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دور الدعاة في تعزيز الهوية الوطنية لدى المدعوين
عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز الزاحم
قسم الدراسات اإلسالمية  -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة شقراء-
المملكة العربية السعودية
البريد اإللكترونيaalzahem@su.edu.sa:
الملخص
حب الوطن ،وال نتماء إليه؛ من أهم القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام
أن َّ
ّ
أج ّل النعم التي أنعم اهلل عز وجل بها على
الباحثين ،كيف ل وهي من َ
اإلنسان ،فعلى أرضه ُولد ويعيش ،يشرب ماءه ،ويتنسم هواءه ،ويبني ما
استطاع بناءه من المساكن ،والقصور.
ولقد برزت هذه األهمية بصورة أكبر وأوضح في أيامنا هذه ،حينما قام أصحاب
األفكار المتطرفة بإثارة الفتن في البالد ،واحداث الوقيعة بين العباد؛ لتحقير
النيل
شأن األوطان ،أو الحديث عنها بسخرية واستهزاء؛ للتهوين من شأنها ،و ْ
ٍ
مما يحتم المسؤولية العظمى
من مكانتها،
ّ
فيتحول ذلك إلى عداء وتدميرّ ،
فه ْم رجال يعملون في كل الميادين ،ولهم
على الجميع -خاصة الدعاةُ ،-
حضور وتأثير في شتى المجالت ،ولديهم معرفة وثيقة بأحوال المدعوين
وطبائعهم المختلفة
وان من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة هي إن أهمية
المرجعية الدينية في تعزيز الهوية الوطنية ،وتعزيز الهوية الوطنية من األمور
التي قررها اإلسالم وأكدها،وتعزيز الهوية الوطنية يتطلب مالءمة وسائل
الدعوة مع مستجدات العصر،والحفاظ على الهوية الوطنية ل يعني النغالق
بعيدا عن الثقافات األخرى،والدعوة إلى استيعاب المستجدات ل
على الذات ً
يعني طمس الهوية الوطنية للشعوب ،والغاء خصوصيتها.
الكلمات المفتاحية :الدعوة  ،الدعاة  ،تعزيز  ،هوية  ،الوطنية  ،المدعوين.
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Abstract:
The love of the homeland, and belonging to it, is one of
the most important issues that must be of interest to
researchers, how not to be for the blessings that God has
bestowed on man, on his land a boy who lives, drinks his
water, forgets his air, and builds what he has been able to
build from the dwellings and palaces.
This importance has become even more evident
nowadays, when the authors of extremist ideas have
provoked sedition in the country, provoking discord
among the people, insulting the homelands, or speaking
of them with ridicule and mockery;
One of the most important findings of this study is that
the importance of religious reference in promoting
national identity, strengthening national identity is
something that Islam has decided and affirmed, and
strengthening the national identity requires the
compatibility of means of advocacy with the new ones of
the times, and preserving the national identity does not
mean closing itself away from other cultures, and calling
for the absorption of new developments does not mean
obliterating the national identity of peoples, and
abolishing their privacy..
Keywords: Advocacy, Preachers, Promotion, Identity,
Patriotism, Invited .
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالالة والسالالم علالى أشالرف المرساللين ،ساليدنا محمالد
ومالن تال هبعهم بإحسالان إلالى
النبي
األمي األمين  ،وعلى آله وأصحابه أجمعينَ ،
ّ
ّ
أما بعد،
يوم الدينّ ،
حب الوطن ،والنتماء إليه؛ من أهم القضالايا التالي يجالب أن
أن َّ
مما ل شك فيه ّ
ّ
أجال ّل الالالنعم التالالي أنعالالم اهلل  بهالالا
تحظالالى باهتمالالام البالالاحثين ،كيالالف ل وهالالي مالالن َ
على اإلنسان ،فعلى أرضه ُولد ويعيش ،يشرب ماءه ،ويتنسم هواءه ،ويبني مالا
استطاع بناءه من المسالاكن ،والقصالور ،ولالذلك ُجبالل علالى ح تباله ،وتالنعكس آثالار
ذلك عند مفارقته له ،حيالث يشالعر بالضاليق واأل لالم والمعانالاة ،ولالذلك فالإن القالرآن
الكالالريم حينمالالا تحالالدث عالالن المهالالاجرين وأراد إعالالالء شالالأنهم؛ صالالدَّر حديثالاله عالالنهم
ساله فالي سالبيل اهلل  ،حيالث تركالوا أوطالانهم فالي
بأنهم قد بذلوا أع ّالز شاليء وأنفَ َ
سبيل رفعة هذا الدين مع ما فيه من مغالبة الفطرة والطبيعالة ،ومالا ُجبلالت علياله
ه ه
اء ا ْلم َه ه
ُخ هر ُجالوا همالن هد َي ه
ض ًالال
ين أ ْ
الون فَ ْ
الارهه ْم َوأ َْم َالواله هه ْم َي ْبتَ ُغ َ
اج هري َن الَّ هالذ َ
النفوس( ،ل ْلفُقَ َر ُ
َٰ
الص ه
ون ) ( ،)1وقالد
الك ُه ُالم َّ
سالولَ ُه ۚ أُولَ هئ َ
تم َن اللَّ هه َو هر ْ
الادقُ َ
نص ُر َ
ون اللَّ َه َو َر ُ
ض َوا ًنا َوَي ُ
جوهالالا أو برودتالاله ،ولكالالن أهلهالالا
الالدا ل تسالالتطيع العالاليش فيهالالا ،مالالن ح الرارة ت
تجالالد بال ً
وتربالوا وترعرعالوا
يعيشون فيها سعداء ،فهم في وطنهم الذي نشؤوا فالي أرضالهّ ،
علالالى ت اربالاله ،ولنالالا فالالي رسالالول اهلل  أسالالوة حسالالنة ،وذلالالك فالالي عمالالق اإلحسالالاس
بقيمة النتماء للوطن حتى أصبح عقيدة دينية راسخة ،وضرورة لتنفيذ التعالاليم
واألحكام التي كلف اهلل  بها عباده ،فلول الوطن ما ُحفظت مقاصد الشالريعة،
ضرب من الخيال.
ووجود األحكام بال أرض تُنفَذ عليها؛
ٌ
ولقد برزت هذه األهمية بصورة أكبر وأوضح في أيامنا هذه ،حينما قام أصحاب
األفكالار المتطرفالة بإثالالارة الفالتن فالالي الالبالد ،واحالالداث الوقيعالة بالالين العبالاد؛ لتحقيالالر
النيالل
شأن األوطان ،أو الحديث عنها بسخرية واستهزاء؛ للتهوين من شالأنها ،و ْ
( )1سورة الحشر ،اآلية.)8( :
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ٍ
ممالالا يحالالتم المسالالؤولية العظمالالى
مالالن مكانتهالالا ،فيتحال ّالول ذلالالك إلالالى عالالداء وتالالدميرّ ،
فهال ْالم رجالالال يعملالالون فالالي كالالل الميالالادين ،ولهالالم
علالالى الجميالالع -خاصالالة الالالدعاةُ ،-
حضالالور وتالالأثير فالالي شالالتى المجالالالت ،ولالالديهم معرفالالة وثيقالالة بالالأحوال المالالدعوين
الوسالطي المعتالدل لنشالر التعالاليم
وطبائعهم المختلفالة ،وذلالك مالن خالالل خطالابهم
َ
الصالحيحة لسسالالم فالي النهالوض بالالوطن ،وصالناعة حضالارته التالي تختلالف مالالن
زمان آلخالر وفقًالا لامالال والطمالوت التالي تنشالدها الدولالة ،والخطالاب الالديني لاليس
اللوكي ،ولاله
المون فكالر ج
الاعي وس ج
ي واجتم ج
مجرد كلمات تلقى ،ولكنه رسالالة لهالا مض ٌ
أثر كبير في توجيه المالدعوين ،وتهيئالة طاقالاتهم لمواجهالة تغييالرات الحيالاة نحالو
بارز فالي تعزيالز الهويالة الوطنيالة لالدى
دور ًا
فإن للدعاة ًا
الكمال الخلقي ،ومن هنا ّ
مستقرا.
عزيز آم ًنا
ًا
المدعوين ،وقيام الوطن قويًّا
ً
مشكلة الدراسة
يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلت التالية:
أول :ما واقع الدعاة في تحقيق النتماء للهوية الوطنية لدى المدعوين؟
ً
ثانيا :ما منهج الدعاة في تعزيز الهوية الوطنية لدى المدعوين؟
ً
ثالثًالالا :مالالا دور الالالدعاة فالالي مواجهالالة معوقالالات تعزيالالز الهويالالة الوطنيالالة لالالدى
المدعوين؟
أهمية الموضوع
تكمن أهمية الموضوع في عدة نقاط منها-:
اليال،
أولُ :يعد المنهج اإلسالالمي فالي تعزيالز الهويالة الوطنيالة،
منهجالا عريقًالا وأص ً
ً
ً
الر مالن النمالاذل البالارزة التالي خالدمت دينهالا ووطنهالا بمالا يجعلنالا فالي
فقد أثمر كثي ًا
أشد الحتيال للتطلع إلى هذا المالنهج؛ لنسالتفيد مالن تجالارب الماضالي ومعطيالات
الحاضر.
ثانيا :الوطن هو الوعاء الجامع لكل مصالح البالد والعباد ،والتهالاون فالي حقّاله،
ً
ومالن ل وطالن لاله ،ل ك ارمالة لاله ،يتضالح ذلالك
يؤدي إلى اإلطاحة بهذه المصالحَ ،
عنالالدما كانالالت األوطالالان فيهالالا لغيالالر أهلهالالا ،وذلالالك حينمالالا بسالالط السالالتعمار الغربالالي
نفوذه عليها.
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ثالثًا :أهمية المرجعية الدينية فالي تعزيالز الهويالة الوطنيالة ،فالشالريعة اإلسالالمية
مليئالالة بالتوجيهالالات التالالي تُعالالد َم ْعلَ ًمالالا نسالالير عليالاله فالالي حياتنالالا ،للوقايالالة مالالن العلالالل
على اختالف المشارب واألهواء.
أهداف الدراسة
أول :إبراز دور الدعاة في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية.
ً
ثانيا :التعرف على مقتضيات تعزيز الهوية الوطنية.
ً
ثالثًا :التعرف على أهم الوسائل الدعوية في تعزيز الهوية الوطنية وأساليبها.
وسالبل
ابعا :إبراز أهم المعوقات التي تواجاله الالداعاة فالي تعزيالز الهويالة الوطنيالة ُ
رً
الوقاية منها.
منهج الدراسة
سأقوم –بعون اهلل وتوفيقه– بهالذه الد ارسالة معتم ًالدا علالى المنالاهج العلميالة التالي
تخالالالالدم البحالالالالث فالالالالي كافالالالالة جوانبالالالاله ،ومالالالالن هالالالالذه المنالالالالاهج العلميالالالالة :المالالالالنهج
الستردادي( ،)1وكذلك المالنهج السالتنباطي( ،)2وبعالض المنالاهج العلميالة األخالرى
التي ل غنى عن الستفادة منها في البحث.
الدراسات السابقة
بعد الستقصاء لم أجد دراسة علمية مستقلة فالي هالذا الموضالوع (حسالب علمالي
واطالعالالي) بهالالذا العنالوان ،وان كالالان هنالالاك بحالالث بعنالوان( :دور األئمالالة والخطبالالاء
في مجالال تحقيالق األمالن الفكالري والنتمالاء الالوطني) ،د خالالد بالن صالالح محمالد
بالالاحجزر ،وهالالو عبالالارة عالالن بحالالث مقال ّالدم للملتقَالالى العلمالالي األول ل ئمالالة والخطبالالاء
تحدث فياله عالن تحقيالق األمالن الفكالري
بجامعة طيبة  18 11شوال 1341هالّ ،
ولم يتعرض للحديث عالن النتمالاء الالوطني إل فالي عبالارات متنالاثرة بالين البحالث،

1
تبعا لما تركاله مالن آثالار ًّأيالا كالان نالوع هالذه اآلثالار،
( ) "وهو الذي نقوم فيه باسترداد الماضي ً
وهو المنهج المستخدم في العلوم التاريخية واألخالقية" ،مناهج البحث العلمالي ،عبالد الالرحمن
بدوي ،صال ،11ط ،4وكالة المطبوعات ،الكويت1111 ،م.
( )2وهو مجموعة من الحدود األولية والتعريفات والبديهيات والمصالادرات فالي إطالار مجموعالة
من قواعد الشتقاق الصارمة إلى ما يترتب من نتائج أو نظريات ،المدخل إلى مناهج البحث
العلمي ،محمد قاسم ،صال ،88ط ،1دار النهضة العربية1111 ،م.
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وك الالذلك الم الالؤتمر ال الالدولي للهوي الالة الوطني الالة ف الالي ض الالوء رؤي الالة المملك الالة العربي الالة
السعودية  2141بجامعة شقراء.
خطة الدراسة
وتشتمل على مقدمة ،وتمهيد ،وثالثة فصول وخاتمة ،وهي كالتالي:
المقدم الالة :وتش الالتمل عل الالى مش الالكلة الد ارس الالة وأهميته الالا واله الالدف منه الالا ،وم الالنهج
الدراسة ،والدراسات السابقة.
التمهيد :ويشتمل على التعريف بمصطلحات الدراسة.
الفصل األول :واقع الدعاة في تحقيق النتماء للهويالة الوطنيالة لالدى المالدعوين
وبه ثالثة مباحث :المبحث األول :التأصيل الديني لتعزيز الهوية الوطنية.
المبحالالث الثالالاني :الوسالالائل الدعويالالة المعاصالالرة فالالي تشالالكيل الهويالالة الوطنيالالة لالالدى
المدعوين.
المبحالالث الثال الالث :دور المؤسسالالات الدعوي الالة فالالي تعزي الالز الهويالالة الوطني الالة ل الالدى
المدعوين.
الفصالالل الثالالاني :مالالنهج الالالدعاة فالالي تعزيالالز الهويالالة الوطنيالالة لالالدى المالالدعوين وبالاله
ثالثة مباحث:
المبحث األول :مراعاة الثوابت الدينية والقيم الخلقية واستيعاب المستجدات.
المبحث الثاني :العتصام بمنهج الوسطية والعتدال.
ظا على األمن العام.
المبحث الثالث :اللتزام بالقوانين الوطنية حفا ً
الفصل الثالث بعنوان :دور الدعاة فالي مواجهالة معوقالات تعزيالز الهويالة الوطنيالة
لدى المدعوين وسبل الوقاية منها وبه ثالثة مباحث:
المبحث األول :التحذير من خطر الجماعات المتطرفة والدعوات الهدامة.
المبحث الثاني :تصحيح المفاهيم المغلوطة وبيان زيفها.
المبحالالث الثالالالث :التصالالدي للثقافالالة الغربيالالة المضالالرة بالمالالدعوين وبيالالان خطالالورة
التغريب.
الخاتمة :وتشتمل على أهم النتائج.
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التمهالالاليالالالالالد

أول :تعريف الدور.
ً
()1
همن معاني الالدور فالي اللغالة :المهمالة والوظيفالة  ،فيقالال :قالام بالدور رئاليس فالي
دورا ،وشالالارك بنصالاليب كبيالالر فيهالالا ،أو السالاللوك المتوقالالع مالالن
المعركالالة :أي لعالالب ً
الفرد في الجماعة.
والدور في الصطالت :هو "وظيفة الفرد في الجماعة ،أو الدور الذي يلعبه في
()2
أيضا بأنه" :أنماط ساللوكية تكالون وحالدة ذات معنالى ،وتبالدو
وعترف ً
جماعته" ُ ،
الددا فالي
مالئمة لشالخص يشالغل مكانالة معينالة فالي المجتمالع ،أو يشالغل مرك ًا
الز مح ً
عالقة شخصية متبادلة"( ،)4وعلى ذلك فدور الالدعاة هالو الواجالب أو المسالؤولية
التي يجب على الدعاة القيام بها ،من خالالل مهالامهم ووظالائفهم المنوطالة بهالم؛
لتعزيز الهوية الوطنية لدى المدعوين.
ثانيا :تعريف الدعاة
ً
ٍ
ه
ا
ه
اع.
ضال َالال لَة ،واحال ُالدهم َد ٍ
الوم َيال ْالد ُع َ
الدى أَو َ
ون إلَالالى َب ْي َعالالة ُهال ً
ال الداعاةُ فالالي اللغالالة ُهالالم" :قال ٌ
ه
ورجالال ٌل ه
الان َيال ْالد ُعو َّ
الاء هفيال هاله
داع َيالال ٌة إه َذا َكال َ
ََُ
الاس إهلَالالى هب ْدعالالة أَو ديال ٍالن ،أ ُْدخلَالالت الهال ُ
النال َ
()8
ه ()3
ه
ه
ه
َّ
ه
الق الالالدَّاعي
له ْل ُم َبالَ َغالالة"  ،و ّ
"وي ْطلَال ُ
"(الداع َيالالة) الالالذي َيال ْالد ُعو إلالالى ديالالن أَو فكالالرة" ُ ،
ألنه ي ْدعو إهلَالى مالا يقَ تالرب همالن ه
اهلل"( ،)6فالداعيالة فالي اللغالة
َ ُ ُ
الم َؤتذ هن) أ َْيضاًُ َ َّ ،
(على ُ
( )1انظر معجم اللغالة العربيالة المعاصالرة ،د أحمالد مختالار عبالد الحميالد عمالر وآخالرون ،ل،1
ص ،183حرف :الدال ،مادة :دور ،عالم الكتب ،الطبعة :األولى 1321 ،هال2118،م.
( )2علالالم الجتمالالاع التربالالوي ،صالالالت الالالدين شالالرو  ،ص ،121دار العلالالوم للنشالالر والتوزيالالع،
2113م.
( )4طريقالالة تنظالاليم المجتمالالع فالالي الخدمالالة الجتماعيالالة ،نبيالالل صالالادق ،ص ،461دار الثقافالالة
القاهرة1184 ،م.
( )3لسالالان العالالرب ،ابالالن منطالالور ،ل ،13ص ،281فصالالل الالالدال المهملالالة ،دعالالا ،دار صالالادر،
بيروت الطبعة1313 ،4 :هال.
8
(د َعالا) ،ص،281
( ) المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرةَ ،باب الالدَّالَ ،
دار الدعوة.
6
(د َعالو) ،ت ،48ص،31
( ) تال العروس ،مرتضى الزبيدي( ،فصل الدَّال َم َع ا ْل َالواو َوا ْل َيالاء)َ ،
دار الهداية.
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يطلَق علالى َمالن يقالوم بواجالب الالدعوة إلالى اهلل تعالالى ،وعلالى ك تالل َمالن يالدعو إلالى
هفكرة أو دين.
شالالرون المنال هالذرون الحال ه
"المب ت
الاملون صالالوت النبالالوة،
ُ
والالالداعاةُ فالالي الصالالطالت هالالمُ :
()1
هم الذين يقومون
المكلفون بالوصول بها إلى كل مكان في الوجود" ّ ،
فالدعاةُ ُ
بنشر الدعوة ،وتعليم أحكام اإلسالالم وشالرائعه ،للوصالول بالمالدعوين إلالى أحسالن
حال.
ثالثًا :معنى التعزيز
العال ّالز" :و ه
التعزيالالز فالالي اللغالة مالالأخوذ مالالن ه
العال االز هفالالي األَصالالل :ا ْلقُال َّالوةُ َوال ت
شال َّالدةُ َوا ْل َغلَ َبال ُة.
()2
العال االز و ه
وه
اسال َّ
التعز َوهبالاله سالالمي
شال
العال َّالزة :ت
ْع ال ُة َو هال ْم هت َنالالاعُ" " ،وكالالل َ
اليء صالاللب فقالالد ْ
الرف َ
ْ
ه
َّ ه
الارة"(،)4
الع الالزاز م الالن األ َْرض َو ُه ال َالو الط الالين الص الاللب ال الالذي َل يبل الال أَن يك الالون ح َج ال َ
فالتعزيز في اللغة من معانيه :القوة والشدة والغلبة والصالبة.
وف الالي الص الالطالت" :التعزي الالز ه الالو عملي الالة تثبي الالت الس الاللوك المناس الالب ،أو زي الالادة
احتمالت تكراره في المسالتقبل ،وذلالك بإضالافة مثيالرات إيجابيالة ،أو إ ازلالة مثيالرات
()3
الهويالالة الوطنيالالة،
سالاللبية بعالالد حدوثالاله"  ،فالالالتعزيز إثالالارة الالالدافع؛ لزيالالادة انتمالالاء ُ
وبذل جهد أكبر لتحقيقها.
ابعا :تعريف الهوية الوطنية
رً
ه
سالقُط"(َ ،)8وهقي َالل:
"اله هوّي ُة :موضعٌ َي ْه هوي َم ْن َعلَ ْيه أَي َي ْ
ا ْل َه هوَّي ُة وا ْل ُه هوَّي ُة في اللاغة َ
ه
ه
س ال ْقفُ َها الم َغ َّمالالى َعلَ ْي َهالالا هبالالالتار ه
في ْغتَال االر هبال هاله
وع ْر ُ
اب َ
الم ْه الواةَ ،
َ
شالالها َ
َ
ُ
اله هوَّي ال ُة هب ْئال ٌالر َبعيالالدةُ َ
اط ُئه فيقَع ه
وه
وي ْهلهك"( ،)6وقد استُخدم هالذا المصالطلح -ا ْل ُه هوَّيال ُة -حالديثًا فالي:
ا
يه
ف
َ َ
َ
( )1الدعوة اإلسالمية أصالولها ووسالائلها ،د أحمالد غلالوش ،ص ،343دار الكتالاب اللبنالاني،
بيروت.
( )2لسان العرب ،ابن منظور ،فصل العين المهملة ،مادة :عزز ،ل ،8ص.413
( )4جمهرة اللغالة ،األزدي ،حالرف ال َّالزاي َو َمالا بعالده ،ز ف ف ،ل ،1ص ،121تحقيالق :رمالزي
منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة :األولى1181 ،م.
( )3التعزيز في الفكر التربوي الحديث ،عنايالة حسالن القبلالي ،ص ،11أمالام للنشالر والتوزيالع،
الطبعة :األولى1346 ،ه.
( )8لسان العرب ،ابن منطور ،فصل العين المهملة ،الهوية ،ل ،6ص.416
( )6نفس المرجع السابق ،ابن منطور ،فصل الهاء ،هوا ،ل ،18ص.314
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ه
ه
الشالاليء أَو َّ
"ح هقيقَالالة َّ
اسالالم
الشال ْ
َ
يهالالا ْ
الخص الَّتالالي تميالالزه َعالالن َغيالالره وبطاقالالة يثبالالت ف َ
ْ
()1
َّ
الش ْخص وجنساليته ومولالده َو َعملاله"  ،فَا ْل َه هوّيالة مشالتقة مالن الفعالل هالوى ،الالذي
يعني :السقوط من ُعلُ ٍو ،أو البئر البعيدة القعر ،واستعملت حديثًا بمعنى حقيقالة
الشيء وصفاته التي يتميز بها عن غيره.
اله هويَّة في الصالطالت" :حقيقالة الشاليء مالن حيالث تميزهالا عالن غيرهالا ،وتسالمى
و ُ
()2
أية هوية :الذات"  ،وبذلك ل يختلف معناها في الصطالت عن معناها اللغوي
الحديث.
()4
الم ْن هالز ُل تُ هقاليم هب هالهَ ،و ُه َالو َم ْالو هط ُن ه
اله" ،
اإل نسالان َو َم َحلا ُ
والوطن فالي اللغالة" :ال َالوطَ ُنَ :
ُ
الت هبا ْل َم َك ه
الت
ث
الوطَنَ :ح ْي ُ
ووطَ ْن ُ
أوطنت من بلالد أَو َدار أَو َم َكالان ُيقَالال :أوطن ُ
َ
الان َ
"و َ
ه ()3
هبالاله"  ،وعلالالى ذلالالك فالالالوطن مفهالالوم يشالالير إلالالى البقعالالة الجغرافيالالة التالي يولالالد بهالالا
اإلنسان ،أو المح ّل الذي يقيم به.
اله هوَّي ال ُة الوطنيالالة كمصالالطلح مركالالب" :مجموعالالة السالالمات والخصالالائص المشالالتركة
و ُ
مجتمعالالا أو وط ًنالالا معي ًنالالا مالالن غيالالره ،يعتالالز بهالالا وتشالالكل جالالوهر
التالالي تميالالز أمال ًة أو
ً
()8
وجوده ،وشخصيته المتميزة"  ،كالدتين واللغة ،والثقافة والعادات والتقاليد.
خامسا :تعريف المدعوين
ً
"دعالا الرج َالل َد ْع ًالوا
الال:
ق
ي
الا،
ع
د
الل
ع
الف
الن
م
مشتق
مفعول
اسم
اللغة:
في
المدعو
َ
()6
ه
ه
ه
استَ ْد َع ْيته" .
َّع َوةَ .
اءَ :ن َ
ُ
س ُم الد ْ
ود َع ْوت فَُال ًنا أَي ص ْحت هبه و ْ
اداهَُ ،وال ْ
ود َع ً
ي إنسالالالان كالالالان -هالالالو المالالالدعو إلالالالى اهلل
وفالالالي الصالالالطالت هالالالو" :اإلنسالالالان -أ ا
تعالى"( ،)1فالمدعو هو كل من وجهت إليه الدعوة اإلسالمية.

( )1المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرةَ ،باب الهاء ،ل ،2ص.188
( )2الهويالالة والتعلالاليم ،سالالعيد إسالالماعيل علالالى ،ص ،23عالالالم الكتالالب للنشالالر والتوزيالالع ،القالالاهرة،
ط2118 ،1:م.
( )4لسان العرب ،ابن منطور ،فصل الواو ،وطن ،ل ،14ص.381
( )3جمهرة اللغة ،األزديَ ،باب الطَّاء َوا ْل َواو ،طوه ،ل ،2ل.128
( )8الهوية الثقافيالة الوطنيالة رؤيالة مسالتقبلية ،حسالن الكحال نالي ،العالدد  ،1241صالحيفة 26
سبتمبر.
( )6لسان العرب ،ابن منطور ،فصل الدال المهملة ،دعا ،ل ،13ص.288
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الفصل األول
لله هوية الوطنية لدى المدعوين
واقع الدعاة في تحقيق النتماء ُ
إن الدعوة اإلسالمية ل يمكن أن تقوم بالدور المنالوط بهالا؛ إل إذا وجالد الداعيالة
الذي ينأى بالناس عن مزالق الضالل والنحراف ،فهو محور العملية الدعويالة،
والعنصر األهم فيها ،حيالث ينقالل تعالاليم اإلسالالم ،ويوضالحها للمالدعوين ،وينشالر
الثقافة اإلسالمية؛ لتقوية الوازع الديني لديهم ،وتشكيل عقولهم ،ويالوجههم مالن
خالل الوسائل الدعوية المختلفة للتمسك بالهوية الوطنيالة المتمثلالة فالي العقيالدة
اإلسالمية ،واللغة والثقافة ،والمحافظة عليها ،والتمييالز بهالا بالين األمالم ،ويشالهد
اله هوّيالالة
التالالاريخ اإلسالالالمي علالالى ع ارقالالة المالالنهج اإلسالالالمي وأصالالالته فالالي تحقيالالق ُ
سالك بهالا ،وعالدم الغتالرار بحالال اآلخالرين ومالا هالم
الوطنية لالدى المالدعوين ،والتَّم ا
عليه ،وهذا ما سيتضح في هذا الفصل إن شاء اهلل.
المبحث األول
الهوية الوطنية
التأصيل الديني لتعزيز ُ
الهويالالة الوطنيالالة أمالٌالر ُعالالرف فالالي اإلسالالالم ،ودعالالا إليالاله ،حيالالث جالالاء مالالن
إن تعزيالالز ُ
متأصل في النفوس ،من خالل العقيالدة اإلسالالمية التالي
منطلق إسالمي صحيح
ت
ل يحيد عنها ،ول تنتهالك بالدعوى العصالبية الممقوتالة ،وهنالاك الكثيالر مالن األدلالة
التي تدعو المسلمين إلى تعزيز هويتهم التي تميزوا بها عن غيرهم مالن األمالم،
ومنها:
أولَّ :
حث القرآن الكريم على ضرورة التمسك بخصوصية األمة اإلسالمية ،حيث
ً
ه
ه
ومنهاجالا
جعل لكل أمة شالرع ًة
ًّ
اله لَ َج َعلَ ُك ْالم أ َّ
ُمال ًة َواح َالدةً
خاصالا بهالاَ ( ،ولَ ْالو َ
الاء اللَّ ُ
ً
ش َ
ه
ه
ه
ه
َٰ ه ه
يعالا
َولَك ْالن ل َي ْبلُ َالو ُك ْم فالي َمالا آتَالا ُك ْم ۚ فَ ْ
اسالتَهبقُوا ا ْل َخ ْي َالرات ۚ إهلَالى اللَّاله َم ْالر هج ُع ُك ْم َجم ً
فَي َن تب ُئ ُكم هبما ُك ْنتُم هف ه
ون)( ،)2وهذا يوجب على األمة اإلسالالمية أن تحالافظ
يه تَ ْختَلهفُ َ
ْ
ُ ْ َ
علالالى وجودهالالا ،وأن تتمسالالك بمنهجهالالا وشالالرعتها ،وفالالي هالالذا المعنالالى مالالن الروعالالة

()1أص الالول ال الالدعوة ،من الالاهج جامع الالة المدين الالة العالمي الالة ،ص ،161الناش الالر :جامع الالة المدين الالة
العالمية.
( )2سورة المائدة ،من اآلية.)38( :
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والعمق في تعزيز الهوية الوطنية ما هو واضح ،وما يثير في نفوس المسلمين
العتزاز بهذه الهوية اإلسالمية.
ثانيا :لقد أمر اهلل  المسلمين بإلزام القبلالة الخاصالة بهالمَ ( ،وله ُكالل هو ْج َهال ٌة ُه َالو
ً
ه
ه
ه
اله
يعالا ۚ إه َّن اللَّ َ
استَهبقُوا ا ْل َخ ْي َرات ۚ أ َْي َن َمالا تَ ُكوُنالوا َيالأْت هب ُك ُالم اللَّ ُ
يها ۚ فَ ْ
ُم َولت َ
اله َجم ً
)
1
(
ه
ش ٍ ه
َعلَ َٰ ت
ين هق ْبلَالتَ ُك ْم؛ فَالهإ َّن ُك ْم َعلَالى
سالله هم َ
َي فَالا ْل َزُموا َم َعاش َالر ا ْل ُم ْ
ير) " ،أ ْ
اليء قَالد ٌ
الى ُكالل َ ْ
َما هفي ال اد ْنيا َفله َ ه ه ه ه ه ه
َخ ْير ٍ
َما هفي
يمَ ،وأ َّ
ات هم ْن َذله َك هفي ال اد ْن َيا َو ْاآل هخ َرهة ،أ َّ
َ
َ
ش َرف ُك ْم بق ْبلَة إ ْب َراه َ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
َّ
َّ
ْاآلخ الالرهة َفللث ال َالو ه
اله َعلَالالى ا ْنق َي الالاد ُك ْم أل ََوام ال هالرهه؛ فَالالهإ َّن إهلَ الالى اهلل
اب ا ْل َعظ الاليم ال الالذي تَأْ ُخ ُذوَن ال ُ
َ
()2
َم ْر هج َع ُك ْم"  ،فاإلسالم حريص على عزة األمة اإلسالمية ،والحتفالاظ بشخصاليتها
وهويتها التي تؤثر في اآلخرين.
ُ
الهويالالة اإلسالالالمية؛ مالالا جالالاء فالالي
ثالثًالالا :مالالن األحاديالالث النبويالالة التالالي تؤكالالد تعزيالالز ُ
سالو ُل اهلل َ « :م ْالن
الال :قَ َ
فع هن ْاب هن ُع َم َالر ،قَ َ
الال َر ُ
التحذير من التشبه بالمشركينَ ،
َّه هبقَال ْالوٍم فَ ُهال َالو همالال ْن ُه ْم»( ،)4لتبقالالى األمالالة اإلسالالالمية محافظالالة علالالى هويتهالالا،
تَ َ
شالالب َ
الض ا ْلهال َالدى الظَّال ه
ه
الاه هر؛ ُي ه
الب ا ْل ُمقَ َارَبالال َة،
مسالالتقلة بالالذاتها ،ه"أل َّ
َن ا ْل ُم َ
وجال ُ
شال َ
الاب َه َة فالالي َب ْعال ه ُ
شارَك هة هفي َخص هائ ه
ه
وَنوعا هم ْن ا ْلم َن ه
ص هه ْم الَّهتي ا ْنفَ َرُدوا هب َها َع ْالن
َ ًْ
َ
ُ َ
اس َبةُ ،ي ْفضي إلَى ا ْل ُم َ َ
ٍ
ه
ه
ه
ه
ٍ
ه
مما يوجالب تمييالز المساللمين،
سلم َ
ا ْل ُم ْ
ين َوا ْل َع َرب ،وَذل َك َي ُج ار إلَى فَ َ
ساد َعريض"ّ ،
واستعالئهم على غيرهم.
ابعا :ما ورد من تحريم التشبه باألعالداء فالي اللبالاس وأوقالات عبالادتهم ،واتخالاذ
رً
"مالالا ُي هريال ُالد َهال َذا
شالعارهم ،إلالالى غيالالر ذلالالك ّ
ممالا هالالو منهالالي عنالاله ،حتالالى قالال اليهالالودَ :

( )1سورة البقرة ،اآلية.)138( :
( )2تفس الالير ال الالرازي ،ت ،3ص ،113دار إحي الالاء الت الالراث العرب الالي ،بي الالروت ،الطبع الالة :الثالث الالة،
1321هال.
( )4أخرجالاله أبالالو داود فالالي سالالننه ،كتالالاب اللّبالالاس ،بالالاب فالالي لالالبس ال ا
الهَرة ،133 6 ،رقالالم:
شال ْ
( ،)3141تحقي الالق :ش الالعيب األرن الالاؤوط ،مح َّم الالد ه
كام الالل ق الالره ،دار الرس الالالة العالمي الالة ،الطبع الالة:
َ
َ
األولالى1341 ،هالال2111 ،م ،وقالال الشاليخ األلبالاني فالي اإلرواء( :صالحيح) ،111 8 ،رقالم:
( ،)1261المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة :الثانية1318 :هال1188 ،م.
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ش ْي ًئا إهَّل َخالَفَ َنا هف ه
يه"( ،)1مما يالدل علالى حرصاله  علالى
َّ
ع هم ْن أ َْم هرَنا َ
الر ُج ُل أ ْ
َن َي َد َ
الحتفاظ بالهوية الوطنية.
اله هوَّيالالة الوطنيالالة علالالى -1 :اإلسالالالم :فهالالو الهويالالة األساسالالية فالالي أي
وتحتالالوي ُ
ﭧﭐﭨﭐاﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬَّ"(،)2
فهالالو الركيالالزة األساسالالية التالالي تبنالالى عليهالالا
مجتمالالع مسالاللم،
ه
الي لَ َنالا
األمم ،وهو الذي يحكم جميع جوانب الحياة فيها ،ولذلك فالإن اهلل قالد َ"رض َ
صح ه
اإلس َالم هدي ًنا ،وَنصب لَ َنا الدََّل لَ َة علَى ه
ه
يل إهلَالى
الح َّ
السال هب َ
َّت هه ُب ْرَها ًنالا ُم هبي ًنالاَ ،وأ َْو َ
ضَ
َ
َ َ َ
ْ ْ َ
َج ا ه
َح َك ه
مع هرفَ هت هه و ْ ه ه ه ًّ ه
اليما،
ام هاله َو َح هفالظَ ُح ُالد َ
ام هبأ ْ
َْ
َ
ودهُ أ ْ ً
الر َجس ً
اعتقَاده َحقا َيقي ًناَ ،و َو َع َد َم ْن قَ َ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
اله
َوَذخال َالر ل َمال ْالن َوافَالالاهُ هبالاله ثََو ًابالالا َجال هالز ً
الاد لَال ُ
ض َعلَ ْي َنالالا ال ْنق َيال َ
يمالالاَ ،وفَال َالر َ
يال َوفَال ْالوًاز َعظ ً
هه ه ه
هه ه
َح َك ه
َس َبا هب هه ،فَ ُه َو هدي ُن ُه الَّهذي
ام ههَ ،والتَّ َم ا
َوهأل ْ
ام هب ُع َراه َوأ ْ
س َك هب َد َعائمه َوأ َْرَكانهَ ،وال ْعت َ
صَ
ضالاه له َن ْف هس هاله وهألَ ْن هبي هائ هاله ورسالله هه وم َال هئ َك هالة قُ ْد هس هاله"(( ،)4ور ه
اليت لَ ُكالم ْه
س َالال َم
ض ُ
ْارتَ َ ُ
اإل ْ
ََ
َ َ َُ ُ ََ
ُ
هدي ًنا)()3؛ ولذلك فقد دعانا إلى أن نقدم أنفسنا بحقيقتها التي نعتز بها ،فنتسمى
ين هم ْالن قَ ْبال ُل) ( ،)8وهالذه دعالوة
سالله هم َ
س َّالما ُك ُم ا ْل ُم ْ
بالسم الذي سالمانا اهلل بالهُ ( ،ه َالو َ
ونبالذ وط ْالرت كالل اسالم أو
إلهية إلى التمسك بالسم الجامع الالذي سالمانا اهلل بالهْ ،
صفة تخالف ذلك.
 -2األرض :وهي العنصر الطبيعي الذي يستقر عليه الشعب بصالفة مسالتمرة،
فالجماعالالة تحتالالال إلالالى إقلالاليم لتنظالاليم حياتهالالا ،ولتباشالالر عليالاله الدولالالة سالاللطانها،
فالشالعوب التالالي تعالاليش حيالالاة التنقالالل لاليس لهالالا ُه هويالالة وطنيالالة ،ول تمتلالالك الشالالعور
الص دسالالتور
الالالوطني الموجالالود عنالالد الشالالعوب المسالالتقرة فالالي حيالالز جغ ارفالالي ،وقالالد نال ّ
المدينة على المكان المحدد الذي تسري فيه أحكام الصالحيفة ،ولاله حالدود تجعالل
ه
َح ٌد َّإل
الخرول عنها؛
خروجا عن أرض الدولة ،فجاء فيه"َ :وها َّن ُه َل َي ْخ ُر ُل م ْن ُه ْم أ َ
ً

( )1مسالاللم فالالي صالالحيحه ،كتالالاب الحالاليض ،بالالاب جالالو هاز ُغسال هالل ا ْلحال ه
الائ ه
ْس َزْو هج َهالالا،236 1 ،
َ
ْ
ض َأر َ
َ ُ ََ
رقم.)412( :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.)11( :
()4هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصالارى ،ابالن قاليم الجوزيالة ،ص ،211تحقيالق :محمالد
أحمالالد الحالالال ،دار القلالالم -دار الشالالامية ،جالالدة – السالالعودية ،الطبعالالة :األولالالى1316 ،هالالال -
1116م
()3سورة المائدة ،من اآلية.)4( :
()8سورة الحج من اآلية.)18( :
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ه
ٍ
هب الهإذ ه
َهال هالل َهال هالذ هه
ام َج ْوفُ َهالالا هأل ْ
ص اللَّى اللَّال ُ
س اللَّ َمَ ....-وها َّن َيثْال هالر َ
اله َعلَ ْي اله َو َ
ْن ُم َح َّمالالد َ -
ب َحال َالر ٌ
اله م ْالن َخالرل ه
ه
َّ
الص هحيفَ هة َوها َّن ا ْل َجار َك َّ
الن ْف ه
الن َو َم ْالن
َّ
آم ٌ
ََ
َ
س َغ ْي َر ُمضالار َوَل آثالمَ .. ،وهان ُ َ
قَعال َالد ه
ظلالالم أ َْو هأثالالم"( ،)1وكلمالالة جوفهالالا فالالي الدسالالتور يالالد ّل
الن هبا ْل َم هدي َنال هالةَّ ،إل َمال ْالن َ
آمال ٌ
َ
على الحدود ،أي داخلها ،كذلك نص الدستور على ساليادة المدينالة واسالتقاللها،
والالالالذي يفهالالالم مالالالن كلمالالالة حالالالرام ،فأهالالالل المدينالالالة يتمتعالالالون بالسالالاليادة الداخليالالالة
والخارجيالالالة ،فلهالالالم كيالالالانهم المسالالالتقل ،البعيالالالد عالالالن أي تالالالدخل خالالالارجي ،وعالالالدم
خضوعها بشكل مباشر إلدارة أجنبية.
 -4اللغة العربية :فهي وعاء الفكر ،ومعبرة عن الالوعي لالدى األمالة ،ومرتبطالة
ومما يؤكد على تعزيالز
بهوية أفرادها ،فهي جزء ل يتج أز من شخصية اإلنسانّ ،
اله هويالالة الوطنيالالة بالتمسالالك باللغالالة العربيالالة والهتمالالام بهالالا :مالالا ورد عالالن عمالالر بالالن
ُ
ه
ه
ه
الت
اله يتكلمالان بالفارسالية ،فَا ْلتَفَ َ
سم َع َر ُجلَ ْين َخ ْلفَ ُ
الخطاب وهو يطوف بالكعبة ،إ ْذ َ
()2
ه
ه
يال»  ،وهالالذا قمالالة التوجيالاله فالالي
سالال هب ً
إهلَ ْي هه َمالالا وقَال َ
الال لَ ُه َمالالاْ « :ابتَغ َيالالا إهلَالالى ا ْل َع َرهب َّيالالة َ
باله هوية الوطنية ،والعتزاز بها ،فاللغة العربية هي اللغة التي نزل بها
العتناء ُ
القرآن الكريم وهي لغة الدين والعقيدة ،وهي األصل في العبادات.
 -3الثقافة واللهجة :وهي هسمة أساسية من السمات العامة التي تميالز تالاريخ
أي أمة ،ووسيلة مهمة من وسائل تأقلُم اإلنسان مالع بيئتاله ،وهالي المعبالرة عالن
الالالوعي لالالدى األمالالة ،ومحاولالالة طمسالالها أو تشالالويهها؛ إنمالالا هالالو إخفالالاء لهويتهالالا،
ي والعادات والتقاليالد؛ تسالهم
وعليه فإن الثقافة بما تشتمل عليه من اللهجة والز ت
مساهمة فعالة في المحافظة على ُه هويَّة المسلم ،وشخصيته بين األمم.

()1السيرة النبوية لبن هشام ،111 2 ،وما بعدها.
( )2مصالالنف عبالالد الالالر ازق ،316 8 ،تحقيالالق :حبيالالب الالالرحمن األعظمالالي ،المجلالالس العلمالالي،
الهند1314 ،ه.
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المبحث الثاني
استخدام الوسائل الدعوية المعاصرة في تشكيل الهوية الوطنية لدى المدعوين
الحيحا،
اإلسالم ل يقف حجر عثرة أمام تقدم الوسائل الدعوية مالا دام الهالدف ص ً
الول
فليس أمام الدعوة إل تطوير وسائلها بما يتماشالى مالع الزمالان والمكالان ،وص ً
إلى قلب المدعوين بالجمال األصيل ،في ثوبه القشاليب ،فعلالى الالدعاة أن يركبالوا
الص الالعاب ،ويس الالتغلوا أح الالدث م الالا وص الالل إلي الاله العص الالر ف الالي تكنولوجي الالا التص الالال
بالمالالدعوين ،مالالن اإلنترنالالت واألقمالالار الصالالناعية ،ووسالالائل التواصالالل الجتمالالاعي
المختلفة؛ لترسيخ الهوية الوطنية في أذهان المالدعوين ،وهالذا يتطلالب مالنهم أن
تتالءم وسائلهم الدعوية مالع مسالتجدات العصالر ومنتجاتاله" ،فهالذا هالو النبالي 
ينشده كعب بن زهير :ه
لم ّيته الشهيرة التي مطلعها:
ُ
متيم إثرها لم يفد مكبول
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
حتى يبل قوله:
مهند من سيوف الهند مسلول
إن الرسول لنور يستضاء به
فينكر عليه النبي  قوله( :من سيوف الهند) ،فيجعلهالا (مالن ساليوف اهلل) ،إن
النبي  حريص على ّأل يتميع الداعية ،ول يالذوب فالي غيالره ،ألن دعوتاله إنمالا
بد أن يحمل هويته اإلسالمية ،ويعبالر
هي عنوان حضارة هذا الدين ومجده ،فال ّ
عنها بكل عز وافتخالار"( ،)1فالداعيالة ل ب ّالد أن يتميالز بهويتاله اإلسالالمية ،ول ب ّالد
جليالالا فالالي اسالالتخدامه للوسالالائل الدعويالالة ،سالالواء كانالالت تقليديالالة
أن يظهالالر ذلالالك ًّ
كالخطابة والوعظ ،أو حديثة كاإلنترنت وغيره.
 -1الوسائل التقليدية :كالخطب والالدروس والمحاضالرات والالوعظ وغيرهالا ،والتالي
تهالالدف إلالالى تعزيالالز الهويالالة الوطنيالالة لالالدى المالالدعوين ،وتؤسالالس لبنالالاء مجتمالالع
متماسك مترابط يعتز بهويته الوطنيالة ،فالال ينساللخ منهالا إلالى غيرهالا ،وقالد أشالار
ه
ه
ه ه
ام هالة ۚ َو هم ْالن
القرآن الكريم إلالى هالذه الوسالائل( ،ل َي ْحملُالوا أ َْو َزَارُه ْالم َكاملَال ًة َي ْالوَم ا ْلق َي َ
ار الَّهذ َ ه
هٍ
أ َْو َز ه
ون) ( ،)2وذلك ألن المدعوين
اء َما َي هزُر َ
س َ
ين ُيضلاوَن ُهم هب َغ ْي هر ع ْلم ۚ أََل َ
( )1مالالنهج الالالدعوة فالالي واقعنالالا المعاصالالر ،د عبالالد الحميالالد الهنالالداوي ،ص ،144دار اآلفالالاق
العربية ،الطبعة :األولى 1321ه2116 ،م.
( )2سورة النحل ،من اآلية.)28( :
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"فالنالاس ثََال ثَال ُة أَقْس ٍ
ق
ف هبالا ْل َح ت
الامَّ :
َن َي ْعتَ هالر َ
إمالا أ ْ
َ
ل يتعدون هذه األصناف الثال ثالةُ َّ ،
ه
احب ا ْل هح ْكم هة؛ وها َّمالا أَ ْن يعتَ هالر َ ه ه
ه
الوعظُ
ف هباله؛ لَك ْالن َل َي ْع َمال ُل هباله فَ َهال َذا ُي َ
ص ُ
َْ
َ َ
َوَيتَّهب َع ُه فَ َه َذا َ
ال هفي
س ُن؛ هأل َّ
َن ا ْل هج َد َ
َن َل َي ْعتَ هر َ
َحتَّى َي ْع َم َل؛ َوها َّما أ ْ
ف هب هه فَ َه َذا ُي َج َ
اد ُل هباَلَّهتي هه َي أ ْ
َح َ
ض ه
م َّ
صلَ ْت َم ْنفَ َعتُ ُه هب َغ َاي هة ْه
ظن هة ْه
اإل ْم َك ه
ْع
ان َك َدف ه
اب فَهإ َذا َك َ
ان هباَلَّهتي هه َي أ ْ
اإل ْغ َ
س ُنَ :ح َ
َح َ
َ
ه
الصائ هل" ،ول زالت هذه الوسائل التقليدية إلى يومنا هذا؛ هي األساس فالي حيالاة
َّ
مهمالالا فالالي تعزيالالز الهويالالة الوطنيالالة ،فمالالن الحكمالالة؛ تعلالاليم
الالالدعاة ،وتمثالالل جالالزًءا ً
المدعوين ما يعزز هويتهم الوطنية بالطريقة التي تناسبهم.
 -2الوسائل التكنولوجية الحديثة :كالشبكة العنكبوتيالة ،حيالث وجالد دعالاة الفكالر
الال خصال ًالبا لنشالالر أفكالالارهم ،ودعالالوة اآلخالالرين
المتطالالرف فالالي الشالالبكة العنكبوتيالالة مجال ً
إلالالى اعتناقهالالا ،بالالل واسالالتغلوا كالالل وسالاليلة حديثالالة ،وجعلالالوا منهالالا أبواقًالالا للضالالالل
المبين ،والتحالريض ضالد الالدول ،ومالن هنالا فالإن "المواقالع اإلسالالمية علالى شالبكة
المعلومات الدولية (اإلنترنت)؛ لها دور مهم في تبلي الدعوة للناس ،ول ساليما
شريحة الشباب منهم ،وكذا مواقع التواصل الجتماعي كالفيس بالوك ،والتالويتر،
واليوتيالالوب ،والصالالحافة اإللكترونيالالة المعنيالالة بنشالالر الفكالالر اإلسالالالمي"( ،)1ويمكالالن
للداعيالالة اسالالتغالل هالالذه الوسالاليلة فالالي مج الالال الالالدعوة ،عالالن طريالالق تكالالوين مواقالالع
إسالالالمية تعالالرض القضالالايا الدينيالالة ،وتب الالالرز هالالدي اإلسالالالالم فالالي تعزيالالز الهوي الالة
الوطنية ،بالقدر الذي يجعل المسلمين وطنيين حقيقيالين ،ويحصالنهم فالي الوقالت
نفسه من حمالت التشويه والتشويش المستمرة من هقبل أعداء الوطن و"تكييالف
الداعية مع مثل هذه الوسائل تجعل مناله شخصالي ًة قالادرة علالى مجابهالة تحالديات
العصر المتطورة ،والمتجددة ،والوقوف أمامها بكل ثقة ،وعالزم ،وبيالان األساللوب
األمثل ،واألحكم في التعامل معها ،وتوظيفهالا فالي خدمالالة الالدعوة إلالى اهلل ،آخال ًذا
بكل المجالالت الهاديالالة ،واألمالور الواقيالة ،التالي تعيناله علالى النهالوض بالالمجتمع
وأفالراده إلالالى المدنيالالّة الفاضالاللة ،والقالاليم السالالامية ،وشالالحذ هممهالالم إلالالى السالالتخدام

( )1تطالالوير وسالالائل الالالدعوة فالالي ضالالوء المواكبالالة العصالرية للفكالالر اإلسالالالمي ،د أحمالالد سالالليمان
عبيالالد ،مجلالالة األنبالالار للعل الالوم اإلسالالالمية ،المجلالالد ال ارب الالع ،العالالدد الخالالامس عش الالر 2114ه،
ص.881
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األمثالالل لمثالالل هالالذه الوسالاليلة"( ،)1كالالذلك يسالالتطيع الداعيالالة أن يلقالالي محاضالالرته مالالن
خالل هذه الوسيلة ليسالمعها ماليالين النالالاس وبتكلفالة قليلالة علالى مالرأى ومسالمع
جميعالالا ،وذلالالك مقابالالل تلالالك المواقالالع الكثيالالرة المسالالمومة ،والتالالي تعمالالل
مالالن النالالاس
ً
بسريَّة "فمثل هذه الدعوات السرية ل تكون دعالوة شالريفة فالي غالالب األمالر ،بالل
لالالم يعالالرف تالالاريخ العالالالم –فالالي الغالالالب -فالالن تلالالك الالالدعوات السالالرية ،إل مالالا يخفالالي
وراءه الشر والغدر ،ول تكالون الالدعوات ذات سالرية مطلقالة إل إذا كانالت دعالوات
هش الالة ل تمل الالك م الالن الحج الالج والب الالراهين م الالا يمث الالل قناع الالة ل الالدى عق الالالء البش الالر،
ومنصالالفيهم ممالالن يبتغالالون الحالالق وينشالالدونه؛ لالالذا فهالالي تخفالالي عقائالالدها وأفكارهالالا
سالالذل ،أو ذوي األطمالالاع والحاجالالات
وتجعلهالالا قاصالالرة علالالى طائفالالة معينالالة مالالن ال ا
()2
البيال إلالى تحقيالق مطالامعهم"  ،فاإلسالالم
الذين وجدوا في هذه الدعوة السالرية س ً
مطلوبا؛ فوسيلته مطلوبة متى
يعني بتعزيز الهوية الوطنية ،واذا كان هذا األمر
ً
توفرت وتيسرت أيًّا كان مصدرها وصانعها ،مع اجتناب الوسائل المحرمة ،وهالذا
ما يقرره اإلسالم ،ومن ثَ َّم أوجب التشدد على من يريد تلويث المجتمع وتفويالت
هذه األغراض المهمة الشريفة عليه ،والتحزبالات السالرية ودعواتهالا مهمالا كانالت
الدل مالن دعمالاله
صالالحة؛ فالإن سالاللبياتها تزيالد علالى إيجابياتهالالا ،وتضالعف الالوطن بال ً
وتقويته.
إن دعاة التوحيد؛ هم أولى الناس بتوظيف كالل الوسالائل الحديثالة غيالر المحرمالة
ف الالي خدم الالة ال الالدين وال الالوطن ،فأه الالل الباط الالل اس الالتغلوها بش الالكل ظ الالاهر ف الالي نش الالر
معتقداتهم ،بل وتمكنوا من وجود أتبالاع لهالم باسالتخدامها ،وفالن الالدعوة إلالى اهلل
تعالالالى يحتالالال الداعيالالة الالالذكي الالالذي يقالالدر علالالى التفاعالالل مالالع متغي الرات العصالالر
ومستجداته ،وتوظيفها في تبلي دعوته في كل مكان.

( )1مجالت الدعوة في القرآن ،عاطف محمد الفيومي ،ص146مكتبالة أولد الشاليخ ،الجيالزة،
ط :األولى1321،هال.
( )2منهج الدعوة في واقعنا المعاصر ،د عبد الحميد الهنداوي ،ص.448
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المبحث الثالث
دور المؤسسات الدعوية في تعزيز الهوية الوطنية لدى المدعوين.
ل ش الالالالك أن المجتمع الالالالات ف الالالالي عص الالالالرنا الحاض الالالالر؛ ازدادت حاجته الالالالا إل الالالالى دور
المؤسسات الدعوية ،خاصة في ظل الهجمات الشرسة ،والتيارات الهدامالة التالي
تعمالالل علالالى تهمالاليش الهويالالة الوطنيالالة ،والبعالالد عالالن ثوابتهالالا األصالاليلة ،والمملكالالة
العربية السعودية تعيش نهضة دعوية شالاملة ،حيالث تتعالدد المؤسسالات الدينيالة
بها والتي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية ،كالوزارة الشالؤون اإلسالالمية والالدعوة
واإلرشالالاد ،فمالالن رسالالالتها" :دعالالوة النالالاس إلالالى اهلل بالحكمالالة والموعظالالة الحسالالنة،
وتوعية المساللمين بالأمور ديالنهم ،ونشالر القاليم اإلسالالمية وترساليخها"( ،)1ومنهالا
أيضا :الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهالي عالن المنكالر ،والتالي تتمثالل
ً
رؤيتها في" :أن يستمر مجتمعنا محافظًا على وسطية اإلسالالم ،وأن تظهالر فياله
شالالعائر الالالدين ،ول يجالالاهر فيالاله بالمعاصالالي والمخالفالالات"( ،)2حيالالث تتالالابع الجهالالات
المنحرفة للحد من انحرافها عن طريالق التوعيالة والمحاضالرات والنالدوات وغيرهالا،
ومنها المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشالاد وتوعيالة الجاليالات التالي تشالرف عليهالا
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،حيث حرصت هذه المؤسسالات علالى
تنظيم الدروس في مسالاجد المملكالة ،لتوعيالة النالاس وتالوجيههم ،لتعزيالز الهويالة
الوطنية ،وتعمل كالذلك علالى طباعالة العديالد مالن الكتالب والمطويالات التالي تتطالرق
لموضوعات تعزيز الهوية الوطنية ،فالمؤسسات الدعوية الرسمية لها دور مهم
فالالي غالالرس المفالالاهيم الصالالحيحة فالالي عقالالول المالالدعوين بمالالا تشالالتمل عليالاله مالالن
حصانة فكرية ،ووعي آمن ،فال يقتصر دور المؤسسات الدعوية على ممارسالة
الشعائر والطقوس الدينية فحسب ،بل تنهض بدور بارز في النهوض بالالوطن،
وصناعة حضارته التي تختلف من حقبالة ألخالرى وفالق اآلمالال والطموحالات التالي
تنش الالالدها الدول الالالة وتس الالالعى إليه الالالا ف الالالي حاض الالالرها ومس الالالتقبلها ،أم الالالا المؤسس الالالات
الجدا ض الرًارا ،للكيالالد
والتنظيمالالات السالالرية؛ فخطرهالالا كبيالالر ،فقالالد بنالالى المنالالافقون مسال ً
( )1موقالالع وزارة الشالالؤون اإلسالالالمية واألوقالالاف والالالدعوة واإلرشالالاد علالالى الشالالبكة العنكبوتيالالة
(اإلنترنت).
( )2الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ص1341 ،3ه.
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واإلضرار باإلسالالم والمساللمين؛ ولالذلك فقالد أمالر اهلل  النبالي  أن يهدماله ول
الج ًدا ه
سه
الادا
ار َو ُك ْف ًا
ض َالرًا
ص ً
الر َوتَ ْف هريقًالا َب ْالي َن ا ْل ُم ْالؤ هم هن َ
يصلّى فيهَ ،والَّهذ َ
ين اتَّ َخال ُذوا َم ْ
ين َوها ْر َ
ه
ه
ت
اله
سال َن َٰى ۚ َواللَّال ُ
ب اللَّال َ
الار َ
سالالولَ ُه مالالن قَ ْبال ُل ۚ َولَال َالي ْحلفُ َّن إه ْن أ ََرْد َنالالا إهَّل ا ْل ُح ْ
اله َو َر ُ
ل َم ْالن َحال َ
ه ه
سه
الس َعلَالى التَّ ْق َالو َٰى هم ْالن
الج ٌد أُ ت
َي ْ
ش َه ُد إه َّن ُه ْم لَ َك هاذ ُب َ
ون (َ )111ل تَقُ ْم فيه أ ََب ًدا ۚ لَّ َم ْ
س َ
َح ال ا
الب
اله ُي هحال ا
الون أَن َيتَطَ َّهال ُالروا ۚ َواللَّال ُ
الوم هفيال هاله ۚ هفيال هاله هر َجالالا ٌل ُي هح ابال َ
أ ََّو هل َيال ْالوٍم أ َ
ق أَن تَقُال َ
()1
ين ( ، )118ومالالن هنالالا كالالان ل بال ّالد مالالن وجالالود المؤسسالالات الدعويالالة
ا ْل ُمطَّ تهال هالر َ
الرسمية ،التي تُنمي في نفوس المالدعوين حالب الالوطن ،والتضالحية فالي سالبيله،
والحرص على سالمته ،فالدين يحتل مكانة خاصة في نفوسهم باعتباره العقيدة
ال ارسالالخة التالالي ترتكالالز عليهالالا تعزيالالز الهويالالة الوطنيالالة ،والمؤسسالالات الدعويالالة فالالي
عظيما فالي
دور
المملكة العربية السعودية متعددة ،وقد مارست ول تزال تمارس ًا
ً
تعزيز الهويالة الوطنيالة ،والحفالاظ عليهالا ،ومهمالا كثالرت التحالديات وتنوعالت؛ فالإن
مؤسساتها الدعوية ثابتة في أداء دورها المنوط بها.

( )1سورة التوبة ،اآليتان.)118 ،111( :

533
الفصل الثاني
منهج الدعاة في تعزيز الهوية الوطنية لدى المدعوين
إن الحفالالاظ عل الالى الهوي الالة ل يعنالالى النغ الالالق عل الالى الالالذات بعي ال ًالدا ع الالن الثقاف الالات
األخ الرى ،ولكالالن يعنالالى الحفالالاظ علالالى تراثنالالا بعالالد انتقائالاله ،وتعلالالم الثقافالالات األخالالرى
والحتماء بالثقافة التي تميز األمة اإلسالمية ،وهناك العديالد مالن المنالاهج التالي
يستخدمها الدعاة لتشالكيل الهويالة الوطنيالة لالدى المالدعوين ،وهالو مالا سيوضالحه
هذا الفصل إن شاء اهلل.
المبحث األول
مراعاة الثوابت الدينية والقيم الخلقية مع استيعاب المستجدات
يمتاز التشريع اإلسالمي بالتوازن بين الثبات والمرونة ،حيث أودع اهلل  فيه
عنصر الثبات والخلود مع عنصر المرونة والتطور ،ومن هنا وجب على الدعاة
أن يتحلّالالوا بهالالذه الالالروت ،فيسالالتوعبوا المسالالتجدات بعقالالل ناضالالج ،وفهالالم صالالحيح
للواقع ،مع الحفاظ على الهوية من الذوبان فيما سواها ،وفي إطالار مالا يحكمهالا
من أصالول إسالالمية ،حتالى يتحقالق التواصالل المعرفالي بالين األصالالة والمعاصالرة،
فالتمسالالك باألصالالول واألخالالالق اإلسالالالمية يمثالالل حالالائطَ صالالد أمالالام الغالالزو الجديالالد،
الديال عالن محالو الهويالالة اإلسالالمية ،وعلالى ذلالك فالال منالاص مالالن
الالذي ل يرضالى ب ً
التمسالالك بالهويالالة اإلسالالالمية مالالع م ارعالالاة اسالالتيعاب المسالالتجدات ،فهالالي سالالفينة
اإلنقالالاذ وسالالط بحال ٍالر يمالالول بالعواصالالف واألعاصالالير ويوشالالك أن تغالالرق األمالالة فالالي
أعماقه السحيقة.
ومن أمثلة الثوابت الدينية التي ل تقبل التغيير:
 -1العقيالدة :حيالالث توجالالد أصالول عقديالالة ل تتغيالالر بتغيالر الزمالالان والمكالالان،
كأصول اإليمان( ،اإليمان باهلل ومالئكته وكتباله ورسالله واليالوم اآلخالر ،والقضالاء
الول ال الد ه ه
"إذ هال ْع هتقَال ُ ه
والقالالدر) ه
ُصال ه
ُمال ه
َّد
الور ا ْل َخ َب هرَّيال هالة الثَّا هبتَال هالة الَّهتالالي َل تَتَ َجالالد ُ
الاد فالالي أ ُ
تين ل ْ ُ
َح َكامها ،هم ْث ُل أ ه ه ه ه ه
ب ا ْل هع ْل هالم هب هاله
س ْت هم َّما َي ْح ُد ُ
س َب ُ
ْ
أْ َُ
ث َ
َس َماء اهلل َوصفَاته َن ْف ًيا َوهاثْ َباتًا؛ لَ ْي َ
ه
ه
الون
الك َم الالالا َي ْ
الوب َذله الال َ
ش الالالتَ هر ُك هفي الال هاله ْاأل ََّولُ الال َ
ب ُو ُجوهب الالالهَ .ب الال ْالل ا ْلع ْل الال ُالم هب َه الالالا َوُو ُج الال ُ
س الال َالب ُ
أ َْو َ
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ون( ،)1والحفاظ على هذه الثوابت؛ حفظ ل مة وهويتها من التالأثر بهويالة
َو ْاآل هخ ُر َ
الغير المخالف.
 -2الشالالريعة :كأصالالول العبالالادات مالالن الصالالالة والصالاليام والزكالالاة والحالالج ،وأسالالس
أحكالالام المعالالامالت ،وأحكالالام المي الراث والحالالدود ،وغيرهالالا ،وعلالالى العمالالوم "فاألحكالالام
نوعان :نوع ل يتغير عن حالة واحدة هو عليها ،ل بحسب األزمنة ول األمكنة،
ول اجتهالالاد األئمالالة ،كوجالالوب الواجبالالات ،وتحالالريم المحرمالالات ،والحالالدود المق الالدرة
بالشرع على الجرائم ونحو ذلالك ،فهالذا ل يتطالرق إلياله تغييالر ول اجتهالاد يخالالف
مالالا وضالالع عليالاله .والنالالوع الثالالاني :مالالا يتغيالالر بحسالالب اقتضالالاء المصالاللحة لالاله زما ًنالالا
الال ،كمقالالادير التعزيالرات وأجناسالالها وصالالفاتها؛ فالالإن الشالالارع ينالالوع فيهالالا
ومكا ًنالالا وحال ً
()2
بحسب المصلحة  ،فالثابت يكون في األصول التي من شأنها أن تحافظ علالى
اإلسالم من التحريف والتأثر باألهواء واألعراف األخرى.
 -4األخالق :وتحتوي على مبادئ ل تتغير ول تتبالدل ،كالصالدق وأداء األمانالة،
ممالالا هالالو ثابالالت فالالي مجالالال األخالالالق" ،فينبغالالي
والوفالالاء بالالالعهود والعقالالود وغيرهالالا ّ
للمسلمين اليوم ،أن تكون لهم شخصاليتهم المميالزة ،وأخالقهالم وعالاداتهم الطيبالة
الكريمالالالة ،ولغالالالتهم العربيالالالة الشالالالريفة ،وأن يسالالالتمدوا ذلالالالك كلالالاله مالالالن شالالالريعتهم
اإلسالالالمية ،وهالالدي نبالاليهم  ،وسالاللفهم الصالالالح .ومالالا كالالان مالالن سالالمات الكفالالار
اليوم ،من عادات ،وتقاليد ،وأزياء ،وأنماط سلوك ،فعلى المسلم أن يتجنبه قالدر
اإلمكالالالان ،وكالالالذلك مالالالا جالالالدده النالالالاس اليالالالوم ،وأحالالالدثوه ،مالالالن أخالالالالق الجاهليالالالة
المذمومة ،وسماتها ،وأعرافها وتقاليدها ،وآثارها ،ونحو ذلك"(.)4
ومن أمثلة المتغيرات -1 :عمل المرأة ،لقد ساهمت المرأة في النهوض بأعبالاء
المجتمالالع وخدمتالاله علالالى أكمالالل وجالاله" ،ولالاليس معنالالى األمالالر باسالالتقرار الم الرأة فالالي
بيتهالا ،وترغيبهالالا فياله؛ أنالاله يحالرم عليهالالا أن تفارقاله ،وأن اهلل جعلالاله لهالا كالسالالجن
تحبس فيه ل تفارقاله إل عنالد المالوت ،أو عنالدما تفصالم الحيالاة الزوجيالة ،ل ،إن

()2إغاثالالة اللهفالالان مالالن مصالالايد الشالاليطان ،ابالالن قالاليم الجوزيالالة ،ل ،1ص 441ومالالا بع الالدها،
تحقيق :محمد حامد الفقي ،مكتبة المعارف ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
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المقصود بالترغيب في الستقرار؛ هالو بيالان أفضالليته ،وأناله األصالل ،وأحسالن مالا
قيالالل فالالي الحالالديث عالالن وضالالع الم الرأة بالالين البيالالت والمجتمالالع هالالو هالالذه الجملالالة :ل
ينبغي خروجها إل عند حاجتها إلى العمل ،أو حاجة العمل إليها ،والحاجة أعالم
مالن أن تكالون ضالرورة أو غيرهالا"( ،)1فقالد تضالطر المالرأة إلالى الخالرول مالن البيالت
للعمل؛ لعدم وجود عائل لهالا ،أو عنالد وجالوده ولكناله غيالر مسالتطيع ،وقالد تكالون
هالالي العائالالل ،وهنالالاك بعالالض األعمالالال مالالن األفضالالل بالالل مالالن الواجالالب أن يقالالوم بهالالا
النساء ،كتطبيب النساء في المجالالت المختلفالة ،خاصالة فالي التخصصالات التالي
قد تظهر فيها عورة المالرأة كالالولدة وغيرهالا ،ولكالن عنالد خروجهالا للعمالل؛ عليهالا
ي الشالرعي ،وعالدم الخالتالط بالرجالال
اللتزام بالضوابط الشرعية مالن اللتالزام بالالز ت
والخلوة بهم ،وغير ذلك من هذه الضوابط.
 -2التعايش مع غير المسلمين ،فغير المسلمين لهم حق العيش فالي بلالد أكثالر
اهالا
أفالراده مساللمين ،فالنالاس
جميعالا خلقالوا مالن نفالس واحالدة ،قالال تعالالىَ ( :يالا أَي َ
ً
َّ
وبا َوقَ َب هائ َل لهتَ َع َارفُوا ۚ إه َّن أَ ْك َرَم ُك ْم
اس إه َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم هم ْن َذ َك ٍر َوأُْنثَ َٰى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
ش ُع ً
الن ُ
هع ْن َالد اللَّ هاله أَتْقَالا ُكم ۚ إه َّن اللَّ َ ه
اليم َخ هبي ٌالر) ( ،)2وتالذكير النالاس بأصالل خلقالتهم
ْ
اله َعل ٌ
ووحدتها؛ تنبيه إلى ضرورة التعاون فيما بينهم ،فالتعارف ل يحصل مالن جانالب
واحد فقط ،وأن التنوع ل ينفي وجود األخوة والتعاون ،فقد "كان  يحضر ولئم
أهل الكتاب ،ويغشى مجالسالهم ،ويواساليهم فالي مصالائبهم ،ويعالاملهم بكالل أنالواع
المعامالت التي يتبادلها المجتمعالون فالي جماعالة يحكمهالا قالانون واحالد ،وتشالغل
عجز
متاعا ،ولم يكن ذلك ًا
نقودا ،ويرهنهم
مكا ًنا مشترًكا ،فقد كان يقترض منهم ً
ً
من أصحابه على إقراضه ،فإن بعضهم كان ثريًّا ،وكلهم على أن يقرض رسالول
عمليالا لمالا يالدعو إلياله مالن سالالم
تعليما ل مة ،وتثبيتًا
اهلل  بل كان يفعل ذلك
ًّ
ً
الدليال علالالى أن اإلسالالالم ل يقطالالع عالقالالات المسالاللمين مالالع مواطنيالاله مالالن
ووئالالام ،وتال ً

()1الحجاب وعمل المرأة ،عطية صالقر ،ص ،81مطالابع األهالرام التجاريالة1314 ،هالال، .األمالر
باستقرار المرأة في بيتها ورد فالي قولاله تعالالى( :وقَالر َن هفالي بيالوهت ُك َّن وَل تَب َّالر ْج َن تَب االرل ا ْلج ه
اهله َّي هالة
َ َ َ
َ َ
ُُ
َ ْ
ْاألُولَى )....اآلية 44 :من سورة األحزاب.
()2سورة الحجرات ،من اآلية.)14( :
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غير دينهم"( ،)1وأن اختالف الدين ليس بمسوغ لمعاداتهم وعدم التعامالل معهالم،
فقالد أبالالات اإلسالالالم األ كالل مالالن طعالالامهم غيالر المحالالرم ،والالالزوال مالن نسالالائهم ،ممالالا
يبيح التعامل والتعايش معهم كما فعل النبي  في المدينة.
إن الالالدعوة إلالالى اسالالتيعاب المسالالتجدات ل يقصالالد بهالالا طمالالس الهويالالة للشالالعوب،
والغالالاء خصوصالاليتها الحضالالارية ،أو قطالالع الصالاللة بينهالالا وبالالين تاريخهالالا وتراثهالالا
الحضاري ،ولكن اإلسهام باإلضافة والتجديالد إلالى الحضالارة المعاصالرة فالي نطالاق
عالمية اإلسالم" ،ومن هنا
بد من التمييز بين أمرين مهمين ،ول يجوز الخلط بينهما ،حتى نعالرف أيالن
ل ّ
ندعَ ،نع ْالم،
نضع أقدامنا في هذا العالم ،وحتى نعرف ماذا نأخذ عن غيرنا وماذا َ
يجالالب التمييالالز بالالين األمالالور الثوابالالت فالالي الالالدين والحريالالة اإلسالالالمية مالالن العقيالالدة
والعب الالادة واألخ الالالق والق الاليم واألحك الالام الش الالرعية المحكم الالة القطعي الالة ،وه الالذه م الالن
خصائص أمتنا ،وهي العامل الذي يحفظ لنا هويتنا وشخصاليتنا اإلسالالمية أمالام
التحالالديات فالالي خضالالم هالالذا العالالالم ،وهالالذه الثوابالالت لحياتنالالا كجالالذور الشالالجرة تمالالدها
بالحيالالاة ،فالالإذا قطعالالت جالالذورها فقالالدت عناصالالر الحيالالاة ،وأمالالا األمالالر الثالالاني :فهالالو
العلم ،والعلم عالمي ل تختص به أمه من األمم ،ول شعب من الشعوب ،وليس
وليد عقيدة ،وانما هو وليد بحوث وتجالارب إنسالانية ،فهالذا نأخالذه مالن أي مكالان
فالالي العالالالم ،ونعمالالل مالالن أجالالل الحصالالول عليالاله"( ،)2فالجهالالل بالمعالالارف الحديثالالة،
والعتماد على استهالك ما ينتجه الغير لتلبيالة الحاجالات المعيشالية؛ ليسالت مالن
اإلسالم في شيء.
لقالالد أدى تخالالوف كثيالالر مالالن الالالدعاة مالالن التعامالالل مالالع المسالالتجدات إلالالى تكالالريس
الر مالن المالدعوين عالن اكتسالاب
الجهل ،والتخلف عن الركب اإلنساني ،وأقعالد كثي ًا
ادا علالى جهالودهم الذاتيالة ،وعالزل أنفسالهم عالن
مقومات الدفاع عن النفس اعتم ً
المحالاليط الخالالارجي ،فلالالم يفقه الوا "أن واقالالع الحيالالاة اليوميالالة ،هالالو تالالاريخ اإلنسالالانية
()1سماحة اإلسالم ،د أحمد الحوفي ،ص ،183مطابع األهرام التجارية2111 ،م.
( )2بحالالث بعن الوان :الحضالالارة اإلسالالالمية حضالالارة متطالالورة غيالالر عنصالالرية ،ع الز الالالدين الخطيالالب
التميمي ،وهو من أبحاث المؤتمر العاشر للمجلالس األعلالى للشالئون اإلسالالمية بمصالر ،وهالو
بعنوان :اإلسالم والقرن الحادي عشر ،ص111
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الحاضر ،وهو مسالتودع أخطائهالا وصالوابها ،فالإذا أخالذ الداعيالة مالادة حديثاله مالن
صميم ما يجري في هالذه الحيالاة ،وتحالدث عالن صالوابه وخطئاله ،وصالور ك ًّالال فالي
صورته الطبيعية الدارجة ،وعالجه بروحه الرباني ،ووزناله بمي ازناله اإللهالي؛ فقالد
()1
وع الالي
بلّالال الرس الالالة ،وأدى األمان الالة"  ،فينبغ الالي عل الالى الداعي الالة أن يك الالون عل الالى ْ
بالمسالالالتجدات علالالالى المسالالالتوى المحلالالالي والالالالدولي ،حتالالالى ل يكالالالون بينالالاله وبالالالين
المدعوين مسافة بعيالدة عالن مجريالات األمالور التالي تالدور حولاله ،وال لالن يالنجح
في الوصول إلى قلوب مدعويه ،ولذلك فقد طلب النبي  من زيد بن ثابالت أن
يالالتعلم لغالالة أجنبيالالة فالالي غضالالون أيالالام ،ولعمالالري هالالذا الالالدرس النبالالوي مالالن الالالدروس
المهمة في حياتنا المعاصرة" ،والمملكة العربية السعودية بقيالادة خالادم الحالرمين
الشريفين ،وسمو ولي عهده (حفظهما اهلل) ،استطاعت أن ترسالي دعالائم الرقالي
والتقدم لشعبها ،وتحفظ الستقرار واألمن على أرضها ،وأسهمت بجهدها الكبيالر
وثقلهالالا اإلسالالالمي العالالالمي فالالي تقالالديم العالالون إلالالى الشالالعوب التالالي تحتالالال إليالاله
وماديالا ،وهالو جانالالب مهالم مالن رسالالة المملكالالة فالي الحفالاظ علالى السالالالم
سياساليًّا
ًّ
العالالالمي والتعالالاون الالالدولي ،وذلالالك بالالأقوى مالالا تملكالاله مالالن أسالالباب الرقالالي والتقالالدم
اإلنسالالاني عقيالالدتها وشالالريعتها التالالي كفلالالت لشالالعبها فالالي كالالل الظالالروف واألوقالالات
األمن والسالم ،آخذة بما وجد من وسائل العصر ،منفتحة على العالم ومتعاونالة
معه ،كل ذلك فالي ظالل التزامهالا بالدينها ،وتطبيقهالا لشالريعة ربهالا ،كمالا نزلالت فالي
كتالاب اهلل ،وكمالالا طبقهالالا رسالالول اهلل  ،)2("فأخالالذت بدعوتالاله للخالالرول مالالن التقليالالد
ه
فعال ْالن أَهبالالي
إلالالى الجمالالود حتالالى تت الوازن ديمومالالة الحيالالاة فالالي ظالالل الثوابالالت الدينيالالةَ ،
س ه
ُم هالة َعلَالى َأر ه
ْس ُك تالل هم َائ هالة
الث له َه هالذ هه ْاأل َّ
الال« :إه َّن اهللَ َي ْب َع ُ
الول اهلل  قَ َ
ُه َرْي َرةََ ،ع ْن َر ُ
تد لَ َهالالا هدي َن َهالالا»( ،)4ولكالالن لالاليس بتغييالالر جلالالدنا ،والالالذوبان كليالالة فالالي
س ال َن ٍة َمال ْالن ُي َج الد ُ
َ
( )1الخطابة في موكب الدعوة ،د محمود محمالد عمالارة ،ص ،2181مطبعالة نهضالة مصالر،
1311ه1186 ،م.
( )2كلمة معالي أ د عبد اهلل عبد المحسن التركي عن الوفود المشاركة في المؤتمر الحادي
عشر للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بمصر ،ص.41
( )4أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب المالحم ،باب ما يالذ َكر فالي قَالر هن ه
الم َئالة ،431 6 ،رقالم:
ْ
ُ ُ
( ،)3211وقالالالال األرنالالالاؤوط( :إسالالالناده صالالالحيح) ،دار الرسالالالالة العالميالالالة ،الطبعالالالة :األولالالالى،
1341هال2111 ،م.
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حضالالارة العالالالم المتقالالدم ،كمالالا أنالاله لالاليس بالنكفالالاء علالالى الالالذات ،ورفالالض النفتالالات
المضالالبوط بالشالالرع علالالى العالالالم الخالالارجي ،وانمالالا بالعمالالل علالالى تجديالالد حضالالارتنا
باألس الالاليب الت الالي تتف الالق م الالع أص الالولنا الحض الالارية ،والت الالي تح الالافظ عل الالى هويتن الالا
اإلسالمية.
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المبحث الثاني
العتصام بمنهج الوسطية والعتدال
الوسطية والعتدال منهج شالرعي جعلاله اهلل  مالن أبالرز خصالائص هالذه األمالة
اإلسالمية ،وبها استحقت أمة اإلسالم أن تكون شاهدة على جميع األمم قبلها،
َٰ
سالطًا) (،)1
فالي حالين أناله لالم تشالهد عليهالا أمالة أخالرىَ ( ،و َكال َذله َك َج َع ْل َنالا ُك ْم أ َّ
ُمال ًة َو َ
فالوسطية من خصالائص هالذه األمالة ،وسالبب خيريتهالا ،ول تالزال بخيالر مالا دامالت
تحافظ على هذه الخاصية ،ووسطيتها هذه مستمدة من وسطية منهجها ،الالذي
جعله اهلل  وسطًا بين اإلفراط والتفريط" ،وما أمر اهلل بأمر إل وللشاليطان فياله
نزعتالالان :إمالالا إلالالى تفالالريط واضالالاعة ،وامالالا إلالالى إفالراط وغلالالو ،وديالالن اهلل وسالالط بالالين
الجافي عنه ،والغالي فيه ،كالوادي بين جبلين ،والهدى بين ضالاللتين ،والوسالط
بين طرفين ذميمين ،فكما أن الجافي عن األمر مضيع له ،فالغالالي فياله مضاليع
لالاله ،هالالذا بتقصالاليره عالالن الحالالد ،وهالالذا بتجالالاوزه الحالالد"( ،)2ولتعزيالالز الهويالالة الوطنيالالة
المنشودة بالخطاب الديني؛ ل بد أن يكالون ذلالك مالن خالالل قيالام الالدعاة بالدورهم
اإليجابي في هذا التجاه عن طريق الخطاب الوسطي المعتدل ،الذي يجعل مالن
تعزيالالز عاطفالالة حالالب الهويالالة الوطنيالالة ،والنتمالالاء إليهالالا؛ هالالدفًا لالاله ،وهالالذا يعنالالي
تخلاليص الالدعاة دعالوتهم مالن كالل األُطُالالر الضاليقة و ا
تمالت بصالاللة
التحز ّ
بيالة التالي ل ُ
إلى هويتنا الدينية والثقافية ،مما يجعل واقعية الوسطية اإلسالمية من الوسالائل
الضرورية لحماية الهوية الوطنية ،ومواجهة تحديات العصر فالي الوقالت نفساله،
ومن هنا كانت تعالاليم اإلسالالم وتشالريعاته كلهالا فالي نطالاق الوسالطية والعتالدال،
وصف المسلمون بأنهم أمة وسط "لتوسطهم في الدين ،فال ُهم أهل ُغلو
ولذلك ُ
غلو النصارى الذين غلوا بالترهب ،وقولهم في عيسى ما قالوا فيه ،ول ُهم
فيهَّ ،
الاءهم ،وكالذبوا
أه ُل تقصير فيه،
تقصير اليهود الذين بدَّلوا كت َ
الاب اهلل ،وقتلالوا أنبي َ
َ
على ربهم ،وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فياله .فوصالفهم اهلل بالذلك ،إذ

( )1سورة البقرة ،من اآلية.)134( :
( )2مدارل السالكين ،ابن قيم الجوزية ،ل ،2ص ،363وما بعدها ،تحقيق :محمالد المعتصالم
باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة :الثالثة 1316 ،هال 1116 ،م.
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أحب األمور إلى اهلل ْأوسطُها"( ،)1فالوسطية حفظ للدين من تيارات هي في
كان َّ
الحقيقة هادمالة لاله ،هالذه التيالارات إمالا أن تكالون متشالددة غاليالة ،تخالرل اإلسالالم
عن وسطيته ،وتذهب عنه رونقه وصفاءه ،وتجعله في دائالرة الشالطط والتشالدد،
وامالا أن تكالون متسالالاهلة أو مفرطالة فالالي التعامالل مالع أحكالالام اإلسالالم ونصوصالاله،
فيقعوا ويوقعوا غيرهم في الضالل ،وواجب على الالدعاة حينمالا يقالدموا دعالوتهم،
أن يقدموها بهذه السمة والصفة الجليلالة العظيمالة العاليالة (التوسالط والعتالدال)،
حتالالى ينشالالأ المالالدعو نشالالأة سالالوية ،فينبالالذ الغلالالو والتطالالرف ،كمالالا ينبالالذ التقصالالير
والتفريط.
َه َالل ا ْل هكتَ ه
الاب َل
لقد حذر اإلسالم من محاكاة األمم السالابقة فالي غلوهالاُ ( ،ق ْالل َيالا أ ْ
تَ ْغلُوا هفي هد ه
الر
َضاللاوا َك هثي ًا
ين ُك ْم َغ ْي َر ا ْل َح ت
ق َوَل تَتَّهب ُعوا أ ْ
ضلاوا هم ْالن قَ ْبال ُل َوأ َ
اء قَ ْوٍم قَ ْد َ
َه َو َ
ضلاوا ع ْن سو ه
السال هب ه
يل) ( ،)2وهالذا النهالي؛ تحالذير ل مالة اإلسالالمية مالن الغلالو
اء َّ
َو َ َ َ َ
في الدين ،حيث يؤدي إلى الوقوع في ضالل يتلوه ضالل ،ولذلك فقد تكرر لفالظ
الضالل ثالث مرات في اآلية الكريمالة( ،ضاللوا ،وأضاللوا ،وضاللوا) ،لخطورتاله فالي
البعد عن منهج الوسطية والعتدال ،وتمييع للهوية اإلسالالمية ،وهالدم لثوابتهالا،
وتشالالكيك فالالي خصائصالالها ،وطعالالن فالالي ثقافتهالالا ،كمالالا أن الغلالالو سالالبب مالالن أسالالباب
هالالك األمالم السالابقة ،فعالن ابالن عبالاس  أن النبالي قالال« :يالا أيهالا النالاس
إياكم والغلو فالي الالدين ،فإناله أهلالك مالن كالان قالبلكم ،الغلالو فالي الالدين»( ،)4وهالذا
نهي صريح عن الغلو والخرول عن منهج الوسطية الذي جاء به اإلسالم ،فهو
سالالبب مالالن أسالالباب الهالالالك ،فليحالالذر المسالاللمون منالاله ،فعالالن ابالالن مسالالعود  أن
( )1تفسير الطبري ،ل ،4ص ،132تحقيق :أحمالد محمالد شالاكر ،مؤسسالة الرسالالة ،الطبعالة:
األولى1321،هال.
( )2سورة المائدة ،اآلية.)11( :
( )4رواه اإلمام النسائي في السنن الصغرى ،كتاب مناسالك الحالج ،بالاب التقالاط الحصالى،ل،8
ص ،268حالالديث رقالالم  ،481تحقيالالق :عبالالد الفتالالات أبالالو غالالدة ،مكتالالب المطبوعالالات اإلسالالالمية،
حل الالب ،الطبع الالة :الثاني الالة1316 ،ه1186 ،م ،ورواه اإلم الالام اب الالن ماج الاله ف الالي س الالننه ،كت الالاب
المناس الالك ،ب الالاب ق الالدر حص الالى الرم الالي،ل ،3ص ،228ح الالديث رق الالم  ،4121تحقي الالق :ش الالعيب
محمد كامل قره بللاليَ ،عبالد اللّطيالف حالرز اهلل ،دار الرسالالة العالميالة،
األرنؤوط ،عادل مرشدَّ ،
الطبعة :األولى 1341 ،هال.
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النبالالي  قالالال «هلالالك المتنطعالالون ،قالهالالا ثال ثًالالا»(" ،)1أي :المتعمقالالون المغالالالون
المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم"( ،)2ومالن هنالا وجالب علالى الالدعاة إدراك
أهمية دعوة الوسطية ،وضرورتها التي يدعو اإلسالم إلى تحقيقها ونشرها بالين
الم الالدعوين بالطريق الالة الص الالحيحة حت الالى ل يقالالالع الخ الالتالف ب الالين أه الالل األهالالالواء،
والفت الراق إلالالى فالالرق متنالالاحرة متنازعالالة ،وجماعالالات متطرفالالة همهالالا األوحالالد إرغالالام
معارضالاليها علالالى اعتنالالاق آرائهالالا بالالأي وسالاليلة كانالالت ،بالالل ويكفالالرون ويفجالالرون
فسادا.
ويعيثون في األرض
ً

( )1رواه اإلمالالام مسالاللم فالالي صالالحيحه ،كتالالاب العلالالم ،بالالاب هلالالك المتنطعالالون ،ل ،3ص،2188
حديث رقم .261
( )2شرت النووي على مسلم  ،ل ،16صال ،221دار إحيالاء التالراث العربالي ،بيالروت ،الطبعالة:
الثانية1412 ،ه.
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المبحث الثالث
ظا على األمن العام
اللتزام بالقوانين الوطنية حفا ً
تعالالد القالوانين واللالوائح مالالن أبالالرز وسالالائل الضالالبط اإلداري ،فالالالنفس اإلنسالالانية إذا
تركت لشهواتها؛ فإنها تميل إلى السترسال في إشباع شهواتها ،ول ترضى بحد
الن الق الوانين والل الوائح؛ يعالالد
معالالين تقالالف عنالالده ،خاصالالة إذا أمنالالت المحاسالالبة ،وسال ا
تدبير استثنائيًّا استدعاه الواقالع المتغيالر بتغييالر الزمالان والمكالان ،مالع األخالذ فالي
ًا
العتبالالار أن ال الوازع الالالديني هالالو األصالالل ،ولكالالن إذا ضالالعف ال الوازع الالالديني بحيالالث
يصير الدافع إلى مخالفة الشرع قويًّا على النفوس من الوازع الديني ،فهنا ُيلجأ
إلى الوازع السلطاني" ،فاهلل العليم بالأحوال عبالاده ،الخبيالر بمالا تقتضاليه طبالائعهم
أمر تقدير العقوبات بأُولي األمر ،ثالم كلفهالم السالهر علالى مصالالح رعايالاهم،
ناط َ
والستمساك بكل الوسائل المفضية إلالى تالربيتهم تربيالة صالالحة ،والقيالام بتأديالب
المجالالرمين ،بالعقوبالالات المناسالالبة؛ كالالي يعالاليش النالالاس فالالي أمالالن ،ودعالالة ،و ارحالالة،
واطمئنان"( ،)1وليس هناك قوة على وجه األرض تكافئ قوة الالدين فالي الحيلولالة
بالالين النالالاس وارتكالالاب المخالفالالات الشالالرعية ،واسالالتقرار نظالالام المجتمالالع ،وليسالالت
اجب ُه رهبة من العقوبة أو السالوط؛ ل
القوانين وحدها كافية لذلك ،فالذي يؤدي و َ
يلبث أن يهمله متالى اطمالأن إلالى إفال تاله منهالا ،وهالذا ل يعنالي الضالرب بالالقوانين
الوضعية التي تحفظ علالى النالاس اسالتقرارهم وأمالنهم عالرض الحالائط ،و"إذا نحالن
است ْق َرْينا موارد الشالريعة اإلسالالمية الدالالة علالى مقاصالدها مالن التشالريع اسالتبان
لنالالا -مالالن كليالالات دلئلهالالا ،ومالالن جزئياتهالالا المسالالتقراة -أن المقصالالد العالالام مالالن
التشريع فيها هالو حفالظ نظالام األمالة ،واسالتدامة صالالحه بصالالت المهاليمن علياله
الالت مالا
الالت عملاله ،وص َ
الالت عقلاله ،وص َ
وهو نوع اإلنسان .ويشمل صالالحه وص َ
الن القالوانين لحفالظ األمالة
بين يديه من موجودات العالم الالذي يعاليش فياله"( ،)2فس ا
من الهرل والمرل؛ من مقاصد الشريعة ،ول يناقض اإليمالان كمالا يظالن الالبعض،
( )1الفقه على المذاهب األربعة ،عبد الرحمن الجزيالري ،ل ،8ص ،483دار الكتالب العلميالة،
بيروت ،لبنان ،الطبعة :الثانية 1323 ،هال 2114 ،م.
( )2مقاصالالد الشالالريعة اإلسالالالمية ،ابالالن عاشالالور ،ل ،4ص ،113تحقيالالق :محمالالد الحبيالالب ابالالن
الخوجة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر 1328 ،هال 2113 -م.
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الز مالن اإليمالان والتوحيالد،
"فحفظ األمالن مالن أعمالق معالانى الوقايالة ،وجالزء ل يتج أ
وعبالر عناله بالالظلم فالي قولاله
فاهلل  قد قرن اإليمالان وتحقيقاله ،بالزوال الشالركّ ،
َٰ
َّ ه
ين آم ُنالوا َولَالالم َي ْل هب ُ ه
الن َو ُهال ْالم
يمالالا َن ُه ْم هبظُ ْلالٍالم أُولَ هئال َ
الك لَ ُهال ُالم ْاأل َْمال ُ
ْ
سالوا إ َ
تعالالالى( :الالالذ َ َ
ون)( ،)1ليكون اإليمان والتوحيد شرطًا أساسيًّا لحصول األمالن والطمأنينالة،
ُم ْهتَ ُد َ
ممالالا يالالد ّل علالالى األهميالالة القصالالوى ل مالالن ،وأنالاله ل يمكالالن للمجتمعالالات أن تحيالالا
ّ
ه
وتعيش وتتطور بدونه ،فالإنزال العقوبالة الشالرعية بالالمخطئ والمسالتهتر باألحكالام
الشرعية ،تبعالث روت الطمأنينالة واألمالن فالي النفالوس ،وفالى ذلالك حمايالة حاسالمة
وصالالادقة لك ارمالالة اإلنسالالان"( ،)2كالالذلك القالوانين الوضالالعية التالالي لالالم تخالالالف الشالالرع؛
تجعالالل النفالالوس الضالالعيفة التالالي لالالم يردعهالالا ازجال ُالر اإليمالالان والتقالالوى أن تفكالالر فيمالالا
اجر آخر هو رقابة السلطة ،والتي تضرب بي ٍالد مالن حديالد
تقدم عليه ،وأن هناك ز ًا
ُ
الوئال ل مالن
تسول له نفساله إتيالان المحرمالات ،حتالى تكالون الالبالد م ً
على كل َمن ّ
واألمالالان ،ل يعكالالر صالالفوة القالالاطنين فيهالالا شالاليء ،ويظالالل كيانهالالا مرهالالوب الجانالالب،
عصيًّا على الصدوع ،قادرة على مجابهة التحديات والتصالدي لهالا دون خلالل فالي
بنيانهالالا ،أو ثغ الرات تتسالالع مالالع الالالزمن تقالالوض أركانهالالا ،وقالالد ورد«" :إه َّن اهللَ لَ َيال َالزعُ
اب ا ْلفَو ه
اح ه
س ْلطَ ه
ان َما َل َي َزعُ هبا ْلقُ ْر ه
س ْلطَ ه
ش َو ْاآلثَ هام
َي لَ َي ْم َنعُ هبال ا
هبال ا
آن» ،أ ْ
ان َع هن ْارهت َك ه َ
الش هد ه
يد والتَّه هد ه
ه هه
ه ه ه
ما َل َي ْمتَهنعُ َك هثير هم َن َّ
الن ه
يد َّ
اس هبا ْلقُ ْر ه
يد،
آن َو َما فيه م َن ا ْل َو هعيد ْاألَك َ ْ
ٌ
َ
الن القالوانين للحفالاظ علالى النظالام
َو َه َذا ُه َو ا ْل َو هاقعُ"( ،)4ولذلك فقد قامالت الالدول بس ت
العام ،وذلك بوضع بعض القيود على حريات األفراد؛ وقاية للمجتمع من الجرائم
قبل وقوعها ،والمحافظالة علالى سالالمة األفالراد ،كمراقبالة التجالار والصالناع وأربالاب
المه الالن لاللت الالزام بالض الالوابط والق الالوانين المرعي الالة فيه الالا ،كمص الالادرة الم الالواد الض الالارة
والفاسدة ،واغالق المحالت المخالفة ،ومنع التجار من البيالع فالي األمالاكن غيالر

( )1سورة األنعام ،اآلية.)82( :
( )2التربية الوقائيالة فالي دعالوة أولالي العالزم مالن الرسالل وأثرهالا فالي مواجهالة النحالراف ،إبالراهيم
محمالالد السالاليد القالالط ،ص ،28رسالالالة مقدمالالة لنيالالل درجالالة التخصالالص (الماجسالالتير) فالالي الالالدعوة
والثقافة اإلسالمية بكلية أصول الدين بالمنوفية ،جامعة األزهر2111 ،1348 ،م.
( )4تفس الالير اب الالن كثي الالر ،ل ،8ص ،112تحقي الالق :محم الالد حس الالين ش الالمس ال الالدين ،دار الكت الالب
العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،بيروت ،الطبعة :األولى1311 :هال.
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الور ْه
اإل َد ه
ُم ه
ارَّي هالة
المخصصة ،وازالة البضائع من على األرصفة" ،فَ هم ْثال ُل َهال َذا هم َ
الن ْاأل ُ
ع َل ب الأْس هبال هالهَ ،كتَ ْن هظال ه
ف َّ
شال ُالؤ ه
ُمال ه
الَّهتالالي تُ ْف َع ال ُل ههإل تْقَال ه
ون
اليم ُ
الور هم َّمالالا َل ُي َخالالاله ُ
الشال ْالر َ َ َ
الان ْاأل ُ
َعم ه
ه ه ه ه
ع ،فَ َهال َذا َّ
ف َّ
الن
الال َعلَالالى َو ْج ٍاله َل ُي َخالالاله ُ
الش ْالر َ
الن ْالوعُ همال َ
ا ْل ُم َالوظَّ هف َ
ينَ ،وتَ ْنظالاليم إ َد َارة ْاأل ْ َ
الشر هع هم ْن مر ه
هه
ه
ْاألَ ْن هظم هة ا ْلو ْ ه ه
صالاله هح
َُ َ
اعالاة ا ْل َم َ
ضعيَّة َل َبأ َ
َ َ
ْس هبهَ ،وَل َي ْخ ُر ُل َع ْن قَ َواعد َّ ْ
ام هة"( ،)1من أي احتالل يط أر عليهالا ،وليلتالزم النالاس بساللوك النضالباط ،حتالى
ا ْل َع َّ
وعنصر أساسيًّا في حياتهم ،ل يكالادون ينفكالون
ًا
يصير ذلك عادة يألفها الناس،
عنها حتى ولو وجدوا بعد ذلك سعة ومكنة.
فاللتزام بالقوانين الوطنية؛ من أوجب الواجبات نحو الوطن ،وتربية المدعوين
على اللتزام بها؛ واجب دعوي ،وهو ما يعزز ال نتماء للوطن ،ويقوي الولء
له ،والتعلق به.

( )1أضواء البيان في إيضات القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،ل ،4ص ،261دار الفكر للطباعالة
والنشر والتوزيع بيروت – لبنان 1318 ،هال 1118 ،م.
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الفصل الثالث
دور الدعاة في مواجهالة معوقالات تعزيالز الهويالة الوطنيالة لالدى المالدعوين وسالبل
الوقاية منها
الداعيالالة لالاله دور كبيالالر وفعالالال فالالي توجيالاله المالالدعوين الوجهالالة الصالالحيحة ،فهالالو
أدور مختلفة في صقل شخصية المدعوين ،ومن هنالا وجالب علالى الالدعاة
يؤدي ًا
مواجهة التحديات الخطيالرة التالي تعالوق تعزيالز الهويالة الوطنيالة لالدى المالدعوين،
وذلك بالعمل على إبراز النموذل اإلسالمي الصحيح ،والعمل علالى تنالوير الفكالر،
وتوضيح الرؤية ،وتصحيح المفاهيم ،ومحاربة األفكار المتطرفة ،وبيان ما فيها
من ضالل وانحراف ،وما يترتب عليها من مفاسالد كثيالرة ،وهالذا مالا سيتضالح فالي
هذا الفصل إن شاء اهلل تعالى.
المبحث األول
التحذير من خطر الجماعات المتطرفة والدعوات الهدامة.
إذا كان اإلسالم قد ُعني في دعوته ببيان الحق ،واظهاره للناس ،حتالى يسالتبين
سبيل المؤمنين ،فهو أشد عنايالة ببيالان الباطالل ،واظهالاره للنالاس ،حتالى يسالتبين
َٰ
صال ُل ْاآلي ه
الات
سالبيل المجالرمين ،فهالو أمالر ضالروري؛ لسالتبانة الحالقَ ( ،و َكال َذله َك ُنفَ ت
َ
الور ب تي ًنالا
ين) ( ،)1فلو لم يظهر الباطالل وزيفاله للنالاس ظه ًا
س هبي ُل ا ْل ُم ْج هرهم َ
ستَهب َ
َولهتَ ْ
ين َ
الحا ،فلربمالالا انخالالدع بالاله بعضالالهم ،وظن الوا أنالاله هالالو الحالالق ،فيالالؤدي ذلالالك إلالالى
واضال ً
اضطراب األفكار ،وحيرة األذهالان ،فتتغيالر الحقالائق ،ويحالدث الخلالط" ،فالإن سالبيل
المجرمين إذا اسالتبانت واتضالحت ،أمكالن اجتنابهالا ،والبعالد منهالا ،بخالالف مالا لالو
كانت مشالتبهة ملتبسالة ،فإناله ل يحصالل هالذا المقصالود الجليالل"( ،)2ولكالن اهلل -
 -يالأبى إل أن يالالتم نالالوره ،ولالالو كالالره الكالالافرون ،حيالالث يقالاليض اهلل َمال ْالن يتصالالدى
لهذه الهجمات الخبيثة ،للتخلص منها ،والعمل على وقاية الوطن من أضرارها.
خطر على البالد والعباد ،إذ تقوم بتلباليس الحالق
ولما كانت الجماعات المتطرفة ًا
بالباطل ،وتغرير المسلمين بالقول الزائف ،ومالا يترتالب عليهمالا مالن إثالارة الفالتن،
( )1سورة األنعام ،اآلية.)88( :
( )2تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدي ،ص ،288تحقيالق :عبالد الالرحمن
بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1321هال 2111 ،م.
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الببا فالي إيجالاد فئالة مالن المساللمين
وتشويه متعمد لتعاليم اإلسالالم ،ممالا يكالون س ً
ه
ه
ُم ال هالة هم الال ْن ُهم َو ه
الب هبا تفَ الالا ه
ق
ير ْاأل َّ
مخدوع الالة بأفك الالارهم؛ "فَ الالهإ َّن َب َي ال َ
اج ال ٌ
ْ
الان َح الالال هه ْم َوتَ ْح الالذ َ
الب إلَ ْيالك
َح ا
َح َم َد ْب هن َح ْن َبلَّ :
ين َحتَّى هق َ
صاللتي َوَي ْعتَ هك ُ
سله هم َ
يل هأل ْ
الف أ َ
ا ْل ُم ْ
الوم َوُي َ
الر ُج ُل َي ُ
ص ُ
الف فَهإ َّن َمالالا ُهال َالو له َن ْف هسال هاله َوها َذا
َهال هالل ا ْل هبال َالد هع؟ فَقَال َ
اعتَ َكال َ
أ َْو َيالالتَ َكلَّ ُم هفالالي أ ْ
صاللَّى َو ْ
الام َو َ
الال :إ َذا قَال َ
ه
الع َه ال َذا َعالالا جم
َّن أ َّ
تَ َكلَّال َالم هفالالي أ ْ
ْض ال ُل .فَ َبالالي َ
سالالله هم َ
ين َه ال َذا أَف َ
َن َن ْفال َ
َهال هالل ا ْل هبال َالد هع فَهإ َّن َمالالا ُهال َالو ل ْل ُم ْ
ه ه
ه
س ال هب ه
س ال هب ه
ين هفالالي هديال هالن هه ْم همال ْالن هج ال ْن ه
يل اهلل
سالالله هم َ
ل ْل ُم ْ
يل اهلل؛ إ ْذ تَ ْط ههيال ُالر َ
س ا ْل هج َهالالاد فالالي َ
وهد ه
الك َو ه
ينال هاله َو هم ْن َه ه
الب َعلَالالى
اجال هاله َو هشال ْالر َع هت هه َوَد ْفال هالع َب ْغال ه
الي َهال ُالؤَل هء َو ُعال ْالد َو هان هه ْم َعلَالالى َذلهال َ
اجال ٌ
َ
ه
ه
ه
ه
ا ْلكفَ َايالالة هبا تفَالالا ه
ين" ،ومالالن هنالالا وجالالب علالالى الالالدعاة أن يالالردوا علالالى أهالالل
سالاللم َ
ق ا ْل ُم ْ
الباط الالل ب الالاطلهم ،ويفن الالدوا ش الالبههم بعل الالم وبص الاليرة ،فك الالل ال الالدعوات الت الالي تخ الالرل
المالدعوين مالالن هالويتهم الوطنيالالة ،والنتمالاءات الحزبيالالة؛ الالدعاة مطالالالبون ببيالالان
خطر هذه الدعوات ،وتلك النتماءات التي تخالف التعاليم اإلسالمية.
الر
لقالالد أصالالبحت ظالالاهرة اسالالتغالل األحكالالام الدينيالالة للوصالالول إلالالى م ال رب ذاتيالالة أمال ًا
الحا لالالدى بعالالض الجماعالالات التالالي احترفالالت التجالالار باسالالم اإلسالالالم( ،كجماعالالة
واضال ً
المس الاللمين "التكفي الالر والهج الالرة" ،وجماع الالة اإلخ الالوان المس الاللمين ،وتنظ الاليم الدول الالة
اإلسالمية داعش ،وحزب اهلل الرافضي ،وجماعالة الحالوثي ،ومالا يسالمى عصالائب
أهل الحق ،وغيرهم) ،فنراهم يحقرون األوطان ،ويتحدثون عنها بأسلوب سالاخر
يهون من شأنها ،وينال من مكانتها ،حتالى يقيمالوا عزلالة بالين المالواطن ووطناله،
فيتحول إلى عداء مستحكم ل يهالدأ ول يسالكن ،وقالد قالال ابالن بالاز –رحماله اهلل-
مح ّذ ًار من خطورة اتباع هذه الجماعات المتطرفة" :الجماعة التي يجالب اتّباعهالا
والسير على منهاجها هم أهل الصراط المستقيم ،هم أتباع النبالي  وهالم أتبالاع
الول وعمال ًالال ،أمالالا
الكتالالاب والسالالنة الالالذين يالالدعون إلالالى كتالالاب اهلل وسالالنة رسالالوله قال ً
الجماعات األخرى فالال تتبالع منهالا أح ًالدا إل فيمالا وافقالت فياله الحالق .سالواء كانالت
جماعة اإلخوان المسلمين أو جماعة التبليال أو أنصالار السالنة أو مالن يقولالون:
إنهالالم السالاللفيون أو الجماعالالة اإلسالالالمية أو مالالن تسالالمي نفسالالها بجماعالالة أهالالل
الحالالديث وأي فرقالالة تسالالمي نفسالالها بالالأي شالاليء"( ،)1وهنالالا يعظالالم دور الداعيالالة فالالي
توضيح الحق ،وتمييزه عن الباطل ،بالحكمة والموعظة الحسنة ،واألدلة العقلية
()1مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه اهلل .ل ،1ص.121
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التالالي تعالالد بمثابالالة ه
الم ْعالالول الالالذي يهالالدم البنالالاء القالالائم علالالى الخ ارفالالات واألس الاطير
المنبثقة من أصحاب الفكر المتطرف ،للعودة إلى الحقالائق الوضالاءة التالي يقالوم
عليهالالا اسالالتقرار األوطالالان ،المنبثالالق مالالن التعالالاليم اإلسالالالمية ،فكالالم قاسالالت األمالالم
واألوطالالان عبالالر الزمالالان مالالن نكبالالات كالالان سالالببها دعالالاة الشالالر الالالذين يريالالدون فتنالالة
المسلمين عن دينهم ،واحداث القالئل والفوضى في المجتمع ،ممالا يوجالب علالى
الدعاة هتك أستار هؤلء المتطرفين ،حتى ل تكون فتنة في األرض.
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المبحث الثاني
تصحيح المفاهيم المغلوطة
مما ل شك فيه أن المفاهيم المغلوطة داء عضال يهدد كيالان األمالة ،فبهالا تُالراق
الالالدماء ،وتُالالدمر األوطالالان ،وتقالالود إلالالى عمليالالات مالالدمرة مالالن التفجيالرات ،والحالالرق،
والعنف الدموي الذي يعاني منه الماليين فالي كثيالر مالن الالبالد ،واشالاعة الفسالاد
فالالي األرض باسالالم اإلسالالالم ،واإلسالالالم منالاله ب الراء ،وممالالا يال ه
الدمي القلالالب أن بعالالض
ُ
أعمال العنف والوحشية التي يقصد منها إثارة الفتن في البالد ،واحداث الوقيعة
بين العباد ،تنسب إلى بعض الجماعات اإلسالمية ،ولم تنكر هذه الجماعات مالا
ُنسب إليها ،بل وتعترف بذلك ،حيث "تنفذ عملياتها المدمرة مع صيحات التهليل
والتكبير ودعوى الجهاد ،والستشهاد في سبيل اهلل ،األمر الذي استغله اإلعالم
الغربي أسوأ استغالل في تشويه صالورة اإلسالالم ،وتقديماله للعالالم بحسالبانه دي ًنالا
شالالا لسالالفك الالالدماء ،وقتالالل األبريالالاء ،ويحالالث علالالى العنالالف والكراهيالالة
ًّ
همجي الا متعط ً
()1
واألحقالالالاد بالالالين صالالالفوق أبنائالالاله وأتباعالالاله"  ،ممالالالا أدى إلالالالي اإلسالالالاءة لسسالالالالم
والمسلمين ،وهذا يستدعي أن تتضافر جهود الدعاة لمواجهة هذا الداء العضال
الالالذي يضالالر باألوطالالان ،ليتحقالالق التعالالايش المجتمعالالي فالالي أبهالالى صالالوره ،وأجمالالل
أشكاله ،ومن هنا تأتي ضرورة "تصحيح صورة اإلسالم في أذهان الغربيين بكل
الليما يصالحح المفالاهيم
الوسائل العلمية والعملية ،التي تعالرض اإلسالالم
ً
عرضالا س ً
المغلوطة ،ويزيل الشبهات ،ويبدد األوهام ،ويقضي على األباطيل المنتشرة بالين
الغربيين ،سواء في وسائل اإلعالم ،أو في بحوث المستشرقين ،أو في المناهج
الدراسية ،وهذا كله من شأنه أن يحمي أبنالاء المساللمين فالي الغالرب مالن أخطالار
المبشرين ،وألعيب المالحدة ،وفقدان الهوية"( ،)2فتصحيح المفاهيم المغلوطة،

( )1كلمة اإلمام األكبر أد أحمد الطيب شيخ األزهر فالي المالؤتمر الثالالث والعشالرين للمجلالس
األعلى للشئون اإلسالالمية ،والالذي عقالد تحالت عنالوان :خطالورة الفكالر التكفيالري والفتالوى بالدون
علم على المصالح الوطنية والعالقات الدوليالة ،ص ،11مطالابع األهالرام التجاريالة1348 ،ه،
2113م.
( )2اإلسالم والغرب ،أد محمود حمالدي زقالزوق ،ص ،166مكتبالة الشالروق الدوليالة ،الطبعالة
األولى1326 :ه2118 ،م.
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ووضالالع األم الالور ف الالي نصالالابها؛ ركي الالزة أساس الالية ل ب ال ّالد منهالالا ف الالي تعزي الالز الهوي الالة
التم تحويلهالالا إلالالى أراء حزبيالالة،
الوطنيالالة ،فعنالالدما تُفال ّالرغ المفالالاهيم مالالن مضالالمونها ،يال ّ
معيار لتصنيفهم ،فتلتبس على
ًا
تبث الحقد والنتقام بين أفراد المجتمع ،وتصبح
الكثيالالر مالالن النالالاس ،حتالالى ُيجال ّالرم َمالالن خالالالف هالالذا الفهالالم المغلالالوط ،ويوضالالع ضالالمن
الخالالارجين عالالن اإلسالالالم ،فتفالالرز تطرفًالالا فالالي السالاللوك ،وغلال ًالوا فالالي األحك الام ،واثالالارة
العديالالد مالالن الشالالكوك حالالول القالاليم الكبالالرى التالالي يتميالالز بهالالا اإلسالالالم فالالي نقائالاله
وصفائه.
إن ظهالالور المفالالاهيم الخاطئالالة أدى إلالالى ظهالالور بعالالض التيالالارات التكفيريالالة ،التالالي
منهج الالا له الالا ،مث الالل (جماع الالة التكفي الالر
اتخ الالذت م الالن تكفي الالر الن الالاس والمجتمع الالات
ً
والهجالالرة) ،التالالي ظنالالت أن كالالل مالالن سالواهم ل يمالالت بصالاللة إلالالى اإلسالالالم ،وجعلالالت
عنصر أساسيًّا في معتقداتها ،ودعت إلى األميالة وتحالريم التعلاليم ،وتالرك
ًا
التكفير
الامال
اللتحالالاق بالمعاهالالد والمالالدارس والجامعالالات ،لتحقيالالق األمالالة األميالالة ،فكالالان عال ً
مؤثر في فرقة المجتمع ،وتفرقه أحز ًابالا شالتى ،إن لالم يكالن فياله اسالتباحة للالدماء
ًا
واألعراض واألمالوال ،حتالى زعالم الالبعض أن المساللمين اآلن أصالبح ل وجالود لهالم
على األرض ،مما يدل علالى نفالي وجالود اإلسالالم والمساللمين ،ولالو صاللى النالاس
فالالي المسالالاجد ،ونطقالوا بالشالالهادة ،دون وعالالي لمعناهالالا ،وحتالالى لالالو أقالالاموا شالالعائر
اإلسالم ،فالدين قد انقطع عن األرض ،ومثل هذه األقوال البعيالدة كالل البعالد عالن
ومرجعا شرعيًّا اعتمد عليه التكفيريالون؛
مستندا أساسيًّا،
الحق والصواب ،كانت
ً
ً
لنشر أفكار التطرف والتشدد ،ونشر الرعب في البالد.
إن إساءة الظن بالمجتمع كله ،ورميه بالجاهلية والرتداد ،خطأ فادت ،فاهلل 
ّ
قد تكفل باستمرار هذا الدين ،وضمن بقاءه ،فال يأتي على النالاس زمالان ينقطالع
فع ْالن ثَْوَبالان
فيه الدين ،بل سيظ ّل هناك طائفالة مسالتمرة علالى اللتالزام بالدين اهللَ ،
ُم هتالالي ظَال ه
الال رسالالو ُل ه
ين َعلَالالى ا ْل َح القتَ ،ل
اهلل َ« :ل تَال َا
الز ُل طَ هائفَ ال ٌة همال ْالن أ َّ
قَال َ
الاه هر َ
الال :قَال َ َ ُ
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ض ارُهم م ْالن َخال َذلَهم ،حتَّالى يالأ هْتي أَمالر ه
اهلل َو ُه ْالم َكال َذهل َك»( ،)1واألذان يرتفالع كالل يالوم
ُْ َ َ َ ْ ُ
َي ُ ْ َ
خمالس مالرات علالى المال ذن بمكبالرات الصالوت ،وفالالي اإلذاعالة والتلفزيالالون ،ومجالالرد
رفع األذان ،دليل على اإليمان بفرضية الصالة وقبولها ،وكالذلك الحالال مالع بقيالة
الف الرائض ،حيالالث تمالالارس فيهالالا العبالالادات ،لكالالن يجالالب أن يكالالون سالاللوك اإلنسالالان
العار ل ينالالزل إلالالى واقالالع التطبيالالق فالالي
عنوا ًنالالا علالالى هالالذه الف ال ارئض ،وأل يكالالون شال ًا
حياته ،كذلك يالنص دسالتور الالبالد علالى أن اإلسالالم هالو الالدين الرسالمي للدولالة،
وأن الشريعة اإلسالالمية هالي المصالدر األساسالي للتشالريع ،وهالذا العتالراف ك ٍ
الاف
ف الالي ع الالدم الحك الالم عل الالى ال الالبالد بالجاهليالالالة وارت الالدادها ع الالن اإلس الالالم كم الالا يالالالزعم
المتطرفون.
لقالالد أعطالالى اإلسالالالم الحريالالة الكاملالالة لغيالالر المسالاللمين فالالي ممارسالالة عقائالالدهم،
واقامالالة شالالعائرهم الدينيالالة ،ولكالالن دون المسالالاس بمصالالالح المسالاللمين ،ومشالالاعرهم
الارى َنجالران" ،لَ َّمالالا قَال هالد ُموا َعلَالالى رسالالول اهلل  المدينالالة ،فَال َالد َخلُوا
الدينيالالة ،فوفال ُالد نصال َ
ه
ه
ه
س ه
الول
صلَّى ا ْل َع ْ
َعلَ ْيه َم ْ
اموا فالي مسالجد َر ُ
س هج َدهُ َح ْي َن َ
ص َرَ ،وقَ ْد َحا َن ْت صالتُهم ،فَقَ ُ
ون :فقال رسول اهلل َ د ُعوهم ،فصلَّ ْوا إلالى المشالرق"( ،)2وفالي ذلالك
صلا َ
اهلل ُ ي َ
دليل على أن إقرار حرية العقيدة؛ يستلزم إقرار حرية ممارسالة الشالعائر الدينيالة،
كمالا ضالمن لهالم مالن أجالل ذلالك؛ سالالمة دور العبالادة ،وأولالى بهالا عنايالة خاصالة؛
فحرم العتداء بكافة أشكاله عليها ،قال تعالىَ ( :ولَ ْوَل َدفْعُ اللَّ هه َّ
اله ْم
اس َب ْع َ
ضُ
الن َ
ّ
الاج ُد يال ْذ َكر ه
ه
ه
ه
ٍ
الر ۚ
اس ُالم اللَّ هاله َك هثي ًا
الا
يه
ف
س
م
و
ات
و
ل
ال
ص
و
الع
ي
ب
و
ع
ام
الو
ص
ت
تم
د
ال
ه
ل
ض
ُ ُ َ ْ
هب َالب ْع َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ َ َ
يز)(،)4فاإلسالم دعا إلالى التعالايش
ص ُرهُ ۚ إه َّن اللَّ َه لَقَ هو ج
ي َع هز ٌ
ص َر َّن اللَّ ُه َم ْن َي ْن ُ
َولَ َي ْن ُ
السلمي بالين المساللمين وغيالرهم ،فصالان لهالم حريالة العقيالدة ،وجعالل حمايالة دور
رئيسالا لحريتهالا،
ومظهر
ًا
مطلوبا،
أمر
العبادة الخاصة بهم ،وعدم المساس بها؛ ًا
ً
ً

( )1رواه اإلمام البخاري فالي صالحيحه ،هكتَالاب الم َن ه
اق ه
الب ،بالاب :بالدون ترجمالة ،ل ،3ص،211
ُ َ
ه
ه
ه
اب قَ ْوله هه َ« :ل تََاز ُل
ب
،
ة
ار
م
اإل
اب
ت
ك
صحيحه،
حديث رقم ،)4631( :ورواه اإلمام مسلم في
ْ
َ ُ ََ َ ُ
ظ ه
ضارُه ْم َم ْن َخالَفَ ُه ْم» ،ل ،4ص ،1824حالديث رقالم:
ُم هتي َ
َ
ط هائفَ ٌة هم ْن أ َّ
اه هر َ
ين َعلَى ا ْل َحقتَ ،ل َي ُ
( ،)1121واللفظ له.
()2السيرة النبوية لبن هشام ،ل ،161 ،2تحقيق :طاله عبالد الالرؤوف سالعد ،شالركة الطباعالة
الفنية المتحدة.
( )4سورة الحج ،من اآلية.)31( :
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ووثيقة المدينة وهي أول دستور يضع مبادئ المواطنة والتعايش السلمي؛ خير
دليالالل علالالى ذلالالك ،أمالالا مالالا يظنالاله الالالبعض مالالن أن اإلسالالالم ل يقالالر هالالذا التعالالايش،
العر هبَ ،وأ ه
ين هم ْن َج هز ه
الوف َْد
مستندا في ذلك إلى حديث« :أ ْ
الم ْ
َج ُ
ً
ش هرهك َ
يزوا َ
يرة َ َ
َ
َخ هر ُجوا ُ
()1
ت أه
يزُه ْم»  ،فال يساللم ظالنهم هالذا ،ألن الحالديث لاله دل لالة خاصالة،
ُج ُ
هب َن ْح هو َما ُك ْن ُ
اد َّ
الي 
الن هب ت
"م َالر َ
عاما ،إذ المراد بعالض الجزيالرة ل كلهالا ،يقالول النالوويُ :
وان جاء ً
ه
ه
ه
ال ا ْل َي ُهال ه
الود َو َّ
الاز
هبالهإ ْخ َر ه
الها َو ُهال َالو ا ْل هح َجال ُ
الارى مال ْالن َج هزيال َالرهة ا ْل َعال َالر هب إه ْخال َالر ُ
اج ُه ْم مال ْالن َب ْعضال َ
الن َ
صال َ
()2
ه
َن تَ ْيم ه
َخ َّ ه
الن ا ْل هح َج ه
َعلَ ُالم"  ،كمالا
س ْت هم َ
الاز َواهللُ أ ْ
يرهة ا ْل َع َر هب لَك َّن َها لَ ْي َ
اص ًة أل َّ َ َ
اء م ْن َج هز َ
أن الحالالديث خالالاص بمالالن حالالارب ،ونقالالض العهالالود والمواثيالالق ،ولالاليس كالالل اليهالالود
والنصارى ،فالنبي " امتحن مع بنالي النضالير حالين أرادوا الغالدر باله ،وأن يلقالوا
حجرا ،فأمره اهلل تعالى باجتالئهم واخراجهم ،وتالرك سالائر اليهالود .وكالان ل
عليه ً
يتقدم في شيء إل بوحى اهلل وكان يرجو أن يحقق اهلل رغبته في إبعاده اليهود
عن جالواره فقالال ليهالود خيبالر( :أقالركم مالا أقالركم اهلل) منتظالر للقضالاء فاليهم ،فلالم
يوت إلياله فالي ذلالك بشاليء إلالى أن حضالرته الوفالاة"( ،)4وهالذا يالدل علالى أن األمالر
َ
ب الالاإلخرال ل يش الالمل جمي الالع اليه الالود ،وأن اإلخ الالرال متوق الالف عل الالى الغ الالدر ونق الالض
العهود ،فيكون جزاء على ما اقترفوه من الجرم والغدر ،ول يالدل ذلالك علالى عالدم
تواجدهم البتة كالتجار والمعاهدين والمستأمنين.
إن مهمة الرسول ( والدعاة مأمورون بهذه المهمة) أن يبين للناس ما أُنزل
إليالاله ،وأن يصالالوب مالالا أخطالالأ الصالالحابة فالالي فهماله ،فيقالالدم لهالالم المعنالالى الصالالحيح،
( هبا ْلب تي َن ه
الك الال تذ ْك َر لهتَُبال تي َن له َّلن ه
الات َو ا
الاس َمالا ُن تالز َل إهلَ ْالي هه ْم َولَ َعلَّ ُه ْالم
الزُب هالر ۚ َوأَ ْن َزْل َنالا إهلَ ْي َ
َ
()3
ون)  ،وقد طبَّق ذلك عمليًّا" ،فعندما أراد  أن يغ تير مفهوم المفلس في
َيتَفَ َّك ُر َ
منط الالق اإلس الالالم؛ ل الالم ُيل الال ه
أول :أت الالدرون م الالن
ق الموعظ الالة مباش الالرة ،لكن الاله تس الالاءل ً
1
ه
َه هالل ال تذ َّم هالة؟،
اب ال هج َه هاد َوال ت
ستَ ْ
شفَعُ إهلَالى أ ْ
س َي هرَ ،ب ٌ
( ) أخرجه البخاري في صحيحه ،كتَ ُ
ابَ :ه ْل ُي ْ
ه ه ه
ه
ه ه
ه
اله
س لَ ُ
اب ا ْل َوصيَّةَ ،ب ُ
 ،61 3رقم ،)4184( :ومسلم في صحيحه ،كتَ ُ
اب تَْرك ا ْل َوصيَّة ل َم ْن لَ ْالي َ
وصي هف ه
ش يء ي ه
يه ،1281 4 ،رقم..)1641( :
ٌَُْ
( )2شرت النووي على مسلم ،ل ،11ص.214
( )4شرت صحيح البخاري لبالن بطالال ،ل ،8ص ،432تحقيالق :أبالو تماليم ياسالر بالن إبالراهيم،
مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض ،الطبعة :الثانية1324 ،هال 2114 -م.
( )3سورة النحل ،اآلية.)33( :
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المفلس؟ فلما أجابوا :المفلس فينا من ل درهم له ول متاع؛ عندئذ بالرز المعنالى
تغيير ل يبقى له أثر ،وذلك ببيان أن
ًا
التقليدي لسفالس ،وحانت الفرصة لتغييره
مزكيالالا مصالالليًّا ،لكنالاله يحالالبط كالالل ذلالالك
الائما ًّ
المفلالالس :مالالن يالالأتي يالالوم القيامالالة صال ً
بسالاليئات أعمالالاله"( ،)1وهالالذا درس للالالدعاة ،ليتعلم الوا كيفيالالة الالالدعوة ،خاصالالة عنالالد
المدعون من العادات والموروثات غير الصحيحة ،لتأصاللها
تغيير ما أُلف عليه ّ
في نفوسهم ،وتمكنها من قلوبهم.

( )1الخطابة في موكب الدعوة ،أد محمود محمد عمارة.264 ،
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المبحث الثالث
التصدي للثقافة الغربية المضرة بالمدعوين وبيان خطورة التغريب
لقد أعطى اإلسالم الحرية الكاملة للرجالل والمالرأة علالى حالد سالواء ،دون التفريالق
بينهما ،ولكن ضمن نطاق تعاليم اإلسالم ومبادئه ،فال قيود على ذلك ما لم يؤتد
إلالى هالدم تعالاليم اإلسالالم ،أو إلحالاق األذى بالالالغير ،هالذه هالي الحريالة التالي تتالاليح
الختيار ،وتقرر المسؤولية الدينيةُ ( ،ك ال َن ْف ٍ
س َالب ْت َرههي َنال ٌة) ( ،)1كمالا أنهالا
س هب َما َك َ
ق الالوام الحي الالاة ليتفاع الالل م الالع أح الالداث المجتم الالع وظروف الاله ،وليك الالون عط الالاؤه أكب الالر؛
لزدهالالار المجتمعالالات ،والمصالالادرة علالالى هالالذه الحريالالات تصالاليب حركالالة المجتمالالع
بالالالتوقف أو التالالأخر ،واإلسالالالم دعالالا إلالالى وجالالوب التمسالالك بالهويالالة الوطنيالالة التالالي
الديما يعت ّالزون
تمثل اإلسالالم واللغالة واألرض والعالادات والثقافالة ،بالل كالان العالرب ق ً
بهويتهم الوطنية ،ففي سوق عكاظ توحدت لغة القوم نحو اللغة العربية ،وكانوا
دور
يذكرون األمجاد عن طريق الشعر والخطابة وغيرها ،فكان (وما زال) يؤدي ًا
مهما في تعزيز الهوية الوطنية"َ ،و َكا ُنوا هفي سوق عكاظ يتفاخرون ويتناشالدون
ًّ
صالالاحبه إهذا فالالاخره وغلبالاله
ْاألَ ْ
شال َالعار المشالالعرة بفخالالر كالالل قَبيلَالالة ُيقَالالال عكالالظ الرجالالل َ
ه ()2
بالمفالالاخرة فَسالالمى عكالالاظ بالالذلك لال َذلك"  ،فكالالان ميالالدا ًنا تقالالوم فيالاله القبائالالل للتفالالاخر
ومعرضا للثقافة السعودية.
بمناقبهم ،وهو اآلن يمثل ملتقى
ً
لقد تغيَّر أسلوب المواجهة بين العالم اإلسالمي والغرب بعالد الحالروب الصالليبية،
فالالاتجهوا إلالالى د ارسالالة العقائالالد والشالرائع والعالالادات اإلسالالالمية ،وأصالالبحت المواجهالالة
بالكلمالالة ل بالسالاليف ،فوجه الوا حمالالالت الغالالزو الفكالالري والتشالالويه المتعمالالد للثقافالالة
والتالاريخ اإلسالالالمي؛ إلقصالالاء المساللمين عالالن ديالالنهم وحضالارتهم ،ولتقالالريبهم مالالن
الحض الالارة الغربي الالة ،فح الالاولوا ف الالرض م الالذاهبهم الفكري الالة بم الالا فيه الالا م الالن اض الالطراب
تابعالا لغيالره ،خاصالة "وأن الشالعوب
وتعارض ،حتى يذوب كيالان المساللم ،ويصالير ً
العربي الالة واإلس الالالمية ل الالديها طاق الالات عظيم الالة ،وق الالدرة عل الالى العط الالاء واإلنج الالاز ل
( )1سورة المدثر ،اآلية.)48( :
( )2سمط النجوم العوالي فالي أنبالاء األوائالل والتالوالي ،عبالد الملالك العصالامي ،ل ،1ص،441
تحقيالالق :عالالادل أحمالالد عبالالد الموجالالود -علالالي محمالالد معالالوض ،دار الكتالالب العلميالالة – بيالالروت،
الطبعة :األولى 1311 ،هال  1118 -م.
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يستهان بها ،ويجب عليها أن تعي بالأن التحالدي اليهالودي قالادم ل محالالة ،وهالو
ي ،فمشروع السوق الشرق أوسطية؛ يراد باله تالذويب النظالام
ي عقائد ج
تحد حضار ج
اإلقليمي العربي في النظام الشرق أوسالطي"( ،)1األمالر الالذي يتطلالب مالن الالدعاة
وقفالالالة منهجيالالالة أمالالالام تيالالالارات التهمالالاليش ،ومحاولالالالة النيالالالل مالالالن مكانالالالة النظالالالام
اإلسالالالمي ،وبيالالان خطالالورة انالالدفاع الشالالباب تجالالاه تغريالالب ذواتهالالم ،والالالذي يأسالالر
فكالالرهم وسالاللوكهم ،ممالالا يالالؤدي إلالالى انقطالالاع صالاللتهم بهالالويتهم التالالي تحالالدد أسالاللوب
حياتهم حتى على مستوى المظهر الشخصي.
كان أعداء اإلسالم على وعي تام منذ البدء بأن اللغالة العربيالة هالي حصالن هالذه
األمالالة عبالالر تاريخهالالا الطويالالل" ،فحالالرب اللغالالة العربيالالة هالالدف كبيالالر مالالن أهالالداف
أعالالدائنا ،ألن قتلهالالا إبعالالاد للمسالاللمين عالالن القالرآن الكالالريم ،أي إقصالالاؤهم عالالن سالالر
نجالالاحهم وفالحهالالم ،وهالالو تمسالالكهم باإلسالالالم"( ،)2ومالالن هنالالا كانالالت سالالهام التغريالالب
موجهة بكل دقة إليها حتى أصابتها ،ورأينا زحف اللغالات األجنبيالة علالى واجهالة
المحالت فالي بالالد المساللمين ،حتالى ابتعالدوا روي ًالدا روي ًالدا عالن هالويتهم الثقافيالة،
وأصالالبحت العربيالالة يتيمالالة فالالي دارهالالا ،وهالالذا ل يليالالق بأمالالة تحالالرص علالالى هويتهالالا
المستقلة ،بل وتكالب كثيالر مالن المساللمين علالى تعلاليم أولدهالم اللغالات األجنبيالة
واجادتها ،وأن المستقبل لهذه اللغالات ،بالل وأرساللوا أبنالاءهم إلالى الالدول األوربيالة
للحصول على أعلالى الشالهادات العلميالة مالن مدارسالهم المختلفالة" ،حتالى ل تكالاد
تخل الالو جامع الالة أوروبي الالة أو أمريكي الالة م الالن معه الالد خ الالاص للد ارس الالات الش الالرقية أو
اإلسالمية والعربية ،بل يوجد في بعالض الجامعالات أكثالر مالن معهالد لالستشالراق،
وتقالالوم هالالذه المعاهالالد بمهمالالة التالالدريس لتخالالريج الدارسالالين فالالي أقسالالام الماجسالالتير
ممالالن سيواصالاللون المجالالال األ كالالاديمي الستش الراقي أو مالالن غيالالره"(،)4
والالالدكتوراة ّ
( )1الثقافة اإلسالمية في مواجهة التحديات دراسة معاصرة ألبرز التيالارات المناوئالة لسسالالم،
مجموعة من المؤلفين ،ص ،11مركز الحمة ،مصر ،بدون :ت ،ط.
( )2الغزو الفكري والتيارات المعادية لسسالم ،د علي عبد الحليم محمود ص ،81وهالو مالن
البحالالوث المقدمالالة لمالالؤتمر الفقالاله اإلسالالالمي الالالذي عقدتالاله جامعالالة اإلمالالام محمالالد بالالن سالالعود
اإلسالمية بالرياض1416 ،ه ،دار الثقافة والنشر بالجامعة1311 ،ه1181 ،م.
( )4الستش الراق والخلفيالالة الفكريالالة للص الراع الحضالالاري ،أد محمالالود حمالالدي زقالالزوق ،ص،61
كتاب األمة رقم ،)8( :الطبعة األولى1313 .ه.
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والتحالالق بهالالذه المعاهالالد عالالدد كبيالالر مالالن العالالرب والمسالاللمين الالالذين يعالالودون إلالالى
بالدهم لتولي مهمة التدريس ،ونحن ل نقلالل مالن أهميالة تعلالم اللغالات األجنبيالة،
أول اللغالالة األم وهالالي العربيالالة ،واجادتهالالا إجالالادة تامالالة،
ولكالالن يجالالب أن يتعلمالالوا ً
ومنحهالالا األولويالالة علالالى جميالالع اللغالالات األخالالرى ،واذا أردنالالا الحفالالاظ علالالى هويتنالالا
العربيالالة؛ فعلينالالا أن نقالالف وقفالالة صالالادقة مالالع أنفسالالنا لنعيالالد حسالالاباتنا مالالع لغتنالالا
العربية ،وعلى الدعاة تنمية الوعي القومي في نفوس المدعوين ،واقناعهم بأن
شاسعا بين تعلم علوم ولغات قوم وبين اعتناق هذه العلالوم واللغالات،
هناك فرقًا
ً
والنتماء إليها ،والنظر إليها بعين العزة والفتخار ،وأنه ل بد من حدوث تالوازن
فالالي تالالدريس اللغالالة العربيالالة واللغالالات األجنبيالالة ،فالالال تطغالالى األخيالالرة علالالى األولالالى،
ودون تهوين من شأن اللغة العربيالة ،أو الساللبية تجالاه مالا يالراد بهالا مالن التالدني
والضعف والتهميش.
يعالالالد التعلالالاليم م الالالن العناصالالالر المهم الالالة للحفالالالاظ علالالالى الهوي الالالة الوطنيالالالة ،وعل الالالى
الخصوصالاليات الثقافيالالة لكالالل شالالعب مالالن الشالالعوب ،ويعالالد الالالدين أهالالم المكونالالات
األساسالالية لكالالل ثقافالالة وحضالالارة؛ لالالذا يجالالب أن يكالالون تعلالاليم الالالدين اإلسالالالمي هالالو
الركيزة األولى للحفاظ على الثقافة اإلسالمية؛ لمواجهة العولمالة الثقافيالة ،ولكالن
ل سف أصبح التعليم الديني علالى الهالامش فالي بعالض البلالدان ،فأصالبحت مالادة
الدين غير أساسية ،ول يأخذ الطالب عليها درجة في الختبارات ،وهذا ما سعى
إليالاله األعالالداء لختالالراق الهويالالة للمسالاللمين ،فحينمالالا "كالالان األمالالر بأيالالدي هالالؤلء
األعداء؛ وجهوا كالل اهتمالامهم إلالى هالذا التعلاليم فأفسالدوه ،وفرضالوا مالن خططهالم
ومناهجهم وموادهم التعليمية ما يؤكالد فالي نفالوس المتعلمالين احتالرام فكالر الغالرب
وحضالالارة الغالالربيين وثقالالافتهم ،ومالالا يالالزري بالالالفكر اإلسالالالمي والحضالالارة والثقافالالة
اإلسالالمية ،ورمالوا بهالذا الشالر كالل المالدارس والمعاهالد وأمالاكن التعلاليم فالي العالالم
اإلسالالالمي كلالاله ،ومالالا استعصالالى علالاليهم وعلالالى خططهالالم إل قليالالل مالالن المعاهالالد
والم الالدارس الت الالي كان الالت تُعن الالى بد ارس الالة اإلس الالالم ك الالاألزهر ف الالي مص الالر ،وك الالبعض
المساجد التعليمية في قليل مالن بلالدان العالالم اإلسالالمي"( ،)1وهالذا يؤكالد ضالرورة
( )1الغالالزو الفكالالري والتيالالارات المعاديالالة لسسالالالم ،د علالالي عبالالد الحلالاليم محمالالود ص 111ومالالا
بعدها.
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الحث على تطوير أساليب التعليم في بالدنالا ،وأن تصالير مالادة الالدين علالى رأس
الز علالى التلقالين وحالده
المواد كلها ،وتصبح هي األساس ،و ّأل يكون التعليم مرتك ًا
دون وعي وفهم ،وأن تُطور المناهج الدراسية حتى تتالءم مع معطيالات العصالر
الحديث ،حتى نستطيع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا الخاصة بنا.
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الخاتمة
الي مالن
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،أحمالده تعالالى علالى مالا م َّ
الن باله عل َّ
تيسير لهذا العمل المتواضع ،واني ألرجو أن أكون قد وفقالت فيمالا أردت إظهالاره
وتجليته خالل هذه الدراسة ،وقد تبين لي من خالل المعايشة لها بعض النتائج
وهي كالتالي-:
النتائج
(أ) تعزيز الهوية الوطنية من األمور التي قررها اإلسالم وأكدها.
(ب) تعزي الالز الهوي الالة الوطني الالة يتطل الالب مالءم الالة وس الالائل ال الالدعوة م الالع مس الالتجدات
العصر.
(ل) الحفالالاظ علالالى الهويالالة الوطنيالالة ل يعنالالي النغالالالق علالالى الالالذات بعيال ًالدا عالالن
الثقافات األخرى.
(د) الدعوة إلى استيعاب المستجدات ل يعنالي طمالس الهويالة الوطنيالة للشالعوب،
والغاء خصوصيتها.
(هالال) اللتالزام بالالالقوانين الوطنيالالة التالالي ل تعالالارض الشالالرع؛ يعالالزز النتمالالاء للالالوطن
ويقوي الولء له.
ت
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المصادر والمراجع
إرواء الغليالالل فالالي تخالالريج أحاديالالث منالالار السالالبيل ،األلبالالاني ،المكتالالب اإلسالالالمي،
بيروت ،الطبعة1318 :2 :هال.
الستش الراق والخلفيالالة الفكريالالة للص الراع الحضالالاري ،محمالالود زقالالزوق ،كتالالاب األم الة
رقم ،8 :الطبعة1313 ،1:ه.
اإلسالم والغرب ،محمود حمدي زقزوق ،مكتبة الشروق الدولية ،مصر ،الطبعالة
األولى1326 :ه2118 ،م.
أضواء البيان في إيضات القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،دار الفكر للطباعة والنشالر
والتوزيع بيروت ،لبنان1318 ،هال1118 ،م.
تال العروس ،مرتضى الزبيدي ،دار الهداية.
التربية الوقائية في دعوة أولي العالزم مالن الرسالل وأثرهالا فالي مواجهالة النحالراف،
إبراهيم محمد السيد القط ،رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص (الماجستير) فالي
ال الالدعوة والثقاف الالة اإلس الالالمية بكلي الالة أص الالول ال الالدين بالمنوفي الالة ،جامع الالة األزه الالر،
1348ه2111 ،م.
التعزيز في الفكر التربوي الحديث ،عناية حسالن القبلالي ،أمالام للنشالر والتوزيالع،
مصر ،الطبعة :األولى1346 ،ه2113 ،م.
(تفسالالير ابالالن كثيالالر ،تحقيالالق :محمالالد حسالالين شالالمس الالالدين ،دار الكتالالب العلميالالة،
منشورات محمد علي بيضون ،بيروت ،الطبعة :األولى1311 :هال.
تفسير الرازي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة :الثالثة1321 ،هال.
( :)12تفسير الطبري ،تحقيق :أحمد محمالد شالاكر ،مؤسسالة الرسالالة ،الطبعالة:
األولى1321،هال.
تيسير الكريم الرحمن فالي تفسالير كالالم المنالان ،السالعدي ،تحقيالق :عبالد الالرحمن
بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1321هال2111 ،م.
الثقافة اإلسالمية في مواجهة التحديات دراسة معاصرة ألبالرز التيالارات المناوئالة
لسسالم ،مجموعة من المؤلفين ،مركز الحكمة ،مصر ،بدون :ت ،ط.
جمهرة اللغة ،األزدي ،تحقيق :رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيالروت،
ط1181 ،1 :م.
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الحضارة اإلسالمية حضارة متطورة غير عنصرية ،عز الدين الخطيب التميمالي،
المؤتمر العاشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية بمصر.
الخطابالالة فالالي موكالالب الالالدعوة ،د محمالالود محمالالد عمالالارة ،مطبعالالة نهضالالة مصالالر،
1311ه1186 ،م.
دعالالوة الرسالالل إلالالى اهلل تعالالالى ،محمالالد العالالدوي ،مطبعالالة مصالالطفى البالالابي الحلبالالي،
مصر1483 ،ه.
س الال َنن أَهب الالي َداود ،تحقي الالق :ش الالعيب األرن الالاؤوط ،مح َّم الالد ه
كام الالل ق الالره ،دار الرس الالالة
َ
َ
ُ
ُ
العالمية ،الطبعة :األولى1341 ،هال.
السالالنن الصالالغرى ،النسالالائي تحقيالالق :عبالالد الفتالالات أبالالو غالالدة ،مكتالالب المطبوعالالات
اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :الثانية1316 ،ه1186 ،م.
شرت النووي على مسلم  ،دار إحيالاء التالراث العربالي ،بيالروت ،الطبعالة :الثانيالة،
1412ه.
طريق الالة تنظ الاليم المجتم الالع ف الالي الخدم الالة الجتماعي الالة ،نبي الالل ص الالادق ،دار الثقاف الالة
القاهرة1184 ،م.
علالالم الجتم الالاع الترب الالوي ،ص الالالت الالالدين ش الالرو  ،دار العل الالوم للنش الالر والتوزي الالع،
2113م.
الغزو الفكري والتيارات المعاديالة لسسالالم ،د علالي عبالد الحلاليم محمالود ،مالؤتمر
الفقالالاله اإلسالالالالمي الالالالذي عقدتالالاله جامعالالالة اإلمالالالام محمالالالد بالالالن سالالالعود اإلسالالالالمية
بالرياض1416،ه ،دار الثقافة والنشر بالجامعة1311،ه1181 ،م.
الفقه على المذاهب األربعة ،عبد الرحمن الجزيري ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،الطبعة :الثانية1323 ،هال2114 ،م.
لسان العرب ،ابن منطور ،دار صادر ،بيروت الطبعة :الثالثة1313،هال.
مجالت الدعوة في القران ،عاطف محمد الفيومي ،مكتبالة أولد الشاليخ ،الجيالزة،
ط :األولى1321،هال.
مدارل السالكين ،ابن قاليم الجوزيالة ،تحقيالق :محمالد المعتصالم بالاهلل ،دار الكتالاب
العربي ،بيروت ،الطبعة :الثالثة1316 ،هال 1116 ،م.
مسالالتدرك الحالالاكم ،تحقيالالق :مصالالطفى عبالالد القالالادر ،دار الكتالالب العلميالالة ،بيالالروت،
الطبعة :األولى1311،ه.
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مصنف عبد الرزاق ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمالي ،المجلالس العلمالي الهنالد،
1314ه.
معجالالم اللغالالة العربيالالة المعاصالالرة ،د أحمالالد مختالالار عمالالر وآخالالرون ،عالالالم الكتالالب،
الطبعة :األولى1321 ،هال.
المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة.
مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ابن عاشور ،تحقيالق :محمالد الحبيالب ابالن الخوجالة،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر1328 ،هال2113 -م.
مقدمة التربية اإلسالمية ،د ،محمود أبو دف ،مكتبة آفاق ،غزة2113 ،ه.
من الالالالالاهج التربي الالالالالة أسس الالالالالها وتطبيقاته الالالالالا ،عل الالالالالى أحم الالالالالد م الالالالالدكور ،دار الفك الالالالالر
العربي1321،هال.
م الالنهج ال الالدعوة ف الالي واقعن الالا المعاص الالر ،د عب الالد الحمي الالد الهن الالداوي ،دار اآلف الالاق
العربية ،الطبعة :األولى 1321ه2116 ،م.
الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،د .مانع بن حمالاد
الجهني ،دار الندوة العالمية ،الطبعة :الرابعة1321،هال.
الهوية والتعليم ،سعيد إسماعيل على ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط2118 ،1:م.

