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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا وكفى  ,وصالة وسالماً على عبده املصطفى  ,وعلى آله
وصحبه ومن اقتفى  .أما بعد :
أخي احلبيب !

إن للباطل يف هذا العصر صولة وجولة  ,وكلمة وموقفاً  ,وما انتفش
الباطل وارتفعت كلمته إال لتخاذل أهل احلق  ,ونكوصهم عن
املواجهة  ,وإظهار حماسن احلق الذي حيملونه وينتسبون إليه .
 إن أهل الباطل يدافعون عن ابطلهم  ,ويبذلون يف سبيل نشره
ال الْ َكافِ ُرو َن
وإقناع الناس به كل غال ونفيس  .قال تعاىل َ ﴿ :وقَ َ
احر َك َّذاب* أَجعل ْاْل ِِلةَ إِ َِلا و ِ
ِ
اح ًدا إِ َّن َه َذا لَ َ
ش ْيءٌ
َه َذا َس ٌ
ٌ ََ َ َ ً َ
ِ
شوا واصِِبوا َعلَى ِ
ِ
آِلَتِ ُك ْم
عُ َج ٌ
اب * َوانْطَلَ َق ال َْم ََلُ م ْن ُه ْم أَن ْام ُ َ ْ ُ
اد * َما ََِس ْعنَا ِِبَ َذا ِِف ال ِْملَّ ِة ْاْل ِخ َرةِ إِ ْن َه َذا إََِّّل
إِ َّن َه َذا لَ َ
ش ْيءٌ يُ َر ُ
ا ْختِ ََل ٌق﴾ [ ص] 7-4 :
 إهنا الدعوة إىل الشرك والكفر والضالل  ,والتواصي ابلصرب على
عبادة غري هللا من الطواغيت واألحجار واألشجار واألفكار
واملذاهب واملناهج .
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وليس األمر مقتصراً على الدعوة فقط  ,بل إهنم يبثون
أتباعهم يف صفوف اجلماهري لتثبيتهم على الوفاء هلذا املبدأ
اخلبيث  ,واهلدف القبيح  ,والغاية اخلاسرة .
أخي احلبيب !
اقرأ معي هذه اإلحصاييا واألرقا عن نشا املنصرين لعا
: 1996
 .1بلغ مامجعته املنظما التنصريية مبلغاً قدرة (  ) 193مليار
دوالر أمريكي !!
 .2بلغ عدد املنظما التنصريية (  ) 23300منظمة عاملة .
 .3بلغ عدد املنظما التنصريية اليت ترسل منصرين إىل اخلارج
(  ) 4500منظمة .
 .4بلغ عدد املنصرين الذين يعملون داخل أوطاهنم
(  ) 4635500منصراً  .أما الذين يعملون خارج أوطاهنم
فعددهم ( ) 398000منصراً .
 .5بلغ عدد نسخ اإلجنيل اليت مت توزيعها خالل عا واحد فقط
(  ) 178317000كتاابً .
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والدوراي

التنصريية ( )30100جملة

دورية .
 .7بلغ عدد اإلذاعا واحملطا التلفزيونية التنصريية ( ) 3200
إذاعة وحمطة تلفزة خمتصة ابلتنصري .
 .8بلغ عدد أجهزة الكمبيوتر يف املؤسسا

التنصريية

( )20696100جهازاً  [ .من كتاب  :ليس عليك وحشة ]
وماذا بعد أخي احلبيب ؟

 ماذا قدمت أنت لدين هللا ؟ ماذا بذلت لإلسال من جهد ؟
ماذا أنفقت له من مال ؟ ماذا قدمت له من وقت ؟ كم مرة
أتعبت فكرك لإلسال ونصرة قضاايه ؟ كم مرة حزنت على
ما يتعرض له املسلمون من ذبح وإابدة يف كثري من بلدان
العامل ؟ كم مرة مسحت فيها دمعة يتيم  ...أو أعد فيها
البسمة إىل شفاة أرملة  ...أو ستر فيها جسد مسلمة من
التهتك واالحنراف ؟
 إن اإلسال – أخي احلبيب – هو شرفنا وعزتنا وكرامتنا
ك
ك َولَِق ْوِم َ
ومصدر قوتنا وهيبتنا بني األمم ﴿ َوإِنَّهُ لَ ِذ ْك ٌر لَ َ
ف تُ ْسأَلُو َن﴾ [ الزخرف . ] 44 :
َو َس ْو َ
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 وإذا ختلينا عن اإلسال فقد مكنا عدوان من رقابنا  ,أحبنا له
حرماتنا  ,وخولناه يف العبث مبقدساتنا .
 وإذا انشغل كل واحد منا بنفسه  ,وترك جراحا إخوانه ,
فسوف أتيت الدايرة عليه  ,ورمبا قتل أو ما

قبل الذين هم

يف امليدان  ,يالقون العدو بصدورهم العارية وإمكاانهتم
البسيطة  .قال النيب  « :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد
بعضه بعضاً » .
وقال  « : مثل املؤمن ِف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل
اجلسد  ,إذا اشتكى منه عذو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر

واحلمى » [ رواه مسلم ] .

وقال  «  :مثل املؤمن مثل النخلة  ,إن أكلت أكلت طيباً .
وإن وضعت وضعت طيباً  ,وإن وقعت على عودٍ خنرٍ مل

تكسره » [ رواه البيهقي وحسنه األلباين ] .

 هكذا أنت أيها املؤمن  ...تنفع نفسك وإخوانك يف كل
مكان  ..تشارك إخوانك أفراحهم وأتراحهم  ..وتبذل ما
تستطيع من أجل ختفيف آالمهم وجراحهم ...وعمل على
إيصال اخلري هلم أيها وجدوا ...
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قال الشاعر :
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وقال آخر :
فأينم ا ذك ر اس م هللا ِف بل د
أع ددا ذا احلم ى م ن بع أوط اي
 هل تعلم أن هناك قرى كاملة يف كثري من البلدان أفريقيا
الجيدون مسجداً للصالة ! مع أن تكلفة بناء املسجد هناك
التتجاوز مخسة آالف رايل ؟!
 هل تعلم أن هناك إخوة لك يف اإلسال الجيدون مدرسة
يتعلمون فيها أمور دينهم ودنياهم ؟!
 هل تعلم أن هناك إخوة لك يف اإلسال الجيدون طعاماً
يقيمون به ضرورهتم  ,وإن وجدوه فالثمن ابهظ جداً  ,وهو
خروجهم من اإلسال ودخوهلم يف النصرانيه ؟!
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 هل تعلم أن هناك أخوا لك يف اإلسال تتمىن إحداهن أن
تستر جسدها  ,ولكنها التستطيع ألهنا الجتد من يقد هلا
احلجاب الشرعي ؟!
 هل تعلم أن هناك إخوة لك يف اإلسال الجيدون بئراً يشربون
منه مع أن تكلفة حفر البئر عندهم يستطيعها كل واحد منا
؟!
 هل تعلم أن هناك إخوة لك يف اإلسال الميلكون دواءً ملا
يصيبهم من أمراض وأدواء  ,والجيدون سوى أطباء التنصري
الذين يعقلون يف رقاهبم الصلبان قبل إعطايهم الدواء ؟!
 هل تعلم أن هناك إخوة لك يف اإلسال الجيد أحدهم
مصحفاً يقرأ فيه  ,مع أن اإلجنيل احملرف يوجد بكثرة يف
بالده ؟!
 هل تعلم أن إخوة لك يف اإلسال يشهدون الشهادتني ,
ولكنهم اليعرفون شيئاً عن احلالل واحلرا واألحكا واألداب
اإلسالمية  ,وأهنم ينتظرون من يعلمهم ويزيل عنهم غشاوة
اجلهل وظلمة التقليد ؟!
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 هل تعلم أن اإلسال هو أوسع األداين انتشاراً يف أوراب
وأمريكا  ,أن املسلمني اجلدد هناك حيتاجون إىل جهود
ضخمة لترسيخ أقدامهم يف اإلسال  ,وإزالة بقااي ماحيملونه
من عقايد ضالة وأخالق سيئة ؟!
 هل تعلم أن التنصري جنح يف صد كثري من املسلمني عن دينهم
وإخراجهم من اإلسال  ,وإدخاهلم إىل النصرانية  ,وأصبحو
سالحا موجها ضد اإلسال واملسلمني ؟ وصدق هللا إذ يقول
ً
َّصا َى َح ََّّت تَ تَّبِ َع ِملَّتَ ُه ْم
ضى َع ْن َ
َ ﴿ :ولَ ْن تَ ْر َ
ك الْيَ ُه ُ
ود َوََّل الن َ
قُل إِ َّن ه َدى َِّ
اء ُه ْم بَ ْع َد
اَّلل ُه َو ا ِْلَُدى َولَئِ ِن اتَّبَ ْع َ
ُ
ت أ َْه َو َ
ْ
الَّ ِذي جاء َ ِمن ال ِْعل ِْم ما لَ َ ِ ِ
اَّلل ِمن وٍِ وََّل نَ ِ
ص ٍي﴾ [
َ
ك م َن َّ ْ َ ي َ
ََ َ
البقرة  , ] 120 :وقال تعاىل َ ﴿ :وََّل يَ َالُو َن يُ َقاتِلُونَ ُك ْم
ِ
استَطَاعُوا َوَم ْن يَ ْرتَ ِد ْد ِم ْن ُك ْم َع ْن
َح ََّّت يَ ُردُّوُك ْم َع ْن دينِ ُك ْم إِ ِن ْ
ت أَ ْع َما ُِلُ ْم ِِف ُّ
الدنْ يَا
ك َحبِطَ ْ
ِدينِ ِه فَ يَ ُم ْ
ت َو ُه َو َكافِ ٌر فَأُولَئِ َ
اب النَّا ِ ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن﴾ [ البقرة
َو ْاْل ِخ َرةِ َوأُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
.] 217 :
ميكنك أن تفعل شيئاً
أخي احلبيب :
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ميكنك أن تفعل شيئاً خلدمة دينك  ,مهما كانت إمكاانتك
جدا  ,وقد قال
حمدودة  ,فإن جماال خدمة اإلسال كثرية ً
النيب  « : سبق د هم مائة ألف د هم » فقال رجل :
وكيف ذاك اي رسول هللا ؟ قال « :رجل له مال كثي  ,أخذ
من عرضه مائة ألف د هم تصدق ِبا  .و جل لي

له إَّل

د مهان  ,فأخذ أحدامها فتصدق به » [ رواه النسايي ,
وحسنه األلباين ] .
واعلم  .أخي احلبيب  .أن القليل الذي تقدمه لدين هللا خري
من الكثري الذي يقدمه أعداء اإلسال يف سبيل إضالل
املسلني وإخراجهم من دينهم  ,فقد قال هللا تعاىل ﴿ :فَأ ََّما
ث ِِف
َّاس فَ يَ ْم ُك ُ
ب ُج َف ً
ال َّبَ ُد فَ يَ ْذ َه ُ
اء َوأ ََّما َما يَ ْن َف ُع الن َ
ا ْ َ ْ ِ ﴾ [ الرعد . ] 17 :

وهذه األموال واألوقا واجلهود سوف تكون عليهم ال هلم
َّ ِ
ين َك َف ُروا يُ ْن ِف ُقو َن
يو القيامة كما قال تعاىل ﴿ :إِ َّن الذ َ
يل َِّ
ِ
ص ُّدوا َع ْن َسبِ ِ
سيُ ْن ِف ُقونَ َها ُُثَّ تَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم
أ َْم َوا َِلُ ْم ليَ ُ
اَّلل فَ َ
َّ ِ
ِ
ش ُرو َن﴾ [
َّم ُُْي َ
َح ْس َرًة ُُثَّ يُ ْغلَبُو َن َوالذ َ
ين َك َف ُروا إ ََل َج َهن َ
األنفال . ] 36 :
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واعلم  .أخي احلبيب  .أن املستقبل هلذا الدين  ,وأن العاقبة
للمتقني  ,وأن املتويل عن نصرة اإلسال واملسلمني هو اخلاسر
الناد املتحسر  ,كما قال تعاىل َ ﴿ :ويَ ْوَم يَ َع ُّ الظَّ ِاملُ َعلَى
الر ُس ِ
ول َسبِ ًيَل * َيويْ لَ ََّت لَْي تَِ
يَ َديْ ِه يَ ُق ُ
ا َم َع َّ
ول يلَْي تَِ َّاَّتَ ْذ ُ
ِ
َمل أ َِّ
اءِي
ََّت ْذ فََُل ًًن َخلِ ًيَل * لََق ْد أ َ
ْ
َضلَِّ َع ِن ال يذ ْك ِر بَ ْع َد إِ ْذ َج َ
الش ْيطَا ُن لِ ِْْلنْس ِ
َوَكا َن َّ
ان َخ ُذوًَّل﴾[ الفرقان ,] 29-27 :
َ
وقال تعاىل َ ﴿ :وإِ ْن تَ تَ َولَّْوا يَ ْستَ ْب ِد ْل قَ ْوًما غَْي َرُك ْم ُُثَّ ََّل
يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُك ْم﴾ [ حممد . ] 38 :

ومن جماال خدمة اإلسال يف هذا العصر :
.1شراء الكتب اإلسالمية النافعة وتوزيعها يف الداخل واخلارج مع
االهتما بتوزيع الكتب املترمجة ابلغا املختلفة .
.2شراء املطواي النافعة وتوزيعها .
.3شراء األشرطة النافعة وتوزيعها .
.4شراء املصاحف وخاصة املترمجة إىل اللغا األخرى وتوزيعها.
.5املسامهة يف بناء املساجد يف الدول الفقرية .
.6املسامهة يف حفر اآلابر وإنشاء املدارس وحلقا حتفيظ القرآن
.
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.7املسامهة يف إجياد فرص عمل للمسلمني يف البلدان الفقرية حىت
يقوموا بكفاية أنفسهم وال حيتاجون إىل جهود املنصرين.
.8قيا األطباء املسلمني بواجبهم يف معاجلة فقراء املسلمني يف كل
مكان .
.9قيا طالب العلم بواجبهم يف الدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف
والنهي عن املنكر  ,والذهاب إىل املسلمني يف كل مكان لتعليمهم
وإرشادهم .
.10التعاون يف املنظما

اإلغاثية اإلسالمية يف تقدمي

واهليئا

يد العون إىل إخواهنم يف كل مكان .
.11املسامهة يف إنشاء إذاعا

وحمطا

تلفزة إسالمية تعمل

على نشر الفكر اإلسالمي الصحيح .
.12املسامهة يف إثراء اجملال

والصحف والدوراي

اإلسالمية

بكل مفيد .
ومعنواي .
ماداي
ً
.13دعم املسلمني اجلدد ً

.14تكوين رأي عا إسالمي  ,وتعريف الناس حبقايق اإلسال
وحماسنه .
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.15استغالل موسم احلج يف ترسيخ مبادئ العقيدة الصحيحة
واألخوة اإلسالمية لدى احلجاج الذين أيتون من كل بقاع الدنيا .
.16االهتما بدعوة غري املسلمني الني يعملون يف بالدان
وتعريفهم ابلوجه املشرق لإلسال واملسلمني .
نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا خلدمة دينه  ,وأن جيعلنا من الدعاة
الصادقني  .وآخر دعواان أن احلمد هللا رب العاملني .
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