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Abstract  

 

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon the most 

honorable of all creatures, our Prophet Muhammad and his family and 

companions.  

The Da’wah to Allah is the ultimate honor that is not comparable and a blessing 

by Allah on whom He wishes, Allah says (  ًَوعَِمَل َصاِلحا ِ ْن دَعَا إَِلى َّللاَّ َوَمْن َأْحسَُن َقْواًل ِممَّ

 And who is better in speech than one who invites to Allah and) (َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 

does righteousness and says, "Indeed, I am of the Muslims.", Verse 33, Surah 

Fussilat)1. Allah chose to His prophets the greatest task and the honored 

profession, namely, the call to God (Da’wah). Consequently, preachers and 

reformers followed their approaches in all times and places tracking their impact 
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to defend their religion, and removing what was attached from the suspicions 

which kidnaped the hearts of worshipers away from the straight path. 

The examiner of the reality of today’s Islamic Ummah, in the light of the rapid 

technical changes that emerge from time to time, finds that Allah gifted the 

Ummah with sophisticated institutions and advocacy organizations to address and 

communicate with the whole world through the so-called "World Wide Web". 

People who operate these websites are honourable preachers who feel responsible 

for their religion. These preachers have stood to direct the people toward their God, 

to bring them out of the darkness of infidelity and misguidance to the light of Islam 

and guidance, to raise their slogan among the nations, and to restore it to the right 

path. 

 

From this point, the preachers at the Dialogue Center of the Office of Community 

Guidance and Awareness in Qatif under the supervision of the Ministry of Islamic 

Affairs, Dawah and Guidance in the Kingdom of Saudi Arabia felt their duty and 

set up an online center for calling to Allah through direct dialogue with non-

Muslims in various languages. The contemporary design of the centre website 

allows the training of preachers, the call of non-Muslims, and the education of new 

Muslims through an institutional work featured of vision and wisdom through a 
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 33( سورة فصلت آية رقم 2)

modern pattern that they volunteer in the sake of Allah, bearing in mind the map 

of the Islamic world as one of its objectives. 

I will start by highlighting this pioneer institutional experience in inviting non-

Muslims to Islam through the Internet in direct dialogues in terms of the origin of 

the idea, its objectives and the mechanism of its work. 

 
 

 ملخص
 : احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد 

و من أحسن قوال  َّ "إن الدعوة إىل هللا شرف ال يعدله شرف ، ونعمة ميّن هللا هبا على من يشاء من عباده 
ولقد اختار هللا ألنبيائه أعظَم مهّمة وأشرَف مهنة أال  (2) ممن دعا إىل هللا و عمل صاحلا و قال أنين من املسلمني"

وهي الدعوة إىل هللا فسار على هنجهم الدعاُة املصلحون يف كل زمان ومكان فاقتفوا أثرهم ينافحون عن دينهم ، 
 . شبٍه خطفت قلوب العباد وأبعدهتم عن الصراط املستقيمويزيلون ما علق به من  

وإن املتأمل يف واقع األمة اإلسالمية اليوم يف ظل املتغريات التقنية السريعة اليت تطالعنا بني اللحظة واألخرى  
ـــ "الشبكة لريى أن هللا عز وجل قّيض هلا مؤسسات ومنظمات دعوية ختاطب العامل كله وتتواصل معه عرب ما يسمى بـــــ

العنكبوتية" ويقوم على هذه املؤسسات دعاة أفاضل شعروا مبسؤوليتهم جتاه دينهم ، فشمروا سواعدهم يستنهضون 
أمتهم جتاه رهبم ، وخيرجوهنا من ظلمات الكفر والضاللة إىل نور اإلسالم واهلداية ، ويسعون لرفع لوائها بني األمم ، 

 . ويعيدون هلا مسارها الصحيح
التابع ملكتب الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابلقطيف حتت  -نا فقد شعر الدعاة يف مركز احلوار ومن ه 

بواجبهم الدعوي ، فوجلوا   -إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية 
احلوار املباشر مع غري املسلمني بلغات متعددة وبطريقة حديثة مضمار االنرتنت وأنشئوا مركزاً يُعىن ابلدعوة إىل هللا عرب  

مجعت بني أتهيل الدعاة ، والدعوة لغري املسلمني ، والتعليم للمسلمني اجلدد وذلك من خالل عمل دعوي مؤسسي 
العامل يعلوه البصرية ، واحلكمة الرشيدة عرب قالب عصري حديث يّطّوعونه هلل عز وجل ، واضعًة نصب عينيها خارطة  

 . اإلسالمي كأحد أهدافها
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 90( سورة األنعام آية رقم 3)

وسأشرع مبشية هللا تعاىل يف إلقاء الضوء على هذه التجربة املؤسسية املتميزة الرائدة يف جمال دعوة غري  
 . املسلمني يف االنرتنت عرب احلوارات املباشرة وذلك من حيث أصل الفكرة ، وأهدافها ، وآلية عملها

 

 

 املقدمة

 هي من أشرف ما يتقرب العبد به إىل ربه ، كيف ال وقد اختار هللا عزوجل هذه الشك أن الدعوة إىل هللا 
املهنة العظيمة ألفضل خلقه وأشرفهم وهم أنبيائه عليهم الصالة والسالم مجيعًا ، مث أمران أبن نقتدي هبم فقد قال 

 أي بطريقتهم ومنهجهم .   (3)تعاىل " فبهداهم اقتده "

الدعوة بشكل عام ليجد أن علم الدعوة كأي علم من العلوم حيتاج إىل تطوير وجتديد وإن املتأمل يف واقع  
يف القراءة اليت جتعل من الدعوة حاضرة يف كل زمان ومكان ، وذلك ابلنظر اىل الوسائل املوصله ملقاصد الدعوة 

بصري أن هذه األوراق العلمية   العظيمة مع مراعاة أحوال املدعوين وحال الدعوة يف بيئات خمتلفة ، وال خيفى على كل
واملؤمترات البحصية اليت من شأهنا ترفع من مستوى الطرح الدعوي يف األمة بشكل عام ، وتسعى يف تطوير ما ميكن 

 تطويره خدمًة للدعوة والدعاة .

 وقد سلطت الضوء هنا على جتربة مؤسساتية دعوية انجحة يف دعوة غري املسلمني ، وقد تناولت "مركز ركن 
التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية   -احلوار لدعوة غري املسلمني" 

 كأمنوذج فريد من نوعه من حيث االعداد والتخطيط والرؤى املستقبلية  .   -

 حاجة ملحة جتاه الدعوة إىل هللا . ومن هنا جاءت هذه الورقة لتسلط الضوء على جتربة دعوية تقنية المست واقعاً و  

 : املوضوع أمهية

إن الناظر يف أحوال الدعوة اليوم ليجد أهنا تعيش مرحلة حرجة جداً حنتاج معها إىل أن نقف صفاً واحداً  
يف توحيد اجلهود الدعوية ولن يتأتى ذلك إال ابلعمل املؤسسي املنظم املخطط له ، وقد وجد واحلمد هلل بعض اجلهات 

دعوية اليت استوعبت فكرة املؤسسة الدعوية ورأت أن التخطيط للدعوة من أعظم القرابت بل ومن أهم املهمات ، ال
 وأوىل األولوايت . 
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 2( سورة المائدة اآلية رقم (4

إن إبراز اجلهود الدعوية العاملية التطبيقية منها خاصة هلو أمر حيتاجه اجلميع بل هو نوع من التكامل املطلوب  
ومن   (4)لى شؤون الدعوة إىل هللا ، فاهلل عزوجل يقول " وتعاونوا على الرب والتقوى"  والذي ينادي به كثرياً القائمون ع

أعظم الرب والتقوى حني يتعلق األمر ابلدعوة إىل هللا فمن هنا جاءت أمهية هذا املوضوع لنفتح اآلفاق للعاملني يف 
هذا احلقل العظيم وابألخص فيما يتعلق بدعوة غري املسلمني ورساء نور اإلميان يف قلوهبم ، وتعليمهم أمر دينهم كل 

 ذلك بطريقة تقنية سهلة ميسرة . 

 : املوضوع أهداف  

 إن هذه الدراسة أتت حتقيقاً لعدد من األهداف : منها : 

نشر التجارب الدعوية العاملية الناجحة يف جمال دعوة غري املسلمني لالستفادة منها وكذلك اختصاراً للجهد ،  -1
 وتفادايً للتكرار الذي قد حيصل جراء توارد اخلواطر .

اللتفات إىل الدعوة عرب االنرتنت بشكل أعمق مع عدم إمهال الدعوة امليدانية  حث املراكز الدعوية يف العامل على ا  -2
 ففي كل خري . 

 :   املوضوع اختيار أسباب

ال خيفى على كل ذي لّب أن الدعوة إىل هللا ال تقف عند حد معيّنن وال شكل من األشكال بل هي يف تطور   
 مستمر ما تطور الزمن وتغريت البيئات . 

يف عصر أصبحت التقنية يف يد كل أحد مّنا ، وحني رأيت عدَد املستخدمني لالنرتنت يف مجيع وحنن اليوم  
أحناء العامل ُصِدْمُت ملَّا علمت بضعف اجلهود العاملية الدعوية جتاه هؤالء فقد أطلعين اإلخوة يف املركز وفقهم هللا على 

، وجتد من يعمل هبا ، وحيمل مهها إىل أصقاع املعمورة إحصائية خميفة جعلتين أفكر يف نشر هذه التجربة لعلها تتسع  
  -. أما اإلحصائية فهي تقريبية على النحو التايل :

 الدعوة عرب االنرتنت الدعوة امليدانية عنصر املقارنة
 مليار  2 27,000,000 الشرحية

 جهات دعوية  6 جهة دعوية   300قرابة   اجلهات الدعوية
 مليون شخص  333 شخص  90,000 حصة كل جهة
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وهذا يستدعي منا تكثيفاً للجهود ، والدخول لبوابة الدعوة إىل هللا عرب التقنية ، وذلك للوصول إىل الناس ودعوهتم 
 أبسهل ُكلفة ، وأخصر وقت . 

 :   البحث ملوضوع احملوري السؤال

ن كدعاة أن نصل إىل مجيع مما يدور كثرياً يف خَلدي قبل كتابة هذه الدراسة ، وأثنائها ، هو هل نستطيع حن 
العامل ، ونبلغ دين هللا عزوجل ؟ كنت أعلم علم اليقني أن دين هللا منصوٌر وظاهر ؛ وذلك ليقيين بكالم سيدي 
وحبييب رسول هللا صلى هلل عليه وسلم ، ولكن الذي ال أعلمه هل سيجعلنا هللا سبباً يف ذلك ؟ وإين أعتقد أننا حنتاج 

أكثر منه إىل تنظري قد مُيلُّ وال ينفع ، واجلواب يكون مبثل تلك اجلهود اليت ال حتتاج إىل  إىل جواب عملي تطبيقي
عمل كثري بقدر ما حتتاج إىل مهة عالية تقود العبد إىل أن حيمل على عاتقه هذه الرسالة العظيمة ، وهذا الشرف 

 النبيل .  

 : الفرضيات

ها ال ميكن أن يكون هذا مبنأى عن تطوير الدعاة أنفسهم حني يتم تسليط الضوء على تطوير الدعوة وعلوم 
فهناك عالقة وطيدة وتالزمية بني الدعاة والدعوة ، فإذا كان لدينا دعاة مبستوى متواضع من العلم والفكر واملهارات 

 فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الدعوة يف ضعفها وحمدوديتها . 

اه هذا العامل جيعلهم يفكرون بطرق جتعلهم أكثر وصواًل لتلك أضف إىل أن إحساس الدعاة ابملسؤولية جت 
 الفئة  ، فال تنتظر من ضيِِّق الفكر ، وال ضعيِف اهلمة أن يكون سبباً يف إيصال دين هللا عزوجل يف أحناء العامل .

 املستخدم يف البحث : املنهج

واملنهج التطبيقي ، حيث سّلط الضوء على   -استخدم الباحث يف هذه الدراسة منهجني : املنهج النطري  
أمهية الدعوة عرب الوسائل احلديثة ، وحكم املواكبة يف وسائل الدعوة بشكل خمتصر ، مث تطرق إىل جانب مهم وهو 

 أمهية العمل املؤسسي الدعوي يف األمة . 

ع يف ذكر التجربة العاملية التطبيقية الدعوية ) اجلانب النطري من التجربة ( وكان حتته ستة ويف املبحث الثاين : شر 
 املبادئ اليت قام عليها املركز   -الشرائح املستهدفة    -االهداف   -الرؤية   -الرسالة   -مطالب  : التعريف ابملركز  

املبحث على ثالثة مطالب ، كل مطلب  واملبحث الثالث : تطرق إىل اجلانب العملي من الدراسة : حيث احتوى
حيمل مشروعاً من مشاريع املركز األساسية ، املطلب األول كان عن جتربة احلوار االلكرتوين ، مث املطلب الثاين حتدث 
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   32ص  1، ج 3، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم  155ص  28، ج 16957ابن حنبل، مسند اإلمام أحمد، برقم  )5(

عن أكادميية املسلم اجلديد ، أما املطلب الثالث فكان احلديث فيه عن أكادميية رسل السالم . مث ختم البحث ببعض 
 ، مث ذكر مراجع ومصادر البحث .   التوصيات

 :   الدراسة حدود

من األمور اليت دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع هو عدم وجود حدود معينة للدراسة بل هي دراسٌة تصلح  
يف كل مكان ؛ وذلك لتعلقها ابلشبكة العنكبوتية اليت قربت البعيد وسهلت العسري يف حياتنا اليومية ، وجعلت العامل 

 قرية واحدة .

إن التجربة اليت بني أيدينا هلي جتربة عاملية يف جمال الدعوة إىل هللا ، وحني نطلع على إحصائيات املركز نعلم  
جيداً كم أن هذه الدراسة وهذه املؤسسة وضعت الكرة األرضية نصب أعينها كهدفًا من أهدافها للوصول إىل غري 

يف األمر أنه مترُّ على الدعاة أثناء حواراهتم مع املدعوين أمساء دوٍل مل املسلمني يف أصقاع األرض ، ومن العجيب 
تُعرف من قبل بل ومل يسمع هبا أحد فلله احلمد واملنة وهذا مصداقأ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم "ليبلغن هذا 

 (5)ل هللا به الكفر وأهله "األمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز او ذل ذليل عزا يعز هللا به االسالم ، وذال يذ 

 خطة البحث : 

 يتكون البحث من ثالثة مباحث ومخسة عشر مطلباً على النحو التايل : 

 املبحث األول : الدعوة االسالمية والعمل املؤسسي الدعوي عرب التقنية املعاصرة  : 

 * املطلب االول : أمهية الدعوة عرب الوسائل احلديثة   

 املواكبة يف وسائل الدعوة املطلب الثاين :    * 

 * املطلب الثالث : أمهية العمل املؤسسي الدعوي يف األمة  

 )اجلانب النظري(   -منوذج دعوي مؤسسي   -* املبحث الثاين : مركز ركن احلوار االلكرتوين 

 * املطلب األول : التعريف ابملركز  

 * املطلب الثاين : رسالة املركز  

 * املطلب الثالث : رؤية املركز  
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    * املطلب الرابع : أهداف املركز 

 * املطلب اخلامس : الشرائح املستهدفة  

 * الفرع األول : الباحثون عن اإلسالم    
       * الفرع الثاين : احليارى    
 * الفرع الثالث : املثقفون واملؤثرون يف جمتمعاهتم   
  ب * الفرع الرابع : الشبا   
 * املطلب السادس : القيم واملبادئ اليت قام عليها املركز  

 * الفرع األول : األمانة يف إيصال رسالة اإلسالم :   
 * الفرع الثاين : االلتزام ابلعمل خلدمة الدين اإلسالمي :   
 * الفرع الثالث : التعاون مع اجلميع يف سبيل التعريف ابإلسالم  
  احرتام مجيع اجملتمعات واألفراد بغرض تبليغ الدين* الفرع الرابع :    
 * الفرع اخلامس:املبادرة بطرح كل ماهو جديديف عامل اإلنرتنت والتقنية خلدمة اإلسالم  
 

 * املبحث الثالث : غرس ثقافة التعريف ابإلسالم عرب ثالثة مشاريع)اجلانب التطبيقي يف الدراسة(

 اإللكرتوين* املطلب األول: مشروع  : احلوار   

 * املطلب الثاين : مشروع : أكادميية املسلم اجلديد 

  * املطلب الثالث: مشروع : أكادميية رسل السالم  

  * اخلامتة  

 * التوصيات

 * املصادر واملراجع  

 املبحث األول : الدعوة االسالمية احلديثة والتقنية العاملية   :

 املطلب االول : الدعوة عرب الوسائل التقنية املعاصرة  : 
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   104( سورة آل عمران اآلية رقم  (6

   125سورة النحل اآلية رقم   )7(

 ذَْنبِِه ، برقم ْحدَاهَُما األُْخَرى، ُغِفَر لَهُ َما تَقَدََّم ِمنْ البخاري ، صحيح البخاري، باب: بَاُب إِذَا قَاَل أََحدُُكْم: آِميَن َوالَماَلئَِكةُ فِي السََّماِء، آِميَن ، فََوافََقْت إِ  )8(

 .   115ص  4، ج   3231

   465ص  3ابن حجر ، اإلصابة في تمييز الصحابة ، ج  )9(

ال شك أن الدعوة إىل هللا من أوجب الواجبات ، وأعطم العبادات اليت امنت هللا هبا على عباده ، قال تعاىل  
 هذه اآلية فقد أمر هللا عباده املؤمنني يف  (6):"ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر"

أبن يتحمل بعضهم هّم الدعوة إليه ، وتبليغ دينه إىل الناس كافة ، وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر الذي هو 
جانب من جوانب الدعوة اىل هللا وقد أمر هللا تعاىل نبيه صراحة يف تبليغ هذا الدين والدعوة إليه واخلطاب له وألمته 

 .   (7)بيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة"  من بعده قال تعاىل " ادع إىل س

فالدعوة اليوم ليست حكراً على فئة دون أخرى بل هي قضية جوهرية متس األمة بشكل عام ، فاألمة اليوم  
حتتاج مجيع أبنائها كٌل فيما حيسنه خلدمة هذا الدين وتبليغه كما كان يفعل عليه الصالة والسالم فقد كان يذهب 

اي رسول هللا ! هل أتى عليك يوم كان  : هللا ، كما يف حديث عائشة رضي هللا عنها ، أهنا قالتبنفسه ليعرض دين  
أشد من يوم أحد ؟ فقال : ) لقد لقيت من قومك ، فكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على 

  (8)ابن عبد ايليل بن كالل ، فلم جيبين إىل ما أردت ..."  

 الصالة والسالم ينتهز اجملامع العامة واملواسم اليصال كلمة احلق،وكان عليه   
الَّ فعن أيب أيوب األزدي قال رأيُت رسوَل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وآلِه وسلََّم يقوُل للنَّاِس : اي أيُّها النَّاُس قولوا ال إلَه إ

اَب حَّتَّ انتصَف النَّهاُر ، فجاءت ، فِمنهم َمن سبَّه وِمنهم َمن تفَل يف وجِهِه وِمنهللاُ تفِلحوا   هم َمن حثا عليِه الرتُّ
  (9)..."  جاريٌة بُعٍس من ماٍء فغسَل وجَهُه ويَديه ، فقلُت : َمن هذِه ؟ قالوا : هذِه َزينُب ابنُتهُ 

وحنن اليوم اذا أردان أن نسري وفق ما سار عليه صلى هللا عليه وسلم ينبغي أن نستغل كل ما هو يف صاحل  
 لدعوة إىل هللا من وسائل وأساليب تتوافق وروح هذا الدين العظيم . ا

ومن تلك الوسائل اليت قربت البعيد ، وسهلت العسري وال ينكر أمهيتها عاقل ، الشبكة العنكبوتية ) االنرتنت  
إنك حني ( فقد جعلت الناس يف قالب واحد ، ومركب صغري يرى القاصي أدانه ، ويطلع األدىن على أقصاه ، بل  

تطلع على عدد املستفيدين من هذه الشبكة ليهولك األمر كيف غفل الدعاة عن هذه الوسيلة العظيمة اليت ينبغي 
أن نكون سباقني ألن نضع بصمتنا ونتنافس يف أعظم مهنة ، وأجّل مهمة اختارها هللا ألنبيائه عليهم الصالة والسالم 

 . 
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 32ص  1،ج  3صححه األلباني في السلسلة الصحيحة ، برقم  )10(

  134ص  5، ج4210برقم : غزوة خيبر، صحيح البخاري، باب : البخاري ،  )11(

 3سورة المائدة اآلية رقم   )12(

  200ص  9 ، ج مجموع الفتاوى ابن باز،  )13(

 61ص  3، ج 2095البخاري ، صحيح البخاري، باب: النجار ، برقم :  (14)

 95-94مجلة الشريعة والدراسات االسالمية ص -انظر : تطوير وسائل الدعوة وفق معطيات العصر للدكتور عبدهللا الزبير عبدالرحمن (15)

 . 33ص 2القرافي، الفروق: ، الفرق الثامن والخمسون ، ج (16)

هام العز والتمكني لينالوا مثرة هذا احلديث العظيم قال صلى هللا إنه ينبغي للدعاة أن يضربوا ألنفسهم بس 
عليه وسلم " ليبغلن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز او ذل ذليل عزا يعز هللا به االسالم وذال يذل هللا به 

األجر الذي ينتظرهم"لئن يهدي ، ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم حمفزاً ألمته ومذكراً هلم يعظيم    (10)الكفر وأهله "  
   (11)هللا بك رجاًل واحداً خري لك من محر النعم"  

 املطلب الثاين : نظرة يف أمهية املعاصرة لوسائل الدعوة : 

لقد أكمل هللا لنا هذا الدين العظيم فليس ألحد أن يزيد أو ينقص منه حبة خردل ، وقد بني ذلك جل  
، وحقائق الدين   (12)وعال حني قال " اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً "  

اله قبل أربعة عشر قرانً إال أنه صاحل لكل زمان اثبتة ال تتغري مهما بلغ األمر ، ومن عظمة هذا الدين أنه ومع اكتم
ودينه هو اإلسالم وهو صاحل لكل زمان ومكان إىل أن ومكان ، قال الشيخ عبدالعزيز بن ابز رمجه هللا تعاىل   " 

 (13)  "تقوم الساعة

قد فمن ظن أن الدعوة إىل هللا هلا شكل معنّي حمصور يف خطبة مجعة أو موعظة يف مسجد أو غري ذلك ف 
جانب الصواب ، وليس األمر كذلك ، بل هي أوسع وأمشل من ذلك بكثري ، فقد كان النيب صلى هللا علي وسلم 

أتته امرأٌة من األنصار ، قالت اي رسول هللا ، يقبل كل ما من شأنه يصب يف خدمة هذا الدين والدعوة إليه ، وحني  
. قال : ) إن شئِت ( . قال : فعملت له املنرب ، فلما كان يوم   جنارا غالماأال أجعل لك شيئا تقعد عليه ، فإن يل  

اجلمعة ، قعد النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب الذي صنع ، فصاحت النخلة اليت كان خيطب عندها ، حَّت 
سكت ، كادت تنشق ، فنزل النيب صلى هللا عليه وسلم حَّت أخذها فضمها إليه ، فجعلت تئن أنني الصيب الذي ي

   (14)حَّت استقرت ، قال : ) بكت على ما كانت تسمع من الذكر (  

فالفقهاء حني نظروا إىل عالقة الوسائل ابلغاايت واملقاصد رأوا أن هذه الوسائل مل تعترب إال لتحقيق املقاصد  
د األحكام على قسمني: ، يقول القرايف رمحه هللا تعاىل " موار  (15)، فاعتبار الوسائل متوقٌف على اعتبار املقاصد 

مقاصد: وهي املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف أنفسها، ووسائل: وهي الطرق املفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت 
 (16)إليه من حترمي وحتليل.."اهـ  
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 .135ص 3ابن القيم الجوزية،  أعالم الموقعين عن رب العالمين، ج )17(

  108 رقم  يةسورة األنعام اآل )18(

 98-97انظر : تطوير وسائل الدعوة وفق معطيات العصر للدكتور عبدهللا الزبير عبدالرحمن ص  )19(

  101المصدر السابق ص  )20(

 نذيمهم : أي نعيبهم )21(

  127المتنبي ، ديوان المتنبي ، ص  )22(

  219بكار ، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ، ص  )23(

 ويقول ابن القيم ـ رمحه هللا ـ: "ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إالّ أبسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها 
وأسباهبا اتبعة هلا معتربة هبا، فوسائل احملرمات واملعاصي يف كراهتها واملنع منها حبسب إفضائها إىل غاايهتا وارتباطاهتا 
هبا، ووسائل الطاعات والقرابت يف حمبتها واإلذن فيها حبسب إفضائها إىل غايتها، فوسيلة املقصود اتبعة للمقصود 

 " ...(17) 

على اإلابحة ما مل يرد الدليل على حترميها ، كقوله تعاىل " وال تسبوا الذين يدعون  واألصل يف الوسائل أهنا 
بقرائن أو شواهد او غلبة ظن ، أو كانت تلك ، أو ثبت فسادها إما  (18)ومن دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغري علم" 

. وحني نتأمل ذلك جند أن الوسائل ليست مقصودًة (19)الوسيلة مفضية إىل احلرام ، فما أدى إىل حرام فهو حرام 
 لذاهتا بل هي اتبعة ملقصدها . 

لقرآن الكرمي ألّن ومن النظائر يف ذلك مثاًل : مجع القرآن يف عهد أيب بكر رضي هللا عنه وهو وسيلة حلفظ ا 
سبعني من القراء استشهدوا يوم اليمامة. وألنه وسيلة للمحافظة على وحدة الصف املسلم ولنفي الفرقة واالختالف 

 (20)يف القرآن  

 املطلب الثالث : أمهية العمل املؤسسي يف الدعوة إىل هللا  :

                 تربز أمهية العمل املؤسسي الدعوي حني احلديث عن الضد متاماً ، كما قال املتنيب : 
                    (22)وهِبْم عرفنا َفْضله  * * *  وبضدها تتميز األشياُء    (21)  ونذميُُهمْ 

صهم وال يف حرصهم على نفع أمتهم فاجلهود الفردية الدعوية اليت يعمل عليها بعض الدعاة اليوم ال نشك يف إخال  
إال أن ذلك األمر مل يعد له األثر املرجو يف ظل اتساع الرقعة املقصودة ، والشرحية املستهدفة ، فأصبحت الساحة 
الدعوية حتتاج إىل عمٍل مؤسسايت ال يرتبط أبفراد األمة ومشاغلهم حبيث يتأثر ويتأرجح العمل الدعوي حني يتأثر 

مواتً أو ضغطاً حياتياً أاّي كان ذلك الضغط ، بل إن العمل املؤسسي كثريًا ما يقضي على التكرار صاحبه مرضًا أو 
واالزدواجية يقول الدكتور عبدالكرمي بكار ) مهما اتسعت الساحة الدعوية فإن شيئاً من التنسيق والتفاهم البد أن 

 (23)يظل أمراً ملحاً لتفادي الصدام (  
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 3-2معناه ، ومقومات نجاحه ، ص ...عبدالحكيم بالل، العـمــل المــؤسسـي )24(

ه األمة اإلسالمية : غياب الروح اجلماعية ، ولقد أتصلت فكرة الفردية اليوم، مث ولعل من أخطر ما تعاني 
أتزم املوقف حني ورث كثري من الدعاة إىل هللا ذلـك املرض الذي يعد من أمراض التخلف احلضاري ، فال تزال ترى 

م ازدايد التحدايت، وتوايل احملن، اليوم كثريًا من املؤسسات الدعوية حمكومة بعقلية الفرد ، تعيش مركزية القرار، رغ
 )24(وتفاعل األزمات اليت متر هبا األمة من قبل أعدائها  

  -اجلزء النظري    -* املبحث الثاين : مؤسسة ركن احلوار للتعريف ابإلسالم  

 

 * املطلب األول : ما هو مركز احلوار  : 
هو مركز خريي يهدف لتوعية وتصحيح اإلعتقادات والتصورات اخلاطئة عن اإلسالم واملسلمني عند غريهم،  

وتعليم املسلمني اجلدد أسس دينهم، وتدريب وأتهيل أفراد اجملتمعات اإلسالمية كيفية متثيل دينهم والتعريف به لغريهم،  
مل أمجع وذلك من خالل إستخدام تقنيات وتطبيقات احلوار والتعريف ابألخالق واآلداب السلوكية اإلسالمية يف العا

 اخلاص مع الراغبني يف التعرف على الثقافة اإلسالمية وحياة املسلمني عرب شبكة اإلنرتنت . 

 * مركز ركن احلوار قانونياً : 
غطاء وزارة الشؤون يتبع املركز إدارايً للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابلقطيف ، حتت  

 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية .

 * ما اهلدف من إنشاء مؤسسة ركن احلوار : 
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  125سورة النحل اآلية رقم   )25(

إن برامج مركز ركن احلوار هو عبارة عن إستجابة طبيعية للنمو املستمر ألعداد مستخدمي اإلنرتنت ، ولعلك  
لعدد اهلائل ملستخدمي االنرتنت يف الوقت احلايل ابالضافة اىل االقبال املتزايد تلحظ من خالل الرسم البياين الالحق ا

 مع مرور الوقت .

 
وهؤالء املستخدمون من غري املسلمني إما أن يتعرفوا على اإلسالم "بشكل سليب" من خالل وسائل اإلعالم  

اً من خالل ما يتم تناقله بني الناس يف العامل املضللة ، وإما يكونوا ممن تعرف على اإلسالم بنظرة جمحفة وقاسية مسبق
 أمجع حول اإلسالم واملسلمني، والذي ال ميت بصلة للواقع . 

ولقد قام ركن احلوار لريكز بشكل أساسي على غري املسلمني يف العامل، وتكوين عالقات إجتماعية للتواصل   
احلوار العشوائي وغري املمنهج ، وذلك للوصول إىل معهم ؛ هبدف إيصال الرسالة ، والتعريف ابإلسالم ، بعيداً عن 

 مستقبل مشرق ، بل ورمبا أكثر إشراقاً يف فهم اإلسالم السمح حبيادية اتمة 

 

 

 * املطلب الثاين : رسالة املركز :
. كما  الدعوة اىل هللا على املنهج الصحيح ابحلكمة واملوعظة احلسنة أبحدث التقنيات وأفضل الكفاءات 

  (25) " ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن "  قال تعاىل
وأود أن أشري هنا إىل نقطة مهّمة وردت يف رسالة املركز ، وهي " أفضل الكفاءات "  كم حنن حباجة إىل  

ولرمبا مشلت هذه الكلمة أموراً التميز يف تقدمي وعرض رسالة االسالم ، حيث يُقدَّم األكفاء يف جمال الدعوة إىل هللا ،  
كثرية على أهنا يف أول وهلة يظنها القارئ سهلة بسيطة وميكن أن تتوفر يف أي شخص ، بل لو نظران إىل الكفاءة 
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من عدة جوانب فمثاًل من جانب علمي شرعي ،  وكذلك من جانب لغوي حيث أن الفئة املستهدفة غالبها ممن 
وذلك مما يضطران إىل البحث عمن جييد اللغة األجنبية العلمية الرصينة واليت يستطيع  ال يتكلم اللغة العربية أصاًل ،

 من خالهلا الداعية أن يوصل فكرته بسهولة ويسر .
  

 * املطلب الثالث : رؤية املركز : 
أبفضل إجياد أرضية مناسبة للحوار املباشر والنقاش احلر عرب شبكة االنرتنت مع الفئات والشرائح املستهدفة   

 .     الوسائل التقنية املتاحة وأبمهر الكفاءات
   * املطلب الرابع : أهداف املركز

 .   نشر ثقافة السالم والتعايش ، وتفنيد الشبه املثارة حول االسالم واملسلمني •
  اجياد قنوات وفرص ألفراد اجملتمع وذلك للمشاركة الفاعلة يف التعريف ابالسالم . •
 . الكفاءات للتعريف ابالسالمتدريب وأتهيل   •
 .  التواصل مع املستفيدين من املركز )املسلمني اجلدد( وتعليمهم •

 * املطلب اخلامس : الشرائح املستهدفة يف املركز 
 ونظراً  والثقافات، خمتلف األداين  ، ومن العامل أحناء شَّت من املسلمني الشرائح املستهدفة  هم من غري  

 الفرتة يف خالهلا من أساسية للعمل شرائح أربع  اختيار ، ومت  شرائح إىل قد مت تقسيمهمف املستهدفني عدد لضخامة
    : وهي   القادمة

 * الفرع األول  : الباحثون عن اإلسالم 
         * الفرع الثاين  : احليارى 

 * الفرع الثالث : املثقفون واملؤثرون يف جمتمعاهتم 
   * الفرع الرابع  : الشباب 

وأُخذ بعني اإلعتبار تنوع اللغات حول العامل عرب اإلنرتنت ، بناًء على إحصائيات دقيقة مت االطالع عليها قبل البدء 
 والشروع يف العمل

 ساعة 24 اإلجنليزية اللغة تشغيل على عملال حيث مت  متحدثيها، لغة حبسب شرحية كل تقسيم مت  فقد  
 .   .فقط الذروة يف أوقات والفلبينية األسبانية اللغة وتشغيل يومياً،
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 المعرف : هو شخص حمل على عاتقه هّم ايصال رسالة اإلسالم إلى غير المسلمين ، والمقصود هنا هم المنتسبون للمركز .     26

 
 * املطلب السادس : قيم ومبادئ مؤسسة ركن احلوار : 

 الفرع األول : األمانة     -
 الفرع الثاين : االلتزام ابلعمل خلدمة الدين اإلسالمي    -
  الفرع الثالث :الشراكة اجملتمعية يف سبيل التعريف ابإلسالم  -
   الفرع الرابع : احرتام اجلميع أفراداً ومؤسسات بغرض تبليغ الدين  -
 الفرع اخلامس : استغالل ومواكبة احلديث من التقنية خلدمة اإلسالم    -

   -املبحث الرابع : ثقافة التعريف ابإلسالم وغرسها عرب ثالثة مشاريع :

يعترب القلب النابض للمركز ، وحمور اإلرتكاز لباقي   * املطلب األول : املشروع األول : احلوار اإللكرتوين :
املتخصصني ابلتعريف ابإلسالم لغري املسلمني، وذلك من خالل   (26)مشل املشروع جمموعة من املعّرفنيمشاريعه، وقد  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 248 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 ت ثماراها حسب افادة المسؤولين .  التشويش ، وقد آت ومما الحظته أن القائمين على الحوار االلكتروني لهم فلسفة معينة في الحوار الفردي بل ويركزون بشدة أن يكون الحوار كذلك  بعيداً عن 27

 (27)برانمج تفاعلي عرب موقع املركز اإللكرتوين للتواصل املباشر مع غري املسلمني وتعريفهم ابإلسالم يف حوار فردي
 مباشر. 

 هيكلة مشروع احلوار االلكرتوين : 

 
 العمل يف مشروع احلوار االلكرتوين :* آلية سري  

 لعل من خالل هذا الرسم البياين تتبني آلية العمل يف هذا املشروع : 

 
 التواصل

 نبذة عن اإلسالم

 نقاش وحوار
 اشهار اإلسالم

 تعليم  

 املسلم اجلديد 

 املرحلة الثانية
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 مراحل متابعة املشروع : هناك نظامان من خالهلما تتم متابعة هذا املشروع املبارك : 

 نظام املتابعة والتطوير : وهذا النظام خاص لفريق العمل  .  -1

االطالع على النقاش الذي يدور مع املخالف نظام إدارة املعرفة : وهذا النظام خاص ابلدعاة : يتم من خالله  -2
من خالل مسؤول احلوار االلكرتوين ، ومن مث حفظ هذا احلوار يف قاعدة البياانت اخلاصة ابملركز ، مث بعد ذلك يتم 
 تدقيق احلوار وماجاء يف طياته ، مث تتم مراجعته مع الداعية وإبراز مواطن اخللل اليت وقع فيها الداعية مع املخالف ،

أو حَّت لرمبا مل يكن هناك خلل معني إمنا هي توجيهات الستخدام االولوية يف طرح القضااي ،مث يتم تدريبه على ذلك 
. 

 * املطلب الثاين : مشروع  : أكادميية املسلم اجلديد :

ساعدته هي أكادميية للعناية ابملسلم اجلديد عن بُعد هتدف من خالهلا ربط املسلم اجلديد ببيئة إسالمية ، وم 
على بدء حياته اجلديدة ، وتعليمه مباديء اإلسالم ، وطرق تطبيقها يف احلياة اليومية . وتعترب أكادميية املسلم اجلديد 
األكادميية هي األوىل من نوعها واليت تقدم برامج أكادميية تعليمية وتربوية للمسلم اجلديد غري املتحدث ابللغة العربية  

 السنة واجلماعة .  عن بعد وذلك على منهج أهل

حيث تقدم األكادميية برانجماً أتهيلياً مكثفاً لتعليم املسلم اجلديد ما اليسعه جهله من خالل منهٍج علمٍي    
روحٍي فيه التدرج ، والعناية ، ببساطة الطرح ، والرتكيز على األثر ، وعرب برانمج الكرتوين متقدم ُيسمح للمسلم 

 شطة وبرامج األكادميية يف أي وقت وعرب أي وسيلة اتصال ..اجلديد فيه من االستفادة من أن

تستهدف األكادميية يف املرحلة احلالية املسلمون اجلدد الذين يتحدثون اللغة اإلجنليزية حول العامل وسيتم  
 تباعاً ابذن هللا تعاىل ..  –حبسب اخلطة    –تطوير املنهج التعليمي لبقية اللغات  

 ألكادميية املسلم اجلديد :األهداف العامة  

 يتعرف املتعلم على معىن الشهادتني وأركان اإلسالم اخلمسة     -1

 يتعرف املتعلم على كيفية الطهارة وكيفية أداء الصالة  وحملة عن بعض العبادات.   -2

 التعرف على األحكام األساسية للحالل واحلرام يف التعامالت االجتماعية.   -3
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 ص األساسية اهلامة )مثل فاحتة الكتاب، وسورة قصرية، وبعض األذكار(دراسة بعض النصو   -4

 التعرف على النيب صلى هللا عليه وسلم من خالل دراسة يسرية لسريته ابلرتكيز على جانب الشمائل.  -5

 هيكلة مشروع أكادميية املسلم اجلديد   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالم .* املطلب الثالث : مشروع : أكادميية رسل  

المشرف العام

جزئي

المدير التنفيذي
متفرغ

مدير التشغيل
جزئي

المعلمون

جزئي

فريق اإلستشارات

جزئي

منسقة الدروس

متفرغ

المشرف التقني

متفرغ

المصمم

متفرغ

شؤون الطالب

متفرغ

سكرتير

متفرغ

المشرف األكاديمي

جزئي
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هي إحدى برامج مركز ركن احلوار والذي يُعىن ابلتدريب وأتهيل املعّرفني ابإلسالم يف مجيع أحناء العامل ،  
 عرب استخدام أحدث التقنيات يف التعليم عن بعد .  

 وتنقسم اىل ثالث مراحل : 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة االوىل ) نشر ثقافة رسل السالم ( 

أكاديمية رسل السالم

نشر ثقافة رسل السالم

برامج موسمية
لعامة الشباب

أنا مسلم وأفتخر
للمبتعثين والسياح

معرف ممارس

) BCII ) رخصة معرف 
للمهتمين فقط

برامج مساندة
محاضرات إيمانية

معرف متقدم

دبلوم
برنامج أكاديمي
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وهدفها نشر ثقافة رسل السالم عرب الربامج املومسية املوجهة لعامة الشباب وبرانمج خاص للمبتعثني والسياح يتم فيه   
 توجيههم من قبل مدربني متمكنني وذوي خربه طويلة يف جمال التعريف ابإلسالم والتواصل الثقايف .

  ) معرف ممارس (املرحلة الثانية  

والذي   BCIIوهتدف هذه املرحلة إلعداد معّرف ممارس من خالل برانمج الشهادة األساسية يف التعريف ابإلسالم  
يستمر ملدة سنة كاملة ،يتدرب من خالهلا على أساليب حديثة للتعريف ابإلسالم ، مستخدماً مجيع وسائل التواصل 

 سالم ، ابإلضافة لعدد من الربامج التدريبية املساندة .االجتماعي ، واستغالهلا يف التعريف ابإل

 

  املرحلة الثالثة ) معرف متقدم (

وهي مرحلة متقدمة ملن يتجاوز املرحلتني األوليني ، أو ممن لديه القدرة والكفاءة العالية والتأهيل الشرعي واملهاري   
يف جمال التعريف ابإلسالم حيث حيصل يف هنايته على دبلوم اكادميي للتعريف ابإلسالم على مدى فصلني دراسيني 

 كامليني .

 

 اهليكلة االدارية ألكادميية رسل السالم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشرف األكاديمية

دوام جزئي

مدير التشغيل

دوام كامل

شؤون املتدربين

مستشار أكاديمي

دوام جزئي

مستشارة أكاديمية

دوام جزئي

دعم فني

دوام كامل

منسق التدريب

دوام كامل

املدربين

باليوم التدريبي
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 املقدمة 

 اخلامتة

 

 * اخلتام

لقد عشت مدة ليست ابلقصرية مع هذه الدراسة ، وهذه التجربة الرائدة ، وإين ملنشرح الصدر فيما اطلعت عليه ، 
أن هيأ هللا هلذه األمة من حيمل مّهها ، ويسعى إليصال اخلري للناس ، وال سبيل بعد قراءة هذه الدراسة إاّل أن حنث 

ة وفقهم هللا قد وضعوا من أهدافهم نشر التجربة على أوسع نطاق اجلميع ألن يستفيد من املركز ومن جتربته فاإلخو 
 .وهم على أمت االستعداد للتعاون مع كل من اراد أن يشعل مشعة يف هذا الكون تنري الطريق للعامل .  

وهللَا نسأل أن يوفق القائئمني لكل خري وأن يعظم هلم األجر واملثوبة ، ويرزقنا وإايهم اإلخالص يف القول  
 والعمل ، وجيعل آخرتنا حببوحة جنانه وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجيعن . 

 

 * التوصيات

 التواصل مع املركز لالستفادة من التجربة ، واالطالع على تفاصيَل أدق .   -1

 السعى لنشر جتربة املركز بني الدعاة واملهتمني يف هذا احلقل لتطبيقها واالقتداء هبا .  -2

م أحوج أوصي كل املراكز اإلسالمية يف مجيع دول العامل  أن خيصصوا جزءاً من أوقاهتم لتطبيق هذا الربانمج فه -3
 له ؛ وذلك لسهولة الوصول للشرحية املستهدفة 
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أوصي مبشاركة املركز أبي وسيلة من الوسائل ولو بتكثيف اإلعالانت عن املركز خاصة يف الدول غري املسلمة   -4
 سواء كانت االعالانت بشكل فردي او مجاعي مؤسسايت .  
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 * املصادر واملراجع

 * القرآن الكرمي 
، مصدر الكتاب  31آداب احلوار وقواعد االختالف ، املؤلف : عمر بن عبد هللا كامل ، عدد الصفحات :  -1

 : موقع اإلسالم 
هـ ، ، دراسة وحتقيق: طه 751أعالم املوقعني عن رب العاملني ، املؤلف :  حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية  -2

 م 1968هـ/1388: مكتبة الكليات األزهرية، مصر، القاهرة ، عبد الرؤوف سعد ، الناشر
أنوار الربوق يف أنواء الفروق ، املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري   -3

 4هـ( الناشر: عامل الكتب الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ عدد األجزاء:  684ابلقرايف )املتوىف: 
 جملة الشريعة والدراسات االسالمية  -طوير وسائل الدعوة وفق معطيات العصر للدكتور عبدهللا الزبري عبدالرمحن  ت  -4
 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه  -5

بخاري ، احملقق : حممد زهري بن انصر الناصر ، املؤلف : أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي ال
 9هـ ، عدد األجزاء : 1422، الناشر : دار طوق النجاة ، الطبعة : األوىل  

 .  1983-1403ديوان املتنيب ، دار بريوت للطباعة والنشر ،    -6
مكتبة   :ناشرال - حممد انصر الدين األلباين:سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ، املؤلف / املشرف  -7

 م  .   1995هـ ،  1415،  األوىل:الطبعة - املعارف
 -دار إحياء الرتاث العريب    :الناشر   - أمحد بن علي بن حجر العسقالين  :اإلصابة يف متييز الصحابة ، املؤلف    -8

 هـ  1328اتريخ الطبعة    - األوىل:، الطبعة    بريوت
 حبث منشور االنرتنت . -ومقومات جناحه ، للمؤلف عبد احلكيم بن حممد بالل  معناه،  ...العـمــل املــؤسسـي  -9

لسان العرب ، املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، الناشر : دار صادر بريوت ، الطبعة  -10
 15األوىل ، عدد األجزاء : 

جملد ، مجع وإشراف : حممد بن سعد 24، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  -11
 هـ   1420الشويعر ، دار القاسم للنشر ، الطبعة األوىل ، اترخيها  

دار القلم ، الطبعة : الثانية     :مقدمات للنهوض ابلعمل الدعوي ، املؤلف : د.عبد الكرمي بكار ، الناشر -12
 م .   2001اترخيها  

 ة للدكتور عالء الدين الزاكي ، حبث منشور يف االنرتنت وسائل الدعوة بني األصالة واملعاصر   -13
 الفهرس
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رقم   املوضوع  
 الصفحة

 2 امللخص ابللغة العربية 
 3 امللخص ابللغة اإلجنليزية

 4 املقدمة
 4  املوضوع أمهية  

 5 أهداف املوضوع
 5 أسباب اختيار املوضوع

 6 السؤال احملوري ملوضوع البحث
 6 الفرضيات

 7 املنهج املستخدم
 7 حدود الدراسة 

 8 اهليكلة التفصيلية للبحث
املبحث األول : أمهية الدعوة إىل هللا عرب الوسائل احلديثة، وحكم مواكبة وسائل الدعوة 

 لواقع األمة 
10 

 11 مواكبة وسائل الدعوة لواقع األمة 
 13 أمهية العمل املؤسسي الدعوي يف األمة 

 14 املبحث الثاين : التعريف ابملركز ) اجلانب النظري للدراسة (
 15 رسالة املركز
 16 رؤية املركز 

 16 أهداف املركز
 16 الشرائح املستهدفة للمركز 

 17 القيم واملبادئ اليت قام عليها املركز 
 18 املبحث الثالث : تطبيقات املركز ) اجلانب العملي للدراسة ( مشروع : احلوار االلكرتوين  

 19 مشروع أكادميية املسلم اجلديد 
 21 مشروع  أكادميية رسل السالم 

 23 اخلامتة 
 23 التوصيات 
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 24 املصادر واملراجع
 25 الفهرس

 
 
 
 

 


