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Abstract 

With the change in people’s lifestyle and its development in many areas, the modes of direct 

communications with people differed from the past. In the past, the reformers meet the people in 

their forums, mosques and markets to invite them to God. This matter differed today with the 

development of modern technology. Nowadays the preacher is able to talk to millions via radio or 

television or through the printing of books, magazines, tapes and others, and the same applies to 

the Internet. The Internet is a very wonderful way to call to God. Hence, the internet is one of the 

most modern technologies in the current era, because of its great importance and its many benefits 

in various fields and levels, Where this technology was able to make the world as a small village, 

Working to make it connected to each other, To facilitate the dissemination of news and 

information between different places in all details and forms, Thus, the Internet has become one 

of the most widely  technical means used., Which makes a significant contribution to the 

dissemination and collection of information and news from a variety of sources; reaching a mass 

of people as soon as possible; It is widely used today by many different Islamic groups,  and section 

spite of the contemporary global trend in the application of electronic dawa’a (calling to god) in 

all stages of dawa’a as many countries around the world began to race towards the use of electronic 

dawa’a in public religious centers and the implementation of technology in this area. Hence, this 

research is intended to demonstrate the importance of the electronic dawa’a and to urge the 

students to learn it, to be a weapon for every student who calls to god in a clear vision, and to 

defend the Islamic religion from suspicions raised by enemies.  

Keywords: Technology - herald, an official messenger bringing news - internet- Electronic- 

missionary work, inviting others to Islam supplication  - Electronic missionary work 
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 ملخص البحث

مع تغري أسلوب احلياة و تطورها يف جماالت عديدة اختلف أسلوب االحتكاك املباشر بالناس عما مضى، فقد كان يف 

السابق ينزل املصلحون إىل الناس يف منتدياهتم و مساجدهم و أسواقهم لدعوهتم إىل اهلل تعاىل و قد اختلف هذا األمر 

طباعة الكتب  الداعية يتكلم إىل املاليني عرب املذياع أو التلفاز أو عرب اليوم بتطور الوسائل احلديثة )التكنولوجية( فصار

و اجملالت و األشرطة و غريها، وهذا األمر نفسه ينطبق على شبكة املعلومات العاملية "اإلنرتنت" فهي وسيلة رائعة جداً 

، ولل  ألّمّيته ستددمة يف العصر احلاييعّد اإلنرتنت من أكثر الوسائل التكنولوجيا املللدعوة إىل اهلل تعاىل، ومن هنا 

البالغة، وملا فيه من فوائد عديدة يف خمتلف اجملاالت واألصعدة؛ حيث استطاعت هذه التقنية أن جتعل العامل كقرية 

اصيله متصالً ببعضه البعض، بتسهيل نشر األخبار واملعلومات بني خمتلف األماكن بكافة تفه صغرية، إل تعمل على جعل

له، بذل  أضحى اإلنرتنت من أكثر الوسائل التقنية استدداًما، إل يسهم إسهاًما كبريًا يف نشر املعلومات واألخبار وأشكا

ومجعها والوقوف عليها من مصادر متنوعة؛ لتصل إىل مجهرة من الّناس بأسرع وقت ممكن؛ لذا ُيستددم اليوم على 

ب اإلسالمية املتعددة وغريها، وعلى الرغم من التوجه العاملي نطاق واسع لدى العديد من اجملموعات والفرق واملذاه

املعاصر يف جمال تطبيق الدعوة اإللكرتونية يف كافة مراحل الدعوية حيث بدأت كثري من الدول يف مجيع أحناء العامل يف 

ال، ومن هنا يأيت هذا البحث جملالتسابق حنو استددام الدعوة اإللكرتونية يف املراكز الدينية العامة وتفعيل التقنية يف هذا ا

لبيان أّمية الدعوة اإللكرتونية واحلث عليها وتعلمها وأن تكون سالحا لكل طالب علم يدعوا إىل اهلل على بصرية ودفع 

 الشبهات عن الدين اإلسالمي .

 .الدعوة اإللكرتونية -الدعوة  –اإلنرتنت  –الداعية  -التكنولوجياالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة

إن احلمد هلل، حنمده تعاىل ونستعينه ونستغفره، ونعول باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال 

مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شري  له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى 

 اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني... أما بعد:

فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل على بصرية هي أشرف ما قضى اإلنسان به وقته، و هي وظيفة األنبياء و املرسلني  

و قال النيب 1"ومن أحسن قواًل ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلاً وقال  إنين من املسلمني"عليهم السالم، قال اهلل تعاىل: 

فمن هذا املنطلق القرآين الكرمي  2"احدًا خري ل  من محر النعملئن يهدي اهلل ب  رجاًل و "صلى اهلل عليه و سلم: 

وهدي سيد املرسلني وجب على املسلم إتباع سبيل األنبياء و املصلحني و الدعاة الصادقني، و مع تغري أسلوب احلياة 

املصلحون  لو تطورها يف جماالت عديدة اختلف أسلوب االحتكاك املباشر بالناس عما مضى، فقد كان يف السابق ينز 

إىل الناس يف منتدياهتم و مساجدهم و أسواقهم لدعوهتم إىل اهلل تعاىل و قد اختلف هذا األمر اليوم بتطور الوسائل 

احلديثة )التكنولوجية( فصار الداعية يتكلم إىل املاليني عرب املذياع أو التلفاز أو عرب طباعة الكتب و اجملالت و األشرطة 

إىل اهلل تعاىل  فهي وسيلة رائعة جداً للدعوة "اإلنرتنتق على شبكة املعلومات العاملية "سه ينطبو غريها، وهذا األمر نف

 ألسباب عديدة منها:

 ملتزايد على هذا االكتشاف املذهل.( إقبال الناس ا1

 ( قلة تكلفة هذه الوسيلة الدعوية.2

 ( سهولة استددام هذه الوسيلة.3

                                                           

 .33فصلت، اآلية سورة ( 1
 .3009( ح4/60( رواه البداري، باب فضل من أسلم على يديه، )2
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 الوسائل التكنولوجيا املستددمة يف العصر احلاي، ولل  ألّمّيته البالغة، وملا فيه منيعّد اإلنرتنت من أكثر ومن هنا 

فوائد عديدة يف خمتلف اجملاالت واألصعدة؛ حيث استطاعت هذه التقنية أن جتعل العامل كقرية صغرية، إل تعمل على 

له وأشكاله، بذل  كن بكافة تفاصيمتصاًل ببعضه البعض، بتسهيل نشر األخبار واملعلومات بني خمتلف األما ه جعل

أضحى اإلنرتنت من أكثر الوسائل التقنية استدداًما، إل يسهم إسهاًما كبريًا يف نشر املعلومات واألخبار ومجعها والوقوف 

عليها من مصادر متنوعة؛ لتصل إىل مجهرة من الّناس بأسرع وقت ممكن؛ لذا ُيستددم اليوم على نطاق واسع لدى 

 .موعات والفرق واملذاهب اإلسالمية املتعددة وغريهاالعديد من اجمل

لدعوية حيث بدأت  اعلى الرغم من التوجه العاملي املعاصر يف جمال تطبيق الدعوة اإللكرتونية يف كافة مراحل و  

 وتفعيل التقنيةة ة العامراكز الدينياملستددام الدعوة اإللكرتونية يف يع أحناء العامل يف التسابق حنو ايف مج كثري من الدول

 . يف هذا اجملال

ومن هنا يأيت هذا البحث لبيان أّمية الدعوة اإللكرتونية واحلث عليها وتعلمها وأن تكون سالحا لكل طالب  

 علم يدعوا إىل اهلل على بصرية ودفع الشبهات عن الدين اإلسالمي .
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 المبحث األول: تفعيل الدعوة اإللكترونية

 لدعوة.: تعريف االمطلب األول

جاء يف خمتار الصحاح: دعا الدعوة إىل الطعام بالفتح، ويقال كنا يف دعوة فالن، ومدعاة فالن وهو مصدر،  

 و"الدعوة" بالكسر يف النسب، و"الدعوى" أيضا هذا أكثر كالم العرب، و"الدعي"و املراد هبما: الدعاء إىل الطعام، 

 .(4()3)" أبناءكم وما جعل أدعياءكم"من تبنيته، ومنه قوله تعاىل: 

وت" و"دعصاح به، واستدعاه أيضاً،  و"دعاه" سم الدعوى، و تداعت احليطان أي هتادمت،وادعى عليه كذا، و اإل

واحد األدعية، وتقول للمرأة: أنت تدعني وتدعوين  "، و"الدعوة" املرة الواحدة، و "الدعاء"دعاءً اهلل له وعليه أدعوه "

ما يدعو اللنب: ما يرتك يف الضرع ل أننت تدعون مثل الرجال سواء، و "داعية" وتدعني بإمشام العني الضمة، وللجماعة

 .بعده، و يف احلديث "دع داعي اللنب"

: ورد لفظ الدعوة يف القرآن الكرمي يف آيات كثرية و مبعان متعددة يهمنا هنا معنيان، (5)وقال حممد أمني حسن         

ومن أحسن "الدعوة مبعىن التبليغ والبيان، ونقل هداية اهلل إىل الناس، وقد ورد هبذا املعىن آيات كثرية منها قوله تعاىل: 

قل هذه "، وقوله تعاىل: (7)"ين دعوت قومي لياًل وهنارارب إقال "، وقوله تعاىل:(6)ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلا" قوالً 

 . (8)"سبيل أدع  إىل اهلل على بصرية

                                                           

 .4األحزاب، اآلية سورة ( 3
 205.4( خمتار الصحاح، الرازي، ص 4
 .16الدعوة اإلسالمية، حممد حسن أمني، ص( خصائص 5
 .33فصلت، اآلية  سورة (6
 .5نوح، اآلية  سورة (7
 .108يوسف، اآلية سورة ( 8
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فمفهوم الدعوة من خالل مدلوهلا اللغوي يشري إىل النداء و الطلب لالجتماع على شيء أو االشرتاك فيه، فدعا الرجل 

عىن عاماً بغري بيان املقصود يبقى امل، و النداء أو الطلب و دحدد املراد من ناداه أو طلبه، و االصطالح هو الذي يعنِي 

 شاماًل.

 الدعوة اصطالحا:

 الدعوة يف لسان الشرع قد وردت فيها عدة تعاريف، نذكر منها:

، إل يقول:"الدعوة إىل اهلل، هي الدعوة إىل اإلميان به، ومبا -رمحه اهلل-تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية  (1

 (9)فيما أخربوا به وطاعتهم فيما أمروا".جاءت به رسله، بتصديقهم 

تعريف د. السيد حممد الوكيل: الدعوة إىل اهلل هي مجع الناس إىل اخلري، وداللتهم على الرشد، بأمرهم  (2

 (11).(10)والتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري": "باملعروف وهنيهم عن املنكر، قال تعاىل

إىل األرض، وهي هدية اخلالق إىل املدلوق،وهي دين اهلل تعريف الشيخ الصواف: الدعوة هي رسالة السماء  (3

 ،القومي، وطريقه املستقيم، وقد اختارها اهلل وجعلها الطريق املوصل إليه سبحانه، "إن الدين عند اهلل اإلسالم"

وهو لن يقبل منه ومن يتبع غري اإلسالم دينا ف"وفرضها عليهم، ومل يرض بغريها بديالً عنها مث اختارها لعباده 

 .(13)(12)"يف اآلخرة من اخلاسرين

                                                           

 157/ 15( جمموع الفتاوى البن تيمية، ج9
 103آل عمران، اآلية سورة ( 10
 9( أسس الدعوة وآداب الدعاءة، للدكتور السيد حممد الوكيل، ص11
 .185 آل عمران اآليةسورة ( 12
 .22( الدعوة والدعاء للصواف، ص13
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وخالصة التعاريف فإننا نقول بأن الدعوة إىل اهلل هي قيام الداعية املؤهل بإيصال دين اإلسالم إىل الناس كافة  

)أمة الدعوة وأمة االستجابة( وفق األسس واملنهج الصحيح، ومبا يتناسب مع أصناف املدعوين ويالئم أحوال وظروف 

 املداطبني.

 المطلب الثاني: فضل الدعوة إلى اهلل وأهميتها.

ال خيفى على مسلم أّمية الدعوة إىل اهلل تعاىل فهي الطريق إىل صالح البالد و العباد، وهي وظيفة صفوة اخللق من 

األنبياء و املرسلني عليهم الصالة و السالم، وقد دلت نصوص الكتاب و السنة على أّميتها و بينت جزيل ثواب من 

م هبا، فمما ورد يف الكتاب العزيز قوله تعاىل: "وادع إىل رب "، وقوله عز وجل: "ادع إىل سبيل رب  باحلكمة واملوعظة قا

 .(14)احلسنة" وقوله تعاىل: "ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئ  هم املفلحون"

اهلل عليه وسلم  صلى -ون إىل اخلري هم الداعون إىل كتاب اهلل وسنة رسوله : "والداع-رمحه اهلل-قال ابن القيم  

عين بقل هذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتوقوله تعاىل: "، (15)، ال الداعون إىل رأي فالن وفالن" ا.هـ .-

 .(16)"وسبحان اهلل وما املشركني

اإلنس آمراً له أن إىل الثقلني اجلن و  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسوله : "يرسل تعاىل -رمحه اهلل-قال ابن كثري  

خيرب الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له، 

لى اهلل عليه وسلم ص -يدعو هبا على بصرية من لل  ويقني وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إىل ما دعا إليه رسول اهلل 

 ( 17)على بصرية ويقني وبرهان عقلي شرعي" ا.هـ  -

                                                           

 .104آل عمران، اآلية سورة ( 14
 . -الرياض –دار ابن اجلوزي  1/508( انظر بدائع التفسري 15
 .108يوسف، اآلية سورة ( 16
 .2ج 513تفسري القرآن العظيم البن كثري ص (17
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: "فبني سبحانه أن الرسول يدعو على بصرية وأن أتباعه كذل ، فهذا فيه فضل الدعوة، -رمحه اهلل  -وقال ابن باز 

ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلاً ومن أحسن قوالً .وقوله تعاىل: "(18)هـ -وأتباع الرسول هم الدعاة إىل سبيله على بصرية" ا

 .(19)"وقال إنين من املسلمني

رمحه -.وقال الشيخ ابن باز  (20)قال احلسن البصري رمحه اهلل "هذه اآلية عامة يف كل من دعا إىل اهلل" 

عمل به، و :"واملعىن ال أحد أحسن قواًل منه لكونه دعا إىل اهلل وأرشد إليه وعمل مبا يدعو إليه، يعين دعا إىل احلق اهلل

مث قال:  -وأنكر الباطل وحذر منه وتركه، ومع لل  يصرح مبا هو عليه مل خيجل به، بل قال: )إنين من املسلمني( ..." 

 .(21)وهذه اآلية الكرمية من أوضح اآليات يف الداللة على فضل الدعوة، وأهنا من أهم القربات وأفضل الطاعات"

من دل على خري فله مثل أجر :"-صلى اهلل عليه وسلم  -ه أن قولومن األحاديث الواردة يف هذا الش 

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص : "-صلى اهلل عليه وسلم  -و قوله ، ( 22)"فاعله

( 23)ئا"ينقص لل  من آثامهم شيلل  من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال 

 (.24) "جالً واحداً خري ل  من محر النعمفواهلل ألن يهدي اهلل ب  ر " - صلى اهلل عليه وسلم -وقوله 

فالدعوة إىل اهلل هي وظيفة رسل اهلل مجيعاً، ومن أجلها بعثهم اهلل تعاىل إىل الناس كافة، فكلهم بال استثناء دعوا أقوامهم 

 بالعبادة على النحو الذي شرعه هلم، ونفيها عمن سواه وهو معىن ومقصد الومن أرسلوا إليهم إىل اإلميان باهلل وإفراده 

 إله إال اهلل.

                                                           

 (.19وأخالق القائمني عليها البن باز )ص ( فضل الدعوة إىل اهلل وحكمها18
 33فصلت، اآلية سورة ( 19
 .109ص 4، وتفسري القرآن العظيم البن كثري ج-بريوت  –، دار إحياء الرتاث العريب 15/360( انظر اجلامع ألحكام القرآن 20
 (.20-19( فضل الدعوة إىل اهلل وحكمها وأخالق القائمني عليها البن باز )ص21
 . 1893( ح 3/1506رواه مسلم، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهلل، )( 22
 .2674( ح 4/2060رواه مسلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، )( 23
 .2406(، ح 4/1872رواه مسلم، باب فضائل علي بن أيب طالب، )( 24
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 .المطلب الثالث: حاجة الناس إلى الدعوة والدعاء

ىل إإن من رمحة اهلل تعاىل بالبشرية أنه كلما احنرفت البشرية عن دينها يرسل اهلل إليهم نبياً جيدد هلم أمر دينهم ويردهم 

مث أرسلنا رسلنا ترتا كلما جاء أمة رسوهلا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضًا وجعلناهم أحاديث القوية: قال تعاىل: "اجلادة 

 .(25)"فبعداً لقوم ال يؤمنون

صالة يه الويعد طي سجل الرسل مبحمد وانقطاع الوحي من السماء جعل اهلل هذه املهمة إىل أتباعه عل 

. وعلى (26)رسول عليكم شهيداً"أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون ال وكذل  جعلناكموالسالم، قال تعاىل: "

هذا فإن هذه األمة مسئولة عن هداية البشر هداية إعالم وإرشاد وإظهار للحجة، ومستشهدة وموقوفة لتحاسب عن 

 تبليغ الرسالة إىل البشرية .

يأس أن ينطلق قت فيه العزائم وأصيبت قلوب كثرية بالإنه ملن املفيد النافع يف هذا العصر الذي فرتت فيه اهلمم وحم

الداعية يف دعوته من شعوره مبسؤولية الدعوة وأمانتها اليت جعلها اهلل يف عنقه ال من منطلق كسب األتباع واحلصول 

 قبل أن يفكر يف قبول املدعو لدعوته . على النتائج، بل عليه أن يفكر يف مسؤولية الدعوة أوالً 

إن إن كثرياً ممن يبدؤون الطريق بالتفكري يف النتائج قبل التفكري باملسؤولية وامللقاة على عواتقهم ينتهون هناية خاطئة، ف

موا الناس إلا بدئوا بالتفكري يف النتائج فلم دحصل هلم يقني بالنتيجة ومل يروا شيئاً واضحاً يف األفق يغريهم بالتقدم أحج

 . .عودالقبأنفسهم من القيام بالدعوة، ظناً أن معهم املربرات اليت تسمح هلم  عن السري يف الطريق وعفوا

إن أمر القيام بالدعوة ليس كأمر القيام باملشاريع والصفقات الدنيوية اليت إن مل يظهر جناحها تركها اإلنسان  

كلفوا حبمل   شأن أنبياء اهلل الذيندون حرج، وإمنا القيام بالدعوة مسؤولية ال ميل  املسلم التنصل منها، شأنه يف لل  

                                                           

 .44املؤمنون، اآلية سورة ( 25
 .143البقرة، اآلية  سورة (26
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الرسالة، فإن منهم من يأيت يوم القيامة ومعه الرجالن ومنهم من يأيت ومعه الرجل الواحد، ومنهم من يأيت وليس معه 

أحد، ولو أن اهلل تعاىل أراد من األنبياء والدعاة القيام بالدعوة جملرد احلصول على النتيجة ما بعث مثل هؤالء األنبياء 

 كلفهم كل هذا العناء إلا كانوا سيأتون وليس معهم أحد وهو عليم بذل  جل وعال، ولكنه جل وعال أراد منهم وال

القيام مبسؤوليتهم، وحساهبم إمنا هو على إبالغهم الدين هلذه البشرية وإقامتهم احلجة عليها، حىت ال يكون للضال 

رساًل تعاىل: " همة الرسالة، قالذا كاف لقيام الرسل وأتباعهم مبحجة على اهلل، وليظهر عدله تعاىل وإعذاراً للدلق، وه

 .(27)هلل حجة بعد الرسل"مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على ا

إن الواجب على الدعاة أن ينطلقوا اليوم يف دعوهتم هبذا املفهوم، لئال يكون للناس على اهلل حجة يوم القيامة،  

 الصادق يسعى يف حتقيق مراد حمبوبه، وسواء استجاب الناس وتغري اجملتمع أم مل فإن اهلل دحب لل  ويريده، واحملب

حتدث استجابة، فإن مراد اهلل من عمل املرسلني والدعاة يتحقق بقطع حجة اخللق على اهلل حىت ال يكون هلم عذر يف 

ليأس أو الوهن دعوته دون أن يصبه اضالهلم، وإن هذا ليفتح باباً واسعاً أمام الداعية فال يقلق، وينطلق من خالله يف 

مهما ضعفت النتائج أو انعدمت، حنسبه أن يسعى يف حتقيق مراد اهلل من اإلعذار إىل اخللق حىت ال يكون هلم حجة 

 حني دحاسبهم .

لدعوة افلو مل يكن إال هذا الباب الذي يلج من خالله الداعية ليقوم بدعوته لكفى، فكيف وهناك أبواب كثرية جداً يف 

ل غريه بقيامه بدعوته ورسالته، قب !.وإن القيام بالدعوة تطهر الداعي نفسه وتزكيه، وجتعل له قيمة وحلياته معىن هو املنتفع

 يف إن يف القرآن من النصوص ما يلقي ضوءًا ساطعًا على نوعية ومسؤولية الداعي ودحدد موقفه حتديدًا واضحاً كماو 

م كت أمة منهم مل تعظون قوماً اهلل مهلكهم أو معذهبم عذاباً شديداً قالوا معذرة إىل ربوإل قالقول املوىل جل وعال: "

 .(28)" ولعلهم يتقون 

                                                           

 .165اآلية ( سورة النساء، 27
 .164األعراف، اآلية سورة(25
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 تفعيل الدعوة عبر شبكة اإلنترنتالمبحث الثاني: 

 .المطلب األول: تعريف اإلنترنت

هي عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات أصغر، حبيث ميكن  (NET)اإلنرتنت أو ما يسمى ب

ألي شدص متصل باإلنرتنت أن يتجول يف هذه الشبكة وأن دحصل على مجيع املعلومات يف هذه الشبكة )إلا ُُسح 

 .(29)له بذل ( أو أن يتحدث مع شدص آخر يف أي مكان من العامل

 وبعض المسائل الشرعية المتعلقة به. ضوابط استخدام اإلنترنتالمطلب الثاني:

 عربة االنرتنتالضوابط ألصحاب الدعوة بعض وهذه 

نشر  -جيب أن ينحصر استددام هذه الشبكة فيمن يستفيد منها، وفيما يفيد مثل: االستفادة الشرعية )دعوة  -1

 علم(، وكذل  أصحاب رسائل املاجستري والدكتوراه، األطباء..اخل.

 ملواقع.ستفادة من تل  اية الصحيحة العقيدة واملنهج، واالاإلنرتنت يف البحث عن املواقع اإلسالمم استددا -2

أن يكون على قدر من العلم الشرعي، وعنده قدرة على احلوار واإلقناع، وما على الداعية إال أن يستعني باهلل  -3

 لة.ويساهم هبذه الوسيلة مبا دحقق االستغالل األمثل واملساّمة الفاع

 بعض المسائل الشرعية المتعلقة باستخدامها

هذه جمموعة من األسئلة واألجوبة تتعلق باستددامات اإلنرتنت، انتقيناها من موقع سؤال وجواب  

www.islam-qa.com  لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل املنجد حفظه اهلل، واألسئلة واالستفسارات حول ما

                                                           

 :( موقع املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلنرتنت29
http://www.c4arab.com/showac.php?acid=440 

file:///H:/kamel%20work/قسم%20النشر/umpty%20tamplet/www.islam-qa.com
http://www.c4arab.com/showac.php?acid=440


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 211 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

دحدث يف هذه الشبكة كثرية جداً ومبا أن املقام يقتضي االختصار فنذكر بعضاً من األسئلة واالستفسارات يف كربيات 

 املشاكل اليت حتدث دائماً يف الشبكة.

 السؤال األول :

 اإلنرتنت ملهامجة اإلسالم وعنوانه )؟؟؟؟( مالا ميكننا أن نفعل ؟لقد وجدت موقعا على شبكة  

 الجواب:  

 احلمد هلل 

األخت السائلة: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد فقد اطلعت على بعض صفحات املوقع املذكور ورأيت  

ائق ولكن األمر  قواالفرتاءات وتشويه احلبالفعل احلقد على دين اإلسالم والسدرية بنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

 .(30) أن يتّم نوره ولو كره الكافرون" يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأىب اهلل إالكما قال تعاىل: " 

وال أرى من احلكمة إعالن اسم صفحتهم يف أّي صحيفة إسالمية يرتادها املسلمون حىت ال ننشر خربها وال  

ة وغريها كقوله ة املذكور غري مباشر، والذي أراه أن يُرسل من يستطيع من األفراد برتمجة معىن اآليندعو إليها بطريق 

وا إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهلل فسينفقوهنا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبون والذين كفر  تعاىل: "

 .(31)" إىل جهنم دحشرون ليميز اهلل اخلبيث من الطّيب .. 

                                                           

 .32التوبة، اآلية سورة ( 30
 .32األنفال، اآلية سورة ( 31
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ّز وجّل عن كما أخرب عويكفي إرسال مثل هذا يف الرّد عليهم وإغاظتهم وهذا من العبادات والتقّرب إىل اهلل   

.. وال يطئون موطئاً يغيظ الكفار وال ينالون من عدٍو نياًل إال ُكِتب هلم به عمٌل صاحل إن اهلل ال يضيع أجر املؤمنني: "

 .(33)(32)" احملسنني

 السؤال الثاني:

خويف من األفكار اخلاطئة اليت يبثها بعض املسيحيني من خالل االنرتنت، فهم يرسلون رسائل يدعون فيها املسلمني 

إىل املسيحية عن طريق القصص امللفقة، أريد أن أعرف مبالا جيب أن نرد عليهم فيما يتعلق باألكسندر األعظم الذي 

 أنه تويف يف سن الكهولة . سنة بينما يف القرآن ثابت  33يزعمون أنه تويف عن 

 الجواب: 

 احلمد هلل 

ال جيوز قراءة ما يبثه النصارى من شبهات عرب اإلنرتنت وغريها من الوسائل، وال الدخول معهم يف شيء من  

زم جاحلوارات واملناقشات الدينية إال ملن كان أهال لذل ، ممن لديه العلم واحلجة واملعرفة بطرق احملاجة واملناظرة، وقد 

صدقهم ؛ ألننا مأمورون أال نهل الكتاب إال للراسدني يف العلممجع من أهل العلم بتحرمي النظر يف شيء من كتب أ

وأال نكذهبم فيما دحكونه من أخبار ال وجود هلا يف شريعتنا، والعامي ال يؤمن عليه أن يصدق مبا هو باطل أو يكذب 

تاوى ف ، وقد تستقر الشبهة يف القلب، فيعسر إخراجها . جاء يفخطافة ةمبا هو حق، وألن القلوب ضعيفة، والشبه

الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثري من التحريف والزيادة والنقص كما لكر اهلل لل ، اللجنة الدائمة ما نصه: " 

                                                           

 120التوبة، اآلية  سورة (32
 ( نفس املوقع33

http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=216&dgn=4 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 213 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ا ورد فيها من يان مفال جيوز للمسلم أن يقدم على قراءهتا واالطالع عليها إال إلا كان من الراسدني يف العلم ويريد ب

 3/311التحريفات والتضارب بينها ( 

 السؤال الثالث:

 شركة تبيع الذهب عن طريق اإلنرتنت، هل جيوز أن أشرتي منها أو أن أجلب هلا الزبائن وأخذ أجرة على لل ؟. 

 الجواب:  

 احلمد هلل  

نيب صلى لتقابض عند العقد لقول المن املعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود يف اإلسالم أن دحصل ا 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثاًل مبثل سواء بسواء يد بيد ...، فإلا اختلفت هذه األصناف  "اهلل عليه وسلم: 

 ( . 1578رواه مسلم )  "فبيعوا كيف شئتم إلا كان يداً بيد 

بعد  هلم القيمة مث يرسلون ل  الذهبوأنا أظن أن شراء الذهب عرب اإلنرتنت ال دحصل يداً بيد ألن  ترسل  

وال هلل تعاىل: "هلذه الشركة، لقول ا مدة، فإلا كان األمر كذل  فالبيع هبذه الطريقة حمرم، ودحرم علي  أن جتلب الزبائن

 . على اإلمث والعدوان" تعاونوا 

ركة وأخذ أجرة زبائن هلذه الشلكن لو حصل االستالم والتسليم فورًا يف جملس العقد جيوز ل  القيام بالداللة وجلب 

 . (34)على هذه الداللة. ونسأل اهلل أن جيعل رزقنا حالاًل وصلى اهلل على نبينا حممد وأله وصحبه وسلم

 .(35)فما جاءك من رسائل النصارى فبادر بالتدلص منها

                                                           

 ( نفس املوقع34
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=34325&dgn=4 

 ( نفس املوقع35
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=22029&dgn=4 
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 : الدراسات التطبيقية للدعوة عبرة اإلنترنتالمبحث الثالث

 إجراءات البحث

الفصل الطريقة واإلجراءات اليت استددمت يف تنفيذ الدراسة ومجع بياناهتا ووصفًا ألفرادها وبناء أدواهتا يتناول هذا 

 وإجراءات التحقق من صدقها وثباهتا. كما يتضمن إجراءات تطبيقها، وتصميمها واملعاجلة اإلحصائية املستددمة.

 أدواة البحث

( فقرة موزعة على ثالثة جماالت: جمال واقع تطبيق الدعوة  ٥٠اشتملت على )  استبانهقام الباحث بإعداد  

اإللكرتونية على املراكز )املساجد( العامة وجمال يقيس الصورة اليت جيب أن يكون عليها الدعوة يف املساجد يف ضوء 

 ز العامة.ين على املراكتفعيل مفهوم الدعوة اإللكرتوين، وجمال املعيقات اليت تواجه تطبيق الدعوة اإللكرتو 

 صدق األداة:

من لوي االختصاص، وخرباء فيمجال واقع تطبيق الدعوة من صدق األداة، مت عرضها على حماضريّن  للتأكد 

على املساجد واملراكز العامة، وبعض أعضاء هيئة التدريس، ومتدصصني آخرين ملعرفة آرائهم ومالحظاهتمحول مدى 

جامها مع أهداف الدراسة، وقد مت إعادة صياغةبعض فقرات االستبانة وفقا هلذه املالحظات اتساق أسئلة االستبانة وانس

 مما كان هلا دوراً مهماً يف االرتقاء بأداةالدراسة.

 ثبات األداة:

رونباخ كبعد التأكد من صدق أداة الدراسة جرى التأكد من ثباهتا باستددام طريقة معامالالتساق الداخلي  

( وهو  ٠،٨٢الستدراج درجة ثبات أداة الدراسة حسب األبعاداملدتلفة، حيث بلغ معامل الثبات لألداة ككل)  ألفا

 ( معامل الثبات يف جماالت أداة القياس .3.1ويوضح اجلدول رقم ) مقبول لغايات هذه الدراسة، 

 : معامل الثبات يف جماالت أداة الدراسة3.1جدوا 
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 مل الثباتمعا اسم المجال رقم المجال

 0.81 واقع تطبيق الدعوة اإللكرتوين على املساجد العامة 1

الصورة اليت جيب أن يكون عليها الدعوةاملساجد يف ضوء تفعيل مفهوم الدعوة  2

 اإللكرتونية

0.83 

 0.82 املعيقات اليت تواجه تطبيق الدعوة اإللكرتوين يف املساجد واملراكزالدعوة 3

 0.82 ككلمعامل الثبات لألداة  

 

مت استددام االختبارات واألدوات اإلحصائية املتاحة؛ حلساب املتوّسطات التحليل والمعالجات اإلحصائية:

احلسابّيةواالحنرافات املعياريّة يف استجابات أفراد عّينة الدراسة، كما مت استددام عدد من أساليباإلحصاء الوصفي، وهي  

 كما يلي:

 املعيارية.حنرافات املتوسطات واال -

- T- test 

( فقرة موزعة على ثالثة جماالت، ولل  هبدف حتقيقالغرض  ٥٠: اشتمل هذا احملور على ) سييمحور الدراسة الرئ

ديدها مخمسة اخلماسيوحت ليكرتمن إجراء هذه الدراسة.مت تدريج مستوى اإلجابة عن كل فقرة من فقراهتا وفق مقياس 

يد ( درجات، ومستوى حما٤ومستوى موافق ويعطى ) ( درجات،٥شدة ويعطى )النحو اآليت: موافق بمستويات، على 

( درجة واحدة. ١ ومستوى غري موافق بشدة ويعطى ) ( درجتني،٢( درجات، ومستوى غريموافق وتعطى ) ٣ويعطى )

ئات األداة، ف وجرىاستددام مقياس احلكم على النتائج الذي مت تقسيمه إىل )موافق، حمايد، غري موافق (،باالعتماد على

(ولل  بتقسيم عدد الفئات على عدد ٥-٤(،  )٣-٣،٩٩(، )٢-٢،٩٩(،)١،٩٩،-١وعددها أربع فئات هي )

 البدائل اخلمسة وهي متثل )موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غي



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 216 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 منهج البحث

ي من دون الظاهرة كما ه استددم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وهذا املنهج يصف الواقع, أو

، ويعد املنهج الوصفي أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم (36)أي تدخل شدصي، مث دحللها حتليال علميا

لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة وتصويرها كميا عن طريق مجع بيانات ومعلومات مقننة الظاهرة أو املشكلة، وتصنيفها 

.فالباحث قام جبمع البيانات من خالل أجوبة أفراد عينة البحث، ومن خالل (37)قيقةوحتليلها وإخضاعها للدراسة الد

 لها يلحتما توصل إليه من الدراسات السابقة واملصادر املعتمدة يف الدراسة مث وصفها و 

 ومت لل  يف اخلطوات التالية:

 مجع البيانات. -

 وصفها وتصنيفها. -

 حتليلها. -

 تفسري النتائج. -

 يف أثناء تطبيق هذا املنهج األمور التالية:هذا، راعى الباحث 

 تضم خانات وفق أهداف البحث  استبانهإعداد  -

 تطبيق االستبانة على عينة من الدعاة املثقفني كما سيأيت مزيد من اإليضاح يف عنوان عينة البحث. -

 حتليل االستبانة واستدراج نتائجها. -

                                                           

 (.1/187، )1( املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الرياض، شركة العبيكان، ط1989-1409( صاحل بن محد العساف )36)
، ص 1201/العدد الثالث والرابع/ 27( انظر: عارف أسعد مجعة "واقع املفاهيم الرتبوية البيئية يف مناهج الرتبية اإلسالمية"، جملة جامعة دمشق/ )37)
(896.) 
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 مجتمع البحث

وطالب العلم , الدارسني يف املراحل العليا )ماجستري ودكتوراه( يف اجلامعة جمتمع البحث هم جمموعة من الدعات 

ختياري هلذه ا دولة،مت 150ه.وهذه اجملموعة متثل أكثر من  1439/ 1438اإلسالمية باملدينة املنورة للعام اجلامعي: 

 .حىت يكون البحث شاماًل أغلب الدول الصنف من الدعات، ااجلامعة إلهنا هي الوحيد اليت وفرت هذ

 عينة البحث

 واملراد بعينة البحث هنا:

( 234( طبقت االستبانة فعال على )1970عينة الطالب الذين أجري عليهم الدراسة )حسب نظام كريسي و موجان,

ة املنورة، وهذه ملدين( داعية، وكلهم من الدارسني يف مرحليت املاجستري والدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية با631من )

العينة متثل أهم الدول اليت فيها نشاطات الشيعة. وعلى هذا فإن هذه العينة لديها قدر من الثقافة مما يبعث االطمئنان 

 بإجاباهتم، وهذا العدد مناسب يف مثل هذا البحث.

 

 خصائص عينة البحث البشري( 1اجلدول رقم: )

 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 3 1 2 االردن  .1

 1 - 1 اريرتيا  .2

 2 1 1 إسبانيا  .3

 3 1 2 اسرتاليا  .4
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 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 6 2 4 افغانستان  .5

 2 1 1 االمارات العربية املتحدة  .6

 4 1 3 اندونيسيا  .7

 2 - 2 اوزباكستان  .8

 3 1 2 اوغندا  .9

 1 - 1 اوكرانيا  .10

 3 1 2 ايران  .11

 1 1 - ايطاليا  .12

 7 2 5 باكستان  .13

 3 1 2 البانيا  .14

 2 - 2 البحرين  .15

 3 - 3 بنغالديش  .16

 3 1 2 بنني  .17

 2 1 1 بوركينافاسو  .18

 2 - 2 بورما  .19

 3 - 3 تايالند  .20

 4 1 3 تركيا  .21

 4 2 2 تشاد  .22

 1 - 1 تنزانيا  .23

 2 - 2 توغو  .24
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 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 3 1 2 تـونس  .25

 2 1 1 جاميكا  .26

 5 3 2 اجلزائر  .27

 1 1 - جزر املالديف  .28

 3 1 2 جزرالُقمـــر  .29

 2 - 2 جنوب افريقيا  .30

 2 - 2 جيبويت  .31

 2 1 1 رواندا  .32

 4 2 2 روسيا االحتادية  .33

 2 1 1 زامبيا  .34

 2 - 2 زميبابوى  .35

 3 1 2 ساحاللعاج  .36

 5 2 3 سريالنكا  .37

 12 4 8 السعودية  .38

 4 2 2 السنغال  .39

 6 2 4 السودان  .40

 3 1 2 سوريا  .41

 1 - 1 سويسرا  .42

 3 2 1 الصومال  .43

 1 - 1 طاجكستان  .44

 2 1 1 العراق  .45
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 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 3 1 2 غامبيا  .46

 8 3 5 غانا  .47

 4 1 3 غينيا  .48

 2 - 2 فرنسا  .49

 4 1 3 الفليبني  .50

 1 - 1 فنزويال  .51

 1 1 - فيتنام  .52

 3 1 2 قطر  .53

 2 - 2 كازاخستان  .54

 5 2 3 الكامريون  .55

 3 1 2 كندا  .56

 3 2 1 الكويت  .57

 2 - 2 لبنان  .58

 2 1 1 ماالوى  .59

 4 1 3 ماىل  .60

 3 1 2 ماليزيا  .61

 2 1 1 املانيا  .62

 4 1 3 مصر  .63

 2 1 1 املغرب  .64

 3 1 2 اململكة املتحدة  .65

 3 2 1 موريتانيا  .66

 1 - 1 موريشيوس  .67
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 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 1 1 - موزمبيق  .68

 2 - 2 ناميبيا  .69

 7 3 4 النيجر  .70

 9 4 5 نيجرييا  .71

 6 2 4 اهلند  .72

 3 1 2 األمريكيةالواليات املتحدة   .73

 2 - 2 اليابان  .74

 5 2 3 اليمن  .75

 234 78 156 اإلجمالي

 

 خطوات إعداد أداة البحث

وضح هذا اجلزء اإلجراءات املتبعة عند إعداد أدواة البحث وضبطها واهلدف األساس من لل ، وتوضيح اإلجراءات 

يف لل ، ليكون متهيدا لعرض النتائج النهائية اليت مت التوصل إليها، وفيما يلي عرض للدطوات اليت اتبعها الباحث 

 وتطبيق االستبانة على عينة البحث. إلعداد هذه األدوات

 مصادر إعداد االستبانة

ن املصادر ل  ملرسائل العلمية واملقاالت وغري لاقام الباحث مبراجعة عدد من الكتب ومواقع االنرتنت وا -

 الشيعة والسنة.

 تضمنت استبانة البحث ما يلي:
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 .مقدمة توضح للمحكمني اهلدف من إعداد االستبانة 

  احملكمني إبداء الرأي فيه.املطلوب من 

 جابة اليت تدل على رأي احملكم.كيفية تعبئة اإل 

 عرض االستبانة على المحكمين

ميثل اهلدف من حتكيم االستبانة يف التثبت من الدقة العلمية واللغوية للمؤشرات احملددة، ولتحقيق هذا اهلدف  

 بوية.الدعوة والرت  عرض االستبانة على مخسة حمكمني وهم خمتصون يف جمال العلوم

 توزيع االستبانة على العينة

قام الباحث بعد حتكيم االستبانة وصياغتها يف صورهتا النهائية بتوزيعها على جمتمع البحث البشري، وهو عبارة  

 . ةلنبوياعن جمموعة من الدعات، وكانوا مجيعا دارسني يف مرحليت املاجستري والدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 األساليب اإلحصائية التي استخدمها الباحث

حاول الباحث أن يستددم بعض املعادالت واألساليب اإلحصائية، ولل  للتأكد من صدق وثبات بعض األدوات، 

للتوصل إىل  (SPSS v. 20.0)والتوصل إىل نتائج الدراسة، وعلى وجه التحديد استددم الباحث احلزمة اإلحصائية 

 بعض النتائج.

هدفت الدراسة احلالية إىل تفعيل الدعوة اإللكرتونية بالدعوة يف املساجد العامة واملراكز الدعوية يف ضوء أهداف  

وفيما يلي عرضا للنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة عن أسئلة وأدوات  .الدعوة اإلسالمية

 .سلة حسب أسئلة الدراسةالدراسة، متسل
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 المطلب األول: حول تطبيق الدعوة اإللكترونية في المساجد وغيرها. 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جمال يوضح ( 5.1اجلدول )  

 واقعتطبيق الدعوة اإللكرتونية على املساجد أو مراكز العامة.

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري

 مستوى المرتبة

 التأثير

 مرتفع ١ ٠،٥١ ٤،٦٦ تتابع الداعيةاملدعوين يف املنزل باستددام شبكة االنرتنت. ٧

 –املناقشة  –يشرح الداعيةالنصوص من خالل أساليب الدعوة املعتادة )الشرح  ١

 والتدريب واملمارسة(. -واحلوار

 مرتفع ٢ ٠،٥٥ ٤،٦٥

 مرتفع ٢ ٠،٥٥ ٤،٦٥ يف شرح النصوصة يستددم الداعيةالدعوة املدجم ٣

يشرح الداعيةالنصوص باستددام احلاسب ويقوم بعرض الدعوة على املدعوين من  ٢

 خالل الكمبيوتر.

 مرتفع ٤ ٠،٦٠ ٤،٦٠

 مرتفع ٤ ٠،٥٩ ٤،٦٠ يستددم الداعيةالشاشات الذكية يف الدعوة. ١٦

شاركة م لعلى التعليم الذايت والتعلم وسط اجملموعات من خاليشجع الداعيةاملدعوين  ٦

زمالئه يف بلد آخر من خالاللشبكة أو من خالل مؤمترات الفيديو يف مشاهدة فيديو 

 عن املعلومة الدينية.

 مرتفع ٦ ٠،٦٨ ٤،٤٩

 مرتفع ٧ ٠،٧٣ ٤،٤١ دحل الداعية التمارين الكرتونيا مع املدعوين ويتشارك معهم يف احلل. ٤

يوفر الداعية نظام تفاعلي يعتمد على بيئة الكرتونية متكاملة، ويستهدف بناءاملقررات  ٨

الدعوية بطريقة يسهلتوصيلها، بواسطة الشبكات اإللكرتونية، وباالعتماد على الربامج 

 والتطبيقات املدتلفة.

 مرتفع ٨ ٠،٨٩ ٤،٣٢

 مرتفع ٩ ٠،٩١ ٤،٢٣ .ةتطلبها الدعوة اإللكرتونيجمهز باألدوات اليت ت الداعية ٥

دحرص الداعية على استددام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل النرتانت،  ١٠

 اإللاعة، القنوات احمللية أوالفضائية،األقراص املمغنطة.

 مرتفع ٩ ٠،٧٦ ٤،٢٣
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ائط النظام حبيث تتضمن احملتوى الرقمي يف بيئة متعدد الوس ةتقدمي مراكز الدعوة العام ١١

نصوص مكتوبة أومنطوقة، مؤثرات صوتية، رسومات خطية بكافة أمناطها، صور 

 متحركة، صور ثابتة،لقطات فيديو.....اخل

 مرتفع ٩ ٠،٩١ ٤،٢٣

 مرتفع ١٢ ٠،٧٣ ٤،٢٢ تطبيقه. عات السلبية حنونظرا الجتاهات الد   ةمن الصعب تطبيق الدعوة اإللكرتوني ١٤

 مرتفع ١٢ ٠،٩٧ ٤،٢٢ يستددم الداعية املدترب االفرتاضي لتوضيحالدعوة. ١٣

دحرص الداعية على إثراء املعلومات من خالل الروابط إىل مصادر املعلومات يف مواقع  ٩

 خمتلفة.

 مرتفع ١٤ ٠،٩٦ ٤،٢٠

ستددام املدعوين السلبية حنو امن الصعب تطبيق الدعوة اإللكرتوين نظرا الجتاهات  ١٥

 أدوات الدعوة اإللكرتوين.

 مرتفع ١٥ ٠،٧٥ ٤،١٩

 مرتفع ١٦ ٠،٩١ ٤،١٤ يستددم داعية التصوير اجملسم اهلولوغرافيفي الدعوة. ١٩

يوفر املركزللداعية مصادر متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح فرص املقارنة واملناقشة  ١٢

 والتحليل والتقييم.

 مرتفع ١٧ ٠،٥٩ ٤،١١

 مرتفع ١٨ ٠،٨١ ٤،٠٩ يستددم داعية شاشات العرض باختالف أنواعها يف الدعوةإىل اهلل. ١٨

 تفتقر املراكزالدعوية إىل توفر الدعات الذين ميتلكون القدرة على استددام التقنية ٢٠

 املطلوبة.

 مرتفع ١٨ ٠،٨٤ ٤،٠٩

 مرتفع ٢٠ ٠،٨٤ ٤،٠٥ الدعوة إىل اهلل.يستددم الداعية نظارات العرض اإللكرتونية يف  ١٧

 مرتفع ٠,٧٥ ٤,٣٢ المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام

 

النتائج المتعلقة بواقع تطبيق مفهوم الدعوة اإللكتروني على المراكز الدعوية العامة من خالل اللوائحوالتعميمات المنظمة للدعوة 

 ة.اإللكتروني

 راكزواالحنرافات املعياريةلكل فقرة من فقرات جمال واقعتطبيق الدعوة اإللكرتوين على امل مت حساب املتوسطات احلسابية

وة  املتوسطات واالحنرافات املعياريةللفقرات اليت تتعلق مبجال واقع تطبيق الدعنّي بـ  ( السابق يُـ 5.1، واجلدول ) العامة

(. فقد جاءت الفقرة اليت ٤،٦٦  - ٤،٠٥هلا بني) اإللكرتوين على املساجد العامة حيث تراوحت املتوسطات احلسابية
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(واحنراف  ٤،٦٦تنص على " تتابع الداعيةالناس  يف املنزل باستددام شبكةاالنرتنت" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب) 

األخرية  ة(، وجاءت الفقرة " يستددم الداعية نظارات العرض اإللكرتونية يف الدعوة إىل اهلل" باملرتب٠،٥١معياري بلغ ) 

 (. ٠،٨(، واحنراف معياري بلغ )  ٤،٠٥مبتوسط حسايب بلغ ) 

 المطلب الثاني: النتائج التي يجب أن يكون عليها الدعوة إلى اهلل في ضوء تفعيل الدعوة اإللكترونية 

يها الدعوة إىل اهلل املتعلقبالصورة اليت جيب أن يكون عل(  يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جمال 5.2اجلدول )

 يف ضوء تفعيل مفهوم الدعوة اإللكرتوين.

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 مستوى التأثير المرتبة نحرافالمعيارياال

 مرتفع ٢٠ ٠،٧٣ ٤،٠٤٢ يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين تطبيق شامل للدعوة اللكرتوين. 25

ا التدلص تفعيل الدعوة اإللكرتوين إىل فرته انتقاليةتكون مبثابة تدريب جيد يتم فيهدحتاج  22

 من الطرق التقليدية املتبعة.

 مرتفع ٢٢ ٠،٦٠ ٤،٠٤

يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين توجيه اهتمام الدعوة العامة إىل هذا النوع من الدعوة  26

 يعمل على جناحه.لكي يتم تطبيقهعلى أسس دعوي وعلى تصميم علمي 

 مرتفع ٢٣ ٠،٧٩ ٤،٠٣

سهولة ومرونة التحديث املستمر للنصوص مع إمكانية مواكبة التطورات الدعوية دون   29

 كلف إضافية.

 مرتفع ٢٤ ٠،٧٥ ٤،٠١

دحتاج تفعيل الدعوة اإللكرتوين إىل إجياد طرق أكثر سهوله وأدق لإلشراف والتقومي  23

 الدعوي تقم علىأسس الكرتونية.

 مرتفع ٢٥ ٠،٧٢ ٤،٠١

ميكن الدمج بني الدعوة التقليدي والدعوة االلكرتوين كمرحلة انتقالية للتحول الكامل  21

 للدعوة االلكرتوين .

 مرتفع ٢٦ ١،١٠ ٣،٩٩

 مرتفع ٢٧ ٠،٨١ ٣،٩٦ دحتاج تفعيل الدعوة اإللكرتوين التدريب على املتابعة املنزلية للمدعوين. 24

البد من استددام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل النرتانت، اإللاعة،  27

 القنوات احمللية أوالفضائية، األقراص املمغنطة.

 مرتفع ٢٨ ٠،٦٨ ٣،٨٩

يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين إعادة هندسة العملية الدعوية بتحديد دور  31

 الداعيةواملدعوين واملؤسسة الدعوية.

 مرتفع ٢٩ ٧٥, ٣،٨٦

سهولة إتاحة احملتوى الدعوة الرقمي للناس من خالل الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر  28

 وشبكاته.واليت تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف دعوة حمددة.

 مرتفع ٢٩ ٠،٨٠ ٣،٨٦
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حتقيق مستوى أعلى من التفاعل بني املدعو من جهة، و الداعية و املؤسسة الدعوة،  30

 الربامج والتطبيقات من جهة ثانية.و 

 مرتفع ٢٩ ٠،٧٥ ٣،٨٦

يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين تنمية مهارات وقدرات املدعوين وبناء شدصياهتم  34

إلعداد جيل قادرعلى التواصل مع اآلخرين وعلى التفاعل مع متغريات العصر من خالل 

 الوسائل التقنية احلديثة.

 مرتفع ٣٢ ٠،٨٠ ٣،٨٢

يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين استددام وسائط الدعوة اإللكرتوين يف ربط وتفاعل  32

 املنظومة الدعوية)الداعية، املدعوين، واملؤسسة الدعوة، والبيت، واجملتمع، والبيئة(.

 مرتفع ٣٣ ١،١٠ ٣،٨٢

 مرتفع ٣٤ ٠،٩٦ ٣،٧٩ يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين تطوير معلومات الناس يف جمال استددام االنرتنت. 39

مراعاة أن يكون املنهج املقرتح يف املراحل الدعوية كافة موجه حنو النظم والتطبيقات  38

والربامج شائعةاالستددام، واليت ميكن تطوير مهارات الطلبة يف استددام احلاسوب من 

 خالل نشرها.

 مرتفع ٣٥ ٠،٥٥ ٣،٧٨

ليم اخلربات الدينية من خالل وسائط التعيتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين تبادل  33

 اإللكرتوين.

 مرتفع ٣٦ ٠،٥١ ٣،٧٦

 مرتفع ٣٧ ٠،٧٥ ٣،٧٤ تطوير مهارة استددام احلاسوب يف اجملالت الدعوةوالتوعية باملساجد بشكل عام. 36

 يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين نشر الثقافة التقنية مبا يساعد يف خلق جمتمع إلكرتوين 35

 علىمواكبة مستجدات العصر.قادر 

 مرتفع ٣٨ ٠،٧٦ ٣،٦٩

مرحلة حىت و  مرحلة املسجداحلاسوب من  يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين استمرار دعوة 38

 امليدان.

 متوسط ٣٩ ٠،٧٣ ٣،٦٣

تامني خدمة االتصال بشبكة االنرتنت يف كل صف، على ان تكون موجهه لإلغراض  40

دائما حجب خدمة التحاورمن خالل الدعوةوالتوعية فقط. ويفضل 

 كوهنا تشتت اهتمام الناس لقضايا ال ختدم العملية الدعوة.Messengerبرامج

 متوسط ٤٠ ٠،٧٩ ٣،٥٨

 مرتفع ٠,٧٧ ٣,٨٦ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

عيل مفهوم الدعوة ضوء تفالنتائج المتعلقة برأي عينة الدراسة في الصورة التي يجب أن يكون عليها الدعوة في 

 اإللكترونية

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات اجملاالملتعلق بالصورة اليت جيب أن يكون عليها 

 ( السابق يبني املتوسطات واالحنرافات املعيارية٤الدعوة إىل اهلل يف ضوء تفعيل مفهوم الدعوة اإللكرتوين، واجلدول) 
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ث للفقراتاليت تتعلق مبجال املتعلق بالصورة اليت جيب أن يكون عليها الدعوة فيضوء تفعيل مفهوم الدعوة اإللكرتوين، حي

وة يتطلب تفعيل الدعفقد جاءت الفقرة اليت تنص على "(. 4.042 – 3.75تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني )

 (، ٠،٧٣( واحنراف معياري بلغ ) ٤،٠املرتبة األوىل مبتوسطحسايب) اللكرتوين " يف ااإللكرتوين تطبيق شامل للدعوة 

وعية ن تكون موجهه لإلغراض الدعوةوالتيف كل صف، على أ مني خدمة االتصال بشبكة االنرتنتوجاءت الفقرة "تأ

كوهنا تشتت اهتمام الناس لقضايا ال ختدم Messengerفقط. ويفضل دائماحجب خدمة التحاور من خالل برامج

 (.٠،٧٩(، واحنرافمعياري بلغ )  ٤،٠٥لعملية الدعوية " باملرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ ) ا

 المطلب الثالث: النتائج حول المعيقات التي تواجه الدعوة اإللكترونية.

يقات اليت تواجه ع( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن اجملاالملتعلق بامل٥اجلدول ) 

 تطبيق الدعوة اإللكرتوين :

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 مستوى التأثير المرتبة نحرافالمعيارياال

 مرتفع ٦ ١،١٠ ٣،٨١ راكزالدعوةمضعف البنية التحتية يف غالبية  41

 متوسط ١٠ ٠،٩٦ ٣،٥٧ صعوبة االتصال باالنرتنت ورسومه املرتفعة 42

 متوسط ٨ ٠،٧٣ ٣،٦٥ يف تصميم وإنتاج الربجميات الدعوية التكلفة العالية 43

 متوسط ٧ ٠،٥٥ ٣،٦٦ عدم اقتناع الدعات يف املراكز الدعوة باستددام الوسائط االلكرتونية احلديثة  44

 متوسط ٩ ٠،٥١ ٣،٦٠ عدم إملام الدعات مبهارات استددام التقنيات احلديثة 45

 مرتفع ٢ ٠،٧٢ ٤،٠١ ملالتعامل االلكرتوين، وعدم اإلملام مبتطلبات هذا التعاعدم وعي اهليئة اإلدارية بأّمية  46

ختوف أعضاء الدعوة من التقليل من دورهم يف العملية الدعوة وانتقال دورهم إىل  47

 مصمميالربجميات الدعوة واختصاصي تكنولوجيا 

 مرتفع ٣ ٠،٨١ ٣،٩٦

 مرتفع ٤ ٠،٦٨ ٣،٨٩ صعوبة تطبيق أدوات ووسائل الدعوة 48

 مرتفع ١ ٠،٥٠ ٤،٠٣ نظرة أفراد اجملتمع إىل الدعوة االلكرتوين بأنه لو مكانة أقل من الدعوة النظامي 49

 مرتفع ٥ ٠،٨٠ ٣،٨٨ عدم اعرتاف اجلهات الرُسية يف بعض الدول بالدعوة اليت تقوم هبا املراكز 50

 مرتفع ٠,٧٦ ٣,٨٥ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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 النتائج المتعلقة بالمعيقات التي تواجه تطبيق الدعوة اإللكتروني

وة مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات اجملاالملتعلق باملعيقات اليت تواجه تطبيق الدع

واجه تطبيق الدعوة تتعلق باملعيقات اليت ت( يبني املتوسطات واالحنرافات املعيارية للفقرات اليت ٥اإللكرتوين، واجلدول) 

(. فقد جاءت الفقرة اليت تنص على " نظرةأفراد 4.03 – 3.57اإللكرتوين، حيث تراوحتاملتوسطات احلسابية هلا بني )

(  ٤،٠٣اجملتمع إىل الدعوة االلكرتوين بأهنا لي مكانة أقل من الدعوة النظامي " فياملرتبة األوىل مبتوسط حسايب) 

(، وجاءت الفقرة "صعوبة االتصال باالنرتنت ورسومه املرتفعة" باملرتبة األخرية مبتوسط  ٠،٥٠راف معياري بلغ ) واحن

 (. ٠،٩٦(، واحنراف معياري بلغ )  ٣،٥٧حسايب بلغ )

 .الخاتمة

وهي  ،تعد الدعوة عملية قدمية قدم اإلنسان ارتبطت بوجوده على األرض، وهي مستمرة وستبقى ما بقي هذا الوجود

عملية إنسانية موضوعها األساسي هو اإلنسان جبوانب شدصيته املدتلفة، بكل ما دحتويه من عقل ووجدان وجسد 

وروح، وآمال وآالم،وماضي وحاضر، وضعف وقوة، وعلم وجهل، والدعوة كذل  عملية اجتماعية تعرب عن ثقافة اجملتمع 

ة فقد أدى تمع والرتبية، ونظرًا الختالف النظرة إىل الطبيعة اإلنسانيوأهدافه، ونظرًا لالرتباط الوثيق بني اإلنسان واجمل

 لل  إىل اختالف مفهوم الدعوة وأهدافها اليت تسعى إىل حتقيقها لذا تعددت النظريات واألهداف واملمارسات الدعوية.

وجيا احلديثة، لو حسب هذه النتيجة أقر حبث احلاي  بضعف قدرة اجملتمع اإلسالمي على التعامل مع التكنو  

وعدم اإلميان بالدعوة الذايت للفرد، والتاي غياب اإلدراك ألّمية الدعوة االلكرتوين.أخريا اقرتح هذا البحث على العمل 

اجلاد على اإلفادة من اخلربات والطاقات البشرية اإلسالمية يف هذا امليدان الدعوي ، واحلرص على دعوة الُعلماء والدعاة 

فكرين وامل
ُ
دتصني يف هذا اجملال للمشاركة الفاعلة واإلجيابية يف هذا الشأن إشرافًا ، وطرحًا ، وحوارًا ، ونقاشًا ، وامل
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ستهدفني من الدعوة إىل اهلل تعاىل خيتلفون يف مدى تقبلهم 
ُ
ودعوًة ، ورداً على االستفسارات والشبهات، ومراعاة أن امل

شتغلنيهلا باختالف العوامل االجتماعية والثقافية والس
ُ
بالدعوة  ياسية والتعليمية والُعمرية ؛ األمر الذي يوجب على امل

إىل اهلل تعاىل تفهم وإدراك تل  الفروق ، والعمل قدر املستطاع على مراعاهتا عند ممارسة الدعوة معهم بأي وسيلٍة من 

 الوسائل احلديثة، فلكل حادٍث حديث ، ولكل مقاٍم مقال .
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