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م يعِدلون، والصالة والسالم  احلمُد هلل الذي خلَق السامواِت واألرَض وجعَل الظلامِت والنُّوَر، ثم الذيَن كفروا بربِّ
عىل النبيِّ اخلاَتم املبعوِث رمحًة للعاملني، وعىل آله وصحبِه ومن َتبَِع ُهداهم وساَر عىل طريِقهم يف تبليِغ احلقِّ إىل اخللق 

إىل يوِم أن َيِرَث اهلل األرَض ومن عليها.

ا بعد: أمَّ

ويِّ املوِصِل  ين احلقِّ الذي ارتضاه، والرصاط السَّ فإنَّ أعظم نعمٍة ُينعمها اهلل تعاىل عىل عبٍد من عباده نعمُة اهلداية إىل الدِّ
ين احلقِّ حياٌة بعد موت ونجاٌة بعد َهَلَكة ونوٌر بعد عمى؛ قال اهلل تعاىل: َ}َأَوَمن َكاَن َمْيًتا  إىل جنَّته، وإنَّ اهلدايَة إىل الدِّ
َكاُنوا  َما  لِْلَكافِِريَن  َن  ُزيِّ لَِك  َكَذٰ نَْها  مِّ بَِخاِرٍج  َلْيَس  ُلاَمِت  الظُّ يِف  َثُلُه  مَّ َكَمن  النَّاِس  يِف  بِِه  َيْمِش  ُنوًرا  َلُه  َوَجَعْلنَا  َفَأْحَيْينَاُه 
َيْعَمُلوَن{؛ قال ابن كثري رمحه اهلل: »هذا مثٌل رضَبه اهلل تعاىل للمؤمن الذي كان ميًتا؛ أي: يف الضاللة، هالًكا حائًرا، 

فأحياُه اهلل؛ أي: أحيا قلَبه باإليامن، وهداُه له، ووفَّقه التِّباع رسِله«.

، وأن يبُذَل وسَعه يف تثبيت غرِيه من  وإنَّ من شكر نعمة اهلداية أن يسعى املهتدي لالزدياِد من اهلُدى واالستبصار باحلقِّ
املهتدين، وأن جيتهَد يف إرشاد من ضلَّ عن السبيل وعمَي عن احلق، حتى تكون حياته يف رضا ربِّه وخالِقه امللك احلقِّ املبني.

وقد رغَب مركز أصول منذ أمٍد يف دراسِة أوضاع املسلمني اجلدد، والوقوِف عىل احتياجاهِتم، وتقويِم اجلهود املبذولِة يف 
م هلم من أعامل، وكان من ثمرِة ذلك هذه الدراسُة التي بني يدي القارئ  ِس أوجه النقص فيام يقدَّ تثبيتهم وتعليمهم، وتلمُّ
ة سنوات، بجهوٍد مشكورٍة من جمموعة من الباحثني واملختصني،  الكريم، وهي خالصُة عمل بحثيٍّ دؤوب استمرَّ لعدَّ
وجمالِس نقاش مع عدد وافٍر من املعنيني، وهي رغَم ذلك ال َتعدو أن تكوَن بذرَة خرٍي نرجو أن تؤيَت ُأكَلها بعد حني، وأن 

يكون هلا أثٌر يف االرتقاِء باجلهود املبذولِة يف دعوة املسلمني اجلُدد ورعايتهم، وهي جهود كبرية مشكورة ال ُتنَكر.

ليًَّة إىل أن  ا إذ نحمُد اهلل تعاىل أن أكرَمنا بإنجاز هذا العمل، ال يفوتنا أن نشكَر كلَّ من أسهم فيه منذ كان فكرًة َأوَّ وإنَّ
َنِضَجت واستوت عىل ُسوقها، ونخصُّ بالشكر الشيخ باسل بن سعود الرشود الذي أداَر الفريق العلمي، ومساعَده 
السكرتري  الباشا  بدر  األستاذ  أصول؛  بمركز  العمل  وفريق  واملتابعة،  التنسيق  توىلَّ  الذي  اخلوالينَّ  إبراهيم  األستاذ 

التنفيذي، واألستاذ هيثم بن حممد الكناين الباحث باملركز، واألستاذ حممد بن نبيل الشيخ مدير املحتوى. 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصاحلات،، 

             1443 هـ





نبذة مختصرة   

   تحرير مصطلح “المسلم الجديد”

لماذا نهتم بالمسلم الجديد؟   

   ماذا نريد؟

من نخاطب؟   

نطاق الدراسة   

   أجزاء الدراسة



14

نبذة مختصرة          

بني يديك وثيقة اسرتاتيجية تعليمية دعوية منهجية؛ هتتم بوضع املعامل األساسية لدعوة املسلم اجلديد، وحتليل مجلة من املعلومات 
والدراسات السابقة عنه، واستحداث معلومات جديدة من خالل إجراء دراسات جديدة، واالنطالق من ذلك كله إىل بناء منظومة 

معرفية عن مشكالته واحتياجاته، وعن األنشطة املوجهة له.

فهي ترشح األولويات التي ينبغي أن خياَطب با وجُترى معه، والسياسات الالزمة يف تلك األولويات، وتوضح األسلوب املالئم يف 
التعامل معه، وكيفية متابعته بعد إسالمه، وتبني املحتوى الدعوي والتعليمي املناسب هلذه املرحلة من إسالمه، وتضع آليات لكيفية 

تعامله مع بيئته السابقة، وتوضح دور املراكز اإلسالمية فيام سبق، ثم ختتم بعدد من التوجيهات والتوصيات واملبادرات املقرتحة. 

     تحرير مصطلح “المسلم الجديد” 

أمًرا  بابتداء إسالمه  ابتداء الوصف  أمر تقديري، وإذا كان حتديد  باجلديد  املسلم معلوًما ومبحوًثا؛ فإن وصفه  إذا كان مصطلح 
سهاًل، فإنه ال توجد حدود متفق عليها لنهايته.

ويمكن إمجال التوجهات يف إطالق مصطلح »املسلم اجلديد« يف ثالثة مستويات: 

التالية؛ حتى يعرف معنى دينه وإقامة  املستوى الضيِّق: وهو إطالق هذا املصطلح عىل املسلم حلظة إسالمه واأليام    01
شعائره األساسية.

02    املستوى املتوسط: وهو إطالق هذا املصطلح عىل املسلم من حني إسالمه حتى 3 سنني.

03    املستوى الواسع: وهو إطالق هذا املصطلح عىل كل مسلم مل يولد مسلاًم؛ بل دخل يف اإلسالم الحًقا.
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ومتيل هذه الدراسة إىل اختيار اإلطالق املتوسط من حيث اجلملة، وأن املسلم اجلديد هو املنتقل من ديانة أخرى -أو ِمن ال دين- إىل 
دين اإلسالم، فيحمل هذا الوصف بدًءا من إعالن إسالمه، إىل حني رسوخ قدمه يف اإلسالم وتكيفه مع بيئته؛ أي إىل أن حيسن إسالمه. 

ورغم أن الرسوخ والتكيف مما يصعب ضبطهام ووضع حد واضح هلام، إال أنَّ هذا ال يرض؛ إذ املقصود هو التقريب، ويمكن اعتبار 
3 سنني من وقت إسالم املسلم رقاًم أوليًّا يف ذلك، وهو مستفاد مما جاء عن ابن مسعود ريض اهلل عنه، حيث قال: “ما كان بني إسالمنا 

ِذيَن َءاَمنُٓوْا َأن خَتَشَع ُقُلوُبُم لِِذكِراهللَِّ { ]احلديد: 16[ إال أربع سنني” )رواه مسلم 3027(. وبني أن عاتبنا اهلل بذه اآلية: }َأمَل َيأِن لِلَّ

لماذا نهتم بالمسلم الجديد؟       

مع توجه أكثر املشاريع الدعوية إىل دعوة املسلمني األصليني )الذين نشؤوا مسلمني(، أو إىل دعوة غري املسلمني، تزداد أمهية العناية 
بالرشحية الوسطى، التي مل تأخذ حظها الوايف يف عالج مشكالهتا، وهي رشحية املسلم اجلديد؛ الذي ليس هو بالكافر الذي ُيعنى 

خ يف اإلسالم ليتمكن من العمل بعموم رشائعه.  بدعوته إىل اإلسالم، وال باملسلم الذي ترسَّ

مسلم مستقرغير مسلم
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ولعل الرتكيز عىل أرقام أعداد الداخلني يف اإلسالم، قد أثر بالسلب عىل مشاريع رعاية رشحية املسلمني اجلدد1، التي تتكرر كثري من 
املشكالت التي تواجهها يف أجزاء خمتلفة من العامل، وتتشابه يف كثري من املفردات وإن اختلفت يف بعض السياقات، مما يبني احلاجة 

إىل بناء رؤية اسرتاتيجية لدعوهتم، تويل اهتامًما بكافة اجلوانب املتعلقة بم.

ويمكن اإلشارة إىل أمهية العناية باملسلم اجلديد يف أمور: 

01    أن العناية به تسهم يف بقائه عىل اإلسالم، وهذا من أعظم املطالب.

02   أن العناية به تسهم يف إسالم كثريين غريه؛ حني يرون حتسنه اإلجيايب عقليًّا وسلوكيًّا ونفسيَّا واجتامعيَّا، أو حني يصري 

ب الكفر من قبل، وحاله حينها تشبه حال من يدعوهم. داعية إىل اهلل تعاىل؛ حيث إنَّه قد جرَّ

03    أنَّ إمهاله قد يؤدي إىل انتكاسته عن اإلسالم -كام تشري إحصاءات ومشاهدات- بل قد يولد دعاية عكسية، ويوِجد 

ر عن اإلسالم، واملوثَّق عند من يعرفونه باملثال الواقعي. النموذج السيِّئ املنفِّ

04   أن احلفاظ عىل إسالم املسلم اجلديد أوىل من دعوة غري املسلم من حيث األصل؛ ملا له من احلق، وألن الردة أغلظ من 

الكفر األصيل، وملا يمثله ترك اإلسالم من أثر سلبي مضاعف عليه وعىل الناس؛ ويستشهد بعضهم يف هذا املقام بفاحتة 
سورة “عبس”، حيث قدمت العناية باملسلم املقبِل عىل اإلسالم عىل الكافر الـُمعِرض.

05     أنَّ رشحية املسلمني اجلدد كبرية من حيث العدد، وهي آخذة يف الزيادة بمرور الزمن، وهلؤالء عىل بقية املسلمني حق األخوة 

اإليامنية، فال بد من القيام بذا احلق عىل الوجه املناسب.

ظهور كثري من املشكالت لفئة املسلمني اجلدد، ومن أمثلة ذلك: الرتدد النفيس، لصعوبة قرار الدخول يف اإلسالم،     06

وصعوبة التزامهم بشعائر اإلسالم اجلديدة -التي قد ُتلقى عليهم أحياًنا مجلة واحدة-، وتأثرهم باملفاهيم املختلفة املغلوطة 
عن اإلسالم التي تصلهم من عوام املسلمني -لعدم تفريقهم بني العامِل وغريه-، وكذلك صعوبة ختلصهم من قناعاهتم 
وعاداهتم وقيمهم السابقة، وصعوبة تعاملهم مع بيئتهم السابقة من األقارب واألصدقاء والوظائف، وما يعانونه من 
مشكالت مالية لتوفري احلالل أو العيش يف وسط إسالمي، وغري ذلك مما حيتاج لدراسة وافية، ومعاجلة بمشاريع عملية.

1- ينظر: لقاءات العناية باملسلمني اجلدد - اللقاء األول والثاين.
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07    يمكن استثامر كثري من املضامني املوجهة للمسلم اجلديد يف دعوة غري املسلمني، خصوًصا من وعى اإلسالم لكنه 

وفشو  الفتن،  أوقات  يف  سيام  ال  ويقينه،  إسالمه  ضعف  من  دعوة  يف  استثامرها  يمكن  وكذلك  بعد،  قراره  يتخذ  مل 
املنكرات، وتأثر البيئات اإلسالمية باملوجات الفكرية املختلفة، بحيث يشابه حاهلم حال املسلمني اجلدد.

إىل غري ذلك من أوجه األمهية واالستفادة.  

     ماذا نريد؟     

هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األغراض، منها: 

بناء وثيقة منهجية عن املسلم اجلديد، تضع رؤيتها االسرتاتيجية يف التعامل معه، وتوضح خارطة املوضوعات التي     01

حيتاجها، وتبني هرم أولوياهتا، وتضع سياساهتا التعليمية، ودليلها اإلرشادي يف التعامل معه.

02    إرشاد املراكز اإلسالمية واملهتمني بدعوة غري املسلمني أو دعوة املسلمني اجلدد إىل مواضع احلاجة، وموارد البناء، 

ومكامن التأثري، وإنشاء بنية أساسية متكاملة لذلك.

استثامر املعلومات املحصلة عن الدراسة يف معرفة متعددة األوجه، وبناء مبادرات متعددة غري حمصورة.     03

ة وإنسانيَّة للعناية باملسلمني اجلدد، ولفت االنتباه هلم، باإلضافة إىل خدمة اجلهات العاملة  04     إجياد حركة علميَّة ودعويَّ

يف مثل هذه املشاريع بامدة معرفية.

من نخاطب؟       

يمكن أن ينتفع بذه الوثيقة العديد من الرشائح واجلهات، لكنها موجهة يف األساس للقائمني بالعمل مع املسلم اجلديد بدًءا من دعوته 
لإلسالم، ومع تعدد املستفيدين من الدراسة، فهي تستهدف ابتداء رشائح أساسية وهي:
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املراكز الدعوية والدعاة املامرسني لدعوة غري املسلمني أو لدعوة املسلمني اجلدد والعناية بم.    01

02    املهتمني ببناء الرؤى االسرتاتيجية للعمل الدعوي.

. 03     صنّاع املحتوى الدعويِّ والتعليميِّ

04     كام يمكن أن يستفيد منها بدرجة تالية الفئة املحيطة باملسلم اجلديد.

وتكون حاجة املسلم اجلديد ومن يقوم عليه إىل مضامني هذه الدراسة بحسب حداثة إسالمه وضعفه، وختّف بزيادة رسوخه يف 
اإلسالم وتكيفه مع البيئات اإلسالمية.

نطاق الدراسة       

تعنى الدراسة ببناء وثيقة لتأصيل دعوة املسلمني اجلدد عىل اختالف رشائحهم؛ صفًة وجنًسا وعمًرا ومكاًنا، عرب دراسة املعطيات 
ا واسرتاتيجيًّا. املعرفية املتعلقة بم علميًّا وتعليميًّا ودعويًّ

مناطق  تطبق الحًقا يف  ثم  الشاملية،  بريطانيا وأمريكا  تبدأ من  ملناطق خمتلفة،  العامة ستكون هناك حاالت دراسية  الرؤية  ولبناء 
أخرى من العامل.

أجزاء الدراسة        

يمكن اإلشارة إىل أهم أجزاء هذه الدراسة فيام ييل: 

01    التعريف بالدراسة: متهيد لتوضيح فكرة الدراسة ومدى احلاجة إليها ورؤيتها وأهدافها ونطاقها.



19

02    املقدمات: توضح األسس التي تنطلق منها هذه الدراسة، وأهم املعلومات واإلحصاءات املتوفرة من دراسات سابقة، 

باإلضافة ملعلومات حالة بريطانيا وأمريكا الشاملية.

03  احتياجات املسلم اجلديد: ويعنى هذا اجلزء ببناء منظومة معرفية عن احتياجات املسلم اجلديد، وعن األنشطة املوجهة 

له، فهو يرشح األولويات التي ينبغي أن خياَطب با وجترى معه، والسياسات الالزمة يف تلك األولويات، ويوضح 
األسلوب املالئم يف التعامل معه، وكيفية متابعة املسلم اجلديد بعد إسالمه، وكيفية بناء بيئة جديدة له واقعية/ افرتاضية، 
أو  أو مؤسسات  بتوضيح دور اجلهات اإلسالمية -سواء كانت منظامت  ُيعنى  السابقة، كام  بيئته  تعامله مع  وكيفية 

مساجد أو مراكز - يف كيفية التعامل مع املسلم اجلديد، بحسب طبيعة عملها وظروفها وإمكانياهتا.

04   املحتوى الدعوي والتعليمي املوجه للمسلم اجلديد: ويعنى ببناء رؤية عن املحتوى الدعوي املالئم للمسلم اجلديد، 

توضح فيه األولويات التي خياَطب با، وسياسات تلك األولويات، وكذلك بناء رؤية عن املنهج التعليمي املالئم له، 
يوضح فيها التسلسل العلمي للمواد، وسياسات تلك املواد.

05    التوصيات واملبادرات: ويعنى هذا اجلزء باستثامر املعرفة الشاملة املستفادة من الدراسة، ومن املصادر التي اطُِّلع عليها، 

ومن إضافات ومسامهات اخلرباء واملهتمني الذين جرى التواصل معهم، للخروج بتوصيات حمددة ومبادرات عملية.





أسس دعوة المسلم الجديد   01
معلومات عن مجتمعات المسلمين الجدد حول العالم   02

وقفة مع الدراسات واالستبيانات المتعلقة بالمسلمين الجدد   03
04   دراسة مركز أصول 2015 - مشكالت التحول إلى اإلسالم في الغرب

05   أهم جذور المشكالت بصورة إجمالية
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أسس دعوة المسلم الجديد       01

01   دعوة المسلم الجديد 
قديمة قدم دعوة األنبياء.  

02   في الشريعة تبيان 
لكل ما يحتاجه المسلم الجديد.

03   الشريعة 
حاكمة على البرامج 

الموجهة للمسلم الجديد.

04    المسلم الجديد
وصف باٍق إلى آخر الزمان.

05   قرار الدخول في 
اإلسالم قرار جوهري له تبعاته.

06   اإلسالم في مقدمة 
األديان من حيث عدد المهتدين إليه.

01
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املسلم اجلديد مشرتك مع سائر املسلمني يف أصل التكليف، ويف وجوب رشائع اإلسالم عليه، وإنام يتميز عنهم ببعض القواعد 
الرشعية التي تراعي أحواله ومبدأ التدرج. 

ا يف عقول أصحاب التجربة؛ فمن املفيد  ودعوة املسلم اجلديد هلا أصوهلا التي ينبغي أن يبدأ ببياهنا أوًل، وحتى لو كان بعضها مستقرًّ
ذكرها ألجل حماكمتها، أو إثرائها، أو نقلها لآلخرين، ويمكن اإلشارة هنا إىل عدة أصول دلت عليها الرشيعة واملعطيات احلديثة يف 

دعوة املسلم اجلديد: 
01  دعوة املسلم اجلديد ليست مسألة حادثة، بل قديمة منذ بعثة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، بل من بدء بعث الرسل 

-عليهم السالم- قبله؛ فجميع من أسلم مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كانوا مسلمني جدًدا، وهذا يدعو إىل إمعان 
النظر يف النصوص الرشعية، وحيثيات احلوادث التارخيية املتعلقة بم -خاصة مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم - 

ومن ثمَّ تنزيلها عىل األوضاع احلالية للمسلمني اجلدد. 
02   الرشيعة جاءت تبياًنا لكل يشء؛ ويدخل يف ذلك بال ريب ما يتعلق بذا األمر العظيم، وهو الدخول يف اإلسالم وما 

يتبع ذلك، فكان من املهم يف دعوة املسلمني اجلدد النظر يف أصول الرشيعة ومقاصدها وتفصيالهتا، وعدم االقتصار 
عىل االنطباعات واخلربات الذاتية للمعتنني باملسلمني اجلدد، ولو كانوا من أهل الفضل والعقل املحبني للخري.

للمسلم  املوجهة  الربامج  يراعى عند وضع أهداف ووسائل  أن  ينبغي  ما  السعة واملوازين اخلاصة  الرشيعة من  يف      03

اجلزئيات  وأما  باالهتامم،  َأوىل  هي  إسالمية  أصول  وجود  مع  فيقدموهنا،  بجزئيات  الناس  بعض  هيتم  فقد  اجلديد، 
فستأيت الحًقا تبًعا هلا.

04     “املسلم اجلديد” وصف باٍق إىل آخر الزمان؛ فالعناية باملسلم اجلديد جيب أن يكون مرشوًعا مستمًرا إىل آخر الزمان، 

ْن َأْهِل اْلِكَتاِب إاِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه َوَيْوَم اْلِقَياَمِة  ويشهد لذلك أحد األقوال املشهورة يف تفسري قوله تعاىل: }َوإِن مِّ
َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا{؛ أي سيكون منهم من يؤمن بعيسى قبل موته يف آخر الزمان1.

ر ظرف الداخل فيه. وإذا كان تغيرُي الرأي والسلوك املفرد  05    الدخول يف اإلسالم قرار جوهري له تبعاته، فينبغي أن ُيَقدَّ

صعًبا عىل اإلنسان -ولو كان إنام تبناه من مدة يسرية - فكيف بتغيري ما عاش عليه سنني عدًدا إىل عقيدة جديدة؟ فكيف 
إذا كانت عقيدة شاملة لعامل كامل من احلقائق والتعاليم واألخالق املستقلة؟ ال شك أنه سيكون أصعب بكثري، ويزداد 
ه هذه العقيدة وتعاليمها، عرب اإلعالم والتعليم واألنظمة وغريها.  األمر صعوبة إن كان املسلم اجلديد يعيش يف جمتمع يشوِّ
ا يف عدد معتنقيه؛ وذلك من ناحية ازدياد النمو السكاين  تشري اإلحصاءات احلديثة إىل أن اإلسالم هو أكثر األديان نموًّ     06

للمسلمني عرب الوالدة، ومن ناحية املهتدين إليه2. 

1-   معنى ما اختاره الطربي يف تفسري هذه اآلية: سورة النساء 159.
2-   ينظر دراسات مركز بيو اآليت ذكرها.
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نموذج من بريطانيا: تضاعف عدد املسلمني يف بريطانيا حوايل 90 مرة خالل ستة عقود، حسب ما ذكرته برقية دبلوماسية صادرة من سفارة الواليات املتحدة 
يف العاصمة الربيطانية لندن، وتقول الربقية: إن تعداد سكان بريطانيا عام 2001 أظهر أن عدد مسلمي البالد ارتفع إىل 1.6 مليون نسمة بعد أن كانوا أقل من 
22 ألف نسمة يف تعداد 1951. إال أن جاكي سميث -وزيرة الداخلية الربيطانية وقت كتابة الربقية- قدرت عدد املسلمني يف بالدها يف أبريل/نيسان 2008 

بمليوين نسمة، أي أن العدد ازداد بحوايل 400 ألف نسمة خالل سبع سنوات. وتسهب الربقية يف إعطاء نسب دقيقة عن مسلمي بريطانيا من كافة النواحي، 
وتظهر بشكل عام أن املسلمني يف بريطانيا يعتربون من أكثر اجلاليات معاناة للمرض واإلعاقة والعجز. إال أن الربقية تشري إىل النسب اجليدة التي تظهرها 

اجلالية املسلمة يف جمال التضامن والتكافل االجتامعي، حيث تشري إىل ارتفاع نسب ديمومة الزواج، وانخفاض نسب األفراد الذين يعانون من الوحدة3.

3-  برقية دبلوماسية صادرة من سفارة الواليات املتحدة يف العاصمة الربيطانية لندن يف شهر يناير/كانون الثاين 2009، ورسبا موقع ويكيليكس، حسب ما نرشته عدة مواقع

يتوقع أن يكون املسلمون هم املجموعة الدينية األرسع زيادة
النسبة التقديرية للتغري يف النمو السكاين بني 2015 و 2060 

املصدر:   مركز بيو لألبحاث  تغري املشهد الديني يف العامل

32 % نمو يف سكان العامل

املسلمون

املسيحيون

اهلندوس

اليهود

األديان الشعبية

الالدينيون

األديان األخرى

البوذيون

01
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معلومات عن مجتمعات المسلمين الجدد حول العالم           02
يعيش املسلمون اجلدد يف خمتلف أنحاء العامل، يف البالد اإلسالمية وغريها، فمن املهم أن نضع تصوًرا واضًحا عن جمتمعات املسلمني 
يف خمتلف البالد؛ ألن واقع هذه املجتمعات سيكون له تأثري كبري غالًبا عىل املسلم اجلديد، فينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار عند وضع 
اخلطط  والسياسات والوسائل املتعلقة بالتعامل معه، ونورد هنا ملخصات أبحاث عن املسلمني يف العامل، نرشهتا مراكز دراسات 
وأبحاث متعددة4، مع اإلشارة إىل أن كثرًيا من املعلومات هي عن جمتمعات غربية )أمريكا وأوروبا(، وذلك راجع إىل توفر مصادر 

املعلومات، وإىل النشاط اإلعالمي يف تلك الدول، ال إىل غلبة اهتاممنا بالغرب: 

أوًل    أعداد المسلمين:  

01   كان يوجد 1.8 مليار مسلم يف العامل يف عام 2015، أي ما يقرب من 24 % من سكان العامل.

02   يشكل املسلمون غالبية السكان يف 49 دولة حول العامل.

03    اإلسالم هو ثاين أكرب دين يف العامل بعد النرصانية.

االجتاهات  استمرت  وإذا  العامل،  يف  نمًوا  األرسع  الدينية  املجموعة  هم  واملسلمون  انتشاًرا،  األرسع  الدين  هو  اإلسالم     04

الديموغرافية احلالية، فسوف ينمو املسلمون برسعة أكثر من ضعفي رسعة نمو إمجايل سكان العامل بني عامي 2015 و2060. 
ا، فضاًل عن تفوق اإلسالم يف قوة  وأما يف النصف الثاين من هذا القرن، فمن املرجح أن يتفوق املسلمون عىل النصارى عدديًّ

انتامء أهله إليه.
05     منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا -مقارنة بباقي مناطق العامل- لدهيا أعىل نسبة من املسلمني مقارنة ببقية السكان، حيث إن 

93% من سكاهنا البالغ عددهم 341 مليون نسمة هم من املسلمني .

4- يف املعلومــات الرقميــة التاليــة عنــد عــدم النســبة ملصــدر فاملصــدر هــو مركــز »بيــو«، نقــال عــن املوقــع الرســمي للمركــز pewresearch.org عــرب بحــوث 
خمتلفــة منشــورة باللغــة اإلنجليزيــة، وقــام فريــق العمــل باختيــار مــا يتعلق بغــرض هــذه الدراســة، والســعي يف ترمجة وتنســيق مضامــني البحــوث املختلفــة للعربية.
ومركــز بيــو للدراســاتPew Research Center مركــز بحثــي أمريكــي مقــره يف واشــنطن، ويعمــل يف جمــال أبحــاث الشــعوب والنــرش، ويقــول املركــز عــن 
نفســه أنــه: »خــزان غــري حــزيب؛ يطلــع النــاس عــىل القضايــا واملواقــف واالجتاهــات التــي تشــكل العــامل. نحــن نجــري اســتطالعات الــرأي العــام، والبحــوث 
الديموغرافيــة، وحتليــل املحتــوى وأبحــاث العلــوم االجتامعيــة األخــرى التــي تعتمــد عــىل البيانــات. نحــن ال نتخــذ مواقــف سياســية«، وتعــد البحــوث املتعلقــة 

باألديــان ومنهــا اإلســالم أحــد األقســام الضخمــة يف موقــع املركــز، وتعتمــد كثــري مــن البحــوث املنشــورة واملواقــع العامليــة عــىل هــذا املوقــع يف إحصاءاهتــا.
ا يف املوقــع،  ــي حتدثــت عــن عــدد الداخلــني إىل اإلســالم شــحيحة جــدًّ ــإن املعلومــات الت إشــارة: مــع ســعة املعلومــات وتعددهــا وتفصيلهــا ف
ويتــم اإلشــارة إليهــا غالًبــا بشــكل هتميــش ومبهــم بكلــامت مثــل )غــري مؤثــر، تأثــري طفيــف(، مــع إحالــة ســبب نمــو اإلســالم إىل الــوالدة دون 
ــه، وال ننفــي أو نثبــت كــون ذلــك  ــام الداخلــني في ــه دون أرق ــام املتحولــني عن ــا بذكــر اإلشــارة إىل أرق ــل يكتفــى أحياًن الدخــول يف اإلســالم، ب

ــة أو سياســية مســبقة. يرجــع إىل مواقــف ديني
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الرشق  منطقة  يف  البلدان  من  العديد  أن  رغم     06

أشهر  نشأت  -حيث  أفريقيا  وشامل  األوسط 
املنطقة  فإن هذه  األديان- مسلمة بشكل كبري؛ 
هي موطن حلوايل 20% فقط من مسلمي العامل؛ 
حيث يعيش غالبية املسلمني يف العامل -ما يقارب 

62% منهم- يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ.

أوروبـا   
01      تقدر معدالت اخلصوبة لدى النساء األوروبيات 

يف  امرأة  لكل  طفل   1.6 بنسبة  املسلامت  غري 
 2.6 بـ  مقارنة  2020م،  خالل2015-  املتوسط 
ومع  املنطقة.  تلك  يف  مسلمة  امرأة  لكل  طفل 
مرور الوقت، من املتوقع أن تنخفض معدالت 
مع  الفجوة  يضيق  مما  املسلمة،  املرأة  خصوبة 
السكان غري املسلمني من طفل كامل لكل امرأة 
و2050،   2045 عامي  بني  طفل   0.7 إىل  اليوم، 
الثاين  اجليل  خصوبة  معدالت  ألن  وذلك 
والثالث من املهاجرين تصبح بشكل عام مشابة 

للمعدالت اإلمجالية.
02    يرتكز املسلمون األوروبيون يف الفئات العمرية الصغرية؛ فنسبة املسلمني األصغر من 15 سنة )27%(، وتقارب ضعف 

نسبة األطفال غري املسلمني حيث تبلغ )15%(؛ ويف حني أن 10% من غري املسلمني األوروبيني يبلغ من العمر 75 عاًما 
فأكثر، فإن هذا ينطبق عىل 1% فقط من املسلمني يف أوروبا.

03     يشكل املسلمون يف أوروبا حوايل 9% من السكان، ويف بعض البلدان مثل فرنسا والسويد، فإن نسبة املسلمني هناك أعىل. 

ويف العقود القادمة، من املتوقع أن تنمو حصة املسلمني من سكان القارة بمقدار الضعف، ويتوقع أن 10% من مجيع 
األوروبيني سوف يكونون مسلمني بحلول عام 2050. 

مالحظة: يف حالة سيناريو انعدام اهلجرة لن تكون هناك هجرة إىل أوربا أو منها ويف حالة 
اهلجرة املتوسطة تستمر اهلجرة واللجوء بمعدالهتا العادية، ويف حالة اهلجرة العالية تكون 

املعدالت أعىل كام يف املدة بني 2014 إىل منتصف 2016م.
أوريا هنا تعني دول االحتاد األوريب )28 دولة( إضافة إىل النرويج والسويد.

التوقع ال يشمل أولئك الذين حيتمل عدم حصوهلم عىل اإلقامة الرشعية

يعتمد حجم النمو يف أوساط السكان املسلمني يف أوروبا عىل اهلجرة يف املستقبل
حصة املسلمني يف سكان أوربا يف ظل سيناريوهات اهلجرة املختلفة

02
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04    أدت التحوالت الديموغرافية إىل اضطرابات سياسية واجتامعية يف عدد من البلدان األوروبية، ال سيام يف أعقاب 

وصول املاليني من طالبي اللجوء مؤخًرا، وكثري منهم من املسلمني. ويف االنتخابات الوطنية يف اآلونة األخرية يف 
فرنسا وأملانيا عىل سبيل املثال، صارت اهلجرة - ال سيام اهلجرة اإلسالمية - من أهم القضايا.

05    من املؤكد أن الظروف االقتصادية والسياسية خارج أوروبا، وكذلك سياسات اهلجرة داخلها، سوف تستمر يف التغري. 

ولكن استناًدا إىل الظروف احلالية للهجرة املنتظمة، إىل جانب انخفاض أعداد الالجئني الذين يستمرون يف الوصول، 
فإن نقطة النهاية األكثر واقعية بالنسبة ألوروبا قد تكون يف مكان ما بني سيناريوهات اهلجرة املتوسطة والعالية، بمعنى 

أن املسلمني قد يشكلون ما بني 11.2% و14% من سكان أوروبا يف عام 2050 .

06    بني منتصف عام 2010 ومنتصف عام 2016، نام عدد املسلمني يف أوروبا بشكل كبري من خالل الزيادة الطبيعية وحدها؛ أي أن 

املواليد املقدر عددهم يفوق عدد الوفيات بني املسلمني بأكثر من 2.9 مليون طفل خالل تلك املدة. لكن معظم النمو السكاين 
املسلم يف أوروبا خالل هذه املدة )حوايل 60%( كان بسبب اهلجرة.

أمريكــا   
01   وفق تقديرات عام 2017 فهناك حوايل 3.45 مليون مسلم من مجيع األعامر يمثلون 1.1% من سكان الواليات املتحدة، 

ويأتون يف املرتبة الثالثة من حيث العدد بعد النصارى واليهود. ومن املتوقع أن يصلوا إىل 2.1% عام 2050، وأن يصبحوا 
ثاين أكرب جمموعة دينية يف الواليات املتحدة بعد النصارى.

جمموع مسلمي أمريكا

أبيض  أسود  آسيوي  أصل إسباين آخرون أو خمتلط

مواليد اخلارج

مواليد أمريكا

اجليل الثاين

اجليل الثالث

جمموع سكان أمريكا

الرتكيب العرقي ملسلمي الوليات املتحدة البالغني بالنسبة إىل املجموع لكيل 
للبالغني األمريكيني
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الداخلون في اإلسالمالمنطقة اإلدارية
entrants in islam

مراكز الدعوة ومكاتب توعية الجاليات بالمملكة
call centers and offices of educaticn 

communities in the Kingdom
2564277الرياض

749569مكة المكرمة
25726المدينة المنورة

79346القصيم
852430الشرقية

5750عسير
878تبوك
89226حائل

29710الحدود الشمالية
1352جازان
65814نجران
32332الباحة

البلدان -ذكر مشاركون يف إحصائية أكثر من  يأيت املهاجرون املسلمون يف الواليات املتحدة من جمموعة واسعة من     02

75 دولة-، وال توجد منطقة واحدة أو بلد منشأ واحد يمثل املهاجرون منه أغلبية، وينعكس هذا عىل تنوعهم العرقي 

ف 45% منهم بأهنم من  واإلثني؛ فال تشكل جمموعة عرقية أو عرقية واحدة أغلبية بني املهاجرين املسلمني، حيث يعرَّ
فون بأهنم آسيويون. البيض، ونسبة مقاربة 41% يعرَّ

03    كان هناك تغري صاٍف بسيط يف حجم السكان املسلمني األمريكيني يف السنوات األخرية بسبب التحول؛ فهناك اثنان من 

كل عرشة من املسلمني األمريكيني الكبار نشؤوا يف عقيدة خمتلفة.
أفراد اجليل الثالث أو أعىل، من األرجح أن يكونوا أكثر حتواًل، فثلث املسلمني يف هذه املجموعة مل يكونوا مسلمني      04

دائاًم. وعىل النقيض من ذلك، فإن ثامنية من بني كل عرشة من مسلمي الواليات املتحدة من املسلمني )81%( كانوا 
مسلمني منذ طفولتهم.

05     معظم األمريكيني الذين يعيشون يف بلدة يعيش فيها عدد قليل من السكان املسلمني نسبيًّا، قالوا إهنم ال يعرفون إال 

القليل عن اإلسالم، أو ال يعرفون عنه شيًئا.

أفريقيا  
% تقريًبا من إمجايل عدد السكان، ويوضح   53 635.67 مليون نسمة يشكلون  القارة األفريقية  يبلغ عدد املسلمني يف    01

اجلدول اآليت توّزع املسلمني يف دول أفريقيا5. 
يقول املهندس الباحث محدي سالمة يف كتاب »إفريقيا قارة اإلسالم«: نسبة التحول إىل اإلسالم من األديان املتوارثة يف قارة      02

إفريقيا 90 %، أما نسبة التحول إىل النرصانَّية فكانت 10 % فقط6.
03     املسلمون يف أفريقيا إما أغلبية يف إقليمهم أو دولتهم أو قبيلتهم، أو أقلية. ورغم ضعف الفارق يف األثر بني األقلية 

واألغلبية، يف بالد ال تزال الدول اخلارجية متلك أغلب أسباب التأثري فيها، إال أن العمل الدعوي يتأثر بذا الوصف، 
واألقلية قد تكون أقلية عددية بحيث ال تتجاوز نسبة املسلمني 33 % من تعداد الدولة أو القبيلة، وربام تكون أقلية 
العمل اإلداري والسيايس، رغم كثرة عددهم وجتاوزهم  تأثريهم ومشاركتهم يف  أو يضعف  ينعدم  سياسية بحيث 

لوصف األقلية من حيث العدد7.

www.muslimpopulation.com   -5
6-   مقال: أفريقيا أرض اإلسالم – جريدة األهرام 4 مارس/ آذار 2014

http: //www.mugtama.com/issues2/item/48609-2017-01-16-13-49-57.html   -7
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توّزع املسلمني يف دول أفريقيا
Algeria 42.7  اجلزائر % 7. 99 42.57
Angola أنغوال 30.4 %  2.5 0.76

Benin بنني  11.5 %  24.4 2.81
Botswana  بوستوانا 2.2 %   3 0.07
Burkina Faso بوركينا فاسو 20.3 %  60.5 12.28
Burundi  11.8 بوروندي %   10 1.18

Cameroon الكاميرون  25 %   24 6.00
Cape Verde الرأس األخضر 0.6 %  5 0.03

Central African Rep. أفريقيا 
الوسطى 4.7 %  15 0.71

Chad تشاد  15.4 %   50 7.70
Comoros جزر القمر 0.8 %   98 0.78
Congo Republic كونغو الشعبية 5.4 %   2 0.11

 Congo، Democratic Republic
كونغو الدميقراطية 84.3 %   10 8.43

Djibouti جيبوتي  1 %  96 0.96
Egypt مصر  97 %   94 91.98
Equatorial Guinea غينيا االستوائية 1.3 %  2 0.03
Eretria 6 إريتريا %   51.6 3.10

Ethiopia إثيوبيا  107.5 %  50 53.75
Gabon الغابون 2.1 %  12 0.25
Gambia غامبيا 2.2 %  90 1.98
Ghana غانا 29.5 %  45 13.28

Guinea غينيا  11.9 %   85 10.12
Guinea Bissau غينيا بيساو 1.9 %  50 0.95
Ivory Coast كوت ديفوار 24.9 %  42.9 10.68

Kenya كينيا  51 %  33 16.83
Lesotho ليسوتو  2.3 %  5 0.12
Liberia ليبريا 4.9 %  35 1.23
Libya ليبيا 6.5 %   99 6.44

Madagascar مدغشقر  26.3 %   15 3.95
Malawi ماالوي 19.1 %  36 6.88
Mali مالي 19.4 %   90 17.46
Mauritania موريتانيا 4.5 %   100 4.5
Mauritius موريشيوس 1.3 %   16.6 0.22

Mayotte مايوت  0.3 %  97.85 0.29
Morocco املغرب 35.2 %   99 34.85
Mozambique موزامبيق 30.5 %   20 6.10
Namibia ناميبيا 2.5 %  3 0.08

Niger النيجر  22.2 %  95 21.09
Nigeria نيجيريا  195.9 %   70 137.13
Rwanda رواندا 12.6 %  15 1.89
La Reunion   الريونيون 0.9 %   2 0.02

Sao Tome &  Principe  ساو تومي 
وبرينسيب 0.20 %  3 0.01

Seychelles سيشيل  0.1 %  1.1 0.00
Senegal السنغال 16.3 %   94 15.32
Sierra Lione سيراليون 7.7 %   60 4.62
Somalia الصومال 15.2 %   100 15.20
South Africa جنوب أفريقيا 57.7 %   3 1.73
Sudan السودان 41.7 %   97 40.45
South Sudan جنوب السودان 13 %   18 2.34
Swaziland سوازيالند 1.4 %   10 0.14
Tanzania تنزانيا 59.1 %  55 32.51
Togo توغو 8 %  50 4.00
Tunisia تونس 11.6 %   99 11.48

Uganda أوغندا  44.1 %  35 15.44
Zambia 17.7 زامبيا %   1.1 0.19
Zimbabwe  14 زميبابوي %  10 1.40

Total 1199.99 % 53 635.67
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آسيا   
يبلغ عدد سكان آسيا من املسلمني 1.48 مليار نسمة تقريًبا يشكلون 32.61% من إمجايل عدد السكان، ويبني اجلدول     01

اآليت توزع املسلمني يف دول آسيا8.

02   الدولة املسلمة التي يوجد با أكرب عدد من املسلمني )حوايل 233 مليوًنا( هي إندونيسيا، حيث يمثل املسلمون 88% من إمجايل السكان.

03    اهلند هي الدولة التي فيها أكرب عدد من املسلمني يف العامل )حوايل 274 مليون نسمة(، يشكلون 20% من إمجايل عدد السكان. 

04    العديد من الناس، قد يربطون اإلسالم بدول الرشق األوسط أو شامل أفريقيا، لكن وفق حتليل مركز بيو لألبحاث 

عام 2010، فإن ما يقرب من ثلثي املسلمني )62%( يعيشون يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ، ويعيش يف اهلند وباكستان 
)344 مليون نسمة( وهو أكرب من عددهم يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بأكملها )317 مليوًنا(.

www.muslimpopulation.com   -8
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 توزع املسلمني يف دول آسيا
Afghanista أفغانستان 36.5 %  99.7 36.39

Armenia أرمينيا  3 %  4 0.12
Azerbaijan أذربيجان  9.9 % 96.9 9.59
Bahrain البحرين 1.5 %   85 1.28

Bangladesh بنغالديش  166.4 %   92 153.09
Bhutan بوتان 0.8 %  5 0.04
Brunei Darussalam بروناي دار السالم 0.4 %  67 0.27

Cambodia كامبوديا  16 %  7 1.11
China الصني 1393.8 %  10 139.38
China، Hong Kong هونغ كونغ 7.4 %  1.4 0.10
China، Macau ماكاو الصني 0.7 0.00
Cyprus قبرص 1.2 %  23 0.28
East Timor تيمور الشرقية 1.2 %  4 0.05
Georgia جورجيا 3.9 %  20 0.78
India الهند 1371.3 %  20 274.26

Indonesia إندونيسيا  265.2 %  88 233.38
Iran إيران  81.6 %  99 80.78
Iraq العراق  40.2 %   99 39.80
Israel إسرائيل 8.5 % 17.6 1.50

Japan اليابان  126.5 %  0.14 0.18
Jordan األردن 10.2 %   97.2 9.91
Kazakhstan كازاخستان 25.6 %  70.2 17.97
Korea، North 25.6 0.00
Korea، South كوريا اجلنوبية 51.8 %  0.9 0.47
Kuwait الكويت 4.2 %  85 3.57
Kyrgyzstan غيرغيستان 6.1 %  75 4.58
Laos  ألوس .7 %   1 0.07

Lebanon لبنان  6.1 % 59.7 3.64
Malaysia ماليزيا  32.5 %   61.3 19.92
Maldives املالديف  0.4 %  100 0.40
Mongolia منغوليا 3.2 %  6 0.19

Myanmar مينامار  53.9 %  15 8.09
Nepal نيبال  29.4 %  8 2.35
Oman ُعمان  4.7 %  99 4.65
Pakistan باكستان  200.6 % 96.3 194.58
Palestine Territory   فلسطني 4.8 %  98 4.70

Philippines  الفلبني  107 %  10 10.70
Qatar  قطر  2.7 %  77.5 2.09
Saudi Arabia السعودية  33.4 %  100 33.40
Singapore  سنغافورة  5.7 %  16 0.91
Sri Lanka  سيريالنكا 21.2 %  9.7 2.06
Syria سورية 18.3 %  90 16.47

Taiwan تايوان 23.6 %  0.25 0.06
Tajikistan  طاجيكستان  9.1 %   98 8.92
Thailand  تايالند  66.2 %  10 6.62
Turkey تركيا 81.3 %  99.8 81.14
Turkmenistan تركمانستان 5.9 %  89 5.25
UAE اإلمارات 9.5 %  76 7.22
Uzbekistan أوزباكستان 32.9 %  88 28.95

Vietnam فيتنام  94.7 %  1 0.95
Yemen اليمن  28.9 %  100 28.90
The Percentage of Muslim population in Asia is 32.61
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ثانًيا    المعتقدات:  

01   مثل أي جمموعة دينية، ختتلف املعتقدات واملامرسات الدينية للمسلمني حسب العديد من العوامل، لكن املسلمني يف مجيع 

أنحاء العامل توحدوا عىل اإليامن بإله واحد، وعىل اتباع النبي حممد ]صىل اهلل عليه وسلم[، كام أن ممارسة بعض الطقوس 
الدينية، مثل الصيام خالل شهر رمضان، منترشة عىل نطاق واسع. 

02   سأل استطالع أجراه مركز بيو لألبحاث املسلمني يف 39 دولة مسلمة، إذا كانوا يريدون تطبيق الرشيعة لتكون القانون 

الرسمي لألرض يف بالدهم. الردود عىل هذا السؤال ختتلف عىل نطاق واسع؛ فتقريًبا مجيع املسلمني يف أفغانستان 
البلدان  النسبة يف بعض  العراق )91 %(، وباكستان )84 %( يريدون ذلك. ولكن تنخفض  )99 %(، ومعظمهم يف 

األخرى، وخاصة يف أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى، ففي تركيا )12 %(، وكازاخستان )10 %( وأذربيجان )8 %(. 

ين مهم للغاية يف حياهتم. حوايل ستة من أصل عرشة )59 %( يصلون  03    يقول ثلثا مسلمي الواليات املتحدة )65%( إن الدِّ

يوميًّا، و)43 %( يقولون إهنم حيرضون املناسبات الدينية أسبوعيًّا عىل األقل. فببعض هذه اإلجراءات التقليدية، يكون 
املسلمون يف الواليات املتحدة متدينني مثل نصارى الواليات املتحدة، عىل الرغم من أهنم أقل تدينًا من املسلمني يف 

العديد من الدول األخرى.

ثالًثا    التعايش   

01   وفًقا ملسح يناير/ كانون الثاين 2016، يعتقد حوايل نصف األمريكيني )49 %( أن “بعض” املسلمني األمريكيني معادون 

ألمريكا، وهي نسبة أكرب من التي تقول “عدد قليل” أو “ال يشء” معادون ألمريكا.

02   كيف ينظر األمريكيون إىل املسلمني واإلسالم؟ طالب استطالع أجراه مركز بيو لألبحاث عام 2017 األمريكيني بتقييم 

أعضاء تسع جمموعات دينية عىل “مقياس حرارة الشعور” من 0 إىل 100، حيث يعكس الرقم )0( أبرد درجات التقييم 
املحتملة واألكثر سلبية، ويعكس الرقم )100( التقييم األكثر حرارة واألكثر إجيابية. بشكل عام، أعطى األمريكيون 

املسلمني )48 درجة(، عىل غرار امللحدين )50 درجة(.

ا عىل سؤال حول رؤية الغربيني واملسلمني لبعضهم عرب الدول واألقاليم السبعة ذات األغلبية املسلمة التي شملتها  03    ردًّ

“عنيفون” و64% أهنم  “أنانيون” و66% أهنم  68% من املسلمني إهنم ينظرون إىل الغربيني عىل أهنم  دراسة، قال حوايل 
“جشعون”، كام وصفت نسبة كبرية الغربيني بصفات سلبية األخرى. أما الغربيون فتباينت آراؤهم، حيث رأى %58 

منهم أن املسلمني “متعصبون”، و51% أهنم “صادقون”، و50% أهنم “عنيفون”.
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04      يف مسح أجري عام 2017 عىل مسلمي الواليات املتحدة، فإن الغالبية يرون كثرًيا من التمييز ضد املسلمني. عالوة عىل 

ذلك، فإن الغالبية العظمى من مسلمي الواليات املتحدة يشعرون بالقلق من الرئيس احلايل )دونالد ترامب(؛ ويعتقدون 
أن زمالءهم األمريكيني ال يرون اإلسالم كجزء من املجتمع األمريكي السائد. مع ذلك، يقول األمريكيون املسلمون 
بأغلبية ساحقة إهنم فخورون بكوهنم أمريكيني، ويعتقدون أن العمل الشاق جيلب النجاح بشكل عام يف هذا البلد، 

ويرضون عن الطريقة التي تسري با األمور يف حياهتم اخلاصة.
05    يقول نصف املسلمني األمريكيني إن عيش املسلمني يف الواليات املتحدة أصبح أصعب يف السنوات األخرية، و48% منهم 

يقولون إهنم تعرضوا حلادثة متييز واحدة عىل األقل خالل الـ 12 شهًرا املاضية. لكن إىل جانب هذه التقارير عن التمييز، 
فإن نسبة مماثلة من املسلمني األمريكيني )49%( يقولون إن أحدهم أعرب عن دعمه هلم بسبب دينهم يف العام املايض. 

و55% يعتقدون أن األمريكيني عموًما ودودون جتاه املسلمني األمريكيني، مقابل 14% فقط يقولون إهنم غري ودودين.

06   وجود كثري من األصدقاء غري املسلمني أكثر احتاماًل عند املسلمني األمريكيني -الذين يعيشون يف جمتمع متعدد دينيًّا- 

من املسلمني يف العديد من الدول ذات األغلبية املسلمة؛ فحوايل الثلث  فقط من مسلمي الواليات املتحدة )%36(، 
يقولون إن مجيع أصدقائهم املقربني أو معظمهم مسلمون أيًضا، مقارنة بمتوسط عاملي يبلغ 95% يف 39 دولة.

07    وجد استطالع تم إرساله عام 2017 من يناير/ كانون الثاين إىل مايو/أيار، أن مسلمي الواليات املتحدة سعداء عموًما 

بالعديد من جوانب حياهتم يف الواليات املتحدة، حتى وهم يرون متييًزا كبرًيا ضدهم9.

9- http: //www.pewforum.org/26/07/2017/findings-from-pew-research-centers-2017-survey-of-us-muslims/

اخلصائص املرتبطة باملسلمني من وجهة نظر غري املسلمني يف 
الوليات املتحدة وروسيا وغرب أوروبا

اخلصائص املرتبطة بالغربيني من وجهة نظر املسلمني يف الدول ذات 
األغلبية املسلمة



34

رابًعا     التحول الديني:   

01  يرى بعض املنظرين االجتامعيني أنه بينام تتطور البلدان اقتصادًيا، فإن املزيد من سكاهنا سيبتعدون عن االنتامء الديني، 

كام رأينا يف أوروبا. لكن هناك القليل من األدلة عىل وجود مثل هذه الظاهرة يف البلدان ذات األغلبية املسلمة.

02   قد يكون للتحول الديني تأثري كبري عىل الرتكيبة الدينية للدولة الواحدة، ولكن عىل مدى 40 عاًما من هذه التوقعات، 

فإنه من املتوقع أن يكون له تأثري متواضع عىل احلجم العاملي ملعظم اجلامعات الدينية.

استطالع بني مسلمي الوليات املتحدة حول رؤيتهم للمجتمع األمريكي

9 من 10 من املسلمني فخورون بأهنم أمريكيون

02



35

)أي عدد  التحول  املتوقعة من  املكاسب  أكرب  فإن  بيو لألبحاث  الديني معقدة ومتنوعة، ووفق مركز  التحول  أنامط    03

الداخلني مقارنة بعدد اخلارجني( بني عامي 2010- 2050 ستكون يف صفوف غري املنتسبني إىل دين )61.49 مليوًنا(، 
ويأيت اإلسالم يف املرتبة الثانية بكسب )3.22 مليوًنا(، وأما أكرب خسارة فستكون للنرصانية )66 مليوًنا(.

04   يصعب حرص املتحولني دينيًّا عىل مستوى العامل بدقة؛ سواء إىل اإلسالم، أو عنه -عياًذا باهلل- أو من دين آلخر، نظًرا 

لعوامل متعددة؛ منها حتّفظ كثري من األشخاص واجلهات عن ذلك؛ إما للموقف املضاد للمتحول، أو عدم رغبة يف 
النتيجة؛ ومنها أنه عمل يعتمد كثرًيا عىل القناعة القلبية التي قد ال ُيعنى بتسجيلها10.

05    يشري بعض الباحثني إىل أن نسبة من حيافظون عىل دينهم من املسلمني اجلدد ال تصل إىل 20% 11، إال أنه مل يتم الوقوف عىل 

دراسات دقيقة عن عدد املسلمني اجلدد الذي حيافظون عىل إسالمهم أو يتخلون عنه بالكلية أو عن أكثره، وتأيت صعوبة 
الدراسة لصعوبة ضبط املعايري والوصول للعينات ودراستهم عىل ضوئها. كام أن املحافظة عىل اإلسالم درجات متفاوتة؛ 
فمستوى املحافظة عىل اسم اإلسالم يأيت يف املقدمة، ثم احلفاظ عىل املعتقدات املشهورة، ثم احلفاظ عىل الصالة والصيام، 

ثم احلفاظ عىل احلجاب، وجتنب أكل اخلنزير ورشب اخلمر، ثم التفاصيل األخرى.

10-   املصدر األسايس: مركز بيو، وقد أعيدت صياغة الفقرة عىل ضوء نتائج دراسات مركز أصول.
11-   ينظر: لقاءات العناية باملسلمني اجلدد – اللقاء األول.

التغيري الرتاكمي املتوقع بسبب التحول الديني  2010- 2050
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املراكز  عرب  -السعودية-  اإلسالم  قبول  عىل  ومساعد  مسلم  بلد  يف  اإلسالم  يف  للداخلني  نموذًجا  التالية  اإلحصائية  متثل      06

املتخصصة؛ إال أهنا -كام سبق- ال متثل الرقم الدقيق لكون كثري من الداخلني يف اإلسالم ال يعلنون إسالمهم عرب تلك املراكز12.

مراكز الدعوة ومكاتب توعية الجاليات الداخلون في اإلسالمالمنطقة اإلدارية
بالمملكة

2564277الرياض
749569مكة املكرمة
25726املدينة املنورة

79346القصيم
852430الرشقية
5750عسري
878تبوك
89226حائل

29710احلدود الشاملية
1352جازان
65814نجران
32332الباحة
58310اجلوف

45621450املجموع

07    يف كثري من األحيان حيدث التغري يف االنتامء الديني عندما ينتقل الشباب بعيًدا عن والدهيم، ويشرتكون مع أشخاص 

من حالة انتامء خمتلفة، وبعض حاالت التحول الديني قد حتدث يف مرحلة أخرى.

08     هناك بعض املراحل الزمنية يكون فيها الناس من مجيع األعامر عرضة للتبديل الديني، مثل أن تكون الظروف السياسية 

يف بلد ما تشجع أو تثبط اهلوية الدينية، أو يف حال عدم وجود هوية دينية.

خامًسا    التمسك بالدين:   

ين الذي تربى عليه والدوهم وهو  01    ذكرت دراسة بريطانية أن 98 باملائة من األطفال املسلمني يف إنجلرتا وويلز يدينون بالدِّ

اإلسالم، بينام تقل تلك النسبة لدى األطفال النصارى لتصل إىل 62 باملائة، ويف الديانات األخرى تصل إىل 89 باملائة13.

https://www.stats.gov.sa/ar/3528 :12-   اهليئة العامة لإلحصاء – السعودية 2015، املصدر
13-   دراسة منشورة أجرهتا جامعة »كارديف« الربيطانية ونرشها موقع »يب يب يس« الثالثاء 14-2-2012م، حسب ما أشارت إليه مواقع خمتلفة منها:

 http: //main.islammessage.com/newspage.aspx?id=11735
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02    كشفت الدراسة السابقة أن املسلمني يف إنجلرتا وويلز يامرسون شعائرهم الدينية بنسبة تفوق نظراءهم يف الديانات 

األخرى، مشرية إىل أن 77 باملائة من املسلمني البالغني يؤدون شعائرهم الدينية التي ولدوا عليها بشكل نشط، مقارنة 
بـ 29 باملائة من النصارى، و65 باملائة من الديانات األخرى.

ها مركز البحوث االجتامعية يف برلني )WZB( عن بعض دول غرب أوروبا أنَّ املسلمني يف هذه البالد  03    أظهرت دراسة14 أعدَّ

أكثر أصوليًَّة من النصارى. )أصوليون راسخون يف أصوليَّتهم( هو التصنيف الذي حَيُصل عليه َمن شِملتهم الدراسة يف 
حال رأوا ثالثة أمور وهي: 

14- https: //www.djazairess.com/akhbarelyoum/93272 

الواجب عىل أتباع الدين العودة إىل 
أصول دينِهم األوىل. وقد رأى ذلك 

60% من املسلمني املستطلعة آراؤهم، 
و20% من النصارى. 

ال يوجد سوى تفسري واحد ممكن 
لكتابك -القرآن الكريم للمسلمني، 

واإلنجيل للنصارى-. رأى ذلك %75 
من املسلمني و20% من النصارى.

القوانني الدينية أهمُّ من القوانني 
املدنيَّة. رأى ذلك 65% من املسلمني 

يف مقابل 13% من النصارى
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وقفة مع الدراسات واالستبيانات المتعلقة بالمسلمين الجدد           03
رغم أمهية العناية باملسلم اجلديد، إال أنَّ االهتامم بالدراسات املتعلقة به ضعيف من حيث اجلملة؛ حيث يوجد نقص يف الدراسات 
املتخصصة املتكاملة، وأغلب الدراسات املنشورة تتناول جوانب حمدودة، أو تكون متفرقة يف بحوث ذات سياقات خمتلفة، وال 

تشكل معرفة شاملة، أو تربط بني املعارف القائمة.
ويالحظ أن أغلب املحتويات املصنوعة هتتم بحرص املعلومات الواسعة عن كافة ما جيب عىل املسلم، مما قد ال يناسب املسلم اجلديد 
يف هذه املرحلة؛ ألنه حيتاج إىل نوع خاص من العلم مع مراعاة التدرج يف تعليمه، وقد تؤدي املعلومات املكثفة من كل باٍب إىل 

عكس املقصود؛ لثقلها عليه.
وباالطالع عىل املتاح من هذه الدراسات ومن االستبيانات واستطالعات الرأي واإلحصاءات املتعلقة باملسلم اجلديد، فيمكن 

تسجيل املالحظات التالية:
01   كثري من الدارسات التي تم الوقوف عليها تدرس املسلم اجلديد يف أحد نموذجني:

  األول: نموذج املسلم اجلديد يف البالد الغربية )أمريكا أو أوروبا الغربية(، حيث تدرس طبيعته واهتاممه ومشكالته، 
وتعد الربامج باللغة املناسبة له.

املنتمني إلحدى اجلاليات يف اخلليج، وخصوًصا السعودية، والذين حيظون باهتامم  الثاين: نموذج املسلمني اجلدد    
واضح مقارنة بأماكن أخرى يف العامل، نظًرا للسعة املالية وقوة النشاط الديني من حيث اجلملة.

بينام ال يوجد مثل هذا االهتامم يف دراسة املسلمني اجلدد يف أفريقيا أو آسيا؛ والذين قد يفوقون مسلمي الغرب عدًدا، 
مما حيتم دراسة نسبتهم يف املسلمني اجلدد عدًدا وتأثرًيا.

02   كثري من الدارسات تتناول املسلم اجلديد الذي دخل اإلسالم بصورة فردية، وهي الصورة الغالبة يف كثري من الدول، 

لكن كثرًيا من األماكن األخرى -كأفريقيا- تدخل يف اإلسالم فيها بعض القبائل مجلة واحدة، وربام كان عدد املسلمني 
الداخلني يف منطقة صغرية يفوق عدد الداخلني يف دول غربية متعددة، وهم مسلمون أيًضا هلم قيمتهم بني املسلمني 

وحاجتهم للعون والدراسة.
03   من املهم إجراء إحصاءات دقيقة عن عدد املسلمني اجلدد، حيث إن بعض اإلحصاءات احلالية قد تدخلها رغبات 

وأمنيات شخصية أكثر من التعبري عن الواقع. ورغم أنه ال توجد نسب دقيقة عن عدد املسلمني اجلدد، إال أنَّه بحسب 
دراسات غري موجهة قام با مركز بيو، فإن واحًدا من كل مخسة )أي 20 %( من املسلمني األمريكيني الكبار نشؤوا يف 

عقيدة خمتلفة، مما قد يعطي مؤرًشا عن نسبة املسلمني اجلدد يف البيئات املشابة.

03
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َوفق عوامل خمتلفة؛ كعددهم،  املشابة  القضايا  باملسلمني اجلدد، ومعرفة منزلتها بني  العناية  تقويم أمهية  ينبغي        04

ومستوى أثرهم، ونسبة الكفاية يف الدعوة املوجهة هلم، وغري ذلك. 

نظًرا لتوزع املسلمني اجلدد يف خمتلف دول العامل؛ بام حتويه من اختالف األنظمة والطباع والعادات واملؤثرات غري       05

؛ فإنه ال يمكن إعطاء  املحصورة، ونظًرا الختالف رشائح املسلمني اجلدد جنًسا وعمًرا ومستًوى ثقايفٍّ ومايلٍّ ونفيسٍّ
وصف واحد للحال أو املشكلة أو احلل، ولكن يمكن اإلشارة إىل أهم املشرتكات، أو لألوصاف الغالبة أو الظاهرة. 
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دراسة مركز أصول 2015 - مشكالت التحول إلى اإلسالم في الغرب        04
رغبة من مركز أصول يف الوصول إىل معلومات أوىف وأدق عن املشكالت التي تواجه املسلم اجلديد بعد دخوله يف اإلسالم؛ ملا يف ذلك 
من أثر عىل بناء تصورات واضحة، ومن ثم القدرة عىل اقرتاح املبادرات واملشاريع املناسبة للعناية باملسلم اجلديد؛ فقد قام املركز بإجراء 

هذه الدراسة، وفيام ييل استعراض لتفاصيلها.

أوًل  الـخطوات التنفيذية: 

كانت هناك عناية كبرية باملدخالت، وقد وجد املركز أنَّ االستبيانات من أهم أدوات مجعها، وهلذا قام ببناء نموذجه هلذه االستبيانات 
 12 الدراسة، فقد تم حتديد  القياسية لالستبيانات، مع تعديلها بام يالئم أهداف هذه  الدراسة، وعماًل باخلطوات  وطبقه يف هذه 

خطوة لتنفيذها، متثلت فيام ييل: 

01  تحديد االحتياجات: 

ملاذا كان هذا االستبيان؟ احلاجة األساسية لالستبيان هي التعرف عىل واقع مشكالت املسلم اجلديد املصاحبة لتحوله لإلسالم 
ومدى تأثريها عىل إسالمه، وحتويل املعرفة بذلك من االنطباعات والتجارب الفردية، إىل دراسات مسحية لنطاق أوسع.

04

تحديد االحتياجات 

تحديد شكل االستبيان 
)مفتوح – مغلق(

توزيع االستبيان

تحديد األهداف

كتابة األسئلة 
وصياغتها وتسلسلها

تلقي اإلجابات 
واستكمال النقص

تحديد نوع المعلومات 
المطلوبة 

تصميم االستبيان في 
صورته النهائية

تصميم اإلجابات

تحديد الشريحة 
ونوعها وتوزيعها

اختبار االستبيان

تحليل النتائج
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ا سوى  ومن مجلة ذلك دراسة عدد من االفرتاضات التي تتطلب التحقق، مثل: هناك حاجات للمسلم اجلديد مؤثرة جدًّ
احلاجة املعرفية؛ املشكالت النفسية واالجتامعية تؤثر عىل احلالة الدينية للمسلم اجلديد؛ املصادر التقنية هي أكثر املصادر التي 

يستند إليها املسلم اجلديد؛ املصادر البرشية هي أكثرها تأثرًيا، وغري ذلك مما تم التحقق منه من خالل االستبيان.

02   تحديد األهداف: 

ماذا نريد من االستبيان؟ تم حتديد عدد من األهداف متثلت يف: 

03  تحديد نوع المعلومات المطلوبة: 

ما املعلومات التي نريدها من االستبيان؟ تم متثيل املعلومات املطلوبة بام ييل: 

التعرف عىل مشكالت املسلم اجلديد 
املختلفة.

التعرف عىل اهتاممات املسلم اجلديد 
وأسلوب معاجلته الحتياجاته.

بناء قاعدة معلومات عن املسلمني 
اجلدد مبنية عىل إحصاءات مهنية.

أهم املشكالت، سواء املتعلقة بالدين، أو احلياة الشخصية 
واألرسية، أو الوضع املايل، أو النواحي النفسية واالجتامعية.

احلال  واقع  عن  املعلومات 
مع  اجلدد  املسلمني  تعامل  يف 

ومصادر  السابقة،  بيئاهتم 
استخدموها،  التي  املساعدة 
الديني. التزامهم   ومستوى 
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04     تحديد الشريحة ونوعها وتوزيعها: 

دت الرشحية املستهدفة باالستبيان بناء عىل االحتياجات واألهداف التي  من الرشحية التي سنستهدفها باالستبيان؟ ُحدِّ
تم وضعها، ويمكن التعريف با عرب املعايري التالية: 

05     تحديد شكل االستبيان: 

ما شكل االستبيان الذي سيجرى؟ اختري أسلوب املقابلة الشخصية )وجًها لوجه(، لضامن اكتامل املعلومات ودقتها، 
مقارنة بأسلوب االستبيان الورقي أو الشبكي. 

وتنوعت األسئلة ما بني املغلق واملفتوح بحسب املعلومة املستهدفة )كمية - كيفية(.

06   كتابة األسئلة وصياغتها وتسلسلها: 

كيف سنصوغ أسئلة االستبيان؟ صيغت األسئلة باللغة اإلنجليزية؛ نظًرا للبيئة األساسية املستهدفة )بريطانيا- أمريكا 
الشاملية(، والنتشار املعرفة باإلنجليزية مما يسمح بمشاركة آخرين من بلدان خمتلفة.

املعيار الرئيس: 
املسلم اجلديد 

املستوى التعليمي اجلنسية: غري حمددة  العمر: غري حمدد
واملايل والثقايف 

واالجتامعي: غري 
حمدد

 التوزيع اجلغرايف: 
بريطانيا، بقية أوروبا، 

أمريكا الشاملية، ثم 
دول أخرى كام هو 
مفصل يف االستبيان.

الديانة السابقة: غري 
حمدد

العدد: 100 مشارك 
كحد أدنى

اجلنس: غري حمدد 
)رجال ونساء(

04
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كام صيغت األسئلة بلغة سهلة مبتعدة عن التعقيد، وغري مشتبهة، لضامن دقة األجوبة عىل أسئلة واضحة حمددة.
وصممت االستبانة بحيث يتم االنتقال من املعلومات األساسية للعينة، إىل األسئلة ذات الطابع اإلمجايل، إىل التفصييل، 

مع مراعاة الرتابط املوضوعي.

07    تصميم االستبيان في صورته النهائية: 

ما صورة االستبيان الذي سيوزع؟ صمم االستبيان من خالل املعطيات السابقة، عىل شكل أسئلة وفراغات لإلجابة، 
بحيث يكون قاباًل للملء من قبل املقابِلني بطريقة صحيحة.

08     اختبار االستبيان:

عىل من سنجرب االستبيان قبل نرشه؟ تم اختبار االستبيان داخليًّا وبعدد حمدود، للتأكد من وضوح األسئلة، واستيفاء 
األجوبة عنها للمعلومات املطلوبة، ثم جرى تصحيحها وتطويرها قبل اعتامدها ونرشها.

09    توزيع االستبيان: 

أين وكيف سنوزع االستبيان؟ وزع االستبيان عىل عدد من الدعاة واملراكز اإلسالمية يف املناطق املحددة، للقيام بإجراء 
اللقاءات مع أفراد من الرشحية املستهدفة، واحلصول عىل أجوبتهم عن األسئلة الواردة يف االستبيان.

10    تلقي اإلجابات واستكمال النقص: 

استقبلت األجوبة من اجلهات التي أجرت االستبيان، وروجعت للتأكد من استكامل ملء االستبيانات، وأعيد الناقص 
منها الستكامهلا قدر املستطاع.

11    تصميم اإلجابات: 

حول جزء من النتائج -خصوصا الكمية واملعلومات األولية- إىل معلومات جمزأة، وصورت برسوم توضيحية بقوالب 
دائرية وعمودية ورشيطية وجداول؛ لتسهيل الفهم واملقارنة.

12    تحليل النتائج:

النظر  وجهات  تنوع  لضامن  خمتلفني؛  خرباء  ومن  ومجاعية،  وثنائية  فردية  متنوعة؛  تركيز  جلسات  يف  النتائج  حللت 
واإلثراء، ثم مجعت التحليالت وصيغت من طرف أحد اخلرباء؛ لتوحيد اللغة واألسلوب وجتاوز املتكرر.
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ثانًيا  نتائج االستبيان:    

أ ( البيانات األساسية للعينة المشاركة: 

أجريت الدراسة عىل عينة من )114 مشارًكا( من املسلمني اجلدد، جاءت بياناهتم األساسية عىل النحو التايل:
· اجلنس: النساء: )74( بنسبة  65%، الرجال: )40( بنسبة  %35.	

· العمر:	

أقل من 20 سنة: )6( بنسبة 5%، من 20- 29 سنة: )40( بنسبة 35%، من 30-39 سنة: )39( بنسبة 34%، من 40-49 سنة: )18( بنسبة %16، 
من 50- 59 سنة: )6( بنسبة 6%، من 60 سنة فام فوق: )5( بنسبة %4.

04

العمر
)114 إجابة(
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%35

%65 ذكر

أنثى

اجلنس
)114 إجابة(
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· الحالة االجتماعية:	
اب: )39( بنسبة 34%، املطلقون: )11( بنسبة 10%، والبقية أرامل أو يعيشون مع رشيك. املتزوجون: )61( بنسبة 54%، الُعزَّ

· مستوى التعليم:	
مل يكمل الثانوية العامة: )8( بنسبة 7%، الثانوية العامة: )31( بنسبة 28%، املستوى A: )9( بنسبة 8%، دبلوم: )23( بنسبة 20%، بكالوريوس: 

)25( بنسبة 22%، ماجستري: )15( بنسبة 13%، دكتوراه: 2 بنسبة 2% تقريًبا.

متزوج
مطلق

عازب
أرمل

يعيش مع رشيك

%54

%10

%34

احلالة االجتامعية
)114 إجابة(

مل يكمل الثانوية العامة
أكمل الثانوية العامة

A مستوى
شهادة دبلوم
بكالوريوس

ما جستري
دكتوراه

%28

%8

%20

%22

%13

%7
مستوى التعليم
)113 إجابة(
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· الِعرق:	
بريطاين أبيض: )48( بنسبة 42%، أبيض غري بريطاين: )37( بنسبة 33%، أبيض خمتلط: )8( بنسبة 7%، أسود: )7( بنسبة 6%، آسيوي: )8( 

بنسبة 7%، آخر: )6( بنسبة %5.

· مكان اإلقامة:	
اململكة املتحدة: )68( بنسبة 62%، كندا: )8( بنسبة 7%، الواليات املتحدة: )16( بنسبة 15%، آسيا: )6( بنسبة 5%، الرشق األوسط: )6( 

بنسبة 5%،  بقية أوروبا: )7( بنسبة %6.

كارديف
لندن

مناطق أخرى باململكة املتحدة
كندا

الواليات املتحدة األمريكية
آسيا

الرشق األوسط
بقية أوروبا

%29

%14
%19

%15

%7

%5
%5 %6

مكان اإلقامة
)111 إجابة(

04

بريطاين أبيض
بيض آخرون
أبيض خمتلط

أسود
آسيوي
آخرون

%42

%33

%7
%6

%7 %5 الِعرق
)114 إجابة(
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· العمر عند اعتناق اإلسالم:	
أقل من 20 سنة: 27 بنسبة 24%، من 20- 29 سنة: 51 بنسبة 46%، من 30- 39 سنة: 24 بنسبة 21%، من 40- 49 سنة: 8 بنسبة 7%، من 50 

-59 سنة:  2 بنسبة %2.

· المعتقد السابق:	
النرصانية: )80( بنسبة 71%، بال دين: )14( بنسبة 12%، اإلحلاد: )7( بنسبة 6%، وتوزع الباقون عىل معتقدات أخرى كالال أدرية واليهودية 

واهلندوسية والبوذية والوثنية وغريها.

العمر عند التحول إىل 
اإلسالم)112 إجابة(
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ب ( إجابات أفراد العينة: 

01  المشكالت الناتجة عن إعالم اآلخرين بالتحول إلى اإلسالم: 

  تأثر احلياة االجتامعية %50.
  قطع العالقة مع شخص قريب %48.

  أصبحوا وحيدين %43.
  حصول مشكالت تتعلق بمامرسة الشعائر %38.

  انتهاء العالقة بالرشيك، التفكري يف ترك اإلسالم 10% لكل منهام.
  التوقف عن الدراسة، فقدان العمل 6% لكل منهام.

  أصبحوا بال مأوى %5.
  تركوا اإلسالم 1% )يفهم من مشاركتهم يف االستبيان أهنم عادوا لإلسالم الحًقا(.

  أصبح عنيًفا %1.

04

مشكالت ناجتة عن إعالم 
اآلخرين  )93 إجابة(

التخيل عن الدراسة
فقدان الوظيفة

قطع العالقة مع شخص قريب
انتهاء العالقة مع الرشيك

أصبح وحيدًا
أصبح عنيفًا

أصبح بال مأوى
تأثر احلياة االجتامعية للفرد

مشكالت ممارسة الشعائر
التفكري يف ترك اإلسالم

ترك اإلسالم
النسبة
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02   مشكالت متعلقة بالحياة السابقة: 

  حضور جتمعات غري املسلمني %71.
  التنشئة االجتامعية مع غري املسلمني %69.

  العادات القديمة السيئة %68.
  ممارسات غري إسالمية عند العيش مع غري املسلمني، وأصدقاء كان هلم تأثري سيئ 64% لكل منهام.

  التعرض للسخرية أو التهديد أو االهتام باإلرهاب، إلخ %60.
  العنرصية من ِقَبل غري املسلمني %54.

   اخلوف من فقدان يشء مهم %42.
   رشيك كان له تأثري سيئ عىل إسالم الشخص، صعوبة االستمرار يف الزواج أو العالقة بسبب التحول 30% لكل منهام.

مشكالت متعلقة بحياهتم السابقة
  )90 إجابة(
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رشيك كان له تأثري سيئ عىل إسالمك
حضور جتمعات غري املسلمني

التحول جعل من الصعب االستمرار يف الزواج/ العالقة
اخلوف من فقدان يشء مهم

املامرسات غري اإلسالمية عند العيش مع غري املسلمني
التنشئة االجتامعية مع غري املسلمني

العادات القديمة السيئة 
االصدقاء الذين كان هلم تأثري سيئ
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03    إجراءات التعامل مع األصدقاء الذين كان لهم تأثير سيئ على المسلم الجديد، وأثر هذه اإلجراءات: 

  31% أثرت إجراءاهتم إجيابيًّا عىل دينهم، وكانت هذه اإلجراءات كام ييل: 82% تركوا أصدقاءهم، 9% أقنعوهم بالتغري الذي حصل، %9 
بحثوا عن بدائل.

  44% مل يكن ملا قاموا به أثر عىل دينهم، وتنوعت أفعاهلم كام ييل: 81% تركوا أصدقاءهم، 6% أقنعوهم بالتغيري، 13% بحثوا عن بدائل.
  14% كانت ألفعاهلم تأثريات سلبية عىل الدين، وتنوعت أفعاهلم كام ييل: 40% أخفوا حتوهلم وأبقوا العالقة كام هي، 40% بحثوا عن بدائل، 

20% ألغوا صداقاهتم.

   6% كانت ألفعاهلم آثار سلبية عىل الرفاهية )الصحة النفسية( ال الدين، وكانت أفعاهلم كام ييل: 50% عزلوا أنفسهم، 50% ابتعدوا.
   6% كانت ألفعاهلم تأثريات سلبية عىل الدين والرفاهية )الصحة النفسية(، وكانت أفعاهلم كام ييل: 50% أخفوا حتوهلم، 50% أقنعوهم بالتغيري.

04

اآلثار الناجتة عن اإلجراءات املتخذة مع األصدقاء
الذين كان هلم تأثري سيئ



51

04    المشكالت السلوكية:

  مشكالت نفسية، كاالكتئاب %30.
  إدمان الكحول %10.
  إدمان املخدرات %8.

  إظهار سلوك عنيف، وقوع ضحية للعنف 7% لكل منهام

05    مشكالت االندماج والشعور باالنتماء:

  صعوبة االندماج مع بعض الرشائح املسلمة وسهولته مع أخرى %43.
  االختالط ببعض املسلمني أثر سلًبا عىل إيامين %28.
  اخلجل منعني من االندماج يف املجتمع املسلم %23.

  عدم وجود مسلمني ألختلط بم %22.
  صعوبة االندماج يف املجتمع املسلم %20

ضحية عنف
إظهار السلوك العنيف

مشكالت نفسية مثل االكتئاب
إدمان املخدرات

إدمان الكحول
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مشكالت سلوكية
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06   أسباب صعوبة االندماج في المجتمع المسلم الجديد:

  حاجز اللغة %48.
  التمييز من ِقَبل املسلمني %44.

  ضغوط من املجتمع املسلم ملامرسة مظاهر معينة %42.
   نمط احلياة/ صدمة ثقافية %41.

  العزلة عن املسلمني، صعوبة العثور عىل أصدقاء جدد 32% لكل منهام.
  وجود إعاقة جسدية %10.

07    مشكالت عائلية ومالية:

04

صعوبة االندماج مع املجتمع 
املسلم اجلديد )95 إجابة(
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  تأثري سلبي من الرشيك عىل ممارسة الشعائر الدينية %29.
  مشكالت مالية عامة %26.

ا %23.   الضغط من املسلمني للزواج يف وقت مبكر جدًّ
  ترك الرشيك غري املسلم نتيجة اعتناق اإلسالم، مشاكل زوجية كربى 19% لكل منهام.

  عدم القدرة عىل إجياد زوج مناسب أو زوجة مناسبة %17.
  عدم متكن األبناء املولودين قبل التحول عىل التكيف مع نمط احلياة اجلديد، فقد املأوى، العنف املنزيل 14% لكل منها.

08    الممارسات الدينية التي حدَّت المشكالت الماليَّة منها:

  رشاء املالبس اإلسالمية %32.
  رشاء الطعام احلالل %28.

  دفع ثمن اإلقامة نتيجة اعتناق اإلسالم، املشاركة يف دورات تعليمية 20% لكل منهام.
  املشاركة يف أنشطة املساجد الرياضية، إعالة األرسة نتيجة اعتناق اإلسالم 16% تقريًبا لكل منهام.

  دفع تكاليف الرتبية اإلسالمية لألطفال %10.

املامرسات الدينية التي حدت 
املشكالت املالية منها )83 إجابة(

النسبة
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09   مشكالت في ممارسة شعائر الدين الجديد:

  صعوبة االلتزام بمامرسة الشعائر %66.
  تلقي معلومات دينية خاطئة من مسلمني، عدم العثور عىل أجوبة عىل الشكوك 54% لكل منهام.

  ارتباك حول الطائفة التي ينبغي اتباعها، صعوبة إجياد مسجد، صعوبة إجياد معلمني رشعيني موثوقني، صعوبة إجياد مصادر إسالمية 
موثوقة 50% تقريًبا لكل منها.

  صعوبة إجياد مسجد يتحدث رواده لغة املسلم اجلديد 30 %.
  صعوبة إجياد مسجد فيه مكان للنساء %28.

10   حجم االلتزام ببعض الجوانب الدينية خالل 3 مراحل في رحلة المسلم الجديد بعد اإلسالم:

01  العقيدة:

ا بالعقيدة يف   بلغ إمجايل نسبة املتمسكني بالعقيدة بقوة اآلن 92.6% بينام كان يف البداية 79.7%، وقد أبدى 75% من أفراد العينة التزاًما قويًّ
ا  ا اآلن، و4.3% أبدوا متسًكا متوسًطا يف البداية وقويًّ املراحل الثالث، يف حني أبدى 9.7 % منهم التزاًما متوسًطا يف البداية واملنتصف وقويًّ

يف املنتصف واآلن، و3.2% أبدوا متسًكا متوسًطا يف املراحل الثالث، يف حني جاءت بقية اإلجابات متنوعة وبنسب أقل. 

02   الصالة:

 بلغ إمجايل نسبة املتمسكني بالصالة بقوة اآلن 62%، بينام كانوا يف البداية 47%، وذكر 28% من أفراد العينة فقط أن متسكهم بالصالة 

04

مشكالت يف ممارسة شعائر 
الدين اجلديد )102 إجابة(

النسبة
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ا اآلن وذلك بنسبة %12،  قوي يف املراحل الثالث، وجاء يف املرتبة الثانية من كان متسكهم با متوسًطا يف البداية واملنتصف ثم قويًّ
بينام 11% حافظوا عليها بشكل متوسط يف املراحل الثالث، و8% حافظوا عليها بقوة يف البداية ثم بشكل متوسط يف املنتصف واآلن، 

و7% بشكل قوي ثم متوسط فقوي، و6% بشكل متوسط ثم قوي يف املنتصف واآلن.

03   اللباس:

 بلغ إمجايل نسبة املتمسكني باللباس الرشعي بقوة اليوم 73.8% يف حني كانوا 42.3% يف البداية، وقد أبدى 35.1% من أفراد العينة 
ا يف املنتصف واآلن، ثم 8.8% قالوا إهنم مل يتمسكوا  ا يف املراحل الثالث، ثم 24.6% أبدوا متسًكا متوسًطا يف البداية ثم قويًّ متسًكا قويًّ
به يف البداية ثم متسكوا به بدرجة متوسطة يف املنتصف واآلن، وأما من متسكوا به بدرجة متوسطة يف املراحل الثالث فنسبتهم %7، 

ومثلهم من متسك به بدرجة متوسطة يف البداية واملنتصف وبقوة اآلن.

04   التعلم: 

بلغ إمجايل نسبة املتمسكني بالتعلم الرشعي بقوة اآلن 69.2%، بينام كانوا يشكلون يف البداية 64.8%، وقد ذكر 44.3% من أفراد العينة 
9.1% من حرصوا عىل التعلم بدرجة متوسطة يف املراحل  أهنم حرصوا عىل التعلم بقوة يف املراحل الثالث، ويأيت بعدهم بنسبة 
بدرجة  عليه  حرصوا   %6.8 نسبة  ثم   ،%8 بنسبة  واآلن  املنتصف  يف  بقوة  ثم  البداية  يف  متوسطة  بدرجة  حرصوا  من  ثم  الثالث، 

متوسطة يف البداية واملنتصف وبقوة اآلن.

05   صالة الجمعة:

 بلغ إمجايل نسبة املتمسكني بأداء صالة اجلمعة بقوة يف البداية 55.9%، بينام بلغت النسبة اآلن 73.5%، وأبدى 35.3% من أفراد العينة 
ا بأداء صالة اجلمعة يف املراحل الثالث، و11.8% متسكوا با بدرجة متوسطة يف البداية ثم بقوة بعد ذلك، ثم نسبة %5.9  متسًكا قويًّ

لكل من احلاالت التالية )قوي، متوسط، قوي(، )متوسط، متوسط، قوي(، )ال يشء، متوسط، قوي(، )قوي، قوي، متوسط(.

06   الِخْلَطة:

بلغ إمجايل نسبة احلريصني عىل اخِلْلَطة مع املجتمع املسلم بقوة 41.4% يف البداية، وزادت بمرور الوقت لتصل اآلن إىل 51%، وذكر 
34% من أفراد العينة أهنم اختلطوا باملجتمع املسلم بقوة يف املراحل الثالث، ثم بعدهم نسبة 13.4% ذكروا أهنم اختلطوا بدرجة 

ا اآلن. متوسطة يف املراحل الثالث، وبعدهم نسبة 4.9% كان اختالطهم متوسًطا يف البداية واملنتصف ثم اختلطوا اختالًطا قويًّ
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11   مصادر المساعدة التي استخدمها المسلم الجديد لمواجهة المشكالت، ودرجة فعاليتها:

04

الزوج/الزوجة غري املسلمني
صديق غري مسلم

األرسة
املركز الطبي و إعادة التاهيل 

خدمه اإلستشارة لغري املسلمني
دورات تعليمية 

اإلنرتنت
موقع للمسلمني اجلدد

كتاب / كتيب
منظمة إسالمية أخرى 

خدمة االستشارة اإلسالمية
مسجد حميل 

نصيحة من شيخ 
صديق مسلم 

الزوج /الزوجة املسلمني 

عدد مرات 
استخدام 

مصدر 
المساعدة

أنامط التزام املتحول لإلسالم بجوانب خمتلفة من الدين عىل مدى 3 مراحل زمنية  )يف البداية - يف الوسط - اآلن(
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عدد مرات جهة المساعدة
استخدم الجهة

الفعالية

المجموعفعال جزئيًافعال

87 %24 %63 %340صديق مسلم
77 %39 %38 %155اإلنرتنت

74 %23 %51 %144زوج /زوجة )مسلمني(
81 %22 %59 %80األرسة

76 %17 %59 %77مسجد محيل
77 % 12 %65 %68نصيحة من شيخ

84 %19 %65 %32كتاب أو كتيب
87 %16 %71 %30دورة تعليمية

96 %13 %83 %23جهة استشارات إسالمية
72 %9 %63 %22صديق غري مسلم

85 % 15 %70 %20موقع إلكرتوني للمسلمني الجدد
71 %43%28 %8خدمة استشارة لغري املسلمني

100 %------100 %5منظمة إسالمية أخرى
100 %100 %------4املركز الطبي وإعادة التأهيل

67 %67 %------3الزوج/ الزوجة )غري مسلمني(

الزوج/الزوجة غري املسلمني
صديق غري مسلم

األرسة
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خدمه اإلستشارة لغري املسلمني
دورات تعليمية 

اإلنرتنت
موقع للمسلمني اجلدد

كتاب / كتيب
منظمة إسالمية أخرى 

خدمة االستشارة اإلسالمية
مسجد حميل 

نصيحة من شيخ 
صديق مسلم 

الزوج /الزوجة املسلمني 

النسبة 
المئوية 

لفعالية مصدر 
المساعدة

ال تعليق
غري فعالة

فعال جزئيا
فعال
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ثالًثا   تحليل النتائج والتوصيات:    

بتحليل البيانات واإلجابات السابقة ظهرت لنا جمموعة من النتائج، نستعرضها فيام ييل مع اقرتاح ما يناسبها من توصيات:

أ ( تحليل البيانات األساسية للعينة:

01   ال يوجد توازن بني عدد الرجال والنساء املشاركني يف االستبيان، حيث بلغ عدد النساء ضعف عدد الرجال تقريًبا، 

وهذا يعني أن االستبيان يعرب بدرجة أكرب عن انطباعات النساء، ثم بدرجة أقل عن انطباعات الرجال.

* التوصيات:  
  مراعاة ذلك عند توظيف النتائج عىل أرض الواقع، ال سيام يف األمور التي يكون الختالف اجلنس فيها أثر عىل 

املشكالت واحللول.
  السعي إلجياد نوع من التوازن يف الدراسات املقبلة.

02   يوجد تنوع جيد بني أفراد العينة يف كل من العمر واحلالة االجتامعية ومستوى التعليم، وهذا يعني أن النتائج متوازنة 

الوصول لرشائح  الدعوة اإلسالمية عىل  فإن هذا يعطي مؤرًشا طّيًبا عىل قدرة  بذه االعتبارات. ومن جهة أخرى 
متنوعة يف جمتمع الدراسة.

* التوصيات:  
كبرية  ِميزة  يعطي  وهذا   ، عامليٌّ دين  بطبيعته  فاإلسالم  الواقع،  أرض  عىل  املكاسب  هذه  عىل  للمحافظة  السعي    

للدعاة املسلمني.
03  غالبية أفراد العينة من الِعرق األبيض، وهذا قد يكون مفهوًما؛ كون أغلب أفراد العيِّنة من أوروبا وأمريكا الشاملية، 

لكنه يمكن أن يعطي مؤرًشا إجيابيًّا عىل تغري الصورة القديمة عن إقبال السود عىل اإلسالم دون البيض، وهي صورة 
ال تعرب عن جوهر اإلسالم الذي هو رمحة للعاملني وليس لِعرق دون آخر.

* التوصيات:  
  التأكيد يف الدعوة عىل عاملية اإلسالم، وأنه أبعد ما يكون عن العنرصية، ودعوة الناس من كل األعراق للدخول فيه.

04    غالبية أفراد العينة مقيمون يف اململكة املتحدة وباقي أوروبا وأمريكا الشاملية )90 %(، وهي بيئات متشابة بدرجة 

كبرية، فيمكن القول إن نتائج االستبيان تعرب عن املسلمني اجلدد يف هذه البيئات.

04
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* التوصيات:  
  القيام بدراسات أخرى مشابة يف مناطق أخرى من العامل؛ للتعرف عىل مشكالت املسلمني اجلدد فيها، واالستفادة 

منها يف إعداد الربامج املناسبة هلم.
05    أغلب الذين حتولوا إىل اإلسالم من الشباب؛ خصوصا يف الفئة ما بني 20 – 29 سنة، وهم الذين تربز لدهيم عادًة أسئلُة 

اهلُوية، وتظهر عندهم قوة االستقالل الشخيص، وتليها فئة األقل من 20 سنة، ثم من 30- 39 سنة.

* التوصيات:  
  التعرف عىل أهم أسباب قبول الرشحية ما بني 20-39 سنة لإلسالم، واحلفاظ عليها وتطويرها.

هذه  من  القريبة  النشاطات  أو  واجلامعات،  الثانوية  املدارس  يف  سواء  عاًما؛  العرشين  قبل  ما  بمرحلة  االهتامم    
اجلوهرية  النقاط  الستكشاف  دراسات  وإقامة  املقدمة،  والربامج  اخلطاب  لغة  من  يناسبها  ما  ومراعاة  املرحلة، 

وأسئلة املرحلة، واملؤثرات التي حتفز الشباب للتعرف عىل اإلسالم والدخول فيه.
  التعرف عىل أسباب انخفاض نسبة الداخلني يف اإلسالم ممن بلغوا األربعني سنة فام فوق، وحماولة إجياد حلول هلا.

06   أغلب املهتدين إىل اإلسالم كانوا عىل الديانة النرصانية )أكثر من 70% من العينة(، وهذا يبدو مفهوًما كون الدراسة 

عدم  من  مرتفعة  نسبة  وجود  عىل  مؤرًشا  يعطي  لكنه  األصل،  حيث  من  نصارى  سكاهنا  غالبية  مناطق  يف  أجريت 
االقتناع بالنرصانية يف جمتمعات الدراسة. 

أنَّ  رغم  الالأدرية(  اإلحلاد،  دين،  )بال  الالدينية  من  اإلسالم  إىل  املهتدين  نسبة  انخفاض  نالحظ  أخرى  جهة  من   
الالدينيني بلغوا 14 مليوًنا يف اململكة املتحدة عام 2011، أي ما يعادل 25% من السكان تقريًبا15، وقد يكون هذا ناجتـًا 

عن عزوفهم عن البحث يف قضايا اإليامن وعدم تقبلهم للنقاش حوهلا، وقد يكون ألسباب أخرى.

وأما انخفاض نسبة الداخلني يف اإلسالم من أصحاب املعتقدات األخرى فيبدو مفهوًما يف ضوء قلة عدد أتباعها يف   
بيئة الدراسة.

* التوصيات:  
  مراعاة اخللفية النرصانية عند التعامل مع املسلمني اجلدد يف مناطق الدراسة، ال سيام يف صناعة املحتوى، ومعاجلة 

األفكار، ولغة اخلطاب.
  االهتامم برشحية الالدينيني؛ نظًرا لكثرة عددهم يف بيئة الدراسة، وتكثيف اجلهود وابتكار الربامج املناسبة ملخاطبتهم.
15- https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/less-religious-and-more-ethnically-diverse-census-reveals-picture-britain-today-8406506.html
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ب( تحليل إجابات أفراد العينة:

01    المشكالت الناتجة عن إعالم اآلخرين بالدخول في اإلسالم )93 إجابة= %82(:

  أغلب املشكالت كانت ذات طبيعة اجتامعية؛ كتأثر احلياة االجتامعية بصفة عامة، أو قطع العالقات مع مقرب أو 
رشيك، أو الوحدة، وهذا أمر متوقع وال يمكن جتنبه. 

وتأيت يف الدرجة الثانية مشكالت تؤثر يف إسالم الفرد؛ إما من جهة العقيدة كرتك اإلسالم أو التفكري يف تركه، أو من   
جهة ممارسة الشعائر، ثم تأيت يف الدرجة الثالثة مشكالت معيشية؛ كفقدان العمل أو املأوى، والتوقف عن الدراسة.

* التوصيات:  
  توطني املسلمني اجلدد عىل االستعداد ملواجهة املشكالت االجتامعية مع املحيط، وأنَّ هذه رضيبة ال بد من دفعها 

يف الغالب، وأهنا جتري عىل سنة اهلل عز وجل منذ بدء اإلسالم.
  تزويد املسلمني اجلدد باملهارات املناسبة للتعايش مع هذه املشكالت والتغلب عليها.

تأثري املشكالت مع  التي تزيد يف إيامهنم وتعلقهم باهلل تعاىل، وحتول دون  بالعلوم واملعارف واملواعظ    تزويدهم 
املحيط عىل دينهم. 

  تضافر جهود املؤسسات واألفراد يف املجتمع املسلم ملساعدة املسلمني اجلدد عىل التغلب عىل املشكالت املعيشية.

02    مشكالت متعلقة بالحياة السابقة )90 إجابة= %79(:

التزامهم  العينة، وتؤثر عىل ترصفاهتم أو مدى  أفراد    نالحظ أن سلبيات احلياة السابقة تلقي بظالهلا عىل كثري من 
بالتعاليم اإلسالمية؛ كتأثري التنشئة االجتامعية أو األصدقاء السيئني أو العادات السيئة، وغريها، كام نالحظ تعرض 
كثري منهم ملضايقات متنوعة كالعنرصية أو السخرية أو التهديد، كام نجد أن نسبة ليست قليلة تولَّد لدهيا خوف من 

فقد يشء مهم يف حياهتم السابقة.

* التوصيات:  
  لزوم تضافر اجلهود إلجياد بيئة مساعدة عىل الثبات عىل الدين وتعاليمه؛ إلزالة أو ختفيف اآلثار السلبية للحياة 

السابقة، والدور األكرب يف هذا يقع عىل عاتق املراكز اإلسالمية ثم أفراد املجتمع املسلم املحيطني باملسلم اجلديد.
ل ذلك،    احلرص عىل هتيئة املسلمني اجلدد من البداية لتوقع تعرضهم لألذى من غري املسلمني؛ وتوطينهم عىل حتمُّ

وأنَّ هذا هو طريق األنبياء الذين لَقوا من أقوامهم كثرًيا من األذى، وأنَّ العاقبة للمتقني.

04



61

03    إجراءات التعامل مع األصدقاء ذوي التأثير السيئ، وأثر هذه اإلجراءات:

  تظهر األجوبة أن اختاذ نفس اإلجراءات يمكن أن يكون هلا أكثر من تأثري؛ فرتك األصدقاء أو البحث عن بدائل أو 
إقناعهم بالتغري الذي حصل، كان هلا تأثري إجيايب عىل دين 31% من أفراد العينة، لكن نفس هذه اإلجراءات مل يكن هلا 
تأثري عىل دين 44% منهم، ولعل تفسري ذلك يرجع إىل طبيعة املسلم اجلديد نفِسه، فبعضهم استفاد من التخلص من 

الصحبة السيئة واجتهد يف التعلم والعبادة، وبعضهم اآلخر مل يفعل فلم يشعر بالفرق. 

قليلة  فنسبتهم  النفسية(،  )الصحة  والرفاهية  الدين  عىل  أو  فقط،  الدين  عىل  سلبية  آثار  إلجراءاهتم  كان  الذين  أما   
نوًعا ما، )14%( و )6%( عىل التوايل. وكان من املفهوم أن يكون من ضمن هذه اإلجراءات اإلبقاء عىل العالقة مع 
النتائج  األصدقاء كام هي، أما الذين ألغوا الصداقات أو بحثوا عن بدائل أو عزلوا أنفسهم فقد يكون تفسري هذه 
هو عدم وجود البديل، فاإلنسان اجتامعي بطبعه، وعدم وجود أصدقاء له تأثري سلبي عليه بال شك، كام أن النفس 
النفسية ثم عىل  اإلنسانية قد يصعب عليها التخيل عن صديق قديم حتى إن كان سيًئا، وانعكاس ذلك عىل احلالة 

الدين بصور متعددة أمر وارد.

* التوصيات:  
  التأكيد عىل املسلمني اجلدد أن يبتعدوا عن األصدقاء ذوي التأثري السيئ، فالصاحب ساحب كام يقال، واإلبقاء عىل 

صداقته مع عدم ثبوت قدم املرء يف اإلسالم قد تكون له آثار خطرية.
  مساعدة املسلمني اجلدد عىل االندماج يف املجتمع املسلم وتكوين صداقات جديدة؛ مع املسلمني األصليني، ومع 

مسلمني جدد آخرين.
إنشاء صداقات معهم،  اجلدد، ورضورة  املسلمني  احتضان  بأمهية دورهم يف  املسلم  للمجتمع  املستمرة  التوعية    

ومساعدهتم عىل االندماج. 

04    المشكالت السلوكية )83 إجابة= %73(:

  تظهر هذه الفقرة وجود مشكالت سلوكية عند نسبة مرتفعة من أفراد العينة، وقد تكون هذه املشكالت قديمة من قبل 
دخوهلم اإلسالم، وقد تكون طرأت بسبب املصاعب التي تعرض هلا بعض أفراد العينة بعد إسالمهم مما أوقعهم يف 
مشكالت أكرب. ويأيت عىل رأس هذه املشكالت السلوكية املشكالت النفسية؛ كاالكتئاب وغريه، ثم إدمان الكحول 
فاملخدرات، فإظهار سلوك عنيف مع الغري. وهذا يعني أنَّ هؤالء األفراد من العينة مل يكن لدهيم من العوامل الداخلية 

)كاإليامن وقوة الشخصية(، وال اخلارجية )كمساندة اجلهات اإلسالمية(، ما حيميهم من الوقوع يف هذه املشكالت. 
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* التوصيات:  
  احلرص عىل البناء اإليامين للمسلمني اجلدد من بداية الدخول يف اإلسالم، وإجياد املناعة الداخلية وتقويتها، وذلك 

بالعناية باجلانب الوعظي والنفيس وعدم االكتفاء باجلانب املعريف.
   القرب من املسلمني اجلدد، والتعرف عىل مشكالهتم وحماولة حلها قدر املستطاع.

   تقديم الدعم النفيس الكايف من جهات متخصصة.

05   مشكالت االندماج في المجتمع المسلم والشعور باالنتماء وأسبابها )90 – 95 
إجابة= 79 – %83(:

أجاب عن هذين السؤالني 80% تقريًبا من أفراد العينة، وهذا يعني أن عدم القدرة عىل االندماج منترشة عىل نطاق 
40% أنَّ مشكلة االندماج كانت مع بعض الرشائح املسلمة  واسع بني أفراد العينة، ومع هذا فقد بنيَّ ما يقرب من 

وليس كلها.

عن  بعيًدا  تواجده  أو  جسدية،  إعاقة  كوجود  نفِسه؛  الشخص  لظروف  يرجع  فبعضها  االندماج  عدم  أسباب  أما 
املجتمع املسلم أو انعزاله عنهم، أو شدة اخلجل.

وبعضها يرجع لسلبيات يف املجتمع املسلم؛ كوجود متييز ضد املسلم اجلديد، أو الضغط عليه ملامرسة مظاهر معينة، 
وأخرًيا تأثري بعض املسلمني سلًبا عىل إيامنه.

وهناك أسباب مشرتكة بني املسلم اجلديد واملجتمع املسلم؛ كاختالف الثقافة ونمط احلياة، وحاجز اللغة.

* التوصيات:
  تشجيع املسلمني اجلدد عىل االنتقال من أماكن اإلقامة البعيدة عن املجتمع املسلم إىل القرب منه، وهذا مقتىض 

العقل والنقل، كام يف حديث )الرجل الذي قتل مائة نفس(.
ينبغي عليهم  املسلمني اجلدد، وبام  بأمهية دورها يف احتضان  املسلمة  لتوعية اجلاليات  ما يكفي من اجلهود    بذل 
مراعاته يف التعامل معهم؛ ليكونوا سبًبا من أسباب ثباهتم عىل الدين، مع التنبيه عىل املامرسات اخلاطئة أو املخالفة 

لإلسالم كالتمييز ضد املسلم اجلديد أو عدم مراعاة حداثة عهده بالكفر وغري ذلك.
  إقامة برامج اجتامعية واقعية أو افرتاضية؛ كاملراكز اإلسالمية االجتامعية، وإنشاء صداقات وروابط بصور خمتلفة؛ 

حتى لو مل تكن بعنوان إسالمي؛ كروابط هواة الدراجات أو البيئة وغريها.
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  إن كان املسلم اجلديد من بيئة غري بيئة املسلمني األصليني فيمكن دعوته للمشاركة االجتامعية؛ كتخصيص يوم 
للطبخ، ودعوة املسلامت اجلديدات للمشاركة والتعرف عىل طبخات بالد املسلمني، أو تكون دورة بحيث تقدم يف 
كل يوم مجعة طبخة، واهلدف التفاعل وكرس احلواجز مع املسلامت خاصة الداعيات منهن، وتكوين صداقات وجمتمع 

جديد معهن للتواصل من خالل هذا األسلوب16.
  تنبيه املسلم اجلديد إىل أن جمتمع املسلمني ليس جمتمًعا كاماًل خالًيا من العيوب، ففيه الصالح والطالح وعليه أن 

حيسن اختيار الصحبة.

06    المشكالت العائلية والمالية )83 إجابة= %73(:

مواجهة املسلم اجلديد ملشكالت عائلية نتيجة إسالمه أمر مفهوم؛ فالدخول يف اإلسالم حتول من حياة إىل حياة أخرى 
خمتلفة متاًما، وهذا له آثاره.

أزواجهم،  مع  كبرية  مشكالت  واجهوا  املتزوجني  فبعض  الشخص؛  حالة  بحسب  العائلية  املشكالت  تنوعت 
وبعضهم وصلوا لالنفصال، ومنهم من أثر رشيك حياته عىل ممارسته للشعائر، هذا باإلضافة ملشكالت عدم تأقلم 

األبناء املولودين قبل اإلسالم مع احلياة اجلديدة يف ظل اإلسالم.
وأما غري املتزوجني فعانى بعضهم من ضغط املجتمع املسلم للزواج برسعة، وعانى آخرون من عدم العثور عىل زوج مناسب.

كام تعرضت بعض النساء لعنف منزيل.
وباإلضافة للمشكالت العائلية فقد ذكر 26% ممن أجابوا هنا أنه واجهتهم مشكالت مالية عامة، وستأيت التوصيات 

املتعلقة با يف الفقرة التالية.

* التوصيات:
ا لسالمة احلالة النفسية ألي إنسان، واإلسالم حرص عىل بناء األرسة املسلمة الصاحلة    االستقرار األرسي مهم جدًّ

أشد احلرص، فينبغي تشجيع املسلم اجلديد عىل تأسيس أرسة عىل أسس سليمة.
  إجياد آليات مناسبة لتعريف املسلمني اجلدد بأزواج مناسبني، سواء من مسلمني جدد آخرين أو من مسلمني أصليني، 
ويمكن للمراكز اإلسالمية أن تلعب دوًرا مهاًم يف ذلك، بإنشاء قاعدة بيانات للراغبني يف الزواج والتنسيق بينهم.
  إجراء دراسات يشرتك فيها متخصصون تربويون واجتامعيون لوضع حلول ألوضاع أبناء املسلمني اجلدد، الذين 

ولدوا قبل اإلسالم، وإجياد أفضل الوسائل الكفيلة بتأقلمهم مع الوضع اجلديد وحتبيبهم باإلسالم ليثبتوا عليه.

16- ينظر: لقاءات العناية باملسلمني اجلدد – اللقاء األول والثاين.
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07    المشكالت المالية وأثرها على الممارسات الدينية )83 إجابة= %73(:

ذكر 83 فرًدا من أفراد العينة )73% تقريًبا( أن الوضع املايل منعهم من بعض املامرسات الدينية، وأمهها رشاء الطعام 
احلالل واملالبس اإلسالمية واملشاركة يف الدورات الرشعية، ومل يمكننا التعرف عىل أسباب هذه املشكالت املالية، ال 

سيام أنَّ نسبة من فقدوا أعامهلم بسبب إسالمهم مل تتجاوز %6.

* التوصيات:

  إجراء دراسات وافية ملعرفة أسباب املشكالت املالية للمسلمني اجلدد.

  حماولة إجياد حلول عملية للمشكالت املالية؛ كإجياد فرص عمل للعاطلني، وإعطاء املحتاجني سهم املؤلفة قلوبم 
من أموال الزكاة.

  إنشاء صناديق تربعات خاصة باملسلمني اجلدد، وتقديم قروض ميرسة لعمل مشاريع صغرية، أو معونات نقدية.

  توفري مساكن لإلقامة املؤقتة ملن يفقدون املأوى نتيجة إسالمهم.

احلالل  الطعام  ومتاجر  اإلسالمية،  كاملدارس  باملسلمني؛  خاصة  خدمات  تقدم  التي  املؤسسات  مع  التواصل    
واملالبس اإلسالمية، وجهات التعليم الرشعي وغريها، وحثهم عىل توفري منح أو خدمات بتخفيضات مناسبة 

للمسلمني اجلدد.

08    مشكالت ممارسة شعائر اإلسالم )102 إجابة= %89(:

تتفاوت هذه املشكالت من حيث األمهية؛ فتأيت يف املقدمة مشكلة عدم إجياد أسئلة للشكوك الطارئة، فاحلرية يف اختيار 
العينة تقريًبا، وهذا أمر مفهوم يف ظل وجود كم هائل من  أفراد  إليها، وقد عانى منهام نصف  التي سينتمي  الطائفة 
الشبهات عرب النت وعىل أرض الواقع من ِقَبل العديد من التيارات الدينية والفكرية، سواء كانت منتمية لإلسالم أو ال.

املعلومة الرشعية الصحيحة، وهلا أكثر من صورة، فرغم وجود  العثور عىل  وتأيت بعدها من حيث األمهية مشكلة 
يف  خصوًصا  ا؛  حتديًّ ُيعدُّ  بينها  من  اإلسالم  عن  املوثوق  املصدر  إىل  الوصول  أن  إال  اليوم؛  ضخمة  معرفية  مصادر 
باسم اإلسالم. وال خيفى عظم هذا  اجلديد  املسلم  أمام  يتحدث  منها  أطياًفا فكرية خمتلفة، كل  التي جتمع  البيئات 

اإلشكال؛ إذ بدون املعلومة الصحيحة لن يعبد املسلم ربه عىل بصرية.

ثم تأيت مشكلة عدم االلتزام بمامرسة الشعائر، وعانت منها نسبة كبرية )66%(، وهي مشكلة داخلية تتعلق بالشخص 
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نفِسه، وقد يكون هلا عدة أسباب؛ كدرجة اإليامن، وكثرة الشواغل املعيشية، وعدم توفر الظروف املناسبة ألداء الشعائر.

أعداد  قلة  أمر مفهوم يف ظل  العثور عىل مسجد مناسب، وهذا  أو  بالعثور عىل مسجد،  تتعلق  أخرًيا مشاكل  وتأيت 
املسلمني يف تلك البالد مع اتساع رقعتها.

* التوصيات:

  عمل حرص شامل قدر املستطاع للشبهات الرائجة عن اإلسالم، وإعداد ردود كافية شافية عليها، وإخراجها يف 
قوالب متعددة، وإيصاهلا ألكرب عدد ممكن من املراكز اإلسالمية، ونرشها يف املواقع التي ختاطب املسلمني اجلدد، 

وقد رشع مركز أصول يف هذا العمل لكي ينرش يف موقع بينات، وخيرج كذلك يف عدة قوالب.

  بالتوازي مع الدعوة العامة لإلسالم، ينبغي أن حيرص الدعاة عىل ربط اإلسالم بمذهب أهل السنة واجلامعة، وبيان 
أنه الذي يمثل اإلسالم الصايف الذي جاء به النبي صىل اهلل عليه وسلم، وكام يتم بيان انحرافات األديان األخرى 

ومتيز اإلسالم عنها، ُتعرض االنحرافات الكربى للفرق البدعية بشء من االختصار للتنفري منها.

  العناية بصناعة منصات وتطبيقات، للتعريف باإلسالم، واإلجابة عىل األسئلة املتعلقة به، بشكل سهل وشائق، والتعاون 
لتشكيل رابطة بني هذه املنصات والتطبيقات ُتطمئن اجلمهور، حتى وإن حصل بينها تنوع واختالف بسبب االجتهاد 

املأذون به، مع أمهية العناية باملصادر الرئيسة؛ كمعاين القرآن الكريم والسنة وترمجاهتام، والكتب النوعية املالئمة. 

  أما صعوبة االلتزام بمامرسة الشعائر فسيأيت الكالم عنها مفصاًل يف الفقرة التالية بإذن اهلل.

09   حجم االلتزام ببعض الجوانب الدينية خالل 3 مراحل في رحلة المسلم الجديد بعد 
اإلسالم:

بدايًة فإننا نسجل نقطة إجيابية عامة، وهي ازدياد نسبة املتمسكني بدرجة قوية يف كل اجلوانب بمرور الزمن، وهو ما 
يعني أن ثبات املسلم اجلديد ومتسكه بالدين يزداد مع الزمن.

* التوصيات:

العلامء،  املنضبط، كام هو موضح يف كالم  التدرج  مبدأ  اتباع  بأمهية  باملسلمني اجلدد  املعتنية  التأكيد عىل اجلهات    
والصرب عىل املسلمني اجلدد يف حال عدم جتاوبم بام هو مأمول مع التوجيهات واإلرشادات، رجاء أن تتحسن 

أحواهلم مع مرور الوقت ورسوخ اإليامن يف القلب. 
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وفيما يلي تحليل تفصيلي لنتائج الجوانب المختلفة:

01  ا لعقيدة: يالحظ وجود حرص كبري من أفراد العينة يف جانب العقيدة بصفة عامة، وأهنا جاءت يف املرتبة األوىل 

ا فالعقيدة هي أصل الدين، وهذا يعطي مؤرًشا عىل إدراك أفراد العينة هلذا  من بني بقية اجلوانب، وهذا أمر طيِّب جدًّ
2.2% فقط وذلك من قوي إىل  األمر، ويالحظ كذلك أن التمسك بالعقيدة زاد بمرور الوقت ومل ينخفض إال عند 

متوسط، وهذا يعطي مؤرًشا عىل قوة العقيدة لدى أفراد العينة رغم كثرة الشبهات التي تطرح يف هذا العرص. 
* التوصيات:

  استمرار حرص الدعاة واملراكز اإلسالمية عىل ترسيخ العقيدة الصحيحة يف قلوب املسلمني اجلدد.
  الرتكيز يف البداية عىل أصول العقيدة وتأجيل الدخول يف التفاصيل الدقيقة التي ستأيت بمرور الوقت.

02   الصالة: نالحظ وجود انخفاض كبري يف درجة التمسك بالصالة مقارنة بالعقيدة، كام أنه يوجد انخفاض مقارنة 

باللباس، حيث يوجد ما يقرب من 40% من أفراد العينة ال حيافظون عىل الصالة بقوٍة اليوَم، وال شك أنَّ هذا مؤرش 
سلبي، فالصالة عمود الدين، وهي ثاين األركان بعد الشهادتني، ومع هذا فهناك أمر إجيايب وهو ارتفاع نسبة املتمسكني 

با بقوة مع مرور الزمن.
* التوصيات:

  رضورة تأكيد الدعاة وكل املشاركني يف العناية باملسلم اجلديد عىل أمهية الصالة بدرجة ال تقل عن العقيدة.
  التعرف عىل األسباب التي تعيق متسك بعض املسلمني اجلدد بالصالة وحماولة حلها.

  حتبيب املسلم اجلديد بالصالة، والرتكيز عىل املعاين اإليامنية العميقة هلا، وأهنا عالقة روحية فريدة بني العبد وربه، 
وحماولة الوصول حلال تصري فيها الصالة راحة للمسلم اجلديد.

03    اللباس الشرعي: يوجد اهتامم مرتفع بأمر اللباس من ِقبل أفراد العينة، ويالحظ ارتفاع نسبة التمسك باللباس 

الرشعي مع الزمن. وإذا أخذنا بعني االعتبار أن ثلثي العينة من النساء وأنَّ املتمسكني باللباس الرشعي بقوة اآلن 
73.8%، فهذا يعني أنَّ كلهن يتمسكن باحلجاب اآلن، وهذا حيمل داللة واضحة عىل قوة اإليامن، حيث يبدو احلجاب 

مظهًرا غري مألوف للمجتمع، بل قد يكون حمل انتقاد وريبة يف بعض األحيان، وال تثبت عليه يف ظل ذلك إال من 
متكن اإليامن من قلبها. 

* التوصيات:
  استمرار التوعية من قبل الدعاة بأمهية هذا األمر، ملا للظاهر من انعكاس عىل الباطن.

04
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04     التعلم: نالحظ أن الزيادة يف نسبة احلريصني عىل التعلم الرشعي بقوة قليلة، كام نالحظ أن النسبة بصفة عامة ليست 

مرتفعة، رغم أمهية التعلم بالنسبة للمسلم اجلديد، كي تصح عباداته ومعامالته وتستقيم حياته عىل منهج اإلسالم.
* التوصيات:

  إجياد مناهج تعليمية ميرسة، تبني للمسلم اجلديد يف البداية ما ال يسعه جهله، ثم تزوده باملعارف الرشعية بتدرج 
الرؤية  املبنية عىل هذه  الرشعي  التعليم  مقررات  لبناء  اجلانب  نوعية يف هذا  مبادرة  مركز أصول  قدم  وقد  مناسب، 

والقابلة للرتمجة إىل لغات العامل.
   قيام املعتنني باملسلمني اجلدد بحضهم عىل تعلم ما يساعدهم عىل االلتزام بتعاليم اإلسالم.

05    صالة الجمعة: نالحظ ارتفاع نسبة املتمسكني با بقوة بمرور الزمن. ورغم أن ثلث العينة من الرجال إال أننا نالحظ 

أن نسبة التمسك بأداء صالة اجلمعة بقوة كانت أكثر من نسبة الرجال منذ البداية، وهو ما يعني وجود اهتامم من النساء 
بحضور صالة اجلمعة. لكن هذا األمر حال دون معرفة مدى التزام الرجال بأداء صالة اجلمعة.

* التوصيات:
  توعية الرجال من املسلمني اجلدد بوجوب صالة اجلمعة عليهم عند توفر رشوط الوجوب، وحثهم عىل أدائها.

  االهتامم بخطبة اجلمعة، ومراعاة وجود املسلمني اجلدد يف بعض ما يذكر فيها.
  إجياد أماكن للنساء الراغبات يف حضور الصالة.

   إقامة أنشطة تعليمية واجتامعية يف املسجد يوم اجلمعة، لكل من الرجال والنساء، لتلبية احتياجات املسلمني اجلدد املتنوعة.

06   الِخلطة: نالحظ أن هذا اجلانب حظي بأقل درجة من درجات احلرص والتمسك من ِقَبل أفراد العينة، وهذا قد 

يعطي مؤرًشا عىل صعوبة تعامل املسلم اجلديد مع جمتمع املسلمني، ولكن برغم ذلك فإننا نالحظ ارتفاع النسبة بمرور 
الزمن، وهو مؤرش جيد.

* التوصيات:
  قيام الدعاة بتوعية املجتمع املسلم بأمهية احتواء املسلمني اجلدد ودجمهم يف املجتمع.

   استشعار أفراد املجتمع املسلم بأمهية دورهم، وأهنم يمكن أن يكونوا من أسباب ثبات املسلمني اجلدد، كام يمكن 
أن يكونوا سبًبا يف انتكاستهم وردهتم إن فرطوا بأداء ما عليهم من أدوار.

  إجياد أنشطة وبرامج متنوعة تساعد عىل اندماج املسلمني اجلدد يف املجتمع املسلم، ألمهية البيئة الصاحلة يف تقوية 
إيامن املسلم اجلديد وتثبيته عىل الدين.
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10   مصادر المساعدة التي استخدمها المسلم الجديد لمواجهة الصعاب ودرجة 
فعاليتها:

يأيت الصديق املسلم عىل رأس املصادر التي استعان با املسلمون اجلدد، سواء من حيث مرات االستعانة أو من حيث 
مدى االستفادة، وهذا قد يرجع لعدة أسباب؛ فقد يكون هذا الصديق هو سبب اإلسالم، وقد يكون عامل الثقة مؤثًرا 

يف تفضيله عىل غريه من املصادر، وقد يكون عامل التفاعل وسهولة احلوار والنقاش. 

ثم يأيت اإلنرتنت الذي انخفضت مرات االستعانة به إىل النصف من مرات االستعانة بالصديق املسلم كام انخفضت 
فاعليته بنسبة 10 %، وقد يكون سبب ذلك هو تعدد اجلهات املتحدثة باسم اإلسالم وتضارب األقوال بينها، وهو 
ما يصيب املسلم اجلديد باحلَرية، باإلضافة إىل ما أشري إليه يف أجوبة سؤال سابق من عدم سهولة العثور عىل مصدر 

موثوق للمعلومة. 

ثم يأيت الزوج أو الزوجة املسلَمني عىل مقربة من اإلنرتنت، ثم تأيت األرسة حيث حصل انخفاض إىل النصف تقريًبا 
يف عدد املرات وإن بقيت نسبة االستفادة مرتفعة، ثم يأيت املسجد املحيل وأحد املشايخ عىل مقربة من األرسة؛ وال 
شك أن عامل القرب والعيش املشرتك له دور يف تقديم الزوج واألرسة، كام أن قلة املساجد ومن ثمَّ املشايخ له دور 

يف تأخرمها.

ثم تأيت بعد ذلك مصادر أخرى بعدد مرات قليلة وإن كان بعضها بنسب استفادة مرتفعة.

* التوصيات:

والكتيب،  كالكتاب  موثوقة؛  جلهات  اجلديد  املسلم  رجوع  نسبة  انخفاض  أسباب  ملعرفة  خاصة  دراسة  إعداد    
واملسجد والشيخ، وحماولة وضع احللول هلذا االنخفاض.

وإمدادهم  كذلك،  املسلمني  وألزواجهم  اجلدد  املسلمني  من  املقربني  املسلمني  لألصدقاء  تدريبية  برامج  إعداد    
باملعارف واملهارات املناسبة للقيام بالدور اإلرشادي.

  تزويد املسلم اجلديد بروابط مواقع معتمدة متخصصة يف التعامل مع املسلمني اجلدد.

  تصنيف أنواع املساعدة التي يمكن أن حيصل عليها املسلم اجلديد من أرسته غري املسلمة، وتوضيح ما يمكن أن يكون 
نافًعا ومقبواًل؛ كاملساعدة املالية والنفسية، وما ليس كذلك؛ كمقرتحات متس العقيدة أو العبادة.

04
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أهم جذور المشكالت بصورة إجمالية        05     

يدخل املسلم اجلديد اإلسالم فيكتنفه إطاران من القضايا؛ أوهلام: إطار القضية اإلسالمية وما فيها من مؤثرات معرفية 
الشخصية ومشكالته  باملسلم اجلديد من طبيعته  يرتبط  الشخصية؛ وما  احلياة  إطار  ثانيهام:  داخلية وخارجية،  ونفسية؛ 
اخلاصة، ويتداخل هذان اإلطاران يف الواقع ويؤثران يف بعضهام؛ مما يدعو إىل اعتبار كل إطار يف حال دراسة اإلطار اآلخر.
ويف ضوء ذلك وبناء عىل نتائج الدراسات املتعددة، يمكننا أن نجمل جذور املشكالت التي تعرتض املسلم اجلديد فيام ييل:

01  دخول املسلم اجلديد إىل عامل جديد خيتلف متاًما عام كان عليه، مما يعطيه تصوًرا جديًدا للعامل وللتعامل مع تفاصيله، ومع 

كامل هذا التصور اجلديد ومجاله، إال أن االنتقال إليه حُيِدث غالًبا تغرًيا نفسيًّا حيتاج إىل صرب ووقت للتكيف معه.

02   املشكالت التي يواجهها املسلم اجلديد من أرسته وبيئته التي ما زالت عىل الكفر، سواء بالتضييق عليه أو بالتشكيك، وهي 

مشكالت موجودة حتى يف الدول التي تربز فيها الليربالية، كالدول الغربية؛ فالعائالت العادية ال هتتم بإسالم أبنائها، ومن 
ثم ال تساعدهم يف اختيارهم اجلديد، ويف حال كانت العائلة متشددة فقد هتدد االبن أو البنت بالطرد من املنزل بسبب 

إسالمهام، وأما يف دول أخرى أكثر تشدًدا فقد تقابل املسلم اجلديد بشتى أنواع التهديد؛ حتى التهديد بالقتل.

03    بعض املضايقات من جهات إعالمية أو حكومية17، حيث يعد التشويه اإلعالمي مثاًل حاجًزا عند كثري من غري املسلمني 

عن الدخول يف اإلسالم، كام أنه ابتالء للداخل فيه. 

04    اخلالفات الفكرية أو املذهبية أو حتى الِعرقية بني املسلمني، والتي تنعكس صورهتا السلبية عن املسلمني عند غريهم، 

ــكل  ــيا(، كان ل ــا وروس ــا )فرنس ــان يف أوروب ــاًل دولت ــة. فمث ــات الديني ــد اجلامع ــوة ض ــتخدام الق ــة واس ــات يف مضايق ــاركة احلكوم ــادة مش ــرزت زي ــو ب ــز بي ــة ملرك 17- يف دراس
ــن  ــه يف األماك ــة الوج ــىل تغطي ــر ع ــم احلظ ــراد النتهاكه ــة ألف ــاالت معاقب ــا ح ــة؛ معظمه ــات الديني ــد اجلامع ــة ض ــوات احلكومي ــل الق ــن تدخ ــة م ــن 200 حال ــر م ــام أكث منه
العامــة واملبــاين احلكوميــة يف فرنســا، واملجموعــات التــي تتــم مقاضاهتــا يف روســيا ملامرســة دينهــم عالنيــة. بعــض حــوادث املضايقــة احلكوميــة التــي تــم قياســها مــن خــالل 
هــذه الدراســة - والتــي مل تكــن ماديــة عــىل الــدوام، ولكنهــا قــد تتضمــن ترصحيــات مهينــة مــن قبــل املوظفــني العموميــني أو التمييــز ضــد جمموعــات دينيــة معينــة - كانــت 
مرتبطــة بالالجئــني القادمــني إىل أوروبــا، أحــد األمثلــة عــىل ذلــك هــو رئيــس وزراء املجــر، فيكتــور أوربــان، الــذي اشــتكى مــن الرتكيبــة الدينيــة لالجئــني القادمــني إىل البــالد. 
ــا. معظمهــم ليســوا مســيحيني،  ــة خمتلفــة جذرًي ــون ثقاف ــن آخــر، ويمثل ــد نشــؤوا يف دي ــوا ق ــن وصل ــك الذي ــة: »أولئ ــة أملاني ففــي أيلــول / ســبتمرب 2015، كتــب يف صحيف
إهنــم مســلمون«. وقــال يف وقــت الحــق للصحفيــني: »أعتقــد أن لدينــا احلــق يف أن نقــرر أننــا ال نريــد عــدًدا كبــرًيا مــن املســلمني يف بلدنــا«، ويف مقابلــة أخــرى قــال: »الديــن 

اإلســالمي والثقافــة اإلســالمية ال يمتزجــان مــع الديــن والثقافــة املســيحية؛ إهنــا طريقــة خمتلفــة للحيــاة«.

      وانظر ملعلومات أخرى:
https://www.pewforum.org/2017/04/11/global-restrictions-on-religion-rise-modestly-in-2015-reversing-downward-trend/
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أو تؤثر عىل الداخل يف اإلسالم.

ة عن الدخول يف اإلسالم، أو املسببة لضعف إيامن الداخل فيه عن طريقها، وصعوبة متييز غري  05    املذاهب البدعية الصادَّ

املسلم بني مذهب السنة واملذاهب اإلسالمية الشاذة )مثال: عدم متييز الرافضة واألحباش(.

06   ضعف كثري من املراكز اإلسالمية -عىل اختالف صورها- إما بسبب اخلالفات الفكرية، أو العرقية، أو بسبب ضعف 

اإلدارة وقلة املوارد املالية.

07     الواقع اإلسالمي املتناقض، وبعض املامرسات العنرصية من بعض املسلمني، وهناك من يعطون صورة سيئة عن 

اإلسالم بإساءة املعاملة وسوء اخلُُلق وهضم احلقوق.

08    التوجيهات اخلاطئة ممن حوله من املسلمني الذين ليس لدهيم أسلوب دعوي صحيح؛ فيثقلون كاهله بأمور ليس هلا 

أولوية عنده كمسلم جديد، كاخلتان وطالق الزوجة أو اإلقناع باحلجاب أو تعدد الزوجات.

09    البيئة التي يعيش فيها املسلم اجلديد، ومن ذلك إذا كان يسكن يف عمل مع زمالء غري مسلمني، ومن أشد ذلك إسالم 

املرأة وزوجها ال يزال عىل الكفر، حيث يشكل هذا االختالف عاماًل أشد ضغًطا من اختالف دين االبن عن دين 
األب مثاًل.

10    قلة املحتوى اإلسالمي املناسب، سواء يف مناسبته للبلد واللغة والرشحية، أو يف مضامينه، أو يف طريقة إخراجه.

بعد ذلك  بدافع مؤقت ضعف  إما ألن دخوهلم كان  إليه؛  بعد دخوهلم  الذين خرجوا من اإلسالم  نسبة من  هناك      11

)تبلد القضية الدينية(، أو بسبب الضغوط )الضغوط العاملية واإلعالمية، فضاًل عن الضغوط املعتادة ألي حتول(، 
وتشري دراسات مركز بيو إىل وجود أعداد كبرية حتولت عن اإلسالم، تصل إىل الربع يف بعض البلدان18. وتتفاوت 
االنطباعات األولية عند بعض العاملني يف الدعوة جتاه هذه األرقام؛ السيام أن من هذه احلاالت ما يكون صاحبها 
قد دخل يف اإلسالم من خالل دعوة مجاهريية؛ كمحارضة عابرة ونحو ذلك، وهذا يدعو لضبط أمور، منها: عدد 

https://shortest.link/sw9 :18 - »مركز بيو«: 23 باملئة من املسلمني األمريكيني ختلوا عن دينهم عندما أصبحوا بالغني، انظر ملخصها والتعليق عليها
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الرتاجع )عن كامل االعتقاد أو عن بعض األساسيات  الدخول يف اإلسالم، مقدار  القناعة عند  املرتاجعني، مقدار 
كالصالة أو ما دوهنا(.

12    وهناك أخرًيا مشكالت املسلمني اجلدد التي تشهدها املراكز اإلسالمية يف البلدان اإلسالمية )اخلليج نموذًجا( مثل: 

عدم التمكن من احلضور للربامج املقدمة يف املراكز اإلسالمية، وذلك ألسباب عدة منها: انشغاهلم بالعمل، أو عدم 
توافر وقت كاف هلم بعد دوامهم ووقت راحتهم، أو كثرة تنقلهم يف أماكن عملهم )كالسائقني ورعاة الغنم واإلبل(، 

وُبعد املسافات بني أماكن وجود العامل وأماكن إقامة الدروس، مع عدم وجود مكاتب كثرية يف النطاق اجلغرايف.





الفصل األول: مسرد احتياجات المسلم الجديد   01
الفصل الثاني: متابعة المسلم الجديد   02
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احتياجات المسلم الجديد قد يكون مرجعها لكونه إنساًنا، أو لكونه مسلًما، أو لكونه مسلًما جديًدا، أو 

لظروفه الشخصية. والذي سنذكره هنا أمران: 

واملقصود من كل ذلك تقديم املعونة وسد االحتياجات التي بمثلها يكون أثبت عىل دينه وأقرب هلل تعاىل.
أنفسهم-  اجلدد  وباملسلمني  باملهتمني  واللقاءات  والوثائق واالستبيانات  الدراسات  املختلفة -ومنها عدد من  املصادر  واستفادة من 

يمكن عرض تلك االحتياجات بالتزامن مع رحلة املسلم اجلديد، حسب نموذج مركز أصول التايل: 

لم يسمع 
باإلسالم، 
أو لديه 

عنه تصور 
مشوه، أو 

حيادي، 
أو إيجابي 
ولكن بدون 
دافع لمزيد 
من التعرف 

عليه

الغفلة عن 
اإلسالم

وهي لحظة 
عظيمة، 

وقد 
يصاحبها 
حالة من 

التأثر 
الشديد 
والبكاء

إعالن 
اإلسالم

حيث تصل 
له الدعوة 

بطريقة 
مناسبة 
تخاطب 

عقله أو 
روحه أو 
كليهما، 
مصحوبة 
بالتعامل 

معه 
بالحسنى

تلقي 
الدعوة

هذه مرحلة 
التحدي 

األولى بعد 
اإلسالم، 
وتتفاعل 

في داخل 
المسلم 
الجديد 
األفكار 

والمشاعر، 
ويحتاج 
لمحفز 

لالستمرار 
على 

اإلسالم

التفاعل 
األولي 

مع النفس 
والبيئة

وفيها 
يستعرض 

المدعو ما 
عرض عليه 
من حجج، 
ويتنازعه 

داخلًيا 
نداءان؛ 
أحدهما 

يرغبه في 
اإلسالم 
والثاني 

يصرفه عنه

مرحلة 
التأمل

هذه مرحلة 
التحدي 
الثانية، 
وتتميز 

باالضطراب 
وبتوارد 
ضغوط 

الشبهات 
والشهوات 
أو أحدهما، 
ويدافعها 

ما مع 
الشخص من 
قوة العلم 

واإليمان

الضغوط 
والمدافعة

وهذا يكون 
نتيجة لغلبة 

ما في 
اإلسالم 
من حجج 
ومحاسن 

في نهاية 
مرحلة 
التأمل

القناعة 
العقلية 

والشعور 
النفسي 
اإليجابي 

يجعل 
)ضعف 
خضوع 

رد( في 
األعلى و 

)الثبات على 
اإلسالم 

في 
األسفل( 
لتستمر 

السلسلة 
من جهة 

)الثبات(

ضعف 
خضوع ردة

وهي تشبه 
مرحلة 

سابقة، وقد 
تتكرر مع 
المسلم 
الجديد 

خالل رحلته 
عدة مرات 

تتفاوت 
في درجة 

قوتها

الضغوط 
والمدافعة

وهو قرار 
داخلي، قد 

يأتي سريًعا 
في نهاية 

الدعوة 
الشخصية 

أو اللقاءات 
الجماهيرية، 

وقد يأتي 
بعد وقت 
من النظر 

والتأمل

قرار اعتناق 
اإلسالم

وفيها 
ينشرح صدر 

المسلم 
الجديد 

بعد تجاوز 
الضغوط، 

ويقبل على 
تعلم مزيد 
من األحكام 

وعلى 
العبادات

زيادة 
التعلم 
والعمل 

وهي 
المرحلة 

األخيرة في 
هذه الرحلة، 
ويستغرق 
حتى يصل 
إليها وقًتا 
قد يطول 
أو يقصر، 

وفيها يصبح 
مسلًما 
مستقر 
اإلسالم 
كبقية 

المسلمين 
األصليين

االستقرار 
على 

اإلسالم
الثبات على 

اإلسالم

األيام األولى في اإلسالمما قبل اإلسالم
الثبات على اإلسالمالدخول في اإلسالم

رحلة المسلم الجديد - نموذج مركز أصول

ثانًيا: االحتياجات األخرى التي تؤثر على إسالمه 
بوضوح في مرحلة كونه مسلًما جديًدا.

أوال ً:االحتياجات التي تبرز لكونه 
مسلًما جديًدا.
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الفصل األول: مسرد احتياجات المسلم الجديد       01  

أوًل  احتياجات ما قبل اإلسالم  

تبدأ الرحلة مع المسلم الجديد قبل إسالمه، ويتمثل ذلك في أمور: 

بناء الصورة االنطباعية اإليجابية عن المسلمين:

مهام قيل عن أمهية الفصل بني األفكار واألشخاص، فإن أغلب الناس يصعب عليهم ذلك، ومن ثمَّ ال يمكنهم احلكم عىل اإلسالم 
بمعزل عن تصورهم وحكمهم عىل أتباعه.

فالصورة اإلجيابية للمسلمني مهمة؛ ألن جزًءا منها عىل األقل سيبقى يف خميلة املسلم اجلديد حتى بعد إسالمه، وسيساهم يف قوة 
القناعة والثبات، وسواء كانت الصورة االنطباعية عرب الداعية املبارش أو عرب صناعة صورة إعالمية؛ فكالمها مؤثر.

وإذا كانت كثري من وسائل اإلعالم العاملية حتاول تشويه صورة املسلمني، وإعطاء صورة انطباعية سيئة عنهم؛ فالواجب -ليس 
جتنب تأكيدها باألفعال اخلاطئة- بل السبق بإبراز صورة حسنة بالقول والعمل، ويدخل يف ذلك العملية اإلعالمية.

أن تكون الدعوة لإلسالم بما يتضمن تمكنه في القلب:

مما يفيد املسلم اجلديد أن يدخل اإلسالم يف قلبه عن قناعة ورضا تامني، عرب دالئل اآليات واحلجج والرباهني، ألهنا تساعد عىل 
رسوخ اإليامن يف قلبه، قال تعاىل: }َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط{ ]احلديد: 25[.
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اإلنسان يف  يدخل  فقد  قناعته؛  فرصة دخوله لإلسالم ألجل كامل  تؤخر  أن  أو  بذلك،  إال  الدعوة  تكون  أال  يعني  هذا ال  لكن 
اإلسالم لرغبة أو رهبة أو غرض؛ ثم حيسن إسالمه بعد ذلك1.

ومن صور الرتغيب إعطاؤه املال، فمن أصناف الزكاة: املؤلفة قلوبم، ومنهم الكافر الذي يرجى إسالمه؛ فعن أنس ريض اهلل عنه “أن 
رجاًل سأل النبي صىل اهلل عليه وسلم غناًم بني جبلني، فأعطاه إياه؛ فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا؛ فو اهلل إن حممًدا ليعطي عطاء ما 
خياف الفقر، فقال أنس ريض اهلل عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا، فام يسلم حتى يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما 

عليها”، رواه مسلم.

أن  دون  اإلسالم  عن  ون  َيُصدُّ قد  ْعوة  بالدَّ القائمني  وبعض  األمر...  َبْدء  يف  اإلسالم  عن  ه  َيُصدُّ بام  ث  حُيدَّ “أالَّ  بذلك:  ويلحق 
، ويرميه  يشعروا، ال سيَّام يف احلديث مع غري املسلمني الباحثني عن حقيقِة اإلسالم، فُيْلقي بعُضهم الصليَب ِمن عىل َرقبة املدعوِّ
ث معك عن اإلسالم ال بدَّ أن ختلَع هذا، أو ُيبادر إىل نْزع ِحْرٍز وضَعه عىل يده، أو غري ذلك، أو ُيبادر بإخباره  ويقول له: حتى أحتدَّ
ِئِه ِمن والديه، أو يبدأ معه يف احلديث عن اخِلتان، وربَّام بدأ معه باحلديث عن  عن أحكاِمه مع زوجته، أو َيبدأ معه باحلديث حوَل َترَبُّ

ُحكم التدخني، ووجوب اإلقالع عنه فوَر إسالمه!”2.

 أن يدعى لإلسالم عبر دعاة سنة وعقيدة صحيحة:

وذلك أن للدعوة األوىل انطباعها يف النفس، وللداعية الذي أسلم املرء عىل يده فضل وسطوة غالًبا، مما قد يعرس عليه خمالفته.

واألصل أن يبادر أهل العقيدة الصحيحة إىل دعوة غري املسلمني، ولكن إن ُوجد قوم عندهم بدعة؛ واشتغلوا بدعوة الناس لإلسالم؛ فهنا ُتنظر 
املصلحة الرشعية، فقد ُيرتكون ودعوهتم ألن االشتغال بمدافعتهم يشغل عن القيام بالدعوة نفسها، أو حيرم من يدعوهنم من وصول دعوة 

اإلسالم إليهم، فقد ُيرتكون وهيتم بأولئك بعد إسالمهم.

1-  األصل هو الدعوة لإلسالم عرب البينات ونحوها، ولكن قد يكون لبعض الدعاة رأيه وأسلوبه اخلاص يف الدعوة بام يكون يف دائرة املباح؛ كاستخدام النكتة واملشاركة الرياضية وأشباه 
ذلك، وقد يميل بعض الدعاة الستعامل بعض املحرمات كاملعازف والنساء. والسياسة الرشعية تدعو إىل أمرين: 1/ إىل التمسك بأفضل الطرق الرشعية يف الدعوة، وهي التي تتابع عليها 

األنبياء، وكرر اهلل ذكرها يف القرآن، واستمرت عليها خري دعوة، مع جتنب خمالفة الرشيعة لنرصة الرشيعة. 2/أال ينشغل الدعاة بخصومة الدعاة املسلمني الذين خيالفون طريقتهم يف 
الدعوة ما دامت خرًيا من عدمها، وأما إذا زاد رشهم وأرضوا باملسلمني فهنا يقاومون بحسب رضرهم.

2 - اعتبار املصلحة يف دعوة املسلم اجلديد، اللحيدان.
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يقول ابن تيمية: “وقد ذهب كثري من مبتدعة املسلمني من الرافضة واجلهمية وغريهم اىل بالد الكفار، فأسلم عىل يديه خلق كثري، 
وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمني مبتدعني، وهو خري من أن يكونوا كفاًرا... وهذا كالرجل يسلم رغبة يف الدنيا، ورهبة من السيف، 
ثم اذا أسلم وطال مكثه بني املسلمني دخل اإليامن يف قلبه، فنفس ذّل الكفر الذى كان عليه، وانقهاره ودخوله يف حكم املسلمني 
خري من أن يبقى كافًرا، فانتقل اىل خري مما كان عليه وخف الرش الذى كان فيه، ثم اذا أراد اهلل هدايته أدخل اإليامن يف قلبه، واهلل 

تعاىل بعث الرسل بتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها3.

الحرص على التعجيل بالدخول المعتبر في اإلسالم:

إن أول ما ينبغي الدعوة إليه شهادة التوحيد، وعند رغبة املرء بالدخول يف اإلسالم، فاملطلوب األول منه هو الشهادة التي يدخل 
با اإلسالم.

وتكون الشهادة بالنطق باللسان مع فهم معنى دخوله فيه ولو بحده األدنى، كالفهم أنه يعتنق اإلسالم، الذي هو دين ُيعبد اهلل فيه 
وحده، ويمكن أن يكون ذلك مبارشة أو عرب اهلاتف أو أي وسيلة تواصل.

وال ينبغي تأجيل النطق بالشهادة ألي سبب كان؛ كالداعية الذي يطلب ممن يرغب يف اإلسالم أن يذهب ويأيت الحًقا بيئة حسنة 
يتفهم كامل اإلسالم وال  ينتظر حتى  الناس يف جممع معني، أو يطلب منه أن  من اغتسال أو لباس، أو ليكون أول إسالمه أمام 

يستعجل بالقرار، ونحو ذلك، ألننا ال نضمن بقاءه حيًّا إىل ذلك الوقت.

ويف احلديث: “فو اهلل ألن هيدي اهلل بك رجاًل واحًدا خري لك من محر النعم”، رواه البخاري ومسلم.

 وعن أنس ريض اهلل عنه قال: “كان غالم خيدم النبي صىل اهلل عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صىل اهلل عليه وسلم يعوده، فقعد 
عند رأسه فقال له: )أسلم(، فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم؛ فخرج النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو يقول: 

)احلمد هلل الذي أنقذه من النار(”، رواه البخاري.

3-  جمموع الفتاوى 96/13.
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ا كان يضع للنبي صىل اهلل عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض، فأتاه النبي صىل اهلل عليه وسلم  ويف رواية: “أن غالًما هيوديَّ
فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صىل اهلل عليه وسلم: )يا فالن! قل ال إله إال اهلل(، فنظر إىل أبيه فسكت أبوه، فأعاد 
عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم، فنظر إىل أبيه فقال أبوه: )أطع أبا القاسم!(، فقال الغالم: أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل، 

فخرج النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو يقول: )احلمد هلل الذي أخرجه يب من النار(”، رواه أمحد.

 قبول اإلسالم منه ابتداءً:

قد يريد املرء أن يسلم، أو ال يامنع يف ذلك، ولكنه ال يريد االلتزام ببعض رشائع اإلسالم؛ كرتك اخلمر، أو صديق من اجلنس 
بتلك  الحًقا  يؤمرون  ثم  ابتداًء،  اإلسالم  منهم  يقبل  هؤالء  فمثل  احلجاب؛  لبس  املرأة  تريد  ال  أو  الصوم،  يريد  ال  أو  اآلخر، 
الرشائع؛ ألن قبول اإلسالم مع تلك املعايص والكبائر أخف من بقائه عىل الكفر، ثم إنه ُيرجى أن يستقيم بعد دخوله اإلسالم 

وذوق حالوته، ولو بعد مدة.

“وِمن املعلوم بالرضورة أنَّ النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم كان يْقَبل ِمن كلِّ َمن جاءه يريد الدخول يف اإلسالم  قال ابن رجب: 
عليه  رفع  ملا  اهلل،  إال  إله  ال  قال:  ملَِْن  قْتَله  زيد  بن  أسامة  عىل  أنكر  فقد  مسلاًم،  وجيعله  بذلك،  دمه  ويعصم  فقط،  الشهادتنِي 
السيف، واشتد نكريه عليه، ومل يكن صىل اهلل عليه وسلم يشرتط عىل َمن جاءه يريد اإلسالم أن يلتزَم الصالة والزكاة، بل قد 

ُرِوَي أنه َقبِل ِمن قوٍم اإلسالَم، واشرتطوا أال يزكوا”4.

ويشهد هلذا آثار عىل تفاوت يف صحتها؛ منها حديث نرص بن عاصم الليثي، عن رجل منهم “أنه أتى النبي صىل اهللّ عليه وآله وسلم 
فأسلم عىل أن يصيل صالتني فقبل منه  ”، رواه أمحد.

وعن وهب قال : “سألت جابًرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال: اشرتَطْت عىل النبي صىل اهللّ عليه وآله وسلم أن ال صدقة عليها وال 
جهاد، وأنه سمع النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بعد ذلك يقول: )سيتصدقون وجياهدون (، رواه أبو داود ، وبوب عليه ابن حجر 

العسقالين بقوله: “باب التألف عىل اإلسالم”5.

4 - جامع العلوم واحِلَكم )1/ 228(.
5-  امَلطالِب العالية )9/ 537(.
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وعن أنس  “أن رسول اهللّ صىل اهللّ عليه وآله وسلم قال لرجل: )أسِلْم( قال :   أجدين كارًها، قال :   )أسلم وإن كنت كارًها (”، رواه أمحد . 

“وسئل -أي: اإلمام أمحد- عن الرجل يسلم برشط أن ال يصيل إال صالتني؟ فقال: يصح إسالمه ويؤخذ باخلَمس. وقال: معنى 
حديث حكيم بن حزام »بايعت النبي صىل اهلل عليه وسلم أال أخر إال قائاًم«. أنه ال يركع يف الصالة، بل يقرأ ثم يسجد من غري ركوع”6.

وقال ابن العريب: “كان الركوع أثقل يشء عىل القوم يف اجلاهلية، حتى قال بعض من أسلم للنبي صىل اهلل عليه وسلم: عىل أال أخر إال قائاًم. 
فمن تأوله: عىل أال أركع، فلام متكن اإلسالم من قلبه اطمأنت بذلك نفسه”7.

 تكميل: 

ق بني حالني:  جاءت روايات تذكر عدم قبوله صىل اهلل عليه وسلم من أقواٍم انتقاص صالة أو ترك زكاة8؛ ومن األجوبة عىل ذلك أن يفرَّ

األوىل: حاٌل ال يقبل فيها ما يشرتطه من ترك الفرائض، وهذه تكون عند غلبة الظن أن املدعو سيستجيب لإلسالم ولو مل ُيقبل 
يكون  ُيقبل حني  املبايعة؛ وكذلك ال  وتريد  مغلوبة  القبيلة  تكون  أو  عليه،  مقباًل  اإلسالم  راغًبا يف  الرجل  يكون  كأن  اشرتاطه؛ 

اشرتاطه يرض باملسلمني.

الثانية: حاٌل ُيقبل فيها إسالمه عىل اشرتاطه، وهذه تكون حني خُيشى نفوره من اإلسالم لو مل ُيقبل اشرتاطه، ويغلب عىل الظن ختليه 
عن الرشط بعد إسالمه؛ كالرجل املرتدد، أو الذي يريد أن ُيظهر لنفسه ابتداًء موقَف اعتزاٍز ال يرض؛ فهذا ُيقبل رشطه، ثم ُيؤمر 
الحًقا باستكامل رشائع اإلسالم إن مل يدخل فيها طوًعا، وحتى لو مل يلتزم با الحًقا فإن دخوله اإلسالم عىل نقص خري من عدم 

دخوله وبقائه عىل الكفر.

6-  الرشح الكبري )632/10(.
7 - أحكام القرآن )34/1(.

8-  من ذلك حديث احلسن البرصي عن عثامن بن أيب العاص أن وفد ثقيف ملا قدموا عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم أنزهلم املسجد، ليكون أرق لقلوبم، فاشرتطوا عليه 
أن ال حيرشوا وال يعرشوا وال جيبوا فقال رسول اهللّ صىل اهلل عليه وآله وسلم :   )لكم أن ال حترشوا وال تعرشوا وال خري يف دين ليس فيه ركوع(  . رواه أبو داود وفيه ضعف.

وحديــث ابــن اخلصاصيــة قــال: أتيــت النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم ألبايعــه، قــال: فاشــرتط عــيل شــهادة أن ال إلــه إال اهلل، وأن حممــًدا عبــده ورســوله، وأن أقيــم الصــالة، 
ــاد  ــام: اجله ــا أطيقه ــو اهلل م ــان، ف ــا اثنت ــول اهلل، أم ــا رس ــت: ي ــبيل اهلل. فقل ــد يف س ــان، وأن أجاه ــهر رمض ــوم ش ــالم، وأن أص ــة اإلس ــج حج ــزكاة، وأن أح وأن أؤدي ال
ُبــر، فقــد بــاء بغضــب مــن اهلل، فأخــاف إن حــرضت تلــك جشــعت نفــيس، وكرهــت املــوت؛ والصدقــة، فــو اهلل مــا يل إال غنيمــة  والصدقــة، فإهنــم زعمــوا أنــه مــن وىلَّ الدُّ
وعــرش ذود، هــن رســل أهــيل ومحولتهــم. قــال: فقبــض رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم يــده، ثــم حــرك يــده، ثــم قــال: » فــال جهــاد وال صدقــة، فبــم تدخــل اجلنــة إًذا؟ 

» قــال: قلــت: يــا رســول اهلل، أنــا أبايعــك. قــال: فبايعتــه عليهــن كلهــن، رواه أمحــد وفيــه ضعــف أيًضــا.
قــال الشــوكاين: »ويمكــن أن ُيقــال إن نفــي اخلرييــة ال يســتلزم عــدم جــواز قبــول مــن أســلم بــرشط أن ال يصــيل، وعــدم قبولــه صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم لذلــك الــرشط 

مــن ثقيــف ال يســتلزم عــدم جــواز القبــول مطلًقــا«.
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وهذا قد يفرس تنوع مواقف النبي صىل اهلل عليه وسلم يف قبوله لذلك، ويفرس كذلك تنوع اشرتاطاته عند اإلسالم؛ فقوم يبايعهم 
عىل اإلسالم، وآخرون يزيد عليهم إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وبعضهم يزيد عليه الصوم واحلج، وغري ذلك.

قال العلامء: “إذا كان النهي مستلزًما يف القضية املعينة لرتك املعروف الراجح، كان بمنزلة أن يكون مستلزًما لفعل املنكر الراجح؛ 
كمن أسلم عىل أن ال يصيل إال صالتني كام هو مأثور عن بعض من أسلم عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم، أو أسلم بعض امللوك 
املسلطني وهو يرشب اخلمر أو يفعل بعض املحرمات، ولو هُنِي عن ذلك ارتد عن اإلسالم. ففرق بني ترك العامِل أو األمري لنهي 
بعض الناس عن الشء؛ إذا كان يف النهي مفسدة راجحة، وبني إذنه يف فعله. وهذا خيتلف باختالف األحوال؛ ففي حال أخرى 
جيب إظهار النهي؛ إما لبيان التحريم واعتقاده واخلوف من فعله، أو لرجاء الرتك، أو إلقامة احلجة بحسب األحوال. وهلذا تنوع 

حال النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أمره وهنيه وجهاده وعفوه، وإقامته احلدود وغلظته ورمحته”9.

ِذيَن آَمنُوا  َا الَّ وكذلك قد يشكل اجلمع بني هذه األحاديث وبني اآليات اآلمرة بالدخول يف مجيع اإلسالم، مثل قوله تعاىل: ﴿ َيا َأهيُّ
208[، واجلواب أن ظاهر اآلية أهنا خُتاطب  ]البقرة:  ُمبنٌِي ﴾  َعُدوٌّ  َلُكْم  ُه  إِنَّ ْيَطاِن  الشَّ ُخُطَواِت  َتتَّبُِعوا  َواَل  ًة  َكافَّ ْلِم  السِّ يِف  اْدُخُلوا 
املؤمنني الذين استقرْت يف نفوسهم حقائق اإليامن، وهذه األحاديث ورَدت يف حقِّ َمن أراد الدخول يف اإلسالم، أو َمن كان قريَب 

عهد به، فَمن صار مسلاًم بدخوله يف اإلسالم ُأِمَر بعد ذلك بإقام الصالة، ثم بإيتاء الزكاة، ثم بسائر الرشائع10.

ثانًيا احتياجات أول إسالم المسلم الجديد  

السرور بإسالمه وإظهار ذلك له:
فالرسور سببه أن املسلم ُيرَسُّ باخلري ألخيه املسلم، بل بأعظم خري له يتصور يف حياته، وُيرسُّ بانتشار التوحيد وزوال الرشك.

وإظهار الرسور فيه تقدير ومشاركة ألعظم حدث مرَّ باملسلم اجلديد منذ والدته، وفيه تثبيت له عىل اإلسالم، وتقوية لغريه عىل 
الدخول يف اإلسالم.

وقد ثبت أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يفرح بتوبة أصحابه من الذنب الذي هو دون الرشك، كام يف قصة كعب بن مالك 
املشهورة حني ختلف عن الغزو، ثم تاب وتاب اهلل عليه؛ فمن باب َأوىل الفرح بالتوبة من الكفر والرشك. 

9 -    جمموع الفتاوى 35/ 32.
10-  انظر: جامع العلوم واحلكم 230/1، بترصف.
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قال كعب ريض اهلل عنه: “... وانطلقت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فيتلقاين الناس فوًجا فوًجا هينوين بالتوبة، يقولون: لتهنك 
توبة اهلل عليك، قال كعب: حتى دخلت املسجد فإذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إيل طلحة بن عبيد اهلل 
هيرول حتى صافحني وهناين، واهلل ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه، وال أنساها لطلحة، قال كعب: فلام سلَّمت عىل رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم -وهو يربق وجهه من الرسور-: )أبرش بخري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك(. 
قلت: أمن عندك يا رسول اهلل أم من عند اهلل؟ قال: )ال؛ بل من عند اهلل(. وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا رس استنار وجهه 

حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه”. رواه البخاري ومسلم.

“فرح  أيًضا  العبد عىل اإلطالق وأفضلها يوم توبته إىل اهلل وقبول اهلل توبته”11، وفيه  أيام  “فيه دليل عىل أن خري  القيم:  ابن  قال 
الصحابة رضوان اهلل عليهم بتوبة اهلل عىل كعب بن مالك وصاحبيه، وإرساع من أرسع منهم إىل إبالغه بالبرشى، وهتنئته عىل ذلك، 
وكيف أنه جعل ذلك مجياًل وإحساًنا عظياًم ال ينساه ملن سارع إليه، وكيف أن الناس تلقوه أفواًجا هينئونه بذلك؛ وال ريب أن التوبة 

من الكفر، والدخول يف اإلسالم هو من أجلِّ النِّعم التي هينئ الرجل أخاه عليها”12.

ى قصة طويلة، وفيها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم محاه قبل إسالمه من قوٍم، ثم  وروي يف قصة إسالم حويطب بن عبد الُعزَّ
إنه قدم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأسلم، قال: “ورُسَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بإسالمي”.

قال العلامء: فأما التهنئة بنعم دينية جتددت فتستحب، لقصة كعب13.

تبشيره بغفران الذنوب:
اإلسالم جَيُبُّ ما قبله، حتى لو كان أبعد ما يكون عن اإلسالم، ولو ارتكب يف ذلك جرائم يظنها ال تغفر؛ وكثري من الناس قد 
التغيري،  فائدة من  أنه ال  بأنه ال يستحق احلياة، وقد يظن  التوبة- ألجل ذنوبه، وقد يالزمه شعور  يتوقف عن اإلسالم -أو عن 
خصوًصا إذا ظن أنه ال بد أن يكفر عن سيئاته السابقة بتكلف أعامل ثقيلة، أو بقضاء بعض األعامل الصاحلة التي فاتته؛ فتبشريه 

بغفران الذنوب وأنه باإلسالم يرجع كيوم ولدته أمه من أعظم الدواعي للدخول يف اإلسالم والثبات عليه.

11-  زاد املعاد )512/3(.
https: //islamqa.info/ar/137135 12 - موقع اإلسالم سؤال وجواب، جواًبا عىل سؤال: هل جيوز االجتامع للفرح بدخول رجل أو امرأة اإلسالم؟

13- انظر: ابن مفلح »اآلداب الرشعية« )380/3(، وابن حجر يف فتح الباري )124/8(.
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ِذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهللَِّ  بل وأعظم من ذلك؛ فإن صدقه يف توبته ال يغفر ذنوبه فقط؛ بل جيعل سيئاته حسنات؛ كام يف قول اهلل تعاىل: }َوالَّ
ُلْد  َم اهللَُّ إاِلَّ بِاحْلَقِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق َأَثاًما )68( ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيْ تِي َحرَّ إهَِلًا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّ
ُل اهللَُّ َسيَِّئاهِتِْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم{ ]الفرقان: 68 - 70[. فِيِه ُمَهاًنا )69( إاِلَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

النار  “إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخواًل اجلنة، وآخر أهل  عن أيب ذر، ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
خروًجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال: 
عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، ال يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن 
ُتعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب، قد عملت أشياء ال أراها ها هنا. فلقد رأيت رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه”، رواه مسلم.

ومن القصص املرشدة يف ذلك قصة عمرو بن العاص عند وفاته، فعن ابن ِشامسة امَلْهرّي، قال: “حرضنا عمرو بن العاص وهو يف 
ِسياقة املوت، فحّول وجهه إىل احلائط يبكي طوياًل وابنه يقول له: ما ُيبكيك؟ أما برّشك رسول اهلل، َصىلَّ اهلل عليه وسلم بكذا؟ أما 
برّشك بكذا؟ قال: وهو يف ذلك يبكي ووجهه إىل احلائط، قال ثّم أقبل بوجهه إلينا فقال: إّن أفضَل ممّا َتُعّد عيّل شهادة أن ال إله إالّ اهلل 
وأّن حممًدا رسول اهلل، َصىلَّ اهلل عليه وسلم، ولكني قد كنُت عىل أطباٍق ثالٍث، قد رأيُتني ما من الناس من أحٍد أبغض إيّل من رسول 
اهلل، َصىلَّ اهلل عليه وسلم، وال أحّب إيّل من أن أْسَتْمِكَن منه فأقتله، فلو مّت عىل تلك الطبقة لكنُت من أهل النار، ثّم جعل اهلل اإلسالم 
يف قلبي فأتيُت رسول اهلل، َصىلَّ اهلل عليه وسلم، ألبايعه فقلُت: ابسط يمينك أباِيْعك يا رسول اهلل، قال: فبسط يده ثّم إين قبضُت يدي 
فقال: “ما لك يا عمرو؟” قال فقلُت: أردُت أن أشرتط، فقال: “تشرتط ماذا؟” فقلُت: أشرتط أن ُيْغَفَر يل، فقال: “أما علمَت يا عمرو 
أّن اإلسالَم هَيِْدُم ما كان قبله، وأّن اهلجرة هتدم ما كان قبلها، وأّن احلّج هيدم ما كان قبله؟” فقد رأيُتني ما من الناس أحد أحّب إيّل من 
رسول اهلل، َصىلَّ اهلل عليه وسلم، وال أجّل يف عيني منه، ولو ُسِئلُت أن أْنَعَته ما أَطْقُت ألين مل أكن أطيق أن أمأل عيني إجالاًل له، فلو 

متُّ عىل تلك الطبقِة رجوُت أن أكون من أهل اجلنّة. ثّم ولينا أشياَء بعُد فلسُت أدري ما أنا فيها أو ما حايل فيها”، رواه مسلم.

تبشيره بثبوت أجر األعمال الصالحة التي عملها قبل إسالمه، ودعوته إلى المداومة 
عليها:

وهذا مكمل ملا قبله، وفيه الفوائد السابقة من اإلقبال عىل اإلسالم، وانرشاح الصدر للعمل.

ويشهد هلذا حديث حكيم بن حزام ريض اهلل عنه قال: “قلت: يا رسول اهلل! أرأيت أشياء كنت أحتنث با يف اجلاهلية؛ من صدقة أو 
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عتاقة وصلة رحم؛ فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: )أسلمت عىل ما سلف من خري(”، متفق عليه.

“إنَّ ممَّا ُيؤَسف له أنَّ هناك َمن َيتعاَمل مع مايض املسلم اجلديد بنَِقيض ذلك؛ فبداًل من أن يسَتدِعَي أعامَله املحمودة قبَل إسالمه، يعمد 
ر بعض ما سَلف من ذنوبه ممَّا كان يفَعُله قبَل إسالِمه، ال سيَّام األفعال التي  بعض الناس إىل إحراج املسلم اجلديد بأسئلٍة َتدُعوه إىل تذكُّ
ره هلا سبًبا يف رجوعه إليها، أو سبًبا يف نقص أجِره وتوبته من ذنوبه، قال ابن القيِّم رمحه اهلل: “بعض التائبني  هي َمظِنَّة شهوٍة، قد يكون تذكُّ

ر حالوة ُمواَقعته، فتنفَّس وربام هاج، وهذا ينقص توبته”14. ال َيسَلم من االلتِفات بقلبه إىل الذنب بني الفينة واألخرى، وربام َتذكَّ

تألفه بالمال والمعاملة الحسنة:
تألف املسلمني اجلدد باملال ليثبت اإلسالم يف قلوبم كان من هديه صىل اهلل عليه وسلم، فقد أعطى يوم حنني مجاعة من صناديد 
الطلقاء وأرشافهم مائة من اإلبل، مائة من اإلبل وقال: )إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه، خمافة أن َيُكبَّه اهلل عىل وجهه يف نار 
جهنم(. ويف الصحيحني عن أيب سعيد: أن عليًّا بعث إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم بُذَهيبة يف تربتها من اليمن فقسمها بني أربعة 

نفر: األقرع بن حابس، وُعَيينة بن بدر، وعلقمة بن ُعالثة، وزيد اخلري، وقال: )أتألفهم(15.

ا كان موقعه من جمتمعه الذي كان يعيش فيه - بحاجة إىل تقدير مشاعره، فَقبوله لإلسالم والدخول  وأما املعاملة احلسنة “فاملسِلم اجلديد - أيًّ
فيه ليس حدًثا صغرًيا يف حياته؛ بل هو تغيري شامل يتأثَّر به ويؤثِّر عىل َمن حوله.

ويزداد األمر عىل املسلم اجلديد إذا كانت له مكانُته يف جمتمعه السابق؛ ولذا كان من منهج النبي - صىل اهلل عليه وسلم - اعتباُر 
ذلك يف الدعوة، ِمن إنزال الناس منازهَلم.

ويؤَخذ هذا من قول النبي - صىل اهلل عليه وسلم - عاَم الفتح: )من دخل دار أيب سفيان، فهو آمن(، ففي هذا توقري أليب سفيان - 
ريض اهلل عنه - ومتييٌز له من بني سادات قريش. 

وقد ورد أنَّ جرير بن عبداهلل البجيل - ريض اهلل عنه - قال: ملَّا ُبعث النبي - صىل اهلل عليه وسلم - أتيُته، فقال: )يا جرير، ألي يشء 
جئت؟(، قال: جئت ألسلم عىل يديك يا رسول اهلل، قال: فألقى إيلَّ كساءه، ثم أقبل عىل أصحابه، فقال: )إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه(.

14-  مقال: مايض املسلم اجلديد، د.اللحيدان.
15-  تفسري ابن كثري، )167/4(.
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 ومَلَّا شكا عكرمُة بن أيب جهل - ريض اهلل عنه - أنه إذا مرَّ باملدينة قالوا: هذا ابن عدوِّ اهلل أيب جهل، قام رسول اهلل - صىل اهلل عليه 
وسلم - خطيًبا، فَحِمد اهلل وأثنى عليه فقال: )الناس معادن، خيارهم يف اجلاهلية خياُرهم يف اإلسالم، إذا َفقهوا(.

 إن تعيري املسلم اجلديد بذنبه، أو بدينه السابق، أو بخطأ يقع منه، أو بأبيه، ليس ِمن هدي اإلسالم، وله خطورته عىل املسلم اجلديد، 
وقد يعيد املسلَم اجلديد إىل كفره، فقد ذكر ابن عساكر يف “تاريخ دمشق” أن رجاًل قام عند باب املسجد، فقال: يا معرش املسلمني، 

وين با فأرجع إليها”16. ا وأسلمت، فرصُت أعريَّ باليهودية، فال تعريِّ أنا حوصا، كنُت هيوديًّ

أول برامج الدعوة تحقيق اإلسالم:
جاء اإلسالم برشائع حسنة كثرية، وقد يبادر الداعية إىل دعوة املسلم اجلديد إليها قبل أن تكمل استجابته ويثبت اإليامن يف قلبه، فرتاه يدعوه 

لتغيري اسمه، أو خلع سالسله، أو الدخول مع الصائمني يف رمضان، ونحو ذلك.

اللباس  التي تظهر عىل املسلم اجلديد -كالربا أو اخلمر أو  املنافية لإلسالم  وقد يضيق صدر الداعية لبعض املظاهر أو الصفات 
العاري-، وقد يرغب يف أن يتحىلَّ املدعو بالصفات اإلسالمية التي تظهر صدق إسالمه ورسعة استجابته.

وهذا وإن كان حسنًا إال أن الدعوة ينبغي أن تكون يف املقام األول إىل التوحيد وحتقيق اإلسالم، فإذا متت االستجابة لذلك يأيت ما بعدها.

ويقصد بتحقيق اإلسالم هنا مجلة معاٍن حتفظ أصل الشهادة التي تقوم به، ومنها: معرفة العبد ربه، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه صىل اهلل 
عليه وسلم، وأما كامل اإلسالم الواجب أو املستحب فهو أمر يأيت بعد ذلك.

فاملسلم اجلديد قد يسلم انجذاًبا لكلمة أو موقف، أو تقليًدا ملقتًدى به، أو قبواًل جلزئية عن اإلسالم، دون وجود تصور عن حقيقة 
اإلسالم، فال يفهم معنى اهلل أو اإلسالم أو التوحيد ونحو ذلك.

لذا كان من أهم املوضوعات التي حيتاج إليها املسلم اجلديد أن يعرف من هو اهلل، ما معنى عبادته، ما معنى شهادة التوحيد، ما هو 
الدين، من هو الرسول، وهي موضوعات تتداخل، واملقصود منها توضيح معنى الشهادة والتوحيد، ويمكن تعليمه املعنى العام 

لذلك بأيرس ما يكون، من غري الدخول يف موضوعات تفصيلية أو أمره بتكاليف إضافية. 

16-  مقال: تأليف املسلم اجلديد، د. عبد اهلل اللحيدان.

01



85

فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا بعث معاًذا إىل اليمن قال له: “إنك ستأيت قوًما أهل الكتاب؛ فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إالَّ اهلل”، ويف رواية: “أن يوحدوا اهلل، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم 
مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم، 

فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب”، متفق عليه.
ويف تكرار قوله: فإن هم أطاعوا لك بذلك، دليل عىل أمهية وجود قبول واستجابة لكل أولوية، ال ُينتقل ملا بعدها إال به؛ فاألولوية 

كام يف احلديث هي لشهادة أال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل.
فائدة: “إذا أطلقت شهادة أن ال إله إال اهلل تدخل فيها شهادة أن حممًدا رسول اهلل، كام أن شهادة أن حممًدا رسول اهلل إذا أطلقت تدخل فيها 
شهادة أن ال إله إال اهلل، فإذا اجتمعتا فرست الشهادة األوىل؛ الشهادة هلل بالوحدانية، وفرست الثانية؛ الشهادة لنبينا صىل اهلل عليه وسلم 

بالرسالة، واملراد املعنى، ال جمرد النطق واللفظ.
ومن شهد أن ال إله إال اهلل، ومل يشهد أن حممًدا رسول اهلل مل تقبل منه، ومن شهد أن حممًدا رسول اهلل ومل يشهد أن ال إله إال اهلل مل تقبل منه”17.

إرشاده لالغتسال بعد اإلسالم إن أمكن:

ال يشرتط ملن أراد الدخول يف اإلسالم أن يغتسل، بل من أتى بالشهادتني فقد أسلم، وحيكم له بأحكام املسلمني، ولكن يرشع له أن 
يغتسل بعد ذلك، ويف هذا الغسل تطهري حيس ومعنوي، وفيه إشارة رمزية، خصوًصا وأنه ال يشق يف الغالب، وجاءت بذلك أحاديث.

عن قيس بن عاصم قال: “أتيت النبي صىل اهلل عليه وسلم أريد اإلسالم فأمرين أن أغتسل بامء وسدر”، رواه أبوداود.
واختلف العلامء يف الغسل لإلسالم هل هو واجب أو ال؛ وقول مجهور العلامء -وهو األقرب- أنه ال جيب، ألن الكثرة الكاثرة 
أسلمت ومل تؤمر باالغتسال، ومل يأت األمر به إال يف أفراد، فدل أنه عىل االستحباب18، خصوًصا إذا كان املقام ال يناسب أمر املسلم 

اجلديد باالغتسال لسبب أو آلخر.

17-  رشح ش. عبد العزيز الراجحي حلديث: )فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال اهلل(، بترصف.
18-   قــال ابــن قدامــة يف املغنــي: »ومل ُيوجــب عليــه أبــو حنيفــة الُغْســل بحــال؛ ألنَّ العــدد الكثــري، واجلــمَّ الغفــري َأســَلموا، فلــو ُأِمــَر كلُّ َمــن َأســَلم بالُغْســل، لنُِقــل نقــاًل ُمتواتًرا 

ــه أول واجبــات اإلســالم«. أو ظاهــًرا؛ وألنَّ النبــي صــىلَّ اهلل عليــه وســلَّم مَلَّــا َبَعــث معــاًذا ريض اهلل عنــه مل يذكــْر لــه الُغســل، ولــو كان واجًبــا، ألمَرهــم بــه؛ ألنَّ
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تهيئة المسلم الجديد للعودة لبيئته الخاصة )أهل، عمل، صحبة...(:
ال يبقى املسلم اجلديد -غالًبا- يف املكان الذي ُدِعي فيه لإلسالم وأسلم فيه، بل سيعود إىل بيئته، سواء كانت مسلمة أو غري مسلمة. وال 
يمكن إعطاء حكم واحد لطريقة عودة املسلم اجلديد إىل بيئته السابقة، والعيش معها، بل ينظر فيها ملتغريات متعددة ملعرفة مدى تأثره أو 

تأثريه يف بيئته السابقة؛ سلًبا أو إجياًبا، منها: 
  نوع بيئته السابقة.

  مقدار قبول بيئته السابقة له بعد إسالمه.
   مستوى إسالم أفراد بيئته السابقة أو حمافظتهم.

  مستوى ما تلقاه من اإلسالم إيامًنا وعلاًم.
  مستواه االجتامعي أو القيادي.

كام تدخل هذه املسألة يف مسائل أخرى، مثل حكم اهلجرة، وحكم الدعوة من أمثاله، والسياسة الرشعية، وغريها.
ويمكن -لتقريب الصورة- اإلشارة إىل 4 أحوال للمسلمني اجلدد العائدين إىل بيئتهم، من حيث تأثرهم با وتأثريهم فيها، وهو 

تقسيم تقريبي؛ يقصد به توسيع النظر يف أحوال الناس: 

01  بقاء املسلم اجلديد عىل حياته العادية والطبيعية مع أهله، بحيث يشاركهم حياهتم بام فيها من حمرمات؛ كاالختالط املاجن 

يف احلفالت واألعياد، والتربج الفاضح، واالنغامس يف الشهوات دون ضوابط اإلسالم التي نادى با ودعا إليها.

02   الرفض الكامل لكل ما جيمعه بؤالء، ضارًبا بعرض احلائط حسن معاملتهم ومعارشهتم ووجوب دعوهتم لدينه التي 

دعانا إليها اإلسالم، ناهيك عن اجلالفة والقسوة معهم، وقد يصل األمر ملفارقتهم ومعاداهتم أحياًنا.

أن حيسن معاملتهم، ولكن ال يفكر بدعوهتم وال بتعريفهم باإلسالم، إما لظنه أهنم سريفضون، وإما لوسوسة الشيطان      03

له بأنه أّدى ما عليه خري األداء بدخوله اإلسالم، وهذا يكفي وال يعنيه غريه.

04     أن حيسن التعامل معهم، وحياول جاهًدا تصيد الفرص لدعوهتم، بل وحيمل هم كيفية توصيل معاين اإلسالم هلم، 

ويستشعر مسؤوليته يف ذلك، وهذا ما نريد.
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ومن الواجب هنا توعية املسلمني اجلدد بالتدرج املنهجي بام يتوجب عليهم فعله بعد اإلسالم، خاصة يف األمور التي 
اعتادوها، أو يصعب مواجهة املجتمع با”19.

ويمكن تلخيص حكم عودة املسلم إىل بيئته السابقة يف أمور: 

01  األصل أن يتلقى املسلم اجلديد قدًرا جيًدا من اإليامن والعلم، ثم يعود إىل بيئته السابقة فيدعوها إىل اإلسالم، أو إىل 

املزيد منه، مع مزيد دعاء هلم، وحسن تواصل، واعتزاز باإلسالم، كل ذلك مع بقاء اتصاله ببيئات مسلمة؛ إما عىل 
جهة الدوام إن كانت اهلجرة واجبة، أو بام تيرس منها إن كانت اهلجرة متعذرة أو غري واجبة.

02   حني يكون عليه يف بيئته السابقة خطر عىل دينه ونفسه، أو يكون ضعيًفا يف دينه بحيث إنه قد يرجع عن إسالمه أو يتأثر بشدة، 

فيمكن أن ُيبَحث له عن بيئة جديدة -مع مراعاة أن بعض الناس يريد البيئة اجلديدة لغري غرض ديني-، وقد تكون البيئة 
مركًزا أو مسجًدا أو بيَت مسلٍم.

حني ال يمكن أن يعيش يف بيئة جديدة لعدم توفرها، أو صعوبتها عليه -كام حيدث مع صغار السن والنساء والضعفاء      03

عامة- أو كان تأثره ببيئته السابقة طفيًفا، أو ال يوازي املفاسد املرتتبة عىل بعده عنها وعيشه يف بيئة جديدة، فإنه يبقى يف بيئته، 
وتراعى حاله ما أمكن؛ بتخفيف مظاهر التدين أو إخفاء إسالمه، وبزيادة التواصل معه يف بيئات افرتاضية، وغري ذلك.

بيئته السابقة مسلمة أو غري مؤثرة سلًبايف بيئته السابقة خطر عىل دينه ونفسه

عوامل أخرى داعية لالنتقال
كلام كانت احلال متضمنة للصفة املذكورة كانت أوىل باالجتاه اجلاذب هلا 

هل يحتاج المسلم الجديد لبيئة جديدة؟

عوامل أخرى داعية للبقاء

عنده مزيد قوة إيامن وعلم حيتاج أو يرغب يف مزيد إيامن وعلم

يف دينه ضعف فيعظم تأثره بالشهوات 
والشبهات يف بيئته السابقة

ترجح حاجة 
االنتقال لبيئة 
جديدة مسلمة

ترجح إمكانية 
البقاء يف البيئة 
السابقة ]مع 
اتصاله ببيئة 

مسلمة ما أمكن[

هناك مصالح دينية للبقاء بني قومه؛ 
من دعوة ومحاية

سهولة انتقاله للبيئة اجلديدة )لقوته أو 
غناه، أو توفر املتكفل بالبيئة اجلديدة...(

صعوبة انتقاله من بيئته السابقة لبيئة جديدة 
)لضعفه أو صغره، أو بعد البيئة اجلديدة...(

19-  جواب عىل سؤال منشور يف الشابكة، للباحث عامد مصطفى.
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فائدة فرعية 1: هل يعلن المسلم الجديد إسالمه؟

األصل أن يعلن املسلم اجلديد إسالمه؛ ألن ذلك من معاين شهادة أال إله إال اهلل، وهي عبادة ودعوة، ثم إن إعالنه لإلسالم داع لثباته 
عليه؛ ويستثنى ِمن ذلك َمن خش عىل نفسه من األذى؛ كام حصل يف أول اإلسالم، وكام حيصل يف البيئات التي تؤذي املسلم إيذاًء زائًدا، 
أما جمرد األذى بالكالم ونحوه فال ينجو منه أحد، أو َخش - أو ُخش عليه - من أن يقَحم يف نقاش وشبهات قد ترده عن دينه، أو كان 

ذلك ملصلحة ظاهرة20.

وعليه فال ُيعطى كل املسلمني اجلدد حكاًم واحًدا يف املبادرة باإلعالن باإلسالم، أو دعوة غريهم إىل اإلسالم.

فائدة فرعية 2: نصائح لمعاملة المسلم الجديد ألهله وأصحابه بعد إسالمه:

01  اللجوء إىل اهلل بالدعاء والترضع أن يرشح صدرهم لإلسالم.

02   الثبات عىل الدين واالعتزاز به، دون الوقوع يف استفزازهم أو السخرية منهم.

السعي للتعرف عىل بدء اإلسالم وسرية الرسول عليه الصالة والسالم يف دعوة الناس، وما القاه وصحابته من أًذى      03

بسبب ذلك، وكيف صرب وثبت حتى بلَّغ الدين للناس، وحتى دخل يف اإلسالم الكثري ممّن حفظوا اإلسالم وذادوا عنه 
وأوصلوه بأمانة ملن بعدهم إىل يومنا هذا.

04    دراسة النظام األخالقي يف اإلسالم للتعرف عىل السلوكيات الالزمة يف التعامل مع الناس عامة، ومع غري املسلمني 

َك يِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم َوَصاِحْبُهاَم يِف  خاصة، خصوًصا الوالدين، قال تعاىل: }َوإِْن َجاَهَداَك َعىَل َأْن ُترْشِ
بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إيَِلَّ ُثمَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن{ ]لقامن: 15[. ْنَيا َمْعُروًفا َواتَّ الدُّ

05    تعلُّم أحكام الرشيعة، مع الرتكيز عىل األحكام اخلاصة بالتعامل مع غري املسلمني، لوجود كثري من األمور املباحة يف 

التعامل معهم، والتي قد ُيتَوهم منعها.

ر يف معرفتــه بحقيقــة اإلســالم  20-  يبالــغ بعــض الدعــاة فــريى أنــه »ال ينصــح للمســلم اجلديــد بــأن يعلــن إســالمه عــىل أقاربــه قبــل أن يثبــت عــىل دينــه، وقبــل أن يتطــوَّ
ات  ــد التغــريُّ ــارب املســلم اجلدي ــة، بحيــث يالحــظ أق ــد عــىل ســنة كامل ــا عــن فهــم ســليم، وملــدة قــد تصــل أو تزي ــا منبثًق ــن عرًضــا صحيًح ــه عــىل عرضــه لآلخري وقدرت
اإلجيابيــة )تــرك الدخــان والكحــول، احــرتام الوالديــن، واإلحســان للجــريان... إلــخ( يف شــخصيته بشــكل بطــيء، فــإذا عرفــوا بعــد ذلــك إســالمه، أدركــوا أن هــذا لــن يــؤدي 
ــال هــو اإلســالم، وأن هــذا خــري لــه وهلــم«، وهــذا الــكالم فيــه نظــر، فهــو قــد ُيقَبــل يف  ل خطــري يف حياتــه، بــل ســيدركون أن الــرس يف حتســنه كشــخص فعَّ إىل طفــرة أو حتــوُّ
احلــاالت امللحقــة باإلكــراه، أو التأخــر اليســري ألجــل الدعــوة، ال أن يكــون أصــاًل وأســلوًبا للدعــوة؛ ففــي هــذا: 1/خمالفــة لبعــض مــا تضمنــه الركــن األول مــن اإلســالم 
وهــي الشــهادة، ومــن معانيهــا اإلعــالم بالقــول والفعــل، 2/أنــه ال مانــع مــن أن يلحظــوا عليــه التحســن بعــد إعــالن إســالمه، 3/أن القصــور األخالقــي وغــريه قــد يقــع منــه 

ــنة أيًضــا، 4/ أن حتســنه اجلزئــي كاف يف الدعــوة، وغــري ذلــك. بعــد السَّ
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06    الرفق واللني يف التعامل والدعوة، وقد أمر اهلل بذلك يف دعوة اجلاحدين والقساة، قال تعاىل ملوسى وهارون عليهام 

ُر َأْو خَيَْشى{ ]طه: 43، 44[، ويف األحاديث:  ُه َيَتَذكَّ ُه َطَغى )43( َفُقواَل َلُه َقْواًل َليِّنًا َلَعلَّ السالم: }اْذَهَبا إىَِل فِْرَعْوَن إِنَّ
“إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كله”، رواه البخاري، “إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال ينزع من يشء إال 

شانه”، رواه مسلم؛ ويتأكد هذا مع من يعتاد املسلم اجلديد مالقاهتم أو العيش معهم.

ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن  07   جتنّب استفزازهم وإثارهتم، خاصة يف األمور التي يقدسوهنا أو يعتقدوهنا، قال تعاىل: }َواَل َتُسبُّوا الَّ

ُدوِن اهللَِّ َفَيُسبُّوا اهللََّ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم{ ]األنعام: 108[، واالكتفاء مثاًل بلفت نظرهم حلكمة اإلسالم يف بعض األمور، 
أو بطرح أسئلة عليهم حول معنى ما يعتقدون واحلكمة منه، وإبداء االستغراب من فهمهم أو تفسريهم هلذا األمر.

08     البدء باألقرب منهم ثم األقرب، قال تعاىل لنبيه صىل اهلل عليه وسلم: }َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنَِي{ ]الشعراء: 214[، 

فإذا أسلم منهم أحد فإنَّ هذا سيعني املسلم اجلديد، حيث يكونان اثنني بدل واحد، وهو ما سيسهل دعوته لآلخرين 
وتعريفهم باإلسالم؛ إذ سيتبادر إىل أذهاهنم كثري من األسئلة عن سبب اعتناق أكثر من شخص يف حميطهم لدين جديد.

مفاهيم  وتعّودهم عىل  به  املسلمني؛ جلهلهم  ديدن غري  فهذا  به،  االستهزاء  أو  اإلسالم  اإلحباط من رفضهم  عدم      09

ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم  وتعامالت ختالفه، فالذي عىل املسلم هو الدعوة كام أمر اهلل: }اْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ
تِي ِهَي َأْحَسُن{ ]النحل: 125[، وأما اهلداية فهي بيده سبحانه وتعاىل وقد قال لنبيه صىل اهلل عليه وسلم: }َلْيَس  بِالَّ
َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاء{ ]البقرة: 272[، فليس علينا أن نشق عىل أنفسنا ونلومها لعدم دخول بعضهم 

اٍت{ ]فاطر: 8[.  اإلسالم، قال تعاىل: }َفاَل َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحرَسَ

10    يمكن تقسيم مرحلة تعريفهم باإلسالم ودعوهتم إليه ملراحل كالتايل: 

  إزالة ما علق بأذهاهنم من معلومات خاطئة عن اإلسالم، وحماولة كسب احرتامهم له وجتنب معاداته.
   تقريبهم من اإلسالم من خالل تعريفهم ببعض خصائصه وأحكامه.

  اعتناق بعضهم لإلسالم والدخول يف دين اهلل، وهذه هي الثمرة التي نريد21.

ب. 21 - مستفاد من جواب منشور، الشيخ عامد مصطفى أبو الرُّ
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فائدة فرعية 3: دعوة المسلم الجديد لآلخرين:
يف مسألة دعوة املسلم اجلديد لآلخرين يشار إىل أمور، منها:

01   املرشوع لإلنسان أواًل أن يؤمن بربه ويعرف دينه، وثانًيا أن يعمل الصاحلات يف نفسه، وثالًثا أن يدعو غريه إىل ما آمن 

به وتعلمه، ورابًعا أن يصرب عىل ما يالقيه من ابتالء يف اإليامن أو العمل أو الدعوة، كام قال تعاىل: }َواْلَعرْصِ )1( إِنَّ 
رب{ ]العرص: 1 - 3[. احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ْنَساَن َلِفي ُخرْسٍ )2( إاِلَّ الَّ اإْلِ

02   “األصُل يف اإلسالم: أنَّ كلَّ مسلم داعيٌة إىل اهلل تعاىل، كلٌّ بحسبه، واملسلم اجلديد بعَد أن يتعلَّم ديَن اإلسالم، فإنَّ 

ِمن املهم أن يقوم بالدعوة إىل اهلل، وهي إحدى الوسائل الرئيسة يف تثبيته عىل اإلسالم، وإْن كان هذا خيتلف باختالف 
ة بنْي الناس”22. األشخاص واألحوال، واألمِكنة واألزِمنة، واألصل يف ذلك اعتباُر الفروق الفرديَّ

هناك قدر من الدعوة يمكن أن يامرسه املسلم وإن كان جديًدا، خصوًصا إذا تذوق طعم اإليامن ورغب يف دعوة غريه،      03

َبَعنِي{  وال يصلح إعاقته عن ذلك بتخوف مل تظهر أسبابه، قال تعاىل: }ُقْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو إىَِل اهللَِّ َعىَل َبِصرَيٍة َأَنا َوَمِن اتَّ
]يوسف: 108[، فكل أتباع النبي صىل اهلل عليه وسلم هلم نصيب من هذه اآلية الكريمة.

04      يف الدعوة حيتاج اإلنسان إىل علم، وهلذا يقترص يف البدء عىل الدعوة إىل املسائل الظاهرة، والواجبات القطعية يف الرشيعة، 

وحيتاج إىل صرب، وهلذا حيسن أن ُيدعى املسلم اجلديد إىل تأخري الدخول يف مصادمات علمية أو فكرية مل يمتلك حتى اآلن 
القوَة العلمية والنفسية املناسبة هلا، وقد حتتاج إىل علم خاص وقدرات خاصة؛ خصوصا يف املسائل اجلدلية أو املسائل 

الدقيقة. 

05    إشهار املسلم اجلديد وإبرازه للدعوة إىل اهلل تعاىل -كام حيدث مع عدد من املشاهري- حمل نظر مصلحي؛ فإنه وإن كان فيه 

دعوة لغريه وإظهار لشأن اإلسالم؛ إال أنه حيذر فيه أيًضا من تصدره للناس بغري علم، أو استخدامه لعبارات غري موزونة 
رشًعا ومصلحة، كام خُيشى من رجوعه عن الدين قبل متكن اإلسالم من قلبه مما يكون فيه أثر عكيس عىل املتابعني له، 

ونحو ذلك.
وهلذا ينظر يف كل حالة عىل حدة، ويمكن أن يستشهد يف هذا بتولية النبي صىل اهلل عليه وسلم لبعض الصحابة عىل 
بعض األعامل -مع حداثة إسالمهم- دون بعض، كتولية النبي صىل اهلل عليه وسلم لعمرو بن العاص عىل جيش ذات 

22 - مقال: املسلم اجلديد داعية جديد، منشور بموقع األلوكة.
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السالسل، وعدم توليته أليب سفيان، وبغض النظر عن توجيه ذلك، إال أنه يستفاد منه عدم إطالق حكم عام يف هذه 
املسألة، وهلذا ال يصلح أن يستشهد بحوادث كانت سبب خري بإشهار مسلم جديد، أو بحوادث أخرى كانت سبب 

فتنة، الختالف األحوال.

06    من األمور التي ينظر فيها أهلية الشخص نفسه؛ من حيث علمه وعقله وقوة تدينه وقوة نفسه وأمانته ومنزلته السابقة، 

والعمل الذي يدعى ليقوم به من حيث سهولته وقلة اخلطر فيه، والبيئة التي هو فيها ومن يصاحبهم، واملصلحة املظنونة 
غالًبا بظهوره؛ فكلام زاد يشء مما سبق قوي قبول إشهاره للدعوة، والعكس بالعكس، ويبقى قبل ذلك وبعده توفيق اهلل 

تعاىل وحكمته يف قضائه وقدره.

07   ما تتضمنه دعوة املسلم اجلديد لغريه، خيتلف بحسب معطيات كثرية، ينظر فيها ملصلحة الدعوة وحال الداعية، فاألصل هو 

الدعوة بام تضمنته دعوة األنبياء؛ من تعظيم اهلل واألمر بعبادته وحده، واألدلة العقلية التي جاءت با الرشيعة ونحو ذلك، 
ويف بعض األحوال -خاصة مع ضعف موقع الداعية- قد يعتني بعرض مجاليات اإلسالم، وذكر املشرتكات بينه وبني ما 
تضمنته نتائج العقول الصحيحة أو األديان السابقة، دون االشتغال بتفنيد املذاهب األخرى، مع احلرص عىل التعامل بالرِبِّ 

والقسط، وغري ذلك من أساليب الدعوة.

ثالًثا احتياجات المسلم الجديد في األيام التالية إلسالمه  

التدرج في دعوته:
إهنم  املسلمني  السكان  من  نسبيًّا  قليل  فيه عدد  يعيش  بلد  يعيشون يف  الذين  األمريكيني  قال معظم  بيو؛  مركز  قام با  دارسة  يف 
يملكون  املشابة ال  البيئات  اجلدد يف  فاملسلمون  ذلك  وقياًسا عىل  عنه شيًئا،  يعرفون  أو ال  اإلسالم،  القليل عن  إال  يعرفون  ال 
املعلومات الكافية عن اإلسالم، ويكون فهمهم له جُمماًل، والتزامهم به كذلك، فال بد من التدرج يف دعوهتم وتعريفهم بأحكام 
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اإلسالم وإلزامهم با، وخصوًصا املستحبات أو ما فيه مشقة؛ كاحلج واخلتان، حيث يمكن أن تؤخر مثل هذه األمور. وعليه فمن 
السياسة الرشعية -عىل سبيل املثال- تأخري إقامة مرشوع حتجيج املسلمني اجلدد حتى يثبت إيامهنم؛ ملا يف احلج من مشقة، ولوجود 

مظاهر سلبية يف احلج من بعض الفئات23.

ويشهد هلذا احلديث الذي مرَّ آنًفا: )فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إالَّ اهلل، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن اهلل 
افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

فرتد عىل فقرائهم(، متفق عليه، وأحاديث أخرى دالة عىل هذا املعنى.

“التدرج يف دعوة املسلم اجلديد” من أهم القواعد وأوسعها، ومن املمكن أن تدخل فيها عامة االحتياجات السابقة  وتعد قاعدة 
والالحقة، لكننا نقترص هنا عىل اإلشارة ألهم معانيها؛ وهو حتقيق القاعدة العامة للرشيعة، وأهنا جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها، 

وتعطيل املفاسد وتقليلها، وهلذا يمكن أن تفّوت أدنى املصلحتني لتحصيل أعالمها، أو ترتكب أدنى املفسدتني لدفع أعالمها.

ين متنٌي، وال ُيوَغل فيه إال برفٍق،  عاية والِعناية، وهذا الدِّ و “الداِخل يف اإلسالم مولوٌد جديد، وحاُل املولود أحوج ما يكون إىل الرِّ
د عليه يف بدء األمر، قال النووي رمحه اهلل: وقد كانت أمور اإلسالم يف التكليف عىل  وال َيِصحُّ أن ُيكلَّف املرء ما ال يطِيق أو ُيشدَّ
َ عىل الداخل يف الطاعة أو امُلِريد للدخول فيها، َسهلْت عليه، وكانت عاقبته غالًبا التزاُيد منها، ومتى عرست  التدريج، فمتى ُيرسِّ

عليه أوَشك أالَّ يدخل فيها، وإْن دَخل أوَشَك أالَّ يدوم أو ال يسَتحِليها”24.

م،  ا لرتك بعض الرشيعة؛ فإنه سبب لكامل التمسك با يف النهاية، وليس فيه إقرار عىل املحرَّ وال يرض هذا التدرج، ولو كان سبًبا ظاهريًّ
ن مجيَع رشائعه، ويؤَمر با كلها، وكذلك التائب  وُيبيِّنه ما ذكره ابُن تيمية حني قال: “الداخل يف اإلسالم ال يمكن حني دخوله أن ُيلقَّ
ين، وُيذكَر له مجيُع الِعلم، فإنه ال ُيطيق ذلك، وإذا مل ُيطْقه،  ل األمر أن ُيؤَمر بجميع الدِّ ِمن الذنوب واملتعلِّم واملسرتِشد، ال يمكن يف أوَّ
فلم يُكن واجًبا عليه يف هذه احلال، وإذا مل يُكن واجًبا عليه، فلم يُكن للعامِل واألمري أْن ُيوِجَبه مجيَعه ابتداًء، بل يعفو عن األمر والنهي 
بام ال يمكن ِعلُمه وعمله إىل وقت اإلمكان، كام عَفا رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم عامَّ عفا عنه إىل وقِت َبيانه، وال يُكون ذلك ِمن باب 
ط،  ْ مات، وتْرك األمر بالواجبات؛ ألنَّ الوجوب والتحريم مرشوطان بإمكان الِعلم والعمل، وقد فرْضنا انتفاَء هذا الرشَّ إقرار املحرَّ

ْر هذا األصل، فإنه نافع”25.  َفَتَدبَّ

23- ينظر: لقاءات العناية باملسلمني اجلدد – اللقاء األول.
24-  التدرج يف دعوة املسلم اجلديد، اللحيدان.

25 - جمموع الفتاوى 20/ 60.
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تكميل:
هناك أشياء حيرص عليها بعض الدعاة يف بدء الدعوة، وهي إما خاطئة وإما غري الزمة ابتداًء، ومن ذلك: 

ًما لذاته، واالسم املحرم لذاته يمكن أن يؤخر تغيريه  01  تغيري اسم املسلم اجلديد؛ فاألصل عدم وجوب تغيري اسمه ما مل يكن حمرَّ

حتى يستقر إسالمه، خصوًصا إذا كان متشبًثا به، وأما االسم املباح فإن إبقاءه قد يكون مناسًبا؛ ليشعر أن يف اإلسالم سعة، 
ولرتغيب أبناء جنسه يف اإلسالم.

تغيري ثوبه ومظهره؛ فإن مل يكن فيه خمالفة رشعيَّة فال داٍع ألمره بالتغيري، خاصة إن ُخِش أن يكون يف التغيري نية خمتلطة؛     02

كالرغبة يف االشتهار والتحدي الشخيص، أو كان يف ذلك تغيري إىل لباس مهمل، ظنًّا منه بأنه زهد وتواضع، بل إنَّ هذا األمر 
ج معه، وال يؤمُر  ًما فيتدرَّ بالتغيري قد يكون مانًعا من تقبل بعضهم لإلسالم، لصعوبة خمالفة العوائد. أما إن كان اللباس حمرَّ
ا عربيًّا أو  بالتغيري إن ُخش من نفوره من اإلسالم، إىل أن يثبت اإليامن يف قلبه. ويف كل األحوال فال رضورة الرتدائه زيًّ
باكستانيًّا ونحو ذلك؛ فكل هذه األمور غري مطلوبة رشًعا، واألصل بقاؤه عىل لباس قومه املباح، ويف هذا ترغيب ألمثاله يف 

اإلسالم، ما مل تعرتضه مصلحة أرجح.
يقول مراد هوفامن -وهو أحد األملان الذين دخلوا يف اإلسالم -: “أرى أنه من غري املجدي أن يسلك األملاينُّ الذي 
يعيش يف وسط أوروبا يف القرن العرشين مسلَك عرب احلجاز يف القرن السابع، سواء أكان ذلك يف ملبسهم، أم يف 
ل اإلسالم إىل ثقافة فرعية؛ بل إىل أحد  مأكلهم، أم يف غريمها؛ ألنه بذلك يصبح غريًبا داخل وطنه، وهذا النهج حيوِّ

أشكال الفولكلور الديني، وهذا يصيب اإلسالَم بال شك بأرضار بالغة”26.

اخلتان؛ وهو من سنن الفطرة واإلسالم، وفيه فوائد صحية واجتامعية، ولكن اختلف العلامء يف وجوبه عىل الرجل      03

ر أمره به حتى يستمكن اإلسالم من نفسه، وإن كان مريًضا  املسلم، فإن ُخش عىل املسلم اجلديد من الفتنة بسببه؛ فيؤخَّ
أو خُيشى من الرضر به أو األذى الشديد به، فإنه يعفى عنه27.

مة، وسيأيت بإذن اهلل تعاىل يف عرض املحتوى املالئم  رة يشغل عن األمور املقدَّ ويف الغالب فإن االهتامم باألمور املؤخَّ
تفصيل لبعض لذلك.

26 -  »الطريق إىل مكة« ص 174، نقاًل عن: هيئة املسلم اجلديد.
27-   كان احلســن يقــول: »أســلم النــاس األبيــض واألســود ومل يفتــش أحــد ومل خيتتنــوا«، فذهــب إىل عــدم وجوبــه مطلًقــا، وجــاء حديــث عــن عثيــم بــن كليــب، عــن أبيــه، عــن 
جــده، أنــه جــاء النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم، فقــال: قــد أســلمت، فقــال النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم: )ألــق عنــك شــعر الكفــر واختتــن( رواه أبــوداود، لكــن احلديــث 

ضعيــف، وينظــر بحــث »حكــم اخلتــان عــىل مــن أســلم« د. خالــد عبــد القــادر.
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العناية بتثبيت اإليمان:
يقول أحد الدعاة، وكان سابًقا غري مسلم: “دائاًم ما أقول بأن املسلم اجلديد ضعيف للغاية، إذ إنه معرض لالنتكاسة يف أي وقت... 
يف جتربتي الشخصية عىل سبيل املثال، استغرق مني األمر عاًما كاماًل، بمجهود شخيص ذايت، حتى أصبحت مسلاًم حقيقًيا مؤدًيا 

للصالة وخمتلف العبادات والطاعات”28.

العناية بالصالة:
رغم دخول العناية بالصالة ضمن عوامل تثبيت اإليامن يف الفقرة السابقة، إال أنه جيدر التأكيد عىل أمهية الصالة يف بناء املسلم عامة 
واملسلم اجلديد خاصة، حيث يقترص اهتامم بعض الدعاة عىل إقامة اهليئة الظاهرة من الركوع والسجود ونحومها، وما تصح به 

الصالة، وهذه أمور عىل قدر كبري من األمهية، لكن ال ينبغي االقتصار عليها.

اَلَة َتنَْهى  اَلَة إِنَّ الصَّ ا، ومرشوع كبري يف تربية املسلم اجلديد، قال تعاىل: }اْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّ فالصالة باب عظيم جدًّ
َعِن اْلَفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر َوَلِذْكُر اهللَِّ َأْكرَبُ َواهللَُّ َيْعَلُم َما َتْصنَُعوَن{ ]العنكبوت: 45[.

ويمكن أن ُيدخل مع املسلم اجلديد من إقامة الصالة إىل معاٍن كثرية؛ من اإليامن باهلل عز وجل، وعلوه، وسمعه، وبرصه، وقربه، 
واخلضوع له، ومناجاته، ودعائه، وذكره، وإىل معاٍن ولطائف أخرى؛ مثل تساوي الناس أمام اهلل -خصوًصا يف صالة اجلامعة- وما 

فيها من الرتبية عىل العدل والتواضع واالنضباط، وغري ذلك.

فينبغي عدم  كثرية،  ر معايص  تكفِّ باملعصية، وهي  وينقص  بالطاعة  يزيد  واإليامن  أجر عظيم،  هلا  نفسها  فالصالة  ذلك  ومع كل 
االستعجال يف جتاوزها إىل جزيئات من الرشيعة قد ال يستوعبها املسلم اجلديد، وقد ال حتقق له من الثبات عىل الدين واالستقامة 

عليه ما حيققه االهتامم بالصالة.

28 -  الداعية األسرتايل مويس تشريانتونيو، »مسلم جديد سابق، داعية حاليًّا«، مقال منشور يف صحيفة األهرام املرصية.
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عذره في كثير من أخطائه:
قد يسلم بعض الناس ويبقى متمسًكا بعدد من أفكاره عن الكون واحلياة واآلراء الفكرية واالجتامعية، وقد يكون ال زال معتاًدا 
عىل بعض صداقاته أو كلامته أو مالبسه ونحو ذلك، وقد ال يكون قادًرا عىل التنازل والتضحية من أجل دينه من البداية؛ فاملسلم 
اجلديد،  لينسجم مع عامله  بالقليل  ليس  لوقت  فهو حيتاج  قيمها وأفكارها وعاداهتا،  بيئة خمتلفة عن اإلسالم يف  اجلديد جاء من 

خصوًصا أن اإلسالم دين شامل؛ له قيمه الكاملة، ومعارفه الكثرية، وأنه ميلء بالتفاصيل يف علومه وأحكامه.

وهلذا كان أحد أوجه العذر الواردة يف السرية؛ عذر قوم ألهنم “حديثو عهد بجاهلية”، هذا مع أهنم بإسالمهم بني يدي النبي صىل 
اهلل عليه وسلم صاروا صحابة، وبعضهم له كامله يف عقله وأخالقه، فمن باب َأوىل عذر َمن دوهنم ممن سيأيت بعدهم.

ففي حديث أيب واقد الليثي، ريض اهلل عنه، قال: “خرجنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم، ونحن حديثو عهد بكفر -وكانوا أسلموا 
يوم الفتح- فانتهينا إىل شجرة كان املرشكون يعلقون عليها أسلحتهم، يعكفون عندها يف السنة، يقال هلا ذات َأنواط، فقلنا: اجعل 
لنا ذاَت أنواط، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: “اهلل أكرب، قلتم كام قال قوم موسى: }اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة{”، رواه الطرباين 

يف املعجم الكبري.

قال بعض العلامء: “وفيه أن املنتقل من الباطل الذي اعتاده، ال يؤَمن أن يكون يف قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء 
عهد بكفر”.

ويف قول الصحايب: “ونحن حدثاء عهد بكفر” إعذار ملن معه بأن هذا وقع لنقص علمهم وإيامهنم بسبب حداثة عهدهم باإلسالم.

وأحياًنا قد ترتك بعض األمور عىل ما اعتادوا عليه، وإن كانت خمالفة لفضيلة وُسنَّة، كام ترك النبي صىل اهلل عليه وسلم إعادة بناء 
الكعبة عىل ما بنيت عليه يف عهد أبينا إبراهيم عليه السالم، وعلَّل ذلك لعائشة بقوله: “لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية -أو 

قال: بكفر - ألنفقت كنز الكعبة يف سبيل اهلل، وجلعلت بابا باألرض، وألدخلت فيها من احلجر”، رواه مسلم.

ر، وكذلك الفعل الذي وقع منه،  وليس معنى هذا التغايض عن كل أخطاء املسلم اجلديد وخمالفاته، ولكن حداثة إسالمه أمر مقدَّ
واألمر يرجع إىل اجتهاد وحكمة وعلم من يتعامل مع املسلم اجلديد.
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بناء بيئة إسالمية جديدة:
ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل  ِذيَن َيْدُعوَن َربَّ الصحبة الصاحلة من أقوى ما يثبت اإليامن، قال تعاىل: }َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا{ ]الكهف: 28[. ْنَيا َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلََياِة الدُّ

الدين وللتخلص من  لتثبيته عىل  املناسبة  البيئة  العقدي والنفيس، وإجياد  العون  تقديم  املسلمني نحو أي مسلم جديد،  وواجب 
رواسب املايض، العقدية والفكرية والسلوكية؛ فاملسلم اجلديد غالًبا ما ينفصل عن أرسته وآبائه غري املسلمني، باحًثا عن أصدقاء 
أو إخوة يشرتكون معه يف الديانة، كام أن بعضهم ينفصلون عن أرسهم وحيتاجون إىل أرس بديلة، وربام يكون أكثر اجلوانب فعالية يف 
تغيريهم؛ هو ارتباطهم واندماجهم مع املسلمني اآلخرين. أما إذا كانوا يعيشون يف عزلة، فإن هذا جيعل من الصعب عليهم التغيري؛ 

فنحن كبرش، بحاجة إىل التشجيع والدعم العاطفي29.

مواساته والسعي لقضاء حوائجه:
حسب دراسة مركز أصول عن مشكالت املسلمني اجلدد وغريها من الدراسات؛ فإنَّ كثرًيا من املسلمني اجلدد يمرون بظروف 
مؤثرة يف أول إسالمهم؛ سواء يف اجلوانب االقتصادية أو االجتامعية أو النفسية، ولكون الظروف الشخصية قد تعود بالتأثري سلًبا 
عىل إسالم املسلم اجلديد بوجه أو بآخر، كان من احلكمة االلتفات إليها، خصوًصا إذا كانت متعلقة بإسالمه؛ كأن يتعرض للفصل 
من العمل بسبب إسالمه، أو تتعرض املسلمة اجلديدة لذلك بسبب التزامها باحلجاب، أو أن يرتك العمل بنفسه لتعارضه مع بعض 

مبادئ اإلسالم؛ كالعمل يف مصانع اخلمور عىل سبيل املثال.

ُفهم؛ ألهنم  وهلذا قد يعطى املسلمون اجلدد املال تأليًفا هلم، كام مرَّ معنا من قبل، وقد قال صىل اهلل عليه وسلم: “إين ُأعطي قريًشا أتألَّ
حديثو عهد بجاهلية”، رواه البخاري.

29 -  من مشاركة ملرشف العناية باملسلم اجلديد يف أحد مراكز توعية اجلاليات، والداعية األسرتايل مويس تشريانتونيو.

01



97

توصيته وإعانته على تعلم اإلسالم:
تعاليم اإلسالم واسعة؛ ألن هدايته شاملة جلميع تفاصيل احلياة، وهلذا يبقى املسلم يف حاجة دائمة ملزيد تعلم، كام قال تعاىل: }َوُقْل 
َربِّ ِزْديِن ِعْلاًم{ ]طه: 114[، واملسلم اجلديد أكثر حاجة غالًبا، حلداثة عامة معاين اإلسالم عليه، فهو حيتاج ألن يتعلم أساسيات 
دينه، وهلذا كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يبعث من ُيعلِّم الداخلني يف اإلسالم؛ كام بعث مصعب بن عمري للمدينة، ومعاًذا لليمن.

قال مالك بن احلويرث ريض اهلل عنه: “أتينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عرشين ليلة، وكان 
إىل  ارجعوا  فقال:  فأخربناه،  أهلنا  تركنا من  أهلنا، فسألنا عمن  اشتقنا  قد  أنَّا  رفيًقا، فظن  اهلل عليه وسلم رحياًم  رسول اهلل صىل 
أهليكم فأقيموا فيهم، وعلِّموهم وُمروهم، وصلوا صالة كذا يف حني كذا، وصلوا كذا يف حني كذا، فإذا حرضت الصالة فليؤذن 

لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم”، متفق عليه، وزاد البخاري يف رواية: “وصلوا كام رأيتموين أصيل”.

تنبيه: ليس معنى توصيته بالتعلم أن يطالب بأن يكون عاملِا، أو يلزم بازدياد علم فوق الواجب واملعتاد من مثله، بل يكفي تعريفه 
بأن االلتزام بالرشيعة واجب عليه، وأنَّ عليه تعلُّم ما يلزمه من أحكامها من حيث اجلملة، وأن يسأل أهل العلم عام أشكل عليه.

ًما يف  ومما تنبغي مراعاته كفَّ املسلم اجلديد عن الفتوى قبل اكتامل العلم؛ فقد يقع اندفاع لذلك ممن أسلم عىل كرب سن، أو كان مقدَّ
الناس لعلم دنيوي أو منصب أو شهرة قبل إسالمه.

غرس معاني اإليمان في قلبه:
اإلسالم ليس معلومات معرفية وحسب، بل هو علم وقول وعمل؛ بالقلب واللسان واجلوارح، واملسلم األصيل حيتاج إىل ما يقوي 
إيامنه يف قلبه، وحاجة املسلم اجلديد إىل ذلك أَمّس، لكنه كثرًيا ما يعاَمل عىل أنه طالب حيتاج أن ُيلقى عليه أكرب قدر من املعلومات 
عن األحكام، أو أنه فيلسوف ُيقَترص عىل مناقشته عقليًّا بالردود عىل الشبهات املنترشة، وُينسى يف املقابل التدرج معه يف تعريفه 

باإلسالم، والتأكيد عىل تعليقه باهلل تعاىل، والرتكيز عىل أعامل القلوب.

ويأيت مزيد تفصيل -بإذن اهلل- يف فقرة املعاين القيمية يف املحتوى.
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رفع شعوره باالنتماء للمجتمع المسلم واالرتباط به:
من املهم أن يشعر املسلم اجلديد باحلاجة إىل جمتمعه املسلم واالرتباط به، وهذا الشعور ال يمكن أن ينشأ إال من خالل عوامل 

وأدوات عملية يتشارك فيها املسلم اجلديد واملجتمع املسلم، ومنها:

01   االهتامم بحضور العبادات اجلامعية؛ مثل صالة اجلامعة يف املساجد واملصليات، وصالة اجلمعة والعيدين.

02   العناية باملناسبات الدينية ذات الطابع االجتامعي كالعيدين، وحماولة التوسع يف نرش البهجة والفرح يف تلك املناسبة، 

ووضع الربامج اجلاذبة واملفيدة جلميع فئات املجتمع املسلم من رجال ونساء وأطفال.

الزواج والوالدة وغريها من  الروابط األرسية، من خالل االهتامم بمناسبات  العالقات االجتامعية، وإشاعة  توثيق     03

املناسبات االجتامعية30. 

30 -  ينظر: »أفريقيا.. قارة اإلسالم األوىل«،  د. حممد البشري أمحد موسى.

01
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الفصل الثاني: متابعة المسلم الجديد         02  

متابعة املسلم اجلديد مهمة بمثل أمهية إدخاله اإلسالم، ألن عدم املتابعة قد يؤدي به إىل الرجوع عن الدين بالكلية؛ فمن أهم ما 
يكون رعايته يف األسبوع األول من إسالمه، ألنه وقت شديد التأثري عىل ما بعده، فنطق الشهادتني ما هو إال كرأس جبل اجلليد 
فوق سطح البحر، وأحيانا ُيشبَّه املسلم اجلديد ببذرة ُترعى وُتتعاهد بالرتبية، فيلزم استمرار الدعوة معه، والتعامل معه عىل أنه 

استثامر بكسب أجر عبوديته هلل تعاىل، ويف دعوته لغريه مستقباًل، ومما ينبغي مراعاته يف عملية املتابعة:

أوًل  تفاوت استمرار التدين عند المسلمين الجدد  

التايل  النموذج  التدين عند املسلمني اجلدد بحسب ظروف كل حالة، ويرجع ذلك إىل عوامل متعددة، ويمثل  يتفاوت استمرار 
حاالت من التفاوت:
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ومن العوامل المؤثرة في ذلك:

01  تفاوت قوة سبب الدخول إىل اإلسالم؛ فالدخول عن قناعة عقلية ورضا نفيس عاليني، والوجود يف بيئة مساعدة يزيد 

من نسبة االنطالق، والعكس يف كل ذلك يقللها.

02   استمرار العوامل الرافعة أو اخلافضة؛ فازدياد التعلم مثاًل قد يرفع النسبة، وورود الشبهات قد خيفضها، كام أن دعم 

املسلم اجلديد من باقي املسلمني قد يرفعها، والضغوط االجتامعية قد ختفضها، وهكذا.

الطبيعة النفسية التي تؤثر أحياًنا يف رسعة اختاذ القرارات أو بطئها، وسهولة االستجابة للضغوط أو صعوبتها. ومعرفة      03

هذه العوامل وغريها يعطي فهاًم سلياًم للتفاوت املحتمل يف التدين عند املسلمني اجلدد، ويساعد يف متكني األسباب التي 
تزيد من إيامهنم ومعاجلة ضدها.

مرحلة مرحلة مرحلة مرحلة مرحلة
تثبيت اإليامن 

)مقاومة الشهوات والشبهات(
تثبيت اإليامن 

)مقاومة الفتور(
تثبيت اإليامن 

)مقاومة املعارضات(

دخول 
اإلسالم

تلقي 
دعوة 

اإلسالم

ممارسة متقدمة 
)الواجبات وبعض السنن( استمرار املامرسة ممارسة األساسيات 

)الصالة وبعض العبادات الظاهرة(

تعلم متقدم استمرار التعلم تعلم األساسيات

دعوة متقدمة الدعوة اجلزئية

اتجاه زمني  

نموذج يبني التدرج الطبيعي للمسلم اجلديد يف الظروف العادية املساعدة

ثانًيا  حلول في متابعة المسلم الجديد   

من أكرب املشكالت يف دعوة املسلم اجلديد صعوبة املتابعة املستمرة له يف احتياجاته املختلفة بعد إسالمه، فدعوة غري املسلم غالًبا ما 
تكون أسهل، عرب الربامج العامة أو اخلاصة، أما بعد إسالمه فإنه يصبح أكثر انتامء ملن دعاه وللمجتمع املسلم، وتصبح لديه كثري 
من األسئلة أو االحتياجات، وقد يرتد بعضهم عن اإلسالم لعدم املتابعة؛ خاصة إن كان إسالمه ضعيًفا يف األصل، كأن يكون 

دخل اإلسالم ملوقف عريض، أو ألجل املال ونحو ذلك.

02
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ومن الحلول المقترحة في متابعته:

01  االستفادة من المساجد والمراكز اإلسالمية: 

املساجد أحب البقاع إىل اهلل، وكانت وال زالت مأِرًزا لإلسالم، ومكاًنا لعبادة اهلل تعاىل والقرب منه، ويف عهد النبي صىل اهلل عليه 
وسلم كانت مركًزا متكاماًل إلدارة شؤون املجتمع وتلبية حاجات الناس.

ة”؛ وهي مكان يف املسجد النبوي الرشيف، مظلٌَّل بجريد  فَّ ومن أدوار املسجد يف تلبية حاجات الناس يومئذ ما كانت تقوم به “الصُّ
الذين ال مأوى هلم وال أهل، فكان يقل عددهم حينًا، ويكثر  املهاجرين والوافدين  اب من  الُعزَّ الغرباء  فيه  ينزل  النخل، وكان 
أحياًنا، وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم كثرًيا ما جيالسهم، ويأنس بم، وينادهيم إىل طعامه، ويرشكهم يف رشابه؛ فكانوا معدودين 
يف عياله31؛ فهذا النموذج صالح لتفعيله يف متابعة املسلم اجلديد وقضاء حوائجه عن طريق املسجد أو املركز اإلسالمي، أو البحث 

عام يقوم مقامه مراعاة الختالف العرص من حيث أنظمته واحتياجات أهله.
02   نظام البيئات المختلفة: 

أو ال  بعضهم  تناسب  “الصفة”، وقد ال  بنظام  اجلدد  املسلمني  فئات  املراكز اإلسالميَّة الستيعاب كل  أو  املساجد  تكفي  قد ال 
تناسب األنظمة، فمن املهم ارتباط املسلم اجلديد بصحبة وحمضن حقيقي، وقد يكون خارًجا عن املسجد واملركز اإلسالمي.

وكلام تعددت أشكال املحاضن كانت أكثر استيعاًبا لشخصيات خمتلفة، وتأثرًيا يف جوانب خمتلفة؛ فقد تكون العناية عرب حمضن 
تربوي أو ترفيهي أو اجتامعي أو فكري أو عاطفي، أو خيدم أحد هذه اجلوانب أساًسا وغريها تبًعا، ومن َثمَّ يمكن أن تتشكل 
أو  اهلوائية،  أو  النارية  والدراجات  كالرحالت  اهلوايات؛  من  هواية  جمموعة  أو  طالبية،  جمموعة  أو  ريايض،  ناٍد  يف  البيئة  تلك 

مدرسة لتطوير املهارات، ومن خالهلا خيَدم ويتابع.

ومن ذلك مثاًل جمموعات الرياضة New Muslims Sport، أو جمموعات ريادة األعامل startupmuslim.com، وغريها32.

ديق:  03    نظام الصَّ

ديق؛ ويقوم عىل ختصيص صديق من املسلمني األصليني لكل  تعمد بعض املراكز اإلسالمية إىل متابعة املسلم عن طريق نظام الصَّ
مسلم جديد؛ بحيث تتوثق صحبته معه ليمكن فهمه والتواصل معه ومتابعة احتياجاته.

ويمكن السعي “َوفق بعض التوصيات- لتوظيف متخصص يف البحث عن رعاة للمسلمني اجلدد من قوم املسلم اجلديد، بحيث 
ال يبعد مقر إقامة الراعي عن مقر املسلم اجلديد أكثر من 10 كيلو مرتات، ومن نامذج العمل املقرتحة يف ذلك:

ة بعيًدا عن الوهم واخليال - صالح الشامي، بترصف. فَّ 31-  ينظر: أهل الصُّ
32-  لقاءات العناية باملسلمني اجلدد – اللقاء الثاين، بترصف.
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  إنشاء قاعدة بيانات باملستعدين لرعاية املسلمني واملسلامت اجلدد.
  حتديد املهام األوىل الواجب القيام با باحلد األدنى من الراعي والراعية، كتعليم الطهارة والصالة واالغتسال وطريقة لبس 
احلجاب، والداللة عىل أهم املساجد واخلطباء املؤثرين يف املنطقة، وربطهم باملرجعيات الفقهية واملفتني يف املسائل الرشعية. 
  زيارة الرعاة ميدانيًّا واالتفاق معهم بأن لدهيم برناجمًا تدريبيًّا يف رعاية من أسلم حديًثا بعدد حمدد، وتشجيعهم للقيام بذا 

الدور، والتواصل معهم باستمرار.
  من املهم مراعاة العرقية واللكنة بني الدعاة واملدعوين، وأيًضا ألجل اللقاءات والفعاليات املبارشة فيام بينهم يف نفس املدينة، 

وتكون هذه املجموعات حتت إرشاف مركز للعناية باملسلمني اجلدد ألجل ضبط الربامج املوجهة.
   حماولة تغطية املواضع األكثر إسالًما برعاة املسلمني واملسلامت اجلدد، بحيث ُترسم عدة دوائر )قطر 10 كيلو مرت لكل 

دائرة( بطول البالد وعرضها، ثم جُيتهد يف تأمني الرعاة والراعيات يف كل دائرة. 
 ،GIS حتديد مواقع وجود املسلمني واملسلامت اجلدد والرعاة والراعيات، مستفادة من التقنيات احلديثة؛ كاخلرائط، وتقنيات   

وحتديد املواقع GPS وغريها، ثم الربط بينهم. 
  حتديد نِصاب كل راٍع وراعية بعدد يناسب قدراته يف رعاية املسلمني اجلدد، كخمسة أو عرشة، وحماولة ملء نصاب كل منهم.

  متابعة أحوال الرعاة والراعيات واملسلمني واملسلامت اجلدد وحل مجيع اإلشكاالت.

  زيارة املسلمني اجلدد يف مساكنهم، وحماولة حل مشاكلهم، وإجياد احللول هلم، خصوًصا املتعلقة باملؤثرين من حوهلم تأثرًيا سلبيًّا.

  مع رضورة أن ينضم املسلم اجلديد إىل جمموعات واتساب أو فيسبوك تثقيفية33.

04    نظام مجموعات التواصل: 

املجموعات  نظام  املسلمني اجلدد  بوا مع  َجرِّ  !! “نصيحة من جتربة  اجلديد:  املسلمني  متابعة  العاملني يف  يقول أحد 
جديد،  مسلم   ٥٠ من  جمموعة  كل  واجعلوا  النساء،  عن  الرجال  افصلوا  والتلجرام،  أب  والواتس  بوك  الفيس  يف 
بحيث يستطيع املرشف متابعة ٢٠٠ مسلم بعمل أربع جمموعات، ويف حاالت اإلسالم الكثرية من املمكن أن يكون 
التعليم للمرحلة األوىل األساسية بذه الطريقة، وأما بقية املراحل فيمكن أن تكون عن طريق األكاديميات واملواقع 
املختصة”34. ويرى ممارسون أن متابعة املسلم اجلديد تنجح بنسبة ٥٠% عرب جمموعات الفيسبوك والواتساب ونحوها، 

ويمكن تقسيم املجموعات حسب الدولة وحسب املدينة يف حال كان العدد كبرًيا35.

33-   لقاءات العناية باملسلمني اجلدد – اللقاء الثاين.
34-   مشاركة مقدمة للمرشوع من أحد الدعاة املعنيني باملسلمني اجلدد.

35-   لقاءات العناية باملسلمني اجلدد – اللقاء األول.
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05    نظام المتابعة عن بعد: 

هناك حد أدنى من التواصل ال بد منه مع املسلم اجلديد، ولو عرب اهلاتف أو برامج التواصل؛ ولو للسؤال عن املشاعر 
والتثبيت العام، فاملشاعر ال تكلف شيًئا كثرًيا، لكنها تسهم كثرًيا يف تثبيت املسلم اجلديد.

كثري من املسلمني اجلدد تقع يف بلداهنم بعض الكوارث واحلوادث، فام حجم قيام الدعاة ومن يعرفون املسلَم اجلديد 
املسلم اجلديد بعالقة خاصة، لكن  ارتبط بم  الدعاة املخلصني ممن  بواجبهم يف تلك احلال؟ قد يقوم بذلك بعض 
املطلوب هو سعة االستهداف لكل مسلم جديد، ويمكن للقيام بذلك ذلك تأسيس مركز خمتص يتوىل املتابعة عن 
املراكز األخرى، ويكون قادًرا عىل التواصل مع كل مسلم جديد، ثم ربطه بأقرب من يمكنه معاونته، أو عىل األقل 

بمن أمكن منهم، والتخصص مع االستفادة من التقنيات احلديثة سيسهم يف زيادة املهارة وختفيض التكلفة.
06   نظام الدمج في التعليم: 

املتابعة هنا عرب إرشاك املسلم اجلديد يف معاهد تعليمية؛ إما رشعية، أو  تكون 
يناسبهم  الذين ال  البلدان أو مع األشخاص  العربية، أو لعلوم أخرى يف  للغة 

التعليم الرشعي الرصف.
فدمج املسلم اجلديد يف برنامج تعليمي يفيد يف أمرين؛ األول: تزويده باملعارف 
وتفقد  قرب،  عن  متابعته  والثاين:  إسالمه،  بداية  يف  حيتاجها  التي  الرضورية 
ومن  الثبات.  عىل  يعينه  بام  تلبيتها  وحماولة  احتياجاته،  عىل  والتعرف  أحواله، 
الربامج التي تعمل َوفق نظام الدمج يف التعليم: برنامج»أسورة اليقني يف متابعة 
املسلمني«، والذي يبدأ بالتعارف والتآلف، وينتهي بالتثبيت والتمكني، ثم يمكن 
انتقاء من يناسب من املتخرجني ملزيد من التأصيل واملشاركة يف العمل الدعوي.

07   نظام أنشطة المراكز اإلسالمية والمشاركات: 

املراكز اإلسالمية -سواء كانت مستقلة أو ضمن مساجد أو غريها- يمكن أن تقوم 
باملتابعة املستمرة للمسلم اجلديد عن طريق أنشطتها املستمرة واملتنوعة، بام يساعد 

عىل استمرار مشاركة املسلم اجلديد يف املركز، وبالتايل إمكان استمرار متابعته.
كاملشاركة مع  اجلديد؛  باملسلم  معتنية  إن كانت  املتخصصة؛ ال سيام  اجلهات  تتعاون مع  أن  أيًضا  للمراكز  ويمكن 

جهة لتعليم قراءة القرآن الكريم، وجهة لتعليم اللغة العربية، وغري ذلك36.

36-   لقاءات العناية باملسلمني اجلدد – اللقاء األول.
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ُتعدُّ املراكز اإلسالمية من أشهر البيئات يف العناية باملسلم اجلديد ومتابعته وتعليمه، ومن خالل الدراسات املختلفة يمكن اإلشارة فيام 
ييل إىل أفضل الطرق لقيام هذه املراكز بذا الدور، باإلضافة لبيان بعض املشكالت والصعوبات التي تواجهها، بام يساعد املهتمني عىل 

وضع احللول التي تزيد من فاعليتها: 

أوًل دور المراكز في التعامل مع الراغبين في اإلسالم والداخلين فيه  

أفضل الطرق التي تساعد املراكز اإلسالمية يف عرض اإلسالم بطريقة مناسبة، واستقبال الراغبني فيه ومعتنقيه1: 
بمتابعة  للعناية  باإلضافة  اإلسالمية؛  للمراكز  هدًفا  باإلسالم  التعريف  يكون  وأن  اجلدد،  املسلمني  بزيادة  االهتامم    01

املسلمني احلاليني.
02     وجود عامل أو داعية ملمٍّ بواقع وثقافة البلد الذي يوجد فيه املركز اإلسالمي، باإلضافة إىل إجادة ُلغته، فهذا يساهم يف 

ر ذلك فينبغي وجود مرتجم مساعد له، يقوم برشح اإلسالم ومبادئه ملن يريد  أن يكون قريًبا ممن يقوم بدعوهتم، فإن تعذَّ
التعرف عىل اإلسالم والدخول فيه.

االهتامم باهتاممات أهل البلد؛ فمثاًل: هيتم الغربيون كثرًيا بالثقافة اإلسالمية؛ كاخلطوط العربية، والتاريخ، ونظام العامرة،    03

وصوت األذان؛ وكل هذه مداخل طيبة لدخوهلم يف اإلسالم.
04    إكرام الزائرين، خصوًصا بام فيه بعد ديني يأنسون به؛ كتوزيع التمر يف شهر رمضان، أو بعض األلبسة كاحلجاب، أو 

هدايا رمزية لألطفال، وغري ذلك.
05   مظاهر احلفاوة مطلوبة حال اعتناق اإلسالم، ومن املمكن أن يقوم إمام املسجد أو مدير املركز بتسمية أحد رواد املسجد 

ليؤاخي بينه وبني املسلم اجلديد؛ فيكون إىل جواره باستمرار بالنصيحة والتوجيه، واملشاركة يف أفراحه وأحزانه؛ خلطورة ترك 
املسلم اجلديد دون توجيه، مع ما يكون لديه من تساؤالت، ال سيام أن فضاء التواصل العاملي مفتوح ألي انحراف فكري. 

جمموعات  عمل،  )بيئات  املسلمة  البيئة  مع  التكيُّف  عىل  اجلديد  املسلم  تساعد  التي  البدائل  وطرح  الربامج  وضع     06

أصدقاء، إنشاء األرس، املدارس، املشاركة يف األعياد... إلخ(.
07  من املمكن توفري دورات تعليم ملدد خمتلفة لدراسة مبادئ الدين اإلسالمي، ويمكن أن يكون هناك منهج موحد يتم التوافق 

عليه بني املراكز اإلسالمية ملا سيتم تقديمه من مواد إسالمية للتعريف باإلسالم؛ فمثاًل هناك عدد من املراكز اإلسالمية يف 
ر فيه مادة ذات مضمون جيد. الربازيل هتتم باعتامد كتاب موحد للتعريف باإلسالم، وآخر ملن يعتنق اإلسالم، ومقطع مصوَّ

1-  مستخلصات من استبيانات ولقاءات منشورة مع عدد من رؤساء املراكز اإلسالمية يف الربازيل وأوكرانيا.

01
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08   التواصل واملشاركة لتنفيذ برامج مدروسة بعناية، يشارك فيها متخصصون رشعيون ونفسيون؛ للمسامهة يف حل كثري 

من مشكالت من يعتنقون اإلسالم؛ ملساعدهتم عىل احتواء أية تداعيات أو مواقف سلبية قد تطرأ بسبب إسالمهم، 
واملركز  أرسهم،  مع  سيتعاملون  كيف  وال  معها،  سيتعاملون  كيف  يعلمون  وال  جديدة  لبيئة  ينتقلون  إهنم  حيث 

اإلسالمي هو وجهتهم غالًبا عندما يواجهون هذه املشكالت. 
التعامل مع املسلم اجلديد، مع مراعاة اختالف األمكنة واألزمنة واألشخاص  التجارب األخرى يف  االستفادة من     09

واألحوال2.

ثانًيا  أبرز المشكالت التي تعاني منها المراكز المعتنية بالمسلم الجديد في 

البلدان اإلسالمية- السعودية نموذًجا  

01   قلة الدعاة واملرتمجني. 

02    قلة الربامج الدعوية املوجهة للمسلمني اجلدد.

03    ضعف تعاون الكفالء وأصحاب العمل مع املسلم اجلديد أو املراكز اإلسالمية.

04    ضعف آليات التواصل مع املسلم اجلديد من ِقَبل املركز بعد إسالمه أو بعد انقطاعه.

05   صعوبات التعامل مع مسلم ال يقيم شعائر اإلسالم وال يلتزم با. 

06   نقص املحتويات اخلاصة ببعض لغات املسلمني اجلدد.

07   نقص الربامج املدعومة حكوميًّا، وصعوبة احلصول عىل بعض التصاريح ذات العالقة؛ كترصيح دعاة مرتمجني.

08   عدم وجود داعية باملركز من نفس جنسية املسلم اجلديد ليتفهم احتياجاته. 

09   نقص الدعم املايل املساعد عىل الربامج الكثرية، أو عىل احلوافز -ولو صغرية- جلذب املسلم اجلديد للربامج والدورات 
العلمية.

10  وجود فجوة يف تكامل املراكز الدعوية، وسوء التنسيق وتكرار الربامج، وهذا مؤثر يف دعوة املسلم اجلديد والعناية به3.

ويدخل يف ذلك جزء مما سيذكر يف الفقرة التالية.

https: //islamhouse.com/ar/ :2-   مــن التجــارب يف ذلــك جتربــة مكتــب توعيــة اجلاليــات بالطائــف مــع املســلمني اجلــدد مــن العــامل ذوي الدخــل املحــدود يف بلــد مســلم
articles/2787491

3 -  لقــاءات مــع رؤســاء مراكــز وعاملــني، ودراســة منشــورة يف صحــف ســعودية ومواقــع إســالمية، وإجابــات مــن أعــداد كبــرية مــن رؤســاء ومنســويب مكاتــب توعيــة 
.http: //fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=9799 اجلاليــات بالســعودية



108

ثالًثا  أبرز المشكالت التي تعاني منها المراكز المعتنية بالمسلم الجديد في 

البلدان غير اإلسالمية  

مع وجود تشابه مع بعض ما ذكر يف الفقرة السابقة، إال أن هناك مشكالت أخرى تظهر للمراكز املعتنية باملسلم اجلديد يف البلدان 
غري اإلسالمية -خصوًصا الغربية- ومنها: 

01    عدم وجود برنامج متكامل للمساعدة يف تعليم وإدماج املسلمني اجلدد. 

02    االنشغال بأعامل املركز األخرى، أو انشغال كل منسوب يف املركز بأعامله يف حياته اخلاصة وطلب رزقه، وهذا يؤثر سلًبا عىل 

العناية باملسلم اجلديد؛ فمثاًل: يف كثري من األحيان ال يرد أحد عىل املكاملات اهلاتفية التي ترد للمركز، أو ال يعاود أحد االتصال 
بمن اتصل باملركز وترك رسالة.

03    يف بعض األحيان حيتاج املسلمون اجلدد إىل توجيه متخصص من عامل إسالمي فيام يتعلق بالتعامل مع أوضاعهم، وهذا 

ليس متاًحا أو مما يسهل الوصول إليه كثرًيا.
04    يتحدد مرتادو العديد من املراكز واملساجد يف الغرب بناًء عىل أسس عرقية، مما جيعل اقرتاب املسلم اجلديد منهم غري 

ممكن يف كثري من األحيان إن كان من عرقية خمتلفة.
05     عدم توفر اإلمكانات املالية الالزمة للتوسع يف الربامج أو التفرغ. 

06   انعكاس املشكالت املحلّية عىل املركز؛ سواء املشكالت السياسية أو الفكرية أو االجتامعية.

07   ضعف التجانس بني العاملني يف املركز الواحد؛ خصوًصا عند اختالف بلداهنم، أو أعامرهم، أو إسناد رئاسة املركز أو 

املناصب املهمة فيه بناء عىل العمر فقط، أو ألسباب غري مهنية.
08   نقص الوثائق والرؤى واملواد العلمية واإلدارية املساِعدة يف إدارة املركز بطرق احرتافية، تساعد عىل ارتفاع اجلودة، 

وانخفاض التكلفة بأنواعها. 

رابًعا  المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد  

من املهم للمراكز اإلسالمية، وغريها من اجلهات املهتمة باملسلم اجلديد، االستفادة من املشاريع السابقة املعتنية باملسلم اجلديد، ال 
سيام املشاريع التي أقامت دراسات واكتسبت جتارب وخربات.

وقد سعى مركز أصول إىل تكوين قاعدة بيانات عن املشاريع املعتنية باملسلم اجلديد، تضم قائمة بعدد من املواقع واملنظامت والربامج 

03
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ا خلدمة املهتمني بدعوة املسلم اجلديد، ومتثل نواة إلنشاء قاعدة بيانات  ث دوريًّ التعليمية والتطبيقات واملقاالت والكتب، وهي قائمة حُتدَّ
إلكرتونية، متكن من البحث بمختلف املناطق واللغات.

تضم قائمة مركز أصول اليوم أكثر من مائتي مرشوع4، وتناولت يف كل منها:
عنوانه، ونوعه، والقائم عليه/ أو املؤلف، وموقع املرشوع، وتاريخ اإلنشاء، واملنطقة أو اللغة املستهدفة، وجماالت االهتامم، ونقاط 

القوة، مع رابط شبكي إن أمكن، ومالحظات. 
وقد ختتلف بعض العنارص باختالف نوع املوضوع؛ فعنارص املنظمة غري عنارص املقال، وهكذا.

ويمكن االستفادة من هذه القائمة يف املقارنة املرجعية وغريها، فيمكن عىل سبيل املثال:

01   االستفادة من حمتوى تلك املشاريع. 

02    االستفادة من عنارصها وأفكارها وأساليبها.

يف  زيادة  املضافة  القيمة  تكون  وقد  املضافة؛  القيمة  وإبراز  إنتاجها  إعادة  أو  مناسبة،  كانت  إن  نرشها  يف  السعي      03

املوضوعات أو اخلدمات -خصوًصا التقنية- أو اختصاًرا، أو إضافات فنية، أو لغة جديدة، أو اختصاًصا بفئة أو بلد، 
أو تعمياًم لفئات، وغري ذلك.

04    االستفادة من خربات أصحابا؛ سواء بالتواصل معهم، أو من خرباهتم املنشورة.

05     ربط املسلم اجلديد بأصحابا، مكانيًّا أو عن بعد، يف حال صالحيتها له، أو لتكثري اخليارات اإلجيابية أمامه وتنويعها له. 

4- يمكن االطالع عىل مرسد عناوين املرشوعات يف ملحقات هذه الدراسة.

املنظامت واهليئات
الربامج التعليمية
تطبيقات اجلوال

املقاالت
الكتب
املوقع

قاعدة بيانات االهتامم باملسلم 
اجلديد - مركز أصول

%24

%10

%16%24

%13

%13



110

خامًسا  الحوار اإللكتروني  

ُتعدُّ املراكز اإلسالمية من أقدر اجلهات عىل إدارة مرشوع احلوار اإللكرتوين الدعوي، وهو برنامج تفاعيل عرب منصة رقمية، يتيح 
للمستفيدين الدخول يف حوار فردي ومبارش مع أحد الدعاة للتعريف باإلسالم، كام يمكن استخدامه يف عملية متابعة املسلمني اجلدد.
وهناك عدد من النامذج التطبيقية هلذا املرشوع؛ سواء مع غري املسلمني أو املسلمني اجلدد، مثل: ركن احلوار، دار اإلسالم، وغريمها، 

وفيام ييل استعراض ألهم إجيابيات وسلبيات هذا املرشوع:

 أ-  اإليجابيات )نقاط القوة، الفرص...(:   

01   القدرة عىل الوصول لعدد كبري؛ فهناك أكثر من 4 مليارات مستخدم لشبكة اإلنرتنت. 

02   القدرة عىل الوصول ملستهدفني يصعب الوصول هلم ميدانيًّا؛ لظروف املكان والزمان وغريها.

03    سهولة التواصل مع أشخاص يصعب تواصلهم املبارش؛ الختالف اجلنس، أو احلياء، أو خوف الراغب يف اإلسالم 

أو املسلم اجلديد من التواصل املبارش مع الداعية أمام أقاربه وأصدقائه؛ وغري ذلك.
04   اخلصوصية؛ حيث أثبتت العديد من األبحاث أن الزوار يفضلون عرض أسئلتهم عرب احلوارات اخلاصة، أكثر من 

عرضها يف املنصات العامة.
05   بإمكان املحاورين الدعاة إحالة السؤال لداعية آخر مبارشة يف حال ورود سؤال أشكل عىل املحاور، وهذا يفيد يف 

جتنب اإلفتاء بجهل، أو تأخري اجلواب، أو الظهور بمظهر املحَرج، بعكس احلوار وجًها لوجه. 
06   مواكبة اجتاه العرص للتقنية، وانتقال الناس لعامل رقمي، وإقباهلم عىل نمط معني من املواقع االجتامعية وغريها.

ن الصورة الذهنية لدى الطرف اآلخر، وتعطي بيئة جديدة للدعوة. 07   هذه املنصات حتسِّ

08   توفري األموال واألوقات؛ كتكلفة السفر والتنقالت والكتب. 

09   إمكانية إدارة فرق العمل عن بعد، والعمل مع دعاة من عدة مناطق ودول.

10   إمكانية توسيع عدد الدعاة باالستفادة من أوقاهتم اجلزئية وغريها.

ا، فال حيتاج إلنشاء مواقع، بل يمكن من خالل  11   سهولة إجراء احلوار اإللكرتوين، حيث ال حيتاج جلهد معقد تقنيَّا أو برشيَّ

صفحة عىل مواقع التواصل االجتامعي، ومع مبالغ تسويقية حمددة، أن نخاطب رشائح كبرية، كام توجد برامج خاصة 
باحلوار تساعد عىل تنظيم العملية الدعوية.

05
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12   إمكانية االستفادة من اخلدمات التقنية؛ كسهولة وضع الروابط، والتقنية الذكية؛ باإلفادة بأجوبة مقرتحة للداعية حال 

ورود السؤال، وحفظ مجيع احلوارات بداخل النظام، وحتليلها، وغري ذلك.
13   سهولة املتابعة اإللكرتونية مع الزوار، وبناء عالقات متواصلة برسائل إلكرتونية دورية.

 ويف اجلملة: أثبت هذا املرشوع نجاحه بشكل كبري، وتفوق عىل كثري من املشاريع املبارشة املتعلقة بدعوة غري املسلمني ومتابعة 

وتعليم املسلمني اجلدد.

 ب-  السلبيات )نقاط الضعف، المخاطر،..(  

01    فقد ميزات التواصل املبارش التي تكشف حال املستفيد بشكل أكرب )هل نطق الشهادة بشكل صحيح؟ هل نطقها جماملة 

أو عن قناعة؟ هل يريد اإلسالم أم التالعب؟ هل استوعب املسلم اجلديد املعلومة جيًِّدا؟ هل أزال اجلواب إشكال 
سؤاله؟ هل تلقى الدعم النفيسَّ املطلوب؟...(. 

02    نقص احلميمية والعالقة الشخصية الوثيقة التي تساعد عىل املتابعة وُتعني املسلم اجلديد للثبات عىل الدين.

من  ليست  اإللكرتونية  الدعوة  أنَّ  يرون  حيث  املرشوع،  بذا  بالقيام  املراكز  بعض  إدارات  جمالس  قناعة  عدم       03

اختصاصهم، وأنَّ مسؤوليتهم الدعوة عىل أرض الواقع.
04    ضعف كثري من املحاورين من الناحية الرشعية والعلمية؛ فبعضهم يعرف اإلسالم املجمل، وبعضهم ال يملك القدرة 

عىل البيان الرشعي، وغري ذلك، أو من الناحية املهارية؛ حيث ال جييد أساليب احلوار واإلقناع ومعرفة طبائع الناس 
وما يناسبهم.

05      صعوبة اختيار الدعاة املناسبني؛ فداعية احلوار اإللكرتوين خيتلف عن الداعية امليداين بأمور كثرية، من أمهها القدرة 

عىل استخدام النت والتعامل مع التقنية، ورسعة االستجابة يف احلوار الرسيع. 
06   بعض الدعاة يصعب تعاملهم مع اإلنرتنت ويصعب تدريبهم عليه، خصوًصا إذا كانوا كباًرا يف السن.

07   صعوبة التمويل؛ حيث حيتاج املرشوع إىل دعاية ورواتب دعاة.

08   صعوبة التعامالت املالية لتحويل رواتب الدعاة العاملني يف دول أخرى. 

09   صعوبات تقنية؛ فضعف شبكة اإلنرتنت قد يؤدي النقطاع احلوار، خاصة يف الدول التي با شبكات ضعيفة، وكذلك 

بعض برامج التواصل قد ال تعمل يف بعض الدول، كام قد حُتجب لدعايات مغرضة.
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10   مشكالت يف التسويق املدفوع.

11   عدم توفر ما يكفي من الدعاة لبعض اللغات؛ كالكورية واإلسبانية.

12   فقد التكامل بني اجلهات العاملة؛ فقد نجد جهًة مهتمة باحلوار، لكنها ال متلك املحتوى أو التدريب املناسبني، وال 

تتواصل مع اجلهات األخرى التي متلكهام للتكامل والتنسيق.

 ج-  نماذج من آليات العمل القائمة أو المقترحة:  

قائمة مقرتحة لدراسة التجربة: ركن احلوار، جاليات الروضة، جاليات الفايزية والصفراء.    01

ف باإلسالم عرب اإلنرتنت أو ميدانيًّا حسب وضعه ورغبته؛ كام يف أكاديمية رسل السالم. برامج تأهيل كمعرِّ   02

03    برامج احلوار اإللكرتوين املبارش: عىل شكل بوابة؛ إما مواقع إلكرتونية، أو شبكات صديقة.

04    برامج تعليم املسلم اجلديد: حتى يتخرج بام ال يسع املسلم جهله.

05     نموذج الدعوة عرب الفيس بوك: حيث يمكن للداعية النرش يف جمموعات الفيس بوك اخلاصة بغري املسلمني واستقطاب 

املهتمني باإلسالم. 
06    نموذج التعاون بني شبكات التواصل: كالدعوة عرب الواتس أب حيث يتم متويل محلة دعائية من خالل الفيس بوك؛ 

تستقطب الزوار لرقم واتس أب، ويقوم الداعية بالرد عىل األسئلة التي ترده عىل هذا الرقم.

 د-   أفكار عامة في التطوير والتمكين: 

01   اختيار الكوادر املناسبة والصحيحة، والعناية با ودعمها واحلفاظ عليها؛ حيث إن الكوادر ال تتوفر بسهولة؛ بالذات 

قيادات التأسيس للمراكز أو املرشفني. 
02    مسؤول احلوار والتسويق حيتاج اىل بحث جيد؛ وحيتاج اىل تطوير يف العمل الذي يقوم به؛ فهو غري األسلوب التقليدي، 

وحيتاج اىل برامج خمتلفة يف التطوير تتناسب مع عمله.
03    البدء بميزانية عمل جيدة، مراعاة للتفاصيل التي ختفى، وطلبا لالستدامة.

04    عدم االستعجال بفتح أكثر من لغة يف نفس الوقت، فيكتفى بلغة أو لغتني؛ ثم يتم إضافة اللغات تباًعا بعد دراسة التجربة.

05    دراسة اجلمهور املستهَدف جيًدا، واختيار الوسيلة املناسبة للتواصل معه؛ حيث إن بعض اجلمهور ال يفضل الفيس 

بوك - مثاًل- ويفضل برامج أخرى. 

05
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06   بناء ميثاق للحوار اإللكرتوين يتواىص به الدعاة، وبناء أدلة إجرائية مساندة.

07   بناء آلية لتنظيم أوقات عمل الدعاة؛ لسدِّ احلاجة يف أوقات الذروة.

08   عمل جمموعات عىل الواتس أب والتلجرام لكل لغة، حتى يستطيع الدعاة التواصل ومناقشة األسئلة األكثر شيوًعا. 

09   املتابعة املستمرة، وذلك باختيار مدير لكل فريق وعمل تسلسل إداري واضح.

ًقا وحماوًرا  10   أمهية إملام العاملني بكافة اخلدمات التي يمكن االحتياج هلا، وتدريبهم عليها؛ فربام يكون العامل داعية ومسوِّ

ويرد عىل االتصاالت، ويصمم بعض البطاقات التي تنرش عىل الشبكات االجتامعية.
11   التسويق اإللكرتوين للوصول إىل مجيع املستهدفني، وعدم التقليل من شأن ذلك.

12   إعداد فريق للجودة؛ ملتابعة ومراجعة احلوارات.

13   إعداد فريق للبحث عن املستهدفني يف خمتلف املنصات.

14   إجراء دراسة عن اهتاممات الزوار من كل دولة.

الدعوة  يف  مهمتهم  أداء  عىل  لتساعدهم  خمتلفة،  جلهات  السابقة  اخلدمات  بعض  تقديم  تتبنى  مستقلة  جهات  إجياد     15

املبارشة.
16   امتالك قاعدة بيانات للشبهات، بحيث تستدعى إجابات السائل من خالل قاعدة البيانات عرب الذكاء االصطناعي.





أهم األهداف في المحتوى الدعوي للمسلم الجديد   01
االتجاهات في بناء المحتوى الدعوي للمسلم الجديد   02

إرشادات ألهم معايير الموضوعات   03
أساليب تعليم المحتوى   04
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ال يمكن إعطاء نموذج واحد ثابت للمحتوى الدعوي أو العلمي املوجه للمسلم اجلديد، ألن وصف املسلمني اجلدد غري حمصور؛ 
بل يتنوع حسب الزمان واملكان واألعامر والظروف؛ مما يستدعي تغري املحتوى واألولويات التعليمية والدعوية، ويشري نموذج 

مركز أصول التايل لتعدد أوجه العوامل التي تؤثر يف املحتوى: .

ورغم ما سبق، إال أنه يمكن أن يشار إىل أصول وقواعد وأمثلة، تساعد -بعد االستعانة باهلل تعاىل- يف اختيار املحتوى الدعوي 
والتعليمي املالئم للمسلم اجلديد، وهي: 

أهم األهداف في المحتوى الدعوي للمسلم الجديد  أوًل  

باستقراء األهداف املرجوة، تم الوصول إىل أهم 10 أهداف دعوية أساسية ُيرجى حتقيقها مع املسلم اجلديد، وهي: 
01    الدخول يف دين اإلسالم دخواًل صحيًحا. 

02     أن يعرف ربه ودينه ونبيه صىل اهلل عليه وسلم معرفة صحيحة.

03    أن حيب اهلل تعاىل ودينه ورسوله واملسلمني.

04    أن يشعر بعظمة اإلسالم.

05    أن حيصل عىل مجلة من األدلة املعرفية، تساعده عىل حصول اليقني باإلسالم والقيام بتبليغه. 

عوامل
بحسب
الواقع

الجنس

المستوى العلمي

العمر

اللغة

البلد

المنزلة االجتماعية

الظرف الخاص

--

العامل الشرعي المجرد 

عامل الزمان 

عامل المكان 

العامل بحسب مرسل المحتوى 

العامل بحسب المستقِبل  

عامل الشمول

العامل بحسب الحال

الطفولة

المراهقة

الشباب

الرجولة

الكهولة

غير محدد

01
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06   أن حيصل عىل مجلة من التأثريات القلبية، تساعده عىل حصول اليقني باإلسالم والعمل به.

07    أن يدرك شمولية اإلسالم جلميع نواحي احلياة.

08   أن تظهر عليه مجلة من آثار اإلسالم الشعائرية واألخالقية. 

09   أن يتمكن من العيش يف بيئة إسالمية.

10   أن تكون له مرجعية صحيحة يف معرفة دين اإلسالم.

االتجاهات في بناء المحتوى الدعوي للمسلم الجديد ثانًيا  

يمكن أن يتجه بناء املحتوى الدعوي للمسلم اجلديد يف ثالثة اجتاهات؛ يمثل كل واحد منها سمة غالبة ملا خياَطب به املسلم اجلديد 
يف مرحلة معينة من حياته، مع مالحظة أن كل مرحلة تتداخل مع املرحلة التي تليها، وهي بالرتتيب الزمني: االجتاه القيمي، ثم 

الشمويل، ثم التخصيص.

أ - االتجاه القيمي )تزكية المسلم(:   

ي قيم املسلم اجلديد؛ من تعلقه باهلل واإلسالم والقرآن واألخالق، خاصة يف أول إسالمه؛ حيث ال حيتاج  ويقصد به العناية بام يقوِّ
لكثري أحكام بقدر حاجته لتثبيت اإليامن.

وباستقراء أهم املوضوعات، تم الوصول إىل 10 موضوعات أساسية، وهي: 
01  التعريف باهلل تعاىل وأسامئه وصفاته وأفعاله، خصوًصا التي فيها ترغيب ورهيب، كالرمحن، والرحيم، والقريب املجيب، 

والسميع والبصري، والقوي، والعزيز، واجلبار، وشديد العقاب.
بة فيه. 02   ذكر حماسن اإلسالم عىل جهة اإلمجال، أو عىل جهة عرض بعض األحكام املرغِّ

03    ذكر اجلزاء العاجل واآلجل للمؤمنني يف الدنيا واآلخرة، ومنه انرشاح الصدر والطمأنينة يف الدنيا، واجلنة يف اآلخرة، وكذلك ذكر 

جزاء الكافرين، من ضيق الصدر واحلرية واالكتئاب والنار يف اآلخرة.
04    ذكر سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم وشامئله.

ة، ذات األجر العظيم واحلفظ والتثبيت. 05    التزويد باألدعية وبعض األذكار امليرسَّ

06   سامع القرآن الكريم وتدبر معانيه باللغة التي يفهمها، وتكرار ذلك، حيث إن القرآن الكريم أعظم مثبت.
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07   عرض قصص األنبياء مع أقوامهم، خصوًصا ما جاء يف القرآن الكريم، وكذلك رسد بعض قصص الصحابة وثباهتم 

بالقدر الذي ال ينفره بسبب اخلوف من االبتالء.
والعدل  والصرب  الصدق  عىل  واحلث  والفساد،  والكذب  الظلم  كتحريم  الكربى؛  اإلسالم  أخالق  من  مجلة  ذكر     08

واإلحسان وصلة الرحم واجلار. 
09   تزكية القلب وهتذيب السلوك.

10   تثبيت اإليامن واالعتزاز باهلوية.

ب - االتجاه الشمولي:  

ف املسلم اجلديد بدين اإلسالم عىل وجه اإلمجال ويف املسائل الكربى، وباستقراء أهم املوضوعات، تم  ويقصد به العناية بام يعرِّ
الوصول إىل 10 موضوعات أساسية، وهي متثل أيًضا املوضوعات األساسية للمحتوى التعليمي، وهي: 

01    التعريف باهلل تعاىل ومعنى دين اإلسالم. 

02    التعريف بأركان اإليامن وبمجمل اإلسالم.

03    التعريف بكيفية أداء الصالة املفروضة.

04    التعريف بكيفية أداء الزكاة املفروضة.

05    التعريف بكيفية الصيام. 

06   التعريف بكيفية أداء فريضة احلج.

07   التعريف بأهم أحكام املعامالت املالية واالجتامعية التي حيتاجها املسلم اجلديد.

08   التعريف بأهم أحكام األرسة. 

09   التعريف بأهم الواجبات وأهم املحرمات املعتادة.

10   التعريف بمنزلة العلم الرشعي وكيفية االزدياد منه.

ج - االتجاه التخصصي:  

الصالة، حمتوى مفصل عن  مثل حمتوى مفصل عن  بعامة،  املسلم  أو  اجلديد  املسلم  حمددة متس  بموضوعات  العناية  به  ويقصد 
الصوم، حمتوى مفصل عن آداب التعامل، وقد تفرد موضوعات هتم رشحية يف بيئة معينة؛ مثل أحكام هتم املرأة يف بالد الغرب.

02
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إرشادات ألهم معايير الموضوعات ثالًثا 

يمكن اإلشارة ألهم اإلرشادات يف التعامل مع املوضوعات السابقة كام ييل:
مة هو علم وفن؛ فينبغي استشارة ذوي االختصاص وتفعيلهم لالنطالق  01    إدراك أن اختيار املوضوعات واألفكار املقدَّ

من منهجية رشعية وعلمية وإنسانية. 
02   من املهم إنشاء املحتوى وإنتاجه من داخل بيئة املسلم اجلديد وليس من خارجها، قدر املستطاع.

03    الرتكيز عىل مبادئ وقيم ومنهج اإلسالم.

04    تسهيل املناهج، وجتنب الدخول يف اخلالفات الفقهية.

05     من املهم استخدام أسلوب القصص املحفزة يف دعوة غري املسلمني وتثبيت املسلمني اجلدد، وذلك بإعداد مقاطع 

فيديو عن قصص إسالم مسلمني جدد، خاصة املشاهري منهم1. 

ومن إرشادات التسلسل الموضوعي:

عىل  نعمه  وإظهار  وعظمته،  الرب  وجود  تقرير  من  اإلسالم؛  دين  اعتناق  عىل  يعينه  ما  البدء  يف  املسلم  لغري  يبني     01  

املخلوق، ومن ثم وجوب حمبته وطاعته واالستسالم ألمره اآليت منه أو من رسله، ويذكر له حماسن الدين اإلسالمي، 
حتى يقتنع وُيقرَّ باإلسالم.

02    تعليمه معنى اإليامن العام، بام يمكنه من الدخول الصحيح لإلسالم، ومنه معرفة أجوبة األسئلة الثالثة يف القرب: من 

ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟
ف أن اهلل هو الرب وحده، املستحق للعبادة وحده،  03     بعد الدخول يف اإلسالم ُيَعلَّم أركان اإليامن بشكل جممل؛ فُيعرَّ

جممل،  بشكل  اإليامن  أركان  بقية  ُيعلَّم  وكذلك  أحد،  فيها  يشبهه  ال  التي  العليا  والصفات  احلسنى  األسامء  له  وأن 
ن يف ذلك املعاين القيمية التي تثبِّت إيامنه، كصفات اهلل تعاىل املرغبة يف حبه وعبادته، وموافقة اإلسالم للفطرة،  وُتضمَّ

مثل العدالة يف اليوم اآلخر، وتعرض له إجابة اإلسالم عن األسئلة اجلوهرية. 
04    يراعى مستوى عقل املخاَطب، وال ُتطرح عليه أموٌر تثري لديه شبهات، أو جتعله تائًها لتزاحم املعلومات، قال تعاىل: 

انِيِّنَي باَِم ُكنُْتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوباَِم ُكنُْتْم َتْدُرُسوَن{ ]آل عمران: 79[، قيل يف تفسري الربانيني: الذين  }َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّ
يربُّون الناس بصغار العلم قبل كباره؛ أي بالقواعد واألمور الكبار، قبل الدقائق وتفاصيل املسائل.

1 -  لقاءات العناية باملسلمني اجلدد – اللقاء األول.
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05    ُيتجنب الدخول يف مسائل تفصيلية؛ إما ألن املسلم اجلديد ال حيتاج إليها اآلن؛ كتفاصيل أحداث اليوم اآلخر، أو 

ألهنا ال جتب عليه مطلًقا؛ كاخلالفات يف األسامء والصفات، باستثناء بعض التفاصيل التي تعينه عىل فهم املسألة أو 
انتقائية؛  بطريقة  النبوية  السرية  أو  اليوم اآلخر،  تفاصيل  تذكر بعض  فقد  السياق،  مناسبة  تعظيمها، وذلك بحسب 
لتوضيح معنى اليوم اآلخر أو من هو حممد صىل اهلل عليه وسلم، أو لزيادة اإليامن با أو املحبة لإلسالم، ونحو ذلك.

ر أو ُيعفى عام يشقُّ عليه؛ كاخلتان. 06    ُيؤخَّ

07   يساَعد عىل تثبيت اإليامن وزيادته بإسامعه بعض اآليات مع رشح معناها، خصوًصا ما يف دعوة األنبياء ألقوامهم.

ب فيها ببيان ما فيها من القرب من اهلل، ونيل  08    بعد فهمه لإليامن املجمل واالستجابة لذلك، ُيعلَّم أداء الصالة، ويرغَّ

رضاه، والثواب العاجل واآلجل، وكذلك بام فيها من احِلَكم االجتامعية والرمزية إذا كان يناسبه ذلك، ويقترص يف 
تعليمه عىل القدر الواجب من الصالة لئال تثقل عليه.

09     من تعليم الصالة تعليم الفاحتة، لكن إن مل يتعلمها اآلن؛ لكونه أعجميًّا أو كبرًيا أو أنه للتو أقبل عىل الصالة، فله حاالت:

  إن كان يصيل مجاعة خلف غريه، مل ُيعجل عليه بتعلم الفاحتة أو غريها، سواء كانت الصالة جهرية أو رسية.
  إن مل يتعلمها فيقول بدل الفاحتة: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب، وال حول وال قوة إال باهلل، 
حلديث عبد اهلل بن أيب أوىف ريض اهلل عنه قال: “جاء رجل إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: إين ال أستطيع أن 
آخذ شيًئا من القرآن فعلِّمني ما جيزئني، فقال: قل: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب، وال حول 

وال قوة إال باهلل”، رواه أمحد.
   إن مل حيسن إال بعض هذه األذكار كرره بقدر الفاحتة، وإال وقف صامًتا بقدر قراءة الفاحتة )دقيقة مثاًل( ثم يكمل صالته.
    ومتى تعلم الفاحتة، أو األذكار، أو مل يعلم باألحكام السابقة، فال جيب أن يعيد الصلوات السابقة، ألن األحكام ال 

جتب إال بعد العلم، فهو معذور.
10   ثم ُيدعى إىل الزكاة إن كان من أهلها، ويمكن أن يبنيَّ له -بحسب األسلوب املناسب حلاله- ما فيها من األجر العظيم ومن 

املصالح واحِلَكم يف الدنيا واآلخرة، ويقترص عىل إقراره بام جيب عليه؛ من غري حاجة لتفصيالت أحكام الزكاة الفقهية.
11   ثم ُيعلَّم الصيام وسائر األحكام بالتدريج.

ني  ويشهد ملا سبق ما جاء عن أيب هريرة ريِض اهلل عنه أن أعرابيًّا أتى النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم فقال: “يا رسول اهلل، دلَّ
الة، وُتؤيِت الزكاة املفروضة، وَتُصوم  عىل عمٍل إذا عملُته دخلُت اجلنَّة؟ قال: تعبد اهلل وال ُترِشك به شيًئا، وُتِقيم الصَّ
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ه أن َينُظر إىل رجٍل  رمضان. قال: والذي نفيس بيده، ال َأِزيد عىل هذا. فلامَّ وىلَّ قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: َمن رسَّ
باإلسالم،  به حديثو عهٍد  احلديث ونحُوه ُخوطِب  الطربي: هذا  قال  متفق عليه،  إىل هذا”،  فلينظر  اجلنَّة،  أهل  من 
فاكَتَفى منهم بِفعل الواجب يف ذلك احلال؛ لئال يثقل ذلك عليهم فيملُّوا، حتى إذا انرَشَحْت صدوُرهم للَفْهِم عنه، 

واحلرص عىل حتصيل ثواب املندوبات، سهَلْت عليهم.
إرشادات يف اختيار األمر املدعو إليه مما سبق:
ينظر يف األمر املدعو إليه باملوازنة بني أمرين: 

  ِعَظم األمر الرشعي؛ فكلام كان أعظم وَأوىل ُبِدئ به.
  إمكانية قبول املدعو له.

وهي موازنة ال يمكن أن حيَكم فيها بأمر واحد، فقد يؤخر بيان الصيام لصعوبته عليه، أو لُبعد وقته، وقد يؤخر بيان أمر 
م بعض املوضوعات أو تؤخرها،  ما ألنه سيكتشفه بنفسه قريًبا، ونحو ذلك، كام أن الظروف واألوضاع املختلفة قد تقدِّ
فمثاًل: بعض املوضوعات هلا حساسية فكرية أو اجتامعية أو نظامية؛ كقضايا املرأة أو املال؛ ورشحها يصعب قبوله ابتداًء، 
اجتامعي؛  قبول  هلا  املوضوعات  بعض  فإن  املقابل  ويف  منها،  عليه  جيب  ما  ت  يفوِّ ال  الذي  بالقدر  إليها  الدعوة  فتؤخر 

م الدعوة إليها بالقدر الذي ال هتمل به األمور األهم. كقضايا األخالق، فتقدَّ

أصعب قبواًل )فهًما واستجابة(أقرب قبواًل )فهًما واستجابة(

كلما كان الموضوع متصًفا بالصفة المذكورة كان أولى باالتجاه الجاذب له 

ترتيب الموضوعات

أقل وجوًباأهم شرًعا

عوامل مساعدة 
)الدافع الواقعي(

أولى 
بالتقديم

أولى بالتأخير

عوامل معيقة
)المانع الواقعي(
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وينبغي عىل الداعية يف كل ما سبق أن يراعي أحوال املسلم اجلديد؛ فقد يظهر منه تباطؤ أو اندفاع للتطبيق، ويف كال األمرين 
ينبغي أن يعامله بالرفق، وأن حيرص عىل أن يكون سري املسلم اجلديد برفق، ويف األثر: “إن هذا الدين متني، فأوغلوا فيه 
برفق” رواه أمحد، ويف احلديث عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم: “إن الدين يرس، ولن يشاد الدين 

أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدجلة”، متفق عليه.

رابًعا   أساليب تعليم المحتوى

باستقراء عدد من النامذج النظرية والتطبيقية للمحتوى الدعوي يمكن اخلروج بـ 4 طرق أساسية تصلح لتعليم املسلم اجلديد، 
وكل منها يتضمن نامذج عمل خمتلفة:

01   الطريقة األكاديمية.

02    الطريقة اجلامهريية.

03    الطريقة الثقافية.

04    طريقة الصحبة والبيئة.

الطريقة األكاديمية: 

يقصد با تعليم املوضوعات عرب النظام التعليمي املطبق يف املدارس واجلامعات، وذلك بتدريس مفردات املحتوى ضمن سياقها 
املوضوعي، فـ”السجود” فرع درس “الصالة” وهي ضمن وحدة “العبادات” يف مادة “الفقه”، ويف كل مرحلة تعليمية يتم تناول 

عدد من املفردات يف كل مادة عرب ترتيب متسلسل.
يمكن أن جيري التعليم يف األكاديمية عرب نظامني: 

01   نظام واقعي: يستخدم أدوات التعليم يف اجلامعات والكليات العلمية، حيث تشتمل عىل املناهج التعليمية، بام يدعمها 

من املحتوى والوسائل والتعليم التفاعيل، وإجراء التقويم الدوري ومتابعة الطالب، كل ذلك ضمن مقرات أو أبنية 
جمهزة هلذا الغرض.
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يدعمها  بام  التعليمية  املناهج  عىل  تشتمل  حيث  الشبكية،  األكاديميات  يف  التعليم  أدوات  يستخدم  افرتايض:  نظام    02

من املحتوى النيص، واملقاطع املرئية وغريها، وإجراء التقويم الدوري ومتابعة الطالب، وإمتام عملية التواصل بني 
الدارسني وأعضاء هيئة التدريس عن بعد، وذلك عرب العديد من الربامج املخصصة لذلك.

عىل  املشارك  وحتفيز  املراحل،  بحسب  استيفائها  من  والتأكد  املعلومات،  ترتيب  عىل  الطريقة  هذه  تساعد  تقويمها: 
االستمرار. 

لكنها قد ال تناسب من ال يستطيع االستمرار أو ال يرغب فيه، أو املبتدئ الذي مل يقرر الدخول يف التعلم املنهجي بعد، 
أو الذي ال يملك إمكانية الدخول -ملوانع مادية أو مكانية أو لضعف قدرات-، كام أهنا بحاجة جلهود أكرب من اجلهة 

القائمة عليها الستيعاب اختالف الرشائح -عمًرا ولغًة ومكاًنا ورغبات-، أو توجه لرشائح معينة.

الطريقة الجماهيرية:  

يقصد با تعليم املسلم اجلديد عرب املساجد وغريها من أماكن التجمعات، ويدخل يف ذلك خطب اجلمعة، واملحارضات العامة، 
يف البيوت والنوادي املفتوحة ونحوها.

ويمكن أن يتم تعليم املسلم اجلديد يف هذه الطريقة بنظامني:

أ/نظام السالسل: 

ويقصد به أن تستهدف يف كل مرحلة زمنية جمموعة من املوضوعات التي هتم املسلم اجلديد، والتي هلا ارتباط موضوعي، بحيث 
اإلثقال  عدم  مع  اجلمهور،  أمام  املوضوعي  بالرتابط  السالسل  ومتتاز  واملتلقني،  للبيئة  املالئم  باألسلوب  موضوع  كل  يتناول 
ال بني  األكاديمي، كام يسهل فيها تقصري أو إطالة كل مرحلة وفق احلاجة، إال أهنا حتتاج جلهد يف اإلعداد إلجياد رابط حقيقي فعَّ
املوضوعات، بحيث خيدم كل موضوع اآلخر بطريقة ما، ويتكامل معه، مع عدم التكرار والتداخل، ثم إن قيمتها الكاملة تتبني 

بتلقي املجموعة كاملة ال بتلقي جزء منها.

ب/ نظام الموضوعات المفتوحة: 

ويقصد به أن يتم تعليم املسلم عرب إعطائه املعلومات يف املوضوعات التي هتمه رشًعا بطريقة انتقائية، وليس باألسلوب التعليمي املعتاد يف دروس 
املعاهد أو املساجد والتي تكون مرتبة عادًة بتسلسل علمي معروف األبواب واملوضوعات. 



124

يعّلم تلك  إما بطريقة مرتبة مسبًقا وغري ظاهرة، بحيث  تعليمه هلا؛  ثم نحاول  املسلم اجلديد  التي حيتاجها  املوضوعات  فينظر يف 
املوضوعات يف مدد زمنية متباعدة يف أثناء برامج حمددة مسبًقا، وإما بأن يعلَّم تلك املوضوعات بطريقة عفوية، بأن يستفيد الداعية 

واملعلم من املناسبات والظروف بحسب ما يتيرس له.
ومن املهم يف كال النظامني االستفادة مما ييل: 

01   الظرف املكاين والزماين. 

02    األحداث.

03    اهتاممات املتلقني وما يرتبط بم شخصيًّا.

04    ختصص امللقي وقدرته وما يرتبط به.

05     األدوات التقنية املختلفة، وما يتيرس أيًضا من صور وصوتيات وتواصل مع ملقني آخرين.

تقييمها: هذه الطريقة أيرس من حيث اإلعداد، وتوفر مرونة يف التقديم والتأخري والعرض، والتخلص من االشرتاطات 
األكاديمية، ومن اشرتاط احلضور الكامل للربامج لالستفادة منها، وحتقق قدًرا من التأثر باحلضور املشارك، وإجياد بيئة 

إسالمية رديفة.
لكنها ال جتتذب الراغبني يف التعمق العلمي ألهنا جتنح لعموميات اخلطاب، ويصعب أن ختصص لدعوة املسلم اجلديد، 

لكوهنا مفتوحة يف األصل لرشائح خمتلفة. 

الطريقة الثقافية:  

ويقصد با تعليم املسلم اجلديد عرب وسائل التثقيف العامة؛ كالقنوات، واملواقع، ووسائل التواصل، والكتب، فعرب الكمية املعرفية 
املرتاكمة التي تصل للمسلم اجلديد عرب هذه الوسائل، يمكن تكوين حصيلة تعليمية ومعرفية باملواضيع املطروحة.

تقييمها: هذه الطريقة أوسع الطرق؛ لكثرة وتنوع ُصنَّاع املحتوى فيها؛ والذين هم رشحية أوسع بكثري من املعلمني وأساتذة األكاديميات أو 
اخلطباء واملدرسني يف املساجد، كام أن هذه الطريقة أكثر الطرق مرونة، حيث ختاطب الرشائح واألذواق املختلفة، ويف األوقات واألمكنة 

املختلفة، وتتشكل بالقوالب املختلفة، وخيتار منها املسلم اجلديد ما يالئمه، فهي تستفيد من سعة مجهورها، وسهولة وصوهلا هلم ابتداء.
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ولكن لكوهنا طريقة واسعة االنتشار، غزيرة املحتوى، فهي حتتوي عىل كم هائل من النامذج الصحيحة واملغلوطة، سواء يف طريقة 
التعليم أو املعلومات، وتفتقد غالًبا ملنهجية التعلم واملوثوقية، وقد تكون خطرة لضعف الضبط والتحكم فيها.

وقد تكون هذه الطريقة هي األكثر استخداًما لتعليم املسلمني اجلدد، لعدم وجود عدد كبري منهم يف كل منطقة، وألن لكل واحد 
الطريقة  أن  كام  األكاديمية،  الطريقة  استخدام  يصعب  وبالتايل  معني؛  وأسلوب  معينة  معرفية  كمية  تناسبها  خاصة  حال  منهم 

اجلامهريية قد ال تناسب كثريين منهم.

طريقة التعلم عبر الصحبة والبيئة:   

ُتَعدُّ هذه الطريقة من أقوى الطرق تأثرًيا إذا اكتملت أركاهنا، وهي الطريقة التي تعلم با أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم، فمن 
قيم ومعلومات معرفية  لدهيم  بيئة مسلمة، تشكلت  والعيش معه وسط  منه  خالل صحبتهم ألعظم معلم، ورؤيتهم وسامعهم 

عميقة وثرية.
ورغم انقطاع النبوة إال أنَّ لكل آخذ من االقتداء بالنبي صىل اهلل عليه وسلم علاًم وعماًل نصيٌب من التأثري أيًضا، فمن خالل وجود 
املسلم اجلديد يف بيئة مسلمة، ومن خالل مصاحبة معلم مسلم، يمكن للمسلم اجلديد أن يتعلم مع الوقت كمية معرفية مرتاكمة.

تقييمها: هي طريقة مؤثرة؛ جلمعها بني املعلومة واملشاهدة واحلدث، وللتأثري النفيس للمعايشة يف قوة املعلومة وقبوهلا، وإلجابتها 
الرسيعة عىل األسئلة املتواردة.

لكنَّها  تفرتض كون البيئة متعلمة وحسنة التعليم لتتم االستفادة، وأن تكون عىل قدر من األلفة االجتامعية -كالبيئة السامية يف عهد 
النبوة- ليمكن استمرار التعليم والتأثري، وهذا ال يتوفر يف كثري من البيئات، خصوًصا مع تعقد احلياة، التي قد جترب كثرًيا من املسلمني 

اجلدد عىل االستمرار يف بيئات أهلهم وأعامهلم.
خامتة: يمكن تعديل الطرق أعاله واإلضافة عليها، وكذلك اجلمع بني أكثر من طريقة -وهذا هو األفضل- خصوًصا مع تنوع 

حاجات املسلمني اجلدد وأحواهلم.
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دراسة لبعض النماذج التعليمية 

نموذج األكاديمية اإللكترونية   

ع لتقنيات املعلومات واالتصاالت  هناك توجه عاملي نحو التعليم اإللكرتوين، وهو ذلك النوع من التعليم املرتكز عىل الطالب، واملطوِّ
يف عملية التعليم والتعلم، وقد أصبح من أكثر أنامط التعليم انتشاًرا وتسارًعا يف العرص احلارض2، وازداد هذا التوجه قوة بعد تفش وباء 

كورونا، وتوجه كثري من دول العامل للتعليم عن بعد يف خمتلف املراحل الدراسية؛ من التعليم االبتدائي إىل ما بعد اجلامعي.

ومن النامذج التي يمكن أن تدرس:
 “أكاديمية املسلم اجلديد”، وهي أكاديمية إلكرتونية، أنشئت للعناية باملسلم اجلديد عناية رشعية واجتامعية وتربوية؛ من خالل املحارضات 
املبارشة يف الفصول االفرتاضية، وتوفري املواد املرئية والصوتية والكتب اإللكرتونية التفاعلية، واألسئلة التقييمية، باإلضافة للخدمات 

االستشارية واالجتامعية، ويشارك فيها نخبة مميزة من دعاة أهل السنة املعروفني عامليًّا واملتحدثني باللغة املستهدفة.

واألكاديمية إلكرتونية متاًما؛ بحيث يمكن للطالب واألساتذة الدخول إىل الفصول احلية عن طريق احلواسيب واألجهزة الذكية، كام تتيح االنضامم 
واالستفادة من كافة املنتجات واملحارضات جماًنا، وتوفر سجالًّ كاماًل للمحارضات والدروس.

وقد أعيد تصميم مقررات خاصة با؛ عن اإلسالم، العقيدة، فقه العبادات، فقه املعامالت، وغري ذلك. 

وهي ال تكتفي باملقاطع املسجلة -رغم فائدهتا ودوامها الزمني- حيث تضم حلقات حية لتعليم القرآن الكريم  مع العناية باحلفظ والتجويد، 
بعضها للرجال واآلخر للنساء، باإلضافة إىل أهنا تقيم اللقاءات احلية عرب دروس يومية يقيمها طالب علم فضالء.

وال تكتفي األكاديمية باملواد العلمية املجردة، بل تسعى لتلبية االحتياجات النفسية والرتبوية كذلك. ولتعميق اجلانب اإلنساين الشخيص 
فهي جتري االتصاالت اهلاتفية مع املسلمني اجلدد فور تسجيلهم يف األكاديمية، وتتيح هلم النقاش واحلديث فيام بينهم من خالل املنتديات، 

وقد خصصت ساعات لالستشارات االجتامعية والنفسية التي تساعد املسلم اجلديد عىل االستقرار وحل املشكالت التي قد تواجهه.

2- سيناريوهات التعليم اإللكرتوين يف اململكة، د. عيل العقال.
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ميزات األكاديمية اإللكترونية: 

تشري البحوث احلديثة إىل أمهية التعليم عن بعد عموًما؛ واألكاديميات اإللكرتونية خصوًصا؛ ويمكن أن نشري هنا إىل ما يؤكد ذلك 
من ردود فعل الدارسني:

01    جتاوز ضيق احلدود الزمانية؛ فإحدى الطالبات تبكي فرًحا وتقول: “إنني سعيدة؛ فعميل ال يسمح يل بالذهاب للمراكز اإلسالمية، 

ولكن مع وجود هذه األكاديمية استطعت أن أتعلم أمور ديني”. 
02   جتاوز ضيق احلدود املكانية؛ فهذا مسلم جديد من الدارسني يقول: “بعد إسالمي ُأرسلت إىل مكان يف الضواحي؛ 

وبحمد اهلل وعرب اإلنرتنت استطعت أن أتعلم اإلسالم”.
03    جتاوز ضيق البيئة التي ال يتهيأ فيها متخصص بنوع من العلوم، أو ال يفرغ لذلك؛ قالت طالبة: “كان من الصعب أن أجد مدرسني 

يدرسونني القرَان؛ أما اآلن فأشارك عائلتي بام نتعلمه يف األكاديمية”.
04    الوصول إىل مجهور واسع قد ال تسمح الظروف املعتادة بالوصول إليهم؛ فكانت سبًبا إلسالمهم وملزيد تعلمهم؛ يقول 

أحد الدارسني: “لقد تعرفت عىل اإلسالم عن طريق صفحة األكاديمية عرب اإلنرتنت، وأسلمت عن طريق الصفحة، 
لقد كنت من املسؤولني يف كنيسة املسيح عيسى )إجريشا نيكريستو( قبل إسالمي3.

صعوبات وتحديات:  

رغم العديد من ميزات التعليم عن بعد إال أنه يواجه صعوبات وحتديات، مثل:
01    صعوبة املشاركة التعلمية. 

02    صعوبة حتديد االجتاهات لدى الطالب.

03    صعوبة قياس اإلنتاجية وحتديدها للتطوير.

04    صعوبة بناء املهارات العملية.

05     صعوبة آلية التقييم، وضعف توثيق الشهادة. 

06   ضعف هذا األسلوب من التعلم من وجهة نظرة املجتمع.

07    عدم االعرتاف بالتعليم عن بعد عموًما من قبل وزارات التعليم العايل يف عدد من الدول.

إال أن هذه صعوبات متفاوتة؛ وبعضها يمكن وضع حلول هلا، وهي ال متنع فاعلية األكاديميات خصوًصا للمسلم اجلديد.

https://dialoguetime.com/newmuslimacademy/#!#1485959549647-b2835b22-ef54 :3- انظر موقع أكاديمية املسلم اجلديد
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نموذج الكتاب   

يعد نموذج الكتاب املقروء -مطبوًعا أو رقميًّا - من أشهر أدوات التعليم، ويمكن التوسع يف توضيح هذا النموذج بذكر تطبيق 
الكتب،  من  ثم وزعت عىل جمموعة  التعليم،  املقصودة يف عملية  األساسية  املعاين  بتحديد  املركز  قام  ملركز أصول، حيث  عميل 

لتشكل سلسلة متكاملة موجهة للمسلم اجلديد، ويمكن توضيح ذلك فيام ييل:

أوًل  المواصفات الفنية للمحتوى )مواصفات جودة تأليف الكتب(:

وضع املركز جمموعة من املواصفات التي ينبغي أن تتوفر يف حمتوى سلسلة الكتب املوجهة لتعليم املسلم اجلديد، ويمكن التعرف 
عىل هذه املواصفات من خالل الصور التالية: 

مواصفات جودة تأليف كتب مشروع أصول للفئات الثالثة

هتدف هذه املواصفات واملعايري إىل تعرف جودة الكتب من خالل ما يأيت:

أواًل: المقدمة 

تشمل تعريفًا بموضوعات الكتاب. * 
تصف األهداف العامة للكتاب بوضوح. * 

ثانًيا: عرض المادة العلمية الشرعية

جيمع أسلوب عرض املحتوى بني التشويق والتزام اللغة العلمية* 

تراعى خصائص الفئات املستهدفة.* 

يتضمن أشكااًل وصوًرا كافية تساعد القارئ عىل فهم موضوعات الكتاب، ويفضل أن تكون نسبة الصور اجلديدة واحلديثة فوق 7٠%، مع * 
مراعاة أن أعداد الصور املذكورة يف الوثيقة اختيارية.
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خيلو املحتوى من أي معلومات غري صحيحة من الناحية الرشعية أو املعلوماتية.* 

يركز يف املوضوعات الرئيسة الواردة يف وثيقة الكتب.* 

يدعم التعميامت باحلقائق املوثقة يف املراجع اإلسالمية الصحيحة.* 

ينظم املحتوى تنظياًم منطقيًّا.* 

يتدرج أسلوب عرض املحتوى من السهل إىل الصعب، ومن البسيط إىل املركب.* 

يسهم املحتوى يف حتقيق األهداف.* 

يتالءم املحتوى مع خصائص الفئات املستهَدفة: مسلم، ومسلم جديد، وغري مسلم.* 

يتالءم املحتوى مع بيئة الفئات املستهَدفة: مسلم، ومسلم جديد، وغري مسلم.* 

يلبي املحتوى حاجات الفئات املستهَدفة: مسلم، ومسلم جديد، وغري مسلم.* 

يراعي املحتوى الفروق الفردية بني الفئات املستهَدفة.

يوثق املحتوى بالنصوص األصلية واألقوال املأثورة.* 

ال مانع - إن رأى املؤلف - من إضافة فصول أخرى، أو طرح أساليب وأمثلة جديدة، أو تغيري ترتيب الفصول، برشط أن توافق األطر العامة * 
للمرشوع وأهداف الكتاب، وبعد إخبار اللجنة العلمية للمرشوع.

توجيهات وإرشادات عامة للمؤلفين

يرجى من املؤلفني للكتب مراعاة األمور اآلتية:* 

التدرج يف عرض املفاهيم األساسية لكل موضوع بام يتناسب مع خصائص الفئة املستهَدفة.* 

االهتامم بعرض املحتوى الرشعي بأسلوب شائق بام يتناسب مع خصائص الفئة املستهَدفة.* 

إظهار االهتامم  بالقيم اإلسالمية احلميدة عند عرض املادة العلمية للكتب.* 

 تقديم املوضوعات بأسلوب متنوع يعالج أهم القضايا لكل فئة.* 
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مراعاة التوازن يف عرض املوضوعات واملفاهيم يف كل فصل؛ حتى ال يطغى موضوع عىل آخر.* 

إظهار أن قوة املسلمني يف وحدهتم، ويف التزامهم الرشع احلنيف.* 

بناء اجتاهات حسنة وإجيابية جتاه املسلمني وجتاه غريهم.* 

تنمية الدافعية لكل فئة نحو اإلسالم بإظهار حماسن اإلسالم.* 

يستهدف املرشوع بشكل رئيس غري املسلمني واملسلمني اجلدد، إضافًة إىل املسلمني؛ لذا نحرص يف هذه الكتب عىل اللغة البسيطة الواضحة التي * 
يفهمها اجلميع. 

البعد يف التأليف من مواطن اخلالف قدر املستطاع، والرتكيز يف األمور املتفق عليها، مع إبراز املنهج الصحيح والعقيدة السليمة؛ منًعا للجدل * 
واالختالفات أواًل، وإبعاًدا ألي مطاعن قد يوجهها اخلصوم إىل هذه الكتب؛ مما يؤثر يف اهلدف املرجو من تأليفها. 

 خياطب املرشوع الناس من لغات وثقافات خمتلفة؛ لذا جيب أن نحرص قدر املستطاع عىل أن تكون لغته وخطابه عامليًّا ال خمصوًصا وحمصوًرا ببيئة أو * 
ثقافة معينة، ونؤكد أن لكل مؤلف احلق يف زيادة أي موضوع أو إنقاصه كام يراه مناسًبا، لكن بعد الرجوع إىل إدارة املرشوع واللجنة العلمية. 

 التشويق إحدى الطرائق السهلة والرسيعة للوصول إىل عقول الناس وقلوبا؛ فنحن يف عرص الرسعة الذي يمل منه الناس من القراءة اإلنشائية * 
الطويلة، فلنحرص عىل التشويق من خالل رضب األمثلة والقصص، واستخدام اآليات القرآنية واألحاديث واألقوال املأثورة التي ختدم تشوق 

القارئ من جهة، وترسخ وتوضح املعاين املراد توصيلها إىل القارئ ومن جهة أخرى. 

اإلكثار من الصور القوية واملعربة عن املوضوع ذات الوضوح العايل التي ختدم الفكرة قدر املستطاع. * 

عدم التعامل مع القارئ بافرتاض أنه يؤمن بامُلَسلَّامت والقناعات نفسها التي نؤمن با؛ فمن القراء من هو غري مسلم، ومن هو مسلم جديد، ومنهم * 
من هو مسلم لكن تشوهت عقيدته وفكره، فال تراه مؤمنًا بام نؤمن به، أو مقتنًعا بام نحن مقتنعون به، فلنعمل عىل التدرج يف اإلقناع وإزالة العقبات 

والتشوهات بشكل تدرجيي من دون اصطدام. 

 الكالم اجلامع املانع املخترص هو هدفنا يف هذه السلسلة، وهو حتدٍّ ليس بالسهل، فلنحرص عىل أن يكون حمتوى الكتب جامًعا للعنارص األساسية * 
املطلوبة، مانًعا ألي معنى أو فكرة غري مقصودة، خمترًصا قدر اإلمكان حتى نشجع الناس عىل قراءته. 

املدلوالت واألبعاد الثقافية لبعض األفكار واملصطلحات قد ختتلف من ثقافة إىل أخرى؛ فليس رشًطا أن يصلح التعبري أو الفكرة جلميع اللغات * 
يطلق عليه  ما  ثقافة أخرى، وهو  أثر سلبي وعكيس يف  ذا  معينة، ويكون  ثقافة  ذا مدلول عادي ومقبول يف  يكون  بعضها  لعل  بل  والثقافات، 
الدالالت اخلفية »Hidden Indicatoins«، ولنرضب مثاًل عىل ذلك: يف أحد الكتب التي تم نرشها عن الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص تم استخدام مصطلح 
white Man، وكانوا يقصدون به أنه أبيض اللون أو البرشة، ومل تتم مراعاة أن هذا املصطلح ذو داللة عنرصية يف الغرب، والواليات املتحدة 

حتديًدا، فكان للمصطلح انطباع سلبي، حتى تم استبدال كلمة أخرى تدلل عىل البرشة به. 
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 االعتامد عىل الطرائق العلمية يف التأليف.* 

 التزام وثيقة تأليف الكتب، وللمؤلف اقرتاح أبواب وفصول بام حيقق أهداف الكتاب.* 

 يف خانة )بعض العناوين التفصيلية( ذكر أمثلة حول بعض العناوين، وللمؤلف أن يزيد أو ينقص ما يراه مناسًبا بام ال خيرج من املضمون.* 

مراعاة تسلسل الكتاب واملوضوعات املشرتكة، فيشري املؤلف عند التأليف يف موضوع معني هو جزئي وليس برئيس يف كتاب ما إىل أنه سيتم * 
التطرق إليه بالتفصيل يف الكتاب الفالين وهكذا، ويمكن االستعانة بموضوع )جدول املوضوعات املرتابطة( يف هذه الوثيقة، وكذلك االطالع 

عىل املفردات واملالحظات يف كل فصل.

عند التطرق إىل املسائل الفقهية اخلالفية فإن الرتجيح يكون بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال مجاهري أهل العلم، ويراعى يف ذلك املسائل التي * 
يكثر اخلالف عليها يف بعض البلدان، وذلك بعرض املادة بام ال خيالف الرشع، ويوازن يف الطرح حسب اجتهاد أهل تلك اللغة.

للمؤلف أو املرتجم احلق يف تغيري ترتيب بعض الفصول أو دمج بعضها وترتيبها، وزيادة  صفحات بعض الفصول أو تقليلها حسب ما يراه * 
مناسًبا، برشط أالّ خيل ذلك بمضمون الكتاب، وأن تكون هناك مصلحة ومسّوغ، وأن تطلع عليه اللجنة املرشفة العتامده. 

للمؤلف اقرتاح إدارج صور وأشكال توضيحية بام يراه مناسًبا.* 

 األخذ يف احلسبان أن املخرجات األساسية يف مرشوع أصول هو فهم اإلسالم ومبادئه وأصوله يف أهم املوضوعات والقضايا املطروحة يف هذا * 
العرص بام يناسب كل رشحية من دون اإلغراق يف التفاصيل الدقيقة يف بعض القضايا التي تكون مظنتها الكتب املطولة اخلارجة عن هدف هذا 

املرشوع يف مرحلته األوىل. 

 الصور املذكورة يف كل فصل يتوىل شأهنا املختص، وعدد الصفحات املقصود هو من غري الصور، ويراوح عدد الكلامت بني 250 و300 كلمة * 
يف الصفحة الواحدة.

 للمؤلف اخليار يف وضع اسم للكتاب بناًء عىل ما اطلع عليه من املفردات، وما كتبه من تأليف يتناسب مع الرشحية املستهَدفة، وجيب أن يكون * 
ًرا وحيقق املرجو من الكتاب، وذلك بعد اطالع اللجنة العلمية وموافقتها عليه، ويستحب أن يذكر حتت العنوان الرئيس كلامت جذابة  اًبا مؤثِّ جذَّ

تدل عىل حمتوى الكتاب. 

 االعتناء يف رشحية غري املسلم باإلكثار من ذكر الشواهد من أقوال غري املسلمني عن اإليامن باهلل وبالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وبالقرآن واإلسالم؛ مما يعزز املراد * 
من املضمون.

التزام توثيق املراجع يف الكتاب عند االستشهاد ببعض األقوال، خصوًصا أقوال غري املسلمني.* 

 أسامء الكتب يف مجيع الرشائح اجتهادية، ويمكن أن يقدم املؤلف مقرتًحا هلا بام يتوافق مع املضمون.* 
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البعد من أسلوب املقارنة املبارشة أو املستفزة التي تشعر أهل األديان األخرى بالدونية، خصوًصا يف رشحية غري املسلم. * 

تِي ِهَي َأْحَسُن إاِل *  اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب إاِل بِالَّ يفضل يف رشحية غري املسلم االنطالق من نقاط االتفاق عند العرض، عىل غرار مفهوم آية: ﴿َوال جُتَ
ِذي ُأْنِزَل إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإهَِلُنَا َوإهَِلُُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن﴾.  ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَّ الَّ

يف رشحية املسلم اجلديد خاصًة يتم البعد من املثاليات، والتنويه عن اخللل احلاصل يف الواقع لدى فئام من املسلمني، وأن كل فرد ال يمثل إال نفسه، * 
وأن اإلسالم تام كامل من حيث هو مبادئ ومثل عليا، وال يلزم أن يكون املنتمون إليه قد متثلوه متاًما؛ بسبب الضعف الذي يعرتهيم كوهنم برًشا. 

 يف مقدمة كل كتاب، ال سيام رشحية املسلم، يتم ذكر أمهية الكتاب، وحاجة الفئة املستهَدفة إليه.* 

من األمهية بمكان الرتكيز يف بعض اجلمل التي يراها املؤلف، ووضعها يف إطار يف أسلوب شائق؛ حتى يتم تعميمها بشكل خاص.* 

راجع ثانًيا يف املواصفات واملعايري.* 

المصطلحات
األهداف العامـة )الغايات(:

 أهداف ذات درجة عالية من التعميم، وُتعنى بوصف النتائج النهائية ملجمل العملية الرتبوية؛ كتنمية القيم الدينية واألخالق، أو تنمية القدرات 
العقلية. وهذه األهداف ال تتحقق يف موقف واحد، وإنام تستكمل بانتهاء الكتاب.

األهداف اإلجرائية:

متتاز هذه األهداف بدرجة عالية من التحديد، وُتصاغ بشكل قابل للقياس واملالحظة، وتصف األداء املتوقع من القارئ القيام به بعد االنتهاء من قراءة 
الكتاب أو السلسلة. وملا كانت هذه األهداف ُتصاغ بسلوك املستهَدف حال االنتهاء من الكتاب فإهنا تسمى أحياًنا )املخرجات(؛ ألن العملية عملية 

إنتاجية هادفة هلا مدخالهتا وخمرجاهتا املحددة.

المحتوى:

يعرف املحتوى بأنه »نوعية اخلربات واملعلومات واملهارات والوجدانيات التي يتم اختيارها وتنظيمها عىل نمط معني لتحقيق أهداف املنهج التي 
تم حتديدها من قبل«.

املقررة  العلمية  للامدة  املكونة  إلخ   ... والتجارب  واخلربات،  والنظريات،  والقواعد،  واملبادئ،  املفاهيم،  »جمموع  بأنه  أيًضا  املحتوى  ويعرف 
للتحصيل يف موضوعات التعليم والتعلم«.
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ثانًيا  مخطط تفصيلي ألحد كتب السلسلة:

فيام ييل استعراض للمخطط التفصييل لكتاب )رضيت باإلسالم دينًا(، بام يبني طريقة تطبيق املواصفات الفنية للمحتوى:

اسم الكتاب: رضيت باإلسالم ديًنا

الجزء األول 

أهداف الجزء األول: 
01    أن تتبني للقارئ عظمة هذا الدين، وأنه جَيُبُّ ما قبله من األعامل. 

02    أن يقرر أن رابطة اإليامن أقوى من أي رابطة أخرى. 

03    أن جييب عن أسئلة القرب الثالثة بشكل مبسط ويسري: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك؟.

04    أن يوضح أركان اإليامن وتأثريها يف حياته عمليًّا.
05     أن يتعرف بعض صفات اهلل تعاىل؛ كالسالم، والّرزاق، والرحيم، والعليم. 

06   أن يوضح أن اإلسالم دين املحبة والرمحة واملساواة. 
07   أن يقرر أن اإلسالم دين شامل جلميع نواحي احلياة. 
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مقدمة: األول
بشراكم

يف هناية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادًرا عىل 
أن:
يبني أن اإلسالم جَيُبُّ ما قبله.* 
يذكر أن السيئات تتبدل إىل حسنات.* 
يبني معنى أخوة املسلمني وحقيقتها.* 
يقرر أن رابطة اإليامن فوق كل رابطة.* 
يقرر أن التقوى ميزان القرب من اهلل تعاىل »إن * 

أكرمكم عند اهلل أتقاكم«.
يقرر أمهية التفقه يف الدين، وأمهية العلم * 

الرشعي وآدابه.

برشاكم باملغفرة.* 
برشاكم بتبديل سيئاتكم * 

حسنات.
برشاكم بأخوة املسلمني. * 
رابطة اإليامن فوق كل * 

رابطة. 
التقوى ميزان القرب من * 

اهلل تعاىل: »إن أكرمكم 
عند اهلل أتقاكم«.

التفقه يف الدين.* 

البشارة * 
باملغفرة.

تبديل * 
السيئات 
حسنات.

أخوة * 
املسلمني 
وقيمتها.

هذا الفصل يشتمل عىل * 
مقدمة عاطفية فيها شحن 

للمسلم اجلديد وهتيئته 
للدخول يف اإلسالم.

هذا الكتاب ال يشمل تعليم * 
أحكام العبادات، بل يتم 

الرجوع يف أحكام العبادات 
إىل كتاب »كيف نعبد اهلل 

تعاىل؟«، ويشري املؤلف إىل 
ذلك.

 عدد الصفحات ال يزيد عىل * 
)1٠( صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز )3( * 
صور. 
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من ربك؟الثاني

يف هناية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادًرا عىل أن:
يقرر أن اهلل واحد، وأنه اإلله نفسه املذكور يف * 

مجيع الكتب اإلهلية السابقة قبل أن يتم حتريفها.
يبني أن حق اهلل عىل الناس عبادته دون رشيك له.* 
يتعرف أن مجيع األنبياء دعوا إىل التوحيد. * 
يبني بعض أسامء اهلل وصفاته، وأمهية معرفتها.* 
يبني معنى رمحة اهلل تعاىل وبعض صورها.* 
يتعرف معنى مغفرة اهلل تعاىل وبعض صورها. * 
أن يعرف حمبة اهلل خللقه، ورمحته هلم، * 

وصورها. 
يذكر أن اهلل سالم.* 
يبني أن اهلل تعاىل هو الرزاق، ومقتضيات ذلك. * 
يعّدد بعض أشكال علم اهلل تعاىل.* 
يبني أركان اإليامن. * 
يذكر تأثري أركان اإليامن يف حياته * 

عمليًّا. 

إهلنا وإهلكم واحد * 
»ألهل الكتاب«.

حق اهلل عىل الناس * 
عبادته من دون رشيك 

له.
دعوة األنبياء إىل * 

التوحيد.
أسامء اهلل وصفاته.* 
اهلل رحيم. * 
اهلل غفور.* 
اهلل سالم. * 
اهلل رّزاق.* 
اهلل عليم.* 
أركان اإليامن.* 
تأثري أركان اإليامن يف * 

حياته عمليًّا.

معرفة * 
معنى اإلله. 

معرفة أن * 
أصل الدين 

واحد، 
ثم وقع 

التحريف. 

االبتعاد من األسلوب * 
األكاديمي. 

يكون الكالم بطريقة شائقة * 
تفاؤلية حمببة للنفس. 

عدد الصفحات ال يزيد عىل * 
)٢٠( صفحة.

عدد الصور ال يتجاوز )9( * 
صور.

ما الثالث
دينك؟

 يف هناية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادًرا
:عىل أن

يستخلص أن اإلسالم هو املنهج الرباين.* 
يقرر أن اإلسالم دين املحبة.* 
يبني أن اإلسالم دين الرمحة.* 
يبني أن اإلسالم دين العدل.* 
يوضح شمولية اإلسالم مجيع نواحي احلياة. * 
يتعرف أركان اإلسالم واإليامن بشكل جممل.* 
يتعرف معنى العبادة وشموليتها لكل مناحي * 

احلياة.
يطلع عىل قصص مؤثرة ونامذج مرشقة عن * 

تأثري اإلسالم يف الناس ويف احلضارة.
يتعرف معنى أعامل القلوب، وأمهيتها يف * 

صالح اإلنسان.

املنهج الرباين.* 
اإلسالم دين املحبة.* 
اإلسالم دين الرمحة.* 
اإلسالم دين العدل.* 
اإلسالم دين شامل * 

جلميع نواحي احلياة.
أركان اإلسالم واإليامن.* 
كيف نعبد اهلل: العبادة * 

كل ما يقربنا من اهلل، 
وتشمل الشعائر 

واملعامالت واألخالق.
عندما أسلموا »مواقف * 

وقصص واقعية عن 
إنجازات مرشقة 

للمسلمني عندما متسكوا 
بدينهم«.

أعامل القلوب، وأمهيتها * 
يف صالح اإلنسان.

يتم الرتكيز يف بيان أن * 
العبادة ال تشتمل فقط عىل 

الشعائر، بل مجيع نواحي 
احلياة، ونبتعد من التقسيم 

إىل عبادات ومعامالت؛ 
حتى ال يفهم أن املعامالت 

واألخالق ليست جزًءا 
أصياًل من العبادة.

يف موضوع )أركان اإلسالم * 
واإليامن( يشار إليها إشارة، 
وتعدد من دون رشح، وإنام 

يشار إىل رشحها يف كتاب 
املسلم.

عدد الصفحات ال يزيد عىل * 
)3٠( صفحة.

عدد الصور ال يتجاوز )6( * 
صور.
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اسم الكتاب: رضيت باإلسالم ديًنا
الجزء الثاني

أهداف الجزء الثاني: 

01   أن يبني أن اهلل أرسل حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص للناس كافة بشرًيا ونذيًرا. 

02     أن يعدد بعض أخالق نبينا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص وصفاته. 

03    أن يتعرف القرآن الكريم كتاب اهلل، وأنه اهلداية األبدية للبرش، وغذاء األرواح والعقول. 

04     أن يرشح نامذج من إعجاز القرآن الكريم، ويستدل منها عىل أن مصدره من عند اهلل تعاىل. 

05     أن يطلع عىل أهم قصص األنبياء يف القرآن بام يسهم يف تقوية اإليامن وتثبيته يف قلبه. 

06    أن يتعرف أهم األخالق اإلسالمية التي رعاها اإلسالم يف التعامل مع اهلل ورسوله الكريم والبرش والكائنات احلية وثمراهتا. 

07     أن يوضح معنى اآلداب وأمهيتها يف اإلسالم. 

08   أن يّطلع عىل صور من اآلداب اإلسالمية. 
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من الرابع
نبيك؟

يف هناية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادًرا 
عىل أن:

يذكر أن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص هو نبي الرمحة.* 
يوضح أن اهلل أرسل رسوله الكريم * 

للناس كافة بشرًيا ونذيًرا.
يطلع عىل صور لتعامله وحياته ملسو هيلع هللا ىلص * 

داخل بيت النبوة.
يطلع عىل صور لتعامله مع أصحابه * 

وجمتمعه.

نبي الرمحة.* 
وما أرسلناك إال كافَّة * 

للناس بشرًيا ونذيًرا.
داخل بيت النبوة.* 
مع أصحابه وجمتمعه.* 

الرمحة.* 
مهام * 

رسولنا 
الكريم 
ملسو هيلع هللا ىلص أنه 

بشري 
ونذير.

ال يتم التطرق إىل السرية بشكل * 
تفصييل تسلسيل، بل يكون الكالم 

اًبا كام بدأنا السلسلة. شائًقا جذَّ
 تناول حمطات ومشاهد من حياة * 

رسولنا الكريم توصل الفكرة من 
ناحية، وتشوقه ملعرفة تفاصيل 

أكثر عن السرية الحقًا.
مل يتم التفصيل يف هذا الباب، * 

ويرتك اخليار للمؤلف يف ذكر كل 
جوانب حياته ملسو هيلع هللا ىلص بشكل عام، 

ويستفاد من كتاب »حممد ملسو هيلع هللا ىلص« يف 
رشحية املسلم.

عدد الصفحات ال يزيد عىل )3٠( * 
صفحة.

 عدد الصور ال يتجاوز )٥( صور. * 
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ما الخامس
كتابك؟

يف هناية الفصل يتوقع أن يكون القارئ قادًرا 
عىل أن:

يبني معنى أن القرآن الكريم غذاء * 
الروح.

يبني أن القرآن الكريم غذاء العقل، * 
وجماالت ذلك، ومقتضياته.

يبني أن القرآن الكريم منهج للحياة.* 
يذكر األجر العظيم لتالوة القرآن * 

الكريم، ويشجع عليها.
يطلع عىل نامذج قوية ومبارشة من إعجاز * 

القرآن الكريم.
يذكر قصص األنبياء يف القرآن * 
- يتعرف قصة أيب البرش آدم عليه * 

السالم.
- يتعرف قصة سيدنا نوح عليه السالم.* 
- يتعرف قصة أيب األنبياء إبراهيم عليه * 

السالم.
- يطالع قصة لوط عليه السالم.* 
- يتعرف قصة صالح عليه السالم.* 
- يتعرف قصة شعيب عليه السالم.* 
- يطالع قصص يعقوب ويوسف عليهام * 

السالم.
- يتعرف قصة كليم اهلل موسى عليه * 

السالم
- يتعرف قصة زكريا عليه السالم.* 
- يتعرف قصة حييى عليه السالم.* 
- يتعرف قصة روح اهلل عيسى عليه * 

السالم.
- يتعرف قصة خاتم األنبياء وإمامهم * 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

القرآن غذاء الروح.* 
القرآن غذاء العقل.* 
القرآن منهج للحياة.* 
القرآن باب مفتوح * 

لألجر »التالوة«.
القرآن كتاب معجز.* 
قصص األنبياء يف * 

القرآن: 
- أبو البرش آدم عليه * 

السالم.
- نوح عليه السالم.* 
- أبو األنبياء إبراهيم * 

عليه السالم.
- لوط عليه السالم.* 
- صالح عليه السالم.* 
- شعيب عليه السالم.* 
- يعقوب ويوسف * 

عليهام السالم.
- كليم اهلل موسى عليه * 

السالم.
- زكريا عليه السالم.* 
- حييى عليه السالم.* 
- كلمة اهلل عيسى عليه * 

السالم.
- خاتم األنبياء وإمامهم * 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

 االعتامد عىل الصور الواضحة * 
املتفق عليها قدر املستطاع،  

والبعد من املختلف فيه. 
اهلدف من القصص القرآين * 

تثبيت اإليامن. 
عند موضوع قصص األنبياء يتم * 

تفصيل قصص األنبياء الواردة 
يف القرآن الكريم والروايات 

الثابتة، مع عدم اخلوض 
فيام مل يثبت من املرويات أو 

اإلرسائيليات.
عدد الصفحات ال يزيد عىل * 

)٥٠( صفحة.
 عدد الصور ال يتجاوز )1٥( * 

صورة.

04



137

صل
لف

م ا
رق

م
س

 ا
صل

لف
ا

ف
دا

ه
األ

 
ية

رائ
إلج

ا

ى
تو

مح
ال

ض
بع

 
ن

وي
عنا

ال

ت
دا

شا
إر

 
ف

ؤل
م

لل

أخالقكالسادس

يف هناية الفصل يتوقع 
أن يكون القارئ قادًرا 

عىل أن:
يذكر معنى * 

األخالق. 
يعّدد فضل اخللق * 

احلسن.
حيّدد ثمرات اخللق * 

احلسن.
يتعرف أهم * 

األخالق الواجبة 
للتعامل مع اهلل 

تعاىل.
 يتعرف أخالقنا مع * 

النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص.
يتعرف أهم * 

األخالق الواجبة 
للتعامل مع الناس.

يتعرف أهم * 
األخالق اإلسالمية 

يف التعامل مع 
الكائنات احلية.

معنى األخالق. * 
فضل اخللق * 

احلسن.
ثمرات اخللق * 

احلسن.
أخالقنا مع اهلل * 

تعاىل.
أخالقنا مع نبيه * 

الكريم ملسو هيلع هللا ىلص.
أخالقنا مع * 

الناس.
أخالقنا مع * 

الكائنات احلية.

أخالقنا مع اهلل تعاىل: * 
التصديق والتسليم بام جاء به من عقائد * 

وأحكام.
التأدب يف خماطبته ودعائه.* 
تلقي أحكامه بالقبول والتطبيق.* 
تلقي أقداره بالرضا والصرب.* 
أخالقنا مع نبيه الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: * 
اإليامن بكل ما جاء به* 
اتباع سنته.* 
حمبته أكثر من النفس واملال والولد.* 
تعزيره وتوقريه يف اخلطاب.* 
الدفاع عنه ضد الشبهات واملغرضني.* 
أخالقنا مع الناس: * 
الصدق. * 
 األمانة.* 
 الوفاء. * 
 اإلخالص.* 
الصرب. * 
العفة.* 
الكرم.* 
العدل. * 
احلياء. * 

 عدد الصفحات * 
ال يزيد عىل )3٠( 

صفحة.
 عدد الصور ال * 

يتجاوز )1٠( صور.

آدابكالسابع

يف هناية الفصل يتوقع 
أن يكون القارئ قادًرا 

عىل أن:
يرشح معنى اآلداب.* 
يعّلل أمهية اآلداب * 

يف اإلسالم.
يذكر نامذج من صور * 

اآلداب اإلسالمية.

معنى اآلداب.* 
أمهية اآلداب.* 
من صور * 

اآلداب 
اإلسالمية.

من صور اآلداب اإلسالمية: * 
آداب التالوة. * 
آداب الدعاء.* 
آداب السالم. * 
آداب الزيارة. * 
آداب األكل والرشب.* 
آداب املسجد.* 
آداب عيادة املريض.* 
آداب اللباس والزينة.* 

عدد الصفحات * 
ال يزيد عىل )٢٠( 

صفحة.
عدد الصور ال * 

يتجاوز )٥( صور.
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 اسم الكتاب: رضيت باإلسالم ديًنا
الجزء الثالث

أهداف الجزء الثالث: 

01    أن يذكر أبرز مراحل احلساب يوم القيامة.

02    أن يبني معنى اجلنة وعظمتها ونعيمها. 

03    أن يبني معنى النار وأهواهلا. 

04    أن يتعرف مسؤوليته جتاه من حوله من أقارب وأصدقاء غري مسلمني لدعوهتم إىل اإلسالم وإنقاذهم من النار. 

05    أن جييب عن أهم األسئلة التي تلزم املسلم اجلديد. 
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أنقذ من الثامن
حولك من 

النار

يف هناية الفصل يتوقع أن يكون القارئ 
قادًرا عىل أن:

يبني مسؤوليته جتاه أهله وقومه * 
غري املسلمني.

يتعرف أمهية التواصل مع غري * 
املسلمني ممن حوله لدعوهتم إىل 

اإلسالم.
يذكراألجر العظيم الذي ينتظره * 

إذا أسلم شخص عىل يديه.
يتعرف كيفية التعامل مع الوالدين * 

غري املسلمني. 

ال يؤمن أحدكم حتى * 
حيب ألخيه ما حيب 

لنفسه. 
اقرتب ممن حولك * 

من غري املسلمني أكثر 
لتنقذهم.

ضاعف أجرك بإدخال * 
غريك اإلسالم.

أمي وأيب غري مسلمني، * 
كيف أتعامل معهام؟

تأكيد رضورة اهلدوء والسكينة بعد * 
اإلسالم، وعدم الترسع واالندفاع 

يف التعامل مع غري املسلمني بطريقة 
مذمومة أو منفرة. 

الرتكيز يف األمور املشرتكة بني * 
املسلم وغري املسلم؛ حتى ال 

ينسلخ بالكلية عن املجتمع من 
حوله وينعزل عنه؛ ألننا نريد له 

أن يكون عنرًصا مؤثًرا يف جمتمعه 
وفاعاًل يف إقناع من حوله بالدخول 

يف اإلسالم وحتبيبهم فيه ال 
تنفريهم.

 عدد الصفحات ال يزيد عىل )1٠( * 
صفحات.

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور.* 

04
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لك أخي 
المسلم 

الجديد

يف هناية الفصل يتوقع أن يكون القارئ 
قادًرا عىل أن:

يتعرف كيفية تعلمه اإلسالم * 
ومبادئه الرئيسة. 

يقارن بني الدعوة إىل اهلل وطلب * 
العلم، واألولوية بينهام. 

يعّدد أسباب قوة اإليامن.* 
يقرر أن كل البرش خطاؤون، * 

وما املطلوب منه عند الوقوع يف 
اخلطأ.

يتعرف أهم املذاهب الفقهية، وأن * 
هناك اختالفات بينها، وكيف 

يتعامل معها؟
يعرف أهم املراجع والكتب * 

التي ينبغي للمسلم اجلديد عدم 
االستغناء عنها.

يردد األذكار األساسية وحيافظ * 
عليها. 

يتعرف حكم التعامل مع الزوجة * 
غري املسلمة. 

يتعرف حكم املسلمة التي زوجها * 
غري مسلم. 

 يعرف حكم تغيري االسم يف * 
اإلسالم.

كيف نتعلم اإلسالم ؟* 
هل أدعو إىل اهلل أم * 

أطلب العلم؟ 
كيف أقوي إيامين؟ * 
أنا أرتكب بعض * 

املحرمات.
املذاهب الفقهية * 

واختالف الفقهاء.
الكتب واملراجع املهمة.* 
أذكاري وكيف أحافظ * 

عليها؟ 
أنا مسلم وزوجتي غري * 

مسلمة.
أنا مسلمة وزوجي غري * 

مسلم.
 تغيري االسم.* 

 عدد الصفحات ال يزيد عىل )٢٠( * 
صفحة.

عدد الصور ال يتجاوز )3( صور.* 

معلومات العاشر
تهمك

يف هناية الفصل يتوقع أن يكون القارئ 
قادًرا عىل أن:

يتعرف أهم املواقع اإللكرتونية * 
للمسلم اجلديد.

يتعرف أهم القنوات التلفزيونية * 
للمسلم اجلديد. 

يتعرف أهم املراكز اإلسالمية * 
في بلده.

يشري باختصار إىل كتب رشحية * 
املسلم وأمهية كل كتاب.

مواقع إلكرتونية * 
للمسلم اجلديد.

قنوات تلفزيونية. * 
أهم املراكز اإلسالمية * 

يف بلدك.
كتب هتمك »كتب * 

رشحية املسلم«.

عدد الصفحات ال يزيد عىل )1٠( * 
صفحات.

 عدد الصور مرتوك للمؤلف.* 





توصيات بحثية   01
توصيات في أساليب الدعوة   02

توصيات حول المراكز والجهات اإلسالمية   03
توصيات في التعامل مع المسلم الجديد   04

ملخص توصيات “ملتقى التعليم اإللكتروني للمسلم الجديد”   05
دة توصيات المؤتمر الرابع عشر لألئمة بأمريكا “مؤتمر  مَسوَّ

نوازل المسلمين الجدد”
06
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باإلضافة  نتائجها،  من  املستفادة  التوصيات  أهم  لذكر  الباب  نفرد هذا  أن  رأينا  فقد  الدراسة،  ذكره خالل  تم  ما  إىل  باإلضافة 
لتوصيات غريها من الدراسات ذات العالقة، وذلك رغبة يف حتقيق أكرب قدر من الفائدة:

توصيات بحثية       

موضوع املسلم اجلديد بحاجة لإلثراء بعدد من األبحاث والدراسات الرشعية والفكرية والنفسية، التي تعني العاملني يف جمال 
املسلمني اجلدد، وتضبط خططهم وأعامهلم بام حيقق أفضل النتائج، ومن هذه الدراسات:

باملسلم اجلديد يف اإلسالم، مثال: هل دعوته أهم من دعوة  العناية  01   دراسة عن ضابط املسلم اجلديد، وعن منزلة 

فة قلوبم،  غري املسلم؟ وما مدى دخول ذلك يف فاحتة سورة »عبس« ونحوها، ومدى دخول املسلم اجلديد يف املؤلَّ
ونحو ذلك.

02     دراسة عن أحوال املسلمني اجلدد يف قصص األنبياء والسرية النبوية، واستخالص العرب، واستعراض املشكالت 

به  فيها أحوال خمتلفة للمسلم اجلديد واملعتنني  النبوية متثلت  السرية  التفصيل، خصوًصا وأن  وكيف عوجلت عىل 
من املرحلة املكية إىل املرحلة املدنية.

03     دراسة عن األساليب واألحكام الرشعية يف ضوابط التدرج يف دعوة املسلم اجلديد.

04      تطوير نموذج رحلة املسلم اجلديد املذكور يف هذه الدراسة، من النواحي الرشعية والنفسية واالجتامعية والدعوية 

وغريها.
05     التعرف عىل الواقع احلقيقي يف جمال دعوة املسلمني اجلدد يف املجتمعات املختلفة.

06   وضع أسس البنى التحتية الفكرية واالسرتاتيجية واملنهجية يف العناية باملسلم اجلديد وتعليمه.

الفئات املستهَدفة واحتياجاهتا الرشعية  العلمية والعملية لتعليم وتربية املسلم اجلديد، وحتديد  07    تقديم التصورات 

والعلمية، وما يناسبها من وسائل تعّلم.
مع  األوليات،  وتقديم  اجلديد،  املسلم  مع  التعامل  يف  النبوي  املنهج  مع  يتوافق  تعليمي  منهج  إعداد  عىل  العمل      08

مراعاة اختالف رشائح املستهَدفني.
09    دراسة احتياجات املسلم اجلديد؛ النفسية واالجتامعية واملالية والقانونية.

01
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10     دراسات للتعرف عىل أبرز الوسائل املناسبة يف جمال دعوة املسلمني اجلدد.

11    دراسات للتعرف عىل أبرز العوائق التي تقف أمام دعوة املسلمني اجلدد، وكيفية التغلب عليها.

12    دراسة القوانني واألنظمة الداعمة ملرشوع املسلم اجلديد يف املجتمعات غري اإلسالمية.

بناء  وسبل  اجلديد،  املسلم  مع  ودورها  واحتياجاهتا،  اجلديد،  باملسلم  املعتنية  واملؤسسات  املراكز  عن  دراسات      13

بينها. املشاركات 
14    بحوث يف تعايش املسلمني اجلدد مع الشعوب غري املسلمة، ويف دور املسلم اجلديد والعاملني يف املراكز اإلسالمية 

يف ظل معاداة اإلسالم أو تشوهيه أو اهتامه.
الدعوة  يف  ذلك  وتأثري  وغريمها،  العرق  أو  اجلنس  حسب  املختلفة؛  وبالتصانيف  املختلفة،  الفئات  دراسة  أمهية      15

عدد  يف  مؤثًرا  عاماًل  الِعرقي  الفارق  ويمثل  السعودية،  يف  األكرب  الرقم  الفلبينيني  إسالم  يمثل  فمثاًل،  وأساليبها، 
ِعرق آخر، ولظروف سياسية  اعتناء صيني بصيني من  البلدان كالصني؛ حيث ال يصلح يف كثري من األحيان  من 
واجتامعية، فالصينيون أكثر حتفًظا اجتامعيًّا من األفارقة والفلبينيني، فمثاًل: ليس من املعتاد عند كثري من الصينيني 

أن يزودك ببعض معلوماته، مثل عنوان بريده اإللكرتوين.
16    توثيق املعلومات والبيانات والتجارب العاملية يف دعوة املسلمني اجلدد، أو أحكامهم، أو أحواهلم التي تعرض هلم، 

وإنشاء قاعدة بيانات ببليوغرافية لذلك.
17    أمهية بناء قاعدة بيانات خلدمة املسلم اجلديد، تتضمن املواد العلمية والبحثية واألسامء واجلهات املساعدة يف خدمة 

املسلم اجلديد.

توصيات في أساليب الدعوة   

01   أمهية االنطالق يف بناء مشاريع خدمة املسلم اجلديد يف اجتاهني: اجتاه أفقي خياطب أكرب رشحية ممكنة؛ أي الكم عىل 
حساب  عىل  الكيف  أي  الفاعلة،  النخبة  خياطب  عمودي  واجتاه  واسع(،  شبكي  خطاب  )مثال:  الكيف،  حساب 

الكم، )مثال: أكاديمية للنخبة(.
02     إنشاء مراكز، وتأهيل متخصصني إلعداد مزيد من البحوث الرشعية وامليدانية واالسرتاتيجية.

وتعزيزه  إسالمه  احلفاظ عىل  اجلديد عىل  املسلم  بمساعدة  اإلسالمية، هتتم  املراكز  أو وحدات يف  مراكز،  إنشاء       03

وتقويته علاًم وإيامًنا، واحتواء أية تداعيات أو مواقف سلبية قد تطرأ بسبب إسالمه.
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ُيربط املسلم اجلديد بالراسخني منهم إن أمكن، فهو أكثر  04     صناعة القدوات العلمية الدعوية، والرتويج هلا، وأن 

تأثرًيا من الربط بمركز مفتوح، مع احلذر من الربط بمجرد رموز غري راسخني يف العلم والديانة.
05     قيام بعض رجال األعامل ومديري الدعوة بمحاولة بناء جمتمع إسالمي حقيقي، يف منطقة جغرافية حمددة وصغرية 

عىل أرض الواقع، وهذا حيقق مكاسب كبرية؛ حيث تكون هذه املنطقة اجلغرافية الصغرية نموذًجا ونقطة انطالق 
ملجتمعات إسالمية جماورة مستقباًل بمشيئة اهلل.

06    إجياد دليل وموقع ألطفال املسلمني اجلدد، فهم ثروة ينبغي احلفاظ عليها.

تطبيقات  وابتكار  الربجمي،  للكود  املصدر  ومفتوحة  للتداول  قابلة  اجلديد  باملسلم  والعناية  للتعليم  منصة  إنشاء      07

جوال يف تعليم املسلم اجلديد والعناية به.
08     االستفادة من املتطوعني يف التعليم؛ خاصة املسلمني اجلدد الناطقني بمختلف اللغات.

09    إنشاء مواقع لتعليم اللغة العربية أو غريها، تستثمر يف الدعوة إىل اإلسالم.

10    استخدام تطبيق www.sibly.co لتقديم  االستشارات النفسية للمسلمني اجلدد.

11    إجياد برامج تعليمية وتربوية باللغات الضعيفة غري املخدومة.

12     إنشاء موقع للمسلم اجلديد جُيمع فيه كل ما يبحث عنه، بحيث جيد كل ما يريد يف مكان واحد.

13    بناء خارطة إلكرتونية للعامل، تتضمن األماكن التي يمكن أن ختدم املسلم اجلديد، ونوع الدعم واللغة وغري ذلك، 

ويمكن عن طريقها إحالة املسلم اجلديد إىل أقرب مركز يساعد يف خدمته.

توصيات حول المراكز والجهات اإلسالمية   

01   إبراز دور اهليئات واملنظامت املهتمة باملسلم اجلديد عامليًّا.

02     تبادل اخلربات بني العاملني يف جمال دعوة املسلمني اجلدد، واالطالع عىل التجارب املختلفة واالستفادة منها.

خالل  من  ذلك  حتقيق  ويمكن  اجلدد،  املسلمني  دعوة  جمال  يف  العاملة  اجلهات  بني  والتكامل  التواصل  حتقيق       03

املؤمترات واألبحاث والرسائل اجلامعية والزيارات املتبادلة.
04      تطوير قدرات العاملني يف جمال دعوة املسلمني اجلدد.

02
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05     االستفادة من خطط املراكز اإلسالمية واسرتاتيجياهتا، مع مراعاة اختالف حاجات كل مركز، فمثاًل: خطة جلنة 

املسلمني،  لغري  اخلطة  من   %٢٠ وجهت  تلتها(،  التي  والسنوات  1٤3٥هـ  )عام  الكويت  يف  باإلسالم  التعريف 
و٨٠% من اخلطة للمسلمني اجلدد، وهي أيًضا مقسمة إىل: ٥٠% ملشاريع إعداد الدعاة من املسلمني اجلدد،%3٠ 

ملشاريع التعليم والعناية باملسلم اجلديد.

توصيات في التعامل مع المسلم الجديد   

01   ليس كل داعية يصلح للتعامل مع املسلم اجلديد، فيجب اختبار مهارات الداعية، وقدراته وروحه االجتامعية معهم.

02     يف كثري من البلدان واحلاالت ينصح بتجنب طلب املعلومات الشخصية عن املسلم اجلديد ابتداًء، إال إذا بادر هو 

با، أو كانت احلاجة إليها ماسة. 
03     جيب العناية بتوثيق شهادة اإلسالم رسميًّا، ولو كان املسلم اجلديد مريًضا يف املستشفى؛ حتى ال يدركه املوت فال 

يدفن يف مقابر املسلمني، وكذلك جيب العناية بوصيته عند مرضه.
04     االهتامم بتزويج املسلمني اجلدد بمسلامت جديدات من نفس البيئة والثقافة.

05     حماولة تلبية رغبات املسلم اجلديد طاملا كانت مباحة لتثبيته؛ كالبحث عن وظيفة أو زواج أو دراسة، وما شابه ذلك.

06   هناك من يسلمون لغاية دنيوية؛ كالزواج من فتاة، فيجب التعامل مع هذه النوايا بحذر وحكمة، فال ُيرفض إسالمه 

لذلك، وال يتم التغايض عنها أيًضا.
07    يمكن تقديم خدمات خمفضة أو جمانية للمسلم اجلديد، كإجياد بطاقة ختفيض يستفيد منها عند إبرازها أمام مقدمي 

اخلدمات الطبية واالستهالكية والرياضية، وخدمات السفر والسكن الفندقي وغريها.

ملخص توصيات ملتقى التعليم اإللكتروني للمسلم الجديد   

تطويرها  والعمل عىل  منها  الدعوية لالستفادة  للجهات  متاحة  تكون  إلكرتونية،  تعليمية  إنشاء منصة  العمل عىل     01

بشكل مستمر.
02     عمل حرص ألفضل جتارب التعليم اإللكرتوين ومستجداهتا، واالستفادة منها وتعميمها عىل اجلهات التعليمية.
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03     التوسع تدرجييًّا يف عدد اللغات املستهَدفة؛ لزيادة أعداد املستهَدفني.

04    العناية باملعلمني يف التعليم اإللكرتوين، ووضع برامج تعليمية وتدريبية هلم.

05     العمل عىل بناء أدوات لقياس األثر لدى الفئات املستهَدفة.

06    جتنب االنحصار يف اجلانب املعريف، والعمل عىل التوسع يف اجلانب اإليامين والنفيس.

07    توفري دليل إلكرتوين، يتضمن املصطلحات الرشعية، والوسائل التعليمية؛ من صور ورموز ورسومات توضيحية 

ثابتة ومتحركة.
08     بناء منهج تعليمي إلكرتوين عىل أساس التسلسل يف التعلم، مع تعدد األساليب التعليمية واعتامدها عىل الربامج 

التفاعلية والرسومات، مع تنوع عرض املحتوى من نصوص ومواد سمعية ومرئية.

دة توصيات المؤتمر الرابع عشر لألئمة بأمريكا »مؤتمر نوازل المسلمين الجدد« مَسوَّ   

جرى استعراض النوازل املتعلقة باملسلمني اجلدد يف عدة جماالت، وذكرت هلا جمموعة من التوصيات، كام ييل: 

  نوازل عقدية   

01   يثبت عقد اإلسالم باإلقرار بالشهادتني نطًقا، أو التعبري عنهام بالكتابة أو االشارة ملن عجز عن النطق بام، مع العلم 

بمعنامها، إقراًرا التزاميًّا، يقصد به اإلجابة إىل اإليامن والدخول يف اإلسالم، والرباءة من كل ما خيالفه.
02     ينبغي أن يكون التحقق من قصد اإلجابة إىل اإليامن، والدخول يف اإلسالم، وعدم التلبس بناقض َجيِلٍّ قطعي، 

ونحوه.  بتزويج  معهم  احليايت  والتعامل  اجلدد،  للمسلمني  ثبوتية  وثائق  استخراج  عند  والتحري  االهتامم  موضع 
َلْوٌث يف داللة الشهادتني عىل ذلك وجب التحقق، وإزالة االلتباس، كام هو احلال يف املجتمعات التي  فإن حدث 
حممد  بعثة  خصوص  اعتقاد  أو  والنصريية،  والدروز  والبهائية  كالقاديانية  رة؛  املكفِّ النحل  بعض  أهلها  عىل  يغلب 

صىل اهلل عليه وسلم إىل العرب، ونحوها.
03     من نواقض اإلسالم التي ال بد من التحقق من انتفائها: القول بنسبة الولد إىل اهلل، أو القول بنبي بعد حممد صىل 

اهلل عليه وسلم، أو القول بخصوص بعثة حممد صىل اهلل عليه وسلم إىل العرب وحدهم، أو اعتقاد حتريف القرآن، 
أو تصديق حديث اإلفك يف أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها، ونحوه.
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04     اإلقرار ببرشية املسيح لفًظا ليس رشًطا يف إسالم املسلم اجلديد، وإن كان لن يثبت له عقد اإلسالم إال إذا اعتقد 

ما تستلزمه شهادة التوحيد من إثبات األلوهية هلل وحده ونفي الصاحبة والولد عنه، والرباءة من الرشك، ويكفي 
إلسالمه أن يقول أنا مسلم، أو أنا بريء من كل دين خيالف دين االسالم.

05     ال يلزم اإلقرار بالشهادتني بالعربية ملن ال حيسنهام، وإن كان األَوىل ملريد اإلسالم أن يشهد الشهادتني بلغته، ثم 

يلقن إياها بالعربية، ما مل يمثل ذلك حرًجا له.
06   ال يشرتط إعالن الدخول يف اإلسالم أو اإلشهاد عليه أو استخراج وثائق ثبوتية به لصحة اإلسالم عند اهلل تعاىل، 

بل ملا يرتتب عليه من مصلحة دينية أو دنيوية، ومن ذلك أن جتري عليه أحكام اإلسالم؛ يف الزواج واحلج والعمرة 
واإلرث وأحكام اجلنائز ونحوها.

املسلم عموًما ثبوت أحكام اإلسالم يف حقه يف اجلملة، القتضاء عقد اإلسالم لذلك، وينبغي للدعاة  07   األصل يف 

مراعاة التدرج يف دعوة املسلم اجلديد وتعليمه، وذلك بتعليمه تفاصيل األحكام الرشعية حسب احلاجة، وحسب 
ألنَّ  الواجبات؛  وإسقاط  مات  املحرَّ إقرار  باب  من  املمنهج  التدرج  هذا  يكون  وال  العمل،  من  والتمكن  اإلطاقة 

الوجوب والتحريم مرشوٌط بإمكان العلم والعمل.
08    ليس هناك جدول زمني حمدد ينبغي التقيُّد به الستكامل البالغ، وإنام يراعى يف ذلك املوازنة بني املصالح واملفاسد، فيبلغ 

املسلم اجلديد ما ترتجح املصلحة يف تبليغه، وال يمنع ذلك أن يكون لدينا برامج تعليمية هتدف إىل تعليم املسلمني اجلدد 
ماال يسع املسلم جهله، ويتدرب عليها عدد من األئمة جيوبون با آفاق أمريكا، أو عىل االقل املناطق املحيطة بم.

ص يف قبول اإلسالم مع الرشط الفاسد، كقبوله ممن تسلم عىل أن تبقى مع زوجها غري املسلم، أو أال ترتدي  09    ُيرخَّ

ا عىل حق، مع الرتفق يف  احلجاب ونحوه، عىل أال يعود هذا الرشط عىل أصل الشهادة بالبطالن، أو يتضمن تعديًّ
لبعض  وإرشادهم  وتزكيتهم،  تعليمهم  يف  اجلهد  وبذل  أعظم،  مفسدة  إىل  يؤدي  ال  بام  الرشط،  هذا  بطالن  بيان 

احللول واملخارج، واملرجو أن حيملهم إسالمهم عىل تدارك هذا النقص.
اجلوانب  مراعاة  مع  التمييز،  سن  يف  كان  ما  إسالمه  صح  دوهنام  أسلم  وإن  هلام،  تبع  فالصبي  األبوان  أسلم  إذا      10

، وإن أسلم أحد األبوين فالولد تبع له. القانونية اخلاصة بأحكام الُقرصَّ
11    ال يعترب إسالم السكران، وال من كان حتت تأثري املخدرات، ألن العقل مناط التكليف واالختيار.

12    من دخل يف اإلسالم من خالل الِفَرق املرتدة أو التي مل يثبت هلا الدخول يف اإلسالم ابتداًء، ينبغي ملن يتعامل معه 

أن ُيبنيِّ له ذلك، وأن يكون ذلك من أولويَّات اخلطاب الذي ينبغي أن يوجه إليه.
13    ينبغي السعي اجلاد للعناية باملسلمني اجلدد، ومحايتهم من تيارات الغلو يف الدين، وإدماجهم يف كيانات أهل السنة. 
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    نوازل تعبدية  

01   ال جيب الُغسل عىل املسلم اجلديد، وإنام يستحب فقط يف أرجح القولني؛ لعدم ثبوت أمر كل من أسلم بالغسل.

ع حلق شعر املرأة، ال يف ابتداء إسالمها وال يف غريه، ويرشع حلق شعر املسلم اجلديد من الرجال، إن كان  02    ال ُيرْشَ

شعره عىل هيئة خاصة بغري املسلمني مما هو من خصوصياهتم.
03     اخلتان من سنن الفطرة، فيجب اخلتان عىل من أسلم من الرجال إن أمكن بدون رضر أو فتنة، ويبني له هذا احلكم 

بعد استقرار إسالمه، وظهور ثباته عىل الدين وأن إرشاده لذلك ال ينفره، ألنَّ مصلحَة إسالمه أعظُم من مصلحة ختانه.
04     َعَرق الكلب وشعره طاهر يف الصحيح من أقوال اهل العلم، ويف طهارة ريقه خالف معترب، ويمكن تقليد القائلني بطهارته 

عند مسيس احلاجة وعموم البلوى، أما فضالته من بول وبراز فهي نجسة باإلمجاع، ويغني عن الرتاب املنظفات احلديثة.
05      للتفريق بني كيفية تطهري الثياب وتطهري اآلنية من لعاب الكلب حظ من النظر، لورود النص بالتسبيع والترتيب 

يف اآلنية دون الثياب.
06    من مل حيسن العربية جاز له التكبري لإلحرام بالصالة بلغته، كام جيوز ملن مل حيفظ الفاحتة أن تكتب له بحروف لغته 

ليقرأها من ورقة، وإن حفظ منها آية فقط رددها سبع مرات، وإال ردد ذكًرا كالتسبيح والتحميد والتهليل واحلوقلة 
والتهليل مكان الفاحتة إىل أن يتمكن من حفظها، كام جيوز له الدعاء بلغته داخل الصالة بكل ما جيوز الدعاء به خارج 

الصالة من أمور الدين والدنيا.
عليه،  والثناء  اهلل  دعاء  يف  استعامهلا  وكذلك  العربية،  حيسن  ال  ملن  العلية  والصفات  اإلهلية  األسامء  ترمجة  ع  ُيرْشَ     07

لدخوهلا يف باب اإلخبار عن اهلل.
08     جيوز عند احلاجة أن يتابع من ال حيسن العربية تالوة اإلمام يف الرتاويح ونحوها يف ترمجة معاين القرآن، كام جيوز 

عند احلاجة املتابعة من خالل املصاحف اإللكرتونية عرب األجهزة املحمولة.
09    جيوز إلقاء خطبة اجلمعة بغري العربية، عىل أن يضمنها من اآليات واألحاديث والدعاء ما يكون بالعربية،  ويراعى 

يف هذا حال مجاعة املسجد ومدى فهمهم للغة العربية.
10    من ترك الطهارة الواجبة، أو كان يفعل ما يبطل طهارته جهاًل يعذر به مثله وصىل عىل ذلك مدة طويلة؛ مل جتب 

عليه اإلعادة، ملا متهد من عفو اهلل عن املخطئ والنايس.
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 نوازل أسرية واجتماعية   

01    العفاف رشط يف الزواج بالكتابية أو املسلمة، فيجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة؛ فإن وقع الزواج 

با قبل التوبة أميض؛ اعتباًرا لقول من صحح الزواج با بغري توبة.

ع ملن أحبلها أن يتزوج با عند مجهور أهل العلم، حتقيًقا ملقصود الشارع من السرت،  02    إن كانت الزانية ُحبىل من الزنا، فُيرْشَ

وترغيًبا لكليهام يف التوبة.

ع نكاح احلُبىل من الزنا بغري من أحبلها إال بعد فراغ رمحها، َوفًقا للصحيح من أقوال أهل العلم، حتى ال  ُيرْشَ ال     03

يف  رغبا  إن  العقد  جيدد  ثم  محلها،  تضع  حتى  يفرتقا  أن  الصحيح  يف  فينبغي  تزوجها  فإن  غريه،  زرع  ماؤه  يسقي 
استئناف الزوجية، فإن قلَّد من أفتاه بخالف ذلك ُأِقرَّ عىل حاله، وحسابه عىل اهلل.

04   للمفتي يف هذه النازلة أن يقلِّد قول األحناف أو الشافعية -الشافعية عىل صحة العقد والوطء، واحلنفية عىل صحة 

ر أن املفسدة يف الفتوى بخالفه أعظم، وأهنا قد تنعكس عىل أصل الدين نفسه بالفتنة.  العقد وحرمة الوطء- إن قدَّ

05    ال سبيل ملن تزوج بُحبىل من الزنا من غريه إىل استلحاق هذا الولد إمجاًعا؛ ألهنا ُحبىل به قبل أن يتزوجها.

06    من أسلم ولديه زوجة كتابية جاز له استبقاؤها جلواز عقده عليها ابتداًء، فجواز استدامته من باب َأوىل، وينبغي له 

هتا رجاء أن يكرمها اهلل باإلسالم عىل يديه. أن حيسن ِعرْشَ

07    ال يصح التزاوج بني املسلمني والغالة من أهل البدع الذين تبلغ بم بدعتهم مبلغ الكفر واخلروج من امللة، أما من 

مل تبلغ بم بدعتهم هذا املبلغ ففي باب الصحة والفساد يصح الزواج منهم، فكل من ثبت له عقد اإلسالم صح 
نكاحه برشوطه، ولكن يبقى النظر يف مالءمة ذلك، وينصح يف اجلملة بالزواج من أهل السنة.

ع تزويج املسلمة بمن ُيظن إسالمه حتى يسلم فعاًل، ويشفع القول بالعمل، وإن تسنى التمهل حتى يطمئن  08    ال ُيرْشَ

قلبه باإليامن كان ذلك حسنًا، ما مل يفض ذلك إىل مفسدة أعظم.

09   ينبغي ملن جيري عقد الزواج للمسلامت اجلديدات تنبيههن إىل أحكام املهر، واالجتهاد يف حتصيل مهر املثل بالنسبة 

هلن ما استطاع، إال إذا طابت نفوسهن بام دونه.
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ة، فإن  10    إذا أسلمت املرأة وبقي زوجها عىل غري اإلسالم، فال حتل هلا معارشته، ويبقى الزواج موقوًفا يف مدة الِعدَّ

اهلل  يرشح  حتى  الرتقب  أو  الفسخ،  لطلب  التقدم  بني  اخليار  هلا  كان  حاله  عىل  بقي  وإن  نكاحهام،  عىل  فهام  أسلم 
صدره لإلسالم فرتجع إليه.

نكاحها  جيوز  مما  املرأة  كانت  إن  فاسدة،  كانت  وإن  اإلسالم،  قبل  أنكحتهم  من  كان  ما  عىل  اجلدد  املسلمون  يقر    11

وصيغة  والشهود،  الويل  من  املسلمني  أنكحة  رشوط  له  يعترب  وال  وكيفيته،  عقدهم  صفة  إىل  ينظر  وال  احلال،  يف 
اإلجياب والقبول ونحوه، ويلحق با النسب والنفقة.

12    احتاد الدين رشط يف التوارث، فال يتوارث أهل ملتني شتى، وعند االستحقاق القانوين ملرياث ذوي القربى من غري 

املسلمني، فإنه يوجه إىل املصارف العامة، ويستبقى هلم منه قدر حاجتهم، وللمفتي يف هذه النازلة أن يقلِّد قول من 
ر أن املفسدة يف الفتوى بخالفه أعظم. أجاز مرياث املسلم من غري املسلم، إن قدَّ

13    جتوز الوصية لغري املسلم إيصاًء وقبواًل، ألن الكفر ال ينايف أهلية التمليك والتملك، ال سيام إذا كانت عىل وجه 

الّصلة لقرابة ونحوها، وألن األمر يف باب الوصية أوسع منه يف باب املرياث، وال حرج يف أن يوىَص جلهة عامة 
ينتفع با املسلمون وغري املسلمني.

14    ينبغي أن يويص املسلم بتقسيم تركته عىل َوفق الرشع، حتى ال تزامحه قوانني أخرى عند عدم النص عىل ذلك، فإن 

مل يكن له ورثة رشعيون أوىص با للمصارف العامة.
ال حرج عىل كل من الزوجني يف اخللطة مع أوالد زوجه من غريه، لثبوت املحرمية، ولكن يبقى احلرج يف اخللطة      15

بالرضاعة خارجهام  التحريم  يتوسع يف  الرضاعة يف احلولني، وقد  البالغني من اجلانبني، ومن احللول  بني األوالد 
قبل استقالل الطفل بشؤونه، للحاجة الرضورية للخلطة يف هذه احلالة. ومن احللول كذلك؛ نقل أحدمها للعيش 
الوالد اآلخر، أو غريه من األقارب؛ كجدة أو خالة ما مل يعارض ذلك بمفسدة راجحة، أو االنتقال إىل بيت  مع 

أوسع يستقل فيه بعض هؤالء عن بعض، أو جعل أحدمها يف مدرسة داخلية مأمونة.
إن تعذرت احللول السابقة، تعني لزوم احلجاب، وسرت العورات والغض من البرص، ومنع اخللوة، وتعويدهم عىل     16

مراعاة األدب، وغري ذلك من األحكام الالزمة للبالغني.
ال حرج يف كون البالغني من اجلنسني يف نفس احلجرة، مع عدم اخللوة، وال حرج كذلك يف االجتامع عىل الطعام، عند      17

إعداده وتقديمه واملؤاكلة، فإن يف املنع من االجتامع عىل الطعام من املشقة ما فيه، سيام مع ضيق البيوت واألوقات.
ال حرج يف اخللطة بني األطفال املميزين مع احلرص عىل التأديب واملراقبة، ومرد األمر يف اخللطة بني املميزين والبالغني      18

من اجلنسني إىل تقدير الوالَدين حلاهلام، واألصل عدم وجوب احتجاب البالغة أمام املميز الذي مل يبلغ احلُُلم.

06
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املحرمية ال تتأثر باختالف الدين يف الصحيح، فإذا اختلف دين األوالد، فغري املسلم املأمون حمرم لقرابته املسلمة     19

يف قول أكثر العلامء، وذلك يف السفر واخللوة والنظر مجيًعا.

م، وهو ما اعَتاَده أغلب الناس أو طائفة منهم، وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك، ويشرتط العتباره  العرف حُمَكَّ   20

ف موجوًدا عند إنشائه. ِرًدا أو غالًبا، وأال خُيالِف حكاًم رشعيًّا، وأن يكون الُعْرف املتعلِّق بالترصُّ أن يكون ُمطَّ

الُعْرف غري اإلمجاع ألنه غري ثابت؛ وال ُيشرَتط فيه اتِّفاق كلِّ الناس عليه؛ وال توفُّر َمرَتَبة االجتِهاد الرشعي ألهله،     21

وكلُّ هذا بخالف اإلمجاع.

م املسلم بام تقرره املحاكم من مقدار النفقة  العرف العام يف أمريكا ُمْعَترَبٌ ما مل خيالف الرشع، ومن ذلك استئناس املحكِّ    22

يف احلضانة، وكذلك ما تعارف الناس عليه يف صفة اللباس مامل تتضمن تشبًها بخصوصية دينية لغري املسلمني.

بلونه،  يتعلق  إذا كان موافًقا للرشوط الرشعية، ُترتك تفاصيل هيئته للعرف، كمثل ما  اللباس واحلجاب الرشعي      23

وكونه تشبًها باجلنس اآلخر أم ال.

األصل يف األقراط والغالب عليها أهنا زينة نسائية، فيرتجح القول بمنعها عىل الرجال.     24

أو  فاسد  معنًى  أو  ملعنًى غري رشعي  كان متضمنًا  إذا  إال  االسم  تغيري  يلزم  ، وال  احِللُّ األسامء هو  باب  األصل يف     25

قبيح، والتغيري إنام يتعلق فقط باالسم األول، وليس اسم العائلة، إال إن كان اسمه األخري ليس اسم عائلته أصاًل 
أو كان جمهول النسب، ويرتفق باملسلم اجلديد يف إخباره بذلك.

غريه  أو  بكحل  املكان  ذلك  حُيشى  ثم  الدم،  يسيل  حتى  فيه  إبرة  بغرز  اجللد  للون  تغيرٌي  فهو  اجللد،  حتت  احلرب  هو  الوشم    26

ليكتسب اجللد لوًنا غري الذي خلقه اهلل تعاىل لصاحبه. وهو حمرم باتفاق العلامء؛ ملا ورد فيه من النصوص الصحيحة الرصحية، 
فإن تيرست إزالته بغري مرضة أزيل، ال سيام إذا كان مشتماًل عىل عالمة كفرية، ويرتفق باملسلم اجلديد يف تكليفه بذلك.

األصل عدم اقتناء الكالب إال حلاجة، كالصيد أو احلراسة وما محل عليهام وأحلق بام باالجتهاد.    27

 نوازل مالية  

01   املال احلالل هو ما أباحه الرشع مما خلقه اهلل تعاىل، أو كسبه اإلنسان من طريق مرشوع، واملال احلرام هو ما منعه 

الرشع إما لذاته، وإما بسبب كسبه، واملال املختلط هو ما اجتمع فيه احلالل واحلرام.
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م لكسبه قد يكون مأخوًذا برضا مالكه أو دون رضاه، وقد يكون مكتسبه عامًلا بالتحريم، أو جاهاًل، أو  02     املال املحرَّ

متأواًل، ولكلِّ صورة حكمها.
ًما لذاته، وهو كل عني تعلَّق التحريم بذاهتا؛ كاخلمر، واألصنام، واخلنزير، جيب عىل املسلم  03     من اكتسب مااًل حمرَّ

عامة واملسلم اجلديد إتالفه، وال جيوز له االنتفاع به، إال فيام أذن فيه الرشع من ذلك، كاالنتفاع بجلد اخلنزير بعد 
دباغه عند القائلني بذلك، أو االنتفاع بأنقاض األصنام ومادهتا بعد هدمها ونحوه، وحمل هذا يف التخلص مما عنده 
سلًفا من مال حرام، وليس رخصة يف أن يستأنف االستثامر يف هذه األعيان املحرمة، ولو عىل هذا الوجه املأذون فيه.
04    من أخذ مال غريه بغري وجه حق دون رضاه وإذنه؛ كاملال املرسوق، واملغصوب، واملختَلس من املال العام، يلزم رده 

إليه، أو إىل ورثته من بعده، وال تربأ الذمة إال بذلك، وإذا تعذر الوصول إليه أقر يف يد املسلمني اجلدد، ويتخلص منه 
غريهم بتوجيهه إىل املصارف العامة، ويستبقى هلم منه قدر حاجتهم.

وأجرة  الفاسدة،  بالعقود  كاملقبوض  ورضاه؛  مالكه  بإذن  وقبضه  بالتحريم،  علمه  مع  حراًما  مااًل  اكتسب  من     05

الوظائف املحرمة، أو ربح املتاجرة باملحرمات، أو أجرة اخلدمات املحرمة؛ كشهادة الزور وكتابة الربا، أو اكتسبه 
العوض  بني  له  لكيال جيمع  مالكه،  إىل  رده  يلزم  فال  ذلك؛  والكهانة، ونحو  واليانصيب  وامليرس  القامر  عن طريق 
بالتوبة، ألن اإلسالم جَيُبُّ ما قبله،  بالنسبة للمسلمني اجلدد، بل يقر يف أيدهيم  واملعوض، وال يلزم التخلص منه 

ويتخلص منه غريهم بتوجيهه إىل املصارف العامة، ويستبقى هلم منه بقدر حاجتهم.
06   من ابتيل يف حياته باملشاركة املحرمة ففيه تفصيل، فإن كانت الرشكة يف مال حرام لذاته، فيجب إبطال الرشكة والتخلص 

من املال احلرام بإتالفه، وال جيوز له االنتفاع به، إال فيام أذن فيه الرشع من ذلك، وإن كان حمل الرشكة وموضوعها 
حراًما باالكتساب، ُأِقرَّ املسلمون اجلدد عىل ما كسبوه منها، ويتعني عليهم نقض الرشكة أو اخلروج منها.

بناء  العاّمة للمسلمني، ويشمل ذلك  املال احلرام فُيرشع وضُعه يف وجوه اخلري واملصالح  التخّلص من  إذا وجب     07

املساجد ودفع مرصوفاهتا، ألّن اختالف األسباب كاختالف األعيان، واحلرام ال يتعدى إىل ذّمتني.
08   الّذّمة املالية للّشخص عبارٌة عن احلقوق املالّية وااللتزامات املالّية، وما تعلق بالّذّمة املالية؛ منه ما هو مباٌح ومنه ما 

هو حمّرٌم ومنه ما هو خمتلٌط.
09   من كانت له عىل غريه حقوٌق مالّيٌة حمّرمٌة ترتبت قبل إسالمه ثّم استوفاها بعده؛ ختلص منها إن قوي عىل ذلك، وإال 

ت يف يده، نظًرا النعقاد سبب استحقاقها قبل إسالمه، واإلسالم جُيّب ما قبله. ُأِقرَّ

06



153

التزاماٌت مالّيٌة حمّرمٌة -كااللتزام بدفع فوائد ربوّيٍة- فينبغي له أن يسعى للتخلص من دفعها بأّي  من كانت عليه     10

وسيلٍة مرشوعٍة، فإن مل يتمّكن دَفَعها بسبب االضطرار وااللتزام السابق.
11    إذا كان االلتزام تقديم خدمٍة حُمّرمٍة فإّنه يسعى إللغاء االلتزام، وُيعيد ما أَخَذُه، حّتى لو دفع تعويًضا بسبب فسخ االلتزام.

12    يف االلتزامات املختلطة يوىّف احلالل، وجيتهد يف االمتناع عن احلرام، والتخلص منه ما استطاع.

م ما أمكن، والبحث عن بديل مرشوع، فإن مل جيد وكان مضطًرا بقي يف  13   جيب عىل املسلم اجلديد ترك العمل املحرَّ

نية  ويستصحب  مثاًل،  املطاعم  يف  اخلمر  كتقديم  أمكن؛  ما  تقليله  أو  احلرام  مبارشة  جتنب  يف  وجيتهد  مؤقًتا،  عمله 
التحول عن هذا العمل عند أول القدرة عىل ذلك.

  زكاة المال:     

01   ال جتب الزكاة يف املال احلرام لذاته؛ كاخلمر واخلنزير ونحوه، وال تربأ الّذّمة إال بالّتخّلص منه ُكلِّه، أما احلرام لغريه؛ 

كاملرسوقات وما ُأِخذ أجًرا عىل عمل حمرم، فتجب الّزكاة فيه متى ما حّل باإلسالم أو التوبة، وأما املال املختلط، 
فام فيه من حراٍم لذاته خُيرُج كّله، وما فيه من حراٍم لغريه فتجب الزكاة فيه متى ما حّل باإلسالم أو التوبة.

02     من مل خيرج زكاته جهاًل بوجوبا سقط عنه اإلثم، وال يلزمه أداؤها إن كان جهله مما يعذر بمثله، ألن حكم اخلطاب 

اإلثم  عنه  سقط  طلبه  يف  وهتاونه  العلم  من  لتمكنه  بمثله  يعذر  ال  كان  فإن  بلغه،  إذا  إال  املكلَّف  حق  يف  يثبت  ال 
بالتوبة، وال تسقط عنه الزكاة لتعلقها بحقوق الفقراء واملساكني، وَدين اهلل أحق أن ُيقىَض.

ع إعطاء املسلمني اجلدد من أموال الزكاة للتأليف عند احلاجة إىل ذلك، تطييًبا خلواطرهم، وتعويًضا هلم عام  03     ُيرْشَ

املرصف وعدم  ببقاء هذا  والقول  فقراء،  كانوا  أم  أغنياء  أكانوا  تضييق وجمافاة، سواء  إسالمهم من  بسبب  حلقهم 
نسخه هو القول الصحيح الذي ال معدل عنه، وهم يف باقي املصارف كغريهم من املسلمني األصليني1 

1-  www.amjaonline.org/en/component/content/article/-19imams-conference/-128recommendations-of-the-conference-on-
contemporary-issues-related-to-new-muslims-arabic

وملزيــد مــن األحــكام التفصيليــة عــن املســلم الجديــد ميكــن الرجــوع إىل عــدد مــن املصــادر، منهــا: امللخــص املفيــد يف أحــكام املســلم الجديــد، وخصوصــا الفصــل الرابــع: 

عاقــة املســلم الجديــد باملجتمــع ]يف النســخة العربيــة 259 – 292 طبعــة وازرة األوقــاف والشــئون اإلســامية بالكويــت[، كــا ميكــن أيًضــا مطالعــة النســخة اإلنكليزيــة:  

.Beneficial Summary of Rulings for New Muslims
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الدعوة إىل اهلل عز وجل وظيفة األنبياء، وهي أجل الوظائف وأعظم املنازل، ولورثتهم وأتباعهم من تلك املنزلة بقدر ما اتبعوا 
األنبياء يف دعوهتم، وكام بذل األنبياء لنجاح دعوهتم، فعىل أتباعهم -وخصوًصا املهتمني باملسلمني اجلدد- أن يبذلوا كذلك.

وهذا البذل يقوم عىل أمرين: 
ره من األسباب البرشية ملعرفة َأوىل الغايات، وَأوىل الوسائل  األول: العلم -ما أمكن- بام يريد اهلل جل وعال وبام يرضيه، وبام سخَّ

واملعارف الالزمة لدعوة املسلمني اجلدد. 
والثاين: الصرب ومحل النَّفس عىل الصدق مع اهلل تعاىل، وبذل املزيد من اجلهد يف استثامر تلك املعارف بالعمل الصالح اخلالص هلل 

تعاىل.
ومركز أصول وهو يقدم هذه الدراسة كنموذج معريفٍّ يسهم يف حتقيق األمر األول، فإنه يأمل أن تكون دافًعا ومعينًا لكل من يرغب 

يف املسامهة يف دعوة وتثبيت املسلمني اجلدد لتحقيق األمر الثاين، ببذل اجلهد والصرب والصدق مع اهلل.
إننا يف مركز أصول عىل يقني بأن دعوة املسلم اجلديد مرشوٌع هيم كل مسلم، وما عالمات الفرح البالغ التي تبدو عىل وجه كل 
مسلم حني يرى مسلاًم جديًدا، إال شاهد عىل ذلك، لكن األمر ال ينبغي أن يقف عند جمرد الفرح، فاملسلم اجلديد سيواجه كثرًيا من 

عاب؛ ومن حقه علينا أن نمدَّ له يد العون بام أمكن. العقبات والصِّ
وإذا كانت هذه الدراسة هي مشاركة مركز أصول لتحقيق ذلك؛ فلكل مهتم بدعوة املسلمني اجلدد إمكانية املشاركة فيها؛ سواء 

بإبداء الرأي بام ينميها ويثرهيا، أو العمل با وتفعيل التوصيات الواردة فيها، أو بنرش هذه الدراسة بكل وسيلة متاحة.
وتبقى هذه الدراسة جهد املقل، فالساحة بحاجة ملزيد من املبادرات والدراسات التي يكمل بعضها بعًضا، بغية الوصول للهدف 

املنشود، وهو إعطاء هذه الرشحية من املسلمني حقها من الرعاية والعناية. 
واهلل تعاىل هو املوفق، واحلمد هلل رب العاملني.







160

األخ الفاضل/ األخت الفاضلة: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد. هناك مشاريع هتتم بدعوة املسلمني، ومشاريع هتتم 
بدعوة غري املسلمني لإلسالم، وتبقى املشاريع املوجهة لرشحية املسلمني اجلدد قليلة أو ضعيفة. وهلذا يسعى أحد املراكز إىل إجراء 
املشاركة  منك  فنأمل  والدعاة هلم.  املراكز اإلسالمية  تقدمه  أن  ينبغي  وما  احتياجاهتم،  ملعرفة  اجلدد،  املسلمني  عاملية عن  دراسة 

باإلجابة عن فقرات هذا االستبيان لإلفادة من خربتك، لعل اهلل ينفع با.

السم )اختياري(1

الوظيفة/ التخصص:     2

البلد:  3

اللغة:  4

اجلنس:      5
   ذكر                                 أنثى

العمر:                               6
    أكثر من 30 سنة                  أقل من 30 سنة

بالنسبة لكونك مسلاًم:        7
    نشأت مسلاًم                                         

    أسلمت قبل أقل من 3 سنوات  
    أسلمت قبل أكثر من 3 سنوات

ما مقدار معاناتك يف احلصول عىل املعلومات اإلسالمية بسبب اللغة؟         8
    1-10 )1 قليلة، 10 كبرية(

ملحق )1(:  نموذج استبيان داعية المسلم الجديد
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أهيام أهم: دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم، أم دعوة املسلمني اجلدد لتثبيتهم عىل اإلسالم؟9
   دعوة غري املسلمني

   دعوة املسلمني اجلدد                              

هل يعاين املسلم اجلديد أزمة يف بداية إسالمه؟10
    ال

    هناك معاناة يسرية
    هناك معاناة متوسطة

    هناك معاناة كبرية

لو كان هناك مركز إسالمي، فاألفضل له يف دعوة املسلمني اجلدد دعوهتم عرب اآليت )يرجى عدم وضع نفس الرقم ألمرين(:11
    املركز واملسجد 10-1
    املواقع الشبكية 10-1

    جمموعات النت أو الواتساب ونحوها 10-1
    التواصل الشخيص 10-1

    املعاهد التعليمية 10-1
    إرسال الكتب واملنشورات الورقية 10-1 

ما مستوى تقبل جمتمعك للمسلمني؛ خصوًصا املسلمني اجلدد؟12
     1-10 )1 تقبل ضعيف، 10 تقبل ممتاز(

ما أكثر ما حيتاج املسلم اجلديد أن يتلقاه يف بداية إسالمه؟ )يرجى عدم وضع نفس الرقم ألمرين( 13
     التعريف بأصول العقيدة )من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟( 10-1

     التعريف بأشهر التفاصيل العقدية )احلذر من البدع، املوقف من األسامء والصفات.. ( 10-1
     تعلم مهارات احلياة من وجهة نظر إسالمية 10-1

     أحكام العبادات األساسية )الصالة، الزكاة، الصوم..( 10-1
     املواعظ وتقوية اإليامن 10-1

     الرد عىل الشبهات املشهورة عن التعايش واحلجاب وغريه 10-1
     اآلداب واألخالق اإلسالمية 10-1
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هل سبق أن شاركت يف دعوة غري املسلمني أو املسلمني اجلدد بشكل مبارش؟14
     ال

     نعم قلياًل
     نعم كثرًيا

كيف ترى ما يقدمه املركز الدعوي املجاور لك من خدمات للمسلمني اجلدد خصوًصا؟15
     لألسف ليس عندي معرفة جيدة بذلك

     ال يقدم هلم أي خدمة 
     يقدم خدمة جيدة

     يقدم خدمة لكنها ضعيفة

ما هي أهم مشكالت املسلم اجلديد التي قد تضعف قراره باإلسالم؟16
     الرتدد والشك يف صحة القرار 10-1
    معارضة املجتمع واإلعالم له 10-1

     افتقاده لصداقاته وعاداته القديمة 10-1
     كثرة رشائع اإلسالم عليه 10-1 

     افتقاده ملقويات اإليامن القلبية 10-1
    اجلهل باألحكام الرشعية 10-1 

      أخرى:.....  

ما أهم 3 شبهات أو تساؤلت تعرض للمسلم اجلديد؟17
........................................     
........................................     
........................................     

ماذا حيتاج املسلم اجلديد؟ اذكر أهم ثالثة احتياجات بصورة حمددة. 18
........................................   
........................................   
........................................   
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ما املوضوعات األهم التي ينبغي أن تعرض عىل املسلم اجلديد يف بداية إسالمه؟ اذكر ثالثة مواضيع عىل األقل.19
........................................   
........................................   
........................................   

لو كنت مسؤول يف مركز إسالمي أو يف دعوة منطقة؛ ما التوجهات األهم برأيك للنجاح يف دعوة املسلمني اجلدد؟20
........................................    

هل موضوع املسلمني اجلدد هيمك ولك رغبة يف التواصل بشأنه؟ إن كان نعم يرجى وضع الربيد اإللكرتوين.21
........................................    
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته: أخي املسلم اجلديد/ أختي املسلمة اجلديدة، احلمد اهلل عىل نعمة اإلسالم، ونسأل اهلل لنا ولك 
الثبات. نحن مركز إسالمي ونقوم بعمل دراسة عاملية عن املسلمني اجلدد، بدف معرفة أهم احتياجاهتم ومعاجلة مشكالهتم. 

فنأمل مشاركتنا بخربتك عرب اإلجابة عىل هذا االستبيان.

السم )اختياري( 1

الوظيفة/ التخصص: 2

البلد:3

اللغة: 4

اجلنس:5
  ذكر       أنثى

العمر: 6
  أكثر من 30 سنة        أقل من 30 سنة

بالنسبة لكونك مسلاًم: 7
   أسلمت قبل أقل من 3 سنوات          أسلمت قبل أكثر من 3 سنوات

ما الذي دفعك للدخول يف اإلسالم؟8

يشء مل تتوقعه ووجدته يف اإلسالم9

يشء توقعته ومل جتده يف اإلسالم10

ما مقدار معاناتك يف احلصول عىل املعلومات اإلسالمية بسبب اللغة؟11
   1-10 )1 قليلة، 10 كبرية(

ما الوسائل التي تفضلها لتعلم املزيد عن اإلسالم؟12
   املراكز واملساجد اإلسالمية 10-1                

   املجموعات عىل النت أو يف الواتساب ونحوها 10-1    
   املعاهد التعليمية 10-1                                                      

   املواقع الشبكية 10-1
   التواصل الشخيص 10-1

   الكتب واملنشورات الورقية 10-1

ملحق )2(:  نموذج استبيان المسلم الجديد
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13
هل عانيت أزمة يف بداية إسالمك؟

   ال               
   معاناة يسرية  

   معاناة متوسطة   

   معاناة كبرية                   
   مثال عليها

                

14
ما مستوى تقبل جمتمعك للمسلمني؛ خصوًصا املسلمني اجلدد؟  

   1-10 )1 تقبل ضعيف، 10 تقبل ممتاز(

15
هل سبق أن شاركت يف دعوة غري املسلمني بشكل مبارش؟

    ال        
   نعم قلياًل                  

   نعم كثرًيا

16
كيف ترى ما يقدمه املركز الدعوي املجاور لك من خدمات للمسلمني اجلدد خصوًصا؟

    لألسف ليس عندي معرفة جيدة بذلك  
    ال يقدم هلم أي خدمة

   يقدم خدمة جيدة        
   يقدم خدمة لكنها ضعيفة

ما أهم 3 تساؤلت تتساءهلا اآلن عن اإلسالم )أو يتساءهلا املسلم اجلديد( وتريد للدعاة أن جييبوا عنها؟17
.......................................    
.......................................    
.......................................    

18
ماذا حتتاج أو ماذا حيتاج املسلم اجلديد أكثر؟   

  احلوارات العقلية حول صحة اإلسالم  10-1  
   خماطبة القلب والروح بحقيقة اإلسالم 10-1 

  وجود صداقات إجيابية مع مسلمني 10-1                   
)10-1( .......................................  

19
ماذا حيتاج املسلم اجلديد للعيش يف حياة مستقرة؟ اذكر أهم ثالثة احتياجات حمددة

.......................................    

.......................................    

.......................................    

20
لو كنت مسؤوًل يف مركز إسالمي، ما التوجهات األهم برأيك للنجاح يف التعامل مع املسلمني اجلدد؟

.......................................    



166

النوعالمشروعم
القائم 

عليه

موقع 

المشروع

تاريخ 

اإلنشاء

المنطقة المستهدفة 

/ اللغة
مالحظات رابط شبكيمجاالت االهتمام ونقاط القوة

1
الدليل إىل 
موقع اإلسالم 

مركز 
أصول 
العاملي 

اململكة 
العربية 

السعودية 
2017

متعدد اللغات: إنجليزي، 
فرنيس،أملاين، إسباين، 

فليبيني )جتالوج(، صيني، 
كوري، ياباين، سنهايل، 

تيلجو. 

هيتم املوقع بغري املسلم وباملسلم اجلديد، وذلك 
من خالل املقاطع املرئية التي تستهدف املسلم 
اجلديد وتساعده يف  حياته اجلديدة يف اإلسالم 
من خالل: معرفة اهلل عز وجل، والرسول صىل 

اهلل عليه وسلم، وكيفية الصالة، وغريها من 
العبادات

https://
guidetoislam.

com

2
 الفقه 

موقع اإلسالمي 
مركز 

أصول 
العاملي 

اململكة 
العربية 

السعودية 
اللغة اإلنجليزية 2018

هيتم املوقع بتعليم املسلم واملسلم اجلديد 
األحكام الفقهية؛ اذ حيتوي عىل مكتبة تتعلق 
بالفقه وأحكامه حتتوي عىل:  كتب، مقاالت، 

فيديوهات، صوتيات، بطاقات دعوية وبنرات، 
وتطبيقات اجلوال، كام حيتوي املوقع عىل 

أكاديمية تعليم الفقه اإلسالمي ملا يقارب )16( 
مستوى تعليمي، وعدد من املناهج الفقهية

https://
islamicfiqh.

 net

يوجد حتفيز 
لألعضاء 
املشرتكني 

موقع الطهارة 3
مركز 

أصول 
العاملي 

اململكة 
العربية 

السعودية 
2019

متعدد اللغات: إنجليزي، 
فرنيس، أملاين، هولندي، 
رويس، إسباين، بولندي.

يعرض املوقع كتاب الطهارة للشيخ عبدالرمحن 
الشيحة الذي تناول فيه الطهارة وكيفيتها 

وصفاهتا، حيث يرشح بالتفصيل كيفية الوضوء 
وأحكامه، والغسل وموجباته، والتيمم 

وأحكامه، إضافة إىل كيفية طهارة املريض

http://www.
thepurity.org

تتوفر خاصية 
قراءة الكتاب 

وحتميله باللغات 
املتوفرة 

4

خطوايت 
األوىل يف 
اإلسالم 

موقع 
مركز 

أصول 
العاملي 

اململكة 
العربية 

السعودية 
2019

متعدد اللغات: إنجليزي، 
فرنيس، أملاين، إسباين، 

بولندي، رويس، فليبيني 
)جتالوج(

يعرض املوقع كتاب خطوايت األوىل يف اإلسالم، 
الذي يتناول الشهادتني ومعنامها، ورشح أركان 

اإلسالم واإليامن بالتفصيل، كام يتطرق إىل 
توضيح أوامر اإلسالم وما ينهى عنه، ويرشح 

اآلداب اإلسالمية وكيفية الدعاء وآدابه 

http://ww-

w.1ststepsin-
islam.com

تتوفر خاصية 
قراءة الكتاب 

وحتميله باللغات 
املتوفرة 

5
 العقيدة 
موقع امليرسة 

مركز 
أصول 
العاملي 

اململكة 
العربية 

السعودية 
2019

متعدد اللغات: العربية، 
اإلنجليزية، التاميلية، 

اإلسبانية، األملانية، 
الفرنسية، السنهالية، 
الفارسية، األوردية. 

موقع يبني العقيدة اإلسالمية بطريقة سهلة 
وميرسة، وهو عىل نسق الرتتيب النبوي ألصول 

اإليامن الستة املذكورة يف حديث جربيل 
املشهور، معتمًدا عىل نصوص الوحيني فقط : 

الكتاب العزيز، والسنة املطهرة

http://islamic-
/faith.com

إمكانية حتميل 
كتاب العقيدة 

امليرسة باللغات 

المواقعملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(ملق )2(
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النوعالمشروعم
القائم 

عليه

موقع 

المشروع

تاريخ 

اإلنشاء

المنطقة المستهدفة 

/ اللغة
مالحظات رابط شبكيمجاالت االهتمام ونقاط القوة

موقع املفتاح 6
مركز 

أصول 
العاملي 

اململكة 
العربية 

السعودية 
2018

متعدد اللغات: 
اإلنجليزية، البوسنية، 

الفلبينية، اللتوانية، 
اهلولندية، األملانية، 

اإلسبانية، الفرنسية، 
املجرية، الربتغالية، 
السويدية، اليونانية، 

التشيكية، األوكرانية، 
الرصبية، الروسية

يعرض املوقع كتاب املفتاح للدكتور عبدالرمحن 
الشيحة، والذي يرشح نقاًطا هامة لغري املسلم 

وللمسلم اجلديد حول: التعريف باإلسالم 
ونبي اإلسالم صىل اهلل عليه وسلم، عقيدة 

املسلمني يف السيد املسيح وأمه الطاهرة العذراء 
مريم عليهام السالم، التعريف بالقرآن، عقيدة 

املسلمني يف الكتاب املقدس للنصارى، 
التعريف بشعائر املسلمني وأماكنهم املقدسة، 

التعريف بمكانة املرأة يف اإلسالم

http://www.
thekeytois-
lam.com

إمكانية حتميل 
كتاب املفتاح 

باللغات 

7
الطريق إىل 

موقع السعادة 
مركز 

أصول 
العاملي 

اململكة 
العربية 

السعودية 
2019

متعدد اللغات : 
اإلنجليزية، الفرنسية، 

الروسية، الكورية، 
اهلولندية، األملانية، 

اهلنجارية. 

يعرض املوقع كتاب الطريق إىل السعادة 
للدكتور عبدالرمحن الشيحة، الذي يوضح فيه 

مكامن السعادة وحقيقتها، ويتطرق إىل السعادة 
ف السعادة  بنوعيها الدنيوي واألخروي، وُيعرِّ

تعريًفا علميًّا، ويذكر أموًرا يظن البعض أهنا 
منبع للسعادة، ويناقشها ويبني حقيقتها، ثم 
ج عىل موانع السعادة، ويذكر يف اخلتام  ُيعرِّ

العوامل املوصلة إىل نيل السعادة احلقيقية عىل 
ضوء القرآن والسنة وهنج السلف الصالح.

http://www.
thepathtohap-

piness.org

إمكانية حتميل 
كتاب الطريق إىل 
السعادة باللغات 

8 Knewu شبكي/ موقع
.http://wwwتعليم املسلمني اجلدد وصناعة معلمنياإلنجليزية2012تكساس

knewu.org

9

املسلمون 
اجلدد- 
شيفيلد

موقع 
رجال ونساءشيفيلدتعليم 

http://www.
sheffield-

newmuslims.
co.uk

10

املسلم 
الصغري 
اجلديد 

موقع  
مدونة 

أمري 
الزعبي 

- مليحة 
الزعبي 

---

أقدم 
املشاركات 

يف األرشيف 

2009

ينطلق من  إشعار املسلم الصغري اجلديد أن مفتوح/ اإلنجليزية
اإلسالم هو منبع السعادة

http://new-
muslimkids.

 blogspot.com
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النوعالمشروعم
القائم 

عليه

موقع 

المشروع

تاريخ 

اإلنشاء

المنطقة المستهدفة 

/ اللغة
مالحظات رابط شبكيمجاالت االهتمام ونقاط القوة

11
 الصالة يف 
مجعية موقع اإلسالم 

تعليم املسلم اجلديد الصالة والطهارةمفتوح/ عريب - إنجليزيالكويتالنجاة 
http://www.
prayerinis-
 lam.com

12

 أكاديمية 
املسلم 
اجلديد

تعليم املسلم اجلديد/ منصة تواصلعام/ اإلنجليزيةقبل 2018شبكي-موقع 
https://www.
newmusli-

macademy.org

13
 املسلمون 

موقع اجلدد
مكتب 
الدعوة 
بالروضة

2011شبكي
عام/ اإلنجليزية، 
تعليم املسلم اجلديد/ املستويات التعليميةالصينية، التغالوغ

https://www.
newmuslims.

com

14
 املسلمون 

جمموعة موقع اجلدد 
مطورين

شبكي/ 
2010شيكاجو

شيكاجو / اللغة 
اإلنجليزية

تقديم اإلسالم بشكل كامل كأسلوب حياة/ 
تعليم املسلم اجلديد والعناية به

http://www.
chicagomus-
limconvert.

 com

15
 املهتدون 

موقع اجلدد

مجعية 
النجاة 
اخلريية 
بالكويت

قبل 2018شبكي
عام/ العربية واإلنجليزية 

وغريها )13 لغة(
املحتوى الدعوي/ ملفات منوعة

http://www.
newmuslim.

net

 إيرا 16
موقع 

مؤسسة 
خريية 

مؤسسة 
النهوض بالدعوة اإلسالمية وتأكيد التآخي بريطانيا/ مفتوح2010بريطانياإيرا

واإلنسانية/ محالت للتعريف باإلسالم
https://iera.org

17

 تعليم 
القرآن 
الكريم 
للمسلم 
اجلديد 

مجعية موقع 
املسلمون كافة/ باللغة الكويتالنجاة

اإلنجليزية
يعمل عىل تعليم املسلم اجلديد قراءة القرآن 

والتجويد

http://www.
learning-qu-

 ran.com

المواقعملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(
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النوعالمشروعم
القائم 

عليه

موقع 

المشروع

تاريخ 

اإلنشاء

المنطقة المستهدفة 

/ اللغة
مالحظات رابط شبكيمجاالت االهتمام ونقاط القوة

18

ثالثون
يوًما من 
الصالة 

موقع 
هيتم بتعليم املسلم واملسلم اجلديد والطفل املسلم 
أمور دينه، مع الرتكيز عىل املدة الزمنية للعيش مع 

روحانية الصالة للمسلم الذي كان مسيحيًّا.

https://www.

30daysprayer.
 com

19
 دار 

موقعاإلسالم

مكتب 
توعية 

اجلاليات 
بالربوة

شبكي/ أكثر من 100 لغة1422شبكي
 أكرب مرجعية جمانية وموثوقة عىل شبكة 

اإلنرتنت للتعريف باإلسالم بلغات العامل 
املختلفة 

https://islam-
house.com

20
 ركن 
موقعاحلوار

مكتب 
الدعوة 
بالقطيف

-https://ediaالتعريف باإلسالمعام/ العربيةقبل 2017شبكي
loguec.com

حيتوي عىل كتب ومقاالت لتعليم املسلم اجلديداللغة اإلنجليزيةموقع  كالم اهلل21
https://www.
kalamullah.

 com

22

 معرفة 
اهلل )قسم 
املقاالت 
واملرئيات 
التعليمية 
للمسلم 
اجلديد( 

-https://knowمواضيع عقدية مهمة ومفيدة يف معرفة اإلسالماللغة اإلنجليزيةموقع 
 ingallah.com

23

 وسائل 
الدعوة 

للمسلمني 
اجلدد 

جيمع عدة مواقع دعوية، وهيتم باملسلمني اجلددموقع 
https://www.
dawahmateri-

 als.com

لندنموقعمسلٌم اآلن24
املؤسسة 

2010
حيتوي عىل ثامنية مستويات تعليمية للمسلم مفتوح/ اإلنجليزية

اجلديد 

http://www.
muslimnow.

com
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النوعالمشروعم
القائم 

عليه

موقع 

المشروع

تاريخ 

اإلنشاء

المنطقة المستهدفة 

/ اللغة
مالحظات رابط شبكيمجاالت االهتمام ونقاط القوة

25
 أرض 

موقعاإلسالم  

املكتب 
التعاوين 
للدعوة 
وتوعية 

اجلاليات 
بالسالم/ 

جدة

مفتوح/  140 لغة منها قبل 2017شبكي
العربية واإلنجليزية..

التعريف باإلسالم، وميلء بالوسائط 
والتطبيقات

http://www.
islamland.

com

26

دليل 
املسلم 
اجلديد 

متعدد اللغات )26 ( لغة موقع 
https://new-

muslimguide.
 com

27
احلياة 

.http://wwwاحلياة اجلديدة موقع اجلديدة 
 anewlife.ca

28

 املركز 
اإلسالمي 

يف 
أورالندو 

موقع 

املركز 
اإلسالمي 

يف 
أورالندو

برنامج دعم املسلم اجلديد يف املركز اإلسالمي اإلنجليزية
يف أورالندو 

http://www.
 icorlando.org

29
املسلمون 

موقع تعليم للمسلم اجلديد مدعم بالصور موقع اجلدد
http://www.

new-muslims.
info

30
املتحولون 

 كل يشء حيتاجه املسلم اجلديد يف بداية إسالمهموقع لإلسالم
http://www.
muslimcon-
  verts.com

31
موقع فقط 

موقع موارد دعوية متنوعة وربط الدين بالعلم موقعدعوة
واملعرفة

https://just-
 dawah.org

32
حول 

دعوة غري املسلمني/ ويدعم املسلم اجلديد اإلنجليزيةموقعاإلسالم
وهيتم بتعليمه أمور دينه

http://aboutis-
 lam.net

المواقعملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(
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المنظماتملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(

القائم عليهالنوعالمشروعم
موقع 

المشروع
تاريخ اإلنشاء

المنطقة 
المستهدفة / 

اللغة

مجاالت االهتمام 
ونقاط القوة

مالحظات رابط شبكي

املسلمون اجلدد1

منظمة 
تعليمية 
للمسلم 
اجلديد 

الشيخ خليفة 
4 مشاريع ومبادراتلندنعزت 

http://www.new-
 /muslims.org.uk

2
أكاديمية املسلم اجلديد 

1409عنيزةمحد الزاملمنظمة / ركن احلوار 
كافة املسلمني يف 

أنحاء العامل/ باللغة 
التجالوج / الفلبينية

التعريف باإلسالم 
عرب اإلنرتنت 
مستغلني كافة 

الوسائل التقنية يف 
سبيل تبليغ هذا الدين

http://dialoguetime.
 com

3
الفاروق- مسجد 

1980منظمة أتالنتا يف جورجيا  
نطاق نشاط املسجد/ 

متعدد اللغات

مساعدة املجتمع 
املسلم عىل القيام 
بأنشطة يف إطار 
اإلسالم كطريقة 

كاملة للحياة

http://alfarooqmas-
 jid.org

4
املركز الثقايف 

أمحد الدبيان منظمة اإلسالمي يف لندن 
لندن)مدير عام (

موقع منظم ومركز 
تدريب وفيه مواعيد 
منتظمة / يعمل عىل 
العناية وتعليم املسلم 

اجلديد

http://www.
 iccuk.org

ne
w

m
us

lim
s@

ic
cu

k.
or

g

واشنطن اإلمام حممد ماجدمنظمة مركز آدامز 5
1983العاصمة

خدمة املسلمني يف 
منطقة واشنطن 
العاصمة/ اللغة 

اإلنجليزية

األدوات الالزمة 
لتحقيق التوازن بني 
املطالب االجتامعية 
واملهنية وااللتزام 

بعبادة اهلل

https://www.adam-
 scenter.org

6
مركز املجتمع املسلم- 

أريزونارئيسمنظمة متبي أريزونا
)متبي( والية أريزونا 
يف الواليات املتحدة 

/  اإلنجليزية

تطوير القادة املسلمني 
األمريكيني

https://tempemo-
 sque.com
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المنظماتملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(

القائم عليهالنوعالمشروعم
موقع 

المشروع
تاريخ اإلنشاء

المنطقة 
المستهدفة / 

اللغة

مجاالت االهتمام 
ونقاط القوة

مالحظات رابط شبكي

7
مجعية العائدين 

-منظمة لإلسالم 
شبكي/ 

كندا 
تورنتو

باللغة اإلنجليزية2005

منظمة دينية غري 
ربحية وجمموعة 

إنسانية لدعم 
املسلمني اجلدد

http://
revertmuslims.

com

أوتاوا- ----منظمة مركز عناية اإلسالم 8
مسلمو أوتاوا----كندا

املنظمة الوحيدة يف 
أوتاوا التي تعمل 
بدوام كامل والتي 
ختدم أي شخص 
حيتاج إىل رعاية يف 

أي جمال

http://islamcare.
 ca

مدير عاممنظمة مركز العناية باملسلم 9
أسرتاليا1999أسرتاليا ) رنا كبوت ( 

تأسيس حياة املسلم 
عىل اجلمع بني 
متطلبات الدنيا 
واآلخرة بشكل 
مكثف، ورعاية 
مسنني وعجزة

http://www.
muslimcare.org.

 au

لندنمنظمة مركز العودة إىل الواقع 10
يقوم عىل عدة مراكز 
واقعية، هيتم بدعم 

وتوجيه املسلم اجلديد

http://
revert2reality.

 com

11
مجعية كولومبيا 

عبداهلل نصيب - منظمة الربيطانية
أفضال خان

كولومبيا 
1966الربيطانية

املسلمون السنة يف 
كولومبيا الربيطانية/ 

باللغة اإلنجليزية

املثابرة يف التعليم  
والتميز وااللتزام 

واملعرفة.

http://thebcma.
 com

12
جلنة الدعوة 
الكويتمجعية النجاةمنظمة اإللكرتونية

الكويت -مفتوح / 
متعدد اللغات  )13(  

لغة

مصدر فريد للتفاعل 
وغني باملعلومات عن 

اإلسالم للمسلمني 
اجلدد باإلضافة إىل 
املتحولني املحتملني.

http://www.edc.
/org.kw
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القائم عليهالنوعالمشروعم
موقع 

المشروع
تاريخ اإلنشاء

المنطقة 
المستهدفة / 

اللغة

مجاالت االهتمام 
ونقاط القوة

مالحظات رابط شبكي

13
املركز اإلسالمي يف 

األرجنتني 

منظمة  
)مجعية 
مدنية ( 

املركز اإلسالمي 
للجمهورية 
األرجنتينية 
)CIRA(

ال يوجد - 
املركز قديم 

جدًا

األرجنتني/ اللغة 
اإلسبانية

شمولية الطرح 
يف تعليم اإلسالم 
وفلسفته وثقافته.

http://www.islam.
 com.ar

يتبع هلم 
موقع 

)حالل(.

14m.e.c.c.a 2006نيويوركمنظمة مركز

بيئة رعاية وتفهم 
جلميع املسلمني 
املولدين وغري 

املولدين: برامج 
تعليم املسلم اجلديد 

يف نيويورك

https://www.
meccacenter.

 com

15
مركز عناية/ مركز 

العناية باملسلمني اجلدد

وزارة الشؤون 
اإلسالمية 
بالسعودية

الرياض/ 
شبكي

املركز 1424 
/ املوقع  قبل 

2018

السعودية-عام/ 
العربية

التعليم/ التواصل 
والعناية

http://new-
/muslim.net

16
مسجد عمر الفاروق- 

مدينة فانكوفر - كندا2012م منظمة فانكوفر
املوقع هيتم بأنشطة 

املسجد ومنها العناية 
باملسلم اجلديد

http://
 masjidomar.ca

17
مجعية املسلمني اجلدد 

له مبادرات مهتمة أسرتاليامنظمة األسرتاليني 
بالشباب

https://www.uma.
org.au

18
مؤسسة منارات - 

الربوف كبري منظمة مرشوع املسلم اجلديد 
الدين

مدينة برمنغهام 
إنجلرتا/ اللغة 

اإلنجليزية

قيم عالية يف تعليم 
اإلسالم 

http://www.
manaratfoundation.

 org.uk

جمموعة مسلمني منظمة هداية19
مفتوح/ باللغة ----فرنسافرنسيني

الفرنسية

تعليم مكثف ومتنوع 
لتعليم املسلم واملسلم 
اجلديد ملدة يومني يف 
قالب رحلة ترفيهية 

توعوية

http://www.
 hidayah.fr
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القائم عليهالنوعالمشروعم
موقع 

المشروع
تاريخ اإلنشاء

المنطقة 
المستهدفة / 

اللغة

مجاالت االهتمام 
ونقاط القوة

مالحظات رابط شبكي

20
رابطة املسلم اجلديد 

أكثر من 20 هيئة رسميةاألسرتالية 
عضوًا

2001أسرتاليا
أسرتاليا/  العربية 

واإلنجليزية

يتم تقديم اخلدمات 
للمسلمني بالوالدة 

واملسلمني اجلدد 
وذوي العقول 

املستفرسة ويضم هيئة 
تعليمية

https://www.
 anma.com.au

كلية طريق احلرير21
مركز دعوة 

الصينيني ]مكتب 
الدعوة بالنسيم[

2016شبكي
عام/ الصينية 

واإلنجليزية
تعليم املسلم اجلديد/ 

كلية شبكية

https://
elearnsilkroad.

com

2008لندنعبد الرحيم غرينمنظمة منظمة إيرا22
برنامج تعليم املسلم 

اجلديد 
 https://iera.org

.http://wwwمنظمة أكاديمية املسلم اجلديد23
newmuslimacademy

 org.

24
منظمة رعاية املسلم 

اجلديد
منظمة غري 

ربحية 

 Imam: Sh. 
 Mohamed
Almasmari

الواليات 
املتحدة 

األمريكية 
اإلنجليزية 

هيتم بتعليم اإلسالم 
للمسلم اجلديد يف 

حياته اليومية ويقدم 
املساعدة عىل فهم 
اإلسالم وتعاليمه 

http://www.
 newmuslimcare.org

25
املؤسسة اإلسالمية- 

1973لندن  منظمةاململكة املتحدة

https://www.
islamic-

foundation.org.
/uk

26
املسلمون اجلدد يف 

لندن- منظمة برادفورد
اللغة اإلنجليزية برادفورد

http://www.
bradfordnewmuslims.

 org

المنظماتملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(
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القائم عليهالنوعالمشروعم
موقع 

المشروع
تاريخ اإلنشاء

المنطقة 
المستهدفة / 

اللغة

مجاالت االهتمام 
ونقاط القوة

مالحظات رابط شبكي

27
املسلمون اجلدد يف 

ماركفيلدمنظمة ليسرت
http://

leicesternewmuslims.
 /wordpress.com

28
املسلمون اجلدد يف 

اململكة منظمة ليدز- اململكة املتحدة
اللغة اإلنجليزية املتحدة 

http://www.
leedsnewmuslims.

 org.uk

29

مؤسسة الشباب 
املسلم- قسم املسلم 

اجلديد 
اململكة منظمة 

املتحدة 
 http://myf.org.uk

30
ائتالف دعم املسلمني 

العمل عىل إدارة أزمة اللغة العربيةمرصمؤسسة اجلدد ) مرص ( 
املسلمني اجلدد.

kamiliashehata@ 
gmail.com

31
اهليئة العاملية للمسلمني 

رابطة العامل هيئة رسميةاجلدد 
اإلسالمي

اململكة 
العربية 

السعودية

32
املركز اإلسالمي 

http://cidonline.caموقعللتنمية
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النوعالمشروعم
القائم 

عليه
موقع 

المشروع
تاريخ 

اإلنشاء

المنطقة 
المستهدفة 

/ اللغة
مالحظات رابط شبكيمجاالت االهتمام ونقاط القوة

1
منصة تاء 
التعليمية 

منصة 
مركز أصول تعليمية 

اململكة 
العربية 

السعودية 
2019

العربية 
)جتريبي ( 

تقدم املنصة طريقة تفاعلية تنافسية لتعلم 
العلوم الرشعية بمختلف جماالهتا؛ لتجعل 

من طلب العلم جتربة ممتعة

https://learningislam.
com

تستهدف تعليم 
املسلم واملسلم 

اجلديد

2
منصة ساعة 

إسالم - 
islamhour

منصة 
مركز أصول تعليمية 

اململكة 
العربية 

السعودية 
تعمل عىل تدريس املسلم واملسلم اجلديد اإلنجليزية 2020

بمناهج خاصة تابعة للمنصة 
https://www.hourislam.

com

3
مرشوع علمني 

اإلسالم 
برنامج 
تعليمي 

مكتب 
الدعوة 
بالربوة 

 عرش لغاتالرياض 

حيتوي املنهج عىل القرآن الكريم و التجويد 
والفقه والسرية والتوحيد يدرس الطالب 

مخسة مستويات ملدة سنتني ونصف، 
وينهي الطالب دراسته بتقديم بحث علمي 

رشعي للتخرج. 

https://rabwah.sa

4

Lessons for 
New Muslims 
(BoxA Series 

of 7 books 
with Audio 
Cassette for 

Purification & 
Prayer Set)

برنامج 
تعليمي 

Darussalamمفتوح/ -شبكي
إنجليزية

 )Box دروس للمسلمني اجلدد )جمموعة

سلسلة من 7 كتب مع كاسيت صويت 
للوضوء والصالة

http://ummahcentral.
 com

 Book &
 - cassettes

شراء أونالين 

)إنجليزي(  

5

 NEW
 MUSLIM
 SUPPORT
SERVICES

برنامج 
متابعة 
املسلم 
اجلديد

يعمل حتت 
مظلة الدائرة 

اإلسالمية 
يف أمريكا 

الشاملية

الواليات 
.http://www.gainpeaceتثقيف عام عن اإلسالم ومبادئهاملتحدة

 /com

6
برنامج املسلم 

اجلديد

ملتقى 
املسلم 
اجلديد

مركز 
املعلومات 
اإلسالمي 

التابع جلمعية 
دار الرب

اإلمارات 
- ديب

توفري برامج وأنشطة متعددة للمسلمني 
اجلدد، مثل املحارضات الدينية، 

والدورات التدريبية هلم وألرسهم يف اللغة 
العربية

البرامج التعليمية ملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(
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البرامج التعليمية 

النوعالمشروعم
القائم 

عليه
موقع 

المشروع
تاريخ 

اإلنشاء

المنطقة 
المستهدفة 

/ اللغة
مالحظات رابط شبكيمجاالت االهتمام ونقاط القوة

7
برنامج تعليم 
املسلم اجلديد

مكتب 
الدعوة 

بالكورنيش 
ووسط جدة

.https://www.islamic-efجوالت ودورات مكثفةغري حمدد2017جدة
57/org/programs

https://www.
islamic-ef.org

8
برنامج تعليم 
املسلم اجلديد 

مناهج 
تعليمية 

راشد 
عبدالكريم

جنوب 
لندن

بعد 

1990
املوقع هيتم بأنشطة املركز، ومنها املسلم جنوب لندن

اجلديد ومدرسة
http://www.

/streathammosque.com

9

برنامج ثبات 
لتعليم املسلم 

اجلديد 

مكتب 
الدعوة بحي 

الصحافة
http://www.sdawa.com تنوع املشاريع الدعويةكافة الناس1435الرياض

10

برنامج دراسات 
للمسلمني اجلدد 
 A program /
 of Studies for
New Muslims

ملف - 
كتاب 
تعليمي

حممد 
صديقي  

]مكتبة الدار 
العاملية[

اإلنجليزية شبكي

https://www.muslim-
library.com/dl/books/
English_A_Program_
of_Studies_For_New_

Muslims.pdf

https://www.
islambasics.

 com

11
برنامج متابعة 
مركز برنامجاملهتدين اجلدد

http://www.qgc.com.qaزيارات ولقاءات قطرقطرضيوف قطر

برنامج برنامج مهتدين 12
تعليمي 

املكتب 
التعاوين 
للدعوة 
و توعية 
اجلاليات 
باجلبيل 

اجلبيل

املكتب 

 1416
، املوقع 

1414

اجلبيل/ منوعة
http://www.

jubaildawahcenter.com/
/mohtadeen

13

تطبيق دليل 
املسلم اجلديد 

لآليباد

برنامج  
تطبيق

مكتب 
الدعوة 
بالربوة 

1434شبكي
مفتوح/ 
إنجليزي

تطبيق لكتاب مجال الدين زارابوزو، وضع 
فيه اخلطوط العريضة التي يسري عليها 
املسلم اجلديد، وعرفه بمزايا اإلسالم 

وفضله عليه 

https://islamhouse.com/
/ar/apps/425004
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النوعالمشروعم
القائم 

عليه
موقع 

المشروع
تاريخ 

اإلنشاء

المنطقة 
المستهدفة 

/ اللغة
مالحظات رابط شبكيمجاالت االهتمام ونقاط القوة

14
برنامج متابعة 
املسلم اجلديد

برنامج 
تعليمي 

املركز الثقايف 
لدعوة 

اجلاليات - 
اليمن

تعليم املسلمني اجلدد دينهم، ومساعدهتم 
عىل الثبات، وإنشاء دعاة موفقني منهم

15
دليل املسلم 

اجلديد
رشكة الدليل 

شبكياملعارص
املوقع 
قبل 

2018

عام/ العربية 
واإلنجليزية 
وغريها )22 

لغة(

املحتوى التعليمي للمسلم اجلديد/ الصور 
وسهولة املعلومة

https://
newmuslimguide.

com/ar

16
دورة )علمني 

الصالة( 
برنامج 
تعليمي 

مكتب 
الدعوة 

بالروضة 
غري حمدد1439الرياض

دورة علمية وعملية مكثفة للمسلمني اجلدد، 
اهلدف منها أن يتعلم املسلم اجلديد أحكام 
الطهارة والصالة بصورة صحيحة، ويتعلم 

معها أركاهنا ورشوط صحتها، وسننها، وكل 
ما يتعلق با من أحكام، وتصحيح بعض 

العقائد لدى املسلم اجلديد.

17
مرشوع رعاية 
املسلم اجلديد 

برنامج 
تعليمي 

مكتب 
الدعوة 
بالقطيف

إقامة برامج وأنشطة علمية ودعوية تبرص القطيف
املسلم اجلديد بدينه وتعينه عىل الثبات

18
مناهج دراسية 

تعليمية
برنامج 
تعليمي 

جلنة 
التعريف 
باإلسالم 
الكويتية 
»اإلدارة 

النسائية«  
قسم 

الفصول 
الدراسية

2014الكويت 

الكويت 
]مع إعالن 

حتويلها للعاملية 
إلكرتونيًّا[/ 

اإلنجليزية

مناهج دراسية تعليمية جديدة للمهتدين 
اجلدد واجلاليات املسلمة الناطقة بغري اللغة 

العربية.

http://ipc.org.
kw/mobile/news/

show/4148

19
مناهج املسلم 
اجلديد باللغة 

الفلبينية 

إعداد 
الداعية 

)دي(

مركز دعوة 
اجلاليات - 
قاعدة امللك 
خالد اجلوية

املنهج متوفر 
)أرشيف مركز 

أصول ( 

البرامج التعليمية ملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(
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النوعالمشروعم
القائم 

عليه
موقع 

المشروع
تاريخ 

اإلنشاء

المنطقة 
المستهدفة 

/ اللغة
مالحظات رابط شبكيمجاالت االهتمام ونقاط القوة

20
منهج تعليم 

ومتابعة املسلم 
اجلديد

مناهج 
تعليمية 

مكتب الدعوة 
بالشعف

املنهج متوفر 
)أرشيف مركز 

أصول ( 

21
برنامج دعم 

املسلم اجلديد 

موقع - 
منظمة 
مستقلة 

طارق رشيد 
)إمام اجلامع ( 

الواليات 
املتحدة : املركز 
اإلسالمي يف 
أورالندو/ 
اإلنجليزية

مفتوح كل يوم من أيام السنة وهو بمثابة 
مكان للعبادة، ومكان للتجمع، ومركز 

لألحداث املجتمعية، واحلوار بني األديان، 
ومورد ثقايف

http://www.icor-
 lando.org

22
برنامج تعليم 
املسلم اجلديد 

مناهج 
تعليمية 

املركز 
اإلسالمي 

بجنوب لندن 

http://www.
streathammosque.

/com

23

مقرر دروس 
الدورة 

التأسيسية 
للمهتدي اجلديد 

مناهج 
تعليمية 

حممد بن التوم 
برنامج تعليمي للمسلم اجلديد تابع ملكتب اإلنجليزية الطائف العسريي 

الدعوة بالطائف، مكة املكرمة 

املنهج متوفر 
)أرشيف مركز 

أصول ( 

24
أسلمت حديثا 
.. فامذا أتعلم؟ 

مناهج 
تعليمية 

عيل بن سعيد 
العربية / اإلحساء الضوحيي 

الصينية 
أحد برامج مكتب الدعوة باإلحساء / 

مركز دعوة الصينني 

املنهج متوفر 
)أرشيف مركز 

أصول ( 

25
 33درسًا لكل 

مسلم 
مناهج 
تعليمية 

عبدالعزيز 
صالح 

الشومار 
أحد برامج مؤسسة احلرمني اإلنجليزية الرياض

املنهج متوفر 
)أرشيف مركز 

أصول ( 

26
برنامج املسلم 

اجلديد
برنامج 
تعليمي 

شعبة توعية 
اجلاليات 
بالزلفي 

برنامج استقبال ومتابعة املسلمني اجلددالعربية  الزلفي 
املنهج متوفر 

)أرشيف مركز 
أصول ( 

27
أسورة اليقني يف 
متابعة املسلمني

برنامج 
تعليمي 

مركز دعوة 
1443بريدةشامل بريدة

عام/ لغات 
متعددة

برنامج لتعليم املسلمني اجلدد أسس 
الدين، مع متابعتهم وإعانتهم عىل الثبات.

املنهج متوفر 
)أرشيف مركز 

أصول ( 
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1 guide to Islam EnglishOsoul Center Android

2 Islamic Fiqh EnglishOsoul Center Android

3The New Muslim Guide EnglishModern Guide ipad –
 iphone) iTunes (

4Muslims Prayer EnglishModern Guideipad) iTunes (

5Muslim Purification EnglishModern Guideipad) iTunes (

6Muslim Faith EnglishModern Guideipad) iTunes (

7 3D Pro : Islam Prayer - Islamic Apps Salah
Series English/ ArabicAppPilot.net Android

8Islam Guide: Beginners & Kids English/ Arabic App Pilot Android

9Islam Guide English TawasolIT

10Hajji English/ Arabic TawasolIT Android

Arabic TawasolIT Androidحجي وعمريت11

12Step By Step Salah English/ Arabic Quran Reading Android

13Ayatul Kursi English/ Arabic Quran Reading Android

1410Surah for Kids Word By Word  English/ Arabic Quran Reading Android

15Noorani Qaida Arabic Alphabets English/ Arabic Quran Reading Android

16Learn Ayatul Kursi - By Word English/ Arabic Quran Reading Android

17Step By Step Wudu English Quran Reading Android

18Last Ten Surahs English/ Arabic Quran Reading Android

19Learn Islam English Quran Reading Android

20Pillars of Islam English Quran Reading Android

21Halal Food Guide English Quran Reading Android

22Muslim Prayer )illustrated( EnglishModern guide Android

23Islamic Prayer Times & Qibla English/ ArabicSouf Android

التطبيقات ملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(
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24Fasting in Islam )illustrated( EnglishModern guide Android

25Qibla Direction EnglishWalid Mellouli Android

26Dua )Hisnul Muslim( English/ Arabic PXL APPS Android

27Islamic Guide English/ Arabic Code Max
Developers Android

28Muslim Dua Now - Daily Duas English Quran Reading Android

29Learn Salah/Prayer Englishdawath apps Android

30Islam Q A Englishdawath apps Android

31Learn Dua-e-Qunoot - By Word English/ Arabic Quran Reading Android

32Why Islam ? Know islam EnglishAppsxholo Android

33HalalGuide – islam guide EnglishHalal Guide، ltd Android

34My Salah Guide English Aktivsoft Android

35Salah Aware [Prayer Times] Englishthereisonlywe iphone) iTunes (

36Islamic Name EnglishStellaApp Android

37Islamic Girls Names EnglishTop Fun Game Android

38Islamic Names for Muslim Babies EnglishHatafSoft  Android

39Islamic Ringtones English/ ArabicAldutek Studio Android

40Learn Arabic Easily English/ ArabicAdam›s Languages Android

41Arabic Script Tutorial English/ ArabicSukhrob Karimov Android

42Learn Arabic writing English/ ArabicWAGmob )Simple ‹n 
Easy( Android

43Learn to PrayArabicAMC Apps Android

44Learn how to make WuduAMC Apps Android
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عريب – فرنيس  صالح بن فوزان الفوزان مقال ما يلزم املسلم اجلديد فعله وتركه1

موقع صيد الفوائدإعداد شعبة توعية اجلاليات يف الزلفيمقال برنامج استقبال ومتابعة املسلمني اجلدد2

موقع صيد الفوائد عمر بن نصري الربكايتمقالاملسلم اجلديد أفكار وبرامج دعوية3

موقع صيد الفوائدماجد بن حممد اجلهنيمقالاملسلم اجلديد4

عبد اهلل بن سعيد آل يعن اهللمقال فكرة دعوية للمساجد ) 7 (: استضافة مسلم جديد5

أنس عبد احلميد القوزمقال بامذا تبدأ مع من أسلم حديًثا؟ وما هي وصاياك له؟6

موقع صيد الفوائد طارق أبو عبد اهللمقال ماذا تفعل إذا قررت أن تصبح مسلاًم؟7

د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال من صور التيسري عىل املسلم اجلديد8

وكالة معراج لألنباء اإلسالمية د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال هيئة املسلم اجلديد.. الضوابط أواًل9

موقع األلوكة  عبد اهلل اللحيدانمقال مايض املسلم اجلديد10

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال التدرج يف دعوة املسلم اجلديد11

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال اعتبار املصلحة يف دعوة املسلم اجلديد12

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال التقليد يف حياة املسلم اجلديد13

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال التيسري يف دعوة املسلم اجلديد14

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال من أحكام املسلم اجلديد15

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال تصورات خاطئة عن املسلم اجلديد16

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال املسلم اجلديد وأهل بيته17

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال رواسب الكفر عند املسلم اجلديد18

موقع األلوكة د. حممد بن عبداهلل بن إبراهيم السحيممقال دعاء املسلم اجلديد19

موقع األلوكة د. حممد بن عبداهلل بن إبراهيم السحيممقال تأليف املسلم اجلديد 20

موقع األلوكة د. حممد بن عبداهلل بن إبراهيم السحيممقال حاجتنا إىل اليقني يف دعوة غري املسلمني21

املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد عدة كتيباتجمموعة الدليل املعارص للمسلم اجلديد22
وتوعية اجلاليات بعيون اجلواء 

http://www.akhbar.dk/ar/ دراسة صادرة عن جامعة كوبنهاجن دارسة مضايقات ومشاكل كثرية تواجه املسلمني اجلدد يف الدنامرك23

البرشى – صحيفة دعوية إلكرتونية املحامي/ منيف عبد اهلل العجميمقال املنهج النبوي مع املسلم اجلديد »التدرج يف التعليم«24

المقاالتملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(
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البرشى / موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال الرعاية الالحقة للمسلم اجلديد25

 صحيفة عكاظ طالب بن حمفوظ مقال املناهج التعليمية للمسلمني اجلدد26

البرشى-صحيفة دعوية إلكرتونية املحامي/ منيف عبد اهلل العجميمقال املنهج النبوي يف التعامل مع املسلم اجلديد »تأليف قلوبم«27

البرشى - صحيفة دعوية إلكرتونية املحامي/ منيف عبد اهلل العجميمقال املنهج النبوي مع املسلم اجلديد »التقدير الشخيص«28

http://midad.com/ عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال استقبال املسلم اجلديد29

موقع األلوكةد. عبداهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال عندما جيهل املسلم اجلديد حكم الرشع30

31Certainty: Condition of «La ilaha ill Allah« مقال Obaid bin `Abdullah bin
Sulaiman al-Jabiri /http://www.kalamullah.com

32Conditions of «La ilaaha illa Allaah« مقالJamaal ud-Deen az-Zarabozo /http://www.kalamullah.com

33Introduction to the Articles and Pillars of Islam مقال
 Sayyid Abu Al-›Ala Maududi-

 Dr. Mohammed Ibrahim
 Elmasry

 /http://www.kalamullah.com

موقع األلوكة جمموعة مقاالت حول املسلم اجلديدمقاالت مقال حول املسلم اجلديد 34

موقع األلوكة مصعب اخلالدمقالاإليامن بني مسلم جديد ومسلم قديم35

موقع األلوكة ماريا خوسيه توميمقال املسلمون اجلدد 36

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال اللغة العربية ولغة املسلم اجلديد37

موقع األلوكة د. عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدانمقال اللباس يف حياة املسلم اجلديد 38

البشري – موقع اإلسالم اليوم مارسيا ديكسونمقال السود.. األكثر اعتناًقا لإلسالم يف بريطانيا39

مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية الشيخ نوح القرينمقال املسلمون اجلدد كثر·· ومناشط تثبيتهم قليلة40
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متوفر بعدة لغات: إنجليزي، فرنيس، أملاين، أمحد القايض كتاب العقيدة امليرسة من الكتاب العزيز والسنة املطهرة 1
تامييل، سنهايل، فاريس، أوردو، نيبايل

متوفر باللغة اإلنجليزية والفرنسيةباسل حممد املهايني كتاب قبس من اإلسالم 2
متوفر بعدة لغاتعبدالرمحن الشيحة كتاب املفتاح لفهم اإلسالم 3

دراسة شاملة رؤية شاملة عن املسلم اجلديد 4
هتتم بوضع املعامل األساسية يف دعوة املسلم مركز أصول العاملي أسرتاتيجية 

اجلديد
goodreadsعبد الكريم بكاركتاباملسلم اجلديد5

goodreadsحممد صالح املنجدكتاباملفيد يف التعامل مع املسلم اجلديد6

موقع األلوكة أرشف حممد املرصي كتاباملسلمون اجلدد.. مشكالت وحلول7

وزارة األوقاف والشؤون كتابامللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد8
اإلسالمية - إدارة اإلفتاء

نبيل عبدالسالم هارون كتاب علم نفسك اإلسالم 9

10
ألف باء اإلسالم عن كتاب: كيف تدخل يف اإلسالم؟  د. حممد سليامن 

إصدار وزارة األوقاف الكويتيةكتاب األشقر

د. سامل حممود عبداجلليل كتابمبادئ علم التجويد 11
د. سامل مدينكتابحكم صالة املسلم احلديث الذي ال حيسن قراءة سورة الفاحتة باللغة العربية12
جلنة التعريف باإلسالمكتاب التجويد امليرس 13
 /http://www.islamland.comوليد بن راشد السعيدان كتاب أحكام املسلم اجلديد 14

مكتب الدعوة برشق جدة مهدي بن إبراهيم مبجركتاب رعاية املسلم اجلديد بني الواقع واملأمول 15

فن التعامل مع املهتدي اجلديد من إسالمه وحتى عودته لبالده- 50 خطوة 16
عملية لرعاية املهتدي اجلديد

املكتبة اإلسالمية اإللكرتونية الشاملة  - حممد بن حييى التوم العسرييكتاب 
)مكتب الدعوة بالطائف( 

 Amzonسيلفيا أوليفيتيكتاب إيطاليون ولكن خمتلفون 17
 د/ عبد اهلل أبو عشكتاب يف رحاب اإلسالم - للمسلمني اجلدد والباحثني عن احلق18

19The New Muslim Guide BookFahd Salem Bahammam متوفر عىل اإلنرتنت

20La breve guía para los nuevos musulmanes
 Spanish 

Book
 Abdu’l- Azīz Bin Yaḥyā 

Al-Bura 
http://www.islam-puro.com/ 

21
Tras abrazar el Islam / After Embracing Islam: Guia Para 

Nuevos Musulmanes / Guide for New Muslims
 Spanish 

Book
 - Dra Nur De Villa - 

Said Lopez
Amazon

الكتبملحق )3(: المشاريع المعتنية بالمسلم الجديد )قائمة مركز أصول(
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متوفر بعدة لغات: إنجليزي، فرنيس، أملاين، أمحد القايض كتاب العقيدة امليرسة من الكتاب العزيز والسنة املطهرة 1
تامييل، سنهايل، فاريس، أوردو، نيبايل

متوفر باللغة اإلنجليزية والفرنسيةباسل حممد املهايني كتاب قبس من اإلسالم 2
متوفر بعدة لغاتعبدالرمحن الشيحة كتاب املفتاح لفهم اإلسالم 3

دراسة شاملة رؤية شاملة عن املسلم اجلديد 4
هتتم بوضع املعامل األساسية يف دعوة املسلم مركز أصول العاملي أسرتاتيجية 

اجلديد
goodreadsعبد الكريم بكاركتاباملسلم اجلديد5

goodreadsحممد صالح املنجدكتاباملفيد يف التعامل مع املسلم اجلديد6

موقع األلوكة أرشف حممد املرصي كتاباملسلمون اجلدد.. مشكالت وحلول7

وزارة األوقاف والشؤون كتابامللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد8
اإلسالمية - إدارة اإلفتاء

نبيل عبدالسالم هارون كتاب علم نفسك اإلسالم 9

10
ألف باء اإلسالم عن كتاب: كيف تدخل يف اإلسالم؟  د. حممد سليامن 

إصدار وزارة األوقاف الكويتيةكتاب األشقر

د. سامل حممود عبداجلليل كتابمبادئ علم التجويد 11
د. سامل مدينكتابحكم صالة املسلم احلديث الذي ال حيسن قراءة سورة الفاحتة باللغة العربية12
جلنة التعريف باإلسالمكتاب التجويد امليرس 13
 /http://www.islamland.comوليد بن راشد السعيدان كتاب أحكام املسلم اجلديد 14

مكتب الدعوة برشق جدة مهدي بن إبراهيم مبجركتاب رعاية املسلم اجلديد بني الواقع واملأمول 15

فن التعامل مع املهتدي اجلديد من إسالمه وحتى عودته لبالده- 50 خطوة 16
عملية لرعاية املهتدي اجلديد

املكتبة اإلسالمية اإللكرتونية الشاملة  - حممد بن حييى التوم العسرييكتاب 
)مكتب الدعوة بالطائف( 

 Amzonسيلفيا أوليفيتيكتاب إيطاليون ولكن خمتلفون 17
 د/ عبد اهلل أبو عشكتاب يف رحاب اإلسالم - للمسلمني اجلدد والباحثني عن احلق18

19The New Muslim Guide BookFahd Salem Bahammam متوفر عىل اإلنرتنت

20La breve guía para los nuevos musulmanes
 Spanish 

Book
 Abdu’l- Azīz Bin Yaḥyā 

Al-Bura 
http://www.islam-puro.com/ 

21
Tras abrazar el Islam / After Embracing Islam: Guia Para 

Nuevos Musulmanes / Guide for New Muslims
 Spanish 

Book
 - Dra Nur De Villa - 

Said Lopez
Amazon

مالحظةالمؤلفالنوعالعنوانم

22What Does New Muslim Need to Learn? Book 
Ali bin Sa›d Al-

Dhuwayh›ee 
goodreads - املورد للثقافة و النرش 

 Amazon - اإلكرتوين

23A guide for the New Muslim Book 
Jammaal al-Din M. 

Zaraboz 
 English -  goodreads

24Journal of a New Muslim Book 
Abu Maryam Gabriel 

Keresztes 
 English -  goodreads

25The New MuslimsBook 
 Victoria Redclift - 
Claire Alexander

runnymedetrust.org

26A guide for the new MuslimBook مركز دعوة الصينيني
27Welcome to Islam: A Step-by-Step Guide for New MuslimsBook Mustafa Umar( Kindle Edition ) - Amazon 

28
Halal Comfort Food: The New Muslims Guide to Going 

HalalBook M.K. Bodo( Kindle Edition ) - Amazon 

29New Muslimah Blog: A guide for women new to IslamBook Rouillie Wilkerson Kindle ) ( نسخة إلكرتونية فقط ( 
 - Edition ) - Amazon

3033 Lessons for Every Muslim /مجعه : عبدالعزيز الشومركتابhttp://www.kalamullah.com/ 

31A Concise Manual for the New Muslim Book  عبدالعزيز حييى الربعيhttps://ummahcentral.com

32Essential Matters of Tawheed for the new MuslimBook  مجعه: أبو الزبري شادي حممدhttps://ummahcentral.com

33
The Meaning Of The Statement Of Tawhid «La Ilaha 

«IllallahBook 
حممد بن عبدالوهاب - رشح : 

https://ummahcentral.comصالح الفوزان 

34Why Do We Pray?Article as 
book 

Dr. Suhaib Hasanhttp://www.kalamullah.com/ 

35Before You PrayArticle as 
book 

Anas Al-Gawzhttp://www.kalamullah.com/ 

36Conditions And Pillars Of The PrayerBook 
Muhammad bin ‘Abdil-

Wahhaab
http://www.kalamullah.com/ 

37narratives_of_conversion_reportBook Prof. yasir Suleiman

Prince Alwaleed Bin Talal Centre 
of Islamic Studies، University of 

Cambridge in Association with The 
New Muslims Project، Markfield



تكشف الدراسات  أن حلظة اعتناق اإلسالم التي يهتم لها الكثيرون 
املسلم  وأن  الطريق؛  نهاية  أنها ليست  إال  -مع كونها مرحلة مهمة- 
املوجهة  الدراسات  من  املزيد  ويتطلب  االحتياجات،  ع  ُمنَوَّ اجلديد 

خلدمته.
املسلم  احتياجات  من  محدودة  جوانب  تتناول  املوجودة  الدراسات  وغالب 
اجلديد، أو هي دراسات متفرقة في بحوث مختلفة ذات سياقات مختلفة، 

وال تشكل معرفة شاملة، أو تربط بني املعارف القائمة.

عن  الواسعة  املعلومات  بحصر  تهتم  واملشاريع  الكتب  غالب  أن  كما 
كافة ما يجب على املسلم من أحكام الدين، مما قد ال يناسب املسلم 
اجلديد في هذه املرحلة؛ التي يحتاج فيها إلى نوع خاص من تعميق 
اإلميان واحملتوى املتدرج، وقد تقود املعلومات املكثفة من كل باب إلى 

عكس املقصود.
املسلم  عن  الدراسة  هذه  إصدار  إلى  أصول  مركز  سعى  هنا  ومن 
لبنية  سة  ومؤسِّ الواقع،  عن  وكاشفة  شاملة  رؤية  لتكوين  اجلديد، 

معرفية ومشاريع فاعلة.

دراسة استراتيجية علمية تعليمية 


