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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
احلمـد هللا رب العــاملني والـصالة والــسالم عـىل ســيدنا حممـد وعــىل آلـه وصــحبه أمجعـني ومــن تــبعهم 

 :ٍبإحسان إىل يوم الدين وبعد
 إىل قراءة تأمل لواقعها األليم، وإعادة النظر يف طريقة طرح اخلطاب فإن األمة اليوم بأشد احلاجة

 .لعل يف ذلك ما يمكنها من النهوض والعودة إىل املوقع الصحيح الذي جيب أن تتبوأه. الدعوي
 :وبادئ ذي بدء ال بد من اإلشارة إىل أمور

 طاعة اهللا وعبادته، داعية إىل طريق  الداعية املسلم داعية إىل اهللا سبحانه، داعية إىل دينه ، داعية إىل-1
 .هنايتها جنة عرضها السموات واألرض، و املتنكب عنها يميض إىل شقاء يف الدنيا وشقاء يف االخرة

إنه يتعامل مع اهللا الذي .  جيب أن ال يكون له وجود يف عمل الداعيةاملصالح الشخصيةومن ثم فإن 
يومئذ تعرضون ال ختفى :( يوم وصفه سبحانه بقولهيعلم الرس وأخفى، والذي سنقف بني يديه يف 

ًأن كثريا من وإنني أعتقد أن املشكلة األخطر التي يعاين منها اخلطاب الدعوي ). منكم خافية 
شطة ومؤسسات حتمل السمة الشخصية ناألنشطة الدعوية واملؤسسات الدعوية يرى أصحاهبا أهنا أ

ثل يف مؤسسة، أم كانت تتمثل يف مدرسة فكرية سواء كانت شخصية تتمثل يف رجل أم كانت تتم
 ...  فئة حولومذهب أو كانت تتمحور 

، ينسى فيه نفسه، وينسى فيه  هذا التصور فريى كل منا يف نشاطه عبودية هللا وحدهمل يصححوما 
ًاجلامعة والفئة وغريها مما يمكن أن يكون هدفا ينازع إخالصه هللا، فإن هذا احلديث لن يكون ذا معنى 

 . سواء عىل صعيد التعامل مع املسلم اآلخر أم مع غري املسلم. وفائدة
ً يعمل جاهدا لتمزيق كلمتنا اعدون، فنحن اليوم بأشد احلاجة إىل توحيد الكلمة ومجع الصف -2

يريدنا أشالء . زيادة عىل ما هي عليه من التمزق، ولرشذمتنا أكثر مما نحن عليه من الترشذم
: ونحن الذين قال لنا اهللا سبحانه. ابه وتشوه من رونق دعوتنا أبواقهممزقه تنهش يف وجودنا حر
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) إنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم ( وقال لنا ) ًواعتصموا بحبل اهللا مجيعا وال تفرقوا ( 
 )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم ( وقال لنا 

نهج اهللا ورشيعته، ولذا جيب أن تكون دعوتنا أهيا السادة إنام تتجه إىل إسعاد البرشية يف ظل م -3
وما أرسلناك إال ( ^ عىل كل الناس، أمل يقل ربنا سبحانه لنبيه قلوبنا مفعمة بالرمحة والشفقة 

نرجو هلم اخلري .  حتى أولئك الذين حياربوننا ويضمرون لنا الكيد والعدوان؟؟) رمحة للعاملني 
وإن الساعة . م باحلكمة واملوعظة احلسنةواهلداية، ونسعى جاهدين لتوضيح حقيقة دعوتنا هل

. التي يستيقظ عقل اخلصم وقلبه لوجه احلق الذي ندعو إليه هلي ساعة سعادة ومرسة يف حياتنا
جيوز أن يكون إن احلقد  والضغينة وإرادة الرش ال . و هي ساعة نشكر اهللا تعاىل عىل ما حتقق فيها

وهذا ال يتنايف مع . شفقة والرمحة نحو اخللق كلهموإنام قلوبنا أوعية لل. مكان يف قلوبناهلا 
: فللجهاد فلسفته التي قد يضيق املقام عن بياهنا، ولكني أخترصها بكلمة واحدة. رشيعة اجلهاد

 . املبضع الذي يستخدمه الطبيب اجلراح إلنقاذ جسم البرشية من رسطان الرش فيهاجلهاد هوإن 
 :  وامل عدة، من أمههاعتؤثر فيه اخلطاب اإلسالمي  فإن د  وبع

 . مضمون اخلطاب-1
 . شخصية الداعية- 2
 .َ املخاطب-3 
 . الظروف واألوضاع التي يصدر فيها اخلطاب-4 
 

ًعقيـدة وتـرشيعا : ّألنـه دعـوة إىل مـا قـد اكتمـل وتـم. ، فلـن خيتلـف ولـن يتبـدلمضمون اخلطـابأما  ً
 .ًوأخالقا

. هو كنظام الشمس والقمر ونظام اخلليـة والتكـاثروهذا املضمون شكل من أشكال الثوابت الكونية، 
 :عىل الرغم من أنه يتضمن ثالثة جوانب هي

 .اخلرب املتضمن للحقائق االعتقادية التي جيب التصديق هبا، مؤيدة بأدلتها وبراهينها -1
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تـنظم مجيـع جوانـب احليـاة، وتـضبط خمتلـف ) بـام فيهـا مـن أوامـر ونـواه ( النظم الترشيعية  -2
 .العالقات

قيم األخالقيـة التـي تـسمو بـسلوك اإلنـسان وعالقاتـه إىل املـستوى الـذي يليـق بإنـسانيته ال -3
 .ًسلوكا ومشاعر

عىل الرغم من هذا التنوع يف مضمون اخلطاب، إال أنه ثابت ال يتغري؛ إال بمقدار ما تتغري أسس و 
 .ومرتكزات بعض األحكام الترشيعية التي بنيت عىل متغريات كاملصالح واألعراف

 .ولكنه مع ذلك نام نمو الكائن احلي، متجدد، يستجيب ملعاجلة كل املستجدات
 :أما الداعية أو الشخص الذي يوجه اخلطاب

فهو يف نظر اإلسالم مبلغ حيمل اإلرث النبوي العظيم، ويتحمل مسؤولية نقل هذا اخلطاب إىل العامل، 
ٍ وانتهاء عند أبعد فرد من هذه املعمورة،)وهو أرسته وخاصته ( ًبدءا من العامل الضيق الذي حييط به ً. 

فاإلسالم ال تتقبل . حامل اخلطاب إىل اآلخرين جيب أن حيمله فكرة يرتمجها خلقه وسلوكه وترصفاته
ًمبادئه أن ينرشها من ال يمثلها عقيدة يؤمن هبا، ورشيعة ينضبط بأحكامها، وأخالقا يصطبغ هبا ً ً. 

. [ س بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون أتأمرون النا:أمل يقل ربنا جل شأنه
 ]4:الصف ؛]44: البقرة

ًكرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون .  يا أهيا الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون 
يدور يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه يف النار ف": ويف احلديث الصحيح

هبا كام يدور احلامر بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فالن مالك؟  أمل تكن تأمر باملعروف 
 ]رواه مسلم ["كنت آمر باملعروف وال آتيه، وأهنى عن املنكر وآتيه. بىل: وتنهى عن املنكر؟ فيقول

 األجدى واألقوى يف نرش والداعية املسلم يمكن أن حيمل خطابه إىل اآلخرين بلسانه وقلمه، ولكن
 . أن ينرشها بسلوكه وأخالقه، فلسان احلال أبلغ من لسان املقال- مع لسانه وقلمه-دعوته 

، ال يبتغي هبا غري رضوان اهللا تعاىل، ًوحامل اخلطاب الدعوي جيب أن يكون خملصا هللا يف دعوته
 من خالله األتباع فالدعوة ليست جمرد عمل حركي، ونشاط اجتامعي أو سيايس، جيمع املرء

ًالتزاما . بل الدعوة عبادة يتقرب هبا املرء إىل اهللا ويرجو هبا منه القبول. واملعجبني بكلمته وأسلوبه
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ً ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنني من  :بقوله تعاىل ً
: النحل.[ة احلسنة  ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظ: وقوله سبحانه] 33:فصلت.[املسلمني

125[ 
إنه يرى نفسه جمرد خادم لدين اهللا، فإن لقيت دعوته استجابة فهو فضل اهللا تعاىل،  أنار به قلوب 

 .1]من متام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك[ :كام يقول ابن عطاء اهللا السكندرياملستجيبني، و
  ]56: القصص[  هيدي من يشاء إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا أما قال اهللا تعاىل 

َأما إن وجد إعراضا وصدا فإن عليه أن يصرب كام صرب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وكام صرب م ًّ ن ً
فقد .  وخياف عىل املعرضني، يرق قلبه عليهم ويشفق ، ويسأل اهللا هلم اهلداية،يصرب. هَن بعدَه ومَقبل

 :ً عىل املعرضني فقال ناقال عنهمالدعاة َُذكر لنا ربنا تبارك وتعاىل تأمل
  يا حرسة عىل العباد ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون   ].30: يس[ 

ًمثيل ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب ": أمل يقل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ِوالفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه َ  ]. مسلم بروايات متعددةرواه ["ُ

فال تذهب نفسك : أمل يرق قلب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل الشاردين حتى قال له اهللا تعاىل
.[ ًفلعلك باخع نفسك عىل آثارهم إن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفا  ]8: فاطر. [عليهم حرسات

 ]6: الكهف
 

إن عليه أن يدعو . ًلغيظ واحلقد أيا كان موقف املدعوًإن قلب الداعية جيب أن يكون نقيا عن مشاعر ا
  إال من توىل وكفر  لست عليهم بمسيطر فذكر إنام أنت مذكر ويرجو اهللا أن هيدي قومه، 
 ]20،24: الغاشية.[ فيعذبه اهللا العذاب األكرب

دعوة باحلكمة فاهللا تعاىل هو الذي سوف يتوىل حسابه وعقابه، أما الداعية فإن واجبه أن يبلغ ال
 .واملوعظة احلسنة

                                                
 من حكم ابن عطاء اهللا السكندري:  1
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وألفت النظر هنا إىل أنني أحتدث عن منطق الدعوة ومنهجها وأسلوهبا، ولست بصدد موضوع اجلهاد 
 . فللجهاد ميدانه.عند وجود مقتضياته وموجباته

، بحيث يستطيع أن حيسن عرض ما يدعو ثم إن عىل الداعية أن يكون عىل دراية وعلم بام يدعو إليه
ٍعليه أن يكون عىل علم بالعقيدة . إبراز حقائقه، مؤيدة باحلجة البينة والربهان القوييتقن  إليه و

 مدعومة بالنصوص املؤيدة، ،ومؤيداهتا العقلية والنقلية، وباألخالق الفاضلة التي حض عليها دينه
ية أو األرسية أو وبأحكام رشيعته سواء يف جوانب العبادة أم يف املعامالت املال. واملحذرة من خمالفتها

 .اجلزائية أو غريها
 بحيث يعيش يف واقع عرصه ومستجداته، وجيب أن يكون الداعية عىل جانب من الوعي والثقافة
 .ويدرك ما حييط بدعوته من مشكالت ومكائد وشبهات

 : فهو أحد ثالثةاملخاطب الذي توجه إليه الدعوةأما 
 . مسلم مقرص، وكلنا ذاك الرجل-
 . مسلم خمالف-
 . غري املسلم-

ًوأيا ما كان املدعو فإن عىل الداعية أن يفهم شخصية املدعو جيدا  بصورة تساعده عىل حسن عرض ،ً
 .دعوته عليه

نحن أحوج إىل من فأجل، وكلنا مقرص ،.  فإنه يف احلقيقة أوىل بدعوتنا اليوماملسلم املقرصأما  -
 .يدعونا وينصحنا، وإن تفاوت التقصري بني مسلم وآخر

ا ذاته، ا ثم يضع ذلك كله أمام ميزان . سلوكه، وأخالقه، وحاله مع ربهوٌلدعوة إىل أن يقرأ كل منّ
 .حكم اهللا وكتابه

ا أنه مقرص، وغافل عن حقيقة حاله من كل ساعة متيض أن  متجه إىل أجله، ووأنه. ٌأن يدرك كل منّ
إنام نحن [ :كام يقول احلسن البرصي  ، إن علينا أن نتذكر أننا هلأج إىل هوتدنيه  عن مولدهتبعدحياته 

واهللا تعاىل ] أيام وكلام مىض يوم نقص بعضنا، ويوشك أن تنتهي أيامنا لنقف بني يدي امللك الديان
 ]18: احلاقة.[ ٍيومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية: يقول
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 أمرنا ربنا أن نلتزم به  فإن خماطبته جيب أن تستند إىل االلتزام بأدب احلوار الذياملسلم املخالفأما -

أمل يقل ربنا تبارك . ًمع غري املسلم، فضال عن املسلم الذي قد خيتلف معنا يف قليل أو يف كثري
 ]125: النحل.[ وجادهلم بالتي هي أحسن:وتعاىل

ٍ قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم:إذا كان ربنا سبحانه يقول لنا ٍ ].آل عمران :
ًفأجدر أن تكون الكلمة السواء القائمة بيننا وبني املسلم املخالف مرتكزا للتالقي، ومنطلقا ] 64 ً

 .لقبول احلوار النابع عن احرتام الرأي اآلخر
 احلق عرفةابت مشرتكة، ونية خملصة، وإرادة جادة ملوًولكن هذا احلوار جيب أن يكون مرتكزا عىل ث

 . بغض النظر عن جهة ظهوره
وأكثر نصوص السنة [  سواء كان قطعي الثبوت أم ظنيه _ النص الرشعي يف الكتاب والسنة لقد جاء

 :عىل وجهني اثنني] ظنية الثبوت 
َّ ويمثل هذا النوع اجلزء األقل .ً فكان نصا ال حيتمل التأويل، منه ما كان قطعي الداللة عىل معناه-1 َ

 .من نصوص الرشع
 .ولكنه حيتمل التأويلًومنه ما كان ظني الداللة، ظاهرا،  -2

ًوقد جاءت معظم نصوص الرشيعة جماال للبحث واالجتهاد والتأويل، مما دفع باملجتهدين من العلامء 
 .إىل شحذ اهلمة وبذل اجلهد يف فهم دالالهتا

وملا كانت حمتملة الداللة فقد تباينت تأويالهتم وفهومهم هلا، وإذ كانت مرنة الداللة فقد كان يف 
 .ثر من معنى سعةتفسريها بأك

ًوهذا االختالف والتباين حيمل يف طياته حتريضا لذوي الكفاءة والعلم لبذل اجلهد يف فهم النص، مما 
 مظهر ثراء وغنى، وحركة يف الذهنية الفقهية تغني فقهنا _عىل اهلدف وهم املتفقون _جيعل اختالفهم 

 .اإلسالمي
ً إذ صار فقهنا هبذا الثراء والتنوع جماال رحبا الختيار وإننا اليوم لنشعر بمدى احلكمة اإلهلية يف ذلك، ً

 .ما ينسجم مع مستجدات العرص والنوازل
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ًواجتامعات املجامع الفقهية التي متثل أطيافا متعددة للمذاهب اإلسالمية املختلفة، والتي تتمخض يف 
ظهر هلذا الثراء هناية املطاف عن رؤية واحدة حللول عملية، تتآزر يف وضعها خمتلف املذاهب، م

 .واحليوية
وال بد من اإلشارة إىل أن عىل فئات املسلمني أن جتعل من احلوار املخلص، القائم عىل سعة الفهم، 
وقبول االختالف الناجم عن ظنية الداللة يف خمتلف النصوص، اجتهادات توطد الروابط وتزيد يف 

 .تعاون األمة عىل حل قضاياها
الذي يدفع البعض إىل توجيه االهتامات إىل البعض اآلخر بالكفر والتبديع وأن علينا أن ننبذ التطرف 

ومىض . أو يف خالفات، إن كانت، فقد صارت يف ذمة التاريخ. والرشك يف مسائل اجتهادية حمتملة
أصحاهبا إىل رهبم، ولعل مناكبهم تتزاحم يف رضوان جنته،  بينام يتناحر حوهلا أبناء هذا العرص من 

 .بغري ما موج
 .إننا نعيش اليوم يف مواجهة جيب أن جتمع وال تفرق، وأن توحد ال أن متزق

 
 :الفئات غري املسلمة أما -

] اإلنسان[اآلخر بكل ما حتمله كلمة ] اإلنسان[ مع – يف دعوتنا هلم -فإن علينا أن نتذكر أننا نتعامل 
 .من خصائص ومعان

. الذي ننعم به] العقل[وينعم بـ .  من الشوائبٍ وإن غطيت بكثري،التي نحملها] الفطرة[إنه حيمل 
إنه . ًإنه احلكم العدل، عندما يكون حرا. والعقل هو ذلك امليزان الدقيق الذي يمكن االحتكام إليه

ًوحدة قياس ال تتباين أحكامها ما دام حرا وصحيحا، وما دامت املقدمات التي قدمت إليه صادقة ً .
وسوف يصل إىل احلقيقة يف يوم من .  يف قصة الكون واحلياةولذلك نجده يبحث عن ذاته، ويبحث

 .  األيام
 صور أعرضها وأحب أن نفهم منها املعنى الذي أرشت إليه حترضين اآلن 

ًأذكر أنني كنت يوما يف مسجد من مساجد الكويت وخرجت ألتوضأ، فرأيت قريبا من باب املسجد 
ًشابا صينيا بادرين بالتحية وقال يل باللغة ا ًأريد أن أصبح مسلام، فرحبت به وأدخلته : إلنكليزيةً
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. ديثاملسجد ليبدأ احلديث معه صديق يل كان معي يف املسجد، وبعد أن توضأت تابعت معهام احل
. وبدأ يسأل عام جيب عليه أن يفعله بعد اآلن. وما هي إال ساعة أو أقل حتى نطق بالشهادتني وأسلم

فهنأناه عىل . يعمل يف الكويت يف موقع ال بأس به. والذي لفت نظري أنه شاب منقطع عن أهله
أطرق يتأمل ثم ف. وأنه صفحة بيضاء نقية. وذكرنا له أنه قد ولد هبذا اإلسالم من جديد. اإلسالم
 وأمي وأيب كيف يل بأن يدخال اإلسالم؟ : سأل

والقصة الثانية ... لقد حتركت عواطف البنوة والرمحة الفطرية نحو أبويه غري املسلمني فأشفق عليهام 
لفتاة نمساوية مل يرو ظمأها ما فهمته عن دينها، فأخذت تبحث عن الدين الذي يلبي تعطشها 

ُفرصف برصها إ. الروحي ِ ىل البوذية، فام كان منها إال أن سافرت إىل اهلند واعتنقت البوذية، وأخذت ُ
فقررت أن تزور سوريا، . متارس طقوسها بحرص، وبعد أربعة أشهر أو أكثر مل جتد يف ذلك ما يقنعها

وبواسطة صديقة هلا عربية زوجها نمساوي زارتني وحتدثت هلا عن اإلسالم . للتعرف عىل اإلسالم
وبعد يومني أخربت بأهنا قد أسلمت، وعىل قاعدة .  جلسات واألخت العربية ترتجم هلاخالل ثالثة

 .واحتفل األخوات بإسالمها ثم توجهت إىل بالدها لتلقى العناية ممن هم يف النمسا. متينة إن شاء اهللا
 

 أهيا اإلخوة
ُأصيبت بيشء من التبلد حيمل العواطف اإلنسانية، وإن ] إنسان[إن غري املسلم الذي نوجه دعوتنا إليه

 .ًوالتشوه، إال أنه حيمل تلك العواطف التي يمكن أن تستيقظ وتنتبه يوما ما
َيمكن أن حترض فيه معاين . واملحبة للخالق املنعم. يمكن أن تستيقظ فيه مشاعر الرمحة، ومعاين احلياء
 .احلب واحلنان حتى وإن رانت عليها كثافات املادية

ويمكن أن تستيقظ لتغدو . ادة، هذه العواطف موجودة، ولكنها يف حالة رقإن هذه املشاعر موجود
 .ٍبل إهنا عندئذ تتعطش لغذائها الذي حتتاج إليه. الستقبال أسمى املؤثرات اإلجيابيةساحة 

ا إنسانا كرمه اهللا باإلنسانية قال تعاىل ًإن أساس العالقة بيننا وبني غري املسلم هو كون كل ٍ منّ ٍ : ولقد
 وأنه املستخلف يف األرض، والذي عهد اهللا إليه بأن حيقق عدالة اهللا يف هذه األرض، ا بني آدمكرمن

 .ًوأن يكون مظهرا حلكمته ورمحته وعدالته من خالل تطبيق رشيعته
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ا  ٍيتمتع بمقومات االختيار من عقل وفهم وإرادة متنحه القدرة عىل اختاذ ] إنسان[ٌأجل، كل منّ
 .ه مسؤول بني يدي اهللا تعاىل، ولذلك فإن]القرار[

ًلذلك فقد أقام كتاب اهللا تعاىل لتعاملنا مع غري املسلم أسسا تتمثل فيام ييل ُ: 
والعلم إدراك اليشء عىل ما هو عليه يف الواقع كام هو [ً االحتكام دائام إىل موازين العقل والعلم -1ً

 .ينايف كل ما نقدمه إىل اآلخرين أو ما يقدمه اآلخرون إل] معروف
 وال تقف ما ليس لك : وقد ألزمنا كتاب ربنا سبحانه بعدم اتباع ما ال يقوم عىل أساس علمي فقال

 :قال تعاىل .وأداة العلم موجودة لدى اإلنسان من خالل ما حباه ربه من حواس وعقل . به علم
 ]36: اإلرساء.[ ًإن السمع والبرص والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال

 العصبية والتمسك باملواقف من غري دليل أو بينة، سواء كان ذلك عىل وجه التبعية لآلباء وحذرنا من
 وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم :واألجداد، فقال

ء نزوة النفس واتباع أم كان عىل وجه االنقياد ورا]  170: البقرة [ ًال يعقلون شيئا وال هيتدون
 ].26: ص[ وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا: اهلوى

ُ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك :ويوضح كتاب اهللا تعاىل أن اإليامن رؤية علمية، فيقول
قل :، ويطالب لكل دعوى بالربهان ]6: سبأ[ من ربك هو احلق وهيدي إىل رصاط العزيز احلميد

، ويرفض تعطيل ملكات املعرفة والفهم ويعد ذلك ]111: البقرة [ رهانكم إن كنتم صادقنيهاتوا ب
هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبرصون هبا وهلم آذان ال :ًهبوطا عن مستوى اإلنسانية

 ].179: األعراف  [ يسمعون هبا، أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
ًون بناء عىل ذلك منهجا للوصول إىل احلقيقة، ألزموا أنفسهم به، واحتكموا إليه يف  رسم املسلم-2ً ً

ًإذا كنت ناقال فالصحة وإذا كنت مدعيا فالدليل:[فقالوا. حوارهم مع اآلخرين ، ودليل احلكم ]ً
 .ودليل احلقيقة العقلية برهان عقيل.  خيضع للتجربة واملشاهدةٌاملادي مادي

 فإنه اخلرب الصادق ، سبيل للعقل أن يستقل بمعرفتها، وال ختضع للدليل احليسأما الغيبيات التي ال
 .الذي دلت الرباهني العقلية عىل صدقه
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ورسم معامل أدب احلوار الذي ال وجادهلم بالتي هي أحسن وقد أمرنا يف احلوار أن نلتزم مبدأ -3ً
 مفرتضني ثبوت ،لتزمني بحكم الدليلطرح فكرتنا من بل .يلزم اآلخر بأحكامنا، واعتناق معتقداتنا

                                                                                                                               .تيح لآلخر أن يديل برأيهن ل،حكمنا أو بطالنه
قل من يرزقكم من السامء واألرض،  لقرآين ً ويتجىل هذا املنهج واضحا يف هذا النموذج من احلوار ا

[ ُقل ال تسألون عام أجرمنا وال نسأل عام تعملون.ٍإياكم لعىل هدى أو يف ضالل مبني وأقل اهللا، وإنا 
 ].25-24سبأ 

ًأثار الدعوى، وأدىل بحكمه الذي يعتقده، ثم أتاح جمال احلوار واضعا أمام اآلخر الفرصة إلثبات 
 .وإنا وإياكم لعىل هدى أو يف ضالل مبني..:ثبته الدليل فقالالعكس وتقبله ملا ي

. ثم قطع الطريق بلطف عىل دعاوى واهتامات توجه إلينا، فأوضح أن كل نفس بام كسبت رهينة
وال ] مما يتهموننا به[قل ال تسألون عام أجرمنا: ولكنه جاء بأسلوب فيه منتهى الرقة واللطف فقال

 !!. عام جترمونومل يقلنسأل عام تعملون
ًإن هذه الدعوة اهلادئة اللطيفة والدافئة إىل احلوار بحثا عن احلقيقة ال حتمل أي معنى من معاين القهر 

 .واإلرغام، إنام هي إثارة لألذهان والعقول للبحث عن احلق
ًويأيت التحذير بعد ذلك ليحمل العقل مسؤولية البحث، والتحذير من احلكم املجازف بعيدا عن 

إنا أعتدنا . وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: ة القرار العقالين الفطريحري
 ] 29: الكهف.[ًللظاملني نارا أحاط هبم رسادقها

ال إكراه يف الدين، قد تبني الرشد من : ًعىل أنه ليس من حقنا أن نكره اآلخر عىل اإليامن إكراها
 ]256: البقرة.[ الغي

 إال  لست عليهم بمسيطر فذكر إنام أنت مذكر : أن يذكر ويدعو- يف دعوته-يةومهمة الداع
 ] 20،24: الغاشية.[  فيعذبه اهللا العذاب األكربمن توىل وكفر 

 :وهذا مما جيعلنا نميز بني أمرين
 . دور الداعية يف دعوته، وأنه ليس من حقه أن يكره اآلخرين عىل اعتناقها-1
 .عن البحث عن احلقيقة والتزامها مسؤولية اإلنسان -2
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وهذا بالتايل يلزم الداعية يف خطابه باملنهج احلكيم الذي عرضناه، من حيث افرتاض أي من الطرفني 
 .ًصاحب احلق، وعدم توجيه احلكم سلفا ببطالن دعوى اآلخر

الذات إن حماورة اآلخر بمنطق احلجة والربهان، انسجام مع احرتام إنسانية اإلنسان، وارتقاء ب
 .وباآلخر إىل السدة الالئقة بكل منهام

 :أهيا األخوة
أعود فأكرر القول بأن املسؤول عن إبراز صورة الدعوة واخلطاب اإلسالمي عند اآلخرين إنام هم 

فإن برزت الصورة حسنة فإن ذلك حلسن عرضنا هلا، وإن برزت الصورة مشوهة فإننا نحن ]. نحن[
 .املسؤولني عن تشوهيها

لية اإلسالمية املوجودة يف العامل الغريب، أو يف خارج العامل اإلسالمي اليوم، هي الصورة التي إن اجلا
وإن األضواء .  حقيقة اإلسالم، يف خمتلف جوانب سلوكها وترصفاهتا- يف نظر اآلخرين -ترتجم 

 .ًمسلطة عليهم قطعا لعرض اإلسالم من خالل أوضاعهم وترصفاهتم
ن مشكالت العامل اإلسالمي وأمراضه، التي يعاين منها يف بالده، تربز يف ًإن كثريا م: واحلق يقال

 .خارج العامل اإلسالمي بصورة جمهرية، وبألوان فاقعة
 والتي يعدها اآلخرون حجة مفحمة يف ،مشكلة التفرق والترشذم:  وإن من أخطر هذه املشكالت-

 .تشويه ديننا واإلساءة إىل مفاهيمه
ب اخلالف لرياقبوا ردود الفعل، ثم يسلطون األضواء عىل ردود الفعل تلك، بل لعلهم يثريون أسبا

 !!.هذا هو اإلسالم: ليقولوا
 -وإذا كان عامة املسلمني جهلة بدينـهم . جهل املسلمني بدينـهم:  ومن أخطر هذه املشكالت-

إذ هم أفقر إىل .  فإن املسلمني يف خارج العامل اإلسالمي مشكلتهم هذه أكرب-بصورة من صور اجلهل 
 .وجود احلد األدنى من املرجعية التي يمكن أن تصحح بعض أخطائهم

وتربز صورة سيئة . لذلك فإن الكثري من ترصفاهتم تعكس مدى احلاجة إىل معرفة حقائق اإلسالم
 .ًجدا غريبة عن حقائق اإلسالم ورمحته وعظمته
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 أمريكا أن أحد املراكز اإلسالمية يف إحدى  لقد ذكر يل أحد اإلخوة املقيمني يف الواليات املتحدة يف
فشجب أبناء تلك الوالية تلك . الواليات تعرض ملحاولة إحراق بعد حادثة احلادي عرش من سبتمرب

بل تطوع البعض . ًوأرسلوا برقيات و باقات من الورد إىل املركز، تعبريا عن تعاطفهم. املحاولة
وأرسل أحد أعضاء الكونغرس إىل املركز يرغب يف . للتناوب يف حراسة املركز عىل مدار الساعة

واجتمعت إدارة ذلك املركز لبحث إمكان استقبال هذا العضو وبعد البحث . زيارته للغرض نفسه
 ال يف ، موقف السياراتعندوالتشاور قررت إدارة املركز استقبال عضو الكونغرس يف خارج املركز 

 اهللا عليه وسلم استقبل يف مسجده وفد ثقيف وهم ونيس هؤالء اجلهلة أن النبي صىل.  املركز
 .!!واستقبل وفد نجران وهم نصارى . مرشكون
 :خوةأهيا اإل

 :إن مستجدات العرص قد محلت إلينا أمرين متناقضني
ردود الفعل غري الصحيحة من قبل بعض اجلهلة الذين مل يتعرفوا عىل دينهم، :  أحدمها سلبي-

ًاملوقف العدائي الذي أبرز مدى احلقد والعداء نحو اإلسالم، عقيدة ه وانطلقوا من ردود الفعل جتا
ًوترشيعا وعبادة، والذي تفاعل يف نفوس حاميل تركة احلقد الصليبي األسود يف حربيه األوىل  ً
والثانية، واحلقد اجلديد الذي نجم عن مظاهر الصحوة، التي ظهرت آثارها يف اجلالية اإلسالمية يف 

 الرتبية اإليامنية  املسلمون هناكً فبدال من أن يمثل.الدعوة باالنتشار يف عقر دارهموقامت . بالدهم
 واحلوار معهم بالتي ، يف أسلوب التعامل مع غري املسلمني عليه الصالة والسالمالتي وجهنا إليها نبينا

اجهوا الناس ًلعاملني، بدال من ذلك كله ول إنام كانت رمحة ^بعثة النبي يفهموا أن  وأن ،هي أحسن
برشوا وال تنفروا، فمىض هؤالء : والنبي عليه الصالة والسالم يقول. بالعنف والشدة والقسوة

 .فحققوا بذلك هدف احلاقد الذي يصد عن احلق ويمنع انتشاره. ينفرون وال يبرشون
 : واآلخر إجيايب، وهو يتمثل يف أكثر من عنرص-
 .ً والذي جعله أكثر استعدادا لفهم حقائق اإلسالم، الوعي العلمي لدى املجتمع الغريب املعارص-1
 الظمأ الروحي الذي يعاين منه اإلنسان الغريب، والذي مل جيد ما يطفئ ظمأه يف بقايا النرصانية، أو -2

 . البوذية واهلندوسيةمعتقداتيف 



 

  14

رجي، ومن  سهولة االطالع عىل اإلسالم من خالل كثرة أبناء اجلالية اإلسالمية يف العامل اخلا-2
. ّخالل وسائل االتصال والثقافة والتواصل الثقايف بني الشعوب، التي سهلت إمكانية احلوار عن بعد

أو من خالل امللتقيات العلمية والثقافية، التي تتم هنا أو هناك، والتي أتاحت الفرصة للتعرف بصورة 
 .من الصور عىل بعض معامل فكر اآلخر ومفاهيمه

ذي يعاين منه املجتمع املعارص، وال سيام يف الغرب، حيث اهنارت األرسة  الرتدي اخلطري ال-2
وتفكك املجتمع وشاعت األمراض النفسية واالجتامعية وأعيت أوضاعهم الباحثني االجتامعيني 

 .واملفكرين عن وضع حل نافع يعالج أمراضهم
 :أهيا األخوة

لواضح بحقائقه االعتقادية، واملرتكز عىل إن اخلطاب اإلسالمي جيب أن حيمل يف طياته معاين الفكر ا
به وأن حيمل املعنى اإلنساين الذي يقدم للغرب والعامل كله العالج الذي يداوي . أدلته العلمية

َجراحه، وحيل مشكالته االجتامعية والنفسية، واالضطراب الفكري الذي جيعله يشعر بنوع من 
 .الفصام يف شخصيته، والكآبة يف نفسيته

ولقد آن األوان أن نخاطبه بأننا نملك أن نقدم . لنا الغرب الكثري من اخلري والكثري من الرشلقد قدم 
َله مقابل املعروف معروفا ال غنى له عنه، وأننا نملك أن نقدم له مقابل الفكر فكرا واعيا وقلبا يقظا ً ً ً ً ً، 

 ً. اقتىض األمر ثانياًيستطيع أن يقهر منكره، وهيزم عدوانه بالكلمة أوال وبأعظم التضحيات إن
ولكننا لن نستطيع أن نقدم إىل الغرب الصورة الواضحة القوية إال بمقدار ما نرتمجها يف واقعنا، ويف 

 .فكرنا وسلوكنا وعالقاتنا، ويف صلتنا مع ربنا سبحانه وتعاىل
 فنحن بحاجة إىل الغرب، والغرب بحاجة إلينا، فلامذا ال نلتقي معه عىل اإلصالح؟

 .غرب بحاجة إىل مراجعة ذواتنا بجرأة قبل أن نراجع اآلخرينونحن وال
أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال : ( أعود فأقول ما قاله اهللا تعاىل لنا

 هذا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته).  تعقلون
  كلية الرشيعة  –  جامعة دمشق  /حممد توفيق رمضان.  د          

  


