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 ۋ ۅ ۅ ۉ

 : وبعد ، بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله ومن واله

ستنفرت  شعلت نيران الغيرة يف نفسي، اأ إن كلمة حّركت كوامن خيري،   :أقول

 تلبية الواجب، وإجابة الصارخ الناصح. تطي بناين؛ لبياين ليم

مستنفرة كل عليم نجيب، داعية إلى    ،لقد قامت كلمة حبيبة من محبوب  ..أجل

خير   فُتبقل  ُتقبل؛  عّلها  كافرة  أو  لكافر  كتحفة  ديننا  تعاليم  من  قوافل خير  له    اتسيير 

 . عقبه و

مة، وينال هبا صاحبها مرتبة  فع هبا عنهم المذ هبا الذمة، وترت  أذات همة؛ تب   دعوة 

   : األئمة، الحاصل

بـ سئل   «كم نحن مقصرون يف الدعوة إلى دين اإلسالم»   تحت ترجمة وسمت 

 . - رحمه اهلل تعالى- العالمة ابن عثيمين

 ؟ من جاء بعامل كافر، هل يجب أن يعرض عليه اإلسالم : السؤال

»الجواب اإلسنعم،  :  عليه  يعرض  أن  إلى  يجب  ويدعوه   « ماإلسالالم، 

 .من صحيح مسلم «كتاب الجهاد والسير» شرح - الشيخ العالمة ابن عثيمين 

  لهإلى اهلل عز وجل،    وهكذا يجب على كل إنسان داع  : »-رحمه اهلل تعالى-  وقال

أن يكتب إلى الملوك، إلى ملوك الدول الكافرة،   (1) قيمته في المجتمع اإلسالمي

 
األليق،    ( 1)  األمثل  واألسلوب  الرفق،  استصحاب  مع  القيد،  هذا  مراعاة  يجب  أجل..  أقول: 
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يهديهم، وإذا اهتدى سادة أولئك صار يف  لعل اهلل  ما يدري،  سالم، فإلى اإل يدعوهم

 « ينيوإن توليت فإنما عليك إثم األريس »:  لهرقل  ملسو هيلع هللا ىلص  عظيم، ولهذا قال النبي  هذا نفع

«  اإلسالم، وإن لم يدخل، لم يدخلوايتبعونه، إن دخل اإلسالم دخلوا يف   ألهنم سوف 

 . [ من هنا]

له   : أقول وكتب  به،  تعالى  اهلل  نفع  الذي  الناصح  اإلمام  هذا  تعالى  اهلل  رحم 

 : القبول، يف داللة على صدق وقبول، غير أين أقول 

لكننا كذلك يف حاجة    -الى لههلل تعغفر ا-  نحن يف حاجة إلى دعوة َمن َذَكر  . .أجل

-  ورناة والة أم ألحن بل واأللح لمناصح إلى دعوة هي األحب وا ا تتلوها حاجة أيض  

 . -بحسبنا وحسبهم

. وفق الضوابط الشرعية واآلداب المرعية  . ة مستعليةرموقّ   ، دعوة عالمة عارمة

ونحن منهم، ال    التي حضت عليها شريعتنا الربانية؛ إذ هم األقرب واألنفع، وهم منا 

 .  - إال من رحم، فُسعد- سيما وقد شغلوا بنا عن أنفسهم 

  يجب علينا مع ترادف دعائنا لهم بالصالح واإلصالح أن يشفع بدعوهتم   ..نعم 

دعوهتم- وتطهر  إو   -حال  عبادهتم،  وتسلم  عقيدهتم،  تصّح  به  الذي  للخير  رشادهم 

صلى اهلل تعالى عليه وإخوانه  -  ادقا للخب الصادق عن الصقلوهبم، وتزكو نفوسهم؛ تحقيق  

ال  »:  -وآله وسلم بيده  نفسي  حيؤمن  والذي  من عبد  لنفسه  يحب  ما  يحب ألخيه  تى 

 (  7085)للعالمة األلباين برقم« صحيح الجامع» «الخير

 
 هلل تعالى الهادي. وا ، ا مع احتسابدارة ال مداهنة، اتباع  الجميل، مع م والقول الحسن 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119740
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المزبور سلفا، مع اعتبار القدرة ومراعاة الحال والنظر إلى   هبقيد-   كواجب شرعي  :وأيضا

 . ديف حقهم آك -المآل

قال   :وأيضا الخير وارتقاء، ويف ذلك  ذيوع  كبهان على صفاء ونقاء، ومحبة 

األصفياء وسلم-   إمام  وآله  وإخوانه  عليه  تعالى  اهلل  عبد  »:  -صلى  اهلل  مقالتي نضر  سمع  ا 

فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه  

 .إلى من هو أفقه منه

ال  عل  ثالث  مسلميهيغل  امرئ  قلب  ألئمة   :ن  والنصح  هلل،  العمل  إخالص 

للعالمة  «  صحيح الجامع»  « جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحوط من وراءهم  المسلمين، ولزوم 

   (.6766)األلباين برقم

أال  » :  - صلى اهلل تعالى عليه وآله وسلم -   ه آية خيرية بين الراعي والرعية، لقول النبي أن   كما 

بخيار   وشرارهم أخبركم  لهم    : أمرائكم  وتدعون  ويحبونكم  تحبونهم  الذين  خيارهم 

لكم  ويلعنونكم شر و   ، ويدعون  وتلعنونهم  ويبغضونكم  تبغضونهم  الذين  أمرائكم    « ار 

 . - رضي اهلل تعالى عنهما -   ( من حديث ابن عمر 2599للعالمة األلباين برقم) «  صحيح الجامع » 

الغتنام بل استقطاع    -على خير يف الجملةلى  تعاوهم إن شاء اهلل  -  وال يفوتني أن ادعوهم

سنن أو استذكارها وتأويلها، ال سيما إبان زحمة  وقت لمجالسة الصالحين، لتعلم ال 

 . ات وتناكح المطالبات واعتالج الصادر بالوارد، واشتباك المشاكل الشواكلالحاج 

هبديهم   واالهتداء  بعلومهم  لالسرتشاد  وصحبتهم  بل  لمجالستهم  ادعوهم 

 . وعظهم ونصحهم وتذكيرهماع وسم
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البطانة وقلوهبم، أو   وإن دعت الحاجة الستخدام مستشار ديني يضيء مجلس

 .لكان سبيل هدى ودليل رشاد -كما فعل أحد الوجهاء األتقياء- استئجار صاحب مذّكر

أبواب   يف  بالدليل  المعتنية  العلمية  باألسفار  فاالستعانة  يتيسر  لم  العقيدة  فإن 

 . بل والسيرة والوعظ والحديث قه الفالتفسير و و

الحمل إذ  بالسالمة؛  للنفس  الدعاء  دومومة  والكل   مع  كؤود،  والعقبة  ثقيل، 

سريع دقيق شديد، والعاقل من عمل لما بعد الموت، وأخذ من    مسؤول، والحساب

 . خرته دنياه آل

وال يفوتني أحبيب أن أذكرك بأمر عظيم عظيم، فيه من الخير الجزيل العميم،   

نية    وهوال  أ لغياب  وأجرها!!!؛  ذهبت  جليلة  عظيمة  أعمال  من  فكم  االحتساب، 

 صالحة! 

 ا كيف وقد اجُتبيتم فجعل اهلل تعالى يف صحائفكم أعمال الماليين، فإن كان خير  

 . ، ونعوذ باهلل تعالى لك من األخرىوأي خير   فخير  

و  . .وبعد برتقيمها  وبادر  عقلي،  قبل  قلبي  تلقفها  عابرة،  تذكرة  قبل هذه  دادي 

  عافية وحسن  للا  ، استحالب  سطرهتا؛ حبا لوصول الخير الُمصّفي إلى مصطفى  ،  بناين

   .العاقبة 

قد نصحت جهدي، وأردت الخير وسعي، والتوفيق من عند اهلل تعالى، لذا كان  

وسيكون والتحت -  وكائن  تحقيقا،  ال  أرجوعليقا  وهو حسبي    -قيق  واتكائي،  اتكالي  عليه 

 . ونعم الوكيل
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أن عالى المسؤول أن يوفقنا ووالة أمورنا لما يف رضاه والعمل وفق مبتغاه، و  تاهلل

 . يأخذ بأيدينا ونواصينا لما يحبه ويرضاه

 وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه وآله وصحبه أجمعين 

 . العالمينوالحمد هلل رب 

 

 وكتب 

 رحمة مواله راجي

 أبو عبد اهلل 

 بن محمد حسونة  محمد بن عبد الحميد

 . م2009/ 1/ 12هـ / 15/1/1430يف 

 


