقاصي احلق كلمة فتصل األطراف متباعدة وسيلة أا كما
   .اإلنترنت وسائل من وسيلة أي خالل من الداعية ا ينطق اليت اللحظة

 ، دينها على الغيورة املسلمة املرأة دور لتفعيل الوسائل أروع من أا  :خامسا
 وسترها نفسها على احملافظة متام مع ، استثناء بال الدعوة أساليب كل هلا تتيح فهي

 أهل يسر ما األخوات جهود من عرف اإلسالمية املواقع أغوار سرب ومن ، وحفظها
   .واخلري الفضل

 الناس يف ليؤثروا اإلنترنت نوافذ لعامة اخلري أهل اقتحام ضرورة  :سادسا
 يعمل حيث باخلري الشبكة ساحة وميألوا مهتدين هداة ويكونوا اهلادفة الطيبة بالكلمة
   .إليها والدعوة والفتنة بالفنت حىت بل بالشر ملئها على غريهم

 عدم األوىل للوهلة يظهر ااالت يف التأمل عند : ااالت مع وقفة : ثانيا
 والتأمل وتلك هذه يف للنظر استوقفين مما كبري بشكل األساليب وبني بينها التمايز
 تشعبت إذا جماال يكون أن يصلح قد أسلوبا يكون أن يصلح ما أن ويبدو فيهما،
  .أقسامه

   :بشيئني األساليب عن تفترق ـ يل يظهر فيما ـ ااالت أن وذلك

  .وتكثر وتقل تتغري فهي واألساليب الوسائل وأما تتغري ال ثابتة ااالت أن – ١
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 من لفيفا عباءته يف يلف جمال فكل األساليب من أوسع ااالت أن – ٢
   .األساليب

 فيصح الدعوي العمل مرونة ومع واألساليب ااالت بني التفريق يل صح فإن
   : اآلتية النتيجة يل

 اليت والتغريات الكثرية العوامل ومع ولكن متغرية واألساليب ثابتة ااالت أن
 جماالت تكون حىت الوقت مع األساليب تنمو قد فيهم التأثري وطريقة الناس على تطرأ

 مع فتتالشى أساليب تضمر قد أنه القول يصح كما كثرية أساليب على فتشتمل
   .أساليبه عامة ضعف إذا اال ثبات على يؤثر وهذا الوقت

   :االعتبارات حبسب قسمني إىل ااالت وتنقسم

 للشبكة املتلقي حال باعتبار اهللا إىل الدعوة جماالت : األول فالقسم
  : مبحث فيه وهذا ومهومها بالدعوة هلا واملتصدي

 وفيه واملتصدي .املتلقي جبنس املتخصصة الدعوية املواقع : األول املبحث 
   :مطلبان

   .بالرجال املتخصصة الدعوية املواقع : األول املطلب

 وما الرجال مابني ففصلت املواقع أو املنتديات إدارات بعض عليه دأبت وهذا
 الرجل عناية جتمع وصفحة خيصه رابط له جنس فكل متاما معزولة بطريقة النساء بني
 جتد تكاد ال أن املطلب هذا على يالحظ ولكن ، حدة على املرأة وعناية حدة على
 على املوقع حيتوي أن األعم األغلب ولكن النساء دون بالرجال متخصصا موقعا
   .اجلنسني بني الفصل وطريقة طبيعة يف اإلدارات اجتهادات ختتلف مث ومن معا االثنني

   .بالنساء املتخصصة الدعوية املواقع : الثاين املطلب

 الشبكة انطالقة مع املسلمة للمرأة ظهر الذي اجلميل اخلفي الوجه هو وهذا
 وإام سترها على حفاظها مع ااالت من كثري يف داعية أصبحت حيث العنكبوتية
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 أو داعية كانت سواء وبيئتها وديانتها طبيعتها ختتلف امرأة كل وألن شخصيتها
 وجدت ولرمبا ، ألخرى واحدة من متفاوتة اجتهادات فحصل ، بالدعوة مستهدفة
 فستجد الشبكة يف وجهك ميمت فأىن ، الدعوة ميادين من ميدان من أكثر يف الواحدة
 مع وتبين وتتابع وتشارك الكبرية الدعوة أمور تقتحم اليت تلك سواء الداعية املرأة

 موقع يف تبقى أن فاختارت هلا الشبكة بإام تكتف مل اليت تلك أو ، الرجال
 املسلمة املرأة مواهب جلميع تسمح الشبكة وألن ، الرجال دون بالنساء متخصص
 ، ا يتصل ما وكل باملرأة خاصة مواقع إطالق يف للرجل أسرية تعد فلم وتطورها

 خصوصيتها هلا فتبقى الرجال جمالس ا تقتحم أن تستحيي اليت املسائل تلك حىت
 إليها يشار مواقع وبرزت ، مثلها غريها ويفعل خريها من لغريها وتطرح وتستفيد
  .ين ال أو هلا كموقع النوع هذا من بالبنان

 أو معني موضوع يف متخصصة خدمات تقدم مواقع وجود إىل اإلشارة وجتدر
   .سيأيت الذي الثاين القسم يف يدخل وهذا مواضيع

 تسمح وما نفسها الشبكة حال باعتبار اهللا إىل الدعوة جماالت : الثاين القسم
   :مباحث فيه وهذا : مراحل من به مرت وما تقنيتها به

   :مطلبان وفيه .احلوارية املنتديات : الثاين املبحث

   :اجلامعة املنتديات : األول املطلب

 إىل يقسم حبيث الدعوي املنتدى عرب تعاىل اهللا إىل بالدعوة القيام عن عبارة وهي
 الدعوي الفكري للحوار منه فقسم ) والشواب الشباب مواهب حبسب ( أقسام
 ويقوم املقالة فيه تعرض حيث مكتوب دعوي موضوع كل القسم هذا يف ويدخل
 والقاص الشاعر يرفع حيث واألدب للشعر وقسم ، واإلثراء واملناقشة بالرد اآلخرون
 أو مسموع بكل للعناية ،وقسم مسجوعة أو مشبهة أو موزونة احلق كلمة وغريمها
 واإلعالنات احملاضرات خدمة يف األعضاء عقول تبدعه وما للتصميم وقسم ، مرئي

 من ربه بإذن عسري كل فييسر التقنية باجلوانب يعتين وقسم ، الدعوية واألنشطة
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 أوقاتا النشء ا يقضي اليت األقسام من ذلك وغري  ..املوقع زوار كل تعترض مشاكل
   .إليه ودعوة اهللا من نور على مواهبهم يف كثرية

 عامل يف األفكار بواكري من أنه يصنف أن ميكن اجلامعة املنتديات وأسلوب
 أنه مميزاته أهم ومن اإلسالمية املنتديات من الكثري عليه دأبت إذ العنكبوتية الشبكة
 واحدة ومظلة واحد سقف حتت املتلقني من الزائر أو للعضو اخليارات مجيع جيعل

   .واحد وجمتمع واحد موقع يف وموهبته مهه له فيجتمع واحد وضابط

   : املتخصصة املنتديات : الثاين املطلب

 وهي قسم كل يف خنبة برزت اجلامعة املنتديات يف األقسام أساليب تطور مع
 املميزون فخرج اإلنترنت عرب ومواقع أمساء وملعت أقسامها وسائل عددت بدورها
 فكل الشريعة بعلوم املتخصصة املنتديات فوجدنا معينة بتخصصات خاصة مبنتديات

 واملنتديات ، بالتصميم املتخصصة واملنتديات ، اللغوية واملنتديات ، موقع له علم
 أيام أقسام كانت اليت أن يالحظ وهكذا اإلعالمية واملنتديات ، بالربامج املتخصصة
 سريع عامل أمام جيعلنا مما أيضا وتعددت خاصة مبنتديات استقلت اجلامعة املنتديات
 أساليب منها وتتوارد وتتوالد تكرب أن تلبث ال ، صغرية موجة من والتحول التغري
  .كثرية

  

   :ومطلبان متهيد وفيه . الصوتية الغرف : الثالث املبحث

   : التمهيد

 فيه يتحكم بصوت جمهزة غرفة عن عبارة وهي :الصوتية بالغرف املقصود
 بني الفروق وطبيعة املدعوين والدعاة املوجودين نوعية فيه ويراعي الغرفة على املشرف
 ال قد للرجال يصلح وما ، األخرى يناسب ال قد لفئة يصلح فما الدعوية املواضيع
   .ذلك وغري املخالفني وإنذار ، والرد القبول حق املشرف ميلك كما النساء، يناسب
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 واإلعداد  التنسيق يف اجلهود اختصار مع التأثري سرعة الوسيلة هلذه كان ولقد
   .واإلعالن

  

   .بالصوت املتخصصة املواقع : األول املطلب

 بالدرجة صويت وهو البالتوك بربنامج يسمى ما أقدمها وهي مقدمتها يف ويأيت
 الصوت ليستوعب وتوسع تطور مث ضيق بشكل واملتحركة الثابتة الصور وخيدم األوىل

   .لوحده كال أو معا والصورة

 ويتيح بينهما وما والطيب اخلبيث فيها متكاثرة كثرية غرف عن عبارة وهي
   .الكتابية واحملاورة واملشاركة االستماع لرواده

 وحمالفات دعايات مرتادوه يتلقى حيث كربنامج نقائه عدم سلبياته أبرز ومن
   .الثبات وهتز الديانة تستفز

    :اخلاصة الصوتية الغرف : الثاين املطلب

 أن ميكن ما ظهر اإلنترنت خيارات وتطور البالتوك برنامج صبغة خالل ومن
 غرفة يفتتح أن موقع صاحب كل بإمكان فصار الصوتية لغرفا عامل يف فتحا يسمى
 إال يعود مرتادها يكاد ال ، بضوابطه مقيدة ، الدين هذا بنقاء نقية به خاصة صوتية
 وانتبذوا الصوتية بالغرف الدعوية املواقع ضبع ختصصت حىت والدعوة والعلم بالثبات

   .األرض أصقاع مجيع إىل الشبكات هذه عرب ينقلوا اخلريية واألنشطة للمحاضرات

 حماضرة أو علمي درس وإىل اهللا بيوت من بيت يف متلقيا تكون أن تعجب فال
   !أخرى تارة الغرب أقصى ومن تارة الشرق أقصى من سؤاال الشيخ يتلقى مث نافعة

 الفرق اروحو ، وتعلمه القرآن فتعليم عظيما نفعا اال ذا اهللا نفع ولقد
 والربامج النافعة والدورات ، األسرية االستشارات وتقدمي ، اهلدامة واألفكار الضالة،
 أن الصادق فيستطيع األرض من معني ملكان أسرية غري هاهنا وغريها جتدها املطولة
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 على احلجة قيام يؤكد مما املعمورة يف إنسان ألبعد بيته يف وهو ويبلغه اهللا دين يعلم
   .الوقت من بيسري ولو اجلميع

 أو للمحاضر احلية الصورة خيار فأضحى الغرف تطور إىل اإلشارة وجتدر
   .الربامج خيارات خالل من متاحا املتكلم

  

   :ومبحثان متهيد وفيه.اإللكترونية الكتب : الرابع املبحث

    :التمهيد

 مير الشبكة لعامل القوي احلضور ومع أنه يالحظ الورقي الكتاب حال يف املتأمل
   :بعرضني

 كانت ولو بالكتب املكتبات من الكثري شحت حىت املبيعات احنسار : األول
   .مرتادا جتد فال وخمفضة موجودة

 مع بالتعامل الناس أكثر اندماج مع ـ التجارية ـ املكتبات دور ضمور : الثاين
   .الشبكة

 التثبت يف دورها هلا التقليدية القراءة وطبيعة الورقية الكتب أن يقيننا ومع
 العدل من فإنه ، املعروفة لعلميا البحث بآلية العلمية املسألة على والوقوف والتركيز

 يف والوقت اجلهد ووفر ، الكتب به تشترى الذي املال وفر اإلنترنت أن نذكر أن
 لوحة على نقرتني أو بنقرة الكتاب طواها اليت املعلومة حىت أو الكتاب عن البحث
   .األسلوبني هذين بني الناس لرحلة نظري يف مربر وهو ينكر ال سر وهذا املفاتيح

 العناوين من اجلميع كتوفر سلبيات من خيلو ال املضيئ اجلانب هذا أن شك وال
   .العمرية للفئة تنظيم غري من اتمع فئات من للجميع
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   ) . word ( ملف على املنشورة الكتب : األول املطلب

 أو احملتسبون فطرحها املنشورة الكتب إليها تسارعت واليت التقليدية هي وهذه
 خيارات ، االنتشار سريعة ، النشر سهلة نتاك وإن وهي ، الطريقة ذه أصحاا
 تقوم أو وتدقق ماتريد وتطبع منها ماتريد تلتقط فأنت مرحية كثرية برناجمها مع التعامل

   .مباح وكأل متاح نصح فهو تعلق أو

 برزت الوقت مرور ومع املؤثرة والدعوة الطيبة مةلللك نشر من مافيه مع وهذا
 ، دعوية وأحباث ، مطولة أحباث فوجدت اآلخرين جهود سرقة وهي مؤسفة سلبية له

  آلخرين وموسومة أناس من مسروقة

   :إىل للتحول ملحة احلاجة جعل مما

   ) .pdf ( ملف على املنشورة الكتب : الثاين املطلب

 جهودهم من لالستفادة الفرصة إتاحة مع املؤلفني حقوق حفظ الربنامج وهذا
 كتاب كأي للتصفح قابلة ) صورة ( طريقة على خالله من الكتاب يرتل حيث
 على املواقع وتظافرت اجلهود فتوافرت .فيها للتصرف قابلة غري أا حني يف ورقي،
 واشتهرت مواقع برزت حىت الناس أيدي يف لتكون الكتب من الكثري إشاعة

   .وتوفريه واجلديد املؤلفني متابعةو وتوفريها بالكتب بتخصصها

 حتركت ، الكتاب لنشر الشبكة موجات اجلميع لركوب احلثيث السباق ومع
 حىت ألكترونية كتب إىل الورقية الكتب حتويل على فعملت والتجارية اخلريية املكتبات
   .م خاصة صفحات املؤلفني لبعض أفردوا
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  :ومطلبان متهيد وفيه ، )الفيديو ( املتحركة الصورة : اخلامس املبحث

    :التمهيد

 أو ارد الصوت طريق عن التأثري كان سواء ويتأثر يؤثر بطبعه اإلنسان أن وهو
 ويالحظ ، البالغ األثر ذات املكتوبة الكلمة أو ، العميقة الداللة ذات املؤثرة الصورة
 الشبكة عرب املتلقني بألباب فأخذ ، كلها عناصر الثالثة هذه مجع أنه اال هذا على

   .املباشر لتأثريه العنكبوتية

   .العاملي اليتيوب موقع : األول املطلب

 له يوضح أو عرضا له فيعرض املواقع من نكرة عن هاهنا احلديث وليس
 املقاطع من املاليني حوى ) بالفيديو ( عامليا املتخصص املوقع هذا إن بل توضيحا
 والعفاف واإلحلاد والتوحيد والسمني الغث ففيه شيء كل عن شيء كل وَنقل املرئية
 على اهللا إىل الدعوة فيه فأودعوا للناس خرج أن منذ حمتسبون أقوام ركبه ولقد والعهر
 ، باكية وموعظة ، مؤثرة قراءة فترى املعمورة جلميع النقل أمانة ومحلوه بصرية
 كتابة سوى عليه ليس املتلقي ببال ماخيطر وكل ، متوفر كثري للخري وتعليم وتذكري
   .يديه بني املقاطع فتتسابق الربنامج خاصة البحث حمرك يف افتراضية كلمة

 مواقع من كغريه وهو املثمن والدر املتوحشة احليتان فيه زاخر كبحر املوقع وهذا
 حرية لذة تتذوق مل اليت الغربية احلرية منظور سوى هوية له ليس املختلطة اإلنترنت
   .٥٦ الذرايات  "ليعبدون إال واإلنس اجلن خلقت وما" : تعاىل قوله يف العبادة

 وهذا مركوم كسحاب والشبهات إليه يدعى والكفر يستفز العفاف فتجد
   :إىل ملحة احلاجة جعل اخللط
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   :الدعوية املرئية املواقع فكرة انطالق وهو : الثاين املطلب

 جماالت ا تنبعث تكاد ال عموما والشبكة الفضل أهل ا قام فضيلة وهذه
 ملنهج ويطوعها شذوذاهتا ليشذبوا اإلسالمي العامل عرب املخلصون هلا برز إال جديدة
 مأما مفتوح اال أن مع ، ويتقه اهللا خياف من لكل اآلمن البديل فرواووي تعاىل اهللا

   .بصرية على اهللا إىل وتدعو فتؤثر املختلطة املواقع تقتحم اليت والقدوات القدرات

 العاملي اليتيوب من وتنتقي املرئية املقاطع آالف توفر اإلسالمية املواقع فجاءت
 استضافة من الذايت جهدها من هو ما أو القنوات يف يعرض ما بتسجيل تقوم هي أو

 شبكة املواقع تلك ومن الكثرية األساليب من ذلك وغري مؤثرات وقراءات ، للدعاة
 مرئي مقطع آالف عشرة على يزيد ما شواطئ يوتيوب حوى حيث اإلسالمية شواطئ
   .بصرية على اهللا إىل الدعوة يف اهللا حبمد كلها

  

   :مطالب وثالثة متهيد وفيه : الشخصي اال: السادس املبحث

    :التمهيد

 أو نسيانه وحماولة السليب واقعها عن هروا كثرة اإلنسانية النفس طبيعة من
 يوقفها أن دون كذلك وهو الدنيا من فرصه تتقضى حىت يسوِّف املرء يزال وال تناسيه
 جاءت ولذلك ااهدة بقياد ويتعاهدها املراقبة بعقال وحياسبها يصلحها ما عند

 مشكالت ومن ، وتعاهدها النفوس تزكية حول املتقدمني وكتابات السلف مقوالت
  :اإلنترنت

 على معينا فكان اخلاصة الغرفات وصل حىت التغلغل شديد أنه : األول األمر
   .اخللوات ذنوب

   .شخصية حتديد أو هوية غري من أمر أي من أحد كل مكن أنه : الثاين األمر
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 القلوب، يف اإلميان جذوة وإذكاء ، الفردية احلصانة لترميم ملحة احلاجة فكانت
 ويؤثر فيتأثر منفرد بشكل املتلقي يقرأها شخصية بصفة باملواعظ والتخول والتذكري
   اآلفاق تبلغ حىت غريه إىل ويرسلها

   :الشخصي التأثري جماالت ومن

   .اإللكتروين الربيد : األول املطلب

 بريد عتبة جتاوز من له بد فال لإلنترنت مرتاد كل أن القولُ البداهة ومن
 عضوا ليكون الشبكة تقدمها اليت املواقع لعامة العبور جواز وهو ، خيصه شخصي
 األشخاص آلالف اإلمييالت من الكثري على يشتمل املواقع من موقع وكل ، فيها فاعال
 بنقرة مؤثرة رسالة للجميع يبعث أن اإلداري يستطيع املوقع حتكم لوحة خالل ومن
   .واحدة

 مع تتفاعل جمموعات عن عبارة وهي ) القروبات ( بـ يسمى ما هذا ويشبه
 أعضاء جلميع دعوية رسالة إرسال يستطيع اموعة لتلك منتسب عضو وكل بعضها
   .اموعة

  

   .اخلاصة الرسائل : الثاين املطلب

 عضو كل فيستطيع اإلسالمية املواقع داخل الشخصي التواصل عن عبارة وهي
 يرسل أن اإلداري يستطيع كما ، مؤثر شيء أي أو توجيه أو مبوعظة اآلخر مراسلة
   .ذلك غري أو ذكرى أو توجيها حتتوي واحدة برسالة األعضاء جلميع

  .وتويتر بوك كالفيس االجتماعية املواقع يف اخلاصة املراسالت طريقة هذا ويشبه
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   .املباشرة احملادثة برامج : الثالث املطلب

 أنه إال تأثريا أقوى كان وإن مكافحة فيه فهذا ، الدردشة وغرف ، كاملاسنجر
   :هامني ألمرين وذلك منه املؤمل دون يزال ال

 يكاد وال الشيطان حلبائل أسريا يزال ال األسلوب هلذا العامة الصبغة أن : األول
   .مباحا يكون أن أحواله أحسن يف والذي ارد للكالم إال يتوفر

 البعض بعضهم إىل املستقيم الشباب ركون أساليب أهم من أنه : الثاين
 انطالقهم أو بينهم استفادة غري من األوقات ميضي الذي اجلانيب باحلديث وانشغاهلم
   .غريهم يف للتأثري

   .االجتماعية املواقع : السابع املبحث

 مجعها بسبب وذلك فاعلية أكثر أصبحت ولكنها متأخرة جاءت مرحلة وهذه
 أو الصورة أو بالكتابة سواء التواصل عوامل مجيع وتوفريها تقريبا األرض أطياف لعامة

 جعلها مما ذلك وغري واخلاص املباشر احلوار أو واملناقشة والتصويت املتحركة الصورة
 أو دعويا كان سواء واهلادئ ارد احلوار عن تتوسع بدأت حىت مؤخرا تأثريا األقوى
 باألجواء مؤخرا فاتسمت الكربى السياسية الرسائل عاتقها على محلت فرأيناها تعارفيا

 املواقع تلك ناصية على ويأيت . ذاك أو املكان هذا يف الواقع بدوامة متأثرة املشحونة
   .وتويتر ، بوك الفيس موقعا

  

   .واملعثرات العوائق : الثامن املبحث

 ـ وحمتسبة حمتسب كل باسم شكري أكرر املبحث هذا بداية ويف احلقيقة يف
 الدعوة هلذه اإلنترنت مواقع عرب بصرية على اهللا إىل يدعون الذي من ـ السنني عرب

 ويف بصرية على اهللا ويف هللا جهد كل ونبذل أيديكم يف أيدينا لنضع لدنكم من الكرمية
 مشاخيا أنتم وهم م املفاخرة لنا حيق ممن واإلشراف والرعاية العناية من إطار
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 تفتقر ما يديكم بني فأضع السنني عرب تباعد الندوة هذه قبل العمل وألن وقدوات،
 حق ترعوا الذين ونعم الرعاة نعم وأنتم الدعوية اإلسالمية املواقع من الكثري إليه

   .رعايتها

   .الرمسي الغطاء وجود عدم: أوالً

 وجوهنا ا وتشرق ، اليوم السطور ا تضيء اليت الغامرة الفرحة تلك سر وهذا
 وعامل ، وجماهيل أشباح عامل اإلنترنت عامل أن وذلك ، الكرمية بأيديكم أنارت حني
 أشبعنا لطاملا عامل وهو ، الرشيدة قيادتنا عم حلمتنا يف التأثري حملاولة الكثريون استغله
 الصوت أو املاجنة الصورة أطراف إال الشبكة من تعرف ال عيون من جمهولة نظرة
 عرب وحنن العنت من الكثري السنني عرب فلحقنا ، التكفريية الشبهة أو املفتون الفاتن
 ونعرف ، وحنفظهم حقهم األمر لوالة ونعرف الدعوة يف نعمل اإلسالمية املواقع
  ـ ذلك على الثبات اهللا ونسأل ـ فضلهم اهلدى ألئمةو فضلها السلفية للدعوة

 غصن على القطر بلله كعصفور اهلادر السليب الوجه موجة خضم ويف ولكننا
 وتنبت الريش للطري ستعيد اهللا حبول بعدها وما اخلطوة هذه يف الوزراة أن وأظن اليأس
   .مشكورة اهللا شكر بعد وهي اجلناح يف القوادم

   :االرجتالية : ثانيا

   .وأجنع وأجنح وأفضل أدوم اجلماعي العمل أن وذلك

 ذلك غري أو صوت أو بدعوة مشتهرا شخص يكون أن السلبيات أهم ومن ـ أ
 املوقع فيكون لوحده موقعا له وجيعل فينربي النفوس يف أودعها اليت اهللا مواهب من

 للفشل يؤول أنه عن فضال تربوي خطأ أنه معروف وهذا لشخص أسريا الدعوي
 عليه اهللا صلى نبيه عن تعاىل اهللا قال وقد كيف الناس من وأرفع أمسا اهللا إىل فالدعوة
 على انقلبتم قتل أو مات أفإن الرسل قبله من خلت قد رسول إال حممد وما :" وسلم

 الليل بقي ما وستبقى تعاىل باهللا متصلة فالدعوة ، ١٤٤ عمران آل " اآلية ..أعقابكم
   .والنهار
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 صغار فتجد معها والتعامل التقنية سهولة كذلك االرجتالية مظاهر من ـ ب
 فيه ويقضون م خاصا موقعا ينشؤون صداقات وتربطهم قليال كانوا ولو الشباب
   .اللةضال عن حتميهم قدوات وال رقيب وال حسيب غري من وقتا

 القرآنية أو  العلمية للحلقات املنسوبني من سواء الصغرية اموعات عامة ـ ج
   .وجنحوا ألفلحوا مجيعا اجتمعوا لو فهؤالء الصاحلني جمامع من غريها أو

 الذي اجلماعي للعمل مفتقرا يزال ال اإلسالمي اإلعالمي العمل فعامة النهاية ويف
    .شخصية أو مالية حبظوظ يتعثر وال ، الزمن مبرور البعض بعضه مع يتالئم

  اإللكترونية الشبكة طبيعة : ثالثا

   والكبرية الصغرية أمورها يف التقلب كثرية فهي

 اإلسالمية املواقع عامة ستجد الصغرية األمور يف الواقع مستوى وعلى فمثال
 فكل تأثريهم هلم الذين واألشخاص واملواهب القيادات حيث من متغرية طبيعة ذات
 مواقعهم يف ويقوم احلياة ظروف يف يذوبون وفجأة للعطاء وقتا جيد حيث يعطي
  .وهكذا غريهم

 مطمئنة نتيجة إا بل سليمة بل طبيعية ظاهرة أعده األشخاص يف احلراك فهذا
 املواقيت بعض تكون قد ولكن آخر مقامه يف قام حمتسب ذهب وإذا اخلري يدوم حيث
 عدم حال يف خصوصا اإلسالمي املوقع على سلبا تؤثر الظروف بعض أو للتغيري
   .بكثري قبلها اليت من أضعف البدائل كون أو ، البدائل وجود

   :الشبكة مستوى على األكرب احلراك على املثال وأما

 الوقت مرور مع العاملية الصفحة على اخليارات تشعب نسميه أن ميكن ما فهو
   .وحسب املنتديات تعرف كانت الشبكة بدايات ومع اخليارات أن وذلك

 أسرع وهي متاحة خيارات كلها احملادثة وبرامج املدونات فخيار اليوم وأما
   .املنتديات من للتواصل
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 األطياف مجيع من الكثريين ألباب فسلبا وتويتر بوك بالفيس يسمى ما جاء مث
    .وحدوده ثوابته له والذي احملافظ اإلسالمي املوقع دور على سيؤثر شك وال وهذا

   .احلوافز ضعف : رابعا

   .نفسه باملوقع تتعلق وأخرى الشبكة بطبيعة تتعلق طبيعة له وهذا

 أحيانا حتفيز ألي والتوصيل التواصل يصعب حيث الشبكة بطبيعة فالضعف
 يتعثر فأحيانا وبعيدين قريبني للجميع مشرعة مفتوحة اإلسالمية املواقع أن وذلك
   .موقعه وحتديد املقصود الشخص بسبب التواصل

 وهو العنصر هذا يف األكرب املقصود فهو نفسه باملوقع يتعلق الذي الضعف وأما
 وإن اهلابطة األفالم أو املاجنة األغنية أو الفاتنة الصورة نشر على تعمل املواقع بعض أن
   .والبنات الشباب شهوات باستفزاز فحسبها مقابال تأخذ مل

 مقابل غري من احتسابا لديها ما كل تعرض الدعوية املواقع أن حني يف
 األحيان من كثري يف تفتقر والدين اخلري من وبضاعتهم حمتسبون فيها والعاملون
 وسائل عرب الناظرين وتسر للناس لتظهر فيها اجلديدة الدماء وضخ الطرح لتجديد
 وركون ) بوك كالفيس ( االجتماعية املواقع ظهور ومع ، قدراهتم تبلغها ال متطورة
 وتدعم تنتشل مل ما اخلمول من الكثري اإلسالمية املواقع يدرك أن أخشى إليها الكثريين
   .جديد من التأثري هلا وتعيد دورها تربز اليت احملافل هلا ويقام

   .املواقع بني املنهجية اختالف : خامسا

 تكن مل ، الشاذة الفتاوى وبروز ، املنطقة تشهده الذي الفكري احلراك هذا
 فمن ) دعوية إسالمية ( يراها اليت هويته موقع لكل فأضحى عنه مبنأى الدعوية املواقع
 للثبات وسيلة يبقى أن حياول حمافظ ومن ، لديه الثوابت معامل بعض ذاب حىت متوسع
   .بأس به مما خشية به بأس ماال يترك متمسك هوية ذي لكل
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   .اخلامتة

 آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العاملني رب هللا احلمد 
   بعد أما أمجعني وصحبه

 خجل جهد كتب ما فإن املطاف واية الكلمة أصيل مع هاهنا نصل فحيث
   .الشبكة عامل يف عابرة جتربة خالل من فيه أكتب أن حاولت ، مقل

 سبحانه وأستهديه منه اهللا إىل وأبرأ آدمي عمل أي يف مغروسة جبلة واخلطأ
 يف ونتواصل نتكامل ومعهم فبهم ويوجهون يرشدون حيث الصدق إخوان وأستنصح

   .الطريق هذا

 النتائج بعض يدي بني فأجد والتكامل الصدق مسك للخواتيم وحيث
   :ومنها والتوصيات

 متخصٍص اإلسالمية الشؤون وزارة أذرعة ضمن ذراع إنشاء ضرورة : أوالًً
 الدورات واعتماد ستشارةاال وتقدمي واملؤازرة باإلشراف فيقوم بالشبكة صلة ماله بكل

   .عامة الدعوية اخلريية واألعمال

 أثر دفع يف والشابات الشباب من املئات من الطاقات تلك من االستفادة : ثانيا
   .وحني وقت كل يف اخلري باذلني حمتسبني وسيجدوم الشبكة على املبارك الوزارة

 املواقع وتتمكن دوري بشكل املتنوعة واملعارض الدورية اللقاءات إنشاء : ثالثا
   .الشبكة يف عليها عملت اليت مناذجها عرض من

 املباشر وإشرافها اجلانب هلذا وضبطها الوزارة ورعاية احملفزات تفعيل : رابعا
   .معنوية أو مادية احملفزات كانت سواء عليه

 هويتها على تبقي حبيث اإلسالمية املواقع جلميع ضوابط وضع : خامسا
   .كذلك ليس ما عنها وينفى منها هو ما فيها فيدخل) اإلسالمية(
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 معايل رئاسته يشرِّف الشبكة على الدعوية للمواقع جملس تشكيل : سادسا
 الشباب لكل سنوية عمومية مجعية وله ، فصلي اجتماع له ويكون اهللا حفظه الوزير

  .الدعوية للمواقع املنتسبني

 موضعها الوزارة رأت أىن والبذل العمل يد مبد شواطئ شبكة تتشرف : سابعا
   .ذلك غري أو بتعددها املواهب أو األفكار أو باألفراد سواء كذلك فهي

 ذه أذنت واليت اإلسالمية الشؤون لوزارة جديد من الشكر أسبغ اخلتام ويف
   .القبول حملها يكون أن تعاىل اهللا وأسأل أروقتها يف تتطاير أن الوريقات

   .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى

   /أخوكم

  الضالع إبراهيم بن فهد الدكتور

  اإلسالمية شواطئ شبكة على العام املشرف

٠٥٩٥٢٥٥٥٤٥  
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   املوضوعات فهرس
  

 الصفحة رقم  املوضوع

 ١  . املقدمة
 ٣  . التمهيد
 ٣ . اإلنترنت عرب اهللا إىل الدعوة أمهية : أوالً
 ٣  .اإلنترنت عرب اهللا إىل الدعوة أمهية معامل
 ٤   . ااالت مع وقفة

 ٥.واملتصدي املتلقي جبنس املتخصصة الدعوية املواقع: األول املبحث
 ٥  . بالرجال املتخصصة الدعوية املواقع : األول املطلب
 ٥  . بالنساء املتخصصة الدعوية املواقع : الثاين املطلب
 ٦  .احلوارية املنتديات : الثاين املبحث
 ٦  .اجلامعة املنتديات : األول املطلب
 ٧  .املتخصصة املنتديات : الثاين املطلب
 ٧  :ومطلبان متهيد وفيه . الصوتية الغرف : الثالث املبحث
 ٧  : التمهيد
 ٨  .بالصوت املتخصصة املواقع : األول املطلب
 ٨ .  اخلاصة الصوتية الغرف : الثاين املطلب
 ٩  :ومبحثان متهيد وفيه.اإللكترونية الكتب : الرابع املبحث
 ٩  : التمهيد
 ١٠  ) . word ( ملف على املنشورة الكتب : األول املطلب

 ١٠  ) .pdf ( ملف على املنشورة الكتب : الثاين املطلب

 ١١:ومطلبان متهيد وفيه ،)الفيديو (املتحركة الصورة: اخلامس املبحث
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 ١١  : التمهيد

 ١١  .العاملي اليتيوب موقع : األول املطلب

 ١٢  :الدعوية املرئية املواقع فكرة انطالق : الثاين املطلب

 ١٢  :مطالب وثالثة متهيد وفيه: الشخصي اال: السادس املبحث

 ١٢  : التمهيد

 ١٣  .اإللكتروين الربيد : األول املطلب

 ١٣  .اخلاصة الرسائل : الثاين املطلب

 ١٤  .املباشرة احملادثة برامج : الثالث املطلب

 ١٤  .االجتماعية املواقع : السابع املبحث

 ١٤  .واملعثرات العوائق : الثامن املبحث

 ١٨  . اخلامتة

 ٢٠  . املوضوعات فهرس

 


