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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 الحمد هلل وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل , أما بعد ,,

لعل من الواضح لكل عاشق للتقنية أن قضية االنترنت أصبحت من ضروريات ف

يت أو حتى غرفة من أجهزة الحاسب , وإذا كان األمر يخلو ب د الالحياة , وأنه ق

 كذلك فما أجمل أن نسخر االنترنت في خدمة الدين .

ولقد يسر اهلل لي أن جمعت هنا بعض األفكار الدعوية التي تساهم في نقل 

 الدعوة عبر االنترنت , فهاهي بين أيديكم .

 .أسأل ربي أن يجعلها خالصة له ونافعة لعباده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األفكار الدعوية :

التفكير فيي إنشيام مواقيع إسي مية تخيدم قضيايا ليم تميرق فيي مواقيع أخير  أو             -1

 التخصص في جانب معين من أمور اإلس م.

تكون فريق عمل يخدم المواقيع الموجيودة بالكتابية أو غيير ذليك مين وسيا ل         -2

 الخدمة .

أو الف ش أو الفيديو فلينزل للمواقيع  من له لمسة إبداع في التصميم للفوتوشوب  -0

 ويبدأ في الخدمة والتعاون ولو كان بمبلغ مالي.

دعيييم المواقيييع مادييييام وهيييذه مهمييية أصيييحاب األميييوالا ألن المواقيييع تيييدفع أميييواالم   -4

للشييركة المستضيييفة لهييا وللمييوعفين ولغع نييات وغيرهييا ميين حاجيييات المواقييع,   

 مية رت بجيوا  دفيع الزكياة للمواقيع اإلسي     ك فتاو  لبعض العلميام صيد  اعلمام أن هن

 من هؤالم فضيلة الشيخ عبداهلل بن جبرين رحمه اهلل تعالى .و

فتح مجال التخفيض ألجل اإلع نات ألصحاب المواقع اإلسي مية فيي الجرا يد أو     -5

 القنوات أو بعض المواقع اإلع نية.

مشاركة باإلجابة عليى  دعوة المشا خ وأصحاب األق م للكتابة في المواقع وال -6

 الفتاو  واالستشارات.

 توضيح أنشمة المواقع ودورها في نفع الناس عبر وسا ل اإلع م. -7

االسييتفادة ميين المقيياالت والفتيياو  الموجييودة فييي المواقييع ونقلهييا إلييى المنتييديات    -8

 شر الخير.توالمواقع األخر  لين



انتفع بهيذه الوسييلة المتيات,     نقل الصلوات والمحاضرات عبر البث المباشر, ولقد -9

 وخاصة المسلمون في الب د البعيدة.

 رفع المواد الصوتية من ت وات ومحاضرات لتتم االستفادة منها بالسماع. -13

العناييية بييالبلوتوس اإلسيي مي وتمييويره وإنتيياا الجديييد والمتميييز الييذ  يواكييب  -11

 التقنية الجديدة.

ي في نشر المفيد من األخبار والمقاالت والصيور  االستفادة من البريد اإللكترون -12

وغيرها, مع الحرص على عدم نشر المواد غير الموثوق منهيا أو التيي تحيو  مبال يات     

 أو أحاديث ال تصح.

 مراسلة المواقع بالنقد والنصيحة, مع التزام األدب واإلنصاف في النقد. -10

يكون سببام في نشر اليوعي   اإلع ن عن المحاضرات واألنشمة عبر المواقع مما -14

 بها ومعرفتها.

 اإلع ن عن المواقع المتميزة في المجالس والمنتديات واللقامات. -15

التيي تراعيي حاجياتهيا وشيتونها     مرأة عبر المواقع المتخصصية لهيا,   االهتمام بال -16

 ومسا لها كل ذلك بتصميم متميز وبرمجة را قة تناسب متملبات التقنية .

العناية بالرد على أصحاب الفكر الضيال مين علمياني أو ليبراليي  أوتكفيير  أو       -17

مبتييدع منحييرف وتأصيييل الييرد بأدليية الكتابيية والسيينة مييع مراعيياة فقييه التعامييل مييع  

 المخالف.

االهتمييام بييأحوال المسييلمين وأخبييارهم مييع الحييرص علييى الخبيير الموثييوق الييذ     -18

 يعتمد على الدليل القاطع.



ل بعض الف شات المؤثرة من المواقع وجمعها في سيد  أو فيي موقيع واحيد    تحمي -19

 متميز فقط بالف شات والفيديو.

اجتماع سنو  مع المشرفين على المواقع اإلسي مية الكبير  فيي ميؤتمر ترعياه       -23

جهيية حكومييية ويحضييره بعييض المسييتولين الكبييار فييي الدوليية ل طيي ع علييى دور  

  ونفع الناس.المواقع في الدعوة إلى اهلل

جمع الفتاو  المتناثرة فيي المواقيع فيي سييد  واحيد أو كتياب واحيد وليو عليى           -21

 أجزام لينتفع بها الناس.

تحميل المقاالت المتمييزة عليى صيي ة مفكيرة لييتم تو يعهيا عبير البلوتيوس أو          -22

 الوسا ط.

 رفع الكتب الجديدة في المواقع التي تهتم بالكتب. -20

ن الكتب التي في المواقع وتنزيلها عليى هيتية مقياالت فيي المواقيع      االقتباس م -24

 والمنتديات مع اإلشارة إلى المصدر والعزو للكتاب والكاتب.

إنشييام ملفييات خاصيية بحيييدس معييين أو موسييم معييين كمييا تفعلييه بعييض المواقييع,     -25

 وفا دته: " جمع أهم ما يتعلق بالحدس من مواد مكتوبة أو صوتية " .

ية بالل ات األخر  والتخصص في ذليك, وفيي ذليك نشير كبيير لغسي م       العنا -26

ودفاعام عن الشبهات التي تحييط بيه وال بيد مين الدقية فيي المتيرجمين لهيذه الل يات          

 ووجود اللجان العلمية الدقيقة لمتابعة سير العمل.

تصييميم مجليية سيينوية تعتنييي بييابرا  المواقييع المتميييزة والمقيياالت والصييوتيات      -27

 دة.الجدي



ت مية الفعاليات الدعوية التيي تكيون فيي الميدن والمحافويات وتنزييل ذليك         -28

 في المواقع والمنتديات وفي ذلك إبرا  لألنشمة وإع ن لها.

 تنبيهات: -29

اإلشيراف عليى المنتيديات وال يرف     فتنة النسام في الرسا ل الخاصية فيي    الحذر من -

 الصوتية.

 .رنت نتعوة عبر االالتوا ن بين الحقوق األخر  والد -

 عدم الفتو  ب ير علم عند السؤال في الموقع أو المنتد  أو ال رف الصوتية. -

الحييذر ميين الحسييد الييذ  قييد يعتيير  بعييض العيياملين فييي المواقييع والمنتييدياتا ألن   -

 الموقع اآلخر أشهر من األول وهكذا.

 تفعيل االستفادة من الفيس بوك في الدعوة إلى اهلل تعالى . – 03

 

 

 تمت األفكار بحمد اهلل تعالى
 

 

 

 


