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  التخصص وأثره 
في تحقيق التكامل بين المواقع 

   الدعوية
  
  
  إعداد

  هشام بن عبد الملك بن عبد اهللا آل الشيخ. د
  أستاذ الفقه المقارن المشارك بالمعهد العالي للقضاء

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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  مقدمة
لذي أرسله اهللا احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد النيب ا

شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منرياً، ومبشراً للمؤمنني بأن هلم 
من اهللا فضالً كبرياً، وعلى آله وصحابته األخيار الذين قاموا حبمل هذا الدين 

  .والدعوة إليه يف مشارق األرض ومغارا
  :أما بعد

همات اليت أناطها اهللا تعاىل ذه فإن الدعوة إىل اهللا من أفضل وأشرف امل
األمة احملمدية، لتكون شاهدة على غريها من األمم بوسطيتها، واستقامتها على 

ادع ِإِلى سِبيِل : (، ودعوة غريها إىل الصراط املستقيم، قال تعاىلاهلدى والصالح
وكَذَِلك : (، قال تعاىل]١٢٥: النحل، اآلية[ )ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة

 )اً لِّتكُونواْ شهداء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداًجعلْناكُم أُمةً وسط
  .]١٤٣: البقرة، اآلية[

ومهمة الدعوة إىل اهللا ليست قاصرة على فترة زمنية معينة، وال على مكان 
األمة ، بل هي مهمة  دون غريهمعيننيشخص أو أفراد معلى دون آخر، وال 
ولْتكُن منكُم : ( كل زمان ومكان إىل يوم القيامة، قال تعاىل يفاملسلمة مبجموعها

 مه لَـِئكأُونكَِر وِن الْمنَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدةٌ يأُم
  .]١٠٤: يةآل عمران، اآل[ )الْمفِْلحونَ

 مباحٍة كما أا ليست متوقفة على وسيلة دون أخرى، بل كل وسيلة
 ، فهي مطلوبة يف بينهم إىل الناس، ونشرهادعوة اإلسالمنافعة ومؤثرة يف تبليغ و

  .جمال الدعوة، وينبغي للداعي أن يستخدمها ويستفيد منها
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من أقوى ) االنترنت(وال شك أن استخدام املواقع على الشبكة العنكبوتية 
 يف إيصال الدعوة اإلسالمية إىل أكرب عدد من الناس احلاضرالوسائل يف عصرنا 

  .، وجبهد بسيطقصرييف خمتلف أقطار العامل يف وقت 
 ، وحميب اخلريالدعاة و،العلماءمن قبل -حبمد اهللا- مواقع كثرية أنشئتوقد 

 باللغة  بني الناسللقيام مبهمة الدعوة إىل اهللا، وتبليغ رسالة اإلسالم ونشرها
، وقد كان بعض هذه املواقع  العامل األخرى املنتشرة يفلغاتالمبختلف العربية و

اهتمت جبانب معني، أو شرائح معينة عامة شاملة جلميع جماالت الدعوة، وبعضها 
  .أو لغات معينة
 يف التخصصات  تعمل من املواقع اإلسالميةاً كبرياً هناك عددكما أن

 غري الدعوة، كالفقه، والتفسري، واحلديث، والعقيدة وغريها من الشرعية األخرى
  .ختصصات العلوم الشرعية

وهذه املواقع وإن مل يكن اهتمامها دعوياً بالدرجة األوىل، ولكنها تساهم 
يف نشر تعاليم اإلسالم وبيان أحكامه، وتوضيح نصوص الكتاب والسنة النبوية، 

  . و لعامة الناس سواء للمتخصصني، أ،تبسيطهاشرحها وو
 يف نشر الدعوة فهذه املواقع تسهم بشكل ضمين وبطريقة غري مباشرة

  . اإلسالمية
فكان من املهم التعاون بني تلك املواقع املتخصصة وبني املواقع الدعوية، 

 اجلهود، وتتكامل مهمة الدعوة إىل اهللا، وتعطي مثارها بأحسن وجه افرضتتحىت 
  .وأمته

مسامهة يف بيان أثر التخصص يف حتقيق التكامل بني فجاءت هذه الورقة لل
  .املواقع املتخصصة، وبني املواقع الدعوية، وتوضيح أوجه وسبل هذا التكامل
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  :وتشتمل هذه الورقة على متهيد ومبحثني
  . يف التعريف مبفردات عنوان الورقة:التمهيد

  . يف التخصص وأمهيته وجماالته:واملبحث األول
  . يف أثر التخصص يف حتقيق التكامل بني املواقع الدعوية:واملبحث الثاين

أسأل اهللا تعاىل أن يبارك يف اجلهود املبذولة يف هذا اال، وأن جيعل هذا 
  .العمل خالصاً لوجه الكرمي
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  تمهيدال
  ريف مبفردات العنوانالتع

  : التاليةالتعريف باملفرداتوفيه 
   :تعريف التخصص: أوالً

 لَه، وتخصص باَألمِر، فُالنٌ اختص:  بالشيء، يقالالتخصص هو االنفراد
  .)١(انفَرد ِإذا

والتخصص العلمي هو االقتصار على علم معني، أو على فرع معني، أو 
  .شعبة معينة من العلم

 بحثه علَيِه قصر :كَذَا علم ِفي ختصص(:  يف املعجم الوسيطقال
  .)٢()وجهده

ق فيه، واإلحاطة بأصوله وقواعده، عبارة عن فدراسة علم بعينه والتعم
  . التخصص فيه

فهناك من يدرس التفسري ويتخصص فيه، وهناك من يقتصر على دراسة 
الفقه والتخصص فيه، وهناك من يدرس احلديث وعلومه، وهناك من يتخصص 

فالن : يف دراسة العقيدة واملذاهب والفرق، وهكذا يف بقية العلوم والفنون، فيقال
  .ه تفسري، وفالن ختصصه فقهختصص

   :املراد بالتكامل: ثانياً
واملراد بالتكامل . )٣(تكامل الشيء يف اللغة هو وصوله إىل التمام والكمال

  .هنا هو األخذ من الغري ما ليس عنده ليكمل به نقصه، ويتم به نفسه
بأن يأخذ ويستفيد كل موقع من موقع آخر ما ليس عنده، أو ما يكمل به 

  .لذي لديه يف ذلك الشيء، أو ذلك اجلانبالنقص ا
                                                            

 .١٧/٥٥٥تاج العروس : انظر) ١(
 . ٢٣٨المعجم الوسيط ص) ٢(
 .١١/٥٩٨، لسان العرب ٢٧٣مختار الصحاح ص: انظر) ٣(
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  :اإللكتروينتعريف املوقع : ثالثاً
 على خادم ة من املوضوعات وامللفات املوجودة عن جمموعةهو عبار 

 الستفادة ووضعها، لعرضها على صفحة االنترنت، )االنترنت(الشبكة العنكبوتية 
  .الزوار واملتصفحني على الشبكة العنكبوتية

   ):الدعوية(و) الدعوة(يف تعر: رابعاً
  .)٤(دعا، يدعو، دعاًء ودعوى: الدعوة من

 هنا يهمينورد لفظ الدعوة يف القرآن الكرمي يف آيات كثرية ومبعان متعددة 
معنيان، الدعوة مبعىن التبليغ والبيان، ونقل هداية اهللا إىل الناس، وقد ورد ذا 

 وعِملَ اللَِّه ِإلَى دعا ممن قَوالً حسنأَ ومن(: ىن آيات كثرية منها قوله تعاىلاملع
 رب قَالَ(: ، وقوله تعاىل] ٢٤:، اآليةفصلت) [املُسِلِمني ِمن ِإنِني وقَالَ اًصاِلح
 سِبيِلي هِذِه قُلْ(: ، وقوله تعاىل]٥:، اآليةنوح) [اًونهار لَيالً قَوِمي دعوت ِإني

 )٥(].١٠٨:، اآليةيوسف) [اتبعِني ومِن أَنا بِصريٍة علَى ِهاللَّ ِإلَى أَدعو

فمفهوم الدعوة من خالل مدلوهلا اللغوي يشري إىل النداء والطلب 
لالجتماع على شيء أو االشتراك فيه، فدعا الرجل ناداه أو طلبه، واالصطالح 

قصود يبقى املعىن بغري بيان املدد املراد من النداء أو الطلب وهو الذي يعني وحي
 .عاماً شامالً

 تعاريفبعدة  االصطالحيف تعاىل   إىل اهللا الدعوةوقد عرف مجع من العلماء
  : ما يليمنها

                                                            
 .٢٨٦، المعجم الوسيط ص٣/٤٨تاج العروس : انظر) ٤(
  .١٦مين حسن، ص خصائص الدعوة اإلسالمية لمحمد أ )٥(



)٧( 

 

الدعوة إىل اهللا، (:  حيث قال- رمحه اهللا -تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية 
هي الدعوة إىل اإلميان به، ومبا جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخربوا به 

  )٦().اعتهم فيما أمرواوط

الشيء الذي يدعى إليه : (-رمحه اهللا– بن بازعبد العزيز الشيخ مساحة قال 

  )٧().احلق هو صراط اهللا املستقيم، وهو اإلسالم، وهودين اهللا

: الدعوة لغة: (-حفظه اهللا–وقال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان 
 له والعمل شريك وحده ال وعبادته  بهاإلميانهي طلب : والدعوة إىل هللا الطلب

   )٨().بطاعته وترك معصيته

  .هي التبليغ عن اهللا عز وجل إلقامة احلجة: وقيل

هي قيام من عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من املسلمني يف كل : وقيل
، وحتذيرهم من غريه اً ومنهجاًزمان ومكان بترغيب الناس يف اإلسالم اعتقاد

  .بطرق خمصوصة

هي احلث على فعل اخلري واجتناب الشر ، واألمر باملعروف والنهي : وقيل
  .، والتنفري عن الرذيلة، واتباع احلق ونبذ الباطلعن املنكر، والتحبيب بالفضيلة

 يف كل زمان ومكان القتفاء اًهي قيام من له أهلية بدعوة الناس مجيع: وقيل

  )٩(.اً وسلوك وعمالً، والتأسي به قوالً nأثر الرسول 
نسبة إىل الدعوة، وهي صفة للمواقع، أي املواقع :  هناالدعويةبواملراد 

  .املهتمة بأمر الدعوة إىل اهللا تعاىل
                                                            

  .١٥/١٥٧مجموع الفتاوى البن تيمية ج )٦(
  .٣٠:  صالدعاة وأخالق اهللا إلىالدعوة  )٧(
  .١١٠:  محاضرات العقيدة والدعوة ص)٨(
  .١٤ -١٢ :إبراهيم المطلق صلدآتور  لn التدرج في دعوة النبي )٩(
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  ):لقباً(املراد باملواقع الدعوية : خامساً
املراد باملواقع الدعوية تلك املواقع اليت تم بشأن الدعوة إىل اهللا، وقضاياها، 

غيب يف لزوم الطاعة، واالستقامة، والصالح، وتدعو إىل العقيدة الصحيحة، والتر
وترك البدع واملنكرات، واملعاصي، وتبني سبل الدعوة، واحلكمة فيها، ووسائلها 

كما أا تضع مادة دعوية مناسبة لكل فئة، وكل صنف من أصناف . املشروعة
  .املدعوين، من كتيبات، ومطويات، وحماضرات، وأشرطة، وأحباث وحنو ذلك

قع اإلسالمية األخرى املتخصصة يف جماالت شرعية غري الدعوة وأما املوا
فهي ختتلف عن املواقع الدعوية من حيث ، كالفقه، واحلديث، والتفسري، والعقيدة

أن اهلدف األول واألساس هو خدمة التخصص واملختصني، واملعنيني باال 
  .م واملختصنيالذي أنشئ املوقع ألجله، فاهلدف فيها شرحية معينة من طلبة العل

وأما الشرحية املستهدفة يف املواقع الدعوية فهم عامة املسلمني أوالً، مث 
املتأثرين بالشبهات، لدعوم إىل االستقامة املبتدعة، والعصاة، وأهل األهواء، و

  .وإصالح أحواهلم، وكذلك غري املسلمني لدعوم إىل اإلسالم
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  املبحث األول
  التخصص وأمهيته، وجماالته

  
  .أمهية التخصص: ملطلب األولا

 مع يف حياتنا املعاصرة أصبح من األمهية مبكان، خاصة "التخصص"مبدأ إن 
كثرة عوائق الطلب وتعدد الشواغل واختالف تطور فروع العلم، وكثرا، ومع 

، ومع حمدودية قدرات اإلنسان الذهنية الظروف املكانية والزمانية عما سبق
ن استيعاب مجيع العلوم، أو حىت مجيع الفروع والشعب والعلمية، وعدم متكنه م

  . أو الفن الواحد الواحديف العلم
وقد نبه العلماء قدمياً على أمهية التخصص يف العلوم، فقال اخلليل ابن أمحد 

 من العلم، وإذا نفَإذا أردت أن تكون عاملاً فاقصد ِل): (هـ١٧٠ت (الفراهيدي 
 .)١٠()ل شيء أحسنهأردت أن تكون أديباً فخذ من ك

ما ناظرين رجل قط ): (هـ٢٢٤ت (وقال أبو عبيد القاسم بن سالم 
ه، وال ناظرين رجل ذو فن واحد إال غلبين يف علمه يف العلوم إال غلبت اًمفَننوكان 
 .)١١()ذلك

 واحد على اجلامع  على فضل املتخصص يف علمالدالةإن هذه العبارات 
ى فضل العامل على األديب الدالة عل: ليل بن أمحدأو على رأي اخلألطراف العلوم 

، جاءت لتؤكد أن كل علم من العلوم حبر من البحور، ال يعرفه ويصل إىل املتفنن
  . كنوزه وخفاياه إال من غاص أعماقه، وقصر حياته على الغوص فيه

 فإن العلوم قد ازدادت تشعباً، وعظم كل علم عما ويف عصرنا احلاضر
له فيه على امتداد العصور السابقة، وبزيادة اختالفهم وأدلة كل كان، مبؤلفات أه

                                                            
 .١/٥٢٢جامع بيان العلم وفضله ) ١٠(
 .المرجع السابق) ١١(
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قول منهم؛ ومع ذلك فقد ضعفت اهلمم، ونقصت القدرات عما الصاحب 
، إىل جانب األسباب األخرى اليت تقتضي التخصص، علمناه من أئمتنا السالفني

 .وقد سبقت اإلشارة إليها يف األسطر السابقة
  : خصصات اإلسالميةجماالت الت: املطلب الثاين

 يف اجلامعات ومن هنا فقد كثرت التخصصات يف العلوم اإلسالمية
، وتشعبت فروعها، وصار لكل ختصص يف اجلامعات اإلسالمية يف عصرنا

اإلسالمية املعاصرة كلية خاصة، ولكل فرع من فروع التخصص قسماً خاصاً 
  .والبحث فيهيهتم بتدريس ذلك الفرع 

  :التخصصات اإلسالمية كالتايل  أبرزوميكن أن نعدد
ويشمل تفسري القرآن الكرمي بنوعيه : التفسري وعلوم القرآنختصص  -١

أسباب : التفسري باألثر والتفسري بالرأي، وعلوم القرآن بفروعه املختلفة من
  .الرتول، ورسم املصحف، والقراءات، والتجويد وغريها

 وشرحاً ويشمل األحاديث النبوية متناً: احلديث وعلومهختصص  -٢
  .واستنباطاً لألحكام، وعلم احلديث دراية ورواية

: ويشمل الفقه مبدارسه ومذاهبه املختلفة: الفقه وأصولهختصص  -٣
كاملذاهب األربعة املعروفة، ومذاهب الصحابة، ومذاهب أئمة السلف، وعلم 
أصول الفقه من حيث دراسة أدلة األحكام اإلمجالية، وطرق االستنباط واالجتهاد 

  .ليد وغريها من املباحثوالتق
دراسة العقيدة ب ويعىن: العقيدة واملذاهب املعاصرةختصص  -٤

اإلسالمية من مصادرها األصلية من نصوص الكتاب والسنة، ودراسة الفرق 
  .ودراسة املذاهب العقدية املعاصرةاإلسالمية، 
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ويشمل طرق : سالمية، واإلعالم اإلسالميالدعوة اإلختصص  -٥
وسائلها، وأساليبها، وعلم اإلعالم اإلسالمي، وتأصيله، الدعوة اإلسالمية، و

  .وسائلهو
دراسة القضايا الثقافية والفكرية ب ويعىن: الثقافة اإلسالميةختصص  -٦

العامة يف اإلسالم، وأسس احلضارة اإلسالمية، وعالقتها باحلضارات األخرى 
  .تأثرياً وتأثراً
د الدولة ويشمل دراسة بناء اقتصا: القتصاد اإلسالمياختصص  -٧

اإلسالمية وفق الضوابط الشرعية بعيداً عن الربا، ومتميزاً عن األنظمة االقتصادية 
املوجودة لدى غري املسلمني، كنظام االقتصاد الرأمسايل، ونظام االقتصاد 

  .الشيوعي
ويعىن بدراسة اللغة العربية بفروعها : اللغة العربية وآدااختصص  -٨

  .لبالغة، واألدب شعراً ونثراًاملختلفة من النحو، والصرف، وا
، وجوانب ويعىن بدراسة حياة نبينا حممد : السرية النبويةختصص  -٩

  .من سريته العطرة منذ والدته، إىل بعثته، وحىت وفاته
ويعىن بدراسة تاريخ اخلالفة الراشدة، : التاريخ اإلسالميختصص  -١٠

اإلسالمي منذ صدر والدول اإلسالمية املتعاقبة، واألحداث التارخيية يف العامل 
  .اإلسالم إىل وقتنا احلاضر

 ويعىن بدراسة أسس التربية اإلسالمية: التربية اإلسالميةختصص  -١١
املعاصرة لدى  ، وبناء الفرد يف اإلسالم، ودراسة النظريات التربويةوالتعليم

تأصيل هذا العلم وأسسه من الوجهة اإلسالمية، وكيفية بناء الغربيني، و
  .املؤسسات التربوية والتعليمية يف العامل اإلسالمي
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  املبحث الثاين
  قيق التكامل بني املواقع الدعويةأثر التخصص يف حت

  
  :أثر التخصص يف حتقيق التكامل: ولاملطلب األ

وم الشرعية يف عصرنا كما سبق أن ذكرنا يف بيان أمهية التخصص أن العل
احلاضر ومع تطور العلم، وتشعب احلياة املعاصرة قد تعددت شعبها وفروعها 

  .حبيث ال ميكن اإلحاطة جبميع العلوم، أو حىت مجيع فروع العلم الواحد
وحيث إن العلوم الشرعية مترابطة فيما بينها، وال يستغين علم عن العلوم 

ا ترجع إىل نصوص الوحيني الكتاب األخرى، وذلك أن العلوم الشرعية كله
والسنة، فهما مصدر مجيع العلوم الشرعية، وبالتايل هي متداخلة فيما بينها، 

ري من مسائلها وأحكامها ومباحثها، ويكون كل علم مكمالً وتشترك يف كث
  .ومتمماً للعلم اآلخر

 دراسة علم الفقه وبيان مسائلها وأحكامها ال ميكن إال: فعلى سبيل املثال
ببيان النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وفهم معانيها وألفاظها، وبالتايل 
فعلم الفقه حباجة إىل علم التفسري، وعلوم القرآن، والسنة وعلومها، واللغة 

  .العربية، وأصول الفقه
وكذلك علم التفسري ال بد وأن يشتمل على بيان األحكام الفقهية املستفادة 

بالتايل يتطرق إىل ذكر أقوال الفقهاء، ومذاهبهم يف تفسري من اآليات القرآنية، و
  .اآليات، واختالفهم يف استنباط األحكام منها

وميكن أن نقول مثل ذلك يف ختصص الدعوة اإلسالمية، فإنه يعتمد على 
 وعلى مصادر  وكالم املفسرين وشراح احلديث،نصوص الكتاب والسنة،

حكام الفقهية يف كثري من املسائل املتعلقة أقوال الفقهاء يف بيان األاألحكام، و
  .بالدعوة واملدعوين
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فالتخصصات الشرعية مبجموعها منظومة متكاملة يكمل بعضها بعضاً، وال 
يستغين ختصص عن آخر، وبتكاملها مجيعاً وتبادل مسائلها وأحكامها يتحقق 

 .الفهم الصحيح لإلسالم، والسعي يف نشره وتعليمه وتبليغه للناس
طرق ووسائل حتقيق التكامل بني املواقع الدعوية يف : لب الثايناملط

  : االستفادة من التخصص
حبمد اهللا كثرية، ) اإلنترنت(إن املواقع اإلسالمية على الشبكة العنكبوتية 

  .ومتنوعة، وخمتلفة االهتمام والتخصص
فهناك مواقع متخصصة يف الفقه ودراسة ومناقشة األحكام الشرعية، ونشر 

وث الفقهية، وفتاوى العلماء يف مسائل وقضايا خاصة، وتتبع املستجدات البح
وكذلك متابعة اجلديد من . ومناقشتها من الناحية الشرعية، وبيان حكمها الفقهي

اإلصدارات والكتب الفقهية، ونشر حبوث اامع الفقهية، واملؤمترات والندوات 
 الفتاوى، واإلجابة على  وبعض من هذه املواقع متخصصة يف.الفقهية، وغريها
جامع الفقه : (فتني يف املسائل الفقهية العملية، ومن تلك املواقعالسائلني واملست

  .، وغريها كثري)اإلسالمي، الفقه اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي الدويل
وهناك مواقع خاصة بالتفسري، تم بقضايا التفسري، وعلوم القرآن، ونشر 

والعناية بتفسري بعض اآليات، وتوضيح ما . قدمية منها واحلديثةالتفاسري املختلفة ال
والرد على املخالفني وأصحاب . فيها من األحكام، والدالالت، والتوجيهات

األهواء وشبهام يف تفسري آيات القرآن الكرمي، وبيان املنهج الصحيح يف تفسري 
لتقى البيان لتفسري تفسري أو ملتقى أهل التفسري، م: (القرآن، ومن تلك املواقع

  ). القرآن
وهناك مواقع تعىن بدراسة السنة النبوية، ونشرها، وشرحها وبياا، ودراسة 

والرد على الشبهات . األحاديث ونقدها، وبيان عللها، وخترجيها، واحلكم عليها
املثارة على السنة النبوية، والطعن يف بعض األحاديث، أو الطعن يف بعض مصادر 
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لدفاع عن السنة وبالتايل بيان تلك الشبهة والرد على أصحاا، واوكتب السنة، 
جامع احلديث، شبكة السنة، تيسري : (النبوية ومصادرها، ومن تلك املواقع

  .، وغريها)، ملتقى أهل احلديثالوصول إىل أحاديث الرسول 
وهناك مواقع تم مبباحث العقيدة، والفرق واملذاهب العقدية، والرد على 

منتدى التوحيد، : (مذهب أهل السنة واجلماعة، ومن تلك املواقعدعة، وبيان املبت
، وهناك مواقع خاصة بالردود )امللتقى العلمي للعقيدة، منتديات حراس العقيدة

  .على أهل البدع واألهواء، واليهود، والنصارى، واملالحدة
ومنها مواقع خاصة بنشر الكتيبات، والبحوث، واملقاالت، واخلطب 

 سواء كانت مادة صوتية أو مقروءة، وهذه املواقع كثرية، منها على سالمية،اإل
  .وغريها كثري) املنرب، صيد الفوائد، ملتقى اخلطباء، زاد الداعي: (سبيل املثال

كما أن هناك مواقع على شكل أدلة وبواحث، تم جبمع املعلومات حول 
املؤسسات الدعوية يف العامل، املساجد، واملراكز اإلسالمية يف الغرب، واملكاتب و

رقام تلفوناا وطرق االتصال ا، ومن تلك املواقع موقع وذكر عناوينها، وأ
  ).الباحث اإلسالمي(

ومن املواقع ما يهتم بأحوال الشعوب والبالد، ببيان عدد سكاا، والتوزيع 
  .ة فيهاالسكاين، وبيان العادات، والتقاليد، واملذاهب العقدية والفقهية املنتشر

وأما املواقع املهتمة بالدعوة اإلسالمية وقضاياها فكثرية جداً، وهي متنوعة 
  .وخمتلفة يف اهتماماا

 طرق فمن تلك املواقع ما يهتم بشأن الدعوة والدعاة بشكل عام، ببيان
اإلسالم، مفكرة الدعاة، رسالة : (ومن تلك املواقع. الدعوة ووسائلها وجماالا

  .ا، وغريه)اإلسالم
ومنها ما يهتم جبانب معني من جماالت الدعوة، كبيان فضل األمر باملعروف 

  .والنهي عن املنكر، والرد على الشبهات املثارة حول ذلك
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 ونشر الكتيبات املترمجة ومنها ما يهتم بدعوة اجلاليات املسلمة يف بلد معني،
  ).دار اإلسالم(بلغام كموقع 

  .ني، وكيفية التعامل معهمومنها ما يهتم بدعوة غري املسلم
ومنها ما يهتم بشأن دعوة األقليات املسلمة يف الغرب، أو  الدول غري 
اإلسالمية، والعناية مبشاكلهم، وقضاياهم، وكيفية احملافظة على إسالمهم، و 

الم، واملنافية  عن اإلسمحايتهم من االنصهار يف تلك البيئات والثقافات الغريبة
) طريق اإلسالم، الشبكة اإلسالمية: (ن تلك املواقعلتعاليمه وأحكامه، وم

  .وغريها
ففي خضم هذا التنوع، واالختالف يف التخصصات، والتوجهات 
واالهتمامات للمواقع اإلسالمية بشكل عام، واملواقع املتخصصة بشكل خاص، 

الطرق املناسبة والنافعة لتحقيق التكامل بينها يف األسطر أهم فإنه ميكن أن جنمل 
  :تاليةال

  : تبادل املادة العلمية املتخصصة-١
اقع الدعوية من املواقع املتخصصة يف التفسري، واحلديث، وذلك بأن تفيد املو

والفقه، والعقيدة، والفتاوى، وغريها من املواقع املتخصصة يف تباد املادة العلمية 
  .لدى كل موقع

من مواقع فإذا كان األمر يتعلق بتفسري آيات القرآن الكرمي، تأخذ 
  . متخصصة يف التفسري

وتستفيد من مواقع احلديث يف ختريج األحاديث، ومعرفة الصحيح منها من 
السقيم، وشرح األحاديث، وغريها من البحوث احلديثية املتعلقة مبجال الدعوة 

  .والدعاة واملدعوين
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وتستفيد من املواقع الفقهية يف جمال املسائل والفتاوى الفقهية، ومعرفة 
ل واحلرام، واعتماد القول الراجح يف املسائل املختلف فيها، وتكييف املسائل احلال

  .املستجدة، والنوازل الفقهية، وغريها
 يف معرفة مذهب أهل السنة وتستفيد من املواقع املهتمة بالعقيدة والفرق

 لالستفادة منها يف  ومعرفة مذاهب املبتدعة وشبهاا والرد عليهاواجلماعة، 
  .ىل لزوم السنة وترك البدعةدعوم إ

وتستفيد من املواقع املهتمة باألقليات املسلمة يف الغرب مثالً، يف معرفة 
  .مشاكلهم، والتحديات اليت يواجهوا، وكيفية التغلب عليها

وتستفيد من املواقع املهتمة جبمع البيانات عن املراكز اإلسالمية، 
مع تلك املراكز واملؤسسات لتنسيق واملؤسسات الدعوية يف العامل، يف التواصل 

  .اجلهود وتسهيل املهمة الدعوية
  .وهكذا من بقية املواقع املتخصصة يف جمال من ااالت العلمية

 اليت كما تتبادل املواقع الدعوية فيما بينها اخلربات، والبيانات، واألحباث
  .تقع يف دائرة اهتمام كل موقع، وبذل التعاون فيما بينها

  :اخلربات العمليةتبادل -٢
وهذا إذا كان ملوقع ما أو جهة ما خربات عملية يف جمال معني من جماالت 
الدعوة، أو مع جالية معينة، أو يف بلد معني، فيفيد اآلخرين بتلك التجارب 
واخلربات لالستفادة من اجلوانب اإلجيابية فيها، وتفادي األخطاء الواقعة، 

  .ومعاجلتها
  :اإلحالة عليها بروابط ألكترونيةواقع وربط البيانات بني امل-٣

ومن أوجه التكامل والتعاون أن تقوم املواقع بربط بياناا، وأحباثها، 
ومكتباا بروابط، واإلحالة عليها، يف حالة مل ميكن توفريها أو وضعها يف املوقع 

  .نفسه
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  :زوار املوقع واملستفيدين منهتعاون يف إفادة -٤
وار ومتصفحني يتصلون باملوقع إما لالستفسار، ال شك أن كل موقع له ز

أو السؤال، أو طلب الفتوى، أو مشورة دعوية، أو طلب كتيب أو شريط بلغة 
  ..معينة، أو طلب الدخول يف اإلسالم أو غري ذلك من األغراض

وقد ال يكون لدى بعض املواقع الدعوية ما تليب طلبه، فيحيله على مواقع 
اإلجابة على طلب السائل، أو املستفيت، أو املسترشد، أخرى رمبا مهتمة ميكنها 

وبذلك يتكامل الشأن الدعوي، وال يضيع السائل، وتتحقق الفائدة املرجوة، 
  . ويتوصل السائل إىل مطلوبه

تب، ومطويات، وأشرطة، تعاون يف نشر ودعاية إعالنات ك-٥
  :وحماضرات

أو حماضرات فإذا كان موقع ما متخصص ومهتم بنشر كتب، أو أشرطة، 
وصوتيات، فمن املستحسن أن تكون يف املواقع األخرى دعاية وإعالناً للداللة 

  .على حمتويات ذلك املوقع للوصول إليها واالستفادة منها
فتبادل اإلعالنات والدعاية بني املواقع من األمور املهمة واملعينة يف اتساع 

 وباملواقع املفيدة والنافعة يف رقعة الدعوة اإلسالمية، والتعريف باملادة الدعوية،
  .هذا اال
  : املهمة والنافعةواقعامل عناوينالداللة على -٦

من أوجه التكامل بني املواقع الدعوية، أن تكون يف كل موقع قائمة بعناوين 
املواقع النافعة األخرى يف جمال الدعوة إىل اهللا، ونشر العلم الشرعي، وخباصة 

 أهل السنة واجلماعة، وحتمل توجهاً سليماً، ومنهجاً املواقع اليت تنتهج منهج
  .سديداً يف جمال الدعوة إىل اهللا

وهذا أمر يف غاية األمهية يف عامل مفتوح ومليء بوجود مئات بل آالف من 
املواقع اليت حتمل امساً إسالمياً، أو شعاراً دعوياً، ولكن كثري منها رمبا تكون ألهل 
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سالمي، ال ميكن للشخص العادي أن يعرف البدع واألهواء حتت شعار إ
حقيقتها، أو يدرك من أول وهلة هل هو موقع ذو توجه سليم أم هو خبالف 
ذلك، فيقع يف شراكه، ويتأثر بدعوته الباطلة، ورمبا اعتنق عقيدته املنحرفة، 

  .وأفكاره الضالة وهو ال يشعر بذلك
همة، أو مواقع مواقع م: فينبغي أن تكون يف كل موقع قائمة حتت عنوان

مفيدة، أو مواقع ننصح ا أو غري ذلك من العبارات اليت تشعر املتصفح 
  .باالطمئنان إليها، وترغبه يف االستفادة منها

  اخلامتة
ويف ختام هذه الورقة تتبني لنا بوضوح أمهية التكامل بني املواقع الدعوية، 

 إن هذا التكامل أصبح واإلفادة من املواقع املتخصصة يف حتقيق هذا التكامل، بل
عصرنا احلاضر؛ وذلك لتنوع جماالت الدعوة إىل اهللا، وكثرة ضرورة ملحة يف 

الوسائل اليت ميكن أن تستخدم يف سبيل ذلك، وتشعب االهتمامات والتوجهات، 
مع تزايد إقبال الناس على اإلسالم، وااللتزام بتعاليمه، وكثرة السائلني، واملستفتني، 

  .هتدين حبمد اهللاواملسترشدين وامل
فمن الصعب جداً أن يستوعب موقع واحد كل تلك االهتمامات، أو ميكنه 

  .تلبية كل تلك الطلبات،  أو التعامل مع كل تلك الشرائح والطبقات
إىل جانب كثرة وجود املواقع املهتمة بالدعوة إىل اهللا سواء كانت مواقع 

هات معينة، وكل موقع له شخصية لبعض العلماء والدعاة، أو مواقع تابعة جل
جتربته، وخربته اخلاصة، وعنايته اخلاصة مبجال معني من جماالت الدعوة إىل اهللا 

  .تعاىل
،  إجيابية ومرضيةفكان من الضروري جداً التعاون والتكامل لتحقيق نتائج

 وهو الدعوة إىل دين ،وصول إىل اهلدف املنشود والغاية املأمولة للجميعالوألجل 
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 بينهم ليستظلوا بظالله، وينهلوا من خريه، ليغه للناس، ونشر تعاليمه وتب،اهللا
  .وينعموا بسعادته احلقيقية يف الدنيا واآلخرة

ومن أَحسن قَوالً ممن دعا ِإلَى : (وبذلك سندخل مجيعاً فيمن قال اهللا عنهم
  .) وقَالَ ِإنِني ِمن الْمسِلِمنياًاللَِّه وعِملَ صاِلح

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  ...وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد


