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  الطبعة الثانیةمقدمة
الحمد  والصالة والسالم على محمد رسولھ األمین وعلى 

یاء هللا والمرسلین وآلھم أجمعین، ورضي هللا عن أصحاب سائر أنب
ولوال .  سیدنا محمد الذین حملوا األمانة وقاموا بتبلیغھا للعالمین

 .فضل هللا ثم فضل جھودھم لما كنا مسلمین
فالجن ). ١(}وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون{: یقول تعالى

ون بمعرفة اإلسالم والعمل بمو نجاة من واإلنس جمیعا مكلف جبھ لل
دار األبدیة نار وللفوز بالجنة في ال إنھم جمیعا . ال وبعبارة أخرى، ف

أن  یكون بینھم . یشتركون في رابطة التكلیف دوره یقضي ب وھذا ب
فنعمة اإلسالم . حقوق وأبرزھا حق التعریف باإلسالم والدعوة إلیھ

سھ حق مشاع لجمیع المكلفین ال یجوز ألحد من المكلفین احتكاره لنف
ولھذا یأمرنا هللا ورسولھ بضرورة التبلیغ . أو إخفاءه عن اآلخرین

 .بما عرفناه عن اإلسالم ونعرفھ
ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة {:  یقول تعالىو

: وقال الرسول صلى هللا علیھ وسلم)  ٢(}.وجادلھم بالتي ھي أحسن
بلغ الحاضر فلی"وقال في خطبة الوداع )  ٣"(بلغوا عني ولو آیة"

 . والنصوص كثیرة في ھذا المجال)٤".(الغائبمنكم 
، وبھذا ندرك بأن  الدعوة إلى اإلسالم فرض عین على كل بالغ

، وعموما یمكن تقسیم المسلمین ھعاقل ولكن كل بحسب ما یعرف
 :بالنسبة لواجب الدعوة إلى ثالثة أقسام

تقي بھ یدعو إلى اإلسالم من یل   المسلم العادي، وعلیھ أن-  ١
فكل مسلم .  من غیر المسلمین ویتعامل معھ وذلك في حدود معرفتھ

ال بد أن یعرف من اإلسالم ما ینجیھ في اآلخرة لو سن الرشد بلغ 
                                                    

 .٥٦: سورة الذاریات)   1(
 .١٢٥: سورة النحل ) ٢(
 .٣٤٦١أحادیث األنبیاء، فتح الباري رقم : البخاري )  ٣(
 .١٧٣٩الحج، فتح الباري رقم : البخاري ) ٤(

                                  ٧ 

كما یكسب األجر .  شاء هللا  إن  –إن دعا إلیھ عمل بھ، وتبرأ بھ ذمتھ 
ألن یھدي هللا بك "العظیم الذي أكده رسول رب العالمین في قولھ 

أي أعظم نعمة دنیویة )  ٥(،"حدا خیر لك من حمر النعمرجال وا
ولھذا فإن المسلم العاقل حریص .  یمكن لإلنسان الحصول علیھا

 أجر اھتداء إنسان على یدیھ فیفوز  على نفسھیفوِّتعلى أن ال 
 . مكافآت الدنیاعظمبمكافأة تتضاءل أمامھا أ

 لیتخصص فياإلسالمیة  المسلم الذي صرفت علیھ األمة -  ٢
تزید عن الدینیة الدعوة أو الذي حصل على درجة من المعرفة 

احتیاجاتھ الشخصیة في الحیاة الیومیة إما بصفتھ حافظا لكثیر من 
. التعالیم اإلسالمیة أو قادرا على االجتھاد وإن كان اجتھادا جزئیا

ھذا المسلم مطالب بأن  یسعى إلى غیر المسلمین لیدعوھم أو 
 وال تبرأ ذمتھ تجاه واجب الدعوة إال أن یقوم بذلك .فھم باإلسالمعرِّ یُ ل

أو على األقل  أن یقوم بالمساھمة بطرق قد ال تكون مباشرة، مثل 
بنشر علمھ وبذل الوسع في وذلك   ، باإلسالمتُعرِّفتوفیر وسائل 

بطریقة ، فیستعین بھ من یقوم بالدعوة …ن ما ینشره من العلماإتق
 .مباشرة
تعامل مع غیر المسلمین ولیسوا قریبین  المسلم الذي ال ی–  ٣

فیض عن دیني یمنھ ولیس متخصصا في الدعوة أو لیس لدیھ علم 
ھذا المسلم علیھ واجب المساھمة في .  احتیاجات المسلم الیومیة

الجھود الدعویة المباشرة بالمال والجھد والخبرات المتنوعة في 
ة في  اإلدارة شؤون الحیاة التي تحتاجھا عملیة الدعوة، مثل الخبر

التي تخدم والمھارات والتعلیم وفن جمع التبرعات وكافة المھن 
فالمساھمة في .   مثل نشر وإنتاج المواد اإلعالمیة اإلسالمیةالدعوة

، ولكن الجھود الدعویة ال تقتصر على أداء واجب التبلیغ المباشر

                                                    
 .٣٠٠٩الجھاد، فتح البراي رقم : البخاري )  ٥(
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تشمل أیضا المساھمة بتوفیر أي نوع من أنواع الوسائل التي تیسر 
 .ھمة الدعوةم

ال   ، بعد ذلك فرض كفایة على المجتمعات اإلسالمیةالدعوةو
في أداء  في المجتمع المحدد  األفرادجمیع قّصر یسمح اإلسالم بأن یُ 

ا سبحانھ وتعالى یؤكد ف.  ما یجب علیھم تجاه مھمة الدعوة
حتى في حالة انشغال من ھذا الواجب ضرورة توفیر الحد األدنى 

ولتكن منكم أمة یدعون {:  قول تعالىی.  فاع عن اإلسالمالمسلمین بالد
إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأولئك ھم 

وما كان المؤمنون لینفروا كافة، {:  ل تعالىوقیو)  ٦(}.المفلحون
فلوال نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم 

 )٧(}.إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون
ویؤلمني أن یكون من بین أبناء المسلمین وبناتھم من یجیز 
لنفسھ الحصول على رخصة رسمیة تفید بأنھ قد أصبح داعیة 

وسؤالي .  متخصص، دون أن یقوم بتجربة عملیة واحدة في الدعوة
ھل یجرأ أحدنا أن یركب مع سائق حفظ كل الكتب المؤلفة في :  ھو

 اقة؟یربة واحدة في السفن السواقة ولكن لم یقم وال بتج
استحق بحق لقب محمد صلى هللا علھ وسلم إن سید الدعاة 

داعیة لیس بحفظ بعض المذكرات في قواعد الدعوة، وأسالیبھا، 
كلنا یعرف كم تكبّد خاتم األنبیاء ف.  ولكن بجھوده الدعویة في المیدان

ومما یؤلم .  من أذى وإھانات في سبیل إیصال الدعوة إلى الناس
لقب المسلم یستحق لم أیضا أن بعض دعاة الیوم یظنون أن المس

. لھ  بتَّ رالداعیة بمجرد إلقاء المحاضرات التي یُدعى إلیھا أو تُ 
فأنبیاء هللا لم یقتصر عملھم على إلقاء الدروس وربما لم یعرفوا ھذه 

 زورونفقد كانوا ی.   المتوفرة في ھذا الزمانالوسائل الُمرفّھة
                                                    

 .١٠٤: سورة آل عمران ) ٦(
 .٣٤-٣١ا البیانوني ص :وانظر مثل. ١٢٢: سورة التوبة ) ٧(
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ولنا في سیرة .  م ویتحملون شتى أنواع اإلھاناتالمدعوین في أماكنھ
في بعض المشركین لھ من   خاتم النبیین عبرة ونحن نقرأ ما جرى

ف لھ بالحجارة عندما ذھب إلیھا صبیان  الطائرمي ومن أذى مكة 
 )٨.(لیدعو أھلھا

لقد زّود هللا سبحانھ وتعالى أنبیاءه ورسلھ عن طریق الوحي أو 
. والقواعد التي تزید من فعالیة جھودھماإللھام ببعض األسالیب 

وھناك مؤلفات كثیرة في ھذا المجال تمت االستفادة منھا عند إعداد 
ھذا الجھد المتواضع لیكون دلیال لكل راغب في تبرئة ذمتھ تجاه 

ا  على تضمین ھذمؤلفوقد اقتصر ال.  واجب الدعوة إلى اإلسالم
منطلقات :   التالیةنتحت العناوی أبرز ھذه القواعد مختصرة الكتیب

أساسیة في دعوة غیر المسلمین، األسالیب الدعویة، السمات الغالبة 
، للمدعوین، المراحل النظریة للدعوة، خطوات عملیة في الدعوة

  .وأضیف إلى ھذه الطبعة مواقف دعویة
والمؤلف عاجز عن الشكر  على نعمھ العظیمة التي ال تُعد 

ب وغیره أنھ قد قام بشيء من واجب وال تُحصى، ویرجو بھذا الكتی
كما یشكر، رفیق طفولتھ األستاذ، ھمام .  التعریف بدینھ والذود عنھ

مصطفى األماسي، الذي لم یتوان عن مساندة المؤلف في كتاباتھ 
 .بالمراجعة الناقدة الدقیقة، وتقدیم المقتراحات الثمینة

 یل صینيسعید إسماع.                                       د
                                                    sisieny@hotmail.com 

 ھـ١٤٣٧ /٨/ ١٧                                          
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 منطلقات أساسیة
 : في دعوة غیر المسلمین
منطلقات عامة، :  یمكن تصنیف ھذه المنطلقات إلى

 .تعلق باألسلوبمنطلقات تومنطلقات تتعلق بالمضمون، و
 : منطلقات عامة–أوال 

إیماننا بأن  اإلسالم خاتم الرساالت السماویة ضرورة   –أ 
علیھ وسلم ال نبي بعده هللا فمحمد صلى .  والصیاغة األخیرة لھا

ومن یبتغ غیر {لھ   واإلسالم ال بدیل)  ٩(}خاتم النبیین{قد كانف
) ١٠(.}ریناإلسالم دینا فلن یقبل منھ وھو في اآلخرة من الخاس

إال {إیماننا بأن  هللا لم یرسل نبیھ ورسولھ محمدا ضرورة و
 وأن العالقة بین الناس عالقة ،جمیعا)  ١١(}رحمة للعالمین

تعارف وتعاون على تحقیق السعادة في الدارین، وحتى عند 
اختالف العقیدة یجوز االقتصار على التعاون لتحقیق السعادة 

محاربة سلم إلى عداوة المسلم أو في الدنیا، ما لم یبادر غیر الم
 )١٢.(دینھ

في   )١٣(}ال إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي {-  ب
حیث بعد الموت أن   الحساب النھائي سیكون والحیاة الدنیا؛ 

ساق إلى النار یستحق الجنة من أحسن االختیار في ھذه الدنیا ویُ 
 .من أساء االختیار

دین، یقول سبحانھ ومؤكدا مبدأ عدم اإلكراه على ال
ولو شاء ربك آلمن من في {:وتعالى، مخاطبا نبیھ الكریم
                                                    

 .٤٠: سورة األحزاب ) ٩(
 .٨٥: سورة آل عمران ) ١٠(
 .١٠٧: سورة األنبیاء ) ١١(
   لمزید من الكتابات في مجال الدعوة فيSaeed Sienyوانظر دكتور سعید صیني أو .  ، حقیقة العالقةصیني )  ١٢(

 .         اإلنترنیت
 .٢٥٦: البقرة)  ١٣(

                                  ١١ 

األرض كلھم جمیعا، أفأنت تكره الناس حتى یكونوا 
واآلیات التي تبین أن هللا أرسل محمدا مبلغا )  ١٤.(}مؤمنین

وقد ) ١٥.(ومبشرا ونذیرا، ولیس مكرھا للناس على الحق كثیرة
ا ینبغي لرفض الناس یعاتب هللا رسولھ إذا قلق أكثر مم

فلعلك باخع نفسك على آثارھم {:  اإلسالم، كما في قولھ تعالى
وقد یعاتبھ ربھ إذا أبدى )  ١٦.(}إن لم یؤمنوا بھذا الحدیث أسفا

حرصا شـدیدا وتألم لعدم إیمان  عمھ أبي طالب الذي دافع عنھ 
إنك ال تھدي من {:  وبالتالي عن اإلسالم، كما في قولھ تعالى

إن الرسول :  وقد یقال)  ١٧.(}ن هللا یھدي من یشاءأحببت ولك
لھ   صلى هللا علیھ وسلم كان ال یحب عمھ ولكن كان یحب

ولكن ھذه تھمة ال نقبلھا على الرسول صلى هللا .  الھدایة فقط
وذلك ألن  من یقول بھذا القول ویعترف بأن سبب .  علیھ وسلم

ھم  ھو تألمھ لعدم إسالم عمھ یت-بصفة خاصة-نزول اآلیة 
الرسول صلى هللا علیھ وسلم بأنھ ما كان یحب الھدایة إال لعمھ، 

ولكن .  بینما الرسول كان یحب الھدایة لكل المخلوقات المكلفة
. لعمھ مكانة خاصة؛ فقد كفلھ یتیما ودافع عنھ نبیا ورسوال

والرسول صلى هللا علیھ وسلم إن منح عمھ نوعا من الحب 
 هللا بھ ویأذن من الوفاء ومن فإنما یفعل ذلك في حدود ما یأمر

 .صلة الرحم
واآلیات التي تؤكد أن  مھمة الرسول تنحصر في البالغ 

فإن أعرضوا فما أرسلناك علیھم {  :  كثیرة، منھا قولھ تعالى
قل للذین {:  ومنھا قولھ تعالى)  ١٨.(}البالغحفیظا، إن علیك إال 

                                                    
 .٩٩ :یونس) ١٤(
 .٢٨: ؛ سبأ٥٦: ؛ الفرقان١٠٥، ٥٤: ؛ اإلسراء٨٠-٧٩: النساء: انظر مثال) ١٥(
 .٨:  وانظر فاطر٦: الكھفسورة ) ١٦(
 .٥٦:  القصصسورة ) ١٧(
 .٤٥: ؛ األحزاب٥٦: ؛ الفرقان١٠٥؛ ٥٤: ؛ اإلسراء٨٤، ٣٧: ؛  النحل٨٠: ؛ وانظر النساء٤٨: الشورى) ١٨(
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ا وإن تولوا ، فإن أسلموا فقد اھتدوأوتوا الكتاب واألمیین أ أسلمتم
 )١٩.(}فإنما علیك البالغ، وهللا بصیر بالعباد

المسلم یدعو إلى اإلسالم أداء للواجب الذي یفرض   –ج 
ك اآلخرین اشرإعلیھ عدم احتكار خیر اإلسالم لنفسھ ویلزمھ ب

وكان  منطلق الرسول صلى هللا علیھ وسلم في .  في ھذا الخیر
المحب للخیر دعوة الناس ھو شعور المخلص المشفق علیھم و

وأنذر عشیرتك {لما نزلت"فقد ورد في صحیح مسلم أنھ .  لھم
انطلق نبي هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى رضمة }األقربین

 أعالھا حجرا ثم نادى یابني ىمن جبل فعل)  منطقة مرتفعة(
إنـما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى .  ، إني نذیر...عبد منافاه

ن  یسبقوه فجعل یھتف یا العدو فانطلق یربأ أھلھ، فخشي أ
 )٢٠."(محذرا إیاھم العدو. صباحاه

رسول هللا تجاه بإنما ھذا شعور خاص :  وقد یقول قائل
عشیرتھ الكافرة فیقع في توجیھ تھمة عظیمة لرسول هللا 

والحق إن ھذا ھو شعور .   جمیعاالمبعوث رحمة للعـالمین
. سرسول هللا تجاه كل من أمره هللا بدعوتھ من الجن واإلن

فقد كان األنبیاء من قبلھ .   جمیعاوھذه سنة األنبیاء الذین سبقوه
وكانوا یبذلون كل ما ھو )  ٢١(،یستعطفون أقوامھم أن  یھتدوا

وھذه الصفة واضحة في قصص .  مشروع بذلھ أمال في ھدایتھم
األنبیاء كما ھي واضحة في سیرة خاتم األنبیاء وسید 

 -ابتداء  - غیر المسلمین لھذا فإن شعور المسلم تجاه.  المرسلین
ینبغي أن  یكون ھو شعور الرسول صلى هللا علیھ وسلم نفسھ 

 .تجاه المدعوین وھو الرحمة واإلشفاق وحب الخیر لھم
                                                    

 .٢٠:  آل عمرانسورة ) ١٩(
 . اإلیمإن وأنذر عشیرتك:مسلم) ٢٠(
 .٤١: ؛ غافر٦٣: ؛ ھود١٠٨: األنعام: انظر مثال) ٢١(
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 المسلم الذكي یدرك أن  اھتداء أي مخلوق مكلف –د 
فالرسول .  فرصة ذھبیة لالستثمار األخروي)  إنسي أو جني(

لمكسب في ھذه التجارة یفوق صلى هللا علیھ وسلم یؤكد أن  ا
ولھذا فإن المسلم الذكي لن یترك ھذه )  ٢٢.(أعظم مكاسب الدنیا

 بدیال ىوالمسلم الطموح لن یرض.  الفرصة االستثماریة تفوتھ
لمثل ھذه الفرصة االستثماریة التي سیجني فوائدھا لیس في 

. بطریقة مباشرةسعادة أبدیة  ولكن في اآلخرة ،الدنیا فحسب
یدرك أن  الحد األعلى من الكسب ال یمكن الداعیة لم وھذا المس

. الحصول علیھ بمجھوده وحده، وإنما بالتعاون مع شریكھ
وقد یعجب كثیر من الناس .  ضالالكافر أو ال  ھنا ھووشریكھ 

الكافرین والضالین ھم   الحقیقة تقول بأن بید أن   .أن  أقول ھذا
ھا یتبحة إن أعط في ھذه التجارة الراء لك إذا كنت داعیةشركا
ھا والكافر  لجروِّ ترید أن  ت)  ھي اإلسالم( بضاعة یكفلد.  حقھا

وقد .  قد ال تكون لدیھ فكرة عن بضاعتك الثمینة.  مشتر محتمل
ال یكون مقتنعا بھا، وقد یكون عازفا عنھا ویعتقد صادقا أنھ ال 

اسدة كیحتاجھا، وقد یكون كارھا لھا ویعتقد صادقا أنھا بضاعة 
 مضل ترید إغواءه وتستحق المحاربة حمایة لخلق  رجلكوأن

ك ألنك منافس قوي ببضاعتك بوقد یحار.  كاكهللا من شر
 بضاعتھ الفاسدة وأنت ببضاعتكالثمینة الرائجة التي تفوق 

 .البوار ببضاعتھتحكم على فسد علیھ السوق وت
لھذا فإن الداعیة الفطن الطموح سیبذل قصارى جھده وكل 

 ھذه بشراء الشریك الفطري وإقناعھ حیلھ في كسب ھذا 
 كلیبذل ف.  للطرفینالبضاعة التي یؤمن یقینا بعظم كسبھا 

جھود المشروعة إلسالم المدعو حتى ال تفوتھ المكافأة لا

                                                    
 .البخاري، غزوة خیبر ) ٢٢(
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وال یستغرب الداعیة الفطن رفض الكافر لإلسالم .  الموعودة
 یدرك أن  ما یدعوا إلیھ حق وأن  ما ھوفوإصراره على الكفر 

لرسول من الكسب حق، وأما المدعو فلم یدرك بعد أن  وعد بھ ا
اإلسالم حق وأنھ برفضھ اإلسالم یقود نفسھ إلى الخسارة 

ولھذا نتوقع من ھذا الشریك .  بالخلود في النارالكبرى لنفسھ، 
ولكن لیس من المتوقع . أن  یقوم بأي تصرف یفسد ھذه التجارة

ولھذا .   التجارةمن المسلم العاقل أن  یقوم بأي فعل یفسد ھذه
سیتجنب اإلتیان  بأي سلوك قد یؤدي إلى العاقل فإن الداعیة 

إحجام المدعو عن قبول الدعوة فضال عن تنفیره، حتى ال 
 :والخسارة أنواع. یخسر ھذه التجارة

 وھو إدخالھ في أن  ال یفوز بالحد األقصى للمكسب،)  ١ 
 . جھود مخلصةما بذلھ من ھ علىكسبقتصر  ویاإلسالم
أن  یكون سببا في تنفیر الشریك وقد نھى هللا عن ذلك )  ٢

هللا فیسبوا هللا دون  وال تسبوا الذین یدعون من {:  بقولھ تعالى
 سیحرص علىولھذا فإن المسلم الذكي )  ٢٣(.}عدوا بغیر علم

أن ال یقع في النوع الثاني من الخسارة بأي حال من األحوال 
 . ھفیفقد جزءا من رأس مالھ أو جلھ أو كل

  إن المسلم العاقل یدرك أن  الشیطان  عدو لدود -ھـ 
ل أن  یتنبھ وولدیھ حیل كثیرة وال یعرف الیأس فیحذره ویحا

ومن مزالق .  الشیطان  وأعوانھلھ   إلى كل المزالق التي یعدھا
الثم، واالنتقام والعزة باوالخیالء، الریاء والسمعة، :  الشیطان

 باستمرار ى ھذه المزالقإلعیة الدالھذا یجب أن  یتنبھ .  للنفس
فقد یكون الداعیة النشط منغمسا .  ویتعامل معھا بیقظة وحكمة

في إقناع شركائھ في التجارة العظیمة فیسمع ثناء من أحد 

                                                    
 ... أنت یا معإذ وحدیث وال تنفروا إن اآلیة وحدیث أفت ) ٢٣(
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فیحس بشيء من العظمة والفخر ..  األشخاص على براعتھ و
 ھدفھ األساس ولكن لینال قفیبذل مزیدا من الجھد لیس لتحقی

ِ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ .  جابمزیدا من اإلع فقد ورد عن َرُسوَل هللاَّ
َل النَّاِس یُْقَضى یَْوَم اْلقِیَاَمِة َعلَْیِھ َرُجٌل اْستُْشِھَد : َوَسلََّم قولھُ  إن أَوَّ

فَھُ نَِعَمھُ فََعَرفَھَا قَاَل فََما َعِمْلَت فِیھَا قَاَل قَاتَْلُت فِیَك  فَأُتَِي بِِھ فََعرَّ
ْشِھْدُت قَاَل َكَذْبَت َولَِكنََّك قَاتَْلَت ِألن  یُقَاَل َجِريٌء فَقَْد َحتَّى اْستُ 

َوَرُجٌل .  قِیَل ثُمَّ أُِمَر بِِھ فَُسِحَب َعلَى َوْجِھِھ َحتَّى أُْلقَِي فِي النَّارِ 
فَھُ نَِعَمھُ فََعَرفَھَ  ا قَاَل تََعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمھُ َوقََرأَ القرآن فَأُتَِي بِِھ فََعرَّ

فََما َعِمْلَت فِیھَا قَاَل تََعلَّْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّْمتُھُ َوقََرْأُت فِیَك القرآن قَاَل 
َكَذْبَت َولَِكنََّك تََعلَّْمَت اْلِعْلَم لِیُقَاَل َعالٌِم َوقََرْأَت القرآن لِیُقَاَل ھَُو 

. ِھ َحتَّى أُْلقَِي فِي النَّارِ قَاِرٌئ فَقَْد قِیَل ثُمَّ أُِمَر بِِھ فَُسِحَب َعلَى َوْجھِ 
ُ َعلَْیِھ َوأَْعطَاهُ ِمْن أَْصنَاِف اْلَماِل ُكلِِّھ فَأُتَِي بِِھ  َوَرُجٌل َوسََّع هللاَّ
فَھُ نَِعَمھُ فََعَرفَھَا قَاَل فََما َعِمْلَت فِیھَا قَاَل َما تََرْكُت ِمْن َسبِیٍل  فََعرَّ

فَْقُت فِیھَا لََك قَاَل َكَذْبَت َولَِكنََّك فََعْلَت تُِحبُّ أن  یُْنفََق فِیھَا إِالَّ أَنْ 
لِیُقَاَل ھَُو َجَواٌد فَقَْد قِیَل ثُمَّ أُِمَر بِِھ فَُسِحَب َعلَى َوْجِھِھ ثُمَّ أُْلقَِي فِي 

 .النَّارِ 
وقد یكون الداعیة النشط منغمسا في جھوده اإلقناعیة 

یأتي بتصرف المراس صعب )  مدعو(لھ شریك   فیتصدى
ولكن قد المدعو، بعنف قد یستحقھ الداعیة یستثیره فیرد علیھ 

ر شركاء آخرین لدیھم شيء من االستعداد للقناعة بما یدعو ینفِّ 
وبھذا یكون قد خسر خسرانا عظیما ألنھ باالنتقام لنفسھ .  إلیھ
 .ت على نفسھ فرصا ثمینة للكسب العظیمفوّ 

سك وأنت وأفضل وسیلة لمواجھة ھذه المزالق أن  تسأل نف
ما ھدفي من ھذا :  تقوم بالدعوة ابتغاء الكسب العظیم من هللا

 الجھد الدعوي؟
  ھل ھو محاربة الكفرة والضالین؟– ١
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  ھل ھو محاربة الكفر والضالل؟– ٢
مل في أن  یھتدي الكافر أو الضال ابتغاء ھو األ ھل –  ٣

 األجر العظیم من هللا؟
 كانت لدیھ أي     إن الداعیة الذكي الطموح وخاصة إذا

ال ینبغي أن  أو لھ فضل علیھ نوع من السلطة على شریكھ 
 كما ینبغي أن  یتجنب بكل الوسائل أن  .یرضى بأقل من الثالثة

بھذا القصد یكون ھدفھ محاربة الكفرة والضالین وذلك ألنھ 
یعینوه   سیخسر شركاء قدسیُنفِّر من لدیھ أي رغبة في اإلسالم و

على الحد األقصى من الكسب في الدنیا على الحصول مستقبال 
أو بطریقة )  حین یصبح مسلما(، وذلك بطریقة مباشرة واآلخرة

غیر مباشرة، حین یتیح لھ فرصة الدعوة بأمان كما فعل أبو 
 ھو ابتغاء األجر من هللا، ساسإن الھدف األ.  طالب عم النبي

. ساس الھدف األلتحقیق  وسیلةوأما محاربة الكفر والضالل ف
فھدف اضطراري )  محاربة الكفرة والضالین(  ولما الھدف األوأ

 دفاعي، نبذل ال نلجأ إلیھ إال إذا ألجأنا إلیھ الشیطان  فھو ھدف
قد ال یبدو أن و.  قصارى جھدنا أن ال یضطرنا الشیطان إلیھ

 بین الھدف األول والثاني ألول وھلة ولكن دعني اھناك فرق
 .ھذا المثالب وضح الفكرةأ

 جھال أخطأت في جزء من خبر نقلتھ، وذلكك  أنافترض
لھ   لیسالحاضرین  أحد فقال لك.  مكابرةتساھال أو بالحقیقة أو 

 فماذا یكون رد فعلك الفوري أو ." كاذبیا"سلطة علیك 
 قائي؟ وماذا یكون رد فعل من یحبوك؟ لالت

ولنفرض أن  شخصا آخر ضبطك في الحالة نفسھا ولكن 
" حقیقة ألن الحقیقة ھي كذا وكذاما قلتھ مخالف لل:"قال لك

فاألولى قد .  وھي عبارة قاسیة أیضا ولكنھا أھون من األولى
یدفع قد تدفعك إلى المكابرة وموقف الدفاع عن النفس تلقائیا و
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من یحبوك إلى كراھیة الواصف لك بالكذب، وإن كانوا یحبونھ 
 فإنھ یجرح ثانيأما الشخص ال.  أیضا ولكن بدرجة أقلھو 

ولكن قد ال یستثیر كثیرا غریزة الدفاع عن النفس، وقد شعورك 
وقلت .  بقي من یحبوك في موقف الحیاد، إن لم یقفوا في صفھیُ 

 عبارة قاسیة أیضا وذلك ألنھ یمكن في ھذا المقام أن  یقال ھي
"لك ؛ وھو تكذیب لقولك ولكن "ربما الصحیح ھو كذا وكذا: 

 یؤكد المعلق واألفضل من ھذا التعلیق ھو أن.  بلطف أكثر
صدق المخبر فیما صدق فیھ واإلتیان  بالبدیل للذي أخطأ فیھ 

 .أو كَذب فیھ
غیر وبھذا المثال یتضح أن  المسلم الذكي یتجنب مھاجمة 

یھاجم كفره وضاللھ إذ اضطر فإنھ  ولكن ، أو الضالالمسلم
ومن ھذه األسالیب .  ھتقدر المستطاع استثارفیھ بأسلوب یتجنب 

تثیر التي بالتدریج إلى بعض معتقداتھ المدعو یھ قوم بتنبتأن 
 مھاجمة معتقداتھ ذلك بدال منجزءا جزءا، وتناقشھا التساؤل و

تتفق فیھا مع كانت ھناك أشیاء   وإذا.  الفاسدة دفعة واحدة
 ا وعززھافي نظرك أثني علیھ   أو جیدةالمدعو وھي من الحق

و صدوق أو  یحافظ على المواعید أبوذي أو كونفشيفمثال . فیھ
أمین أو نشیط فتثني على ھذه الصفات فیھ وتخبره بأن اإلسالم 

فقد تحتفظ بھ محایدا إن لم تستطع .  یدعوا إلیھا ویعتني بھا
 . باإلسالمإقناعھ

أن تنھي لتجنب االصطدام بالمدعو نفسھ، ومن األسالیب 
النقاش في المواضیع المختلف علیھا بطریقة لطیفة قبل أن  

:  مثاللھ  تقولف.  فینقلب إلى خصومة ثم عداوةیحتد النقاش 
وھذا شيء .  نحن نتفق في أشیاء كثیرة ولكن نختلف في ھذه"

حاول  شيء تعملھ أو تكثم تنسحب معتذرا بأنھ لدی."  طبیعي
 . التختلفان  فیھ إلى موضوع آخر الحدیثنقل
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فالمسلم إذا كان في معركة مع الباطل ینبغي أن  یحرص 
 المحایدین إذا لم یتمكن من ال یخسرأن  على كل الحرص 

 –فقد یقفون معھ .  یحاول تجنب استعداءھمإقناعھم بالحق، و
والحیاة التي نعیشھا .   وأنصارهفي معركتھ مع الباطل  -أحیانا

 .ملیئة باألمثلة لو فتحنا أعیننا علیھا
 : منطلقات تتعلق بالمضمون– ثانیا

ن بعض یة ألمثل الوحدان البدء بالمعتقدات األساسیة -أ 
المعتقدات الفرعیة قد تكون فوق مستوى فھم المخلوقات 

نقل عرش بلقیس من الیمن إلى الشام في :  وإدراكھم، مثل
 طرفة عین، ونزول هللا سبحانھ وتعالى إلى السماء الدنیا،

 فھذه )٢٤(...وقضیة استواء هللا على العرش، ومكان  وجود هللا
قد تثیر بعض )  الكتاب والسنة(الحقائق الثابتة باألدلة النقلیة 
فإذا تم االتفاق على األساسیات .  اإلشكاالت عند غیر المسلمین

واإلیمان  بھا مثل كون مصدر القرآن الكریم ھو رب العالمین 
رب العالمین الذي نؤمن بوحدانیتھ ھو ومصدر السنة النبویة 

 في فإن اإلشكال یزولوأن القدرة البشریة لإلدراك محدودة 
فاإلیمان بالمعتقدات الفرعیة مرھونة باإلیمان  .  الغالب

وھذه األخیرة یمكن ).  مبادئ العقیدة(بالمعتقدات األساسیة 
البرھنة علیھا باألدلة العقلیة المستمدة من الفطرة وبالمنطق 

 .والتجربة المحسوسة
 االبتداء بالتعالیم اإلسالمیة التي لھا نفع محسوس -  ب

ن الحق في البدایة وتجنب المقارنة اللمدعو، واالقتصار على بی
أما في مرحلة التعلیم للمسلم فالبد من .  قدر اإلمكانبالباطل 

الحق بصورة  لھ حتى یتبینومقارنتھ بالحق بیان الباطل 
                                                    

 ".كشف الغیوم عن القضاء والقدر"أما قضیة القدر فیمكن االستفادة من كتاب )  24(
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 .أوضح
لعباداتھ   وأ عدم التعرض بالنقد لطقوس المدعو -  جـ

وذلك ألن  كثیرا من العبادات بدون سیاقاتھا العقدیة .  الظاھرة
فالصالة إلى الكعبة والطواف بھا .  یر الظاھرة تبدو مستھجنةغ

 عن الصالة إلى -في الظاھر-ورمي الجمرات مثال، ال تختلف 
والفرق ...  الصلیب وإلى الصنم والتمسح بالحجارة وتقدیسھا

ألن  هللا )  الطقوس(المسلم یقوم بھذه العبادات الجذري ھو أن  
وھذا یختلف عن القیام .  ھو یقوم بھا طاعة و.  أمره بھا

وإلى ھذه الحقیقة .  بطقوس لم یأمر بھا هللا أو تخالف أوامره
 بقولھ وھو یقبل الحجر  رضي هللا عنھیشیر عمر ابن الخطاب

ولوال أني ال تنفع أو تضر   اوهللا لقد علمت أنك حجر"األسود 
 )٢٥."(لتكلك ما قبَّ رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقبِّ 

إلى درجة - بنقاط یتفق علیھا الداعیة والمدعو البدء-  د
 مثل مبادئ أساسیة في األخالق أو العقیدة، وإن كان -كبیرة

 جوفھذه البدایة تسھم في إیجاد .  االتفاق جزئیا ولیس كامال
 .یساعد على حسن استماع المدعو إلى ما یقولھ الداعیة

  البدء بمبادئ اإلسالم التي علیھا إجماع بین علماء-  ھـ
ھي التي   بعض اآلراء الفقھیةالمسلمین، بدال من البدء بعرض 

إلى تلك الداعیة نبھ یموضع اختالف بین العلماء، إال أن 
 مثال ذلك عدم الحدیث عن تفاصیل الحجاب ابتداءو.  الحقیقة

وعند الحدیث عنھ ال یعرض الداعیة أحد .  مثل شكل الحجاب
، ولكن  بصفتھ اآلراء في ھذه المسألة بصفتھ یمثل اإلسالم

یمثل وجھة نظر إسالمیة مرجحة من بین آراء أخرى مقبولة 
 ومثال ذلك أیضا البدء بما ھو واجب .عند بعض علماء المسلمین

                                                    
 .الحج: مسلم ) ٢٥(
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 .خالفقبل ما ھو حرام إال فیما یتعلق بالعقیدة، وبما لیس فیھ 
وقد یبادرك من لدیھ شيء من المعلومات بحسن نیة أو 

" ؟..ا یسمح اإلسالم بتعدد الزوجاتلماذ: "بسوء نیة قائال مثال
فال داعي في البدایة أن  تبدأ محاضرة عن التعدد، ولكن قل لھ 

"باختصار إن اإلسالم یسمح بذلك للمحتاج، ولكن ال یجبر : 
 ."أحدا على ذلك

" عند اإلجابة مثال على سؤال-  و لماذا تصلي؟ أو : 
 بالصالة  ألني مسلم أمرني هللا:تصوم؟ ینبغي أن  تكون اإلجابة

ثم یمكن للداعیة أن یتبع ذلك بأدلة عقلیة مثل فائدة .  أو الصیام
 محتملة امع، ولكن بصفتھا أسبابتالصالة والصوم لإلنسان وللمج

 . قطعیةالتشریع الصالة والصوم، ولیست أسباب
 :منطلقات تتعلق باألسلوب -ثالثا 

قد یقول الداعیة إن الحق واضح وال یحتاج إلى أسلوب 
فقد یعرض اإلنسان .  ي عرضھ، ولكن الواقع غیر ذلكخاص ف

الحق بأسلوب فیقبلھ الناس بسرور وقد یقولھ بأسلوب آخر 
ومثال ذلك أن  أحد الملوك قص . فیغضب منھ الناس ویرفضوه

إن ھذه :  فقال الجلیس.  رؤیتھ على أحد جلسائھ لیفسرھا لھ
. تكالرؤیا تعني أن جمیع أقربائك األعزاء سیموتون خالل حیا

وسأل شخصا آخر عن رأیھ في الرؤیا فاجاب .  فاستاء الملك
إن ھذه الرؤیا تعني أنك أطول عمرا من جمیع أقربائك :  الثاني

فُسرَّ الملك من أسلوب الثاني الذي عبر عن .  األعزاء
ولعلھ لھذا یأمرنا هللا سبحانھ .  المضمون نفسھ بأسلوب لطیف

 :ه األسالیب ما یليومن ھذ. وتعالى بحسن األسلوب في الدعوة
 قولھ   الحكمة والرفق واألسلوب الحسن، وذلك في–أ 
ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم {:تعالى

                                  ٢١ 

بالتي ھي أحسن، إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن سبیلھ وھو 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ ولئن .  أعلم بالمھتدین

ومع أن  هللا یعلم علم الیقین )  ٢٦.(}صبرتم لھو خیر للصابرین
أن فرعون لن یھتدي فإنھ یأمر موسى وھارون علیھما السالم 

لھ   قوالف{:   في قولھ تعالى، وذلكباستعمال الرفق لعلھ یھتدي
كما یأمر بالصبر وضبط )  ٢٧.(}یتذكر أو یخشىقوال لینا لعلھ 

 على ما یقولون واھجرھم ھجرا واصبر{  :  النفس في قولھ تعالى
) ٢٨.(}وذرني والمكذبین أولي النعمة ومھلھم قلیال.  یالجم

وال تجادلوا أھل الكتاب إال بالتي ھي {:  ویقول تعالى
ادفع بالتي ھي أحسن فإذا {:  لى أیضااویقول تع)  ٢٩(}أحسن

 )٣٠.(}الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم
ولھذا كان من الطبیعي أن  یدعو النبي صلى هللا علیھ 

وعندما طلب منھ )  ٣١(لھ،  الھدایة رغم محاربتھموسلم لثقیف ب
"البعض الدعاء على قبیلة دوس، كان رده اللھم اھد دوسا : 

 .وذلك بدال من الدعاء علیھم) ٣٢."(وأت بھم
 ومع ما لقیھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم  من قومھ من 

فعندما بلغ بھ الھم مبلغھ جاءه . أذى شدید فإنھ لم یرد لھم الھالك
یا محمد، إن هللا قد سمع قول : "بملك الجبال الذي قال لھجبریل 

قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إلیك لتأمرني 
؟ )الجبلین(بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أطبقت علیھم األخشبین 

بل أرجو أن  یُخرج هللا :  فكان  رّد النبي صلى هللا علیھ وسلم 
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) ٣٣".(شرك بھ شیئامن أصالبھم من یعبد هللا وحده، ال ی
وعندما أعطى الرسول صلى هللا علیھ وسلم الرایة لعلي بن أبي 

یا رسول هللا، : طالب رضي هللا عنھ في غزوة خیبر وقال علي
"أقاتلھم حتى یكونوا مثلنا؟ قال لھ صلى هللا علیھ وسلم انفذ : 

على رسلك حتى تنزل بساحتھم، ثم ادعھم إلى اإلسالم، 
ھم من حق هللا فیھ، فو هللا ألن  یھدي هللا وأخبرھم بما یجب علی

 )٣٤."(بك رجال واحدا خیر لك من أن  یكون لك حمر النعم
وعندما اشتد غضبھ على بعض الكافرین إلمعانھم في أذیة 

ره هللا بأنھ لیس لھ المسلمین ومحاربة اإلسالم ودعا علیھم، ذكّ 
ألمر لیس لك من ا{:  إال أن یبلغ الرسالة وذلك في قولھ تعالى

و ما في .  شيء أو یتوب علیھم أو یعذبھم فإنھم ظالمون
السموات وما في األرض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وهللا 

یا أیھا {:  ومن ھذا القبیل أیضا قولھ تعالى)  ٣٥(}.غفور رحیم
الذین ءامنوا علیكم أنفسكم ال یضركم من ضل إذا 

في الدعوة لیس فبعد أن  یبذل المسلم جھده )  ٣٦.(}...اھتدیتم
 .علیھ أكثر من أن  یھدي نفسھ

 قولھ صلى هللا أسلوب الرفق في الدعوةومما یتسق مع 
علیھ وسلم لقومھ من أھل مكة وقد أسلموا أمرھم إلیھ بعد أن  

" اذھبوا فأنتم الطلقاء.  ال تثریب علیكم الیوم: "نصره هللا علیھم
 عددا وعفا عن ما صدر منھم من إیذاء ومحاربة سابقا، إال

محدودا كانوا قد بالغوا في العداوة والكید لإلسالم والنكایة 
وكما یقول آل )  ٣٧.(بالمسلمین، والسیما بالمستضعفین منھم
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"محمود ولم یسأل الرسول صلى هللا علیھ وسلم عن المسلم : 
كذلك و)  ٣٨".(منھم والكافر حتى أسلموا جمیعا من تلقاء أنفسھم

لیھم ینطلق أیضا من عفوه عن ھوازن ورده سبایاھم ع
 )٣٩.( نفسھسلوباأل

ومن أسالیب اللین ما یستثیر عاطفة المدعو تجاه الموقف 
مجردا من المصلحة الشخصیة أو بوضع نفسھ مكان الطرف 

 الذي شاب قول النبي صلى هللا علیھ وسلم للومثال ذلك.  اآلخر
: لھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم  طلب اإلذن بالزنى فقال

خدمة األسلوب العاطفي في تقدیم   یتمثلقد و؟ …كأترضاه ألم
 .أو ھدیةللمدعو 

اللطف في الدعوة أسلوب وعلى المسلم أن یوازن بین 
الذي یتسق مع الرحمة التي یدعوا إلیھا، وبین إظھار اإلسالم 

ویتم ذلك أوال بحرص المسلم على .  بمظھر العزة الالئقة بھ
 علنا وباعتزاز مقرون تطبیق التعالیم اإلسالمیة وأداء واجباتھ

باالمتنان  الذي ھداه، وباإلشفاق على من حرم نفسھ منھا، 
ولیس باعتزاز مقرون بالتكبر والعجرفة على المحرومین من 

وقبل أن یلوم المسلم الكافرین على كفرھم .  نعمة اإلسالم
 یجب أن یلوم نفسھ ویؤنبھا على التقصیر استعالءوینظر إلیھم ب

وعدم تبلیغ اإلسالم بالصورة المناسبة في حق الدعوة، 
 .والوسیلة المناسبة

 جواز االستعطاف أو ما یشبھ االستعطاف لكي –  ب
فھذه سنة المرسلین بما فیھم محمد صلى .  یستمع إلیك المدعو

وذلك ألن المسلم یرید إقناع اآلخرین ).  ٤٠.(هللا علیھ وسلم
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 وھم ،ھا علیوبقبول اإلسالم كبدیل لدین نشأوا علیھ وتعود
 . متمسكون بھ

: نبي هللا صالح لقومھ ثمودقول ستعطاف ال اأمثلةومن 
ني منھ رحمة اقال یـقوم أرأیتم إن كنت على بینة من ربي وآت{

فمن ینصرني من هللا إن عصیتھ فما تزیدونني غیر 
ومن االستعطاف المقرون بالمقابلة بین النقیضین ) ٤١(}.تخسیر

قوم مالي اوی{:   فرعونن مؤمن آلالى على لسا تعـھقول
 )٤٢(}.ة وتدعونني إلى الناراأدعوكم إلى النج

ومن قبیل اللین أیضا عدم استثارة الخصم بحیث ینتقل من 
وال {:  بقولھ تعالىنصات إلى التحدي إذ یأمرنا هللا عز وجلإلا

. تسبوا الذین یدعون من دون هللا فیسبوا هللا عدوا بغیر علم
م إلى ربھم مرجعھم فینبئھم بما كذلك زینا لكل أمة عملھم ث

 )٤٣(}.كانوا یعملون
 للمدعو واالنطالق من -إذا لزم األمر- جواز التنزل –  ج

، أي بدء الحوار بافتراض أن كال منكما قد الفرضیة الصفریة
قل من {:وذلك استنتاجا من قولھ تعالىیكون مصیبا أو مخطئا، 

اكم لعلى ھدى یرزقكم من السماوات واألرض، قل هللا وإنا أو إی
وذلك لكي ینطلق غیر المسلم من )  ٤٤.(}أو في ضالل مبین

نقطة محایدة بدال من نقطة مصبوغة بتحیزاتھ الشخصیة التي 
  .تراكمت عبر السنین التي عاشھا في أحضان  بیئتھ العقدیة

 ینظر فلعلھوقد یھدف ھذا التنزل إلى جذب اھتمام المدعو 
یزات الشخصیة تجاه نظرة جادة ومدققة بعیدا عن  التح

في صیغة رقیقة، ومثال ذلك الحوار قد یأتي ف   ولھذا.الموضوع
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نھ ایمإل فرعون یكتم آوقال رجل مؤمن من {:  في  قولھ تعالى
ت من ربكم ان یقول ربي هللا وقد جاءكم بالبینـأأتقتلون رجال  

وإن یك كاذبا فعلیھ كذبھ وإن یك صادقا یصبكم بعض الذي 
 )٤٥(}.ي من ھو مسرف  كذاب یھدالیعدكم إن هللا 

قـل أو {:  نبیاءن أحد األا على لسىقولھ تعالمثالھ أیضا و
ویعلق علیھ ابن )  ٤٦.(}لو جئتكم بأھدى مما وجدتم علیھ آباءكم

نما ذكر ذلك توطئة الستماعھم إوال ھدایة آلبائھم و"  الحنبلي 
 )٤٧".(وتلطفا في الدعایة إلى ھدایتھ

ي لنفترض أن ما نقولھ أنا ومثال ذلك أن تقول للنصران
ثم تضرب لھ مثال یوضح العالقة .  وأنت یقبل الصواب والخطأ

الیھودیة التي جاءت قبل :  بین األدیان السماویة الثالث
فتقول لھ ھل .  المسیحیة واإلسالم الذي جاء بعد المسیحیة

الیھود یؤمنون بصدق رسالة عیسى كما یؤمن المسیحیون 
فتقول .  السالم؟ ستكون إجابتھ البصدق رسالة موسى علیھما 

وكذلك المسیحیون ال یؤمنون بصدق رسالة محمد كما یؤمن 
المسلمون بصدق رسالة عیسى وموسى علیھما السالم؟ 
وبعبارة أخرى، أنتم تعتبرون ما نزل على األنبیاء من قبل 

ولكن الیھود ال یعترفون )  ٤٨(عیسى جزًءا من المسیحیة، 
منون بما أنزل على موسى وعیسى بالمسیحیة، والمسلمون یؤ

وكل واحد منا یقول بأن  .  ومحمد علیھم الصالة والسالم جمیعا
دینھ ھو الذي یؤدي إلى النجاة من النار وإلى الدخول إلى 

 .الجنة
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ولو شبّھنا ھذه األدیان الثالثة بعمارة، وشبّھنا كال منھا 
بمصعد مستقل من مصاعد ھذه العمارة، سنجد أن الیھودیة 

 طوابق العمارة، والمسیحیة ثلثبھ المصعد الذي یؤدي إلى تش
وأما .   طوابق العمارةثلثيتشبھ المصعد الذي یؤدي إلى 

.  طوابق العمارةجمیعاإلسالم فیشبھ المصعد الذي یؤدي إلى 
ولكن ال ندري في أي )  الجنة(فإذا كنا جمیعا نرید شقة محددة 

لذي یؤدي إلى طابق ھي فإن من الحكمة أن نستخدم المصعد ا
 .الطوابق كلھا

 استخدام منھج مشترك بین الداعیة والمدعو مثل األدلة – د
لو كان فیھما آلھة {:  ومثال ذلك قولھ تعالىالفطریة أو العقلیة 

 )٤٩.(}غیر هللا لفسدتا
وذلك .   عدم تجاوز آداب المحاورة إلى المناظرة–  ھـ

 :لألسباب التالیة
إلى الحق واقتناع  المحاورة تھدف إلى الوصول -  ١

 .االثنین بھ، أما المناظرة تھدف إلى ھزیمة الخصم
 المحاورة تكون بین اثنین، واألفضل أن ال تكون أمام -  ٢

جمھور كبیر، أما المناظرة فاألفضل لھا أن تكون أمام جمھور 
 .كبیر، مع حسن االستعداد لھا

 المحاورة ال تحتاج إلى إلمام كبیر بما تدعو إلیھ أو -  ٣
معرفة بمعتقدات الطرف اآلخر، وإن كان ذلك مما یكون لى إ

 ممیزأما المناظرة فتحتاج إلى إلمام .  سببا في نجاح المحاورة
نقاط ما یعتبره یھاجمھ، والسیما سبما یدافع عنھ المناظر وبما 

 .ضعف عند الخصم
 فكل طرف . النفسي الوديجو یغلب على المحاورة ال-  ٤
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، ما یعتقد أنھ الصواباآلخر فیأن  یشرك الطرف في یرغب 
أما في المناظرة .  ما یعتقد أنھ الخطأأو یصرف محاوره عن 

كل ف.   النفسي العدائي أو الذي یتسم بروح التحديجوفیغلب ال
أن    -على األقل-  وأطرف یرید أن  یثبت أنھ ھو على الحق 

 .الطرف اآلخر على باطل
الیب  الخدع واألسنمخلوھا المحاورة األصل في   –  ٥

 مألوفةالملتویة أو الجارحة، أما في المناظرة فھذه األسالیب 
 أمر سفك الدماء في الحرب واللجوء إلى الخدیعةأن  ھا، كما فی

فالحرب إما نصر أو ھزیمة، وكذلك األمر بالنسبة .  مألوف
 .للمناظرة فإما نصر أو ھزیمة

 القتصار على الحقائق بدون مبالغة عند الحدیث عن ا-  و
فإن جمیع  ألن  هللا حفظ القرآن الكریم: " الم فال تقول مثالاإلس

المسلمین یقرؤونھ بطریقة واحدة، وكل نسخ القرآن الكریم 
ولكن قل مثال حفظھ هللا من التحریف، ."  متطابقة في كل شيء

صلى هللا    قراءات مختلفة عن النبياوبعض آیاتھ وردت فیھ
ھي اختالفات ھینة مثل  و.علیھ وسلم لحكمة إلھیة قد ال نعلمھا

زیادة حرف واو أو نقص حرف واو، ال یغیر في المضمون 
فحتى في حالة اعتبار .  إلى درجة التضاد في المدلول األساس

التي تعني حالة الطھر أو حالة الحیض فإن "  قروء"كلمة 
فثالث حیضات ھي ثالثة .  المدلول األساس ال یختلف كثیرا

 .طھر
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 الرئیسةقناعیة اإلاألسالیب أنواع 
لیس ھناك خالف في كون اإلقناع یعتمد على عدد من 

 ، باالتصالالعوامل مثل الصفات اإلیجابیة والسلبیة للقائم
 والجمھور ،)المصدر الثانوي(والوسیلة التي تنقل الرسالة 

ولكن الرسالة ھي األداة الرئیسـة التي یعتمد .  المستقبل، والرسالة
) ٥٠.(ن ومشاعرھم وسلوكھمراء اآلخریآحداث أثر في إعلیھا في 

 المضمون ھو األسلوب ة بعدیومن أھم عناصر الرسالة اإلقناع
وال فرق في ذلك بین أن  .  الذي یعالج بھ المضمون ویقدم بھ

ة ھي للدعوة أو الدعایة أو یتكون عملیة االتصال اإلقناع
 .عالن، أو لتأسیس عالقات طیبةاإل

لى بعض األسالیب القرآنیة ومما یفید الداعیة أن یتعرف ع
القرآن الكریم من ف.  في اإلقناع لیسترشد بھا في جھوده الدعویة

أغنى المصادر لمثل ھذه األسالیب التي ینبغي أن  یتعرف 
 التي وردت في عند استعراض األسالیب و.لداعیةعلیھا ا

القرآن الكریم والتي یمكن للمخلوقات االستفادة منھا نجد أنھا 
 )٥١ (:وعین رئیسیینتنقسم إلى ن

وھي األسالیب التي یرجح فیھا .   األسالیب العقلیة-  ١
 فتجعل المدعو یھتم بالرسالة ألنھا تبدو منطقیةمخاطبة العقل، 

 . وذات فائدة محسوسة لھ
وھي األسالیب التي تخاطب .   األسالیب العاطفیة-  ٢
، فتظھر الرسالة بصورة محببة ن أو العاطفة والمشاعراالوجد

 . تجعلھ یمیل إلى االقتناع بھاإلیھ
 

                                                    
)50  (Anderson p. 137. 
 .٢٦٥-٢٣٧ إلى اإلعالم ص صیني، مدخل)  51(

                                  ٢٩ 

 :األسالیب العقلیة
 :یلي مااستخدام   األسالیب العقلیةومن نماذج

 إلى الفطرة البرھانعندما یستند :   الفطرة السلیمة-  ١
للمخلوقات  یفھمھا كل المستویات العقلیة التيالبسیطة   السلیمة

دلة وأغلب أ.   یأتي قویا ویتسم بالدیمومةالبرھانفإن المكلفة 
: ومن أمثلة ذلك قول هللا تعالى. نوعثبات وحدانیة هللا من ھذا الإ

ن هللا رب العرش عما اال هللا لفسدتا  فسبحإلو كان فیھما آلھة {
اتخذ  هللا من ولد وما كان   ما{:  وقولھ تعالى)  ٥٢(}.یصفون

لھ بما خلق ولعال بعضھم على إذا لذھب كل إلھ إمعھ من 
 )٥٣(} .ون هللا عما یصفسبحان ،بعض

قال إذ {:   علیھ السالمبراھیمإ  لسان  لى ویقول عز وجل ع
یغني عنك   یبصر وال  أبت لم تعبد ماال یسمع والا ألبیھ یـ

األسلوب العقلي مع   وھو أسلوب رقیق یمتزج فیھ)  ٥٤(}.شیئا
 .العاطفي الذي یلیق بین االبن وأبیھ

 ھذا النوع نجده كثیرا في القرآن:   االستنتاج القیاسي-  ٢
. مة تقود إلى نتیجة حتمیةسلّ الكریم ویستند إلى مقدمة أو مُ 

 الذي استطاع عمل ما ھو أصعب الإن :  فالمنطق ھنا یقول
ومثالھ .  یعجزه عمل ما ھو أسھل فیستدل  بالعام على الخاص

: لى ا یقول تعإذ جابة على المتشكك في یوم البعث اإل
 وھي رمیم ما العظيوضرب لنا مثال ونسي خلقھ قال من یحی{

الذي  .  ، قل یحییھا الذي أنشأھا أول مرة وھو بكل خلق علیم
 أو.  ذا أنتم منھ توقدونإجعل  لكم من الشجر األخضر نارا ف

در على أن  یخلق مثلھم ارض بقوات واألالیس الذي خلق السم
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وھو الذي یبدؤ {:  وقولھ تعالى)  ٥٥(}.ق  العلیمبلى وھو الخال
وات الیھ ولھ المثل األعلى في السمالخلق ثم یعیده وھو أھون ع
 )٥٦(}.واألرض وھو العزیز الحكیم

عبد  یجعلھ أھال ألن  یُ لمن خلق المسیح بدون أب أثبات وإل
مثل إن {:  لھ أب وال أم یقول تعالى  عبد  آدم الذي لم یكن یُ إذ لم

دم خلقھ من تراب ثم قال لھ كن آعیسى عند هللا  كمثل 
 )٥٧(}.فیكون
یستطیع في ھذا األسلوب :  الستقرائي االستنتاج ا-  ٣

التي تقود  عدد من الحقائق الجزئیة الواقعیة الداعیة عرض
حقیقة وجود أن وفي النموذج التالي نجد .  تلقائیا إلى حقیقة عامة

إن هللا  فالق { :  تعالىهللا وخلقھ لھذا الكون صارخة في قولھ 
ي الحب والنوى یخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الح

یل سكنا ل وجعل الاإلصباحفالق .  هللا فأنى تؤفكون  ذلكم
وھو الذي .  والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم

جعل لكم النجوم لتھتدوا بھا في ظلمـت البر والبحر قد فصلنا 
وھو الذي  أنشأكم من نفس واحدة فمستقر .   لقوم یعلموناآلیات

وھو الذي أنزل من .  ون لقوم یفقھاآلیاتومستودع قد فصلنا 
السماء ماء فأخرجنا بھ نبات كل شيء فأخرجنا منھ خضرا نخرج 

ت من ان دانیة وجنامنھ حبا متراكبا ومن النخل من طلعھا قنو
أنظروا إلى ثمره  .  بھا مشتبھا وغیر متشوالرمانأعناب والزیتون 

 )٥٨(}.ت لقوم یؤمنـونا أثمر وینعھ إن في ذلكم آلیــإذا
شیاء یھدف ھذا األسلوب إلى تجسید األ:   التشبیھ-  ٤

المعنویة حتى تظھر حقیقتھا وتتضح خطورتھا وھو أسلوب 
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والتشبیھ قد یكون بأشیاء واقعیة   .یتكرر كثیرا في القرآن الكریم
 .افتراضیةموجودة وقد یكون بأحداث واقعیة، وقد یكون بأحداث 

ة بین  الواقعیة ممزوجة بالمقارنالتشبیھ باألشیاءومن أمثلة 
ألم تر كیف ضرب هللا مثال كلمة طیبة {:  ن قولھ تعالىالضدی

تؤتي أكلھا كل .  كشجرة طیبة أصلھا ثابت  وفرعھا في السماء
.  ربھا، ویضرب هللا األمثال  للناس لعلھم یتذكرونبإذنحین 

ومثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فوق األرض مالھا 
 )٥٩(}.من قرار

وال {:  لى احداث الواقعیة قولھ تعاألبالتشبیھ ومن أمثلة 
نكم اثا تتخذون أیماتكونوا كالتي نقضت غزلھا من بعد قوة أنك

وكذلك قولھ ) ٦٠(}...ن تكون أمة ھي أربى من أمةأدخال بینكم 
لھ دعوة الحق والذین یدعون من دونھ ال یستجیبون لھم {:تعالى

لغھ وما اسط كفیھ إلى الماء لیبلغ فاه وما ھو ببا كبإالبشيء 
مثل الذین {:  وقولھ  تعالى)  ٦١(}.ال في ضاللإفرین ادعاء الك

اشتدت بھ الریح في  یوم عاصف   لھم كرماداكفروا بربھم أعم
 )٦٢(}.ل البعیدال یقدرون مما كسبوا على شيء ذلك ھو الضال

وفي بعض الظروف تكون األمثلة االفتراضیة أنسب من 
 والفروق أكثر  وتجعل الصورة أكثر وضوحالإلقناعغیرھا 

ا رب مثل فاستمعو الناس ضُ یا أیھا{:  جالء كما في قولھ تعالى
إن الذین  تدعون من دون هللا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا .  لھ

یستنقذوه منھ، ضعف الطالب   لھ وإن یسلبھم الذباب شیئا ال
 )٦٣(}.والمطلوب
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یسمح الوقت دائما للجوء   قد ال:   تقدیم وجھتي النظر-  ٥
وجھتي النظر المتضاربتین لتتضح الحقیقة ویظھر   قدیمإلى ت

ولكن ھذا )  ٦٤.(الراجح من المرجوح كما یسمیھ ابن الحنبلي
األسلوب المنطقي قد أثبت فعالیتھ بین من یعتزون بقدرتھم 

ومن النماذج )  ٦٥.(على التفكیر المنصف ونضجھم العقلي
العلة  عن الخمر والمیسر وتعالىالقرآنیة لھذا األسلوب قولھ 

ثم كبیر إیسئلونك عن الخمر والمیسر قل فیھما {:  في تحریمھا
: ، وقولھ تعالى)٦٦(}.ثمھما أكبر من  نفعھماإفع للناس واومن

نھم یألمون كما إوال تھنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون ف{
 )٦٧(}.تألمون وترجون من هللا ماال یرجون

دمات بجوھر وترتبط ھذه المق:   المقدمات التاریخیة-  ٦
الرسالة، إذ تمتأل قصصھا بالمدلوالت التي تجعل الرسالة 

ومن .  تنزل ھینة على قلب المستقبل لھاالخاتمة للرساالت 
األمثلة القرآنیة على ذلك سورة العنكبوت حیث تبدأ  الرسالة 

  وإسحاق ولوط وإبراھیماإلقناعیة بالحدیث عن قصة قوم نوح 
 وما لقیھ ھؤالء ارونویعقوب وشعیب وصالح وموسى وھ

في نھایة  وأربعین تقرر إحدىثم نجد اآلیة . األنبیاء من أقوامھم
 ال فالح إذ یقول تعالى بوحدانیة هللا اإلیمانأنھ بدون المطاف 

:  تعالى  من دون هللا أولیاء كمثل العنكبوت اتخذوامثل  الذین { 
 )٦٨.(}ن یعلمواتخذت بیتا وإن أوھن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا

 ذلك ثالوم، العملیة ما یأخذ الصبغةالعقلیةومن األسالیب 
وقد یسمیھ علماء األصول بالسبر والتقسیم حیث ؛ العقد والحل
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فیتم .  تكون ھناك مشكلة وتكون ھناك احتماالت متعددة لحلھا
حتى یتم التوصل إلى االحتمال بشكل مستقل اختبار كل احتمال 

األسلوب العملي ھو قصة ولعل أبرز مثال لھذا .  المرجح
 جدیر  علیھ السالم وھو یتظاھر بالبحث عن ربإبراھیم
 علیھ اللیل رءا كوكبا قال ھذا فلما جنّ {:   إذ یقول تعالىبالعبادة

فلما رءا القمر بازغا قال ھذا . ربي فلما أفل قال ال أحب اآلفلین
. ربي فلما أفل قال لئن لم یھدني ربي ألكونن من القوم الضالین

لما رءا الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا أكبر فلما أفلت قال ف
 وجھت وجھي للذي فطر إني.   بريء مما تشركونإنيقوم ای

 )٦٩(}. حنیفا وما أنا من المشركینواألرضت اواالسم
 :األسالیب العاطفیة

ن أكثر اویتسم ھذا األسلوب بأنھ یخاطب المشاعر والوجد
على إیجابیات المدعو ویتمثل في الثناء .  مما یخاطب العقل

األمل، تخویف المدعو أو منحھ ، وواإلنكار على سلبیاتھ
ویمكن تقسیم ھذه األسالیب إلى   .تھمكافأالمدعو أو قبة اعمو

 .قولیة وعملیة: نوعین أیضا
ومن ومن األسالیب العاطفیة ما تأخذ الصبغة القولیة 

 :ما یليالتي یمكن محاكاتھا باعتبارھا نماذج نماذجھا 
لعمل یقوم بھ أو اإلنسان  یستحقھا مكافأةوھي :   المدیح-  ١

وكثیرا ما یأخذ الثناء في القرآن الكریم .  اللتزام یوفي بشروطھ
ھم مسلمون، المتقین، :  صیغة النعت العام بالمرغوب فیھ مثل

قوم عابدین، قوم یعقلون، قوم یتفكرون، قوم   لقوم یعلمون،
 )٧٠.(كرون، لقوم یؤمنونیذّ 
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محددا للصفة الممدوحة كقولھ   انلثناء أحیایأتي ا  كما
) ٧١(}.ھرینیتطھروا وهللا یحب المطّ   فیھ رجال یحبون أن...{:تعالى

 من قبلھم یحبون من ناوالذین تبوءو الدار واالیم{:  وقولھ تعالى
ھاجر الیھم وال یجدون في صدورھم حاجة مما أوتوا ویؤثرون 

فسھ فأولئك على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن یوق شح ن
 )٧٢(}.ھم المفلحون

ویأتي الوعد في القرآن الكریم عادة في :   الوعد-  ٢
، أو خاص بالحیاة في الدار واآلخرةالدنیا   عام یشمل:  صیغتین
لیجزیھم هللا أحسن {: ومثال الصیغة األولى قولھ تعالى.  اآلخرة

ما عملوا ویزیدھم من فضلھ وهللا یرزق من یشاء بغیر 
 )٧٣(}.حساب

ھم بما صبروا اوجز{:  لىا الصیغة الثانیة قولھ تعومثال
وال ن فیھا شمسا ال یرومتكئین فیھا على األرائك .  جنة وحریرا

ویطاف .  لھا وذللت قطوفھا تذلیالودانیة علیھم ظال.  ازمھریر
 من فضة اقواریر.  نیة من فضة وأكواب كانت قواریراآعلیھم ب

عینا .  ا زنجبیالویسقون فیھا كأسا كان مزاجھ.  قدروھا تقدیرا
ذا رأیتھم إن  مخلدون اویطوف علیھم ولد.  فیھا تسمى سلسبیال

.  رأیت ثم رأیت نعیما وملكا كبیراوإذا.  حسبتھم لؤلؤا منثورا
 وحلوا أساور من فضة وإستبرقلیھم ثیاب سندس خضر اع

 سعیكم  وكانإن ھذا كان لكم جزاء .  ھم ربھم شرابا طھورااوسق
 )٧٤(}.مشكورا

وھذا األسلوب .  یف مع ترك باب األمل مفتوحاالتخو  -  ٣
یظھر في القرآن الكریم حتى في العبارة القصیرة مثل  قولھ 
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                                  ٣٥ 

وقولھ )  ٧٥(}.نھ لغفور رحیمإإن ربك سریع العقاب و{ :  تعالى
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمھم، وإن ربك {:  تعالى

 )٧٦(}.لشدید العقاب
قلیة قاطبة ھو أن والشك أن أقوى األسالیب العاطفیة والع

فالناس ال یعرفون درجة .  یكون الداعیة قدوة حسنة في سلوكھ
تقواه إال بما ینعكس منھا على سلوكھ، وال یعرفون درجة علمھ 
إال بما ینعكس منھا على سلوكھ، وال یعرفون درجة صدقھ 

إال بما ینعكس   وأمانتھ وقیمة ما یدعوا إلیھ من الھدایة الربانیة
وقد جعل هللا في مقدور كل مسلم ومسلمة أن .  منھا على سلوكھ

یدعوا إلى اإلسالم أو الحق أو الخیر، وذلك بسلوكھ الحسن إذا 
فالسلوك ظاھر للناس .  قام بتطبیق ما یعرفھ من أمور دینھ

. ومحسوس ال تعادلھ قوة الكالم في اإلقناع وإن كان بلیغا
اربھ إال من ولیعلم الداعیة أن اإلسالم یمثل الحق والخیر، ال یح

فأما اإلنسان .  فقد فطرتھ السلیمة واستبعدتھ مصالحھ الشخصیة
الذي یحتفظ بإنسانیتھ وفیھ خیر لآلخرین فال یحارب اإلسالم، 

فلیحذر الداعیة من أي فھم لإلسالم یُنفِّر منھ، فھو .  وإن لم یقبلھ
فالدین یسر، وھو السند .  دلیل قوي على انحراف فھمھ لإلسالم

 .لعدالة بین المخلوقات المكلفة الطبیعیة كلھالإلنصاف ول
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 السمات العقدیة لغیر المسلمین
 -لعل من الضروري أن یعرف الداعیة طبیعة المدعوین أو

 بعض السمات العامة لھم حتى یمكنھ اختیار -على األقل
 .األسلوب األمثل في الموقف الدعوي المحدد

االختالف ب سبسمات المدعویین إلى اإلسالم ب  تختلفو
في أشیاء مكتسبة كثیرة منھا العادات والتقالید ولكن لعل أوثقھا 
صلة بموضوع دعوة غیر المسلمین ھي اختالف معتقداتھم 

وعموما یمكن تقسیم غیر المسلمین من ھذه الزاویة إلى .  الدینیة
 :األقسام التالیة

 أھل الكتاب، ومنھم الیھود والنصارى والفرق التي -  ١
.  في دراسة األدیان بدون خالف بین المختصین،اتفرعت عنھ

ولدیھم رسل معروفون، أرسلھم رب العالمین، ولدیھم كتب 
 .ولھذا تسمى أدیان سماویة. معروفة
 وثنیون، ومنھم البوذیون، والھندوس، والمنتمون إلى -  ٢

األدیان التي ال یعرف الناس لھا أصوال محددة، مثل رسل 
ومع ھذا فإنھ ال یمكن الجزم بأن  .  ن أو كتب  معلومةیمعروف

وذلك .  أصل ھذه الدیانات أو المعتقدات الدینیة لیس سماویًا
) ٧٧(}وإن من أمة إال خال فیھا نذیر{قولھ تعإلى :  ألسباب منھا

وألن  جھلنا بأصلھا لیس دلیال كافیا على أن  أصلھا لیس 
فقد تكون سماویة وتعرضت للتحریف كما تعرضت .  بسماوي
 . رغم تسجیلھا كتابة والنصرانیة إلى التحریفالیھودیة
 ملحدون، وھؤالء ھم الدھریون، ال یؤمنون بالحیاة -  ٣

وقد یسمون .  اآلخرة وال بحساب یؤدي إلى الجنة أو النار
في بالعلمانیین، ال ینتمون إلى دیانة محددة انتماء تطبیقیا قویا و
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 یعرقل ھذا  ما لمال ینكرون على من یلتزم بعقیدة محددةالغالب 
االلتزام تطبیق األنظمة العامة التي تحكم حیاتھم السیاسیة أو 

 .االقتصادیة أو االجتماعیة المشتركة
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 للدعوة إلى اإلسالم المراحل النظریة
لعل مما یساعد الداعیة في جھوده الدعویة أن یعرف 

اختیار المراحل التي تمر بھا العملیة الدعویة حتى یحسن 
 .المضمون واألسلوب األنسب للمرحلة المحددة

یمكن تقسیم مراحل الدعوة إلى اإلسالم نظریا إلى و
إلیھ الدعوة و،  باإلسالمالتعریف:  المراحل الرئیسة التالیة

ولكن یالحظ أن الفرق الزمني بین ھذه .  التعلیموصراحة، 
السابقة فقد تتبع المرحلة التالیة المرحلة .  االمراحل لیس محددً 

وال .  وقد تختلط المرحلة األولى بالمرحلة الثانیة.  مباشرة
.  كلھایشترط أن یقوم الداعیة نفسھ بالمراحل المختلفة الثالث

فقد تقع مرحلة التعریف بالنسبة للمدعو مصادفة وال تحدث 
 … المرحلة التالیة إال بعد سنوات یقوم بھا شخص آخر

 :ما یليوالمراحل الثالث بشيء من التفصیل ك
وتكون .   المرحلة األولى تتمثل في التعریف باإلسالم-  ١

 لمن لم یسمع باإلسالم من قبل ولم یعرف عن ھذه المرحلة
وھذا التعریف قد یكون بطرق مباشرة أو . مبادئھ األساسیة شیئا

ومن الطرق غیر المباشرة تمثل المسلم باألخالق .  غیر مباشرة
تعامل، والصدق، والرفق، اإلسالمیة، مثل األمانة وحسن ال

السیما إذا كان المسلم و…  واإلنصاف، وحب المساعدة،
معروفا بدالالت محددة مثل اللباس الممیز للمسلمین كالطاقیة 

وحتى في حالة عدم التمیز وعدم .  للذكور والحجاب لألناث
نسبة ھذه األخالق عند الثناء معرفة اآلخرین بدیانتھ یستطیع 

. فیكون ذلك نوعا من الدعوة إلى اإلسالم.  علیھا إلى اإلسالم
ك عن اإلسالم في محادثة شخصیة حدیثومن الطرق المباشرة 

 أو ك لغیر المسلم منشورا أو كتیباؤإھداوأو محاضرة عامة، 
، أو حول اإلسالم…  )CD(شریطا أو أسطوانة مضغوطة 

                                  ٣٩ 

أو ...  نسخة من كتاب تفسیر أو ترجمة لمعاني القرآن الكریم
ى  )٧٨.( المواقع اإلسالمیة بعد التأكد من مصداقیتھایرشده إل

 المرحلة الثانیة تتمثل في حث المدعو على اعتناق -  ٢
 .اإلسالم، صراحة

 ة تثقیف وتعلیم المدعو مبادئ العقیدة والشریع-  ٣
 .ھذه المرحلة في مجال دعوة المسلمینتقع و. ةاإلسالمی

 التكرار ن كال من الدعوة والتعلیم قد یحتاج إلىأویالحظ 
ن یتناول التفاصیل أما ألھ   والشرح والبیان، ولكن التعلیم البد

 وقد تركز .الدعوة فتتعامل مع الكلیات واألساسیات في الغالب
الدعوة على بعض الجزئیات لكونھا مدخال مناسبا لمدعوین 

 .محددین
 حث المدعو على التمسك بما تعلمھ وعرفھ من –  ٤

 .التعالیم اإلسالمیة
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 مفي الدعوة إلى اإلسال خطوات عملیة
     عندما تقوم بالدعوة إلى اإلسالم من المناسب أن  

 :ةالتالیالنقاط تراعي 
 حاول معرفة شيء عن من ترید دعوتھم إلى –  أوال

 :حاول مثال معرفة. اإلسالم قبل االلتقاء بھم
 .التزامھم بھا دیانتھم ودرجة -١
 .أو اللغات التي یفھمونھا اللغة التي یتحدثون بھا -٢
 . وضعھم الثقافي واالقتصادي واالجتماعي-٣
 . أوقات فراغھم-٤
واألفراد ذوي النفوذ أو   الرئیس أو الشخصیة المؤثرة–  ٥

 .الشعبیة بینھم، إن كانوا جماعة
 : ھناك ثالثة أوضاع– ثانیا

  منھا أن  تقوم بزیارة لھم في أماكنھم كما كانت -  ١
. رسلین یفعلون علیھم صلوات هللا وسالمھالرسل وسید الم

قت  ووأوحاول اختیار الوقت المناسب فال یكون وقت العمل 
 نھم إوإذا قدمت علیھم فحیِّ .  النوم، ولكن وقت االسترخاء

.  أو بالسالم مع محاولة إیضاح معناھا بكلمتین،استطعت بلغتھم
. یھأترك لھم الفرصة لیختاروا المكان  الذي تجلس ف.  ال أكثر

وإذا كان  العدد كبیرا والمكان ال یتسع فاجتھد في اقتراح 
المكان  المناسب الذي ال یكلف علیھم أو یسبب لھم إزعاجا 

 .كبیرا
 ، أي جلسةولعل الوضع األنسب ھو الجلوس بطریقة تلقائیة

قد یكون وضع المحاضرة أو الخطبة مناسبة في و  .االسترخاء
لھا وبصفتھا محاضرة بعض الحاالت مثل الترتیب المسبق 

أما في الحاالت األخرى لیس ھناك أفضل من وضع .  عامة
فھذه الجلسة تزیل التكلف .  الجلسة التلقائیة غیر الرسمیة

                                  ٤١ 

قد ترى أشیاء تنكرھا مثل و.  والحواجز النفسیة وتفتح الصدور
منظر بعض من تزورھم في مساكنھم یلبسون مالبس غیر 

قد یكون استھزاء أو شیئا   ممامحتشمة أو تسمع أشیاء تنكرھا 
. من ذلك فتظاھر بأنك لم تالحظھا أو تعامل معھا كأنھا دعابة

كاد تن اورائحة الدخوبیده سیجارة وقد یجلس إلى جانبك أحدھم 
خنقك، حاول التذرع بالصبر وكأنھ ال یضایقك وال تبادر إلى ت

 .تنبیھھ إلى ذلك في البدایة
زلك أو مكان  تحدده  الوضع الثاني أن  تدعوھم إلى من-  ٢

فقد كان الرسول .   أو مناسبة اجتماعیةعلى طعام أو حفل شاي
وال تنس أن تحرص على . صلى هللا علیھ وسلم یفعل ذلك أیضا

ت زیارتھم أو دوسواء أر.  دعوة رئیسھم، إن كانوا جماعة
أن تصلي ركعتین تقربا قبلھا ، حاول هدعوتھم إلى مكان تحدد

 وسیلةفلیس ھناك .  فقك في ھذه المھمةیولدعوه أن تإلى هللا و
 . من الدعاءأقوى وأكثر فعالیة لقضاء الحوائج

یومین أو ثالثة في ( أن ترتب لھم لقاًء منتظما –  ٣
) األسبوع، أو كل أسبوع أو كل أسبوعین بحسب االستطاعة

ویمكن أن تشغل اللقاء بأنشطة ریاضیة، اجتماعیة، أو تعلیمیة، 
یة إن كانوا ال یعرفونھا أو أي معرفة أو مثل تعلیم اللغة العرب
 .مھارة یحتاجون إلیھا

ال تترك فرصة .  الوضع الثالث یتمثل في اللقاء العابر- ٤ 
أحسن الفرص في حاجة تتمثل و.  سانحة دون أن تستفید منھا

وال تستصغر الخدمة .  لھغیر المسلم إلى خدمة تستطیع تقدیمھا
عدتھ في حمل شيء ثقیل ون مساـكتقد .  التي یمكنك تقدیمھا

ھ ـل  وھو یركب معك القطار أو الحافلة، وقد یكون توسیع مكان
في سیارة أو ناقلة مشتركة والناقلة مزدحمة، وقد یكون إیصالھ 
إلى حیث یرید أو قریبا منھ في حالة وجوده في منطقة تقل فیھا 



                                  ٤٢ 

وقد یكون مجرد شكر حار …   العام أو األجرةسیارات النقل
وقد یكون مجرد عبارات مواساة لمشكلة … لكلخدمة قدمھا

 .وقع فیھا
 لعل أفضل شيء تبدأ بھ بطریقة ودیة، بعیدة عن –ثالثا  

الرسمیات، بعد تحیة المدعو بلغة قومھ إن أمكن أو بالسالم، و 
، ھو  والسؤال عن أحوالھ، إن كان أجنبیا،الترحیب بھ في بلدك

وال .  لثناء علیھااستحضار صفة إیجابیة یتصف بھا وإبرازھا با
وھذا یساعد .  یخلو إنسان من ذلك، مھما بلغ من درجات السوء

في بناء جسر من القبول النفسي للداعیة ولما قد یقولھ من 
وھو یفید الداعیة نفسھ فیتھیأ نفسیا للتحدث بأسلوب ینم .  الحق

عن االھتمام بالمدعو واحترام إنسانیتھ، بدال من التحدث إلیھ 
قد یكون والكبر والغطرسة، ھا المدعو منشف ستبروح ی

 یجب أن یكون ،وبعبارة أخرى.  مصحوبا باالحتقار للمدعو
الداعیة المنطلق في الدعوة ھو حب الخیر للغیر كما یحبھ 

 ولیس بنفسیة من یتصدق لواجب فحسبللنفسھ، ولیس أداء 
 .على محتاج في وجھة نظرك

 ثنيبعیدة ت عماال جاؤوا من بالد  المدعوونفمثال إذا كان
التغرب روح المغامرة التي دفعتھم إلى على شجاعتھم وعلى 

… وأن  ھذه الصفة ال تتوفر في معظم الناس…   أوطانھمعن
ویمكن الدخول من ھذه النقطة فیقال لھم بأنھم لم یتكبدوا ھذه 
الصعوبات إال لتحسین وضعھم المالي في ھذه الحیاة الدنیا 

. بدیة ال شك تستحق تضحیة أكثرالمؤقتة وأن الحیاة اآلخرة األ
 ).ة األخرویةاإذا كانوا ممن یؤمنون بالحی(

األمر ع الدعوة فیعتمد و بالنسبة للدخول في موض–رابعا 
 نسبیا ھو ملتزمفمثال إذا كان من أھل الكتاب و.  معتقداتھ  على

 یؤمن بالیوم اآلخر والحساب، فیمكن في الغالبفھو بمسیحیتھ 
                                  ٤٣ 

لمشتركة وتذكیره بھا واالنطالق منھا إلى البدء معھ باألشیاء ا
الحاجة إلى التأكد من أن  الطریق الذي نسلكھ بالفعل :  مثل

یؤدي إلى الھدف الذي نریده وھو إرضاء الخالق لنفوز 
ثم التعریف .  بالسعادة في الدنیا وفي اآلخرة، الحیاة األبدیة

حدیثة للرساالت السماویة "  نسخة"باإلسالم بصفتھ امتداد و
 …لسابقةا

أما إذا كان لیس من أھل الكتاب أو أنھ ال یؤمن بالحیاة 
فیمكن البدء بإقناعھ بأن ھذه الحیاة لیست …  اآلخرة وبالحساب

. كل شيء أو أنھا لیست القصة الكاملة، وال بد أن لھا تكملة
 فیمكن القول…  ةھوإذا كان من الطبقة الكادحة أو لیس بالمرفّ 

یاة أن  ھناك من یولدون فقراء لھ بأننا نالحظ في ھذه الح
… ویموتون فقراء وھناك من یولدون أغنیاء ویموتون أغنیاء

 حیاتھم متسلطین وظالمین ثم یموتون دون نوھناك من یعیشو
وھناك من یعیشون مقھورین ومظلومین ویموتون .  عقوبة

 لھذا ال بد من وجود تكملة لھذه الحیاة …كذلك دون تعویض
مكافأتھ والظالم على عقابھ من حاكم حیث یحصل الصابر على 

 .عادل
  عن اإلسالم باختصار شدید واترك المدعوث حدِّ –خامسا 

جب على تساؤالتھ وألھ الفرصة لیسأل وال تكثر من الكالم 
تجنب اإلطالة فإن اإلطالة تبعث السآمة في و.  باختصار شدید

أجب على تساؤالتھ باختصار شدید، .  الباب للنفورحالنفس وتفت
قد یقع بعض الدعاة في خطأ شائع وھو .  ال یدخل في التفاصیل

یلقي محاضرة أمام مختصین أو على محاضرا أن  یتخیل نفسھ 
وقد یستعرض عضالتھ .  جمعةال مسلمین في خطبة اماألقل أم

 …بالمعلومات الغزیرة التي یسترسل في عرضھا
 نفسھ بعض األسئلة حول اإلسالم فال المدعووقد یسألك 
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إجابات مفصلة وكأنھ فقیھ، وال تجبھ إجابة مقتضبة تجبھ 
 ذا أن یسألك لما،ومثال ذلك. التفصیلشیئا من والمسألة تقتضي 

یسمح اإلسالم بتعدد الزوجات؟ أخبره باختصار أن  اإلسالم 
 جبر أحدا وال ی عند الحاجةیسمح بذلك في حدود أربع زوجات

اعي لتلخیص وال د.  لرضى األطراف المعنیةةوالمسألة متروك
وقد تحتمل المسألة أكثر من .  ما كتبھ العلماء في ھذا المجال

رأي فال تقطع بإجابة أنت تقتنع بھا وبصفتھا اإلسالم، ولكن 
"قل فقد یفتیھ ."  ما أقتنع بھ ھو كذا، وھناك آراء أخرىإن : 

علماء بأدلة بعض الغیرك أو قد أفتاه غیرك برأي آخر یقره 
قد یصده ذلك عن وق ضائع في اإلسالم فیشعر بأن  الح. ةمقبول

 في المسائل الخالفیة أو التي ،وبعبارة أخرى.  اإلسالم أو ینفره
تحتمل أكثر من رأي صواب ال تنسب رأیك إلى اإلسالم 
بطریقة یفھم منھا المدعو بأن  رأیك ھو اإلسالم وما عداه لیس 
من اإلسالم في شيء،  ولكن أنسب رأیك إلى فھمك الشخصي 

فبعض المسائل فیھا فسحة .  م أو الفھم الذي تقتنع بھلإلسال
 . رحمة من هللا بعباده، وذلكللمسلم

، بادر  من المدعو إذا رأیت شیئا من االستجابة–سادسا 
بدعوتھ مباشرة إلى التفكیر في اإلسالم كطریق یؤدي إلى 

أو إذا .  تحقیق السعادة في الدارین وال سیما في اآلخرة األبدیة
 ."؟سلم اآلنترید أن  ت ھل" : بادره بسؤالمنھ فدادا رأیت استع

اه أن  یولي الموضوع أھمیة أما إذا لم تجد استجابة فترجّ 
 بجدیة كما فّكر في كثیر من أموره ھر فین یفكِّ أواقترح علیھ 

وحتى لو رفض بإصرار .  یة بجدیة فحقق فیھا نجاحاوینالد
 أو تحتقره ال تشعره بأنك قد یئست منھ وأنك تكرھھفوبصلف 

تحترم وجھة أشعره بأنھ إنسان حر في اختیاره وأنك .  لذلك
لتحدث ا وعن سرورك لھذه الفرصة للتعرف علیھ لھ نظره، وعبر
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إلیھ، وأنك ترجو أن  تثیر ھذه المحادثة لدیھ شیئا من الفضول 
وإذا كان علمانیا تقول .   بصورة أكثر عمقااإلسالم  لىلیتعرف ع

 حقیقة ھذه  ھذا الحدیث إلى التأمل في یدفعھلھ بأنك ترجو أن
 ... واحتمال وجود حیاة أخرى أكثر أھمیةالدنیا الحیاة 

 إذا وجدت استجابة، أطلب منھ أن یغتسل ولو -سابعا 
غسال خفیفا بأن یصب الماء على جسمھ بنیة اإلسالم، كما فعل 

شعر المسلم ی  ھوالغسل لیس واجبا ولكن)  ٧٩.(ثمامة قبل أن  یسلم
فقد أعلن كثیر من .   بأنھ یتحول من إنسان إلى إنسان آخرالجدید

الصحابة اإلسالم دون أن یرد في النصوص أنھم اغتسلوا قبل 
 .ذلك أو طلُب منھم ذلك

علِّمھ الشھادتین ومعناھما في لغتھ وإذا احتاج األمر   –ثامنا 
ثم صافحھ وأنت تجلس جلسة  التدرب فدربھ على نطقھا، إلى

 لقنھ الشھادتیناألفضل أن ت و،م كیف بالضبطال یھ، فیھا جدیة
 . بالعربیة أو بلغتھ إن كان یصعب علیھ ذلك

 ثم أشعره بالعبارات أو بالشد على یده أو –تاسعا 
في اإلسالم إضافة إلى كونھ لك صبح أخا أباحتضانھ بأنھ قد 

ھذه شكلیات قد تبدو   . قبل إسالمھ لك في اإلنسانیةأصال أخ
وال في نفسھ عمیق إیجابي كون لھا أثر  یربماسطحیة ولكن 

 یبدأ حیاة جدیدةیعیش نقطة افتراق الطرق و  المدعون أسیما 
 .في ظل اإلسالم

مھ كیف یتوضأ وكیف  في فورة ھذا الحماس علِّ –عاشرا 
ن یحفظ سورة الفاتحة وبعض أره بأنھ یمكنھ خبوأ.  يیصلِّ 

مثال .   إذا كان الحفظ صعبا علیھالسور القصیرة على مراحل
 اآلیة یحفظ آیة ویصلي بھا عددا من الصلوات ثم یضیف إلیھا
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ال .  ب التفاصیل قدر اإلمكانوتجنّ …  التالیة كلما حفظ السابق
فلم .  ج بھ على فتراتوتدرَّ .  تبادره بقول ھذا حرام وھذا حالل

م الرسول صلى هللا علیھ وسلم علِّ ولم یُ . ینزل القرآن دفعة واحدة
 ولكن دروسا ةتواصلھیئة دروس مكثفة مفي الصحابة اإلسالم 

صلى فقد كان .  متفرقة، یسندھا التطبیق والتدریب المتواصل
هللا علیھ وسلم یتخول الصحابة بالموعظة، ویستفید من 

 . ویُبلِّغ ما أنزل إلیھ من الوحي بالتدریجالمناسبات والمواقف
وال أقصد تعلیم الضروریات في سنوات أو أشھر ولكن أقصد 

وحاول تزویده .  شدھا كلھا في جلسة أو جلستین مثالعدم ح
ببعض المطبوعات أو التسجیالت بلغتھ إن أمكن أو لغة یفھمھا 
تتضمن التعالیم اإلسالمیة األساسیة مثل أساسیات العقیدة 

 .والعبادات
 ومن المھم جدا أن  تذكره بأن  إسالمھ ال –حادي عشر 

وذویھ فیعادیھم أو أن  یعني أن  یقطع عالقتھ بزمالئھ وأصدقائھ 
 .للمسلمینة التي قد ال تكون مؤسسر في عملھ مع الیقصِّ 

خون األمانة أو أن یسئ لھ أن  یخدعھا أو أن ی ال یجیزفاإلسالم 
ثبت أن المسلم رجل أن  یُ علیھ بل یجب . معاملة من فارق دینھم

أمین وصادق ویعتمد علیھ في عملھ، وأنھ إنسان ودود یحب 
من الناس وأنھ عضو نافع في المجتمع المسالم الخیر لغیره 

والبد من تذكیره بأنھ ینبغي أن  .   أو عاطالولیس عضوا ضارا
ر في سلوكھ ومظھره وباطنھ  لإلنسان الذي تغیّ مثاال جیدایكون 

ه وأصدقاؤه ؤإلى إنسان أفضل، فھذا أدعى ألن  یقتدي بھ زمال
أو على األقل   وذووه الذین لم یسلموا بعد فیكسب أجر إسالمھم

 ..ال یعادونھ
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 مواقف دعویة من الواقع
ي سأورد بعض المواقف الدعویة التي استخدم فیھا  یما یل ف

والتي وصلت إلى علمي  ) ٨٠(الداعیة سنة المصطفى في الدعوة
رفة شخصیة بأصحابھا، أو كنت حاضرا عندما جرت  ي مع ول

 .أحداثھا
 :الموقف األول

ة النبي صلى هللا علیھ وسلم تحكي ھذه القصة آثار اتباع سن
ن  ر م رف اآلخ ند الط ا ع ى م ادقا عل ناء ص بدء بالث ي ال ف

 .إیجابیات
سلمین في مدینة كولومبیا بوالیة  بة الم یة الطل اشتكت جمع
ض  یة رف ضاء الجمع د أع ى أح تحدة إل والیات الم زوري بال می
دعاة  سماح لل مة ال ي العاص والیة ف زي لل سجن المرك إدارة ال

سجن زیارة ال زیارة .ب یة ب سمح للجمع ت ت سجن كان إدارة ال  ف
سلمین لتوعیتھم ساجین الم فركب ھذا الطالب، الذي ارتدى . الم

خیر ما عنده من مالبس، سیارتھ إلى العاصمة على بعد حوالي 
الساعة من مقر الجمعیة، لمقابلة مدیر السجن والتحدث إلیھ في 

سجن . الموضوع ر ال تقبلھ مدی ل فاس ھ دخ ندما أُذن ل سندا وع م
ى مكتبھ في وجھ الداخل  یھ عل ى كرسیھ وواضعا قدم ره إل ظھ

ى غرفتھ ومّد ھذا الطالب یده مصافحا مدیر السجن الذي مّد . إل
ستھ ن جل ر م ضا دون أن یغی ده أی ى . ی ناء عل یة بالث بدأ الداع ف

ین  نة للمواطن ئة آم ر بی سجون لتوفی ي ال سؤولین ف ود الم جھ
ریكا ي أم ین ف ھ . وللمقیم ال ل ر ان"وق دور األكب ون بال تم تقوم

ي الجبھة، ولكنا بصفتنا جمعیة دینیة إسالمیة نعیش في  تم ف وأن
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سھم في ھذه الجھود، كما یسھم فیھا  ضا أن ن رید أی ئة ن ذه البی ھ
 ."اخوتنا المنتمون إلى الجمعیات الدینیة األخرى مثل المسیحیة

ذه اللھجة التي فیھا ثناء على  سجن ھ ر ال وعندما سمع مدی
وده ستھجھ ي جل بھ واعتدل ف یھ عن مكت زل قدم ھ أن ...  وزمالئ

ر  ع مدی ق م د أن اتف رفة إال بع ن الغ ب م ذا الطال رج ھ م یخ ول
 . السجن على خطة لھذه الزیارات وضوابطھا

دم  ساجین، وع ود للم نح نق دم م ضوابط ع ن ال ان م وك
إھدائھم مسجالت قادرة على التسجیل، ولكن قادرة على تشغیل 

ط شریط فق سیق مع أحد المواطنین لیكون حلقة واشت. ال رط التن
الوصل بین إدارة السجن والزائرین، وعلى المنسق تقدیم طلب 
دى إدارة  ھ ل نوانھ وھاتف مھ وع سجیل اس ة وت ذه المھم یام بھ للق

 .السجن
ام ھذا المدیر بتودیعھ  ادرا ق ب مغ ذا الطال وعندما خرج ھ

 .إلى سیارتھ
 :الموقف الثاني

تعمل  صة اس ذه الق ي ھ یف ف یلة تأل یة وس ب الداع الطال
یة  ساعدة الجمع ي م بھ ف وم بواج ان یق ة، إذ ك وب بالھدی القل
الطالبیة التي كانت تعرض بعض الكتب اإلسالمیة للترویج لھا 

الم ي . ولإلس شرقیة، ف صنوعات ال ض الم یع بع ت تب ا كان كم
سجد رباء الم ر كھ سدید فواتی ة لت ي بالجامع ز الطالب ... المرك

ة رب من طاول بدو حسن الھندام فاقت ب أمریكي ی  العرض طال
بس ربطة عنق، على غیر عادة األمریكیین الذین یتبسطون  ویل

نوان  ودودي بع تابا للم سھم، وأخذ ك ي مالب بادئ اإلسالم"ف " م
تھ م سأل عن قیم بّھ ث زیة فقل شرة دوالرات. باإلنقلی ھ ع یل ل . فق

 :فقال لھ. فوضع الكتاب وأراد أن یغادر
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  ھل الكتاب جید؟ : الطالب المسلم-
 .أعتقد أنھ جید. نعم:  أجاب األمریكي-
 . یمكنك قبولھ ھدیة من الجمعیة:  فقال لھ المسلم-
شكرا،  ولعلي أشتریھ ولم یقبل :  فاستحى األمریكي وقال-

 .الھدیة بل دفع قیمتھا
ى  اء إل ي ج ذا األمریك وع أن ھ ي الموض ریف ف والط

ل  ون دی نة كارب ي مدی المي ف ز اإلس د المرك نوي، بع والیة إلی ب
فوالده كان موسرا، بعثھ إلى . حوالي ثالثة أسابیع لیعلن إسالمھ

وكان یعیش في فرنسا مع بعض المسلمین، من . فرنسا للدراسة
سین  ن المتحم نھم م ي، ولك بھم الدین ي أداء واج صرین ف المق

الم روه شیئا عن اإلس نھم فأخب ى . لدی باھھ إل ا جذب انت ذا م وھ
 ...الكتاب
 :ف الثالثالموق

یة  ن فعال رات ع ندوات والمؤتم دو ال ل مع ا یغف را م كثی
یدا عن المنصة، وفي ساعات  ي تحدث بع یة الت شطة الجانب األن

تراحة ى . االس ون عل ات یحرص راد والجماع بعض األف ف
وازیة  ساندة أو م شطة م یذ أن رص بتنف ذه الف ن ھ تفادة م االس

 !ھاومتسقة مع أھداف الندوة أو المؤتمر، أو معارضة ل
ومن المالحظ أن ھذه األنشطة التي تجري في المؤتمرات، 
ریات  ى مج نعكس عل ا ت را م مي، كثی رنامجھا الرس ارج ب خ

تائجھا ى ن ال، أو عل ورا أو آج سبیا، ف ر ن ن . المؤتم ل م ولع
نماذجھا ما جرى في مؤتمرین من مؤتمرات الحوار بین ممثلي 

ان ر الحوار اإلسالمي المسیحي بالبحری: األدی ، ٢٠٠٢ن مؤتم
 م٢٠٠٣ومؤتمر األدیان والمذاھب في كازاخستان 
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ر الحوار اإلسالمي المسیحي، في البحرین، وجد  ي مؤتم ف
ى  تاح عل سة االفت ي جل سھ، ف المي نف الم اإلس ة الع ثل رابط مم
س جوار أحد كبار رجال الدین المسیحي جاء من  المنصة، یجل

ند سعین من العمر، ویصحبھ م. الھ وق الت رجل ف ان ال رافق وك
یدا عن المنصة قلیال وتركھ سھ بع فقام ممثل الرابطة وھو . أجل

یلبس المشلح بدون عقال، وقّربھ إلى المنصة، أمام أنظار ممثل 
 .البابا وبقیة ممثلي الدین المسیحي

رنامج  یة الب ى بق رابطة لالستماع إل ثل ال س مم وعندما جل
ستعمل  نھ اإلذن لی ب م ي، وطل سیس قبط بھ ق ى جان س إل جل

فنبّھھ ممثل الرابطة ". فضلة"أس التي شرب بھا الماء وفیھا الك
ال ا، فق رب بھ ي ش أس الت ا الك ى أنھ سیس إل رف: الق ذا . أع لھ

 ...أستأذن للشرب بھا
دة من الورقة التي  سخا عدی ّد نُ د أع رابطة ق ثل ال ان مم وك
تاب من بین  ز أھل الك ي تُمیّ رآنیة الت ات الق ع اآلی ّدمھا، وتجم ق

ي رین وتثن یھودالكاف ن ال سیحیین ع ز الم یھم، وتمی ب .  عل فطل
ي قامت إدارة المؤتمر  یة الت اذ الكم د نف نھا، بع سخا م بعضھم ن
بتصویرھا، بناء على طلبھ، فوعدھم بإرسالھا إلیھم عن طریق 

ي رید اإللكترون ى . الب سخ من الطبعة األول ض الن ا وّزع بع كم
تاب  ن ك یقات"م الم وتعل ول اإلس یة ح ساؤالت جدل ي" ت  الت

 .نشرتھا الرابطة بالعربیة واإلنقلیزیة
ر عند ھذا الحد، فقد حضر ممثل الرابطة  توقف األم م ی ول

ان في كازاخستان ین األدی ر الحوار ب وصادف . المذكور مؤتم
ین عام الرابطة  معالي الدكتور عبد هللا بن عبد (أن اعترض أم

یان الختامي، فأمر ) المحسن التركي سودة الب ي م رة ف ى فق عل
ث مي مم رابطة الرس شي. د(ل ال و ع بد هللا أب ع ) ع تفاوض م بال

تعدیلھا ضاء ل یة األع ى . بق ندي عل صیني والھ ریق ال ق الف فواف
                                  ٥١ 

رار ض بإص ي رف سیحي الكاثولیك ریق الم ن الف تعدیل، ولك . ال
وتأخر حل المشكلة فأرسل األمین العام للرابطة ممثل الرابطة 

ر البحرین لیعرف سبب التأخیر ي مؤتم  المذكور إلى فتوجھ. ف
تفاوض تم ال تفت . حیث ی م ال یھم، ث توجھا إل بابا م ثل ال رآه مم ف

رأى  ف ف ى الخل ستانى إل یة الكازاخ یل وزارة الخارج وك
 ...المذكور، وانفض االجتماع في الحال

وفي لقاء عرضي بین وكیل الوزارة والمذكور سأل األول 
 ما عالقتك بممثل البابا؟ : األخیر

 ؟ لماذا: فسألھ األخیر
اب األول رافقھ : أج ر م ا أم بابا قادم ثل ال ندما رآك مم ع

 ...ومترجمھ بالموافقة على التعدیل
وقفھ في مؤتمر  یجد م وراء ل ى ال رتھ إل ور بذاك اد المذك فع
ثھ العرضي مع ممثل البابا في موضوع القدر،  البحرین، وحدی
سخة إنقلیزیة من البحث الذي قّدمھ في روسیا حول  زویده بن وت

ضاء  بھالق ى طل ناء عل در، ب بب . والق ور س نا أدرك المذك وھ
 ...الموافقة على التعدیل

 :الموقف الرابع
ة  ة عارض ن فرص ین م دعاة المتجول د ال ستفید أح نا ی ھ
م من فرص یضیعھا المسلم، والسیما  ى اإلسالم، وك للدعوة إل

ا ین لھ وة والمؤھل ي الدع صة ف شھادات المتخص ة ال ن حمل . م
ي صلى  ع أن النب ذا، م هللا علیھ وسلم كان یعرض نفسھ على ھ

ان یلقى األذى فال یزیده ذلك إال حماسا بائل وك ویستفید ھذا . الق
 .الداعیة أیضا من وسیلة تألیف القلوب بالمال

تجول خارجا من محطة القطار في مدینة  ان الداعیة الم ك
تقدمة في السن  رأة م رأى ام سكان ف ق المزدحمة بال ق كون ھون
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سأل رقة ف ي بُح یھاتبك شفقا عل زیة م تطیع : ھا باإلنقلی ل أس ھ
 مساعدتك؟

ت - م: أجاب زل... نع ن المن ي م دي ذاك طردن ت . ول وقال
 ھل تستطیع أن تعمل لي شیئا؟: ساخرة

ي أشارت إلیھا فرأى شابا  ة الت ى الجھ      فنظر الداعیة إل
 ... یبیع صحف وبطاقات ھاتف وسجایر

 .انتظري وسأحاول: فقال للمرأة -
نھ أشیاء ال یحتاجھا وذھب الداعیة شاب فاشترى م ى ال  إل

نازل لھ عن الباقي رة، وت یمة كبی ة ذات ق ة نقدی ھ ورق ثم . وناول
اظ  ن من إیق ى تمك ھ حت تھ بأم دیث عن عالق ى الح استدرجھ إل

وقد أسعفھ الحظ لقلة الزبائن الذین كانوا یقفون . ضمیره تجاھھا
وقت ك ال ي ذل شاب ف ذا ال ند ھ ن . ع ضل هللا م ن بف ارة وتمك إث
 .شفقتھ على أمھ واالصالح بینھما

زیة  ن اإلنقلی یئا م رف ش ي تع رأة الت ى الم رض عل م ع ث
ز اإلسالمي بالمدینة، لقاء شيء من  ارة المرك ي زی ساعدتھ ف م

نقود ي الطریق أخذ یخبرھا أنھ مسلم وأنھ یعیش سعیدا ... ال وف
الم ي اإلس بھا ف مة . ورغَّ ب عاص المي بقل ز اإلس ي المرك وف

ق كون ب من بواب المركز، الذي ساعد الداعیة على ھون ق طل
إیجاد سكن أفضل، العنایة بتلك المرأة، وأعطاه شیئا من النقود 

ین وقت وآخر ا ب وعلم في زیارة أخرى بأن المرأة . لیعطیھا لھ
 .قد أسلمت وتعمل في المنطقة المجاورة للمركز

 :الموقف الخامس
ًصا على است سعودیین حری بة ال د الطل ان أح غالل فرصة ك

ین غیر المسلمین، دون التھاون  االستثمار األخروي بوجوده ب
فسّخر هللا لھ فرصا متعددة . بواجبھ األول؛ وھي الدراسة بجد
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ي بعض الكنائس وفي بعض  اء محاضرات عن اإلسالم ف إللق
 . القاعات الدراسیة بالجامعة

وكان من عوامل تلك الفرص نجاح المركز اإلسالمي، في 
نة كا نوي، في إقناع الجامعة بإحیاء مادة مدی والیة إلی وندیل ب رب

دین اإلسالمي تقدیم طلب إلى إدارة . حول ال ة ب دأت المحاول وب
سجیل عدد ال یقل عن العشرین طالبا  ي اشترطت ت ة الت الجامع

ادة ي الم بة ف فتم في خطبة صالة الجمعة حث المصلین . أو طال
ادة، وحث  ي الم سجیل ف ى الت زمالئھم من غیر والمصلِّیات عل

سلمین ي الثالثین طالبا وطالبة، في المادة التي . الم سّجل حوال ف
یاریة عامة متوفرة لجمیع الطلبة، فأمكن إحیاُء المادة  ت اخت كان

 . التي توقفت أكثر من خمس سنوات
یة التربیة بالمدینة  ي تحویل كل ذي نجح ف ر، ال ان المدی وك

ثات ذب بع ادة لج ذه الم د ھ ة، أوج ى جامع دول إل ض ال  بع
یة المیة الغن یم . اإلس ویا لتعل دا ق ة معھ ق بالجامع ا ألح كم

 .فأسھمت ھذه الظروف في موقفین دعویین. اإلنقلیزیة
 : محاضرة عن الصوفیة
سور مادة  ب بروف من ھذا الطالب إلقاء " أدیان مقارنة"طل

ر اإلسالمي ھ عن الفك ى طالب وقّدم البروفسور، . محاضرة عل
ادة، للمحا درس الم ففوجئ . ضرة بحدیث عن الحالج وفكرهم

ى  ا عل ال معلق بات فق ھ هللا الث ن ألھم وع، ولك ب بالموض الطال
... لقد ضرب لنا البروفسور: "حدیث مدرس المادة عن الحالج

ا یمثل القمة التي وصلت الیھا الفلسفة الصوفیة، عند  ثاال رائع م
یم اإلسالمیة م تحدث عن اإلسالم ال". انحرافھا عن التعال ذي ث

ین مطالب الدنیا ومطالب اآلخرة، ویسخر الحیاة الدنیا  وازن ب ی
ة رویة األبدی یاة األخ صالح الح تة ل رة . المؤق بت المحاض فأعج

ر  یھا كمحاض ي إل ي ینتم سة الت ند الكنی حھ ع سور، فرش البروف
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سة نفذه الكنی ذي ت ي ال رنامج الثقاف ذا النشاط . ضمن الب ان ھ وك
 .المتحدة األمریكیةمألوفا في الكنائس في الوالیات 

 :محاضرة في الكنیسة
سة حاول أحد الحاضرین مقاطعة المتحدث عدة  ي الكنی وف

فكان مدیر المحاضرة یطلب منھ . مرات بطرح بعض األسئلة
رة ة المحاض ى نھای تظار إل سائل . االن صدف أن ال ن ال ھ م ولعل

د زار المحاضر في منزلھ مع تلمیذه لغرض الدعوة إلى  ان ق ك
سیحیة،  وا الم ذین كان وة ال ھود یھ ة ش شطة جماع من أن ض

سلمین واب الم ة أب واب وخاص رعون األب ا ... یق رّحب بھم ف
وأحضر لھما عصیرا، وانتھز الفرصة لیحصل على تفسیرات 

رأه عن المسیحیة، فبادره قائال ا ق بعض م أنا مھتم بالتعرف : "ل
سیحیة، ولكن ھناك أسئلة لم أجد لھا إجابة ى الم فھل تتكرم . عل

 إلجابة علیھا؟با
 .بكل سرور: فأجاب الداعیة المسیحي

یدة  ول عق ئلة ح ض األس سلم بع ب الم یھ الطال رح عل فط
یھا شھ ف یث وناق ز فرصة إشارة الداعیة المسیحي . التثل م انتھ ث

ان  ذي ك سؤال ال یھ ال رح عل لیة، فط ئة األص یدة الخطی ى عق إل
ره ان سببھا آدم ع: یحی ي ك ئة األصلیة، الت أن الخطی ول ب لیھ تق

شر یع الب سالم، تالحق جم ّحى . ال رب ض أن ال ؤمن ب ومن ال ی
ما ھو : والسؤال. بولده لتكفیر ھذه الخطیئة، فإنھ ال یدخل الجنة

ذین جاؤوا قبل المسیح؟ وكأن الداعیة شعر حینئذ بأن  مصیر ال
 .السؤال سیثیر شكوك تلمیذه، فاستأذن وخرجا مسرعین

س ي نف ل ف بدو أن الداعیة المسیحي حم ھ شیئا على ھذا وی
سؤال، فاستغل وجود المحاضر بالكنیسة فطرح علیھ السؤال  ال

ھل ندخل نحن المسیحیین النار، مالم نؤمن باإلسالم؟ : المحرج
ن  اء المحاضرة، ولك ؤدبا فحاول انھ ر المحاضرة م ان مدی وك
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فألھم هللا المحاضر . الداعیة المسیحي أصر على معرفة اإلجابة
یب أن یج تقد أن : "ب الم ال أع ي اإلس سلمین ف ر الم صیر غی م

سیحیة ي الم سیحیین ف ر الم صیر غی ن م تلف ع سألة . یخ فالم
 ".ھذا صحیح"فردد بعض الحضور ." نسبیة

 :الموقف السادس
ن  ان م ذي ك م ال ن الِحل ین م دعاة المتجول د ال تفاد أح اس
ي الرسول صلى هللا علیھ وسلم، فكان سببا  بارزة ف صفات ال ال

ن ال ال م ة ض ي ھدای بانیاف ي أس سلمین ف یة . م ذا الداع رق ھ ط
الباب على أحد المسلمین الذین ذھبوا إلى أوربا بحثا عن الثراء 

 .وفشلوا، فدفن نفسھ بین زجاجات الخمر لینسى ھمومھ
الة  ین ص وقت ب ان ال باب ك یھ ال رق الداعي عل وعندما ط
المغرب والعشاء، فخرج ھذا المسلم في حالة یُرثى لھا وصرخ 

 ماذا ترید؟: اعیةفي وجھ الد
ال لھ الداعیة بلطف- نحن نجتمع في المسجد للتفكُّر في :  ق

 .اآلخرة ونحب أن تشاركنا
:  فزاد غضب ھذا المسلم، وتفل في اتجاه الداعیة وصرخ-

 ألھذا تزعجني وتطرق علّي الباب؟
و - سلم وھ یھ الم ى أخ شفق عل صوت الم یة ب ال الداع  فق

ھ سح وجھ ذي تف: یم د  أن ال سلم الحم ي أخ م ي وجھ ل ف
 .ولیس كافرا

سھ  تمالك نف م ی یة ل ل الداع سلم رد فع ذا الم مع ھ ا أن س وم
ى الداعیة واحتضنھ مجھشا بالبكاء ع إل . سامحني: یقول... فاندف

ا أخي ة لیتوضأ وذھب مع الداعیة ... سامحني ...ی ب مھل وطل
 .ورفیقھ
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 :الموقف السابع
 مكتبھ، عندما كنت أجلس مع الدكتور عبد هللا أبو عشي في

د  اء أح المي، فج الم اإلس ة الع ي رابط شارا ف رة مست ل فت عم
ره بأن أحدا یسأل عنھ، ویقول بأنھ كان سبب إسالم  االخوة یخب

 .زوجتھ في أمریكا
ض  قیقھ وبع ساعدة ش شا بم د أن بد هللا ق تور ع ان الدك وك

زا لدعوة الجالیات في أبھا ومن برامج المركز . المحسنین مرك
سائ زوید ال ھ وبتعالیمھت فھم ب رِّ . لین عن اإلسالم بمطبوعات تُع

ة األخ  ادف أن زوج بد هللا"وص و ع دیقتھا " أب ن ص بت م طل
ض المطبوعات عن اإلسالم فدلّتھا على موقع أبھا  سلمة بع الم

فكتبت إلى تلك المواقع فلم یرد . لدعوة الجالیات ومواقع أخرى
ذي أرسل لھا طردا بریدیا ا ال ع أبھ یھا سوى موق  فیھ بعض عل

 .الكتب
ت  اب وكان ست الحج تب، ولب ك الك راءة تل د ق لمت بع فأس

ى سمع  ي كمحاسبة، فتداعى إل م عرب ي مطع أبي عبد "تعمل ف
م إعفائھا من العمل، فتحركت في نفسھ " هللا یة صاحب المطع ن

زواج  یھا ال رض عل ة لیع سھ فرص د لنف سلمة، فأوج نخوة للم ال
بلت رتھ. فق ا وألس ر لھم ة خی ت بدای نت أرى وكان یث ك ما، ح

صغار یحضرون صالة الفجر في المسجد بانتظام  ا ال أوالدھم
سجد  ي الم رآن ف یظ الق ات تحف ضرون حلق یھم، ویح ع أب م

 . بتشجیع من والدتھم ووالدھم... النبوي
وكان والدھم، في أمریكا، یعمل في توزیع بعض المنتجات 

ى بعض المتاجر، ومنھا متاجر لمسلمین ھ فاستطاع بمھارت. عل
شروع  م لم ن دخلھ زء م صیص ج ناعھم بتخ سویق إق ي الت ف

نة  ي مدی فقد علم أن . بوالیة نورث كاروالینا" رالي"المسجد ف
ي  سجلة ف ریة الم سات الخی رع للمؤس ي المتب والیة یُعف ام ال نظ

                                  ٥٧ 

والیة عن جزء من الضرائب المفروضة علیھ فاستخدم ھذه . ال
رعین ناع المتب ي إق ومة ف ي عل. المعل ذا ینبغ یة أن ولھ ى الداع

ي یعمل فیھا لیتجنّب اإلساءة إلى  بالد الت ة ال ى أنظم ّرف عل یتع
 .اإلسالم بمخالفتھا، ولیستفید منھا في أداء مھمتھ

 :الموقف الثامن
ھ لشراء  یل ل ة مع زم ي رحل ري ف د العب تور خال ان الدك ك
ي  ة، ف ریة بالمملك یة خی ساب جمع سجدا لح ھ م ار یجعالن عق

تقلت ي اس دول الت دى ال سوفیتياح اد ال ن االتح تا .  ع وجدا بی ف
ھ على قیمة المنزل وما  ا مع ان صاحبھ یھودي واتفق مناسبا، ك

 ... فیھ من أثاث وحیوانات
ان للیھودي صبي صغیر لدیھ خروف صغیر مولع بھ،  وك

ده أن یبقیھا لھ فتوسل الطفل والده أن یبقیھ؛ فتوسط . فرجى وال
د وزمیلھ أن یتركا  تور خال دي الدك وھنا . الخروف البنھاألب ل

الیبھا وة وأس ة الدع صائب لمھم ئ وال م الخاط ر الفھ د . یظھ فق
نھ ألنھما یرفضان  یھودي واب ي ال یدا ف ب، ك یلھ الطل رفض زم

نا تور خالد على تحقیق طلب الیھودي، . اإلسالم دی وأصر الدك
تألیفا لقلب الیھودي، فكان سرور الیھودي وابنھ عظیما، ولعلمھ 

 .لمنزل أثنى على الدین الذي ینتمیان إلیھبالھدف من شراء ا
 :الموقف التاسع

ع  سلم م ب م رة لطال سلمین محاض بة الم ض الطل ب بع رتّ
م االجتماع التي كانوا یدرسونھا، وذلك للتحدث  ادة عل أستاذة م

 .عن مكانة المرأة في اإلسالم
ن  ى م ر واألنث ین الذك ة ب ن العالق ب ع ذا الطال تحّدث ھ ف

د نظور اإلسالم، وأك  بأنھا عالقة تكامل بین مستقلین، ولیست م
ان أو تسلط أحد الطرفین على اآلخر ة ذوب فیشبھان اللیل . عالق
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واحد، وأنھما ال یلتقیان لقاء امتزاج إال  یوم ال سبة لل نھار بالن وال
ي آخرھما یل أو ف نھار أو الل ي أول ال بة عن . ف د الطل سأل أح ف

ى  سؤال إل ّر ال سى، فج ریم بعی سیدة م ة ال ن عالق دیث ع الح
ھ بدون أب سى، وأن ق عی أنتم إًذا : فسأل احد الطلبة. معجزة خل

سي، فلماذا ال تؤمنون بأنھ ابن  دون أب إن سى ب أن عی نون ب تؤم
نحن ال نعتبر آدم الذي لم یكن لھ أب أو : هللا؟ فأجاب المحاضر

فكیف نعتبر من لیس لھ أب، فقط، ابنا . أم من البشر ابنا للخالق
 ؟

ّرق ا تط نة كم ن الج روج م ي الخ سبب ف ى ال دیث إل  الح
نھا رأة ... والحرمان م رون الم سیحیة یعتب ي الم ھي ) حواء(فف

ن  یأكل م وت آدم ل شیطان فأغ الم ال معت ك ا س سبب ألنھ ال
فعلّق المحاضر، مداعبا الحاضرین، ولكن من الذي لھ . الشجرة

 الكلمة األخیرة في األسرة؟ ألیس الرجل؟
 :الموقف العاشر

ّي المحامي والداعیة محمد عتیق نسخة من رسالة بعث إل
ي  سابقة ف تھ اإلسالمیة ال ى مكتب ا، إل ، قسیس "تورنتو"بعث بھ

ى تعلیم بعض إخوتنا وأبنائنا المسلمین تعالیم  ندي حریص عل ك
سؤال ي ال ي ذھن ر ف نھم، فخط ین  : دی سلمین المؤھل ن الم م م ك

 للدعوة یبذلون مثل ھذا الجھد؟ 
تب  ذا الك سیس، وھ سیحي ق رد م یس مج ادي ل شحذ"ع " ی

یؤدي واجبھ كمرشد دیني في أكبر ثاني سجن  مطبوعات إسالمیة ل
سلما بصورة مستمرة، أي یخرج في كندا، ي األربعین م یھ حوال  ف

 . مسلمون انتھت مدة حكمھم ویدخلھ آخرون
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د ورد في رسالة القسیس  ھفق ولیت إخالصنا  (المخلص لعمل
واجب الدعوة إلى دیننا یصل إ ) لى جزء من مستوى إخالصھ لعملھل
 : ، یقول فیھا٢٠٠٦في رسالة یطلب المساعدة عام 

یؤسفني القول أن المجتمع اإلسالمي ھو المجتمع الوحید "...
تظمة یة بصورة من تابات الدین ن الك سخا م نا ن ر ل ذي ال یوف نحن . ال

سنویا بناء ] عند المسیحیین" [الكتاب المقدس"نوزع آالف النسخ من 
ساجینعلى  ب الم یة عن طریق . طل دورات المجان ئات ال ر م ونوف

 .المراسلة عن الدیانة المسیحیة، أما للمسلمین فال یتوفر لھم أي شئ
 االتصال ھاوھذا بالرغم من المحاوالت العدیدة التي بذلتھا ومن

 ... بمجلس األئمة المسلمین بدون أي استجابة
ول  ي أن أق ھ یخجلن د انتھى شھر رمضان، فإن یة وق أن أغلب ب

دیھم نسخ من القرآن لیقرءوا فیھا  م تكن ل المساجین من المسلمین ل
 . الشھرخالل

ن  نستقبل كل شھر ، ألننا إلى نسخ من القرآن لھمةحاجحن في ف
دة، من المنتمین بات عدی دیانات األخرى، ،طل نسخ من ل حتى إلى ال

 . القرآن لالطالع علیھا
كثیر من النزالء ف ،إلسالمبالنسبة للمعلومات األساسیة عن ا...

م یؤدوا الصالة في حیاتھم یة اإلسالمیة ل لھذا نحتاج . من ذوي الخلف
 ."إلى منشورات تعلمھم كیف یتوضئون

ان  ندي، ك ن داعیة ك ذه الرسالة م ن ھ سخة م لتني ن د وص لق
یھ فاألخ محمد عتیق كان من حرصھ على نشر . القسیس أرسلھا إل

ین المسلمی ثقافة اإلسالمیة ب ن المغتربین في كندا، صرف جل مالھ ال
كما . على توفیر مكتبة إسالمیة تبیع الكتب اإلسالمیة المفیدة وتنشرھا

توزیع المجاني وكان یحرص على تشجیع . خصص جزءا منھا لل
 ... الدعاة لزیارة كندا واستضافتھم وتیسیر الفرص الدعویة لھم
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ذلت للمساعدةو د بُ ، وتُبذل ال شك أن بعض الجھود الفردیة ق
ولكن المساعدة المنظمة المنتظمة، لم أسمع عنھا شیئا حتى رمضان 

رجمتھ ع ت ة مصحف م م تأمین أربعمائ بواسطة  ،الماضي، حیث ت
 ...األخ محمد عتیق لیحفظھا عنده، ولیزود القسیس منھا عند طلبھ

م و ر األل ا یثی ذاأُ مم رص ھ سیس ن یح ى الق نا م ی تعلعل اخوت
نا،و یم دین نا تعال ھأبنائ رِّف ب نحن بینما ،  بین غیر المسلمین كذلك ویُع

 !نغط في نوم عمیق
م أن ھناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في فھم  ومما یثیر األل

، لمبادئ الدعوة، وأسالیبھا ووسائلھا، وذلك رغم توفر  دعاتناكثیر من
 :فمن المفاھیم السائدة . ھماإلخالص الصادق عند الكثیر من

یتخذ رأي من  نسخة طبق األصل من رأیكیكون  إما أن - ١
التعالیم  في مجال ، وإن كانقرار المساعدة أو ال مساعدة أو تعاون

ال  ي مج تعاون ف ان ال تعدد، وإن ك ة لل المیة القابل وةاإلس ر دع  غی
 . المسلمین
وإال فإنك ستكون بالمتبرع،  إما أن تكون لك عالقة حمیمة – ٢

شار ة مست الم كثو. هتحت رحم د ال ی یات ق حاب اإلمكان ر من أص ی
 . فیذیة لعدم توفر الوقت لدیھم لتقویم المقترحاتنالمالیة أو القرارات الت

د ھ لیس من اختصاصھم، وقد یفوت علیھم استشارة وق  یعترفون بأن
یة ضجا وواقع ر ن شورة أكث ون الم ى تك تعددة، حت صادر م  .م

 صاحبھ ى االعتماد على رأي فردي، قد ال تكون لدفیضطرون إلى
ر المسلمین م .أي تجربة دعویة بین غی د یكون ممن یتبنون الفھ  وق

الدعوي الذي یقول بضرورة إجبار الطالب أثناء االختبار على كتابة 
یھا علیھم أثناء االختبار وإال فیستحقون  اإلجابات الصحیحة التي نمل

 !الطرد من االختبار
ة – ٣ یة بمھم ات المعن راد أو الجھ ین األف سیق ب عف التن  ض

الجھل بأھمیة التنسیق، حب السیطرة : الدعوة، وذلك ألسباب منھا
                                  ٦١ 

فالبعض یركز . والظھور، انعدام روح التعاون، اختالف االھتمامات
شكلیات  ى ال ائل(عل الیب والوس ریة ) األس ور الجوھ ن األم ر م أكث

، والبعض یركز على نقاط االختالف أكثر من )الواجباتالمبادئ و(
 ...فاقالتركیز على نقاط االت

اإلسالمیة المبادئ  فھم ذلك الغموض فيأیضا ومما یثیر األلم 
 . في التعامل مع المدعوین
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