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ملخص:

مع تزايد استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،انتقل الدعاة إىل استغالل هذا
الفضاء لتعليم وتذكري الناس مببادئ الدين اإلسالمي ونشر قيم التسامح ،وتتناول هذه
الدراسة حتليل حمتوى اخلطاب الدعوي عرب مواقع التواصل االجتماعي ،هتدف الدراسة إىل
التعرف على املواضيع اليت يركز عليها اخلطاب الدعوي ،واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها
وكذلك القيم اليت يتضمنها ،اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،واستخدمت األسلوبني
املسحي واملقارن يف إطار ذلك ،ومتثلت أداة مجع البيانات يف استمارة حتليل املضمون وهي
من إعداد الباحثة ،أما العينة فهي صفحات الدعاة على الفيسبوك ،وتوصلت الدراسة إىل
عدة نتائج أبرزها أ ّن اخلطاب الدعوي يركز على مواضيع العبادات والسلوك واألخالق
وحيمل قيم إميانية وسلوكية لتعليم ونصح املتلقني وتذكريهم بتعاليم الدين اإلسالمي.
الكلمات المفتاحية :اخلطاب الدعوي اإلسالمي ،وسيلة التواصل االجتماعي ،الفيسبوك.
Abstract:
This study analyses the content of Islamic discourse through
facebook and aims to identifying the topics focused on these pages in
Islamic call, the objectives they seek to achieve, as well as the values
contained in this discourse.This study used the survey , the
comparative approach, and the tool analysis content on a sample of
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pages on Facebook. It reached several conclusions, notably that the
Islamic call focuses on the topics of worship, behavior and morality
and carries faith values to teach and advise people on the principles of
Islam.

keywords: Islamic call, social media , Facebook.

مقدمة
يعرف عامل اليوم انفجارا هائال يف تكنولوجيا االتصال وتقنيات املعلومات ،أفرزت
مشهدا جديدا للتواصل واالتصال ،عرب ما يسمى مبواقع التواصل االجتماعي اليت حولت
حياة الناس إىل السرعة والتفاعلية ،ومكنتهم من التواصل واملعرفة يف أقصر وقت وبأقل جهد.
هذه الوسائل تستخدم يف جماالت احلياة املختلفة منها التواصل ،التعليم ،إبداء اآلراء
إضافة إىل الدعوة اإلسالمية ،حيث أصبح الدعاة يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي
ومنها الفيسبوك من أجل الدعوة إىل اهلل عرب صفحات وجمموعات إسالمية.
وعلى الرغم من أن هذه املواقع االجتماعية قد حتمل الكثري من التحديات والسلبيات
اليت تؤثر بالدرجة األوىل على القيم واملبادئ يف أي جمتمع ،إال أهنا تعترب أداة فعالة يف
جوانب إجيابية أخرى ،منها الدعوة اإلسالمية ،اليت ميكنها أن تستغل خصائصها املتمثلة يف
االنتشار والوصول إىل أبعد نقطة يف هذا العامل ،من أجل نشرها على نطاق واسع من
جهة ،وتذكري الناس بديننا العظيم من جهة أخرى.
هذه الدراسة تبحث حمتوى هذه الصفحات وكيفية استخدامها يف اجملال الدعوي ،من
خالل حتليل مضموهنا واملقارنة فيما بينها ،باعتبار أهنا تشمل صفحات دعوية على شبكة
الفيسبوك لدعاة من دول عربية ،ويف هذا الصدد نطرح التساهل اآليت:
ما مضمون اخلطاب الدعوي اإلسالمي عرب صفحات الفيسبوك؟
وتندرج حتت هذا التساهل عدة تساهالت فرعية وهي:
 ما املواضيع اليت يرتكز عليها اخلطاب الدعوي عرب صفحات الفيسبوك ؟ -ما األدلة اليت يعتمد عليها الدعاة يف خطاهبم الدعوي؟
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ما األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها اخلطاب الدعوي عرب الفيسبوك؟
ما القيم اليت يتضمنها هذا اخلطاب؟
ما الوسائط اليت يستخدمها الدعاة يف خطاهبم الدعوي عرب الفيسبوك؟
ما أوجه التشابه واالختالف بني صفحات الدعاة يف خطاهبم املوجه عرب الفيسبوك؟

 .4أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي:
 معرفة املواضيع اليت يرتكز عليها اخلطاب الدعوي عرب الفيسبوك. الكشف عن األدلة اليت يعتمد عليها الدعاة يف خطاهبم الدعوي. معرفة األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها اخلطاب الدعوي عرب الفيسبوك. حتديد القيم اليت يتضمنها هذا اخلطاب الدعوي. معرفة الوسائط اليت يستخدمها الدعاة يف خطاهبم الدعوي . إبراز أوجه التشابه واالختالف بني صفحات الدعاة يف خطاهبم املوجه عرب الفيسبوك. .0أهمية الدراسة:
تنبع أمهية الدراسة النظرية يف استكمال اجلهود اليت تناولت هذا اجملال مما يسهم يف
إثرائه ،أما األمهية العلمية فتتمثل يف الوصول إىل نتائج تبني اهتمام الدعاة هبذه الوسائط
اجلديدة من أجل نشر الدعوة اإلسالمية ،خاصة وأهنا تتصف بالعاملية والتفاعلية ،مما قد
يساعد على الوصول إىل كل األفراد عرب العامل ،وكذا بيان أوجه القصور اليت تشوب
اخلطاب الدعوي على الفيسبوك والعمل على مواجهتها.
.1مفاهيم الدراسة
 /4.1الخطاب الدعوي
اخلطاب كما جاء يف املعجم الوسيط" :خطبه خماطبة وخطابا :كامله وحادثه ووجه
إليه كالما ،ويقال خاطبه يف األمر :حدثه بشأنه ،اخلطاب  :الكالم والرسالة"(.)6

011

مجلة "إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية" – جامعة برج بوعريريج

املجلد02 :

العدد – 01 :جانفي 0200

يعرف اخلطاب يف اصطالح العلماء أنه "عبارة عن فن من فنون الكالم غايته إقناع
املتلقني واستمالتهم والتأثري عليهم بصواب قضية أو خطأ ،وهو كالم موجه إىل متلق بقصد
اإلقناع والتأثري أو املشاركة بني طريف االتصال حوارا أو مشافهة أو كتابة للتأثري واإلقناع
وحتقيق مقاصد اتصالية"(.)2
ويف التعريف اللغوي للدعوة ،جاء يف معجم الوسيط" ،دعا بالشيء دعوا ودعوة
ودعاء ،ويقال دعا بالكتاب ودعا الشيء إىل كذا :احتاج إليه ،ودعا فالنا :صاح به
وناداه ،ويقال دعاه إىل الصالة ودعاه إىل الدين وإىل املذهب :حثه على اعتقاده"(.)3
ويف التعريف االصطالحي وردت فيها تعريفات كثرية نذكر منها:
"عرفها ابن تيمية بقوله" :الدعوة إىل اهلل هي الدعوة إىل اإلميان به ،ومبا جاءت به رسله
بتصديقهم فيما أخربوا به ،وطاعتهم فيما أمروا.
وعرفها محمد الخضر حسين بأهنا" :إنقاذ الناس من ضاللة ،أو شر واقع هبم ،وحتذيرهم
من أمر خيشى عليهم الوقوع يف بأس.

وعرفها محمد السيد الوكيل بأهنا":مجع الناس على اخلري ،وداللتهم على الرشد ،بأمرهم
باملعروف وهنيهم عن املنكر.

عرفها محمد أبو الفتح البيانوني بقول":تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه يف
واقع احلياة"(.)1
من خالل ما سبق من تعريفات ،ميكن القول إ ّن اخلطاب الدعوي يف الدراسة احلالية
هو عبارة عن املضامني اليت تنشر عرب مواقع التواصل االجتماعي ،وتتناول بالشرح والتفسري
خمتلف العبادات واألخالق وتعاليم ديننا اإلسالمي ،باالعتماد على مصادر القرآن الكرمي
والسنة النبوية ،ورجال الدين ،من أجل حث الناس وتعليمهم ونصحهم للفوز بالدنيا واآلخرة.
 /0.1وسيلة التواصل االجتماعي (الفيس بوك)
تعرف مواقع التواصل االجتماعي على أهنا" :منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت
تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به مث ربطه من خالل نظام اجتماعي الكرتوين مع
أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها"(.)5
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أما موقع الفيسبوك فهو نوع من أنواع مواقع التواصل االجتماعي ،يتميز خبصائص
التفاعل والتشارك والعاملية والتواصل غري احملدود ،ويرى خمرتعه "أ ّن الفيسبوك هو حركة
اجتماعية وليس جمرد أداة أو وسيلة للتواصل ،وأنه سوف يزيح الربيد االلكرتوين وحيل حمله
وسوف يسيطر على كل نواحي النشاط البشري على الشبكات االجتماعية"(.)1
 .1نوع الدراسة ومنهجها
هذه الدراسة تدخل ضمن الدراسات الوصفية التحليلية اليت ال تقتصر على جمرد مجع
البيانات من الواقع فقط ،وإّنا مجع البيانات وحتليلها وتفسريها والوصول إىل نتائج لتحقيق
أهداف الدراسة ،والدراسات الوصفية التحليلية تتجه إىل الوصف الكمي والكيفي للظواهر
املختلفة ،وتسعى من وراء ذلك إىل معرفة كيفية وجود الظاهرة بوصفها وتشخيص مالحمها
األساسية (.)0
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي باستخدام األسلوب املسحي ،عن طريق مسح
عينة من الصفحات الدعوية اإلسالمية على الفيسبوك ،واألسلوب املقارن الذي يسمح
باستخراج أوجه التشابه واالختالف بني الصفحات الدعوية على الفيسبوك ،وتفسري
االختالفات الواردة يف ذلك.
 .5أدوات جمع البيانات
من أهداف حتليل املضمون" ،وصف االهتمام والتفضيل حملتوى وسائل اإلعالم يف
إطار الدراسات اخلاصة بتأثريات وسائل اإلعالم وتطبيقاهتا"( ،)8وهذا سيسمح لنا بالتحليل
الكمي والكيفي للمادة اإلعالمية واكتشاف املعاين الكامنة يف احملتوى والتعبري عنها يف
شكل أعداد وبيانات.
وجلمع البيانات ،تستخدم الدراسة استمارة حتليل املضمون وهي "إحدى أدوات مجع
املعلومات والبيانات األساسية خصوصا يف حبوث اإلعالم شأهنا يف ذلك شأن صحيفة
االستقصاء أو دليل املقابلة أو املالحظة أو التعميم التجرييب"(.)9
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وحىت يكون حتليل املضمون ناجحا ال ب ّد من االعتماد على جمموعة من العوامل أمهها
حتديد فئات التحليل اليت تتضمن فئات احملتوى وفئات الشكل.
وقد مت تقسيم فئات استمارة حتليل املضمون كما يلي:
 فئة الموضوع :وتشمل نوع املوضوع الذي يركز عليه الداعية يف نشر الدعوةاإلسالمية ،وتتضمن الفئات الفرعية اآلتية:
 عقيدة (ونقصد هبا التوحيد ،اإلميان بوجود اهلل -التصديق بالرسل ). عبادات (األركان اخلمس لإلسالم -االمتثال ألوامر اهلل) معامالت (ما حيدث بني املرء وأخيه يف إطار تعاليم ديننا احلنيف) ،أخالقوسلوكيات تتناسب مع ما أمر به ديننا احلنيف.
 فئة األدلة :وتشمل األدلة اليت يستدل هبا الدعاة يف منشوراهتم عرب موقع الفيسبوكوتشمل الفئات الفرعية اآلتية :القرآن الكرمي ،السنة النبوية ،أقوال الصحابة ،أقوال
األئمة يف عصر التابعني ،القصص ،األذكار ،اجتهادات الداعية.
 فئة القيم :وتشمل القيم اإلسالمية املتمثلة يف:قيم إميانية (نقصد هبا القيم املرتبطة باإلميان باهلل عز وجل وممارسة العبادات اليت
أمرنا هبا) ،قيم أخالقية ،قيم سلوكية (التعاون-التضامن-املساعدة) ،قيم مهارية
(مرتبطة مبهارات يكتسبها الفرد للقيام بأعمال معينة ،كممارسة العبادات وغريها).
 فئة األهداف :واملقصود هبا األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها اخلطاب الدعوياملضامني الدعوية عرب صفحات الفيسبوك ،وتتمثل يف الفئات الفرعية اآلتية:
التعليم ،التوجيه ،التذكري ،النصح.
 فئة استخدام الوسائط :واملقصود هبا الوسائط املستخدمة يف تدعيم املضامنيالدعوية على الفيسبوك وتشمل الفئات الفرعية اآلتية :الصورة ،الفيديو ،الرابط
دون وسائط.
 وحدات التحليل
يعتمد حتليل مضمون الصفحات اإلسالمية على الفيسبوك حمل الدراسة على وحدة
املوضوع ،واليت ترتكز على املواضيع اليت تناولتها الصفحات يف خطاهبا الدعوي.
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 .0مجتمع البحث وعينة الدراسة

يتمثل جمتمع البحث يف جمموع الصفحات اإلسالمية على موقع الفيسبوك ،اليت
تتضمن خطابا دعويا مرتبطا بتعاليم ديننا احلنيف ،ويدرها دعاة من دول عربية.

ومبا أ ّن جمتمع البحث يف هذه الدراسة ال ميكن حتديده أو حصره ،مت اختيار عينة متثل
هذا اجملتمع وميكن من خالهلا تعميم النتائج املتوصل إليها.
وتتمثل عينة البحث هنا يف ست صفحات إسالمية ،وهي متثل الصفحات الرمسية
لست دعاة وهم على التوايل:
 الصفحة الرمسية للشيخ عبد الرمحن السديس (السعودية). الصفحة الرمسية للشيخ صاحل بن عواد املغامسي (السعودية). الصفحة الرمسية للداعية طارق السويدان (الكويت). الصفحة الرمسية للشيخ نبيل العوضي (الكويت). الصفحة الرمسية للشيخ حممد حسان (مصر). الصفحة الرمسية للشيخ حممود املصري (مصر).ومت اختيار هذه الصفحات لعدة أسباب وهي:
 أن تكون صفحة الداعية صفحة رمسية له ،وليست شخصية أو تابعةألشخاص آخرين وبأمساء مستعارة.
 سرعة حتديث احملتوى والنشر عرب هذه الصفحات. املنشورات عرب هذه الصفحات هلا صلة باخلطاب الدعوي.يتمثل احليز الزماين للدراسة يف املضامني ،اليت قام بنشرها الدعاة عرب صفحاهتم
على الفيسبوك ،خالل سنة  ،2769ألهنا كانت سنة عادية بعيدا عن الظروف االستثنائية
اليت عرفها سنة  2727بسبب وباء كورونا.
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 .0الخطاب الدعوي ومواقع التواصل االجتماعي
 /4.0أهمية الدعوة اإلسالمية
مقام الدعوة يف اإلسالم عظيم ،وهي أساس من أسس انتشاره ،وركن من أركان
قيامه ،فلوال الدعوة إىل اهلل-عز وجل -ملا قام دين وال انتشر إسالم ،فبالدعوة يعبد اهلل
وحده ،ويهتدي الناس ،فيتعلمون أمور دينهم ،من توحيد رهبم وعبادته وأحكامه من حالل
وحرام ويتعلمون حدود ما أنزل اهلل.
وبالدعوة إىل اهلل تعاىل ،تستقيم معامالت الناس وتتحسن أخالقهم ،وتقل
خالفاهتم وتزول أحقادهم ،وإذا قامت الدعوة على وجهها الصحيح واستجاب الناس هلا
حتقق للدعاة وللمدعوين سعادة الدنيا واآلخرة(.)67
 /0.0خصائص الخطاب الدعوي اإلسالمي
يتميز اخلطاب الدعوي يف جممله بعدة خصائص وهي(:)66
 خطاب عاملي جاء للبشرية مجعاء ،شامل جلميع مناحي احلياة املتصلة بتنظيم حياةاإلنسان خبالقه وبنفسه وبغريه وهو بذلك خيتلف عن الديانات األخرى.
 خطاب حمفز للنهضة ومؤثر ،أي أنّه جاء لينهض باإلنسان هنضة صحيحة ومييزهعلى غريه من اخللق ،وهو خياطب عقل اإلنسان وفطرته السليمة.
 خطاب ثابت يف أحكامه الشرعية ال يتغري بتغري األمكنة واألزمنة ،فإذا عاجل احلكمالشرعي قضيةً ما تبقى القضية تأخذ نفس احلكم ،وإذا كان واقعا جديدا فإنه
حيتاج إىل حكم خاص به ،أما الوسائل واألساليب فإهنا تتغري وتتبدل.
 خطاب داع للوحدة ،يقوم على صهر الناس من خالل املفاهيم يف بوتقة العقيدةاإلسالمية ليكونوا أمة واحدة.
إ ّن انفتاح اخلطاب الدعوي على الناس كافة يعد ضرورة ،فالدعوة طبيعتها للكافة وال
تقتصر على النخبة من أهل التدين ،فقد انطلق خطاب اهلل تعاىل منفتحا على مجهور
الناس من أول األمر ،والرسول الكرمي إمام الدعاة  -صلوات اهلل وسالمه عليه  -توجه
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خبطابه الدعوي لكافة الناس( ،)62ويف وقتنا احلايل تعددت األساليب والوسائط الدعوية
اليت تتميز يف عمومها باجلماهريية على غرار وسائل اإلعالم ووسائط اإلعالم اجلديدة
ويتميز اخلطاب الدعوي اجلماهريي مبا يلي(:)63
 التعقد والصعوبة :لتنوع مجهور املخاطبني واختالف أعمارهم وأجناسهم ومستوياهتمالثقافية واإلدراكية.
 عمل مؤسسايت متكامل مع مجيع مؤسسات اجملتمع :سواء اشرتكت يف اهلدف أواختلفت ،فالداعية عليه أن حيمل مهمة التغيري واإلصالح ،واملشاركة يف األعمال العامة.
 جهد هادف ومدروس وغري عشوائي :فهو يتضمن كل التدخالت املقصودة اليتاملستهدف.
تستهدف حتقيق تغريات يف السلوك العلين واملستمر أو اخلفي للجمهور
ن
 سريع االنتشار واالمتداد املكاين والزمان :تتيح وسائل اخلطاب الدعوي مبا يتوافر هلامن تكنولوجيا من إيصال مضمون اخلطاب الدعوي إىل أكرب عدد من شرائح اجملتمع.
 انتقائية العرض واإلدراك واالستجابة للخطاب الدعوي من طرف الفرد املسلم. /1.0خصائص مواقع التواصل االجتماعي
مواقع التواصل االجتماعي ،هي مواقع الكرتونية تتميز خبصائص فريدة مقارنة
بوسائط التواصل التقليدية وهي(:)61
 املشاركة :حيث أهنا تسمح باملسامهة وردود األفعال من األشخاص املهتمني. االنفتاح :تقدم خدمات مفتوحة لردود األفعال واملشاركة والتعديل وتشجع التعليقوتبادل املعلومات.
 احملادثة :تتميز بإتاحة احملادثة يف اجتاهني أي املشاركة والتفاعل مع احلدث واخلرب أواملعلومة.
 الرتابط :وذلك عرب الوصالت والروابط اليت توفرها الصفحات وتربطك مبواقع أخرىللتواصل االجتماعي.
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 الفيسبوكهو موقع للتواصل االجتماعي جماين ومنتشر على األنرتنت ،يسمح للمستخدمني
بإنشاء صفحات شخصية وحتميل الصور والفيديو وإرسال الرسائل هبدف التواصل
ويهدف املوقع إىل إعطاء الناس القدرة على املشاركة يف جعل عاملهم أكثر انفتاحا ،ويتيح
هلم فرصة التواصل واإلطالع الدائم على ما جيري يف العامل.
ويع ّد الفيسبوك من أكثر مواقع التواصل االجتماعي انتشارا ،حيث يرتاده شهريا أكثر
من ملياري مستخدم(.)65
 /1.0أهمية الدعوة اإلسالمية عبر مواقع التواصل االجتماعي
ميكن إبراز أمهية مواقع التواصل االجتماعي يف الدعوة إىل اهلل  -عز وجل  -من
خالل النقاط اآلتية(:)61
 وصول الدعوة الصحيحة من خالل هذه املواقع إىل أماكن يصعب الوصول إليهاوقد كان يعد تبليغ اإلسالم هلذه املناطق ضربا من اخليال.
 سهولة االتصال باملسلمني أو غري املسلمني يف خمتلف أرجاء املعمورة بالكتابةوالصوت ،والصورة املتحركة والثابتة ،فيحصل يسر االتصال مع تنوع األسلوب.
 قلة التكلفة ،فإرسال املعلومات عرب االنرتنت ال يكلف عشر معشار الطرقالتقليدية ،كإرسال الكتب الدعوية ،واألشرطة الدينية ،واألفالم التعليمية إىل بالد
املسلمني البعيدة والقريبة.
 زيادة نسب املطلعني على مواد هذه الشبكة ،مع مالحظة عدد املطلعني يف البالداألخرى ،وهذا ميكن الداعية من االتصال بأعداد كبرية من الناس.
 فتح أبواب الدعوة من خالل الشبكة عند إغالق غريها ،فإذا مل يستطع الداعيةإلقاء حماضرة ،فتح له هبذه الشبكة طريق للخري حيضره أضعاف من كان حيضر
حماضرات املساجد والقاعات.
 توفر األنرتنت للداعية ما ال يستطيع شراءه من الكتب اليت تساعده على الدعوةضمن مواقع األنرتنت.
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 .0الجزء التطبيقي للدراسة
 /4.0تحليل وتفسير البيانات
بالنسبة لتطبيق استمارة حتليل املضمون على عينة الدراسة مت ذلك من خالل
استخراج املواضيع اليت هلا عالقة باجلانب الدعوي فقط ،حيث أن الصفحات كانت
مضامينها متنوعة وتنشر العديد من املواضيع االجتماعية ،الرتبوية ،والثقافية ،وغريها من
املواضيع اليت ليست هلا صلة بالدعوة اإلسالمية ،لذلك يظهر يف عدد من اجلداول خلو
بعض الصفحات من مواضيع مرتبطة بالفئات احملددة سابقا.
بعد تطبيق أدوات مجع البيانات املتمثلة يف استمارة حتليل املضمون ،على العينة اليت
مت اختيارها ،نصل اآلن إىل مرحلة تفريغ البيانات وحتليلها وفق اجلداول اآلتية:
الجدول رقم  :84يبين المواضيع التي يركز عليها الدعاة عبر الصفحات اإلسالمية
على الفيسبوك
الموضوع

النسبة

عقيدة

عبادات

أخالق

سلوك

معامالت

المجموع

عبد الرحمن السديس

04

12

02

04

02

24

13,63

صالح بن عواد المغامسي

02

24

05

08

01

40

22,72

طارق السويدان

00

09

03

03

01

16

9,09

نبيل العوضي

02

20

09

08

14

53

30,11

محمد حسان

02

12

06

00

01

21

11,93

محمود المصري

02

13

04

03

00

22

12,5

المجموع

12

90

29

26

19

176

100

النسبة ()%

6,81

51,13

16,46

14,77

10,79

100

/

الصفحات

من خالل هذا اجلدول جند أن العبادات هي املوضوع األكثر بروزا يف الصفحات
اإلسالمية حمل الدراسة وذلك بنسبة  ،%56,63تليها األخالق والسلوك واملعامالت بنسب
متقاربة وهي  %61,11و %61,00و %67,09على التوايل ،أما املضامني املتعلقة بالعقيدة
فشكلت النسبة األقل بـ  ،%1,86ومنه جند أن الدعاة يهتمون بنشر كل ما يتعلق
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بالعبادات وكيفية أدائها عرب موقع الفيسبوك ،إضافة إىل األخالق والسلوك واملعامالت مع
الغري ،فيما تبقى العقيدة يف آخر اهتمامات الدعاة ،وهنا نستنتج أن هذه املضامني موجهة
بالدرجة األوىل إىل املسلمني يف بقاع األرض املعتنقني للدين اإلسالمي ،واهلدف هو
تصحيح العبادات وتقومي السلوك واألخالق مبا يتوافق مع تعاليم ديننا احلنيف.
أما من جانب قراءة اجلدول يف مقارنة بني الدعاة ،جند أن أكرب نسبة من املواضيع
الدعوية ،تضمنتها صفحة الشيخ نبيل العوضي ب  ،%37,66وتلتها صفحة الشيخ صاحل
بن عواد املغامسي بنسبة  ،%22,02وهذا يعكس اهتمام الشيخني بالدعوة إىل اهلل عرب
موقع الفيسبوك ،وكذا استغالهلم هلذه التكنولوجيا يف نشر الدعوة اإلسالمية ،مث يأيت بعدها
صفحة كل من الشيخ عبد الرمحن السديس ،حممود املصري وحممد حسان تناولت املضامني
الدعوية بنسب متقاربة ،ويف األخري تأيت صفحة طارق السويدان ،بنسبة  ،%9,79وهذا
ميكن إرجاعه إىل أن السويدان مهتم جبانب التنمية البشرية بصورة أكرب ،وهو يتنقل ويلقي
حماضرات يف هذا اجملال ،وهذا قد يشغله عن العمل الدعوي عرب شبكة الفيسبوك.
الجدول رقم  :80يبين األدلة المعتمد عليها في الخطاب الدعوي عبر صفحات الفيسبوك
الدليل
الصفحات

القرآن

السنة

أقوال

أقوال

سير

الصحابة

األئمة

الصالحين

األذكار

اجتهادات
الداعية

المجموع

النسبة
()%

عبد الرحمن السديس

03

02

00

01

02

01

14

23

13,29

صالح المغامسي

06

02

00

02

01

00

29

40

23,12

طارق السويدان

00

00

04

00

00

03

09

16

9,24

نبيل العوضي

15

07

00

00

00

02

24

48

27,74

محمد حسان

03

09

02

05

01

02

00

22

12,71

محمود المصري

09

05

01

03

00

01

05

24

13,87

المجموع

36

25

07

11

04

09

81

173

100

النسبة ()%

20,8

14,45

4,04

6,35

2,31

5,20

46,82

100

/

يبني هذا اجلدول األدلة اليت يعتمد عليها الداعية يف نشر الدعوة إىل اهلل والتذكري
بتعاليم ديننا احلنيف ،واملالحظ أن نشر القيم الدعوية عرب صفحات الفيسبوك اعتمد كثريا
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على أقوال وكلمات الداعية بنسبة  ،%11,82اليت كانت يف شكل عبارات للتذكري والنصح
بشكل كبري ،وهذا دليل آخر على أن هذه الصفحات موجهة فقط للمسلمني ،وبعدها
تأيت املصادر األخرى يف مقدمتها القرآن الكرمي والسنة النبوية بنسبة  %27,87و%61,15
على التوايل ،وهذه هي املصادر األساسية للقيم الدعوية واإلسالمية عموما ،إضافة إىل أهنا
تعطي مصداقية أكرب يف اخلطاب الدعوي ،كما جند أن الدعاة يعتمدون بشكل أقل على
أدلة أخرى مثل أقوال الصحابة وأقوال األئمة وسري الصاحلني واألذكار ،وهذا قد يساعد
يف املضامني الدعوية ،والوصول إىل أكرب شرحية من املسلمني ،بالنظر إىل اختالف مذاهبهم
ومستوياهتم االجتماعية وإدراكهم املعريف.
ويف الشق املقارن بني صفحات الدعاة ،جند أن صفحة الداعية نبيل العوضي هي اليت
استخدمت أكرب عدد من األدلة بنسبة  ،%20,01تليها صفحة صاحل املغامسي بنسبة
 ،%23,62يف ما تأيت الصفحات األخرى بنسب متقاربة ،وهذا يعكس أسلوب كل داعية
يف عرض املواضيع واالعتماد على توظيف األدلة من أجل اإلقناع والوصول إىل عدد أكرب
من اجلمهور وتقدمي احلجج والرباهني اليت تقوي وترسخ املعلومة لدى املتلقي.
الجدول رقم  :81يبين األهداف التي يسعى إلى تحقيقها الخطاب الدعوي عبر صفحات
الفيسبوك

الهدف

النسبة

التعليم

التوجيه

التذكير

النصح

المجموع

عبد الرحمن السديس

12

03

05

03

23

13,52

صالح المغامسي

24

04

05

09

42

24,70

طارق السويدان

09

02

11

00

22

12,94

نبيل العوضي

21

02

03

14

40

23,52

محمد حسان

14

00

06

00

20

11,76

محمود المصري

15

00

05

03

23

13,52

المجموع

95

11

35

29

170

100

النسبة ()%

55 ,88

6,47

20,58

17,05

100

الصفحات
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من خالل هذا اجلدول يتبني أن اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه اخلطاب الدعوي عرب
صفحات الفيسبوك حمل الدراسة ،هو التعليم يف املرتبة األوىل بنسبة فاقت  %57وتأيت
بعدها التذكري ب ـ  %27,58مث النصح بنسبة  ،%60,75ويف األخري التوجيه بنسبة
 ،%1,10وهذه األرقام تعكس أمهية الدعوة اإلسالمية يف اجملتمع ،وهي تعليم األفراد
تعاليم ديننا احلنيف وتذكريهم بضرورة االلتزام هبا من خالل تذكريهم بالثواب والعقاب
إضافة إىل نصحهم بأمهية القيم اإلسالمية وكيفية ترمجتها يف السلوك اليومي مبا حيفظ
استقرار اجملتمعات ،وهذا يعكس مرة أخرى اهتمام هذه الصفحات جبمهور املسلمني
وهتدف إىل تعليمه ونصحه مبا هو صحيح يف حياته الدنيوية ليضمن جناحه يف اآلخرة.
أما يف القراءة املقارنة بني الدعاة أصحاب الصفحات حمل الدراسة ،فقد ركزوا مجيعا
على أهداف التعليم ،وتفاوتت فيما بينهم األهداف األخرى.
الجدول رقم  :81يبين القيم التي يتضمنها الخطاب الدعوي عبر صفحات الفيسبوك
القيم

النسبة

إيمانية

أخالقية

سلوكية

مهارية

المجموع

عبد الرحمن السديس

16

02

03

00

21

11,73

صالح المغامسي

24

03

10

03

40

22,34

طارق السويدان

09

04

03

00

16

8,93

نبيل العوضي

21

10

16

08

55

30,72

محمد حسان

12

05

04

00

21

11,73

محمود المصري

17

04

05

00

26

14,52

المجموع

99

28

41

11

179

100

النسبة ()%

55,30

15,64

22,90

6,14

100

/

الصفحات

()%

يتضح من خالل هذا اجلدول أ ّن القيم اإلميانية هي أبرز ما مييز املضامني الدعوية
يف صفحات الفيسبوك حمل الدراسة ،وذلك بنسبة فاقت النصف وهي  ،%55,37تليها
القيم السلوكية بـ  ،%22,97وبعدها األخالقية بنسبة  ،%65,11ويف األخري القيم املهارية
بنسبة .%1,61
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وظهور القيم اإلميانية بنسبة أكرب يتوافق مع املغزى من الدعوة إىل اهلل وهو الزيادة يف
اإلميان باهلل بالدرجة األوىل ،وهو األساس يف الدين اإلسالمي وتقوية اإلميان قاعدة لتكوين
الشخصية املسلمة السوية ،ويأيت بعدها اجلانب األخالقي والسلوكي للفرد ،وهي الصورة
اليت تعكس إميان الفرد وتطبيقه لتعاليم الدين اإلسالمي ،أما القيم املهارة ،ورغم أمهيتها يف
تكوين الشخصية إال أن نسبتها ضعيفة ،وهي رمبا قيم تتعلق بالدرجة األوىل بالتنمية البشرية.
ويف اجلانب املقارن ،جند أ ّن صفحة نبيل العوضي تضمنت أكرب نسبة من القيم
اإلسالمية يف خطابه الدعوي عرب صفحته بنسبة  %37,02تليه صفحة الداعية صاحل
املغامسي بنسبة  ،%22.31أما الصفحات األخرى فقد تقاربت نسبة القيم اليت تتضمنها
وهذا يعكس إدراك كل واحد ألمهية املضمون القيمي يف الرسالة الدعوية وضرورة االهتمام
بذلك للوصول إىل املتلقي يف كل مكان وإقناعه هبذه الرسالة ومنه إحداث التأثري املطلوب.
الجدول رقم  :85يبين الوسائط المستخدمة في الخطاب الدعوي عبر صفحات الفيسبوك
الوسائط

النسبة

صورة

فيديو

رابط

دون وسائط

المجموع

عبد الرحمن السديس

00

00

01

23

24

13,63

صالح المغامسي

01

10

00

29

40

22,72

طارق السويدان

00

00

00

16

16

9,09

نبيل العوضي

01

06

00

46

53

30,11

محمد حسان

01

00

00

20

21

11,93

محمود المصري

00

02

00

20

22

12,5

المجموع

03

18

01

154

176

100

النسبة ()%

1,70

10,22

0,56

87,5

100

/

الصفحات

()%

هذا اجلدول يبني مدى استخدام الوسائط املتعددة واإلحالة على روابط أخرى يف
اخلطاب الدعوي ،حيث أ ّن خمتلف الصفحات املدروسة مل توظف هذه الوسائط بالشكل
املطلوب ،وهنا ظهرت النسبة بـ  ،%80,5يف حني أن استعمال الفيديو ظهر بنسبة %67,22
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والصورة بـ  ،%6,07أما اإلحالة على روابط أخرى فهو شبه غائب ،ورغم أن استخدام
الوسائط املتعددة له أمهية كربى يف الشرح والتعليم وترسيخ املعىن ،إال أ ّن هذه الصفحات مل
توظفها بالشكل املطلوب ،خاصة وأ ّن هذه التكنولوجيا احلديثة تتميز خبصائص جتعلها
متاحة للجميع وبطرق خمتلفة.
كذلك نالحظ أ ّن الدعاة عرب هذه الصفحات مل يوظفوا الوسائط املتاحة عرب
األنرتنت من أجل تعزيز التفاعلية والتشاركية مع املتلقني ،ومعرفة رجع الصدى ،مما يعزز
فاعلية الرسالة الدعوية وقياس مدى وصوهلا إىل اجلمهور املستهدف ،وهنا جند قصورا يف
توظيف خمتلف هذه الوسائط.
 /0.0النتائج العامة:
من خالل عرض وحتليل البيانات توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 -6تركز الصفحات اإلسالمية الدعوية عرب الفيسبوك على املواضيع املتعلقة بالعبادات
والسلوك واألخالق ،وهذه الصفحات موجهة إىل مجهور املسلمني الناطقني باللغة
العربية ،وغياب اجلمهور املستهدف من غري املسلمني الذين هم حباجة إىل الدعوة
اإلسالمية وتوجيههم إىل الطريق الصحيح.
 -2أبرز املواضيع اليت يركز عليها اخلطاب الدعوي يف الصفحات اإلسالمية الدعوية عرب
موقع الفيسبوك هي العبادات ،األخالق والسلوك ،وهي األساس يف الدعوة إىل اهلل
عز وجل ،-والركيزة األساسية لغرس القيم يف اجملتمعات املسلمة. -3يعتمد الدعاة يف خطاهبم الدعوي على أدلة كثرية ويف مقدمتها القرآن الكرمي والسنة
النبوية ،كوهنما الدليل األول واألقوى يف إقناع الناس وإرشادهم ،غري أننا جند أن
الدعاة اعتمدوا يف منشوراهتم على أقواهلم واجتهاداهتم مبا يتناسب واملواضيع اليت
يقدموهنا عرب صفحات الفيس بوك ،ومبا أ ّن هذه الصفحات موجهة إىل كل الفئات
وليست خنبوية أو متخصصة ،فنجد أ ّن الدعاة اعتمدوا على اجتهاداهتم أكثر من
أجل تقريب األفكار والرهى وتسهيل وصول املعلومة.
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 -1األهداف الرئيسية اليت يسعى إىل حتقيقها اخلطاب الدعوي :التعليم ،التذكري والنصح.
 -5القيم اإلسالمية اليت يتضمنها اخلطاب الدعوي يف هذه الصفحات هي القيم اإلميانية
األخالقية والسلوكية.
 -1مل يوظف الدعاة الوسائط املتعددة يف منشوراهتم الدعوية عرب الفيسبوك ،بل كانت
عبارة عن نصوص فقط ،ومت استخدام الفيديو بنسبة قليلة رغم أنه يسهم بشكل كبري
يف التوضيح والتعليم واإلقناع.
 -0هناك اختالفات متفاوتة بني الدعاة يف خطاهبم الدعوي ،وتربز أساسا يف اختيارهم
للمواضيع الدعوية اليت ينشروهنا عرب صفحات الفيسبوك ،إضافة إىل اعتمادهم على
األدلة التوضيحية واإلقناعية.
خاتمة
تشكل شبكات التواصل االجتماعي منربا هاما للدعوة إىل اهلل ،من خالل ما تتيحه
من إمكانية النشر والوصول إىل شرائح واسعة من مجهور هذا اإلعالم اجلديد ،كذلك كأداة
فعالة يف متناول الدعاة الذين يستطيعون نشر أفكارهم الدعوية دون عناء أو تكلفة ،ومن
خالل هذه الدراسة جند أن الكثري من الدعاة يستغلون الشبكات االجتماعية ومنها
الفيسبوك يف نشر خطاهبم الدعوي الذي يركز يف األساس على تعليم األفراد تعاليم الدين
اإلسالمي من عبادات وأخالق وسلوك للوصول إىل جمتمعات إسالمية هلا قيم ومبادئ
تتماشى وخصوصية هذا الدين ،وأبرز هذه القيم يتم الرتكيز على القيم اإلميانية ،األخالقية
والسلوكية ،ومن خالل الدراسة ينكشف لنا أن هناك قصور يف استخدام األدلة اليت تعتمد
على املصادر األصلية للدعوة اإلسالمية وهي القرآن والسنة ،واالعتماد بشكل كبري على
أقوال واجتهادات الدعاة ،وهذا قد يربره شعبوية موقع الفيسبوك ،واعتباره موقع للتواصل
فقط وليس موقع رمسي تبىن عليه األسس الصحيحة للدعوة اإلسالمية ،وقد يعتمد الدعاة
على وسائل أخرى كاملواقع اإللكرتونية الرمسية أو قنوات اليوتيوب وغريها من وسائط
االتصال احلديثة ،كذلك هناك اختالف وعشوائية يف اختيار املواضيع اليت ترتبط بالدعوة
اإلسالمية وكأن النشر على هذا املوقع ال يكون بشكل مدروس بل هو فضاء للتواصل
واحلصول على التفاعل مع اجلمهور.
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وعليه تقرتح الباحثة مجلة من التوصيات املتمثلة يف ما يلي:
 االستغالل األمثل ملواقع التواصل االجتماعي يف الدعوة إىل اهلل -عز وجل ،-منخالل االختيار األمثل واملنظم للمنشورات عرب صفحات الفيسبوك مبا حيقق
األهداف املخطط هلا.
 التدريب على كيفية استخدام هذه املواقع االجتماعية وتوحيد اخلطاب الدعويوالتخطيط اجلماعي خلدمة الدعوة اإلسالمية عرب الوسائط اجلديدة.
 االعتماد على صفحات رمسية على الفيس بوك ،تعتمد على النشر الدوري وحتينياملعلومات اليت تنشر عن طريقها.
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