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 :مقدمة
 

ِيٱََتَباَركََاحلمد هلل القائل يف حمكم التنزيل:  َلَََّلذ َىَۡلُفۡرقَانََٱَنَزذ َََعَ
 ( 1رقان:الف) ١َنَِذيًراَلِۡلَعىلَِميَََِِلَُكونَََۦَعۡبِدهَِ

ۡۡلَاَََنۡنََُإِنذا: والقائل أيضا   ِۡكرََٱَنَزذ (، 9احلجر:) ٩َلََحىفُِظونَََۥَلََُِإَونذاََّلذ
والصالة والسالم على النيب األمي، اهلادي البشري والسراج املنري، القائل: " 

 "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب اهلل وسنتي
جممت  امللتف ف تد  أما بعد: فكم كانت غبطيت وسروري عندما علمتت بت ن

لطباعة املصحف الشريف يعتزم عقتد نتدوة اعتاحب أها  تا قضتمة إامتة وقتا افت   
العديتتتد متتتا القضتتتايا املعا تتترة، و لتتتف هكتتتم اصصتتتي التتتدقم  يف إتتت ا ا تتتا ، 
وملعرفيت باحلاجة املاستة يف العتاا االستالمي ألت  لعقتد نتدواح عتدة  ت   إت   

ين القتتر ن الكتترف"ق فلقتتد ركتتزح العديتتد متتا القضتتمة اهلامتتة، أي وإتتي "ارلتتة معتتا
املراكتز ايستشتراقمة ومراكتز الدراستاح الشتر  أوستطمة يف العديتد متا ا امعتتاح 
الغربمتتة دراستتابا وبعتتا ه   تتا  تت   ارلتتة معتتاين القتتر ن الكتترف، و لتتف بقصتتد 
خدمة األإتدا  التيت يستع ن ولم تاق أمتا العتاا االستالمي ف ت  غافتل كتل الغفلتة 

القضتتتمة، وك قتتتا متتتا القضتتتايا ا انبمتتتة التتتيت ي استتتتح  بتتت   ا  تتت د  عتتتا إتتت  
والدراستتاح   هلتتاق وبنستترة ستتريعة وا أعمتتا  ال لتتة للقتتر ن الكتترف والكتابتتاح 

كتل البعتد عتا      إ ا امل ض ع جند أن الغالبمة العسمى قام هبا أناس بعمتدون
 الف م االسالمي والداف  الديين االسالميق

بتتتاك رة لنتتتدواح ومتتت  راح  –بتتت  ن اهلل اعتتتاا  –دوة اكتتت ن ولعتتتل إتتت   النتتت
مستتتتتقبلمة اتتتت و إتتتت ا امل ضتتتت ع وإتتتت   القضتتتتمة احلساستتتتة جتتتتز ا  متتتتا اإتمامابتتتتا، 
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 ويسمما أقا اتعل  بكتاب اهلل عز وجلق
و مث ونين رشحت ما قبل اللجنة املنسمة للكتابة عتا اوت ر امتام  يف 

 حتديدا  يف م ض ع بعن ان:إ   الندوة، وإ  " او ر الدع ي" و 
 " النشر اإللكتروني لترجمات معاني القرآن الكريم في خدمة الدعوة"
ونستتتتترا  ألذمتتتتتة إتتتتت ا امل ضتتتتت ع و ساستتتتتمت  و ا تتتتتة أننتتتتتا نعتتتتتم  يف عصتتتتتر 
اينفجتتتار املعل متتتار واملعتتتريف والعلمتتتي، لتتت ا فتتت نين أستتت   اهلل ستتتبحان  واعتتتاا أن 

يف اقتتتتدف خدمتتتتة يستتتترية لكتتتتتاب اهلل  أوفتتتت  يف املستتتتاذة هبتتتت ا البحتتتتث البستتتتم 
سبحان  واعاا، وويضاح أذمة النشر االلك وين ل لاح معاين القر ن الكرف يف 

 خدمة الدع ة ونشر االسالم يف أرجا  املعم رةق
مقدميت إ   بدعا  اهلل سبحان  واعاا أن ي ف  القتائم  علتى إت ا  وأختم

املصتتتتحف الشتتتتريف" وأن ي ختتتت  الصتتتترح الشتتتتاما " جممتتتت  امللتتتتف ف تتتتد لطباعتتتتة 
ب يدي م لكل ما فم  خري لإلسالم واملسلم ، وأن يبارك يف ج  دإم يف خدمتة  

 كتاب  احلكممق
 

 ترجمة معاني القرآن الكريم عبر التاريخ 1:1
من  عدة قرون كانت قضمة ارلة معاين القر ن الكرف ما اللغتة العربمتة وا 

التتيت تغتتت علتتى الستتا ة االستتالممة، اللغتتاح األختترح وا تتدة متتا أإتتم القضتتايا 
وانقستتتم النتتتاس يف  لتتتف وا قستتتم  ي  التتتث هلمتتتاق قستتتم يبتتتم  ال لتتتة ويتتترح 
ضروربا وأذمت ا يف خدمة الدع ة وا ديتا اهلل امالتد، ويستمما مت  دخت   أمتم  
كثتتتترية متتتتا غتتتتري العتتتترب يف التتتتديا االستتتتالمي وانتشتتتتار االستتتتالم يف شتتتت  بقتتتتاع 

ح عدم جت ا  ال لتة البتتة، وأن كتل متا أراد ف تم معتاين املعم رة، وقسم  خر ير 
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 القر ن الكرف علم  أن يتعلم اللغة العربمة ويتقن اق
ولكا مت  مترور التزما وا ست  رقعتة العتاا االستالمي، ا يعتد االقتدام علتى 
مثل إ ا العمل بدعا  ما الق  ، وا اعد اآلرا  املخالفة للرأي األو  جمدية؛ ألن 

 رض نفس ، وأ ب  أمر ا  ا  حمس ما  ي جدا  فم  البتةقال اق  قد ف
وهلل -ون قلنتا: ون معستتم لغتاح العتتاا امل متة المتت م  –فتال غتترو  –متا إنتتا 
قد ارلت ولم ا معاين القر ن الكرفق بل أ تبحت املكتبتاح اعت   -احلمد واملنة

ا ج تاح و  ج بالعديد ما ال لاح املختلفة اليت قام هبا أشتخا  هلتم ممت   و 
 خمتلفة هسب أإ ائ م واجت ادابمق

متتتا كتتتل متتتا ستتتب  نتتترح أن جمتتتا  ارلتتتة معتتتاين القتتتر ن الكتتترف وا اللغتتتاح 
األختتترح أ تتتب  اآلن متتتا أإتتتم جمتتتايح التتتدع ة وا اهلل ستتتبحان  واعتتتاا، ومتتتا 
أخصب تر  نشر االسالم وا أرجا  املعم رة كافةق وأكاد أجزم بتال أد  اتردد 

عمتتتتل يف مثتتتتل إتتتت ا ا تتتتا  متتتتا أفضتتتتل الستتتتبل ومتتتتا أعستتتتم أن االقتتتتدام علتتتتى ال
امدماح التيت ككتا أن يقتدم ا املتر  خدمتة لكتتاب اهلل ستبحان  واعتاا مت  متا 

 ق (1)حتلى  لف بالدقة واألمانة ووخال  النمة هلل سبحان  واعاا
ومتتا النشتتر االلكتت وين هلتت   ال لتتتاح وي بتتاب متتا أبتت اب التتتدع ة وا اهلل 

ا، وجما  خصب لنشر الديا االسالمي يف أرجا  املعم رة، و لف سبحان  واعا
لألستتباب واملزايتتا التتيت س وضتتح ا يف إتت ا البحتتثق ومتتا إتت   الدراستتة املعن نتتة: 

وي  "النشررر اإللكترونرري لترجمررات معرراني القرررآن الكررريم فرري خدمررة الرردعوة"
ة وا حماولتة لتستتلم  الضت   علتتى أذمتتة إت ا امل ضتت عق وقتتد قستمت إتت   الدراستت

                                                           

قتا  دفف تد املالتف، "نستراح ( ملزيد ما االيضاح  ت   م ضت ع جت ا  ال لتة متا عتدم ا، ككتا الرجت ع وا م1)
 ق99،99،99،99يف قضمة ارلة معاين القر ن الكرف" جملة البمان األعداد 
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 ال ة مبا ث، وضافة وا إ   املقدمةق وس اناو  يف إ   املبا ث امل ضت عاح 
 التالمة:

 ما ا نقصد بالنشر االلك وين؟ وما مزايا  وخصائص ؟ المبحث األول : 
تر  استخدام النشر االلك وين ل لاح معاين القتر ن الكترف  المبحث الثاني:

   واعاا، وف ائد  لفقيف سبمل خدمة الدع ة وا اهلل سبحان
امال تتتتة وايستتتتتنتاجاح والت  تتتتماح املستتتتتفادة متتتتا إتتتت    المبحررررث الثالررررث:

 الدراسةق
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ما المقصود بالنشر اإللكتروني، وما خصائصه  :المبحث األول
 ومزاياه؟

 

 تعاريف أساسية: 1:1
قبتتتل احلتتتديث عتتتا النشتتتر االلكتتت وين، ي بتتتد متتتا تتتترح بعتتتا التعتتتاريف   

عد علتتتى حتقمتتت  املزيتتتد متتتا الف تتتم وااليضتتتاح لتقنمتتتة النشتتتر األساستتتمة التتتيت استتتا
 االلك وين وما يراب  هبا ما اقنماح يف جما  املعل ماامةق

 ( World Wide Web)  الشبكة العنكبوتية العالمية 1:1:2
يف  – تت  اآلن  –اعتتد إتت   الشتتبكة متتا أبتترع التقنمتتاح التتيت   ابتكارإتتا  

مستتتتخدم  إتتت   التقنمتتتة احلصتتت   علتتتى جمتتتا  ختتتدماح االن نتتتت، و  يستتتتطم  
معل متتتتاح مكت بتتتتة أو مستتتتم عة أو مرئمتتتتة عتتتت   تتتتفحاح ولك ونمتتتتة  ثتتتتل كتمبتتتتا  
ولك ونما يتصفح  املستخدم ما خال  ج ا   الشخصي مبجرد نقل امل شتر وا 
التتنا املكتتت ب التتت ي قتتد يكتت ن متصتتتال بصتت ح أو  تت رة،  متتتث اقتت م فكتتترة 

 يطلتتتت  علمتتتت  التتتتنا اوتتتت ري املرجعتتتتي الشتتتتبكة العنكب امتتتتة علتتتتى أستتتتل ب اقتتتتين
(Hypertext  التت ي يقتت م بتنستتمم العديتتد متتا املعل متتاح والبمانتتاح املتا تتة يف )

 ق (1)م ض عاح متعددة ومتشعبة ومشتتة
 Electronic Publishing  النشر اإللكتروني 2:1:2

عنتتد  اجتنتتتا لتعريتتتف النشتتر االلكتتت وين يت جتتتب علمنتتا قبتتتل  لتتتف التعتتتري  
( والت ي يعرففت  أكتا  Desk Top Publishing - DTPر املكتتيب ) علتى النشت

 السامرائي وعامر قنديلجي بتعاريف من ا:
                                                           

 مق1999عام  99( ندوة مستقبل النشر االلك وين العلمي، ا لة العربمة للعل م االنسانمة، عدد 1)
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 أن  استخدام احل اسمب املايكروية يف الطباعةق -1
إتتت  نستتتام ونتتتتاج تبتتتاعي قلمتتتل الكلفتتتة، لتتت  القتتتدرة علتتتى اركمتتتب واشتتتكمل   -2

علتتتى وجتممتت  كتتتل متتتا التتتنا املكتتتت ب واملخط تتتتاح واألشتتتكا  املرستتت مة 
( متت  برجممتتاح خا تتة هلتت ا  Highly Resolutedشاشتتة عالمتتة ا تت دة ) 

الغرض وضعت و ممت  عل الطباعة عملمة ككا واقاقا والقمام هبا ما 
 قبل أي شخا بعد ادريب بسم ق

النشتتتر املكتتتتتيب إتتت  عبتتتتارة عتتتتا برجممتتتاح خا تتتتة متتت    استتتتمب مايكرويتتتتة   -3
متتة ومعتتدة بصتت رة ج ابتتة وتابعتتاح لمزريتتة غتتري مكلفتتة انتتت   تتفحاح منس

ككتتا متتا خالهلتتا احلصتت   علتتى خطتت ك بتت ن اع وأشتتكا  خمتلفتتة ومتن عتتة 
 ق (1)وانفم إا

 للة اعاريف من ا: خال  املكتيب ما ساا فمستعرض لنا النشر ش قي أما
إ  اطبم  ناشئ للح اسمب املايكروية لتصممم وتباعة و ائ  عالمة ا  دة  -1

ورسا  أي معل متاح أو أعمتا  تباعمتة  بشكل كامل يف املكتب  اا  دون
وا امتتارج، أو عنتتتد اينت تتتا  متتتا وعتتداد الصتتت رة األ تتتلمة لل  تتتائ  فتتتممكا 

 عندئ  ورساهلا وا شركة تباعمة النتاج كمماح من اق
إ  أ د اط راح نسم أج زة معا ة النص   اليت حت لت ما شكل  و   -2

فتتتة متتتا  تتترو  لتنفمتتت  احلتتترو  وا شتتتكل وخراجتتتي متممتتتز ب  جتتتام خمتل
الطب  م  مست ح وخراج قتد يصتعب  ت  علتى اوت   القمتام بت  مبستت ح 

 ق (2)احلاسب نفس 
                                                           

م( 1999)أيلتت    3، ع 33بتتة، م( أكتتا الستتامرائي وعتتامر قنتتديلجي "النشتتر املكتتتيب االلكتت وين" رستتالة املكت1)
 ق 33  

( شتتتت قي ستتتتاا،  تتتتناعة املعل متتتتاح: دراستتتتة ملستتتتاإر اقنمتتتتة املعل متتتتاح املتطتتتت رة و  ارإتتتتا علتتتتى املنطقتتتتة العربمتتتتة، 2)
 ق229– 229م   1993الك يت، شركة املكتباح الك يتمة، 
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 ( ب ن : EP)  النشر اإللكترونيوما إنا ككننا اعريف 
استخدام أج زة وأنسمة اعمل بتالك مبم ار يف ايبتكتار واالبتداع والصتف  

 لة ومنت مةقووعداد الصفحاح وونتاج  فحاح من  جمة ووخراج ا كام
واتم  اقنماح النشر االلك وين احلديثة ومكان العرض الساب  للصفحاح، 
وحتريرإتتتتا، ووعتتتتداد  تتتتفحاح قائمتتتتة ب ستتتتل ب افتتتتاعلي وإتتتتي ي اتتتتزا  يف  تتتت رة 

 What you)ولك ونمة، وإ  ما يعر  ا طال ا  باسم "ما ارا  حتصتل علمت " 

see is what you get )ق 
(اطتتتت يرا  لتقنمتتتتاح النشتتتتر املكتتتتتيب  EPوين ) واعتتتتد اقنمتتتتاح النشتتتتر االلكتتتت  

(Desk Top Publishing متتث أ تتبحت اشتتمل أنسمتتة النصتت   املتلفتتزة  )
( ال ي كثل منس مة ولك ونمتة يتتم ب استطت ا نقتل  Teletextمثل التملمتمك  ) 

 املادة املطب عة عا تري  حمطة الفزي نمةق
ر االلكتت وين وا قايتتة ويشتتري  ستتا أبتت  خضتترة وا أنتت  " اعتت د بدايتتة النشتت

الستتتمناح عنتتدما بتتدأح بعتتا ك يتتاح شتتركاح النشتتر باستتتخدام احلاستت ب يف 
التنضمد الض ئي، وأظ ر إ ا ا مل الثان ي ما الشري  املمغتن  الت ي أدح وا 
وجياد الدفعاح وامدماح اآللمةق ويف أواخر السبعمناح قدمت أج زة احلاس ب 

للنشتتتر، أوهلتتتا وأذ تتتا أقتتتا فتحتتتت ومكتتتان  واياصتتتايح عتتتا بعتتتد فر تتتا  جديتتتدة
( كمتتا أ تتب  عملمتتا  اتتزيا on demandالنشتتر االلكتت وين بنتتا   علتتى الطلتتب )

نستتتخة متتتا عمتتتل بتتتدي متتتا ايستتتتماع ولمتتت  أو مشتتتاإدا  وكانتتتت التتتف البدايتتتة 
احلقمقمة للنشر بنا   على الطلب"ق 
واشري لم  الديئل وا أن وسائل النشر  (1)

                                                           

 ق29م   1933( أيل   3) 23رسالة املكتبة  –النشر االلك وين  –(  سا أب  خضرة 1)
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ح  الطباعة التقلمدية معلنة سق ك " ضارة ال ر " اليت سادح االلك وين ستس
 ق (1)م1993ا تم  االنساين من  اخ اع ال ر  عام 

وقتتتتتد دخلتتتتتت االلك ونمتتتتتاح عتتتتتاا النشتتتتتر باستتتتتتخدام معتتتتتاحب الكلمتتتتتاح  
(Word processor)(2) ق وأدح التطتت ر الستتري  يف جمتتا  النشتتر االلكتت وين وا

وستتتائل االعتتتالم، ووا التتتت  ري كتتت لف يف اقنمتتتة  ظ تتت ر أنتتت اع جديتتتدة متتتا اقنمتتتة
 الصحافة املطب عةق

 أشكال النشر اإللكتروني  1:1
و ا كتتتان أستتتاس اقنمتتتة النشتتتر االلكتتت وين متن عتتتا ، فكتتت لف املنتجتتتاح التتتيت 

 نتجت عا استخدام اق ل لف ف ن النشر االلك وين ي خ    را  من ا:
 ثل التملمتكستق( مnon-interactiveبث خدماح غري افاعلمة ) -1
( مثتتتتتتل الفمدي اكستتتتتتت، Interactive servicesختتتتتدماح افاعلمتتتتتتة )  -2

 والبحث املباشرق
 منتجاح منفصلة مثل أسط اناح الفمدي ، أشرتة الفمدي ، ال جمماحق  -3
 ق (3)غري  لف مثل الصحف االلك ونمة، املنتجاح امل جنة  -9

 مزايا النشر اإللكتروني وخصائصه: 2:1
 يا النشر االلك وين وخصائص  ما يلي:لعل ما أبر  مزا  

                                                           

 ق92م   1939أكت بر  3ع  – 13م   –( نبمل علي " اللغة العربمة واحلاس ب" عاا الفكر 1)
اقنمتتتة املعل متتاح وأ رإتتا علتتتى التعتتاون العتتر  والتتدوو يف جمتتتا  املعل متتاح )ورقتتة عمتتتل  –( عبتتد التتر ا  يتت ن  2)

عمان املنسمة العربمتة للعلت م  – 33ف12ف9مقدمة يف اجتماع مس وو وخ ا  املعل ماح يف الدو  العربمة ( 
 ق12   –

(3) Gurnsey, John – The Information Professions in the Electronic Age. London, 

Clive Bingley, 1985. P 3 
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(  متتتتتتتث يتتتتتتت  ر املشتتتتتتتارك ن يف عملمتتتتتتتة النشتتتتتتتر Interactivityالتفاعلمتتتتتتتة ) -1
االلكتتت وين علتتتى أدوار اآلختتتريا وأفكتتتارإم ويتبتتتادل ن مع تتتم املعل متتتاح، 
وإت  متا يطلتت  علمت  املمارستة اياصتتالمة واملعل ماامتة املتبادلتة أو التفاعلمتتةق 

لكت وين ستمس ر نت ع جديتد متا منتتدياح فما خال  منصاح النشتر اال
اياصا  واحل ار الثقايف املتكامل واملتفاعل عتا بعتد،  تا ستمجعل املتلقتي 

 متفاعال  م  وسائل اياصا  افاعال وجيابما ق
(  مث ككا ا جم  النشر االلك وين  Demassificationالاللاإريية )   -2

 وا فرد أو جمم عة معمنة ما األفرادق
(  متتتتتتتث ككتتتتتتتا عتتتتتتتا تريتتتتتتت  النشتتتتتتتر Asynchronizationامنمتتتتتتتة )الالاز   -3

االلك وين القمام بالنشاك اياصاو يف ال قت املناسب للفرد دون اراباك 
 باألفراد اآلخريا أو ا ماعاح األخرحق

( التتيت اعتتين ومكتتان نقتتل املعل متتاح عتتا تريتت  النشتتر Mobilityاحلركمتتة )  -9
 قااللك وين ما مكان آلخر بكل يسر وس  لة

( أي القدرة علتى نقتل املعل متاح عتا Convertibilityالقابلمة للتح يل )  -9
 تري  النشر االلك وين هلا ما وسم  آلخرق

( مبعىن اينتشار  ت   العتاا وداختل كتل  Ubiquityالشم ع واينتشار )   -9
 تبقة ما تبقاح ا تم ق

ألساستتتمة ا ديتتتدة ( علتتتى أستتتاس أن البم تتتة ا Globalizationالعاملمتتتة أو الك نمتتتة )   -9
 للنشر االلك وين ووسائل اياصا  واملعل ماح أ بحت بم ة  عاملمةق

القضتتتتتا  علتتتتتى مركزيتتتتتة وستتتتتائل االعتتتتتالم واياصتتتتتا ، و  ستتتتتتعمل األقمتتتتتار   -3
الصتتناعمة علتتى القضتتا  علتتى املركزيتتة يف نشتتر املعل متتاح والبمانتتاح، ولتتا 
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ة فقتت ، وومنتتا يتتراب  النتتاس ب ستتائل االعتتالم متتا ختتال  املستتافاح ا غرافمتت
 سريابط ن معا ما خال  اإتمامابم املش كةق

 وا  الفتترو  التقلمديتتتة بتت  وستتتائل نشتتتر املعل متتاح املتمثلتتتة يف الصتتتحف   -9
والكتتتتب وا تتتالح،  متتتث أ تتتب  مضتتتم ن أي وستتتملة من تتتا عتتتا تريتتت  
النشتتتر االلكتتت وين متا تتتا  ومشتتتاعا  يف لمتتت  ال ستتتائل األختتترح وب شتتتكا  

 خمتلفة ومتط رةق وأسالمب عرض واقدف 
أ تتتب  النشتتتر االلكتتت وين واالن نتتتت مبنزلتتتة مكتتتان يعتتت  بالنتتتاس واألفكتتتار  -13

استتتتتطم   ياراتتتت  والتجتتتت   يف جنبااتتتت ،  تتتتا أاتتتتاح وجيتتتتاد متتتتا ا تتتتطل  علتتتتى 
( والتت ي يزيتتل  تت اجز Cyber Spaceاستتممت  بعتتاا ال اقتت  ايف اضتتي )

 ن الت ا تل املكان واملسافة وقم د الزمان ب  مستتخدمم ،  متث يستتطمع
فممتتتتا بمتتتتن م بصتتتت رة اكتتتتاد اكتتتت ن تبمعمتتتتة، بغتتتتا النستتتتر عتتتتا املستتتتافاح 

 والت قمتاح اليت افصل بعض م عا بعاق 
علتتتى املستتتت ح العلمتتتي والبحثتتتي وا تتتامعي فتتت ن النشتتتر االلكتتت وين يتتتتم   -11

الفر ة أمام البا ث  وا امعم  وا ا جم  ا ز  األك  ما ج  دإم وا 
ري وايستتتنتاج والتنبتت  والكشتتف عتتا الستتاإراح عملمتتاح التحلمتتل والتفستت

 –وإتتت  متتتا كثتتتل العمتتت د الفقتتتري للعملمتتتة البحثمتتتة  –واملتغتتترياح ا ديتتتدة 
و لف بديل عما كان حيدث قبتل  لتف متا ضتماع نستبة كبترية متا ج تد 
البتتا ث  يف احلصتت   علتتى املعل متتاح، وإتت  متتا ستت   يتت دي وا اطتت ير 

ثمة املختلفتة، وا دإتار ايبتكتار والبحتث املعرفة وحتديث ا يف ا ايح البح
 العلميق

أن النشتتر االلكتت وين يضتتما للجامعتتاح ومراكتتز األهتتاث ا تت دة العالمتتة   -12
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للمخرجاح املطب عة اليت أ بحت بتط ر ال جمماح والطابعاح، اضاإي  
كفا ة منتجاح املطتاب  او فتة وج دبتا، بشتكل يصتعب التفريت  بمن متا 

 أ مانا ق
تصاد امللم س يف ال قت وا  تد واملتا ق فاملرا تل املعروفتة يف ضمان ايق  -13

وعتتداد النستتا للطباعتتة كالتنضتتمد واالجتترا اح واملتطلبتتاح البشتترية واملالمتتة 
واألج زة واملعداح اليت است لك ا إ   املر لة قبل أن اصل النسخة وا 

املطاب ،  لة الطباعة إي العامل امل  ر واملباشر يف ارافاع كلفة الطباعة يف 
والتتتتتت خري واألجتتتتت ر املرافعتتتتتة لأليتتتتتدي العاملتتتتتة الفنمتتتتتةق النشتتتتتر االلكتتتتت وين 
ر كلفتة  اختصر إ   العملماح كل تا وأ تبحت الكلفتة احلالمتة اقتدر بتتعلشة

 الطباعة التقلمديةق
الستتتترعة العالمتتتتة يف االجنتتتتا  متتتت  ضتتتتمان ا تتتت دة والكفتتتتا ة العالمتتتتة وب قتتتتل  -19

 ق(1)ج د
 :ر اإللكترونيالدعوة اإلسالمية والنش 2:1

متت  اطتت ر وستتتائل اياصتتايح احلديثتتتة أ تتب  العتتاا كالقريتتتة الصتتغرية التتتيت 
ككتتتا الت ا تتتل بتتت  أإل تتتا والتتتت  ري فتتتم م بستتت  لة ويستتترق ولقتتتد استتتتغل أعتتتدا  
االستتتالم متتتا الم تتت د والنصتتتارح وغتتتريإم متتتا ملتتتل الكفتتتر واالحلتتتاد إتتت   التقنمتتتة 

م ا  يف خدمتتة عقائتتدإم الباتلتتة احلديثتتة متتا ون نتتت ونشتتر ولكتت وين استتتغالي ستت

                                                           

 ( انسر املراج  التالمة:1)
 أ(دقسلممان املممان: استثمار االن نت يف الدع ة وا اهلل ق 

  االلك وين قب( أكا السامرائي: النشر املكتيب
 ج( دق  س  أب  خضرة: النشر االلك وينق
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ويف سبمل اش ي   ت رة االستالم واملستلم ق ف ت ا بابتا الفاامكتان ي تتم شخصتما  
"جيتتب علتتى  ويقتت   والنشتتر االلكتت وين للنصتترانمة وأفكارإتتا وعقائتتدإا باالن نتتت

ق بتتتل و تتتل (1)الكنمستتتة أن افمتتتد متتتا أي اطتتت ر اكن لتتت جي للتبشتتتري بالنصتتترانمة"
م بدأ الفاامكان بافتتاح م ق  على االن نت ختا  1999ام األمر وا أن  يف ع

بتت ، استتتغر  اصتتممم  وانفمتت   عتتدة ستتن اح، يتت فر متتا خاللتت  النشتتر االلكتت وين 
ل لتتتاح االجنمتتتل وا لمتتت  لغتتتاح العتتتاا، وضتتتافة وا نشتتتر معتقتتتداح النصتتتارح 

شرون وأفكارإم كافةق كما أن الم  د قد  مم ا م اقع م اما ة هبم وخالهلا ين
أفكارإم وعقائدإمق وك لف فعل اهلندوس والب  ي ن وملل أخرح كثترية أخت ح 

  مام السب  يف استغال  الف ال سملة يف خدمة مصاحل م ونشر ضاليبمق
وحنا أإل االسالم وأإتل التديا امالتد أوا وأ ترح أن نقتتحم غمتار إت   

 متتتاح التتتيت جتعلتتت  التقنمتتتة احلديثتتتة، ويستتتمما أن التتتديا االستتتالمي حيمتتتل كتتتل املق
منص را  دومتا  يف ممتاديا احلت ار، كمتف ي؟ وإت  التديا احلت  املبت  الت ي اراضتا  

 اهلل ما  األنبما  واملرسل ق
َۡهَل

َ
أ ََُرَُسوُۡلَاََجآَءُكمََۡقَدََۡۡلِكَتىبَِٱََيَٰٓ ِ اََكثرِٗياَلَُكمََۡيُبَيذ ِمذ َمذ

رَََعنََوَيۡعُفوا ََۡلِكَتىبَِٱَِمنَََُُتُۡفونَََُكنُتمَۡ ِنََََجآَءُكمَقَدَََۡكثرِي  َِٱَمذ َّللذ
بِيَ ََوكَِتىبَ َنُور َ َُٱَبِهَََِيۡهِدي١٥ََمُّ ىنَهََُتذَبعََٱََمنََِّللذ َلىمَِٱَُسُبَلََۥرِۡضَو َلسذ

ِنََََوُيۡخرُِجُهم لَُمىتَِٱَمذ َِصَرىطَ َإَِلَىََوَيۡهِديِهمََۡۦبِإِۡذنِهََِۡلُّورَِٱَإَِلََلظُّ
ۡسَتقِيمَ   ق ( 19-19)املائدة: ١٦َمُّ
 

                                                           

 ( املممان: استثمار االن نت يف الدع ة وا اهللق1)
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المبحث الثاني: استخدام النشر اإللكتروني لترجمات 
 معاني القرآن الكريم في خدمة الدعوة

 

االن نت والنشر االلك وين وستملتان متا املمكتا استتخدام ما واط يع متا 
يف امري كما أن  ككا استخدام ما يف الشرق وقد  بت أن النيب  تلى اهلل علمت  

ة يف وقتتتت  لغتتترض التتتدع ة وا ديتتتا اهلل وستتتلم استتتتخدم كتتتل وستتتملة ااصتتتا   كنتتت
سبحان  واعاا ونشر  ب  الناس، فقد استتخدم اياصتا  املباشتر، فكتان يقصتد 
الناس يف جمتمعابم وأس اق م ويكلم م ويدع إم وا االسالم لاعاح وأفترادا ،  
كمتتتا راستتتل  تتتلى اهلل علمتتت  وستتتلم امللتتت ك، واستتتتقبل ال فتتت د ينشتتتر بمتتتن م التتتديا 

 احل ق 
إ ا االتار يقت   التدكت ر ستلممان املممتان: " ون كتل وستملة استتخدم ويف 

 للدع ة وا اهلل ينبغي أن يراعى فم ا الشروك التالمة:
عتتتدم خمالفت تتتا للشتتترع احلكتتتممق فمشتتت ك يف ال ستتتملة أن اكتتت ن غتتتري حمرمتتتة  -1

 شرعا ق
 أن يك ن املقصد ال ي افضي ولم  الف ال سملة غري حمرمق -2
زيتتد علتتى مصتتلحة إتتت ا التتف ال ستتتملة مفستتدة ا أي ي اتتب علتتى استتتخدام -3

املقصتتتتتدق فتتتتت  ا كانتتتتتت ال ستتتتتملة غتتتتتري حمرمتتتتتة يف  ابتتتتتا كالنشتتتتتر االلكتتتتت وين 
لل لاح، واملقصد من ا واجبا وإت  التدع ة وا ديتا اهلل اعتاا، وي ي اتب 
علتتى استتتتخدام إتتت   ال ستتتملة مفستتتدة أعستتتم متتتا املصتتتلحة امل ابتتتة علم تتتا، 

ضتتت   )متتتا ي يتتتتم  فعنتتتدإا ي شتتتف يف وجتتت ب استتتتخدام التتتف ال ستتتملة يف
 ق (1)ال اجب وي ب  ف   واجب(

                                                           

 ق 1923" استثمار االن نت يف الدع ة وا اهلل" ورقة عمل مقدمة لندوة الكتاب االلك وين  –( املممان 1)
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وننا باستغال  وسملة النشر االلك وين ل لاح معاين القر ن الكرف نست ل 
ب لف على مالي  املسلم  يف ش  بقاع املعم رة التعر  على الديا الصتحم  
والرج ع وا مصادر  األ لمةق وم متا أنفت  املستلم ن يف إت ا ا تا ، فت ن  لتف 

 سم فر علم م ال قت وا  د واملا  الكثريق
قتت  علتتى  لتتف متتا يكلفتت  متتثال القمتتام هملتتة دع يتتة علتتى و تتدح القنتت اح 
الفضتتائمة أو استتت جار قنتتاة فضتتائمة لبتتث االستتالم من تتا، و شتتد لمتت  الطاقتتاح 
واالمكاناح ل لف، ي شف أن  لتف ستمك ن يف غايتة الصتع بة كمتا أن اكلفتة 

الم م باإظ التكتالمف، ناإمتف عمتا فمت  متا  تع باح اشغمل إ   القن اح يعد 
وحمدوديتتتة ا م تتت ر، يف  تتت  أن النشتتتر االلكتتت وين عتتت  االن نتتتت أو األقتتترا  
املدجمة حماك بعدد إائل ما ا م  ر، وضافة وا متا يتمتت  بت  النشتر االلكت وين 

 ما مزايا فريدة جتعل  ما أنسب ال سائل لبث الدع ة دون قم د وي شروكق
ما أننا ملزم ن الم م يف ظل ما يسمى بالع ملة واينفتاح العاملي أي نقف ك

مكتتت يف األيتتتدي، أو نتتدس ر وستتتنا يف التت اب، بتتتل ي بتتد متتتا نقتتل التتتدع ة متتتا 
اولمة وا العاملمة، وما األرض وا الفضا  االلك وين ال ي يتناف  العاا شترق  

 وورسا  م اقع م فم ق  وغرب   ك ماح وأفرادا  وم سساح دينمة لتثبمت
عند احلديث عا استخدام النشر االلك وين ل لتاح معتاين القتر ن الكترف 
يف خدمتتة التتدع ة وا اهلل ستتبحان  واعتتاا، ي بتتد لنتتا متتا  كتتر بعتتا خصتتائا 

 :القر ن العسمم، واليت ي منا من ا يف إ ا املقام
لكترف، كمتا املت د، و لتف هكتم  فتظ اهلل ستبحان  واعتاا هلت ا الكتتاب ا -1

ۡۡلَناَََنۡننََُإِنذا وعد واكفل إ  سبحان  واعاا ب لف يف ق ل  اعاا: َنَزذ
ِۡكرََٱ  (9)الحجر: ٩َلََحىفُِظونَََۥَلََُِإَونذاََّلذ
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فكتاب اهلل لم  كتاب جمل أو عتدة أجمتا ، ولتم  كتتاب عصتر أو للتة 
 عص ر، بل إ  كتاب الزما كل  وا أن يرث اهلل األرض وما علم اق

نتت  الكتتتاب املعجتتز التت ي حتتتدح اهلل بتت  االنتت  وا تتا أن يتت ا ا مبثلتت ، بتتل أ -2
وحتدح فصحا  العرب أن ي ا ا بست رة متا مثلت ، فعجتزوا وانقطعت ا و قتت 

 علم م كلمة اهلل سبحان  واعاا:
 نُسَٱَۡجَتَمَعتَِٱَلذئِنََِقُل نَُّٱوَََۡۡلِ َََٰٓۡۡلِ نَََعَ

َ
تُوا ََأ

ۡ
ََهىَذاَبِِمۡثلََِيَأ

تُونََََلََۡلُقۡرَءانَِٱ
ۡ
َََبۡعُضُهمََََۡكنََََولَوََۡۦبِِمۡثلِهََِيَأ  ٨٨ََظِهرٗياَِِلَۡعض 

 ( ق33االسرا :)
 اََرۡيبَ َِفََُكنُتمََِۡإَون ِمذ ۡۡلَاَمذ َىَنَزذ تُوا َََعۡبِدنَاَََعَ

ۡ
ِنَبُِسوَرة ََفَأ َمذ

ِۡثلِهَِ ِنَُشَهَدآَءُكمَۡدُعوا َٱوَََۦمذ َِٱَُدونََِمذ  ٢٣ََصىِدقِيَََُكنُتمََۡإِنَّللذ
 ( ق23البقرة:)

أنتتتتت  كتتتتتتاب مبتتتتت  ممستتتتتر للتتتتت كر والف تتتتتم، لتتتتتم  ككتتتتتتب الفالستتتتتفة امللم تتتتتة  -3
بالغم ض واأللغتا ، وي كتتب العلتم التيت ي يقر إتا وي ف تة حمتدودة متا أإتل 

 ايختصا ، بل كتاب يقر   العامي كما يقر   العاا:
 َۡنَاََولََقد ۡ ِۡكرََِۡلُقۡرَءانََٱَيََّسذ كِر َمََُِّمنََفَهۡلََلِلذ  ( ق19القمر:) ١٧َدذ

أن  كتتاب عتاملي، فكمتا  كترح قبتل قلمتل متا أنت  للتزما كلت ، فكت لف إت   -9
للعاا كل ق فلم  كتاب العرب و دإم وون نز  بلغت م، ولتم  كتتاب أإتل 
ا زيتتترة و تتتدإم وون بعتتتث حممتتتد  تتتلى اهلل علمتتت  وستتتلم متتتا بمتتتن م، ولكنتتت   

ا ، شتترقا  وغربتتا ، بمضتتا  وستت دا ، كتتتاب رب العتتامل  لكتتل العتتامل  عربتتا  وعجمتت
 كامتتا  وحمكتت م ، أغنمتتا  وفقتترا ق ف تت  كتتتاب كتتل األجنتتاس وكتتل األوتتتان 
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 : (1)وكل األلسنة وكل الطبقاح
 ََِيٱََتَباَرك َلَََّلذ َىَۡلُفۡرقَانََٱَنَزذ َنَنِذيًراَلِۡلَعىلَِمنيَََِِلَُكونَََۦَعۡبِدهََََِعَ

١ (:ق1الفرقان) 
 َََالٓرر نَزلََۡكَِتىب 

َ
لَُمىتَِٱَِمنَََۡلذاَسَٱَِِلُۡخرِجَََإَِِلَۡكَََنىهَُأ َۡلُّورَِٱَإَِلََلظُّ

 ( ق1وبراإمم:) ١َۡۡلَِميدَِٱَۡلَعزِيزَِٱَِصَرىطََِإَِلَىََربذِِهمََۡبِإِۡذنَِ
 َََُۡهوَََإِن  ( ق29التك ير:) ٢٧َلذِۡلَعىلَِميَََذِۡكرَ َإِلذ

  وما إنا ي   لنا س اين إامان، ذا:
نبلؤؤا الآؤؤرلع العربؤؤي رلؤؤع بيؤؤر العؤؤر    ؤؤا  السؤؤلاا الوا: كيؤؤ 

يكوع ذلك بتعجؤي  الآؤرلع حتؤع يه مؤر بيؤر العربؤي  نو يكؤوع بتعريؤ  
 العاج  ليهآ وا الآرلع بلغتر العربية 

ون التتتدارس للتتتتاريا االستتتالمي يف  تتتدر إتتت   األمتتتة، ستتتمجد أن أستتتالفنا 
 ن باللغتتة األوائتتل كتتان ا  ريصتت  علتتى اعريتتب األعتتاجم  تت  يتتدرك ا معتتىن القتتر 

العربمتتةق وكتتان متتا  لتتف أن نشتتروا االستتالم والعربمتتة علتتى  تتد ستت ا ق ولكتتا متت  
انتشار االسالم وا س  رقعت ، بزيادة عدد التداخل  يف االستالم متا غتري العترب 

 على عدد العرب مبا يزيد على مخسة أضعا ، ما إنا ي   لنا:
كيؤؤؤؤؤ  نواؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤذا الآؤؤؤؤؤرلع رلؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤل    :السؤؤؤؤؤلاا الوؤؤؤؤؤاني و ؤؤؤؤؤو 

 المسلميع ولغات   بير اللغة العربية 
ون غري املسلم  ا جيدوا مشكلة يف ارلة كتب م اليت يقدفس قا وا لغاح 
ٍ وإ  أن الف الكتب قد اع اإا ما التبديل والتحريف  العاا، و لف لسبب ب ف

                                                           

 قم1991 –اهلم ة العاملمة للقر ن الكرف  –( املعايرجي 1)
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 واحل   ما جعل بعض ا لم  بلغت  األ لمة اليت نز  هبا، كاالجنمل مثالق
مقدمة إ ا البحث أن ج ا  ارلة معتاين القتر ن الكترف وا  وقد  كرح يف

اللغاح األخرح يعد أمرا  ي جدا  فم  وي نقاش، فلقد فرض ال اق  نفس  و تم 
علتتتى املستتتلم  الستتتعي التتتد وب لنقتتتل ارلتتتاح معتتتاين القتتتر ن الكتتترف وا لغتتتاح 

 العاا األخرحق
 إت ا العصتر التقتين وم  ما  كرنا ما خصائا ومزايتا للنشتر االلكت وين يف

التتتت ي أ تتتتب  العتتتتاا فمتتتت  كالقريتتتتة الصتتتتغرية، وأ تتتتب  البعمتتتتد قريبتتتتا  م متتتتا بعتتتتدح 
مسافت ، كان لزاما  على العتاا االستالمي أن يعتد العتدة يستتغال  إت   ال ستملة 
يف ويصا  كتاب اهلل وا كل بقعة متا بقتاع األرض، ولعتل متا أبتر  ذتاح إت   

 يا اهلل: ال سملة يف جما  الدع ة وا د
أن النشتتتر االلكتتت وين ل لتتتاح معتتتاين القتتتر ن الكتتترف ستتتم فر املتتتا  وا  تتتد  -1

الكثتتتري، فلتتتم  إنتتتاك اكلفتتتة شتتتحا بتتتري أو جتتت ي أو هتتتريق فعتتتا تريتتت  
ستتتت ا   علتتتتى االن نتتتتت أو عتتتتا تريتتتت  -النشتتتتر االلكتتتت وين هلتتتت   ال لتتتتاح 

ي ككتتتتتا ا  تتتتتمل القتتتتتر ن م لتتتتتة معانمتتتتت  وا أ -(CDsاألقتتتتترا  املدجمتتتتتة )
( نسخة 93شخا يف العااق فعلى سبمل املثا  الرسا  ترد بريدي فم  )

متتا ارلتتة معتتاين القتتر ن الكتترف باللغتتة االجنلمزيتتة وا أي وييتتة يف ال ييتتاح 
املتحتتدة األمريكمتتة، ستت   يكلتتف شتتحا  لتتف الطتترد وويصتتال  وا ا  تتة 
ا املستتتتتفمدة متتتتا يزيتتتتد علتتتتى ألتتتتف ومخستتتتمائة  ق بمنمتتتتا لتتتتا يكلتتتتف نشتتتترإ

ولك ونمتتتتتا وي قممتتتتتة القتتتتتر  املتتتتتدم ، أو التتتتتدخ   وا أ تتتتتد امل اقتتتتت  علتتتتتى 
 الشبكة العنكب امةق

أن النشتتر االلكتت وين ل لتتاح معتتاين القتتر ن الكتترف ستت   يكستتر احلتت اجز  -2
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واحلتتدود، ولتتا يستتتطم  أ تتد، ولتتا استتتطم  دولتتة ال قتت    جتتر عثتترة يف 
تالتب ال لتة فقت  سبمل ا  مل الف ال لة وا مريتدي ا، فكتل متا علتى 

إ  محل القر  املتدم  أو التدخ   وا م اقت  دع يتة علتى االن نتت، مثتل 
(  متتتث يتتتتم نشتتتر ارلتتتة معتتتاين القتتتر ن الكتتترف وا al-islam.comم قتتت  )

سب  لغاح عاملمة وجيري العمل  الما  يف إ ا امل ق  لزيادة عتدد ال لتاح، 
ة احلصتت   علتتى ال لتتة دون وقتتد نفتت  اهلل كثتتريا  هبتت ا امل قتت ، و لتتف لستت  ل

أد  اكلفتتة أو عنتتا  يتت كر، ناإمتتف عتتا ستت  لة البحتتث والنستتر يف اآليتتاح 
 وافسريإاق

ستت  لة محتتل ال لتتة والتنقتتل هبتتا متتا مكتتان آلختتر، دون اكبتتد عنتتا  محتتل  -3
التتتف ال لتتتة والتعتتترض للمستتتا لة يف بعتتتا التتتدو  واألمتتتاكاق بتتتل كتتتل متتتا 

التتتتتدخ   وا أ تتتتتد امل اقتتتتت  يتطلتتتتتب األمتتتتتر إتتتتت  محتتتتتل القتتتتتر  املتتتتتدم  أو 
 االسالممة على شبكة االن نتق

اينتشتتار الكبتتري والستتري  هلتت   ال ستتملةق وإتت ا يعتتين ويصتتا  ارلتتاح معتتاين  -9
القر ن الكرف ما ختال  النشتر االلكت وين وا ماليت  البشترق  متث يقتدر 

م وا بلم ن مستخدم 2339أن يصل عدد مستخدمي االن نت مثال عام 
 ق (1)يف العاا

أن النشتر االلكتت وين متتا أستترع وستتائل اياصتتا  املتا تتة يف العتتاا،  متتث   -9
ككا ما خالهلا ال     وا أفراد ولاعاح يف أماكا خمتلفة يف العاا قد 
يكتتت ن متتتا الصتتتعب ال  تتت   ولتتتم م بغتتتري النشتتتر االلكتتت وين، و لتتتف ب قتتتل 

 اكلفة وأقل عنا  وب سرع وقت  كاق
                                                           

 ق1923( املممان، املرج  الساب  1)
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ات  العتاا مراكتز وستتالممة ويف بعتا األ متتان قتد ي ي جتد يف كثتتري متا منتت -9
ي ا جد مساجد اتت افر فم تا ارلتاح ملعتاين القتر ن الكترف، وبالتتاو انعتدم 
مصتتادر ابصتتري متتا يستتكا يف التتف املنتتات  بكتتتاب اهلل ستتبحان  واعتتاا، 
ولكتتا عتتا تريتت  النشتتر االلكتت وين لل لتتاح نستتتطم  ال  تت   وا متتا ي 

  املستتتتلم  إنتتتتاك باملصتتتتدر األو  يف  متتتتابم، ككتتتتا ال  تتتت   ولمتتتت ، وربتتتت
وان يرإم هبدي القر ن العسمم مصتح با  بالتفستري امل ضت  واملبت  للمشتكل 

 فم ق
أن النشتتتتر االلكتتتت وين ل لتتتتاح معتتتتاين القتتتتر ن الكتتتترف ستتتت ا   عتتتتا تريتتتت    -9

( إتتت  وستتتملة ااصتتتا  ي  CDsاالن نتتتت أو عتتتا تريتتت  األقتتترا  املدجمتتتة )
ة وي افتترض علم تتا سماستتاح حمتتددة، بتتل املتتتحكم اتتتحكم فم تتا ج تتة معمنتت

فم تتا إتت  متتا يستتتخدم ا، فلتت  أن يستتتقبل متتا يشتتا  ويرستتل متتا يشتتا  بتتال 
 رقمب وي  سمبق

أن احل اسمب يف عصر اينفجتار املعتريف واملعل متار حتستى بكثتري متا الثقتة  -3
واي تت ام لتتدح عتتدد غتتري قلمتتل متتا النتتاس، وإتت  متتا جيعل تتا متتا ال ستتائل 

اليت اس م يف وقناع الف الف ة نسرا  لتقبل م وارامتا  م النفستي يف الدع ية 
التعامتتل مع تتاق لتت ا فمتت  متتا   نشتتر ارلتتاح معتتاين القتتر ن ولك ونمتتا ، فتت ن 

  لف سمك ن معمنا  على نشر الدع ةق
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 توصيات الدراسة:
 

وبعد أن استعرضت يف إت ا البحتث املبا تث وامل ضت عاح املتعلقتة بعنت ان 
نتتت  يكتتت ن لزامتتتا  علتتتيف ومتتتا األمانتتتة العلممتتتة أن أوضتتت  وأبتتت  بعتتتا البحتتتث، ف 

ون كانت  –النتائ  وايق ا اح والت  ماح اليت ا  لت ولم ا، وإي ا  ماح 
 مل أن ارح الن ر، وجتد ما ي خت  هبتا وا  متز التطبمت  العملتي خدمتة  -  ابا  

 لكتاب اهلل سبحان  واعااق
بتت  ا معمتتاح واملنسمتتاح واهلم تتاح ضتترورة انستتم  ا  تت د واضتتافر اهلمتتم  -1

االستتالممة  اح العالقتتة بالتتدع ة وا اهلل ستتبحان  واعتتاا يستتتغال  وستتملة 
االن نتتت والنشتتر االلكتتت وين ل لتتاح معتتاين القتتتر ن الكتترف لتكتت ن وستتتملة 
فعالة وجمدية يف إ ا ا ا ، ووسملة س لة وممسرة يف ستبمل لت  املستلم  

  سبحان  واعااقوا لمف م على كتاب اهلل
ضتتتترورة العمتتتتل ا تتتتاد علتتتتى ونشتتتتا  م اقتتتت  وستتتتالممة علتتتتى شتتتتبكة االن نتتتتت  -2

العنكب امة ات ا نشر ارلاح معاين القتر ن الكترف املعتمتدة ولك ونمتاق كمتا 
أن  أ ب  لزاما  ونتاج أقرا  مدجمة لتلف ال لاح يتم اداوهلا ونشترإا بت  

 املسلم  يف أقطار املعم رةق
ولتتتكا جممتت  امللتتف  –انتت ي هلتت   امل متتة ج تتة وستتالممة معتمتتدة أرح أن   -3

و لتتتف للتصتتتدي مل اج تتتة امصتتت م يف  –ف تتتد لطباعتتتة املصتتتحف الشتتتريف 
إتتتت ا ا تتتتا ق علتتتتى أن يتتتتتم اتتتت لمف  نتتتتة عاملمتتتتة متتتتا  وي ايختصتتتتا  يف 
ارلاح معاين القر ن الكترف وكت لف يف احلاست ب اكت ن مست ولمت ا النستر 

 تة واملنش رة ولك ونما، والرد علم ا والتح ير من اقيف ال لاح املغل  
أننتتتا متتت  متتتا وفرنتتتا ارلتتتاح معتتتتاين القتتتر ن الكتتترف املعتمتتتدة بلغتتتاح العتتتتاا  -9

املختلفتة عت  النشتر االلكت وين هلتا ست ا  عتا تريت  االن نتت أو عتا تريتت  
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(، ف ننتا بت لف ن ست  نطتا  التدع ة وا اهلل ستبحان  CDsاألقرا  املدجمتة )
ا، ون  تتل إتت ا التتديا وإتت ا الكتتتاب وا أمتتاكا وبقتتاٍع يف العتتاا قتتد واعتتا

يصعب ويستحمل علمنا أ مانا ا  مل ا كتابما ق بتل وننتا بت لف نتتم   ممت  
املسلم  وغري املسلم  ومكان ايتتالع علتى كتتاب اهلل ستبحان  واعتاا، 

 والتعر  على إ ا السراج املنريق
املسلم ن إ ا املن  شاغرا  يص   وجي    فلم  ما العقل واملنط ، أن ي ك

فمتتت  كتتتل عابتتتث و تتتا ب إتتت ح لكتتتي يتحتتتدث عتتتا القتتتر ن الكتتترف باستتتم 
 االسالم كما يشا  وكما حيل  ل ، بال رقمب وي  سمبق 

ضرورة التصدي هل ا امل ض ع بشتكل ستري  ومباشترق لت ا أو تي أن اكت ن  -9
ارلتتاح معتتاين و تتدح ا  تتماح إتت   النتتدوة املباركتتة االستتراع بتنفمتت  نشتتر 

 القر ن الكرف ولك ونماق
أننتتتا متتت  متتتا نفتتت نا متتتا ورد أعتتتال ، ف ننتتتا نكتتت ن بتتت لف قتتتد ستتت لنا علتتتى   -9

املستتلم  يف شتت  بقتتاع املعمتت رة التعتتر  علتتى كتتتاب اهلل ستتبحان  واعتتاا، 
والرج ع ولم  مصدرا  متا مصتادر احلمتاة األ تلمة لكتل مستلمق وم متا أنفت  

يف إتت ا ا تتا ، فتت ن  لتتف ستتم فر علتتم م  املستتلم ن متتا متتا  وج تتد ووقتتت
الكثري متا املتا  وا  تد الت ي كتان ستمب   لت  كتان النشتر لتلتف ال لتاح  
كتابما  بالطر  التقلمديةق ون  ساب ا دوح ايقتصادية ي حيتاج وا كثري 

النشتتتر  –متتتا ال قتتتت، ف نتتتت أمتتتام وستتتملة وتريقتتتة وعالممتتتة عاملمتتتة خطتتترية 
  ا نسبة كبرية ما سكان إ   املعم رةقا لف شعبمت –االلك وين 
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 المصادر والمراجع
 :المراجع العربية

أكا السامرائي وعامر قنديلجي: النشر املكتيب االلك وين، رسالة املكتبة م  -1
 مق1999، أيل   3، ع 33

أيلتت    – 23ع  – ستت  أبتت  خضتترة: النشتتر االلكتت وين، رستتالة املكتبتتة   -2
 مق1933

هلم ة العاملمة للقر ن الكرفق ضرورة للدع ة والتبلمغ، دف  س  املعايرجي: ا  -3
 مق1991 –الدو ة 

دف ستتتتلممان املممتتتتان: استتتتتثمار االن نتتتتت يف التتتتدع ة وا اهلل، ورقتتتتة عمتتتتل   -9
 –مقدمة لندوة الكتاب االلك وين املصا ب ملعرض الكتاب االلك وين 

-21 –املنعقتتد يف مركتتز امللتتف فمصتتل للبحتت ث والدراستتاح االستتالممة 
 إتق1923ف12ف33

ذتتري حممتتد  ستت : نتتدوة مستتتقبل النشتتر االلكتت وين العلمتتي، ا لتتة العربمتتة  -9
 مق1999عام  – 99ع  –للعل م االنسانمة 

 تتتتتناعة املعل متتتتتاح: دراستتتتتة ملستتتتتاإر اقنمتتتتتة  –شتتتتتركة املكتبتتتتتاح الك يتمتتتتتة  -9
 مق1993 –الك يت–املعل ماح املتط رة و  ارإا على املنطقة العربمة 

ي ن : اقنمة املعل ماح وأ رإا علتى التعتاون العتر  والتدوو يف  عبد الر ا   -9
جما  املعل ماح، ورقة عمل مقدمة يف اجتماع مس وو وخ ا  املعل ماح 

 املنسمة العربمة للعل مق –م 1933ف12ف9 –يف الدو  العربمة 
جملتتتة  –دف ف تتتد املالتتتف: نستتتراح يف قضتتتمة ارلتتتاح معتتتاين القتتتر ن الكتتترف  -3

 مق1999عام  – 99،99،99،99عداد األ –البمان 
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عتتتدد  –جملتتتة العتتتر   -قصتتتي وبتتتراإمم الشتتتطي: النشتتتر االلكتتت وين العتتتر   -9
 مق1999أكت بر  991

عتتدد  – 13متت   –عتتاا الفكتتر  –نبمتل علتتي: اللغتتة العربمتتة واحلاستت ب   -13
 مق1939أكت بر، ن فم ، ديسم   – 3

دار اوبتة  –معانم   دف جندة رمضان: ارلة معاين القر ن الكرف وأ رإا يف -11
 مق1993 –
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