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  شكر وتقدير

 علي امتنانه على سلطانه وعظيم ،وجهه جبالل يليق محداً وأمحده أوالً، وتعاىل سبحانه املوىل أشكر
 العلـوم  كليـة  يف ممثلة  مباليزيا العاملية املدينة جلامعة والتقدير بالشكر أتوجه مث البحث، هذا بإمتام

  .املتواضع البحث هذا بتقدمي يل الفرصة إتاحة على الدعوة؛ قسم ،اإلسالمية
 األسـتاذ  فضـيلة  الرسالة هذه على املشرف الفاضل لشيخي والتقدير بالشكر أتقدم كما

 علـى  اإلشراف بقبول أوالً تفضله على -جزاه اهللا خريا  –اإلسالم  رفيق حممد الدكتور ساعدامل
 أتقدم كذلك السديدة، وتوجيهاته ،تواضعه على ثانياً أشكره كما ،مشاغله كثرة مع البحث هذا

 والـديت  منـهم  وأخص البحث، هذا إعداد يف أو كثري بيسري ساعدين من لكل والتقدير بالشكر
 لكم وأجزل اجلزاء خري عين اهللا جزاكم: أقول هؤالء لكل بالصاحلات؛ عمرها يف اهللا أمد الفاضلة
  والعطاء. املثوبة

  .كثرياً تسليماً وسلم وصحبه آله وعلى وحبيبنا حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى
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  ملخص البحث
املشكلة اليت تدور حول تساؤالت: من هو أمحد ديدات؟ وكيف كانت حياته ؛ عاجل حبثٌ ميسر
وما هي  ،ما هي أبرز جهوده الدعويةوكيف كانت منهجيته يف الدعوة إىل اهللا؟ و ،الشخصية؟

األساليب والوسائل اليت أخذ ا يف دعوته؟ وما هي آثاره الدعوية على املسلمني وعلى غريهم؟ ما 
يهدف البحث إىل إبراز منهج الشيخ أمحد ديدات يف و ،سريته الدعوية؟أبرز ما يستفاد من م

األخذ باملنهج التحليلي يف مع  ،وفق املنهج التارخيي علمية؛وقد كُتبت الرسالة على أسس  ،الدعوة
وأهم النتائج اليت أفرزها البحث: أن  ،املعلومات واملواقف الستنباط أهم الدروس والعرب معاجلة

 ،�حممد  وإثبات نبوة ،العقائد النصرانية وإبطال ،منهجه على الدعوة إىل التوحيد ركّز يفديدات 
 ،ديدات اعتمد يف دعوته على املناظرات واحلوارات وأناإلسالم جلميع الشرائع السابقة  ونسخ

  .وأن الركيزتني األساسيتني ملنهجه يف الدعوة مها النص والعقل
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Abstract  

Title of the study : A simplified research titled; " Professor Ahmed Deedat's approach in the 

call to Allah (swt)" Study Problem:The problem which the thesis(research) dealt with is 

around some questions like: Who is Ahmed Deedat? How was his personal life? What is his 

preaching position? How was his way in the call to Allah (swt)? What are his main efforts in 

the call and what are the techniques and methods he used in his call? What are his effects on 

Muslims and Mon-Muslims in his call? What are the main utilized lessons in his preaching 

career? The research aims to highlight Sheikh Ahmed Deedat's approach in the call، and to 

clarify the methods he followed and the means he used. It also aims to highlight the effects of 

his call in general and his prominent role in confrontation the Christians in particular. The 

thesis was written on the basis of the scientific approach ; according to the historical 

approach، with the analysis of information and situations to deduce the most important 

lessons. The most important results brought about by the research are: Mr. Deedat depended 

in his call on the debates and dialogues، and that the main pillars of his approach in the call to 

Allah are the text and the mind . He focused in his approach on the call for Monotheism، and 

invalidating the Christian beliefs like trinity and the crucifixion of Christ، and the highlight of 

glitches in their books، It also aims to prove the prophecy of Muhammad God's peace be upon 

him، and Islam's domination of all previous religions. Deedat has achieved acceptable success 

in the call field which proved that the dialogue with Christians is a fertile field for the call as 

long as it has a well-studied comprehensive integrated plan . 
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  املقدمة        

  يل ىل مل خل
 من أَعمالنا، سيئَات ومن أَنفُِسنا شرورِ من بِاللَّه ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه نحمده للَّه، الْحمد إن

هدهي لَّ فَلَا اللَّهضم ،لَه نملْ ولضفَلَا ي ياده ،لَه دهأَشلَا أَنْ و إِلَّا إِلَه اللَّه هدحلَا و رِيكش ،لَه 
دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع  ،ولُهسرٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّو ٌّ  

  .١٠٢ اآلية عمران، آل سورة َّ�َّ ٍّ

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
  .١اآلية: ،النساء سورة َّ�ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ
  .)١(٧٠،٧١ اآليتان األحزاب، سورة َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت

  : بعد أما
 وسعادةً ورفعةً خرياً به اهللا أراد من كل ومهمة والرسل األنبياء وظيفة اهللا إىل الدعوة فإن

  :وعال جل ربنا قول من ،قوالً وال أصدق ،وصفاً أعظم وال واآلخرة، الدنيا يف

 َّ�� مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ
  .٣٣اآلية:  ،سورة فصلت

 حياة يف واحلادي الدليل هم ليكونوا دعاة للحق يكون أن تعاىل؛ اهللا حكمة اقضت ولقد 
  .حذوها حيتذون اليت الطيبة والقدوات ،العملية والنماذج املسلمني،
توفيقي  ومنها وفرية؛ وآالٍء كثرية، نعمٍ من علي به من ما على تعاىل اهللا ألمحد إين مث
 الذين الركب من ألكون - املباركة اجلامعة -  العاملية املدينة جبامعة العليا بالدراسات لاللتحاق

  - اهللا بإذن - الدعوة خدمة يف ساروا
 يكون أن اخترت خترجه؛ قبيل تكميلياً حبثاً يقدم أن العليا الدراسات طالب على كان وملا

  ." اهللا إىل الدعوة يف ديدات أمحد األستاذ منهج"  :بعنوان حبثي
  .ومصر عصر كل يف رايته ورفعوا ،اإلسالم خدموا الذين األوفياء للرجال ووفاًء تقديراً
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 ، احلديث العصر يف الدعوة شخصيات أبرز من داعية أحسبه كما - اهللا رمحه -ديدات فأمحد 
األفذاذ الرجال من وجنم.  

 - الدعوية ومكانته الشخصية ة ديداتحيا عن يتحدث الباحث اليسري؛ البحث هذا ويف
 اليت الدعوية والوسائل به أخذ الذي واألسلوب عليه سار الذي الدعوي املنهج وعن  - باختصار

  ويذكر ماله وما عليه من حيث املنهج. ،تركها اليت واآلثار استخدامها يف أبدع
  .التكالن وعليه املستعان واهللا
اخلطة؛ وقد كانت  تقدمي حني البحث، عن جممل تصور بعرض - مسبقاً - قام الباحث ولقد

  على النحو التايل:
  :مشكلة البحثأوالً: 

 سيما وال أو السماع، بالقراءة، يتأثرون مما أكثر احلي واملثال ،بالقدوة يتأثروا أن البشر؛ طبيعة من
 للمبادئ معاشا واقعا الناس فيها يرى اليت الصاحلة فالقدوة فطري؛ التأثري وهذا ،العملية األمور يف

  .النفوس يف وأقوى أوقع إليها يدعو اليت
 بنجوم يتعلق شباا من الكثري جعل مما قدوات أزمة تعيش - الراهن الوقت يف – األمة أن إال

الكبار، واملشاهري الذين صنعوا  القدوات إبراز الدعاة على لزاما فكان وآليلء مصنوعة!!؛ ،مزيفة
  األمة يف احلقيقة. احلياة؛ فهم جنوم

  أمحد ديدات: ستاذعن التساؤالت املتوقعة حول شخصية األ جييب وهذا البحث
  ؟من هو أمحد ديدات

  حياته الشخصية؟كيف كانت 
   ما هي مكانته الدعوية؟

  ؟يف الدعوةكيف كان منهجه 
  والوسائل اليت أخذ ا؟ ،األساليبوما هي  يف الدعوةما هي أبرز جهوده 

  ما هي آثار أمحد ديدات الدعوية على املسلمني وعلى غريهم؟
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  املآخذ على منهجه؟احملامد وما هي أهم 
  ة؟والدع ة ديدات يفمن مسري ما هي أبرز الدروس والعرب املستفادة

  أهداف البحث:ثانياً : 
 .أمحد ديدات الشخصية ستاذتسليط الضوء على حياة األ - ١

 .أمحد ديدات يف الدعوة إىل اهللا ستاذإبراز منهج األ - ٢
  .يف الدعوة والوسائل اليت أخذ ا اليت استخدمهاأمحد ديدات  ستاذتوضيح أساليب األ - ٣
الرد على  ية على املسلمني وعلى غريهم؛ وخصوصا دوره البارز يفإبراز آثاره الدعو - ٤

 .النصارى
  الدراسات السابقة:ثالثاً : 

من اهتمام  أمحد ديدات البد أن تكون قد نالت وفراً ستاذال شك أن شخصية متميزة مثل األ
من خالل اطالعي القاصر وقفت على العديد من الدراسات العلمية حول شخصية والباحثني؛ 

 أمحد مع تفاوت بينها يف االستيعاب والتقسيمات.
  لعل من أبرزها :

جماالته  وأهم الشيخ أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة "رسالة ماجستري بعنوان  - ١
" من إعداد سالم واملسلمني يف جنوب إفريقياالتطبيقية املمكنة مع دراسة متهيدية موسعة عن اإل

 .م٢٠٠٥عام  قدمها لكلية الدعوة اإلسالمية بليبيا  ؛محزة مصطفى ميغا الباحث/
 من إعداد الطالبة/ بعنوان " أمحد ديدات وجهوده يف الرد على النصارى "رسالة ماجستري  - ٢

 –ه ١٤٢٩يف اجلامعة اإلسالمية بغزة  وهي مقدمة لكلية أصول الدين رائدة إبراهيم اللحام؛
  م.٢٠٠٨

؛ "النصارى يخ أمحد ديدات رمحه اهللا وجهوده يف الرد علىحياة الش"رسالة دكتوراة بعنوان  - ٣
لقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين عبد اهللا قدمها الطالب/ حممد نور 

 .  هـ١٤٢٩عام  من اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة
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من إعداد  "لنصارىجهود أمحد ديدات ومنهجه يف الرد على ابعنوان "رسالة ماجستري  - ٤
وهي مقدمة لكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود  ؛الطالبة/ نورة بنت سلطان احلسني 

  يف  الرياض قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة.
حبث بعنوان  " أساليب أمحد ديدات يف دعوة النصارى إىل اإلسالم" لـ: م.م نور سهيل  - ٥

  ومل أعثر على هذا البحث كامال! ،قسم الدعوة واخلطابة والفكر ،عظمكلية اإلمام األ -مهدي
 من إعداد الطالبة/ ،بعنوان " الشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل اهللارسالة ماجستري  - ٦

قسم  أم القرىأصول الدين جبامعة الدعوة ووهي مقدمة لكلية سجى بنت حممد أمحد هوساوي؛ 
  .ه١٤٣٢ – ١٤٣١م الدعوة والثقافة اإلسالمية عا

من  حاد مشرما؛ فقد استفادا مجيعاًوهذا البحث الت ،األخرية ومثت تشابه كبري بني هذه الرسالة
جماالته  وأهم الشيخ أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة "الباحث/ محزة مصطفى ميغا  رسالة

 !واقتبسا من رسالته" التطبيقية املمكنة 
باإلسهاب  متيزت رسالتها يف أن سجى بنت حممد الطالبة/هذا البحث عن رسالة  واختلف

ز هذه يف حني ركّ ؛وإبراز جهوده الدعوية ،ألستاذ ديداتالشخصية لياة احلوالتوسع يف ما يتعلق ب
 - بناءا على توصية القسم  -  ومل يتوسع يف سريته الذاتية ،البحث على إبراز منهجه الدعوي

فصل يف بيان أساليب األستاذ أمحد  متيز هذا البحث عن الرسالة املذكورة يف أن الباحث كذلك
 ،وأساليبه يف دعوة غري املسلمني ،فرق بني أساليبه يف دعوة املسلمنيف ،ومتيز يف توصيفها الدعوية

ديدات فرق بني وسائل و؛ أضافو الدعوية لألستاذ ديدات وسائلالتعداد كما متيز هذا البحث يف 
 يف دعوة املسلمني ووسائله يف دعوة غري املسلمني.

 ما؛ مشاة هلذا البحث إىل حد ،جهود مباركة -ما سبق ذكره قبلها و -  والرسالة املذكورة
  :هي الفروقات واإلضافات اليت متيز ا هذا البحث عن البحوث آنفة الذكرجممل و
معينة من جهود األستاذ ديدات وأغفل الشمولية؛ حيث اقتصر معظمها على بيان جوانب  -أ

 وأغلبها يركز على حواراته ومناظراته يف الرد على النصارى. ،جوانب أخرى
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ورة بشكل بارز إبراز أساليب األستاذ أمحد ديدات يف الدعوة؛ ومل تتطرق هلا البحوث املذك - ب
  سوى تلميحات يسرية؛ حاشا ما سطره الباحث محزة مصطفى ميغا.

؛ ومل إبراز وسائل األستاذ أمحد ديدات يف الدعوة إىل اهللا وتوصيفها وصفا دقيقا التوسع يف - ج
  .كبريتربزها البحوث املذكورة بشكل 

وبشكل ملحوظ يف احلديث عن مجهورية جنوب أفريقيا  -سابقا  - أسهب بعض الباحثني  -د
ة العمل اإلسالمي فيها واقع املسلمني وطبيع - دخول اإلسالم وانتشاره فيها -جغرافيتها  -(تارخيها

  .... اخل).
توسع بعض الباحثني يف الدراسات السابقة يف املقارنة بني منهج ديدات ومنهج غريه من الدعاة  -ه

واسترسل يف ذكر احلوار مع التيارات الفكرية؛ يف حني ركزت  ،املعاصرين يف حماورة النصارى
  استطرادات جانبية.هذه الدراسة على منهج األستاذ أمحد يف الدعوة دون 

  إىل غري ذلك من الفروقات.
  منهج البحث:رابعاً: 

واستقراء سريته من حيث البيئة  ،البحث على تتبع عصر الداعية أمحد ديداتهذا  يقوم منهج
مث إبراز املنهج الدعوي الذي سار عليه وبيان أهم جهوده الدعوية  ،ؤثراتواملنشأ والتكوين وامل

  والنجاحات اليت حتققت بذلك الختاذها نرباسا للدعاة املعاصرين.
فاملنهج الذي سأسري عليه هو  -رمحه اهللا  - ومبا أن البحث متعلق بشخص قد قضى حنبه 

 .البحثمع األخذ باملنهج التحليلي يف بعض مواضع  ،املنهج التارخيي
  هيكل البحث:خامساً: 

مشكلة البحث من  مث عرض ،تتكون عناصر خطة البحث من مقدمة تتضمن متهيداً عاماً للبحث
لدراسات السابقة ا وبعض ،األهداف العامة للبحث مث ذكر ؛خالل تساؤالت ستكون حمل الدراسة

 وبعدها ؛سيسري عليها البحثمث املنهجية اليت  ،يف سرية أمحد ديدات، وإبراز مدى صلتها بالبحث
ملنهج  اًعام اًتقييمسأورد فيها مث اخلامتة اليت  ،ومباحث ،وفصول ،أبواب إىلتقسيمات الرسالة؛ 

  بأنواعها. وأخريا الفهارس العلمية ،والتوصيات ،نتائج البحثمث   األستاذ أمحد ديدات يف الدعوة
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  .أنيب واليه توكلت عليه ،باهللا إال توفيقي وما ،ذلك على السري يف تعاىل اهللا وأستعني
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  )١(أمحد ديدات  ستاذتعريف باأل :متهيد

ليقتدي م من جاء بعدهم ممن كان  رجاهلا األفذاذ؛تراجم  واعتزازٍ ر بكل فخرٍمازالت األمم تسطّ
وتاريخ علمائها ودعاا  ،عامة ار تاريخ رجاهلفكان لزاما على هذه األمة أن تسطّ ؛على طريقتهم

والشاهدة على سائر  ،اخلالدة الباقية إىل قيام الساعةهي األمة األمة كيف ال وهذه ؛ خاصبشكل 
  األمم؟!

 ؛ومكرهم ،ملخططات أعداء اإلسالم وإدراكاً أمحد ديدات؛ شخصية غري عادية، امتأل وعياً
  بل وهاجم!  ؛دافعوفتصدى لذلك 

 ،والصـرب  ،والعمل املتواصـل  ،يف التكوين الدقيق فريداً جاًمنوذ -رمحه اهللا  -وقد كان 
  وحتمل املشاق يف سبيل إيصال هذه الدعوة املباركة.

لكن حسبك من القالدة ما  ،قد تأيت يف سفر طويل -ها ءإذا ما حاولنا استقصا -وترمجته 
  وحياته الدعوية. ،أحاط بالعنق؛ فنقدم نبذة يسرية عن سريته الشخصية

  
  
  
  

                                                 

حوار سـاخن   ،الفقيو ،)د.ط(  ،أمحد ديدات حياته نشاطه مناظراته ،يف: اجلدع ة ديدات وما يتعلق حبياته؛انظر ترمج )١(
أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار  ،ميغا ،د.ط "،هذه حيايت "سرييت ومسرييت، ديداتو د.ط،، مع داعية العصر أمحد ديدات

رسـالة   ،مع دراسة متهيدية موسعة عن اإلسالم واملسلمني يف جنـوب أفريقيـا   ،والدعوة وأهم جماالته التطبيقية املمكنة
 ،نورة احلسـني  ،دكتوراةرسالة ،حياة الشيخ أمحد ديدات رمحه اهللا وجهوده يف الرد على النصارى  ،حممد نور ،ماجستري

 ،وجهوده يف الرد على النصارىأمحد ديدات  ،اللحام ،ماجستري، رسالة جهود أمحد ديدات ومنهجه يف الرد على النصارى
وكذلك موقع الشيخ  ،ماجستريرسالة  ،الشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل اهللا ،سجى بنت حممد ،ماجستريرسالة 

  http://www.ahmed.deedat.netأمحد ديدات رمحه اهللا: 
  https://www.youtube.com/watch?v=1ZDJcTDNmS4على اليوتيوب: شاهد سريته الذاتية منه شخصياو
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  :)١(ة والنشأةدالوال

اهلندية وهي تابعة  "سوارات "بوالية  ،"تادكيشنار  "ولد أمحد بن حسني بن قاسم ديدات يف بلدة 
من أبـوين   ،اية احلرب العاملية األوىل ،م١٩١٨ - ه١٣٣٧ عام –غرب اهلند  –ملدينة بومباي 

ا؛ إذ فتح االسـتعمار  بعد والدته بيسري إىل جنوب إفريقيوقد هاجر والده  ،فقريين جداً مسلمني
  باب اهلجرة. -وقتذاك  -الربيطاين 

  فنشأ ديدات على أوضاع معيشية صعبة.
  .)٢(ا"ولدت يف اهلند وانتقلت إىل جنوب إفريقييقول عن نفسه رمحه اهللا "

 -لحق أمحد بوالده ف ،يف اهلند – السيدة فاطمة -بعد وفاة والدته  وقد كان هذا االنتقال
 ،"مشال شرق مدينـة "دربـان   الواقعة يف قرية "فريوالم " ه؛وترعرع يف كنف -إىل جنوب إفريقيا 

عـام   وقد كان انتقاله ،؛ واخنرط يف التعليم االبتدائيوسائر العبادات ،مبادئ الدين أبيه وتعلم من
  !! من عمره وملا يتجاوز التاسعة ،م١٩٢٧ -هـ ١٣٤٥

  .)٣(أبيه الزراعة وأصبح ترزياً بعد ذلك ترك

كما أشار  بطلب من والده كي يرتقي علمياً كانت هجرة ديدات إىل جنوب أفريقياوقد 
  .)٤(هو إىل ذلك يف حوار معه

وهو  ،يقول األستاذ أمحد عن والده: " والدي مل يقرأ اللغة العربية لكن كان يسمعها فقط
  .)٥(قادر على تصحيح تالويت لسورة يس "!!

مدينة دربان وذُكر أنه كان متفوقاً يف دراسته حمباً والتحق باملركز اإلسالمي املوجود يف 
 حىت عمره من العاشرة يف دراسته بدأ قد ؛ وكانللقراءة مما كون لديه حصيلة لغوية وثقافية جيدة

                                                 

على  ،وقد ذكر ذلك يف سريته الذاتية يف مقابلة شخصية معه ،٥ص د.ط،"،هذه حيايت "سرييت ومسرييت ،: ديداتانظر )١(
  https://www.youtube.com/watch?v=1ZDJcTDNmS4:اليوتيوب

  .١٢ص د.ط، "،هذه حيايت "سرييت ومسرييت ،ديدات )٢(
  .١/٨٤الترزي: اخلياط؛ دخيل معرب من درزي بالفارسية املعجم الوسيط  )٣(
  .٧ص د.ط، ،حوار يف باكستان ،ديدات )٤(
  .٢٢ص ،املرجع السابق )٥(
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؛ املتوسطة املرحلة يف وهو ،مبكراً املدرسة فغادر اليد ذات لقلة توقف مث ،السادس الصف أكمل
  .)١(منه يقتات رزق مصدر عن ليبحث

 يف بائعـاً  اشـتغل  -عمره  من عشرة السادسة بلغ ملا - م١٩٣٤ -هـ ١٣٥٣ عام ويف
 املناصب يف وتدرج نفسه، املصنع يف كاتباً مث أثاث، مصنع يف سائقاً مث الغذائية، املواد لبيع دكان

  .ذلك بعد للمصنع مديراً أصبح حىت وارتقى
سن الثامنة عشرة يف اهللا ديدات: " إن أمحد بدأ حياته العملية وهو  الشيخ عبد هيقول أخو

نظراً لظروف عائلية، وأنه اهتم بدراسة علوم القرآن واألديان السماوية األخرى، مما جعل منه فيما 
  .)٢(وخالل فترة وجيزة، موسوعة عاملية يف علم مقارنة األديان .... " ،بعد

خ أمحد ديدات بدورات تدريبية للمبتـدئني يف صـيانة   ويف أواخر األربعينات التحق الشي
الراديو وأُسس اهلندسة الكهربائية ومواضيع فنية أخرى، وملا متكن من توفري قدر من املال رحل إىل 

م ، وقد مكث فـي باكستان مدة منكباً على تنظيم معمـل  ١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨باكستان عام  
وظـل يف   ،أمحد ديدات وأجنب ولدين وبنتـاً  وتزوج الشيخ  -مصنع نسيج النجمة  -للنسيج 

  م.١٩٥١ -هـ ١٣٧٠باكستان إىل عام 
بعد ذلك اضطر الشيخ أمحد ديدات للعودة مرة أخرى إىل جنوب أفريقيا بعـد ثـالث   

  .)٣(سنوات للحيلولة دون فقدانه جلنسيتها، إذ أنه ليس من مواليد جنوب أفريقيا

  :الدعويـــةاحلياة 
" كنت أعمل يف دكان قريب مـن   :ديدات عن بداية طريق الدعوة فيقوليتحدث الشيخ أمحد 

وكان من عادة الطلبة يف هذه الكلية أن يأتوا إىل احملل،  -كلية آدمز  -موقع إرسالية آدمز ميشني 
وكانوا مبشرين حتت التدريب ... كانوا يأتون إىل احملل ويرونين وبقية العاملني املسلمني يف احملل ، 

وعن أمور وأشياء ليس لدي أي معرفة  � تحدثون إلينا بأشياء عن اإلسالم ونيب اإلسالموكانوا ي

                                                 

  .٦ص ،د.ط ،من دحرج احلجر ،وديدات ،وديدات ،١٠٥ص ،د.ط ،مناظراتهأمحد ديدات حياته نشاطه  ،اجلدع )١(
.١٨ص ،د.ط، حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )٢(  
  .٥ص ،د.ط "،هذه حيايت "سرييت ومسرييت ،ديدات )٣(
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عنها ومن هذه الكلية توافد علينا املبشرون الذين حولوا حياتنا إىل بؤس وعذاب، فلقـد كـانوا   
  يتدربون هناك على كيفية مواجهة املسلمني!

احملل كانوا ينـهالون علينـا باألسـئلة    وحينما كانوا يأتون لشراء ما حيتاجون إليه من    
  واالنتقادات فيقولون:

  ومل يكن لدي أدىن علم بذلك ! "هل تعلمون أن حممداً تزوج نساًء كثريات جداّ؟!
   ومل يكن لدي أدىن علم بذلك ! "وهل تعلمون أن حممداً نشر دينه حبد السيف"؟!

مل يكن لدي أدىن معرفة بذلك و "وهل تعلمون أن قد نقل كتابه عن اليهود والنصارى"؟!
!!  

  كان املوقف فـي غاية الصعوبة بالنسبة يل .. ماذا أفعل كمسلم ؟! 
وهل أهرب من املكان .. هل أرد على اهلجوم؟.. وليس لدي من العلم واملعرفة ما أَرد به

  .)١( واحلصول على عمل يف تلك األيام كان أمراً عسرياً ...."! ولكن كيف ذلك؟ ؟!
كان هلذه األسئلة وقعا يف نفس الشاب أمحد ديدات وهو الفىت الذي مل يتجاوز الثامنة 

لقد عاىن ديدات كغريه من زمالئه العمال املسلمني الذين كانوا كل يوم يغدون ؛ وعشر من عمره 
عانوا من مضايقات شبان  ،ويروحون لعملهم بغية تأمني لقمة العيش اليت كانت مههم الشاغل

هلؤالء الشبان بتحريض من الكهان املنصرين؛ فقد كانوا احلقل  هدفاًة؛ ألم كانوا اإلرسالي
  !يطبق عليه هؤالء الطلبة ما كانوا يتلقونه من دروس الهوتية الذياخلصب 

يقول أمحد ديدات عن تلكم املرحلة: "مل أكن أستطيع الرد عليهم؛ ألنين مثل الكثريين مل 
  !)٢(ادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا"شه " نكن نعرف من اإلسالم سوى

 ،كلمات طلبة اإلرسالية النصرانية هغري أن اهلم ولّد مهة يف البحث عن خمرج .. فلقد حفزت
وكان بسبب ولعه يف حب القراءة يفتش يف األكوام  ،والقراءة الدائمة ،واستفزازام على البحث

                                                 

 وهـي علـى الـرابط    ،وذكرها كذلك يف مقابلـة شخصـية معـه    ،١٧ص ،هذه حيايتذكر هذا وغريه يف كتابه  )١(

:https://www.youtube.com/watch?v=1ZDJcTDNmS4  

  .٢١ص ،د.ط،حوار ساخن مع داعية العصر  ،الفقي )٢(
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يشفي به غليله؛ وأصبح يقرأ كل ما يقع على يده ولـو   حبثا عن االت والدوريات؛ عله جيد ما
  .)١( كان خربا يف صحيفة مضت عليه عدة أشهر !!

دخل  املخزن اخلاص برئيسه، وامك يف البحث إىل أن  ؛يف صباح يوم الراحة اُألسبوعيةو
السـوس  للعالمة رمحة اهللا اهلندي؛ وقد اهترأ الكتاب ودب فيـه    )٢( "إظهار احلق "ظفر بكتاب 

إىل  اًومضمونه مترمج ،مكتوبا بالالتينية الكتاب وقد كان عنوان ،فجدد غالفه واعتىن به !!نوتعفّ
  .اإلجنليزية

 ،"اهلند"تناول اهلجمة التنصريية املسيحية على وطن الشيخ األصلي " إظهار احلق "وكتاب 
وكما يقول عنه  ،املناظرةتغريت حياة ديدات، وتشكلت أفكاره وطريقته يف  كتابال هذا وبفضل

"وإن هذا الكتاب قد الح يل كمنقذ جلميع تساؤاليت وعليه فقد أخذته حلجريت وطالعته : رمحه اهللا
  !بالتفصيل"
ووجدت تفسـريات مناقضـة    ،ى ومرقس ويوحنا ....اخليقول بعدها: " وقد قرأت متو

دأت يف تفسري واكتشـاف  وب ،وقد اشتريت العهد اجلديد مستعمال بستة فلسات ،لبعضها البعض
التفاسري املسيحية وكيف جاء هذا التناقض وهكذا وكانت هذه بركة من اهللا أرسـلها إيلّ بكـل   

  .)٣(قدرته"
ومتقنـاً لعـدة    ،متسلحاً بالعلم الذي حصل عليه بذاته ،وهكذا انطلق داعياً إىل اهللا تعاىل

وقدرته الفـذة يف   ،متميزاً مبنهجه احلواري ،ساعياً يف خدمة دينه ،لغات، وملماً بكتب الديانات
                                                 

  .١١ص د.ط، ،حوار يف باكستان ،ديدات )١(
 -هــ  ١٢٣٣كتاب قيم يف بيان بطالن عقيدة التنصري للعالمة رمحة اهللا بن خليل الرمحن العثماين اهلندي احلنفي سنة  )٢(

أجاد الشيخ رمحة اهللا اللغة الفارسية، وتعلَّم عند األسـتاذ   ،ديدات طريقته يف املناظرات ستاذوقد استمد منه األ ،هـ١٣٠٨
مث رحل إىل مدينة " لكنؤ " وتتلمذ على يد املفيت سعد اهللا وغريه مث تصدر جمالس الدرس واإلفتاء وأسس مدرسة ة حممد حيا

طويلة  انشغل عن التدريس لظروف اهلند العصيبة ووطأة االحتالل الربيطاين ونشط  شرعية يف مسجد كرياثة، ودرس فيها مدة
وكانت له مناظرات مشهودة دحض ا قساوستهم فتعقبه املبشرون وجنود االستعمار ليقبضـوا عليـه    ،يف مواجهة املبشرين

درسة الصولتية مبعونة سيدة فاضلة تسمى ولكنه تزيا بزي فالح، وسافر بعد رحلة عذاب إىل مكة املكرمة وأقام ا وأسس امل
 ،األعالم ،انظر: الزركلي -رحم اهللا اجلميع  -ويعد الشيخ ديدات خلفاً له  ،هـ ١٣٠٨/ ٢٢/٩صولة النساء وقد توىف يف 

  ).٦/٣٨( ،)٥(ط
  .١٥ص ،د.ط ،حوار يف باكستان ،ديدات )٣(
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م مناظرا يف أقطـار  ١٩٤٤وقد بدأ نشاطه يف املناظرات عام ؛ دحض أباطيل وافتراءات املبشرين
 ،وزميبـابوي  ،واهلنـد  ،وسنغافورة ،وهونج كونج ،وكندا ،وإيرلندا ،: بريطانياملعديدة يف العا

  .)١(وغريها ،وموريتانيا
الكتاب املقـدس يف   استخدام يةم أبناء املسلمني كيفيعلتو ،يسم بدأ يف التدر١٩٥٨ويف 

  .)٢( " الشـيء املضـحك أن يسـتعملوه ضـدك "!     : -رمحه اهللا  -مواجهة أعدائهم ويقول 
م تفرغ األستاذ أمحد للدعوة إىل اإلسالم من خالل إقامـة املنـاظرات وعقـد    ١٩٥٩مث يف عام 

فأر العامل مبنهجه املتفرد يف الدعوة إىل اهللا، جمدداً منهج املناظرة واجلـدل   ؛الندوات واحملاضرات
واحلوار الذي عليس بقليل من الدعاة املسلمني على مدى العصور فكان له بالغ التأثري  رف به عدد

 ،م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦حىت منح جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم باملشاركة وذلك عام 
  .)٣(درجة أستاذ حمنو

اشتهر فيمـا بعـد   ووذاع صيته يف مجيع أحناء العامل،  ،وهكذا اشتهر الداعية أمحد ديدات
وأسهمت هذه املناظرات يف إحداث ثغرات يف  ،يف العامل بعقد مناظرات علنية مع أشهر القساوسة

 فـواج ووضوحها وبفضل ذلك دخل أ ،وهزت كيان الكنيسة، بظهور احلقائقاملنصرين، صفوف 
  من الناس يف اإلسالم برغبة منهم.

  :املرض والوفاة

أصيب جبلطـة يف  فقد  ؛ومالزمته للفراش ،تعرض الشيخ قبل وفاته ألزمة قلبية أدت إىل شلله التام
  .م١٩٩٦بريل عام أشهر 

أصيب جبلطة يف  ..." : يقول صهره عصام مدير ؛األستاذ أمحد مرضتفاصيل قصة عن و
على رأسها أنه مريض بالسكر  ؛بسبب عدة عوامل م١٩٩٦الشريان القاعدي يف شهر ابريل عام 

ولكن يف ذلك الشهر حتديـدا أخـذ   ..  منذ فترة طويلة، أجهد خالهلا نفسه يف الدعوة كعادته !

                                                 

  .٧ص د.ط، ،من دحرج احلجر ،ديدات )١(
  .١٨ص ،د.ط ،باكستانحوار يف  ،ديدات )٢(
-http://www.ahmedوانظر موقع الشيخ  .٦ص د.ط، "،هذه حيايت "سرييت ومسرييت ،ديدات )٣(

deedat.net/wps/modules.php?name=News&file=article&sid=3  
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الستراليا اليت حتدث  يف رحلته األوىل والقوية جداً رحلة مكوكية للدعوة، واجتهد فيها خصوصاً
من املنصرين االسـتراليني   سالم عليهم وحتدى عدداًعنها االعالم االسترايل ألنه ذهب لعرض اإل

  .)١( ...."سالمساءوا لإلأالذين 
فكان للمجهود الفكري  ،رهيباً إعالمياً قد القت تصعيداًومثرية جدا فهذه الرحلة كانت 

  !والبدين الذي بذله األستاذ غاية التأثري على صحته
استمر يف  ؛مشلول اجلسد ،اجلدير بالذكر أن الشيخ أمحد أثناء مرضه وهو طريح الفراشو

ال يزيده تقادم األيام إال زكاًء وطيباً، وكماالً، وجالالً؛ فمآثره  لزكيكالعود ا..  عطائه الدعوي
  تعلو وتسمو ..تتجدد، ومهته 

وجييب على عشـرات بـل    ،يتواصل بعينيهوهو ستاذ أمحد شاهدت مقطعاً مؤثراً لأل فقد
  .)٢( والتساؤالت يوميا! ،مئات الرسائل

، ويترجم مراد يوسف الذي كان يرافقه يف مرضه عن طريق ابنه األكرب قد كان تواصلهو
 إىل ينظـر  مث أبيه، جبوار فيقف االبن عليها حروف اهلجاء، تتببلوحة كُيوسف ؛ استعان الشيخ
 ديدات يريده الذي الرقم ذكر فإذا ... وهكذا؛ ،٣،٢،١: عليها اليت األرقام عد يف ويبدأ اللوحة
 إىل يصل حىت اختاره الذي الرقم حتت اليت احلروف قراءة يف مباشرة فيبدأ ،إليه ابنه باإلجياب أشار

ـ  ،فيكتبه عليه مبوافقته الشيخ فيوميء املطلوب احلرف إليـه أن   وميءواحلرف الذي ال يقصده ي
  ...  وهكذا دواليك رغم بساطة أدواا؛ فيتجاوزه إىل ما بعده يف عملية معقدة ؛جتاوزه

  :-كما يف لقطة التلفاز   -والرسم التقرييب للوحة 
١- A B C D E F 
٢- G H I J K L  
٣- M N O P Q R  

                                                 

  /http://www.ahmed-deedat.netانظر موقع الشيخ  )١(
  http://www.youtube.com/watch?v=v7bpR8kxcFI: املقطع معروف بثته بعض الفضائيات حينذاك وهو على الرابط )٢(
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٤- S T U V W Y 
٥-  X Z )١(.  

وأا أمسى األعمال قدراً  ،وأشراف األمة ،وظيفة األنبياءهي آمن أمحد ديدات أن وظيفته وهكذا 
  ومرتلة، وأرحبها أفقاً، وأثقلها تبعة، وأوثقها عهداً، وأعظمها عند اهللا أجراً.

ي إىل املستشفى التخصصي بالرياض بأمر مـن  بإخالء طب نقله بديدات؛ فتم اشتد املرض
  -رمحه اهللا  - )٢(األمري سلطان بن عبد العزيزصاحب السمو امللكي 

  وظل فيها مدة. ،عاد بعدها إىل جنوب إفريقيا بعد أن حتسنت حالته الصحيةمث 
م املوافـق للثالـث مـن رجـب     ٢٠٠٥ويف صباح يوم االثنني من شهر أغسطس عام 

  .)٣(عاماً ٨٧عن عمر يناهز الـ  ؛أمحد ديدات كبريهـ فقدت األمة اإلسالمية الداعية ال١٤٢٦
فقدت مبوته و ،يف جنوب أفريقيا ،"فريمل"وصلي عليه صالة املغرب يف أحد مساجد مدينة 

  .من أركان دعوا وركناً ،يف مسائها المعاً األمة جنماً

الرعـد  سورة  َّ�..جكحك مق  حق مف خف حف جف مغ ...ُّ�:سبحانه  وكما قال احلق
  .٤١:اآلية

ذَهـاب علَمائهـا،   " قال: أنه  )٤(عن ابن عباسومن مجيل ما يؤثر عن هذه اآلية الكرمية ما جاء 
  .)٥("وفُقَهائها، وخيارِ أَهلها

                                                 

  http://www.youtube.com/watch?v=v7bpR8kxcFI املقطع موجود على موقع اليوتيوب على الرابط: )١(
  ووزيراً للدفاع والطريان. –حينذاك  –كان نائبا ثانيا لرئيس جملس الوزراء  )٢(
  http://www.ahmed-deedat.netانظر موقع الشيخ  )٣(
  

دعا له رسول  ،بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولد قبل اهلجرة بثالث سننيا ،عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب )١(
: ابـن  انظر ترمجته ،ه بالطائف٦٨مات سنة اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفهم يف القرآن فكان يسمى البحر واحلرب لسعة علمه 

  ).٤/١٤١( د.ط، ،اإلصابة ،حجر
  ).١٣/٥٧٨( ،١ط،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطربي )٢(
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الطود األشم، الذي بعـد   غاض  البحر اخلضم، واندك ومبوت الداعية الكبري أمحد ديدات
ال تكاد تسد! فموت الداعية املؤثر ثلمة فراغاً دعوياً يف األمة املسلمة؛ وترك ؛ صيته وتناهى فضله

، ألنَّ نفعه حيتاج إليه يف كل وقت، والطعام يحتاج املأكل واملشربوهو أعظم على األمة من فقد 
  -كما قيل  – إليه يف اليوم مرة أو مرتني
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  الباب األول:
  أمحد ديدات منهج الدعوة وأساليبها عند األستاذ
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  الفصل األول
  منهج األستاذ أمحد ديدات يف الدعوة.

  

  املبحث األول: مفهوم منهج الدعوة

  املبحث الثاين: منهج األستاذ أمحد يف دعوة املسلمني

  املبحث الثالث: منهج األستاذ أمحد يف دعوة غري املسلمني

  املبحث الرابع: منهج األستاذ أمحد يف االستدالل
  منهج األستاذ أمحد يف مناقشة األقوال والرد على املخالفني :اخلامس املبحث
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  املبحث األول: مفهوم منهج الدعوة

ومعرفة مفهوم  ،ة"الدعو"واآلخر  ،"منهج"أحدمها  ،مؤلفة من جزأَينِ مفردين "منهج الدعوة"مجلة 
  منهج الدعوة تتوقف على معرفة معىن اجلزأين.

إن الغموض إذا أحاط بلفظ "املنهج" أدى إىل خلط كثري ... يقول األستاذ حممود شاكر: " 
يف فهم اآلداب ويف تفسريها ويف شرحها مث يف تصوير أحداث العصر وأفكاره ورجاالته وأحواله 

  .)١("...  بوجه عام

  معىن املنهج يف اللغة:  -أ

نيب جهن ج، يقال طريق املنهج من مادة .حواض  
 ،ـحالواض الطريق نهاجناً وامليحاً بجاً واضهبانَ وصار نتواس حوض الطريق َجَواملنـهج   وأ

 َّ�...ىنين نن من زن رن ...ُّويف الترتيل قوله تعاىل:  ،والنهج: مبعىن واحد ،واملنهاج
  .٤٨:اآلية ،املائدةسورة 

  .)٢(: سبيالً وسنة -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

أَي  ) ٤(حىت تركَكُم على طريقٍ ناهجة " � "مل يمت رسولُ اهللا :)٣(وجاء يف حديث العباس
سلُكأَي ي سبيلَ فالن نهِجستوفالنٌ ي ةنيب سلَكَه واضحة٥( م(.  

  .)٣(، وغريهم)٢(واحلسن البصري ،)١(وعكرمة ،)٦(مروي عن جماهد ذاوه

                                                 

  .١٩ص ،د.ط ،أباطيل وأمسار ،حممود شاكر )١(
  ).١/١١كتاب اإلميان، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم بين اإلسالم على مخس ( ،١ط ،اجلامع الصحيح ،البخاري )٢(
سنة. ٨٨وله  ،ه أو بعدها٣٢مات سنة  ،صحايب مشهور ،عم النيب صلى اهللا عليه وسلم ،العباس بن عبد املطلب بن هاشم )٣(

  ).٢/٧٨( د.ط، ،سري أعالم النبالء ،ترمجته يف: الذهيب
  ).١٤/٣٤٣( ،٢ط ،املصنف ،الصنعاين )٤(
  ).٢/٣٨٣( ،١ط ،لسان العرب ،ابن منظور )٥(
جماهد بن جرب شيخ القراء واملفسرين، أبو احلجاج املكي روى عن ابن عباس، فأكثر وأطاب، وعنـه أخـذ القـرآن،     )١(

  ). ٤/٤٤٩( د.ط، ،سري أعالم النبالء ،الذهيبيف  :ه. انظر ترمجته١٠٣والتفسري، والفقه، مات سنة 
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   .)٥("السبيل، أي الطريق الواضح واملنهاج:"رمحه اهللا:  )٤(وقال احلافظ ابن حجر
ألجل الوصول  ؛فمن حيث اللغة يتضح لنا أن املراد باملنهج الطريق احملدد واملرسوم للسري عليه

  لغاية منشودة.
  معىن املنهج يف االصطالح: -ب

من القواعد العامـة،   املنهج هو الطريق املؤدي إىل التعريف على احلقيقية يف العلوم، بواسطة طائفة
وبعبارة أوجز: هـو   .)٦(واليت يمن على سري العقل، وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة

  .)٧(القانون أو القاعدة اليت حتكم أي حماولة للدراسة العلمية، ويف أي جمال
وجود من مث ختتلف املناهج باختالف العلوم اليت تبحث فيها، فلكل علم منهج يناسبه، مع و

جمموعة من املناهج خلدمة ومعاجلة  -وهو الغالب -حد مشترك بني املناهج املختلفة، وقد تتعاون 
  فن واحد. 

  .األول من التركيب ءهذا من حيث اجلز
تدور جمملها حول ربـط   ،كلمة الدعوة تطلق لغة وعرفاً على عدة معانف" ةأما لفظة "الدعو

وهو أن متيل الشيَء إليك بصـوت   ؛املعتل أصلٌ واحدفالدال والعني واحلرف ؛ شيء بشيء آخر

                                                                                                                                                         

ه وقيل غري ١٠٤عكرمة موىل ابن عباس احلافظ، املفسر، أبو عبد اهللا القرشي، موالهم، املدين، الرببري األصل مات سنة  )٢(
  ).٥/١٢( د.ط، ،سري أعالم النبالء ،الذهيب :ذلك .انظر ترمجته يف

 ،ه١١٠مات سنة  ،احلسن بن أيب احلسن البصري واسم أبيه يسار أبو سعيد األنصاري موالهم عامل عابد فاضل مشهور )٣(
  .)٤/٥٦٣( د.ط، ،سري أعالم النبالء ،الذهيب .وقد قارب التسعني

  ).٣/١١٧( ،٢ط ،تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري )٤(
بن حممد أبو الفضل الكناين العسقالين الشافعي املعروف بابن حجر نشأ يتيما وبرع ىف مجيع العلوم وصنف  يأمحد بن عل )٥(

البدر الطالع مبحاسن من  ،: الشوكاينه وكان له مشهد. انظر ترمجته ٨٥٢مات يف أواخر ذي احلجة سنة  .تصانيف حسنة
  ).١/٨١( ،١ط،بعد القرن السابع

  ).٦٤/ ١، (د.ط ،شرح صحيح البخاريفتح الباري ب ،ابن حجر )٦(
  .١٤٥ – ١٤٣ص، ١ط ،منهج البحث العلمي عند العرب ،جالل حممد )٧(
  .٢٧١ص ،املصدر السابق )٨(



 

 

٢٠ 
 

 

وكالمٍ يكون منك وداعية اللَّنب: ما يترك يف الضرع ليدعو ما بعده وتداعت احليطان، وذلـك إذا  
  .)١( سقط واحد وآخر بعده، فكأنَّ األول دعا الثاين

  فالدعوة إىل الدين السعي إىل ربط املخلوق خبالقه.
  فيما خيص الدعوة إىل اهللا تعاىل، فإا تطلق على مقصدين:وأما 

.١٤:اآلية ،الرعدسورة  َّ ... ىليل مل خل ُّ�األول: تطلق على اإلسالم كله، قال تعاىل:  

دعوة اإلميان، ودعوة اإلسالم، ودعوة األنبياء، وهكذا..، ومن هذا املعىن مـا ورد يف   :فيقال
املـراد ـا دعـوة    "وقال احلافظ يف "الفتح:  ،)٢( " الدعوة التامة اللَّهم رب هذه " :دعاء األذان

  .)٣("التوحيد
كالتدريس، واخلطابة، والوعظ، واحملاضرات  ؛الثاين: تطلق على كل عمل يدعى فيه إىل اهللا

واملؤمترات، واملناظرات والدفاع عن اإلسالم، والرد على خصومه، واجلهاد، وكل ما من شأنه 
  إعالء كلمة اإلسالم.

إمامة للناس، تعترب و ،والدعوة إىل اهللا، شرف عظيم، ومقام رفيع، وهي وظيفة األنبياء األوىل
  نتظر الداعني يف اآلخرة من أجر عظيم، ومقام كرمي.وهداية للخلق، فضالً عما ي

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن  ُّ�قال تعاىل: 

  .٤٦-٤٥ األحزابسورة  َّ ىي
  ح املعلى، والفضل العظيم.احلُظوة الكربى، والقد فللدعوة يف اإلسالم

لتكون منارات  وا الرسلأما يف االصطالح الدعوي فاملراد باملنهج: املبادئ العامة اليت تدعو إليها 
٤(م إىل اهللاللدعاة يف دعو(.  

                                                 

  ).٢/٢٧٩( د.ط، ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس )١(
  ).  ٦١٤) ح (١/١٢٦جزء من احلديث املشهور رواه البخاري يف كتاب األذان باب الدعاِء عند النداِء ( )٢(
  ).١١/١٥٣، (د.ط ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن حجر )٣(
  .٢٨٢ص د.ط،، الدعوة إىل اهللا يف سورة إبراهيم اخلليل ،حممد بن سيدي )١(
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ن الواضح الذي يسري عليه الدعاة يف دعـوة املـدعوين   أن املنهج هو: الطريق البيواحلاصل؛ 
  األنبياء واملرسلون ومن اقتفى أثرهم. ا سلكهيتاعتماداً على املبادئ العامة ال

 يف - اهللا رمحه - الشيخ أمحد ديدات طريقة :هو البحث عنوان من املراد املعىن يكون مث ومن
  .اهللا إىل الدعوة

  واهللا تعاىل أعلم.
  

  ج األستاذ أمحد يف دعوة املسلمنيمنه :املبحث الثاين
 استقاه من القرآن الكرمي منطلقاً ربانياً يف دعوة املسلمني منهجاً –رمحه اهللا  –انتهج األستاذ أمحد 

 هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي �ُّ� :من قول احلق سبحانه
 اآلية ،النحلسورة  َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت جتحت

١٢٥.  
الشيخ أخذ مبناهج عديدة  يتضح لنا أن ؛وتتبع مواقفه الدعوية ،وباستقراء سرية األستاذ أمحد 

  يف دعوة املسلمني.
  حماور رئيسية:  ةوميكن أن جنمل منهجية أمحد ديدات يف دعوة املسلمني يف ثالث

  .احملور األول: توعية املسلمني بأمهية القيام بواجب الدعوة اإلسالمية
 .احملور الثاين: حتذير املسلمني من خماطر التنصري

  .احملور الثالث: تعليم وتدريب املسلمني يف كيفية مواجهة التنصري
بـيس  وقبل اخلوض يف غمار تفصيل هذه احملاور؛ فمن اجلدير التنبيه يف هـذا املقـام إىل التل  

  !"التنصري"وبيان البون الشاسع بينه وبني لفظة  "التبشري"احلاصل يف استخدام مصطلح 
بالنسبة للتبشري فهو مأخوذ من البشارة: وهي اإلخبار باألمر السار، مأخوذة من البشرة ألن 

   .)١(الذي يبشر مبا يسره تحسن بشرة وجهه

  .)٢(التبشري الدعوة إىل الدين :ويف املعجم
                                                 

  ).٤/٨٦( ،١ط ،املخصص ،ابن سيده  )١(
  ).١/٥٨( ،د.ط ،املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون )٢(
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أما التنصري فالتنصر هو الدخول يف النصرانية، وتنصر الرجل: دخل يف النصـرانية، ونصـره   
  .)١( تنصرياً: جعله نصرانيا

فكلمة البشارة كما تبدو فيها سرور وخري وصالح .. واستخدام النصارى هلا مبعىن التنصـري  
ـرين  ؛ فاألوىل للمسلم عندما يتحةقيتلبيس للحقو ،تدليسعوي من قبل املنصدث عن النشاط الد

ومـن   ،واألصح من جهة املعىن اللغويبل  ،واألنسب ،ذ هو األدقإ "التنصري"استخدام مصطلح 
ما من مولُود إِلَّا يولَـد علَـى   " جهة مطابقة الواقع، وقبل ذلك من جهة الشرع كما يف حديث: 

ه أَو ينصرانِه أَو يمجسانِه كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاَء هلْ تحسونَ فيها من الْفطْرة فَأَبواه يهودانِ
  .)٢(" جدعاَء

يستخدم مصـطلح  :" فقاله عليه؛ هلذا التلبيس النصراين ونبأمحد ديدات ولقد تفطن الشيخ 
 .)٣(ه"الصليبية فيما يسمى بتعليم الدين املسيحي ونشرالتبشري على تلك احلملة اليت تولتها 

فيهـا إللبـاس احلـق     ؛لتمويه املصطلحات والتفنن يف التالعب نبهن أن يتفعلى الداعية الفط
  .)٤(بالباطل

  !يف ذلك يسعده الدليل، وهو املبشر حقاً، والتبشريبوصف  جدرالداعية املسلم هو األبل إن 
إذا بعثَ أحداً من أصحابِه يف بعضِ أمـره قـال:    � رسولُ اهللافعن أيب موسى قال: كان 

  .)٥("بشروا وال تنفِّروا، ويسروا وال تعسروا"
  .منهجية أمحد ديدات يف دعوة املسلمنييف  رئيسيةالاور ونشرع يف بيان احمل

  .اهللا احملور األول: توعية املسلمني بأمهية القيام بواجب الدعوة إىل

                                                 

  ).١٧/٤٢٠( ،١ط ،لسان العرب ،ابن منظور )٣(
باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصيب اإلسالم  ،كتاب اجلنائز الصحيحأخرجه البخاري يف  )١(
  ).١٣٥٨(رقم  ،)٢/٩٥(
  .١١ص د.ط،، حوار مع مبشر ،ديدات )٢(
 ،مثة دروس ومباحث اهتمت بكشف وفضح خفايا التبشري منها: حقيقة التبشري بني املاضي واحلاضر؛ ألمحد عبد الوهاب )٣(

وكذلك كتاب قذائف احلق؛ حملمد الغـزايل   ،وكتاب التبشري واالستعمار يف البالد اإلسالمية؛ لعمر فروخ ومصطفى اخلالدي
والتبشري  ،مه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته واملستشرقون والتنصري؛ كالمها لعلي بن إبراهيم النملةوالتنصري مفهو ،املعاصر

  وغريها. ،وأثره يف البالد العربية واإلسالمية؛ ألمحد البساطي
  ).٤٨٣٥(رقم: ) ٧/٢٠٥باب يف كراهية املراِء ( ،كتاب األدب ،١ط ،السننيف  ،أبو داودأخرجه  )٤(
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 إىل اهللا تعـاىل؛  ما هم فيه من تقصري يف الـدعوة على لقد عاتب الشيخ أمحد مسلمي هذا الزمان 
سنة للدعوة إىل ديننا احلنيـف  ١٤٠٠فكان يقول: " ... حنن كمسلمني قصرنا يف الدعوة خالل 

  !.)١(ويف مواجهة املؤامرات التبشريية يف كل مكان "
 دعـوة  إىل ويستحثهم ،املسلمني نفوس يف الدعوي اهلم لغرس جاهدا يسعى الشيخ كان لذا

 إىل بدعوتـه  هـم  سـبقوه  احلق؛ إىل الكفار بدعوة هو يبادر مل إذا املسلم بأن ويرى ،النصارى
   !باطلهم!

 علينا جيب العلم يف الضالني ماليني أجل من حقا شيئا نفعل مل املسلمني حنن:"  -اهللا رمحه - يقول
 إن ؛ واآلخـرة  الدنيا يف املبني اخلسران إىل معهم جيرونا سوف فإم وإال الشرك من ننقذهم أن

 الواحـد  اهللا يعبدون الذين هؤالء من أكثر اليوم الطيبة اهللا أرض يف البشر من آهلة يعبدون الذين
 إمهالنـا  بسـبب  هو اإلسالمي العامل فيه يعيش الذي والشقاء ماليني، بعدة وتعاىل سبحانه احلق

 إذا ،املسـلم  علـى  فرض أول هو االسالم نشر إن العامل شعوب مع اهللا دين مشاركة يف الكامل
بغتـة   يأيت اهللا عقاب أن ولتعلم عظيم خطر على فأنت االسالم دعائم من الدعامة هذه أسقطت

")٢(.  
رهم باحلق الذي ويذكّ ،يف كل حمفل يبث احلماسة يف نفوس الشباب وهكذا استمر رمحه اهللا

املسلم ميلك هذا الدين .. ميلك الربهان وعليه أن يصحو ويعلم أنـه ميلـك   "  أنويرى حيملونه 
هي هذا الدين فعليـه   -صخور األصنام واجلاهلية  - منحها إياه اهللا حتطم كل الصخور" جرافة"

استخدامها لنيل العزة ولكن تصرفاتنا تدل على أال عزة لنا يف هذا العامل مع أن أصـل العـزة هللا   
  .)٣(لمؤمنني"ولرسوله ول
 اتبـاع  يف يتمثـل  وأنه املسلم يعيشه الذي املأزق من النجاة سبيل إىل -رمحه اهللا  - ويرشد

 الكـرمي  القـرآن  من نبدأ أن جيب اإلسالمي عاملنا يف الدعوة جمال ويف: "فيقول والسنة الكتاب
 الصحيح؛ الطريق اتبعوا قد املسلمني أن واحلقيقة لديننا الثابت واألصل األساس فهما النبوية والسنة

 هدف منهم ضاع دورهم نسوا وعندما اإلنسانية، للدعوة املسلمني خلق قد وتعاىل تبارك اهللا ألن

                                                 

  .٥ص د.ط، ،حماضرة الشيخ أمحد ديدات يف الكويت ،ديدات )١(
  .٦٠ص د.ط، ،اهللا يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ،ديدات )٢(
  .١٥ص د.ط، ،بني اإلجنيل والقرآن ،أمحد ،ديدات )٣(
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 أوضـح  كمـا  بدعوتنا مرهون ورقينا فتقدمنا املنكر، عن والنهي باملعروف األمر وهو وجودهم،
 ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من �ُّ�: الكرمي القرآن

  .)١(١١٠: اآلية ،عمران آل سورة َّ....
" فسالحنا  :أمهية االستعانة بالسالح القرآين يف مواجهة النصارى ويقول رمحه اهللا مبيناً

ودرعنا يف هذه املعركة اإلميانية يتمثل يف القرآن لقد حفظناه لقرون لنكسب الثواب فقط ولكن 
  .)٢( ملبشرين"اآلن جيب علينا أن نستعني به يف ميدان املعركة ملواجهة التبشري وا

 ما اعترى بعض اتمعات اإلسالمية منفاملسلمون يف القرون املتأخرة ومع  ؛وصدق رمحه اهللا
اهللا مع أن  والتطبيقي؛ انب احلفظ اللفظي على احلفظ العملياالهتمام جبغلب عليهم  ؛االحنطاط

  تكفل لكتابه باحلفظ!
 ُِّّ :قال اهللا ،وياً وتدبره والعمل به أمراًمن إنزال الكتاب العظة والتذكر الكربى الغاية ف

  .٢٩اآلية: صسورة  َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
فتيقن أن جناحه وجناته،  ،إن العبد املسلم وخصوصا الداعية إىل اهللا إذا تعلق قلبه بكتاب اهللا

واآلخرة.م الفالح يف الدنيا لّوسر قوته يف قراءة وتدبر كتاب ربه؛ انطلق يف مراقي النجاح وس  
كذلك من القضايا املهمة اليت تطرق هلا ديدات وسعى لتصحيح املفاهيم حوهلا قضية "املرأة" 

   ودورها يف اتمع املسلم.
 بقـاء  يف أساسـيا  دوراً تعلـب  فاملرأة..  املرأة دور أمهية ندرك أن علينا: " اهللا رمحه يقول
 هـم  فالرجال بذلك؛ يقوم الذي هو الرجل أن أرى فإين لإلسالم بالنسبة أما املسيحية، واستمرار

 عاداتنا، فبسبب!  النساء وليس..  احملاضرات حيضرون الذين هم والرجال املساجد، ميلؤون الذين
 معظم ويف ، الرجال على قاصرة البلد هذا يف املساجد جعلنا قد فإننا أعرفه، لست آخر لسبب أو

 وبناتنـا  وأخواتنا وزوجاتنا ألمهاتنا نسمح ال كنا فإذا املسجد بدخول للنسوة يسمح ال األحوال
  ...!؟ اإلسالم يعتنقن حني وامللونات اإلفريقيات للنساء نسمح فكيف املسجد، يف بالصالة
 ويعتنق اإلسالم، يف األفراد بعض إلدخال كداعية تنشط أنت..  وخطرية أساسية مشكلة إا
 فمـاذا  الكنيسة، إىل التوجه على يواظنب األطفال ومعهم زوجام ولكن ، اإلسالم الرجال بعض

                                                 

  .١٢ص ،د.ط "،هذه حيايت "سرييت ومسرييت ،ديدات )١(
  .١٠ص د.ط،،حوار مع مبشر ،ديدات )٢(
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 أن والسـبب  ، مبوتـه  أُسرته يف اإلسالم ينقطع ؟ اإلسالم اعتنق الذي الرجل ميوت حني حيدث
 حيـدث  ، بني اإلسالم انتشار يعيق األمر هذا إن ،املساجد بدخول للمرأة يسمح ال املسلم اتمع

! النسـاء  أمـام  املسـاجد  نفتح أن إلينا يطلبون اخلارج من إلينا يأتون الذين العلماء أن رغم هذا
 إمنـا  متالصـقني،  يقفوا أن وال ، واحد صف يف والنساء الرجال يقف أن املقصود ليس وبالطبع
 ،هلـن  خمصصة منفصلة أماكن يف للرجال، يتاح ما املسجد يف للنساء يتاح أن واملطلوب املقصود
 خصص " دويل "اذا يدعى مكان ويف للنساء أماكن ختصيص فيها روعي مساجد البالد يف وتوجد
 ال حنـو  علـى  ن، خاص ومصلى ،منفصلة ومحامات للوضوء، ومكان ، خاص مدخل للنساء
 وقف العلماء أحد ألن املسجد؛ هذا إىل امرأة تدخل مل اليوم حىت ولكن برؤيتهن، للرجال يسمح

 كـل  أن رغم هذا حدث" !! املوت حىت له وسأتصدى حيدث لن هذا إن: "وقال بشدة هذا ضد
 ولكنـهم  ، النسـاء  يرون ال الرجال أن حبيث ، منفصلة املسجد داخل للنساء الالزمة اخلدمات
 هكذا اهلند؛ قرى من معهم الوافد الثقايف التراث هو والسبب ، املسجد إىل النساء دخول يرفضون

 هللا؛ واحلمد إدراكاً أوسع فهم ،املاليو   أبناء من املسلمون أما! ؟ نساءنا اهلنود املسلمني حنن نعامل
 للعمل وأصلح أقدر فهم ولذلك ، "الكاب" إقليم يف املساجد يف للمسلمات أماكن خصصوا فقد
 .)١( الدعوة لإلسالم حقل يف

كان ديدات رمحه اهللا يعرب عن تأمله جلهل أبناء املسلمني وحيثهم على التعلم وتصحيح كذلك 
...كثري من املسلمني ال يعرفون حقيقة دينهم  والـبعض   "إذ يقول رمحه اهللا:  اخلاطئة؛ مفاهيمهم

 .)٢("منا  لألسف  لديه مفاهيم خاطئة عن اإلسالم
 ؛والزاد الثقايف من أبرز مقومات الداعيـة إىل اهللا تعـاىل   ،ن الرصيد العلميإذ إ ؛وصدق رمحه اهللا
ما يقوم به من الـدين ، ومنسـوب إىل رب    " أشد ضرورة للداعي إىل اهللا ألن: والعلم كما قيل

العاملني ، فيجب أن يكون الداعي على بصرية وعلم مبا يدعو إليه ، وبشرعية ما يقولـه ويفعلـه   
ويتركه ، فإذا فقد العلم املطلوب الالزم له كان جاهالً مبا يريده ووقع يف اخلبط واخللط والقـول  

                                                 

  .١٣١ص ،د.ط "،حيايت "سرييت ومسرييتهذه  ،ديدات )١(
  .٤٠ص ،د.ط،حوار ساخن مع داعية العصر  ،الفقي )٢(
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من نفعه، وإفساده أكثر من إصالحه وقـد يـأمر   على اهللا ورسوله بغري علم، فيكون ضرره أكثر 
  .)١(وينهى عن املعروف جلهله مبا أحلّه الشرع وأوجبه ومبا منعه وحرمه" ،باملنكر

  واهللا املستعان وعليه التكالن.
  .حتذير املسلمني من خماطر التنصري :احملور الثاين

ا إللباس احلق التفنن يف التالعب خطورة لتمويه املصطلحات وإىل ضرورة التفطن  نبيهتسبق ال
وسعيهم احلثيث لتنصري  ،رينمن خمططات وأهداف املنص مراراًأمحد حذر الشيخ وقد  ،بالباطل

وإخراجهم من دينهم  ،تنصري املسلمني هو لنصارىلأن أول هدف  -رمحه اهللا  – فبني املسلمني
لمبشرين توضح أهدافهم يف تنصري القومي واستشهد الشيخ أمحد هلذا التحذير بأقوال العديد ل

 اآلية: آل عمران سورة َّ  .... ملىل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف...  ُّ� املسلمني
١١٨.  

واألساليب واملنـاهج   ،وفضح خمططاته ،ونشأته ،ببيان تاريخ التبشري ستاذ أمحداهتم األ فقد
رون.اليت ينتهجها املنص 

قول أحدهم : " إنين أحاول أن أنقل املسلم من حممد إىل  ه الشيخ من خمططام؛نقل ومن ما
أنا ال أحب املسلم لذاته وال ألنـه أخ يف   ؛املسيح مع ذلك يظن املسلم أن يل يف ذلك غاية خاصة

  .)٢(ولوال أين أريد رحبه إىل صفوف النصارى ملا كنت تعرضت له ألساعده"!! !اإلنسانية
  ة بالغة.وال خيفى ما حتت هذا التصريح من خطور

سورة البقـرة اآليـة:    َّ.......  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�: وصدق اهللا
١٢٠.  

ويبني بكل دقة الطرائق والوسـائل املتبعـة مـن قبـل      أبعد من هذا؛بل إن الشيخ ليذهب 
  املستشرقني لبث مسومهم بني أبناء املسلمني.

الشرق األوسط وظيفتهم رين للعمل يف : " ... إم سوف جيندون مبش -رمحه اهللا  -يقول 
هي الدق على أبواب املنازل وتبليغ رسالة املسيحية إىل الناس يداً بيد .. بواسطة الكتب واحلـوار  

مل يتمكنوا من حتقيق هدفهم باالتصال املباشر يف بالد  وإذا ،وبواسطة االتصال الشخصي ،املباشر
                                                 

  .١٣٥ص ،٩ط ،أصول الدعوة ،عبد الكرمي زيدان )١(
  .١٣ص ،د.ط ،حوار مع مبشر ،ديدات )١(
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 ،والرياض ،دليل التليفون يف جدةكالسعودية، فإم حيققون هدفهم من خالل الربيد؛ فمن خالل 
 ،عينات من هذا الكوبون ويرسلون إليهم كوبوناً بالربيد ولدي ،وغريها؛ يلتقطون أمساء املسلمني

صنا لك إجنيالًوهو مكتوب بالعربية يقولون: " خص ّ١( ان أال ترغب يف احلصول عليه ..؟!"با(.  
أسلوب أرخص: " وأسلوم اآلن بدالً من أن امجوا وبوأحيانا ينتقلون إىل أنصاف احللول 

  اإلسالم وأهله، احبثوا عن أرضية مشتركة؛ فهم يأتون إلينا اليوم ويقولون: 
 !هل تؤمنون بعيسى ؟ -

  . فيجيب املسلم : بالطبع حنن نؤمن به
 هل تعلم أن عيسى كان أحد الرسل الذين بعثهم اهللا ؟! -

  . بذلك حنن نؤمن !فيقول املسلم : نعم
  وهل تعلم أنه املسيح ؟ -

  .)٢(جييب املسلم : حنن نؤمن بذلك، فهو املسيح عيسى ابن مرمي ..حنن نؤمن بذلك"
يف بيان خماطر التنصري وأساليبه حىت يذكر النتائج اليت أظهرا  - رمحه اهللا -وميضي الشيخ 

 : ؛ فيقول اإلحصائيات من خالل هذا اهلدف
غريبة تؤكد أنه مت تنصري مخسة ماليني مسلم يف اندونيسيا؛ أكرب ولقد أجريت إحصاءات "

 . )٣(مليون مسلم" ١٥٥دولة إسالمية ؛ يبلغ عدد السكان املسلمني حوايل 
كذلك نقل الشيخ دعاوى بعض املبشرين إىل القضاء على القرآن الكرمي مع اعترافهم بأن 

"ما دام  مثل مقولة املنصر غالدستون:؛ وجود القرآن بني املسلمني  يشكل عامل قوة للمسلمني
هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق وال أن تكون هي نفسها يف 

  .")٤(أمان

                                                 

  .١٠٤ص ،د.ط "،هذه حيايت "سرييت ومسرييت ،ديدات )١(
  .١٠٨ص ،املصدر السابق )٢(
  .١٦ص ،د.ط ،مبشرحوار مع  ،ديدات )٣(
  .٣٤ص ،املصدر السابق )٤(
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القرآن ومدينة مكة عن بالد العرب ميكننا حينئذ أن  توارىويقول املبشر وليم هيفورد :" مىت 
 .)١(مد وكتابه"نرى العريب يتدرج يف طريق احلضارة بعيداً عن حم

ويقول املبشر تكلى: " جيب أن يستخدم القرآن وهو أمضى سالح يف اإلسالم ضد اإلسالم نفسه 
حىت تقضي عليه متاماً جيب أن نبني للمسلمني أن الصحيح يف القرآن ليس جديداً وإن اجلديد فيـه  

  .)٢(ليس صحيحا"
قضـية التغريـب    ؛إلخوانه املسـلمني  النصح ض فيها الشيخاخلطرية اليت حم قضايابل من ال

  وضرورة التفطن خلطورته!
رون حني يفشلون يف إقنـاع  " املنص –رمحه اهللا  –فدعا إىل مقاومته بل وحماربته حيث قال 

غريباً يف تفكريه .. غريباً يف ثقافته.. غريباً يف ؛  مسلم باعتناق النصرانية حياولون أن جيعلوه غريباً
طعامه وشرابه .. غريباً يف عاداته .. غريباً يف مثله وأخالقه .. وبذلك يصـبح  غريباً يف  ملبسه ..

من السهل  مع مرور األيام اقتالع جذوره اإلسالمية ، إن علينا أن حنارب التغريب، وأن حنـارب  
 .)٣(" الفقر واجلهل يف بالدنا حىت تستمر راية اإلسالم عالية خفاقة

ة اليت يستخدمها املبشرون لنشر أناجيلهم احملرفـة ـدف   ر الشيخ من الطرق امللتويكذلك حذّ
لها استخدامهم اخلط الكـويف  وفص ،ومن هذه الطرق اليت شرحها الشيخ ؛زعزعة عقيدة املسلمني

وقد اكتشف الشيخ  ،عند كتابتهم لبعض الكتيبات واملنشورات اليت ينشرون من خالهلا ضالالم
بادئ األمر أا ديدات وظن  ،أمحد رمحه اهللا ذلك حني قدم له شاب صغري بعض هذه االصدارات

  ولكن حينما تصفحها وتفحصها وجد أا حتمل عبارات إجنيلية!! ؛حتمل كلمات إسالمية
أا واليت تبدو ألول وهلة ب ؛اكتشف أم يستخدمون الزخرفة اإلسالمية حول اللوحات قدل

 .)٤( حتمل يف مضموا آيات قرآنية، وهي يف احلقيقة نصوص إجنيلية!
مـن   ذلـك  ؛ ملا يفبال ضوابط  من األساليب اليت حذر منها الشيخ االبتعاث إىل اخلارجكذلك 

مسألة هامة حيث أننا نقوم  خطورة بالغة على مستقبل العامل اإلسالمي فكان يقول حمذرا : " هناك

                                                 

  .٣٥ص ،املصدر السابق )٥(
  .٣٥ص ،د.ط ،حوار مع مبشر ،ديدات )١(
  .٤٢، صد.ط، حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )٢(
  .٦٧و ٦٦ص ،املصدر السابق  )٣(
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رون الصليبيون حيبون أن فاملنصر أمام أنياب األسد دون أن حنذرهم من مكامن اخلطبقذف أبنائنا 
فأبناؤنا الذين نقذف  ،لكي يسممونا ويعملوا لنا غسيل دماغ ويوجهونا كما يريدون ؛يرونا هناك

 .)١(م يف بالد الغرب جيب أن نعدهم ليكونوا سفراء لبالدهم ودعاة لدينهم"
: استخدام املنصرين هلا لنشر باطلـهم  علىستاذ أمحد األ نبهدنيئة اليت ومن الطرق التنصريية ال

  بعناوين إسالمية !!بطبع كتب  أم يقومون
  "اهلداية"؟!! وكتاب آخر امسه ،" القرآن يقول" فمن يصدق أن هناك كتابا نصرانيا بعنوان:

"القرآن : كتاب عنوانهبقوله: " قام املبشرون بطباعة وتوزيع كيدة يتحدث الشيخ عن هذه امل
يقول"، ومن يطلع على هذا الكتاب من عامة املسلمني يتبادر إىل ذهنه حني يـراه أنـه كتـاب    

واحلقيقة غري ذلك! ففي طيات الكتاب حاول املؤلف أن يلوي عنق بعـض نصـوص    ،إسالمي
كتيب آخر  يفو أكد على أن رسالته مل تنسخ املسيحية"! �اآليات القرآنية ليصل إىل أن رسولنا  

كمـا تقـول     عنوانه " اهلداية " حياول املؤلف إثبات أن املسيح مات على الصليب فداء للبشرية
ومل يكتف املبشرون بذلك بل قامت اهليئات التنصريية جبمع ألف مليـون دوالر   !األناجيل احملرفة

لدرجة اليت متكنهم وتأهيلهم وتدريبهم با ،لبناء معهد متخصص لتخريج أساتذة يف التبشري والتنصري
  .)٢("من تضليل ضعاف املسلمني وجذم إىل النصرانية

كتـاب   : ستاذ أمحـد ر منها األمن أعجب تدليسات املنصرين وتلبيسام اليت حذّكذلك 
أو  عن األذان كتابألول وهلة أنه بدو " نداء املئذنة " ومؤلفه يدعى " كينيث كراج " وي:بعنوان

هذا الكتاب قائال: "حينما تبدأ يف قراءة الكتاب وتتصفحه ابتداء من  يتحدث الشيخ عن !ما شابه
الغالف، ال ميكن أن تتعرف على الكاتب وال تظن أبداً أن الرجل ميكن أن يكون مسيحياً ، وأنا 
بكل خربيت واملعلومات اليت لدي عن أساليبهم قرأت هذا الكتاب الذي أهداه إيل أحد أصدقائي، 

ولكن بعد ذلك تكشفت  ،وأنا ال أدري إن كان الكاتب مسلماً أو مسيحياً وقرأت أكثر من نصفه
  .)٣(املسلمني األمور .. هكذا حياولون أن ينفذوا إىل قلوب

                                                 

  .١٥ص د.ط، ،بني اإلجنيل والقرآن ،أمحد ،ديدات )١(
  .٦٨ص  د.ط،، العصرحوار ساخن مع داعية  ،الفقي )١(
  .١٠٧، صد.ط "،هذه حيايت "سرييت ومسرييت ،ديدات )٢(
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رغـم   ديـدات ف ويف ما ذكر الشيخ غاية الداللة على خطورة جرائم املنصرين إزاء املسـلمني؛ 
  !كاد أن ينطلي عليه الكتاب ويلتبس ؛وطول باعه يف مقارعة النصارى ،اضطالعه بالكتاب املقدس

وجعل ذلك منـهجا  هذه من أبرز املخاطر التنصريية اليت دأب الشيخ أمحد يف التحذير منها 
  .واضحا يف دعوته للمسلمني

 ينجه ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل �ُّ� :ومن أصدق من اهللا
اآليـة:   ،سورة البقـرة  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه

١٢٠.  
  .كيفية مواجهة التنصري علىتعليم وتدريب املسلمني  :احملور الثالث

ولقد اهتم الشـيخ رمحـه اهللا ـاتني     ،القضايا يف العمل اإلسالميأهم التدريب من والتعليم إن 
  وجعل ذلك منهجا له. ،يف الشباب املسلموخصوصا  ؛اخلصلتني وسعى جاهدا يف غرسهما

 فيهـا  مبا احلياة شؤون كل يف بالتدريب األخذ يف بعيداً شأواً بلغ الغرب أن يدرك واملنصف
 إىل لدم من مبعوثاً يرسلون ال فهم اال، هذا يف واضح سبق هلم النصارى إن" فــ ؛التنصري

 يدير وكيف كنيسة، يقيم وكيف إليهم، يرسل من مع التعامل كيفية على يدربوه حىت مكان أي
 علـى  مبعـوثيهم  يدربون إم بل إليه، املرسل البلد يف السلطة بأصحاب يتصل وكيف شؤوا،

 على مبعوثيهم ويدربون معهم، التعامل يحسن حىت األقوام أولئك لغة ويعلمونه التخاطب، كيفية
  . )١("أنشطتهم وجه يف والوقوف املسلمني حماربة كيفية

  والواقع اليوم شاهد بذا.
وقاهلا صرحية:   ،الشيخ ذه املنهجية يف دعوته إىل اهللافقد أخذ  )٢(وألن احلكمة ضالة املؤمن 

  .)٣( " جيب أن حنارم بسالحهم وأسلوم ..."
 عاملنـا  يف الـدعوة  جمـال  يف: "اهللا رمحه فقال ،والسنة بالكتاب التمسك لذلك املنطلق وجعل

  .)١(لديننا" الثابت واألصل األساس فهما ،النبوية والسنة ،الكرمي القرآن من نبدأ أن جيب اإلسالمي

                                                 

  ).١/٣٧( ،٤ط ،التدريب وأمهيته يف العمل اإلسالمي ،حممد بن موسى الشريف )١(
، رقم )٥/٥١ما جاء يف فضل الفقه على العبادة (باب كتاب العلم   ،السنن أخرجه الترمذي يف ؛جزء من حديث يروى )٢(
  ).١/٢٣( ضعيف سنن الترمذيوأورده األلباين يف  ،)٢٦٨٧(
  .١٣ص ،١٥ص د.ط، ،بني اإلجنيل والقرآن ،ديدات )٣(
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وميكننا أن نلخص اجلوانب اليت ركز عليها الشيخ يف تعليمه وتوجيهاته للشباب املسـلم يف  
  احملاور اآلتية: 

  التعويد على حماجاة اخلصم بالدليل والربهان: -١
: "هذا هو سر التعامل مع كل أصحاب الديانات األخرى غري اإلسـالم عنـدما   يقول رمحه اهللا
علينا أن نطالبهم بالربهان كما يأمرنا القرآن الكرمي ولكن عندما يقدمون الربهـان  يدعون بشيء 

 .)٢(" علينا أن ندرسه وحنلله جيداً حىت نرد عليهم رداً صحيحاً

  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض �ُّ�وهذا هو املنهج الذي يتوافق مع التوجيه الرباين 

  .١١١اآلية: ،سورة البقرة َّ حل جل  مك لك خك حك جك حقمق مف
  وقد انتهج الشيخ هذه الطريقة يف العديد من مناظراته.

 :احلث على التمسك بالدين احلنيف واالجتهاد يف الدعوة -٢
إخوانه املسلمني باالجتهاد يف الدعوة والثبات على اإلسالم؛  - رمحه اهللا -فقد حث الشيخ أمحد 

حيث ذكر أننا نقف " أحد موقفني ... إما أن جنتهد وأن ندعو إىل اإلسالم ونتمسك بإسالمنا، أو 
وحنن أصحاب احلق والدين  ،لونا إىل النصرانية...أن نقف مكتويف األيدي كما هو اآلن لكي حيو

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّ� الذي جيب أن يظهر وينتشـر 

  . ٣٣اآلية  التوبةسورة  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
.. اليهودية.. البوذية اهلندوكية .. الشيوعية .. هو الدين الذي جيـب أن   النصرانية ؟!عن أي دين

رنا يف ذلك فإن اهللا قد توعدنا بأنه سيبدلنا بقوم حيبهم وحيبونه يهيمن على كل ما سواه، وإذا قص
  .)٣(املؤمنني أعزة على الكافرين "أذلة على 

 .والفساد اهلزمية حلّت انقاد وإذا ،انقاد يقد مل إذا فاملسلم اهللا رمحه الشيخ وصدق
تشجيع الشباب على االطالع اجليد على كتب املناظرات العلمية ملعرفة كيفية الـرد علـى    -٣

 أباطيل املنصرين:

                                                                                                                                                         

  .١٢ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٤(
  .٦ص ،د.ط ،حماضرة الشيخ أمحد ديدات يف الكويت ،ديدات )١(
  .٩ص  د.ط، ،بني اإلجنيل والقرآن ،ديدات )٢(
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 كذلك كـان ،  "املسيح يف اإلسالم" ينصح ببعض كتبه مثل كتاب  -رمحه اهللا  -إذ كان 
للهندي حيث وجد الشيخ فيه بعض األمثلة على كيفية رد املسلمني  "إظهار احلق  "ينصح بكتاب 

على املنصرين واليت تعتمد يف بعض األحيان على الذكاء والفطنة ومن األمثلة اليت رواها الشـيخ  
ر كان يأيت لرئيس مسلم يقول له: أنـت أيهـا املسـلم     "منص كتاب إظهار احلق: قالً عننأمحد 
األمـور ستوصـلك إىل    آخره، وتتعب نفسك هل تظن أن هذه إىل .. وحتج.. وتصوم  ..تصلي

أنت إذا صدقت بعيسى بأنه ولد اهللا فـإن عيسـى    ؛هناك طريق أسهلاجلنة ملاذا تتعب نفسك؟! 
  !!فدمه ينقذ البشرية ويدخلك اجلنة ،ضحى عندما صلبيضحي إلنقاذك ولقد 

وظل املنصر يدعو هذا الرئيس املسلم بالدخول يف دينه، فضجر الرئيس املسلم مـن هـذا    
وذكر ألحد وزرائه عن مالحقته له فاقترح عليه الوزير ،راملنص ر مرة أخرى حينما يأيت إليه املنص

زء من اخلطة، فأتى املنصر مرة أخرى وأخـذ يـدعو   بأن يناديه ويهمس له يف إذنه بشيء وهو ج
  الرئيس مرة أخرى، فأتى الوزير ومهس يف أذن الرئيس فبكى فقال له املنصر ما يبكيك ؟!

  قال له بلغين هذا الرجل بأن جربيل عليه السالم قد مات!! -
  فقال املنصر للرئيس هل أنت جمنون ؟ هل املالئكة متوت؟!! -
- فكيف  هل أنت جمنون ؟! هل اهللا ميوت؟! إذا كان عيسى هو اهللا عليه الرئيس املسلم: فرد

  .)١(هل اهللا ميوت؟! !ميوت؟
  وانقطعت حجته! ،فبهت املنصر

 أن األستاذ أمحد كان يوجهتشجيع الشباب على االطالع كذلك من اجلدير بالذكر يف جمال 
   للدعوة. املدعوينلقبول  أدعى ذلك ويذكرهم بأن اللغات؛ إىل ضرورة تعلم طالبه

٤- رونتوعية املسلمني وتبصريهم مبا يقوم به املنص:  
تبصريهم جبهود احلركات للغة األرقام يف توعية املسلمني  هاإلحصائيات واستخدام همن ذلك إيرادف

  حىت يكونوا أكثر يقظة ؛ وأدعى إلعداد العدة لرد خطرهم جبهود مماثلة.  التنصريية؛
اإلسالمية واجلهود  الدعوة بني للمقارنة إحصائيات يورد ما وكثريا املقارنة ملبدأ لذا كثريا ما يرتع

  . التنصريية

                                                 

  بتصرف يسري. ،٦ص د.ط، ،يف الكويتحماضرة الشيخ أمحد ديدات  ،ديدات )١(
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"ويقول البعض أنه تنصر عشرة ماليني فإن حوايل أكثـر  :  -رمحه اهللا  -يقول األستاذ أمحد 
مبشر مزودون باملؤن واملال والعتاد والسـفن جيولـون يف اندونيسـيا ويف امليـاه      ٦٠٠٠٠ من
أي  ،ويهدفون إىل حتويل املسلمني عن دينهم حىت عام ألفـني  ،ندونيسية هدفهم تنصري املسلمنياال

جعل اندونيسيا كلها دولة نصرانية كذلك احلال بالنسبة لنيجرييا فإن املبشرين جيولون ا بغـرض  
دولـة  مليون مسلم وهي أكرب  ٦٠حتويلها إىل دولة نصرانية كاملة خالل عام ألفني ونيجرييا ا 

  .)١(" إسالمية يف أفريقيا
مليون  ٨٤هناك جمموعة صغرية من النصارى قد طبعوا أكثر من  ...ويف اال الثقايف يقول: "

مليون نسخة من جملة شـهرية   ١٠،٢ لغة خمتلفة ويطبعون  ٩٥نسخة من كتاب واحد بأكثر من 
مليون نسـخة يف الشـهر    ٨،٩ "اليقظة "لغة ويصدرون من جملة أخرى تسمى  ١٠٢بأكثر من 
ا وحنن املسـلمون بكـل   مليون دوالر يومي "جارتاسو"لغة وميزانية ذلك الرجل  ٥٤بأكثر من 

 .)٢( دخلنا من البترودوالر ال نستطيع أن ننفق مليون دوالر للدعوة يف السنة الواحدة"
  :التأكيد على أمهية اجلهاد يف سبيل اهللا -٥

  مالت املنصرين بل واجلهاد يف سبيل ردها قائال:لقد حث الشيخ وبقوة على التصدي حل
ى بالتبشري هو القرآن ومحـل  "سالحنا الوحيد يف مواجهة هذا اخلطر الداهم املفزع املروع املسم

بـني   ،السيف يف سبيل اهللا ملواجهة هذا اخلطر الداهم؛ إا معركة مصريية بني اإلميان واإلحلـاد 
فال ينفـع وال   ،بني احلق والضالل ،بني النور والظالم ،بني العدل واجلور ،اإلسالم وقوى الطغيان

جيدي يف هذه املعركة إال السيف والقرآن يتعانقان حىت يقيم السيف ما ترك من القرآن ويسـود  
 أمجع ويعود املسلمون إىل مرشدهم ملواجهة هـذا اخلطـر الكـامن يف الصـليبية     ملاإلسالم العا

 .)٣(" والصهيونية العاملية
  :تذكري املسلمني جبهود وتضحيات أسالفهم يف سبيل الدعوة إىل اهللا -٦

 إىل اهللا تعاىل! تقصري يف الدعوةو قعود ما هم فيه منعلى عاتب الشيخ أمحد مسلمي هذا الزمان 

                                                 

  .١٧ص  ،د.ط، حوار مع مبشر ،ديدات )١(
  .١٣ص ،د.ط ،بني اإلجنيل والقرآن ،ديدات )٢(
  .٣٠ص ،د.ط، حوار مع مبشر ،ديدات )٣(
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إىل  الـدعوة  يف املسـلمني  ضـعف   وبشدة انتقد أمحد األستاذ أن ت يف احملور األولذكروقد 
ويتوجـب علـيهم أن    ،وقصورهم يف الرد على الشبهات املثارة ضده ،وبيان حماسنه ،سىالمإلا

  يشريوا بأصابع اللوم إىل أنفسهم !!
فقد برجموا على ذلك  ،ال ميكن أن نلوم  املسيحيني على نزعتهم التشكيكية: " - اهللا رمحه -يقول 

 للمليار املذهل اجلهل هذا عن ما حد إىل مسؤلون نياملسلم حننمنذ قرون ..." مث يقول بعدها " 
 املضـروب  العنكبوت نسيج نزيل لكي هام شيء أي نفعل مل إننا العامل يف مسيحي مليون ومائيت
  .)١("علينا
على ـج أسـالفهم يف محـل الرسـالة إىل خـارج       عدم سري املسلمني نبه علىكذلك و    

والتضحيات اليت بذهلا أجـدادهم يف سـبيل    ،ايدوماضيهم  ،بتارخيهم التليديذكرهم و،بلدام
من مائة ألف صحايب حضروا حجة الوداع مل يدفن يف املدينة  الدعوة إىل اهللا؛ حيث يقول: " ...

فهموا معاين الشهادة والتبليغ للرسالة وانطلقـوا يف  ؛  أين يذهب الباقون؟! ؛منهم إال عشرة آالف
أدركوا رسالتهم للعـامل ومل يكتفـوا    ؛اهللا للعاملنيينشرون دعوة  اآلفاق ميتطون خيوهلم ومجاهلم

  .)٢("!باجللوس يف بيوم ومساجدهم يقيمون نصف الدين ويتركون النصف اآلخر...
 -رمحـه اهللا  -على أمهية البذل والتضحية يف سبيل الدعوة فقد ضرب الشيخ أمحد  وتأكيداً

فهم يبعثـون آالف   - ا مقارنة باإلجنليزلفقراء يف بريطانيا وهم من - باإليرلندينيللتضحية  مثالً
يف العامل ويف الكنيسة الكاثوليكيـة   -كما يزعمون -الرجال والنساء خلدمة املسيح عليه السالم  

ملاذا ؟! إم يربون من الصغر علـى   اإليرلندياتوالرومانية وترى الكثري من القساوسة والراهبات 
  .)٣(أجله"التضحية يف سبيل املسيح  عليه السالم ومن 
  أفال خيجل حامل اهلدى ودين احلق ؟!

  :التأكيد على مشولية الدين وتوازنه -٧
ويقتصرون على شيء من إصالح الظـاهر   ،كان ينتقد الذين يفهمون الدين فهماً ضيقاًفقد 

فيقول رمحة اهللا عليه : "... أما حنن فصـحيح أـم    فحسب؛ واالهتمام ببعض اجلوانب العبادية

                                                 

  .١٠ص د.ط، ،املسيح يف اإلسالم ،ديدات )١(
.١٤ص د.ط، ،بني اإلجنيل والقرآن ،ديدات )٢(  
  .١٨ص ،املصدر السابق )٣(
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ما تسمع على املنـرب مـن حيمسـك    وتربية اللحية وهذا مجيل ولكنه جزء؛ فقلّ ،بالصالةيربوننا 
 والزكـاة  ،كلهم حيدثونك عن الصالة ،والدعوة اىل اهللا يف بقاع العامل ،ويشجعك على االنطالق

 ُّ� :اهللا سبحانه وتعـاىل يقـول  ! ين اجلهاد ؟أقلما يكون احلديث لنشر الدين ..  ؛..اخل ولكن.

اآلية:  ،سورة احلج ��َّ ...جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي
آيات اجلهاد  فهو الذي اختاركم واصطفاكم هلذه املهمة .. هل منا من يتحدث عن اجلهاد؟! .٧٨

 .)١( ال تزال موجودة يف القرآن ولكنا ال نسمعها على املنابر!!"

  نعم !!
الذي يتأمل اجلهود التنصريية و؛ هم جداًم –مبفهومه الشامل  – التعليم والتدريب الدعويإن 

جيري عند أكثر مؤسساتنا ... يف أرجاء العامل يبلغ به العجب منتهاه وخصوصا إذا ما قارناه مبا "
يسمى بالدعاة إىل بالد عديدة أكثرهم ليس لـه خـربة يف    اخلريية اإلغاثية اليت تكتفي بإرسال ما

يف كيفية التعامل مع بالد عديدة أكثرهم ليس كيفية التعامل مع بالد عديدة أكثرهم ليس له خربة 
له خربة يف كيفية التعامل مع اهليئات والشعوب اليت يطمع يف هدايتها وتقوميها، وليس معه جدول 

مل تكلف نفسها وضع دليل إرشادي مفصـل   تفصيلي يرشده إىل ما يصنع هنالك، وهذه اهليئات
ك أن يرسل الداعية إىل خميم معد إعداداً جيداً يدرب الدعاة هنالك ويأخذ بأيديهم، أقصى ما هنال

مقتصراً على فئة حمدودة جداً، لكن احلديث هنا عن االنفتاح على اتمع والتأثري فيه واالنتشار بني 
 -واهللا  -ولوال أن اهللا حافظ دينه وكتابه ملا استطعنا  ،أفراده على صورة متهيأ هلا متدرب عليها

إفريقيا وآسيا مقارنة مبا يصنع أولئك، واهللا تعاىل إن وكلنا إىل أنفسنا وكلنا  أن نصنع شيئاً يف دول
  .)١(إىل عجز وتقصري، واهللا املستعان"

 إلعـداد  مركـزا  ولعل من أبرز الدالئل على اهتمام األستاذ أمحد بالتدريب الدعوي إنشاؤه
  واملناظرة. احلوار على القدرة لديهم لتكون الئقاً إعداداً الدعاة

  .)٢(-مبشيئة اهللا  –وآلية عمله  ،وأهدافه ،وسيأيت بيان تفصيل فكرة املركز
  

                                                 

  .٣٨ص ،٤ط ،التدريب وأمهيته يف العمل اإلسالمي ،حممد بن موسى الشريف )١(
  .١١٩ص ،انظر فصل آثار األستاذ أمحد ديدات يف الدعوة )٢(
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  منهج األستاذ أمحد يف دعوة غري املسلمني.: املبحث الثالث

 احلوار قضية وخيدم ،األمهية بالغ هلا ديدات أمحد مكانة من أعالم الدعوة يف علَم منهج دراسة إن
والسـعي   ،املفـاهيم  وتبدل ،املوازين اختالل مع األخرية اآلونة يف وخصوصاً ،األديان أتباع بني

وتكرار اإلساءة حنو رسول رب العاملني؛ حممد عليـه   ،لتشويه صورة اإلسالم واملسلمني يف العامل
   أفضل الصالة وأمت التسليم.

وشاملة يف مسرية ديدات الدعوية، وخصوصا لو تأملنا مناظراته ومؤلفاته؛  ،وبنظرة مستوعبة
  غري املسلمني من القرآن الكرمي. ونلحظ أنه استمد منهجه يف دعوة ،لنا منهجه الدعوي يستبني
فقد اعتىن  ،قد جتلت السمة القرآنية يف منهجه الدعوي يف خمتلف املراحل واملواقف التطبيقيةف"

غالب  واقف؛ فهو يستهلُّاملوتربز هذه السمة واضحة جلية يف خمتلف  ؛ديدات باإلفادة من القرآن
كذلك  ،تتناسب مع املوضوع الذي يقدم على معاجلته ،من الذكر احلكيم حواراته ومناظراته بآيٍ
ها بعد رورمبا فساليت تناوهلا فهو يورد العديد من اآليات مناقشته للقضايا  تربز الرتعة القرآنية أثناء

إىل جانب قرآنية  رآنيةكما أنه كان خيتتم بعض اللقاءات الدعوية أحياناً بآيات ومقررات ق ،تالوا
ء وحماورات دينية؛ إذ كان قصده من ورا ،در له من نشاطات إسالميةوغايته يف كل ما قُ ،منطلقاته

ولذا ما كان ديدات ليغفل أبدا هذا البعد القـرآين   ،خدمة القرآن الكرمي بدعوة العاملني إليه ذلك
ملنهجه بل ظل يؤكد دائما أن منهجه يف احلوار واملقارنة نتاج أعظم كتاب يف الوجود وهو القرآن 

  .)١( الكرمي ... " 
قرآنيـة  هـو  أبرز املعامل اليت جيب إبرازها يف منهج األستاذ أمحد يف دعوة غري املسلمني  إن
  .املنهج

وسفسـطة   ،له من رب العاملني؛ إذ مل ينشغل بقضـايا كالميـة   وتوفيق ن هذا فتحويبدو أ
  وال تشفي عليالً ! ،جامدة؛ ال تروي غليالً

 ؛ولقد اعتمد األستاذ يف تفسريه لآليات على ترمجة معاين القرآن الكرمي؛ لعدم إجادته للغة العربية
علـى   - كليـاً -اعتمد والذي يشاهد مناظرات ديدات وبعض احملاضرات اليت ألقاها يالحظ أنه 

                                                 

ونقلت عنـه   ،وقد ذكر هذه السمة وأبرزها بإسهاب ،٢٦٥ص ،رسالة ماجستري ،الشيخ أمحد ومنهجه يف احلوار ،ميغا )١(
  بتصرف. ،٣١٩ص ،رسالة ماجستري ،"أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل اهللالشيخ  ،" ،الباحثة سجى بنت حممد
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وأثىن عليها ديدات يف  ،دون غريها من الترمجاتملعاين القرآن؛  عبد اهللا يوسف عليالشيخ ترمجة 
  !)١(اعدة مواضع؛ وهي من أشهر تراجم معاين القرآن الكرمي رغم االنتقادات العلمية املوجهة إليه

ولقد اعتىن ديدات باالستفادة من القرآن ؛ والنهل من معينه وتربز هذه العناية واالهتمام يف كثري   
  : –على سبيل املثال  –من مواقفه الدعوية ؛ ومنها 

  .استهالل بعض احملاضرات واملناظرات بآيٍ من الذكر احلكيم - ١
 مه جه ين ىن ُّ��:بقوله تعاىل وفاق؟" أم شقاق وإسرائيل فمثال استهلّ حماضرة " العرب

 ،سورة احلجرات َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه
  .)٢(  ٦اآلية: 

  .االستشهاد باآليات يف ثنايا املناقشات  - ٢
 ،خيتتم بعض اللقاءات الدعوية أحياناً ببعض اآليات اليت تقرر ما يهدف إىل إيصاله  - ٣

  وخالصة ما يرنو إليه.
  املستهدفة وهذا ما يؤيده عاملية اخلطاب القرآين.العموم والشمول يف الشرحية   - ٤
  اليت ال طائل حتتها. ،االبتعاد عن اجلدليات الكالمية  - ٥
خيتار اآليـات   -كما أسلفنا  -عندما  يتلو اآليات على مسامع احلاضرين قد كان ديدات و

   املناسبة للمقام؛ وجيعل تركيزه منصبا على اآليات اليت تناسب حال املدعوين.
يأيت باآليات اليت تقص خرب أم مرمي عليها السالم كما هو مبني "ففي دعوته للنصارى؛ كان 

وخرب مرمي عليها السالم وبشارة امللك هلا بوالدة عيسى عليه السالم وأنه  ،يف آيات الذكر احلكيم
هو أنه سوف يكون رسوالً إىل بين إسرائيل ، وكالمه عليه السالم يف املهد حيث أول أمر نطقه به 

عبد اهللا آتاه الكتاب وجعله نبياً ، وأن دعوته قائمة على التوحيد ، وأنه مل يقتل ومل يصلب بـل  
  .)٣("رفعه اهللا إليه، وأنه يوم القيامة يتربأ ممن اختذه وأمه إهلني من دون اهللا

                                                 

  .٢٠٧ص د.ط، ،ديدات غري قادياين ،حممد ياسر )١(
  .٣٤ص د.ط، ،العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق ،ديدات )٢(
  .٣٠٤ص ،رسالة ماجستري ،أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة ،ميغا )١(



 

 

٣٨ 
 

 

: "هناك سورة يف القرآن الكرمي تسمى سورة مرمي وقد مسيـت   -رمحه اهللا  -يقول الشيخ 
ومل حتفل مرمي عليها السالم ذا التكرمي حىت  -عليهما السالم  -ذا االسم تكرمياً ملرمي أم عيسى 

وثالثة وسـبعني كتابـاً    ،ومن بني ستة وستني كتاباً للربوتستانت ،يف الكتاب املقدس املسيحي
نك لتجـد  وإ -عليهما السالم  -للرومان الكاثوليك؛ ال يوجد كتاب واحد باسم مرمي أو ابنها 

وبولس باإلضافة لضعفي هذا العدد من الكتـب   ،ويوحنا ،ولوقا ،ومرقص ،كتباً تسمى باسم مىت
ذات األمساء الغامضة ولكن ليس هناك كتاباً واحداً من بينها ينسب إىل عيسى أو مـرمي عليهمـا   

  .)١(السالم"
وركز عليها يف دعوة غري املسلمني؛  ،ديدات يف منهجهاألستاذ أمحد ركز عليها أول قضية و

ربطها بالعديد من القضايا الفرعية يومن مث  وإفراده بالعبادة، فقد كان يبدأ بالعقيدة ،و توحيد اهللاه
وخصوصـا   املنحرفة صرف جل جهده يف تصحيح العقيدةقد ف والسلوك؛ األخالقالعبادات وك

  .)٢(الكنسية
 :فقال ،مواجهة شبهات الكافر وكيفية دعوته للحق مبنهجيته يفأمحد  وقد صرح األستاذ

الرد عليه أن تستخدم كتابه هو .. حجته هو .. وها هو اهللا سبحانه وتعاىل يدلنا على سرد ذلك "
 حط مض خض ُّ��:فيقول اهللا تعاىل ،يف القرآن الكرمي حني يدعي أي إنسان مثل هذه االدعاءات

فهؤالء هم اليهود والنصارى  ،.١١١اآلية: ،سورة البقرة َّ...   خفحف جف مغ جغ مع جع مظ
أن ال جنة لكم معشر املسلمني ، وليس لكم خالص وجناةٌ إال إذا أصبحتم يهوداً أو  يقولون: "

 َّ حل جل  مك لك خك حك جك ُّ�: نصارى "!! ويرد اهللا سبحانه وتعاىل عليهم بقوله
 حك جك ���ُّ الربهان على ادعائهم:فإن اهللا يطالبنا أن نتصدى هلم طالبني  .١١١اآلية: ،سورة البقرة

  .)٣("أي أين برهانكم على ذلك إذا كنتم تنطقون باحلقيقة ؟! َّ حل جل  مك لك خك

                                                 

   .٤٤ص د.ط، ،اإلسالماملسيح يف  ،ديدات )٢(
الشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة  ،ميغا:  انظر إىل جهود الشيخ يف إبراز حماسن اإلسالم يف جمال العقيدة يف رسالة )٣(

  .١٢٠ص ،رسالة ماجستري ،"إىل اهللا
  .١١١ص ،د.ط ،هذه حيايت ،ديدات )١(



 

 

٣٩ 
 

 

فأخرب  ؛حىت أنه استنكر احلوارات واللقاءات اليت متيع هذه القضية أو جتعلها مهمشة ثانوية!!
يلتقون باملسلمني يف حفالت الشاي ، ويتناولون الشاي واحللويات معاً بأن بعض النصارى " .... 

، ويربتون على ظهورنا ، وخنرج من االجتماعات دون أن جنرؤ على فتح فمنـا بكلمـة ، أو أن   
 زئ رئُّأي ال تقولوا بالتثليث:  .١٧١سورة النساء اآلية: َّ ِّّٰ ُّ َُّّنقول هلم : 

 رب يئ ىئُّ عن هذا القول، فهذا لصـاحلكم:  أي توقفوا .١٧١سورة النساء اآلية: َّ مئنئ
أَلَّـا   " ،مهذا هو ما خيربنا اهللا به، وهذا هو ما جيب أن نقوله هل. ١٧١سورة النساء اآلية: َّ�زبمب

 إِلَّا اللَّه دبعأخرى ، مثل وضع " ن هذا ما ينبغي أن نتحاور حوله، ولكننا نتحاور حول موضوعات
أن نطرق كل املوضوعات ، لكن املوضوعات اليت أمرنا اهللا ا هلا املرأة يف اإلسالم .. ال بأس من 

  .)١("األولوية
؛ فإن املتأمل يف قصـص  وقد أصاب الشيخ يف دعوته للنصارى حني بدأ بالعقيدة وتصحيحها

يدرك أن تصحيح العقائد هو األصل األصيل؛ وحاجة العباد إىل علم التوحيد فـوق كـل   األنبياء 
  فوق كل ضرورة . حاجة، وضرورم إليه

  إىل اهللا. وهذا هو املتوافق مع املنهج النبوي يف الدعوة
 ولَ اللَّهسا أَنَّ رمهنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عن ابمنِ   �فعلى الْـياذاً رضي اهللا عنه ععثَ معا بلَم

 كُنابٍ، فَلْيتلِ كمِ أَهلى قَوع مقْدت كفُـوا اَهللا    قَالَ: إِنرةُ اِهللا، فَـإِذَا عبـادع هإِلَي موهعدا تلَ مأَو
 مهبِرلُوا فَـأَخفَإِذا فَع ،هِملَتلَيو هِممويف ي لَواتص سمخ هِملَيع ضفَر أَنَّ اَهللا قَد مهبِرأَنَّ اَهللا فَأَخ 

و هِموالأَم نكاةً مز هِملَيع ضـوالِ  فَرم أَمكَرائ قوتو مهنذْ موا بِها فَخفَإِذا أَطَاع هِملى فُقَرائع ردت
  .)٢(الناسِ "

ومناهج احلياة،  ،أو األخالق ،العبادة فليس من فقه الدعوة أن خيوض الداعية يف احلديث عن
  الكربى. القضايا اإلميانية ويؤخر

                                                 

  .١١٤ص ،املصدر السابق )٢(
تبارك  كتاب التوحيد باب ما جاَء في دعاِء النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُمته إِلَى توحيد اللَّه  الصحيحيف  ،رواه البخاري )١(

  .)٧٣٧٢(رقم  ،)٩/١١٤وتعالَى (



 

 

٤٠ 
 

 

ركّز ديدات دعوته على تصحيح العقيدة، واعتمد يف منهجه يف سبيل ذلك على ركيـزتني  
 مها:  ؛ )١(أساسيتني 

 : املطالبة بالدليل والربهان -١
عام أن نطالب أيضاً بالربهـان يف حوارنـا مـع     ١٤٠٠منذ اهللا تعاىل حيث يقول: " لقد علمنا 

  ......."املسيحيني 
  حتليل األدلة والنصوص : -٢

فمن منهجية الشيخ أمحد يف دعوته لغري املسلمني حتليله للنصوص واألدلة ؛ وهذه هي الركيزة الثانية
  اليت يقدمها اخلصم.

علـى  يف منهجه يف سـبيل ذلـك   اعتمد إذاً ؛ ركّز ديدات دعوته على تصحيح العقيدة، و
  مث تفنيد الربهان وتعرية ادعاءاته! ،املطالبة بالربهانأال ومها  ركيزتني أساسيتني؛

بـل ويـدرب عليهـا     ،وقد ذكر األستاذ أمحد أن هذه هي املنهجية الدعوية اليت يأخذ ا
  .)٢(تالميذه

  ورد يف غري ما آية من القرآن. ،إن املطالبة بالدليل والربهان على كل دعوى منهج رباين

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ...  ُّ�:قال تعاىل
 جح مج حج هتمث مت حتخت  هبجت مب خب حب �ُّ�: وقال سبحانه ،١٤٨سورة األنعام اآلية:  َّ زث

ــورة  َّ مع جع مظ  حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس  جسحس مخ جخ مح س
  خنمن حن جن  مم خم حم جم ملهل خل حل مكجل لك خك حك  جك  �ُّ�وقال تعاىل . ٦٨اآلية:  ،يونس

 جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن��ُّوقال أيضا:  ، ٢٤اآلية:  ،سورة األنبياء َّ.... 

  .٦٤سورة النمل، اآلية: َّحي
  فتقدمي الربهان هو احلجة الواضحة إلثبات أي حقيقة.

                                                 

  .٣٠٣ص ،رسالة ماجستري ،الشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل اهللا ،سجى بنت حممد )٢(
  .١١٣ص ،د.ط ،هذه حيايت ،ديدات )٣(



 

 

٤١ 
 

 

إن املوقف الطبيعي من أي ادعاء يصدر عن اليهـود أو  األستاذ ديدات رمحه اهللا: " ... يقول
  .)١( ..." املسيحيني أو غريهم ، هو أن تطلب الربهان على ذلك

لقد علَّمنا اهللا تعـاىل  نهجية؛ فيقول رمحه اهللا "ويذكر رمحه اهللا النبع الذي استقى منه هذه امل
 ُّ� عام أن نطالب أيضاً بالربهان يف حوارنا مع املسيحيني .. يقول اهللا سبحانه وتعاىل: ١٤٠٠منذ 

  .١١١اآلية: ،سورة البقرة َّ ...    حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

ليهوديـة أو  افاليهود والنصارى يقولون : إن املسلمني لن يدخلوا اجلنة إالَّ إذا حتولـوا إىل  
سورة  َّ�...حق مف...  ُّعليهم بأن هذه أمانيهم الكاذبة  –عز وجلَّ  –النصرانية. ويرد اهللا 

 حك جك...  ُّ ، مث يأمرنا تعاىل أن نطلب دليلهم وبرهام على قـوهلم هـذا  ١١١: اآلية ،البقرة
قدموا لنا الدليل على أن مصـريكم   ،١١١: اآلية ،سورة البقرة َّ حل جل  مك لك خك

، ولكننا لألسف لربهان هو الرد الطبيعي واملنطقيوطلب الدليل وا ،هو اجلنة وأن مصرينا هو النار
 .)٢(ال نفعل ذلك"

والدليل  ،" إن القاعدة األساسية للحوار مقدماً هي الربهان وجاء يف مقدمة هذه حيايت:
ومن مث جيب أن  ؛١١١: اآلية ،سورة البقرة َّ ... خك حك جك...  ُّمصداقاً لقوله تعاىل : 

نطلب الدليل واحلجة على املخالفني للدين؛ فإذا حتقق هذان الشرطان نستطيع أن نقدم الدعوة يف 
  .)٣( "إطارها الصحيح

  القرآين. للنص املوافق العقلي؛ املنهج على للنصوص حتليله يف ديدات األستاذ اعتمد وقد
 أن جند ولذلك املنطقية؛ األمور عن بعيدة وتعقيدات كالمية ،فلسفية منهجه بأمور يشذ فلم "
 شافياً رداً عليها لريد وفندها..."  دليلهمبأا  النصارى يدعي اليت النصوص حلّل قد أمحد الشيخ
  .)٤(  وافياً

                                                 

  .٦٤ص ،د.ط ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .٨٥ص ،د.ط ،هذه حيايت ،ديدات )٢(
  .١٢ص ،د.ط ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  بتصرف. ٣٠٧ص ،رسالة ماجستري ،الشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل اهللا ،سجى بنت حممد )٢(



 

 

٤٢ 
 

 

وتطبيقاً هلذا املنهج : "... - اهللا رمحه - فقال ملنهجه يسريا تطبيقياً مثاالً ديدات وقد ذكر
! ) ؟ Christالقرآين فإن على املسلم أن يسأل : ماذا تعين كلمة : ( مسيح ) ، وكلمة ( كرايست 

وإذا بدأت يف التحليل فسوف تصل يف النهاية إىل عكس ما يقولون متاماً، فهو يف الواقع يريد أن 
لإلله ، وأن امليالد املعجز يعين شيئاً فوق العادة " بينما اهللا  يقول لك: " أن املسيح إله .. جتسيد
 خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  �ُّ�تعاىل خيربنا يف القرآن الكرمي قائالً : 

  .٥٩اآلية:  ،سورة آل عمران  َّ مث هت مت
عليه  –يستوي متاماً مثل خلق آدم  –عز وجلَّ  –عند اهللا  –عليه السالم  –فخلق عيسى 

بسبب  –عليه السالم  –وإذا كان عيسى ، خلقه من تراب مث قال له : كن ، فكان  –السالم 
عليه  –أيضاً إهلاً أعظم من عيسى  –عليه السالم  –خلقه املعجز إهلاً ، فال بد أن يكون آدم 

وسوف يرد عليك قطعاً  !وعليك أن تسأله : فهل أنت على استعداد للقبول بذلك ؟ !! –الم الس
تستخدم برهانه يف تفنيد وتعرية ادعاءاته، وأن تستخدم هذا املنهج يف  املطلوب إذن أن! بالنفي

 مواجهة كل ادعاءام، ويف مواجهة كل احلمالت التبشريية الصليبية هذا هو ما حناول أن نعلمه
  .)١("يف الدورة التدريبية لطالبنا 

 السالم عليه -آدم  يكون أن بد فال ، إهلاً املعجز خلقه بسبب - السالم عليه - عيسى كان وإذا
  !! ..- السالم عليه - عيسى من أعظم إهلاً أيضاً –

  .. ؟ بذلك للقبول استعداد على أنت فهل: تسأله أن وعليك
  .)٢( ".. بالنفي قطعاً عليك يرد وسوف

 بالربهـان  مطالبة من القرآن مببادئ يأخذ الدعوي منهجه يف ديدات أن سبق مما لنا وهكذا يتبني
  .حوارية مناقشة خالل من الطرفني بني للكالم ومراجعة ،وتدبر
جلـأ إىل   تعـاىل  كتـام إىل اهللا  ةنسب صحةأن يثبت للنصارى مدى رمحه اهللا عندما أراد ف

 ...   �ُّ��بقول احلق تبارك وتعاىل:  له ستشهدوقد ا ،عقلي قرآينوهو قياس  ،)١(استخدام قياس اخللف

                                                 

  .١١٢ص د.ط، ،هذه حيايتديدات  )٣(

  .١١٢ص د.ط، ،هذه حيايت ديدات )١(



 

 

٤٣ 
 

 

مبيناً معىن اآلية  ،٨٢اآلية: ،النساء سورة َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
بقوله: " وهذا االختبار معناه ببساطة ووضوح هو أن أي كتاب يدعي أحد أنه من عند اهللا يلـزم  

  . )٢(أال يكون فيه خالف أو تناقض وهكذا جيب أن يكون كالم احلق حبق"
  .)٣(فجعل الشيخ أمحد اآلية الكرمية مقياساً وقاعدة اختبار تطبق على اإلجنيل

بركيزة التحليل أيضا فقد كان الشيخ أمحد من منهجـه أن يعمـد يف بعـض    وفيما يتصل "
مثل استقرائه لعدد املرات اليت  األحيان إىل إجراء عمليات إحصائية ملوارد بعض األلفاظ العقدية ؛

يف الكتـاب املقـدس؛    "مقابل لفظة " ابـن اهللا  -كنية للمسيح  -ورد فيها لفظ "ابن اإلنسان" 
  .)٤("مرة للفظ ابن اهللا يف الكتاب املقدس ١٣ة ابن االنسان مقابل للفظ ٣٨والنتيجة  

: أن " املسيحي ال يعلـم   -رمحه اهللا  -كذلك من املقارنات اإلحصائية اليت ذكرها األستاذ 
أن عيسى عليه السالم ذكر باالسم يف القرآن مخسة أضعاف املرات اليت ذكر فيها اسم حممد نـيب  

ولكي أكون دقيقاً فقد ذكر اسم عيسى عليه السـالم مخسـة    -وسلم صلى اهللا عليه  -اإلسالم
وعشرين مرة يف القرآن الكرمي؛ يف مقابل مخس مرات ذكر فيها اسم حممد صلى اهللا عليه وسلم يف 

  .)٥(!هذا الكتاب"
ويتضح لنا يف ما سبق أن  الرجوع إىل نصوص الكتاب املقدس كان منهجية للشيخ يف دعوته 

 -رمحه اهللا  -يف دعوة الشيخ أمحد  ة واألصليةاألساسي من املصادر هتعترب نصوصو لغري املسلمني؛
 .لغري املسلمني

                                                                                                                                                         

) ١/٣٣٩( ،١ط ،رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجبهو إثبات املطلوب بإبطال نقيضه. انظر: السبكي  قياس اخللف: )٢(
  .٢٢١ص ،١ط ،معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،السيوطيو
  .٢٨ص ،د.ط، مناظرتان يف استكهومل ،ديدات )٣(

  بتصرف. ٣٠٧ص ،رسالة ماجستري ،ديدات وجهوده يف الدعوة إىل اهللالشيخ أمحد  ،سجى بنت حممد )٤(

رسالة ماجستري،  مناظرتان يف استكهومل ،. وانظر ديدات٢٤٧ص ،١ط ،أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة ،ميغا )١(
   .٢٩ -٢٨ص 

  !أربع مرات ذكرولعله احتسب كلمة "أمحد"؛ وإال فـ " حممد " ذا اللفظ  ،١٣ص ،د.ط،املسيح يف اإلسالم ،ديدات )٢(



 

 

٤٤ 
 

 

ويقـارن بـني    ،يقرأها ويتأملـها  ؛رِدحاً من الزمن ة الكتب املقدسةعلى دراس عكففلقد 
يت يسموا هم البكتومن  ،مصادرهم همعلى النصارى من  هردفكان  نسخها، ليكتشف عوارها؛

  ويرون أن فيها حجة ألباطيلهم! مقدسة
 املقدس كتام يقوله مبا بالتسليم - كالرك ضد مناظرته يف -ديدات املسيحيني  فمثالً: طالب

 صـاغوها؛ صـياغة   كما معتقدام أن هلم ويكشف ،أيديهم بني الراهنة حبالته موجود هو كما
 مسـائل  مـن  جوهرية أساسية مسائل يف املقدس كتام يقوله ما مع تتطابق وال تتناقض بشرية

واإلشـارة   ،فقد برع يف حفظ النصوص"لكتاب املقدس لولطول دراسته  ،)١(املسيحية"!! العقيدة
مترجم  -األستاذ علي اجلوهري وهو  أثىن أحد مترمجي كتبه حىت ،)٢("إىل مواضعها بدقة متناهية

فذكر بأن ؛ ادة يف نفس الشيخ أمحد على هذه الصفة الوقّ – هل مات املسيح على الصليبكتاب 
... ملتزماً مبوضوع املناظرة؛ يستشهد بالنصوص الواردة لديهم ارجتاالً مـن  " األستاذ أمحد كان 

 ،أو اجلمل إشارات دقيقـة  ،يشري إىل موضع االقتباس وإىل اإلصحاح، وإىل رقم اجلملةو ،الذاكرة
وذلك على عكس القس األمريكي  ،صحيحة مظهراً السياق الذي جاء فيه كل نص من النصوص

  .)٣("جيمي سوجيارت
بعـض الكتـب   أمحد يف منهجه الدعوي  كذلك من املصادر اليت كان يستقي منها األستاذ 

  الثقافية العامة.
والت من مراجع يعمد ديدات إىل توثيق أطروحاته ودفوعاته بنق " :يقول الباحث محزة ميغا

كتابات الدارسني والنقاد الغربيني للكتـاب املقـدس ،    منها :وهي عديدة ال حصر هلا،  ،عامة
 ،للدكتور جراهام سكروجي ،مع ذلك فهو مساوي "  ؛كتاب : "الكتاب املقدس تصنيف بشرك

  ،"تفسـري الكتـاب املقـدس"    يف كتاا إيلني هوايتوالسيدة  ،مشاهري اإلرساليني يف العامل أحد

                                                 

  .١٣ص د.ط، ،أخطر املناظرات هل مات املسيح على الصليب ،اجلوهري )٣(
   ٣٠٤ص ، رسالة ماجستري،الشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل اهللا ،سجى بنت حممد )٤(
   .٩ص د.ط، ،أخطر املناظرات هل مات املسيح على الصليب ،اجلوهريو ،بتصرف ٣٠٥صاملصدر السابق:  )١(



 

 

٤٥ 
 

 

وغريها مـن مالحظـات    "القس جورهاريس بعنوان: "كيف تقود املسلمني إىل املسيح وكتاب
  .)١(ومراجعهم لكتام املقدس يف خمتلف ترمجاا املنقحة ..." ،القساوسة

دد من الكتب التارخيية ، والثقافة العامة اليت دوـا عقـالء القـوم    ى عاتكأ عل أنهكذلك 
الذي أشاد به ديدات مرارا ونقل منه يف بعض  ،صفوهم؛ ككتاب املائة األوائل " مليشيل هارتومن

احلجة  قامةأمحد يستشهد ا يف مناظراته وحواراته إل ستاذمن املراجع اليت كان األ وغريه ،مؤلفاته
م، أبناء جلدم بالتحريف املوجود يف كتـا  ولالستفادة من شهادات املنصفني من ،على خصمه

  . �على الشبه املثارة على اإلسالم وعلى النيب الكرمي للرد
واـالت  واطالعه بصورة مسـتمرة  للصـحف    ،إن رجوع الشيخ أمحد هلذه املراجع وغريها"

وولعـه   ،خصوصاً يف املواضيع املتعلقة بتخصصه يف مناظرة النصارى؛ داللة على فكره الواسـع 
وبصرية ناقدة يف حتليل ادعاءات النصارى مـن   ،الشديد بالقراءة؛ مما أكسبه خربة واسعة يف جماله

  .)٢("خالل كتام املقدس
ـ   ،هذا النهم الثقايفمث إن   ،ىت املواضـيع واالطالع الواسع على هذه املصادر وغريهـا يف ش

لدى األستاذ أمحد قاعدة علمية صلبة، وقدرة ذهنية فذة؛ مكنته من مواجهة تيار  أورث ،والفنون
  ورد أباطيله. ،التنصري وإيقاف زحفه

أما منهجية الشيخ يف ممارسة املناظرات مع غري املسلمني فقد كان يبدأ دعوته ببيان عقيـدة  
وهو مـن أويل   ،من رسل اهللاإلسالم يف املسيح عليه السالم كما بينها القرآن الكرمي بأنه رسول 

وأن والدته معجزة وأمه مرمي عليها السالم كانت صديقة، وأن اإلميان به واجب  ،العزم من الرسل
بل ركن من أركان اإلميان من مل يؤمن به يعد كافراً ، وأن كتابه اإلجنيل، وأتى مبعجزات وبراهني 

ويبني أن عيسى حيتل مكانة  �واملرسلني عديدة تدل على صدق رسالته وأتى مبشراً خبامت األنبياء 
  ... ومرتلة رفيعة يف اإلسالم ووصف بألقاب عديدة منها، أنه عبد اهللا وابن مرمي، وكلمة اهللا

 يف عالية مرتلة من حيتله وما السالم؛ عليه عيسى من املسلمني وموقف موقفه، هلم يبني وهكذا
  الناس. جلميع والعامة ،األديان جلميع الناسخة ورسالته ،� النيب حممد مبقدم تنبأ قد وأنه ،اإلسالم

                                                 

  .٢٤٢، ص رسالة ماجستري ،أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة ،ميغا )٢(
  بتصرف يسري. ٣٠٦ص ،، رسالة ماجستريالشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل اهللا ،سجى بنت حممد )١(



 

 

٤٦ 
 

 

 ،اإلسـالم  حول وأباطيل شبه من يثريونه وعلى ما ،األعداء خصومة على فيه رد املنهج وهذا
 ومرتلتـه  السـالم  عليه عيسى يف املسلمني بالتعريف بعقيدة املسلمني عن غري كذلك يزيل اجلهل

 .اإلسالم يف ومكانته
  .التطرف عن والبعد الوسطية اليت متيز ا منهج أمحد ديدات يف الدعوة: ومن أبرز السمات

 ووعـد  اهللا وعد إنه ،سيسود اإلسالم"  :يقول وكان العنف ملسلك نبذه مرة من أكثر فقد أكد
 القـرآن  استعماله؟! ميكننا هل ذري سالح عندنا ولو كان حىت..  ال! ؟ بالسيف..  لكن ،حق

  .)١("للهداية كوسيلة القوة استخدام علينا حيرم الكرمي
وال شك أن القتال يف سبيل اهللا بطريقته املشروعة شعرية من شعائر الدين اإلسالم بال ريب؛ 
لكن حصر مفهوم اجلهاد يف جهاد السالح فهم ضيق خمتزل؛ فقد أنزل اهللا على رسوله يف القرآن 

؛ وهذه اآليـة   ٥٢اآلية: ،سورة الفرقان َّ مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّ�املكي: 
  مكية بال خالف.

 حبمـل  املسـلمني  طالبت أن  أبداً حيدث مل" : منهجه يف الدعوة مبيناً -اهللا  رمحه - يقول
 عنقـه  تدق أن عليك مسلم، غري إنسانا وجدت إن ملسلم أبداً أقل ومل النصارى ومقاتلة السالح
 قولـه  تطبيـق  هو إليه أدعو وما مسامل، رجل أنا:  لك قلت فكما بذلك أطلب ولن مل وتقتله!!

  .)٢( ١٢٥اآلية: ،سورة النحل َّ  جتحت هب مب خب ُّ تعاىل:
 حيـاة  يف اجليد؛ فاملتأمل التحضري: الدعوية ديدات أمحد منهجية يف املهمة املالحظات ومن

 ويبذلون ملنازالم جيداً يتهيأون الذين الرواحل الدعاة من ديدات أمحد أن جبالء له يتضح ديدات
   .التحضري يف جهدهم قصارى

 ملالقـاة  ووثائق ،معلومات من يلزم ما كل وجيمع ،اجلمهور أمام للوقوف نفسه يوطّن فهو
  .اخلصم

                                                 

  .٩٥ص د.ط، ،الرسول األعظم ،ديدات )١(
  .٦٢ص ،د.ط ،حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )٢(



 

 

٤٧ 
 

 

 .... األخ"  لسـواجارات:  أطلقهـا  الـيت  املقولـة  تلكم ذلك؛ على األمثلة أبرز من ولعل
 ،هنا إىل حضوري قبل أفريقيا جنوب من اشتريتها اليت الثالثني الكتب هذه إحدى يف سواجارت:

 أي عن ألعرف واضطررت ،منها واحد كل قرأت وقد اشتريتها ثالثني؛ من أكثر كتبه: هي وهذه
  .)١(!"حقيقة؟ به يؤمن الذي وما سواجارات األخ يتكلم شيء

  .ملناظراته التحضري يف ديدات يبذله الذي املضين اجلهد على واضحة داللة هذا ويف
  .)٢(!!عليها" والتدريب وحفظها هلا اإلعداد يف اجتهدت"  حماضراته: إحدى عن اهللا رمحه وقال

  
  
  

   

                                                 

  .١٤٣ص ،د.ط ،املناظرة احلديثة يف علم مقارنة األديان ،السقا )٣(
  .٤٦ص ،د.ط ،القرآن معجزة املعجزات ،ديدات )١(



 

 

٤٨ 
 

 

 منهج األستاذ أمحد يف االستدالل املبحث الرابع:

  تطلق لفظة االستدالل ويراد ا طلب الدليل.
: "هو البحث والنظر، وقيل: مسألة فيقول ؛االستدالل – رمحه اهللا -السيوطياإلمام  ويعرف

 . )١(السائل عن الدليل"
 والكتب اليت ألفها؛ ،املناظرات اليت خاضها معظمويف  ،واملتأمل يف سرية الداعية أمحد ديدات

  :)٢( أقسام أربعة يفاألدلة اليت يستدل ا ديدات مل ميكنه أن جي
  الكتاب والسنة النبوية.  -١
  نصوص الكتاب املقدس. - ٢
 نصوص من كتب عامة. - ٣
 .العقل -٤

 :النبوية الكتاب والسنة -أوالً

وقد استطاع ديدات توظيف القرآن الكرمي يف  ،حفظ أمحد القرآن كما أسلفنا منذ نعومة أظفاره
كثري من مناظراته؛ لذا كان يبدأ النقاش واحلوار مع خصومه بآيات قرآنية ذات عالقة مبوضـوع  

 كما أسلفنا.النقاش 
وقارـا   ،تفسريا سهال ميسـرا فسرها كان يورد بعض اآليات أثناء احلوار ورمبا  وذكرنا أنه

  .هببعض النصوص اليت حيتج ا خصم
  .القرآن الكرمي من اجلمهور عن تساؤالت واستفسارات أجوبته جيعل ما إضافة إىل أنه كثريا

 يف اويرفعه احملافل يف القرآن من نسخةأحيانا  معه حيمل واملشاهد ملناظراته املرئية يالحظ أنه
  حماوراته! أثناء

                                                 

  ) .١/٧٧( ،١ط ،معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،السيوطي )١(
  .٢٣٩ص ،١ط ،أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة ،ميغا انظر فصل أسس منهجه ومرتكزاته يف رسالة )٢(



 

 

٤٩ 
 

 

وخلـع لـه يف    ،" قدم له مدير اللقاء وفاق؟! أم شقاق وإسرائيل رته الشهرية " العربويف حماض
  .)١("الكرمي القرآن "خادم التعريف به لقب

خدمـة القـرآن الكـرمي؛     يف اجلبارة والشيخ جدير ذا اللقب إذا ما تأمل املرء يف جهوده
 كتب وسعيه احلثيث يف نشر ،وتأليف كتب ذات صلة بالقرآن ،خصوصاً يف مواجهة أهل الكتاب

  القرآن الكرمي. معاين ترمجة

 ُّ��احلجـرات  بصدر سورة - وفاق؟ أم شقاق وإسرائيل العرب -احملاضرة وقد استفتح هذه 

ســورة  ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن
  .٦اآلية:  ،احلجرات

 قرأا اليت الكرمي القرآن آيات من الكرمية اآلية هذه تذكرت: " ... قائالً للجمهور توجه مث
 أيهـا  مـنكم  ألرجو وانين ،خاص بوجه املسلمني من املؤمنون ليتدبرها قرأا ،مجيعا أيديكم بني

 احلجرات سورة آيات من الكرمية اآلية هذه على مصاحفكم تفتحوا أن األعزاء واألخوات اإلخوة
  .)٢( تفسريها على واطلعوا كلماا ومتعنوا اآلية اقرأوا العادة هذه تعودوا الكرمي القرآن من

 حيوي الذي الضخم الكتاب وهذا سورة؛ ١١٤ الكرمي بالقرآن إن"  قائال: بعدها ويسترسل
 يقـع  صـفحة  ألفـي  حوايل يف يقع إمنا ،علي يوسف اهللا عبد للعالمة الكرمي القرآن معاين ترمجة

 هـذه  أن علـى  يـدلكم  وهو فهرس الضخم الكتاب هذا بآخر إن ، صفحة ١٨٦٢ يف بالضبط
 اآلية هي إمنا عليكم تلوا الكرمية اليت اآلية وهذه ،٤٩ رقم السورة هي احلجرات؛ سورة السورة

 ذه تريدون آية ألي معىن أي عن فتشوا ،معناها ترمجة واقرأوا إليها انظروا ،أتذكر فيما السادسة
 أن تريـدون  أم ؟!  اليهود وعن موسى عن تقرأوا أن تريدون ؟! تعرفوا أن تريدون ماذا ! الطريقة
 عـن  تقـرأوا  أن تريـدون  أم مرمي؟! عن تقرأوا أن تريدون أم اليهود؟! وعن عيسى عن تقرأوا

 مكان على ليدلكم املوسوعة؛ هذه فهرس إىل اذهبوا األرض؟! عن تقرأوا أن تريدون أم السماء؟!
 حجمـه  يبلـغ  الذي ،القدر العظيم ،احلجم الكبري ،الكرمي الكتاب وهذا ،الكرمي بالقرآن وجوده

                                                 

  .١٧ص د.ط، ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديدات ينظر )١(
  .٣٣ص ،املصدر السابق )٢(



 

 

٥٠ 
 

 

 يوجد وال !!" )١(راند" مخسة يتعدى ال زهيد رمزي مببلغ ملشتريه يوهب إمنا صفحة؛ ألفي حوايل
 تدفعوا أن تستطيعوا إنكم السعر!  هذا مبثل إنسان يقتنيه أن ميكن احلجم هذا مبثل كتاب العامل يف

 يشـتري  أن منكم يشاء من ويستطيع ،اللقاء هذا من انصرافكم لدى تأخذوه وأن الزهيدة وهبته
 ،تقدميـه  أو ،صـديق  إىل ،إهـداءه  أو ،اقتناءه تستطيعون ،يشاء من إىل ليهديها نسخة من أكثر

 ،هدية كأحسن اليهود؛ أو ،املسيحيني أو ،املسلمني من موظفيك من ملوظف كمكافأة أو كمنحة
  .)٢("منحة وأكرم

على كتب تراجم معـاين   هاتفسرياآليات القرآنية وفهم يف  -كما ذكر  -ويعتمد ديدات 
وبعض الباحثني يرى أن ؛القرآن؛ والنسخة اليت اعتمد عليها ديدات هي ترمجة عبد اهللا يوسف علي

هلـواة   يوسف علي يعد نقيصة منهجية ومأخـذاً  الشيخ ترمجةعلى اعتماد علم من أعالم الدعوة 
 !)٣(املعاين من دقة وإتقانمهما تكن عليه ترمجات ؛  النقض والطعن

 يطّلـع  والذي ،إيراده يف املناظرات ضد النصارى من أما احلديث النبوي فهو من املقلّني جداً
 من اآلثار النبوية. تكاد ختلو جيدها ؛على جل مناظراته

 "الرسولبه ايف كتفمثال ؛ من األحاديث النبوية نزراً يسرياًجتد رمبا أما يف املؤلفات والكتابات ف
اإلسـالم باملقولـة    نيب ا يتصف كان اليت ،النبيلة والصفات ،احلميدة األعظم" استدل لألخالق

  عنـــدما دخـــل مكـــة فاحتـــاً: �الشـــهرية املـــأثورة عـــن رســـول اهللا 
  .)٤(... اذهبوا فأنتم الطلقاء" بكم فاعل أين تظنون ما"
  

" وحـديث:  ،)٥("الرجال شقائق النساء"  األمسى أحاديث: املثال � كذلك أورد يف كتاب حممد
  .)٢( امللكية حق وأنه أعطى املرأة ،وذلك للتدليل على عدالة اإلسالم ،)١(" خريا بالنساء استوصوا

                                                 

  عملة نقدية تستخدم يف جنوب أفريقيا. )١(
  .٣٤ص ،د.ط،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديدات )٢(
  .١/٢٤٣ص ،١ط ،احلوار والدعوةأمحد ديدات ومنهجه يف  ،ميغا )٣(
باب فتح مكة  ،يف كتاب السري ،السنن الكربىواحلديث أخرجه البيهقي يف  ،٥٤ص د.ط، ،الرسول األعظم ،ديدات )٤(

  ).١٨٠٥٥رقم ( ،)٩/١١٨( د.ط، ،حرسها اهللا تعاىل
  ).٢٣٦(رقم ) ١/١٧١( د.ط،باب الرجل جيد البِلَّة يف منامه  ،يف كتاب الطهارة السننرواه أبو داود يف  )١(



 

 

٥١ 
 

 

السـياق   يف ،)٣(" اهللا خبلق ختلقوا"  حبديث: واملسحية " اليهودية يف كتاب:" اهللا واستدل يف
  .)٤(واسمة واملشبهة الداروينية الرد على

يف حجة الوداع بقوله: " إن خطبة الوداع تشـتمل علـى    �كذلك أشار إىل خطبة النيب 
 جزى اهللا حممدا وآله وصحبه وكل من تبعه خري اجلزاء ..." ،املبادئ األساسية لفاعليات االسالم

)٥(.  
  .)٦( الكتاب ذات يف الوداع خطبة يف � النيب أقوال من خمتارة مقتطفات أورد كذلك
ال يعزب عـن علمنـا أن   استدالله باألحاديث النبوية وغريها من اآلثار ليس بغريب؛ فوقلة 

لغة ال جييد ال وقد أشرت سابقا إىل أنه ،سالميةاإل شريعةالتفريعات ديدات ليس بذلك الضليع يف 
 .وما اتصل به العربية! وإمنا بزغ جنمه يف دراسات الكتاب املقدس

  نصوص الكتاب املقدس:  -٢

محد على الكتاب املقدس كأساس ال يستغين عنه يف كافة حماوراته على نصـوص  أستاذ األل يعو
ما يبهر احلضور بضبطه لتلك  وهو دقيق يف إيراد النصوص وغالباً ،ونقداً استشهاداًالكتاب املقدس 

  النصوص عن ظهر قلب.
واالستشهاد  قدس؛طالبه إىل االستعانة بنصوص الكتاب امل رشدياألستاذ أمحد ديدات كذلك كان 

دون دراية  -كما يرى  -ذ ال ميكن التغلب على الصليبني يف الدعوة إ ا يف الرد على النصارى؛
اخلطـأ،  ودراسة نقدية حملتويات كتبهم للوقوف على املتناقضات واستكشاف مواطن  ؛بنصوصهم

 الضعف فيها.و

                                                                                                                                                         

 ِض  �ۡذ قَـاَل َرب�ـَك لِۡلَمَل�ئَِكـةِ إِّنِ َجاِعـلٞ  {باب قول اهللا تعـاىل:   ،كتاب األنبياء اجلامع الصحيح رواه البخاري يف )٢(
َ
ِف ٱۡل

 ۖ   ).٣٣٣١(رقم: ) ٤/١٣٣( ،١ط ،}َخلِيَفٗة
  .١٩ص د.ط، ،حممد صلى اهللا عليه وسلم املثال األمسى ،ديدات )٣(
  وقال:" ال أصل له ". ،)٦/٣٢٣( ،بلفظ: " ختلقوا بأخالق اهللا" ،السلسلة الضعيفةيف  ،أورده األلباين )٤(
  .٥٤ص د.ط، ،اهللا يف اليهودية واملسحية ،ديدات )٥(
  .١١ص د.ط، ،ملاذا حممد صلى اهللا عليه وسلم هو األعظم ،ديدات )٦(
  .٢٧ص ،املصدر السابق )٧(



 

 

٥٢ 
 

 

نتعامـل معهـم فعلينـا أن     نأردنا أذا إوقد قاهلا صرحية : " ... إذن هو الكتاب املقدس و
 .)١(نستخدم حججهم وبراهينهم ضدهم "

 وقد بلغ من أمحد ديدات أن حيصر أدلة بعض مناظراته على مرجع واحد يؤمن به خصمه !
م بنسخة امللك جيمس وأنا ففي مناظرته الشهرية مع سواجارت قال :" وألن األخ سواجارت متي

قتبسها من نسخة ورواية امللك جيمس وأنا أحب أوكل االستدالالت اليت أقدمها سوف   ،كذلك
  .)٢( لغتها!! "

  عامة: كتبمن  نصوص -٣

من منهجية األستاذ أمحد يف االستدالل؛ أنه كان يقتبس أقواالً ملفكرين وكتاب مـن املسـلمني   
 ويستشهد ا. ،من املثقفني املعتدلني املنصفني ،وغريهم

 ،وصـحف يوميـة   ،ةيوثقاف ،كتب تارخيية: مراجع عديدة متنوعة ويأخذ هذه األقوال من
و" الكتاب املقـدس كـالم اهللا أم كـالم     ،"خرافة الصليب ":كتاب:مثل  ؛ارةطبوعات سيوم

  ."؟إنسان
يقول ديدات عن هذين الكتابني : " إن احلاج أ.د.جيجوال يف كتابه: "خرافـة الصـليب"    

حمكماً عن الشرور والضالالت اليت حيتويها الكتاب املقدس جنباً إىل جنب مع "خرافة يعطي عرضا 
الصليب " وباختصار يشتمل الكتاب " خرافة الصليب " على عموم أخطاء املسيحية وال يستطيع 
طالب مقارنة األديان أن يتصدى للحوار دون ان يقتين هذا الكتاب وكتابا آخـر هو"الكتـاب   

  .)٣( أم كالم إنسان؟ " ملؤلفه أس.دك.جومال"املقدس كالم اهللا

فهذه الكتب وغريها شكلت تأثرياً واضحاً على فكر ديدات ومنهجه يف االستدالل ويعود هلا 
  يف حسمه للكثري من املناظرات واحلوارات لصاحله. –بعد اهللا  –الفضل 

                                                 

  .٧٦ص ،د.ط ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .١٣١ص د.ط، ،املناظرة احلديثة يف علم مقارنة األديان ،السقا )٢(
  .٢٠٦ص ،١ط ،هل الكتاب املقدس كالم اهللا ،ديدات )١(



 

 

٥٣ 
 

 

هارت؛ وقد ألـف   يشيلكذلك من الكتب اليت أوىل هلا اهتماما كتاب : " املائة األوائل " ملي
.. أعظم عظماء العامل "، قدم فيه للكاتب األمريكـي مايكـل    �حممد " ديدات كتابا بعنوان: 

على رأس مائة شخصية عاملية عظيمة يف  �هارت، حيث وضع الكاتب األمريكي رسولنا حممد 
تاريخ اإلنسانية، برز كل واحد منهم يف جمال من جماالت الدين والسياسة واالقتصاد والفن وغـري  
ذلك، وذكر املؤلف سبب اختيار كل واحد منهم؛ فأعاد الشيخ أمحد ديدات بدوره طباعة الفصل 

  .�الذي كتبه مايكل هارت عن النيب 
ما قد يعد يف ديننا قدح يف رسـول   ؛�ذكر من أسباب تعظيمه لرسول اهللا  هذا رغم أن الكاتب

  !�اهللا 
مـود مـن   احملغـري   فيه شيء من التنازل كونوالبعض يرى أن اخلطاب ذا األسلوب قد ي

  ديدات!!
على أساس مقـاييس  و ،من كاتب غريب، �لرسول اهللا والذي يظهر أن ديدات عده إنصافًا 

 هذا الكافر!
 ديـدات  فرسالة به، يؤمن ال مبا اآلخر الطرف إلزام املنطق من ليس: يقال أن ميكن  كذلك

  ويتجه ،به تؤمنون ومبا أنتم املادية العظماء، مبقاييسكم أعظم هو � حممدا أن هي إيصاهلا يريد اليت
 .مسلمة غري شرحية هي باألساس ديدات خياطبها اليت الشرحية أن استحضرنا إذا القول هذا

 تومـاس  عـن  نقلـه  ما شبهام بعض على للرد الغربيني ملقوالت ديدات اقتباس أمثلة ومن
 نلـوم  أن ميكـن  ال" حتت عنوان الكراهية املتعهـدة:   - اهللا رمحه – ديدات قال حيث كاريل؛

 ـذا  يظنـوا  ألن وجهوا لقد قرون منذ ذلك على برجموا فقد التشكيكية نزعتهم على املسيحيني
 إخوته عن"  كاريل توماس"  قاله ما أنسب وما ،السوء ظن - اإلسالم -ودينه  � حممد الرجل

 الصادرة احلماسة كومتها اليت األكاذيب إن: "  مضت سنة ومخسني مائة من أكثر منذ املسيحيني
  .)١(" أنفسنا... إال تشني ال -حممد أي -الرجل هذا حول نية حسن عن

                                                 

  .١٠ص د.ط،،املسيح يف اإلسالم ،ديدات )١(



 

 

٥٤ 
 

 

 أقـوال  عشرة من ديدات أكثر أورد األمسى املثال وسلم عليه اهللا صلى حممد كتاب اية ويف
 ،واملسـلمني  اإلسالمو ،القرآن حق يف منصفة كلمات هلم كانت ،مسلمني غري وكتاب ملفكرين

  يف حممد". املسلمني غري شهادة" عنوان حتت اهللا عبد بن حممد األنام خري ويف
  ومنها على سبيل املثال: 

 يلمسـون  حوله الذين وكان والرمحة الرأفة روح حممد كان لقد"  :شرمة شند ديوان مقولة
  .)١(" أبداً عنهم يغب ومل تأثريه

 اجلنس على تأثري أعظم الرجال؛ مجيع دون من له كان الذي الرجل: "  دريرب وليام جون ومقولة
  .)٢(!" حممد وهو..  البشري

 وهذا القرآن يف كاذبة حيلة أو تزييف ألي جمال هناك يكن فلم"  :بوز كومار باسنتا ويقول
 أن جـدا  بعيد ألمر إنه القدمية األزمنة إىل ترجع اليت تقريبا اهلامة الدينية األعمال مجيع عن مييزه ما

  .)٣(!" العربية اللغة يف كتاب أفضل ألف قد األمي اإلنسان هذا يكون
كان الوعاء وهكذا .. ال جيد الداعية أمحد ديدات أي غضاضة يف االستفادة من احلكمة مهما 

 الذي خرجت منه؛ ويف ذلك داللة واضحة على سعة اطالعه وإنصافه.
 ،" إنه واسع االطالع فيما يتعلق بالعقيـدة االسـالمية   محد ديدات:يقول أحد املترمجني أل

جنليزيـة  جييـد اإل  ،بتاريخ العقائد واألديان ملماً ،لألناجيل وحمققاً ،مدققاً دارساً ؛والقرآن الكرمي
جنيل بل كل مقطع من كل لفاظ اإلأيونانية يدرك بعني ثاقبة وبصرية نافذة كل نقطة من ويعرف ال
  .)٤(لفظة "!!

  :العقل -٤

                                                 

  .٣٦ص د.ط، ،املثال األمسىحممد صلى اهللا عليه وسلم  ،انظر اية كتاب ديدات )٢(
  .٣٧ص ،املصدر السابق )٣(
  .٣٩ص ،املصدر السابق )٤(
  .٥ص د.ط، ،املسيح يف اإلسالم ،ديدات )١(



 

 

٥٥ 
 

 

 للنص ولـيس دلـيالً   العقل خادماً ؛ بيد أنه جيعلباملنهج العقلي يف االستداللالشيخ أمحد يأخذ 
لذا جتده أبعد الدعاة عن التنظريات الفلسفية وال يقع يف محئة التحليالت املطولة الـيت ال   ؛مستقالً

  .تفي بالغرض
  ا.ثانوي العقل دليال جيعلبل  ،يوظف الشيخ أمحد العقل يف النقد والتحليل لكن دون مبالغةف

 " إن القرآن الكرمي يضع الختبار مصداقية كالم اهللا اختباراً على سبيل املثال؛ يقول رمحه اهللا:
 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب �ُّ�:... يقول اهللا سـبحانه وتعـاىل   حامساً ومقياساً

وهذا االختيار معناه ببساطة ووضوح هو .  ٨٢اآلية :النساء سورة  َّ نث مث زث رث  يت
أن أي مستخدمني هـذا املقيـاس علـى    عي أنه كالم احلق حبق فلنطبق هذا االختبار كتاب يد

 .)١(جنيل"اإل
يف  ؛فالشيخ يريد استخدام هذا املقياس الرباين يف التعرف على مدى مصداقية الكتب املقدسة

  مل يكن! بني نصوصها؛ وهذا الذيأو تضاد وتناقض  ،التوصل إىل عدم وجود اختالف
 فدلّ على أا من عند غري اهللا ألن ؛بل وجد يف األناجيل الكثري من التناقضات واالختالفات

  .واختالف تناقض عن خيلو ال اهللا عند من يكون ال ما
دلة أمهيـة بالغـة   أن ديدات يويل جانب حفظ األيف سياق منهج االستدالل اجلدير بالذكر 

  خصوصا نصوص الكتاب املقدس.
االستشـهاد   ولقد انبهر كثري من خصمائه بذلك حىت قال أحدهم : " درج أمحد ديدات علـى 

والقرآن؛ مع قدرة عجيبة على ذكر مواضع اقتباسها مع  ،واالجنيل ،بنصوص صحيحة من التوراة
كمـا أن   ،حتديد اإلصحاح وأرقام اجلمل واآليات بدقة بالغة اعتمادا على الذاكرة بطريقة معجزة

  .)٢(دقة وصحة مالحظاته بلغت دون ريب حد اإلعجاز"
  قيقة!هذه احل املسجلة يدرك املتأمل يف مناظرات ديداتو

                                                 

  .٢٨ص ،،د.ط مناظرتان يف استكهومل ،ديدات )٢(
  .١٤ص ،املصدر السابق )١(



 

 

٥٦ 
 

 

بل بلغ يف قدرته على التعرف نصوص الكتاب املقدس إىل معرفة مالبسات الظـروف الـيت    
  .)١( صاحبت ورود تلك النصوص!!

والناس يتصورون أنين أمتتع بذاكرة فريـدة  ... ويعلل ديدات  هذه القدرة الفائقة بقوله: " 
حصاد اجلهد السابق الذي أبذله وبقـدر   ذلك هو إمنا ؛وحقيقة األمر غري ذلك ،قادرة على احلفظ

  . )٢(أكرب كلما كان جزاء اهللا أوسع" وكلما بذلت جهداً ،ما تعمل جيازيك اهللا
ديدات يف األستاذ أمحد متكأً عريضاً ملنهج  ؛مبختلف أنواعها شكّلت النصوصواحلاصل: أن 

واملنـاظرات الـيت    خمتلف النقاشاتو ،مناشطه غالب يف  لحكملدليال حيث اختذها  ؛االستدالل
  .وتركيباً وحتليالً وتدقيقاً للنص فهماً ختضع ؛يتم بآليات عقليةكان كل ذلك و خاضها؛ 

  
  
  
  
  

   

                                                 

  .٨٠ص ،د.ط ،املسيح يف اإلسالم ،ديدات )٢(
.٨١ص ،د.ط ،هذه حيايت ،ديدات )٣(  



 

 

٥٧ 
 

 

  منهج األستاذ أمحد يف مناقشة األقوال والرد على املخالفني املبحث اخلامس:
  باللسان والسنان.إن من أعظم ألوان اجلهاد املشروعة يف االسالم الرد على أعداء اهللا 

قال : " جاهدوا الْمشرِكني بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم  �أَنَّ النيب  -رضي اُهللا عنه  - فعن أَنسٍ 
" كُمتأَلِْسن١(و(.  

  : - اُهللا رمحه - )٢(اجلوزية قيم ابن اإلمام يقولُ
 وكشف ،احملقني سنة ورفع ،املبطلني على الرد قلم وهو اجلامع : القلم عشر الثاين القلم "
 احلق عن وخروجهم وافتهم تناقضهم وبيان ،وأجناسها أنواعها اختالف على املبطلني أباطيل

 ملا الناصرون احلجة أهل وأصحابه األنام يف امللوك نظري األفالك يف القلم وهذا الباطل يف ودخوهلم
 ملن اادلون احلسنة واملوعظة باحلكمة اهللا إىل الداعون وهم ألعدائهم احملاربون الرسل به جاءت
 للرسل خمالف لكل وعدو مبطل لكل حرب القلم هذا وأصحاب اجلدال بأنواع سبيله عن خرج
  .)٣("شأن يف األقالم أصحاب من وغريهم شأن يف فهم
 وقليل ،طرفان فيه والناس الشرعية؛ الواجبات من كغريه القيم؛ ابن بينه الذي الواجب هذا لكن
 .فيه واالعتدال بالوسط املتمسكون هم اُهللا رحم ممن

وقد كان األستاذ أمحد ديدات من أشهر الدعاة املعاصرين الذين استفرغوا جهدهم يف الرد 
  على املخالفني وخصوصا من أهل الكتاب.

  عليها: املخالفني والرد أقوال مناقشة ولعل من أبرز ما متيز به منهج األستاذ أمحد ديدات يف
 اخلصم. مبصادر االحتجاج - ١

 بكتبهم، االستدالل إىل الكتاب وأهل النصارى كالم نقض يف ديدات أمحد األستاذ ج
 حبفظ انشغال ذلك يف أن حبجة لنقده؛ مدعاة النهج كان بيد أن هذا مبصادرهم؛ واالحتجاج

  !!األناجيل انتشار يف وسبب اهللا كتاب حفظ عن احملرفة األناجيل
                                                 

  ).٣٠٩٦(رقم  ،)٦/٧ (،٢ط، باب وجوب اجلهاد ،كتاب اجلهاد ،اتىب من السنن ،النسائي أخرجه )١(
 ،ه٧٥٠حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهللا، مشس الدين؛ ألف تصانيف كثرية تويف سنة  )٢(

  ).٥/١٣٧( د.ط، ،الدرر الكامنة ،: ابن حجرانظر ترمجته يف
  .١٣١ص د.ط، ،التبيان يف أقسام القرآن ،قيمالابن  )٣(
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 أن الضروري من ليس : "بقوله االعتراض هذا عن اهللا رمحه ديدات أمحد الشيخ أجابوقد 
 تستخدم عندما وذلك الشخصي؛ ومنطقه الشخصية، معرفته باستعمال خصمك نظر وجهة تقبل

 به هو يؤمن مبا له وجمادلتك مناقشتك يف به تقول ما يكون أن الضروري من وليس ،ضده أدواته
 الكرمي؛ القرآن يف هذا عن وتعاىل سبحانه اهللا ويعرب ،عندك الشرعية الصفة له حق باعتباره مقبوالً
 العرب مشركو عبدها اليت األصنام لنا يذكر فحني ، الشخصي ملنطقهم وفقا الناس خياطب حيث

 جخ محجح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ��تعاىل يقول الوثنية، أيام

 فعل كيف ،جيادهلم أن اهللا أراد ... فعندما ،٢٢-١٩اآليات:  ،سورة النجم َّ حس مخجس
 النيب فم خالل من العرب هلؤالء يقول وتعاىل تبارك اهللا إن.. اخلاص  مبنطقهم جادهلم لقد هذا؟!
 لفخركم مصدرا باعتبارهم األبناء وحتبون البنات على األبناء تفضلون ( إنكم: معناه ما � حممد

... اجلدال من نوع هذا: واآلن )!البنات؟ له فتنسبون وتعاىل سبحانه اهللا أما وعزتكم؛ وكربياءكم
: إذن ومنطقهم؛ عقليتهم يقبل وتعاىل سبحانه اهللا أن األحوال من حبال يعىن ال بالطبع وهذا

  .)١("ومنهج أسلوب مسألة جمرد فاملسألة
  بالكتاب املقدس االستدالل من اهلدف إذ - رمحه اهللا  - فهو كما ترى اجتهاد دعوي منه 

  .به اإلميان ال عليهم احلجة إقامة
 الدعوة مسرية يف بدعاً ليس املخالف على والرد األقوال مناقشة يف أمحد الشيخ مث إن منهج

 بأم تفيد ، أو املتأخرين املتقدمني  من سواء األمة لعلماء متفرقة مؤلفات ظهرت فلقد ؛ اإلسالمية
  للباطل. وإزهاق للحق إظهار من فيها ملا املنهجية، هذه مثل يف استفاضوا

 اجلواب النفيس كتابه يف ،)٢(اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ فمن الذين أخذوا ذا املنهج:
 يف احليارى هداية يف كتابه ،)٣( اجلوزية قيم ابن وكذلك تلميذه املسيح، دين بدل ملن الصحيح

                                                 

  .١٥٠-١٤٧ص د.ط، ،هل عيسى بشر أم إله أم أسطورة ،ديدات )١(
مات معتقال  ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد اهللا احلراين الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية )١(

ابـن   عنده. انظر ترمجته  ٧٢٨تويف سنة  ،بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها يف جنازته كان كثري البحث يف فنون احلكمة
  ).١/١٤٤( ،)٥(ط ،األعالم ،الزركلي ،)١/١٦٨( د.ط، ،الدرر الكامنة ،حجر

  .٦١تقدمت ترمجته ص )٢(
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وألّف  والنحل، امللل يف الفصل ،)١(األندلسي حزم ابن ألّف كما والنصارى، اليهود أجوبة
يف  )٣(اهلندي اهللا رمحة الشيخ املتأخرين ومن ،اإلجنيل بصريح عيسى أللوهية اجلميل الرد )٢(الغزايل

  إظهار احلق. كتابه النفيس
  :عليهم  خمالفيه والرد أقوال مناقشة كذلك مما متيز به منهج األستاذ أمحد ديدات يف

   :األمثلة ضرب - ٢
 ال أمثلة بال احلوار أن أنبه وهنا ،ذلك على أمثلة لكم  وأضرب"  مناظراته يف يردد كان ما فكثريا
  .)٤( "... مثاال ونضرب ... يكفي

ثال: يف مناظرته الشهرية ضد ستانلي يف استكهومل ويف سبيل تقريره لتناقضات األناجيل  مف   
الكاثوليكي الروماين الذي بني  وتضارا ضرب ديدات للجمهور مثاال على التناقض؛ بأن اإلجنيل

سفرا وهذا يعين أن  ٦٦سفرا بداخله يف حني حيوي اإلجنيل الذي بني يدي ستانلي  ٧٣يديه حيمل 
  .)٥( كتب!! ٧هناك اختالفا بني يصل إىل 

؛ رد عليها رداً معرض إجابته على سؤال إحدى النصرانيات عن فائدة احلجاب للمرأة كذلك يف 
 – الغرب كعامل جذب لترويج السلعيف  ابته ذكر هلا مشكلة استغالل املرأةجيداً ومن ضمن إج

يف إعالنات بيع على ذلك؛ فهي تستخدم ضرب أمثلة عديدة مث  ولو كانت ال متت هلا بصلة !!
  .)٦( السيارات والشاحنات بل وحىت إعالن بيع معدات الزراعة!!

                                                 

تويف سـنة   الفقيه احلافظ، املتكلم، ،الفارسي األصل، مث األندلسي القرطيب ،أبو حممد، علي ابن أمحد بن سعيد بن حزم  )٣(
  ).٩/١٩٤( ،)٥(ط ،األعالم ،الزركلي ،)١٨/١٨٤( د.ط، ،النبالءسري أعالم  ،الذهيبه. ٤٥٦

صاحب التصانيف، والذكاء املفـرط فيلسـوف،    ،حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، أبو حامد، حجة االسالم  )٤(
 د.ط، ،النـبالء سري أعـالم   ،الذهيب عنده. ترمجته ٥٠٥وفاته سنة  ،متصوف، كانت خامتة أمره إقباله على طلب احلديث

)١٩/٣٢٣.(  
  .١١تقدمت ترمجته يف صفحة  )٥(
  .٦٠ص ،د.ط ،هذه حيايت ،ديدات )٦(
  https://www.youtube.com/watch?v=CjKKezWTcMانظر املقطع:   )٧(

  https://www.youtube.com/watch?v=AXZ6z4a7lekاملقطع: إىل انظر   )١(
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عمال بقول اهللا  يه األستاذ خالل مناظراته؛سار عل األصل وهذا أحسن، هي باليت الرد التزام - ٣
سورة  َّ ...جتحت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ��: تعاىل

  .١٢٥: اآلية ،النحل
 دعت إذا ،تعييناً املخالف اسمِ وذكر والقسوة بالتقريع الرد من األصل هذا غري إىل ينتقل وقد
 هو كما واإلرجاف؛ والتّلبيس والعناد الكذب أهل من املخالف كان إذا وهذا ، لذلك الضّرورة

  .احلقِّ عن والزّائغني املنافقني شأنُ
  والتثبت: الدقيق التوثيق- ٤

 حت جت مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ �ُّ�� – سبحانه – احلق يقول
سورة  َّ خض حض جض مص خص  حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت
 .٨اآلية  ،املائدة

 يف التثبت مثاالً أمحد األستاذ كان ولقداحلياة؛  ميادين مجيع يستوعب شاملٌ نظام إن العدل
نن املخالف، كالم مّبيّوهذا من العدل واإلنصاف. خمالفته، من والت  

يقل،  ال مبا عليه التقول من وحيذر حيتمل، ال ما كالم خصمه حيمل ال األقوال مناقشة ففي
ويظهرها من حفظه مع التزام التوثيق الدقيق للمرجع  ،وقد كان ينقل نصوصا من الكتاب املقدس

  والسفر الذي نقل منه! ،واإلصحاح ،الذي أخذ منه؛ فيذكر اإلجنيل
خصومه؛ فعلى سبيل  مناقشة يف الشيخ منهجية املعاصرين األمة علماء من العديد صوب ولقد

 حدث مثلما وذلك ،األديان بني املناظرات عقد جيوز هل: اهللا رمحه عثيمني ابن الشيخ املثال: سئل
  النصراين؟! والقس ديدات أمحد الداعية بني

 � نبيه آمراً تعاىل اهللا قال ،اليها احلاجة دعت إذا واجبة والكفار املسلمني بني املناظرة"  :فأجاب
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي �ُّ�: بذلك
اآلية  ،سورة آل عمران َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب
 إبراهيم مبحاجة وما خبافية؛ ربه يف حاجه الذي للملك السالم عليه إبراهيم مناظرة قصة وما .٦٤
 ٰى ٰر ٰذ �ُّ��قال حني حاجهم ،تعاىل اهللا ذكره كما قومه حاج فإبراهيم ،لنا مبجهولة السالم عليه
 زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
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 من زن ممرن  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث
 حب هئجب  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
  .٧٩-٧٦سورة األنعام  َّ جت هب مب خب

 اخلصم؛ عليه الذي بالدين علم وعلى ،باإلسالم علم على املناظر هذا يكون أن جيب ولكن
 إبطال: والثاين ،قوله دليل إثبات: أحدمها أمرين؛ إىل حيتاج اادل ألن خصمه؛ إفحام من ليتمكن

 دحض من ليتمكن خصمه؛ عليه وما عليه هو ما مبعرفة إال ذلك إىل سبيل وال خصمه؛ دليل
: تعاىل قال كما هالك، باطلهم وأن ،داحضة الباطل أهل حجج أن اإلسالم دعاة وليبشر ،حجته

  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �ُّ�

 من رنزن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك �ُّ�تعاىل: قال و  ،١٦سورة الشورى اآلية: َّ ىه
أنا شاهدت جانباً من املناظرة اليت وقعت بني و .١٨اآلية:  ،سورة األنبياء َّ ٰى  ين ىن نن

لقم ذلك القس حجراً وأنه أنقطع أوأعجبين و بلغين أنه يف النهاية  ،سالمي أمحد ديداتالداعية اإل
  .)١(عن مناظرته وظهر عجزه واحلمدهللا

  
  
  

  
  

  

  

  

  

                                                 

  .١٦٠ص د.ط، ،الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات ،ابن عثيمني )١(
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  الفصل الثاين

  أساليب األستاذ أمحد ديدات

  

   أساليب الدعوة املبحث األول: مفهوم

  املبحث الثاين: أساليب الداعية أمحد ديدات يف الدعوة

  املبحث الثالث: أساليب الداعية أمحد ديدات يف التأليف
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  أساليب الدعوةاملبحث األول: مفهوم 

  األساليب مجع أسلوب.
  .والوجهة ،معاين الطريق ور حولاللغة جيدها تد معاجم "أسلوب" يفاملتأمل يف معاين كلمة و

 ،فقد جاء يف لسان العرب أن األسلوب هو: " السطر من النخيل وكل طريق ممتد
  .)١(واجلمع أساليب" ،واملذهب ،والوجه ،األسلوب: الطريقو

ل، أي يف فنون "واألسلوب بالضم: الفَن؛ يقال أخذ فالنٌ يف أساليب من القو :ويف الصحاح
  .)٢(وأحواله بوجه عام" ،منه

سلكت أسلوب فالن يف كذا  يقال: ؛وقريب من هذا ما جاء يف املعجم أن "األسلوب الطريق
وطريقة الكاتب يف كتابته؛ والفن: يقال أخذنا يف أساليب من القول فنون  ،طريقته ومذهبه

  .)٣(والصف من النخل وحنوه " ،متنوعة
  فقد تنوعت العبارات يف تعريف أساليب الدعوة!أما يف االصطالح الدعوي 

" العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ، وإزالة العوائق فقيل بأن أسلوب الدعوة هو : 
  .)٤(عنه"

 ؛يف عبارات ومجل خمتارة ؛وقضايا ،وأفكار ،عرض ما يراد عرضه من معان ؛"األسلوب :وقيل
  .)١(لتناسب فكر املخاطبني وأحواهلم، وما جيب لكل مقام من املقال وأحواله بوجه عام"

                                                 

  .٢٢٥/ ٧ ،مادة ( سلب ) ،١ط ،لسان العرب ،انظر: ابن منظور )١(
  . ١/٣٨١ ،مادة سلب ،٤ط ،العربية الصحاح تاج اللغة وصحاح ،اجلوهري )٢(
 ،د.ط ،املعجـم الوسـيط   ،. إبراهيم مصطفى وآخـرون )١/٤١١( ،١ط ،التوقيف على مهمات التعاريف ،املناوي )٣(
١/٤٤١.  
  .٤١١ص ،٩ط ،أصول الدعوة ،عبد الكرمي زيدان )٤(
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  .)٢(أو " كيفية تطبيق مناهج الدعوة" ،هو " طريقة الداعي يف دعوته" ؛األسلوب وقيل:

  .والتعريف األخري أشرك املنهج باألسلوب الشتراكهما يف املعىن اللغوي وهو " الطريق"
 ويف اآلخر، مكان أحدمها يضع قد أو واألسلوب، املنهج بني يفرق ال احثنيالب لذا جتد بعض

  .منهج لكلمة اللُّغوي املعىن بيان سبق وقد اللُّغوي، املعىن يف اشتراكاً بينهما إنَّ احلقيقة
تربز الدقة يف التفريق بينهما من جهة وترابط وثيق بني املناهج واألساليب من جهة، فهناك 

  االصطالحي. التعريف
أما  ،النظم واخلطط الدعويةالرئيسية ويدخل فيها  الدعوة موضوعات هي الدعوية، فاملناهج

  .اخلطط الدعويةتنفيذ و ،املنهج قضايا تطبيق وطرق كيفية فهي ؛الدعوية األساليب
  :وباملثال يتضح املقال

أساليبها: الصالة، والصيام، إذا كانت العبادة يف اإلسالم منهجاً ونظاماً ، فإن من " ....
  والزكاة ، واحلج وما إىل ذلك من أشكال تطبيق العبادة ...

فإن من أساليبه: مجيع أشكال التعامل املايل يف  ،وإذا كان االقتصاد يف اإلسالم منهجاً ونظاماً
  .. . اإلسالم ، من البيع والصرف، واإلجارة والرهن والشركة وما إىل ذلك من أشكال التطبيق

ع والطاعة يف اإلسالم منهجاً ونظاماً ، فإن من أساليب تطبيقه: القيادات وإذا كان السم
  الفردية أو اجلماعية ، واختيار اإلمام ، وتأمري األمري يف السفر وغريه ...

وإذا كانت الشورى يف اإلسالم منهجاً ونظاماً، فإن من أساليب تطبيقها االستشارات الفردية 
  .)٣( الشورى امللزمة ، والشورى املعلمة، وما إىل ذلك من تطبيقات ...واجلماعية ، و

واملتأمل يف اآليات القرآنية جيد أنواعا خمتلفة من األساليب الدعوية ؛ اليت أمر اهللا تعاىل باألخذ ا 
  يف سبيل الدعوة إليه.

                                                                                                                                                         

  .٥٢٣ص ،٢ط ،املرأة املسلمة املعاصرة ،أبا بطني )٥(
  .٤٧ص ،١ط ،علم الدعوةاملدخل إىل  ،البيانوين )١(
  .٤٨ص ،املصدر السابق )٢(
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 هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ� :قال تعاىل
  . ١٢٥اآلية  ،النحلسورة  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 باحلكمة، يأخذ أن عليه فينبغي اهللا، إىل الدعوة سبيل يسلك من أنَّ توضح اآلية، فهذه
  .أحسن هي بالَّيت واادلة احلسنة، واملوعظة
 العلماء تفصيل؛ فيأيت دون موجزةً إشارةً الكرمي؛ القرآن إليها أشار اليت األساليب هذه

 ضوابط هي وما ،ومنهجها ،أولويات الدعوة ترتيب وأمهيتها يفاحلكمة،  مفهوم ويوضحون
  احلكمة؟ ...اخل.

 ،وإنذار ،وتذكري ،ووعيد ،ووعد ،من إرشاد: احلسنة املوعظة أساليب يوضح العلماء كذلك
  وغريها. ،وتبشري

 يتوجه الذين املدعوين أصناف ما املراد ا؟ وما ضوابطها؟ ما: أحسن هي باليت اادلة وكذلك
  وكيف تكون ؟ .... اخل.  الداعية باادلة؟ إليهم

  الدعوة. أساليب جمال يف تدخل وغريها األمور هذه كلُّ
فاملصدر األساسي لألساليب الدعوية هو القرآن الكرمي إذ فيه آيات كثرية تتعلق بأخبار الرسل 

  الكرام وأساليبهم يف دعوة قومهم.
؛ يستمد الداعية أساليب دعوته منها: السنة النبوية املطهرة كذلك من املصادر األساسية اليت

  وحاله. قوله بلسان األمنوذج الداعية هو � فالرسول لإلسالم، عملية ترمجة باعتبارها
كذلك من مصادر أساليب الدعوة سرية السلف الصاحل، واستنباطات الفقهاء، والتجارب  

 فضل وهلم اهللا، إىل بالدعوة الناس بإحسان أفقه وتابعيهم الصحابة ؛ فالسلف الصاحل منالدعوية
  .ترتيله أسباب وأدركوا القرآن وفهموا � الرسول مع عاشوا إذ الناس سائر على

  
  
  :اآلتية األساليب على املؤثرة الناجحة احلكيمة الدعوة أساليب وتقوم
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احلكيم  احلاذق األبدان طبيب فإن: الدواء ومعرفة املدعوين، يف الداء وحتديد تشخيص - ١
  .الداء حسب على ثانيا العالج ويعني يصف مث أولًا، الداء ويعرف يشخص
 معاجلة يف األسلوب هذا يسلك أن فعليه والقلوب األرواح طبيب هو -تعاىل -اهللا إىل والداعية
 على الدواء يعطي أن الداعية فعلى معصية، يكون وقد كفرا، يكون قد الناس عند والداء األرواح؛

  .� رسوله وعن عنه جاء ومبا باهللا، اإلميان الكفر دواء فإن الداء؛ حسب
 الطاعات من واإلكثار إليه، واإلقبال -تعاىل -اللّه إىل التوبة وصغائرها كبائرها املعاصي ودواء 

  .دواء داء لكل وهكذا للسيئات، املكفرة
 يثري ما هي: الشبهات أن شك وال: الدواء من االستفادة من املدعو متنع اليت الشبهات إزالة -٢ 

 واالستجابة احلق رؤية من ذلك فيمنع إليه، يدعو ما وحقيقة الداعية صدق يف واالرتياب الشك
  .االستجابة هذه تأخري أو له،
 وترهيبهم ،عليه والثبات احلق، وقبول باالستجابة وذلك الدواء، استعمال يف املدعوين ترغيب - ٣

  .قبوله بعد احلق على الثبات عدم أو االستجابة، بعدم الدواء ترك من
 الوثيق االتصال: لذلك الوسائل أعظم ومن والتزكية؛ بالتعليم: املدعوين من املستجيبني تعهد - ٤

 السلف وسرية النبوية، بالسنة الدائم واالتصال وفهما، وتدبرا، تالوة، -تعاىل -اللّه بكتاب
   .)١( عنهم اللّه رضي - الصحابة

ما يتناوله الداعية من طرائق وفنون؛ قولية أو فعلية؛  أا: أساليب الدعوة؛ مفهوم خالصة
  يتمكن من خالهلا إىل توصيل الرسالة الدعوية.

 ورمبا ال والسنة، الكتاب يف مفصالً جاء وقد تعاىل، اهللا عند من كلُّه رباينٌّ، الدعوة منهج إنَّ
  .لالجتهاد فيه جمال
 من املسلمون يتخذ لكي عامة، وأسس ،كلية قواعد صورة يف جاءت فقد واألساليب، الوسائل أما

  وقضاياه. اإلسالم منهج لتوضيحواملكان؛  الزمان ظروف مع يتالءم ما ؛واألساليب الوسائل
  

                                                 

  .بتصرف واختصار ،٤٤٦ -٤٢٠ص ،٩ط ،أصول الدعوة ،انظر: عبد الكرمي زيدان )١(
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  أمحد ديدات يف الدعوة ستاذأساليب األ :املبحث الثاين

هو الذي خيتار  صيفوالداعية احل ي؛ الدعوإيصال املضمون بالغة يف  أمهية ألساليب الدعوة
وتباين  ،واختالف مداركهم ،يراعي خصائصهموملدعوين، ذي يتناسب مع ااألسلوب الدعوي ال

  وبذلك حتقق الدعوة جناحها. ؛ثقافام
ولقد اهتم الدعاة املسلمون على مدار التاريخ يف جهودهم الدعوية املباركة املوجهة إىل 

حيث ظهر ذلك جلياً من خالل تنوع هذه األساليب  ؛رى جبانب األساليب اهتماماً كبرياًالنصا
  وتعدد أشكاهلا واختالف عرضها.

والتدرج،  ،واحلوار ،واادلة باليت هي أحسن ،احلكمةكفقد استخدموا األساليب العقلية 
  وغريها. ،والقياس املساوي ،قياس األوىل، وقياس اخللف واستفادوا من األصوليني ،واملداراة

والترغيب والتلطف  ،اللنيواملوعظة احلسنة ك ؛األساليب العاطفيةواستعملوا كذلك  
ضرب كاألساليب الفنية كذلك العديد من وأسلوب االستهزاء والتهكم، كما استعملوا والترهيب 

  وغريها. ،وأسلوب التكرار، وأسلوب االستفهام، وأسلوب التعجب ،األمثال، وأسلوب القصة
  .ولعلي أوجز أهم األساليب الدعوية اليت أخذ ا األستاذ أمحد خالل مسريته الدعوية

  احلكمة:أوالً 

 حئ جئ يي ُّتعاىل نبيه يف الدعوة ؛ فقالا  - سبحانه –أمر اهللا أُوىل األساليب الدعوية اليت 
  .١٢٥: النحل اآلية سورة َّ...   مئ خئ

به على  -سبحانه  - ، وخري عظيم مينت حةمنعطية منه وسبحانه بأن احلكمة املوىل أخرب  وقد
 مف خف جفحف مغ جغ  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص ُّ��من يشاء من عباده

  .٢٦٩سورة البقرة:  َّ  حك جك مق حق

  
  .)١(""واحلكمة يف حقيقتها: وضع األشياء يف مواضعها

                                                 

  .٣ص ،١ط ،مفهوم احلكمة يف الدعوة ،ابن محيد )١(
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سلوب بشكل مثايل فكان األستاذ أمحد يف مسريته الدعوية يف استخدام هذا ولقد وفق اهللا األ
  خيطب كل طائفة باألسلوب األنسب هلا ويتخذ لكل مهمة دعوية الوسيلة املالئمة هلا.

  غري املسلمني.ل تهب استخدام األساليب العقلية يف دعوأنه غلّ حكمتهفمن 
 من ختلو ال موضعها املناسب بعبارة يف العلمية احلقائق يضع متأدب، علمي يدعو بأسلوب

  .ألفاظها اختيارِ يف أناقة
ومن دالئل حكمة هذا الرجل أنه مل يتصدى للمواجهة واملقارعة قبل أن ينضج؛ بل تأنى 

  وصرب؛ حىت متكّن وتكونت شخصيته الدعوية، واستوى على سوقه.
ومن حكمته أنه كان يتطرق للموضوع املناسب يف مكانه املناسب؛ فمثال يستخدم اللغة  

وحني يلتقي بالزولو  ،طائفة؛ ففي أغلب مناشطه يستخدم اللغة اإلجنليزيةوالطريقة املالئمة لكل 
ويف أثناء  ،)١(وعندما يصادف األفريكانا حيادثهم باألفريكانا ،حيدثهم ببعض ما يعرفه من لغة الزولو

يف أغلب  احلزم واجلد غلب عليهيفويلبس لكل حالة لبوسها؛ مواطن اجلد واهلزل؛  يراعي املناظرات
؛ حىت وهو يف أشد يف املوضع املالئم لذلكويتحدث بروح فكاهية بيد أنه ميزح  تصرفاته وعباراته؛

  جمادالته خلصمائه!!
ويف اية املناظرات واللقاءات اجلماهريية جييب عن التساؤالت مبنتهى احلكمة: يكيل لكل 

  أحد مبكيال علمه، ويوزن له مبيزان فهمه.
عثيمني حول مفهوم احلكمة؛ ودار بينهما حوار لطيف؛ بين ولقد ناقش ديدات الشيخ ابن 
  .)٢( فيه ديدات مفهومه اخلاص للحكمة!

  ثانياً احلوار:

                                                 

  .٩١ص ،د.ط ،هذه حيايت ،ديدات )٢(
)٣( https://www.youtube.com/watch?v=6LCeCOxSkhA  
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 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي��Z:يقول اهللا تعاىل
 ،سورة آل عمران َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب

  . ٦٤ اآلية:
  كثر حول قضية ما.طرفني أو أبني تتم مناقشة عن واحلوار عبارة 

 العمل يف شاخمة، فقد ترك بصمات مشهودة حوارية قامة ولقد اشتهر أمحد ديدات بأنه
  .الدعوي احلوار جنم حبق فهو واملناظرة؛ احلوار جمال يف وخصوصا املعاصر؛ اإلسالمي
رمحه  -يدعو  املسلمني إىل التحاور مع النصارى من منطلق القوة والعلو باإلميان فكان  ظل

أمرنا أن  -  عز وجل -إذ أن احلق  ،سالم ديان مطلوب يف اإلإن احلوار بني األ يقول :" -اهللا 
 ... َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي�Z جنري مع أتباع الديانات السماوية األخرى حواراً 

: ن الكرمي حيددها لنا آولكن ماذا ؟ ما هي هذه الكلمة ؟إن القر .٦٤ اآلية:سورة آل عمران  َّ
Z ...  ّٰ هذا  ؛٦٤ اآلية: ،سورة آل عمران َّ... ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

وهو حوار جيب أن  ؛ن جنريه مع أهل الكتابأمنا  –عز وجل  –هو احلوار الذي يريد احلق 
  .)١(" ...يتركز أساسا على الوحدانية املطلقة هللا

الذي ال يتجاوز رفع الشعارات املزيفة ويرى أن " مثل هذا  ،ال يؤيد احلوار التمثيلي مث هو
يلتقي  ،وكلمات متملقة ومظاهر مهذبة ،حاديث منمقةأاحلوار إضاعة للوقت ألمه جمرد 
  !)٢("مث ال يتفقون على شيء ،املتحاورون ويتبادلون كلمات رنانة 

"ألن مثل  :ل ذلك بقولهلويعوليس جيدي شيئا؛  ،لهال معىن  سطحياحلوار ال يرى أنفديدات 
إعالء كلمة التوحيد: ال إله  :هذا احلوار لن يقودنا إىل النتيجة اليت جيب التوصل إليها باحلوار وهي

  . )٣(إال اهللا "

                                                 

  .٣٣ص ،د.ط ،حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )١(
  .٣٤ص ،املصدر السابق )٢(
  .٣٤ص ،املصدر السابق )٣(
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ومع أن هذا  ،وآليتها ،ترسم طريقة حماورم علمية ن احلوار مع غري املسلمني يفتقر إىل جهةلذا؛ فإ
 ،، إال أنه عند االستعداد له بالعلم الشرعيبالدعوة املوضوع غري مرغوب فيه لدى بعض املهتمني

 ؛هل الكتابألقد يدخل يف دعوة القرآن الكرمي  ؛خباصة النصرانيةو امللل والنحل،على  والتعرف
 إىل كلمة سواء بيننا وبينهم أال نعبد إال اهللا تعاىل وال نشرك به شيئا.

  وهذا ما عمل على حتقيقه الداعية املسلم أمحد ديدات رمحه اهللا يف حماوراته مع النصارى.
يرد يف سريته أنه  مل أنه ديدات؛ إال يف أثرت اليت التكوينية املؤثرات اجلدير بالذكر أنه رغم

 اطالعه خالل من السمو مدارج يف يترقى أن استطاع بل أحد؛ من وطرائقه احلوار أساسيات تلقن
  خرباته. وسعة ،الدائم

  ثالثا: املقارنة:

ن من قبل يف جهودهم الدعوية املوجهة والعلماء املسلم ليت استخدمهامن األساليب العقلية ا وهي
  .إىل النصارى

حفظ اهللا سبحانه وتعاىل للقرآن  -رمحه اهللا  – )١(القرطيباإلمام ومن ذلك مثالً: مقارنة  
واختالطهما بالكذب والدجل والتزوير  ،مقابل تبديل التوراة واإلجنيل وحتريفهما ؛وعناية األمة

وعلق  ،حيث عرض القرطيب مناذج من التحريف فيهما ؛على اهللا سبحانه وتعاىل وأنبيائه الكرام
وكتابنا مرته عن أمثال تلك اآلفات، فإن اهللا توىل حفظه، وأجزل من كل "على ذلك بقوله: .. 

فصار بنظمه الذي ال يقدر اجلن واإلنس على آية منه، فال خيتلط به كالم متكلم، وال صيانة حظه، 
يقبل وهم متوهم إذ ليس من جنس كالم البشر وهو معدود اآلي والسور، مث صانه بأنه يسره 

  .)٢( "للحفظ واالستظهار فيستوي يف نقله الكبار والصغار

                                                 

 :ه. انظر٦٧١تويف سنة ،من كبار املفسرين ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح اخلزرجي االندلسي، أبو عبد اهللا، القرطيب )١(
  ).٥/٣٢٢( ،٥ط ،األعالم ،الزركلي

  .١٩٤ – ١٩٣ص ،د.ط ،اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم ،القرطيب )٢(
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؛ فمثال: يف بداية كثري من مناظراته الدعوية سلوب املقارنة يفأليرتع كان  وديدات رمحه اهللا
مناظرته ضد ستانلي عرض مخسة أناجيل بنسخ عديدة وطبعات خمتلفة، وقارن بينها مرارا أثناء 

  .)١(املناظرة
وة وجهود الدعاملسلمني يف للمقارنة بني جهود  ؛اإلحصائيات الرقمية كذلك كان يورد بعض

آملين أن أمسع أن املبشرين النصارى كانوا ينتشرون بني املنصرين؛ حىت قال ذات مرة: " ولكم 
صفوف الالجئني األفغان يف منطقة احلدود بني باكستان وأفغانستان من خالل وكاالت ومجعيات 

والرقم الذي مسعته من بعض اإلخوة الثقات  ،تعمل يف تلك املناطق ،ومؤسسات نصرانية متعددة
مؤسسة ومجعية نصرانية مقابل  ٧٦وخميف! فهناك  بشأن عدد هذه الوكاالت واجلمعيات مزعج

  .)٢(تسع مجعيات إسالمية فقط!!"
يف الكتاب  "" ابن اهللا كلمة"ابن اإلنسان" مقابل  كذلك قارن بني عدد مرات ذكر  كلمة

 .)٣( مرة فقط لكلمة "ابن اهللا"!! ١٣للكلمة األوىل مقابل  ٣٨وكانت النتيجة هي  املقدس
أنه جينح أحيانا يف عناوين كتبه إىل اإلشارة  -كذلك  –ومن دالئل استخدامه هلذا األسلوب 

لشيء من املقارنة مثل كتاب: " اهللا يف اليهودية واملسيحية واإلسالم "وكتاب " بني اإلجنيل 
والقرآن" بل ألّف كتابا بعنوان: " املسلم يف الصالة: مقارنة بني صالة املسلمني وصالة أهل 

  الكتاب".
  

  :املناظرةرابعاً: 

  .)٤(كيفية آداب إثبات املطلوب ونفيه أو نفي دليله مع اخلصم اتطلق املناظرة ويراد ا 

  .)١(النظر من اجلانبني يف النسبة بني الشيئني إظهارا للصواب هي وقيل:

                                                 

  https://www.youtube.com/watch?v=T3-WBppRrlM :مناظرة هل اإلجنيل كلمة اهللا )١(
  .٤٢ص ،د.ط ،حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )٢(
  .٢٩ - ٢٨ص  ،املصدر السابق )٣(
  ).٢/١٦٥٢( ،١ط ،والعلومموسوعة كشاف اصطالحات الفنون  ،التهانوي )٤(
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ظاهر  ناظرةأسلوب املواملناظرة هي األسلوب األبرز واألشهر يف دعوة األستاذ أمحد ديدات؛ ف
  .يعد هو فارس هذا اال يف دعوة النصارى يف القرن املنصرم بل قد ؛الدعويةته جدا يف مسري

"ليست : - رمحه اهللا  –حىت عندما وجه إليه سؤال حول سلبيات أسلوب املناظرة؛ أجاب 
إجيابية هناك سلبيات يف استخدام أسلوب املناظرة وكل املناظرات اليت شاركت فيها أتت بنتائج 

وأن جنادل املشركني وأهل  ،% وديننا االسالمي يدعونا وحيثنا على أن نكون دعاة١٠٠بنسبة 
 مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ:الكتاب باليت هي أحسن. قال تعاىل

وأنا مقتنع بأمهية إجراء املناظرات الدينية مع . ١٢٥النحل اآلية: سورة َّ�... حت جتحت هب
واهلدف الرئيسي  ... تباع مللهمأوغري املسيحية ذات املكانة املرموقة بني  ،لشخصيات املسيحيةا

خباصة  الذي أسعى إليه من وراء ذلك هو صد اهلجمات التبشريية الشرسة اليت يقوم ا املسيحيون
ن القرآن الكرمي هو الكتاب أخرى تباع الديانات األن نثبت ألأسالم واملسلمني جبانب ضد اإل

  . )٢("و تبديلأمل ميسه حتريف  السماوي الذي
 إننا" :يقول وكان دعوته أساليب يف األخرى الثقافات من ديدات أمحد استفاد فقد كذلك

 والغريب املسيحي العامل خناطب باملسيحية، املبشرون ضدنا يتبعه  الذي األسلوب نفس نستخدم
 ضدنا، يستخدمونه للذي – ما حد إىل – مماثل إعالمي ج اتباع خالل ومن يفهمها اليت باللغة

  :أمران ذلك من وهدفنا
 والترهات ،اخلزعبالت عن اللثام وإماطة الشبهات، رد :الثاين، االسالمية الدعوة إبالغ: األول

  .)٣(واملسلمني" االسالم ضد الكنيسة رجال يروجها يزال وال يروجها اليت

  القصة:خامساً: 
  قد قصها لو ،وميالد املسيح عليهما السالممن أشهر القصص اليت حكاها القرآن قصة مرمي 

                                                                                                                                                         

). واملناظرة ضرب من احلوار؛ والفرق بينـهما: أن  ١/٧٦( ،١طمعجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم  ،السيوطي )١(
 -واحلوار قد ال يكون كذلك  ،املناظرة مشتقة من النظر فيحتاج اخلوض فيها إىل دقة علمية أكرب، كما أا قائمة على التضاد

  -واهللا أعلم
  .٢٣ص ،د.ط، حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )٢(
  .٥٢ص ،املصدر السابق )٣(
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  .)١(وائل على النجاشي وقساوستهالدعاة املسلمون األ
  يف بعض املواطن. القصص يقصستاذ أمحد األوقد كان 

؛ احلياتية اتهتارة يقص عن زياراته ومشاهدواألمثلة على استخدام ديدات للقصة كثرية؛ فهو 
وتارة  ،)٢( مدهشة نقاشاتمن  بينهماوما جرى  - اهللا رمحه  -  زيارته للشيخ ابن عثيمنيكقصة 

ورمبا قص  )٣(يقص عن جتاربه الشخصية كالقصة اليت ذكرها لتالميذه عن أصعب سؤال واجهه
  !)٤(شيئا من ما حلقه من أذى يف سبيل دعوته

وباإلضافة  ،نبويومنهج  ،يف الدعوة أسلوب رباين صالقص استخدام أسلوبوهكذا؛ فإن 
فإن له أثر يف التمهيد لقبول  ؛ويضفي عليه شيئاً من التشويق ،إىل كونه يزيد من مجال التعبري

  .وإيصال املعىن املراد ،احملتوى لدى السامع

  أسلوب اللني والرفق:سادساً: 

فتح اهللا عز فوالتلطف يف اخلطاب؛  ،يف دعوته اللني والرفق �من أبرز أساليب النيب لقد كان 
  وآذناً صماً. ،وجل به قلوباً غلفاً وأعينا عمياً

 ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم �ُّ��قال تعاىل 
  .١٥٩اآلية:  ،آل عمرانسورة َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

  
  .)٥("إن اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ماال يعطي على العنف"  :�النيب وقال 
 الطاغية إىل –عليهما السالم  –وأخاه هارون  ،اهللا سبحانه وتعاىل موسى وعندما أرسل    

  .٤٤ طهسورة  َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّ� :فرعون قال هلما جلّ وعال

                                                 

  ).١/٢٤٩( ،٢ط ،السرية النبوية ،القصة بأكملها يف كتب السري انظر: ابن هشام )١(
)٢( https://www.youtube.com/watch?v=6LCeCOxSkhA  
  https://www.youtube.com/watch?v=1O2DbxkZxUU :انظر املقطع )٣(
  https://www.youtube.com/watch?v=Z9M3FtbcACo :قطعاملحتدث عنها يف   )٤(
  ).٢٥٩٣(رقم:  ،)٤/٢٠٠٣( ،باب فضل الرفق ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،الصحيحيف  ،رواه مسلم )١(
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 ،حىت يف أيام احلروب الصليبيةمل تغفل هذا اجلانب اجلهود الدعوية املوجهة إىل النصارى و
  وإن كان ذلك بشكل أقل من األساليب األخرى. 

إىل بولدوين اخلامس بعد وفاة والده يف  )١(رسالة عزاء بعثها صالح الدين األيويب ؛ومما يذكر
اهللا امللك املعظم حافظ بيت املقدس باجلد  ويف مطلع الرسالة: " أما بعد: خص ؛بيت املقدس

  !)٢(الصاعد، والسعد الساعد، واحلظ الزائد، والتوفيق الوارد"
  أسلوبه هذا: مبيناً –اهللا  رمحه - يقول ديدات

 إن ملسلم أبداً أقل ومل ،النصارى ومقاتلة السالح حبمل املسلمني طالبت أن  أبداً حيدث مل"
 أنا:  لك قلت فكما بذلك أطلب ولن مل وتقتله ،عنقه تدق أن عليك مسلم غري إنسانا وجدت

 ،سورة النحل َّ�... جتحت هب مب خب ُّ�تعاىل: قوله تطبيق هو إليه أدعو وما مسامل، رجل
  .)٣( ١٢٥ اآلية :

ولكن بالدعوة البصرية والبيان  ،العقيدة وسيلة علىكراه سالم اإل" فما جعل اإل أيضاً: ويقول
ىل العزة إ بقوة ووضوح سبيالً لإلنساننساين العظيم خيط واخللق اإل ،اهلادي واحلجة العقلية

  .)٤(قد تبني الرشد من الغي" ،والكرامة والوحدة
مناظرته مع  أمثلة استخدام ديدات هلذا األسلوب يف الدعوة إىل اهللا تعاىل؛ أنه استفتحولعل من 

 "ترمجة معاين القرآن الكرمي" كتاب منحهمث بلطافة له قدمها شكر وتقدير  القس ستانلي بعبارات
  .)٥(هدية ودية

                                                 

رجـل   ،يوسف بن أيوب بن شاذي، أبو املظفر، صالح الدين االيويب، امللقب بامللك الناصر: من أشهر ملوك االسـالم  )٢(
  ).٨/٢٢٠( ،٥ط ،األعالم ،الزركلي.  ه ٥٨٩سياسة وحرب، بعيد النظر، مات سنة 

  ).١٢٢/ ٧( ،١ط ،اءصبح األعشى يف صناعة اإلنش ،القلقشندي )٣(
  .٦٢ ،د.ط ،حوار مع مبشر ،ديدات )٤(
  .٣١٧ص د.ط، ،اإلسالم والتمييز العنصري ،ديدات )٥(
  https://www.youtube.com/watch?v=T3-WBppRrlM/ مناظرة هل اإلجنيل كلمة اهللا )١(
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إجاباته عن تساؤالت اجلمهور عقب املناظرات فال  خاللالرفق واللني أساليب تظهر كذلك 
.. يا  اطب السائل مبنتهى املالطفة " يا سيديخي وكثريا ما ؛مهما كان السؤال ،وال يقلّل ،يعنف
  .)٢(" أخيت العزيزة .. أخيت العزيزة" ومرة ردد  )١("سيديت

 وهل ،املاديون املالحدة هؤالء هل: " الشنئان مع حىت ولينه؛ ،رفقه على الدالة مقوالته ومن
 فيهم يزال ال.. نيأس أن لنا ليس! .. كال واهلدى؟! االصالح عن مبنأى واليهود املسيحيون أولئك

 حبيث اليومية حياتنا من أمثلة ولنعطهم ..انفعال دون ،بتعقل خناطبهم كيف فلنتعلم..  كثري خري
  .)٣( ..." أيضا اليومية حليام صاحلة جيدوا

  :من املصطلحات املموهة التحذيرسابعاً: 

وعن  ،م فيه عن اخللط بني احلق والباطلينهاه ؛ألهل الكتاب اًنداء -وتعاىل  سبحانه –ه احلق وج
سورة آل  َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل �ُّ��اهللا الق ،كتمان احلق

  .٧١اآلية: ،عمران
وتارة بإبراز الباطل يف كان هذا ديدن أهل الكتاب على مدار التاريخ؛ تارة بالتحريف فقد 

  صورة احلق، وأحيانا بالتقصري يف التمييز بينهما وهكذا دواليك.
محد ملعركة املصطلحات يف تعامله مع النصارى؛ وخري مثال هلذا رفضه أستاذ لذا تفطن األ
إذ يقول:" إن الغريب خبري يف  –رمحه اهللا  –دين" وهذا وعي وفطنة رشيدة منه التام لكلمة " احملم

وهو يسمي من  ،بيض يصف نفسه بأنه مسيحي ألنه يعبد املسيحن الرجل األإاختراع االمساء ... 
يعبد  - أي املسلم  –فتراضه أنه "! الدي حمم"يعبد بوذا بالبوذي؛ وبنفس املنطق فإنه يسمي املسلم 

  .)٤( كن حقيقة األمر أنه ال يوجد أي امريء من األلف مليون مسلم يف العامل يفعل ذلك"حممدا ل

                                                 

"سيدي .. سيديت"  لكان أوىل؛ حلديث: " إذَا قَالَ الرجلُ للْمنافقِ يا سيد فَقَد أَغْضب ربه  ولو استخدم عبارة أخرى غري )٢(
وقال: "هـذا   ،١)،ط٧٨٦٥، رقم ()٧/٣٧٦(كتاب الرقاق،  ،املستدرك على الصحيحنييف رواه احلاكم  ،تبارك وتعالَى "

  .حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"
   https://www.youtube.com/watch?v=AXZ6z4a7lekانظر إىل املقطع:  )٣(
  .٢٨ص د.ط، ،شيطانية اآليات ،ديدات )٤(
  .١٢ص د.ط، ،حممد صلى اهللا عليه وسلم املثال األمسى ،ديدات )١(
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 ومنها  باأللفاظ؛ التالعب يف – البابا رأسهم وعلى -  النصارى ملكر مبكرا تفطن كذلك
  !!."احلوار"  لفظة

 مبشريه يدعو احلقيقة؛ يف إنه حوارا؛ يعين ال حقيقة البابا أن جيدا نعلم حنن"  يقول رمحه اهللا:
 ،يقاومون سوف املسلمني حتويل كلمة استخدم إذا لكنه املسيحية؛ إىل املسلمني لتحويل ليذهبوا
  !)١(" حوار كلمة بعناية اختار فقد لذلك

  أسلوب التكرار: ثامناً:

  وهو من األساليب الفنية البارزة يف الكتاب والسنة.
 إال يكون عيباًال التكرار وأو لفكرة،  ،لعبارةقد يكون لكلمة بعينها، أو ملعىن، أو والتكرار 

  .له معىن بالغياً أو ليسإذا كان عارياً عن الفائدة 
براز املعىن الواحد يف صور خمتلفة إىل إلو أ، األمربيان أمهية و املعىن تأكيد  من التكراراهلدف و

  .)٢(غري ذلك
 ،ت على اختالف املناظراتأما تكرار األفكار واملضمون املعنوي فواضح يف أطروحات ديدا

إبطال عقيدة صلب املسيح عن  ديثاحل سياقيف  :فمثال -أيضا  -وقد جتد عنده التكرار اللفظي 
م جممعون على كل أوامللل املسيحية املتنوعة إال  ،قال: يوجد العديد من االختالفات بني الطوائف

ويفترض أن يسوع كان يف القرب عشية اجلمعة كما يفترض أنه مل يزل يف القرب صباح يوم  ،ما تقدم
ويالحظ أنين قد ذكرت كلمة "يفترض  السبت ويفترض أيضا أنه مل يزل يف القرب عشية السبت...

وسبب ذلك أن األناجيل صامتة خبصوص حتديد الوقت الذي خرج فيه يسوع  " ثالث مرات ..."
  .)٣( ضبط.. " إىل أن قال " ... فإنين قد كررت كلمة يفترض ثالث مرات..."!!من القرب بال

 نصبإعادة  - أحياناً - أنه كان يقومالذي كان يستخدمه األستاذ أمحد التكرار  كذلك من
  عليه يف اية املناظرات. طرحت يتال سئلةاأل

                                                 

  .١٦ص ،مخسون ألف خطأ يف الكتاب املقدس ،ديدات )٢(
  ).١/٣٦١( ،١ط ،خزانة األدب وغاية األرب ،احلموي )٣(
  .٥٧ص د.ط، ،هل املسيح هو اهللا؟ وجواب اإلجنيل عن ذلك ،ديدات )١(
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  :القلب تاسعاً: أسلوب

  . )١( وله عليه يدل أو له، ال عليه يدل املستدل ذكره ما أن القالب يبني أن واملراد
 لألستاذ احلجاب عن مباشر سؤال بتوجيه متربجة فتاة قامت املناظرات إحدى اية يف فمثال

  !حجابا؟ ترتدي أن مرمي على كان وهل ديدات أحد
 أن املرأة على أن خيربك املقدس كتابك"  بقوله: وفاجأها عليها القضية أمحد األستاذ فقلَب

  "!!املقدس كتابك يقوله ما هذا...  شعرها يقص أن جيب تفعل ال اليت املرأة وأن رأسها تغطي
 أن النساء على جيب ... وال: " وقال هلا أسلوبه؛ بل من اندهاشاً بالتصفيق القاعة وضجت

 ألنه الكنائس؛ يف نساؤكم املقدس : لتصمت الكتاب يقوله ما هذا الكنائس؛ يف أفواههن يفتحن
  .)٢("!!يتكلمن  أن هلن مأذونا ليس

 وال ،مرموقة جبائزة فاز داعية أنت:  - مستنكراً  –فسأله  سعودي وزير زاره أن حدث وقد
  !!العربية؟ يفهم ال الذي الداعية هذا ما !العربية؟ تتحدث

ا التحدث جييد وال العربية حيسن ال أنه ديدات فأقر للقرآن! حفظه رغم  
... العربية يل تعليمك عدم على ألومك ولكين: " له وقال ،الوزير على ان رأس ديدات قلب مث

 كلمة يفهمون ال لكن رائعة؛ بطالقة القرآن يقرأون الذين احلفاظ آالف أفريقيا جنوب يف واآلن
  "!! العرب إم ،! هذا؟ يف السبب من..  بالعربية واحدة

 َّ مب خب حب جب هئ مئ ُّ��: احلق سبحانه بقول رهوذكّ ،الوزير على رده ديدات الشيخ تابع مث
  .٢- ١املدثر  سورة

 الكلمات هذه مؤخرتك على جالساً تفعل ماذا أعرف أن أريد:"  الوزير أمحد سأل مث
  !أنت؟ تفعل ماذا! ؟"العربية أعرف ال بأين وختربين

                                                 

  ). ٢٨٩/ ٥( ،١ط ،البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي )٢(
  https://www.youtube.com/watch?v=AXZ6z4a7lekانظر إىل املقطع:  )٣(



 

 

٧٨ 
 

 

 هذا طرحي على أعتذر إين ،عظيم بعمل تقوم إنك ديدات: سيد: "  الوزير، ورد قائالً فوجم
  .)١( الوزير وغادر!! صافحه ؛ مث"أسحبه وإين ،السؤال

   عاشراً: الوضوح:
 ديانة املسيحية: "فحواه ما ليقول املناظرة بداية يف سواجارت تكلم سواجارت؛ أمام مناظرته ففي

  .)٢("!! اهللا كالم والقرآن ،اهللا كالم واإلجنيل ،مجيل صحيح دين واإلسالم ،مجيلة صحيحة
 على "الصليب؟! على املسيح مات هل"  املناظرة موضوع حول االلتفات يريد بذلك وهو

 ديدات يا وأنت أنا ولنخدع ،املستور لكشف داعي وال ،حق واملسيحية ،حق اإلسالم أن أساس
  !!..اجلمهور هذا

 لتسطيح سواجارت من احملاولة هذه يقبل مل - مداخلته وقت حان حينما - ديدات أما
 أي اهللا؛ كالم املقدس بالكتاب تسمونه ما ليس: " ووضوح وصراحة جرأة بكل قال بل األمور؛
 إجنيل الكتاب ذلك أم الكاثوليك؟ إجنيل الكتاب هذا هو هل تقصدون؟! مقدس كتاب

 ؟. R.S.V اإلجنيل من املنقحة الطبعة ذلك أم جيمس؟ امللك طبعة: الكتاب ذلك أم الربوتستانت؟
 به اخلطأ ورود الحتمال ينقح الذي هو البشر كالم اهللا؟! كالم ينقح هل مقدس؟ كتاب ينقح هل
 أنتم ؛ كال متماثلة؟ متطابقة إا تقولون تنقيح؛ فيه يليق وال خطأ فيه جيوز فال اهللا كالم أما

  .)٣( "!... احملتوى متطابقة غري خمتلفة إا أنفسكم وختدعون الناس ختدعون
  .والنصارى اليهود لدى املقدس الكتاب بنصوص مستشهدا األمثلة يقدم ديدات استرسل مث

 أنا أستطيع هل أمريكا؛ يف ديدات يا هنا أنت: املكر من شيء فيه سؤاال سواجارت سأله
  !!؟ مكة إىل أذهب

 كلمات؛ بضع نطقت لو مكة إىل الذهاب تستطيع! نعم: " قال إذ ؛ مفحماً ديدات رد وكان
 إداري تنظيم وهو الوحيد الشرط هو هذا ،اهللا رسول حممداً وأن اهللا إال إله ال أن شهادة تتضمن

                                                 

  https://www.youtube.com/watch?v=HIYf8cuGgOI انظر املقطع على الرابط )١(
  .٨ص ،د.ط(  ،أخطر املناظرات هل مات املسيح على الصليب ،اجلوهريكتاب: مقدمة  )٢(
  .٩ص ،د.ط(  ،أخطر املناظرات هل مات املسيح على الصليب ،اجلوهري )١(
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 األمر وحقيقة ،وأصول ،وقواعد ،نظم له أجنيب بلد أي دخول إن السعودية؛ العربية اململكة تتبعه
 املتحدة الواليات إىل أجنيب دخول وعند ،الدخول يف معينة نظم هلا األماكن بعض أن هي

 دخول أجنيب شخص ولو أراد معينة؛ شروطا لذلك األمريكية املتحدة الواليات تضع األمريكية؛
  .)١("معينة إجراءات من بد فال األبيض البيت

  :أسلوب التهكم  - ١١

استعمال أسلوب التهكم واالستهزاء يف السخرية من قبل الداعية يف قد جيدي يف لفت أنظار 
حقاً حمل السخرية والتهكم، فرمبا  البعض منهم إىل ضالل ما هم عليه، وأن اعتقادهم وديانتهم

  وحبثهم عن احلق العتناقه. ،يكون ذلك دافعاً لتنفريهم من معتقدام الفاسدة
   ن ديدات مل يكثر من استخدام هذا األسلوب إال أنه كان مثريا جدا عند استعماله !ذلك فإومع 

سئلة على بعض األيلقي عليهم  ؛ أنهعقائد النصارى مناقشة من أساليبه يف فقد كان ديدات
"هل  -بعد إحدى اللقاءات – سأهلم مرة؛ مع شيء من التهكم فقد سبيل اإلنكار لباطلهم

هل ميتعك رؤية  تستمتعون مبشاهدة أمهاتكم وزوجاتكم وبناتكم وهن ميثلن دور املغتصبات؟!
  .)٢(!زوجتك جنمة؟! .. يا له من مرض"

 :استخدام املصطلحات املثرية  - ١٢

  الكرمي! ريد به القرآني ،) ٣(" العهد االخري ومن أشهر هذه املصطلحات املثرية مصطلح "
 وقد القت إثارة وتأثريا مدهشاً -على حد علمي القاصر  - وهي جديدة مل يسبقه إليها أحد

  !سامعيه على

READAL – QUR'AN THE LAST TESTAMENT  

  "!! األخري العهد القرآن: اقرأ ":  تعين والعبارة

                                                 

  .٣٣ص ،د.ط ،هذه حيايت ،وديدات ،٨املصدر السابق: ص )٢(
  https://www.youtube.com/watch?v=AXZ6z4a7lekانظر إىل املقطع:  )١(
  .١٥ - ١٦ص  ،د.ط ،مناظرتان يف استكهومل ،ديدات )٢(
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يقول ديدات عن هذا األسلوب الغريب: "... لقد تعمدنا أن نقول : " اقرأ القرآن .. العهد 
األخري " .. ففي املفاهيم السائدة يف جنوب إفريقيا يكون مثرياً أن نقول ذلك، والسبب أن جنوب 

ويعرفون  إفريقيا حميط تسوده املسيحية ، ويف هذا احمليط املسيحي ، فإم يعرفون العهد القدمي
العهد اجلديد ، وحينما تقول هلم : "العهد األخري " فإنك تصدمهم وتفاجئهم، ويتساءلون: ماذا 
تعين بالعهد األخري؟! إن إثارة فضوهلم أمر مهم بالنسبة لنا، فهذا يدفعهم للبحث واملعرفة وجيعلهم 

اين ... فإذا كان هناك يفتشون عن القرآن ، وحنن حنقق هذا اهلدف باإلعالن عن ذلك يف أعلى املب
فإنه يوجد ما يسمى  ؛ما يسمى بالعهد القدمي، وما يسمى بالعهد اجلديد كما يعرفه املسيحيون

 :اإلسالم بالعهد األخري كما يعرفه املسيحيون، فإنه يوجد ما يسمى بالعهد األخري حسب تعاليم
  .)١(اقرأه"!: ة، وهو آخر ما أنزله اهللا إىل البشري"القرآن الكرمي العهد األخري"

  :اخلصوم تناقض استغالل - ١٣

قته يف ثوتزعزع  ،هذا األسلوب من أبرز األساليب العقلية اليت دم ما لدى اخلصم من قناعات
هذا األسلوب كثرياً يف  القدامى وقد استخدم العلماء املسلمون ،ويناقش فيه ،اعتقاداته وما يؤمن به

تناقض كتب اً لظهاروإ ،جهودهم الدعوية املوجهة إىل النصارى إبرازاً لتهافت الديانة النصرانية
  .النصارى

التخجيل إلبراز مواضع التحريف والتناقض يف  القيم " باباً يف كتابه )٢(أفرد اجلعفريوقد 
ة وقد قال يف مقدم ،اثنني ومخسني موضعاً يف ،هلذه التحريفات املتناقضةأورد مناذج و ،"اإلجنيل
ونبني بعون اهللا يف هذا الباب من تناقض إجنيل النصارى وتعارضه وتكاذبه .. "الرابع:  الباب

وافته ومصادمة بعضه بعضاً ما يشهد معه من وقف عليه أنه ليس هو اإلجنيل احلق املرتل من عند 
  .)٣( ..."اهللا 

                                                 

  .٣٤ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٣(
كان رئيسا نبيال، عارفا باألدب ،أبو البقاء اهلامشي اجلعفري، الزينيب  القاضي اجلليل، اإلمام، تقي الدين صاحل بن احلسني )١(

  ).٤٩/٢٦٢( ،١ط ،تاريخ اإلسالم ،انظر الذهيبه. ٦٦٨تويف سنة: 
  ).٢٨٣/ ١( ،١ط ،ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل ،اجلعفري )٢(
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في دراسته النقدية حول قضية من دحرج ف األسلوب الدعوي؛وقد أخذ أمحد ديدات ذا 
قام بإبراز التناقض واملغايرة بني يسوع ويونان،  -يف زعمهم -احلجر الذي وضع على قرب يسوع

ومعاجلة أوجه الشبه بينهما، وخرج من هذه الدراسة النقدية بأنه ال يوجد وجه شبه بينهما، فإن 
ثة أيام وثالث ليال، أما يسوع ظل ميتا كما يدعون، وهذه يونان ظل حيا يف بطن احلوت ثال

  .)١(مغايرة تامة

  الشجاعة األدبية: - ١٤

فقد كان مربوط اجلأش يف كافة حماوراته يتمتع بنفس  ؛كان أمحد ديدات يتمتع بشجاعة أدبية فذّة
بل وحيث أتباعه على اقتفاء أثره يف ذلك فكان حيدو م قائال: "تقدموا  ،وشخصية جريئة ،واثقة

بكل حيوية ممكنة وال ختجلوا من ذلك حىت لو كان هناك قدر من املغاالة يف آرائكم فال ختشوا 
.". )٢(.  

ويكفي داللة على رباطة جأشه وقوفه أمام آالف احلضور يف كثري من مناظراته يصول 
  ويرد على من تعامى. ،يرشد األعمى ،وجيول

ولقد وهت إليه أسئلة يف غاية اإلحراجج، ومع ذلك كان ثابت  ،!وجه بإساءة مبطنةوبعضها ت
بل  ؛تراجعيلني وال يال  ،صلب املراس ،قوي ،حاضر البديهة ،منضبط املشاعر واألركان ،اجلنان

ولديه ردود تشبه القذائف اليت ختترق  ،وتسعفه احلجة الدامغة ،وتشحذ لديه اهلمة ،يشتد فيه العزم
الدروع وتام.ق اهلَفل  

  العاطفية. األساليب ديدات أمحد األستاذ دعوة يف البارزة األساليب من كذلك
 لتحقيق املشاعر وإثارة العاطفة خماطبة على يعتمد الذي األسلوب هو العاطفي واألسلوب

  .املراد
 الصالة عليهم الرسل أساليب أبرز من كان فقد الدعوة، يف العاطفي األسلوب ألمهية ونظراً

 كقوله اإلميان حال باملغفرة ألقوامهم الرسل ترغيب:  مثالً ذلك ومن أقوامهم؛ دعوة يف والسالم

                                                 

  .٥٥ص د.ط، ،من دحرج احلجر ،ديدات )٣(
  .٨٠ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٤(
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 َّ  مق ...  جس مخ جخ مح  جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب �ُّ�:تعاىل

  .١٠: اآلية سورة إبراهيم،إ
 استجابتهم ارمث هلم يعدد وهو لقومه؛ السالم عليه نوح دعوة يف جلياً األسلوب هذا ويربز

 خم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق �ُّ��: تعاىل قال لدعوته؛
  .١٣ -١٠سورة نوح  َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم

 ،اخلري االستزادة من على املؤمنني حث يف سواء القرآن؛ أساليب أبرز من العاطفي فاألسلوب
  .والتوحيد اإلميان إىل املشركني دعوة يفأو ،والثبات على اهلدى

 الفتيات إحدى أسئلة عن إجابته معرض يف: فمثال أطروحاته؛ كثري من يف العواطف حيرك وديدات
 رخيصة كسلعة استغالهلا مثل الغرب؛ يف املرأة الستخدام اآلثار السيئة هلا ذكر احلجاب؛ عن

 املسلمون حنن يصلنا مل هللا احلمد..  مرض من له يا: " جوابه اية يف هلا قال مث ،واإلعالن للدعاية
 نقول لكننا..   التدخل لنا حيق وال ملذاتكم هي هذه !عنه االبتعاد حناول وحنن! بعد املرض ذلك

  !!)١("اآلخرة ويف الدنيا هذه يف الثمن تدفعون وسوف ابنيت يا بالنار تلعبون بأنكم
يستخدم فهو تارة  ،استعملها ديدات يف دعوتهوهكذا .. تنوعت واختلفت األساليب اليت 

ارة ، وتاور خصمه بأسلوب جديل عقليوأحيانا حي ،ومرة يدعو باملوعظة احلسنة ،أسلوب احلكمة
  وتارة .... اخل.

 ،وحتسينه التعبري جبمال الفين الرفيع الذي متيز به ديدات ؛ فقد متتع وال ننسى األسلوب
 فنياً بديعاً؛ أسلوباً يالحظ ديدات ألمحد املرئية املقاطع يف وحسن انتقاء العبارات املؤثرة؛ فاملتأمل

أوغري  ،الوجه وتعابري ،الصوت ونربات ،اجلسد لغة استعمال حسن أويف ،اإللقاء طريقة سواء يف
  ذلك.

ستخدمها بعض النصارى؛ إظهار بعض امن األساليب غري األخالقية اليت أن اجلدير بالذكر 
  !امللفات املرئية على غري حقيقتها، باستخدام تقنيات برامج حترير الفيديو 

إال أنّ املتمرسني يف  ؛وإن كان ال يزال صعباً على غري املتخصص -وهذا العمل الفين 
  !!اإلخراج واملونتاج ميكنهم أداء هذه املهمة التزويرية بشكل يصعب كشفه

                                                 

  https://www.youtube.com/watch?v=AXZ6z4a7lekانظر إىل املقطع:  )١(
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الذي  -  وللتمثيل على هذا فقد تسلَّط بعضهم على مقطع مرئي للداعية املسلم أمحد ديدات
فأخرج ملفا مرئيا ضمن  ؛وهو على فراش املوت - أمضى عمره يف مناظرة املنصرين والرد عليهم

مث غير  ؛أولَه نصوصاً كثرية من الكتاب املقدس عند النصارى، فيها وعيد املسيح ملن كذّبه وحاربه
وختم املشهد بالتحذير والتنبيه إىل أن  ،مشهد الشيخ إىل صورة مرعبة من الصياح والبكاء والتأمل

  . )١( هذه هي اية أعداء املسيح وال مشاتة !!
رخيص ال ينخدع به إال السذج ،وال شك أن هذا أسلوب أو من جعل إهله هواه. ،وتدليس  

املمتدة لنحو نصف  طويلةال عرب مسريته ،أساليبه الدعويةأمحد ديدات يف الشيخ متيز  وهكذا
يف دعوته، وهي على سبيل املثال ديدات أهم األساليب اليت استخدمها ما أسلفنا هي  ولعل؛ قرن

  .ال احلصر
  واهللا تعاىل أعلم. 

  التأليف يف ديدات أمحد الداعية أساليب الثالث: املبحث

يف األصل حماضرات؛ أو  مصنفاتهوغالب  ،الكتيباتصنف األستاذ أمحد ديدات العديد من 
  مناظرات مفرغة من بعض حمبيه.

الكتابة  لذا ال خيتلف أسلوبه يف التأليف كثريا عن أسلوبه يف الدعوة عموما؛ وهدفُه العام من 
  إظهار احلقائق وكشفها للقارئ.

كما امتاز  ،نطقيامتاز أسلوب أمحد يف التأليف بالوضوح والدقة والتحديد، والترتيب امل
  باستخدام األدلة والرباهني، والبعد عن املبالغة وعن اخليال.

فأسلوبه علمي حبت، يعنى بعرضِ احلقائق العلمية دون انصراف إىل مجالِ اللفظ، أو أناقة 
  التعبريِ؛ وتتخلل كتاباته مصطلحات علمية متصلة باملوضوع الذي يتناوله.

ومييل يف عرض املواضيع إىل التوغل  ،حيوية وغزارة ؛ه يف اإللقاءوكتاباته قريبة جدا من أسلوب
  يف التفاصيل؛ بل وأدق التفاصيل.

                                                 

  www.youtube.com/watch?v=UJwCytjg1LKاملقطع على الرابط:   )٢(
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كما هو مسطّر يف رده على ضالالت سلمان  ،وتشتد ،لغة اخلطاب يف كتبه وأحيانا حتتد
 رشدي!

  الثروة الضخمة من الكتب اليت اطلع عليها. خاللولقد استقى نصوصه 
وأكثر والبيان خالل الفصل السابق؛  ،والتوضيح ،بعض هذه األساليب بالتفصيلومبا أين تناولت 

فلعلي أُمجل أهم األساليب البارزة يف مؤلفات األستاذ كتبه مفرغة من تلك احملاضرات واملناظرات؛ 
  أمحد رمحه اهللا:

  أسلوب القصص. - ١
  أسلوب املقارنة. - ٢
  أسلوب احلوار. - ٣
  أسلوب التوكيد والتكرار. - ٤
  أسلوب التهكم. - ٥
  .أسلوب ضرب األمثال - ٦
  أسلوب االستفهام. -٧

  وغريها من أساليب الدعوة.
 واختيار التأين يف فرصة صاحبها وجيد تركيزاً؛ أكثر هذه األساليب أا تكون يف الكتابة وتتميز
 وهي أكثر ،معاً والعاطفة العقل ختاطب فهي ،والتفكر التأمل يف فرصة القارئ وتعطي ،األلفاظ
  األساليب. من غريها من خلوداً

  وقد متيزت كتب ديدات باالختصار غري املخل؛ فمعظمها كتيبات لطيفة وقصرية.
  بذكر منهجية ديدات يف التأليف. بحثولعلي أختم هذا امل

سئل عن املنهج الذي اتبعه يف كتاب " هل اإلجنيل  ؛يف حوار له مع جريدة الشرق األوسط
وهو  ؛مل يستخدمه شخص آخر من قبل " اتبعت منهجاً :-رمحه اهللا  -  جابأ ؛" ؟كلمة اهللا

اللجوء إىل نصوص اإلجنيل يف نقض القضية اليت يقول ا املبشرون أن اإلجنيل كلمة اهللا ألن كثريا 
وهناك أيضا مجل كثرية  ،من األلفاظ يكون من الصعب على العقل أن يصدق أا من عند اهللا

  .)١(س من املعقول أن تكون أيضا من عند اهللا...."ولي احتكى عن الزن
                                                 

  .١٠٥ص د.ط، ،هل املسيح هو اهللا ،ديدات )١(
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  النقاط التالية:التأليف يف يتلخص منهجه يف  ؛من خالل التأمل يف كتب األستاذ أمحد ديداتو
وجعلها من أوىل  ،وصرف جلّ العناية إىل ذلك ،أنه اعتىن ببيان عقيدة التوحيد - ١

  األولويات.
وعلى رأسها كتاب اهللا تعاىل؛ فقد اهتم كثريا مبعاين كالم  ؛األخذ من املصادر األصلية - ٢

ويندر جدا إيراده  ،تبه مليئة باالستدالل باآليات القرآنيةمما جعل كاهللا عز وجلَّ؛ 
  لألحاديث النبوية.

يف مؤلفاته األناجيل مبختلف رواياا ونسخها؛ ينقل منها  -كذلك  - من مصادره  - ٣
 ق للمرجع الذي أخذ منه.لتزم التوثيق الدقيوي ،بكثرة

 ،عاء صلب املسيحمن التثليث، واد ؛اهتم يف مؤلفاته بنقد أسس العقيدة النصرانية - ٤
  وغريها. ،والفداء

تدل على  -وما يتبعها من أسفار العهد اجلديد - فهو يذكر يف مؤلفاته نصوصا من األناجيل 
  .ونبوة املسيح عليه السالم ،عبودية

إذا تعرض ديدات لنقد قول ما، أو مناقشة مسألة ما، فإنه ال يرد عليها مباشرة، وإنما  - ٥
وهذا فيقوضها؛ ينقّب عن األصول اليت قامت عليها، واألسس اليت صدرت عنها؛ 

واطالعه كذلك على عدد من مؤلَّفات علماء  ،بفضل اطالعه على خمتلف األناجيل
  .املسلمني يف الرد على النصارى

؛ كما يبين فيها  التناقضمواطن و ،اخللل كامنكثريا ما يقارن بني األناجيل ويبني م - ٦
  عدم استقامة العقائد النصرانية مع العقل السليم والفطرة السليمة.

  - واهللا تعاىل أعلم  – ديدات يف التأليفاألستاذ أمحد  منهجهذا أبرز ما متيز به 
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  الباب الثاين:
 األستاذ أمحد ديدات وآثاره الدعويةوسائل الدعوة عند 
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  الفصل األول:
  وسائل الدعوة عند األستاذ أمحد ديدات 

  

  مفهوم وسائل الدعوة املبحث األول:

  املبحث الثاين: وسائل األستاذ أمحد ديدات يف دعوة املسلمني

  املبحث الثالث: وسائل األستاذ أمحد ديدات يف دعوة غري  املسلمني
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  املبحث األول: مفهوم وسائل الدعوة
يقال: وسلَ فالنٌ إىل ربه وسيلَةً، وتوسلَ إليـه   ؛ما يتقرب به إىل الغريالوسائل مجع وسيلة وهي 

  .)١(بوسيلة، أي تقرب إليه بعمل
الوسيلةُ: التوصل إىل الشيء برغبة وهي أخص من الوصـيلة؛  "  الراغب األصفهاين: ويقول

  .)٢(٣٥:اآلية ،سورة املائدة َّ ... مث هت مت ... �ُّ� :قال تعاىل ،"لتضمنها ملعىن الرغبة

؛ ما يتوصل به إىل الشـيء برغبـة   هيأن الوسيلة  نستنتج ؛هل اللغةألكالم السابق المن   
 ،واملكـان، كـآالت احلـرب    ،وسائل الدعوة هي أدواا، واألدوات تتبدل وتتغري بتغري الزمانف

  وحنوها. ،والنقل ،والزراعة والكتابة
حىت أصـبح  وكثر احلديث حوهلا؛  ،يف هذا الزمن، وكثرت وتنوعت وسائل الدعوةتعددت 

  ف عليها لكثرا.رباباً من أبواب التع تصنيفُها
وسائل، وما ال يتم الواجب إالّ به بال يكون إال الدعوة تبليغ قد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن و

  فهو واجب.
أنقـل   -اجتهاداً وتوقفـاً   –ودون اخلوض يف غمار اخلالف الفقهي حول الوسائل الدعوية 

والتبليغُ كما أنه ال يتقيـد  "... : جدير بالتأمل -رمحه اهللا تعاىل -)٣(لعالمة الشاطيبل كالما نفيساً
احلفظ والتلقنيِ والكتابـة  بكيفية معلومة، ألنه من قبيل املعقولِ معىن، فيصح بأي شيٍء أمكن من 

ال يتقيد حفظُه عن التحريف والزيغِ بكيفية دون أخرى إذا مل يعد على األصـلِ  ك وغريِها، كذل
  .)٤(... "كمسألة املصحف، ولذا أمجع عليه السلف الصاحل باإلبطال؛

                                                 

  .٧/١٤٣ :مادة وسل ،٤ط ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري )١(

  ).١/٨٧١( ،١ط ،املفردات يف غريب القرآن ،ألصفهاينلراغب اا )٢(
تـويف   ،له تواليف نفيسة ،أصويل حافظ حمدث، لغوي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب )٣(

  ).١/٧١( ،٥ط ،األعالم ،الزركليهـ. ٧٩٠سنة
  .١/٢٣٨ ،١ط ،االعتصام ،الشاطيب )٤(
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ات الصوت يف استعملت مكرب أنه ملا )١(ومن عجائب ما أٌثر يف حياة الشيخ عبد الرمحن السعدي
على عهد رسـولِ اهللا   استنكر بعض الناسِ هذه الوسيلة لكوا ليست مما كان )٢(القصيم ساجدم
اعلموا أنَّ " قال: خطيبا؛ وكان مما  -رمحه اهللا تعاىل  -الشيخ السعدي  ! فقاموالسلف الصاحل �

فكما أنّ األسـلحةَ القويـةَ العصـريةَ    اهللا أمر بتبليغ الدين، ويسر كلَّ سببٍ يوضح احلق ويبِني، 
 ،٦٠سورة األنفال اآلية  َّ.... مح جح مج حج مث هت ُّ�� والعنايةَ ا داخلٌ يف قوله تعاىل:

 يث . .. ُّ�:واستعمالَ الوقايات والتحصينات عن األسلحة الفتاكة، داخـلٌ يف قولـه تعـاىل   

البحرية واجلوية واهلوائية، داخلٌ . والقدرةَ على املراكبِ ١٠٢اآلية  ،سورة النساء َّ ...ىفيف
اآليـة   ،سورة آل عمران َّ ...هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب ... ُّ  يف قوله تعاىل:

٩٧،   واجلهاد، فكذلك إيصالُ األصـوات مجيعِ وسائلِ القوة ذلك داخلٌ يف األوامرِ بأخذ ومجيع
فونات، وغريِها، داخلٌ يف أمر اهللا ورسوله واملقاالت النافعة إىل األمكنة البعيدة؛ من برقيات، وتلي

بتبليغ احلق إىل اخللق، فإنَّ إيصال احلق والكالمِ النافعِ بالوسائلِ املتنوعة من نِعم اهللا، وترقيةَ الصنائع 
مساحةُ الشـيخ   ويقول ،)٣("واملخترعات لتحصيل املصاحل الدينية والدنيوية من اجلهاد يف سبيل اهللا

  :-رمحه اُهللا تعاىل -)٤(عبد العزيز بن باز
أَمر الدعوة أكثر بطرقٍ مل حتصلْ ملن قبلنـا، فـأمور    ويف وقتنا اليوم قد يسر اُهللا عز وجل" ... 

تنوعة؛ عن وإقامةُ احلجة على الناسِ اليوم ممكنةٌ بطرقٍ م الدعوة اليوم متيسرةٌ أكثر من طرقٍ كثرية،
،وعن طريقِ التلفزة ،من طرقٍ شىتو طريقِ اإلذاعة ،٥("عن طريقِ الصحافة( .  

                                                 

ه نشأ يتيماً واشتغل ١٣٠٧العالمة أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا آل سعدي، ولد يف عنيزة يف القصيم سنة  )١(
  .٣٩٦ص،١ط ،مشاهري علماء جند ،آل الشيخ هـ انظر:١٣٧٦له مؤلفات كثرية توىف سنة  ،بالعلم على يد علماء بلده

  وسط اململكة العربية السعودية. ،يف هضبة جند ،ةمشهور نطقةالقصيم: م )٢(
  .٦/٥٤ د.ط، اموعة الكاملة ،ابن سعدي )٣(
هـ نشأ ١٣٣٠عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا آل باز ولد مبدينة الرياض يف ذي احلجة سنة  )٤(

ه ودفن مبكة وقد كانت جنازته مشهودة. ترمجتـه يف مقدمـة   ١٤٢٠تويف سنة  ،من أشهر الفقهاء والدعاة املعاصرين ،يتيماً
  ).١/٩( ،١ط ، جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز

  .١٤ص ،٤ط ،الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة ،ابن باز )١(



 

 

٩٠ 
 

 

 ال :الوسائلَ الدعوية اليت ليست من بابِ العباداتومن خالل هذه النقوالت يتضح لنا أن 
العلميـة،   كاملخيمـات، واملعـارض، والـدورات    نص خاص ـا؛  حظر فيها، وال حتتاج إىل

فال بـد أن   ؛اهلدف املنشود يف الدعوة نبيلوغريها؛ فإذا كان  ،واحملاضرات، واألشرطة، واإلذاعة
تكون الوسائل كذلك، وال يصح القيام بوسائل حمرمة لتحقيق أهداف نبيلة كما يفعله النصـارى  

ل وأخسها يف سبيل الوصو ،حيث يستخدمون أحط الوسائل"! الغاية تربر الوسيلة" مثالً حتت بند
وهي إدخال الناس يف النصرانية، على الرغم من أن هـذه الوسـائل    -زعموا - إىل أهداف نبيلة

وأحدث الوسائل يف سبيل نشر  ،!! فما أحوج الداعية اليوم أن يأخذ بأرقىحمرمة عليهم يف دينهم
 ،حماضرة أو ،إتيام إليه لالستفادة منه يف درس وأ ،ناس حولهينتظر جتمع الأن ال  مث عليه ،دعوته

ولنا يف رسول ! مل تذهب إليهم فلن يأتوا إليك أبداً إن حنو ذلك؛ فثمة فئام من الناسأو  ،أو خطبة
 إىل يبادر بالذهابوكان  ،واسماملفقد عرض نفسه ودعوته على احلجاج يف ؛ أسوة حسنة �اهللا 

يف األعـداء   تفنن كيف على الداعيةال خيفى مث جتمعام، إىل أسواقهم وو ،قريشمنتديات زعماء 
 ،البـث املباشـر   ن خـالل م عقر ديارناغزونا يف يف سبيل نشر باطلهم ؛ ف وأساليبهم ،وسائلهم

لتبعد أكثر من  أهدافهم، بل إن أيضا االستشراقوشبكات التواصل وغريها ومن خالل حركات 
والربد  ،يتحملون يف ذلك احلر الشديد ،غال الغاباتدوأ ،حيث تتوغل يف جماهل الصحاري ؛ذلك
  من جلد الفاجر وعجز الثقة. فنعوذ باهللا !! واألمراض الفتاكة واحلياة البدائية ،سالقار
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  : وسائل األستاذ أمحد ديدات يف دعوة املسلمنيالثاين املبحث

 من األمة تعدم ولن تناسبه، ومكان وسيلة ،زمان ولكلِ بِعد، حصرها ميكن ال اإلصالح وسائل إن
  .تعاىل اهللا بإذن والتوفيق اإلصالح ا يكتب اليت الوسائل إجياد

 وسائله عصره بتحديث إمكانات من الشيخ استفاد فقد بالعصرنة؛ أمحد الداعية وسائل متيزت
 الوسائل خمتلف توظيف يف يتردد ال فهو ،رحبة آفاق إىل الدعوي عمله انتشار وبالتايل الدعوية؛
  .للعصر مواكبة اهلادفة؛ رسالته خلدمة احلديثة

 من بأكثر تصنيفها وميكن متداخلة وبعضها ومتنوعة عديدة ديدات ا أخذ اليت والوسائل
  .املسلمني دعوة يف ا أخذ اليت الوسائل أهم أوجز ولعلي ،موضع

  التالية: بالوسائل دعوته يف أخذ أنه يلحظ ديدات أمحد الداعية ألنشطة سريع فباستقراء
  أوالً : اإلعالم:

 بواسطتها يستطيع التأثري بالغة ووسائل آالت استخدام من املعاصر اإلنسان تعاىل اهللا مكّن لقد
 يف مليون مائة من أكثر يراه أن ميكن - مثال – التلفاز فجهاز واحد؛ آن يف الناس ملاليني الوصول

 كل يف الواحدة الرسالة منه تسمع أن ميكن املذياع وجهاز املاليني، من مئات عدة بل واحد وقت
  !!واحدة حلظة يف العامل أرجاء

  وخصوصا يف جمال االتصال؛ كاإلنترنت. ،ناهيك عن ما استجد من وسائل أخرى
 ميكن حيث القدمية؛ الوسائل مع ملقارنتها جمال وال.. التأثري  بالغة املعاصرة األدوات لقد باتت

 من جزء اخلطرية الوسائل هذه على التنافس أن شك وال حمدودة؛ شرحية مع التواصل للداعية
 شبه حىت الفتاكة األسلحة فعل تفعل قد اإلعالمية فاحلرب والباطل؛ احلق بني التدافع عملية

 جدران وحىت ،والعقبات احلواجز ويتجاوز بيت كل يداهم فهو ،الذرية! بالقنبلة التلفاز أحدهم
  !اخلدور ذوات

 الدعوة يف املعاصرة الوسائل مبختلف األخذ ضرورة ديدات أمحد األستاذ رأى املنطلق هذا من
 احلرب يف فكذلك مماثل بسالح إال فتاكاً سالحاً يستعمل عدو مقاومة ميكن ال أنه فكما اهللا؛ إىل

  .املستعان واهللا والضياع؛ اهلزمية كانت وإال اخلصوم؛ وسائل تكافئ وسائل من بد ال العقائدية
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 تنتشر وغريها النصرانية للدعوات اال تركنا"...  أننا اهللا إىل الدعوة يف املؤسف ومن
 وهلذا وغريها، والتليفزيون واإلذاعة الصحافة إمكانات واستغالل واإلعالم الدعاية أساليب بكل
  .)١("وحكمة بذكاء ننشره وأن ديننا عن ندافع وأن الواقع هذا نغري أن جيب

 اهللا إىل الدعوة يف املتنوعة وأشكاله املختلفة بوسائله اإلعالم ديدات أمحد األستاذ استثمر لقد
  . الفكرية األسلحة أقوى من وأا اهللا اىل الدعوة يف اإلعالم وسائل أمهية أدرك أن بعد تعاىل؛

الفيديو؛  وأشرطة ،دعوته التلفاز يف ديدات استخدمها اليت اإلعالمية الدعوية الوسائل وأبرز
  .شريطاً السبعني فيها شارك اليت ومناظراته حماضراته سجلت اليت األشرطة جتاوزت فلقد

 بنسخ نقوم حنن: " .... الوسيلة فيقول  هذه تفعيل يف طريقته أمحد األستاذ ويفصل
 الشريط هذا مثل األديان، بني املقارنة عن األشرطة هذه ومعظم الفيديو، أشرطة على حماضراتنا

"  سواجارت علـى ردا املقدس الكتاب فـي ذكـره ورد كما "� حممد" موضوعه  الذي
   .)٢("اإلسالم عن خمتلفاً شريطاً أربعون اآلن حىت ولدينا ،) ٣٥( رقم الشريط هو الشريط وهذا

 أشرطة لنسخ خاص قسم بتخصيص قام فقد ديدات األستاذ عند الوسيلة هذه ألمهية ونظرا
 نسخ إلنتاج واحدةً غرفةً خصصنا البداية يف: " فيقول اإلسالمية؛ للدعوة الدويل باملركز الفيديو

 أشرطة إلنتاج غرف ثالث إىل حاجة يف حنن واآلن فيديو، مسجالت عشرة فيها وركبنا الفيديو،
 ، أخرى أجهزة عشرة اإلمكانيات هذه إىل نضيف أن ونريد للمونتاج، غرفةً حالياً ولدينا ،الفيديو
  . )٣(" املتزايدة بالطلبات يفي ال يبدو ما علـى اإلنتاج أن إالَّ كافية، بسرعة ميضي عملنا أن فرغم

  :القسم هذا أعمال عن - يف قسم الفيديو  العاملني من -  تالمذته أحد ويتحدث
 األرفف توجد جواري إىل اإلسالمية؛ للدعوة الدويل باملركز الفيديو نسخ قسم هو هذا" 

 وهذه خمتلفة؛ أنواعٍ من فيديو مسجل عشرين من أكثر فوقها ويوجد ، الفيديو بنسخ اخلاصة
 نسخة ألف إىل مثامنائة من يبدأ مبتوسط أسبوعيا نسخة مائيت من أكثر إنتاج من متكننا األجهزة

 الشريط ومدة ،ديدات أمحد السيد ومناظرات حماضرات مدة على النسخ عدد ويتوقف ، شهريا
                                                 

  .٨ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .٣٧ص ،املصدر السابق )٢(
  .٣٩ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(



 

 

٩٣ 
 

 

 فإننا واملناظرات احملاضرات مدة وحسب ساعات ثالث إىل ساعتني إىل ساعة من ختتلف الواحد
 فإننا ديدات، أمحد الشيخ أشرطة نسخ إىل وباإلضافة ،شهريا شريط ألف إىل مثامنائة بني ما ننتج

  . )١(.. " البارزة املسلمة الشخصيات أشرطة كذلك ننسخ
  :بقوله أخرى صورة آخر تلميذ لنا وينقل

 يف أمامكم تروا اليت األجهزة باستخدام للدعوة اإلسالمي املركز يف هنا نقوم" ... 
 املونتاج، عملية لتبدأ هنا إىل املصورة األشرطة تأيت عملهم من املصورون ينتهي أن فبعد ،املونتاج

 من النسخ مئات منها لتنقل النسخ قسم إىل تسلم األشرطة فإن ، املونتاج من االنتهاء وبعد
 انتهينا وقد ،الكرمي القرآن أو املقدس الكتاب من فقرات بإدخال نقوم وحالياً ،الواحد الشريط

 م،١٩٨٦ عام عقدت اليت دوجالس؛ وروبرت ،ديدات أمحد الشيخ مناظرة مونتاج من حالياً
  .)٢("للتسويق اآلن جاهزةٌ املناظرة وهذه الكتاب من وفقرات الكرمي القرآن من آيات وإدخال

  
 عليها تعرض تليفزيونية شاشة بوضع قاموا أم اإلسالمي؛ املركز يف االبداعية اللمسات ومن

  ! الشارع يف املارة جيذب األمر الذي يوميا، ساعة عشرة ست ملدة دعوية برامج
 وقد مريح، بشكل الربامج ملشاهدة اجللوس يف يرغب ملن مقاعد املركز داخل يف هيأوا أم كما
  !)٣(الزوار جماناً هلؤالء الضيافة من شيئا يقدمون أم ديدات ذكر

  ثانيا: احملاضرات:

 حول كان ومعظمها ،اآلالف حماضراته فاقت ولقد ،ديدات ا أخذ اليت الوسائل أبرز تعترب من
  .� حممد نبوة وصدق ،الكرمي القرآن صحة وإثبات ،العقيدة وتصحيح ،اإلسالمي بالدين التعريف

 وخماطبة ،اإلسالم الدعوية " ... شرحأن من أهم أنشطته  اهللا رمحه وقد أوضح ديدات
 تنشيط على املسلمني لنحث املختلفة، املوضوعات حول احملاضرات خالل من قطر، كل يف الناس

                                                 

  .٣٨ص ،املصدر السابق )٢(
  .٣٩ص ،املصدر السابق )٣(
  .٤٥ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(



 

 

٩٤ 
 

 

 هلم، التصدي من ولنمكنهم املسيحي، التبشري مواجهة يف عضدهم من ولنشد اإلسالمية، الدعوة
  .)١("به والتعريف اإلسالم وشرح

  :)٢(حماضرات من عنه أُثر ما وأشهر 
  اإلمارات. - املعجزات معجزة الكرمي القرآن - ١
  .دربان -  اإلسالم يف املسيح  - ٢
  أفريقيا. جبنوب دربان -  األخرى والديانات اإلسالم  - ٣
  بالسعودية. الطائف - العصر حتديات مواجهة يف اإلسالم  - ٤
  أفريقيا. جبنوب تاون كيب - ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد صلى اهللا عليه وسلم  - ٥
  بريطانيا. - اخلالدة القرآن رسالة  - ٦
  باكستان. - واملسيحية اإلسالم   - ٧
  أمريكا. -املقدس الكتاب هو ما  - ٨
  أمريكا. – وإسرائيل العرب  - ٩

  .وغريها
  الرسائل: :ثالثا

 وكتبوا بذلك، دعاة املسلمني اشتهر وقد القدم، منذ أسلوب دعوي أصيل وهو موجود الرسائل
  الرسائل. من الكثري

  وقد كانت حياة األستاذ أمحد الدعوية مليئة باملراسالت؛ فقد كان متفاعال جداً مع الكم
اهلائل الذي كان يصل إليه من الرسائل ويرد عليها؛ بل خصص جزءاً من طاقة املركز اإلسالمي 

  خلدمة الرسائل؛ وكان يقول:

                                                 

  .٢٩ص ،املصدر السابق )٢(
  .وبعضها منصوص عليها يف ثنايا كتبه ،وبعضها مبثوثة على االنترنت بالصوت والصورة ،مأخوذة عن موقع الشيخ )٣(



 

 

٩٥ 
 

 

عامٍ  يف ننجزه كنا فالذي إلينا، اردةالو املراسالت يرعى خاص قسم إىل حاجة يف فنحن" 
ا، كثريةٌ إلينا تأيت اليت فالرسائل ،واحد أسبوعٍ يف إجنازه حالياً منا مطلوبجند أن بد وال جد حال 

 قسم كل وعلى طاقتنا كل يستنفذ أن ميكن الذي احلد إىل كبري الرسائل كم ألن الرسائل؛ هلذه
 اجلهات إىل رسالة كل وإحالة به، اخلاصة الرسائل وتصنيف لفرز طريقةً جيد أن املركز أقسام من

 وهذه باان، ومطبوعات كتباً فقط تطلب الرسالة وهذه إجنازها، جيب طلبات فهذه..  التنفيذية
  .)١(!"؟ عليها وجنيب األسئلة نصنف فكيف..  معينةً أسئلةً الناس بعض فيها يطرح الرسائل

 يطلب فبعضها الغاية؛ خمتلفة -  العامل أحناء شىت من تأتيه كانت اليت -  الرسائل وهذه
 وآخرون ،فيديو أشرطة يطلب وبعضها اإلسالمية، والكتب ،املطبوعات من شيئا راسلوها

  ... يقدمها اليت واخلدمات ،اإلسالمي ومناشط املركز ،ديدات نشاطات يستفسرون عن
 حيظى كان الذي الدعوي التأثري مدى لنا يعكس واالستفتاءات الرسائل من اهلائل الكم هذا ولعل

  .الرد عن والطاقة الوقت به ضاق ديدات؛ حىت به

  رابعا: التعليم:
  .اإلسالمي التعليم أغراض خدمة"  السالم مؤسسة"  لقد كان هدف ديدات األساسي من إنشاء

 ابتدائيةً، ومدرسةً مسجداً املؤسسة وتضم املؤسسة، هذه مت تأسيس م؛١٩٥٩ عام فـ" يف
 طبية، عيادة إىل باإلضافة األفارقة بني من املسلمني الدعاة وتربية وتعليم لتدريب ومعهداً

وملحقات نشر على يعملون الذين الدعاة تربية هو املعهد من واهلدف ،أُخرى وتروحيية رياضية 
 أما ،كاملة إسالمية حياة هناك ويعيشون باملعهد، يلتحقون وهم إفريقيا، جنوب يف اإلسالم
 دف األفارقة األطفال ا يدرس إسالمية مدرسة وهي احمللي، اتمع ختدم فإا االبتدائية املدرسة
 طبيةٌ عيادةٌ أُقيمت اإلفريقيني والسكان احمللية البيئة وخلدمة ،اإلسالم إىل األصليني السكان جذب
 األفارقة يتعرف الطبية؛ والعيادة ،االبتدائية املدرسة خالل ومن املسلمون، األطباء ويديرها يرعاها

 وهي كلها، إفريقيا جنوب يف الوحيدة اإلسالمية املؤسسة السالم هي مؤسسة إن ،اإلسالم على

                                                 

  .٤١ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(



 

 

٩٦ 
 

 

 جنوب يف اإلسالمية الدعوة نشر يف ألمهيتها واالستمرار الدعم إىل حتتاج وعمليةٌ رائدةٌ خطوةٌ
  .)١(األفريقية" القارة

الذين قدموا عليه من  الزوار عن بعض -يف إحدى حواراته  –وقد حتدث الشيخ 
فطالبوه  االستفادة منه، يف رغبوا مث كان يلقيها، اليت وجلسوا إىل الدروس " مدينة"جوهانسربج
واحلديث فيها؛ فلىب  " "جوهانسربج مدينة قاعة يف يف بعض احتفاالم الدينية بزيارم واملشاركة

  .)٢("دعوم

  خامساً الكتاب:

 وشرح وكتبنا، مطبوعاتنا توزيع هو ا نقوم اليت الرئيسية أنشطتنا أحد إن:"  اهللا رمحه يقول
 لنحث املختلفة، املوضوعات حول احملاضرات خالل من القطر، كل يف الناس وخماطبة اإلسالم
 املسيحي، التبشري مواجهة يف عضدهم من ولنشد اإلسالمية، الدعوة تنشيط على املسلمني

  .)٣("به والتعريف اإلسالم وشرح ، هلم التصدي من ولنمكنهم
 املنشورة؛ الكتيبات من جمموعة وهي ولغريهم؛ للمسلمني املوجهة الكتب بعض بتأليف ولقد قام

كتابا؛ سنتطرق إليها يف الفصل املخصص  عشرين أكثر من جمملها يف بلغت عديدة موضوعات يف
  وإصداراته. ملؤلفاته

  املصاحف: سادسا: توزيع

 واجلامعات والكليات املدارس على جماناً القرآن نوزع: "... اهللا رمحه ديدات أمحد األستاذ يقول
 حوايل وزعنا اآلن وإىل ،واملساجد اإلسالمية املدارس على كذلك جماناً ونوزعه العامة، واملكتبات

 ملساعدة أخرى نسخة ألف مائة طبع على املطابع إحدى مع اتفقنا وقد ،نسخة ألف ومثانني مخسة
 إخوتنا إىل نسخة آالف عشرة أرسل املثال: سوف سبيل فعلى! العامل أحناء مجيع يف أخوتنا

 واململكة وباكستان، اهلند، ويف سريالنكا، يف املسلمني أساعد أن وأريد أمريكا، يف املسلمني

                                                 

  .٢٥ص د.ط، ،حيايتهذه  ،ديدات )١(
  . ٢٣ص ،املصدر السابق )٢(
  .٢٩ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(



 

 

٩٧ 
 

 

 زهيدة بأسعارٍ أو جماناً القرآن على فيها احلصول ميكن مرحلة إىل نصل أن ونريد ،املتحدة
اهللا ومبشيئة حالياً وحنن ،مدعومة – ز١(" نسخة ألف مائة طبع طلبنا – وجلَّ ع(.  

  سابعاً: املسجد:

 ومنرباً ،للتعليم ومناراً ،للدعوة مركزاً كانت بيوت اهللا اليت وهي ،األرض بقاع أفضل املساجد
 األرض عمرت تقية، جماهدة مؤمنة، أجياالً اإلسالم صدر منذ املساجد من خترج ولقد ،للتوجيه

  متفرقة. ونواحٍ واسعة آفاق إىل اإلسالم ومحلت باخلريات،
بل إىل ضرورة  ،كان يدعو ديدات وبشدة إىل تفعيل دور املسجد يف اتمعات اإلسالمية

  مشاركة مجيع أفراد األسرة يف عمارة املسجد!
 هذا يف املساجد جعلنا قد فإننا أعرفه، لست آخر لسبب أو عاداتنا، يقول رمحه اهللا: "... بسبب

 ال كنا فإذا،املسجد!  بدخول للنسوة يسمح ال األحوال معظم ويف الرجال، على قاصرة )٢(البلد
 اإلفريقيات للنساء نسمح فكيف املسجد، يف بالصالة وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا ألمهاتنا نسمح

 إلدخال كداعية تنشط أنت..  وخطرية أساسية مشكلة إا! ؟ اإلسالم يعتنقن حني وامللونات
 يواظنب األطفال ومعهم زوجام ولكن اإلسالم، الرجال بعض ويعتنق اإلسالم، يف األفراد بعض
 اإلسالم ينقطع .. ؟ اإلسالم اعتنق الذي الرجل ميوت حني حيدث فماذا ، الكنيسة إىل التوجه على

 يعيق األمر هذا إن املساجد! بدخول للمرأة يسمح ال املسلم اتمع أن سببوال مبوته، أُسرته يف
 يطلبون اخلارج من إلينا يأتون الذين العلماء أن رغم هذا حيدث هنا؛ اآلخرين بني اإلسالم انتشار

 واحد، صف يف والنساء الرجال يقف أن املقصود ليس وبالطبع! النساء أمام املساجد نفتح أن إلينا
 يف للرجال، يتاح ما املسجد يف للنساء يتاح أن واملطلوب املقصود إمنا متالصقني، يقفوا أن وال

 ويف ، للنساء أماكن ختصيص فيها روعي مساجد البالد يف وتوجد ،هلن خمصصة منفصلة أماكن
 منفصلة، ومحامات للوضوء، ومكان خاص، مدخل للنساء خصص " دويل اذا " يدعى مكان

 هذا إىل امرأة تدخل مل اليوم حىت ولكن للرجال برؤيتهن، يسمح ال حنو على ن، خاص ومصلى
 حىت له وسأتصدى حيدث لن هذا إن: "  وقال بشدة هذا ضد وقف العلماء أحد ألن املسجد؛

                                                 

  .٣٧ص ،املصدر السابق )٢(
  يقصد جنوب افريقيا.  )١(



 

 

٩٨ 
 

 

 أن حبيث منفصلة، املسجد داخل للنساء الالزمة اخلدمات كل أن رغم هذا ؛حدث "!املوت
 الثقايف التراث هو والسبب املسجد، إىل النساء دخول يرفضون ولكنهم النساء، يرون ال الرجال
 أبناء من املسلمون أما! ..نساءنا اهلنود املسلمني حنن نعامل هكذا ،! اهلند قرى من معهم الوافد

إقليم  يف املساجد يف للمسلمات أماكن خصصوا فقد ، هللا واحلمد إدراكاً أوسع فهم "املاليو"
  .)١(لإلسالم" الدعوة حقل يف للعمل وأصلح أقدر فهم ولذلك ، "الكاب"

  ثامناً: الدورات:

واملهارات ؛  ،واألفكار ،واكتساب املعلومات األداء، وحتسني ،للتطوير مهم عنصر يعترب التدريب
  فهو من الوسائل اليت جيب أن ال يغفل عنها الداعية إىل اهللا تعاىل.

  ومن أشهر وأيسر سبل التدريب املعاصرة: الدورات.
 الدويل باملركز أُقيمت م١٩٨٨ عام ومايو أبريل شهر وقد أخذ ديدات ذه الوسيلة؛ فـ" خالل

 وقد املسلمني، للدعاة األوىل التدريبية الدورة إفريقيا جبنوب "ديربان" مبدينة اإلسالمية للدعوة
 مبصافحة ديدات أمحد الشيخ يقوم حيث خترج حبفل م١٩٨٨ عام مايو أواخر يف الدورة انتهت

منهم؛  كل مع التذكارية الصور والتقاط التخرج شهادة منهم كل وتسليم ،فرداً فرداً الدارسني
 يواجهها اليت التحديات على يوماً، ستني حوايل استمرت اليت الدورة خالل الدارسون تعرف

 ضد وخباصة املسلمني ضد املوجهة احلمالت وأساليب أغراض على والتعرف العامل يف املسلمون
 ضد املوجهة التبشريية الصليبية واحلملة اهلجمة مواجهة كيفية على التركيز مع املسلمة، األقليات
 من مناذج على العملية بالتدريبات الدورة واهتمت ،البلدان من وغريها وإفريقيا، آسيا يف املسلمني

 باللغة الدراسة وكانت مقارنةً، دراسةً األديان الطلبة درس وقد ،والتصدي واملواجهة الواقع أرض
 بالدهم إىل العودة يستطيعون الذين املسلمني الدعاة إعداد دف - اجلميع يعرفها اليت -  اإلجنليزية

 آسيا جيتاح الذي املسيحي التبشريي والنشاط ،لإلسالم املعادي النشاط وملواجهة لإلسالم، للدعوة
  .)٢(الراهن" الوقت يف وإفريقيا

  اهلدف املنشود من هذه الدورة بقوله:وقد أفصح ديدات عن 
                                                 

  . ١٢١ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٢(
  .٤٧ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(



 

 

٩٩ 
 

 

 املسلمني، غري بني لإلسالم الدعوة على ندرم أن الدورة هذه وراء من نرجوه الذي إن" 
 تعلموه ما وبتبليغ أوطام، يف اآلخرين مع هنا تعلموه ما يتدارسوا وأن ، بلدام إىل يعودوا وأن
 هنا فمركزنا..  م اخلاصة اإلسالمية املراكز وسيقيمون معرفتهم، ستزداد حوله والتحدث هنا

 كل يف تنشأ أن جديدة إسالمية ملراكز نريد ولذلك ويتضخم، فيه العمل حجم ويزداد يتوسع
 ممكنٍ، عون كل هلم سنقدم بالطبع نفسه، على يعتمد أن منها كلٌّ يستطيع الذي احلد إىل مكان؛
 نساعد أن استعداد على وحنن..  أملنا هو هذا ،هنا به نقوم مبا يستطيعون القيام ذاتياً ولكنهم
 هذا يف نشارك أن نرغب وحنن وعملنا، اختصاصنا هو وهذا اإلسالم، نشر يف العامل يف املسلمني
  .)١(أمجع" العامل يف املسلمني

  والسفر: تاسعا: الرحالت

 املدعوين إىل ينتقلكان  فقد اآلخرين إىل ا متحركاً نشطا يف نشر دعوته؛ ديداتاألستاذ كان 
 مهماً ومطلبا سامية إجيابية صفة وهذه عليه؛ الناس إقبال ينتظر ومل يكن الدعوة لتبليغ أبوام طارقا
  .املؤثر للداعية جداً

  ولقد رحل الشيخ إىل العديد من األقطار اإلسالمية، وغري اإلسالمية.
تلقّاها من جمموعة من املسلمني من وأول سفرة سافرها بالطائرة يف حياته كانت استجابة لدعوة 

  .)٢(جوهانسربج
  مث تالها عشرات الرحالت إىل الشرق والغرب.

 ،واهلند ،وسنغافورة ،وهونج كونج ،وكندا ،بريطانيا وإيرلنداومن األقطار اليت رحل إليها: 
  .)٣(وغريها ،والسويد ،وأستراليا ،واإلمارات ،والسعودية ،وموريتانيا ،وزميبابوي

  احلاسب اآليل: عاشراً:

  العشرين!! القرن يف اختراع أن احلاسب هو أهم الناس بعض اعترب

                                                 

  .٥١ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .٢٢ص ،املصدر السابق )٢(
  .٧ص ،د.ط ،من دحرج احلجر ،ديدات )٣(



 

 

١٠٠ 
 

 

 ورغم وتتضخم، تكرب وقد حتدث ديدات عن استخدامه هلذه الوسيلة فقال: "األعباء
 تزال ما طاقاتنا أن إال ، والتلكس" الفاكس، وأجهزة "الكمبيوتر، احلديثة لألجهزة استخدامنا

 حيث الساحرة، اإللكترونية األدوات هذه اآلن نستخدم وحنن ،املتزايدة األعباء مسايرة عن عاجزةٌ
 مدينة يف اثنتان منها "؛ ولديناISLAMIC TELECOMS اإلسالمي " التليكوم:  نسميه ما أنشأنا

 " إىل املبىن أسفل املوجودة احملالت من حملني حولنا فقد املبىن، هذا يف إحدامها..  " ديربان "
  .)١( " إسالمي تليكوم

واهللا  –وأكاد أجزم  ،اجلدير بالذكر أن الشيخ اخترمته املنية قبل استفحال االنترنت وانتشاره
  أن الشيخ لو ظفر ذه الوسيلة لكان له يف استثمارها شأن عظيم! –أعلم 

  

  املسلمني غري دعوة يف ديدات أمحد األستاذ وسائل: الثالث املبحث

 واختالف خصائصهم فرياعي للمدعوين، املناسبة الداعية الوسيلة خيتار أن يف الدعوة احلكمة من
  .مراده وينال ،مبطلوبه يظفر وبذلك ثقافام، وتباين ،ومداركهم ،أوطام

   .آخر يف مكان تتناسب وال ،يف مكان تتناسب قد الوسائل فبعض
املسلمني؛ لكن من ال ختتلف كثريا وسائل ديدات يف دعوة غري املسلمني عن وسائله يف دعوة 

 هذا عن عرب حىت املسلمني! غري دعوة يف الروحية وجد متعته األستاذ ديدات اجلدير أن نشري بأن
 جوالت يف هلم كمرشد املسلمني؛ غري أصحب أن املمتعة وواجبايت عاديت من: "بقوله الشعور
  !! )٢("بديربان اجلنويب الكرة نصف يف مسجد أكرب داخل

:  تقول الفلبني من رسالة مرة استلم أنه ذكر حىت باهرة؛ نتائج ديداتوسائل  حققت ولقد
  !.)٣("الفيديو عرب سواجارت مع مناظرته مشاهدة بعد أسلموا شخص ألفي إن"

                                                 

  .٤٤ د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .٤٠ص ،د.ط ،الرسول األعظم ،ديدات )١(
  .٧٨ص د.ط، ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديدات )٢(
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املسلمني بالعديد من  لغري دعوته يف أخذ أنه جيد ديدات أمحد والذي يتأمل يف سرية الداعية
  منها: الوسائل؛

  :أوالً: الرسائل

 ،الفرس ملك كسرى وإىل الروم، عظيم هرقل إىل فأرسل والرؤساء، امللوك � النيب كاتب لقد
 وإىل كسرى إىل كتب � اهللا نيب أن: "عنه اهللا رضي أنس عن مسلم صحيح ففي غريهم، وإىل

  .)١(" تعاىل اهللا إىل يدعوهم جبار، كل وإىل النجاشي، وإىل قيصر
  .املناظرات عقد وخصوصاً يف الدعوة إىل ،اإلسالم إىل الدعوة يف الرسائل ديدات استخدم

 أدعومها احلاخامات كبري وكذا ،أفريقيا جنوب يف االسرائيلي السفري إىل كتبت"  :اهللا رمحه يقول
  .)٢(" الرد انتظار يف وأنا هناك؛ مناظرة اىل

  :ثانياً املسجد

 حنن: " اهللا رمحه فيقول النبوية؛ الوسيلة هذه عن -يف دعوة غري املسلمني  -  ديدات يغفل مل
 يف بديربان اجلمعة مسجد عن نعلن فإننا ولذلك الزوار؛ جلذب بديربان اجلمعة مسجد نستغل

 اجلنويب النصف مساجد أكرب زوروا: "  نقول حيث السياح؛ على توزع اليت السياحية النشرات
: برقم اتصل سياحي، مبرشد مصحوبة جمانية سياحية جولة يف رغبتم وإذا األرضية، للكرة

 وزيارتنا، بنا االتصال على الناس اعتاد ولقد القدمي، تليفوننا رقم هذا كان"  ٣٠٦٠٠٢٦"
 مترادفان لفظان مها للسياح فبالنسبة واملعبد، املسجد بني الفرق يعرف ال السائح أن هو والسبب

 واملواد باملطبوعات ونزودهم ويلمسونه، يرونه ما هلم نشرح فإننا يأتون وحينما واحد، لشيء
  !.)٣( ..." جماناً اإلسالمية

                                                 

باب كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ملوك الكفار يدعوهم إىل اهللا  ،كتاب اجلهاد والسري ،الصحيح يف ،رواه مسلم )٣(
  ).١٧٧٤(رقم:  ٣/١٣٩٧ د.ط، ،عز وجل

  .٧٨ص د.ط، ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديداتملحق كتاب  )١(
  .٢٨ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٢(
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 ذكرنا ديدات؛ وقد أنشأها اليت السالم ملؤسسة املهمة املرافق ضمن من املسجد يعترب كذلك
 املمتعة وواجبايت عاديت من: "قال وأنه الدعوية الوسيلة ذه متعته عن تعبريه الفصل هذا مستهل يف
 اجلنويب الكرة نصف يف مسجد أكرب داخل جوالت يف هلم كمرشد املسلمني غري أصحب أن

  .)١(" بديربان

  :الفيديو وأشرطة ثالثاً التلفاز
سبق احلديث بإسهاب عن هذه الوسيلة يف الفصل السابق وذكرت هناك أن األستاذ ديدات قام 

 وخصوصا الفيديو أشرطة اإلسالمية؛ لنسخ للدعوة الدويل خاصا يف املركز قسما بتخصيص
 يف املقارنة األشرطة هذه املؤثرة؛ ومعظم املسلمة بعض الشخصيات أشرطة وكذلك الشيخ،أشرطة 

 من يبدأ مبتوسط ،أسبوعيا نسخة مائيت من قسم الفيديو باملركز أكثر ويبلغ إنتاج ،بني األديان
  شهريا. نسخة ألف إىل مثامنائة

 ساعة عشرة ست ملدة دعوية برامج عليها ضخمة تعرض تليفزيونية شاشة كذلك قام املركز بوضع
  .)٢(الشارع من املسلمني وغريهم يف املارة األمر وذلك جلذب يوميا،

  : رابعاً: اإلذاعة

 كاالنترنت وجذابة جديدة إعالمية وسائل ظهور ورغم ،اإلعالم وسائل أقدم من اإلذاعة تعترب
  ! الناس حياة على األثر بالغ هلا زال وما ،العريض مجهورها هلا زال ما اإلذاعة أن إال وغريه؛

 عرضاً قدم -  مرة ذات -  إنه حىت الوسيلة؛ هذه من لالستفادة جاهداً ديدات سعى لقد
 الوسيلة هذه من لالستفادة جداً قصرية ملدة فيها احلديث مقابل الربيطانية اإلذاعة هليئة سخياً

  !خلده يف تدور كانت رسالة إليصال
 يل ليخصصوا الربيطانية؛ اإلذاعة هيئة على جنيه ألف مخسني عرضت ولقد: " اهللا رمحه يقول

 ويقرأون يتلُون يستجيبوا .. ومل ،رشدي عند ما وأفضل ،أحسن فيها أوضح دقائق مخس

                                                 

  .٤٠ص ،د.ط ،الرسول األعظم ،ديدات )٣(
  .٤٥ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
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 وأحسن أفضل هلم ألوضح دقائق مخس إعطائي ويرفضون ،املأل على رشدي كتاب من صفحات
  .)١( !!" رشدي عند ما

  وحماولة االستفادة منها. ،الوسيلة ذه اهتمامه الكبري على بالغة داللة ويف هذا السعي 
  الصحفية: واملنشورات املقاالت خامساً
..  احمللية صحفنا يف القرآن عن اإلعالن يف أخذنا وكذلك: " اهللا ديدات رمحه أمحد األستاذ يقول
 وكتبنا يتكلم"!! "القرآن: عنوان حتت القرآنية اآليات بعض نشرنا " تريبيون "صنداي صحيفة ففي
 من أو االستفسارات من املزيد يريد ملن وعنواننا امسنا ونشرنا القرآن، من رسالة أا ذلك حتت

..  األفريقيني للمواطنني بالنسبة نفسه الشيء وفعلنا جماناً وكتبنا مطبوعاتنا على احلصول يف يرغب
 ناتال"، "مشس:  ومعناها " ناتال السي "إالنا تسمى واليت "الزولو" بلغة تصدر اليت الصحيفة ففي

 السابق األسلوب وبنفس ،"يقول القرآن: " عنوان حتت الزولو لغة إىل مترمجةً قرآنيةً آيات نشرنا
 اإلعالن: مثل ، أخرى أفكاراً نفذنا وأيضاً يرغب ملن جماناً املعلومات لتقدمي استعدادنا عن أعلنا
 ..". هنا املباين على تشاهدونه الذي مثل اآلخرين، مشاعر تؤذي ال مقبولة بطريقة اإلسالم عن

)٢(.  

  وامللصقات: سادساً: اللوحات

 اجلذابة وامللصقات الدعائية واللوحات ،اإلسالمي مبضموا الالفتة امللصقات يستخدم ديدات
  !وهلة أول من ملفتة عبارة عليها ويكتب

  " !! األخري العهد القرآن: "اقرأ:  -كما أسلفنا -  مرارا استخدمها اليت العبارات فمن
 خشبية لوحات على كتابتها مت كما الضخمة، املباين جدران على العبارة هذه كُتبت

ومعدنية، ولوحات ،تلفت حبيث والشوارع ،الطرق يف بارزة أماكن يف وضعها مت وقد مضيئة 

                                                 

  .٩٤ص د.ط، ،شيطانية اآليات ،ديدات )٢(
  .٣٣ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
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 مقروءةٌ اللوحة "؛ األخري العهد القرآن: "اقرأ: تقول املباين أعلى يف اللوحة إن ،ومساًء اراً األنظار
  .)١(" إليها األنظار وتلفت وتلمع تربق األضواء فإن وبالليل بالنهار،

  والزيارات الشخصية: سابعاً: اللقاءات

  .إليها دعوته متت أو ديدات إليها دعا اليت الشخصية اللقاءات من العديد فهناك
 بني أجتول كنت وبينما جوهانسربغ يف املقدس الكتاب دار أزور كنت:"  اهللا رمحه يقول

 للعهد واإلجنليزية باليونانية مكتوبة إندونيسيا يف مطبوعة اإلجنيل من نسخة تناولت الكتب؛ أكداس
 الفور وعلى ،يراقبين عليها املشرف الدار على القائم أن أدرك أكن ومل الثمن غايل جملد يف اجلديد

 له أوضحت الشاي تناول وأثناء فوافقت مبكتبه معه الشاي تناول إىل فدعاين...  حنوي أقبل
 اإلسالم يف حيتلها اليت السامية املكانة له وأوضحت ،السالم عليه بعيسى يتعلق ما اإلسالمية العقيدة

"... )٢(  
 تالمذة أحد يقول: الزوار استقبال اإلسالمي اليت كان يقوم ا املركز املهام من كذلك

 وتفسري شرح وأتوىل املسجد، إىل السياح باصطحاب أقوم:" ...  -باملركز العاملني -األستاذ 
 البيض، من تكون الغالبية ولكن األجناس، خمتلف من أناس ويزورنا بالزيارة، يتعلق ما كل

 الواردة الرسائل على وأرد اإلسالم، دخول يف الراغبني أستقبل فإين وكذلك اإلسالم، عن وأحتدث
  .)٣(" العامل دول خمتلف من

  :ثامناً اهلاتف

 يف للراغبني الصحف يف اإلسالمي باملركز اخلاص الرقم - كما أسلفت - ينشرون كانوا فقد
  .اإلسالم على والتعرف التواصل

  .واحلوارات ،املناظرات لعقد الدعوات تلقي يف اهلاتف أمحد األستاذ استخدم كذلك

                                                 

  .٣٣ص ،املصدر السابق )٢(
  .٤٦ص ،د.ط ،املسيح يف اإلسالم ،ديدات )١(
  .٢٩ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٢(
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 اليهود ودعاين: " فيقول هلم حماضرة لتقدمي اليهود من هاتفية دعوة تلقى أنه ذكر فقد
 يف اليهود -!عموميت أبناء - إىل أحتدث أن ووافقت".. واليهود القرآن" عن حماضرة إللقاء تليفونيا

 ،اليهود بني املشكلة إن: هلم وقلت املوضوع، يف إليهم وحتدثت ،مين طلبوه الذي املوضوع هذا
 باهللا، موحدون واملسلمون ،!باهللا موحدون اليهود إن جدا؛ كبرية بسهولة حلها ميكن واملسلمني

 من كل تسمية يف يكمن الكبري الفرق لكن ،!العقيدتني بني واالتفاق الشبه أوجه من كثري وهنالك
 املشكلة وتغدو الديانتني إحدى اسم تغيري مشكلة هي إذن املشكلة وتغدو)  The label( الديانتني

   .)١()..."ديانته؟ اسم يغري من:(هي أدق حنو على إذن
  !فقط التسمية يف واإلسالم اليهودية بني الفرق اختزال على ديدات األستاذ يوافق ال وقد
 فاخلالف واألفكار العقدية؛ ،األصول يف خصوصا بني اإلسالم واليهودية؛ جوهرية فروق فثمة
 اليهود استلطاف بذلك أراد -عفا اهللا عنه  -ولعله  ذكر؛ كما االسم يف االختالف جمرد من أكرب

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �ُّ� هيهات؛ لكن اإلسالم؛ إىل قلوم واستمالة
  .١٢٠اآلية: ،البقرةسورة  َّ... 

  :تاسعاً الكتاب
 ولقاءاته؛ تنقالته يف كثريا الكتاب يصطحب فكان ،الدعوي ودوره الكتاب بأمهية ديدات آمن

 خصمه طالب ورمبا ،ويقتبس منه ،عنه ويتحدث ،يرفعه وحواراته؛ ومناظراته حماضراته يف وحىت
  مبا قرأ عليه! لالحتجاج ؛منه شيء بقراءة

 أو مسألة كل منه أستقي صرت احلق إلظهار قراءيت وبعد: "...  تعاىل اهللا رمحه يقول
 يف – وسلم عليه اهللا صلى – "حممد األول كتايب تأليف من متكنت حىت علي تستصعب معضلة

 اهللا؟"؛ كلمة اإلجنيل "هل عنوانه: آخر كتابا فألفت أعمايل تواصلت مث واجلديد" ،القدمي العهدين
  .)٢( "الدين عن الدفاع ويف الدعوة يف الدينية الكتب أمهية ترى وهكذا

                                                 

  .٣٩ص د.ط، ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديدات )٣(
  .١٨ص د.ط،، حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )١(



 

 

١٠٦ 
 

 

 نسخاً الواحدة اجللسة يف اصطحب ورمبا ،املقدس الكتاب ا يظهر كان اليت الكتب فمن
 بالنصوص النصارى وجمادلة التارخيية الوثائق لتبيني املقدس الكتاب يصطحب إمنا منه؛ وهو خمتلفة
عقائدهم  إبطال سبيل يف اجلماهري يف التأثري إىل يهدف ،خطايب إنشائي بأسلوب عندهم؛ املوثقة
  .املقدس الكتاب تناقضات بيان يف بالغا تأثريا الوسيلة هذه القت وقد ،الباطلة

 قال إنه حىت األمهية غاية يف وسيلة للمدعوين؛ الكتاب توفري أن كذلك كان ديدات يرى
 لإلسالم ندعو أن أردنا وإذا ،اللهجات بكل املقدس الكتاب التبشريية احلركات وفّرت لقد"  :مرة
 مسلمون إننا ..انظروا: وتقول إليهم تتقدم أن يكفي ال بلهجام؛ الكتاب هلم نوفّر أن علينا هنا؛
 اإلسالم يف اهلنود أجدادي دخل حني عام ألف منذ صاحلاً األسلوب هذا كان رمبا..  تعالوا.. 

  !)١(" اإلسالم فاعتنقوا العرب، املسلمني ببعض أعجبوا ألم
 جمموعة وهي وغريهم؛ للمسلمني املوجهة الكتب بعض بتأليف يقوم ديدات فإن كذلك

  .عنوانا عشرين عن يقل ال ما جمملها يف بلغت عديدة موضوعات يف املنشورة؛ الكتيبات من
 وطبعنا األديان، بني باملقارنة مجيعها تتعلق كتب عدة أصدرنا ولقد : " ... اهللا رمحه يقول

  .)٢( .".. الواحدة املرة يف نسخة ألف مائة الكتب هذه من ونشرنا
 ألمريكا نسخة مليون بطبع وسنقوم املعركة طريق على هللا واحلمد اآلن حنن: "  أيضا ويقول

  .)٣( ..." ابتسامة مع الشوارع يف وسنوزعها لربيطانيا آخر ومليون

  اجلمهور: تساؤالت عن عاشراً: اإلجابات

  .صدر ورحابة ولني بلطف فيها احلق وجيلي عنها، جييب عمن تبحث تساؤالت األذهان يف تثور
 وأنا خمتلفة، أهواء ذوو ناس عندك جيتمع رجل إنك: لعطاء قلت: عمر بن طلحة يقول

 مض  خض ....   �ُّ��: تعاىل اهللا يقول تفعل؛ ال: فقال الغليظ! القول بعض هلم فأقول حدة، يفّ رجل

  .)١("والنصارى اليهود اآلية هذه يف فدخل ،٨٣ اآلية: ،سورة البقرة َّ.... حط

                                                 

  .١٢٠ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .٣٥ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٢(
  .٧٨صد.ط، ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديداتملحق  )٣(



 

 

١٠٧ 
 

 

 بعد طويالً ميكث كان بل فحسب املناظرات عقد على دعوته يف يقتصر مل وديدات
 سخرية من بعضها يف ما مع تساؤالم؛ على ويرد ،مداخالت اجلمهور إىل وينصت ،انتهائها
 يصرب وال خيالط الناس ال الذي من خري أذاهم على ويصرب الناس خيالط فالذي واستنقاص؛ وكم

  -كما صح يف األثر   -أذاهم  على
 األسئلة على رده لطافة يف جلياً ذلك وبرز عموماً؛ دعوته يف واللني بالرفق ديدات متيز ولقد

  إليه. املوجهة
وقد ذكرت يف أول البحث اجلهد املضين الذي كان يبذله يف اإلجابة عن األسئلة املوجهة 

  .)٢(إليه؛ حىت وهو على فراش املوت

  العامة: والكلمات احملاضرات إلقاء -١١
  .والدولية ،احملافل احمللية من العديد يف احملاضرات إلقاء بوسيلة ديدات أخذ

 على منتصباً طويالً يقف إذ األخاذ؛ األسلوب يف وآية ،الروعة يف غاية ديدات وحماضرات
 كافة على اهتمامه كتوزيع واإللقاء ،مع براعة يف استخدام فنون اخلطابة .. املقام طال وإن ،قدميه

  بديع. بأسلوب اليدين واستخدام حركات ،الوجه تعابري توظيف وإجادة ،احلضور
 أو ابتسامة ،بطرفة احلضور باغت ورمبا ،واحلزم ،اجلد جانب احملاضرات يف إلقائه على ويغلب

  تضفي على اللقاء شيئاً من اللطافة! مفاجأة
  العامل. أحناء شىت يف بلغت حماضرات األستاذ أمحد ديدات املئات وقد
  .خمتلفة أقطار يف ألقاها اليت عناوين لبعض احملاضرات السابق الفصل يف أوردت وقد

  :والسفر الرحالت - ١٢
 الدعوة لتبليغ أبوام طارقا املدعوين إىل وانتقاله بدعوته ،ذكرت يف الفصل السابق حركية ديدات

  وأسفاره الدعوية مشهورة. ،وعدم انتظار جميئهم

                                                                                                                                                         

  ). ٢/١٦( ،١ط ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب )٤(
  .١٣صفحة  )١(



 

 

١٠٨ 
 

 

وكيف كان هلا بالغ  ،إىل أستراليا  -قبيل وفاته  - كما سبقت اإلشارة إىل رحلته التارخيية 
  .)١(األثر على وضعه الصحي

يف ختام احلديث عن وسائل الدعوة لدى األستاذ أمحد جيدر التذكري بأن مثة مهارات مهمة كان  
  هلا بالغ األثر يف جناح دعوة األستاذ أمحد وميكن اعتبارها من الوسائل كذلك.

  .)٢(االجنليزية اللغة يأيت يف مقدمة هذه املهارات إتقان
املدعوين، وكما قال املوىل سبحانه وتعاىل:  خماطبة يف أساسية وسيلة اللغوية إن املهارة

  .٤سورة إبراهيم اآلية: َّ ...  ىنين نن من زن رن مم ام  يل ىلُّ

 اللغة وهي اإلجنليزية؛ اللغة – له اهللا بتوفيق –الدعوي  عمله يف ديدات اختار ولقد
لإلجنليزية  أمحد األستاذ فإتقان اخلطاب؛ يف ويعنيهم ،ديدات إليهم كان يتوجه من ملعظم األساسية

 بروزه؛ يف األثر بالغ له كان اللغوي التفوق وهذا ،الدعوية وحواراته ،مناظراته يف علمية قوة منحه
 حىت من الدعاة من لغريه تتوفر مل ميزة وأعطاه ،العامل أرجاء يف صيته وذاع ،دعوته فانتشرت
  !وأكادميياً  علميا عليه املتفوقني

  : بقوله لإلجنليزية إجادته عن ديدات ولقد حتدث
 تكون أن الظروف شاءت ولقد ... أخرى لغة أي من أفضل اإلجنليزية أحتدث أنا" 
 حسب القومية لغيت أجعلها وإنين باإلجنليزية، وأقسم باإلجنليزية، أحكم ألنين القومية لغيت اإلجنليزية

  .)٣("النفس علماء آراء
 لذلك أن ويرى كانت؛ مهما اللغات من العديد تعلم على حيث ديدات كان مع ذلك؛

 فكل ومضحكة سخيفة لغة توجد ال أنه احلقيقة: " فيقول ،والفهم األفق سعة على األثر بالغ
 اللغات من املزيد نتعلم أن استطعنا إذا كربى نعمة فهي ولذلك مجيلة؛ اللغات وكل ،عذبة اللغات

                                                 

  .١٣صفحة  )٢(
عن هذه املهارة وأجاد حتت عنوان:  ،١ط ،ومنهجه يف احلوار والدعوةأمحد ديدات حتدث الباحث محزة ميغا يف رسالته  )١(

، واقتبست منه الباحثة سجى بنت حممـد يف مبحـث " رأي   ٢٥٠ص ،" إجادته لعدد من اللغات وامتالكه زمام االجنليزية"
  ٣٠٠الشيخ أمحد يف تعلم اللغات األخرى ص

  .١٣٢ص .ط،د ،املناظرة احلديثة يف علم مقارنة األديان ،السقا )٢(



 

 

١٠٩ 
 

 

 كلما اللغات من املزيد تعلمت  وكلما أمامك تفتح جديدة آفاقاً فإن جديدة لغة نتعلم فعندما
  .)١(" وفهمك أفقك ازداد

 تعلم أمهية اإلسالمية الدعوة حقل يف جتاربه خالل من  اهللا رمحه -  أمحد الشيخ يثبت وهكذا
  .أفضل بشكلٍ هلا املدعوين وتقبل ،الدعوة نشر على اللغات، وأا من املعينات

  !واالستيعاب من الوسائل البارزة يف دعوة األستاذ أمحد احلفظكذلك 
ألزم يف سبيل ذلك ف جاهدو ؛ )٢( بلغات املدعوين" النصوص حفظ نفسه على أخذ" فقد

 كل وأستوعب أحفظ الفندق ويف"  -  اهللا رمحه - فيقول النصوص حبرفيتها؛ مشقة حفظ نفسه
  ! )٣(" باإلجنليزية تعلمتها  اليت النصوص

 مشقة نفسي على أخذت ولقد: "  -اهللا  رمحه - فيقول خمتلفة؛ وحيفظ أحيانا بلغات بل
 ال ألين باإلجنليزية إليهم أحتدث فإين )٤("الزولو" باملواطنني ألتقي فحينما لغات، بعدة ذلك حفظ
 عظيم تأثري لذلك ويكون بــ "الزولو" عليهم أقرأ ولكين ، القليل إال "الزولو" لغة من أعرف
 أحتدث فإين باألفريكانا، ألتقي وحينما...  النطق يف مين أفضل كانوا لو حىت ذلك أفعل عليهم،

  .)٥(" باألفريكانا النص وأقرأ إليهم
 له سنحت ما مىت ؛اهللا دين لنشر التام االستعداد هو اجلهد؛ هذا من بغيته أن بين ولقد

 شخصياً ... إنين: "جمرد االستزادة ؛ فيقولوليس جمرد املباهاة ا واالستعراض، أو  لذلك؛ فرصة
 ، لالستعراض ليس والعربية العربية منها خمتلفة لغة عشر بإثين اإلجنيل من عديدة خمتارات أحفظ
 أصحاب بني اإلسالم لنشر املناظرات أثناء األديان قناصة يل  يتيحها اليت املالئمة للفرص ولكن

  .)٦("القلوب مفتاح  دائماً الوطنية فاللغة املختلفة، اللغات

                                                 

  .٨٦ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٣(
  ٣٠٠ص ،رسالة ماجستري ،الشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل اهللا ،سجى بنت حممد )١(
  .٩٢ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٢(
  مشتهرة بالوحشية وحب القتال! ،قبائل أفريقية )٣(
  .٩١ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٤(
  .٢٧، صد.ط ،ة للمسيح عليه السالميصلى اهللا عليه وسلم اخلليفة الطبيع حممد ،أمحد ،ديدات )٥(



 

 

١١٠ 
 

 

والداعية احلصيف  ،هذه أبرز ما سطره الباحث من وسائل يف دعوة األستاذ أمحد ديدات
واختذ  ،خيتار الوسيلة املثلى للشرحية املستهدفة، وله يف نيب اهللا أسوة حسنة؛ فقد صعد إىل الصفا

وعرض أسواقهم، يف و ،يف ملتقيات الناس ادعو ،ورسم على األرض ،وخطب على الراحلة ،املنرب
  فصلوات اهللا وسالمه عليه. ،ولىب نداء ربه ،حىت بلّغ رسالة ربه ،وراسل امللوك ،نفسه على القبائل
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  الفصل الثاين:
 آثار األستاذ أمحد ديدات يف الدعوة. 

  

  املبحث األول: آثار دعوة األستاذ أمحد ديدات على املسلمني.

  .املبحث الثاين: آثار دعوة األستاذ أمحد ديدات على غري املسلمني

  املبحث الثالث: مؤلفات األستاذ أمحد ديدات وإصداراته.
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  )١(آثار دعوة األستاذ أمحد ديدات على املسلمنيبحث األول: امل

  ولقي قبوالً عند عموم املسلمني. ،حظي األستاذ أمحد ديدات بشعبية كبرية يف العامل االسالمي
  ويبزغ جنمه؛  ،وال يكاد يذكر احلوار بني األديان السماوية وإال ويسطع نوره

جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة  همنح مت حىت ،يف العمل الدعوي املعاصران له بالغ التأثري فقد ك
  .)٣(أستاذ م وأعطي درجة١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦وذلك عام  -)٢(باملشاركة -اإلسالم 

  وهي ملسة وفاء وتقدير مستحقة بال شك.
 ،وحماضرات ،مسجلة ومناظرات ،معاهد بني ما اهللا رمحه الشيخ خلّفها اليت اآلثار لقد تنوعت

  مستقالً. فصالً هلا سنفرد اليت واملؤلفات ،الكتب غري ،وندوات حمفوظة
جبنوب يف مدينة ديربان  ،الدويل للدعوة اإلسالمية أما املراكز فيأيت على رأسها املركز

  .العضو املؤسّس األوّل للمركزفديدات هو  ؛إفريقيا
، وهو يبعد "IPCI"معهد السالم لتخريج الدعاة  انبثق عن املركز الدويل فقد املعاهد؛ وأما 

 كما أسس غريه ،أيضا  رئيساً لهديدات  وقد كان ،عن مدينة ( ديربان ) حبوايل تسعني كيلومتراً 
  .)٤( ... واملهن احلرف بعض اجلدد املسلمني تدريب إىل دف اليت املعاهد من

 عام املركز بدأنا" :فيقول للمركز الدويل للدعوة األوىل اللبنات عن الشيخ ويتحدث
 ،انطلقنا املتواضعة البداية ومن هذه ،شلنات ومخس ،جنيهات ثالث مقداره مايل برصيد م١٩٥٨
 الديون كل من ختلصنا وقد ،املركز مقر به الذي املبىن منلك حاليا وحنن ،هللا واحلمد وتوسعنا

                                                 

؛ وعنونت الباحثة سجى بنـت   ١٩٧عنون الباحث محزة ميغا آلثار ديدات بـ"أنشطته وجماالت عمله اإلسالمي" ص )١(
  .٨٣للقيام مبهام الدعوة إىل اإلسالم" ص الوقفيات اليت أنشأها الشيخ أمحد ديدات حممد هلا بـ"

  مع املفكر الفرنسي املسلم د. رجاء جارودي. )٢(
  .http://www.Ahmed-deedat.net انظر موقع الشيخ )٣(

  .٢/٣١٧ ،٢ط ،موسوعة الثقافة واملعلومات ،كريزموأيضا: 
  . ٢٥ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٤(



 

 

١١٣ 
 

 

 ،وعائداً دخال علينا تدر كثرية ودكاكني حمالت ولدينا ،ضخمة بقاعة سنجهزه آخر مبىن واشترينا
  .)١("وتقدم تطور يف وعملنا

ومبصراً بأمهية الدربة املتواصلة  ،وظل ديدات أمينا على نقل جتربته الدعوية للمسلمني
وال  ،واملمارسة الدائمة؛ فكان يقول لطالبه: " فوصييت لكم: عليكم أن تستمروا يف التدريب

وتصوروا أنكم تتكلمون  ،وتكلموا أمام املرآة ،مترنوا ،ختجلوا أن تقفوا أمام املرآة وتتمرنوا
وبلغتكم  ،وتدربوا باإلجنليزية ،دربوات ،وال ختجلوا ،وتكلموا بكل حيوية ،لصورتكم يف املرآة

وهكذا يصبح األمر جزءا منك ومن طبيعتك  ،والتدريب ،والتدريب ،الوطنية؛ عليكم بالتدريب
")٢(.  

هذا احلرص الكبري من األستاذ أمحد هو الذي جعله يسعى سعياً حثيثاً إلنشاء معهداً 
للمشروع؛ فيقول: " لقد أقنعت مستر والتنقيب عن الداعمني  ،للتدريب باملركز اإلسالمي للدعوة

فانكر أحد رجال االعمال والذي يشغل وظيفة يف مركز الدعوة اإلسالمي يف "مدراس" بإنشاء 
وبدأنا يف تدريب الدعاة على طول الساحل اجلنويب هناك واستمر العمل يف هذا  ،معهد للدعاة

ن الدعاة وقدرم القوية اآلن على املعهد عشر سنوات متصلة حىت اطمأن قليب إىل اجليل املوجود م
حتمل أمانة الدعوة بصدق وإخالص هللا وحده، فقد تركتهم لنشر الدعوة يف الكرة األرضية شرقها 

 جئ يي ُّ��وغرا داعياً لديين ولعقيديت ومنفذاً بكل الصدق واحلب لألمر الرباين يف قوله تعاىل:
هناك قوة تنري . فإن ١٢٥اآلية:  ،سورة النحل  َّ�...جبحب هئ  مئ خئ حئ

جواحني هلذا االمتثال الرباين الذي حيركين اآلن يف كل خطوة أخطوها من أجل الدعوة وال أترك 
  .)٣(باباً إال طرقته ومهما واجهت من املتاعب فإن إسالمي يشرح صدري هلذا العمل العظيم "

                                                 

  .٢٨ -٢٤ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .٧٦ص ،املصدر السابق )٢(
وهو يف االصل حوار أجرته معـه   ،١٠٩د.ط، ،هل املسيح هو اهللا؟ وجواب اإلجنيل عن ذلك ،ديداتملحق كتاب  )٣(

  جريدة الشرق األوسط.
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الدعاة املسلمني ألن وقد ذكر ديدات الباعث إلقامة الدورة فقال: " لقد بدأنا اآلن يف تدريب 
املسلمني يف البالد اليت نذهب اليها وحناضر فيها أعجبتهم على ما يبدو طريقيت يف طرح 

  . )١( املوضوعات ..."
فديدات يهدف من خالل املركز إىل إعداد الدعاة إعداداً الئقاً؛ لتكون لديهم القدرة على 

  واملناظرة . ،الدعوة إىل اهللا باحلوار
التأهيلية لنخبة  الدورات الدويل للدعوة يف مدينة ديربان تنظيم اليت أجنزها املركز لاألعما أهم ومن

  واملناظرة. ،الدعوة على الدول؛ لتدريبهم خمتلف من شباب املسلمني؛ من
 تقدم وقد ،وملدة شهرين ،م١٩٨٨ سنة مارس أول يف للدعوة دورة أول بدأت وقد

 طالباً ثالثني سوى يقبل مل املركز أن إال العامل؛ أحناء شىت من شاب أربعمائة الدورة هذه حلضور
وشارك فيها عشرون  ،للمركز .. وقد كانت الدورة باللغة االجنليزية املادية اإلمكانات حملدودية

  .)٢(طالباً من ستة عشرة دولة "
وتركت أثراً جيداً؛ ففي هذه الدورات " أهدى الشيخ  ،القت هذه الدورة قبوالً وجناحاً 

وقد أتوا  ،ديدات خالصة جتربته للشباب الواعد من جيل الدعاة الذين يتلقون منه دروس الدعوة
  . )٣(إليه من مشارق األرض ومغارا ليعلمهم فن الدعوة ومواجهة جحافل املبشرين وعتاة التنصري"

وعربوا عن  ،اليت سطرها املشاركون عن هذه التجربة ولعلي أورد بعض الكلمات الذهبية؛
  عزمهم األكيد للمضي قدماً إلكمال مسرية الدعوة.

يقول أحدهم ويدعى خالد بالعال وهو من كينيا: " وحنن نقوم بنشاط كبريٍ يف كينيا، وأنا 
واعظاً  عضو يف مجعيات كثرية تعمل يف جمال الدعوة بكينيا، واحلكومة السعودية تعترف يب

بتبليغ ما تعلمته هنا إىل اإلخوة يف مجيع أحناء  -إن شاء اهللا  -وأعد  ،وحماضراً ومعلماً إسالمياً 

                                                 

  .٤٥ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .٤٣ص ،املصدر السابق )٢(
  .٧ص ،املصدر السابق )٣(
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وإن شاء اهللا سأترجم كل كتب الشيخ  ،العامل، فطبيعة عملي تتيح يل ذلك؛ ألين أسافر كثرياً 
  . )١(أمحد ديدات إىل السواحيلية ، وسوف أبعث بنسخ منها إىل املركز هنا"

:" بالنسبة يل -وامسه عثمان عمر وهو من الصومال  -ويقول مشارك آخر يف ذات الدورة 
فقد تعلمت الكثري عن املقارنة بني األديان ، وتعلمت توظيف القرآن الكرمي والكتاب املقدس يف 
الدعوة ، وأكاد أكون الشخص الوحيد يف بلدي الذي يستطيع ذلك، ومن خالل عملي يف 

أدرس للطلبة ما تعلمته هنا، وستكون لدي الفرصة والقدرة لدعوة املسيحيني إىل  التدريس فسوف
  .)٢(اإلسالم"

ومن البصمات  ،فهذه الدورات التأهيلية من اآلثار املباركة لدعوة األستاذ أمحد ديدات
  املشهودة على أبناء املسلمني.

 الرسم لقد كان"  الشيخ: يقول ذلك ويف نشاطه؛ وتصاعد جداً وتطور ارتقى مث إن املركز
 الربيد على واحد شهر يف اآلن ننفق إننا البتة؛ تراجع أي هناك وليس مطّرد تصاعد يف البياين
 نشرة) ١٠٠٠( أسعار عن نسأل كنا بدأنا فعندما!  بأكمله لعام ميزانيتنا يوازي كان ما وحده

  .)٣("!! "مرة كل يف باإلجنليزية القرآن معاين ترمجة من نسخة) ١٠٠،٠٠٠( أطلب واليوم صغرية؛
 موقع وله هذا وقتنا إىل الدعوية أعماله يواصل االسالمية للدعوة الدويل املركز يزال وال

  .)٤(العاملية الشبكة على الكتروين
أما عن تأثري املناظرات واحلوارات اليت خاضها ديدات على املسلمني؛ فلقد القت آثاراً 

  واكتسبوا عزة ومشوخاً. ،وارتفعت ا معنويام ،حممودة
فمثال مناظرته مع سواجارت " أهم ما متخضت عنه هذه املناظرة؛ هو زرع الثقة يف نفوس أبنائنا 

  . )٥(واملبشرين ا" ،املسلمني؛ بالقدرة على دحض افتراءات أمثال سواجارت من دعاة املسيحية

                                                 

  .٥٩ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .٥٩ص ،املصدر السابق )٢(
  .١٢٢ص ،د.ط ،هل املسيح هو اهللا ،ديدات )٣(
)٤( http://www.Ahmed-deedat.net.  
  .٣٦ د.ط،، حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )١(
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ارت؛ رد قائالً: " ... املسلمون يف البالد العربية وعندما سئل عن نتيجة مناظرته أما سواج
ألم يريدون كيفية  ،شاهدوا املناظرة أريد أن أعرف ملاذا؟ ألم "جائعون" ملثل هذا اجلانب

فقد استلمت رسالة من  ،وقد يبدو األمر سهال إال أنه ليس ذه السهولة ،مقارعة النصارى باحلجة
ألن احملتوى يرفع الروح  ،بعد ان شاهدوا شريط الفيديو الفلبني تقول إن ألفي شخص أسلموا

  .)١(لذا فإنه يصبح من السهل قتل جالوت إذا كان هناك شخص حيمل احلجر مع ديدات! ،املعنوية
ولكين أهتم  ،ويقول رمحه اهللا : " ال أعرف هل دخل أحد اإلسالم  بعد املناظرات أم ال

ويف  ،والرد على أسئلة املبشرين ،ى الدفاع عن عقيدمأوال وأخرياً أن يكون املسلمون قادرين عل
  .)٢(لقائي مع سواجارت كان املسلمون يتمتعون مبعنويات مرتفعة بعد املناظرة"

 ،أمحد الشيخ حماضرات تفريغ للمسلمني؛ املركز يقدمها اليت الدعوية اآلثار أهم ومن
 ،املدارس على جماناً القرآن وتوزيع ،ونشرها ،وطبعها ،األديان بني باملقارنة املتعلقة الكتب وإصدار

 ترسل اليت النسخ عن وغريها؛ ناهيك ،العامة واملكتبات ،واملساجد ،واجلامعات ،والكليات
  .)٣(الفيديو أشرطة على احملاضرات نسخ املركز أعمال من كذلك ،للخارج
 ،خطاه على يسريون ،بررة تالميذ خلفه قد أنه األستاذ أمحد ديدات آثار يف بالذكر اجلدير

وهو داعية ذكي متمكن يف  )٤( ،نايق ذاكر أشهرهم من لعل منواله؛ على وينسجون
  . وغريهم ،)٦(،وهاج وسراج )٥(،بدوي وكذلك مجال،احلفظ

                                                 

    .٧٨ص د.ط، ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديدات )٢(
  .١٠٩ص  ،د.ط ،هل املسيح هو اهللا ،ديداتملحق كتاب  )٣(
  .٢٦ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٤(
حيفظ القرآن وطائفة مـن السـنة    ،متخصص يف مقارنة األديان ،هندي ،جراحطبيب  ،زكري عبد الكرمي نايكذاكر أو  )٥(

له العديد من املؤلفات خصوصا يف جمال مقارنة االديان أطلق عليه ديـدات لقـب "    ،ويستحضر العديد من كتب الديانات
  ديدات األكرب ". انظر سريته يف موقع مؤسسة البحث اإلسالمية:

http://www.irf.net/drzakirnaik.html  

وقد كان رئيس جلسة املناظرة  ،داعية، له بعض املناظرات ،أستاذ يف اإلدارة يف جامعة سانت ماري يف هاليفاكس بكندا )١(
  م.١٩٨٥أمحد ديدات مع الدكتور فلوريد كالرك عام 

وأشهرها مناظرة القرن بني األستاذ أمحد توىل تنظيم عدة مناظرات لديدات ، داعية إسالمي من أمريكا ذو أصول إفريقية )٢(
  وسواجارت.
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  واحلاصل:
م نشاطات دحيث ق ؛أن األستاذ أمحد ديدات متكن أن يترك آثاراً محيدة على املسلمني 

 ،وأسس مؤسسة السالم لتدريب الدعاة ،فألقى العديد من احملاضراتخمتلفة خالل ثالثة عقود؛ 
تقريباً  -ومتكن مع عائلته ومبجهود ذايت  ،لدراسة الكتاب املقدسخصصت  ؛وأقام صفوفاً دراسية

أحد املؤسسني ديدات من إقامة مبان تتضمن املسجد الذي أصبح اليوم معلماً، كذلك كان  -
 ،كتاباً ووزع ماليني النسخ منها جماناً ٣٠ ما يقاربوقام بنشر  ،ملركز الدعوة االسالمي ورئيسه

  وقد ألقى الكثري من احملاضرات يف كل أحناء العامل على املسلمني وغريهم.
   وهذا ال يعين أن مناشطه حمل إمجاع لدى املسلمني؛ فاملرء ال يسلم من ضد !!

 ذىوصل األو -املسلمني  نعم بعض - وحلقه أذى من بعض املسلمني ،قد تعرض ملضايقاتف
 !)١(وإلقاء الطماطم الفاسد والبيض عليه ،تالبيبِهحلد اإلمساك ب

ومتمسكاً مبا آمن به؛ حىت أتاه اليقني؛  ،مع ذلك مضى قُدماً ومل ينثين؛ وظل صابراً يف دعوته
  تعاىل! اهللا إىل لكل من تصدى للدعوة طبيعي فهذا أثر

 ،بالعقبات والرياحني؛ بل حمفوف بالورود وال هو مفروشاً ،ميسراً فطريق الدعوة ليس سهالً
 احلق قال وكما وميتحن، يبتلى أن البد إىل سبيله؛ ودعا ،باهللا آمن فمن االبتالءات؛ من خيلو وال

  .٢-١سورة العنكبوت َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري �ُّ� :سبحانه

   

  

  

  

  

  

                                                 

  https://www.youtube.com/watch?v=Z9M3FtbcACoحتدث عنها يف مقطع مؤثر:   )٣(
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  على غري املسلمني آثار دعوة األستاذ أمحد ديدات :الثاين املبحث

 ،إجيايب أحدمها متغايرين: اجتاهني إىل املسلمني غري على ديدات أمحد دعوة آثار تقسيم ميكننا
  سليب! واآلخر

 من كثريا أن أخربك دعين"  مناظراته إحدى يف ديدات مقولة يف جلياً ويتضح اإلجيايب؛ االجتاه
  !)١(" مباشرا إهليا وحيا ليس اإلجنيل أن ،بصراحة أخربوين قد املسيحية علماء

 الغرب لدى اإلسالمية بالعقيدة التعريف يف األثر بالغ ديدات أمحد حملاورات كان لقد
  .املسيحيني أوساط يف وخصوصاً

 التوحيد عقيدة حنو به مال الصلييب؛ الفكر يف التطور من شيء طرأ احلوارية جهوده فبفضل
 السليم املنطق على املستعصية الغامضة التثليث بفكرة االعتقاد من األجيال توارثته ما إضمار مع

  السليم! والفهم
 املسلمني بني واضح أثر ديدات أمحد الشيخ حلوارات وكان: " الباحثني أحد يقول

 على اطلعوا املسيحيني الذين وعقيدة ووجدان مشاعر يف كبرية هزة أحدثت أا إذ واملسيحيني
  .)٢("العامل بقاع خمتلف يف شخص ٧٠٠ من أكثر إسالم كانت والنتيجة ،احلوارات تلك

% ٩٠ إن:"  فيقول واسعاً صدى القت اليت مناظراته إحدى عن أمحد األستاذ حتدث ولقد
 يصدقوا مل أم ويبدو حد أقصى إىل السرور ومألهم اندهشوا قد املناظرات هذه شهدوا الذين من

 أن ظنوا ورمبا ،املسيحيني رفاقهم جياملون كانوا وأم يتملقون املسلمني أن ظنوا ورمبا آذام
 كلمة يقولون رمبا ذلك مقابل يف املسيحيني فإن عيسى عن طيبة كلمة يقولون حينما املسلمني

  "!! متبادلة وجماملة وخداع غش مسألة النحو هذا على املسالة وتكون ، حممد عن طيبة

                                                 

  .٢٥ص ،د.ط ، مناظرتان يف استكهومل ،ديدات )١(
  .٢٣٢ص ،د.ط ،املسيحياحلوار اإلسالمي  ،عجك )٢(
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 أبرز ولعل عندهم؛ شائعة أخباره وأصبحت ،الغرب يف ذائعاً ديدات أمحد اسم أصبح وهكذا
 القس اليت أجراها مع تلك املناظرة الشهرية صيته أحدثت ضجة وأذاعت اليت املناظرات

  !!سواجارات
 مع املناظرة بسبب ذائع وصيت اسم ذا ديدات الرجل هذا أصبح: " شليب اجلليل عبد.د يقول

  .)١("!! طائلة أمواال عليه أدرت وقد ، سواجارت جيمس األمريكي القس
 ففي" باملناظرة متعلقة حتقيقات بنشر األمريكية الصحف بعض قيام املناظرة هذه آثار ومن

 اليت البلدة نفس من وهو - باركر مايك كتب" فريميليون" جريدة من م١٩٨٦ نوفمرب ٧ عدد
 يف سواجارت إليها استند اليت النقاط أهم على وركز ، للمناظرة حتليالً - سواجارت منها جاء
 إىل أشار كما الرب كلمة ليس – أيدينا بني املوجودة بصورته – االجنيل بأن دعواي على رده

 أذكره سوف وما: " موضوعه يف الكاتب ذلك قاله ما أهم ومن ، املناظرة يف طرحتها اليت احلجج
 هو أو ،املنصة على من يتحدث ديدات كان واضحة؛ بصورة الرجلني بني الفوارق يبني بعدئذ
 مث ،جدا واثق بصوت إليه توجه اليت األسئلة كل على منطقية إجابات ويقدم ،على كرسيه جالس

 وجير ،مسبق تفكري بعد يده يف إجنيله وميسك ،متباطئاً يقف سواجارت كان !جيمي هناك كان
 ما كثريا أنه من وبالرغم ،منه يسمعه أن مجهوره يريده ما واضح بشكل يتلو مث ،املنصة حنو نفسه

 يصفقون السوجيارتيون فانطلق ،وأتباعه  مؤيديه أثار أنه إال إليه املوجهة األسئلة من للتملص يراوغ
  .)٢( !"آمني: قائلني بأيديهم

ولقد اعترف له خصمه سواجارت بالفضل فقال :" لقد قابلت السيد ديدات بعد ظهر اليوم؛ 
وهو يف الواقع من ذلك النوع من الرجال الذين حتبهم  ،قابلته يف احلقيقة لبضع دقائق هذا املساء

والصداقة يف وأن متدوا إليه أيديكم بالترحيب  ،وإين أحثكم على الترحيب به ،حلظة لقائك به
  .)٣(مدينتنا (باتون روج)"

                                                 

  .١٨٦ص ،١ط ،معركة التبشري واإلسالم حركات التبشري واإلسالم يف آسيا وافريقيا وأوروبا ،شليب )١(
  .٣٦ د.ط،، حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )٢(

  الفضائية؛ وهي كاملة على الرابط: TWTمقابلة شخصية قناة  )١(
https://www.youtube.com/watch?v=eKyDJvARsi4  
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 عن وعبر بل؛ ديدات بنشاطات الغريب االنشغال هذا الصهيوين االحتاد رئيس وصف وقد
 على كنا لقد: " فقال ؛"وإسرائيل العرب: " كتاب إصدار بعد وخصوصاً ذلك من غضبه شدة

 من هلا حصر ال مقادير يبدو كما تستخدم اليت املنظمة هذه بأنشطة كامل اطالع على الدوام
  .)١("!!إسرائيل صورة وتلويث ،متاسكه يف التأثري وحماولة ،اليهودي الشعب مسعة لتلطيخ األموال

 رصد هناك وأن ديدات أمحد أنشطة على اليهود يسلطها اليت الدقيقة باملتابعة يشي وهذا
 من واحلد الدعوية جهوده إعاقة هو الترصد هذا من اهلدف أن شك وال! ونشاطاته لتحركاته

 يف اجلمهور عدد بلغ حىت لقاءاته؛ شهود على وتكالب اجلمهور تتابع فقد ذلك مفعوهلا؛ ومع
  !!نسمة ألف ٣٠ من أزيد مناظراته بعض

 من خمتلفة أماكن يف قسيساً وثالثني اثنني مع تناظرت احلمد وهللا إنين"  اهللا: رمحه يقول
 مجع حضرها وقد لندن يف هول األلربت قاعة يف كانت اليت املناظرة نظري يف وأشهرها ،العامل
  .)٢( ..." والطوائف األديان مبختلف الناس من غفري

 ستة من أكثر أدخلنا إننا: ".... بقوله  اإلسالم؛ كما أخرب يف فئام منها دخل احلشود وهذه
: أقول ولكين البعض، لدى طيباً هذا يبدو وقد يل، التابع املركز بذلك وأقصد اإلسالم، يف آالف

 بالشيء ليست ألفاً ستون أو آالف فعشرة..  مليوناً ثالثني من يتكون شعب يف آالف ستة قيمة ما
  .)٣(..."!!به يعتد الذي

  اهللا. دين يف ممكن عدد أكرب دخول يف كان يطمع أنه مهته علو من وهذا
  !بعد عن له املتابعني من حىت بدعوته؛ املتأثرين نطاق توسع وقد

 أسلموا شخص ألفي "إن: مفادها الفلبني من ذات مرة رسالة استلم أنه ورد يف البحث وقد
   .)٤(الفيديو" عرب سواجارت مع مناظرته مشاهدة بعد

                                                 

  .٧٤ص ،د.ط ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديدات )٢(
  ١٠٩ص ،د.ط ،هل املسيح هو اهللا ،ديداتملحق كتاب  )٣(
  ١٠٥ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )٤(
  .٧٨ص ،د.ط ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديدات )١(



 

 

١٢١ 
 

 

 املناظرة: "اهللا رمحه قال الغربية اتمعات على املناظرات أثر عن ديدات إىل وجه سؤال ويف
 وغربية أمريكية دول يف أقيمت فيها شاركت اليت املناظرات معظم وأن سيما ال ،جدا كبري أثر هلا

  .)١("البلدان هذه يف املوجودين واملسيحيني املسلمني من فيها احلضور أغلبية وكان
 من انتقلنا وإذا: " قال أن إىل الغرب يف املوجودين املسلمني على املناظرات أثر عن حتدث مث

  غري على أثرها إىل واألمريكية األوروبية الدول يف املوجودين املسلمني على املناظرات أثر
 يؤمنون ال فهم العقائدي اجلانب بضعف يتصفون مسيحيني الدول  هذه يف جند فإننا ،املسلمني
 من واملرء ،باالسم مسيحيون إم! دينهم يف مبا مقتنعني غري باألصح أو كامالً إمياناً باملسيحية

 ما وأن ،املنشودة غايته هو اإلسالم بأن قناعة إىل يصل مناظراتنا من مناظرة إىل يستمع حني هؤالء
  . )٢(" وضالل زيف األديان من عداه

 احلركة على القائمني نفوس يف النار ديدات مناشطفقد أضرمت  السلبية؛ اآلثار من حيث أما
 ألصناف وتعرض !شرسة مقاومة لذا وجد نفوسهم؛ يف القلق وأثارت العامل! يف التنصريية

  املضايقات.
  !وتكرارا ! مرارا بالقتل التهديد ديدات تلقّاها اليت التهديدات أبرز ومن
 وحىت ،واملسيحيني ،اليهود من الرسائل مئات أفريقيا جنوب من أتلقى إنين: " اهللا رمحه يقول

 ألتمس ولكنين ،مكان كل يف هذه بالقتل التهديد رسائل وتصلين بالقتل؛ ددين املسلمني من
  .)٣(.. "!! عملنا طبيعة هي هذه إن ،ألصحاا العذر

 ،الصابر الداعية نعم فكان الدعوة؛ طريق على الصرب يف األمثلة أروع ديدات ضرب ومع ذلك فقد
  .املثابر واملناظر ااهد ونعم

  حصُّ��:اهللا قال ارمني؛كما من عدو من يسلم لن املنكر؛ عن وناه ،باملعروف آمرٍ فكل

  .٣١:اآلية ،سورة الفرقان َّ مغ جغ  مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص

                                                 

  .٢٥ص د.ط،، حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )٢(
  .٢٥ص ،املصدر السابق )٣(
  ١٠٥ص ،د.ط ،مناظرتان يف استكهومل ،ديدات )٤(



 

 

١٢٢ 
 

 

 إىل زوراً منسوباً كتاباً حماوره مناظراته أظهر إحدى ومن اإلساءات اإلشاعات املغرضة؛ ففي
 عليه رد إذ املناظرة؛ ذات يف باملرصاد له كان ديدات لكن ،ضده اجلمهور إثارة بغرض ديدات؛

 نسبة وزعمت كتابا للناس أظهرت لقد ،خداع بعملية باستر استانلي يا قمت ولقد: " بقوله
 أكذوبة هذه أقول وأنا ،الكتاب هذا بتأليف قام قد ديدات أمحد إن تقول وأنت ،إيلّ الكتاب
 وفق" عليه مكتوب الكتاب غالف إن ،أحد على أملها ومل الكتاب هذا مادة أكتب مل أنا ،مفتراة

 أمحد تأليف عليها مكتوب كتيب مجيع إن...  ديدات أمحد تأليف وليس" ...  ديدات أمحد آراء
  .)١("! ديدات

 ،الرخيصة ملصاحلهم وديد إزعاج مصدر ديدات أمحد منهج أن علمنا إذا غرابة وال
 املناظرات خطورة إىل تنبهوا فاملنصرون وفساد؛ وخداع ضالل من عليه هم ما لآلخرين ويكشف

  . املسلمة الكفاءات مع الدينية واحلوارات
 يكابرون فإم ،املسيحيني الدين ورجال املبشرين" ...  من الكرباء على دعوته آثار عن أما

 إدراكاً يدركون أم رغم ،براهني من مسعوه مبا ظاهرياً االقتناع ويرفضون ،باإلمث العزة وتأخذهم
 ،نفسيا وتوترا ،فكريا قلقا داخلهم يف املناظرة حتدث ولذلك خطأ على أم أنفسهم يف كامالً

 بالشكل التبشريية مبهامهم يقومون فال أعماهلم؛ على سلباً ينعكس أمر وهو ،وجدانيا واضطرابا
  .)٢("وأتباعهم ،ومؤيديهم ،أنصارهم أمام انكشفوا قد بأم لشعورهم املطلوب
 زعزعة يف خصوصاً ،النفوس يف األثر بالغ ديدات خاضها اليت واملناظرات احملاورات تركت وهكذا
 أسس على قام ما مىت وغريهم املسلمني بني الدعوي احلوار أمهية على يؤكد مما الصليبية؛ العقيدة

  . سليمة علمية ومنهجية صحيحة
 اهللا حباه ما مع ،املقدس للكتاب العميقة ودراسته ،القوي بتكوينه إال اهللا توفيق بعد ذاك وما

  .مؤثر حواري أسلوب من به

                                                 

      . ١٤٢ص ،د.ط ،املصدر السابق ،ديدات )١(
  .٢٦ص د.ط،، حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )٢(



 

 

١٢٣ 
 

 

 من فبالرغم ،الثمار وقطف النتيجة برؤية عمله الدعوي يعلّق مل أمحد الشيخ أن بالذكر اجلدير
 هل: يوما سئل حني أنه ؛ إال)١(نفسا ٦٠٠٠ على يربو بسببه اهللا وهداهم أسلموا الذين عدد أن

 أحد دخل هل أعرف ال إين:"  رد بكل تواضع !؟ املناظرات هذه من أيٍّ بعد اإلسالم أحد اعتنق
 على قادرين املسلمون يكون بأن وأخريا أوال أهتم ولكين ،!ال؟ أم املناظرات بعد اإلسالم إىل

  . )٢("!املبشرين أسئلة على والرد عقيدم عن الدفاع
  .جناته فسيح وأسكنه واسعة رمحة اهللا فرمحه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                 

  .٩٨ص د.ط، ،املسيح هو اهللاهل  ،ديدات )١(
  .١٣ص د.ط، ،أمحد ديدات كيف أصبح من أشهر مناظري القرن العشرين ،شعبان عبد الرمحن )٢(



 

 

١٢٤ 
 

 

  : مؤلفات األستاذ أمحد ديدات وإصداراتهالثالث املبحث

 ومقارنة ،دعوة النصارى جمال يف شأن ذات ،مباركة مكتبة اهللا أمحد ديدات رمحه األستاذ ترك
 أهل مناظرة حول وجلّها ،املقدار جليلة ،القدر عظيمة فهي حجمها؛ صغر ورغم ،األديان
  عقائدهم.  ومناقشتهم يف ،الكتاب

  وغريهم. املسلمني من كبريا وإقباالً ،واستحساناً ،قبوالً القت إصداراته وقد
 يقول ماذا" كتاب كتبه باكورة وكان ،اخلمسينيات بداية يف الكتب تأليف أمحد األستاذ بدأ
 املقدس الكتاب هل" كتاب ذلك بعد تاله مث ،"؟ وسلم عليه اهللا صلى حممد عن املقدس الكتاب

 عشرين من أزيد بلغت حىت وتتابعت توالت مث ،اهللا رمحه الشيخ كتب أبرز من ويعد ،" اهللا؟ كالم
  .)١( بعضها طبع اليت املناظرات خبالف باان، لتوزع النسخ ماليني منها طبع وقد كتابا،

 احلق؛ إلظهار قراءيت وبعد: " ... قائالً جتربته مع القلم عن تعاىل اهللا رمحه األستاذ يتحدث
 حممد" األول كتايب تأليف من متكنت حىت علي تستصعب معضلة أو مسألة كل منه أستقي صرت

 آخر كتابا فألفت أعمايل تواصلت مث ،"واجلديد القدمي العهدين يف - وسلم عليه اهللا صلى -
 عن الدفاع ويف الدعوة يف الدينية الكتب أمهية ترى وهكذا.. ؟" اهللا كلمة االجنيل هل" عنوانه
   )٢(".الدين

 إىل باإلضافة ،وحماضراته ،مناظراته من مفرغة مادة األصل يف هي الشيخ مؤلفات وبعض
  .بعدها أو املناظرات بعض أثناء وردت اليت املهمة األسئلة عن بعض إجاباته

  : هي ديدات أمحد األستاذ ومؤلفات
  هل الكتاب املقدس كالم اهللا؟ - ١

ويفند شبهام يف ذلك ويظهر  ،زعم النصارى أن الكتاب املقدس كالم اهللايرد فيه على 
  بين جلدم! على لسانمع إيراد أدلة  ،ويفضح تناقضام ،أخطاءهم 

  احلقيقة. عن البحث من عاماً مخسني خالصة: اجلهاد عتاد - ٢
                                                 

  .٦ص د.ط، ،هذه حيايت ،ديدات )١(
  .١٨ص د.ط،، حوار ساخن مع داعية العصر ،الفقي )٢(



 

 

١٢٥ 
 

 

 يظهر حول التنصري وخماطره وكيفية مقاومته؛  وهو كما –إن صحت العبارة  -كتاب توعوي 
 العميقة الدراسة من قرن نصف رحلة بعد ديدات إليه توصل ما خالصة الكتاب عنوان من

  املقدس. للكتاب
 تعترض أن يدك متناول يف يكون عندما الصغري الكتاب هذا وسيمكنك: " مؤلفه عنه يقول 
 من الغاية هذه ولتحقيق "باتريوت" طراز من بصاروخ سكود طراز من صاروخهم مسار

  .)١("! اجلهد ببعض تقوم أن الضروري
  اإلسالم.  يف املسيح - ٣

  وذكر طرف من آداب احلوار واملناظرة.  ،وفيه مقارنة بني األديان
  املعجزات. معجزة القرآن - ٤

  على إعجاز القرآن.صفحة، أورد فيه العديد من األدلة والرباهني  مائة من أكثر يف لطيف كتيب
  !احلقل هذا يف اًمتخصص ليس هو إذ اال هذا يف األستاذ للمشاركة من لطيفة حماولة وهو
 يعرض أن ميكن معجزات كتاب هو ،كبرية معجزة الكرمي القرآن"  فقال: بذلك؛ صرح وقد

 غري كرجل يل بدت اليت اجلوانب هذه بعض يف اشارك أن حاولت ولقد ،حتصى ال جوانب من
 األكثر إخويت إىل املهمة هذه وأترك ،األحباث هذه ملثل اية هناك وليس ،رتين واليت متخصص

  .)٢("جهدهم نتيجة ألرى أعيش أن وأمتىن ،اإلسالمية بالدراسات واملتخصصني علما
  واالفتراء. احلقيقة بني املسيح صلب مسألة - ٥

  .)٣("عمري من وسنوات ،سنوات طوال ودراسة ،حبث حصيلة" مؤلفه ذكر كما وهو
  صلى اهللا عليه وسلم؟ -ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد  - ٦
 األعظم. الرسول - ٧

                                                 

  .٨ص د.ط، ،عتاد اجلهاد والرد على خصوم اإلسالم باحلجج والربهان ،ديدات )١(
  .١٠٤ص ،د.ط ،القرآن معجزة املعجزات ،ديدات )٢(
  .١٨٣ص ،١ط ،مسألة صلب املسيح بني احلقيقة واألوهام ،ديدات )١(
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 ونبيه الكرمي، ويربز ،اإلسالم من النيل الكافر؛ لغرض الغرب يف تتردد اليت الشبهات على فيه رد
 الغرب على ذلك. وبشهادة علماء ،� يف شخصية الرسول العظمة جوانب

 األعظم؟! هو وسلم عليه اهللا صلى حممدملاذا  - ٨
وقد أدرج فيه الشيخ فصالً  ،كما يتضح من عنوانه �كتيب يتحدث فيه ديدات عن رسول اهللا 

  من الكتاب املشهور " العظماء املائة " مليشيل هارت.
  من دحرج احلجر؟!. - ٩

 ،لكاتب يدعى فرانك موريسون ،الكتاب رد على كتاب آخر بنفس العنوان " من دحرج احلجر"
والكتاب يثبت فيه ديدات بأبسط البديهات احلسابية بأن املسيح  ،ومتت ترمجته إىل العربية وانتشر

ويرد على دعوى نزول مالك الرب  ،مل ميكث أبداً يف قربه ثالثة أيام كما يعتقد املسيحيون
ر عنوانه " عالمة يونان" لتعلقه وأُحلق يف آخر الكتاب كتابا آخ ،لدحرجة احلجر عن باب القرب

  بنفس املوضوع.
  مخسون ألف خطأ يف الكتاب املقدس. -١٠

 –بابا الفاتيكان  –وأصله مراسالت مكتوبة بني ديدات ويوحنا بولس الثاين  ،كتيب صغري جداً
  بعد أن رب الثاين من مناظرة ديدات!

  حوار ساخن مع داعية العصر. -١١
األول يف باكستان والثاين  -حلوارين أجرامها معه حممد عبد القادر الفقي كتاب مجع نصاً  كامالً 

وأبرز ما  ،وقصة ولوجه للحقل الدعوي ،حتدث فيهما ديدات عن حياته الشخصية -يف الكويت 
 وكيفية مواجهة التنصري. ،وأمهية املناظرات الدينية ،جرى له فيه

 حوار مع مبشر. -١٢
 وخمططاته ،وأهدافه ،ومراحله ،ونشأته ،التبشري "التنصري" يفلتعر الكتاب هذا يف وقد تعرض

  الكتيب هذا يف الشيخ أورد وقد االسالمية؛ البلدان على والسيطرة ،اإلسالم تدمري يف املاكرة
 الدول بعض يف التنصري حلركة بإحصائيات أطروحاته وعزز ،القوم تصرحيات من جمموعة

  .ومراميه التنصري ملناشط التعرية مبثابة فالكتاب ،اإلسالمية



 

 

١٢٧ 
 

 

  اخلالف احلقيقي بني املسلمني واملسيحيني. -١٣
 وأصله ندوةٌ مع أحد القساوسة.

 شيطانية اآليات الشيطانية. -١٤
والعنوان األصل الذي وضعه املؤلف: " كيف خدع رشدي الغرب؟!"؛ وهو حتليل ورد على رواية 

  .)١(اآليات الشيطانية؛ للهالك سلمان رشدي
 احللُّ اإلسالمي ملشكلة العنصرية. -١٥
 مستوى يف البشرية جيمع أن استطاع الذي الوحيد النظام هو اإلسالم أن على الكتاب هذا يف أكد

 .)٢(سود وبِيض ،وفقريهم غنيهم واحد؛
  املسلم يف الصالة. -١٦

  وهو مقارنة بني صالة املسلمني وصالة أهل الكتاب. 
 اهللا يف العقيدة املسيحية. -١٧
 العرب واسرائيل شقاق أم وفاق؟! -١٨

 - وبول فنديل  ،غٌ للقاء مت بني ديداتيوهو تفر ،كتاب خمصص للدفاع عن القضية الفلسطينية
  وقذف  ،وقد ذُكر أن هذا الكتاب أثار حفيظة اليهود -عضو يف الكوجنرس األمريكي 

  .)٣( الرعب يف قلوم !!
  اهللا يف اليهودية واملسيحية واإلسالم. -١٩

وتبيني جوانب النقص والقصور يف كل  ،هو كعنوانه! ملقارنة مفهوم اإلله يف خمتلف األديان
 وأن املفهوم الكامل الشامل هو املفهوم اإلسالمي لإلله. ،مفهوم

  أساقفة كنيسة إجنلترا وألوهية املسيح. -٢٠
                                                 

  .مسيئة على ثوابت املسلمني له كتابات ،هندي األصل واملولد ،كاتب بريطاين؛ سلمان أنيس رشدي )١(
  .١٧٨ص ،د.ط ،احلل اإلسالمي للمشكلة العنصرية ،ديدات )٢(
  .٧٣ص د.ط، ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديدات )١(
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وفيه اعتراف أكثرية أساقفة اإلجنليكانيني  ،ومرتلته احلقيقية ،مقارنة األديان عن املسيح يف رسالة
 ببشرية املسيح.

 اخلليفة الطبيعي للمسيح. � حممد -٢١
  هل مات املسيح على الصليب؟! -٢٢

واملناظرة  ،وأصله مناظرة بني األستاذ أمحد ديدات والربفسور فلُوريد كالرك؛ وهو منصر أمريكي
  مسجلة بالصوت والصورة.

كبري قساوسة السويد استانلي  لديدات ضد مناظرتان وأصله  ،مناظرتان يف استكهومل -٢٣
  وهي مسجلة بالصوت والصورة. ،شوبريج

 ومسـرييت. حيايت سـرييت هذه -٢٤
  ذلك. وغري ،والدعوية ،العملية وحياته ،ديدات أمحد الشيخ نشأة يتحدث عن قيم وهو كتاب

اإلمارات العربية  يف الشيخ مع أجريت شخصية مقابلة من فيديو لفلم تفريغ األصل يف وهو
ومعظم من كتب عن ترمجة ديدات عالة  ،)١(الوحش حممد للنشر الدكتور أشرف املتحدة؛ أعده

  على هذا الكتاب.
 

  مفهوم العبادة يف اإلسالم. -٢٥
  حتدث فيه عن اجلوانب الوجدانية يف أداء العبادات. 

  هل املسيح هو اهللا. -٢٦
  من خالل كتبهم املقدسة. –عليه السالم  –رد فيه على زعم ألوهية عيسى 

  االختيار بني االسالم والنصرانية: -٢٧
ذكر ناقله إىل العربية أكرم ياسني الشريف على غالفه أنه " أهم وآخر كتب أشهر داعية إسالمي 

وهو كتاب جمع فيه أربعة  )١(متضمناً سرية حياته ومواقف مرت به" ،يف الغرب يف العصر احلديث
                                                 

  وغرائب وطرائف الكائنات احلية وغريها. ،له العديد من املطبوعات املنشورة مثل العشرة املبشرين ،كاتب مصري )٢(
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وكتاب  ،"بقة لديدات؛ هي: " ماذا قال الكتاب ااملقدس عن حممد صلى اهللا عليه وسلمكتب سا
وحممد صلى اهللا عليه وسلم األعظم وكتاب القرآن معجزة  ،اخلليفة احلق لعيسى عليه السالم

  املعجزات" وقد نقله إىل العربية أكرم ياسني الشريف.
  .املثال األمسى حممد صلى اهللا عليه وسلم -٢٨

ورسالته وآثاره  ،�وهو على قسمني؛ قسم يعرض فيه جوانب من شخصية نبينا حممد رسول اهللا  
وفيه عرض  ،"رامكرشنة راو"يورد فيه ما ألفه فيلسوف هندوسي يدعى  وقسم ،على العاملني

فبني فضائل النيب وفضل اإلسالم على  ،أن يكون حمايداالكاتب حاول فيه  ،وتارخيي ،علمي 
  بعض املستشرقني وغريهم. يثريهاعلى بعض الشبهات واالفتراءات اليت  دور ،العامل
  حوار مع ديدات يف باكستان. -٢٩

فيه تعريف عام حبياة الشيخ من حيث الوالدة  ،وأصله حوار صحفي مع ديدات ،كتيب صغري
  وبداية النشاط الدعوي وبعض نتائج مناظراته. ،والنشأة

  واإلسالم.اخلمر بني املسيحية  -٣٠
فيه والكتاب  ،وكما يتضح من العنوان هو مقارنة بني موقف املسيحية وموقف اإلسالم من اخلمر

  إحصائيات أضرار اخلمر يف بالده جنوب أفريقيا.بعض 
  من مؤلفاته. هذا ما وقف عليه الباحث 
  واهللا تعاىل أعلم. 

 ذلك كان سواء تراثه إلحياءينشط  من له اهللا قيض أن أمحد لألستاذ اهللا قدر مجيل ومن
 كان فقد العربية؛ اللغة كتبه إىل أو ترمجة ،العربية إىل مترمجة ومناظراته حماضراته أشرطة بتفريغ
  باإلجنليزية. ويكتب ،يتحدث اهللا رمحه

 علي األستاذ بترمجة الفضيلة؛ دار ديدات أمحد األستاذ بتراث اعتنت اليت الدور أشهرمن و
 .)٢(اجلوهري

                                                                                                                                                         

  على غالف الكتاب. ،١ط ،االختيار بني اإلسالم والنصرانية ،ديدات )١(
  جزاه اهللا خريا. ،وتعريبها ،وقد أخذ االستاذ علي اجلوهري على عاتقه مسؤولية تفريغ أشرطة الشيخ )١(
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 حممد األستاذ ترمجة ،اإلسالمي املختار دار إصدارات من ديدات مكتبة سلسة وكذلك
  رسالة. وهي أكثر من عشرين  خمتار

 ديدات، جهود عن العربية إىل املترمجة األعمال من جمموعة العربية املكتبة كذلك أصدرت
 ،القرآن ومكتبة االعتصام، ودار املنام، دار نشرا ديدات أمحد عن أخرى إصدارات وهناك

  وغريها.
 "أبو إذاعة للجمهور وإظهاره أمحد االستاذ بتراث اعتنت العربية اليت اإلذاعات وأشهر

  .مناظراته بعض تعريب يف ملموس جهد الفضائية ظيب" "أبو لقناة اإلماراتية؛ كما كان ظيب"
واللقاءات  ،واملستخدم حملرك البحث على الشبكة العنكبوتية جيد وفراً من مناظراته املسجلة

  منها املدبلج واملترجم إىل العربية. ،احلوارية اليت أجريت معه
  إلصدارته! ااين بالعطاء يتميز أمحد األستاذ وقد كان

له؛ وكان  حمفوظة حقوق مثة جلميع إصداراته؛ فليس والنشر ،بالطبع مطلقاً إذنا فهو يعطي
طبع ونشر .. يستطيع من يشاء أن يطبع يردد: " وأنا ال أحتفظ لنفسي حبقوق  - رمحه اهللا  -

ويوزعها بأي مثن يريد ويستطيع أي شخص أن يترجم  ،ويعيد طبعها كما هي ،كتيب باإلجنليزية
  .)١(كتيب إىل أي لغة يشاء "

 يود تلفاز ألي جماناً منها األصلية النسخ أقدم أن مستعد أشرطيت ويقول أيضا: " مجيع
 لكم فأنا منتجايت؛ من منتج أي على نسخ حقوق مثة وليس ،عليها حقوق أي هناك وليس ،بثها

  !)٢("واستخدموه شئتم ما خذوا بالكامل

  .)٣(ومنهجه يف التأليف ،وقد تقدم احلديث عن أساليبه
واملتأمل يف املكتبة الدعوية جيد وفراً من الكتب القيمة اليت ألّفها العلماء والدعاة العاملني؛ لكن 

  أا: ،أضافته مؤلفات ديدات هلذه املكتبةأهم ما ميكن أن تكون 
                                                 

  .١٠٠ص ،د.ط ،شيطانية اآليات ،ديدات )٢(
  الفضائية؛ وهي كاملة على الرابط: TWTمن مقابلة شخصية له مع قناة  )١(

https://www.youtube.com/watch?v=eKyDJvARsi4  

  .٨٧فحة ص )٢(
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تسد شيئاً من الفراغ يف  فهي ،وبلغة سهلة وميسرة ،فن املناظراتإصدارات معاصرة ل - ١
 هذا اال؛ يف املكتبة الدعوية.

 مذكرات موثوقة حلياة داعية مشهور من أبرز دعاة العصر. - ٢
 - خصوصا رجال الدين منهم  - يونه الغربما يكنبعض تعكس لنا مراجع ميكن أن  - ٣

 املسلمني،.وحنو اإلسالم 
 يستفيد منها من أجلأته الظروف للمكوث بني النصارى يف كيفية التعامل مهم. - ٤
حتتوي جتارب عملية حية؛ لكل من رام أن خيوض جتربة الدعوة إىل اهللا بأساليب  - ٥

  وخصوصا منازلة القساوسة واملنصرين. ،معاصرة
ومناظراته؛ زادا دعوياً  ،وإصداراته ،د ديدات؛ فما زالت مؤلفاتهرحم اهللا األستاذ أمح

  وغريهم. - تعاىل  - إىل اهللا  للدعاة
 ،ينتفع به؛ بعد أن أتاه اليقني اًمبارك اًوعلم ،جاريةً صدقةً - إىل ما شاء اهللا  -وستظل  
  حياته كطي السجل للكتب. وطويت
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  خامتة البحث
  أمحد ديدات يف الدعوةتقييم عام ملنهج األستاذ 
  : رمحه اهللا )١(يقول سعيد ابن املسيب

إال وفيه عيب ولكن من الناس من ال ينبغي  ،وال ذي فضل ،وال عامل ،"إنه ليس من شريف
  .)٢(وهب نقصه لفضله" ؛من كان فضله أكثر من نقصه ؛أن تذكر عيوبه

إال وله زلة أو هفوة؛ لكن ليس ذلك مدعاة إىل جترحيه  ،أو واعظ ،أو داعية ،فما من عامل
  .بل نوازن بني حسناته وسيئاته؛ بال ويل وال وين ؛وهجره بالكلية ،عموما أو احلط من قدره

  وكما قيل :
  ومن ذا الذي حاز الكمال فيكمال ؟!

الذهيب يوم قال: ورحم اهللا اإلمام " ... ةمأَئ نم رإِنَّ الكَبِي يهرحت ملعه، وابوص لْمِ إِذَا كَثُرالع
ضالَ نو ،لَلُهز لَه فَرغه، ياعباته وعروه والَحص رِفعو ،هذَكَاؤ رظَهه، ولْمع عساتو ،لْحقل لِّلْه

  .)٣(ه وخطَئه، ونرجو لَه التوبةَ من ذَلك. "نعم، والَ نقتدي بِه في بِدعت ونطرحه وننسى محاسنه.
حول األستاذ  -اليت وقفت عليه  - على بعض الشطط والتجاوز  تعليقاً ؛أذكر هذا التمهيد

دون مراعاة ملستواه يف حتصيل الكتاب والسنة وعدم تبحره يف  ديدات ومنهجه الدعوي،
  علومهما!! 

  وهذا ما اعترف به بنفسه.
لكل من يريد أن   أساسياً اإلملام بالعربية شرطاً كأنبعضهم انتقد جهله باللغة العربية وبل 
  !!أويدعو إليه ،اإلسالمعن يتحدث 

  : )٤(همنهجديدات وفمن املآخذ اليت أوردها بعضهم حول 
                                                 

)١( ،لَمالع ،اماِإلم يموزاملَخ يشالقُر نزبِ بنِ حياملُس بن ديعس انِهمي زف نيابِعالت ديسو ،ةنيلِ املَدأَه مالعٍ  ،عبةَ أَرنس اتم
نيعست٧/٢٤٢( د.ط، ،سري أعالم النبالء ،الذهيب .انظر:و(.  

  .)٢/٨١( ،٢ط ،صفة الصفوة ،ابن اجلوزي )٢(
  .)٣٢٥/ ٩( د.ط، ،سري أعالم النبالء )٣(
ثوابت الدعوة من الكتاب والسنة ونقد كتاب االختيـار ألمحـد   "  :أمساه ،حممود بن رضا صاحل كتابا امسهألّف كاتب  )١(

عفا اهللا  -والكتاب فيه تكلف وتعسف يف تبديع ديدات ،ظاهرة احلوار الديين عموماو ،ومنهجه ،ينتقد فيه ديدادت "،ديدات
  فألف أحدهم" البحر الوافر يف ضالالت ذاكر!!" ؛تلميذه ذاكر نايق هذا اجلرح والتجريح وقد طال -عنا وعنه
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الكاتب بو ،أنه كتب مقدمة لكتاب العظماء املائة ملايكل هارت وأشاد بالكتاب - ١
ورموزاً يف الفساد إىل  ،وأورد قائمة من الطواغيت ،وقد صنف مايكل الكتاب ،وأمانته

بال نكري من ديدات؛ ومع ما يف الكتاب أيضاً من أوصاف ال تليق  ،جانب األنبياء
  مبقام النبوة!!

أن ديدات  كان يناظر النصارى من الكتب املقدسة لديهم؛ وهي إما منسوخة أو  - ٢
  كاملقر مبا فيها واملعترف بصحتها !! حمرفة، فهو باستعماله لكتبهم

أنه ملا استضاف اليهود يف اليهود وشرح هلم شيئا من التعاليم اإلسالمية استشهد  - ٣
 ،لعباديت الوضوء والصالة، وخلع النعلني لدخول املسجد بنصوصٍ من التوراة واإلجنيل

يدات فيها هذه املنهجية من دكذلك وكان األوىل أن يورد أدلة من الكتاب والسنة ! 
  ما فيها من تأييد لفرية أن العبادات يف اإلسالم مأخوذة عن اليهود والنصارى!

؛ مثل  قوله: " هذا الرجل حممد �استخدم يف حواراته عبارات تشي بعدم توقري النيب  - ٤
  !!�وال سالم للنيب  ،وبال صالة ،م أو يسود" هكذا .. دون أن يبجل أو يعظّ

على أهل الكتاب، ودراسته وتالميذه  اءة اإلجنيل؛ حبجة الرددعوته أكثر من مرة إىل قر - ٥
  !لإلجنيل بعمق قبل دراستهم لإلسالم دراسة كافية

تروجيه ألفكار القاديانية وإصداره لبعض كتبهم من املركز الدويل اإلسالمي الذي  - ٦
 !)١(يرأسه

  وغريها من املآخذ.
وعفا  فيها حتامل واضح على األستاذ أمحد ديدات رمحه اهللا ؛إن كثريا من املآخذ حول ديدات

  والتنطع. ،وال خيلو احلكم عليه فيها من شيء من الغلو ،عنه
بأن بعض   -بإجياز  -ها ميكن أن جياب عن جمملالرد على هذه التهم والشبهات يطول؛ لكن و

قد يورد املناظر أدلة و ،يف سياق خاص ووضعه يف سياق عام هاالنتقادات منشؤها من انتزاع كالم
   يف ذاته. وإن مل يعتقد صحتها ،ويلزمه ا ،ليحاجج ا خصمه

                                                 

وقد دافع ديدات  !وألف كتابا بعنوان " أمحد ديدات بني القاديانية واإلسالم" ،كاتب امسه يوسف الطويلوغريه هذا  ذكر )٢(
  بذاته عن هذه النسبة ورفضها مجلة وتفصيال.
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فإن ما ينقل  - كما حرر ذلك أهل العلم   - والرواية عن أهل الكتاب ليست ممنوعة بإطالق 
  وليس كل ما فيه رد. ،عن أهل الكتاب ليس على درجة واحدة

كفي وحده الام املسلم يال  ا التصرفجمردا فهذبامسه  �وبالنسبة لذكر اسم النيب حممد 
وإن كان ذلك خالف  ،بعدم توقريه للمصطفى الكرمي؛ وكتب األئمة مشحونة مبثل هذا الصنيع

  !األوىل
 ،ونافح عنها ،وقد نفاها يف حياته ،مل تثبت فريةٌفهي  ؛عاء نسبته للقاديانيةخبصوص اد اأم

ونفى أن يكون املركز باع كتبا هلذه ؛ ن حممدا رسول اهللاوأ ،وأكد أنه يشهد أن ال إله إال اهللا
) شريط فيديو وإذا كنت أريد أن أنشر ٣٨وقال باحلرف الواحد " لدي أكثر من (؛ )١(الفرقة

   .)٢(أفكار القاديانية أو سواها لضمنتها أياً من هذه األشرطة ولظهرت فيها "

 ،ومنهجه الدعوي؛ يدرك أنه ال يتوافق مع الفكر القادياين ،مث املتأمل يف أطروحات ديدات
؛ فهي دعوة ضالة، ليست من اإلسالم يف شيء، وعقيدا )٣(وعقيدته ال تتفق مع عقائدهم املنحرفة

  ختالف اإلسالم وقد حذّر العلماء من نشاطهم؛ بل أفتىوا بكفرهم.
  شهرته وذيوع صيته. وواقعيا مل حيظ ديدات بأي حفاوة تذكر من القاديانية على

  وإليه املرجع واملآب. ،واهللا أعلم بالصواب
فهي: ى ديداتحسب علوإن كانت من جوانب ميكن أن ت  

  اعتماده على الكتب يف تكوينه العلمي.  - ١
 .دون بيان -يف بعض كتبه -إيراده لبعض األحاديث واآلثار املوضوعة والضعيفة - ٢
  ونشره هلا. ،عبد اهللا يوسف عليعلى ترمجة األستاذ يف مناشطه اعتماده   - ٣

  تناوهلا عدد من الباحثني بالنقد. ،وهي ترمجة ال ختلو من كثري من املآخذ العقدية واملنهجية
وقد أباح املترجم لنفسه يف ترمجة معاين  ،أا ترمجة بيانية منظومة نظماً حراًوذكروا 

ومن أنكر املآخذ  ،الكرمي وتأخريها عن حملها يف القرآن ،بعض اآليات تقدمي بعض الكلمات

                                                 

  .١٧٢ص د.ط، ،ديدات غري قادياين ،انظر: حممد ياسر )١(
  .٢٥٦ص  ،املصدر السابق )٢(
 ،أفضلية قاديان على احلرمنيالقول بو ،بالقاديانيةخاص  وادعاء قرآن ،مبحمد صلى اهللا عليه وسلم كإنكار ختم النبوة )٣(

  .وغريها ،واملناداة بإلغاء اجلهاد ،وإباحة اخلمر واملسكرات
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جلن وا آلخرةاحلقائق احلسية الواردة عن ا وتأويل بعض ،القرآن الكرمي بأنه شعر هوصفعليه: 
  .)١(وغري ذلك ،والشياطني

  نسأل اهللا لنا وله العفو والعافية.

  بسهولة واملسلمني ميكن حله ،بني اليهود الفن اخلأ - لهاهللا  غفر –زعمه  - ٤
ن اليهود وأجدا؛  اإلسالمية واليهودية تفاق بني العقيدتنياأوجه شبه ووأن هناك  جداً؛ كبرية

  !!)٢(موحدون باهللا
 ،فال يوافق ديدات على زعمه سهولة اخلالف بيننا وبني القوم؛ فاخلالف عقدي مفصلي

  وكذلك زعمه أن اخلالف يف االسم فقط!!
أو  ،أو يؤمنون ا بتحريف ينكرها اليهودصول االسالم اليت ألجتاوز  ففي هذا ما ال خيفى من
  تأويل يصرفها عن حقيقتها.

لكنها مداراة  –واهللا أعلم  -  اليهود وقد ذكرت سابقاً أن الذي دعاه لذلك حماولة استلطاف
  –واهللا يعفو عنا وعنه  –يف غري حملها 
رمحه  –مبحاسنه  وذلك لقلتها إذا ما قيست ؛هذه املآخذ ال تقلل من مكانته الدعويةوبعد: فإن 

واخلطأ مالزم لإلنسان مهما علت مكانته، والكمال هللا وحده  ،واحلسنات يذهنب السيئات  -اهللا 
  ولكتابه العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

  وإن أهم ما متيز به منهجه الدعوي وحيسب له :
وذلك مبا حباه اهللا من قوة يف املناظرة واإلقناع يف  ،يهومتيز ف ،د فن املناظراتدأنه ج - ١

  .احلوار
أبدع و ،وتعمق يف نصوصها ،وعرفها -باختالف نسخها  -متيز يف دراسة األناجيل  - ٢

  .معاجلتها وتفنيدهايف 

                                                 

 ،حبث: اهلمـذاين و .٣٩ص د.ط، ،ترمجات إجنليزية ملعاين القرآن الكرمي يف ميزان اإلسالم ،محدوجيه يراجع كتاب:  )١(
الشيخ يوسف علي للفـرق  ذكر مآخذ مجة حىت نسب وقد  د.ط، ،الضالةترمجة معاين القرآن الكرمي من قبل بعض الفرق 

  الباطنية!
  .٣٩ص ،د.ط ،شقاق أم وفاقالعرب وإسرائيل  ،ديدات )٢(
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مل جيعل  تفرغه للعمل الدعوي؛ ما بني مناظرة وحماضرة وندوة وتأليف ... اخل؛ فهو - ٣
  استوىل عليه يف سائر وقته. عميقاً مهاًللدعوة فضول أوقاته بل كانت 

وقد حتدث يف بعض  ،منها فمشر فله موقف -املنسية  -بالقضية الفلسطينية  هتمامها - ٤
  .)١(مناشطه وفضح سياسات اليهود مع الفلسطينيني وما فيها من ظلم وجور

 وقد التقى بعضو الكوجنرس األمريكي " فنديل " يف مدينة كيب تاون وهاجم السياسة
  األمريكية إزاء الشرق األوسط.

 .)٢(وعدم ختصصه فيها ،اعترافه بقصوره يف بعض اجلوانب العلمية  - ٥
 .رمحه اهللا -كابن عثيمني  ،التقاؤه بالعديد من الشخصيات العلمية املرموقة  - ٦
 والنهي عن املنكر. ،إحياء شعرية األمر باملعروف  - ٧
ضد أفكار سلمان رشدي؛  أنه رفع شكوى إىل الشرطة حول ذلك؛ ما يؤثر عنهمن مجيل و   

؛ بل إن نشاط ديدات !!)٣(على الفور رشدي ومت منع تداول كتاب ،وتكللت مساعيه بالنجاح
  الدعوي برِمته من هذا 

  النتائج والتوصيات
  الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على الرمحة املهداة ..احلمد هللا 

  أما بعد :
وتوصلت من  ،وهللا احلمد –املتواضع  –انشغايل ذا البحث  استفدت كثرياً خاللفقد 

  :منها  ،والفوائد ،خالله إىل العديد من النتائج
وقد رابط طيلة أكثر من  ،املعاصرين الدعوة رجال شخصية من أبرز أن األستاذ أمحد ديدات - ١

 يف عبئاً كبرياً وحتمل ،وإخالص ،أمانة بكل رسالته ومحل ،اإلسالم ثغور من ثغرة عاماً؛ على ٤٠
 ببيان العقيدة حججهم ودحض ،ومناظرم ،النصارى مبناقشة الباطل؛ وذلك تيارات مواجهة

 الصحيحة.

                                                 

  .م وفاقأالعرب واسرائيل شقاق على هذا مدار حماضرته:  )١(
  .١٠٤ص ،د.ط ،القرآن معجزة املعجزات ،ديدات )٢(
  .٢٨ص د.ط، ،شيطانية اآليات ،ديدات )٣(
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وأن الركيزتني  ،واحلوارات ،أن أبرز ما اعتمد عليه األستاذ أمحد يف دعوته هي املناظرات - ٢
والعقل. ،األساسيتني ملنهجه يف الدعوة؛ مها النص  

 العمل حقول أهم من النصارى مع أن احلوار - من خالل منهجه الدعوي  -أثبت ديدات  - ٣
  ومتكاملة. ،وشاملة ،خبطة مدروسة مت احلوار إن ال سيما ومن أخصب جماالت الدعوة؛ ،االسالمي

 ال غايتها إىل بالدعوة والوصول بالورود؛ مفروشاً ليس - على مر العصور  - الدعوة طريق أن - ٤
 قائمني من بد ال بل بنفسه يقوم ال وأن احلق ،لفنت الشر واخلري والتعرض ،والشدائد احملن من خيلو
  إقامته. سبيل يف تضحيات من بد مث ال به،
أن منهج األستاذ أمحد الدعوي تركز على الدعوة إىل التوحيد وتصحيح العقيدة؛ فاملتأمل يف  - ٥

 األستاذ أمحد يف مناظراته للنصارى هو:مسريته يلحظ أن أهم ما ركز عليه 
  وجل. إثبات وحدانية اهللا عز -أ

  وجل. إثبات بشرية املسيح عليه السالم وعبوديته هللا عز - ب
  .صلب املسيحوالتثليث ك بطالن أسس العقيدة النصرانية املنحرفة - ج
  بيان مواطن التحريف والتبديل والتناقض يف كتبهم املقدسة. -د
  الباطلة.ح اعتقادام وعبادام وطقوسهم إظهار فضائ -ه
    لشرائع السابقة.ميع اونسخ اإلسالم جل ، �إثبات نبوة حممد  -و

وأمهية التمسك بالكتاب  تنصري وأساليبه املاكرةالتحذير من العلى خطابه للمسلمني  ركّز يفكما 
  والسنة املطهرة.

 يف -  العامل يف وانتشاراً ،فعالية الدعوة وأساليب ،وسائل استفاد من أفضل أمحد الشيخ أن - ٦
  مناشطه الدعوية. يف واألساليب هذه الوسائل وقد تنوعت -  عصره

 ،بالكفاءة وإمنا فحسب؛ الدراسي والتكوين ،باإلعداد ليست الدعوي التأثري يف العربة أن - ٧
 الدعوية واملؤسسات اجلامعات خرجيي من آالف فثمة..  الدعوة يف والتفاين ،واإلخالص ،واملوهبة

  خرباً. وال جتد هلم حساً ال
: ااالت شىت يف به يقوم ما جنس من مبشاريع مدافعته التنصري؛ مواجهة وسائل أقوى من أن - ٨

  .أقوى وبوسائل وأساليب بل وغريها؛ ،وإغاثية ،واجتماعية ،واقتصادية ،تعليمية
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 أو قطرٍ حمدد؛ كالتخصص يف دعوة ،أو لشرحية معينة ،التخصصية؛ املوجهة لفئة الدعوة أمهية - ٩
  لشبهام. والتصدي النصارى

  أقدمها؛ فـــ : ليتا التوصيات وأما
 اهللا وصية فهي تعاىل اهللا  بتقوى -وأخص الدعاة منهم  - املسلمني  وإخواين نفسي أوصي - ١

 َّ  ... مئهئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ...  �ُّ�� : واآلخرين لألولني
  .١٣١ سورة النساء اآلية:

فهي من أعظم العطايا  -تعاىل -التزام احلكمة يف مجيع األمور، وخاصة يف الدعوة إىل اهللا  - ٢
وبالتخلية قبل التحلية كما  ،وبالقاعدة قبل البناء ،وأجلّ اهلبات، لتكن الدعوة باألصل قبل الفرع

والسنة املطهرة الشريفة، والعناية ما  ،قيل؛ وال يكون ذلك إال بالتزام أحكام القرآن الكرمي
 وعمالً، ودعوةً. ،وفهماً ،حفظاً

األديان  وكذلك دراسة ،تدريس العقيدة اإلسالمية الصحيحة مقرونة بأدلتهاب االهتمام - ٣
يف  ال سيمالتثبيت العقيدة الصحيحة  -يف الكلّيات واجلامعات اإلسالميةوخصوصاً  -الفرقو

ببعض أساليب  دارسنيح الليتسكذلك و ،الت التنصري والغزو الفكرياليت تواجه مح قطاراأل
  واألفكار الفاسدة. ،وأدوات النقد للعقائد الباطلة ،ناظراتامل
الدعوية؛ بدراسة مناهج الدعاة إىل اهللا؛ ومن ذلك  والتجارب ،اخلربات ضرورة االستفادة من - ٤

 ،وتطبيقه على الواقع ،ودراسة تراثه ،ومنهجيته يف الدعوة ،التأمل يف حياة األستاذ أمحد ديدات
  وإبراز جهوده يف قضايا احلوار بني األديان.

مميزة  دعوية كتب وذلك بإصدار ؛األديان مقارنةاالستفادة من تراث علمائنا املسلمني يف  - ٥
ففي لنصارى وا ،لشخص العادي من اليهودتناوهلا ليف كتيبات صغرية ليسهل  هاونشربلغات حية؛ 

 ،اإلسالمي الدين حماسن وإبرازوالقصور،  للتعريفهم مبا يف كتبهم املقدسة من مواطن اخلذلك 
  .حوله األعداء شبهات وإبطال

كافة  وتيسري ،الدراسة ملواصلة الفرصة هلم وإتاحة ،ودعمهم بالدعاة النوابغ، تكثيف االهتمام - ٦
  اإلسالمية. للدعوة املؤمل النجاح حتقيق أيديهم على ليتم ومواهبهم، ،لتطوير قدرام املؤدية السبل

 هيئات ومراكز ،يف العامل الدعوة مراكز يف للعاملني وتطبيقية ،نظرية تدريبية دورات عقد - ٧
  الدعوة. آليات وتدريسهم ،العلمي مستواهم املنكر؛ لرفع عن والنهي ،باملعروف األمر
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وفضح أهدافها وأساليبها وبيان  ،ريفكوالغزو ال ،واالستشراق ،خلطط التنصري اليقظة املتابعة - ٨
 أخطارها ووضع اخلطط الكفيلة مبقاومتها.

 والتصدي ،النصارى بدعوة يف خمتلف القارات متخصصة ومدارس مراكز بإنشاء االهتمام - ٩
  القومي. والدين الصحيحة، بالعقيدة املسلمني وحتصني ،هلم
 -وخصوصاً النصارى منهم  -أمام العامل  املشرقة اإلسالم صورة إىل إظهار املسلمني أدعو -١٠

 وخصوصا وسائل اإلعالم والوسائل املعاصرة، ،مبختلف األساليب املمكنة إىل اهلدى ودعوم
 ومناحي ،الكون عن وتصور ،صحيحة عقيدة من نقدمه لألمم: ما -واحلمد هللا  -  فلدينا احلديثة؛

  الغيبيات.واإلجابات الشافية عن  ،احلياة
 مشروعة وسيلة بكل واألخذ ،الدعوة لنشر الوسائل املعاصرة وأحدث ،أرقى االستفادة من -١١

 اخللق. لدعوة
ومحايتهم من  ،وتربيتهم ،الحتضان الشباب -يف خمتلف األقطار  -  إجياد مشاريع دعوية -١٢

 وغريهم. ،النصارى عقائد وتدريبهم على مواجهة ،تربوياً أصيال إعدادا وإعدادهم ،األفكار اهلدامة
 لتحقيق العالقة وتقوية ،ا واالتصال ،الغرب ديار يف اإلسالمية باألقليات االهتمام ضرورة -١٣

 وإن ومكان ،زمان كل يف اإلسالم مكائد أعداء من احلذر مع ،البعيد املدى على املرجوة املقاصد
  أساليبهم. وتلونت ،وسائلهم تغريت

  ويأ إيراده.  ،هذا ما تيسر إعداده
وعلى آله وصحبه  ،وصلى اهللا على سيدنا حممد ،وباطناً ،وظاهراً ،واحلمد هللا أوالً وآخراً

  أمجعني.
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  الفهارس

  فهرس اآليات القرآنية  -  أ

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اسم السورة  اآلية

  ١١٥  ٨٣  البقرة    حط مض  خض
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 لك خك حك جك حقمق مف  حفخف
   جل  مك

   ٤٤،٤١، ٣٤  ١١١  البقرة

 مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن ىميم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه
ٌّ ٍّ َّ ُّ  

 ،٣٢ ،٢٨  ١٢٠  البقرة
١١٢  

 جع مظ حط خضمض حض جض مص

 مق حق مف خف جفحف مغ جغ  مع

  جك

  ٧٢ ،٦٩  ٢٦٩  البقرة

 خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي
   مت خت  حت جت هب مب

  ٤٥  ٤١  آل عمران

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
 يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب
  نث  مث زث رث

   ٧٤ ، ٦٥  ٦٤  آل عمران
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 خم حم جم يل ىل مل

  يم 

  ٨٠  ٧١  آل عمران

  ٩٦  ٩٧  آل عمران  هتمث مت خت حت  جت هب مب

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي 

ٍّ  

  ١  ١٠٢  آل عمران

  يه ىه مه جه ين 

  ىييي مي خي حي

  ٢٥  ١١٠  آل عمران

  ىك مك لك اك يق 

  ملىل

  ٢٨  ١٢٨  آل عمران

  ٧٨  ١٥٩  آل عمران  منىن خن حن  جن
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ىه جهمه ين ىن من خن حن
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي

  ١  ١  النساء

 نت مت زت رت يب نبىب مب

  مث زث رث  

  ٥٩ ،٤٦  ٨٢  النساء

  ٩٦  ١٠٢  النساء  ىفيف
 يي ىي  ني مي زي ري

  مئ خئ حئ

  ١٤٦  ١٣١  النساء

  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ِّّٰ

  زتمت رت يب ىب نب

  ٤٢  ١٧١  النساء

  ٦٤  ٨  املائدة خب  حب جب هئ مئ خئ

  ٩٥  ٣٥  املائدة  مث هت
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  ١٨  ٤٨  املائدة  ىنين نن من زن
  ٦٥  ٧٦  األنعام  رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

  ٤٣  ١٤٨  األنعام  نبىب مب زب رب يئ
ةٖ  ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُو+ واْ لَُهم م+ ِعد�

َ
  ٩٦  ٦٠  األنفال  .... َوأ

 خي حي جي يه ىه  مه
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي 

ٌّ  

  ٣٤  ٣٣  التوبة

 حج هتمث مت حتخت  هبجت مب خب
 مس خس  جسحس مخ جخ مح

 مظ  حط مض خض حض مصجض خص

  ٤٤  ٦٨  يونس

  ٢١  ١٤  الرعد  ىليل
  ١٤  ٤١  الرعد  جكحك مق  حق مف خف حف

 من زن رن مم ام  يل
  ىنين

  ١١٧  ٤  إبراهيم

  ٨٧  ١٠  إبراهيم مث هت مت خت حت جت

 جبحب هئ  مئ خئ حئ
 مث هت  مت خت جتحت هب مب

  جس مخ جخ مح جح

 ،٥٨ ،٥٠،٢٢   ١٢٥  النحل
٦٩ ،٦٤، 

١٢١ ،٧٩،٧٢  
  ٧٩  ٤٤  طه  مب خب حب جب  هئ مئ
 رنزن مم ام يل ىل مل  يك
    ين ىن

  ٦٥  ١٨  األنبياء
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 جم ملهل خل حل مكجل لك خك 
 مه جه هن خنمن حن جن  مم
  مي خي جيحي

  ٤٤  ٢٤  األنبياء

 هئ مئ خئ جئحئ يي ىي 

   جتحت هب مب خب حب

  ٣٨  ٧٨  احلج

  ١٣٠  ٣١  الفرقان   مضحط خض حض جض مص خص  
  ٥٠  ٥٢  الفرقان  حج مث هت مت  خت

  ٤٤  ٦٤  النمل  جي يه ىه مه جه ين منىن
 حئ جئ يي ىي ني مي

  جب  هئ
  ١٢٥  ٢ - ١  العنكبوت

 جه ين ىن من خن حن

  مي خي حي جي يه  

  ٢٠  ٤٥  األحزاب

  ١  ٧٠  األحزاب  جب هئ مئ خئ حئ جئ 
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

  رب

  ٢٦  ٢٩  ص

ِ وََعِمَل َصٰلِٗحا ن َدَعٓ إَِ? ٱ<+ ۡحَسُن قَۡوDٗ ّمِم+
َ
  ١  ٣٣  فصلت  َوَمۡن أ

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ين ىن من خن حن جن

    

  ٦٥  ١٧  الشورى

 خي  حي جي يه ىه مه جه 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

   ٥٣ ،٤٠  ٦  احلجرات

 مت خت حت  جت هب مب خب

  حس جس  مخ جخ مح � جح مج حج

  ٦٢  ٢٢-١٩  النجم
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فهرس   - ب
 األحاديث النبوية

  

رقم   درجة احلديث  الراوي  طرف احلديث
  الصفحة

ذَا قَالَ الرجلُ للْمنافقِ يا سيد فَقَد أَغْضب إ 
  ربه تبارك وتعالَى

  ٨٠  صحيح  بريدة

...ةامالت ةوعالد هذه بر م٢٠  رواه البخاري  عبد اهللاجابر بن   اللَّه  
...هينعتسنو هدمحهللا ن دم١  صحيح  ابن مسعود  إنَّ الْح  

  ٥٥  متفق عليه  أبو هريرة  استوصوا بالنساء خريا...
  ٧٩  رواه مسلم  عائشة  إن اهللا رفيق حيب الرفق....

  ٤٢  عليهمتفق   ابنِ عباسٍ  إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كتابٍ...
  ٢٣  رواه مسلم  أبو موسى  ...بشروا وال تنفِّروا ويسروا

  ٥٥  ال أصل له    ... ختلقوا خبلق اهللا
فُِسكُمأَنو كُمالوبِأَم نيرِكشوا الْمداه٦١  صحيح  أنس بن مالك  ج  

  ١٠٩  رواه مسلم  أنس بن مالك كتب إىل كسرى وإىل قيصر ...
حىت تركَكُم على  �مل يمت رسولُ اهللا 

جةطريقٍ ناه  
  ١٨  صحيح  العباس

  ٥٤  ضعيف  أبو هريرة   بِكُم فاعلٌأَني  تظنون ما
ةطْرلَى الْفع ولَدإِلَّا ي لُودوم نا م٢٣  متفق عليه  أبو هريرة  ...م  

  ٥٥  صحيح  عائشة  النساء شقائق الرجال...
  

 خل  جل مك لك خك حك جك
  ىم مم خم حم جم يل ىل

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

  ٨٧  ١٣-١٠  نوح

  ٨٣  ١  املدثر  جت هب مب خب حب جب 
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  املراجع واملصادرقائمة 

  أوال: املراجع العربية :
 .القرآن الكرمي -١
  ،د.ت ،حممـد ،النجارو ،حامـد ،عبـد القادر و ،أمحد ،الزياتو ،إبراهيم ،مصطفى -٢

  .دار الدعوة :استانبول ،.طد ،حتقيق جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط
 ،املعاصرةمعجم اللغة العربية  ،م٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩ ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر -٣

 بريوت: عامل الكتب. ،١ط
املفردات يف  ،هـ١٤١٢ ،احلسني بن حممد املعروف بالراغبأبو القاسم  ،األصفهاين -٤

  .مدار القل: دمشق ،١ط ،صفوان عدنان الداودي حتقيق ،غريب القرآن
 ،١ط ،ضعيف سـنن الترمـذي   ،م١٩٩١ -ه  ١٤١١،حممد ناصر الدين ،األلباين -٥

  بريوت: املكتب االسالمي. 
السلسلة الضعيفة وأثرها السيء  ،م ٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥ ،حممد ناصر الدين ،األلباين -٦

  الرياض: مكتبة املعارف. ،١ط ،يف األمة
الـدعوة إىل اهللا وأخـالق    ،م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣ ،عبد العزيز بن عبد اهللا ،ابن باز -٧

  الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء. ،٤ط ،الدعاة
 ،جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،ه١٤٢٠ ،عبد العزيز بن عبد اهللا ،ابن باز -٨

  .ردار القاسم للنش :الرياض ،١ط
اجلـامع   ،هـ١٤٢٢ ،أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ،البخاري -٩

 ،املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه
  الرياض: دار طوق النجاة. ،١ط ،حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر

دار عامل الرياض:  ،٢ط ،املرأة املسلمة املعاصرة ،هـ١٤١٢ ،أمحد حممد ،أبا بطني - ١٠
 الكتب للنشر والتوزيع.

دراسـة   - املدخل إىل علم الدعوة ،م١٩٩١ -ه١٤١٢ ،حممد أبو الفتح ،البيانوين - ١١
  مؤسسة الرسالة.بريوت:  ،١ط -منهجية شاملة 
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حتقيق:  ،م١٩٩٤ -ه ١٤١٤ ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى ،البيهقي - ١٢
 مكة املكرمة: مكتبة دار الباز. ،سنن الكربىال ،د.ط ،حممد عبد القادر عطا

اجلامع الصـحيح سـنن    ،م١٩٩٦ ،الترمذي أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة - ١٣
بريوت: دار إحيـاء التـراث    ،د.ط ،حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون ،الترمذي
  العريب.

موسوعة كشـاف اصـطالحات    ،د.ت،حممد بن علي الفاروقي احلنفي ،التهانوي - ١٤
  .مكتبة لبنان ناشرون: بريوت ،١ط ،علي دحروج :حتقيق ،الفنون والعلوم

عمـان األردن:   ،د.ط ،أمحد ديدات حياته نشاطه مناظراته ،م١٩٩٠،أمحد ،اجلدع - ١٥
 دار الضياء.

، ١ط ،منهج البحث العلمي عند العـرب  ،م١٩٧٢حممد عبد احلميد موسى جالل  - ١٦
 بريوت: دار الكتاب اللبناين.

ختجيل مـن   ،م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،صاحل بن احلسني أبو البقاء اهلامشي ،اجلعفري - ١٧
الريـاض: مكتبـة    ،حتقيق: حممود عبد الرمحن قدح ،١ط ،حرف التوراة واإلجنيل

 العبيكان.
الصحاح تاج اللغة وصـحاح   ،م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧ ،إمساعيل بن محاد ،اجلوهري - ١٨

 . ٤ط ،لبنان: دار العلم للماليني :أمحد عبد الغفور عطار :حتقيق ،العربية
املسـتدرك علـى    ،م١٩٩٠ -١٤١١ ،حممد بن عبـد اهللا النيسـابوري   ،احلاكم - ١٩

  دار الكتب العلمية. :بريوت ،١ط، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا ،الصحيحني
 ،د.ط ،د.ت ،الدعوة إىل اهللا يف سورة إبراهيم اخلليـل  ،حممد بن سيدي ،احلبيب - ٢٠

 جدة: دار الوفاء.
فـتح   ،ه١٣٧٩ ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسـقالين  ،ابن حجر - ٢١

  بريوت: دار املعرفة. د.ط، ،الباري بشرح صحيح البخاري
-هـ ١٣٩٢، أمحد بن علي بن حممد العسقالين شهاب الدين أيب الفضل ،ابن حجر - ٢٢

 د.ط، ،حتقيق: حممد عبد املعيد ضان ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، م١٩٧٢
  .د: جملس دائرة املعارف العثمانيةاهلن -حيدر اباد 
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اإلصابة  ،١٩٩٢ – ١٤١٢ ،أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي ،ابن حجر - ٢٣
  .بريوت: دار اجليل ، د.ط، ،علي حممد البجاوي :حتقيق ،يف متييز الصحابة

 :حتقيق ،تقريب التهذيب ،م١٩٩٥ -  ه١٤١٥ ،علي العسقالين أمحد بن ،ابن حجر - ٢٤
  بريوت: دار املكتبة العلمية.، ١ط ،مصطفى عبد القادر عطا

 ،على النصـارى جهود أمحد ديدات ومنهجه يف الرد ، نورة بنت سلطان ،احلسني - ٢٥
  .معة اإلمام حممد بن سعودكلية أصول الدين جبا الرياض: ، رسالة ماجستري

خزانـة األدب   ،م١٩٨٧ ،تقي الدين أيب بكر علي بن عبد اهللا ابن حجة ،احلموي - ٢٦
  .بريوت: دار ومكتبة اهلالل ،١ط، حتقيق: عصام شعيتو ،وغاية األرب

اململكـة  ، ١ط ،احلكمة يف الدعوةمفهوم  ،هـ١٤٢٢ ،صاحل بن عبد اهللا ،ابن محيد - ٢٧
  العربية السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

 جدة: دار األندلس. د.ط، ،د.ت .معامل يف منهج الدعوةصاحل بن عبداهللا.  ،ابن محيد - ٢٨
صـفة   ،١٩٧٩ – ١٣٩٩ ،عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفـرج  ،ابن اجلوزي - ٢٩

 .دار املعرفة -بريوت ، ٢ط، حممد رواس قلعه جيو: حممود فاخوري حتقيق ،الصفوة
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بـن عمـرو األزدي    ،أبو داود - ٣٠

 .د.م، دار الرسالة العاملية، ١ط ،سنن أيب داود ،م٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠،السجِستاين
ترمجة وتعليـق   ،والقرآنأمحد ديدات بني اإلجنيل  ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٣١

  .دار املختار اإلسالمي: القاهرة د.ط، ،مد خمتارحم
 ،أخطر املناظرات هل مات املسيح على الصـليب  ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٣٢

 .القاهرة: دار البشري ، د.ط،ترمجة علي اجلوهري
 ،االختيار بني اإلسـالم والنصـرانية  ، م٢٠٠٨ه١٤٢٩ ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٣٣

  .العبيكان الرياض:، ١ط ،أكرم ياسني الشريف: رمجةت
د.م،  ،د.ط ،ترمجة علي عثمـان  ،حوار مع مبشر ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٣٤

  د.ن.
 ،حوار ساخن مع داعية العصـر أمحـد ديـدات    ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٣٥

  .مكتبة القرآن د.م،د.ط
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ترمجة وتعليق  ،احلل اإلسالمي للمشكلة العنصرية ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٣٦
  .دار املختار اإلسالمي: القاهرةد.ط،  ،حممد خمتار

مكتبـة  ، ترمجة حممـد خمتـار   ،املسيح يف اإلسالم ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٣٧
  د.م.،، د.طديدات

ترمجـة   ،مخسون ألف خطأ يف الكتاب املقـدس  ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٣٨
  ، د.ط.دار املختار اإلسالمي: القاهرة، رمضان الصفناوي

. حممد صلى اهللا عليـه وسـلم   -الرسول األعظم ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٣٩
 ، د.ط.دار املختار اإلسالمي: القاهرة ،علي عثمان رمجة:ت

 ،ترمجة علي اجلـوهري  ،شيطانية اآليات الشيطانية ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤٠
 .، د.طدار الفضيلةالقاهرة: 

 :ترمجة وحتقيق ،م١٩٨٩ .ه١٤١٠،أم حقيقةالصلب وهم  ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤١
 دار املنار.بريوت:  ،١ط ،براهيم خليل أمحدإ

عتاد اجلهاد والرد على خصوم اإلسالم باحلجج  ،م١٩٩٨ ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤٢
   دار الفضيلة.القاهرة:  ، د.ط،: علي اجلوهريرمجةت ،والربهان

ترمجـة علـي    ،وفاقالعرب وإسرائيل شقاق أم  ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤٣
  دار الفضيلة.القاهرة:  ، د.ط،اجلوهري

 ،ترمجة علـي عثمـان   ،القرآن معجزة املعجزات ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤٤
 .دار املختار اإلسالمي: القاهرةد.ط، 

ـ حممد صلى اهللا عليه وسـلم اخلليفـة الطبيع   ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤٥ ة ي
 ، د.ط.ترمجة رمضان الصفناوي ،للمسيح عليه السالم

دار : القاهرة، تعريب حممد خمتار ،مسىحممد املثال األ ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤٦
 د.ط. ،املختار اإلسالمي

 ،مسألة صلب املسيح بني احلقيقـة واألوهـام   ،م١٩٩٥ ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤٧
  عمان األردن: دار االسراء. ،١ط ،ترمجة مجال نادر
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مناظرة العصر بني العالمة أمحد ديدات والقـس   ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤٨
  .لقاهرة: دار الفضيلةا د.ط، ،ترمجة علي اجلوهري ،د.أنيس شروش

ناظرتان يف استكهومل بني أمحد ديدات وسـتانلي  مد.ت،  ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٤٩
 دار الفضيلة.القاهرة:  ،د.ط ،علي اجلوهريترمجة:  ،شوبريج

  .دار املناربريوت: د.ط،  ،من دحرج احلجر ،م١٩٨٨ ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٥٠
. ترمجة وتعليق اهللا يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٥١

 .دار املختار اإلسالمي: القاهرة ،د.ط ،حممد خمتار
ترمجة  ،ملاذا حممد صلى اهللا عليه وسلم هو األعظم د.ت، ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٥٢

  .دار املختار اإلسالمي: القاهرة ،ت.ط ،رمضان الصفناوي
إعداد أشـرف حممـد    ،هذه حيايت سرييت ومسرييت ،د.ت،أمحد بن حسني ،ديدات - ٥٣

  .د.ط،م،د.ند. ،تعليق رمضان الصفناوي ،الوحش
ترمجة  ،هل الكتاب املقدس كالم اهللا ،م١٩٨٩ -ه ١٤١٠،أمحد بن حسني ،ديدات - ٥٤

  .: دار املنارالقاهرة  ،١ط ،خليل
. هل املسيح هو اهللا؟ وجواب اإلجنيل عن ذلـك  ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٥٥

 .دار املختار اإلسالمي: القاهرة د.ط. ،ترمجة حممد خمتار
 .ط.د،د.ن ،مد. ،هل عيسى بشر أم إله أم أسطورة ،د.ت ،أمحد بن حسني ،ديدات - ٥٦
جمموعـة   ،سري أعالم النبالءد.ت،  ،مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد ،الذَهيب - ٥٧

  .مؤسسة الرسالة بريوت: ،د.ط ،حمققني بإشراف شعيب األرناؤوط
تـاريخ   ،م١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧ ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمـان  ،الذهيب - ٥٨

بريوت: ، ١ط،عمر عبد السالم تدمري حتقيق: ،اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم
 دار الكتاب العريب.

، العلم والبحث العلمي دراسة يف منهاج العلوم د.ت، ،عبد احلميدرشوان، حسني  - ٥٩
  .اإلسكندرية: املكتب اجلامعي ،د.ط

  .د.ن،د.م ،٤ط ،خصائص القرآن الكرمي ،ه١٤٠٩ ،فهد بن عبد الرمحن ،الرومي - ٦٠
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 -هــ  ١٤١٤ ،أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبـد اهللا بـن ـادر    ،الزركشي - ٦١
  : دار الكتيب.القاهرة ،١ط ،الفقه البحر احمليط يف أصول، م١٩٩٤

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء مـن   ،م١٩٨٠،خري الدين ،الزركلي - ٦٢
  بريوت: دار العلم للماليني. ،٥ط ،العرب واملستعربني واملستشرقني

مؤسسـة   بريوت: ،٩ط ،أصول الدعوة ،م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣ ،عبد الكرمي ،زيدان - ٦٣
  .الرسالة

-م ١٩٩٩ ،تاج الدين أيب النصر عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكـايف   ،السبكي - ٦٤
عادل وحتقيق: علي حممد معوض،  ،رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ،ه١٤١٩

  بريوت: عامل الكتب.، ١ط ،أمحد عبد املوجود
 :القاهرة د.ط، ،املناظرة احلديثة يف علم مقارنة األديان ،،د.تأمحد حجازي ،السقا - ٦٥

  .زهرانمكتبة 
ــ  -ه١٤١٧ ،أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسـي  ،ابن سيده - ٦٦

  بريوت: دار إحياء التراث العريب. ،١ط ،املخصص ،م١٩٩٦
معجـم   ،م٢٠٠٤ -هــ  ١٤٢٤ ،أبو الفضل عبد الرمحن جالل الدين ،السيوطي - ٦٧

القاهرة: مكتبة ، ١ط ،حتقيق: حممد إبراهيم عبادة ،مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم
  اآلداب.

 ،م١٩٩٢-ه ١٤١٢ ،إبراهيم بن موسى بن حممـد اللخمـي الغرنـاطي    ،الشاطيب - ٦٨
  .السعودية: دار ابن عفان ،١ط،حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل ،العتصاما

 ،األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية ،ه١٣٩٦الشايب، أمحد  - ٦٩
  القاهرة: مكتبة النهضة املصرية.  ،٧ط

التدريب وأمهيته يف العمل ، م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،حممد بن موسى عقيل ،الشريف - ٧٠
  جدة: دار األندلس اخلضراء. ،٤ط ،اإلسالمي

معركة التبشري واإلسالم حركات التبشري  ،م١٩٨٩ –ه ١٤٠٩ ،عبد اجلليل، شليب - ٧١
  القاهرة: مؤسسة اخلليج العريب.، ١ط ،واإلسالم يف آسيا وافريقيا وأوروبا
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البدر الطالع مبحاسن مـن   ،م٢٠٠٦-ه١٤٢٧ ،حممد بن علي بن حممد ،الشوكاين - ٧٢
 بريوت: دار ابن كثري.، ١ط ،حتقيق:حممد حسن حالق ،بعد القرن السابع

 -هــ  ١٤١٦ ،أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسـد  ،الشيباين - ٧٣
  .دار احلديث -القاهرة  ،١ط ،حتقيق: أمحد حممد شاكر ،املسند ،م١٩٩٥

مشاهري  ،م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢ ،عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا ،آل الشيخ - ٧٤
  الرياض: دار اليمامة. ،١ط ،علماء جند وغريهم

حتقيق: حبيـب  ، املصنف، ه١٤٠٣، أبو بكر عبد الرزاق احلمريي اليماين ،الصنعاين - ٧٥
  اهلند: الس العلمي. ،٢ط ،الرمحن األعظمي

جامع البيان يف تأويل آي  ،م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ ،حممد بن جرير بن يزيد ،الطربي - ٧٦
 الرياض: دار هجر. ،١ط ،حتقيق: عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ،القرآن

 ،الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهـات  ،ه١٤٢٦، حممد ابن صاحل ،ابن عثيمني - ٧٧
  الرياض: دار الوطن.د.ط، 

بريوت:  د.ط، ،احلوار اإلسالمي املسيحي ،م ١٩٩٨-ه ١٤١٨ ،بسام داود ،عجك - ٧٨
  دار قتيبة.

معجـم مقـاييس   ، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،أبو احلسني أمحد بن زكريا ،ابن فارس - ٧٩
  .دمشق: دار الفكر د.ط، ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون، اللغة

 ،اهللا تعـاىل  احلكمة يف الدعوة إىل ،هـ١٤٢٣ ،سعيد بن علي بن وهف ،القحطاين - ٨٠
  السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. ،١ط

مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فـرح األنصـاري اخلزرجـي     ،القرطيب - ٨١
 اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم ،م١٣٩٨

  القاهرة: دار التراث العريب.، د.ط ،أمحد حجازي السقا حتقيق: ،
مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بـن فـرح األنصـاري     ،القرطيب - ٨٢

حتقيـق: هشـام مسـري     ،اجلامع ألحكام القرآن ،م ٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٣ ،اخلزرجي
  الرياض: دار عامل الكتب. ،١ط ،البخاري
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 ،صناعة اإلنشاء صبح األعشى يف ،م١٩٨٧ ،أمحد بن علي القلقشندي ،القلقشندي - ٨٣
 الفكر. دمشق: دار ،١ط ،يوسف علي طويل :حتقيق

 دار جـدة:  ،١ط، منهج التربيـة اإلسـالمية   ،م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣ ،حممد ،قطب - ٨٤
  .الشروق

 أقسام التبيان يفد.ت،  ،أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ،ابن قيم اجلوزية - ٨٥
  .دمشق: دار الفكر د.ط، ،القرآن

ـ ١٤٢٠ ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي ،ابن كثري - ٨٦  -هـ
  الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع.، ٢ط ،تفسري القرآن العظيم، م١٩٩٩

الريـاض: دار   ،٢ط ،موسوعة الثقافـة واملعلومـات   ،د.ت ،مهدي سعيد ،كريزم - ٨٧
 .طويق

 .املتنيب للطباعة والنشر دار ،د.م ،د.ط ،ديدات غري قادياين ،، د.تحممد ياسر شرف - ٨٨
ثوابت الدعوة من الكتاب والسـنة ونقـد كتـاب     ، د.ت،حممود بن رضا صاحل - ٨٩

  .م،د.ن.د.ط،د ،االختيار ألمحد ديدات
: حتقيـق ، مات التعـاريف التوقيف على مه ،ه١٤١٠ ،حممد عبد الرؤوف ،املناوي - ٩٠

 دار الفكر املعاصر.  ،بريوت: دمشق، ١ط ،حممد رضوان الداية
 ،١ط ،لسـان العـرب   ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصـري  ،منظورابن  - ٩١

  بريوت: دار صادر. 
الشيخ أمحد ديدات ومنهجه يف احلـوار والـدعوة    ،م٢٠٠٥محزة مصطفى.  ،ميغا - ٩٢

وأهم جماالته التطبيقية املمكنة مع دراسة متهيدية موسعة عن اإلسالم واملسلمني يف 
  سالمية.كلية الدعوة اإل -ليبيا ،١ط ،،رسالة ماجستريجنوب أفريقيا

 ،اتىب من السـنن  ،م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦ ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،النسائي - ٩٣
  حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية.  ،٢ط ،حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة

حياة الشيخ أمحد ديدات رمحه اهللا وجهـوده يف الـرد علـى    د.ت،  ،حممد ،نور - ٩٤
اجلامعـة  -املدينـة املنـورة   ،كلية الدعوة وأصول الدين ،رسالة دكتوراة ،النصارى
  .اإلسالمية
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 ، د.ط،صحيح مسـلم ، د.ت ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي ،النيسابوري - ٩٥
 .حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار إحياء التراث العريب

بريوت: ، ٢ط ،السرية النبوية ،ه١٤٢٤ -م ٢٠٠٣ ،عبد امللك املعافري ،ابن هشام - ٩٦
 دار الكتب العلمية.

الشـيخ أمحـد ديـدات    ، ه١٤٣٢ – ١٤٣١ ،سجى بنت حممد أمحد هوساوي، - ٩٧
رسـالة   ،الدينأصول الدعوة وكلية -أم القرىجامعة  ،وجهوده يف الدعوة إىل اهللا

 .ماجستري
ترمجات إجنليزية ملعاين القرآن الكرمي يف ميزان  د.ت، ،محد عبدالرمحن وجيه - ٩٨

 .طد.،ن.د،م.، داإلسالم
ترمجة معاين القرآن الكرمي من قبل بعض  ،ت.دأمحد. يوسف اهلمذاين بن الشافعي - ٩٩

 د.ط.،ن.د،د.م ،الفرق الضالة
  

  ثانياً: املواقع اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية:
  مؤسسة البحث اإلسالمية: -١٠٠

 http://www.irf.net/drzakirnaik.html  

 حماضرة الشيخ أمحد ديدات يف الكويت: -١٠١
https://www.youtube.com/watch?v=iTvGhQjDgI  

 على الرابط: TWTمقابلة شخصية مع ديدات على قناة  -١٠٢
https://www.youtube.com/watch?v=eKyDJvARsi4  

 موقع مؤسسة البحث اإلسالمية:  -١٠٣
http://www.irf.net/drzakirnaik.html 

 مناظرة أمحد ديدات هل عيسى رب؟ مع القس انيس شروش:  -١٠٤
https://www.youtube.com/watch?v=Au_7PN2TCaM   

 مناظرة ديدات وسواجارت: -١٠٥
https://www.youtube.com/watch?v=IomihuEfqgk 

 :يمناظرة ديدات مع القس ستانل -١٠٦
https://www.youtube.com/watch?v=CjKKezWTcM 

 اإلسالم و املسيحية مناظرة أمحد ديدات و جارى ميلر:  -١٠٧



 

 

١٥٥ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzKCMNiLvcU 

  :مناظرة أمحد ديدات مقابل الدكتور فلوريد كالرك " هل صلب املسيح؟" -١٠٨
https://www.youtube.com/watch?v=0PqpxZLn-ws 

 موقع املركز الدويل للدعوة االسالمية: -١٠٩
 http://www.Ahmed-deedat.net. 

 :موقع الشيخ أمحد ديدات رمحه اهللا -١١٠
http://www.ahmed.deedat.net   

١١١- http://www.youtube.com/watch?v=v7bpR8kxcFI 

١١٢- https://www.youtube.com/watch?v=AXZ6z4a7lek 
١١٣- https://www.youtube.com/watch?v=AXZ6z4a7lek 

١١٤- www.youtube.com/watch?v=UJwCytjg1LK 
١١٥- https://www.youtube.com/watch?v=AXZ6z4a7lek 

  

 


