السؤال الثاني :إلى أي مدى يمكن أن يكون العب كرة
كمحمد صالح داعية إسالمي ،أم أن الداعية يجب أن يكون

حافظاً لكتاب اهلل ،وتالياً للقرآن ،ويخطب في الناس؟

خير من الدعوة إلى اهلل
قديماً قالوا( :الدعوة إلى اهلل بالحال ٌ

بالمقال) وا َلعالَم األجنبي اآلن غرباً وشرقاً يقرأ عن اإلسالم فيرى

فيو الخير كل الخير ،فينظر إلى أحوال الممسلمين المعاصرين

فيراىا بعيد ًة كل البُعد عما قرأه في ىذا الدين ،فالناس في حاجة
إلى االقتداء بالمسلمين.

ولذلك منذ زمن قريب عرض بعض إخواننا في البالد

الخليجية معرضاً لإلسالم في لندن ،ولندن من المدن التي فيها
رجل إنجليزي ليزور المعرض،
عدد كبير من المسلمين ،فدخل ٌ
فجاءه مسلم عربي ليشرح لو ،فقال لو :ال تشرح لي فأنا أعرف

كل ما تقول ،ولكني أقول لك :اإلسالم يدعو إلى ترك الكذب

وأنتم تكذبون! ،واإلسالم يمنع الغش وأنتم تغشون! ،واإلسالم
أساسو األمانة والمروءة وأنتم تخونون! ،وأخذ يُذكر لو ذلك حتى

بُهت الرجل!! ،ألن ىذا الرجل كان يعلم أن اإلسالم ىو السلوك
الذي يتتبعو المسلم في غُدواتو وروحاتو وكل أحوالو.

والمسلم الذي ذكره السائل العب ُكرة ،لكنو يُقدم في

الملعب سلوكاً مهذباً للمسلم المستقيم ،ويقدم للجماىير سلوكاً
طيباً ،كما قال صلى اهلل عليو وسلم:
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{ الْ َكل َمةُ الطَّيبَةُ َ
عندما يذىب إلى بعض المناسبات الطيبة ويجمع بعض
األطفال اإلنجليز في مكان ،ويقدم إليهم الهدايا الرمزية ،ويحنو

عليهم ويُقبلهم ويصافحهم ،أليست ىذه دعوة إلى اإلسالم؟!.
إني أعجب ممن َّ
يدعي أن الدعوة إلى اإلسالم على المنابر،
أو على الفضائيات فقط ،لكن ىؤالء ال يحضرون إلى المساجد

حتى يسمعون من يقف على المنابر ،وال يشاىدون البرامج
الدينية التي تبثها قنواتنا الفضائية ،بل ربما أقمارنا التي نبث عليها
برامجنا ال تصل إليهم!!.

إذاً الذي يصل إليهم السلوك القويم ،والخلق القويم على يد

أيت بنفسي عدداً كبيراً
مسلم مستقيم ،فهذه ىي الدعوة ،وقد ر ُ
من شباب اإلنجليز الصغار يقلدونو في السجود ،بعد أن يُصيب
ىدفاً يقلدونو في السجود ،أليس ىذا دافعاً إلى تقليده فيما سواه

 1جامع الترمذي وابن حبان عن أبي ذر رضي اهلل عنو

 2مسند أحمد وابن حبان عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو

واضح بالكلية.
من تعاليم اإلسالم؟! أظن ذلك
ٌ

فاإلسالم يا أحباب اإلسالم يحتاج إلى مسلم في ُخلقو ،وفي

عملو ،وفي كالمو ،وفي كل سلوكياتو ،فهذا ىو النموذج القويم
الذي يقدم اإلسالم ،وليس تقديم اإلسالم قاصراً على القول
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ك بِالْح ْك َمة َوال َْم ْوعظَة ال َ
والكتابة فقط " :ا ْدعُ إِلَى َسب ِ َ
" (121النحل) أوالً الحكمة ،وىي اإلصابة في العمل وفي

القول ،والموعظة الحسنة أي ال تأمر غيرك بأمر وأنت ال تفعلو،
وال تنهاه عن شيء وأنت تفعلو ،وإنما ال ت ُقل للناس إال ما يراه
الناس في سلوكياتك وفي عملك وفي حياتك.
فهو كما أعتقد داعية إلى اإلسالم بأخالقو وسلوكياتو ،ويقدم

ما ال يقدمو غيره من العلماء المتشددين في مساجد أوروبا الذين
يطمسون معالم الدين ،ويُكرىون األجانب في الدخول في ىذا
الدين ،لتشددىم وتعنتهم في شرح تعاليم ىذا الدين إلى من

يريدون أخذىم بالرفق واللين كمنهج سيد األولين واآلخرين صلى
اهلل عليو وسلَّم.

