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 المقدمة:

 أما بعد: سول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعنيعلى ر  والصالة والسالماحلمد هلل رب العاملني 
الدعوة املؤمتر، والذي بعنوان: ) هذايف فإنه كان من السعادة وحسن احلظ أن أقوم بتقدمي هذا البحث املتواضع للمشاركة 

وأرجو من اهلل أن يضاعف جهود خادم احلرمني الشريفني يف ميزان  (-بوركينا فاسو نموذجا-وأحوال الدعاة في غرب إفريقيا
 أسال اهلل أن يطيل بقاءه يف خدمة اإلسالم وأبناء األمة اإلسالمية.كما حسناته يوم القيامة،  
 مشكلة الدراسة:

 احلل. رجاءكتبت يف هذا املوضوع - ةيسئ  الب  وأحوال الدعاة يف غرب إفريقيا  يف ضعفهاالدعوة نظرا حلالة 
 منهجية البحث:

 استخدمت املنهج الوصفي التحليلي.-1
 عزوت األقوال إىل قائليها قدر املستطاع عن طريق اإلحاالت السفلية.-2

 خالصة البحث:
سالم فيه. مث موقعه اجلغرايف وعدد سكانه، وتاريخ دخول اإلعن  -فاسوعن بوركينا مهدت البحث بدراسة شيء يسري  

جاهتا وجوانب ضعفها. مث تطرقت إىل بيان ئلها يف املنطقة ومنتقصاهتا وحمتاعن تعريف الدعوة ووساتناولت نبذة يسرية 
كرت بعض املقرتحات  مث ذ  والتحديات اليت تواجههم، منوذج توضيحي عن أحوال الدعاة واملسلمني وما يعانون منها،

 .كحلول.
 أهم النتائج:

 الدعوة يف غرب إفريقيا ضعيفة. -1
 عترب الفقر والبطالة من أكرب مشاكلهم.الدعاة يف غرب إفريقيا بئيسة! وي أحوال-3
 مستقبل طالب اللغة العربية يف بوركينا فاسو غامض ومظلم والسبب هو عدم اعرتاف احلكومة بشهاداهتم.-4

 أهم التوصيات:
 أوصي نفسي واجلميع بتقوى اهلل يف السر والعلن-1
 لفت االنتباه ووضع البال يف أوضاع الدعاة يف غرب إفريقيا.كما أوصي ب -2
 حقوقهم من احلكومات. للحصول علىو أوصي إخواين بالتحرك اجلماعي املتسارع -3
 لعمل يف توسيعه واجنازه.للجميع  أن يكون مدخال لىنارة عن منوذج يف هذا املوضوع وأمتما قدمته عب-4
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  :المقدمة 

 :على رسول اهلل وعلى آله وصحبه  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد الصالة والسالماحلمد هلل رب العاملني مث 
أن كلي   ة احل   ديث الش   ريف باجلامع   ة اإلس   المية باملدين   ة املن   ورة أش   عرنا أن وزارة م   ن دواع   ي الغبط   ة والس   رور ك   ان  هفإن   

 إحدى الفنون العلمية يف  أصفى ما عندناعلمي، لتقدمي  مؤمترظيم التعليم العايل باململكة العربية السعودية أعلن عن تن
عل   ى زي   ادة يف نش   او الطلب   ة وتعويض   هم لل، وذل      مس   تلزمي الش   روو والض   وابيف كم   ا ه   و يف االع   الن ،أو املعلوماتي   ة

ن ألوالش    أن ه  ذا العم  ل ل  ه قيم  ة كب  رية ال ل  ييف بوص  فه اللس  ان،  الفكري  ة،جه  ودهم ومن  و ، وتنس  يق والتولي  د الكتاب  ة
لتفج   ري ين   ابيع اقاف   ة الع   ا   ، إذا الحظناه   ا بع   ني الدق   ة واالعتب   ار ه   ي الطريق   ة الوحي   دةتنظ   يم مه   ل ه   ذه النش   اطات

يف م  ؤمتر علم  يه يف ه  ذا ، ولك  ن أي  ن أن  ا ح    أش  ارك ، والس  بيل إىل س  عادة ا تم  ع البش  ريإىل الع  ا  برس  ره اإلس  المي
 الفضاء الذي يتزاحم فيه الطالب املتميزون وأصحاب املاجستري والدكتوراه!

ه   ذا البح   ث املتواض   ع بك   ل ت   ذلل وش   جاعة  ميق   دق   وم بتأن أوإمن   ا أن   ا طال   ب رأي   ت لنفس   ي حس   ن احل   ظ والس   عادة  
اءاً يلي ق بكرامت ه وإحس انه ي وم القيام ة، كم ا . وج زى اهلل خ ادم احل رمني الش ريفني ج ز املب ارك ذل  املؤمتربه يف  للمسامهة

 أرجو من اهلل أن يطيل بقاءه يف خدمة اإلسالم وأبناء األمة اإلسالمية. 
 :مشكلة الدراسة 

نظرا حلالة الدعوة يف غرب إفريقيا يف ضعفها وم ا تع اين من ه م ن ت ديات التنص ري والعلمن ة والغ زوات الفكري ة، ونظ را إىل 
يم ة ال يت ه م فيه ا  أحوال الدارسني للغة يم  العربية الذين ه م دع اة ال بالد ومس تقبل اإلس الم يف ه ذه املن اطق، واحلي اة اجل ح 

مع تلقي سخريات املستهزئني ومهجياهتم بكل صرب!، وهؤالء   يصبهم هذا الوباء إال أن أرادوا معرف ة دي نهم مث إبالغ ه 
اد اهلائل   ة ال   ذين ي   رتون م   ن بع   دهم والص   غار ال   ذين يف امل   دار  إىل غ   ريهم، مث نظ   را إىل ه   ؤالء اا   رعني إليه   ا واألع   د

 االبتدائية واإلعدادية والهانوية والترمل يف مستقبل هؤالء بالكيف مينع العاقل من البقاء صامتا.
 :أهداف الدراسة 

ال وعي اإلس المي  تل  صيحة ونداء إىل أصحاب املناهج الدينية القومي ة يف التس ارع واملب ادرة إىل ه ذه املن اطق لنش ر-1
 والعقيدة الصحيحة.

مث إهن  ا ص  يحة ون  داء إىل املنظم  ات واملؤسس  ات اإلس  المية ذات الق  درة عل  ى اة  اذ ق  رارات مناس  بة يف أس  رع وق  ت -2
 ممكن حلل هذه املشاكل اليت تواجه الدعوة والدعاة يف هذه املناطق. 

والتح   رك اجلم   اعي للحص   ول عل   ى حق   وقهم املادي   ة   كم   ا أهن   ا ص   يحة ون   داء إىل دار س   ي اللغ   ة العربي   ة يف التس   ارع-3
 واملعنوية ملساواهتم بنظرائهم الدارسني للغة الفرنسية أو اإلجنليزية.

 :مناقشة الدراسة 
تناقش هذه الدراس ة ع ن مس توى ال دعوة يف غ رب إفريقي ا واحلي اة العلمي ة في ه، ه ل ه ي عل ى مس توى مرم و ه أم هن اك 

 ن عالجهاه ماهي احللوله.معاناةه ماهي مشاكلهمه هل ميك
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 :أدوات البحث 
اس  تخدمت يف ه  ذا البح  ث أداة واح  دة وه  ي )أداة تلي  ل است  وىه وال  يت اس  تخدمتها يف تلي  ل حمت  وى ال  دعوة وأح  وال 
ال  دعاة يف املنطق  ة ب  دف بي  ان جوان  ب ض  عفها ومنتقص  اهتا وحمتاجاهت  ا وعوام  ل جناحه  ا وبع  ض التح  ديات ال  يت تواج  ه 

 .الدعاة وحلول ذل 
 :أسريت البحث وفق اإلجراءات التالية: طرق البحث 

 االطالع على الدراسات السابقة عن حالة الدعوة والتعليم وأحوال والدعاة يف غرب إفريقيا.-1
 االطالع على املقاالت وا الت اليت نشرت عن مسلمي بوركينا فاسو يف مواقع اإلنرتنت-2
حمت   وى ال   دعوة وأح   وال ال   دعاة يف غ   رب إفريقي   ا واس   تخدام بوركين   ا فاس   و  تلي   ل حمت   وى املوض   وع م   ن خ   الل تلي   ل -2

 كنموذج لغرب إفريقيا.
 :خالصة البحث 

مه  دت البح  ث بتجلي  ة ش  يء يس  ري ع  ن بوركين  ا فاس  و وموقع  ه اجلغ  رايف وع  دد س  كانه، وت  اريخ دخ  ول اإلس  الم في  ه. مث 
ص  اهتا وحمتاجاهت  ا وجوان  ب ض  عفها. مث تطرق  ت إىل تناول  ت نب  ذة يس  رية ع  ن تعري  ف ال  دعوة ووس  ائلها يف املنطق  ة ومنتق

 بيان ملعة كنموذج توضيحي عن أحوال الدعاة واملسلمني وما يعانون منها، مث ذكرت بعض املقرتحات كحلول.
 :مهنجية البحث 

  استخدمت املنهج الوصفي التحليلي بدف جتلية أحوال الدعاة واستخدمت بوركين ا كنم وذج لغ رب إفريقي ا، كم ا بين ت
 متطلبات الدعوة وجوانب ضعفها من خالل تليل هذا النموذج.

 .ومن منهجي أيضا أين أركز على شرح وتصوير الواقع أكهر 
 .الوفاء باألمانة العلمية يف عزو األقوال إىل قائليها ما استطعت إليه سبيال 
 لص فحة، مثمث الطبع ة، مثمث ال دمثار، وإن ك ان يف عملية اإلحالة س رت  عل ى ذك ر اس م الكت اب أومثاًل، مث املؤلمث ف، مثمث اجل زء ،مث ا

 منشورا ذكرت العنوان، مث الكاتب، مث املوقع، مث تاريخ نشرها إن وجد، وأذكر رابطها على النت.

  .معاين بعض احلروف: و=الطبعة. ج=اجلزء. ص=الصفحة 
 

 :الدراسات السابقة 
ب  ذا املوض  وع باس  تهناء بع  ض املق  االت وا   الت ال  يت  م  ن خ  الل عملي  ة البح  ث   أطل  ع عل  ى دراس  ات س  ابقة متطبق  ة

نشرت عن مس لمي بوركين ا فاس و...، لكن ف وقف ت عل ى بع ض الدراس ات ال يت هل ا ص لة جزئي ة بس يطة بالبح ث وه ي: 
إفريقيا /سمد بن إبراهيم ب ن حمم دهه و))تعل يم اللغ ة العربي ة يف غ رب  غرب يف البدع مواجهة يف اهلل اىل الدعوة ))منهج

إفريقيا/اع  داد ال  دكتور يوس  و منك  يالهه و))مش  كالت التعل  يم يف امل  دار  اإلس  المية بش  مال نيجريي  ا/ اع  داد الطال  ب: 
 هارون ااينهه.
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 خطة البحث: 

 لتوي هذا البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحهني وخامتة.
ش  مل ك  ل م  ن مش  كلة الدراس  ة، وأه  داف الدراس  ة، وأدوات وط  ر  البح  ث، وخالص  ة البح  ث، ومنهجي  ة : وتالمقدمةةة

 البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.
وينجل  ي تت  ه: نب  ذة يس  رية ع  ن تعري  ف بوركين  ا فاس  و وموقع  ه اجلغ  رايف، وتوزي  ع األدي  ان في  ه مث ت  اريخ دخ  ول  التمهيةةد:

 اإلسالم فيه.
 وة يف بوركينا فاسو وتته أربعة مطالب:الدع :المبحث األول
 : تعريف الدعوة لغة وشرعاالمطلب األول
 : نشرة الدعوة يف بوركينا فاسوالمطلب الثاني

 وسائل الدعوة يف بوركينا المطلب الثالث:
 : أحوال الدعاة يف بوركينا فاسو وتته أربعة مطالب: المبحث الثاني
 واصطالحا: تعريف الداعية لغة المطلب األول

 : أحوال الدعاة )دارسي اللغة العربيةه يف بوركينا فاسوالمطلب الثاني
 بوركينا: عوامل جناح دعوة الدعاة يف المطلب الثالث
 بعض االقرتاحات كحلول: المطلب الرابع

 وفيه أهم النتائج وأهم التوصيات، واملصادر. الخاتمة:
 فهارس الموضوعات.  

 

 

  

 كبوري عمر

 اإلسالمية باملدينة املنورةالجامعة 

 م14/10/2014هـ /املوافق:21/1/1435
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 تمهيد  
 .اإلسالمي"ه وموقعه اجلغرايف وتارخيبوركينا فاسو  معىن أن أجلي شيئا يسريا عن أود وقبل أن أدخل يف صلب البحث

املوس يقية الرنان ة املص احبة لالس م، الرائع يف اسم بوركينا فاس و ه و النغم ة معىن هذه التسمية: قال األستاذ سيكو توري: ))
وال أق ول -األكه ر  -لغت نيفاالسم مك ون م ن  !واألروع من هذا ما لمل االسم من معىن دال على كرامة شعبه وشهامتهم

ل أو األش  راف، أو الط  اهرين، "د األح  رارب  ال" : يع  ف يف اللغ  ة األوىل هبوركين  ا) بل  دل لغ  ة موس  ي، ج  وال،أعراق  ا يف ال -األه  ممث 
هم   ا مص   طليف فخ   ر يف الدالل   ة عل   ى ح   ب ي، واجل   امع ب   ني املص  طلحني أن كلب"األ وط   ن"يع   ف يف اللغ   ة الهاني   ة  هفاس  و)و

 .ه1)ههي قاعدة من قواعد لغات العا  والعجيب من هذا أن النسبة إىل بوركينا فاسو ال ةضع أل .الوطن
ك   ربه عموع   ة م   ن الض   باو اله   وار املاركس   يني يف   ولع   ل التس   مية ج   اءت ت   دياً لالس   تعمار عل   ى أا   ر االنق   الب ال   ذي ت   وىل

 .  ه2)م1983أغسطس 
مت ت اس تقالهلا  "ه3)،2كل م274000 مس احتهاوتبل   هن ر النيج ر  ح زامداخ ل  غرب إفريقي ا، وسيف دولة )بوركينا فاس  وه تقع يف

 م. 1895م، وكانت مستعمرة فرنسية منذ عام 1960يف أغسطس 
   .بعيدة عن اسيط  ات والبح  ار، وهي دولة داخلية ال سواحل هلا 

، وم  ن الش  مال م  ايل، وم  ن اجلن  وب غان  ا، «س  احل الع  اج»ل  دها م  ن الش  ر  مجهوري  ة النيج  ر، وم  ن الغ  رب ك  وت ديف  وار 
 وتوغو، وبنني. 

نتم ون إىل عناص ر عدي دة م نهم ، وس كاهنا يحس ب االحص ائيات احلديه ة ملي ون نس مة 15يبل  عدد سكان بوركينا فاس و 
 . ه4)، وبوبووالاجل، وفوال، وبيسا، وغورما، والساموغو ،املوسي

، %33% م ن عم وع ال دخل، وتربي ة املواش ي 58اقتصادها يعتمد على الزراعة وتربية املواش ي، ونس بة دخ ل الزراع ة م هالً 
 .  ه5)% من عموع الدخل5. 8واإلنتاج الصناعي واملعدين 

احل  رارة يف درج  ة ، وش  تااها ج  اف، يق  ل املط  ر يف اجلن  وب الغ  رل وي  زداد يف الش  مال الش  رقي، وترتف  ع األمط  ار غزي  رص  يفها 
 الصيف وتتعرض هلبوب الرياح يف فصل الشتاء. 

 ووهيغويا، وبانفورا، وديدوغو.  وبويتنغا، وغادوغو العاصمة، وبوبو جوالسو، وكودوغو،ومدهنا الرئيسية: هي 

                                                           
عميد البحث العلمي وأستاذ مساعد بقسم أصول الدين والدعوة  -سيكو توري/بوركينا فاسو منوذجاً -مستقبل العمل اإلسالمي يف إفريقيا الغربيةينظر:  1

 /بتصرف يسري1املاليزية/ص:بكلية العلوم اإلسالمية جبامعة املدينة العاملية 
 ttp://static.midad.com/article/216762 وركينا فاسو وآمال املستقبل تميل من موقع علو اهلمة/رابيف النص على املوقعينظر:  2
اعداد عموعة من -فاسو ملعهد بن تيمية التابع جلمعية أهل السنة واجلماعة يف بوركينا-االبتدائيمستوى الصف الساد  –مذكرة اجلغر افيا ينظر:   3

 .1ص:املعلمني /
 2ص:-املصدر نفسه 4
تاريخ http://static.midad.com/article/216762 تميل من موقع علو اهلمة/رابيف النص على املوقع /بوركينا فاسو وأمال املستقبلينظر:  5

 2007/ 11/ 8) 1428شوال  27النشر:
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م ن ق ب  ل النظ ام  حمافظ ة 45مث ج زئ ت إىل  افظ ة، وكان ت م ن قب ل االا ني حمحمافظ ة مخس وأربع ون :فيها حافظاتعدد الم
 .  ه6)م من أجل كسب األصوات يف االنتخابات1999احلاكم عام 

 توزيع األديان في بوركينا فاسو: 
النتخاب   ات الرئاس   ة لع   ام م متهي   داً 1998ف   ي آخ   ر إحص   اء س   كاين يف ف املس   لمون يف بوركين   ا فاس   و أكهري   ة وليس   وا أقلي   ة

، وتبل   نس  بة %19%، وال وانيني 7%، والربوتس  تانت 8%، والكااولي   يف ح دود 65م، كان ت نس بة املس  لمني 1999
   %تقريبا.70إىل  املسلمني يف اإلحصائيات احلديهة

ملن اطق ذات األغلبي ة الواني ة إقليم اً، واملن اطق ذات األغلبي ة املس يحية إقليم ان، وا 22وعدد املناطق ذات األغلبي ة املس لمة  
 .  ه7)عددها ستة أقاليم، وتتعادل نسبة املسلمني مع املسيحيني يف أربعة أقاليم

أما من الناحية االقتصادية، فإن بوركينا كغريها من الدول األفريقية، فهي دولة زراعية حبيث تعمل معظم س كاهنا يف الزراع ة 
، السمس مالزراعي ة:  املنتج اتالهروة احليوانية اليت تقدر باانني مليون رأ  حسب إحصائيات الرمسية للدول ة، وأه م و والرتبية 
، البط  اطس، القط  ن ... أإ ، إض  افة إىل امل  وارد الطبيعي  ة، ال  يت وهبه  ا اهلل للش  عب الب  وركيف، الفس  تقال  ذرة،  ، األرز،الف  ول
 .ه8)، احلجراحلديد، النحا الذهب،  أمهها:
 :  فاسو بوركيةنافي اإلسالم  لو دخ

بوركين  ا فاس   و يف مراح   ل متقدم  ة باملقارن   ة بعدي   د م  ن البل   دان األفريقي  ة، ع   رب قواف   ل التج  ار القادم   ة م   ن يف دخ  ل اإلس   الم 
وض ع اإلس الم يف ال بالد وت ول املس لمون  ب ذل  وتعزز حوايل القرن احلادي عشر امليالدي مجهورييت غينيا ومايل ا اورتني،

أغلبي    ة كب    رية إال أن ه    ذه األغلبي    ة   تس    تطع أن تهب    ت أق    دامها أو ت    ؤدي دورًا مهًم    ا داخ    ل ال    بالد بفع    ل م    ؤامرات  ىلإ
هم يف البل   دان ا    اورة وعل   ى رأس   ها س   احل حق   وقهم، وبعه   ر وم   نعهم م   ن ني االس   تعمار ال   ذي عم   ل عل   ى تش   ريد املس   لم

 .ه9)العاج
م  ن س  كان ال  بالد خ  الل العش  رينيات م  ن الق  رن املاض  ي تقريب  اً % 50 كان  ت تبل   ونس  بة هتج  ري املس  لمني للبل  دان ا   اورة  

 نتيجة مكانة االستعمار الذي بذل كل ما يف وسعه لتذويب هوية األغلبية املسلمة يف البالد.
بوركين  ا إىل  يتنافس  ون يف الرج  وعوبع  د حص  ول ال  بالد عل  ى اس  تقالهلا يف بداي  ة الس  تينيات م  ن الق  رن املاض  ي ب  دأ املس  لمون 

، وع  اد مئ  ات الالف لبل  داهنم م  ن دول اجل  وارل مم  ا خل  ق نوًع  ا م  ن الت  وازن إال أن  ه   يفل  يف يف إيص  ال املس  لمني إىل فاس  و 
 .ه10)رغلبيتهم داخل البالدمناصب تليق ب ترهيلقيادة ا تمع أو 

                                                           
 املصدر السابق 6
 املصدر السابق7
 /بتصرفاملدار  العربية اإلسالمية يف بوركينا فاسو ماهلا وما عليها/إدريس جالو كاتب بوركيف مقيم يف السودان ينظر: 8
 /بتصرف/منشورات علة الفرقانمسلمو بوركي     نا فاس     و بني ضغوو التنصري ومغريات املد الفارسيينظر:  9
 بتصرف/منشورات/ علة الفرقان/التنصري ومغريات املد الفارسيمسلمو بوركي     نا فاس     و بني ضغوو ينظر:  . 10

  - html-forqan.net/articles/print http://www.al.305رابيف النص على املوقع:
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 :المبحث األول 
 مطالب: االاةالدعوة يف بوركينا فاسو وتته 

 المطلب األول: تعريف الدعوة لغة وشرعا 
 ما معىن الدعوة إىل اهلل ه

 . يء: االستمالة . من الدعاء وهو النداء واالستمالة واحلثمث على الش الدعوة لغة
موق  ف اس   تمالة وح  ثمث ، وه   ذا يل  زم من   ه ح  رص الداعي   ة عل  ى امل   دعو ، فه  و يس   تميله فالداعي  ة إىل اهلل موقف   ه م  ن ال   دعوة 

 حرًصا على نفسه أوال وحرًصا عليه اانيا .
 الدعوة إىل اهلل  رمحه اهلل عرمف شيخ اإلسالم ابن تيمية: فقد أما الدعوة شرعا

ا :" الدعوة إىل اإلميان باهلل ، ومبا جاءت به رسله بتصديقهم فيما    .ه11)"أخربوا به وطاعتهم فيما أمروا به برهنم
ومثة تعريف آخر للدعوة: هي العلم الذي به تعرف كافة اساوالت الفنية املتعددة الرامية إىل تبلي   الن ا  اإلس الم مب ا ح وى 

 .ه12)من عقيدة وشريعة وأخال 
هذا الضابيف يف التعريف من أهم الضوابيف ال يت تك م مس رلة ال دعوة إىل اهلل ، ف إذا كن ا ال نع رف م ا الش خ ال ذي أ خ رب ب ه و 

 خ خنرج إًذا ه وماذا سنعلِّم النا  ههيخ الذي أمروا به ، فأليِّ شياألنبياء وما الش
الن  ا  برس  اليب اتص  ال ،تلف  ة ، مث نفش  ل يف ل  ذل  نع  رتض عل  ى كلم  ة : ) اجل  ذب ا   رمد ه يف مفه  وم ال  دعوة ، فنج  ذب 

 تغذيتهم بالعلم النافع فتفشل املهمة الرئيسية ..
 أخيت الداعية أنمث :-أخي وعليه اعلم

 عن اهلل ، ومبا أمر به هو أصل خروج  للدعوة . صلى اهلل عليه وسلممعرفت  مبا أخرب به النيب 
الش   رعي و، وه   ذا الطل   ب ال يك   ون خ   بيف عش   واء ، إمن   ا برس   لوب  ] باالتف   ا  أول خط   وة لل   دعوة إىل اهلل : طل   ب العل   م

 .ه13)منهجي مؤصمل 
 ؟ لماذا ندعو

 ". بلِّغوا عني ولو آية:"  صلى اهلل عليه وسلماستجابة ألمر النيب -1

ا  َّلِِ  ذ عل  صذريِلٍذأَ ْع علم نذ ذلَِّ اََّلذ ذ ِلَ       } قُلْ  َذلهِ ِ بذللِي َِ ْعُو إلل ىِ عل       ، ق ال تع اىل  صللى اهلل عللي م وسللمألن الدعوة سبيل أتباع األنبياء -2

 ه14) نذبإلوحذمنذ ا  َِِّ نذ ذم ْع عم  َِّذ ا  مإشورِكِنيذ {

                                                           
 86/ص:1اجلامع للمواضيع الدعوية عن احلج/لل شيخ/ج: 11
 .بريوت1987الشركة العاملية للكتاب /1/و:10الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها، للدكتور أمحد غلوش ص: ينظر: 12
 86/ص:1اجلامع للمواضيع الدعوية عن احلج/لل شيخ/ج: 13
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 ذهعاصًم شذلِِدًِا قعلم ُلا   } نذىِذ  قعم عتو ُْ َّةٌ  ِ وهإمو  ِمذ َع ِظُلنذ قعلو ًم ا  َِّإ  إهو ِكُهإمو ْعنو  إ ذهِّصإهإمو أمام اهلل يوم القيامة ، قال تعاىل  لكي نعذر-3

 "ه15)  ذ وهِرذأً ىِ ع  رذصِّكُمو نذ ع ذ َّهإمو دذتَّقُلنذ {

مثة  القةائم فةي ق ال: "  صلى اهلل عليله وسللمرضي اهلل عنهما عن النيب عن النعمان بن بشري لنصليف ويصليف النا  بنا، -4
أعالهةا وبع ةةهم أسةةملهان فكةان الةة ي  فةةي حةدود اللهةةا والواقةع فيهةةا كمثةة  قةوم اسةةتهموا علةةب سةمينة ف ةةار بع ةةهم 

  فةوقهم  فقةةالوا: لةةو أنةا خرقنةةا فةي ن ةةيبنا خرقةةاف ولةم نةة ذ مة  فوقنةةا. فةة ن أسةملها إذا اسةةتقوا مة  المةةا  مةةروا علةب م ةة
 ه16)أيديهم نجوا ونجوا جميعاف تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعافن وإن أخ وا علب 

 . لعظ م جزا  الداعي إلب اهلل-5
 ه17)} نذ ذللَّو ْعسونذللَّإ قعلو ِللم  ِمَّللَّو ُذ ذللم ىِ علل  ا  َّللِِ نذ ذمِللْع  ذللم ِحًم نذقعللمُع ىِ َّ ِللَ  ِللَّذ ا  مإنولل ِمِنيذ {    فالداعي  ة م  ن أحس  ن الن  ا  ق  واًل، ق  ال تع  اىل: 

لم عل ى خ ري :" م ن د صلى اهلل عليه وسلموللداعي مهل أجور من تبعه ، عن أل مسعود رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل 
 ه18)فله مهل أجر فاعله 

 إذا مةاتق ال :"  صلى اهلل عليله وسللمعن أل هريرة رضي اهلل عنه أن رس ول اهلل ف،  والستمرار ثواب الداعي بعد موتا-6
 ه19) ن إال م  صدقة جاريةن أو علم يُنتمع با ن أو ولد صالح يدعو لا اإلنسان انقطع عملا إال م  ثالث

 
 نشأة الدعوة في بوركينا فاسو :المطلب الثاني. 

 واملوعظة احلسنة، وأص بيف اإلس الم ملتحم اً ب رتاب الب وركينيني، و  يش عر الب وركيفالدعوة إىل احلق انتشر اإلسالم عن طريق 
أن اإلس  الم يقطع  ه ع  ن ماض  يه وع  ن عتمع  ه، وكف  ل للمس  لمني مجي  ع حق  وقهم دون نظ  ر إىل ل  ون أو ج  نس، وجع  ل الن  ا  

 سواسية كرسنان املشيف، وهذا خبالف املسيحية اليت اعتربت اإلفريقي عبداً وباعته يف السو . 
جامع  ة األزه  ر، ، مث توال  ت إىل وتبعته  ا عموع  ات  إىل اجلامع  ات الس  عودية الش  باب الس  تينيات التح  ق عموع  ة م  ن  يف-

مج  وع الطلب  ة إىل ك  ل م  ن الكوي  ت، وقط  ر، واإلم  ارات، واجلزائ  ر، وس  وريا، وت  ونس وليبي  ا، والس  ودان وغ  ري ذل   ، ون  ال كه  ري 
م األلقاب العلمية املختلفة، ويوجد يف بوركينا عدد كبري من هؤالء الذين يقومون خبدمة اإلس الم واملس لمني يف ع االت منه

                                                                                                                                                                                     
 108سورة يوسف، الية: . 14
 164سورة األعراف، الية: 15
 القاهرة  –ا، دار الشعب  /و: 182/ص:3ج:/ ه ه256املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف : مد بن إمساعيل بن إبراهيم بن س اجلامع الصحييف ينظر: 16
 33سورة فصلت الية:  17
/دار اجليل بريوت + دار 41/ص:6ألل احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري/ج: اجلامع الصحييف املسمى صحييف مسلم ينظر: 18

  األفا  اجلديدة   بريوت
 . املصدر نفسه 19

 

http://midad.com/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
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وك ان هل م  األساس ية لل دعوة يف ه ذه املنطق ة، الل ن ي، ويعت رب ه ؤالء واض عه20)التدريس وااطابة واإلمامة والوعظ، والفتوى
ر ال  ذي س  اعد الص  حوة اإلس  المية الرش  يدة يف أخ  ذ عراه  ا األم  يف تص  حييف مس  ار اجلمعي  ات اسلي  ة وتوجيهه  ا، كب  ري دور  

 .الطبيعي يف تصحييف املفاهيم وتوضييف األهداف وتصويب املسرية
 

 :وسائ  الدعوة في بوركينا المطلب الثالث 
 اسلية.  اتاللغباجلمعة درو  املساجد وخطب  - 1
كتور د الش  يخ أمح  د دي  دات وتلمي  ذه ال  عي  ة االدوك  ذل  أش  رطة  ،توزي  ع املص  احف املرتمج  ة معانيه  ا إىل اللغ  ة الفرنس  ية - 2

وغ ريهم، وهل ذه األش رطة  تور مجال بدوي املدبلجة إىل اللغة الفرنسية، وأشرطة الداعي ة عبدا ي د كاس وبيغاذاكر ناي  والدك
 . ة الفرنسية باإلسالم والدخول فيهللغ الدارسنيخاصة  -دور هام جدا يف اعرتاف كهري من اإلخوة

 التعليم يف املدار  العربية النظامية.  - 3
ل ديف وس يطرة املس لمة يف ه ذه املنطق ة إال أن املس لمني م ازالوا يع انون، بس بب ض عف ال وعي اعلى الرغم من ه ذه الغالبي ة 

 فيها. األوىل اياوأبنااهم ضح وناحلكم وأصبيف املسلم ىالنظام العلماين عل
إن مص  طليف م  دار  اللغ  ة العربي  ة اإلس  المية   تك  ن معروف  ة يف بوركين  ا بش  كلها احل  ايل، ب  ل كان  ت كتاتي  ب، ي  در  فيه  ا  

الق   رآن الك   رمي، والفق   ه واللغ   ة العربي   ة، فه   ذه الكتاتي   ب قام   ت ب   دور ب   ارز يف نش   ر اإلس   الم يف بوركين   ا فاس   و وك   ذل  نش   ر 
ستعمار لطم س هوي ة اإلس المية يف ه ذا البل د، فق د اس تمرت يف القي ام ب ذا اوالت االحمتصدت  إىل أنالهقافة اإلسالمية، 

تيج  ة س  نوات طويل  ة إىل أن  ه  رت يف الس  تينات م  ن الق  رن املاض  ي امل  دار  بش  كلها املع  روف حالي  اً وذل    ندة ال  دور مل  
ملؤسس ي  ياهل دف الرئيس  ك ة العربي ة الس عودية ومص ر، وك انالبلدان العربية خاص ة اململ منرجوع بعض الطالب الدارسني 

ه ذا التح ول  لبلدان اليت ةرجوا منه ا وق د وج دلغة العربية ولكن مبناهج ا الىلإهذه املدار  هو تدريس املواد الدينية إضافة 
االس  الم ، مث تط  ورت  هل  ا يف نش  ر اً أص  بيف مس  اعد لك  ن لكتاتي  بل    دور اب  ي إال أن  ه ا تم  ع الب  وركيف ىلم  ي قب  والً ل  دالع

مم  ا  في  ا والت  اريخ...اإ،اامل  دار  وأخ  ذت ت  دخل يف مناهجه  ا العل  وم اإلنس  انية والطبيعي  ة كاألحي  اء والرياض  يات واجلغر تل    
مواص   لة  يف كه   ريينالمل   دار  احلكومي   ة، مم   ا ش   جع ا ةمباش   ر  ل فرص   بحت تن   افس بص   ورةتل     امل   دار  أمهي   ة ك   ربى أعط   ى

م ن نس بة التعل يم الع ام %20أكه ر م نعربي ة ح يت أص بحوا الن يش كلون ف و  اجلامعي ة باللغ ة الم ا  و بل دراساهتم اجلامعية
 . رتب                           ة الهاني                           ة بع                           د الفرنس                           يةامل، وت                           ر  يف ه21)يف بوركين                           ا فاس                           و

بتدائية واإلعدادية والهانوي ة حس ب تقري ر المدرسة ما بني ا 500أكهرمنغة العربية لقدر عدد املدار  اليت تدر  باليفاليوم 
طال ب وطالب ة،  1500مدير التعليم األساس ي اا اص الت ابع ل وازارة التعل يم األس تاذ ط اهر كوس يب، وة رج  س نوياً أكه ر م ن 

                                                           
 /بتصرف يسري2007/ 11/ 8) 1428شوال  27/تاريخ النشر:3ص:موقع علو اهلمة/بوركينا فاسو وأمال املستقبل/ينظر:  20
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 تط ور ى، وه ذا دلي ل عل ه22)رئيس اهليئة العامة للمدار  اإلسالمية العربية الفرنسية األستاذ سليمان ك ونفيحسب تصرييف 
ية املتعاقبة تتمس  بعدم االع رتاف بش هادات ال يت ة رج ب ا البوركين ةكوماحلبعد كل هذا فو ، التعليم العرل يف بوركينا فاسو

 .واهي                                                                                                            ة ه                                                                                                            ؤالء الط                                                                                                            الب، وحبج                                                                                                            ج
ا    ال ش  عرت خبط   ورة ه  ذه امل  دار  وكه   رة خرعيه  ا يف ب   ل    اهرة انتش  ار التعل   يم الع  رل وخرعي   ه   تعج  ب احلكوم  ة  نأل

 عل   ن نبي   ل وس   ام  ن اهل   دف املأرغ   م و تح   رك حبج   ة تنظ   يم ش   ؤون امل   دار  العربي   ة، ت ت، فب   دأ الش    مث  ال   ديف بالتخصص   ات
وه  و  ذوي الش  رن ، فاللبي  ب باإلش  ارة يفه  م، ن ال  دوافع احلقيقي  ة معروف  ة ل  دىأ ك  ل دار  باللغ  ة العربي  ة إال  ومطل  وب ل  دى

اربته  ا برس  لحة جدي  دة ألن األس  لحة القدمي  ة ق  د فش  لت، بع  د التزاي  د تقلي  ل م  ن فاعليته  ا وحمالويض دور ه  ذه امل  دار  و ف  ت
ال داخل م ن  نيرع ااىلإعالية إضافة العلمية الدرجات الاملستمر ألعداد اارعني من الدول العربية يف كافة التخصصات وب

 .حلتني املتوس                                                                                                                                                طة والهانوي                                                                                                                                                ةيف امل                                                                                                                                               ر 
الن ح   الً يرض   ي الدارس   ني باللغ   ة العربي   ة رغ   م خطوه   ا بع   ض ااط   وات  ، إذ ال جت   د ح    !أمره   ا م   ناحلكوم   ة يف ح   رية 

الفاتيك ان وفرنس ا، ال  : ترعاه ا الدول ة ورعاهت ا األجان باسدودة، بسبب ضغوو من جهات أخ رى، ف القوى املس يحية ال يت
يف بوركين   ا فاس   و، يري   دون أن ي   دخل ه   ؤالء يف س   و  العم   ل الع   ام العتق   ادهم أن دخ   ول ه   ؤالء س   يهدد النظ   ام العلم   اين 

وعاه  دون بك  ل م  ا أت  وا م  ن ق  وة ملن  ع ه  ؤالء الط  الب م  ن حق  وقهم الدس  تورية، مس  تغلني حال  ة انقس  ام ب  ني خرع  ي ال  دول 
 .العربي                                                        ة وع                                                        دم توح                                                        دهم يف املطالب                                                        ة حبق                                                        وقهم الش                                                        رعية

م  هالً  يف بوركين  ا ني  ةاملعب  ار املس  ؤولني ع  ن الدراس  ات فرس  اتذتنا وكوهن  اك جه  ود مش  كورة لتنبي  ه احلكوم  ة يف ه  ذا األم  ر،  -
باللغ   ة  -واا   رعني ال   ذين درس   وا  –بكب   ار املس   ؤولني يف الدول   ة مب   ا ف   يهم رئ   يس اجلمهوري   ة لش   رح وض   ع الدارس   ني  يلتق   ون

الوس ائل   ويواصلون املراوغ ات ، وه ذه ردراج الرياح،كتذهب   العربية، واملؤسف أهنم يف احلكومة يقدمون وعوداً وسرعان ما
ال ذين ةرج وا يف  -، ل ذا الب د للدارس ني باللغ ة العربي ة!الب د م ن وض ع الي د عل ي اجل رحفملش كلة ب ل تعق دها ، كلها التل ا

رس  ني باللغ  ة أن يض  عوا أي  ديهم مع  اً لي  دافعوا ع  ن حق  وقهم املش  روعة ومنه  ا مس  اواهتم بنظ  رائهم الدا -،تل  ف ال  بالد العربي  ة
ه  ا أه  داف معلوم  ة للجمي  ع، م  ن هن  ا أناش  د اجلمي  ع بوج  وب ووراء آنف  اً إن حج  ج احلكوم  ة واهي  ة الفرنس  ية، وكم  ا ذك  رت
 . العربي   ة تس   رتد احلق   و  كامل   ة غ   ري منقوص   ة الدارس   ني للغ   ةبوح   دة  -ينف   ع أي ت   رك ف   ردي وال –التح   رك اجلم   اعي 
 ه23)الفرنسية. غةللا أقل من خرعي اجلامعات واسيل همبيد احلكومة ومراوغاته املتضرر ، و  اً رهينهم وإال سيبقى مستقبل

 اهلل املستعان و 
يف  ال  دعوة إس  هام كب  ري يف ه  ذا، وك  ذل   ومجعي  ة أه  ل الس  نة وجلمعي  ة امل  و فني ،برن  امج ال  دين اإلس  المي يف التلف  از - 4

   ، ح  وإن كانت تل  القنوات قنوات علمانية.اإلذاعة

                                                           
 4املصدر نفسه/ص: 22

23
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 بتصرف .3م /ص: 2008يناير 
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تنظ    يم ال    دورات، وملؤسس    ة اق    رأ ااريي    ة جه    ود يف ه    ذا ا     ال وذل      بالتع    اون م    ع اجلمعي    ة اإلس    المية، وجلمعي    ة  - 5
دور مش   كور يف ه   ذا ا    ال أيض   اً فاملؤسس   ات الدعوي   ة يف بوركين   ا تش   مل:  ومجعي   ة أه   ل الس   نة اإلس   المية العاملي   ة ال   دعوة 

 .املساجد، واملدار  اإلسالمية، واجلمعيات اسلية، واهليئات ااارجية
 

 :المبحث الثاني 
 أحوال الدعاة في بوركينا فاسو وتحتا أربعة مطالب:

 تعريف الداعية لغة واصطالحا: المطلب األول 
 الداعية لغة:

يق ال ه و داعي ة  ،الذي يدعو إىل دين أو فكرة ) اهلاء للمبالغة ه واليت تدعو إىل نفسها وقد عرفت بالفس ادهو )الداعية ه 
 "ه24)بداعية اإلسالم يقال دعاة وهذا مفرده ومجه )دعاةه ،إىل كذا وداعية اللن داعيه

 ."ه25)مبا جاء به رسله، بتصديقهم فيما أخربوا به، وطاعتهم يف أمرواهو الذي يدعو إىل اإلميان باهلل،  وشرعا:
ي  س ائر ال دعاة يف بوركين ا فاس و بش كل مث بم هنا )الدعاةه هم دارس وا اللغ ة العربي ة وح املي ش هاداهتا بش كل خ اص  واملعف 
 .عام
 

 فاسو: أحوال الدعاة  في بوركينا المطلب الثاني 
إن   تك ن واح دة، حي ث و إذا أمعنت نظرك يف أوضاع الدعاة يف قارة أفريقي ا جت دها متقارب ة ج داً، ألن معان اهتم متش ابة، 

اهلل أعل  م ب  ا، ت  نعكس بالض  رورة عل  ى متس  كهم بعقي  دهتم ودي  نهم، أم  ام ه  ذا الفض  اء  -يع  انون هن  اك م  ن ت  ديات وأزم  ات
 .الواسع من الصعاب اليت تواجههم

 ة تغ ض الط رف ع ن تق دمي ي د الع ون هل ؤالء، ح   م ن اجلان بي أنه باملقاب ل أم ام ذل   ف إن الكه ري م ن املنظم ات اإلغااغري 
كهريا م ا ص دعت أدمغتن ا باحل ديث ع ن عملي ات االغاا ة ونص رة الض عفاء   اإلنساين، فضال عن اإلسالمي، وهذه املنظمات

ب  ذه الق  ارة منس  يني إىل  ال  دعاةأو ح    عربي  ة وإس  المية، ف  ال ي  زال ب  دعمهم وم  ؤازرهتم، س  واء كان  ت ه  ذه املنظم  ات أممي  ة، 
 .درجة عالية يف ش  بقاع األرض

، للدرج  ة ال  يت جعل  تهم بالدرج  ة األوىل الفق  ر والتنص  ريم  ن ال  ذين يع  انون  بوركين  ا فاس  و م  ن دع  اة، ي  ر  وم ن ه  ؤالء املنس  يني
، وهى ذاهتا املعاناة ال يت تعانيه ا ال دول اسيط ة ب ذه الدول ة ، فريسة لكل من يسعى إىل هدم عقيدهتم، والنيل من إسالمهم

ن الش  مال، النيج ر م  ن الش  ر ، م  ايل م  :ه يو تيطه ا س  ت دول،  -الواقع  ة يف غ رب إفريقي  ا –ع رف أن بوركين  ا فاس و إذ ي  
 .، ومجيعها تواجه تديات متقاربةالغربتوجو وغانا من اجلنوب وساحل العاج من  و بنني

                                                           
 287/ص:1ج:/أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفرال/الصحاح يف اللغة الشاملة/ اإلصدار الهالث/قسم الغريب واملعاجم/ املكتبةينظر: 24
 /بتصرف شديد15/157عموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج:ينظر:  25

 

http://midad.com/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
http://midad.com/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9


 
14 

الفق ر أو التنص ري، ورمب ا ك ان الرتكي ز يف ه ذا الس يا  عل ى م ن مجيع هذه الدول بال استهناء تعاين الش يء نفس ه، س واء ك ان 
كه ريين، دى الدولة بوركينا فاس و للح ديث عنه ا كنم وذج مل ا تعاني ه ه ذه ال دول األفريقي ة، ي ر  لكوهن ا م ن ال دول ا هول ة ل 

 .هالوقوف على أوضاع املسلمني في وسواء على مستوى معرفة تارخيها، أ
 وه ي:-وإن كانت تديات قدمية أو جديدة فإهنا موج ودة و  ت زل -أفريقياغرب ومن أبرز التحديات اليت تواجه الدعاة يف 

 والعقائد املشبوهة املنحرفة . التنصريية، تبشرييةال جلامعاتاو ،اوف الفاتيكان، و هليمنة العلمانية، ا و الفقر والتنصري،
صعوبة أساسية أمام متس  املسلمني بعقيدهتم، فض ال ع ن ممارس ة ش عائرهم بيس ر وس هولة، دون  اتالتحدي شكل هذهتو  

 وا تمع املسيحي يف الوقت نفسه. -منغصات الفقر
 وسوف أتوىل بيان كل نقطة منها على سبيل االختصار إن شاء اهلل:

 المقر:-1
أن األوض  اع االقتص  ادية اإلس  المية س  يئة ج  داً، وت ع  دمث البطال  ة والفق  ر م  ن املش  كالت ال  يت هت  دد  "عم  ر حمم  د"يؤك  د األس  تاذ 

م ن مس لمي ال بالد، وق د أدى انتش ار  %70بوركين ا فاس و، خاص ة يف أوس او الش باب ال ذين تزي د نس بتهم عل ى  مس لمي
يف أوس او الفقر، فمن املؤكد أن البطال ة تتفش ى وطبعاً إذا انتشر  .الفقر إىل ذيوع العديد من األمراض يف أوساو املسلمني

فرص ة لغ  ري املس لمنيل الس  تغالل ه ذه الظ  روف القاس ية، بإنش  اء مص انع املس   كرات  ت احلكوم  ةالش باب املس لم، وق  د أعط 
واام   ور وبي   وت ال   دعارة للزن   ا والفس   و ، فض   الً ع   ن انتش   ار أندي   ة القم   ار ب   دعم وتش   جيع م   ن ق ب   ل الدول   ةل لنش   ر ه   ذه 

ال وامله  ن، ال  يت ت  دممثر مس  تقبل املس  لمني، وتنش  ر الف  رب واملص  ائب. وجت   رب األوض  اع االقتص  ادية الكه  ري م  ن الش  باب األعم  
  (26).املسلم والشابات املسلمات للسعي وراء هذه املصانعل لتدبري قوت يومهم

فةر  العمة   توسةيع: أمهه ام ن يف أوساو املسلمنيه األم ر يع ود إىل حزم ة م ن األس باب،  والبطالة الفقر لكن ملاذا انتشر
فةةةةي القطةةةةاي الحكةةةةومين وضةةةةعف حركةةةةة القطةةةةاي الخةةةةا ن وانعةةةةدام المشةةةةاريع التنمويةةةةة واالسةةةةتثمارية فةةةةي منةةةةاط  

املس ؤولني قب ل ن وهو أمر يتم بتخطييف حمكم م كدارسي !!للغة العربية  ا دارسيوعدم االعتراف بشهادات  المسلمي ن
 "دارس  ي اللغ  ة العربي  ة"ال عت  رب احلكوم  ةتو ،  هل  ؤالءض  عف التك  وين العلم  ي وامله  ف  دوراً كب  رياً يفيلع  ب ه  ذا غ  ري املس  لمني، و 

إىل تعلمث   م التخصص   ات العلمي   ة واملهني   ة، ال   يت  ي قب ل   ونال  جعله   مال   ذي األم   ر  علمي   ا، واقافي   ا،و  إنس   انيا نيمتخلف   و  ،نيأميمث   
إىل ك  ون احلكوم  ة حكوم  ة علماني  ة م  ع اا  وف ب  رن دخ  ول جتعله  م س  لعة قيمثم  ة أم  ام الدول  ة ومؤسس  اهتا، ويع  ود ه  ذا األم  ر 

م  ن املؤك  د أن ه  ذه الظ  روف ق  د س  امهت يف تراج  ع ال  وعي و يف األعم  ال التو يفي  ة العام  ة س  تهدد النظ  ام العلم  اين.  ه  ؤالء
، عل ى س بيل امله الهذه الظروف االقتصادية كان هلا أار سليب على الوعي ال ديف، إذا وض عنا  ،ديف ملسلمي بوركينا فاسوال

حالة التفكمث  اليت تع اين منه ا األس رة املس لمة، وض ياع الرتبي ة اإلس الميةل نتيج ًة النص راف ك ل  م ن الب اء واألمه ات ملعرك ة 
لتش  رد يف أوس   او املس   لمني، مم   ا يس  ميف باص   طيادهم يف ش   بكات مش   بوهة، باإلض   افة إىل احلي  اة اليومي   ة، وانتش   ار     اهرة ا

وال  دين ال ي ؤهِّالن للحص  ول عل  ى و يف  ة ت  ؤمِّن هل  م اإلس  المية م و رس و  اعتق  اد يف األغلبي  ة العظم  ى م  ن املس لمني ب  رن العل  
                                                           

 :مسلمو بوركينا فاسو يف مواجهة التحديات/عمرحممد/رابيف النص على النتينظر:  26
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 !الض عيفي اإلمي ان دارسني للغة العربية، وهذا االعتقاد ليس عند العوام فقيف فحسب بل ح  عند بعض الةأساسيات احليا
وذل   مل ا يش  اهدونه أم امهم عيان  ا، فاألس تاذ أو امل  در  للغ ة العربي  ة يعت رب م ن أفق  ر الن ا  يف ه  ذه املن اطق ب  ل يض رب ب  م 

مش   قات وص   عوبات  الع   رل حيات   ه الطال   ب رفاهي   ة.الالفرنس   ية يعيش   ون يف للغ   ة هم الدارس   ني ا بينم   ا نظ   را امله   ل يف الفق   ر،
هه يف احلقيق ة لق د ك اد الفق ر أن ني ةالدراس ات املعب االجته اد أيهم ا سيش جع الخ ر يف !  :وأستاذه أو معلم ه يف اجلح يم

ه ذا  لويع ادفما ف و   15000fتبدأ ب  على العادة الغالبية وهم حاملي الشهادات الهانويةفراتب املعلم  يكون كفرا هناك.
 ر.  وح   املي ش   هادات200ويع   ادل30,000fتب   دأ ب      ش   هادة ليس   انسر. . ورات   ب األس   تاذ أي: حام   ل 100املبل    

الله  م إال م  ن رمح  ه  .ر. . تقريب  ا350ويع ادل ف  ركهر ،  50,000fتص  ل روات  بهم إىل ه  م ال  ذين ق د ال  دكتوراهو  املاجس تري
مح   ل كه   ري م   ن الن   ا  الي   وم ي   دخلون أبن   اءهم يف امل   دار  ال   ذي ، األم   ر عدات خارجي   ة وه   م قليل   ون ج   داً رل فوف   ق مبس   ا

 . واهلل ويل التوفيق.!ةنظراً ألحوالنا البئيسالفرنسية 
 تحديات الهيمنة العلمانية -2

يف تك ريس مهين ة علماني ة موالي ة ل ه يف احلك م ق د جن يف االس تعمار ف إن يتهم عل ى غ ريهم بعلى الرغم من كهرة املسلمني وغال
ه  ا أس  رية الفق  ر ي مش  اريع تنموي  ة وإبقائألد افتقاده  ا عم  ل عل  ى نش  ر اقافت  ه يف ا تم  ع وهتم  يش األغلبي  ة املس  لمة، وتعمي  تل

 على ربيف مؤسسات التعليم باملنظمات التنصريية والكااوليكية املنتشرة يف طول البالد وعرضها. توالتخلف ، بل عمل
 مخاوف الماتيكان -3

ى ال   رغم أن وتوس   عت حرك   ة إنش   اء امل   دار  اإلس   المية وك   ذل  مراك   ز تعل   يم اللغ   ة العربي   ة ال   يت حقق   ت نت   ائج ممت   ازة عل   
ش   هادات  ه   ذه امل   دار  غ   ري معرتف   ة حكومي   اً  ح     الن، ب   ل إهن   ا تش   ن عليه   ا م   ن آن لخ   ر مح   الت إعالمي   ة تتهمه   ا 
بالتخلف والرجعية وقيادة بوركين ا إىل ال وراء، ب دعم م ن مس ؤولني حك وميني م رتبطني بص لة قوي ة مبنظم ات التنص ري وبعه ات 

 .ه27)املد اإلسالمي على ،ططاهتا املشبوهة الفاتيكان املتخوفة بشدة من خطورة هذا
 يةالتن ير  ات التبشيريةجامعال-4
اإلس المي يف بوركين ا  ل روحتعب ث أيًض ا يف ا يةتنص ري هن اك منظم ات ، ب ل إن فحس ب ه ذا احل د التحديات عل ى تتوقف و 
 !.رض اليت تضرب ا تمع الفقري فيهعوامل الفقر واجلهل واألمية واملتستغل  ،فاسو
 ، ب   ني معه   د ا   انوي، ومدرس   ة ابتدائي   ة، ومرك   ز مه   ف، ومجعي   ة خريي   ة،منظم   ة تنص   ريية 400رب اوينتش   ر يف ال   بالد م   ا يق    

 ر  عل  ى رأ  ه  ذهت  و  .وتبن  ت ه  ذه ااط  يف املدروس  ةل لت  ذويب هوي  ة مس  لمي ال  بالد !ت  اول إع  ادة ع  د الص  ليب املزع  وم
أرسلت م ن يس موهنم ب  "املنصرين"، ودعم تهم ب األموالل إلنش اء م دار ، لفاتيكان، اليت لالكنيسة الكااوليكية  -املنظمات

ومراك  ز ص  حية، ومش  اريع اس  تهمارية، ربطته  ا بالكن  ائس وباملس  ؤولني امل  والني هل  ا، واس  تخدموا س  الح التعل  يم ا   اين، وتوزي  ع 
 .ه28)ار والكباراألدوية واملالبس واألطعمة على الطالب، مما ساعد على وصول دعوهتم وتراريهم على الصغ

                                                           
 / منشورات علة الفرقان/مسلمو بوركي     نا فاس     و بني ضغوو التنصري ومغريات املد الفارسيينظر:  27

 /بتصرف - html-forqan.net/articles/print http://www.al.305رابيف النص على املوقع:
 :مسلمو بوركينا فاسو يف مواجهة التحديات/عمرحممد/رابيف النص على النتينظر:  28
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عل  ى رأس  ها عل  س الكن  ائس الع  املي ومنظم  ات أوكس  فام والكنيس  ة اإلص  الحية األمريكي  ة وجن  ود يس  وع واحلمل  ة العاملي   ة  
جامع  ة عاملي  ة  ب ىنللتنص ري، ومت  ار  ه ذه املنظم  ات أنش طتها بش  كل مكه ف يف مجي  ع أر  اء ال بالد لدرج  ة أن الفاتيك ان ق  د 

ب  ا،  الق  ويالق  ادة وص  ناع الق  رار يف ال  بالد، ب  ل إن  ه اخت  ار ه  ذه املدين  ة للوج  ود اإلس  المي يف مدين  ة )بوبوجوالس  وه لتخ  ريج 
بع د كنيس ة )أبي دجانه  نطق ةأك رب كنيس ة  يف امل وحماولة اخرتا  ص فوف املس لمني، ب ل إن الفاتيك ان ق د رع ى مش روع بن اء

 .ه29)يف مجهورية ساحل العاج ا اورة لتعزيز وجوده
املؤسسات اإلعالمية لرتديد أكاذيب وخرافات ضد اإلس الم وم زاعم ب رن ال دين النص راين ه و  أيضاً  املنظماتوتستغل هذه 

 الدين املعرتف به من اهلل.
ىل وتق   وم ه   ذه املنظم   ات ب   دور كب   ري يف ك   بيف مج   اح أي جه   ود دعوي   ة لدرج   ة أهن   م يرس   لون وف   وًدا تنص   ريية كب   رية إذا من   ى إ

إنش اء كنيس ة إذا أخ ربوا ببن اء املس لمني  يفينشيف يف هذه املنطقة فضالً عن عدم الت ورع  ةمسامعهم أن هناك داعية إسالمي
 .% من عمل سكان البالد30مسجًدا رغم تراجع أعداد النصارى يف البالد لدرجة أهنم مع الوانيني ال يشكلون إال 

 والم اهب المشبوهة المنحرفة العقائد 
فاسو من جانب منظم ات التنص ري فق يفه املخ اطر عل ى هوي ة املس لمني يف بوركين ا هل تقف املؤامرات ضد مسلمي بوركينا 
الغ   رب، ويتمه   ل يف حماول   ة نش   ر م   ا يس   مونه "االنفت   اح األخالق   ي" يف أوس   او  : فاس   و ت   ر  م   ن مص   ادر متنوع   ة منه   ا

رة يف فضاء بوركينا فاس و، وتش جيع املسلمني، عرب االنتشار السرطاين للقنوات الفضائية الغربية، اليت تبثمث أفالم الزنا والدعا
الدول  ة لالخ  تالو ب  ني الش  باب والفتي  ات، مم  ا يس  اهم يف التف  تيف األخالق  ي ال  ذي يزعم  ون.. أم  ا أش  د املخ  اطر عل  ى اهلوي  ة 

واألمحدي ة  اإلسالمية، فتر  م ن أط راف تنتس ب لمس الم، وعل ى رأس ها الط ر  الص وفية "التيجاني ة والش يعية ومجاع ة جعف ر
ص لى اهلل  - وش بهات  ح ول الرس ول اراءً آاإلس المية، ع رب بهمثه ا أفك ارًا و  ة تلع ب دوراً مش بوهاً يف ةري ب العقي دة"، واألخري 
، ورسالته، وهو ما ساهم يف حالة من االرتباك، لدرجة أن بعض اجلهل ة وض عيفي اإلمي ان ص اروا يف ري ب م ن -عليه وسلم 

حري    ة غ    ري  ت منح    يتتغلني الط    ابع العلم   اين للدول    ة ال    م   ن وس    ائل إع    الم قوي    ة، مس     دي   نهم بس    بب م    ا ل    دى األمح    ديني
 .ه30)حمدودة

 مدين  ة عت  ربعدي  د م  ن امل  دن البوركيني  ة، وت  يف وتعت  رب مجاع  ة جعف  ر عل  ى رأ  الف  ر  الفاس  دة يف بوركين  ا فاس  و، وه  ي تنتش  ر  
ص لى اهلل علي ه وس لم  -إنك ار س نة رس ول اهلل  :مركزه ا الرئيس ي، وتتب ىن ه ذه اجلماع ة أفك اراً مش بوهة، منه ا جوالسو بوبو
، وم  ن مث ف  إن ك  ل األحادي  ث مرفوض   ة، !!، واعتب  ار األحادي  ث النبوي  ة خراف  ات مؤلمثف  ة م  ن ق ب  ل املن  افقني إلفس  اد ال  دين-

أن  ونعم  ويز اوية، ك  التوراة واإلجني  ل يف األحك  ام والعب  ادات، مفض  لني االعتم  اد عل  ى الق  رآن الك  رمي فق  يف، والكت  ب الس  م
 .النصارى يدخلون اجلنة إذا عملوا بالتوراة واإلجنيل املوجودين حالياً 

                                                                                                                                                                                     
28 http://islamtoday.net/nawafeth/mobile/zview-47-9189.htmبتصرف/ 
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حالي  ا،  يف بوركين  ا يوج  دال  ذي  ط  ريالفارس  ي اا يعيبوركين  ا فاس  و امل  د الش  مس  لمي  دع  اة هالتح  ديات ال  يت تواج   وم  ن أك  رب
و ومرك  ز الوح  دة اإلس  المية الت  ابع هل  ال حي  ث تق  وم هات  ان وغادالس  فارة اإليراني  ة يف وغ   اتق  وم ب   يتال   اتتمه  ل يف النش  اطوت

ذا امل ذهب وإنش اء حس ينيات تت وىل تق دمي هيبات لرتويج ت  ك  وركيف عرب نشر  املؤسستان جبهد كبري الخرتا  ا تمع السف الب
  وتبديل هويتهم السنية. فرقةال ذهالبالد وخارجها مقابل اعتنا  ه معونات مالية وغذائية ومنيف دراسية داخل

وأبرم  ت الس  فارة اإليراني   ة ع  رب مرك  ز الوح   دة اإلس  المية تالًف   ا م  ع الطريق  ة التيجاني   ة بوص  فه س  تاراً ألنش   طة نش  ر م   ذهبهم 
لدرج ة أن كت بهم أص بحت  ومتويل محالت اإلساءة ل بعض الص حابة وأمه ات امل ؤمنني وت رويج الكت ب الداعي ة هل ذا امل ذهب

 منظمات التنصري يف كافة أراء ا تمع البوركيف.و تنافس منشورات 
 

 بوركينا فاسوعوام  نجاح دعوة الدعاة في  :المطلب الثالث 
 هل حققت الدعوة أهدافهاه  هل جنيف الدعاة يف دعوهتم أم فشلواه

على الرغم من قدرة املنصرين أو املبشرين ال يت تف و  املس لمني ومنظم اهتم ال يت تبل   األربعمائ ة، ف إن اهلل تع اىل كت ب النص ر 
 (31)}دإرِدِإننذ  ِيإط فِئُلا  ُلرذ ا  َِِّ صِأعف لذاَِهِمو نذا  َِّإ  إتِمُّ  ُلرِ ِ نذ علو كعرِ ذ ا  كعمفِرإننذ{لدينه قال تعاىل: 

 ئبك ل أمان ة وجت ر  -ق ول الس تطيع إين أىن منه ا ف بالنت ائج والهم ار ال يت جت  ق درتأنه إذا كان مقيا  جناح كل حرك ة واحلق ، 
حق ق لق د ينتظ ر منه ا قب ل ذل   ، و ك ان إن حركة الدعوة اإلسالمية قد جنحت كل النجاح ، وآتت من الهمار أكهر مم ا   -

} نذ ذلِذ ا  َّلِإ ا َّلهِدَّذ ن ذ إللا  ِل وكُمو      : ومتك ني ، وص د  اهلل العظ يم إذ يق ول ة ونص ر ابا ما كانوا يرملون من عزة ومناهلل ألصح

 ع َّهإمو  ِلَّو صذ ولِِ   فَِ ا  أعروضِ كعمذم ابوتعخ  عفذ ا َّهِدَّذ  َِّو قعلو ِهِمو نذ عيإمذكِّ ذََّّ  عهإمو ُِد ذهإمإ ا َّهِي اروَعضع   عهإلمو نذ عيإلذلِِّ   نذ ذمِ ُلا ا ريَّم ِحذمتِ  عيذنوتعخ  ِفع َّهإمو

 .(32)خذلوفِهِمو ْع و ًم دذ ولإِإن ع َِ  عم دإشورِكُلنذ صَِ شذيوئِم {

  ب  األحوال املاض  ية ويغف  ل ل  ويق  ارن ذ الي  ومالب  وركيف  ال ا تم  ع اإلس  الميح   إىلق أن  ه ال يس  تطيع منص  ف أن ينظ  ر واحل  
دور ه   ذه ال   دعوة املبارك   ة يف نش   ر ال   وعي اإلس   المي والعقي   دة الص   حيحة ب   ني املس   لمني ، وأاره   ا الكب   ري يف تنمي   ة الناحي   ة 

 .املنطقة أراءالفكرية املبنية على الكتاب والسنة وتطورها يف 
ض د امل د الش يعي  قمنا باملكافحة: لقد يف بوركينا فاسو ومما يؤكد ذل  قول الشيخ حممود باندي رئيس معهد إعداد الدعاة

اإلي  راين بط  ر  شرس  ة وجنحن  ا يف تطوي  ق ،  اطره بش  كل كب  ري، لدرج  ة أن العدي  د م  ن ع  رمثال التش  يع اإلي  راين يفك  رون جبدي  ة 
 طاهتم املشبوهة.اجلادة ملخط تنامغادرة البالد بعد مواجه

ف كه   ريًا م   ن التح   ديات ال   يت تواج   ه املس   لمني، وس   تفر  امل   د س   تخفِّ  ل   بالدواعت   رب أن ع   ودة منظم   ات اإلغاا   ة اإلس   المية ل
 الطائفي والتنصريي من مضمونه.

                                                           
 8سورة الصف، الية: 31
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وأوض  يف حمم  ود بان  دي أن الس  عودية رع  ت جه  ًدا متمي  زًا خ  الل الف  رتة األخ  ريةل حي  ث ض  اعفت م  ن امل  نيف املقدم  ة لط  الب 
 بوركينيني للدراسة يف اجلامعات اإلسالمية، وهو ما كانت له آاار إعابية على مسلمي البالد.ال

ي ث تص اعد نف وذ عدي د األخ ريةل ح ون ةملس لمي ال بالد ق د تس نت يف الوأشار الشيخ باندي إىل أن األوضاع االقتص ادية 
املس لمة لت ؤدي  ه33)دعم ترهي ل الك وادربيف التصدي لغول البطالة و  مدورًا عرب مشاريعه ونيلعب ناملسلمني والذي من رجال

دورًا مهًما يف الساحة، مشدًدا على أن املسلمني حالًيا يف بوركينا فاسو يعيشون يف مرحل ة انتقالي ة ب ني عق ود م ن التهم يش 
 34)).ومساعي للصعود وتبوا مواقع سياسية واقتصادية تليق بكوهنم الغالبية الكاسحة يف البالد

تتواج   د العدي   د م    ن ه: وك   ان مش    اركا للوف   د اإلغ   ااي الرتك   ي لتق   دمي ال   دعم يف بوركين   ا فاس   وبقول   ه ) أمح   د يوس   ف كم   ا أك   د عل   ى ذل    
  ه35)....اإهاملؤسسات اإلغااية ومؤسسات التضامن يف بوركينا فاسو من قطر والكويت والسعودية وتركيا 

 
 بعض االقتراحات كحلول:: المطلب الرابع 

 ومنها ما ير : لغزو الن رانينلبعض االقتراحات م  أج  تقدم الدعوة والت دي -أ
دراسة أساليب النصارى يف كيفية ج ذب عواط ف الش عوب، وتتب ع مجي ع أنش طتهم ونوعي ة املس اعدات ال يت يق دموهنا  - 1
 .  األرضيف 
  الفقر والبطالة يف الشعوب اإلسالمية. السعي لتخفيف حدة - 2
 لنصارى يف األعمال ااريية من بناء املستوصفات واملستشفيات اإلسالميةمنافسة ا - 3
 :بعض االقتراحات م  أج  التقدم في المجال العلمي -ب
 وتسني املناهج التعليميةالنظامية العربية توحيد شهادات املدار  -1
 على العلوم الدينية واللغوية فقيف.بزيادة التخصصات العلمية واملهنية وعدم حصرها مية يعلتتوسيع ا االت ال -2
عل  ى حق  وقهم  للحص  ول ا  مجاعي  ترك  ا علمي  ا حمكم  ا للغ  ة العربي  ة يف التجم  ع والتح  رك ا وأن يتس ارع دارس   -3

 بنظرائهم الدارسني للغة الفرنسية واالجنليزية. مملساواهتاملادية من احلكومة 
 

  
                                                           

معجم  :. ينظرللداللة على كبار العاملني يف املكاتب واإلمارات والوزارات ومرافق الدولة والقطاع اااص ."طرأ  "مفرده كادر ومجعه كوادر مبعىن  33
 19/ص:1/ج:بوطالبألستاذ الدكتور عبد اهلادي ل تصحييف لغة اإلعالم العرل

 / علة الفرقان/مسلمو بوركي     نا فاس     و بني ضغوو التنصري ومغريات املد الفارسي 34
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 :الخاتمة 

 أصلل  وأسللميف القضاء على ه ذا املش وار العلم ي، مث  إيماي ومنِّه عليم توفيقه ويف ااتام أمحد اهلل تعاىل على  
 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.على على خامت الرسل حممد بن عبد اهلل و 

 وأسرل اهلل تعاىل التوفيق والسداد وأن يلهمف الصواب والرشاد، أرجو أن أكون قد وفيت باملقصود- 
 ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني أن ععل البحث نافعا ومفيدا للجميع كما أرجو من اهلل 

 واهلل ويل التوفيق وهو من وراء القصد.
 من خالل هذا البحث املتواضع استنتجت كهريا من الفوائد منها ما يلي: : أهم النتائج 

 بوركينا فاسو دولة مسلمة ألن أكهر سكاهنا مسلمون. -1
غ      رب إفريقي      ا ض      عيفة وتعت      رب أك      رب مش      اكلها: وج      ود التح      ديات املتعاقب      ة م      ن قب      ل التنص      ري ال      دعوة يف  -2

 والعلمانية واملذاهب املشبوهة والفر  الضالة، ومن مث فقدان وسائل املهمة إليصال الدعوة.
 أحوال الدعاة يف غرب إفريقيا بئيسة! وتعترب الفقر والبطالة من أكرب مشاكلهم.-3
اللغ       ة العربي      ة يف بوركين       ا فاس       و غ      امض ومظل       م والس       بب ه      و ع       دم اع       رتاف احلكوم       ة مس      تقبل ط       الب -4

 بشهاداهتم.
}دردلللللِنن  يطفئللللللا  للللللر ام صلللللأفلاَهم نام  لللللتم  للللللر  ن لللللل كلللللر         ص     د  اهلل العظ     يم إذ ق     ال: -5

ه      ؤالء املنص      رون ونف      وذهم املالي      ة وح      يلهم الدعوي      ة وغ      زواهتم الفكري      ة   ت      زد مس      لمي  "36"ا كللللللمفرنن{
 كينا فاسو إال إمياناً وتهبيتاً وتكااراً.بور 
 إذا أردمت معرفة فضل اهلل ونعمه عليكم فعليكم بدراسة أحوال من دونكم -إخواين املسلمون:-6
 التفكري والبحث والكتابة هي الطريقة الوحيدة لتنسيق ومنو جهود الطالب الفكرية. -7

 :أهم التوصيات 
 السر والعلنأوصي نفسي واجلميع بتقوى اهلل يف -1
وص        ييت إىل املؤسس        ات واملنظم        ات اإلس        المية ذات الق        درة ه        ي: لف        ت االنتب        اه ووض        ع الب        ال وف        تيف -2

 األعني إىل حالة الدعوة وأحوال الدعاة يف غرب إفريقيا.
 كما أوصي إخواين بالتحرك اجلماعي العلمي اسكم املتسارع يف طلب حقوقهم من احلكومات.-3
وذج يف ه       ذا املوض       وع وأمت       ىن أن يك       ون م       دخال للجمي       ع للعم       ل يف توس       يعه م       ا قدمت       ه عب       ارة ع       ن من       -4

 واجنازه. 
                                                           

36
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 :أهم الم ادر 
 

 تمي          ل م          ن موق          ع عل          و اهلم          ة/رابيف ال          نص عل          ى املوق          ع وركين          ا فاس          و وآم          ال املس          تقبلب .1
http://static.midad.com/article/216762  

 القاهرة  –،دار الشعب 1: /ومد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، س اجلامع الصحييف .2
دار اجلي        ل  /النيس        ابوريلقش        ريي احلس        ني مس        لم ب        ن احلج        اج ب        ن مس        لم ا لأل س        لمملاجل        امع الص        حييف  .3

 .بريوت 
 /لل شيخاجلامع للمواضيع الدعوية عن احلج .4
 .بريوت1987ش /و: الشركة العاملية للكتابالدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها، للدكتور أمحد غلو  .5

 أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفرال/الصحاح يف اللغة .6
 القرآن الكرمي برواية حفص عن نافع .7
 عموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  .8
 السودان/إدريس جالو كاتب بوركيف مقيم يف املدار  العربية اإلسالمية يف بوركينا فاسو ماهلا وما عليها .9
ملعه       د ب       ن تيمي       ة الت       ابع جلمعي       ة أه       ل الس       نة -االبت       دائيمس       توى الص       ف الس       اد  –م       ذكرة اجلغ       ر افي       ا  .1

 اعداد عموعة من املعلمني-واجلماعة يف بوركينا فاسو

عمي      د البح      ث العلم      ي  -س      يكو ت      وري/بوركين      ا فاس      و منوذج      اً -مس      تقبل العم      ل اإلس      المي يف إفريقي      ا الغربي      ة .2
 املاليزية وأستاذ مساعد بقسم أصول الدين والدعوة بكلية العلوم اإلسالمية جبامعة املدينة العاملية

راب      يف ال      نص عل      ى  / عل      ة الفرق      ان/لفارس      يمس      لمو بوركي           نا فاس           و ب      ني ض      غوو التنص      ري ومغري      ات امل      د ا .3
  - html-forqan.net/articles/print http://www.al.305املوقع:

 :حمم         د/رابيف ال         نص عل         ى الن         ت عم         راألس         تاذ مس         لمو بوركين         ا فاس         و يف مواجه         ة التحديات/ .4
http://islamtoday.net/nawafeth/mobile/zview-47-9189.htm 

 /رابيف ال                  نص عل                  ى الن                  ت:أمح                  د يوس                  ف -مش                  اهدا  يف بوركين                  ا فاس                  و  .5

http://www.rassd.com/5-43944.htm#sthash.MRkG8HaG.dpuf   

 01/11/2012/21:28  تاريخ النشر:/

 ألستاذ الدكتور عبد اهلادي بوطالبل معجم تصحييف لغة اإلعالم العرل .6
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 :فهارس الموضوعات 

 المــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــوع الترتيب
رقم 

 الصفحة

 3 البحث............................................................ملخص   .1

 4 أهداف الدراسة.... مشكلة الدراسة،موضوع الدراسة، حدود الدراسة،  -:املقدمة  .2

 5 مناقشة الدراسة، أدوات البحث، طر  البحث، خالصة البحث، منهجية البحث.  .3

 6 البحث............................................الدراسات السابقة، خطة   .4

 7 ....................................................................التمهيد  .5

 9 املبحث األول: الدعوة يف بوركينا فاسو: املطلب األول: تعريف الدعوة لغة وشرعا،   .6

 10 نشرة الدعوة يف بوركينا......................................... املطلب الهاين:  .7

 11 ......................................بوركينا وسائل الدعوة يفاملطلب الهالث:   .8

املبحث الهاين: أحوال الدعاة يف بوركينا فاسو، املطلب األول: تعريف الداعية لغة   .9
 الدعاة يف بوركينا فاسو...........................وشرعا، املطلب الهاين: أحوال 

13 

 17 املطلب الهالث: عوامل جناح دعوة الدعاة يف البالد.............................  .10

 18 املطلب الرابع: بعض املقرتحات كحلول. ااامتة................................  .11

 19 التوصيات.........................................أهم النتائج، أهم -ااامتة:   .12

 20 ..............................................................املصادر أهم  .13

 21 فهار  املوضوعات.........................................................  .14

 

 

 


