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 شكر وتقدير

 وقال )٤ جزء من اآلية)النمل:  چڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ۇ     ۓ  ۓ  ےھ     ھ  ھ  ھ       ے   چ  :تعاىل قال
 الكرمي العظيم العليّ  هلل كرابلشّ  أتوجه (1) (اسالنّ  يشكر ال من هللا يشكر ال): الموالسّ  الةالصّ  عليه
  هنبيّ  ةولسنّ  خالًصا، لوجهه جيعله أن وأسأله البحث، هذا إمتام يسَّر الذي وامتنانه توفيقه على

 هماوحقّ  بشكره اشكرمه تعاىل هللا قرن ملن قديروالتّ  كرالشّ  مث كرمي،  ادجوّ  هإنّ  انفًعا، ولعباده موافًقا،
، ولزوجي احلنون عيمالنّ  اتجنّ  يف درجتيهما ورفع اجلزاء خري عين هللا فجزامها، نيالكرمي لديَّ وا هحبقّ 

الغين  للدّكتور عبد كر موصولوالشّ  ـ ارينيف الدّ هللا صلحهم ـ أ عزاء اللذين انشغلت عنهموأبنائي األ
 .البحثمة عن به من املعلومات القيّ  أمدوينملا والّزمالء ابملعهد الّدييّن بدولة قطر قمر 

 عناية من ونهبذلي ماعلى  يهاعلوالقائمني  ةالعامليّ  املدينة جلامعة اجلزيل كرابلشّ  أتوجه كما
الّسيد البساطّي:  حممد: كتورالدّ  ومشريف شيخي وأخصّ  هلم، بلالسّ  كافة  وتوفري العلم بطلبة فائقة

 سبلمة و صائح القيّ وجيهات والنّ التّ  كافة  وتقدميه يّ عل لصربه وذلك ،اجلامعة يف رئيس قسم الّدعوة
 فجزاه هللا عيّن  ،سالة على الوجه الالئق آخرًامتام هذه الرّ إعلى ـ بعد عون هللا ـ  عانتينأ واليت املساعدة

 ّدعوةال أستاذ رفيق حممد: كتوردّ ال األستاذ إىل اجلزيل كرابلشّ  وجهالتّ نسى يف اخلتام أخري اجلزاء، وال 
 يف أّول الّرسالة. الكرمية بتوجيهاته أمدين الذي ،اإلسالمّية يف اجلامعة

 احلالصّ  والعمل افعالنّ  العلم ويرزقنا البحث هبذا واملسلمني ينفعين أن العظيم هللا وأسأل هذا
 .عليه والقادر ذلك ويل هإنّ  ،ر والعلنيف السّ  واإلخالص

                                                 

  ،اجلامع والرتمذي يف(، ٤811رقم )، (256 /٤، د ط، )يف شكر املعروف اببتاب األدب، ك،سنناليف  أبو داودأخرجه  (1)
 (195٤) رقم(، 298 /٤) ،، د طشكر ملن أحسن إليكما جاء يف ال ، اببكتاب الرب والصلة
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 صامللخ  
من جامعة  الّدعوة اإلسالمّية املعاصرةمقدمة لنيل درجة املاجستري يف  ةسالة العلميّ فهذه الرّ  

الواقع  ة بنيوليّ ة على شبكة املعلومات الدّ ة اإلسالميّ وتيّ ملواقع الصّ اة مباليزاي واملوسومة بـ )املدينة العامليّ 
الّدعوة يف  هفق وهي يف،  (منوذجني) موقع طريق اإلسالم(و ةـ بكة اإلسالميّ ات الشّ واملأمول )صوتيّ 

لتعريف الّدعوة، ووسائلها وأساليبها واملواقع  تطّرق البحث، وقد معاجلة القضااي الّدعويّة املعاصرة
الّصوتّية،  ة والّشبكة الّدولّية وأمهّية ذلك يف الّدعوة اإلسالمّية املعاصرة، مّث تعرض لنشأة املواقعالّصوتيّ 

 بينها وبني مقارانً  ا كالّتمويل والّتخطيط والّتكاملهوتصنيفها، وعرض ألهّم مالحموحاول استقراءها 
 مقارانً  د العلمّية وأتثريها يف املتّلقييف الّنشأة واملالمح، وتناول مناذج من املوا املسيحيةاملواقع الّصوتّية 

ّصوتّية ومناذج يف املواّد والّتأثري، مث عرض لوسائل البّث يف املواقع البينها وبني املواقع الّصوتّية املسيحّية 
، ومواقع الّتواصل، (البالتوكالغرف الّصوتّية )هلذه الوسائل، للّصويّت، وللّصويّت مع الّصورة واحلركة، و 

، مث تناول أعلى أساليب الّدعوة وهي البّث الّصوتّية املسيحّيةوالّدراما، مع املقارنة مبثيالهتا يف املواقع 
ا من املناظرات مع املقارنة ا يف غري العربّية، ومنوذجً وسرب منوذجً  ابللغة العربّية وحاول سرب أهّم منوذج،

نتائج اختّص الفصل األخري يف حتليل  ب،يف هذه األسالي املسيحّيةو الّصوتّية بني املواقع اإلسالمّية 
، مقارانت البحث للوصول لتقييم دقيق للمواقع الّصوتّية اإلسالمّية ودورها يف الّدعوة إىل هللا عّز وجلّ 

 ـ شاء هللا تعاىل إنـ وسيكون البحث  ،املقارن الوصفيّ عتمد يف كتابة هذا البحث على املنهج ا وقد
البحث وأمهّيته وأهدافه  ، املقّدمة تناولت مشكلةوخامتة ،فصول وفصل متهيدّي، ومخسة ،مةيف مقدّ 

حات البحث الرئيسة ومنهجه، والفصل الّتمهيدّي: تناول حترير مصطل وأسئلته والّدراسات الّسابقة
، والفصل املسيحّيةملواقع اب ع وأهّم مالحمها مقارنةوأمهّية كل منها، والفصل األّول: عرض لنشأة املواق

، والفصل املسيحّيةملواقع اب ملواقع الّصوتّية وأتثريها مقارنةالثّاين: سرب مناذج يف املواد املبثوثة من ا
، والفصل الرّابع: عرض ألهم املسيحّيةملواقع مناذجها مقارنة ابالبّث وأمهّيتها و  الثّالث: عّرف بوسائل

نتائج ، والفصل اخلامس: تناول حتليل املسيحّيةملواقع مقارنة اب أساليب البّث ابملواقع الّصوتّية ومناذجها
مع املواقع  أثري، والوسائل واألساليبمقارانت املواقع الّصوتّية اإلسالمّية يف الّنشأة واملالمح، واملواد والتّ 

 القصد. .. وهللا من وراءمجعت أهّم نتائج البحث وتوصياته وقائمة ابملراجع  :اخلامتةو املسيحّية، 
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                                                                       Abstract 

This thesis is submitted for a Master Degree in contemporary Dawa from the University of 

International City, Malaysia, the Islamic Call and tagged with (Islamic audio sites on the 

international information network) between reality and hope, which is in the contemporary 

Islamic Dawa, has touched on research to define advocacy, means, methods of audio sites 

and international network and the importance of each in contemporary Islamic Dawa. Then 

it illustrated the emergence of audio sites, and tried on the network and extrapolated 

classification. It presented the most important features such as finance, planning, 

integration, and taking plucking from each orchard flower of them, and their impact on the 

recipient, comparing with the non-Islamic sites in all of the above, and then to broadcast the 

means of broadcasting in our audio sites and models of these means, to the audio only, and 

to the audio with the image and movement, Pal talk, and networking sites, drama, compared 

with similar in non-Muslim sites. It broadcasts in Arabic and tried to probe the most 

important and greatest models, sounding some models in non-Arab and taking a model of 

debates with the comparison between our sites and non-Islamic in these methods, then 

collect comparisons in the final chapter of the study displayed by, and draw conclusions 

from it the grace of God and His help, The research is based on the analytical descriptive 

approach. The research consists of an introduction, introductory chapter, five chapters and 

conclusion. The introduction dealt with the importance of the research, its objectives, 

questions, plans and the previous studies. The introductory chapter dealt with the 

explanation and importance of the main research idioms.  The first chapter illustrated the 

emergence of audio sites and their main features compared with the Non-Islamic audio 

sites. The second chapter showed the content and effect of the broadcasted material, 

models compared with the Non-Islamic audio sites. The third chapter showed the means of 

broadcast, their importance and models compared with the Non-Islamic audio sites. The 

fourth chapter: a presentation of the most important methods of broadcasting in audio sites. 

The fifth chapter, dealt with the analysis and  comparisons of our sites in emerging, features, 

materials, effects, means and styles with others, especially Christianity in all the above and 

their findings. The final chapter brought together the most important research findings and 

recommendations of the index and a list of references. God is behind the intent. 
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 مة ادلقدّ 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا١ترسلُت سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو اٟتمد هلل ربًٌ العا١تُت   
 .يـو الٌدين كمن تبعهم إبحساف إىل الطٌيبُت الطٌاىرين

و ت، كلمة هللا تعاىل العليا كمنٌ كأشرؼ ا٠تصاؿ من أعظم األعماؿ فإف الدَّعوة إىل هللا تعاىل 
ب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ليكوف من ا١تنذرين بلساف عريب ، على قلالعظمى، كرٛتتو للعا١تُت، أنزؿ هبا الٌركح األمُت

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     چ   :قاؿ تعاىل مبُت

  (ُٓٗػ ُِٗالشعراء: )چۀ  ہ  
عوة إىل هللا تعاىلالكلمك   سل هبا ، كأنبأ الرٌ رسلوهبا أنبأ هللا تعاىل ، ة أساس الدَّ

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  ،اس أٚتعُتهبا النٌ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كأنبأ  ،مهمأقوا

﮵   ےہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے ﮼      ﮶ۓ   ۓ   ﮲        ﮳  ﮴  ﮻   ﮺   ﮸   ﮹  ﮷ 

 (ُ)(ُٖٓ)األعراؼ: چ﮽ ﮾    ﮿  ﯀  ﯁     
عرؼ  اقدٯتن ك  ،ليوع ، كتقـو حياهتماس بولنٌ يتفاىم ا ،كاآلفاؽ يف األنفسهللا  الٌصوت آيةك 

ا ور، كحديثن ابألصوات كالصٌ  ءا١تلي لٌصورة عرب الفضاء الكوٍلٌ الٌناس كسائل الٌتواصل ابلٌصوت كا
، كإعماال كالباطل، كٌل ذلك ْتوؿ هللا تعاىل كقوتو ٟتقٌ اب ا١تليء وا كسائلو عرب الفضاء اإللكًتكٍلاكتشف

 تبديبل كال ٖتويبل. ة هللاالٌتدافع بُت الٌناس، كلن ٕتد لسنٌ  لسٌنتو يف
 كتقيم ،الباطل لتدفع ،ة، فأنشأكا ا١تواقع الٌصوتٌية الٌدعويٌ هللا تعاىل أىل ا٠تَت كاٟتقٌ  كلقد كفق

قاؿ ، ٬تيدهاليت يعرفها كلسانو الذم كلمات هللا كرساالتو للنٌاس أٚتعُت، بلغة العصر   كتبلغ، اٟتٌجة
ہ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڻ  ڻ   ڻ  ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :تعاىل

أىفَّ النَِّبَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو  عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروككيف الٌصحيح  (ْ)إبراىيم: چہ  ھ   ھ  
ا فػىٍليػىتػىبػىوٍَّأ بػىلًٌغيوا عىٍتًٌ كىلىٍو آيىةن كىحىدًٌثيوا عىٍن بىًٍت ًإٍسرىائًيلى كىالى حىرىجى كىمىٍن كىذىبى عىلىيَّ ميتػىعىمًٌ )كىسىلَّمى قىاؿى  دن

هي ًمٍن النَّار (ِ) (مىٍقعىدى

                                                 

 (ٔٓ/ُ(، )ُط) ،ملسو هيلع هللا ىلص بّ درج يف دعوة النّ التّ  ،، ا١تطلقانظر ػ ُ
( رقم  َُٕ/ْ، )ما ذكر عن بٍت إسرائيلكتاب أحاديث األنبياء، ابب   ،(ُ)، ط صحيح البخاري أخرجو البخارم يف ػ ِ
(ُّْٔ) 
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 الًٌتاثا من ضخمن  إراثن  ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية على شبكة ا١تعلومات الٌدكلٌية ٕتمع إفٌ  
، ٦تا يؤكد تربعها على عرش مٌية، ينهل منها القاصي كالٌداٍل، يف شىت ا١تعارؼ اإلسبلاإلسبلميٌ 

القارئ الٌشيخ عبد الباسط عبد الٌصمد ػ رٛتو هللا صفحة ، فة ا١تعاصرةة اإلسبلمٌية العا١تيٌ الٌدعو 
، اءة ا١ترتٌلة بركاية حفص عن عاصم، القر من موقع صوتٌيات طريق اإلسبلـتعاىل ػ يف انفذة الٌتبلكة 

الٌصفحة  ٌزايرات ٢تذهعدد ال بلغ ،بعدد سور القرآف (ُُْ)مادة ئة اعشرة كم أربع تبلغ بعدد مواد
ا١تًتجم  ، كمصحفو(َِّٖٕٓٗ) زايرة ُتمبلي آالؼ كسبع ةكٙتاني كعشرين كثبلاثن  تسعُتك  اٜتسن 

، (َِِٔٔٗ) زايرة كمليوٍل كمئيت ألف ُتكتسع كستُت استن اإل٧تليزيٌة، عدد زايراتو تبلغ معانيو إىل 
زايرة  آالؼ ةكسبعمئة كعشر كعشركف  أربعزايراتو نيو إىل األرديٌة، عدد حفو ا١تًتجم معاكمص

كأربعُت كستمئة كسبع كأربعُت كمئيت ألف  اتسعن (، كمصحفو اجملود، عدد زايراتو يبلغ َُِْٕ)
ٜتس إىل  ا١ترٌتل بركاية كرش، يصل عدد زايرتو ، كمصحفو زايرة (ِْْٕٕٗٔ) مبليُت كسبع

 (ُ) زايرة. ( ٕٖٓٗٗٓ)   كٜتسمئة ألفكسبعُت كتسعمئة كتسع كٙتانُت
بل ألف يكوف ٤تل  ،دراسة متخٌصصةدرس ٞتدير أبف ي كهذا ا١توقع كأمثالو  موقعا إفٌ 

كضات الٌنضرات اليت تؤيت أكلها كٌل الرٌ ا كانت ىذه الٌدراسة يف ربوع ىذه ، كلذدراسات متأنٌية
، بغية الٌتعٌرؼ على ، كتستنشق من كل رحيق نسمةل بستاف زىرةرهبا، تقطف من كحُت إبذف 

 ا١تستعاف كعليو الٌتكبلف.كهللا تعاىل كاقعها، كاستشراؼ مستقبلها، 
 : مشكلة الّبحث

 .وتٌياتكٗتٌصصها يف الصٌ راسة ػ سبق الدٌ ُ  
 ابقة.راسات السٌ ػ ندرة الدٌ ِ  
 .كالٌتغٌَت ب قلٌ ريع التٌ السٌ  صا٢تا ابلعامل االفًتاضيٌ ػ اتٌ ّ  
 ر كاٟتقٌ اب٠تَت كالشٌ  حيث ٯتتلئ الفضاء اإللكًتكٍلٌ راسة كخطورهتا يف آف كاحد، ة الدٌ ػ كعور ْ  

 كالباطل كاختبلطهما يف كثَت من األحياف.
 ة.ػ صعوبة الفصل بُت الوسائل كاألساليب العصريٌ ٓ  
 كتوثيقها كٖتقيقها.يها كٝتاعها ة يف تلقٌ وتيٌ واد الصٌ ػ صعوبة سرب ا١تٔ  

                                                 

، زرت صفحة ا١تصحف ا١ترتل كصفحة https://ar.islamway.net/recitations?qعبد الصمد، موقع طريق اإلسبلـ، ػ: ػ ُ
 ـ( كابقي الصفحات يف زايرة سابقة.َُِٕ/ ٖ/ِِا١تصحف ا١تًتجم إىل األردية بتاريخ )
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 ة.يف الوسائل كاألساليب العصريٌ  ػ صعوبة الفصل بُت ا١تكتوب كا١تسموع كا١ترئيٌ ٕ  
 . االٌتصاؿ عرب الٌشبكة العا١تٌية ل كأساليبالٌتطٌور ا٢تائل يف كسائ ػٖ
 ػ استخداـ الٌشبكة العا١تٌية ٠تدمة ا١تخٌططات ا١تعادية لئلسبلـ كا١تسلمُت.ٗ

 :أسئلة البحث
ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية عرب  نقٌيمكيف ،  السؤاؿ الٌتايلاحملور الرٌئيس للبحث يدكر حوؿ 

ا؟ كيتفرع عن ىذا الٌتساؤؿ الرئيس األسئلة اآلتٌية كاليت سيحاكؿ يٌ ا ككمٌ يٌ شبكة ا١تعلومات الٌدكلٌية كيف
 البحث اإلجابة عنها:

 ؟ػ ما الٌدعوة إىل هللا عز كجلُ
 يف عصر ثورة ا١تعلومات؟ ػ ما أ٫تٌية الٌدعوة إىل هللاِ
  ا كسائل الٌدعوة إىل هللا عز كجل:م ػّ
 مات؟يف عصر ثورة ا١تعلو  ػ ما أىٌم كسائل الٌدعوة إىل هللاْ
  :ما أساليب الٌدعوة إىل هللا عز كجلػ ٓ
 يف عصر ثورة ا١تعلومات؟ ػ ما أىٌم أساليب الٌدعوة إىل هللأ
 ف ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية؟ ما تعري ػٕ
 عرب شبكة ا١تعلومات الٌدكلٌية؟إىل هللا الٌدعوة  ػ ما أ٫تٌية ا١تواقع الٌصوتٌية يفٖ
 الٌشبكة الٌدكلٌية؟ما  ػٗ

 للٌدعوة اإلسبلمٌية ا١تعاصرة؟ ا أ٫تٌية الٌشبكة الٌدكلٌيةػ مَُ
 مىت نشأت ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية عرب شبكة ا١تعلومات؟ ػُُ
س ُِ  لمواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية؟ لػ من ا١تؤسًٌ
 لمواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية؟لمن ا١تموًٌؿ  ػُّ
 مٌية عرب الٌشبكة الٌدكلٌية؟ىل ىناؾ خطط جامعة للمواقع الٌصوتٌية اإلسبلػ ُْ
 ىل ىناؾ تنسيق كتكامل بُت ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية عرب الٌشبكة الٌدكلٌية؟ ػُٓ
 ما ا١تواد العلمٌية اب١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية عرب شبكة ا١تعلومات الٌدكلٌية؟ ػُٔ
 ة؟اإلسبلميٌ  الٌصوتٌيةة ا١تبثوثة عرب ا١تواقع ما مدل أتثَت ا١تادة العلميٌ  ػُٕ
 ما الوسائل ا١تستخدمة يف الٌدعوة إىل هللا يف ا١تواقع الٌصوتٌية عرب الٌشبكة الٌدكلٌية؟ ػُٖ



 

4 

 

 ؟سبلمٌية عرب الٌشبكة من الٌدراماما موقف ا١تواقع الٌصوتٌية اإل ػُٗ
 ما موقف ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية من كسائل الٌتواصل االجتماعٌي؟  ػَِ
 ؟من لغة القرآف الكرَل كأساليبها اقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌيةما موقف ا١تو  ػُِ
 ما مدل استخداـ ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية للغات األخرل كأساليبها؟ ػِِ
 ؟بكة للمناظراتما مدل استخداـ ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية عرب الشٌ  ػِّ
 :ة ادلوضوعأمهيّ 

 :كىذه الٌدراسة مهٌمة لعدة أسباب
 ة.بكة العا١تيٌ ة عرب الشٌ وتيٌ ا١توضوع كسبقو يف سرب ا١تواقع الصٌ  ػ حداثةُ
 عوة ا١تعاصرة.الكبَت يف كسائل كأساليب الدٌ  قٍتٌ ر التٌ طوٌ ػ مواكبة التٌ ِ
 َت كالٌشر، كفرض ا٢تيمنة كالٌسيطرةراع بُت اٟتق كالباطل كا٠تة ميداان للصٌ بكة العا١تيٌ ػ كوف الشٌ ّ
 ة ا١تعاصرة.عوة اإلسبلميٌ يف الدٌ عف ة كالضٌ ػ بياف أكجو القوٌ ْ
 عوة ا١تعاصرة لغَت ا١تسلمُت.عف يف الدٌ ة كالضٌ ػ الوقوؼ على مواطن القوٌ ٓ
 ة ا١تعاصرة.عوة اإلسبلميٌ ت اليت تواجو الدٌ حدايٌ ػ إبراز  أخطر التٌ ٔ

 :أىداف البحث
 تقييم ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية يف األمور اآلتٌية: أكال:

  نشئالٌنشأة كا١ت ػُ
 .ػ االستقراء كالٌتصنيف كالٌتمويلِ
 .الٌتخطيط كالٌتكاملػ ّ
 .كأثرىا يف ا١تتلٌقي ا١تواد العلمٌية ا١تبثوثة عرب ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌيةػ ْ
 ة.ة اإلسبلميٌ وتيٌ ة عرب ا١تواقع الصٌ العلميٌ  ا١توادٌ  الوسائل ا١تستخدمة يف بثٌ  ػٓ
 العلمٌية عرب ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية. األساليب ا١تٌتبعة يف بٌث ا١توادٌ  ػٔ

 بياف كاقع كحاؿ ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية كدكرىا يف الٌدعوة إىل هللا. اثنيا:
 ا١تأموؿ من ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية ٨تو تلك الٌرسالة العظيمة. إبراز اثلثا:
 اإلعذار إىل هللا عز كجل ابلبياف كالٌتبليغ. رابعا:
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يف تقييم ا١تواقع ك٤تٌكم من علماء أجبلء تزكيد ا١تكتبة اإلسبلمٌية ببحث متخٌصص  سا:خام
 الٌصوتٌية على الٌشبكة العا١تٌية.

 :ابقةراسات السّ الدّ 
رسائل سابقة  على الباحث يعثرمل ة صصٌ تخيف ا١تكتبات اإللكًتكنٌية للجامعات ا١ت ابلبحث    

عدا بعض الٌدراسات اليت تناكلت ، الٌدعوة إىل هللا بشكل خاصٌ لدكر ا١تواقع الٌصوتٌية يف نشر  قتتطرٌ 
عاٌمة،  ة بصفةا١تواقع الٌدعويٌ  الٌدراسات يف كبعضات يف الٌدعوة إىل هللا بشكل عاـ، دكر شبكة ا١تعلوم

رة يف الٌدعوة إىل هللا عٌز الوسائل كاألساليب ا١تعاص تتناكؿككذا بعض ا١تقاالت يف ا١تواقع على الٌشبكة 
 من األطركحات اليت تناكلت الوسائل كاألساليب ا١تعاصرة يف الٌدعوة إىل هللا عٌز كجٌل.ٌل، ك كج
 بن سعود من جامعة اإلماـ دمحم (قُِْٔ)يف الٌدعوة كاالحتساب  درجة الدٌكتوراة أكال:    

ة استخداماهتا ( ككيفيٌ اإلنًتنت يف شبكة ا١تعلومات الٌدكلية )كسائل الٌدعوة إىل هللااإلسبلمٌية بعنواف: 
إبراىيم بن عبد الٌرحيم عابد، األستاذ ا١تساعد بقسم الٌدراسات اإلسبلمٌية كلٌية ػ إعداد د  ة،الٌدعويٌ 

 ا١تعلمُت جامعة الطٌائف.
، ة على ا١تنهج الواثئقٌي كا١تسحيٌ اندرجت ىذه الٌدراسة ضمن الٌدراسات الوصفٌية القائم 

 كهتدؼ ١تا يلي:
 الٌدكلٌية كتقريبها. ػ تبسيط فكرة الٌشبكةُ
ػ الٌتعرؼ على ا٠تدمات اليت تقدمها بعض ا١تواقع العربٌية غَت ا١تتخٌصصة يف الٌشؤكف ِ

 اإلسبلمٌية كبعض ا١تواقع اإلسبلمٌية اإل٧تليزيٌة.
 .يف ا١تملكة العربٌية الٌسعوديٌة ػ الٌتعرؼ على كاقع استخداـ الٌدعاة كاٞتمهور للٌشبكةّ
خبلؿ الٌدعاة ة التٌابعة جمللس دكؿ الٌتعاكف ا٠تليجٌي ١تدة عاـ من عويٌ ػ تقوَل ا١تواقع الدَّ ْ

 يف ا١تملكة العربٌية الٌسعوديٌة. كاٞتمهور ا١تستخدـ
، كما عرض من الٌتفصيل ء( بشياإلنًتنت)مات الٌدكلٌية ٌشبكة ا١تعلو ا تطرؽ لفالباحث إذن     

، كأيضا ةا١تملكة العربٌية الٌسعوديٌة بصفة خاصٌ للٌدراسات ا١تيدانٌية للٌدعاة كٞتمهور ا١تستخدمُت يف 
دَّعوة الة يف لٌشبكة العنكبوتيٌ فأبرز األثر الكبَت  ل ،للٌدراسات الٌتقوٯتٌية للمواقع يف دكؿ ا٠تليج ١تدة عاـ

لذم اشتمل على ا ،العلم من ىذا البحث يف اإلفادة الكبَتة للٌدعاة كطلبة فساىم ،إىل هللا تعاىل
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ا ككسائلها يٌ ا ككميٌ ها كيفء من الٌتفصيل كتقيمً مل يتطرؽ للمواقع الٌصوتٌية بشيائد، ك العديد من الفو 
 .كأساليبها
 ،ة الغناـة للباحثة: لؤلؤ ة يف شبكة ا١تعلومات الٌدكليٌ الٌدعوة إىل هللا يف ا١تواقع الٌنسائيٌ  اثنيا: 
 (قَُّْ) ة دكتوراة، رسالاإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمٌية، قسم الٌدعوة كاالحتساب جامعة

: االستقرائٌي كا١تسحٌي كالٌتحليلٌي لتحقيق اليةسة الوصفٌية على ا١تناىج التٌ كقد قامت ىذه الٌدرا 
 األىداؼ الٌتالٌية:

 الٌتعرؼ على كاقع الٌدعوة إىل هللا يف ا١تواقع الٌنسائٌية يف شبكة ا١تعلومات الٌدكلٌية. ػُ 
 .ة يف شبكة ا١تعلومات الٌدكلٌيةٌنسائيٌ بياف ضوابط الٌدعوة يف ا١تواقع ال ػِ 
، كبياف  ة، كتقوٯتهاة يف شبكة ا١تعلومات الٌدكليٌ إبراز ا٠تدمات اليت تقدمها ا١تواقع الٌنسائيٌ  ػّ 

 قات كسبل عبلجها.، مع إبراز ا١تعوٌ ا يف الٌدعوة إىل هللا عٌز كجلٌ ة استغبل٢تكيفيٌ 
، يبٌُت ُتللٌتدقيق من علماء أفاضل ٥تتصٌ  تزكيد ا١تكتبة اإلسبلمٌية ٔتؤلف علمٌي خاضع ػْ 

 للٌدعاة طريقة الٌدعوة إىل هللا يف ا١تواقع الٌنسائٌية يف شبكة ا١تعلومات الٌدكلٌية.
ٌية تعريفها كضوابطها اب١تواقع الٌدعويٌة الٌنسائ ا سبق أف الٌرسالة الٌسابقة ٗتتصٌ ٦تٌ يتضح  
ا كسائل كأساليب يٌ ا ككمٌ يٌ ة بشيء من الٌتفصيل كيففلم تتطرؽ للمواقع الٌصوتٌية الٌدعويٌ ، كخدماهتا

 .رنة بغَتىا من ا١تواقع الٌصوتٌيةكمقا
كتقوٯتٌية على عينة  ة دراسة ٖتليلٌيةمعايَت اٞتودة يف ا١تواقع الٌدعويٌ  لة ماجستَت بعنواف:رسااثلثا: 
 بن سعود اإلسبلمٌية ْتث مقدـ لنيل درجة ا١تاجستَت يف قسم الٌدعوة جامعة اإلماـ دمحممن ا١تواقع، 

إعداد: نورة بنت عبد الٌرٛتن بن  (قُّْٓ/ُّْْ)ا١تعهد العايل للٌدعوة كاالحتساب العاـ اٞتامعٌي 
 الزٌامل. عليٌ 

حليلٌي لتحقيق : االستقرائٌي كا١تسحٌي كالتٌ اليةة على ا١تناىج التٌ كقد قامت ىذه الٌدراسة الوصفيٌ  
 األىداؼ الٌتالية:

 لكًتكنٌية.ة اإليٌ ع ا١تواقع الٌدعو عرؼ على كاقػ التٌ ُ
 لكًتكنٌية.يٌة اإلػ الكشف عن كاقع اٞتودة يف ا١تواقع الٌدعو ِ
 لكًتكنٌية.يٌة اإلػ استقراء معايَت اٞتودة يف ا١تواقع الٌدعو ّ
 ػ بناء قائمة ٔتعايَت اٞتودة خاٌصة للمواقع الٌدعويٌة.ْ
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 .ة بناء على معايَت اٞتودةػ تقوَل ا١تواقع الٌدعويٌ ٓ
اٟتاجة إليو يف تقييم  ا ٘تسٌ ، كىي ٦تٌ ة عموماجودة ا١تواقع الٌدعويٌ الٌرسالة الٌسابقة يف معايَت 

، كٗتتلف ا١تعايَت ة كبعضمن جانب تقييم ا١تواقع بصفة عامٌ  األطركحةمع  كتلتقي، ةا١تواقع الٌدعويٌ 
ٌتمويل كالٌتخطيط كالٌتكامل يف الٌتقييم للمواقع الٌصوتٌية خاٌصة من جانب الٌنشأة كا١تنشئ كال عنها

 .ا١تسيحيةة كالوسائل كاألساليب مقارنة اب١تواقع الٌصوتٌية الٌدعويٌ 
ستاذ مشارؾ قسم صاحل الرٌقب أػ ٌدعوة اإلسبلمٌية د الوسائل كاألساليب ا١تعاصرة لل رابعا:

العصر ا١تنعقد بكلٌية ين اٞتامعة اإلسبلمٌية ْتث مقدـ ١تؤ٘تر الٌدعوة كمتغٌَتات العقيدة كلٌية أصوؿ الدٌ 
إبريل  ُٕػ ُٔ) ق(ُِْٔربيع األكؿ  ٖػ ٕ)يف الفًتة من  اٞتامعة اإلسبلمٌية بغزة، أصوؿ الٌدين 

 (ـََِٓ
ركرة االستفادة من كيهدؼ البحث إىل بياف الوسائل اٟتديثة يف الٌدعوة اإلسبلمٌية كض

ن الدَّاعية من الوصوؿ إىل مبليُت ا ٯتكٌ ، ٦تٌ اٌصة ثورة ا١تعلومات كاالٌتصاالت، كٓتمكتشفات العصر
، ذا البحث يف مقدمة كٙتانية مطالب، كجاء ىاء ا١تعمورة مسلمُت كغَت مسلمُتالٌناس يف كافة أ٨ت

 تساعدكسيلة ٦تكنة  كلٌ   الٌدعاة ، كضركرة استخداـة الدَّعوة إىل هللا تعاىلففي ا١تقدمة عرض فيها أل٫تيٌ 
ت يف ثورة ا١تعلومات أنواع الوسائل اٟتديثة اليت ظهر  بكلٌ  الستفادة، كأ٫تٌية ايف القياـ بواجب الدَّعوة

مانية عرض للوسائل ا١تعاصرة  اليت ٯتكن تسخَتىا يف الٌدعوة إىل هللا ، كيف ا١تطالب الثٌ كاالٌتصاالت
 :كىي تعاىل

 .ا القنوات الفضائٌية اإلسبلمٌيةكمنه ػ كسائل اإلعبلـ ا١تعاصرة:ُ
 ا،٦تيزاهتكفوائدىا، ك (، اإلنًتنت: شبكة ا١تعلومات الٌدكلية )صرةكسائل االٌتصاؿ ا١تعاػ ِ

 .إىل هللا عٌز كجلٌ عوة الدٌ يف  ،كأساليبها ،ككسائها
 ،ة، الٌدعوة اب١تراسبلتعويٌ ، الكركت الدَّ ت، اجمللة اٟتائطٌيةطوايٌ كمنها: ا١ت ػ الوسائل الكتابٌية:ّ

 .ةعارات الدَّعويٌ الربامج الًٌتبوية كالشٌ 
 . ، كاألانشيد ا١تباحةسائل الٌسمعٌية:كاألشرطة كاألقراصػ الو ْ
 .ػ إقامة ا١تعارض كالٌندكات ٓ
 . ا١تؤٌسسات االجتماعٌية ا٠تَتيٌة ػٔ
 .القافلة الدَّعويٌةػ  ٕ
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  .نشاء مركز ْتثي متخٌصص يف ٣تاؿ الٌدعوة اإلسبلمٌيةػ إ ٖ 
 جو العمـو ، كمفاتيح للبحث يفالبحث يف كسائل الٌدعوة ا١تعاصرة على ك  ا سبق أفٌ ٦تٌ يتضح  

على شبكة ا١تعلومات  خاٌصة ما يتعلق منها ابلٌدعوة إىل هللا تعاىلكسائل كأساليب الٌدعوة إىل هللا، 
على شبكة ا١تعلومات  ١تسيحيةة كيفيٌا ككٌمٌيا كمقارنة ابمل يتطرؽ للمواقع الٌصوتيٌ ك (، اإلنًتنتالٌدكلٌية )

 .بصفة خاٌصة
ة على ة الٌسعوديٌ كراؽ عمل مقدمة للٌندكة األكىل للمواقع الٌدعويٌ ٣تموعة من أخامسا: 

أكتوبر  ٔػ ٓ)ا١توافق  (قُِّْذم القعدة  ٖػ ٕ)ايض ٨تو مستقبل أكثر أتثَتا الرٌ  اإلنًتنت
، برعاية كزارة الٌشؤكف ُت يف الٌدعوة إىل هللا عٌز كجلٌ جملموعة من العلماء كا٠ترباء كا١تختصٌ  (ـَُُِ

، كعدد ىذه لشؤكف ا١تساجد كالٌدعوة كاإلرشاداألكقاؼ كالٌدعوة كاإلرشاد ككالة الوزارة اإلسبلمٌية ك 
كتلك ٪تاذج من ، ابحثا متخٌصصا من الذٌكور كاإلانثعا١تا ك  (ِّ)كرقة شارؾ فيها  (ِّ)األكراؽ 

 :ىذه األكراؽ
عضو  ،ىيم اٟتمددمحم بن إبرا أ٫تٌيتها كخصائصها د ػ رب اإلنًتنتعوة إىل هللا تعاىل عػ الدٌ ُ

  .ىيئة الٌتدريس يف جامعة القصيم
 كخلصت الورقة إىل ما يلي:

 .الٌتعاكف بُت ا١تواقع الٌدعويٌة أ٫تٌية أ ػ
 .ة الٌسعوديٌةس رابطة جامعة للمواقع الٌدعويٌ يأتس ب ػ
 أ٫تٌية الٌتعاكف ا١تشًتؾ بُت الوزارات كا١تؤٌسسات كا١تواقع الٌدعويٌة. ج ػ
 من قبل كزارة اإلعبلـ. ةاألذكانت للمواقع الٌدعويٌ ة تيسَت أ٫تيٌ  د ػ
 .لٌدعوة إىل هللا ابللغات اٟتٌيةالعناية بفتح ا١تواقع اليت تعٌت اب ق ػ
عبد هللا بن عبد العزيز  :، للٌشيخأ٫تٌيتها كخصائصها عرب اإلنًتنت ػ الٌدعوة إىل هللا تعاىلِ

 ( اإلنًتنتالرٌاجحٌي ) موقع الٌشيخ عبد العزيز الرٌاجحٌي على 
، كقلة تكلفتها، استخدامهاكسهولة   اإلنًتنتكقد تناكلت الورقة أ٫تٌية كخصائص الٌدعوة على 

 . كاإلقباؿ ا١تتزايد عليها، كمركنة الٌتواصل عربىا
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 ،عبد الٌرٛتن بن عبد هللا الٌسند أ٫تيٌتها كخصائصها د ػ اإلنًتنترب الٌدعوة إىل هللا تعاىل عػ ّ
عد جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمٌية كاألستاذ ا١تشارؾ بقسم الفقو ا١تقارف عميد الٌتعليم عن ب

 كعضو ٣تلس ا١تعهد العاىل للقضاء.
الٌسلوؾ ك ثر الٌشبكة يف العقائد ، كإىل أم مدل تؤ ٟتكم استخداـ الٌشبكة العا١تٌية ،كعرض فيها

اجهة الغزك ١تو  اإلنًتنتة الٌدعوة عرب ، كعرض أل٫تيٌ ةكاألخبلؽ مستدال ببعض الٌتجارب يف الببلد الغربيٌ 
 اإلنًتنت، مث عرض للٌدعوة إىل هللا عرب ت يف ىذا اٞتانباعلى بعض اإلحصائيٌ مستندا األخبلقٌي 

 :الورقة ٔتا يلي أكصت ، مثصوره عرب الٌنت، كبياف كتعريفو، ١تواجهة اإلرىاب اإللكًتكٍلٌ 
تاب ة ا١تستمدة من الكٗتضع لؤلحكاـ الٌشرعيٌ  ا١تعامبلت ا١ترتبطة بتقنية ا١تعلومات كغَتىاأػ 

 ، كعليو توضع اللوائح كتتنٌزؿ األحكاـ لفٌض ا١تنازعات يف ىذا الٌصدد.كالٌسٌنة
 .اليت تدعو إىل الفساد كالٌشرٌ ضركرة حجب ا١تواقع الٌضارة ػ ب 
ن اإلسبلمٌي بياف الٌدية تأ٫تيٌ ، ك مواجهة الغزك العقدٌم كاألخبلقيٌ ضركرة تضافر اٞتهود يف ػ ج 

 . لتبليغ الٌدين كنشره اإلنًتنتاـ ، كاستخدٌناس كاٌفةلل
اليت تنطوم عليها  ػ ضركرة تكثيف الربامج الٌتوعويٌة لكافة شرائح اجملتمع لكشف األخطارد 

 .لكًتكنٌية، ككيفٌية الٌتعامل معها، كالٌتغلب عليها، كالٌتخلص من آاثرىا الٌسلبٌيةالٌتعامبلت اإل
كقد تناكلت  ،فهد بن إبراىيم الٌضالع ) ٣تاالهتا ( د ػ اإلنًتنتاىل عرب إىل هللا تعػ الٌدعوة ْ

 :ما يلي ماالورقة 
ر ليس دين ٚتود كال ٖترٌ  اإلسبلـ، على أساس أف اإلنًتنتعوة إىل هللا تعاىل عرب أ٫تٌية الدٌ أػ 

لٌية ، كأٌّنا كسيلة سريعة الفعاديثةعصريٌة تواكب ا١تتغٌَتات اٟتكسيلة  اإلنًتنت، كأف الٌدعوة عرب ببل قيود
، كما أٌّنا متباعدة األطراؼ تصل إىل ا كسيلة تتغلغل يف أعماؽ اجملتمع، مث إّنٌ كٗتتصر كثَتا من اٞتهود

، مث إٌّنا ١تن أركع الوسائل لتفعيل دكر ا١ترأة س اللحظة اليت ينطق هبا الٌداعيةأقاصي األرض بنف
ٌدين ال بد من ثغر من ثغور ىذا ال ا، مث إّنٌ احملافظة على سًتىا كحفظها مع ا١تسلمة يف الٌدعوة إىل هللا

 .ربدال من ملئو ابلشٌ سده كملئو اب٠تَت 
، ككذلك اعمومن ، كمن أ٫ٌتها، ا١تنتدايت اإلنًتنتىل على ٣تاالت الٌدعوة إىل هللا تعاب ػ 
ت الٌشخصٌية ( كمن اجملاالديوالف) ، كالصورة ا١تتحرٌكةكنٌية، كأيضا الكتب اإللكًت ة عموماالغرؼ الٌصوتيٌ 

نت ف كاَتا ا١تواقع االجتماعٌية كإ، كأخالربيد اإللكًتكٌٍل، كالٌرسائل ا٠تاٌصة، كبرامج احملادثة ا١تباشرة
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الٌتواصل ابلكتابة ٞتمعها عامة أطياؼ األرض كاشتما٢تا على كل أنواع  متأخرة إال أٌّنا أكثر فاعلٌية
  . (ِ) كتويًت(ُ)كاٟتوار ا١تباشر، كمن أ٫ٌتها الفيس بوؾ  ناقشة، كا١تديوكالٌصورة كالف
 ٌرٝتٌي، كاالرٕتالٌية. عوائق الٌدعوة عرب ا١تواقع، كيف مقدمتها، الغطاء الج ػ 
ب يف أمورىا الٌصغَتة كالكبَتة، كضعف اٟتوافز، كاختبلؼ ا١تنهجٌية قلٌ من التٌ  طبيعة ا١تواقعد ػ 
  .بُت ا١تواقع
عبد الٌرٛتن بن معبل  ػ ، معامل يف دعوة غَت ا١تسلمُت داإلنًتنتتعاىل عرب  عوة إىل هللاػ الدٌ ٓ

، كقد ٖتدثت الورقة عما اللو٭تق األستاذ ا١تشارؾ بكلٌية الٌشريعة جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمٌية
  أييت:

١تستهدفة، ئة ا، منها ٖتديد الفجو القائمُت على ا٠تطاب الٌدعومٌ أكرب الٌتحداٌيت اليت تواأػ 
  .كتنوٌع ا٠تطاب الٌديٌٍت، كاللغة الٌدعويٌة

، معرفة و لغَت ا١تسلمُت، كمنو: الوضوح كا١تباشرة للخطابمعامل ا٠تطاب الٌدعوٌم ا١توجٌ ب ػ 
 ة كمراعاهتا.عويٌ األكلواٌيت الدٌ 
العقيدة حسب  ، مٌث ترتيب األكلواٌيت بعدأكلواٌيت دعويٌة عامة: منها أكلويٌة العقيدةج ػ 

  خطرىا على اجملتمع.
ع يف اإلجابة رغم اٌٖتاد : مراعاة طبيعة ا١تدعوين كالٌتنو أكلواٌيت الٌدعوة الفرديٌة، كمنهاد ػ 

، مراعاة ا١تصاحل كا١تفاسد  على ترؾ الفرائض مؤقتا: إجابتو ملسو هيلع هللا ىلصالٌسؤاؿ، كمراعاة طبيعة الوافدين كمنو
 .صلح اٟتديبية تسهيبل لعقد الٌصلح بعض األمور يف يف الٌدعوة كًتكو ملسو هيلع هللا ىلص

كأسلوب   ، مٌث اإلنذارالٌدعوة إىل الٌنظر يف الكوف، مٌث الٌصٌد عن الٌتقليد، مٌث الٌتذكَت ابلٌنعمىػ ػ 
ئلة، مٌث ذكر ٤تاسن اإلسبلـ، مثٌ ، كاألسمن أساليب القرآف الكرَل، مث تقرير اٟتقائق بضرب األمثاؿ

 . ف يف العرض، مث االبتعاد عن الٌتكلٌ واراٞتداؿ، مثٌ اٟت

                                                 

جتماعي اٟتديثة الذم ساعد على ربط العديد موقع إلكًتكٍل ٘تلكو شركة الفسبوؾ ا١تسا٫تة العامة، كأحد كسائل االتصاؿ اال ػ ُ
 http://mawdoo3.comمن الناس مهما اختلفت مواقعهم كأكقاهتم كأعما٢تم. انظر، مركاف، تعريف الفيسبوؾ، 

 وسائل التكنولوجيا احلديثة يف خدمةىندم، ، أحد ا١تواقع اليت تقٌدـ خدمات ٣تانٌية للٌتواصل االجتماعٌي، كالٌتدكين ا١تصغر ػ ِ
  /https://ar.islamway.net/article/61582، الّدعوة
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 بن دمحم بن عبد هللا لٌسعوديٌة على شبكة ا١تعلومات، د ػة اػ الٌتأىيل الٌدعوٌم يف ا١تواقع الٌدعويٌ ٔ
أنواع الٌتأىيل  ٌم كأثره يف الٌدعوة إىل هللا،٫تٌية الٌتأىيل الٌدعو أل يف الورقة عرضكقد عبد هللا النٌاصر، 

ٔتا يلي: الٌتأىيل الٌدعوٌم اإللكًتكٌٍل، كأكصى مشركع مقًتح يفواقع الٌدعويٌة اإللكًتكنٌية، ا١ت الٌدعوٌم يف
ا من مات نوعن ة على شبكة ا١تعلو ػ أف توجد كٌل ٣تموعة متماثلة من ا١تواقع الٌدعويٌة الٌسعوديٌ أ 

  .الٌتنسيق فيما بينها، كذلك لتحقيق تكامل اٞتهود، كإفادة بعضها من بعض
للٌتدريب  ا إلكًتكنٌياتتبٌت كزارة الٌشؤكف اإلسبلمٌية كاألكقاؼ كالٌدعوة كاإلرشاد مشركعن ػ أف ب 

 .ن مصاحل متعددة لؤلفراد كللمجتمع، ١تا يف ذلك معلى األعماؿ الٌدعويٌة
، هرمٌ عبد الٌرٛتن بن معاضة الشٌ  ( د ػها ككسائلهاأساليب) اإلنًتنتػ الٌدعوة إىل هللا تعاىل عرب ٕ
 :أييتكقد أكصت ٔتا عدد من ا١تطالب، ثُت ك مبح كجاءت يف

، اإلنًتنت بشؤكف كسائل الٌدعوة إىل هللا عرب صدار نشرة إلكًتكنٌية دكريٌة تعٌتالعمل على إػ أ
 .كإاتحتها للمتصٌفحُت

، كتقدَل ا١تشورة تتوىل الٌتنسيق بُت ا١تواقع اإلنًتنتػ إنشاء رابطة للمواقع الٌدعويٌة على ب 
، كتتوىل كزارة الٌشؤكف اإلسبلمٌية إدارة ىذه الرٌابطة يف ميداف الٌدعوة اإللكًتكنٌية اغبُتللٌدعاة الر 
 .   ليها لضماف ٧تاحها يف أداء دكرىاكاإلنفاؽ ع
دركف ٔتا يق اإلنًتنتػ حٌث الٌدعاة كالباحثُت الٌشرعيُت على ا١تشاركة يف الٌدعوة إىل هللا عرب ج 

 .عليو تزكٌية لعلمهم كدعوهتم
، اإلنًتنتل الٌدعوة إىل هللا عرب ػ عقد بعض الٌدكرات الٌتدريبٌية على كيفٌية استخداـ كسائ د

 .تقاف ىذه الوسائلقل مهاراهتم كإىذه الٌدكرات يف ص ليتمكن الرٌاغبوف يف ا١تشاركة من االستفادة من
رئيس  العرفج، ) أساليبها ككسائلها ( د ػ انجي بن إبراىيم اإلنًتنتالٌدعوة إىل هللا عرب  ػٖ

عدـ كجود يد مشكلة ْتثو يف حدكقد بدأ بت، زيٌة بفرع جامعة اإلماـ ابإلحساءقسم اللغة اإل٧تلي
( يف ميداف الٌدعوة قٌية لؤلعماؿ كاٞتهود ا١تبذكلة )ا١تبعثرةأك ىيئة تنسيطة مرجعية متخٌصصة أك راب

لٌدعويٌة اإللكًتكنٌية على أسس لغويٌة عدـ قياـ الكثَت من األعماؿ كاٞتهود كا١تواقع ا، ك اإللكًتكنٌية
سٌي كفق ٗتطيط اسًتاتيجٌي كنفسٌية خاٌصة يف دعوة غَت ا١تسلمُت ابللغات العا١تٌية كبشكل مهٍت كمؤسٌ 

ستثمارىا بشكل أفضل كأكرب الٌتقصَت يف استخداـ الوسائل اإللكًتكنٌية كالرقمٌية كتفعيلها كا، ك مدركس
يتم استخدامو من ا١تواقع كالربامج الٌدعويٌة أك القياـ ابلٌرد كالٌتفاعل ، أك القصور يف ٖتديث ما دعوايٌ 
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اٞتديد إلكًتكنيٌا ، أك الٌتأخر يف مواكبة كٍل كغَتىا من برامج إلكًتكنٌيةالٌسريع على رسائل الربيد اإللكًت 
ٌشبكات ة اللغة أك الًٌتٚتة أك ضعفها يف عدد من ا١تواقع كا١تنتدايت كالعدـ دقٌ ، ألغراض دعويٌة

ندرة كجود مراكز أك مؤسسات ، ك جهة لغَت ا١تسلمُت بلغات عا١تٌيةاالجتماعٌية الٌدعويٌة اإللكًتكنٌية ا١تو 
أكادٯتٌية كْتثٌية متخٌصصة تعٌت إبجراء الٌدراسات كالبحوث كالًٌتٚتة من أجل الٌدعوة اإللكًتكنٌية إىل 

لوسائل كأفكار ، ك داؼ الٌدعوة اإللكًتكنٌيةلبعض أى ، مٌث عرضكفق أسس تقنٌية كعلمٌية كنفسٌية هللا
عوة إىل هللا مع الٌتعريف ببعضها، كبعض ألثر الوسائل التقنٌية على الدٌ ، ك ةكبرامج للٌدعوة اإللكًتكنيٌ 

 :أييت، مث أكصت ٔتا اإلحصائٌيات يف استخدامها
 .ٌية اٟتديثةػ نشر الوعٌي أب٫تٌية اإلفادة من كسائل التقنٌية اإللكًتكنأ

إنشاء مركز أك أكادٯتٌية للٌدعوة اإللكًتكنٌية بتشكيل فريق عمل متخٌصص من كلٌية  ػب 
ٌصصات الٌدعوة كاإلعبلـ ككلٌية علـو اٟتاسب كا١تعلومات ككلٌية اللغات كالًٌتٚتة كغَتىا من أقساـ كٗت

 .مساندة يف جامعات ا١تملكة
 .١تذكورةوة اإللكًتكنٌية اػ اعتماد تدريس مواد دراسٌية حوؿ الٌدعج 
ابللغات لغَت ا١تسلمُت ) ػ االىتماـ ابٞتوانب الٌنفسٌية كاللغويٌة كالثقافٌية يف الٌدعوة اإللكًتكنٌيةد 

 (.العا١تٌية
ػ أتسيس رابطة أك ىيئة عا١تٌية للٌدعوة اإللكًتكنٌية من أجل الٌتنسيق كالٌتكامل بُت ا١تهتمُت ق 

 كالعاملُت يف ىذا اجملاؿ.
 .الٌتعريف ْتقيقة اإلسبلـ كٝتاحتو أداء كاجب الٌدعوة إىل هللا ك ػ االستمراريٌة يف ك
ككسائل االٌتصاالت اإللكًتكنٌية الرقمٌية ا١تختلفة يف عقد  اإلنًتنتػ تفعيل استخداـ برامج  ز

 االجتماعات كعقد الٌدركس كاحملاضرات كالٌدكرات كالٌتعليم عن بعد.
ػ  ة للٌشيخ( دراسة إحصائٌية للمواقع الٌدعويٌ كالٌتقوَل )الواقع اإلنًتنتعلى ا١تواقع الٌدعويٌة  ػٗ

لتعليم العلـو الٌشرعٌية عن  ا١تشرؼ العاـ على معهد آفاؽ الٌتيسَت ،عبد العزيز بن دخل ا١تطَتمٌ 
، كالعناية يف ا١تواقع العلمٌية كالٌدعويٌة تنمٌية جوانب اإلجادة كاإلحساف :دؼ الورقة إىلكهت.بعد

، كسبل عبلجها الٌتعرؼ على جوانب الٌتقصَتك  ،قنٌية كالفنٌية ا١تعينة على ذلككالتٌ ابألسباب العلمٌية 
٣تموعها القياـ ابلواجب ، لينتج من ىذه ا١تواقع العلمٌية كالٌدعويٌةٖتقيق الٌتعاكف كالٌتكامل بُت ك 



 

13 

 

ت خلص، ك حتياجٔتواقع تسٌد اال الٌتعرؼ على اجملاالت اليت مل ٖتظى ، ةا١تأمول سالةكأداء الرٌ  الكفائيٌ 
 :الورقة إىل الٌتوصٌيات اآلتٌية

يف ا١تواقع العلمٌية كالٌدعويٌة، كبياف أٌف ذلك من إحساف  نشر ثقافة تطبيق معايَت اٞتودة ػأ
 .ائعة، كيرجى بو الٌنهوض ٔتستول ا١تواقع العلمٌية كالٌدعويٌة كمعاٞتة كثَت من األخطاء الشٌ العمل

ضطلع بتقدَل ثبلث جودة ا١تواقع العلمٌية كالٌدعويٌة ي إنشاء موقع متخٌصص يف معايَت ب ػ
ػ تتميم دراسة ىذه ا١تعايَت كٖتديثها كتقريب الوسائل ا١تعينة يف ٖتقيق اٞتودة كىي :خدمات مهمة كىي

بعض ا١تعايَت كىي كثَتة  : كسائل موجودة تعُت على قياس األداء يفالٌصنف األٌكؿ:ى صنفُتعل
الٌصنف  فريق من الباحثُت التقنٌيُت الستخراجها كتقريبها كانتقاء أفضلها. ، كلكنها ْتاجة إىلكمتنوعة

ة كعلمٌية تلِب احتياج كثَت من ، كذلك إبنتاج منتجات بر٣تيٌ ادىا: كسائل تقتضي اٟتاجة إ٬تالثٌاٍل
 .ٌية كالٌدعويٌة كترفع من كفاءهتاا١تواقع العلم
قة ١تعايَت ، كإبراز ا١تواقع ا١تطبٌ إحصائها كتصنيفهاعويٌة كاستكماؿ ػ تقوَل ا١تواقع العلمٌية كالدٌ ج 

 .اٞتودة بنسبة مرضٌية
ػ إ٬تاد فريق من احملكمُت يف الٌتخٌصصات اليت تدعو اٟتاجة إليها ١تناقشة جوانب اإلجادة د 

دَل ، كتقة للٌتواصل مع أصحاب ىذه ا١تواقع، كإ٬تاد انفذَت يف ا١تواقع ا١تعركضة للٌتحكيمكالٌتقص
 .االستشاريٌة البلزمةا٠تدمات 

ق معايَت ات تنشيطٌية لتحفيز أصحاب ا١تواقع الٌدعويٌة كالعلمٌية إىل ٖتقيتنظيم فعاليٌ  ػق 
نتظمة يف اإلذاعات ، كالربامج ا١تكا١تلتقيات كا١تعارض ا١تٌتخٌصصة ا١تسابقات ،، كمن أمثلة ذلكاٞتودة

 كالفضائٌيات.
بصفة عاٌمة ٦تٌا ٬تعلها  اإلنًتنتلٌدعوة عرب تناكؿ اٟتديث عن ات أكراؽ العمل الواضح أفٌ 

يعيد الٌنظر ه الٌندكة فوائد ٚتٌة ٦تٌا جعلو فقد استفاد الباحث من ىذ، ا ١تا بعدهمنطلقن ك ا يبٌت عليو أساسن 
، ما لو عبلقة ابلٌصوت خٌصصة يف كلٌ كتبقى األطركحة مت ػ ْتمد هللاػ األطركحة كقد كاف ذلك  يف

بغية الوصوؿ إىل الواقع  لكٖتلٌ  كتستنتج، تصف كتقارف وسائل كاألساليببُت ا١تعايَت كالجامعة 
 .راء القصد كىو حسبنا كنعم الوكيلكا١تأموؿ من ا١تواقع الٌصوتٌية الٌدعويٌة كهللا من ك 
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 :منهج البحث
اسة الظٌاىرة  الذم يعتمد على در  على ا١تنهج الوصفيٌ ػ إبذف هللا تعاىل ػ تعتمد الٌدراسة : أكالن  

بوصفها كتوضيح ككٌميٌا ا ، كيهتم بوصفها كصفا دقيقا كيعرٌب عنها كيفيٌ ما توجد يف الواقعك
 اعدة كاليت تعتمد عليها الٌدراسةالعديد من ا١تناىج ا١تس كيندرج ضمن ا١تنهج الوصفيٌ  (ُ) خصائصها،

، كأكجو ىرةاالظٌ ا١تقارف إلبراز خصائص ك٦تيزات ك  ٖتليل العمل كا١تضموف، ، كمنوكا١تنهج ا١تسحيٌ 
الذم يقـو على االكتفاء بدراسة ككصف ، ا١تنهج االستقرائٌي النٌاقصك  (ِ) الٌشبو كاالختبلؼ بينها.

 (ّ) .كتوضيح بعض جزئٌيات الظٌاىرة للوصوؿ إىل نتائج كأحكاـ عامة تشمل كل جزئٌيات الظٌاىرة
وقعُت ٤تٌل الٌدراسة، أك ٦تٌا ىو ن ا١تاختيار الٌنماذج م ا: تتطلب ىذا ا١تنهج سَت الٌدراسة يفاثنين     

 :حسب ا١تعايَت اآلتيةالٌصوتٌية من ا١تواقع  ماأكىل منه
ككسائل  أتثَت ا١توادٌ ، كحسب عدد مرات الزايرة أك القراءة كاألساليب ا١توادٌ ختيار ٪تاذج اػ  ُ 

 .أك اإلعجاب: حسب مرات االستماع أك التنزيل البثٌ 
 لي:ٖتليل احملتوم: كيتضٌمن ما ي ػِ 
 كأعبلمو.  وة لصاحبالًٌتٚتعن مادة الٌنموذج ك  اعن الٌنموذج، كإحصاء خاص إحصاء شامبلػ  أ 
 ،الٌتعقيب عليهاك  ،أك الٌتعبَت ذج ، كاالقتباس منو، ابلٌنٌص أك الٌتلخيصػ توثيق معلومة الٌنمو  ب 

 .فوائدىاكالرٌبط بينها، كاستخبلص أىٌم 
 بكة الٌدكلٌية.وتٌية على الشٌ لصٌ راسة: ا١تواقع اا: ٣تتمع الدٌ اثلثن  
أك من غَت٫تا إف تعذر من ماذج ا١تختارة من ا١توقعُت ٤تل الٌدراسة النٌ  ا: عينة الٌدراسة:رابعن  

  .ٌيةكمثيليهما من ا١تواقع ا١تسيح ا١تواقع الٌصوتٌية األخرل
 شورة.ا١تراجع كا١تصادر ٔتا فيها من مقاببلت كإحصائٌيات منا: أدكات الٌدراسة: خامسن  
 سادسيا:حدكدىا ا١تعلوماتٌية: ا١توقعاف ٤تل الٌدراسة كالٌنماذج ا١تختارة اب١تعايَت ا١تذكورة سابٌقا  
 ـ (َُِٕـ ػ سبتمرب َُِٓ: حدكدىا الزمانٌية: من ) سبتمرب سابعنا 

 
                                                 

 "ادلالمح العاّمة للمنهج الوصفي" ،انظر، خضر ػ ُ
 http://www.alukah.net/web/khedr/0/50216 (ٙ/ٕ/ٕٖٓٔ)م 
 ا١ترجع السابق. ػ ِ
 (ٕ/ُ، )، رسالة ماجستَتمعايري اجلودة يف ادلواقع الدعوية، انظر، الزامل ػ ّ
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 الفصل الّتمهيدي:
 

 حترير مصطلحات البحث ويشتمل على مخسة مباحث:
 

 الّشبكة العادلّيةتعريف الّدعوة وأمهيّتها على 
 

 تعريف الوسيلة  وأمّهها يف عصر ثورة ادلعلومات
 

 تعريف األساليب وأمّهها يف عصر ثورة ادلعلومات
 

 تعريف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية وأمهّيتها
 

 تعريف الّشبكة العادلّية وأمهّيتها
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 الفصل الّتمهيدي:
 حترير مصطلحات البحث

 
 .العصر احلديث يفعوة وأمهّيتها عريف الدّ ادلبحث األّول: ت

 ، كالٌتعريف اللغوٌم ألمٌ ١تعاٍلكأداة الٌتعبَت عن اككسيلة الٌتعارؼ، ، اللغة أساس الٌتفاىم 
عصمة من الزٌلل كالوقوع يف ا٠تطأ عند الك  معرفتو كفهم مراميو كاإلحاطة بو، مصطلح أساس يف

 .كمن مثٌ ٭تسن البدء بتعريف ا١تصطلحات، البحث
 : تعريف الّدعوة إىل هللا تعاىل لغة واصطالحا.ادلطلب األّول 

ملها إىل طلب الٌشيء من ،  تعود يف ٣تٍليف اللغة كيراد هبا العديد من ا١تعاالٌدعوة تطلق أكال: 
 :منهاا١تدعو، 

مَّ اللَّهي  كيف الٌصحيح ) (ُ)، ك٨توىا كجهاد، كصبلة، دَّعوة إىل الشَّيء كاٟتثُّ عليو:كطعاـالػ ُ
ًة اٍلقىاًئمىةً  ًذًه الدٍَّعوىًة التَّامًَّة كىالصَّبلى ، كىم من يدعوف كٚتعو دعاة ،كيشتق من الدَّعوة الدَّاعي( ِ)( رىبَّ ىى

  ( ّ) .إىل خَت أك شرٌ 
 .أف أيكل ك٬تاىد ك٨تو ذلك من ا١تدعو يطلبفالٌداعي 

   (ْ) .وم ٮتيٍربي بيػيقىاؿ: فبلفه يىدَّعي بكىرىـ ًفعالة، أى ػ اإلخبار ابلشَّيء:  ِ
 .طلب ا١تعرفة ٔتا ٮترب بويأم 

  (ٓ) كصحت بو.ػ النًٌداء: دعوت فبلان انديتو ّ
 .ا١تنادم يطلب فعل شيء ما أك تركو

                                                 

 (ِٖٖ/ُ) (، مادة: "دعو"،ُ، ط )البالغة أساس شرم،انظر، الز٥ت ػ ُ
 (ُْٔ( رقم )ُِٔ/ ُ(، )ُط )، ،كتاب األذاف، ابب الدعاء عند النداءصحيح البخاري يفالبخارم  أخرجو ػ ِ
 (ِٗٓ/ُْ، )دعو " مادة: " (،ّ، ط)لسان العرب انظر، ابن منظور، ػ ّ
دعو  مادة: " د ط،  ،ادلنري ادلصباح، الفيومي (، كُٓ/ِٖ)مادة: "دعا"، ،، د ط اتج العروس من جواىر القاموس ،الزَّبيدم ػ  ْ

 (ِٖٔ/ُ) ، د ط، مادة: "دعو"،ادلعجم الوسيط ،٣تمع اللغة العربية، الزايت، كآخركف ، انظر(ُْٗ/ُ"،)
 (ِٗٓ/ُْ) مادة: "دعو"، (،ّ، ط )لسان العرب ،، ابن منظورانظر ػ ٓ
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ٔتعٌت  (ُ)اب األدىم( ، أشطاف بئر يف لبنًتة )يدعوف عنًت كالٌرماح كأّناو قوؿ عػ القوؿ: ٨تْ
   (ِ) يقولوف اي عنًت.
 .كىي القوؿ، ك تركو، كيشَت ا١تعٌت إىل أداة الٌدعوة األساسلفعل شيء أ يطلبونو

  (ّ).، كدعا هللا ابلعفوػ الدُّعاء: من دعا يدعو دعاءن، يقاؿ: دعا هللا لوٓ
كجاء يف الٌصحيح: ) فقاؿ األنصارم، اي  ،اع كالتَّعزم يف الٌشدائد كغَتىالبلجتم :ػ التَّداعئ

  (ْ)ن ( ، اي للمهاجريلؤلنصار، كقاؿ ا١تهاجرمٌ 
   .فيوكاضح  طلب الٌتقوم

  (ٓ) .ىر: أم صركفو: دىكاعي الدٌ بها: تقوؿػ األحداث كتقلٌ ٕ 
 .مللب من اٟتركة كالعىذا ا١تعٍت أتكيد ١تعٍت الطٌ  

يف ، ففي ا١تفردات اكرَل ٔتعٌت الطٌلب صراحة أك ضمنن جاءت لفظة الدَّعوة يف القرآف الاثنيا: 
 (ٔ): غريب القرآف ا١تعاٍل الٌتالية

 (ُّ جزء من اآلية)فصلت: چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      چهللا تعاىل:  قاؿ ػ الطٌلب:ُ    
 أم تطلبوف كا١تفعوؿ بو ٤تذكؼ. 

چچ      ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  : : قاؿ هللا تعاىلالٌنداءػ ِ

 (ُُٕ جزء من اآلية)البقرة: 
 ٯتاف ٔتثابة من ال يسمع.أم يصيح هبم كىم يف عدـ استجابتهم لئل

                                                 

اح األعداء صدر : كانوا يدعونٍت يف حاؿ إصابة رماٞتمع األشطاف. اللباف: الصدر. يقوؿالشطن: اٟتبل الذم يستقى بو، ك  ػ ُ
 ،شرح ادلعلقات السبعالزكزٍل،  ."، مث شبهها يف طو٢تا ابٟتباؿ اليت يستقى هبا من اآلابرفرسي كدخو٢تا فيو

http://www.fehrestcom.com/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99288064#362.0.5.fitwidth 
 (ِٗٓ/ُْ) مادة: "دعو"، (،ّ، ط )لسان العرب ،، ابن منظورانظر ػ ِ
 ا١ترجع السابق. ػ ّ
 ،، ابن منظور( انظرَْٓٗرقم ) ُْٓ/ٔ، ُط ، ، كتاب التفسَت، ابب سواء عليهمصحيح البخاري لبخارم،أخرجو ا ػ ْ

 (ُِِ/ِ) مادة: "دعو"، ط ، ، دكتاب العني ،الفراىيدمك (، ِٗٓ/ُْ) مادة: "دعو"، ، (ّ، ط )لسان العرب
احملكم واحمليط ، بن سيدهكا، (ِِِٕ/ٔ) مادة: "دعو"، ،(ْط )، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، الفارايب، انظر ـ ٘

 (ِِٕ/ِ) مادة: "دعو"، ،(ُ) ط ،األعظم
 (ُّٔ،ُّٓ/ُ) مادة: "دعو"، (،ُط ) ،ادلفردات يف غريب القرآنانظر، األصفهاٍل،  ـ ٙ
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جزء من اآلية البقرة:)چجب       ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  :قاؿ هللا تعاىل :الٌسؤاؿػ ّ

69) 
 أم اطلب من هللا بياف لوّنا.

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ  ڀ  چ  :قاؿ هللا تعاىل :اٟتٌث كاٟتضٌ ػ ْ

(ُْ جزء من اآلية )غافر:
العمل الذم القـو من ا١تؤمن ، كطلب العمل الذم يفضي إىل اٞتٌنةقومو  منطلب ا١تؤمن  أم

 .يفضي إىل الٌنار

 :سبق ٯتكن استخبلص ما يلي٦تٌا اثلثا:  
كربط شيء بشيء بكبلـ كصوت  ،ة تعود إىل أصل كاحد كىو الطَّلبفَّ الدَّعوة يف اللغإػ ُ

  (ُ). ك٨توه
، فمن ٣ترد الطَّلب، بل تتعداه إىل اٟتركة كالعملتصر يف داللتها على فَّ الدَّعوة ال تقإػ ِ

 (ِ) .معاٍل الطَّلب إ٧تاز الٌشيء كقضاؤه
كالٌدعوة إىل هللا تشمل  ":ػ إٌف تعريف الٌدعوة ابلعمل من ابب تعريف الٌشيء ٔتراده، فقد قيلّ

أم  ، أك جاه أك، أك حركة، أك سكنة، أك خلق، أك نشاط، أك بذؿ ماؿة، أك كتابكل قوؿ، أك فعل
   (ّ)" ، كال ٮتالف اٟتكمةدين اإلسبلـ عمل ٮتدـ

 :الدَّعوة يف االصطبلح
كٯتكن  ؼ يف الٌتعريف،، تبعا لنظرة ا١تعرٌ عاريف الٌدعوة يف اصطبلح العلماءتعددت ت أكال:

 من الٌتعاريف ٔتا يلي: كجهة نظر كل معرًٌؼ يف الٌتعريف، كالٌتوفيق بينها، كيكتفى تلٌمس
 ،ليت ٭تتاج إليها النٌاس ليعلموا الغاية من ٤تياىمكامل ٬تمع ا١تعارؼ ا  ػ برانمج شاملُ  

 ( 4) .معهم راشدينكليهتدكا إىل معامل الطٌريق الذم ٬ت

                                                 

 (ِٕٗ/ِ) مادة: "دعو"، ،، د طمعجم مقاييس اللغة الرازم، ،ػ انظر ُ
 (َٔٓ/ُ) مادة: "طلب"، (،ّ، ط )لسان العرب ػ انظر، ابن منظور، ِ
 (ُٕ/ُ) "،أمهيتها وخصائصها "احلمد، الدعوة إىل هللا عرب اإلنًتنتكزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ السعودية ، ػ  ّ

http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 

 (ُِ/ُ) (،ٔ)، ط مع هللا دراسات يف الدعوة والدعاة، انظر، الغزايلػ   ْ
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، كأنزلو على دمحم الٌدين الذم ارتضاه هللا للعا١تُت ، كىيي ا٠تضوع هلل كاالنقياد لتعاليموػ ىِ 
، ـ كالقانوف الٌشامل ألمور اٟتياة، كىي الٌنظاـ العاكبيٌنتها الٌسٌنة ا١تطٌهرة  كحفظها يف القرآف الكرَل،ملسو هيلع هللا ىلص

ى ذلك ، كبياف ما يًتٌتب علا من ربو، كأمره بتبليغها الٌناس كحين كمناىج الٌسلوؾ اليت جاء هبا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
عادة للٌناس كجل لتحقيق السٌ ، ىي الٌصراط ا١تستقيم الذم أنزلو هللا عز من ثواب أك عقاب يف اآلخرة

  (1) كختم بو سائر الٌدين.، ىي الٌدين الذم جاء بو دمحم ملسو هيلع هللا ىلصيف الٌدنيا كاآلخرة
 كجلٌ  ، فقد ٌٝتى هللا عزٌ لٌتعاريف للٌدعوة من حيث موضوعها، كىو اإلسبلـنظرت ىذه ا 

 :عد)الرٌ چپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڦ   ٻ  پ  پ  پ   ٻٱ  ٻ  ٻچ  :سبلـ دعوة اٟتٌق، يف قولو تعاىلاإل
 ،ىي دعاء هللا عز كجل :كقيل ،فا١تراد بدعوة اٟتٌق يف اآلية قوؿ ال إلو إال هللا  (ُْ جزء من اآلية

   .بينها كال تعارض( 2)اٟتٌق كالٌصدؽ. كقيل:  ،عبادتو :كقيل
شهور ْتديث ا١تريف ػ الدَّعوة إىل اإلسبلـ كاإلٯتاف كاإلحساف على ما جاء يف اٟتديث الشٌ ّ 

  (ّ).جربيل عليو السبلـ
ٌدنيا ، ليفوزكا يف الأمرىم اب١تعركؼ كّنيهم عن ا١تنكرحٌث النَّاس على ا٠تَت كا٢تدل ك ػ ْ

  (4). كاآلخرة
ريفاف للدَّعوة من جانِب ا١توضوع، كالتَّبليغ، كبذكر ا١تآؿ أتكيد ١تبلحظة ا١تعٌت اللغوٌم عنظر التٌ 

 .فيو
الرباءة من كلًٌ ، ك الٌشامل، كاتًٌباعو كٖتكيمو، كإفراد هللا تعاىل ابلطٌاعة ػ الدَّعوة إىل اإلسبلـٓ

       (5)ل. ، كإحقاؽ اٟتقًٌ كإبطاؿ الباطعبادة لغَت هللا
 .وة من اٞتانب الٌتطبيقٌي العمليٌ نظر الٌتعريف للدَّع 

ـ للٌناس كفق خطٌة ، للقادرين على تبليغ اإلسبلكاٌفة العملٌيات الفنيًٌةالعلم الذم بو تعرؼ  ػ ٔ
  (ٔ).علمٌية

                                                 

 ( ّْ/ُ) ،وأساليبها يف القرآن الكرمي، طبعة جديدة أصوذلا ووسائلها الدعوة اإلسالمية ، غلوش، انظرـ  ُ
 (ِْ/ُٗ) (،ّط ) ،مفاتيح الغيب، الرازم، انظرـ  ِ
 (ُٖٓ، ُٕٓ/ُٓ) ،، د ط  ع فتاوىرلمو  ،بن تيميةا ،ػ انظر ّ
 (ُٕ /ُ(، )ٗ)ط   ىداية ادلرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابةػ انظر، ٤تفوظ ػ  ْ
 (ّ/ُ(، )َُ)ط  ثقافة الدَّاعيةػ انظر، القرضاكم ػ  ٓ
 (ّٔ /ُ، )طبعة جديدةوأساليبها يف القرآن الكرمي ـ  الدعوة اإلسالمية : أصوذلا ووسائلهاـ  غلوشانظر ، ـ  ٙ
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كعلم مستقل لو أصولو كمناىجو ككسائلو   (ُ)األكادٯتيٌ  اٞتانبالٌتعريف للدَّعوة من نظر 
 كأساليبو. 
  (2).ل هبا إىل تبليغ اإلسبلـ للنَّاس كتعليمو كتطبيقوػ القواعد كاألصوؿ اليت يتوصٌ ٕ
ا تضمَّن مراحل الدَّعوة الٌثبلث، ، كمعوة معاأٌصل ىذا الٌتعريف لعلم الدَّعوة، فعرَّؼ العلم كالدَّ  

بٌية، كالتَّطبيق، كالحظ ا١تعٌت اللغوٌم للدَّعوة كىو ما نصَّ ياء كخا٘تهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، كمهمَّة األنبالتَّبليغ، كالًتَّ
    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  ، قاؿ تعاىل:ر من موضععليو القرآف الكرَل يف أكث

)آؿ چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی      وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ    وئ
  (3) (ُْٔعمراف: 

، ألنٌو ال تعدد ا١تصطلح العلمٌي للٌدعوة تعدد تنوٌع كتكامل ال منافاة بينها  الظاىر أفٌ اثنيا: 
ٌمة ٬تب أف ا كرسالة عاينن دجاء ، بل ا فقط ما ندعو إليو، فاإلسبلـ ليس دينن بُت ما ندين بو كبُتفرؽ 

، كما أف الٌرسالة ليست ٣ترد دعوة كتبليع بقدر ما ىي منهج حياة شامل يف القوؿ تبٌلغ للعا١تُت
كال ٮتفى أٌف التزاـ الٌدعوة منهجا كسلوكا من أىم كأفضل أساليب الٌدعوة إىل هللا، ، كالعمل كاالعتقاد

 . هللا تعاىل فرض عُت على كٌل مسلميرٌجح أف الٌدعوة إىل  كىو ما
سلم عن الٌدعوة إىل هللا، فاعترب مرحلة ا١تة اثلثا: استنبط صاحب فقو الٌسَتة درجات مسؤكليٌ 

چ سلم عن الٌدعوة يف خاٌصة نفسو، كأخذ من قولو تعاىل: ا١تاإلسرار ابلٌدعوة دليبل على مسؤكلٌية 

، سلم عن الٌدعوة يف األىل كذكم القرىا١تمسؤكلٌية  (ُِْ)الشعراء: چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
سلم عن ا١تعلى مسؤكلٌية  (ْٗ)اٟتجر: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  كاستدؿ بقولو تعاىل:

مث أٌكد على دخوؿ كٌل مسلم مع الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص يف الٌدرجة األكىل، كمشاركة   الٌدعوة يف ٣تتمعو ك٤تيطو،
  (ْ) وؿ العلماء كاٟتٌكاـ مع الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص يف الثٌالثة.كٌل ذم أسرة الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص يف الٌدرجة الثٌانية، كدخ

 سب استطاعتو،مسلم ح رابعا: رٌجح فريق من العلماء أٌف الٌدعوة إىل هللا فرض عُت على كلٌ 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ  قولو تعاىل:ل

                                                 

 /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arاسم يطلق على ا١تؤسسات العلمية أك األدبية، معجم ا١تعٍت اٞتامع، ـ  ٔ
 (ُٗ/ُ(، )ّ، ط )ادلدخل إىل علم الدعوة، ػ انظر،  البيانوٍل ِ
 (ِٗ، ِٖ/ُا١ترجع السابق، )ػ  ّ
 ( ْٕ/ُ(، )ِّ، ط )فقو السرية انظر، البوطي،ػ   ْ
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، ك چڳ   چ األمر يف أٌف على  (َُْ)آؿ عمراف: چ  چمن يف ظاىر يف الوجوب كيفيد العمـو

ڳ  ڱ    چ   ك ،أم أٌمة متمٌيزة متماسكة مدركة للمسؤكلٌية  چڳ    چ، كتبينٌية أم لتكونوا ٚتيعا   چڳ 

األمر اب١تعركؼ كالٌنهي عن ك  دليل على كجوب تبليع الٌدعوة چ   ڻں  ں  ڻ     ڱ  ڱ   ڱ
سياج العقيدة، كسٌر  ، كأٌف الٌدعوةألمر لؤلٌمة كٌلهانص يف عمـو اچڻ  ڻ  ۀ    چ، ا١تنكر

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڳک  گ  گ   گ  گچ تعاىل:  ولو قلقٌوة األٌمة، 

   (ُ).(ُٕ جزء من اآلية )التوبة:چھ      ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

 إىل هللا تعاىل يف عصر ثورة ادلعلومات.الدَّعوة : أمهّية ادلطلب الثّاين 
، كلذا جاءت قواعد كنصوص الٌشرع  يف ا٠تلق عاٌمة كاإلنساف خاٌصةٌتطٌور سٌنة هللاالأكال:  

٦تٌا ( 2).بلغ من تطٌور كتقٌدـك ف البشرٌم مهما طاؿ الٌزماع حاجات اجملتم ِبتٌتسم اب١تركنة كالٌسعة لتل
كال  ،يعرؼ اٞتمود ال فاإلسبلـ، نشره كالٌدعوة إليوكسائل العصور كٌلها ل كإابحة، سبلـد عا١تٌية اإليؤكٌ 

  (3).هلل عٌز كجلٌ  العبوديٌة بضابط، بل أيذف ألتباعو ابلٌتطٌور قيود ببلالٌتحٌرر 
الفكرٌم  راع، جعلها ميداان للصٌ الفكر كالٌسلوؾ يف العصريٌة األثر الكبَت لوسائل االٌتصاؿاثنيا:  

، كفرض العقائد، كبٌث ىداؼاألٖتقيق يف ٌر بُت ا٠تَت كالشٌ للٌتنافس ، كساحة كاٟتضارٌم بُت األمم
 الٌدعوة جهادناهللا  ٌٝتى كقد جهاد يف سبيل هللا، العصر كسائل، ٦تٌا يؤٌكد أٌف الٌدعوة إىل هللا عرب ا٢تيمنة

 (ِٓ من اآليةجزء  )الفرقاف:چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ  :قاؿ تعاىلابٞتهاد الكبَت ككصفو 
  (4) كالعصور. الٌدىور على مرٌ  ُتأٚتع ملسو هيلع هللا ىلص للٌناس دعوة دمحمألٌف 

تغيَت ا١تنكر ك الٌدعوة إىل هللا، ة يف االفتول على كجوب استخداـ ا١تواقع اإللكًتكنيٌ اثلثا:  
بغَت ضرر أك بضرر أخٌف من كجودىا، كأٌف استخدامها يف الٌدعوة إىل هللا كتغيَت ا١تواقع  كالٌضار من

  (5)د يف سبيل هللا ابلبياف كاللساف منكراهتا بشرطو من أعظم القرابت كمن اٞتها

                                                 

 (ُٔ/ُ(، )ٖط ) ،بدكلة قطر للصف الثالث الثانوم اب١تعهد الديٍتالبحوث اإلسالمية، لستار، كآخركف، انظر، عبد اػ   ُ
 (َْ،ّٗ/ُ)، (ُٗبدكلة قطر، ط ) اب١تعهد الديٍت األكؿ الثانومللصف ، البحوث اإلسالمية، انظر، عبد الستار، كآخركف ػ  ِ
 ُٕ/ُ ،اإلنًتنت"رلاالت الدعوة إىل هللا عرب ، عالضالػ كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية " ّ

http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf  
 (ْْٕ/ِْ)، (ّط )مفاتيح الغيب ) التفسري الكبري ( انظر، الرازم، ػ   ْ
 (ِٔٗ/ُ(، )ُ، ط )األحكام الفقهية للتعامالت اإللكًتونّيةػ انظر، السند،  ٓ
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 ١تا يبثٌ  يف الٌدفعأ٫تٌية الٌدعوة إىل هللا يف عصر الٌتطٌور الكبَت لثورة االٌتصاالت تتأٌكد رابعا: 
، كتلبيتها سبلـ الوسط، بنشرىا ١تنهج اإلفيها ليل ّنار من الكفر كالٌشرؾ، كنشر الفاحشة بُت ا١تؤمنُت

د قلي، بفعل التٌ من الٌناس من اٞتهل برهٌبم، كإنقاذىا للعدد الكبَت نسانٌيةعي اإلٯتاف يف الٌنفس اإللدا
كليس  ؿ هللا هبا من سلطاف،اليت ما أنز ا١توركثة عن اآلابء  ، أك العاداتاألعمى للمًتفُت كا١تستبٌدين

  (1)برىاف علم ك أاثرة من عليها 
سلو ملسو هيلع هللا ىلص، فقد أكقف هللا كأشرؼ ر خلقو  عظمأخٌص هللا تعاىل بو  من عمل خامسا: ال أفضل

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : فو هبا، قاؿ تعاىلكشرٌ  ،فيوا كقصرى ،تعاىل دمحما ملسو هيلع هللا ىلص على الٌدعوة إليو

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  چ  ، كقاؿ تعاىل:(ُْْ جزء من اآلية)آؿ عمراف:  چک     چچ  چ

  (ْٔػ  ْٓ)األحزاب: چٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ
 ابلٌدعوة، كرـٌ أٌمتو، فخٌصهم هبا، كأكقفهم عليها، كجعلهم هبا ملسو هيلع هللا ىلصهللا لنبٌيو بتكرَل سادسا: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ  :خَت أمة أخرجت للٌناس فقاؿ تعاىل

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ

ڑ   ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ  :كقاؿ تعاىل) َُُآؿ عمراف: ) چ

 (َُٖ)يوسف:  چک  ک   گ  گ  
إىل هللا تعاىل أحسن الٌناس الٌداعي ىل من أىٌم كأعظم األعماؿ، ك الٌدعوة إىل هللا تعاسابعا: 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ  تعاىل:  ، قاؿ هللااا، كأكثرىم أجرن ، كأكرمهم خلقن قوال، كأفضلهم عمبلن 

 .(ّّ)فصلت: چڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
ال  :ىذا استفهاـ ٔتعٌت النفي ا١تتقرر أم" يف تيسَت الكرَل الرٛتن عن اآلية: (2)قاؿ الٌسعدم 

بتعليم اٞتاىلُت، ككعظ الغافلُت  (ڇ  ڇ   ڇ  ڍ) ،لةكطريقة، كحا، : كبلمناأم ،أحد أحسن قوال
                                                 

 (ُٕ/ُ"، )) أمهيتها وخصائصها اإلنًتنتالّدعوة إىل هللا تعاىل عرب  احلمد،ؤكف اإلسبلمية السعودية، "ػ كزارة األكقاؼ كالش ُ
http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 

ألف )اـ ٤تـر ع (ُِ) يفكلد يف بلدة عنيزة يف القصيم، ، عبد الرٛتن بن انصر بن عبد هللا بن انصر آؿ سعدم من قبيلة ٘تيمػ  ِ
سنة جلس  (ثبلاثن كعشرين)سنة، ك١تا بلغ من العمر  ة(عشر  لحد)إالقرآف كأتقنو كعمره  حفظ ،من ا٢تجرة( كثبلٙتائة كسبع 

عبد هللا بن ك ، عثماف القاضي صاحل بن، ك دمحم بن عبد الكرَل الشبل ، كإبراىيم بن ٛتد بن جاسر: ، أخذ العلم عنلتدريسل
لو مؤلفات عديدة من أ٫ٌتها: تيسَت الكرَل الرٛتن يف تفسَت  ، ة كتلميذه ابن القيم أتثرا كبَتايمي، أتثر بكتب ابن تكغَتىم عايض،

 (ُِٓ/ ُ، د ط)ادلعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم ادلعاصرين ،أعضاء ملتقى أىل اٟتديثكبلـ ا١تناف، انظر، 
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عوة إىل أصل دين اإلسبلـ كٖتسينو، ك٣تادلة أعدائو ابليت ىي أحسن، خصوصنا من ىذه الدٌ .."".....
  (1) ."هي عن ا١تنكررؾ، كاألمر اب١تعركؼ، كالنٌ هي عما يضاده من الكفر كالشٌ كالنٌ 

اآلية الكرٯتة كأقواؿ أىل العلم فيها أتٌكيد لعظم إٌف ٯتكن القوؿ:  كبناء على ما سبقاثمنا: 
 الٌدعوة يف عصر الٌتقنية اٟتديثة خاٌصة، ١تا أييت: كفضيلة

 ػ تدخل يف عمـو الفضل ا١تنصوص عليو يف القرآف كالٌسٌنة.ُ
 ػ ٕتمع بُت العلم الٌنافع كالعمل الٌصاحل كما ىو ظاىر الٌنصوص.ِ
 ػ إّنا أعظم أثرا كأجدل نفعا كأكسع انتشارا كأسرع كصوال.ّ
 للٌشباب كالٌشيباف على حد سواء. ػ مٌكنت الٌدعوة للٌرجاؿ كالٌنساءْ
 ػ كثرة صوارفها كمعٌوقاهتا كشبهاهتا كشهواهتا ك٥تاطرىا.ٓ
  ػ ٕتمع بُت الٌشيء كنقيضو من ا٠تَت كالٌشٌر، كاٟتٌق كالباطل.   ٔ
 

 ادلبحث الثّاين: تعريف الوسيلة  وأمّهها يف عصر ثورة ادلعلومات.
إىل هللا تعاىل لغة كاصطبلحا كأ٫تيٌتها يف عصر  ؿ الٌدعوةضح يف ا١تبحث األكٌ ١تٌا اتٌ  ٘تهيد:

وٌصلة للٌدعوة إىل ا١تدعو كأ٫ٌتها يف عصر ثورة ، جاء ىذا ا١تبحث ليعٌرؼ ابلوسيلة ا١تاٟتديثةقنية تٌ ال
  توٌصل إليها.، كلكل غاية كسيلة االٌتصاالت، فلكٌل عمل غاية

 : تعريف الوسيلة لغة واصطالحا.ادلطلب األّول 
توٌصل بو إىل كل ما يي   حوؿ الوسيلة مفرد الوسائل، كتدكر معانيها لغة يلة لغة:الوس أكال: 
 : تطلق يف اللغة على كل ٦تٌا أييت ، كلذلكا١تطلوب

                                                 

(، كانظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ْٕٗ/ُ(، )ُ) ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنانالسعدم، ػ  ُ
   da3awyah.pdf-http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3(،ٔٗ، ٓٗ/ ُ"، )معامل يف دعوة غري ادلسلمني، اللوحيقالسعودية، "
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، كسلت إىل هللا كسيلة أم قمت بعمل يتقرَّب بو إىل شيء، فهو كسيلة : ككٌل ماػ القربةُ
يدركف ما قدر أمرىم ... بلى كلُّ ذم لبٌو إىل هللا  : أرل الٌناس ال( ُ)قاؿ لبيدػ، تعاىل ػ أتقرب بو إليو 

 (ّ).تقرَّبت إليو ،توسلت إىل فبلف بكذا، ٔتعٌت الوسيلة: من قوؿ القائل:: كيف جامع البياف (ِ) ،كاسل
قاؿ الباحث: ا١تعٌت عاـ يف كٌل ما يتقرب بو العبد إىل هللا عٌز كجٌل من علم انفع، كعمل 

  صاحل، كخلق حسن.  
ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ تعاىل:زلة كالٌدرجة: قاؿ هللا ػ ا١تنِ

عىٍن كيف حديث األذاف )، (ٕٓ)اإلسراء: چېئ  ېئ   ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ  ًذًه أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى مىٍن قىاؿى ًحُتى يىٍسمىعي النًٌدى  جى اءى اللَّهيمَّ رىبَّ ىى

ا اٍلوىًسيلىةى كىاٍلفىًضيلىةى كىابٍػعىٍثوي مىقىامنا ٤تىٍميودنا  ًة آًت ٤تيىمَّدن ًة اٍلقىائًمى الًَّذم كىعىٍدتىوي حىلٍَّت لىوي الدٍَّعوىًة التَّامًَّة كىالصَّبلى
ل هبا إىل ٖتصيل ا١تقصود، ي اليت يتوصٌ الوسيلة: ى كيف تفسَت القرآف العظيم:( ْ) (شىفىاعىيًت يػىٍوـى اٍلًقيىامىة

ة، كىي أقرب أمكنة ة، كىي منزلة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كداره يف اٞتنٌ كالوسيلة: علم على أعلى منزلة يف اٞتنٌ 
          (ٓ).ة إىل العرشاٞتنٌ 

ة شرعٌية يف يرل الباحث أٌف ا١تعٍت يؤكد على أ٫تٌية كسيلة العلم الٌنافع كالعمل الٌصاحل كفريض
تسليح الٌدعاة إىل هللا عٌز كجٌل، كيشَت إىل ضركرة استخداـ كٌل الوسائل العاديٌة ا١تبتكرة يف الٌدعوة إىل 

    (ٔ) هللا عٌز كجٌل، فالٌدرجة يف اللغة تطلق على ا١تنزلة حٌسا كمعٌت.

                                                 

كاف شاعران من  ،مر بن صعصعة العامرم، مث اٞتعفرمامر بن مالك بن جعفر بن كبلب بن ربيعة بن عالبيد بن ربيعة بن عػ   ُ
أسد الغابة يف  ،ابن األثَت، انظر،  ، كفد على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سنة كفد قومو بنو جعفر، فأسلم كحسن إسبلمو.الٌشعراءفحوؿ 

 (ِْٖ/ْ(، )ُط )،  معرفة الصحابة
 (ِٖٗ/ٕ) ، د ط، مادة "كسل"،ـ كتاب العني، الفراىيدم ػ انظر ِ
 (َِٗ/َُ(، )ُط ) ، جامع البيان يف أتويل القرآن ، الطربم ػ انظر،  ّ
( كانظر، ابن ُْٔرقم ) (ُْٖ /ِ) (،ُ، ط )عند النداء ، كتاب األذاف، ابب الدُّعاء صحيح البخاريأخرجو البخارم، ػ  ْ

 ( ِٕٓ، ِْٕ/ُُ) ة "كسل"،ماد (،ّ، ط )لسان العرب  منظور،
 (َُّ/ّ) ،(ِ)ط تفسري القرآن العظيم، ػ انظر، ابن كثَت،  ٓ
 (ِٔٔ/ِ) مادة "درج"، (،ّ، ط )لسان العرب  ػ انظر، ابن منظور، ٔ
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عضها ٌمل بيكها متقاربة، كلٌ ك ، تعددت تعاريف الباحثُت للوسيلة الوسيلة اصطبلحا: :اثنيا
بعضا، كتنبثق يف ٣تملها من ا١تعٌت اللغوٌم، كإف كانت ٘تيل أكثر إىل الوسائل العاديٌة ا١تبتكرة، كيكتفى 

 : منها ٔتا يلي
     (ُ).ما يتم بو تبليغ األساليب كٛتلها إىل ا١تدعو كلُّ ػػ ُ 

 التعميم كاضح يف ىذا الٌتعريف مع بياف ا٢تدؼ من الوسيلة. 
إىل ا١تدعو أبساليب كطرؽ  ت العملٌية اليت تنتقل الدَّعوة خبل٢تا من الدَّاعياألدكا ػ ٣تموعةِ

( ِ).، كىي ٚتيع القنوات كاألدكات اليت توٌصل األساليب إىل ا١تتلقًٌي لتحقيق ىدؼ مقصود٥تتلفة

يبلحظ يف الٌتعريف الٌتأكيد على نوعي الوسائل العاديٌة كالتعبديٌة، كا٢تدؼ منها، كأ١تح إىل  
 ؼ من األساليب.ا٢تد

بو، كتطبيقو يف حياة تهم ي، كتعليمهم كتربالدَّعاة لتبليغ النَّاس اإلسبلـيستخدمو ػ ما ّ  
            (ّ) .ا١تدعٌوًين
 صاؿ الٌدعوة من الٌداعي إىل ا١تدعو.ا٢تدؼ منها، ا١تتمٌثل يف إيك الٌتعريف عاـ يف الوسيلة  

 (ْ).ٌدعوة من أمور معنويٌة أك ماديٌةال ػ ما يتوصل بو الدَّاعية إىل تطبيق مناىجْ
 الوسائل. ةصرٌح الٌتعريف بنوعي الوسيلة العاديٌة كالٌتعبديٌة، كأ١تح إىل األساليب ا١تنقولة بواسط

، صاؿاالتٌ  عملييتٌ  واصل بُت طريفٌ صاؿ لتحسُت التٌ كل أداة يستخدمها القائم ابالتٌ ػ  ٓ
 (ٓ) ا١تهارات، كتعديل االٕتاىات، كغرس القيم. كتسهيل نقل األفكار، كتوضيح ا١تعاٍل، كإكساب

 أشار الٌتعريف إىل الوسائل العصريٌة كرٌكز على ا٢تدؼ منها.  
ػ "ىي كٌل األدكات اليت من شأّنا أف ٕتعل الٌدعوة اإلسبلمٌية كاقعا متحققا يف اٟتياة سواء  ٔ

ٌية دؿ الٌشرع على إابحتها كجعلها ، أك كونأك ندب إليها يف الكتاب كالٌسٌنةكانت شرعٌية أمر هللا هبا 

                                                 

 (ِْٗ/ُ(، )ٗط )أصول  الدَّعوة ،  ،، زيدافانظرػ  ُ
 (ُْ/ُ، طبعة جديدة، )قرآن الكرميوأساليبها يف ال أصوذلا ووسائلها سالمية الدعوة اإل ،غلوش ػ  انظر، ِ
 (ِِٖ،ْٗ/ُ(، )ّ، ط )ادلدخل إىل علم الدعوة ،ػ انظر،  البيانوٍل ّ
 (ُِ/ُ، )وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل يف شبكة ادلعلومات الدوليةعابد،  ػ انظر، ْ
  /http://www.alukah.net/sharia/0/99556 "أنواع وسائل اخلطاب الدعوي اإلسالمي" ،مرعي ػ انظر، ٓ

http://www.alukah.net/sharia/0/99556/
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   (ُ)" ا من أىداؼ الٌدعوةىذه اٟتاؿ ىدفن هللا كوان كقدرا تقتضي مسبباهتا اليت تكوف يف 
قراءة كالٌتزكد ابلعلم ، كالبُت الوسائل ا١تنصوص عليها شرعا ٞتمعو ىذا الٌتعريف رٌجح الباحث 

من ، كاإلذاعة كالٌتلفاز كغَتىا ابحتها يف الٌدعوةالٌشرع على إ ؿٌ اليت د العاديٌة، كالوسائل كالعمل بو
 . الوسائل العصريٌة ا١تبتكرة، مع الٌتأكيد على ا٢تدؼ من الوسيلة

 :يليما  : أٌكدت ا١تعاٍل اللغويٌة كاالصطبلحٌية للوسيلة علىاثلثا    
 (ِ) ػ الوسائل تنقسم إىل تعبديٌة كعاديٌة.ُ 
 ع.ػ األصل يف الوسائل الٌتعبديٌة الشرٌ ِ 
 ػ األصل يف الوسائل العاديٌة اإلابحة.  ّ 
 حكم الوسائل العاديٌة حسب استخدامها.  ػْ 
 (ّ) كظيفة الوسائل ىي نقل األساليب من الٌداعي إىل ا١تدعو. ػٓ 
 (ْ) .الٌتداخل الكبَت بُت الوسائل كاألساليب، كاالرتباط الوثيق بينهما ػٔ 
 ة يف عصر ثورة ادلعلومات.: يف أىّم وسائل الّدعو ادلطلب الثّاين 
ىذا ، ك تعبديٌة كعاديٌة تعريف الوسيلة لغة كاصطبلحا، كأٌّنا تنقسم إىلابق تبٌُت يف ا١تطلب السٌ  
 . اٟتديثعصر الأىٌم الوسائل يف  يلقي الضوء علىا١تطلب 
أكال: الوسائل التعبديٌة: كٌل ما كٌلف هللا بو ا١تسلمُت فرادل كٚتاعات من كسائل شرعٌية  

  (ٔ) كالعمل الصاحل، كالتحلي اب٠تلق اٟتسن. (ٓ)لقياـ ابلٌدعوة إىل هللا كيف مقدمتها العلم النافع، ل
 ا كأكثرىا أثرن العصر اٟتديث  ا يفهأ٫تًٌ ك  ا١تتمثلة يف اكتشافات العصور، :الوسائل العاديٌةاثنيا:  
 االقتصاديٌةاة الٌناس حي مشلتك ، قرية، أك مؤٌسسةليت جعلت العامل ا ا١تعلومات الٌدكلٌية،شبكة 

                                                 

( ُٖٔ/ُ) "،الدعوة إىل هللا أساليبها ووسائلها كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية، "الشهرم،ػ  ُ
http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 

 (ُِ/ُ) ، رسالة دكتوراة،شبكة ادلعلومات الدولية وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل يف، عابد ػ انظر، ِ
  /http://www.alukah.net/sharia/0/99556 "أنواع وسائل اخلطاب الدعوي اإلسالمي" ،مرعي ػ انظر، ّ
 (ّْ،  ُْ/ُ، طبعة جديدة، )القرآن الكرمي وأساليبها يف أصوذلا ووسائلها سالمية الدعوة اإل ،غلوش ػ  انظر، ْ
 (ٔ/ُ) (،َُ، ط ) ثقافة الداعية ػ انظر، القرضاكم، ٓ
 (ِّٓ/ُ) ،(ٗ)، ط أصول الدعوة، زيدافػ  انظر،  ٔ

http://www.alukah.net/sharia/0/99556/
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ن خبلؿ ا٠تدمات ا١تٌتصلة هبا، كالٌتطبيقات م ،كاإلعبلمٌية خاٌصة عوينةدٌ الك ، كالثٌقافٌية عاٌمة كالٌسياسٌية
 : ٔتا يليالٌدعويٌة أىٌم تلك ا٠تدمات أٌكد الباحثوف على  كقد، اليت تعتمد عليها

، مؤٌسسات، تتكوف من اسم أك رمز ىو عبارة عن عناكين أشخاص أك ػ الربيد اإللكًتكٌٍل:ُ 
مرفقات ، كإمكانٌية إرساؿ كيتمٌيز بسرعة الوصوؿ، كا٩تفاض الٌتكلفة (ُ) .لتبادؿ الٌرسائل فيما بينها

، كإمكانٌية إعادة الٌرسالة ١ترسلها إذا تعثر كصو٢تا إىل من أرسلت إليو كالربيد صوتٌية ككتابٌية كرسومٌية
ابلقوائم الربيديٌة، كبعضها ٯتثل حلقة نقاش كحوار عرب الربيد ل بو ما يعرؼ الٌتقليدٌم، كيتص

، كأم فرد فيها ة يف ٣تموعات مشًتكة يف االىتماـ، كتتكاثر ىذه القوائم عرب الٌشبكاإللكًتكٍلٌ 
عضاء ٔتجرد إرسا٢تا ، ٬ترم فيها ا١تناقشة بُت األكل أفراد القائمة معلومة أك سؤااليستطيع أف يرسل ل

   (ِ).على القائمة
ر كاألصوات كاٟتركات على الٌصو فيو تظهر  ىو اٞتزء الذم ػ الٌنسيج العنكبويٌت العا١تٌي:ِ 
تماع إىل أم ماٌدة مسٌجلة صوتٌية، ، ٯتكن من االسواجهة احملبٌبة ١تستخدمي الٌشبكة، كىو الالٌشبكة

 (ّ)، كقراءة الٌصحف كاجملبلت عرب مواقعها عليو كمشاىدة أم ماٌدة مرئٌية
لكًتكنٌية تعتمد على مشاركات األعضاء كىي مواقع إ ا١تنتدايت ك٣تموعات الٌنقاش:ػ ّ 

 ٕتتمع كالقوائم الربيديٌة يف الٌنقاش (ْ)ابلٌتسجيل هبا كا١تشاركة فيها ابلٌنصوص أك الوسائط أك الربامج 
ا أمٌ  ،صناديق بريد ا١تشاركُت يف أف كتاابت القوائم تصل إىل كاٟتوار يف موضوع كاحد، كتفًتؽ

 (ٓ)ا١تنتدايت فبل بد للمستخدـ من برامج لبلٌطبلع عليها 
، كاليت ئل للحواسيب ا١تضيفة على الٌشبكةكذلك من خبلؿ الكٌم ا٢تا ػ نقل كتبادؿ ا١تلٌفات:ْ 

، كأغلب ىذه ا١تلفات مضغوطة كي لفات ا١تباحة لفائدة ا١تستخدمُتٖتتوم على العدد الكبَت من ا١ت
 برامج تشغيلٌية هتم ، كٗتتلف يف مضموّنا ما بُتعلى اٟتواسيب ا١تضيفةساحة كبَتة ال تشغل م

                                                 

ضرورة التكامل بني ادلواقع الدعوية وأثره يف خدمة الدعوة إىل  كزارة األكقاؼ كالشؤكف األسبلمية السعودية، "السديس،ػ  ُ
 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdfػ (  ّّّ/ُ) هللا"،

 (ّ/ُ، رسالة دكتوراة، )وسائل الدَّعوة إىل هللا يف شبكة ادلعلومات الدولة انظر، عابد، ػ ِ
 ا١ترجع السابق.ػ  ّ
أثره يف خدمة الدعوة إىل ضرورة التكامل بني ادلواقع الدعوية و كزارة األكقاؼ كالشؤكف األسبلمية السعودية، "السديس، ػ  ْ

 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf(  ّّّ/ُ"، )هللا
 (ّ/ُ، رسالة دكتوراة، )وسائل الدَّعوة إىل هللا يف شبكة ادلعلومات الدولةانظر، عابد، ػ  ٓ
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زيلها على حاسوبو لبلستفادة ، يقـو ا١تستخدـ بتنمواد مقركءة أك مسموعة أك مرئٌية، ك ا١تستخدمُت
 (ُ) .منها

 ة البٌث اٟتٌي الٌصويتٌ ، إاتحكلٌيةمن أىٌم تطبيقات شبكة ا١تعلومات الدٌ  ػ االٌتصاالت اآلنٌية:ٓ 
ت الٌنصٌية كالٌصوتٌية ، كما تبيح صورا متعددة من االٌتصاالت كاحملاداثكا١ترئٌي، كاإلذاعٌي، كالٌتلفازمٌ 

، يتبادلوف األفكار كاآلراء ك أكثر االلتقاء يف أماكن ٥تٌصصة، متزامنة، فيستطيع مستخدماف أكا١ترئٌية
 (ِ)ٌصة ، كالفيس، كالبالتوؾ.لك من خبلؿ برامج خا، كيتم اللقاء كذمعُتموضوع  حوؿابٟتوار 
كًتكنٌية يف ٣تاالت إنتاج كإدارة كتوزيع كىو استخداـ األجهزة اإلل ػ الٌنشر اإللكًتكٌٍل:ٔ 

ا العلمٌية ، إال أف مادهتلٌنشر  ابلطرؽ العاديٌة الورقٌية، كيشبو الومات الستخدامها يف ٣تاالت شىٌت ا١تع
تاز إبمكانٌية الٌتخزين الفائقة، كبسهولة ، كاليت ٘تا١تد٣ٌتةٗتزف يف كسائط رقمٌية، كمن أشهرىا األقراص 

     (ّ) .، األمر الذم جعل ٤تركاهتا من ا١تكٌوانت األساسٌية للحاسوباستخدامها، كا٩تفاض تكلفتها
إبمكانٌيات ىائلة ال ٗتفى على أحد، ٦تٌا ت كتكاثر  تطٌورنا كبَتنا كقد تطٌورت االٌتصاالت اآلنٌية

 كبة ىذا التطٌور دعواٌي كعلميٌا.يتطلب كجوب موا 
    

 ادلبحث الثّالث: تعريف األساليب وأمّهها يف عصر ثورة ادلعلومات 
ىٌم كسائل الٌدعوة إىل عبديٌة كالعاديٌة، كما عٌرؼ أبالوسيلة كقسميها التٌ ا١تبحث الٌسابق  عٌرؼ

عويٌة كأىٌم طرقها ا١تٌتبعة يف عامل كيعٌرؼ ىذا ا١تبحث ابألساليب الدٌ ، ل أدكاهتا يف عصر الٌتقنيةهللا كأفض
 .الٌثورة ا١تعلوماتٌية

 : تعريف األساليب لغة واصطالحاادلطلب األّول 
  تطلق األساليب يف اللغة على ا١تعاٍل الٌتالية: أكال: األساليب لغة:

، كمنو حديث ى ا١تقاتل من ثياب كسبلح كدابَّة، كما يكوف علػ كٌل ما يلبس اإلنساف كغَتهُ 
   (ْ) ( ٍن قػىتىلى قىًتيبلن لىوي عىلىٍيًو بػىيًٌنىةه فػىلىوي سىلىبيوي مى ) 

                                                 

 (ْ/ُا١ترجع السابق )ػ  ُ
 ا١ترجع السابق.ػ  ِ
 (ّ/ُ، رسالة دكتوراة، ) يف شبكة ادلعلومات الدولةوسائل الدَّعوة إىل هللاانظر، عابد، ػ  ّ
 (ُِٔٓ)رقم  (ُّٖ/ّد ط، ) ،فلو سلبو، ابب من قتل قتيبل ، كتاب السَتالسنن أخرجو الًتمذم يف ـ ٗ
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ًذًه اٍلقىصىبىةى أىم قى ػ ِ  ٍرىااٍسليٍب ىى ، ًصفىًة مىكَّة كىيف حىًديثً ، كسىلىبى القىصىبىةى كالشىجىرىة: قىشَّرىىىا ،شًٌ
اميها) ًة: ًإىا ،أىم أىٍخرىجى خيوصىو (ُ) (كأىٍسلىب ٙتي ا،كسىلىبي الذَّبيحى   (ِ) كأىكراعيها، كبٍطنػيهىا. هبي

 كا١تعنياف الٌسابقاف يشَتاف إىل األساليب اٟتٌسٌية.   
ليف  ىوك ، السَّلىب يكوف فيو اللًٌيف األبيض ، كشجرػ ما يسلب بو أم يشدُّ بو ك٭تكمّ 

قل 
ي
ىسىدي  أكا١ت

   (ّ) .( ٓ)ا١تسد:  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ  : ، كمنو قولو تعاىلا١ت
 ذا ا١تعٌت إىل األساليب الفكريٌة العقلٌية. يشَت ى 
ػ الٌشيء ا١تسلوب، كا١تسلوبة من الٌنوؽ: اليت يسلب منها كلدىا، أك اليت كضعت كلدىا قبل ْ 

، ا١ترأة ٖتدُّ على زكج أك أىم الى ٛتىٍلى عىلىيػٍهىا خلي سيليبه كالنٌ ، أف يتم، كالٌشجرة أخذت أغصاّنا ككرقها
: االخًتبلس، تػىلىب اٍلعىٍقلً كرجله سىًليبه ميسٍ ، غَته ٿ  ٹ  ٹ   چ :منو قولو تعاىلك  ،االٍسًتبلبي

   (ْ) .( ّٕ جزء من اآلية )اٟتج:چڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 .من فرح كحزف كغضب كرضا كغَتىاا١تعاٍل الٌسابقة تشَت إىل األساليب الوجدانٌية  
 ،خىفيفي نقًلها :أم فػىرىسه سىلبي القوائًمً  :حركة اليد أك الٌرجل أك القرف، تقوؿ ػ ا٠تٌفة يفٓ 

ييًن ابلطٌ  الٌسَت ا٠تٍىًفيف ك  ،خفيفيو :ٍعن أمكثىوره سىٍلبي القىٍرف ابلطٌ  ،خفيفيهما: أم ٍعنً كرجل سىٍلبي اليىدى
           (ٓ) .السَّرًيع

         ا١تعٌت يشَت إىل الفنوف أبنواعها. 
                                                 

   (ّٕٖ/ِ، حرؼ السُت، ابب السُت مع البلـ، د ط، )النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثَت،  ـ ٔ
مادة"سلب"،  ،(ّ)ط  ،لسان العرب ،ابن منظورك  ،(ُِٔ/ٕ) مادة"سلب"، ،، د طالعنياب كت ،الفراىيدم، انظر ـ ٕ
(ُ/ُْٕ) 

مادة"سلب"،  ،(ّ)ط  ،لسان العرب ،ابن منظورك  ،(ُِٔ/ٕ) مادة"سلب"، ،، د طالعنيكتاب  ،الفراىيدم، انظرـ  ٖ
(ُ/ُْٕ) 

 (ُْٗ/ُ) مادة"سلب"، ،(ُط )، ادلفردات يف غريب القرآن ، األصبهاٍل،انظر ـ ٗ
/ ُ) مادة"سلب"، ،(ّ، ط )لسان العرب ،ابن منظورك  ،(ُِٔ/ٕمادة"سلب"، ) ،، د طالعني، كتاب الفراىيدم، انظر ـ٘

 ( ُْْ/ُمادة"سلب"، ) ، د ط،، ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية(، انظر، الزايت، كآخركف، ِْٕ
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الٌنخيل أسلوب، ككل طريق ٦تتد، كاألسلوب  ػ الطٌريق، كالوجو، كا١تذىب، كللخط منٔ 
     (ُ) . أساليب من القوؿ أم أفانُت منو، ىو يفابلضَّم: أم الفن

 (ِ) ٚتعت ىذه ا١تعاٍل ما ٯتكن أف يطلق عليو داللة اٟتاؿ كا١تقاؿ. 
سلوب ما ٮتاطب الٌشعور : إٌف من األلٌسابقة ٯتكن القوؿابلٌنظر يف ا١تعاٍل اللغويٌة ااثنيا:  

     (ّ) .كالوجداف، كمنو ما ٮتاطب العقل كالفكر، كمنو ما ٮتاطب اٟتسٌ 
 . العقلٌي، كاألسلوب الوجداٌٍل، كاألسلوب اٟتركيٌ  ما يعرٌب عنو ابألسلوبأم  

، تعٌدد تنوُّع كتكامل ،لباحثوف األساليب بتعاريف متعددةعرَّؼ ا :اثلثا: األساليب اصطبلحا
 يكتفى منها ابآليت:

    (ْ) .دعٌوًيهم لتدؿَّ على معٌت معُتَّ ، ينقلها الدَّعاة إىل مالبليغةػ الكلمة ُ
  الٌتعريف قصر لؤلسلوب على الكلمة البيانٌية الٌدالٌة. 

      (ٓ) ػ العلم بكيفيَّة الدَّعوة كتنحية عوائقها.ِ
 الٌتعريف يشَت إىل علم أساليب الٌدعوة كأحد فنوّنا ا١تستقلة.  

     (ٔ)اعي للدَّعوة كتطبيقو مناىجها. ػ كيفيَّة أداء الدَّ ّ
 الٌتعريف الحظ أسلويب ا١تقاؿ كاٟتاؿ كأىٌم أساليب الٌدعوة إىل هللا. 

ا جاء بو القرآف كامر هللا تعاىل كإرشاداتو إىل ا١تدعوين كىو ال ٮترج عمٌ ػ طرؽ الببلغ ألْ
         (ٕ)ة ا١تطهرة.بويٌ ة النٌ نٌ الكرَل كالسٌ 

 ٌل ما سبقو كزاد عليها ببياف مرجعٌية أساليب الٌدعوة إىل هللا تعاىل.تضٌمن الٌتعريف ك 

                                                 

مادة"سلب"، ،(ٓ)ط  ،سلتار الصحاح(  كالرازم، ّْٕ/ُمادة"سلب"، ) ،(ّ)ط ، لسان العرب، ابن منظورانظر،  ـٔ
(ُ/ُُٓ) 

 (ُٓ/ُ، طبعة جديدة، )وأساليبها يف القرآن الكرمي أصوذلا ووسائلهاالدعوة اإلسالمية  ،انظر، غلوش ـٕ
 (ِِْ/ُ(، )ّ، ط )ادلدخل إىل علم الدعوة البيانوٍل، ،انظر ـ ٖ
 (ّٓٓ/ُ، طبعة جديدة، )وأساليبها يف القرآن الكرمي أصوذلا ووسائلهاالدعوة اإلسالمية  ،انظر، غلوش ـ ٗ
 (ُُْ/ُ(، )ٗ، ط )أصول الدعوة، انظر، زيداف ػ ٓ
 (ّٓ/ُ(، )ّ، ط )ادلدخل إىل علم الدعوة ،انظر، البيانوٍل ـ ٙ
 (ُِٖ/ْٗ) العدد ،ة اب١تدينة ا١تنورة، ٣تلة اٞتامعة اإلسبلميٌ عوة إىل هللا يف القرآن الكرميأساليب الدّ  ،انظر، نوفل ـٚ
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ن ا١تعاٍل هبدؼ ، اك اختيار األلفاظ لئلفصاح هبا عػ طريقة التَّعبَت، أك الكتابة، أك اإلنشاءٓ
           ( ُ) .البياف كالٌتأثَت

 قصر الٌتعريف األسلوب يف طرؽ الٌتعبَت، كالحظ الغاية منو. 
    (ِ).لتَّعبَت عن موقف معُتٝتات لغويٌة معيَّنة ل اختيار ػٔ
 يقصر اإلسلوب على فن الٌتعبَت. الٌتعريف 

ورة كإبداع الصٌ ، قةعبَت مع الدٌ حة، كٝتو التٌ الذم غايتو قوة األداء مع الصٌ  الفن البياٍلٌ  ػٕ
  ( ّ) كٚتا٢تا

 ا من ٝتات الٌتعبَت الفٍت.الٌتعريف كسابقو كزاد عليو بعضن 
  ا٢تدؼ من األسلوب بياف معٌت مقصود. من ا١تمكن القوؿ:: رابعا

.  :كالبياف   (ْ)إبراز ذلك ا١تعٌت أبساليب شىتَّ
 أم الفكريٌة منها، كالوجدانٌية، كاٟتركٌية.

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع ا١تعٌت، كىتك اٟتجاب : البياف: "كيف البياف كالتَّبيُت
 (ٓ) ."٤تصولو كائنا ما كاف ذلك البياف حقيقتو، كيهجم على امع إىلدكف الضمَت، حىت يغضي السَّ 

أٌكد الٌتعريف على اتساع األساليب كمشو٢تا لكٌل ما دٌؿ على ا١تعٌت حاال كمقاال فكريٌة كانت  
أك حٌسٌية أك كجدانٌية، ٦تٌا ال يقع ٖتت حصر كال ٭تيط بو عٌد، كىو ما أٌكدتو ا١تعاٍل اللغويٌو 

 ة الٌتعاريف االصطبلحٌية. لؤلسلوب، كتعددت بسبب
 : يف أىّم أساليب الّدعوة يف عصر ثورة ادلعلومات.ادلطلب الثّاين

بٌينت الٌتعاريف اللغويٌة كاالصطبلحٌية من ا١تطلب الٌسابق اتساع األساليب، لتشمل كٌل ما 
 اضوئه األساليب الٌدعويٌة بداللة اٟتاؿ كا١تقاؿ، كعلى ب الفكر كالوجداف كاٟتٌس، كتتضٌمنتٮتاط

                                                 

 (ْْ/ُ(، )ٕ)ط دراسات بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية، ، انظر، الشايب ـ ٔ
 (ّٖ،  ّٕ/ُ(، )ّط )األسلوب دراسة لغوية إحصائية،  ،انظر، مصلوح ـ ٕ
اٞتامعة  ٣تلة، أساليب الّدعوة إىل هللا يف القرآن الكرمي ،(، كانظر، نوفلُْ/ُ)، (ُط )، وحي القلم، انظر، الرافعي ـٖ

 (ُِٖ/ْٗة اب١تدينة ا١تنورة، العدد )اإلسبلميٌ 
 (َٓ/ُ، طبعة جديدة كمزيدة، )وأساليبها يف القرآن الكرمي أصوذلا ووسائلهاالّدعوة اإلسالمية ، انظر، غلوش ـٗ
،  القرآن الكرميوأساليبها يف أصوذلا ووسائلهاالّدعوة اإلسالمية ، كانظر، غلوش ،(ِٖ/ُ، د ط، )البيان والّتبيني، اٞتاحظ ػ٘

 (َٓ/ُكمزيدة، )منقحة طبعة 
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ہ  ہ   ہ  چ  ٯتكن فهم أساليب الٌدعوة إىل هللا تعاىل يف كتابو العزيز كسٌنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ تعاىل:

﮺   ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ   ھ  ھ ﮹   ﮸   ﮵    ﮶  ﮷  ﮼  ﮽    ﮻﮳  ﮴  

                     ﮾  ﮿   ﯀  ﯁          

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ       

فاآلايت الكرٯتة ٚتعت أصوؿ األساليب الٌدعويٌة يف كتاب ) ُِٖ -ُِٓالنحل: )چحب  خب   
         (ُ)هللا كسٌنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص. 

 كٌل العصور، كىو أساليب الٌدعوة كبلـ هللا تعاىل كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص، يف إذف ٯتكن القوؿ: إٌف أىمٌ 
 ما أٌكده الباحثوف ٦تٌا ٯتكن تلخيصو أك الٌتعبَت عنو فيما أييت:

البياف،  كأرابب، الفصاحة أىلالكفرة، كىم  أبلبابالكرَل  أكال: أخذت أساليب القرآف
الوليد قاؿ لبٍت  ركم أفٌ  ،عداكهتم لئلسبلـك  شركهمّتما٢تا، كشهدكا ٢تا رغم  كأخذكاهبا،  فاندىشوا

لو  ، إفٌ ما ىو من كبلـ اإلنس، كال من كبلـ اٞتنٌ  مناآنفان كبلـ: "كهللا لقد ٝتعت من دمحم زك ٥ت
  (ِ) ."و يعلو كما يعلىأسفلو ١تغدؽ كإنٌ  عليو لطبلكة، كإف أعبله ١تثمر، كإفٌ  ٟتبلكة، كإفٌ 

عاىل هللا ت ، يسرهاثنيا: جاء القرآف الكرَل سهل األسلوب، كاضح البياف، ال غموض يف تعبَته 
 (ّ)( ُٕ)القمر:  چڻ  ۀ   ۀ     ں  ں  ڻ  ڻ     ڻچ : للفهم، قاؿ هللا تعاىل

، كاألمر اٞتاـز، فيو التٌ القرآف الكرَل متنوٌع الطٌرحجاء اثلثا:   ، تستمع منو للقصص قرير الٌصاـر
يـو القيامة،  بصورفيو  نو ماضي األخبار، كقادـ األنباء، كتفاجأى ع، كتتلقٌ ة، كاألمثاؿ ا١تعرٌبةا١تؤثر 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ       چ   ، قاؿ تعاىل:لعذاب كالٌنعيم، كمناظر اكمشاىد اٞتٌنة كالٌنار

  ڇڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ         چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ

 (ْ)( َِػ  ُٕ: الطور)چڇ   ڍ  ڍ   ڌ  

                                                 

 (ِّْ/ُ(، )ّ، ط )ادلدخل إىل علم الدعوة البيانوٍل، ،انظر ـٔ
امعة اإلسبلمية ، ٣تلة اٞتأساليب الدعوة إىل هللا يف القرآن الكرمي ،كانظر، نوفل ، (ِٖٔ/ٖ(، )ْط ) ،التنزيل معامل، البغوم ـٕ

 (ُِٖ/ْٗاب١تدينة ا١تنورة، العدد )
 (ِّٕ، ِّٔ/ُ(، )َُ)ط  الدعوة ادلعاصرة يف ضوء الكتاب والسنة، منهج، آؿ عرعور انظر، ـٖ
 ا١ترجع السابق. ـٗ
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١تمتع، كا١تناظرة ا١تفحمة، ابٟتجج العقلٌية، فاضت أساليب القرآف الكرَل ابٟتوار ارابعا:  
كتردع ، قلوب اللٌينة، فتأنس الكقوة يف الًٌتىيب، يف الًٌتغيبتلمس فيو رٌقة ك ، كا١تؤثرات العاطفٌية

ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ  ڤ     ٺڀ  ڀ  ڀچ  القلوب القاسٌية، قاؿ تعاىل:

 (ُ)(  ّٔػ  ّّ) الطور چڃ  ڃ  چ  چ    ڃڄ  ڃ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
ـ اللساف، تقوٌ  فهي أحسن الكلم،، ابإلبداع كاٞتماؿ العزيز الكتابخامسا: ٘تٌيزت أساليب  

ٹ  ٹ  ڤ  چ   :عٌز كجٌل، قاؿ تعاىلة هلل خشيٌ  ،، كتلُت القلوب كاٞتلودق ا١تشاعرم البياف، كترقٌ كتعلٌ 

چ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ

  (ِ)) ِّ)الزمر:  چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
حيح مع العلم الصٌ أساليبو  فانسجمتالقرآف الكرَل ابلبحث كالٌنظر كالٌتدبر،  أمرسادسا:  

ظاىر اٟتياة ت العلم من حقائق عن الكوف كمأحدث نظرايٌ ك  كاتسقتليم، القائم على ا١تنطق السٌ 
ليمة، كاكتشافاتو ١تظاىر الكوف تؤيد العلم يف إتاىاتو السٌ  فهي ،باتكاإلنساف، كاٟتيواف، كالنٌ ، ةا١تاديٌ 

  (ّ) .يف صراع مع العلم تعيشاألخرل اليت  األدايف عكس على١تعرفة أسراره، 
ل يف آايت نظور ا١تتمثٌ ل يف القرآف الكرَل، كا١تا١تسطور ا١تتمثٌ  ،كتابُت كجلٌ  إٌف هلل عزٌ  سابعا: 

إال ابلوقوؼ  الكتاب ا١تسطورت ال تستقيم أّتدايٌ أنٌو د العلماء على هللا يف األنفس كاآلفاؽ، كلقد أكٌ 
كأكثر من ألف  (ْ) .تتحدث عن العلم الكتاب ا١تقركءمعظم آايت ف، الكتاب ا١تنظورت على أّتدايٌ 

هلل ابأللوىية كالربوبٌية كالوحدانٌية  ة قطعٌية تشهدكأدلٌ  الكوف،آايت هللا يف الٌنفس ك عن  ٗتربمنو آية 
خطااب للٌناس يف   ، كستظل ىذه اآلايت كاٞتزاءلى البعث ع كالقدرةابلٌسلطاف يف ىذا الكوف،  كالٌتفٌرد
كاف الٌتأمل كلذا   (ٓ)لحضارة ا١تعاصرة.كالٌتقدـ الٌتكنولوجٌي الكبَت ل ،ةالعلميٌ  الكشوؼ عصوركٌل 

قرآف كأٌكدهتا الٌسنة كذلك س كاآلفاؽ من أىم كأعظم األساليب اليت حٌث عليها الكالٌتفكر يف األنف
                                                 

 (ِّٕ، ِّٔ/ُ(، )َُ)ط  الدعوة ادلعاصرة يف ضوء الكتاب والسنة، منهج، انظر، آؿ عرعور ـٔ
 (َُّ،ُِٗ/١ْٗتدينة ا١تنورة، العدد )امعة اإلسبلمية اب٣تلة اٞت ،أساليب الدعوة إىل هللا يف القرآن الكرمي، نوفل، انظر ـٕ
 ا١ترجع السابق. ـ ٖ
 ـ( الرابط:َُِٖ/ ُ/ٕ(، يف زايرة بتاريخ )  َُِٖٖٔٓ، ٤تاضرة يوتيوب، شوىدت من )الفزايء يف القرآنانظر، كيايل،  ـ ٗ

https://www.youtube.com/watch?v=Edo29S-RB6Y.  
ـ( َُِٖ/ُ/ُُ(، يف زايرة بتاريخ ) ّْٖٖٔحلقة يوتيوب، شوىدت من )  انظر، النجار، التأمبلت يف اآلايت الكونية، ـ ٘

  https://www.youtube.com/watch?v=6v3G6aoqiFsالرابط: 
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، كخشية هللا تعاىل يف الٌسٌر كالعلن القائمة على معرفة عميقة العظيم يف ترسيخ اإلٯتاف يف الٌنفوس ألثره
العلمٌية اليت  للكشوؼ الٌسبيل ٫تاابهلل كفهم دقيق ٟتكمة كغاية كجود ا٠تلق، تلك ا١تعرفة كذلك الفهم 

ې  ې  ې   ى      ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ تسعد البشريٌة يف حاضرىا كمستقبلها، قاؿ تعاىل:

ی  ی  جئ  حئ    یىئ  ی  ىئېئ   ىئ چ  كقاؿ تعاىل: ) ِٖ جزء من اآلية)فاطر:چى  

 (ُ))  ِِٖ جزء من اآلية)البقرة:چمئ   
أعينا عميان، ، فتح هللا بو كتنوٌع خطابو اثمنا: إٌف القرآف الكرَل بعظمة بيانو، كسطوع برىانو، 

مضرب ا١تثل  قادهتا، فعدؿ بلن ي، مل تعرؼ البشريٌة ٢تا مثكأذاانن صٌمان، قلوابن غلفان، فأقاـ حضارة إسبلمٌية
بشهادة ا١تنصفُت منهم، كبناؤىا  ،الٌقادة، كْتوث علمائها مصدر كشوؼ علماء الغرب لكلٌ 

تلك اٟتضارة ىي ، بناء الوسطٌية كالفطرة اليت فطر هللا الٌناس عليهااالجتماعٌي كاالقتصادٌم كالقيمٌي 
    (ِ) ىدؼ البياف القرآٍل الكرَل على مٌر العصور كالٌدىور.

كتاب ، على مثل ما جاء يف البفنوف اٟتوار كاإللقاء كالٌتأثَتجاءت سٌنة الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص : اتسعا 
 إىل ملوؾ العامل، بعد اٟتديبية، كتب اتٌمة يف ذه مراسبلتو ككتبو ملسو هيلع هللا ىلص، فهاجمليد ٦تٌا آمن عليو البشر

، كتعترب خطٌة كمنهجا يف الٌدعوة إىل هللا عز زة يف أسلوهبا، كاضحة يف داللتها كىدفها، كجيموضوعها
 (ّ) .كجل

، كلقد سئلت الٌناسقرآان ٯتشي بُت ، فكاف اتبع النٌِب ملسو هيلع هللا ىلص أحسن ما أنزؿ هللا إليولقد : عاشرا 
ـٌ ا١تؤمنُت عا فدعا ملسو هيلع هللا ىلص إىل هللا ْتالو قبل  (ْ) (،ئشة اهنع هللا يضر عن خلقو فقالت: ) كاف خلقو القرآفأ

 بضرب ، كاترةعاٍل الٌدقيقة ابلٌرسم، كأحياان ٬تٌسد ا١ت يستخدـ اإلشارة يف دعوتو،كما كاف ملسو هيلع هللا ىلصمقالو
ا ١تبادئ كقواعد كأحكاـ اإلسبلـ تطبيقا كامبل،  كما كانت حياتو ملسو هيلع هللا ىلص إال ٕتسيدا عمليٌ  (ٓ) األمثاؿ،

                                                 

 (ٗٔ/ُ( ، )ٓ، ط )الثانوي ادلعهد الديين دولة قطر الثاينالبحوث اإلسالمّية للصف  انظر، عبد الستار، كآخركف، ـ ٔ
 (ْٕٔ/ُ(، )ُ، ط )اإلسالمّية ادلعاصرة  أساليب الّدعوة، انظر، العٌمار ـ ٕ
  (ُٗ ،ُٖ/ُ، )إىل هللا تعاىل عرب اإلنًتنت"الدعوة "، كزارة األكقاؼ كالشؤكف األسبلمية السعودية، "اٟتمد انظر، ـ ٖ
 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 

 (ُِِٖٓ)(، رقم ُٓ/ّْ)، (ُ)ط  ، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة،مسند أمحد أخرجو أٛتد، ـ ٗ
  (ِٕ، ِّ/ُهللا تعاىل عرب اإلنًتنت"، )الدعوة " ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف األسبلمية السعودية، "اٟتمد انظر، ـ ٘
 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 
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وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ  األسوة اٟتسنة على مٌر السنُت، قاؿ تعاىل: ا١تثل األعلى ك  فكاف ملسو هيلع هللا ىلص

  (ُ) (.ُِ)األحزاب:  چجئ     ی  ی  ی       ىئ  ىئ  ىئ  ی                ېئ  ېئ     ېئ

كاليت ال تقع ، القرآف الكرَل كالٌسٌنة ا١تطٌهرةىذا غيض من فيض خصائص ك٦تٌيزات أساليب  
ُت االىتماـ أبساليب الٌدعوة يف القرآف كحقيق على الدَّعاة كالباحثٖتت حصر كال ٭تيط هبا عٌد، 

 (ِ) .غان ، كتبلية، ْتثان ، كالٌسنة الٌنبويٌ الكرَل

 
 : تعريف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية وأمهّيتها على الّشبكة العادلّيةادلبحث الّرابع

مد ، تلك اليت تعتإىل هللا تعاىل يف العصر اٟتديث تبٌُت يف مبحث الوسيلة أىٌم كسائل الٌدعوة
الٌصوتية اإلسبلمٌية،   بكة ا١تواقع، ك١تٌا كاف من أىٌم تطبيقات ىذه الشٌ على شبكة ا١تعلومات الٌدكلٌية

الٌصوتٌية  ، فجاء ىذا ا١تبحث يف تعريف ا١تواقعكاف ال بد من ٕتلية حقيقتها، كالوقوؼ على أ٫تٌيتها
 .اإلسبلمٌية كأ٫تٌيتها

 : تعريف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية لغة وتقنية.ادلطلب األّول 
ا١تكاف من األرض، أك الٌشجر،  (ّ) :ا١تواقع يف أساس الببلغة ٔتا يليجاءت لفظة  :ا١تواقع لغة 

، ا١تكانة اٟتسنة أك كجود الٌشيء كحصولو ،أك العٌش، أك ا١تطر، أك الكتاب، ا١تاء ا١تصٌفى العذب
 .عمل ابلقلب أك اللساف أك اٞتوارح، الالٌسٌيئة 

احة كما يكوف فيها من خَت أك : ا١تكاف أك ا١تسك٦تٌا سبق ٯتكن القوؿ: ا١تواقع يف اللغة ىي 
 . رٌ ش

كًتكنٌية إل مساحةىو  ، فقيل:ف اللغوٌم كاف الٌتعريف الٌتقٍتٌ ا من الٌتعريكقريبن  :ا١تواقع يف الٌتقنية 
ٖتتوم نصوصان أك صوران أك ك ة  بكة العنكبوتيٌ ضمن خادـ ما كٖتت اسم نطاؽ معٌُت يف الشٌ  ٤تجوزة

  ( ْ) .ةة أك بصريٌ رسومات أك مواد ٝتعيٌ 

                                                 

  (ُٓ/ُ(، )ِّط )، مع موجز لتاريخ اخلالفة الّراشدة فقو السرية النّبويّة، انظر، البوطي ـ ٔ
 ( ُٓ/ُ) ، طبعة جديدة كمزيدة، وأساليبها يف القرآن الكرمي أصوذلا ووسائلهاالدعوة اإلسالمية ، انظر، غلوش ـ ٕ
 (َّٓ،ّْٗ/ِ(، "مادة كقع"، )ُ، ط )أساس البالغةانظر، الز٥تشرم،  ـ ٖ
 /http://mawdoo3.com، "ما ىو ادلوقع اإللكًتوين"انظر، الكسواٍل،  ـ ٗ
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 ، كال يتكررأك ىيئات أك حكومات، تعرؼ أبٝتاء الٌنطاقاتشخاص فٌية ألعناكين حر كقيل: " 
دة على "عبارة عن ٣تموعة من ا١توضوعات كا١تلفات ا١توجو كقيل:  (ُ)" العنواف يف نفس الٌدكلة الواحدة

تصفحُت على ، ككضعها الستفادة الٌزٌكار كا١تاإلنًتنت، لعرضها على صفحة خادـ الٌشبكة العنكبوتٌية
  (ِ)" كبوتٌيةالٌشبكة العن

، كجاء يف لساف العرب ٔتا يلي: اٞترس، كالنداء كالٌدعاء نسبة إىل الٌصوت الٌصوتٌية لغة: 
كالٌصياح، كصوت اإلنساف كغَته، كالٌتشهَت، كإعبلف الٌشيء كذكره، كشدة الٌصوت كعلوه، ضركب 

   (ّ) امة كاإلجابة.ة كالعرفاف، كاالستقالغناء كا١توسيقى، كالذكر اٟتسن اٞتميل، الذكر كالٌشهر 
  (ْ) يرجع إىل ارتباطها ٔتصدرىا أك ا١تراد منها.للصيوت الظٌاىر أٌف تعدد ا١تعاٍل اللغويٌة  
شئة من اىتزاز جسم، كا٢تواء ىو األثر الٌسمعٌي الذم ٖتدثو ٘تٌوجات انكيف ا١تعجم الوسيط:  

 (ٓ). ا١تنضغط من قرع جسمُت
 لعلمٌي الفزايئٌي للٌصوت.ا ا١تصطلح يطلق على ا١تفهـو الٌسابق 
يف أساس الببلغة اب١تعاٍل ، كجاءت اإلسبلـ، من أسلم أم انقادنسبة إىل  :اإلسبلمٌية لغة 

كتسليمو، كالٌصلح مع الغَت، كاالنقياد ْتق أك ابطل، كالٌسهولة  ء، كقبض الٌشي: الٌسبلمة كالرباءةاآلتية
 (ٔ)طاعة ، كإخبلص العبوديٌة كالكاللُت كاليسر، كخلوص ا١تلك

  
 

                                                 

ضرورة التكامل بني ادلواقع الدعوية وأثره يف خدمة الدعوة إىل كزارة األكقاؼ كالشؤكف األسبلمية السعودية، "السديس،  ـ ٔ
 (ّّّ/ُ"، )هللا

http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 
/ ُ، )مل بني ادلواقع الدعوية"التخصص وأثره يف حتقيق التكاكزارة األكقاؼ كالشؤكف األسبلمية السعودية، "آؿ شيخ،  ـ ٕ

ِْٗ ،)http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 

 (ٖٓ،ٕٓ/ِ، د ط، "مادة صوت"، )لسان العربانظر، ابن منظور،  ـ ٖ
 الصغَت، دمحم حسُت، مصطلح الصوت اللغوم، ا١ترجع اإللكًتكٍل للمعلومة، ـ ٗ

http://almerja.com/reading.php?i=&ida=16&id=1&idm=13895 
 (ِٕٓ/ُ(، "مادة صوت"، )ّ، ط )ادلعجم الوسيطانظر، الزايت كآخركف،  ـ ٘
  (ُْٕ،َْٕ/ُ)"مادة سلم"،  ، (ُ)ط ، أساس البالغة انظر، الز٥تشرم،  ـ ٙ
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، كالٌسبلمة من العيب ؿ، الٌسداد كالقصد يف القو ا١تتاركةك  (ُ) : ا١تبارأةلساف العرب ٔتعٌتكيف  
 (ِ) كالنقص.
 ا١تعاٍل اللغويٌة كٌلها مرادة ١تعٌت اإلسبلـ، كمن ابب تعريف الٌشيء ٔتراده.  
ة كغنٌية اب١تعلومات ا مكتبة كبَت أقرب الٌتعريفات أّنٌ  :ٍت للمواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌيةالٌتعريف الٌتق 

، كبلغات ٥تتلفة يطلع عليها الٌناس يف كل زماف عركضة ابجملاؿ للمبليُت من البشر، معن اإلسبلـ
 (ّ)كمكاف 

 : أمهّية ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية على الّشبكة كوسيلة للّدعوة.ادلطلب الثّاين
ا يف الٌدعوة إىل هللا، فقد ا حسنن ببلءن ا١تعلومات على شبكة اإلسبلمٌية  الٌصوتٌية١تواقع أبلت ا

 ٘تٌيزت عن غَتىا من الوسائل بعا١تٌية كصو٢تا، ككسطٌية طرحها، كقوة حٌجٌيتها، كدفاعها عن اٟتق، كقٌلة
 ، ٦تٌا ٯتكن الٌتعبَت عنو ٔتا أييت:  تكلفتها، كىو ما قالو أىل العلم

 كرسم ، كطبَّقها النَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلصعلنها منذ بزكغ فجرهأكال: ٖتقيق خاصيَّة عا١تيَّة اإلسبلـ، اليت أ
استطاعت الوصوؿ ابلدَّعوة اإلسبلمٌية الٌصوتٌية اإلسبلمٌية ، فا١تواقع خطٌتها بنفسو، كعٌلمها أصحابو

 كصلها اإلسبلـ بصورة غَت إىل شعوب العامل اليت مل تعلم عن اإلسبلـ شيئا أك تلك األمم اليت
ا كاف لو أكرب األثر يف دخوؿ األعداد الكبَتة من ىذه األمم اإلسبلـ عن طريق ا١تواقع ، ٦تصحيحة

 (ْ)اإلسبلمٌية على شبكة ا١تعلومات 
، كتفسَت الٌشرعيَّة كاإلنسانيَّة كغَتىا، من عقيدة صحيحة، كعبادة خالصة تعلُّم العلـواثنيا:   

ا١تواقع الٌصوتٌية على  من خبلؿ بثها، كاتريخ كحضارة ،، كفقويث النَِّبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص، كحد عٌز كجلٌ لكتاب هللا
ابلقراءة، كاالستماع، كاٟتفظ، النَّاس من كل فج  كتفاعل، اإلسبلمٌية عرب الٌشبكة يف كٌل كقت

الذٌكر أىل  الفوريٌة منكيتلقوف اإلجابة  كا١تشاركة، كاألسئلة عن كٌل ما يعنيهم دينيٌا كاجتماعيٌا كنفسٌيا
  (ٓ). شرة أك اإلحالة للفتول أك غَتىا من الوسائلامب

                                                 

  (ِٖٗ/ٖ)"مادة برأ"،  ط ،د ، العني أم السبلمة، كا١تصاٟتة، انظر، الفراىيدم،  ـ ٔ
 (ِٖٗ/ُِ) "مادة سلم"، ،(ّ)ط ، لعرب لسان اانظر، ابن منظور،   ـ ٕ
 (ّٓ/ُ، د ط، )الدعوة إىل هللا خالل اإلنًتنتانظر، أبو عرَّاد،  ـ ٖ
 (ِ/ُ"، )على اإلنًتنت ما ذلا وما عليها اإلسالمية ادلواقع ،عبادللحاسب اآليل، " ػ انظر، ا١تؤ٘تر الوطٍت السابع عشر ْ
 ػ  ا١ترجع السابق. ٓ
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حوؿ العقيدة، أك القرآف، أك الٌسٌنة، أك الٌرسوؿ كآؿ ، اثلثا: الٌرٌد على شبهات أعداء اإلسبلـ
 َت ا١تسلمُت خٌصيصان اليت أنشأىا غلئلسبلـ  ا١تعاديٌةمن تلك ا١تواقع بيتو ملسو هيلع هللا ىلص، أك صحابتو الكراـ، 

، أك ا١تواقع كالبهائٌية، أك تلك اليت تنتسب إىل اإلسبلـ زكرا كمواقع القاداينٌية بلـ كا١تسلمُتسٟترب اإل
 تدحض الٌشبهات اليتا٠تالصة على ثغر من ثغور اإلسبلـ، اإلسبلمٌية  ابحٌية بكل أنواعها، فا١تواقعاإل

 (ُ) يثَتىا أعداء اإلسبلـ كتزىقها.
، فعلى صفحات الكثَت من ا١تواقع اإلسبلمٌية الٌتكاليف أبقلًٌ  الوصوؿ إىل ا١تعلوماترابعا: 

، بل خرل للمحاضرات كالٌدركس العلمٌية، كصفحات أاٌصة ابلكتب كا١تراجع اإلسبلمٌيةصفحات خ
ٌيات الٌشبكة صوتابلٌصورة، ك ، كأحياانن ببث األشرطة كاحملاضرات ابلٌصوت تصٌ ما ٮتمن ا١تواقع 

، كغَتىا، بعدد من ا١تواٌد الٌصوتٌية اليت يصعب جدا حصرىا اآلفاإلسبلمٌية، كإذاعة طريق اإلسبلـ 
  (ِ).٣تاانن  كاليت يستفيد منها ا١تسلموف يف كٌل مكاف

للعديد من اٞتامعات بواابت متخٌصصة يف الٌتعليم لقد انطلق عرب الٌشبكة العا١تٌية خامسا: 
اإلماـ دمحم بن سعود، جامعة ا١تلك  كجامعة ا١تدينة العا١تٌية، كاٞتامعة اإلسبلمٌية، كجامعةعن بعد  

كغَتىا، ٦تٌا جعلو أسلواب شائعا كمعًتفا بو لدل العديد من دكؿ  فيصل، كاٞتامعة الٌسويسريٌة ا١تفتوحة،
دريس للطلبة الذين ال عليم كالتٌ أسلوب لتقدَل التٌ " عليم عن بعد أبنٌو:التٌ  كيعٌرؼالعامل كأكثرىا تقدما، 

راسية كيكوف فيو مصدر ا١تعلومات ة مثل القاعات الدٌ يف بيئة تعلم تقليديٌ  يتواجدكف ابلضركرة فعليان 
عليم كا١تتعلمُت مفصولُت عن بعضهم البعض يف الوقت أك يف ا١تسافة أك كليهما معان. كيشمل نظاـ التٌ 

بعد بعض أك كل ما يلي: التعليم عرب االنًتنت، كالتٌ  علم عليم ا١تدمج، كالتٌ عليم االلكًتكٍل، كالتٌ عن ي
 (ّ)."عليم ا١تفتوح، كاالنتسابا١ترف، كالتٌ 

                                                 

 ا١ترجع السابق. ػ ُ
 (ْ،ّ/ُا١ترجع السابق )ػ  ِ
-https://www.al، وزارة التعليم تصدر قائمة اجلامعات ادلعتمدة للدراسة عن بعدصحيفة الشرؽ القطرية،  ػ ّ

sharq.com/article/28/12/2017 
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٠تدمة  اإلنًتنتكلقد أنشئت مواقع على ": أٌكد بعض الباحثُت أ٫تٌية ا١تواقع بقولو: سادسا    
م الٌشرعي كالٌدعوة إىل دين هللا، كإقامة اٟتٌجة ، كلقد أسهمت ىذه ا١تواقع يف نشر العلالٌدعوة إىل هللا

 (ُ) ."عن عقيدة اإلسبلـ ، كالٌذبٌ ين هللاعلى ا٠تلق، كالٌدفاع عن د
 ادلبحث اخلامس: تعريف الّشبكة العادلّية وأمهّيتها.

كسائل  كلٌ  ٚتعت ائل االٌتصاالت اٟتديثة كاألصل للفرع، فقدلوسالٌدكلٌية شبكة ا١تعلومات  
ث، جاء ك١تٌا سبق اٟتديث عن أىٌم تطبيقات الٌشبكة يف العصر اٟتدي، االٌتصاؿ يف العصر اٟتديث

     كجٌل. يف الٌدعوة إىل هللا عزٌ  لٌشبكة األـٌ لغة كتقنية كأ٫تيٌتهاىذا ا١تبحث ليعٌرؼ اب
 : تعريف الّشبكة العادلّية لغة وتقنية.ادلطلب األّول 

، االختبلط إدخاؿ األصابع بعضها يف بعض (ِ) :تطلق الٌشبكة يف اللغة على ما يليأكال: 
فتداخلت ، النُّجـو إذا ظهرت ألسد مشتبك األنياب، البعَت كذلكاخل، الطريق الٌشابك، اكالٌتد

لظَّبلـ، القٌناص ٬تلب الٌشباؾ، ا١تصيدة يف الربًٌ أك البحر، أسناف ا١تشط، اآلابر ا١تتقاربة، ، اكاختلطت
الٌدخوؿ يف ا٠تصومة كا٠توض  ، ات، كتطلق على بعض ا١تعنواٌيت منها، ىذا يف احملسوسحجر اٞترذ

  كالٌرحم. ابة، القر فيها
ها أك تداخل أك اختبلط األشياء بعضٌف الٌشبكة يف اللغة: ىي اتصاؿ : إٯتكن القوؿكعليو 

 .يف ا٠تَت أك الٌشرٌ  ببعض مادًٌاٌي كاف أك معنوايٌ 
 (ّ) اثنيا: العا١تٌية لغة: تطلق يف اللغة كما جاء يف لساف العرب على ما أييت:

   فهو العامل كالعليم كالعبٌلـ. ػ العلم كىو صفة من صفات هللا تعاىل ُ
 ػ العامل العامل كمن توصل بعلمو ٠تشية هللا.ِ 

 ػ العلم مصدر ضده اٞتهل من علم علما، كىو من صار العلم لو سجٌية كطبعا.ّ
 ػ كالعبٌلـ كالعبٌلمة: من ابلغت يف كصفو ابلعلم.ْ
 ػ كا١تعرفة: من علمت الٌشيء أعلمو علما: عرفتو.ٓ

                                                 

 (ْٓ/ُ) "الدعوة إىل هللا تعاىل عرب اإلنًتنت أمهيتها وخصائصها ،السندكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية، " ػ ُ
http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 

 ( كما بعدىا.ْْٔ/َُ"مادة شيك"، ) ،(ّ)ط ، لسان العرب، انظر، ابن منظور ـ ٕ
 (ُْٕ/ُِ"مادة علم"، ) ،(ّ)ط ، لسان العرب، انظر، ابن منظور ـ ٖ
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الٌشبكة ابلعا١تٌية يرجع إىل كوّنا كسيلة من كسائل العلم كا١تعرفة على نطاؽ  الظاىر أٌف كصف
 عا١تٌي يف العصر اٟتديث.  

 :: تعٌرؼ ٔتا يليتقنيَّاالعا١تٌية الشَّبكة  اثلثا: 
 (ُ).صل ببعضها للمشاركة يف ا١تعلوماتػ ٣تموعة من أجهزة الكمبيوتر تتُ 
 الٌشبكة. كصف الٌتعريف يف  
ا فيها من كة األُـّ اليت تربط ٚتيع أجهزة كشبكات اٟتاسوب يف العامل كلًٌو مع بعض ٔتػػ الٌشبِ 

 (ِ) .معلومات كأجهزة كأفراد
 الٌتعريف يف الٌشبكة العا١تٌية. 
 (ّ).بطة ببعضها كا١تنتشرة حوؿ العاملػ شبكة ضخمة من أجهزة اٟتاسب ا١ترتّ 
 .١تا قبلوالٌتعريف إ٬تاز  
ومات على أساس ت اآلالؼ من شبكات اٟتاسب اآليل اليت تتبادؿ ا١تعلػػ ٣تموعة من عشراْ 

، ٦تا ٯتكن أم جهاز أك حاسب متَّصل أبحد ٌسقة فيما بينها، كالربتوكوالت ا١تنمتَّفق من األنظمة
  (ْ).التًٌصاؿ أف يتَّصل أبم جهاز آخرشبكات ا
 ا١تعلومات.  الحظ الٌتعريف ا٢تدؼ من الٌشبكة العا١تٌية، ا١تتمٌثل يف تبادؿ 
ػ "نظاـ عا١تٌي للٌتواصل الٌسريع كاٟتصوؿ على ا١تعرفة ّتميع ٣تاالهتا من خبلؿ شبكة تضم ٓ 

  (ٓ)مبليُت أجهزة اٟتاسوب ا١تنتشرة يف أ٨تاء العامل" 
 رابعا: رٌجح الباحث ىذا الٌتعريف ١تا أييت: 
 الٌشبكة. ػ أٌكد بقولو "نظاـ عا١تي" على األنظمة كاآللٌية اليت تعمل هباُ 
 ػ الحظ ا٢تدؼ من الٌشبكة ا١تتمٌثل يف الٌتواصل الٌسريع كٖتصيل ا١تعلومة. ِ 

                                                 

 (ْ/ُ(، ِ، ط )اإلنًتنت والشبكة العنكبوتية ، انظر ، مكتبة جرير ـ ٔ
 ا١ترجع السابق. ـ ٕ
 (ٓٗٓ/ُ( ، )ْ، ط ) اإلنًتنتمقدمة يف احلاسب و انظر ، ا١توسى ،  ـ ٖ
                          (ِٔ/ُ، رسالة ماجستَت )معايري اجلودة يف ادلواقع الدعوية انظر، نورة الزامل، ـ ٗ

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single9/ar_ma3aer_elgoda.pdf 
 ( ٔ/ُ، ْتث متطلبات ا١تاجستَت، )اآلاثر السلبية الستخدام اإلنًتنت من وجهة نظر طلبة اجلامعة قنيطة، ـ٘

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/95880.pdf 
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ػ أشار بقولو "الٌتواصل الٌسريع" للٌتطٌور ا٢تائل للٌتطبيقات كالربامج ا١ترتبطة ابلٌشبكة، حىت ّ 
 ا ال يتجزأ منها، كانعكاساهتا على اجملتمعات.صارت جزءن 

 ٌشبكة.   ػ الٌتأكيد على عا١تٌية الْ 
 .لّشبكة العادلّية كوسيلة للّدعوة: أمهّية اادلطلب الثّاين 
، كوسيلة للٌدعوة يف عا١تٌية كصو٢تا، كاستبدا٢تا ا٠تَت ابلٌشرٌ  الٌدكلٌيةتكمن أ٫تٌية الٌشبكة  

، كىو يف العصر اٟتديث اتتمعكإقامتها اٟتٌجة على الٌناس ٚتيعا، ككوّنا مصدرا للمعرفة، كٟتمة اجمل
   ٌكده العلماء ٦تٌا ٯتكن تلخيصو يف الٌنقاط اآلتية:ما أ

ق هللا عز كجل اإلنساف الكتشافها، تطوم األرض بسرعة ىائلة، كتلج البيوت كسيلة كف أكال:
، الوسائل كلَّها يف سعة االنتشار، كقوة الٌتأثَت، كتدٌفق ا١تعلومات ككثرهتا ، فاقتٚتيعا ببل حاجب

، كا١ترجع األٌكؿ للمعلومة رىا العريض، كٚتهو ة أك مكانيَّة أك ماليَّةزمانيَّ كسرعة كصو٢تا ببل عقبات 
 (ُ) .كا٠ترب يف الفكر الٌسائد عند الٌناس اليـو

ليت حجبت منذ أمد بعيد كسيلة عا١تيَّة ٗتطت كلَّ العقبات ا١تكانيَّة كالٌزمانيَّة ا اإلنًتنت اثنيا:
َتة من ا١تعارؼ لوسيلة العمبلقة تعرب كمَّيات كب، فاليـو كبفضل ىذه انشر الفكر، كتبادؿ ا١تعرفة

 (ِ). كًتكنٌية ليس ٢تا من مانع أك دافع، يف شكل إشارات إلكالعلـو
كسيلة تفاعليَّة، أتخذ منو كتًتؾ، كتستقبل كترسل، على عكس الوسائل  اإلنًتنتاثلثا: 

تَّطبيقات تتنوَّع ال إلنًتنت، ابمالتقليديَّة، اليت تفرض عليك التَّلقي، أتخذ كال تعطي، كتسمع كال تتكل
، كالربامج كًتكٌٍل، كغرؼ الٌنقاش كاٟتوار، كالربيد اإللكتٌتسع سعة اٟتياة، منها التعليمٌية كالًتبويٌة

، كا١تواقع اإلخباريٌة كا١تعلوماتيَّة كاألكادٯتيَّة اليت رية اليت جعلت العامل سوقا صغَتةكالتَّطبيقات التًٌجا
 (ّ) .طلعُت يف كلًٌ اجملاالتٗتدـ الباحثُت كا١ت

، كتدفع ١تا تقيم اٟتٌجة، كتعذر إىل هللا، كٖتقق األجر اإلنًتنتتعاىل عرب  الٌدعوة إىل هللارابعا: 
،  ٌية كنشر الفاحشة يف الذين آمنوا، كاإلابحمن الباطل كالٌشرؾ كالكفر كالفسوؽينشر على الٌشبكة 

                                                 

 ندكة اإلٯتاف الثانية ، "وسائل الدعوة ادلعاصرة"، ػ انظر، الضبياٍل ُ

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no=1867 
 ا١ترجع السابق. ػ 2
 ندكة اإلٯتاف الثانية ، "وسائل الدعوة ادلعاصرة"، ػ انظر، الضبياٍلّ

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no=1867 



 

42 

 

، كما أّنا تلِب رغبات ١تنهج الغلو كاال٨تبلؿ، ا١تقابل سطيٌ ظم الوسائل لنشر ا١تنهج الو كما أٌّنا من أع
 (ُ)إىل معرفة اٟتٌق، كدكاعي الفطرة.  داد العظيمة من الٌناس اليت هتفواألع

خامسا: اجملتمع كاٞتسد، كا١تعلومات للمجتمع كالٌدـ للجسد، فاٟتاسوب كا١تعلومات يف 
٣ترد كسيلة ٗتزين كاسًتجاع للمعلومات، أك إجراء اجملتمع كالقلب كالٌدـ يف اٞتسم، فلم يعد اٟتاسوب 

العملٌيات اٟتسابٌية، بل تعدل ذلك ليصبح كسيلة من أىٌم كسائل نشر الٌتعٌلم كنشر األفكار كالًٌتفيو 
  ( ِ)كالٌتجارة.

  ، قد تستخدـ يف ا٠تَت، كما قدانت الوسائل ٚتيعها سبلح ذك حدينسادسا: ك١تا ك
الٌدراسات أف للٌشبكة آاثرا سلبية على اجملتمع عموما كعلى فئة  تستخدـ يف الٌشر، أكدت بعض

     (ّ)الٌناشئة كالٌشباب بصفة خاٌصة، ٯتكن إٚتا٢تا فيما يلي:
  .ببل قيمة كال معٌت اقاتالطٌ كىدر عزلو اليؤدل اىل  الذل إدماف اإلنًتنت ػُ
على  ا أيثر سلبا٦تٌ ورات كالثٌ اىل أاثرة بعض الفنت  تؤدمقد اليت كا١تعلومات  األخبارانتشار ػ ِ

  .امنيٌ أك  اسياسيٌ  استقرار اجملتمع،
 فكَت.ا٠ترافة كٕتاىل ا١تنهج العلمي يف التٌ  شأف إعبلءمن خبلؿ  ا١تسلم العقل العريبتغٌيب ػ ّ
بُت  الفاحشة يف اجملتمع كخصوصاتساعد على انتشار ا١تواقع اإلابحٌية اليت انتشار ػ ْ 
 الٌشباب.
 ، ٦تا يؤثر سلباالعربية اليومٌي للغة  استخدامهم مصَتهتدد ة خاصة بُت الٌشباب انتشار لغػ ٓ 

 .إىل رموز كأرقاـلديهم حركؼ لغة القرآف ٖتولت لدرجة أٌف هم، كسلوك تهمثقاف يف
 .لكتب أك الصحف كاجملبلتلنت على عادة القراءة لحوظ لئلنًت ا١تأثَت تٌ ػ الٔ
لٌدكؿ، ا١تتمثل يف الٌتجسس كاالخًتاؽ كالٌتحكم يف أضحت الٌشبكة ساحة للٌصراع بُت اػ ٕ

        ( ْ) قواعد البياانت اليت قد ٘تس األمن القومي لبعض الٌدكؿ.
                                                 

(  ِٖ/ُ، )تعاىل عرب اإلنًتنت" هللاالدعوة "، احلمدانظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية " ػ ُ
http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 

 (ِ/ُرسالة دكتوراة )، وسائل الدعوة عرب الشبكة، عابدانظر،  ػ ِ

 .أتثري االنًتنت على ثقافة الشباب العريبـ( ََِٗ/ّ/ِ( )ِّٕٓاٟتوار ا١تتمدف ػ العدد: )انظر،  ػ ّ
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164474 

 ،الفضاء السيرباين رلال الصراع بني الدول، التقنية كاألعماؿ تكنوتلانظر،  ػ ْ
http://www.teknotel.info/index.php/features/security-and-threads/229-2016-05-25-13-30-18  
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 الفصل األّول:
 

رنة ابدلواقع ، مقاإلسالمّية على الّشبكة العادلّية، اترخيها ومالزلهاادلواقع الّصوتّية ا 
 ، وفيو مخسة مباحث.ادلسيحّية

 
 .إلسالمّية على الّشبكة الّدولّيةدلواقع الّصوتّية ااتريخ نشأة ا

 
 .ةوليّ بكة الدّ ة على الشّ اإلسالميّ  ةوتيّ استقراء وتصنيف ادلواقع الصّ  

  
 إلسالمّية على الّشبكة الّدولّية.دتويل ادلواقع  الّصوتّية ا

 
 .الّتخطيط والّتكامل يف ادلواقع  الّصوتّية اإلسالمّية على الّشبكة الّدولّية

 
 .ادلسيحّيةادلقارنة بني ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية وبني ادلواقع الّصوتّية 
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 ل: الفصل األوّ 
، مقارنة ابدلواقع ة، اترخيها ومالزلهابكة العادليّ ة على الشّ ة اإلسالميّ وتيّ ادلواقع الصّ 

 . ادلسيحّية
 ةوليّ بكة الدّ على الشّ ة ة اإلسالميّ وتيّ ل: اتريخ نشأة ادلواقع الصّ ادلبحث األوّ 

، كلذا  اإلنًتنتالٌدكلٌية يرتبط بنشأة  اٟتديث عن نشأة ا١تواقع الٌصوتٌية على شبكة ا١تعلومات 
  .اإلنًتنتكر نبذة ٥تتصرة عن نشأة كاف من اٟتسن الٌتمهيد بذ 

  (ُ) ة مراحل، تتلٌخص فيما أييت:أربع اإلنًتنتقسَّم الباحثوف اتريخ  
ـ( ُٗٔٗ) للميبلد كستُت كتسعمئة كألف ةتسعأسيس كاليت بدأت عاـ : مرحلة التٌ األكىل 

  (( Arpanet ، ككالة مشاريع األْتاث ا١تتقٌدمة أنشأت كزارة الٌدفاع األمريكٌية عندما
(  IP/TCP )عندما أصبحت  (ـُِٖٗ)للميبلد  ُت كٙتانُت كتسعمئة كألفاثن : من عاـالثٌانية 

 ىي اللغة الرٝتٌية لئلنًتنت.
كذلك عندما أتٌسس مركز  (ـُٖٗٗ )للميبلد كٙتانُت كتسعمئة كألف  ةسعت : من عاـثٌالثةلا 

 ( IETF)  اإلنًتنت، كأتسيس كحدة مهندسي ( IRTF ) اإلنًتنتالبحوث يف 
للميبلد كتسعُت كتسعمئة كألف  ةثبلثعاـ ة ٢تذه الٌشبكة يالٌثورة اٟتقيقٌ  كتعتربالرٌابعة:  

  ( world wide web )اع الٌشبكة العنكبوتٌية كفيها مت اخًت  ( ـُّٗٗ)
 ة.خصيّ : اتريخ ونشأة ادلواقع الشّ لادلطلب األوّ 
 ةثبلث عاـ، كانطلق أٌكؿ موقع إسبلمٌي يف الغرب كة ا١تعلومات الٌدكلٌية من الغربانطلقت شب

الفرؽ  هت بعض، كتنبٌ ( www.latif.com) ( موقع لطيف ـُّٗٗ) للميبلد كتسعُت كتسعمئة كألف
نطلق من كندا كاف أٌكؿ موقع للقاداينٌية الذم ا، ك ت إبنشاء مواقع ٢تا، فسارعأل٫تٌية الٌشبكة كخطورهتا

 اإلنًتنت( كانتشرت ىذه الفرؽ على ـُْٗٗ) للميبلدكتسعُت كتسعمئة كألف  ةأربعأكاخر عاـ 
 للميبلدألف كتسعُت كتسعمئة ك  ةٜتس، كيف أكاخر عاـ ٌتضليلٌية زايدة يف الٌتمويو كالأبٝتاء إسبلم

واقع اٞتٌيدة على شبكة كىو من أقدـ ا١ت ( islamcity) اإلسبلـ، انطلق موقع مدينة ـ(ُٓٗٗ)
 للميبلدلف كأكتسعُت كتسعمئة  ةكسبعألف ك كتسعُت كتسعمئة  ة، كْتلوؿ عامٌي ستاإلنًتنت

ة من دة ّتهود فرديٌ ة اٞتيٌ بكة العديد من ا١تواقع اإلسبلميٌ انطلق يف الغرب على الشٌ ( ـُٕٗٗػ ُٔٗٗ)
                                                 

 (ٓٗٓ/ُ( ، )ْ، ط )اإلنًتنتمقدمة يف احلاسب و انظر، ا١توسى،  ـ ٔ

http://www.latif.com/
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 لبلحًتاؼ حاجتها، مع عوة إىل هللا تعاىل، كاليت أبلت ببلء حسنا يف الدٌ بلب ا١تسلمُتقبل الطٌ 
 (ُ).صخصٌ كالتٌ 

ة موقع إذاع اإلنًتنتككاف من أكائل ا١تواقع الٌشخصٌية ا١تؤثرة يف عامل الدَّعوة إىل هللا تعاىل عرب  
ؿ إذاعة كأكٌ   ،ـ(ُٕٗٗ) للميبلدكتسعمئة كألف  كتسعُت ةعاـ سبع طريق اإلسبلـ كالذم انطلق يف

 . ركس كاحملاضرات كمساحات اٟتوارـ تبلكات القرآف كالدٌ تقدٌ  اإلنًتنتمتكاملة على شبكة إسبلمٌية 
  :ما ملخصو، يقوؿ مؤٌسس ىذا ا١توقع كيف مقابلة جمللة األسرة 
كنولوجيا التٌ  ٣تاراةهتدؼ إىل  اإلذاعةفكرة كالغاية من إنشاء ا١توقع بقولو: أكال: عرض للهدؼ  

ككذلك تيسَت اٟتصوؿ على  ،كثقافتوكاالرتقاء بسلوؾ ا١تسلم  ين اإلسبلميٌ كاستغبل٢تا لنشر تعاليم الدٌ 
 يفدكلة  ة ألمٌ ة أك حركة حزبيٌ ة سياسيٌ ا١توقع ال يتبع ٚتعيٌ ك ، ا١تسلمُت يف العامل ة لكلٌ ة اإلسبلميٌ ا١تادٌ 
 (ِ). ة اإلسبلـ كمنهج للحياةخ مبدأ مشوليٌ يرسٌ ، الٌصبغة ، بل ىو موقع إسبلميٌ العامل

اإلذاعة  كلقد انطلقتاثنيا: ٖتٌدث عن رعاية ا١توقع كأ١تح إىل تطٌوره كالفئات ا١تستهدفة قائبل:  
عوة كالعمل طة يف الدٌ شمات النٌ ة كىي إحدل ا١تنظٌ ماليٌ أبمريكا الشٌ  جمع اإلسبلميٌ إبشراؼ التٌ 

ليكوف أكرب إذاعة  هرةحىت كصل ا١توقع إىل ىذه الشٌ ، ة ٔتراحل تطويريٌ  مث مرٌ  ، يف أمريكا اإلسبلميٌ 
ثُت ٓتمس كٮتدـ ا١توقع ا١تسلمُت ا١تتحدٌ ، ا١توقع حاليان إذاعة متكاملةك ، اإلنًتنتة على شبكة إسبلميٌ 

، كسنعمل جاىدين يف الفًتة القادمة على ةكا٢تولنديٌ  رديةألكاة ة كالفرنسيٌ ة كاإل٧تليزيٌ : العربيٌ لغات ىي
  (ّ). إضافة لغات أخرل إبذف هللا تعاىل

 ة.اين : اتريخ ونشأة ادلواقع الرمسيّ ادلطلب الثّ  
كتسعمئة  كتسعُت ةٙتانيشبكة ا١تعلومات عاـ  عربة للمواقع اإلسبلميٌ رٝتٌي  ظهورؿ أكٌ كاف  

ا١تؤثرة يف عامل  الٌرٝتٌيةا١تواقع  مقٌدمة يف قع ) إسبلـ كيب (و ترب مكيع (ْ) (ـُٖٗٗ)  للميبلدألف ك 
 يف العصر اٟتديث ١تا أييت: اإلنًتنتالدَّعوة إىل هللا تعاىل عرب 

                                                 

 (ٗٓ/ُ) ،د ط ، كيف ختدم اإلسالم من خالل اإلنًتنتالعصيمي، انظر،  ـ ٔ
 ق(ُُِْ(، شواؿ )ُٗالعدد ) ،رللة األسرةانظر،  ـ ٕ
 انظر، ا١ترجع السابق . ـ ٖ
 (ِّ/ُرسالة ماجستَت )، معامل اجلودة يف ادلواقع الّدعويّة، الزاملانظر،  ػ ْ

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single9/ar_ma3aer_elgoda.pdf 
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ملك لوزارة  كىو، ( ـُٖٗٗ) للميبلدألف ك كتسعمئة  كتسعُت ةعاـ ٙتاني أكال: انطلق ا١توقع 
يضٌم أكثر من ك ، ٌٍت هبا، كيتبع إدارة الٌدعوة كاإلرشاد الٌديؼ كالٌشؤكف اإلسبلمٌية بدكلة قطراألكقا

كيبٌث بعدد من الٌلغات مثل ، (َََ.ََٓ.ٖ، )صفحة إلكًتكنٌية ٜتسمئة ألف كٙتاٍل مبليُت
 (ُ)( ة، الفرنسٌية، اإلسبانٌية، األ١تانٌية، اإل٧تليزيٌ )العربٌية

على مستول  ا١تسيحيةينٌية اإلسبلمٌية منها ك الًٌتتيب األٌكؿ بُت ا١تواقع الدا١توقع احتٌل اثنيا:  
٘تٌتع  اإلنًتنتعلى  موقع( َٗ)تسعُت مليوف  ( من بُتـََِٕ) للميبلد كألفُت سبعالعامل لعاـ 

على  الٌشبكة العنكبوتٌية ا على( موقع األكثر استخدامن ََٓقائمة ا٠تمسمئة )الا بقربو من خبل٢ت
 (ِ)ات كاىتمامات مواقعها كمستخدميها. اختبلؼ لغ

ال يقٌدـ ا١تعلومات الٌشرعٌية من كتب كفتاكل كمقاالت كصوتٌيات فقط بل يتمٌيز  اثلثا: ا١توقع 
ها كاالجتماعٌي كالسياسٌي كالثقايٌف الٌديٌٍت مناألسريٌة  بتقدَل خدمات استشاريٌة يف فنوف الٌطب كالثٌقافة

 (ّ).اإلنًتنت إضافة للمنٌوعات اليت تتناكؿ شىت أنواع ا١تعرفة، فا١توقع ٔتثابة بٌوابة شاملة يف عامل
 

 ةوليّ بكة الدّ ة على الشّ ة اإلسالميّ وتيّ ادلواقع الصّ  اين:استقراء وتصنيفادلبحث الثّ 
 ة .ة اإلسالميّ وتيّ : استقراء ادلواقع الصّ لادلطلب األوّ 

د من األقساـ منها القرآف الكرَل، قٌسم دليبل سلطاف كا١تواقع العربٌية ا١تواقع اإلسبلمٌية إىل العدي
عٌلق ابلٌصوت منها ثبلثة فقط كىي: القرآف تكأغلب ا١ت (ْ)،اٟتديث الشريف، العلماء كالٌدعاة، كغَتىا

حد عشر ى من كٌل قسم أب، كيكتفٌتسجيبلت كالٌصوتٌيات اإلسبلمٌية، الاة، كالعلماء كالٌدعالكرَل
  (ٓ) .، كتداخل كسائلهاعها ككثرة انتشارىالتنوٌ  ىاٯتكن حصر  حيث ال، كنماذج  مواقعا

                                                 

  islamweb.net  (ّ/ُسعادة ٘تتد ، )وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قطر،إسالم ويب ػ  ُ
 (ِ/ُ)ػ ا١ترجع السابق  ِ
 (ْ/ُ)ػ ا١ترجع السابق  ّ
   raddadi.com، ، دليل ادلواقع العربّية  /http://www.sultan.org/aدليل سلطان للمواقع اإلسالمية والعربية ، ػ  ْ
"ادلطريي، ادلواقع الّدعوية عرب اإلنًتنت )الواقع والتقومي( )دراسة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية انظر، ـ  ٘

 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf( ُِٖ/ُإحصائية للمواقع الّدعوية( )
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://www.sultan.org/a/
http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf
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 :أكال: القرآف الكرَل
  https://www.youtube.com?v قاىرةإذاعة القرآف الكرَل من ال ُ

  mp3quran.net مكتبة القرآف الٌصوتٌية ِ

  audio.islamweb.net القرآف الكرَل ػ الٌشبكة اإلسبلمٌية ّ

  quran.al-islam.com القرآف الكرَل ْ

  ar.beta.islamway.net مع للقرآف طريق اإلسبلـاست ٓ

-quran.muslim استمع للقرآف ٔ

web.com 
 

  quran-m.com موسوعة اإلعجاز يف القرآف كالسٌنة ٕ

  quran.tv قناة اجملد للقرآف الكرَل ٖ

  samaway.com إذاعة طريق الٌسماء ٗ

  islamnoon.com نوف لؤلْتاث كالٌدراسات القرآنٌية َُ

  quran-radio.com إذاعة القرآف الكرَل من انبلس ُُ

 

 : العلماء كالٌدعاة :اثنيا
  http://sharawy.net/vb/faq.php دمحم متويل الشعراكم ُ
  binbaz.org.sa ابن ابز ِ
  binothaimeen.net ابن عثيمُت ّ

  jebreen.com عبد هللا بن جربين ْ
  alfawzan.af.org.sa صاحل بن فوزاف  ػٓ
  islamtoday.net ماف العودةسل ٔ
  alhawali.com/main سفر اٟتوايلٌ  ٕ
  shankeety.net دمحم ا١تختار الشنقيطيٌ  ٖ
  alalbany.net باٍلٌ لانصر الٌدين األ ٗ

  suwaidan.com طارؽ الٌسويداف َُ
  elnaggarzr.com زغلوؿ الٌنجار ُُ

https://www.youtube.com/?v
https://www.youtube.com/?v
http://www.mp3quran.net/
http://www.mp3quran.net/
http://sharawy.net/vb/faq.php
http://sharawy.net/vb/faq.php
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 : الٌتسجيبلت كالٌصوتٌيات:اثلثا

  Alazhar observer مرصد األزىر ُ
  liveislam.net اإلسبلميٌ  موقع البثٌ  ِ
  islamweb.net تسجيبلت الٌشبكة اإلسبلمٌية ّ
  islamway.net دركس كخطب طريق اإلسبلـ ْ
  salafi.net دركس من موقع الٌشبكة الٌسلفٌية ٓ
  al-eman.com الصوتٌية من نداء اإلسبلـا١تكتبة  ٔ
  arabsolaa.net تسجيبلت ا١تشكاة اإلسبلمٌية ٕ
  al-sahabah.com حلقات الفاركؽ قناة ا١تستقٌلة ٖ
  ar.islamway.net صوتٌيات كاحة ا١تسك اإلسبلمٌية ٗ

  alislam4all.com صوتٌيات اإلسبلـ للجميع َُ
  ftyat.net ةملكة فتيات اإلسبلـ الٌصوتيٌ  ُُ

 .ةة اإلسالميّ وتيّ : تصنيف ادلواقع الصّ اينادلطلب الثّ 
ابعة ٢تا، أك احملتول، أك ابلعديد من االعتبارات منها، اٞتهة التٌ  اإلنًتنتتصٌنف ا١تواقع عرب 

 (ُ).ةمواقع اإلسبلميٌ للد يوجد تصنيف علمي موحٌ  ، فبل، أك الوسيلة ا١تستخدمة فيهاطابنوع ا٠ت
  :سب الوسيلة ا١تستخدمة إىل ما أييتٯتكن أف تصٌنف ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية ْت كعليو

ختلفة الصويٌت عرب كسائل البٌث ا١ت ، كىي اليت تعتمد على البثٌ أكال: ا١تواقع الٌصوتٌية ا٠تالصة
 :كا١تتنٌوعة، كمنها ما يلي

  مواقعها على الٌشبكة الٌدكلٌية. مٌية ا١تبثوثة عربػ ٚتيع القنوات اإلذاعٌية اإلسبلُ

                                                 

"ادلطريي، ادلواقع الّدعوية عرب اإلنًتنت )الواقع والتقومي( )دراسة انظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية ـ 1
أنواع وسائل " ،مرعي، ك  http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf( ُِٖ/ُ)إحصائية للمواقع الّدعوية( 

 " اإلنًتنت يف إثراء الفكر اإلسالميّ فاعلية "،كالشيخ،  http://www.alukah.net/sharia/0/99556" اخلطاب الدعوي اإلسالمي
http://kenanaonline.com/users/arabic15/downloads/59907                                                           

http://ftyat.net/
http://ftyat.net/
http://www.alukah.net/sharia/0/99556
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، كمن ا١تواقع ةة كإسبلميٌ اليت تنشر ٤تاضرات كندكات كمؤ٘ترات عا١تيٌ ا١تباشر مواقع البث ػ ِ 
ركس العلميَّة، كاحملاضرات ( حيث يوجد فيها مئات الدٌ اإلسبلميٌ  زة يف ذلك موقع )البثٌ ا١تتميٌ 

 . ا١تنهجيَّة
رب ، كىي اليت تعتمد على البٌث الٌصويٌت مع الصورة علٌصوتٌية اإلسبلمٌية ا١تصٌورةا ا١تواقعاثنيا:  

 ، كيدخل فيها ما يلي:كسائلو على الٌشبكة العا١تٌية
 . مواقعها على الٌشبكة الٌدكلٌيةػ ٚتيع القنوات الٌتلفزيونٌية اإلسبلمٌية ا١تبثوثة عربُ
، كا١تبثوثة عرب موقع عرب الٌشبكة الٌدكلٌية العا١تٌيةثة ػ ٚتيع القنوات اإلسبلمٌية  ا٠تاٌصة ا١تبثو ِ
 .على الٌشبكة الٌدكلٌية (ُ)العا١تٌي  اليوتيوب

 
 ةوليّ بكة الدّ ة على الشّ ة اإلسالميّ وتيّ الصّ  الث: دتويل ادلواقعادلبحث الثّ 

 تقٌرر يف مطلب سابق أٌف الٌدعوة من اٞتهاد يف سبيل هللا ابلبياف كاللساف، بنٌص القرآف
من اٞتهاد يف ك١تٌا كاف الٌتمويل قواـ الٌدعوة إىل هللا فهو أيضا الكرَل، كأقواؿ ا١تفسرين، كفتول ا١تفتُت، 

م كيدعٌ  كما يعُت عليها عوة إىل هللا تعاىلدخوؿ الدٌ اجملمع الفقهٌي اإلسبلمٌي  قٌرر سبيل هللا، كمن مثٌ 
كإذا  (ِ)) َٔ جزء من اآلية لتوبة:)اچھ  ھ  ے   ۆ    چ ضمن سهم مصارؼ الزٌكاة يف أعما٢تا

 الٌصدقةتقٌرر أٌف الٌدعوة إىل هللا تعاىل من مصارؼ الزٌكاة، فمن ابب أكىل أف تكوف من مصارؼ 
چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ چ  :الواجبة، كغَت الواجبة كالوصااي كاألكقاؼ كغَتىا، قاؿ تعاىل

 (ّ) .ل الزٌكاةإّنا يف اٟتقوؽ الواجبة سو  قاؿ ا١تفسركف: (ِْ)ا١تعارج: 
 
 
 
 

                                                 

موقع إلكًتكٍل يعرض فديوىات متنوعة يف شىت اجملاالت كيسمح ١تتابعيو من مشاىدة حيو ٢تا دكف ٖتميل أك فتح حساب،  ـ ٔ
 ـ(َُِٔ/ ُ/ ِٔ) http://mawdoo3.com، تعريف اليوتيوبانظر، أبو عياش، 

 "بشأن مجع وتقسيم الزكاة والعشر يف ابكستانة الثامنة، "القرار الرابع، الدكر انظر،  ـ ٕ
 http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=461 

 ( ُّٔ/ِّ(، )ُ، ط )البيان يف أتويل القرآن جامعالطربم، انظر،  ـ ٖ
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 ة.ة اإلسالميّ وتيّ للمواقع الصّ  خصيّ مويل الشّ : التّ لادلطلب األوّ 
كقد كتب بعض ، هالصناؼ ا١تواقع على شبكة ا١تعلومات، كتنٌوعت طرؽ ٘تويتنٌوعت أ

                                                                                      :   فيما أييت  (ُ)الباحثُت يف ٘تويل العمل الٌدعوم الٌطوعٌي، كقٌسمو إىل ذايٌت كخارجٌي، كعٌرؼ كليهما، 
العمل الٌدعوٌم الٌطوعٌي : ىو ما يعتمد يف ٘تويلو على ما ٬تود بو األعضاء يف الٌذايت الٌتمويل 

ا كبرا٣ته ةا١تؤٌسس، كعلى فاعلٌية استثمارات من جهد ككقت كماؿ، كمصداقٌيتهم كجديٌتهم يف العمل
 منظٌمان ، كاف الٌتمويل ٢تا بشكل علمٌي كدقيق ان ٌطط، فمىت كانت االستثمارات كالربامج ٥تاألخرل

أك ما يسٌمى ، ا١تؤٌسسة، كيكوف الٌتمويل يف ىيئة رسـو أك اشًتاكات دكريٌة للقائمُت على ككبَتا
ا للفئة ا١تستهدفة بسعر هلبعض ا٠تدمات كبيع ا١تؤٌسسة: كىو عبارة عن شراء ابلٌتمويل الٌدائرمٌ 

أخرل كتباع لنفس الفئة أك ألخرل، أك على شكل  ، كبعائدىا تقـو بشراء خدماتالٌتكلفة
 .كشراء هبا أسهم أك أكراؽ مالٌية كيكوف بقطع جزء من األمواؿ اٟتالٌية استثمارات،

أك منٌظمات ٚتعٌيات  من أفراد كانوا أك ا١توٌسسة: كىو ما ٬تمع من خارج الٌتمويل ا٠تارجيٌ  
، كمنٌظمة الٌدعوة َتيٌة كغَتىا، أك ا١تؤٌسسات الٌدعويٌةا٠ت كمؤٌسسة ابن جربين،  أك اٟتكومات

 ، كالٌتجمع اإلسبلمٌي أبمريكا. ة الٌدعوة اإلسبلمٌية العا١تٌية، كٚتعيٌ اإلسبلمٌية
هات اٞت" مع مدير مؤٌسسة الراجحي ا٠تَتيٌة قاؿ: صحيفة تواصل اإللكًتكنٌيةليف مقابلة ك 

ة، كمن كجهة نظرم بل كمن دراسات ة للجهات ا٠تَتيٌ ا١تا٨تة كاألكقاؼ ىي أحد ركافد ا١توارد ا١تاليٌ 
( يف ُٓػ  َُ)ة يًتاكح ما بُت ة للجهات ا٠تَتيٌ حجم ما تقدمو اٞتهات ا١تا٨تة كالوقفيٌ  ة أثبتت أفٌ عا١تيٌ 
ة كاليت للجهات ا٠تَتيٌ  كاٟتقيقيٌ  رئيسيٌ افد الىو تربعات األفراد، فهي الرٌ  الرافد الرئيسيٌ  ، كأفٌ ا١تئة

 (ِ) ."كيز عليهاينبغي الًتٌ 
 إذف الٌتمويل الٌشخصٌي للمواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية يعود إىل مصدرين: 

 ا١تصدر األٌكؿ: اٞتهد الٌذايت من ماؿ ككقت كجٌديٌة القائمُت على ا١تواقع يف الٌدعوة إىل هللا.
سة ابن ا٠تَتيٌة كالٌدعويٌة للمواقع فعلى سبيل ا١تثاؿ، فمؤسٌ  ا١تصدر الثاٍل: رعاية ا١تؤٌسسات

  ريكا يشرؼ على موقع طريق اإلسبلـ، كالٌتجمع اإلسبلمٌي أبمترعى موقع ابن جربين جربين
                                                 

 "مشكالت التمويل الّدعوّي" أبو رفاس،انظر،  ـ ٔ

http://www.islam4africa.net/more.php?catId=18&artId=15 

 "يف منظومة الدول ويالمس احتياجات ادلواطنني جدا كبري لو دور الثالث القطاع"، ا١توسى ـ ٕ

http://twasul.info/855677/ (ِّ  ُٖق ُّْٕشواؿ/ٕ/َُِٕ)ـ 
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 .ةة اإلسالميّ وتيّ للمواقع الصّ  مويل الرمسيّ : التّ اينادلطلب الثّ 
، تتبع ا١تواقع كتصميمها ك٤تتواىا كانطبلقهالها كما تتبع ا١تواقع الٌشخصٌية األفراد غالبا يف ٘توي

اإلسبلمٌية يف العامل  ، كا١تواقع الٌدعويٌة الٌتابعة لوزارات الٌشؤكفومات الٌدكؿ اليت تنتمي إليهاالٌرٝتٌية حك
، ت عناية ابلعلم كالٌدعوة كاألزىر، أك ا١تواقع الٌدعويٌة العلمٌية الٌتابعة ٞتهات حكومٌية ذااإلسبلميٌ 
حراسة  اإلمامة موضوعة ٠تبلفة الٌنبٌوة يف ، كإذا كانت "الٌدكؿ اإلسبلمٌيةالًٌتبية كالٌتعليم يف ككزارات 

بادة هللا نشر اإلسبلـ كالٌدعوة إىل عيف  تتمٌثل األساسٌيةالٌدكلة  مهٌمة فإفٌ  (ُ)، "الٌدين كسياسة الٌدنيا
 أييت:  ٦تٌالٌدعوة إىل دين هللا، بو ا ؿ٘توٌ ما  ا١تواردمن  أف توٌفر تعاىل كطاعتو، كلذا كاف على الٌدكؿ

جزءا من نظاـ اإلسبلـ ا١تايٌل كاالجتماعٌي، كىو الٌسبب يف  أكال: الزٌكاة اليت يعتربىا العلماء
 . (ِ) يف كتبهم ٢تاالٌسياسة الٌشرعٌية كا١تالٌية  فقهاءتناكؿ 

 تعاىل بدكف خلقو هللاماؿ كجد ٖتت األرض سواء كاف معدان خلقيا اثنيا: ا١تعادف كالرٌكاز. "
 (ّ) ".ا دفنو الكفارأك كاف كنزن  أف يضعو أحد فيها

و ما تكوف ، كىي أشبجارة من كإىل الببلد اإلسبلمٌيةالعشور: كىي رسـو تفرض على التٌ : اثلثا
 . (ْ) ابلٌضريبة يف عصران

لٌنٌِب صلى : بذؿ األغنياء ٦تٌن مٌن هللا عليهم من فضلو، كما فعل الٌصحابة عندما حث ارابعا
هللا عليو كسلم بتجهيز جيش العسرة، فجاء الٌصٌديق هنع هللا يضر ٔتالو كٌلو، كجاء عمر هنع هللا يضر بشطر مالو، ككاف 
لعثماف هنع هللا يضر الٌنصيب األكرب يف ٕتهيز جيش العسرة، فقد ركم أنٌو جهز ثبلثة مئة بعَت أبحبلسها 

(. كأقتاهبا يف سبيل هللا، حىت قاؿ فيو ملسو هيلع هللا ىلص    (ٓ): )ما ضر عثماف ما فعل بعد ىذا اليـو

                                                 

 (ُٓ/ُ، د ط، )األحكام السلطانيةا١تاكردم،  ـ ٔ
 (ٖ،  ٕ/ُ)، (ِط ) ،فقو الزكاةالقرضاكم، انظر،  ـ ٕ
  (ِٖٗ/ُد ط، ) ،الفقو على ادلذاىب األربعة، رماٞتزي ـ ٖ
  (ٖ،  ٕ/ُ)، ْتث ٘تهيدم ١ترحلة ا١تاجستَت ،الدعوة يف العصر احلديث دتويل طرقالعتيق، انظر،  ـ ٗ

https://ar.islamway.net/book/14439 
(، كانظر، َُّٕ)رقم ( ٕٔ/ٔ)، ابب يف مناقب عثماف بن عفاف هنع هللا يضر د ط ، تاب ا١تناقب، كسنن الًتمذيأخرجو الًتمذم،  ػ ٓ

كانظر، ، (ُِْ/ٓ) ،(ُ)ط ، التٌارًيخ لغزكة تبوؾ رابب ذك، ، كتاب أبواب ٚتاع مغازم النِب ملسو هيلع هللا ىلصالنبوة دالئل، البيهقي
، د ط، السرية النبويّة، ابن كثَت، انظرك (، ّٖٓ/ٕ)، (ُ)، ط ىشام الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن، السهيلي

 (ُْٖ،ُْٕ/ِ)، (ُ، ط )حياة الصحابة، (، كانظر، الكاندىلومٕ/ْ)

https://ar.islamway.net/book/14439
https://ar.islamway.net/book/14439
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ؤكف : قاؿ الباحث: كىو ما أتٌكد ٔتوقع إسبلـ كيب حيث ترعاه كزارة األكقاؼ كالشٌ خامسا
اإلسبلمٌية القطريٌة من خبلؿ مصارؼ األكقاؼ ا٠تَتيٌة، كال شك أٌف الٌنفقة على الٌدعوة كالٌنفقة على 

 ة.  اٞتهاد مكانة كأكلويٌ 
 

 ةوليّ بكة الدّ ة على الشّ ة اإلسالميّ وتيّ كامل يف ادلواقع  الصّ خطيط والتّ التّ  :ابعادلبحث الرّ 
ٌية ٣ترايهتا كالٌتنبؤ ، ككيفلٌتفكر كالٌنظر يف عواقب األمورمٌيز هللا اإلنساف ابلعقل ل الٌتمهيد:

، كبضعفو تضيع الكثَت من ٌم عوامل ٧تاح األعماؿ الٌدعويٌة، كلذا كاف الٌتخطيط من أىٔتستقبلها
 (ُ) .تضعف الٌثمار ا١ترجوة من الٌدعوة، ك اٞتهود

 ة.ة اإلسالميّ وتيّ خطيط يف ادلواقع الصّ : التّ لادلطلب األوّ 
   (ِ) الكتابة، كالٌرسم، كالٌتدبَت، كالٌتهيئة.: خطيط لغةالتٌ ك 

  .لأف يكوف عليو شيء ما يف ا١تستقب: كتابة تصٌور كٗتٌيل ١تا ٬تب فالٌتخطيط
ي ابٗتاذ القرارات فيما ٬تب : ىو الٌتفكَت البلـز لتنفيذ أم عمل ينتهاصطبلحاخطيط التٌ 

. : ىو الٌتصميم ١تستقبل مأموؿ ككضع آلٌية فٌعالة لتحقيقوعملو، كزمنو، ككيفٌيتو، كركائز تنفيذه، كقيل
، مث ىداؼ ا١تناسبة لئلبداعكٖتديد األة ؤية ا١تستقبليٌ على كضع الرٌ  : "مقدرة ا١تواقع الٌدعويٌةكقيل (ّ)

  (ْ) ."ق ىذه األىداؼ بتوازف ١تستقل آمنكضع الوسائل لتحقي
 ٫تا: عامبلف أساسيافيف ا١تواقع الٌدعويٌة  خطيطللتٌ 

 :قسمُت إىل ، كتنقسمللمواقع الٌدعويٌة كا١تؤٌسسات الرٌاعيةأكال: ا٢تيئات 
، كزارات الٌشؤكف اإلسبلمٌية من منظمات كما يتبعها ػ الٌرٝتٌية: كمنها: رابطة العامل اإلسبلميُ

 كغَتىا. سبلمٌية الٌرٝتٌية يف ىذه الببلد، اإلسبلمٌية، اٞتامعات اإلالعربٌية يف األقطار 
                                                 

 (ٓ/ُ، ) طد ، وأثرة يف حياة الداعية فن التخطيط، ا٠تالدمانظر،  ـ ٔ
 ، "مادة خطط"، (ّ)ط لسان العرب ،  ابن منظور ، (ُّٔ/ْ) ، "مادة خطط"، د طكتاب العني، انظر، الفراىيدم،  ـ ٕ
 almaany.com ادلعاين اجلامعومعجم ( ِٕٖ/ٕ)

 (ٖ/ُ، )طد ، وأثرة يف حياة الداعية فن التخطيط، ا٠تالدمانظر،  ـ ٖ
ادلواقع الدعوة على اإلنًتنت الواقع والتقومي مضموهنا  ػ انظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية، "الدليجاف، ْ
 (ِٖٓ/ُ، )سائلها وأساليبها"وو 
 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdfػ 



 

53 

 

  ا١تؤٌسسات ا٠تَتيٌة الرٌاعية للمواقع الٌدعويةك  ة الببلغة اإلسبلمٌية،جمعيٌ ك ػ غَت الٌرٝتٌية:ِ
 (ُ) .عوة اإللكًتكنٌيةرابطة الدٌ ك  مالٌية،مٌي أبمريكا الشٌ كمؤٌسسة ابن جربين كغَتىا، كالٌتجمع اإلسبل

 صد منها:ر ك  الٌرٝتٌية، رات البحثٌية كالٌندكات العلمٌيةاثنيا: الٌدراسات كالبحوث ا١تنبثقة عن ا١تؤ٘ت
 (ـَُُِ)٨تو مستقبل أكثر أتثَتا،  اإلنًتنتالٌندكة األكىل للمواقع الٌدعويٌة الٌسعوديٌة على  ػُ
، كالقائمُت ت إليها أبرز ا١تهتٌمُت اب١توضوعة األكقاؼ كالٌشؤكف اإلسبلمٌية بعقدىا "كدعقامت كزار 

، ، ككيفٌية تطويره، كا٠تركج بتوصيات مفيدةاإلنًتنتع الٌدعوة إىل هللا على على تلك ا١تواقع لتقييم كاق
 (ِ) "اإلنًتنتكميثاؽ شرؼ يضع األسس العلمٌية كالقواعد ا١ترعٌية للعمل الٌدعوم على 

يف الفًتة ػ مؤ٘تر الٌدعوة كمتغٌَتات العصر ا١تنعقد بكلٌية أصوؿ الٌدين اٞتامعة اإلسبلمٌية بغزة، ِ
( ْٓكقد بلغت أكراؽ عمل ا١تؤ٘تر ) ـ(ََِٓإبريل  ُٕػ ُٔق( )ُِْٔربيع األكؿ  ٖػ ٕ)من 

كرقة عمل بعنواف: كرقة، يف ٜتس كٜتسمئة كألف كرقة، كٌلها يف الٌدعوة كمتغَتات العصر، من أبرزىا 
اإلسبلمٌية   الٌدعوة كرقة بعنواف:ك  (ّ)،الوسائل كاألساليب ا١تعاصرة للٌدعوة اإلسبلمٌية د ػ صاحل الرٌقب

ككرقة بعنواف: الٌتقنية كأثرىا يف  (ْ)يف عصر ثورة ا١تعلومات كاالٌتصاالت، أػ ايسُت داكد اٞتماصي،
     (ٔ) (ٓ)خدمة الٌدعوة، د ػ سامل أٛتد سبلمة. 

                                                 

 " عن ادلؤدتر ،ادلؤدتر التأسيسي للرابطةرابطة الدعوة اإللكًتكنية " ػ ُ
http://conf.edaawah.org/conference/about/%D9%8FE-Daawa-Association 

 ( ُ/ُأكراؽ العمل ) "ةالسعوديّ الّدعويّة الندوة األوىل للمواقع " ةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعوديػ  ِ
 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 

صاحل حسُت سليماف الرقب، أستاذ العقيدة كا١تذاىب ا١تعاصرة، من بٍت سهيبل، خاف يونس، غزة، غلسطُت، بكالوريوس  ـ ٖ
ـ( دكتوراة ُِٖٗـ( ماجستَت العقيدة كا١تذاىب ا١تعاصرة، جامعة أـ القرل، عاـ ) ُٕٓٗشريعة من اٞتامعة األردنية، عاـ ) 

 http://www.drsregeb.com ـ(ُِٗٗالعقيدة كا١تذاىب ا١تعاصرة، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود الرايض عاـ )
على الثانوية الشرعية، حصل على  ـ( يف قرية ا١تح رقة، درس يف األزىر بغزة كحصلُْٕٗايسُت داكد اٞتماصي، كلد عاـ )  ـ ٗ

بكالوريوس شريعة بتفوؽ جامعة دمشق، عمل مدرسا، مث انتقل إىل سلك القضاء كتدرج يف ا١تناصب القضائية، كإماـ ا١تسجد 
   _http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com العمرم الكبَت.

ـ( ينتمي إىل قرية بيت طيما فلسطُت، ُُٓٗ/ُِ/ُِغازم، يف ) سامل أٛتد عبد ا٢تادم سبلمة، كلد بقطاع غزة معسكر ا١ت ـ ٘
دكتوراة يف الكتاب كالسنة جامعة أـ القرل، أستاذ مشارؾ يف اٟتديث كعلومو، كلية أصوؿ الدين، مث عميدا للكلية، مث رئيسا 

  https://www.facebook.com/pg/wwwssalamehps/about/?ref=page_internal للجامعة.
 الدعوة اإلسالمية ومتغريات العصر"ـ( ، مؤ٘تر "ََِٓعة اإلسبلمية،كلية أصوؿ الدين، غزة فلسطُت، )ػ اٞتام ٔ
 http://osool.iugaza.edu.psػ 

http://osool.iugaza.edu.ps/
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، الٌتنسيق بُت ك٦تٌا صدر عنو: (ـَُُِ)سبلمٌية اٟتاضر كا١تستقبل مؤ٘تر مٌكة الٌدعوة اإلػ ّ
للٌتعرؼ على ا٢تجمة  ، كإنشاء مراكز رصد ْتثٌيةيف كضع ا٠تطط كالربامج ا١تتكاملةمؤٌسسات الٌدعوة 

عوة مؤ٘تر عا١تٌي للدٌ دعوة رابطة العامل اإلسبلمٌي إىل عقد ك ، كضع ا٠تطط للتعامل معها، ك على اإلسبلـ
 (ُ) .مة بُت ا١تشركعات الٌدعويٌةككضع خطة لو، ككضع ا٠تطط للمواء، لوضع ميثاؽ للعمل الٌدعومٌ 

 ْتوث كدراسات صدرت عن مؤ٘ترات كندكات غَت رٝتٌية، كرصد منها: اثنينا
: الذم انطلق سنة تسع كتسعُت كتسعمئة كألف اإلنًتنتمشركع خدمة اإلسبلـ على  أػ

( مليوف رايؿ قطرٌم لعمل دراسات شاملة للمواقع ُٔـ(، ٔتيزانٌية مقدارىا ستة عشر ) ُٗٗٗ)
   (ِ)الٌدعويٌة للٌنهوض هبا كمعاٞتة أكجو قصورىا. 

 ق ُّْٓ/ رجب/ِْ)كقد إنطلق يف  :الٌدعوة اإللكًتكنٌية لرابطة أسيسيٌ ا١تلتقى التٌ ب ػ 
خلق بيئة كيهدؼ إىل ، اإللكًتكٍلٌ  عومٌ لدٌ أفق جديد يف ٣تاؿ العمل ا ـ( ٖتت شعار،َُِْ/ ٓ/ِّ

كتوحيد اٞتهود ا١تتفرقة ٖتت مظلة كاحدة لتشكيل نقطة انطبلؽ  عومٌ الة إلثراء العمل الدٌ تواصل فعٌ 
قنية مع ة اللتقاء الكفاءات التٌ خلق الفرص اإلبداعيٌ ك ، ة قابلة لبلستمرار يف أم مكاف كزمافقويٌ 

 (ّ) .يف شىت أ٨تاء العامل عومٌ مل الدٌ ة كا١تهتمُت ابلعالكفاءات اإلداريٌ 
ق ُّْٕ/ ٤تـر ُٕ) الذم انعقد يف :الٌدعوة اإللكًتكنٌية لرابطة ا١تؤ٘تر العا١تي الثٌاٍلج ػ 

ة عن ، كدكرة تدريبيٌ اإلنًتنتأمن كٛتاية احملتول على  يفكرقة عمل  واتأكىل فعاليٌ ك ـ( َُِٓ/َُ/َّ
ٕتربة )ركاؽ( كاليت تعد ا١تبادرة يف ككرقة ة جديدة، يٌ ة ألجل خدمات دعو صياغة ا١تفاىيم اإلبداعيٌ 

كيف كيلدت الفكرة ككيف تطورت؟ ككيف ىو أتثَتىا ككيف عليم ا١تفتوح، ك  يف ٣تاؿ التٌ العربية األكىل
 (ْ) .كغَت ذلك من الفعالٌيات ٯتكن االستفادة منها،

                                                 

 (ٖٔٓ،ػٕٔٓ/ُالدعوة اإلسالمية الواقع وادلستقبل"، )ـ(، "َُُِػ انظر، رابطة العامل اإلسبلمي، مؤ٘تر مكة ) ُ
 http://www.muslimworldleague.com/node/211ػ 
 (ْٔ/ُ) رسالة ماجستَت،ػمعايري اجلودة يف ادلواقع الّدعوية، ػ انظر، الزامل، ِ
 https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single9/ar_ma3aer_elgoda.pdfػ 

 " عن ادلؤدتر ،ةادلؤدتر التأسيسي للرابطرابطة الدعوة اإللكًتكنية " ػ ّ
http://conf.edaawah.org/conference/about/%D9%8FE-Daawa-Association 

 http://conf.edaawah.org/conference/about " عن ادلؤدتر ، العادلي الثاينادلؤدتر رابطة الدعوة اإللكًتكنية " ػ ْ
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 ـ(َُِٔ/ُُ/ِٓق ُّْٖر صف ِٓ: )لرابطة الٌدعوة اإللكًتكنٌية الثا١تؤ٘تر العا١تي الثٌ د ػ 
عاة من عدد من ندكة يتم خبل٢تا استضافة ٣تموعة من الدٌ  ،ة رائدةة دعويٌ ٖتت شعار ٦تارسات تقنيٌ 

واصل بل إىل تعزيز التٌ ة كأثرىا يف بلداّنم، كالسٌ عوة اإللكًتكنيٌ واحي ا١تتعلقة ابلدٌ دكؿ العامل، ١تناقشة النٌ 
صورات ا١تتعلقة بفهم بيئة كل بلد لبلقًتاحات كالتٌ  ة مع عرضعويٌ فيما بينهم كبُت اٞتهات الدٌ 

 (ُ) .ة ا١تمارسة فيو كأثرىا ا١تلموس على ا١تستفيد األخَتعويٌ كالوسائل الدٌ 
 :اثلثا: بناء على ما سبق اتضح للباحث ما أييت

 ٝتٌية. ػ كثرة ا١تؤٌسسات كا٢تيئات اإلسبلمٌية الرٌ ُ
 .على ا١تستول الٌرٝتيٌ لكًتكنٌية األْتاث يف الٌدعوة اإلا١تؤ٘ترات ك ندرة  ػِ
 ٝتٌية.كثرة ا١تؤٌسسات كا٢تيئات اإلسبلمٌية غَت الرٌ  ػ ّ
 .ٝتٌيةغَت الرٌ األْتاث يف الٌدعوة اإللكًتكنٌية ا١تؤ٘ترات ك ندرة  ػْ
كتشرؼ على تنفيذ  عدـ كجود مؤٌسسة أك ىيئة ٕتمع شتات ا١تواقع الٌدعويٌة كٗتٌطط ٢تا ػٓ

 .ستول الٌرٝتيٌ على ا١ت خططها كبرا٣تها
كتشرؼ على  ٚتع شتات ا١تواقع الٌدعويٌة كٗتٌطط ٢تاكليدة ٖتاكؿ ىيئة ك  كجود مؤٌسسة ػٔ

 .تنفيذ خططها كبرا٣تها على ا١تستول غَت الٌرٝتيٌ 
أتخر كجود ىذه ا١تؤٌسسة الوليدة اليت ٖتاكؿ ٚتع شتات ا١تواقع الٌدعويٌة اإلسبلمٌية على ػ ٕ

 شبكة ا١تعلومات. 
 .ةة اإلسالميّ وتيّ كامل يف ادلواقع الصّ : التّ اينثّ ادلطلب ال

ماـ كاٞتماؿ، كالٌصناعات ، كالكماؿ كالتٌ تكميل اٞتهود بعضها بعضا :الٌتكامل لغةأكال: 
  (ِ) .،يكٌمل بعضها بعضا، الٌتماسك الٌسياسٌي، كالٌتبادؿ الثٌقايٌف كتوافقو، كالٌتنسيق كاالنسجاـ

 

                                                 

 http://conf.edaawah.org/conference/about " عن ادلؤدتر ،العادلي الثالثادلؤدتر رابطة الدعوة اإللكًتكنية " ػ ُ
د ط ،"مادة كمل"، كتاب العني، كالفراىيدم، (ٗٗٓ،ػٖٗٓ/ ُُ) "مادة كمل"،، (ّط )لسان العرب، ػ انظر، ابن منظور،  ِ
  almaany.com ادلعاين اجلامعمعجم،  ك (ّٕٗ،ّٖٕ/ٓ)
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القوؿ: كيندرج يف الٌتكامل الٌتعاكف، كالٌتنسيق، كالٌتكاتف، ء على ا١تعٌت اللغوٌم ٯتكن كبنا
، كقد هي معاف مًتابطة متداخلة متقاربة، فصل أك الٌتفريق بينها: كيصعب الفكالٌتعاضد، كقد قيل

  (ُ) .، أك يدٌعمو كيعٌضدهكل سببان أك مسببان للمعٌت اآلخريكوف  
 ، كال بد لتحقيقتكوف إال بُت طرفُت أك أكثر كال ،من ابب ا١تفاعلة كىو الظٌاىر، ألٌّنا ٚتيعاٌ 

 .  الٌتكامل من الٌتنسيق كالٌتعاكف
اقع الٌصوتٌية كبناء على ما سبق ٯتكن تعريف الٌتكامل يف ا١تو  :كامل اصطبلحاالتٌ اثنيان: 

 :اإلسبلمٌية ابآليت
على شبكة توحيد كتضافر اٞتهود ا١تاديٌة كاألدبٌية إل٬تاد العمل الٌدعوٌم ا١تشًتؾ الكامل 

 . حات الٌدعوة اإلسبلمٌية ا١تعاصرةا١تعلومات الٌدكلٌية تلبية لطمو 
كصوال ابلٌدعوة  اإلنًتنتالعمل اٞتاٌد الٌدؤكب يف توحيد صفوؼ العمل الٌدعوم على أك 

ٌدعوم اإلسبلمٌي يف العصر اإللكًتكنٌية إىل الكماؿ كالٌتماـ  تلبية ألىداؼ كطموحات العمل ال
 الٌتعريف الٌسابق على ما يلي:ينبٍت ك  .اٟتديث

 .ػ ا١تعٌت اللغوٌم للٌتكاملُ
 .تضافر فيها اٞتهودػ الٌتأسيس لوحدة دعويٌة تِ
 .ا١تاديٌة كاألدبٌية ) العلمٌية (ٌسس على ا٠تطط ػ الٌتعاكف الٌدعوٌم يؤ ّ
 .ْتاؿ ا١تدعو كمتطٌلباتو العصريٌةػ ا١تعرفة الٌتامة ْ
  .اإلسبلمٌيةػ مراعاة أىداؼ كطموحات الٌدعوة ٓ

 :، يقوؿ أىل العلماإلنًتنتة عرب كيف أ٫تٌية كضركرة الٌتكامل يف الٌدعو  :أ٫تٌية الٌتكامل: اثلثا
، فقد تكاتف غَت هللا، كالٌتكاتف يف الٌدعوة إىل جة ماٌسة إىل الٌتعاكف كاالشًتاؾإٌف اٟتا ػُ

، فوجب على أىل يف دينوٌتشكيك ، كالللٌصٌد عن سبيل هللاا١تسلمُت كتعاكنوا بكل الوسائل كالٌسبل 
 ا١تستوايت، كّتميع دعوة إسبلمٌية على شىٌت ، كبابلوا ىذا الٌنشاط بنشاط إسبلميٌ اإلسبلـ أف يق

  (ِ) ، من ابب أداء ما أكجب هللا من الٌدعوة إىل دينوالوسائل، كالطٌرؽ ا١تمكنة

                                                 

(   َّٔ/ُ"، )كامل والتّنسيق بني ادلواقع الّدعويّة اإللكًتونّيةالتّ ، العثمانػ انظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، " ُ
http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf 

 ( ُُ/ُكيف ختدم اإلسالم عن طريق اإلنًتنت د ط، )(، انظر، العصيمي،  ّّّ/ُ، )رلموع الفتاوىػ انظر، ابن ابز،  ِ
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مدل من  يلحظ ١تايق، ْتاجة إىل إعادة تكامل، كتنس اإلنًتنتعويَّة على اٞتهود الدٌ  ػِ 
اٖتاد فأنشأت ، يف الٌدعوة إىل الٌنصرانٌية اإلنًتنت الستغبلؿالٌتبشَتيٌة مات بُت ا١تنظٌ كالٌتكامل كاتف التٌ 
ة، كقد نتج عن ىذا نصَتيٌ ات التٌ ، ٭تضره ٦تثًٌلو اإلرساليٌ ، الذم يعقد مؤ٘ترنا سنوايِّ اإلنًتنتنصَت عرب التٌ 
ٔتا ال ة ا١تواقع اإلسبلميٌ عن  يف العدد تزيد، اليت الٌتبشَتيٌةؼ ا١تواقع آال اإلنًتنتشاط من خبلؿ النٌ 

ەئ  وئ  وئ   چ: قاؿ تعاىل، كقد عومٌ الدٌ  الٌتكاملرسم خارطة  منعاة ، فأين الدٌ ٯتكن حصره

(ُ) (ِ جزء من اآلية )ا١تائدة: چی    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئۇئ
 

ة إىل توحيد اٞتهود كالٌتكامل يف الٌدعوة كأرجع الباحثوف اٟتاج :أسباب الٌتكامل: رابعا
 (ِ)اإللكًتكنٌية إىل أسباب عديدة ، أ٫ٌتها 

   .كقوة أتثَته يف صياغة كتكريس الٌتصٌورات كا١تفاىيم اإلنًتنتػ إدراؾ أ٫تٌية كخطورة ُ
يف توجيو  اإلنًتنت٠تطط العو١تة الغربٌية كإدراكها للٌتأثَت الكبَت كا٠تطَت لوسيلة  اإل٬تايبٌ  ػ الٌردٌ ِ

 الفكر كالٌسلوؾ كاألخبلؽ.
بغَت حقيقتو كتشويو منهجو الٌدفع العلمٌي ا١تنظم حملاكالت الٌنيل من اإلسبلـ كعرضو  ػّ

 . كرموزه
ا إف اجتمعت كنسقت يف ، كاليت مةا١تواقع اإلسبلميٌ  الٌتشابو كالٌتكرار الكبَت يف ٤تتوايت ػْ

ط، لكانت أقـو قيبل، كأىدل سبيبل، كلعٌم نفعها، كعظم ، كاألساليب، كالٌركابائل، كالوسالٌتخٌصصات
 .  أتثَتىا

 ُت األمم.مكانتها ب بٌوأت، كالسبيل لتقٌدـ األٌمة كتالٌتكامل أمر ضركرٌم كمطلب شرعيٌ  ػٓ
: إ٬تاد الٌتكامل بُت ا١تواقع الٌدعويٌة كمن أىٌم كأعظم نتائج كٙترات :ٙترة الٌتكامل: خامسا

، ـ ا١تسلمُت يف أرجاء ا١تعمورة، كٗتدرقمٌية متكاملة، تنطق ابسم اإلسبلـ اٟتقٌ  إسبلمٌية دعويٌة قاعدة
بتكامل مادهتا العلمٌية كتنٌوعها، كتطٌور ، تتناسب كتنٌوعهم، كتراعي احتياجاهتم، كٕتيب عن أسئلتهم

 ،تبلؼ أفكارىم كتطٌلعاهتم كلغاهتم، لتبلئم كٌل أحواؿ ا١تخاطبُت على اخكسائل كأساليب عرضها

                                                 

  ،https://ar.islamway.net/book/5793 اإلنًتنت تكرار أم ابتكار،الدعوة إىل اإلسالم على ػ انظر، اٟتمد،  ُ

    ـ(َُِّ/ّ/ِٗ) 
ضرورة التكامل بني ادلواقع الّدعوية  وأثره يف خدمة ، السديسػ انظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية، " ِ

 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf(، ّّٖ ،ّّٕ/ُ) الّدعوة"

https://ar.islamway.net/book/5793
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ٌحد كجهتو، كتستقٌر نفسٌيتو، فتتو  ،ة لكٌل مسلم يف كٌل شؤكف اٟتياةمكٌونة بذلك مرجعٌية دينٌية علميٌ 
رايدهتا ل، كتعود ة٨تو القمٌ  كتسعى، ةـ األمٌ فتتقدٌ ، كترتقي أخبلقو، كتنضبط أفكاره، كتستقيم سلوكٌياتو

 (ُ). هتديهم ابٟتق، كتعدؿ بينهم، بُت األمم ابقةالسٌ 
 ابق ما أييت: من ا١تطلب السٌ تبٌُت سادسا: 

 اعتماد الٌتكامل على الٌتخطيط.ػ ُ
 اعٌية.الٌتخطيط كالٌتكامل على ا١تؤٌسسات الرٌ من ػ اعتماد كٌل ِ
 من الباحثُت ابلٌتكامل بُت ا١تواقع الٌدعويٌة. كثَتػ تنادل  ّ
 ػ الواقع يؤٌكد عدـ كجود مؤٌسسة راعٌية جامعة للٌدعوة اإللكًتكنٌية. ْ
 على ا١تستول الٌرٝتٌي. خطيط كالٌتكامل يف الٌدعوة اإللكًتكنٌيةالتٌ عدـ كجود واقع يؤٌكد ال ػٓ
شتات ا١تواقع الٌدعويٌة اإللكًتكنٌية على ا١تستول  جيدة ٞتمعحثيثة توجد ٤تاكالت ػ ٔ

   الٌشخصٌي.
 

 وادلسيحّيةة وتيّ ة وبني ادلواقع الصّ ة اإلسالميّ وتيّ ادلقارنة بني ادلواقع الصّ  :ادلبحث اخلامس
 .يف الّنشأة واالستقراء والّتصنيف وادلالمح

يف  وادلسيحّيةة وتيّ ة وبني ادلواقع الصّ ة اإلسالميّ وتيّ ادلقارنة بني ادلواقع الصّ  :لادلطلب األوّ 
 .شأةاريخ والنّ التّ 

، كقوة شبكة ا١تعلومات الٌدكلٌية ابلغرب، كلسهولة استخدامها، كقلة تكلفتهانشأت أكال: 
، يف حُت مها لبث دعوهتم كأفكارىم كسلوكهمابدر الغربٌيوف يف استخدا، كعا١تٌية كصو٢تا، اأتثَتى

خيفة من ىذا الكشف، ٥تتلفُت يف حكم ة ىنا يف ا١تشرؽ العريٌب ػ ا١تسلموف ػ كخاصٌ  توجس
للٌتعريف ، مواقع خاٌصة فأطلقوا مع اٟتدثيف الغرب كلكن سرعاف ما تفاعل ا١تسلموف ، استخدامها

 .نهم كقيمهم كسلوكهمبدي

                                                 

ضرورة التكامل بني ادلواقع الّدعوية  وأثره يف خدمة ، السديسانظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية، "ػ  ُ
 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf(، ّّٖ، ّّٕ/ُ) الّدعوة"
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على شبكة ا١تعلومات على يف الٌنشأة  ةا١تسيحيٌ تؤٌكد الٌدراسات كاألْتاث سبق ا١تواقع  اثنيا:
ما  ، كمن ىذه الٌدراساتاإلنًتنتعلى  كأتخر نشأة ا١تواقع اإلسبلمٌيةا١تستول الٌشخصٌي كالٌرٝتٌي، 

 أييت:
 اإلنًتنتبلؽ ا١تواقع على شبكة أٌكدت سبق غَت ا١تسلمُت يف إط (قُُِْ)"العصيمٌي"ػ ُ

 (ُ) كالشخصٌي. الٌرٝتيٌ على ا١تستويُت 
، على ا١تستول اإلنًتنتق( أٌكدت على أتٌخر ظهور ا١تواقع الٌدعويٌة على ُّْٓالزامل" )"ػ ِ

،          كعلى ا١تستول الٌرٝتٌي كاليت ظهرت بواكَتىا ،ـ(ُّٗٗخصٌي كاليت كانت بدايتها يف )الشٌ 
    (ِ)ـ( ُٖٗٗ)

 ق( جزمت الٌدراسة بسبق ا١تواقع ا١تسيحٌية على الٌشبكة كذلك ألٌف بدايةُِْٔػ "عابد" )ّ
ظهور الشٌبكة كاف يف الوالايت ا١تتحدة األمريكٌية مٌث الٌدكؿ األكربٌية، كالٌصحوة األصولٌية اليت شهدهتا 

     (ّ)٣تتمعاهتم يف الٌسنوات األخَتة. 
 :ما أييتث الٌدراسات كاألْتا أٌكدت اثلثا:

 .ربٌيُت يف اكتشاؼ شبكة ا١تعلوماتػ سبقي الغُ

 .ء ا١تواقع الٌدعويٌة على الٌشبكةػ  سبقي الغربٌيُت يف إنشاِ
، كإبراز صورة غَت يل من اإلسبلـ كا١تسلمُتػ العديد من ا١تواقع الغربٌية استخدمت يف النٌ ّ

 . كما زالتبلـ ملسو هيلع هللا ىلصحقيقٌية عن اإلسبلـ كأىلو كٓتاٌصة نٌِب اإلس
ػ انطلقت ا١تواقع اإلسبلمٌية ابلغرب كرٌد فعل إ٬تايب كدفع ١تا ينشر عن اإلسبلـ كا١تسلمُت ْ

 .ةعلى الٌشبكة الٌدكليٌ 
 . شاء ا١تواقع الٌدعويٌة الٌرٝتٌيةػ سبقي الغربٌيُت يف إنٓ

                                                 

 (ٗٓ،ٖٓ،ُٓ، ُْ/ُ) ،د ط ، كيف ختدم اإلسالم من خالل اإلنًتنتالعصيمي، انظر،  ـ ٔ
 (ِّ/ُ) رسالة ماجستَت،ػمعايري اجلودة يف ادلواقع الّدعوية، ػ انظر، الزامل، ِ
 https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single9/ar_ma3aer_elgoda.pdfػ 

 (ِٕٔ/ُ، )كة ادلعلومات الدوليةوسائل الدعوة إىل هللا تعاىل يف شبعابد،  ػ انظر، ّ
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يف  وادلسيحّيةة وتيّ الصّ  ة وبني ادلواقعة اإلسالميّ وتيّ : ادلقارنة بني ادلواقع الصّ اينادلطلب الثّ 
 صنيف.االستقراء والتّ 
نطبلقتها لعاملُت أساسيُت ايدة على الٌشبكة الٌدكلٌية منذ اأخذت ا١تواقع ا١تسيحٌية الرٌ أكال: 

 ٫تا:
 شأة الغربٌية للٌشبكة الٌدكلٌية.ػ النٌ ُ
 مبادرة ا١تؤٌسسات كا١تنظٌمات ا١تسيحٌية يف الٌتواجد على الٌشبكة الٌدكلٌية.ػ ِ
 اثنينا: أٌكدت الٌدراسات كاإلحصائٌيات الٌتواجد الكمي الكبَت على الٌشبكة الٌدكلٌية ٔتا يلي: 
 ٬تب علىالٌدكلٌية فقاؿ:  الفاتيكاف كعلى رأسهم البااب اىتٌم شخصٌيا ابلٌتواجد على الشٌبكةػ ُ 
 ةقع الفاتيكاف عاـ ٜتس، كقد انطلق مو اب١تسيحٌية االستفادة من الٌتقٌدـ الٌتقٌٍت يف الكرازة الكنيسة

 (ُ) .ـ(ُٓٗٗكتسعُت كتسعمئة كألف )
كالذم ـ( ُٕٗٗكتسعُت كتسعمئة كألف ) ةعاـ سبع اإلنًتنتنصَت عرب اد التٌ اٖتٌ  أنشأكاػ  ِ 

من خبلؿ  نصَتمٌ شاط التٌ كقد أٙتر ىذا النٌ ، ابلٌنصرانٌية ا١تبٌشرين مندكبو عاما ٭تضره ا سنوايٌ يعقد مؤ٘ترن 
 (ِ) .ا١ترات بعشراتة ة اليت تفوؽ عدد ا١تواقع اإلسبلميٌ نصَتيٌ ة آالؼ ا١تواقع التٌ تيٌ العنكبو  بكةالشٌ 

يف  ا١تسيحيةا١تواقع  كأفٌ ، اإلنًتنتة على شبكة ا١تواقع اإلسبلميٌ ٤تدكديٌة  اتاإلحصائيٌ تؤٌكد  ػّ 
 جد الٌدعومٌ الٌتوا كأفٌ ، (ََُِ)مئيت كألف يف ا١تئة ؿ ة ٔتعدٌ بكة تزيد عن ا١تواقع اإلسبلميٌ الشٌ 

   (ّ)٤تدكد جدا  اإلنًتنت على للمسلمُت
 ،اإلنًتنت يف األكرب ذات الٌنصيبة مات ا١تسيحيٌ ا١تنظٌ  ديثة إىل أفٌ اٟت الٌدراساتأشارت  ػْ 

ة، يف حُت ماتي اليهوديٌ تيب ا١تنظٌ الًتٌ  يف كيليهامن ا١تواقع،  (ِٔ)يف ا١تئة اثنُت كستُت نسبة ب تقٌدرإذ 
، كاىتٌمت فقط( ٗ) تسع يف ا١تئة   علىا منهم كلٌ  ةي حصٌ  تزد فلم ا٢تندكس، ا١تسلموف مع تساكل

٢تا بشكل ظاىر اىتماما كبَتا يف استغبل اإلنًتنتبعض الفرؽ من أصحاب الٌتوجهات الباطنٌية بشبكة 

                                                 

 (ُٓ/ُ) ،د ط، كيف ختدم اإلسالم من خالل اإلنًتنتالعصيمي، انظر، ػ   ُ
 http://almoslim.net/node/96909 "ادلنّصرون يفضلون التنصري اإللكًتوين يف اخلليج" ػ  انظر، عرفة،  ِ
"الّدعوة اإلسالمّية عرب كأبو زيد، (، ّٓ،ّْ/ٔمعايري اجلودة يف ادلواقع الّدعوية رسالة ماجستري  )زامل، ػ  انظر، ال ّ

ليج"، "ادلنّصرون يفضلون التنصري اإللكًتوين يف اخلكعرفة،   http://www.alukah.net/culture/0/2066 .،اإلنًتنت"
http://almoslim.net/node/96909  

http://almoslim.net/node/96909
http://www.alukah.net/culture/0/2066
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، ففرقة القاداينٌية كا١تسماة ابألٛتديٌة حصلت على الرقم القياسٌي يف موسوعة يف نشر معتقداهتم
   (ُ).اإلنًتنتالستخداـ اسم اإلسبلـ يف  جينيس

 ما أييت:كاإلحصائٌيات الٌسابقة أٌكدت الٌدراسات : اثلثنا 
 على الٌشبكة الٌدكلٌية. ا١تسيحيةػ الٌتواجد الكبَت للمواقع ُ 
 ػ الٌتواجد الٌضعيف للمواقع اإلسبلمٌية على الٌشبكة الٌدكلٌية. ِ 
 .اإلنًتنتعلى  ا١تسيحيٌ للٌتواجد  ػ العمل ا١تؤٌسسٌي ا١تنظٌم كالٌداعمّ 
 .اإلنًتنتغياب العمل ا١تؤٌسسٌي كغلبة العشوائٌية على الٌتواجد اإلسبلمٌي على ػ ْ 
يف  ادلسيحّيةة وتيّ ة وبني ادلواقع الصّ ة اإلسالميّ وتيّ : ادلقارنة بني ادلواقع الصّ الثادلطلب الثّ  

 مويل.التّ 
ع الٌتواجد الكمٌي للمواقع الٌدعويٌة على الٌشبكة، فكلٌما  أكالن: الٌتمويل يتناسب تناسبنا طرداين م

كاف الٌتواجد كبَتنا كاف اإلنفاؽ كذلك، ككلٌما قٌل الٌتواجد قٌل الٌتمويل، فالٌتواجد الكبَت للمواقع 
 دليلللمواقع اإلسبلمٌية أكرب  ا١تسيحٌية على الٌشبكة خَت شاىد على اإلنفاؽ الكبَت، كالٌتواجد القليل

    رة الٌتمويل، كىو ما تؤٌكده اإلحصائٌيات فيما أييت:على ند
ما  أفٌ ، ة لباحث يف جامعة األزىردراسة إحصائيٌ  أٌكدت  ـ(ََِٓ) كألفُت ةٜتس عاـيف  ػُ
سول  ، ال يقابلهاسنوايِّ بتمويل يبلغ مليارم دكالر ، عن عشرة آالؼ موقع يهاجم اإلسبلـال يقل 

 (ِ)سنواٌي. اكز مليوف دكالر، بتمويل ال يتجمئيت موقع إسبلميٌ 
الٌتفاكت يف  فٌ أك  ،ٕتمع ا١تصادر على اإلمكاانت ا٢تائلة ا١تتوفرة للعمل الٌتنصَتٌم يف العامل ػِ

   (ّ)،ال تغطي ٚتيع اٞتهود ا١تبذكلة يف العامل ٌية اليت تصدر عن تلك اإلمكاانتالبياانت اإلحصائ

                                                 

الّدعوة اإلسالمّية عرب كأبو زيد، "( ّٓ،ّْ/ٔمعايري اجلودة يف ادلواقع الّدعوية رسالة ماجستري )ػ  انظر الزامل،  ُ
  http://www.alukah.net/culture/0/2066 .،اإلنًتنت"

ضرورة التكامل بني ادلواقع الّدعوية  وأثره يف خدمة ، السديس، "كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعوديةانظر،  ػ  ِ
 "الّدعوة اإلسالمّية عرب اإلنًتنت"، كأبو زيد،  http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf( ػّّٕ/ُالّدعوة" )

http://www.alukah.net/culture/0/2066 
-http://www.muslim (ٙٔ/ٔدراسة لبعض ادلواقع التنصريية العربية يف اإلنًتنت،)ػ  انظر، القاسم،  ّ

library.com/arabic  

http://www.alukah.net/culture/0/2066
http://www.alukah.net/culture/0/2066
http://www.alukah.net/culture/0/2066
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كأٌف استخداـ الغرب  (ُ)اٟتمبلت الصليبٌية. افعدك  كاف من أىمٌ الٌتنصَت   أفٌ  يؤٌكد الباحثوف ػّ
٦تٌا يؤٌكد على كثرة ا٢تيئات كا١تؤٌسسات الٌشخصٌية كالٌرٝتٌية  (ِ) الٌتدخل ا١تسلح ىٌيأ للٌتنصَت يف أفريقيا،

 نصَتٌم.الرٌاعية للعمل التٌ 
 ٯتكن القوؿ: ةبقاسٌ ال حسب اإلحصائٌيات: اثنينا

  .اإلسبلمٌي اإللكًتكٍلٌ  عومٌ الٌضعف يف اإلنفاؽ على العمل الدٌ  ػُ
 .اإللكًتكٍلٌ  ا١تسيحيٌ يف اإلنفاؽ على العمل الٌدعوم  ػ الٌتفٌوؽِ
 .ا١تسيحيٌ ػ كثرة ا١تؤٌسسات الرٌاعية للعمل الٌدعوٌم اإللكًتكٌٍل ّ
 ػ ندرة ا١تؤٌسسات الرٌاعية للعمل الٌدعوٌم اإللكًتكٌٍل اإلسبلمٌي.ْ
 الٌدعوٌم ا١تسيحٌي. ػ رعاية الٌدكؿ كاٟتكومات للٌتمويلٓ
 ػ ندرة رعاية الٌدكؿ كاٟتكومات الٌتمويل الٌدعوٌم اإلسبلمٌي. ٔ

يف  ادلسيحّيةة وتيّ ة وبني ادلواقع الصّ ة اإلسالميّ وتيّ : ادلقارنة بني ادلواقع الصّ ابعادلطلب الرّ 
 .كاملخطيط والتّ التّ 

تضػػطٌلع للمواقػػع جامعػػة يعتمػػد كػػل مػػن الٌتخطػػيط كالٌتكامػػل علػػى كجػػود مؤٌسسػػة أك ىيئػػة أكال: 
، كالواقػػػع يؤكػػػد اث يف العمػػػل الػػػٌدعوم اإللكػػػًتكٍلٌ ، كإجػػػراء الٌدراسػػػات كاألْتػػػبعقػػػد ا١تػػػؤ٘ترات كالنٌػػػدكات

كة علػػى شػػباإلسػػبلمٌي اإللكػػًتكٌٍل عوٌم أك ا١تؤٌسسػػة ا١تتخٌصصػػة يف العمػػل الػػدٌ  ا٢تيئػػةكجػػود ىػػذه  أتخػػر
كألفػػُت  عشػػر ةكنيٌػػة كالػػيت انطلقػػت عػػاـ أربعػػاإللكًت فقػػد رصػػد كجػػود رابطػػة للػػٌدعوة  ،ا١تعلومػػات الٌدكليٌػػة

، ٌصوتٌية اإلسبلمٌية من ىذا الفصلكاليت سبق ذكرىا ٔتطلب الٌتخطيط يف ا١تواقع ال ـ(َُِْللميبلد، )
 كجػػػػود ىػػػػذه ا٢تيئػػػػة أك ا١تؤٌسسػػػػة ا١تتخٌصصػػػػة يف العمػػػػل الػػػػٌدعومٌ مواكبػػػػة يف ا١تقابػػػػل فػػػػإف الواقػػػػع يؤكػػػػد 

 الٌتنصَتٌم. اإللكًتكٌٍل 
 

                                                 

  (ُٗ/ُ)، (ُ)ط ، اإلذاعات التّنصرييّة ادلوجة إىل العرب وادلسلمني،شلِبػ انظر،  ُ

 (ْْ/ُ)، (ّ)ط  التنصري مفهومو وأىدافو ووسائلو وسبل مواجهتو،، النملةػ  ِ
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كمقره  اإلنًتنتالٌتنصَت عرب  اٌٖتاد انطلقـ( ُٕٗٗكتسعُت كتسعمئة كألف ) ةعاـ سبعاثنيا: 
كحضره ٦تثلو ٙتانُت إرسالية ٘تٌثل طليعة الكنائس، كا١تنظمات ا١توازية  (Billy Gralam)بيلي جراىاـ 

  (ُ) يت:كيهدؼ إىل ما أي، اليةللكنائس، كقد تضاعف العدد عاما بعد عاـ يف ا١تؤ٘ترات التٌ 

 .اإلنًتنتنصَت عرب لة يف ٣تاؿ التٌ ات العامموثوؽ بو لتواصل اإلرساليٌ  موقعتوفَت ػ ُ
 .اإلنًتنتنصَت عرب صة يف التٌ متخصٌ  توفَت برامج تدريبية ػِ
 .اإلنًتنتعرب  الٌتمويل البلـز للٌتنصَتتوفَت ل عا١تٌيا ا١تعتمدةمات تكوين شبكة من ا١تنظٌ  ػّ
 حوؿ ا١تسيح. ةكحيٌ ات الرٌ كاألساسيٌ  كمبلئم للباحثُت عن اٟتقيقة ٌذابج موقعتوفَت ػ ْ

كقد حضر ىذا ا١تؤ٘تر مؤ٘تره العاـ، (  اإلنًتنتنصَت عرب )اٖتاد التٌ  عقد (ـَََِألفُت )عاـ اثلثا: 
كشػػركات خػػدمات (اإلنًتنػػت) ة علػػىنصػػَتيٌ ة كالقػػائموف علػػى الصػػفحات التٌ نصػػَتيٌ ات التٌ ٦تثلػػو اإلرسػػاليٌ 

ة، لتحقيػػق عػػاكف مػػن أجػػل اسػػتخداـ فٌعػػاؿ إلمكػػاانت ىػػذه الوسػػيلة اإلعبلميٌػػالباحثػػة عػػن التٌ  اإلنًتنػػت
  (ِ)ما أييت: انقش ا١تؤ٘تر "، كقد اإلنًتنتتعاكف أفضل للمنٌصرين عرب 

 .بكةصُت يف الشٌ نصَت من خبلؿ ا١تتخصٌ التٌ ػ ُ
  الٌتبشَت بينهم.كيفية ، ك اإلنًتنتٞتمهور ة ا١تبلمح األساسيٌ  ػِ
 .بكةنصَت عرب الشٌ ة للتٌ كنولوجيا اإلبداعيٌ التٌ اٞتديد يف األداء ك ػ ّ
  .اإلنًتنتنصَت عرب يعملوف ابلتٌ  الٌتنسيق كالٌتكامل مع كٌل من ػْ
 .بكةاستعرض األفكار اٞتديدة للوصوؿ إىل ٚتهور الشٌ ػ ٓ

 :يليرابعا: ٦تٌا سبق ٯتكن استخبلص ما 
 .عرب الٌشبكة الٌدكلٌية ة للٌدعوة ا١تسيحٌيةكجود الكم ا٢تائل من ا١تؤ٘ترات البحثيٌ  ػُ
 أتكيد الٌتخطيط كالٌتنسيق كالٌتكامل يف العمل الٌدعوم ا١تسيحٌي عرب الٌشبكة العا١تٌية. ػِ
 .اإلنًتنتعرب يف الٌدعوة اإلسبلمية كالفردم  ةا١تسيحيٌ  الٌدعوةبركز العمل اٞتماعٌي يف  ػّ
 سبلمٌية عرب الٌشبكة العا١تٌية.قٌلة ا١تؤ٘ترات البحثٌية للٌدعوة اإل ػْ
 .عرب الٌشبكة العا١تٌية ندرة الٌتخطيط كالٌتنسيق كالٌتكامل يف العمل الٌدعوٌم اإلسبلميٌ  ػٓ

                                                 

-http://www.muslim (ُٗػ ُٖ/ُدراسة لبعض ادلواقع التنصريية العربية يف اإلنًتنت، )ػ انظر، القاسم،  ُ

library.com/arabic 
 ػ ا١ترجع السابق ِ
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 ا١تواقع ا١تسيحٌية ا١تواقع اإلسبلمٌية ا١تقارنة
 ّٗعاـ  ٕٗعاـ  الٌنشأة

 %ِٔ %ٗ االستقراء
مليوف دكالر ََِ الٌتمويل

 سنواي
 مليار دكالر ِ

 سنواي
 ـُٕٗٗ ـَُِْ التخطيط
 ( يف ا١تقارنة بُت ا١تواقع اإلسبلمٌية كا١تسيحٌية يف الٌتاريخ كا١تبلمح.ُجدكؿ )

 
 

 ا١تواقع ا١تسيحٌية ا١تواقع اإلسبلمٌية ا١تقارنة
 ِْ َِ الٌنشأة

 %ِٔ %ٗ االستقراء
 سنواي مليار دكالرِ مليار دكالر سنواي ِ.َ الٌتمويل
 َِ ّ التخطيط

 (ُتقريب أرقاـ جدكؿ رقم )يف  (ِجدكؿ )
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 ا١تواقع ا١تسيحٌية ا١تواقع اإلسبلمٌية مقارنة النسب

 6 5 الٌنشأة

  7          1        االستقراء

 10 1 الٌتمويل

 7 1 التخطيط
 (ِ( يف نسب تقريب جدكؿ رقم )ّجدكؿ رقم )

 
 

 
 الفصل الثّاين 

 
 .بُت ا١تواقع اإلسبلمٌية كا١تسيحٌية يف الٌتاريخ كا١تبلمح( ُ) ٥تطط
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 :الفصل الثّاين
ادلواّد ادلبثوثة يف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية وأتثريىا على ادلتلّقي مقارنة ابدلواقع الصوتّية 

 وفيو ثالثة مباحث. ادلسيحّية
 

 ادلواّد ادلبثوثة عرب ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية
 

 أتثري ادلواّد ادلبثوثة على ادلتلّقي عرب ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية.
 

 يف ادلواّد والّتأثري وادلسيحّيةمقارنة ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية ابدلواقع الّصوتّية 
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 :الفصل الثّاين
ّقي مقارنة ابدلواقع الّصوتّية ادلواد ادلبثوثة يف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية وأتثريىا على ادلتل

 .ادلسيحية
 ادلبحث األّول: ادلواد ادلبثوثة عرب ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية

 ، كتلك بعض اإلحصائٌياتالٌصوتٌية ال حصر ٢تا ا١تواٌد العلمٌية ا١تبثوثة اب١تواقع مهيد:التٌ أكال: 
 ـ(َُِٕ/ ٖ/َِ)يف زايرة بتاريخ  ) إسبلـ كيب( من صوتٌيات الشبكة اإلسبلمٌية

 ( قارائ. ُِّ)  منها حرؼ األلف القرآف الكرَل حسب الًٌتتيب األّتدٌم، قرٌاء ػ ُ
قع ، أما عدد احملاضرات كالدركس ال ت( ْٕٗ)٤تاضرنا  أربعة كسبعوف كتسعمئةاحملاضركف ػ ِ

 ٖتت حصر.
 ( خطيبا.ٗٗ)  ا٠تطباء ػ ّ
 ( مادة.َُٓ) :ػ الكتاب ا١تسموعْ
. كمتنا كمنظومة ( نشيدا ّٕٓ)  حرؼ األلف :وف العلمٌية كا١تنظوماتػ األانشيد كا١تتٓ

 . ١تطالب اآلتيةيأيت مزيد من اإلحصائٌيات ابسك 
 : منوذج من الوعظ ابدلواقع الّصوتّية اإلسالمّية.ادلطلب األّول

ة بكٔتوقع صوتيٌات الشٌ  (ُ) لصفحة احملاضر ػ عائض القرٍل. أكالن: ٖتليل الٌنموذج: إحصائٌيات 
 إسبلـ كيب(اإلسبلمية )

(، مرات التنزيل: ََُٖٖٓٔ(، مرات اإلستماع: )ِٓٓػ إحصائٌيات عامة: عدد ا١تواد: )ُ 
 (.َُِِّ(، يف اٟتقائب: )ٕٔٔٓ(، عدد ا١تقيمُت: )ّٕٕٗ(، إرساؿ لصديق: )َُّٕٔٓٗ)

(، سلسلة َُ(، سلسلة أحسن القصص: )ُٖتفاصيل ا١تواٌد: سلسلة قصة الٌرسالة: ) ػ ِ 
(، ركائع القرٍل: ُِ(، ٣تموعة الٌرسائل: )ّرجاؿ صدقوا ماعاىدكا: )(، ْلفهم آلىل ا٢تمم: )ا

                                                 

ٗترج من كلٌية أصوؿ الٌدين أبهبا، انؿ درجة ا١تاجستَت  ،(ىػُّٕٗ) من مواليد ببلد ابلقرف. كلد عاـ ، القرٍلبن عبد هللا عائض ػ ُ
يف رسالة بعنواف : ٖتقيق ا١تفهم يف شرح صحيح مسلم ، قرأ يف   الركاية كالدراية ، كالدٌكتوراةيف رسالة بعنواف : البدعة كأثرىا يف

اطبلع كاسع على كتب العلماء كا١تعاصرين ،  القرآف كعلومو ،كاٟتديث كعلومو ، كالفقو كأصولو ، كالتوحيد كالسَتة ، كلو 
ادلعجم اجلامع يف أعضاء ملتقى أىل اٟتديث ، ينظر ،  كا١تودكدم ، كالندكم ، كقطب ، كالغزايل ، كابن ابز ، كابن عثيمُت ،

 (   َُْ/ُ، ) تراجم العلماء وطلبة العلم ادلعاصرين
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(، ىدم ُٔ(، تفسَت القرآف الكرَل: )ْ(، سلسلة من آداب الٌنبوة: )ُُ(، ٣تموعة كيف: )ُْ)
  (.ّْٔ(، أخرل: )َِسلسلة أان جليس من ذكرٍل: )  (،ْالٌرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )

عنواف ) مفتاح بسلسلة الفهم ألىل ا٢تمم  من٤تاضرة صوتٌية  تلخيض ٪توذج الوعظ:: اثنينا 
   (ُ)(  الٌنجاح

: ىذه احملاضرة لكٌل صاحب ئبلبعد أف ٛتد هللا كصلى على الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص خاطب اٟتضور قاػ ُ 
 . اح يف الٌدنيا كالقبوؿ يف اآلخرة٫تٌة كعزٯتة كطموح يريد الٌنج

كاليت تتلخص يف إخبلص النٌػٌية، كصدؽ الٌطويٌة، كإرادة الٌنفع اجحُت: نطلقات النٌ ض ١تعر  ػِ 
 .، ككٌف الٌضر، كالٌصرب كاٞتٌد يف اجملد

قيمة كل امرئو ما ٭تسن، ": الٌتخٌصص كالٌنظاـ لئلبداع فقاؿ ، كأ٫تٌيةنٌبو على قيمة العمل ػّ 
اىتمامك على عملو كاحد، كانغمس فيو، ز كٌ ، ر رخيص كالفاسقكالعاطل صفر، كالفاشل ٦تقوت، 

تات، كتوزيع اٞتهد على عدة ؾ كالشٌ بدأ ابألىم فا١تهم، كإايٌ ، اا، كاعشقو لتكوف مبدعن كاحًتؽ بو
اجحُت، أما جاح، ككضع كل شيءو يف موضعو مطلبه للنٌ ظاـ طريق النٌ النٌ ، و حَتة كعجزفإنٌ  ،أعماؿو 

  ."الفوضى فهي صفة مذمومة
ال يفوح العطر حىت ييسحق، ": فقاؿمبٌينا صفات الناجحُت ٌية الصرب كاٞتٌد أٌكد على أ٫ت ػْ 
رؽ، ككذلك الشٌ   (ِ)ع وُّ كال ييضى  اجح ال يغلب ىواه عقلو، النٌ ، دائد لك ىي خَت كنعمةالعود حىت ٭تي

 "وافوكال عجزه صربه، كال تستخفو اإلغراءات، كال تشغلو التٌ 
مع ذكر األمثلة يف  بات يف األمرعلى العزٯتة يف الٌرشد كالثٌ قات الٌنجاح حااٌث حذر من معوٌ  ػٓ   

رب ، كا١تلوؿ ال يرل حرمة، كعليك ابلصٌ اجور ال يؤدم حقن جر كا١تلل، فإف الضٌ ؾ كالضٌ إايٌ ذلك بقولو: "
ملة تكرر النٌ ، كجد، كمن زرع حصد، كمن صرب ظفر، كمن عىٌز بػىزٌ  من ثبت نبت، كمن جدٌ ، باتكالثٌ 
 رٌ ، ك١تا تواضع الدٌ  ، ك١تا اشتعل الربؽ سطع"....."، ةة بعد كرٌ حلة تذىب كرٌ ة، كالنٌ عود ألف مر الصٌ 
، مفلس الكسوؿ ٥تذكؿ، كا٢تائم انئم، كالفارغ بطاؿ، كصاحب األماٍلٌ ،  ، ك١تا جرل ا١تاء نفع رفع

  ."خوختويف شبابو ساد يف شي من مل يكن لو يف بدايتو احًتاؽ، مل يكن لو يف ّنايتو إشراؽ، كمن جدٌ 

                                                 

( اتريخ الزايرة ) ُُْٖٔ( كعدد مرات القراءة )َْْْٗزيل ) ( كعدد مرات التنَُّٖٓػ بلغ عدد ا١تستمعُت للمحاضرة ) ُ
 ـ(.َُِٕ/ٗ/ِ
 (ِِٗ/ٖ)مادة ضوع" " ،(ّ)ط ، لسان العرب، ابن منظور،  وضاَع ادِلْسُك وَتَضوََّع وَتَضيََّع َأي حَتَرََّك فَانـَْتَشَرْت رَاِئَحُتوػ  ِ
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ٻ    ڀ    چ  يف القرآف: تذكر أفٌ ٌنة على كلٌ  ما سبق موجزا فقاؿ: دٌلل من القرآف كالسٌ  ػٔ 

ڻ   ۈئ   چ  ،) ُِمن اآلية :  )اٟتديدچگ        ے  چ  (،ُّّجزء من اآلية )آؿ عمراف:  چ

ة: نٌ السٌ  كيف ) ََِ جزء من اآلية)آؿ عمراف: چەئ   ۈئ     چ ،) ٖٕ جزء من اآلية)اٟتج:  چ
اس نعمتاف مغبوفه فيهما كثَته من النٌ ك) (ِ)  (ؿابدركا ابألعماك)(ُ)( احرص على ما ينفعك...)

 (ّ) .( كالفراغحة الصٌ 
اثٍل  ديقأبو بكر الصٌ : ، فقاؿمن الٌصحابة كالٌتابعُت اجحُت٪تاذج من النٌ استطرد يف ذكر  ػٕ 

يفر منو  عمر بن ا٠تطابو  ،ةدٌ ة، كىو قامع الرٌ مانيٌ ة الثٌ يدعى من أبواب اٞتنٌ  اثنُت، أنفق أموالو،
ز جيش العسرة، كيوقف بئر ركمة، كٮتتم ٬تهٌ  عثماف بن عفاف ،أكثر من مرة يطاف، كافقو الوحيٌ الشٌ 

، مرحبان  ، كيقتلخيرب ، كيفتح حصنبدر يبارز يف علي بن أيب طالب  (ْ)،القرآف يف كل ركعة
  يـو ا٠تندؽ. بن كد ارن مٍ عى  كيقتل

حفظ ألف " :د بن حنبلفذكر أٌف اإلماـ أٛت، أىٌم مناقبهمالٌتابعُت فذكر بعض على  كرٌ   ػٖ 
  (ٔ)،يصلي يف اليـو ثبلٙتائة ركعة ككاف، اأربعُت ألفن  ا١تسند كترؾ (ٓ)ألف أثر،

                                                 

 /ْ، )ٍلقٌوة كترؾ العجز كاالستعانة ابهلل كتفويًض ا١تقادير هللمر ابً يف األ كتاب القدر، اببصحيح مسلم، ػ  أخرجو مسلم يف  ُ
 (َٖ( رقم )َُّ /ُ، ابب القدر، د ط ، )سنن ابن ماجةكالقزكيٍت،  (ِْٔٔ(، رقم )َِِٓ

 (، رقمَُُ/ُ، د ط، )اىر الفنتظٌث على ا١تبادرة ابألعماؿ قبل تاٟتكتاب اإلٯتاف، ابب صحيح مسلم، ػ  أخرجو مسلم،  ِ
 (ُِٓٗ( رقم )ٕٓ /ْ(، )ُ، ط )ل ا١تظليما جاء ستكوف فنت كقطع اللٌ ابب  ، أبواب الفنت،سنن الًتمذيالًتمذم، ك  (ُُٖ)
( ُِْٔ(، رقم )ٖٖ /ٖ(، )ُكتاب الرقاؽ، ابب اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة، ط )صحيح البخاري، ػ  أخرجو البخارم،  ّ

ب ، أبواب الزىد،سنن الًتمذيكالًتمذم،  ( رقم ُِٔ /ْ(، )ُ، ط )كىالفراغ نعمتاف مغبوف فيهما كثَت من الٌناس الٌصٌحة ابى
(َِّْ) 
أحسن االماـ  ( قاؿ األلباٍل:ِْٔٗ( رقم )ْٕ /ٓ(، )ُ، ط )(ُّ) ابىب ، أبواب القراءات،سنن الًتمذيػ الًتمذم،  ْ

 (ّٕٓ/ُ(، )ُن الًتمذم، ط )، األلباٍل، دمحم انصر، ضعيف سنالًتمذم بركاية ىذا ا٠ترب كالذم بعده بصيغة التضعيف
، ُِ، طبقة ُُ، اٞتزء سري أعالم النبالء، الذىِب، قَاَل َعْبُد هللِا بُن َأمْحََد: قَاَل ِل أَبُو زُْرَعَة: أَبُوَك حَيَْفُظ أَلَف أَلِف َحِدْيث  ػ  ٓ

 (ْٕ/ُ) (ُ، ط )هتذيب التهذيب( كالعسقبلٍل، ُٕٖ/ُُ(، )ّأٛتد بن حنبل أبو عبد هللا، ط ) ٖٕ، ُّ
، طبقة ُُ، اٞتزء سري أعالم النبالء، الذىِب، قَاَل َعْبُد هللِا بُن َأمْحََد: َكاَن َأيب ُيَصلِّي يف ُكلِّ يـَْوم  َولَيلة  َثاَلَث مائَِة رَْكَعةػ  ٔ

 (ْٕ/ُ( )ُ، ط )هتذيب التهذيب( كالعسقبلٍل، ُِِ/ ُُ(، )ّأٛتد بن حنبل أبو عبد هللا، ط ) ٖٕ، ُّ، ُِ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002712&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001682&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000035&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000035&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000018&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000029&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000043&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000011&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=amaken&id=3000044&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=amaken&id=3000219&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000747&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000803&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=book&id=4000002&spid=264
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إلحراـ اتكبَتة كما فاتت   (ُ) ،يناـ يف ا١تسجد ثبلثُت سنة يف طلب العلم عطاء بن أيب رابح بقيك 
الٌشاًفًعٌي ٮتتم  ككاف  (ّ) ،آالؼ مرة ةتو أربعالقرآف يف بي ابن إدريس كختم (ِ) ،ستُت سنة األعمش

   (ْ) "القرآف يف رمضاف ستُت مرة

 الٌنموذج الٌسابق يربىن على ما أييت: اثلثنا: 
 .٫تٌية الوعظ يف الٌدعوة إىل هللاأ أػ 
 أ٫تٌية اللغة األدبٌية يف الوعظ كضركرة الٌتمكن منها. ب ػ 
 .رةظ من أسس أساليب الٌدعوة ا١تؤثالوع ج ػ 
 الٌدكر الكبَت للمواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية يف إبراز أساليب الٌدعوة اإلسبلمٌية. د ػ 
 : منوذج من الفكر اإلسالمّي ابدلواقع الّصوتّية اإلسالمّية.ادلطلب الثّاين 
ٔتوقع صوتيٌات الٌشبكة  (ٓ) :سفر اٟتوايلأكالن: ٖتليل الٌنموذج: إحصائٌيات لصفحة احملاضر ػ  
  مية ) إسبلـ كيب(اإلسبل

(، مرات التنزيل: ََّْٖٓ(، مرات اإلستماع: )َّٔػ إحصائٌيات عامة: عدد ا١تواد: )ُ 
 (.ِْٗٗ(، يف اٟتقائب: )ُٖٔ(، عدد ا١تقيمُت: )ِْٔ(، إرساؿ لصديق: )ُّّٕٖٔ)

                                                 

سجد فراش عطاء عشرين سنة، كىكاف من أحسن الٌناس صبلة ػ ُ
ى
، ِ، طبقة )سَت أعبلـ النببلءالذىِب،  ، قاؿ ابن جريج: كاف ا١ت

 ( ْٖ/ٓ(، )ّ( عطاء بن أيب رابح، ط )ِٗ، ْ، ّ
، ٓ، ْ(، طبقة )ٔزء )، اٞت ، ا١ترجع السابق قاؿ كىكيع بن اٞتراح: كاف األعمش قريبا من سبعُت سنة مل تفتو الٌتكبَتة األكىل.ػ  ِ
 ( ْٖ/ٓ(، ) ّ، ط )ش سليماف بن ًمٍهرىافى الكاىليٌ ماألع  (َُُ،ٔ
، األكدٌم،  اإلماـ، اٟتافظ، ا١تقرئ، القدكة، شيخ اإلسبلـ، أبو ٤تٌمد، األكدمٌ  ٛتنالرٌ  دس بن يزيد بن عبيد هللا بن إدر بعػ  ّ

كقريبا من ىذا ركم عن اإلماـ أيب حنيفة رٛتو هللا ، (ْْ،ِْ/ٗ(، )ٖ) ا١ترجع السابق ، طبقة .(عشرين كمائة)كلد: سنة  الكويًفٌ.
 (َٗ/ِٕ، )الوايف للوفيات (، كالصديف،  ََْ/ٔ(، )ٔ، ٓ، ْ( طبقة )ٔاٞتزء ) السابق ا١ترجع

(،  ّ( اإلماـ الشافعي دمحم بن إدريس بن العباس، ط )ُ، ُِ، ُُ، َُ(، طبقة )َُ، اٞتزء )ادلرجع السابق ػ الذىِب ،  ْ
(َُ/ّٔ) 
ػ سفر بن عبد الرٛتن بن أٛتد بن صاحل آؿ غاًل اٟتوايل ا١تولود يف الباحة يف شبو اٞتزيرة العربية ، درس يف كلية الشريعة ابٞتامعة  ٓ

جامعة أـ القرل اإلسبلمية كحصل على شهادتو اٞتامٌعية منها ، أكمل دراساتو العليا يف قسم العقيدة كا١تذاىب ا١تعاصرة، يف 
كما أٌف  ظاىرة اإلرجاء يف الفكر اإلسبلمي ، ذك اٌطبلع كاسع كقراءة كثَتة، كلو كتب كدركس يف ٣تاؿ العقيدة  ةيف الدكتورا كدرس

بُت الوعد  القدس :من مؤلفاتو،  توىل العديد من ا١تناصب العلمية ، شارؾ يف عدد من ا٢تيئات العلمية لو ابع يف األدب كالشعر 
، موقع انظر، (، كغَتىا كشف الغمة عن علماء األمة )كعد كيسنجر كاألىداؼ األمريكية يف ا٠تليج.كالوعد ا١تفًتل ،  اٟتق

 islamspedia.comا١توسوعة اإلسبلمية 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000665&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000628&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000628&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000082&spid=264
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، ٤تاضرات (ٔ: )اإلٯتاف ابلقضاء كالقدر(،ُٖٔ: ) شرح العقيدة الطحاكيةػ تفاصيل ا١تواٌد: ِ 
 . (ُُْل )أخر 

    (ُ) ا١تؤامرة على ا١ترأة ا١تسلمة: ٤تاضرة بعنواف تلخيض ٪توذج من الفكر اإلسبلمٌي: ػّ
 كمن كاالىم من ا١تنافقُتو دٌلل على عداكة غَت ا١تسلمُت بعد أف ٛتد هللا كأثٌت علي اثنينا:

)البقرة: چے      ڳک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ :ببعض األدلة منها: قولو تعاىل
جزء من )النساء:  چں      ڎڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌچ  :كتعاىل وكقول) ُِٕجزء من اآلية 

 : إىل ما يليالعداكة اٟتاقدة اآلٙتة ىذه مثٌ أرجع  ) ٖٗاآلية 
 . ادفعن  ، كيدفعهم حملاربة اٟتقٌ ايطاف يؤز أكلياءه أزِّ الشٌ  فٌ إ ػُ
 . لوكيًتصد  الباطل يكره اٟتقٌ إٌف  ػِ
 ين كأىلو، بكل ما يستطيعوف من الوسائل.ال يكفوف ٟتظةن كاحدة عن الكيد ٢تذا الدٌ إٌّنم  ػّ
ملسو هيلع هللا ىلص، حيث تعاكف عليو منذ بعثة النٌِب  على عداكة غَت ا١تسلمُت فقاؿ: من الواقعبرىن  اثلثنا: 

ا على طمس دين هللا تبارؾ كتعاىل، ـك فيما بعد، تعاكنو صارل كالفرس كالرٌ مث النٌ  ا١تشركوف كاليهود،
ابٍل العظيم، كال تزاؿ ىذه ا١تعركة قائمةن إىل قياـ ة كإخراجها من دينها الرٌ ة اإلسبلميٌ كعلى إفساد األمٌ 

ال  (ِ)(  ا راية، ٖتت كل راية ٙتانوف ألفن اعة يف ٙتانُتـك بُت يدم السٌ إىل حُت أف يغزكان الرٌ ) اعة، السٌ 
 (ّ) كبُت الباطل إىل أف يرث هللا األرض كمن عليها. بُت اٟتقٌ تزاؿ ا١تعركة مستمرة 

سبلمٌية كأعدائها ا١تًتٌبصُت هبا، عرض ألنواع ك٣تاالت من اٟتركب كا١تعارؾ بُت األٌمة اإل رابعنا:
 : كأسباب ىذه ا١تعارؾ ٔتا يلي

ل األحداث مث ة ىي حدث اترٮتيٌ وف أف ىذه األمٌ حيث كاف أعداء هللا يظنٌ : اجملاؿ اٟتريب ػُ
ة اليت أتيت مث تنقضي، مثلما قامت دكؿ كحضارات مث انقرضت كابدت، كلكن اٟتقيقة الكربل ارٮتيٌ التٌ 

و ين كلٌ ين كٛتايتو، كإظهاره على الدٌ صدمتهم صدمةن رىيبة، فقد تكفل هللا تبارؾ كتعاىل ْتفظ ىذا الدٌ 

                                                 

 ـ(.َُِٕ/ٗ/ِ( آخر زايرة )ُٕٓٔٗ( كمرات القراءة )ُِّْٗ(  كمرات التنزيل ) ُِِْعدد ا١تستمعُت للمحاضرة )ػ  ُ
 (ُِِ)  رقم (ٔٔ/ ُٖ) (،ّ)ط ، مالك بن عوؼ عن الٌديلم بن اَّللَّ  عبد ابب، كبريادلعجم ال، الطرباٍلػ أخرجو  ِ
 تصدر عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ّتدة ،الغزو الفكري التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ّتدة انظر، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلميػ  ّ
 (ُٕٖٔػ ُٖٔٔ، ُِٖٔػ ُُٖٔ/ ٕ)
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ف يف كسائل أخرل للحرب كلو كره ا١تشركوف، كلو كره الكافركف، صدمهم ذلك كجعلهم يفكرك 
 (ُ) كالغزك.

 : ثبلثة ٤تاكر: كأٌصٌل لو بغزك الفكرمٌ ال ػِ
فقدكا ، فإذا فقدكىا إقصاء شريعة هللا تبارؾ كتعاىل عن اٟتكم يف أمور ا١تسلمُت ؿ:احملور األكٌ  

   (ِ) .ة ٨تلة كعقيدةة ضبللة كأيٌ يتخلل ٣تتمعهم أيٌ يمكن أف م، فزىم عن األمٌ أعظم ما ٯتيٌ 
ة األجياؿ، ا١ترأة ا١تسلمة، مربيٌ  تفكيك اجملتمع ا١تسلم كإفساده عن طريق إفساد اٍل:حملور الثٌ ا 

   .هاة كلٌ األمٌ  بفسادىا تفسداليت ك 
ها، كي ال يتذكقوا ة ٤تلٌ ة العاميٌ ة، كإحبلؿ اللهجات احملليٌ ىدـ اللغة العربيٌ  الث:احملور الثٌ  

بلثة احملاكر دارت تلك على ىذه الثٌ  ،اب رهبم تبارؾ كتعاىل كتالقرآف كال يفهموا القرآف، كال يرجعوا إىل
 .بُت اٟتٌق كالباطل ا١تعركة

  .احملاضر لؤلبعاد الٌتارٮتٌية للمؤامرة على ا١ترآة ا١تسلمة عرض خامسنا:
، كاليت جاءت بعلل كأمراض كب الصليبٌية كغزك داير ا١تسلمُتأرجع جذكرىا إىل فًتة اٟتر  ػُ

 ٌية من ٖتلل كتفريط يف األعراض.قالفر٧تة األخبل
يو من تقٌدـ على ، كما كصلت إلانبهار البعض ابٟتضارة الغربٌية هاٛتلة انبليوف اليت صاحب ػِ

علل الفر٧تة األخبلقٌية كالٌسلوكٌية كا١تيل للٌتشبو ، ٦تا أٌدل إىل الٌرضا كغٌض الطٌرؼ عن ا١تستول ا١تادمٌ 
 هبم فيها خاٌصة.

: مرقص زم ١تصر، كصاحبو ظهور كتاب ا١ترأة يف الٌشرؽ للكاتب القبطيٌ االحتبلؿ اإل٧تلي ػّ 
قاسم  كظهور كتاب ،ىذا احملامي الذم يعتربه البعض أٌكؿ من اندل بتحرير ا١ترأة يف مصر (ّ) ،فهمي

                                                 

  (ُُِٗ ،َُِٗ/ٕ) ا١ترجع السابقػ  ُ
 تصدر عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ّتدة ،الغزو الفكري التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ّتدة انظر، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي ػ  ِ

( ،ٕ/َُِٗ، ُُِٗ) 
عاـ  ٗترج منها يف القاىرة اليت التحق ٔتدرسة اٟتقوؽ يفأحدل ٤تافظات الصعيد،  يف ـ(َُٕٖ)عاـ  كلد مرقص فهمى يفػ  ّ
كاجو كتاب  ،ماجملتمع ا١تصر  ة كمساكاهتا ابلرجل كحقها يفأ، الذل اندل فيو ْترية ا١تر «لشرؽا ا١ترأة يف»ألف كتاب ، ـ(ُُٖٗ)

إيل القضاء  مرقص فهمى انتقادان شديدان ١تا فيو من افكار، فسرىا البعض على إّنا ٖتريض على سفور ا١ترأة، فكاف الكتاب يدعو
قييد الطبلؽ كمنع الزكاج أبكثر من كاحدة، كإابحة الزكاج للنساء ا١تسلمات من رجاؿ غَت علي اٟتجاب كإابحة االختبلط كت

 egyls.comـ(، موقع نقابة ٤تامي مصر َُِٓ( مارس )ٗانظر، مقاؿ : البحَتم ) .مسلمُت
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اعترب حجاب كتغطية ا١ترأة كجهها عادة موركثة من الًٌتؾ كليس من الٌدين ، الذم ٖترير ا١ترأة (ُ)أمُت 
 .، الذم جهر فيو بضركرة تقليد ا١تسلمة للغربٌيات يف كٌل شيءا١ترأة اٞتديدة كبركز كتابو،، ءيف شي

 بعضة ا١ترأة كدكر ا١ترأة على يد تتحدث بوضوح عن ا١ترأة كقضيٌ  يفةؿ صحر أكٌ و ظه ػْ
 عملوا ابلٌتنصَت ابلٌشاـ كمصر.٦تٌن  صارلالنٌ صحفٌي 

اكاة ا١ترأة ابلرجل، كظهور ا١تظاىرات الٌنسائٌية، كما صاحبها من مناداة ١تسـ( ُُٗٗثورة ) ػٓ
كخلعهن اٟتجاب كحرقو اليت توٌلت كربه ىدل الٌشعراكم، مث ظهرت الٌصحف كاألحزاب الٌنسانٌية  

، بتخطيط ك٘تويل إ٧تليزٌم كبنت الٌنيل كاٟتزب الٌنسائٌي، كاالنضماـ إىل االٌٖتاد الٌنسائٌي الٌدكيلٌ 
 :ائل ما يليٌي، مستخدمُت من الوسفأمريك

 .ا١تناطق كلٌ ات كاألحزاب اليت تنتشر فركعها يف  اٞتمعيٌ  أػ
 .امةا١تاجنة، كاألفكار ا٠تبيثة، كالكتب ا٢تدٌ األدبٌية كاكين الدٌ  نشر ب ػ
 .ة يف العامل اإلسبلميٌ ة، كنقاابت نسائيٌ ة، كأحزاب نسائيٌ صحافة نسائيٌ إنشاء  ج ػ
، كىدمها كتدمَتىا مادايٌ  ا يعجل بتقويض األمة٦تٌ أٚتعوا على أف خركج ا١ترأة من البيت  د ػ

 .بشرايٌ 
 .الفىت ا١تسلم ابلفتاة ا١تسلمة، ك الفتاة ا١تسلمة ابلفىت ا١تسلم شغل ق ػ

، الٌساقطة، كا١تسلسبلت ا٢تابطةجملبلت ابك ػ تغييب عقل األمة كما٢تا كشباهبا كجهودىا 
 ا١تاجنة.كاألفبلـ 

 ما أييت: : الٌنموذج يؤٌكد بوضوح علىسادسنا
 ػ دفع اٟتٌق ابلباطل كالباطل ابٟتق سٌنة هللا تعاىل يف ا٠تلق.ُ
 ػ اٟتياة صراع بُت اٟتٌق كالباطل.ِ
 ػ أ٫تٌية كشف خطط أىل الباطل كمكرىم.ّ

                                                 

االبتدائي كالثانوم أمت تعليمو  ،ـ( ُّٖٔ)ديسمرب ( ُ) ػ(قَُِٖ)ٚتادل األكىل  (ُٗ) أمُت على األرجح يفدمحم قاسم ػ كلد  ُ
 (ـُٖٖٓ)إىل  ـ(ُُٖٖ)أعواـ من سنة ( أربعة)كالعايل يف مدارسها، كأكمل دراسة القانوف يف )مونبلبيو( بفرنسا، كقضى فيها 

يدرس اجملتمع الفرنسي، كيطلع على ما أنتجو ا١تفكركف الفرنسيوف من ا١تواضيع األدبية كاالجتماعية كالسياسية، كراعو يف فرنسا 
، كعمارة، قاسم أمُت ػ سَتة yabeyrouth.com .رية السياسية اليت تسمح لكل كاتب أف يقوؿ ما يشاء حيث يشاءتلك اٟت

 .diwanalarab.com/spip.php?article2940 كمعلومات، ديواف العرب،
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 ػ أ٫تٌية الٌتخطيط للٌدعوة كإعداد العدة كأخذ اٟتيطة كاٟتذر يف كل األصعدة.ْ
 ألعداء كالٌتحذير من شٌرىم.ػ أ٫تٌية ا١تواقع الٌصوتٌية يف كشف خطط آ

 : منوذج من الّتعليم ابدلواقع الصوتّية اإلسالمّية.ادلطلب الثّالث
ا١تواٌد العلمٌية ا١تبثوثة اب١تواقع الٌصوتٌية ال حصر ٢تا، كتلك بعض اإلحصائٌيات  مهيد:التٌ أكال: 

/ ٗ/ّيف زايرة بتاريخ )، العلماء كالٌدعاةالٌدركس، ك  بقائميتطريق اإلسبلـ الٌنسخة القدٔتة موقع من 
 ـ(َُِٕ

 (.ِِْ(، اجملموعات كالسبلسل: )ِٗٔػ دركس الٌتفسَت: ا١تفردة: )ُ
 (.ُْٗ(، اجملموعات كالسبلسل: )َُِْػ دركس العقيدة اإلسبلمٌية: ا١تفردة: ) ِ
(، اجملموعات كالسبلسل: ُِّػ دركس أصوؿ اعتقاد أىل الٌسٌنة كاٞتماعة: ا١تفردة: )ّ

(َُٖ.) 
 (.َّ(، اجملموعات كالسبلسل: )ُُُس التوحيد كأنواعو: ا١تفردة: )ػ درك ْ
 (.ِٕكالسبلسل: ) (، اجملموعاتُْٗػ مذاىب ابطلة: ا١تفردة: )ٓ
(، ا١تنشدكف: ِٕٔ، الكٌتاب: )(َُُ: )ا١تفتوف(، ُِٗ: )( احملاضركفُٗٓ: )القراء ػٔ

(َِّ) 
ربٌية لكة العماإلسبلـ كالذم مت بثو اب١ت٪توذج صويٌت من الٌسَتة الٌنبوية يف موقع طريق  اثنينا: 

ٌنبويٌة ، لكتاب الٌسَتة الة ا١تركزيٌة الٌناطقة، ا١تكتبألمانة العاٌمة للًٌتبية ا٠تاٌصة، االٌسعوديٌة بوزارة ا١تعارؼ
   (ِ)مصطفى الٌسباعي  ١تؤلفو الٌشيخ: (ُ) دركس كعرب 

                                                 

ـ(، كال يوجد للمحاضر إال ىذا الكتاب ا١تسموع َُِٕ/ٗ/ّ( آخر زايرة )ُّّٔٔستمعُت للمحاضرة ) ػ بلغ عدد ا١ت ُ
 اب١توقع.

للدكتوراه قدـ أطركحتو العلمية  عة األزىرية،التحق ابٞتام، يف أسرة علمية ـ(ُُٓٗ)لد يف عاـ باعي، ك مصطفى حسٍت السٌ ػ  ِ
ن أىم ا١تراجع العلمية يف ، كأصبح ىذا الكتاب القيم مـ(ُْٗٗ)عاـ  كموضوعها )السنة كمكانتها يف التشريع اإلسبلمي(

، ككاف أكؿ ـ(ُٓٓٗ)عاـ  هبا للشريعة اإلسبلمية أسس كلية عٌُت أستاذان يف كلية اٟتقوؽ يف دمشق، ـ(َُٓٗ)يف عاـ ، موضوعو
ٚتعت خَتة  ٢تذه ا١توسوعة اليت ككاف أكؿ رئيس، موسوعة الفقو اإلسبلمي ، أنشأيف كلية اٟتقوؽ عملوعميد ٢تا إىل جانب 

يف تراجم العلماء كطلبة العلم  ا١تعجم اٞتامع، أعضاء ملتقى أىل اٟتديثانظر،  العناصر العلمية كالفقهية كالقانونية يف اٞتامعة.
 ahlalhdeeth.com،  (ّْٓ،ّْْ/ُ)، ا١تعاصرين
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 بعد الثٌناء على هللا، كالغاية منو، فأخرب: فعٌرؼ بو، كذكر منهجو فيوقٌدـ ا١تؤٌلف لكتابو : اثلثنا 
ة نٌ طبلب السٌ أٌف الكتاب كاف مذكرات ألقاىا على   (ُ) ، لى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكالٌصبلة كالٌسبلـ ع تعاىل

هللا عليو  سوؿ الكرَل صلىأكضح مظاىر األسوة يف سَتة الرٌ  يربزفيها أف  ىريعة توخاألكىل يف كلية الشٌ 
٦تا ينبغي على كل مسلم كداعية إىل هللا عز كجل، كعامل ابلشريعة، كحامل لفقهها، أف يتدبره كسلم، 

جاح يف دعوتو بُت ك٬تعلو نصب عينيو، ليكوف لو شرؼ االقتداء برسولو ملسو هيلع هللا ىلص، كليفتح أمامو ابب النٌ 
ات مع رسولو ملسو هيلع هللا ىلص يف جنٌ  ضى من هللا جل شأنو، كليكتب لو شرؼ ا٠تلوداس، كابب القبوؿ كالرٌ النٌ 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۆڭ  ۇ  ۇچ  هللا تعاىل يقوؿ: عيم، فإفٌ النٌ 

 .(ُّالنساء: )چې  ى  ى  ائ     ېۉ  ۉ     ې  ې
الٌدينيُت مقاران بينها كبُت غَت٫تا من سَت ا١تصلحُت  ةبويٌ َتة النٌ السٌ  عرض ٠تصائص: رابعنا 

 :كٯتكن تلخيصها، كاستخبلص فوائد الٌنموذج يف الٌنقاط اآلتية، خ البشريٌةكالعظماء يف اتري
 كأصدقهارؽ الطٌ  صحٌ أبِب مرسل، أك عظيم مصلح فقد كصلت سَتة ملسو هيلع هللا ىلص نٌ لا أصح سَتة إّنٌ  ػُ 
، فنٌقاد الغرب ما  سَتة موسى كعيسى عليهما السبلـعلى العكس يففبل يتطرؽ إليها شك، ثبوات، 

ا مل تكتب إال ، كأّنٌ ال ٘تت إىل أصحاهبا بسبب أك نسب ُت شاؾ كجاـز أف أسفار الٌتوراة كاإل٧تيلب
من  حيحةة الصٌ بويٌ ة النٌ نٌ ا جاء يف القرآف الكرَل كالسٌ اإلٯتاف ٔتليس أماـ ا١تسلم إال ف ،بعد حياهتم بقركف

 .سَتهتما
و وضوح يف ٚتيع مراحلها، منذ زكاج أبيو عبد هللا أبمٌ حياة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاضحة كل ال إفٌ  ػِ 

كموسى   ابقُت،منو لرسوؿ من رسل هللا السٌ  اكىذا ما مل يتيسر مثلو كال قريب، آمنة إىل كفاتو ملسو هيلع هللا ىلص
 .بلـالسٌ  ماعليهكعيسى 
تو، كمل ة، فلم ٗترجو عن إنسانيٌ سالسَتة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖتكي سَتة إنساف أكرمو هللا ابلرٌ  إفٌ  ػّ 

بلـ، وف عن سَتة عيسى عليو السٌ ا١تسيحيٌ ، كما ركل ةتلحق حياتو ابألساطَت، كمل تضف عليو األلوىيٌ 
 .وف عن آ٢تتهم ا١تعبودةوف عن بوذا، كالوثنيٌ كالبوذيٌ 

، فهي ٖتكي لنا سَتة ة يف اإلنسافاإلنسانيٌ  واحيسَتة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص شاملة لكل النٌ  إفٌ  ػْ 
كرئيس دكلة يضع لدكلتو ك اعية إىل هللا ا١تتلمس أجدل الوسائل لقبوؿ دعوتو، الدٌ ك  ،اب األمُتدمحم الشٌ 

                                                 

١تذكور أعبله ، كابلبحث كجدت الكتاب نفسو على ا١توقع ػ استمعت إىل الٌشريط األكؿ كامبل من الكتاب الٌصويت من ا١توقع ا ُ
 الٌرٝتي للمكتبة الٌشاملة ٦تا ساعدٍل ْتمد هللا على تلخيص ىذه الفقرات كهلل اٟتمد كا١تٌنة.
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ا١ترشد الذم يشرؼ  ا١تريبٌ ك كج كاألب يف حنو العاطفة، كحسن ا١تعاملة، زٌ كال ها،ظم كأصحٌ أقـو النٌ 
حبة، كيفي ابلتزاماهتا الذم يقـو بواجبات الصٌ  ديقسوؿ الصٌ الرٌ ، ك ةعلى تربية أصحابو تربية مثاليٌ 

، ٦تا ادؽاجح، كاٞتار األمُت، كا١تعاىد الصٌ النٌ  ياسيٌ جاع، كالقائد ا١تنتصر، كالسٌ احملارب الشٌ ك كآداهبا، 
ايانت كالفبلسفة سي الدٌ ابقُت، كمؤسٌ سل السٌ كال قريبا منو فيما بقي لنا من سَت الرٌ  ومثلال يتوفر 

 .أخرينمُت كا١تتا١تتقدٌ 
ال ، إّنا سَتة إنساف كامل الٌصادؽ على رسالتو كنبٌوتوليل سَتة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كحدىا الدٌ  إفٌ  ػٓ 

غ فأصبح لو دعا فأكذم، كبلٌ  فلقدطريق طبيعي ْتت،  علىا٠توارؽ كا١تعجزات، بل  تعتمد على
، إ٪تا آمنوا ا الكٌفار ا١تعاندكفمن عليهلو آكال تكاد ٕتد معجزة  ر إىل اٟترب فحارب،األنصار، كاضطٌ 

، الذم يلـز كل منصف أف يصٌدؽ دمحما لٌة العقلٌية على دعواه الٌنبٌوة، كأعظمها القرآف الكرَلابألد
، اليت تدٌؿ على أٌّنم األنبياء الٌسابقُت لدل أتباعهم ، كال كجو ١تقارنة ذلك بسَت يف دعول الٌرسالةملسو هيلع هللا ىلص

  .ا رأكا ا٠توارؽ كا١تعجزاتإال ١تٌ ما آمنوا 
 :فذكر منها، الٌنبوةادر الٌسَتة عرض ا١تؤٌلف ١تص :خامسنا 
 .ػ القرآف الكرَلُ 
 .بويٌة الٌصحيحةػ الٌسٌنة النٌ ِ 
 .ر العريٌب ا١تعاصر لعهد الٌرسالةػ الٌشعّ 
  .، كاتريخ الطربمٌ ػ كتب الٌسَتة، كابن ىشاـ، كطبقات ابن سعدْ 
ة إبفراد بعض جوانبها ابلٌتأليف، كدالئل الٌنبٌوة، الٌتأليف يف الٌسَت  عرض لتطٌور: سادسنا 

 ، كا١تواىب اللدنٌػٌية.كالٌشمائل احملمٌدية، كزاد ا١تعاد، كالٌشفاء
 : الٌنموذج برىاف ساطع على ما أييت:سابعنا 
 كتطبيقاتو من مصادر العلم كا١تعرفة. اإلنًتنتػ ُ 
  ىي ا١تثل األعلى لكل مسلم.ػ حياة الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلصِ 
 ػ حياة الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص حلقة من حلقات الٌصراع بُت اٟتق كالباطل.ّ 
 ػ سَتة الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص الٌتطبيق العملٌي الكامل لئلسبلـ.ْ 
 ػ حياة الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص اٟتٌجة البالغة على العا١تُت.ٓ 
  أعظم األدلٌة على نبوتو.ػ سَتة الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلصٔ 
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 ادلطلب الّرابع : منوذج من الّدعوة ابدلواقع الّصوتّية اإلسالمّية. 
ٔتوقع صوتٌيات الٌشبكة  (ُ)طاف:  أٛتد القٌ يخللشٌ أكالن: ٖتليل الٌنموذج: إحصائٌيات لصفحة  

 اإلسبلمية ) إسبلـ كيب(
(، مرات التنزيل: ُِِِْٕٓمرات اإلستماع: ) (،ُِٕػ إحصائٌيات عامة: عدد ا١تواد: )ُ 

 (.ِّّٔ(، يف اٟتقائب: )ّٖٔ(، عدد ا١تقيمُت: )ُِِٓ(، إرساؿ لصديق: )َُِْٔٓٔ)
 (. ٤ُُِتاضرات أخرل ) (،ٔ: ) سلسلة اللمسات ا١تؤمنة لؤلسرة ا١تسلمةػ تفاصيل ا١تواٌد: ِ 
كىذا ملخص ٢تا   (ِ) ،غزكة بدر ة معكقفات إٯتانيٌ : بعنوافتلخيض ٪توذج من الٌدعوة  اثنيأن: 

 .كتعبَت عنها
كحدة ك ، ى على رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، أٌكد على أ٫تٌية صدؽ النٌيةبعد أف ٛتد هللا تعاىل ، كصلٌ  ػُ 

يف ٖتقيق الٌنصر، مدٌلبل على  كاجتماعها على قيادة كاحدة،، الٌصٌف القتايٌل، ك٘تاسك اٞتبهة الٌداخلٌية
 : ذلك ٔتا يلي

ٱ  ٻ  چ  :فقاؿ تعاىلهاية، كمل يبدأ من بداية ا١تعركة، من النٌ  سورة بدرهللا بدأ  إفٌ  ػِ 

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ  ٹ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  پٻ  پ  پ  پ  ٻٻ
  (ُ: )األنفاؿ
ؿ: تقول هللا، ، األكٌ ة ال يتحٌقق إال بشرطُت أساسٌيُتإٌف كحدة الصٌف كاجتماع كلمة اإلمٌ  ػّ 

الٌصدقة ك أال أخربكم أبفضل من درجة الٌصياـ كالٌصبلة  قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )، كلذا الثٌاٍل: طاعة هللا كرسولوك 
عر كلكن ٖتلق ال أقوؿ ٖتلق الشٌ  قالوا بلى قاؿ صبلح ذات البُت فإٌف فساد ذات البُت ىي اٟتالقة

  (ّ) ين(.الدٌ 

                                                 

من الدعاة ا١تشهورين، كا٠تطباء ا١تعركفُت يف العامل العريب  ،كوييت،شهرتو الشيخ أٛتد القطاف، أٛتد عبد العزيز القطافػ  ُ
يف بداية  سار، (ـُٗٔٗ)ٗترج يف معهد ا١تعلمُت سنة  ،درس الًتبية اإلسبلمية يف مدارس الًتبية ٙتانية عشر عاما ،اإلسبلميك 

عدة .حياتو شوطا طويبل مع اٟتزب الشيوعي يف الكويت مث تعرؼ على اٟتركة اإلسبلمية فصار من كبار خطباء الصحوة اإلسبلمية
سلسلة قراءة لكتاب رايض  ،سلسلة خواطر داعية ،سلسلة تربية األكالد يف اإلسبلـ، ادركس يف شكل سبلسل علمية أشهرى

 q8yat.com، ينظر، منتدايت كويتيات النسائية، الصاٟتُت

( آخر زايرة، ) َُٓٓٔ( كعدد مرات القراءة )ّْٕٗ( كعدد مرات التنزيل ) ُُٓٗػ بلغ عدد ا١تستمعُت للمحاضرة )  ِ
 ـ( َُِٕ/ٗ/ّ
 (َِٗٓ(، رقم )ِْْ/ْ(، )ٔٓابب ) ( أبواب صفة القيامة كالرقائق كالورع،ّٓ، )سنن الًتمذيلًتمذم، ػ أخرجو ا ّ
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سعد : اخلٌية كإصبلح ذات البُت ٔتا قاؿالدٌ  عرض لنماذج يف كحدة الٌصف ك٘تاسك اٞتبهة ػْ 
ٛتن بن عوؼ كألمثالو ىذا شطر مايل نصف يل كنصف لك، ثركيت نصفاف، بيع لػعبد الرٌ بن الرٌ 

قها، فإذا انتهت عدهتا تزكجتها، لو كاف ىناؾ تنافر بُت كعندم زكجتاف اخًت أرغبهما إىل نفسك أطلٌ 
أىلك ابرؾ هللا لك يف ): عوؼٛتن بن بلح، فقاؿ عبد الرٌ القلبُت ما مت ىذا، لكن بينهما صبلحه كإص

اٟتجر لو  لو رفعت) يقوؿ:  ارىيبن  ٕتاراين  اوؽ كحقق ٧تاحن كدخل السٌ  (ُ) (وؽمالك دلٍت على السٌ ك 
  (ِ) .(اجدت ٖتتو ذىبن 

شق الصف ا من ا٠تبلؼ ك ٤تذرن ، طبيقو يف الواقع اٟتيايٌت ا١تعاشإشاعة الٌصلح كت على حثٌ  ػٓ 
 ،و، كالوالدين كاألبناءاب١تبادرة ابلصلح  بُت الرجل كزكجىذه العبادة ا١تفقودة، ا إىل ٦تارسة ، داعين ما١تسل
، معتربا أنٌو من نزغ الٌشيطاف قاؿ كّنيو عن ما يفسد ذات البُت، يف أمره ابلصلح مع القرآف ٕتاكاب

چ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ  تعاىل: 

  (ّٓاإلسراء:)
، ٔتا كاف من الٌصحابة بُت الٌشيطاف يف نشر ا٠تبلؼ كالٌشقاؽأٌكد على اٟتذر من نزغ  ػٔ 

 على عظم قدرىم، مكانة قائدىم، كشرؼ مقامهم، كمع ىذا نزغ الٌشيطاف بينهم، فما يدم الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص
 .نفث الٌشيطاف ك٫تزه ك١تزهمن فنحن أجدر كأحق ابٟتذر كٌل اٟتذر ، ابؿ الٌناس بعدىم

، كضرب لذلك مثاال من خَت عرض ألثر اإلصبلح ٔتعناه العاـ الٌشامل على الفرد كاألٌمة ػٕ 
، بُت ا١تسلمُت فقَتا أيخذ الزٌكاةحيث مل يوجد ، عمر بن عبد العزيز هنع هللا يضر ، عهد ا٠تليفة الرٌاشدالقركف

                                                 

(، رقم ٗٔ/ٓ(،كتاب مناقب األنصار، ابب كيف آخى النِب ملسو هيلع هللا ىلص بُت أصحابو، )ُ، ط)البخاري صحيحػ أخرجو البخارم،  ُ
(ّّٕٗ) 
سبل اذلدى (، كالشامي، ِّٔ/ُ، د ط، فصل ما جاء يف إجابة دعائو ملسو هيلع هللا ىلص، )ىبتعريف حقوق ادلصطف الّشفاػ اليحصٌِب،  ِ

 (َِٔ/َُ، د ط، الباب العشركف يف إجابة دعائو ملسو هيلع هللا ىلص، )والرشاد
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كفاض ا٠تَت حىت تكونت ٞتاف لتعويض ا٠تدـ يف كعاء انكسر  ،اس زكواهتم يف ٖترير الرٌقابفوٌجو النٌ 
   (ُ) أك طعاـ أريق.

 : يليبوضوح على ما يدٌلل الٌنموذج : اثلثنا 
 .ىذه األٌمة إال ٔتا صلح بو أك٢تاػ لن تصلح ُ 
 .مل أىم دعائم الٌنصر على األعداءػ الٌصلح ٔتعناه العاـ كالٌشاِ 
 .ف كٚتع الكلمةأساس كحدة الصٌ  ػ الٌصلح العاـّ 
 ػ كحدة الٌصف كٚتع الكلمة من دعائم الٌنصر بعد الٌصلح الٌشامل.ْ 
 العدالة االجتماعٌية.الصلح الٌسياسٌي كاالقتصادٌم ا١تتمثل يف أ٫ٌتها ػ الٌصلح أنواع ٓ 
 .تعاىل كرسولو ملسو هيلع هللا ىلصذات البُت من طاعة هللا  كإصبلحػ تقول هللا ٔ 
 كشرط اإلٯتاف.  أساسىل كرسولو ملسو هيلع هللا ىلصطاعة هللا تعا ػٕ 

 
 ادلبحث الثّاين: أتثري ادلواد ادلبثوثة على ادلتلقي عرب ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية.

 .ادلطلب األّول : ادلشاىدات للمواد العلمّية يف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية
 (ّ)ٔتوقع طريق اإلسبلـ (ِ) حساف دمحملشيخ: اإحصائٌيات لصفحة أكالن: ٖتليل الٌنموذج: 

، (ْٓ(، اجملموعات كالسبلسل: )ِّٗالدركس ا١تفردة: )(، ُُْا١تصحف ا١ترتل: ) ػ ُ
(، ِٔ(، الكتب: )ٔ(، ا١تقاالت: )ّٖ(، الفتاكل: )ُ(، سبلسل ا١ترئٌيات: )ّٖٗا١ترئٌيات: )
 (.ُاألانشيد: )
 

                                                 

عطيها ٢تم فلم ٧تد كلقد ركل ٭تِت بن سعيد، قاؿ: )بعثٍت عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها، كطلبت فقراء نػ  ُ
 ، ٚتاز كاألنصارم كا١تراكِب ، اس، فاشًتيت هبا رقااب فأعتقتهم(هبا فقَتا، كمل ٧تد من أيخذىا مٍت، قد أغٌت عمر بن عبد العزيز الن

 (ُُِ/ُ(، )ُِ، ط )بقطرللمعهد الديين مقرر السرية للصف الثالث اإلعدادي 
حفظ القرآف يف الثٌامنة من عمره، كما حفظ العديد من ، افظة الدقهليةـ( ٔتحُِٔٗ/ْ/ٖد يف )، كلػ دمحم إبراىيم حساف ِ

عمل ، ، كابن اٞتربين، كاٟتمدى بكالوريوس إعبلـ جامعة القاىرة، تلٌقى العلم على الشيخ ابن ابز، كابن عثيمُتحصل علا١تتوف، 
 . انظر، موقع طريق اإلسبلـ.اـمدرسا ١تاديت اٟتديث كمناىج احملدثُت بكليٍت الٌشريعة كأصوؿ الدين جامعة اإلم

 https://ar.islamway.net/scholar/28/profile 
 https://ar.islamway.net/lessons?q ،موقع طريق اإلسبلـ، رساليت إىل أىل غزةػ حساف،  ّ
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 :ٚتا٢تا يف الٌنقاط التٌاليةٯتكن إ (ُ) غزٌة،رساليت ألىل  :٪توذجتلخيص  اثنيا:
 ، معتربا أٌف جهاد البياف ال يقٌل مكانة عن جهاد السناف.حٌث العلماء على البياف ػُ
 .م أبرض العزٌة كالٌشرؼ كالكرامةأثٌت على أىل غزٌة كاصفا ٢ت ػِ
 .ات أمريكا كالٌنظاـ الغريٌب كٌلواعترب جهاد أىل غزٌة كشفا لسوء ػّ
 ، كاالعتصاـ بو تعاىل.التوٌكل على هللا كحده، ك لٌصرب كا١تصابرةأىٌل غزٌة على ا حثٌ  ػْ
 .َتة يف الثٌبات كالٌصرب يف هللا، كخاٌصة غزكة أحدضرب أمثلة من السٌ  ػٓ
جب يف الواقع  ، كفهم الواغزٌة إ٪ٌتا بنيت عن فهم ابلواقع ختم احملاضرة ببياف أٌف كصٌيتو ألىل ػٔ

 .ةكما تعٌلم من شيوخو، مث دعا ألىل غزٌ 
 اثلثا: الٌنموذج يؤٌكد بوضوح ما أييت:

 ػ ضركرة أف تعايش الٌدعوة األحداث كالٌشأف العاـ اإلسبلمٌي.ُ
 .ا كأىدل سبيبلن ا كأكرب أتثَتن ػ إٌف معايشة الٌدعوة لؤلحداث أجدل نفعن ِ
 ػ الٌشأف العاـ اإلسبلمٌي كالعا١تٌي ماٌدة مهٌمة للٌدعوة اإلسبلمٌية.ّ
 الٌدعوة إىل هللا من أىٌم أنواع اٞتهاد يف سبيل هللا. ػ الٌتأكيد على أفٌ ْ
 ػ القضٌية الفلسطنٌية كٖترير بيت ا١تقدس أعظم أنواع الٌشأف اإلسبلمٌي.ٓ

 ادلطلب الثّاين :  االستماع للمواد العلمّية يف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية
العديد من القوائم الفرعٌية،  (ِ) (كيب إسبلـالٌشبكة اإلسبلمٌية )يوجد ٔتوقع صوتٌيات أكال:  

كتشَت اإلحصائٌيات الٌشاملة  ١تتاحة،مٌية الٌصوتٌية ا١تسٌجلة االكٌم ا٢تائل من ا١تواد العل بكل قائمة منها
 ( كعدد مرات اٟتفظُِْْْٕٕٖٖٗتماع ٢تذه ا١تواد منذ إضافتها ىو: )اب١توقع أف عدد االس

وقع إحصائٌيات شاملة لكٌل عامل أك قارئ يف عدد كما توجد اب١ت (َُِٖٕٔٔٗٔكالٌتنزيل يصل إىل )
يف   ، كما توجد إحصائٌية خاٌصة لؤلكثر استماعا أك زايرةٌد كاالستماع أك ا١تشاىدة كاٟتفظ، كغَتىاا١توا

ود للٌنوع الثاٍل من ، كمعيار اٟتكم على ا١تواٌد من حيث الٌتأثَت يعكل شهر من كل ا١تواد
 . للٌنتائجا اإلحصائٌيات، لكونو أكثر ضبطن 

                                                 

 ـ(.َُِٕ/ٗ/ٔ( آخر زايرة )َُِِّْٗػ بلغ عدد ا١تستمعُت للمحاضرة )  ُ
 ـ(َُِٕ/ٗ/ٔ، آخر زايرة للموقع بتاريخ ) islamweb.netػ موقع صوتٌيات إسبلـ كيب،  ِ
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   (ُ) راغب الٌسرجاٍل، إحصائٌيات لصفحة الشيخ:ٖتليل الٌنموذج: اثنينا:  
(، مرات ََٕٕٓٔ(، مرات االستماع: )ُْٓػ إحصائٌيات عامة للنموذج: عدد ا١تواد: )ُ 

(، ؼ اٟتقائب: ُٖٔ(، عدد ا١تقيمُت: )ُّّٓ(، مرات إرساؿ لصديق: )ُِّْٖٗٓالتنزيل: )
(ُٕٕٗٓ.) 

(، سلسلة الٌتتار من البداية ُِسلسلة األندلس من الفتح إىل الٌسقوط )ا١تواٌد: ػ تفاصيل ِ 
(، سلسلة الصاحب كا٠تليفة أبو بكر الصديق ْٔ(، سلسلة الٌسَتة النبويٌة )ُِإىل عُت جالوت ) 

(، سلسلة ُِ(، ساسلة كن صحابينا )َُ(، سلسلة فلسطُت حٌت ال تكوف أندلسنا أخرل )ُِهنع هللا يضر )
 (.ُِ(، أخرل )ِٗ(، سلسلة قرار جرئ )ٗف تصبح عا١تا )كي

من ىذه ا١تواٌد ابلٌضابط الٌسابق، كىي ٤تاضرة بعنواف: الطريق إىل قراءة يف ٪توذج  :اثلثنا 
  .ىذا ملٌخصها ،للمحاضر  (ِ)األندلس، 

، كىي ا، حيث تعٌمد البعض تزكيرىاتريخ األندلس، كٓتاٌصة أٌكد على أ٫تٌٌية دراسة الٌتاريخ ػُ 
 .رٯتة ٬تب أف يتصٌدل ٢تا ا١تسلموفج

 . تعاىل يف قياـ األمم كسقوطهاضركرة الٌتعٌرؼ على سنن هللا ػِ 
، ، ككاف لو ما بعده(قٕٖٗق إىل ِٗ)يخ يشمل ٙتانية قركف أك يزيد، من األندلس اتر  ػّ 

 .كثَت عن تفاصيل ذلك الٌتاريخكا١تسلموف ال يعرفوف ال
ـ األمم ، فسنن هللا يف قيامن دكرات الٌتاريخ اجعل فيو كثَت  ،األندلسطوؿ األمد يف اتريخ  ػْ 

 .كسقوطها فيو كاضحة جلٌية
 .ة من العلم كا٠تربة كالعربةاتريخ األندلس ثركة كبَت  ػٓ 
رير العباد من ا١تستبدين الطٌغاة، الذين كعلى ا١تسلمُت ٖت، ٞتهاد يف اإلسبلـ ٖترير كتنويرا ػٔ 

 . هللا، كتنويرىم بدعوة اإلسبلـعٌبدكا الٌناس لغَت 

                                                 

ٗترج يف كلية الطب جامعة القاىرة، حصل على ا١تاجستَت عاـ ، ـ(ُِٗٗـ(، أمٌت حفظ القرآف عاـ )ُْٔٗ)كلد عاـ ػ  ُ
جمللس  ، فرئيسايف عدد من اٞتمعيٌات كاالٌٖتادات، كعضوا ـ(، عمل أستاذا يف كلية الطبُٖٗٗكتوراة عاـ )، مٌث الدٌ ـ(ُِٗٗ)

، ة موقع قصة اإلسبلـ كا١تشرؼ عليو، أكرب موقع للٌتاريخ اإلسبلميٌ ، صاحب فكر ة للٌدراسات التارٮتٌية ابلقاىرةإدارة مركز اٟتضار 
http://islamstory.com  

( آخر زايرة ُِِِِ( كعدد مرات القراءة )ََُِٕ( كعدد مرات التنزيل )َِِٖٔػ بلغ عدد ا١تستمعُت للمحاضرة )  ِ
 ـ(.َُِٕ/ٗ/ٔ)
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ش الفاٖتة: اتقوا هللا دلل على أٌف اٞتهاد ٖترير كتنوير بوصااي سيدان عمر بن ا٠تطاب للجيو  ػٕ 
 يف كصاايه ، كقبلو النٌِب ملسو هيلع هللا ىلصلناس اليت ال تقاتل .... إىل آخره، اتقوا هللا يف عمـو ايف الفبلحُت

 (ُ). للجند
 لواقع يؤكداف ضركرة فريضة اٞتهاد يف سبيل هللا ٛتاية للٌدعوة كنشرىا يف العا١تُت.اريخ كاالتٌ  ػٖ 
فاٟتديث عن األندلس قبل اإلسبلـ، مث اٟتديث عن الٌدكلة  ،و تٌتصل ابٞتهادالرٌد على شب ػٗ 
 .ذلك العهد الذم فتحت فيو األندلس، األمويٌة

 الٌنموذج الٌسابق أتكيد ١تا أييت: :اثلثا 
 ٌية احملاضرة لؤلثر الكبَت الذم حصدتو.ػ أحقُ 
 ػ الػٌتأكيد على أ٫تٌية دراسة الٌتاريخ الستخبلص الٌدركس كالعرب.ِ 
 ػ اٟترب يف اإلسبلـ حرب ٖترير كتنوير.ّ 
ذركة سناـ ىذا الٌدين كما قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث  فهو ػ اٞتهاد فريضة ماضية إىل قياـ الٌساعة،ْ 

مثيَّ قىاؿى أىالى أيٍخربيؾى ًبرىٍأًس اأٍلىٍمًر كيلًًٌو كىعىميوًدًه كىًذٍركىًة سىنىاًمًو قػيٍلتي بػىلىى ايى  كأرضاه )معاذ بن جبل هنع هللا يضر
ةي كىًذٍركىةي سىنىاًمًو اٞتًٍهىادي  ـي كىعىميوديهي الصَّبلى      (ِ)(  رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى رىٍأسي اأٍلىٍمًر اإٍلًٍسبلى

 .ح األندلسٌي كما بعده من أعظم حقب الٌتاريخ اإلسبلميٌ ػ حقبة الفتٓ 
 : التّنزيل من ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية.ادلطلب الثّالث

دمحم  يٌت ا١تسٌجل، ٔتوقع صوتٌيات إسبلـ كيب، صفحة الٌشيخ:أكرب صفحات البٌث الٌصو  أكال: 
استماع تصل إىل مرٌات ( بعدد ِْٕٔدد ا١تواٌد الٌصوتٌية ا١تسٌجلة )من حيث ع( ّ)بن صاحل العثيمُت 

                                                 

ًن أىرىٍقمى أىٌف حىٌدثىًٍت اٍبني أىيب سىبػٍرىةى عىٍن إٍسحىاؽى ٍبًن عىٍبًد اَّللًٌ ٍبًن أىيب طىٍلحىةى، عىٍن رىاًفًع ٍبًن إٍسحىاؽى عىٍن زىٍيًد بٍ ػ كيف مغازم الواقدم :  ُ
ًبيًل اَّللًٌ فػىقىاتًليوا  رىسيوؿى اَّللًٌ صىٌلى اَّلٌلي عىلىٍيًو كىسىٌلمى قىاؿى أيكًصيكيٍم بًتػىٍقوىل اَّللًٌ  يػٍرنا أىٍك قىاؿى ايٍغزيكا ًبٍسًم اَّللًٌ يف سى كىٔتىٍن مىعىكيٍم ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى خى

ا،  ، طومحيق ادلختالرّ (، ا١تباركفورم، ٕٕٓ/ِ(، )ّ، ط )ادلغازي.... الواقدم، مىٍن كىفىرى اًبىَّللًٌ الى تػىٍغًدريكا كىالى تػىٍغليوا كىالى تػىٍقتػيليوا كىلىيىدن
 (ُ( ،)ُ/َْٔ) 
 (ُِٔٔ( رقم ) َّٖ/ْ، أبواب اإلٯتاف، ابب ما جاء يف حرمة الصبلة، د ط، )سنن الًتمذيػ أخرجو الًتمذم،  ِ
حفظ القرآف عن ظهر قلب يف سن مبكرة، ، لرٛتن العثيمُت الوىيِب التميميدمحم بن صاحل بن دمحم بن سليماف بن عبد ا ىوػ   ّ

يف التفسَت كاٟتديث صر السعدم فضيلة الشيخ عبد الرٛتن بن ان األكؿ شيخوتتلمذ على ، يث كالفقوك٥تتصرات ا١تتوف يف اٟتد
بلغت مؤلفاتو أكثر من تسعُت  ، عبد العزيز بن ابز ك دمحم األمُت الشنقيطي  ، كأخذ عن،د كالفقو كأصولو كالفرائض كالنحوكالتوحي

 http://www.ahlalhdeeth.com، (ِٖٗ/ُ،)امع يف تراجم العلماء ا١تعاصرينا١تعجم اٞت، ملتقى أىل اٟتديث، انظر، كتاابن كرسالة
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إىل كقت زايرة مرة، منذ إضافتها ( ُُِّْٖٓٓ، )مرة، بعدد مرٌات تنزيل يبلغ( ُِِّْٔٗ)
 ، كتشمل على مواٌد يف الفقو كأصولو ، كشرح األصوؿ(ـَُِٕ/ ٗ/ ٔ)احملاضر رٛتو هللا:  صفحة

 ة، كشرح ٥تتصر الٌتحرير، للٌشيخ:يف علم األصوؿ من أتليف احملاضر، يف اثنتُت كعشرين حلقة مسٌجل
القواعد ا١تثلى يف أٝتاء كصفات هللا ، شرح العقيدة، كيف ، يف سبعُت حلقة (ُ)ابن الٌنجار الفتوحٌي 

 ،دمحم بن عبد الوىاب ، من أتليف احملاضر، يف تسع حلقات، كشرح كتاب الٌتوحيد، للٌشيخ:اٟتسٌت
بن دمحم بن داكد ، كىي حملمد ١تقٌدمة اآلٌجٌركمٌيةيف أربع كٜتسُت حلقة، كيف الٌنحو، شرح ا (ِ)

، الٌشرح ا١تختصر لبلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ كلو يف السٌنة ،يف ست عشرة حلقة (ّ)الٌصنهاجٌي 
، كا١تصٌنف على أبواب الفقو، يف عشرين أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلٍل :لئلماـ 

، ىذا قليل من كثَت من لئلماـ: الٌنوكم، يف ست كتسعُت حلقةحلقة، كشرح رايض الٌصاٟتُت، 
 الٌتسجيبلت الٌصوتٌية للمحاضر رٛتو هللا رٛتة كاسعة.

الٌتنزيل احملاضرة األكىل للشيخ: دمحم أعلى احملاضرات العلمٌية من حيث مرات  :الٌنموذجاثنيا:  
، كاليت بلغ عدد ات إسبلـ كيبيف صوتيٌ  (ْ)بن صاحل العثيمُت، بعنواف األصوؿ يف علم األصوؿ 

/ ٔ/ َُ)مرات تنزيلها حسب صفحة احملاضرة اب١توقع من اتريخ إضافتها إىل اتريخ زايرة ا١توقع يف 
 (ٓ)كٯتكن تلخيص احملاضرة يف الٌنقاط اآلتية(، ََِٓٔٔ) ـ(َُِٕ

                                                 

 ُْٔٓ ػ ُِْٗىػ( ) ِٕٗ ػ ٖٖٗ) ،دمحم بن اٛتد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، ا١تصرم، اٟتنبلي، الشهَت اببن النجارػ  ُ
ات يف فركع الفقو اٟتنبلي ١تقنع مع التنقيح كزايداالرادات يف ٚتع ا من آاثره: منتهى، ابلقاىرة، كنشأ هبا كلد، فقيو، من القضاة

 (ِٕٔ/ ٖ، د ط ، )معجم ادلؤلفنيالدمشقي،  ،كشرحو
ىػ(، نشأ نشأة صاٟتة، كقرأ القرآف مبكرا، كاجتهد يف الدراسة كالٌتفقو على أبيو الفقيو الكبَت القاضي، مثٌ أخذ ُُُٓكلد عاـ ) ػ ِ

عا١تُت جليلُت من علماء اٟتـر ا١تدٌٍل، ك٫تا الشيخ النجدم كالشيخ السندٌم، كغَت٫تا، العلم على علماء اٟتـر ا١تكي، مٌث أخذ عن 
مث قصد البصرة كاجتمع بعلمائها، كأخذ عنهم ما شاء هللا من العلم، أظهر الٌدعوة إىل توحيد هللا، كدعا إىل السٌنة، كأنكر الشرؾ، 

    binbaz.org.saفاشتهر أمره كعظم صيتو. الشيخ: ابن ابز 
وم، اشتهر برسالتو ٨ت ـ( ُِّّ - ُِّٕ=  ىػ ِّٕ - ِٕٔ) ابن آجيرُّـك، دمحم بن دمحم بن داكد الصنهاجي، أبو عبد هللا ػ ّ

( ٣تلداف منو، األكؿ كالثاٍل لعلهما ٓتطو، يف خزانة د ا١تعاٍل يف شرح حرز األماٍل كلو )فرائ ،)األجركمية ( كقد شرحها كثَتكف
 ،(ُٓ)ط ، األعالم، الزركلي ،مولده ككفاتو بفاس ،كلو مصنفات أخرل كأراجيز ،رؼ بشرح الشاطبيةأكقاؼ( كيع ُْٔ)الرابط 

(ٕ/ ّّ) 
 ـ(.َُِٕ/ٗ/ٔ( آخر زايرة )َُِِٖٓ( كعدد مرات التنزيل )ِٖٕٕٗػ بلغ عدد ا١تستمعُت للمحاضرة ) ْ
 (ٗػ  ٕ /ُ(، )ْ)ط ، األصول يف علم األصولػ انظر، العثيمُت،  ٓ
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، : ٚتع أصل، كىو ما يبٌت عليو غَتهلغة األصوؿ :تعريف أصوؿ الفقو ابعتبار مفرديو ػُ 
 .ةة أبدلتها التفصيليٌ ة العمليٌ رعيٌ : معرفة األحكاـ الشٌ اكالفقو لغة: الفهم، كاصطبلحن 

قاة من األحكاـ ا١تتلٌ : ةرعيٌ ألحكاـ الشٌ اب كا١تراد، العلم كالظنٌ  :عرفة١تاب فا١تراد: شرح الٌتعريف ػِ 
، أكرب من اٞتزء الكلٌ  كمعرفة أفٌ   ،ةفخرج بو األحكاـ العقليٌ ، كغَتىاحرَل، كالوجوب كالتٌ ،  رعالشٌ 

ما ال  :ةكا١تراد ابلعمليٌ  ،اتية إذا كاف اٞتو صحوان يف الليلة الشٌ  كمعرفة نزكؿ الطلٌ   ،ةكاألحكاـ العاديٌ 
، كتوحيد هللا كمعرفة أٝتائو كصفاتو  ،كاة، فخرج بو ما يتعلق ابالعتقادبلة كالٌز كالصٌ ،  يتعلق ابالعتقاد

أدلة الفقو ا١تقركنة ٔتسائل الفقو : ةفصيليٌ راد أبدلتها التٌ كا١ت، يف االصطبلح افبل يسٌمى ذلك فقهن 
 .ةا يكوف يف أدلة الفقو اإلٚتاليٌ البحث فيو إ٪تٌ  ألفٌ  ،فخرج بو أصوؿ الفقو ،ةفصيليٌ التٌ 

و: علم يبحث عن أدلة الفقو ؼ أبنٌ ا١تعُت، فيعرٌ  ٢تذا الفنٌ  اابعتبار كونو لقبن الٌتعريف  ػّ 
 فادة منها كحاؿ ا١تستفيد.ة االستة ككيفيٌ اإلٚتاليٌ 

هي كالنٌ ، : األمر للوجوبة مثل قو٢تمالقواعد العامٌ : ةفا١تراد ابإلٚتاليٌ : شرح الٌتعريف ػْ 
ة فبل تذكر يف أصوؿ الفقو إال على سبيل فصيليٌ ة التٌ فوذ، فخرج بو األدلٌ حة تقتضي النٌ كالصٌ ، حرَلللتٌ 
معرفة كيف يستفيد األحكاـ من أدلتها بدراسة  ،نهاة االستفادة مكا١تراد بكيفيٌ ،  مثيل للقاعدةالتٌ 

أحكاـ األلفاظ كدالالهتا من عمـو كخصوص كإطبلؽ كتقييد كانسخ كمنسوخ كغَت ذلك، فإنَّو 
ي ، ٝتٌ معرفة حاؿ ا١تستفيد كىو اجملتهد :كا١تراد ْتاؿ ا١تستفيد، إبدراكو يستفيد من أدلة الفقو أحكامها

تها لبلوغو مرتبة االجتهاد، فمعرفة اجملتهد كشركط األحكاـ من أدلٌ و يستفيد بنفسو ألنٌ  ،امستفيدن 
 يبحث يف أصوؿ الفقو. االجتهاد كحكمو ك٨تو ذلك

ة من التَّمىكُّن من حصوؿ قدرة يستطيع هبا استخراج األحكاـ الشرعيٌ  أصوؿ الفقو:أ٫تٌية  ػٓ 
 أدلتها على أسس سليمة.

اتبعو  دمحم بن إدريس رٛتو هللا، مثٌ  افعيٌ اـ الشٌ مستقل اإلم ؿ من ٚتعو كفنٌو أكٌ : جامعو ػٔ 
، ك٥تتصرآليف ا١تتنوٌ العلماء يف ذلك، فألفوا فيو التٌ  حىت صار ، ، كمبسوطعة، ما بُت منثور، كمنظـو
، لو كيانو، ك٦تيزاتو.  فنِّا مستقبلِّ

 اثلثا: الٌنموذج يؤٌكد على ما أييت: 
 .، كاختصوا بو دكف غَتىم من األممفيو ػ أصوؿ الفقو من العلـو اليت برع ا١تسلموف ُ 
 . كتنقل حضارهتم إىل النٌاس أٚتعُت، قدـ للٌدنيا علـو ا١تسلمُتالٌصوتٌية اإلسبلمٌية ت ػ ا١تواقعِ 
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 ػ ا١تواقع الٌصوتٌية من مصادر العلـو اإلسبلمٌية ا١توثٌقة ابلٌصوت كالٌصورة كالكتابة.ّ 
 ٌل يف حياة الٌناس.ػ مشوؿ ا١تنهج اإلسبلمٌي لكل ما دٌؽ كجْ 
 ػ أصوؿ الفقو من مفاخر العلـو اإلسبلمٌية.ٓ 
 : الفتوى يف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية.ادلطلب الّرابع 
، كإف كاف موقع إسبلـ كيب موقع خاص ابلفتوم، كال توجد بو فتول صوتٌيةيوجد يف أكال:  

لبحث يف موقع الٌصوتٌيات ابلٌشبكة كجدت ، كابكالوسائل ا١تتعددة لتيسَت الفتولقد تطٌور يف الربامج 
 (ِ)القرضاكم  كالشيخ: (ُ)ابن عثيمُت قائمة الٌدركس كاحملاضرات للشيخ:فتاكل متفرقة ضمن 

، ُت الفتول الٌصوتٌية كا١تقركءة، ككذلك ابلٌنسبة ١توقع إذاعة طريق اإلسبلـ فالٌتداخل جلٌي بكغَت٫تا
ٌتزامنة، فبل مانع نوع من احملادثة غَت ا١ت ، ك١تٌا كاف ا١تقركءءة منهاتول لكبل ا١توقعُت ا١تقرك كالغالب يف الف
 . منها من أخذ ٪توذج

 (ّ)خالد عبد ا١تنعم الرفاعيٌ  اثنينا: ٖتليل ٤تتول الٌنموذج: صفحة ا١تفيت الشيخ: 
(، الفتاكل ِ(، اجملموعات كالسبلسل )ّتفاصيل ا١تواٌد للنموذج: الدركس ا١تفردة )ػ ُ 

 (.ْ(، االستشارات ) َِقاالت ) (، ا١تَِِٔ)
،بعنواف: مسألة يف إشباع رغبة حصدت رقما قياسٌيا من الٌزايرات تلك فتول :٪توذجاثنيا: 

ا١تسلمة نتيجة األشياء الغريبة الٌدخلية على اجملتمعات عن طريق لكبل الٌزكجُت اٞتنسٌية ، أم ا١ترأة

                                                 

 ًتٚتة اب١تطلب السابق .ػ سبقت ال ُ
التحق ٔتعاىد األزىر الشريف، مث التحق بكلية أصوؿ الدين ّتامعة (، ـُِٔٗ/ٗ/ٗ)يف يوسف عبد هللا القرضاكم ، كلد ػ  ِ

   ربية سنةمث حصل على العا١تية مع إجازة التدريس من كلية اللغة الع ،(ـُّٓٗ-ِٓ)األزىر، كمنها حصل على العالية سنة 
حصل  (ـَُٔٗ)كيف سنة ، لعربية العالية يف اللغة كاألدبحصل على دبلـو معهد الدراسات اـ ( ُٖٓٗ)سنة  كيف(، ـُْٓٗ)

حصل  (ـُّٕٗ) سنة كيف، قرآف كالسنة من كلية أصوؿ الدينعلى الدراسة التمهيدية العليا ا١تعادلة للماجستَت يف شعبة علـو ال
من ، تقلد العديد  "الزكاة كأثرىا يف حل ا١تشاكل االجتماعية" يفنفس الكلية،  الشرؼ األكىل من ابمتياز مع مرتبةالدكتوراه على 

 /ُ)، ا١تعجم اٞتامع يف تراجم العلماء ا١تعاصرينا١تناصب العلمية كاٞتامعية، كما حصل على العديد من اٞتوائز العلمية، انظر، 
 http://www.ahlalhdeeth.comالرابط : ، (َّٕ

عبد ا١تنعم آؿ رفاعي ، ابحث شرعي يف الفقو كأصولو كالعقيدة كالفرؽ اإلسبلمٌية ، كا١تعامبلت ا١تالٌية ا١تعاصرة ػ خالد بن دمحم بن  ّ
كغَتىا ، مستشار شرعي كأسرم كاجتماعٌي ، بكالوريوس علـو كتربية ، ليسانس شريعة إسبلمية جامعة األزىر القاىرة ، دٌرس 

يف أصوؿ الفقو ، كالوجيز لعبد الكرَل زيداف ، كغَته ، موقع طريق اإلسبلـ ، انظر الرابط  العديد من الٌدكرات العلمٌية ، كلو شركح
 :https://ar.islamway.net/scholar/1230/profile 
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الٌشيخ فأجاب  (ُ) كىو ما يعرؼ اب١تٌص كاللحس، ،ةاالنفتاح على العامل الغريٌب بفعل الٌتقنية العصريٌ 
 كىذا ملخصها. عن ىذه الفتول

ع كػل مػػن الػٌزكجُت ابآلخػػر اإلابحػة، إال مػػا كرد األصػػل يف اسػتمتا إٌف أصػٌل للفتػػول بقولػو:  ػػُ 
تياف يف الٌدبر، كحاؿ اٟتيض كالٌنفاس، كما مل تكن صائمة للفرض، أك ٤ترمة ابٟتج اإلالٌنص ٔتنعو، من 

 .فبل حرج فيو، كما زاد على ذلك من سبل االستمتاع كالعمرة
جواز الػوطء فغػَته أكىل ك ، يدخل ٖتت عمـو االستمتاع ا١تباح أنٌو الفتول ما يلي:دلل على  ػِ

ّتميػػػع بػػػدف اآلخػػػر ابللمػػػس كالٌنظػػػر، إال مػػػا كرد الٌشػػػرع  ، كألٌف لكػػػٌل مػػػن الػػػٌزكجُت أف يسػػػتمتعابٞتػػػواز
ەئ  ەئ  وئ  وئ     ائى  ائ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ   :تعػػػػػػػػاىل قولػػػػػػػػوك ، ابسػػػػػػػػتثنائو

 ( ِِّ: )البقرة چۆئ  ۆئ    ۈئ    ۇئۇئ
سػػػأؿ أبػػػو يوسػػػف أاب حنيفػػػة عػػػن  :يف رٌد احملتػػػار (ِ)ن عابػػػدين اٟتنفػػػٌي ابػػػكاستشػػػهد بقػػػوؿ  ػػػػّ

عظػم كأرجػو أف ي ،: القػاؿ؟ و ليتحرؾ عليها ىل ترل بػذلك أبسػاالرجل ٯتٌس فرج امرأتو كىي ٘تس فرج
أف ينظػػر : ال أبس كقػػد ركم عػػن مالػػك أنٌػػو قػػاؿكٔتػػا ذكػػره صػػاحب كتػػاب مواىػػب اٞتليػػل: (ّ) ،األجػػر

 كغَتىم من أىل الفقو. (ْ)،: كيلحسو بلسانوإىل الفرج يف حاؿ اٞتماع، كزاد يف ركاية
شػػرة تسػػٌبب أمراضػػا أك تػػؤذم كلكػػن إذا تػػيقن أٌف تلػػك ا١تبا: قػػائبلاحتػػاط لفتػػواه كاسػػتدرؾ  ػػػْ 

الػػٌزكجُت ، ككػػذلك إذا كػػاف أحػػد (ٓ)ال ضػػرر كال ضػػرار ( : ملسو هيلع هللا ىلص ) نهػػا، قػػاؿإلقػػبلع ع، فيجػػب افاعلهػػا

                                                 

 ـ(.َُِٕ/ٗ/ٔ( آخر زايرة )ُّّْٖٔٗػ بلغ عدد ا١تستمعُت للمحاضرة )  ُ
ن: فقيو الغٍت بن عمر ا١تشهور كأسبلفو اببن عابديـ( أٛتد بن عبد  ُٖٖٗ - ُِّٖق =  َُّٕ - ُِّٖابن عابدين )ػ  ِ

لو ٨تو مع السيد ٤تمود ٛتزة مفيت دمشق. توىل االفتاء يف بعض ا١تدف الصغَتة مث عُت أمينا للفتولحنفي، كلد كمات يف دمشق.
رح العقيدة االسبلمية( كتااب كرسالة، منها رسالة يف )تربئة الشيخ االكرب ٦تا نسب إليو من القوؿ ابٟتلوؿ كاالٖتاد( ك )ش  َِ

 (ُِٓ/ُ(، )ُٓ، ط)األعالم(، الزركلي، ة ا١تولد اللن حجر ا١تكيللحمزاكم، ك )شرح قص
 (ّٕٔ/ٔ(، )ِ، كتاب اٟتظر كاإلابحة، فصل يف النظر كاللمس ، ط )رّد احملتار على الدر ادلختارػ ابن عابدين،  ّ
 ، كتاب النكاح ، فرع النظر للشابة األجنبية يف ثبلثة مواضع، ط لمواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليػ الٌرعيٍت ا١تالكي ،  ْ
(ّ( ،)ّ/َْٔ) 
 (ْٖٕ/ِ، كتاب األحكاـ ، ابب من بٌت يف حقو ما يضر ّتاره، د ط ، ) سنن ابن ماجة خليلػ أخرجو ابن ماجة،  ٓ
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ۇئ      ېۉ  ۉ  چ، لقولػو تعػاىل وفر منو، كجػب علػى فاعلػو أف يكػٌف عنػيتأذل من ذلك كين

 . ( ُٗ جزء من اآلية ) الٌنساء:چ
ا١تسػلمة احملافظػة  اجملتمعاتعلى ٌّنا دخيلة كذلك ألا١تمارسات، الباحث األكىل ترؾ ىذا كيرل 

كألف الضػػرر كاألذل هبػػذه الطػػرؽ ىػػو الغالػػب كىػػو مػػا  ،صػػاالت كاالنفتػػاح علػػى العػػامللثػػورة االتٌ نتيجػػة 
ؤاؿ مػػن أكثػػر مػػن عشػػرين عامػػا، فأجػػاب ٓتطػػورة ، كقػػد سػػئل الباحػػث نفػػس الٌسػػفو ا١تختٌصػػ منػػو٭تػػذر 

 . ىذه ا١تمارسات
 خبلص األمور اآلتية: ن است، ٯتكابلٌنظر يف ىذا الٌنموذج :اثلثا

 .مشولٌية الٌشريعة اإلسبلمٌية اليت اتسعت لتشمل كٌل شيء يف اٟتياة ػُ
  كاقعٌية الٌشريعة اإلسبلمٌية اليت تتعامل مع الواقع كتقنن لو.  ػِ
 .   عناية الفقو اإلسبلمٌي ابألسرة، كمراعاتو ٢تا يف أدٌؽ شؤكّنا ػّ
 .من مفاخر األٌمة ا١تسلمةسبلمٌي الٌنظاـ االجتماعٌي اإل ػْ
 

يف ادلواد  ادلسيحيةادلبحث الثّالث : مقارنة ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية ابدلواقع الّصوتّية 
 والّتأثري.
 وتّية يف ادلواقع الّصوتّية.ادلطلب األّول : ادلقارنة يف ادلواد العلمّية الصّ 

، كال ٭تاط هبا عٌد، ال تقع ٖتت حصر ًتنتاإلنا١تواقع الٌصوتٌية ا١تسيحٌية على مهيد: تٌ أكال: ال
 كىذه ا١تواقع على كثرهتا ٯتكن تقسيمها إىل قسمُت فقط كىي:

 (ُ): موقع ترانيم مسيحٌيةكمن ىذا القسم ، إىل ثتبيت العقيدة ا١تسيحٌية مواقع هتدؼ ػُ
ار، مٌث ا١تقاالت، خب، كتبدأ أٌكؿ قوائمو ابألمن ا١تواقع الٌصوتٌية ا١تسيحٌية كالذم يعترب ػ يف غالبو ػ

عظات، ال كيشتمل على (ِ): ع اٝتع دكت كـو للعظات ا١تسيحٌيةموقانيم، فالفديو، فالعظات، ك فالًتٌ 
 .ركابط،  كغَتىاالانيم، ك ًتٌ القدس، ك ا١تكتاب كال

                                                 

 /https://tranem.linga.orgػ الرابط :  ُ
 /http://www.esmaa.comػ الرابط :  ِ
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كشريعتو كنبٌيو ككٌل رموزه اإلسبلـ كالطعن يف عقيدتو  النيل من مواقع هتدؼ إىل  ػِ
،  ى مقدمة كالعديد من الصفحات منهاكيشتمل عل (ُ):كز الكلمة ا١تسيحيٌ مر موقع كلغتو،كمنها: 

قنوات ، ديو كتسجيبلت مرئيةصوتٌية، فمقاالت، الدليل كالربىاف، كصوتٌيات كتسجيبلت كتب ك 
كلوحظ ، كالكتاب ا١تقدس، شبهات كردكد ،فضائٌية، برامج كمساعدة، راديو كإذاعة، ا١تواقع ا١تسيحٌية

صوتٌيات كموقع  (ِ)،ةط الٌشبكات كا١تواقع ا١تسيحيٌ ٌية من ا١توقع كجود قوائم بركابيف الصفحة الرئيس
كتبدأ قوائمو ابلًٌتانيم، فالكتاب ا١تقدس، فالعظات، مث الٌدراما،  (ّ)للكرازة ابإل٧تيل ا٠تدمة العربية 

 .كالٌشهادات كاالختبارات، كا١تناظرات
 . يف الوعظ، كالفكر، كالٌتعليم  كالٌدعوةقع الٌصوتٌية ا١تسيحٌية كتلك ٪تاذج من ا١توا 

 (ْ)دمة العربٌية للكرازة منشورة ٔتوقع صوتٌيات ا٠تصوتٌية عظة  :يف الوعظ٪توذج اثنيا: 

  (ٓ): ماىر صموئيل ابإل٧تيل، للقس
ادس، كىي عبارة عن قراءة يف إ٧تيل مىت اإلصحاح السٌ  (ٔ): بعنواف: الثٌقة يف الٌربكالعظة 

 :كتلك قراءة يف ىذه العظة الٌصوتٌية  (ٕ)، عظة اٞتبل تسٌمى
ال تقدركف أف ٗتدموا هللا كا١تاؿ، لذلك "، " ...... " ال يقدر أحد أف ٮتدـ سيدين" قرأ ػُ 

  "شربوف، كال ألجسادكم ٔتا تلبسوفا أتكلوف، ٔتا ت: ال هتتموا ٟتياتكم ٔتأقوؿ
، اٟتياةثر الٌناس ثراء، كأحرصهم على فمن ا١تعلـو أٌّنم أك كتنكره الفطرة، ه الواقع،يردٌ كىذا 

    ) ٔٗ جزء من اآلية)البقرة:چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڈ  چ   قاؿ تعاىل:
                                                 

 http://alkalema.net/links.htmرابط : ػ ال ُ

 : َُِٖالتصر٭تات العنصرية ا١تتطرفة اليت استقبلتها أكؿ مولودة يف النمسا لعاـ ػ انظر، مرصد األزىر يدين  ِ
https://www.facebook.com/AlazharObserver/posts/2001397659900876 

 /http://audio.arabicbible.comػ الرابط :  ّ
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arابلتعاليم ا١تسيحية كالتبشَت هبا. معجم ا١تعاٍل،  زة: ىي الوعظػ الكرا ْ
ماجستَت الفلسفة كالدين من جامعة ترينييت انًتانشيوانؿ إلينوم ،   استشارم الطب النفسي -خادـ اال٧تيل  -ماىر صموئيل ػ  ٓ
كاألعصاب كالطب النفسى من اٞتامعة نفسها. يقدـ  لی دبلـو أمراض ا١تخجامعة اإلسكندرية ك حصل ع -رج من كلية الطبٗت

آخر مشاىدة بتاريخ ، ألف إعجاب لصفحتو على الفيس بوؾ( َُِٕٓٓ)  معظم القنوات ا١تسيحية الكثَت من الربامج علی
  https://www.facebook.com/pg/Dr.MaherSamuelـ( َُِٕ/ٖ/ِّ)
 ـ(.َُِٕ/ٗ/ٔ( ابليوتيوب، آخر زايرة )ّّٔػ بلغ عدد ا١تستمعُت للعظة ) ٔ

https://www.youtube.com/watch?v=AUsgsMVPq_U 
 https://audio.arabicbible.com/sermons/sermon.php?id=211#.WZ7Q3j6GPIUـ  7

https://www.youtube.com/watch?v=AUsgsMVPq_U
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، ماءعاـ، كاٞتسد أفضل من اللباس، انظركا إىل طيور السٌ أليست اٟتياة أفضل من الطٌ " تبل ػِ
، "ستم أنتم ابٟترم أفضل منهازرع كال ٖتصد كال ٕتمع إىل ٥تازف، كأبوكم الٌسماكم يقوهتا، ألإٌّنا ال ت
 .....""(ُ)   

ف تثق يف رب األسباب، فإف قيل أٌف ا١تراد أىل تستقيم ىذه القياسات؟ الباحث:  يتساءؿ
ذ هبا ال يتناىف مع الثٌقة يف رهبا، ألٌّنا من قدر األخ إفٌ  عنو ابلقوؿ:األسباب، ٬تاب  كال تركن إىل

األخذ هبا عمل اٞتوارح، كالثٌقة يف رهبا ، ك ماد على مسببها اثنياتمسببها، كالعبد مأمور هبا أكال مث االع
 عمل القلب، فبل منافاة بينهما.

ها تطلبها ىذه كلٌ  أنكل أك ماذا نشرب أك ماذا نلبس، فإفٌ  : ماذافبل هتتموا قائلُت: "قرأ ػّ
 .(ِ)"".........، "يعلم أنكم ٖتتاجوف إىل ىذه كلها ماكمأابكم السٌ  ، ألفٌ األمم

ٱ  چ  قاؿ تعاىل: (ّ)، كالٌنزعة العنصريٌة كحيٌ تلحظ الغلو الرٌ الٌسابق  صٌ نظرة بسيطة للنٌ ب

  .  (ُٖ جزء من اآلية )ا١تائدة: چڄ     پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
 :٦تٌا سبق ٯتكن استخبلص ما أييتاثلثا: 

ُت تغلب يف حكقيامها على الٌزىد، بلـ دعوة عيسى عليو السٌ زعة الٌركحية على غلبة النٌ ػ ُ
 (ْ) .ا ابلٌنصرانٌية بينهمالٌنزعة ا١تاٌدية على اليهود الذين جاءىم عيسى مبشرن 

 .األٌكؿ من الٌدعوة إىل ا١تسيحٌيةػ خدمة العقيدة ا١تسيحٌية ىي ا٢تدؼ ِ
   .ز ٢تاػ إبراز اٞتانب القيمٌي كا١تثايٌل يف ا١تسيحٌية ٮتدـ عقيدهتا كيكرٌ ّ
 .العقيدة ا١تسيحٌية كالٌتكريز ٢تاحة يف خدمة ػ استخداـ كاٌفة الوسائل ا١تتاْ
 
 
 

                                                 

 https://audio.arabicbible.com/sermons/sermon.php?id=211#.WZ7Q3j6GPIUػ  ُ

 ا١تصدر السابق. ػ ِ
:  َُِٖالتصر٭تات العنصرية ا١تتطرفة اليت استقبلتها أكؿ مولودة يف النمسا لعاـ ػ انظر، مرصد األزىر يدين  ّ

https://www.facebook.com/AlazharObserver/posts/2001397659900876 

 (ُّ/ُ(، ) ّنٌية ، ط )ػ انظر، أبو زىرة، ٤تاضرات يف الٌنصرا ْ
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 (ِ)متويل انىد كتبت (ُ)(  رحلة اىل الكعبةٖتت عنواف رئيس )  :يف الفكر٪توذج رابعا: 
، يناقش الباحث طرفنا منو فيما أييت  :كتاابن

ا كقدسٌية اٟتٌج كمكة اليت ترٌبت عليو، كرغبته البيئة اليت نشأت فيها،بوصف الكاتبة  بدأت ػُ
البيئة اإلسبلمٌية اٟتاضنة، كدكر الٌدعاة كا١تناىج مة، تلك الرغبة اليت أزكتها ة ا١تكرٌ القويٌة يف زايرة مكٌ 

  (ّ) الٌدراسٌية كاإلذاعة كالٌتلفزيوف كالفن فيها.
لٌشهادات كاالختبارات، كىي عبارة عن  ٦تٌا يسٌمى اب القـوعند  كىو أحد األساليب ا١تٌتبعة

ا جعلو يًتؾ مسلم آمن، فيحكي ما عايشو يف اإلسبلـ ٦تٌ  وفديو ١تا يزعموف أنٌ كتابة أك حديث أك 
    .ر بغَته، فيغرٌ اإلسبلـ كيعتنق ا١تسيحٌية

، مث مل الٌرسالةٟتمل كاصطفاء هللا لنبٌية كأىلو كصحبو  البيت، كبناء ،مكةعرضت لفضائل ػ ِ
  .(ْ)"ر كال ٕتادؿ؛ ال تفكمات عمياءىكذا مسلٌ ، ىكذا قالوا لنا" تلبث قائلة:

 ىلكما تزعم، ك   مات عمياءمسلٌ لصفوة خلقو بيت الٌنبٌوة، كاختيار هللا ك مكة ا١تطٌهرة هل ف
مسلمات  مة كبيت الٌنبٌوة كالصحب الكراـ،مكة ا١تكر عن اليت تتحدث العديد من آايت هللا البٌينات 

إىل إبراىيم ا٠تليل عليو الٌسبلـ ، ذلك الٌنِب  ريفنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كنسبو الشٌ  كىل ، تدعيعمياء كما 
 مىٌت بلـ كما جاء  يف إ٧تيل بوة كالكتاب كمنهم عيسى ابن مرَل عليو السٌ الذم جعل هللا يف ذريٌو النٌ 

 مسلمات عمياء؟  (ٓ)،ؿ منواإلصحاح األكٌ 
فيو كالصبلة ابلبيت واؼ كالعمرة كالطٌ  فضائل مكة كاٟتجٌ عن  ٖتدتث حديثا مطٌوالمث ػ ّ

ال تناقش، "مٌث تعقب ابلقوؿ:  رؽ كالغرب؟اـ كالشٌ ىو رب مصر كالشٌ أليس رب مكة ك كفجأة تتساءؿ 
    .  (ٔ)"ىكذا أرادكا كىكذا يريد هللا طا١تا أرادكا، اي ٢تا من ببلىة

                                                 

 http://www.alkalema.net/ka3ba.htmػ انظر، مركز الكلمة ا١تسيحٌي،  ُ

/ ُِ/ ُُػ مل أعثر للكاتبة على ترٚتة تطمئن إليها النفس، كال توجد إحصائيات يف قراءة الكتاب، آخر زايرة للموقع بتاريخ  ِ
 ـَُِٕ

 http://www.alkalema.net/ka3ba.htmػ مركز الكلمة ا١تسيحٌي،  ّ

 ػ ا١تصدر السابق. ْ

 http://st-takla.org، الرابط : أصليل مىت اإلصحاح األّول ػ  العهد اٞتديد، ٓ
 http://www.alkalema.net/ka3ba.htmػ مركز الكلمة ا١تسيحٌي،  ٔ

http://www.alkalema.net/ka3ba.htm
http://www.alkalema.net/ka3ba.htm
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كٌل البعد عن الوثنٌية، ألف معٌت ٌج بعيد  اٟت إفٌ : ابلقوؿ على مثل ىذه الٌشبواء رٌد العلملقد ػ ْ 
توٌجو أبنواع ، أك الخصائص األلوىٌية لغَت هللا تعاىل، كاعتقاد أمو من وثنٌية: ىي اعتقاد النفع كالٌضرٌ ال

، إ٪ٌتا أٌما ا١تناسك، من دكف هللاجاة ، فيتعلق قلب العبد بقول متعددة يرل فيها النٌ العبادات لغَت هللا
، ككذلك إٝتاعيل كىاجر عليهم الٌسبلـيم ك مثلهم يف ذلك مثل إبراى تعاىل، امتثاال ألمرهك تفعل هلل، 

   (ُ) .ا١تبلئكة ١تا أمركا أف يسجدكا آلدـ عليو الٌسبلـ
  :٪توذج يف الٌتعليم كالٌدعوةسادسا: 
أٛتد  يخ:مناظرة لو مع الشٌ من  (ِ)فلويد كبلرؾ  بلصة يف تعليم كدعوة الربكفيسور ػتلك خ

ا١تناظرة اليت أقيمت بقاعة تلك  (ْ) ليب،الصٌ  بعنواف: ىل مات ا١تسيح علىتلك احملاضرة  (ّ)ديدات 
عريف كالتٌ لب، دث الربكفيسور فعرض ١تعٌت الصٌ ، ٖتلكٌية ابلعاصمة الربيطانٌية لندف( ا١تبقاعة )ألربت

، كأنٌو أكرب من نِب كرسوؿأٌف ا١تسيح ، ك على الٌصلب من الكتاب ا١تقدساستدؿ ك ، ١تصلوباب
كاف كصف ا١تلك  كأٌف ل هللا الوديع، أك ٛتىى  ،لك ا١تلوؾا١تلك، أك م سيحأكصاؼ ا١تكأٌف من ا١تخلص، 

، قدرة هللا كامتبلؾ، نوا يستشرفوف للخبلص، كيتشوقوف لوجود إلوككيف أٌّنم كا، بب يف صلبوالسٌ 
                                                 

 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=30753ػ انظر، موقع رسالة اإلسبلـ ،  ُ
ػ كالربكفيسور فلويد كبلرؾ: عامل دين مسيحٌي مبشر، ٭تًتؼ التبشَت اب١تسيحٌية، قضى تسعة أشهر كمحاضر يف الٌداينة  ِ

أخطر على الشيخ ديدات كاتفقا على إجراء ىذه ا١تناظرة بلندف، انظر،  ا١تسيحٌية يف كلية آدمز للمبشرين ّتنوب أفريقيا، فتعرؼ
 (ُِ/ُ، بُت الٌداعية: أٛتد ديدات، كالربكفيسور فلويد كبلرؾ، ترٚتة علي اٞتوىرم، )ادلناظرات ىل مات ادلسيح على الصليب

أبوه للعمل ٔتكتبة ٔتعهد )آدمز(  ػ أٛتد ديدات: مسلم من أصل ىندم، ىاجر أبوه إىل جنوب أفريقيا طلبا للرزؽ، أٟتقو ّ
ا١تتخٌصص يف ٗتريج ا١تبشرين اب١تسيحٌية، كيضٌم مطبعة لطبع الكتاب ا١تقدس، كمكتبة دينٌية كالذم أنشأه مليونَت أمريكٌي، ككاف 

من طبلب ا١تعهد يذىبوف لشراء الكتب، يقولوف لو: دمحم رسوؿ اإلسبلـ كاف مزكاجا، كاإلسبلـ انتشر ابلسيف، كغَت ذلك 
إساءات ك٫تز ك١تز، ككاف أٛتد مل يتجاكز العاشرة من عمره، ٦تا دفعو للبحث كالٌدراسة ١تعرفة اٟتقيقة، فقرأ كدرس كل ما  كصلت 
إليو يديو من كتب عن ا١تسيحية كاإلسبلـ، كالعهد القدَل كالعهد اٞتديد، ككاف لكتاب )إظهار اٟتق ( لرٛتة هللا ا٢تندم أكرب األثر 

ٛتد إىل أف اإلسبلـ ىو الٌدين اٟتٌق، فًتؾ العمل يف ا١تكتبة ليواصل رحلة البحث كالٌدراسة، حىت صار مناظرا يف أف يطمئن أ
منقطع الٌنظَت، ككاف الصخرة اليت ٖتٌطمت عليها فلوؿ ا١تنصرين كا١تبشرين كجيمي سو٬تارت كأنيس شركش أبمريكا، كالقس: 

، بُت الٌداعية: أٛتد ديدات، كالربكفيسور فلويد  ىل مات ادلسيح على الصليبأخطر ادلناظرات ستانلي ابلسويد كغَتىم، انظر، 
 ( َُػ  ٓ/ُكبلرؾ، ترٚتة علي اٞتوىرم، )

 https://ar.islamway.net/book/16669 ـ(.َُِٕ/ٗ/ٔ( آخر زايرة )ْٕٖٗػ عدد مرات القراءة للمناظرة ) ْ
 
 

https://ar.islamway.net/book/16669
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، ٌقف الريح كىدكء األمواج، كتو كتحويل ا١تاء إىل ٜترجزات اليت يؤمن هبا ا١تسلموف، ك بتلك ا١تع
ت ، امتلك أف ٯتو تلك ىذه القدرة على إحياء ا١توتىأف من ام الٌصلب علىكبٌت قضٌية ، و لعازركإحيائ

، كمن ىنا كانت على الٌتضحية قدر على اسًتدادىا ، فمن قدرل على ىذه القٌوةىو بنفسو ليدلٌ 
 .يها من عقائد كطقوس يف ا١تسيحٌيةعقيدة الصلب كما يًتتب عل

 سابعنا: ٯتكن الٌرد على ىذا ٔتا أييت:
 الفطرة.من ذنوهبا يرفضها العقل كأتابىا ٌصلب لتخليص البشريٌة ػ قضٌية الُ
 ك كالقدرة ا١تزعومة.لمع ا١ت كتتناقضػ قضٌية الٌصلب تتناىف ٘تاما ِ
 ػ قضٌية الٌصلب تتناىف كتتناقض مع األلوىية ا١تزعومة.ّ
 كالٌتضحية كالقوة كالفهم الٌسقيم ٢تما.  بُت ا١تعجزة كالقدرةالكبَت ػ ا٠تلط ْ
 ال ليخلص البشريٌة من كترفع درجتو عند هللا لَتتقي نفسٌيا،تحن اإلنساف يف اإلسبلـ ػ ٯتٓ

 فهذا ما مل يقل بو أحد من ذكم الفطر الٌسليمة كالعقوؿ ا١تستنَتة.ذنوهبا 
 ػ كصف الٌسيد ا١تسيح عليو الٌسبلـ ابٟتمل الوديع ينطوم على مكر كخداع كتضليل.ٔ

 ٌضح ما أييت:: كالٌنماذج الٌسابقة تو اثمننا
 يف الٌدعوة إىل ا١تسيحٌية.كضوح ا٢تدؼ كالٌرؤية ػ ُ
 يف الٌدعوة إىل ا١تسيحٌية.الٌتخطيط كالٌتكامل ػ أتكيد ِ
 ػ الٌتكريز للمسيحٌية من أكىل أكلواٌيت الٌدعوة ا١تسيحٌية.ّ
 .ندرة تناكؿ الٌتشريع يف الٌدعوة ا١تسيحٌية ػْ

 ي.واد العلمّية الّصوتّية يف ادلواقع الّصوتّية يف ادلتلقّ : ادلقارنة يف أتثري ادلادلطلب الثّاين
 : الٌصوتٌية ا١تسيحٌية يبلحظ اآليتا١تتصٌفح للمواقع أكال:  
١تواقع اليت تبٌث الكتاب ال توجد إحصائٌيات يف االستماع أك اٟتفظ للكتاب ا١تقدس اب ػُ 
 .ا١تقدس

تسجيل صويٌت، أك  رات بكٌل كسائلها، منتنحصر الٌصوتٌيات يف الًٌتانيم، كالعظات، كاٟتوا ػِ 
 .بلـ، كغَتىا، أك أفديوبث مباشر، أك ف

 .تنحصر العظات، كالًٌتانيم، كاٟتوارات، يف الكرازة للعقيدة ا١تسيحٌية، كالٌتعريف اب١تسيح ػّ 
 .توجد إحصائٌيات للًٌتانيم، كالعظات، كاٟتوارات ػْ 
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: أخربٍل اي من ٖتبو نفسي بعنواف .(ُ)نودة الثٌالث مقطع صويٌت للبااب شيف قراءة  :٪توذجاثنيا: 
من سفر نشيد األانشيد، اإلصحاح األكؿ، كيتلخص فيما  ( ِ) ،عى أين تربض كقت الظهَتةأين تر 

  (ّ): أييت
 .رة عن مناجاة للٌرب يف ا١تسيحٌيةالٌنشيد عبا ػُ
 يدٌؿ الٌنشيد على إخبلص اٟتٌب للٌرب عند ا١تسيحٌيُت. ػِ
 .لٌدائم عن الٌربالبحث ا ػّ
 .، كالبحث الٌدائم عنوٌب للٌربٌ ضرب األمثلة يف اٟت ػْ
 .(كالباحث الٌرٌب جواه )بداخلو ٬تد احملبٌ  ػٓ
 .يسوؽ الٌنماذج يف ذلك ػٔ

 ا سبق ٯتكن استخبلص ما أييت: اثلثا: ٦تٌ 
 .على الٌتكريز للعقيدة ا١تسيحٌية ػ الٌدعوة يف ا١تسيحٌية تقتصرُ
 .بلقٌي من حياة ا١تسيح يف الٌدعوةٞتانب الركحٌي كاألخكيز على اػ الًتٌ ِ
 . الٌنماذج من أىٌم أساليب الٌدعوةػ ربط العظة ابألمثلة ك ّ
 ىتماـ الكبَت كالًٌتكيز على اٞتانب العاطفي النفسي.ػ االْ
 .انب العاطفي كالعقيدة ا١تسيحٌيةالٌدائم بُت اٞت ػ الرٌبطٓ
 
 
 
 

 
                                                 

من أسيوط، ٝتي قبل البطريركرية: نظَت جيد ركفائيل قبل الرىبنة، كأبوان الراىب القس أنطونبوس السرايٍل بعدىا، األنبا شنودة  ـ ٔ
( ُٖٖٔ/ىاتور ْأسقف عاـ التعليم كا١تعاىد الدينٌية، من أبناء دير السيدة العذراء كاألنبا ٭تنس كاما ػ السرايف، اتريخ التقدمة: )

ـ(، مدة اإلقامة على َُِِ/ مارس ُٕللشهداء ػ  ُِٖٕ برمهات/ ٖـ (، اتريخ النياحة: )ُُٕٗ/نوفمرب ُْللشهداء ػ 
 http://st-takla.org/Saints( أايـ . الرابط : ّ( أشهر ك )ْك ) ( سنة َْالكرسي: )

 https://www.youtube.com/watch?v=oyLTM1FxA-E  :الرابط ـ ٕ

 ـ(َُِٕ/ٗ/ٔ( أخر زايرة )ِّْٔٔيوب )ػ بلغ عدد مشاىدات على اليوت ّ
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 مسيحّيةج مناذ  إسالمّيةمناذج  ادلقارنة
 ّّٔ ُِّٕٓ الوعظ
 ْٕٖٗ َُّّٖ الّتعليم
 ْٕٖٗ َُٓٓٔ الّدعوة
 ِّْٔٔ ِٖٕٕٗ الّتأثري

 
 ( يف ا١تقارنة بُت ٪تاذج من ا١تواقع اإلسبلمٌية كا١تسيحٌية يف ا١تواد كالٌتأثَت.ْجدكؿ )

 
 

 ٌتأثَت.( يف ا١تقارنة بُت ٪تاذج من ا١تواقع اإلسبلمٌية كا١تسيحٌية يف ا١تواد كال٥ِتطط )
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 الفصل الثّالث: 
 

،  ادلسيحيةوسائل بّث ادلواّد على ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية مقارنة بينها وبني ادلواقع 
 وفيو دتهيد وسّتة مباحث .

 الّصويت فقط 
 

 (الفديوالّصويتّ مع الّصورة )  
 

 الغرف الّصوتّية يف ادلواقع الّصوتّية
 

 لّتواصل االجتماعيّ ادلواقع الّصوتّية ومواقع ا
 

 ادلواقع الّصوتّية والّدراما
 

 ادلسيحيةمقارنة الوسائل الّسابقة مبثيالهتا عرب ادلواقع الّصوتّية 
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 الفصل الثّالث: 
، وفيو ادلسيحيةوسائل بث ادلواد على ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية مقارنة بينها وبني ادلواقع 

 دتهيد وسّتة مباحث .
 .ث األّول: الّصويت فقطادلبح 
ديثة يف الٌدعوة تضافرت األدلٌة الٌشرعٌية كالعقلٌية كالواقعٌية على إابحة كٌل الوسائل اٟت :الٌتمهيد 

، كأٌف الوسائل كاألدكات صاٟتة ألف مها حكم ا١تقصود منها كاستخدامها، كأٌف حكإىل هللا تعاىل
: مل يف ا٠تَت كالشٌر كا٢تدل كالضبلؿ، ككما قيل ػتستخدـ ػ ٔتا فيها اإلنساف نفسو كالٌدعاة أنفسهم 

، كأٌّنا سلمُت ٢تا كاستخدامها يف الٌدعوةٮتطر بباؿ من ابتكر كاخًتع ىذه الوسائل اٟتديثة تسخَت ا١ت
ڳ  ڱ  ڱ  چ : كما ىو معلـو من الواقع ا١تشاىد، كصدؽ هللا إذ يقوؿ  ستنتج ىذه الٌثمار الطٌيٌبة

) سبأ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  چ  ( ُٖ) اإلسراء  چڻ  ڻ  ں  ڻ  ڻ             ںڱ  ڱ
 :ْٗ )(ُ) 

كبٌث ، اب أم فرٌقو كنشره كأاثره كىٌيجو، كبٌث ا٠ترب أٌم أذاعو كأشاعوبٌث الًتٌ " يقاؿ يف اللغة: 
سطة : إرساؿ إذاعٌي بوالفزيوٌٍل نقل عن طريق الٌتلفزيوف، كالبثٌ ، كبٌث تإذاعي نقل عن طريق الرٌاديو

    (ِ)الرٌاديو كالٌتلفزيوف" 
 ، كٚتيعكاٌفة تقنيات الٌتسجيل اٌلٌصويتٌ كتشمل   ال تقع ٖتت حصر،يٌة ككسائل البٌث العصر  

أصبح لو موقع  ، حىتديوٍت ا٢تائل يف عامل الٌتصوير كالف، كالٌتطور الٌتقتقنيات البٌث ا١تباشر كالبالتوؾ
ف ما تطٌورت كسائل االٌتصاؿ تطٌورا ىائبل ، فربز يف كسرعا، يعرؼ ابليوتيوب، اإلنًتنتخاٌص على 

توسم ٔتواقع ، تلك اليت عامل االٌتصاؿ ما ٬تمع كل ما سبق، كيزيد عليو، كتصٌدر الٌشبكة العا١تٌية
   .ستغراـن، كالفيس كتويًت كاالالٌتواصل االجتماعيٌ 

 
 
 

                                                 

، /http://shamela.ws/  http://islamport.com   تكرار أم ابتكار اإلنًتنتالدعوة إىل اإلسالم على ػ انظر،  اٟتمد،  ُ

islamtoday.net 
  almaany.comػ ا١تعاٍل اٞتامع :  ِ

http://shamela.ws/
http://islamport.com/
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 ادلطلب األّول : أمهّية الّبّث الّصويتّ . 
 ٌية كربل ٯتكن تلخيصها فيما يلي :للبٌث الٌصويٌت أ٫ت 
ا بٌلغ الٌرسل صلوات ، كهبكأصل يف كسائل الٌدعوة إىل هللا، هبا بٌلغ هللا رسلو القوؿ أساس أكال: 

 ، كأصل الٌتبليغهللا عليهم، كهبا يبٌلغ الٌدعاة إىل هللا، فهي أساس البياف
(ُ  ) 

صوتٌية تفرد هبا ك٘تٌيز  ختٌصو هللا ببصمة، فكٌل إنساف ااثنيا: الٌصوت آية من آايت هللا الكربل 
( قاؿ ِّ)الٌذارايت  چے  ے  ۓ  ۓ   ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  چ  : عن غَته، قاؿ تعاىل

ما كعدىم بو من أمر القيامة كالبعث كاٞتزاء، كائن ال ٤تالة،  يقسم تعاىل بنفسو الكرٯتة أفٌ : ا١تفٌسركف
طق من النٌ  كخصٌ  .(ِ)  تشكوا يف نطقكم حُت تنطقوفة فيو، فبل تشكوا فيو كما الكىو حق ال مريٌ 

 .( ّ)شبيو يدخلو التٌ  ما سواه من اٟتواسٌ  فٌ ، ألبُت سائر اٟتواسٌ 
ال ٮتفى على أحد، فبها يتفاىم الٌناس، كتبٌت عبلقاهتم، كتقاـ  ا١تسموعةمكانة الكلمة  اثلثا: 

ًإفَّ ًمنى ، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص )يهم عمل الٌسحركقد تعمل الكلمة ف، تؤدم إىل اٟتركب بينهم، كما قد مصاٟتهم
( يف ُُيتذٌكر ) كأٌكدت الٌدراسات اٟتديثة أٌف اإلنساف (ْ)( أىٍك ًإفَّ بػىٍعضى اٍلبػىيىاًف لىًسٍحر البػىيىاًف لىًسٍحرنا
 (ٓ)( يف ا١تئة ٦تٌا ٝتعوا ِِ، بينما تصل أعلى نسبة تعٌلم للٌناس ابلٌسمع إىل )ا١تئة ٦تٌا يسمع

تفاع بو يف أٌم كقت كيف أٌم مكاف، يف البيت سرعة انتشار البٌث الٌصويٌت كسهولة االن رابعا: 
 ،، حىت مع ٦تارسة األعماؿ اليدكيٌة يف ا١تصنع أك ا١تكتب أك القيادة كغَتىاكخارجو، يف الٌسفر كاٟتضر

اعتداؿ ك سهولة االستخداـ، ك ة، أثَتيٌ ة التٌ القوٌ يف  اإلسبلميٌ  ويتٌ ريط الصٌ ٦تيزات الشٌ " :كقد قيل  (ٔ)
، الوضوح ع ا١توادٌ تنوٌ ك تغطيتو لكافة طبقات اجملتمع، ك سرعة االنتشار، ك سهولة اٟتصوؿ عليو، ك سعره، 

 (ٕ) "عقيدك عدـ التٌ 
                                                 

     (ٔٓ/ُ(، )ُط )، التدرج يف دعوة النب ملسو هيلع هللا ىلص ،، ا١تطلقرنظػ ا ُ

 (421/ ٕ(، )ِط ) ،القرآن العظيمتفسري ، ابن كثَت، ػ انظر ِ

 (41/ ُٕ(، )ِط ) ،تفسري القرطب، القرطِب، ػ انظر ّ

 (ََٕٓ) رقم(  َِّ/ْ) ، د ط،١تتشدؽ يف الكبلـما جاء يف اكتاب األدب، ابب   ،أيب داود سنن، أخرجو أبو داكدػ  ْ
 http://www.alukah.net/sharia/0/99556/#ixzz4ktW6XMHi، أنواع وسائل اخلطاب الّدعوّي اإلسالميّ ، مرعي، ػ انظر ٓ
 ahlamontada.com :ّصوتّية يف عملّية الّتعليم والّتعلم الّتسجيالت ال ،ػ انظر، ٦تلكة ٔ
، جامعة اإلٯتاف مركز وسائل الدعوة ادلعاصرة،الفصل ا٠تامس ـ(، َُِّ/ ِ/ ِٓق( االثنُت )ُِْٔػ ندكة اإلٯتاف الثانية، ) ٕ

 jameataleman.orgالبحوث، أْتاث اإلٯتاف، عنواف ا١توقع : 

http://www.alukah.net/sharia/0/99556/#ixzz4ktW6XMHi
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ساعة بٌثها  ككصو٢تا، ةسبلميٌ اإلة ك عا١تيٌ الؤ٘ترات ا١تدكات ك نٌ الاضرات ك احملنشر ك  بثٌ  خامسا: 
 ، كمن ا١تواقع مايف ذات الوقت نٌية الٌتفاعل معها ابلٌسؤاؿ كالٌرٌد ابٞتواب، كإمكالكٌل أرجاء ا١تعمورة

 (ُ) .ٗتٌصص يف البٌث كهلل اٟتمد
 : منوذج من الّبّث الّصويتّ ادلطلب الثّاين 
أليب دمحم بن   (ِ)،: نونٌية القحطاٍلٌ اليت تسٌمى، اليوتيوبركضة نضرة يف موقع تلك  :٪توذج  

لفهم الٌصحيح للعقيدة اإلسبلمٌية، كالٌدعوة إٌّنا تتضمن ا (ّ)،ٍل األندلسيٌ عبدهللا بن دمحم القحطا
إليها، كرٌد الٌشبهات اليت تثار حو٢تا، إٌّنا ْتق درة يتيمة، قٌل نظَتىا، ككثر مشَتىا، كحقيق لقارضها 

 .القارئ: فارس عباد، بصوتو الٌندمٌ  إنشاد كالقصيدة (ْ) ،: أان الٌشاعر القحطاٍلالقوؿ
 استهل قصيدتو ٔتناجاة ربٌو فقاؿ : :أكال 
 اي منزؿ اآلايت كالفرقاف                 

 كبينك حرمة القرآف بيٍت
 اشرح بو صدرم ١تعرفة ا٢تدل             

 كاعصم بو قلِب من الٌشيطاف
 مآريب               قضً يسر بو أمرم كا 

 جر بو جسدم من النَتافكأ
 

 ، فقاؿ:  إىل مواله، كأخذ يعدد نعماهاثنيا: بعد ا١تناجاة، توجو  
 أنت الذم صورتٍت كخلقتٍت              

 كىديتٍت لشرائع اإلٯتاف

                                                 

،، اإلنًتنت علىم اإلسال الدعوة إىل، اٟتمدانظر، ػ  ُ  ، https://ar.islamway.net/book/5793 تكرار أـ ابتكار، اإلسبلـ اليـو
 (ـَُِّ/ّ/ِٗ)
ـ( َُِٕ/ٗ/ٔ( آخر زايرة )ََُِِٕٗػ بلغ عدد ا١تستمعُت للمنظومة ) ِ

https://www.youtube.com/watch?v=9RCAtI0IpN8 
من ، ألندلسي القحطاٍل السلفي ا١تالكي، كاف فقيها حافظا، ٚتع اترٮتا ألىل األندلسالعامل الرابٌٍل أيب دمحم عبد هللا بن دمحم اػ  ّ

 (ُِٔ/ٔ) (ُٓط ) ،األعالم، ، الزركلي، انظرق( ّّٖيف طلب العلم إىل ا١تشرؽ كا١تغرب، تويف )، رحل أفاضل الناس كثقاهتم
 (ٔػ  ٓ/ُ(، )ّط ) ،ونية القحطايننالقحطاٍل، انظر، ػ  ْ

https://ar.islamway.net/book/5793
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 أنت الذم علمتٍت كرٛتتٍت               
 كجعلت صدرم كاعي القرآف

 أنت الذم أطعمتٍت كسقيتٍت             
 من غَت كسب يد كال دٌكاف

 :على تقصَتىا يف جنب هللا فقاؿ هاعاد إىل نفسو فعاتبها كالم اثلثا: 
 كهللا لو علموا قبيح سريريت              

 ألى السبلـ علٌي من يلقاٍل
 كألعرضوا عٍت كملوا صحبيت                 

 كلبؤت بعد كرامة هبواف
 لكن سًتت معايِب كمثالِب                 

 كحلمت عن سقطي كعن طغياٍل
 :ج يرل بوضوح ما أييتذ ٌنمو ٢تذا ال إٌف النٌاظررابعا:  
 .ة برعت يف تلخيص مشولٌية اإلسبلـػ القصيدُ 
 .إلسبلـػ رٌكزت القصيدة على الٌرد على الٌشبو اليت تناؿ من اِ 
 .قصيدة درٌة يف الفنوف اإلسبلمٌيةػ الّ 
 .  خداـ الفنوف يف الٌدعوة إىل هللاػ أٌكدت القصيدة على ضركرة استْ 
 .اإلسبلمٌية اٟتضارةكرمز من رموز زة ػ القصيدة عبلمة ابر ٓ 
  .الٌدعوة اإلسبلمٌية ا١تعاصرة عرش علىالٌصوتٌية  ا١تواقعػ تٌدؿ القصيدة على تربٌع ٔ 
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 (الفديوادلبحث الثّاين: الّصويتّ مع الّصورة ) 
إبنتاج  (ُ) س لومايرحيث قاـ أكغست كلوي (ـُٖٓٗ)ديو لعاـ ترجع نشأة الف :الٌتمهيد  
امَتا خاٌصة ٔتجاؿ كانت أٌكؿ ك(ـ ُُِٗ)كيف عاـ  ،م متحٌرؾ، كأخذا عليو براءة اخًتاعأٌكؿ فل

ـ ُِٕٗ)، كيف لٌونة على يد ثبلثة من أمَتكاظهرت أٌكؿ أفبلـ م (ـُُٔٗ)، كيف عاـ صناعة األفبلـ
غَتة هور للكامَتات الصٌ كاف أٌكؿ ظ( ـ ُٕٔٗ)، كيف عاـ أٌكؿ األفبلـ اٟتواريٌة الطويلة كاف ظهور( 

 (ِ) .احملمولة
: يواٍلٌ التٌ حيث اتٌفق كلٌ من ، ديو يف العاملأكرب مستضيف ١تلفات الف اليوتيوبكيعترب موقع  

، على إطبلؽ موقع على (ّ) : كرَل جواد، كاأل١تاٍلٌ : مَتيدث شات ا٢تندمٌ ، كا٢تندمٌ تف شيو شافسي
أطلقوا ا١توقع ، (ـََِٓ)ير سنة ا٠تامس عشر من فربا يفك ، ديوشبكة ا١تعلومات لتبادؿ مقاطع الف

حىت ذاع صيتو كصار  (ـََِٔ)صيف  ٯتضكمل كأخذكا يف تطويره كاستمراره ، ةاصٌ على نفقتهم ا٠تٌ 
١توقع ٔتليار ، كيف نفس العاـ اشًتت شركة جوجل اةكليٌ من أكثر ا١تواقع ٪توا على شبكة ا١تعلومات الدٌ 

  (ْ) .كستمئة مليوف دكالر
 
 
 

                                                 

ـ(، كلدا بيزانسوف بفرنسا، كأقاما ٔتدينة ُْٖٔ/َُ/ٓـ( كلوم جاف، كلد )ُِٖٔ/َُ/ُٗأكجست مارم لوم، كلد يف ) ـ ٔ
ليوف ابلقرب من عمل كالد٫تا أنطواف الذم شجعهما على اخًتاع آلة اللتقاط الصور كٖتريكها، ٗتٌصص لويس يف الفزايء كاف 

نذ صغره كصانع أفبلـ، كيف سن السابعة عشرة قاـ بتطوير أسلواب جديدا إلظهار ألواح السلبيات كصفائحها، خاصة ٥تًتعا م
طريقة إظهار الصفائح اٞتافة أك ا١تلصق األزرؽ كصفائح الزنك اليت تعترب ا٠تطوة األكىل الخًتاع أفبلـ التصوير.انظر، حسُت، 

سينما ، كالعشرم،    http://doc.albawabanews.com/61456، متعة التوثيق ادلرئي األخوين لوميري"صانعيالبوابة كاثئقية، "
 (ِٔ/ُ( )ُ، ط )نعم سينما ال اثين مرة

 اتريخ تطور الفديو  اٞتهرم، دمحم،انظر،  ـ ٕ
   /http://techscopez.com/hardware/the-evolution-of-videoالرابط : ـ 

 https://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=2250471ػ كالرابط : 

 مل أقف ٢تم على ترٚتة ـ ٖ

: قصة نشأة ا١توقع الضخم اليوتيوب  : مقاؿةمكتبة قرطبك (، ٔ/ُ)، (ُ)، ط موسوعة تعلم اليوتيوب ،انظر، ميمو كارد ـ ٗ
 http://kortoba.mam9.com : عنواف ا١توقع (ـََُِ/ ِ/ُُ)ا٠تميس 

http://techscopez.com/hardware/the-evolution-of-video/
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 مهّية الّصوت مع الّصورة .: أادلطلب األّول 
ٌّنا تتمٌيز ، ألٌتعليمٌيةالٌصورة ٯتكنها أف تقـو بدكر رئيس يف توجيو الٌرسالة ال (ُ) :يقوؿ الًتبويٌوف 

 : ٓتاصٌيات تنفرد هبا، كىي
 .أكال: عامل تشويق يثَت اىتماـ ا١تتعلم 
 .ز ابلٌدقة كالوضوح أكثر من اللفظتتميٌ  اثنيا: 
 .لم كالٌتأثَت فيو نفسيٌا كعقلٌياإاثرة نفس ا١تتعالقدرة على  اثلثا: 
 .ا على تقريب البعيد مكاان كزماانقدرهت رابعا: 
 .ى استعماؿ ا١تلكات العقلٌية، من مبلحظة كأتٌمل كتفكَتا١تساعدة عل خامسا: 
ساعة على األقل من عمر اإلنساف ( ََٕػػ  ََٔ) بُت الٌدراسات تؤٌكد أٌف ماسادسا:  
ػػ  ٗ) قبل سٌن الٌدراسة ما بُتللٌتلفاز كمتوسط مشاىدة األطفاؿ ، لفازة التٌ  مشاىدسنواي يف تذىب

ساعة ( َِػػ  ْ) منسنة ( ُُ-ٔ) سنٌ  من لو ، كمتوسط مشاىدة األطفاؿاساعة أسبوعيٌ  (ِِ
 نٌ ا ١تشاىدين مل يصلوا إىل السٌ ساعة أسبوعيٌ ( ْٓ)تصل إىل  اأّنٌ بعض الٌدراسات  كبيٌنت، اأسبوعيٌ 

 (ِ) .ةدرسيٌ ا١ت
 يف ادلواقع الّصوتّية الفديو: منوذج من استخدام ادلطلب الثّاين 
جديد  (ّ) ،١توقع إسبلـ كيب تيوب هبا العديد من األقساـ منها الٌصفحة الرٌئيسةأكال:  
ة، األكثر ديوىات دراميٌ : كبو ثبلثة  ف(ِقة إسبلـ كيب )، مسابديوىات: كبو ثبلثة فالفديو

، (َُِِٖٔ)، اليت حصلت على ديوىات، كأنشودة مركز اإلماـ الشافعيٌ ة ف: كبو ثبلثمشاىدة
: كبو سلية كترفيو، تديوىاتكبو العديد من الفدعوة:  ،ىاتديو : كبو العديد من الفقرآف الكرَلال

ديوىات، قائمة اجملموعات: كهبا العديد من اجملموعات:كسواعد اإلخاء، كدركس من العديد من الف
  ، كغَتىا. اٟتـر

                                                 

  siironline.org/alabwab/alhodaا٢تدل للثقافة كاإلعبلـ، ، واستخدامها يف التعليم تكنولوجيا الّصورة العلوم، انظر،ـ  ٔ
ة اإلٯتاف ، جامعوسائل الدعوة ادلعاصرة ،الفصل ا٠تامس ـ(، َُِّ/ ِ/ ِٓق( االثنُت )ُِْٔػ ندكة اإلٯتاف الثانية ، ) ِ

 jameataleman.orgمركز البحوث ، أْتاث اإلٯتاف ، عنواف ا١توقع : 
 /http://tube.islamweb.comػ انظر،  ّ
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، ا كاألكثر زايرة، أ٫ٌتهديوىاتطريق اإلسبلـ هبا العديد من الف قائمة ا١ترئٌيات ٔتوقعاثنيا:  
  (ُ).(َُْٕٔٗاليت حصلت على أعلى رقم مشاىدة )أنشودة )فرشي الًٌتاب( ك 

: ىات اب١توقعُت، أنشودة فرشي الًتاب، للمنشدالفديو األكثر مشاىدة من  :الٌنموذجاثلثا:  
، كىي تصوير فٍت بديع ٟتاؿ من ركائع الفن اإلسبلمٌي ا١تبدع كاألنشودة رائعة(ِ) ،مشارم العرادة

 ، اإلبداعة ػ القرب ػ بلغة قمة يف ا١تسلم يف أٌكؿ منزؿ من منازؿ اآلخر 
ياة القصور كالقبور، يصور اللحد، الفرؽ الكبَت بُت حر ؿ من األنشودة يصوٌ ا١تقطع األكٌ  

، اب يضمٍت كىو غطائيفرشي الًتٌ " ، ، كا١تاؿ، كاٞتاه، حىت االسمككحشتو، كفراقو األىل كا٠تبلف
، ور خٌط كتابو أينسي لقائيكالنٌ  ،كاللحد ٭تكي ظلمةن فيها ابتبلئي ،بل من كرائي، ماؿ تلفٍتحويل الرٌ 

ه؟! صار ؤ كا١تاؿ أينى ىنا، حب أين ٚتوعهم؟! تركوا إخائيكالصٌ  ،كاألىل أين حناّنم؟! ابعوا كفائي
 ".ىذم ّناية حايل، ناءاالسم أين بريقو؟! بُت الثٌ ك  ،كرائي

أال كىي ضيق اللحد كٟتفو  كا١تقطع الثٌاٍل يواصل الٌتصوير كلكنو يضيف لقطة أخرل  
اب يضمٍت كىو فرشي الًتٌ " ، ماء على رحابتهما ملحفة تلف جسده، كأف األرض كالسٌ ابٞتسد
ور خٌط كتابو أينسي كالنٌ  ،ي ظلمةن فيها ابتبلئيكاللحد ٭تك ،ماؿ تلفٍت بل من كرائيحويل الرٌ  ،غطائي
 كالكوف ضاؽ بوسعو ،مع جٌف مسَته بعد البنكاءكالدٌ  ،كبكى راثئي ،كدٌع شوقو كاٟتبٌ ، لقائي

 ".ىذم ّناية حايل، فاللحد صار ّتثيت أرضي ٝتائي، ضاقت فضائي
٭تكي  ، ككأنٌو آتو من عامل الغيب إىل عامل الٌشهادةا١تقطع األخَت من األنشودة يعود بك ك  

فس، فتلٌح ، كىو ما ٭تزف القلب، كيفزع النٌ )كا٠توؼ ٯتؤل غربيت كاٟتزف دائي(حالة القرب ، حُت قاؿ : 
أنت  اب أدعو ٥تلصن كالرٌ  ،و قسمان دكائيبات كإنٌ أرجو الثٌ : )كاء ؟ فتجيب؟ ما الدٌ ابلسؤاؿ، ما ا٠تبلص

                                                 

 ،https://ar.islamway.net/videos?view=visitsـ(، َُِٕ/ٖ/ِٔػ الرقم من آخر زايرة للموقع بتاريخ ) ُ

  كويت يف كلية اآلداب قسميف جامعة الدرس ، ـ(ُِٖٗ)من مواليد دكلة الكويت عاـ  ،صر سعد العرادةمشارم انػ  ِ
، كىو مهتم ابجملاؿ اإلعبلمي كالفنوف ا٠تاص كعمل يف كزارة الًتبية كالتعليم يف دكلة الكويت مث انتقل إىل العمل يف القطاع ،الفلسفة
ة انشيد شعبيٌ أ عن ٣تموعة  ، كىو عبارة(ـُٓٗٗ)ؿ إصدار شارؾ فيو يف عاـ ككاف أكٌ ، فولةد يف سن الطشيالنٌ  بدأ، ةاإلسبلميٌ 

نشيدة فرشي  هَتة حيث صور منهارجائي الشٌ  كأصدر سلسلة اي شارؾ يف كثَت من ا١تهرجاانت داخل الكويت كخارجها، ة،ثيٌ كترا
                              http://www.alfadilat.com/biblio/41، انظر، موقع أىل الفضيلة، ةائيٌ اب كالقت ٧تاحا كبَتا كصدل كاسع يف القنوات الفضالًتٌ 
 
 

https://ar.islamway.net/videos?view=visits
http://www.alfadilat.com/biblio/41


 

113 

 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ لطيفة إىل قوؿ هللا عٌز كجٌل  ، ككأٌّنا إشارة(ي جٌنة فيها ىنائيأبغي إ٢ت رجائي

 . (ِٕ) إبراىيم : چڇ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
 : رابعا: ٦تا سبق ٯتكن استخبلص ما أييت 
 .األدب يف نشر الٌدعوة اإلسبلمٌيةأ٫تٌية الفٌن ك  ػُ 
 .األدب الٌدكر األكرب يف الٌتأثَتللفٌن ك  ػِ 
 .ٌدعوة من اٟتكمة كا١توعظة اٟتسنةالاستخداـ الفٌن اإلسبلمٌي يف  ػّ 
 . اإلسبلمٌية الثٌقافةالفٌن اإلسبلمٌي يربز الٌصورة ا١تشرٌفة عن  ػْ 
 .م اجملٌردة إىل قيم ٤تسة كمشاىدة، كينقل القيػ الفٌن ٬تسد ا١تعاٍلٓ 

 
 ادلبحث الثّالث: الغرف الّصوتّية يف ادلواقع الّصوتّية

سبلح ذك حٌدين، فقد تستخدـ يف اٟتٌق، كقد تستخدـ يف دٯتة كاٟتديثة الوسائل ٚتيعها الق 
، فبل مناص من مبادرة أىل اٟتٌق كا٠تَت يف تسخَت ذلك ىو سلوؾ من يستخدمها، كا١ترجع يف الباطل

اٟتسنة كابجملادلة كاستخداـ تلك الوسائل يف العلم النافع ، كالٌدعوة إىل هللا تعاىل ابٟتكمة كاب١توعظة 
ڄ  چ : ، قاؿ تعاىلل الباطل كالشٌر، كإقامة اٟتٌجة عليهمع الطريق على أى، لقطابليت ىي أحسن

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ

  ( ِٗ) الكهف :  چک     ک  ک  ک  گ    ڑژ        ژ  ڑ
 ادلطلب األّول : البالتوك تعريف وأمهّية . 

  :لتوؾ ٔتا أييتأكال: ٯتكن التعريف ابلبا
(، كقد انطلق الفديوورة )وت كالصٌ ابستخداـ الكتابة كالصٌ  اإلنًتنتواصل عرب برانمج للتٌ ػ ُ

، ؿ كاألشهرحىت أصبح برانمج احملادثة األكٌ  رٌكادامث بدأ ينتشر كيكتسب  (ـُٖٗٗ)ؿ مرة عاـ ألكٌ 
ليت تعترب أىٌم موارد الٌدخل ، تلك اتبشرط ا١توافقة على بٌث اإلعبلانكٯتٌكن رٌكاده من ا١تشاركة ابجمٌلاف 

 (ُ)، أك يشًتؾ يف ا٠تدمة فتختفي اإلعبلانت غَت ا١ترغوب فيها. فيو

                                                 

 alriyadh.comػ انظر، ا١تسيهيج، البالتوؾ ْتر مليء ابلنفائس كاألخطار، كللمستخدـ ا٠تيار،  ُ
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 ألعضائها كيسمح، ، كمنها ا٠تاصالبالتوؾ من العديد من الغرؼ، منها العاـيتكوف ػ ِ
يف الغرفة،  لشخص كاحدالٌتحدث إال  ال ٯتكن، ك يف اٞتزء ا١تخٌصص ٢تا من كاجهة الغرفةلكتابة اب

كمن الغرؼ ما ال يسمح  فيها ابستخداـ الكامَتا، كمنها ما يسمح ابستخدامها شريطة تسديد 
 (ُ) .االشًتاؾ ا١تقرر سلفا لذلك

م، ، كيراعي أصنافهكينظٌم مشاركتهميراقب الٌزكار ) أدمن ( مشرؼ ػ كلكٌل غرفة صوتٌية ّ
، كما ٯتلك ا١تشرؼ حق القبوؿ طركحة، كالفركؽ بينهايعة ا١تواضيع الٌدعويٌة ا١ت، كطبكالٌدعاة كا١تدعوين

 (ِ) .ذلكنذار ا١تخالفُت كغَت إك  دٌ كالرٌ 
ة قانونيٌ ال اتهمع اٞت تتعاكفة، ك ة يهوديٌ شركة أمريكيٌ  كتتوىل إدارتو ا١تنشأ، أمريكيٌ البالتوؾ ك ػ ْ

صور أك ك الٔتا قي ذل، يعاقب عليو القانوف أمرمستخدـ شارؾ يف  كلٌ أبم معلومات تطلبها عن  
 (ّ) .من معلومات ما ٯتكنها من اٟتصوؿ عليو كلٌ ك  عناكينالك  تصاالتٌ اال سائل رٌ ال

 (ْ): مٌثل أ٫تٌية البالتوؾ فيما يلي: تتيقوؿ الباحثوف :اثنيا
للمواقع فتح  فصار من ا١تمكن، ةوتيٌ ى فتحا يف عامل الغرؼ الصٌ ما ٯتكن أف يسمٌ  ظهور ػُ

لعلم اٟتنيف كا١تقٌيدة بضوابطو، ٦تٌا يعود على رٌكادىا اب الٌدينقٌية بنقاء الغرؼ الٌصوتٌية ا٠تاٌصة الن
 .مر اب١تعركؼ كالٌنهٌي عن ا١تنكر، كاألإىل الفضائل، كالبعد عن الٌرذائلعوة كالدٌ ، افع، كالعمل الٌصاحلالنٌ 

ة شطة ا٠تَتيٌ احملاضرات كاألن اليت تبثٌ ، ةوتيٌ ابلغرؼ الصٌ  إنشاء ا١تواقع الٌدعويٌة ا١تتخٌصصة ػِ
أىل ، كحوار القرآفبتعليم  ، نفع هللا الٌناس هبا يف كل مكاف ، كقدكالٌتفاعل معها، إىل أصقاع األرض

  .ولةكالربامج ا١تطٌ العلمٌية، كرات ، كالدٌ ة، كاالستشارات األسريٌ ا١تلل كالٌنحل
،  ا١تسلم إف على النٌاسق عا١تيتها، كإقامة اٟتٌجة ، كٖتقي أمر الٌدعوة إىل هللا عٌز كجلٌ تيسَت ػّ

 مل يبٌلغ ، كغَت ا١تسلم إف مل ٬تب الٌدعوة كيبحث عن اٟتٌق كيٌتبعو.  

                                                 

  /http://www.saaid.netصيد الفوائد، :  ،كرافضبُت مؤيد عوة بُت أككار البالتوؾ ػ انظر، اٟتجي الدٌ  ُ

( ٕٔ/ُ) ،اإلنًتنترب رلاالت الّدعوة إىل هللا ع ،الّضالعػ انظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية،  " ِ
 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdfػ

(  ٕٕ، ٕٔ/ُ) ،اإلنًتنترب رلاالت الّدعوة إىل هللا ع ،الّضالعػ انظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية،  " ّ
 http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdfػ

 ػ ا١ترجع السابق. ْ

http://www.saaid.net/
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عظيما يف تثبيت عقائد ا١تسلمُت،  عناة نفع هللا هبا نفعويٌ عوة عرب غرؼ البالتوؾ الدٌ الدٌ  ػْ
فضبلن عن إسبلـ   ،لباطلةذاىب ا١تنحرفة كاألدايف اقيَّة، كمناقشة ا١تة النٌ كا١تدافعة عن العقيدة اإلسبلميٌ 

 (ُ) عاة إىل هللاكثَت من ا١تشاركُت فيها، كاىتدائهم إىل صراط هللا ا١تستقيم بسبب دعوة الدٌ 
، كيف ئةيف ا١ت( ِِ) ا١تتحدة  يف الوالايتبالتوؾ الأٌف نسبة مستخدمي تؤٌكد اإلحصائٌيات  ػٓ

، من ٣تموع مستخدمي مواقع الٌتواصل، ( يف ا١تئةٖ) يف ا١تئة كيف مصر تبلغ( ُّ) الٌسعوديٌة تصل إىل
عُت ألف مستخدـ ، منهم ما يقرب من سبوقع يصل إىل أربعة مبليُت مستخدـكأٌف عدد ا١تسجلُت اب١ت

 (ِ) .فعلٌي يف كل كقت
بصوتيات إسبلـ كيب يعرض فيها أل٫تٌية  (ّ)،: إبراىيم الفارساثلثا: تلك ٤تاضرة للٌشيخ 

 ؿ ٕتربة عملٌية، ٯتكن إٚتا٢تا فيما أييت: الٌدعوة يف غرؼ البالتوؾ من خبل
ويد أان أعيش يف مشاؿ السٌ  ػ عقب ٤تاضرة لو ابلبالتوؾ تواصل معو أحد أعضاء الغرفة فقاؿ:ُ 
 عندان ثبلث ساعات، كالليل كاحد كعشركف ساعة، كال يصلنا من البثٌ  هارة كالنٌ ة ثلجيٌ قيف منط

جاء ال ات البالتوؾ، فالرٌ كابلذٌ  اإلنًتنتإال  رعيٌ علم الشٌ ال كليس يل ٣تاؿ لتلقيٌ  اشيء أبدن  اإلسبلميٌ 
  (ْ) ."تقطعوٍل

يقوؿ الباحث: كىذا ٦تٌا يؤٌكد أ٫تٌية البالتوؾ كضركرة استخدامو يف الٌدعوة إىل هللا، كحاجة  
 الٌناس إليو، كعا١تية كصولو، كعظيم أثره.

 لو يدعوه للٌدخوؿ يف غرفة اٝتها بينما كاف يف ٤تاضرة على البالتوؾ، إذا أبحد ا١تعركفُت ػِ 
مث ىاتفو، كقٌص عليو  ،كثبلاثن  مرتُتلو عوة الدٌ  صاحبو ركرٌ غاية يف الٌسوء، فًتدد يف الٌتجاكب معو، ف

                                                 

،  /http://shamela.ws/  ،http://islamport.com، ابتكار تكرار أم اإلنًتنتالدعوة إىل اإلسالم على اٟتمد ، انظر ، ػ  ُ

islamtoday.net 
 http://www.muslim- library.com/dl/books/ar6004.pdf(،ُُُ/ُ) ،التنصري عرب اخلدمات التفاعلية، ػ انظر، اجملممي ِ

بكلية  ، أستاذ الثقافة اإلسبلمية(ـُٔٓٗ)ػ ا١توافق (قُّٕٔ) كلد يف مدينة ركضة سدير عاـ، فارسبراىيم بن عثماف الإ ػ ّ
يوظف التقنيات كالوسائط اٟتديثة  ،الًتبية ّتامعة ا١تلك سعود ابلرايض، كمتخصص يف العقيدة، كا١تلل كالنحل كا١تذاىب ا١تعاصرة

لو جهد كبَت كنشاط ، ائل التقنية ىي من قنوات االتصاؿ ا٢تامة مع ٚتهور القراء أك ا١تستمعُتيف عملياتو البحثية، كيدرؾ أف كس
، أك من خبلؿ بث ىذه ا١تواد كما يستجد منها عرب اإلنًتنتكاسع يف ىذا اجملاؿ، من خبلؿ الشرائط الصوتية العادية، قبل ظهور 

 lahaonline.com/articles/view، ـ تية ليستفيد منها القاصي كالداٍلالشبكة العنكبو 

،  يف الدعوة إىل هللا اإلنًتنت استخدامػ الفارس، إبراىيم،  ْ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=91&read=1 

http://shamela.ws/
http://islamport.com/
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يتكلموف يف كل شيء ك  ،شخصان ( َٗأك  َٖ) كأعضاء الغرفة ما بُت  ،امرأة خرب الغرفة، كأٌّنا تديرىا
خذ رقم بكت كقالت: على انفراد، ف ، كابلقرب كنعيمو كعقابو،ا ابهللىر رأة كذكٌ ١تا كأنٌو انصحإال ا٠تَت، 

ا١توضوع إىل ىم  كغٌَتت، فدخلت ىذه الغرفة كبدأت أانصحهم نهاكؿ عؤ ككن أنت ا١تس الغرفة السرمٌ 
مع عطي يخذ ك أيناقش كيدخل كبدأ ك  فبادرفطلبتك،  ااب، كاحتجت إىل من يعينٍت يف ىذبالشٌ 

ة حقيقة أستمع لكبلـ من مثل ىذا الكبلـ؛ أان أكؿ مرٌ  قوؿ أحدىم: ا١تفاجأةأعضاء الغرفة ، ككانت 
 هللا فو ،، كاآلف ألزمتموٍل أف أستمع إىل ىذا الكبلـالبالتوؾ ال أستمع إال إىل فسادا دخلت  كلمٌ ألٍلٌ 

   (ُ) .اٟتة إىل الغرؼ الفاسدة أبدان لن أخرج من ىذه الغرؼ الصٌ  ،
ذا دالالت ىاٌمة ال بد من الوقوؼ عندىا، تتلخص فيما أييت:        رابعا: يرل الباحث: إٌف ٢ت 
ػ اٟتاٌجة ا١تاٌسة للٌدعوة يف غرؼ البالتوؾ.                                                ُ 
ػ ضركرة الٌتعاكف كالٌتنسيق يف الٌدعوة عرب البالتوؾ.                                        ِ 
ٌية تفعيل العمل اٞتماعٌي يف الٌدعوة اإللكًتكنية، كخاصة البالتوؾ.                    ػ أ٫تّ 
 ػ الٌدعوة يف الغرؼ الٌسٌيئة أىٌم كأكىل من الغرؼ اٟتسنة، فاألصل أف نتوجو ابلٌدعوة ٢تم.  ْ 
يتٌبع  للٌدعوة إىل هللا تعاىل يف الغرؼ الفاسدة، فمن ا١تكن أف أسلوابن خامسا: قٌدـ احملاضر  

الٌداعية أسلوب الٌنصيجة عرب الكتابة يف تلك الغرؼ الٌصوتٌية، كأيضا الٌنسخ كاللصق ١تواٌد دعويٌة معدة 
سلفا أك من أم ملفات أك كتب تقبل النسخ، كنسخ بعض اآلايت القرآنٌية كاألحاديث النبويٌة، 

لب، كىو ما قاـ بو احملاضر كاألبيات الٌشعريٌة، كاٟتكم الرقيقة، اليت تؤثر يف النفس، كترقق الق
كاستخدمو يف بعض الغرؼ الفاسدة، ٦تٌا كاف لو األثر النافع، كالعمل الصاحل، كٖتٌوؿ أعضاء ىذه 

 (ِ)  الغرؼ عن الفساد، مث تساءؿ، فأين ٨تن من ىذه األساليب؟
ة يتساءؿ الباحث مع احملاضر، أين ٨تن من الٌتعاكف كالٌتنسيق، كالعمل اٞتماعٌي يف الٌدعو  

اإللكًتكنٌية؟ كأين ٨تن من ا٢تجمة الٌشرسة اليت توجو ضٌد اإلسبلـ كرموزه؟ إٌف غرؼ البالتوؾ ا١تسيحٌية 
تعمل ليل ّنار كصباح مساء ٓتطط مدركسة بركح الفريق الواحد، ألسنا أكىل كأحٌق بذلك منهم؟ 

 أليس اإلسبلـ ىو دين الٌتعاكف كالٌتكامل كاٞتماعة؟. 
                                                 

،  يف الدعوة إىل هللا اإلنًتنت استخدامػ الفارس، إبراىيم،  ُ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=91&read=1 

،  يف الدعوة إىل هللا اإلنًتنت استخدامػ الفارس، إبراىيم،  ِ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=91&read=1 
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  ج من العرف الّصوتّية ) البالتوك (: منوذ ادلطلب الثّاين
، فهذا  ٪توذج من ١تباشر ىو نوع من الغرؼ الصوتٌيةإذا كاف البٌث ا :وذج من البث ا١تباشر٪ت
، (ـَُِٕق ُّْٖ): ا١توسم الثقايف األربعوف للعاـ اشر من صوتٌيات إسبلـ كيب بعنوافالبٌث ا١تب

( يف َُّٔ، بعدد مشاىدات )  (ِ)ٟتويٍت، ٤تاضرة بعنواف حياة القلب للشيخ/ أبو إسحاؽ ا (ُ)
  :ٯتكن تلخيصها فيما أييت ،(ـ َُِٕ/ ٔ/ٓ)زايرة لتلك الصفحة بتاريخ 

، أىفَّ رىسيوؿى أطٌل على اٟتديث الٌشريف الذم ركاه أبو خزٯتة كغَته  أكال: عىًن اٟتٍىاًرًث اأٍلىٍشعىرًمًٌ
: "اَّللًَّ صىلَّى هللاي  أيىٍميرى  ًإفَّ  عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى اَّللَّى أىٍكحىى ًإىلى ٭تىٍِتى ٍبًن زىكىرايَّ ًٓتىٍمًس كىًلمىاتو أىٍف يػىٍعمىلى هًبًنَّ، كى

: ًإفَّ اَّللَّى أىمىرىؾى ًٓتى  هي ًعيسىى فػىقىاؿى ٍمًس كىًلمىاتو أىٍف بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىٍف يػىٍعمىليوا هًبًنَّ، فىكىأىنَّوي أىٍبطىأى هًبًنَّ، فىأىاتى
أيىٍميري بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىٍف يػىٍعمىليوا هًبًنَّ، فىًإمَّا أىٍف ٗتيٍربىىيٍم،  تػىٍعمىلى  مبٌينا أ٫تٌية ضرب  (ّ)اٟتديث"...."هًبًنَّ، كى

 (ْ) .ا يف الٌذىن ، كأتثَتىا يف النفساألمثاؿ يف بياف ا١تعاٍل ا٠تفٌية كترسيخه
"...." كىو: كآمركم بذكر هللا كثَتا  األمر ا٠تامس بعد أف عٌمم يف اٟتديث خٌصصو يف اثنيا: 

، كأنٌو ١تا طلب من هللا النظرة إىل يـو الٌدين أراد أف يبقى عرض لقٌصة الٌشيطاف مع اإلنساف ، مثٌ كفسره
  .آخر إنساف تقبض ركحو يف الٌدنيا يغوم كيضٌل اإلنساف إىل

ٍعتي  ةى ٍبًن أىيب فىاًكوو قىاؿى بػٍرى عىٍن سى : ة تعامل الٌشيطاف ابٟتديث الشريفكيفيٌ   ىكدٌلل عل اثلثا:  ٝتًى
ـى أبًىٍطريًقًو فػىقىعىدى لىوي  ـً فػىقىاؿى رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي ًإفَّ الشٍَّيطىافى قػىعىدى اًلٍبًن آدى ٍسبلى ًبطىرًيًق اإٍلً

ًء أىبًيكى فػى  ًئكى كىآابى عىصىاهي فىأىٍسلىمى مثيَّ قػىعىدى لىوي ًبطىرًيًق ا٢تًٍٍجرىًة فػىقىاؿى تػيهىاًجري كىتىدىعي تيٍسًلمي كىتىذىري ًدينىكى كىًدينى آابى
ثىًل اٍلفىرىًس يف الطًٌوىًؿ فػىعىصىاهي فػىهىاجىرى مثيَّ قػىعىدى لىوي بً  طىرًيًق اٞتًٍهىاًد أىٍرضىكى كىٝتىىاءىؾى كىًإ٪تَّىا مىثىلي اٍلميهىاًجًر كىمى

ٍرأىةي كىيػيٍقسىمي اٍلمىاؿي فػىعىصىاهي فىجىاىىدى فػىقىاؿى فػىقىاؿى ٕتيىاًىدي فػىهيوى جى  اًؿ فػىتػيقىاًتلي فػىتػيٍقتىلي فػىتػيٍنكىحي اٍلمى ٍهدي النػٍَّفًس كىاٍلمى

                                                 

 https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lview&sid=220، : حياة القلبػ اٟتويٍت،  ُ
ـ(  بقرية ُْٔٗ/ٔق(  ا١توافق )ُّٕٓ بن يوسف بن شريف اٟتويٍت ا١تصرم، كلد يف غرة ذم القعدة، )ػ حجازم بن دمحم ِ

قرأ كتاب  لقاىرة،حوين، مركز الرايض، ٤تافظة كفر الشيخ، ٗترج من قسم اللغة األسبانٌية بكلٌية األلسن ّتامعة عُت مشس ا
وخو: ا١تطيعي كسيد سابق كبعض شيوخ األعمدة ابٞتامع األزىر، األحاديث اجملموعة يف األحاديث ا١توضوعة للشوكاٍل، شي

  https://ar.islamway.net/article/72299كاأللباٍل، ٝتع ابلسعودية من الشيخ القاعود كبن ابز، انظر، طريق اإلسبلـ، :
، اببصحيح بن خزديةػ أخرجو ابن خزٯتة،  ّ ًٍثيًل الصَّائًًم يف ًطيبً  ، كتاب الصـو ر٭ًًتًو ًبًطيًب رًيًح اٍلًمٍسًك ًإٍذ ىيوى أىطٍيىبي  ًذٍكًر ٘تى

 ( ُٖٓٗ( رقم )ُٓٗ/ّ، د ط ، ) الطًٌيبً 
 https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lview&sid=220، : حياة القلبػ اٟتويٍت،  ْ
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ةى كىمىٍن قيًتلى  وي اٞتٍىنَّ رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىمىٍن فػىعىلى ذىًلكى كىافى حىقِّا عىلىى اَّللًَّ عىزَّ كىجىلَّ أىٍف ييٍدًخلى 
اٞتٍىنَّةى أىٍك كىقىصىٍتوي كىافى حىقِّا عىلىى اَّللًَّ عىزَّ كىجىلَّ أىٍف ييٍدًخلىوي اٞتٍىنَّةى كىًإٍف غىرًؽى كىافى حىقِّا عىلىى اَّللًَّ أىٍف ييٍدًخلىوي 

   (ُ) .دىابػَّتيوي كىافى حىقِّا عىلىى اَّللًَّ أىٍف ييٍدًخلىوي اٞتٍىنَّةى 
ٟتديث الٌشريف ابلٌشرح كالٌتحليل، تساءؿ، ماذا يريد الشيطاف منك؟ ف تناكؿ اكبعد أ رابعا: 

يوزف ا١ترء عند هللا يـو القيامة، يريد أنفس ، كبو كأجاب، ال يريد منك إال شيئا كاحدا، أال كىو القلب
الطَّوًيًل يػىٍوـى  ٍؤتىى اًبلرَّجيًل اٍلعىًظيمً عىٍن عيبػىٍيًد ٍبًن عيمىٍَتو، قىاليوا: يػي ، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص كما يف الصحيح )مضغة فيك

 چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳    چ، فػىييوضىعي يف اٍلًميزىاًف فىبلى يىزًفي ًعٍندى اَّللًَّ جىنىاحى بػىعيوضىةو مثيَّ تىبلى اٍلًقيىامىةً 

: كيٍنتي أىٍجتىًٍت لًرىسيوؿً ك  (ِ) (َُٓ جزء من اآلية الكهف:) هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  عىٍن عىٍبًد هللًا قىاؿى
انىًت الرًٌيحي تىٍكفىؤيهي، فىكىافى يف سىاقػىٍيًو ًدقَّةه فىضىًحكى اٍلقىٍوـي، فػىقىاؿى النَِّبُّ  صىلَّى هللاي  ًسوىاكنا ًمنى اأٍلىرىاًؾ، فىكى

  (ّ) (ي بًيىًدًه ٢تىيمىا أىثٍػقىلي يف اٍلًميزىاًف ًمٍن أيحيدمىا تىٍضحىكيوفى ًمٍن ًدقًَّة سىاقػىٍيًو؟ كىالًَّذم نػىٍفسً ) عىلىٍيًو كىسىلَّمى: 
ٌف من أعظم فل كال يفًت عن إغواء اإلنساف، كإختم ابلتأكيد على أٌف الٌشيطاف ال يغ خامسا: 

ٍيًو كىسىلَّمى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلى  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى ما ٭تصن منو ذكر هللا تعاىل كما جاء يف الصحيح )
هي الى شىرًيكى لىوي لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اٟتٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو   قىًديره يف يػىٍوـو قىاؿى مىٍن قىاؿى الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدى

يىٍت  انىٍت لىوي عىٍدؿى عىٍشًر رًقىابو كىكيًتبىٍت لىوي ًمائىةي حىسىنىةو كى٤تًي انىٍت لىوي ًحٍرزنا ًمٍن ًمائىةى مىرَّةو كى عىٍنوي ًمائىةي سىيًٌئىةو كىكى
 (ْ)(  ًمٍن ذىًلكى الشٍَّيطىاًف يػىٍومىوي ذىًلكى حىىتَّ ٯتيًٍسيى كىملٍى أيىًٍت أىحىده أبًىٍفضىلى ٦تَّا جىاءى بًًو ًإالَّ أىحىده عىًملى أىٍكثػىرى 

 احملاضرة تؤٌكد على ما أييت: سادسا:  
 . صلوات هللا عليهم أٚتعيُتاء كالٌرسل ٚتيعا من آدـ إىل دمحمػ اإلسبلـ دين األنبيُ  

 ػ ٚتيع األنبياء صلوات هللا عليهم يصٌدؽ بعضهم بعضا.ِ 
                                                 

(، ِ، ط )مىا ًلمىٍن أىٍسلىمى كىىىاجىرى كىجىاىىدى ، كتاب اٞتهاد، ابب للنسائيّ  اجملنىب من السنن السنن الصغرىػ أخرجو النسائٌي،  ُ
 (ُّّْ(، رقم )ُِ/ٔ)
(، ُذكر فيما أعد ألىل النار كشدتو ، ط )مىا  ، كتاب ذكر النار، اببمصنف ابن أيب شيبةػ أخرجو ابن أيب شيبة،  ِ
 (ُّْْٕ(، رقم )ٓٓ/ٕ)
 (ِْٖٓ(، رقم )ٖٕ/ٗ(، )ِمسعود، ط ) من مناقب ابن ، كتاب العُت، اببادلعجم الكبريػ أخرجو الطرباٍل،  ّ
 (ُِٕ(، رقم )ِّٗ/ِ(، )ُما جاء يف ذكر هللا تبارؾ كتعاىل، ط ) ، كتاب القرآف، اببموطأ مالكػ أخرجو مالك،  ْ
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 .توحيد هللا تعاىل كأصوؿ العباداتػ اتفاؽ ٚتيع األنبياء صلوات هللا عليهم على ّ 
 ايت الٌدعوة كالٌدعاة. ها من أكلو ىتماـ ابلٌدعوة إىل توحيد هللا عٌز كجٌل كجعلػ ضركرة االْ 
 .الٌشبهات اليت تثار حوؿ اإلسبلـ ػ التأكيد على كجوب الٌتصٌدم كالٌرٌد علىٓ 
ع الٌصوتٌية للٌتصدم للٌرد على شبهات الٌنصارل ػ كجوب تكوين جبهة من العديد من ا١تواقٔ  

 .حوؿ اإلسبلـ
 

 ادلبحث الرابع: ادلواقع الّصوتّية ومواقع الّتواصل االجتماعيّ 
اس عليها فاإلنساف اجتماعي بطبعو، كلذا عرٌفو  العلماء فطرة فطر هللا النٌ واصل التٌ  :الٌتمهيد 

 تفاعل اجتماعيٌ  كما أنٌوعارؼ كضركرات العيش،  نزعة التٌ ٖتٌتمها ة سلوؾ فطرم، كحاجة حيويٌ " أبنٌو:
معُت  جتماعيٌ ااخل نسق اس دالعبلقة اليت ٖتدث بُت النٌ  كىو ،يراد إيصا٢تا يقـو على اإلٯتاف برسالة

عن  ، أكة، بشكل مباشر، أك غَت مباشر ابلكلمة ا١تسموعة أك ا١تطبوعة أك ا١ترئيٌ أك بُت ٣تموعة أنساؽ
 (ُ) ."أك غَتىا من الوسائل ورطريق الصٌ 
 .لفيس بوك وأمهّيتو ومناذج دعويّة: اادلطلب األّول 
  إىل ا١تراحل اآلتية:  ٯتكن تقسيم نشأة كتطور الفيس :شأة كالتطٌورالنٌ أكال:  
هبدؼ الٌتواصل فيما  ،( األمريكٌيةىارفاردثبلثة من طبلب جامعة )ػ االنطبلؽ: على يد ُ 

يف فرباير عاـ ك  للجامعة، ابعالتٌ  من موقع فيس ماشذلك ك ، تبادؿ أخبارىم كصورىم كآرائهم، ك بينهم
 (ِ) على نطاؽ جغرايف ٤تدكد.ة، ا٠تاصٌ  فيس بوؾشركة اتبعا ل ابٝتو ا١تعركؼانطلق ا١توقع  (ـََِْ)

طبلب ليشمل  احوؿ تدر٬تين التٌ يف بوؾ  بدأ الفيس (ـََِٓ)من سبتمرب الٌتطٌور:  ػِ 
أماـ كل من يرغب و فتح أبوابتأف  قررت شركة فيس بوؾ١تدة سنتُت، مث  اٞتامعات كا١تدارس الثانوية

ف ( مليو ُِارتفع العدد من ) ثحي ،يف عدد مستخدمي ا١توقع زايدة إىلذلك أدل فيف استخدامو، 
يف بداية عاـ  ( مليوف مستخدـو َْإىل أكثر من ) (ـََِٔيف شهر ديسمرب عاـ ) مستخدـو 

  (ّ) .ـ(ََِٕ)
                                                 

  :http://iomsmwl.org/nodes/view/type:articles/slug ،التواصل االجتماعي شبكات ضوابط استخدام، اٟتسيٍت ػ  ُ
 . http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/565609: نشأة الفيس وتطوره،، هللا انظر، خلف ـ ٕ
 ا١تصدر السابق ـ ٖ
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ا كبَتا حىت بلغ ا١تليار ـ( حيث ارتفع عدد مستخدميو ارتفاعن ََِٕالعا١تٌية: من ) ػّ 
 (ُ).عرب موقعها الرٝتيٌ  اإلنًتنتات وكالة ألًيكسَّا إلحصائيلتقرير  ـ( حسبَُِِمستخدـ بنهاية )

    (ِ)إىل ما أييتبوؾ أ٫تٌية الفيس  يرجع بعض الباحثُت :اثنيا: أ٫تيٌتو 
 .عديلأثَت كالبناء كالتٌ فاعل كالتٌ من التٌ  توٌفرهكما ، ات الويبوظيف األمثل لتقنيٌ التٌ ػ ُ 
 .ةبينها اللغة العربيٌ  أكثر من مائة لغة حوؿ العامل كمن إىلة للغات العا١تيٌ  وتدعيمػ ِ  
 .واتي ليٌ آلت عًٌ و كفػي ستخدامي احسن أي ذا إعوة منصة ٦تتازة للدٌ ػ ّ 
 (ّ) ٯتكن تقسيم الٌنشاط الٌدعوٌم اإلسبلمي ابلفيسبوؾ قسمُت: ة:عويٌ د٪تاذج اثلثا:  
 حسنا يف الٌدعوة إىل هللا، اليت أبلت ببلءن العامة الٌشبكات كا١تنٌصات كالٌصفحات الٌدعوية ػ ُ 
، كالشبكة اإلسبلمية )إسبلـ كيب ريق إىل هللاشبكة الطٌ ، ك ا١تفتوح رعيٌ علم الشٌ ة زادم للتٌ منصٌ كمنها: 

 ، كمرصد األزىر ا١تتخٌصص يف مكافحة اإلرىاب بكٌل أنواعو كمصادره.طريق اإلسبلـ ( ك
   (ْ) رٛتو هللا معراك الشٌ دمحم متويل كحساب  الٌدعاة،١تتابعة نشاط  ا٠تاٌصةة عويٌ اٟتساابت الدٌ ػ ِ

                                                 

 http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/565609: نشأة الفيس وتطوره،، خلف هللا ـ ٔ
 ا١تصدر السابق ـ ٕ
-http://awda، يف الّدعوة توظيف وسائل اإلعالم االجتماعيانظر، األٛتد،  ـ ٖ

dawa.com/Pages/Subjects/default.aspx?id=34447 

ر، من أبرز علماء عصره، كأحد دعائم الفكر اإلسبلمي اٟتديث ٔتصر، كرك ـ ٗ يزة من ركائز دمحم متويل الشعراكم، العامل الفقيو ا١تفسًٌ
الدعوة اإلسبلمية يف النصف الثاٍل من القرف العشرين. كلد يف مركز ميت غمر ٔتحافظة الدقهلية ٔتصر. حصل على الشهادة 

ـ، كتدرج يف سلك التدريس األزىرم ٔتختلف ا١تعاىد الدينية حىت أعَت ُُْٗالعا١تية من كلية اللغة العربية ّتامعة األزىر عاـ 
ـ( مدرسنا بكلية الشريعة ّتامعة ا١تلك عبد العزيز ٔتكة ا١تكرمة، مث عاد فًتة إىل مصر عُت فيها َُٓٗالسعودية )للمملكة العربية 

ـ( مث عُت بعد ذلك ُِٔٗـ( مث مفتشنا للعلـو ابألزىر )ُُٔٗككيبلن ١تعهد طنطا الديٍت مث انتقل مديرنا للدعوة بوزارة األكقاؼ )
ـ( يف عهد الرئيس أنور السادات. ُٖٕٗػ  ُٕٔٗـ. عُت كزيرنا لؤلكقاؼ كشؤكف األزىر )ُْٔٗمديرنا ١تكتب شيخ األزىر عاـ 

كىو عضو يف ٣تلس الشورل ك٣تمع اللغة العربية كرابطة العامل اإلسبلمي كا٢تيئة التأسيسية ٢تا، ككثَت من ا٢تيئات كا١تنظمات 
فسَت ٬تمع بُت أصالة التفاسَت القدٯتة كمعاصرة الواقع العلمي كاٞتامعات العربية كاإلسبلمية. للشيخ الشعراكم أسلوب فريد يف الت

ا١تبتكر، لو ابع طويل يف التوفيق بُت الدين كالعلم. ربط حقائق اإلسبلـ أبحدث النظرايت العلمية ا١تعاصرة، كاستطاع أف يؤصل 
إلعجاز كاملة يف النص، ٦تا جعل تفسَته منهجنا قوٯتنا يف ىذا الباب تتجلى من خبللو ركائع األحكاـ القرآنية كتتضح بو أكجو ا

للقرآف الكرَل مقنعنا منطقينا كاقعينا طليقنا خاطب بو العامل كا١تثقف كاألمٌي كا١تتخصص، ىذا ابإلضافة إىل ما يتمتع بو الشيخ 
النص القرآٍل على  الشعراكم من ثقافة مشولية يف معظم علـو العصر كفطنة كبَتة كذكاء متوقد، األمر الذم جعلو متمكننا يف عرض
 ) = (ٚتيع كجوىو مستخلصنا أىم ما فيو من كنوز ٙتينة كحقائق غنية. ليس للشيخ الشعراكم مؤلفات بعينها، غَت أف 

http://awda-dawa.com/Pages/Subjects/default.aspx?id=34447
http://awda-dawa.com/Pages/Subjects/default.aspx?id=34447
http://awda-dawa.com/Pages/Subjects/default.aspx?id=34447
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فرد أبكؿ تسجيل صويت مصور يف تفسَت القرآف الكرَل كامبل للٌتلفزيوف ا١تصرم، ذلك العمل الذم ت
 (ِ) العريفي.كحساب   (ُ) إىل اآلفالذم مل يسبق 

كتبُت ( ـ َُِٕ/ٔ/ َِيف)رابعا: قراءة ٟتساب الشيخ: دمحم العريفي يف زايرة ٢تذا اٟتساب   
  ما يلي:
 (.َُُِّْٗٓ) سجيبلت اإلعجاب ابلصفحةإٚتايل تػ ُ 
 (. َََََّػ ا١تتابعوف: )ِ 
 : من خطبة للشيخ على صفحتو يتناكؿ فيو ما يلي ديوػ قراءة ١تقطع فّ 
: كىافى ًمٍن ديعىاًء رىسيوًؿ هللًا صىلَّى هللاي ): قراءة يف اٟتديث الشريف أػ ، قىاؿى عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عيمىرى

،  عىلىٍيًو كىسىلَّمى: اللهيمَّ ًإٌٍلً أىعيوذي ًبكى  ، كىفيجىاءىًة نًٍقمىًتكى ، كىٖتىىوًُّؿ عىاًفيىًتكى  ( ّ)( "....."ًمٍن زىكىاًؿ نًٍعمىًتكى
، كعند اكؿ مواطن إجابة الدعاء كعد منها: بُت األذاف كاإلقامة، كعقب الصلواتتن ب ػ

 .لٌصائم، كالثلث األخَت من الليلالفطر ل
 :يتبٌُت ما أييت٦تٌا سبق خامسا:

 سائل الٌدعوة إىل هللا .ػ الفيس من أىم ك ُ
 ػ الفيس من أكثر الوسائل أثرا يف ا١تتلٌقي .ِ
 عويٌة.ػ الفيس ٬تمع كل أطياؼ الوسائل الدٌ ّ

                                                                                                                                                         

أصحاب األقبلـ كدكر النشر الكربل كىيئات علمية كثَتة أخذت أحاديثو ا١تذاعة تليفزيونينا كإذاعينا، كتسجيبلتو ا١تختلفة كطبعتها 
ات ككتب كبَتة ٔتوافقتو كإذنو، كىي ٘تؤل السوؽ العريب اإلسبلمي كلو كدكر النشر الكربل ابإلضافة إىل مئات يف صورة ٣تلد

ا١تقاالت يف الصحافة العربية كاإلسبلمية. حصل الشيخ الشعراكم على جوائز عديدة كأكٝتة كنياشُت دكلية، كما حصل على جائزة 
طاقة الكتاب، تفسَت الشعراكم، عن ا١تؤلف، ا١توقع اإللكًتكٍل، ا١تكتبة الشاملة، نقبل ، انظر، بـُٖٖٗالدكلة التقديرية ٔتصر عاـ 

  http://www.mawsoah.netعن ا١توسوعة العربية العا١تية، 
 (ٖٔ/ُانظر، البسيوٍل، مشايخ ظرفاء، د ط، ) ـ ٔ
 ؿ الدين ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعودبكالوريوس يف أصوؿ الدين، من كلية أصو  ،دمحم بن عبد الرٛتن بن ملهي العريفيػ  ِ

الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة ، ماجستَت يف أصوؿ الدين، ٗتصص: العقيدة كا١تذاىب ا١تعاصرة( قُُُْ)عاـ  ،اإلسبلمية
بذة عن ناأللوكة، اجمللس العلمي، ق(ُُِْ)،آراء شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف الفرؽ الصوفيةكالدٌكتوراة يف  (هٙٔٗٔ،)الناجية

 /http://majles.alukah.net/t38437 سرية دمحم العربفي،
نىًة اًبلنًٌسىاءً ، كتاب الرقاؽ، ابب صحيح مسلمأخرجو مسلم،  ـ ٖ ، د ط أىٍكثػىري أىٍىًل اٞتٍىنًَّة اٍلفيقىرىاءي كىأىٍكثػىري أىٍىًل النَّاًر النًٌسىاءي كىبػىيىاًف اٍلًفتػٍ
 (ِّٕٗ)رقم  (َِٕٗ/ْ) ،
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 . تفاعلٌية كسرعة الوصوؿ كاالنتشارػ من أىم ما ٯتٌيز ىذه الوسيلة الْ
 .تخداـ الفيس يف الٌدعوة إىل هللاػ ضركرة اسٓ

 ومناذج دعويّة . ادلطلب الثّاين : الّتويًت وأمهّيتو 
، دمات ٣تانٌية للٌتواصل االجتماعٌي، كالٌتدكين ا١تصغرأحد ا١تواقع اليت تقٌدـ خأكال: تعريفو: "

( َُْكيسمح للمستخدمُت إبرساؿ أىم اللحظات يف حياهتم يف شكل تدكينات نصٌية ال تزيد عن )
 . (ُ)" "..... حرؼ إىل موقع تويًت من خبلؿ خدمة الٌرسائل الٌنصٌية القصَتة

، فإف قيل: ما ىو عبارة عن تغريدات قصَتة ابلكتابة عن طريق الرسائل النصٌيةاثنيا: إذا 
 .منها ابلصوت؟ فيجاب عن ىذا من عدة نواحو  عبلقة ىذا
 .الفديو كا١تقطع الٌصويتٌ عرب  ابلٌصوتالٌتغريد  ػ يتيح ُ
 .الٌنصأقرب إىل الٌصورة منها إىل ك  ف، أشبو ما يكوف ابإلعبل ػِ
 .ات ينادمقارائ يتكلم ، أك صو  كأفَّ ػ الكتابة ٤تادثة غَت متزامنة،ك ّ

 كتكمن أ٫تٌية موقع تويًت فيما أييت:: أ٫تٌيتواثلثا: 
قريبا بوؾ، كأف  مليوف مستخدـ للفيس( ََٓ)أكثر من  نت أفٌ بيٌ  (ـََُِ)عاـ دراسة  ػ ُ

 (ِ) مليوف مستخدـ لتويًت. (ََُ) من
، اإلنًتنتمن مستخدمي يف ا١تئة ( ِّ) بة ا١تشًتكُت يف تويًتنس ـ (َُِٓ) ػ إحصائٌياتِ
 ( ّ) .يف ا١تئة من الٌسعودٌيُت يستخدموف تويًت بشكل يومي( ّٗ) كما نسبتو
 ( ْ) :ػ كمن ا١تمكن استخدامو يف الٌدعوة ٔتا أييتّ
  .نصرة ا١تسلمُت كقضاايىم كالٌرد على أصحاب الٌشبهاتلعمل ٛتبلت دعويٌة أػ  
 .عومٌ ف الدٌ أغريد يف الشٌ تٌ لػ ا ب 

 .سبلميٌ اإل ابلٌشأفنشر أخبار كٖتليبلت األحداث ذات العبلقة ػ  ج

                                                 

  /https://ar.islamway.net/article/61582، وسائل التكنولوجيا احلديثة يف خدمة الّدعوةم، انظر، ىند ـ ٔ
 ،الّدعوة اإلسالمية ومواقع التواصل االجتماعيفاضل،  ـ ٕ
 :http://alwaeialshababy.com/ar/index.php/our-religion/5321-2015-03-10-06-39-37 
 awda-dawa.com ،lahaonline.com ،@malahmad11، م االجتماعي يف الّدعوةتوظيف وسائل اإلعالانظر، األٛتد،  ـ ٖ
 ا١ترجع السابق. ـ ٗ
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 ػ اإلحالة إىل مقاالت كتقارير كٖتليبلت كدراسات إسبلمٌية د 
 .زةة ا١تتميٌ عويٌ غريدات الدٌ للتٌ  عمل رتويت ق ػ

 .ظيف ا١تناسبات اإلسبلمٌيةػ تو ك  
 (ُ)م الٌدعوة اإلسبلمٌية عرب تويًت إىل ما يلي: ٯتكن تقسي :رابعا: أقساـ دعويٌة

فوائد إسبلمٌية، كنفحات ة العاٌمة ٨تو إسبلـ كيب، كطريق اإلسبلـ، ك ػ اٟتساابت الٌدعويٌ ُ
 إسبلمٌية، 
 كالعريفي، كالعودة، كالعمرم، كغَتىم.ػ  اٟتساابت الٌدعويٌة ا٠تاٌصة،   ِ
ص يف مكافحة اإلرىاب د األزىر ا١تتخصٌ حساب مرصصة العاٌمة مثل: اٟتساابت ا١تٌتخصٌ ػ ّ 

 حساب االستغفار.، ك بكل أشكالو كمصادره
 (ِ)،، للعرعور: الشيعة كنصرة سوراي كالبلجئُتالٌشخصٌية مثلصة اٟتساابت ا١تٌتخصٌ ػ ْ 

 (ّ)، للٌسرجاٍل كحساب يف الٌتاريخ
 (ْ) خامسا: ٯتكن مبلحظة ما أييت: 

  .لعاٌمة ا١تتمٌيزةلحساابت الٌدعويٌة اػ ضعف ا١تتابعة لُ
 الغالب يف اٟتساابت العمـو من حيث ا١تاٌدة العلمٌية الٌدعويٌة . ػِ 
 الجتماعٌي.اٟتضور القدَل للٌدعاة يف مواقع الٌتواصل ا ػّ 
 اٌمة تدكر حوؿ الرٌقائق كا١تواعظ، كالٌتعليم العاـ.اٟتساابت الع ػْ 
 اـ .لديها إضافات يف الٌشأف الع الٌشخصٌيةاٟتساابت  ػٓ 
  .العبلقة ابلواقع اليوميٌ  كضعف اإلضافة الٌشرعٌية الٌتأصيلٌية ذاتطاب الٌتقليدٌم ا٠ت ػٔ 

                                                 

 ا١ترجع السابق. ـ ٔ
عدانف العرعور، سورم، يعيش ابلرايض اب١تملكة العربٌية السعوديٌة، حاصل على الٌدبلـو من جامعة ٛتص، اشتهر ٔتناظراتو  ـ ٕ

شيوخو: دمحم اٟتامد، كدمحم نصر الدين األلباٍل، كدمحم نسيب الرٌفاعي، كدمحم العباسٌي،  ضٌد العقيدة الشيعية كفضحو ٢تا، كأشهر
كابن ابز كغَتىم، شارؾ يف العديد من ا١تؤ٘ترات الٌدكلٌية، كالٌندكات العا١تٌية، لو العديد من ا١تؤلٌفات، من أ٫ٌتها: منهج الٌدعوة 

، انظر الرابط: : عدان العرعورلّسرية الّذاتّية للّشيخاا١تعاصرة يف ضوء الكتاب كالسنة، موقع درايد نت، 
http://www.traidnt.net/vb/traidnt1981224    

 راغب السرجاٍل: سبقت ترٚتتو ابلفصل األكؿ، ا١تبحث الثاٍل، ا١تطلب الثاٍل. ـ ٖ
 awda-dawa.com ،lahaonline.com ،@malahmad11، توظيف وسائل اإلعالم االجتماعي يف الّدعوةانظر، األٛتد،  ـ ٗ
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   (ـَُِٕ/ ٔ/َِ)يف زايرة ٟتساب العريفي على تويًت  شخصٌي: : ٖتليل ٪توذجسادسا 
 ( مليوف.ٖ.ُٕد ا١تتابعُت لصفحتو )دع ػُ 
 ( ألف. ٓ.ُّْػ عدد التغريدات  )ِ 
رب أدعوؾ ابٝتك األعظم الذم دعاؾ بو آدـ فاجتبيتو دعاء يقوؿ :  من التغريداتػ ّ 

كاستنصرؾ بو نوح فنصرتو كاستشفاؾ بو أيوب فشفيتو كاستغاثك بو يونس فأغثتو أف ٕتمع كلمة 
كم أحبك كأدعو  ..اللهم صبحو اب٠تَت كالتوفيق كاٟتب كالصحة كالعافية، كاثنية تقوؿ :  ا١تسلمُت

 الطعاـ ، األكل ابليمُت . ، كاثلثة : من آداب لك
 ٦تٌا سبق ٯتكن قوؿ ما أييت :سابعا: 

 ػ تويًت من أىم كسائل الٌدعوة إىل هللا .ُ
 ػ تويًت من أكثر الوسائل أثرا يف ا١تتلٌقي .ِ
 ػ تويًت ٬تمع أغلب الوسائل الدعويٌة.ّ
 ػ من أىم ما ٯتٌيز ىذه الوسيلة التفاعلٌية كسرعة الوصوؿ كاالنتشار . ْ
 .تخداـ تويًت يف الٌدعوة إىل هللاكرة اسػ ضر ٓ
 

 مطالبان.و راما، وفيو دتهيد ة والدّ وتيّ ادلبحث اخلامس: ادلواقع الصّ 
، ئر العبادات الوثنٌية اليواننٌيةيرجع بعض الباحثُت بداية الٌدراما إىل طقوس كشعا مهيد:التٌ 

، مث انتقلت ا ا١تسيح عليو السبلـ يف أعيادىمكقيل إىل طقوس الٌنصارل اليت يزعموف أّنم يقلدكف فيه
 (ُ)،م الٌزىور يف األعياد كا١تناسباتإىل العرب يف شكل هتاد

عطى للٌزمن عرب مراحلو ا١تتعاقبة، كفكر كتصٌور الفنوف ػ كمنها الٌدراما ػ م كيرجح البعض أفٌ  
كالٌتنويع يف الٌنقل، كالًٌتٚتة،   اإلنساف للحياة، بنقل البلحق عن الٌسابق، ٤تاكال االستفادة، كاإلتقاف،

، كإىل و فيهم، كفطرتا٠تلقإذا الفنوف كٌلها سٌنة هللا تعاىل يف  (ِ)، كىكذا إىل العصر اٟتديث كالٌتطوير
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          چ   :، قاؿ تعاىلىذا أشار القرآف يف قصة ابٍت آدـ عليو السبلـ

 چىئ  يئ  جب  حب     مئی  ی  جئ  حئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ېئۆئ   ۈئ  ۈئ
                                                 

 (ُٗػُٖ/ُ( )ُط )حكم التمثيل، ػ  انظر ، أبو زيد، ُ

 (ُٗػُٖ/ُ(، )ُط)الشريعة اإلسالمية والفنون، ػ  انظر، القضاة،  ِ
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، فصار فعل الٌدفنة بعث هللا الغراب حكمة، لَتل ابن آدـ كيفيٌ : القرطِبقاؿ  ،(ُّ) ا١تائدة : 
اس على الكفاية، من فعلو منهم سقط فرضو ة ابقية يف ا٠تلق، فرضا على ٚتيع النٌ سنٌ  الٌدفنالغراب يف 
 (ُ) لونو، مث اٞتَتة، مث سائر ا١تسلمُت.قربوف الذين ياس بو األكأخص النٌ ، عن الباقُت
 ة .ة أتصيل وأمهيّ راما اإلسالميّ : الدّ لادلطلب األوّ  
أصل كلمة الٌدراما يرجع للٌتمثيل، كيطلق يف ، ك رجوع إىل أصل الٌشيءيعٍت الك  :الٌتأصيلأكال:  

 (ِ): اللغة على ما أييت
 يء فييٍجعىل ًمثٍػلىو. يءي ييضرىبي للشٌ الشٌ ػ ُ 
چٹ     پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  قاؿ تعاىل: ، كاإلخبار عن الٌشيءديث نفسيواٟت ػ ِ 

ثػىليها ىو ا٠تىبػىري عنها.    )ّٓ جزء من اآلية )الرعد:  فمى
: ما جيًعلى كا١تً  ،كيقاؿ: ما ٢تذا مىثيله  ،ؿ كالقىٍدر ك٨توًه حىت يف ا١تعٌتيًء يف ا١تًثاًشٍبوي الشٌ ػ ّ  ثاؿي

  .مقداران لغَته
ثَّ كالتًٌمثاؿ: اٍسمه للشٌ  ،تنظير إليو كيًء كأنَّ الشٌ تصويري ػ ْ  يمى

يصىوَّر على ًخٍلقًة غَتهيًء ا١ت
  .ل ا١ت

ا يػي   (ّ)  تىٍسوًيىةو ػ الٓ  ا ًمٍثلو كمىثىلو كىمى : ىىذى بػىهيو ٔتىٍعٌتن يػيقىاؿي   ، الٌتسوية بينهما.قىاؿي ًشٍبهو كشى
يقلدكف األشخاص األصليُت يف لباسهم  ة يعرضها ٦تثلوفحكاية ٞتانب من اٟتياة اإلنسانيٌ ػ ٔ 

 (ْ).أك غَته مثيل على ا١تسرحكركاية تعد للتٌ  ك أقوا٢تم ك أفعا٢تم 
، األٌكؿ: قدرة ا١تمٌثل على لٌدراما تقـو على عنصرين أساسيُتعلى ما سبق ٯتكن القوؿ أف اػ ٕ 

لٌتعبَت عن الٌشخصٌية إبتقاف : قدرة ا١تمٌثل على اخصٌية ابالمتبلء هبا كالعيش فيها، الثٌاٍلتقمص الشٌ 
 (ٓ).مهارة اإللقاء كاٟتركة

                                                 

 (ُّْ/ٔ( )ٕ) طتفسري القرطب، ػ  انظر، القرطِب،  ُ
 (ِِٗ/ٖ)" مثل"،  دطكتاب العني، ػ  انظر، الفراىيدم، ِ

 (َُٔ/ُُ(، "مادة مثل"، )ّط )العرب، لسانػ  انظر، ابن منظور،  ّ

 (ِِٖ/ُ) ، دط، مادة مثل" ادلعجم الوسيطالزايت كآخركف،  انظر، ـ ٗ
  (ّّٖ/ُ)، (ُط ) ،الشريعة اإلسالمية والفنونانظر، القضاة،  ـ ٘
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: راما جاء تعريفها عند أىل الفن، فقيلكبناء على ا١تعٌت اللغوٌم للدٌ  اثنيا: تعريف الٌدراما فنيٌا: 
 إطار فٍت يوحي ابٟتركة كاٟتياة، كقريبا من ىذا قيل: القدرة تصوير كتشكيل الٌشخصٌيات كأفعا٢تا يف

 (ُ) .، كإعادة  ذلك الٌدكر بكل تفصيبلتوكر اآلخر، كاإلتياف ٔتثيل كشبيو لوعلى القياـ بد

: ىل للٌدراما اإلسبلمٌية أصل يف كتاب ا، يلح سؤاؿ ىوبعد الٌتأصيل للٌدراما لغواٌي كفنيٌ اثلثا:  
 ؟ ك٬تاب عن الٌسؤاؿ ٔتا أييت:هللا تعاىل كسٌنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص كسَتتو العطرة

 ، فمن القرآف ٘تثُّل ا١تبلئكة ابلٌرجاؿلقرآف كالكرَل كالسٌنة ا١تطٌهرةالٌتمثٌيل اثبت اب أصلػ ُ 
ۅ    ۋٴۇ  ۋ  ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ  :ضيوفا على إبراىيم عليو الٌسبلـ، قاؿ تعاىل

أنزؿ هللا ا١تبلئكة بعذاب قـو لوط  ١تَّا: قاؿ ا١تفٌسركف  (ٗٔ)ىود: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې 
ركه إبسحاؽ كمن بعده يعقوب عليهم السٌ  ركا إببراىيمكم ، ككاف كل من نزؿ عنده ٭تسن قراه، بلـليبشًٌ
: كلذا اختلف ا١تفٌسركف يف عددىم، فقيل، ، ٦تا يٌدؿ على ٘تثٌلهم رجاالأضيافاعليو السبلـ هم ظنٌ 

صورة الغلماف  أحد عشر ملكا على :كقيل: تسعة، كقيل، بلـم السٌ هجربيل كميكائيل كإسرافيل علي
 شران بلـ يتمٌثل ١ترَل عليها الٌسبلـ بكىذا جربيل عليو الس (ِ) كضاءة كٚتاؿ ابرع. كاٟتساف الوجوه، ذك 

سواي كيبٌشرىا بعيسى عليو الٌسبلـ ، قاؿ تعاىل : )                   

  :لٌسبلـ على صورة إنساف اتـ كاملعليو ا أم جربيل (ُٕ)مرَل. (ّ) 
، حديث جربيل عليو السبلـ الذم ركاه مسلم يف كمن ىذا ،و ما أكدتو الٌسٌنة ا١تطٌهرةكىػ ِ 

ثىًٍت أىيب عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب قىاؿى  أم عبد هللا بن عمر مهنع هللا يضر: مثيَّ قىاؿى صحيحو يف كتاب اإلٯتاف  نىمىا  :حىدَّ بػىيػٍ
نىا رىجيله شىًديدي بػىيىاًض الثًٌيىاًب شى ٨تىٍني عً  ًديدي ٍندى رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ذىاتى يػىٍوـو ًإٍذ طىلىعى عىلىيػٍ

َّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى سىوىاًد الشَّعىًر الى يػيرىل عىلىٍيًو أىثػىري السَّفىًر كىالى يػىٍعرًفيوي ًمنَّا أىحىده حىىتَّ جىلىسى ًإىلى النَِّبًٌ صىلَّى ا
ٍيًو  مثيَّ قىاؿى يل ايى عيمىري أىتىٍدرًم مىٍن : ....... إىل قولوفىأىٍسنىدى ريٍكبػىتػىٍيًو ًإىلى ريٍكبػىتػىٍيًو كىكىضىعى كىفٍَّيًو عىلىى فىًخذى

                                                 

  (ّّٓ/ُ) ا١ترجع السابق ـ ٔ
 (ِٔ /ٗ(، )ِ، ط )تفسري القرطب ،انظر، القرطِب ـ ٕ
 (ُِٗ /ٓ(،  )ِ، ط )فسري القرآن العظيمت ،انظر، ابن كثَت ـ ٖ
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كيٍم يػيعىلًٌمي  كما ركاه مسلم كابن حباف  (ُ)(  كيٍم ًدينىكيمٍ السَّاًئلي قػيٍلتي اَّللَّي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي قىاؿى فىًإنَّوي ًجرٍبًيلي أىاتى
عىٍن النَِّبًٌ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىفَّ رىجيبلن زىارى أىخنا لىوي يف قػىٍريىةو يف صحيحيهما بسند٫تا عن أيب ىريرة هنع هللا يضر 

ا فػىلىمَّا أى  ًتًو مىلىكن ًذًه اٍلقىٍريىًة أيٍخرىل فىأىٍرصىدى اَّللَّي لىوي عىلىى مىٍدرىجى تىى عىلىٍيًو قىاؿى أىٍينى تيرًيدي قىاؿى أيرًيدي أىخنا يل يف ىى
تيوي يف اَّللًَّ عىزَّ كىجىلَّ قىاؿى فىًإٌٍلً   رىسيوؿي اَّللًَّ إًلىٍيكى قىاؿى ىىٍل لىكى عىلىٍيًو ًمٍن نًٍعمىةو تػىريبػُّهىا قىاؿى الى غىيػٍرى أىٌٍلً أىٍحبػىبػٍ

تىوي ًفيوً أبًىفَّ اَّللَّى قىٍد أى   (ِ)( حىبَّكى كىمىا أىٍحبػىبػٍ

ابلٌصور اٞتمالٌية، من استعارات، كتشبيهات، كضرب األمثاؿ، يف  كالقرآف الكرَل مليءػ ّ 
، ٦تا ٬تعل ا تعيش يف النٌاس كتتحرؾ بينهم، كأ٪تٌ أركع صورىا، كأهبى حللها، ٕتسيدا للمعاٍل، ك٘تثيبل ٢تا

ركتها، ، ك٭تس ْتيرل مشاىدىا، كيتابع فصو٢تا، كيتأمل صورىا ستمع أك القارئ لكتاب هللا تعاىل،ا١ت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  چ  :قاؿ تعاىل

 ( ُٓٗ: ةالبقر )چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
شبيهات، كإبراز ء الكثَت من الٌصور كاٞتمالٌيات، كالتٌ كيف الٌسٌنة ا١تشرٌفة كذلك الٌشيػ ْ 

، كتب الٌسٌنة ا١تطٌهرة، كمن ذلك ما جاء يف  كٖتسيد ا١تعاٍل، ما ال يقع ٖتت حصر، كال ٭تاط بو عدٌ 
عى رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي أىرىأىيٍػتيٍم لىٍو أىفَّ نػىهىرنا بًبىاًب أىحىدًكيٍم  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  تىًسلي يػىغٍ أىنَّوي ٝتًى

، مىا تػىقيوليوفى؟ ىىٍل يػىبػٍقىى ًمٍن دىرىنًًو؟ " قىاليوا: الى يػىبػٍقىى ًمٍن دىرىنًًو شىٍيءه، : ًمٍنوي كيلَّ يػىٍوـو ٜتىٍسى مىرَّاتو ذىاؾى  قىاؿى
 الٌتشبيو، كالٌتمثيل  سوؿ ملسو هيلع هللا ىلصفقد أجاز القرآف كالرٌ  (ّ) (ا٠تٍىطىاايى  مىثىلي الصَّلىوىاًت ا٠تٍىٍمًس، ٯتىٍحيو هللاي هًبىا

 (ْ) .، كقد أجاز النٌاس يف كاقعهم كلغتهم الٌتشبيوكإذا جاز الٌتشبيو جاز الٌتمثيل ،كالٌتشبيو

                                                 

بي ، ، كناب اإلٯتافصحيح مسلم يف أخرجو مسلم ـ ٔ ـً  ابى ٍسبلى ٯتىاًف كىاإٍلً مىًة السَّاعىةً  معرفة اإٍلً ًر كىعىبلى  رقم (ّٔ /ُ) (،ُ، ط )كالقىدى

( ٖ) 
به يًف فىٍضًل اٟتٍيبًٌ  الرب كالصدقة كاألدب،، كناب صحيح مسلم يف أخرجو مسلم ـ ٕ         رقم( ُٖٖٗ /ْ) (،ِ، ط )يًف هللاً  ابى
 ِط )، ذًٍكري إًثٍػبىاًت ٤تىىبًَّة اَّللًَّ جىلَّ كىعىبلى لًٍلميتىحىابًٌُتى ًفيوً ابب كناب الرب كاإلحساف، ،  صحيح بن حبان يفكابن حباف (، ِٕٔٓ )

 (ِٕٓ ) رقم (ُّّ/ِ) ( ،
 ( ِْٖٗ)رقم (، ْْٗ /ُْ)، (ُ)ط ، مسند أيب ىريرة هنع هللا يضرادلسند يف أٛتدأخرجو  ـ ٖ
 (ّْٓ/ُ(، )ُ، ط )اإلسالمية والفنون الشريعةانظر، القضاة،  ـ ٗ
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، أف  حملمد بن مسلمة كصاحبيو، فقد أذف ملسو هيلع هللا ىلص كسَتتو كتطبيقوكىذا ىو فعل الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلصػ ٓ 
 (ُ)ليتوصلوا إىل قتل كعب بن األشرؼ، الذم شبب ػ كاف لغَت ا١تسلم   كلو ػ يقوموا ابلٌدكر ا١تناسب 

 ، كاعترب قدـك الٌنِبٌ يق احملب الٌناصح لكعب بن األشرؼ، فقاـ أبو انئلة بدكر الٌصدبنساء ا١تسلمُت
على جواز القياـ بدكر غَت ، ٦تا يدؿ صلى هللا عيو كسلم ا١تدينة ببلء، كراح يعدد صور ذلك الببلء

قـو ، يكىذا نعيم بن مسعود هنع هللا يضر، كأال يصٌدؽ قلبو ما يقوؿ بلسانو ،بشرط أال يعتقد كفرا ا١تسلم،
، كاٟتاثًٌ لبٍت قريظة، كالٌناصح األمُت لقريش ، ك٘تثلو ابلويٌل ا١تخلصبدكر احملالف لقبائل األحزاب

حيث قاؿ لو ملسو هيلع هللا ىلص ) إ٪تا أنت فينا رجل  (ِ)، ر من الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص، كل ذلك أبمؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كصحبوعلى قتا
قاؿ يل رسوؿ ، عن نعيم بن مسعود هنع هللا يضر كجاء يف هتذيب اآلاثر (ّ)كاحد فخٌذؿ عٌنا إف استطعت ( 

       (ْ) (اٟترب خدعة  ، فإفٌ اؿ عنٌ خذٌ )  ملسو هيلع هللا ىلص يـو ا٠تندؽ:هللا

آلتية اليت يتجٌلى فيها الٌتمثيل، منها: ٘تثيل الوضوء للٌطبلب، ناف يف الٌصور اكال ٮتتلف اثػ ٔ 
كا١تناظرات العلمٌية ، م: جاء زيد، كىو غَت موجود، كقو٢ترب معلمي اللغة العربٌية األمثلة، كضأك الٌتيٌمم

   (ٓ)، كالٌتمثيل الٌسياسٌي كالرب١تاٍلٌ بُت العلماء
صوؿ ا١تعتمدة ، فهو من األأشبو ما تكوف ابلٌتعريض يف الفقومثيل كالٌتورية كالٌتمويو يف التٌ ػ ٕ 

عريض ٥ترجا من الكذب ، فقد اعترب الفقهاء التٌ إىل اٞتواز (ٔ)، حيث ذىب الفقهاء يف عملية الٌتمثيل
 .ف يكوف يف موضع ٬تب الٌتصريح فيو، أك أدل إىل ضرر،   كلمز اآلخرين كقذفهم، إال أاحملـر شرعا

    (ٕ) مٌي من مراعاة الٌضوابط اآلتٌية:ذا كاف ال بد يف الٌتمثيل اإلسبلكلرابعا:   
عبادات، كاآلداب االجتماعٌية، كاألخبلقٌيات، ، كتمثيل الالتزاـ األقواؿ كاألفعاؿ ا١تباحةػ ُ 

أال تكوف كسيلة الرتكاب ، شريطة سكريٌة كاالقتصاديٌة كالًٌتبويٌة، كاألعماؿ العكالعادات اٟتسنة
                                                 

 .تغزؿ هبم كذكر ٤تاسنهم ـ ٔ
 (ِّٓ/ُا١ترجع السابق، ) ـ ٕ
 (ِِٗ/ِ(، )ِابن ىشاـ، السَتة النبوية، ط ) ـ ٖ
 رقم(، َُّ/ ّ)، د ط، ىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكمل يرفعو إ ،عليو، فوقفو ذكر من ركل ىذا ا٠ترب عن علي، اآلاثر هتذيب الطربم،  ـ ٗ
( ُِْ ) 

 (ّٕٓ/ُ)، (ُ، ط )الشريعة اإلسالمية والفنون ، انظر، القضاة ـ ٘
 ا١ترجع السابق ـ ٙ
 ّٗٓ/ُا١ترجع السابق  ـ ٚ
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ل ا١تتنوعة من كر ابٟتركات ا١تختلفة ذات العوام، فإذا قيدت بذلك جاز للممثل أف أييت ابلدٌ اتاحملرم
 .انفعاؿ كتغيَت صوت

 ،كالٌزان كدكاعيو.ة ال ٖتتمل التوريٌة أك الٌتعريضػ أال يكوف أبقواؿ كأفعاؿ ٤ترمِ 
بن مسلمة، كنعيم بن كدمحم  ،ورية كالٌتعريض يف ٤تـر ٭تتملها، كفعل أيب انئلةػ التزاـ التٌ ّ 
 ، أك يصٌدؽ قلبو ما ينطق بلسانو. ، كاآلاثر الواردة يف ا١تعاريض شريطة أال يعتقد كفرامسعود

 .ضركرة االبتعاد عن اٟتلف الكاذب، كالٌتشٌدؽ كالثٌرثرة ػْ 
، امٌية ما أمكن حفاظا على اجملتمع، كاالبتعاد عن العالتزاـ الفصحى حفاظا على القرآف ػٓ 

، كركم أف ابن عمر هنع هللا يضر كاف يضرب عن عمر هنع هللا يضر أنو قاؿ: سوء اللحن أشٌد من سوء الٌرميٌ  كردفقد 
    (ُ). كلده على اللحن

 .ف تكوف ساترة كغَت كاشفة للعورات، بشرط أح من ا١تبلبس كالٌديكور كا١تكياجػ التزاـ ا١تبا ٔ 
، فإف تعٌمد أك اعتقد ذلك دخل ك ا١ترأة ابلٌرجللٌرجل اب١ترأة أػ عدـ تعٌمد أك اعتقاد تشٌبو إ 

كا١تتشٌبهات من الٌنساء  ،  ا١تتشٌبهُت من الرجاؿ ابلٌنساءيف الٌنهي كالوعيد الوارد فيو من لعن الٌنِب ملسو هيلع هللا ىلص
 .ابلرجاؿ
العمل الٌدرامي موافقا للٌشريعة، متسقا مع العقيدة، خاليا من  ػ أف يكوف موضوع كفكرةٖ 

 ، منٌزىا عن الٌتدجيل كالكذب غَت ا١تباح.رافات، بعيدا عن الٌتخيبلتا٠ت
، مع الٌتقٌيد ابٟتٌق كاألدب عتداؿ يف الٌضحك كالبكاء، كا٠توؼ كالرجاءػ التزاـ الٌتوسط كاالٗ 

 كا٠تلق.   
ره حىت تلك : إٌف استخداـ الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص لوسائل الٌدعوة ا١تتاحة يف عصػ من ا١تمكن القوؿَُ 

، ينهض  ا خالطها من ٤تـر  كشاهبا من إمث، بعد تنقيتها ٦تكاف يستخدمها العرب يف اٞتاىلٌيةاليت  
ملسو هيلع هللا ىلص استخدـ كسيلة  ِبٌ ، فقد ثبت أف النٌ مراعاهتا يف الٌتمثيل اإلسبلميٌ  كدليل على الٌضوابط اليت ٬تب

 عوة إىل أمريستخدمها العرب يف اٞتاىلية إذا أرادكا الدٌ  كاف  ، كليس كمامع عدـ الٌتعرمذير العرايف النٌ 
، قائلُت كاصباحاه داء بصوت عاؿو ، مث النٌ كجبل ك٨توه   ، فقد كانوا يصعدكف إىل مكاف عاؿو خطَت

، فيهرع ٢تم من ثياهبم ، ٔتثابة تعرية العدكٌ ياب لئلشعار ٓتطورة األمرعرم من الثٌ كيصحب ذلك التٌ 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: مىثىًلي كىمىثىلي مىا ، حيحص، كيف الاس إليهمالنٌ  عىٍن أىيب ميوسىى، قىاؿى

                                                 

 ( ّْٖ/ُ(، )ُ، ط )األدب ادلفرد البخارم، ـ ٔ
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في  : رىأىٍيتي اٞتىٍيشى ًبعىيػٍٍتىَّ، كىًإٌٍلً أىانى النًَّذيري العيٍرايى ثىًل رىجيلو أىتىى قػىٍومنا فػىقىاؿى ، ، فىالنَّجىا النَّجىاءى بػىعىثىًٍت اَّللَّي، كىمى
بػىٍتوي طىائًفىةه فىصىبَّ  ٍوا، كىكىذَّ دكف أٌف  (ُ) "حىهيمي اٞتىٍيشي فىاٍجتىاحىهيمٍ فىأىطىاعىٍتوي طىائًفىةه فىأىٍدٞتىيوا عىلىى مىٍهًلًهٍم فػىنىجى

 .يتعرل ملسو هيلع هللا ىلص
مٌية نفسها قد خالطها من الٌدخل، كشاهبا من ا٠تلل، ما ٬تب تطهَتىا إف الٌدراما اإلسبلػ ُُ 

منو، كأٌّنا مىت خلت من احملذكرات، كالتزمت ابلضوابط  ، كالٌتحذيرنو، كتنحيتها عنو، كالتٌنبيو عليوم
، كنِب أف ىذا األصل قد فعلو ملك مقٌرب ، فقد ثبتالٌشرعٌية، بقيت على األصل، كىو اإلابحة

    (ِ)مرسل . 
، احكم مقصدى افحكمه، ر، كالبناء كا٢تدـيف ا٠تَت كالشٌ  تستعمل كسيلةإال  كما ىيػ ُِ 

 (ّ)حراـ  يراـ فهاٟتيف  تف استخدمإ، ك حبلؿ يبلؿ فهاٟتيف  تفإف استخدم
 أ٫تٌية الٌتمثيل: خامسا: 

 حضارتو  ازدىرت يفك ، كىو دين اٟتضارة كالرٌقيٌ ، يشمل جوانب اٟتياة اإلنسانٌيةاإلسبلـ ػ ُ
جا ، كالغذاء الركحٌي منهاالفن األديبٌ  ذركة لٯتث كتابو العزيز، ك كا٠تٌط كالزخرفة كالنقشٌ ،  الفنوف ا١تاديٌة

عىٍن أىيب ميوسىى رىًضيى اَّللَّي ف، تستمتع بو اآلذاف، كتطرب لو القلوبا، فكٖتبَت  اكٕتويد ترتيبلك ، كتشريعا
 (ْ) (ارنا ًمٍن مىزىاًمًَت آًؿ دىاكيدى ايى أىابى ميوسىى لىقىٍد أيكتًيتى ًمٍزمى )عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى لىوي: عىٍنوي، عىًن النَِّبًٌ صىلَّى هللاي 

ـه ففي الصحيح الكلمة  تعملفس ما مل يف النٌ  تعملورة كالصٌ ػ ِ  ، كىافى ًقرىا عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو
تػىرىٍت ًبًو جىاًنبى بػىٍيًتهىا، فػىقىاؿى النَِّبُّ صى  ا، فىًإنَّوي الى أىًميًطي عىنَّا ًقرىامى )لَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: لًعىاًئشىةى سى ًك ىىذى

  (ٓ) ،(تػىزىاؿي تىصىاًكيريهي تػىٍعًرضي يف صىبلىيت 
  .كةورة ا١تتحٌر ، فما ابلك ابلصٌ ابتةورة الثٌ فإذا كاف ىذا ىو حاؿ الصٌ  

                                                 

كانظر،  (ِْٖٔ)( َُُ/ ٖ)  (ُ، ط )ابب االنتهاء عن ا١تعاصي ب الرقاؽ،كتا ،صحيح البخاري يفأخرجو البخارم  ـ ٔ
 (ِِ ،ُِ/ُ) "اٟتمد الدعوة على اإلنًتنت ) أ٫تيتها كخصائصها (كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمٌية، "

 ( ْٕٓ/ُ(، )َُ، ط )الدعوة ادلعاصرة يف ضوء الكتاب والسنة منهج انظر، آؿ عرعور، ـ ٕ
 (ّ/ُ) ،د ط اإلسالم والفنكم، انظر، القرضا  ـ ٖ
رقم  (ُٓٗ/ٔ( )ُ، ط )حسن الصوت ابلقراءة للقرآف اببكتاب فضائل القرآف، ،صحيح البخاري يفأخرجو البخارم  ـ ٗ
 (ّ/ُ) ،د ط ،اإلسالم والفنانظر، القرضاكم،  ،(َْٖٓ)
، ىىٍل تػىٍفسيدي صىبلىتيوي؟ كىمىا ابب ًإٍف صىلَّى يًف ثػىٍوبو مي ،كتاب الصبلة، صحيح البخاري يفأخرجو البخارم  ـ ٘ صىلَّبو أىٍك تىصىاًكيرى

؟  (ّْٕ)رقم  (ْٖ/ُ( )ُط ) ،يػينػٍهىى عىٍن ذىًلكى
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 (ُ): الباحثُت أ٫تٌية ككظائف الٌتمثيل، تلخص فيما أييتكقد أٚتل بعض سادسا: 
 .ترٚتة للٌتاريخ ككأنٌو كاقع حيٌ  ػُ
 .ع كالٌتحفيز، كالٌتنفيس كالًٌتكيح، كالٌتشجيأدكات الٌتبيُت كالٌتعريف ػ منِ
 .رح قضااي النٌاس كمعاٞتة مشاكلهمػ طّ
 .دات كالٌتقاليد من ٣تتمع إىل آخرػ أثره الكبَت يف نقل العاْ
 اكٌٍل. ي ا١تبلحظة كا١تتابعة كالًٌتكيز، كإعماؿ الفكر، ٦تا يعود الٌنقد، كالعمل اٞتماعٌي الٌتعػ ينمٌ ٓ
 .جتماعٌي كاالقتصادٌم كالٌسياسٌي، كغَتىا، االنواعوػ نشر الوعٌي بكل أٔ
 .ٌدينٌية كخاٌصة الٌسَت كالفتوحاتػ بياف كإيضاح أىم القضااي الٕ
كتماؿ شخصٌيتو العلمٌية كالعملٌية، كيعٌوده ، كا ل ا١تدرسٌي يؤدم إىل نضج الطٌالبػ الٌتمثيٖ

الٌسركر كاحملٌبة ، ٦تا يلبس ا١تدرسة لباس ا١ترح ك يبٌ ، كاالندماج اإل٬تايعالعمل اٞتماعٌي، كحب ا٠تَت للجم
 .كاأللفة للجميع

 الت كثَتة من اٟتاالت اإلنسانٌية، لبلستفادة منها استفادة عظيمة. ػ ينقل كيًتجم حاٗ
١تا سبق اٟتديث عن شيء من ، ك سابعا: ككما أف للٌتمثيل منافعا، فقد يكوف لو أضرار

 (ِ)، ٕتمل فيما أييت ه بعض مفاسدهمنافعو، فهذ
 .ذم قد يؤدم إىل الكفر كالٌرضا بو، الػ استحواذ الٌشيطاف، كقوؿ الفحشُ
 ػ بث الفجور كاإلابحٌية كالفساد.ِ
 .ػ االٌتصاؼ ابلغركر كالكربايء، كالٌتعود على ا٠تداع كالكذبّ
طورة حقيقة، كبث ثقافة ٟتقائق بتشوية الٌتاريخ كشخصياتو، كاعتبار األسػ الٌتزكير كقلب اْ

 .مشٌوىة بُت الٌناس
كات العا١تٌٌية يف العصر اٟتديث،كالٌشيوعٌية، كالٌصهيونٌية، كالعلمانٌية، أدركت اٟتر اثمنا: ك 

عت يف استخدامها  لتكريس ، فأسر أتثَتىا يف األفكار كالٌتصٌورات ، كمدلكالقومٌية، خطورة الفنوف
عا١تيٌا، كأنفقت يف ذلك ا١تليارات، كأنشأت ا١تؤ٘ترات لٌيا ك ، ٤تأفكارىا، كنشر مبادئها كتصٌوراهتا

ل ، تقرر كجوب استخداـ الٌسينما كالٌتمثيـ(ُُٗٗاٟتزب الشيوعي الثٌالث عاـ )، ففي مؤ٘تر البحثٌية
                                                 

 ( كما بعدىأّْ/ُ(، )ُط )الشريعة اإلسالمية والفنون انظر، كالقضاة،  ـ ٔ
 ا١ترجع السابق. ـ ٕ
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مقررا الٌتوسع  (ـُِْٗ)، كىو ما أكده ا١تؤ٘تر الثٌالث عشر للحزب عاـ كغَتىا يف الٌدعاية للٌشيوعٌية
٦تا جعل اللجنة ا١تركزيٌة بية الٌشيوعٌية، كعامة الٌشعب، كمنٌظمات اٟتزب كالعٌماؿ، الًتٌ  يف ذلك لتشمل

ٌسبلح البتٌار يف إاثرة اٞتماىَت، كالًٌتبية، تشيد ابلٌسينما كتصفها ابل (ـُِٗٗ)للحزب الٌشيوعٌي عاـ 
الفن يف الٌصفوؼ  يعلن أف مكاف رجاؿ(ِ)كجعل ا١تسرحٌي الٌشيوعٌي ػ سيمونوؼ ػ (ُ) .كمبادئ اٟتزب

  (ّ). بُت احملاربُت من أجل الٌشيوعٌيةاألمامٌية 
يعتقد الباحث أنٌو بنفس الوسائل كالطرؽ يكرس ا١تستبدكف الستبدادىم، فأدٌل ما ٬تب على 

ايى  أىل اٟتق أف يستخدموا الفنوف يف التكريس ٟتقهم، أمل يقل الٌنٌِب ملسو هيلع هللا ىلص ٟتساف بن اثبت هنع هللا يضر )
     (ْ)(  حىسَّافي أىًجٍب عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اللَّهيمَّ أىيًٌٍدهي بًريكًح اٍلقيديسً 

كلعل ىذا ىو الٌسبب يف ظهور مسارح الٌصغار مبكرا يف االٌٖتاد الٌسوفييٌت عاـ اتسعا: 
ف، كلبناف، ، كاألرد(، كيف سورايـُّٓٗ)، كيف مصر عاـ (ـُِٕٗ)، كيف بريطانيا عاـ (ـُُٕٗ)

 (ٓ) .أكائل الٌسبعينٌيات
 ةوتيّ راما ابدلواقع الصّ : منوذج من الدّ ايندلطلب الثّ ا

، منها ٌية عدة أعماؿ إسبلمٌية درامٌيةبعد متابعة على موقع اليوتيوب على الٌشبكة العا١تأكال: 
من إخراج أٛتد ذلك العمل .فاتح األندلس  (ٔ) ، طارؽ بن زايدالٌدرامٌي اإلسبلمٌي الٌتارٮتيٌ  العمل

                                                 

 ( ِٓ،ِْ/ُ(، )ُط ) الشريعة اإلسالمية والفنون،القضاة،  انظر، ػ ُ
كأّنى مدرسة السنوات السبع يف مدينة ساراتوؼ يف عاـ  ركسي. كلد يف مدينة ساف بطرسبورغ شاعر كركائي كمسرحي سوفيييت ػ ِ
كانتسب إىل  ـ(ُّٖٗ)ٗترج فيو عاـ «معهد غوركي لآلداب»بػ ـ(ُّْٗ)التحق يف عاـ  ، كالتحق ٔتدرسة مهنية، مثـ(َُّٗ)

 الشيوعي السوفيييت عاـ منغوليا بصفة مراسل حريب، كصار عضوان يف اٟتزب إىلـ( ُّٗٗ) الكتاب. أيرسل يف عاـ اٖتاد
 الدكلة توىل مناصب ثقافية كسياسية كحزبية رفيعة، كانؿ العديد من جوائز( النجم األٛتر)عمل مراسبلن حربيان ٞتريدة  ـ(ُِْٗ)

ألحياء )اثبلثيتو الركائية  لينُت عن ئزة، كانؿ جاـ(ُْٕٗ) عن أعمالو األدبية، كما منح لقب بطل العمل االشًتاكي عاـ
 ( انظر، جاموس، سيموؼ، كاألموات

https://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=2961&full=1&keys= 
 ( ِٓ،ِْ/ُ(، )ُالقضاة، الشريعة اإلسبلمية كالفنوف، ط ) انظر، ػ ّ
 (ّْٓ( رقم )ٖٗ/ُ(، )ُط )، ١تسجدالشعر يف ا ابب،كتاب الصبلة، صحيح البخارم يفأخرجو البخارم  ػ ْ
 كنعاف، أثر ا١تسرح يف تنمية شخصية الطفل،  انظر، ػ ٓ

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/87-138.pdf 
ى يد أسلم عل.أصلو من الرببر.ـ( َِٕ - َٕٔق = ٨تو  َُِ - َٓالليثي ابلوالء: فاتح االندلس )٨تو طارؽ بن زايد   ـ ٙ

 ) = ( فأقاـ فيها إىل أكائل  ق( ٖٗك١تا مت ١توسى فتح طنجة، كىل عليها طارقا)سنة رجالو.موسى بن نصَت، فكاف من أشد 
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فٌنانُت من مصر كعدد من ال (ّ) ،كبطولة ٦تدكح عبد العليم (ِ) ،كأتليف ، يسرم اٞتندم (ُ) ،صقر
 :أييتإبطبللة على أىٌم ما قٌدمو العمل، يتلٌخص فيما ، ككالٌدكؿ العربٌية

ا٠تبلفة الرٌاشدة يقيا يف فًتة ػ رٌكز العمل على ا٢تدؼ من الفتوحات اإلسبلمٌية يف مشاؿ أفر ُ
كموسى بن  (ٓ) ،العامل الفقيو الغٌساٍلٌ  الٌنعماف بنحساف ك  (ْ) ،، بقيادة عقبة بن انفعكعهد بٍت أمٌية

                                                                                                                                                         

م، فنزؿ هبم البحر، كاستوىل معظمهم من الرببر، لغزك االندلس، ككىل طارقا قيادهت (َََُِ)فجهز موسى ٨تو ( ق ِٗ)سنة 
، للزركلي، األعبلـ، ط رؽ السفن اليت جاء عليها ّتيشوض االندلس، بعد أف أحكفتح حصن قرطاجنة، كتغلغل يف أر  جبل طارؽ

(ُٓ( ،)ّ/ُِٕ) 
كاف ، ك (ـُٗٓٗ)من يوليو يف عاـ  (شرينالثامن كالع)٥ترج مصرم مواليد اإلسكندرية يف ،  أٛتد عبدا١تنعم مصطفى صقر ـ ٔ

كلية اآلداب ّتامعة اإلسكندرية عُت معيدان هبذه اٞتامعة يف قسم لرائحة البحر أتثَت كبَت على نشأتو كعلى أفكاره الفنية، ألتحق ب
مت تعينو مدرسان ابلقسم الذم يعشقو  يف الدراسات ا١تسرحية كبتقديرات عالية هل على ا١تاجستَت كالدكتوراصحالدراسات ا١تسرحية 

  /http://www.elcinema.com/person/1087836.موقع السينما.كـو : قسم الدراسات ا١تسرحية 
ـ( ، اىتم يف كتاابتو ابلًتاث الشعٌِب خاصة، ساىم يف ُِْٗ/ِ/ٓبسرم اٞتندم : كاتب مصرم كلد يف ٤تافظة دمياط يف ) ـ ٕ

توىل العديد من إدارة ا١تناصب، عمل بوزارة ـ(، ُِٖٗتطوير جهاز الثٌقافة اٞتماىَتيٌة أثناء توليو منصب ا١تستشار الفٌٍت عاـ )
ت من األعماؿ الكتابٌية اليت قٌدم، كغَتىا، قٌدـ العديد (ُْٕٗ( كمديرا  ١تسرح السامر ابلقاىرة عاـ ) َُٕٗالثقافة منذ عاـ ) 

                                     /http://www.elcinema.com/person/1100352موقع السينما.كـو الرابط: . يف السينما كالتلفزيوف كا١تسرح 
عاـ  بتفوؽ ـ السياسية ّتامعة القاىرةبكلية االقتصاد كالعلو  ٗترج، ـ(ُٗٓٗ)ـ ، كلد يف عا وبػ ٦تدكح عبد العليم ٤تج ّ
أحياانن كنت أشعر برغبة عارمة يف الثورة على الكثَت من األمور : ، قاؿ ، اختار الفن الذم عرفو يف طفولتو طريقان لوـ(َُٖٗ)

زلمود عبد ، ، انظر، الًتكيدت لكل تلك األحساسيس أف ٗترج للنوراحمليطة، كأحياانن أخرل برغبة شديدة يف البكاء، كقد أر 
                             ،العليم عاشق السينما الذي احًتف األعمال التلفزيونية

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article=444828#.WWvZcITyvIU 

كلد على عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ال تصح لو صحبة. ككاف أخا عمرك بن العاص، كاله  ،القرشي عقبة بن انفع بن عبد القيسػ  ْ
يف سنة اثنتُت كأربعُت كافتتح  ،سنة إحدل كأربعُت فافتتحها لواتة كمزاتةالعاص إفريقية ١تا كاف على مصر، فانتهى إىل  عمرك بن
ريقية، كافتتح عامة السوداف، كافتتح كداف كىي من حيز برقة من ببلد إف، كافتتح يف سنة ثبلث كأربعُت مواضع من ببلد غدامس

 (ٕٓ/ْ)، (ُط )، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ابن األثَت، اٞتزرم، كىو الذم بٌت القركاف كذلك يف زماف معاكية، ببلد الرببر
(ِِّٕ) 
كالسنة النبوية كأتقن العلـو  القرآف ، حفظللشاـح اإلسبلمي ابلشاـ، كأسلم عند الفت لدك  ،العٌساٍلٌ  حساف بن النعماف بن عىدمٌ  ػٓ

أفريقية بعد حدكث أرسلو إىل ، ك عبد ا١تلك بن مركاف ، كيل مصر يف عهدكاله معاكية أفريقيا، عمر بن ا٠تطاب ة، كركل عنالفقهيٌ 
على  كقضى قرطاجنة فتح ،"كقاؿ: "ما أعلم أحد أكفأ أبفريقية من حساف بن النعماف الغساٍل االضطراابت هبا

، كدكف الدكاكين ككىل الوالة مسجدىا فجدد بناء ابلقَتكاف أقاـ، ، كأسلم بعدىا الكثَت من الرببرالرببر زعيمة الكاىنة ا١تلكة
 http://www.marefa.orgق(، ا١توسوعة العربٌية، ا١تعرفة: ٖٔ) كانت كفاتو سنة،إىل الشاـ فعاد عبد العزيز بن مركاف عزلو

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://www.marefa.org/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86


 

124 

 

من الطغياف ، ك ادة العباد إىل عبادة رٌب العباد، ٖترير العباد كالببلد من عبكالذم يتمٌثل يف (ُ) ،نصَت
جل ، كتنوير العباد ابلٌدعوة إىل هللا عز ك عمورةاألمن كالٌسبلـ يف ربوع ا١تنشر ، إىل كاالستبداد كالظلم

، الٌسمحة الٌرابنٌية، ككاف من ٙتار ىذه الفتوحات، دخوؿ قبائل الرببر اإلسبلـ، كحسن إسبلمهم
، تلك القبائل اليت أنتجت فاع كالٌذكد عنها بكل ما ٯتلكوف، كالدٌ كإخبلصهم لدينهم كعقيدهتم كأمتهم

مٌية لعدة قركف، اليت عٌلمت ، عاصمة اٟتضارة اإلسبلفاتح األندلس الفٌذ طارؽ بن زايدذلك القائد 
 . ، كقادتو، كعلماءه، كحضارهتمالعامل  اإلسبلـ

الٌدعوة إىل هللا تعاىل ابٟتكمة، كا١توعظة اٟتسنة، كاجملادلة  ز ىذا العمل الٌدرامٌي علىػ ركٌ ِ
، األبداف، بعد جناح الٌسناف لتحرير ؿح اإلسبلـ الثٌاٍل لتنوير العقو ، ابعتبارىا جنا ابليت ىي أحسن

، كاٟتديث، كالفقو، ين اإلسبلميٌ ليعلموا الرببر أصوؿ الدٌ ، أحضر موسى بن نصَت معو ألف فقيو كلذا
وابل أصاب أرضا نقٌية قبلت ا١تاء، فأنبتت حضارة صنعها هللا، كلغة فكانت الٌدعوة ا١تباركة ٔتثابة ال

كمبادئ اإلسبلـ  بسلوؾ كتطبُّعابكل سهولة، ، دئ كقيما ٖتكمكمبا ،فضلها هللا، كدينا رضيو هللا
ة "للرببر لغة عريقة ٭تتمل أف تكوف مشتقة من الفينيقيٌ  (ِ) :وستاؼ لوبوفغمحة. كيف ىذا يقوؿ السٌ 

ة كقد تعربت الرببريٌ  ،ةة الكنعانيٌ آب٢تة قرطاجنٌ  كيدين الرببر ابإلسبلـ، كلكنهم كانوا يدينوف ،ةالكنعانيٌ 
فتأثَت العرب يف مشاؿ أفريقيا أكرب  ،ةلث من العربيٌ ة بنسبة الثٌ ألف لغة ببلد القبائل األمازيغيٌ حيث تت

 (ّ)(  ةكماف كاإلغريق الذين مل يًتكوا أثرا يف اللغة الرببريٌ كأقول من الرٌ 

                                                 

أصلو من ، ندلسفاتح األ، ـ( ُٕٓ - َْٔق =  ٕٗ - ُٗبن زيد اللخمى ابلوالء )موسى بن نصَت بن عبد الرٛتن اػ  ُ
 ) =(كخدـ بٍت مركاف،، كبٌت هبا حصوان صكنشأ موسى يف دمشق، ككيل غزك البحر ١تعاكية، فغزا قرب ، كادل القرل )ابٟتجاز(

ك١تا آلت ، ة يف كالية عبد العزيز بن مركافيقي٢تم االعماؿ، فكاف على خراج البصرة يف عهد اٟتجاج، كغزا إفر  ككيل، كنبو شأنو 
ككجو ابنيو عبد هللا  ،ابلقَتكافق( فأقاـ  ٖٖ إفريقية الشمالية كما كراءىا من ا١تغرب )سنة ة إىل الوليد بن عبد ا١تلك، كالها٠تبلف

 (َّّ/ٕ)، (ُٓ، ط )األعبلـ، لزركلي، ا كمركاف فأخضعا لو من أبطراؼ الببلد من الرببر
كعكف على دارسات علم النفس كخاصة االجتماعي، لو إنتاج ، ، درس الطبـ(ُُْٖ)عاـ لطبيب غوستاؼ لوبوف كلد ا ػِ

كالثورة تيرٚتت إىل العربية من قبل عادؿ زعيًت كنذكر منها: ركح الثورات و أبرز مؤلفات، غزير أيضان يف علم اآلاثر كاألنًتبولوجيا
 الشوا ،انظر خ اٟتضارات، اآلراء كا١تعتقدات، حضارة العرب، السينن النفسية لتطور األمم.، اليهود يف اتريالفرنسية، فلسفة التاريخ

 /http://alarab.co.uk، (ٗ/ُ) لوبوف ا١تستشرؽ الذم أنصف العرب غوستاؼ، 
ب قع ديواف العر ، مو ٛتداكم، طارؽ بن زايد ،انظر، (ٖٖ/ُ)، (ُط )، ا١تسألة األمازيغية يف اٞتزائر كا١تغرب، ا١تناصرة ،انظر ػ ّ

  http://www.diwanalarab.com/spip.php?article11466 (ـََِٕديسنرب  َُ)، االثنُت منرب حر للثقافة كالفكر كاألدب
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 وافتح، على شاكلتو بن زايد، كرجاؿطارؽ ، القائد ا١تظٌفر اف من نتاج ىذه الٌدعوة ا١تباركةكك
ة إىل البواتييو حىت كصلت الفتوحات اإلسبلميٌ ، كٌلهااإلسبلـ يف شبو اٞتزيرة األيبَتية  كا ندلس كنشر األ

، قٌدـ فكاف فتحا مبينا، كنصرا عظيمايف األندلس ٙتانية قركف، ، كعاشت الٌدعوة اإلسبلمٌية بفرنسا
ر ، كتطوٌ كشوفاهتمبلؽ  ،كانطأساس ّنضة الغرب كانت ،  فيها أركع حضارة عرفتها البشريٌةا١تسلموف 
 ، بفضل حضارة ا١تسلمُتفسرعاف ما سبقوا تقنٌيا كمادايٌ ، كفقو إنسانيتهم ،كفنوّنم كعلومهم معارفهم 

ىم،  كأخلدكا إىل األرض، كاتبعوا أىواءيف األندلس كعلومهم كاكتشافاهتم، كلكنهم أ٨تطوا أخبلقٌيا، 
  (ُ).قليل من عباد هللا تعاىل الٌشكور، ك ، إال من رحم هللا كجحدكا اٞتميل، كأنكركا ا١تعركؼ

عرب  : كبدراسة كسرب حضارة الؽ الفرنسٌي يف كتابو حضارة العربكلقد قاؿ ا١تستشر 
فة القركف ، أتكد أٌّنم أصحاب الفضل يف معر كا١تسلمُت  كتراثهم العلمٌي، كاخًتاعاهتم، كفنوّنم

، كما يد ٞتامعات الغرب طيلة ٜتسة قركف، كأف مؤلفاهتم ظلت ا١تورد الوحالوسطى لعلـو األقدمُت
،  ٌمة أنتجت ما أنتجوه يف كقت قصَت، كمل تعرؼ أمدنيَّة أكراب مادة كعقبل كخلقا يرجع ٢تم الفضل يف

 (ِ).  يدانيهم قـو يف اإلبداع الفٍتٌ كما مل
، يف نفوسهم إلٯتاف كالقيم الفاضلةرس ا، كغ، يف تربٌية الٌناشئة١ترأةػ  أبرز العمل الٌدرامٌي دكر اّ

ل الٌسبلح دفاعا عن نفسها ، كأّنا قد تضطر للخركج للجهاد كٛتملها يف سبيل مبادئها  كعقيدهتاكٖت
 .وة إىل هللا عز كجل كرسولو كدينو، كالٌدعكذكيها

، ت كالٌنزعاتػ كما رٌكز العمل على اٞتانب الوجداٌٍل العاطفٌي يف اإلنساف، كأثره يف الٌتصوراْ
، ف مل ينضبط ٔتيزاف الٌشرع اٟتنيف، كمعايَت ا٠تلق كالقيم، إالفرد كاجملتمع كاألٌمة كبَت علىكخطره ال

يف الًٌتبية كالعبلقات كالٌدعوة، كالعمل على ترشيده، كعدـ إ٫تالو، أك  كضركرة مراعاة ىذا اٞتانب
 .إغفالو

ا من ا١تخالفات ة غالب، كا٠تاليٌ ل ىذه اإلعماؿ اٞتٌيدةأين ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية من مث
، كانتقاء ا١تناسب ٌَت منها، أك على األقٌل الٌتخكا١ترجعٌيات العلمٌية كالٌدينٌية، كاجملازة من اٞتهات الٌشرعٌية

                                                 

ـ( ََِٕديسنرب  َُ، موقع ديواف العرب منرب حر للثقافة كالفكر كاألدب، االثنُت )طارق بن زايدٛتداكم،  انظر، ـ ٔ
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article11466 

  (َّ/ُ، د ط، )حضارة العرب  ترمجة عادل زعيًتلوبوف،  انظر، ـ ٕ
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، كخاصة أف  ٖتتاج إال إىل نشر الرٌابط فقط، كالىي جاىزة كمنشورة ٔتوقع اليوتيوب، ك منها
 . مشاىدةبعُت كا١تئة ألف ما بُت السٌ  للحلقة الواحدةمشاىدات اٟتلقات ٕتاكزت 

فيز عليها إبطبلؽ ، كالٌتحاـ الٌدراما اب١تواقع الٌصوتٌية، كإنتاجهاكتلك ٪تاذج يف استخد 
، ككذلك ككالة األنباء القطريٌة بعضا من ا١تسابقات فيها، كلقد نشرت بعض الٌصحف القطريٌة

بو  ن ا١تسابقات ا١تتعٌلقة، كبعضا مـ كيب، مشلت موقع إسبلـ كيب تيوباإلحصائٌيات ١توقع إسبل
ا١تسؤكلُت ، كذلك يف مقاببلت لعدد من هبدؼ ترسيخ القيم اإلسبلمٌية، كجذب ا١تشاىدين كا١تشاركُت

 ، ٯتكن تلخيص ذلك فيما أييت:يف الٌشبكة اإلسبلمٌية
مشاىدات كصلت ـ( َُِْ)ـ القصَتة "رمضاف مدرسة األخبلؽ"حققت سلسلة األفبلػ ُ 

ة لسلة ا١ترئيٌ ط السٌ كتسلٌ  ،مشًتؾ (ٕٔٓٓ)، كبلغ عدد ا١تشًتكُت ٔتسابقتها مشاىدة( ََََٖٓ)إىل 
     (ُ).هر الفضيلات اٟتميدة ا١ترتبطة ابلشٌ ات كاألخبلقيٌ لوكيٌ وء على السٌ الضٌ 

ديو إسبلـ كيب تيوب" إلنتاج أفبلـ ف ة "مسابقة عا١تيٌ ـ( َُِْإسبلـ كيب ) أطلق ػ ػِ
 ) خٌصصألف رايؿ قيمة للجوائز ك ( ََّ)ٗتصيص  متٌ ك  ،عن األخبلؽ كٖتميلها على ا١توقع

 (ُٓ)ؿ على مبلغ حيث سيحصل الفائز اب١تركز األكٌ  ألف دكالر للفائزين الثبلث األكائل، (ّّ
آالؼ  (ٖ)الث على آالؼ دكالر بينما سيحصل الفائز الثٌ  (َُ)اٍل على ألف دكالر كالفائز الثٌ 

ف ك أما الفائزكف العشر  ،دكالر( ََِٓ) آلخركف علىبعة ابينما سيحصل الفائزكف السٌ  ،دكالر
اطقُت ابللغة كا١تسابقة موجهة ٞتميع النٌ ، دكالر لكل كاحد منهم (ََُٓ)فسيحصلوف على 

، على  كاألفبلـ ا٢تادفة الفديويف ٣تاؿ  دؼ إثراء احملتول اإلسبلميٌ هبة على مستول العامل، العربيٌ 
ة يف ٚتيع األفبلـ ا١تشاركة صرؼ بصورة حصريٌ يف التٌ  اٟتقٌ ف األفبلـ ملكا ١توقع إسبلب كيب كلو أ

 (ِ) .شكاؿشكل من األ مٌ الفائزة كغَت الفائزة، كال ٭تق ألصحاهبا نشرىا أب
لة يف كا١تتمثٌ ـ( َُِٓ)انية "إسبلـ كيب" مسابقة "إسبلـ كيب تيوب" للمرة الثٌ  أطلق"ػ ّ 
 واصل االجتماعيٌ ىي: أثر مواقع التٌ ك   م اجملتمع.عن ٣تموعة من ا١تواضيع اليت هت ةمرئيٌ  أفبلـإنتاج 

 ائفة اليت غزت اجملتمعات، كا١تظاىر الزٌ  لِبٌ ة، كموضوع اإلشاعة كأثرىا السٌ على اٟتياة االجتماعيٌ 

                                                 

-http://www.al: مليون زائر لـ إسالم ويب خالل شهر فقط ٛٙـ (، َُِْ/ٗ/َّػ جريدة الشرؽ، ) ُ

sharq.com/news/details/275729  
-http://www.al: ية إلنتاج أفالم دعويةإسالم ويب يطلق مسابقة عادلـ(، َُِْ/ٔ/ُٕػ جريدة الشرؽ، ) ِ

sharq.com/news/details/247846  
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سختها األكىل ٔتشاركة حظيت ا١تسابقة يف ن كقد( ألف رايؿ، ََْ) ّتوائز تصل قيمتها إىل ،
 (ُ) ."ا١تذكورة ةاألخبلقيٌ كين عة من العناحوؿ ٣تمو  ا( فيلمن ٕٖٓ)

 : ك٦تا سبق ٯتكن استخبلص ما يلياثنيا:  
 ػ أ٫تٌية الٌدراما اإلسبلمٌية يف نشر الٌدعوة.ُ 
 ػ للٌدراما الٌدكر األكرب يف الٌتأثَت على ا١تتلٌقي.ِ 
 .ٌدعوة من اٟتكمة كا١توعظة اٟتسنةػ استخداـ الٌدراما اإلسبلمٌية يف الّ 
 . ورة ا١تشرٌفة ٟتضارتنا كثقافتنابلمٌية تربز الصٌ ػ الٌدراما اإلسْ 
 . م اجملٌردة إىل قيم ٤تسة كمشاىدة، كٖتٌوؿ القيػ الٌدراما ٕتٌسد ا١تعاٍلٓ 

 
كفيو ٜتسة  ،يف وسائل البّث  ادلبحث السادس: ادلقارنة بني ادلواقع اإلسالمية وادلسيحّية

 مطالب.
استخداـ الٌتقنيات اٟتديثة يف يف  ٌتفوؽ الكميٌ أٌكدت الٌدراسات كاإلحصائٌيات ال الّتمهيد :

كما أٌكدت العكس ائد الباطلة،  أصحاب العقك ، على ا١تستول العاـ لغَت ا١تسلمُتالعمل الٌدعوٌم 
لماء ا١تسلمُت ذكر ٪تاذج لعسبق ، أٌما على ا١تستول الٌشخصٌي فقد اما للمسلمُت على ىذا ا١تستول٘ت

حصائٌيات من ٪تاذج لعلماء غَت مسلمُت ، فتلك إألشياء بضدىا تعرؼالستخداـ الٌتقنية، ك١تٌا كانت ا
 من حيث استخداـ الوسائل اٟتديثة كالٌتقنيات ا١تعاصرة يف الٌدعوة. 

 ادلطلب األّول : ادلقارنة يف الّبث الّصويت.
بعدد زايرات للبااب شنودة الثٌالث  ٔتركز معلم األجياؿعظة ) مثل الزٌارع (  :٪توذج أكال:

تيوب بعد ٖتديث مركز معلم األجياؿ وقع اليو ٔتك  (ِ)، زايرة (ُٖٓٔ) ا١توقع قبل التحديث حسب
 :ا يليتناكؿ ا١تثل ٔت( ١َُُٖٗتوقعُت ) ابٔتجموع زايرات  (ّ) .زايرة( ََْْ) بعدد زايرات

 ، كإ٧تيل لوقا.كإ٧تيل مرقصػ  توثيق ا١تثل ككونو موجودا يف إ٧تيل مىٌت  ُ
                                                 

، يونيو ويوليو ىذا العام يلـ إسالم ويب خالل شهر  مشاىدة (مليون ٜٔـ(  )َُِٓ/ٖ/ُٔػ  ككالة األنباء، ) ُ
http://www.qna.org.qa/News/15081615590043/91 

  popeshenouda.comلبااب شنودة الثالث )قبل ٖتديث ا١توقع(، مركز معلم األجياؿ ، ا١تكتبة الٌصوتٌية ل ـ ٕ
 ـ(َُِٕ/ٖ/ِٗآخر زايرة ) https://www.youtube.com/watch?v=z7rT0PdTRgQ  ػ ّ
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 .كأكجو االختبلؼ كاالتٌفاؽ بينها بُت ركاايتو يف األانجيلػ قرأ ا١تثل كقارف  ِ
لزٌارع مثل للمسيح أك أحد الٌرسل، أك الوعاظ، أك ا١تعلمُت، أك ا١تبلئكة، أك ركح ػ  ا ّ

 .القدس
 .ػ البذار مثل للٌتعاليم كالٌنصوص ْ
 .عاليمف نفسو كمدل االستجابة للتٌ الًٌتبة مثل لنتيجة الٌتعاليم كأراد هبا اإلنساػ  ٓ
 .  ػ جاء بنماذج يف قبوؿ الٌتعاليم ٔ

 ك٦تٌا سبق يتبُت ما أييت:  اثنيا:
 ػ الكرازة للعقيدة ا١تسيحٌية ىي الٌشغل الٌشاغل كا٢تم األكرب لدم ا١تبٌشرين .ُ
 ػ الًتكيز على استخداـ األمثاؿ يف العظات ١تا ٢تا من أ٫تٌية يف بياف كإبراز ا١تعاٍل.ِ
 من خبلؿ ذكر النماذج يف قبوؿ التعاليم.  ػ ربط العظة ابلواقع ّ
ى ا١تستول الفردٌم ػ الٌتفوؽ ا٢تائل يف األثر من استخداـ دعاتنا لوسائل الٌتقنية ا١تعاصرة علْ

 أك الشخصٌي. 
 ( الفديوادلطلب الثّاين : ادلقارنة يف الّصويت والّصورة ) 

دة الثالث بعدد ؿ البااب شنو مقطع فيديو األكثر زايرة من مركز معلم األجيا :أكال: ٪توذج
انية ٔتوقع اليوتيوب بعدد ايرة الثٌ قبل ٖتديث ا١توقع ، كالزٌ  (ُ)مشاىدة. ( ُْٔٓ) مشاىدات

كقد عرض  .مشاىدة( َْْٖٔتجموع مشاىدات اب١توقعُت ) (ِ)مشاىدة.  ( ِّٕٔمشاىدات ) 
   يف ىذه العظة ١تا يلي:

 .ػ رسالة ا١تسيح رسالة حب للعاملُ
  .ىي الفضيلة األكىل اليت قدمها ا١تسيح للعاملػ احملبة ِ
 : ) أان أعطيكم أف ٖتبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم (ػ قاؿ ا١تسيح لتبلميذهّ
 .ػ اٟتٌب أىم ٝتات تبلميذ ا١تسيح ْ
ػ حٌب ا١تسيح حب عملٌي ٬توؿ يف القرل كا١تدف يكٌرز ببشارة ا١تلكوت يشفي كٌل مرض  ٓ

 ككٌل ضعف يف الٌشعب.
                                                 

  popeshenouda.comمركز معلم األجياؿ ، ا١تكتبة الٌصوتٌية للبااب شنودة الثالث )قبل ٖتديث ا١توقع ( ،  ـ ٔ
 ـ(َُِٕ/ٖ/ِٖآخر زايرة بتاريخ ) ، https://www.youtube.com/watch?v=lKurNH9lTeo ـ ٕ

https://www.youtube.com/watch?v=lKurNH9lTeo
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 .ا١تسيح مصدرا للحناف ٞتميع الٌناس كعٌلم اٞتميع احملٌبةػ كاف ٔ
 ك يف البشريٌة.ل: حٌب الٌرٌب كحٌب القريب أم أخيػ اٟتٌب أعظم كصٌية كتشم ٕ
 . يتعلق الٌناموس كٌلو كاألنبياء: هباتُت الوصٌيتُتػ قاؿٖ
تمع النور  ٬ت، ألنٌو الٌب ال يعرؼ البغض سبيبل إىل قلبو، كاحملرؼ هللاػ من ال ٭تٌب ال يعٗ

 .كالظلمة يف مكاف كاحد
 .ػ ٨تب هللا ألنٌو أحبٌنا قببل، فقد خلقنا من العدـ، كأكجدان كمل نكن شيئاَُ

 :اثنيا: كبناء على ما سبق ٯتكن القوؿ
 . يف حياة ا١تسيحػ الًٌتكيز يف الٌدعوة ا١تسيحٌية على إبراز اٞتانب ا١تثايلُ
 .ُتاٞتانب العاطفٌي للمسيحيٌ  ة علىػ الًٌتكيز يف الٌدعوة ا١تسيحيٌ ِ
 .ة الوسائل يف الٌتكريز للمسيحٌيةػ استخداـ كافٌ ّ
 ػ كضوح ا٢تدؼ كالٌرؤية يف الٌدعوة ا١تسيحٌية.ْ
 ة.ػ جبلء التخطيط كالٌتكامل بُت الٌدعوة ا١تسيحيٌ ٓ

 تخدام الغرف الّصوتّيةادلطلب الثّالث : ادلقارنة يف اس
، ١تا ا١تسيحٌية يف الٌنتائج ال ينضبط يل على الغرؼ الٌصوتٌيةالٌتعو  إفٌ  يقوؿ الباحثوف:: أكال 

   (ُ) :أييت
 كالٌتعرض يف أغلبها، عن ا١تنهج العلمٌي، ك٣تانبة أمانة الطرح، كأخبلؽ اٟتوارػ البعد ُ 

 .مقٌدساتلل
 . من سياقها ككضعها يف غَت مواضعهاػ الٌتدليس كالٌتضليل بنزع األدلٌة ِ 
ركاية ٣تهوؿ العدالة ة حاؿ كجهالة عُت، كقاؿ أىل العلم: "ابلغرؼ جهالػ جهالة ا١تتحدثُت ّ 

 (ِ) ."اىرا كابطنا ال تقبل عن اٞتماىَتظ
سة االٌٖتاد ا١تسيحٌي من البٌث ا١تباشر لكنيختيار على أكثر الٌنماذج مشاىدة ػ لذلك كقع االْ 

 .اإل٧تيلٌية، منشورة على موقع اليوتيوب
 

                                                 

 (ُِْػ  ُُِ/ُ) ، د ط،التنصري عرب اخلدمات التفاعلية، اجملممي انظر ،  ـ ٔ
 (ْٗ/ُ(، )ُط ) النوكم، التقريب كالتيسَت ١تعرفة سنن البشَت النذير يف أصوؿ اٟتديث، ـ ٕ
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  (  مشاىدة كتناكؿ ما يلي: َُْ)  (ُ)ابلٌركح القدس االمتبلء  ٪توذج: :اثنيا 
 .ػ أداء بعض الًٌتانيمُ 
 . ػ معٌت االٖتاد مع ا١تسيحِ 
 .ػ سبل االمتبلء بركح القدسّ 
 .أػ اإلٯتاف اب١تسيح كمعناه 
 .ب ػ الٌسلوؾ ابحملبة 
 .ج ػ الٌسلوؾ ابلٌتدقيق 
 ابلركح. ، بل امتلئواتسكركا اب٠تمر الذم فيو ا٠تبلعة د ػ ال 
 .ق ػ الًٌتتيل كالًٌتانيم 

 :رابعا: كبناء على ما سبق ٯتكن القوؿ
 .ز اٞتانب ا١تثايل يف حياة ا١تسيحػ الًٌتكيز يف الٌدعوة ا١تسيحٌية على إبراُ
 .للمسيحٌيُتة على اٞتانب العاطفٌي ػ الًٌتكيز يف الٌدعوة ا١تسيحيٌ ِ
 .ة الوسائل يف الٌتكريز للمسيحٌيةػ استخداـ كافٌ ّ
 ػ كضوح ا٢تدؼ كالٌرؤية يف الٌدعوة ا١تسيحٌية.ْ
 ػ جبلء التخطيط كالٌتكامل بُت الٌدعوة ا١تسيحٌية.ٓ
الفردم يف الٌتأثَت للتقنية ا١تعاصرة على ا١تستول  عاة ا١تسلمُتالدٌ ػ الٌتفوؽ ا٢تائل يف استخداـ ٔ
 يعلى ا١تتلقٌ 

 جتماعيّ اال : ادلقارنة يف استخدام مواقع الّتواصلادلطلب الرابع
 : بوؾ الفيس علي شنودة البااب ٖتليل صفحة :٪توذج :الفيس بوؾ أكال:

  (ُُِّٗ) :ػ ا١تتابعوفُ
 (ِِْٖٗٓ): ػ تسجيبلت اإلعجابِ
 . ػ الٌصفحة العاٌمة، كىي للمتابعُت للصفحة، كيتنوٌع الٌنشر فيهاّ
 .ػ حوؿ: كيشتمل على معلومات االتصاؿ، كالٌصفحة الرئيسٌيةْ

                                                 

 ـ(                                                                          َُِٕ/ٖ/ِٖـ( كآخر زايرة )َُِٕ/ٔ/ُ، بث مباشر، بتاريخ )االمتالء بروح القدسانظر، ٝتَت، ـ ٔ
: https://www.youtube.com/watch?v=DrGG0DrRFzg 
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: ، ملفات من ا٢تاتف احملموؿ( صورةُُِْْ)شتمل على: صور األلبومات : كتػ الصورٓ
: ( صورة، كٌل الٌصورُِٗ(خصٌية ، صور الٌصفحة الشٌ ( صورةٕٖ): ، صور الغبلؼ( صورُِّّ)

، كصور للمسيح أف العاـتمل على صور متنوعة ما بُت مواعظ، كآايت من الكتاب ا١تقدس، كالشٌ كتش
 كالعذراء.

، كمن ا١تقاطع اليت تستحق الٌنظر مقطع (ـ َُِّ): مقاطع فديو من ىيىات: ك الفديو ػ ٔ
،  كاحد سلمُت كاألقباط ٟتمة كاحدة كنسيج، كأٌف ا١تكىو يعلق على بعض األحداث (ُ)ا موسى لؤلنب

 :لك ٔتا أييت، كدلل على ذلعاص رضي هللا عنهماكيشيد بعدؿ عمر بن ا٠تطاب كعمرك بن ا
 (ِ).، حىت ال يكوف ذلك ذريعة ٞتعلها مسجداف يصلي يف كنيسة القيامة أرفض عمر هنع هللا يضر أػ

: عدلت شجرة كىو أمَت ا١تؤمنُت حىت قيل ضرب ا١تثل لعدؿ عمر هنع هللا يضر ١تا انـ ٖتت ب ػ
 (ّ) .فأمنت فنمت اي عمر

  (ْ) .مصر أعاد عمرك بن العاص هنع هللا يضر البطريرؾ إىل كرسيو كأعاد لو كنائسو ١تٌا فتحت ج ػ
 ن ٦تٌ   (ٓ)اللواء: فؤاد عزيز   ( ـُّٕٗ)أبلى األقباط ببلء حسنا مع ا١تسلمُت يف أكتوبر  د ػ

                                                 

( أسقف َُٖٗـ( األسقفية )ُٖٕٗلرباموس، كادم النطركف، مصر، اتريخ الرسامة أسقفا،)، من أبناء دير اـ(ُٕٔٗترىنب )ػ ُ
                                                                           http://st-takla.org/Saints/bishops/meem/moussa-youth.htmlعاـ شباب مصر، انظر األنبا موسى أسقف شباب مصر، 

ا٠ترب عن ملوؾ القياصرة من لدف ىرقل كالدكلة اإلسبلمية اىل حُت انقراض اجمللد الثاٍل، ، اتريخ بن خلدونابن خلدكف ،  ـ ٕ
  (ِٖٔ/ِ، )(ِط )، أمرىم كتبلشي أحوا٢تم

 (ُِِ/ُ، د ط، ) فضائح الباطنيةالغزايل ،  ـ ٖ
 ، القرن العشرين اتريخ مصر وادلسيحية من القرن األول إىلمنتدايت الكنيسة،   ـ ٗ
 :http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=1686  
ُت اليت ب فلسطيف حر شارؾ ، لكلية اٟتربيةالتحق ابٔتحافظة ا١تنيا، كبعد الثانوية  (ـُِٕٗ)من مواليد عاـ  فؤاد عزيز غايل ػ ٓ

(  ـُٕٔٗ) ، كيف حرب(ـُٔٓٗ)ؿ مدينة رفح، كشارؾ يف حرب حيث شارؾ يف ا١تعارؾ اليت جرت حو  (ـُْٖٗ)جرت عاـ 
مشاة اليت كلفت (  ُٖ )قائدا للفرقة  غايل ، ككاف (ـُّٕٗ)كيف حرب أكتوبر .كاف رئيسا لعمليات الفرقة الثانية مشاةك ، 

مدينة  ،كٖتريركعلي األجناب ،يلية كأسلحتها يف النقاط اٟتصينةتدمَت القوات اإلسرائ،ك اـ قناة السويس يف منطقة القنطرةابقتح
ٟترب  كيف الندكة االسًتاتيجية ( ُّٕٗ) يف بداية ا١تعارؾ يف أكتوبركيلو مًت   (ٗ)القنطرة شرؽ ،كاالستيبلء علي كوبرم بعمق 

غايل عن قصة ٖتريره للقنطرة شرؽ كىي أكؿ  :يل الفضي لنصر أكتوبر قاؿأكتوبر كاليت نظمت علي مدل ثبلثة أايـ ٔتناسبة اليوب
 http://www.moheet.com/2012/07/30/1646019 ١تصر، شبكة اإلعبلـ العربية،مدينة بسيناء تعود 

http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=1686
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 فتفتح ىو صاحب فكرة دفع ا١تاء يف الٌساتر الًٌتايب   (ُ): ابقي زكي حرر مشاؿ سيناء، كاللواء
 . ثغرة ٘تر فيو الٌداٌبابت

 :اثنيا: كعلى ما سبق ٯتكن القوؿ
 .على نطاؽ كاسع على ا١تستول العاـعوة ا١تسيحٌية الفيس ػ استخداـ الدٌ ُ
 ػ استخداـ الٌدعوة ا١تسيحٌية الفيس يف إبراز كتوضيح الشأف العاـ ا١تسيحٌي.ِ
 .ٌية الفيس يف الٌتكريز للمسيحٌيةػ استخداـ الٌدعوة ا١تسيحّ
 .سبلـ كا١تسلمُتػ شهادة أقباط مصر لسماحة كعدؿ اإلْ
 . خطيط كالٌتنسيق كالٌتكامل بينهم، كالتٌ كا٢تدؼػ أتكيد كضوح الٌرؤية ٓ
 ستخداـ الفيس على ا١تستول الشخصي.اػ الٌتفوؽ الكبَت للٌدعاة ا١تسلمُت يف ٔ

 ( ّ) :على تويًت ٔتا أييت (ِ)ص زكراي بطرس ٖتليل ٟتساب القم :٪توذج :اثلثا: تويًت
ٌية اٟتساب صورة كبَتة ، كا١تساحة الكربل من خلفورة للقمص بيمُت اٟتساب: صػ ا٠تلفيةُ

 .ٓتلفٌية على شكل ىضبة يليها جبل لثبلثة على ىيئة الصليب على الرماؿ
 ( ْٖٖ  (ػ ا١تتابعوفِ
 (َُُٓ): ػ التغريداتّ
 : ػ ٪تاذج من التغريداتْ
لىةو سىرًيرًم ًبديميوًعي. أيذىكًٌبي ًفرىاًشي" اػ ـي يف كيلًٌ لىيػٍ  (ٔ: ٔر ا١تزامَت )سف "تىًعٍبتي يف تػىنػىهًُّدم. أيعىوًٌ

 نتم ٓتَت.أعضاء الصفحة بعيد القيامة اجمليد كل عاـ ك أهتنئة زكراي بطرس ٞتميع  ب ػ
ا لًيىكيوفى لىكيٍم يفَّ سىبلىـه  ج ػ  يف اٍلعىاملًى سىيىكيوفي لىكيٍم ًضيقه، كىلًكٍن ثًقيوا:... ،قىٍد كىلٍَّمتيكيٍم هًبذى

                                                 

بلح نة للقوات ا١تسلحة كضابط مهندس يف سنفس السٌ  انضم يفـ(،  ُْٓٗ)ٗترج من كلية ا٢تندسة جامعة عُت مشس سنة   ـ ٔ
لتشكيل من  قائداكاف ـ(،  ُٕٔٗ)كسة سنة كلغاية النٌ  ـ(ُْٔٗ)د العايل من سنة السٌ  ءدب للمشاركة يف مشركع بنا، نا١تركبات

ٗترج من اٞتيش برتبة لواء سنة ـ(، ُّٕٗ) يف حرب أكتوبر ثالثٌ رئيس لفرع مركبات اٞتيش الفا١تيداٍل  ثالثٌ تشكيبلت اٞتيش ال
-http://coptic، ا١تؤرخ القبطي: رية من الطبقة األكىل على أعماؿ استثنائية يف حرب أكتوبربنوط اٞتمهو  كـر،  ـ(ُْٖٗ)

historian.blogspot.qa/2013/10/blog-post_5.html 
ـ( ألف: هللا كاحد يف ُٓٗٗ، ليسانس آداب قسم التاريخ، عمل مدرسا، مث دعي للخدمة فسيم كاىنا )(ـُّْٗ) ػ كلدِ

 ، كصلب ا١تسيح، كحتمية الفداء، كعدـ ٖتريف الكتاب ا١تقدس،اثلوث، ا١تسيح ابن هللا
http://www.fouadzadieke.de/vBulletin/showthread.php?t=23069                                                                           

 ـ(َُِٕ/ٖ/ِٖ، آخر زايرة ) https://twitter.com/zakariaboutros?lang=ar :الصفحة الشخصيةبطرس،   ـ ٖ
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 ...الذَّاًىبي ذىىىاابن اًبٍلبيكىاًء حىاًمبلن ، صيديكفى اًبالٍبًتهىاجً الًَّذينى يػىٍزرىعيوفى اًبلدُّميوًع ٭تىٍ  د ػ
 (ُُ: ٔٓمىاذىا يىٍصنػىعيوي يب اإًلٍنسىافي؟" )سفر ا١تزامَت  ،"عىلىى هللًا تػىوىكٍَّلتي فىبلى أىخىاؼي  ق ػ

 :رابعا: ك٦تٌا سبق ٯتكن القوؿ
 .١تستول العاـعلى نطاؽ أقل على ا ػ استخداـ الٌدعوة ا١تسيحٌية تويًتُ
 ػ استخداـ الٌدعوة ا١تسيحٌية تويًت يف إبراز كتوضيح الشأف العاـ ا١تسيحٌي.ِ
 .ٌية تويًت يف الٌتكريز للمسيحٌيةػ استخداـ الٌدعوة ا١تسيحّ
 . خطيط كالٌتنسيق كالٌتكامل بينهم، كالتٌ ػ أتكيد كضوح الٌرؤية كا٢تدؼْ
 اـ تويًت على ا١تستول الشخصي.ػ الٌتفوؽ الكبَت للٌدعاة ا١تسلمُت يف إستخدٓ

 : ادلقارنة يف استخدام الّدراما .ادلطلب اخلامس
، كتوجيهها الفكرمٌ ، كخطاهبا زمن بعيد أ٫تٌية كخطورة الٌدراماأدرؾ غَت ا١تسلمُت منذ أكال: 

فيو  د، فيكاد ال ٮتلو موقع من ا١توقع ا١تسيحٌية دكف أف ٕتثرىا يف تكوين الٌتصٌور فالٌسلوؾ، كأالعاطفيٌ 
كٯتكن إ٬تاز  (ُ)، كإٌف من أىٌم األعماؿ الٌدرامٌية عند ا١تسيحٌُت ) فيلم يسوع ( قائمة لؤلعماؿ الٌدرامٌية

  (ِ) اث الفيلم يف النقاط الٌتالية:طرفا من أحد
 .ور كونٌية كدليل عن عظمة ا١تكٌوف، كمنها خلق البشر من رجل كامرأةػ عرض صُ
ا١ترأة من  إىل أف أكلت ،اإلنساف بدأت ابلعبودية كالتكرَل ك ػ أ١تح إىل أٌف العبلقة بُت هللاِ

ة هللا كطاعتو ، فكانت نتيجة الٌتمرد على عبوديٌ ها الرجل ليأكل بفعل الٌشيطاف، كإعطائشجرة ا١تعرفة
 .الطرد من جنة عدف

من كوّنا ركس فهي سبب يرل الباحث أٌف ىذا الطٌرح ينطلق من نظرة ا١تسيحٌية للمرأة 
ا من سلطاف الٌسبلـ، كتلك نظرة أقٌل ما يقاؿ فيها أٌّنا نظرة عنصريٌة ما أنزؿ هللا هب عليوـ خطيئة آد

  .  إال يف كتبهم احملرفة
، كأٌكؿ من  ٠تبلص العامل من حكم ىذه ا٠تطٌيةػ كشف الكتاب ا١تقدس عن خطٌة هللا ّ

 ، الذم ابركو هللا كابرؾ نسلو.فها إبراىيم ا٠تليل عليو الٌسبلـكش

                                                 

 https://www.youtube.com/watch?v=keZe8iKXeoQ يسوع ادلسيح، حياةيسوع،   ـ ٔ

 (َِِِّْٓـ(  بلغ )َُِٕ/ ٔ/َِاليـو )حصد حسب إحصائٌيات موقع اليوتيوب مرات ا١تشاىدة حىت   ـ ٕ
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ه قرابان طاعو هلل، فوثق إبراىيم بربو امتحن هللا طاعة إبراىيم طالبا منو أف يقٌدـ ابنو كحيدػ ْ
 .كسعى لطاعتو

، إذ ي اببنو حىت أكقفو مبلؾ من الٌرب، كرفع سكينو ليضحٌ ما أف استسلم إبراىيم ألمر هللا ػٓ
لم إبراىيم أف الذبيحة ٯتكن ، كهبذا عم هللا أٌف إبراىيم ٮتشاه كيطيعو، كفداه بكبش عوضا عن ابنوعل

ى تكفَتا عن خطااي اٞتنس ، إىل أف يقٌدـ هللا ذبيحتو األٝتٌية اإلنسافأف تكوف كفارة عن خط
 .عيد ىذه الذبيحة العبلقة مع هللا، ستأف تفصل ا٠تطٌية اإلنساف عن هللا، كبدؿ البشرمٌ 

 يتناىف الذم م الٌسقيمكتصور الفه كىذا قياس غريب على ا١تنطق كالعقل كالفطرة، إال منطق
  عن دين ككحي. م، كما يرده كٌل عرؼ كقانوف، فضبلن ٌل علكأد مع أبسط فهم

، كعوضا عن يحة هللا تكفَتا عن خطااي العاملػ كتوالت اإلرىاصات تًتل عمن سيكوف ذبٔ
ابهلل إىل   ليصاحل العامل، كأطلق البعض على ىذه الذبيحة ا١تسٌيا أم من سيأيتاإلنساف ليناؿ غفراف هللا

 .األبد
، نُت، كأف ميبلده سيكوف إعجازايٌ ١تسٌيا قيل قدكمو ٔتئات الٌسيا عن ىذا اػ  كتنبأ األنبياء كثَتن ٕ

يف بيت ٟتم، ، كأٌف مولده سيكوف ن هللابطفل كسيدعى حسب نسلها كالوحيد ابكأٌف العذراء ستحبل 
 .كأنٌو سيدخل أكرشاليم

 :اثنيا: من مثٌ ٯتكن القوؿ
 .ا١تسيحٌية الدراما على نطاؽ كاسعمت الٌدعوة ػ استخدُ
 .ة ا١تسيحٌية يف استخداـ الٌدراماػ الٌتفوؽ الكبَت للٌدعو ِ
 .اـ الٌدرامادستخاػ القصور الكبَت للٌدعوة اإلسبلمٌية يف ّ
 ػ الٌدراما سبلح خطَت ٬تب توجيهو يف ا٠تَت كاٟتٌق.ْ
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 .الٌصويت البثٌ قع اإلسبلمٌية كا١تسيحٌية يف ( يف ا١تقارنة بُت ٪تاذج من ا١توآ)ك٥تططجدكؿ 
 

 مناذج ادلسيحّية مناذج اإلسالمّية ادلقارنة
 َُُٖٗ ُٕٕٗٗٗٔ البّث الّصويتّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يف ا١تقارنة بُت ٪تاذج من ا١تواقع اإلسبلمٌية كا١تسيحٌية يف الفديو.ٔجدكؿ ك٥تطط)
 

 َْْٖ َُْٕٔٗ الفديو
 اذج ادلسيحّيةمن مناذج اإلسالمّية ادلقارنة

 
 
 
 
 
 
 
 

البّث الّصوتّي; 

%99

البّث الّصوتّي; 

%1

نماذج اإلسالميّة

نماذج المسيحيّة

الفديو; %99

الفديو; %1

نماذج اإلسالميّة

نماذج المسيحيّة
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 ( يف ا١تقارنة بُت ٪تاذج من ا١تواقع اإلسبلمٌية كا١تسيحٌية يف البٌث ا١تباشر.ٕجدكؿ ك٥تطط)
 

 مناذج ادلسيحّية مناذج اإلسالمّية ادلقارنة
 َُْ ُْٓٓٔ البّث ادلباشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حٌية يف الفيسبوؾ.( يف ا١تقارنة بُت ٪تاذج من ا١تواقع اإلسبلمٌية كا١تسيٖجدكؿ ك٥تطط)
 

 مناذج ادلسيحّية مناذج اإلسالمّية ادلقارنة
 ِِْٖٗٓ َُُِّْٗٓ الفسيبوك

 
 
 
 
 
 

الفسيبوك; %99

الفسيبوك; %1

نماذج اإلسالميّة

نماذج المسيحيّة

البّث المباشر; 

%99

البّث المباشر; 

%1

نماذج اإلسالميّة

نماذج المسيحيّة
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 ( يف ا١تقارنة بُت ٪تاذج من ا١تواقع اإلسبلمٌية كا١تسيحٌية يف تويًت.ٗجدكؿ ك٥تطط)
 

 مناذج ادلسيحّية مناذج اإلسالمّية ادلقارنة
 ْٖٖ ََََٖ.ُٕ  تويًت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يف ا١تقارنة بُت ٪تاذج من ا١تواقع اإلسبلمٌية كا١تسيحٌية يف الٌدراما.َُك٥تطط) جدكؿ
 

 مناذج ادلسيحّية مناذج اإلسالمّية ادلقارنة
 َِِِّْٓ ََََٖٓ الّدراما

 
 
 
 
 
 

تويتر; %100

تويتر; %0

تويتر; %0

نماذج اإلسالميّة

نماذج المسيحيّة

شريحة 3

الدّراما; %27

الدّراما; %73

نماذج اإلسالميّة

نماذج المسيحيّة
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الفصل الّرابع: األساليب وطرق األداء يف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية مقارنة بينها وبني 
 ، وفيو دتهيد وأربعة مباحث. ادلسيحيةادلواقع 

 
 ادلبثوث ابللغة العربّية 

 
 ادلبثوث بغري العربّية 

 
 ادلبثوث ابدلناظرات 

 
 . ادلسيحيةمقارنة األساليب الّسابقة مبثيالهتا عرب ادلواقع الّصوتية 
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بينها وبني ابع: األساليب وطرق األداء يف ادلواقع الّصوتّية اإلسالمّية مقارنة الفصل الرّ 
 ، وفيو دتهيد وأربعة مباحث. ادلسيحيةادلواقع 

، فوجدكا بشَت بينهملمُت لطرؽ التٌ ا١تس نظر ا١تبٌشركف يف أسباب عدـ استجابة :مهيدأكال: التٌ 
الٌنيل منها  ، فكٌرسوا كٌل جهدىم يفللغة العربٌية لغة القرآف الكرَلأٌف ذلك يعود إىل عوامل من أ٫ٌتها ا

كخرجوا ٓتبلصة ، عافها، كعقدكا لذلك ا١تؤ٘ترات، كأقاموا الٌندكات، كانقشوا األْتاثكالعمل على إض
 . من أىٌم عوامل الٌتبشَت، إضعاؼ اللغة العربٌية مفادىا، أفٌ 

 ادلبحث األّول: ادلبثوث ابللغة العربّية
 ابللغة العربّية. أمهّية البثّ أوال: : ادلطلب األّول

 :  غة فيما أييتؿ أ٫تٌية البٌث ابللٯتكن إٚتا
 (ُ) .ػ العربٌية لغة القرآف الكرَل أساس الٌدعوة إىل هللا تعاىل كمصدرىاُ
، بل ٌعاؿ ليس بُت الٌناطقُت هبا فحسبصاؿ الفالبٌث ابللغة العربٌية أساس كسائل االتٌ  ػِ

  (ِ) .اطقُت بغَتىا كذلككالنٌ 
 ، كالعصمة منكسٌنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص ػ الٌنطق الفصيح ابلعربٌية أساس يف فهم كتاب هللا عٌز كجلٌ ّ

 (ّ) .اإلعراب فرع ا١تعٌت أك ىو ا١تعٌت: الوقوع يف ا٠تطأ فيهما فكما قيل
 : منوذج من ادلبثوث ابللغة العربّية.ادلطلب الثّاين

 ةوتيٌ الصٌ   ا١تواقعدرٌة القصائد ا١تبثوثة ابللغة العربٌية على  (ْ)نونٌية القحطاٍل  :أكال: ٪توذج
 :من بستاّنا زىرات يف ىذا ا١تطلب نقطف (ٓ) اإلسبلمٌية
 
 

                                                 

 (ُٕ/ُ(، )ُ، ط )جامع الدروس العربّيةالغبلييٍت،  ـ ٔ
 لسابق.ادلرجع ا ـ ٕ
 (ْ/ُ(، )ُ، ط )الّتحفة السنّية بشرح ادلقّدمة اآلجرومّيةعبد اٟتميد،  ـ ٖ
 (ٖٗ/ُسبقت الًتٚتة للقحطاٍل يف الفصل الثالث ا١تطلب الثاٍل  ) ـ ٗ
 https://ar.islamway.net/lesson/62951طريق اإلسبلـ،:  ـ ٘
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ا كطاعة ربو، صادقن  على التزاـ شرعو اد ليناجي ربو تعاىل هبٌمة عالية، كعزٯتة ماضية،ػ عُ
 : ا، فقاؿ٥تلصن 

 فوحٌق حكمتك اليت آتيتٍت          
 حىت شددت بنورىا برىاٍل

 لئن اجتبتٍت من رضاؾ معونة           
 م أيدىا إٯتاٍلحىت تقوٌ 

 سٌبحٌنك بكرة كعشٌية          أل
 كلتخدمٌنك يف الٌدجى أركاٍل

 ذكرٌنك قائما أك قاعدا          كأل
 شكرٌنك سائر األحيافكأل

 كتمٌن على الربيٌة خٌليت          كأل
 شكوٌف إليك جهد زماٍلكأل

 قصدٌنك يف ٚتيع حوائجي          كأل
 من دكف قصد فبلنة كفبلف

 سمٌن عن األانـ مطامعي          حكأل
 ْتساـ أيس مل تشبو بناٍل

 جعلٌن رضاؾ أكرب ٫تيت          كأل
 ضربٌن عن ا٢تول شيطاٍلكأل

 كأل كسوٌف عيوب نفسي ابلتقى          
 قبضٌن عن الفجور عناٍلكأل

 منعٌن الٌنفس عن شهواهتا          كأل
 جعلن الزىد من أعواٍلكأل

 يف الٌدجى           تلوٌف حركؼ كحيككأل
 حرقٌن بنوره شيطاٍلكأل
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، ا١تنزؿ على عبده َل كيصفو أبنٌو كبلـ هللا ا١تعجزالية يعٌرؼ القرآف الكر ػ يف األبيات التٌ ِ
 :واتر، بقولوبتبلكتو كا١تنقوؿ إلينا ابلتٌ كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص ا١تتعبد 

 أنت الذم اي رٌب قلت حركفو          
 بيافظ كالتٌ ككصفتو ابلوع

 ككصفتو بببلغة أزلٌية          
 تكييفها ٮتفى على األذىاف

 ككتبت يف اللوح اٟتفيظ حركفو          
 من قبل خلق ا٠تلق يف أزماف

 جلٌ ك  هللا عزٌ  أٝتاء، عقيدة أىل السٌنة كاٞتماعة يف يعرض يف األبيات الٌتالية عقيدتوػ ّ
 :، فقاؿكصفاتو العليا اٟتسٌت

  يزؿ متكلما          فاهلل ريب مل
 حٌقا إذا ما شاء ذك أحساف

 اندل بصوت حُت كٌلم عبده          
 ، فأٝتعو ببل كتمافموسى

 ككذا ينادم يف القيامة ربٌنا          
 ، فيسمع صوتو الثٌقبلفاجهرن 

 أف اي عبادم أنصتوا يل كاٝتعوا          
 قوؿ اإللو ا١تالك الٌدايف

 و          ىذا حديث نبيٌنا عن ربٌ 
 صدقا ببل كذب كال هبتاف

 لسنا نشبو صوتو بكبلمنا          
 إذ ليس يدرؾ كصفو بعياف

          ذاتوال ٖتصر األكىاـ مبلغ 
 أبدا كال ٭تويو قطر مكاف
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 كىو احمليط بكٌل شيء علمو          
 من غَت إغفاؿ كال نسياف

 من ذا يكٌيف ذاتو كصفاتو          
 ٌكوف األكوافكىو القدَل م

 سبحانو ملكا على العرش استول          
 كحول ٚتيع ا١تلك كالٌسلطاف

 ككبلمو القرآف أنزؿ آيو          
 كحيا على ا١تبعوث من عدانف

  (ُ) :الٌصوتٌية ١تا أييت ا١تواقعكالقصيدة حقيقة أبف تسمع كتنشر على كٌل اثنيا: 
 .اإلسبلميٌ  الًٌتاثػ القصيدة عبلمة ابرزة يف ُ
 .اإلسبلميٌ  للًٌتاثػ نشر القصيدة إحياء ِ
 .الفهم الصحيح للعقيدة اإلسبلمٌية، كالٌدعوة إليهاػ القصيدة تشمل ّ
 ػ القصيدة ترٌد على الٌشبهات اليت تثار حوؿ العقيدة اإلسبلمٌية.ْ
 .دهتا، كركعة قوافيها، ككثرة علومها، كغزارة ما، كسبلمة مبانيهاػ ٘تتاز القصيدة بقوة معانيهآ
   . اإلسبلمٌي كبثو للعا١تُت الًٌتاثػ الٌدكر البارز ١تواقعنا الٌصوتٌية يف نقل ٔ

 

 ادلبحث الثّاين: ادلبثوث بغري العربّية
 ادلطلب األّول : أمهّية ومكانة البث بغري العربّية .

 : الٌنقاط اآلتيةتكمن أ٫تٌية البٌث بغَت العربٌية يفأكال: 
 . ابلبٌث بكٌل اللغات العا١تٌيةمٌية ال ٖتقق إالػ عا١تٌية الٌدعوة اإلسبلُ
، ككونو من اإلنًتنت، كالبٌث هبا عرب عاة كجوب تعٌلم اللغات العا١تٌيةػ أٌكد أىل العلم كالدٌ ِ 

،كفاية عن يسٌد ىذا الفرض، من جاؿ، كتعٌد للقياـ بو الرٌ ت األٌمة، فتجمع يف سبيلو األمواؿأكلوايٌ 
    (ِ) .األٌمة

                                                 

 (ٔ، ٓ/ُ(، )ّ، ط )نونية القحطاينانظر،  ـ ٔ
 http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife: ، اإلنًتنتاإلسالم واستعماالت ، اكمالقرضانظر،   ـ ٕ
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، ١تشاركوف يف الٌندكة الٌدكلٌية األكىل للًٌتٚتة األدبٌية ابٞتزائر إىل توحيد ا١تصطلحاتػ دعا اّ 
 (ُ) كتفعيل ٣تامع اللغة العربٌية لتحقيق ا١تزيد من اإلتقاف يف ٣تاؿ الًٌتٚتة.

من خبلؿ كسائل كأدكات كثَتة ػ إٌف من أىداؼ الٌتنصَت ىدـ ا١تعتقد األصلٌي للمستهدفُت ّ 
، اللغة كوسيلة أساسية يف التٌنصَت، كيف ذات الوقت استخداـ يك يف ا١تعتقد كىدـ لغتومنها، الٌتشك

اللغة  مبشَت بعد فشل اٟتركب الصليبية يف مهمتها، فتعلٌ رٯتوف لوؿ اإلسباٍل ىو أكؿ من توىل التٌ ككاف 
 (ِ).ببلدال، كجاؿ يف ةالعربيٌ 

ة يف قافيٌ ة كالثٌ فسيٌ ة كالنٌ وانب اللغويٌ االىتماـ ابٞتػ أٌكدت الٌدراسات كاألْتاث على ضركرة ْ
االستفادة من طبلب ا١تنح الذين يفدكف إىل ك ، (ةابللغات العا١تيٌ ة لغَت ا١تسلمُت )عوة اإللكًتكنيٌ الدٌ 

ا ) ا كتقنيٌ ا كشرعيٌ عوة إىل هللا علميٌ اهتم كإعدادىم للدٌ ع لغاهتم كخلفيٌ بتنوٌ  الٌدكؿ العربٌية اإلسبلمٌية
  (ّ)لكًتكنيا ( إ

 ة ضعف ا١تعرفة ابللغات األجنبيٌ ، ك ، كضعف الٌتخطيطا١تواقع اإلسبلمٌيةػ نتج عن الٌتكرار يف ٓ
 (ْ) .ةة لغَتىا بل من اللغات األخرل إىل اللغة العربيٌ رم من اللغة العربيٌ قل الثٌ قلَّة النٌ 

 ادلطلب الثّاين : منوذج للمواد ادلبثوثة بغري العربّية.
: الٌنٌِب دمحم ( بعنوافٌَّٔٔية بعدد مشاىدات ) اثئقٌي ا١تًتجم إىل العرب: الفيلم الو ٪توذجأكال: 

كمنشور كذلك على   (ـَُِٕ/ٕ/ُ)يف زايرة يتاريخ  (ٓ) ،، من موقع اليوتيوب الزكج ا١تثايلٌ ملسو هيلع هللا ىلص
 :ٚتة إىل العربٌية من ىذا ا١توقعكىذه نص الًت  (ٔ) ،شبكة اٟتصن

                                                 

، ، الندكة الدكلية األكىل للًتٚتة األدبية ابٞتزائرإلنعاش الًتمجة تفعيل رلامع اللغة وتوحيد ادلصطلحاتتسعديت دمحم،  انظر،  ـ ٔ
 ـ(،ََِٖديسمرب  ٓػ  ِ) من 

 http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2008/12/8  
 (ِٗ/ُ)، (ِط )، ، الغارة على العامل اإلسالميلوشاتليوانظر،   ـ ٕ
 (َِّ/ُ) الّدعوة إىل هللا عرب اإلنًتنت ) وسائلها وأساليبها ("كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمٌية "العرفج،  ـ ٖ

 ، تكرار أم ابتكارعلى اإلنًتنت  اإلسالمالدعوة إىل ، اٟتمدانظر،   ـ ٗ
 http://www.saaid.net/Doat/khabab/85.htmػ: 

  ،النب دمحم الزوج ادلثاِلالواثئقي،  ـ ٘
 https://www.youtube.com/watch?v=B9Ct8AF0ozY  

 ػالنب دمحم الزوج ادلثاِل، شبكة اٟتصن،ـ  ٙ
 http://alhesn.net/play-5547.html 

https://www.youtube.com/watch?v=B9Ct8AF0ozY
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بينما  .بلؽمن الز٬تات يف الوالايت ا١تتحدة تنتهي ابلطٌ  ا١تئةيف  (َٓ)إىل  (ْٓ)من " ػُ
عدـ . ؟أمٌ ؟ رٔتا اإلختبلؼ يف الرٌ بلؽأسباب الطٌ  ما .يف ا١تئة (ّٓ)نسبة الطبلؽ يف أكركاب حوايل 

كثَت من الرجاؿ يف ىذا   إفٌ  .؟جل للمرأة أك العكسعامل اٞتاؼ من الرٌ ؟ التٌ أك اٟتسيٌ  فسيٌ وافق النٌ التٌ 
ساء البليت قتلن يف الوالايت ا١تتحدة من النٌ  يف ا١تئة(  َٕ) .عامل مع زكجاهتم يعرفوف فنوف التٌ الزمن ال

  (ُ)."صدقائهن اٟتميمُتأقد قتلن على يد أزكاجهن أك 
مل تكن يف اٟتقيقة مقيمة يف ٣تتمعات  .سوؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .. ا١ترأة .. الزكجةقبل بعثة الرٌ "ػ ِ

حىت يف القبائل  .ت .. كىناؾ كانت حبيسة يف قربكانت ٖترؽ حىت ا١توت مع زكجها ا١تيٌ ىنا   .٥تتلفة
 .٦تتلكاتو األخرل .. ىذا ىو اجملتمع يف ذاؾ اٟتُت سوؿ كانت تورث كأم منالعربية حيث بعث الرٌ 

جل الذم يفتح الباب يف ىذه األايـ يعترب الر  .اس أف يفكركا حينما بعث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصىكذا اعتاد النٌ 
 .يتم تقديره بشدة من قبل ٣تتمع كمن قبل ٚتيع من حولو .لزكجتو رجل راؽو .. لطيف .. متحضر

  (ِ) .": كاف من العار أف ٖتًـت زكجتكذا عاران قرانن كاف ى (ُٓ): قبل آنذاؾ
حٍت على األرض سوؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اعتاد أف ين: آنذاؾ الرٌ إنو يظهر أنك لست رجبلن ػ "ّ   

: لقد تقدـ بعقوؿ كقركف كألفيات يف ٗتيل .كيضع ركبتيو كي تصعد عليهما زكجتو لتمطي اٟتصاف
من النساء اٟتوامل يف العامل يتعرضن  يف ا١تئة( َِ) .اٟتضارة اإلنسانية يف احًتاـ ا١ترأة كحقوؽ النساء

: ألجل أطفا٢تن أك النعداـ لهركبمنهن لن يلجأف ل يف ا١تئة(  َٕ) .للعنف من أزكاجهن أك أقارهبن
 (ّ)". : إنو ٭تتاج إىل التعاليم احملمديةايئان كاحدٌ ىذا اٞتنوف ٭تتاج ش .الدخل

كوضع   عبلمات الًٌتقيميف  األخطاءيوجد هبا عدد من ابقة السٌ  يقوؿ الباحث: إٌف الفقرة
ا النقطتُت بعد رجبل كللهركب فبل رابط بُت اال٨تناء  و...اعتاد دمحم أف ينحٍت كيضع ركبتييف ، ككاحدن

واب لتمتطي، مث ما العبلقة بُت الٌتقدـ كالعقوؿ، إال أف يريد بعقود، كالصٌ لتمطي  يفككضع الركبتُت، 
   .لو مربر كرار الذم الحيث التٌ  حىت ىذه تعد كذلك ضعفا يف الٌصياغة

 :١تا أييت ىل العربٌية كذلك مرجعوضعف الًٌتٚتة إمن الٌنموذج الٌسابق يتضح اثنيا: 

                                                 

 http://alhesn.net/play-5547.html النب دمحم الزوج ادلثاِل، شبكة اٟتصن،ـ  ٔ
 ا١تصدر السابق.ـ  ٕ
 ا١تصدر السابق.ـ  ٖ
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، الذم ٕتلى يف عدـ اعتماد الفصحى يف البٌث ة العربٌية، كالٌتقليل من شأّناػ استهداؼ اللغُ
 .اقع الٌصوتٌية كٓتاٌصة ا١تسيحٌيةعند الغالبٌية يف ا١تو 

 .حدث هباعٌلم اللغة العربٌية كالتٌ ػ الٌضعف يف تِ
 .يف تعٌلم اللغات األخرل ػ الٌضعفّ
 .إىل العربٌيةيف الًٌتٚتة ػ الٌضعف ْ
 .يف الًٌتٚتة إىل اللغات األخرلػ الٌضعف ٓ
   

 ادلبثوث ابدلناظرات ادلبحث الثّالث: 
 : ادلناظرة وأمهّيتها.ادلطلب األّول

يء كرؤيتو، ؾ الشٌ كتقليب البصر كالبصَتة إلدرا (ُ) ،من الٌنظر يف األمر :ا١تناظرة لغةأكال: 
ظر، استحضار كل ما يراه ا١تباحثة كا١تباراة يف النٌ  ،ٌرؤيةأمل كالفحص، ا١تعرفة اٟتاصلة بعد الكالتٌ 

 (ِ) .كالبحث ،ببصَتتو
، كإبطاؿ شخصُت يقصد كل منهما تصحيح قولو تردد الكبلـ بُت :ا١تناظرة اصطبلحااثنيا:   

  (ّ). بو، مع رغبة كل منهما ظهور اٟتقٌ قوؿ صاح
 (ْ): ١تناظرةاثلثا: أ٫تٌية ا 

ے  ے    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ : قاؿ تعاىلػ أمر هللا رسولو هبا ُ 

 (ُِٓ)النحل: چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿     ﮻﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   ﮲ۓ  ۓ
راىيم كقومو، كإبراىيم ، كإبا١تناظرات بُت األنبياء كأقوامهمػ ذكر هللا يف كتابو عددا من ِ 

 .مركد، كموسى كفرعوفكالنٌ 
 (ٓ)" وف كاجبة اترة كمستحبة اترة أخرلٟتق فقد تكأما جنس ا١تناظرة ابػ يقوؿ ابن تيمية:"ّ 

                                                 

 (ُِٕ/ٓ(، )ّ، "مادة نظر"، ط )لسان العرب انظر ، ابن منظور، ـ ٔ
 (ُِٖ/ُ(، )ُ، ط )، "مادة نظر"مفردات غريب القرآن انظر ،األصفهاٍل، ـ ٕ
 (ِِٓ/ُطبعة خاٌصة، )  ،الّدعوة اإلسالمّية يف عهد الّدولة األيّوبّية ا٠تراط، ـ ٖ
 ( ِّٓ،  ِِٓ/ُا١ترجع السابق، ) ـ ٗ
 (ُْٕ/ٕ(، )ِ، ط )درء التعارضانظر ابن تيمية،  ـ ٘
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: " كل من مل يناظر أىل ا١تخالفُت، كدحض شبهاهتم، فقاؿػ عٌظم ابن تيمية شأف مناظرة ْ 
اف، كال ، كال كىٌف ٔتوجب العلم كاإلٯتـ حقو، مل يكن أعطى اإلسبلٟتاد كالبدع مناظرة تقطع دابرىماإل

 (ُ)" ة النفوس، كطمأنينحصل بكبلمو شفاء الصدكر
، كمن ذلك ما قاـ بو ابن عباس هنع هللا يضر عندما انظر الكثَت ػ اتريخ اإلسبلـ حافل اب١تناظراتٓ

 (ِ) .من ا٠توارج فرجع الكثَت منهم
حقق من قاش كالتٌ ىم ا١تناقشة إىل البحث كالنٌ رٌ ، حيث تضطٌ عاةلدٌ لرعي ترسيخ العلم الشٌ ػ ٔ

  (ّ). خرباهتم كتًتاكم ،ًتسخ معارفهم، فتاؿ للعلماءؤ ا١تعلومات اب١تراجعة للكتب كالسٌ 
كثَتة   ايُتى ، كيف أحة اليت ال رقيب عليهادر على اٟتوارات ا١تفتوحعود على سعة الصٌ التٌ ػ ٕ

ظم كرب كاٟتلم ك اعية على الصٌ اعية فيتعود الدٌ يكوف احملاكر ٣تهوؿ العُت ٦تا ٬ترؤه على اإلساءة للدٌ 
 (ْ) ".هللا بو يف ٤تاكرة ا١تخالفُتها ٦تا أمر الغيظ كىذه كلٌ 

 من ادلناظرات ادلبثوثة ابدلواقع : منوذج ادلطلب الثّاين
يف  (ٔ): أسعد كىبو كالقس (ٓ) ،منقذ بن ٤تمود الٌسقارتلك مناظرة صوتٌية بُت الشيخ: أكال: 
ا ( منذ إضافتهَُّْٗ) على، تلك ا١تناظرة اليت حصدت من عدد مرات االستماع ألوىٌية ا١تسيح
   (ٕ)ٔتوقع طريق اإلسبلـ  (ـَُِٕ/ٔ/ُٖ)ايرة يف إىل كقت الزٌ 

                                                 

 (ّٕٓ/ ُا١ترجع السابق ) ـ ٔ
 (ُٕٗ/ ٗ(، )ُ، ط )البداية والنهايةابن كثَت،  ـ ٕ
 (       ُٔٔ، ُٓٔ/ُ) الّدعوة إىل هللا عرب اإلنًتنت أساليب ووسائل"، الشهريكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعودية، " ـ ٖ
 ا١ترجع السابق. ـ ٗ
على ٣تاؿ الفرؽ كا١تذاىب اإلسبلمٌية،  ، حصل على ا١تاجستَت من جامعة أـ القرل يفمعاصر ،منقذ بن ٤تمود السقار ـ ٘

ق( حىت ُُْٔا١تكرمة من سنة )، توىل ا٠تطابة ٔتسجد سلماف بن خليفة ٔتكة نفس اٞتامعة يف نفس الٌتخصص من الدكتوراه
ىج ابٞتامعة ، عضو ٞتنة ا١تناق(ُِّْػ ُُِْاإلنًتنت )، ا١تدير السابق لشبكة ا١تنرب للمواقع الٌدعويٌة على شبكة اترٮتو

ديد كلمة ٞتا، ىل العهد القدَل كلمة هللا، ىل العهد منهايف الٌتخصص كالٌدعوة  ، لو العديد من ا١تؤلفات أغلبهااألمريكٌية ا١تفتوحة
 http://shamela.ws/index.php/author/2474هللا، انظر، الشاملة، 

 مل أعثر لو على ترٚتة إال أٍل ٝتعت الشيخ منقذ يرحب بو يف ا١تناظرة كيثٍت عليو. ـ ٙ
 ،نصرانية والكتاب ادلقدسزلاضرات ومناظرات متعلقة ابل ،السقار ـ ٚ
  https://ar.islamway.net/collection/3635 



 

147 

 

بدأ الشيخ منقذ ابٟتديث عن الٌسيد ا١تسيح عليو السبلـ يف العقيدة اإلسبلمٌية مع الٌدليل ػ ُ
ة ، ليس لو من مزااي األلوىيٌ ، كأنو عبد هللا كرسولو فحسبمن أعظم رسل هللا كخَتة أنبيائو ابلقرآف كأنو

، لذين عاصركا ا١تسيح عليو الٌسبلـ، كيقولو ارآف كالعهد القدَل كالعهد اٞتديدما قالو الق، كىذا شيء
نا كٌل ، كلو تركبلميذ يف ذلكاٞتديد، كاسأؿ التٌ  ، اقرأ العهد القدَل كالعهديف ذلك أحد كمل ٮتالف

، بل إٌف إلوواب ال، مل يقل عن نفسو أنو ، ىل قاؿ أبنو إلو ؟ كاف اٞتىؤالء كسألنا ا١تسيح نفسو
   (ُ). ت الٌشهادات أنٌو كاف بشرا رسوالالعهد اٞتديد ركل لنا عنو عشرا

: ال مل قاؿالقوؿ أبٌف من األدلة على ألوىٌية ا١تسيح تفرده يف كٌل شيء  على أفٌ  كردان ػ ِ
 و مل، فإنٌ يما يراه الٌنصارل خاٌصا اب١تسيح، فالكثَت فح عليو الٌسبلـ فريدا يف كٌل شيءيكن ا١تسي

ا، لكنو مل معجزن  اابلطبع لقد كاف ميبلد ا١تسيح عليو السبلـ ميبلدٌ  ،يفرؽ فيو عن غَته من البشر
لق من غَت ، فإف آدـ عليو الٌسبلـ خبلـ من أـ ببل أبا١تسيح عليو السٌ كاف   فإف، اا أبدن يكن فريدن 

﮴          ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھچ  : ، قاؿ تعاىلأب كال أـٌ 

اء حو  بلـ خلق من غَت أب فإفٌ ( كإف كاف ا١تسيح عليو السٌ  ٗٓ) آؿ عمراف : چ﮵  ﮶  
ـٌ  كا١تبلئكة ، ت ٚتيعها خلقت من غَت أب كال أـٌ ، كأصوؿ اٟتيواانعليها الٌسبلـ خلقت من غَت أ

، فبل أب كإف كاف ا١تسيح عليو الٌسبلـ كاف الوحيد الذم خلق من غَت،  خلقت من غَت أب كال أـٌ 
، كمل نعلم من الٌنبوة كال من العهد القدَل كال من العهد اٞتديد ذا أبدا ابلٌضركرة أنٌو كاف إ٢تايعٍت ى

ذراكٌم، فبل يصلح أبدا أف ، أٌف من شرط األلوىية ذلك ا١تيبلد العمن الكتب ا١تنزلة مٌو أكال من 
    (ِ) .لعذراكمٌ ده اا يف ميبلليل على ألوىٌية ا١تسيح أنو كاف فريدن ٌف الدٌ إ: نقوؿ

ا ىو إ٪تٌ  بلـ لتأكيد أٌف عيسى مل يكن إ٢تان ػ عقده ا١تقارانت بُت آدـ كعيسى عليهما السٌ  ّ
، آدـ عليو الٌسبلـ ليو السبلـ كا١تسيح عليو الٌسبلـآدـ ع كلو عقدان مقارنة بُت"عبد هللا كرسولو فقاؿ:

ـ عليو ، آدعليو الٌسبلـ خرج من فرج امرأةى ، عيس٧تم كطمس، مل ٮترج من فرج امرأةمل ٮترج من 
هللا األٝتاء  ، آدـ عليو الٌسبلـ علمونياى عليو الٌسبلـ كاف منزلو الدٌ ، عيسالٌسبلـ كاف منزلو اٞتٌنة

                                                 

 https://ar.islamway.net/collection/3635  ،زلاضرات ومناظرات متعلقة ابلنصرانية والكتاب ادلقدس ،السقار ـ ٔ
 ا١تصدر السابق ـ ٕ
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سى عليو الٌسبلـ من ذلك ،  فلئن كاف عي ، عيسى عليو الٌسبلـ مل يكن لو شيءكأسجد لو ا١تبلئكة
      (ُ)."الٌسبلـ أكىل كأحق ابأللوىية منو، فإف آدـ عليو يستحق األلوىٌية
 ضح ّتبلء ما أييت:ا سبق يتٌ اثنيا: ك٦تٌ 

 كإبطاؿ الباطل. ػ أ٫تٌية ا١تناظرة يف إحقاؽ اٟتقٌ ُ
 ػ كٌل مناظرات ا١تبٌشرين تدكر حوؿ العقيدة ا١تسيحٌية.ِ
 ػ ا١تناظرات من أىٌم أساليب الٌدعوة إىل هللا.ّ
 للعقل. ػ ا١تناظرة قدح للفكر كإعماؿْ
 ا١تناظرات. ػ الٌدكر البارز للمواقع الٌصوتٌية يف بثٌ ٓ
 

  ادلسيحيةدلواقع الّصوتية : مقارنة األساليب الّسابقة مبثيالهتا عرب اابعادلبحث الرّ 
 : ادلقارنة يف ادلبثوث ابللغة العربّيةادلطلب األّول

وقع من أكثر من ماب٢تجة العامٌية تلك ٪تاذج لعظات صوتٌية لقساكسة ٪تاذج: أكال:  
 .، نقلها الباحث كما ٝتعها منهممسيحيٌ 

الذم ) "ليوايل أكلنا ع"، إكماال لوقت القضاء ") قليبل (شواي"صحاح حزين االيـو معنا  ػ ُ
( كسيكوف معنا ) "كىيبءا معاان"، ّناية ٦تلكة إسرائيل (سنأخذ اليـو) "اخد النهردهىن"، (ٖتدثنا عنو

 (ِ) .ملوؾ ٦تلكة الشماؿ
علشاف  "، بركات من السما (سيناؿ) "ىيناؿ" (الرب من سيأيت أماـ ) "أداـ ايل ىيجي" ػِ
"ايل بيجي ، ألف ربنا كتنسي الٌناس (ألجل ىذا أان أريد منك أف أتيت أماـ) "ايزؾ ٕتي أداـكدا أان ع

 (ّ) .وبيختقي ا١تشهد اإل٢تي من حيات (على النٌاس) "عالناس"ربنا كعينو  (من سيأيت أماـ) أداـ"
 

                                                 

 https://ar.islamway.net/collection/3635  ،زلاضرات ومناظرات متعلقة ابلنصرانية والكتاب ادلقدس ،السقار ـ ٔ
، فخرم ـ ٕ  https://www.linga.org/mp3/sermon-1321.html (،ٚٔ)ملوك الثاين ، كـر
 https://www.linga.org/mp3/sermon-1319.html ،الغفران وأجواء النعمة ادلفتوحة، عبد ا١تسيحـ ٖ
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أؤكد ) "لنؤؿ بنوعظ"، األكىل (القيامة) "القياما"عن  (سأقـو ابلوعظ) "راح اكعظ"اليـو ػ ّ
قياما اتنيا " فيو عن القيامة األكىل يعٍت (موعظتناإذا قلنا ) "اذ نوعظ"، عن القيامة األكىل (أٌف ا١توعظة
 (ُ) .طع بعد قليلاسنقرأ ا١تق "عد شوايراح فءرا ا١تآطع ب"، (قيامة اثنية كاثلثة كرابعة) "كاتلتا كرابعا
بعض كلمات القرآف الكرَل كالٌسٌنة ا١تشرفة على ىواه ك٭تٌملها ما ال ٖتتمل   يؤٌكؿكىناؾ من  ػْ

ككقوؿ الٌنٌِب صلى هللا   (ِِّ جزم من اآلية )البقرة:چې  ې  ې  ې  ۈئ    چ كقوؿ هللا تعاىل 
كغَت  (ّ) أ١تٌا ( ال) كأم عبد لك يف  ولو ملسو هيلع هللا ىلص ) أ١تٌا (كق (ِ)عرضي(  فهتكابن عمي  اأمٌ عليو كسلم ) 

، بل ىناؾ ما ىو أٌشد من ىذا كاٟتديثُت الٌشريفُت على الٌزان فيحملوف اآلية على اللواط، ،ذلك كثَت
.عاة من ابب إحقاؽ اٟتق كزىق الباطلالدٌ  يرٌد عليوكالذم ٬تب أف ، بو غرؼ البالتوؾ ا تعجٌ ٦تٌ 

 تٌدؿ بوضوح على ما أييت: األمثلةىذه اثنيا:  
 ػ الٌتأكيد على ٤تاربة اللغة العربٌية الفصحى.ُ
 . عقيدة اإلسبلمٌية ابستهداؼ لغتهاػ استهداؼ الِ
 .ب يف الٌتكريز للعقيدة ا١تسيحٌيةػ اسخداـ كاٌفة األساليّ
  .الٌنصرانٌية الٌدعوةػ يٌل الكبلـ كٖتريفو عن مواضعو من أساليب ْ

 : ادلقارنة يف ادلبثوث بغري العربّيةادلطلب الثّاين
، ةحاليا ٓتمس لغات حيٌ  ا١توقع يبثٌ أٌف مدير الٌشبكة اإلسبلمٌية لوكالة األنباء القطرية  حصرٌ  
ا١توقع بصدد اعتماد ثبلث لغات أخرل  فٌ أك ة، ة كالفرنسيٌ سبانيٌ ة كاألة كاأل١تانيٌ ة كاإل٧تليزيٌ ربيٌ ىي الع

 (ْ).ىل ٙتاف لغاتإة لًتتفع لغات ا١توقع ينيٌ كالصٌ  ةة كاألندكنيسيٌ كسيٌ ي الرٌ ى مهمة للبثٌ 
، ككذلك اللغة من بينها اللغة العربٌية الفصحى ،فيلم آالـ ا١تسيح يبٌث أبلف لغة يف حُت أفٌ 

قٌية، صريٌة، كالعراة ػ كا١ت، كالبث ابللهجات ا١تختلفة كاٞتزائريٌ العريبٌ  الٌسهلة ا١تبٌسطة ا١توجهة للطفل

                                                 

                        ية للكرازة ابإل٧تيل،   ، صوتيات ا٠تدمة العربالقيامة األوىل نقوال، ،ايٝتُتـ ٔ
http://74.220.207.129/~arabicch/sermons/mp3/ss_20170423.mp3 

باًر خؼ أبو سفياف من أاعبد من نس بية بن عبد مشمبن حرب بن أ رصخ، ابب الصاد، ادلعجم الكبري أخرجو الطرباٍل يف ـ ٕ
 (ِْٕٔ( رقم )ٗ/ٖ(، )ِ، ط )وأيب سفياف ككفات

 (ِّْٖ( رقم )َِٓ/ٓ، أبواب تفسَت القرآف، ابب كمن سورة كالنجم د ط ، )الًتمذي سنن أخرجو الًتمذم يف ـ ٖ
 ،ماليني صفحة إلكًتونية تنشر النور يف العامل (ٖ)إسالم ويب ـ( َُُِ/ٖ/ُٔجريدة الراية، ) ـ ٗ

http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/96829b6a-3e6b-4fa5-aa27-

088220b335a4 
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، موقع ابثنتُت كأربعُت لغة صرانٌية يبثٌ ، موقع اإلجاابت النٌ شاديٌةبٌية، كالسودانٌية، كالتٌ ، كا١تغر ونسٌيةكالتٌ 
، موقع إرسالٌية ا١تسار القدَل التٌنصَتيٌة يبٌث إبحدل بثماف كثبلثُت لغة الفاتكاف يبثٌ  راديو إذاعة

   (ُ).عشرة لغة ، موقع اباب الفاتكاف يبٌث بثماف لغات
 :ك٦تٌا سبق يتأٌكد ما أييتاثنيا: 

 يف البٌث ابللغات العا١تٌية ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌيةػ القصور الكبَت يف ُ
 .حٌية يف البٌث ابللغات العا١تٌيةػ الٌتفوؽ الكبَت للمواقع ا١تسيِ

 : ادلقارنة يف ادلبثوث ابدلناظراتادلطلب الثّالث
م ، حوؿ سفر بالتوؾ بغرفة اإلسبلـ كا١تسيحٌيةاإلسبلمٌية ابل ٪توذج من ا١تناظرات ا١تسيحٌية 

يف الٌنقاط  يتلخص طرؼ منها  (ّ) .، كالشيخ / منقذ الٌسقارر جيمس حبشيبُت ا١تنصٌ  (ِ)ا١تلوؾ،
 اآلتية:

وؾ أٌكؿ كملوؾ ، ملعباره عن سفرينحبشي فعٌرؼ بسفر ا١تلوؾ، كأنٌو ر ا١تنصٌ ٖتدث  أكال:
 مثٌ عرض ملخصا ٢تذه األسفار:، كأٌّنا من العهد القدَلوع، ضاه كيس، يغوث كالقاتٍل، كقبلو
 ػ كيفٌية ٖتقيق هللا كعده يف إدخاؿ شعبو أرض ا١توعد، كما جاء يف سفر يسوع. ُ
 د يف سفر القضاه.ر ك كما   وعدىم،الٌشعب على االستمرار يف أرض م تدريب ػ كيفٌية ِ
 ػ كيفٌية أتسيس ٦تلكة داكد. ّ
 أٌكؿ ملك ١تملكة إسرائيل، ككيفٌية بناء ىيكل سليماف.اٟتديث عن ػ  ْ
 ػ كصف ما ذكره عن األسفار أبنٌو صور زمزيٌة انقصة معتزلة غَت كاملة الوضوح. ٓ
 سفار كي ال يتوقع اإلنساف الكماؿ إال يف هللا كحده.لؤلابق السٌ علل كصفو  ػ  ٔ
 خٌصص الكبلـ يف سفر ا١تلوؾ ككيفٌية أتسيس ٦تلكة داكد.ػ  ٕ
كما جاء يف سفر حزقياؿ   أبنٌو كاقعي كلذلك يدعو إىل الٌتوبة، كصف الكتاب ا١تقدسػ  ٖ

َِ/ٔ. 

                                                 

 (ِّ،  ُّ/ُة، )، دراسة عقديّ علّية لشبكة ادلعلومات العادلّيةالتنصري عرب اخلدمات التفاانظر، اجملممي،   ـ ٔ
http://www.muslim-library.com/dl/books/ar6004.pdf   

 /https://ar.islamway.net/collection/3635، سفري ادللوكالسقار كحبشي،  ـ ٕ
 ١تبحث السابق .  ابسبقت الًتٚتة لو  ـ ٖ
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من اإلنساف  ، كٗتليةأديب كهتذيب األفكارػ بُت مهمة العهد القدَل كحصرىا يف التٌ  ٗ
 ا٨ترافات الوثنٌية كهتيئتو هلل حُت يستعلن ذاتو يف العهد اٞتديد.

 قاط اآلتية:مو يف النٌ فحدد كبل ٖتدث الٌسقاراثنيا: 
 ػ كصف سفر ا١تلوؾ أبنٌو كتاب اترٮتي يتحدث عن اتريخ ملوؾ بٍت إسرائيل.ُ
١تا ٯتكن  ا، كذلك ليكوف ٪توذجن للمناظرة بسبب اختار موضوعها يف سفر ا١تلوؾ  ػ مٌهدِ

 تصٌوره يف الكتاب ا١تقدس.
١تاذا كيثبت الٌسقار، ـ هللا، ا١تلوؾ من كبل ١تناظرة يف أثبات ا١تناظر أف سفرمحدد موضوع اػ ّ

 ١تسلمُت نرفض قدسٌية ىذا الكتاب؟٨تن ا
، ٫تا: إذا ثبت أٌف ىذا الكاتب نِبحة نسبة الكتاب إىل هللا، أحدشرطُت لص كضعػ ْ

 كالثٌاٍل: إذا صحت نسبتو إليو فهو كتاب هللا.
حا من الكتاب ػ توجو إىل ا١تناظر بسؤالُت، أحد٫تا:من الذم كتب سفرم ا١تلوؾ؟ كمىت أصبٓ
 ا١تقدس؟

الذم كتبو صمويل  ا كىو من ٚتع سفر القضاهرجل يسمى عزر  ػ أجاب ا١تناظر: ٚتعهمأ
: رجل يسمى ايىو يقاؿكتب سفرم ا١تلوؾ اٍل، ك ؿ كصمويل الثٌ صمويل األكٌ  عزرا، كٚتع ِبٌ النٌ 

 يف الكتاب ا١تقدس سفرم ا١تلوؾ يماف على أكاخر سفر ا١تلوؾ، ككضعكسليماف اٟتكيم، كقد مات سل
كضعوا يف الكتاب ا١تقدس بعد قيامة  ( سنة قبل ا١تيبلد، ك١تا ٕتمعت الكتب كلهآََحوايل )
  ا١تسيح.

 :  كبناء على ما سبق ٯتكن القوؿ اثلثا:
 .أ٫تٌية ا١تناظرة كضركرهتا يف الٌدعوة إىل هللاأتكيد ػ ُ
 . ا١تناظرة من أىم األساليب اليت ٖتٌق اٟتٌق كتبطل الباطلػ ِ
مل تصح نسبتو عليهما الٌسبلـ ك   يكتبو موسى كعيسىيد على أف الكتاب ا١تقدس ملأكالتٌ ػ ّ

 .إىل أحد منهما
  .ا١تسلمُت يف ا١تناظرة، كالٌضعف الكبَت للمبشرين فيها فٌوؽ الكبَت لدعاةالتٌ  ػْ
 صرٌح ا١تنصر أٌف العهد القدَل إف ىو إال صور رمزيٌة كمعتزلة كغَت كاضحة. ػٓ
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 ، وفيو دتهيد وسبعة  مباحث.نتائج ادلقارانتالفصل اخلامس: حتليل 
 

 ة ادلواقع الّصوتيّ  راءواستقمقارنة نشأة نتائج حتليل 
 

 ة ادلواقع الّصوتيّ  دتويلمقارنة نتائج حتليل 
 

 ة ادلواقع الّصوتيّ  ختطيط وتكاملمقارنة نتائج حتليل 
 

 ة. ادلواقع الّصوتيّ  عرب قارنة ادلواد ادلبثوثةمحتليل نتائج 
  

 ابدلواقع الّصوتّية يّ مقارنة أتثري ادلواد العلمّية على ادلتلقّ نتائج حتليل 
 

 مقارنة وسائل بث ادلواد على ادلواقع الّصوتّية نتائج حتليل 
 

 مقارنة أساليب بث ادلواد على ادلواقع الّصوتّية نتائج حتليل 
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 ، وفيو دتهيد وسبعة  مباحث.ادلقارانتنتائج الفصل اخلامس: حتليل 
حث وادلطالب من ادلمكن إمجاذلا يف ادلبا، ادلقارانت مجيعهاحتليل نتائج تلك خالصة 

  الّتالية:
اإلسالمّية ادلواقع الّصوتية بني ستقراء إلشأة وانّ يف القارنة ادلنتائج : حتليل ادلبحث األّول

 وادلسيحّية.
 ادلسيحّية.ادلواقع الّصوتية يف ستقراء إلشأة وانّ يف القارنة نتائج ادلحتليل : ادلطلب األّول

الغرب ا١تسيحٌي يف استخداـ الٌشبكة الٌدكلٌية يف  بادرةم :كاالستقراء شأةالنٌ يف تبٌُت من ا١تقارنة 
بث أفكاره كتصٌوراتو منذ انطبلقتها الفعلٌية أكائل الٌتسعينيات حيث أٌكد دراسة 

ق( سبق غَت ا١تسلمُت يف إطبلؽ ا١تواقع على شبكة اإلنًتنت على ا١تستويُت ُُِْ"العصيمٌي")
  (ُ) الٌرٝتٌي كالشخصٌي.

ق( أٌكدت على أتٌخر ظهور ا١تواقع الٌدعويٌة على اإلنًتنت، ُّْٓ" )ككذلك دراسة "الزامل
ـ(، كعلى ا١تستول الٌرٝتٌي كاليت ظهرت ُّٗٗعلى ا١تستول الٌشخصٌي كاليت كانت بدايتها يف )

   (ِ)ـ( ُٖٗٗبواكَتىا، )
ق( سبق ا١تواقع ا١تسيحٌية على الٌشبكة كذلك ألٌف بداية ظهور ُِْٔكجزمت دراسة "عابد" )

شٌبكة كاف يف الوالايت ا١تتحدة األمريكٌية مٌث الٌدكؿ األكربٌية، كالٌصحوة األصولٌية اليت شهدهتا ال
 ١تا يلي:  (ّ)٣تتمعاهتم يف الٌسنوات األخَتة. 

كأدكات ا٢تيمنة كالٌسيطرة على األمم، فقد عرؼ الٌناس العديد من أحد مصادر القٌوة ػ ُ
ريٌة( كالقٌوة الٌناعمة ) االقتصاديٌة( كالقٌوة اإللكًتكنٌية ذات األثر )العسك القٌوة الصلبةك ، القٌوة أدكات

 (ْ) القٌوة الٌصلبة كالنٌاعمةالكبَت يف 
                                                 

 (ٗٓ،ٖٓ،ُٓ، ُْ/ُ) ،د ط ، م من خالل اإلنًتنتكيف ختدم اإلسالالعصيمي، انظر،  ـ ٔ
 (ِّ/ُ) رسالة ماجستَت،ػمعايري اجلودة يف ادلواقع الّدعوية، ػ انظر، الزامل، ِ
 https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single9/ar_ma3aer_elgoda.pdfػ 

 /ُ) ،انظر، اٞتدكؿ كا١تخطط من البحث (ِٕٔ/ُ، )دوليةوسائل الدعوة إىل هللا تعاىل يف شبكة ادلعلومات العابد،  ػ انظر، ّ
 (ٓٔػ  ْٔ

( ٓ/ُ، )، الوالايت ادلتحدة منوذجااإلنًتنتالقوة اإللكًتونية، كيف ديكن أن تدير الدول شؤوهنا يف عصر انظر، خليفة،  ـ ٗ
https://books.google.com.qa/books?id=tTewDgAAQBAJ&pg=PA236&lpg=PA236&dq  
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عسكراٌي  الٌسطرة علىمن ٯتتلك أدكات توظيف القٌوة اإللكًتكنٌية فهو األكثر قدرة ػ ِ
  (ُ)كاقتصاداٌي كعلمٌيا. 

كلٌية أكاخر ا٠تمسينٌيات كأكائل الستينٌيات  بداايت الٌشبكة الدٌ ػ قد أٚتعت ا١تصادر أٌف ّ
كشبكة للٌدفاع يف الوالايت ا١تٌتحدة األمريكٌية حيث كانت اٟترب الباردة يف ذركهتا مع االٌٖتاد 

 (ِ) السوفييٌت.
 اإلسالمّية.ادلواقع الّصوتية يف ستقراء إلشأة وانّ يف القارنة نتائج ادلحتليل : ادلطلب الثّاين

الٌضعف الٌشديد يف ا١تشرؽ اإلسبلمٌي يف استخداـ  :كاالستقراء شأةالنٌ يف ة تبٌُت من ا١تقارن 
 الٌشبكة الٌدكلٌية كىو ما أثبتتو الٌدراسات كاإلحصائٌيات.

فالفاتيكاف كعلى رأسهم البااب اىتٌم شخصٌيا فقاؿ: ٬تب على الكنيسة االستفادة من الٌتقٌدـ  
موقع الفاتيكاف عاـ ٜتسة كتسعُت كتسعمئة كألف الٌتقٌٍت يف الكرازة اب١تسيحٌية، كقد انطلق 

 (ّ) ـ(.ُٓٗٗ)
كالذم ـ( ُٕٗٗعاـ سبعة كتسعُت كتسعمئة كألف ) اإلنًتنتنصَت عرب اد التٌ اٖتٌ  أنشأكاكما  

من خبلؿ  نصَتمٌ شاط التٌ كقد أٙتر ىذا النٌ ، ابلٌنصرانٌية ا١تبٌشرين مندكبو عاما ٭تضره ا سنوايٌ يعقد مؤ٘ترن 
 (ْ).ا١ترات ٔتئاتة ة اليت تفوؽ عدد ا١تواقع اإلسبلميٌ نصَتيٌ ة آالؼ ا١تواقع التٌ بوتيٌ العنك بكةالشٌ 

 ا١تسيحيةا١تواقع  كأفٌ ، ة على شبكة اإلنًتنتا١تواقع اإلسبلميٌ ٤تدكديٌة أٌكدت  اتاإلحصائيٌ ك  
 لٌدعومٌ ا الوجود كأفٌ ، (ََُِمئيت كألف يف ا١تئة )ؿ ة ٔتعدٌ بكة تزيد عن ا١تواقع اإلسبلميٌ يف الشٌ 

  (ٓ)٤تدكد جدا  اإلنًتنت على للمسلمُت

                                                 

( ٓ/ُ، )، الوالايت ادلتحدة منوذجااإلنًتنتالقوة اإللكًتونية، كيف ديكن أن تدير الدول شؤوهنا يف عصر ليفة، انظر، خ ـ ٔ
https://books.google.com.qa/books?id=tTewDgAAQBAJ&pg=PA236&lpg=PA236&dq 

   .http://www.marefa.org،اإلنًتنتاتريخ ا١تعرفة،  ـ ٕ
 (ُٓ/ُ) ،د ط، اإلسالم من خالل اإلنًتنت كيف ختدمالعصيمي، انظر، ػ   ّ
 http://almoslim.net/node/96909 "ادلنّصرون يفضلون التنصري اإللكًتوين يف اخلليج" ػ  انظر، عرفة،  ْ
"الّدعوة اإلسالمّية عرب كأبو زيد، (، ّٓ،ّْ/ٔمعايري اجلودة يف ادلواقع الّدعوية رسالة ماجستري  )ػ  انظر، الزامل،  ٓ

"ادلنّصرون يفضلون التنصري اإللكًتوين يف اخلليج"، كعرفة،    /  http://www.alukah.net/culture/0/2066 .،اإلنًتنت"
http://almoslim.net/node/96909  

http://almoslim.net/node/96909
http://www.alukah.net/culture/0/2066
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إذ  ،اإلنًتنت يف األكرب ذات الٌنصيبة مات ا١تسيحيٌ ا١تنظٌ  ديثة إىل أفٌ اٟت الٌدراساتأشارت ك  
ة، يف حُت ماتي اليهوديٌ تيب ا١تنظٌ الًتٌ  يف كيليهامن ا١تواقع، ( ِٔكستُت يف ا١تئة ) اثنتُتنسبة ب تقٌدر

، كاىتٌمت فقط( ٗتسع يف ا١تئة )   علىا منهم كلٌ  ةي حصٌ  تزد فلم س،ا١تسلموف مع ا٢تندك  تساكل
٢تا بشكل ظاىر اىتماما كبَتا يف استغبل اإلنًتنتبعض الفرؽ من أصحاب الٌتوجهات الباطنٌية بشبكة 

، ففرقة القاداينٌية كا١تسماة ابألٛتديٌة حصلت على الرقم القياسٌي يف موسوعة يف نشر معتقداهتم
   (ُ).اإلنًتنتاـ اسم اإلسبلـ يف جينيس الستخد

كمن مث ثبت الٌضعف الٌشديد يف ا١تشرؽ اإلسبلمٌي يف استخداـ الٌشبكة الٌدكلٌية كالوجود  
   (ّ) ، فضبلن عن إمتبلكها كأحد أدكات القٌوة كالٌتأثَت، كذلك ١تا يلي: (ِ) عليها

 كللٌشرؽ أخرل. أيديولوجيٌا كالٌتبعٌية للغرب اترة نقساـ العامل اإلسبلميٌ اػ ُ
ة كالبشريٌة ٖتت تٌصرؼ ػ كضع ثركات األمة كخَتاهتا كمصادر قوهتا العسكريٌة كاالقتصاديٌ ِ

  يشاء كحسبما أراد. كيفماالٌسٌيد يتصرؼ فيها  ا١تتبوع 
 ػ عدـ استفادة األمة اإلسبلمٌية من مصادر قٌوهتا ا٢تائلة عسكراٌي كاقتصاداٌي كفكراٌي.ّ
ٟتركب للحيلولة كشن اأك ا١تنافسة فيها  المتبلؾ القٌوةاكلة كلو بسيطة ػ ٖترَل كٕترَل إم ٤تْ

 دكف ذلك.
كظهور بعض الفتاكم ا١تتشٌددة اليت ٖترـٌ أدكات العصر كآلياتو بذريعة  الفكرمٌ  اإلنغبلؽػ ٓ 

 غلبة اٟتراـ فيو.
 
 
 
  

                                                 

الّدعوة اإلسالمّية عرب كأبو زيد، "( ّٓ،ّْ/ٔيري اجلودة يف ادلواقع الّدعوية رسالة ماجستري )معاػ  انظر الزامل،  ُ
  http://www.alukah.net/culture/0/2066 .،اإلنًتنت"

 ( ٓٔػ  ْٔ/ُاٞتدكؿ كا١تخطط من البحث، ) ـ ٕ
تصدر عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي  ،الغزو الفكري فقو اإلسبلمي التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ّتدة، ػ انظر، ٣تلة ٣تمع ال ّ

 (ََُٗ، ُٖٗٗ،  َُٖٗ /ّٕتده، ) 

http://www.alukah.net/culture/0/2066
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 إلسالمّية وادلسيحّية.اادلواقع الّصوتية بني  مويلتّ يف القارنة ادلنتائج : حتليل ادلبحث الثّاين
 ادلسيحّية.ادلواقع الّصوتية  يف يف الّتمويلقارنة نتائج ادلحتليل : ادلطلب األّول

على  لكًتكنٌيةسيحٌي يف اإلنفاؽ على الٌدعوة اإلللغرب ا١ت ا٢تائلفٌوؽ أٌكدت ا١تقارانت التٌ 
 ، كمنها: ا١تستول الٌرٝتٌي كالٌشخصٌي، كىو ما أشارت إليو اإلحصائٌيات كالٌدراسات

ما ال  أفٌ ، ة لباحث يف جامعة األزىردراسة إحصائيٌ  أٌكدت  ـ(ََِٓ) ٜتسة كألفُت عاـيف 
سول مئيت  ، ال يقابلهاسنوايِّ بتمويل يبلغ مليارم دكالر ، عن عشرة آالؼ موقع يهاجم اإلسبلـيقل 

  (ُ)سنواٌي. ، بتمويل ال يتجاكز مليوف دكالرموقع إسبلميٌ 
الٌتفاكت يف  فٌ أك  ،اإلمكاانت ا٢تائلة ا١تتوفرة للعمل الٌتنصَتٌم يف العاملٕتمع ا١تصادر على ك 

  (ِ)،ال تغطي ٚتيع اٞتهود ا١تبذكلة يف العامل ٌية اليت تصدر عن تلك اإلمكاانتالبياانت اإلحصائ
كأٌف استخداـ الغرب  (ّ)الٌتنصَت كاف من أىٌم دكافع اٟتمبلت الصليبٌية. كيؤٌكد الباحثوف أفٌ 

  (ْ) خل ا١تسلح ىٌيأ للٌتنصَت يف أفريقيا،الٌتد
، (ٓ)ٝتٌية الرٌاعية للعمل الٌتنصَتٌم، ٦تٌا يؤٌكد على كثرة ا٢تيئات كا١تؤٌسسات الٌشخصٌية كالرٌ 

 كذلك ١تا يلي:
 ػ إدراؾ الغرب ا١تسيحٌي أل٫تٌية كأتثَت الٌدعوة اإللكًتكنٌية.ُ
 .كٌل مسيحيٌ   ض عُت علىفر ػ اعتبار الغرب ا١تسيحٌي الٌدعوة اإللكًتكنٌية ِ
 ػ ٖتٌمل الغرب ا١تسيحٌي مسؤكليتو ٕتاه الٌدعوة على ا١تستول الرٝتٌي.ّ
  (ٔ).داؼ الٌسيطرة كالغلبة على الٌشرؽىدفنا من أىػ اعتبار الغرب ا١تسيحٌي الٌدعوة ْ

                                                 

ضرورة التكامل بني ادلواقع الّدعوية  وأثره يف خدمة ، السديس، "كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعوديةػ  انظر،  ُ
 الّدعوة اإلسالمّية عرب اإلنًتنت، كأبو زيد،  http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf( ػّّٕ/ُالّدعوة" )

http://www.alukah.net/culture/0/2066 
 (ٙٔ/ٔدراسة لبعض ادلواقع التنصريية العربية يف اإلنًتنت،)ػ  انظر، القاسم،  ِ

https://docs.google.com/viewer?url=https://www.muslim-library.com/dl/books/ar1834.pdf 
  (ُٗ/ُ)، (ُ)ط ، اإلذاعات التّنصرييّة ادلوجة إىل العرب وادلسلمني،شلِبػ انظر،  ّ

 (ْْ/ُ)، (ّ)ط  التنصري مفهومو وأىدافو ووسائلو وسبل مواجهتو،النملة، ػ  ْ

 ( ٓٔػ  ْٔ /ُ)من البحث،اٞتدكؿ كا١تخطط  ـ ٘
تصدر عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي  ،الغزو الفكري ػ انظر، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ّتدة،  ٔ

 (ُٖٖٓ /ّٕتده، ) 

http://www.alukah.net/culture/0/2066
http://www.alukah.net/culture/0/2066
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 (ُ) .األكؿالعدٌك ػ اعتبار الغرب ا١تسيحٌي الٌدعوة اإلسبلمٌية ٓ
"كما كاد يظهر  :قيلحىت  ة كموافقتها للفطرة كسرعة انتشارىا عا١تيِّا.ػ قٌوة العقيدة اإلسبلميٌ ٔ

صرانية ككل ما مل يكن ْتق كاف حطبنا ميتنا أكلتو اإلسبلـ حىت احًتقت فيو كثنيات العرب كجدؿ النٌ 
 (ِ) انر اإلسبلـ"

  ػ الٌتعاكف الكبَت بُت ا١تنٌظمات كا١تؤٌسسات يف اإلنفاؽ على الٌدعوة ا١تسيحٌية.ٕ
 اإلسالمّية.ادلواقع الّصوتية يف  يف الّتمويلقارنة نتائج ادلحتليل : ادلطلب الثّاين

على ا١تستول الٌرٝتٌي  لكًتكنٌيةاإلسبلمٌي يف اإلنفاؽ على الٌدعوة اإل الٌضعفأٌكدت ا١تقارانت  
 نٌيةمدير مؤٌسسة الراجحي ا٠تَتيٌة يف مقابلة لصحيفة تواصل اإللكًتك كالٌشخصٌي كىو ما صرح بو 

ة، كمن كجهة نظرم بل ة للجهات ا٠تَتيٌ اٞتهات ا١تا٨تة كاألكقاؼ ىي أحد ركافد ا١توارد ا١تاليٌ قاؿ: "
ة يًتاكح ما بُت ة للجهات ا٠تَتيٌ حجم ما تقدمو اٞتهات ا١تا٨تة كالوقفيٌ  ة أثبتت أفٌ كمن دراسات عا١تيٌ 

للجهات  كاٟتقيقيٌ  افد الرئيسيٌ فهي الرٌ ىو تربعات األفراد،  الرافد الرئيسيٌ  ، كأفٌ ( يف ا١تئةُٓػ  َُ)
عن عشرة آالؼ ما ال يقل  إفٌ تقوؿ: كأحدث الٌدراسات   (ّ) ."كيز عليهاة كاليت ينبغي الًتٌ ا٠تَتيٌ 

، بتمويل سول مئيت موقع إسبلميٌ  ، ال يقابلهاسنوايِّ بتمويل يبلغ مليارم دكالر ، موقع يهاجم اإلسبلـ
كلعٌل من األسباب اليت أٌدت إىل ذلك الٌضعف الكبَت يف اإلنفاؽ  (ْ)سنواٌي. ال يتجاكز مليوف دكالر

 ما يلي:،  (ٓ) الٌدعوم اإلسبلمٌي اإللكًتكٍلٌ 

 . كأتثَتىا كعدـ اعتبارىا من مصادر القٌوة ػ الٌتقليل من شأف الٌدعوة اإللكًتكنٌيةُ

                                                 

 (ُُٖٔ /ٕػ ا١ترجع السابق، )  ُ
تصدر عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي  ،الغزو الفكري دة، ػ انظر، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ّت ِ

 (ُٖٔٔ /ّٕتده،، ) 
 "يف منظومة الدول ويالمس احتياجات ادلواطنني جدا كبري لو دور الثالث القطاع"، ا١توسى ـ ٖ

http://twasul.info/855677/ (ِّ  ُٖق ُّْٕشواؿ/ٕ/َُِٕ)ـ 

ضرورة التكامل بني ادلواقع الّدعوية  وأثره يف خدمة ، السديس، "ديةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية السعو ػ  انظر،  ْ
 الّدعوة اإلسالمّية عرب اإلنًتنت، كأبو زيد،  http://amnfkri.com/dirasat/mawaqi3-da3awyah.pdf( ػّّٕ/ُالّدعوة" )

http://www.alukah.net/culture/0/2066 
 ( ٓٔػ  ْٔ /ُاٞتدكؿ كا١تخطط من البحث ) ـ ٘
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ئر بُت العلماء ٚتاىَت ا١تسلمُت، بسبب ا٠تبلؼ الٌدا ا١تفاىيم الٌدعويٌة لدل عدـ كضوح ػِ
 (ُ) .على حكم الٌدعوة كتعريفها، ككسائلها

 (ِ) كالعمل بو.فقو األكلواٌيت  فهميف لدل ٚتاىَت ا١تسلمُت الكبَت  الٌضعفػ ّ
على ا١تستول  ػ اإلنفاؽ الكبَت يف الٌتحسينٌيات كالًٌتفيو على حساب الٌضركراٌيت كاٟتاجٌياتْ

 .خصيٌ الرٝتٌي كالشٌ 
 فضبل عن الٌدعوة اإللكًتكنٌية. عموٌمااإلنفاؽ الرٝتٌي على الٌدعوة الٌضعف الكبَت يف ػ ٓ
 

اإلسالمّية الّتخطيط والّتكامل بني ادلواقع الّصوتية مقارنة نتائج : حتليل ادلبحث الثّالث
  وادلسيحّية

 ادلسيحّية.ادلواقع الّصوتّية  يفالّتخطيط والّتكامل نتائج : حتليل ادلطلب األّول
 ،الٌتفٌوؽ الكبَت اب١تواقع الٌصوتٌية ا١تسيحٌية يف الٌتخطيط كالٌتكامل١تقارانت أكضحت نتائج ا 

مواكبة ا١تنٌظمات كا١تؤٌسسات ألكرب اكتشاؼ يف العصر اٟتديث، كالٌتعاكف الكامل اب١تواقع من خبلؿ 
لعديد من ا١تواقع بكٌل يسر، حد، كاستطاعة الوصوؿ من أم موقع لا١تتمٌثل يف العمل كفريق كا

 الٌتكرير للعقيدة ا١تسيحٌية بكٌل الوسائل ا١تتاحة، كا٢تجـو ا١تنظٌمإلضافة على الًتٌكيز الكامل على اب
  (ّ) .كرموزهعلى اإلسبلـ العظيم 

كمقره  الٌتنصَت عرب اإلنًتنت اٌٖتادانطلق ـ( ُٕٗٗعاـ سبعة كتسعُت كتسعمئة كألف )ففي 
إرسالية ٘تٌثل طليعة الكنائس، كا١تنظمات ا١توازية كحضره ٦تثلو ٙتانُت  (Billy Gralam)بيلي جراىاـ 

، ٦تا كاف لو أكرب األثر يف كفرة ا١تواقع اليةللكنائس، كقد تضاعف العدد عاما بعد عاـ يف ا١تؤ٘ترات التٌ 
 ا١تسيحية عرب اإلنًتنت كالٌتعاكف الكامل بينها.

 يلي: ١تاذلك  إرجاعكمن ا١تمكن  
 ة الوسائل كاألساليب.نتشاره بكافٌ ادكف  ػ كقف ا١تٌد اإلسبلمٌي كاٟتيلولةُ
 .بشىت الٌسبل ػ احملافظة على العقيدة ا١تسيحٌية كمنع الٌتحوؿ عنها إىل اإلسبلـِ

                                                 

                           (ٓ/ُ( )ّ، ط )ادلدخل إىل علم الدعوة انظر، البيانوٍل، ـ ٔ
 ( ِّ/ُ(، )ُ، ط )على صهوة الكلمة، النفيسيانظر،  ـ ٕ
 السابق نفسو ـ ٖ
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 ٖتقيق األىداؼ.يف خطيط كالٌتكامل يف الٌدعوة كأثره الكبَت إدراؾ أ٫تٌية التٌ ػ ّ
 ػ أ٫تٌية الٌتخطيط كالٌتكامل يف توفَت ا١تاؿ كالوقت كاٞتهد.ْ
 يف الٌدعوة اإللكًتكنٌية. دراؾ أ٫تٌية الٌتخصصػ إٓ
 اٟترص على إيصاؿ الٌدعوة ا١تسيحٌية يف أزىى حللها.ػ ٔ

 .اإلسالمّيةادلواقع الّصوتّية  يفالّتخطيط والّتكامل نتائج : حتليل ادلطلب الثّاين
ٌية، ا١تتمثل كامل يف ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمخطيط كالتٌ عف الكبَت يف التٌ أكضحت ا١تقارنة الضٌ 

كندرة ا١تؤ٘ترات كاألْتاث ذات  كتشاؼ العصر، كالٌتأخر يف االنطبلؽ عرب الٌشبكة،ا يف عدـ مواكبة 
، فلم يرصد إىل اآلف ٕتالٌية يف ا١تواقع الٌصوتٌيةر كاال كقٌلة الٌركابط، كالٌنزعة الفرديٌة يف العمل، العبلقة،

ة على ا١تستول الٌرٝتٌي على كفرة ىذه ا١تؤٌسسات، مؤٌسسة أك ىيئة أك رابطة جامعة للمواقع اإلسبلميٌ 
 ٝتٌي فقد انطلت ْتمد هللا مؤخرا رابطة الٌدعوة اإللكًتكنٌية عرب الٌشبكة العا١تٌيةرٌ ال غَتأٌما على ا١تستول 

 ، كذلك ١تا يلي:(ُ)  ـ(َُِْعاـ أربعة عشر كألفُت للميبلد، )
 ػ قٌلة إدراؾ أ٫تٌية التخطيط كالٌتكامل.ُ
 ة الوقوؼ على قوة األعداء كمكرىم.ػ قلٌ ِ
 ػ قٌلة االكًتاث بضياع اٞتهود، كإىدار ا١تاؿ كالوقت.ّ
 ػ ندرة كضوح الرؤية كاألىداؼ.ْ
 ػ ندرة االىتماـ بتحقيق األىداؼ.ٓ
 عاكٌٍل.ابلعمل اٞتماعٌي التٌ ػ ندرة االىتماـ ٔ
 ػ اختبلؼ ا١تناىج كالٌرؤل كالٌنزعات الفقهٌية.ٕ
 كا١تذىب. ػ الٌتعصب للرأمٖ
 ػ قٌلة ٖتٌمل ا١تؤٌسسات الٌرٝتٌية مسؤكلٌياهتا ٨تو الٌدعوة اإللكًتكنٌية.ٗ
 
 
 
 

                                                 

 ( ٓٔػ  ْٔ /ُ) اٞتدكؿ كا١تخطط من البحث، ـ ٔ
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 ادلواقع الّصوتية.  عربمقارنة ادلواد ادلبثوثة نتائج : حتليل ادلبحث الّرابع
 . .اإلسالمّية ادلواقع الّصوتية عرب مقارنة ادلواد ادلبثوثةنتائج : حتليل لادلطلب األوّ  

الكٌم ا٢تائل من ا١تواٌد ا١تبثوثة عرب ا١تواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية يف كٌل فركع رقاـ األأبرزت  
 آخر تٌية للقرٍل ) مفتاح الٌنجاح ( يفو صٌ الاضرة فاحمل  :اعحيث االستم أٌما من ،الٌشريعة اإلسبلمٌية

 كس كعرب، ككتاب الٌسَتة النبويٌة در (َُّٖٓ) مرات استماععدد ب ـ(َُِٕ/ٗ/ِ) زايرة بتاريخ 
: كمن حيث القراءة ـ(،َُِٕ/ٗ/ّ)بتاريخ آخر زايرة يف ( ُّّٔٔ)  استماععدد ب باعيللسٌ 

، ) بتاريخ آخر زايرةيف ( َُٓٓٔ) قراءة ، بعدد(كقفات إٯتانٌية يف غزكة بدر)فمحاضرة القطاف 
 ، كمرٌد ذلك إىل ما يلي:(ُ)  ـ(َُِٕ/ٗ/ّ

 (ِ) ػ اإلسبلـ منهج شامل للحياة كٌلها.ُ 
  (ّ) ػ اإلسبلـ رسالة عا١تٌية.ِ 
  (ْ) ػ اإلسبلـ رسالة خالدة.ّ 
 أابح اإلسبلـ كسائل العصور ٚتيعها لنشره. ػْ 
 ا١تواقع الٌصوتٌية تصنف ضمن ا١تواقع الٌشاملة. ػٓ 
 .ادلسيحّية ادلواقع الّصوتية عربنتائج مقارنة ادلواد ادلبثوثة حتليل ادلطلب الثّاين:  

ا١تواٌد ا١تسيحٌية اب١تواقع الٌصوتٌية يف الٌتكريز للعقيدة، كالٌنيل من اإلسبلـ  أبرزت ا١تقارانت حصر
كرموزه، كال ٗترج يف غالبٌيتها عن الكتاب ا١تقٌدس كالعظات كالًٌتانيم بكٌل الوسائل ا١تتاحة من بث 

،  كمن ذلك موعظة اٞتبل حصدت مرات استماع صويت كغرؼ صوتٌية كفديو كمواقع للتواصل كأفبلـ
بعدد مرات القراءة حسب مات ا١تسيح على الٌصليب ( كا١تناظرة الٌشهَتة ىل ّّٔيف آخر زايرة ٢تا ) 

 ، كذلك ١تا يلي:(ٓ) ( ْٕٖٗآخر زايرة ٢تا )
 ػ الٌتكريز للعقيدة ا١تسيحٌية كالٌنيل من اإلسبلـ.ُ

                                                 

 ( ْٗ /ُ) ١تخطط من البحث،اٞتدكؿ كاػ   ُ
 (   ُّ/ُ( ، )ُٗ، ط )البحوث اإلسالمّية للصف األول الثانوي ادلعهد الديين دولة قطر انظر، عبد الستار، كآخركف، ـ ٕ
   .ا١ترجع السابق ـ ٖ
   .ا١ترجع السابق. ـ ٗ
 ( ْٗ/ُ)اٞتدكؿ كا١تخطط من البحث،  ـ ٘
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 اىتماـ الٌدعوة ا١تسيحٌية ابلٌتخصص.ػ ِ
 العقيدة. ػ ا١تسيحٌية عبلقة بُت العبد كربو يفّ
 ػ كضوح ا٢تدؼ كالرؤية يف الٌدعوة ا١تسيحٌية.ْ
 ػ بركز الٌتخطيط كالٌتكامل يف الٌدعوة ا١تسيحٌية.ٓ
 

 يف ادلواقع الّصوتّية.ي مقارنة أتثري ادلواد العلمّية على ادلتلقّ نتائج : حتليل ادلبحث اخلامس
 ادلواقع الّصوتية عرب وثةأتثري ادلواد العلمّية ادلبث مقارنةنتائج : حتليل ادلطلب األّول

 .اإلسالمّية
للٌدعوة اإلسبلمٌية  فٌوؽ الكبَتي التٌ ا١تواٌد العلمٌية على ا١تتلقٌ  أظهرت إحصائٌيات أتثَت

يف آخر زايرة ٢تا األصوؿ يف علم األصوؿ بلغ عدد مرات االستماع  ةكمن ذلك ٤تاضر  اإللكًتكنٌية
 ، ١تا يلي: (ُ) ( ِٖٕٕٗ)

 ة توافق الفطرة اليت فطر هللا الٌناس عليها.ػ الٌدعوة اإلسبلميٌ ُ
 ػ الٌدعوة اإلسبلمٌية تقنن للناس يف كٌل ما أيتوف كما يذركف.ِ
ىل أين؟ إػ الٌدعوة اإلسبلمٌية ٕتيب عن كٌل الٌتساؤالت اليت تلٌح على اإلنساف، من أين؟ ك ّ

 ك١تاذ؟.
 ١تستقبل.ػ الٌدعوة اإلسبلمٌية تعيش حياة الٌناس يف اٟتاضر كا١تاضي كاْ
 كالٌرضا كالغضب.ػ الٌدعوة اإلسبلمٌية تراعي أحواؿ الٌناس يف العسر كاليسر ٓ
 ادلواقع الّصوتية عرب أتثري ادلواد العلمّية ادلبثوثة مقارنةنتائج حتليل  :ادلطلب الثّاين 

 .ادلسيحّية
١تسيحٌية عف الكبَت للٌدعوة اأظهرت إحصائٌيات أتثَت ا١تواٌد العلمٌية على ا١تتلٌقي الضٌ 

، فعلى سبيل ا١تثاؿ عظة نشيد األانشيد عدد مرات االستماع يف آخر زايرة بلغ اإللكًتكنٌية
 ، ١تا يلي:(ِ) (ِّْٔٔ)

 
                                                 

  ( ْٗ/ُاٞتدكؿ كا١تخطط من البحث،) ـ ٔ
  السابق نفسو. ـ ٕ
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 (ُ) .ا١تسيحٌية تناقض الفطرة كتتناىف مع ا١تنطق كالعقل الٌسليمػ الٌدعوة ُ
 (ِ) .ن الٌتوراة احملرفةا١تأخوذة م بعض الوصااي اللهم إالالٌدعوة ا١تسيحٌية ال تقنن للٌناس  ػِ
 (ّ) .عبلقة ٢تا ابٟتياةعبلقة بُت العبد كربو ال الٌدعوة ا١تسيحٌية  ػّ
  (ْ) .رسالة خاٌصة لقـو ٥تصوصُتالٌدعوة ا١تسيحٌية  ػْ
 (ٓ) أخبلقٌيات كقيم الٌدعوة ا١تسيحٌية تنايف الفطرة كالعقل كا١تنطق. ػٓ
 

 ث ادلواد على ادلواقع الّصوتّية.بمقارنة وسائل نتائج : حتليل ادلبحث الّسادس
 الّصوتّية ادلسيحّية مقارنة وسائل بث ادلواد العلمّية ابدلواقعنتائج : حتليل ادلطلب األّول

 .على ادلستوى العام
أٌكدت ا١تقارنة كاإلحصائٌيات الٌتفٌوؽ الكبَت يف استخداـ كسائل البٌث يف الٌدعوة أكالن: 

جزمت الٌدراسات سبق غَت ا١تسلمُت يف إطبلؽ ا١تواقع على  ، حيثا١تسيحٌية على ا١تستول العاـ
ألٌف بداية ظهور الشٌبكة كاف يف الوالايت ك  (ٔ) شبكة اإلنًتنت على ا١تستويُت الٌرٝتٌي كالشخصٌي.

 ا ٣تتمعاهتم يف الٌسنوات األخَتة،ا١تتحدة األمريكٌية مٌث الٌدكؿ األكربٌية، كالٌصحوة األصولٌية اليت شهدهت
 يلي: ١تا (ٕ)

كًتكنٌية من مظاىر القٌوة، فمن امتلكها كأحسن توظيفها امتلك القدرة يف إل ػ الوسائل اُ
 التأثَت.

 ػ سهولة استخدامها، كقٌلة تكلفتها، كسرعة كصو٢تا كأتثَتىا، كعا١تٌيتها.ِ
 ػ الٌدعم ا١تادم ا٢تائل للٌدعوة ا١تسيحٌية عرب ىذه الوسائل.ّ

                                                 

 (  ُُ/ُ( ، )ُٗ، ط )البحوث اإلسالمّية للصف األول الثانوي ادلعهد الديين دولة قطر انظر، عبد الستار، كآخركف، ـ ٔ
 ( ِٔ، ِٓ، ِْ/ُ(، )ّانظر، بوكام، التوراة كاإل٧تيل كالقرآف كالعلم، ط ) ـ ٕ
 (  َِ/ّٓٗ) م،شرعة القومية وشرعة اإلسال ، عبد اٟتافظ،٣تلة الرسالةانظر،  ـ ٖ
 (   ُُ/ُ( ، )ُٗ، ط )البحوث اإلسالمّية للصف األول الثانوي ادلعهد الديين دولة قطر انظر، عبد الستار، كآخركف، ـ ٗ
 ا١ترجع السابق.   ـ ٘
 (ٗٓ،ٖٓ،ُٓ، ُْ/ُ) ،د ط ، كيف ختدم اإلسالم من خالل اإلنًتنتالعصيمي، انظر،  ـ ٙ
 /ُاٞتدكؿ كا١تخطط من البحث ) ، ك(ِٕٔ/ُ، )هللا تعاىل يف شبكة ادلعلومات الدوليةوسائل الدعوة إىل عابد،  ػ انظر، ٕ

 (ٓٔػ  ْٔ
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 ل التوظيف األمثل.القدرة على توظيف ىذه الوسائػ ْ
 كالٌدعوة يف ا١تواقع ا١تسيحٌية. ػ الٌتكامل كالٌتعاكف الكامل بُت أىل الٌتقنيةٓ
 قٌٍت داعٌية كالٌتقنية جزء ال يتجزأ من الٌدعوة ا١تسيحٌية.ػ اعتبار التٌ ٔ

عف الكبَت يف استخداـ كسائل البٌث يف الٌدعوة أٌكدت ا١تقارنة كاإلحصائٌيات الضٌ اثنينا: 
أتٌخر ظهور ا١تواقع الٌدعويٌة على  كىو ما أٌكدت الٌدراسات منمٌية على ا١تستول العاـ، اإلسبل

ـ(، كعلى ا١تستول الٌرٝتٌي كاليت ُّٗٗاإلنًتنت، على ا١تستول الٌشخصٌي كاليت كانت بدايتها يف )
 كمرٌد ذلك ١تا يلي:  (ُ)ـ( ُٖٗٗظهرت بواكَتىا، )

 األكساطيف بعض ىل ىي توقيفٌية؟ أـ اجتهادبٌة؟ حوؿ كسائل الٌدعوة، ائر ػ اٞتدؿ الدٌ ُ
 .(ِ) الٌدعويٌة

 (ّ) ػ اٞتدؿ حوؿ مفهـو الٌدعوة كتعريفها ككسائلها كأساليبها.ِ
 .(ْ) ككوننا مستهلكُت ال مبتكرين ػ عدـ ا١تسا٫تة يف االكتشافات العلمٌية كالٌتقنٌيةّ
 ػ ضعف الٌدعم كالتمويل يف الوسائل الٌدعويٌة.ْ
الىتماـ اب١تواىب كتبٌنيها كاكتشافها يف ٣تاؿ الٌتقنية خاٌصة، بل أحياان كأدىا، كاألٌمة ػ ندرة آ

 (ٓ) ار على نفسو كينتحر.اليت تفعل ذلك تكوف كمن يطلق النٌ 
الّصوتّية على  مقارنة وسائل بث ادلواد العلمّية ابدلواقعنتائج : حتليل ادلطلب الثّاين

 .ادلستوى الشخصيّ 
١تقارنة كاإلحصائٌيات الٌتفٌوؽ الكبَت يف استخداـ كسائل البٌث يف الٌدعوة أكالن: أٌكدت ا 

من البث الٌصويٌت بلغ عدد استماع نونٌية القحطاٌٍل إىل )  اإلسبلمٌية على ا١تستول الٌشخصٌي،

                                                 

 (ِّ/ُ) رسالة ماجستَت،ػمعايري اجلودة يف ادلواقع الّدعوية، ػ انظر، الزامل، ُ
 https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single9/ar_ma3aer_elgoda.pdfػ 

 ـََِٗ/ ُِ/ ٖ، وسائل الدعوة بني التوقيف واالجتهادإسبلـ كيب،  انظر، موقع مقاالت ـ ٕ
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=154581  

                           (ٓ/ُ( )ّ، ط )ادلدخل إىل علم الدعوة انظر، البيانوٍل، ـ ٖ
 ،ب وإسرائيلالبحث العلمي بني العر كليب،  انظر، ـ ٗ

http://www.aljazeera.net/programs/the-file/2010/10/4 
 ِٔٓ/ِ ،ُط  ،زفىت اليت يف خاطريانظر، البسيوٍل، ػ  ٓ

http://www.aljazeera.net/programs/the-file/2010/10/4
http://www.aljazeera.net/programs/the-file/2010/10/4
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( كمن البث َُْٕٔٗ( كمن الفديو كصل عدد مشاىدة أنشودة فرشي الًتاب إىل ) ََُِِٕٗ
( كمن الفيس َُّٔحصلت ٤تاضرة حياة القلب من االستماع إىل )  (وتٌيةا١تباشر ) الغرؼ الصٌ 

، (َََََّكمن ا١تتابعة على  رقم ) ( َُُِّْٗٓصفحة العريفي ٚتعت من اإلعجاب رقم ) 
( كعدد تغريداهتا بلغ 8ُٖٕ)  مليوان كصفحتو على تويًت متابعيها يصل إىل سبعة عشر كٙتانية من مئة

( ََََٖٓاإلسبلمٌية سلسلة رمضاف مدرسة األخبلؽ حصدت ) ( كمن الٌدراما َُّْٓ) 
 كالٌسبب يف ذلك ما يلي: (ُ)مشاىدة، 
 ػ تفاعل الٌداعية كمدل استخدامو للٌتقنية.ُ
 ػ األساليب كالطرؽ ا١تٌتبعة لدل الٌداعية.ِ
 ػ مصداقٌية الٌداعية كإخبلصو يف الٌدعوة.ّ
 ف.ػ مدل استخداـ الٌداعية طرؽ الٌدعاية كاإلعبلْ
 ػ مدل مراعاة الٌدعية أحواؿ الٌناس كالشأف العاـ.ٓ

اثنينا: أٌكدت ا١تقارنة كاإلحصائٌيات الٌضعف الكبَت يف استخداـ كسائل البٌث يف الٌدعوة 
، (َُُٖٗفمن البٌث الٌصويٌت مثل الٌزراع حصد على استماع ) ا١تسيحٌية على ا١تستول الٌشخصٌي، 

( َُْمتبلء بركح القدس شوىد من ) اال( كالبٌث ا١تباشر َْْٖكفديو ٤تبة هللا لنا شوىد من ) 
(، كصفحة زكراي بطرس على تويًت ِِْٖٗٓ)  كمعجبوىا( ُُِّٗكصفحة البااب شنودة يتابعها ) 

( َِِِّْٓشوىد من ) ( كالٌدراما ا١تسيحٌية فيلم يسوع َُُٓ( كعدد تغريداهتا ) ْٖٖيتابعها ) 
 لؤلسباب التٌالية:كذلك (ِ)

 كمبٌينة للحٌق من الباطل كالٌصدؽ من الكذب.كاشفة سائل الٌتقنية ذاهتا  ػ الو ُ
ػ التقدـ العلمٌي كالٌتكنولوجٌي يتناقض كيتناىف مع ما يقٌدـ يف الٌدعوة ا١تسيحٌية، حيث يقـو ِ

، كىو ما يتناىف مع عقيدة الٌصلب كأسباهبا، ككذلك على األسباب كا١تسٌببات كا١تقدمات كالٌنتائج
  يف ثبلثة؟ اوىٌية، فكيف يكوف إ٢تا كيصلب؟ ككيف يكوف اإللو ثبلثة يف كاحد؟ أك كاحدن عقيدة أل

 
 

                                                 

 (  ُّٕ ُّٓ /ُاٞتداكؿ كا١تخططات من البحث )  ـ ٔ
 .ا١ترجع نفسو ـ ٕ
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 ّث ادلواد على ادلواقع الّصوتّية.مقارنة أساليب بنتائج : حتليل ادلبحث الّسابع
 .ابللغة العربٌيةقارنة أساليب بث ا١تواد منتائج : ٖتليل ا١تطلب األٌكؿ

ٌيات الٌتفوؽ الكبَت يف استخداـ أساليب اللغة العربٌية يف أكالن: كشفت ا١تقارنة كاإلحصائ
(، ََُِِٕٗفمن اللغة العربٌية، نونية القحطاٌٍل اليت استمع إليها ) الٌدعوة اإلسبلمٌية اإللكًتكنٌية، 

 كذلك ١تا يلي:(ُ)
 ػ اللغة العربٌية لغة القرآف كالٌسٌنة ا١تطهرة.ُ
 ػ اللغة العربٌية لغة عا١تٌية.ِ
 ة العربٌية أصل يف الًٌتٚتة منها كإليها.اللغ ػّ
 أساليب اللغة العربٌية.الٌدعوة مبنٌية على  ػْ
 اللغة العربٌية أصل يف فهم الكتاب كالٌسٌنة. ػٓ

الكبَت يف استخداـ أساليب اللغة العربٌية يف  الٌضعفاثنينا: كشفت ا١تقارنة كاإلحصائٌيات 
كا١تلوؾ الثاٍل )  (ِ)( ُِٔ( شوىد من ) َُا١تلوؾ الثاٍل)كمن ذلك  اإللكًتكنٌية، ا١تسيحٌيةالٌدعوة 

كذلك ١تا  ـ(َُِٕ/ ُِ/ ُّيف زايرة ١توقع اليوتيوب بتاريخ )  (ّ)( ٗٓ( شوىد من ) ُٗ، ُٖ
 يلي:

 ػ عداكة الٌدعوة ا١تسيحٌية للغة العربٌية.ُ
 ػ عداكة الٌدعوة ا١تسيحٌية للقرآف كالٌسٌنة.ِ
 أىداؼ الٌدعوة ا١تسيحٌية. ػ ىدـ اللغة العربٌية ىدؼ منّ
 ػ اللغة العربٌية سد منيع ضٌد الٌتبشَت اب١تسيحٌية. ْ

 .ابللغات العا١تٌيةقارنة أساليب بث ا١تواد نتائج مٖتليل : ا١تطلب الثٌاٍل
يف  العا١تٌية اللغاتالكبَت يف استخداـ أساليب  الٌضعفأكالن: كشفت ا١تقارنة كاإلحصائٌيات 

كمن ذلك الفيلم ا١تًتجم الٌنٌِب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الزكج ا١تثايٌل الذم شوىد من )  لكًتكنٌيةالٌدعوة اإلسبلمٌية اإل
، ةحاليا ٓتمس لغات حيٌ  يبثٌ كيف تصريح لوكالة األنباء القطريٌة أٌف موقع الٌشبكة اإلسبلمٌية ، (ّٔٔ

                                                 

 ( ُّٕ ُّٓ/ ُداكؿ كا١تخططات من البحث )اٞت ـ ٔ
 ـَُِٕ/ َُ/َِ  https://www.youtube.com/watch?v=qPs9R0YXodAانظر، الرابط:  ـ ٕ
 ـَُِٔ/ ّ/ُٕ  https://www.youtube.com/watch?v=L7Zw3Wx8WScانظر، الرابط:  ـ ٖ
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ا١توقع بصدد اعتماد ثبلث لغات أخرل  فٌ أك ة، ة كالفرنسيٌ سبانيٌ ة كاألة كاأل١تانيٌ ة كاإل٧تليزيٌ ربيٌ ىي الع
 كذلك ١تا يلي: (ُ).ىل ٙتاف لغاتإة لًتتفع لغات ا١توقع ينيٌ كالصٌ  ةة كاألندكنيسيٌ كسيٌ ىي الرٌ  مهمة للبثٌ 
 ػ الضعف يف تعٌلم اللغات العا١تٌية.ُ
 ػ الٌضعف يف اإلنفاؽ على تعٌلم اللغات العا١تٌية.ِ
 ت العا١تٌية.ػ الٌنفقات الكبَتة على البٌث ابللغاّ
 ػ قٌلة إدراؾ أ٫تٌية تعٌلم اللغات العا١تٌية كالبٌث هبا. ْ

يف  اللغات العا١تٌيةاثنينا: كشفت ا١تقارنة كاإلحصائٌيات الٌتفوؽ الكبَت يف استخداـ أساليب 
من بينها  ،فيلم آالـ ا١تسيح يبٌث أبلف لغة أفٌ  كأكرب شاىد على ذلكاإللكًتكنٌية،  ا١تسيحٌيةالٌدعوة 

، كالبث ابللهجات العريبٌ  ، ككذلك اللغة الٌسهلة ا١تبٌسطة ا١توجهة للطفللغة العربٌية الفصحىال
، موقع اإلجاابت بٌية، كالسودانٌية، كالٌتشاديٌة، كا١تغر صريٌة، كالعراقٌية، كالٌتونسٌيةة ػ كا١تا١تختلفة كاٞتزائريٌ 

، موقع إرسالٌية فاتكاف يبٌث بثماف كثبلثُت لغةال ، موقع راديو إذاعةصرانٌية يبٌث ابثنتُت كأربعُت لغةالنٌ 
   (ِ) .ا١تسار القدَل الٌتنصَتيٌة يبٌث إبحدل عشرة لغة ، موقع اباب الفاتكاف يبٌث بثماف لغات

 كذلك ١تا يلي:
 ػ إدراؾ أ٫تٌية البٌث ابللغات العا١تٌية.ُ
 ػ اللغات العا١تٌية لغة أغلب البشريٌة.ِ
 اللغات العا١تٌية. ػ اإلنفاؽ الكبَت على تعٌلمّ
 ػ اللغات العا١تٌية لغة الٌتقنية اٟتديثة، من تعٌلمها كأتقنها تعٌلم الٌتقنية كأتقنها.ْ
ػ اللغات العا١تٌية أداة يف توظيف الٌتقنية، كمن امتلك توظيف الٌتقتية امتلك القٌوة الفاعلة ٓ
 كا١تؤثرة. 

 
 

                                                 

 ،النور يف العامل ماليني صفحة إلكًتونية تنشر (ٖ)إسالم ويب القطرية، جريدة الراية،  ـ ٔ
http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/96829b6a-3e6b-4fa5-aa27-

088220b335a4  ،  ١تخطط من البحث، كا اٞتدكؿك (ُِٓ) 

 (ِّ،  ُّ/ُة، )، دراسة عقديّ علّية لشبكة ادلعلومات العادلّيةالتنصري عرب اخلدمات التفاانظر، اجملممي،   ـ ٕ
http://www.muslim-library.com/dl/books/ar6004.pdf   

http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/96829b6a-3e6b-4fa5-aa27-088220b335a4
http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/96829b6a-3e6b-4fa5-aa27-088220b335a4
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 .اد اب١تناظرةقارنة أساليب بث ا١تو : ٖتليل نتائج مالثا١تطلب الثٌ 
يف الٌدعوة الكبَت يف استخداـ أساليب ا١تناظرة  أكالن: كشفت ا١تقارنة كاإلحصائٌيات الٌتفوؽ

 كذلك ١تا يلي: (َُّْٗٝتعت من ) كمنها مناظرة مناظرة ألوىٌية ا١تسيح اليت اإلسبلمٌية اإللكًتكنٌية،
 ػ ا١تناظرة من أىٌم أساليب الٌدعوة.ُ
 كتنمية للعقل.ػ ا١تناظرة إعماؿ للفكر ِ
 ػ ا١تناظرة من أمهات أساليب القرآف.ّ
 ػ غاية ا١تناظرة إحقاؽ اٟتٌق كإبطاؿ الباطل.ْ

يف الٌدعوة  ا١تناظرةالكبَت يف استخداـ أساليب  الٌضعفاثنينا: كشفت ا١تقارنة كاإلحصائٌيات 
 اإللكًتكنٌية، كذلك ١تا يلي: ا١تسيحٌية

 اؽ الباطل كإبطاؿ اٟتٌق.ػ ىدؼ ا١تناظرة اٞتداؿ للوصوؿ إىل إحقُ
 .ػ العقم يف موضوع ا١تناظرة كمناقضتو للعقل كا١تنطق اللذين تقـو عليهما ا١تناظرةِ
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 اخلادتة:

 نتائج البحث وتوصياتو:
 :أوال: النّتائج

 : يق هللا ػ إىل الٌنتائج الٌتاليةتوٌصل البحث ػ بتوف
 ػ ا١توضوع جديد مل يطرؽ.ُ
 كالسرب. ناكؿطريقة التٌ يف  اٟتداثةػ ِ
 ػ فتح الباب لسرب كٌل الوسائل كاألساليب اٟتديثة.ّ
 ػ إعادة الٌنظر يف مفاىيم الٌدعوة اإلسبلمٌية ا١تعاصرة.ْ
 ػ إبراز مواطن الٌضعف كالقوة يف الٌدعوة اإلسبلمٌية ا١تعاصرة.  ٓ
 الٌدعوة إىل هللا تعاىل دين كدين هللا تعاىل دعوة. ػٔ
 .هللا تعاىل من الفركض العينٌية على كٌل مسلم حسب استطاعتو الٌدعوة إىل ػٕ
 الٌدعوة إىل هللا تعاىل عرب الوسائل العصريٌة من اٞتهاد العاـ يف سبيل هللا عٌز كجٌل.  ػٖ
إىل رعاية كتنسيق كتكامل  يف أمس اٟتاجةالٌدعوة اإلسبلمٌية اإللكًتكنٌية دعوة مباركة  ػٗ

 ص كدراسات.كٗتصٌ 
 ة اإلسبلمٌية اإلكًتكنٌية دعوة عا١تٌية شاملة خالدة هتدم إىل اٟتٌق كبو تعدؿ. الٌدعو  ػَُ
الٌدعوة ا١تسيحٌية اإللكًتكنٌية تقاتل كٕتاىد من أجل البقاء، كتتخد من الٌدعوة اإلسبلمٌية  ػُُ

 اإللكًتكنٌية عدكنا لدكدنا.
 ة تقٍت.يالٌتقٌٍت يف اإلسبلـ داعية كالٌداع ػُِ
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ الٌتطٌور كالٌتقٌدـ، دين سورة اٟتديد، كدين اإلسبلـ دين  ػُّ

 .(َٔ)األنفاؿ: جزء من اآلية چىئ  
 القٌوة اإللكًتكنٌية أىم عناصر القٌوة يف العصر اٟتديث.  ػُْ
 اإلسبلـ علم كالعلم إسبلـ. ػُٓ
 كالٌتغيَت. من امتلك القٌوة اإللكًتكنٌية كأحسن توظيفها امتلك القدرة على الٌتأثَت ػُٔ
 امتبلؾ القوة التقنٌية ا١تعاصرة كحسن استخدامها يعترب من أىم أساليب الٌدعوة ا١تعاصرة. ػُٕ
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 الٌسيطرة.، كفرض ا٢تيمنة ك رٌم بُت األممالفضاء اإللكًتكٌٍل ساحة للٌصراع الفك ػُٖ
 .اٟتديث كسائل الٌدعوة يف العصركأخطر م الٌشبكة العا١تٌية كبرا٣تها كتطبيقاهتا من أى ػُٗ
 ٚتيع الوسائل ا١تاٌديٌة كا١تعاصرة مباحة شرعا، كحكمها حسب استخدامها.  ػَِ
 سبق الغربٌيوف يف إنشاء ا١تواقع الٌدعويٌة على الٌشبكة. ػُِ
 انطلقت ا١تواقع اإلسبلمٌية ابلغرب كرٌد فعل ١تا ينشر عن اإلسبلـ.  ػِِ
 لى الٌشبكة الٌدكلٌية. أتخر ا١تسلموف يف ا١تٌشرؽ العريٌب يف التواجد ع ػِّ
 على الٌشبكة. ا١تسيحٌيةلمواقع الزايدة الكبَتة للوجود الكمٌي ل ػِْ
 .ةا١تسيحيٌ اإلنفاؽ للمواقع  الٌتفٌوؽ ا٢تائل يف ػِٓ
 .وجو ١تهاٚتة اإلسبلـم ا١تسيحٌيةاإلنفاؽ الكبَت يف ا١تواقع  ػِٔ
 ة.  ضعف اإلنفاؽ كالٌتخطيط كالٌتكامل يف ا١تواقع اإلسبلميٌ  ػِٕ
 .  ا١تسيحيةقٌوة الٌتخطيط كالٌتكامل يف ا١تواقع  ػِٖ
 .يغلب عليها الٌنزعة الفرديٌة الٌدعوة اإللكًتكنٌية اإلسبلمٌية ػِٗ
 يغلب عليها الٌنزعة اٞتماعٌية ا١تؤٌسسٌية. ا١تسيحيةالٌدعوة اإللكًتكنٌية  ػَّ
 .صرةعرش الٌدعوة اإلسبلمٌية ا١تعاتربٌع الوسائل الٌصوتٌية على  ػُّ

 ، كسحر للمدعو.اللغة األدبٌية زاد الٌداعية ػِّ 
 ، كأكثرىا أثرا كانتشارا.س من أىم كسائل الٌدعوة ا١تعاصرةالفي ػّّ
عوة على ا١تستول واصل يف الدٌ ستخداـ مواقع التٌ فوؽ الكبَت للٌدعاة ا١تسلمُت يف االتٌ  ػّْ

 .خصيٌ الشٌ 
 ة للحضارة اإلسبلمٌية. الٌدراما اإلسبلمٌية تربز الٌصورة ا١تشرٌف ػّٓ 

 استهداؼ العقيدة اإلسبلمٌية كلغتها من قبل ا١تبٌشرين اب١تسيحٌية.  ػّٔ
 .م اللغة العربٌية كللغات األخرلالٌضعف الٌشديد يف تعلٌ  ػّٕ
 الٌضعف الٌشديد يف الًٌتٚتة من كإىل اللغة العربٌية. ّٗ
 .لعا١تٌيةا الٌتفوؽ الكبَت للمواقع ا١تسيحٌية يف البٌث ابللغات ػَْ
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 : يلي: كأىٌم توصٌيات البحث ما : الّتوصّياتاثنيا
ػ ضركرة بذؿ اٞتهد يف توضيح مفاىيم الٌدعوة إىل هللا ككسائلها كأساليبها يف العصر ُ
 اٟتديث.

 ػ ضركرة ا١تنافسة يف امتبلؾ القٌوة اإللكًتكنٌية كتوظيفها.ِ
 خاٌصة. كاإللكًتكنٌيةتبٍت ا١تواىب كرعاايىا يف اجملاالت كاٌفة  كجوبػ ّ
 ػ كجوب االىتماـ بتعٌلم اللغات العا١تٌية كتوظيفها يف الٌدعوة.ْ
 ػ كجوب أف تقـو الٌدكؿ كاٟتكومات كا١تؤٌسسات بواجبها ٨تو الٌدعوة اإللكًتكنٌية.ٓ
 ػ ضركرة إجراء الٌدراسات يف كسائل كأساليب الٌدعوة اإللكًتكنٌية.ٔ
 على كل ا١تستوايت. لٌدعوة اإللكًتكنٌيةػ كجوب الٌتعاكف كالٌتكامل يف إ
 ػ ضركرة مواكبة الٌنشاط الٌتنصَتم عرب الٌشبكة العا١تٌية كإجراء الٌدراسات بشأنو. ٖ
ىل حسب استطاعتو كمن خبلؿ كجوب أف يعترب كٌل مسلم نفسو داعية إىل هللا تعا ػٗ

 لو كموقعو.، كأٌف الٌدعوة إىل هللا عٌز كجٌل دينو كرسالتو أاٌي كاف عمٗتٌصصو
 .يداان للٌصراع بُت اٟتٌق كالباطلكجوب اعتبار الٌشبكة الٌدكلٌية م ػَُ
ضركرة اعتبار الٌشبكة الٌدكلٌية كبرا٣تها كتطبيقاهتا من أىٌم كأعظم كسائل الٌدعوة إىل هللا  ػُُ

 عاىل.تعاىل يف العصر اٟتديث ، كيف ذات الوقت اعتبارىا من أخطر الوسائل على الٌدعوة إىل هللا ت
، كضركرة  اٟتذر كأعظم كسائل الٌتقنية ا١تعاصرة ضركرة اعتبار الوسائل الٌصوتٌية من أىمٌ  ػُِ

 .ها ، فكٌل الوسائل سبلح ذك حدينالٌشديد عند استخدام
 البٌد من الٌتسٌلح اب١تناعة الٌشرعٌية كاألخبلقٌية يف استخداـ كٌل أنواع التقنٌية اٟتديثة.    ػُّ
 قيق كتفٌحص كٌل معلومة تستخدـ فيها الٌتقنية اٟتديثة كتوثيقها. ال بٌد من تد ػُْ
 .ال مفعولُت، كملقُت ال متلٌقُت كجوب مواكبة الٌتطٌور الٌتقٍت كأف نكوف فاعلُت ػُٓ
ٌية من  ٗتطيط، كجوب أف تقـو ا٢تيئات الٌرٝتٌية ٔتسؤكلٌياهتا الكاملة ٨تو الٌدعوة اإللكًتكن ػُٔ

 .، كرعايةل، كتكامكإنشاء، كتنسيق
ال بٌد من عمل دراسات كأْتاث تتناكؿ كل كسيلة من كسائل الٌتقنية ا١تعاصرة على حدة  ػُٕ

 .دكرىا يف الٌدعوة إىل هللا تعاىلك 
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وانبها، ػ ال بٌد من أف تراعي الٌدعوة اإللكًتكنٌية عا١تٌية الٌدعوة كأحواؿ ا١تدعٌوين من كٌل جَُ
 .  الجتماعٌية، كاٟتياتٌيةة، كا، كاللغويٌ الفٌكريٌة، كالٌنفسٌية

على ا١تستول الرٝتٌي، أك ا١تستول األىلٌي، أك كليهما معنا إنشاء رابطة أك اٌٖتاد ضركرة ػ ُُ ـ
، ككٌل ما من شأنو كإقامة ا١تؤ٘ترات، كالٌندكاتالٌدراسات كاألْتاث للمواقع الٌصوتٌية اإلسبلمٌية، لعمل 

 .ٖتقيق الٌتخطيط كالٌتنسيق كالٌتكامل بينها
ػ ضركرة مراعاة فقو األكلواٌيت يف الٌدعوة اإللكًتكنٌية يف كل جوانبها كاليت من أ٫ٌتها ُِ

 الٌتخصص، كالٌتكامل ، كالٌتمويل، كالعمل اٞتماعٌي، كمراعاة ا١تدعو فكراٌي ككجدانٌيا كحسٌيا كلغواٌي .
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 ادلصادر وادلراجع :
 أوال: قائمة الكتب:

 .قرآف الكرَلالػ ُ
أبو اٟتسن علي بن أيب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرَل بن عبد الواحد ، ثَتػ ابن األِ 

عادؿ أٛتد  ،دمحم معوض ، احملقق: عليحابةأسد الغابة يف معرفة الصّ  ،ينعز الدٌ  اٞتزرمٌ  يباٍلٌ الشٌ 
  (ـُْٗٗ ىػ ُُْٓ  ،ةدار الكتب العلميٌ ، )د . ـ: ُط ا١توجود، عبد 

٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرَل الشيباٍل ، ػ ابن األثَتِ
٤تمود دمحم الطناحي،  -ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكل  ،النهاية يف غريب احلديث واألثراٞتزرم، 

  ـ(ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ)بَتكت: ا١تكتبة العلمية، بَتكت، 
، احملقق: صفواف ادلفردات يف غريب القرآن ،م اٟتسُت بن دمحمأبو القاس، صفهاٍلٌ ػ األّ 

  (ىػُُِْ  ،ةاميٌ ار الشٌ دار القلم، الدٌ  :بَتكت :دمشق ، )ُط  ،اكدمٌ عدانف الدٌ 
: بَتكت، )ُ، ط زىَت الشاكيش، تعليق:ضعيف سنن الًتمذم، ندمحم انصر الدي ،باٍللػ األْ 

  (ـُُٗٗىػ   ُُُْا١تكتب االسبلمي،
، د أشرؼ على ٚتعو كطبعو: دمحم بن سعد الشويعر، رلموع فتاوى ،عبد العزيز، ابزػ ابن ٓ  

 ط، ) د . ـ:  الشاملة ا١توقع الرٝتي،  د.س (
قيق: دمحم زىَت بن ٖت ،صحيح البخاري أبو عبد هللا، دمحم بن إٝتاعيلاٞتعفي، بخارم ال ػٔ 
   (ىػ ُِِْ، جاةدار طوؽ النٌ ، )د . ـ:  ُ، ط اصرانصر النٌ 
، حققو كقابلو األدب ادلفرد ابلتعليقات، ن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة ب، دمحمبخارمػ الٕ 

ىػ   ُُْٗ  ،ارؼ للنشر كالتوزيعمكتبة ا١تع :، )الرايضُعلى أصولو: ٝتَت بن أمُت الزىَتم، ط 
 ـ (ُٖٗٗ
 ـ(ََُِ، )مصر، ا١تنصورة: دار ا١تنارة، زفىت اليت يف خاطريػ البسيوٍل، عبد السبلـ، ٖ 
رج أحاديثو دمحم عبد هللا حققو كخ، معامل التنزيل ،بو دمحم اٟتسُت بن مسعودأ ،بغومٌ ال ػٗ 

، دار طيبة للنشر كالتوزيعد . ـ:  ، )ْط  سليماف مسلم اٟترش، ،عثماف ٚتعة ضمَتية ،النمر
 ( ـ ُٕٗٗىػ  ُُْٕ
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ط  ،اشدةالفة الرّ ة مع موجز لتاريخ اخلبويّ رية النّ فقو السّ ، ٤ٌتمد سىعيد رىمضاف، بوطيٌ ال ػَُ 
  (ـََُِىػ  ُُّْ، دار الفكر  :قدمش، ) ِّ

) بَتكت: ( ّػ بوكام، موريس، التوراة كاإل٧تيل كالقرآف كالعلم، ترٚتة: حسن خالد،ط )ُُ 
 ـ (َُٗٗق ُُُْا١تكتب اإلسبلمي، 

، الةسسة الرٌ مؤسٌ :  بَتكت، ) ّط  ،عوةادلدخل إىل علم الدّ ، دمحم أبو الفتح، بيانوٍلٌ ال ػُِ 
 ( ـ ُٓٗٗق ُُْٓ
احملقق: عبد ا١تعطي  ،دالئل النبوة ،بيهقي، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسىال ػُّ 

 ـ(  ُٖٖٗىػ  َُْٖ، دار الرايف للًتاث ػ دار الكتب العلميةد . ـ: ، )ُقلعجي، ط 
اجلامع الكبري ـ سنن  حاؾ،دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضٌ ، ًتمذمٌ ال ػُْ 

  (ـُٖٗٗ ،دار الغرب اإلسبلميٌ  :بَتكت، د ط ، )احملقق: بشار عواد معركؼ ،مذيّ الًتّ 
عبد هللا بن أيب  تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن، تيميةابن  ػُٓ 

: ةا١تملكة العربية السعودي، )ِ، ط ، ٖتقيق: دمحم رشاد ساملدرء تعارض العقل والنقل، القاسم بن دمحم
 ( ـُُٗٗىػ ُُُْ ،إلسبلميةجامعة اإلماـ دمحم بن سعود ا

احملقق: عبد  ،رلموع فتاوى ،د بن عبد اٟتليمين أبو العباس أٛتتقي الدٌ ، ةتيميٌ ابن  ػُٔ 
  ،ريف٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشٌ  ا١تنورة:ا١تدينة د ط ، ) ،ٛتن بن دمحم بن قاسمرٌ ال

  (ـُٓٗٗ ىػُُْٔ
دار كمكتبة : بَتكتد ط ، )، البيان والتبيني، مرك بن ْتر بن ٤تبوب الكناٍلٌ ع، احظاٞت ػُٕ 

  ( ىػُِّْ، ا٢تبلؿ
: دار بَتكت، د ط )الفقو على ادلذاىب األربعةػ اٞتزيرم، عبد الرٛتن بن دمحم عوض، ُٖ 

 (ـ ََِّ -ىػ  ُِْْالكتب العلمية، 
، احملقق: ًتتيب ابن بلبانصحيح ابن حبان ب، حباف، دمحم بن حباف بن أٛتدابن  ػُٗ 

 ـ (ُّٗٗق ُُْْ  ،الةمؤسسة الرس :) بَتكت،  ُ طشعيب األرنؤكط 
أعده ، ادلعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم ادلعاصرين ،، ملتقىديثاٟت ػَِ 

، د ط ، ) د ـ: ا١توقع الرٝتي للشاملة ، د للشاملة: أسامة بن الزىراء عضو يف ملتقى أىل اٟتديث
  س (
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ػ احملقق: اتج العروس من جواىر القاموس ، ٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ، سيٍتٌ اٟت ػُِ
 ، د . س(دار ا٢تداية ، د  ط ، )د . ـ: ٣تموعة من احملققُت

مواىب اجلليل يف شرح  ،ٛتنمشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الر ، طاباٟت ػِِ 
 (  ـُِٗٗىػ ُُِْ، كردار الف، )د ـ:  ّط  ،سلتصر خليل

د ط ) د ـ: دار  وأثرة يف حياة الداعية فن التخطيط ٭تي عبيد ٙتاٍل، ،الدما٠ت ػِّ 
 القاسم، د س (

طبعة  بّية و اإلسالمّية يف عهد الّدولة األيّ الّدعوة ، زلفى بنت أٛتد بن دمحم، راطا٠ت ػِْ 
  (ـَُِْق ُّْٓ ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية: قطر) دكلة خاٌصة ، 
ق: دمحم مصطفى ، احملقصحيح ابن خزدية، أبو بكر دمحم بن إسحاؽ، خزٯتةابن  ػِٓ 

 د . س(  ، اإلسبلميٌ  ا١تكتب :بَتكت، د ط ، )األعظمي
ديوان ادلبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر عبد الرٛتن بن دمحم بن دمحم، ، خلدكفابن  ػِٔ 

 َُْٖ ، دار الفكر: بَتكت، )ِ، ط قق: خليل شحاداحمل، ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكرب
 (  ـُٖٖٗىػ  

سنن ، َت بن شداد بن عمرك األزدمٌ سحاؽ بن بشإبن األشعث بن  سليماف، داكدأبو  ػِٕ 
 ، د . س ( ةا١تكتبة العصريٌ  :بَتكتصيدا ) ، د  ط ،ين عبد اٟتميدقق: دمحم ٤تيي الدٌ ، احملأيب داود
د  ط ، ، معجم ادلؤلفني، كحالة  بن دمحم راغب بن عبد الغٍت عمر بن رضاي، دمشقال ػِٖ 

 ، د . س( دار إحياء الًتاث العريب ،مكتبة ا١تثٌت : بَتكت)
، ترٚتة أخطر ادلناظرات ىل مات ادلسيح على الصليب، فلويد كبلرؾ، أٛتد، ديدات ػِٗ 

  :  د س (دار البشَت :القاىرةد ط ، ) ي اٞتوىرم، عل
 ،سري أعالم النبالء ،س الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قىاٯٍتازمشذىِب ، ال ػَّ 

 ،مؤسسة الرسالة ، ) بَتكت:ّط  ،احملقق: ٣تموعة من احملققُت إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط
 (ـُٖٓٗىػ   َُْٓ
فسري التّ  ،مفاتيح الغيب ،يميٌ أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التٌ ، رازمٌ ال ػُّ 

 (  ىػَُِْ، اث العريبٌ دار إحياء الًتٌ   :بَتكت، ) ّط ، الكبري
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بلـ احملقق: عبد السٌ  ،معجم مقاييس اللغة ، أٛتد بن فارس بن زكرايء القزكيٍتٌ ، رازمٌ ال ػِّ 
 ( ـُٕٗٗ ىػ ُّٗٗ  ،دار الفكر، د  ط، )د . ـ: دمحم ىاركف

، سلتار الصحاح، بن أيب بكر بن عبد القادر اٟتنفيٌ ين أبو عبد هللا دمحم زين الدٌ ، رازمٌ ال ػّّ 
ىػ َُِْ ،ةموذجيٌ ار النٌ الدٌ  ،ا١تكتبة العصرية: صيدا، بَتكت، ) ٓط  حملقق: يوسف الشيخ دمحم،ا

  (ـُٗٗٗ
، وحي القلم ،بن عبد القادر زاؽ بن سعيد بن أٛتدمصطفى صادؽ بن عبد الرٌ ، رافعيٌ ال ػّْ 

  (ـَََِىػُُِْ، ةيٌ دار الكتب العلم ، )د . ـ:ُط 
دار )د. ـ:  ،ُٓط  ، األعالم بن علي بن فارس،خَت الدين بن ٤تمود بن دمحم ، زركليال ػّٓ 

 (  ـََِِ، العلم للمبليُت
، ٖتقيق: دمحم ابسل أساس البالغة ،و القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتدأب، ٥تشرمز ال ػّٔ 

  ( ـُٖٗٗ ىػُُْٗ ،ار الكتب العلميةد :بَتكت، ) ُط ، ودعيوف السٌ 
ة )تبحث يف صرانيّ زلاضرات يف النّ ، أٛتد بن مصطفى بن أٛتد دمحم بن، زىرةأبو  ػّٕ 

 :القاىرة، )ّط ويف كتبهم ورلامعهم ادلقدسة وفرقهم(  صاريّ األدوار اليت مرَّت عليها عقائد النّ 
 (  ـُٔٔٗىػ  ُُّٖ، دار الفكر العريب

، د . عوةدار الدٌ  :)د . ـ  ،، د طادلعجم الوسيط ،٣تمع اللغة العربيةف، ، كآخرك زايتال ػّٖ
 س ( 

دار  :الرايض اإلمارات ،أبو ظِب ) ،ُط ، حكم التمثيل، بكر بن عبد هللا ، زيدأبو  ػّٗ 
 ىػ( ُُُْالراية للنشر كالتوزيع، 

 ىػُُِْ ،مؤسسة الرسالة)بَتكت:  ، ٗط  ،أصول الدعوة ،عبد الكرَل، زيداف ػَْ
 (  ـََُِ
محن يف تفسري كالم تيسري الكرمي الرّ  ،صر بن عبد هللاٛتن بن انعبد الرٌ ، عدمٌ سال ػُْ 

  (ـ َََِىػ َُِْػ  سالةسة الرٌ مؤسٌ بَتكت:  ، )ُط  ،ٛتن بن معبل اللو٭تق، احملقق: عبد الرٌ ادلنان
عامالت اإللكًتونّية احلاسب ة للتّ األحكام الفقهيّ ، ٛتن بن عبد هللاعبد الرٌ ، ندسال ػِْ

ق  ُِْْ، َتيندار النٌ  ،اؽدار الورٌ : ايضالرٌ  ،بَتكت، )ُط  ( اإلنًتنتوشبكة ادلعلومات )  اآلِل
 (  ـََِْ
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الروض األنف يف شرح السرية ، عبد الرٛتن بن عبد هللا بن أٛتد ، أبو القاسمسهيليال ػّْ 
 ث العريب، دار إحياء الًتا :، احملقق: عمر عبد السبلـ السبلمي )بَتكتُ، ط النبوية البن ىشام

 ـ( َََِىػ/ ُُِْ
احملقق: عبد اٟتميد  ،احملكم واحمليط األعظم، بن إٝتاعيل أبو اٟتسن عليٌ ، سيدهابن  ػْْ 
  (ـََِ ىػ ُُِْ، دار الكتب العلمية  :بَتكت، ) ُط  ، ىنداكمٌ 
سبل اذلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر ، دمحم بن يوسف الصاٟتي ،شاميال ػْٓ 

ٖتقيق كتعليق: الشيخ عادؿ أٛتد عبد ، وأعالم نبوتو وأفعالو وأحوالو يف ادلبدأ وادلعادفضائلو 
 ـُّٗٗىػ   ُُْْ ،دار الكتب العلمية: لبناف، بَتكت ) ،ُ، ط ا١توجود، الشيخ علي دمحم معوض

) 
، ِ، ط ةة بالغية ألصول األساليب األدبيّ األسلوب دراسة حتليليّ  شايب، أٛتد،ال ػْٔ 
 ـ( ُُٗٗق ُُُْ: مكتبة النهضة ا١تصرية، )القاىرة

دار   :بَتكت ػ دمشق، )ُط ، فتح القدير، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا، شوكاٍلٌ ال ػْٕ
 (ىػ ُُْْ، دار الكلم الطيب ػ ابن كثَت
، مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،بن ىبلؿ بن أسد أٛتد بن دمحم بن حنبل ،شيباٍلٌ ال ػْٖ 

 ىػ  ُُِْ،  سالةسة الرٌ مؤسٌ ، ) بَتكت: ُط ، كآخركف ،  عادؿ مرشد ،نؤكطاحملقق: شعيب األر 
  ( ـ ََُِ
 ، ن خواسيت العبسيأبو بكر عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف ب، شيبةابن أيب  ػْٗ 

  ( قَُْٗ، مكتبة الرشد : الرايض، )ُ، ط احملقق: كماؿ يوسف اٟتوت
، احملقق: أٛتد ، الوايف للوفياتيبك بن عبد هللاصبلح الدين خليل بن أصديف، ال ػَٓ 

 ـ (َََِىػ َُِْاألرانؤكط كتركي مصطفى، د ط ، ) بَتكت: دار إحياء الًتاث، 
، احملقق: ادلعجم الكبري ي،سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشام، طرباٍلال ػُٓ 

 د . س(  ،يةمكتبة ابن تيم: القاىرة، )ِ، ط عبد اجمليد السلفي ٛتدم بن
جامع البيان يف  أبو جعفر، دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلمليٌ ، طربمٌ ال ػِٓ

  ( ـ َََِ ىػ  َُِْ، مؤسسة الرسالة ، )بَتكت:ُط   ،احملقق: أٛتد دمحم شاكر ،أتويل القرآن
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ول هللا هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رس، طربم، دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَتال ػّٓ 
 د س (، مطبعة ا١تدٍل :احملقق: ٤تمود دمحم شاكر، د ط ، )القاىرة  ،من األخبار

،  ِ ط، احملتار على الدر ادلختاررد  ،العزيز عابدين، دمحم أمُت بن عمر بن عبدابن  ػْٓ 
  (ـُِٗٗىػ ُُِْ، دار الفكر: بَتكت)

دمشق ، )ُط ، قدمة اآلجرومّيةحفنة السنّية بشرح ادلتالدمحم ٤تي الدين، ، عبد اٟتميد ػٓٓ 
  ( ـ ُْٗٗق ُُْْ، دار السبلـ ،مكتبة الفيحاء: الرايض، 

البحوث ، كالقرضاكم، يوسف عبد هللا، كالعساؿ، أٛتد، عبد ا١تعز، عبد الستار ػٔٓ
إدارة  ػكالٌتعليم  كزارة الًٌتبٌية :دكلة قطر)  ،ُٗ ، طف األكؿ الثانوم اب١تعهد الديٍتللص، اإلسالمية

  ـ(َُٗٗقَُُْ ،١تناىج كالكتب ا١تدرسيةا
البحوث ، كالقرضاكم، يوسف عبد هللا، كالعساؿ، أٛتد، عبد ا١تعز، عبد الستار ػٕٓ

إدارة  ػكالٌتعليم  كزارة الًٌتبٌية :دكلة قطر)  ،ٓ ، طالثانوم اب١تعهد الديٍت الثاٍلف للص، اإلسالمية
  ـ(َُٗٗقَُُْ ،ا١تناىج كالكتب ا١تدرسية

البحوث ، كالقرضاكم، يوسف عبد هللا، كالعساؿ، أٛتد، عبد ا١تعز، الستارعبد  ػٖٓ
إدارة  ػكالٌتعليم  كزارة الًٌتبٌية :دكلة قطر)  ،ٖ ، طالثانوم اب١تعهد الديٍت الثالثف للص، اإلسالمية

  ـ(َُٗٗقَُُْ ،ا١تناىج كالكتب ا١تدرسية
دار ابن  ، )د . ـ:ْط  صولاألصول من علم األ، دمحم بن صاحل بن دمحم ،عثيمُتال ػٗٓ 
   ـ ( ََِٗىػ   َُّْ، اٞتوزم

، د ط، ) د . ـ:  د . ف، اإلنًتنتالّدعوة إىل هللا من خالل عرٌاد، صاحل بن علي، أبو  ػَٔ 
 ق(ُِْٔ
)د . ـ:  ُط ، ةنّ عوة ادلعاصرة يف ضوء الكتاب والسّ منهج الدّ ، عرعور، عدافال ػُٔ 

 ق(ُِّْمكتبة عبلء عمرم، 
ط  ،هتذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد بن حجر، عسقبلٍلال ػِٔ 

 (هـ6231 ،مطبعة دائرة المعارف النظامية :الهند)، ُ
( ) القاىرة: ا١تكتبة األكادٯتية، ُ، ط )سينما نعم سينما ال اثين مرةالعشرم، فتحي،  ػّٔ 
 ـ(ََِٔق ُِْٓ
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)الرايض: ، ، د ط اإلنًتنتاإلسالم من خالل  كيف ختدم، تركي بن أٛتد، عصيميٌ ال ػْٔ 
  (قُُِْدار ا١تعارج، 

،  ُط  ،أساليب الّدعوة اإلسالمّية ادلعاصرةعٌمار، ٛتد بن انصر بن عبد الٌرٛتن، ال ػٓٔ 
 ـ ( ُٔٗٗق ُُْٔ)الرايض: دار اشبيليٌا للٌنشر كالتوزيع، 

د ط ،  ، قق: عبد الرٛتن بدكم، احملفضائح الباطنية ،أبو حامد دمحم بن دمحم، غزايلال ػٔٔ 
 د . س (  ،ةقافيٌ سة دار الكتب الثٌ مؤسٌ : الكويت)

ضة مصر ّن :القاىرة، ) ٔط ، عاةعوة والدّ مع هللا دراسات يف الدّ  ،دمحم، غزايلٌ ال ػٕٔ
  (ـ ََِٓىػ َُُْ، شرباعة كالنٌ للطٌ 

، السميع كآخركف يق: منصور على عبد، ٖتقجامع الدروس العربية، مصطفى، غبلييٍتال ػٖٔ 
   (ـََِٗ  ،دار السبلـ للطباعة كالنشر :القاىرة) ُط 

، ة أصوذلا ووسائلها وأساليبها يف القرآن الكرميعوة اإلسالميّ الدّ  ،أٛتد أٛتد، غلوش ػٗٔ 
  ، د س (سالة انشركفسة الرٌ مؤسٌ ) بَتكت:  طبعة جديدة  مزيدة كمنقحة

 ،ةحاح اتج اللغة وصحاح العربيّ الصّ  ،اٞتوىرمٌ  أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد، فارايبٌ ال ػَٕ 
 ( ـُٕٖٗ  ىػ َُْٕ  ،دار العلم للمبليُت  :بَتكت ) ،ْط  ،ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطار

، احملقق: كتاب العني،ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك بن ٘تيم ٛتنأبو عبد الرٌ ، فراىيدمٌ ال ػُٕ
 ،  د . س(ار كمكتبة ا٢تبلؿد. ـ:  د ط ، )د  ،امرائيٌ ، إبراىيم السٌ مهدم ا١تخزكميٌ 

) لبناف:  إعادة طبع ،ادلصباح ادلنري معجم عريب ـ عريب، أٛتد بن دمحم بن علي، فيوميٌ ال ػِٕ
 (  ـََُِ ،مكتبة لبناف انشركف

تصحيح كتعليق: دمحم  ،ة القحطايننونيّ ،  بن عبدهللا بن دمحم األندلسيٌ دمحم ، أبواٍلقحطال ػّٕ 
 (ـُٖٗٗق َُُْ، وزيعوادم للتٌ مكتبة السٌ ، )د  ـ: ّط  ،بن أٛتد سيد أٛتد

ق ُُْٔ  ،مكتبة كىبو:  القاىرة، )َُ، ط ثقافة الدَّاعية ،يوسف، قرضاكمٌ ال ػْٕ 
  ( ـُٔٗٗ
ق ُّّٗ( ) بَتكت: مؤسسة الرسالة، ِ، ط )فقو الزكاة، يوسف، قرضاكمٌ ال ػٕٓ 
 ـ( ُّٕٗ
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مشس الدين  ا٠تزرجيٌ  أيب بكر بن فرح األنصارمٌ  أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن،  قرطِبٌ ال ػٕٔ
، ةدار الكتب ا١تصريٌ  :القاىرة، ) ّط  ،كإبراىيم أطفيش ،  : أٛتد الربدكٍلٌ  ٖتقيق،  تفسري القرطبّ  ،

 (  ـُْٔٗ ىػ ُّْٖ
ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد  ،سنن ابن ماجو ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد، ، ابنقزكيٍتال ػٕٕ 

 (، د س دار إحياء الكتب العربية ػ فيصل عيسى البايب اٟتلِبد . ـ: ) ،  ، د طالباقي
"التصوير ، كا١توسيقى ، الشريعة اإلسالمية والفنون ، علي، أٛتد مصطفى قضاةال ػٖٕ 

 ـ (ُٖٖٗق َُْٖ، دار عمار ، ) بَتكت : دار اٞتليل، عماف: ُط، كالغناء ، كالتمثيل"
، ) د ـ ػ كوكب عرابء اإلسبلمي، ُ، ط يوتيوبموسوعة تعلم ال، ميمو، كارد ػٕٗ 
 ـ ( ََِٗق َُّْ
، حققو: بشار حياة الصحابة، ف بن دمحم إلياس بن دمحم إٝتاعيلدمحم يوس ،كاندىلومال ػَٖ 

 ـ( ُٗٗٗىػ  َُِْ، الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيعمؤسسة : ، )بَتكت ػ لبنافُعٌواد معركؼ، ط 
: عبد هللا بن عبد احملسن ، ٖتقيقالبداية والنهاية ،ٝتاعيل بن عمرأبو الفداء إ، كثَتابن   ػُٖ 

 ( ـََِّىػ ُِْْ، فدار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبل، )د ـ: ُط ، الًتكي
 ،د ط  ،ٖتقيق: مصطفى عبد الواحد، السرية النبويّة، إٝتاعيل بن عمر ،كثَتابن   ػِٖ 

، ط  سبلمة: سامي بن دمحماحملقق ،لقرآن العظيمتفسري ا ،إٝتاعيل بن عمر، كثَتابن   ػ ّٖ
  (ـُٗٗٗىػ َُِْ ،دار طيبة للنشر كالتوزيع :د . ـ، )ِ

مؤسسة ىنداكم للتعليم  ) مصر: ، حضارة العرب ترمجة عادل زعيًت،غوستاؼ لوبوف، ػْٖ 
 ـ( َُِّ ،كالثقافة

ىل اللغة العربية: ميساعد ، ٠تصها كنقلها إيالغارة على العامل اإلسالم ،ألفريد، لوشاتليو ػٖٓ 
بُّ الدين ا٠تطيب ،   ( ىػُّٕٖ: منشورات العصر اٟتديث، ) د ـ:  ِط اليايف، ٤تي

ٖتقيق دمحم فؤاد عبد  سنن بن ماجة،ابن ماجة، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت،  ػٖٔ 
 د ط ) د ـ: دار إحياء الكتب العربية، ـ س (الباقي، 
، ) أبو ظِب: ُط  ،احملقق: دمحم مصطفى األعظمي، ادلوطأ ،مالك بن أنس، مالك ػٕٖ 

   (ـ ََِْىػ   ُِْٓ ،ةة كاإلنسانيٌ سة زايد بن سلطاف آؿ ّنياف لؤلعماؿ ا٠تَتيٌ مؤسٌ 
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األحكام ، البغدادمٌ  ن دمحم بن حبيب البصرمٌ أبو اٟتسن علي بن دمحم ب، اكردما١ت ػٖٖ 
  . س(، د ٟتديثدار ا :القاىرةد . ط، )، ةلطانيّ السّ 

  د . س(  ،دار ا٢تبلؿ: بَتكت، )ُ، ط  الرحيق ادلختوم، صفي الرٛتن، باركفورما١ت ػٖٗ 
دار ، )د . ـ:  ٗط ، ىداية ادلرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة، علي، ٤تفوظ ػَٗ 

 ( ـُٕٗٗىػ ُّٗٗ، االعتصاـ
ب،  ، )القاىرة: عامل الكتّ، ط األسلوب دراسة لغوية إحصائيةمصلوح، سعد،  ػُٗ 
 ـ (ُِٗٗق ُُِْ
ئوف كزارة الشٌ )الٌرايض،  ،ُ ط ،بّ درج يف دعوة النّ التّ  ،إبراىيم بن عبد هللا، طلقا١ت ػِٗ 
 (ىػُُْٕ ،ةراسات اإلسبلميٌ مركز البحوث كالدٌ عوة كاإلرشاد ة كاألكقاؼ كالدٌ اإلسبلميٌ 
ور، إعادة الطبعة ، الٌدليل ا١تصوالشبكة العنكبوتّية اإلنًتنتعلم نفسك مكتبة، جرير،  ػّٗ 

 ـ (َََِاألكىل ، ) د ـ: مكتبة جرير، 
  ،ادلسألة األمازيغية يف اجلزائر وادلغرب إشكالية التعددية اللغويةناصرة، عز الدين، ا١ت ػْٗ 

 د ط ، ) د ـ:  دار الشركؽ: د س (
 ) ، ّ، ط لسان العرب ،ينٚتاؿ الدٌ  أبو الفضل دمحم بن مكـر بن على، منظورابن  ػٓٗ

  (ىػ ُُْْ، صادردار :  كتبَت 
)الرايض:  مكتبة  ْ، ط اإلنًتنتمة يف احلاسب و مقدّ موسى، عبد هللا بن عبد العزيز،  ػٔٗ 

 ـ(  ََِٔق ُِْٕا١تلك فهد الوطنية، 
السنن  ـاجملتىب من السنن  ٠تراساٍل،أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا، سائينال ػٕٗ 

  ،مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية :حلب، )ُط  فتاح أبو غدة،يق: عبد الٖتق ،الصغرى للنسائي
  ـ(ُٖٔٗ  قَُْٔ
، ) الكويت: آفاؽ للنشر كالتوزيع، ُ، ط على صهوة الكلمةالنفيسي، عبد هللا فهد،  ػٖٗ 
 ـ (َُِّ
التقريب والتيسري دلعرفة سنن البشري  ،بو زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼأ، نوكمال ػٗٗ 

 َُْٓ، دار الكتاب العريب :بَتكت، )ُ، ط دمحم عثماف ا٠تشت :، ٖتقيقديثالنذير يف أصول احل
  ـ(ُٖٓٗىػ  
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 ،حيحادلسند الصّ  ،مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم أبو اٟتسن، نيسابورمٌ ال ػََُ 
ق ُِْْ، وزيعشر كالتٌ باعة كالنٌ دار الفكر للطٌ   ، )د . ـ:ُ، ط ٖتقيق: صدقي ٚتيل العطار

 ( ـََِّ
السرية النبوية البن ، ا١تلك بن ىشاـ بن أيوب أبو دمحم ٚتاؿ الدين ، عبدىشاـ ابن ػَُُ 

بعة مصطفى البايب اٟتلِب شركة مكتبة كمط: ) مصر ،ِٖتقيق: مصطفى السقا كآخركف، ط ، ىشام
 ـ (ُٓٓٗىػ ُّٕٓ، كأكالده

، ادلغازي ،أبو عبد هللا ا١تدٍل، بن كاقد السهمي األسلمي ابلوالء دمحم بن عمر، واقدمال ػَُِ 
  ـ (ُٖٗٗق َُْٗ ،دار األعلمي: بَتكت، )ّط  ،ارسدف جونسٖتقيق: م

 ،الشفا بتعريف حقوق ادلصطفى، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى ،يحصِبال ػَُّ  
) د .  ، د ط ،أٛتد بن دمحم بن دمحم الشمٌت، مزيل اخلفاء عن ألفاظ الشفاءمذيبل ابٟتاشية ا١تسماة 

 ( ـُٖٖٗىػ   َُْٗ، لطباعة كالنشر كالتوزيعر الفكر اداـ: 
  :  ادلؤدترات والندواتاثنيا:  
 islamweb.netإسالم ويب ) إدارة الدعوة كاإلرشاد الديٍت،  دارة العامة لؤلكقاؼاإلػ ُ 

 (ـَُِٓ)، ( سعادة ٘تتد
غٌَتات جامعة اإلسبلمٌية بغزة كلٌية أصوؿ الٌدين اٞتامعة اإلسبلمٌية، مؤ٘تر الٌدعوة كمتػ ِ

 (ـََِٓق ُِْٔ)العصر، مطبوعة كلٌية أصوؿ الٌدين اٞتامعة اإلسبلمٌية بغزة 
الفصل ا٠تامس كسائل "جامعة اإلٯتاف مركز البحوث ، أْتاث اإلٯتاف ندكة اإلٯتاف الثانية ، ػ ّ 

 (ـَُِّق ُِْٔ)اليمن،  ، مطبوعة جامعة اإلٯتاف مركز البحوث، "الدعوة ا١تعاصرة
 السابع عشر للحاسب اآليلالوطٍت ١تؤ٘تر اا١تدينة النورة ، عبد العزيز ، جامعة ا١تلك ػ ْ 

 ق ػ ُِْٓلك عبد العزيز، ا١تدينة ا١تنورة )مطبوعة جامعة ا١ت ، "ا١تعلوماتية يف خدمة ضيوؼ الرٛتن"
 (ـََِْ
مكة  ػ رابطة العامل اإلسبلمي األمانة العامة اإلدارة العامة للمؤ٘ترات كا١تنظمات، ْتوث مؤ٘ترٓ 

ا١تكرمة ا٠تامس عشرػ "الثقافة اإلسبلمية األصالة كا١تعاصرة"، مطبوعة رابطة العامل اإلسبلمي، مكة 
  (ـ َُِْق ُّْٓ)ا١تكرمة 
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تفعيل رلامع ـ(، ََِٖديسمرب  ٓػ  ِ) من  ،الدكلية األكىل للًتٚتة األدبية ابٞتزائر ندكةال ػٔ
 .اللغة وتوحيد ادلصطلحات إلنعاش الًتمجة

 اإلنًتنت الٌندكة األكىل للمواقع الٌدعوية الٌسعودية على"، ارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةػ كز ٕ 
الرايض اكتوبر ، ، مطبوعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةقبل أكثر أتثَتا"، أكراؽ العمل٨تو مست

 ( ـَُُِ)
 :الرسائل اجلامعة والبحوث األكاددييةاثلثا:  
جامعة ، ، رسالة ماجستَتةعويّ معايري اجلودة يف ادلواقع الدّ ، الٌرٛتن بنت عبد نورةامل، ز الػ ُ 

 (ق ُّْٓ/ ُّْْ) ،ةاإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلميٌ 
ػ وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل يف شبكة ادلعلومات الدولية ، إبراىيم بن عبد الرحيم، عابدػ ِ 

 (قُِْٕ ) ،د اإلسبلمية بن سعو رسالة دكتوراه يف الدعوة كاالحتساب من جامعة اإلماـ دمحم
ْتث  ،الدعوة يف العصر احلديث دتويل طرق ،عبد ا١تلك عبد الرٛتن عبد العزيزعتيق، ػ ّ 

  ، كلية األكزاعي للدراسات اإلسبلمية، لبناف بَتكت ٘تهيدم ١ترحلة ا١تاجستَت
رسالة  ،مات الّدوليةالّدعوة إىل هللا يف ادلواقع الّنسائّية يف شبكة ادلعلو غتاـ، لولوة، الػ ْ 

 (قَُّْ) إلسبلمٌية،دكتوراه جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ا
 من كجهة نظر طلبة اٞتامعة اإلنًتنت، اآلاثر السلبية الستخداـ ػ قنيطة، أٛتد أٛتد بكرٓ 

اإلسبلمية بغزة كدكر الًتبية اإلسبلمية يف عبلجها، قدمت الرسالة استكماال ١تتطلبات اٟتصوؿ على 
 (ـَُُِق ُِّْ)اجستَت يف أصوؿ الًتبية غزة فلسطُت درجة ا١ت
، التنصري عرب اخلدمات التفاعلّية لشبكة ادلعلومات العادلّية ، دمحم بن موسى، ممياجملػ ٔ 

 (ىػ ُّّْ،  ُِّْ)ٟتامعي دراسة عقديٌة ، ْتث تكميلٌي للحصوؿ على درجة ا١تاجستَت للعاـ ا
                        

 الّشبكة الّدولّية : : قائمةرابعا 
 ،توظيف وسائل اإلعالم االجتماعي يف الّدعوة، مالك، ٛتداألػ ُ 

http://awda-dawa.com/Pages/Subjects/default.aspx?id=34447 (ِٓ/ّ/ُّْٕق )                              

  http://islamstory.com .موقع قصة، سبلـاإلػ ِ 
 /http://www.sultan.org/aاف للمواقع، دليل سلطسبلمية، اإلػ ّ 

http://islamstory.com/
http://www.sultan.org/a/
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 /http://majles.alukah.net/t38437 نبذة عن سرية دمحم العربفي،لوكة، اجمللس العلمي،األػ ْ 
 yabeyrouth.com ،قاسم ،أمُتػ ٓ 
 binbaz.org.sa وىاب،دمحم بن عبد ال ،ابزابن ػ ٔ 

 http://audio.arabicbible.com ،للكرازة،صوتٌيات ا٠تدمة العربية ابإل٧تيلػ ٕ 
 https://twitter.com/zakariaboutros?lang=ar ،ػ بطرس،  زكرايٖ 

 ، منتدل األقباط،نبذة عن حياة زكراي بطرسػ بطرس، زكراي، ٗ 
http://www.fouadzadieke.de/vBulletin/showthread.php?t=23069 

 ًتاب، فرشي، الػ َُ 
https://ar.islamway.net/videos?view=visits 

 https://tranem.linga.orgػ ترانيم،  مسيحية، ُُ 
 ،الفضاء السيرباين رلال الصراع بني الدول، تكنوتل التقنية كاألعماؿػ ُِ 

http://www.teknotel.info/index.php/features/security-and-threads/229-2016-05-25-13-30-18 
 /http://tube.islamweb.comتيوب ، إسبلـ كيب، ػُّ 
  ( مٜ٘ٛٔ)عظة قداس عيد ادليالد  ثالث، شنودة ،:ال ػُْ 

https://www.youtube.com/watch?v=lKurNH9lTe 
 http://st-takla.org/Saints ،الثالث، شنودة، ترٚتة ػُٓ 
 ،سيموفجاموس، عدانف ،  ػُٔ 

https://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=2961&full=1&keys=    
 ماصي، ايسُت داكد، اٞت ػُٕ 

http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id 
                                     http://www.elcinema.com/person/1100352 ،جندم، يسرم ػُٖ 

 ،ريخ تطور الفديوات ،هرم، دمحماٞت ػُٗ 
http://techscopez.com/hardware/the-evolution-of-video/                                                        

 ، فضالّدعوة يف أوكار البالتوك، بني مؤيد ورا، جابر، جياٟت ػَِ 
http://www.saaid.net/afkar/89.htm 

 https://ar.islamway.net/scholar/28/profile،دمحم ،حسافػ ُِ 
 ar.beta.islamway.net دمحم، ،حساف ػِِ  

، جتماعيضوابط استخدام شبكات التواصل اال، ٤تسن بن موسى ، سيٍت اٟت ػِّ 
http://www.iomsmwl.org/nodes/view/type:articles/slug:( ِ قُّْٖربيع األكؿ ) 

https://tranem.linga.org/
http://tube.islamweb.com/
https://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=2961&full=1&keys
https://www.arab-ency.com/_/details.php?nid=2961&full=1&keys
http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id
http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id
http://techscopez.com/hardware/the-evolution-of-video/
http://techscopez.com/hardware/the-evolution-of-video/
https://ar.islamway.net/scholar/28/profile
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 ،  تكرار أم ابتكار اإلنًتنتالدعوة إىل اإلسالم على مد ، اٟت ػِْ
https://ar.islamway.net/book/5793، ( ِٗ/ّ/َُِّـ) 

 ، لعرب، موقع ديواف ا طارق بن زايد ٚتيل،م ،ٛتداك  ػِٓ 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article11466 ،(َُ /ُِ/ََِٕـ ) 
 حويٍت، أبو إسحاؽ،  ػِٔ 

https://ar.islamway.net/article/72299 
 ،حياة القلب، أبو إسحاؽ، ويٍتاٟت ػِٕ 

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lview&sid=220  
 بلمح العامة للمنهج الوصفي، ، ا١تخضر، إبراىيم أٛتد ػِٖ 

http://www.alukah.net/web/khedr/0/50216/1 
 kenanaonline.com نشأة الفيس كتطوره،، دمحم جابر، خلف هللا ػِٗ 
ايت ، الوالاإلنًتنتخليفة، إيهاب، القوة اإللكًتكنٌية، كيف تدير الدكؿ شؤكّنا يف عصر  ػَّ 

 ا١تتحدة ٪توذجا،
https://books.google.com.qa/books?id=tTewDgAAQBAJ&pg=PA236&lpg=PA236&dq 

 ، الٌدعومٌ مشكبلت التمويل  ،يوسف ٜتيسرفاس، أبو  ػُّ 
http://www.islam4africa.net/more.php?catId=18&artId=15 :(ُٗ /َُ/ََُِـ )  

 ،التنصري يغزو العامل اإلسالميرفاعي، أٛتد عبد هللا سيف، ال ػِّ 
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=1971  

 رقب، صاحل حسُت سليماف، ال ػّّ 
http://www.drsregeb.com/ 

 ،اإلنًتنتالتنصري عرب ، زيدأبو  ػّْ

 http://www.salmajed.com/node/9826  ،(ُٔ/ّ/ُُّْق) 
 /http://www.alukah.net/culture/0/2066 ،اإلنًتنتالّدعوة اإلسالمّية عرب ، زيدأبو  ػّٓ

 (ـََِٖ/ّ/ُٓ)
 ـ(َُِٔ/ ُ/ ِٔ) http://mawdoo3.com ،تعريف اليوتيوب عبَت، أبو عياش، ػّٔ 
 islamweb.net راغب، ،سرجاٍلال ػّٕ 
 http://islamstory.comراغب، ،سرجاٍلال ػّٕ 

https://ar.islamway.net/book/5793
https://ar.islamway.net/book/5793
http://www.islam4africa.net/more.php?catId=18&artId=15
http://www.islam4africa.net/more.php?catId=18&artId=15
http://www.drsregeb.com/
http://islamstory.com/
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 ،زلاضرات ومناظرات متعلقة ابلنصرانية والكتاب ادلقدس ،سقار، منقذ بن ٤تمودال ػّٖ 
https://ar.islamway.net/collection/3635 ( ،ٔ/ُ/َُِْـ ) 

  ،سامل أٛتد عبد ا٢تادم، سبلمة ػّٗ 
https://www.facebook.com/pg/wwwssalamehps/about/?ref=page_internal 

  ، االمتالء بروح القدس، حساـ ، ٝتَت ػَْ 

https://www.youtube.com/watch?v=DrGG0DrRFz ( ،ُ/ٔ/َُِٕـ) 
 ،موقع ا١تكتبة، املةشال ػُْ 

http://shamela.ws/index.php/author/2474 
 ،يف إثراء الفكر اإلسالميّ  اإلنًتنتفاعلية ، ، أٯتن دمحم عبد القادرشيخالػ ِْ 

http://kenanaonline.com/users/arabic15/downloads/59907   (ِٖ /ُُ/َُِِـ) 
 إللكًتكٍل للمعلومة،، ا١ترجع امصطلح الصوت اللغويصغَت، دمحم حسُت، ال ػّْ 

http://almerja.com/reading.php?i=&ida=16&id=1&idm=13895 

 ،موقع السينما.كـو، السرية الشخصية، صقر، أٛتد ػْْ 
http://www.elcinema.com/person/1087836  ػ 

  ،ماىر ،صموئيل ػْٓ 
https://www.facebook.com/pg/Dr.MaherSamuel 

 ، غفران وأجواء النعمة ادلفتوحةال، عبد ا١تسيح، عماد ػْٔ 
https://www.linga.org/mp3/sermon-1319.html 

 ،، دليل ا١تواقعالعربٌية ػْٕ 
raddadi.com 

 ،شبكة اإلعبلـ، عربيةال ػْٖ 
http://www.moheet.com/2012/07/30/1646019 ، (َّ /ٕ /َُِِـ ) 

موقع السينما ا١تصرية كالعربية أكرب قائمة بينات عن األفبلـ كا١تسلسبلت ، عربيةال ػْٗ 
   /http://www.elcinema.com كا١تسرحيات:

 ،عداف، عرعورال ػَٓ 
http://www.traidnt.net/vb/traidnt1981224 

 almoslim.net لكًتوين يف اخلليج،ادلنّصرون يفضلون التنصري اإل، عرفة ػُٓ 

 (قُِْٗرجب ِٓ ) 
  ،تكنولوجيا الّصورة واستخدامها يف التعليم، شفيقة ،علومال ػِٓ 

http://shamela.ws/index.php/author/2474
http://shamela.ws/index.php/author/2474
http://www.moheet.com/2012/07/30/1646019
http://www.moheet.com/2012/07/30/1646019
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http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture/099.html 

 قاسم أمُت ػ سَتة كمعلومات، ديواف العرب، ػ عمارة، دمحم،ّٓ 
diwanalarab.com/spip.php?article2940. (ُٕ /ُِ /ََِٓ)ـ 

 http://st-takla.org، أصليل مىت اإلصحاح األّول ،عهد اٞتديدال ػّٓ 

 ،الّدعوة اإلسالمية ومواقع التواصل االجتماعي عبد الصبور، ،فاضل ػٓٓ 
http://alwaeialshababy.com/ar/index.php/our-religion/5321-2015-03-10-06-39-37 

  (ـ َُِٕ/ ٕ/ ُٔ)
  http://www.alfadilat.com/biblio/41 ل،، موقع أىفضيلةال ػٔٓ 
 بشأن مجع وتقسيم الزكاة والعشر يف ابكستان"" اجملمع، فقهي، قراراتال ػٕٓ 

http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=461 
 ،تاإلنًتناإلسالم واستعماالت يوسف ، ، قرضاكم  ػٗٓ 

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/ ،(َِ/ُُ/َُِْـ) 
 ،واإلسالم اإلنًتنت، قرضاكم ػَٔ

 http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife (ّ/ٔ/ََِْـ) 
 ،ة ادلوقع الضخم اليوتيوبقصة نشأ ،مكتبة، قرطبة ػُٔ 

http://kortoba.mam9.com (ُُ/ِ /ََُِـ ) 

 ـ(َُِِ)  ،الفزايء يف القرآنػ كيايل، علي منصور، ِٔ 

https://www.youtube.com/watch?v=Edo29S-RB6Y. 
 

، فخرم  ػِٔ   ، (ٚٔ)ملوك الثاين ، كـر
https://www.linga.org/mp3/sermon-1321.html (ُٔ/ٔ/َُِٕـ) 

 ،ما ىو ادلوقع اإللكًتوينكسواٍل، عبد هللا، ال ػّٔ 
http://mawdoo3.com ،(ُِ/ٔ/َُِٔـ) 

 ،البحث العلمي بني العرب وإسرائيلكليب، سامي،  ػ  ْٔ 
http://www.aljazeera.net/programs/the-file/2010/10/4 

 ، اتريخ مصر وادلسيحية من القرن األول إىل القرن العشرين، منتدايت ،كنيسةال ػٓٔ 
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=168624&pag  

 ، طاب الدعوي اإلسالميأنواع وسائل اخل ،السيد دمحم ،مرعي ػٔٔ 

http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=461
http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=461
http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/
http://kortoba.mam9.com/
http://kortoba.mam9.com/
http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=168624&pag
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=168624&pag
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http://www.alukah.net/sharia/0/99556/#ixzz4ktW6XMHi (ِٖ/ِ/َُِٔـ ) 

 (ـَُِْ/ ُِ/ ٕ)،  http://mawdoo3.com، بوؾ تعريف الفيس دمحم،  مركاف، ػٕٔ 
 http://alkalema.net/links.htm ،لكلمةمركز ا ،سيحيٌ ا١ت  ػٖٔ 
  /http://www.esmaa.com،موقع اٝتع دكت كـو للعظات ،سيحٌيةا١ت ػٗٔ 
 ،اروللمستخدم اخلي البالتوك حبر مليء ابلنفائس واألخطار، خالد، سيهيجا١ت ػَٕ 

http://www.alriyadh.com/69719 (ْ/ٔ ََِٓـ )  
 egyls.com ،نقابة ٤تاميمصر،  ػُٕ 

 ،الّتسجيالت الّصوتّية يف عملّية الّتعليم والّتعلم ،اإلحساس ،٦تلكة ػِٕ 
ahlamontada.com  (ُٔ/ٓ/ََُِـ) 

-http://st، مصر أسقف شباب ،األنباموسى،  ػّٕ 

takla.org/Saints/bishops/meem/moussa-youth.html 
 ،بكة اإلسبلمٌية ، موقع إسبلـ كيبوقع اإللكًتكٍل للشٌ ا١ت ػْٕ 

http://www.islamweb.net/mainpage/index.php 
 https://ar.islamway.net/?tab=m ،ريق اإلسبلـع اإللكًتكٍل ١توقع طوقا١ت ػٕٓ 

 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=30753 موقع رسالة اإلسبلـ، ػٕٔ 

/ ُِ/ ٖ)، وسائل الدعوة بني التوقيف واالجتهادموقع مقاالت إسبلـ كيب،  ػٕٕ 
 (ـََِٗ

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=154581 

، حلقة يوتيوب، شوىدت من ) التأمالت يف اآلايت الكونية زغلوؿ، النجار،ػ ٖٕ 
ّْٖٖٔ)، https://www.youtube.com/watch?v=6v3G6aoqiFs 

 q8yat.com ،منتدايت كويتيات ،نسائيةال ػٖٕ 
  ، وسائل التكنولوجيا احلديثة يف خدمة الّدعوة، عادؿ عبد هللا، ىندم ػٕٗ 

https://ar.islamway.net/article/61582/ (ِٗ/ٓ/َُِٔـ) 
                                         ،                           النب دمحم الزوج ادلثاِل، واثئقيال ػَٖ 

  https://www.youtube.com/watch?v=B9Ct8AF0ozY 
  ،القيامة األوىل، ُت، انقوالايٝت ػُٖ 

http://74.220.207.129/~arabicch/sermons/mp3/ss_20170423.mp3  

http://www.alukah.net/sharia/0/99556/#ixzz4ktW6XMHi
http://www.alukah.net/sharia/0/99556/#ixzz4ktW6XMHi
http://alkalema.net/links.htm
http://www.esmaa.com/
http://www.alriyadh.com/69719
http://www.alriyadh.com/69719
http://www.islamweb.net/mainpage/index.php
http://www.islamweb.net/mainpage/index.php
https://ar.islamway.net/?tab=m
https://www.youtube.com/watch?v=B9Ct8AF0ozY
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  (ـَُِٕ/ْ/ِّ)

 حياة يسوع ادلسيح  ،فيلم ،يسوع ػِٖ 
https://www.youtube.com/watch?v=keZe8iKXeoQ 

 

 اجملالت والصحف اإللكًتونية : :خامسا 
أتثري  ، انجي، عزك دمحم عبد القادر،ـ(ََِٗ/ّ/ِ( )ِّٕٓاٟتوار ا١تتمدف ػ العدد: )ػ ُ 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164474، نًتنت على ثقافة الشباب العريباإل
 ، ة تنشر النور يف العاملماليني صفحة إلكًتوني ٖإسالم ويب ، جريدة الراية القطرية ػِ 

http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/96829b6a-3e6b-

4fa5-aa27-088220b335a4 
زلمود عبد العليم عاشق السينما ، ٤تمود، الًتكيجريدة الشرؽ األكسط ا١توقع اإللكًتكٍل  ػّ 

 (َُّٕٓ :العدد الذي احًتف األعمال التلفزيونية
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article=444828#.WWvZcITyvIU  

 ـََِٕرب نوفم ٗىػ  ُِْٖشػواؿ  ِٕاٞتمعػة 
، غوستاف لوبون ادلستشرق الذي أنصف العرب، ىنادم، الشوا، العربصحيفة  ػْ 

 ـَُِْ/ُُ/ٗ http://alarab.co.uk/?id=37505 ،ّّٕٗ: العدد
 جدا كبري لو دور الثالث القطاع" موسى بن دمحم،، ا١توسىحيفة تواصل اإللكًتكنية، ص ػٓ 

  "يف منظومة الدول ويالمس احتياجات ادلواطنني

http://twasul.info/855677/ ِّ ـَُِٕ/ٕ/ُٖق ُّْٕشواؿ 

، شرعة القومية وشرعة اإلسالمد ا١توجود، عبد اٟتافظ، ٣تلة الرسالة ػ الزايت، عب ػٔ 
 ( ا١تكتبة الشاملة.َِ/ّٓٗ)

التنصري عرب دمحم ، علي سعيد عثماف ،  ،٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية للدراسات اإلسبلمية ػٕ 
 ف ، العدد الثاٍل.اجمللد الثاٍل كالعشرك (  اإلنًتنتالشبكة العنكبوتية ) 

http://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/article/viewFile/1235/1185 
 ِٕ، اجمللد أثر ادلسرح يف تنمية شخصية الطفل ة جامعة دمشق كنعاف ، أٛتد على، ٣تل ػٖ 

 ـَُُِالعدد األكؿ كالثاٍل 
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/87-138.pdf 

  ىػ ٣ُِْٔتلة شباب العدد السابع كالسبعوف ، ربيع اآلخر  ػٗ 
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 قُُِْ، شواؿ  ُٗ العدد ، األسرة ، ٣تلة ػَُ 
، العدد الغزو الفكري٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ّتده،  ػُُ 

 ـ(ُِٗٗمايو  ىػ ُُِْذم القعدة السابع، الدكرة السابعة ا١تنعقدة يف )
  http://www.marefa.orgالغساٍل، حساف بن النعماف، ، ، ا١توسوعة العربٌيةعرفةا١ت ػُِ 
 ؤرخ، القبطي، أقباط يف حرب أكتوبر اللواء ابقي زكي يوسف، مدكنة ا١تؤرخ القبطي، ا١ت ػُّ 

http://coptic-historian.blogspot.qa/2013/10/blog-post_5.html 
شهر زائر لـ إسالم ويب خالل  مليون ٛٙموقع اإللكًتكٍل ٞتريدة الشرؽ القطرية ،  ػُْ 

 ـَُِْ/ٗ/َّ http://www.al-sharq.com/news/details/275729 ،فقط
سابقة عادلية إلنتاج أفالم إسالم ويب يطلق موقع اإللكًتكٍل ٞتريدة الشرؽ القطرية ، ا١ت ػُٓ 

 ـَُِْ/ٔ/http://www.al-sharq.com/news/details/247846ُٕ، دعوية
الل مليون مشاىدة لـ إسالم ويب خ ٜٔية  ، وقع اإللكًتكٍل لوكالة األنباء القطر ا١ت ػُٔ 

  http://www.qna.org.qa/News/15081615590043/91، شهري يونيو ويوليو ىذا العام

 ـَُِٓ/ٖ/ُٔ
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