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 امللخص
ُيعنَى هذا البحث بدراسة احلوار الـدعوي اإللكرتوين،  :موضوع البحث

كأحد املراكز املتخصصة التي متارس احلوار « امركز احلـوار نموذج  »وتناولت 
 .وينالدعوي اإللكرت

وهيدف البحث إىل حتديد مفهوم احلوار الدعوي. ويربز  :أهداف البحث
  .ألركان الدعوة اوفق  « مركز احلـوار»تطبيقات 

  .وقد سلكت يف هذا البحث املنهج االستنباطي :منهج البحث
 عد  إىل عدة نتائج أمهها: أن احلوار الدعوي اإللكرتوين يُ  وخلصُت  :أهم النتائج

وة املعارصة املؤثرة يف استاملة قلوب املدعوين. وأن إسهامات من أساليب الدع
املؤسسات واملنظامت الدعوية الزالت حمدودة مقارنة بنظرياهتا من املؤسسات 

يف جمال احلوار الدعوي  امميز   اعاملي   انموذج   يعترب «ركن احلوار»التبشريية، وأن مركز 
 .اإللكرتوين

لدراسة فهي: احلث عىل انتهاج أسلوب وأما أبرز توصيات هذه ا :التوصيات
احلوار الدعوي اإللكرتوين كأحد أساليب الدعوية املؤثرة، والسعي للتوسع يف 
تأسيس كيانات ومؤسسات دعوية متخصصة يف جمال احلوار الدعوي اإللكرتوين. 

عنى بجانب وحض رجال األعامل واملورسين عىل رعاية املؤسسات الدعوية التي تُ 
رتوين ودعمها، واإلفادة من جتربة مركز احلوار يف االرتقاء بعمل احلوار اإللك

  .املؤسسات الدعوية املتخصصة يف جمال احلوار اإللكرتوين
 .اإللكرتويناحلوار  -األساليب -اإلسالم -احلوار -الدعوة :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
أنفســنا ومــن ونعــوذ بــاهلل مـن  ور  ،نحمــده ونســتعينه ونسـت فره ،إن احلمـد هلل

سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه 
ا عبده ورسوله.   إال اهلل وحده ال  يك له، وأشهد أن حممد 

 أما بعد:
يف ظــل التســارذ الــذي يشــهده العــان يف جمــال تقنيــة املعلومــات وتــدف  الــربامج 

ىص الكـرة ـتاحـت لكـل فـرد يف أقـأقريـة صـ رية التي جعلت مـن العـان ونية لكرتإلا
األرضــية أن يتواصــل مــع أــريه يف أي بقعــة مــن بقــاذ األريف صــوت ا وصــورة يف  ن 

 ل     واحد، مما ساهم يف رسعة نرش األخبـار واملعلومـات واألفكـار والفقافـات، واسـتُ 
 قنيـاتها كـل مسـتخدم هـذه التاالشبهات التي يتلق هذا الفضاء يف نرش العقائد وبث  

ـالتي أفاد منها أصحاب الديانات والعقائد الضالة يف نـرش باطلهم، فـ ا حجـم إذا قارن 
التعـداد العـام للمسـلما بالتعـداد العــام للـديانات األخـرع أو التعـداد العـام ألقــل 
ا مفــل اليهوديــة ســنجد أن املحتــوع اإلســالمي عــىل الشــبكة الدوليــة  الــديانات عــدد 

ا أو ال يذكر؛ ندل  ( اإلنرتنت) للمعلومات ل عىل ذلك بـأن عـدد يكاد ال يكون موجود 
حتـت  (جوجـل) املواقع اإلسالمية املصنفة من قبل دليل املواقع التابع ملحرك البحث

قســم ديانــات ومعتقــدات أظهــر أن عــدد املواقــع اإلســالمية ألمــة املليــار والنصــف 
ا فقط، بينام حصلت املسيحية عىل  1953 ـا، والبوذيـة  92.883موقع  ، 3748موقع 

ـا  3093مليـون فقـد كـان لـدهيم  14أما اليهودية البالغ تعداد معتنقيهـا بالعـان  موقع 
ا  .(1)هيوديًّ

فسـ  املجـال للعـاملا يف حقـل أهذا الواقع املفرويف لعان افـرتا  قـائم  وأمام
ر لتفنيـد الشـبه والضـالالت الدعوة لتوظيفه يف إيصال دعوة احلـ  للخلـ ، والتصـد  

                                    
 //:... /موقع جلنة الدعوة االلكرتونية  (1)
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واملنتســبا إليــه، وإفســال املجــال أمــام حمــاورة أــري  اإلســالمفــار حــول ديــن التــي تُ 
ـا ، وتفنيـد اإلسـالماملسلما لبيان حقيقـة ديـن  األفكـار امل لوطـة املفـارة حولـه حتقيق 

ُلَغن  » :لقوله  ا لَيَ ب ْ ََ   َم َد     بَ ْي  َ  اّلل ُ  يَ ْرُ ُ  َوَل  ،َوالن  َه ا ُ  الل ْي  ُ  بَ لَ  َ  َم ا اْْلَْم  ُ  َه 
ا اّلل ُ  َأْدَخلَ    ُ  ِإل    َوبَ       َوَل  ََ ينَ  َه   َُ نِ  َأوْ  َع ِي      ِبِع    نِ  ال   دِن  بِ    ِ  اّلل ُ  يُِع        ًّاِع   ،َذلِي       بِ   

ْسََلمَ  َِ    َوُذلًّ  ،اْْلِ ، ومن اجلهات الدعوية التي محلت عىل عاتقها (1)«اْلُكْف  ِب ِ  اّلل ُ  ُي
 .«مركز احلوار»عنى بحوار أري املسلما  ص يُ متخص   ي مرشوذ نوعي  تبن  

 أمهية الد اسة:
لكـرتوين بوصـفه أحـد إلاوتأيت هذه الدراسة لتسليط الضـوء عـىل احلـوار الـدعوي 

رش دين اإلسالم، وإبـراز حماسـنه وأحكامـه ـسهم يف نالتي تُ  أساليب الدعوة إىل اهلل 
عنى هـذه فار حوله عىل نطاق عاملي، بام خيدم مصلحة الـدعوة، وسـتُ وتفنيد الشبه التي تُ 
 ألحد املراكز الدعوية اخلريية التـي صصصـت كأنموذج« مركز احلوار»الدراسة بتقديم 

 لكرتوين، وإبراز جهودها الدعوية. إليف جمال احلوار الدعوي ا
 :الد اسةأهداف 

كأسـلوب مـن أسـاليب  لكـرتويناحلوار الدعوي اإل إبرازتسعى هذه الدراسة إىل 
ــود  ــريف جه ــؤثرة، وع ــدعوة امل ــوار»ال ــز احل ــة  «مرك ــز الدعوي ــد املراك بوصــفه أح

 املتخصصة يف هذا املجال.
 قي  األهداف اآلتية:تسعى هذه الدراسة نحو حتو
 .اإللكرتوينالتعرف عىل مفهوم احلوار  -1
ا. اإللكرتوينالتعرف عىل توظيف احلوار  -2  دعوي 
بوصفه أحد املراكز الدعوية املتخصصة يف احلوار  «مركز احلوار»التعرف عىل  -3

 .اإللكرتوينالدعوي 
                                    

، ويف 1/32( 3، وصـححه األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة رقـم )4/103( 16998أخرجه أمحد رقـم ) (1)
 (.42مشكاة املصابي  رقم )
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 عاىل.يف جمال الدعوة إىل اهلل ت «مركز احلوار»الوقوف عىل جهود  -4
 الد اسات السابقة:

بعد البحث والتقيص عن الدراسات التي ها عالقة بموضوذ الدراسة وقفت عىل 
 دراسات منها:

احلــوار الــدعوي مــع النصــارع يف شــبكة » :رســالة ماجســتري بعنــوان اْلوىل:
 «املعلومـات الدوليـة )اإلنرتنـت( دراسـة حتليليـة عـىل عينـة مـن مواقـع احلـوار احلــي

بـن سـعد بـن حـاق، مقدمـة لقسـم الـدعوة واالحتسـاب  إبراهيمبن للباحث: فهد 
-1432 عــام اإلســالميةبجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود  واإلعــالمبكليــة الــدعوة 

وقد جاءت الرسـالة يف مقدمـة وبـابا البـاب األول: )الدراسـة النظريـة( هـ، 1433
ضـوابطه ويشتمل عىل فصـلا: الفصـل األول: احلـوار الـدعوي مفهومـه وأهدافـه و

ــه يف جمــال مويتضــ ــدعوي: مفهومــه، وأنواعــه، وأهداف ــا األول: احلــوار ال ن مبحف
الدعوة. والفاين: ضوابط احلوار الـدعوي بعامـة، ومـع النصـارع بخاصـة. والفصـل 
الفاين: بعنوان سامت احلـوار الـدعوي مـع النصـارع، وقضـاياه يف شـبكة املعلومـات 

ث: السـامت األساسـية يف احلـوار الـدعوي مباحـ ةوجاء يف ثالث ،الدولية )اإلنرتنت(
 مع النصارع يف شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(.

إال أن الرتكيـز يف الرسـالة  ،البحـث متميـز يف بابـه ملعارصتـه املوقف من ال س الة:
رص عــىل النصــارع وتنــاول يف ـألــب عليــه اجلانــب التأصــي  للحــوار الــدعوي واقتــ

وستقترص إفاديت من البحث يف أجزاء يسرية . «البالتوك»اجلانب التطبيقي احلوار عرب 
 فيام خيص اجلانب النظري.

ــوان  الثاني  ة: ــدعوة اإلســالمية»بعن ــاليب املعــارصة لل إعــداد « الوســائل واألس
باجلامعـة  -صال  الرقب األستاذ املشارك بقسم العقيدة بكلية أصول الـدين الدكتور

ين مـؤمتر الـدعوة اإلسـالمية ومت ـريات اإلسالمية بحث قدم ملؤمتر كلية أصـول الـد
 هـ.1426 ربيع األول 8-7 العرص املنعقد يف الفرتة:
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ــام ــة أقس ــم البحــث إىل ثامني ــد قس ــارصة  :وق ــالم املع ــائل اإلع االتصــال  -)وس
 -إقامــة املعــاريف والنــدوات  -الوســائل الســمعية  -الوســائل الكتابيــة  -املعــارصة

مركــز بحفــي متكامــل خلدمــة  -فلــة الدعويــة القا -املؤسســات االجتامعيــة واخلرييــة 
 الدعوة اإلسالمية باستخدام احلاسوب(. 

َكو : رشه ـعـىل نـ ـىالبحث مفيد وقـي م يف بابـه، ولكنـه مضـ املوقف من البحث امل
ــ ــائط االلكرتونيــة،ـع ــات والوس ــارذ يف جمــال التقني ــنوات خالهــا حصــل تس  رش س
( التــي تنــاول فيهــا الباحــث 51-14تقترص إفــاديت مــن البحــث يف الصــفحتا )ـوســ

 يف معريف تناوله لوسائل االتصال املعارصة. «احلوار مع اآلخرين»
« اإلنرتنت وتطبيقاهتـا الدعويـة للمبتـدئا»دراسة علمية مطبوعة بعنوان  لث ة:الثا

واخلامتـة ومراجـع  امقدمـة ومتهيـد وبـابيف  اهلل ردمان، جـاء البحـث: للباحث: عبد
 املقدمة أمهية املوضوذ ومنهجه وخطته واشتمل التمهيد: البحث والفهرس تناول يف

ا مباحث: التعريف بالدعوة ل ة   ةعىل ثالث  ،فضل الدعوة إىل اهلل وأمهيتها ،واصطالح 
اإلنرتنت ودورها يف »حاجة الناس إىل الدعوة والدعاة. وقسم الباب األول املعنون بـ

والفصــل الفــاين:  إىل اإلنرتنــت،إىل فصــلا: الفصــل األول: مــدخل  «الــدعوة إىل اهلل
وفيه عـريف فيـه  «مهارات حاسوبية»أهم تطبيقات اإلنرتنت الدعوية، والباب الفاين 

صـنع -أربع مهارات: )حتويل املطبوعات الورقية إىل ملف إلكرتوين ونرشه يف الشبكة 
صـنع احلـوا   -إرسال واستقبال الفاكسات عرب جهاز احلاسـوب  -امللفات الصوتية

 وخامتة البحث. بحاث(يف األ
َكو :  يه مـا يزيـد عـىلميض عل إال أنهالبحث متميز يف بابه  املوقف من البحث امل

خترصة ـعرش سنوات، ولكنه خيتلف عن موضوذ بحفي؛ ألنه ن يتعريف إال جلزئية م
ــا مســاس بموضــوذ الدراســة، وســ ا ه ــيام خيــص كون تجــد  ا ف ــاديت حمــدودة جــد  إف

 . «ة إىل اهللاإلنرتنت ودورها يف الدعو»
ــة »بعنــوان  : ابع  ةال اجتاهــات طالبــات اجلامعــة نحــو اســتخدام األدوات احلواري
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باإلنرتنــت يف الــدعوة إىل اهلل دراســة ميدانيــة مســحية لطالبــات جامعــة طيبــة باملدينــة 
هنـد بنـت مصـطفى بـن حممـد الطيـب  يفـي عضـو هيئـة  :إعداد الدكتورة« املنورة

مية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية بجامعـة طيبـة التدريس بقسم الدراسات اإلسال
باملدينــة املنــورة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية قــدم ملــؤمتر تعلــيم املــرأة 
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 والتوصيات.
َكو  مفيد وقي م يف بابه، وستقترص إفاديت منه عـىل : البحث املوقف من البحث امل 

 جزء يسري ما جاء يف املبحث الفالث من الفصل األول.
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للباحث د. إبـراهيم عبـد الـرحيم عابـد، بقسـم الـدعوة واالحتسـاب بكليـة الـدعوة 
، جاءت الرسـالة يف هـ1427 واإلعالم بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام
ت العامليـة )اإلنرتنـت(، نشـأهتا متهيد وثالثة أبواب: الباب األول عن شبكة املعلومـا

وخــدماهتا املســتخدمة يف الــدعوة إىل اهلل، و اشــتمل هــذا البــاب عــىل أربعــة فصــول، 
والبــاب الفــاين: الدراســة امليدانيــة للــدعاة وجلمهــور املســتخدما لالنرتنــت )أنــام  
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والباب الفالث: الدراسة  االستخدام، والدوافع، ومدع اإلشباذ( وفيه ثالثة فصول،
  قويمية للمواقع الدعوية اخلليجية ملدة عام واحد، وفيه مخسة فصول.الت

جاءت الرسالة مشـتملة عـىل دراسـة ميدانيـة عـىل عينـة مـن املوقف م ن البح ث: 
مـع أنـه  الدراسـة استخدامات الدعاة لشبكة املعلومات الدوليـة )اإلنرتنـت( وتعتـرب

تنحرص ـفـاديت منهـا سـسـنوات مـن الدراسـات املعـارصة إال أن إ (10) ى عليهاـمض
 بشكل حمدود يف جانب ما يتعل  بإفادة الدعاة من الشبكة العنكبوتية.

 :الد اسةمشكلة 
 اآليلســـبوق يف جمــال اســتخدامات تكنولوجيــا احلاســـب املمــع التســارذ أــري 
ذ عنها من وسائل تقنية ف أعداء الدعوة هذه الوسيلة وما تفر  وتطبيقاته املتجددة وظ  

 إىلعنه، وضـعف اسـتخدامات الـدعاة  تشويه صورة اإلسالم والصد  لنرش باطلهم و
اهلل تعاىل هذا األسلوب احلديث مقارنة ب ريهم مـن أصـحاب امللـل والفـرق الضـالة 

م دخول ميدان العان االفرتا  يف فضاء اإلنرتنت للقيـام بالواجـب واملنحرفة مما حيت  
 فـار حوهـا مـن شـبه وضـالالت،يُ الرشعي حيال نرش الـدعوة اإلسـالمية وتفنيـد مـا 

احلوار أحد أساليب الدعوة املؤثرة يف هـذا البـاب وتـأيت هـذه الدراسـة لتسـلط  عد  ويُ 
فت أنظار الدعاة حيال هذا األسلوب لَ سعي ا ل   اإللكرتوينالضوء عىل احلوار الدعوي 

 الدعوي. «مركز احلوار»تطبيقاته من خالل  وإبرازالدعوي احلديث 
 :سةالد اتساؤلت 

ا يمكـن حتديـد التسـااالت التـي تسـعى  عىل ضوء املشكلة البحفية املذكورة سـابق 
 الدراسة إىل اإلجابة عنها وف  اآليت:

 ؟اإللكرتوين الدعوي باحلوار املقصود ما –
 ؟اإللكرتوين احلوار جمال يف «مركز احلوار» لـ الدعوية التطبيقات ما –

 : البحثالتع يف أبب ز مصطلحات 
دعـوة، والـدعوة  ،يـدعو ،الدعوة: مصدر للفعل الفالثي دعا :دعوة لغ ة  تع يف ال
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 .(1)بفت  الدال: الدعاء إىل اليشء
ــان   ــدعوة بمع ــأيت ال ــد   وت ــمية، ع ــاداة، والتس ــدعوة، واملن ــت اثة، وال ــا: االس ة منه

 .(2)والزعم، واحللف، والدعوة إىل الطعام
ا:  للدعوة معنيان: تع يف الدعوة اصطَلح 

 ين أو الرسالة. األول: الد
رش والـبال،، وهـذا هـو املقصـود يف البحـث، وعـىل ضـوء ذلـك يمكـن ـالفاين: الن

تبليــغ اإلســالم للنــاس، وتعلــيمهم إيــاه، وتطبيقــه يف واقــع »تعريــف الــدعوة بأ ــا: 
 . (3)«احلياة

 تع يف احلوا  يف اللغة والصطَلح:
 .(4)«املحاورة املجاوبة، والتحاور التجاوب» :احلوا  يف اللغة

 يف القر ن الكريم يف ثالثة مواضع وهي: قوله تعـاىل: «احلوار»وقد جاء ذكر لفظ  
 ﴾ٺ     ٺ  ٿ  ٿ   ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ ﴿

ـــة:  ـــاىل .[1]املجادل ـــه تع ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب   ﴿ :وقول
ـــاىل: [.34]الكهـــف:  ﴾خب  مب   ـــه تع ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ﴿ وقول

 .[37]الكهف:  ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
أنه: احلديث بـا طـرفا  له تعريفات كفرية لعل من أمهها: احل وا  يف الص طَلح:

ا عــن اخلصــومة  أو أكفــر حــول قضــية معينــة اهــدف منهــا الوصــول إىل احلقيقــة بعيــد 
 .(5) صول عىل نتائج فوريةشرت  فيه احلوالتعصب بل بطريقة علمية إقناعية، وال يُ 

وهنالك تعريفـات أخـرع للحـوار وهـي تـدور عـىل أن احلـوار هـو املراجعـة بـا 
                                    

 (.2338-6/2336الل ة وصحال العربية(، اجلوهري )الصحال )تاج ( 1)
 (.258-14/257لسان العرب، ابن منظور ) (2)
 (.17املدخل إىل علم الدعوة، البيانوين )ص  (3)
 (.2/1043) "حور"مادة   (4)
 (.22احلوار  دابه وتطبيقاته يف الرتبية اإلسالمية، خالد امل اميس )ص ( 5)
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أنه: احلديث بـا طـرفا  له تعريفات كفرية لعل من أمهها: احل وا  يف الص طَلح:

ا عــن اخلصــومة  أو أكفــر حــول قضــية معينــة اهــدف منهــا الوصــول إىل احلقيقــة بعيــد 
 .(5) صول عىل نتائج فوريةشرت  فيه احلوالتعصب بل بطريقة علمية إقناعية، وال يُ 

وهنالك تعريفـات أخـرع للحـوار وهـي تـدور عـىل أن احلـوار هـو املراجعـة بـا 
                                    

 (.2338-6/2336الل ة وصحال العربية(، اجلوهري )الصحال )تاج ( 1)
 (.258-14/257لسان العرب، ابن منظور ) (2)
 (.17املدخل إىل علم الدعوة، البيانوين )ص  (3)
 (.2/1043) "حور"مادة   (4)
 (.22احلوار  دابه وتطبيقاته يف الرتبية اإلسالمية، خالد امل اميس )ص ( 5)



أ.د. خالد بن هدوب المهيدب الحوار الدعوي ا	لكتروني (مركز الحوار نموذًجا)

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

330

 

9 

 كـل مـنهام وجهـة نظـره فيـه ابـد ليُ شخصا أو طرفا يف الكالم حول موضوذ حمـد  
 ل ريف الوصول إىل حقيقة معينة.

 طـرفا ومن خالل ما سب  فإنه يمكن تعريف احلوار بأنه )املراجعـة بـالكالم بـا
قائم عىل احلجة واإلقنـاذ ب ـريف الوصـول  ،حول قضية معينة بأسلوب عم  هادئ

 .(1)إىل احل  فيها(
يقصد باحلوار اإللكرتوين: استخدام تقنيات اإلنرتنـت  تع يف احل وا  اْللك رو :

يف احلوار عن طريـ  الكتابـة واملحادثـة املبـا ة بالصـوت والصـورة، وهـو أسـلوب 
ا عن القنوات الرسمية احلكوميـة، وخـارج لتبليغ صانعي ال قرار برأي اجلمهور، بعيد 

نطاق رقابتها، وتوصيله إىل املستويات الشعبية واحلكومية كافة، ممـا يزيـد مـن فرصـة 
 . (2)حتويل قضية احلوار إىل حقيقة عىل أريف الواقع

ــف احلــوار احل  وا  اْللك  رو  ال  دعو : ــن تعري ــرتوين يمك ــه  اإللك ــدعوي بأن ال
تخدام تقنيات اإلنرتنت يف احلوار عن طري  الكتابة واملحادثة املبـا ة بالصـوت اس»

يف  وأحكامـه تعـريفهم باإلسـالملأـري املسـلما املسـلما و والصورة للتواصـل مـع
 . «حوار فردي مبا 
 م ك  احلوا :

كمركز نموذجي عاملي أري  -تأسس مركز ركن احلوار ليكون نواة عمل متكامل  
اإلنرتنـت  شـبكة وعـرب العـان أنحـاء يف املسـلما أري تعريف يف خصصمت –ربحي 

ـــي للمركـــز، باإلســـالم ـــ  التشـــ يل التجريب ـــد انطل ـــ   ـهـــ4/7/1432 وق املواف
ــ ،م5/6/2011 ا للمكتــب التعــاوين للــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة ويتبــع املركــز إداريًّ

 .لسعوديةباملنطقة الرشقية باململكة العربية ا اجلاليات بمحافظة القطيف
                                    

 ، أمحد يوسف الدويش.«وضوابطه و دابه احلوار مفهومه»بحث بعنوان  (1)
اجتاهات طالبات اجلامعة نحو استخدام األدوات احلوارية باإلنرتنت يف الدعوة إىل اهلل، هند بنت مصـطفى  (2)

، بحث قدم ملؤمتر تعليم 4بن حممد الطيب، دراسة ميدانية مسحية لطالبات جامعة طيبة باملدينة املنورة، ص 
 هـ.1431اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام  املرأة السعودية بجامعة
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يركــز املركــز عــىل أــري املســلما يف العــان كمســتفيدين أساســيا مــن خــدمات و

املبا ، والذي يعنى بتعريف أري املسلما باإلسـالم يف « احلوار اإللكرتوين»برنامج 

، ومن ثم إرشادهم للدخول يف اإلسالم حال رأبتهم، وذلك مـن األريفشتى بقاذ 

ــات  ــوين عالق ــةخــالل تك ــريفهم والتو اجتامعي ــدف تع ــم ر اصــل احلضــاري معه

ا عـن احلـوار العشـوائي  وذلـك للوصـول إىل مسـتقبل  ،أـري املمـنهجباإلسالم، بعيد 

ا يف فهم اإلسالم وسامحته بحيادية تامة  .(1) مرشق، بل وربام أكفر إ اق 
 تقسيمات الد اسة: 

املقدمــة: وحتتــوي عــىل: التمهيــد، وأهــداف الدراســة، ومصــطلحات الدراســة، 

 راءات الدراسة، وتقسيامهتا. وإج

 الدعوية.  اْللكرو املبحث اْلو : تطبيقات احلوا  
 لدع املؤسسات التنصريية.  اإللكرتويناملطلب األول: تطبيقات احلوار 

الـدعوي لـدع املؤسسـات الدعويـة  اإللكـرتويناملطلب الفاين: تطبيقـات احلـوار 

 الرسمية.

الـدعوي لـدع املؤسسـات الدعويـة  رتويناإللكـاملطلب الفالث: تطبيقات احلوار 

 اخلريية.

ــع: تطبيقــات احلــوار  ــة  اإللكــرتويناملطلــب الراب الــدعوي لــدع اهيئــات الدعوي

 العاملية.

 :اْللكرو الدعوية يف جما  احلوا   «م ك  احلوا »املبحث الثا : جهود 
 يف تأهيل الدعاة.  «مركز احلوار»املطلب األول: جهود 

 .ينو  يف رعاية املدعُ  «مركز احلوار»جهود املطلب الفاين: 

 يف جمال احلوار خدمة موضوذ الدعوة. «مركز احلوار»املطلب الفالث: جهود  
                                    

 .7هـ، ص1434التقرير السنوي اإلحصائي السنوي ملركز ركن احلوار لعام ( 1)
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ــود  ــع: جه ــب الراب ــز احلــوار»املطل ــة يف  «مرك ــفالدعوي ــائل توظي ــدعوة وس  ال
 وميادينها. وأساليبها
 ن أهم النتائج والتوصيات.وتتضم   اخلامتة:

 العون والتوفي . – وتعاىل تبارك –سائال  اهلل 
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 املبحث األول
 تطبيقات احلوار اإللكرتوني الدعوية

 تطبيقات احلوا  اْللكرو  لدى املؤسسات التنصريية: املطلب اْلو 
 : تع يف التنصري:أول  

: الدخول يف النرصانية»ابن منظور:  قال تع يف التنصري يف اللغة:  .(1) «التنرص 
التنصري حركة دينية سياسية استعامرية بدأت  تع يف التنصري يف الصطَلح:
 ية نرش النرصانية با األمم املختلفة يف دول العان بالظهور إثر فشل احلروب الصليبية بُ 
 .(2)ردف إحكام السيطرة عىل هذه الشعوب  ،الفالث بعامة وبا املسلما بخاصة

 رو  التنصري :ا: تطبيقات احلوا  اْللكاثني  
يف  اكبري   ااملستقرئ لتاريخ التنصري اإللكرتوين يقف عىل أن املنرصين قطعوا شوط  

 جمال التنصري عرب التقنيات احلديفة منذ ظهورها.
ون عىل توحيد فقد خطا التنصري عرب اإلنرتنت خطوات جادة، ويعمل املنرص  

 .(3)لتنصري عرب اإلنرتنتاجلهود يف هذا املجال؛ لذلك تم إنشاء احتاد يعنى با
 لــه مركــز )بــي  جراهــامم، ومو  1997تأســس عــام  احت اد التنص ري ع  ن اْلنرن  :

Gralam Billyــل طليعــة الكنــائس، واملــنظامت ـ( وحــ رضه ممفلــو ثامنــا إرســالية متف 
 ا بعد عام يف املؤمترات التالية.املوازية للكنائس، وقد تضاعف العدد عام  

ىل توفري منرب موثوق به لتواصل اإلرساليات العاملة يف جمال وهيدف هذا االحتاد إ
التنصري عرب اإلنرتنت، وتوفري برامج تدريبية متخصصة يف التنصري عرب اإلنرتنت، 
وتكوين شبكة من املنظامت واإلرساليات املعتمدة عىل مستوع العان تستطيع توفري 

الذين تصلهم الدعوة  املوارد الالزمة للتلمذة واالتصاالت الشخصية رؤالء
                                    

 .(5/212لسان العرب، ابن منظور )(  1)
 (.2/675رسة يف األديان واملذاهب املعارصة، مانع اجلهني وجمموعة من الباحفا )ـاملوسوعة املي (2)
 .(14ص: )هـ، 12/4/1424، بتاريخ 1896السعودية، العدد  جملة الدعوة (3)
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 التنصريية عرب اإلنرتنت.

اب وفع ال ومالئم للباحفا عن واألساسيات احلقيقة  كام هيدف إىل توفري منرب جذ 

 الروحية، والباحفا عن إجابات ثقافية مالئمة ألسئلتهم حول املسي .

 IEC International م قام )احتاد التنصري عرب اإلنرتنت2000ففي نوفمرب عام 

venglism CoalitionE بمدينة  «حياة رجنيس»( بعقد مؤمتره العام، وذلك يف فندق

)أورالند( بوالية فلوريدا األمريكية، وحرض املؤمتر ممفلو اإلرساليات التنصريية 

والقائمون عىل الصفحات التنصريية عىل الشبكة الدولية )اإلنرتنت( و كات 

ال إلمكانات هذه خدمات اإلنرتنت الباحفة عن التعاون من أج ل استخدام فع 

ين عرب اإلنرتنت.  الوسيلة اإلعالمية، لتحقي  تعاون أفضل للمنرص 

من املوضوعات ترتكز كلها حول املعلومات والتقنيات  اوناقش املؤمتر عدد  

احلديفة لإلنرتنت، والتنصري من خالل املتخصصا يف الشبكة، واملالم  األساسية 

إلنرتنت، وكيفية الوصول إليهم بطريقة مالئمة لتوصيل املميزة جلمهور مستخدمي ا

)البشارة( إليهم، واجلديد يف األداء والتدريب، والتكنولوجيا اإلبداعية للتنصري عرب 

الشبكة، ومد شبكة العالقات إىل أولئك الذين ن يضمهم املؤمتر ممن يعملون 

 .(1) مجهور الشبكةبالتنصري عرب اإلنرتنت، واستعريف األفكار اجلديدة للوصول إىل

وال شك أن هذا النشا  التنصريي الكبري من خالل شبكة اإلنرتنت قد أنتج 

 الف املواقع التنصريية التي تفوق عدد املواقع اإلسالمية بعرشات املرات، وتقول 

اإلحصاءات: إن املواقع التنصريية يف الشبكة تزيد عن املواقع اإلسالمية بمعدل 

، وال يرقى إىل ازال هزيال  م -اآلن حتى–من اإلنرتنت  ونصيب املسلما 1200%

املستوع املطلوب، بل إن هناك مواقع تنتسب إىل اإلسالم وهي حرب عىل اإلسالم 

 وما شارها. كالقاديانية مفال  
                                    

 .(14ص: )هـ، 12/4/1424، بتاريخ 1896جملة الدعوة السعودية، العدد  (1)



335

أ.د. خالد بن هدوب المهيدب الحوار الدعوي ا	لكتروني (مركز الحوار نموذًجا)
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

 

 

إىل أا املنظ ت اينرصانال هي ص ح ل ايا  ايعلا  يف  (1)وق  أش رت درامل ح  ثل

ب  املعاقع اي  نال، وبع ه  يف ايرتااب ج ءت  %62حتت  نس ل  االنرتن ، حاث

حمل ن  بن    د   و  املسل عا بع اهلن وس، حاث مل ا   املنظ ت ايا عد ل، بان  اس

فقط. و ؤن  اخل ري واي  حث االجت دي األمل ي نر ستعف فعيمه: أا هن    %9دىل 

  يف امتخ ام ايش كل االيكرتونال يف نرش اي دعات اي  نال املختلفل، ا ا ً ا بلحعظً 

اي  نال انتشف  يف  وخمعًص  ب  ج نب ايكن ئا األوروبال، وأا ايكن ئا وايفر 

االنرتن  ومالل ينرش رم ئل  ، وق ل: إن  ب متخ ام إح   آيا ت اي حث دىل 

االنرتن  بث  )أيت  فاست (  ت ا وجعد أربعل ب  ا ب دة يف ايش كل ب جرد اي حث 

د بع  ايسؤال د  نل ل ار  بان    لغ د د املعاد ايتي  «اير »د  بعاقع اعرد نل ل 

 . (2) متل ب  ا ب دةأنثر ب   «د  »
ب  إن  أص ح ب  امل ك  أداء ايم ة درب االنرتن  ب اًل ب  احلضعر إىل ايكناسل، 

 .(3)حاث دد  ايكناسل يف إنجلرتا إىل ايم ة يف االنرتن  وفتح  بعقًع 

وإذا امتعرضن  املعاقع االم بال املمنفل ب  ق   ديا  املعاقع ايت بع ملحر  

س  د  ن ت وبعتق ات أظ ر أا د د املعاقع االم بال ألبل اي حث )جعج ( حت  ق

بعقًع   92.883بعقًع  فقط، بان  حمل  املساحال دىل  1953امللا ر واينممه 

بلاعا فق  ن ا ي هي   14، أب  ايا عد ل اي  يغ اع اد بعتنقا   ب يع مل 3748واي عذ ل 

 .(4) بعقًع  هيعد ًّ ! 3093

                                       
م وهي يف ازد  د بطرد د ًب  بع  د م. انظر: بحث بعنعاا: أمال ايتنسااق يف 2003 -ها 1423أد ت د م  (1)

جمااا ل ايااا دعة داااىل ايشااا كل االيكرتوناااال وجم الاااا ، أ.د خ يااا  ايق مااا ، بعقاااع أ.د خ يااا  ايق مااا  
http://fac.ksu.edu.sa/alkassem/publication/34351 . 

 (.14م، )ص:2003 عناع  12 -ها1424 رباع اآلخر 12 -1896جملل اي دعة، ايع د ( 2)
 (.49، )ص:153جملل اي ا ا ايع د ( 3)
 ر االما م، ايعا دارشوع إد باي ينشاار ، اقر ر د  جلنل اي دعة االيكرتوناال أضاخ  بااانظر: جملل اي ش (4)

 /هااااا، بعقااااع جلناااال اياااا دعة االماااا بال1433م، مجاااا د اآلخاااارة 2012( ايماااا در يف باااا  ع 111)
org.kwhttp://www.edc.. 
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   وأصح   اي   ن ت ايض يل واملنحرفل اقتح عا املنرِص وهذا  ربز ين  بج ء أا  
فعا ، ووظ  ايع مل االفرتايض بنذ ب ا  ت ايثعرة املعلعب اال ايتي م دت األر  ق ط لً 

ب  برابج ألج  بسط نفعذه  وإ م ل ددعهت  اي  طلل  ايتقنا ت احل  ثل وب   ستج   
 يك فل أرج ء املع عرة.

اوا اايبقكرتويااقد و اقدىااملؤسقاتااقد وياااقتمسلاأم لياتااحل:ااملمي ااقثاي
اأ تيفااملؤسقاتااقد وياااقتمسلا:

اقغا ا ونذا  ،األس أص  اي ن ء ،أما :ج ء يف خمت ر ايمح ح :أ تيفااملؤسقا

ا م  ومجع األم س أ   ،ومجع األس إم س ب يكرس ،األم س واألما بقمعر بن 

 .(1)ا اي ن ء اأماًس ا آم س ب مل  وق  أم  م  بض تا ومجع األ  

ااقتمسلا   قَم  د  اجل  ت ايرم ال ايت بعل يل ويل،  :أ تيفااملؤسقاتااقد ويا

ايتي  ن رن ض   ب  ب   واختم ص هت  نلًا  أو ج ئًا  ايتعر مه ب الم م واي دعة 

ع با املسل ا وغريه .  إيا  وَنرش 

االم م  عل عا أا  ا أد اءإ»: (2) قعل ايشاخ ص يح ب  د   ايع    آل ايشاخ

اجل  ت ايرم ال م ب ب  أم    نرش اي دعة االم بال، ويك  ألهن  ات ع دول 

   ياا ب يطر قل ايتي واج عا توحت ا   دول فإهن  اكعا خم ط ل هل ، واحل  ب  أنشط

ب  نش ط ، وأا  يك  اهل ف واح   ر  وا اجل اع أا حي    ،د  املؤمس ت ايتطعدال

ي دعة ايع ملال، االم م ياا د نً  وال ددعة ي ل  بعا وال بنطقل  ضعمه اهت ب  ب 

 .(3)بعانل

 ففي امل لكل ايعربال ايسععد ل  ت ع وزارة ايشؤوا االم بال واألوق ف واي دعة       

                                       
 (. 1/7) ايراز خمت ر ايمح ح، ( 1)
 . وز ر ايشؤوا االم بال واألوق ف واي دعة واالرش د ب مل لكل ايعربال ايسععد ل (2)
 م. 2007ب رس  22 -ها1428رباع األول  3، ايم در  عم اخل اا 14150جر  ة اير   ، ايع د  (3)
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وهي: )موقع  دعوي اإللكرتوينتبا  العمل الأربع جهات رسمية واإلرشاد 

، وجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، وموقع «اإلسالم»الوزارة الدعوي 

 السكينة، وموقع التبادل املعريف(. 

وقد أدركت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة 
ندوة األوىل للمواقع مدع أمهية احلوار اإللكرتوين يف جمال الدعوة وبادرت لعقد ال

شارك فيها ، (1)«انحو مستقبل أكفر تأثري  »الدعوية السعودية اإللكرتونية حتت عنوان 
للجهات اخلريية، والباحفا واملختصا يف العمل  ا( جهة حكومية، خالف  26مجيع )

 . (2)الدعوي اإللكرتوين 
جسور التواصل يف مد املرشوذ أسهم  لقد: (3)عبد اهلل اللحيدانيقول الدكتور: 

من أهل الكتاب والتعريف بجهود  اوالتعاون با أتباذ الديانات املختلفة خصوص  
الربنامج لتحقي   ىاململكة ونرش اإلسالم وحماربة التطرف واإلرهاب، وقد سع

من أهل الكتاب، لتحقي  التعاون يف  االتعاون مع أتباذ الديانات وخصوص  
 .(4)لسامويةاملشرتكات التي جاءت را األديان ا

ويؤكد الشيخ صال   ل الشيخ: عىل املؤسسات الدعوية، و العلامء والدعاة أن 

ي تنموا التقنية، ويوظفوها يف الدعوة إىل اهلل تعاىل عىل بصرية من خالل املواقع 

دة ملختلف  ائ  الناس؛ حيث أسهمت إسهام    االدعوية املتنوعة، والربامج املتعد 

، فاستفاد منها خل  اس بدين اإلسالم عقيدة و يعة وأخالق  يف تعريف النا املموس  

 .(5)صونال حُي 
                                    

 هـ. 7/11/1432عقدت بمدينة الريايف بتاريخ  (1)
  .م2011يوليو  23هـ  1432شعبـان  21الصادر يوم السبـت  11925انظر: جريدة الرشق األوسط، العدد  (2)
لتبـادل املعـريف عـىل شـبكة اإلنرتنـت يف وزارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف املرشف العـام عـىل برنـامج ا (3)

 والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية. 
 م. 2011سبتمرب  16 -هـ 18/10/1432الصادر يوم اجلمعة  3743انظر: جريدة عكاظ العدد:  (4)
  .Wede7http://sabq.org/Rانظر: صحيفة سب  االلكرتونية  (5)
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ومن خالل هذا يتبا أن لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
مميزة يف جمال احلوار اإللكرتوين حتتاج إىل مزيد من التوسع  اواإلرشاد باململكة جهود  

 طاق يف العان.والتطوير إليصال دعوة احل  للخل  عىل أوسع ن
 تطبيقات احلوا  اْللكرو  الدعو  لدى املؤسسات الدعوية اخلريية  :املطلب الثالث

 تع يف املؤسسات الدعوية اخلريية:
لتعريف تعمل يف جمال الدعوة وارسمية، التي الدعوية أري الُيقَصد را اجلهات  

ه با املسلما وأريهم.  باإلسالم والدعوة إليه وَنرش 
لت عدد من اجلمعيات واملؤسسات الدعوية عىل عاتقها مهمة إيصال وقد مح

تي  من وسائل وأساليب مرشوعة، وقد أُ الدعوة ونرشها مستخدمة يف ذلك كل ما 
 قيامها برسالتها يف جمال إيصال يرس   افسيح   وجدت يف فضاء الشبكة املعلوماتية جماال  

 دعوة احل  للخل .
ين والسياسة، أن الرصد أوض  مبادرات فاعلة دراسة أجراها مركز الدجاء يف 

ت إىل استفامر الشبكة العنكبوتية وتطويعها يف التعريف باإلسالم وخدمة الدعوة سعَ 
إىل اهلل وفت   فاق جديدة من العمل الدعوي منذ وقت مبكر؛ فاملستخدم العريب منذ 

ات امليالدية يلحظ ف عىل شبكة املعلومات العاملية )اإلنرتنت( أواخر التسعينأن تعر  
ظهور مواقع دعوية عديدة سواء التي تتبع للمؤسسات الرسمية املعنية بالدعوة يف 

 . (1)العان العريب أو أري الرسمية
سهم يف خدمة العمل قال الشيخ صال  بن عبد العزيز  ل الشيخ: إن الوزارة تُ 

ثر كبري يف الداخل واخلارج، د وجدنا أن األص املتجر  التطوعي األه ؛ ألننا باملنظور املخل  
 اوالعمل التطوعي الدعوي األه  عرب املؤسسات أو اجلمعيات، أو عرب األفراد كان كبري  

، بل كان من أبرز مظاهر حصول النهضة اإلسالمية يف بالدنا املباركة، ويف بالد اجد  
ية املنفتحة عىل أمهية أن يكون للمؤسسات الدعوية الرسمية الرا ااملسلما عامة، مشدد  

                                    
 هـ. 18/10/1432الصادر بتاريخ  3743جريدة عكاظ العدد  (1)

 

18 

مع كل العاملا يف احلقل اإلسالمي مع الذين يريدون التكامل املتجرد مع من أراد  امتام  
ويأيت هذا الترصي  من معايل . (1)عالية يف وقت تكفر فيه التحديات رفع كلمة اهلل 

 بجالء مدع األثر امللموس وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ليبا  
ل وجهود املؤسسات اخلريية الدعوية التي محلت عىل عاتقها محل رسالة اإلسالم لعم

ويأيت الفضاء اإللكرتوين  ،والدعوة إليه عرب كافة الوسائل واألساليب وامليادين املتاحة
وجاء استخدام احلوار اإللكرتوين  ،كأحد ميادين الدعوة يف عرصنا احلاق يف مقدمتها

 لدع املدعوين. ااألكفر تأثري   كأسلوب من أساليب الدعوة
جنة لَ م تم إطالق مرشوذ الشبكة الدعوية املتخصصة التابع ل  2010ويف عام 

م خرجت 2012، وإدارة الدعوة اإللكرتونية، ويف بداية عام (2)التعريف باإلسالم
م جلنة التعريف باإلسالم لتكون أول جلنة جلنة الدعوة اإللكرتونية من رح  

 .(3)إىل اهلل عرب اإلنرتنت متخصصة يف الدعوة
وقد محلت اللجنة عىل عاتقها مهمة تأهيل الدعاة يف جمال احلوار اإللكرتوين من 

 خالل عقد الدورات املتخصصة للدعاة.
  ، يف عدة أمور وأهداف: إن اهدف منها جتىل  (4)يقول الدكتور عبد اهلل العجيل

لتعريف باإلسالم والوصول إىل عىل رأسها: تسخري واست الل الوسائل احلديفة يف ا

أكرب قطاذ من أري املسلما يف الرب والبحر، وإلقاء الضوء عىل أمهية الدعوة إىل اهلل 

وحكمها وثوارا لشحذ مهم الدعاة إىل محل رسالة األنبياء واملرسلا، وتعريف 

                                    
 م. 2007مارس  22 -هـ 1428ربيع األول  3الصادر يوم اخلميس  14150جريدة الريايف، العدد ( 1)
هـ/ 1399جلنة التعريف باإلسالم هي إحدع اللجان التابعة جلمعية النجاة اخلريية بالكويت تأسست عام ( 2)

د وتعليم الل ة العربيـة دُ يف التعريف باإلسالم ل ري املسلما، ورعاية املهتدين اجلُ م، تنصب أهدافها 1978
داعيـة  74يف خمتلف املناط  الكويتية. تضم أكفر من  ا( فرع  15ها ) ل ري الناطقا را وتوعية اجلاليات املسلمة.

لـف مهتـد  ومهتديـة مـن خمتلـف أ 61ل ة بلغ عدد الذين أشهروا إسالمهم منذ نشأهتا أكفر من  14يتحدثون بـ 
 =10387http://ipc.org.kw/?page_id انظر: موقع جلنة التعريف باإلسالم اجلنسيات.

   //:...موقع جلنة الدعوة االلكرتونية/  (3)
   رئيس جملس إدارة جلنة الدعوة اإللكرتونية. (4)
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هام خر مهات والرد املناسب عليها، وتدريبهم عىل  لية تقبل اآلبُ الدعاة بطبيعة الُش 

كانت أفكاره وميوله وحتويلها إىل نقطة انطالق نحو حوار بن اء للداللة عىل اهلل ودينه 

ا كانت احلنيف، مع ُقدرهتم دائام  عىل إجياد أرضية مشرتكة بينهم وبا املحاور أيًّ 

 .(1)خلفيته الدينية

ية العديد من املؤسسات واملكاتب الدعوية اخلري ت  تَ فَ ويف اآلونة األخرية التَ  

للدخول يف ميدان الفضاء اإللكرتوين لتعريف الدعوة وحتاور أري املسلما 

قة تتامشى مع الفورة املعلوماتية التي اجتاحت وتدعوهم إىل اإلسالم يف قوالب مشو  

املكتب  :ا يف جمال احلوار اإللكرتوينبارز   االعان، ومن اجلهات التي قطعت شوط  

املكتب التعاوين للدعوة و بالربوة يف الريايف، التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات

 ،جلنة التعريف باإلسالم يف الكويتووتوعية اجلاليات بالبرش يف مدينة بريدة، 

 الشبكة اإلسالمية يف قطر.ومركز اكتشف اإلسالم يف البحرين، و
 تطبيقات احلوا  اْللكرو  الدعو  لدى اهليئات الدعوية العاملية: املطلب ال ابع

ن العان اإلسالمي العديد من املؤسسات واملنظامت واهيئات العاملية التي حيتض

تال من وسائل وأساليب عرب ما يُ  ،رت لنرش دعوة احل  للخل  يف أرجاء العانتصد  

وميادين دعوية متكنهم من الوصول للمدعوين والتأثري عليهم، ومن امليادين التي 

ؤسسات الدعوية العان االفرتا  من خالل است لتها أالب اهيئات واملنظامت وامل

فضاء اإلنرتنت، وقد اصذت من أسلوب احلوار اإللكرتوين عرب الوسائط 

 ،عة أداة إليصال الدعوة وجتلية املفاهيم امل لوطة عن اإلسالملكرتونية املتنو  اإل

هات ومن اجل ،فار عن اإلسالم وتعاليمه العامليةودحض األباطيل وإزالة الشبه التي تُ 

 التي متارس احلوار اإللكرتوين الدعوي: 
                                    

 :موقع بشائر اإلسالم (1)
               145http://www.bshaeralislam.com/news.php?action=show&id=. 



341

أ.د. خالد بن هدوب المهيدب الحوار الدعوي ا	لكتروني (مركز الحوار نموذًجا)
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

 

20 

 :(1)اهليئة العاملية للتع يف ابْلسَلم
تها اهيئة العاملية للتعريف باإلسالم مرشوذ من املشاريع الدعوية الرائدة التي تبن  

 وهيدف املرشوذ إىل: «املحادثة اإللكرتونية»
 ما بمختلف الل ات.تقديم اإلسالم والتعريف به ألكرب فئة ممكنة من أري املسل -1
 نائية لكل من يبحث عن اإلسالم.إأناء الساحة والفضاء اإللكرتوين بموقع حمادثة ثُ  -2
 بة للتعريف باإلسالم.وكوادر مدر   ق  رَ تكوين ف   -3
 فا باإلسالم حول العان.للمعر   ب  جعل املرشوذ نقطة جذ   -4

 15يف باإلسالم بـبوابة عاملية للتعر «املحادثة للتعريف باإلسالم»وُيعد مرشوذ  
 ،سنوات من الدراسات النظرية 3حيث خرج إىل النور بعد  ،ل ة جاري زيادهتا

والتي تتكون من أكفر  ،تبعتها فرتة تدريبية مكففة لفرق املوقع عىل مدار أربعة أشهر
وأألبهم  ،جنسية ويتحدثون ل ات بالدهم األصلية 20داعية من أكفر من  50من 

منذ سنوات وقصد إىل اجلامعات اإلسالمية لدراسة العلم  ممن انتقل إىل اإلسالم
الرشعي ووصل بعضهم إىل مرحلة الدراسات العليا. وتم صصيص املرشوذ 

الذين يرأبون يف التعرف عىل حقيقة  ،الستقبال املسلما من الناطقا ب ري العربية
ر مع أحد دعاة وذلك من خالل املحادثة الفنائية املبا ة با الضيف الزائ ،اإلسالم
كام يسعى املوقع إىل تقديم الصورة الصافية اجلميلة عن دين اإلسالم  ،املوقع

 .(2)زائر 850،129،1وتعاليمه السمحة، وقد بلغ عدد الذين زاروا املوقع أكفر من 
                                    

اهيئة العاملية للتعريف باإلسالم، هي إحـدع هيئـات رابطـة العـان اإلسـالمي، وتتمتـع بشخصـية اعتباريـة  (1)
يف املناط  املحتاجة من العـان،  اومعنوي   اسالم، ودعم مناشطه مادي  مستقلة، وتتمفل مهمتها يف التعريف باإل

ويرشف عىل أعامل اهيئة جملس إدارة مكون من عرشة من أهل  وإيضال صورته النقية بمنهج واض  املعان.
 عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكـي )األمـا العـام لرابطـة العـان العلم والفضل، عىل رأس املجلس معايل أ.د.

ومقـر اهيئـة الـرئيس املدينـة املنـورة، وهـا حتـى اآلن فـرذ يف مدينـة  عضو هيئة كبـار العلـامء(. –اإلسالمي 
 :انظر: موقع اهيئة عىل شبكة اإلنرتنت .وفرذ يف مدينة جدة ،الريايف

                                    43-58-12-10-07-2013http://www.wwaii.org/index.php/. 
(2) -2013-3item//45-48-02-02-07-2013http://www.wwaii.org/index.php/   
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  :(1) ابطة الدعوة اْللكرونية
عنى الرابطة بتجويد العمل الدعوي اإللكرتوين، والسعي لتوحيد جهود تُ 

اجلهات واملنظامت الدعوية اإللكرتونية، وقد سلكت يف هذا املجال عدة مسارات 
من أمهها إقامة املؤمترات املتخصصة التي حتتضن اجلهات الدعوية التي متارس 

، وقد (2)حيث عقدت مؤمترها األول يف مدينة اسطنبول برتكيا ،لكرتونيةإلالدعوة ا
العمل مع جمموعة من خرباء املواقع  صلل املؤمتر عدد من دورات التدريب وورش

كام انبف   ،والشبكات اإللكرتونية نظمت خاصة ألعضاء الرابطة املشاركا يف املؤمتر
 عنه اإلعالن عن تأسيس الرابطة وانطالقها بشكل رسمي.

 «نحو متيز دعوي تقني رائد»حتت شعار ( 3)واملؤمتر الفاين عقد بمدينة إسطنبول
جهة كعضو  60لون مف  من عدة دول حول العان، يُ  اصص  متخ 130بحضور أكفر من 

 .(4)ل املؤمتر تقديم أوراق عمل ودورات متخصصةيف الرابطة، صل  
 وهي: ،كما أقام  ال ابطة دو ة متخصصة يف جما  الدعوة اللكرونية

 ،«التعلم اإللكرتوين للمسلم اجلديد.. با الواقع واملأمول»دورة بعنوان  -1
                                    

ــالمية (1) ــة اإلس ــدعوة اإللكرتوني ــرباء ال ــادات وخ ــة تضــم قي ــري ربحي ــة أ ــة عاملي ــه وضــع  ،منظم ــن خالل ــتم م ي
 ومن أهدافها: ،االسرتاتيجيات املشرتكة والتنسي  والتعاون والتفاعل با أعضائها لتحقي  األهداف الدعوية

تقوم الرابطة بتوحيد اجلهود وتنسي  األدوار عرب إسرتاتيجية تضـمن التكامـل بـا املؤسسـات واإلفـراد  -        
 املهتما بالدعوة اإللكرتونية.

 لكرتوين والعمل عىل إصالحها.اإلرصد مواطن اخللل يف العمل الدعوع  -        
 ائمة واملستقبلية املتوقعة والتسوي  ها يف مجيع أنحاء العان.التعريف باجلهود الدعوية الق -       
وطرل احللول وتبنى خطط العمل املتناسـبة  ،التفاعل العم  املفمر مع األحداث العاملية التي متر را األمة -       

 مع كل حدث من خالل الوسائل االلكرتونية
 لكرتونية لدع كل فئات املجتمع.إلائل اتعزيز مسؤولية وأمهية الدعوة من خالل الوس -      
 موقع رابطة الدعوة االلكرتونية:  انظر: برتخيص من دولة سويرسا. -         

                            .html1http://edaawah.org/site/index.php/ar/pages/details/  
  م.2014مايو  23هـ املواف  1435رجب  22بتاريخ  (2)
 م.2015اكتوبر 31 - 30هـ املواف  1437حمرم  18 -17بتاريخ  (3)
 .//:./كرتونية إلانظر: صحيفة سب  ا (4)
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 بحضور عدد من أعضاء الرابطة. (1)ا ي  عاون مع مركز دعوة الصينقدت بالتعُ 
حرضها عدد من أعضاء الرابطة  ،(2)«أفكار لتطوير الرتمجات الرشعية»دورة  -2

 وبعض الضيوف املهتما رذا املجال.
 ،(3)«أفكار وحلول يف تطوير أداء املواقع اإلسالمية املتميزة»دورة بعنوان  -3

 .(4)ء الرابطةحرضها عدد من أعضا
اقة ل بعض املنظامت اإلسالمية التي كانت سب  بَ ومع هذه اجلهود املبذولة من ق  

لتطويع العان االفرتا  واإلفادة من التقنيات والربامج االلكرتونية احلديفة يف 
إال أن  ؛تطوير أساليب الدعوة وانتهاج احلوار اإللكرتوين كأحد أساليبها املؤثرة

ة للتوسع يف تأسيس اهيئات اإلسالمية الدعوية ح  ل  ائمة ومُ احلاجة الزالت ق
 املتخصصة يف جمال احلوار اإللكرتوين الذي أثبتت التجارب القائمة جدواه.

 
 
 
 

 
 

                                    
 .هـ بقاعة املقصورة لالحتفاالت بالريايف19/6/1436بتاريخ  (1)
 .م بقاعة املقصورة لالحتفاالت بمدينة الريايف17/5/2015هـ املواف  28/7/1436قدت بتاريخ عُ  (2)
 .م بفندق هوليداي إن االزدهار بمدينة الريايف15/8/2015هـ املواف  10/1436/ 30قدت بتاريخ عُ  (3)
  :االلكرتونيةانظر: موقع رابطة الدعوة  (4)

                      .9////.//.:// . 
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 املبحث الثاني
 الدعوية يف جمال احلوار اإللكرتوني «مركز احلوار»جهود 
 يف أتهي  الدعاة «م ك  احلوا »جهود : املطلب اْلو 
 :اواصطَلح   لغة   تع يف الداعية

اسم فاعل عىل وزن فاعلة، تقول دعاه يدعوه، فهو داذ له.  الداعية يف اللغة:
 .  (1)والداعية: رصيخ اخليل يف احلروب؛ لدعائه من يسترصخه

ک   ک  ﴿: والدعاة لفظ عام يشمل داعية احل  وداعية الباطل، كام قال 
]البقرة:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک     ک

221]. 
×أن رسول اهلل   ته هذا األمر، فعن أيب هريرةيف سن  ×وبا  الرسول 

ُقُص َذِلَك ِمْن »قال:  َمْن َدَعا ِإىَل ُهد ى، َكاَن َلُ  ِمْن اْْلَْجِ  ِمْثُ  ُأُجوِ  َمْن تَِبَعُ ، َل يَ ن ْ
ئ ا، َوَمْن َدَعا ِإىَل َضََلَلة ، َكاَن َعَليْ  ْثِْ ِمْثُ  آاَثِم َمْن تَِبَعُ ، َل ُأُجو ِِهْم َشي ْ ِ  ِمْن اْْلِ

ئ ا ُقُص َذِلَك ِمْن أوزا هم َشي ْ . (2)«يَ ن ْ
 ، سواء دعا إىل خري أو إىل  . فكل من دعا إىل أمر فهو داعية ل ة  

 الداعية يف الصطَلح:
ىل  ؛ فالدعاة إىل اهلل تعا(3)هو: املبل غ لإلسالم، واملعلم له، والساعي إىل تطبيقه

ظم األمانة لون الركن األساس يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل وذلك لع  مف  واملصلحون يُ 
 و ا يف سبيل نرش الدعوة، واستصالل املدعوين والتأثري عليهم. التي يتحمل  

من مركز احلوار بأمهية تأهيل الدعاة وإعدادهم حلمل رسالة الدعوة إىل  اوإيامن  
املعمورة سعت لتنفيذ مجلة من الربامج النوعية التي تستهدف  اهلل تعاىل يف كافة أنحاء

                                    
 (.1155القاموس املحيط، الفريوز بادي )ص ( 1)
 (.2674صحي  مسلم، رقم احلديث ) (2)
 (.40املدخل إىل علم الدعوة، البيانوين )ص (3)
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 فمن هذه الربامج املميزة: ،الدعاة إىل اهلل تعاىل

سعى مركز احلوار لتأهيل الدعاة ورعايتهم من خالل إطالق محلة للتعريف 

يف مواقع التواصل االجتامعي؛  «حياتك أعاملك»باإلسالم عرب اإلنرتنت بعنوان 

شخص  يف اإلسالم عرب برنامج  4000ملتابعيه يف املسامهة بدخول  إلتاحة املجال

 990وتبلغ كلفة السهم لكفالة داعية مبلغ  ،احلوار املبا  أحد وأكرب مشاريع املركز

ن املرشوذ بعد وصول عدد املسلما الك  يف شعبان من عام ، وقد دش  رياال  

 ااملركز هذه املبادرة سعي  ى دولة. وتبن   153مسلم جديد من  6000هـ إىل 1436

لرفع كفاءة الدعوة احلوارية وإنتاجها عرب اإلنرتنت، التي ما زادت  ثارها إال بفضل 

اهلل، فعىل سبيل املفال الداعية املهتدي: كآريك األمريكي الذي أسلم، ونشط يف 

، وكذلك اشخص   170ب عنده أكفر من شخص، وتدر   100الدعوة أسلم عىل يديه 

 .(1)شخص  بعد دخوله يف اإلسالم 1500هريمنيو أسلم عىل يديه أكفر من الفلبيني 

ى املركز مجلة من الربامج واملشاريع التي سامهت يف تأهيل الدعاة العاملا كام تبن  

 ومنها:  ،يف جمال احلوار اإللكرتوين

 ب انمج: متطوعون لإلسَلم:
بتفعيل الطاقات البرشية عنى ويُ  ،اها املركزوهو أحد الربامج النوعية التي تبن  

، من خالل إدراجهم يف املهام التطوعية لربامج اخلدمة اإلسالم عرب اإلنرتنت عامليًّ 

حيث يتم احتساب ساعات التطوذ وإصدار شهادات للمتطوعا  ،املركز وأنشطته

 .(2)باألعامل التي شاركوا بإنجازها مع فري  املركز
                                    

م، صحيفة تواصل االلكرتونيـة 21/6/2015خ ـاريـادر بتـ( الص1295دد )ـرق، العـة الشـر: صحيفـانظ (1)
 ./2106681197http://twasul.infoم/  2015يونيو  21 ،هـ1436رمضان  4

 .(7ص)هـ، 1435التقرير السنوي لعام  ملخص( 2)
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 :BCII (1) سَلمب انمج: الشهادة اْلساسية للتع يف ابْل
ى املركز تنفيذ دورات متخصصة للتعريف باإلسالم من خالل برنامج تبن  

وهيدف الربنامج إىل صريج أعداد  ،BCIIالشهادة األساسية للتعريف باإلسالم 
كبرية مؤهلة للتعريف باإلسالم والدعوة إليه، من خالل تقديم عدد من الدورات 

وهي املدة  –قها يف سبعة أشهر طب  ملتدرب ويُ واحلقائب التدريبية، التي يتلقاها ا
ا، مع  –املحددة للربنامج  عن ُبعد عرب برامج إلكرتونية خمصصة، وبشكل جماين متام 

ب لل ة اإلنجليزية ليحصل بعد انتهائه من الدورات اشرتا  إجادة املتدر  
ا عىل الدعو ة بشكل والتدريبات وتنفيذ املتطلبات عىل شهادة معتمدة، ويصب  قادر 

شاب وفتاة، أسلم عىل أيدهيم مئات  2000ج الربنامج صحي . وسب  أن خر  
 األشخاص.

 ومن الدو ات اليت مت تنفيَها لتأهي  الدعاة: 
 .دورة تفعيل أنام  الشخصية للتعريف باإلسالم -1
  .دورة أخالقيات الداعية -2
 .دورة العوائ  يف مسار التعريف باإلسالم -3
  .حلضاريدورة مهارات التواصل ا -4
 .دورة أساليب التعريف باإلسالم -5
 .دورة فن احلوار واإلقناذ -6
 .دورة تفعيل العقيدة يف اإلسالم -7
  .قاء املؤثردورة بعنوان: اإلعداد لل   -8
  .دورة بعنوان: فن التواصل احلضاري -9
 .مرحلة أوىل -دورة بعنوان: الطريقة املؤثرة للتعريف باإلسالم  -10

                                    
ف ليشـكل اللبنـة األساسـية لـدع املعـر   ؛تـدريبي متكامـل جيمـع مـا بـا املعرفـة واملهـارة والتطبيـ  برنامج (1)

 (.38ص)هـ، 1435التقرير السنوي لعام باإلسالم )انظر: 
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  .متقدمة –عنوان: الطريقة املؤثرة للتعريف باإلسالم دورة ب -11
  .دورة بعنوان: اإلعالم اجلديد -12
 دورة بعنوان: كيف أخدم اإلسالم؟ -13
 .دورة بعنوان: استخدام األذان لتوصيل رسالة اإلسالم -14
  .دورة بعنوان: مهارات التعريف باإلسالم للنساء -15
  .إللكرتوين عرب شبكات التواصل االجتامعيدورة بعنوان: مبادئ التسوي  ا -16
  .دورة بعنوان: مهارات التواصل الفعال للتعريف باإلسالم -17
 .دورة بعنوان: استخدام تقنيات اإلنرتنت يف التعريف باإلسالم -18

لا للتعريف باإلسالم قادرين عىل توضي  اإلسالم مؤه   ج الربنامج دعاة  وخر  
ز وتعز   ،ملام والتعرف عىل ثقافات ومعتقدات أري املسلمابفعالية ويصب  لدهيم اإل

 ،لدهيم املعرفة بأكفر املصطلحات اإلسالمية والكفاءة يف جمال التعريف باإلسالم
 .(1)ويامرسون احلوار املبا  ،نون من العمل ضمن أعضاء احلوار اإللكرتوينويمك  

 أكادميية  س  السَلم: 
سل السالم عرب اإلنرتنت، وهتدف إىل تدريب كام أن املركز لديه أكاديمية ر

لة قام هم دورات جمدوَ حيث تُ  ،وتأهل أكرب عدد ممكن من الدعاة للتعريف باإلسالم

ة عىل مدار السنة سواء كانت تلك الدورات بمقر املركز أو عن طري  ومستمر  

حيث بمجرد نجاحهم يف هذه الدورات يستطيعون مبا ة العمل يف  ،اإلنرتنت

 .(2)عريف باإلسالمالت

وتقوم أكاديمية رسل السالم بجهود متميزة يف ركن احلوار واملتخصصة بتأهيل 
                                    

، التقرير اإلحصائي السنوي ملركـز (38ص )هـ 1435التقرير اإلحصائي السنوي ملركز ركن احلوار  انظر: (1)
 :، املوقع االلكرتوين لركن احلوار(32-24ص )هـ 1434ركن احلوار 

 22http://www.edialoguec.com/article/ 

 م.2013يوليو  30 -هـ  1434رمضان  21، الصادر يوم الفالثاء 16472جريدة الريايف، العدد انظر: ( 2)
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املعرفا باإلسالم عرب برامج ودورات خمتلفة، وكان من بعض نتاجها تدريب 
 .(1)ساعة 517دورة تدريبية بمعدل  69وإقامة  4987

 وتتمي  اْلكادميية ابآليت: 
 ا عرب فصول وبرامج خاصة تعمل عن بعد،افرتاضيًّ  ل دوراهتا وبراجمهاش   تُ  -1

 ا عرب  اكات مع عدة جهات يف اململكة.وواقعيًّ 
أثبتت فعاليتها بمخرجاهتا من املتدربا الذين انضموا للدعوة وأسلم عىل  -2

 يدهم املئات.
  .ا بتسجيل مسبَ تتي  االنضامم واالستفادة من كافة الدورات والربامج جمان   -3
للمتدربا احلضور إىل املقر املخصص أو الدخول إىل الفصول احلية  يمكن -4

 عن طري  األجهزة الذكية واملكتبة واملحمولة. 
تعمل بكفاءة عالية يف برامج ودورات تدريبية تستخدم أفضل وسائل  -5

 التدريب حتت إ اف متخصص وف  أعىل املعايري املعتمدة يف إدارة التدريب.
  .احلضور واجتياز التدريب يف كل دوراهتا وبراجمها تقدم شهادات عىل -6
لة للتدريب والتأهيل يف عدة جماالت ترتبط تعتمد عىل كوادر متخصصة مؤه   -7

 بمجال التعريف باإلسالم.
من قبل مركز ركن احلوار  اباإلسالم معتمد   ايج من الربامج معرف  ر  يعترب اخل   -8

 .(2)يف التعريف باإلسالم اأ مع املركز فعليًّ ويبد ،للتعريف باإلسالم عرب اإلنرتنت

 أتهي  الداعيات:
ص جلنة يف براجمه الدعوية التي يتبناها حيث خص   اخاص   ا املركز املرأة اهتامم  ىَل أو  

 مسامهة يف جمال احلوار اإللكرتوين.  عنى بتأهيل الداعيات لتكون هن  تُ  ،نسائية مستقلة

الل ة اإلنجليزية ليشاركن يف احلوار املبا   ن  تق  فمركز احلوار قام بتأهيل فتيات ي
                                    

ال  28انظر: صحيفة تواصل االلكرتونية،  (1)  م. 2014أأسطس  24هـ،  1435شو 
 .(37ص)هـ، 1435التقرير اإلحصائي السنوي ملركز ركن احلوار انظر: ( 2)
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يف أول يوم ها يف خدمة املركز امرأة  حيث أسلمت عىل يد إحداهن   ،بكل فاعلية
فتاة يعملن برول التعاون  50فرنسية، ويبلغ عدد املتطوعات يف اللجنة النسائية 

 .(1)«وة إىل اهللالدع»وبكل مهة واهتامم يف سبيل اهدف األكرب وال اية العظيمة 

ن ك  ب توفري مصاريف مالية وميزانيات متُ ولكون تأهيل الدعاة وإعدادهم يتطل  
املركز من القيام بمهامه الدعوية فقد بادر إىل تبني محالت من خالها يتم التسوي  

 ومن ذلك: ،ملشاريعه الدعوية النوعية
ما يف شهر رمضان من واقع البذل املشهود من عامة املسل   داعية:محلة جهنِ 

داعية عرب برنامج تأهي   ممتد لسبعة  ٩٠٠املبارك؛ ابتدأت مع أول أيامه محلة لتجهيز 

أشهر يف أكاديمية رسل السالم لتأهيل املعرفا باإلسالم أحد مشاريع مركز ركن 

ريال تدفع مرة واحدة، مع إرسال رقم املساهم واسمه للمركز؛  ١١٠٠احلوار  بـ 
داعية  ٩٠٠ز هيوقد تم جتج الداعية الذي ساهم بتجهيزه، ا بشهادة صر  د الحق  ليزو  

 .(2)والوصول للهدف املرجو  يف أقل من أسبوذ بفضل اهلل

شخص من خالل كفالة  999محلة هتدف إلسالم  محلة حسناتك بعد مماتك:
 ريال. بمبلغشخص أري مسلم 

  ايوم   20 مدة احلملة 
 سهم 999 عدد األسهم 

 (3)شخص 999 احلملةين أسلموا من خالل عدد الذ
سعي ا لتحقي  استدامة مالية لفالثة مشاريع يف املركز وهي:  محلة الصدقة اليومية:

برنامج احلوار املبا ، وأكاديمية رسل السالم، وأكاديمية تأهيل املسلم اجلديد؛ 
                                    

ئية مريم باعفامن خالل امللتقى الذي أقامته دار السمو. انظر: موقـع ركـن ملا ذكرته مرشفة اللجنة النسا اوفق   (1)
 /18http://www.edialoguec.com/news :  احلوار

 .(58ص)هـ، 1435التقرير السنوي لعام  (2)

 .(41ص)هـ، 1434التقرير السنوي اإلحصائي السنوي ملركز ركن احلوار لعام  (3)
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ا يومي ا؛ من خالل استق «الصدقة اليومية»أطلقت محلة  طاذ شهري التي تضمن تربع 
رصف لصال  التعريف باإلسالم، ( رياالت يومية تُ ٣بام يعادل ) ( رياال  ٩٠بقيمة )

إثر بحمد اهلل  ت احلملة قبوال  قد.. وقد الوتأهيل الدعاة، وتعليم املسلما اجلدُ 
كثر من بأاجلود واإلحسان، وحصدت ثامرها انطالقها يف العرش األواخر من شهر 

دوا امل ١٠٠٠ ركز بأسامئهم وصور استقطاعهم وحصلوا عىل عضوية مستقطع زو 
ا النامء، وتُ    .(1)رسل هم تقارير دعمهم شهري 

 جهود "م ك  احلوا " يف  عاية املدعوين: املطلب الثا 
 :اواصطَلح   تع يف املدعو لغة  

مشت  من دعاه يدعوه، فهو مدعو، فهو اسم مفعول، مشت  من  :املدعو لغة  
 . (2)«دعا»أصل الكلمة 

 تع يف املدعو يف الصطَلح:
واملقصود باملدعو يف اصطالل الدعوة اإلسالمية: هو »يقول د. محود الرحي : 

  . (3)«ب بدعوة اإلسالماإلنسان املخاطَ 
ۀ  ﴿ة اخلل  املخاطبا بقوله: ين هم كاف  و  وعىل ضوء ذلك نستخلص أن املدعُ 

، [82]سبأ:  ﴾ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓہ  ہ  
 ت إليه الدعوة. هَ ج  ف وُ وبالتايل يكون املدعو كل مكل  

ون هم املستهدفون ألجل إيصال لذا فاملدعو من أركان الدعوة الرئيسة، فاملدعو  
موضوذ الدعوة هم، فالدعوة ما ُ عت إال هم، وما ُأرسلت الرسل، وما أنزلت 

 الكتب إال ألجل دعوهتم وهدايتهم. 
ث عىل االهتامم رم، ومراعاة أحواهم، واإلحسان وقد جاءت الرشيعة باحل

إليهم، والشفقة عليهم، وبذل الوسع ألجل داللتهم عىل احل  وهدايتهم إليه بكل 
                                    

 .(60ص)، هـ1435ملخص التقرير السنوي لعام  (1)
 (.41)ص البيانوين (، املدخل إىل علم الدعوة، 37/69انظر: تاج العروس، الزبيدي )( 2)
 (.5ص: أصناف املدعوين وكيفية دعوهتم )( 3)
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 سبيل مرشوذ. 
أن يكون لدع الداعية خربة »: رة يف الدعوة إىل اهلل لذا فإن من األصول املقر  

، استطاذ إىل ذلك سبيال   صحيحة بالنفوس، ومعرفة دقيقة بأحوال املخاطبا ما
يف دعوته، ويف تربيته  × ولقد كان هذا األصل حضور ظاهر يف منهاج النبي

 . (1)«ألصحابه
زه عن أريه، صف را متي  ين سامت خاصة يت  فلكل صنف من أصناف املدعو  

وتستوجب من الداعية أن يكون عىل علم ودراية وإملام را؛ كي حيسن الدخول مع 
  ل التي يتحق  منها املقصود.بُ طبته، وإيصال الدعوة إليه بأيرس الُس املدعو وخما

بل التي من خالها يتمكن الداعية من التواصل مع ب هتيئة الُس وهذا يتطل  
تال من خالها رعاية الربامج املدعوين، والوصول إليهم، واملؤسسات املانحة يُ 

 افهم وصفاهتم ومشاررم. هة للمدعوين عىل اختالف أصنواألنشطة الدعوية املوج  
ألجل هذا فإن مركز احلوار استهدف يف براجمه الدعوية ومشاريعه التي ينفذها 

لضخامة  اأري املسلما من شتى أنحاء العان من خمتلف األديان والفقافات، ونظر  
عدد املستهدفا تم تقسيمهم إىل  ائ  وتم اختيار أربع  ائ  أساسية للعمل من 

  وهي: ،خالها

 الباحفون عن اإلسالم. -1
 احليارع. -2
 رون يف جمتمعاهتم.املفقفون واملؤث   -3
 الشبـــاب. -4

هـ 1433ثم تم تقسيم كل  حية بحسب ل ة متحدثيها، حيث تم العمل يف عام 
، وتش يل الل ة األسبانية والفلبينية يف اساعة يومي   24عىل تش يل الل ة اإلنجليزية 

                                    
(، الصـادر يـوم السـبت 280عناية النبي بمعرفة أحوال املدعوين، يوسـف العليـوي، جملـة البيـان، العـدد ) (1)

 .م27/11/0102هـ املواف  21/12/1431
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 أوقات الذروة فقط. 
 5000وقد نج  املركز عرب موقعه الشبكي، وحساباته االجتامعية، يف إقناذ 

دولة حول العان عرب احلوار املبا  اإللكرتوين )أحد أكرب  153مسلم جديد من 
 .(1)ايومي   اشخص   12إىل  10برامج املركز( خالل أربعة أشهر بمعدل 

وصول ألكرب  حية ات مع مكاتب دعوة اجلاليات لل اكوقد با  املركز عقد 

حيث أبرم املركز اتفاقيتي  اكة مع أبرز مكاتب دعوة اجلاليات  ،من املدعوين

لتش يل الل ة عقد  اكة مع مكتب الدعوة بالبطحاء بمدينة الريايف ف ،باململكة

اخلاص بدعوة أري  www.eDialogue.orgالفلبينية يف موقع احلوار اإللكرتوين 

ي اإلقبال املتزايد من  ط  ة لزيادة طاقم الدعاة ليُ املسلما، وهتدف هذه اخلطو

 الفلبينيا عىل اإلسالم.

كتب الدعوة بالنسيم مل ا التابعيمع مركز دعوة الصينكام أبرم اتفاقية  اكة  

 املتخصص يف دعوة أري املسلما لتش يل الل ة الصينية يف موقعبمدينة الريايف 

هة ألكرب دولة يف العان لرشاكة يف كو ا موج  احلوار اإللكرتوين، وتكمن أمهية هذه ا

 .(2) ا يف دعوهتم لإلسالميف تعداد السكان، وسعي  
 لتوحيد اجلهود يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل احلوار اإللكرتوين اوسعي  

الدعوة اإللكرتونية »أقام املركز بالتعاون مع موقع دار اإلسالم ورشة عمل بعنوان 
توحيد جهود املراكز ، وكان اهدف األسايس من الورشة هو «ت مال وتطلعا

رابطة الدعوة »الل ـن خـت مـرنـعىل اإلنت اي  ـرونـل الكتـمـتع يات التـئـهيـوال
 .(3)«اإللكرتونية

ولكون املكتب يتطلع أن يكون يف طليعة املؤسسات الدعوية العاملية فقد سعى 
                                    

 .17067العدد  -م 2015مارس  17 -هـ 1436مجادع األوىل  26جريدة الريايف، الفالثاء ( 1)
 .(45ص)هـ، 1434انظر: التقرير السنوي اإلحصائي السنوي ملركز ركن احلوار لعام ( 2)
 .(50ص)هـ، 1434التقرير السنوي اإلحصائي السنوي ملركز ركن احلوار لعام  (3)
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جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل لإلفادة من خربات الدعاة املتخصصا الذين سبقوا يف 
املركز الدكتور الشهري ذاكر نايك مدير قناة  حيث استضاف ،وهم بصامت مشهودة

PeaceTV «ومؤسسها لعريف سبل الرشاكات با اجلهتا يف سبيل  «بيس يت يف
 .(1) حتقي  رفع راية اإلسالم

 أكادميية تعليم املسلم اجلديد عن بعد:
يمية الكرتونية متخصصة هتدف إىل ربط املسلم اجلديد تبنى املركز إنشاء أول أكاد

ببيئة إسالمية وإعانته عىل تعلم أمور دينه يف بلد إقامته دون احلاجة لتكبد عناء 
ويرشف عليها جمموعة من الدعاة أصحاب اخلربة حيث بمجرد دخول  ،السفر

صحي  ل يف هذه األكاديمية ليتعلم أمور دينه وما هو السج  الشخص لإلسالم يُ 
 .(2)الذي جيب فعله بعد الدخول يف اإلسالم

ل و  ا إسالمه حُي د أن يعلن الشخص من اجلنَس : بمجر  (3)يقول عبد الرمحن عطية
تابعة للمركز را دعاة يرشحون له  «أكاديمية املسلم اجلديد»مبا ة إىل موقع 

نسيات اإلسالم بل ته وهجته، يف الوقت الذي توفر األكاديمية دعاة بمعظم اجل
 .(4)واللهجات 

د : إن أكاديمية املسلم اجلديد حتتوي املسلما اجلدُ (5)يقول ماجد العصيمي
ر للمسلم وتوف   اوعلمي   االذين أسلموا عرب احلوار املبا  وأريه، وترعاهم اجتامعي  

حماقة  ألقاها عدد من دعاة العان  897اجلديد بيئة إسالمية، وقد أقامت فيها 
 .(6)يوم1268مسلم جديد يف  13066إلنجليزية، واستفاد منها اإلسالمي با

                                    
 .(50ص)هـ، 1434لسنوي اإلحصائي السنوي ملركز ركن احلوار لعام التقرير ا انظر: (1)
 م.2013يوليو  30 -هـ  1434رمضان  21، الصادر يوم الفالثاء 16472انظر: جريدة الريايف، العدد  (2)
 املتحدث الرسمي للمركز.( 3)
 .-م 2012نوفمرب  30 -هـ 1434حمرم  16اجلمعة  ،16230انظر: جريدة الريايف، عدد:  (4)
 املدير التنفيذي للمركز. (5)
 املصدر الساب . (6)



أ.د. خالد بن هدوب المهيدب الحوار الدعوي ا	لكتروني (مركز الحوار نموذًجا)

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

354

 

33 

 وتتميز األكاديمية باآليت: 

 . %100لكرتوين إتعمل بشكل  -1

د يف املواضيع العدد الضخم من املحاقات العلمية اخلاصة باملسلما اجلدُ  -2

 حماقة مسجلة. 400ت عىل املختلفة والتي ربَ 

 مجيع منتجات األكاديمية.   االنضامم واالستفادة منيتتُ  -3

 العقيدة، فقه العبادات، مقدمة عن اإلسالم، إمكانية دراسة املواد املختلفة: -4

 السرية.

د يف االحتفاالت واملسابقات التي تقام يف إمكانية اللقاء با املسلما اجلدُ  -5

 األيام اخلاصة مفل األعياد.

نتديات املتخصصة التي يرشف عليها د عرب املإمكانية اللقاء با املسلما اجلدُ  -6

 ون بصورة دائمة.ي  طالب علم تربو  

إتاحة الفرصة للملتحقا باألكاديمية حلفظ سورة الفاحتة عرب دروس حية  -7

 خاصة بالرجال والنساء.

د عرب ملن شاء من املسلما اجلدُ  -دون مقابل  -تقديم خدمة االستشارات  -8

 خذ املشورة من أهل االختصاص. أر وجلسات خاصة تعينهم عىل االستقرا

داعية من دعاة  20د لالستفادة من أكفر من إتاحة الفرصة للمسلما اجلدُ  -9

 .اأهل السنة املعروفا عاملي  

 ا للمسلم اجلديد. عدد من الكتب خصيص  ريتوف -10

تذة والطالب من الدخول للدروس احلية عرب التطبي  اخلاص ايتمكن األس -11

 .(1)باألكاديمية

سرتاتيجي إت أوقاف الشيخا سعد وعبد العزيز املوسى كرشيك عَ وقد رَ 
                                    

 .38 29هـ ص1435التقرير اإلحصائي السنوي ملركز ركن احلوار انظر:  (1)
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 .(1)للمرشوذ الدعوي
ين عىل كافة راعى يف منهجية عمله أن تشمل املدعو   «مركز احلوار»وبالتايل فإن 

الستاملة قلورم للدخول يف دين اإلسالم  اأحواهم ومشاررم وثقافتهم سعي  

عناية باملدعو بعد إسالمه من خالل الربامج النوعية التي من خالل ال ،والفبات عليه

 د را املركز لتكون خري معا للمدعو للفبات عىل الدين واالستقامة عليه.تفر  

 يف جما  احلوا  خدمة موضوع الدعوة «م ك  احلوا »جهود : املطلب الثالث
م الذي وهو: اإلسال ،دعى إليهموضوذ الدعوة هو ما يُ  تع يف موضوع الدعوة:

يف القر ن والسنة، فالدعوة إىل اهلل هي  متمفال   ×أوحى اهلل تعاىل به إىل نبيه حممد 

 .(2)[19: ن] ل عمرا ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴿الدعوة إىل دينه الذي قال عنه تعاىل: 

وبالتايل فإن موضوعات الدعوة تشمل: )العقيدة والعبادات والترشيعات 

 .واآلداب(

عه يف االهتامم بموضوذ الدعوة من خالل س  ركز احلوار وُ ومن هذا املنطل  بذل م

ه حيث أقام املركز دورة بعنوان العقيدة يف مقر   ،عقد الدورات الرشعية املتخصصة

ال عد لك  باإلضافة إىل حضور الدورة عن بُ  ،وكان هناك حضور يف قاعة التدريب

 .(3)ااجلنَس 

من خالل اللجنة النسائية  «ممهارات التعريف باإلسال»كام أقام دورة بعنوان: 

حيث تم تناول األساليب الصحيحة يف خدمة ، عت حماور الدورةوتنو  ، باملركز

أكاديمية تأهيل الدعاة يف »الدين عرب شبكات اإلنرتنت، واستضافة إحدع خرجيات 

ت عن جتربتها يف الدعوة إىل اهلل وحتدث   ،عرب برنامج سكايب «مركز ركن احلوار
                                    

 هـ.1433انظر: تقرير أكاديمية املسلم اجلديد لعام  (1)
، 2(، مؤسسة الرسالة بـريوت ومكتبـة القـدس ب ـداد،  :5الكريم زيدان )ص  انظر: أصول الدعوة، عبد (2)

 م.1987/هـ1407
 .//:..//27موقع ركن احلوار ( 3)
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 لتها للدعوة.املتدربات حول الوسائل والطرق التي أه  وتناقشت مع 

فيام كان املحور  «اإلسالم يف نظر العان وكيفية التعامل مع ال رب» كام تم تناول:

 ،دور املرأة الكبري يف خدمة اإلسالم عن طري  اإلنرتنت»األسايس بالدورة هو: 

بلغ عدد املتدربات وقد  «ية هذه الرسالة الساميةوكيفية تسخري الوسائل لتأد  

 .(1)متدربة 28املشاركات يف الدورة 

يقول ماجد العصيمي: إن اجلهود مستمرة عىل مدار الساعة يف موقع إلكرتوين 

مفتول حلوار  مبا  بسبع ل ات هي: اإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية، واألملانية، 

اهزين للتعريف باإلسالم لا وجوالربت الية، والصينية، والفلبينية، مع دعاة مؤه  

عىل منهج أهل السنة واجلامعة، واإلجابة عن أسئلة أري املسلما املختلفة. وأضاف 

 50آلخر  امبا    اتصاعدي   اأن املركز شارك متابعيه عرب احلسابات االجتامعية عداد  

من األلفية اجلديدة، شاهد من خالله املتابعون ارتفاذ األعداد وعلموا عن  رقام  

 .(2)ل األشخاص باإلسالمدخو

وهذا احلضور الالفت للمركز يف فضاء العان االفرتا  ساهم يف جودة وسالمة 

م للمدعوين لتصلهم رسالة اإلسالم السامية نقية قد  وحسن عريف املادة التي تُ 

التي لدهيا أخطاء يف  ،وساملة من التحريف والتأويل الذي نجده يف بعض املواقع

 م للمدعوين لإلسالم واملؤلفة قلورم.قد  يف اختيار املادة التي تُ الرتمجة وعدم دقة 

الدعوية يف توظيف وسائ  الدعوة  «م ك  احلوا »جهود : املطلب ال ابع
 وأساليبها وميادينها 

 تع يف الوسائ  الدعوية:
بمعنى املنزلة والدرجة » الوسائل: مجع وسيلة، وقد وردت يف الل ة :الوسائ  لغة  

                                    
 /23http://www.edialoguec.com/news : موقع ركن احلوار (1)
 .17067العدد  -م 2015مارس  17 -هـ 1436مجادع األوىل  26جريدة الريايف، الفالثاء  (2)
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 قال: وسل إليه وسيلة، ووسل فالن إىل اهلل وسيلة، إذا عمل عمال  . ويُ (1)«والقربة
 . (2) ل إليهب به إليه، وتوس  تقر  

وبالتأمل يف هذه املعاين الل وية يظهر أن الوسيلة تعني املنزلة والدرجة، ُيسعى 

 إليها بطلبها بدافع الرأبة. 
 ة لعل من أنسبها:وردت عدة تعريفات اصطالحية للوسيل الوسائ  اصطَلح ا:

 . (3)«ل به الداعية إىل تطبي  مناهج الدعوة من أمور معنوية أو ماديةوص  تَ ما يُ »أنه: 

 فهذا التعريف أشار إىل أنواذ وسائل الدعوة املعنوية واملادية. 
 تع يف اْلساليب الدعوية:

جاء يف املعجم الوسيط أن األسلوب هو: الطري ، ومجع  اْلسلوب يف اللغة:

ب: أساليب، ويقال: سلكت أسلوب فالن يف كذا: طريقته ومذهبه، وأسلوب أسلو
 . (4)الكاتب طريقته يف كتابته 

 ومن خالل هذا يتبا أن األسلوب بمعنى الطري  واملذهب والفن. 

راد عرضه من عريف ما يُ »قيل: إن األسلوب بمعنى:  اْلسلوب يف الصطَلح:
 . (5)«نةغ ذات  و  معي  يَ وص  معان  وأفكار ومبادئ وأحكام يف عبارات 

الطرق التي يسلكها الداعي يف دعوته، أو كيفيات »وقيل: إن أساليب الدعوة: 

 . (6)«تطبي  مناهج الدعوة
جمموعة الطرق القولية والعملية التي يستخدمها »وقيل: إن األسلوب الدعوي: 

حتقي  اهدف الذي  م  الداعية للعبور إىل قلب املدعو وإقناعه بام يدعو إليه، ومن ثَ 

                                    
 (.1379القاموس املحيط، الفريوز بادي )ص (1)
 (.11/724(، لسان العرب، ابن منظور )5/161هاية يف أريب احلديث واألثر، ابن األثري )الن (2)
 (.49املدخل إىل علم الدعوة، البيانوين )ص  (3)
 (.1/443انظر: املعجم الوسيط ) (4)
 (.189خصائصها ومقوماهتا ومناهجها، أبو املجد نوفل )ص  –انظر: الدعوة إىل اهلل  (5)
 (.47ىل علم الدعوة، البيانوين )ص انظر: املدخل إ (6)
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 . (1)«يصبو إليه
إن هذه التعريفات االصطالحية لألسلوب ترادفت يف الداللة عىل أ ا الطريقة 

راد التعبري عنها، التي يسلكها الداعية يف دعوته للتعبري عن األفكار واملعاين التي يُ 
ة ولعل تلك التعريفات االصطالحية تتف  مع بعض ما ورد يف التعريفات الل وي

 املذكورة يف أن األسلوب هو الطريقة. 
 تع يف امليادين الدعوية: 

ك ومال واضطرب، وامليدان مجعه ( بمعنى حتر  ا)مادة يميد ميد   امليدان يف اللغة:
 . (2)ة لسباق اخليل ولعبهاد  سعة املعَ ميادين، وهو الفسحة املت  

اضطرب، ومعناه أن ع وفعالن من ماد يميد: إذا تلو   :-بالفت - وقيل امليدان
من املدع، وهو: ال اية؛ ألن « فعالن»اخليل جتول فيه، وتنفني منعطفة؛ وقيل وزنه 

مت الالم إىل د  اخليل تنتهي فيه إىل أاياهتا من اجلري واجلوالن، وأصله مديان، فقُ 
 . (3)اموضع العا، فصار ميدان  

ف امليادين عر  نُ يطل  عىل املكان الفسي ، ويمكن أن  امليدان يف الصطَلح:
 . (4)غ دعوته فيهابل  تال للداعي أن يُ الدعوية بأ ا: املجاالت التي يُ 

م الدعوة قد  تُ وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها القالب الذي من خالله  عد  تُ 
ألجل هذا سعى مركز احلوار لتجنيد كافة طاقاته وإمكاناته لتوظيف ما ، للمدعوين

ب وميادين الدعوة مرشوعة واملناسبة التي يمكن توظيفها وسائل وأساليتي  من أُ 
 . وتوسيع نطاق وصول رسالة احل  للخل خدمة الدعوة ألجل 

 اانحراف   عد  وأي جتاهل حلكم الرشيعة يف جانب املناهج أو األساليب والوسائل يُ 
 را عن مصادرها.  اللدعوة عن مسارها وخروج  

                                    
 (.104انظر: األسلوب الرتبوي للدعوة إىل اهلل يف العرص احلاق، خالد بن عبد الكريم خيا  )ص  (1)
 (.4/379النهاية يف أريب األثر، اجلزري ) (2)
 (.196-9/195تاج العروس، الزبيدي ) (3)
 (.104ص يدب )مصارف دعوية معارصة للوقف اخلريي، خالد هدوب امله (4)
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تفامر الوسائل املرشوعة واملباحة يف الدعوة، اس –تعاىل  –فواجب الدعاة إىل اهلل 
ل املؤسسات املانحة بدعم الوسائل واألساليب وامليادين كام أن األمر يتطلب تكف  

 الدعوية املرشوعة للمسامهة يف نرش الدعوة. 
نرش دون كافة الوسائل واألساليب وامليادين املتاحة ألجل فخصوم الدعوة جين  

 الفاحشة يف الذين  منوا، وقد استطاعوا حتقي  أهدافهم. وإشاعة الشبهات و باطلهم،
وإذا كانت حاجة الناس إىل الدعوة إىل اهلل قائمة يف كل وقت وحا، فإ ا يف هذا 
العرص أشد حاجة، ملا تعيشه املجتمعات البرشية من شقاء وضياذ، وما حييط بحياهتا 

فيف الربامج الدعوية من الفتن وط يان املادة، وإمهال الرول، مما يستوجب تك
النوعية وتضافر اجلهود البرشية لتوسيع دائرة الدعوة، واالستفادة من املعطيات 

عا عىل احلضارية، وما وصلت إليه يف جمال وسائل اإلعالم وتقنية االتصاالت مما يُ 
 . ااستبانة املحجة، وإقامة احلجة، وهداية من يرد اهلل به خري  

 يف توظيف وسائ  الدعوة: الدعوية «حلوا م ك  ا»جهود الف ع اْلو : 
مصفوفة من وسائل الدعوة النوعية التي سامهت يف توسيع  «مركز احلوار»ابتكر 

 دائرة دعوة أري املسلما وإيصال الدعوة هم يف قوالب مشوقة ومن ذلك:
وهذه احلملة  «!معاك؟خذنا ناوي تسافر» من خالل محلةالك وت الدعوية: 

اركة مجيع فئات املجتمع يف التعريف باإلسالم من خالل هتدف ملش الدعوية
 )البطاقات الدعوية(. كوسيلة دعوية وكانت نتائج احلملة عىل النحو اآليت:

 مليون بطاقة موزعة  3.4 عدد البطاقات املوزعة 
 ل ات  7 ل ات احلملة        

وذ وهو مرش ،«خذنا معاك ؟ناوي تسافر»يقول ماجد العصيمي: هناك مرشوذ 
وهو إن أراد أي شخص السفر خارج اململكة إىل  ،الكن قيمته عظيمة جد   اص ري جد  

أي دولة يعرف عن أالبية سكا ا أ م أري مسلما فإنه باستطاعته التقدم بطلب 
ما  :هذه الكروت الدعوية يوجد را سؤال واحد ،عدد ما أراد من الكروت الدعوية
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ن أراد إو ،وأريه من األسئلة املحرية ؟ا الكونلقنا يف هذُخ  نَ  :أو ؟هو اإلسالم
، وبعدها سيجد الل ة املطلوبة التي www.edialogueاإلجابة فسيجد رابط املوقع 

خذ الكمية التي أوبإمكان املسافر  ،وبعدها يدخل مبا ة يف حوار مع داعية ،يريدها
 .(1)واملركز يقوم بإيصال الكروت له يف حمل إقامته ،يريد

زة وهي عبارة عن بطاقات مطبوعة حتتوي عىل عبارات حمف   الدعوية: البطاقات
ذ عىل وز  الستقطاب أري املسلما لزيارة موقع احلوار املبا  للتعريف باإلسالم، وتُ 

 -اإلنجليزية ر بعدة ل ات هي: )حيث تتوف   ،أري املسلما يف أي دولة بالعان
 .(2)الصينية( -الربت الية  -سية الفرن -األملانية  -الفلبينية  -سبانية اإل

حيث يتم إنتاج مقاطع مرئية قصرية اهدف منها هو استقطاب  اْلنتاج امل ئي:
أري املسلما للحوار، حيث تم مراعاة اختالف الفقافات واملفاهيم وطرق التفكري 

 يف إنتاج هذه األعامل. 
 ،م إىل العربيةهو برنامج بالل ة اإلنجليزية ومرتَج  دقائق: 5ب انمج: أق  من 
دقائ . ويستهدف بالدرجة األوىل أري املسلما لدعوهتم إىل  5تكون مدته أقل من 

اإلسالم. ثم يستهدف املسلما لتنشيط رول الدعوة يف نفوسهم. ويقوم بإلقاء املادة 
 ل  وجد يف الفيديو الواحد أكفر من مقدم وذلك لكي ال يمَ حيث يُ  ،عدد من الدعاة

قة ها فكرة تصويرية خمتلفة عن التي قبلها وذلك للتنويع يف طريقة املشاهد. وكل حل
ويتم إنتاج احللقات بطريقة احرتافية. وكل حلقة من الربنامج ها موضوذ  العريف.

 .(3)خمتلف هدف واحد وهو نرش رسالة اإلسالم
 الدعوية يف توظيف أساليب الدعوة: «م ك  احلوا »الف ع الثا : جهود 

البتكار أساليب دعوية من شأ ا أن تنهض بالدعوة إىل اهلل « وارمركز احل»سعى 

                                    
 م.2013يوليو  30 -هـ  1434رمضان  21، الصادر يوم الفالثاء 16472جريدة الريايف، العدد  (1)
 .(50ص)هـ، 1435التقرير السنوي االحصائي لعام  (2)
 .(7ص)هـ، 1435انظر: ملخص التقرير السنوي لعام  (3)
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 م العديد من الربامج ومنها:فصم   ،تعاىل من خالل العان االفرتا  الفسي 
 ،هو برنامج تفاع  عرب موقع إلكرتوين يتبع للمركز ب انمج احلوا  اْللكرو :

فا العاملا د الدعاة املعر  تي  للمستفيدين الدخول يف حوار فردي ومبا  مع أحويُ 
 .(1)لتعريفه باإلسالم

 مي ات اْلكادميية:
  .أرفة حوارية فردية خاصة -1

 .أيام يف األسبوذ 7 خدمة عىل مدار الساعة،  -2

 .%100احلوار الكرتوين  -3

  .( ل ة11ـ )التنوذ يف إيصال رسالة اإلسالم ب -4

  .دولة حول العان153ر من فوصول عاملي ألك -5

  .تقنيات عالية عرب مجيع وسائل التقنية احلديفة -6

  .لا عىل منهج أهل السنة واجلامعةدعاة مؤه    -7

  .توثي  مجيع احلوارات  -8

 .(2)دول 7انتشار عاملي لفري  الربنامج يف أكفر من  -9

برنامج عن  : الذي هو عبارةJust GiveIt a Thoughtكام تبنى املركز مرشوذ: 
املسلما بأسلوب فريد من نوعه، خياطب عقوهم ويدعوهم للحوار موجه ل ري 

 .(3)املبا 
 الدعوية يف توظيف ميادين الدعوة: «م ك  احلوا »الف ع الثالث: جهود 

من ميادين  افسيح   اميدان   عد  من املركز بأن العان االفرتا  بشكل عام يُ  اإدراك  
ه شو  يتزاحم بالدعوات املضللة التي تُ  الدعوة إىل اهلل تعاىل، وأن فضاء )اإلنرتنت(

                                    
 .(52ص)هـ، 1435ملخص التقرير السنوي لعام  (1)
 .(22ص)هـ، 1435وي لعام التقرير السن (2)
 .(7ص)هـ، 1435ملخص التقرير السنوي لعام  (3)
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فقد سعت إىل ولوج  ؛ول دون وصول دعوة احل  للخل صورة اإلسالم املرشقة وحتُ 
 امليدان من طرائ  متعددة منها: 

عد من ميادين الدعوة التطبيقات والربامج احلديفة عىل األجهزة الذكية التي تُ 
يتميز  : الذي(1)إنتاج تطبي  دعوة  املستجدة حيث ولج املركز هذا امليدان من خالل

بسهولة االستخدام واندماجه مع وسائل التواصل االجتامعي ألداء مهمته الدعوية 
 . (2) (الربامج من وأريها – sms – االيميل – بوك الفيس –مفل )تويرت 

من خالل تقديم خدمة دعوية ملستخدميه « الواتس أب»كام دخل املركز يف ميدان 
 حيث يقوم ،حيث يتم إرسال رسائل دعوية دورية :  اء الدعوة()سف حتت مسمى

 .(3)املشرتكون بإعادة نرش الرسائل التي تصلهم ليكونوا سفراء للدعوة
ولكون برنامج )التويرت( من الربامج التي ها حضور يف فضاء )اإلنرتنت( فقد 

ص موقع سعى املركز أن يكون له حضور يف هذا الربنامج التفاع  من خالل صصي
يتي  ملستخدمي شبكة تويرت حيث  (Islam tweet إسَلم توي ) اسمبتفاع  

االجتامعية خيار الت ريد نيابة عنهم بعد موافقتهم عىل حساباهتم بت ريدات بالل ة 
، ال ريف منها إثارة الرأبة لدع أري املسلما يف التعرف عىل ااإلنجليزية حالي  

وقع برنامج احلوار اإللكرتوين املضمن يف اإلسالم من خالل الض ط عىل رابط م
الت ريدات املرسلة، وبذلك تكون هذه املبادرة ضمن التسوي  اإللكرتوين عرب 

 .(4)فة لتعريفهم باإلسالمالشبكات االجتامعية الستقطاب الرشائ  املستهدَ 

                                    
ا بل برنامج إلكرتوين دعوي متكامل هيدف إىل التعريف باإلسالم  ليًّ  ؛لألجهزة الذكية فحسب اليس تطبيق   (1)

حيث يقوم بمهمة الدعوة والتعريف باإلسالم عـن مسـتخدميه، إضـافة إىل وجـود عـدد مـن  ،وبطرق ذكية
وتعريفهم باإلسالم عىل فرتة زمنية حمددة وبشكل  اربامج التعريفية باإلسالم يقوم بإدخال املدعوين ها  لي  ال

 .(52ص)هـ، 1435انظر: ملخص التقرير السنوي لعام  ممنهج.مدروس و
 .(52ص)هـ، 1435ملخص التقرير السنوي لعام  (2)
 .(9ص)هـ، 1435ملخص التقرير السنوي لعام  (3)
 .(48ص)هـ، 1435ص التقرير السنوي لعام ملخ (4)
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ل املركز ( حيث سج  YouTubeومن امليادين الدعوية احلديفة برنامج اليوتيوب )

بل ت زيارات القناة اخلاصة باملركز مليار ونصف مليار زيارة كو ا ف االفت   احضور  

كرتوين اخلاص باملركز باإلسالم، فيام زوار املوقع اإللللتعريف « يوتيوب»أول قناة 

 .(1)من شتى أنحاء العان 441،521،13أكفر من 

فقد كان ملركز متفل أحد ميادين الدعوة إىل اهلل تعاىل  امللتقيات الشبابيةولكون 

 احلوار حضور وتواصل يف هذه امللتقيات ومنها:
حيث شارك املركز بمعريف بملتقى الشباب  ملتقى شباب بقيق اخلامس:

 .(2)هـ23/3/1433-19اخلامس بمحافظة بقي  خالل الفرته من 

بمركز  وواذ   كام شارك املركز بمعريف بملتقى أنا راق   :وواع   ملتقى أان  اق   

 .(3)التابع للندوة العاملية للشباب اإلسالمي شباب اإلبداذ

ويف بادرة كان ال ريف منها إيصال رسالة اإلسالم إىل  ملتقى الش كات الطبية:

قيم بمدينة  ائ  خمصصة، شارك املركز بملتقى ومؤمتر الرشكات الطبية، والذي أُ 

  ، حيث قام فري  العمل بعريف أهم احلقائاسابق  « الشرياتون»الدمام بفندق 

العلمية والطبية التي وردت يف القر ن والسنة كنموذج عىل اإلعجاز العلمي يف 

دا بالكفري ممن زار املعريف إلعادة النظر وحماولة َح  االفت   امما ترك أثر   ،اإلسالم

التعرف عىل اإلسالم بشكل أدق، حيث تم توزيع بعض املطويات والكتب للتعريف 

ة عليهم باإلضافة لرابط اخلدمة احلوارية بموقع باإلسالم ذات الصفة العلمية والطبي

 .(4)املركز
                                    

نـوفمرب  25هــ. املوافـ   1434حمـرم  11، الصـادر يـوم األحـد 6985انظر: صـحيفة االقتصـادية، العـدد  (1)
2012. 

 .(40ص)هـ، 1433التقرير السنوي اإلحصائي لعام  (2)
 .(40ص)هـ، 1433التقرير السنوي اإلحصائي لعام  (3)
 .(41ص)هـ، 1433ئي لعام التقرير السنوي اإلحصا (4)
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اابأل قاا: ااخلري انقائا ش ر  املرن  يف بلتقى نس ئ  اخلري ايت بع اميخيه
وايذ  أقا  مل ة  ،رش د واعدال اجل يا ت ب ألحس ءيل كتب ايتع وي يل دعة واال

ار دىل اخل بل و  ط ع اي   اوق  ا   ،أم عع برن  اعر في بأنشطل املرن  وبش ر ع 
 .(1)املق بل ب  املرن  واالحم ئا ت ايتي اعص  إيا  

رص ايتطعدال ايرابع ن  ش ر  املرن  ب عر  ايف  اتصااقخمو لا:م تضااقه ا
ار دىل ايفرص ايتطعدال املق بل ب  املرن  و  حاث ا  اط ع اي    ب لتقى ش    اخلرب

 .(2)يف م ا  حتقاق بش رنل املجت ع بعن  يف ايتعر مه ب الم م

  ف  وحاث إا بعم  احلج ب  املا د   اي دع ل اخلم ل يل د ة إىل ا  اع ىل، ففا   َ 
. وب  هذا (3)ر إىل بل  ا  احلرام بن ت اآلالف ب  املسل ا ب  شتى بق ع األ

رصة وايذ  اقعم فكرا  دىل رشانل با برن  برشوع بمنع اين  املنطلق ا نى املرن  
شخص ب ملمطفى « بلاعا»هي ف يتعر مه  ،رن  احلعار وبكتب بن رات ايعط ء

درب وم ئ  ب تكرة بحاث  ت  امتقط   مفراء يل رشوع ب  حج ن با  ا   ×
ث   ت  امتض فت   يف بقر مح هت   ،ا  ل ابت اءً نجلالاحلرام ب  املتح ثا ب يل ل ا

ث   ت  اعز ع وج ل غذائال ب الض فل يع د  ،ورشح املرشوع هل  وا ا ا أمات  وأه اف 
بحاث  طلب ب  ايسفراء املسجلا بع املرشوع  ،ب  ايكروت اي دع ل امل ا ة

 .(4)إيكرتونًا إ م هل  ي ري املسل ا يف بل اهن  بع  دعدهت  وايتعاص  بع املرن  
إم م  (5)ون ا ب  نت ن د   املرن  بع ح اثل اأماس  إىل ا ر خ إد اد اي حث

 دويل. 153شخص ب   7874

                                       
 (.44ها، )ص1434ر ايتقر ر االحم ئي ايسنع  ملرن  رن  احلعاانظر:  (1)
 .(39)ص املرجع ايس بقانظر:  (2)
(، ايناا رش وزارة 110صخ ياا  باا  هاا و  امل ااا   )بماا رف ددع اال بعاا قة يلعقاامه اخلااري ، انظاار:  (3)

 .ها1428ايشؤوا االم بال واألوق ف واي دعة واالرش د 
 .(32ها، )ص1433ايتقر ر االحم ئي ايسنع  ملرن  رن  احلعار انظر:  (4)
 ها.16/02/1437م ايس    ع (5)
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يف عرصنا  ناعمة   ل قوة    بجالء أن احلوار الدعوي اإللكرتوين يمف  وض  مما يُ 
من أساليب الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالله يمكن استاملة  اأسلوب   عد  ويُ  ،احلاق

قة صدم جمال شو  وإيصال الدعوة هم بقوالب مُ  ،قلوب املدعوين والتأثري عليهم
ومواكبة املستجدات املتسارعة التي  ،إحسان التعاطي معهالدعوة إىل اهلل تعاىل إن تم 

 .يشهدها عان الفضاء اإللكرتوين وتقنياته املستجدة
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 اخلـامتة
  التي يمكن ذكرها يف هذا املجال ما ي : أهم النتائج لعل من

 . بت فيها الرشيعة اإلسالميةأن احلوار من أساليب الدعوة التي رأ   -1
من أساليب الدعوة املعارصة التي ها تأثري  عد  أن احلوار الدعوي اإللكرتوين يُ  -2

 يف استاملة قلوب املدعوين. 
 مبادرة املنظامت التبشريية يف توظيف احلوار اإللكرتوين يف نرش دعوهتم الباطلة. -3
مقارنة  -حمدودة -أن إسهامات املؤسسات واملنظامت الدعوية الزالت  -4
 اهتا من املؤسسات التبشريية.بنظري
يف جمال احلوار الدعوي  امميز   اعامليًّ  اأنموذج  « مركز احلوار»يعد مركز  -5

 اإللكرتوين.
 هذه الدراسة فهي: أب ز توصيات وأما
 احلث عىل انتهاج أسلوب احلوار الدعوي اإللكرتوين كأحد أساليب الدعوية املؤثرة. -1
ات ومؤسسات دعوية متخصصة يف جمال السعي للتوسع يف تأسيس كيان -2

 احلوار الدعوي اإللكرتوين.
ين عىل رعاية ودعم املؤسسات الدعوية التي رجال األعامل واملورس   حث   -3

 عنى بجانب احلوار اإللكرتوين والوقف عىل أنشطتها وبراجمها.تُ 
اإلفادة من جتربة مركز احلوار يف االرتقاء بعمل املؤسسات الدعوية  -4

 ة يف جمال احلوار الدعوي اإللكرتوين.املتخصص
 بوصفها–أن تتوسع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -5
يف استحداث منصات عاملية للحوار  –الدعوية الرسمية  للمؤسسات الرسمية املظلة

 الدعوي اإللكرتوين. 
اهلل وسلم عىل  نسأل اهلل أن جيعلنا من أهل اخلري واإلحسان والدالا عليه، وصىل

 نبينا حممد وعىل  له وصحبه أمجعا. 
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 املصادر واملراجع فهرس
اجتاهات طالبات اجلامعة حنو استخدام اْلدوات احلوا ية ابْلنرن  يف الدعوة إىل هللا د اسة  -1

 ،هند بنت مصطفى بن حممد ،الطيب، ميدانية مسحية لطالبات جامعة طيبة ابملدينة املنو ة
 هـ.1431عليم املرأة السعودية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام بحث قدم ملؤمتر ت

، رسالة الكريم ، اخليا ، خالد بن عبداْلسلوب الربو  للدعوة إىل هللا يف العص  احلاض  -2
 هـ.1410جامعة أم القرع،  ،ماجستري، كلية الرتبية

لة، وب داد، مكتبة ، بريوت، مؤسسة الرسا2الكريم،  : ، زيدان، د. عبدأصو  الدعوة -3
 م.1987هـ/ 1407القدس، 

املطبعة مرص، د.  ، ، الزبيدي، حممد مرتىض احلسيني، اتج الع وس من جواه  القاموس -4
 ، د. ت.اخلريية

 هـ.1433لعام  تق ي  أكادميية املسلم اجلديد -5
 هـ.1433 التق ي  اْلحصائي السنو  مل ك   كن احلوا  -6
 .هـ1434 احلوا  التق ي  اْلحصائي السنو  مل ك   كن -7
 هـ.1435 التق ي  اْلحصائي السنو  مل ك   كن احلوا  -8
، رسالة ماجستري، كلية الرتبية امل اميس، خالد، احلوا  آداب  وتطبيقات  يف الربية اْلسَلمية -9

 هـ.1423بجامعة أم القرع، 
جتمع ، جدة، دار امل1 ، نوفل، أبو املجد، الدعوة إىل هللا خصائصها ومقوماهتا ومناهجها -10

 م.1977هـ/1397للنرش والتوزيع، 
إسامعيل بن محاد، حتقي : أمحد عبد  ، اجلوهري،الصحاح )اتج اللغة وصحاح الع بية( -11

 .هـ1399، بريوت، دار العلم للماليا، 2العزيز عطار،  
، د. حتقي : فؤاد عبد الباقي، ، النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم -12

 ، د.ت.الرتاث العريببريوت، دار إحياء 
 د.ت. ،بريوت، دار الفكر د. ، ، الفريوز بادي، جمد الدين الشريازي،القاموس احمليط -13
 د.ت.، بريوت، دار صادرد. ،  ، ابن منظور، حممد بن مكرم،لسان الع ب -14
 ، الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، حتقي : حممود خاطر، خمتا  الصحاح -15

 هـ.4151بريوت، مكتبة لبنان، 
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، بريوت، مؤسسة الرسالة، 3حممد أبو الفت   ، البيانوين، املدخ  إىل علم الدعوة -16
 هـ.1415

، مؤسسة الرسالة، 1، حتقي  األرنااو  و خرون،  ، الشيباين، أمحد بن حنبلاملسند -17
 هـ.1421بريوت ودمش ، 

الريايف، د. ، ، املهيدب، خالد بن هدوب، مصا ف دعوية معاص ة للوقف اخلري  -18
 هـ.1428زارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد و

 .م2004، جممع الل ة العربية، القاهرة، 4منصور، إبراهيم و خرون،  ، املعجم الوسيط -19
 ، اجلهني، مانع، وجمموعة من الباحفا،املوسوعة امليس ة يف اْلداين واملَاهب املعاص ة -20
 ، الريايف، د.ت.الندوة العاملية للشباب اإلسالميدار  د. ،
تعلي : صالل حممد بن عويضة، ، ابن األثري، اجلزري، النهاية يف غ يب احلديث واْلث  -21
 م.1997هـ/1418، بريوت، دار الكتب العلمية، 1 

 الصحف واجملَلت:
 .17067، 16472، 16230، 14150جريدة الريايف األعداد:  -1
 .11925جريدة الرشق األوسط، العدد  -2
 .4337جريدة عكاظ العدد:  -3
 .6985صحيفة االقتصادية، العدد  -4
 (1295صحيفة الرشق، العدد ) -5
 (.280) 153جملة البيان العدد:  -6
 .1896جملة الدعوة، العدد  -7

 املواقع اْللكرونية:
   م 2015يونيو  21 ،هـ1436رمضان  4 صحيفة تواص  اْللكرونية -1

1197 210668http://twasul.info/ 
 bq.org/CAKgdehttp://sa صحيفة سبق اللكرونية -2
 .Wede7http://sabq.org/R صحيفة سبق اللكرونية -3
 /22http://www.edialoguec.com/article املوقع اْللكرو  ل كن احلوا  -4
 موقع اهليئة على شبكة اْلنرن  -5

 43-58-12-10-07-2013http://www.wwaii.org/index.php/. 
  موقع بشائ  اْلسَلم  -6
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145om/news.php?action=show&id=http://www.bshaeralislam.c. 

 موقع  ابطة الدعوة اللكرونية  -7
.html9http://edaawah.org/site/index.php/ar/pages/details/ 

 موقع  ابطة الدعوة اللكرونية:  -8
1.htm1http://edaawah.org/site/index.php/ar/pages/details/ 

 .18s/http://www.edialoguec.com/new موقع  كن احلوا  -9
 .=10387http://ipc.org.kw/?page_id موقع جلنة التع يف ابْلسَلم -10
 http://www.edc.org.kw / موقع جلنة الدعوة اللكرونية -11
 موقع: -12
 -3item//45-48-02-02-07-2013http://www.wwaii.org/index.php/

04-32-00-06-07-2013. 
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