
القواعد العشر 
في التحفيز لدعوة غير املسلمني

الشيخ وليد السحيباني

القاعدة األولى
أنك تقطع نسل الكفر وأجيال الكفر بإسالم الشخص ...

فهو كافر ابن كافر ابن كافر إلى مئات السنني أو ربما آالف السنني !!
فـــتأتـــي أنـــت فـــيصبح مســـلم وابـــنه مســـلم وابـــن ابـــنه وهـــكذا يـــعني مســـلم ابـــن مســـلم ابـــن 

مسلم ....
اهلل أكبر أي شرف أعظم من هذا، أن توقف أجيال الكفر لتبتدئ أجيال اإلسالم.

القاعدة الثانية
عظم األجر بإسالم شخص ..

لــــــــوقــــــــيل لــــــــك ســــــــنعطيك ١٠٠٠دوالر 
بـــإســـالم أي شـــخص ع يـــديـــك ،يـــعني 
لــــــــوأســــــــلم لــــــــديــــــــك فــــــــي أفــــــــريــــــــقيا 
١٠٠٠شــخص فــي شهــر ،فهــذا يــعني 
مـــليون دوالر فـــي شهـــر واحـــد وكـــلها 

حالل بالشبهة..
هنا سؤاالن:

األول :هـل سـتتحرك مِــن الـيوم ، ومـاذا عـن اآلخـريـن ...أقـول : سـوف تـزول كـل الـعوائق أمـام 
نـاظـريـك ، وسيخـرج الجـميع حـتى الـعجائـز لـلدعـوة فـي أفـريـقيا.. وسـنعلم أوالدنـا وأوالدهـم 

الدعوة لإلسالم ،وسترى التنافس العجيب!!!!

السؤال الثاني: أيهما أفضل ١٠٠٠دوالر أو إسالم شخص ؟؟؟
إسالم الشخص عندك خير من آالف املليارات .... فكم لك األجر بإسالم شخص ..

فتحــرك والتــفوت الــفرصــة وال تــكن الــدنــيا أكــبر هــمك وأجــمع لــدار الــبقاء الــتي ســتعيش فــيها 
أبــد اآلبــاد مــاليــني الــسنني الــتي ال تــنقطع .. أمــا الــدنــيا فــهي ســنوات وتــغادر.. والــعاقــل مــن 

َر الباقية ال الفانية.. َعمَّ

القاعدة الثالثة
(أن إسالم الواحد على يديك اليعني أنه واحدا بل يعني املاليني من الناس)

فــإن أوالده وأوالد أوالده إلــى يــوم الــقيامــة فــي فــي مــيزان حــسناتــك ولَــك أجــرهــم ألنــك الســبب 
بإسالم األباءأواألمهات....
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ولــوحســبت مــعي حســبه بــسيطة، لــو أن لهــذا املهــتدي ولــديــن ،والــولــدان كــل واحــد ســينجب 
ولدين،وهكذا أوالد األوالد كل واحد ينجب ولدين ....

(وممكن ينجبون أكثر أوال ينجبون ، لكن في املتوسط  سيكونون اثنان أوثالثة ..)
يعني بعد كل عشرين سنة سيتضاعف العدد، وبعد مئة سنة سيتضاعف العدد ١٠٠٠مرة

... وممكن تحسبها بنفسك..
هـب أنـه مـضى ١٠٠ سـنة،يـكون الـعدد ١٠٠٠ مسـلم....بـقي مـنهم ٥٠٠شـخص والـبقية مـاتـوا 

أثناء ال١٠٠ سنة...والبقية ٥٠٠ شخص.
طـيب،نـأخـذ ال٥٠٠ ونـضاعـفهم ١٠٠٠ بـعد مـئة سـنة أخـرى بـكون الـعدد٥٠٠ ألـف شـخص .. 

بعد مئتني سنة .
طــيب بــعد ١٠٠ ســنة أخــرى يــعني ٣٠٠ ســنة مــن الــيوم نــأخــذ نــصف عــدد املــئة الــثانــية وهــم 
٢٥٠ألـــــف وتـــــضربـــــهم فـــــي ١٠٠٠ تـــــكون الـــــنتيجة٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ مـــــئتني وخـــــمسني مـــــليون 

شخص ...
وكيف لو حسبنا املئة الرابعة والخامسة و..و.. اليلزم أن نقول مليارات يكفينا املاليني 

✋بقي شئ واحد بل يكفي مليون واحدا.. 
نــقول هــذا إذا لــم يســلم عــلى يــد هــذا الــرجــل أحــد مــن الــناس ،أمــا لــوأســلم عــلى يــديــه واحــد 
🤔 🤔 فتحسب نفس الحسبة للمهتدي الجديد.. فكيف لواهتدى ع يديه ١٠أو١٠٠أو١٠٠٠
هـذا كـله إذا أسـلم واحـد عـلى يـديـك أو بسـببك..  كـيف لـو أسـلم كـل يـوم عـندك شـخص .... اهلل 

أكبر....
��هــناك داعــية أســلم ع يــده ٧٠٠٠ شــخص وكــان ســبب إســالم هــذا الــداعــية رجــل مــسن فــي 

الرياض .. أعطاه كتابا.

��أعـرف شـخصا اهـتدى عـلى يـده قـسيس فـي أفـريـقيا ثـم أسـلم عـلى يـد الـقسيس أكـثر  💧
من مليون شخص...

الخالصة: ليس إسالم الشخص يعني أنه واحدا بل يعني املاليني بإذن اهلل. 
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القاعدة الرابعة
أن كل عمل أو قول أو نية تكون ممن كنت سببا في إسالمه فلك مثله تماما...

فهؤالء املـــاليـــني لـــو ســـبحوا أو تـــصدقـــوا فـــلك مـــثل أجـــرهـــم... وكـــل خـــطوة يخـــطوهـــا هؤالء 
املـاليـني إلـى املسجـد لـك مـثل أجـرهـا... لـوحـجوا أو صـامـوا أو جـاهـدوا أو دعـوا أو سـاعـدوا 

اآلخرين فلك مثل أجرهم...
لو تعلموا وعلموا وربوا وألفوا وأوقفوا فلك مثله تماما...
املـهم أي عـمل سـواء كـان قـولـيا أو فـعليا أو قـلبيا فـلك مـثل 

أجره..

القاعدة الخامسة
(أوقف وقفا قبل موتك)

تـعرف فـضل الـوقـف بـالشـك وتـتمنى أن تـكون لـك األوقـاف 
الـكثيرة .. حـتى تـبقى لـك بـعد مـوتـك ورحـيلك.. لـكن يـحول 

بينك وبني هذا وجود املال...
أقــول أال أدلــك عــلى خــير مــن هــذا، أن تــوقــف وقــفا يــتوالــد 

ويتكاثر ..
نـعم إن إسـالم شـخص عـلى يـديـك أفـضل مـن وقـف تـوقـفه 
ألن هــذا وقــف يتحــرك ويــنمو وأمــا الــوقــف فــال تــضمن أن 

يعيش عشرين أو ثالثني سنة..
إن إسـالم كـافـر أفـضل مـن وقـف تـوقـفه مـع أن األول ال يـكلفك 

ماال ... وهذا الوقف سيولد أوقافا بعده تبقى إلى يوم القيامة بإذن اهلل..

فالذكي من بحث عن األعمال الباقية التي تنفعه في قبره..،
تخيل معي أولئك اآلالف أو املاليني يعملون ثم أنت ميت ومضى ع موتك ٣٠٠سنة ...

نـــعم تـــأتـــيك األجـــور لـــيل نـــهار وهـــذا بـــفضل اهلل ثـــم بـــفضل دعـــوتـــك فـــي الـــدنـــيا.. فـــأي فـــضل 
كهذا؟؟؟

�� تسـتطيع أن تـوقـف أكـثر مـن وقـف، وذلـك بـعدد مـن أسـلم ع يـديـك ..فـكم مـن وقـف تـريـد  إذاً 
١٠٠أو ١٠٠٠ وقف أو كم ؟؟؟..... تحرك من اليوم. 

الـخالصـة : أن تـبدأ مـن الـيوم بـالـبحث عـن األوقـاف وهـي إسـالم الـناس..وبـإذن اهلل سـتعيش 
هذه األوقاف مئات السنني.. فكر جيدا بهذا.

القاعدة السادسة
ـُهم يَــأملَــــوَن كَـــما تَــأملَــــوَن َوتَــرجــوَن مِــَن اهللَِّ مــا ال يَــرجــوَن وَكــاَن اهللَُّ  ﴿....  إِن تَــكونــوا تَــأملَــــوَن فَــِإنّـَ

َعليًما َحكيًما﴾
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إنـــه ملـــن املؤســـف أن تـــرى الـــفتاة املُـــنَِصرة الـــتي عُــــمرهـــا عشـــرون ســـنة ، تـــعيش فـــي أدغـــال 
أفـريـقيا ، وتـعيش مـع األطـفال املـرضـى، وفـي أمـاكـن الـبعوض، والحشـرات الـضارة... كـل هـذا 

من أجل التبشير باملسيح !!
مـن أجـل ديـن بـاطـل تـفعل كـل هـذا وتـفني شـبابـها فـي أفـريـقيا حـتى تـصل إلـى األربـعني مـن 

عمرها !!!!
�� أين نحن ؟؟؟ 😔 والسؤال: 

مــاذا قــدمــنا؟؟ ال أقــول لــنفعل مــثلها، ال،ال ، فــنحن أقــل مــن 
هذه املرتبة !!

واهلل املســـتعان. لـــكن لـــوقـــدمـــنا ١ ٪ مـــما يـــقدمـــه الـــنصارى  
لدينهم ألسلم العالم !!!

أال تـأخـذنـا الحـمية والـغيرة عـلى ديـننا؟؟ أال نـجعل الـدعـوة 
لإلسالم شعار لنا؟؟

📝 إن دينك هو الدين الحق ،فبلغه للعالم  وبكل وسيلة..
إنـــــــك إن آمـــــــنت بشئ مـــــــن الـــــــدنـــــــيا أجـــــــدك تنشـــــــره بـــــــني 

الناس ،فهل لديك شئ أكثر من هذا الدين تؤمن به؟؟ فلماذا ال بلغه ،وتخبر به من لم يذقه؟؟
وصدقني ما أسرع ما يصدقك الناس .. كما في القاعدة القادمة إن شاءاهلل

القاعدة السابعة
(غيِّر مفهوماً واحدا ) وهذا املفهوم هو أن الناس يصعب إسالمهم!!!

أقول : العكس هو الصحيح ، ما أسهل دخول الناس في اإلسالم لو بُّلغوا...
 أنـت اشـتغل بـتبليغ الـديـن لـغير املسـلمني ، وبـأفـضل الـطرق وسـترى دخـولـهم فـي اإلسـالم 

بإذن اهلل. املهم أن تفكر بالتبليغ..
اسأل نفسك كم بلغت اإلسالم من شخص ؟١٠٠شخص ؟؟٢٠٠؟؟ كم؟؟ عجيب!!

ثم نشتكي من صعوبة دخول الناس اإلسالم !!
أقول هذه خدعة من الشيطان ، فاخذره أشد الحذر..

وانظر كم عدد الذين بلغتهم اإلسالم؟؟؟ ثم احكم

القاعدة الثامنة
(أفضل وظيفة) هل فكرت بأفضل وظيفة ؟؟ وهل تتمناها؟؟

هل تعلم أن راتبها يفوق كل الرواتب!!
نعم إنها وظيفة األنبياء عليهم الصالة والسالم (اعبدوا اهلل مالكم من إله غيره)

ووظــيفة خــير الــناس بــعد األنــبياء وهــم الــصحابــة رضــوان اهلل عــليهم (نــحن قــوم ابــتعثنا اهلل 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد)

ماذا قلت ؟؟
هل ستتوظف بأعظم وظيفة؟؟ القرار قرارك ...
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وإن قلت نعم فأقول لك لقد فزت فوزا عظيما بإذن اهلل .. فاصبر وصابر عليها..
لقد شاركت العظماء بحق ...

القاعدة التاسعة
(سيتكفل اهلل بصالح أمورك)

بـــاجـــماع الـــعامـــلني أنـــك كـــلما بـــذلـــت فـــي هـــذه 
الدعوة صلحت :أمورك الدينية والدنيوية 

ألنــــــــــك تــــــــــعـيـش هلل ال لــــــــــنـفـسـك وهــــــــــذه قــــــــــمـة 
التضحية .

لــذا ســوف تــالحــظ إن عــملت مخــلصا ســهولــة 
الحياة وبساطتها ..

ولـــعلكم تـــذكـــرون قـــول زوج الـــشيخ الـــسميط (وهـــي فـــي مـــكان مـــخيف فـــي أفـــريـــقيا) تـــقول 
ياعبدالرحمن هل سعادة أهل الجنة مثل سعادتنا اآلن؟؟؟

نعم إنه التضحية هلل، ماذا قدمنا نحن ؟ ؟؟؟ هل نجد لذة الحياة اآلن؟؟؟
إن لـم تجـدهـا أنـت.. فـأسـرع وألـقي نـفسك فـي هـذه الـدعـوة ولـن تـذهـب األيـام حـتى تجـد أنـسا 

وراحة كبيرة.. وستندم على أيام قديمة..
أقول، فقط، فقط، فقط

جرب ولو شهراً ستجد تصديق قولي..

يا داعية العصر ضحي هلل رب العاملني.

القاعدة العاشرة
(مــاذا قــدمــت لــديــنك؟) لــو سُــــئلَت هــذا السؤال يــوم الــقيامــة؟؟ فــما 

هو جوابك؟؟ إن أفضل جواب ، 
أن تـــــقول : دعـــــوت الـــــناس إلـــــيه... دعـــــوت الـــــناس لـــــتوحـــــيد رب 

العاملني
(ومن أحسن قوال ممن دعا إلى اهلل....)

كــلنا يــود أن يخــدم هــذا الــديــن، وأعــلى هــرم الخــدمــة هــو إدخــال 
الناس فيه..

ليكن لك مشروع في الحياة، وليته  في هذا الطريق 
الذي ال يختلف فيه مسلمان، وهو الدعوة لإلسالم 

إنه نوع من الجهاد 
وفيه مقصد الجهاد األكبر وهو انتشار اإلسالم وأن يكون الدين هلل..

نعم إنت خادم هذا الدين وَلك الفردوس بإذن اهلل ..
وهي أيام وسترحل وترى تلك املنازل والنعيم العظيم..

وأبشر بحب اهلل لك.
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