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Abstrak
Islam spreads in Indonesia without violence, and preachers who came after them
followed the path of their predecessors, calling peacefully. But the situation
changed after the collapse of the Ottoman Empire. Indonesia's religious life has
undergone a total change due to pressure from the Dutch government, keeping
away Muslims from Arabic, politics and Islamic law. This research aims to find a
suitable way how to prepare preachers and restores the best path in the call, and
the Islamic call to the previous era of glory. Through the methods of descriptive
analysis, and documentary study, I found that there is are phenomena of violence
in the call that committed by a small group of preachers, that they do not have a
little patience and use of force, which are contrary to the nature of the people of
Islam in Indonesia. The teaching of Islam is far from the violent. It has been
shown that the preachers of Indonesia need a greater range of knowledge and
skills about cultures, religious and historical culture, linguistic, human nature,
practcal aspect and real situation.
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Abstract

انتشر اإلسالم يف إندونيسيا دون أي عنف ،وقد مر الدعوة اإلسالمية مرحلة التطور بعد أن شهدت
تغيريا جذراي .وساردعاة اليت جاء بعدهم يتبع هنج سابقيهم ,الدعوة ابلطريقة السلمي .ولكن الوضع
تغري بعد اهنيار االمرباطورية العثمانية .شهدت احلياة الدينية يف إندونيسيا التغيري الكلي بسبب ضغوط
من احلكومة اهلولندية .أبقت املسلمني بعيدا عن العربية والسياسة والشريعة اإلسالمية إن هذا البحث
هتدف إىل اجياد طريق املناسب العداد الدعاة واعادة السبيل املثلى يف الدعوة ,ورد الدعوة االسالمية
إىل سابق عهدها من اجملد .ومن خالل منهج التحليل الوصفي املكتيب واملعلومات الواثئقية وجد
الباحث ظواهر العنف يف الدعوة اليت قام هبا فئة صغرية من الدعاة  ،ومل يكن لديهم قليل من الصرب
ويستخدمون القوة وهو ما يتناىف مع طبيعة أهل اإلسالم يف إندونيسيا .تعاليم االسالم بعيد عن
تبني أن الداعية إبندونيسيا يف حاجة إىل مزيدمن جمموعة الثقافات  ,الدينية و الثقافة
العنف .ولقد ن
التارخيية ,اللغوية ,االنسانية  ,العملية  ,الواقعية.
كلمة املفتاحية  :منط ,الدعوة ,إندونيسيا
املقدمة
اختار هللا سبحانه وتعاىل سيدان حم نمد واصطفاه ليكون حامالً لرسالة اإلسالم ،وكلفنه بتبليغها للنناس
صحابة والتنابعون ،حيث ض نحوا أبمواهلم أبنفسهم يف سبيل نشر
كافنة ،ومن بعد النرسول تكلنف هبا ال ن
فكل مسلم
الدنعوة وابالغها لكافنة القبائل والشُّعوب ،ومل يتوقف نشر الدنعوة على النرسول وال ن
صحابة ُّ
دور يف نشرها من خالل دعوته للخري وهنيه عن املنكر .املسلم يتوجب عليه تذكري
جيب أن يكون له ٌ
الدين واستقامته ،وف ًقا للظروف احلالية  ،فإن الوعظ األكثر أمهية هو إعادة املسلمني
غريه أبمهينة صالح ِّ
فكل ٍ
فرد من املسلمني يعترب مسؤوالً عن دعوة النناس للطريق املستقيم وللخري
إىل اإلسالم الصحيح ُّ ،
يف بيئته اليت هو فيها وهذه الفوائد تنعكس على الفرد واجلماعة على املدى القريب والبعيد ،ومن هذه
الفوائد:
 .1الوفاء اباللتزامات كمسلم .
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احلق وشرح هلم
املدعوين ،فإذا دعا النناس ن
وبني هلم ِّ
 .2وإقامة ِّ
احلجة أمام هللا سبحانه وتعاىل على ِّ
احلجة عليهم أمام هللا .
دين هللا سبحانه وتعاىل سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني فإننه يقيم ِّ
أمر طالبنا هللا يف
اخلروج من العهدة وإبراء ِّ
الذمة واملعذرة ،فإبراء الذ نمة واخلروج من العهدة ٌ
هوسبب من أسباب تكوين اجملتمع املسلم املتعاون املتكاتف اآلمن على عرضه ونفسه
وأوالده؛ فالدنعوة إذا كثفت وكثر أتباعها ومؤيدوها تكون سبباً مباركاً يف تكوين اجملتمع املسلم
املتكاتف املتآخي .الدنعوة إىل هللا بطريقة صحيحة هي أحد أسباب إمخاد الشرك
والعصيان،والغلو والتطرف أو على األقل تقليله يف جمتمعات املسلمني وغري املسلمني.ليتعايش
السلمي.
 .3إاثرة الرغبة مسلمني يف تعلم وإعادة النظرعلى حالة دينهم وعقيدهتم وشريعتهم .املرتدية.
البحث

 .1الدوعوة اإلسالمية يف إندونيسيا
أن بالد إندونيسيا املرتامية االطراف  ،وتقع بني آسيا وأسرتاليا ،وكذلك بني احمليط
اهلندي واحمليط اهلادئ .بلغت مساحتها 1.948.732كم ،وهي أطول ما متتد 5150
كلم من غريه من االرخبيل بني الشرق والغرب والشمال واجلنوب 1930كم املربعيتكون
من 13. 667اجلزرتقريبا ,و يبلغ عدد سكاهنا 252مليون نسمة ويف صف الرابع بعد
الصني واهلند والوالايت املتحدة ابلتايل فإنه ميكن أن يفهم ،إذ دخل اإلسالم اىل اندونيسيا
عن طريق البحر  ،مث انتشر يف مجيع أحناء األرخبيل من قبل جتار التوابل األوىل على الساحل،
وانتشر بعد ذلك يف مجيع أحناء الرب الرئيسى اىل اجلزر)Sunanto 2005(.عندما وصل
اإلسالم يف إندونيسيا أو نوسانتارا ،اختلف املؤرخونولكل منها أسباهبا اخلاصة .وعموما ،كان
اخلالف على النحو التايل):(Ichtiar Baru van Hoeve, PT 1993

أ) رأي علماء الغرب ،مبا يف ذلك  ،Snouck Hurgronyeوقال انه يرى أن اإلسالم
جاء إىل إندونيسيا يف القرن الثالث العشر من والية غوجارات (وليس مباشرة من املنطقة
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العربية) ،مع دليل على ضريح السلطان امللك الصاحل ،أول ملك للمملكة ساموديرا ابساي (
(Samudera Pasaiمن والية غوجارات). (Sunanto 2005
ب) رأي  Hamkaوأصحابه (( )Hamka 2013يف ندوة اتريخ يف جميء اإلسالم إىل
إندونيسيا يف عام  )1963أن اإلسالم جاء إىل إندونيسيا يف القرن األول اهلجري (حوايل
القرن السابع حىت القرن الثامن امليالدي مباشرة من حجاز والشام ,أبدلة أن خطوط
الرحالت البحرية هي ابلفعل مزدمحة وذوي الطابع الدويل موجودة ابلفعل من خالل مضيق
ملقا ( (Malakaالذي يربط بني ساللة اتنغ يف الصني (شرق آسيا) و  Sriwijayaيف
جنوب شرق آسيا واألمويني يف غرب آسيا .أن اإلسالم أتيت اىل اندونيسيا يف القرن السابع
والقرن الثامن املسيحي اويف احلقبة الثاين اهلجري  ،ولتجار من الشرق األوسط الذين ارسى
سفنهم يف املوانئ لنقل السلعة والبضائع هلم دور كبري يف نشرالدعوة
اإلسالمية )Syabuddin Gade 2013(.فانتشر اإلسالم على نطاق واسع يف
اندونيسيا يف القرن الثالث عشر ،كان ظهور مملكة Samudera Pasaiكقوة السياسية
اجلديدة سبب وراء تدمري جتار بغداد وحتول النشاط التجاري جلنوب شرق آسيا
)(Sunanto 2005
املؤسسة اإلسالمية والدعوة يف اجملتمع
يف البداية أن دعوة اإلسالم نشر من أقوى معاقل هلا يف املدن الساحلية ،فضال عن
ميناء يف املدينة امللكية .على سبيل املثال مدينة ملكية  ، Samudera Pasaiملقا
( )Melaccaواملدن الساحلية جلزيرة جاوة .أصبح القصر امللكي مركز لإلسالم وعلى
.
)(Sunanto 2005
الرمسية
احلماية
سلطات
تطوير
مث ينمو اإلسالم أيضا بفضل العلماء البارزين .محزة Samsuddin ،Fansuri
 ،Sumateraniنور ،Raniri-عبد .رؤوف ( Rauf (Singkelيف اململكة اتشيه
ومبثابة وايل سونغو يف مملكة دمياك ( )Demakالذي ارسله مسلطان حممد جليب العثماين
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يف سنة  404مسيحي لنشر اإلسالم يف جزيرة جاوه .هذه اململكات والعلمائها لديها
شبكة ،سواء يف الداخل أو يف اخلارج (الشبكة الدولية) ( )Azra 2004أصبح القصر
امللكي يف وسط ميناء مركز لتعليم وتدريب املؤهلني من العلماء والسياسيني .وكوادر
السياسية الذين أصبح فيما بعد ملوك احلاكمة يعينون الدعوة اإلسالمية يف أقصى اجلهد
( . )Sunanto 2005يف حوايل القرن الساسد عشر حىت منتصف القرن السابع
عشرميالدي هو عصر ظهور وحتسني سرتاتيجي يف مواجهة الربتغايل بتعاون مع العثمانيني
يف منطقة احمليط اهلندي( . )Donal Quataert 1995وسريا مع العمل يف إقامة
عالقات مع السلطات السياسية والدينية بوايل احلرمني العثمانية يف آن واحد (Prasetyo
) .and Munhanif 2002مث تدفق الناس من والية االرخبيل إىل احلجاز لغرض التعلم
والبقاء والتجارة والتدريس ()Azra 2004
أن صورة اإلسالم يف أعني الناس يف اندونيسيا على طول صفحات التاريخ صورة تصاحلية
ومعتدلة وسطيةو املرونة وقبول التعديالت يف اجلزئيات وقيام طريق الدعوة طبقا للعادات
والتقاليد احمللي ،دون أي صراع والعنف ،وهو ما يعين كل شيء ابحلكمة .
مستقبل دعوة اإلسالم يف إندونيسيا
آتكلت املسلمني يف إندونيسيا من قبل خمتلف أشكال الضغط االستعمار اهلولندي.نتيجة اهنيار
اخلالفة العثمانية( )meirison 2019ويرتك األثر اإلجيايب من انحية هي روح الكفاح والنضال
دائما ملواجهة الضغط من حكومة االحتالل .هم دائما تعيق التقدم وحرية الفكر لألمة  .ابلطريقة
اليت يتصرفون هبا هي تشكيل االنقسام بني تعليم العام والتعليم االسالمي وأنى املسلمني
اإلندونيسيني من ماضيه الذي قد وصلت إىل مستقبل جميد حتت راية اإلسالم .أن الدعاة يف
إندونيسيا ال تزال هناك يف حاجة إىل التعليم والتأهيل ملهارة كافية ،وخاصة يف جمال اللغة العربية
والعلوم اإلسالمية .نتيجة استعمار اهلولندي على فرتة طويلة وخطتهم املدروس يف حتطيم مقدرة
األمة وامكانيتها وال سيما يف جمال التعليم والسياسة (Laffan, Aunullah, and
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) .Badariah 2015أن مستشار حلكومة اهلولندية  Snouck Hurgronyeنصح
احلاكم العام اهلولندية امسه،Van (1904-1909)Heutsبتباع خطته اخلمسة هي :
• إبعاد املسلمني عن اللغة العربية

•

• جعل املسلمني يقرأ القرآن كما تغىن ببغاء تقليدا لإلنسان دون الفهم املعاين.
ابعاد املسلمني عن السياسة لضمان استمرارية املستعمارات.

• إعطاء صفة التخلف لطالب املسلمني الذين يدرسون يف جمال علوم اإلسالمية وسعى يف
إغالقها لكن بعد عقود من اجلهد الذي جادة الدعاة .وقد بدأ هاجس اجملتمع حنو الرتبية
اإلسالمية تتغري  ،وزايدة الوعي الديين للمسلمني يف إندونيسيا مع النساء الناشئة بصورة احملجبة
تتزايد طبقا للشريعة اإلسالمية وميتليء املصلني يف املساجد أكثر من ذي قبل  .فضال عن ظهور
البث اإلذاعي والتلفزيوين اإلسالمية ومواقع اإلنرتنت اليت تتوفرفيها نشرة احملاضرات اإلسالمية.
اإلسالم دين التوحيد الذي جيلب السالم والرفاه وسالمة حياة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة .اعتنق
اإلسالم يف إندونيسيا بطريقة السلم ،فانتشر تدرجييا بشكل منظم وليس عن طريق اإلكراه والعنف
السياسي ،ولكن مع الطريق الوعظ السلمي ،ومدروس ،ومهذب .ولكن يف اآلونة األخرية ،تتغري
صورة الدعوة اإلسالم ابلعنف فأصبح ملطخة بفعل فئة من الناس غري مهذب و قليل من الصرب،
واإلحباط ،واختيار طريق العنف كسبيل الدعوة املنحرفة عن حنيفية مسحة.
أن العوملة والتقدم يف العامل املعاصر ،قد جلب الكثري من الناس يف مشكلة تضارب املصاحل،
كاليدلوجية والعرقية والسياسية.وانتشر بؤر الفساد ابلسهولة وكما قيل الدنيا قريةصغرية
.واملعلومات الكاذبة وخدعة ماكرة,هذه هي منطقة والتحدي للدعوة اإلسالمية اليت ال ميكن
جتنبها .ابلطبع ،جيب التصدي هلذا التحدي مع الدعاية احلكيمة ،متعاطفة ،مهذاب وقدوة حسنة .
عندما قام الوعظ ابزدراء ،والعداء ،واإلكراه ،سوف تفقد بركاهتا ومنبوذة أتباع.املسلم حينما
ينحرف  ،وحينما أيخذ ما ليس له حينما يقصر  ،صار يستحق العالج  ،هللا يسلمه لكافر يعاجله
 ،الكافر ينفنت فيه  ،يتمىن ان يهينه  ،يتمىن ان يضيق عليه  ،يتمىن ان يصغر شأنه يتمىن طعن
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فيه  ،ألنه استحق العالج من هللا عز وجل  ،بسبب تقصري املسلم املنحرف عن منهج هللا
فتستحق العالج من هللا عز وجل .كما قال هللا سبحانه وتعاىل:
احلَك ُيم (سورة ممتحنة اآلية)5:
ت الْ َعز ُيز ْ
ين َك َفُروا َوا ْغف ْر لَنَا َربننَا إن َ
نك أَنْ َ
َربننَا َال َْجت َع ْلنَا فْت نَةً للنذ َ
املؤمن حينما خيطئ  ،حينما يقصر  ،حينما يرتكب خمالفة يعطي الكافر حجة على أن الدين
ابطل  ،املؤمن إذا قصر يف واجبه أو إذا أخذ ما ليس له  ،أواحنرف عن منهج هللا  ،يعطي الكافر
حجة على أن الدين ابطل  ،وعلى أن الدين ال يريب اإلنسان تربية صحيحة وعلى أن املسلم ليس
مستقيماً  ،إذا كان الرجل كافر رأى مسلماً ينحرف عن طريقة الدعوة الصحيحة وخيالط دعوته
ابلعنف  ،فرياتح الكافر  ،معىن ذلك أنين على حق ومعي احلق أال أكون مع املؤمنني  ،يعين
الكافر إذا رأى مؤمن مستقيم  ،رأى مؤمن صاحب حق رأى مؤمن عفيف  ،رأى مؤمن ورع ،
حياصر نفسياً  ،أان مقصر هذا اإلنسان الكامل  ،أما إذا رأى الكافر إنسان املسلم املنحرف يبقى
على كفره ،يعتز بكفره  ،يرفض أن يكون مع املسلمني  ،ألن هذا النموذج ال يعجبه  ،القضية
خطرية جداً ملسلم حينما ينحرف يعطى الكافر حجة على أن يبقى كافراً  ،وعلى أن يعتز بكفره ،
وعلى أن يزداد كفره  ،فاملسلم حينما يقصر ليت األمر ينتهي عند تقصريهنحن حمسوب على
طريقة الدعوة املنحرفة ،فكل أخطائ سيضر بسمعة اإلسالم واملسلمني  .جعلت عصر العوملة
واليت متثلت يف انفجار املعلومات هذا العامل أبنه "قرية " .مع تكنولوجيا املعلومات املتطورة ،ال
يوجد احلاجز الفاصل بني شخص واحد وشخص آخر ،يف أي بلد كان .يتم أتسيس االتصاالت
ليس فقط يف الصوت ،ولكن أيضا أجهزة مسعية وبصرية .من خالل شبكة من أنظمة املعلومات،
ميكننا الوصول إىل املعلومات يف أي وقت ويف أي مكان .احلوادث ميكننا أن نرى األداء احلي من
كل مفاصل احلياة البشرية.فبإمكاننا تعرف من خالل املطبوعات أو وسائل اإلعالم اإللكرتونية و
الصحف واجملالت والكتب واإلذاعة والتلفزيون ،واهلاتف ،واإلنرتنت ،وغريها من املعلومات ،ميكننا
استخدام بسهولة ألغراض خمتلفة بعبارة أخرى ان انفجار املعلومات سالح ذواحلدين.سهولة النشر
يف الدعوة من الراحة اليت لديها ليس فقط له أتثري إجيايب يف املساعدة على تسهيل النشاط،
ولكن أيضا أن يكون هلا أتثري سليب .وقعت جرمية خمتلفة يف كل مكان تقريبا .العوملة يعطي
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مساحة جديدة للجرمية ،مثل السرقة ،عقد املتابعة ،والقمار والدعارة والزان واالغتصاب والشرب،
واستخدام املخدرات غري املشروعة .املقاهي واملراقص الذي يعرض الرقصات من الراقصني املثرية
الليل هو جزء من شرور-الشرور اليت تظهر يف هذه احلقبة من االستهالك واللذة.
عندما حيصل معظم الناس على "فريوس "النزعة االستهالكية واملتعة ،املنعطف ومن انحية أخرى
هناك أانس على موقف التساهل يف احلياة .الناس متيل اىل ان تكون متساهلة يف رأيه ال يؤذي
اآلخرين .السلوك والعمل اإلنساين مل يعد اشارة اىل القاعدة من اخلري والشر ،وتستحق أم ال،
أبدب أو مبتذل ،وفقا للمعايري األخالقية واألدبية لإلسالم ،ولكن ميكن استخدامها هو سعيدا أم
ال.يف هذا السياق أن ولدت جمموعة متنوعة من السلوكيات واألعمال اليت تقوم هبا بعض ينظر
إليها على أهنا أخالقي وغري أخالقي خالفا لقيم اإلسالم .وسائل اإلعالم املنتشرة اليت تفوح منها
رائحة اإلابحية واجلنسية الصرحية -مشهد هو جزء ال يتجزأ من املوقف املتساهل يف احلياة .الناس
مل تعد ختجل أو حمرما لتكون منوذجا لصورة لوسائل اإلعالم إبظهار جاذبية اجلسم أو متايل مرحلة
مشاهدة العيان للفعل املثرية للشهوة.
هذه الظاهرة اليت جتعل بعض املسلمني الساختة وازعجت ضمريه لتحويله فورا إىل اجتاه صحيح .
وقال إنه يرى ضعف يف اإلميان واخلطيئة ،إذا مل يتحرك أو السماح لشرور ال تزال قائمة .كان
قلقهم على مستقبل األخالقي لألمة تستحقاهتمام خاص .مث كل الوسائل اليت تؤدي إىل االحنالل
األخالقي اليت جيب استئصاهلا,هذا هو حتدي الدعاية يف عصر العوملة.
معظم املسلمني هناك يفقدون الصرب وال ميلكون إال قليل من الصرب ويريدون استئصال بؤرة الفساد
فورا ابهلراوات ويلقون احلجارة إىل املذنبني حملو الفساد بطريق أسرع والقضاء على أي مصدر من
األضرار املعنوية .ال تضررت املباين فقط واملرافق املكتبية والشرطة واملتظاهرين أيضا يف حاجة إىل
اجلرح الدامي عندما اشتباكات ال مفر منه .هل القضاء على الشرور يف إطار الدعاية عن طريق
القوة واالنف والكراهية هي أفضل وسيلة فعالة؟ ابلطبع ال!
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الدعوة مقنع يف إحياء علوم الدين الذي يصفها اإلمام الغزايل املستوايت يف النهي عن املنكر ,هي
): (Ghazzālī and Elschazlī 1988
أوال ،موضحا أن الناس الذين يرغبون يف تغيري تصرفاته ،ألن يف بعض األحيان الشخص الذي
يرتكب الشرور ال يعرف سببها وال يشعرون او بسبب محاقة ،حىت أنه عندما يشعر مبا يرتكبه من
اإلمث واملعاصي واملوبيقات سرعان ما يبتعد منها .اثنيا ،أولئك الذين ال يفعلون الشرور منعها
إبعطاء نصيحة حكيمة وختويف من عذاب هللا(الرتغيب والرتهيب).
الثالثا ،حيظر بشكل صارم ،ولكن ال يزال جيب جتنب الكلمات غري مهذب (واحرتام األخرين ).
وينبغي أن يتم هذا مع الوداعة إذا مل يوعاظو ويشعروا من ذنبهم) .
رابعا ،هني املنكر ابستخدام القوة .كيف يتم ذلك كمالذ أخري .على سبيل املثال ،ابستخدام اليد
مثل رمي أو سكب النبيذ ،وإحلاق أضرار أداة املالهي واملقامر تستخدم للقيام بذلك اليت ميلكها
الناس الذين فعلوا ذلك أو التخلص منه بتحطيم كل وسائل اليت تؤدي اليها.
يف املرحلة الرابعة ،يشرعون اإلمام الغزايل للتخريب ،ولكن نفذت من قبل جهاز أمن الدولة .جيب
أيضا مجيع األنشطة من شرور اإلابدة منشأة أن تقوم على االعتبارات القانونية اليت تقررها
السلطات املختصة .وابلتايل ،يعطي اإلمام الغزايل حدود اللياقة اليت جيب الوفاء هبا من قبل
شخص خمتص يف النهي عن املنكر .أوال ،واملعرفة ،ألنه يعلم احلدث أو األحداث اليت حتتاج إىل
أن تكون االمر ابملعروف له اساسه ويف النهي عن املنكر له اساسه يف كل مكان .الثانية ،الوراء"،
والتسامح ,حيظر الناس الذين يفعلون ذلك مع نية فقط للدين وكسب مرضاة هللا سبحانه وتعاىل.
الثالث ،وحسن اخللق واملوعظة احلسنة ،وابلتايل فإن الشخص املسؤول بقدر ما تبقي من املمكن
إظهار موقف مهذاب ،لطيف ودية ألحد ،خصوصا أولئك الذين يريدون تصحيح األخطاء من
شخص او فئة منحرفة.
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حول األدب ودية يف النهي عن املنكر ،وهناك قصة مثرية لالهتمام اليت متر هبا اخلليفة املأمون .مرة
واحدة ،وكان وصول "املتظاهرين" الذين نصحوه بكلمات خشينة وحني دخل رجل على املأمون
يعظه ،فقال له :اتق هللا أيها الظامل الفاجر ،فقال له املأمون وكان على علم وفقه :اي هذا!! إن هللا
بعث من هو خري منك ،إىل من هو شر مين ،وأمره ابلرفق .بعث موسى وهارون ومها خري منك،
إىل فرعون ،وهو شر مين ،فقال( :ا ْذ َهبَا إ َىل ف ْر َع ْو َن إننهُ طَغَى فَ ُق َوال لَهُ قَ ْوًال لنيِّنًا لن َعلنهُ يَتَ َذ نكُر أ َْو
َخيْ َشى ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو إىل الرفق وينكر العنف  ،ومن قرأ سنة الرسول
الكرمي القولية ممثلة يف أحاديثه عليه الصالة والسالم أو قرأ سنته العملية ممثلة يف سريته صلى هللا
عليه وسلم جيد أسلوب الرفق واللني واللطف يف الدعوة واملعاملة شديدة الوضوح والعمق يف
أخالقه عليه الصالة والسالم.
كما قال تعاىل فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى }هذه اآلية فيها عربة عظيمة ،وهو أن
اّلل من خلقه  ،ومع هذا أمر أال خياطب فرعون
فرعون يف غاية العتو واالسكتبار ،وموسى صفوة ِّ
إال ابملالطفة واللني ،وعن احلسن البصري {فقوال له قوال لينا }أعذرا إليه ،قوال له :إن لك رابً
ولك معاداً ،وإن بني يديك جنة وانراً ،واحلاصل من أقواهلم أن دعوهتما له تكون بكالم رقيق ،لني
سهل رفيق ،ليكون أوقع يف النفوس وأبلغ وأجنع ،كما قال تعاىل { :ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة
واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن } ،وقوله { :لعله يتذكر أو خيشى }أي لعله يرجع
عما هو فيه من الضالل واهللكة ،أو خيشى  -أي يوجد طاعة من خشية ربه  -كما قال تعاىل :
{ملن أراد أن يذكر أو خيشى }فالتذكر الرجوع عن احملذور ،واخلشية حتصيل الطاعة ،وقال احلسن
البصري { :لعله يتذكر أو خيشى }يقول :ال تقل أنت اي موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن
أعذر إليه .لو اجتمعت الشرور مع الدمار ،فمن املؤكد أهنا لن حتل املشكلة ،قد يكون مشكلة
جديدة .ألننا نعيش يف دولة القانون ،مث كل األمور املتعلقة ابنتهاكات القانون جيب أن حتل عن
طريق القانون واملسؤولني عن إنفاذ القانون .مل يستطيع ان جيىن األمن األهلية .إذا إنفاذ القانون
ليست قادرة على التعامل مع ذلك ،فإنه هو أبعد من مسؤولية "العلماء" .العلماء الداعية خيدم
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فقط للتذكري إذ انه كان من اخلطأ" و "أن هذا ليس صحيحا" .وعلى أي حال استخدام القوة
املصرحة هي من سلطة احلكومة.
الوسطية الدعوة
من مظاهر الوسطية يف التشريع اإلسالمي أن أحكامه الشرعية تتسم ابملرونة ،وقابلية تشريعاته
للتجديد ،والتمشي مع مقتضيات العصر واحلاجات واملسائل املستجدة ،رمحة ابلناس ..فتعاليم
اإلسالم بسيطة وسهلة ومرنة  ..وهي تتسم ابلتطور اخلصب كما يقول توماس آرنولد" ،وإن
بساطة هذه التعاليم ووضوحها هلي على وجه التحقيق؛ من أظهر القوى الفعالة يف الدين ويف
نشاط الدعوة إىل اإلسالم .." ..
ويقول الدكتور "إيزيكو انسااب توحني" أحد علماء القانون (: )Kohen, 1974:24
"إن اإلسالم يتمشى مع مقتضيات احلاجات الظاهرة فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل
ويتخاوف خالل القرون  ،ويبقى حمتفظاً بكل ما لديه من قوة احلياة واملرونة  .فهو الذي أعطا
كثريا الشرائع الغربية ".إن املشتغلني ابلرتبية والتعليم يقولون
العامل أرسخ الشرائع ثبااتً ،وشريعته تفوق ً
بعد دراسة وخربة ومعاانة :إن املعلم هو العمود الفقري يف عملية الرتبية األمة ،وهو الذي ينفخ فيها
شىت ،ومؤثِّرات أخرى
وجيري يف عروقها دم احلياة ،مع أن يف جمال التعليم والرتبية عوامل ن
الروحُ ،
ُّ
اجلو املدرسي ،إىل التوجيه أو التفتيش ،وكلُّها تؤثِّر
كثرية ،من املنهج إىل الكتاب ،إىل اإلدارة ،إىل ِّ
يظل املعلم هو العصب احلي للتعليم ). 205
يف التوجيه والتأثري بنسب متفاوتة ،ولكن ُّ
(Qardhawi, 1988:
فماذا يقول املشتغلون ابلدعوة واإلرشاد يف شأن الداعية ومبلغ أثره ،وهو العامل الفذ ،الذي ينفرد
ابلتأثري والتوجيه يف عملية الدعوة؟ إذ ال يشاركه يف ذلك عادة منهج موضوع ،وال كتاب مقنرر،
وال ٍِّ
جو ،وال إدارة ،وال توجيه ،فالداعية وحده هو يف غالب األمر اإلدارة والتوجيه واملنهج
والكتاب واملعلم ،وعليه وحده يقع عبء هذا كله؛ وهذا جيعل العناية بتكوين الدعاة ،وإعدادهم
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كل مشروعات الدعوة ابخليبة واإلخفاق ،يف
اإلعداد املتكامل ،أمرا ابلغ األمهية ،وإال أُصيبت ُّ
الداخل واخلارج ،ألن شرطها األول مل يتحقنق ،وهو الداعية املهينأ حلمل الرسالة.
ومن هنا كان ال بد للداعية الذي يريد أو نريد له أن ينتصر يف معركته على اجلهل واهلوى،
شىت الزمة له يف الدفاع واهلجوم ،وأول هذه األسلحة وال
والتسلُّط والفساد ،أن يتسلنح أبسلحة ن
ابلتمين ،ولكن ما
كل سالح ،وتفشل ُّ
ريب سالح اإلميان ،فبدونه يبطل ُّ
كل ذخرية ،وليس اإلميان ِّ
وقر يف القلب وصدنقه العمل.
إمياان
احلق ومثاره ،و"أكمل املؤمنني ً
واثين هذه األسلحة هو :األخالق ،وهي من لوازم اإلميان ِّ
نك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َعظي ٍم}
{وإن َ
أحسنهم خل ًقا" ،وقد وصف هللا سيد الدعاة من خلقه فقالَ :
ضواْ م ْن
ظ الْ َق ْلب الَن َف ُّ
(القلم ، )4:وخاطبه بقوله{ :فَب َما َر ْمحٍَة ِّم َن ن
نت فَظًّا َغلي َ
نت َهلُْم َولَ ْو ُك َ
اّلل ل َ
استَ ْغف ْر َهلُْم( }..آل عمران. )159:
َح ْول َ
ك فَ ْ
اع ُ
ف َعْن ُه ْم َو ْ
واثلث هذه األسلحة هو :العلم أو الثقافة ،فهذه هي العدنة الفكرية للداعية ،جبوار العدنة الروحية
ومن مل يكن عنده علم وال ثقافة ،كيف يُعطى غريه ،وفاقد
واألخالقية ،والدعوة عطاء وإنفاقَ ،
ومن مل ميلك النصاب كيف يزِّكي؟
الشيء ال يعطيهَ ،
وحديثنا يف هذا البحث عن هذا اجلانب خاصة :اجلانب الفكري أو الثقايف املطلوب للداعية
املسلم .كيف ُّ
يعد الداعية نفسه ،أو كيف نعدُّه حنن اإلعداد الثقايف املنشود؟ وبعبارة أخرى :ما
يكون
الثقافة الالزمة للداعية إن أردان أن ننشئ مدرسة للدعاة ،أو كلية للدعوة ،أو أراد أحدان أن ِّ
قادرا على التوجيه والتأثري؟
من نفسه داعية ً
إن اجلواب عن هذا السؤال هو موضوع هذا البحث الذي أعددتُه يف األصل للمؤمتر العاملي األول
لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة ،الذي دعت إليه اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة يف صفر
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خمتصرا فطال ابلرغم مين ،ولعل يف ذلك اخلري ،فاملوضوع تتطلنبه احلاجة
كنت أردتُه
1397ه  .وقد ُ
ً
اليوم ،وخباصة أن أكثر من كلية للدعوة أُنشئت وتُنشأ يف عاملنا اإلسالمي.
تبني يل أن الداعية إبندونيسيا يف حاجة إىل مزيدمن جمموعة الثقافات هي):يوسف القرضاوي
ولقد ن
(1996
 -2الثقافة التارخيية.
 -1الثقافة الدينية.
 -3الثقافة األدبية واللغوية -4 .الثقافة اإلنسانية.
 -6الثقافة الواقعية.
 -5الثقافة العلمية.
انفعا،
واملطلوب من الداعية الناجح أن يتمثنل هذه الثقافات ويهضمها ،ويبتكر منها مزجيًا ً
جديدا طيبًا ً
كل الثمرات ،سالكة ُسبل رهبا ذلالً ،لتخرج منها بعد ذلك شر ًااب
أشبه شيء ابلنحلة اليت أتكل من ِّ
خمتل ًفا ألوانه ،فيه شفاء للناس ،كما أن فيه آية لقوم يتفكرون .و يف بعض األحيان نشر الدعوة على
املثقني أكثر فائدة عندما نشرح هلم عن اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي ,إذا ع رض عل ى العق وﻝ تلقت ه
ب القبوﻝ كمثل اآلية القرأنية اقسام املدونة:
وم ( )2يف أ َْد ََن ْاأل َْرض َوُه ْم م ْن بَ ْعد َغلَبه ْم َسيَ ْغلبُو َن ( )3قاالقرآن
قال هللا تعاىل  ( :ال م (ُ )1غلبَت ُّ
الر ُ
الكرمي يقرر أن هزمية الروم على أيدي الفرس كانت على األرض الواقعة بني شرقي األردن وفلسطني
وهي أغوار وادي عربة -البحرامليت -األردن اليت أثبت العلم أهنا أكثر أجزاء اليابسة اخنفاضاً ,واليت
ينطبق عليها الوصف القرآين ب { أ َْد ََن األ َْرض هزمية الروم وخسارهتم مع الفرس  ،حدثت يف أكثر
مناطق العامل اخنفاضاً يف حوض البحر امليت  ،الذي يقع يف منطقة نقطة التالقي بني سوراي واألردن
وفلسطني ويبلغ مستوى سطح األرض  395مرتاً حتت سطح البحر  ،مما جيعل هذه املنطقة أدَن
األرض  ،واليت تستحق ابالحتمام أن ارتفاع مستوى حوض البحر امليت مل يتمكن أي الناس ان يُقاس
فيه عند غياب تقنيات القياس احلديثة  ،ولذلك كان من العبث أن يعرف أي شخص يف ذلك احلني
أن هذه املنطقة أكثر املناطق اخنفاضاً يف العامل.
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من حكمة الداعية وفهمه أن خيتار األساليب املشوقة املؤثرة واملناسبة يف ذات الوقت وأن يتجنب
العبارات الغليظة القبيحة اجلارحة واليت قد يسهل استبداهلا ابألساليب اجلميلة الناعمة املؤديةالروح ,
ففي الصحيح قول النيب _صلى هللا عليه وسلم_ " :ال يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست
نفسي "يقول ابن حجر تعليقاً على احلديث :يؤخذ من احلديث استحباب جمانبة األلفاظ اخلشنة
واألمساء وامليول إىل ما القبح فيه وإن كان املعىن يتأدى بكل منهما " (إبن حجر العسقالين ،أمحد بن
علي ,،إبن ابز ،عبد العزيز بن عبد هللا, and ،عبد الباقي ،حممد فؤاد )2017 ،فالعبارات املهزلة
اجلميلة دليل على حسن انتقاء الداعية ورقته وقد كان أصحاب النيب _صلى هللا عليه وسلم_ ينتقون
الكالم لبعضهم البعض كما ينتقى أطايب الثمر ,فأين ذلك من اخلطباء واحملاضرين الذين يصيحون يف
الناس متهمني إايهم ابلعصيان و الفسوق وابلعجز والتقاعص وابجلهل والفساد؟!! إن هؤالء ال يزيدون
الناس إال فرار وال يزيدون اجملتمعات إال حتزاب ضدهم..يقول الشاطيب – رمحه هللا ( :-وعلى هذا النحو
مر السلف الصاحل يف بث الشريعة للمؤالف واملخالف ,ومن نظر يف استدالهلم على إثبات األحكام
التكليفية علم أهنم قصدوا أيسر الطرق وأقرهبا إىل عقول الطالبني ,لكن من غري ترتيب متكلف وال نظم
مؤلف ,بل كانوا يرمون ابلكالم على عواهنه وال يبالون كيف وقع ترتيبه إذا كان قريب املأخذ سهل
امللتمس ()Abu Ishaq Al-Shatibi 2002
اخلامتة
فالدعوة اإلسالمي بعيد عن اجلمود رغم خترصات الكثري من احلاقدين..وحتمل ذاتيته قوة التجدد ملا
ميتلكه من مرونة يف استيعاب التحوالت االجتماعية  ،فقد ثبتت مكانته العالية ورفعة شأنه .ومن
هنا ظهر اإلسالم يف مرحلتنا املعاصرة كشريعة عاملية إنسانية ،وكحل أمثل من احللول املشرتكة اليت
تطرحها فكرة مستقبل اإلنسان واجملتمع ..ويقول "دافيد دي سانتيالان"" :ملا كان الشرع اإلسالمي
يستهدف منفعة اجملموع ،فهو جبوهره شريعة تطورية غري جامدة خالفًا لشريعاتنا من بعض الوجوه.
مث إهنا علم ما دامت تعتمد على املنطق اجلديل ..وتستند إىل اللغة ..إهنا ليست جامدة ،وال تستند
إىل جمرد العرف والعادة ،ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها على هذا الرأي .فيقول أتباع
املذهب احلنفي أن القاعدة القانونية ليست ابلشيء اجلامد الذي ال يقبل التغيري .إهنا ال تشبه
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مظهرا من
قواعد النحو واملنطق .ففيها يتمثل كل ما حيدث يف اجملتمع بصورة عامة"..االعتدال ً ..
مظاهر الوسطيةيقول "ول ديورانت" -عن النيب صلى هللا عليه وسلم ":
أوجد بني املسلمني ..درجة من االعتدال والبعد عن الشهوات مل يوجد هلا نظري يف أية بقعة من
بقاع العامل "..وهذه اخلاصية تعين أن حممداً صلى هللا عليه وسلم يف نظرته لألمور وعالجه
للمشكالت يقف موقفا وسطًا ال إفراط فيه وال تفريط"  .هذا االعتدال بدوره ميهد السبيل حنو
تقدم األفراد واجملتمع" على حد قول ماري أوليفر فاالعتدال والتوسط يف كل شيء – كما يقول
"علي يول" – " مها الفكرة األساسية لإلسالم" .واحلق – كما يقول جورج سارتون  -أن ما يتميز
يسر ألي إنسان يف أي موطن ،أن يتقبله وينفذ إىل
به الشرع اإلسالمي من "البساطة واالعتدالِّ ،
روحه وجوهره منذ اللحظة األوىل()Rosen 2004
االعتدال والوسطية منهج احلق ومنهج األنبياء وأتباعهم ،ويتمثل ذلك ابإلسالم بعد مبعث النيب
صلى هللا عليه وسلم وابلسنة ،ومنهج السلف بعد ظهور األهواء واالفرتاق ،فأهل السنة واجلماعة
هم العدول األخيار يف العقيدة والعبادة واألخالق واملواقف .إال أن هنا قضية مهمة حيسن أن أذكر
هبا يف ختام هذا البحث  ،وهي :أن هذه األدلة تقرر مساحة الدين ويسره ووسطيته ،وأنه دين ينايف
الغلو والتشدد ،مبعىن أن ما ثبت كونه من الدين فهذه صفته ،ال مبعىن أن أييت شخص ما بعقله
وتفكريه فما رآه وسطا قال :هو الدين ! فالوسطية يف الدين ،أي ما ثبت أنه دين فهو يسر .
ك َم ْن َكا َن قَْب لَ ُك ُم الْغُلُ ُّو يف
والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول { :إ ناي ُك ْم َوالْغُلُ نو يف ِّ
الدين ،فَإنمنَا أ َْهلَ َ
الدين }  ،فما ثبت أنه من الدين فهو اليسر وهو احلنيفية السمحة ،وهو الذي ال تشدد يف
ِّ
أخذه ،وال غلو فيه ،وال عسر فيه) سامل (2015
َح ٌد إنال َغلَبَهُ فَ َس ِّد ُدوا َوقَاربُوا َوأَبْشُروا
ين يُ ْسٌر َولَ ْن يُ َشا ند ِّ
وقال صلى هللا عليه وسلم { إ نن ِّ
ين أ َ
الد َ
الد َ
ين يُ ْسٌر فما ثبت أنه من الدين فهو
استَعينُوا ابلَغَ ْد َوة َوالنرْو َحة َو َش ْي ٍء م َن الد ْ
ُّجلَة }  ،فقالِّ :
َو ْ
الد ُ
يسر  .من هذه العجالة السريعة مع آايت هللا سبحانه وتعاىل وهدي النيب صلى هللا عليه وسلم
يتأكد لنا ما ذكر من قبل أن الوسطيةهي خاصية اإلسالمالبارزة  ،الذي تعترب جتليته للناس من
73

Journal al-‘Abqari

جملة العبقري

Vol. 19, 2019

أجل ما يقدم لإلسالم من خدمات يف هذه السنوات العجاف اليت تشن فيها أكرب هجمة على
 إن الدفاع عن اإلسالم والدعوة إليه يف حاجة إىل رجال ميأل قلوهبم....اإلسالم واملسلمني
 يعرضون اإلسالم فيحسنون عرضه، اإلخالص والصدق وميأل عقوهلم الوعي والعلم واملعرفة
 وهم يف كل ذلك يسريون على خط الوسطية واالعتدال، ويدافعون عنه فيعز جانبه وتعلو رايته
 وأن جيمع كلمة املسلمني على احلق، ونسأل هللا أن جيعلنا من أهل احلق والعدل واالستقامة،هذا.
وصلى هللا على نبينا حممداً وعلى آله وصحبه..  ويقيهم شر الفنت ما ظهر منها وما بطن،واهلدى
أمجعني
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