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 بسم هللا الرمحن الرحمي 

  ak673/ رمق الطالب

  عبدامجليد محمد بن عيىس/الطالب  امس

 اململكة املتحدة –لندن /املركز التعليميى  

 العقيدة / التخصص 

 ج /هيلك الربانمج 

 م 2102سبمترب /املومس ادلراىس 

 م2102/2102/العام ادلراىس 

 محمد البساطي. د/امس املرشف 

 

 أ ساليهبا و أ مه التحدايت     لا اململكة املتحدةىل هللاا  ادلعوة   

 ةدمقامل

ن امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونعوذ ابهلل من رشور أ نفس نا، ومن سيئات أ عاملنا، من هيده هللا ا  

ال هللا وحده ال رشيك هل، وأ شهد أ ن محمدًا عبده  هل ا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأ شهد أ ن ال ا 

 .هلورسو

َا ايَ } ينَ  َأهيه ِ ذُقوا أ ََمنُوا اَّلذ َ  ات الذ  تَُموتُنذ  َواَل  تُقَاِتهِ  َحقذ  اّللذ
ِ
{ ُمْسِلُمونَ  َوَأنُْتْ  ا

 
012 ال عمران]

 
] 

َا ايَ } ذُقوا النذاُس  َأهيه ذُكُ  ات ي َرب ِ ذُقوا َوِنَساءً  َكِثرًيا ِرَجااًل  َماِمْْنُ  َوبَثذ  َزْوََجَا ِمْْنَا َوَخلََق  َواِحَدة   نَْفس   ِمنْ  َخلَقَُكْ  اَّلذ  َوات

 َ ي اّللذ ِ نذ  َواْْلَْرَحامَ  ِبهِ  تََساَءلُونَ  اَّلذ
ِ
َ  ا { َرِقيًبا عَلَْيُكْ  ََكنَ  اّللذ

 
       [0النساء ]

َا ايَ } ينَ  َأهيه ِ ذُقوا أ ََمنُوا اَّلذ َ  ات ِ  َوَمنْ  ُذنُوبَُكْ  لَُكْ  َويَْغِفرْ  الَُكْ َأْعَ  لَُكْ  يُْصِلحْ  ،  َسِديًدا قَْواًل  َوقُولُوا اّللذ َ  يُِطع  َوَرُسوهَلُ  اّللذ

 {   َعِظميًا فَْوًزا فَازَ  فَقَدْ 
  

 [ 00-01 سورة الاجزاب،] 
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نذ : أ ما بعد  اْل مور حمداثهتا،  خري احلديث كتاب هللا، وخري الهدي هدي محمد صىل هللا عليه وسمل، ورشذ  فا 

 . ة ضالةلولك حمدثة بدعة، ولك بدع

ىل دينه ، وهداة لعباده ، فأ وحض عىل أ يدهيم رصاطه املس تقمي  هللا تعاىل قد بعث رسهل علهيم السالم دعاة ا 

لهيم لي ،  هدىل دينه ، وليعبدوا هللا عىل رفوا تفاصيعودينه القومي  ، وقد رمح عباده وأ كرهمم ببعث الرسل ا 

فقد جاءهتم البشارة  ،لناس عىل هللا جحة بعد بعث الرسلل يكون  ولئال  ،ولينهتوا عام هنوا عنه عىل بصرية 

نَة   َعنْ  َهَلَ  َمنْ  ِلهَيِْلَ }  وزالت الش هبة وقطعت الاعذار ، قميت علهيم احلجة والنذارة وأ   َي  بَي ِ  َحذ  َمنْ  َوََيْ

نَة   َعنْ  نذ  بَي ِ
ِ
َ  َوا {  عَِلمي   لََسِميع   اّللذ

 
  [ 22ايةسورة اْل نفال ،]

خامتة ادلعوات ، نبياء والرسل مبحمد صىل هللا عليه وسمل  فدعوته صىل هللا عليه وسمل ىه ْل  ا وقد خت 

را ظون، خرة ْل  واملتضمنة لسعادة اال نسان وما يكفل هل اخلري لا ادلينا وا ،واحلاوية خلري مافهيا ،واملهمينة علهيا

من يقوم هبا   ح ى سسملل دقيق واحض بي  تسري عىل سبيمية لدلعوة فقد اقتضت احلمكة أ ن ظ ية الع ه ْل  لهذه ا

ِللُك   َجَعلْنَا } وهداالسبيل هو اَّلى ذكره هللا تعاىل بقوهل  ، عرثاتوالوالهفوات ويعمل من أ جلها من الزالت 

عًَة َوِمْْنَاًجا ( 24سورة املائدة ،اية ){ِمنُْكْ رِشْ
  

 

ىَل هللِا عَ } وقوهل تعاىل
ِ
ذَبَعِن قُْل َهِذِه َسِبيِِل َأْدُعو ا  (014سورة يوسف، اية ){ىَل بَِصرَية  َأاَنْ َوَمِن ات

َ } ه أ نوقوهل جل ش  َ َوالَْيْوَم اْل ِخَر َوَذَكَر اّللذ نَة  ل َِمن ََكَن يَْرُجو اّللذ ِ ُأْسَوة  َحس َ لَقَْد ََكَن لَُكْ ِِف َرُسوِل اّللذ

( 20حزاب ،ايةْل  سورة ا){ َكِثرًيا
 

 

اكُْ وَ }  وجلذ  وقوهل عز   َق ِبُكْ َعْن َسِبيهِلِ َذِلُكْ َوصذ ُبَل فَتََفرذ ذِبُعوا الس ه ذِبُعوُه َوال تَت تَِقميًا فَات اِطي ُمس ْ  ِبِه َأنذ َهَذا رِصَ

 ( 052نعام ،اية ْل  سورة ا){ لََعلذُكْ تَتذُقونَ 
 

 

َ } وقال س بحانه وتعاىل  ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تََبيذ ِ َما تََوىلذ َوَمْن سَُشاِقِق الرذ ذِبْع يرَْيَ َسِبيِل الُْمْمِمِنَي نَُوهل ِ  هَلُ الْهَُدى َويَت

َ َوَساَءْت َمِصرًيا ( 005سورة النساء، اية ){ َونُْصهِلِ ََجََّنذ
  

 

وا علهيا ابلنواجذ ، ))وقال النيب صىل هللا عليه وسمل  فعليك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدين املهديي ، عض 

اي ن لك بدعة ضالةلْل  ك وحمداثت اوا     ((مور ، فا 
1
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ُ عَلَْيِه )):  هللا عنهىضن مسعود ربوقال عبدهللا  من َكن منك متأ س يا فيلتأ س بأ حصاب النيب ، َصىلذ اّللذ

هنم َكنوا أ برذ  َ ، فا  اختارمه مة قلواب، وأ عقها علام، وأ قلها تلكفا ، وأ قوهما هداي، وأ حس ْنا أ خالقا ْل  َهِذِه ا َوَسملذ

هنم هللا  قامة دينه فاعرفوا هلم فضلهم ، واتبعومه ِِف أ اثرمه فا  َ ، وا  ُ عَلَْيِه َوَسملذ َعزذ َوَجلذ  لصحبة نبيه  َصىلذ اّللذ

((َكنوا عىََل الهدى املس تقمي 
2

   

نه ْل  ؛ ض،وال مغو  واحض ال لبس فيهىل هللاا  طريق ادلعوة  نأ   يتبي لنااثر ْل  االل هده  النصوص و ومن خ

وعىل لك داعية أ ن  ،السلف الصاحل ةالرسول صىل هللا عليه وسمل وسري  ةيصدر عن  كتاب هللا وس ن

ىل هللا ودينه وسبيهل فيكون الكتاب ا    نه يدعوْل  ؛ ا الطريق واملْنج والسبيل لىك سسري عليه ذيتعرف عىل ه

     . والبصريه مرشده واحلمكة رائده ،مة دليهل وموَجهْل  وسلف ا بةالصحا ةوالس نه قائده وسري 

لت ذكل نرباسا جعىل هللا و ا  ادلعوة لا هل العمل أ  واس تقصاء ما كتبه مجع  عينا ابهلل لات مس  وقد رشعت 

س تنري به خالل دروب هذا البحث الس تخالص مايرتبط ويتعلق هبذه البالد لعل ذكل يكون حمفزا ومعينا أ  

ودعت ذكل بدراسة ميدانية ، اململكة املتحدة خاصة ىل هللا ِفا  وقاهتم لدلعوة أ  فسهم وفرغوا أ ن ملن نذروا 

 :المست فهيا هوم ومشالك ادلاعية واملدعو عىل حد سواء ومسيته عىل بركة هللا

ىل هللا لا امللكة املتحدة أ ساليهبا زامه التحدايت  ))  (( ادلعوة ا 

عوة اىل هللا ِف بريطانيا خصوصا ينفع به القامئي عىل ادل أ نن يكون عال خالصا لوَجه الكرمي و أ  هللا  راجيا

 .وبالد الغرب عوما 
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 لكمة شكر وتقدير 

ثىن عليه كام أ ثىن عىل نفسه فهل امحلد والشكر عىل أ ن سرس لنا فرع وأ  أ شكر هللا عزوجل 

من هذه اجلامعة ِف بالد يري بالد املسلمي وسرس ىل س بل ادلراسة فهيا فهل امحلد والشكر 

ن من  ىل الاخوة " ر الناس ال سشكر هللاال سشك"،مث ا  نىن أ تقدم بلك الشكر والتقدير ا  فا 

القامئي عىل جامعة املدينة العاملية ،أ ساهل س بحانه أ ن جيزهيم عنا خري اجلزاء أ ن يبارك لا 

 .جمهوداهتم 

ىل املرشف د  كر ابي  نا لاسأ   هللا  يطاسب ل ا دمحم .وأ تقدم  أ يضا بلك الشكر والتقدير  ا 

  هتادو هجم  لاو هيف 

  دادسل او  قيف و تل ا مهل ىلوملا الئاس اهيجو ت وأ   ةناعا    ىل مدق نم لك ركشأ   امكو 

  نيدلا مو ي ىلا   ناسح اب   مهع ب ت ا نمو  هبحص و  هلاو  دمحم انديس   ىلع هللا ىلصو 

 ىسيع  نب ديمحل ادبع / بلاطلا
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 الاول الباب

 الفصل الاول

 تعريف ادلعوة لغة واصطالحا :املبحث الاول 

 أ ن: " بقوهل اللغة مقاييس معجم صاحب كرهما ذ مْنا ،  تعريفات عدة اللغة لا لدلعوة:  لغة ادلعوة تعريف  

ليك الىش متيل أ ن ،وهو واحد أ صل املعتل واحلرف والعي ادلال (( منك يكون والكم بصوت ا 
3

 
  

   

 وادلعوة ، دعاء وعليه  هل هللا ودعوت ، واس تدعيته به حصت:  ،أ ى فالان دعوت":  الصحاح لا وجاء

  " الواحدة املرة
4

 ( 6/2220) للجوهرى الصحاح) 

  الباطل دعاة و احلق ةدعا ،ومه هللا داعي والنىب ، به وحصت انديته فالان دعوت:  البالية أ ساس لا وجاء

   الضالةل ودعاة

ماةل: تعن بأ هنا اللغة، لا ادلعوة مفهوم ذكل بعد جنمل أ ن لنا وميكن ليك ما يشء ا    . ابطل أ و حبق  ا 

 : صطالحاا ادلعوة تعريف

 ْنام هنلوا ال ى واملعارف ، مْنا اس تقوا اليت املشارب لتنوع ، منتوعة تعاريف واحملقيقي للباحثي أ ن ريب ال

 ينتطر ما وكذا ، اخملتلفة البرشية ياةاحل  ومناشط جوانب للك ومشواها ادلعوة موضاعات لضخامة ،وكذا

 .  اْل خروية اْل بدية حباته لا اال نسان

 ، اال سالم عقيدة جوانب من اهام اجانب مْنا تعريف لك لا يرى الاصطالحية ادلعوة تعاريف لا واملتأ مل

 وفق ادلعوة عليه تسري أ ن ملاينبغى يضاحوا   ، ومسالكه ، أ خالقه و ، تهومعامال ، وعباداته ، ورشيعته

 : مايىل وعةاملتن الكثرية التعاريف تلك ومن للمدعوين، املالمئة الوسائل و لل ساليب املتضمن الصحيح املْنج

ىل ادلعوة))  :قال حيثتعاىل  هللا هرمح ةيتمي  ابن سالماال   ش يخ تعريف:  أ وال ىل عوةادل:  يه هللا ا   اال ميان ا 

ىل ادلعوة يتضمن ،وذكل فاميأ مروا وطاعهتم ،به أ خربوا فامي بتصديقهم رسهل به جاءت ومبا ، به  ، الشهادتي ا 

                                                           
 (2/272) فارس البن اللغة مقاييس معجم - 3
 (6/2117) للجوهرى الصحاحكتاب -  4
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قام يتاء ، الصالة وا   وكتبه ومالئكته ابهلل اال ميان ىلا   وادلعوة ، البيت وجح ، رمضان وصوم ، الزَكة وا 

ىل ادلعوة و،  ورشه هخري  ابلقدر اال ميان و املوت بعد والبعث ورسهل   ((يراه ك نه ربه العبد يعبد أ ن ا 
  5

    

ىل ادلعوة ىه:  هللا ىلا   ادلعوة ": قال حيث ، تعاىل هللا هرمح كثري ابن احلافط تعريف:   اتنيا  ال أ ن شهادة ا 

هل ال ا  " هل رشيك ال دهوح هللا ا 
6

    

لهيا وهدايهتم ، اال سالم  دعوة مجيعا الناس تبليغ هناأ  ب:" حسي أ مي محمد خالش ي عرفها: اثلثا  ، وعال قوال ا 

"وعصورمه أ صنافهم خمتلف عىل املدعوين مع تناسب خاصة، ووسائل بأ ساليب وماكن، زمان لك ولا
7

   

 ديْنم بأ مور الناس بصريبت  ـ وادلين العمل ِف ـ اْل هلية ذي املسمل قيام:   )محيد بن صاحل الش يخ عرفها: رابعا

نقاذمه اخلري، عىل وحهثم ،  بسعادة ليفوزوا ، الطاقة قدر عىل ، متوقع سوء من وحتذيرمه واقع، رش من وا 

 (. 9 ادلعوة مْنج ِف معامل(  )واْل جل العاجل

يصال املمهل ادلاعية قيام بأ هنا) ياملغدو  محمد بن عبدالرحمي ادلكتورتعريف    :  خامسا ىل ماال سال دين اب   ا 

 ظروف و أ حوال ويالمئ ، املدعوين أ صناف مع يناسب ومبا ، الصحيح واملْنج اْل سس وفق ، َكفة الناس

( اخملاطبي
8

  

ىل وابلنطر: " هللا وفقه ادلكتور ويقول ىل ادلعوة جمال لا هامة أ مور عدة نيتضم أ نه جند التعريف ا   هللا ا 

  :وىه وال هيته نقلته كام هو  تعاىل

ىل(  ايصالها و توصيلها) تتطلب ةادلعو  أ ن  -0  لا والعمل اجلهد ادلاعية من يتطلب مراْل   وهذا ، الناس ا 

ىل اَّلهاب سبيل بالغهم و املدعوين ا   { يتذكرون لعلهم القول هلم وصلنا ولقد} تعاىل قال كام هللا دين ا 

  [50 اية القصص سورة]

 [ 2-0 اية املدثر سورة]{   فأ ندر مق ، املدثر يأ هيا}:  تعاىل وقال

يصالها ويقومون ، َيملوهنا ممهلي دعوة من لها البد   ادلعوة أ ن  -2 ىل اب   ادلين محةل مه ادلعاة وهوالء الناس، ا 

 ال ى  املصابيح ومه ، خلقه عىل تعاىل هللا وشهود ، الرشيعة أ مناء و ، العقيدة وحراس ، الرساةل وورثة ،

 هلاكهتا من الغرىق تنقذ ال ى النجاة الحب و ، دروهبا لا يارياحل  هتدي ال ى والشموع ، طرقاهتا للناس تنري

                                                           
5
 ( 111/ 11/117) تيمية ابن اإلمام فتاوى مجموعة - 

6
   2/521 كثير ابن للحافط كثير ابن تفسير  - 

7
 17ص  اإلسالمية الدعوة خصائص باتك - 

8
 27ص لبح نب داعم نميلا ىلا هثوعبمل ملسو هيلع ي7ها ىلص يبنلا ةيصو ءوض ةلع ي7ها ىلإ ةوعدلا جهنم باتك-  
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 و ابلعمل متحلي ، هل ويتنهبوا ، يعوه أ ن هلم ينبغى  ، جس مي جد وعل ، كبري ءعب يقع ادلعاة همالء فعىل

 دلعوةا بواجب والقيام ، أ عامهلم تأ دية أ ثناء الرفيعة العالية واملساكل ، امحليدة والصفات ، الفاضةل اْل خالق

ىل دعا ممن قوال أ حسن ومن } س بحانه بقوهل احملمود الفاضل لعملهم ادلعاة همالء تعاىل هللا حامتد وَّلا  هللا ا 

نن قال و صاحلا وعل  [ 22 اية فصلت سورة] { املسلمي من ا 

 وأ خالق ، ومعامالت ، وعبادات ، ورشيعة ، عقيدة من حوى مبا اال سالم دين هو العمل موضوع أ ن  -2

نسان تكفل وقواعد ، م،ونظ مبادئ،و     اْل خرة و ادلنيا احلياة لا سعادته لال 

ىل تتوجه ادلعوة أ ن-2  أ جناسهم و ، أ صنافهم وتعدد ، أ نواعهم اختالف عىل(  َكفة الناس) ومه ، املدعوين ا 

َا ايَ  قُلْ }:  تعاىل قال ، أ لواهنم و ، ن ِ  النذاُس  َأهيه
ِ
ِ  َرُسولُ  ا لَْيُكْ  اّللذ

ِ
     [054 اية  الاعراف سورة] {يًعامجَِ  ا

ىل وبعثه ) : وسمل عليه هللا صىل وقال ( َكفة الناس ا 
9

   

 الصحابة عليه وماَكن ، املطهرة والس نة ، الكرمي الكتاب من حصيحة  صولأ   و أ سس عىل تقوم ادلعوة أ ن-5

ليه ،ودعوا به وعلموا ، وفهموه ، الصاحل مةاْل   سلف عليه وماسار ، علهيم هللا رضوان الكرام  .  ا 

ىل ادلعوة أ ن-6  هللا صىل نبيه تعاىل هللا أ مر ما وهو.  سلمي بي   واحض مْنج وفق تسري أ ن البد اال سالم ا 

ىل أ دعو سبيىل هذه قل}:تعاىل بقوهل وسمل عليه  من أ ان ما و هللا انوس بح اتبعىن ومن أ ان بصرية عىل هللا ا 

  014 اية يوسف سورة{ املرشكي

ىل ادلاعية أ ن-0  هبم وماَييط ، وأ نواعهم املدعوين أ صناف دعوته لا يراعى أ ن البد الناس يدعوا حيامن هللا ا 

 تمىت ح ى اعتباره، لا يضعه أ ن ، ادلاعية عىل ينبغى مما ذكل يري و وماكنية زمانية روفوظ أ حوال من

دن مْنا املرجوة فائدهتا و مثرهتا دعوته  . تعاىل هللا اب 

 فضل ادلعوة اىل هللا:اىن ثاملبحث ال 

 قدرمه ورفع ادلعاة ماكنة ميلعظ ةواملبين ادلعوة فضل عىل ادلاةل والس نة الكتاب لا النصوص تضافرت فقد

نه ،حيث هللا عند  كثرية أ ى لا فضلهم وبي ومدهحم علهيم الثناء لا وأ بلغ ادلعاة شأ ن من رفع قد س بحانه ا 

ىل دعا ممن دينا احسن ومن}:  تعاىل هللا يقول ، الكرمي القرأ ن من نىن وقال هللا ا   سورة{   املسلمي من ا 

ىل دعا ممن قوال أ حسن ال أ ى ، يرللتقر  هنا والاس تفهام"  فصلت  و الغافلي ووعظ ، اجلاهلي بتعلمي هللا ا 

                                                           
9
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 بلك وتقبيحه عنه هنىى عام والزجر ، أ نواعها جبميع هللا  بعبادة مرابْل   وقام ، املبطلي جمادةل و ، املعرضي

ىل ادلعوة هذه من خصوصا ، تركه يوجب طريق    ىه ابل ى أ عدائه جمادةل و وحتسينه سالماال   دين أ صل ا 

 " والرشك الكفر من يضاده عام والْنىى ، أ حسن
10

 طريقة وأ حصهم قوال الناس أ حسن فهو كذكل مفن 

ىل دعا ممن قوال احسن ومن} يةاْل   هذه  هللا  رمحه البرصى احلسن تال. مسلاك وأ قوهمم  صاحلا وعل هللا ا 

نىن وقال  هذا ، هللا خرية ،هذا هللا صفوة هذا ، هللا ول   هذا ، هللا حبيب هذا)) :قال مث{  املسلمي من ا 

ىل رضاْل   أ هل ىل الناس ودعا ، دعوته لا هللا أ جاب هللا ا  جابته لا صاحلا وعل دعوته لا هللا أ جاب ما ا   ا 

نىن وقال (( هللا خليفة ،هذا املسلمي من ا 
11

 الشعور ويلهب اهلمم َيفز البالغ الثناء هذا أ ن ريب وال  

ىل وسالنف وَيرك ىل ادلعوة ا  ىل أ دعوا سبيىل هذه قل} :  تعاىل ويقول  وجه أ حسن عىل هبا والقيام هللا ا   ا 

 النىب سبيل  بأ ن خباراال   يةاْل   هذهوتفيد {  املرشكي من أ ان ما و هللا س بحان و اتبعن ومن أ ان بصرية عىل

ىل ادلعوة هو حساناب   اتبعه من كذكل و وطريقه ومسلكه وسمل عليه هللا صىل الكرمي هل أ ن دةشها ا  ال ا   ا 

ىل يدعون أ مة منك ولتكن}:  تعاىل وقال وبرهان ونور هللا من بصرية عىل هل رشيك ال وحده هللا  اخلري ا 

 {   املفلحون مه أ ولئك و املنكر عن ويْنون ابملعروف ويأ مرون

ىل ادلعوة فضل عىل داةل كثرية أ حاديث وردت الس نة ولا  رسول أ ن عنه هللا ريض هريرة أ يب فعن  هللا ا 

ىَل  َدعَا َمنْ ": قال -وسمل عليه هللا صىل -هللا  ذكِلَ  يَْنُقُص  ال تَبَعُه، َمنْ  ُأُجورِ  ِمثْلُ  اَْلْجرِ  ِمنَ  هَلُ  ََكنَ  ُهَدًى، ا 

ىَل  َدعَا َوَمنْ  َشيْئًا، ُأُجوِرمِهْ  ِمنْ  ، ا   أ اثِمهِمْ  ِمنْ  ذكِلَ  يَْنُقُص  ال تَبَعُه، َمنْ  أ اَثمِ  ِمثْلُ  اال مثِ  ِمنَ  عَلَْيهِ  ََكنَ  َضالةَل 

" َشيْئاً 
12

 2602 مسمل أ خرجه 

 هللا ريض طالب أ يب بن لعِل قال -وسمل عليه هللا صىل -هللا رسول أ ن عنه هللا ريض سعد بن سهل وعن

، عىََل  انُْفذْ .. »: خيرب يوم عنه ْم، تَْْنِلَ  َح ىذ  ِرْسِلَ ىَل  اْدُعهُمْ  مثذ  بَساَحهِتِ َ  َوَأْخرْبمهُْ  اال ْسالِم، ا   ِمنْ  عَلهَْيِمْ  جَيبُ  امب

رُ  كَلَ  يَُكونَ  َأنْ  ِمنْ  كَلَ  َخرْي   َواِحداً  َرُجالً  بكَ  هللا هَيِْديَ  َْلنْ  فََوهللا ِفيِه، هللا َحق ِ  .«النذَعمِ  مُحْ
13

   

 فهل خري عِل دل من" قال أ نه وسمل عليه هللا صىل النيب عن ، عنه هللا رىض مسعود نب عبدهللا وعن

" فاعهل أ جر مثل
14

      

 
                                                           

10
 ( 7/15) السعدى للشيخ الرحمن الكريم تيسر - 

11
 ( 5/101)   كثير تفسير ابن  - 

12
 2675 مسلم أخرجه - 
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 ىل هللاا  حك ادلعوة : املبحث الثالث 

ىل ادلعوه ة   ِمنُْكْ  َولْتَُكنْ }:تعاىل قال اال سالم، فرائض من ادلينيةوفريضة   الواجبات من واجب   هللا ا   يَْدُعونَ  ُأمذ

ىَل 
ِ
َويَأُْمُرونَ  ا   [012 الاية عران ال]{ نَ املُْفِلُحو ھم املُْنَكِرَوُأولَِئكَ  َعنِ  َويَْنَْونَ  اِبملَْعُروِف  اخلرَْيِ

ذا الكفاية فروض من وىه  ابن اال سالم ش يخ قال.الباقي عن اال مث سقط املسلمة اْل مة أ فراد بعض به قام ا 

ىل ادلعوة: ))   هللا رمحه تميية ذام الكفاية، عىل فرض   لكنذه مسمل، لك عىل جتب   ا  ن   الرجل عىل جيب وا 

ذا عليه يقدر ما ذكل من املعيذ   جاء ما وتبليغ املنكر عن الْنىى و ابملعروف اْل مر شأ نُ  وهذا يريه، به يقم مل ا 

((والقرأ ن اال ميان وتعلمي هللا سبيل ِف واجلهاد الرسول به
15

   

ح)) : هللا رمحه ابز بن العزيز عبد الش يخ سامحة وقال ىل ادلعوة أ نذ  العلامء ورص   فرض وجلذ  عزذ  هللا ا 

ذا كفاية، ىل ابلنس بة يكفي من  هبا قام ا  نذ  ادلعاة فهيا يقوم اليت اْل قطار ا  قلمي ولك قطر لك فا  ىل َيتاج ا   ا 

ىل ادلعوة ذا كفاية فرُض  فهىى فهيا، النشاط وا   لا وصارت الواجب ذكل الباقي عن سقط يكفي من هبا قام ا 

ذا جليالً  وعاًلصاحلاً  ممكذدةً  س ن ةً  الباقي حق قلمي أ هل يقم مل وا   الامتم عىل  ابدلعوة عيذ امل القطر أ هل أ و اال 

نسان لك وعىل،  امجليع عىل الواجب وصار عاما اال مثُ  صار ماكنه طاقته حسب ابدلعوة يقوم أ ن ا  ا .وا   أ م 

ىل ابلنظر ىل ابدلعوة تقوم منتصبة   طائفة   يوجد أ ن فالواجب البالد عوم ا   املعمورة أ رجاء ِف وعال جل   هللا ا 

(( املمكنة ابلطرق وجلذ  عزذ  هللا أ مر هللا،وتبي ِ  رساالت تبل غ
16

  

 

 :ىل هللاا  حقيقة ادلعوة :املبحث الرابع 

ىل ادلعوة ىه   وذكل ، به أ مروا فامي طاعهتم ،و به أ خربوا فامي بتصديقهم رسهل به جاءت ومبا ، به الاميان ا 

ىل ادلعوة يتضمن قام و ، الشهادتي ا  يتاء و ن الصالة ا  ىل ،وادلعوة تالبي ،وجح رمضان وصوم ، الزَكة ا   ا 

ىل وادلعوة ، ورشه خريه ابلقدر ميانواال   ، خراْل   ،اليوم ورسهل وكتبه ابهلل الاميان  كام ربه العبد يعبد أ ن ا 

ىل فادلعوة يراه  وأ نزل رسهل بذكل هللا بعث كام هل الرشيك وحده هللا عبادة ىلا   العبد بدعوة تكون هللا ا 

 عليه هللا صىل هللا رسول عن ، عنه هللا رىض هريرة أ ىب نع الصحيح احلديث لا ثبت وقد        ، كتبه

                                                           
 11/166)الفتاوى مجموع - 15
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ان: )) قال أ نه وسمل خوة اْل نبياء ، واحد ديننا أ النبياء معارش ا  ن ، لعالت ا  نه ْل ان مرمي اببن الناس أ وىل وا   ا 

((نيب بينه و بيىن ليس
17

   

من واحد فادلين  الانبياء فدين { مْناجا و رشعة منك جعلنا للك}: اىلتع قال كام ومناجههم رشائعهم تنوعت اوا 

ىل يدعون لكهم ، تعارض ال و دايهنمبي أ   اختالف ال واحد الصالة علهيم خالص و هللا توحيد ا     هل ادلين ا 

 

ىلأ هية ادلعوة :املبحث اخلامس    هللاا 

ىل ادلعوة أ هية  تشارِه،ان  أ سس من أ ساس يه بل عظمي، اال سالم ِف ادلعوة مقام اال سالم ِف ومقاهما هللا ا 

 .قيامه أ رَكن من وركن

ىَلَ  َأْدُعو َسِبيىِل  َهِذهِ  قُلْ }
ِ
ِ  ا ْبَحانَ  ات َبَعىِن  َوَمنِ  أاَنَْ  بَِصرَية   عىََلَ  اّلل  ِ  َوس ُ : يوسف]{ الُْمرْشِِكيَ  ِمنَ  َأانَْ  َوَمأ   اّلل 

014] 

ىل ادلعوة فلوال سالم، انترش وال دين، قام ملا هللا ا   دعا وملا.. عابد هللا َعبدَ  ملاو  عبد، اهتدى ملا ولوالها ا 

ُسولُ  يأ هيا}. داع هللا لَْيكَ  ُأنزِلَ  َمأ   بَل غْ  الر 
ِ
ب كَ  ِمن ا ن ، ر 

ِ
ذمْ  وا ذْغَت  فََما تَْفَعلْ  ل  [60: املائدة]{ ِرَسالَتَهُ  بَل

ىل فبادلعوة  عبادته،و  رهبم، توحيد من ديْنم، أ مور فيتعلمون الناس، وهيتدي وحده، هللا يُعَبد: تعاىل هللا ا 

 .هللا أ نزل ما حدود ويتعلمون وحرام، حالل من وأ حاكمه

ىل وابدلعوة  أ حواهلم وتصلح وناكح، وعقود، ورشاء، بيع من الناس، معامالت تس تقمي: تعاىل هللا ا 

 .واْل رسية الاجامتعية

ىل وابدلعوة  أ ذى ويقل وضغائْنم، أ حقادمه وتزول خالفاهتم، وتقل الناس، أ خالق تتحسن: تعاىل هللا ا 

 .لبعض بعضهم

ذا  ادلنيا سعادة وللمدعوين لدلعاة حتقق لها، الناس واس تجاب الصحيح، وَجها عىل ادلعوة قامت ما وا 

 .واْل خرة

ُ }: تعاىل قال ىَلَ  يَْدُعوَ  َواّلل 
ِ
اَلمِ  َدارِ  ا  [25: يونس. ]{الس 
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ىَل  َأْدُعوكُْ  ىِل  َما َويقَْومِ }:تعاىل وقال
ِ
ىَل  َوتَْدُعونىَِن  الن َجاةِ  ا

ِ
 [20: يافر. ]{الن ارِ  ا

ىل وابدلعوة ال   َأْرَسلْنَاكَ  َوَمأ  } العباد بي الرمحة تعم هللا ا 
ِ
 [010:اْل نبياء]{ ل لَْعالَِميَ  َرمْحَةً  ا

ىل وابدلعوة  .اْل انم بي العدل ويتحقق السالم، وسسود اْل من، ينترش هللا ا 

ينَ } : تعاىل قال ِ ميَاهَنُمْ  يَلِْبُسَواْ  َولَمْ  أ َمنُواْ  اَّل 
ِ
هْتَُدونَ  َومهُْ  اْل ْمنُ  لَهُمُ  ُأْولَئِكَ  ِبُظمْل   ا  [42 اْل نعام]{  م 

ُ  َوعَدَ }: تعاىل وقال ينَ  اّلل  ِ اِلَحاِت  َوَعِلُواْ  ِمنُْكْ  أ َمنُواْ  اَّل  ُمْ  الص  تَْخِلَفْن  تَْخلََف  ََكَ  اْل ْرِض  ِِف  لَيَس ْ ينَ  اس ْ ِ  ِمن اَّل 

ى ِديَْنُمُ  لَهُمْ  َولَُيَمك َن   قَْبِلهِمْ  ِ ُمْ  لَهُمْ  اْرتََضَ  اَّل  لَْن  ن َولَُيَبد   [55: النور]{ َأْمناً  َخْوِفهِمْ  بَْعدِ  م 

ذا  اْل عراض، وصينت ادلماء، وعصمت اْل موال، ُحفظت ابلرشيعة، وعلوا لدلعوة، الناس اس تجاب وا 

 .الفساد قطعوان اخلري، وانترش وأ عراضهم، أ مواهلم عىل واطمأ نوا أ نفسهم، عىل الناس فأ من

ن َصاِلحاً  َعِلَ  َمنْ }: تعاىل قال ُمْ  َطي َبةً  َحيَاةً  فَلَُنْحِييَن هُ  ُمْمِمن   َوُهوَ  ُأنَْثَ  َأوْ  َذَكر   م   َما ِبأَْحَسنِ  َأْجَرمهُ  َولَنَْجزِيَْن 

 [90: النحل]{ يَْعَملُونَ  ََكنُواْ 

ال يت ال ذكل لك ىل ابدلعوة ا  املعىل   والِقْدح الكربى، احلُظوة اال سالم، ِف لدلعوة َكن َّلكل وجل، عز هللا ا 

 .اْل وىل اْل نبياء وظيفة وَكنت العظمي، والفضل ،

َاالن ىِب  }: تعاىل قال ن أ   يَأهَي 
ِ
اً  َشاِهداً  َأْرَسْلنَاكَ  ا ىَل  َوَداِعياً *  َونَِذيراً  َوُمبرَش 

ِ
ِ  ا ْذِنهِ  اّلل 

ِ
اجاً  اِب ِنرياً  َورِسَ : اْل حزاب]{  م 

25-26] 

ىل ةفادلعو  مامة رفيع، ومقام عظمي، رشف هللا، ا   ِف ادلاعي ينتظر عام فضالً  للخلق، وهداية للناس، وا 

 كرمي ومقام عظمي، أ جر من اْل خرة

 

 اىنثالفصل ال 

 لا اململكة املتحدة خصائص اجملمتع 

 العقالنية-0
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 الفكر أ صبح املاضية القرون عرب الغربية اجملمتعات هبا مرت مرتامكة ودينية اترَيية لطروف نتجية  العقالنية

 ال ى س باباْل   أ مه ولعل،  العقىل اجلانب عىل احلوار أ سلوب لا يعمتد خاصة الربيطاىن واجملمتع عامة الغرىب

ىل أ دت  فعل ردة  أ ورث مما الوسطى القرون لا والعمل الكنس ية بي َكن اَّلى الرصاع هو سلوباْل   هذا ا 

 يالب تيار واجنراف ،الناس عامة عىل تأ ثري هل يعد ومل العبادة دور لا ادلين حورص حبيث ، عامة ادلين جتاه

 ش يئي والعقل ادلين أ صبح منطقية ونتيجة،  هل مصادر، للعقل مناقض منهتاه لا ادلين أ ن عىل

ىل ادلعوة لا العاملي تواجه اليت النقاط أ مه من ولعهل الغرىب اجملمتع لا متضاربي  عىل التوجه هذا تغري هللا ا 

ىل الولوج عند تقدير لأ ق قناع وحماوةل،  البالد هذه لا  ادلعوة حقل ا  ىل ادلعوة حمل مه من ا   ادلين ا 

براز و املسمل حياة لا وأ هيته ،للعقل الكنيسة رؤية عن خمتلفة رؤية بفتح  سالىماال    السلمي العقل أ ن ا 

 ويصريته عقهل س تخداماب مطالب املسمل أ ن و،  سالماال   مع كثري أ و قليل لا تتعارض ال  السلمية والفكرة

رسال أ هية ورشح ووحدانبته وعظمته هللا وجود  ال دراك ىل الرسل ا   مثلاْل   الطربق هو ذكل أ ن الناس ا 

ن بل والعلامء العمل ذوي معظ هللا أ ن وكيف،  الناس هدايةل   القراءة عىل حث أ نزل ما أ ولالكرمي  نالقرأ   ا 

ذا ذكل ْل ن؛ هللا ايتأ   لا والتفكر  نالقرأ   أ نو   موجود هللا أ ن ابلبداهة كأ در  السلمي العقل فيه لأ ع ا 

 يقرب غيىب يري وماهو حمسوس ماهو بي مقارانت ترضب و العقل ختاطب ال ى البياانت ايتهبأ   الكرمي

ىل الصورة ىل تقود منطقية مقدمات خالل من عينيه أ مام حارض ك نه غييب ماهو جيعل حبيث ،العاقل ا   ا 

ىل التطرق ذكل ومن وتثبته بل،  واال سالم الرشع ختالف ال يةعقل  منطقية نتاجئ  و نالقرأ   لا العلمى اال جعاز ا 

 معه اليتطرق مما الصحيحة النبوية حاديثاْل   ذكرهتا و نالقرأ   ذكرها مسائل لا أ نفسهم الغربيي العلامء اءأ ر 

ىل جمال    .  ووحدانيته هللا وجود نفى ا 

  

 

 الفراغ الروىح -2

 بشلك اذلاتوامل الشهوات عىل فبالابال   وذكل الروىح الفراغ من خاصة والربيطان الغربية عاتاجملمت  تعاىن

 بلغ  رامخل عىل املذمني نس بة عىل ادلراسات هرتأ ظ  فقد ،الربيطاىن اجملمتع لا الفرد حياة عىل سس يطر ياكد

ىل ذكل ْل ذى  عال أ و فةوظي فقد لو أ حدمه أ ن و ادلين ضغط حتت اجملمتع أ فراد أ كرث جعل نسب عالية  ا 

 املوجع الربيطان الاقتصادي الركود أ ن عن ممخرا بريطانيا ِف نرُشت علمية دراسة كشفت، وقد  انتحاره
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جنلرتا ِف خشص أ لف من أ كرث دفعا رمبا البطاةل وزايدة  2114 عايم بي أ نه ادلراسة وجدت وقد ،لالنتحار ا 

جنلرتا ِف الرجال بي انتحار حاةل 426 هناك َكن 2101و ذا متوقعا َكن مما أ كرث ا   السابقة التوَجات اس مترت ا 

% 01 س نوية زايدة لك َكنت 2101و 2111 عايم بي أ نه أ يضا ادلراسة النساء،ووجدت بي حاةل 055و

ن بل  اَّلكور انتحار حاالت عدد ِف% 0.2 بزايدة مرتبطة العمل عن العاطلي عدد ِف  املنتحرين بعض ا 

ال  ذكل وما  اتفها السبب يكون  ومن : ))تعاىل قال بربه سانن اال   وعالقة الروح اجلانب أ هل اجملمتع أ ن ا 

 اناال مي وعدم الروىح والفراغ  الانتحار نس بة بي املْنامنه  العالقة  عىل هذا فيذل(   دكرى عن أ عرض

ن كام ابهلل  جامتعيةالا ممنامل حياة اس تقرار و، هباااضطر  وعدم النفس سكون لا رئيىس سبب اناال مي ا 

ن َصاِلًحا َعِلَ  َمن  } تعاىل لقوهل مصدقا وهذا والنفس ية ِمن   َوُهوَ  ُأنَث  َأو   َذَكر   م ِ ذهُ  ُمم  ِييَن َبةً  َحيَاةً  فَلَنُح   َطي ِ

ُم   زِيَْنذ َرمهُ  َولَنَج  َسنِ  َأج  َملُونَ  ََكنُوا   َما ِبأَح  ىل وادلاعية( (  90)  أ ية النحل سورة) {يَع   بريطانيا لا  هللا ا 

براز مطالب ىل املدعوين وتنبيه اجلانب هذا اب   هناك َكن ولكام  اال نسان حياة لا الروىح اجلانب هذا أ هية ا 

تزان ىل أ قرب اال نسان َكن لكام املادى واجلانب الروىح اجلانب بي ا   النفىس س تقرارالا و السعادة ا 

 املناسب ومن ، السعادة فقدان عىل ممرشا َكن املك املادة غتط ولكام ، جامتعىوالا  خالىقواْل   والعاطفى

  املنشودة السعاده فهيا جيدوا فمل اذلاتامل لا واانغمس بعدما  سالماال   اعتنقوا اَّلين املشاهري بعض ذكر

 سالم يوسف  سابقاً  ستيفنس َكت املعروف اال جنلزيي املغن أ و ا 

سالم يوسف مقوالت من        :ا 

ىل دخول قبل ادةالسعــــ أ عرف أ كـــن مل  "       اال سالم ا 

      ِف هدىً  يري عىل الناس سسري ملاذا  تعجبت لكام قراءة ازددت ما ولك القرأ ن قراءة بدأ ت أ ن منذ    

 ووجدت,  البرش صنع من ليس أ نه أ يقنت القرأ ن قرأ ت ملا,! أ ماهمم؟ والضوء أ ماهمم وادلليــل ادلنيا هذه

 اكتشفت فقد ، الكون خبالق القرأ ن تعريف هزن  علهيا الناس هللا فطر اليت الفطرة مع يامتىش فيه التوحيد

  من اال سالم يمتكن ح ى حقا مسلمي كونوا املسلمون أ هيا ، املسلمي أ عامل من وليس القرأ ن عرب اال سالم

   العامل للك السالم هو فاال سالم ، لكه العامل ِف الانتشار
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سالم أ عيــــــش أ ن أ ردت   شيئا أ ريــــــــد وال  ل  اال سالم وكفــى  وحلظاته بدقائقه   يويم ـــــلكــــ   لال 

" ادلنيـا هـذه من أ خر
18

 

 ادلين رساج بكر أ يب  امسه وأ صبح لنجز مارتن اال جنلزيي املفكر  

نسان أ ن وقهتا وأ حسست حيايت، طوال افتقدهتا اليت ذايت اال سالم ِف وَجدُت  لقد " يقول  فهو مرة، ْل ول ا 

ىل ابال نسان يرجع دين "اال نسان فطرة مع يتفق حيث طبيعته ا 
19

 

                                          

 

 : ادحلاال   - 2

 عىل القامئي ْل ن؛ وذكل ، هللا بوجود الاكمل والكفر والزندقة اال حلاد نرش ِف مبارشا سبباً  الكنيسة َكنت لقد

 عقائد وجعلوها واخلزعبالت، اخلرافات من كثرياً  ديْنم ِف أ دخلوا والقساوسة الرهبان من الكنيسة هذه

ىل البرشية مرتبة من -السالم عليه- عيىس كرفعهم دينية،  الثابتة العلمية احلقائق ومزجوا ، اْل لوهية ا 

 والعلوم الكنس ية العلوم هناك فصارت ، والنظرايت العلوم هذه واحتكروا بل ، الراجئة ادلينية ابخلرافات

 والكون اْل رض عن جديدة حقائق العلامء بعض واكتشف اْل وربية الْنضة عرص بدأ   وعندما ، ادلنيوية

 من ويهتمون ذكل، ينكرون والقساوسة الرهبان هب ، علمية خرافات من الكنيسة عند ما ختالف  واحلياة

ىل ويوعزون والزندقة ابلكفر هبا ويصدق اجلديدة ابحلقائق يعتقد  ابلنار، رقهموح بقتلهم احلامكة السلطات ا 

 تتوقف مل العمل حركة ولكن،  الكنيسة ْل راء خمالفهتم جزاء املممل املصري هذا العلامء من كثري لقي ولقد

 ومعتقداهتا الكنيسة أ راء وابتدأ ت العلمية نظرايهتم عىل جديدة براهي يوم لك يقدموا أ ن العلامء واس تطاع

 حنو الناس فاندفع الكهنوت رجال عىل املادة لعلامء ايةالْن ِف اجلوةل وَكنت،  جديدة هزمية يوم لك هُتزم

 ابخلرافات أ رهقهتم اليت الكنيسة ونبذ للناس، والرفاهية والقوة الرخاء س يحمل جديد َك هل املادي ابلعمل اال ميان

 الاعتداءات  فضاحئ من الكنيسة لا مايقع وكذكل والكفارات، والغرامات ابال اتوات وكبلهتم واْل ساطري

 . جنس يا اْل طفال وسس تغلون يغتصبون اَّلين القساوسة قضية ، يةاجلنس  

                                                           
18

 ((الشبكة العنكبوتية))موقع بوسف إسالم - 
 ((بكة العنكبوتيةشال))اعتنقوا اإلسالم موقع مشاهير - 19
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حلاد ادلاعة واملمسسات امللحدين من عدد كثف 2119 نومفرب شهر ولا  ال طالق نشاطاهتم  بريطانيا ِف لال 

عالنية محةل نشاء  تس هتدف ا   أ ربع ِف نشاطها انترش اليت- امحلةل وتنادي ، دين بدون  ْل طفال  مدراس ا 

 عىل يطلق ال فكام ادلينية، معتقداهتم حسب اْل طفال توصيف حبظر -املتحدة اململكة ِف ةرئيس ي مدن

.. ماركيس أ و اشرتايك، أ و ليربال، طفل هذا يقال فال الفكرية وادلهيم توَجات حسب توصيفات اْل طفال

 ابعط ذي أ خر مسمى أ ي أ و هندويس، أ و مسمل، أ و مس يحي، أ و هيودي، طفل هذا يقال أ ن ينبغي فال

 الاكتب أ اثر  حيث للملحدين معبد انشاء عىل عالناال   مث 2102 يناير ولا بنفيس أ خرت اتركن .دين

عالنه بريطانيا ِف واسعة جضة   بوتون دي أ لي الربيطان والفيلسوف  أ سامه ما لبناء خمطط وضع عن اب 

 واْل بنية الكنائس من مجموعة وسط واْل عامل للامل «لندن أ وف سييت» ح ِف وذكل «للملحدين معبد»

 مجيع من الس ياح ملاليي جذب ونقطة نوعه من فريداً  ومعامرايً  حضارايً  معلامً  تشلك اليت واحلديثة القدمية

 ِف ادلاينة) حول 2102 مارس2  لا  الربيطان الربملان عن صادرة حديثة دراسة قامت العامل،وقد أ حناء

ىل( بريطانيا  ارتفاع بسبب وذكل مس يحية، أ يلبية سسكْنا كدوةل بريطانيا س تنهتىي ،2121 عام حبلول أ نه ا 

نه: ادلراسة وقالت املقبةل عاما العرشين خالل هلم دين ال ومن املممني يري  عىل املعدالت اس مترار حال ِف ا 

 تفقد حيث ،2121 حبلول البالد ِف املس يحيي عىل ستتفوق امللحدين نس بة فا ن اْل ن، عليه يه ما

. الس نة ِف أ لفا 051 بنحو امللحدين أ عداد ترتفع بيامن س نواي أ تباعها من مليون نصف من أ كرث املس يحية

حصاء لا أ لف 011و ماليي 0 من قفز بالدينيي، أ نفسهم وصفوا ممن امللحدين، عدد أ ن أ يضا واتضح  ا 

ىل 2110 حصاء ِف أ لف 011و مليوان 02 ا   يري وحدها لندن ساكن من% 24 جاعلي احلاىل، العام ا 

        مثلهم دينيي

 ملطالعة القراءة وا - 2                                  

م َّلكل ادلوةل خسرت وقد واملطالعة ابلقراءة اهامتما العامل لا الشعوب أ كرث بي  من الربيطاىن اجملمتع  اكنياتا 

ن بل اجلانب هذا خلدمة كبرية  ح لك لا منترشة املكتبات فتجد،  القراءة ثقافة واكتسب ترىب نفسه اجملمتع ا 

ن بل، املطالعة عىل وتشجعهم هبم وهتت،  لروادها اخلدمات خمتلف تقدم  هذا عىل تقوم الرتبوية املنظمومة ا 

 الابتدائية املدراس لا تلميذ فلك ، قصوى  أ هية اجلانب هذايِل  عىل الصغر مند الطالب وتشجع املبذأ  

 هتت واملدراس،  أ س بوعي أ و أ س بوع لك املدرسة مكتبة من سهبنف  خيتاره مفيد كتاب قراءة منه مطاوب

. واملطالعة القراءة عىل للتالميذ تشجيعا َّلكل هدااي ختصص و قراءهتا عىل التالميذ تشجيع و الكتب جبلب

 يقبلون والناس ، كرثث أ و صغرت مدينة ىأ    من جانب لك لا مبثوثة النرش دور جتد وَّلكل  
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 الالكرتونية والالواح الالكرتونية َكلكتب احلديثة االتصال وسائل وجود مع ح ى اقتناهئا و رشاهئا عىل

ال ، الكتب تصفح عىل املساعدة  من مجموعة وهناك،  هبا والاهامتم الكتب رشاء تقبل الناس عامة أ ن ا 

ىل عرشة بي ما يرتواج بريطانيا لا الفرد عند س نواي القراءة متوسط أ ن أ ثبتت اثاْل حب  كتااب عرش مخسة ا 

 اقتناء لا اجلانب هذا من ادلاعية اس تفادة مدى عن للحديث يقودان هذا ولعل ، س نة لك الفرد هيقرؤ

 املادى اجلانب بي واملوزانة،  بربه اال نسان وعالقة ،واال ميان ابلعقيدة هتت ال ى الكربى هيةاْل   ذات الكتب

 كتب ترمجة خالل من علهيا الضوء  تسليط  ىينبغ أ مور لكها والنار واجلنة القاْل خ وأ هية،  والروىح

ىل التوصل خاللها من سس تطيع ال ى اجليدة الرتمجة مراعاة مع بعناية منتقاة  أ عظم ومن،  الربيطاىن القارئ ا 

   البالد هذه لا واملسلمي سالملال   الناس ةنظر  تغري قلاْل   عىل أ و ادلين هذا نرش عىل املفيدة الوسائل

 

 

 الباب الثاىن

 ولْل  ل االفص

 اململكة املتحدةادلعوة لا  

 تعريف يري املسلمي: ول املبحث اْل  

 وحصبه أ فضل الصالة والتسلمي ومل يممن بلك ماورد عىل أ هلنبينا محمد عليه الصالة و برساةل من مه من مل يم 

، وصوم مثل الصلوات امخلس يممن بأ صل معلوم مْنا ابلرضورة أ و مل  ، لا القرأ ن الكرمي والس نة املطهرة

يت، و رمضان عليه ، وأ ن القرأ ن الكم هللا وسسمون البيت عىل من َكن قادرا اء الزَكة وجبت عليه، وحج ا 

 الكفار  

 :أ صنافهم 

ومه اَّلين مل يممنوا برساةل محمد صىل هللا عليه وسمل من أ هل ادلايانت  وهمالء مْنم أ هل كتاب ،  -أ  -

  الساموية السابقة َكلهيود والنصارى

 .سالم مث  خرج منه دون ومه من دخل لا دين اال  مرت-ب-
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   .املنافقون ومه من أ ظهر اال سالم وأ بطن الكفر -ج-

 .اَّلين ينكرون وجود هللا وجيحدون ربوبيتهاملالحدة  -د

  واثن اَّلين عبدوا مع هللا يريهرشكون أ هل اْل صنام واْل  امل -ه

  سلميويري امل  بناء املسلميأ  الفرق بي دعوة  :املبحث الثاىن 

 أ بناء املسلمي

 عليه وسمل ، ويعرفون و أ منوا برسوهل الكرمي صىل هللا خضعوا لرب العاملي ،و  مه اَّلين قبلوا دين اال سالم 

مث }تعاىل ومقتصد ، وظامل لنفسه ، كام قال ، سابق ابخلريات ،ىل ثالث درجاتجابة ومه لا امجلةل عبأ مانة اال  

دن اللهذكل ين اصطفينا من أ ورثنا الكتاب اَّل عبادان مفْنم ظامل لنفسه ومْنم مقتصد ومْنم سابق ابخلريات اب 

جنات }:  ة  ال ى تلهياأ هل اجلنة وَّلا قال تعاىل لا اْل يومجيعهم من [  22سورة فاطر ]{ هو الفضل الكبري

ال أ ن[ 22سورة فاطر ]{ عدن يدخلوهنا َيلون فهيا من أ ساور من ذهب و لملما ولباسهم فهيا حرير   ا 

ىل هللا ، ن شاء  السابق ابخلريات واملقتصد الكهام يدخل اجلنة  بغري حساب ، وأ ما الظامل لنفسه فأ مره ا  ا 

ن شاء  نه ال خيدل لا النار نهل ، وا   غفرعذابه و ا  ىل الثبات ،، عذابه فا  عىل ادلين، والزتود فهمالء يدعون ا 

 . ، والبعد عام ينقصه ، وخيل به ، لك مْنم حبس بهمنه

  املسلمي اما يري

ىل أ قسام كثرية و طرائق متنوعة ، وأ لوان خمتلفة لا الكفر والضالل ،  همالء ينقسمون ا 

ى اعينبغى عند دعوة هوالء أ ن تر و  ، املنافقونو أ هل الكتاب ، و  ،املرشكون و املرتدون ،و  مفْنم  املالحدة 

به ودواعيه ، مث خياطب لك قوم فيه وأ س با اعية نوع كفرمه و مادلهيم من ش بةأ حواهلم  ، و أ ن يعرف ادل

بالغ ادلعوة للملحد حمتلفة فهيا ، و ال ريب  ب هلم ، ولك فئة ابلطريقة املمثرةابْل سلوب املناس أ ن طريقة ا 

بالغها للكتاىب ، وكام ينبغى أ يضا أ ن تراعى  بالغها للمرشك خمتلفة عن طريقة ا  بالغها للمرشك وطريقة ا  عن ا 

ين ،مفْنم الراغب لا اخلري ، ولكنه يافل قليل البصرية  ، ومْنم املعرض من ادلنفس ياهتم و أ حواهلم ومواقفهم 

 . وللك صنف من همالء أ سلوب يناس به عند دعوته , عن احلق املش تغل بغريه ، و مْنم املعاند اجملادل 
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 الفصل الثاىن

 اململكة املمتحدةادلاعية لا صفات 

  صفات خلقية : ول املبحث اْل  

 :لقيةاخل  ادلاعية صفات نم

  الاخالص - 0

ذا لكها عاملاْل   قبول أ ساس وهو ىل أ دعوا سبيىل هذه قل}  تعاىل قال تقبل مل منه عريت فا   بصرية عىل هللا ا 

ىل دعا لو الناس من كثري ْل ن ؛خالصاال   عىل التنبيه اْل ية هذه ففى(014 اْل ية يوسف سورة){  فهو احلق ا 

ىل يدعوا منا ، صيته ذيوع أ و أ تباعه ريثكث هه يكون ال اخمللص فادلاعية نفسه ا   دين لا الناس دخول هه وا 

ىل الظلامت من َجماأ خر  و أ فواجا هللا نقادمه النور ا   . النار من ،وا 

  

  وسمل عليه هللا صىل  ابلنيب التأ يس - 2 

 نم معه ومن هو العيش شاطره  املدينة ولا ، مرشكهيا ظهران بي مكة لا عاش وسمل عليه هللا صىل النيب

 صىل هللا رسول فهيم أ ثر فقد  بنوالنضري ،و قينقاع وبنو ، قريطة بىن هيود مْنم ، الهيود من قبائل املمميني

 عيادة لا خيرج فاكن ، معاماته رفق و ، أ دابه ،وجامل خلقه وحسن سريته بكامل التأ ثري ابلغ وسمل عليه

 النىب فأ اته مفرض وسمل عليه هللا صىل هللا النيب خيدم َكن هيودلل يالما أ ن عنه هللا رىض أ نس عن مرضامه

  [ فأ سمل أ سمل:]   فقال يعوده وسمل عليه هللا صىل
20

 بردة أ ىب عن قلوهبم لتأ ليف ابلهداية هلم يدعو وَكن ،

 يقول فاكن هللا كيرمح لها يقول أ ن رجاء وسمل عليه هللا صىل النيب عند تعطس الهيود َكنت) :قال أ بيه عن

(ابلك ويصلح هللا هيديك
21

     

  الرفق - 2 

  العبارة لطيف ، العريكة لي الوجه طليق معهم حلامي ابملدعوين رفيقا يكون أ ن لدلاعية ينبغى

                                                           
 (7/6)المشرك عيادة باب البخارى  - 20

 (   110/ 5) أبوداود  ننس -  21
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ن وسمل عليه هللا صىل قال  وما ، عنفال  عىل يعطي ال ما الرفق عىل يعطي ، الرفق َيب رفيق هللا ا 

( سواه عىل اليعطى
22

( التعرسوا و وسرسوا تنفروا وال برشوا) وسمل عليه هللا صىل وقال 
23

 أ ن وذكل  

ىل ادلعوة من املقصود ىل هللا رشائع تبليغ هللا ا  ال ذكل اليت و ، اخللق ا  ذا ا  ىل قلوهبم مالت ا   ادلاعي ا 

ليه نفوسهم وسكنت منا وذكل ، ا  ذا يكون ا   لنت هللا من رمحة فامب)) تعاىل قال وَّلا كرميا رحامي ادلاعي َكن ا 

  059 الاية عران ال سورة(( حوكل من ْل نفضوا القلب يليظ فظا لوكنت ولو هلم

  الصرب - 2 

ىل ادلعاة سادة  ومه السالم علهيم رسهل به هللا أ مر ولهذا الواجبات أ عظم ومن املهامت أ مه نيعد الصرب م  ا 

م به أ مر ،و مقدمومه و هللا  أ ولوا صرب كام فاصرب} : تعاىل هللا قال وسمل عليه هللا صىل محمدا خامتهم و اهمما 

ن فادلاعية[  24 اْل ية اال خفاق، سورة]{ هلم التس تعجل و الرسل من العزم  مل ابلصرب متحليا يكن مل ا 

ن شيئا كيدمه يرضك ال تتقوا و تصربوا وان}  تعاىل قال ادلعوة طريق لا امليض سس تطع  يعملون  مبا هللا ا 

 [ 021 اْل ية عران ال سورة]{ حميط

ن و ، بعده والصرب معه والرفق والْنىي مراْل   قبل ،العمل ،والصرب ،والرفق العمل الثالثة هذه من فالبد))  ا 

 يأ مر ال السلف بعض عن ثراْل   لا جاء كام وهذا ،  اْل حوال هذه لا مس تصحبا الثالثة لك من َكن

ال كراملن عن يْنىىال و ابملعروف  و ، به يأ مر فامي رفيقا ، عنه يْنىى فامي فقهيا ، به يأ مر فامي فقهيا َكن من ا 

((  عنه يْنىى فامي حلامي و به فامييأ مر ،حلامي عنه يْنىى فامي رفيقا
24

    

  اخللق حسن  - 5 

ن  هللا صىل يقول التأ ثري مأ عظ املدعوين لا يمثر همعرش  كرمي و معاملته طيب و  خلقه حبسن ادلاعية فا 

ن)) وسمل عليه (( أ خالقا أ حس نك خيارك من ا 
25

منا )) وسمل عليه هللا صىل ويقول    ماكرم ْل متم بعثت ا 

(( خالقاْل  
26

    

ال ساقه قيام يتصور ال أ ربعة  أ رَكن عىل يقوم هللا رمحه القمي ابن يقول اخللق وحسن  ، ،العفة الصرب:  علهيا ا 

 ، والعدل ، الشجاعة و

                                                           
 ( 2121 رقم) مسلم صحيح-  22
 1712 رقم مسلم صحيح -  23

 
24

 (  21/117) تيميه البن الفتاوى مجموع -  

 
25

 (  21/117) تيميه البن الفتاوى مجموع - 

 
26

 (51 رقم)  األلبانى الشيخ صححهالسلسلة ال -  
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 و الطيش وعدم الرفق و اْل انة و احلمل و،  اْل ذى وكف الغيظ وكظم الاحامتل ىلع َيمهل فالصرب -0 

 .العجةل

 و ، خري لك رأ س وهو احلياء عىل حتمهل و والفعل القول من القباحئ و الرذائل اجتناب عىل حتمهل والعفة-2

  . والمنمية والغيبة الكذب و والبخل الفحشاء من متنعه

يثار و لنفسا عزة عىل حتمهل الشجاعة-2  عىل  حتمهل و ، الندى و البذل عىل و والش مي اْل خالق معال ا 

  . احلمل و الغيظ كظم

 اْل خالق مجيع ومنشأ   التفريط و اال فراط طرِف بي فهيا توسطه و أ خالقه اعتدال عىل َيمهل العدل و -2

(( اْل ربعة هذه من الفاضةل
27

  

 صفات علمية : املبحث الثاىن 

تقان اللغة  - 0  :ثةو ذكل ملا يِل اال جنلزيية قراءة وكتابة وحمادا 

 التواصل مع املدعو  –أ  

 فهم  مايريده املدعو و اْل جابة عىل تساوالته اْل نية  –ب 

 احلورات  –ج 

 املعرفة بأ س باب وطرق ادلعوة  - 2

ىل الهذف بأ قرص الطرق  –أ    تكوين مْنج علمي سساعد عىل الوصول ا 

 ين كبفة التعامل مع املدعو  –ب 

 اال س تفاده من جتارب ادلعاة السابقي  –ج 

 عدم ادلخول لا جدال قد يرض أ كرث مما ينفع   –د 

 العمل بأ رَكن ادلين و أ صوهل  - 2

                                                           
 101/البن القيم  2 السالكين مدراجكتاب -  27
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سالم بذاته –أ    عدم العمل يورث نقل صورة قد تكون يري حقيقة عى اا 

 متكنه من الرد عىل ش هبات الغري و دحضها   –ب 

ىل –ج    املدعو  توصيل الرساةل الصحيحة ا 

 

 الفصل الثالث

 صناف املدعوينأ  

 صلي  الساكن اْل  :ول املبحث اْل  

   تدينيامل -أ  

من  اجملمتع الربيطان وعادة ما يكونوا  هوالء  من % 00ومه اْل كرث ِف الزتاما ابدلين النرصان وهوالء ميثلون 

بطال عقيدة املرتبطي ابلكنيسة وامللزتمي هبا  ثبات الوجدانية هلل تعاىل ودعوة هوالء تكون عن ا   التثليث و ا 

بطال قضية الصلب والقتل  ثبات برشية عيىس و عبوديته هلل تعاىل والرباهي عىل ا  وكذكل الرباهي عىل ا 

ثبات و قوع النسخ و التحريف   وذكر البينات عىل ا 

  الالديني -ب

ىل َجود  ىل َجود خضمة و اماكنيات علمية وعقلية  حتتاج ومه فئة كبرية لا احملمتع الربيطان و دعوهتم جتتاج ا   ا 

لهيم أ سهل من الفئة السابقة  ىل هللا عليه أ ن يكون ذا ا  ( يني تدامل )كبرية فالوصول ا  طالع ولكن ادلاعية ا 

واسع عىل ش هباهتم والرد عىل تل الش هبات حبجج عقلية مقنعة فغالب ما يكون اسلوب اال قناع و املقدمات 

ىل  براز مدى مطابقة هذا ادلين للعقل جانب ممثر  لا دعوة هوالء العقلية هو الطريق ا  قلوب و عقول و ا 

 الفئه من الناس 

 الباحثي عن احلق -ج

ىل اجلانب الروىح بعدما جربوا اجلانب املادي و أ دركوا أ نه ليس  لا أ يالبيهتم أ انس أ دركوا مدى احلاجة ا 

ىل السعادة   الطريق املمدي ا 
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 صفاهتم 

 ة كرثة املطالع –أ  

 البحث والتحري  –ب 

س تعامل العقل  –ج   ا 

 حماوةل اال جابة عن الش هبات  –د 

بيان مدي اهامتم اال سالم  ابجلانب العقِل و أ ن العقل السلمي مطابق للرشع وليس معارض هل ب   مهودعو

بطال الفكرة  قتناء  كتب معينة تساعد ا  طرق بأ قرص الوتبي ذكل من خالل أ مثةل من القرأ  ن والس نة، و  ا 

 و أ حسن اْل ساليب 

  صلي الساكن يري اْل  :املبحث الثاىن 

 وهام دةحطبقتي اكرث كثافة ساكنيه لا اململكة املمت عىل  ركزت لا هذا املبحث

  فارقة اْل  -أ  

اس تخدم   بريطانيون من أ صل أ فريقي خصوصًا أ ولئك اَّلين من خلفية أ فريقية َكريبية الربيطانيون السودأ و 

ىل اْل شخاص السود مناملس تعمرات الربيطانية  السابقة مخسينات القرن العرشين هذا املصطلح ِف  شارة ا  لال 

أ ي ا لكومنولث اجلديد  و أ فريقيا  ، اَّلين مه من ساكن اململكة املتحدة ويعتربون )ِف جزر الهند العربية 

 وهناك أ خرون أ يضًا من املس تعمرات السابقة الناطقة ابلفرنس ية ِف أ فريقيا مثل الس نغال. أ نفسهم بريطانيي

، ومازال العديد من اْل فارقة السود ِف بريطانيا (واليت َكنت بلجيكية)ومجهورية الكونغو ادلميقراطية   

حصلت عىل مر التارخي " السود"يتحدثون الفرنس ية، وكذكل لغاهتم اْل صلية اخلاصة هبا مصطلح  يتحدثون

وسع الاجامتعية ِف عدد من التطبيقات كتسمية عرقية وس ياس ية، وميكن اس تخدامه ِف س ياق أ  

والس ياس ية، لتشمل نطاقا أ وسع من يري اْل وروبيي اْل قليات العرقية ِف بريطانيا، رمغ أ ن هذا هو املثري 

للجدل ويري القياس ية تعريف يصنف الربيطانيون السود ِف املقام اْل ول ابعتبارها فئة رمسية ِف التصنيفات 

ىل العرقية ابال حصاءات الوطنية اململكة املتحدة، حي ـُقسم ا  امجلاعات "و " اْل فارقة"، و"الاكريبي"ث ت
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ىل أ كرث من  0.0السوداء اْل خرى ازداد عدد الساكن السود من   2110مليون بي عايم  0.5مليون ا 

 ٪ للمملكة املتحدة اثن أ كرب نس بة من الساكن السود ِف أ ورواب بعد فرنسا21، بنس بة منو بلغت 2119و

لنفس ية  لهده الطبقة ومعرفة مواطن الضعف والقوة حبيث ميكن اس تغاللها عىل ة ائعىل ادلاعية معرفة البي 

لهثم يصال الرساةل الصحيحة ا   للتأ ثري عىل املدعو و ا 

  ودالهن-ب

ىل مواطن اململكة املتحدة   هندي بريطان أ و الربيطانيون الهنود   أ يضا بريطان هنديمصطلح أ و  سشري ا 

سشمل اْل شخاص اَّلين ودلوا ِف اململكة املتحدة ومه من أ صل هندي ، وهذا الهند اليت ترجع جذورمه ِف 

ىل اململكة املتحدة  ، قدر مجموع تعدادمه 2119وفقا لتعداد عام , و الهنود املودل هاجروا ِف وقت الحق ا 

 اهنم سشلكون أ كرب, حوال مليون ونصف ِف اململكة املتحدة ، مما جيعلها أ كرب اْل قلية العرقية ِف البالد 

،   مجموعة فرعية من الاس يوين الربيطانيي  ، وتعد واحدة من أ كرب اجلاليات الهندية ِف   الش تات الهندي 

ىل العالقات الهندية الربيطانية    مبا ِف ذكل الروابط التارخيية مثلام َكنت  الهند حتت )ويرجع ذكل أ ساسا ا 

اجلالية الهندية الربيطانية يه خامس ( وال تزال جزءا من  كومنولث    الاحتالل الاس تعامرى الربيطا ن 

مريكيا  ومالزياي ، وبورما   وهذه الطبقة  أ كرب ِف الش تات الهندي ، بعد اجملمتعات الهندية ِف نييبال  ، و  ا 

ثبات أ لوهية اّللذ تعاىل ة  فعىل ادلاعية أ ن يقدم هلم يغلب علهيا الوثني   ،احلجج والرباهي العقلية القطعية عىل ا 

خسر مجيع ما ِف هو من اال هل احلق و البعث بعد املوت  ،ضعف مجيع املعبودات من دون اّللذ من لك الوجوهوعىل 

 الكون لعباده
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  الفصل الرابع 

 اْل ول  املبحث

 دلعوة لا اململكة املتحدةطرق ا

  مقدمة

ىل احلديث العلمي البحث مناجه تنقسم جيازها ميكن أ قسام أ ربعة ا    :يِل فامي ا 

ىل ذكل بعد من ليصل عقلية و منطقية مقدمات من ينطلق اَّلى وهو الراييض أ و س تداللالا املْنج-0  ا 

 .  الرايضية العلوم لا قيطب ما يالبا املْنج وهذا املقدمات تل يىل مبنية قضااي و نتاجئ

 احامتليه و فرضية جزئيات من ينظلق اَّلى وهو معا والتجربة املالحظة عىل وسشمل التجرييب املْنج-2

ىل ليصل   . واملالحطة ابلتجربة بتثب نتاجئ ا 

 ومناقش هتا التارخيية القضااي ابس تجالب ذكل و التارخيي البعد عىل يعمتد اَّلى وهو التارخيى املْنج-2

  قطعية بنتاجئ ليست ويه  ورد أ خد و نقاش حمل تكون ومالحظات ابستناجات روجواخل

  والتحاور اجملادةل و املناظرة عىل يعمتد و اجلدل املْنج-2

 ال ى التجريبة املناجه لا العلمية اْل ساليب أ كرث من وهو الاس تبيان أ سلوب عىل يعمتد البحث هذا وكون

 عىل يقوم البحث هذا لا  اعمتد اَّلى الاس تبيان فا ن خاصة بصفة لغربيةا ادلول لا الباحثون علهيا يعمتد

ىل سمينق  مْنا لك واال جنلزية العربية ابللغتي اْل س ئةل من مجموعة طرح  يعاجل مْنا سمال لك أ س ئةل ةعتس ا 

ىل النطر يرىج) معينة قضية  عينة نوعرشي مخس عىل س تبيانالا اش متل وقد(  البحث خرأ   لا امللحق ا 

 جمال لا جديد هو من مْنم همالء ولك  حملية يري أ صول من ومْنم البالد هذه أ صول من مْنم دلعاةا من

ىل البحثخلص  وقد توحضه و ذكل تبي املرفقة واجلدوال اجملال هذا لا طويل ابع هل من ومْنم ادلعوة  ا 

  : يىل كامَكنت  النتاجئ من مجموعة
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 : ادلعوة بأ ساليب تعلقي  ما-0

  اْل كرث اْل س باب يه ما حفواه سمال بطرح مقتحيث  س تبيانالا خالل من  ادلعوة لا مثرةامل الطرق-أ  

ىل ادلعوة لا تأ ثريا  :مايِل اجلواب وَكن بريطانيا لا  هللا ا 

 اال عالم              اللقاءات املبارشة         املنشورات            املناقشات           

             0            2                                  01                01 

 و  اال عالم تأ ثريا الوسائل أ كرث أ ن يرون أ راءمه اس تطلعت ممن املئة لا أ ربعي نس بة أ ن يوحض اجلدول هذا

 ىه املنشورات يرون املئة لا وعرشون وس تة،  لوجه وَجا تكون ال ى املبارشة املقابةل يرون ابملئة أ ربعي أ ن

 اْل نسب اجلدال و املناقشة أ ن املئة لا أ ربعة نس بة سوى يرى ال بيامن،  ادلعوة جمال لا تأ ثريا اْل كرث وس يةلال

 ْل مه  نعرض مايىل ولا املبارشة واملقابةل  عالماال   تأ ثريا الوسائل أ كرث  أ ن نستنج ماتقدم خالل ومن لدلعوة

 من تأ ثريا الوسائل أ كرث خالل من دعوته ليفع   و اممْن سس تفيد أ ن لدلاعية وكيف بريطانيا لا الوسلتي نتاجئ

 من طويةل س نوات عرب ادلعاة الءهم هبا مر سابقه جتارب نتاجئ ىه شك ال وال ى ختصاصالا أ هل رأ ى

 . ادلعوة

   اال عالم-0

ن  سائلهاوو ادلعوة ملْنج العام ابال طار جاء بل جتاوزه، ميكن ال حمدداً  أ مراً  ادلعوة وسائل جيعل مل اال سالم ا 

ىَل  اْدعُ :)وتعاىل س بحانه هللا يقول
ِ
نَةِ  َوالَْمْوِعَظةِ  اِبلِْحمْكَةِ  َرب ِكَ  َسِبيلِ  ا ذيِت  َوَجاِدلْهُمْ  الَْحس َ نذ  َأْحَسنُ  يِهَ  اِبل

ِ
ذكَ  ا  َرب

 ومْنا احلمكة، هو عوةادل ِف فاملطلوب ،025:النحل( اِبلُْمهْتَِدينَ  َأْعملَُ  َوُهوَ  َسِبيهِلِ  َعنْ  َضلذ  ِبَمنْ  َأْعملَُ  ُهوَ 

 املثال سبيل فعىل تتنوع، والوسائل يتغري، الزمن أ ن   املعلوم ومن املناس بة، الوس يةل اس تخدام ِف احلمكة

ال مْنا يظهر وال الشجر، أ وراق أ و اجللود عىل ابليد تنسخ قدمياً  الكتب َكنت  بعد أ صبحت قليةل، نسخ ا 

ىل ليصل    كثريال  مْنا ويوزع الورق، عىل ابملطابع تطبع ذكل  تطور مث   املس تفيدين، من اْل الف عرشات ا 

ىل اْل مر ة وحنن املدجمة اْل قراص عىل الكرتونية الكتب ظهرت أ ن ا   أ حصاب فلس نا عاملي، دين أ حصاب أ م 

الذ  َأْرَسلْنَاكَ  َوَما:)تعاىل قال أ مجع للعامل رساةلالف حمِل، أ و قويم دين
ِ
 وقال ،010:ءاْل نبيا( ِللَْعالَِميَ  َرمْحَةً  ا

الذ  َأْرَسلْنَاكَ  َوَما:)تعاىل
ِ
 .24:سـبأ  ( يَْعلَُمونَ  ال النذاِس  َأْكرَثَ  َولَِكنذ  َونَِذيراً  بَِشرياً  لِلنذاِس  ََكفذةً  ا

ن     فأ صبح.    امجلود، وعدم ادلعوة وسائل ِف ابال بداع مطالب واملممن متجددة، ادلعوة وأ ساليب وسائل ا 

 ثورة عرص ِف ظهرت اليت احلديثة الوسائل أ نواع مجيع من سس تفيدوا أ ن علامئهو  اال سالم دعاة واجب من



26 
 

ال لها اْل نصار وكسب دعوته لعرض وس يةل يرتك ال الناحج وادلاعية ت واالتصاال املعلومات  وهو اس تعملها، ا 

ل ادلعوة ِف العرص مس تجدات ومن حديثة، وسائل من هل أ تيح ما لك من سس تفيد  عرب يدعو فهو هللا؛ ا 

 وتقنيات وسائل من سُس تجد ما ولك(اال نرتنت)ادلولية املعلومات ش بكة طريق وعن الفضائية، القنوات

 وادلاعية وأ صولها، ادلعوة ثوابت عىل احلفاظ مع الوسائل، من ضيقة دائرة ِف نفسه َيرص وال ، حديثة

 وشعاره واْل حوال، واْل شخاص واملاكن الزمان مع يتناسب ومبا ادلعوية، وسائهل ِف ابلتنوع يأ خذ الناحج

ماكن اليوم وأ صبح،  عقوهلم قدر عىل الناس خناطب أ ن ُأمران" ىل يصل أ ن املسمل ادلاعية اب   الناس ماليي ا 

 حسب أ خرى ملصاحل ولكن ادلعوة، أ جل من ليس واخرتعت ظهرت واليت احلديثة، الوسائل هذه بفضل

 فاجلدير. وعقيدة رشيعة اال سالم ِف والتشكيك ادلعوة ضةملعار  أ صالً  اس تخدم بعضها أ ن   ومع مصنعهيا، نوااي

ذا ابدلعاة زاء جامدين يقفوا أ ال ا  ين، ذو سالحا أ صبحت اليت الوسائل، هذه ا   سس تفيدون الباطل فأ هل حد 

ن ه َّلا ابطلهم، نرش ِف سس تطيعون ما أ قىص مْنا  الوسائل من وسس تفيدوا ينتفعوا أ ن ادلعاة عىل جيب فا 

 ش هبات ورد الصحيح ادلين لنرش العامل بي االتصال وس يةل يه العرص هذا ِف بحتأ ص  اليت احلديثة

 .   وامللحدين املبطلي

 :  مْنا املعارصة اال عالم وسائل-0   

   الفضائية القنوات - أ  

ن  نشاء ا  سالمية فضائية قنوات ا  ىل ابدلعوة تقوم يةزي اال جنل ابللغة  دعوية ا   الس نة أ هل مْنج عىل هللا ا 

 ِف الوسطية عىل القامئ الصحيح التدين روح لتبث وتبرص، واعزتاز ثقة بلك رسالهتا فتحمل  اعةوامجل

م كام ، والتطرف،المتيع الغلو عن بعيداً  والسلوك الاعتقاد سالم الصحيح املفهوم تقد   اال عالم شوهه اَّلى لال 

 مع احلمكة سلوك   يلزتموا وأ ن به والعمل،  العمل ِف الراخسي  ادلعاة من هبا لعاملونا ويكون الاكفر

 ش هبات من الربيطاىن اجملمتع َيمةل مبا َكمةل دراية هلم و مه،أ ذا عىل والصرب ، معهم اجلانب ولي ، املدعوين

    سالماال   حول

 ( اال نرتنت) ش بكة-ب

ىل  ادلعوة وسائل أ مه من تعترب   اال نرتنت  العاملية العنكبوتية لش بكةا       احلارض عاملنا ِف ووسائطها هللا ا 

ن الاقتصادية التاكليف وقةل االتصال ورسعة ، الانتشار سعة من لها ملا  ش بكة  ابس تخدام ادلعوة ا 

ىل تصل  اال نرتنت . التقنيات لهذه اس تخداماً  اْل كرث يه الفئات هذه أ ن حيث  اجملمتع ِف املتعلمة الفئات ا 
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ن َّلا متع،اجمل  ِف الفعال التأ ثري ذات العادة ِف يه الفئات وهذه لهيم الوصول فا  ىل واس امتلهتم ا   اال سالم دين ا 

 تنوع  اال نرتنت مزية ومن الفئات هبذه تتأ ثر البرش من أ خرى كبرية أ عداد عىل مبارش يري بطريق التأ ثري يعن

ىل ابال ضافة والرسوم والصور املكتوبة النصوص من الش بكة عىل واال عالن العرض أ سلوب وتعدد  اْل صوات ا 

 الصحف أ و التلفزيون حمطات أ و َكال ذاعات اْل خرى اال عالم وسائل خبالف  لفيديواب والعرض

د     (اال نرتنت)عرب ادلعوة وسائل تعدذ

نشاء   الاجامتعي التواصل  وسائل عرب واملشاركة دعوية مواقع ا 

ىل ادلعاة عىل نشاء لا السعى هللا ا   ال ى ،   ادلعوية املواد من فهياكثري جيمع جنلزيةاال   ابللغة دعوية مواقع ا 

 عمل دلهيم علهيا ناملرشفو يكون نوأ   ، والتطرف الغلو عن البعيد الصحيح سالىماال   ادلين  للمس تخدم تبي

ن  ِف النشطي أ كرث  ْل ن؛ والس نة الكتاب عىل مبىن حصيح  الاعتقاد ِف املنحرفة الفرق ِمن مه   املواقع شاءا 

خل..  ائيةالهب و القاداينية و ، الرافضة أ مثال والسلوك وحمادثة  وكتابة قراءة جنلزيةاال   اللغة يتقنوا  أ ن ،و ا 

ذا والابتسامة واحلس نة اجليدة العبارات اختيار ،علهيم رسال طريق عن أ و مبارًشا احلديث َكن ا   الصور ا 

ليه تدعو اَّلي اال سالم ملعرفة امحلاس املواقع ِف سيبعث هذالك  ، املعربة والرموز  اس تخدام أ ن كام ، ا 

ىل الناس جذب عىل سساعد الرتهيب أ حاديث من أ كرث الرتغيب حاديثأ     اال سالم ا 

 يوظف أ ن ميكن  فادلاعية اْل خرين، مع واالتصال التواصل من وصور أ شاكل عدة عىل املواقع تش متل وأ ن

 أ و مسموعة أ و خطية َكنت سواء احملاورة أ و احملارضة أ و الرشيط أ و فالكتاب دعوية، وس يةل من أ كرث

 التواصل مواقع اكرث بي مفن املواقع هذه عرب استامثرها ميكن ممثرة دعوية وسائل لكها ، ورة،واملنتدايتمنظ

 تبي تويرت عىل تغريدات لنرش تفرغ ادلعاة من فريقا نأ   ولو بوك والفيس تويرت ايماْل   هذه ِف تأ ثريا الاجامتعي

 رسالته وتبليغ ادلين هذا نرش ِف ثراْل   ظمعأ   َّلكل لاكن بوك فيس عرب وأ   رَكنهأ   وترشح سالماال   حقيقة

 دراسة اجلانب هذا دراسة نأ   ادلعاة َكهل يثقل رمبا مادي مقابل بدون متاحة وس يةل اأ هن علمنا ذاا   خاصة

ىل يصل بأ ن كفيل هدافواْل   املعامل واحضة خطط ووضع متأ نية  واكرثها رسهاوأ س  الطرق سهلبأ   كبرية دادأ ع ا 

 .انتشارا

 : أ هها الاكفرين دعوة لا املثىل ساليباْل   عىل املواقع  عمواضي لا ويركز 

رشاداته القومية ودالالته الساطعة براهنيه و الناصعة حبججه القرأ ن أ سلوب   ةالواحض البينة وا 
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  التالية النقاط ترتكزلا جندها وحنللهم مللهم اختالف عىل الكفار دلعوة القرأ ن لا ال ى ساليباْل   نتأ مل عندما

  املعاند عىل احلجة لتقوم و اال نصاف و احلق قصده من لهيتدى محمد رساةل عىل ادلاةل رباهيال ذكر-0

بطال-2  القرأ ن دل وقد ، املسلمي به جيادلون أ و به َيتاجونه ما نقض و ، ادلين حول الكفار ش هبات ا 

زهاق و ، احلق ال حقاق الاكفية احلجج أ قوى و  الرباهي أ وحض عىل الكرمي   الباطل ا 

سالهمم عىل يرتتب ما بذكر والرتهيب الرتغيب بي هلم امجلع-2  واخلري النافعة الامثر و العظمية ائد الفو من ا 

 واملفاسد اخلطرية رضاراْل   و الكثرية الرشور من الكفر عىل بقاهئم عىل يرتتب وما ، اْل خرة و ادلينا املس مترلا

ىل كتابه لا وسمل عليه هللا صىل النىب قول ذكل من و ،  خرةاْل   و ادلينا لا املتوالية  الروم عظمي هرقل ا 

ن مرتي كأ جر  هللا يمتك تسمل ،أ سمل سالماال   بدعاية أ دعوك فأ ىن بعد أ ما))... مث عليك فا ن تواليت ،فا   ا 

(( اْل رسس تيي
28

    

زاةل-2 ذ حوهل مشوهة تصورات أ و ادلين عن خاطئة مفاهمي من مادلهيم ا   نادلي يبلغه قد من الءهم من  ،ا 

ىل املنتس بة الضاةل الفرق من منتحليه بعض طريق عن  للمدعوين يظهر فال انقليه بعض َجل ،أ و سالماال   ا 

قباهلم وعدم بعضهم نكوص لا سبب ذكل فيكون ، وكامهل وجامهل وحقيقته اال سالم روح   ا 

ذا  عن بعده و هلكام و ادلين هذا حسن للمدعوين بدا اخلاطئة املفاهمي و املشوهة التصورات تل أ زيلت فا 

 تكتشف مل اليت العلمية احلقائق بعض  وتبي القرأ ن ِف العلمي ابال جعاز الاهامتم وكذكل حنرافالا و الشطط

ال  القرأ ن ِف العلمي س نة،اال جعاز 0211 قرابة قبل أ نزل أ نه مع ذكرها القرأ ن أ ن وكيف احلديث العرص ِف ا 

ال تكتشف مل اليت العلمية احلقائق بعض  وتبي  قبل أ نزل أ نه مع ذكرها القرأ ن أ ن وكيف احلديث العرص ِف ا 

 اال سالم أ ن عىل بوضوح تدل اليت اْل حاديث بذكر اال رهاب؟ عن اال سالم يقول ماذا س نة، 0211 قرابة

 حديث - والصبيان النساء قتل عن الغزاة هنىى وسمل عليه هللا صىل هللا رسول أ ن حديث اال رهاب، يرفض

 قتل من” - “وليداً  تقتلوا وال متثلوا وال تغدروا ال...” اجلنود ينصح َكن وسمل عليه هللا صىل هللا رسول أ ن

 أ كرب اثن النفس قتل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فيه عَد   اَّلي احلديث -“ ...اجلنة راحئة ير مل معاهداً 

ذا” - ماتت ح ى حبس هتا هرة ِف النار دخلت اليت املرأ ة حديث - الكبائر  وليحد اَّلحب فأ حس نوا ذحبت ا 

    اال سالم ِف اال نسان وحقوق املرأ ة ماكنة وتبي. “ذبيحته فلريح شفرته أ حدك

 
                                                           

 (7رقم ) البخارى صحيح  -  28
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  املبارشة املقابةل– اتنيا

  مايِل لا ختصارهاا ميكن كثرية طرق عرب تكون املبارشة واملقابةل

 و اال سالم عن هتمروي حول أ هلها مع والتحاور البيوت طرق طريق عن بريطانيا لا الطرق هذه شهرأ  -0

 لا املس توى عاىل دعواي فريقا تتطلب الطريقة وهذه للناس رمحته و ورسالته سالماال   مقاصد توضيح

 سس تطيع ح ى حتريف و رافاحن من مافهيا ومعرفة الساموية الكتب عىل طالعالا أ هها و العلمية اجلوانب

يصال تكون ورمبا قناعها   و املدعو مناقشة  اتف هو و عنوان ووضع كتيبات أ و ةصوتي سواء رسائل اب 

  معه التواصل أ جل من ادلاعية

ما ذكل فيكون املدراس ،أ ما واجلامعات املدراس زايرة -2  لزايرة املدراس مدراء طريق عن الطالب بدعوة ا 

 الطرق بأ قرص رسالته يضاحا   و سالماال   عن خمترص و دقيق رشح بتقدمي ذكل اال سالمية املراكز أ و املساجد

 سالما   لا فا ن أ نفسهم مه دعوهتم و واملراكز املساجد بزايرة املدراس تل عىل القامئي ترغيب و هاأ سرس  و

 ريقةالط وهذه أ مور أ ولياء و مدرسي و تالميذ لكها املدرسة عىل ينعكس كثري خري فيه مثال مدرسة مدير

 عن الواثئقية اْل فالم بعض عرض ورمبا طةاْل رش  و املنشورات بعض وتوزيع امس متر  تواصال وًا صرب  حتتاج

ن و حياته هل حدث اَّلى التغري ومدى البالد أ هل من اال سالم دخل من عن أ و مثال املدينة و مكة  ا 

يصال أ وىل فهم همالء حضارا   أ مكن  اجلامعات طالب لا ماتمثر يالبا خريةاْل   الطريقة وهذه املقصود اب 

 هذا مثل لا متانع ال اجلامعات أ يلب أ ن علمنا ذاا   خاصة ادلراسة قاعات أ و املساجد طريق عن ذكل ويكون

ليه الطالب جتلب و أ حياان عليه تشجع ورمبا النشاطات من النوع ن كام ا  قامة ا   حول جامعية منتذايت ا 

 .الناس عىل التأ ثري لا البالغ اْل ثر هل يكون رمبا والعمل ابال ميان وعالقته اال سالم

قامة-2   و أ رشطة حتتوي ال ى الطاوالت بوضع ويكون البالد هذه لا يهعل  متعارف هو كام دعوية طاوالت ا 

 أ مام  يكون ما وعادة الناس أ س ئةل عىل ابال جابة فيقومون ادلعاة بعض علهيا يقوم كتيبات و منشورات

 و ماداي ةملكف يري وىه الربيطانية املدن من كثري لا وانحجه ممثرة طريقة وىه الكربى احملالت و اْل سواق

ىل جحتتا لكْنا ذا خاصة اوقت لها خيصص من ا   و  العمل ضغط حتث البالد هذه لا الناس أ كرث أ ن علمنا ا 

 و جناهحا أ ثبتت ال ى الطاوالت هذه مثل عىل للوقوف الكثري الوقت جتد ال الناس جيعل مما العمل أ رابب

 . فائدهتا
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ىل جناح ادلعوة لا بريطانيا مقت من خالل  -اثنيا   الاس تبيان أ فضل الطرق للوصول ا 

 :بطرح السمال الاىت 

ىل جناح ادلعوة وَكنت اال  س باب ال ى يتو من خالل جتربتك  ما يه أ مه اْل    : جابة كام يىلصل هبا ا 

     الرفق واللطف  الصرب     املناقشة واجلدال التوحيد أ وال

 لا املعامةل

               س تعامل الطرق ا

  لعقلية ا

براز حماسن  ا 

 اال سالم

    00    2    2    4     0      4 

 

 ، هناك من فضل أ كرث من طريقة وَّلكل ترى أ ان العدد جتاوز امخلسة والعرشين جواب ن مالحطة 

  :وجتلت نتاجئ البحث كام يِل

د وا أ ن الرتكزي عىل التوحيأ  ر % 25املرفق يالحظ أ ن  أ كرث من  من خالل اجلدول لتوحيدا - 0 

يضاح أ هيته و أ ن ا  رشاك به بأ دةلوحيد هللا س بحانه وتعاىل وعدم اال  سالم قامئ عىل تال  و حماوةل ا 

ىل هللا وهيت هبا خالل دعوته ، نقلية وعقلية من أ جنح الطرق واْل   ساليب ال ى سسلكها ادلاعية ا 

ىل أ ن عقيدة  وذكل أ ن منشأ  اخللل لا ادلاينة النرصانية منطلق من التثليث و صعوبة فهمه نظرا ا 

مناقضة ( الثتليث )املسائل ال ى ترتك الناس هيجرون النرصانية فهذه العقيدة التثليث  من أ كرث

و يفهمها فضال عن عامة الناس فكيف صعب عىل لك ذى جحر أ ن سس توعهبا أ  للعقل الغية هل ي

خرين بيامن ر زالت اْل  فن من أ جل أ ن تغبابالى ب حضأ ن يتقبل أ ن الثالثه واحد وأ ن اْل  للعقل 

نسان همام َكنت درجة ذَكسس توع عقيدة التوحيد بس يطة ه وفطنته وهذه البساطة  موافقة ئهبا لك ا 

ن هذه الوس يةل من بي أ عظم اْل ساليب لا جناح ادلعوة  للعقل ال تصادمه وال تعارضه و َّلكل فا 

براز حماسن اال سالم   - 2     الرفق واللطف لا املعامةل مع الناس  و ا 

براز أ ن مل ابحلس ىن واللكمة  الطيبة مع ا  وا أ ن التعاأ  ر  س تبيان يتضح أ ن نس بة اَّلينمن خالل الا

وهذا % 20يد عن ز به ، عند السمال قد بلغ نس بة  ت ذكل خلق  حث اال سالم عليه  و أ مران

 ،ينبئنا عىل أ ن اللكمة الطيبة لها اْل ثر البالغ لا النفوس  وكيف ال يكون ذكل 

ىل مساعده مثال سواء واجلانب العمىل لا هذا الباب من أ كرث الوسائل تأ     ثريا مفساعده من َيتاج ا 

َكنت هذه املساعده مادية أ و معنوية من أ عظم اْل س باب ال ى ترغب الناس لا ادلين فزايرة اجلار 
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مثال عند مرضه أ و تفقد أ حوال الفقراء مْنم ومساعدهتم ويري ذكل من طرق اخلري ومن  أ كرث 

وهناك جتارب تثبت ذكل واخللق احلسن واملعامةل  اْل س باب ال ى تمتر لا املدعو وترغب لا ادلين

الطيبة عظمية اْل ثر والنفع و سبب عظمي لا حتسي صورة املسلمي بي عامة الناس فلسان احلال 

  رمبا َكن أ بلغ من لسان املقال

 الطرق العقلية  - 2 

ة العقلية يرون أ ن أ جنح الطرق لا ادلعوة الطريق% 06س تبيان تبي أ ن ما يعادل من خالل الا

وهذه الطريقة تناسب فئة معينة من الناس اَّلين هيمتون ابجلانب  العقِل ويركزون عليه أ ثناء 

قناع العقِل َيتاج  ادلاعية ة و ال العقل   بأ سلوب اال  حماوراهتم، و اال سالم دين  ال يعارض الفطر 

ىل أ خد بعض ادلورات لا كيف  ة بذاهتا ميكن فهو مدرسة قامئ س تعامل أ دواتهية اس تغالهل و اا 

من الكتاب  س تفادة من الوسائل املس تخدمة من خاللها وربط ذكل بقواعد ادلين و أ صوهلالا

س تدالل ببعض املناطرات العقلية املثبوته لا كتب اْل وائل واملتقدمي من والس نة ورمبا انسب الا

 ا علامء املسلمي ولا بعض املتأ خرين مت  ِف  ذكل  قصص و حبوث هتت هبذ

ىل هللا لا بريطانيا ال   عوائق والتحدايت ال ى تواجه ادلعوه ا 

 من خالل طرح سمال ماىه العوائق والتحدايت ال ى تواَجك أ ثناء ادلعوة 

قةل  للغةا

املس توى 

التعلمي 

 لدلاعية

مشلكة 

التفاعل مع 

 الغري

ضغف 

اْل ساليب 

 ادلعوية 

قةل املراجع 

 و الكتب 

الصورة 

املسيئة 

للمسلمي 

  لا اال عالم

أ فعال 

املسلمي 

 السيئة

  6  2    2    5    2   00    06 

 

 ن  ترى العدد جتاوز امخلسة والعرشيمالحظة هناك من فضل أ كرث من طريقة وَّلكل

 س تبيان ريطانيا ميكن تلخيصها من خالل الالعل أ مه العوائق و التحدايت ال ى تواجه ادلاعية لا ب

 :ِف مايِل

راهئم النسب املس تطلعة أ  من % 21حواىل  ي ِف اال عالم الربيطانالصورة السيئة للمسلم –أ  

 يرون ن أ مه العوائق ِف طريف ادلاعية يه الصورة السيئة ال ى يبهثا اال عالم الربيطاىن عن املسلمي 



32 
 

وتش متل هذه الوسائل لك الوسائل اال عالمية سواء َكنت مسعية أ و برصية فاال عالم املرىئ واملكتوب 

حيان تسلط الضوء عىل أ حداث ىه ِف حقيقة َيدث لفزيونية  اخملتلفة لا معظم اْل  لتوالقنوات ا

ن ذا ارتكهبا مسمل بغض النطر عىل مدى تدينه من عدمه فا  عال مثلها لك يوم لكن ا  ىل م سسارع ا  ا 

براز ذكل ويصبح يبثه عش ية ، و  حضاها ولا حدث اليوم ورمبا اْل س بوع أ و الشهر وسسلط الضوء ا 

ر للمجمتع عىل أ ن املسلمي جلهم من هذا النوع من الناس بيامن يغفل اجلوانب عىل دينه ويصو 

املضيئة من حياة  املسلمي ودورمه لا بناء هذا اجملمتع و تقدمي خدمات لا أ بواب كثريه يكونون مه 

براز ما سشوه صورهتم وذكل  الرواد فهيا فيت التعممي عىل اجلانب امليضء من حياة املسلمي ويت  ا 

ذا علمنا أ ن مردوخ الهيودى مثال ميل أ كرث  وسائل اال عالم  اخلاصة لا بريطانيا بل  ليس بغريب ا 

ن الهيود عوما سس يطرون عىل اال عالم بشلك عام وَيولون  دامئا تشويه صورة املسلمي  ا 

ن  خصوصا يطلعون عىل اجلرائد اليومية و يتابعون نرشات والشعوب العربية عوما ،والربيطانيو

عاما بي عامة الناس يكون مجمهل معاداي للمسلمي منحازا ضدمه  اْل خبار املسائية مما ينتج رأ اي

رثه لا  رأ ي عام بأ مكهل أ و أ كريأ ن تغي وتصحيح هذه الصورة َيتاج َجذ دول و أ موالا طائةل  ، كام

ن طويل فصورة للمسلمي منذ زم ، خاصة كام أ رشان أ نه معاد  مر الهي بدل مثل بريطانيا ليس ابْل  

كثري مْنم تعىن اال رهاب والقتل وسفك ادلماء و اجلهل والتخلف و تغري هذه  ذهاناملسمل لا أ  

ىل َجذ عظمي يري أ ن ما ال يدرك جهل ية من هلم عالقة من اليدرك لكه مفحاوةل توع  الصورة َيتاج ا 

أ مر همم وحيوي َّلا ركز  سة او اجلامعة أ و احلي اء َكن ذكل لا العمل أ و لا املدر أ بناء اجملمتع سو 

 من َّلكل  اية املوضوع ومدى تأ ثريه عىل حياهتم ملوا أ بناء اجلالية املسلمة عىل أ ه ادلعاة  عليه و نهب

 . وعىل املدعوين من أ بناء هذا البدلأ ثر طيب يعود ابلنفع واخلري عىل اجلالية املسلمة 

ىل اال سالم  أ فعال بعض املسلمي ال ى تيسء –ب   ا 

مه أ ن أ فعال بعض املسلمي من أ كرب العوائق ممن اس تطلعت أ راء% 21س تبيان أ ن أ كرثمن أ وحض الا

ال ى تقف ِف وجه ادلاعية وىه سبب ِف الصد عن سبيل هللا وبينت من خالل ذكل أ ن بعض 

املسلمي سساعدون أ عداء هذا ادلين من حيث ال سشعرون ِف تنفري الناس من هذا ادلين وصدمه 

ض املسلمي سواء من حيث السلوك أ و املعامةل اليومية يمثر عىل نظرة الناس فترصفات بع، عنه 

ىل ا ن خالل هذه مدى الرضر اَّلى يلحق ابجلاليات املسلمة م ملسلمي و اال سالم عوما و الخيفىا 

ومن هنا البد لدلاعية من الرتكزي عىل التفريق بي ، سوبة العواقب احمل يري الترصفات الطائشة و 

هيا  ومن خالفها املسلمي فاال سالم هل قواعد ومبادئ و رَكئز واحضة املعامل يقوم عل اال سالم و
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و فعهل يلزمه وحده دون يريه فكام أ ن من خالف قانون املرور ال ينسب ذكل  فاال سالم منه بريء

ىل القانون نفسه و ال يعن أ ن القانون معيب بل اخملالف هو اَّلى وقع منه ابلفعل وهو يتحمل  ا 

يصال هذه الرساةل بأ بسط الطرق ح ى بيس توعهبا نتي جة خطئه لوحده فكذكل ادلين و حماوةل ا 

هامتم به وهو توعية املسلمي أ نفسهم عىل املعرتض أ و املدعو ، وهناك جانب أ خر عىل ادلاعية الا

سالم عوما وعىل املسلمي هذه الترصفات الفردية عىل صورة اال   مدى اخلطورة ال ى حتثلها

و أ ن ذكل رمبا َكن من الصد عن سبيل هللا وفتنة الناس واملسمل ينبغى أ ن يكون داعيا  خصوصا 

ىل هللا بأ خالقه ومعاملته والكمه وحرَكته وسكناته ال صادا عن سبيل هللا وهن اك عوائق و ا 

ري أ ن نس بة من رأ ى مدى تأ تريها عىل ادلعوة قليل فاذلكل حتدايت أ خرى عرضها الاس تبيان ي

براز العوائق احلقيقة ال ى جيب معرفهتا وكيفة معاجلهتا ح ى يكون أ عرضت عْنا  منا َكن الهدف ا  و ا 

 .ادلاعية عىل بصرية وبينة من أ مره  

والنقاط التالية جتمل العوائق والتحدايت ال ى تقف لا وجه ادلعوة عوما لا بريطانيا وميكن تلخيصها 

 فامي يىل  

  .َجل املسلمي وبعدمه عن ديْنم .1

  .مون من املسلمي منغلقون عىل أ نفسهم ومتشبثون بعاداهتم وتقاليدمه ومذاههبم وأ حزاهبمامللزت  .2

ماكنيات املسلمي ترصف عىل املراكز واملساجد وال يوجد  .2 نا    فاق عىل ادلعوةا 

  ليس للمسلمي أ ي خطط ال نشاء أ وقاف دعوية وممسسات عامةل ِف هذا اجملال .2

ال جيد فرصة َّلكل من انحية التفرغ بدمع راتب شهري من من َيب التفرغ دلعوة يري املسلمي  .5

  املمسسات اال سالمية

 ختالفها حبيث ال يعرف من امجلاعة الصحيحة    كرثة  امجلاعات اال سالمية  و ا .6

 قةل  العمل عند ادلعاة    .0

 اللغة العربية ليست اللغة اْل م ْل يلب ادلعاة ال ى هبا فهم الكتاب والس نة  .4

 سلمي اجلدد صعوبة متابعة  امل  .9

 الوقت املناسب واملاكن املناسب لتحدث مع الشخص املناسب  .01

 ترك اْل مه لا ادلعوة   .00

 م جتربة الناس مع املسلمي اعدان .02
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 اخلامتة 
 أ مه نتاجئ البحث وعى َكلتاىلوتش متل عىل 

 أ هية تكوين ادلعاة و ختصهيم لا اجلانب العلمي والعمِل – 0

رسال بعض املسلمي اجلدد – 2 ىل البالد العربية لتحصيل العمل الرشعي  ا  وبعض ادلعاة ا 

 واللغة العربية للمساعدة لا نرش ادلين  الصحيح

نشاء مراكز علمية متخصصة هتت حباجة اجملمتع الربيطان لدلعاة ومدى مالمئة اْل ساليب  – 2 ا 

 لدلعوة املس تعمةل لهذا اجملمتع 

ت ومراكز تعتن هبم وجتيب عىل تساؤالهتم و هامتم ابملسلمي اجلدد وختصيص دورا ال   ا – 2

 انشغالهتم 

معرفة حال املدعو فادلعوة بي الافارقة الربيطانيي يري أ ساليب ادلعوة مع أ الجنلز – 5

 اْل صليي أ و الاكربيي  

ذاعية حملية ال يلكف الكثري و لكن تأ ثريه كبري اال هامتم  – 6 نشاء حمطات ا  ابجلانب اال عاليم اب 

 تفكري ِف فتح قنوات تلفزيزنية  وجرائد حاى ولو َكنت شهرية و كذكل ال 

 التفريق بي ادلعوة ِف أ وساط املسلمي و يري املسلمي فللك أ ساليبه وطرقه  – 0

حماوةل اال س تفادة من وسائل التواصال اال جامتعي َكلفس بوك وتوتري ويريها مما سساعد  – 4

 عىل رسعة التواصل 

ىل هللا مما  عن طريق حث املسلمي حتسي صورة املسلمي – 9 عىل اْل لزتام ابدلين والعودة ا 

ظهار ادلين عىل حقيقته   سساعد ا 

 توحيد اجلهود بيا أ هل الس نة وامجلاعة والعمل مضن قريق واجد  – 01

تفغيل دور املساجد واملراكز اال سالمية و ختصيص برامج هتت ابجملمتع احملِل والتفكري ِف  – 00

ىل امجليع اْل ساليب ال   ناحجة للزصول ا 

جامتعية مع املمثرين و أ حصاب النفود سواؤ عىل املس توى احملِل  – 02 نشار روابط ا  ا 

  والوطن اتسهيل أ مور ادلعوة وادلعاة 

 محمد س يدان عىل هللا وصىل

 العاملي رب امحلدهلل أ ن دعواان وأ خر
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 امللحقات

 

 :ل ى وزعت عىل املشاركي وىه وتش متل عىل الاس تبياانت ا

  الاس تبيان اخلاص ابدلاعية ابلغة العربية  – 0

 الاس تبيان اخلاص ابدلاعية مرتمج ابللغة الاجنلزية  -2

 ((املسلمي اجلدد))الاس تبيان اخلاص ابملدعو – 2

  مرتمج ابللغة اال جنلزية((املسلمي اجلدد))الاس تبيان اخلاص ابملدعو – 2
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  ان اخلاص ابدلاعيةالاس تبي

 اىل اى الفئات العمرية تنمتى  

  25   -    04من 

  26    -    26من 

   51    -    26من 

 ....    -    50من 

 ك س نة كل لا جمال ادلعوة  

      5 -      1من 

   01  -     6من 

  21   -   01من 

 فاكرث   -  21من 

 تعلقة بك خاصة ماىه العوائق ال ى واَجتك كداعية وامل 

 اللغة  -0

 ضعف التحصيل العلمى  -2

 صعوبة التواصل مع الغري  -2

 الافتقار اىل مْنجية علمية لا ادلعوة  -2

 قةل الكتب واملراجع   -5

 ماىه العوائق العامة ال ى واَجتك اثناء ادلعوة 

 الصوره السيئة للمسلمي لا الاعالم الربيطاىن  -0

 ترصفات بعض املسلمي  -2
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 للمجمتع جتاه املسلميالافاكر املس بقه  - 2

 العناد واجملادةل ابلباطل   - 2    

 هل ترى تقبل من طرف اجملمتع لدلعوة 

 ممتاز      

 جيد جدا    

 جيد       

 ضعيف      

 اليوجد      

 ماىه الاساليب املثىل الناحجة  اىل ادلعوه من خالل جتربتك 

 التوحيد اوال  -0

 اجملادةل ابل ى ىه أ حسن  -2

 الصرب  -2

 فق الر  -2

 ابراز حماسن الاسالم  -5

 الرد عىل الش هبات  -6

 اس تعامل اجلاتب العقىل لا الاقناع  -0

ذا َكنت هناك وسائل اخرى نرجوا منك التفضل بذكرها   ا 

0 

2-  

1-   

 ماىه أ مه  التحدايت ال ى تواجه ادلعوة لا بريطانيا  ؟
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0 -

2- 

1- 

 

 وابرك هللا فيك

  مرتمج ابللغة اال جنلزيةاخلاص ابدلاعية س تبيان الا        

Questionnaire for Advocators to Islam 

 

Age : 

o 11-21 

o 26-16 

o 16-10  

o 11 + 

 

How many years have you been involved in advocacy 

“Daa’wa  

 

o 0-1  

o 6-10  

o 11-20 
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o 20  + 

What are the most helpful methods of Daw`waa  

• Debates 

• Leaflets 

• Talks 

• Media 

• Other, please specify. 

What difficulties do you face when inviting people to Islam in 

the UK  

o  Language 

o Poor educational abilities (yourself) 

o  Difficulty communicating with others (yourself) 

o  Lack of  viable methods of  giving Daaw`wa 

o Lack of reference books 

o Other, please specify 

What barriers do you come across during public daa’wa  

o Bad image of Muslims in British media 

o Actions of some Muslims 

o Community prejudices against Muslims 

o Stubborn and argumentative vanities 
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What level of acceptance do you get as an advocator 

“daa’ee ” 

 

o Excellent  

o Very good 

o Good 

o Low 

o Not noticed by society  

From your experience, what is the best method for achieving 

success daa’wa  

o Tawheed first 

o Debating in the best way 

o Patience 

o Being kind and humane to society 

o Highlight the qualities of Islam 

o Responding to suspicions and doubts about Islam 

o Using common sense to invite to Islam 
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What do you find are common complications when making 

daa’wa  

 

1.   

2.   

1.   

 

Thank you for taking the time to complete this questionnaire. 

May Allah most high reward you in this life and the next. 

 

 [ اجلدد املسلمون ]ابملدعو اخلاص س تبيانالا 

    تنمتى العمرية الفئة اىل

   25 -  05 من

  21 – 26 من

  51 -  20من

  فاكرث – 50 من

  الاسالم لا دخلت م ى مند

1 -5  

6 -01  

01-05  
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  الاسالم دخوكل  أ س باب أ مه ماىه

  املسلمي من احلس نة املعامةل- 0

  العلمى الاجعاز- 2

  الاسالم لا الروىح اجلانب- 2

  املسلمي أ خالق- 2

  الاسالم لا الناس بي واملساواة العدل- 5

  نأ  القر  تأ تري- 6

 

ذا     بذكرها التكرم منك نرجوا اخرى  أ س باب هناك َكن ا 

0- 

2- 

2- 

2-  

 

  واملسلمي الاسالم حول نطرتك َكنت كيف

  حصيحة-0

  مشوهة -2

  خاطئة-2

   الاسالم املسلمي يري دخول من  نطرتك لا  متنع  ال ى العوائق أ مه ماىه
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  الاعالم- 0

  املسلمي ترصفات- 2

  ادلعاة فةل- 2

   الاسالم يىل طالعوالا القراءة عدم- 2

ذا   بذكرها التفضل منك  نرجوا اخرى أ س باب هناك َكن ا 

0- 

2- 

2- 

 

  الاسالم دخول بعد واَجتك ال ى الصعوابت ماىه

  اجلدد ابملسلمي الاسالىم اجملمتع  اهامتم عدم- 0

  منك واملقربي  اْل رسة نفور- 2

  الاسالم شعائر تطيبق صعوبة- 2

  الرشعية رالوام الامتثال صعوبة- 2

   الرشعية للنواىه الامتثال صعوبة- 5

  الاصلي املسلمي مع التواصل صعوبة- 6

 (  والاسالم القراءن فهم) العربية اللغة- 0

  الافادة الرجاء ْل خرى معوقات عندك َكن اذا

0- 
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2- 

2- 

  املتحدة اململكة لا هللا اىل ادلعوة لنرش ونطرتك اقرتاحتك ماىه

0- 

2- 

Questionnaire For New Muslims 

What is your Age range  

 

o 05-25  

o 26-21 

o 20-51 

o 50 + 

 

How long have you been a Muslim for  

 

o 1-5 

o 6-01 

o 01-05 

 

What were your main reasons to embracing Islam  

 

o Respectful treatment of Muslims 

o Surrounding miracles 

o Spirituality in Islam 
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o The attitude of the Muslims 

o Justice and equality between people in Islam 

o Quran 

 

Kindly, if there are other reasons could you please mention them below   

0.   

2.   

2.   

 

How was Islam explained to you initially  

 

o Correctly 

o Garbled 

o Wrongly 

 

What are the main barriers that prevent non-Muslims from embracing   

 

o Media 

o The actions of Muslims 

o Lack of advocates (inviters to Islam) 

o Ignorance towards Islam  

 

If there are other reasons, could you please mention them below  

       0. 

       2. 

       2. 
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What are the difficulties that you have faced after embracing Islam  

 

o Lack of interest from the Islamic community toward new Muslims 

o The refusal of family and those close to you 

o Difficulties in implementing Islam in your daily life 

o The difficulty to follow lawful orders 

o The difficulty of complying with forbidden rules 

o Difficulties of communicating with native Muslims 

o Arabic language (to understand Quran and Islam) 

 

If you have other constraints, please mention them below  

 

       0. 

       2. 

       2. 

 

What are your suggestions and views on spreading Islam in the United 

Kingdom  

 

       0. 

       2. 

       2. 
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Thank you for taking the time out to complete this questionnaire. May 

Allah reward you in this life and the next. Ameen 

  

 

 

 

  

 

 

  الفهارس 
 فهرس القرأ ن الكرمي  – 0

  فهرس الاحاديث النبوية  – 2

 فهرس مصادر البحث  – 2

 فهرس املوضوعات  – 2
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 فهرس القرأ ن الكرمي                                          

   

 الصفحة    رمقها      اْل ية                  

َا ايَ   ِ  َأهيه ذُقوا أ ََمنُوا ينَ اَّلذ َ  ات  0             012ال عران      تُقَاِته َحقذ  اّللذ

َا ايَ  ذُقوا النذاُس  َأهيه ذُكُ  ات ي َرب ِ  0         0النساء       َواِحَدة   نَْفس   ِمنْ  َخلَقَُكْ  اَّلذ

َا ايَ  ينَ  َأهيه ِ ذُقوا أ ََمنُوا اَّلذ َ  ات  2         00، 01اْل جزاب      ًداَسِدي قَْواًل  َوقُولُوا اّللذ

َي  بَي ِنَة   َعنْ  َهَلَ  َمنْ  ِلهَيِْلَ  نَة   َعنْ  َحذ  َمنْ  َوََيْ  2         22اْل نفال        بَي ِ

عَةً  ِمنُْكْ  َجَعلْنَا ِللُك      2         24املائدة      َوِمْْنَاًجا رِشْ

ىَل  َأْدُعو َسِبيِِل  َهِذهِ  قُلْ 
ِ
 2          014يوسف       بَِصرَية   عىََل  هللاِ  ا

اِطي َهَذا َوَأنذ  تَِقميًا رِصَ ذِبُعوهُ  ُمس ْ ذِبُعوا َوال فَات ُبلَ  تَت  2                 055الانعام        الس ه

ُسولَ  سَُشاِققِ  َوَمنْ  َ  َما بَْعدِ  ِمنْ  الرذ  2                 005 النساء        الْهَُدى هَلُ  تََبيذ

َا ث ِرُ  اَيَأهيه  0         2،0املدثر        فَأَنِْذرْ  قُمْ  ، الُْمدذ

 ُ ىَلَ  يَْدُعوَ  َواّلل 
ِ
اَلمِ  َدارِ  ا  9         25يونس       الس 

ىَل  َأْدُعوكُْ  ىِل  َما َويقَْومِ 
ِ
ىَل  َوتَْدُعونىَِن  الن َجاةِ  ا

ِ
    00         20يافر        الن ارِ  ا

َ  ايَ  قُلْ  ن ِ  النذاُس  اَأهيه
ِ
ِ  َرُسولُ  ا لَْيُكْ  اّللذ

ِ
يًعا ا     00         054اْل عراف        مَجِ

ينَ  ِ ميَاهَنُمْ  يَلِْبُسَواْ  َولَمْ  أ َمنُواْ  اَّل 
ِ
 00         044الانعام          ِبُظمْل   ا

ن َصاِلحاً  َعِلَ  َمنْ   02          90النحل            َحيَاةً  ن هُ فَلَنُْحِييَ  ُمْمِمن   َوُهوَ  أُنَْثَ  َأوْ  َذَكر   م 

َاالن ىِب   ن أ   يَأهَي 
ِ
اً  َشاِهداً  َأْرَسلْنَاكَ  ا  02          26-25س بأ          َونَِذيراً  َوُمبرَش 

ىَل  اْدعُ 
ِ
نَةِ  َوالَْمْوِعَظةِ  اِبلِْحمْكَةِ  َرب ِكَ  َسِبيلِ  ا    20         014النحل          الَْحس َ

ة   ِمنُْكْ  َولْتَُكنْ  ىَل  يَْدُعونَ  ُأمذ
ِ
َويَأُْمُرونَ  ا  20           012ال عران          َويَْنَو اِبملَْعُروِف  اخلرَْيِ
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 فهرس احلديث  الرشيف

 رمف الصفحة     احلديث                                

وا ، املهديي الراشدين اخللفاء وس نة بسنيت فعليك  2         ابلنواجذ علهيا عض 

ىل وبعثه                       0         َكفة الناس ا 

ىَل  َدعَا َمنْ   9         تَبَعهُ  َمنْ  ُأُجورِ  ِمثْلُ  اَْلْجرِ  ِمنَ  هَلُ  ََكنَ  ُهَدًى، ا 

ان خوة اْل نبياء ، واحد ديننا أ النبياء معارش ا  ن ، لعالت ا   01        مرمي اببن الناس أ وىل وا 

  04          فأ سمل أ سمل                             

ن  04         العنف عىل يعطي ال ما الرفق عىل يعطي ، الرفق َيب رفيق هللا ا 

 04         هللا يرمحك لها يقول أ ن رجاء وسمل عليه هللا صىل النيب عند تعطس الهيود َكنت

ن                      09         أ خالقا أ حس نك خيارك من ا 

 24         وليداً  تقتلوا وال متثلوا وال تغدروا ال                    

ذا                          24          ذبيحته فلريح شفرته أ حدك وليحد اَّلحب فأ حس نوا ذحبت ا 

، عىََل  انُْفذْ  ْم، تَْْنِلَ  َح ىذ  ِرْسِلَ ىَل  اْدُعهُمْ  مثذ  بَساَحهِتِ  4          َوَأْخرْبمهُْ  اال ْسالِم، ا 

  

 صادر البحثفهرس م

 قرأ ن الكرمي ال                                                     

سامعيل ، مطبوع مع رشحه  دار اىب ( فتح الباري البن جحر العسقالىن)حصيح البخاري ، البخاري محمد بن ا 

 م0996حبا ن ،الطبعة اْل وىل ، القاهرة ،

حصيح مسمل ، مسمل بن احلجاج القشريي ، مطبوع مغ رشحه ال مام النووي ، دار احلديث ،الطبعة اْل وىل 

 م0992،القاهرة 

عون املعبود   سن أ ىب داوود ،أ ىب الطيب محمد مشس احلق العظمي أ ابدى ، دار الكتب العلمية ،      

                                                                           0991الطبعة اْل وىل بريوت لبنان  

 

 0995والتوزيع ، م الرايض  سلسةل اْل حاديث الصحيحة ، الش يخ االالباىن ، املعارف للنرش
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سامعيل بن كثري ، م دار السالم  الرايض ،الطبعة  تفسري القرأ ن العظمي ال مام اجلليل احلافظ عامد ادلين ا 

 م0992اْل وىل

مجع وترتيب عبدالرمحن بن محمد بن قامس  وابنه محمد ،مكتبة ابن مجموع فتاوي ش يخ اال سالم أ مجد بن تمية ، 

 القاهرة  -تميية 

ىل المين معاذ بن جبل ، ادلكتور  ىل هللا عىل ضوء وصية النيب صىل هللا عليه وسمل ملبعوثه ا  مْنج ادلعوة ا 

 م0999عبدالرحمي بن مجمد املغدوي،دار اشبيليا الرايض ، الطبعة اْل وىل /

الكتب ْل ىب احلسي أ محد بن فارس بن زكراي ،بتحقيق عبدالسالم محمد هارون ، دار : معجم مقاسس اللغة 

يران  سامعبل جنفي ا    مق خيبيان ارم  _العلمية ،ا 

ايك نس تعي ال مام ابن القمي اجلوزية ، دار الكتب العلمية  مدراج ايك نعبد و ا   –السالكي بي منازل ا 

 ه 0212-بريوت ، الطبغة اْل وىل 

 

 تاعو ضو ملا سر هف                                            

 رمق الصفحة       املوضوع                                           

 2             ة املقدم

 2             لكمة الشكر 

 5             التعريف ابدلعوة 

 02             خصائص اجملمتع لا اململكة املمتحدة 

 04             صفات ادلاعية 

 20             أ صناف املدعويي

   22              ةدحتم مل ا ةكلمملا لا ادلعوة  قر ط

    22             اخلامتة 

 25             امللحقات 

   26             ربية والاجنلزية عاس تبيان ادلاعية ابللغه ال

  20             (املسلمي اجلدد)اس تبيان املدعو 

 29             الفهارس 

 51             القرأ ن الكرمي فهرس 

  50              فهرس اْل حاديث النبوية 

    52              فهرس املصادر 
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 52              فهرس املوضوعات

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

 

 

     


