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 قدمه:م

ن کار چیست؟ اگر در یک تحقیق میدانی از جوانانی که با مخالفان اسالم بحث می کنند بپرسیم، هدف شما از ای

وی پیشرفت د همه ی آنها می گویند، می خواهیم اسالم گسترش یابد و افرادی که می خواهند جلبه احتمال زیا

 آن را بگیرند موفق نشوند...

ست ولی سوال اصلی اینجاست که این هدف مبارک چگونه محقق می شود؟ آیا رواست هر طور که دلمان خوا

 اشتن چهارچوبی مشخص موفق می شویم؟رفتار کنیم و بگوییم هدف ما موفقیت اسالم است؟ آیا بدون د

دف، از هر ابزاری هآیا رسول اکرم )صلی اهلل علیه و سلم( و یاران باوفایش )رضی اهلل عنهم(، برای رسیدن به این 

 از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند؟« حیطه ی مشخص»استفاده کرده اند؟ یا خیر، در یک 

 م پاسخ ندادید به این سوال حتماً پاسخ دهید:و واقعاً دوست دارم اگر به سواالت گذشته ه

ر شما در نفر حضور دارند و با یک شخص اسالم ستیز بحث می کنید، رفتا 50تصور کنید در جمعی نشسته اید، 

 آن جمع کدام یک از موارد زیر می باشد: 

می   ومی خندید . با دالیل قوی، شخص اسالم ستیز را در هم می شکنید و رسوایش می کنید و با افتخار 1

دن ها گویید: ای دروغگو، اسالم با سخن گمراهانی چون تو شکست نخواهد خورد و به جای این دست و پا ز

 بهتر است خود را برای آتش جهنم آماده نمایی.... و بعد با غرور از آن جمع خارج می شوید.

 یا 

مایید، و با نوستانه و برادرانه نصیحت می . با دالیل قوی، به شبهات پاسخ می دهید و شخص اسالم ستیز را د2

 انجام دعای خیر برای هدایت او مجلس را ترک می کنید.

 ؟2یا شماره  1واقعاً  نصرت اسالم را در کدام رفتار می دانید؟ شماره 

غدغه های دبزرگواران، این موضوع اصلی ترین دغدغه ای است که کتاب پیش رو، به آن پرداخته شده است. اما 

ش آنها در هر ری هم دارد، اینکه روحیه ی مدافعان را تقویت نماید، عزت آنها را تقویت نماید، موجب آرامدیگ

 شرایطی شود )تا با طمانینه به دفاع از اسالم بپردازند( و...
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ن نگاه کنید هر چند عنوان برخی از دغدغه ها شاید از بحث وصال دور به نظر برسد، ولی اگر کمی عمیقتر به آ

واند شخص وجه خواهید شد که در نهایت همه ی آنها هدف فوق را دنبال می کنند، کسی که مغرور نشود می تمت

 مخالف را به وصال نزدیک کند، کسی که خود را گم نکند همینطور و... )ومن اهلل التوفیق(

 

 * راهنمای تمام مطالب این کتاب چیست؟

 ید:این آیه از قرآن کریم، که اهلل متعال می فرما

ةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَِّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَِّ رَبَِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَِّ عَنْ سَبِیلِ رَبِِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَ ادْعُ إِلى

 1سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ

ل و مناظره ا آنها به روشی که نیكوتر است، استدالبا حكمت و اندرز نیكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و ب

یافتگان داناتر داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایتکن! پروردگارت، از هر کسی بهتر می

 .است

رده است، بنام  «حکمت»، قبل از هرچیز از کلمه ی مبارکشاگر دقت نمایید، خداوند متعال برای دعوت به راه 

ه سنج بود، ... لذا باید بسیار نکتهرچیز را بر جای خود قرار دادن ،هوشمندانهبه صورت درست و  حکمت یعنی

ایم،  بیان نمودهتاب بفرمایید در نکاتی که در این ک اگر دقت انجام داد.شرایط را در نظر گرفت و بهترین کارها را 

 .نماییم معطوفخیر و رحمت به سمت  تمام بحث ها رابر این بوده،  ما تالش

 

 گذاشتم؟ «ما برای وصل کردن آمدیم، نی برای فصل»*چه شد که نام کتاب را 

احتماال شما عزیزان هم داستان موسی و شبان را خوانده باشید، که چوپانی )بی اطالع( با همان معلومات و زبان 

ساده ی خود با خداوند متعال راز و نیاز می کند و وقتی حضرت موسی )ع( این سخنان را می شنود، از او 

                                                           
 125نحل،  1
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و می گوید این سخنان در شان خداوند متعال نیست و باید نیایش های تو محترمانه تر باشد. ناراحت می شود 

 چوپان هم ناراحت می شود و می رود...

دا جخداوند حضرت موسی )ع( را مورد عتاب قرار می دهد و می گوید این موسی تو بنده ی من را از من 

 الن او را دور کرده ای... کردی، او هر شب با من راز و نیاز می کرد... ولی ا

 وحی آمد سوی موسی از خدا

 بنده ی ما را ز ما کردی جدا

 تو برای وصل کردن آمدی

 یا برای فصل کردن آمدی

 و حضرت موسی)ع( دنبال چوپان می رود و او را پیدا می کند و...

صال بندگانی حث هایش به وواقعاً این نام خیلی برازنده ی کتاب فوق است، چون)ان شاء اهلل( نتیجه ی همه ی ب

« الش کرده ایمتما »که )تصور می کنند( به جنگ با خدا برخواسته اند، ختم می شود... یعنی با رعایت این نکات 

یم و اشخاص این وصال مبارک را نزدیک و حتی به ثمر برسانیم، حال اینکه ما این نکات را در بحث رعایت کرد

 در حیطه ی کار ما نیست.نزدیک شدند یا خیر بحث دیگریست و 

 

سالم کنیم یا او واقعاً باید به دعوتگران اسالمی گفت، بزرگواران، رسالت ما چیست؟ این که مردم را شیفته ی 

م ستیز که فرسنگ را انجام دهیم، خود شخص اسال 1آنها را متنفر سازیم؟ به مثال باال برگردید، اگر رفتار شماره 

سبت به این دین نفر چه می شود؟ آیا با چنین رفتاری تمایل آنها ن 50ا تکلیف آن ها از وصال دور می شود... ام

 جاودان بیشتر می شود یا کمتر؟

  و به نظر شما فاتحان واقعیِ تاریخ چه کسانی بوده اند؟ تح قلب ها نیست...؟فآیا فتح واقعی،  
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 *یك نكته ی مهم در مورد داستان موسی و شبان:

 یچ آیه و حدیثی بیان نشده است و می توان گفت جزو اسرائیلیات است.این شعر موالنا در ه

و نباید در  عده ای از شعر فوق اینگونه استنباط نموده اند، که هر کس هر طور دلش خواست خدا را عبادت کند

د با ت و بایاین زمینه به او اعتراض نمود. در حالی که این درست نیست، آیین مبارک اسالم مخالف خرافات اس

ید روش های صحیحی که خداوند خودش به ما یاد داده به او نزدیک شویم و شان و شوکت ذات مبارکش با

 حفظ شود.

ر کسی به منتها نکته ی صحیحی که از این مباحث استنباط می شود و کامال شرعی هم می باشد این است که اگ

روش »د، . به طوری که از خدا دور نشو2نی . در نهایت عطوفت و مهربا1صورت نادرست خداپرستی کرد، باید 

. همان 2بماند یا  . او را به حال خود رها سازیم و در دنیای خرافات باقی1، و اینکه «صحیح را به او آموزش دهیم

 ارتباطی که با خدا داشته است را هم قطع نماید، مرتکب کار نادرستی شده ایم.

رده ایم، چون اختیار کنیم، رسالت حضرت موسی )ع( را زیر سوال ب اصال اگر استنباط نادرست برخی از افراد را

 بوده اند.« خرافات ستیز»همه ی پیامبران 

وپان و نکته ی جالبی که در ادامه ی همان شعر وجود دارد این است که وقتی حضرت موسی )ع( نزد فرد چ

 است: برمی گردد، می بیند که جزو اولیای الهی شده و خرافات را کنار گذاشته

 اى موسى از آن بگذشته ام گفت

 من کنون در خون دل آغشته ام

 من ز سدره منتهى بگذشته ام

 صد هزاران ساله زآن سو رفته ام

، الزم بود این در کل موضوع بحث ما این نیست عزیزان، اما چون این عنوان مهم را از شعر فوق استنباط کرده ام

 توضیحات کوتاه را نیز عرض نمایم...

 

 هم که فكر می کنم الزم است در مورد آن توضیح دهیم: یكته ی دیگرن*
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را به  سخن برخی از جوانان مسلمان است، پیش بینی می کنم عده ای بگویند، شما در کتاب تان، همه چیز 

ست و با کفار مهربانی تفسیر کرده اید، اگر این طور است چرا پیامبر )صلی اهلل علیه و سلم( غزواتی داشته ا

 نگیده است؟ج

 «.جنگیدن با آنها»نوشته شده است، نه « گفت و گو با مخالفان اسالم»اسخ این است این کتاب در مورد پ-

تالش می  است، که« گزینه ی آخری»و « وسیله»و در مورد کلیت این قضایا الزم است بدانیم، جنگ در اسالم 

ل نور خدا پرستی بوده است. اصالً رسالت اسالم انتقان« هدف»و هرگز « موانع رسیدن نور به مردم را بردارد»کند 

 به مردم است، نه اینکه انسانها را از دم تیغ و باروت بگذراند.

ر جایی، دنیاز دارد... اما اگر « احترام گذاشتن»و « شخصیت بخشی»و « محبت»ه بیانی دیگر انتقال این نور، به ب-

دنی را هم به زبه مردم را می گیریم و هیچ گونه دیالوگ و حرف افرادی قلدرمابانه بگویند ما جلوی رسیدن نور 

های خود را  رسمیت نمیشناسیم. اسالم ناچاراً سراغ گزینه های دیگری می رود، که آن هم تبصره ها و تک ماده

واهد شد دارد و اسالم دین بی حکمتی نیست... )در کجا، توسط چه کسانی، در چه شرایطی، آینده ی آن چه خ

 . در این زمینه باید به کالم علمای حاذق و فهمیده مراجعه کرد (و ..

 شرایط»است نه « دعوت»و « گفت و گو»رادران و خواهران عزیزم، همانگونه که ذکر شد این کتاب در مورد ب-

می بدیل نمایند ، و اتفاقًا به عزیزانی که همیشه تالش می کنند گزینه ی آخر)جنگ( را به گزینه ی اول ت«!جنگی

داخالقی و گوید، بزرگواران، این گونه رفتارها نتیجه ی عکس می دهد... از نفس های خود بپرسیم، اگر با ب

 خشونت با مردم رفتار کنیم، چطور نور اسالم را درک می نمایند؟ و آیا قلب آنها فتح می گردد؟

انی خواستار معتقد است، تمام کسخیر ما انقدر ساده نیستیم که بگوییم، این گزینه باید حذف شود و نویسنده 

ه غیر مسلمانها/ چحذف این گزینه هستند، اگر در شرایط خود قرار بگیرند از آن استفاده می کنند )چه مسلمانها و 

 به ارتش های طویل و عریض مدعیان نگاه کرده اید!(.

ا این نور و ب)آشنا شدن « مهدف اصلی اسال»اما عقل و معرفت دینی می گوید، باید در هنگام بحث با مخالفان، 

« حلِّ»ای بر« شرایط خود»که اسالم در « واکنشی»در نهایت خوشبختی( را سرلوحه ی کار خود قرار دهیم، نه 

 به آن دست می آویزد.« قلدرمابی»مشکلی بنام 

 امیدوارم این توصیه را از برادر کوچکتان بپذیرید. 
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 *نکات پایانی:

استقبال نمی  طالبیمانتشار چنین یقین بدانید، افرادی که آگاهانه با اسالم دشمنی می کنند، از  . مخاطبان گرامی1

 ..دنام نمایند.اسالم را ب وقتی با مخالفان بحث کردند،... چون آنها دوست دارند جوانان بی حکمت باشند و کنند

ی خواهند در اذهان مقالنی و رحمانی معرفی گردد... بلکه آنها دوست ندارند اسالم در قیافه ای عبه بیان ساده تر، 

 افراد بی اطالع، دین بداخالقی و بدعنقی و ناسازگاری باشد.

غدغه ی خود نیز لذا اول کتاب را بخوانید؛ و اگر بعد از مطالعه دغدغه هایی که این حقیر داشته است آنها را د

 رمایید.دانستید، در سطح وسیع این پی دی اف را منتشر بف

ه را رعایت نکرد، . اگر احیاناً این بنده ی خداوند در جایی با مخالفان بحث کرد و نکته ای از نکات یاددشت شد2

 د..تقصیر را گردن او بیندازید )که چرا خودش رعایت نکرد( و نکات ارزشمند فوق را بی اهمیت ندانی

جام داد... را یاد گرفت و با آنها بحث ان کاتنهمه ی این ممکن است شخصی بگوید چطور می توان هم زمان  .3

ا یک دور بت نیامده اند و حاصل سالها تجربه اند. همینکه سدر یک روز بد «این نکات هم»پاسخ این است که 

ی خود را متوجه انجام داده اند و اکنون خطا خطاهاییافرادی  اگر احیاناخواندن مطالب چند نکته یاد بگیرید و 

د و تثبیت ت بعدی نکات دیگر را هم یاد بگیریو ان شاء اهلل در مطالعا است حاصل شده بزرگی موفقیت شوندب

 .نمایید

ست، اما حق چاپ اان شاء اهلل روزی این کتاب را کاملتر و چاپ خواهم نمود، لذا انتشار الکترونیکی آن آزاد  .4

 و تکثیر آن برای نویسنده محفوظ است.

 هل نشدآن اعما برهنوز عالئم نگارشی به صورت کامل . چون این فایل از سیستم نویسنده منتشر می شود، 5

 است )مسائلی چون نیم فاصله و...(
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 :نهایتو در 

به تپش  زانیتشبهات اسالم س دنیبا دان شکه قلب  یبزرگوار انیداع و جوانانرا تقدیم می کنم به  مطالباین  

 .دنرا پاسخ ده شدهمطرح  یبالفاصله ادعاها دنافتد و دوست دار یم

 زیند نکته را نچ نیان شاء اهلل ا د،نان کسب نموده اشکه خود یبا معلومات ارزشمند همراهو از آنها می خواهم، 

 ...دنبخاطر بسپار

 د...، یاریشان دهدر این مسیر مبارک و دعا می کنم اهلل متعال

 

 محتاج دعای خیر...

 مراد یوسفی

 هجری شمسی 1400فروردین  1

 (shobahat99@انتشار از کانال تلگرامی شبهه از شما، پاسخ از ما )
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 ...دنماییبا خداوند سبحان مناجات  گفت و گواز  و بعد قبل :اولنکته ی 

 

 الف(

داوند متعال با خ گفت وگو حتماً قبل از شروعِ د،ییگفت و گو نما یمخالفبا شخص  دیهر وقت خواست بزرگواران،

 نیا تیبب هدااهلل ما را س ایکن،  یحق را بر زبان ما جار یخداوندا کلمه  دییو بگو دیدعا کن ،نماییدخلوت 

 ... میباش تیرانرا به ما ببخش که مدافع کالم نو اقتیل نیقرار بده... خداوندا ا گانتبند

 

 ب(

 دیو گو کن رحمان گفت یاگر خالصانه با خدا دیبدان نیقینامشخص است. اما  ر،یخ ایکند  یل مکه طرف قبو نیا

مکان ندارد متحول خواهد شد... چون ا «قلب خودتان» د،یگفت و گو بپرداز نیمبارکش به ا نینصرت د تیو با ن

مت او نرود. ستر از خودش به و شتابان  عتری( سریبه سمت اهلل ذوالجالل برود و اهلل)سبحانه و تعال یبنده ا

 فرموده است( انیرا ب نیا یقدس ثیحد کی)خداوند خودش در 

 

 ج(

ته دهد، شک نداش یشود و هم قلب شخص مدافع اسالم را جال م یمهم، هم باعث برکت بحث م ینکته  نیا

خواهد  شتریب زیش نسخنان ییرایاخالص، گ لیبه گفت و گو بپردازد، به دل یتین نیمسلمان با چن کی یوقت دیباش

 شد.

  م؟یشته باشدا متعال خداوند نیاز نصرت د ریغ یاما هدف میبپرداز نیدارد ما به دفاع از د یلیدل چهواقعاً 
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دا معطر خ ادیخود را با ذکر و  ی شهیاهلل متعال است، چرا قبل از شروع بحث اند نیدفاع از د ،اگر هدف و

ر قلب مان شود د یم جادیا یکه فرصت یالزم است در وسط بحث و زمان یحتشاید برایتان جالب باشد،  م؟ییننما

 .میفرد دعا کن تیهدا یبرا

 

 د(

 تیاست و شخص نید یاز دوستان که خود داع یکیجهت گفت و گو با چند جوان دعوت شده بودم،  شیپ یمدت

گفت  ؟دینگفت یزیا چگفتم چر م،یجلسه را ترک کرد ینگفت، وقت یزیبحث چ انیدارد تا پا یبزرگوار اریبس

 نیا تیداه یآن گوشه برا دروجود دارد هم زمان چند نفر حرف بزنند... و من  یازیو چه ن دیزد یشما حرف م

 .کردم ی( دعا میرلبیزبه صورت جوانان )

 ی شهیبت اندبازگشته و با یخداپرست ی رهیاز جوانان به دا یکیاهلل، همان شب به ما اطالع دادند که  سبحان

 کرده است... یمانیچند سال داشته، اظهار پش نیکه در ا یستنادر

 شهیاند وروح زنده را دارد و به سخنان  کینقش  م،یده یکه انجام م ییبحث ها یبرا ریخ یدعاپس عزیزان، 

 بخشد. یجال م مانیها

*** 

 

 .تفکیک نماییم« نق زن»را از افراد « نقد کننده»زود افراد  یلیخباید  :دومنکته ی 

 

 الف(

 .تفکیک نماییم« ق زننِ»را از افراد « نقد کننده»زود افراد  یلیگفت و گو، خ انیالزم است در جر

 البته شناسایی آنها سخت نیست:
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مودبانه  اریسدهند، ب یمالت و مطالعات خود را ارائه متا ی جهی، پژوهش محور هستند، نت«نقد کننده» افراد. 1

 .آرامش در کالم آنها وجود دارد یزنند و نوع یحرف م

 یافراد مطالعه ا نیپردازند، ا یشبهات م یو بدون تفکر به ارائه  یجانی، به صورت کامال ه«ق زننِ»افراد  یول. 2

فته نماند اند... ناگ دهید یمجاز یدرست را در فضانا یها پیاز کل یو برخ ینکرده اند و فقط انتقادات سطح

 یو ارائه  دنیرشاخه به آن شاخه پ نیافراد نق زن، از ا یاصل یاست تا نقد... شاخصه  حیتفر شتریرفتار آنها ب

به پاسخ  و حاضر نیستند به صورت کامل !و تهاجمی طلب کارانه یاتیاست، آن هم با ادب یمطالب ناقص و سطح

 د.کنند... بلکه دو جمله بگویید، صبر و طاقت ندارند و یک شبهه ی دیگر مطرح می کنن های شما گوش

 

 ب(

سخنانشان به  مینو منتظر بما میکن تیرا رعا «هنرگوش دادن»، الزم است «نقد کننده»هنگام گفت و گو با افراد . 1

به سخنان ما  ،یعواق یراد نقد کننده . تجربه نشان داده افمییخود را مطرح نما یبرسد... پس از آن حرف ها انیپا

 یفراد عملا نیتواند در گفت و گو با ا یشده م وانکتاب عن نیکه در ا ینکات شتریب ناًیقیدهند،  یهم گوش م

 است( ادیز اریافراد بس نیتوسط ا قتیحق رشیبه پذ دیارائه شود، ام یشود. )و اگر بحث به خوب

ا هنگام بحث کنند... لذ یپرند و به حرف ما گوش نم یخه به آن شاخه مشا نی، مدام از ا«نق زن»اما افراد  .2

 دو نکته الزم است: تیافراد رعا نیکردن با ا

به  میواهخ یما م/ستیبحث کردن ن ی وهیش نیا مییوبگو میاحترام بودند، به آنها تذکر بده یاگر هتاک و ب -

 م،یده یحث را ادامه مدادند ب رییخود را تغ ی هیاگر رو ،فوق... بعد از تذکر میدعوا که ندار میبپرداز شهیتبادل اند

بحث را  یو مفهوم نصیحت آمیز یبا چند جمله  اندند،م یباق« مضحک واستهزا گونه» ی وهیاما اگر بر همان ش

 . میرسان یم انیبه پا

مودند، فقط نا مطرح مبحث ر کی یشاخه به آن شاخه بپرند و وقت نیاز ا میاجازه ده دیاگر هتاک نبودند، نبا -

 مو باید بگویی متغییر دهند ولی نباید اجازه دهیمعموالً آنها تالش می کنند بحث را  ...میدر مورد آن حرف بزن

  ...می پردازیم بحث دیگر بهاول تکلیف این بحث مشخص شود بعد 

 :باید دانست گر،یکدیاز  فیدو ط نیا کیاز تفک بعد. 3
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د معمول )البته یک ح مگر اینکه در برخی جاها الزم باشد، اشتباه است دنیپر «نقد کننده»وسط حرف فرد  -

 مدنظر است نه اینکه طوالنی حرف بزند و ما چیزی نگوییم(

 فری بودیمناگه دو  هرچند گاهی الزم است، اشتباه است. «نق زن»و سکوت در برابر فرد  یو گوش دادن طوالن -

ز انتقادات ، درست است که دنبال پاسخ نیست ولی بداند که هیچ باکی اکنیمبه فرد نق زن هم چند دقیقه گوش 

نیکو و مودبانه  او نداریم... اما اگر در جمع خواست این گونه رفتار کند، بخاطر مخاطبان الزم است به شیوه ای

علمی  یتا بلکه به ب جلوی او گرفته شود و از او بخواهیم فقط در مورد یک مطلب توضیح دهد و بحث کنیم.

 خود پی ببرد و برود اندکی مطالعه کند.

 رفتار مناسب خود را ارائه داد. فیهر ط یبرا ز،یبه صورت حکمت آم دیبا و

*** 

 

از همراهان مسلمان بخواهید مواظب  قبل از گفت و گو، )خیرخواهانه( :سومنکته ی 

 ن باشند...رفتارشا

را  زی، شخص اسالم ستمواظب باشند مومن و مسلمان شما انیاطراف دیگفت و گو، حتما سفارش کن انیدر جر

 ....ندیو ناراحت ننما یعصب

 

 الف(

مواجه  یتکه با شبها یاز دوستان با چند جوان نشسته بودم، جوانان یکیکنم، در منزل  یوقت فراموش نم چیه

 را مثل سابق قبول نداشتند...اسالم  گریشده بودند و د

جوانان  نیه قلب اخود را به کار گرفته بودم ک یو علم یکه دارم، تمام توان اخالق یبا بضاعت اندک ر،یحق ی بنده

ا را مسخره نشسته بود که چپ و راست آنه یاتاق مرد مسلمان در آن طرفِاما  ،شودبه سمت اسالم معطوف  زیعز

 کرد! یم
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دانستم  یم... ندیپرس یکه شما م هیچه سوال نیگفت آخه ا یو م دیخند یاو م دندیپرس یم یشبهه ا یوقت مثال

 چکار کنم، واقعا سخت بود.

کنم  یمخواهش  م،یگو یکنم به دوستان مسلمانم م یشرکت م ییهر وقت در گفت و گو دادیرو نیبعد از ا لذا

ندارد،  یبزنند اشکال علمی یا خیرخواهانه فاگر حر عزیزان البته زنم. یو فقط من حرف م دیینگو یزیشما چ

 .است یانداز کهیمنظور ت

 :دارم نهیزم نیهم در ا یگرید ی تجربه-

دعوت  زینو بنده را  ه بودنداز دوستان جمع شد یکیاز مسلمانان و ناباوران در منزل  یجمع ،گذشتهسال  در

راد ناباور هم گفتند... و آن اف یم یزیچ یتنددوستان مسلمانم به  یبحث گاه یکردند... بحث شروع شد، در اثنا

 ...کردند یتندتر برخورد م

 میآمده ا م،یحرف بزن با شما میا امدهیما ن د،یدعوت کرده ا نجایچه به ا ی، ما را براگفتیکی از ناباوران  نکهیا تا

رفته بودند، وز تماس گاز دو ر بعد، دیرس انیشب گفت و گو به پا آن )منظورشان من بود(. میحرف بزن یبا فالن

 .مجمل نیمفصل از ا ثیحد دیخود بخوان... دیایب یفالن دیاما فقط با میدوباره بحث بکن میخواه یم

 

 ب(

ار ک نیهم در مطلب خود ا یعموم یپوست دست، دکترها یساده بر رو لیزگ کیدر آوردن  یبرابزرگواران، 

 نیسخت تر دکترها تحت نیدر سر باشد، متخصص تر لیزگ همان یبه اندازه  یدهند، اما اگر غده ا یرا انجام م

 پردازند. یآن م یبه جراح ط،یشرا

 تر است. آن تومور داخل سر هم حساس یکه از اسالم دور شده اند، از جراح یباور بنده، بحث با جوانان به

از  مانیا ینان بجوا نیا رفته است، اما اگر نیاو از ب ییایدن یفقط چند سال زندگ رد،یبم توموراگر فرد با  چون

واظب باشید، مو  دقت کرد. یلیخ دیبا لذا، شود یمواجه م یوحشتناک تیآنها با وضع تیو ابد امتیبروند، ق ایدن

م قرار داده هبرادران و خواهران مسلمانی که با شما در بحث شرکت کرده اند، دیواری که شما آجر به آجر روی 

 ...اید را با یک کلمه تخریب ننمایند
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*** 

 

 باسواد و ... نشستید، احساس ضعف نکنید اگر با چند نفر پولدار،: چهارمنکته ی 
 

 الف(

حث تصور کنید با یک پزشک متخصص بسیار معروف که مخالف دین است روبرو می شوید و در مورد اسالم ب

با خیلی  که فرد مشخص است ی سخن گفتنششیوه  تختی که روی آن نشسته و می کنید و از نوع پوشش و

 ؟خواهید کردآیا هنگام حرف زدن با او احساس ضعف است،  یباسوادکالس و 

وزه ی اگر بگویید، آری. مرتکب یک اشتباه بزرگ شده اید. چون او در حوزه ی پزشکی متخصص است نه در ح

 دین و اگر شما مطالعات اسالمی داشته اید، مطمئن باشید در این حوزه تخصص شما بیشتر است.

هرکس  آیا و ؟رددا «مفاهیم ارائه شده»ربطی به  چهکلمات شیک و زیبا و ماشین گران قیمت  ،لباس زیباراستی  -

دارد در برابر این نپس واقعاً دلیلی  !...هستندمرتبه بود، تمام سخنانش هم حق  50ماشینش زیبا بود یا آپارتمانش 

 افراد احساس ضعف کنید.

 

 ب(

سوال: اگر دکتر عالوه بر تخصص های فوق تخصص دینی هم داشته باشد چه؟ اگر آن موقع احساس ضعف 

 سراغمان آمد چکار کنیم؟ 

 پاسخ:

اگر به واهلل  ...ریدرا در نظر بگی که دارید از آن دفاع می کنید« عظمت دینی» هم هیچ اشکالی ندارد، در این مواقع

، سالم بیاینداو به جنگ با  باشند االن قبولش نداشتهینی بوده باشند و عالمه ی دروزی  ،همه ی متخصصان عالم

 ازید...با خیال راحت به ارائه ی معلومات خود بپردبه چشم نمی آیند و  باز هم در برابر عظمت این دین
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 ج(

ی احساس راحت با چه کسی هنگام حرف زدن بحث دینی کردن با چه کسی برایتان سخت است وببینید اصال 

 نگ وت قبر یک در به زودی نظر بگیرید که نید... )چنین شخصی پیدا کردید؟( حال، همین شخص را درنمی ک

 ..کش دفاع می کنید.تنها می ماند و هیچ فریاد رسی جز اهلل ندارد، همین اهلل متعالی که دارید از دین مبار تاریک

 نید.کلذا عزت دینی خود را بازیابید و در برابر هر کس که مدعی مخالف با اسالم بود بنشینید و بحث 

 

 د(

به هر د، این قشر زحمت کش خراب نشوخدایی نکرده ذهنیت شما نسبت به  ودکتر یک مثال بود  ،عزیزان البته

 در بین دکترها هم افراد ضد دین و افراد مدافع دین وجود دارد...حال 

 طوری بود او و تجهیزات و امکانات مغازه رفتید ضد دین به مغازه ی یک فرد پولدارِ الصه اگرپس به صورت خ

اس ضعف هرگز در چنین مواردی احس و بدانید در اشتباه هستیدد، نبرش زیادی دار سخنانشاحساس کردید که 

هم است این پول خودش برای خودش... آنچه م ، امکانات مادی چه ربطی به منطق و استدالل دارد!داشته باشیدن

 .حق نمی شودو امکانات مادی است که حرف ناحق با پول 

 

 (ه

نایی این را داشته کنید و توای که باید بکنید این است که خودتان را باسواد تنها کاربعد از این اعتماد به نفس، 

 )ان شاء اهلل( دهید.به شبهات مختلف پاسخ باشید 

چه مهندس، چه کارخانه دار، چه آن  را مطرح کند، این شبهاتپاسخ به شبهات را یادگرفتید، چه دکتر علم اگر 

داشته مگر قرار است با دکتر بحث پزشکی . برایتان فرقی نخواهد کرد... ..از اسالم خارج شدهعالم دینی که 

. و آن علم دینی مرتد شده هم، هر ؟ خیرداشته باشید مگر قرار است با کارخانه دار بحث اقتصادی .؟خیرباشید
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وده باشد، االن حامل یک اندیشه ی نادرست است و دلیلی ندارد با حقی که در قلب تان است... چقدر باسواد ب

 از ناحق موجود در قلب او بترسید.

و نها تلنگر وارد نمایید، اگر چنین اعتماد به نفسی داشته باشید، بهتر می توانید در برابر افراد مغرور بایستید و به آ

 ت.و غرور در برابر غرور عین تواضع اس ادرستی استتواضع در برابر غرور کار ن فراموش نکنیدهرگز 

 

*** 

 

به شخص مقابل  را کردن مباحثهشروع گفت و گو، هدف خود از  قبل از :پنجمنکته ی 

 بگویید

 

 الف(

اشین پیدا باالخره یک مد. د که آن را دربست بگیرید وبرو، دنبال یک ماشین مناسب می گردشخصی در ترمینال

را در  یرز دو حالتو برای ادامه ی داستان  د،حرکت به فروشگاه می رود تا یک نوشیدنی بخر د، قبل ازمی کن

 نظر بگیرید:

ن باش فروشگاه شخصی می آید جلو و با تمسخر می گوید، میخواهی با فالنی بروی... هههه، مطمئ جنب . 1

ه تو کپیش همه ی مردم می گویم و میمیری، تو خودت هم هیچی نیستی که این ماشین را انتخاب کرده ای، 

 چقدر نادان هستی...

هلل من ، برادر عزیزم به وامی رود و می گوید اویک شخص دیگر پیش  کنید به جای این شخص، تصورحال . 2

ر حال میل خیرخواه شما هستم، طبق این دالیل اگر با فالن ماشین حرکت کنید با مشکل مواجه می شوید. به ه

 شتم این نکته را به شما بگویم...خودتان است ولی وظیفه دا
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رد دوم فقطعا یکی نیست و سخنان  یکی خواهد بود؟ وی آنهاآن شخص در برابر سخن هر دبه نظر شما، واکنش 

کند سفر  کند و می پذیرد، یا سعی میدوم گوش می  شخص حرف مسافر، یا بهآن دلنشین تر است. به نظر بنده 

 .نمایدخود و دالیل انتخاب خود را برای او تشریح 

 

 ب(

 :ف بگوییدم، قبل از گفت و گو، به شخص مخالمی دانم که خودتان ادامه ی مطلب را متوجه شده اید...عزیزان

ز این گفت و دوست عزیز، یا برادر عزیز... ما اینجا نیامده ایم که پشت شما را بر زمین بزنیم، هدف ما ا »

بهشتی شده ایم و شما  ما گو تخریب و توهین و شكست دادن شما نیست، هدف این نیست که بگوییم

 شما باشیم. را فقط خدا می داند... ولی این حق را به ما بدهید که نگرانجهنمی هستید، عاقبت و فرجام کار 

ست، ااگر کنار رودخانه ای نشسته باشیم و شخصی را ببینیم که در حال غرق شدن خدای عالم شاهد است، 

اند دو خدا می  نمی توانیم بی تفاوت باشیم... از دید ما شما در حال نابودی زندگی اخرویتان هستید،

 ...لذا امیدواریم با حسن نیت به سخنان ما بنگرید وشت تان چه خواهد شد...سرن

دلسوزی  باالخره دلسوز که هستیم، حداقل به خاطر این بله، شاید حرف های ما را قبول نداشته باشید ولی

 «کنید و بعدها به آنها فكر کنید. به حرف هایمان گوش

تانه تبدیل می به یک فضای دوسگفت و گو، پر از التهاب ان، فضای خن، بعد از این سآن چه تا کنون دیده امطبق 

 شود و سخن گفتن در چنین فضایی بسیار دلچسپ تر است.

 

 ج(

با  «ضایع کردن»و  «تخریب»تصور می کنند ما به قصد  ادی که اسالم را کنار گذاشته اندباور کنید بسیاری از افر

ما نشان دهیم  مطمئن باشید اگر و م که چنین تفکری نادرست است...لذا باید به آنها بگویی آنها حرف می زنیم!

 خیلی چیزها عوض خواهد شد. خیرخواه و نگران این عزیزان هستیم،
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*** 

 

 با همدلی کردن، بین خود و شخص مخالف پل بسازید: ششمنکته ی 

 

 الف(

نها چیزی بدون اینکه آدلشان از رفتار نادرست مسلمانها پراست، گاهی الزم است  مخالفان اسالمبسیاری از 

 صور نفرماییدکمی در این مورد صحبت کنیم و بگوییم ما هم دلمان از این رفتارها پر است و تبگویند، خودمان 

  را آزرده است، اصال اسالم خودش از دست این افراد شاکی است.فقط شما  فوق تارهایرف

قلب هایمان به  وبه ما کاسته می شود  بیگانه بودن شان نسبتوقتی این بحث را انجام دهیم، افراد فوق از میزان 

 یکدیگر نزدیک تر می شود.

 

 ب(

ی باشد که ما ماسال همان هنتان ایجاد کرده اید،یا گاهی الزم است بگوییم، اگر آنچه شما به عنوان اسالم در ذ

با آنچه در ذهن  کست و این دین مبار، ولی باور کنید اسالم این نی. هرگز از آن دفاع نخواهیم کردقبولش داریم..

ردم جهان، مق بانوان، برتری اعراب بر دیگر برای خوردن ح شماست تفاوت دارد، به عنوان مثال این آیین پاک

 و.... نازل نشده است و حاضریم در مورد تمام این قضایا با هم گفت و گو کنیم. پستی خرافات

 

 ج(

حرف اول  و بسیار نادرست استبرخی از افراد  شیوه ی بحث کردن گاهی الزم است بگوییم، ما اطالع داریم که

و  لیغ شود...و آخرشان بی احترامی است. این کجا دفاع از دین است، واهلل دین راضی نیست این گونه برایش تب

 مطمئن باشید ما مخالف چنین رویه ای هستیم.
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 د(

ردا توبه ما قاضی نیستیم و قاضی فقط خداست. شاید کسی که امروز گناهکار است، ف یم:گاهی الزم است بگوی

ردید و از ما به خدا کنباید مغرور شویم، شاید شمایی که اسالم را قبول ندارید توبه  کند و از ما بهتر شود، لذا ما

 .به شما نمی نگریم یک انسان بی ارزشنزدیک تر شدید، لذا هرگز ما به دیده ی 

 

 (ه

)فقط این نکته  وده ام.مشاهده نمهمه ی موارد باال را در بحثها بیان نموده ام و تاثیرات فراوانی باور کنید عزیزان، 

ی هم نباید را در نظر داشته باشید که برای ایجاد همدلی امور ناشرعی و نادرست مطرح ننمایید، و پیش هرکس

 راد نق زن این را بگویید، مسخره می کنند(چنین حرف هایی زد، مثال نزد اف

 

 و(

 بگذارید یک خاطره در این زمینه برایتان تعریف کنم:

ته و می ی از دوستان تماس گرفت و گفت یکی از فامیل هایمان در آستانه ی طالق قرار گرفچند سال پیش یک

رایمان حل گوید اگر شوهرم دوباره خداپرست نشود نمی توانم با او زندگی کنم، خواهش میکنم این مشکل را ب

گر بیاید با او اخودش گفته کنید... گفتم قبول. فقط آیا مرد خانه راضی است من بروم با او بحث بکنم، گفت بله، 

 حرف می زنم.

ین راضی از تندروی های صورت گرفته بنام د، قبل از هرچیز گفتم فالنی بنده وقتی با هم گفت و گو کردیم

تی دنیوی و به خوشبخاسالم نزد بنده دین محبت و آشتی است و برنامه ی زیبایی است که انسانها را ستم... نی

 و آمده ام از این دین دفاع کنم. اخروی می رساند...
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ین گفت، خیلی خیلی خوش آمدی، مدت هاست من دنبال چنین کسی می گردم، بعد با خنده گفت معامله ی ب

ی ایمان  من و شما صورت میپذیرد... چند ساعت باهم نشستیم، الحمدهلل بعد از پاسخ به سواالتش به دایره

 .بازگشت و مشکل خانوادگی آنها حل شد

د، به بیان ساده شبه نظر شما دلیل استقبالش چه بود؟ بله، با او همدلی کردم و یک پل مستحکم در میان ما ایجاد 

ردم و در پایان تر قبل از اینکه خودش از این موارد گالیه کند، من اشتباهات صورت گرفته به نام دین را نقد ک

 ست بشناسید.گفتم، اما دین این نیست و باید دین را آنگونه که ه

*** 

 

 هدف و خروجی بحث مهم است، نه خود بحث...: هفتمنکته ی 

 

 الف(

( هفتمه ی مین نکته )نکتقبل از هرگونه توضیحی این نکته را عرض نمایم، که نام کتاب پیش رو از محتوای ه

 اقتباس شده است.

از اسالم را  غیر از این است که می خواهیم افراد دور شده و واقعاً باید پرسید، هدف ما از بحث کردن چیست؟

 دوباره به اسالم نزدیک نماییم؟

ه، محصولی کین چطور می توان با کاشت بذر نفرت وو آیا واقعا رفتار برخی از جوانان مسلمان ما درست است؟ 

 بنام محبت و ایمان برداشت کرد؟

 نماییم.  یقیناً برخی از رفتارهای اشتباه وجود داشته و باید با استعانت از اهلل متعال آنها را اصالح

 

 ب(
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ز اسالم دور امتر  10، بر فرض مثال او بفرماییدشما فاصله ی شخص مخالف اسالم با این آیین مبارک را تصور -

 وبرداریم  ؟ آری، اگر فاصله ی فوق را از میانبا او خواهیم داشتل چه زمانی ما یک بحث موفق شده است، حا

 اگر برداشته نمی شود آن را به حداقل برسانیم.

ایی بوده ام ه؟ متاسفانه، شاهد بحث انجام داده ایممتر برسانیم کار درستی  11ولی آیا فاصله ی شخص را به -

میشه مسدود هر رسانده اند و بالیی بر سر شخص آورده اند که گفته این راه برای مت 100که این فاصله را به 

 باشد و من دیگر هیچ وقت برنخواهم گشت.

رای رسیدن به بنگرید، ببینید آیا همه ی آنها ب کتاباین درست نیست عزیزان. به تمام نکات درج شده در این -

 این وصال تالش نموده اند یا خیر؟

شرکان بی خیال نسبت به هدایت کفار و مره ی رسول اکرم )صلی اهلل علیه و سلم( نگاه کنیم، آیا بیایید به سی-

 مردم تالش کرده است؟  «جذب»بوده است؟ یا تحت هر شرایطی برای 

 

 ج(

یید نه فرجام کار غرض ورزانه کار می کنند ولی باور بفرما بسیارآری می دانم، برخی از مخالفان و اسالم ستیزان 

  بسیاری از جوانان.و قطعاًدر دنیا تنها زندگی می کنیم.. «اناسالم ستیز این»و  «ما»نها برای ما مشخص است و نه آ

 د...این بحث ها را می بینند و می شنون

ی شبهه و حت اگر شخص اسالم ستیز هم نپذیرد باید طوری رفتار کنیم که افراد بی طرف و محقق عزیزان من،

 ت آیین مبارک اسالم معطوف شود.قلب شان به سم زده،

واهند خبرخی ها این نکات را در نظر نمی گیرند و با درهم شکستن تمام مرزهای اخالقی و شرعی، فقط می 

 کم نیاورند و این واقعاً درست نیست. اسالم ستیزانپیش 

در شکل و قیافه  ر یابد، نهکم نیاوردن ما باید با معلومات وافر و اخالق زیبای محمدی)صلی اهلل علیه و سلم( تبلو

موفقیت ما در  خواهد شد!میدان ، موفق زدکه هر کس پشت دیگری را بر زمین  زورخانه! دشتی و گومیدان کُ ی
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 10همان فاصله ی در  او را حداقل اگر شخص را نزدیک نمی کنیم، تالش کنیمجذب او به سمت اسالم است...

 نشود.دورتر  بگذاریم ومتری باقی 

 

 د(

 نکته ی مهم:یک 

تر  دور خودش و علمی را رعایت کردید و فرد بخاطر شدت سیاهی موجود در قلباینکه شما نکات اخالقی، 

 شد، یک بحث دیگر است.

نیم کسی به است، یعنی تالش ک خود را انجام دهیم وظیفه ی مسلمانی مورد نظر بنده است این است که ماآنچه 

د، ما مقصر ر ما کار خود را خوب انجام دادیم و طرف از اسالم دورتر شخاطر خطاهای ما دور نشود. وگرنه اگ

 نیستیم.

 

 ه(

ه باید سکوت کنم، کگاهی شخصی کنایه ای مطرح کرده و در آن لحظه این گونه تشخیص داده ام باور کنید -

 انسیل چنین مباحثی را نداشته اندچون افرادی در آن جمع حضور داشته اند که پت

ارد بحث شخصی از مساله ای ناراحت بوده و حرف نادرستی زده است، همان لحظه با او وآمده  گاهی پیشیا -

 طرح کرده ام.منشده ام چون مطمئن بوده ام کار را خراب تر می کند. لذا در یک روز دیگر این مساله را با او 

 چرا؟

 حث کنیم.ب «به هر قیمتی»ست ما چون بر این باور رسیده ام که خروجی بحث مهم است نه خود بحث. و قرار نی

 

*** 
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 دیکنترل خود را از دست نده یطیشرا چیتحت ه :هشتمنکته ی 

 

 الف(

 «.دیکنترل خود را از دست نده یطیشرا چیتحت ه» د،یمخالف گفت و گو انجام داد کیبا  یوقت

ر حق دکنند...  یخود را بلند م یلرزد و صدا یم شانیشوند، صدا یم یکه عصبان ینشان داده افراد تجربه

و به صورت گاگر گفت و  ی... حتنمایند یخود را منتقل نم امیپ دیکنند و آن گونه که با یمعلومات خود جفا م

 یاحساسات م به انتقال خشم و ،یمنطق امیپ کینوشتن  یارد و فرد به جاوجود د یقاعده ا نی، چنباشد هم یمتن

 پردازد.

 

 ب(

 شد... لیتبد یبنده به درس بزرگ یکه برا یکنم، خاطره ا فیتعر تانیخاطره برا کی دیبگذار

ده نتشر نموم شیمجاز یدر مورد کتاب بنده نوشته بود و آن را در صفحه  یجمالت انیاز آشنا یکی شیسال پ چند

 داشت. )آن موقع فقط جلد اول چاپ شده بود(  یبیتخر یکه جنبه  یبود.... جمالت

 نیا ییگو یم یبه فالن یفرستادم... که فالن امیاز دوستانِ مشترک پ یکی یشدم و برا یآن جمالت عصبان دنید با

پردازم...  یم بشیبه تخر را اصالح کند، وگرنه من هم در کانال خودم که ده ها برابر کانال او عضو دارد امشیپ

 .دمیخواب تیزدم و با عصبان یتند یلیخ یخالصه حرف ها

، نمیب ینم یامیپ نیفرستاده که من در کانال او چن امیپ مشترک آن دوست دمیشدم، د داریفردا از خواب ب یوقت

 پاک کرده است... از کانال را مشایصبح زود منصرف شده و پ بله، دمیرفتم، د یوقت

رف ها را ح نیکه زده بودم، و خدا را شکر کردم که ا ییبابت حرف ها یمانده بودم و احساس شرمندگ من حاال

 خود او نفرستاده بودم... یبرا
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ساعت  24شتم، نو ییها امیبودم و پ یعصبان یوقت نکهیبزرگ گرفتم... ا اریدرس بس کیمن  ،یدوستم گفتم فالن به

 دییحرف را تا نیاوگرنه پاکشان کنم.. او هم  م،یستوار ماندم منتشرش نماصبر کنم. اگر باز هم بر همان حرف ها ا

 است. یجالب اریبس ی دهیو گفت ا کرد

فانه در مورد نقد و منص ینقد منطق کی دیمن با تاًیکند بگذار نقد کند... نها یمن در خطا بودم، خوب نقد م واقعا

 .داشته باشم یواکنش نیچن میایب نکهینوشتم نه ا یاو م

 .مییمان زیو پرخاشگرانه پره یاحساس یو از حرف ها میگونه باش نیدر هنگام بحث ا دیما با زانم،یعز لذا

 

 ج(

برعکس اگر  شود، اما یکاسته م« و صالبت کالم مان ینیسنگ»از  میاگر کنترل خود را از دست ده دینکن فراموش

عزت  اریسب  مانیحرف ها م،ییعرضه نما بایز یندجمله ب کیرا با  میینما یکه مطرح م یو جمالت میخونسرد باش

 رسد. یمندانه به نظر م

 .میشو بر اعصاب خود مسلط با مییدر حال عبور است، چند لحظه تحمل نما تیموج عصبان یوقت ست،ین سخت

 م بحث و گفتپردازند، هنگا یمبارک اسالم م نییکه به دفاع از آ یمتعال گواه است، دوست دارم افراد خداوند

 .دیینما یملع... ان شاء اهلل، حتما آنها را میگو ینکات را به شما م نیخاطر ا نیباشند، به ا نیو گو بهتر

*** 

 

 ...نمایید یکردن روح مخاطب خوددار یاز زخم :نهمنکته ی 

 

 الف(

 «...دینمای یکردن روح مخاطب خوددار یاز زخم» د،یمخالف گفت و گو انجام داد کیبا  یوقت
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آرام حرکت  مساعد، آرام طیشرا کیرسد که در  یبه ساحل م منیبه صورت ا یقیهران ارجمندم، قاو خوا برادران

خود را به  ریستواند م ینم قیباشد، قا یموّاج و طوفان ایبرساند، اما اگر در یخود را به خشک تیکند و در نها

 دارد... دآن وجو یواژگون یو هر آن احتمال گم شدن و حت کند یط یدرست

 ایدن دراج کراز موّ د،یفرست یم کسی ی شهیساحل اند یبه سو بایز یپر از عطر و گل ها قیقا کی یوقت لذا

 .دیینما یخوددار

مورد  ابد،ی یماسالم بزرگ خواهد شد، عزت  رشیکه با پذ م،یبه مخاطب  القا کن یطور میدار فهیمسلمانها وظ ما

 ر روبرو خواهد شد...انقالب معط کیاو با  تیو شخص ردیگ یاحترام قرار م

 .میده از وادی خداپرستی فراریدر همان لحظات اول او را  نکهیا نه

مبارک  نییآ ی تهفیاو ش م،یانتظار داشته باش باید چرا گرید م،یینما یم ریو تحق بیرا تخر یکس یمن، وقت زانیعز

 اسالم شود... !

من بنده ام  د،یبگو ترسم اهلل متعال یمواخذه کند... مرفتارها  نیخداوند ما را به خاطر ا امتیترسم، در روز ق یم

که با  دیردک یچرا کار د؟یاسالم را در روح و روان او بارور نکرد یرا نزد شما فرستادم، چرا شفقت و مهربان

 د؟یداشته باش یرفتار نی... من به شما گفته بودم چنردیرا نپذ نید نیخود عهد ببندد، هرگز ا

 .میانجام نده یخود را به درست ی فهیسالم، اگر وظبر ما مدافعان ا یوا

 

 ب(

م، اگر همان جا اقرار گرفته ام، با خود گفته  یبیعج یرا مشاهده نموده ام و بر سر دوراه ییبحث ها نیچن بارها

ارد غرورش احتمال وجود د نیبحث کردن نادرست است، ا ی وهیش نیا نیکه ا میبه برادر و خواهر مسلمانم بگو

 شده است. بیتخر زیو احساس کند نزد شخص اسالم ست بشکند

 ت.زخمی کردن روح شخص اسالم ستیز بوده اسشود؛ چون شخص مسلمان در حال  یهم نم سکوت کنماگر  اما

 نیبداند، ا زیبگردم که هم دوست مسلمانم متوجه شود و هم شخص اسالم ست یا نهیکرده ام، دنبال گز یسع لذا

 .ستیمبارک اسالم ن نییآ دییتاگفت و گو مورد  ی وهیش
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 وارد بحث شده ام و آن گونه که خواسته ام، بحث را ادامه داده ام. مثال

 

 ج(

 ست:ا یعموم امیپ کی نیو ا ستیمدنظرم ن یچون شخص خاص سم؛یبنو توانمیراحت م الیبا خ نجایدر ا اما

ا از آن متنفر به محض حرف زدنِ شم نکهیآن شود، نه ا یدایو ش فتهیکه طرف ش دیباش یآور اسالم امیپ زانم؛یعز

 .گردد یامر مهم با احترام و محبت محقق م نیگردد، و ا

رحمت و  یحاو نور نیا د،ییآغشته ننما یکیاسالم را با ظلمت و تار ینوران یها امی: هرگز و هرگز، پبزرگواران

 ارد.دفرسنگ ها فاصله  ،ردنک یاحترام یکردن و ب بیزشت بر زبان راندن و تخر یاست و با حرف ها دیام

پاره و  یجعبه  کیو آن را در  دیمخاطب ده لیتحو «بایقاب ز» کیرا در « الماس ارزشمند» نیخدا؛ ا بخاطر

 خدا... بخاطر...دینگذار فیخراب شده و کث

 

 د(

ر بردن بکا»، «حکم صادر کردن»، «متکبرانه رفتار کردن»، «مسخره کردن»، «تحقیر کردن»، «فحش دادن»لذا از 

 و... خودداری کنید «کلماتی که بار معنایی منفی دارند

 مثال بحثی را مشاهده می کردم، در انتهای بحث شخص مخالف اسالم گفت کار دارم می روم، آن شخص-

میدوارم چرا نباید بگوید خیلی خوشحال شدم، ا برادر مسلمان ما خوب ...می کنی؟« فرار»مسلمان گفت چرا 

ونه باشد، چرا ، آیا کلمه ی فرار! کلمه ی درستی است؟ ولو آنکه اینگبه تبادل آرا بپردازیم قسمت شود باز هم

 باید آن را به اهرمی تبدیل کرد برای تحقیر فردی که آرزو داریم اندیشه ی ما را قبول کند؟!

ت می پذیرد ی اوقات برخی از جوانها فقط سوال دارند)مخالف هم نیستند( چنان برخوردی با آنها صورگاه -

 که...

*** 
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 حریم شخصی افراد را حفظ کنید: دهمنکته ی 

 

 الف(

ه ای عاشق برنام اما او برایش مهم نباشد وشویم  شخصی خصوصی وارد حریم «بدون اجازه»ممکن است  چطور

 د که مشغول تعریف کردن از آن هستیم؟شو

یند با پسرم، توانی با فالنی حرف بزنی ) مثال پدرها می گو هرکس به بنده بگوید، میباور کنید عزیزان، لذا 

 خواهرها می گویند با برادرم و ...( 

 چشم. ی گویم، خودشان راضی هستند؟ اگر بله،م-

مثال ایشان مطرح کنید بلکه قبول کردند، با  به نوعی مساله را می گویم اما اگر طرف دوست نداشته باشد، -

اشته باشد ددارد با شما حرف بزند، او مطالعاتی داشته است، شاید نکته ی جدیدی یک نویسنده دوست  :بگویید

 به شنیدنش می ارزد، شاید تو نکاتی به او آموختی و... ...باشیکه تو ازش بی اطالع 

 نمی توانم به زور با او حرف بزنم.کرد، من نقبول  طرف بعد از این سخنان هم اگر اما

ه اینجا آمده ای و باین را نداشته باشد که به مهمان پدر بی احترامی کند و بگوید چرا بله شاید یک پسر، توانایی 

 د.من دوست ندارم حرف بزنم ، اما یقیناً در ته قلبش راضی نیست و این سخنان نتیجه ی عکس می دهن

« خودم» ودم چند سال پیش مادری برای بنده پیام فرستاد و درخواست کرد با پسرش حرف بزنم، من هم قبول کر

و بی روح بود  برای او پیام فرستادم... چون دوست نداشت و این رابطه زورکی بود )با اجبار مادر(، آنقدر سرد

 که از پیام فرستادن پشیمان شدم.

 

 ب(
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وید بله اگر از طریق یک شخص واسط بگ یا لذا اگر شخص خودش پیام فرستاد با کمال میل با او حرف بزنید،

یتی کرده باشد .. اما اگر طرف اعالم نارضااشکالی ندارداو حرف بزنم، خودتان هم پیام بفرستید دوست دارم با 

 نباید سروقتش برویم و مزاحمش شویم.

 

 ج(

ه صورت و ب ناگفته نماند، در شرایط بسیار بحرانی، که فردی واقعا در خطر باشد، می توانید نقش بازی کنید

 و بحث این مسائل را پیش بکشید...مهندسی شده یک دیدار مهیا نمایید 

 :در این زمینه دو خاطره ی زیبا دارم

دیگر به  ، او چند ماهاست در ورطه ی نابودی عقیدتی قرار گرفت یکبار خواهری پیام فرستاد و گفت بردارم-

 دست بدهد..ا از اگر همین االن کاری برایش نکنید، می ترسم در آنجا برای همیشه اعتقاداتش ر ...سربازی می رود

نم را به تاخیرها و کش و قوس های فراوان، آدرس مغازه ی برادرش را گرفتم و یکی از دوستا از من هم بعد

ه داخل مغازه عنوان مشتری به مغازه اش فرستادم... خودم هم انگار از آنجا رد می شوم و دوستم را دیده ام ب

 رفتم...

ای ما هبه حرف  متوجه شود و هم طوری که آن شخص مغازه داربحث مسائل دینی را با دوستم مطرح کردم، به 

شنایی که آجرقه های الحمدهلل،  شد و یک ساعت برای او حرف زدم...  هم الحمدهلل وارد بحث ما گش کند... و

به   متعال اوشکر اهللحتی با افرادی که از آنها متاثر شده بود هم بحث کردم و با او صمیمی شدم و تکیمل شد، 

 یره ی خداپرستی بازگشت.دا

ی با من یا یکبار یک مرد پیر تماس گرفت و گفت می خواهم ببینمت )خدایا مردی با این سن و سال چه کار-

... م کاری بکنقس دارد!( و دیدمش. خیلی ناراحت بود، گفت دو پسر دارم هر دو بی اعتقاد شده اند تو را به خدا

 اد.داز دور مغازه ی آنها را به بنده نشان  رفتیم و دارند،گفتم کجا هستند، گفت کارگاه ام دی اف 

من هم بعد از چند روز جلد اول کتابم را به دست گرفتم و به آنجا رفتم، گفتم میخواهم یک کتابخانه با این ابعاد 

ر راستش کا ، خودم گفتم:بسازم، ممنون میشوم بفرمایید هزینه اش چقدر می شود... بعد از حساب کردن هزینه
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بنده طوری است که مدام باید کتاب بخرم و مطالعه کنم. یکی از آنها گفت چکار می کنی؟ گفتم نویسنده هستم 

و این کتاب خودم است... کتاب را گرفتند و به فهرست نگاه کردند و جرقه های بحث ایجاد شد و در آنجا هم 

بعدها پدرش تماس گرفت و  ...رفتم یک ساعت حرف زدم و به شبهات پاسخ دادم و بعدا خداحافظی کردم و

 گفت الحمدهلل بسیار موثر بوده و...

ور وادارشان زاما عزیزان، در هر دو حالت اگر آنها خودشان به بحث ورود پیدا نمی کردند من نمی توانستم به 

 حفظ حریم شخصی آنها برای بنده اهمیت داشت.نمایم و 

 

 د(

ن را به قسمت برای شما مخاطبان عزیز مفید واقع شود)به این خاطر آ مورد دیگری هم یادم آمد که ان شاء اهلل

 آوردم چون موضوعش فرق می کند(« د»

نبست بدو سال پیش پدر مهربانی تماس گرفت و گفت دخترم دارد از دست می رود، خیلی نگرانش هستیم، به 

 (ان حاد بودمشکلش ظاهراًمی آیم )چشم می ترسیم بالیی سر خودش بیاورد، گفتم  و فکری رسیده

گفتم،  ،خانه شان . وقتی رفتم دم درنمی شود... گفت چشم موضوع را به او بگویید، بدون مقدمه ،گفتم فقط

با  به هر حال...ظاهرا نتوانسته بود موضوع را مطرح کند ...برادر من موضوع را به او گفتید؟ گفت نه! گفتم آخه

 خاطر حفظ نشدن حریم شخصی آن خانم()ناراضی ب رفتم داخل. قلبی شاکی و ناراضی

مسائل  هر مشکلی در مورد بفرما دخترم نواده! نشستیم پدرش گفتیک مجلس بزرگ متشکل از اعضای خا

 رد به گریهکاز خانواده خجالت می کشید شروع که داری برای ایشان مطرح کن... دختر معصوم،  اعتقادی و دینی

و این خانم وید اتاق دیگر بریک  به به پدر و مادرش گفتم لطفا شما دم،همه چیز را زود متوجه ش ... من همکردن

 ...)خواهرش مسن تر از او و اهل دین بود( با خواهرش اینجا بماند

یم)عمدا مطالبی مطرح می کردم که دوست داشته باشد آنها رفتند و دو ساعت در مورد امور حاشیه ای حرف زد

را مطرح نماید  دغدغه هایشس راحتی کرد این بار تصمیم گرفت و وقتی احسااین مشکالتش را بگوید( 

مدت زمانی مشکالت ایشان هم )مشکالتش کال شبهاتی بودند که قبال به آنها پاسخ داده بودم.( و الحمدهلل بعد از 

 حل شد و خانواده اش گفتند نماز هم می خواند...
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ود که باید حریم ببان بود، اما به این نکته دقت نکرده چرا این خاطره را تعریف کردم؟ آن پدر خیلی دلسوز و مهر

، مختار و در اوج احترام به اشکاالت ذهنیش پاسخ داده شود، و بعد از ارائه نمایدحفظ  را خصوصی دخترش

 به زور نمی شود. خیر و باشد اگر دوست داشت قبول کند، دوست نداشته باشد

 

*** 

 

ی دانم و باید نم دییراحت بگو یلیخ دیشبهه را ندانست کیاگر پاسخ  م:یازدهنکته ی 

 ...کنم مطالعه

 

 الف(

 نیار نظر در ااظه یبرا دییراحت بگو یلیخ دیشبهه را ندانست کیاگر پاسخ »هنگام گفت و گو با مخالفان اسالم: 

 «دیدار ازیبه مطالعه ن نهیزم

 !م؟یرا بدان یپاسخ هر سوال دیبه ما القا شده که با یتیذهن نیدانم، چرا چن ینم من

 دانمینم دیگوب نکهیا یداند، اما به جا یپرسند و جوان مسلمان ما پاسخ آن را نم یم یسوال زانیاسالم ست یگاه

 کند.می پاسخ سر هم  کیبه زور 

 وجود دارد. تفاوت« کنم یروم مطالعه م یدانم اما م ینم»و « دانم ینم» نیمن، برادران و خوهرانم. ب زانیعز

 یعنی نیا باشد. یسند افتخار هم م کیعالوه بر نداشتن اشکال  یاما دوم ست،یاشکال ن یهم دارا یاول هرچند

 ند.سخنان شما هم قابل اعتنا هست گرید یعنی د،یزن یبدون تفکر حرف نم یعنی د،یهست یشما شخص محقق

 

 ب(
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نها به ما و آ میبکن یاطالع یاظهار ب زانینزد اسالم ست دییگو یم یعنی ند،یاز جوانان بگو یاست برخ ممکن

 ند؟بخند

 کیاگر  خندد... اما یسخن نم نیباشد، هرگز به ا شهیاند فکراهل طرف مقابل تان اگر  م،ییگو یپاسخ م در

 دارد؟  تیاهم یکسان نیچکار؟ اصال مگر واکنش چن دیخواه یاو را م دییباشد، تا تیو کم ظرف یجانیه تیشخص

اما  دیهد حیشخص مخالف توض یآرامش برا در کمال د،یمطرح شده را دانست یبزرگواران، اگر پاسخ شبهه  لذا

 .میکن یم قیتحق میرو یو م میدان ینم د،ییآرامش بگو تیباز هم در نها دینداشت ییاگر آشنا

 

 ج(

 یم دانشجودادم )آن موقع خودم ه یمهمان بودم و به شبهات آنها پاسخ م ییمنزل دانشجو کیدر  شیسال پ چند

ز مطالعه ادهم بعد  یم حیاز شبهات را ندانستم، گفتم راستش ترج یکی بحث پاسخ یمقطع ارشد بودم(، در اثنا

 .میگر پرداختیو به شبهات د میاز آن عبور کن دییشبهه پاسخ دهم و بفرما نیبه ا

 بنده کامل شد و به آنها زنگ زدم... قاتیروز، تحق کیبه شهر خودمان برگشتم و بعد از  شیفردا

که به آنها  یسخمتاثر شده اند تا پا شتریبنده ب «یپژوهش محور»و  «یریپذ تیمسئول»احساس کردم، از  دیکن باور

 ارائه داده ام.

د از تماس بود، و بع شده یگریمسائل د ریمباحث را فراموش کرده بودند و ذهنشان درگ نیگمانم، خودشان ا به

 مانده بود، تعجب کردند... ادمیخودم  نکهیبنده از ا

ه بر عالمانه گفتن؟)پنا یژست ها ایو نشان دادن قدرت اسالم مهمتر است  حیپاسخ صح ،یك سوال عزیزان

هم بو ژست شان  میدان ینم ندیفرد مخالف دهند اما نگو لیو غلط تحو فیها حاضرند پاسخ ضع یبرخ خدا(

 !زانیعز ستیچه کار نینخورد، خوب ا

 

 د(
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ودند و بملتزم  شتریها ب یبودند اما برخهمه مومن  م،یاز دوستان دور هم جمع شده بود یجمع شیماه پ چند

دیگر ود... بزد که از اساس غلط  یحرف نیملتزم بود، در دفاع از د یلیاز دوستان که خ یکیها کمتر...  یبرخ

 دانست چگونه آن را یخودش هم نم دند،یپرس حرف عجیب! نیدر مورد هم یسوال حاضر در جمع، دوستان

 .(ستیقابل دفاع ن فیتدالل ضعچون واقعاً اس)! نمایدجمع و جور 

 یبود، اگر م بگو... مانده بودم چکار کنم، انقدر با آب و تاب حرفش را زده یزیچ کیمن نگاه کرد گفت تو  به

نگنه حرف نداشتم و من هم در م نیا یبرا یگفتم درست است دفاع یشد، اگر م یگفتم غلط است، شرمنده م

 ...قرار می گرفتم

، فیضع یاسخ هاپ ارائه یاما از  د،یو مثل کوه به آن پشت بسپار دیو کارشناسانه مطرح کن یقو لیدل زانیعز لذا

که  دیایبرنم یرچون بعد از ذکر آن از دست افراد اهل مطالعه هم کا د،ییبفرما زیپره یو من درآورد رعالمانهیغ

 کنند. یبانیاز شما پشت ندیایب

 :نکهیکالم ا مخلص

 ست.عزت مندانه تر ا یلیخ ،«میکن یکه مطرح م یمردود شدن استدالل»از  ،«دانم ینم»عبارت  استعمال

*** 

 

 ...دیمغرور نشو ،افتی یبرتر فرد مخالف لیشما بر دل لیاگر دل :دوازدهمنکته ی 

 

 الف(

ندهد و مغرور  بتانیفر طانیش افتی یاو برتر لیشما بر دل لیاگر دل» د،یمخالف گفت و گو انجام داد کیبا  یوقت

توبه بسته نشده  یهافکر کند و تا در شتریب دیو از او بخواه دیکه کماکان مودبانه و متواضعانه ادامه دهبل د،ینشو

 «.به حال خودش بکند یفکر

 بزرگ! یفتنه  نیاهلل از ا سبحان
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اسالم  دیگفت و به او دیاو را اصالح کرد یخطاها یوقت د،یکن یگفت و گو م زیجوان اسالم ست کیبا  د،یکن تصور

 به سرکوفت زدن! دیبار شروع کن نیندارد، ا یکم آورده و پاسخ دیدی... تا دستیگونه ن نیا

فرصت را  نکهینه ا د،یینما حتشیشده که دلسوزانه نص نیاو اکنون مستعد ا زان،یاشتباه است عز یلیکار خ نیا 

 دیکن یالحاد را بر سر او خال یایخود از دن یها یو ناراحت دیبدان متیغن

 رشته شدن پنبه هاست! یه منزله که ب نیا

حق در  فتنریپذ یکند مجراها یم یسع ایلذا  د،یکند که شما موفق نشو یاستفاده م یاز هر ابزار نیلع طانیش

اند، اما اگر پاسخ و بحث کردن سرد گرد یکوشد شما را از ارائه  یم ای د،یطرف مقابل را مسدود نما ی شهیاند

ا پر از تکبر شما ر یکند قلب ها یم ین بار سعیا د،یانجام داد یود را به درستموفق نشد و شما کار خ اناًیاح

 نگونهیگر هما. و دینما جادیاز شما ا غیر محبوبزشت و  یچهره ا تان،یها نهیور در سرو با راندن باد غ دینما

 گردد. یشده اش، دوباره دور م لیقلب متما ز،یبرود، شخص اسالم ست شیپ

 

 ب(

 کرده ام: فیبارها تعرخاطره را  نیا

 یم هم حضور داشتند و به سخنان ما گوش یادیاز جوانان گفت و گو نمودم، جمع ز یکیبا  شیدو سال پ 

به او  یداحافظبود...، وقت خ یمودب و با اخالق اریدادند، واهلل اعلم به تمام شبهاتش پاسخ دادم، او شخص بس

 گفتم:

داشته  مانیولش ازنا انجام بده، مشروب بخور... اما به خدا و رس یحت ری... نماز نخوان، روزه نگزمیبرادر عز "

داشته  یراه برگشت امتیروز ق یخراب نکن... بگذار برا شهیهم یپشت سرت را برا یباش، برادر جان، پل ها

 ...یباش

جود دارد مورد و یادیز دیام ،یداشته باش مانیخطرناک؛ اما باز هم اگر ا اریهستند و بس رهیکارها گناه کب نیا

دارد؟ جز  بنده یبرا یچه نفع یو ماد ییایآوردن شما به لحاظ دن مانیبرادر من، ا آخه...یریشفاعت قرار بگ

 "توانم در سر داشته باشم؟ یم یگرید ی شهیشما چه اند امتیق یبرا ینگران
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ستدالل ها بود... از ا یناش ریثاز تا شتریب اریسخنان در چهره اش آشکار شد، بس نیکه بخاطر ا یرییتغ د،یکن باور

 و الحمدهلل بعد از دو روز توبه کرد و شروع کرد به نماز خواندن و عبادت کردن...

و  ینید ید و بالحا یایزدم و به دن یبه سواالتش متکبرانه با او حرف م ییبه نظر شما، اگر بعد از پاسخگو یول

 د.افتا یم یزدم ... چه اتفاق یافراد ناباور سرکوفت م

 :ندیالجرم بر دل نش د،یآنچه از دل برآ د،یینفرما فراموش

ست خداوند د... برکت هم دیینما حتیدر بحث، در راه خدا، دلسوزانه طرف مقابل تان را نص تیبعد از موفق لذا

 متعال است...

 

*** 

 

، خود را گم افتی یما برترش لیبر دال زیشخص اسالم ست لیدال اگر :سیزدهمنکته ی 

 نکنید

 

 الف(

 گذشته هم وجود دارد... ینقطه مقابل نکته  یلبته ا

 چه؟ افتی یما برتر لیبر دال زیشخص اسالم ست لیدال اگر

اصال  ت،افی یشما برتر لیبر دال زیشخص اسالم ست لیاگر دال» د،یمخالف، گفت و گو انجام داد کیبا  یوقت

 «...دیخودتان را گم نکن

 یگریو د تافی یآنها برتر لیبر دال زیشخص اسالم ست لیبحث، دال انجام نیکنند، اگر در ح یها گمان م یبرخ

 د...گرد یمخورد و اسالم نابود  یو زمان بهم م نیزم گری، ده باشنددفاع از استدالل شان نداشت یبرا یسخن
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الم و اس اریالختتام ا ی ندهیکدام از ما هنگام گفت و گو با مخالفان، نما چیه ست،یطور ن نیکه اصال ا یدر حال 

 یاعالم نم یرستالحاد و کفر بر خداپ یبرتر دیبدان نیقی م،ینداشت یو اگر پاسخ میستیاوج منطق اسالم ن ینقطه 

 شود.

انسان  هاتیجتو ینکته از راه به در شده اند و اکنون در کوچه پس کوچه ها نیکه بخاطر ندانستن ا یجوانان چه

 ( سرگردان شده اند.انهیگرا سمیمحورانه )اومان

 انیب گذشته بکه در مطال یکنم یم قیدانم و تحق یعالوه بر نم د،یگفت و گو کم آورد انیاگر در جر زانیعز لذا

قرار  در موضع ضعفهرگز و  ستین« پاسخ بودن اسالم یب» یبه معنا« ندانستن ما» د،ییراحت بگو یلیشد، خ

 .دیرینگ

 شان داشته باشند. نید به یاعتماد نیمن، چقدر مهم است، جوانان مسلمان چن یخدا

 

 ب(

 یایزکر ندیوگ یدوستانم م یگفت فالن مهیفرستاد و سراس امیبنده پ یبرا زمان،یاز جوانان عز یکی شیسال پ چند

 ست؟یشبهه چ نیملحد بوده است، پاسخ ا یراز

 ی)صلامبریپت افتاد؟ قرآن و سن یچه اتفاق ؟یکه ملحد بوده باشد، خوب که چ رمیاوال ملحد نبوده، اما گ گفتم

 افتاد! یه اتفاقچنفر کم شد؟ خوب کم بشود...  کیدانشمندان مسلمان  ستیاز ل ر،یخ ایو سلم( رد شد؟!  هیاهلل عل

، آن هم مهم است یلیجوانان مسلمان خ یرا نباختن، و در هر حال اعتماد به نفس خود را حفظ کردن برا خود

 د.پاک دفاع  کن نییآ نیرود  از ا یکه م یشخص یبرا

 

 ج(

 ملموس است. اریبس یخودباختگ نیاز مجالس ا یدر برخ دیشما هم بدان احتماال
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ومات آن نفر مسلمان هم چون معل 12زنند و آن  ینفر حضور دارند، سه نفر ناباور هستند و حرف م 15 یگاه

 ...ندیبگو یچیندارند، جرات ندارند ه یچنان

 دینیهلش بنشادر برابر  دیتوان یشما اگر م د،یبحث را عوض کن لطفا ند،یتوانند بگو یراحت م یلیکه خ یحال در

است و تک تک  ما درست نییاما آ م،ینداشته ا یکه ما مطالعات چندان دیدان یخودتان م د،یحرف ها را بزن نیو ا

 پاسخ داده شده است... این سخنان

 اسالم مبارک، محقق و پژوهشگر ندارد؟ دیکن یم گمان

ه ما کم آوردنه اسالم، ش دیه اشما کم آوردچون ... دیخودتان را گم نکن د،یاگر کم آوردبه صورت خالصه،  پس

 (. اءینه عالمان بزرگوار اسالم )وارثان انب دیا

 د،ییبه نفس بگو و با اعتماد دیخودتان را گم نکن ر،یمطالعه... اگر خ یبرا دیزمان بخواه د،یهست قیاهل تحق اگر

را  یاسخ هر سوالما پ دی... نکند فکر کرده امیرا بدان یلومات ناقصمان پاسخ هر سوالما با مع ستیدوستان قرار ن

نحو به شما  نیروجود دارند که بهت یمسلمانان افراد نیب رد دی... باور کنستیروش درست ن نی... نه ام؟یدان یم

 زان،یحرف اسالم ستطرف  کی. دیکن قیبه صورت دوطرفه تحق دیهست قتیحق یایپاسخ دهند و شما هم اگر جو

 .افراد )پژوهشگران مسلمان.( نیطرف سخن ا کی

 

 د(

وشحالی اگر شما خودتان را گم کنید، شخص اسالم ستیز بر افکار نادرستش مصرتر می شود و چه بسا نوعی خ

ایی نکرده برای او ایجاد شود، شادمانی که شاید پروسه ی نزدیک شدن او را باز هم به تاخیر بیندازد و خد

 ورترش کند...د

 

*** 
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اگر  د،یکرد، به صورت مودبانه تذکر بده یاحترام یب شخص مخالف :چهاردهمنکته ی 

 باز هم ادامه داد...

 

 الف(

ر باز هم اگ د،یکرد، به صورت مودبانه تذکر بده یاحترام یاو ب»شخص مخالف  کیگفت و گو با  انیاگر در جر

 «.دیادامه داد... شما ادامه نده

 کی ای وقت چیگفت، ه یاز کشورها بود(. م یکیخواندم. )به گمانم ضرب المثل  یجالب ی جمله شیسال پ چند

 شد. دینخواه فشیآورد و در حماقت حر یم نییخود پا یچون شما را تا مرتبه  د،یاحمق بحث نکن

بودند ادب  «یمبحث عل»آنها اگر دنبال  د؟یجوان مسلمان با افراد هتاک گفت و گو نما کیدارد،  یلیچه دل واقعا

 .کردند یم تیرا رعا

. اگر میخواه یم ست که ما از شما یزیچ نیاحترام به طرف مقابل کمتر زانیعز دییبه آنها بگو فه،یبنا بر وظ لذا

 ...میربا شما ندا یما حرف د،یگونه ادامه ده نیا دیخواه یاگر هم م میما در خدمت د،یخواستار بحث هست

ن برون زه همااز کو» :دیبگذار شانیو تنها دیسیآنها بنو یجمله برا کیادامه دادند،  ها را یاحترام یباز همان ب اگر

 «ادب مرد به از دولت اوست»یا  «.تراود که در اوست

 

 ب(

ها چپ و راست  یام. برخ دهید یداشته ام تا کنون افراد هتاک فراوان تیحوزه فعال نیکه در ا یطول چند سال در-

ن هم در کرده بود، م یادیز یها یاحترام یب یمجاز یدر فضا یشخص یدارم روز ادیکنند، به  یم یاحترام یب

 پاسخ به او نوشتم:

را گفتم  نیا یوقت ز؟یچه طرز حرف زدن است دوست عز نیزبان تان انقدر تند و آزار دهنده است؟ ا شهیهم شما

 یهستند؟ کم یکلمات خشن عاد نیا ایشاخ و بال دارد! آ یاحترام یکرده ام؟ گفتم مگر ب یاحترام یگفت کجا ب

 آرام شد...
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 لحن شماست...  نی! انیگفتم بب یآنان سخنان برگردد، م یخواست دوباره رو یم یبار وقت نیا و

بنده  حمله به خود گریبود)طرح شبهه(، نصف د نینقد د امشیفرستاده بود، نصف پ امیپ یشخص گرید یروز-

 چه طرز بحث کردن است! نیا ز،یو... گفتم دوست عز یپاسخ بد یترس یو م یکه شما ترسو هست

را ادامه داد،  شایه رو یو وقت د؟یاستفاده کن یمنف کلماتبدون آنکه از  دیهدبحث را انجام  نیهم دیتوان ینم ایآ

 .ادامه ندادم گریمهم نبود، د شیو تذکر بنده برا

به  یقتوا به خودم و اسالم مبارک کرد، ها ر یحرمت یب نیتر دیفرستاد و شد امیپ یجوان یاست روز ادمی-

 ه بود...لخت خود عکس گرفت یتنه  میبود که در حمام، از ن یرستانیدانش آموز دب کینگاه کردم  لشیپروفا

 نیستغفراهلل، ااچند خط کوبنده نوشتم... بعد پاکش کردم و گفتم  کنترل خودم را از دست دادم، ه،یچند ثان یبرا

 دارد. زاین ییجوان به راهنما

ادامه داد،  زشتش را یباز حرف ها م،یبا هم حرف بزن ایب یکن یم یاحترام یمن چرا ب زیمودبانه گفتم عز یلیخ

م و دلسوزانه از باز به خدا پناه جستاما  سم،یپاسخ کوبنده بنو کیبود کنترل خود را از دست بدهم و  کیباز نزد

 مه ندادم...مهم نبود و ادا شیاصال برا یاو درخواست کردم ول

ا در همسطح گردد... لذا هرگز خود ر یانسان ها برم تیاحترام به ادب و شخص یمقوله  د،یباور کن بزرگواران

 ...دیانجام نده ییبحث ها نیو چن دیادب قرار نده یفرد ب کی

 

 ج(

 :سوال

 افتد؟ یم یچه اتفاق ندیبحث نما یادب یبا ب زیجوان اسالم ست کیجوان مسلمان و  کی اگر

 :پاسخ

 میستفاده کنا یا لهیاز هر وس میبه هدف، حق ندار دنیرس یکند، لذا برا ینم هیرا توج لهی. در اسالم هدف وس1

 مذموم است. یشرع ریغ یو استفاده از روش ها
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 ازل شود؟گفت و گو ن نیرحمت خداوند بر ا دیشود، چطور انتظار دار یاستفاده م ییحرف ها نیاز چن ی. وقت2

و ادب و احترام  شکوه دی... اسالم باریشوند؟ خ یم لینسبت به اسالم متما ایآ نند،یبحث را بب نیکه ا ی. افراد3

 ..ییحرف ها نیعرضه شود... نه چن

 

 سوال؟

 ند نباشیم؟آیا در فکر وصال آنها با خداو م؟یبمانند و دلسوز آنها نباش یگونه باق نیافراد هتاک هم یعنی

 :پاسخ

 یگرید یاهااز مجر دیکن یدو نفره را قطع نموده اند سع یگفت و گو یآنها پل ها یوقت یول دیدلسوز باش ر،یخ

 یو به نوع دییاو منتشرش بفرم دیبه آن پاسخ ده د،یسیرا بنو شانیا یشبهه  یمودبانه  ینسخه  مثال، دیوارد شو

 .دیبه دست آنها هم برسان

 

 د(

گر باز هم به اگر به خودشان آمدند که چه بهتر. ا د،یبدههتاک تذکر و گو به صورت خالصه، به افراد ناسزا پس

 .دیوش کنآنها گ یها یحرمت یو به ب دیبمان یباق تیوضع نیندارد شما در هم یلیروش ادامه دادند، دل نیهم

شد... فحش گوش دادن به فحش های آنها، چه تاثیری بر آنها دارد؟)هیچ( ولی تذکر ممکن است تاثیر داشته با

 بل هم که کال مذموم است و فرد را عصبی تر و مصرتر می کند.دادن متقا

 

 ...دیبدان متیرا غن یبا هر فرد شبهه زده ا ی مصلحانهگفت و گو :پانزدهمنکته ی 

 

 الف(
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 د،یبدان متینغرا  یگفت و گو و بحث با هر فرد شبهه زده ا» د،یکن تیرد الحاد فعال ی نهیدر زم دیخواه یاگر م

 «دارد ازین ییش هاتال نیبه چن نید نیا

 داند،ینم یزیهم که چ نیا ست،یهم سطح شما ن نیا دیتان ندهد و بگو بیفر طانیمعلومات تان باال رفت، ش یوقت

 ... یآور یسرت را به درد م یخودیکند چرا ب یهم که قبول نم یفالن

م خداوند بخاطر از کجا معلو ست؟ینزد اهلل متعال ارزشمند ن یمگر هر نفس د،یخود بپرس یاز نفس اماره  نجایا در

 یلفکه سخن گفتن با او را وقت ت میبحث کن یبا کس دیبخشد؟ شا یما را م یبحث و گفت و گو با چه کس

 دهد. ارقر شیاما خداوند بخاطر همان گفت و گو ما را مورد رحمت خو م،یبدان

قرار داده  یگاهیاج! و خود را در نندیبنش یدهند با هر کس یها اصطالحاً افتخار نم یبرخ زان،یام عز دهیرا د نیا

 !ندیدارند بحث نما ییکه معلومات باال یزانیبا اسالم ست دیاند که فقط با

رد که مطالعه بحث ک یبهتر است با فرد نند،ینش یهم آن را به نظاره م یکه افراد ،یرسم یمناظره  کی یبرا بله

 دیایب نرویمناظره ب نیاز ا یمناسب تر یداشته است و خروج

معلم دلسوز  کیو مانند  دیکه شبهه داشت بکن یودعوت، بخاطر اهلل وقت خود را وقف هر جوان غیدر کار تبل یول

 ...دیبا آنها حرف بزن

آحاد  یمه ه ای نم،ینش یم یو نصار هودی یفرمود من فقط با علما یو سلم(، م هیاهلل عل یرسول اکرم)صل ایآ

 گذاشت؟ یآنها وقت م یو برا کرد یجامعه را به اسالم دعوت م

 یسرلوحه  را یا هیرو نیداشته باشند و چن یحس نیکنند، چن یم تیحوزه فعال نیکه در ا یاگر دعوت گران لذا

 انجام خواهد شد. یشتریب تیامر مهم با موفق نی... اندیکار خود نما

 

 ب(

 کنند؟ یچگونه کار م زانینظر شما اسالم ست به

مشخص است  ند؟یرا شبهه زده نما یکنند هر مسلمان یتالش م ایاسالم هستند؟  یعلمافقط دنبال بحث با  ایآ

 .مییرا به اهلل متعال واگذار نما جهینت و میبگرد یدنبال هر فرصت دیگردند، لذا ما هم با یم یکه دنبال هر فرصت
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نقلب شوند و مرید، چه بسا ضمن اینکه اگر جوانان شبهه زده بدانند شما برای آنها اهمیت قائلید و وقت می گذا

د از چند سال شما افتخار نمی دهید با او بنشینید، بع بخواهند به سمت اسالم بازگردند...شاید همین فردی که

.. ولی االن دیگر به یک اسالم ستیز بزرگ تبدیل شود و در وضعیتی قرار گیرد که بازگشت او بسیار سخت باشد.

 به اسالم معطوف نمود.به راحتی می توان قلب او را نسبت 

 

*** 

 

خیلی راحت خطای خود را ودند، : اگر یک خطای شما را ثابت نمشانزدهمنکته ی 

 بپذیرید

 

 الف(

دیم خطای خود در دفاع از یک مفهوم دینی خطا کراگر لذا چه اشکالی دارد، ما انسان هستیم خطا هم می کنیم...

 که فرد ثابت کند ما در خطا بوده ایم()به شرط آن را می پذیریم و آن را اصالح می کنیم.

یگری همراه با این در مسائل آنچه در اینجا نقد شده استدالل ما بوده است نه دین. لذا اگ نباید فراموش نماییم اما

ایمان همبحث در جریان باشند خطای خود را می پذیریم و می گوییم این به معنای نادرست بودن تمام حرف 

ورد مناقشه منیست و بدون اینکه روحیه ی خود را از دست بدهیم به ادامه ی بحث می پردازیم، اما اگر موضوع 

ستدالل صحیح را ایم و بود و به زمان نیاز داریم تا کمی بیشتر تحقیق کن همین بود... می گوییم این استدالل خطا

 ارائه دهیم.

 ب(

ا باخته و تصور رگاهاً پیش آمده وقتی یکی از استدالل های فرد مدافع دین را رد نموده اند، به صورت کامل خود 

 ت عزیزان.کرده دیگر نمی تواند در آن جمع از اعتقاداتش دفاع کند. ولی این درست نیس



44 
 

ست بودن اما با نادر .آنقدر اعتماد به نفس داشته باشد که بگوید بله این استدالل نادرست بود.. مدافع دین باید فرد

 یکی از استدالل های من چه اتفقی افتاد؟ اسالم نقد شد؟ هرگز..

که معصوم از خطا  د چه اشکالی دارد مایبگویکافیست  از بیان اینکه خطا کرده اید هم هیچ ابایی نداشته باشید...

 بسیار صحیح و نقد ناپذیری وجود دارد. هایم در این زمینه استداللی، ولی مطمئنمینیست

زت مندی در د و موجب عتاثیر کالم شما را زیاد می کن ان شاء اهللهمین اعتماد به نفس و خود را گم نکردن، 

 می شود.گفت و گو 

 

*** 

 

به  هایتان مخاطب «سن و سال»و  «سطح سواد» متناسب با سعی کنید: هفدهمنکته ی 

 ارائه استدالل بپردازید

 

 الف(

ده اید و اگر ، اگر برای یک فرد کم سواد یا بی سواد از اصطالحات سنگین استفاده نمایید دچار خطا شعزیزان-

 برای یک فرد تحصیل کرده بسیار ساده حرف بزنید، باز دچار خطا شده اید

زنید ، اگر برای یک بزرگسال مثل یک نوجوان حرف بجود داردمخاطبان هم همین وضعیت و برای سن و سال-

قوی باشد و  شما« مخاطب شناسی»لذا باید  و برای یک نوجوان مثل بزرگساالن، در هر دو حال به خطا رفته اید.

 حق این شناخت را به جای بیاورید.

 

 ب(
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زدم، به هم  ر برایشان حرفبا دو نوجوان حرف می زدم، ابتدا چند دقیقه در مورد روابط دختر و پس سال گذشته

ند این بار به خیلی دوست داشتند، وقتی دیدم عالقه مند شده ا نگاه می کردند و لبخند می زدند و حرف هایم را

 صورت نامحسوس سخنانم را به سمت مسائل دینی کشاندم و از آن مباحث هم خیلی استقبال کردند.

یر... چون در خها حرف می زدم موثر واقع میشد؟ به نظر بنده به نظر شما، اگر در مورد تربیت فرزندان برای آن

 بگیریم. لذا الزم است این نکات ریز را در نظر این فضا قرار ندارند و در دنیای دیگری سیر می کنند...

 .مبه ارائه ی استدالل بپردازی ات و ذهنیات و سطح سواد مخاطبانو بنا بر روحی

 

*** 

 

 و حاضرجواب ، افراد بلبل زبانحاضرجواب برای بحث با اسالم ستیزانِهم: هجدنکته ی 

 بروند...

 

 الف(

ف مقابلشان افراد بسیار حاضر جواب هستند و تا طر این ربطی به مذهبی یا غیر مذهبی بودن ندارد...برخی از

عه مشاهده دی را در جامحرفی زد، در کمترین زمان ممکن یک پاسخ درخور به او می دهند. همه ی ما چنین افرا

 دا می کنند.این افراد وقتی حرف می زنند، به صورت غیر ارادی بر طرف مقابل تسلط پینموده ایم و می دانیم 

مفهوم خود را  شمرده حرف می زنند، یا نمی توانند آن گونه که باید و این گونه نیستند داریم کهمردمانی اما 

 برسانند.

 

 ب(
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سلمان ماگر یک اسالم ستیز حاضر جواب علیه اسالم فعالیت کرد. سعی کنید، یک با توجه به نکته ی فوق، 

 حاضرجواب را برای گفت و گو با او بفرستید.

کالمی و ارائه  معلومات زیادی هم داشته اند، چون به لحاظ علی رغم اینکه خی از مسلمانانتجربه نشان داده، بر

 ی مطالب قوی ظاهر نشده اند. شخص مخالف بر آنها تسلط پیدا کرده است.

این است برای مقابله  البته این بدین معنا نیست که افراد غیر حاضر جواب به دفاع از اسالم نپردازند... خیر. منظور

 با افراد حاضر جواب، یک مسلمان حاضر جواب و اصطالحاً بلبل زبان در اولویت قرار بگیرد.

 

 ج(

نده بچند سال پیش )اواسط دوران کارشناسی( به دانشگاه برمیگشتم، در مینی بوس یک مرد مذهبی جلوی -

 نشسته بود، یک مرد )ظاهراً( سکوالر هم، کمی آن طرف تر...

گویی آن مرد د مذهبی کرد و یک سوال از اوپرسید، باور کنید فن بیان و شیوه ی پاسخآن مرد سکوالر رو به مر

ه این سوال نقدر ضعیف بود که نتوانستم خودم را کنترل کنم و گفتم ببخشید دوستان اجازه دارم من بآمذهبی 

م ارائه ی خوبی هد بنده با آن فرد گفت و گو کردم، حاال نمی دانم واهلل اعلم، شای پاسخ دهم؟ وقتی اجازه دادند

 نداشته ام.. ولی در هر صورت ارائه ی آن فرد مذهبی، خیلی ضعیف بود.

که زرتشتی و یک روحانی مسلمان در یکی از شب روحانی مسیحی، یک روحانی مثال دیگر، گفت و گوی یک-

! و هر طور حاضر جوابهای اقلیم کردستان عراق بود، آن فرد مسلمان بسیار مظلوم بود، اما فرد مسیحی بسیار 

 ازمش کم بود، پیش می رفتند، فرد مسیحی و زرتشتی بر فرد مسلمان برتری می یافتند... چون عالوه بر اینکه عل

  باال بی بهره بود... فن بیان

م بود. وگرنه چه هرچند بنده این رفتار تهیه کننده ی برنامه را جهت دار می بینم و هدف او کم اهمیت کردن اسال

دوربین  لی دارد در بین آن همه داعی مهم و باسواد و حاضرجواب، شخصی چون آن مالی مظلوم را روبرویدلی

 قرار دهد. )کردستان عراق داعیان بزرگواری دارد(

 



47 
 

 د(

 او بهتر باشد. هرکس، افرادی را انتخاب کنید که به لحاظ بیانی از لذا وضعیت را بررسی نمایید، برای بحث با-

 .گرددهمراه با مطالعات و معلومات وافر باشد، بسیار مفید واقع می بیان عالی،عزیزان، اگر 

انشان ضعیف است اهلل متعال مسلمانان با بیان خوب را باسواد گرداند و افرادی که معلومات خوبی دارند اما بی-

 ید... اللهم آمین.بفرمارا جهت اعتالی نور خداپرستی، تقویت 

 

*** 

 

 ...دیرا به خدا بسپار جهیو نت دیخود را مطرح کن یلدال :نوزدهم ی نکته

 

 الف(

ه خدا برا  جهیو نت دیخود را مطرح کن یلدالبا خیال راحت  » د،یمخالف گفت و گو انجام داد کیبا  یوقت

 «...دیبسپار

 ست؟یچ« لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» یمعن دیدان یم-

 شود: یآن م یجمه لذا تر ،ییاستطاعت و توانا یبه معنا« قُوَّةَ»جنبش و حرکت است، و  یدر لغت به معنا «حَوْلَ»

 خداوند وجود ندارد. تیجز به مش نشیدر جهان آفر «یقدرت»و « حرکت» چیه 

حال  رد،یپذ یورت مخداوند متعال ص تیشود با مش یجهان انجام م نیکه در ا «یهر دگرگون» د،ییتوجه بفرما

 .انزیعز ریاست؟ خ یقاعده مستثن نیقلب مخالفان اسالم، از ا «یدگرگون»و  «رییتغ» دیکن یفکر م ایآ

 م،یانجام ده دیبا که ما مدافعان اسالم یشود. و تنها کار یمتحول نم انیخداوند عالم یآنها هم جز با اراده  قلب

 و مودبانه(. یعلم ،یلاصو یا وهیاست )آن هم به ش قتیعرضه کردن حق
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 ب(

 قتیز ابالغ حقکنند که انگار به ج یرفتار م یاز برادران و خواهران ما هنگام بحث کردن طور یاوقات برخ یگاه

ا و تنها، تنه تینادرست است و امر هدا نیکه ا یطرف مقابل است. در حال تیهم دارند و آن هدا یگریرسالت د

 خداوند متعال است. یتحت اراده 

 یکه در انتها یام... هم افراد دهیرا د یگذشته انجام داده ام، موارد فراوان یکه در سال ها ییطول بحث ها در

ره و گفت و گو، که بعد از ساعت ها مناظ یاسالم بازگشته اند و هم افراد ی رهیو تضرع به دا هیگفت و گو با گر

 بر کفر و الحاد خود مُصرتر هم شده اند.

به  ستیفو کا میبر قلب افراد ندار یاحاطه ا چیاست که ما ه نیبنده ثابت شده ا یبرا ینیبه صورت ع آنچه

 .می)اسالم مبارک( بپرداز قتیحق یبه ارائه  یو اصول بایصورت ز

کار  ی طهیر حاو د تیعدم هدا ای تی... چون هدادینشو دینا ام اورد،ین مانیو طرف مقابل ا دیاگر بحث کردلذا 

ما او را  دیور کنتص دیهم نبا اوردیب مانیاگر طرف ا یحت نکه،یجالب ا یو نخواهد بود...  نکته ما انسانها نبوه 

ا عدم قطع ست،یبه دست ما ن تی. پس اگر هداتکرده اس تیخداوند خود او را هدا بلکه... میکرده ا تیهدا

 .ستیهم در دست ما ن تیهدا

 

 ج(

 :نکهیکالم ا مخلص 

شکل از شما ماند،  رفتهینپذ ریو مخالفان تاث دی( تا کنون بارها بحث کرده احیحو ص یاصول یا وهیاگر )به ش 

 .دیو کماکان به راه خود ادامه ده ستین

در  یروز رد،یپذ یشما را نم یکه اکنون حرف ها یفرد نیچگونه است؟ چه بسا هم ندهیآ دیدان یکجا م از

 ستی. کافاوردیب ادیشما را ب یحرف ها زیاز هرچ شود و قبل لیخدا متما یکه قلبش به سو ردیقرار گ یطیشرا

 شما وارد قلب او شده باشد... یحرف ها
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 د(

 یزم و ضرورالشبهه،  کیپاسخ به  نجایدر ا یول میبه نقد شبهات بپرداز ست،یسلسله مباحث قرار ن نیدر ا هرچند

 است:

آن فرد  نخواهد، یکس یرا برا تیااگر هد ایخواهد بود؟ آ یخدا ک تیهدا د،یاز مخالفان بگو یکیاست  ممکن

 باز هم مقصر است؟

 نی، به ا«ندک ینم تیرا هدا یعده ا»چرا  نکهی، اما ا«خواهد یهمه م یبرا»را  تیاست که خداوند هدا نیا پاسخ

م را به مرد»که  ستین نیبر ا یاله تیو مش ،«ستندین تیخودشان خواستار هدا»خاص،  یاست که آن عده  لیدل

، آن گونه من آمدم ایخدا دیاالن، بگو نیمه ستیفاصله گرفته کاف تیکه از هدا یلذا شخص«... ندک تیزور هدا

لبم را ق یها یکیتار مان،یخواهم نور ا یاز ذات مبارکت م د،یزدا یشب را م یها یکیروز تار ییکه روشنا

 ...دیبزدا

 

*** 

 

 دیاز مسلمانان از کارتان منصرف نشو یبرخ یبا طعنه  :بیستمنکته ی 

 

 الف(

 «دیصرف نشواز مسلمانان از کارتان من یبرخ یبا طعنه » د،یکن تیرد الحاد فعال ی نهیدر زم دیخواه یاگر م

 ست؟یجالب ن! دینکن یکار چیخواهند شما هم ه یکنند و م ینم یکار چیها خودشان ه یبرخ 

در  ینبود( شخص میاز کتابها یمحدود بود و خبر اریبنده بس یکه هنوز تعداد نوشته ها ی)زمانشیسال پ چند-

کار  گریموضوع د کی یرو ن،یمن بنش زیعز یمسائل دار نیبه بنده گفت، چه کار به ا نیجمع دوستان اهل د

 یفی! و اگر اعتماد به نفس ضعگرود و هم دعوتکه هم مسلمان ب ینامناسب بود( در حال اریکن! )لحنش هم بس
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اطالع  یکه مطمئن بودم او از عمق فاجعه ب یشدم! در حال یسخن از کارم سرد م نیبه خاطر هم دیداشتم شا

 و از کار خودم دفاع کردم. زند،یم هایی حرف نیخاطر چن نیاست به ا

 تیفعال دننشان دا تیکم اهم یایکالم شان گو ینشسته بودم، فحوا نیاز برادران اهل د یدر جمع گرید کباری-

 یوند عمدکه متوجه نش یطور ،یمن هم بعد از گذشت مدت زمان )چون مثل آنها فکر نمی کردم(بنده بود... یها

ه برا  یصفحه آوردم؛ و گوش یاز شبهات ارسال شده توسط جوانان را رو یکیرا برداشتم و  میاست، گوش

آن بدهم،  به یاند به نظرت چه پاسخ دهیشبهه را پرس نیا ید دادم، گفتم راستبنده نشسته بو کیکه نزد یشخص

دست به  تمام افراد حاضر در جمع نیرا در ب یبده... و گوش یدانست گفتم به دوست بغل دست ینم یخاص زیچ

مطرح  یه نداد و بعد در کمال آرامش به شبه ینفر هم پاسخ محکم و قانع کننده ا کی دیدست کردم. باور کن

 ... یرد الحاد تیاست، فعال نیگفتم ا یزبان یشده پاسخ دادم و با زبان ب

 

 ب(

اند، چند  یحادرد ال تیکه مخالف فعال یخداوند، افراد یبنده  نیکه بارها گفته ام به نظر ا همانگونهعزیزان، 

 دسته اند:

از اسالم  یجوان چیر شبهه نشده و هدر جامعه دچا یکنند کس یدانند چه خبر است. و تصور م یکه نم ی. افراد1

ا اطالع ام ستندیافراد مخالف ن نیتوان گفت، ا یم میرا گسترش ده دمانید ی هیخارج نشده است... اگر زاو

 ... میینما میآنها را تفه دیندارند، و با

 

 دوم افراد حسود هستند...  فی. ط2

 یالنف ندیآنها بگو شیقابل هضم است که پ ریغ شانیبرا ایتوانند پاسخ دهند،  یها چون خودشان نم یبرخ

: آها دنیگو یکنند کوچکش کنند... و م یم یسع ر،یخ یدعا یدهد، به جا یاز اسالم انجام م یخوب اتیدفاع

 ...)!(. یکند ول ی...)!( خوب کار میاست ول یخوب فرد... یفالن

 د؟ییدش بگورا به خو« ها یول» نیا دیور یچرا نم د،یسخن ها ناپسند است! خوب اگر شما دلسوز هست نیا چقدر
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ند تا روز به و کمکش ک ندازدیام، خداوند متعال به کارش برکت ب دهی: بله من هم شندییشود، بگو یخراب م ایدن

 تر گردد. یمبارک اسالم قو نییروز در راه دفاع از آ

 این طیف باید نصیحت شود تا به خودشان بیایند.

 

 اند دهیکه خود را روشنفکر نامهستند  یسوم، جماعت فی. ط3

 ن مطالب دینیفال ندیبگو ایقرن را نادرست جلوه دهند،  14 نیا یدار نید ی وهیکنند، ش یافراد تالش م نیا-

! را حیحاحکام موجود در قرآن و سنت ص برخی از ی! )حتستندیدرست ن گریآن زمان درست بوده اند و االن د

 قبول ندارند ...(. 

ر برابر دشمنان د «ینید میمفاه یهمه »کند از  یکند هم، دارد تالش م یکه رد الحاد کار م یشخص یاز طرف-

برخی از احکام به  )چونکنند یرا رشته م فیط نیا یرد الحاد، دارند پنبه ها انیداع نکه،یا جهیدفاع کند... نت نید

 .شدت مورد انتقاد اینان قرار گرفته است(

اما توجه نکنید و مطمئن است،  تیاهم یب داعیان رد الحاد کار شما ندید، بگوکنن یم یلذا به طرق مختلف سع-

ز آیات و احادیث، ا.. چون دفاعیات شما از برخی سخنان آنهاست. ینقد، برا نیبهتر« شما تیفعال یادامه »... باشید

 .نمایدسست می هم پایه های افکار آنان را همراه با نقد سخنان مخالفان اسالم، 

 

 :تذکر

« به خودشان»ده، را به صورت مومنانه و سازن یدعوتگران رد الحاد تیموجود در فعال یکه اشکال ها یافراد-

 بیمردم تخر فوق را نزد انیداع ایبرند ) یسوال م ریرا ز یرد الحاد یها تیفعال تیکه کل یبا کسان ندیگو یم

 (، تفاوت دارند...نمایند یم

اصالح خطاها صورت  که جهت یحتینص یکند، معصوم باشد... ول یع مکه از اسالم دفا یکس ستیقرار ن- 

صورت ..( و. یخود )روشنفکر دیدفاع از تفکر جد ایفرد  بیکه جهت تخر یا هیکجا... و طعنه و کنا رد،یپذیم

 ما را اصالح کن.( یهمه  ای، کجا ! )خدامی پذیرد
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 یعنه طو نسبت به  دهید یا بر چشمان خود جار رخواهانهیخ یها حتینص د،یکن تیآگاهانه فعال زان،یعز پس

 دیتفاوت باش یافراد نام برده ب

گرنه و دیوجود داشت بحث کن یسوم اگر بستر مناسب فیو با ط حتیدوم را نص فیط د،یکن میاول را تفه فیط

و اخالق را یگر اما فراموش نفرمایید، حفظ حریم یکد .دیو به کارتان ادامه ده دیبا لبخند از کنارشان عبور کن

 تحت هیچ شرایطی کنار نگذارید.

 

*** 

 

 اگر مدافع دین هستید، عملگرایی را فراموش نفرمایید...نکته ی بیست و کم: 

 

 الف(

ولی منصرف  م.اوت داشته باشد، حتی برای چند لحظه تصمیم گرفتم آن را پاک کناین نکته شاید با نکات قبلی تف

 .آن را باقی میگذارمشدم و گفتم 

ه مقوله ی ببرادران و خواهران ارجمندم. اگرمی خواهید از آیین مبارک اسالم دفاع کنید، باید بیش از پیش 

 بها بدهید. «رفتارهای اجتماعی»

همسایه هایتان  ادعاهایتان می بینند... اگر مغازه دار هستید، و نزد چون مردم اخالق شما را معیاری برای صحت

 درجه ی اخالق تان را از آنچه که هست باالتر ببرید.از دین دفاع می کنید، باید 

ن وقت است آبودن شما را تایید نمایند،  «اخالق مدار»باید کاری بکنید که حتی آن همسایه های مخالف دین، 

 آنها نفوذ پیدا کنید.که می توانید در قلب 

 

 ب(
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نکند هر  ایید؟نکند شما ادعای دفاع از دین داشته باشید و به مناظرات بروید، اما اخالق مداری را فراموش نم

 شب به بحث و مناظره می پردازید اما پدر و مادرتان از شما ناراضی باشند!

ده ی به خرج ندااگر پدر شما خوش اخالق است و شما با او خوشحال اخالق هستید، هیچ هنرعزیزان من 

 اید...هنر آنجاست که او بداخالق باشد و شما کفش هایش را بر روی سرتان بگذارید...

در این اید، های بسیار نورانی را تداعی نمآن وقت است که دفاع کردن از دین هم لذت دارد، و می تواند افق 

 مورد مطالب زیادی نوشته ام، لذا به همین مقدار اکتفا می کنیم.

 

 

 هرتان...ــــای پرمـــــتاج دعـــمح

 


