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 صفحة اإلقرار
 

أقرت اجلامعة املدينة العاملية حبث الطالب: شكري هارون إبراهيم مانلني مـن   
 اآلتية أمساؤهم:

   
   
   
  املشرف 
   
   
   
   
  املمتحن الداخلي 
   
   
   
   
  املمتحن اخلارجي 
   

 



 
 
 
 
 إعالن
 

أقر بأّن البحث هو من عملي اخلاص، قمت جبمعه ودراسته، وقـد عـزوت    
 النقل واالقتباس إىل مصادره.

   
   
  الطالب / شكري هارون إبراهيم مانلني 
   
  التوقيع /  
   
  التاريخ / 
   
   
   

 



 
 
 

 
 جامعة املدينة العاملية

 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية غري املنشورة
 حمفوظة شكري هارون إبراهيم مانلني 4112حقوق الطبع 

 ثقافة الداعية يف عصر العوملة
 

صورة من    أوغري املنشور يف أي شكل ال جيوز إنتاج أو استخدام هذا البحث  
 دون إذن مكتوب م  الباحث إال يف احلاالت التالية:

 ميك  االقتباس م  هذا البحث بشرط العزو إليه. -1

حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزيا اإلفادة م  هذا البحث بشىت الوسائل وذلك  -2
 ألغراض تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسويقية.

بة جامعة املدينة مباليزيا استخراج نسخ م  هذا البحث غري املنشور حيق ملكت -3
 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات،ومراكز البحوث األخرى.

 
 أّكد هذا اإلقرار: شكري هارون إبراهيم مانلني

   
 التاريخ  التوقيع

 



 
 أ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 
 ملخص البحث

 
احلمد هلل، والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل، نبينا حممد ابن عبداهلل، وعلى آله وصحبه  

 ومن وااله.
 فعنوان البحث: ثقافة الداعية يف عصر العوملة. 
 ويشتمل على املقدمة، وفيها أمهية املوضوع، وخطة البحث ومنهجه. 
 لتعريف مبصطلحات البحث ) ثقافة ـ الداعية ـ العوملة (.التمهيد وفيه: ا 
 وهي: أربع مطالباألول: بعنوان: العوملة ويشتمل على  بحثامل 

 األول / مفهوم العوملة. طلبامل
 الثاين / فكرة العوملة وأهدافها. طلبامل

 ثار العوملة على األمة اإلسالمية.الثالث / آ املطلب
 مني من العوملة.ملسلموقف ا الرابع / املطلب

 
 الثاين: بعنوان  الدعوة ويشتمل على أربع مطالب وهي: ملبحثا 

 األول / مفهوم الدعوة طلبامل
 .وأهدافها الدعوة وموضوعها الثاين / حكم طلبامل
 / خصائص اإلسالم. الثالث طلبامل

 / صالحية اإلسالم لكل عصر.الرابع املطلب
 

 ويشتمل على مخس مطالب: ،جهة العوملةاملو ان ثقافة الداعيةالثالث: بعنو املبحث 
 .االستعداد الفطري للقيام بالدعوةاألول /  املطلب

 الثاين / التزود بالتقوى. طلبامل



 
 ب

 .الثالث / التزود بالعلم الشرعي املطلب
 يني، والتفقه يف واقعهم ومعيشتهم.الرابع / تشخيص أحوال املدعو املطلب

ل الوسـائل واألسـاليب   تناسب حال املدعويني باستخدام ك ة/ إعداد خطة دعوي اخلامس طلبامل
 .ملواجهة العوملة ،الدعوية املتاحة

 أهم النتائج والتوصيات، اخلامتة.  
 واهلل املوفق. 

 
 
 
 الباحث / شكري هارون إبراهيم مانلني
 



 
 ج

Research Summary 
 

 Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the noblest of God's 

creation, our Prophet Mohammed bin Abdullah, and his family and companions and 

allies . 
 The title search: culture preacher in the era of globalization. 

 It includes the introduction, and the importance of the subject, and the research 

plan and approach. 

 

 Boot and where: definition search terms (culture preacher globalization). 

  

 First topic: entitled: Globalization and includes four demands, namely: 

First requirement / concept of globalization. 

The second requirement / idea of globalization and objectives. 

Third requirement / effects of globalization on the Islamic nation. 

Fourth requirement / position of Muslims from globalization. 

 

 The second topic: entitled advocacy and includes four demands, namely: 
First requirement / concept call. 
The second requirement / judgment call for the theme and objectives. 
Third requirement / characteristics of Islam. 
Fourth requirement / validity of Islam each era. 

 

 The third topic: the title culture preacher to face globalization, and includes the 

five demands: 

First requirement / innate willingness to do the call. 

The second demand / supply of piety. 

Third demand / supply of forensic science. 

Fourth requirement / diagnose the conditions of the invitees, and try to understand the 

reality and living. 

Demand / V setup advocacy plan fit case invitees using all means advocacy and styles 

available, the face of globalization. 

 

The most important findings and recommendations, Conclusion. 

 

 

God bless 

 

 

Scholar/ shukri haroon ibrahim manlim 



 
 د

 إهداء
  
، همـا ييف قربـ رمحهما اهلل ـ   ي ووالديتإىل والد املبارك بإذن اهلل أهدي ثواب هذا العمل 

 هما باإلحسان إحساًنا وأن يزرقهما اجلنة بغري حساب.يأسأل اهلل أن جيز
  
مراجعتـها   كما أهديه إىل زوجيت الغالية األستاذة واملربية / فوزية عبداللطيف فطاين، على 

 .البحث، ورعايتها لألسرةحتملها أعباء إنشغايل بتقدميه، و للبحث قبل
  
كما أهديه كذلك أبنائي: سنا شكري، وهشام شكري، ورامز شكري، أسأل اهلل أن يبارك  

 هم، وأن يوفقهم ملرضاته.يف
 



 
 ه

 
 شكر وتقدير

 
ـ  أتقدم بشكر   ن املوىل عز وجل على أن مّن علّي بإكمال هذا البحث يف املدة املقـررة يل م

 اجلامعة رغم ما أعانيه من أزمة صحية صحبتين طيلة هذا الفصل الدراسي.
  
رئيس قسـم الـدعوة   نائب أتقدم بالشكر اجلزيل للدكتور / حممد السيد البساطي ـ  كما  

 ، فجزاه اهلل خري اجلزاء.صنعه وكرميعلى سعة صدره ونبل أخالقه، ـ  "مشرف البحث"
  
رئـيس قسـم    نائبالدكتور/ عبدالناصر خضر ميالد ـ  كما أتقدم بالشكر والعرفان إىل  

ما أوالين به مـن  حتفيزه، وتشجيعه يل منذ دراسيت يف مرحلة البكالوريوس، وعلى  الشؤون الطالبية
 البحث.اختيار موضوع حرص ونصح وإرشادات حول 

  
، إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا البحث من أصـدقاء  ووافر االمتنانكما أتقدم بالشكر  

 احلصول على املصادر واملراجع، أو يف التوجيه الفين لكتابة هذا البحث. آليةوطلبة علم سواًء يف 
  
 والشكر موصول إىل مجيع األسرة السعيدة من خالل دعواهتم يل بالتوفيق والسداد. 
  



 
 و

 املقدمة
 

البشـرية..   هيمنة العوملة على مسارهو قرن  ين هو قرن العوملة ..القرن احلادي والعشر ّنإ 
يف نشـر   ه "شعار العصر" وأداة احلضارة املعرفيـة اجلديـدة  ّنإيغزو العقول.  فالعوملة هي "فريوس "

حتمية العوملة تفرض على الناس منطًا جديدًا من التفكري ومنطًا جديدًا من  ّنإأفكارها وقيمها. وهكذا ف
 التعايش معها، ومنطًا جديدًا من اإلنتاج لالستفادة منها. 

 .طرق تفعيلهدواته ووسائله وعناصره، ولعوملة هي نظام عاملي جديد له أا 
اخترقت العامل من خالل وسائل خمتلفة: القنوات الفضـائية واإللكترونيـات واحلواسـيب     

 واالنترنيت ووسائل االتصال اجلديدة والعلوم الفيزيائية واجلينية والبيئية والطبيعية واالجتماعية.... 
احليـاة اإلنسـانية   يف  هاح، أركز تفكريي يف هذا البحث حول العوملة وأبعادأمام هذا الطر 

وكيفية مواجهـة  ، مقارنتها بعاملية اإلسالمالسياسية واالقتصادية وغريها... سنناقش مفهوم العوملة و
تنمية وما هي دور الداعية إىل اهلل يف عصر العوملة، يف ، الداعية إىل اهلل يف دعوته تواجه التحديات اليت

 وتوظيف وسائل العوملة لصاحله يف نشر دعوة اإلسالم. ثقافته

ـ ـ الذي أسأل اهلل أن يكون نافًع  البحثوأردت يف هذا   متهيـًدا  ا ـ أن يكـون   ا ومبارًك
أكثر تعمًقا يف مواجهة العوملة جبميع جماالته اإلعالمية، الثقافية، االقتصادية، االجتماعيـة ...  لبحوث 
 .وغريها

 مباحث: البحث يف ثالثة وجاء هذا 
بعنوان ثقافة الداعية ملوجهـة  ، والثالث: مفهوم الدعوة مفهوم العوملة، والثاين بعنوان:: بعنوان األول
 العوملة.

                                ، واحلمد هلل رب العاملني.                                      القيامةواهلل تعاىل أسأل أن ينفع هبذا اجلهد، وأن يثقل به ميزاين يوم  
 
 

   شكري هارون إبراهيم مانلني
 م55/2153/ 7هـ املوافق 5341/ 51/2األحد 



 
 ز

 أمهية املوضوع وسبب اختياره: 

 
يستمد هذا املوضوع من أمهية التعامل مع متغريات العصر، واليت حيتاج فيها الداعية إىل التفقه  

رية ونور وهداية، وتبليغ رسالة اإلسالم إىل البشر كافة، بكـل  يف الدين، وأن يدعوا إىل اهلل على بص
 ظروف لتمرير دعوة اإلسالم.الوسائل واألساليب املسخرة له يف زمانه، وأن يستغل مجيع ال

يف عصرنا هذا، متر بأصعب الظروف يف احليـاة املعيشـية، وضـعف    إّن األمة اإلسالمية  
االقتصاد، وضياع السياسة، وفقد اهلوية الدينية، وضعف الوازع الديين؛ جراء تسـل  الـدول ذات   
السيادة والسيطرة االقتصادية والتطور التكنولوجي على استعباد األمم، وجعلها تابعة هلـا، وعلـى   

 عها من جذورها ليصبح العامل كله خاضًعا يف ظل العوملة.اكتساح ثقافة الشعوب واقتال
حيث ينقسم العامل يف ظل العوملة إىل جمموعتني: دول منتجة اقتصادًيا، وثقافًيـا، وفكرًيـا،    

 على احملافظة على هويتها، وخصوصيتها.وإعالمًيا، ودول أخرى مستهلكة هلذا اإلنتاج، وغري قادرة 
يف عات وأفراد، إيقاف هذا الزحف املعاصر، وأن ينصروا اهلل لذا وجب على هذه األمة مجا 

األرض، ويثبتوا على دينه، وأن يقيموا شرعه، وال يقبلوا بديٍن غريه، ويصربوا على هـذا االبـتالء   
 واالمتحان، ويوقنوا بأّن األرض هلل يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني.

افة الداعية املسلم احلامل لرسالة اإلسالمي لتبليغ إىل وأمهية هذا املوضوع تكمل يف تكوين ثق 
الناس كافة من فقه وبصرية، ومعرفة مواطن القوة والضعف، واختاذ الوسائل واألساليب املمكنـة يف  
عصره، والتدرج فيه. واستخدام املنهج الدعوي املناسب لعرض دعوة اإلسالم يف جمتمعه أواًل، مث إىل 

 الناس كافة.
املسلم .. عليه عبء التبليغ والنصح بكل ما أويت له من قوة، واسـتغالل الفـرص   فالداعية  

 والفجوات اليت ميكن مترير دعوته ورسالته للناس.
وتكمن هذه الفرصة بالتحديد يف استخدام الوسائل العصرية والتكنولوجيا املتطورة حىت وإن  

خلدمة دينه ونشر دعوته بكل ما أويت داعية الصنعها أعداء األمة للنيل منها والقضاء عليها، فيسخرها 
 من فقه وعلم وبصرية وإمكانيات.

 
  
  



 
 ح

 مشكلة البحث:
 

وتكمن مشكلة البحث يف عزوف كثري من املسلمني من التسلح بسالح العلـم والبصـرية    
والتفقه يف الدين، وإقامة شرع اهلل يف أرضه، واألخذ بأسباب النصرة والتمكني اليت وعدهم هبا رب 

فأصبحوا غثاء، عالة على غريهم من الشعوب، منحطني فكرًيا وسلوكًيا بسبب بعدهم عن ما العاملني، 
بحوا صيدا سهاًل  ألعداء اإلسالم، أخذوا من العوملة سلبياهتا، ومل يعملوا أمر به شرعنا احلكيم، فأص
صاالت واإلعالم وغريهـا  إجيابياهتا من التكنولوجيا املتطورة يف وسائل االتعقوهلم يف االستفادة من 

 لنشر السماحة والفضيلة واخلريية للعامل.
 
 
 
 

 أهداف البحث:
 

الدعاة املصلحني .. بيان اإلسالم على الوجه الصحيح، وما فيه من خري وصالح  تذكري/  5 
للبشرية، وما فيه من خصائص وميزات، ومقارنة مع غريها من الشرائع الوضعية اليت حلت يف نفوس 

 ، وبيان احلق باستخدام كل الوسائل العصرية واألساليب املقنعة.املسلمني
/ ضرورة التسلح بالعلم الشرعي والتفقه يف الدين ملن أولوا حلمل رسالة الدعوة، ومعرفة  2 

قاصد الشرعية ويلتزمها يف دعوته، والتثقف بكل العلوم املوصلة لتمكني املسلمني وسـد احلاجـة   امل
 الكفائية هلم.

 
  



 
 ط

 راسات السابقة للبحث:الد 
 
م، 2113_ أثر العوملة على الثقافة اإلسالمية،، د. عبدالرافع محد األمني، دراسات دعوية، السنة  5

 م.2117يناير  -7العدد 
 .د. علي باحدح مقومات الداعية الناجح،_ 2
 ._ دور التربية اإلسالمية يف مواجهة العوملة، حبث ماجستري، صالح احلارثي4
 .اإلسالمية يف ظل العوملة، حبث ماجستري، أسامة حممد فؤاد _ الدعوة3
 
 

 منهجي يف البحث: 
 ز بني عاملية اإلسالم والعوملة.ياستخدام منهج املقارنة يف الدعوة، للتمي -5
 إىل التزود بالعلم الشرعي، والعلوم اإلنسانية، والتفقـه يف دعـوهتم   حث الدعاة واملصلحني -2

 .ةيااحل هلم يف وجعله منهًجا
ن التمهيد للبحوث والدراسات املستقبلية حول التصدي هلجوم العوملة على األمة اإلسالمية م -4

خالل املناهج الدعوية املختلفة مثل: املنهج العاطفي، املنهج احلسي، واملنـهج العقلـي ..   
 وغريها، ومناسبة تطبيقاهتا على مر العصور واألزمنة حبسب حال املدعويني.



 
 ي

 خطة البحث: 
 

 خطة البحث على ما يلي:تشمل  
 املقدمة: وفيها أمهية املوضوع، وخطة البحث، ومنهج البحث. 
 التمهيد وفيه: 
 ـ العوملة (.ت البحث ) ثقافة ـ الداعية التعريف مبصطلحا -
 واجهة العوملة.ثقافة الداعية يف مبيان أمهية  -

 
 األول: بعنوان: العوملة ويشتمل على أربع مباحث وهي: ـ املبحث 
 األول / مفهوم العوملة. طلبامل 
 الثاين / فكرة العوملة وأهدافها. املطلب 
 الثالث / آثار العوملة على األمة اإلسالمية. املطلب 
 الرابع / موقف املسلمني من العوملة. املطلب 

 
 الثاين: بعنوان  الدعوة. املبحث 
 األول / مفهوم الدعوة. املطلب 
 .وأهدافها وعهاالدعوة وموض الثاين / حكم املطلب 
 / خصائص اإلسالم. الثالث املطلب 
 / صالحية اإلسالم لكل عصر.الرابع املطلب 

 
 الثالث: بعنوان ثقافة الداعية ملوجهة العوملة. املبحث 
 األول / االستعداد الفطري للقيام بالدعوة. املطلب 
 الثاين / التزود بالتقوى. طلبامل 
 شرعي.الثالث / التزود بالعلم ال املطلب 
 الرابع / تشخيص أحوال املدعويني، والتفقه يف واقعهم ومعيشتهم. املطلب 



 
 ك

/ إعداد خطة دعوية تناسب حال املدعويني باسـتخدام بكـل الوسـائل     اخلامس املطلب 
 واألساليب الدعوية املتاحة ملواجهة العوملة.

 
 أهم النتائج. -
 التوصيات. -

 اخلامتة. -
 

 الفهرسة: 
 فهرس اآليات القرآنية. -
 فهرس األحاديث النبوية. -

 فهرس املصادر واملراجع. -

 فهرس املوضوعات. -
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 التمهيد ويشمل:
 
 

 التعريف مبصطلحات البحث ) ثقافة ـ الداعية ـ العوملة (. -
 بيان أمهية ثقافة الداعية يف مواجهة العوملة. -
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 : التعريف مبصطلح ) ثقافة (:أواًل 
 : قـا   ، الفاء : باب الثاء، فصل  - تعاىل اهلل رمحه - منظور البن العرب لسان يف جاء  

 الرجل وثقف ، فهم حاذق : َوَثُقٌف ، َوَثِقٌف َثْقٌف ورجٌل. حذقه : وثقوفة قافًاوث ثقفًا الشيء ثقف"

1ضخم مثل ، خفيفًا حاذقًا صار أي :"ثقافة
 ".  

 مـدلوالاا  وتوّسعت ،االصطالحية الناحية من الثقافة تعاريف تعّددت يف االصطالح: لقد 

 والتقاليـد  واملعتقـدات  وامُلثل األفكار ةجمموع " أّن الثقافة التربوّيني بعض يرى ومضامينها، وقد

 بقصصـه  وتراث املاضي ، األسري والنظام ، احلياة وأساليب التفكري وُطرق والعادات واملهارات

 اجملتمـ   يف االجتماعية املؤسسات وطبيعة واالنتقا ، االّتصا  ووسائل وأبطاله وأساطريه ورواياته

2الواحد
 ". 
 عية (:ثانًيا : التعريف مبصطلح ) دا 
أصل الكلمة الثالثي )د    ٍٍََِِعَو(والدعوة املرة الواحدة من الدعاء، والدعاء إىل شـيء  مـا و ـو     

 2٢يونس:  َّ  جي  حن جن مم خم  حم  ٹٱٹٱُّٱالترغيب فيه واحلث عليه كما 

 جي يه  ىه  ٹٱٹٱُّٱأي يرغب يف اجلنة ويقا  دعا يدعو فهو داع واملرة منه دعـوة و 
اعيًا إىل توحيد اهلل فالداعي وو الذي يدعو أي د، ٦٤األحزاب:  َّ ىي مي خي حي

 إىل أمر ما، واجلم  دعاة وداعون والداعي والداعية واحد، واهلاء فيه للمبالغة .

فالداعية إذن وو املؤول القائم بترغيب الناس يف اإلسالم وحثهم على التزامه بالوسائل  
 املشروعة .

 
 ا / التعريف مبصطلح ) العوملة (.ثالًث 
العوملة مصطلح معّرب مل ينشأ أساًسا يف البيئة العربية املسلمة، وال بد لفهم معناه مـن  لغة:  

 الرجوع إىل من أطلقه وأشاعه والتعرف على مقصوده به قبل النظر يف األصل اللغوي للكلمة.

                                                
 . 19، ص  9ج : 1لسان العرب، البن منظور حممد بن مكرم، دار صادر بريوت، ط  - 1

 . ٧ ص اإلسالمية، الثقافة يف نوفل، -2
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 . 1وو إكساب الشيء طاب  العاملية وخباصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عاملًياو 
ولعـل التعريـف    ملفهوم العوملة والباحثني العلماء تعاريف تعّددت : طالحًااص العوَلمة أما 

 ، بعد االستعمار ما مرحلة " وي العوملة أن يرى إذ ، راشد أبو اهلل عبد به األقرب يل وو: ما قا 
2االختراق على القائمة قافتهاثلنشر  احلديثة االّتصا  وسائل م  عضويًا مرتبطة ووي

 ". 

  

 :ة الداعية يف عصر العوملةثقافأمهية  

شرف مقامـات  ، حيث أّن الدعوة أالدعوة إىل اهلللداعية بأمهية ل بالثقافةوتربز أمهية التزود  
ليه، وال بد لكما  الدعوة من البلوغ إحتصل إال بالعلم الذي يدعو به و العبد وأجلها وأفضلها فهي ال

  .يف العلم على حد يصل إليه السعي

اإلسالمية احلذر مث حلذر، وتدارك وذا املخطط الزاحف عليها وعلى  فوجب على األمة 
شعوهبا، وذلك خال  التسلح بالعلم الشرعي الصحيح الذي حيفظ للدين اإلسالمي ويبته، وللمسلمني 

من العلوم األخرى لتمكني النصرة والعزة يف الدنيا واآلخرة،  والتثقفكرامتهم وعزوم وشرفهم، 
   التقنيات والوسائل املعاصرة.وذلك من خال  استغال

  

  

 
 
 

                                                
 .4٦العوملة أرقام وحقائق لعبد سعيد عبد إمساعيل، ص  -1
 .1١ ص ، م 1999 ، ... العاملي النظام يف ةالعومل ، راشد أبو - 2
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 :العوملةبعنوان:  األولاملبحث 
 

 األو  / مفهوم العوملة. املطلب -
 الثاين / فكرة العوملة وأودافها. املطلب -
 الثالث / آثار العوملة على األمة اإلسالمية. املطلب -
 الراب  / موقف املسلمني من العوملة. املطلب -
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 العوملة:م األول / مفهو املطلب
 

العوملة من أبرز الظواور على األنظمة السياسية املعاصرة، وسيادة القطب الواحد، وللعوملـة   
 جوانب متعددة: منها العوملة السياسية، الثقافية، االجتماعية، التربوية، االقتصادية .. وغريوا.

 افهم.إاّل أّن العوملة السياسية ذراع قوي جًدا يستخدمه األقوياء خلدمة أود 
العوملة يف اللغة: ثالثي مزيد، يقا : عوملة على وزن فوعلة، مشتق من كلمة العـامل، كمـا    

 يقا : قولبة، اشتقاًقا من كلمة قالب.
والعوملة مصطلح معّرب مل ينشأ أساًسا يف البيئة العربية املسلمة، وال بد لفهم معنـاه مـن    

 به قبل النظر يف األصل اللغوي للكلمة.الرجوع إىل من أطلقه وأشاعه والتعرف على مقصوده 
: وـو  Globaization" جند أّن تعريف العوملة webstersوبالرجوع إىل قاموس وبسترز " 

 . 1إكساب الشيء طاب  العاملية وخباصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عاملًيا
م وجـود  ومثة إشكالية يواجهها كل باحث عن تعريف العوملة تتعلق بالتباين الشديد، وعد 

تعريف متفق عليه بني الباحثني، واختالف التعريف باختالف توجهات املعّرفني ومفهومهم الشخصي 
 .2للعوملة

اكسفورد للكمات اإلجنليزية  وعلى الرغم من كون وذا املصطلح جديًدا، حيث أشار قاموس 
اجلديدة اليت ظهرت  م، ووصفه بأّنه من الكلمات1991اجلديدة إىل مفهوم العوملة للمرة األوىل عام 

 .4خال  التسعينات
 ومن أبرز تعريفات العوملة : 

 إخضاع العامل لقوانني مشتركة تض  حًدا فيه لكل أنواع السيادة. -1
 سيادة النمط الغريب يف الثقافة واالقتصاد واحلكم والسياسة يف اجملتمعات البشرية كلها. -2
مجي  األمم وخمتلف الدو  وفق أساليب ومناوج  توجه ودعوة ادف إىل صياغة حياة الناس لدى -4

 .٦وإضعاف األساليب واملناوج اخلاصة موحدة للبشر،
                                                

 .4٦العوملة أرقام وحقائق لعبد سعيد عبد إمساعيل، ص  -1
 .٤، ص222مفهوم العوملة للسيد يسني مقا  منشور جمللة املستقبل العريب، العدد  -2

 .٢١العوملة جذوروا وفروعها لعبداخلالق عبداهلل، ص  -4

 .1٧مية، د. عبدالرمحن الزنيدي، صالعوملة الغربية والصحوة اإلسال -٦
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 الثاين / فكرة العوملة وأهدافها: املطلب 
 

حيث تقوم على اكتساح ثقافة الشعوب،  تقوم العوملة على استعباد األمم، وجعلها تابعة هلا، 
 إلدارة العوملة. واقتالعها جذوروا ليصبح العامل كله خاضًعا

إّن العوملة مرحلة من مراحل التطور الرأمسايل الغريب، فقد صارت الرأمسالية أكثر عنًفا وضراوة  
م اإلسالم باإلرواب والرجعية، هتتغزو ثقافات الشعوب وحتتقروا، وت يبعد اهنيار االحتاد السوفييت، فه
 .1وغري مراعية حلقوق اإلنسان

 
األقوى واسـتعباد الشـعوب    وق التقين لتمكني مصاحل الطرفومن أودافها: توظيف التف 
استنزاف مواردوا، وإرواب شعوهبا، وعرقلة مسرياا، وإمخاد طاقااا، وطمس وويتـها،  الضعيفة و

وتبعية فكروا، ووأد حركة األصالة واإلصالح والتطور يف بناء ثقافتها، فالعوملة وو األخطبوط الذي 
 .2يلف عنق العامل اإلسالمي 

  

                                                
 .٤م، مركز قاسم للمعلومات، اخلرطوم، ص2١١١، 1يف مواجهة العوملة، د. زكريا بشري إمام ، ط  -1
 .9٦يف زمن العوملة ثوابتنا على خطر، د. عبداحلميدأبو سليمان ـ جملة اجلندي املسلم، العدد  -2



 
7 

 ثار العوملة على األمة اإلسالمية:الثالث / آ ملطلبا 
 قاس بتأثريوا اإلجيايب، فمن التأثريات السلبية:يللعوملة تأثريات فتأثريوا السليب ال  
 يف اجلانب الديين: 
التشكيك وَخْلَخلة املعَتَقدات الدِّينية، وطْمس املقدَّسات لدى الشعوب املسلمة لصاحل الفكر  
ال ديين الغريب، أو إحال  الفْلسفة املادية الغربية حمل العقيدة اإلسالمية، وإضـعاف عقيـدة   املادي ال

 .الوالء والرباء، واحلب والبغض يف اهلل
تقليد النصارى يف عقيدام، وذلك باكتساب كثرٍي من عاداام احملرَّمة وغري املناسبة، والـيت   

حنناء، والتشبه بالنساء، ولبس القالئد والصلبان، وإقامة رمبا تْقدح يف عقيدة املسلم ووو ال يعلم؛ كاال
 .األعياد العامة واخلاصة، ووذا واضح ومنتشر بني الشباب يف أشكاِلهم ومالبسهم

نْشر الكفر واإلحلاد؛ حيث إن كثرًيا من شعوب تلك الدو  ال يؤمنون بدين، وال يعترفـون   
تدعو بطريقة أو بأخرى لتعلم السحر والشـعوذة   بعقيدة مساوية، فال حرج عندوم إذا نشروا أفالًما
 .والكهانة اليت يقحموهنا يف بعض ألعاهبم وقتاِلهم

استبعاد اإلسالم وإقصاؤه عن احلكم والتشري ، وعن التربية واألخالق، وإفساح اجملا  للنظم  
 .والقوانني والقَيم الغربية املستمدة من الفلسفة املادية والعلمانية

بات الدينية إىل مناسبات استهالكية، وذلك بتْفريغها من الِقَيم والغايات اإلميانية حتويل املناس 
إىل قَيم السوق االستهالكية، فعلى سبيل املثا : استطاع التقدم العلمي والتقين احلديث أن حيّو  شهر 

 .هالكيةشهر الصوم والعبادة والقرآن، وعيد الفطر خاصة، من مناسبة دينية إىل مناسبة است رمضان
انتشرت اجلمعيات األولية املدعومة غربيًّا، اليت تقوم مبحاربة اهُلوية الثقافية اإلسالمية، وإثارة  

الشَبه والشكوك حو  النُظم والتشريعات اإلسالمية، وخاصة فيما يتعلق بالعالقة بني املرأة والرجـل  
اجملالس الربملانية إصدار القوانني وفق وقضايا املرأة املسلمة، وتطالب بعضها جهاًرا هناًرا احلكومات و

 .مواثيق األمم املتحدة املتعلِّقة حب ُقوق اإلنسان، بعيًدا عن النُظم والتشريعات اإلسالمية
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 :اجلانب االقتصادي ويف 
السيطرة على رؤوس املا  العربية، واستثمارااا يف الغرب، فالعامل العريب الذي تتفاقم ديونه  

ار السياسي واالقتصادي والتبعية النفسية للغرب؛ تصب وذه األموا  وناك لتـدار  نتيجة عدم االستقر
 .حسب املنظومة الغربية

اهليمنة األمريكية على اقتصاديات العامل من خال  القضاء على س لطة وقوة الدولة الوطنية يف  
ي منه املعونـة  اجملا  االقتصادي؛ حبيث تصبح الدولة حتت رمحة صندوق النقد الدويل، حني تستجد

واملساعدة عرب بوابة القروض ذات الشروط اجملحفة، وخاضعة لسيطرة االحتكـارات والشـركات   
 .األمريكية الكربى على اقتصاد الدو 

 .تركيز الثروة املالية يف يد قلة من الناس أو قلة من الدو  

دو  الدعم املايل الـذي  ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف الدو  اإلسالمية؛ نتيجة إلغاء وذه ال 
كانْت تقدمه للسل  الغذائية، وبسبب االحتكار واملنافسة غري املتكافئة من الدو  الكربى، وبسـبب  

 .قيود اجلودة وشروط املواصفات العاملية اليت تفرضها االتِّفاقيات التجاريَّة والصناعيَّة الدولية
أن تطرح يف األسواق سل  مستوردة بأسعار ظهور عمليَّة اإلغراق اليت ترتبط بالسِّْعر، وذلك ب 

املنتجة هلذه السـلعة     تقل كثرًيا عن سعر املثيل يف السوق احمللي، أو عن سعر املثيل يف سوق الدولة
 .تداوهلا لفترة زمنية   وتصدروا، أو اخنفاض سعر البي  عن سعر تكلفة اإلنتاج، ويتم

 :اجلانب السياسي ويف 
لغربيَّة على األنظمة احلاكمة والشعوب التابعة هلـا، والـتحك م يف   فرض السيطرة السياسية ا 

مركز القرار السياسي وصناعته يف دو  العامل خلدمة املصاحل األمريكية والقوى الصِّْهَيْوِنيَّة املتَحكِّمة يف 
دااا السياسة األمريكية نفسها، على حساب مصاحل الشعوب وثروااا الوطنية والقومية وثقافتها ومعتق

 .الدينية
العوملة نظام يقفز على الدولة والوطن واألمة، واستبدا  اإلنسانية بذلك ، إنَّها نظام يفـتح   

احلدود أمام الشبكات اإلعالمية، والشركات املتعددة اجلنسيات، ويزيل احلواجز اليت تقف حائاًل دون 
وحدة األمة، وإثارة النعرات الطائفية،  الثقافة الرأمسالية املادية والغْزو الفكري، الذي يستهدف تفتيت

 .يف السُّودانحصل وإثارة احلروب والفَتن داخل الدولة الواحدة كما 
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إّن العوملة ال تكتفي بواق  التجزئة العربية واإلسالمية اآلن، بل حتاو  إحداث جتزئة داخلية يف  
 .أمة واحدةكل بلد عريب أو إسالمي، حىت ينشغلوا بأنفسهم وينسوا متاًما أهنم 

 :اجلانب االجتماعي ويف 
اليت استخدمْت كأداة قوية  -ألّن العوملة متجِّد ثقافة االستهالك  -شيوع الثقافة االستهالكية  

فاعلة يف إطالق شهوات االستهالك إىل أقصى عنان، وِمن َثمَّ تشويه التقاليد واألعراف السـائدة يف  
 .العامل اإلسالمي

وعزله عن قضاياه ومهومه اإلسالمية، وإدخـا  الضـعف لديـه،     تغريب اإلنسان املسلم، 
 .والتشكيك يف مجي  قناعته الدينية، ووويته الثقافية

إشاعة اجلنس وثقافة العنف اليت ِمن شأهنا تنشئة أجيا  كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة  
ة والعنـف يف اجملتمعـات   وكظاورة عادية وطبيعية، وما يترّتب على ذلك من انتشار الرذيلة واجلرمي

اإلسالمية، وقتل أوقات الشباب بتضييعها يف توافه األمور، ومبا يعود عليه بالضرر البـال  يف دينـه   
وأخالقه وسلوكه وحركته يف احلياة، وتساوم يف وذا اجلانب شبكات االتصا  احلديثـة والقنـوات   

حوبة بالثقافة اجلنسية الغربيـة الـيت   الفضائية وبرامج اإلعالنات والدعايات للسل  الغربية، ووي مص
 .ختدش احلياء واملروءة والكرامة اإلنسانية

مبا تبثه من أفـالم ومسلسـالت    - ولقد أثبتت الدراسات احلديثة خطورة القنوات الفضائية 
على النظام التعليمي واحلياة الثقافية والعالقات االجتماعية ومنط احلياة االقتصادية يف  -جنسية فاضحة 

رب قوة دافعة أك "اإلنترنت" لعاَلم اإلسالمي، كما أثبتت الدراسات احلديثة أن شبكة املعلومات الدوليةا
 .للعوملة املدوية لصناعة اجلنس

على حرية اإلنسان الفرديـة إىل أن     ومن خماطر العوَلمة يف اجلانب االجتماعي: أهنا تركز 
والدِّين واألعراف املرعية، والوصـو  بـه إىل    قتصل للمدى الذي يَتَحرَّر فيه من كل قيود األخال

ما يعرض عليه من الشركات العاملية الكـربى    مرحلة العدمية، ويف النهاية يصبح اإلنسان أسرًيا لكل
تنتجه وتروج له من سل  استهالكية أو ترفيهية، ال تـدع   اليت تستغله أسوأ استغال ، وتالحقه به مبا

 .وتصيبه باخلوف آخر للفرد جمااًل للتفكري يف شيء
تكريس النزعة األنانية لدى الفرد، وتعميق مفهوم احلرية الشخصية يف العالقة االجتماعيـة،   

ويف عالقة الرجل باملرأة، ووذا بدوره يؤدي إىل التساول م  امليو  والرغبات اجلنسية، ومترد اإلنسان 
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املرأة، ووذا بدوره يؤدي إىل انتشـار  على النظم واألحكام الشرعية اليت تنظم وتضبط عالقة الرجل ب
 .اإلباحية والرذائل، والتحلل اخللقي، وخدش احلياء والكرامة والفطرة اإلنسانية

إنَّ ثقافة العوملة ثقافة مادية حبتة، ال جما  فيها للروحانيات أو العواطف النبيلة، أو املشـاعر   
التعاُطف والتكافل واالوتمام مبصاحل وحقـوق  العالقات االجتماعية القائمة على  اإلنسانية، إهنا امل

اآلخرين ومشاعروم، فهي تشكل عامًلا جيعل من الشح والبخل فضـيلة، ويشـج  علـى اجلشـ      
 .واالنتهازية والوصو  إىل األوداف بأية وسيلة، دون أدىن التفات إىل القيم الشريفة السائدة يف اجملتم 

الـيت تـدور    -وخاصة األقمار الصناعية  -صاالت وسائل العوملة يف جما  اإلعالم واالت إّن 
حو  العامل يف كل حلظة، وتتسلل إىل البيوت على وجه األرض كلـها، دون اسـتئذان، وتلعـب    

تثري يف براجمها وأنشطتها الشهوات اجلنسية، وتزين عبادة اجلسـد،   -بشخصية األفراد واألمم مجيًعا 
سانية الرفيعة، فتتناقض بذلك م  النظـام اإلسـالمي   وتشي  أنواع الشذوذ، وحتطم قيم الفطرة اإلن

االجتماعي واألخالقي الذي أراد اإلسالم يف ظلِّه أن يبين جمتمًعا نظيًفا، مؤمًنا فاضاًل عفيًفا؛ جـاء يف  
"ومن  م:2١١2يناير عام  29عن حا  االحتاد اليهودي املسيحي يف  -االبن  -خطاب الرئيس بوش 

اجلنس السوي أو الشذوذ اجلنسي، مبا يف    وممارسة تناو  اخلمر والتدخني، اآلن فصاعًدا حيق للعامل:
بسرعة جنونيـة،   السيارات واللواط، واخليانة الزوجية، والسلب، والقتل، وقيادة القرىب ذلك سفاح

 ."ومشاودة األفالم واألشرطة اخلالعية داخل فنادقهم أو غرف نومهم
مربٍّ وأب وأم ومعلم ومعلمة، وكل من و داعية كل وذه بعض خماطر العوملة اليت جيب على 

 .1وو مسؤو  عن رعيته، أن يتعرف عليها، وحيذر منها؛ حىت ال نق  فيها، أو ن ساق هلا وحنن ال نعلم
 

                                                

 http://www.alukah.net/sharia/0/9440/#ixzz3Kj0QgMiW :رابط املوضوع -1

 

http://www.alukah.net/sharia/0/9440/#ixzz3Kj0QgMiW


 
11 

 رابع / موقف املسلمني من العوملة:ال املطلب  
  
ة ووذان العنصران نستطي  القو  بأن العوملة شاملة وليست ثقافية فقط وإمنا اقتصادية وسياسي 
للهويـة العربيـة   حتديًا خطريًا  ، والعوملة الثقافية مبفهومها السليب تشكل بريالثقافة بشكل ك يدعمان

  .واإلسالمية مل يسبق هلا أن تعرضت له بنفس احلجم واخلطورة
ا ب على األمة اإلسالمية أن تعد العدة للدفاع عن ثقافتها ووويتها يف الصراع الدائرة بينهمجي 
سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا على أصحاب السلطة املادية والتكنولوجية يف عصر يسيطر فيه  العوملةوبني 
 العامل.

وإذا كانت العوملة تعىن ضياع اهلوية والثقافة وسيطرة القوى على الدو  الصغرية فإن اإلسالم  
  .يرفضها
اًل هبما فإننا نقبل عحوار احلضارات فاأما إذا كانت تعىن فيما نعىن إىل تباد  الثقافات وإىل  
 .مننعهاخلري وال 

 
جيابيات على الرغم من أهنـا حتمـل   ن نأخذ من العوملة سلبيااا ونترك اإلوجيب التنبيه .. أ

أكلها على أسرع وقت. وجيـب  حىت تؤيت الهلا يف دعوتنا اإلسالمية غإجيابيات كثرية إذا أحسنا است
ا بداًل ننأمن كل اإلجيابيات ولكن املشكلة تكمن يف  ةلسلبيات واالستفادعلينا العمل على التقليل من ا

ترحات قذير من شروروا وسلبيااا دون ذكر محمن التفاعل م  العوملة انشغل بعض املفكرين من الت
 .للحد من وذه السلبيات
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 :الثاين: بعنوان  الدعوة املبحث
 

 األو  / مفهوم الدعوة. املطلب -
 .وأودافها  / حكم الدعوة وموضوعهاالثاين املطلب -
 .خصائص اإلسالمالثالث /  املطلب -
 .صالحية اإلسالم لكل عصر/الراب   املطلب -
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 األول / مفهوم الدعوة: املطلب 
 

الدعوة يف اللغة: املرة الواحدة من الدعاء، وتداعى القوم دعا بعضهم بعضا حىت جيتمعـوا.   
اللة، وأحدوم داع، ورجل داعية إذا كان يدعو النـاس إىل  والدعاة قوم يدعون إىل بيعة ودى أو ض
 .1بدعة أو دين، وأدخلت اهلاء فيه للمبالغة

 .2داعي األمة إىل توحيد اهلل وطاعته  ويف اذيب اللغة: املؤذن داعي اهلل، والنيب صلى اهلل علية وسلم

 يئ ٱُّٱٱم منـذرين: قا  عز وجل خمربًا عن اجِلنِِّ الذين استمعوا القرآن ووّلوا إىل قومه 
 41األحقاف: زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب

 .4«ودعوة احلق شهادة أن ال إله إال اهلل»ويف تاج العروس:  
دعوت  اهلل دعاء ابتهلت إليه بالسؤا  ورغبت فيما عنده مـن اخلـري،   »ويف املصباح املنري:  

ة وقاضون، والنيب صلى اهلل عليـه  ودعوت زيدًا ناديته وطلبت إقباله. واجلم  دعاة وداعون مثل قضا
 .٦«وسلم داعي اخللق إىل التوحيد

دعاه إىل الشيء حثه على قصده، يقا : دعاه إىل القتا ، ودعـاه إىل  »ويف املعجم الوسيط:  
 .٢«الصالة، ودعاه إىل الدين، وإىل املذوب، حثه على اعتقاده

ا  والنداء واحلث على الشـيء  ومن وذا يتبني أن الدعوة يف اللغة تدور حو  الطلب والسؤ 
 وحنو ذلك.

 ىت نت مت  زت رت ٱٹٱُّٱ ووي تستعمل يف اخلري واهلدى، كما يف قوله  
 َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت

                                                
 . 1٦/2٢٧: 1لسان العرب، البن منظور حممد بن مكرم، دار صادر بريوت، ط -1

: 2١١1، 1يب، بريوت، طاذيب اللغة، اليب منصور حممد بن أمحد االزوري، حتقيق حممد عوض مرعب، دار احياء التراث العر-2
4/٧٧. 
 .42/٢1قيق جمموعة من احملققني، دار اهلداية، :تاج العروس من جواور القاموس، حممد بن حممد امللقب مبرتضى الزبيدي، حت -4
 .19٦ص : املصباح املنري، أمحد بن حممد الفيومي، -٦
 .1/22٤ :املعجم الوسيط، ابراويم مصطفى وآخرون، دار الدعوة -٢
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 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ ،1١2يوسف: 

والدعاة قوم يدعون إىل ودى أو ضـال ،   ،44فصلت:  َّ نث مث زث رث  يت
من دعا إىل ودى كان له من األجر مثل ُأج ور من تبعـه، ال   رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )قو  

ينقص ذلك من ُأجوروم شيئًا، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال يـنقص  
 .1ذلك من آثامهم شيئًا(

 
الدعوة إىل اهلل وـي  »فها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل بقوله: عّروالدعوة إصطالًحا :  

عوة إىل اإلميان به، ومبا جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخربوا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلـك  الد
يتضمن الدعوة إىل الشهادتني، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إىل 

وشره، والدعوة إىل أن اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، والبعث بعد املوت، واإلميان بالقدر خريه 
 .2«يعب د ربه كأنه يراه

ها: قيام من له األولية بدعوة الناس مجيعًا القتفاء أثر ميكن تعريف الدعوة يف االصطالح بأّنو 
الرسو  صلى اهلل عليه وسلم قواًل وعماًل واعتقادًا بالوسائل واألساليب املشروعة اليت تتناسب مـ   

 ان.أحوا  املدعوين يف كل زمان  ومك
« الدعوة إىل اإلسالم دعوة عامليـة »فقد عّرفها بعض املتأخرين مثل حممَِّد الرَِّاوي يف كتابه  
 بتعريفني:
 : الدعوة اإلسالمية وي: دين اهلل الَِّذي ب عث به األنبياء مجيًعا، وجتّدد على يد حممَِّد خامت األٍٍَِِو 

 النبيني كاماًل وافًيا لصالح الدنيا واآلخرة.
 اإلسالمية: تبلي  رسالة النَِّيب صلى اهلل عليه وسلم. عوةوالثاين: الد 

                                                
َضاَلَلة ، صحيح مسلم، دار اجلل، بـريوت، دار  باب َمْن َسنَِّ س نًَِّة َحَسَنًة َأْو َسيَِِّئًة َوَمْن َدَعا ِإَلى و ًدى َأْو  رواه مسلم، كتاب العلم، -1

 .٤2، ص2، ج٤92١اآلفاق، اجلديدة، بريوت، رقم:
، : 4جمموع الفتاوى، تقي الدين امحد بن عبد احلليم املعروف بابن تيمية، حتقيـق أنـور البازاعـامر اجلـزار، دار الوفـاء، ط      -2

1٢/1٢٧1٢2. 
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وعّرفها الدكتور أبو بكر زكرى فقا : الدعوة وي: قيام من له أولية النصح والتوجيه السديد  
من املسلمني يف كّل زمان ومكان بترغيب الّناس يف اإلسالم اعتقاًدا ومنهًجا، وحتذيروم مـن غـريه   

 .1بطرق خمصوصة
تبلي  اإلسـالم عقيـدة وشـريعة    » لتعريف املختار للدعوة من حيث وي دعوة:وأرى أّن ا 

وأخالقا إىل الّناس كاّفة، وحّثهم على الدخو  فيه، أو التزامه؛ من خال  األساليب والوسائل املأذون 
 «.هبا شرعًا ومنسجمة م  الواق  ومراعية لالجتاوات

ن أو  واجب يف الدعوة وو الدعوة إىل الدعوة مالزمة للعقيدة ومن جنسها، ذلك أحيث أّن  
 التوحيد.

                                                
 ، مكتبة دار العروبة، القاورة.2، صزكرى لدعوة إىل اإلسالم، للدكتور َأيب بكرا -1
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 الدعوة وموضوعها وأهدافها: الثاين / حكم املطلب 
 

لقد أرسل اهلل رسله منذرين لعباده قبل أن حياسبهم حىت ال تكون هلم حجه يوم امليعـاد و    

، ومن 1٢اإلسراء:  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض ٱُّٱ ذلك يقو  رب العاملني
رسو  رسل واألنبياء أن يدعوا إىل اهلل على بصريه، وأمرنا حنن املسلمني أتباع الونا كان على مجي  ال

 من زن رن مم ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱ ،الكـــرا بالـــدعوة إىل اهلل

والالم ،  1١٦آ  عمران:  َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن

 حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱو ( لألمر واألمر للوجـوب .  ىليف )

 َّ  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم
ا  الشافعي ـ رمحه اهلل ـ :" لو ما أنز  اهلل حجة على خلقه إال وذه السـورة    ق. 4 - 1العصر: 
الصفات األرب  يف النفس الناجية يوم القيامة . فالتواصـي بـاحلق    بد من توافر وذهالإذ  لكفتهم".

، فكل واحد يف خسر إال من فيها وجوب الدعوةفوالتواصي بالصرب جاء بعد اإلميان والعمل الصاحل . 
 ، مث كمل غريه بوصيته . يف نفسهوقوته العملية بالعمل بطاعته فهذه قوته العلمية باإلميان باهلل . ل كم

ولقد أوجب اهلل الدعوة على الناس يف كل زمان ومكان .فنحن اآلن وحنن نعيش يف عصـر   
لـنفس  العوملة ) و  وذه الظروف احلالكة اليت تقف فيها البشرية على حافة الدمار بعد أن دمرت ا

 البشرية ( وحطمت الفطرة اإلنسانية ، وعاىن اإلنسان من الشقاء ما مل تتحمله الرواسي الثاحنات . 
وانقطاع الوحي من السماء جعل اهلل وذه املهمة إىل  وبعد طي سجل الرسل بعد الرسو   

ــه  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱٱأتباع

مية مسئولة عن ودايـة  ، وعلى وذا فاألمة اإلسال1٦4البقرة:  َّ زن  مئزئ رئ ّٰ
البشرية ومستشهدة وموقوفة لتحاسب عن تبلي  الرسالة إىل البشرية كما أن األنبيـاء حماسـبون و    

 . 1الصحيح " العلماء ورثة األنبياء "

                                                
 2٦صحيح البخاري، باب العلم قبل القو  والعمل، ص  - 1
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 العلماء يف عصرنا وذا عليهم دور عظيم يف الدعوة إىل اهلل بكل السبل وبإتباع كل الطرق .   

 ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱإليه . جعل لذلك أجـرًا عظيمـًا   وكما أمر اهلل بالدعوة  

، 44فصلت:  َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
جب علينا ـ حنن املسلمني ـ أن ندعوا غرينا من الناس غري املسلمني ألن الدين وـو اإلسـالم      في

، ولذلك وجب على أمة .19آ  عمران:  َّ يك نبمب زب  رب يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱ
وجب عليها الدعوة إىل اهلل مهما  صلى اهلل عليه وسلمحممد خري األنام ما وجب على نبيها ورسوهلا 

 كلفها ذلك من جهد وصرب وتضحيات .  

 رت ٹٱٹٱُّٱفكما بل  الرسو  رسالته وأداوا على أكمل وجه فعلينا ما كـان عليـه     
 اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت
 .فعلينا أن ندعوا إىل اهلل فهذا فرض علينا، 1١2يوسف:  َّ ىك مك لك

ا اآلن بصـدد  قد بشر رسولنا الكرا بالسيادة على العامل يف كثري من األحاديـث لسـن  ول
 ذكروا .
اإلسالم سيعود وسننتصر  على الرغم من أننا نعيش يف عصر اهليمنة الغربية على العامل إال أّنف

ـ  حوة اإلسالمية والدعوة اإلسالميةعلى األعداء بفضل الص م " ، فإذا فعلنا ذلك كنا حبق خـري األم
مـن  فرسالة العامل اإلسالمي وي الدعوة إىل اهلل ورسوله واإلميان باليوم اآلخر وجائزته وي اخلروج 

. وسهل فهمها  ووذا وقد ظهر فضل وذه الرسالة، ومن عبادة الناس إىل عبادة اهللالظلمات إىل النور
تد تـذمر النـاس   اا للناس واشيف وذا العصر أكثر من كل عصر فقد افتضحت اجلاولية وبدت سوأ

، فهذا طور انتقا  العامل من قيادة اجلاولية إىل قيادة اإلسالم لو هنض العامل اإلسالمي واحتضـن  منها
قذ العامل من أن تن  وذه الرسالة بكل إخالص ومحاس وعزمية ودان هبا كالرسالة الوحيدة اليت تستطي

 1)"اإلهنيار واالحنال 

                                                
 أبو احلسن الندوى مكتبة السنة. 1١ماذا  خسر العامل باحنطاط املسلمني ص  -1
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 :1/ خصائص اإلسالم الثالث املطلب 
 

 :ووي مخس خصائص .. به متيزه عن غريه متييزًا واضحًا بارزًا اخلاصةإلسالم خصائصه ل 
 

مصدر اإلسالم ومشرع أحكامه ومناوجه ، وو اهلل تعاىل فهو وحيـه  : ه من عند اهللأّن :واًلأ 
 اخلاصـية ( فبهذه النبوية السنةىل رسوله الكرا باللفظ واملعىن )القران الكرا( وباملعىن دون اللفظ )إ

 زئ ٹٱٹٱُّٱاإلنسان،  مصدروا الّن الوضعيةاختالفا جووريا عن مجي  الشرائ   اإلسالمخيتلف 
 مت زت  رت يب ىب نب ٹٱٹٱُّٱٱ .و1القدر:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ
 ّنوالسالم كالقران واجبـة اإلتبـاع أل  عليه الصالة  وسنة الرسو  الكرا .٤النمل:  َّ ىت نت

 .4النجم:  َّ ىن من خن  حن جن ُّٱعنه تعاىل قا  اهلل  الرسو  صلى اهلل عليه وسلم كما

وـذا   إّن  .اإلنسـان اإلسالم نظام شامل جلمي  شؤون احلياة وسـلوك   : إّنالشمو  ثانيا: 
بسبب اجلهل  أوباالفتراء عليه  إالجيوز جتريده منه  الوصف لإلسالم وصف حقيقي ثابت لإلسالم ال
، ووذا خبالف الشمو  ةتام بكل معاين كلمشامل  به. فالشمو  ال يقبل االستثناء وال التخصيص فهو

ـ ناليت ت اخلاصةالواحد منها له دائرته  ّنإف البشريةاملبادئ والنظم   زت رتٹٱٹٱُّٱ هنا.ؤوظم ش

 ٍّٹٱٹٱُّٱو .42األنعام: َّ يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت
 َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 .29النحل:

  

  

                                                
 .٧٦ص-٧1ص-٤9ص-٢٧ص-٢2ص-٦٤ص،  :عبدالكرا زيدانالدعوة،  أصو (اإلسالماملرج :)خصائص  -1
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 :العموم ا:ثالًث 
 

ـ ومل يأت لطائفة معينة م ه جاء لعموم البشرأّن ةصليوصفاته األ اإلسالممن بديهيات    أوهم ن
ـ جلنس خاص من   جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ ،همأجناس

ــبأ:  َّ  جت هب مب خب حب  يي ىي ني مي زي  ري  ٹٱٹٱُّٱ. و  22ســ
و مقصور على فترة معينة من الزمن أ وذا غري اإلسالموعموم .1٢2األعراف:  َّ  خص  حئ جئ

 مكان. وأيان زم أيوو عموم يف  وإمناجيل خاص من البشر 
 

 :اإلسالما:اجلزاء يف رابًع 
 

ونصائح  إرشادات أهنامن الثواب والعقاب،  ةخالي وإرشاداتليست نصائح  اإلسالم أحكام 
يف  متفاوتـة على درجات  ا ولكن هلا ثواب حسن ينا  امللتزم هبا وهلا عقاب يصيب املخالف هلا،حقًّ

ولكن مقتضـيات   ال يف الدنيا، اآلخرةيف  أهناباته وعقو اإلسالم أجزيةيف  واألصلالعقاب والثواب، 
 أن إىلكل ذلك دعـا   ،وضامن حلقوق الناس األفراداحلياة وضرورة استقرار اجملتم  وتنظيم عالقات 

عقاب توقعه الدولة يف الـدنيا علـى    األخرويم  العقاب  أيجزاء دنيوي  األخروييكون اجلزاء 
 .اإلسالم ألحكاماملخالف 

 
 :ثالية والواقعيةامل ا:خامًس 

مستوى ممكن من الكما  ووـذه   أعلى اإلنسان إبالغانه حيرص على  اإلسالممن خصائص  
والكيفيات  واألوضاعوميوله وفق املناوج  وأفكارهوقصوده  وأفعالهووذا جيعل تصرفاته  ،وي املثالية

ولذلك امرنا اهلل تعـاىل   وقد حتقق ذلك كله يف رسو  اهلل عليه الصالة والسالم اإلسالماليت جاء هبا 

ــي ــه بالتأس  حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ ب
 .21األحزاب:  َّ  حم جم هل مل خل
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وتفاوت النـاس يف مـدى    اإلنسان طبيعةيغفل  ال اإلسالم أّنوي  اإلسالمالواقعية يف  اإّم 
 أدىنحد  لسالمااستعدادوم لبلوغ املستوى الرفي  الذي يرمسه هلم، ويف ضوء وذا النظر الواقعي جعل 

املسـلم   ةوذا املستوى ضروري لتكوين شخصي ّنجيوز اهلبوط عنه أل من الكما  ال أدىنمستوى  أو
وتشمل مجلة معاين  بالفرائض معاين جيب القيام هبا ووي املسماة ةيتكون من مجل األدىنووذا املستوى 

 اإلسـالم خيالف نظـرة   هألّنمرفوع  اإلسالمباحملرمات،واحلرج يف شرع  جيب وجروا ووي املسماة

ــة ــج:  َّ  جك  جت هب مب خب حب  جب هئ ٹٱٹٱُّٱ، الواقعيـ احلـ

 .22٤البقرة:  َّ  مي   مخجخ مح جح مج  حج مث ٹٱٹٱُّٱ.و٧2
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 الرابع/ صالحية اإلسالم لكل عصر: املطلب 
 

ـ   الفرق بني عاملية اإلسالم، وعوملة الغرب، أّن عوملة الغرب      اقتصادية األساس ووي  ـ العوملة 
يفضـي إىل   اىل اهليمنة على العامل، برف  القيود عن األسواق والبضائ  ورؤوس األموا ، ووذتسعى إ

تعميق النزاعات والصراعات. أّما عاملية اإلسالم فتقوم على أساس التعارف واالنفتاح على الثقافـات  

 هن  من خن حن جنمم خم حم جم ٹٱٹٱُّٱٱإقصاء أو إكـراه . األخرى بال نفي أو 

 هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مهجه

 2٢٤البقرة:  َّ مش هس مس هث مثهت مت

 ترفض ذلـك فكلمـة   ةاإلسالم ينبين على احلوار ويعترف حبق االختالف والتنوع، والعومل 

globalisation اإلجنليزية أو mondialisation تعميم منط حضاري معني، ومـن   الفرنسية تعين
 التنـوع  يعترف حبـق  واإلسالم. املإرادة اهليمنة على العامل:أي أمركة الع الناحية األيديولوجية تعين

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ٹٱٹٱُّٱ ،واالختالف

 ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث

 ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن ممام يل

  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي

 .٦2املائدة:  َّ مج حج مث هت مت خت

     األخرى. بينما العوملة تعتمد على القهر واإلجبار، ورفض خصوصية الشعوب 
كّل ، واحلق ، وحيقواخلري ققحيو يدعو إىل طلب العلم الناف  الذي يفيد اإلنسان، اإلسالمإّن  

حيارب كل علـم  و ،نف  للناس اا فيهمّم وابتكارات، ما جاءت به املدنية احلديثة من علوم وخمترعات
م ما أنتجته فيه فساد اإلنسان أو والكه، أو إشاعة الشر يف حياته، بينما العوملة خبالف ذلك، فرغضار 
أنتجت أشياء خمربة لألخالق و ومفسدة أو  ًةمًا ضاروعل تابتدع واالبتكارات إال أهنا خترعاتمن امل

  للقيم، بل ومهلكة للحياة اإلنسانية.



 
22 

العاملية يف اإلسالم تقوم على أساس تكرا بين آدم مجيعا يقو  الدكتور يوسف القرضاوي:" 

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ
، فقد استخلفهم اهلل يف األرض،  ٧١اإلسراء: َّ  ين ىن نن من زن  رن مم

ر هلم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه. وكذلك على أساس املساواة بني الناس فـي وسّخ
أصل الكرامة اإلنسانية، ويف أصل التكليف واملسؤولية، وأهنم مجيًعا شركاء يف العبودية هلل تعاىل، ويف 

أمام اجلموع احلاشدة يف حجة الـوداع: ")ال   رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم:كما قا  البنّوة آلدم، 
فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي على عريب، وال ألبيض على اسود، وال ألسود على أبيض إال 

( واقتل  عليه الصالة والسالم جذور اجلاولية يف التعصب، 1).بالتقوى، كلكم آلدم، وآدم من تراب(
كل منافذوا فقا : )ليس منا من دعا إىل عصبية وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من  وسدَّ

ووو هبذا يؤكد ما قرره   (4(، وحرَّم محية اجلاولية فقا : )دعووا فإهنا منتنة()2مات على عصبية()

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱٱالقـرآن يف خطابه للناس كل النـاس: 
 14احلجرات:  َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب

فهـو   ،القرآن يف وذه اآلية اليت تقرر املساواة العامة بني البشر، ال يلغي خصوصيات الشعوب ولكّن
ا العوملة فالذي يظهر لنا من دعواـا حـىت   أّم اهلل تعاىل جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. يعترف بأّن

تماعية من الواليات املتحدة األمريكيـة علـى   ها فرض ويمنة سياسية واقتصادية وثقافية واجاليوم:أّن
 عامل الشرق، والعامل الثالث، وباألخص العامل اإلسالمي. العامل، وخصوصًا

                                                
إن أبـاكم  :"رواه الطرباين يف األوسط والبزار بنحوه إال أنه قا  اهليثمي يف جمم  الزوائد، وقا : .2/22كنز العما   -1

 .ورجا  البزار رجا  الصحيح "واحد وإن دينكم واحد أبوكم آدم وآدم خلق من تراب
 .٦/442، ٢121باألحساب، رقم باب يف التفاخر  ،رواه أبو داود -2
ذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسو  اهلل لـووا رؤوسـهم ورأيتـهم يصـدون ووـم      باب قوله وإ ،رواه البخاري -4

 .٦/1992، 2٢2٦ ، رقمباب نصر األخ ظاملا أو مظلوما .ورواه مسلم12٤4، ٦/12٤1، ٦٤22 ، رقممستكربون
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 :ان ثقافة الداعية ملوجهة العوملةالثالث: بعنو املبحث
 

 األو  / االستعداد الفطري للقيام بالدعوة. املطلب -
 الثاين / التزود بالتقوى. املطلب -
 لثالث / التزود بالعلم الشرعي.ا املطلب -
 الراب  / تشخيص أحوا  املدعويني، والتفقه يف واقعهم ومعيشتهم. املطلب -
/ إعداد خطة دعوية تناسب حا  املدعويني باستخدام بكل الوسـائل   اخلامساملبحث  -

 واألساليب الدعوية املتاحة ملواجهة العوملة.
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 لدعوة:املطلب األول / االستعداد الفطري للقيام با 
 

اهلل بين البشر على الفطرة السوية اليت تدعوا إىل اخلري وتنهى عن الشر، خلقهم على  خلق لقد 

 جح مج حجمث  هت مت خت ٹٱٹٱُّٱالسري إىل املعروف وترك الفحـش،  
 حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح
َمْوُلود  ي وَلـد   ُكل  »َقاَ  النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،.4١الروم:  َّ جغ مع جع  مظ

َمَة َوْل َتـَرى ِفيَهـا   َعَلى الِفْطَرِة، َفَأَبَواه  ي َهوَِّداِنِه، َأْو ي َنصَِّراِنِه، َأْو ي َمجَِّساِنِه، َكَمَثِل الَبِهيَمِة ت ْنَتج  الَبِهي
 .1«َجْدَعاءٍٍَِِ

املنطق  والدين الذي ارتضاه للبشر وو دين الفطرة السوية دين اخلري والصالح للبشرية، دين 

 زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱوالعقل الـروح،  
 يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت
 .19آ  عمران:  َّ يك ىك مك لك اك

واهلل يأمر باخلري والعد  والصالح وينهى املنكر والفحش ورذائـل األخـالق واألعمـا ،     
 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب  ٹٱٹٱُّٱ
 9١النحل:  َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث  يت

 مي خي حي ٹٱٹٱُّٱٱٱبربوبيته وألووية،من أصالهبم من بين آدم هًدا عواهلل قد أخذ  
 مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 .1٧2األعراف:  َّ مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ
مأمورين بنشر اخلري والصالح، تنهى عن الشر واملنكـر والفحـش   والبشر بطبيعة خلقتهم  

 ومساوئ األمور.
                                                

 .142٢صحيح البخاري، باب ما قيل يف أوالد املشركني،  - 1
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 املطلب الثاين / التزود بالتقوى: 
 

إلنسان يف حياته اليومية واق  بني تدبريين األو  من عنده وضمن دائرة األفعا  االختيارية، ا 
والثاين من عند اهلل وضمن دائرة القضاء، أي األفعا  اليت حتصل منه أو عليه وال شأن له جبلبـها أو  

حلـوادث،  دفعها، وقد كان الوحي ينز  على رسو  اهلل يبني أشكا  التدبري املختلفة م  حصـو  ا 
فأخرب أنه نصروم يف بدر باملالئكة وكذلك يف حنني، ويف اخلندق بالريح، وبعد انقطاع الوحي استمر 

 .التدبري بدون بيان أو تفسري، وال يعلم جنود ربك إال وو

 مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱوالتقوى حتصل بالعلم والعمل به. والدليل على ذلك،  

اه حق خشيته العلمـاء  أي إمنا خيش، 22فاطر:  َّ حط مض خض حض جض  مصخص حص
ه كلما كانت املعرفة للعظيم القدير املوصوف بصفات الكما  املنعـوت باألمسـاء   العارفون به، ألّن

 احلسىن أمت، كلما كانت املعرفة به أمت، وكلما كان العلم به أكمل، كانت اخلشية له أعظم وأكثر. 
جياد األجواء اإلميانية، بتطبيق التقوى بني الناس وتكون من صفات اجملتم ، البد من إ ولنشر 

األحكام الشرعية، وإظهار الصالح واألمر باملعروف، وطمس الفساد والنهي عن املنكر، وبث املفاويم 
حتفظ لألمة دينها وتنقي أجواءوا اإلميانية وتثري التقوى  واحملافظة على القيم اإلسالمية، حيث الشرعية

ٱتأمر بـاملعروف تنـهى عـن املنكـر وتـؤمن بـاهلل.       يف شعوهبا، لتعود خري أمة أخرجت للناس 

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جضٹٱٹٱُّٱ

 . ٢1النور:  َّ لك خك حك جك مقحق مف
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 ب الثالث / التزود بالعلم الشرعي:املطل 
 

نة تقى من كتاب اهلل وسن بناء الشخصية بناء سليمًا ال يكون إال بالعلم املسمما ال شك فيه ّأ 
 ية احلقة غري املشووة، ألّنبغة اإلسالملعلم يصب  شخصية الداعية بالصاف، سلمه صلى اهلل عليه وولرس
 ة.يللفهم اإلسالم مصادر صحيحة وأص هادرمص

رفة، واملناوج الة واملنحالعلم حيصن الداعية من الغزو الثقايف والفكري املتمثل يف العقائد الضو 
  .ار وال اتزيته بتلك األفكة، فال تتأثر شخصلاطالب

تفنيد حجـج وخصـوم اإلسـالم    ي  الداعية كشف زيف األفكار الداخلية والعلم يستطوب 
أ والزلل الذي خيل وع يف اخلطمن الوق هيحيمة.وهم اخلبيثبهات اليت يثريوهنا وبيان أوداففة، ورد الشالزائ

ـ  أ وبيسلم من الزلل يف املعتقد، واخلطية الداعية ، فيبشخص  ي  إقنـاع تطان احلكم الشـرعي، ويس
1ني ملعرفة أسرار الشريعةشتمعني واملتعطاملس

0 
ب  اْلِعْلِم َفِريَضـٌة  َقاَ  َرس وُ  اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َطَل مفروض على كل مسلم،العلم و 
 2" . لِّ م ْسِلٍمَعَلى ك

 امة.وعلى الداعية أن يكون له رصيد يف العلوم الشرعية بصفة خاصة وبقية العلوم بصفة ع 
بني العلم والدعوة من حيث املصدر والتلقي عالقة ارتبـاط، فمـداد الـدعوة     وناك عالقة 
ا يف حد يف عظم أثرمهأوالسنة وال يشك  ي املتمثل يف الكتابمية وو العلم الشرعي، ووو الوحاإلسال

إذ  .لعلمي الذي وو مصدر ان تلقي الدعوة اإلسالمية من الوحالدعوة اإلسالمية، ويتجلى ذلك يف كو

 ٌّ ٹٱٹٱُّٱٱ اب والسنة.تي، ووو الكبالوح ال طريق إىل معرفته ااّلدين اهلل سبحانه وشرعه  أّن

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 يق  ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب

 . ٧4آ  عمران:  َّ اك

                                                
 1٧٦اليويبمرزوق ١ثر العلم يف الدعوة اىل اهلل دأ - 1

 وصححه األلباين. (21/ 1سنن ابن ماجه ) - 2
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والبصـرية يف  تعاىل العلم  أعظم زاد يتزود به الداعية وأقوى سالح حيمله بعد تقوى اهلل إّن 

 نت مت  زت رت ٹٱٹٱُّٱومن اتبعه. صلى اهلل عليه وسلم  دعوته كما كان عليه النيب
يوسف:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت
1١2. 

لذا فإن اخلوض يف غمار الدعوة وميادينها فيما ال علم للداعي به، يترتب عليه آثار وخيمـة   
د أكثر مما يصلح. ، والعامل على غري علم ما يفسريقالعامل على غري علم كالسالك على غري ط ألّن

من عبد اهلل بغري علـم  وال يكون عمله صاحلًا إن مل يكن بعلم وفقه، وكما قا  عمر بن عبد العزيز: 
بل رضي اهلل عنه )العلم إمام العمل والعمل لح(، وكما يف حديث معاذ بن جيفسد أكثر مما يصكان ما

فـالعلم    .لعمل إن مل يكن بعلم كان جهاًل وضالاًل وإتباعا للهوىتابعه(، ووذا ظاور فأن العمل وا
هـا،  ائرًا فيدوا سة، فبالقوة العلمية يبصر مناز  الطريق ومواضـ  السلوك، فيقصة واجلهل فتنعصم
ملوصلة، فقوته العلميـة  ب أسباب اهلالك ومواطن العطب وطرق املهالك املنحرفة عن الطريق اوجيتن

1لمةي به يف ليلة طويلة شديدة الظيم بيده ميشكنور عظ
0 

مبداومة الداعية طرق باب العلم ويكتسب من املعارف ما جيعلـه علـى   ويتس  أفق الداعية  
 مستوى املسئولية اليت عاود نفسه أمام اهلل على القيام هبا م  الناس. 

عرضـًا  دعوتـه   وععلم يعرض اإلسالم الذي وو موضبال املتصفالداعية إىل اهلل تعاىل  إّن 
مـن غـري    صلى اهلل عليه وسلمنه ائصه ومزاياه على أكمل وجه وأصوبه، كما بيحيحًا مبينًا خصص
نقصان وال تشويه. وإضافة لعرضه الدعوة اإلسالمية عرضـًا صحيحًا فإنه يقتفــي أثـر   ادة والزي

الصـرب  مـن   صلى اهلل عليه وسلميتصف مبا اتصف به رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورسو  اهلل 
 . 2واحللم والرفق واللني والعمل بعلمه والعفو

                                                
 ٢٤علي بادحدح ص  ١مقومات الداعية الناجح د - 1
 19٦مرزوق اليويب١اثر العلم يف الدعوة اىل اهلل د - 2
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يتسلح بعدة أنواع والداعية أن يتسلح بالقراءة واإلطالع ويساير العلوم احلديثة فيجب على 
  -: (1)من الثقافات ووي 

 الثقافة الدينية  -1
 الثقافة األدبية واللغوية .  -2

 الثقافة التارخيية .  -4

 الثقافة العلمية .  -٦

 قعية . الثقافة الوا -٢

 الثقافة اإلنسانية .  -٤

 
 

                                                
(1)

 .  4١ ، ص) مقا  اإلعالم العرىب ومعطيات العوملة( 2١١٦وـ  ،  1٦2٦،  9جملة الرسالة ، العدد   
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 يني، والتفقه يف واقعهم ومعيشتهم:املطلب الرابع / تشخيص أحوال املدعو 
 

  : للداعية ولعل من أوم وذه اجلوانب العلمية  

معرفة حقيقة الدعوة ضرورة للداعية ألهنا املنطلق الذي منه يتحرك وبه : املعرفة التامة بالدعوة 
اطـة  ما يوجه هلم وال بد أن تكـون اإلح نون ويصدقون بكل الناس، ويؤم وحه يتجم يدعو، وبوض

يء ال يعطيه. ومشـو  معرفـة   مبا يعمله لغريه، فإن فاقد الش املة للدعوة لكي يكون الداعية عاملًاش
  .الداعية بالفكرة حمل النقاش تدف  املستم  إىل الثقة يف قوله وسرعة تصديقه فيما يطلبه

معرفة من توجه إليهم الدعوة هلم متكن الداعي مـن التـأثري واإلقنـاع     : املعرفة باملدعوين 
والوصو  إىل قلوب الناس ونفوسهم وذلك حيتاج إىل املعرفة الشاملة اليت جتعله يصن  التناسب بـني  

 . املدينة أو يف أي مكانعرض الدعوة واملدعوين سواء كانوا يف القرية أو يف
س ويعرف أحوا  املدعويني وأعرافهم وعـاداام ولغـاام   فالداعية احلكيم  وو الذي يدر 

وهلجاام ويعرف مراكز الضال ، ومواطن اإلغراق، وحييط مبشكالام ونزعاام اخللقية، والشبه اليت 
 تعلق بأذواهنم.

أن خياطب الداعية القوم بلغتهم ألهنم يف وذه احلالة يكونون أقدر على السماع وأقوى على و 
ته بلغتها، وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم خياطب العرب كل اهلل كل نيب إىل أمفهم، وقد بعث ال

قا  زيد ... قا  بن ثابت بإجادة السريانية . وقد روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر زيد  .بلهجته
تعلمهـا،   تب هبا قا  : ال . قـا  انية ؟ أهنا تأتيين كيل رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحتسن السري

 .فتعلمها يف سبعة عشر يومًا
1  

ه ته على القرآن وفهمه فإّنحاط باملعارف اإلنسانية م  حمافظاد الداعية لغة القوم وأفإذا ما أج 
ض وف يرزق علم اإلهلام الذي يفيحسنة باهلل فساء اهلل تعاىل وما دام يتمت  بصلة يكون موفقًا إن ش

 ١2له الكثريعليه من نعم اهلل وفض

                                                
 .٦22/  4( واحلاكم )  122/  ٢) أخرجه أمحد  - 1
 ٦٤9امحد غلوش ص١الدعوة اإلسالمية د - 2
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اخلامس / إعداد خطة دعوية تناسب حال املدعويني باستتخدام بكتل    املطلب 
 الدعوية املتاحة ملواجهة العوملة:الوسائل واألساليب 

 

، جند بعض املسـلمني  التكنولوجي احلديث "عصر العوملة"، عصر التطور  العصر احلديثيف 
يف التقـدم العلمـي    ملة وال يتبعهيف كل  رذي العوملةبعيدين كل البعد عن اإلسالم وأوامره، ويتب  

 أخذ السلبيات ونترك اإلجيابيات.فنحن ال حنسن األخذ ونوالصناعي، 
 .ه، وجماالتهوملا تعددت وسائل الدعوة يف عصر العوملة ، وتعددت وسائل 
كان الزًما علينا أن نض  خطة ملواجهة وذا اخلطر اجلسيم الذي حـل باألمـة اإلسـالمية     

 إىل العامل. خريوما حتمله من  تها ورسالتها وثقافتهاوفقدت اإلسالم ووي
اإلسالم يف كل مكان . فاإلسالم دين جيب أن  ىل. أمرنا اهلل بالدعوة إاإلسالم دينًا عامليًاإّن  

يصل إىل كل األمم " بل ستبقى احلاجة داعية إىل تبلي  وذا النبأ العظيم لألمم شرقًا وغربًا ما بقى يف 
 .1"ذن تسم الناس قلب يعي وأ

ايب علـى دعوتنـا   ، وبكل الوسائل سيكون لذلك أثر إجياملنشرنا اإلسالم يف ربوع الع إذا 
. فديننا اإلسالمي " مج  بني أمم ال تغرب عن بالدوا الشمس، فهذا دور البد من القيام به ،اإلسالمية

اورة ومىت أراد اهلل  أن  وسيجتم  عليه سائروا، مىت وفق املسلمني إلعالنه الناس يف  وذه الصورة الب
 .  2يتم وذا اإلصالح الكبري يف العامل "

سبل مواجهتها جيب  إن التحديات واملخاطر اليت تنجم عن العوملة كبرية وخطرية، وهلذا فإّن 
ـ  بل أن تكون حبجم تلك التحديات ومكافئة هلا فاالستجابة تكون على قدر التحدي، ولذلك فإن س

 تنوعة واستخدام مجي  اجملاالت والوسائل واألساليب.مواجهتها تأيت على أسس م
يا أصحاب العلم: الزمن وذا .. ليس زمن راحة، ليس زمن نـوم،  "يقو  صاحل آ  الشيخ:  

 ."األجر على الناس ي عِظمليس زمن هلو، إمنا وو زمن جهاد، ووذا مما 
ر أقعد بالرجـل مـن   قا  اخلليفة عمر الفاروق رضي اهلل عنه: "ال تصغرّن مهتك فإين مل أ 

1وقا  ابن القيم: "ال بد للسالك من مهة تسريه وترقيه وعلم يبصره ويهديه". 4سقوط مهته"
. 

                                                
  م . 1999   2٦9، ص اهليئة املصرية العامة للكتاب    السرية احملمدية ، حممد فريد وجدي ،  - 1
 .  21ص ، وـ1٦22كتاب األزور ، ودية جملة األزور ، عدد شوا  مهمة اإلسالم يف العامل ، حممد فريد وجدي ،  - 2
  .1/٦٦٢حماضرات األدباء  - 3
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، ومؤسسات، وويئات ،ومجاعات ،أفراًدا فيها: ، يشتركملواجهة العوملة فيجب إعداد خطة 
كل البشر ال ونشر اخلري بني  ،تطبيق شرعه، وادف إىل بيان خصائص اإلسالم ومميزاته وحكومات،

ونبذ الشر وأولـه،   ،ونشر اخلري ،احلق، واستحقاق اإلخوةو، بل تقوم على العد ، متييز وال عنصرية
ـ ة، االقتصـادي ة، الثقافية، اإلعالمياملختلفة:  وحتفظ كرامة اإلنسان، باستخدام كل الوسائل ة، التقني

 .ةالتربوية، االجتماعي
العوملـة يف اجملـا  اإلعالمـي، ويف اجملـا      ووناك حبوث ودراسات عدة يف مواجهة تيار  

نيات العصرية يف الدعوة االقتصادي، ويف اجملا  التربوي، ويف اجملا  االجتماعي، وكيفية توظيف التق
جيب التطرق إليها بعني التطبيق، ومبنهجية العمل إلصالح ما ميكن إصالحه من املعتقـدات   إىل اهلل،

 ة، وغريام عن مقاصد الشرع احلكيم.اليت فشت بني أبناء األمة اإلسالمي
 

  
  
  

                                                                                                                                       
  .٦/21الدرر الكامنة  - 1
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 النتائج: 
 

العوملة تسّيروا وتسيّطر عليها املادة يف كل شأن من شؤوهنا، إهّنا ماّدية حبتة تعاين فيهـا   -1
تشـتت  اإلنسانية من طغيان املادة عليها، ولذا فأولها يعيشون يف حالة تيه وضـياع، و 

واحنال ، بينما عاملية اإلسالم توازن بني املادة والروح يف نظراا لإلنسان، حبيث مل يط  
 أحدمها على اآلخر، فاإلسالم نظام شامل للحياة واآلخرة .

العوملة تكّرس األنانّية، وتعّزز املصلحة الشخصية، وتعمل على تنمية احلرية الفردية، دون  -2
اإلسالم تقوم على حتقيق املصلحتْين معًا مصـلحة الفـرد   عاملية أّما مصلحة اجلماعة، 

ومصلحة اجلماعة؛ ألنَّه حيد من حرية األفراد االقتصادية باملقدار الذي يؤمِّن مصـلحة  
اجلماعة، فهو نظام وسط يف حتقيق التوازن بني الطبقات واألفراد، فالنظام االقتصـادي  

نظام احلكم يف اإلسـالم يهـدف إىل   اإلسالمي يهدف إىل حتقيق العدالة االجتماعية، و
 حتقيق العدالة بني الناس، ألّنه نظام عاملي.

أّن العوملة خطروا جسيم وآثاروا تزداد عام بعد عام، وحتتاج إىل مقاومة تساوي مقدار   -4
كل وذا ابتالء من رّب العاملني، للمسلمني عامة، دق على أبنائنا ومستقبلهم، واخلطر احمل

 .بصفة خاصة وللداعية إىل اهلل

ي شرع هلم، واضطربت حياام تدوور أحوا  املسلمني بسبب بعدوم عن منهج اهلل الذ -4
وضعفهم ناتج عن عدم حتكيم شرعه، فقد وعدنا اهلل بالنصرة والتمكني إن حنن بسببها، 

 زب رب  ٹٱٹٱُّٱنصرنا اهلل وحكمنا شرعه يف حياتنا ومجي  شـؤوننا،  
 .٦١ احلج: َّ نت مت  زت رت يب ىبنب مب

، فالداعيـة  يف وذا الزمن الدعاة ركود إىل الراحة تلو الراحة عندالتفكري املادي، والتأثري  -٢
إىل اهلل املخلص يكون مهه األو ، وشغله الشاغل أن يكون له التأثري الفعا  خملًصا هبذا 

وحتقيق  مالناس عن دينه ابتعدالعمل لوجه اهلل، ويوقن متاًما أّن فرضية الدعوة تزداد كلما 
 لشرع يف حياام.مقاصد ا
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 :التوصيات 
 

جيب على الداعية املسلم أن يهتم مبا ووبه اهلل من العلم واحلكمة يف تعزيـز مقدراتـه    -1
الدعوية باستخدام ما أباحه اهلل من الوسائل والتقنيات، واستخدام األساليب املناسبة يف 

 دعوته.

فيه احلكمة البالغة اليت  جيب على مجي  الشعوب أفراًدا ومجاعات، حتكيم شرع اهلل، وأّن -2
 شر اخلري، وحتفظ اإلنسان وكرامته.تصلح للبشرية مجعاء، وتقيم العد ، وتن

ال بد من إعادة تنظيم صفوف املسلمني وإعادة ترتيب أولوياام يف احلياة، على وفـق   -4
تعاليم الشرع السمحة، وعدم الركود إىل الراحة والعزلة، فنحن أصحاب رسالة جيـب  

 ني ملا حتمله وذه الرسالة من خرٍي وحٍب وسالٍم وعدٍ  للجمي .نشروا للعامل

يف حتقيق  ةإدارة أعمالنا الدعوييف ن مكى التفكري اإلداري الصحيح ووو" ينفتقد ملا يسم -٦
، فإّن العوملـة قـد   اتبني األمم والشعوب واحلضار همقصد الشرع من اإلسالم ونشر

، فال بد كاروا اهلدامة واملفسدة لصاحلهاأف طريًقا صحيًحا إلدارة -ولألسف  -انتهجت 
من  قنني العمل الدعوي على مستوى عاٍ إدارة وت من إنشاء ويئة إسالمية عليا تعىن يف

 املنهجية والتخصص، وحتقق أودافها على املدى البعيد والقريب.

من الضروري التفطن أّن ثقافة الشعوب بثقافة أفرادوا، فوجب االوتمام بعنصر اإلنسان،  -٢
 سلوكه،وكرامته، وتعليمه، وتثثقيفه، من خال  برامج الدعوة والتعليم.

ال بأس من االستفادة من العوملة يف بعض وسائلها وتطبيقااا فيما خيدم مصلحة الدعوة  -٤
توظيف التكنولوجيـا املتطـورة   وإىل اهلل مثل: النظم اإلدارية اليت ويمنت على العـامل، 

 والتعليمية، والتثقفية .. وغريوا. والوسائل اإلعالمية، واالجتماعية،

ضرورة التثقف يف النظم اإلدارية وتفصيالاا اليت قامت عليها العوملة، ونوظفها لصـاحل   -٧
 الدعوة اإلسالمية، فنحن منلك العاملية احلقة ووي عاملية اإلسالم.

، وما مر وناك مثة عالقة بني ما متر به األمة اإلسالمية بسبب تأثري العوملة يف زماننا وذا  -2
باملسلمني الصحابة يف عهد رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيام غـزوة األحـزاب، إذ   
تكالبت عليهم األحزاب لوأد الدعوة احملمدية وإمخادوا لكي ال تنتشر، ووذا يف احلقيقة 
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يبشرنا باخلري، حيث انتشر اإلسالم من رغم تكالب األحزاب لوأد الدعوة لكن ونـاك  
تشار دعوة اإلسالم، فال نغفل عن ذلك، ونستمد قوتنا من اهلل يف تأويل نصر من اهلل الن

 الدعاة، واحملافظة على القيم اإلسالمية يف جمتمعاتنا، ونشر الثقافة اإلسالمية بني أبنائنا.

فتنة تأثري العوملة ابتالء من رب العاملني لألمة اإلسالمية عامة، وابتالء للداعية املخلـص   -9
كٌل مّنا عدته، وليتسلح بسالحات متعددة ـ سالح العلم والثقافة   بصفة خاصة، فليعد

والعلم الدؤوب ـ إلزاحة وذه الغمة عن وذه األمة، وأّن وعد اهلل حق، ونصره آت  ال  
 حمالة، والعاقبة للمتقني.

، ت الشرعية، والسنن، والزود يف الـدنيا بالواجبااالوتمام بعمل اليوم والليلة ـ و   -1١
ـ  بالنسبة حلياة الداعية أمر مهم جًدا يف تنمية وصقل اجملهود الـذي  وجتنب احملرمات  

إلصالح األفراد واجملتمعات، فبه يستمد قوته من املوىل عز وجل بأن ميده بـالعون   هيبذل
 اطه،ـمته ونشـفسه، وبه يتفقه أكثر يف دعوته، وبه تزداد وـتوفيق، وبه تزكوا نـوال

 َّ خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك خك ٹٱٹٱُّٱ
 222بقرة: ال
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 اخلامتة
 

 
باتت العوملة واقعًا ال مفر من التعامل معه، فليست وي بالفجر البازغ وال بالفخ اخلـادع.   

 وعلى عاتقنا تق  مسؤولية العيش يف ظل ما تفرض من قيود وما تتيحه من فرص.
 فعلى الداعية إىل اهلل أن يستغل كل ما أتيحت له من وسائل وتقنيات وتقارب الشـعوب يف  

وعامليته، وأّنه وو الدين الـذي ارتضـاه اهلل    ،صه، وبيان مشولهئنشر دعوة اإلسالم، وتوضيح خصا
وذلـك  والتحذير بكل ما خيالفه، ويظهر مساحة اإلسالم يف التعامل بني مجيـ  الشـعوب،   للناس، 

 باستخدام األساليب واملناوج الدعوية على حسب ما تقتضيه حا  املدعويني.
 

 ى نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى اهلل عل 
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