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 !!
ف [[تأت [[ي أن [[ت ف [[يصبح مس [[لم واب [[نه مس [[لم واب [[ن اب [[نه وه [[كذا ي [[عني مس [[لم اب [[ن مس [[لم اب [[ن
مسلم ....
اهلل أكبر أي شرف أعظم من هذا ،أن توقف أجيال الكفر لتبتدئ أجيال اإلسالم.

القاعدة الثانية
عظم األجر بإسالم شخص ..
ل[ [ [ [[وق[ [ [ [[يل ل[ [ [ [[ك س[ [ [ [[نعطيك ١٠٠٠دوالر
ب [[إس [[الم أي ش [[خص ع ي [[دي [[ك ،ي [[عني
ل[ [ [ [[وأس[ [ [ [[لم ل[ [ [ [[دي[ [ [ [[ك ف[ [ [ [[ي أف[ [ [ [[ري[ [ [ [[قيا
١٠٠٠ش[[خص ف[[ي شه[[ر ،فه[[ذا ي[[عني
م [[ليون دوالر ف [[ي شه [[ر واح [[د وك [[لها
حالل بالشبهة..
هنا سؤاالن:
األول :ه[ل س[تتحرك ِم[[ن ال[يوم  ،وم[اذا ع[ن اآلخ[ري[ن ...أق[ول  :س[وف ت[زول ك[ل ال[عوائق أم[ام
ن[اظ[ري[ك  ،وسيخ[رج الج[ميع ح[تى ال[عجائ[ز ل[لدع[وة ف[ي أف[ري[قيا ..وس[نعلم أوالدن[ا وأوالده[م
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 ..
فتح[[رك والت[[فوت ال[[فرص[[ة وال ت[[كن ال[[دن[[يا أك[[بر ه[[مك وأج[[مع ل[[دار ال[[بقاء ال[[تي س[[تعيش ف[[يها
أب[[د اآلب[[اد م[[الي[[ني ال[[سنني ال[[تي ال ت[[نقطع  ..أم[[ا ال[[دن[[يا ف[[هي س[[نوات وت[[غادر ..وال[[عاق[[ل م[[ن
عَمَّ َر الباقية ال الفانية..

القاعدة الثالثة
)أن إسالم الواحد على يديك اليعني أنه واحدا بل يعني املاليني من الناس(
ف[[إن أوالده وأوالد أوالده إل[[ى ي[[وم ال[[قيام[[ة ف[[ي ف[[ي م[[يزان ح[[سنات[[ك و َل[[ك أج[[ره[[م ألن[[ك الس[[بب
بإسالم األباءأواألمهات....
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ول[[وحس[[بت م[[عي حس[[به ب[[سيطة ،ل[[و أن له[[ذا امله[[تدي ول[[دي[[ن ،وال[[ول[[دان ك[[ل واح[[د س[[ينجب
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..
ه[ب أن[ه م[ضى  ١٠٠س[نة،ي[كون ال[عدد  ١٠٠٠مس[لم....ب[قي م[نهم ٥٠٠ش[خص وال[بقية م[ات[وا
أثناء ال ١٠٠سنة...والبقية  ٥٠٠شخص.
ط[يب،ن[أخ[ذ ال ٥٠٠ون[ضاع[فهم  ١٠٠٠ب[عد م[ئة س[نة أخ[رى ب[كون ال[عدد ٥٠٠أل[ف ش[خص ..
بعد مئتني سنة .
ط[[يب ب[[عد  ١٠٠س[[نة أخ[[رى ي[[عني  ٣٠٠س[[نة م[[ن ال[[يوم ن[[أخ[[ذ ن[[صف ع[[دد امل[[ئة ال[[ثان[[ية وه[[م
٢٥٠أل [ [[ف وت [ [[ضرب [ [[هم ف [ [[ي  ١٠٠٠ت [ [[كون ال [ [[نتيجة ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠م [ [[ئتني وخ [ [[مسني م [ [[ليون
شخص ...
وكيف لو حسبنا املئة الرابعة والخامسة و..و ..اليلزم أن نقول مليارات يكفينا املاليني
بل يكفي مليون واحدا✋ ..بقي ش• واحد
ن[[قول ه[[ذا إذا ل[[م يس[[لم ع[[لى ي[[د ه[[ذا ال[[رج[[ل أح[[د م[[ن ال[[ناس ،أم[[ا ل[[وأس[[لم ع[[لى ي[[دي[[ه واح[[د
فتحسب نفس الحسبة للمهتدي الجديد ..فكيف لواهتدى ع يديه ١٠أو١٠٠أو🤔 🤔 ١٠٠٠
ه[ذا ك[له إذا أس[لم واح[د ع[لى ي[دي[ك أو بس[ببك ..ك[يف ل[و أس[لم ك[ل ي[وم ع[ندك ش[خص  ....اهلل
أكبر....
💥ه[[ناك داع[[ية أس[[لم ع ي[[ده  ٧٠٠٠ش[[خص وك[[ان س[[بب إس[[الم ه[[ذا ال[[داع[[ية رج[[ل م[[سن ف[[ي
الرياض  ..أعطاه كتابا.
💧 💧أع[رف ش[خصا اه[تدى ع[لى ي[ده ق[سيس ف[ي أف[ري[قيا ث[م أس[لم ع[لى ي[د ال[قسيس أك[ثر
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 امل [[الي [[ني ل [[و س [[بحوا أو ت [[صدق [[وا ف [[لك م [[ثل أج [[ره [[م ...وك [[ل خ [[طوة يخ [[طوه [[ا هؤالء
امل[الي[ني إل[ى املسج[د ل[ك م[ثل أج[ره[ا ...ل[وح[جوا أو ص[ام[وا أو ج[اه[دوا أو دع[وا أو س[اع[دوا
اآلخرين فلك مثل أجرهم...
لو تعلموا وعلموا وربوا وألفوا وأوقفوا فلك مثله تماما...
امل[هم أي ع[مل س[واء ك[ان ق[ول[يا أو ف[عليا أو ق[لبيا ف[لك م[ثل
أجره..

القاعدة الخامسة
)أوقف وقفا قبل موتك(
ت[عرف ف[ضل ال[وق[ف ب[الش[ك وت[تمنى أن ت[كون ل[ك األوق[اف
ال[كثيرة  ..ح[تى ت[بقى ل[ك ب[عد م[وت[ك ورح[يلك ..ل[كن ي[حول
بينك وبني هذا وجود املال...
أق[[ول أال أدل[[ك ع[[لى خ[[ير م[[ن ه[[ذا ،أن ت[[وق[[ف وق[[فا ي[[توال[[د
ويتكاثر ..
ن[عم إن إس[الم ش[خص ع[لى ي[دي[ك أف[ضل م[ن وق[ف ت[وق[فه
ألن ه[[ذا وق[[ف يتح[[رك وي[[نمو وأم[[ا ال[[وق[[ف ف[[ال ت[[ضمن أن
يعيش عشرين أو ثالثني سنة..
إن إس[الم ك[اف[ر أف[ضل م[ن وق[ف ت[وق[فه م[ع أن األول ال ي[كلفك
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 ...
ن [[عم ت [[أت [[يك األج [[ور ل [[يل ن [[هار وه [[ذا ب [[فضل اهلل ث [[م ب [[فضل دع [[وت [[ك ف [[ي ال [[دن [[يا ..ف [[أي ف [[ضل
كهذا؟؟؟
إذا ً 📢 تس[تطيع أن ت[وق[ف أك[ثر م[ن وق[ف ،وذل[ك ب[عدد م[ن أس[لم ع ي[دي[ك ..ف[كم م[ن وق[ف ت[ري[د
١٠٠أو  ١٠٠٠وقف أو كم ؟؟؟ .....تحرك من اليوم.
ال[خالص[ة  :أن ت[بدأ م[ن ال[يوم ب[ال[بحث ع[ن األوق[اف وه[ي إس[الم ال[ناس..وب[إذن اهلل س[تعيش
هذه األوقاف مئات السنني ..فكر جيدا بهذا.

القاعدة السادسة
ن َوك[[ا َ
ن ِم [ َن اهللَِّ م[[ا ال يَ[[رج[[و َ
ن َوتَ[[رج[[و َ
[أمل[[و َ
[أمل[[و َ
[أمل[[و َ
ن اهللَُّ
ن َك[[ما تَ[ َ[
ن فَ [ ِإنَّ [هُم يَ[ َ[
﴿ ....إِن تَ[[كون[[وا تَ[ َ[
عَليمً ا حَ كيمً ا﴾
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إن [[ه مل [[ن املؤس [[ف أن ت [[رى ال [[فتاة امل ُ[ [نَ ِ
ع[ [[مره [[ا عش [[رون س [[نة  ،ت [[عيش ف [[ي أدغ [[ال
صرة ال [[تي ُ
أف[ري[قيا  ،وت[عيش م[ع األط[فال امل[رض[ى ،وف[ي أم[اك[ن ال[بعوض ،والحش[رات ال[ضارة ...ك[ل ه[ذا
من أجل التبشير باملسيح !!
م[ن أج[ل دي[ن ب[اط[ل ت[فعل ك[ل ه[ذا وت[فني ش[باب[ها ف[ي أف[ري[قيا ح[تى ت[صل إل[ى األرب[عني م[ن
عمرها !!!!
والسؤال 😔 😔 :أين نحن ؟؟؟
م[[اذا ق[[دم[[نا؟؟ ال أق[[ول ل[[نفعل م[[ثلها ،ال،ال  ،ف[[نحن أق[[ل م[[ن
هذه املرتبة !!
واهلل املس [[تعان .ل [[كن ل [[وق [[دم [[نا  ٪ ١م [[ما ي [[قدم [[ه ال [[نصارى
لدينهم ألسلم العالم !!!
أال ت[أخ[ذن[ا الح[مية وال[غيرة ع[لى دي[ننا؟؟ أال ن[جعل ال[دع[وة
لإلسالم شعار لنا؟؟
إن دينك هو الدين الحق ،فبلغه للعالم وبكل وسيلة📝 ..
إن [ [ [[ك إن آم [ [ [[نت بش• م [ [ [[ن ال [ [ [[دن [ [ [[يا أج [ [ [[دك تنش [ [ [[ره ب [ [ [[ني
الناس ،فهل لديك ش• 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 مفهوما ً واحدا ( وهذا املفهوم هو أن الناس يصعب إسالمهم!!!
أقول  :العكس هو الصحيح  ،ما أسهل دخول الناس في اإلسالم لو بُ ّلغوا...
أن[ت اش[تغل ب[تبليغ ال[دي[ن ل[غير املس[لمني  ،وب[أف[ضل ال[طرق وس[ترى دخ[ول[هم ف[ي اإلس[الم
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(
ووظ[[يفة خ[[ير ال[[ناس ب[[عد األن[[بياء وه[[م ال[[صحاب[[ة رض[[وان اهلل ع[[ليهم )ن[[حن ق[[وم اب[[تعثنا 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(
ب [[اج [[ماع ال [[عام [[لني أن [[ك ك [[لما ب [[ذل [[ت ف [[ي ه [[ذه
الدعوة صلحت :أمورك الدينية والدنيوية
ألن[ [ [ [ [[ك ت [ [ [ [ [ع[ي[ش هلل ال ل [ [ [ [ [ن[ف[س[ك وه[ [ [ [ [[ذه ق [ [ [ [ [م[ة
التضحية .
ل[[ذا س[[وف ت[[الح[[ظ إن ع[[ملت مخ[[لصا س[[هول[[ة
الحياة وبساطتها ..
ول [[علكم ت [[ذك [[رون ق [[ول زوج ال [[شيخ ال [[سميط )وه [[ي ف [[ي م [[كان م [[خيف ف [[ي أف [[ري [[قيا( ت [[قول
ياعبدالرحمن هل سعادة أهل الجنة مثل سعادتنا اآلن؟؟؟
نعم إنه التضحية هلل ،ماذا قدمنا نحن ؟ ؟؟؟ هل نجد لذة الحياة اآلن؟؟؟
إن ل[م تج[ده[ا أن[ت ..ف[أس[رع وأل[قي ن[فسك ف[ي ه[ذه ال[دع[وة ول[ن ت[ذه[ب األي[ام ح[تى تج[د أن[سا
وراحة كبيرة ..وستندم على أيام قديمة..
أقول ،فقط ،فقط ،فقط
جرب ولو شهرا ً ستجد تصديق قولي..
يا داعية العصر ضحي هلل رب العاملني.

القاعدة العاشرة
س[[ئلتَ ه[[ذا السؤال ي[[وم ال[[قيام[[ة؟؟ ف[[ما
)م[[اذا ق[[دم[[ت ل[[دي[[نك؟( ل[[و ُ[
هو جوابك؟؟ إن أفضل جواب ،
أن ت [ [[قول  :دع [ [[وت ال [ [[ناس إل [ [[يه ...دع [ [[وت ال [ [[ناس ل [ [[توح [ [[يد رب
العاملني
)ومن أحسن قوال ممن دعا إلى اهلل(....
ك[[لنا ي[[ود أن يخ[[دم ه[[ذا ال[[دي[[ن ،وأع[[لى ه[[رم الخ[[دم[[ة ه[[و إدخ[[ال
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 و َلك الفردوس بإذن اهلل ..
وهي أيام وسترحل وترى تلك املنازل والنعيم العظيم..
وأبشر بحب اهلل لك.
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