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Abstract 

Islamic invocation It's importance ,features and the Contemporary risks and effects it faces This study 

deals with the importance of ivocation and shows the characteristic, risks,and effects that faced in order 

to find pure society full with brotherhood and remove all hatness to achieve ideal and respectful society 

according to the favour and order of our God . 
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 الملّخص

وبيان خصائصها، والمخاطر المعاصرة التي تواجه الدعوة اإلسالمية، وآثار المخاطر تناول البحث اإلشارة إلى أهمية الدعوة اإلسالمية، 

 إليجاد مجتمع سليم تسود فيه صورة وأخوة اإلسالم وتزول فيه الشحناء والبغضاء بين أفراد المجتمع المسلمالمعاصرة التي تواجه الدعوة 

.-عز وجل -ليتم تشييد المجتمع المسلم المتكامل والمتراحم أمالً في رضا هللا  

 . الدعوة في القرآن والسنة خصائصها والمخاطر التي تواجهها: الكلمات المفتاحية
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 :تتمثل أهمية البحث في: أهميـة البحث

 .المخاطر السلبية المنتشرة ، وما ينتج عنها من آثار سلبية تعصف بالمجتمعتفعيل دور الدعاة بالدعوة اإلسالمية في مواجهة  -1

 .إبراز أهمية الدعوة اإلسالمية في استقرار المجتمعات -2

 .    إظهار الدعوة اإلسالمية في كونها ليست من مسؤولية الفرد فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع والدولة -3

 :يهدف البحث إلى

 .التعرف على أهمية الدعوة اإلسالمية التي تسعى إلى إيجاد مجتمع سليم -1

الكشف عن المخاطر المعاصرة التي تواجههاا الادعوة اإلساالمية التاي تشاكل عائقاا أماام الادعوة اإلساالمية العالمياة لتحقياي أهادافها فاي  -2

 .مجال نشر اإلسالم السمح

 . تواجهها الدعوة اإلسالميةحصر أبرز آثار المخاطر المعاصرة التي  -3

 :أسباب اختيار البحث

 .اعترافاً بفضل الدعوة اإلسالمية علّي، وعميي حبي للدعوة اإلسالمية كان دافعاً قوياً ألن أكتب في هذا الموضوع -1

لحياااة الدينيااة والسياسااية أهمياة إعااداد الفاارد واألساارة والمجتماع إعااداداً كااامال ًمتكااامالً فااي نفساه وأساارته ومجتمعااه فااي جمياع نااواحي ا -2

 .االجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية وغيرها في إطار الدعوة اإلسالمية

 :من الدراسات السابقة

 (.ويريإبراهيم ن. أهم التحديات المعاصرة في طريي الدعوة اإلسالمية بحث علمي في مجلة الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية، د) -1

التحديات المعاصرة التي تواجه الدعوة االسالمية وطرق مواجهتها بحث علمي مقدم إلى المؤتمر الدولي األول لتطوير علوم الادعوة ) -2 

جامعااة البلقاااء  -للاادكتورة ميساااء رواباادة. م11/1/2113-11مليزيااا فااي الفتاارة -والتنميااة البشاارية المعاصاارة المنعقااد فااي جامعااة ماليااا

 (.ةالتطبيقي

 .كيفية إيجاد مجتمع سليم معتدل في إطار الشريعة اإلسالمية :مشكلة البحث

 :قسمت البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث على النحو التالي

 . وفيها تعريف الدعوة لغةً واصطالحاً، وأهمية الدعوة اإلسالمية: المقدمة

 :الدعوة اإلسالمية في القرآن والسنة وفيه مطلبان: المبحث األول

 .اآليات القُرآنية الدالة على الدعوة اإلسالمية: المطلب األول
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 .األحاديث الدالة على الدعوة اإلسالمية في السنة النبوية: المطلب الثاني

 .خصائص الدعوة اإلسالمية: المبحث الثاني 

 : مطالبوفيه ثالثة  المخاطر المعاصرة وآثارها على الدعوة اإلسالمية وسبل مواجهتها: المبحث الثالث

 .المخاطر المعاصرة: المطلب األول

 .أثر المخاطر المعاصرة على الدعوة اإلسالمية: المطلب الثاني

 .سبل مواجهة المخاطر المعاصرة: المطلب الثالث

 . النتائج والتوصيات

 .فهرس المصادر والمراجع

 المقدمة

 تعريف الدعوة اإلسالمية لغةً واصطالحاً 

 : الدعوة لغةً 

لَما ت : ) أصل الشيء قاعدته التي يقوم عليها، قال تعاالى  َهلا فتلي السء وأصال البنياان أي القواعااد التاي يقااوم عليهاا   [1(]أَْصللهَها ثَابتلتو َوفَْرعه

َن اْلبَْيتت :) البيت، قال تعالى َد مت  [.2]) َوإتْذ يَْرفَعه إتْبَراهتيمه اْلقََواعت

 [. 3]عاء وَدْعَوى بمعنى طلب وحث ونادى ورغب، وهي النداء والصيحة، واالبتهال والسؤالمن الفعل دعا يدعو د: الدعوة لغة   

 [ .4]المحاولة القولية والفعلية إلمالة الناس إلى مذهب أو ملة: وقد عرفها الفيومي

رجال داعياة، ودعاوت فالنااً : وجاء في معاجم اللغة الدعاة قوم يدعون الناس إلى الخير مفردها داع وأُدخلت الهاء للمبالغة فتقول 

 . [5]إذا ناديته وطلبت منه المجيء، ودعا المؤذن إلى الصالة فهو داعي ويجمع على شكل دعاة أو داعون 

 :الدعوة اإلسالمية اصطالحاً 

أو هاي . علياه نداء الناس وإمالتهم إلاى اإلساالم، وحاثهم علاى االنتسااه إلياه، وااللتازام باه، واالجتمااع: الدعوة في المصطلح الشرعي هي

ذلا  الجهااد المنهجااي المااندم الهااادف إلااى تعرياف الناااس بحقيقااة اإلسااالم، وإحااداه تغيياار جاذري فااي حياااتهم ماان منطلااي الوفاااء بواجبااات 

 . [6]االستخالف ابتغاء مرضاة هللا تعالى، والفوز بما اّدخره لعباده الصالحين في جنات النعيم
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كافة المحاوالت الفنية المتعددة الرامية إلى تبليا  النااس اإلساالم بماا حاوى مان عقيادة وشاريعة العلم الذي به تعرف : أحمد غلوش.عرفها د

 [. 7]وأخالق

 .[8]هي نشر عقيدة اإلسالم ومبادئه وقيمه وتعاليمه بين سائر الناس: إبراهيم إمام بأنها. وعرفها د

باين النااس، ومجياهاا فاي الساياق هاو الاذي يحادد المعناى إن كلمة الدعوة من األلفاظ المشاتركة التاي تطلاي علاى اإلساالم ونشاره  

 .اتبعوا دعوة هللا كان المراد بها اإلسالم: المراد، فإذا قيل

والدعوة اإلسالمية دعوة عالمية ال تقتصر على شعب معين أو بالد معينة فكل أرض تصلح لإلسالم ولدعوته ولمبادئه مهما كانت طبيعتها 

 [. 9]ولونهم ولغتهمومهما كان جنس سكانها 

ِكنا أَْكثََر النااِس اَل يَْعلَُمونَ :) قال تعالى
 .   [10(] َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلا َكافاةً لِلنااِس بَِشيًرا َونَِذيًرا َولََٰ

هاد وتحمال المشااق الدعوة تعني القواعد التي تقوم عليها الادعوة القولياة والفعلياة مان أجال تحقياي هادف يتطلاب باذل الج :خالصة التعريف

 .-صلى هللا عليه وسلم –والصعاه في سبيل نشر تعاليم الدين اإلسالمي في سائر بقاع األرض كما أنزل على محمد

 

 :أهمية الدعوة اإلسالمية

وتعمال  وسيلة لحفظ األمن، وتعمل على تنديم العالقات، وإيجاد فرد صالح فاي نفساه وأسارته ومجتمعاه، :الدعوة اإلسالمية عامة هي     

وتقادم أي بلاد وأي أماة ( ، وغيرهاا,السياسية، واالجتماعياة، واالقتصاادية، والثقافياة) على إعداد األسرة والمجتمع في جميع نواحي الحياة 

 .من أسبابه الرئيسة الدعوة الجيدة

 :أما أهمية الدعوة اإلسالمية فتتمثل في

له، وأن مصدرها وتوجيهاتها ربانياة إلهياة وهنااك فارق باين الادعوة ذات المصادر العقلاي  -سبحانه وتعالى -توجيه اإلنسان لما خلقه هللا         

اإلنساني وبين الدعوة ذات المصدر والتوجيه الرباني وهذه أعدام ميازة للادعوة اإلساالمية وفاي الادعوة اإلساالمية إساعاد المسالم فاي الادنيا 

ماع نفساه وأسارته ومجتمعاه والعاالم، وتكمان أهمياة الادعوة اإلساالمية فاي كاون غايتهاا : واآلخرة، وإعداد المسلم في جمياع جواناب حياتاه

األساساية هااي عباادة هللا عااز وجالج ممااا يجعال الفاارد ياؤدي جميااع واجباتااه األسارية والمجتمعيااة علاى أكماال وجاه ماان أجال إيجاااد مجتمااع 

ميع االنحرافات، ومن أبرز مميزات الدعوة اإلسالمية أن الداعية المسالم ياؤجر فاي الادنيا واآلخارة، وفاي عملاه نموذجي متقدم خالي من ج
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الذي يؤديه في ضوء الدعوة اإلسالمية، ومن أهمية الدعوة اإلسالمية أن لها خصائص ومميزات ال توجد مثلها في أي دعوة أخرى غيرها 

 .على أرض الواقعفهي دعوة قائمة على الممارسة العملية 

 الدعوة اإلسالمية في القرآن والسنة : المبحث األول

 :اآليات القهرآنية الدالة على الدعوة اإلسالمية منها: المطلب األول

ْن َحْولتَك فَاعْ :) قال تعالى وا مت ْنَت فَظّاً َغلتيظَ اْلقَْلبت ََلْنفَضُّ ت لتْنَت لَههْم َولَْو كه َن َّللاء فه َعْنههْم َواْستَْغفتْر لَههْم َوَشاوتْرههْم فتي اأْلَْمرت فَإتَذا فَبتَما َرْحَمٍة مت

لتينَ  تََوكِّ بُّ اْلمه َ يهحت ت إتنء َّللاء ْل َعلَى َّللاء  . [11(]َعَزْمَت فَتََوكء

َن ا:) قال تعالى َل َصالتًحا َوقَاَل إتنءنتي مت ت َوَعمت ْن َدَعا إتلَى َّللاء مء يَن َوَمْن أَْحَسنه قَْوًَل مت  .[12(]ْلمهْسلتمت

نهوَن بتاّلّلت :) قال تعالى نَكرت َوتهْؤمت وفت َوتَْنَهْوَن َعنت اْلمه وَن بتاْلَمْعره ره ٍة أهْخرتَجْت لتلنءاست تَأْمه نتهْم َخْيَر أهمء  [. 13(]كه

ئتكَ )  :قال تعالى
ْنَكرت َوأهولََٰ وفت َويَْنَهْوَن َعنت اْلمه وَن بتاْلَمْعره ره ةو يَْدعهوَن إتلَى اْلَخْيرت َويَأْمه ْم أهمء ْنكه ونَ  َوْلتَكهْن مت ْفلتحه  . [14(] ههمه اْلمه

ْلههْم : ) قال تعالى ظَةت اْلَحَسنَةت َوَجادت ْكَمةت َواْلَمْوعت بتالءتتي هتَي أَْحَسنه إتنء َربءَك ههَو أَْعلَمه بتَمْن َضلء َعْن َسبتيلتهت َوههَو أَْعلَمه اْدعه إتلَى َسبتيلت َربَِّك بتاْلحت

يَن  ْهتَدت  . [15(]بتاْلمه

يًلا إت ) :-صلى هللا عليه وسلم-لنبينا محمد :قال تعالى يًرا  َوَداعت لًرا َونَل ت بَشِّ نتيلًرا يَا أَيَُّها النءبتليُّ إتنءلا أَْرَسلْلنَاَش َشلاهتًدا َومه لَراًجا مه ت بتإتْذنتلهت َوست لَلى َّللاء

[)16] . 

َن اْلمه : ) قال تعالى ت َوَما أَنَا مت ْبَحاَن َّللاء يَرٍة أَنَا َوَمنت اتءبََعنتي َوسه ت َعلَى بَصت هت َسبتيلتي أَْدعهو إتلَى َّللاء   [.17]( ْشرتكتينَ قهْل َه ت

ينَةت : ) قال تعالى ْن أَْقَصى اْلَمدت ْرَسلتينَ َوَجاَ  مت لو يَْسَعى قَاَل يَا قَْومت اتءبتعهوا اْلمه  [. 18(] َرجه

ْن لتَسانتي: ) قال تعالى ْقَدةً مت  [.  19(]...َواْحلهْل عه

يًرا َولَكتنء أَْكثََر النءاست ََل يَْعلَمهوَن : ) قال تعالى يًرا َونَ ت  . [20(]َوَما أَْرَسْلنَاَش إتَلء َكافءةً لتلنءاست بَشت

وٍف أَْو إتْصاَلحٍ بَْيَن النءاست َوَمن يَ  : )عالىقال ت ن نءْجَواههْم إتَلء َمْن أََمَر بتَصَدقٍَة أَْو َمْعره ت فََسْوَف َلء َخْيَر فتي َكثتيٍر مِّ لتَك اْبتتَغاَ  َمْرَضاتت َّللاء
َٰ
ْفَعْل َذ

يًما  [.  21(]نهْؤتتيهت أَْجًرا َعظت

ْسرٍ إتنء (1) َواْلَعْصرت  : )قال تعالى نَساَن لَفتي خه ْبرت  (2)اإْلت التَحاتت َوتََواَصْوا بتاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بتالصء لهوا الصء يَن آَمنهوا َوَعمت  [. 22( (]3) إتَلء الء ت
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وفت َويَْنَهلْوَن َعل)  :قال تعالى وَن بتلاْلَمْعره ره لههْم أَْولتيَلا ه بَْعلٍي يَلأْمه نَاته بَْعضه ْؤمت نهوَن َواْلمه ْؤمت َكلاةَ َواْلمه لالةَ َويهْؤتهلوَن الزء نَكلرت َويهقتيمهلوَن الصء نت اْلمه

ههمه َّللاء  ولَهه أهْولَئتَك َسيَْرَحمه َ َوَرسه يعهوَن َّللاء  [.23(]َويهطت

نَكرت )  :قال تعالى وفت َوتَْنَهْوَن َعنت اْلمه وَن بتاْلَمْعره ره ٍة أهْخرتَجْت لتلنءاست تَأْمه ْنتهْم َخْيَر أهمء  [.  24(] كه

ي إتلَْيهت أَنءهه َل إتلَهَ إتَلء أَنَا فَاْعبهدهونت )  :ل تعالىقا ْن َرسهوٍل إتَلء نهوحت ْن قَْبلتَك مت  [.25(]َوَما أَْرَسْلنَا مت

  :األحاديث الدالة على الدعوة اإلسالمية في السنة النبوية منها: المطلب الثاني

 : يسمى داعية ويؤيد ذل  ما جاء في السنة النبويةحيث يتضح مما سبي أن كل من يدعو إلى الهدى أو الضالل 

ِ : وكبشارة  للدعاة إلى هللا تعالى ُ َعلَْياِه َوَسالامَ -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنا َرُسوَل هللاا ْثلله : )قَاالَ  -َصالاى هللاا لَن اأْلَْجلرت مت َملْن َدَعلا إتلَلى ههلًدَا َكلاَن لَلهه مت

ورت َمْن تَبتَعهها ََل  ْثله آثَامت َمْن تَبت أهجه ْثمت مت َن اإْلت ورتهتْم َشْيئًاا َوَمْن َدَعا إتلَى َضاَللٍَةا َكاَن َعلَْيهت مت ْن أهجه هتْم يَْنقهصه َذلتَك مت لْن آثَلامت َعهها ََل يَْنقهصه َذلتلَك مت

لادعاة جماع داع كقااض وقضااة وإضاافتهم إلاى ا: ) ، ويتميز كال الفريقين بإضافته إلى ما يدعو إليه وبهذا الصدد يقول ابن القيم[26(]َشْيئًا

 [ .27(]هللا، لتفيد االختصاص بالدعاوة إلاى هللا ره العالمين وهم خواص خلي هللا وأفضلهم عند هللا منزلة وأعالهم قدراً 

ا َوأَْخبتْرههْم اْنفهْ  َعلَى رتْسلتَكا َحتءى تَْنزتَل بت )  :لعلي يوم خيبر وأعطاه الراية -صلى هللا عليه وسلم -قال النبي ْساَلمت ههْم إتلَى اإْلت َساَحتتهتْما ثهمء اْدعه

ْن أَْن يَ  ًدا َخْيرو لََك مت اًل َواحت َي َّللاه بتَك َرجه ْن َحقِّ َّللات فتيهتا فََوَّللات أَلَْن يَْهدت به َعلَْيهتْم مت ْمره النءَعمت بتَما يَجت    [.28(]كهوَن لََك حه

هتا : )قال -صلى هللا عليه وسلم -أن النبي -رضي هللا عنه -هريرة وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ْنَكًرا فَْليهَغيِّْرهه بتيَدت ْم مه ْنكه َمْن َرأََ مت

يَمانت  ْع فَبتقَْلبتهتا َوَذلتَك أَْضَعفه اإْلت ْع فَبتلتَسانتهتا فَإتْن لَْم يَْستَطت  [. 29(]فَإتْن لَْم يَْستَطت

ْن ثاََلثَةٍ )  :-صلى هللا عليه وسلم -قال النبي ْنَسانه اْنقَطََع َعْنهه َعَملههه إتَلء مت ْلٍم يهْنتَفَعه بتهتا أَْو َولٍَد َصالتحٍ : إتَذا َماَت اإْلت ْن َصَدقٍَة َجارتيٍَةا أَْو عت إتَلء مت

 [ .30(] يَْدعهو لَهه 

ل: ) -صلى هللا عليه وسلم -قال النبي  لوَتا لَيهَصللُّوَن إتنء َّللاَا َوَماَلئتَكتَهها َوأَْهَل السء ْحرتَهلاا َوَحتءلى اْلحه ليَنا َحتءلى النءْملَلةَ فتلي جه َمَواتتا َواأْلََرضت

َعلِّمت النءاست اْلَخْيرَ   [. 31(]َعلَى مه

ا قَالَ  لو إتلَى النءبتيِّ َصلءى َّللاه َعلَْيهت َوَسلءَما فَقَالَ : ) َعْن أَبتي َمْسعهوٍد اأْلَْنَصارتيِّ ْلنتيا فَقَلالَ إتنِّل: َجاَ  َرجه َع بتلي فَلاْحمت ْنلدتي»: ي أهْبلدت ا فَقَلاَل «َملا عت

لو  لههها فَقَاَل َرسهوله َّللات َصلءى َّللاه َعلَْيهت َوَسلءمَ : َرجه لُّهه َعلَى َمْن يَْحمت لتهت : يَا َرسهوَل َّللاتا أَنَا أَده ْثله أَْجرت فَاعت  [.32(]َمْن َدلء َعلَى َخْيٍر فَلَهه مت
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلامَ - ْبِن َعْمرنو، أَنا النابِيا َعْن َعْبِد هللاا ا َوَملْن َكلَ َب َعلَليء ) : قَالَ  -َصلاى هللاا ََ ثهوا َعْن بَنتي إتْسَرائتيَل َوَلَ َحلَر بَلِّغهوا َعنِّي َولَْو آيَةًا َوَحدِّ

َن النءارت  أْ َمْقَعَدهه مت ًداا فَْليَتَبَوء تََعمِّ  [  33(.]مه

 :َعْن اْبِن َعبااسن، أَنا ُمَعاًذا قَالَ : ، حينما بعث معاذ إلى اليمن-عليه الصالة والسالم-بي حديث للن

ههْم إتلَى َشَهاَدةت أَنء ََل إتلَهَ إت »: بََعثَنتي َرسهوله َّللات َصلءى َّللاه َعلَْيهت َوَسلءَما قَالَ ) ْن أَْهلت اْلكتتَابتا فَاْدعه َلء َّللاه َوأَنِّي َرسهوله َّللاتا فَإتْن إتنءَك تَأْتتي قَْوًما مت

لِّ يَْوٍم َولَْيلٍَةا فَإتنْ  ههْم أَطَاعهوا لتَ لتَكا فَأَْعلتْمههْم أَنء َّللاَ اْفتََرَض َعلَلْيهتْم  ههْم أَطَاعهوا لتَ لتَكا فَأَْعلتْمههْم أَنء َّللاَ اْفتََرَض َعلَْيهتْم َخْمَس َصلََواٍت فتي كه

ْن أَْغنتيَائتهتْم فَتهَردُّ فتي فهقََرائتهتْما فَإتْن ههْم أَطَاعهوا لتَ لتَكا فَإتيءاَش َوَكَرائتَم أَْمَوالتهتْما وَ َصَدقَةً تهْؤخَ  ا فَإتنءهه لَْيَس بَْينََها َوبَْيَن َّللات  ه مت اتءقت َدْعَوةَ اْلَمْظلهومت

َجابو   .يةهذا الحديث يعد أصالً في التدرج بالدعوة اإلسالم[. 34(]حت

ُ َعلَْياِه َوَسالامَ -َعْن أُمِّ َسلََمةَ اْبنَِة أَبِي أَُميااةَ ْباِن اْلُمِغياَرِة َزْوجِ النابِايِّ : ولكن من األحاديث التي وردت في الدعوة لا نََزْلنَلا : ) قَالَاتْ  -َصالاى هللاا لَمء

يثت قَالَتْ  يَث بتطهولتهتا َوقَاَل فتي اْلَحدت ا فََ َكَر اْلَحدت يُّ يَن َجاَ  النءَجاشت : َوَكاَن الء تي َكلءَمهه َجْعفَره ْبنه أَبتي طَالتٍب قَاَل لَهه : أَْرَض اْلَحبََشةت َجاَوْرنَا بتَها حت

نءا قَْوًما أَْهَل َجاهت » لَواَراأَيَُّها اْلَملتكه كه لي ه اْلجت َوا َونَْقطَلعه اأْلَْرَحلاَما َونهست لله اْلَمْيتَلةَا َونَلأْتتي اْلفَلَواحت نءلا  لتيءٍة نَْعبهده اأْلَْصنَاَما َونَأْكه لله اْلقَلوتيُّ مت َويَأْكه

نءا نَْعرتفه نََسبَهها  ه إتلَْينَا َرسهوًَل مت نءا َعلَى َذلتَك َحتءى بََعَث َّللاء يَفا فَكه عت هتا َولتنَْعبهَدهه َونَْخلََع الضء يدت ت لتتَْوحت ْدقَهها َوأََمانَتَهها َوَعفَافَهها فََدَعانَا إتلَى َّللاء َوصت

يثتا َوأَدَ  ْدقت اْلَحدت ا َوأََمَرنَا بتصت َجاَرةت َواأْلَْوثَانت َن اْلحت ْن دهونتهت مت نَا مت نءا نَْعبهده نَْحنه َوآبَاؤه لَةت َما كه لَوارتا َواْلَكلفِّ  ا ت اأْلََمانَةتا َوصت ْسلنت اْلجت ا َوحه مت حت الرء

ا َوقَْ فت اْلمهْحصَ  ورتا َوأَْكلت َمالت اْليَتتيمت وتا َوقَْولت الزُّ ا َونََهانَا َعنت اْلفََواحت َما ت َ ََل نهْشلرتشه بتلهت َشلْيئًاا َوأََمَرنَلا َعنت اْلَمَحارتمت َوالدِّ نَةتا َوأَْن نَْعبهلَد َّللاء

اَلةت َوا يَامت بتالصء َكاةت َوالصِّ ت : قَالَتْ « لزء ْنلدت َّللاء لْن عت ْقنَاهه َوآَمنءا بتهتا َواتءبَْعنَاهه َعلَى َما َجاَ  بتهت مت ا فََصدء ْساَلمت َد َعلَْيهت أهمهوَر اإْلت َ َوْحلَدهها فََعدء ا فََعبَلْدنَا َّللاء

َم َعلَْينَاا َوأَحْ  ْمنَا َما َحرء  [ 35(.]... لَْلنَا َما أََحلء لَنَاَولَْم نهْشرتْش بتهت َوَحرء

أحب الناس إلى َّللا أنفعهما وأحب األعمال إلى َّللا عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه : ) -صلى هللا عليه وسلم -قال النبي 

مسلجد شلهراا وملن كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعاا وألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف فلي ال

كف غضبه ستر َّللا عورتها ومن كظم غيظا ولو شا  أن يمضيه أمضاه مأل َّللا قلبه رضا يوم القيامةا ومن مشى مع أخيه المسلم في 

 [ 36(.]حاجته حتى يثبتها له أثبت َّللا تعالى قدمه يوم تزل األقداما وإن سو  الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل

لت فتْقٍه إتلَى َملْن ههلوَ : ) -هللا عليه وسلم صلى -قال النبي بء َحامت يثًا فََحفتظَهه َحتءى يهبَلَِّغهه َغْيَرهها فَره نءا َحدت َع مت ه اْمَرأً َسمت َر َّللاء بء  نَضء ْنلهها َوره أَْفقَلهه مت

لت فتْقٍه لَْيَس بتفَقتيهٍ   [37(.]َحامت
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َوابُّ الءتتي فتي النءارت يَ َمثَلتي َكَمثَ : ) -صلى هللا عليه وسلم -قال النبي هت الدء ا أََضاَ ْت َما َحْولََها َجَعَل اْلفََراشه َوَه ت ٍل اْستَْوقََد نَاًراا فَلَمء قَْعلَن لت َرجه

ْما أَنَا آخت و بتحه  ْم َمثَلتي َوَمثَلهكه ْمَن فتيَهاا قَاَل فََ لتكه ههنء َويَْغلتْبنَهه فَيَتَقَحء زه ْم َعنت النءارتا َهلهمء َعنت النءارتا َهلهمء َعنت النءارت فَتَْغلتبهونتي فتيَهاا َوَجَعَل يَْحجه َجزتكه

مهوَن فتيَها   [ 38(.]تَقَحء

ْن َغيْ : ) -صلى هللا عليه وسلم -قال النبي َل بتَها بَْعَدهها مت َهاا َوأَْجره َمْن َعمت نءةً َحَسنَةًا فَلَهه أَْجره ْساَلمت سه ورتهتْم َمْن َسنء فتي اإْلت ْن أهجه رت أَْن يَْنقهَص مت

هتا مت  ْن بَْعدت َل بتَها مت َها َووتْزره َمْن َعمت نءةً َسيِّئَةًا َكاَن َعلَْيهت وتْزره ْساَلمت سه ا َوَمْن َسنء فتي اإْلت ْن أَْوَزارتهتْم َشْي و َشْي و   [39(.]ْن َغْيرت أَْن يَْنقهَص مت

 :خصائص الدعوة اإلسالمية: المبحث الثاني

 : لدعوة اإلسالمية لها خصائص َل توجد مثلها في أي دعوة أخرَ منهاا

سهلونَ : ) قوله تعالى :خاصية الربانية ْنتهْم تَْدره ْنتهْم تهَعلِّمهوَن اْلكتتَاَب َوبتَما كه أي أن مصادرها األساساي هاو  ا[40(]َولَكتْن كهونهوا َربءانتيِّيَن بتَما كه

السعادة واالطمانان، فهو يشاعر بالراحاة النفساية واالجتماعياة، وأن  لهذا يعيش المسلم في ظل الدعوة اإلسالمية حياة ملؤها -عز وجل -هللا

عباادة بان الصاامت قاال  -عز وجال-يحصل بقدر هللا   ما أصابه لم يكن ليخطاه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء في هذا الكون

-يا بني، إن  لن تجد طعم حقيقة اإليمان حتى تعلم أن ما أصاب  لم يكن ليخطا ، وماا أخطاأك لام يكان ليصايب ، سامعت رساول هللا : البنه

م اكتاب مقاادير كال شايء حتاى تقاو: ره ومااذا أكتابق قاال: اكتاب قاال: إن أول ماا خلاي هللا القلام، فقاال لاه: " يقاول -صلى هللا عليه وسالم

 [.41] )ماااان مااااات علااااى غياااار هااااذا فلاااايس منااااي: )يقااااول -صاااالى هللا عليااااه وساااالم -يااااا بنااااي إنااااي ساااامعت رسااااول هللا" الساااااعة 

الارازق  هاو الخاالي -عاز وجال -، فااه-سابحانه وتعاالى -ومن هنا تتجلى أهمية الدعوة اإلسالمية وقيمتها فهي تندم حياة اإلنساان ماع رباه

ْنَس إتَلء لتيَْعبهدهونت : )يفته عبادة ربه والتوجه إليه دائما قال تعالىالمستحي للعبادة، واإلنسان مخلوق وظ نء َواإْلت  ) [42] َوَما َخلَْقته اْلجت

اإلساالمية تقاوم علاى أسااس الواقاع الماادي والروحاي لإلنساان  فالدعوة اإلسالمية تحقي السعادة لإلنسان في الحياة الادنيا واآلخارة ألن الادعوة  

ارَ :) جانب واحد منها فقط قال تعالى دون االقتصار على ه الدء ْن َكَما َواْبتَغت فتيَما آتَاَش َّللاء ْنيَا َوأَْحست َن الدُّ يبََك مت َرةَ َوَل تَْنَس نَصت ه  اآْلخت أَْحَسَن َّللاء

 [.43(]إتلَْيكَ 

قلال ن المسلمين ودعم قضاياهم والتضاامن معهام تقوية الروابط بي فالدعوة اإلسالمية تندم حياة المسلم مع مجتمعه الذي يعيش فيه، وتعمل على

نهوَن إتْخَوةو :) تعالى ْؤمت  [.44(] إتنءَما اْلمه

 .والوجدانية وتسعى إلى تحقيي التوازن التام بين كل هذه المقومات فالدعوة اإلسالمية تهتم بكل مقومات اإلنسان الجسمية والعقلية والنفسية

أنهاا دعاوة ربانياة مصادرها  األهمياة والقيماة ألنهاا تتمياز بعادة خصاائص، وأولاى هاذه الخصاائصولعل الدعوة اإلسالمية قد اكتسبت تل  

لِّ َشْي ٍ : )الرئيس هو القرآن الكريم، قال تعالى  [.45(]َونزْلنَا َعلَْيَك اْلكتتَاَب تتْبيَانًا لتكه
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إِنا :)في هذا القرآن كل علم، وكل شيء، وقال ابن كثيار قد بين لنا -عز وجل -إن هللا: في تفسير هذه اآلية -رضي هللا عنه -قال ابن مسعود

، َوَماا الناااُس إِلَْياِه محتااجون فاي أمار دنيااهم اْلقُْرآَن اْشتََمَل َعلَى ُكلِّ ِعْلمن نَافِعن ِماْن َخبَاِر َماا َسابََي، َوِعْلاِم َماا َسايَأْتِي، َوُحْكاِم ُكالِّ َحااَللن َوَحارَ  امن

 [.46(]ْم ودينهم، ومعاشهم َوَمَعاِدهِ 

وليسات نابعاة مان أهاواء البشار  -عاز وجال -أن أحكاام اإلساالم وتوجيهاتاه مصادرها األصالي مان هللا: ) والقصد بالربانياة فاي هاذا البحاث

ل ورغباتهم، وهذا ما يميزها عن الدعوات والندريات الوضعية التي مصدرها الهوى، واألفكار المتغيرة القابلة للرد والتعديل فتتغير وتتبد

 [.47(]ب األهواء والرغبات والشهوات والشبهاتحس

ومن خالل ذل  يتضح لنا أن ربانياة الادعوة اإلساالمية قاد جعلات منهاا دعاوة كاملاة متكاملاة تشامل جمياع جواناب الفارد والمجتماع وجمياع 

 .نواحي الحياة المختلفة

وتقوم على األصاول  سنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسالم،وبهذا المفهوم نجد أن الدعوة اإلسالمية تستمد أهدافها من كتاه هللا عز وجل و

 .اإلسالم العديم والتشريعية، واألخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية الثابتة التي نادى بها اإلعتقادية، والتعبدية،

أنلواع اللدعوات الوضلعية ولكون الدعوة اإلسالمية دعوة ربانية نجد أنهلا اكتسلبت الكثيلر ملن المميلزات التلي ميزتهلا علن غيرهلا ملن 

 :المختلفةا ولعل من أبرز ه ه الميزات ما يلي

 .أنها دعوة تخضع لشريعة هللا وحكمه دون أهواء البشر وميولهم :أوَل 

قاال  في حادود طاقاتاه البشارية وقدراتاه واساتعداداته،  تربية ال تتطلب من اإلنسان المثالية المطلقة، وإنما تنمي وتؤهل اإلنسان أنها  :ثانيا

ْسللَعَها لََهللا َمللا َكَسللبَْت َوَعلَْيَهللا َمللا اْكتََسللبَتْ :)تعااالى ، وتفسااير اآليااة يُشااير إلااى أن دياان هللا يساار ال مشااقة فيااه [48(]َلَ يهَكلِّللفه َّللّاه نَْفسللاً إتَلء وه

 .يطلب هللا ِمن عباده ما ال يطيقونه فال

ي : )قلال تعلالى بودياة ه فاي حيااة اإلنساان الفردياة واالجتماعياة،للدعوة اإلسالمية هي تحقيي الع  أن الغاية النهائية :ثالثا لَراطت لَ ا صت َوأَنء َهَٰ

مْ  ْم بتهت لََعلءكه اكه ْم َوصء لتكه
َٰ
ْم َعْن َسبتيلتهت َذ َق بتكه بهَل فَتَفَرء  [.49(] تَتءقهونَ مهْستَقتيًما فَاتءبتعهوهه َوََل تَتءبتعهوا السُّ

ينًلا :)قوله تعالى :خاصية الكمال والتكامل ْسلاَلَم دت لمه اإْلت ليته لَكه ْم نتْعَمتتلي َوَرضت ْم َوأَْتَمْملته َعلَلْيكه يلنَكه ْم دت ، أي الكماال التاام [50(]اْليَْوَم أَْكَمْلته لَكه

: والتكامال ومان أبارز ثماار الكماال أن كل جانب من جوانب الدعوة يكمل الجانب اآلخر لتحقيي الكمال،: وعدم النقص، بينما يعني التكامل

أن الدعوة اإلسالمية دعوة قوياة، وتبناي الفارد والمجتماع المسالم بشاكل ساليم صاحيح، وتعطاي اإلنساان كال ماا يحتاجاه فاي الادنيا واآلخارة  

 . فالدعوة اإلسالمية تبني اإلنسان بناًء كامالً متكامالً 
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ْن : ) قوله تعالى :خاصية االشمول ْطنَا فتي اْلكتتَابت مت ، فمن خاالل تطبياي الشامول علاى أرض الواقاع يتضاح لناا خاصاية [51(] َشْي ٍ َما فَرء

الكمال والتكامل للدعوة اإلسالمية بحيث تشمل الزمان والمكان لإلنسان ألنها تضم خصائص تميزها عان غيرهاا وهاي الخلاود، والعالمياة، 

 .واالستيعاه

 [. 52]وهي ندام شامل لجميع شؤون الحياة وسلوك اإلنسان

ينَ : )قولاه تعاالى :إلنسلانية العالميلةخاصلية ا ، أي أن الادعوة اإلساالمية عالمياة لكافاة البشار تصاالح [53(]َوَملا أَْرَسلْلنَاَش إتَلء َرْحَمللةً لتْلَعلالَمت

اس للمسلم وغير المسلم في أي زمان وأي مكان، ولكافة البشر، ولم يقل للمسلمين أو للعره خاصة، وأنها ال تفاّرق باين طبقاات البشار فالنا

 (.عقيدة واحدة، قبلة واحدة، غاية واحدة، قرآن واحد، وسنة واحدة)سواسية 

التااوازن والتااراحم والتعاااون بااين الشااعوه كافااة فالاادعوة اإلسااالمية قضاات علااى الطبقيااة : وماان أباارز ثمااار خاصااية اإلنسااانية والعالميااة

ي أي مجتماع كاان، وأيضاا سااهمت هاذه الخاصاية فاي قادرة والعنصرية والتفرقة بين الجماعات ومن ثمارها اساتطاعة المسالم أن يعايش فا

 .غير المسلم على العيش في مجتمع إسالمي

ليَرٍة أَنَلا َوَملنت اتءبََعنتلي: ) قوله تعالى: خاصية اَلستمرارية ت َعلَلى بَصت لو إتلَلى َّللاء هت َسلبتيلتي أَْدعه ، أي أن الادعوة اإلساالمية دعاوة [54(]قهلْل َهل ت

أن : تهتم به منذ والدته وشبابه حتاى شايخوخته، وفاي كال مرحلاه مان مراحال نماوه تعطياه ماا يناسابه، ومان ثمراتهاامستمرة مع اإلنسان، 

 .اإلنسان يكتسب دعوة قوية وكاملة ومستمرة

َهَداَ  َعلَى النءاست : ) قوله تعالى: خاصية الوسطية واَلعتدال ةً َوَسطًا لِّتَكهونهوا شه ْم أهمء لتَك َجَعْلنَاكه
َٰ
ْم َشلهتيًدا َوَكَ  سهلوله َعلَلْيكه ، [55(]َويَكهوَن الرء

العدل، فال غلو وال جفاء، ويمكن أن نلحاظ ذلا  فاي أن الادعوة اإلساالمية تعمال علاى تنمياة شخصاية المسالم فاي جمياع : ويقصد بالوسطية

السياساية، : ساالمية فاي عادة جوانابوتبرز خاصية الوسطية في الادعوة اإل. النواحي ولم تركز على ناحية وتغلو فيها، وتجفو ناحية أخرى

 . تكليف اإلنسان بما يطيي: ومن أبرز ثمارها.... االقتصادية، االجتماعية، الجسمية، العقلية 

ْسَعَها:) قوله تعالى :خاصية الواقعية لواقعياة ، أي أن الدعوة اإلسالمية قابلة للتحقيي علاى أرض الواقاع، وا[56..(]َلَ يهَكلِّفه َّللّاه نَْفساً إتَلء وه

 تعني عدم الخيال والمبالغة، وتعني إمكانية التطبيي على أرض الواقع فاال تطلاب الادعوة اإلساالمية مان الفارد أو األسارة أو المجتماع ماا ال

 .يطيي ومن األمثلة على ذل  أحكام المريض والمسافر أي أنها تراعي الدروف، وتتوافي مع اإلمكانات والقدرات البشرية

أنها دعوة متوافقة مع قدرات وإمكانات اإلنساان، وأن المسالم يحياا حيااة مطماناة كاون الادعوة اإلساالمية : خاصية الواقعيةومن أبرز ثمار 

 بواقعيتها ال تفرض عليه أي نوع من التحديات فالدعوة اإلسالمية دعوة واقعية متوافقة مع قدرات البشر وإمكانااتهم وال تحمال اإلنساان ماا

 .لعالمينال يطيي ألنها رحمة ل
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وفااي الماادعو شااياًا فشاياًا للوصااول باه إلااى باار واألماان وتطبيااي مااا يطلاب منااه أي أن الادعوة اإلسااالمية تراعااي طبيعاة  :خاصلية االتللدرَ

، فماثال التادرج فاي الصاوم والصاالة من أهم الخصائص التي تيسر قبول اإلسالم من أجل تطبيقه في حياة المادعوالشريعة اإلسالمية وهي 

ِ . وتحريم الخمر، ومن ثمرات هذه الخاصية أن التطبيي حسب االساتطاعة، وتقوياة اإليماان وتثبيتاه  -َصالاى هللاُ َعلَْياِه َوَسالامَ  -قَااَل َرُساوُل هللاا

اًدا َرُساولُ إِناَ  َستَأْتِي قَْوًما أَ : ) لُِمَعاِذ ْبِن َجبَلن ِحيَن بََعثَهُ إِلَى اليََمنِ  ُ، َوأَنا ُمَحما  ْهَل ِكتَاهن، فَإَِذا ِجْاتَهُْم، فَااْدُعهُْم إِلَاى أَْن يَْشاهَُدوا أَْن الَ إِلَاهَ إاِلا هللاا

َ قَْد فََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواتن فِي ُكلِّ  ِ، فَإِْن هُْم أَطَاُعوا لََ  بَِذلَِ ، فَأَْخبِْرهُْم أَنا هللاا َ يَوْ هللاا من َولَْيلَةن، فَإِْن هُْم أَطَااُعوا لَاَ  بِاَذلَِ ، فَاأَْخبِْرهُْم أَنا هللاا

َدْعاَوةَ الَمْدلُاوِم، فَإِنااهُ  َ ، فَإِياااَك َوَكاَرائَِم أَْماَوالِِهْم َواتاايِ قَْد فََرَض َعلَْيِهْم َصَدقَةً تُْؤَخُذ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم فَتَُردُّ َعلَى فُقََرائِِهْم، فَاإِْن هُاْم أَطَااُعوا لَاَ  بِاَذلِ 

ِ ِحَجاه    [. 57(]لَْيَس بَْينَهُ َوبَْيَن هللاا

يلَزاَن لتيَقهلوَم النءلاسه بتالقتْسل ت : ) قوله تعالى :خاصية الموازنة بين الفرد والمجتمع للَنَا بتالبَيِّنَلاتت َوأَْنَزْلنَلا َمَعههلمه الكتتَلاَب َوالمت سه لَقَْد أَْرَسلْلنَا ره

ويعناي ذلا  أن الاادعوة اإلساالمية وازنات بااين الفارد والمجتماع، فااال تغفال متطلباات أحااد علاى حسااه اآلخاار، فالادعوة اإلسااالمية ، [58(]

معتدلة وسطية بينهما، فلم تغفل نقطة على حساه نقطة أخرى، فالفرد مهام ولاه دور وواجباات وحقاوق، وكاذل  المجتماع لاه دور وحقاوق 

 .الميةوعليه واجبات وفي الشريعة اإلس

 :ومن أبرز ثمار الموازنة بين الفرد والمجتمع في الدعوة اإلسالمية

أن الفرد أصبح يؤدي دوره والمجتمع يؤدي دوره دون أي تناقض أو تعارض بينهما، مما يسهم في رقيهما وتحقيي التكامل بينهما فالدعوة 

 . اإلسالمية استطاعت تحديد الخطوط بين حرية الفرد وحرية المجتمع

ْن َحْولتَك فَاْعفه َعْنههمْ  : )قوله تعالى :صية الثبات والمرونةخا وا مت ْنَت فَظًّا َغلتيظَ اْلقَْلبت ََلْنفَضُّ ت لتْنَت لَههْم َولَْو كه َن َّللاء  َواْستَْغفتْر فَبتَما َرْحَمٍة مت

ت إت  ْل َعلَى َّللاء لتينَ لَههْم َوَشاوتْرههْم فتي اأْلَْمرت فَإتَذا َعَزْمَت فَتََوكء تََوكِّ بُّ اْلمه َ يهحت يقصد بالثبات، الثبات من حيث الهدف والغاية، ويعناي [ 59(] نء َّللاء

عاادم تااأثره بااالمؤثرات الحاضاارة لااذا ال يمكاان أن تتاادخل : الثباات عاادم التغياار ماان حيااث العقائااد الثابتااة والعبااادات، وماان أبارز ثمااار الثبااات

 .أساس سليم كامل متكاملاألهواء به في سبيل تغييره ألنه بني على 

هي التغير وهاي تادخل باألسااليب والوساائل فاي الادعوة اإلساالمية، فماثال الادعوة اإلساالمية دعاوة مرناة تعاملات ماع وساائل : أما المرونة

 . االتصال الحديثة والتقنية

العايش فاي أي زماان ومكاان وغيار تطاور المجتماع وعادم جماوده، وجعلات اإلنساان المسالم قاادر علاى : ولاذا نجاد أن مان ثمارات المروناة

محصور في زاوية معينة حيث يعيش التقدم في جميع المجاالت الحياتية وفقا لشرع هللا وغير مخالف لاه، والمروناة فاي الادعوة اإلساالمية 

 . تسمح للمسلم باستخدام كل الوسائل الجديدة والمفيد شريطة توافقها مع الشرع
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 :وآثارها على الدعوة اَلسالمية وسبل مواجهتهاالمخاطر المعاصرة : المبحث الثالث

 :المخاطر المعاصرة: المطلب األول

 : المخاطر العقدية: أوَلً 

 .هي مشكالت وصعوبات تواجه العالم اإلسالمي في مجال عقيدته

العقدياة أهمياة كبارى فاي  فأي خلل في العقيدة يؤثر مباشرة في النسيج اإلسالمي والعالقات الخاصة والعاماة لاذا يجاب أن تعطاى التحاديات

 .التعرف عليها وعالجها وأهم مصادرها

 :وهناش نوعان من المخاطر العقدية

وهي التي تنبع من داخال المجتماع مثال انتشاار الفارق والماذاهب الضاالة والباطلاة، مماا أدى إلاى تقسايم : المخاطر العقدية الداخلية: األول

الباطلاة ونشاوء الصاراعات المختلفاة، ماع مالحداة قلاة عادد المتمساكين باالمنهج الصاحيح  العالم اإلسالمي من خالل هذه المذاهب والفرق

 .منهج القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة في العالم اإلسالمي

اإلعاالم ومن أهمها العلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عان الدولاة، والتشاكي  فاي العقيادة مان خاالل  :المخاطر العقدية الخارجية: الثاني

 .أنها عقيدة قديمة وغير متطورة، وتعمل على تقييد الحريات: الغربي مثل مقولة

التحصااين الاداخلي الاذاتي ألبنااء األماة المساالمة ونشار العقيادة الصاحيحة، وتفعياال دور : وياتم مواجهاة هاذه الناوع ماان المخااطر مان خاالل

 .اإلعالم في نشر منهج العقيدة اإلسالمية الصافية النقية

ومن المخاطر الخارجية يبرز تحدي االستشراق الذي يسعى إلى نشار أكاذياب فاي العقيادة فاي سابيل إضاعاف العقيادة اإلساالمية فاي نفاوس 

 .أبناء اإلسالم والمسلمين

 :المخاطر الفكرية: ثانيا

 .افة وغيرها من األفكاروهذا التحدي من التحديات الخطرة ألنه يتعلي بفكر اإلنسان الذي ينتج عن التعامل مع الدين والثق

وهناك غزو فكري كبير لتغيير تصورات المسلمين عن دينهم وعقيدتهم وقيمهم وأخالقهم وعاداتهم، مان خاالل إباراز مفااهيم مختلفاة علاى 

 .....حرية المرأة، والحرية الشخصية، واإلرهاه: سبيل المثال
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 :المخاطر الفكرية نوعان

 :الداخليةالمخاطر الفكرية : النوع األول

أي الموجودة والنابعة مان داخال العاالم اإلساالمي مثال التياارات الفكرياة التاي يجاب مواجهتهاا، ويمكان مالحداة تلا  التياارات مان خاالل  

العاالم اإلساالمي والاذين يطلقاون أفكاار   اإلعالم والقنوات الفضائية حيث تنبع هذه األفكاار الشااذة مان أفاراد محساوبين علاى المفكارين فاي

 .....ناقض مع الفكر اإلسالمي الصحيح، والتي تعمل على تغيير تصورات الشباه المسلم في مجاالت الحريات وغيرهاتت

ويمكن مواجهة هذا التحدي الداخلي من خالل غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فاي نفاوس الناشااة مان خاالل المنااهج الدراساية واألسار، 

كار اإلساالمي الصاحيح، والعمال علاى تحصاين أبنااء األماة اإلساالمية مان خاالل إيضااف وبياان وثقافاة والتأثير على الفكر وتوجيهه إلى الف

 .الصحيح الفكر اإلسالمي

 :المخاطر الفكرية الخارجية: النوع الثاني

اإلنترنات ووساائل : تم استخدام الغزو الفكري الخارجي بدالً من الغزو المادي العسكري ومان أهام هاذه التحاديات العولماة وتفعيال وساائلها

االتصال، وتتم المواجهة مان خاالل األسارة، والتعلايم، واإلعاالم، ويجاب اساتغالل العولماة ووساائلها فاي نشار الفكار اإلساالمي مان خاالل 

 .الفرص الموجودة في إيجابيات العولمة

 :المخاطر الثقافية: ثالثا 

 .الفكر يؤثر على الثقافة وتؤثر الثقافة على الفكر

 .ري يركز على فكر األفراد وتصوراتهم، بينما الغزو الثقافي يركز على العادات والتقاليد والتراه واالنجازاتوالغزو الفك

 :وتقسم المخاطر الثقافية إلى نوعين

 :المخاطر الثقافية الداخلية: األول

ض المثقفاين المحساوبين علاى المثقفاين والتي تنبع من داخل المجتمع وتعمل على تسافيه ثقافاة المجتماع وعاداتاه وتقالياده خصوصااً مان بعا

فاة المسلمين، حيث يسعون إلى نشر بعض السلبيات حول تراثنا ومعتقداتنا وتقاليدنا وعاداتناا وثقافتناا اإلساالمية مان خاالل إدعاائهم أن الثقا

 .اإلسالمية غير مرنة ومتأخرة

ثقافاة الحرياة، :)إلسالمية الصحيحة حول مجاالت متعاددة مثالوتكون المواجهة من خالل المؤسسات الدعوية وعملها على ترسيخ الثقافة ا

 .....(.ثقافة المرأة، وغيرها

 .ويمكن ضم محاوالت نشر االحتفاالت والمناسبات وطرق األكل واللباس إلى التحديات الثقافية
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 :المخاطر الثقافية الخارجية: الثاني

ريخ والقاايم والعااادات والتقاليااد والمعتقاادات اإلسااالمية ماان خااالل اإلعااالم مثاال العولمااة ومااا تصاابه العولمااة ماان هجااوم علااى التااراه والتااا

 .والصحف والمجالت

 :المخاطر اَلعالمية: رابعاً 

إرهابيااً  والمستغربون وسائل اإلعالم المختلفاة للحاره ضاد اإلساالم والمسالمين، حياث أصابح المادافع عان أرضاه وبلاده استغل الغربيون 

الاابالء الااذي تصاابه لياال نهااار لتشااويه صااورة اإلسااالم  ونداارة سااريعة إلااى بعااض وسااائل اإلعااالم ترينااا ماادىوالمحتال ماادافع عاان نفسااه، 

وشعائرنا وسلفنا الصالح وعلمائنا، سيل مان الشابهات التاي تشاك  فاي الادين اإلساالمي وأحكاماه، وسايل  والمسلمين واإلساءة إلى معتقداتنا

الحيااة تضااد اإلساالم فاي كال  تاتهكم باإلساالم والمسالمين، وتقاوم بعارض نمااذج مان أنمااطاألفالم والتمثيليات والمسرحيات التي  آخر من

الحياة المستقيمة الفاضلة، وتتهكم بالمسلمين والمسلمات، وتتخذ الادين هازواً،  شيء، تمجد الجريمة، وتدعو إلى الفسي والفجور، وتنفر من

مه هللا  وتعرض  .[60]-سبحانه وتعالى-ما حرا

 :موسائل اإلعال

ال زال العالم الغربي واالستعمار الثقافي، الذي ورثه العالم العربي واإلسالمي، منذ أمد بعيد يحاول اصطناع المفسادين مان الحاقادين        

على اإلساالم، باساتخدام وساائل اإلعاالم المرئياة والمساموعة والمطبوعاة، والتاي مان شاأنها تبلبال أفكاار أبنااء األماة خاصاة الشاباه مانهم 

تحاربهم بطرق غير مباشرة سواء كانوا من الذكور أو اإلناهج بل إن ما استحده منها من الفيديو واآلالت السينمائية التي تساتخدم داخال و

المناازل، أدت إلااى تيااار جااارف ماان الالمباااالة بااين أبناااء األمااة خاصاة الشااباه، وحيااث يحاااول المسااؤولون فااي العااالم العربااي واإلسااالمي 

 .ه أو التقليل من سرعته ما أمكن، ولكن دون جدوىالتخفيف من حدت

إن المناخ الثقافي والفني واإلعالمي، الذي يعايشه الطفل أو الصبي أو اليافع أو الرجل، يؤثر تاأثيراً بالغااً علاى تشاكيل وتشاتيت عقلاه        

ار والقيم والمشاعر السليمة، ويفتح آفاقها، ويربي ذوقهاا، وتفكيره، وما لم يكن هذا المناخ مناخاً صحياً سليماً، يغذي النفوس والعقول باألفك

ويشحذ إرادتها، ويسمو بدوافعهاج فال يمكن بحال من األحوال أن يسود األمة أو المجتمع رأى عام صحيح وسليم، ويقاوم االنحراف، وينبذ 

 .األنانية والتعصب، ويدفع عجلة التقدم والبناء، ويقف بجوار الحي، والخير، والعدل

فإن مهمة وسائل اإلعالم في توجيهها للعامة والخاصة والصغار والشباه والكبار، ليست شغل الوقت فقط، وبأي برنامج أو ثقافة أو        

كتبج بال إن برامجهاا حتاى ماا كاان منهاا للتسالية والمتعاة، يجاب أن تهادف إلاى الوصاول إلاى الفكار الساليم، وإلاى تهاذيب وتقاويم السالوك 

لفردي من خالل ما يعرضج ألن تقديم الفكر والتوجياه مان خاالل األنشاطة والبارامج اإلعالمياة لهاا إيحااء نفساي ماؤثر علاى االجتماعي وا
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المية، أبناء األمة، وعلى المسؤولين استغالل هذا التأثير فيما يعود بالنفع على األمة، وفيماا يسااعد علاى البنااء الساليم للماة العربياة واإلسا

 .يجابيات واألمور الحسنة، والتنفير من السلبيات ومن األمور الضارةوبما يؤكد على اإل

إن وسائل اإلعالم في عالمنا المعاصر، قد تكون سبباً في إثارة أحاسيس الشباه وتنفيرهم وتحفيزهم في بعض األحياان للخاروج عان        

ها، أو مان إثاارات جنساية أو عرقياة أو دينياة، وماا قاد يحاده الضوابط االجتماعية، نتيجةً لما قد تقدمه من معلومات خاطاة غير موثوق في

من ذل  من بلبلة األفكار وعدم إتاحة فرص التفكير السليم البناء للمة، والفهم الصحيح لمجريات األمور األمر الاذي يشاتت عضاد الشاباه 

ئل اإلعاالم البنااءة تحارص كال الحارص علاى ويباعد بينهم وبين مجتمعاتهم، ويجعلهم من المتمردين فاي بعاض األحياان فاي حاين أن وساا

، إعطاء المعلومات الصحيحة الموثوقة، سواء فيما ينشر أو ياذاع أو يكتاب أو يعلان ومان ثامج فإنهاا تتايح الفكار الساليم الثاقاب، ألبنااء األماة

طيع أبنااء األماة وخاصاةً القاوى الفعالاة والفهم الصحيح لما يجري حولهم، وااللتزام بالقيم والمعايير السليمة والتمسا  بالعقيادة، وباذل  يسات

 .من الشباه في المشاركة البناءة في األمور النافعة، وتنمي لديهم الحاسة النقدية لتمحيص كل ما يعرض عليهم حتى ال يخدعون

التاي تثيار الشاهوات  حياث نجاد المواقاع( اإلنترنات)الوسايلة ماع انتشاار الفضاائيات المتعاددة، وتناامي الشابكة العنكبوتياة  وازداد خطر هذه

 .والشبهات، وتشك  في العقيدة اإلسالمية، وتنشر المذاهب واألفكار الباطلة التي ال تمت لإلسالم

 :آثار المخاطر المعاصرة على الدعوة اإلسالمية: المطلب الثاني

اإلسالم وشريعته، وما يحده اآلن من محاولة لربط والسنة النبوية الشريفة وعقيدة  تشويه اإلسالم وإثارة الشبهات حول القرآن الكريم ااا1

  .باإلرهااااااااااااااااااااااه هاااااااااااااااااااااو جاااااااااااااااااااااازء مااااااااااااااااااااان هاااااااااااااااااااااذه الحملاااااااااااااااااااااة اإلساااااااااااااااااااااالم

 والادعوة إلاى القومياات المتنوعاة، وقاد كانات الرابطاة التاي تجماع الشاعوه اإلساالمية هاي اااا تفريي المسلمين وإزالة الوحدة اإلسالمية2

التي تنتسب إليها األمام المختلفاة، وباذل  تفساخت عارا  مختلفة على المناداة بالقومياتالرابطة اإلسالمية، فشجع الغره الصليبي الشعوه ال

  .تجمااع هااذه األمااة وتوحاادها، وقااد كااان ظهااور هااذه الاادعوات ساابباً فااي إضااعاف الخالفااة وتحطمهااا الرابطااة الواحاادة التااي كاناات

ياد مان االنقساام والفرقاة، فرأيناا الادعوة إلاى الفرعونياة، القديماة إليجااد مز وقد أغرق دعاة الضاالل فاي دعاوتهم عنادما أحياوا الحضاارات

 61] .]وغيرهااااااااااااااااااااااااا .. إلااااااااااااااااااااااااى البابليااااااااااااااااااااااااة، واآلشااااااااااااااااااااااااورية والاااااااااااااااااااااااادعوة

 َوتََعلاَونهوا َعلَلى اْلبتلرِّ َوالتءْقلَوَ: )سابحانه الوطنية الحقة والقومية الهادفة القائمة على التعاون على البر والتقاوى كماا قاال إن اإلسالم يشجع

يءٍةا يَْدعهو : )-صلى هللا عليه وسلم -لعصبيات والنعرات الجاهلية المنافية للوحدة اإلسالمية وقد قالا ويحاره [62(] مِّ َمْن قهتتَل تَْحَت َرايٍَة عت

لتيءةو  ره َعَصبتيءةًا فَقتْتلَةو َجاهت تكاون باديالً عنهاا، بال تتعارض مع الوحدة اإلساالمية أو  ، إن أي وطنية وقومية يجب أال[63(]َعَصبتيءةًا أَْو يَْنصه

الكاريم بلغاتهم وجعال  المسالمين ووحادتهم، والعاره لام يجتمعاوا إال باإلساالم، وقاد أعازهم هللا باإنزال القارآن يجاب أن تساخر لجماع كلماة

 نحلن قلوم أعزنللا َّللا: ) -رضاي هللا عناه -وقاد قاال عمار بان الخطااه مانهم، -صالى هللا علياه وسالم -الحارمين فاي بالدهام، واختاار النباي
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سه : )، وذكر الحاكم وابن أبي شيبة[64(]باإلسالما فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا َّللا به أذلنا َّللا ا فَلَْن نَْلتَمت ْساَلمت ه بتاإْلت نَا َّللاء إتنءا قَْومو أََعزء

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزء بتَغْيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرتهت   [. 65(]اْلعت

  .فرع منها مثل راباط الجاوار والقراباة والقبيلاة والاوطن األخرى هيإن الرابطة الحقيقية بين المسلمين هي رابطة العقيدة وجميع الروابط 

وانتشاار األفكاار المتطرفاة  وأحكامه في كثيار مان باالد اإلساالم وانتشاار البادع والخرافاات والماذاهب الباطلاة الجهل باإلسالم وعقائده ااا3

  .والتكفيرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الغالياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

  .المثقفاين المساتغربين المنبهارين باالغره وثقافاتاه الثوابات لاديهم ونشاوء طبقاة مانالهزيماة النفساية لادى بعاض المسالمين واهتازاز  ااااا4

 [ .66(]أَْنَزْلنَاهه قهْرآناً َعَربتيّاً  إتنءا:) وانتشار اللهجات المحلية التي اختارها هللا لكتابه كما قال تعالى إضعاف اللغة العربية اااا1

 .  [67]مان الجهاد والماال والفكار البالد اإلسالمية وهذا األثر بذل الكفار في سبيل تحقيقه الكثيارفي  اااا إقصاء شريعة اإلسالم من الحكم1

 68]  ]إلاى التعلاايم المخاتلط وإضااعاف التعلايم اإلسااالمي ومادارس القاارآن الكاريم والمناااداة بعلمنااة التعلايم والاادعوة إفساااد التعلايم ااااا7

حجابهاا، وزيناوا لهاا التمارد  ن فسادها يفسد األبناء واألزواج، فأخرجوها من بيتها، وهتكواحرص الكفار على هذا أل لقد: إفساد المرأة ااا8

ج وأفغانساتان مثاال حاي [69]يكون إال إذا سارت مسيرة المارأة فاي أوروباا على دينها بمختلف األساليب، وزعموا أن تحضرها وتقدمها ال

  .حجااااه المااارأة وإنشااااء دور الساااينما الصاااناعي والتقناااي وإنماااا بااادأوا بإساااقاطهاااذاج فعنااادما احتلوهاااا لااام ينقلاااوا إليهاااا التقااادم  علاااى

مقومات كيانها وعالمات القوة فيهاا واحتوائهاا باأخالق الضاعف واالنحاالل  إن هدف عدونا ذوبان شخصيتنا اإلسالمية وذل  بالقضاء على

بحقهاا وال تاؤمن بربهاا وال  إخراج أجيال ضعيفة ال تاؤمن ال تقوى على مواجهة التحديات وذل  أخطر أهداف العدو، حيث واإلباحية حتى

 70]   ]تسااااااااااااااااااتطيع أن تصاااااااااااااااااامد أمااااااااااااااااااام الخطاااااااااااااااااار وأمااااااااااااااااااام التحاااااااااااااااااادي

ينَ : ) تعلالى فقلالبخطورة طاعة الكافرين واالنسياق معهام  -سبحانه وتعالى -وقد أخبر هللا يَن  يَلا أَيَُّهلا الءل ت لَن الءل ت يعهلوا فَرتيقلاً مت آَمنهلوا إتْن تهطت

مْ أهوتهوا ا وكه دُّ ْم َكافترتيَن  ْلكتتَاَب يَره َولَلْن تَْرَضلى َعْنلَك ) : بالتنازالت المحدودة وبعاض الطاعاة إنهم لن يرضوا منا.. وأخيراً [ 71(]بَْعَد إتيَمانتكه

لءتَههْم  اْليَههوده َوَل  . [72(]النءَصاَرَ َحتءى تَتءبتَع مت

أن يكون له آثار إيجابية وقاد ياؤدي إلاى تحفياز الاذات والقادرات، وهاذا أثار إيجاابي فاأي لذل  فالتحدي ليس شرطاً أن يكون سلبياً بل يمكن 

 .صعوبة أو مشقة أو تحدي يواجهه اإلنسان ويشجعه على المبادرة السليمة االيجابية هو نوع من أنواع التحدي اإليجابي

 :سبل مواجهة المخاطر المعاصرة: المطلب الثالث

 : اطر المعاصرةومن أبرز سبل مواجهة المخ 
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غارس : التمس  بالكتاه الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعقد اللقاءات والندوات، والحوار باين الفرقااء، ودراساة الحلاول المختلفاة مثال -1

لمسااجد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفوس أبناء األماة الناشااة مان خاالل المنااهج الدراساية فاي المادارس والكلياات والجامعاات وعبار ا

 .التي تعقد فيها الدروس والخطب والدورات

بيان أن العقيدة اإلسالمية تجمع األمة وال تفرقها علماً أن الواقع الحالي يشير إلى تفرق وتمزق واضح في نسيج األمة اإلسالمية وذلا   -2 

 .ألن لكل فرقة منهجية معينة مختلفة عن غيرها

ألن القارآن الكاريم باين الغاياة  -صالى هللا علياه وسالم -محمدكما أنزل على  إيصال رسالة اإلسالم -سبحانه وتعالى -على الدعاة إلى هللا -3

بفضال  –ألن الخير ال يزال في هذه األماة ، نقاذ الناس من الهالك والضياع والتيهاإلسالمية إل للدعوة مصدر وجود اإلنسان فهو أعدم من

 .ون أعباء الدعوة اإلسالميةوأن يقوم الدعاة بواجبهم، ويتحمل –هللا تعالى

بنااء جيال بناء األمة بناًء سليماً نابع من العقيدة اإلسالمية، وترسيخ القيم واألخالق اإلسالمية فاي قلاوه المسالمين مان أجال  العمل على -4

 .رباني

ونحن إن احتجنا على االستفادة من خبرة الغره وتفوقه في الصناعات اآللية التي كانت سبباً في مجده وسايادته فمان المؤكاد أنناا فاي غيار  

 حاجة إلى استيراد قواعد السلوك والتربية واألخالق التي تدل األمارات والبوادر على أنها ستؤدي إلى تدمير حضارته والقضااء عليهاا إنناا

 [.  73]إلى مواد البناء ألن لدينا من عوامل الضعف والهدم ما يكفي نحتاج

قيااام المؤسسااات الدعويااة باالهتمااام بالاادعاة وتبصاايرهم باااأساليب الاادعوة اإلسااالمية وكيفيااة التعاماال مااع الناااس كافااة المساالمين وغياار  -1

 .  والمحاضرات والندوات واللقاءاتالمسلمين بالتي هي أحسن، وتنمية مواهبهم على إلقاء الدروس والخطب والمواعظ 

وضااع المناااهج التعليميااة التااي تبصاار طلبااة األمااة والمتعلمااين بحقيقااة الرسااالة الربانيااة وأن تكااون الموضااوعات متناساابة مااع المراحاال  -1

 .طنهالعمرية للجميع وتكون متفقة مع عقيدتنا اإلسالمية إلعداد جيل يحمل العقيدة السليمة ويؤمن باالنتماء لدينه وو

تسخير وسائل اإلعالم المختلفة إلعداد برامج هادفة تبني وال تهدم كي تهاذه األماة وال تفسادها وأن يراعاوا مشااعر األماة، وتتفاي ماع  -7

 .قيمنا وأخالقنا اإلسالمية
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 :النتائج والتوصيات

 :النتائج

 . -صلى هللا عليه وسلم -وسنة نبيه محمد -بحانه وتعالىس -أن الدعوة اإلسالمية مصادرها التشريعية األساسية تتمثل بكتاه هللا- 1

التناقض بين مفرداتها ألن مصادرها ربااني بخاالف  وضحت الدعوة اإلسالمية أنها تتصف بالتكامل والشمول والتوازن والثبات وعدم  -2

  .واضعيها الدعوات التي تتناقض وتختلف في مبادئها بسبب اختالف الفكر لدى

والسانة النبوياة الشاريفة وعقيادة اإلساالم وشاريعته، وماا يحاده اآلن مان  اإلساالم وإثاارة الشابهات حاول القارآن الكاريم محاولاة تشاويه -3

 .باإلرهاه هو جزء من حملة لتشويه اإلسالم محاولة لربط اإلسالم

 -صلى هللا عليه وسالم -محمدأنزل على  كما إليصال رسالة اإلسالم تقع على عاتي الُمسلمين -سبحانه وتعالى -مسؤولية الدعوة إلى هللا -4

نقااذ البشارية مان إل للادعوة مصادر وجوده والمصير الذي ينتهي إليه، وأن اإلنساان أعدام ألن القرآن الكريم بين حقيقة اإلنسان والغاية من

 . الهالك والضياع والتيه في الدلمات

ي الجانب الديني أو السياسي أو االجتمااعي أو الفكاري أو الثقاافي إن األمة مهما هانت وضعفت، ومهما ضعف حالها سواء كان ذل  ف  -1

 -ومان عالماات ذلا  الخيار أن يقاوم الادعاة بالادعوة إلاى هللا –بفضال هللا تعاالى–أو اإلعالمي  وغيرها، فإن الخيار ال يازال فاي هاذه األماة 

 . ويتحملون أعباء الدعوة اإلسالمية -سبحانه وتعالى

 .لدعوية يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالميةالوسائل واألساليب ا -1

بنااء العباد المسالم بناء األمة على العقيدة اإلسالمية السليمة بناًء سليماً، وترسيخ القيم واألخالق اإلسالمية في قلوه المسالمين مان أجال  -7

 .الرباني
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 :التوصيات

والتعاماال مااع  -ساابحانه وتعااالى -علااى المؤسسااات الدعويااة االهتمااام بإعااداد الاادعاة إعااداًدا جيااًدا، وتبصاايرهم باااأساليب الاادعوة إلااى هللا -1

المسلمين والمجادلين وغير المسلمين بالتي هي أحسن، وتأهيل فريي كامل متكامل من الدعاة واإلعالميين، وتفريغهم للقيام بواجب الادعوة 

 .  -سبحانه وتعالى -إلى هللا

المؤسسااات الدعويااة عليهااا تربيااة الجياال علااى القاايم واألخااالق اإلسااالمية، وتنميااة المواهااب كالتاادريب علااى إلقاااء الاادروس والخطااب  -2 

 .  والمواعظ، واالهتمام بالممارسة العملية

واختيااار الموضااوعات المناساابة حسااب المراحاال  المؤسسااات التعليميااة عليهااا مراعاااة الاادعوة اإلسااالمية فااي وضااع المناااهج التعليميااة، -3

 .العمرية بحيث تكون متفقة مع عقيدتنا اإلسالمية، وال يُْملِيه علينا غيرنا

المؤسسات الدعوية الحكومية عليها االهتمام بدور المسجد في المؤسسات التعليمية، وتوجيه الطاله إلى أداء الصالة في أوقاتها بحياث  -4

 .ات والمحاضرات عند سماع اآلذان إلعداد جيل سليم يؤمن باالنتماء لدينه، ويحب وطنه، ويدافع عنهتتوقف الدروس والندو

 على وسائل اإلعاالم المختلفاة أن يتخيااروا البارامج الهادفاة التاي تبناي األماة وال تهادم، والتاي تهاذه األماة وال تفسادها لهاذا فاإني أناشاد -1

 .يراعوا مشاعر األمة بحيث تتفي مع قيمنا وأخالقنا اإلسالمية التي علمنا إياها اإلسالم المسؤولين عن اإلعالم بجميع أشكاله أن
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 :المصادر والمراجعقائمة 
 

                                                             

 42: سورة إبراهيم [1]
 741: سورة البقرة [2]

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : تحقيق .القاموس المحيط.(هـ771: المتوفى)مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  ,الفيروزآبادى[3] 
 4002 -هـ  7241 .7ط, لبنان –بيروت  .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر. محمد نعيم العرقُسوسي: إشراف .الرسالة

 .7471باب الواو والياء فصل الدال مادة دعا ص .م
 .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .(هـ110نحو : المتوفى)أبو العباس  .أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي[4] 

 .712في مادة دعا ص  .بيروت –المكتبة العلمية: الناشر
تفسير مفردات وأيضًا  .م7212, 4/412 .عبدالسالم محمد هارون: تحقيق.معجم مقاييس اللغة. ألبي الحسين أحمد,بن فارسا [5]

 .10ص.(م7272-هـ7202)4ط .دار الكتاب اللبناني .لسميح عاطف الزين .ألفاظ القرآن الكريم
, م7221-هـ7271: 7ط.اإلسالميالمعهد العالمي للفكر . في حماية الدعوة -صلى اهلل عليه وسلم -منهج النبي. الطيب برغوث [6]
 11ص
ودار الكتاب , القاهرة-دار الكتاب المصري)دار الكتب اإلسالمية :الناشر .الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها. أحمد غلوش. د [7]

 70ص .م7271-هـ7201الطبعة الثانية, (بيروت -اللبنانية
  44ص .م7272, القاهرة -دار الفكر العربي: الناشر, أصول اإلعالم اإلسالمي. إبراهيم. د ,إمام[8] 
. مطابع الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة: الناشر. حاضر العالم اإلسالمي وقضاياه المعاصرة .جميل عبداهلل محمد. د ,المصري[9] 
 74ص: 7ج .م7271-7201: 7ط

 47: سورة سبأ [10]
 722: سورة آل عمران [11]

 11: سورة فصلت ]12[
 770: سورة آل عمران [13]
 702: سورة آل عمران [14]
 742:  سورة النحل [15]
 21-22: سورة األحزاب [16]
 707: سورة يوسف [17]
 40:سورة يس [18]
 41: سورة طه [19]
 47: سورة سبأ [20]
 ١١١: سورة النساء [21]
 ٣-١: سورة العصر [22]
 17: سورة التوبة [23]
 770: سورة آل عمران [24]
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  42: سورة األنبياء [25]
 4010ص: 2ج .4112حديث  .صحيح مسلم. (هـ417: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  ,النيسابوري[26] 
 722ص .7مجلد .(هـ7204)ط  .دار الفكر دمشق .مفتاح دار السعادة. بن القيمال, الجوزية[27] 
: 7ط .دار طوق النجاة: الناشر .محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق .البخاريصحيح . محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل ,البخاري[28] 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  .10ص :2ج, ٣٠٠٣حديث , باب فضل من أسلم على يديه رجل, هـ 7244

باب من فضائل علي بن  .بيروت –العربيدار إحياء التراث : الناشر, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق .صحيح مسلم. (هـ417: المتوفى)
 7714ص .2ج,4201حديث, أبي طالب

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول . (هـ417: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري, النيسابوري [29]
, 22حديث . بيروت –دار إحياء التراث العربي: الناشر .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق .صحيح مسلم= اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 12ص:7ج
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول . (هـ417: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  [30]

محمد فؤاد عبد : تحقيق .(هـ417: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  .صحيح مسلم=  اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 7422ص :1ج .7117يث دح. بيروت –دار إحياء التراث العربي: الناشر .الباقي
 7717حديث : انظر َصِحيح اْلَجاِمع .102ص:1حديث ج .الجامع الصحيح للسنن والمسانيد .صهيب ,عبد الجبار[31]

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  .(هـ417: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  ,النيسابوري[32] 
حديث  .بيروت -دار إحياء التراث العربي: الناشر .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق .صحيح مسلم= رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 7201ص: 1ج .7721
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه . ل أبو عبداهللمحمد بن إسماعي ,البخاري [33]

 :2ج .1217حديث  .ه7244: 7ط .دار طوق النجاة: الناشر .محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق, صحيح البخاري= وأيامه 
  710ص

حديث  .باب األمر باإليمان باهلل ورسوله, صحيح مسلم .(هـ417: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  , النيسابوري[34]
 20ص: 7ج. 72

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها . (هـ7240:المتوفى)أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األشقودري ,األلباني[35] 
أبو عبد , مسند اإلمام أحمد بن حنبل 217ص : 1ج .(لمكتبة المعارف)7ط .الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الناشر, وفوائدها

. د: إشراف .عادل مرشد، وآخرون-شعيب األرنؤوط: تحقيق, (هـ142 :المتوفى)اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني 
صحيح ابن  .710ص : 11ج .44227حديث  .م4007 -هـ 7247: 7ط .مؤسسة الرسالة: الناشر .عبداهلل بن عبد المحسن التركي

محمد . د: تحقيق .(هـ177: المتوفى)أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري  .خزيمة
 71ص : 2ج .4410حديث  .بيروت -المكتب اإلسالمي: الناشر .مصطفى األعظمي

المكتب : الناشر. صحيح الجامع الصغير وزياداته. (هـ7240: المتوفى)أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األشقودري  ,األلباني [36]
المرشد )يحيى , ترتيب األمالي الخميسية للشجري .حديث حسن: حكم األلباني .21ص: 7ج .باب حرف األلف .711حديث .اإلسالمي

القاضي محيي الدين محمد بن أحمد : رتبها .(هـ222المتوفى)زيد الحسني الشجري الجرجاني بن إسماعيل بن ( الموفق)بن الحسين ( باهلل
. 7ط. لبنان –بيروت  .دار الكتب العلمية: الناشر .محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق .(هـ170: المتوفى)القرشي العبشمي 

 ير اللخمي الشامي، أبو القاسمسليمان بن أحمد بن أيوب بن مط .422ص: 4ج .4422حديث .م4007 -ه7244
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دار : الناشر. عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. طارق بن عوض اهلل بن محمد: تحقيق .المعجم األوسط. (هـ110:المتوفى)الطبراني
 712ص : 1ج .1041حديث .القاهرة -الحرمين
  .سنن الترمذي.(هـ412:المتوفى)عيسىأبو . محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك ,الترمذي[37] 

براهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف  .(1ج)ومحمد فؤاد عبد الباقي .(7،4جـ)أحمد محمد شاكر : تحقيق وتعليق ، 2جـ )وا 
 ,باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع .م7212-ه7122: 4ط, مصر-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: الناشر, (2

 11ص : 2ج, 4121حديث
 .على أمته -صلى اهلل عليه وسلم –باب شفقته .صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري , النيسابوري[38] 
شرح . (هـ271:المتوفى)أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي .محيي السنة. 7172ص: 2ج .4472حديث
باب  .م7271 -هـ7201: 4ط .بيروت .دمشق -المكتب اإلسالمي: الناشر .محمد زهير الشاويش -شعيب األرنؤوط: قتحقي .السنة

  721ص: 7ج .االعتصام بالكتاب والسنة
 102ص : 4ج, 7071حديث, صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ,النيسابوري[39] 
 12: سورة آل عمران [40]
صححه  . 442ص: 2ج, بيروت –صيدا .المكتبة العصرية .محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق. أبي داودسنن . أبو داود [41]

  210ص: 4األلباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ج
  21: سورة الذاريات [42]
  11: سورة القصص [43]
  70: سورة الحجرات [44]
  72: سورة النحل [45]

  222ص: 2ج .ه7240: 4ط .دار طيبة للنشر .العظيمتفسير القرآن . ابن كثير[46] 
 22ص .ه7242: 4ط .دار الزمان .المدينة المنورة. أصول التربية اإلسالمية. خالد, الحازمي [47]
  471: سورة البقرة [48]
  721: سورة األنعام [49]
 1: سورة المائدة [50]
 17: سورة األنعام [51]

  24ص .م4004 -هـ7241: 2ط .بيروت -مؤسسة الرسالة, أصول الدعوة. عبدالكريم. د, زيدان[52] 
 701: سورة األنبياء [53]
 707: سورة يوسف [54]
 721:  سورة البقرة [55]
 471: سورة البقرة [56]

: 7ط .دار طوق النجاة: الناشر .محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق .صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل, البخاري[57] 
 747ص: 4ج .ه7244
 42: سورة الحديد [58]
 722: سورة آل عمران [59]
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: ص .م7221 -هـ 7277 .الطبعة السادسة .األردن –عمان. دار النفائس .ثقافة إسالمية أصيلة نحو. عمر سليمان ,األشقر [60]
14-12 

  2ص .نحو ثقافة إسـالمية أصيلة. عمر سليمان األشقر [61]
  4: سورة المائدة [62]
 .باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .صحيح مسلم .مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ,النيسابوري [63]
الطبعة  –، دار المعرفة، بيروت الصغير فيض القدير شرح الجامع. اإلمام عبد الرؤوف المناوي/ 7217ص: 1ج .7720حديث
 . (4:420),هـ7127.الثانية
 2772ص: 2ج .هـ7242: 1ط .القاهرة –دار السالم: الناشر .األساس في التفسير. (هـ7202المتوفى)سعيد , حّوى[64] 
النيسابوري أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني المعروف بابن البيع [65] 

 مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق .المستدرك على الصحيحين.(هـ202: المتوفى)
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد . 710ص: 7ج, 407حديث .م7220 -ه7277: 7ط, بيروت -دار الكتب العلمية: الناشر

: الناشر, كمال يوسف الحوت: تحقيق .المصنف في األحاديث واآلثار.(هـ412: المتوفى)بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
 70ص : 1ج, هـ7202: 7ط, الرياض-مكتبة الرشد

  4: سورة  يوسف [66]
  2، صإسالمية أصيلة نحو ثقافة [67]

  400: ص .هـ7202 .الثانية الطبعة .دمشق .دار القلم .غزو في الصميم: انظر. عبدالرحمن, الميداني[68] 
 11-14: ص .نحو ثقافة إسالمية أصيلة [69]
 11: ص .م7217. الفكر اإلسالميشبهات التغريب في غزو . أنور ,الجندي[70]
  700: سورة آل عمران [71]
  740: سورة البقرة [72]
 17ص. م7277-هـ7201: 1ط. بيروت -مؤسسة الرسالة .حصوننا مهددة من داخلها. محمد محمد. د ,حسين[73]


