
 وسائل اإلقناع والتأثير في الخطاب الديني

 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

  

 د. عدنان محمود محمد الكحلوت

 أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد

 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية 

 غزة -جامعة األقصى 

 :المقدمة

ِ َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  ُ "ِإنَّ اْلَحْمَد ّلِلَّ َو َلدُه َوَأْندَهُد َأْن َإ ِإَلدَه ِإإَّ هَّ دَ  َ دهُِ دَ  ُمِلدلَّ َلدُه َوَمدْن ُِْلدَِْل ََ ََ ُ  َمْن َيْهدِدِه هَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َأمَّه َبْعُد"  : ([1])َوْحَدُه َإ َنِريَك َلُه َوَأنَّ ُمَحمَّ

َإّن من أجّل مه ِقوم به المسَم من أعمهل يتقرب بهه إلى هللا الدِهن  ي أْن يددعو إلدى سدبيل هللاه و دي مدن أندر  
وا  هللا وسد مه عَديهم قدهل  عدهلى:  ُعدو ِإَلدى هِّ (مه قهم بده اننبادهص وَد ديَر أ َأَندْه َوَمدِن ا ََّنَعِنديُقدْل َ ددِهِه َسدِبيَِي َأُْ ِِ  ) َعََدى َب

دهُ  َوِعيددِ (وقهل سنحهنه: 108يوسف  ََ ْكَر  (وقدهل:  45ق )َََهكِّْر ِبهْلُقْرآِن َمدن َِ َعدِ  الدهِّ دَهكِّْر ِإن نَََّ دَهكِّْر (وقدهل:9انعَدى )ََ ََ
  21الغهناة )ِإنََّمه َأنَ  ُمَهكِّر  

بحهجدة إلدى رجدهل ِحمَونهدهه ويقومدون بواجدغ  بَاغهده لَندهن ويسدرعون إن الدعو  إلى هللا و ي أنر  رسدهلة 
دى اْلَمِديَندِة َرُجدل  َِْسدَعى َقدهَل َِدهَقْوِم ا َِّنُعدوا اْلُمْرَسدَِينَ (بهه إليهمه مَثَُهم َمُثل مؤمن سور  ِهسدين: َِ سدور   )َوَجدهَص ِمدْن َأْق

َندددهِ  ِمددْن َريُِّ دددمْ َأَ ْقُتَُدددوَن َرُجددً  َأْن (ومدددؤمن آل َرعددون القه دددل: 20ِدد   ُ َوَقددْد َجدددهَصُكْم ِبهْلَبيِّ  28غدددهَر: )َُِقدددوَل َريِّدددي هَّ
َهلنهن َي مشهرق انرض ومغهريهده بحهجدة إلدى الددعه  لاَرجدو م بهدهه الددعو  مدن الىَمده  إلدى الندوره ويهددو م 

 إلى وراط هللا المستقام.

 )َِه َِْحَيدى ُخدِه اْلِ تَدهَب ِبُقدوَّ أ (لس م حهل أخهه ال تهب والدعو  إلى هللا  عهلى بحهجة إلى  مة وقو  ِحيى عَاه ا
وإلى  حرك الهد د وانط قه ضد المشركين حتى كهن له الدور ال بير َدي إسد م أ دل الدامن. وأو َلدل  12مريم 

ُ ِبَك َرُجدً   ِ َنَْن َيْهِدَو هَّ  َخْيدر  َلدَك ِمدْن َأْن َُِ دوَن َلدَك أعىم من أن يهدو هللا عَي يدِك العِه  أو المشركين "َفَوهَّ
  ([2])ُحْمُر النََّعِم".

و دو يددعو قومده مندهرًا  ([3])خطيدغ اننبادهص –والدعو  إلى هللا  عدهلى بحهجدة إلدى ب غدة ندعيغ عَاده السد م 
دوْا الْ (ومحهرًا  ُِ ْن ِإَلدهأ َغْيُرُه َوَإ َ نُق دَي َأَراُكدم ِمكْ َوِإَلى َمْدَيَن َأَخهُ ْم ُنَعْينًه َقهَل َِه َقْوِم اْعُبُدوْا ّهَ َمه َلُ م مِّ َادهَل َواْلِميدَااَن ِإنِّ

ديَنُ ْم مِ  ِِ ٍأ ... َوَيدهَقْوِم َإ َِْردِرَمنَُّ ْم ِندَقهِقي َأْن ُِ ْيرأ َوِإنَِّي َأَخهُ  َعََْاُ ْم َعَهاَب َيْومأ مُِّحدا ََ ْثدُل َمده َأَودهَب َقدْوَم ُندووأ َأْو ِب
:  )ْم ِبَنِعيدأ َقْوَم ُ وُأ َأْو َقْوَم َوهِلحأ َوَمه َقْوُم ُلوطأ ِمْن ُ   .89ه  84 ُو
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والددعو  إلدى هللا  عدهلى بحهجدة إلدى ندوو عَاده السدد م َدي اسدتحداا الوسده ل وانسدهليغ ال ثيدر  التدي يبَد  بهدده 
ُعدو  هللا إلددى جمادن النددهن عَدى اخددت َهم مقنعدًه لهددم ومددؤ رًا عَديهمي إو ُعدده م بهلَيدل والنهددهر ودغيرًا وكبيددرًا رجددً  

   اةه  رغينًه و ر ينًه.وامرأ ه سرًا وع ن

 والداعاة إلى هللا  عهلى ينطَق َي خطهبه الدعوو من    ة منطَقه : 

َوَمددده (انول: ُعددو  النددهن كهَدددة ننهدده رسددهلة عهلمادددةه إلددى مَتَددف انجندددهن وانلددوان والددب ُ لقولددده  عددهلى: 
 . 28سنأ  )َأْرَسََْنهَك ِإإَّ َكهًََّة لَِّنَّهنِ 

ِ الثهني: يدعو إلى ا إلس م كَه بشموليتهه إ يترك نيئًه منهه ضمن َقه انولويه : كمده َدي ووداة َرُسدول هَّ
ُ َعْنُه َعََى اْلَاَمِن َقهَل: "ِإنََّك َ ْقَدُم َعََى ُ َعََْاِه َوَسَََّم َلمَّه َبَعَث ُمَعهًوا َرِضَي هَّ َل َمده َوََّى هَّ دَاُ ْن َأوَّ َْ  َقدْومأ أَْ دِل ِكتَدهبأ ََ

ِه ََِإَوا َعَرَُوا هََّ َََأْخِبْرُ ْم َأنَّ هََّ َقْد َََرَض َعََْيِهْم َخْمَ  َو  ُ  هَّ َعَُدوا َ ْدُعوُ ْم ِإَلْاِه ِعَنهَُ َََوا أ َِي َيْوِمِهْم َوَلْيََِتِهْمه ََِإَوا ََ
َكددهً  ِمددْن َأْمددَواِلِهمْ  ددْيِهْم ًَ ددَرَض َعََ ددَأْخِبْرُ ْم َأنَّ هََّ ََ ددْه ِمددْنُهْم َو َددَوقَّ َكددَراِ َم َأْمددَواِل  ََ َُ ددِإَوا َأَبددهُعوا ِبَهدده ََ َو ُددَرُُّ َعََددى ََُقددَراِ ِهْمه ََ

  ([4])النَّهِن".

الوسدده ل وانسددهليغ الممكنددة الحديثددة والقدِمددة مددن وسدده ل الدددعو  القولاددة  الثهلددث: يدددعو إلددى اإلسدد م بكهَددة
كهلَطهبدددة والددددرن والنددددو  والحدددوار والدعهِدددة واإلواعدددة والتََايدددون والددددعو  ال تهبادددة: كهلمرَدددة وندددنكة المعَومددده  

لددعو  بهلقادهم عَدى قلدهص "اإنترن " وال تدهب والددعو  بأخ قده الحسدنةه والددعو  بهلتاامده بمده يددعو إلاده الداعادةه وا
حوا ج النهنه مستعينًه بهلمثل والقِة والمنهسنة والشعر... كل  هه الوسه ل من أجل التأ ير عَدى الندهن وإقندهعهم 

 بمه يدعو إلاه.

دل َد ن  ِإلدى هللا وِسديًَةي ِإوا َعِمدل عمد ً  َرجدة والُقْريدة. َوسَّ   عريف الوسيَة لغة: مدن الَعدل وسدل: والَوِسديَُة: الدَّ
ددل ِإلادده بَوِسدديَةأ: ِإوا  قددرَّب ِإلادده بَعَمددله والَوِسدديَُة: الُوْوددَة والقُ  ْريددىه  قددرَّب بدده ِإلادده. والواسددل: الراِغددُغ ِإلددى هللاي و َوسَّ

 ([5])57اإلسراص:  )ُأْوَلِئَك الَِّهيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َريِِّهْم اْلَوِسيََةَ (وجمعهه الوسه ل قهل هللا  عهلدى: 

الوسدديَة اودددط حًه:  دددي مرموعدددة الطدددرق التدددي ِسدددتعين بهددده الددددعه  لتحسدددين اإ ِدددهل بهلمددددعوينه بهدددد  
 ([6])س م.حلهم عَى الطهعة والنعد عن المعِاة أو ُعو هم إلى الدخول َي اإل

 عريددف اإلقنددهة لغددة: الُقُنددوة: السددؤال والتددهلله والَقَنهعددُة: الرضدده بهلقسددمه أْقَنَعددُه الشدديص: أو أرضددههه والقنددوة 
ي المثل: "خير الغنى الُقُنوُةه ونر الَقر الَلوة"بمعنى الرضهه والَقهِنُن: الراض   ([7])ي َو

ه ق بأُلدة اإلقنهة اوط حًه:  أ ير سَام ومقبول عَى القنهعه  لتغيير ه كَاًه أو جا ادًه مدن خد ل عدرض الحقد
 مقبولة وواضحة.

أمدده الَطددهب الددديني َإندده أنددواة كثيددر  بحسددغ  نددوة المَددهببينه ويمكنندده أن نقسددم الَطددهب الددديني َددي  ددها 
 النحث إلى نوعين ر اسيين: 

 النوة انول: الَطهب الديني لَمسَمينه و و ينقسم إلى قسمين: 
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  طه عين. أوًإ: الَطهب الديني لَمسَمين ال                     

 الثهني: الَطهب الديني لَمسَمين العهوين.                      

 النوة الثهني: الَطهب الديني لغير المسَمينه وينقسم إلى    ة أقسهم: 

      انول: الَطهب الديني ن ل ال تهب.                      

 الثهني: الَطهب الديني لَمشركين.                      

   الثهلث: الَطهب الديني لَمَحدين المن رين.                     

  

 النوع األول: الخطاب الديني للمسلمين

 أ دا  الَطهب الديني لَمسَمين كهَة  و:

 ُعو  المؤمنين إلى مه ِقوو إِمهنهمه واإستعهنة عَى ولك بهلطهعه  كهلِبر والِ  .     .1

 المرتمن المسَم.ُعو  المؤمنين إلى   وين      .2

 ُعو هم إلى  ههيغ انخ ق.     .3

 ُعو  المسَمين جماعًه إلى التاام اإلس م "السَم كهَة" من التحهير من المنهَقين ووسهون الشاهبين     .4

 نهي المسَمين عن الوإص لَيهُو والنِهر ه وغير المؤمنين كهَة أو بهعتهم.      .5

  ([8])  عهلى عَيهم الهو ألف بين قَويهمه ومعيته لهم وينِر هللا  عهلى. هكير المؤمنين بَلل هللا     .6

  

 وسائل اإلقناع والتأثير في الخطاب الديني للمسلمين

ر َدي الَطدهب الدديني لَمسدَمين بمقددار إِمدهنهم والتداامهم بددينهمه َمده يدؤ ر َدي  َتَف وسه ل اإلقندهة والتدأ ي
المسددَم الطدده ن لريدده قددد إ يددؤ ر َددي المسددَم العهودديه ننهمدده لاسدده متقددهريين َددي مقدددار اإلِمددهنه مددن م حىددة أن 

ي الوسده ل المدؤ ر  ُون  د -غهلندًه  -القسمين ِشتركهن َي ال ثير من الوسه ل التي  ؤ ر َيهمدهه وأّن مده ِحتهجونده 
المقنعةه نّن مِدر التَقي إ نبهة فاه عند مه و و القرآن والسنةه وإنمه اإلندكهل َدي  واَدق العمدل مدن اإلِمدهنه 
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مددن مراعدده  أّن بعددل المسددَمين قددد  بدددو لدده نددبهه  َددي جا ادده  مددن الشددريعة فاحتدده  حينئدده إلددى مددن ِرَددو عنهدده 
 الغنهر بنعل وسه ل اإلقنهة. 

 اآلن إلى الوسه ل:ولنأ  

 :الوسيلة األولى: الدعوة بالقدوة

 المقُِو من الدعو  بهلقدو  أوًإ: التاام الداعاة بمه يدعو إلاه.

  هناًه: أخ ق الداعاة التي يتحَى بهه َي حاه ه من نَسه وأ َه وأرحهمه وجيرانه وسه ر المسَمين.

وين مددن المسددَمين الطدده عين والعهوددينه نن التدداام و ددهه الوسدديَة  ددي أ ددم وسدده ل اإلقنددهة والتددأ ير َددي المدددع
اُون بهلتاامه  قريًه إلدى هللا  الداعاة بدعو ه و مسكه بأخ قه أبَ  من باهنه وأسنهن أق مهه فاه القدو  لَطه عينه َيُا

َاده وسدَم  عهلىه ويأخ قه يبرأ العَيل من المعهوي واآل همه  كها كهن سديدنه وإمهمنده محمدد رسدول هللا ودَى هللا ع
ًوجه ده رضدي هللا عدنهّن َقدد قَدن فاده:  4سدور  القَدم: ) َوِإنَّدَك َلَعَدى ُخَُدقأ َعِىدامأ (الهو قهل فاه ريده عدّا وجدل:  أمده 

ُ َعََْادِه َوَسددَََّم َكدهَن اْلُقددْرآَن" ِ َوددََّى هَّ لقدد كددهن عَاده الِدد   والسد م قرآنددًه ِمشدي عَددى انرض  ([9])"ِإنَّ ُخَُدَق َنِبديِّ هَّ
نن مه فاه من آِده  خهلطد  قَنده وجوارحده كَهده َمده ِقدوم إإ َدي بهعدةه وإ ِرَد  إإ َدي عندهُ  وإ يدنط  إإ 

مدده. والدددهين ودددهحبوه َددي سدددبيل هللا وإ ِغلددغ إإ ته وإ يتحددددا إإ ف امدده يرضدددي هللاه َأودددنح القددرآن لحمددده ُو
ُ َعََْاِه َوَسَََّم َأْحَسَن النَّهِن َوَأْنَرَن النَّدهِن َوَأْجدَوَُ النَّد هِن"ه "وَكدهَن َأْحَسدَن النَّدهِن وا نعوه قهلوا فاه: "َكهَن النَِّبيُّ َوََّى هَّ

 ([10])ْحَسِن النَّهِن َ ْغًراَوْجًهه َوَأْحَسَنُه َخًَْقه"ه َوَكهَن ِمْن َأ

دق الندهجح  دو الدهو  من أخ قه  عَم الِحهبةه َحهلده أغند  عدن كثيدر الَطدغ والمدواعن. "َدإّن الداعادة المَو
إن لددم ينطددق بكَمددةه نندده مثددل  حدي متحددرك لَمنددهُ  التددي ِعتنقهددهه وقددد نددكه النددهن َددي يهددو إلددى الحددق بعمَددهه و 

القدِم والحديث من ُعه  إ ِحسنون القول ويسيئون الَعل... نن  نهقل َعَهم وقولهم أخطر ندغغ ِمد  قلدهِه 
  ([11])اإلِمهن ويِيبهه َي الِمام"

ومن أخطر نته ج مَهلَة أَعهل وأخ ق الداعادة لمده يددعو لده أّن المددعوين عدهُ  مده ُِحمَدون  دهه المَهلَده  
َيهُِ ْبِن ُحَدْيرأ َقهَل: َقدهَل ِلدي ُعَمدُر: َ دْل َ ْعدِرُ  َمده دُ : َإ.  لَدعو  التي ِحمَههه وقد جهص َعْن ًِ ْسدَ َمق َقدهَل ُقَْ َيْهدِدُم اإْلِ

ددِة اْلُمِلدددَِّيَن. لَّدددُة اْلَعددهِلِم َوِجدددَداُل اْلُمَنددهَِِق ِبهْلِ تَدددهِب َوُحْ ددُم اْنَِ مَّ وقددد قدددهل سددنحهنه من دددرًا عَددى  دددها  ([12])َقددهَل َيْهِدُمددُه ًَ
ِ َأْن َ ُقوُلدوا َمده َإ  ََْ (الِنف من النهن  َعَُدوَن ك َكُبدَر َمْقتًده ِعْندَد هَّ سدور   )َعَُدونَ َِهَأيَُّهه الَِّهيَن َآَمُنوا ِلَم َ ُقوُلوَن َمده َإ َ َْ

 3–2الِف:

 الوسيلة الثانية: الدعوة بالقول: 

ى هللا  عهلى و شدمل  دهه الوسديَة: الَطدغ والددرون والمحهضدرا  والنددوا  والمدؤ مرا  و ي أول الدعو  إل
والحدددوار واإلواعدددة والتََايدددون والشدددريٍ المسدددرل. ونحدددن لدددن نسدددتطان أن نتحددددا َدددي  دددها النحدددث عدددن كدددل  دددهه 

 عًه: الوسه ل.. بل سن تَي بشرو بعلههه من وكر أ م اللوابٍ العهمة لَدعو  القولاة التي  حكمهه جما
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 أن ِكون القول واضحًه بينًه إ غموض فاه وإ إبههم نن الغرض منه إِِهل المعهني المطَوية لَسهمن.     .1

َِهَأيَُّهده الَّدِهيَن (أن ِحرص الداعاة عَى انتقهص ألَهظه التي َِهم منهه حق ويهبل مثدل خطدهب هللا لَمدؤمنين   .2
 .104سور  النقر :  )انُىْرَنه َواْسَمُعواآَمُنوا َإ َ ُقوُلوا َراِعَنه َوُقوُلوا 

 أن يتأنى الداعي َي ال  م َ  ِسرة بل يتمهل لاَهم السهمن.     .3

أن يبتعددد الددداعي عددن التَهوددح والتعددهظم والت َددف َددي حديثددهه بددل عَادده أن يتَطددف بددهلقول لهددم ليندداة مددن   .4
م إلى الرنهُ والهداِدة. مدن ضدرور  اإلندهر  أّن  َطدف قَوب المدعوين الشر ويأخه بأيديهم إلى الَير والحق ويهديه

 الداعاة إ ِعني النَهق أو المدا نة َي الحق.

أن ِكددون الددداعي متواضددعًه ندد اقًه َدد  ِسددتعَي عَددى المدددعوين أو ِحتقددر م أو يتحدددا م بإظهددهر َلددَه      .5
 عَيهم.

ل النبيَدددة التدددي َددديهم كهلشدددر  مدددثً  أن ِسدددتثير الدددداعي َدددي نَدددون المددددعوين الهمدددم وينمدددي َددديهم الَِددده  .6
 ([13])والنَو  والحَم واننه  وبيغ انعراقه وحسن الروار...الخ.

م بدددهآلخر ه ويددأمر م بدددهلمعرو  وينهدده م عدددن :  دددي مدده ِقولدده الَطيدددغ ِعددن بددده النددهن َيددهكر أواًل الخطبةةة
 ([14])المن ره ويعهلج به أمور حاه هم ومشك  همه ويدَن عنهم الشبهه ه ومه ِعترضهم من  حدِه  معهور .

ددة مندده أقدددم العِددوره ولقددد كددهن لهدده نددأنهه ال بيددر َددي الره َاددة واإلسدد مه و ددي مددن الشددعه ر الَطهبدة معر  َو
ِ َوَوُروا اْلَبْاددنَ (اإلسد ماة الههمددة المَروضدة عَددى المسددَمين أسدبوعاًه كددل جمعدة:   9الرمعددة: ) ََهْسددَعْوا ِإَلددى ِوْكدِر هَّ

 ([15])ر وأسَحة القتهل َي البر والنحر والرو!!""والَِة بين الَطنة وحقاقة الدين كهلَِة بين ساف المنب

دي ال سدو  والَسدو ه و دي مدن منهسدك الحدج.. والَطندة  وقد سنهه اإلس م َي غير الرمعة َي العيددين َو
وا  الموضوة الواحد الرهمعدة بدين العَدم ومده يتِدل بحاده  الندهن. والتدي ِريدد َيهده الداعادة أسدهليغ  النهجحة  ي:

الَطهبددة بحسددغ الموضددوة الددهو يتنهولدده أو الحدددا والمنهسددنة التدددي يتحدددا َيهدده. القِددير  البَاغددة لمدده جددهص َدددي 
َر ُخْطَبِتدِه َمِئنَّدة   َِ ْطَندَةه َوِإنَّ ِمدْن اْلَبَادهِن  الحديث: "ِإنَّ ُبوَل َوَ ِ  الرَُّجِل َوِق َُ دُروا اْل ُِ دَ َ  َواْق َِّ دَأِبيَُوا ال ِمدْن َِْقِهدِهي ََ

 .([16])ِسْحًرا"

عَدى المسدَمين بمدده ِقدوم بدده الَطيدغ مددن  ِدحاحأ لَمَدده ام  عتبدر الَطندة مددن أقدو  وسدده ل التدأ ير المنهنددر 
والعقه د النهبَة والتهكير بهآلخر ه ويمه يوجه َيهه المدعوين إجتنهب العهُا  اإجتمهعاة السديئةه ويمده يددَن عدنهم 

                                          بعل الشبهه  أو ينبههم إلى خطور  بعل انَ هر والمها غ الَهسد .

: الَطنة إ  تسن لإلسههب َي القلهِه التدي  طدرو َيهده للديق ثانيًا: الدرس والمحاضرة والندوة والحوار
 وقتههه نن انول َي الَطنة أن   ون قِير ه و نه  أ ي أ ماة الدرون والمحهضرا  والندوا .
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نادده مه وحلددهم عَددى الطهعددالةةدروس عددو هم لإلقدد ة عددن : أ ددم أ ددداَهه:  عَددام النددهن أمددور ُيددنهم ُو ةه ُو
المعِاة. وعهُ  مه  تنهول الدرون َرعًه من َروة الشريعة اإلس ماة وعَومهدهه كهلتَسدير أو الَقده أو الحدديثه أو 

 مسه ل َي العقيد ه أو َي السير  النبوية...الخ ويقوم الداعاة عَى نرحهه بإسههب.

َيهددده الداعادددة الوقددد  المنهسدددغ أو الحددددا  أمددده ُرون الترغيدددغ والتر يدددغ ََدددا  لهددده وقددد  محددددُ بدددل يتَيدددر
ُلَنه ِبهْلَمْوِعَىدِة َِدي ا وَّ ََ ُ َعََْاِه َوَسَََّم َيَت دةَمِة َعََْيَنده" المنهسغه َعْن اْبِن َمْسُعوُأ َقهَل: "َكهَن النَِّبيُّ َوََّى هَّ ْنََِّدهِم َكَراَ دَة السَّ

  ([17])وإ َِعل ولك كل يوم لئ  نمل"قهل ابن حرر: "المعنى كهن يراعي انوقه  َي  هكيرنه, 

:  تنددهول موضددوعًه معينددًه ُِِعددد فادده المحهضددر المكَددف بهدده إعددداًُا عَماددًه مو قددًهه لتحقيددق  ددد  أو والمحاضةةرة
ومحددُ  بأسدَوب عَمدي عقَدي بعيدد عدن العهبَدةه  حتشدد فاده انُلدة والبدرا ين والمنهقشده  والنتده ج.  أ ددا  معيندة

وعَددى الداعاددة أن يراعددي َددي محهضددر ه مسددتو  وقدددرا  الحهضددرين العقَاددة والثقهفاددةه َدد  َِددهببهم بمدده إ  حتمَدده 
ُ و -رضي هللا عنه-عقولهم و قهَتهم ِقول َعَِيٌّ بن أبي بهلغ   ([18])ا النَّهَن ِبَمه َِْعِرَُوَن".: "َحدِّ

يتنهولون موضوعًه واحدًاه ِشرحون جواننده المَتََدةه مدن  –ا نهن َأكثر  -: مرموعة من المحهضرين والندوة
قشة والحوار من الحلور من المدعوينه بدهلُر عَدى أسدئَتهمه و وضداح مده اندتنه عَديهمه واإسدتَهُ  َتح بهب المنه

 من آرا هم.

: ريمه  تعَق نبهة بقَوب بعل المسَمين نتارة التنهن معنى آِة أو حدديث عَديهمه أو بسدبغ إلحدهو الحوار
مرتمدنه فاحتده  حينهده  دها المسدَم إلدى الشهوا  والمعهودي أو نتاردة بعدل انَ دهر التدي ينشدر ه اللدهلون َدي ال

و بَرق ولينه ويايل عنده الشدبهه  ويبدين لده بريدق الهدد  والرندهُه وقدد ِكدون  ُاعاة ِأخه بيدهه ِحهوره بشكل َُر
الحوار بسبغ اإخدت   َدي النىدر َدي التعهمدل مدن قلداة مده مدن قلدهِه انمدةه ومدن أمثَدة ولدك َدي السدنة كثيدر  

ِ اْ دَهْن منهه مه روو َعْن َأِبي  ُ َعََْاِه َوَسَََّم َََقهَل: َِه َرُسدوَل هَّ َندهي ُأَمهَمَة َقهَل: ِإنَّ ًََتى َنهبًّه َأَ ى النَِّبيَّ َوََّى هَّ ِلدي ِبهلاِّ
َدَنه ِمْنُه َقِريًنهه َقهَل: َََرََ  ُنْه ََ ُْ ِ َجَعََِندي َََأْقَبَل اْلَقْوُم َعََْاِه َََاَجُروُه َقهُلوا َمْه َمْهه َََقهَل: ا دَكق َقدهَل َإ َّللَاهَّ َ  َقهَل َأُ ِحنُُّه ِنُمِّ

َهدهِ ِهْمه َقدهَل: َأََُتِحنُّددُه ِإْبَنِتدَكق َقدهَل: َإ َّللَاهَِّ  ُ َِدَداَصَك. َقدهَل: َوَإ النَّدهُن ُِِحبُّوَنددُه ِنُمَّ ُ َِددَداَصَكه هَّ ِ َجَعََِندي هَّ  َِدده َرُسدوَل هَّ
ُ ََِداَصَكه َقدهَل َوَإ النَّدهُن ُِِحبُّوَندُه ِنََخدَواِ ِهْم  هُن ُِِحبُّوَنُه ِلَبَنهِ ِهْمه َقهَل َأََُتِحنُُّه ِنُْخِتَكق َقهَل َوَإ النَّ  ِ َجَعََِني هَّ َقهَل َإ َّللَاهَّ

ُ َِددَداَصَك َقددهَل: َوَإ  ِ َجَعََِنددي هَّ ِتددَكق َقدهَل َإ َّللَاهَّ هَلِتددَكق َقددهَل َإ َقدهَل: َأََُتِحنُّددُه ِلَعمَّ ََ ددهِ ِهمه َقدهَل َأََُتِحنُّددُه ِل  النَّدهُن ُِِحبُّوَنددُه ِلَعمَّ
هَإِ ِهْم. َقهَل: َََوَضَن َيدَدُه َعََْادِه َوَقد ََ ُ ََِداَصَكه َقهَل َوَإ النَّهُن ُِِحبُّوَنُه ِل ِ َجَعََِني هَّ دْر َقََْندَّللَاهَّ ُه هَل: الََُّهدمَّ اْغَِدْر َوْنَندُه َوَبهِّ

. َتى َيََْتَُِ  ِإَلى َنْيصأ ََْم َُِ ْن َبْعُد َوِلَك اْلََ ْن ََْرَجُه ََ ِِّ   ([19])َوَح

 (21][)وحوار م َي سقاَة بني سهعد  إختاهر الََاَة ([20])ومثل حوار المسَمين بسبغ نروط وَح الحديباة

الَّدِهيَن آَمُندوا (ومنه حدوار المسدَمين لرسدول هللا ودَى هللا عَاده وسدَم َدي معندى الىَدم الدواُر َدي قولده  عدهلى: 
دمأ ُأْوَلِئدَك َلُهدْم اَنْمدُن َوُ دْم ُمْهتَدُدونَ  وقدد ِكدون الحدوار عَدى بريقدة السدؤال  ([22])82اننعدهم:  )َوَلدْم َيَِْنُسدوا ِإَِمدهَنُهْم ِبُىَْ

 ([24])ل المعَم لط به لرَغ انتنه همأو بسؤا ([23])والرواب من أجل التعَام كحديث جبريل

 :الوسيلة الثالثة: الدعوة بالكتابة
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والمطويدددة وندددنكة  و شدددمل  دددهه الوسددديَة كهَدددة وسددده ل ال تهبدددة مدددن ال تدددهب والمرَدددة والمقدددهل والنحدددث والنشدددر 
  ([25])المعَومه  "اإنترن " وقد ُعه النبي وَى هللا عَاه وسَم بواسطة الرسه ل المَوك وانمراص وغير م.

ووسددده ل ال تهبدددة َددي الَطدددهب الدددديني لَمسددَمين وا  المواضدددان العقه دِدددة  : أوًإ:  عدددهلج وسددده ل القددولتنبيةةه
والعندهُا  وانمددر بدهلمعرو  والنهددي عدن المن ددره كمدده  عدهلج القلددهِه اإلسد ماة المعهوددر  مدن مسددتردا  وأَ ددهر 

درون وعقه ددده وأمددراض اجتمهعاددةه وأن كدد  الوسدديَتين مت همَتددهنه َمدده  طرحدده الَطنددة مددن مواضددان  سددت مَهه الدد
والمحهضرا  والندوا  أو الحوارا ه والمرَة والنحث والنشر ... و ي بشكل أُق وأوسن َي ال تدهبه َ َهده  تعدهون 

 َي إقنهة المسَمين والتأ ير إِرهباًه عَيهم. 

 هنادًه: ندهكر أّن الداعادة ِحتده  َدي وسده ل الدددعو  القولادة وال تهبادة أن ِستشدهد بهلشدعره وأن ِسدتدعي القِددة 
ل َددإّن لددهلك أ ددرًا بددهل   َددي نَددون المدددعوينه كمدده أن َيهمدده العبددر ال ثيددر  وقددد جددهصا بكثددر  َددي القددرآن ال ددريم: والمثدد

َمده (كقِص انمم السدهبقة واننبادهصه وانمثدهل: مثدل قولده  عدهلى  ِإنَّ هََّ َإ َِْسدَتْحِيي َأْن َِْلدِرَب َمدَثً  َمده َبُعوَضدًة ََ
ْوَقَهه..  26اآلِة النقر   )ََ

ة قِددص كثيددر : كقِددة أوددحهب الغددهر وقِددة أوددحهب انخدددُو ددي السددنة النبويددة المشددَر ه وانمثددهل ([26])َو
دد أ كهلحدديث الددهو رواه َجدهِبُر ْبددُن َعْبدِد هَِّ  َمددرَّ ِبَردْدوأ َأَسددكَّ َميِّ دوِق... ََ ُ َعََْاددِه َوَسدَََّم َمددرَّ ِبهلسُّ ِ َودََّى هَّ  َأنَّ َرُسددوَل هَّ

َقددهُلوا َمدده ُنِحددغُّ َأنَّددُه  ه وَ َََتَنهَوَلددُه َََأَخددَه ِبُأُوِنددِهه  ُددمَّ َقددهَل: َأُُِّ ددْم ُِِحددغُّ َأنَّ َ ددَها َلددُه ِبددِدْرَ مأق ََ ددَنُن ِبددِه. َقددهَل: َلَندده ِبَشددْيصأ ِْ َمدده َن
د ِ َلْو َكهَن َحاًّه َكهَن َعْيًنه ِفاِه ِنَنَُّه َأَسكُّ َََ ْاَف َوُ َو َميِّ ْنَاه أَْ دَوُن َعََدى َأُ ِحبُّوَن َأنَُّه َلُ ْمق َقهُلوا: َّللَاهَّ ِ َلَددُّ َقدهَل: َفدَوهَّ ََ !!   

ِ ِمْن َ َها َعََْاُ ْم.   ([27])هَّ

 : ومن أهداف القصة والمثل

  وضاح الحق و عرية النهبل.    .1

اسددتَ ص سددنن هللا  عددهلى َددي ال ددون والحادده  واإلنسددهنه وأخدده العبددر  مددن انحددداا التهريَاددة ومدده َيهدده مددن   .2
 أو  ايمة أو محق لَنهبله من ريٍ  هه انحداا بهلحهضر.نِر 

 التحهير من عهقنة كَر النعمة ويطر المعاشة وساطر  ان واص والشهوا  والركون إلى انرض.    .3

  قريغ الحقه ق الغيباة لألو هن.    .4

 ([28])هه وأبَ  َي التأ ير. ِوير الحقه ق اإلِمهناة المرُر  بِور  محسوسة لاكون أقو  َي إقنهة النَ  ب   .5

  

 النوع الثاني: الخطاب الديني لغير المسلمين
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من درين وغيدر مه  هَُدًه يتوجه اإلس م بَطهبه الديني إلى جمان النهن سواص كهنوا أ ل كتدهب أو مشدركين أو 
 لآل ي:

َِهَأيَُّهده الّندهُن اْعُبددُدوا (ُعدو  الندهن إلدى عندهُ  هللا و وحيدده و نايهده عدن الشددركهص وانندداُ مثهلده قولده  عدهلى:      .1
دَمهِص َمدهًص َريَُّ ْم الَِّهو َخَََقُ ْم َوالَِّهيَن ِمْن َقْبَُِ ْم َلَعََُّ ْم َ تَُّقوَنكالَِّهو َجَعَل َلُ دْم اَنْرَض  دَمهَص ِبَندهًص َوَأْندَاَل ِمدْن السَّ  ََِراًنده َوالسَّ

ا َوَأْنُتْم َ ْعََُمونَ  ِ َأنَداًُ ًقه َلُ ْم َََ  َ ْرَعَُوا ّلِلَّ  22-21سور  النقر  )َََأْخَرَ  ِبِه ِمْن الثََّمَراِ  ِرًْ

ِسدُكْم َمتَدهَة اْلَحَادهِ  َِهَأيُّ ( حهير النهن من النغي والشرك بهّلِل مثهله قوله  عدهلى:      .2 َهده النَّدهُن ِإنََّمده َبْغدُاُ ْم َعََدى َأْنَُ
ُنَنبُِّئُ ْم ِبَمه ُكْنُتْم َ ْعَمَُونَ  ْنَاه ُ مَّ ِإَلْيَنه َمْرِجُعُ ْم ََ  23سور  يون :  )الدُّ

ْلَاَلدَة َِهَأ(ُعو  النهن إلى  قو  هللا و َويَهم من أ وال يوم القاهمة قهل  عهلى:             .3 يَُّهده النَّدهُن ا َُّقدوا َريَُّ دْم ِإنَّ ًَ
هَعِة َنْيص  َعِىام    1سور  الحج:  )السَّ

َِهَأيَُّهه النَّهُن ِإْن ُكْندُتْم َِدي َرْيدغأ ِمدْن اْلَنْعدِث ََِإنَّده َخََْقَندهُكْم ِمدْن  ُدَرابأ (البر نة لَنهن أن النعث آ  إ ريغ فاه      .4
ةأ  ُ  َََّقةأ ِلُنَبيَِّن َلُ ْم َوُنِقدرُّ َِدي اَنْرَحدهِم َمده َنَشدُ مَّ ِمْن ُنْطََ ََ َََّقةأ َوَغْيِر ُم ََ هُص ِإَلدى َأَجدلأ ُمَسدمًّى مَّ ِمْن َعَََقةأ ُ مَّ ِمْن ُمْلَغةأ ُم

ُكْم َوِمْنُ ْم َمْن ُيَتَوََّى َوِمدْنُ ْم َمدْن ُيدرَ  ً  ُ مَّ ِلَتْبَُُغوا َأُندَّ ِرُجُ ْم ِبَْ َْ دمأ َندْيًئه ُ مَّ ُن ُُّ ِإَلدى َأْرَوِل اْلُعُمدِر ِلَ دْيَ  َِْعََدَم ِمدْن َبْعدِد ِعَْ
ْو أ َبِهاجأ  ْ  َوَرَيْ  َوَأْنَبَتْ  ِمْن ُكلِّ ًَ  ([29])5الحج: )َوَ َر  اَنْرَض َ هِمَدً  ََِإَوا َأنَاْلَنه َعََْيَهه اْلَمهَص اْ َتاَّ

 وسائل اإلقناع والتأثير في الخطاب الديني لغير المسلمين

اإلسدد م ُيددن عددهلمي أنالدده هللا  عددهلى لَنددهن كهَددةه لهددها ُأمددر المسددَمون أن يبَغددوا بدده كددل مددن اسددتطهعوا أن 
ر والمرهُلة أو ال تهب والمرَدة والمقهلدة أو وسده ل اإلعد م المَتََدة مدن يبَغوه بكهَة الوسه ل المشروعة عبر الحوا

إواعة و ََايون ووحهَة وننكة معَومه  "انترن " و ه ف ونريٍ  سريل أو َيديو...الخ وسواص كهنوا أ ل ال تدهب 
ُسدولُ (أو مشركين أو مَحدين. َقهل  عهلى آمدرًا نباده عَاده الِد   والسد م:  يِّدَك َِده َأيَُّهده الرَّ  َبَِّدْ  َمده ُأندِاَل ِإَلْادَك ِمدن رَّ

َعْل َََمه َبََّْغَ  ِرَسهَلَتهُ  دَأِجْرُه ( ه وأمدر عندهُه المدؤمنين َقدهل:67المه د  ) َوِإن لَّْم َ َْ دَن اْلُمْشدِرِكيَن اْسدَتَرهَرَك ََ َوِإْن َأَحدد  مِّ
ددةأ (. كمدده وكدر سددنحهنه ودَه  المرتمدن المسددَم َقدهل: 6يدةالتو  )َحتَّدى َِْسدَمَن َكددَ َم ّهِ  ُدمَّ َأْبَِْغددُه َمْأَمَندهُ  ُكنددُتْم َخْيدَر ُأمَّ

. ومددْن أ ددم وسدده ل اإلقنددهة 110آل عمددران )ُأْخِرَجددْ  ِلَنَّددهِن  َددْأُمُروَن ِبددهْلَمْعُروِ  َوَ ْنَهددْوَن َعددِن اْلُمنَ ددِر َوُ ْؤِمُنددوَن ِبددهّلِلِّ 
 والتأ ير َي خطهب غير المسَمين:

 دعوة بالخلق الحسن: الوسيلة األولى: ال

أكثر الشعوب التي َدتح ب َُ ده المسدَمون  حولد  إلدى اإلسد م بواعادةه ُون  سدريل حهلدة إكدراه واحدد  عَدى 
الدددخول فاددهه بددل إن  ددهه انمددم التددي ُخَدد   ددها الدددين رأينه دده  سددهبق أ َدده الددهين حمَددوه إلدديهم َددي ماددهُين العَددم 

 دم  عَمدوا العَدوم وعَمو ده الندهن   -لغدة القدرآن  -و عَموا الَغة العريادة  والَلله إو  ركوا لغه هم التي كهنوا عَيهه
َ هن منهم الَغوو والمحدا والَقاه والمَسر والطبيغ .. َ هنوا َي الَير والعَم قهُ . ومه كهن ولك كَه إإ بَلدل 

هص  والِدق والعَده  واإجتهدهُ أخ ق  ؤإص الَه حين الردُ ومه  حَوا به من وَه  العدل والَليَة وانمهنة والَو
ِ ُأْسدَو   َحَسدَنة  ِلَمدْن َكدهَن (....الخ. و م َي ولك متأسون برسول هللا وَى هللا عَاه وسَم  َلَقْد َكهَن َلُ ْم َِدي َرُسدوِل هَّ
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ده . و و وهحغ الََق القويمي َعنْ 21انحااب:  )َيْرُجو هََّ َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَوَكَر هََّ َكِثيًرا ِ ْبِن َسَ مأ َقهَل: "َلمَّ  َعْبِد هَّ
دَل النَّدهُن ِإَلْادِه ... ََِرْئدُ  َِدي النَّدهِن ِنَ  ُ َعََْاِه َوَسَََّم اْلَمِديَنَة اْنَرََ ِ َوََّى هَّ ده اْسدَتْثَب ُّ َوْجدَه َقِدَم َرُسوُل هَّ ََمَّ ْنُىدَر ِإَلْادِه ََ

ُ َعََْاهِ  ِ َوََّى هَّ "َرُسوِل هَّ ُ  َأنَّ َوْجَهُه َلْاَ  ِبَوْجِه َكهَّابأ ًاه لده معهدم  ([30]) َوَسَََّم َعَرَْ وقدد أسدر المسدَمون عددوًا لددُو
ًعامًه لبني حناَة ُِ  َقدهُل َلدُه: ُ َمهَمدُة ْبدُن ُأ َدهلأ َََرَيُطدوُه ِبَسدهِرَيةأ ِمدْن َسدَواِرو اْلَمْسدِرِد يدومين أو  هرا  ويغل نديد كهن 

ي رواِة: قهل له: "قد عَو  عنك ِه  مهمدة وأعتقتدك"     ة وإوا بِهحغ انخ ق العىامة ِقول: "َأْبَُِقوا ُ َمهَمَة" َو
دًدا ََهْنَطَََق  مهمة ِإَلى َنْرلأ َقِريغأ ِمْن اْلَمسْ  ُ َوَأْندَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َقدهَل َأْندَهُد َأْن َإ ِإَلدَه ِإإَّ هَّ َخَل اْلَمْسدِرَد ََ ِرِد ََهْغَتَسَل ُ مَّ َُ

َقدْد َأْودَنَح وَ  ِ َمه َكهَن َعََى اْنَْرِض َوْجه  َأْبَغَل ِإَليَّ ِمْن َوْجِهَكه ََ ِه َِه ُمَحمَُّد: َّللَاهَّ . ْجُهدَك َأَحدغَّ َرُسوُل هَّ  اْلُوُجدوِه ِإَلديَّ
ِ َمده َكدهنَ  .َّللَاهَّ يِن ِإَلديَّ يُندَك َأَحدغَّ الددِّ يِندَكه َََأْودَنَح ُِ ينأ َأْبَغدَل ِإَلديَّ ِمدْن ُِ ِ َمه َكهَن ِمْن ُِ ِمدْن َبََددأ َأْبَغدُل ِإَلديَّ ِمدْن  َّللَاهَّ

(" ( قددهل ابددن حرددر: "َددي قِددة  مهمددة مددن الَوا ددد: أن اإلحسددهن يايددل [31]َبََددِدَكه َََأْوددَنَح َبََددُدَك َأَحددغَّ اْلددِبَ ُِ ِإَلدديَّ
 ( [32]النغل ويثب  الحغ)

وقددد أمددر هللا سددنحهنه اننباددهص بدددعو  النددهن إلددى ُيندده بهل َمددة الطينددة والََددق القددويم مددن الِددبر عَدديهم قددهل 
ًنده َلَعََّدُه َيتَد(سنحهنه آمرًا موسى وأخاه عَيهمه الس م:  َشدىاْوَ َنه ِإَلى َِْرَعْوَن ِإنَُّه َبَغى ك ََُقدوَإ َلدُه َقدْوًإ َليِّ َْ  َهكَُّر َأْو َِ

 .44-43سور  به: )

  

 الوسيلة الثانية: الدعوة بالقول: 

 و شتمل  هه الوسيَة عَى الحوار والردل والمنهظر ه واإلواعة والتََايون: 

الحوار والرددل: ِطَدق لَدن الحدوار غهلندًه عَدى الرددل الدهو ِكدون بدين أ دل الددين الواحدده الدهين َِتََدون َدي 
يناددة أو بسددبغ بعددل الشددبهه ه أو فامدده َِددص قلددهِه انمددة بشددكل خددهص والعددهلم مددن حددولهم بعددل المسدده ل الد

 بشكل عهمه َيتحهورون لَووول إلى مه يرونه ووابًه. 

أمه الردل َغهلنًه مه ِطَق عَى مه ِكون من الِراة الَ رو والعقه ددو بدين أودحهب انُِدهن المَتََدةه الدهين 
النبددو ه أو َددي وددحة  ددها الدددين أو واكق أيددن نقددهط اإلتقددهص واإخددت   بددين  يتنددهظرون بيددنهم َددي العقيددد ه أو َددي

أمه إن كدهنوا مشدركين أو من درين َهلغهلدغ أن ِكدون الرددل حدول أودل  – ها إن كهنوا أ ل كتهب  – هين الدينين 
  الدينه وعقيد  النعث والرااص وأركهن اإلِمهن...الخ. 

يهمدده كدددهلك مسددهحة كبيدددر  لمنهقشددة أ دددل والقددرآن ال ددريم والسدددنة النبويددة َيهمددده  الحددوار اإلسددد مي الددداخَيه َو
قدد وكرندهه  –ال تهب أو المشركين والمن رين فامه ِعتقدون أو يدعون َي مرهلي العقيدد  والشدريعةه والهدد  واضدح 

ى غيدر َي أ دا  الَطهب القرآني لغير المسَمين. بمعنى آخر: الردل َدي اإلسد م  دو بريقدة ووسديَة لَتدأ ير عَد
المسَمين وإقنهعهم بأن  ها الدين  و خه مة الرسهإ  السمهوية أناله هللا  عدهلى عَدى خده م اننبادهص والمرسدَين وأّن 
ه وأّن هللا  عددهلى  ددو الحددق وأندده وددهحغ انمددر والنهددي والحكددم َددي عنددهُه َددي  النعددث حددقه وأن الرّنددة والّنددهر حددق 

    مَ و ه ويوم ِقوم اننههُه إ معبُو سواه.
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ًيدف  َهلردال  عبير عن الِراة الَ رو بين العقه دد المَتََدةه كدل منهده ينحدث عمده يؤيدد وددق مده ِعتقددهه و
مه عند اآلخدرين. وانودل َدي الرددال أن ِكدون بهدد  الوودول إلدى الحدق والِدوابه إ أن "يتحدول إلدى ودنهعة 

ه والهردو  م والددَهة َدي مردهإ  الِدراة الَ درو... قد ِقِد ه ال ثيرون لها ههه مدن أجدل التددرب عَدى انخده والدُر
 ه ([33])لاعطل قو  خِمهه إ ليووَه إلى الحقاقةه أو لاِل معه إلى قنهعة"

لرددال الددهو لده  مددر  مرجدو ه ونههندده َدي وا  الوقدد  عدن الردددال وإندهر  إلدى  ددها انمدر وجهندده اإلسد م إلددى ا
ْلُهْم ِبدهلَِّتي ِ ددَي َأْحَسدنُ (العقدام كمده َددي قولده  عدهلى:  ُة ِإَلددى َسدِبيِل َريِّددَك ِبهْلِحْكَمدِة َواْلَمْوِعَىدِة اْلَحَسددَنِة َوَجدهُِ النحددل:  )اُْ

ُلوا أَْ دَل اْلِ تَدهِب ِإّإ ِبدهلَِّتي ِ دَي َأْحَسدُن ِإّإ الَّدِهيَن َوَإ  ُ (والمقُِو مرهُلدة أ دل ال تدهب كمده َدي قولده  عدهلى: 125 َردهُِ
ِ َودََّى 46العن بو : ) َظََُموا ِمْنُهمْ  ة نقرأ َي  نهِده الحدديث َعدْن َأِبدي ُأَمهَمدَة َقدهَل َقدهَل َرُسدوُل هَّ .. ومن السنة المشَر

ُ َعََْاِه َوَسَََّم: "َأَنه ًَِعام  ِبَبْي أ  ده" َدهلمراص  دو الرددل العقدام الدهو إ هَّ َِي َرَيِل اْلَرنَِّة ِلَمْن َ َرَك اْلِمَراَص َوِإْن َكدهَن ُمِحقًّ
 ينتَن به. 

ولهلك َإّن الداعاة المسَم قبل أن ِشرة َدي مرهُلدة أ دل ال تدهب أو غيدر م عَاده أن ِحددُ الهدد  الدهو عَدى 
 بهقتنهة المدعو بمه ندعوه إلاه أوالتأ ير عَاه َ ريًه.. أسهسه ِقوم الحواره حتى يتحقق الغهِة المثمر  منه

مددهوا يريددد الداعاددة مددن الحددواري ومدده  دَددهق ومدده النقطددة التددي سددينطَق منهدده َددي الحددواره وإلددى أو نقطددة يريددد 
 الووول إليههق 

كدهنوا الشَِاة أو المرموعة التي  ريد منهظر هه:  ل  م جهُون َعً  لَووول إلى الحقاقة وودهُقونه وإن 
ق    لاسوا كهلكه َهل الرمهور الهو ساشهد  هه المنهظر ه  ل ِمكن التأ ير عَى قنهعه هم بشكل إِرهبيأ

والداعاددة المسددَم عَادده أن يتسددَح بددأخ ق اإلسدد م حتددى ِكددون مددؤ رًا مقنعددًهه َدد  ِرددًو لدده اإسددتََه  بمددن 
ص  لآلخددرينه وعَادده أإ ينَعددله مسددتهدًِه َددي ينددهظره أو احتقددهرهه وإ يَرددأ إلددى أسددَوب الترددريح الشَِددي أو اإلسدده

و َُِقوُلددوا الَِّتددي ِ ددَي َأْحَسددنُ (ولددك بقددول رب العددهلمين لعنددهُه المددؤمنين  وأمددر سددنحهنه نبادده  53اإلسددراص:  )َوُقددْل ِلِعَنددهُِ
َشى(موسى مَهبنة َرعون بهلَين َقهل:  َْ   . 44به:  )ََُقوَإ َلُه َقْوًإ َليًِّنه َلَعََُّه َيَتَهكَُّر َأْو َِ

وعَى الداعاة أن َِهبدغ َدي منهقشدته العقدل ويراعدي التسَسدل َدي الحدواره مدن ُعدو  خِدمه ل  َدهق عَدى مندهُ  
 أسهساة وعهمة قبل الحوار حتى ِسهعده ولك عَى اإنتههص سريعًه من الحوار والَرو  بنته ج مرضاة. 

م الددهو مدده كددهن يايدد ى هللا عَادده وسدَد ده جهددل ال ددهَرين عَادده إإ حَمددًهه إ ِسددغ وإ  ددها  دددو النبددي المِددطَى ودَد
ددد نِددهر  نرددران َددي المسددرد ومرددهُلتهم لدده  ِشددتم وإ ِرددرو مَهل اددهه وينهقشددهم ويِددبر عَدديهمه انىددر كاددف اسددتقبل َو

وانىددر  ([34])وودد  هم َددي ُاخددل المسددرد إلددى قبَددتهمه إلددى أن ُعدده م لَمنه َددةه أو ل  َددهق عَددى أسددهن ِقبَدده الرماددن
ِهن بهلنبو  ُعه مه إلدى اإلسد م ََهَده أن  قتَهمده يهدُو وقدد  ([35])ُعو ه لَيهُو وجدالهم العقام لهه ولمه أقر له يهُو

  ([36])حهور عدو بن حه م حتى أسَم
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ددي القددرآن ال ددريم ال ثيددر مددن منددهظرا  اننباددهص نقددوام ه َو هم مثددل منددهظر  إبددرا ام عَادده السدد م ن َدده ولَنمددرُو
روسدًه وبرقدًه مَتََدة  ومنهظر  نعيغ عَاه الس م لقومه... َمن يراجدن قِدص اننبادهص ِردد َيهده آُابدًه وأسدهليغ ُو

 لَحوار والمرهُلة من المَهلَين.

هبقة ولقدد أكثدر القدرآن وإ بأن أن ِستعين الداعاة َدي معدرض  دأ يره عَدى غيدر المسدَمين بقِدص انمدم السد
 –ال دريم مددن القِددص وضددرب المثددل لمده َددي التددهريخ مددن ُرون وعبددر وعىده  لهدده  أ ير دده ال بيددر عَددى النَددون 

انىر َوا د المثل والقِة َي القرآنه وكهن الدعه  مدن قبدل يندهرون أقدوامهم بمده حددا لألمدم مدن قدبَهم مثدل مدؤمن 
ِ ِإْن َجهَصَنده َقدهَل َِْرَعدْوُن َمده ُأِريُكدْم َِهَقْوِم َلُ ْم اْلُمَُْك الْ (آل َرعون:  دُرَنه ِمدْن َبدْأِن هَّ ُِ َمدْن َين َيْوَم َظدهِ ِريَن َِدي اَنْرِض ََ

ك َوَقدهَل الَّدِهو آَمدَن َِدهَقْوِم ِإنِّدي َأَخدهُ  َعََدْاُ ْم ِمْثدَل  َندهُِ ْأِب َيدْوِم اَنْحدَااِإّإ َمه َأَر  َوَمه أَْ ِدُِكْم ِإّإ َسدِبيَل الرَّ ِب ك ِمْثدَل َُ
ِعَنهُِ  ًمه ِلَْ ُ ُيِريُد ُظَْ  . 31د  28سور  غهَر:  )َقْوِم ُنووأ َوَعهُأ َوَ ُموَُ َوالَِّهيَن ِمْن َبْعِدِ ْم َوَمه هَّ

: و مددده مدددن الوسددده ل الههمدددة َدددي وقتنددده المعهودددر إو ِسدددتطان الداعادددة أن يبَددد  بِدددو ه اإلذاعةةةة والتلوزيةةةون 
سير عَاه أن يبَغهه إإ بشق النَدونه ويسدتطان أن َِهبدغ جمادن الطوا دف والرمهعده  ووور ه إلى ب ُ من الع

النشددريةه وأن يوضددح لهددم أوددول العقيددد  وأخدد ق اإلسدد مه ومعددهني القددرآن.. غيددر أن عَددى المسددَمين أن ِريدددوا 
َددهببوا النددهن اسددتَدام المحطدده  اإلواعاددة والتََايوناددة لَووددول إلددى جماددن النددهنه وعَددى المسددَمين كددهلك أن ِ

بَغه هم كل ولك حتى ِعهروا أمهم ريهم عّا وجل بدأنهم َعَدوا وسدعهم َدي  بَاد  ُعدو  هللا  عدهلىي مدن خد ل ال َمدة 
الطينددة واننشددُو  وحتددى التمثيَاددة الههَُددة التددي أعددد  إعدددداًُا جيدددًاه إو إ ِشددك رانددد معهوددر اليددوم مدده لوسددده ل 

خدهص مدن أ در بدهل  عَدى قنهعده  الندهن وسدَوكهم وأخ قهدم بدل وبريقدة اإلع م عهمة واإلواعة والتََايدون بشدكل 
 حاه هم ممه  و واقن مشه د. 

 وقد نلاف إلى مه  قدم من وسه ل قولاة أخر  مؤ ر  مثل نريٍ الَيديو والشريٍ المسرل..

 :الوسيلة الثالثة: الدعوة بالكتابة

 ة وننكة المعَومه  "اإنترن ". أ م أسهليغ الدعو  ال تهباة اليوم ال تهب والمقهل والمرَ

: ِستطان فاه الداعاة أن يتنهول مواضان اإلسد م المَتََدة بشدكل مَِدل مدن وكدر انُلدة ومنهقشدتههه الكتاب
ُو عَيهددهه كمدده ِسددتطان ال تددهب أن يبددًر معددهلم اإلسدد م و دِدده َددي  ونددبهه  المنطَددين عَددى اإلسدد م وياهنهدده والددُر

دي العندهُا  ... الدخ انمدر الدهو ِرعدل ال تدهب جواننه العقه دِة والتشريعاة و  انخ قادة واإجتمهعادةه والساهسداة َو
مددن الوسدده ل الدعويددة المددؤ ر  التددي نسددتطان بدده أن ندددخل بيو ددًه كثيددر ه وأن نعمددل عَددى أن ِكددون َددي متنددهول أكبددر 

 نريحة ممكنة من النهن غير المسَمين.

الداعادة موضدوعًه مدن مواضدان اإلسد م المَتََدة ليبينده لَندهنه أو يتندهول َيهده  والمقال والمجلةة والنشةرة الموج ةة
م الرسده ل وسديَة لتبَاد   ى هللا عَاده وسَد ليوضح بعل معهلمه التدي  هدم جمهدور المَدهببين. وقدد اسدتَدم رسدول هللا وَد

امهن  ([37])الخ…الددعو  إلددى اإلسدد ماة ل سددر  وقاِدر والنرهنددي والمقددوق  والنحددرين وعمدهن و ددي وسدديَة اسددتَدمهه سدَد
دهنُىْر َمدد(عَاده السد م َددي بَقدا  ورعيتهدده إلدى اإلسدد م إو قدهل لَهد ددد:  هَوا اْوَ دغ ِبِكتَددهِبي َ دَها َََأْلِقددِه ِإَلدْيِهْم  ُددمَّ  َدَولَّ َعددْنُهْم ََ

 .28النمل:  )َيْرِجُعونَ 
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ََهه نأن عىام لدو أحسدن الداعادة اسدتَدامهه َدي مَهبندة كدل الندهن إو ِسدتطان و دو  شبكة المعلوماتأمه 
و إلدى  َي بيته اليوم أن يتحدا من كل انجنهن النشريةه وأن ينهقشهمه وأن يددعو م ويدُر عَدى أسدئَتهمه ممده يدُؤ

لباة جمهور ننكة المعَومه   دم مدن َئدة الشدنهب الدهين يتميداون ُا مدًه بتقبدل التأ ير َيهمي خهوة إوا عَمنه أن غه
الرأو اآلخر والتأ ر به إلى حد اإقتنهة إن وجد ال َمة الطينة والههَُة النعيد  عدن التشدنج والعِدباة مدن انسدَوب 

 العَمي الروين.

ًُنه عَمهً   الَهم عَمنه مه ينَعنهه وانَعنه بمه عَمتنهه و

 هم عَى سيدنه محمد وعَى آله ووحنه وسَم.وولِّ الَ

 

  

 

( أخرجه مسَم َي وحاحه من حديث رسول هللا وَى هللا عَاه وسَم كتهب الرمعة بهب  َ اف الرمعة [1]
 (868)حديث رقم

 (. 3009( أخرجه النَهرو َي وحاحه كتهب الرههُ والسير بهب َلل من أسَم حديث رقم )[2])

 (4071) 2/620( أخرجه الحهكم َي المستدرك بإسنهُه عن محمد بن إسحهق [3])

كتهب الاكه  بهب إ  ؤخه كرا م أموال النهن حديث رقم  -َتح النهرو  –( أخرجه النَهرو َي وحاحه [4])
(1458.) 

 .11/724( انىر لسهن العرب إبن منىور [5])

ًيدان ص ([6])  80وأس  َي الدعو  ووسه َهه ُ.محمد أبو َهرن ص 447انىر كتهب أوول الدعو  ُ.عبد ال ريم 
 بتِر 

 .1/231ه ومَتهر الِحهو 8/298( انىر لسهن العرب [7])

 - 148القرآني: عبد الرحمن النح وو ص ( انىر  هه ان دا  مََِة َي كتهب أ دا  الترياة بهلحوار [8])
166. 

 (.746( وحاح مسَم كتهب و   المسهَرين بهب جهمن و   الَيل حديث رقم )[9])

(ه وكتددهب المنهقددغ بددهب 2820( انىددر وددحاح النَددهرو كتددهب الرهددهُ والسددير بددهب الشددرهعة حددديث رقددم )[10])
 (.1479هب َي اإلي ص حديث رقم )(ه ووحاح مسَم كتهب الط ق ب3549وَة النبي حديث رقم )

 .234( انىر كتهب من هللاه ُراسه  َي الدعو  والدعه  لَشاخ الغاالي ص [11])

 (.647ه 216( سنن الدارمي َي المقدمة بهب َي كرا اة أ ل الرأوه ويهب رسهلة عنهُ حديث رقم )[12])

ًيدان ص[13])  َتِرًا.م 474 – 470( انىر كتهب أوول الدعو  ُ. عبد ال ريم 

 بتِر  كبير. 181( انىر كتهب الَطهبة وأسهليغ الدعو  ص [14])

 .242( من هللا لَشاخ الغاالي ص [15])

 (869( وحاح مسَم كتهب الرمعة بهب  َ اف الِ   والَطنة حديث رقم )[16])

َدتح الندهرو  ( وانىدر68( الحديث َي وحاح النَهرو كتهب العَم بهب كهن يتَولهم بهلموعىة حديث رقدم )[17])
1/162. 

 (.127( وحاح النَهرو كتهب العَم بهب من خص بهلعَم حديث رقم )[18])

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.palwakf.org/conferences/researchers_09_adnan_kahloot.htm#_ftnref1#_ftnref1


 .5/256( مسند أحمد [19])

 (2734( انىر وحاح النَهرو كتهب الشروط بهب الشروط َي الرههُ حديث رقم )[20])

 (3670يث رقم )( انىر وحاح النَهرو كتهب المنهقغ بهب قول النبي لو كن  متَها خَيً ه حد[21])

(ه وأمده 4992( انىر حديث عمر َي وحاح النَهرو كتدهب َلده ل القدرآن بدهب نداول القدرآن حدديث رقدم )[22])
 (. 3360 َسير الىَم َهنىر وحاح النَهرو كتهب أحهُيث اننباهص حديث رقم )

 (.8( انىر وحاح مسَم كتهب اإلِمهن بهب باهن اإلِمهن واإلس م حديث رقم )[23])

ًو حددديث رقددم 1741( انىدر عَددى سدبيل المثددهل ودحاح النَددهرو كتددهب الحدج حددديث رقدم )[24]) (ه وكتددهب المغده
(4147) 

ه وكتهب أس  114 – 107ه 87( راجن َي  ها النهب كتهب الدعو  اإلس ماة لألستهو محمد خير يوسف [25])
 .125 – 86َي الدعو  لَدكتور محمد أبو َهرن 

(ه 2215حاح النَددهرو كتددهب البيددوة بددهب إوا انددتر  ندديئًه لغيددره حددديث رقددم )( انىددر قِددة الغددهر َددي ودد[26])
 (.3005وقِة أوحهب انخدُو َي وحاح مسَم كتهب الا د والرقه ق بهب قِة أوحهب انخدُو حديث رقم )

 (. ومعنى "أسك": وغير انونين أو مقطوعهمه.2957( وحاح مسَم كتهب الا د والرقه ق حديث رقم )[27])

 .71 – 64( انىر بهلتَِيل: كتهب ضرب انمثهل َي القرآن لألستهو عبد المريد الباهنوني ص [28])

 - 166( انىر  هه ان دا  مََِة َي كتهب أ دا  الترياة بهلحوار القرآندي: عبدد الدرحمن الدنح وو ص [29])
174. 

 (.2485( سنن الترمهو كتهب وَة القاهمة حديث رقم )[30])

د بني حناَة حديث رقم )( وحاح النَه[31]) ًو بهب َو  (.4372رو كتهب المغه

 .8/88( َتح النهرو نرو وحاح النَهرو [32])

 .18( انىر الحوار َي القرآن لمحمد حسين َلل هللا ص[33])

ًاُ المعهُ َي  دو خير العنهُ [34])  .3/629( انىر 

(ه ومسدددند أحمدددد 3144حدددديث رقدددم )( انىددر سدددنن الترمدددهو كتدددهب التَسدددير بدددهب ومدددن سددور  بندددي إسدددرا يل [35])
4/239. 

 4/378(ه ومسددند أحمددد 2954( انىددر سددنن الترمددهو كتددهب  َسددير بددهب ومددن سددور  الَه حددة حددديث رقددم )[36])
وارجن َي مرهُلة المشركين لَنبي وَى هللا عَاه وسَم َي معرض ُعو ه لهم لإلس م ومحهولتهم  ناه عمه يددعو 

إ ل النبو  لَبيهقي 162 -1/161ني إلاه ل تهب ُإ ل النبو  لألوبهه  .207 - 2/203ه ُو

-7( انىر عَى سبيل المثهل لَرسه ل النبويدة ودحاح النَدهرو كتدهب بددص الدوحي وكتدهب العَدم حدديث رقدم )[37])
64.) 

  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


