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٦٨٧

َمواقع اإلنرتنت اإلحلادية العربية املشككة يف السنة النبوية  ِّ  
  وسبل مواجهتها

  ١محد إبراهيم الشربيين صقر الدكتور
  

  مقدمة
 ، ورضى هللا عن الصحابة األطهار  األبرار ، عاملني ، والصالة والسالم على خامت النبيني دمحم احلمد  رب ال

حسان إىل يوم الدين بعيهم    ...بعدو.ورضي هللا عن التابعني ، و
ًالناس عموما، والشباب خصوصا؛ هي القوة املهيمنة على عقول وأفكار )اإلنرتنت( تعد شبكة املعلومات  وتتمتع . ً

هذه الشبكة بقدرة كبرية على االنتشار، وقوة اجلذب والتأثري، وكان لإلعالم اجلديد بوسائله املتنوعة؛ األثر الكبري يف 
تمعات وتغيري أخالقهم وسلوكهم تم. فكر وثقافة ا عات ؛ ولقد محل اإلعالم اجلديد بثروته املعلوماتية الكبرية  إىل ا

االت ، وكان له األثر الطيب يف التغري الفكري والسلوكي وعلى اجلانب .القدر العظيم من املنافع واملصاحل يف شىت ا
ًاآلخر فإن لإلعالم اجلديد ، يف الوقت نفسه؛ مقدارا من املفاسد الفكرية واألخالقية والسلوكية ؛ واليت كان هلا األثر 

تمعات ، وخاص ا من مواقع هدامة ؛ تدعوا إىل ) اإلنرتنت ( ة فيما حتمله شبكة املعلومات السيء يف فكر ا ّيف طيا
والسنة النبوية التخلي عن الثوابت ؛ ونشر األفكار اهلدامة اليت تشكك يف العقيدة اإلسالمية ، والقرآن الكرمي، 

هلجوم على الكتب املقدسة، والتشكيك ومن بني هذه املواقع اهلدامة ؛ املواقع اإلحلادية العربية ، واليت. املطهرة  تقوم 
ملؤسسات اإلحلادية من خالل مواقعهم  لدعوة إىل التخلي عن اإلسالم ، واإللتحاق  يف السنة النبوية املطهرة ؛ و

ضع وخلطورة هذه املواقع اإلحلادية على السنة النبوية  ؛ فقد اخرتت هذا البحث؛ لدراسة هذه املواقع ، وو. اإللكرتونية
ا َوقداعتمدت يف هذا البحث على استقراء مواقع اإلنرتنت اإلحلادية املشككة يف السنة . ِّاخلطط ملواجهتها ورد شبها ِّ

ا من مقاالت تشكك يف السنة النبوية املطهرة َالنبوية  ؛ وذلك للوقوف على أهم ما كتب ونشر  ِ ُِ َ ًونظرا لكثرة هذه . ُ
ً أعضاء لدراستها، وأشرت إىل املواقع األخرى، وبينت طرق وأساليب مواجهة تلك املواقع فقد اخرتت أكثرها شهرة و

مقدمة، ومتهيد، ومبحثني ، : ويشتمل هذا البحث على .املواقع ، مع إبراز دور املواقع اإلسالمية يف تلك املواجهة
  .وخامتة ، وفهرس للمصادر واملراجع 

 
 
 

                                                             
 الكلية اجلامعية اإلسالمية ببهانج السلطان أمحد شاه مباليز1
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  .نرتنت ، اإلحلاد ، السنة النبويةاإل: فالتمهيد يشتمل على التعريف مبصطلحات 
َمواقع اإلنرتنت اإلحلادية العربية املشككة يف السنة النبوية: املبحث األول  سبل مواجهة مواقع :املبحث الثاين .ِّ

َاإلنرتنت اإلحلادية العربية املشككة يف السنة النبوية     وعلى آله وصحبه وسلموصلى اللهم على سيد ونبينا دمحم .ِّ
  

  متهيد
ّإن حتديد املفاهيم وتوضيحها من أوليات املهام يف البحث العلمي ، وقد اشتمل هذا البحث على مصطلحات 

  .اإلنرتنت ، واإلحلاد ، والسنة النبوية :ُومفاهيم يلزم جتليتها ، وبيان حقيقتها ؛ ومن هذه املصطلحات 
  

  : ) اإلنرتنت(تعريف مصطلح : ًأوال 
  : كالتايل ) اإلنرتنت ( جاء يف معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي تعريف مصطلح 

عبارة عن دائرة :  international information network) اإلنرتنت(شبكة املعلومات الدولية " 
صول على املعلومات حول أي موضوع معني؛  يف شكل ُمعارف عمالقة ميكن للمشرتكني فيها احل

لشبكة ؛  نص مكتوب ، أو صويت ، أو مرئي ، ويتم التبادل فيما بينهماعن طريق احلواسيب املرتبطة 
مني االتصاالت الشبكية )  بروتوكوالت ( مستخدمة قوانني    . للنقل والسيطرة ؛ ولغرض 

 
ا جمموعة اختيارية من أجهزة احلواسيب ، وتوفر جمموعة من فاإلنرتنت وسيلة اتصال واسعة االنتشار  ترتبط 

  ٢. "اخلدمات تتعلق بتقدمي املعلومات
  

  : عريف اإلحلاد يف اللغة واإلصطالحت: ًنيا 
ويف السطور التالية نتعرف على حقيقته يف اللغة  ، اإلحلاد: من املصطلحات املهمة يف هذا البحث ؛ مصطلح 

  .واإلصطالح 
  : تعريف اإلحلاد يف اللغة - ١

 : تعددت معاين كلمة اإلحلاد يف معاجم اللغة العربية ، وجاء تعريفها كالتايل
ٍالالم واحلاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة َِ َ َ ََ ْ ٍْ ْ ََ ُّ ُ ٌَ ْ َ ُ ُ ُ ُيـقال. ْ َِّأحلد الرجل ؛ إذا مال عن طريقة احلق واإلميان: َُ َ َِ َ َِ َ َ ُ ّ َ ْ ِّومسي . َ

َاللحد حلدا ؛ ألنه مائل يف أحد جانيب اجلدث َ َُ َ َ ََِ ِ ِ َ ٌ ّ ً َْ ْ القرب- َّ ُحلدت امليت وأحلدت: يقال . - َ َ َُ َْ َ ِّ َ وامللتحد.ْ ِّامللجأ، مسي بذلك : َُْ
                                                             

 م ، ٢٠١٠ه ، ١٤٣٠ ، ١ الزيدي ، طه أمحد ، معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي ، األردن ، العراق ،  دار النفائس ، دار الفجر ، ط-2
 ١٤٨ص 
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ِألن الالجئ مييل إليه َ وحلدت له ، وأحلدت له ، وحلد إىل الشيء يـلحد والتحد ٣.َّ ُ ََ َ َ َ َ ََ َْ ْ ِ َ ُ ُْ َمال: َْ َ وحلد يف الدين يـلحد وأحلد .َ ُ ََ َ َ ََ ْ ِ ِّ

َمال وعدل:  َوقيل حلد. َ ُمال وجار،وحلد الرجل : ََ ُ ََّ َ َ َ ِمارى وجادل ، وحلد يف احلرم : َ
ََ ََ َ َ َتـرك القصد: َ َْ َ َ َوأحلد به  ٤...َ َْ َقال : َ

طال  ًعليه  ِ َِ
ُهو العدول عن اإلستقامة واالحنراف عنها : َْواإلحلاد . ٥ َِ ُ َطعن ، وأحلد يف احلرم :  وأحلد يف الدين٦.ُ ََ :

َاستحل حرمتها وانتهكها  َ ََّ َ ُوامللحد. ْ ِ
ُ

ِملحدون ومالحدة: الطاعن يف الدين املائل عنه ، واجلمع :  َِ ُْ
يتضح من العرض . ٧

يت بعدة معان ، وهي    :السابق أن كلمة اإلحلاد يف اللغة 
 .  امليل عن اإلستقامة ، وعن طريق احلق واإلميان  -  أ

  .   املماراة واجلدال - ب 
 .    ترك القصد- ج 
 .  الطعن يف الشيء -  د
  
  :تعريف اإلحلاد يف اإلصطالح  - ٢

لبعث واجلنة والنار ، وتكريس : اإلحلاد هو  الكفر  ، وامليل عن طريق أهل اإلميان والرشد ، وظهور التكذيب 
ن٨.احلياة كلها للدنيا فقط  ألسباب؛  فاألول ينايف اإلميان : واإلحلاد ضر إحلاد إىل الشرك  ، وإحلاد إىل الشرك 

َُويبطله ، والثاين يوهن عراه وال يبطله ُ ِ   : وجاء يف معجم ألفاظ العقيدة تعريف اإلحلاد كالتايل .٩.ُ
ته : والثاين .يف أمساء هللا : أحدمها :هو امليل عما جيب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان ففي أمساء هللا .يف آ

ته .هو العدول عن احلق الواجب فيها: تعاىل  ت الشرعية ؛ وهي ما جاءت به :وأما اإلحلاد يف آ فيكون يف اآل
ت الكونية . الرسل من  األحكام واألخبار أما اإلحلاد يف .وهي ما خلقه هللا تعاىل كالسماوات واألرض : ويف اآل

ت الشرعية فهو  ت الكونية هو .كذيب أخبارها أو عصيان أحكامها حتريفها أو ت: اآل نسبتها إىل : واإلحلاد يف اآل

                                                             
 ٢٣٦، ص ٥م، ج١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩عبد السالم دمحم هارون، بريوت، دار الفكر، :  ابن فارس ،أبو احلسني، معجم مقاييس اللغة، حتقيق-3

 حلد : ، مادة ٣٨٨،ص٣ هـ ،  ج١٤١٤ ، ٣ ابن منظور، دمحم بن مكرم بن على ، لسان العرب ، بريوت ، دار صادر ، ط-4

ج العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية ، ج-5 ّ الزبيدي ، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،  ّ ّ  ١٣٩ ، ص ٩َّ

 ١م ، ط١٩٩٦هـ ١٤١٧خليل إبراهيم جفال،  بريوت ،  دار إحياء الرتاث العريب ، :  حتقيق  أبو احلسن علي بن إمساعيل ، ابن سيده ، املخصص ،-6
 ٧٨ ، ص ٢،ج

ريخ ،  ج٢، وآخرون ،  املعجم الوسيط ، مصر ، دار الدعوة ، ط مصطفى ، إبراهيم -7  َََحلد: ، مادة ٨٢٣ ، ص ٢ ، بدون 

سة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها ، الر:  عبد اخلالق ، عبد الرمحن ، اإلحلاد -8 ض ، الر
 ٨ه، ص ١٤٠٤

 ١دمحم رضوان الداية ، بريوت ، دمشق ، دار الفكر املعاصر ، دار الفكر ، ط. د: همات التعاريف ، حتقيق املناوي ، دمحم عبد الرؤوف ،  التوقيف على م:9
 ٦١٨، ص ١ ج-ه١٤١٠، 
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 التعريفات اللغوية واإلصطالحية لكلمة اإلحلاد ، ميكن وبعد عرض هذه١٠.غري هللا أو اعتقاد شريك أو معني له فيها 
ن اإلحلاد ن ، :القول  هو تيار فكري يهدف إىل إنكار وجود اخلالق عز وجل ، وإىل التشكيك يف كل األد

لكتب السماوية ، والطعن يف األنبياء واملرسلني   .وهذا التعريف هو ما يناسب هذا البحث. واالستهزاء 
  

  : هوم السنة النبوية مف: ًلثا 
 .يف السطور التالية نتعرض لتعريف السنة النبوية يف معاجم اللغة العربية ، وبيان حقيقتها يف اإلصطالح

  
  : مفهوم السنة يف اللغة - ١

ُجاء مفهوم كلمة السنَّة يف معاجم اللغة العربية بعدة معان ؛ منها  ُّ:  
ُ السنَّة   ْالسرية حسنة كانت أو قب: ُّ ً ََ َ ُ ُ والسنَّة 11. ًيحةِّ َالطريقة احملمودة املستقيمة، ولذلك قيل: ُّ ِْ ُ ُ َْ ُ ُ َ ُّفالن من أهل السنَّة؛ : َّ ِ َْ ِ ٌ

ُمعناه َّ من أهل الط:ْ ِ ْ َ َِريقة املستقيمة املحمودةِ ْ َ ُ
ِ ِْ ُالطبيعة: ُّ والسنَّة١٢.َ َ ِ، والصورة والوجه ، وسن اإلبل يسنُّها سنا إذا ... َِّ ًَّ َ َُ َ ِ َّ ُ ْ َْ َ ُّ

ْرعاها فأمسنها َ َ َ ِالوجه لصقالته ومالست: ُّّوالسنة. َ َِ َ َ ُ ْ َ يت بعدة معان ؛ ١٣. هْ ُّّ ومما سبق عرضه يتضح أن كلمة السنة يف اللغة 
  :وهي 

 السرية حسنة أو قبيحة   -  أ
   . الطريقة -ب
 .الطبيعة   - ج
 . الرعاية - د
 
 :تعريف السنة يف اإلصطالح  - ٢

ُيطلق لفظ  ََْ ُ ْ ِالسنَّة"ُ ِّلى ما جاء منـقوال عن النَّيبَع: "  يف الشرع " ُّ ِ ِ َ ً َُ َْ َ ََ على اخلصوص، مما مل يـنص عليه يف الكتاب ِ َ ُِ ِْ ِ َْ َ ََ ََّ َُ ْ َُِّ ِ ْ
ِالعزيز، بل إمنا نص عليه من جهته  ََْ َّ َُ َِّ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ؛ كان بـيا لما يف َ ِ ً ََ َ َالكتاب أو الَ َْ ِ َِ ْ..  

ُويطلق أيضا يف مقابـلة البدعة؛ فـيـقال َ َُ َ ُ َُ ِْ َِ ِْ َ َِ ً ْ َُ ْ ٍفالن على سنَّة: (َ ُ ََ ٌ ُّ؛ إذا عمل على وفق ما عمل عليه النَّيب ) َُ َ َ َ َِ ِ َْ ََ َِ َِ ِ ْ ََ ِ َ؛ كان َ
َذلك مما نص عليه يف الكتاب أ َِّ َ َِ ِْ ِ ََْ َّ ُ ِ ُو ال، ويـقالَِ َُ َْ ٍَفالن على بدعة: (َ َْ ُِ َ ٌ َ؛ إذا عمل على خالف ذلك، وكأن هذا اإلطالق ) َ َ َْ ِْ َ ََ َّ َ َ َ َ ِ َِ َِ َ ََ ِ ِ

                                                             
ض ، مكتبة العبيكان ، ط-10   بتصرف واختصار ٤٩م ،  ص ١٩٩٧ه ، ١٤١٧ ، ١ فاحل ، عامر عبد هللا ، معجم ألفاظ العقيدة ، الر

  - ٤١٧  ، ص ٨ م ، ج٢٠٠٠ هـ ، ١٤٢١، ١  ابن سيده ، أبو احلسن علي بن إمساعيل ، احملكم واحمليط األعظم ، بريوت ، دار الكتب العلمية ط-١٠

ج العروس من جواهر القاموس ، مرجع سابق ، ج-  ٢٣٠12 ، ص ٣٥َّ الزبيدي ،  

 ٢٢٦13 ، ص ١٣ ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ج-
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َإمنا اعترب فيه عمل صاحب الشريعة؛ فأطلق عليه لفظ السنَّة من تلك اجلهة، وإن كان العمل مبقت َ ُ ْْ َ ُِْ ُ َُ َ َ ََ َ َ َْ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ُّ ُ ََ ْ ََ َِ ُِ ِ َّ ِ ِ ِضى الكتاب ََّ َِ ْ َ.  
ِويطلق أيضا لفظ السنَّة  ُّ ُ ََْ ً ْ َُ ْ ُ ِِعلى ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك يف الكتاب أو السنَّة أو مل يوجد؛ لكونه : َ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ََْ َ ََ َُّ ُِ ِ َ َْ ِ َ َ ُ َّ ْ َ َ ََ ِ

ْاتباعا لسنَّة ثـبـتت عندهم مل تـنـقل إليـنا، أو اجتهادا جم َُ َ ْ ْ ًّ ًَ ِْ ِ ٍ ِْ ِْ َ َ َِ ْ ُُ ََ ْ ُ ْ ََ ُتمعا عليه منـهم أو من خلفائهم؛ فإن إمجاعهم إمجاع، وعمل َِ َ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َ ٌَ َْ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ ًَّ ِ ِ ِ َِ َْ َُ ْ َْ ْ
ُخلفائهم ؛ راجع أيضا إىل حقيقة اإلمجاع من جهة محل الناس عليه حسبما اقـتضاه النَّظر المصلحي عندهم؛ فـيدخل  ُ ُ ْ ُْ َ َْ َْ َ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ ُِّ ََ َ َ َْ ُ ُ ْ ٌَ ًَ ْ ِ ِْ ِ ِِ َِ

َحتت هذا  َ َ ِاإلطالق ،  المصالح المرسلة ، واالستحسان، كما فـعلوا يف حد اخلمر، وتضمني الصناع، ومجع َْ ْ َْْ َ َ َ ْ ُ ُ َِ ُ ََ ََ َُ َ ْ ِْ ِ ُِ َ ْ ْ ِ َ ِ
َالمصحف، ومحل النَّاس على القراءة حبرف واحد من احلروف السبـعة، وتدوين الدواوين، وما أشبه ذلك ُ ََ َ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِِ َِّ ْ َ َِ ِ َِ ْ ََّ ِ ٍ ٍ ِ ُِ َْ ِ ْ ََْ ِ ْ ِ ْ.  

ُُْويدل على هذا اإلطالق قـوله  َ ِ َ ْ ِْ َُّ ََ َ ُ َ َ:  »َعليكم بسنَّيت وسنَّة اخللفاء الراشدين المهديني ِ ِّ ِ ِْ َ َ َ ْْ ِ َِّ َِ َ َُْ ُُ ِ ُ ْ َوإذا مجع ما  .١٤»َ َ ُِ َ ِ َ
ِتـقدم؛ حتصل منه يف ا ُ ْ َِ َ َّ ََ َ َّ ٍإلطالق أربـعة أوجهَ ُ ْ ََْ َُ َ ِ َ ْ ُُْقـوله : ِْ َ وفعله، وإقـراره ُ ُُ َ ََ ْ ِ ُ ْ الجتهاد، بناء - ِ لوحي أو  ًوكل ذلك إما متـلقى  َ ُِّ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ ِ ِْ َُ ِ َْ َّ ََ ََّ َ َُ

ِعلى صحة االجتهاد يف حقه ِ ِِ ِ ِّ َ ِ َ ْ َّ ِ ٌَ وهذه ثالثة- ََ ََ ِ ِ َ ُوالرابع.َ ِ َّ ِما جاء عن الصحابة أو اخللفاء، وهو وإن كان يـنـقسم إىل القول  : َ ْ َ َ ْ َْ َ َِ ُِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ ُ ِ ُْ َِ َّ ِ َ
ِوالفعل واإلقـرار، ولكن عد وجها واحدا؛ إذ مل يـتـفصل األَمر فيما جاء عن الصحابة تـفصيل ما جاء عن النَّيب ّْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ًِ ِ َِّ َّ ِْ ُِ َْ ْْ َْ َ ْ ًَ ِ َّ َ ِ ْ ِ ْ".١٥  

 ، من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة  أثر عن الرسول هي كل ما: "والسنة يف اصطالح احملدثني 
ِخلقية أو خلقية ، أو سرية ، سواء أكان ذلك قبل البعثة ؛ كتحنثه يف غار حراء أم بعدها ُُِ ْ ذا املعىن .ِ مرادفة : والسنة 

  ١٦." للحديث النبوي 
  

  : أمهية السنة النبوية : ًرابعا 
رزة يف اإلسالم وحياة املسلمني ، فهي تبيان للقرآن الكرمي ، وتشرع األحكام كما يشرع  ُحتتل السنة النبوية مكانة  ُّ َّ َُ ِ ُ

َالقرآن الكرمي ، ويستن ْ ًبط منها األحكام  كما هو احلال من القرآن الكرمي ، فهي إذا املصدر الثانيللتشريع بعد القرآن ُ
لقرآن الكرمي ، ويف هذا الشأن حذر النيب  َالكرمي ؛ بل الميكن االستغناء عنها  ّ َ أمته من ترك سنته  فقال   : »

ُيوشك ِ ْأن ُ َيـقعد َ ُ ْ ُالرجل َ ُ ْمنكم َّ ُ ِأريكته ََعلى ِْ َ ُحيدثِ َِ َّ ِحبديثي َُ ِ ُفـيـقول  َِ ُ ِبـيين: ََ ْوبـيـنكم َْ َُ ُكتاب ََْ َفما ِهللا، َِ َوجد َ ْ َ ِفيه َ ًحالال ِ َ َ 
ُاستحللناه، ْ ََْْ َوماوجد َ ْ َ ََ ِفيه َ ًحراما ِ ُحرمناه، ََ َْ ّ َََّوإمناحرم َ ُسولَر َََِّ ََّكماحرم  ِهللا ُ َ َ ًوقد تكفل هللا حبفظها ضمنا  .١٧». َُّا َ

                                                             
ب يف لزوم السنة، -14 لسنة،   ، وأخرجه الرتمذي  ،ك٤٦٠٧، برقم٥/١٣ أخرجه أبو داود يف السنن،كتاب السنة،  ب ما جاء يف األخذ  تاب العلم، 

ب اتباع سنة اخللفاء الراشدين . هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي. ٢٦٧٦:   ، برقم ٥/٤٤ِواجتناب البدع،  وسنن ابن ماجه ، يف املقدمة، 
  ٤٢، برقم احلديث ١٦-١/١٥املهديني،

طي ، املوافقات ، حتقيق-15 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، السعودية ، دار ابن عفان ، :   الشاطيب ، إبراهيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغر
 . وما بعدها٢٩٠ ، ص ٤م ، ج١٩٩٧ه ، ١٤١٧ ،١ط

 ١٩م ، ص ١٩٧١ه ، ١٣٩١ ، ١حلديث علومه ومصطلحه ، بريوت ، دار الفكر ، ط اخلطيب ، دمحم عجاج ، أصول ا-16

ه، ١٤١١، ١مصطفىعبدالقادرعطا،بريوت،دارالكتبالعلمية،ط:  احلاكم،دمحمبنعبداللهبنمحمدبنحمدويهالنيسابوري،املستدركعلىالصحيحني،حتقيق-١٦
لعلمج١٩٩٠ ت أخرى ، انظر ، واحل٣٧١: ،فيحديثيحيبنأبيمطاع،برقم ١م،كتا أبوداودرقم : ديث سكت عنه الذهيب يف التلخيص ، وقد ورد احلديث بروا



 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

٦٩٢

َّ  إ﴿: حبفظه للقرآن الكرمي ، حيث قال تعاىل  ُحنن ِ َْنـزلنا َْ َالذكر ََّ ْ َّوإ ِّ ِ َحلافظون َُله َ ُ َِ فمن الذكر السنة ]٩:ِاحلجر[﴾َ
ذا حمفوظة حبفظ القرآن الكرمي    .النبوية املبينة للقرآن الكرمي ، فهي 

 يعلمون مكانة سنة – رضوان هللا عليهم – ، فقد كان الصحابة ة بسنة رسول هللا وقد أوىل املسلمون عناية فائق
مره  ، وتبليغه للنا ؛ فحرصوا على حضور جمالسه ، واالستماع إىل هديه نبيهم   يف ذلك ، س ؛ آخذين 

َُّنضرا«  : حيث قال  ََّ ًَامرأ َ َمسع ْ ًشيـئا ِمنَّا َِ ُفـبـلغه َْ َ َكما َََّ َمسع، َ َّفـرب َِ ٍمبـلغ َُ َأوعى َُِّ ْمن َْ ٍسامع ِ ِ وهكذا تناقلها التابعون  . ١٨».َ
َُمن بعد الصحابة ، وأتباع التابعني من بعدهم ، حىت مت تدوينها يف زمن كثـر فيه الكذب على رسول هللا  َ فبذلك ، 

ُّحفظت ، وردت مكائد الكائدين خا َ ِ ا ، وبينوا أحكامها .ئبةُ وألمهية السنة املطهرة قام املسلمون بشرح معانيها ومفردا
ا ، واستنبطوا ما خفي منها يف طيات تعابريها ، ومجعوا ما ظاهره االختالف من ألفاظها ، فهي بذلك مسرح  ُوآدا َ ْ َ

  . ١٩!  ؛ ال ينطق عن اهلوى ، وقد أويت جوامع الكلم ؟البلغاء ، ومرتع الفقهاء ، كيف ال وقائلها 
  

َمواقع اإلنرتنت اإلحلادية العربية املشككة يف السنة النبوية: املبحث األول  ِّ.  
ت٢٠؛ العديد من املواقع) اإلنرتنت ( يوجد على شبكة املعلومات الدولية  ت ٢١،واملدو الت ٢٢ ، واملنتد ، وا

َاإلحلادية العربية املشككة يف السنة النبوية املطهرة ، وقد قمت حبصرها٢٣الرقمية   - ً ما استطعت إىل ذلك سبيال–ِ

                                                                                                                                                                                                    
 ـ ٤/١٣٠هذاحديثحسن،وأخرجهأمحدفياملسند : وقال) ٦٠(برقم : فيالعلم) ٢٦٦٦(بلزومالسنة،وسندهصحيح،والرتمذيرقم : فيالسنة) ٤٦٠٤(

بتعظيمحديثرسوال) ١٢(،وابنماجةرقم ١٣٢  .ملسو هيلع هللا ىلصفياملقدمة،

ْ  الرتمذي ، دمحم بن عيسى بن سورة ، اجلامع الكبري ، سنن الرتمذي-١٧ م ، ١٩٩٨بشار عواد معروف ، بريوت ، دار الغرب االسالمي ، ط :  ، حتقيق َ
ب احلث على تبليغ السماع ،ج  ورواه اإلمامأمحد . هذا حديث حسن صحيح:، وقال الرتمذي ) ٢٦٥٧( ، رقم احلديث ٣٤ ، ص ٥كتاب العلم ، 

مبنبلغعلما ، وصححهابنحبانربقم) ٢٣٢(،وابنماجه ١/٤٣٧ ّفياملقدمة، ؤوط  ) ٦٩ ، ٦٨، ٦٦( :ً  ).إسنادهحسن(وقاحملققهشعيباألر

بت ، مدارس السنة النبوية ، االجتاهات واملناهج ، ماليز ، جامعة ماال ، ط-١٨  ٧١، ٧٠م ، ص ٢٠١٧ه ، ١٤٣٩ ، ١ أبو احلاج ، 

و املوقع . نصوص،صور ، أفالم فيديو، تسجيل صويت: صفحات املرتابطة اليت قد حتتوي علىالهو جمموعة من ) : website( املوقع االلكرتوين -20
عراض هذا املوقع من خالل جهاز حاسب يتضمن متصفح لإلنرتنت مثل واحد على األقل ، وميكن است) Server(اإللكرتوين مستضاف يف خادم 

internet explorer أو  Mozilla Firefoxالمكان تصفح املواقع من خالل أجهزة .أو غريها من املتصفحات و مع التطور احلديث أصبح 
  .اهلاتف النقال احلديثة 

ًشرمي ، رامي ، كيف نقيم موقعا إلكرتونيا(   ) بتصرف .١١٥ -١١٢ ،ص ٢٠٠٧، حزيران )١٦( ، جملة املعلوماتية ، السعودية ،  العدد ً

ت -21 ت أو الصفحات الشخصية ؛ هي تطبيق من تطبيقات اإلنرتنت، يعمل من خالل نظام احملتوى:  املدو وهو يف أبسط صوره عبارة عن . املدو
، تصاحبها آلية ألرشفة التدوينات القدمية، و يكون لكل مدخل منها عنوان دائم ال صفحة ويب تظه ًر عليها تدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنياً تصاعد ً

  )٢١٩م ،  ص ٢٠١٧ه، ١٤٣٨ ، ١إبراهيم ، على حجازي ، اإلعالم البديل ، األردن ، دار املعتز ،ط . ( يتغري منذ حلظة نشره

هو موقع على اإلنرتنت ؛ يتجمع  فيه األشخاص من ذوي االهتمامات املشرتكة ؛ ليتبادلوا األفكار والنقاش عن طريق إنشاء موضوع من :  املنتدى -22
قي األعضاء بعمل مشاركات وردود داخل املوضوع للنقاش  ، مع صاحب سواء بشكره على املعلومات . املوضوعقبل أحد أعضاء املنتدى، ومن مث يقوم 

ملنتدى على أرض الواقع . اليت قدمها مبوضوعه أو نقده والتعليق على ما كتبه فيه  )https://ar.wikipedia.org/wiki( وهو أشبه 
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وبتصفحها ؛ وجدت أن هناك تباين بينها ؛ من حيث عدد أعضائها ، وزوارها ، واملوضوعات املتعلقة بدراسة 
ا ، ويف السطور التالية سأقوم بعرض هذه اإل َُِسالم ، وعدد املقاالت اليت كتبت للتشكيك يف السنة النبوية وما يتعلق 

سيسها ، وعرض  حلديث عن  الت مجلة ، مث أعرض أمهها شهرة ؛ وذلك  ت ، وا ت ، واملدو املواقع ، واملنتد
  .يت تشكك يف السنة النبوية ، وتطعن يف مبادئهامناذج من املقاالت اليت نشرت من خالهلا ؛ وال

  
َاإلحلادية العربية املشككة يف السنة النبويةاملواقع :  ًأوال  ِ:  

ِّوجدت الكثري من املواقع اإلحلادية العربية ، واليت تصوب ) اإلنرتنت( من خالل البحث على شبكة املعلومات الدولية  َ ُ
ل   : طعن يف السنة النبوية ، والتشكيك يف مصداقيتها ، وهذه بعض املواقعسهامها 

  asp.nr/debat/org.ahewar.www://http موقع احلوار املتمدن - ١

 apropos/org.alawan.www://https موقع األوان - ٢

 org.onlyscience.blog://https:   موقع العلم يكذب الدين  - ٣
 com.wordpress.ad7il://https:. اإلحلاد هو احلل موقع  - ٤
 com.blogspot.ad7iraqel://http: موقع ملحدون عراقيون - ٥
 com.blogspot.2ladeenion://http:الالدينية: موقع الالدينيني و امللحدين العرب - ٦
 Ateísmo:com.ogspotbl.ateismoespanarab://httpإحلاد - موقع أ ملحد  - ٧
نة اإلنسانية - ٨  com.blogspot.elensan-deen://http:موقع الد
ء - ٩  com.blogspot.fathershistory://http:موقع هذا ما وجد عليه آ
  

ت اإلحلادية  العربية املشككة يف السنة النبويةامل:  ًنيا   : دو
عدة صفحات لبعض األشخاص ، وعندما اطلعت على ) اإلنرتنت (  وجدت على شبكة - ً أيضا–من خالل حبثي 

لطعن يف السنة النبوية ، والتشكيك يف  م مليئة  م تشربوا الفكر اإلحلادي ؛ فصفحا َّتلك الصفحات ؛ وجدت أ
ت تعاليمها    :؛ ومن هذه املدو

 com.blogspot.nodoubt-ad7el://http :مدونة وراء احلقيقة - ١

اية اإلسالم - ٢  com.wordpress.nihaia://http:   مدونة 
                                                                                                                                                                                                    

لة الرقمية هي -23 ز عنه بكثري من املميزات ؛ فهي هلا واجهة مثل املواقع وأيضا تطبيق برجمي يعمل على اإلنرتنت مثل املنتدى متاما و لكنها تتمي:  ا
لة عرض األخبار : حتتوى يف داخلها على منتدى ، و ميكن القول مكانيات أفضل، و ميكن من خالل ا ا منتدى  ا عبارة عن منتدي و موقع معا أو أ ًأ

 )http://aymandvd.ahlamontada.com(  من رابط فرعيو نشر املقاالت  ىف الصفحة الرئيسية مع إمكانية الدخول للمنتدى
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 com.blogspot.arab-up-wake://http:   مدونة العقول احلرة - ٣

 com.wordpress.zndka://http:   مدونة زندقة - ٤

 com.blogspot.rarpress7a://http:  مدونة األحرار - ٥

  com.wordpress.sandlandatheist://https :لمدونة ملحد أرض الرما - ٦

 com.blogspot.adarab7el://http:  مدونة امللحدين - ٧

 com.blogspot.1ladeenion://http:  مدونة مع الالدينيني و امللحدين - ٨

 com.blogspot.abulahab://http:  مدونة أبو هلب - ٩

 com.blogspot.ladenee://http :  مدونة الديين -١٠

 com.blogspot.agesofdarkness://http :  ماتمدونة عصر الظل -١١

ّمدونة البحار -١٢ َ : com.blogspot.1ar77alba://http 

 com.blogspot.arabicdeist://http: مدونة الربويب العريب -١٣

 com.blogspot.arabsinspace://http: مدونة العرب يف الفضاء -١٤

 eu.alzakera://http:   مدونة الذاكرة -١٥

 com.blogspot.atheerkt://http : مدونة مقاالت الدينية -١٦

 com.blogspot.freesyrian://http  : مدونة راضي عاقل -١٧

 com.blogspot.ladeeninet://http:مدونة شبكة الالدينيني العرب -١٨

 
ت : ًلثا   :السنة النبويةاإلحلادية العربية املشككة يف املنتد

ت اإلحلادية العربية على شبكة املعلومات الدولية  واليت تتبىن الفكر اإلحلادي ، ) اإلنرتنت ( يوجد الكثري من املنتد
توذلك عن طريق نشر املقاالت اليت تشكك يف السنة النبوية و   : تعاليمها ؛ ومن هذه املنتد

 com.google.plus://https: منتدى امللحدين العرب التنويري - ١
 com.facebook.www://https:منتدى اإلحلاد العريب  - ٢
 org.olm7.laden://http: منتدى الالدينيني و امللحدين السوريني  - ٣

 
الت اإلحلادية العربية املشككة يف السنة النبوية: ًرابعا    ا

الت الرقمية اليت  ت ، اعتمد هذا التيار اإلحلادي يف نشر أفكاره ؛ على ا ت واملنتد إلضافة إىل املواقع واملدو
  :التًتصدر شهر ؛ ومن هذه ا
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سست يف شهر نوفمرب  my.blogspot.aamagazine://http:  جملة امللحدين العرب الرقمية لة  وهذه ا
لة إىل ) ًاثنان ومخسون عددا ( م ، وصدر منها ٢٠١٢عام  دف هذه ا نشر وتوثيق أفكار امللحدين العرب : ، و

رة الشبهات حول السنة النبوية املطهرة  املتنوعة ، و  .تم كذلك 
  ويف السطور التالية نتعرض ألهم هذه املواقع اإلحلادية وما حتويه من مقاالت تطعن وتشكك يف السنة النبوية 

  
  asp.nr/debat/org.ahewar.www://http: موقع احلوار املتمدن   - أ

سيس هذا املوقع  يف التاسع من شهر ديسمرب : ، ومن خالل تصفحي هلذا املوقع ) م٩/١٢/٢٠٠١( كانت بداية 
م ِوجدت أن توجهات وأهداف هذه املؤسسة كما ذكرت يف موقعهم على اإلنرتنت ؛ أ مؤسسة يسارية علمانية : ُ

وقد . حديث يضمن احلرية والعدالة اإلجتماعية للجميعدميقراطية تعمل من أجل جمتمع مدين علماين دميقراطي 
هلا أعالم يف الفكر والثقافة٢٠١٠حازت هذه املؤسسة اإلحلادية على جائزة ابن رشد للفكر احلر  لنظر ٢٤.م واليت  و

 يتكشف للمدقق مدي ما حيويه هذا املوقع من أفكار إحلادية، فاملوقع ال ينادي بفصل إىل ما يف املوقع من مواد ؛
 كما يدعي مروجو الفكر العلماين، بل يف املوقع مواد كثرية فيها استهزاء صريح - فحسب–الديين عن الدنيوي
لنيب  لقرآن الكرمي، بل إلسالم ؛ و وهو مرتع خصيب لألصوات . فيها إنكار لوجود اخلالق عز وجل ، و

ملوقع يتبدي لنا ما  لنظر لعناوين بعض املقاالت والدراسات اليت  ّاإلحلادية؛ ففيه يكتب جل امللحدين العرب، و ُ
ًخيفيه هذا املوقع من نفاق علماين؛  وأنه ما دشن إال ليكون صو لإلحلاد ؛ أو طريقا موصال ملن  ً ً ّ مل يبلغ درجة اإلحلاد ُ

أسئلة وأسباب جعلتين "، و"دمحم النيب امللحد: "فمن العناوين الصادمة يف هذا املوقع، واملروجة لإلحلاد الصريح. بعد
أن تكون "، و"تساؤالت ملحد من أصل إسالمي"، و"ملاذا أ ملحد؟ من جيرؤ، اليوم، على هذا السؤال؟"، و "ملحد

ت من "، و"ملحدا يف مصر   ٢٥.، إىل غري ذلك من املقاالت والدراسات اليت يقصر املقام عن سردها"سفر اإلحلادآ
  

  : ٢٦إحصائيات مؤسسة احلوار املتمدن
، وعدد املواضيع ) ١,٨٤٦,٧٨٠,٤٣٢( وقد بلغ عدد زوارالصفحات الرئيسة ملوقع احلوار املتمدن ما يقرب من  

وبلغ ) ٧١٦,٧٨١( واضيع اليت أرسلت إىل مواقع مؤسسة احلوار املتمدن ، وعدد امل) ٢,١٤٧,٤٨٣,٦٤٧(املقروءة 

                                                             
ئزة ملن قام بدور يف دعم ونشر ومتنح اجلا. م١٩٩٩هي جائزة سنوية متنحها مؤسسة ابن رشد للفكر احلر يف برلني منذ :   جائزة ابن رشد للفكر احلر -24

سست يف عام   لوفاة ٨٠٠ مبناسبة الذكرى الـ١٩٩٨الفكر الدميقراطي احلر والدميقراطية واإلبداع يف البالد العربية، وهي مؤسسة مستقلة مسجلة يف أملانيا، 
 https://ar.wikipedia.org/wiki.((الفيلسوف ابن رشد

١١٠ - -   http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=8891&mot=1  
1721710=t?php.showthread/vb/info.djelfa.www://http٤٦ 

   )م ٢٠١٨ / عام  زمن هذه اإلحصائية-26
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: ومن بني هذه احملاور حمور). ١١٣( وعدد احملاور وامللفات ) ٤١٧,٥١٦: ( عدد املواضيع اليت نشرت يف هذااملواقع 
(  ا احملور ما يقرب من وقد بلغت املوضوعات اليت حيتوي عليها هذ) العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديين ( 

ًموضوعا  كلها نقد للفكر الديين ، وإنكار لوجود اخلالق سبحانه  ، وطعن يف األنبياء واملرسلني ،وطعن يف ) ٥٦٩٥٨
الكتب السماوية ، وإذا حبثنا يف هذا املوقع عن املقاالت اليت كتبت يف التشكيك يف السنة النبوية ، وتشويه معاملها، 

ا كثرية ،  كامل /  ، وجاء ذلك يف مقال للكاتب ٢٧تناقض بعض األحاديث النبوية: منها ما يتحدث عن جند أ
َّ ومن كتاب هذا ٣٠. صحتها ، ويشكك يف٢٩ حيث يستعرض بعض األحاديث اليت ظاهرها التناقض ٢٨النجار  ُ

، الكاتب املعروف ؛ حيث كتب عدة مقاالت عن السنة النبوية ، منها عدة ٣١أمحد صبحي منصور / املوقع الدكتور 
 وفيها تشكيك يف صحة السنة النبوية وطعن يف أئمة ٣٢)انكار السنة يف مقدمة صحيح مسلم ( مقاالت بعنوان 

                                                             
فإذا افرتض وجود تعارض ، فإمنا هو يف ظاهر األمر ال يف احلقيقة والواقع . أال تتعارض؛ ألن احلق ال يعارض احلق:  األصل يف النصوص الشرعية الثابتة-27

َ، وكان علينا أن نزيل هذا التعارض املدعى َّ
ُ

جلمع والتوفيق بني النصني ، بدون متحل واعتساف حبيث يعمل بكل منهما ؛ فهو وإذا أمكن إزالة التعارض . 
ِواجلمع مقدم على التـَّرجيح. أوىل من اللجوء إىل الرتجيح بينهما ،ألن الرتجيح يعين إمهال أحد النصني ،  وتقدمي اآلخر عليه ِ ْ ََُ ٌ َّ َ ُ ْ فهذا من األمور املهمة حلسن : َ

ِفهم السنَّة
ا ، واجلمع بني بعضها وبعض ،  ووضع كل منها يف التوفيق بني: ُ  األحاديث الصحيحة اليت تتعارض ظواهرها ، وختتلف ـ ألول وهلة ـ معاين متو

تلف ،  وال ختتلف ، وتتكامل وال تتعارض   .موضعه الصحيح ، حبيث 
ال) األحاديث الصحيحة: (وإمنا قلنا جلمع بينها ، وبني الثابت الصحيح ، إذا تعارض معها ، ؛ ألن الضعيفة والواهية ، ال تدخل يف هذا ا  ، وال نطالب 

ب التنازل والتربع  م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ ، ٦القرضاوي ، يوسف عبد هللا ، كيف نتعامل مع السنة النبوية ، املنصورة ، مصر ، دار الوفاء ، ط. ( إال من 
 )١١٣، ص 

نكلرتا -28 ّ من كتاب موقع احلوار املتمدن ، وهو طبيب عريب يعمل استشاري جراحة  ُ. 

ث تفيد التناقض ، واحلق أنه ليس فيه تناقض  قائماً  ، وقاعداً  ، وما ورد فيه من األحادي من األحاديث اليت ذكرها الكاتب ؛ حديث بول النيب-29
ُقالوا:"  كما أورد ذلك ابن قتيبة فقال عن هذه األحاديث  ْرويـتم عن عائشة، أَنـها قالت: َ َ َ َ َّْ َ َ ُِ َ َ ْ ْ ل رسول ا : "ََ َِّما  ِ ُ ََ َ ُّ قائما قطملسو هيلع هللا ىلصَ َ ًَ َ مث رويـتم عن حذيـفة ."ِ َْ َْ ُُ ْ َ ْ ُ ََ ل "َّ َأَنه  َ ُ َّ

ًقائما ِ ِوهذا خ" َ َ َ َالف ذاكَ َ ُ َّ قال أَبو حممد.َ َُ ُ َ ُوحنن نقول : - ابن قتيبة-َ َُليس ههنا : َ َ َْ ِحبمد ا-َ َِّ ْ ْ اختالف، ومل يـبل قائما قط يف منزله والموضع الذي كانت -َِ َْ َْ ِ َّ ِ ِ ْ ََ َ ً َْ ِ ِ ِِِ ِ َُّ َ َ ٌُ ْ َْ َ
َحتضره فيه عائشة رضي ا عنـها ْ َُ ََُّ َ

ِ َ َ ِ ِ ِ ُُُ ل قائما يف ال.َْ ْو ِ ً َِ َ َ ٍمواضع اليت ال ميكن َأن يطمئن فيها، إما للثقَ َََّ َّ َِ ِِ َ َّ ِ َِ ُ َْ َِ ْ ُْ ِ ِ ٍ يف اَألرض وطني، أَو قذر- البلل والندى-َ ٍِ َ ْ ِْ َ ِ ْ ُو كذلك الموضع .ِ ِْ َ َْ َ َِ َ
ِالذي رَأى فيه حذيـفة رسول ا  ِ َِّ ََ ُ َ َُ َ ْ ُ ِ َّ يـبول قائما، كان َ ََ ًِ ُ ُمزبـلة لقوم، فـلم ميكنه القعود فيه، وال الطمأنينةَُ ُ ْ ُْ َ ًَ ِ ِ ِْ َ َُّ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ُ ْ ْ ََ َوحكم الضرورة خالف حكم االختيار.ٍ ُِ ْ ِ َِ َُ َُّ ابن قتيبة ، .( ْ

ويل خمتلف احلديث ، حتقيق    )٩٢م ، ص ١٩٧٢ه، ١٣٩٣دمحم زهري النجار ،  بريوت ، دار اجليل ، : عبدهللا بن مسلم ،

 م٢٠٠٨/ ٥/٤: جملة احلوار املتمدن ، بتاريخ ) ٢٢٤٢(  راجع املقال يف العدد -30

سيس:  أمحد صبحي منصور -31 ُكان يعمل مدرسا يف جامعة األزهر، لكنه فصل يف الثمانينيات بسبب إنكاره لـالسنة النبوية القولية، و ه املنهج القرآين ً
لقرآن مصدرا وحيدا للتشريع اإلسالمي ًالذي يكتفي  ت املتحدة وقضى فيها بعض الوقت، مث عاد إىل القاهرة ليعمل يف مركز ابن خلدون. ً . سافر إىل الوال

ت املتحدة، ليعمل مدرسا يف جامعة هارفارد، ، مث أنشأ مركزه اخلاص حت .( ت اسم املركز العاملي للقرآن الكرميً، هاجر الدكتور منصور إىل الوال
https://ar.wikipedia.org/wiki( 

ل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط ، أليب عمرو بن الصالح صيانة صحيح مسلم من اإلخال: كتاب :  وللرد على هذه الشبهات يراجع يف ذلك -32
 ١٥-١٤( االنتصار للصحيحني ؛ املنعقد بكلية الشريعة ، اجلامعة األردنية ، يف الفرتة : م ، وأحباث مؤمتر ١٩٨٤ه ، ١٤٠٤، دار الغرب االسالمي ، ط 

 )م ٢٠١٠ / ٧/ 
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اإلسناد يف احلديث ، : أمحد صبحي منصور يف مقاالت أخرى عن /   كما حتدث الكاتب ٣٣.حلديث النبوي ا
يت كاتب آخر يدعى . ٣٥، والنقل املنطقي ٣٤وادعى أن اإلسناد يناقض املنهج العلمي  ْوعلى هذا املوقع  سامي : ُ

 وهناك من املؤلفات  الكثرية من ٣٧.تناقض األحاديث النبوية مع القرآن الكرمي : ، يكتب عدة مقاالت عن ٣٦لبيب 
  ٣٨.ِّيدحض هذه اإلدعاءات

  
  apropos/org.alawan.www://https:    موقع األوان- ب 

طعن يف اإلسالم وتعاليمه ، وتشكك يف السنة النبوية ومبادئها ؛ يعترب موقع األوان من املواقع اإلحلادية العربية اليت ت
ّوهو موقع فكري ثقايف انطلق منذ غرة  ّ ّمببادرة ومتويل من رجل األعمال واملثقف اللييب )  م٢٠٠٧مارس / آذار(ّ ّ ّ /

ّحممد عبد املطلب اهلوين، وهو منرب  سيسها ) ّرابطة العقالنيني العرب(ّ ريس يوم ّاليت مت اإلعالن عن   نوفمرب ٢٤يف 
 :  إىل- كما سجلوا ذلك على موقعهم –ويهدف موقع األوان . ٢٠٠٧

ّصنع هامش للتفكري احلر املستقل واملعرفة النقدية - ١ ّ ّ ّ ّ.  
 .ربط الصلة بني الطاقات الفكرية واألدبية والفنية يف العامل العريب بتوفري فضاء إلتقاء وتبادل وحوار - ٢
ّعرفة حول مبادئ حقوق اإلنسان، وحول القيم السياسية واألخالقية احلديثة، العمل على نشر وتطوير امل - ٣ ّ ّ

ّال سيما العلمانية اليت تتأكد احلاجة إىل إرسائها يف العامل العريب ّ ّ ّ. 
ّاالنتقال من املنهج الدفاعي السليب عن احلرية إىل منهج إجيايب، يهتم بتجارب احلرية يف جماالت خمتلفة - ٤ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ. 

م ويضم ه ُذا املوقع كثريا من الكتاب ؛ الذين يبثون مسومهم الفكرية يف هذا املوقع ؛ مبقاال ًاليت تنضح حقدا ً
ن بصفة عامة ، ولإلسالم ، والقرآن الكرمي  وسنة النيب  ُ بصفة خاصة ، ومن هؤالء الكتاب ًوحسدا وعداوة لألد

:  رأى فيه هذا الكاتب ،) ضرورة عقلنة التعامل مع احلديث النبوي : (ًالذي كتب مقاال ، بعنوان وائل السواح ؛ : 

                                                             
 م٢٠٠٨/ ١/ ١٢بتاريخ   ) ٢١٥٨:(  العدد-جملة احلوار املتمدن:  راجع ذلك يف -33

لقرآنيينحواللسنة:  راجع للرد على هذه الشبهات -34 امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، جممع: حممودبنمحمدمزروعةالناشر/  النبوية،للدكتور شبها
 . م ١٩٨٩،  ١مكتبة السنة ، ط: ُه ، دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين، دمحم أبو شهبة ، الناشر١٤٢١: ط

 م ٢٠٠٥/ ٨/٥: بتاريخ ) ١١٠٣(  راجع ذلك يف جملة احلوار املتمدن العدد -35

حاصل على شهادة الليسانس والدكتوراه يف القانون من جامعة فريبورغ يف سويسرا، ودبلوم .  ، يعيش يف سويسرا١٩٤٩ فلسطيين مسيحي من مواليد -36
لتسلسل التارخيي .. ت الدولية يف جنيفيف العلوم السياسية من املعهد اجلامعي للدراسا لعربية  وترجم القرآن اىل الفرنسية ويعد طبعة علمية جديدة للقران 

ته ومدونة تتضمن عرض . مع إشارة للقراءات املختلفة والناسخ واملنسوخ واملراجع اليهودية واملسيحية وغريب اللغة له موقع إلكرتوين يتضمن أكثر كتا
ن عامة، واإلسالم خاصةللمقاالت اليومية  . اليت تصدر عن األد

 م٢٠١٤ / ١٠/ ١: ، بتاريخ ) ٤٥٩٠(  راجع املقال يف جملة احلوار املتمدن ، العدد-37

 م١٩٧٢ه، ١٣٩٣دمحم زهري النجار ،  بريوت ، دار اجليل ، : ويل خمتلف احلديث ، ابن قتيبة ،  حتقيق : ت  من هذه املؤلفا-38
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ألحاديث النبوية اليت سجلت بعد قرابة مائيت السنة من ّأن االعتداد  ّ   اعتداد– يف حد زعمه –  ّالنيب عصر ّ
 املبادئ نعتمد أن يكفي فال ٣٩.ّصحتها ّلتبني فيها واملعقول املنطق قواعد ّونطبق العقل، مبضع فيها نعمل مل ما طل،

ملوقع العديد من املقاالت اليت تطعن يف السنة .٤٠وغريها  والتعديل اجلرح من احلديث رواة اعتمدها اليت كما يوجد 
   .ويف شخصية النيب 

  
 org.onlyscience.blog://https:   العلم يكذب الدين   موقع  - ج

كرمي وتعاليمه ، وتطعن يف السنة النبوية وهذا املوقع من املواقع اإلحلادية اليت تطعن يف اإلسالم وتشكك يف القرآن ال
أخطاء ومشاكل : ومن خالل تصفحي هلذا املوقع وجدت أنه حيتوي على عدة حماور أساسية ؛ وهي . املطهرة 

ء تكذب الدين، والكذب اإلسالمي،  اإلسالم، وأخالق اإلسالم واملسلمني، والبيولوجيا تكذب الدين، والفز
ومن خالل تصفح هذه احملاور وجدت بعض املقاالت اليت تطعن .  وأخطاء ومشاكل القرآنومشاكل الدين املنطقية،

 على احلكم يف املعايري ازدواجية: ( يف السنة النبوية ، وتشكك يف األحاديث الصحيحة ، ومن ذلك مقال بعنوان 
تا)  األحاديث ًوخالصة هذا املقال ، أنه يدعي زورا و ً  قبل احلديث صحة يف اليبحث احلقيقة يف املسلم:  "  أن َّ

 وبعد …صحيح فهو مزاجه مع احلديث توافق فإذا …مزاجه مع يتوافق كان إذا فيما يبحث بل يستخدمه، أن
لسنة النبوية وادعاء يك٤١!!!!. " منطق دين دينهم أن يقولون ذلك من فيه احلقد واحلسد  وهذا يدل على جهل 

  .على اإلسالم واملسلمني 
َاملشككة يف سبل مواجهة مواقع اإلنرتنت اإلحلادية العربية :املبحث الثاين    السنة النبويةِّ

دف إىل دة أعداد املواقع اإللكرتونية  العربية املشككة يف السنة النبوية ، وتنوع املقاالت اليت   الطعن يف السنة مع ز
لتصدي هلذه املوجة اإلحلادية ؛ وذلك ببيان حقيقة  النبوية ، والتشكيك فيها ؛ وجدت عدة مواقع إلكرتونية قامت 
تمعات اإلسالمية ، وخاصة يف قطاع  ثريا كبريا يف قطاعات مهمة يف ا ًهذا التيار اإلحلادي اخلطري ؛ الذي أثر  ً

رها ًالشباب ؛ ونظرا خلطورته فقد  قامت هذه املواقع اإلسالمية مبواجهة هذا الفكر اخلبيث ، بتفنيد الشبهات اليت أ
لبحث على شبكة  هذا التيار املنحرف ، ووضع الربامج العلمية والعملية ، واملقرتحات اليت تعاجل مسبباته؛ و

                                                             
ْعرضوتفنيدونقضأ السنة إلنكار املثارة الثالثون الشبهات:  راجع يف الرد  على ذلك كتاب -39  ٩٦ ص٢عبدالعظيماملطعنيج. د. ْ

إلسالمية لساألعلىللشؤو   .طا
 http://www.alukah.net/sharia/0/53233/#ixzz57fHIeM7f: رابطاملوضوع

 ث النبوي  عقلنة التعامل مع احلديضرورة/https://www.alawan.org/2013/12/08:  راجع -40

41 - https://blog.onlyscience.org 
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ت وقنوات ) اإلنرتنت ( املعلومات الدولية  ت ومنتد ؛ تتصدى هلذه األفكار )وتيوب ي( وجدت عدة مواقع، ومدو
  .اإلحلادية 

ًويف السطور التالية سنتعرض هلذه املواقع إمجاال لضيق املقام يف هذا البحث، مع شرح ألهم هذه املواقع 
مث نتعرض بعد ذلك لبعض املقرتحات . ودورها يف مواجهة مواقع اإلنرتنت اإلحلادية العربية املشككة يف السنة النبوية

  .جهة هذا التيار اإلحلادي عرب شبكة اإلنرتنتاألخرى ملوا
  

 . اإلسالمية ودورها يف مواجهة املواقع اإلحلادية املشككة يف السنةالشبكات: ً أوال
ت ، ) اإلنرتنت ( خالل حبثي على شبكة املعلومات الدولية  ت ، ومدو وجدت عدة مواقع إسالمية ؛ وبعض منتد

لتصدي ) اليوتيوب ( وقنوات  للحملة اإلحلادية املتمثلة يف املواقع اإلحلادية اليت تشكك يف السنة النبوية عرب قامت 
ا ؛ ويف السطور التالية نتعرض لبعضها إمجاال ، وللبعض اآلخر بشيء من التفصيل   .ًصفحا

  
  املواقعاإلسالميةودورهافيمواجهةاملواقعاإلحلاديةاملشككةفيالسنة  - أ

  :  هات امللحدين ما يليمن هذه املواقع اليت تقوم بتفنيد شب
 net.yaqeen.wwwملعاجلة النزعة اإلحلادية والالدينية مركز يقيـن - ١
 com.braheen.www://http: مركز براهني لدراسة اإلحلاد ومعاجلة النوازل العقدية  - ٢

ريخ احلقيقة - ٣  my.blogspot.truth-bh://httpخمتصر 
  truth.bh/com.facebook.www://httpsعلى الفيس بوك - ٤
 com.blogspot.honaalhakika://http/هنا احلقيقة - ٥
 /my.blogspot.1antiatheist://httpمعا لسحق اإلحلاد  - ٦
 net.sportboard.khawlacreepa://http/شبكة الرد على كل ملحد - ٧
 com.wordpress.laelhad://http/ال لإلحلاد - ٨
 html.index/site/com.ad7el-anti.www/:/httpشبكة ضد اإلحلاد - ٩
  
ت اإلسالمية املكافحة ملواقع اإلنرتنت اإلحلادية العربية -ب   بعض املنتد
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ت اليت تقوم بدور كبري يف  إلضافة إىل املواقع اإلسالمية املكافحة ملواقع اإلنرتنت اإلحلادية ؛ بعض املنتد يوجد 
 :تيار اإلحلادي ؛ ومن أمهها التصدي لل

  php.content/vb/com.eltwhed.www://http:    منتدى التوحيد- 
 net.alukah.www://http:منتدى األلوكة  -

 com.ahlalhdeeth.www://http:منتدى ملتقى أهل احلديث  -

 net.almeshkat.www://http:منتدى شبكة مشكاة اإلسالم  -

 
ت على عدة أقسام ، منها ما خيتص بقسم احلديث وعلومه ؛ حيث تعرض فيه مباحث  وحتتوي هذه املنتد

 ، وفوائد منتقاه من كتب أهل احلديث وشروح العلماء هلا ، وهناك موضوعات يف فنون علوم السنة ؛ حديثية
ا والرسائل  كمصطلح احلديث ، وفن التخريج ودراسة األسانيد ، واجلرح والتعديل ؛ فتذكر كتب هذه الفنون ومتو

االعلمية حوهلا ، وروابط املواقع واملواد النصية واملسموعة واملرئية وتورد األحاديث اليت تكون .  على الشبكة مما يتعلق 
ا ، وتصدر األحكام حوهلا ؛ صحة أو حسنا أو  ًغالبا حمل سؤال الناس واستفتائهم ؛ فـتخرج أسانيدها وتدرس متو ًِّ َ َُ

 ٤٢.ًضعفا ، مث تذكر الفوائد منها ، وكالم أهل العلم حوهلا 
  

ت اإلسالمية املكافحة ملواقع اإلنرتنت اإلحلادية العربيةبعض  :  -جـ   املدو
ت اإلسالمية دور ال يقل أمه ت دور يف مواجهة اإلحلاد ، فإن للمدو ية ؛ ومن هذه وكما كان للمواقع واملنتد

ت    :املدو
  com.blogspot.antishobhat://http)نسف اإلحلـاد(مدونة  - ١
ِمدونة أنـا مسـلم، أنـا ضد اإلحلـاد - ٢ ُ 

com.blogspot.iammuslimiamagainstatheism://phtt 
 Atheism.Anti.Religion/com.facebook.www://httpsصفحتهم على الفيس بوك - ٣

 com.blogspot.materialism-allah://httpمدونة املادية واإلميان - ٤
 com.wordpress.complexitiez://httpمدونة فلسفة اإلحلاد - ٥
 com.wordpress.fallofatheism://httpمدونة سقوط اإلحلاد - ٦
  تقوم مبكافحة هذه املواقع اإلحلادية) اليوتيوب ( كما يوجد عدة قنوات   :   - د

                                                             
ل-42 ممي،دمحمبنموسى،التنصريعرباخلدما لعاملية ا  ٣٥٧ هـ،ص١٤٣٢  ،ماجستري،السعودية،جامعةامللكسعود،ط - دراسةعقدية -تفاعليةلشبكةاملعلوما
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  : من هذه القنوات 
  howthreads/vb/com.eltwhed.www://http قنـاة منتـدى التـوحيـد- ١

  montaqid/user/com.youtube.www://httpsهيثم سرور / قناةالدكتور- ٢
  aldmrdash/user/com.youtube.www://httpsصربي الدمرداش /  قناة الدكتور- ٣

ت والقنوات املكافحة للمواقع اإلحلادية العربية وبعد  ت واملدو هذا العرض اإلمجايل للمواقع وااملنتد
  .املشككة يف السنة النبوية املطهرة ، نتعرض يف السطور التالية ألهم هذه املواقع ، ودورها يف مواجهة التيار اإلحلادي

 
 net.yaqeen.wwwالالدينيةملعاجلة النزعة اإلحلادية و مركز يقيـن  - أ

لتصدي للفكر اإلحلادي ) اإلنرتنت ( من املواقع املهمة  على شبكة املعلومات الدولية  وهذا ) مركز يقني (اليت تقوم 
ن والفرق واملذاهباجلمعية العلمية السعودية لعلوم الع"املركز ؛ هو مشروع علمي دعوي، متفرع عن   ،"قيدة واألد

تمع السعودي وغريه،" الربويب"وهو يقوم على رصد املد اإلحلادي والالديين  ره يف ا وهلذا . التحصني منه، ومعاجلة آ
  : املركز عدة أهداف؛ منها

تمع السعودي وغريه  - ١ ا يف ا   . رصد أشكال النزعة اإلحلادية والالدينية وأسبا
  .َّ اخلطاب اإلحلادي املعاصر املوجه إىل الشباب حتليل  - ٢
لرجوع إىل جادة احلق  - ٣ م إلقناعهم  لنزعة اإلحلادية وحماور   . التواصل مع املتأثرين 
ثري هذه األفكار  - ٤   . التعاون مع اجلهات ذات العالقة للحد من 
تمع من أخطارهتنفيذ الربامج العلمية والعملية اليت تواجه هذا الفكر وتعاجل آ - ٥   .ره، وحتصن ا
  

ًومن خالل تصفحي للموقع وجدت أن املركز قد وضع عدة برامج علمية وعملية ، ووضع خططا ومقرتحات 
تمع، ومن ذلك رمها يف أوساط ا   :للتصدي للنزعة اإلحلادية والالدينية، ومعاجلة آ

ت اليت تواجه التيار اإلحلا- ١ ليف الكتب والرسائل واملطو دي وتعاجل مسبباته وتناقش شبهاته وحتصن الشباب من  
  .الوقوع فيه، ونشرها يف الوسائل املختلفة

  . إقامة احملاضرات والندوات واملؤمترات اليت تناقش هذا الفكر- ٢
  . رصد روافد النزعة اإلحلادية، واقرتاح سبل مواجهتها- ٣
ذا التيار عن طريق ال- ٤   .شبكة وغريها؛ للسعي يف إصالحهم التواصل املباشر مع املتأثرين 
لوسائل املختلفة- ٥   . إنتاج األفالم واملقاطع املرئية والصوتية اليت تعاجل هذا الفكر ونشرها 
  . إنشاء املواقع الشبكية املتخصصة يف نقض األطروحات اإلحلادية- ٦
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  . إعداد الدورات التأهيلية وورش العمل لتأهيل الدعاة للتصدي هلذا التيار- ٧
  . التواصل والتنسيق بني املختصني يف دراسة هذا الفكر ومعاجلته مبا خيدم هدف املشروع- ٨
  . التواصل مع اجلهات الرمسية وتقدمي املقرتحات واخلطط االسرتاتيجية اليت ختدم هدف املشروع- ٩

  . تقدمي االستشارات يف جمال عمل املشروع-١٠
  

ا https://www.youtube.com/user/markazyaqeenكما يوجد للمركز قناة على اليوتيوب  يوجد 
) الفيسبوك(العديد من الفيديوهات اليت تتعرض لشبهات اإلحلاد والرد عليها ، كما يوجد هلم صفحة على 

https://www.facebook.com/pg/yaqeennet ن والفرق بع للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألد واملركز 
  .واملذاهب ، وهو ال يزال يف طور اإلنشاء، حىت كتابة هذه السطور

  
  http://www.braheen.com: مركز براهني لدراسة اإلحلاد ومعاجلة النوازل العقدية   - ب

ال البحثي  لعمل يف ا ُهو مركز حبثي مستقل، يعمل بشكل رمسي من خالل موقعه على شبكة اإلنرتنت ويعىن فقط 
على درجة عالية من الدقة واملوضوعية والتوثيق )  مسموعة-  مرئية -مكتوبة (األكادميي لتوفري إصدارات متعددة 

املسامهة النوعية يف :ركز كما جاءت على موقعهم اإللكرتوين هيورسالة هذا امل. يسعى من خالهلا لتحقيق رسالته
تفكيك اخلــطاب اإللـــحــــادي ونقد مضــامينه العلميــة والفلسفية وأبعاده التارخيية واألخالقية والنفسية واإلجتماعية وبناء 

 من أصول الشريعة وحمكمات ًالتصورات الصحيحة عن الدين واإلنسان واحلياة ومعاجلة النوازل العقدية انطالقا
وطريقة عمل هذا املركز تشتمل على عدة أمور  .النصوص كل ذلك بلغة علمية رصينة وأسلوب تربوي هادف

  :أساسية؛ منها
  .  يعمل املركز بشكل أساسي على نقد أصول ومظاهر اإلحلاد احلديث نقدا منهجيا- ١
لنسبة للمتلقي املسلم يف األوساط الشرعيةيتم انتخاب النوازل العقدية ذات الصلة مبلف اإلحلا - ٢   .د وفق أمهيتها 
م، مع احلرص على تركيز النقد على األطروحات األساسية للخطاب  - ٣  مراعاة البعد النفسي للمتلقني مبختلف فئا

  .اإلحلادي احلديث
قناع واهلجوم وتقدمي البدائل تنتهج خمرجات املركز أساليب اإلفحام، والنقض، والدفاع وكذلك أساليب البناء واإل - ٤

  .قدر اإلمكان
وللمركز أنشطة متنوعة  .علمية، فلسفية، شرعية: تنحصر خمرجات املركز بشكل رئيسي يف ثالث جماالت عريضة - ٥

  :تعمل على التصدي للموجة اإلحلادية منها
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إصدار جملة   الالدينية،والفصلية املتخصصة بنشر األحباث واملقاالت يف جمال اإلحلاد و »براهني« إصدار جملة - ١
 ) .مل تصدر بعد(  .النوازل العقدية

إصدار الكتب املؤلفة واملرتمجة؛ حيث يعمل املركز على خطة ترمجة طويلة األمد، لنقل أهم الكتب اليت  - ٢
 .حتتاجها املكتبة العربية، وذلك يف حماولة لسد هذا الفراغ يف نقص املواد الالزمة للباحثني يف جمال اإلحلاد

إلحلاد -  كذلك -مل املركزويع   مع الباحثني على خطة حبثية طويلة األمد لتغطية كافة اجلوانب املتعلقة 
  .والالدينية والنوازل العقدية ذات الصلة

يعمل املركز على توصيل رسالته من خالل إصدار بعض املواد املرئية والسمعية  :اإلصدارات املرئية واملسموعة - ٣
 )مل تصدر بعد(  .ّوتية، واملقاطع الدرامية املختصرة واملعربةكاحملاضرات، والسالسل ص

تنشر من خالل موقع املركز الرمسي وصفحاته على شبكات التواصل  :ّاملقاالت العلمية املتخصصة واحملكمة - ٤
 )مل تصدر بعد(  .االجتماعي وبعض الشبكات اليت توجد اتفاقيات تعاون مشرتك بينها وبني املركز

كربامج للتدريب والتأهيل، واستضافة  يف املستقبل القريب إىل تضمني نشاطات أكثركما يسعى املركز  - ٥
املتخصصني من علماء طبيعيني وفالسفة ومفكرين وتنظيم املؤمترات والندوات اليت تسعى إىل حتقيق 

 .رسالة املركز سالفة الذكر
 

 html.index/site/com.ad7el-anti.www://http         شبكة ضد اإلحلاد- جـ  
من املواقع املهمة يف مواجهة التيار اإلحلادي ، شبكة ضد اإلحلاد ؛ وهذا املوقع من خالل تصفحي له ، وجدت أنه 

  .الصوتيات مقاالت املوقع ، ومكتبة املوقع ، ومكتبة املرئيات ، ومكتبة : يتكون من عدة حماور رئيسة ؛ وهي 
ا ) ١٩٢٦( تتكون من  : فاملقاالت - ١ ًقسما ، منها قسم يف الرد على  ) ٨٣( ًمقاال ، وعدد األقسام 

  ، ويبلغ الرد على شبهات حول الرسول : شبهات حول اإلسالم ، ومنها 
 ٤٤. ًمقاال ) ٢٣(سنة النبوية وتبلغ هذه املقاالت  ، كما يوجد رد للشبهات حول ال٤٣ًمقاال) ٨٧( عددها  - ٢

                                                             
ًكامنذنبا ، والرد عليها ، شبهةالصرع ، وارد عليها ،   ، والرد عليها، شبهةأمنحمدلرسولشبهةتعددزوجا:  من هذه الشبهات  -43

لرسولللقرآن ، : امعاشوراء ، الردعلىشبهة صي:فىكتبالسنة ، الردعلىشبهةالردعلىشبهةاختالفسريةرسوال  نسيا
ا ، الردعلىشبهةأنتعلممحمدالردعليشبهةزواجالرسول  .تعلممنغريه ، وغري ذلك من الشبهات ّمنأمناصفيةقبإلنقضاءعد

ا ، شبهة :الردعلىشبهة:  من هذه الشبهات -44 ء ، شبهاحتوحلديثالتداويبأبواالإلبلوألبا بفياإل : إرضاعالكبري ، ، شبهاحتوحلديثغمسالذ
لسنة ، الرد على  لقرآندو لقرآن الكرمي ا: سجوداملرأةلزوجهافىاإلسالم ، إبطالشبهالزاعميناالكتفاء وغريها من . لتشكيكفىصحةاألحاديثواإلستغناءعنها

 .الشبهات 
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ًقسما ، ما خيص  ) ١٩(ًكتا ، موزعة على ) ١٥١٨( يوجد مبكتبة املوقع ما يقرب من  : مكتبة املوقع  - ٣
 .ًومنها كتبا يف الرد على الشبهات اليت أثريت حول السنة النبوية  ) ٢٠( السنة النبوية منها 

ذه املكتبة ما يقرب من  : تبة املرئيات مك - ٤ ا ) ١٨١( يوجد  ًمقطعا مرئيا ، وعدد األقسام  ً)١٤  ( 
لرد على شبهات املالحدة ، يوجد به  مقاطع ، منها ما يتحدث عن  ) ٧( قسماً  ، منها قسم خاص 

 .سنة النيب 
ذ:  مكتبة الصوتيات  - ٥ ًمقطعا صوتيا ، منها ) ٢٢٢( ه املكتبة الصوتية يوجد  ًمقطعا يف الرد على ) ٥٣( ً

 . الشبهات اليت تثار حول اإلسالم ، ومنها السنة النبوية
 

نيا   خطة مقرتحة ملواجهة مواقع االحلاد العربية املشككة يف السنة النبوية : ً 
السنة  يف املشككة العربية اإلحلادية املواقع مواجهة يف ميةاإلسال املواقع به تقوم الذي للدور املوجز العرض هذا وبعد

  .  نتعرض يف السطور التالية لبعض الوسائل اليت ميكن تفعيلها واستخدامها يف مواجهة هذه املواقع اإلحلادية  النبوية،
  )اليوتيوب ( مواجهة مواقع اإلحلاد من خالل امللفات املرئية :  - ١

ًاملؤثرة على فكر الفرد وعقيدته ، لذلك كان لزاما علينا عند مواجهة هذه  من الوسائل) تيوباليو (تعترب امللفات املرئية
ً أن نقوم بعرض املقاطع املرئية اليت توضح السنة النبوية ؛ عرضا – الطاعنة يف السنة النبوية املطهرة - املوجة اإلحلادية 

ًوشرحا وخترجيا وحبثا ، ونشرا لعلومها من مصطلح وجرح ً ً  ، والرد على الشبه املثارة  بسرية النيب تعديل ، وتعريفو ً
 ،  وهناك مقاطع يف الدفاع عن أصحاب النيب. ٤٦، والشبه املثارة حول النيب ٤٥حول السنة النبوية املطهرة 

م وبيان مكانتهم وفضلهم وجهادهم و   ٤٧. دعو
                                                             

) البخاري ومسلم (  هذه روابط حملاضرات يف الرد على منكري السنة ، وللدفاع عن الصحيحني -45
)https://www.youtube.com/watch?v=YrmqZBfiliA

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQG9s38PDU 
،https://www.youtube.com/watch?v=RaifcjT4Ir0، https://www.youtube.com/watch?v=Cbl-

HUBtENM، https://www.youtube.com/watch?v=8ilgBo8Znog 
،https://www.youtube.com/watch?v=cjo6kTZglKU ، 

https://www.youtube.com/watch?v=R1pDd_kdwN8 
   :  وهذه روابط حملاضرات يف الرد على الشبهات اليت تثار حول النيب -46

https://www.youtube.com/watch?v=P3UDTM9I-1c  
https://www.youtube.com/watch?v=T7nMZf6izwg  

https://www.youtube.com/watch?v=ZLLyQRVPWwI  
https://www.youtube.com/watch?v=zj4uOqU9BwI  

https://www.youtube.com/watch?v=K3RFImRLn9I 
لنيب:    وهذه روابط يف -47 مالدفاععنأصحا   ،وبيامنكانتهموفضلهموجهادمهودعو

https://www.youtube.com/watch?v=0feHfZJK0Lw  
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  :٤٨شبكة الفيسبوك  خالل من اإلحلاد مواقع  مواجهة - ٢

ًمن أكثر الوسائل استخداما على مستوى العامل ، حيث حتتل هذه الشبكة مركزا متقدما يف ) الفيسبوك (  تعترب وسيلة ًً
وعلى مستوى الدول اإلسالمية ، جنده املوقع األول يف مصر وأندونسيا وماليز وتركيا ونيجري ، . ًأكثر املواقع دخوال 

كستان والسعودية واملوقع ال   .ثاين يف اجلزائر ، والثالث يف 
حلرية وقلة التكاليف ، ويبلغ معدل التطبيقات النشطة  والفيسبوك ميثل واحدة من وسائل اإلعالم اجلديدة اليت تتسم 

ًيوميا على هذه الوسيلة ما يقرب من عشرين مليو  ً٤٩  
لذلك وجب تفعيل هذه الوسيلة يف خدمة السنة النبوية ، ومواجهة املواقع اإلحلادية العربية وغريها ؛ اليت تشكك يف 

  :وميكن تفعيل ذلك عن طريق  . سنة النيب
 واحلديث عن سريته ، والدفاع عن السنة ضد عمل جمموعات على الفيسبوك للتعريف بسنة النيب   - أ

 .بهات اليت تثريها املواقع اإلحلادية ، وتفنيد الشمنكريها ، ورد الشبهات اليت تثار حول النيب
لصحابة   - ب َّميكن إنشاء صفحات خاصة على الفيسبوك ، تـعرف   وتشرح جهادهم يف -  رضوان هللا عليهم–ُ

 .خدمة اإلسالم واملسلمني ، وترد على الشبهات اليت أثريت حوهلم 
ئقية عن  - ج  .  وصحابته الكرام  سرية النيب ميكن استخدام تطبيق الصور وامللفات املرئية يف عرض األفالم الو

  
موعات الربيدية خالل من اإلحلاد مواقع مواجهة :  - ٣   .٥٠ا

                                                                                                                                                                                                    
https://www.youtube.com/watch?v=0bS0UWZqsOA  
https://www.youtube.com/watch?v=ZpRBZfwLDBc  

https://www.youtube.com/watch?v=3kL0nzNjtW8 
48- 

ملوقعوتكوينروابطوصد اقاجتيدةمنخالله،كمايسمحلألشخاصالهوموقعمنمواقعالتواصالالجتماعي،يسمحللمشرتكينبهبالتواصلمعبعضهمالبعضعنطريقاستخدامأدوا
تمعبهويتهم   .طبيعيينبصفتهماحلقيقيةأواألشخاصاالعتباريينكالشركاتواهليئاتواملنظماتباملرورمنخالله، وفتحآفاقجديدةللتعريفا

موعة العربية للتدريب والن"أدوات التغيري العصرية عرب اإلنرتنت"الجتماعي خليفة ، إيهاب ،مواقعالتواصال(   .) ١١٤م، ص٢٠١٦، ١شر، ط، ا

ممي ، دمحم بن موسى ، التنصري عرب اخلدمات الت-49   ، ماجستري ،السعودية ، جامعة امللك سعود - دراسة عقدية -فاعلية لشبكة املعلومات العامليةا
 . بتصرف ١٤٩ هـ ، ص ١٤٣٢،ط 

موعات الربيدية -50 ا ، وينتسبون إىل ج:  ا موعة من املستخدمني الذين يتشاركون يف االهتمامات ذا هة هي قوائم تضم عناوين الربيد اإللكرتوين 
دف تلقي الرسائل اليت تصدر من املشرتكني حول موضوع معني    جدة ، السعودية ، - مهارات وحلول–الفنتوخ ، عبد القادر ،  االنرتنت . (  معينة ؛ 

  ٣٠٨م ، ص ٢٠٠١ ، ١ ط- مكتبة الشقري
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موعات الربيدية من الوسائل املهمة اليت ميكن تفعيلها واستخدامها يف مواجهة  املواقع اإلحلادية ، ويف خدمة تعد ا
السنة النبوية املطهرة ، حيث ميكن إرسال آالف من الرسائل عرب الربيد اإللكرتوين ؛ هذه الرسائل ميكن أن حتمل 

 ، وترسل لنيب ، وعن التعريف مبكانتها ، ورد الشبهات اليت تثار حول شخصية اًأفكارا مهمة عن سنة النيب 
سلوب سهل ، وواضحة  ا ، على أن تكون هذه الرسائل  هذه الرسائل إىل من هم يف القائمة الربيدية ، حىت ينتفعوا 

  . املعاين ، وخمتصرة ، وصحيحة 
 
  :الرد والتفنيد من خالل بوابة التعليقات االلكرتونية :  - ٤

ثري األفكار ًإن كثريا من م واقع االنرتنت اليت يتم إنشاؤها بغرض الدعاية والرتويج ، واستطالع اآلراء حول مدى 
لتعليق والتعقيب من خالل بوابة التعليقات املفتوحة لنسبة إىل مواقع . املعروضة،  وجتارب الزوار معها ؛ تسمح  و

يتيح هذا االمكان الذي يظل فرصة ساحنة الستغالهلا من ًاالنرتنت املناهضة للسنة النبوية ؛ يالحظ أن كثريا منها 
  .أجل توضيح احلقائق وتفنيد املطاعن 

ًوتبقى سبل تبليغ اخلطاب التصحيحي مرهو مبدى القدرة على جتنب املواجهة والرد العنيف ، والعمل على سلوك 
ليت هي أحسن ، وذلك لالعتبارات وتصحيح املعلومات اخلاطئة . أسلوب التنبيه اجلميل وطرح األفكار البديلة 

  :التالية 
إن أصحاب هذه املواقع لن يستسيغوا التهجم على أفكارهم املناوئة لإلسالم ما دامت أغراضهم تتحقق يف   -  أ

ملوقع أو حيذر منه يكون مصريه احلذف واإللغاء فال تكون  لتايل فإن أي تعليق يندد  الرتويج لذلك ، و
 .ا اإلمكان هناك جدوى من استغالل هذ

ليت هي أحسن ، فال شك أن   - ب مر بعدم خماطبة وجمادلة أهل الكتاب إال  إذا كان التوجيه القرآين اخلالد 
 . هذا املنهج هو الذي يصلح يف سياق الرد والتصويب للمواقع املناهضة للسنة النبوية 

يةمن جيرت ويكرر ما جاء يف مواقع أخرى      إننا ال ننكر أن من أصحاب مواقع االنرتنت املناهضةللسنةالنبو- ج
ليت هي أحسن إذا ما أحسن أسلوب التقومي  بدافع اجلهل وسوء النية ، وهؤالء قد جتدي جمادلتهم 

  ٥١.والتصويب والتصحيح ، ومت عرض األدلة والرباهني الدامغة 
  

  ٥٢االحتجاج واالستنكار لدى الشركات الغربية املزودة خلدمات اإلنرتنت   : - ٥
                                                             

للغة الفرنسية -51 الواقع وسبل التصحيح ، ندوة القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرة ، :  عزوزي ، حسن ، بعض مواقع اإلنرتنت املناهضة للقرآن الكرمي 
  بتصرف بسيط ٤٨، ٤٧م ، ص ٢٠٠٩ أكتوبر ١٥- ١٣ه، ١٤٣٠شوال سنة ٢٦ -٢٤املدينة املنورة ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، 

للغة الفرنسية  -52  وما بعدها  ٥٠الواقع وسبل التصحيح ، مرجع سابق ، ص : عزوزي ، بعض مواقع اإلنرتنت املناهضة للقرآن الكرمي 
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من املعلوم أن الشركات الغربية املزودة خلدمات اإلنرتنت ؛ تستجيب للضغوط واالحتجاجات ؛ خاصة من قبل الدول 
ليق املواقع املتضمنة للدعاية احلاقدة أو التهديدات اخلطرية ، وميكن اختاذ اإلجراءات القانونية ملقاضاة بشأن تع

الشركات اليت تبث مواقع مسيئة للقرآن الكرمي ، وما دام أن األمر مسموح به ؛ فإن االحتجاج واإلنكار على هذه 
لكن املشكل يكمن يف كون االحتجاج .  ق تلك املواقع تسارع يف إغال– يف كثري من األحيان –الشركات ما جيعلها 

قد يفيد يف إغالق الشركة للموقع ؛ ولكن بعد مدة قصرية يتم بث املادة املصادرة يف مواقع أخرى بصورة تناسلية مثرية 
( عندما بثت أربع سور مزعومة تدعى ) A.O.Lأمريكا أون الين ( ً، وهذا ما حصل مثال  للشركة األمريكية 

توا يف ضالل مبني ، وتلفق )  التجسيد – الوصا – اإلميان –سلمون امل م  وتتهم هذه النصوص احملرفة املسلمني 
  .ً أقواال مكذوبة ملسو هيلع هللا ىلصعلى لسان املصطفى 

السيطرة على ) ميكانيزمات ( ومن املعلوم أن الشركات األوروبية واألمريكية املزودة خلدمات اإلنرتنت تتحكم يف 
ا) censorship(  علوماتية من خالل الرقابة الشبكة امل قيام احلكومات أو الشركات : ، واليت ميكن تعريفها 

حية  املسؤولة مبنع إنتاج وتوزيع ونشر أية أعمال على اإلنرتنت ميكن أن تتضمن معلومات ومواد خطرية أو ضارة أو إ
  . أو مسيئة 

 اإلنرتنت استخدام دون حتول مفروضة قوانني وهي حلجب،ا قوانني استحداث: ومن صور الرقابة املستعملة 
 احمليط اجلدل استكشاف الضروري من التغري دائمة القوانني من جمموعة إىل احلاجة فهم لنا يتبني وحىت سيء، بقصد

ت الصراعات نتيجة ًدوما ؛ احلاصل التنازع فيظل خاصة ا   .والفكرية  السياسية والتجاذ
 ادية املشككة يف السنة النبوية تدمري املواقع اإلحل - ٦

 ٥٣تدمري املواقع  : من الوسائل اليت ميكن استخدامها يف مواجهة املواقع اإلحلادية املشككة يف السنة النبوية
اإللكرتونية، وهذا التدمري يكون  من خالل برامج جاهزة تستخدمها بعض الدول والشركات ، حبيث متنع الدخول إىل 

 .  النجاح وميكن التحايل عليها املواقع غري املرغوب فيها ، لكنها وسائل غري مضمونة
ً اهلولندية ؛  انتقاما املواقع على إلكرتونية حبرب القيام من »سنايربهاكس«السعودي  54)اهلاكر( متكن فقد

، »فيلدرز«املتطرف  اليميين اهلولندي للنائب لإلسالم املسيء Fitna) فتنة( فيلم عرض بعد ولإلسالم  للرسول

                                                             
ألزهر عمليات القرصنة ضد املواقع اإللكرتونية -53 ا نوعا من اجلهاد املباح الذي من شأ)  الصهيونية (  أجازت جلنة الفتوى  نه أن خيدم القضية واعترب

 .اإلسالمية ؛ حبيث حيدث نوعا من الشلل يف املنظومة اإلعالمية للعدو 
لنظر إىل حتول العامل إىل شبكة اتصاالت واسعة، املنتصر  لسالح، بل أكثر منه أمهية  وأضافت اللجنة أن هذا النوع من اجلهاد الخيتلف عن اجلهاد املشروع 

ت اللجنة أن اجلهاد يف اإلسالم شرع إلعالء كلمة احلق ونصرة املظلومني، وللدفاع عن الدين، والعرض، والوطن، واحلرية، وأكد. فيه هو األقوى إعالميا
تمع ، مقال بعنوان .( والكرامة اإلنسانية، لذلك تستعمل فيه كل األساليب حسب تطورات العصر " إلكرتونيةمقاومة" مطلوب : عرفة ، دمحم مجال ، جملة ا

  )٢١ ومابعدها، ص ١٤،ص ) ١٨٣٢( م،العدد ٢٠٠٨/ ١٢/ ٢٧ه، ١٤٢٩ ذواحلجة ٢٩ِّقعالتيتحاربوتشوهاإلسالم،الكويت، للموا
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ت مراكز واستهداف سنرت(املسماة  الكربى اهلولندية للشركات البيا  االستضافات خدمات تنطلق منها واليت) دا
 تنتهي مجيعها واحد، ميو يف ًهولند ً موقعا٥٥من  أكثر وتدمري اخرتاق تسجيل وجرى اإلنرتنت، على للمواقع

تش«موقع  على) NL (اهلولندية للمواقع العاملي المتداد   org.h-zone.www://http: العنوان على »الزو
.  للرسول املسيئة الرسوم نشر بعد الدمناركية املواقع من الكثري بتدمري »سنايربهاكس«السعودي  اهلاكر نفس وقام
 واستبدلوا املسلمني، من اإلنرتنت »هاكرز«استهدفها  اليت املواقع مئات »للمعلوماتية الدمناركية اجلمعية«سجلت  وقد

   .وحكومتها الدمنارك بصحف تندد وبشعارات إسالمية، وأعالم نبوية وأحاديث قرآنية ت فيها االستقبال صفحات
 لتضافر كلها شنت ًهجوما، ) ٧١٨( من أكثر الدمنارك يف اإلنرتنت شبكة عن املسؤولني أحد رصد كما

 شطون عمد وقد .الويب شبكة يف خمتارة مواقع على  النيب إىل املسيئة الرسوم ضد الغضب مسريات مع
ايعت اليت املواقع اخرتاق إىل إلكرتونيون  ليستبدلوها وجيزة لفرتات غريها، أم دمناركية أكانت سواء لإلسالم، معادية ربو

ته اإلسالم جميد بينت تفاوت مضمون ذات رسائل تتضمن إسالمية مبواقع   .أهله غضب من والتحذير وشعاراته ورا
ًحمددا، ًمنوذجا تتبع كانت ، اإلسالم نيب إىل اإلساءة على احملتجني اهلاكرز، هؤالء وهجمات ّ  أن فما ُ

م يرون ملن ًموقعا هؤالء اهلاكرز حيتل  )احلركية( مسائهم املذيلة الرسائل من بسلسلة ميلؤوه حىت ،)األعداء( من أ
  :اذجهامن ومن). غزوة( األمر هذا ُويسمون اإلسالمية، األوساط يف الشائعة األلقاب من املستوحاة

 ُيظهر )فيديوكليب( خالله بثوا وجيز، لوقت املوقع على اهلاكرز وسيطر )يوالندبوسنت( صحيفة موقع غزو
 الدمناركي الشعب هو هكذا... أكرب هللا: (يقول تعليق مع متوحش، خنزير شكل على الدمناركي الكاريكاتري مؤلف
 املسلمني إىل اعتذار رسالة لنشر اإللكرتوين موقعها على الدمناركية )يوالندبوسنت( جريدة اضطرت وقد). حقيقته على

  .العربية للغة كتبت
 الدمناركي الشعب إىل حلديث وتوجهوا ،ً)اعتداال أكثر هلجة jogram.dkيوغرام ( وموقع مقتحم استخدم

 إال... العامل يف املساملة الشعوب من كواحد الدمناركي الشعب إىل ننظر حنن... أكرب هللا) : اإلجنليزية للغة: (لقول
  .بعمق صدمنا لقد... التعبري حبرية له عالقة وال ًمقبوال، ليس اإلنرتنت وعلى الصحف يف نشر ما أن

 العربية اململكة علم عليه ّوثبت streamlined design ديزاين اليند سرتمي :موقع إىل اهلاكرز أحد دخل
 أو امسه ذكرً متالفيا السعودية، جنسيته إىل إلشارة املهاجم واكتفى ،املكي للحرم كبرية صورة جانبه وإىل السعودية،

. زيغدرمي«و patriciangelo.com« كوم. تريشيناجنلو«موقعي  مقتحمو عمد  .ًختريبا ُحيدث ومل لقبه،
  .اإلسالم متجد محاسية أغنيات لىتثبيت   zgdream.com«كوم

                                                                                                                                                                                                    
وخمرتق -54 . كلمةتوصفاملختصاملتمكنمنمهاراتفيمجاالحلاسوبوأمناملعلوماتية) Hacker: إلجنليزية( هاكرأوقرصا

ورةأنتكونفينيتهمارتكاجبرميةأوحتىجنحة،ولكننجاوأطلقتكلمةهاكرأساساعلىمجموعةمناملربجميناألذكياءالذينكانوايتحدوااألنظمةاملختلفةوحياولوااقتحامها،وليسبالضر
م مومهار  )https://ar.wikipedia.org.( حهمفياالخرتاقيعتربجناحالقدرا
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 تذييلها مع النريان، فيها تشتعل وفرنسية وإجنليزية دمناركية ألعالم صور بتثبيت أخرى مواقع مقتحمو اكتفى
اهد حفص أبو(و ،)العرب صقر: (مثل العريب العامل يف املتداولة األلقاب بعض منوحي بتواقيع   ).ا

 وأن مسلمني، هاكرز قبل من ضرب ًدمناركياً موقعا )٥٨٠(  إن الربيطانية )التاميز( جريدة قالت حني وعلى
 Cybersoldier for»و ،)املسلمني اإلنرتنت جماهدين(فرقة  فيه أقدمت معني، بلد على إلكرتوين هجوم أكرب هذا

Islam  إن: اإللكرتونية )خرب( صحيفة قالت للدمنارك، واملعادية االحتجاجية الرسائل من بسيل املواقع إغراق على 
   . ملصطفيا للحبيب نصرة ًدمناركيا ؛ً موقعا )١٠٠٠(  ّدمر السعودي اهلاكر

 - In The Name ofAllah: (هي الدمناركية املواقع على اهلاكزر هؤالء تركها اليت الالفتة العبارات وكانت

Hacked By United Arab Hackers القراصنة قبل من املواقع على القرصنة متت الرحيم الرمحن هللا بسم: وترمجتها 
   ٥٥!ملتحدونا العرب

 
  اخلامتة

 خري خلق هللا ، خامت النبيني ته تتم الصاحلات ،وصلى اللهم على سيد دمحم احلمد  رب العاملني الذى بنعم
حسان إىل يوم الدين ، وبعد  بعيهم   بتوفيق هللا –فقد انتهيت ....واملرسلني ، ورضى هللا عن الصحابة والتابعني و

َمواقع اإلنرتنت اإلحلادية العربية املشككة  يف السنة النبوية :( بعنوان  من دراسة هذا البحث والذى كان –تعاىل  ِّ

  :وقد خرجت من هذه الدراسة بنتائج وتوصيات أمهها ) وسبل مواجهتها
  :النتائج : ًأوال

ًأرضا خصبة لنمو التيار اإلحلادي العلماين ؛ وذلك لتنوع وسائل ) اإلنرتنت ( تعترب شبكة املعلومات الدولية  - ١
ت وجمالت رقمية ، وقنوات اإل ت ومنتد ، مما زاد يف ) يوتيوب( تصال اإللكرتوين ؛ من مواقع ومدو

ديدها لقطاع كبري من الناس ؛ وخاصة الشباب   .اتساعها وانتشارها ، و
كان للمواقع اإلسالمية اإللكرتونية أثر كبري يف مواجهة املواقع اإلحلادية العربية ؛ حيث  قاموا برصد تلك  - ٢

ا   . املواقع ، ووضع اخلطط العملية ملقاومتها وتفنيد شبها
موعات الربيدية من الوسائل املهمة اليت ميكن تفعيلها واستخدامها يف مواجهة املواقع اإلحلادية ، ويف  - ٣ تعد ا

 خدمة السنة النبوية املطهرة
 

 :التوصيات: ًنيا 
                                                             

تمع ، مقال بعنوان -55 ه ١٤٢٩ ذواحلجة ٢٩ِّللمواقع اليت حتارب وتشوه اإلسالم ، الكويت ، " مقاومة إلكرتونية" مطلوب :  عرفة ، دمحم مجال ، جملة ا
  . وما بعدها١٤، ص ) ١٨٣٢( م ، العدد ٢٠٠٨/ ١٢/ ٢٧، 
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كر اإلحلادي ، يقوم علها متخصصون ؛ مع إعداد إنشاء مواقع إلكرتونية جديدة متخصصة ، ملواجهة الف - ١
 .دورات تدريبية للمواجهة الفعلية 

لتيار اإلحلادي ، ملناقشتهم وإصالحهم وتوجيههم  - ٢  .إجياد قنوات إتصال مباشر مع املتأثرين 
ليف الكتب وبعض الرسائل الصغري - ٣ ة ، ضرورة إقامة املؤمترات والندوات اخلاصة مبناقشة الفكر اإلحلادي ؛ و

 .واليت حتصن الشباب من الوقوع يف براثن اإلحلاد 
ضرورة نشر الربامج احلاسوبية اليت ختدم السنة النبوية وذلك عن طريق نشر دواوين السنة وعلومها ، وشرحها  - ٤

 .، ودفع الشبهات اليت تثار حوهلا 
َّتـعرف الفيسبوك، على خاصة صفحات إنشاء ميكن - ٥  يف جهادهم  وتشرح- عليهم هللا  رضوان–لصحابة  ُ

 . حوهلم أثريت اليت الشبهات على وترد واملسلمني، اإلسالم خدمة
  

  فهرس املراجع واملصادر
 )كتاب هللا عز وجل ( القرآن الكرمي  - ١
 م ٢٠١٧ه، ١٤٣٨ ، ١إبراهيم ، على حجازي ، اإلعالم البديل ، األردن ، دار املعتز ،ط  - ٢
 املعارف،دت عباس،القاهرة،دار إحسان: قحتقي السرية، جوامع دمحم، بن على حزم، ابن - ٣
هـ ١٣٩٩عبد السالم دمحم هارون، بريوت، دار الفكر، : ابن فارس ،أبو احلسني، معجم مقاييس اللغة،حتقيق - ٤

 م١٩٧٩ - 
اجليل،  دار بريوت، النجار، زهري دمحم: حتقيق  احلديث، خمتلف ويل مسلم، بن عبدهللا قتيبة، ابن - ٥

 م ١٩٧٢ه، ١٣٩٣
  هـ١٤١٤ - ٣، دمحم بن مكرم ، لسان العرب ، بريوت ، دار صادر ، طابن منظور  - ٦
،جامعة واملناهج، االجتاهات السنةالنبوية، مدارس بت، احلاج، أبو - ٧ ،ط ماليز  م٢٠١٧ه، ١٤٣٩ ، ١ماال
خليل إبراهم جفال،  بريوت ،  دار إحياء : أبو احلسن علي بن إمساعيل ، ابن سيده ، املخصص ، حتقيق  - ٨

 م١٩٩٦هـ ١٤١٧ العريب ، الرتاث
 ، ٢دمحم عوامة ، بريوت ، دار القبلة ، ط: أبوداود ، سليمان بن األشعث ، سنن أيب داود ، حتقيق  - ٩

 م ١٩٩٨ه ، ١٤١٩
ذيب - ١٠ ، دمحم عوض مرعب، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب : اللغة ،  حتقيق األزهري ، دمحم بن أمحد ،

 م٢٠٠١، ١ط
 م١٩٨٠ ،١الم اإلسالمي ، القاهرة، مكتبة األجنلو، طاإلمام ، إبراهيم ،اإلع - ١١
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 ٢الرتمذي ، دمحم بن عيسى ، سنن الرتمذي ، بشار عواد معروف ، بريوت ، دار الغرب اإلسالمي ، ط - ١٢
 . م ١٩٩٨، 

 مصطفى: الصحيحني،حتقيق على املستدرك النيسابوري، محدويه بن دمحم بن عبدهللا احلاكم،دمحمبن - ١٣
 م١٩٩٠ه، ١٤١١، ١العلمية،ط الكتب دار عطا،بريوت، عبدالقادر

 م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨ - ٢محزة ، عبد اللطيف ، اإلعالم والدعاية، القاهرة ، دار الفكر العريب ، ط - ١٤
 م١٩٧١ه، ١٣٩١ ، ١الفكر،ط دار بريوت، ومصطلحه، علومه احلديث عجاج،أصول اخلطيب،دمحم - ١٥
 ، الكويت ،دار ن من عند النيب اخللف ، سعود بن عبد العزيز، دحض دعوى املستشرقني أن القرآ - ١٦

 .غراس للنشر والتوزيع
موعة ،"اإلنرتنت عرب العصرية التغيري أدوات"االجتماعي  التواصل مواقع إيهاب، خليفة، - ١٧  العربية ا

 م ٢٠١٦، ١والنشر،ط للتدريب
ّالزبيدي ، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين - ١٨ ّ ّ ج العروس من جواهر القاموس،َّ الكويت ، دار   ، 

ريخ   .اهلداية ، بدون 
الزيدي ، طه أمحد ، معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي ، األردن ، العراق ،  دار النفائس ،  - ١٩

  م٢٠١٠ه ، ١٤٣٠ ، ١دار الفجر ، ط
طي، اللخمي دمحم بن موسى بن إبراهيم الشاطيب، - ٢٠  آل حسن بن مشهور أبوعبيدة: قيقحت املوافقات، الغر

 م١٩٩٧ه، ١٤١٧ ،١عفان،ط ابن سلمان،السعودية،دار
ًشرمي ، رامي ، كيف نقيم موقعا الكرتونيا ، جملة املعلوماتية ، السعودية ،  العدد  - ٢١  ٢٠٠٧، حزيران )١٦(ً
ض ، مكتبة املعارف ، ط - ٢٢ ت املبشرين على اإلسالم ، الر ه، ١٤٠٦  ،٢شليب ، عبد اجلليل ، رد مفرت

 م١٩٨٥
دراسة حتليلية لنصوص من كتاب هللا ، : الشنقيطي ، سيد دمحم، مفاهيم إعالمية من القرآن الكرمي - ٢٣

ض، دار عامل الكتب ،   م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ط - الر
، ١أمحد عزو عناية، ، القاهرة ، دار الكتاب العريب، ط: الشوكاين، دمحم بن على، إرشاد الفحول ،حتقيق - ٢٤

 م ١٩٩٩/ هـ١٤١٩
 ٢٠٠٨صادق ، عباس ،اإلعالم اجلديد الوسائل واملفاهيم والتطبيقات ، عمان ، دار الشروق ، ط  - ٢٥
سة العامة : عبد اخلالق ، عبد الرمحن ، اإلحلاد  - ٢٦ ض ، الر أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها ، الر

 ه١٤٠٤إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  
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٧١٢

للغةعزوزي ، حسن ، بعض مواقع - ٢٧ ، الواقع وسبل التصحيح:  الفرنسية  اإلنرتنت املناهضة للقرآن الكرمي 
ندوة القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرة ، املدينة املنورة ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، 

 م  ٢٠٠٩ أكتوبر ١٥- ١٣ه، ١٤٣٠شوال سنة ٢٦ -٢٤
ض ، مكتبة العبيكان ، طفاحل ، عامر عبد هللا ، معجم ألفاظ العقيدة ، ا - ٢٨  م١٩٩٧ه ، ١٤١٧ ، ١لر
 م٢٠٠١ ، ١ ط-الشقري مكتبة   جدة،السعودية،- وحلول  مهارات–االنرتنت  عبدالقادر، الفنتوخ، - ٢٩
 هـ ١٤١٤ ، ٦الوفاء،ط املنصورة،مصر،دار النبوية، السنة مع نتعامل عبدهللا،كيف يوسف القرضاوي، - ٣٠

 ١١٣ م،ص ١٩٩٣ - 
  ٣٢ ، ط    م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ ظالل القرآن ، دار الشروق ، قطب ، سيد إبراهيم ،  يف - ٣١
ممي،دمحم - ٣٢  ، -  عقدية  دراسة- العاملية املعلومات لشبكة التفاعلية اخلدمات عرب التنصري موسى، بن ا

  هـ١٤٣٢سعود،ط  امللك جامعة السعودية، ماجستري،
ريخ٢طمصطفى ، إبراهيم ، وآخرون ،  املعجم الوسيط ، مصر ، دار الدعوة ،  - ٣٣   ، بدون 
، دمحم رضوان الداية ، بريوت. د : املناوي ، دمحم عبد الرؤوف ،  التوقيف على مهمات التعاريف ، حتقيق - ٣٤

 ه١٤١٠ ، ١دمشق ، دار الفكر املعاصر ، دار الفكر ، ط
 


