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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــُد هلل ربِّ العاملــني، والصــالُة والســالُم علــى أشــرف اخَلْلــِق وامُلرَســلني؛ 
ســيدنا حممــٍد، وعلــى آِلــه وأصحابــه أمجعــني، وبعــُد:

ْعوة(، كتبُته بعَد َعْشــر ســنواٍت ِمن العَمل امليدانيِّ  ِربيت مع الدَّ فهذا كتابي: )َتْ
يف دعــوة النــاِس إىل اإلســالم، واالهتمــام باملســلِم اجلديــد وتدريِســه وَتْعليِمــه، 
عاة، وضعُت فيه نصائَح وفوائَد مثينًة لدعوِة املسلمنَي  والسفِر وِلقاِء الُعلماء والدُّ
، ومنهــا مــا  وغــِر املســلمنَي إىل اهلِل تعــاىل؛ منهــا مــا اكَتَســْبُتُه ِمــن العمــِل امليدانــيِّ

َعــوي، وهــي على التقســيم التالي: ــن ســَبقين يف اجملــال الدَّ تعلَّْمُتــُه ممَّ

هكذا َدَخُلوا اإلسالَم.
ْعوة إىل اهلِل تعاىل؟ ما أهميَُّة الدَّ

ْعوة إىل اخلالِق. فوائُد يف الدَّ
نصائُح يف دعوِة غر املسلمني إىل اإلسالم.
٣٠ فكرة لدعوة غر املسلمني إىل اإلسالم.

كيف نتعامل مع املسلم اجلديد؟
مباذا َتْنَصح املسلَم اجلديد؟

مهارات يف فنِّ اإللقاء واخلطابة. 

ســائاًل اهلل تعــاىل أن ينفــَع بالكتــاب، وأن يرُزَقنــا اإلخــالَص يف القــوِل والعمــل.. 
آمني.

اعي لكم باخَلر بُّكم الدَّ حُمِ

د. أمحد عبده



 

هكذا َدَخلُوا اإلسالم
َيُضمُّ هذا الكتاُب قصًصا واقعيًَّة لبعض املسلمني الذين اعتَنُقوا اإلسالَم، 

ِعشُتها حلظًة بلحظٍة، كانْت مجيلًة وُمؤثِّرًة، فكيف َدَخُلوا اإلسالَم؟ 
َْت حياُتهم بعد ذلك؟ وكيف َتَغرَّ



هكذا َدَخلُوا اإلسالم
َيُضمُّ هذا الكتاُب قصًصا واقعيًَّة لبعض املسلمني الذين اعتَنُقوا اإلسالَم، 

ِعشُتها حلظًة بلحظٍة، كانْت مجيلًة وُمؤثِّرًة، فكيف َدَخُلوا اإلسالَم؟ 
َْت حياُتهم بعد ذلك؟ وكيف َتَغرَّ
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إنَّ اهلَل يهدي َمن يشاء

كنــُت يف حمــلٍّ تــاريٍّ قبــَل ســنتنِي، فَدَخَلــْت ســيدٌة ُتدَعــى )نينفــا(، تبُلــُغ ِمــن 
العمــر ٦٥ عاًمــا! فَأَخــَذْت تنُظــر يف أرجاء احملل وكأنها َتبحُث عن شــيٍء ضائٍع 

منها.

َنَظــَرْت إلــيَّ وقالــْت: أرجــوك أْعِطــين هــذا الكتــاب! فَنَظــْرُت إىل الكتــاب فــإذا هــو 
كتاب: »ترمجة معاني القرآن الكريم باللغة اإلســبانية«، ثم أْكَمَلْت وقالْت: 
منــذ ســنواٍت وأنــا أحبــث عــن هــذا الكتــاب! واآلن َدَخْلــُت هــذا احملــل وال أدري مــا 

الســبب، فــكأنَّ شــيًئا دفعــين للدخــول إىل هنا!

أعطيُتهــا الكتــاَب وذهبــْت، وبعــَد شــهٍر تقريًبــا جــاءت الســيدُة )نينفــا(، وكانــت 
الســعادُة باديــًة علــى وْجِههــا، ثــم قالــْت لــي: ُأريــد أن أكــوَن مســلمًة، ُأريــد أن 
أدخــَل اإلســالم؛ هــذا ديــٌن عظيــم، فكلمــا قــرأُت ترمجــَة معانــي القــرآن الكريــم 

ــَف قليب! اْرَتَ

وبعــد شــرٍح بســيٍط ألركان اإلميــان وتعاليــم اإلســالم، َدَخَلــت الســيدُة )نينفا( 
اإلســالم، وأْذُكــر أنهــا كانــْت تبكــي وهــي تنِطــق الشــهادتنِي، وكلمــا حتدثــُت 

معهــا قالــْت: اهلُل واحــٌد ال شــريك لــه، أنــا أؤمن بهــذا منذ صغري!

لقــد كانــْت تلــك الســيدُة َتْبَحــُث عــن طريــق احلــق منــذ ســنواٍت طويلــٍة، فلمــا 
َوَجَدْتــُه َأْســَلَمْت.

أسأل اهلل هلا الثبات والتوفيق. 
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كتــاب: ترمجــة معانــي القرآن الكريم ِمن أهــمِّ الُكُتب الدعويَّة تأثًرا  {
يف ُنفوس الناس.

ــَرَح اهلُل صــدَرُه  { ــه َش ــن أراد اهلُل هدايَت اهلدايــُة ِمــن عنــد اهلِل تعــاىل، وَم
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : وجــلَّ عــزَّ  قــال  لإلســالم؛ 

.]1٢5 ]األنعــام:  پ( 
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ة واإلصرار قاداه إىل اإلسالم اجلديَّ

كان فريُقنــا الدعــويُّ ُيــوزِّع املطويَّــات الدعويَّــة علــى النــاس، حتى وصلــْت لَيِد 
نــا أنــه ُيريــد أْن َيْعــِرَف املزيَد عن  احملامــي )ســاؤول(، الــذي اتََّصــل علينــا، وأخَبَ
ْدُت معه موعًدا، وجلســُت معه ملدة ســاعٍة أَجْبُته فيها عن  تعاليم اإلســالم، فحدَّ

كثــٍر مــن التســاؤالت الــيت كانــْت تــدور 
يف ذهِنــه؛ ِمــن ِمْثــل: أحــداث يــوم القيامــة، 
وســرة النــيب حممــٍد صلَّى اهلُل عليه وســلََّم، 
والقــرآن الكريــم، وغرهــا مــن املوضوعــات 
ا،  ــا جــدًّ ــا ممتًع ــُث بينن املهمــة، وكان احلدي
وأْظَهــر احملامــي )ســاؤول( خــالل احلــوار 
جديَّــًة واهتماًمــا بالَغني، وعرفــُت ِمن خالل 
احلديث أنه كان يقرأ ويبحُث عن اإلسالم 
منــذ ســنواٍت طويلــة، وأنــه إنســاٌن جــادٌّ يف 

حبثــه عــن احلقيقــة.

ر  ث عــن اإلســالم وتعاليِمــه، وبعَدهــا قــرَّ جلســُت معــه َبْعَدهــا عــدة مــراٍت نتحــدَّ
)ســاؤول( أن َيْعَتِنــَق اإلســالم، وال أنســى حــني َنَطــق بالشــهادتني وهــو يقــول: 
ا باإلســالم، وكان يعــدُّ  ُأحــسُّ بُقَشــْعريرٍة يف قلــيب وجســدي! كان ســعيًدا جــدًّ

يــوَم إســالِمه يوًمــا تارخييًّــا بالنســبة له.

بدأنــا ُنعلِّــم احملامــي )ســاؤول( اللغــة العربيــة، وأبــواَب اإلســالم املهمــة؛ مثــل: 
الطهارة، والصالة، والتوحيد، وكان جمتهًدا نشــيًطا يف حضور دروس العلم 

واحلفــظ والتعلُّم.
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واليوم َيْعَمل معنا احملامي )ساؤول( يف الفريق الدعوي يف دعوة غر املسلمني 
إىل اإلســالم، فجديَُّتــهُ وإصــراُره ســاعداه علــى تعلُّم الكثر عن اإلســالم، واآلن 
َوَصــل بــه احلــاُل إىل قراءة القــرآن الكريم باللغة العربية، وُيســاعدنا يف تعليم 

عاة العاملنَي يف الفريق الدعوي. املسلمني اجُلُدد، وهو ِمْن أنَشط الدُّ

اجلديَّــةُ واإلصــراُر واحلــرُص على طَلِب الِعْلِم ِمن أهمِّ صفات املســلِم  {
اجلديد، فُكن عوًنا له يف ذلك.



15

اتهام اإلسالم باإلرهاب 
قاَد غري املسلمني إىل اعتناقه

كنــُت قــد َوَضْعــُت رقمــي اخلاص على صفحيت يف الفيســبوك واألنســتجرام، 
وذات يــوٍم تواصــل معــي شــابٌّ امســه )لويس( عــن طريق الواتســاب، كان ُيريد 
ف علــى حقيقــة اإلســالم، وكانــت لديــه أســئلة كثــرة تشــغل بالــه،  أن يتعــرَّ
فأرســلُت لــه عــن طريــق الواتســاب عــدَة ُكُتــٍب تعريفّيــة باإلســالم بطريقــٍة 

ســهلٍة وبســيطة، وقمــُت بعــد ذلــك باإلجابــة عن َتســاُؤالته.

كانْت أسئلُة هذا الشابِّ خمتلفًة عْن أسئلة بقية الناس الذين ُكنَّا َنْدُعوهم 
يف األماكــن العامــة، فقــد كانــْت أســئلُته تــدور حــوَل اإلرهاب واحلــروب اليت 
ــُبهات  ف، وغرهــا ِمــن الشُّ تــدور يف الشــرق األوســط، واتِّهــام اإلســالم بالتطــرُّ
الــيت تنتشــر يف مواقــع التواُصــل االجتماعــي، والــيت تتَّهــم اإلســالَم واملســلمني 

ف. باإلرهــاب والتطرُّ

ــاٍع أخــذ  ــا معــه لعــدة شــهور، فــكان يقــرأ ويســأل وُيناقــش، وبعــد اقتن تواَصْلن
)لويــس( قــراَره باعتنــاق اإلســالم وهلل احلمــُد!

ا علــى معرفــة حقيقــة هــذا الديــن العظيــم الــذي يّتهمــُه  وكأنــه كان ُمصــرًّ
النــاُس باإلرهــاب ليــاًل ونهــاًرا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي قبــل الدخــول 
ــا َتَبيََّنــْت لــه احلقيقة َدَخل يف هــذا الدين العظيم، ثم َقيَّض اهلل بعض  فيــه، فلمَّ

اإلخــوة الفضــالء الذيــن ارتبــط بهــم، لَيَتَعلَّــَم منهــم تعاليم اإلســالم.

نسأل اهلل له الثبات.
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ْعوة عن طريق اإلنرتنت: أنها وسيلٌة سهلة االستعمال،  { ِمن فوائد الدَّ
متاحة جلميع الناس يف أيِّ وقت، غر ُمكلِّفة، سريعة االنتشار، حرة، 
فيهــا فرصــة لتصحيــح كثــٍر ِمــن املفاهيــم اخلاطئــة الــيت ُيتَّهــم بهــا 

اإلســالُم واملسلمون، فاهتم بها!

مهمــا حــاول أعــداُء اإلســالم تشــويه صــورة اإلســالم، فديــن اهلل تعــاىل  {
ســيبَقى شــاخًما عزيًزا إىل قيام الســاعة؛ قال تعاىل: )ڌ ڌ ڎ 

.]٨ ]الصــف:  ک(  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
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سحُر القرآن وأثره يف النفوس

يف  اإلســالمية  والرتبيــَة  العربيــة  اللغــَة  اجُلــُدد  للمســلمني  ُأدرِّس  كنــُت 
شــهر رمضــان املبــارك، فجــاء شــابٌّ امســه 
ــاك دورًة  )هيســوس(، وقــال: مسعــُت أنَّ هن
لتعليــم اللغــة العربيــة، وأنــا ُأريــد أْن أنضــمَّ 

إليهــا.

صــًة  خُمصَّ الــدروُس  هــذه  كانــْت 
للمسلمني فقط، لكين وافقُت على انِضمام 
الشــابِّ )هيسوس(، وُحضور ُدروس الرتبية 

ــًدا  ــابًّا جمته ــُت أراه ش ــالم، فكن ــدي إىل اإلس ــه َيهت ــك؛ لعل ــَد ذل ــالميَّة بع اإلس
ًســا. وُمتحمِّ

يف كلِّ يــوٍم كان )هيســوس( يســأل وَيسَتْفِســر عــن اللغــة العربيــة وعــن 
اإلسالم وتعاليمه، وبعَد عشرين يوًما تعلََّم قراءة اللغة العربية وتعلََّم الكثر 

عــن اإلســالم، وأَخــَذ قــراره بُنْطــق الشــهادتني!

سألُته يوًما: ما الذي جَعلك تأتي لتعلُّم اللغة العربية؟

فقال: كنت ُأشاهد التلفاز يوًما، فرأيُت رجاًل يقرأ القرآن الكريم، فأعجَبْتين 
لغة القرآن وطريقة تالوة هذا الكتاب العظيم، لقد َدَخَل الكالم قليب، فبدأُت 

أحبث عن معهٍد أو مدرسٍة ُتعلِّم اللغة العربية حتى وصلُت إليكم.

ــا يف أقوالــه وأفعالــه، جمتهــًدا ُمثابــًرا يف  كان )هيســوس( شــابًّا َخجــواًل ُمؤدًَّب
ْعــوة إىل اهلِل تعــاىل، واآلن  طَلــب العلــم؛ ممــا َجَعَلــُه بعــد ذلــك َيْعَمــُل معنــا يف الدَّ
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ث باللغة العربية، وهو  هــو جيتهــد يف ِحْفــظ القرآن الكريم، وُيــاول أن َيَتَحدَّ
ِمــن أنشــط الدعــاة إىل اهلِل تعاىل.

أسأل اهلل له الثبات والتوفيق.

دوراُت تعلُّــم اللغــة العربيــة وســيلٌة مهمــٌة لتعريــف النــاس باإلســالم  {
ِمــن خالهلا.

اٌب، وقــوٌة هائلٌة يف التأثــر يف ُقُلوب وُعُقول  { للقــرآن الكريــم ِســْحٌر جــذَّ
الناس.
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كيف أسلم دافيد؟

يف  املُــُدن  إحــدى  ســاحة  إىل  ــُرج  َنْ كنَّــا 
فنزويــال؛ لدعــوة النــاس إىل اإلســالم، وكنَّــا 
الُكُتــب  وبعــض  الدعويَّــة  الطاولــة  حنمــل 
لســاعات  ونعمــل  اإلســالمية،  واملطويَّــات 
اإلســالم،  إىل  النــاس  دعــوِة  يف  طويلــة 
وتعريفهــم به؛ ألنَّ ُمعظمهم جيهلونه! حتى 
التَقْينــا بشــابٍّ مل يبلــغ العشــرين ِمــن عمــره 
أركان  عــن  معــه  ثنــا  حتدَّ )دافيــد(،  امســه 
اإلميــان ومعنــى اإلســالم، فأْبــَدى اهتماًمــا 

كبــًرا، ثــم أخــذ بعــض املطويــات وذَهــب.

وبعــَد ُأســبوعني اتصــل علينــا )دافيــد(، وقــال: ُأريــد معرفــة املزيــد عن اإلســالم، 
فَجَلْســُت معــه وأعطيُتــه بعــض الُكُتب، وأجْبُته عن تســاؤالته اليت كانْت تدور 
ــة اهلِل تعــاىل، وقصــة نــيبِّ اهلل عيســى عليــه الســالم يف  يف ذهنــه، مثــل: وحدانيَّ
اإلســالم، وســبب احلروب يف منطقة الشــرق األوســط، وغرها ِمن األمور اليت 

كانْت تشــغل باله.

وبعــَد أيــاٍم قليلــة جــاء )دافيــد( َيْطُلــب الدخول يف اإلســالم عن قناعــٍة وإصراٍر، 
فسألُته: 

َمن هو اهلل؟ 
َمن هو عيسى عليه السالم؟ 

َمن هو حممد صلَّى اهلُل عليه وسلََّم؟ 
ما هو القرآن الكريم؟ 
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وأجــاب عــن كلِّ هــذه األســئلة بشــكل صحيــح، يوافــق العقيــدة اإلســالمية، 
ونَطــق الشــهادتني ودخــل اإلســالم وهلل احلمــُد.

ا، كأنــه ُوِلــَد ِمــن جديــٍد، واآلن يعمــل يف دعــوِة غــر  كان )دافيــد( ســعيًدا جــدًّ
املســلمني إىل اإلســالم، وُيســاعد يف تعليــم املســلمني اجُلــُدد، فهــو شــابٌّ جمتهــٌد 

ونشيط. 

نسأل اهلل له الثبات.

ِمــن الضــروري أن يكــوَن ُدخــول النــاس إىل اإلســالم عن ِعْلــٍم ومعرفٍة  {
وقناعٍة مسبقة.

التواصــل  { مواقــع  وعناويــن  اهلاتــف  رقــم  َوْضــُع  الضــروري  ِمــن 
االجتماعي على الُكُتب واملطويَّات الدعويَّة قبل إعطائها للناس حتى 

يســُهل التواُصــل معهــم.



٢1

أسلم بسبب التوحيد

جــاء )إمنانويــل( يف شــهر رمضــان قبــل ٣ 
 ، يــن اإلســالميِّ ــى الدِّ ف عل ســنوات؛ للتعــرُّ
وأعطيتــُه  اإلســالم،  عــن  معــه  ْثــُت  فتحدَّ
كتًبا دعويَّة، وأجبُته عن بعض تساؤالته، 
وبعــَد عــدة أياٍم وبعَد القراءة والبحث، أخذ 
)إمنانويــل( قــراَره باعتنــاق اإلســالم عــن 

قناعــٍة.

كان ِمــن أهــمِّ األســباب الــيت دَفَعْتــُه إىل ُدخــول اإلســالم: أنَّ اإلســالم هو الديُن 
الوحيــُد الــذي ُيعَبــد فيــه اهلُل الواحــُد، وال يشــَرُك يف عبادِتــه أحــًدا، فهــو ُيوافــق 

الِفطــرة، كمــا أنَّــه الديــُن الوحيــُد الــذي َيتواَفق مع العقــل واملنطق.

ب اجملتهديــن الذيــن تعلَّمــوا اللغــة العربيــة  ــالَّ )إمنانويــل( اليــوم هــو ِمــن الطُّ
والكثــر عــن تعاليــم اإلســالم.

ــم، الــذي أعطــاه  ا بهــذا الديــن العظي وهلل احلمــدُ )إمنانويــل( اآلن ســعيٌد جــدًّ
مأنينــَة واالســتقرار والراحــة النفســية، واآلن لديــه عائلــٌة مســلمة ُمكوَّنــة  الطُّ

ِمــن زوجتــه وأبنائــه الثالثــة، ويتمنَّــى أن يدُخــَل أبــواه يف اإلســالم.

نسأل اهلل له الثبات.

ــْز يف دعوتــك علــى موضــوع التوحيــد، فُمعظــُم املســلمني اجُلــُدد  { ركِّ
أْســَلُموا بســبب ذلــك.



٢٢

اإلعجاز العلمي يف القرآن قاده 
إىل اإلسالم

ُكنَّــا يف جولــٍة دعويــٍة يف أَحــد املــوالت التجاريــة، وُكنا ُنوزِّع املطويَّــات والُكُتب 
ت  احملــالَّ يف  العاملــني  علــى  الدعويَّــة 
امســه  شــابٌّ  بنــا  فاتَّصــل  التجاريــة؛ 
ســنة،   ٢٢ العمــر  ِمــن  يبُلــغ  )هوســي( 
ــه تســلَّم  ــا أنَّ ن ويــدرس اهلندســة، فأْخَبَ
اإلســالم،  عــن  ث  َتَتَحــدَّ َمطويَّــات  منــا 
ولديــه كثــر ِمن األســئلة اليت َتُدوُر يف 

ذهنــه عنــه.

ْدُت معــه موعــًدا، وجَلْســُت معــه أُلجيبــه عــن تســاؤالته الــيت كانــْت تــدور  حــدَّ
حــول: اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن الكريــم، ووحدانيــة اهلل تعــاىل، وكيفيــة 
الصالة يف اإلســالم، وأعطيُته بعدها بعَض الُكُتب الدعويَّة اليت ُتعلمه كثًرا 

عــن تعاليم اإلســالم.

خول يف اإلســالم، وكان مقتنًعا وســعيًدا  وبعد شــهٍر تقريًبا طَلب )هوســي( الدُّ
ا بإسالمه؛ فهو شابٌّ متعلٌم وذكيٌّ وجمتهد. جدًّ

ا  بعــد إســالمه بدأنــا يف تعليمه الرتبية اإلســالمية واللغــة العربية، كان ُمهتمًّ
ا باللغة العربية، حتى إنَّه تعلَّم القراءة خالل شهٍر فقط! جدًّ

ا باإلســالم الذي أنــار حياَته وقلَبه، وهــو اآلن يدعو زمالءه  )هوســي( ســعيٌد جــدًّ
يف اجلامعة إىل اإلســالم.

أسأل اهلل له الثبات على اإلسالم.
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ــف واملتعلــم، فهــم ِمــن امُلؤثِّريــن يف  { ــْز يف دعوتــك علــى الشــباب املثقَّ ركِّ
اجملتمع.

اإلعجــاُز العلمــيُّ يف القــرآن الكريم ِمــن أهمِّ األمور اليت تذب الناس  {
إىل اإلسالم.
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فطرتها السليمة قاَدْتها إىل 
اإلسالم

جــاءت الســيدُة )تريســا( الــيت َتْبُلــغ ِمــن العمر ٦٣ عاًما إىل املســجد للعمل على 
تنظيفــه وحراســته، فتكلَّْمنــا معهــا عــن اإلســالم عــدَة مــراٍت، وَأْهَدْيناهــا عــدَة 
ُكُتــب، وكانــْت حُتــبُّ القراءة كثًرا، وبعَد حديثنا معهــا َوَجْدناها ُتؤمن منذ 

ِصَغرهــا بــأنَّ هنــاك خالًقــا واحًدا ال شــريك له.

يف البدايــة كانــْت ُمــرتدِّدًة يف ُدخــول اإلســالم، وبعــد ســتة أشــهٍر ِمــن القــراءة 
واالستفســار أســلمت الســيدة )تريســا( عــن قناعــٍة!

كانْت رقيقة القلب، ذات أخالٍق عالية، كما أنها كانْت جمتهدًة يف القراءة 
والبحــث عــن احلقيقــة، وِمن أهم األســباب اليت َدَفَعْتها إىل اإلســالم: عبادة اهلل 

الواحد وعدم اإلشــراك به، وُحْســن ُمعاَملة املســلمني هلا.

هــي اآلن ِمــن امُلســلمات اجلديــدات اجملَتهــدات يف طَلــب العلــم، فعندمــا يكــون 
هناك امتحاٌن يف الرتبية اإلسالمية تد السيدة )تريسا( تدرس لياًل ونهاًرا، 
َم ُمســتواها العلمــي بشــكٍل كبــٍر بفضــل اهلل أواًل، ثــم القــراءة  واحلمــد هلل َتقــدَّ

واالســتعداد ملثل هــذه االختبارات.

مــه للفقراء واحملتاجني،  واآلن تعمــل الســيدة )تريســا( يف َطْهــي الطعام، وُتَقدِّ
وتدعوهم إىل اإلســالم، وكل أمانيها أْن َيْدُخَل أوالُدها وأحفاُدها اإلســالم.

ُحْسُن ُمعاَملة الناس ِمن أعظم أسباب ُدُخوهلم يف اإلسالم. {

هنــاك الكثــُر ِمــن الناس ما زالوا على الِفطرة اليت فَطَرُهم اهلُل عليها،  {
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فوا على اإلسالم وَيْدُخلوه. فاحبْث عنهم حتى َيَتَعرَّ

ــاًرا    { َم لــه اختب ــن تدريــس املســلم اجلديــد، حــاِوْل أن ُتقــدِّ بعــد فــرتٍة ِم
ع املعلومات وِحْفِظها وترتيبها   لَتْقِييم ُمستواه؛ فهذا ُيساعده على مَجْ
شــاَهْدُتها  الــيت  التعليميَّــة  األســاليب  أجنــح  ِمــن  وهــذا  ذهِنــه،  يف 

والَمْســُتها.
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هكذا أسلم أديسون

عــب  )أديســون(  األخ  معنــا  تواَصــل 
ف  َيَتَعــرَّ أْن  منَّــا  وَطَلــب  الفيســبوك، 
ــه وجلســُت معــه  ــى اإلســالم، فقاَبْلُت عل
عــدة مــرات، فــكان كثَر الســؤال؛ حتى 
وصلْت أسئلُته يف اليوم الواحد ما يزيد 
عــن عْشــِر أســئلة! فكان يســأل عــن: يوم 
القيامــة، وحياة النــيب حممٍد صلَّى اهلُل 
عليــه وســلََّم، وعــن النــيب عيســى عليــه 

ــام يف  الســالم، وعــن احلــالل واحلــرام يف اإلســالم، وكيفيــة الصــالة والصي
اإلســالم...

وبعــد الدراســة والبحــث والقــراءة لعدة أشــهر، َدَخَل )أديســون( اإلســالم، فكنت 
ا، فهو شــابٌّ جمتهٌد وذكيٌّ وحريٌص على طلب العلم. مســروًرا به جدًّ

ومــا زلــُت كلمــا التقيــت بــه يف املســجد أو يف الــدرس األســبوعي - يســأل 
ويستفســر وُيناقــش ويطلــب معرفــة املزيــد عــن اإلســالم.

واآلن ســافر أديســون خــارج فنزويــال، لكنــه علــى تواصــٍل دائــٍم معنــا عن طريق 
الواتســاب، وكل يوٍم َيْطَرُح علينا )أديســون( أســئلة جديدة، وهذا ما ُيفرحين 

وُيسعدني به.

أسأل اهلل له ولنا الثبات والتوفيق.
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ْعوة. { احللم والصب واحلكمة ِمن أهم أسباب جناحك يف الدَّ

مهمتــك أيهــا الداعيــُة هــي متاَبعــة املســلم اجلديــد دائًمــا، وتعليُمــه  {
والصــب عليــه.
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دخلت اإلسالم فأسلم أهلها!

ف علــى اإلســالم يــوم اجلمعــة، فأعطيناهــا  جــاءْت )ماريــا(  إىل املســجد للتعــرُّ
ــاءْت  ــبوعني ج ــد أس ــالم، وبع ــم اإلس ــن تعالي ــا ع ــا معه ْثن ــب، وحتدَّ ــَض الُكُت بع

للدخــول يف هــذا الديــن العظيــم.

إنها )ماريا( فتاة يف العشــرين ِمن العمر، كانت واثقة ِمن قرارها يف الدخول 
إىل اإلســالم، فقــد أْعَجَبهــا أنَّ اإلســالم هــو الديــن الوحيــد الــذي ال يوجــد فيــه 
 ، فــرٌق بــني الغــينِّ والفقــر، وبــني األبيــض واألســود، وبــني العربــي واألعَجمــيِّ
فميزاُن التفاُضل يف اإلســالم هو التقوى، وقد أخبتين أنها منذ أشــهر عديدة 
وهي تقرأ وتبحث يف اإلنرتنت عن اإلسالم، ثم قالت: هذا بالفعل ديٌن عظيٌم!

ث  وِمن َعجٍب أنها بعَد إسالِمها مباشرًة بدأْت تدعو أهَلها إىل اإلسالم، وَتَتَحدَّ
معهــم عــن تعاليِمــه وإحســاِنه ورمَحِتــه وعْدِلــه، وَلبَّــى أهُلهــا الدعــوَة، وجــاؤوا 
حُلضــور دروس الرتبيــة اإلســالمية الــيت كنَّــا نعِقُدهــا يف كلِّ يــوٍم ِمــن أيــام 

شــهر رمضــان املبــارك، وبعــد أيــاٍم قليلــة َدَخُلوا مجيًعا يف اإلســالم.

كنــُت فخــوًرا بهــم، فأمــٌر مجيــل أْن َتــَرى عائلــًة كاملًة قــد َدَخَلــْت يف ديِن اهلل 

تعاىل. نس��أل اهلل هل��ا الثبات والتوفيق.

اإلســالُم هــو ديــُن اهلل الكامــل والشــامل؛ لذلــك فهــو ديــُن الرمحــة  {
والَعــْدل، واإلحســان واملســاواة، فاحــرْص علــى إظهــار هــذه املعانــي 

الســامية للنــاس. 
حبَّــذا لــو يــرص املســلُم اجلديــُد علــى دعــوة أهلــه وأصدقائــه إىل  {

اإلســالم باحلكمــة واملوعظــة احلَســنة.



٢٩

كيف دخلت يسبيل اإلسالم؟

كانــت )يســبيل( تقــرأ وتبحــث عــن اإلســالم من خــالل اإلنرتنت، ويف يــوٍم ِمن 
ف باإلســالم، وقد ُكنَّــا قد َوَضْعنــاه يف أحِد  األيــام شــاَهدت اإلعــالَن الــذي ُيعــرِّ
ف  الشــوارع الرئيســيَّة يف فنزويــال، اتصلــْت )يســبيل( وقالــْت: ُأريــد كتًبــا ُتعــرِّ

ْثنــا  وحتدَّ فاســَتْقَبْلناها  باإلســالم، 
الُكُتــب  بعــَض  وَأْهَدْيناهــا  معهــا، 
الدعويَّــة، ثــم َبَدْأنــا يف تعليــم األخت 
)يســبيل( تعاليــَم اإلســالم، وأَجْبنــا 
اســتمرْت  والــيت  تســاُؤالتها  عــن 
ملــدة ســتة أشــهر تقريًبــا، وبعــد ذلــك 
ْت قراَرهــا باعتنــاق اإلســالم. ــذَ َ اتَّ

ا، إذ تعلََّمْت قراءة اللغة العربية وأمور الطهارة والصالة  كانــْت جمتهــدًة جــدًّ
ــا  ــا صحيًح ــم اإلســالم فهًم ــى َفْه ــْت حريصــًة عل ا، وكان يف وقــٍت قصــٍر جــدًّ

وشــاماًل قبــل أن تدخــَل فيــه.

وهــي اليــوم تعَمــل يف شــركٍة لَبْيــع األدويــة، وقــد تبََّعــْت ببعــض األدويــة 
للفقراء واملســاكني، دَفَعها إىل ذلك ما تعلََّمْته يف اإلســالم، وهو اإلحســاُن إىل 

اآلخريــن.

نسأل اهلل هلا اهلداية والتوفيق، والثبات على اإلسالم. 



٣٠

الة وامُلؤثِّرة يف دعوِة الناس إىل اإلسالم. { ُرق الفعَّ احبْث عن الطُّ

، وكْن َصبوًرا. { ال تستعجْل يف البحث عن نتائج عَمِلك الدعويِّ

ْعــوة اإللكرتونيــُة مهمــٌة وســهلٌة وبســيطٌة وســريعة االنتشــار، فــال  { الدَّ
تغفْل عنها.
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٣٣

أهمية الدعوة إىل اهلل تعاىل

ْعوة إىل اهلِل تعاىل؟ ة الدَّ ما أهميَّ

1   إنَّهــا ُمهمــُة األنبيــاء واملرســلني؛ كمــا قــال تعــاىل: )ٱ ٻ ٻ 
.]٢5 ]األنبيــاء:  ٺ(  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

2 إنَّهــا ســبٌب لرمحــة اهلل تعــاىل؛ يقــول اهلل تعــاىل: )ک گ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

.]71 ]التوبــة:  ھ(  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ْعــوة ســبٌب للفــوز خبريَّــة األمــة؛ كمــا قــال تعــاىل: )ٺ  3  إنَّ الدَّ
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

.]11٠ عمــران:  ]آل  ٹ(  ٹ 

4   إنَّهــا ســبٌب للفــالح يف الدنيــا واآلخــرة؛ يقــول اهلل تعــاىل: )ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

.]1٠٤ عمــران:  ]آل  ۀ(  ۀ 
؛ يقــول اهلل تعــاىل: )ی ی ی  5  إنَّهــا اســتجابة لنــداء اهلل عــزَّ وجــلَّ

.]1٤ ]الصــف:  حئ(  جئ  ی 

6  إنَّهــا ســبٌب للثبــات علــى الديــن؛ يقــول اهلل تعــاىل: )ڭ ڭ ۇ ۇ 
.]7 ]حممــد:  ۋ(  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

7  إنَّ فيهــا تهذيًبــا للنُّفــوس، وتزكيــًة هلــا؛ كما قال تعاىل يف احلكمة ِمن 
إرســال نبيــه صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم: )ۉ ې ې ې ې ى ى 

]آل عمــران: 16٤[. ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 



٣٤

8  إنَّهــا أفضــُل األعمــال، وأحســُن األقوال؛ قال تعاىل: )چ چ ڇ ڇ 
]فصلــت: ٣٣[. ڌ(  ڍ  ڇ ڇ ڍ 

ْعــوة ســبٌب للنجــاة ِمــن اخلســران الــذي َذَكــَرُه اهلُل تعــاىل يف  9  إنَّ الدَّ
)ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  قولــه: 

.]٣  -  1 ]العصــر:  ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ْعوة تبقى للعبد بعد موته؛ كما قال صلَّى اهلُل عليه وسلََّم: ))َمْن  10  إنَّ الدَّ
َدلَّ َعَلى َخْرٍ؛ َفَلُه ِمْثُل َأْجِر َفاِعِلِه((؛ )رواه مسلم(.

11  إنَّهــا ســبٌب حملبــة اهلل تعــاىل؛ كمــا قــال صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم: ))َأَحــبُّ 
النــاس إىل اهلِل أنفُعهــم للنــاس((؛ )صحيــح اجلامــع(.

ْعــوة نــوٌع ِمــن أنــواع اإلحســان؛ قــال تعــاىل: )ہ ھ ھ ھ ھ ے  12  إنَّ الدَّ
.]1٩5 ]البقــرة:  ۓ(  ے 

، واســتغفار املالئكــة وســائر املخلوقــات؛  13  إنَّهــا ســبٌب لثنــاء الــرب عــزَّ وجــلَّ
ــموات  كمــا قــال صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم: ))إنَّ اهلَل ومالئكتــه وأهــَل السَّ
واألرض، حتَّــى النَّملــة يف ُجْحِرهــا، وحتَّــى احلوت؛ لُيَصلُّــون على ُمعلِّم 

النَّــاس اخلــر((؛ )صحيــح اجلامــع(.

َر اهللَُّ  14  إنَّهــا ســبٌب للفــوز بدعــوة النــيب صلَّى اهلُل عليه وســلََّم القائــل: ))َنضَّ
ــَع ِمنَّا َحِديًثا َفَحِفَظُه، َحتَّــى ُيَبلَِّغُه َغْرَُه((؛ )صحيح اجلامع(. اْمــَرًأ مَسِ

15  إنَّهــا ســبٌب إلنقــاذ النــاس ِمــن النــار؛ قــال صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم: ))َمَثِلــي 
َناِدُب َواْلَفَراُش َيَقْعَن ِفيَها،  َوَمَثُلُكــْم، َكَمَثــِل َرُجــٍل َأْوَقَد َناًرا، َفَجَعَل اجْلَ
ــاِر َوَأْنُتــْم َتَفلَُّتــوَن ِمــْن  َجِزُكــْم َعــْن النَّ َوُهــَو َيُذبُُّهــنَّ َعْنَهــا، َوَأَنــا آِخــٌذ حِبُ

َيــِدي((؛ )رواه مســلم(.  



٣5

أهمية الدعوة إىل اهلل تعاىل

َم:  16  إنَّها ِمن أكب أســباِب زيادة احلســنات؛ كما قال صلَّى اهلُل عليه وســلَّ
ِم ُســنًَّة َحَســَنًة َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َأْجِر  ))َمْن َســنَّ يِف اإْلِْســالَ

َمْن َعِمَل ِبَها، َواَل َيْنُقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشــْيٌء((؛ )رواه مســلم(.

ْعوة تعبيُد اخَلْلق للخالق، وتقوية لعالقتهم به، وهذا ِمن أحَسِن  17  إنَّ الدَّ
األعمــال وأشــَرِفها، وهــذه كانــْت وظيفــة الرســل، وهنيًئــا ملــن كانــْت 
حياُتــه يف حتقيــق املــراد الربانــيِّ ِمن َخْلِق اخللــق وإجيادهم؛ قال تعاىل: 

.]56 ]الذاريــات:   ) ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ 

ْعــوة نــوٌع ِمــن اجلهــاد الــذي ُيبــه اهلل؛ قــال اهلل تعــاىل: )ڭ ڭ  18  إنَّ الدَّ
قــال   ،]5٢ ]الفرقــان:  ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ابــُن عبَّــاس رضــي اهلل عنهمــا: ) ڭ ۇ(؛ يعــين: بالقــرآن، وهــو 

جهاُد احُلجة والبيان. 

19  إنَّها ســبٌب النشــراح الصدر، والســعادة يف الدنيا واآلخرة؛ ألنَّ اهلل كتب 
الســعادة لــكلِّ َمــن ســعى يف نفــع النــاس؛ قــال تعــاىل: )ائ ەئ ەئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

.]1٢٤  ،1٢٣ ]طــه:  ی(  ی  ی  ی  ىئ 

20  إنَّ فيها تطبيًقا ألمِر النيبِّ صلَّى اهلُل عليه وسلََّم حني قال: ))بلِّغوا عين 
ولو آية((؛ )رواه البخاري(.

21  إنَّ فيهــا تطبيًقــا لوعــد اهلل تعــاىل: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
.]٨ ]الصــف:  ک(  ک  ڑ  ڑ  ژ 

22  إنهــا ســبٌب للفــوز باألجــر والثــواب العظيــم؛ قــال النــيبُّ صلَّــى اهلُل عليــه 
ــِر  ــًدا َخــْرٌ لــَك مــن مُحْ ــاًل واِح ــكَ رُج ــِدَي اهللَّ ِب وســلََّم: ))فــواهللَِّ، ألْن يْه

النََّعــم((؛ )ُمتََّفــق عليــه(.



٣6

ــه اهلل  ــوة ســبٌب حِلْفــظ الشــريعة واســتمرارها، وهــذا ممــا ُيبُّ ْع 23  إنَّ الدَّ
ْعــوة إليه؛ ولذلــك انُظر  ويرضــاه، وممــا تواتــرْت نصــوُص الشــريعة بالدَّ
ْعــوة، كيــف تغيــب فيهــا العقائــُد  للبــالد الــيت َتغيــُب فيهــا َمعــامِلُ الدَّ

ــُة؟ ــنُن النبويَّ ــاداُت الشــرعيَُّة والسُّ الصحيحــُة والعب

24  إنَّهــا ُتوِقــف تيــاَر الفســاد أو ُتقلِّــل منــه؛ ألنَّ احلــقَّ قــويٌّ وفيــه عوامــل 
التأثــر، ولكــن أيــن َمــن يمله للناس؟ وكما أنَّ هنــاك تيارات وجهوًدا 
ألهــل الفســاد؛ كامُلنّصريــن وأصحــاِب الديانــات األخــرى، وغرهم ِمــن 
امُلفســدين ِمــن أصحــاب الشــهوات، الذيــن َيْنُشــرون الشــهوات يف القنــوات 
ُحــف واجملــالت وغرهــا، فيجــب أن يقــوَم  واملواقــع اإللكرتونيــة والصُّ
ــواب املتاحــة؛  ــع األب ــى كافــة املســتويات، ويف مجي ــوة عل ْع الدعــاُة بالدَّ

إليقــاف هــذا املــدِّ اإلفســاديِّ امُلعلــن يف العــامل بَأْســِره.

رات والســرقات  25  إنَّهــا ســبٌب حِلْفــظ النــاس ِمــن عــامَل االحنــراف؛ كامُلخــدِّ
والشــهوات؛ ألنَّ الواقعــني يف هــذه األمــور فَقــُدوا معنى اإلميــان، وِمن َثم 
ْعــوة ُيقوِّي اإلميان يف قلوبهم،  م اهلل، والقيام بواجب الدَّ انصرفــوا ملَــا حــرَّ

ويكوُن ســبًبا حِلْفِظهــم ِمن االحنراف.
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ْعوة إىل اخلالِق فوائد يف الدَّ

، ومنهــا مــا  ــة، منهــا مــا اكتَســْبُته ِمــن العمــل امليدانــيِّ هــذه نصائــُح دعويَّــٌة عامَّ
ــن العلمــاء والدعــاة، فاحــرْص عليهــا؛ لعلَّهــا تكــون ســبًبا يف هدايــة  ــه ِم تعلَّْمُت

النــاس إىل اخلــر.

1  اإلخالُص أســاُس الَقبول والنجاح والتوفيق؛ قال تعاىل: )ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں( ]البينــة: 5[.

ــى اهلُل عليــه  ــْر قــوَل النــيبِّ صلَّ 2  اجَعــل االبتســامَة حاضــرًة دائًمــا، وتذكَّ
.) ــمك يف وْجــِه أخيــك صدقــٌة((؛ )رواه الرتمــذيُّ وســلََّم: ))تبسُّ

3  ُكْن لطيًفا، َبُشوًشا، َلِبًقا، وذا ُخلٍق َحَسٍن مع مجيع الناس، كما كان 
املصطفــى صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم، واخــرَتْ أفضــَل الكالم وأحســَنه وأْلَيَنُه؛ 

قــال تعــاىل: ) ې ې ى( ]البقــرة: ٨٣[.

4  احلكمــُة ِمــن أمجــل صفاتــك يف دعوتــك، فــال ُتْقــِدم على فعــٍل أو قوٍل إال 
قة منه. بعــد النظر فيه ودراســته، ومــدى املصاحل املتحقِّ

ــٍم ومــدروس، وإيــاك  5  ُكــْن صاحــَب برنامــٍج وخمطــٍط دعــويٍّ ُمنظَّ
والَفْوَضــى. والعشــوائيَّة 

6  جيــب أن يكــوَن هــَدُف الداعيــة واضًحــا أمامــه، وهو إقامــُة الدين، وهيمنُة 
الح، وإنهاُء أو تقليص الفساد يف العامل؛ قال تعاىل على لسان شعيب  الصَّ

عليــه الســالم: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
ی جئ حئ مئ( ]هــود: ٨٨[.

7  أنت ُتثُِّل اإلسالم يف أقوالك وأفعالك ومعامالتك ومظهرك وَمْلَبِسك، 
فاحرْص على أْن تكون ُقدوًة ومثااًل طيًبا للناس.



٤٠

8  احــَذْر أْن يــراَك املدُعــوُّ علــى ِخــالِف مــا تدعــو إليه، وقتها تســقط دعوُتك 
وثقــُة الناس بك.

رٌة ملَِن حولك؛  9  إيــاك والفظاظــة والِغْلظــة يف األقوال واألفعال؛ فإنها ُمنفِّ
قال تعاىل لنبيه صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]آل عمــران: 15٩[.

ــر النــاَس وَيْهــِدم وال خيــدم؛ قــال تعــاىل:  10  إيــاك واجلــدال احلــاد الــذي ُينفِّ
.]1٢5 ]النحــل:  ۓ(  ۓ  ے  )ے 

ْعــوة إىل اهلِل تعــاىل ِمــن أعظــم أســرار ُنصــرة الديــن؛  11  ُعلــوُّ همتــك يف الدَّ
لذلــك اْســَع واجَتِهْد.

12  ُكْن دائًما كالنملة يف إصرارها، وكالنَّْحلة يف إتقانها.

13  ُنَقــط املــاء تنحــت الصخــر ليــس بقوتها، ولكن بتواُصلهــا؛ لذلك إن أردَت 
ــر،  ــفِّ األخ ــْرَض بالص ــْم، وال َت ــاِدْر وزاِح ــرة، فب ــًة وكب ــَج عظيم نتائ

. اجَتِهــْد واْبــُذْل، وُقــم وأنــذْر، ولربــك فاصــِبْ

14  كان صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم متواضًعــا حمبوًبــا إىل الكبــر والصغــر، 
ِمُله، ويذهب إىل  يقــف مــع العجوز ويقضي غرَضُه، ويأخذ الطفل وَيْ
ــل جفــاَء األعرابــي، وكان  املريــض وَيعــوُده، ويقــف مــع الفقــر، ويتحمَّ
إذا وقــف مــع شــخٍص ال ُيعطيــه ظهــره حتــى ينتهَي ِمــن حديثه، وكان 
دائــَم البســمة يف وجــوه أصحابــه صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم، ال يقابــل أحــًدا 

بســوٍء، فليُكــْن قدوًة لــك يف ذلك.

15  ِمن األمور اليت ُتســاعُد الداعيَة على االرتقاء ِبِهمته: قراءُة ِســرَ الســَلف 
الصــاحل، والصــالُة علــى وقتهــا، والدعــاُء، وجُماهــدُة النفــس، وُمصاَحبُة 
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ائد، وَتنُّب التســويف؛  َف الزَّ أصحــاب اهِلَمــم العاليــة، واالبتعاد عن الرتَّ
)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  قــال تعــاىل: 

.]6٩ ]العنكبــوت:  ھ( 

ْعوُة ليســْت ِهوايًة ُمدتها شــهوٌر، بل هي غايٌة عظيمٌة وهدٌف كبٌر،  16  الدَّ
فاســَتِمرَّ فيهــا حتــى النهايــة، لذلــك فلَتُكــن البدايــة معروفــة، والنهايــة 

جمهولة.

ْعوة ال نتيجتها، واستشعاُرك خَطر املعصية  ْر دائًما أنَّ واجبك الدَّ 17  تذكَّ
والكفــر وعاقبتــه دافــٌع ملزيــٍد ِمن اجلهد والعطاء؛ قــال تعاىل لنبيه صلَّى 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  )ک  وســلَّم:  عليــه  اهلُل 
.]56 ]القصــص:  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ 

18  ال َتســَتْعِجْل يف البحــث عــن نتائــج العمــل؛ فهــذا ســبيٌل إلضعــاف اهلمــة 
)خب  تعــاىل:  اهلل  قــال  تعــاىل؛  اهلل  إىل  النتائــَج  وفــوِِّض  والعزميــة، 

.]1٠٣ ]يوســف:  خت(  حت  جت  يب  ىب  مب 

ــات واالبتــالءات واألذى؛ لذلــك  عوب ــوة إىل اهلِل َملــيٌء بالصُّ ْع ــُق الدَّ 19  طري
ْل على اهلل، وأبِشْر باخلر واألجر؛ قال تعاىل  اصِبْ صًبا مجياًل، وتوكَّ
للنــيبِّ صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم: )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 

.]٣5 ]األحقــاف: 

20  احرْص على طلب العلم النافع املوروث عن ُمعلِّم اخلر صلَّى اهلُل عليه 
وســلََّم، حتــى تدعــو على بصرٍة؛ قال تعــاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
گ(  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

]يوســف: 1٠٨[.

ــرُّ ســنواٌت بــدون  عــاة ألغــى ِمــن براجِمــه طَلــَب العلــم، فقــد َتُ 21  بعــُض الدُّ



٤٢

قراءة كتاٍب أو حضور جملس علٍم، فما أمجل أن ترى الداعية يزاحُم 
العلمــاء ويســأهلم ويستشــرهم! فــإن ذلــك عالمــة ظاهــرة لنجاحــه 

وتيُّــزه.

22  ابــدْأ بإصــالح نفســك، وكــْن ُمتميــًزا يف عبادتــك، والتــزْم بالصــالة 
ْكــر والدعــاء دائًمــا؛ فهــذا ُيســاعد يف التوفيــق والنجــاح. والعبــادات والذِّ

23  الداعيــُة الــذي يهتــم باآلخريــن وَيْنَســى نفَســه ِمــن قيــام الليــل، وصيــام 
ْكــر، ســوف يتهــاوى قريًبــا ِمــن هــذا الطريق. النافلــة، وكثــرة الذِّ

روا قلوبهم ِمن بقايا اخلالفات والنزاعات  عاة جيُب أن ُيطهِّ 24  يف حياة الدُّ
الــيت ِمــن الطبيعــيِّ أن توجــَد حينمــا َيْكُثــر اجلــدُل واخلــالف بينهم؛ قال 

تعــاىل: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې( ]احلجــرات: 1٠[.

ْعوة منافسًة شريفًة. 25  ناِفس اآلخرين يف جمال الدَّ

26  موســى عليــه الســالم ملَّــا كلَّفــه ربُّنــا عــزَّ وجــلَّ بالرســالة، رأى أنَّ هــارون 
عليــه الســالم أفصــح منــه، فطَلــب أن يبعــث هــارون نبيًّا، فلم يكــْن أنانيًّا، 

عــاة يقتدون به.  فيــا ليــَت بعض الدُّ

27  علــى الداعيــة أن يكــوَن اجتماعيًّــا، وُيشــارك النــاس أحزانهــم، ويــلَّ 
ــزوَر مرضاهــم، فاالنقطــاُع عــن النــاس ليــس بصحيــٍح. مشــكالتهم، وَي

28  اخــرَت األماكــَن املناســبة، والوقــَت املناســب، والطريقــَة املناســبة، لتدعــو 
النــاس فيهــا إىل اهلِل تعــاىل.

عــاة الذيــن ســَبُقوك يف العمــل الدعــويِّ  29  اجللــوُس والتواُصــُل مــع الدُّ
ــك. ــًة يف دعوت ــاٍت مهم ــك معلوم ــُف ل ــم، ُيضي ــن خبته ــم ِم والتعلُّ
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عاة الذين هلم تاريخ يف العمل الدعوي كتبوا خواطرهم،  30  حبَّذا لو أن الدُّ
والقصص املهمة اليت وقعْت هلم؛ لتكوَن عبًة وفائدًة لغرهم.

كاتــك الدعويَّة  31  ِمــن الطبيعــيِّ أن َينتقــَد بعــُض النــاس برناجمــك وحترُّ
ْر، فعمُلك هو إلرضاء  اجليدة واملؤثِّرة، فال َتْقَلْق ِمن َنْقد الناس وال تتأثَّ

اهلل، وليس إلرضاء الناس.

32  احبــْث عــن رضــا اهلل؛ فــإنَّ رضــا اهلل جل جالله ســُرضي عليك اآلخرين، 
ــْر أنَّ إرضــاَء اهلل تعــاىل غايــٌة ال ُتــرتك، وإرضــاء النــاس غايــٌة ال  وتذكَّ

ُتــْدَرك، فاتــرْك مــا ال ُيــدرك إىل مــا ال ُيــرتك.

فات بعض الناس معك، وال ُتقابل اإلساءة باإلساءة،  33  ال تنزعْج ِمن تصرُّ
ِذ األنبياء والرسل مثااًل وقدوًة لك يف ذلك. وقاِبْلها باإلحسان، واتَّ

34  احذْر ِمن أصحاب البصمات السيئة؛ فإنهم ُيؤثِّرون على حلمك الدعوي 
ر حتقيقه. ا أن ُيزال حلمك الدعوي، أو يتأخَّ تأثًرا قبيًحا، إمَّ

35  املنافقــون ينتظــرون خطــًأ منــك حتــى ُيهامجــوك وُيشــوِّهوا صورتــك 
أمــام النــاس، حتــى ال يثقوا بك؛ لذلك احــَذْر ِمن الوقوع يف األخطاء قْدَر 

املستطاع.

36  ليكــْن أمُلــك وظنُّــك بــاهلل كبــًرا، فــال تيَئــْس ِمــن كثــرة مــا تــرى ِمــن 
ــه املفســدون. املخاَلفــات واملعاصــي، وإيــاك واإلحبــاط ممــا َيْفَعُل

37  إن أخطــأ أخــوك املســلم فــال تنصحــه علًنــا أمــام الناس؛ فهذا قــد ُيرُجه 
وُيبعده، اْنَصْحُه باحلكمة وادُعه للتوبة، وكْن صبوًرا عليه، وال تيَئْس 

ِمــن رمحة اهلل تعاىل.

38  النُّصــُح يف الســرِّ لــه أثــٌر أكــب ِمــن النصــح يف العلــن، ســواء لشــديدي 
االلتــزام أو قليلــه.
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ــزْ كثــًرا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى حســاب غــره  39  ال ُتركِّ
ِمن األماكن، نريد ُحضورك املباشــر يف املســجد واالسرتاحة واجللسة 

واملنزل والشــارع.

40  ُأســرتك هــي جنَُّتــك، وحمــلُّ ســكونك وراحتــك، فاهتــمَّ بهــا، وُكــْن خــَر 
النــاس ألهلــه، واتِفــْق مــع زوجتــك يف براجمــك وطموحاتــك كــي 

ُتســانَدك.

حبــُة الصاحلــة والزوجــة الصاحلــة خــُر عــْوٍن يف طريقــك الدعــوي  41  الصُّ
الطويل، وقد يكونان ســبًبا للشــقاء وصعوبة الطريق.

42  قــد تكــوُن أســرتك علــى غر منهجــك، بل رمبا كانْت على خالِف دينك، 
ْر نيبَّ اهلل نوًحا عليه السالم. فال تَعْل ذلك ُيؤثِّر على دعوتك، وتذكَّ

ْث عــن نفســك كثــًرا وعــن انتفــاع النــاس بــك، ال تصرًيــا وال  43  ال تتحــدَّ
تلميًحــا وال تصويــًرا، وتعلَّــْم إخفــاء بعــض األعمــال، واعلــْم أنــك ُمقّصٌر 

دائًما!

44  ُكــن صادًقــا مــع نفســك، واعــرْف قدَرهــا، واحــرْص علــى تطويرهــا 
ــالك. ــة اهل ــُب هاوي ــْبُ، والِك ــك الِك ــا فيْعرتي ــرتَّ به ــا، وال تغ وتنميته

45  لــن َيــرتَكك الشــيطاُن حتــى يف تفاصيــل براجمك الدعويَّة، وســُيحاوُل 
ْح ســريرتك  أن يصــرَف ُمــرادك فيهــا إىل حظــوظ النفس، فاحذْر وصحِّ

هلل وْحَدُه.

46  أيُّ شــيٍء َيوُل بينك وبني اخلر فاعَلْم أنه من أبواب إبليس عليك، أو 
ارة بالسوء، فاحَذْر من ذلك. ِمن نفسك اأَلمَّ

47  ُكــْن صادًقــا مــع اهلل تعــاىل، واتِق اهلل دائًمــا؛ قال تعاىل: )ڄ ڄ 
]التوبــة: 11٩[. ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 
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وقــال صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم: ))َمــْن َطَلــَب العلــَم لُيمــاري به الســفهاء، أو 
لُيباهــَي بــه العلمــاء، أو لَيصــرَف ُوُجــوه النــاس إليــه؛ فهــو يف النــار((؛ )رواه 

ابــن ماجــه(.

48  موهبُتــك طوِّْرهــا لكــي تكــوَن ناجًحــا، ال تقــْف عنــد حــدٍّ معــنٍي، طوِّْرهــا 
خلدمة دينك، فقد أثبتت الدراساُت أن ١٥% ِمن النجاح يرجع للتدريب 

، و٨٥% يرجــع لقــدرة اإلنســان علــى تطويــر مهاراتــه. الوظيفــيِّ

َعــْت عوامــل النجــاح يف كلمــة )مجــم(: ج: ُجــرأة، م: ُمبــادرة، م:  49  مُجِ
ُمواصلــة.

50  مبقدار ما ُتتقن ِمن مهاراٍت، تزداد أهميُتك يف احلياة.

ــَد  ــه وأن ُتفي ــتفيَد من ــُة أن تس ــل الغاي ــا، ب ــرأ كتاًب ــُة أن تق ــت الغاي 51  ليس
غــرك.

52  ُكْن حُمبًّا للتميُّز والفوز والنجاح، كارًها للفشل واهلزمية.

َق الداعيــُة بــني الفتــوى وبــني التوجيــه العــام، وكالهمــا  53  جيــب أن ُيفــرِّ
ُمهــمٌّ وخطــر، واملهــمُّ يف كل ذلــك أال ينطــَق إال بعلــٍم وحكمــٍة وبصــرٍة.

54  اعلْم أنَّ َمن قال: ال أعلم، فقد أفتى، فال ُتفِت يف شيٍء ال تعلمه!

55  ال ُتنكر يف مسائل اخلالف، فديننا ُيَيسر وهلل احلمد واملنة.

ْعــوة إىل اهلِل تعــاىل؛ فالنــيب صلَّــى اهلُل عليــه  56  احــرْص علــى التــدرُّج يف الدَّ
وســلََّم حــني أرســل معــاًذا إىل اليمــن قــال له: ))ِإنَّــَك َتقــَدُم َعَلى َقــْوٍم َأْهِل 
ُهْم  َل َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه ِعَباَدُة اهلل؛ َفِإَذا َعَرُفوا اهلل َفَأْخِبْ ِكَتاٍب َفْلَيُكْن َأوَّ
ــَس َصَلــَواٍت يِف َيْوِمِهــْم َوَلْيَلِتِهْم، َفــِإَذا َفَعُلوا  َأنَّ اهلل َقــدْ َفــَرَض َعَلْيِهــْم َخْ
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ُهْم َأنَّ اهلل َفَرَض َعَلْيِهْم َزَكاًة ِمْن َأْمَواهِلِْم، َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم؛  َفَأْخِبْ
َفــِإَذا َأَطاُعــوا ِبَهــا َفُخْذ ِمْنُهْم َوَتــَوقَّ َكَراِئَم َأْمَواِل النَّاِس((؛ )ُمتََّفق عليه(.

ــوة اإللكرتونيــة مهمــٌة وســهلٌة وبســيطٌة وغــر مكلفــٍة وســريعة  ْع 57  الدَّ
االنتشــار، فال تغفْل عنها. 

58  ال تنــَس يف دعوتــك أطفــاَل وشــباب املســلمني؛ فُهــم أمــُل األمــة، فاصنــْع 
منهــم دعاًة للمســتقبل.

59  ابــُذْل للدعــوة جــزًءا ِمــن مالــك ووقتــك وجهــدك؛ حتــى تكــون هلــا قيمــٌة 
وأثــٌر يف نفســك ونفــوس اآلخريــن بــإذن اهلل.

60  يف الغالــب طموحاتنــا متعلقــة مبــن حولنــا، ولكــن الكمــال أن تكــَب 
طموحاُتنــا لنفكــَر يف بــالد العــامل، وكيــف ميكننا أْن ُنوصَل هلم رســالة 

ْعــوة. الدَّ
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نصائح يف دعوِة غري املسلمني 
إىل اإلسالم

ُخــذ هــذه النصائــح الثمينــة؛ لعلَّهــا تكــون ســبًبا يف دخــول النــاس إىل اإلســالم، 
ــْر قــوَل النــيب صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم: ))فــواهللَِّ، ألْن يْهــِدَي اهللَّ ِبــَك رُجــاًل  وتذكَّ

ِر النَّعــم((؛ )ُمتََّفــق عليه(. واِحــًدا َخــْرٌ لــَك مــن مُحْ

1  اجَعْلها خالصًة لوجه اهلل تعاىل.

ــواب  ــن أب ــا م ــلمني، فكالهم ــوة املســلمني وغــر املس ــني دع 2  ال َتعــاُرض ب
. اخلــر، والذكــيُّ الَفِطــُن َمــن نــال األجــر والثــواب مــن الباَبــنْيِ

3  احرْص على حتقيق معظم هذه األهداف يف دعوتك لغر املسلمني: 

اعتناقهم لإلسالم. {

إزالة املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم واملسلمني. {

َكْسب احرتامهم وحمبتهم لإلسالم وللمسلمني. {

ِمُله ِمن َمعاٍن ساميٍة. { إبراُز صورة اإلسالم احلقيقية مبا َيْ

ة عليهم. { إقامة احُلجَّ

الفوز باألجر والثواب العظيم. {

4  إْن كنَت سبًبا يف هداية الناس إىل اإلسالم، فاشُكِر اهلَل تعاىل، وال تغرتَّ 
، بــل ُكــْن متواضًعا، واســأل اهلَل اإلخــالَص والقبوَل والتوفيق  وال تتكــبْ

دائًما.

ْعوة الصحيحة؛ قال تعاىل:  5  احلكمــة واملوعظــة احلســنة همــا أركاُن الدَّ
]النحــل: 1٢5[.  ) ھ  )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
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6  احرْص أن تكوَن على علٍم بهذه األمور: 

التوحيــد والعقيــدة، الســرة النبويــة، اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن الكريم، 
مكانة عيسى عليه السالم يف اإلسالم، احلكمة ِمن حتريم اخلمر وحلم 
مات، مكانة املرأة يف اإلسالم، ُأسلوب الرتغيب  اخلنزير وغرها ِمن احمُلرَّ
والرتهيب، معنى اجلهاد، كيفيَّة الرد على املفاهيم اخلاطئة اليت ُيتََّهُم 

بهــا اإلســالُم واملســلمون.

ْف علــى قصــص األنبيــاء والرســل، وكيــف كانــْت دعوتهــم؛ فهــي  7  تعــرَّ
حافلــٌة بالــدروس والعــب واملواعــظ، وحــاوْل تطبيقهــا واالســتفادة منهــا.

ْف علــى قصــص الصحابــة الكــرام، كيــف أســلموا؟ وكيــف كانــوا  8  تعــرَّ
يدعــون غَرهم إىل اإلســالم؟

وميوهلــم،  النــاس  وتقاليــد  وعــادات  اجملتمــع  طبيعــة  َفهــم  حــاِوْل    9
وانتماءاتهــم الدينيَّــة والفكريَّــة، وُلغتهــم ومســتواهم العلمــي والثقــايف، 
فُكلُّها أموٌر مهمٌة يف إجياد األســلوب والطريقة املناســبة للتأثر فيهم، 

وِلَدْعوتهــم إىل اإلســالم.

ــة قبــل إعطائهــا للنــاس، فهــذا ُيســاعدك  ــات والُكُتــب الدعويَّ 10  اقــرأ املطويَّ
علــى معرفــة مــا َيْصُلــُح لــكل واحــٍد منهم.

ْز أواًل على أركان اإلميان  11  حني َعْرض اإلسالِم على غر املسلمني ركِّ
الستة فهي كافيٌة، وحاِوْل عدم اخلروج عن املوضوع الرئيسّي.

12  ال ُتِطْل كثًرا يف الشرح؛ فإِن اْقَتَنَع السامُع فحاوْل أن ُتيبه عن كلِّ 
تســاؤالته، ُثــم ادُعــه إىل أّول ركــٍن ِمــن أركان اإلســالم )الشــهادتني(، 

واشــرْح لــه معناهــا، وانَصْحــُه أن ينطَق بها كي يدُخَل يف اإلســالم.
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13  إْن َأْبــَدى الســامُع اســتعداًدا للدخــول يف اإلســالم، وَفِهــم واْقَتَنــع، فــال 
ــْرُه عــن النُّطــق بالشــهادتني، فلرمبــا لــن تــَدُه بعــَد ذلــك. ُتؤخِّ

14  ال َتضَغْط عليه، وال ُتبِد له أنَّك ُمصرٌّ على دخوله يف اإلســالم، فهذا قد 
خُييُفُه بعَض الشيء.

15  ِمــن اخلطــأ حــني َعــْرض اإلســالم علــى غــر املســلمني االكتفــاُء ببيــان 
حماســنه دون دعوتهــم إىل اعتناقــه، تنبَّــْه إىل أنَّ إعجابــه بــه ال يقتضــي 

ضــرورَة َقبولــه اإلســالم ديًنا.

16  اشــرْح للنــاس اإلعجــاز العلمــي واللغوي والتشــريعي والغيــيب يف القرآن 
الكريم، فهناك الكثُر ممن تأثَّر يف ذلك وَدَخل اإلسالم. 

17  َبــنيِّْ للنــاس أنَّ القــرآن الكريــم هــو املعجــزة اخلالــدة إىل قيــام الســاعة، 
تــك. ْل، فهــذا ممــا ُيقــوِّي ُحجَّ ْف ومل ُيَبــدَّ وهــو الكتــاُب الوحيــُد الــذي مل ُيــرَّ

ُل سيئاته إىل حسنات؛  ْ هلم ثواَب الذي َيْدُخُل يف اإلسالم، وكيف ُتبدَّ 18 َبنيِّ
خول يف اإلسالم، وُيفرُحهم إْن َأْسَلُموا. عهم على الدُّ فهذا ُيشجِّ

، وهــو  ــا بالعــرب، بــل هــو ديــٌن عاملــيٌّ 19  َبــنيِّْ هلــم أنَّ اإلســالم ليــس ديًنــا خاصًّ
الديُن الوحيُد الذي ارتضاه اهلُل ألهل األرض والسماء، وهو ديُن مجيع 
األنبياء والرسل؛ قال تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمران: 
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ــُن اهلل الكامــل والشــامل، وإْن أخطــأ أحــٌد ِمــن  20  َبــنيِّْ هلــم أنَّ اإلســالَم دي
املســلمني فاإلســالُم بريٌء ِمن هذا اخلطأ، وال ينبغي تعميُم هذا اخلطأ 

علــى اإلســالم ومجيــع املســلمني.

21  حاِوْل أن ُتقنَع غَر املســلمني بالعقل واملنطق، وليس بالنصوص فقط، 
نَّة. وذلك لعدم معرفة مجيع الناس بالقرآن والسُّ
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22  ضرورة توحيد اخلالق عزَّ وجلَّ وعدم اإلشــراك به - هي أحُد األســباب 
ــْز يف حديثــك  النــاس إىل اإلســالم؛ لذلــك ركِّ الرئيســية يف ُدخــول 

ودعوتــك علــى ذلــك.

23  للمــرأِة مكانــٌة عظيمــٌة وكبــرٌة يف اإلســالم، مل َتَنْلــُه املــرأُة يف غــره من 
األديــان، فحــاِوْل أن ُتبَز ذلك يف دعوتك.

24  َبــنيِّْ للنــاس أن ِبــرَّ اآلبــاء َمْقــروٌن بعبــادة اهلل وحــده، وذلــك ِمــن تكريــم 
اإلســالم لآلبــاء، أحيــاءً كانــوا أو أمواًتــا، مســلمني كانــوا أو غــر مســلمني.

25  الرمحــُة واإلحســاُن والعــدُل واملســاواُة ِمــن أمجــل مــا مُييِّــز اإلســالم عــن 
غــره، فاْحــِرْص علــى إيضاح ذلــك للناس.

ْ للناس أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي:  26  َبنيِّ

يؤمن باهلل الواحد األحد، وال يشرك بعبادته أحًدا. {
ْف كتاُبــه القــرآن الكريــم، فهــو الكتاب الســماوي الوحيد  { ــرَّ مل ُيَ

َل إىل قيام الســاعة. ْل، ولن ُيَبدَّ الــذي مل ُيبــدَّ
األنبيــاء  { خــامت  إىل  آدم  مــن  والرســل  األنبيــاء  جبميــع  يؤمــن 

بينهــم. ق  ُيفــرِّ وال  وســلََّم،  عليــه  اهلُل  صلَّــى  حممــد  واملرســلني 
ال يرفــُع أو ُيْنــزُل ِمــن منزلــة عيســى وموســى عليهــم الســالم، بــل  {

يفــظ هلم َقْدَرهــم ومكانتهم.
ُتــك أيهــا الداعيــة ال َتْظَهــُر فقــط حــني يعتنــق النــاس اإلســالم، بــل  27  همَّ

أيًضــا عندمــا يتــم االهتمــاُم بهــذا املســلم اجلديــد اهتماًمــا فعليًّــا.

ــُه أن ُيْســِلم النــاس معــه، ثــم يرتكهــم مــن دون أن  عــاة َمــن همُّ 28  ِمــن الدُّ
ُيعلِّمهم الطهارة والصالة وأمور التوحيد وغرها ِمن األمور األساسية، 

وهــذا ِمن اخلطأ.
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29  العمــُل اجلماعــي أفضــُل وأجنــح ِمن العمل الفــردي، لذلك احرْص على 
ٍب. أن يكون عمُلك ِمن خالل فريٍق دعويٍّ متدرِّ

30  احــرْص علــى أْن تكــوَن لــك أعماٌل دعويٌة ثابتٌة ومســتمرة طوال الوقت، 
حتى حتصَل على نتائَج طيبٍة.

ــُل اإلســالم يف أقوالــك وأفعالــك ومعامالتــك ومظهــرك، فكــْن  31  أنــت ُتثِّ
علــى َقْدِر املســؤولية.

32  حبَّــذا لــو يتــم االهتمــام بالعنصــر النســائي، ويتــم تهيزهــنَّ لدعــوة 
ــكاد يكــوُن َمفقــوًدا. غرهــنَّ إىل اإلســالم؛ فالعنصــُر النســائي ي

33  اإلعــالُم هــو أقــوى أســلحة العصر، فهو ِمن أشــد األمــور تأثًرا يف الناس، 
فاحرْص عليه أشدَّ احِلْرص.

ْعوة إىل اإلسالم عن طريق اإلنرتنت: 34  ِمن فوائد الدَّ

أنَّهــا وســيلٌة ســهلُة االســتعمال، ومتاحــٌة جلميــع النــاس يف أيِّ وقــٍت، 
وأنَّهــا غــر ُمكلِّفــة وســريعة االنتشــار وحــرة، وفيهــا فرصــة كــبى 
ــر عــن اإلســالم  ــن املفاهيــم اخلاطئــة الــيت ُتنَش لتصحيــح الكثــر ِم
واملســلمني، وأنَّ معظــم ُمســتخدميها ِمــن الطبقــة املثقفــة، وأنَّهــا 

وســيلٌة للفــوز باألجــر والثــواب العظيــم، فاهتــمَّ بهــا.

35  احرْص يف دعوتك على هذه املراتب األربع:

ــه، ومعرفــة ديــن اإلســالم  {  العلــم: وهــو معرفــة اهلل، ومعرفــة نبيِّ
باألدلة.

العمل بالعلم. {
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ْعــوة إليــه؛ قــال تعــاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  {  الدَّ
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ہ  )ہ  تعــاىل:  وقــال   ،]15٩ ]البقــرة:  ڭ(  ڭ  ڭ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 

.]1٢5 ]النحــل: 

الصــب علــى األذى فيــه؛ قــال تعــاىل: )ۉ ۉ ې ې ې  {
وئ( ]األنعــام: ٣٤[. ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

والدليــُل علــى هــذه املراتــب األربــع قوُلــه تعــاىل: )ٱ ٻٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 

]العصــر: 1 - ٣[. ٺ( 
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مالحظــة: األفــكار الدعويــة حتتــاج إىل صــور توضيحيــة، واختيــار الصــور واألشــخاص والدعاة 

خيضــع العتبــارات كثــرة، لذلــك اضطــررت وضــع صــور توضيحيــة مســتقاة مــن نشــاطاتي 

الدعويــة، وهــذا هــو الــذي اقتضــى كثــرة صوري الشــخصية يف الكتــاب مع عدم رغبــيت يف ذلك.
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٣٠ فكرة لدعوة غري املسلمني إىل 
اإلسالم

أفــكاٌر دعويــٌة ســهلٌة وبســيطة، قــد طبَّْقنــا ُمعظمهــا واحلمــد هلل، ورأينــا أَثَرهــا 
الكبــر يف َجــْذب النــاس إىل اإلســالم.

1  طباعــة املطويَّــات والُكُتــب واللوحــات والُكــروت الدعويَّة، وباألخص اليت 
ث عن: تتحدَّ

تعاليم اإلسالم ورمحته وإحسانه وَعْدِله.   {

مكانة عيسى عليه السالم يف اإلسالم.   {

مكانة املرأة يف اإلسالم.   {

املعنى احلقيقي للجهاد.   {

وحدانية اهلل تعاىل.   {

القرآن الكريم وإعجازه.   {

حممد صلَّى اهلُل عليه وسلََّم.   {
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ث إىل النــاس باحلكمــة واملوعظــة احلســنة عــن تعاليــم اإلســالم،  3  التحــدُّ
ــة واجلامعــات واحلدائــق وغرها. ورمحتــه، وإحســانه، يف األماكــن العامَّ

ْعوة وأقواها تأثًرا يف الناس، فاْحِرْص  4  اإلعالم اليوم هو أهمُّ أسلحة الدَّ
يف دعوتك عليه أشد احِلْرص.

)الفيســبوك،  التواُصــل االجتماعــيِّ  َفْتــح موقــع دعــويٍّ علــى مواقــع    5
االنســتجرام، التويــرت، وغرهــا(، وَنْشــر آيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة 
ــب غــر املســلمني يف اإلســالم، وحتثُّهــم علــى  ومقــاالت دعويَّــة، ُترغِّ
ــة لإلســالم مبــا يملــه ِمــن َمعــاٍن  ــح الصــورة احلقيقيَّ اعتناقــه، وتوضِّ

سامية. 

ــة بلغــاٍت  6  َفْتــح موقــع دعــوي علــى اليوتيــوب لَنْشــر الفيديوهــات الدعويَّ
. خمتلفــٍة بشــكٍل مســتمرٍّ

7  إنشاء موقع إلكرتونيٍّ دعوي وتدعيمه بالُكُتب اإلسالمية والفيديوهات 
واملقاطع املسموعة واملقاالت الدعويَّة بعدة ُلغات.
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ــة النــاس؛ يشــرح هلــم معنــى اإلســالم  8  إرســال بريــد إلكرتونــي لعامَّ
 . وتعاليمــه ووحدانيــة اخلالــق عــزَّ وجــلَّ

ث يف التلفــاز واإلذاعــة واجلرائــد عــن تعاليــم اإلســالم ورمحتــه  9  التحــدُّ
ــة واإلنســانية علــى  وإحســانه، واحلــرص علــى َنْشــر النشــاطات اخلريَّ

اإلعــالم، وَرْبــط ذلــك بتعاليــم الديــن اإلســالمي احلنيــف. 



61

30 فكرة لدعوة غري املسلمني 
إىل اإلسالم

10  تســجيل فيديوهــات دعويــة َتْشــَرح معنى اإلســالم وتعاليمــه بعدة لغات، 
وَنْشــرها علــى مواقــع التواُصــل االجتماعــي )الفيســبوك واالنســتجرام 

وغرهما(.

11  تســجيل مقاطــع فيديــو مــع املســلمني اجُلــُدد، تشــرح ســبب إســالمهم، 
وكيــف تغــرََّْت حياتهــم بعــد اإلســالم، ونشــرها علــى مواقــع التواُصــل 
ف على  االجتماعــي، فهــذا النشــاط لــه أثــٌر كبر يف َجْذب النــاس للتعرُّ

اإلسالم. 

12  تصميــم فيديــو قصــر ُيشــارك فيــه بعــُض املســلمني اجُلــُدد، ويتحــدث 
ــْر أنَّ  كلٌّ منهــم عــن تعاليــم اإلســالم بشــكٍل خمتصــٍر وبســيط، وتذكَّ

للمســلم اجلديــد تأثــًرا قويًّــا علــى أبنــاء بلده.

13  إرســال ُكُتــب دعويــة جماًنــا للنــاس عــن طريــق البيــد، وذلــك بوضــع 
إعــالن علــى مواقــع التواُصــل االجتماعــي للراغبــني يف احُلصــول علــى 

ذلك.
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14  تقديــم مســاعدات غذائيَّــة مصحوبــة 
اإلســالم  برمحــة  ف  ُتعــرِّ مبحاضــرة 
النشــاط  هــذا  وتوثيــق  وإحســانه، 
بالصــور، وحماولــة نشــره علــى مواقــع 
اإلعــالم،  ويف  االجتماعــي  التواُصــل 

وميكــن تطبيــق هــذا النشــاط يف:

مقر دار املسنني.    {

األحياء الفقرة.   {

َمقرِّ دار األيتام.   {

15  احــرْص يف شــهر رمضــان املبــارك علــى توزيــع الطعــام علــى احملتاجــني، 
ودعوتهم للمشاركة يف اإلفطار اجلماعي وتعريفهم بتعاليم اإلسالم.

ــة والشــوارع  ف باإلســالم يف األماكــن احليويَّ 16  َوْضــع إعــالن ثابــٍت ُيعــرِّ
الرئيســية واملطــارات.

ف باإلسالم يف الشوارع الرئيسية. ك ُيعرِّ 17  َوْضع إعالن ُمتحرِّ
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ت التجاريَّــة التابعــة  ف باإلســالم يف احملــالَّ 21  َوْضــع َمطويَّــات وُكُتــب ُتعــرِّ
للمســلمني لتوزيعها علــى الزبائن جماًنا.

ث معهــم عــن تعاليــم اإلســالم،  22  زيــارة أهالــي املســلمني اجُلــُدد والتحــدُّ
ــة املقامــة يف املركــز اإلســالمي،  ودعوتهــم حُلضــور النشــاطات الدينيَّ

وحماولــة اإلحســان إليهــم.

23  النشــاطات الرياضيَّــة املقامــة يف بعــض الــدول )كأس العــامل وغرهــا(، 
فرصٌة للدعاة لتعريف أكب عدٍد ِمن الناس باإلســالم. 

الكتــب  وتوزيــع  فيــه،  للمشــاركة  مثينــة  فرصــٌة  الكتــاب  معــرض    24
الدعويَّة على املثقفني، وإزالة املفاهيم اخلاطئة اليت ُيتَّهم بها اإلسالُم 

واملســلمون.

25  التــبُّع بالــدم للمحتاجــني يف املستشــفيات، وإهداُؤهــم الكتــب واملطويَّــات 
اليت تشــرح معنى اإلســالم ورمحته وإحسانه.

26  دورات تعليــم النــاس اللغــة العربيــة يف اجلامعــات واملراكــز اإلســالمية 
فرصــٌة مثينــٌة لتعريف الناس باإلســالم ِمن خالهلا.
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30 فكرة لدعوة غري املسلمني 
إىل اإلسالم

ــاس  ــرٌة يف تعريــف الن ــة وســيلٌة ســهلٌة وبســيطٌة ومؤثِّ ــُة الدعويَّ 27  العرَب
باإلسالم، فهي تتميَّز بسهولة انتقاهلا من مكاٍن إىل آخر، وبقوة جذبها 

للناس.

28  دراســة: نســبة النســاء الداخالت يف اإلســالم َتُفوق نســبة الرجال؛ لذلك 
ِمــن الضــروري االهتماُم بالعنصر النســائيِّ عن طريق:

ْعوة.   { تدريب النساء املسلمات على فنِّ الدَّ
}   . إجياد ُمدرِّسات مسلمات لالهتمام بامُلسِلمات اجُلُدد وتدريسهنَّ
السعي يف تزويج امُلسِلمات العزباوات ِمن املسلمني.   {
أن يكــوَن هنــاك تراُبــٌط قــويٌّ بــني امُلســِلمات اجُلــُدد وبــني َمن ســَبقُهنَّ    {

إىل اإلســالم.
29  تعريــف الســيَّاح األجانــب والالعبــني احملرتفــني الوافديــن علــى البــالد 

اإلســالمية باإلســالم، وتقديــم بعــض اهلدايــا هلــم.

ــة بأخــالٍق محيــدٍة، واإلحســان إليهم، قــال ُعمُر  30  التعاُمــل مــع النــاس عامَّ
ــاب رضــي اهلل عنــه: كونوا دعاًة إىل اهلِل وأنتــم صامتون، قيل:  بــُن اخَلطَّ

كيف؟ قال: بأخالقكم. 
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ال شــك أنَّ الداخلــني يف اإلســالم َيزيــدون يوًمــا بعد يــوم، لذلك فِمن الضروريِّ 
عاُة الطريقة احلكيمة والصحيحة يف التعامل مع املسلم اجلديد؛  أن يعلَم الدُّ

حتى يكونوا سنًدا وعوًنا له يف الثبات على اإلسالم.

أخي احلبيب، طبِّق هذه الفوائَد، وأْخِلص النيَة هلل تعاىل وأْبِشْر باخلر:

ــِه يف اإلســالم، فهــذا  ــه ســعادتك الكبــرة لدخول ــْر ل ــِه، وأْظِه ــم بتهِنئت 1  ُق
ُيْفِرُحــه وُيطمئنــه.

ُل ســيئاته إىل حســنات إن َثَبــَت وَعِمــل األعمــال  ــْرُه بــأنَّ اهلل ســُيبدِّ 2  بشِّ
ــاىل:  ــال تع ــتقامة؛ ق ــات واالس ــى الثب عُه عل ــجِّ ــا ُيَش ــذا مم ــة؛ فه الصاحل

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ 
.]7٠ ]الفرقــان:  ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

3  ُحثَّه على اإلخالص دائًما يف األقوال واألفعال. 

4  أْعِطــه اســتمارة املســلم اجلديــد لكتابــة مجيــع بياناتــه الشــخصية؛ حتــى 
يســُهَل التواُصل معه.

5  اجعــْل لــه برناجًمــا وجــدواًل ُمنتظًمــا لتعليمــه اللغــة العربيــة والرتبيــة 
اإلســالمية.

6  انصحُه بكثرة القراءة واالستفسار، خصوًصا يف الفرتة األوىل.

7  ُكــْن أنــت مصــدر تعليمــه وتوجيهــه وُنْصِحــه، وكــْن أنــت املشــرف علــى 
الكتــب واملــواد العلميــة واملواقــع اإللكرتونية الــيت يقرأ منها.
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8  ُكْن لطيًفا ودوًدا معه، وحاول أن ُتيبه عن كل تساؤالته باستمرار.

9  ُكــْن لــه معلًمــا وأًخــا وصديًقــا، وال ُتقاطعــه وال ترتكــه للشــيطان، وإن 
أخطأ ووقع يف معصيٍة فاْنَصْحُه بالتوبة الصادقة والفورية. 

10  احــَذْر أن يــراك املســلُم اجلديــُد علــى خــالف مــا تدعــو إليــه، فحينهــا 
ستســُقط دعوتــك وثقتــه بــك.

11  اعلــم أيهــا الداعيــة أنــك القــدوُة يف َنَظــر هــذا املهتــدي اجلديــد، فأنــَت 
اإلســالم يف نظــره؛ فاحــرْص علــى أن تكــوَن قــدوًة صاحلــة يف أقوالــك 

وأفعالــك.

ض  12  إذا كان هناك مصلحٌة كبرٌة يف كتمان إسالمه خوًفا ِمن التعرُّ
لإليذاء، فال بأس بذلك.

13  ال تســتعجْل يف تغيــره كــي يكــوَن ُملتزًمــا ِمــن اليــوم األول، بــل كــن 
ْج معــه يف العلــم، فقــد كان النــيبُّ صلَّــى اهلل عليــه  َصبــوًرا عليــه، وتــدرَّ
يــُب املســلَم اجلديــد مبــا يقَتِضيــه احلــال، وباألهــم فاألهــم؛ إذ  وســلَّم جُيِ
ال مُيِكــن بيــاُن الشــريعة دفعــًة واحــدًة، ال ســيَّما حلديــِث عهــٍد باإلســالم.

14  ُقــْم بتشــجيعه والثنــاء عليــه دائًمــا، فهــذا دافــٌع معنــويٌّ مهــم لــه، وأْعِطــْه 
ــوء  ــَم الوض ــم وتعلَّ ــرآن الكري ــض ُســور الق ــظ بع ــا إن َحِف ــض اهلداي بع

والصــالة مثــاًل.

15  اْنَصْحــُه باحملافظــة علــى الصــالة يف املســجد دائًمــا؛ فهــذا ُيقــّوي عالقتــه 
باهلل وباملســلمني.

16  حبذا لو جيد املسلم اجلديد سكًنا بالقرب ِمن املسجد.

فــه باملســلمني امللتزمــني، واجعلهــم أصدقــاء لــه، وُحثَّهــم  17  حــاِوْل أن ُتعرِّ
علــى االهتمــام بــه والتواُصــل الدائــم معــه.
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18  َبــنيِّْ لــه ثــواب الصــب علــى االبتــالء، وأنَّ طريــق اإلميان والتوحيــد َمليٌء 
ببعض الِفَت واالبتالءات، لكنَّه موصٌل للَجنَّة بإذن اهلل تعاىل إْن َصَب؛ 

قــال تعــاىل: )مث ىث يث حج مج جح مح جخ( ]الزمــر: 1٠[.

19  اشــرْح لــه ســرة النــيب حممــٍد صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم واألنبيــاء والرســل 
عليهــم الســالم، وكيــف كان صبهــم علــى احمِلَن واالبتــالءات والِفَت 

واملصاعــب الــيت لِقَيهــا بعُضهــم ِمن أهله وعشــرته؟

20  اشــرْح لــه قصــص إســالم الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم، وكيــف كان 
ثباُتهــم علــى اإلميــان؟، وكيــف َنَشــُروا ديــن اهلل تعاىل!

ل علــى اهلل تعاىل، وأهميَّــة انتظار الفرج  21  اشــرْح لــه أهميَّــة وثــواب التــوكُّ
ِمن اهلل تعاىل، فهي أموٌر ســيحتاجها يف حياته.

22  اشــرْح لــه أهميَّــة التوحيــد، وخطــورة الشــرك بــاهلل تعــاىل، وخطــورة 
ــداد. النفــاق واالرت

23  انَصْحــه يف البدايــة بتعلُّــم وتطبيــق الفرائــض، ومــن ثــم الســنن؛ ألنَّ 
التــدرُّج َمْطُلــوب.

24  انصحــه باحملافظــة علــى ِذْكــر اهلل والدعــاء والصــالة؛ فهــي ِمــن أســباب 
الثبــات والتوفيق.

25  انصحــه بــأن يبتعــَد عــن املعاصــي والذنــوب، خصوًصــا الشــرك بــاهلل 
بــَط عَمُلــه. والكبائــر؛ حتــى ال ُيْ

ب  ب إليها ِمن قوٍل وعمٍل، وعن النار وما ُيقرِّ ْثــُه عــن اجلنــة ومــا ُيقرِّ 26  حدِّ
إليها ِمن قوٍل وعمٍل. 

عه علــى  27  اصطِحْبــُه معــك بعــد فــرتٍة لكــي يدعــو إىل اإلســالم، فهــذا ُيشــجِّ
املزيــد ِمــن التعلم كــي ُيعّلم غره.
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ْ هلم أن اإلســالم هو  28  ُقــْم بزيــارة عائلتــه وأهلــه وادُعهم إىل اإلســالم، وَبنيِّ
دين الرمحة والعدل واإلحسان، وأْحِسْن إليهم.

29  حــاِوْل أن تعلــه يعمــل مــع املســلمني إن أمكــن، وُحثَُّهــم علــى إكرامــه 
وعلــى ُحســن معاملته.

30  حــاِوْل أن ُترســله ألداء احلــج أو العمــرة إن أمكــن، فهــذا ُيقــوِّي إميانــه 
عه علــى التعلُّــم. وعقيدتــه وُيشــجِّ

ــْح لــه أنــه إذا أخطــأ أحــٌد ِمــن املســلمني فليــس مــن العــدل تعميُم هذا  31  وضِّ
اخلطــأ على اإلســالم وعلى مجيع املســلمني.

32  ُحثَُّه على بر اآلباء وُحســن التعامل معهم مهما كانْت ديانتهم، واشــرْح 
له قصة نيبِّ اهلل إبراهيم عليه السالم.

ف علــى الســلوكيات  33  اشــرْح لــه النظــاَم األخالقــيَّ يف اإلســالم؛ للتعــرُّ
الالزمــة يف التعاُمــل مــع النــاس عامــة، ومــع غــر املســلمني خاصــة.

34  إن أخطأ فال َتْنَصْحُه علًنا أمام الناس؛ حتى ال حُترَجه. 

35  من الضروري تعليمه ما ُيســمح أكله وشــربه ولبســه يف اإلســالم، وما 
ُرم. َيْ

36  اْدُع له لياًل ونهاًرا بأن ُيثبَِّته اهلل على طريق اإلسالم.

ْعُه علــى الــزواج ِمــن مســلمٍة إن كان عزًبا، فهــذا يصوُنه ِمن الوقوع  37  شــجِّ
يف الفاحشة.

38  حــاِوْل أن تســاعَد املســلمة اجلديــدة علــى الــزواج ِمــن أحــد املســلمني 
امللتزمــني إن كانــْت غــَر متزوجــٍة.
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ْرُه ِمن جُماَلسة رفقاء السوء؛ فهم سبيٌل للضالل. 39  حذِّ

ْرُه ِمن خطورة العودة للعادات السيئة السابقة قبل اإلسالم. 40  حذِّ

لة وسبيٌل  فة وُمبدَّ ْرُه ِمن قراءة كتب الديانات األخرى؛ فهي حُمرَّ 41  حذِّ
للوقوع يف الفتنة والضالل.

ْرُه مــن الشــيطان ووسوســته فهــو عــدوٌّ مبــنٌي؛ قــال تعــاىل: )ڑ  42  حــذِّ
.]5٣ ]اإلســراء:  گ(  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ْرُه ِمن الذهاب إىل ُمصليات الشيعة أو غرها ِمن املعتقدات األخرى  43  حذِّ
أو قراءة ُكُتبهم، ففيها الكثُر ِمن امُلغاَلطات.

ْرُه ِمن الفرق الضالة احملسوبة على اإلسالم؛ فهؤالِء ُيضلُّونه باسم  44  حذِّ
اإلسالم ويهدمون عمَله.

ْرُه ِمــن حضــور االحتفــاالت الدينيَّــة للمعتقــدات األخــرى، والــيت  45  حــذِّ
ُتعــارض تعاليم اإلســالم. 

ــى ال  ــلمني حت ــر املس ــع غ ــراٍت م ــداٍل ومناظ ــول يف ج ــن الدخ ْرُه ِم ــذِّ 46  ح
ُيفتــَت.

ْرُه ِمــن خطــورة َتــْرك الصــالة؛ فهــي عمــود الديــن، وأول مــا ُياَســب  47  حــذِّ
عليه العبُد يوم القيامة. 

ْرُه ِمن خطورة َتْرك مجاعة املسلمني واالبتعاد واالنقسام عنهم. 48  حذِّ

49  اعَلــْم أنَّ لــك مثــَل أجــره كامــاًل غر منقوٍص، فكــن حليًما صبوًرا عليه، 
وعاِمْلُه بأخالٍق حسنة؛ قال صلَّى اهلُل عليه وسلََّم: ))َمْن َدَعا ِإىَل ُهًدى، 
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َكاَن َلــُه ِمــْن اأْلَْجــِر ِمْثــُل ُأُجــوِر َمــْن َتِبَعــُه, اَل َيْنُقــُص َذِلــَك ِمــْن ُأُجوِرِهــْم 
َشــْيًئا، َوَمْن َدَعا ِإىَل َضاَلَلٍة، َكاَن َعَلْيِه ِمْن اإْلِْثِم ِمْثُل آَثاِم َمْن َتِبَعُه، اَل 

َيْنُقُص َذِلَك ِمْن أوزارهم َشــْيًئا((؛ )رواه مســلم(.

50  حبذا لو ُتنشر قصص املسلمني اجلدد، كيف أسلموا؟، وكيف تغرْت 
حياُتهم بعد اإلسالم؟؛ كي تكون سبياًل هلداية غرهم.



75

كيف نتعامل مع 
املسلم اجلديد؟

مباذا تَْنَصح املسلم الجديد؟



76



77

مباذا تنصح املسلم اجلديد؟

مباذا َتْنَصح املسلم اجلديد؟

أيهــا الداعيــة، املســلُم اجلديــد يف أمــسِّ احلاجة إليــك، فال َترْتُْكــه، وكْن عوًنا 
وســنًدا لــه، وأبِشــْر باألجــر والثــواب العظيــم، قــال النــيب صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم: 
))َمــْن َدَعــا ِإىَل ُهــًدى؛ َكاَن َلــُه ِمــَن اأْلَْجــِر ِمْثــُل ُأُجــوِر َمــْن َتِبَعــُه، اَل َيْنُقــُص َذِلَك 

ِمــْن ُأُجوِرِهــْم َشــْيًئا((؛ )صحيــح مســلم(.

ْم له هذه النصائح لعلها تكون سبًبا يف هدايته وتثبيته: لذلك قدِّ

1  ُكن خملًصا هلل تعاىل دائًما يف أقوالك وأفعالك.

ــْز بدايــًة علــى  2  احــرْص علــى أن تتعلــَم وتقــرأ املزيــد عــن اإلســالم، ركِّ
الكتــب اإلســالمية الــيت تشــرح التوحيــد والعقيــدة وخطــورة الشــرك.

ْف علــى أمســاء اهلل احلســنى وصفاتــه، وقــدرة اهلل تعــاىل وعظمتــه؛  3  تعــرَّ
فهــذا ممــا ُيســاعد علــى حتقيق تقــوى اهلل تعاىل.

4  احــرْص علــى أن تقــرَأ وتفهــم معانــي القــرآن الكريــم كــي ُتطبِّقــه يف 
حياتــك اليوميــة.

َم واألنبياء والرســل  ْف على ســرَة النيب حممد صلَّى اهلُل عليه وســلَّ 5  تعرَّ
عليهــم الســالم؛ )حياتهــم وصفاتهــم وأخالقهــم وصبهــم وتوكلهــم 

علــى اهلل تعــاىل(، حــاِول اســتخالص الــدروس والِعــَب.

ْف على حياة الصحابة الكرام، كيف َدَخُلوا إىل اإلسالم؟، وكيف  6  تعرَّ
ــى اهلُل عليــه وســلََّم واإلســالم؟، وكيــف ثبتــوا علــى  نصــروا النــيب صلَّ

اإلســالم حتــى املمات؟
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7  ِمــن أهــم األمــور الــيت جيــب تعلُّمهــا يف البدايــة وتطبيقهــا: التوحيــد، 
والطهــارة، والصــالة، فاحــرْص عليهــا.

ــة  ــاٌب أو ورق ــدك كت ــأس إن كان يف ي ــالة ال ب ــك للص ــة تعلم 8  يف بداي
تشرح ما جيب قوله يف كل حركة ِمن حركات الصالة حتى يسهَل 

األمــر، بشــرط أاّل تتعــوَد على ذلك.

9  تعلَّــْم قــراءَة اللغــة العربيــة حتى تتمكَن ِمن قراءة القرآن الكريم وتربح 
األجــر والثــواب؛ يقــول املصطفى صلَّى اهلُل عليه وســلََّم: ))َمــْن َقَرَأ َحْرًفا 
ــا، اَل َأُقــوُل: أمل  ــُه ِبــِه َحَســَنٌة، َواحَلَســَنُة ِبَعْشــِر َأْمَثاهِلَ ِمــْن ِكَتــاِب اهللَِّ َفَل

َحــْرٌف، َوَلِكــْن َأِلــٌف َحــْرٌف َواَلٌم َحــْرٌف َوِميــٌم َحــْرٌف((؛ )رواه البخــاري(.

ــَنن فالتدرج  10  رّكــز يف البدايــة علــى تعلُّــم وتطبيــق الفرائض أواًل ُثم السُّ
مطلوب.

ل علــى  ف علــى هــذه املواضيــع املهمــة: الصــب علــى االبتــالء، التــوكُّ 11  تعــرَّ
ــة الذكــر، فســوف  ــة، أهميَّ ــة الدعــاء، التوب اهلل، وانتظــار الفــَرج، أهميَّ

حتتــاج إليهــا.

ب إليهمــا ِمــن قــوٍل  ف علــى موضــوَع اجلنــة والنــار، ومــا ُيقــرِّ 12  اقــرأ وتعــرَّ
وعمٍل. 

13  إذا كان عنــدك استفســار أو ســؤال بســيط، فاســأْل وال تجــْل، وكــن 
علــى صلــة بأســتاذ ديــن ثقــة؛ لكــي جييبك عن كل تســاؤالتك.

14  احــرْص أخــي املســلم علــى أن ُتصلــي اجلمعــة يف املســجد، ال ُتضيِّع ثواَب 
ْر أنَّ صــالة اجلمعة فرٌض ال جيوز التهاُون  وبركــة هــذا اليــوم، وتذكَّ

فيها.
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15  حاِفْظ على الصالة يف وقتها، وحاوْل أن تذهَب إىل املسجد يوميًّا، فهذا 
يساعدك على أن تربح أجر صالة اجلماعة، ويقوِّي عالقتك بإخوانك 

املسلمني.

ل عليــك أن تعلــَم الكثــر عــن  16  حــاِوْل أن تعمــل مــع املســلمني؛ فهــذا ُيســهِّ
اإلســالم، وُيســهل عليــك القيــام بالفرائــض اليوميــة كالصــالة.

17  ُكــن صديًقــا ُمقرًبــا مــن املســلمني امللتزمــني أصحــاب األخــالق العالية، 
ــم الكثــر منهــم، وهــم  ــك تســتطيع تعلُّ ف عليهــم، فإنَّ وجاِلْســهم وتعــرَّ

ســيكونون خــَر عــون لك.

18  حــاِوْل أن حتضــَر الــدروس الدينيَّــة الــيت ُتقــام يف املســاجد واملراكــز 
ا لكــي تتعلــم املزيــد عــن تعاليــم اإلســالم. اإلســالمية، فهــي مهمــة جــدًّ

19  اعلــم أخــي احلبيــب أنَّ اهلل ســوف يبتليــك وخيتــب إميانــك، فــال إميــان 
بــدون ابتــالء؛ قــال تعــاىل: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

.]٢ ]العنكبــوت:  ھ(  ھ 
20  اســَتِعْن بالصــب والصــالة علــى الصعوبــات واالبتــالءات، ولــك األجــر 

والثــواب العظيــم بإذنه تعاىل؛ قــال تعاىل: )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
.]15٣ ]البقــرة:  ىئ(  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

21  حاِفــْظ علــى الدعــاء والذكــر والصالة دائًمــا يف كل وقٍت؛ فهذه األموُر 
ــل مصاعــب احليــاة وعلــى الثبــات وعلــى كســب  سُتســاعدك علــى حتمُّ

األجــر والثــواب، وتقــوِّي عالقتــك بــاهلل تعــاىل؛ قال تعــاىل: )مب ىب 
]الرعــد:  يث(  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب 

.]٢٨
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22  اْحَذْر ِمن املواقع اإللكرتونية والكتب الغر موثوقة.

لة. فة وُمبدَّ 23   اْحَذْر ِمن ُكُتب األديان األخرى فهي حمرَّ

24  اْحَذْر ِمن رفقاء السوء، فالصاحُب ساحٌب.

25  اْحــَذْر ِمــن الشــيطان ووسوســته فهــو عــدوُّك؛ قــال تعــاىل: )ڑ ڑ 
.]5٣ ]اإلســراء:  گ(  ک  ک  ک  ک 

26  اْحَذْر ِمن الذهاب إىل مصليات الشيعة أو غرها ِمن املعتقدات األخرى، 
أو قراءة كتبهم؛ ففيها الكثر ِمن الضالالت.

27  احــَذْر ِمــن تــرك الصــالة؛ فهي عمود الدين، وأّوُل ما ُياَســب عليه العبد 
يوم القيامة.

28  إياك واالستهتار بدين اهلل )اإلسالم( وبتعاليمه.

29  إياك واالنقسام عن مجاعة املسلمني واالبتعاد عنهم وهجرانهم. 

والتماثيــل  بالصــور  االحتفــاظ  أو  الكنائــس  إىل  الذهــاب  ِمــن  حــذار    30
الشــركيَّة.

31  ال جيــوز االحتفــال بأعيــاد الديانــات األخــرى، الــيت ُتعــارض تعاليــم 
اإلســالم؛ كالكرمســس وغرهــا.

ل ســيئاتك إىل حســنات؛ لذلــك حاِفــْظ عليهــا، واْحَذْر  32  اعلــْم أنَّ اهلل قــد بــدَّ
مــن الوقــوع يف املعاصــي والذنــوب؛ قــال تعــاىل: )ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

.]7٠ ]الفرقــان:  ڍ(  ڍ 
33  إذا َأصبحــْت عنــدك معرفــة واضحــة باإلســالم وتعاليمــه، ابــدْأ بدعــوة 
أهلــك واألقربــني إليــك باحلكمــة واملوعظــة احلســنة علــى َقــْدر املســتطاع.
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ــْر دائًمــا أنَّ اإلســالم هــو ديــُن اهلل الكامــل والشــامل، الــذي ارتضــاه  34  تذكَّ
ألهــل الســماء واألرض، وهــو الديــُن الوحيد املقبول يــوم القيامة فاْثُبْت؛ 

قــال تعــاىل: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
عمــران: ٨5[. ]آل  چ(  چ  چ 

35  إْن أخطــأ أحــٌد ِمــن املســلمني فليــس ِمــن العــدل تعميــُم هــذا اخلطــأ علــى 
اإلســالم وعلــى مجيع املســلمني.

ْم له النصيحــَة على انفراد  36  إذا رأيــَت أخــاك املســلم يقــع يف معصيــٍة، فقــدِّ
وبطريقٍة لطيفة وحســنة، وإياك أن َتْفَضَحُه وتنتقَده أمام الناس.

ا بوالديــك مهمــا كانــْت ديانتهمــا، وُكــن طائًعــا هلمــا يف كل  37  ُكــن بــارًّ
؛ قال تعــاىل: )ڈ ڈ ژ  شــيء، إال يف معصيــة اخلالــق عــزَّ وجــلَّ
  ) ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

.]15 ]لقمــان: 

ْ لوالديك وإلخوانك وألصدقائك أخالق اإلســالم احلســنة بأفعالك  38  َبنيِّ
اب رضي اهلل عنه: )كونــوا دعاًة إىل اهلِل  وأقوالــك؛ يقــول ُعَمــُر بــُن اخَلطَّ

وأنتــم صامتون، قيل: كيف؟ قال: بأخالقكم(.

39  أخيت املســلمة، حجاُبك تاجك، وهو ِرْفعٌة لك، فحافظي عليه، وُكوني 
على َقْدر املسؤولية بأخالقك وأفعالك وأقوالك، فأنت ُتثِّلني اإلسالم. 

40  أنصُحك أخي املســلم بالزواج ِمن مســلمٍة ملتزمٍة وذات أخالق حســنة؛ 
فهي خُر عوٍن لك يف حياتك.

41  أنصُحــِك أخــيت املســلمة بالصــب والدعاء لرزقــك اهلل زوًجــا مســلًما 
صاحًلــا ذا أخــالق محيــدة.
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42  ال جيوز لِك أخيت املسلمة الزواج من غر املسلم.

َ امسك عند الدخول يف اإلسالم. 43  ال ُيشرتط أن ُتغرِّ

ــْز علــى طلــب  44  ال تدُخــْل يف جــداٍل ومناظــراٍت مــع غــر املســلمني، وركِّ
العلــم وتطبيقــه.

45  أخِبْ أهلك أنَّ املسلم إن مات جيب إخبار أقرب مركز إسالمي بذلك، 
لَتْغِسيِله وتكفينه ودفنه يف مقابر املسلمني.

46  حبذا لو يكتب املســلم اجلديد ســبَب دخوله يف اإلســالم، وكيف تغرْت 
حياته بعد اإلســالم؟ فرمبا تكون قصُته ســبًبا لدخول غره يف اإلســالم.

47  هنــاك فــرٌق بــني العــادات والتقاليــد العربيــة وبــني تعاليــم اإلســالم، 
ــا. ــَق بينهم ــاِول التفري فح

48  أوالُدك أمانة، فاحرْص على أن يكونوا من املسلمني.

ف على الســلوكيات الالزمة  49  ادُرس النظام األخالقي يف اإلســالم للتعرُّ
يف التعامل مع الناس عامة، ومع غر املسلمني خاصة.

50  ُكن صبوًرا مثابًرا يف طلب العلم، وال تكْن َعُجواًل.
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مهارات يف فّن اإللقاء واخلطابة

نعمتــان اْمــَتَّ اهلُل بهمــا علــى اإلنســان؛ نعمــة النُّطــق، ونعمــة البيــان، فقيمــُة 
ــا املــرء  ــنِّه، إمنِّ ــه، وال ِبكــب ِس ــِم ِخلقِت ــه، وال ِبعَظ اإلنســان ليســْت بطــول هامت
نُّ  ، وال يرفع السِّ بأصَغَرْيِه؛ قلِبه ولســانه؛ فالّلســاُن يرفع َمن انفض به الســنُّ

َمــن أعيــاه املقال.

لذلــك ُخــْذ هــذه الفوائــد واملهــارات الــيت هلــا تأثــٌر يف َجــْذب النــاس، وإيصــال 
املعلومــات إليهــم بأســلوٍب َســِلس ومناســٍب:

1  ُكن خملًصا هلل تعاىل دائًما حتى ُيقَبل عَمُلك.

2  االبتســامُة والبشاشــة والِبْشــر ُيوِحيــان للجمهــور بتواضــع امُللقي، وُقْرِبه 
منهم، فواِصل البشاشــة ُطوال إلقائك.

3  ِمن أعظم األمور اليت جيب أن حنرَص عليها أن يكوَن لكالمنا وْقٌع يف 
النفوس، وأثٌر يف القلوب.

4  خاِطب الناَس على َقْدر عقوهلم.

ــا بنفســك عندمــا تتحــدث إىل اآلخريــن؛ فهــذا يدفعهــم إىل  5  ُكــْن واثًق
الثقــة بــك وحبديثــك.

عاة يف الشخصية وطريقة الكالم، وكْن متميًزا  6  ال ُتقلِّْد غرك من الدُّ
بذاتك وقدراتك أنت.

7  مراعاتك لنوعية مجهورك، واختيارك ملا ُيناســبهم جيعلك دائًما قريًبا 
ْر دائًما أنَّ لكلِّ مقاٍم مقااًل. منهم، لذلك تذكَّ



٨6

ــم يف حماضرتــك وكســبك  8  احرتامــك جلمهــورك وقدرتــك علــى التحكُّ
العاملــني معــك هو ِســرُّ النجاح األكب.

َث أمــام اآلخرين، فقوة  9  تعــوَّْد علــى التحضــر املمتــاز دائًمــا قبــل أن تتحــدَّ
ْربة، واحِلفظ، مع االستعانة باهلل عزَّ وجلَّ - ُيبعد عنك  التحضر والدُّ

املشاعر السلبية.

10  احرْص على تعلُّم فن اإللقاء؛ فهو إيضاٌح للقول، وإقناٌع للعقل، وتأثٌر 
يف العاطفة، وهو سبيٌل جَلْذب الناس والتأثر بهم.

11  معادلة: صفات داعية + مهارات إلقاء = جناًحا وتيًُّزا.

12  احرْص يف خطابك مع اآلخرين على زيادة علمك ومعرفتك، واالرتقاء 
بثقافتهــم وتثبيــت املعلومــات لديهــم، فقــد أثبتــْت إحــدى الدراســات أّننــا 
نتذكر: ١٠% مما نقرُؤه، و٢٠% مما نسمعه، و٣٠% مما نراه، و٥٠% مما 

نســمعه ونراه، و٧٠% مما نتكلَّمه.

13  لتكــوَن ُمبدًعــا يف فــنِّ اإللقــاء: أْكِثــْر مــن القــراءة، تصيَّــِد األفــكار، طــوِّْر 
ْن نفســك. ذاكرتــك، مرِّ

14  امللقــي الناجــح هــو الــذي يســأل نفســه قبــل كلِّ موضــوع يتحــدث عنــه: 
مــا الــذي أقولــه يف هــذا املوضــوع؟ ومــا اجلديــد فيــه؟ وكيــف أتيَّــُز عــن 

غــري فيه؟

15  كلُّ عمــٍل ناجــح ال ُبــدَّ أن يســبقه دراســٌة، ثــم إعــداٌد، فــال ُبــّد للشــخِص 
أن يــدرَس يف البدايــة طبيعــة العمــل وعناصــره، ثــم يبــدأ مراحــل إعــداده.

16  امُللقــي يف عصرنــا ُيواجــه مذاهــَب شــتَّى، وحتديــات خطــرة، وأفــكاًرا 
ــوى، وحــار  ــه أق ــار طْرُح ــَر ص ــًة أكث ــا أْوَرد أدل ــه فكلَّم ــة، وعلي خمتلف
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املتصيدون ألخطائه ومل يســتطيعوا أن ُيســقطوا كالمه أو ُيشــكِّكوا يف 
ــه. معلومات

17  اجلماهُر اليوم تطوَّرْت ُقدراتها، وارتقْت معلوماتها، فاعَتِ بنفسك.

18  التحضــُر واإلعــداُد القــوي للقــاءات هــو يف البدايــات فقــط، وبعــد ذلــك 
سيســهل عليــك األمــُر إن شــاء اهلل.

19  قــد حتتــاج يف البدايــة إىل اإللقــاء عــن طريــق القــراءة ِمــن الــورق، ثــم 
يأتي االعتماد الُكليُّ على النفس وعلى احلفظ بدون اســتعمال الورق، 

حينهــا يكــون التأثــُر على النــاس أقوى.

ــقوط مــن أْعــنُي  20  حفاُظــك علــى اتِّزانــك ورزانتــك يفظــك ِمــن السُّ
امُلتلقــني.

21  يف إلقائــك تفاَعــْل يف حديثــك، وال تكــْن كقــارئ نشــرِة أخبــار؛ يقــرأ 
ــا دون أن يعيــَش مــا يقــول. كالًمــا مكتوًب

22  وقــوع األخطــاء ِمــن امللقــي املبتــدئ أمــٌر طبيعــي، ال يدعــو للقلــق، إمّنــا 
القلــُق أالَّ يســعى إلصــالح أخطائــه.

23  إذا كنــَت يف بدايــات اإللقــاء ومل تتعــوَّْد بعــُد، فال بدَّ أْن تتدرَب وتكتشــف 
أخطاَءك بنفســك. وتدريُب النفس على اإللقاء له طرٌق كثرة، منها: 
ْل ثــم امســع، ألــِق يف مــكاٍن خــاٍل، ألــِق أمام مــرآٍة، ألِق أمــام مجاداٍت،  ســجِّ

ألِق أمــام جمموعة صغرة.

24  تفاُعلــك مــع مجهــورك هــو ُحســُن ُخُلــٍق منك قبل أْن يكــون حافًزا لنجاح 
حُماضرتك.

ــه أو ُيطيُلهــا حبســب حــال  ــر ُخطبت ــه وســلََّم ُيقصِّ ــى اهلُل علي 25  كان صلَّ
ــْذُه قــدوًة لــك يف ذلــك. ِ النــاس، فاتَّ
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ي، فتخلَّْص منها. 26  األشياء املزعجة ُتضعف تواُصلك مع املتلقِّ

27  دراسة حديثة: املقدرُة اللُّغوية نسبة أهميتها ١٠٠%، والتقديم واإللقاء 
٩٠%، والقدرة على التفكر ٨٥%.

28  حــاِوْل تطويــر مهاراتــك اللغويــة عــن طريــق: احِلفــظ، تويــد النُّطــق، 
ــل يف اإللقــاء. تصويــر النُّطــق للمعانــي تصويــًرا صادًقــا، الّتمهُّ

ــار  ــى اختي ــك عل ــاء، وقدرت ــة اإللق ــري لعملي ــوُد الِفق ــو العم ــوع ه 29  املوض
املوضــوع املناســب هــو ِســرٌّ ِمــن أســرار النجــاح.

30  ِمــن األمــور الــيت جيــب أن ُتراعــى عنــد اختيــار املوضــوع: طبيعــة اللقــاء، 
املواضيــع  عــن  االبتعــاد  التَّْكــرار،  وعــدم  التجديــد  اجلمهــور،  نوعيــة 

املتشــائمة، مــدة املوضــوع، اجلــو احمليــط.

31  عنــواُن احملاضــرة هــو أوُل مــا َيْطــرق آذان اجُلمهــور، فاْمَنْحــُه ملســًة 
مجاليــة.

32  حتديد اهلدف ِمن موضوع اللقاء ُيساعد على وضع عناصِره.

33  معادلة: موضوع مناسب + إعداد جيد + مهارة إلقاء = إلقاء ناجًحا.

ــا،  34  جناُحــك يف مقدمــة املوضــوع الــذي تطرحــه ُينجــُز باقــي اللِّقــاء غالًب
فاهتــمَّ بها.

ــاُؤك علــى مجهــورك وشــكُرهم يف  ــاء؛ ثن 35  كلُّ إنســاٍن ُيــبُّ املــدح والثن
البدايــة جيذبهــم إليــك، فاملــدُح ِمفتــاُح القلــوب.

اُب هو السحُر الذي يأسُر السامعني. 36  االسِتْهالل اجلذَّ

37  ِمــن أخطــاء امُللقــني يف املقدمــة: حتطيــم الــذات، تعظيــم الــذات، التقليــل 
مة. ِمــن شــأن اجلمهور، طــول امُلقدِّ
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38  مــن األمــور الــيت جيــب مراعاتهــا يف املــت )صلــب املوضــوع املطــروح(: 
حتديــد اهلــدف، َوْحــدة الفكــرة، االهتمــام بأســاليب التشــويق، االهتمــام 
باألدلــة والشــواهد، االهتمــام باألمثلة، مناســبة املــادة لنوعيَّة اجلمهور، 

مناســبة املــادة لطبيعــة اللقــاء.

ث بــه امللقــي يف آخــر حماضراتــه هــو الــذي يســتقرُّ يف أذهــان  39  مــا يتحــدَّ
الســامعني، فاخلاتــُة هــي تلخيص للمت الــذي ألقيته، وتذكٌر بأهم 

مــا َوَرد فيــه مــن أفــكاٍر ودروس.

40  تشــتهر يف كلِّ بلــٍد ألفــاٌظ، أو أمثلــٌة، أو طبخــاٌت، أو ألعــاٌب خاصــٌة بهــم، 
فمعرفتــك بهــا قبــَل زيارتهم، وإيراُدها يف احملاضــرة، ُيدِخُل إىل قلوبهم 

ُودًّا وحمبــةً وقبــواًل.

41  َتْكــرار بعــض املعلومــات، أو الكلمــات، أو اجلمــل املهمــة، يزيــد تأثرهــا يف 
الســامعني، ولكن بشــرط أن يكوَن التَّْكراُر بأســلوٍب مناســٍب.

ُعوهــا، ولكــن مبهاراتــك  42  هنــاك مواضيــُع يفظهــا النــاُس لكثــرة مــا مَسِ
اإللقائيــة تســتطيع أن تعــَل القديــم حديًثــا.

43  األِدلــُة والشــواهد تزيــد املوضــوع املطــروح قــوًة، وُتعطــي الســامعني ثقــًة 
فيما تطرحه ِمن أفكاٍر، وما ُتلقيه عليهم من معلوماٍت، فتزداد رسالتك 
وضوًحا وَقُبواًل، ويطمئن هلا قلُب الســامع، ويرَســخ الدليل يف نفســه.

44  اســتخدام الوســائل التوضيحيَّــة وَضــْرب األمثلة يزيــد ِفكرتك ُوضوًحا، 
وُيثبتهــا يف ِذْهن امُلتلقي.

هــا ِمــن التوضيــح أْبقــى يف الذهــن ِمــن  45  الفكــرة الواحــدة الــيت تنــال حظَّ
اخلليــط الــذي ُينســي آخــره أّولــه.
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46  ُقــدرُة امُللقــي علــى جــذب اجلمهــور مبمارســة أســاليب اجلــْذب كباعــة 
االســتهالل، والعنايــة بالقصــص، وإثارة التســاؤالت، وإتقــان لغة البَدن 

ي، وُيثــر اهتمامه. - جيــذب انتبــاه املتلقِّ

47  َطــْرح القصــص يف اخُلَطــب واحملاضــرات لــه أثــٌر كبــر وعظيــم يف 
ــِدع يف  ــا خيــدم فكرتــك، وُتب اجلمهــور؛ بشــرط أن حُتســَن تســخرها مل

َعْرِضهــا، وتســتخدم األســلوب املناســب يف إلقائهــا.

48  اجعــْل ِمــن تعليقــات اجلمهــور طريًقــا لَكْســِبهم، فــال ينبغــي للُملقــي أن 
يســخَر ِمــن تعليقــات اجلمهــور أو يتجاهلهــا، بــل يتفاعــل معهــا حبكمــٍة 

وُلطٍف.

49  َطــْرُح األســئلة علــى اجلمهــور فيــه َجْذٌب وتشــويق، وتثبيــٌت للمعلومات، 
وإخباٌر بالعناصر، وكسٌر للحواجز، وهذا كان ِمن ُأسلوب النيب صلَّى 

اهلُل عليه وسلََّم حني قال: أتدرون َمن امُلْفِلس؟ ما حقُّ اهلل على العباد؟ 

50  اْدَعــْم حماضراتــك بأســاليب التشــويق، والــيت منهــا: القصــة، األســئلة، 
األخبــار الغريبــة، الطرائــف.

51  أســاليُب التشــويق هــي أحــُد ركائــز جنــاح العمليــة الدعويَّــة، فاللِّقــاءاُت 
ِتها. الــيت تفتقــر هلــذا العنصــر غالًبــا ما تكون مملَّــًة، وتفشــل يف أداء ُمهمَّ

ــت  ــد أثبت ــور، فق ــر يف اجلمه ــى التأث ــرٌة عل ــٌة كب ــد أهميَّ ــة اجلس 52  للغ
الدراســاُت أن نســبة ٥٥% مــن التأثــر أثناء اإللقــاء ترجع إىل لغة البدن؛ 
يعين: حركات اليد والعني، وتعبرات الوجه، والِتفاتِة الرأس، ونســبة 
٣٨% مــن التأثــر ترجــع إىل األســلوب الكالمــي مــن َخْفــض الصــوت 
ورْفِعــه، ونســبة ٧% فقــط ترجع إىل نوعيــة ودقة احملتوى العلمي الذي 

ُيلَقــى علــى الناس.
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مهارات يف فن اإللقاء واخلطابة

53  املســُح البصــري أثنــاء اإللقــاء عالمــٌة علــى احرتامك للجمهــور فاحرْص 
عليه.

54  تعبــراُت الوجــه وســيلٌة جَلــْذب اجلمهــور إليك؛ لذلك احــَزْن مع احلزن، 
ْب مع الَعَجب. واْفــَرْح مــع الفرح، واغضْب مع الغضب، وتعجَّ

55  حركاُت اليدين هي األســاُس يف اإلشــارة والبيان والتعبر عن األشــياء 
ووصفهــا، فهــي ملحوظــُة اجلمهــور أثنــاء اإللقــاء، وهلــا أكــُب األثــر يف 

َجــْذب اجلمهــور وإفهامهم.

56  كان النــيبُّ صلَّــى اهلُل عليــه وســلََّم َيْســُلك مجيــع مــا أتيــح لــه ِمن وســائل 
ــِرص علــى دعــوة النــاس يف األســواق ونوادي  لتبليــغ رســالته، وكان َيْ
ــل اإلســالم والنصيحــة ألكــب عــدٍد منهــم؛ لذلــك  تمعاتهــم ليوصِّ

اســَتِغّل مجيــع الوســائل املتاحة لَنْشــر ديــن اهلل تعاىل. 

57  حاِول اإلملاَم بالقضايا املعاصرة والثقافة الواردة.

58  كــْن صادًقــا مــع النــاس وإيــاك والكــذب؛ قــال تعــاىل: )ڱ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ ھ( ]الصــف: ٢، ٣[، وقــال صلَّــى اهلُل عليه وســلََّم: ))آَيُة امْلَُناِفِق 
ــَن َخــاَن((؛ )رواه البخــاري(. َث َكــَذَب، َوِإَذا َوَعــَد َأْخَلــَف، َوِإَذا اْؤُتِ َثــاَلٌث: ِإَذا َحــدَّ

59  احــرص علــى قــول احلــق دائمــًا؛ قــال تعــاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ 
.]7٠ ]األحــزاب:  ھ(  ھ  ھ  ھ 

60    الصــدق مــع اهلل ومــع النفــس والنــاس طريــُق النجاح والفــالح يف الدنيا 
واآلخرة.
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وأخرًيا...

هــذه النصائــُح والفوائــُد واملهــارات هلــا تأثــٌر يف َجــْذب النــاس إىل اإلســالم، 
ومساعدة املسلم اجلديد بطريقٍة حكيمٍة وصحيحٍة يف الثبات على اإلسالم، 

وتطويــر املهــارات الدعويَّــة للدعــاة إىل اهلِل تعــاىل.

ْعــوة خــالل عشــر ســنوات، منهــا مــا  هــذه الفوائــد هــي عصــارة تربــيت مــع الدَّ
تعلَّْمُتــه ِمــن خــالل العمــل امليدانــي يف دعــوِة النــاس إىل اإلســالم وتعليم املســلم 

عــاة. اجلديــد، ومنهــا مــا تعلَّْمُتــه مــن العلمــاء والدُّ

فاحِرْص على تطبيقها، وأنا واثٌق بأنك ستجد هلا تأثًرا بإذن اهلل تعاىل.

وصّلى اهلل على نبيِّنا حممٍد وآله وأصحابه أمجعني.

حمبكم الداعي لكم باخلري 

د. أحمد عبده
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فهرس احملتويات

فهرس احملتويات

7 مقدمة 

9 هكذا َدَخُلوا اإلسالم 

11 إّن اللَه يهدي َمن يشاء 

13 الجديَّة واإلرصار قاداه إىل اإلسالم 

15 اتهام اإلسالم باإلرهاب قاَد غري املسلمني إىل اعتناقه 

17 سحُر القرآن وأثره يف النفوس 

19 كيف أسلم دافيد؟ 

21 أسلم بسبب التوحيد 

22 اإلعجاز العلمي يف القرآن قاده إىل اإلسالم 

24 فطرتها السليمة قاَدتْها إىل اإلسالم 

26 هكذا أسلم أديسون 

28 دخلت اإلسالم فأسلم أهلها! 

29 كيف دخلت يسبيل اإلسالم؟ 

31 ْعوة إىل اهلِل تعاىل؟  ما أهميَّة الدَّ



٩٤

37 ْعوة إىل اخلالِق  فوائد يف الدَّ

47 نصائح يف دعوِة غر املسلمني إىل اإلسالم 

55 ٣٠ فكرة لدعوة غر املسلمني إىل اإلسالم 

67 كيف نتعامل مع املسلم اجلديد؟ 

75 مباذا َتْنَصح املسلم اجلديد؟ 

83 مهارات يف فنِّ اإللقاء واخلطابة 

92 وأخًرا... 
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