
 



 

  

 ٣ رسائل دعوية

 املقدمة
والصالة والسالم على أشرف األنبياء ، احلمد هللا رب العاملني

 .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واملرسلني
 : وبعد

التعليم والتطبيب، وقد : فإن من أعظم حماضن الدعوة اليوم
أجلب أصحاب امللل الباطلة يف هذين االني خبيلهم ورجلهم، 

وكثرت املراكز الطبية اليت تقف من فانتشرت املدارس النصرانية 
 . خلفها الكنائس والبعثات التنصريية
يف هذا اال اهلام  -عز وجل -وإسهاماً يف الدعوة إىل اهللا

 .أدليت بدلوي رغبة يف املشاركة ولو بالقليل
وبادئ ذي بدء أعتذر فليس الكاتب والقائل كمثل القائم 

لعمل كمثل من ينفذ العامل، وليس من يطرح اآلراء وينظَّر ل
لكن فضل اهللا واسع ويكفي أجر الداللة على اخلري، ومن ! ويفعل

 .كرمه وجوده أنه يدخل يف السهم الواحد ثالثة نفر
أن جيعلنا ممن يستعملهم ىف طاعته  -عز وجل -أسأل اهللا

 .ونشر دينه وسنة نبيه حممد 



 

  

 ٤ رسائل دعوية

 مدخل
أن : ريواتساع رقعة نشر اخل، إن مما يعني على حتصني الثغور

اليت ، يكون ألهل اخلري نصيب من املشاركة يف التخصصات العلمية
 .تعود بالنفع على اتمع واألمة

وما شاكل ، واحملاسبة، واهلندسة، والصيدلة، وذلك كالطب
 .ذلك

فيه ، فوجود أهل اخلري يف مثل هذه املناصب والتخصصات
 : فمن ذلك، مصاحل كثرية لإلسالم واملسلمني

ظيف ما يستطاع من هذه التخصصات ىف خدمة تو: أوالً
 .اإلسالم

تمكن بعض أهل اخلري من هذه التخصصات فيه  :ثانيا
ملن أرادها من أجل الظهور والكسب املادى  -بل مدافعة -مزامحة
 .عتقادأو ممن كان من أهل الشر والفساد وسوء اال، البحت

، للناسإظهار أن اإلسالم حيث على كل ما فيه مصلحة  :ثالثًا
 .-واهللا تعاىل أعلم -وهذه التخصصات ال غىن للمجتمعات عنها

حيث كانت ، فيه إعادة لشيء من جمد املسلمني التليد :رابعا
وكان علماء ، األندلس حمطاً لركائب الراغبني ىف حتصيل العلوم

بينما كانت بالد النصارى تلبس ثياب ، املسلمني منارات يهتدى ا
االجتماعية وتعيش يف ظالم دامس يف املعتقد الفوضى اخلُلُقية و
 .      والسلوك واألخالق

وهذا بنفسه يسد ، وجود صوت اخلري ىف كل مكان: خامسا



 

  

 ٥ رسائل دعوية

 .إىل غري ذلك من املصاحل واإلجيابيات، ثغرةً كبريةً
غىن عنها يف  سد ما يعد من فروض الكفايات ال: سادسا

إىل -مضطرين–ون فيها ولئال حيتاج املسلم، حيام ومعاشهم
(غريهم من أهل الكفر والضالل

0F

١(         . 
أن أعداء اإلسالم حرصوا على : ومما ينبغي التنبيه عليه
وليس هذا وليد ، وخباصة الطب، ااالت العلمية والتقدم فيها

ال «: -رمحه اهللا تعاىل-قال الشافعي ، بل ىف القرون السابقة، العصر
إال أن أهل الكتاب ، واحلرام أنبل من الطبأعلم علماً بعد احلالل 

يتلهف على ما ضيع  –وكان رمحه اهللا تعاىل ، »غلبونا عليه
ووكلوه إىل ، ضيعوا ثلث العلم«: ويقول، املسلمون من الطب

 )1F٢(»اليهود والنصارى
**** 

                                     
 .من مقال للشيخ عبدالعزيز السدحان) ١(
 )٣٢١(للرازي ص ] آداب الشافعي ومناقبه[ كتاب: انظر) ٢(



 

  

 ٦ رسائل دعوية

 وقفة تأمل
 : أخي املسلم

. البد أن نقرر أمرا واقعا أال وهو أننا ىف زمن الدعوة
، رى يدعون ويبذلون؛ تراهم ىف القارة األفريقية وأطراف آسياالنصا

بل ويبحثون عن ، وهناك أيضاً هلم باع طويل يف أدغال أفريقيا
املسلمني يف بالدهم ومن درس يف مدارسهم وجامعام أو تقلب 

 . بني ظهرانيهم علم ذلك
وأصحاب املبادئ الباطلة ، أما اليهود فهم كذلك يدعون

 أصحاب املنتجات االستهالكية الدعوة هلا من بل حىت! يعملون
 . أوسع األبواب وأكثرها إنفاقًا عرب مايسمى باإلعالن التجاري

ثنان على أن أهم حماضن الدعوة اليوم املدرسة اخيتلف  وال
وقد سعى النصارى خاصة إىل ذلك فأنشأوا املدارس ، واملستشفى

اطنها السم وأقاموا املستشفيات؛ ظاهرها العلم والتمريض وب
فقد كانت اخلدمة الطبية وسيلة للتبشري حتظى دوما ، الزعاف

 . باألولوية ىف مهمات املبشرين
لقد ثبت (: أحد قادة اإلرساليات H.Stormقال ستورم  

أن العمل الطيب هو مفتاح القلوب املغلقة ووسيلة لتوثيق عرى 
 ).الصداقة وأداة لتحطيم املعارضة

ون على هذا املدخل كوسيلة ولقد كان املبشرون يؤكد
وأسلوب لكسب قلوب األهايل وخلق مجهور ، رئيسية للتبشري
واألهم من ذلك كله يئة الفرصة للتبشري باإلجنيل ، متعاطف معهم



 

  

 ٧ رسائل دعوية

إن مجيع العاملني يف ميدان : (وقد ذهب صموئيل زومير إىل القول
زاً التبشري متفقون على أن الطبيب القدير واجلراح املاهر حيمل جوا

إن . ويغزو القلوب مهما كانت عنيدة، يفتح األبواب املقفلة
املستشفيات هي مكان تلتقى فيه الرمحة باخللق ويتعانق فيه الصالح 

 ).والسالم
بل ويعتقد املبشرون بأن املستشفيات التنفصل عن الكنيسة 

واملبشرين الربوتستانتيون ، وليست أمهها بل جيب أن تكون امتداداً هلا
ستخدام الوسائل الطبية لكسب غري املسيحيني والنقطة سعوا ال

األساسية ىف اجلدال هي أن أطباء اإلرسالية يعتقدون بأم يؤدون 
ألن هذا النوع من النشاط ، واجبهم الديىن عن طريق اخلدمات الطبية

، هو جزء من اخلُلق املسيحي واقتداء بسنة املسيح كشاف لألمراض
بأن املدخل الطيب كان هو العمل  F. Barnyبارين . ويعتقد ف

 . الوحيد املمكن للوصول إىل الناس والتأثري عليهم
إن (: تومس الذي يقول/ مث تأملوا هذا اخلالف مع الدكتور

املستشفى جيب أن يكون مكاناً للتبشري باإلجنيل والشيء الذي كان 
يقلق املبشرين هو أن بعض أطباء اإلرسالية كانوا يعطون العالج 

يب أمهية أكرب والذي من شأنه أن يؤدي إىل صراع بني الكنيسة الط
 ).واملستشفى وهذا حتما سيؤثر على العمل التبشريي بأكمله

وأتوقف عند هذه العبارة اليت صدرت من أفواههم وتتحدث 
ليست مبستشفيات واملدارس « :عن تلك األعمال واألماكن

  .»ولكنها معاهد تبشري



 

  

 ٨ رسائل دعوية

 مستشفى طائر للتنصري
 !!مليون دوالر  ٢٥كلفة بت

 : نشرت الصحف العام املاضي اخلرب التايل
عم الترقب والتلهف حني وصلت األخبار إىل مدينة حيدر 

إحدى معجزات "املستشفى الطائر"آباد جبنوب اهلند قبل شهور بأن 
، القرن العشرين سيزور املدينة ألسبوعني ىف شهر نوفمرب املاضي

ري عمليات جراحية للمعدمني الذين وسيعاجل الفقراء فقط وسيج
وعلت الفتات .. وكل هذا سيكون جماناً.. الحظَّ هلم يف احلياة

تدعو الفقراء للتقدم ، كبرية شوارع املدينة تعلن هذا احلدث العظيم
 .إىل عناوين معينة لتسجيل أمسائهم

وهكذا حني حطَّ املستشفى الطائر مبطار املدينة كان اجلو 
لدرجة أن كبري وزراء الوالية بنفسه كان يف  ،مشحوناً بالترقب

استقبال املستشفى الطائر باملطار وقام بزيارة أجنحته يف شوق وهلفة 
للتعرف على أحدث األجهزة والتسهيالت اليت يقدمها هذا 

فقد مت حتويل . املستشفى الذي يعترب أكرب مستشفى طائر يف العامل
بإنفاق !! طائر  إىل) ٥٠- ١٠١١لـ (طائرة لوكهيد من طراز 

 . مليون دوالر على هذا املشروع) ٢٥(
ويتدافع الفقراء إىل املدينة للحصول على العالج ااين الذي 

وسرعان ما ..إنه سيكون ذا مستوى عاملي غري متوفر ىف اهلند: قيل
انكشف األمر حني بدأ املرضى يكتشفون بأنفسهم حقيقة هذا 

له املريض قبل الكشف عليه فكان أول شيء يتعرض . العمل اخلريي



 

  

 ٩ رسائل دعوية

دقائق حول ) ١٠(مث يعطى حماضرة لنحو ، هو السؤال عن ديانته
(واملسيحية) السيد املسيح(
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وضرورة البحث عن اخلالص يف  )١
مث يعطى كمية من الكتب والنشرات ) السيد املسيح(رحاب 

وكان من . ويطلب منه دراستها واحلضور إىل عنوان معني بعد أيام
اليت رمت بالكتب ) سعيدة يب(ء سيدة مسلمة تدعى أوائل هؤال

إن هلا ديانة تؤمن ا وهي جاءت هنا : وصرخت يف وجوههم
 .وليس للوعظ والكتب، للعالج

وحني علت الصيحات وأخذت الصحف احمللية تكشف 
، خفت نربة الوعظ وسكتت مكربات الصوت، حقيقة هذا العمل

 .ولكن حماوالت التنصري مل تنته
حتقيقات الصحافة أن املستشفى الطائر يتبع منظمة وظهر من 
واليت تتبع بدورها منظمة ) عملية الربكة الدولية(تنصريية تدعى 

بات (شبكة اإلذاعة املسيحية اليت يرأسها املنصر املعروف 
الذي ينتمي إىل اليمني املتطرف يف الواليات املتحدة ) روبرتسون

م كما ١٩٨٧يكية سنة وسبق أن رشح نفسه يف االنتخابات األمر
 .م١٩٨٢عمل يف إدارة الرئيس ريغان سنة 

الذي يزور مناطق كثرية ىف ، إن هذا املستشفى الطائر: ويقال
وأجرى أكثر ، مريض) ٩٤٣،(... قد عاجل حىت اآلن ، أحناء العامل

وهو ميكث ىف خمتلف األمكنة حنو . عملية جراحية) ١٩،(... من 
                                     

 .األوىل إطالق كلمة النصرانية والنصارى) ١(



 

  

 ١٠ رسائل دعوية

ه أكرب مستشفى جوي يف العامل وهو ويقال أن، أسبوع أو عشرة أيام
 .مزود بكل التسهيالت املمكنة للعمليات اجلراحية والعالجية

واهللا أعلم كم من مسلم حتول فكره إىل ، انتهى اخلرب
وكم من مسلمة أثريت الشبه ىف قلبها عن دين ! النصرانية؟
 !اإلسالم؟

وإمتاما لألمر وخطورته أذكر احلال ىف دولة واحدة هي 
 !دش وكيف هو دور املستشفى ىف تغيري معتقدات الناس؟بنغال

أنه أنشئ مستشفى تنصريي ىف عام : ذكرت جملة البيان
يف ) شيتا جانغ(يف منطقة ) معلوم جات(م يف قرية ١٩٦٥

أما اآلن فقد بلغ ، بنغالديش اليت مل يكد يوجد ا نصراين آنذاك
 !عددهم أربعني ألف نصراين



 

  

 ١١ رسائل دعوية

 منظمة براك
) ٣(...ية كندية يتبعها يف بنغالديش أكثر من منظمة تنصري

منظمة ) ٣(...وعدد املنظمات يف هذا البلد املسلم الفقري ، مدرسة
 !تنصريية

م مئيت ١٩٧٢وكان عدد النصارى يف دولة بنغالديش عام 
سنة إىل مخسة  ١٩م أي خالل ١٩٩١ألف نسمة وارتفع يف عام 

 !ماليني
مكثفة حىت نالوا ما ويف هذه السنوات بذلت أموال وجهود 

 !أرادوا
 ..نعم ما أرادوا ألم بذلوا وعملوا

*** 



 

  

 ١٢ رسائل دعوية

 اإلسالم والطب
تكدر خاطر القارئ الكرمي بتلك املعلومات اليت حتزن وال 

لكن دعنا ننتقل إىل مراتع اإلسالم لنطلق النظر ىف تعاليم ، تفرح
هذه الشريعة العظيمة وكيف نظرت إىل املرض والصحة من جوانبه 

 يدة؟العد
، طبيعة املرض والصحة يف الطب والدين متشاة :أوالً

فاملرض يعين استجماع الفضالت واحتباسها يف اجلسد، ففضالت 
وفضالت الدين الشبهات . واألوبئة املختلفة، الطب اجلراثيم

 .والشهوات باختالف أنواعها
والصحة يف كلي األمرين تكون باستفراغ هذه الفضالت  

 .                                                           اوسالمة اجلسم منه
يف جمموع الفتاوى  -رمحه اهللا – شيخ اإلسالم ابن تيميةقال 

 .»طب األديان حيذو حذو طب األبدان«: الد العاشر
فالنقص يف صحة . االشتراك يف التسمية واملنطوق :ثانياً

 .ن يسمى أيضا مرضااجلسم يسمى مرضا والنقص يف دين اإلنسا
في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اُهللا  :-قال اهللا تعاىل

 ].١٠البقره [مرضا
فَال تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه : وقال تعاىل

كما .أي مرض الزنا، ]٣٢األحزاب [ مرض وقُلْن قَوالً معروفًا
يسمى شفاًء وكذلك تقومي نقص الدين يسمى أن اكتمال الصحة 



 

  

 ١٣ رسائل دعوية

أال سألوا حني جهلوا فإمنا شفاء العي «:  قال ، شفاء 
 »...السؤال

ولذلك مسى عدد من السلف كتبهم اليت يناقشون فيها ما 
يطرأ على دين املرء من العطب من ناحية الشهوة أو الشبة مبسميات 

الداء [طي وللخرائ] اعتالل القلوب[تقارب صحة اجلسد ككتاب 
 .البن تيمية] داء القلوب وشفاؤها[ورسالة ، البن القيم] والدواء

وهلذا فإن من مواصفات الطبيب املسلم ما قاله ابن القيم يف 
عندما تكلم عن الطبيب احلاذق وذكر أنه ] الطب النبوي[كتاب 

جيب أن يراعي يف عالجه عشرين أمرا كان السابع عشر منها هو 
يكون له خربة باعتالل القلوب واألرواح وأدويتها أن : "كما قال 

ولذلك أصل عظيم يف عالج األبدان فإن انفعال البدن وطبيعته عن 
 .القلب والنفس أمر مشهود

والطبيب إذا كان عارفًا بأمراض القلوب والروح وعالجها 
والذي الخربة له بذلك وإن كان حاذقًا ، كان هو الطبيب الكامل

 .أحوال البدن نصف طبيبيف عالج الطبيعة و
وتقوية ، وكل طبيب اليداوي العليل بتفقد قلبه وصالحه

أرواحه وقواه بالصدقة وفعل اخلري واإلحسان واإلقبال على اهللا 
 ".  والدار اآلخرة فليس بطبيب بل متطبب قاصر

********* 



 

  

 ١٤ رسائل دعوية

 الدين مسئولية اجلميع
 لغة اخلطاب يف هذا الكتيب الصغري تعم مجيع من عمل يف

لكن أذكر مواقف . اال الصحي وإن كان الطبيب قرة العني فيه
دعوية لغري األطباء ليس إال أن العمل الدعوي عمل مجاعي مثل 
القافلة حتتاج إىل الدليل وإىل املرشد وإىل اهلادي وإىل جهد كل فرد 

 ....فيها
، فلموظف االستقبال الذي يعطي املواعيد: أما املوقف األول

نه للدعوة؛ فإذا أتى إليه رجل أحاله إىل الطبيب، وأن وقد سخر مكا
أتته امرأة أحاهلا إىل الطبيبة، وإذا اكتفت الطبيبة من عدد املراجعات 

حييل إليه الشابات  بدأ أوالً بإحالة كبريات السن إىل الطبيب، وال
نعم لقد قام بعمل عظيم فحفظ أعراض املسلمني . وهكذا

 .يستهان به فهو على ثغر ال واملسلمات بعمل يسري جداً ،
أيضاً من التجربة يف دور النشر، ويف املؤسسات اخلريية غالب 

بعضهم موظف . من يأيت ألخذ الكتب واملطويات ليسوا من األطباء
مواعيد وآخر يف الكلية طالباً والثالث يتدرب يف املستشفى والرابع 

 .وهكذا
ملسئولية على وهذا التنوع لألمة فيه خري وبشارة فرح يلقي با

 .من يتراخى يف القيام ذا الواجب العظيم
********** 



 

  

 ١٥ رسائل دعوية

 فضل الدعوة إىل اهللا
عز -اآليات واألحاديث اليت حتث على القيام بالدعوة إىل اهللا 

كثرية بل إن اآليات اليت ذكر فيها أمر الدعوة إىل اهللا أكثر  -وجل
وما ذاك إال . من آيات القيام واحلج ومها ركنان من أركان اإلسالم

-وهلذا اصطفى اهللا . ألمهية الدعوة إىل اهللا وعظم أثرها يف اتمع
 خيار اخللق إىل القيام ذا األمر العظيم، فهي مهمة -عز وجل

 .األنبياء واملرسلني ومن سار على درم إىل يوم الدين
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إىل اِهللا علَى :-عز وجل-يقول اهللا 

ريصنِيبعبنِ اتما وأَن ة ] ا  -تعاىل-، وقال ]١٠٨يوسفمثني
ومن أَحسن قَوالً ممن دعا إىل اِهللا وعملَ : على أهل الدعوة

نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحالص ] ٣٣فصلت[ 
وتأملوا يف حال ذاك الرجل الذي أكه التعب وهو جيري  

وجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا : ةبسرعة كبري
نيلسروا الْمبِعمِ اتقَو ]وأنتم وحنن نرى واقع األطباء ]  ٢٠: يس

عكس ذلك فإن املريض هو الذي يسعى إىل الطبيب وذلك من 
 !فضل اهللا عليهم

ا وبعض اجلن يف جمال الدعوة إىل اهللا أفقه من بعض اإلنس، مل
قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من :-عز وجل  –نزل قول اهللا 

يهدي إىل الرشد فَآمنا بِه * الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا 
 ].٢اجلن [ولَن نشرِك بِربنا أَحدا



 

  

 ١٦ رسائل دعوية

: رآن الكرميكانت النتيجة األوىل بعد أن مسعوا هذا الق
ا بِهنفَآم دشي إىل الردهي ]مث كانت االنطالقة حنو ] ٢: اجلن

يا قَومنا أَجِيبوا داعي اِهللا وآمنوا  :الدعوة إىل قومهم منذرين
بِه ]ا كثرية وسرية الرسول ]. ٣١: األحقافأما األحاديث فإ 

 !كلها دعوة
 : أخى الفاضل

قام العبد بالدعوة إىل اهللا يبلغها وينشرها مبا  إذا صح اإلميان
يستطيع بلسانه وقلمه وماله وداللته وجاهه وتعليمه وتشجيعه 

واألبواب مفتوحة، فهل من قدم تطأ تلك . وحضوره وخدمته
األرض املنبتة، ومن فضل اهللا وإحسانه إلينا أن جعل أبواب الدعوة 

، البيان وفصاحة اللسانإليه ليست خاصة بالعلماء واخلطباء وأرباب 
ال وإمنا كل له أن يدعو ويذُكر ويأمر وينهى ويعلم ويدل على اخلري 
مبا يقدر عليه، وال يشترط للداعية أن يبلغ مرتبة االجتهاد أو الفتيا 

 إمنا البد أن يعلَم الشيء الذي يدعو إليه ويعرفه لقول النيب 
 ].رواه البخاري[» بلغوا عين ولو آية«

عن ربك وادع إىل سبيله تكن من أشرف اخللق وأعزهم فبلغ 
وامتهن أعظم وظيفة أال وهي وظيفة األنبياء  واآلخرةيف الدنيا 

ومن أَحسن قَوالً ممن دعا إىل اِهللا :-واملرسلني، قال تعاىل 
 ].٣٣: فصلت[ صالحا وقَالَ إِننِي من الْمسلمني وعملَ

******* 



 

  

 ١٧ رسائل دعوية

 وائد ومثرات الدعوة إىل اهللا عز وجلف
وسائل الدعوة وطرقها تصدر عن أذهان وعقول من حبثوا عن 
مثرات الدعوة فإا من أعظم احلوافز اليت تعني على التفكري 

عز  –لعلنا نلقي الضوء على فوائد ومثرات الدعوة إىل اهللا ، واملبادرة
 : بإجياز سريع -وجل

قتداء م واقتفاء أثرهم والسري يف متابعة األنبياء واال :أوالً
 :ركام يف طريق آمن غري موحش

 ِنما وأَن ةريصلَى بو إىل اِهللا ععي أَدبِيلس هذقُلْ ه
 ].١٠٨: يوسف[ اتبعنِي

هى  -تعاىل-فالدعوة إىل اهللا : -رمحة اهللا  –قال ابن القيم 
 .وظيفة املرسلني وأتباعهم

ادع إىل سبِيلِ :-تعاىل–ىل اهللا امتثاالً لقولهالتقرب إ: ثانياً
ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كبر ] ١٢٥النحل.[ 

ومن أَحسن قَوالً ممن :الرغبة يف نيل األجر العظيم: ثالثاً
 ].٣٣: فصلت[ دعا إىل اِهللا
م أُمةٌ يدعونَ إىل ولْتكُن منكُ: االمتثال ألمر اهللا: رابعاً

: آل عمران[ الْخيرِ ويأْمرونَ بِاملَعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ
١٠٤.[ 

 فقد بشر النىب : السعى لنيل األجور العظيمة  :خامساً
دل : قال النووي. »من دل على خري فله مثل أجر فاعله«: بذلك

 .والكتابة ةبالقول واللسان واإلشار



 

  

 ١٨ رسائل دعوية

يا أَيها الَّذين آمنوا : لتصلح أعمالنا وتغفر زالتنا :ساًساد
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر * اتقُوا اَهللا وقُولُوا قَوالً سديدا 

 ولَهسرعِ اَهللا وطي نمو كُموبذُن لَكُم 
 ].٧١-٧٠: األحزاب[ فَقَد فَاز فَوزا عظيما

ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من : رجاء صالح الذرية :سابعاً
خلْفهِم ذُريةً ضعافًا خافُوا علَيهِم فَلْيتقُوا اَهللا ولْيقُولُوا قَوالً 

 ].٨٢: الكهف[ وكَانَ أَبوهما صالحا] ٩: النساء[ سديدا
ما كَانَ ربك ليهلك و:نقوم بالدعوة خمافة العذاب :ثامناً

 ].١١٧: هود[ الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ
من دعا إىل هدى كان « : نثقل املوازين يوم العرض: تاسعاً

 .»له من األجر مثل أجور من تبعه
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي :حىت ال تصيبنا اللعنة :عاشراً

لَى ليلَ عائروا إِسصا عبِم كذَل ميرنِ مى ابيسعو داود انس
: املائدة كَانوا ال يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه* وكَانوا يعتدونَ 

٧٩، ٧٨.[ 
 : بالدعوة إىل اهللا تنال املراتب العال :عشر ياحلاد

وهذه املرتبة متامها : -رمحه اهللا  –قال الشيخ السعدي 
ديقني الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غريهم للص

 .وحصلت هلم الوراثة التامة من الرسل
عشريتك  وأَنذر: نقوم بالدعوة شفقةً ورمحةً :الثاين عشر

بِنياَألقْر ]٢١٤: الشعراء.[ 



 

  

 ١٩ رسائل دعوية

حىت يصلح حال اتمع ويقَّوم : الثالث عشر
في اَألرضِ أَقَاموا الصالةَ وآتوا الَّذين إِنْ مكَّناهم :اعوجاجه

الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وِهللا عاقبةُ 
 ] ٤١: احلج[ اُألمورِ

* والْعصرِ :الفوز والصالح يف الدنيا واآلخرة :الرابع عشر
نوا وعملُوا الصالحات إِال الَّذين آم* إِنَّ اِإلنسانَ لَفي خسرٍ 

 ].٣-١: العصر[ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
الدعوة إىل اهللا عز وجل من أسباب نصر  :اخلامس عشر

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصروا اَهللا ينصركُم ويثَبت :األمة
كُمامأَقْد ]٧: حممد    .[ 

صالة اهللا ومالئكته وأهل السموات واألرض  :السادس عشر
إن اهللا ومالئكته وأهل « : قال : على معلم الناس اخلري

وحىت احلوت ، السموات واألرض حىت النملة يف جحرها
 ].رواه الترمذي[ »ليصلون على معلم الناس اخلري

نضر اهللا «: بالنضارة ملبلغ مقالته دعاء النىب  :السابع عشر
 ].رواه ابن ماجه[ »مرًءا مسع مقاليت فبلغهاا

رحم اهللا «: بالرمحة ملبلغ حديثه دعاء النىب  :الثامن عشر
 ]رواه أمحد[ »......امرًءا مسع مين حديثاً فحفظه مث يبلغه غريه

 الَّذين يؤمنونَ: الدعوة إىل اهللا صدقة :التاسع عشر
ممالةَ وونَ الصيمقيبِ ويقُونَبِالْغفني ماهقْنزا ر ]٣: البقرة.[ 



 

  

 ٢٠ رسائل دعوية

 .من أعظم النفقة نفقة العلم: قال احلسن
قلب مساحة الشيخ عبدالعزيز ابن : براء الذمة: الثمرة املهمة

فعند قلة ] الدعوة وأخالق الدعاة[يف كتابه : -رمحه اهللا  –باز 
ون الدعاة وعند كثرة املنكرات وعند غلبة اجلهل كحالنا اليوم تك

 .الدعوة فرض عني على كل واحد حبسب طاقته
ابن عمه علي بن  األجر العظيم، فقد دل النيب  :العشرون

ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً «: على كرت عظيم أيب طالب 
 .» خري لك من محر النعم

: لقوله: استمرار ثواب الداعي بعد موته :احلادي والعشرون
  : »ا بعده كتب له مثل من سن يف اإلسالم سنة ح ملسنة فع

 ].رواه مسلم[» أجر من عمل ا وال ينتقص من أجورهم شيء
من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل ا يف « : وقال 

 ]رواه الطرباين[» حياته وبعد مماته حىت تترك
مث  –إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث « وقال 
  .»أو علم ينتفع به –ذكر منها 
وجاهدهم بِه : من اجلهاد ىف سبيل اهللا: الدعوة إىل اهللا* 

 ].٥٢: الفرقان[ جِهادا كَبِريا
وتبليغ سنة إىل األمة أفضل من تبليغ : "قال ابن القيم رمحه اهللا

السهام إىل حنور العدو، ألن تبليغ السهام يفعله كثري من الناس، أما 
 ....".ورثة األنبياء تبليغ السنن فال يقوم به إال 



 

  

 ٢١ رسائل دعوية

إن : "قال ابن القيم: الدعوة إىل اهللا رفعة يف الدنيا واآلخرة* 
أفضل منازل اخللق عند اهللا مرتلة الرسالة والنبوة فاهللا يصطفي من 

 .املالئكة رسالً ومن الناس
وهذا واقع : من وسائل الثبات على دين اهللا: الدعوة إىل اهللا* 

إن أسهل وسيلة للدفاع : "يوشجمرب وهو كما قال أصحاب اجل
 .)3F١("اهلجوم

 أيها األحبة
عز  –يف القيام بأمر الدعوة سعة الصدر األنس مما يفيض اهللا 

ولو استزدمت . به على عباده ولعله من عاجل البشرى –وجل 
 .الكتاب والسنة لقرت أعينكم باخلري العظيم واألجر اجلزيل

**** 

                                     
 .مثرات الدعوة إىل اهللا: نقلتها خمتصرة من كتايب) ١(



 

  

 ٢٢ رسائل دعوية

 رجال الدعوة
 :أيها األحبة
ننطلق لنرى كيف ، ل من األماكن البارده املرحيةدعونا نرح

انطلقوا بنا نرى فجر هذه الدعوة  حال الدعوة يف عهد النيب 
والصرب الذى ركب ! وكم هو اجلهد الذى بذل. وإشراقة الرسالة

 –وصحابته الكرام  نىب األمة حممد . إا أمة اجلهاد والدعوة.. 
قوم بينهم بعري واحد يسريون ىف ثلة من ال –رضى اهللا عنهم 

ومن كثرة املشي ووعورة الطريق وقلة الظهر الذى . يتعاقبونه
لكن املوكب املبارك ... يركب؛ نقبت األقدام وسقطت األظافر 

 !يسري وال يتوقف
 خرجنا مع رسول اهللا : "قال عن أيب موسى األشعري 

ت وحنن ستة نفر بيننا بعري نعقبه، فنقبت أقدامنا ونقب، ىف غزاة
فكنا نلف على أرجلنا اخلرق فسميت ، وسقطت أظافري، قدماي

متفق " [كما كنا نعصب من اخلرق على أرجلنا، غزوة ذات الرقاع
 ].عليه

ووجوه  –عليه أفضل الصالة وأمت التسليم  –هذا نيب األمة 
وهذا بعض مما أصام يف غزوة ! -رضوان اهللا عليهم  –الصحابة 

 .عالء كلمتهواحدة لرفعة هذا الدين وإ
مث بعد هذا املوقف الدعوي العظيم لعل ىف مساع احلديث 

 ! القادم فائدة الطاعة والتسليم وسرعة االستجابة



 

  

 ٢٣ رسائل دعوية

قوموا «: ألصحابه يوم بدر قال النيب : قال  عن أنس 
فقال عمري بن احلُمام » إىل جنة عرضها السموات واألرض

: قال! ألرض؟جنة عرضها السموات وا، يا رسول اهللا: األنصاري
: ؟ قال»وما حيملك على قول بخٍ بخٍ«: قال! بخ بخ: قال» نعم«

فأخرج مترات » فإنك من أهلها«: قال . رجاء أن أكون من أهلها
، لئن أنا حييت حىت آكل متراً: مث قال، فجعل يأكل منها، من قَرنه

فرمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم حىت : قال، إا حلياة طويلة
 .قتل

 : أخى القارئ
صدق اليقني وهوان الدنيا والتطلع إىل جنة عرضها السموات 
واألرض دفعا ذا الصحايب اجلليل إىل استبطاء الزمن وطول الدقائق 
الىت حتجبه عن اجلنة، فألقى بالتمرات وسار حنو الشهادة اليت هي 

ومبتغاه ناهم 
ذكر . وهذه الكلمات اليسرية إذا وجدت قلوباً حية متكنت

اإلمام الذهيب ىف سري أعالم النبالء يف ترمجته أليب عبد الرمحن 
 .السلمي وهو من كبار القراء

أكثر من أربعني سنة  –عز وجل  –درست كتاب اهللا : قال
فلما كرب سنه ورق عظمه قيل . من خالفة عثمان إىل إمرة احلجاج

مسعت : أي ىف ترك تعليم كتاب اهللا عز وجل فقال: له يف ذلك
فهذا الذي » خريكم من تعلم القرآن وعلمه« حديث النيب 



 

  

 ٢٤ رسائل دعوية

 .أجلسين مكاين
من حيمل اهلم يكون ديدنه العمل والبحث عن الفرص 

قبل فترة ذهبت مع مجع من اإلخوة للمشاركة يف . الستثمارها
وهي بلدة تقع على طريق " البجادية"افتتاح مكتب جاليات يف بلدة 

ضمن أفراد اموعة رجل فلبيين مكة القدمي، وكان من  –الرياض 
 ٤٠٠٠على يديه  –عز وجل  –كان قسيسا وأسلم وهدى اهللا 

ملا سارت بنا السيارة ومررنا . شخص حسب اإلحصاءات الرمسية
، قلنا له شقراء، ما اسم هذه املدينة: سأل" شقراء"على بلدة امسها 

خرى، وملا مررنا بعد حني ببلدة أ. فأعاد االسم مرة ثانية وثالثة
، قلنا نعم، عفيف: قال" عفيف"سألنا أيضاً فقلنا له " عفيف"امسها 

حيت أعرفها : فسألناه ملاذا تسأل عن اسم البلدان اليت منر عليها؟ قال
أكون قد عرفت " أي مكتب البجاديه"فإذا دعيت من هذه املكتب 

 !   الطريق
****** 



 

  

 ٢٥ رسائل دعوية

 وسائل الدعوة
يف حسن  ق النىب السري على طري: من أعظم وسائل الدعوة

خاصة على صاحب  –ألن يف عكس ذلك : اخللق وطيب املعاملة
إحجام عن قبول الناس لدعوته وعدم حمبتهم  –الطلعة البهية 

من الصد عن دين اهللا  –أعين سوء اخللق  -قد يكون أيضا. لألخيار
بشكل مباشر وغري مباشر لذا ينبغي للداعي أن  –عز وجل  –

نا ، ووجهه منبسطًا طلقًا ، فإن تلْْيني القول مما يكون قوله للناس لي
فالداعي أيا .. يكسر سورة عناد العتاة ، ويلَيّن عريكة الطغاة 

كانت مرتلته وأيا كان عقله وعلمه ليس بأفضل من موسى 
؟ وقد )فرعون(وهارون، ومن وجّهت إليه الدعوة ليس بأخبث من 

اذْهبا إىل فرعونَ :معه يف قوله) نيبالل(جل وعال  –أمرمها اهللا 
: طه[ فَقُوال لَه قَوالً لَينا لَعله يتذَكَّر أَو يخشى* إِنه طَغى 

٤٤.[ 
ذلك أن املقصود من الدعوة إىل اهللا تبليغ شرائع اهللا إىل اخللق 

يتم ذلك إال إذا مالت القلوب إىل الداعي وسكنت نفوسهم  وال
لك إمنا يكون إذا كان الداعي رحيما كرميا، يتجاوز عن لديه، وذ

، ويعفو عن زالته، وخيصه بوجوه الرب، واملكرمة ءذنب املسي
 .والشفقة

وينبغي : "-قدس اهللا روحه  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أن يكون الداعي حليما صبورا على األذى، فإن مل يحلُم ويصرب 



 

  

 ٢٦ رسائل دعوية

 ".كان ما يفسد أكثر مما يصلح
ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف : "وقال رمحه اهللا

 ".بالناس يف التوبة يف كل طريق
الكلمة احلانية والعبارة اللطيفة مفتاح للقلوب  :أخي الكرمي

وهلذا تأمل يف لني اخلطاب وحسن املقال يف آيات الدعوة 
اٍء بيننا وبينكُم قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إىل كَلمة سو:للكفار

 ].آل عمران[أَال نعبد إِال اَهللا وال نشرِك بِه شيئًا
 لَى اِهللاقُولُوا عال تو ينِكُمي دلُوا فغابِ ال تتلَ الْكا أَهي

قإِال الْح]١٧١: النساء.[ 
قَاتلُوا : وتأملوا ىف حال خماطبتهم ىف آيات السيف والقتال

: التوبة[ذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةًالَّ
١٢٣.[ 
 مذُوهخو موهمتدجثُ ويح نيرِكشلُوا الْمفَاقْت

دصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو]٥: التوبة[ 
مواقف ال تعد من حسن اخللق وطيب  وىف سرية النىب 

كلمة؛ ملا جلس إليه سهيل بن عمرو ىف صلح احلديبية والقصة ال
ذكرها ابن كثري وكان سهيل ىف حينها كافراً وقد اشتد األمر على 

خياطب سهيالً بكلمات لينة ليدعوه ذا إىل  املسلمني كان 
 .اإلسالم

يا  ما قال له. نعم: قال. »انتهيت يا أبا الوليد«:قال له
 .، بل ناداه بأحب األمساء إليهكافر، ومل يقل يا سهيل



 

  

 ٢٧ رسائل دعوية

من حممد بن عبد اهللا « : ويف خماطبته لكسرى وقيصر عبره
اللهم رب «: فائدة وعربة  ، بل وىف دعاء النىب»إىل عظيم الروم 

الناس أذهب البأس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك وال 
 ].متفق عليه[» دواء إال دواؤك شفاًء ال يغادر سقماً

. د ىف هذا احلديث كلمة الشفاء ترددت مخس مراتوالشاه
 .وهل هناك كلمة حيرص عليها املريض إال هذه الكلمة؟

عفَا اُهللا عنك لم :أما يف حال العتاب فذاك أمسى عتاب
ملَه تنأَذ]ويف عتاب النىب ]. ٤٣: التوبة  للرجل حسن أدب

 حرصاً وال زادك اهللا«: عنيفوتوجيهه بعيداً عن التجريح والت
 .»تعد

 :أخي الكرمي
إن تنوع األساليب وتعدد أوجه الدعوة من ضرورياا     

ما ترك سبيالً لدعوة قومه إال  -عليه السالم-ومتطلباا، هذا نوح
قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيالً ونهارا :سلكه وال باباً إال طرقه

وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم * ال فرارا فَلَم يزِدهم دعائي إِ* 
ي آذَانِهِمف مهابِعلُوا أَصعوا  جرأَصو مهابيا ثوشغتاسو

ثُم إِني * ثُم إِني دعوتهم جِهارا * واستكْبروا استكْبارا 
لَه تررأَسو ملَه تلَناأَعاررإِس م]٩-٥: نوح.[ 

كان يأيت إىل جمامع قريش وأسواقها ويدعوهم  والرسول 
إىل دين اهللا، ووقف منادياً على الصفا واختذ من موسم احلج منرباً 



 

  

 ٢٨ رسائل دعوية

إا .. للدعوة، وسار إىل الطائف داعياً مث هاجر إىل املدينة النبوية
بل .. حد أساليب متنوعة وطرق متعددة ختدم الدعوة ومل تقف عند

أو له ضابط شرعي فنحن نتبعه  كل أسلوب اتبعه الرسول 
 ...ونسري عليه

*** 
 



 

  

 ٢٩ رسائل دعوية

 من البداية
الدعوة يف املستشفيات بدايتها مبكرة أرأيتم لو شارك 
األساتذة واالستشاريون يف توجيه الطالب والطالبات يف ست 

كيف هو ! سنوات أو تزيد هي سنوات التحصيل يف كليات الطب
د خترجهم يف القيام بالدعوة؟ البد من تكوين قاعدة وأرضية األثر بع

فطالب اليوم هو طبيب الغد وطالبة اليوم . صلبة منذ وقت مبكر
 .هي طبيبة املستقبل

أرأيتم لو أن وفدا من األطباء توجه إىل بلد معني *       
الختيار جمموعة من األطباء واملمرضني واملمرضات مث حرص هذا 

اموعة على اختيار من يظهر عليه السمت الطيب  الوفد أو هذه
 !أليست هذه من أعظم أنواع الدعوة؟. وااللتزام الواضح

جند أن هناك –أعين التعاقد  –وهلذا جند يف أمور الدنيا 
حنيد عنها سواء ما كان خاصا باالمتيازات أو املستوى  أولويات ال

، ويتحول الطبيب أو الطيب أو اخلربة ومع هذا ننسى هذا األمر املهم
ولو أحسنا االختيار لتجاوزنا . الطبيبة إىل عبء علينا يف الدعوة

 .مراحل دعوية كثرية



 

  

 ٣٠ رسائل دعوية

 هنا وقفة
كما  –ظن اليقني-قبل الدخول يف وسائل الدعوة أظن     

 ].٤٦:البقرة[ الَّذين يظُنونَ أَنهم مالقُو ربهِم: -تعاىل–قال 
ا يف جناح الدعوة يف املستشفيات مثل ما أظن ظنا كبري: أقول

 . هي يف التعليم أيضا
إن خطك : قصة اإلمام الذهيب عجيبة فقد قال له أحد مشاخيه

فحبب إيلَّ علم احلديث، حىت : هذا يشبه خط احملدثني، قال الذهيب
 .أصبح من حفاظه ونقاده

أما التفاؤل بنجاح الدعوة يف املستشفيات فريجع  إىل عدة 
 :                                                    منها أمور

أن الشرحية اليت تدخل املستشفيات ليست يف  العموم  :أوالً
بل . هي اليت حتضر احملاضرات والدروس وحتافظ على صالة اجلماعة

 .يغلب على بعضها اجلهل بأمور الدين
ذن حالة الضعف واالنكسار لدى املريض لذا فهو أ :ثانيا

 . صاغية، وقلب مفتوح ملا سوف يقوله الطبيب
تعلق بعض املرضى باألطباء ورؤيتهم الفرج يف حضور  :ثالثًا

 .الطبيب لذا جتده ينفذ ما يطلب منه دون تردد
كثرة األطباء، فكيف إذا محل بعضهم لقب الطبيب  :رابعا

عون الداعية، وللمقارنة فال يوجد يف اململكة أكثر من مائيت داعية يتب
 . لوزارة الشئون اإلسالمية والتفوق واضح لصاحل الطبيب الداعية



 

  

 ٣١ رسائل دعوية

من التفاؤل القول بانتشار املستشفيات يف احلاضرة  :خامسا
والبادية، ومن كان يستوحش من املساجد فرمبا يسوقه املرضى إىل 

 .مكان دعوي هو املستشفى
ل أن املستشفيات أماكن غري مهيئة للدعاة إىل اهللا ب :سادسا

هي للتطبيب وهلذا حيسن أن يكون املُطبب داعية يقوم بواجبه جتاه 
 .دينه ورفع راية حممد 

اإلطالع على أسرار املريض وما بداخل بيته ونفسه  :سابعا
من فساد ومعاص يصرح ا املريض للطبيب دون غريه فيها مدخل 

 .دعوي واضح
عن  أن سهم الدعوة الذي يتهرب منه املريض ببعده :ثامنا

املساجد ومواطن الدعوة قد يصيبه يف املستشفى فأنعم وأكرم به من 
ألن رفع املعاناة عن القلوب أعظم من رفع املعاناة عن . سهم

 .األجساد
كثرة األطباء الذين تظهر عليهم مسات اخلري والصالح  :تاسعا

فكيف إذا تكلم فأحسن ووعظ فهذب، وقال ! وهذه لوحدها دعوة
 !!فأجاد؟

وأخلص  –عز وجل  –ا ملن قام بأمر الدعوة إىل اهللا فهنيئً
 .النية له تبارك وتعاىل



 

  

 ٣٢ رسائل دعوية

 من وسائل الدعوة
أعظم وسيلة دعوية صامتة ومتحركة قائمة وقاعدة صامتة 

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اِهللا أُسوةٌ :ومتحدثة هي القدوة
 ].٢١: األحزاب[ حسنةٌ

فسك فلن أحتدث فاألطباء تأمل يف ذلك الطبيب لتحكم بن
 !.كثر والكثرة تغلب الشجاعة

لكنه كان عابس الوجه ! أقبل بلحية مجيلة براقة تزين حمياه
مث . بل تراه يتهرب من إلقاء السؤال عليه. اليلقي سالما وال كالما

وأنت ! تتبعه النظر فإذا به يف خلوة مع املمرضة وبصره يتتابع إليها
فإذا بصوت الضحكات ينطلق من غرفة  تنتظر واألمل يشتد إليك

 !.جماورة
أما اآلخر فالصوت عالٍٍ وهو ينهر ذلك الشاب البار الذي 
أتى بوالده من أقصى قرى امة وكان يستجديه وما علم أن هذا 

 !.الرجل الكهل لرمبا لو أقسم على اهللا ألبره
امللتزمون كثر لكن ! الشك أن الطبيب ملتح لكنه ليس مبلتزم

 .ز منهم قليلاملتمي
ذكر الشيخ أمحد القطان أن والده كان مريضا فذهب إىل 

قال  -والكويت فيها مستشفيات تنصريية منذ القدمي -املستشفى 
فقابله طبيب هندى أو باكستاين مسلم، فأخربه بعلته ومدة عالجه 

ليس : وقيمة التطبيب والعالج، فقال والد الشيخ القطان للطبيب



 

  

 ٣٣ رسائل دعوية

 الطبيب املسلم فهنا تركه. لدى مال
وتلقفه طبيب نصراين باملستشفى فعاجله واعتىن به حىت شفاه 

! فمال أيب  عن أهل اخلري واإلسالم: اهللا وعافاه، قال القطان
فلما كرب سنه ومرض . وحاولت وحاولت ولكن مل ينفع ذلك أبدا

يقضي حاجته يف  -أكرمكم اهللا-واعتنيت به عناية تامة حىت كان 
يعي ويفيق من غفلته حىت أحب أهل اإلسالم  عندها بدأ! يدي

 !.وختم اهللا له خبامتة طيبة
وهو يف السجن عربة فهو  –عليه السالم  –ويف قصة يوسف 

عليه السالم أحسن إىل السجناء وهلذا استمعوا إىل دعوته وأنصتوا 
  إِنا نراك من الْمحِسنِني:إىل كالمه حىت قالوا له 

 ].٣٦: يوسف[
حسان إىل الناس يتنوع فهذا مبساعدته يف محل حقيبة اإل

كبرية، وآخر يف داللته على الطريق، وثالث بالكلمة الطيبة، ورابع 
 ...وخامس

وقضية القدوة أمرها عظيم، ذهب أحد الدعاة من الرياض إىل 
كيف رحلتك فأثىن عليها خريا وبعد حني : لبنان وملا عاد سألته

عن الداعية السابق وما هى أخباره جاء داعية لبناين فسألين 
هذا له موقف لن ننساه، أتى إلينا عشرات الدعاة : وقال. وأحواله

أعددت له حماضرة ! من اململكة لكن هذا الداعية سطر موقفًا عظيما
إللقائها على النساء فوافق، وملا أتى إىل مكان احملاضرة فإذا به وجها 



 

  

 ٣٤ رسائل دعوية

الشكل، اجعلوا حاجزا بيننا،  ال أدخل ذا: لوجه أمام النساء قال
قلنا هذا ليس باألمر السهل، فرفض، وبقينا حنن وإياه فترة وملا 
عزمنا عليه دخل وأدار كرسيه وجعل ظهره إىل النساء وألقى 

بل ، فواهللا لقد أثر هذا املوقف تأثريا بليغا يف نفوسنا مجيعا، حماضرته
 !أثنت النساء عليه وشكرنه

****** 



 

  

 ٣٥ رسائل دعوية

 الدعوة بعض وسائل
ال يزال الكتاب يشكل مع الشريط اإلسالمي منهالً عذبا 

بل مها فتح من الفتوح خاصة مع  –عز وجل  –للدعوة إىل اهللا 
 .توفر الكتب وتنوعها ومجال إخراجها وقلة أسعارها

التواصل مع دور النشر : ومن الوسائل يف جمال الكتب
يام مثالً يف املستشفى اإلسالمية إلقامة املعارض املصغرة ملدة ثالثة أ

يكون جزء من الريع عائدا ملصلحة الدعوة وكذلك التواصل مع 
التسجيالت اإلسالمية إما بإجياد مقر صغري هلا أو بإقامة معارض أو 

، بعمل اشتراكات شهرية للموظفني واملوظفات ومدهم باجلديد
وأحسب أن اجلميع يعلم دور مكاتب اجلاليات يف تفعيل وإيصال 

ة لغري املسلمني يف املستشفيات وهم يسرون بدعوم الدعو
 .للمستشفيات ويفرحون بذلك

 :االستفادة من حالة املريض واملريضة: من وسائل الدعوة
أطباء األمراض اجللدية والتناسلية متر عليهم : ومثال ذلك

وقد يتغافلون عن اجلانب ، حاالت مرضية سببها عالقات حمرمة
فيصرف للمريض الدواء احلسي وينسى ، الدعوي يف هذا املوطن

 .          الدواء املعنوي
 :معرفة حالة املريض:  من وسائل الدعوة

يصلي ويأيت للعالج من علة بدنية ويعلم منه  بعض املرضى ال
الطبيب ذلك خاصة الطبيب النفسي مثالً ويقصر يف توجيهه فيحرم 



 

  

 ٣٦ رسائل دعوية

وقد يكون هذا بل  –أعين الدعوة إىل اهللا  –من هذا اخلري العظيم 
املريض من خصماء الطبيب يوم القيامة ألنه مل يدله على اخلري وما 

 .نصحه وأرشده
يبايل ذا األمر  بعض املريضات يتكشفن أمام الطبيب وهو ال

يأمرها باحلجاب وستر الوجه  وجتده يسأل ويدقق ومع ذلك ال
مع  أتتين أم: وأذكر هنا أن طبيب أطفال حدثين قائال. واالحتشام

، طفلها الصغري فلما استوت على الكرسي كشفت عن وجهها
ملاذا إذا : فقلت هلا! قالت طفلي، فقلت متعجبا من املريض 

 اتقي اهللا؟ ، تكشفني
أعين من وسائل الدعوة االستفادة من املكان وحاجة الناس 

 . وذلك بتوجيههم إىل اخلري وداللتهم عليه
 : ى استمرارهامن أعظم وسائل الدعوة اليت تعني عل

 :توثيق األعمال الدعوية وبثها ونشرها بني األطباء
وما أسطره لكم اليوم إال من مجع ذلك الشتات املتفرق يف 

ويظهر أن أقرب طريق جلمع تلك الوسائل بثها عرب ، أماكن كثرية
شبكة اإلنترنت وحفظها وجتميعها وطرحها وأقترح أن يتوىل بعض 

باملستشفيات يتم فيه النقاش وطرح األطباء فتح موقع دعوي خاص 
وأمتم االقتراح بأن تتوىل مؤسسة خريية أو مكتب . األفكار وتبادهلا

 .جاليات أو جمموعة أطباء إجياد هذا املوقع
إبعاد أخواتنا الفاضالت من الطبيبات  :من وسائل الدعوة



 

  

 ٣٧ رسائل دعوية

 :والصيدالنيات عن مواطن الفنت والشبه
مسائى متأخر سواء يف ومن ذلك مثالً عدم تكليفهن بدوام 

أو ىف املستشفى، ومن ذلك إجياد ساتر بني الرجال والنساء  ةالصيدلي
ىف الصيدلية، وهناك الكثري ممن يلقى عصا الترحال يف مكان واحد 

 !ملدة أعوام متتالية
أن يعلم الطبيب ببعض : من وسائل الدعوة الشخصية

 :األحكام الشرعية اليت يراها يوميا لدى املرضى
ل كيفية التيمم والصالة، وإزالة النجاسة وغريها ومما يعني مث

على ذلك أذكر ملن مل جيد الوقت الكايف لالطالع على كتاب 
كتاب "األحكام والفتاوى الشرعية لكثري من املسائل الطبية، 

الفتاوى الشرعية يف املسائل "، وكتاب "الطبيب وآدابه وفقهه
 ".الطبية

لشئون الدينية بوزارة الصحة وحبذا وحبمد اهللا افتتحت إدارة ا
لو مت التواصل معها بوضع استراتيجية للدعوة إىل اهللا تنقسم إىل 
طويلة األجل، ومتوسطة وقصرية، وتصور وتراجع بني احلني 

لوحدها خاصة  ةواآلخر، مع احلرص على أن ال تترك هذه اإلدار
حد جتد وهي حديثة العهد دون سند ومعني، قد ينفع اهللا باقتراح وا

مثرته لعشر سنوات أو أكثر ويف تعميم اخلري ونشره عرب هذه اإلدارة 
 .خري كثري

تفعيل القرارات والتعاميم : من وسائل الدعوة إىل اهللا



 

  

 ٣٨ رسائل دعوية

سواء ما كان من جملس الوزراء أو من وزارة الصحة أو : الصادرة
 .يف إدارة املستشفى واالستفادة منها يف الدعوة إىل اهللا

تؤكد على التزام الزى الشرعي واحلجاب وهناك تعاميم 
هناك تعاميم تؤكد على منع التدخني داخل . للطبيبات واملمرضات

ختالط، هناك تعاميم حتث على املستشفيات، هناك تعاميم متنع اال
ولو فرغ أحد اإلخوة ملراجعة هذه التعاميم . اجلماعة الصالةوجوب 

شفيات لكان يف املست إدارةونشر ما خيص الدعوة وتوزيعه على 
إن اهللا يرتع بالسلطان ما «يقول  فإن عثمان . ذلك اخلري الكثري
مع مالحظة أن تكون بعض التعاميم باللغة . »ال يرتع بالقرآن

النجليزية حىت يلتزم ا األطباء واملمرضات ممن ال حيسنون اللغة 
 .العربية

****** 



 

  

 ٣٩ رسائل دعوية

 وقفة
يرفق  أنطلق بكم يف استراحة دعوية لنرى كيف كان 

يأيت إىل امرأة عجوز مقعدة فيقم هلا بيتها وحيلب  ها هو ! بأمته
 فأتى عمر  قام بذلك أبو بكر  شاا ويطعمها، وملا تويف 

إنه يقم بيىت : وقال للمرأة ماذا يصنع الرجل الذي يأتيك؟ قالت
قد أتبعت الدخالء من : وحيلب شايت ويطعمين فبكى عمر وقال

 !بعدك
من ترىب يف دوحة النبوة ول من معينها  وهذا سبط النيب 

حيمل جرب الدقيق ليالً على ظهره  كان علي بن احلسن 
فلما مات وجدوا سواداً يف ظهره من ! يقسمها على فقراء املدينة
 .محل تلك األكياس الثقيلة

**** 



 

  

 ٤٠ رسائل دعوية

 من وسائل الدعوة
 تنمية احلس الدعوي لدى األطباء

الدورية بني العاملني يف اال الطيب فإن املرء وذلك باللقاءات 
 –قليل بنفسه كثري بإخوانه، وهذا من أبواب التواصي اليت أمر اهللا 

ا، وباإلمكان ترتيب دورية شهرية للعاملني وأخرى  –عز وجل 
 .للعامالت تناقش فيها األمور الطبية والدعوية وتتفقد فيها األحوال

 :أخي الكرمي
لداعية أن حيفظ مجلة من أحاديث الصرب ألن البد للطبيب ا

املريض وتقربه إىل  تسليمواطن الصرب ظاهرة يف املستشفيات فهى 
ومن هذه ! طبيبه وتزيل احلواجز وتنفعه يف الدنيا واآلخرة

 :األحاديث
  عن ابن مسعود قال رسول اهللا : قال » ما

يئاته من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إال حط اهللا به من س
 ]رواه مسلم[»كما حتط الشجرة ورقها

  وعن أيب هريرة قال رسول اهللا : قال » ما
–يلقى اهللا  يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وولده وماله حىت

 ].رواه الترمذي[» ةوما عليه خطيئ -تعاىل
  ودخل ما لك يا أم «: على أم السائب، فقال

ال «: بارك اهللا فيها، فقال ، قالت احلمى ال»السائب تزفزفني؟ 
تسيب احلمى، فإا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكري خبث 



 

  

 ٤١ رسائل دعوية

 ].رواه مسلم[» احلديد
 مى ليلة «: قال ابن أيب الدنياكانوا يرجون يف ح

 .»كفارة ما مضى من الذنوب
**** 



 

  

 ٤٢ رسائل دعوية

 اهلدية: من وسائل الدعوة
من أسرع وسائل كسب القلوب اهلدية سواء قلت قيمتها 

ادوا فإن اهلدية تذهب حر « ادية أو كثرت، يقول النيب امل
 ].رواه الترمذي[» الصدور

ادوا «: مبيناً أثر اهلدية وموقفها يف النفوس وأثرها وقال 
 ].رواه البخاري ىف األدب املفرد[» حتابوا

يقبل اهلدية ويثيب عليها حيت وإن كانت شيئاً  وكان 
 .يسرياً

كراع لقبلت، ولو دعيت علية  لو أهدي إيلَّ« قال 
 ].رواه أمحد[» ألجبت

هدية الكفار؛ فقبل هدية كسرى وقيصر واملقوقس  وقبل 
اهلدايا واهلبات للكفار رغبة يف تأليف قلوم  كما أهدى 

 .وداللتهم على اخلري
أما موقع اهلدية ىف النفوس وفتح القلوب فإنه واضح جلي، 

وإنه ألبغض  طاين رسول اهللا لقد أع: (هذا صفوان بن أمية يقول
 ).الناس إيلَّ، فما زال يعطيين حىت إنه ألحب الناس إىلَّ

وخري ما يهدى للشخص املسلم، ما كانت إليه حاجة وهو 
 .إليها متطلع ويفرح بقدومها عليه

ومن أنواع اهلدايا اليسرية املبالغ والسهلة احلمل السواك مثالً، 
لزمالء إهداء اشتراك يف جملة هذا يف جانب املرضى ويف جانب ا



 

  

 ٤٣ رسائل دعوية

إسالمية أو شريط إسالمي أو غري ذلك ويوجد لدى دار القاسم 
أبشر أيها «علبة بسكوتية مجيلة ا جمموعة من الكتيبات باسم 

 .»املريض
قد متر : الصفح وعدم احلقد: من وسائل الدعوة وواجباا

ة باإلنسان مواقف خيتزهلا يف ذاكرته من سوء استقبال أو كلم
واملسلم طبعه ! جارحة أو موقف يصطدم به أو موقف حيرج فيه

خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف قال عز وجل .. العفو والصفح
نيلاهنِ الْجع رِضأَعو ]١٩٩: األعراف.[ 

الَّذين وأثىن اهللا عز وجل على أمة من األخيار فقال تعاىل
ضراِء والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ ينفقُونَ في السراِء وال

ِسنِنيحالْم بحاُهللا ياسِ والن]١٣٤: آل عمران.[ 
فهذه منازل جتعل املؤمن يتنازل عن حقوق له ويعفو عمن 

واآلية تشمل على أربع قواعد يف . األلفةأساء إليه لتدوم احملبة وتبقى 
 :التعامل مع الناس

 .أخذ العفو: فأوهلا
 .األمر باملعروف: وثانيها
 .اإلعراض عن اجلاهلني: وثالثها
 .االستعاذة باهللا من نزع الشيطان: ورابعها

ليس ىف القرآن أية «: وقد روي عن جعفر الصادق أنه قال
 .»أمجع ملكارم األخالق منها



 

  

 ٤٤ رسائل دعوية

يتوضأ كل يوم مخس مرات ومن حق  -وهللا احلمد-واملسلم 
قلبه مرة كل يوم من األحقاد والضغائن  املسلمني عليه أن يغسل

 !.واحلقد والكره
ليقابل من يراه بابتسامة  ةوهو كل يوم يفتح صفحة جديد

وترحاب وكأن شيئاً مل يكن؛ فاملؤمنون إخوة متحابون ومن ذا 
ويف الصفح وعدم احلقد فتح للقلوب ! ال يزل وال خيطئ؟ يالذ

 .وكسب للنفوس وراحة للفكر
االبتسامة من الرجل للرجل ومن املرأة  :من وسائل الدعوة

االبتسامة الصادقة : من أسهل وأسرع وسائل فتح القلوب: للمرأة
اليت يشعر فيها الشخص املقابل مبدى حبك وحنانك وشفقتك، 

 .رتياحك وسرورك بشخصهاويظهر فيها أيضاً مدى 
بتسامة مع قلة تكلفتها إال أا ال ترى بكثرة على وجوه واال

 .مع أا من أبواب الدعوة وهي صدقة ومعروف. .األطباء
ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى « يقول النيب 
 ].رواه مسلم[»أخاك بوجه طلْق

بتسامة ويظهر على حمياه والوجه الطليق؛ هو الذي تعلوه اال
ما رأيت أحداً أكثر «: قال عبداهللا بن احلارث.. البشاشة والسرور
 ].رواه أمحد[»هللا تبسماً من رسول ا

منذ  ما حجبين رسول اهللا « وقال جرير بن عبداهللا 
 ].رواه البخاري[»أسلمت وال رآين إال تبسم



 

  

 ٤٥ رسائل دعوية

وهذا التبسم وحسن املعشر ولطف املقابلة دفع بعمرو بن 
فبادر بسؤاله  إىل الظن أنه أحب الناس إىل رسول اهللا  العاص 

من الرجال؟ : فقلت» ةعائش«: أي الناس أحب إليك ؟ قال: فقال
 ].رواه البخاري[»أبوها«:فقال

فاالبتسامة من أوسع أبواب الدعوة وسهم صائب يف صيد 
.. القلوب وجذا إىل مساع الدعوة واإلنصات إىل كلمات الداعية

وهي مع هذه األمهية أقل الوسائل تكلفة وأسهلها تطبيقاً وأسرعها 
 !.نفاذاً

لى هذا نشأنا، وإنا وجدنا وال يعتذر بأن بيئتنا صحراوية وع
 .آبائنا على أمة

ونقتفي أثره وترانا خبري  بل األوىل أن نتبع سنة املصطفى 
ذلك إذا رأينا أخاً أو صديقاً فما بال عامة املسلمني حيرمون من 

 !طيب املعشر
السالم سنة : إفشاء السالم: من الوسائل اليت تقرب القلوب

إىل قيام الساعة وهي حتية أهل  -عليه السالم–قدمية منذ عهد آدم 
 ].١٠: يونس[وتحيتهم فيها سالم.اجلنة

وطبع األتقياء، وديدن األصفياء، ويف . وهي من سنن األنبياء
فترى ! هذه األيام أصبح بني املسلمني وحشة ظاهرة وفرقة واضحة

والبعض . أحدهم مير جبوار أخيه املسلم وال يلقي عليه حتية اإلسالم
لقي السالم على من يعرف فقط، وآخرون يتعجبون أن يلقي ي



 

  

 ٤٦ رسائل دعوية

حىت استنكر أحدهم على من ! عليهم السالم من أناس ال يعرفوم
 !هل تعرفين؟: ألقى عليه السالم وقال متسائالً

حىت تباعدت القلوب،  وهذا كله من خمالفة أمر الرسول 
حىت ال تدخلوا اجلنة «:وكثرت اجلفوة، وزادت الفرقة، يقول 

أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه . تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا
 ]. رواه مسلم[» حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

أي : ويف احلديث املتفق عليه أن رجالً سأل رسول اهللا 
تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت «: اإلسالم خري؟ قال

 .»ومن مل تعرف
الم بني املسلمني، وأنه ليس وىف هذا حثٌ على إشاعة الس

 .بل للمسلمني مجيعاً! مقتصراً على معارفك وأصحابك فحسب
: وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يغدو إىل السوق ويقول

 .»إمنا نغدو من أجل السالم، فنسلم على من لقيناه«
والسالم يدل على تواضع املسلم وحمبته لغريه، وينبئ عن 

حتكار، وهو من والبغض والكرب واال نزاهة قلبه من احلسد واحلقد
حقوق املسلمني بعضهم على بعض، ومن أسباب حصول التعارف 
واأللفة وزيادة املودة واحملبة وهو من أسباب حتصيل احلسنات 

 .ودخول اجلنات، ويف إشاعته إحياء لسنة املصطفى 
رد السالم، : مخس جتب للمسلم على أخيه«: قال 

لدعوة، وعيادة املريض، واتباع وتشميت العاطس، وإجابة ا



 

  

 ٤٧ رسائل دعوية

 ].رواه مسلم. [»اجلنائز
 قال : ومن آداب السالم واملصافحة وبسط اليد 

» ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يفترقا«
 ].رواه أبو داود والترمذي[

  ومن حسن آداب املصافحة، ما قاله أنس  :
ه ال يرتع يده من يده إذا استقبله الرجل فصافح كان النيب «

 ].رواه الترمذي[» .....حىت يكون الرجل يرتع
وإشاعة السالم تكسب اإلنسان حمبة وتقديراً لدى اآلخرين 

 ويصبح احلديث مقبوالً بعد إلقاء السالم وفتح القلوب والنيب 
دعا إىل إفشاء السالم وليس إللقائه ملا يف اإلشاعة من الكثرة وعدم 

 .التحديد
 :عرقال الشا

 قد ميكث الناس دهراً ليس بينهم
 

  فيزرعه التسليم واللطـف ود 
 :إنزال الناس منازهلم: من وسائل الدعوة 

البد من معرفة أحوال الناس ومكانتهم يف أهلهم وجمتمعام، 
إما من الناحية الدينية أو العلمية ومعرفة أصحاب اجلاه والنفوذ 

اً يليق مبا حيملون من دين واملال أو غريها، لكي يكون هلم إكرام
وورع وتقى أو جاه ومنصب رغبة يف تأليف قلوم لسماع كلمة 

هذا موقف للنيب .احلق، فإن ذلك أدعى إىل تقريب قلوم وامتالكها
  يرويه أحد الصحابة إن النيب : قال  ،دخل بعض بيوته



 

  

 ٤٨ رسائل دعوية

فدخل عليه أصحابه حىت غص الس وامتأل، فجاء جرير بن 
فلم جيد مكاناً فقعد على الباب، فلف رسول اهللا  لبجلي عبداهللا ا

فأخذه جرير ورفعه » اجلس على هذا«: رداءه فألقاه إليه وقال له
 على وجهه، وجعل يقبله ويبكي، مث لفه ورمى به إىل النيب 

ما كنت ألجلس على ثوبك، أكرمك اهللا كما أكرمتين، : وقال
» إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه«: مييناً ومشاالً مث قال فنظر النيب 

 ].رواه احلاكم[
» ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن«: يوم الفتح وقال 

 ].أخرجه مسلم[
إن من إجالل اهللا تعاىل «: حسن توجيه ويف حديث النيب 

إكرام ذي الشيبه املسلم، وحامل القرآن غري الغايل فيه وال اجلايف 
 ].رواه أبو داود[» عنه، وإكرام ذي السلطان املقسط

وىف دعوة أصحاب النفوذ واجلاه واملال واملنصب فتح لدعوة 
قومهم وأقارم وأصحام، فما ظنك إذا فتح اهللا لك قلب رئيس 

 !أو شيخ قرية فإن البقية يتبعون كخرز املسبحة قبيلة
يويل هذا اجلانب اعتباراً وعناية ومن ذلك  وقد كان 

على إميان  الم، كذلك حرصه مكاتبته للملوك ودعوم لإلس
نفر من املشركني أكثر من غريهم، وعنايته بدعوم وخصهم 

بأيب : اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك«: بالدعاء
 ].رواه أمحد[» جهل أو بعمر بن اخلطاب



 

  

 ٤٩ رسائل دعوية

ممن أسلم على يديه أعداد كبرية من  ةوأذكر أن بعض الدعا
معه إىل أفريقيا » الدفه«ب بثياب الوثنني يف أفريقيا أنه كان يذه

ويهديها إىل رئيس القبيلة مث يعلن اإلسالم فيفتح اهللا على يديه 
 .وتسلم القرية أو القبيلة عن بكرة أبيها

 :الدعاء للمرضى بالشفاء العاجل: من وسائل الدعوة
يقول أحد الذين من اهللا عليهم باهلداية، وكان العب كرة 

بعد أن اهتديت فدعا يل  ةأحد الدعارأيت ): حارس مرمى(قدم 
: يقول الشاب.. »اللهم اجعله حارساً هلذا الدين«: بصوت مرتفع

 .فما زالت تلك الدعوة تعاودين وز قليب إىل اليوم
ديدنه إذا رآك رحب وبش وهش لك مث  ةوآخر من الدعا

اللهم اغفر له، اللهم ارفع درجته اللهم أصلح ذريته، : انطلق يدعو
بته على الدين، اللهم انفع به اإلسالم، وهكذا حىت ينفذ إىل اللهم ث

 .قلب املدعو
ومن أجنح وأنفع األسباب لفتح القلوب، الدعاء بظهر الغيب 

اللهم اهد « باهلداية والتوفيق ملن ختصه بالدعوة، وقد دعا النيب 
 .»دوساً، اللهم اهد أم أيب هريرة

قد مجعت له بني  واملريض ينتظر منك دواًء مادياً فإذا بك
 .الدواء والدعاء فتقر عينه ويسعد برؤيتك

 :الرفق: من وسائل الدعوة
من الوسائل اليت نرى أثرها العظيم يف دعوة الناس الرفق م 



 

  

 ٥٠ رسائل دعوية

إن اهللا « وتلمس األعذار هلم وعدم التشنيع عليهم يقول النيب 
 ].متفق عليه[» رفيق حيب الرفق ىف األمر كله
بأنه رمحة للمؤمنني  نبينا الكرمي  وقد مدح اهللا عز وجل

فَبِما رحمة من اِهللا لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ رحيماً م 
مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضالْقَلْبِ الن ]١٥٩: آل عمران.[ 

كثرية جداً منها قصة الرجل  و أمثلة الرفق يف سرية النيب 
يف  املسجد وكذلك الشاب الذي استأذن النيب   الذي بال يف

 .الزنا، وغريها كثري
ويتأكد الرفق واللني عند تعليم اجلاهل وتذكري الناس والتنبيه 

ومل » ما بال أقوام«: يقول حينا وهلذا كان النيب . على األخطاء
 .يسم األشخاص

 :حفظ األسرار: من وسائل الدعوة
داويهم ويعاجلهم فإم يفتحون من جعله اهللا قبلة للناس ي

وذا يكون لديه أسرار . قلوم له، وخيرجون أسرارهم ملشاورته
كثرية مودعة عنده، هي مبثابة األمانات، وقد جيهل البعض حسن 

ولذا جيب دفن هذه األسرار وعدم البوح . التصرف يف مواقف معينة
داعية فيها، وقد متر مواقف حيتار ال. ا فإن من تاب تاب اهللا عليه

وينطق لسانه مبا استودع وذا يهتك ستر املسلمني ويبيح 
 .بأسرارهم

والبعض يتفاخر بذلك ويرى أن هذا اإلعالن مبثابة إظهار حملبة 



 

  

 ٥١ رسائل دعوية

 .الناس له ومشاورم له وكيف هي مكانته عندهم والعياذ باهللا
ومن ستر مسلما ستره اهللا تعاىل يف الدنيا «: يقول والنيب 

 ].رواه مسلم[ »واآلخرة
لو وجدت شاربا ألحببت أن يستره اهللا، « بكر  قال أبو

 .»ولو وجدت سارقًا ألحببت أن يستره اهللا
أن رجالً أتى عمر بن اخلطاب «: -رمحه اهللا–وعن الشعيب 

 ا يف اجلاهلية، فاستخرجناها قبل أن : فقالإن يل ابنة كنت وأد
ا أسلمت أصاا حد متوت، فأدركت معنا اإلسالم فأسلمت، فلم

وقد . من حدود اهللا، فأخذت الشفرة لتذبح نفسها فأدركناها
قطعت بعض أوداجها، فداويناها حىت برئت، مث أقبلت بعد بتوبة 
حسنة، وهي تخطب إىل قوم، فأخربهم من شأا؟ بالذي كان، 

واهللا لئن أخربت ! أتعمد إىل ما ستر اهللا فتبديه؟«: فقال عمر 
من الناس ألجعلنك نكاالً ألهل األمصار، بل أنكحها بشأا أحداً 

 . »نكاح العفيفة املسلمة
 -عز وجل-فيا أيها الطبيب اكسب القلوب مبا أمر اهللا به 

من الستر وعدم استغالل األسرار واخلبايا اليت لديك وال تنفر 
اآلخرين من الدعوة ألن الكثري يعلم أن مصري سره لديك مثل مصري 

 .هو التشنيع والفضيحةأسرار أولئك و
إذا حدث الرجل «: وأحذر من خيانة األمانة، يقول 

 ].رواه أبو داود[» احلديث مث التفت فهو أمانة



 

  

 ٥٢ رسائل دعوية

 :حث الناس على املشاركة: من وسائل الدعوة
الكثري من األطباء يتمىن املشاركة يف أعمال اخلري لكنه يفقد 

طيع الطبيب املوفق ومن هذا الباب يست. الثقة أو الداللة على الطريق
 .كسب القلوب يف كل جمال

إذا عرضت مسألة يضع الثقة يف فالن الذي سوف يأتيكم ا 
وهكذا حيرك الطبيب من حوله دون شطط وال ! كاملة مستوفية

 .إرهاق؛ بل بشكل متدرج ميسور
أيضاً من حث الناس على املشاركة، تكليف أحدهم إعداد 

جتهيز أمساء الكتب املقترحة، أو  برنامج للرحلة القادمة مثالً، أو
 .القيام بتنظيم احلفل، وهكذا

من وسائل فتح القلوب اإلشارة إىل أعمال املنتجني وعدم 
؛ بل البد من إشعار كل منتج -والعياذ باهللا-نسبتها إىل النفس 

 .بعمله ومثرة جهده حثّاً له وتشجيعاً
 فيا ترى من أحق منا بذلك هم أم حنن أصحاب هذا الدين

 !العظيم الذي اختذ التواضع ديانة ال خدعة؟
وأذكر هنا أيضاً أن أحد الدعاة املعروفني بكسب القلوب قد 
لقي أحد الشباب وكان ىف بداية توجهه، وقد قدم خدمة للشيخ 

ما هذا؟ وأشار إىل : الداعية فما أن رآه الداعية املوفق حىت قال له
قصد الشيخ عندها إزار يف صدره فخفض الشاب رأسه لريى ماذا ي

قبل الشيخ رأس الشاب وكان يف وضع يسمح له بذلك وإال ملا 



 

  

 ٥٣ رسائل دعوية

فأنظر إىل آثار تلك القبلة على رأس الشاب وكيف ! وافق مطلقاً
وواهللا ما ! بقيت، وأخذ يرددها عند اخلاصة تعجبا وحمبة للشيخ

 !.نقص من الشيخ شيئاً؛ بل زاد قدره وارتفعت مرتلته



 

  

 ٥٤ رسائل دعوية

 النفس القصري
ي بعض الدعاة صائدي القلوب الداعني إىل اخلري بعض يعتر

الكسل ويتسرب إىل نفوسهم الضعف واليأس، فبعضهم ينطبق عليه 
فتراه إن تبسم . يف الدعوة إىل اهللا» صاحب النفس القصري«مسمى 

مرة وثانية ومل ير أثراً توقف، وإن أهدى مرة وتبعها بأخرى ومل ير 
وهلذا فشل كثري من الدعاة يف أوساط  !تغرياً بدأ الياس يدب إىل قلبه

 .البيوت واألسر واملعارف لقلة الصرب وقصر النفس
ولَقَد :مدعاة إىل للتأمل -عليه السالم–أليس يف دعوة نوح 

 ِسنيمإِال خ ةنس أَلْف يهِمفَلَبِثَ ف هما إىل قَووحا نلْنسأَر
 ].١٤: العنكبوت[عاما

قَالَ رب إِني واألماكن ما فيه عربة  وىف تنوع الوسائل
* فَلَم يزِدهم دعائي إِال فرارا * دعوت قَومي لَيالً ونهارا 

 ي آذَانِهِمف مهابِعلُوا أَصعج ملَه رفغتل مهتوعا دي كُلَّمإِنو
تاسوا ورأَصو مهابيا ثوشغتاسا واركْبتوا اسري * كْبإِن ثُم

 ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسرارا* دعوتهم جِهارا 
 ].٩-٥: نوح[



 

  

 ٥٥ رسائل دعوية

 من وسائل الدعوة
 أن تكون مستمعا جيداً

ومشاركة احلضور . ستئثار باحلديث صفة غري مقبولةاال
فعة الشخص وحسن أدبه، للمجلس وطرح األفكار عالمة على ر

وىف صفة اإلنصات وحسن االستماع داللة على رجاحة العقل 
ومتامه، وتقدير اآلخرين وهو من مفاتيح القلوب وسلب حمبة 

والناس اليوم حيبون من يستمع إليهم لكثرة حديثهم .. النفوس
ومشاكلهم، فتراهم ينثرون خبايا الصدور ومكنون النفوس ألقرب 

 .مستمع وأدىن صاحب
أنصف أذنيك من فيك، فإمنا جعل « قال أبو الدرداء 

 .»أذنان وفم واحد لإلنسان
وهلذا جتنب املقاطعة أو التعليق الغري ... لنسمع أكثر مما نقول

واإلصغاء وإذا  االستماعمهم أثناء حديث حمدثك، بل أظهر حسن 
 .انتهى فاطرح رأيك ومالحظاتك بأدب ورفق

رجل ليحدثين باحلديث فأصمت إن ال«: يقول عطاء بن رباح
 .»له، كأين مل أمسعه وقد مسعته قبل أن يولد

باب واسع لفتح القلوب وحمبة  واإلنصاتوحسن االستماع 
 !النفوس خاصة حال بث اهلموم والغموم

 .وهذا ليس للمرضى فحسب بل للزمالء بل وللزوجة واألبناء



 

  

 ٥٦ رسائل دعوية

 :التواضع: من وسائل كسب القلوب
 -عز وجل–صلة دنيئة، وقد ذم اهللا الكرب صفة مذمومة وخ

ال يدخل اجلنة من كان «: أهل الكرب وتوعدهم بنار جهنم، قال 
رأس  ، وكان النيب ]رواه مسلم[» يف قلبه مثقال ذرة من كرب

 .املتواضعني وعلم على الرأفة واللني
 إن امرأة جاءت إىل النيب : قال عن أنس بن مالك 

جلسي يف أي طرق املدينة ا«: ، فقالإن يل إليك حاجة: فقالت له
 ].رواه أبو داود[» شئت أجلس إليك

والتواضع من مفاتيح القلوب خاصة ملن كانت له حاجة أو 
طلب، فاالستماع إليه والتبسط معه وإظهار التعامل مع مشكلته 
وإجابة دعوته والسعي إلاء مشكلته كلها مفاتيح للقلوب نسيها 

: تكتب لرؤساء الدول حني االنتخابات ومن التوصيات اليت!الكثري
الرتول إىل األحياء الفقرية وخمالطة الناس وإظهار التواضع لكسب 

 !أصوام ليست سياسية
 :بث التفاؤل يف النفوس: من أجنح وسائل الدعوة

يف غزوة األحزاب وقد بلغت القلوب  أرأيتم كيف كان 
يبعث  كان  ومع هذا. احلناجر وزلزل املؤمنون زلزاالً شديداً

 !األمل ىف نفوس املسلمني ويبشرهم بسواري قيصر وكسرى
إدراج املفاهيم الشرعية أثناء التعامل مع : من وسائل الدعوة

مثل القضاء والقدر، الرقية الشرعية على املريض خاصة من : املريض



 

  

 ٥٧ رسائل دعوية

النفسية يف ضعف، احلث على الصرب واالحتساب والتوكل  هحالت
 ..مثالً بصالة االستخارة قبل العملية وهكذاعلى اهللا، أمر املريض 

حتصني  ..وهذا مهم يف هذا الزمن  -من وسائل الدعوة 
 :النفس والبعد عن الفنت

 -أي الفنت–من استشرف هلا «: يقول فإن النيب 
 ].رواه ابن حبان يف صحيحه[» استشرفته
ومن أنواع الفنت يف هذه األزمنة ما يلقى يف القنوات    
مع عمر بن  وقد رأى النيب  .  من الشبه والعياذ باهللالفضائية 
لو كان موسى «: وقال  ألواحا من التوراة فغضب  اخلطاب 

 .»حياً ما وسعه إال اتباعي
وكان سفيان الثوري جيعل أصبعه يف أذنيه إذا أتاه صاحب 

أدخلت كتب ابن سينا إىل بييت : أما اإلمام النووي فقد قال! بدعة
 ! فأخرجتهافأظلم قليب

 :النصيحة بني املسلمني: من وسائل الدعوة عموماً
وهي أعظم هدية تقدم وأسهل ، أمرها عظيم وفائدا كبرية

، هللا«: ملن ؟ قال: قلنا» الدين النصيحة«: قال ، طريقة للنجاة
 ].رواه مسلم[»وعامتهم، وألئمة املسلمني ، ولرسوله، ولكتابه

 .يث له شأن عظيمهذا احلد: قال احلافظ أبو نعيم
ووسائل . أنه أحد أرباع الدين: وذكر حممد بن أسلم

 .املناصحة يف هذا الزمن كثرية منها املراسلة واملهاتفة وغريها



 

  

 ٥٨ رسائل دعوية

وهلذا فإن من وسائل الدعوة شرح األفكار الدعوية على إدارة 
 . ورمبا رفعها جلهات أعلى، املستشفيات ورمبا على الوزارة

جلاليات وأثر طرح األفكار وأذكر هنا قصة مكاتب ا
فقد ذكر أحد ! تبقى حبيسة الرءوس فقط واالقتراحات وأن ال

أتاين ذات يوم : املشايخ الفضالء وكان يعمل يف دار اإلفتاء قال
يفتح مكتب هلذه اجلاليات  ملاذا ال: رجل سلم وجلس وقال

يأتون إلينا وال جيدون من يدعوهم أو يعطيهم كتاباً أو ، الوافدة
ألقى تلك الكلمات مث ذهب وبدأت : قال. م على اإلسالميدهل

الكلمات واألفكار جتول يف رأسي حىت استقر األمر وطرحت 
فوافق وفتح أول  –رمحه اهللا  -الفكرة على الشيخ عبدالعزيز بن باز

واليوم وهللا احلمد يوجد أكثر من مائة . مكتب جاليات يف اململكة
لكن له من . ذى طرح الفكرةوال نعرف الرجل ال. وعشرين مكتباً

 .األجور ما اهللا به عليم
يف غزوة األحزاب حبفر  للنيب  سلمان الفارسيواقتراح 

وكانت سبباً ، اخلندق من مجلة اآلراء اليت نفع اهللا ا اإلسالم
 .حلماية املدينة يف حينها

 :كسب القلوب: من وسائل الدعوة
قلبه وبني  الرمحة جتري يف: ها هو األخ احلبيب قد أقبل

ويلني لسانه، ، تذرف الدمعة من عينيه، وتنفق يده..جوارحه
ارمحوا من يف ، الرامحون يرمحهم الرمحن«: قال ، ويعذب كالمه



 

  

 ٥٩ رسائل دعوية

 ]. رواه الترمذي[»األرض يرمحكم من يف السماء
وأحب ، أحب الناس إىل اهللا أنفعهم للناس«: قال 

 أو، تكشف عنه كربة، األعمال إىل اهللا سرور تدخله على مسلم
وألن أمشي مع أخي املسلم ، أو تطرد عنه جوعا، تقضي عنه ديناً

يف حاجته حىت تقضى أحب إيلَّ من أن أعتكف يف مسجدي هذا 
ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجته «: إىل أن قال »... شهرا

حسنه األلباين [ »ثبت اهللا قدمه يوم تزول األقدام، حىت يثبتها له
 ].امعيف اجل

 :البعد عن الكرب واخليالء: من وسائل الدعوة
، بينما رجل ميشي يف حلَّة  :»وحسبك حديث النيب 

فهو ، إذ خسف اهللا به، خيتال يف مشيته، مرجّلٌ رأسه، تعجبه نفسه
 »متفق عليه»«يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة

 التكرب شر من الشرك فإن املتكرب يتكرب« اإلسالمقال شيخ 
 .»واملشرك يعبد اهللا وغريه، عن عبادة اهللا تعاىل

ما رأيت مثل أمحد بن «: وأسوق قول اإلمام حيىي بن معني
صحبناه مخسني سنة ما افتخر علينا بشيء مما ، -رمحه اهللا  –حنبل 

حنن قوم «: يقول –رمحه اهللا –وكان، »كان فيه يف الصالح واخلري 
 .»مساكني

 رفعةتواضع إذا ما نلت يف الناس 
 

 فإن رفيع القوم من يتواضع 
 
 

وال : وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما عند قول اهللا تعاىل



 

  

 ٦٠ رسائل دعوية

 تصعر خدك للناسِ وال تمشِ في اَألرضِ مرحا
وتعرض عنهم إذا ، ال تتكرب فتحقر عباد اهللا«: قال]١٨:لقمان[

 .»كلموك
مير على  فقد كان . عةمناذج ومواقف رائ وقد كان يف سريته 

فتنطلق به حيث  الصبيان فيسلم عليهم وكانت األمة تأخذ بيده 
يكون يف  وكان ، إذا أكل لعق أصابعه الثالثة وكان ، شاءت

 .بيته يف خدمة أهله
، اللّهم أحيين مسكيناً وأمتين مسكيناً«:  وكان من دعائه 

 .»واحشرين يف زمرة املساكني
: لتواصل مع اإلدارة العليا يف املستشفىا: من وسائل الدعوة

وذلك بإنشاء عالقات متميزة ليس للهوى وحظ النفس نصيب 
وبعض إدارات املستشفيات بينها ، حىت تثمر ويظهر فيها الصدق

خيدم الدعوة بل تتعطل  وبني بعض األطباء انفصام وتنافر وهذا ال
 .الفجوة األطروحات واملشاريع الدعوية وقد تتوقف وتكرب

 عرض املشاريع ذات الطابع: من وسائل الدعوة إىل اهللا
 :اإلسالمي على التجار وترغيبهم يف القيام ا

فمثالً ما يستر املريض يف غرفة العمليات ليس بذلك اللباس 
فلو طرحت حلول أللبسة تستر ، الساتر وعند غرفة األشعة كذلك

. الكثري املريض ودعي التجار إىل استثمارها لكان يف ذلك اخلري
وقس على ذلك ما يراه األطباء وال نراه حنن من مشاريع تؤسلم إن 



 

  

 ٦١ رسائل دعوية

 .صح التعبري
عز  –من أعظم ما يعني على السري يف طريق الدعوة إىل اهللا 

 :الصرب :-وجل 
: وإال فتأملوا يف حديث النيب ، وهو صرب واحلمد هللا نسيب

فأن أىب يف من كان قبلنا يؤتى بالرجل فيقال له ارجع عن دينك «
يرده ذلك عن دينه  نشر باملنشار من مفرق رأسه حىت يقع شقاه ال

قيل له ساحر وجمنون ، يف الدعوة صرب وحال النيب ، هذا صرب! »
وأوذي وطرد من بلده واجتمعت عليه  العرب يف حرب ال هوادة 

بل هذا اإلمام ! صرب طويل صربه ! فيها وطعن يف عرضه الشريف
عرضت على السيف ست : يقول -اهللا رمحه -حيىي السهروي

اسكت عمن : بل يقال يل، ارجع عن دينك: يقال يل مرات ال
 أسال اهللا أن ال –وأنتم هل عرضتم على السيف !!ال:خالفك فأقول

فتنة اإلكرام والتبجيل : حنن واهللا وقعنا يف فتنة عظيمة،! يبتلينا
فقد  –وجل  عز –الصرب لدينا نسيب وهذه منة من اهللا ! واالحترام

وما دامت األبواب مفتوحة واخلري باق ! رحم ضعفنا وعلم تقصرينا
 !يف هذا البلد وهذه األمة فال عذر ألحد

من وسائل الدعوة عامة ويف املستشفيات على وجه 
استثمار صناديق الربيد لتوزيع الكتب واألشرطة : اخلصوص
 :واملطويات

يصل إليه فالصناديق ملك شخصي وغالبا يقرأ الشخص ما 



 

  

 ٦٢ رسائل دعوية

جتربة فريدة ، جتربة دار القاسم يف برنامج القراءة باملراسلة.. شخصيا
وأذكر أن أحد املتربعني تربع بعشرة ، وقد آتت مثارها الدعوية

هؤالء : وقال، اشتراكات لعشر طبيبات يف أكرب املستشفيات
، وعليهن مالحظات كثرية. الطبيبات أقل املوظفات صالحا وتقى

إرساليات برنامج القراءة باملراسلة إرسال استبانة وكان من ضمن 
عن العاملني لدى املرسل إليه يوضح فيها ديانته ولغته وجنسيته حىت 

فكان أن أرسل من تلك العشر يطلنب ، ترسل الدار هلن كتبا باان
 .ومعىن ذلك أن حتولن إىل داعيات للخري! كتاباً خلدمهم

 : فيات أماكن دعويةحمالت البيع داخل أروقة املستش
األول منع بيع احملرمات يف هذه احملالت : وهنا أمران

كاالت اخلليعة وغريها مث حثُّ أصحاب هذه احملالت على جلب 
الكتيبات النافعة واالت املفيدة ألن املريض غالبا يبحث عن أى 

 . شيء ميأل فراغه على السرير
: شر باملستشفياتمن الوسائل الدعوية اليت هلا ارتباط مبا

 :تفعيل العمل الدعوي يف سكن املستشفى
وال شك أن ، فإذا صلحت أسرة الطبيب صلح بإذن اهللا حاله

تغيب عن البال ولقرب السكن يف بعض  لذلك وسائل كثرية ال
املستشفيات نرى أن ذلك يؤثر سلبا على العملية الدعوية ولذا البد 

عي إىل توجيه اجلهود يف من  القيام بإصالحه وتفقد أحواله والس
 .داخل السكن وحميطه كاحلدائق واملسابح واملالعب



 

  

 ٦٣ رسائل دعوية

 :املال: - عز وجل –من وسائل الدعوة إىل اهللا 
وقد جتد طبيبا أو طبيبة حيب اهللا ورسوله ، وهو عصب احلياة

لكنه . ية ال إله إال اهللاويرغب يف خدمة الدين ويتمىن أن ترتفع ر
 –أبو بكر ! ما بذل ألف ريال للدعوةله سنوات ، ممسك غري منفق
وعمر أنفق نصف ماله ، أنفق ماله كله هلذا الدين–رضي اهللا عنه 

  !   والقائمة يف أمساء الصحابة طويلة
ذكر أحد العاملني يف مكاتب توعية اجلاليات أنه ذهب يوماً 

وكان لديه موعد «إىل أحد الفنادق وعندما دخل إىل صالة الفندق 
تأملت يف املكان ورأيت أن أنتظر : قال» يف الفندق مسبق مع نزيلٍ

 بنيفوقعت عيين على رجل يوحي شكله بأنه من الفل، يف الصالة
فجلست : قال، هذا رزق ساقه اهللا إيلَّ لعله يسلم على يدي: فقلت

فأضاف . جبواره وبدأنا نتحدث وعلمت أنه مسلم فقلت احلمد هللا
أنا أبين مسجداً هناك ووصلت  :إيلَّ معلومات أخرى وقال الفليبيين

ففهمت أنه : قال، إىل بناء السقف وأنتظر مدة حىت يتيسر األمر
فأدخلت يدي وأخرجت ورقة رياالت وكانت من فئة ، يريد ماالً

وملا رأيت أا من فئة ، ريالٍ وكانت حديثة الصدور٥٠٠
قد يكون : اخلمسمائة أردت أن أرجعها وأتاين الشيطان

أين أوراق املسجد .. تكن عاطفيا ال.. ك مسجدليس هنا..كاذبا
ومعلوماته؟ ولكين استحييت ملا رأيت عينيه وقد وقعت على املبلغ 

أنا أبين املسجد مبايل وال أريد : لكنه أعادها إيلَّ وقال، فدفعته إليه



 

  

 ٦٤ رسائل دعوية

 !.أحدا يشاركين فيه
إبعاد األعذار الواهية اليت : ما يعني على القيام بأمور الدعوة

 :قلة اإلمكانات وقلة النصري وعدم االستجابة فيها
نيب مرسل ويعاين من صعوبة النطق،  –عليه السالم  -موسى 

لست خبطيب وال أستطيع أن أعتلي املنابر ومل يتهرب : وما قال
اشدد بِه * هارونَ أَخي بل عاجل األمر ، واحلجة قائمة لديه

هذا أيضا داعية ].٣٢ - ٣٠ :طه[وأَشرِكْه في أَمرِي* أَزرِي 
اجلدران مسكية واألبواب موصدة . من الدعاة يف التاريخ الكل يعرفه

 . واألعني ال تنام واحلراس تتعاقب عليه
ومع ذلك دعا يف السجن يف ذلك املكان املظلم البعيد عن 

صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ  يا: وسائل الدعوة
 ].    ٣٩: يوسف[ُهللا الْواحد الْقَهارا

******* 



 

  

 ٦٥ رسائل دعوية

 !احذر
أن جعلك  –عز وجل  –شرف عظيم ونعمة عظمى من اهللا 

 . ختدم اإلسالم وامحد اهللا أن يسر لك هذا األمر
ختفى على فطن مثلك  ومما يبطء العمل وقد يوقفه أمور ال

 :ومنها
 فإنه يقعد عن العمل ويضيع : احذر الكسل والفتور

ورمبا حتول إىل داء يستمر معك وال ، األوقات والفرص واملناسبات
 .يتركك
 فإنه يقتل العمل وقد حيبطه: احذر الرياء والسمعة. 
 اليت من أبرزها األنانية : جتنب حظوظ النفس

 .وتقليل عمل من كان معك، ونسبة األعمال إليك
  فإن ذلك من أنواع املنة : جتنب التذمر والتشكي

 .بل كن صامتا حمتسبا، -هللا والعياذ با –
 يأخذه احلماس :إياك واالنقطاع عن العمل كثري

والعمل املستمر حىت وإن ، ليوم أو يومني لكنه بعد ذلك يتوقف
أحب األعمال «:  كان قليالً فهو أدهى لالستمرار يقول النيب 

 .»إىل اهللا أدومه وإن قلَّ
: ال الغزايلق: وطهّر قلبك، تجنب احلقد واحلسد والكرب

، وحمل استقرارهم ، والقلب بيت هو مرتل املالئكة ومهبط أثرهم«
الغضب والشهوة واحلقد واحلسد والكرب : والصفات الرديئة مثل



 

  

 ٦٦ رسائل دعوية

كالب ناحبة فأىن تدخله املالئكة وهو مشحون ، والعجب وأخواا
 .»بالكالب
 ال : ابتعد عن االندفاع والعجلةعمل يف ا نم

وقد ، لساحة حتتاج إىل أضعاف اجلهود املبذولةالدعوي يرى أن ا
يدفع هذا بالبعض إىل التسرع والعجلة رغبة يف حتصيل اخلري وسد 

والعمل الدعوي حيتاج إىل األناة وعدم العجلة والتريث . الثغرات
 .وإعطاء األوليات حقها

وحديث ، ولذا كان التوقف هو داء األدواء واحذر األمراض
 .نرباس ملن أراد العمل» وإن قلَّ هأدوم خري العمل«:  النيب 

وقد كان ، وليكن الرفق حاديك ولصيقك فإنه أدعى للقبول
ديدم الرفق بأممهم واادلة باليت هي  –عليهم السالم  –األنبياء 

وقد أمر اهللا ، أحسن استجابة ألمر اهللا تعاىل وسعيا حنو فتح القلوب
اذْهبا إىل : بفرعون بالرفق –عليهما السالم  –موسى وهارون 

 فَقُوال لَه قَوالً لَينا لَعله يتذَكَّر أَو يخشى* فرعونَ إِنه طَغى 
 ].٤٤،٤٣: طه[

متفق [»إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله«: ويف احلديث
 ].عليه

فإا مهلكة للنفس الضعيفة : احذر حب الرياسة والتصدر*
ما أحب أحد «: عياض الفضيل بنقال ، والسمعة جالبة للرياء

الرياسة إال أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو 



 

  

 ٦٧ رسائل دعوية

ومن عشق ، ويكره أن يذكر الناس أحداً عنده خبري، بالكمال
 . »الرياسة فقد تودع من صالحه
، أنت يف عني اهر وحتت األنظار: ابتعد عن مواقف التهم
حتط من قدرك ومن يتصيد األخطاء  احلركة حتسب عليك والزلة

كثري من الكفار واملنافقني ومن يف قلوم مرض ؛ بل وبعض 
 . األخيار حبسن نية أو جبهل

رضي اهللا  –روى البخاري يف صحيحه أن أم املؤمنني صفية 
تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف   جاءت إىل رسول اهللا –عنها 

مث قامت ، عنده ساعة فتحدثت، العشر األواخر من شهر رمضان
حىت إذا بلغت  –أي يردها إىل مرتهلا  -يقلبها فقام النيب ، تنقلب

فقال  فسلَّما على النيب ، مر رجالن من األنصار، باب املسجد
فقاال سبحان اهللا ، »إمنا هي صفية بنت حيي، رسلكما على«هلما 

الشيطان إن «:  فقال رسول اهللا ، وكَبر عليهما، يا رسول اهللا
وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما ، يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم 

 . »شيئًا 
وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن : قال ابن حجر

 .واالحتفاظ من كيد الشيطان
ومن ، وهذا متأكد يف حق العلماء: وقال ابن دقيق العيد

وإن ، فال جيوز هلم أن يفعلوا فعالً يوجب سوء الظن م، يقتدى به
 . كان هلم فيه خملص؛ ألن ذلك سبب إىل إبطال االنتفاع بعلمهم



 

  

 ٦٨ رسائل دعوية

عز  –وعليك بالتفاؤل وحسن الظن باهللا ، احذر اليأس* 
فإن هذا باب النشراح الصدر وزيادة العمل؛ يف غزوة : - وجل

األحزاب وقد بلغت القلوب احلناجر وزلزل املؤمنون زلزاالً شديداً 
الصحابة  وضع احلرج يبشر النيب يف وسط هذا اجلو املظلم وامل

يذكر لنا سواري كسرى : حىت قال البعض، بسواري كسرى
 .يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته وأحدنا ال

التفاؤل يف اتمع وبني الناس وأثره  وإشاعةإنه بعث العمل 
 . واضح جلي

******* 



 

  

 ٦٩ رسائل دعوية

 وقفات
ورحم اهللا «: -رمحه اهللا–قال الشيخ عبدالرمحن السعدي * 

أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإمنا اهلالك يف ترك ما يقدر من 
 .»عليه العبد من الدعوة إىل هذا الدين

إنا نظرنا فوجدنا الصرب على طاعة اهللا «: قال ابن ضبارة* 
فاصربوا يا عباد اهللا .. تعاىل أهون من الصرب على عذاب اهللا تعاىل

ل ال صرب لكم على عمل ال غىن لكم عن ثوابه، واصربوا على عم
 .»على عقابه
والَّذين جاهدوا : قال تعاىل«: قال ابن القيم يف الفوائد* 

اهلداية  -سبحانه–علق ] ٦٩: العنكبوت[ فينا لَنهدينهم سبلَنا
جهاد : باجلهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً، وأفرض اجلهاد

جهاد الدنيا؛ فمن جاهد النفس، وجهاد اهلوى، وجهاد الشيطان، و
هذه األربعة يف اهللا هداه سبل رضاه املوصلة إىل جنته، ومن ترك 

 .»اجلهاد فإنه من اهلدى حبسب ما عطل من اجلهاد
 :أخي الداعية

سحائب األجور ممطرة، ونوائل اخلري قريبة، وأبواب الدعوة 
مشرعة، والرب جواد كرمي، جيازي على القليل كثرياً، فمن شاء 

أن يتقدم، ومن عمل صاحلاً فلنفسه، وما تقدموا ألنفسكم منكم 
من خريٍ جتدوه عند اهللا، ومن يعمل مثقال ذرة خرياً يره، وخري 
الناس أنفعهم للناس، ومن فرج عن مسلم كربةً من كرب الدنيا 



 

  

 ٧٠ رسائل دعوية

فرج اهللا عنه كربةً من كرب يوم القيامة، فأبشروا وأملوا، إن رمحة 
 .اهللا قريب من احملسنني

جعلنا اهللا وإياكم من أهل  الدعوة إىل دينه، وغفر لنا 
 .ولوالدينا وجلميع املسلمني



 

  

 ٧١ رسائل دعوية

(وسائل وأفكار للدعوة يف املستشفيات
4F

١( 
 التابعةإلقاء الكلمات الوعظية يف املساجد واملصليات -١

للمستشفى، والدروس العلمية، احملاضرات والندوات، واستقطاب 
 .واآلخرأهل العلم والدعوة بني احلني 

إقامة الندوات العلمية الطبية اليت تبني إعجاز اهللا يف خلق -٢
 .اإلنسان وأقرب من يتحدث عن هذا اجلانب هو الطبيب

 .تبصري الناس باألمراض الناجتة عن معصية اهللا ورسوله -٣
زيارة املرضى والتخفيف من مصام، وتعليمهم ما -٤

 دون زيارة الطبيب جيهلون يف فقه وأحكام املريض زيارة يف اهللا
 .العملية

الدعاء للمرضى بالشفاء يف اخلطب واية املواعظ -٥
 .والدروس
 .توزيع الكتب واملطويات واالت النافعة على املرضى-٦
 توزيع املصاحف على املرضى أو أجزاء القرآن الكرمي-٧
إنشاء شبكة تلفزيونية داخلية يف غرف املنومني، لعرض -٨

 .والنافعة فيها الربامج املفيدة
 .إجياد مكتبة علمية وصوتية يف املستشفى مبختلف اللغات-٩

 .إجياد مكتبة علمية وصوتية بلغات اجلاليات-١٠
                                     

تفصيل لوضوحها  أخذت هذه الوسائل من عدة أماكن وتركتها دون) ١(
 .وسهولة تنفيذها



 

  

 ٧٢ رسائل دعوية

إقامة دورات شرعية لألطباء واملمرضني يف الفقهني، -١١
 .األكرب العقيدة، واألصغر األحكام

تقدمي اهلدايا النافعة للمرضى بعد شفائهم وا كتيبات -١٢
 .ويات دعويةومط

 .توزيع فتاوى أهل العلم على املرضى-١٣
إعداد اللوحات احلائطية يف مصلى املستشفى أو يف -١٤

 .، وجتمل بالفوائد والنصائح والتوجيهاتاالستراحات
وضع لوحة الكترونية وكتابة عبارات دعوية موجهة -١٥

 .فيها
القدوة الصاحلة واألخالق احلسنة من األطباء واملمرضني -١٦

 . املعاملة من أبلغ ما يؤثر يف الناسيف
ربط قلوب املرضى من قبل األطباء واملمرضني، وتعليقها -١٧

 .، وأنه هو الشاىف وحده-تعاىل-باهللا
اإلعجاز العلمى من القرآن والسنة الصحيحة يفتح اهللا -١٨

 .به قلوباً مغلقة
التنسيق مع مراكز الدعوة وتوعية اجلاليات يف دعوة غري -١٩

 .منياملسل
أماكن اجللوس بوضع لوحات حائطية عن  استثمار-٢٠

 .احلجاب مثالً أو الصالة أو دفع البالء وغريها
 .ختصيص أنشطة ووسائل نسائية خاصة-٢١



 

  

 ٧٣ رسائل دعوية

 .الدعوة الشخصية واملباشرة بالنصح واحلوار البناء-٢٢
الربيدية، صندوق األقسام أو الربيد : (الرسائل-٢٣

 ).االلكتروين وغريها
) كتيبات، أشرطة، نشرات، جمالت(اءات املتفرقة اإلهد-٢٤

 .اهلدايا طريق سهل وميسر للوصول إىل القلوب
 .الداللة على املواقع املفيدة يف الشبكة العنكبوتية-٢٥
 .تنظيم احملاضرات، والكلمات والدروس-٢٦
مثالً يف اإلجازات، : الزيارات والرحالت املتنوعة-٢٧

 ...رحالت احلج والعمرة
 .م مسابقات على بعض الكتيبات أو األشرطةتنظي-٢٨
 .الدائرة التليفزيونية يف املستشفيات استغالل-٢٩
 .تفعيل دور املسجد-٣٠
 ...مصلى للنساء يكون مركزاً للتوعية-٣١
 .تقدمي اخلدمات واملساعدات والسعي يف حاجام-٣٢
 ...الزمالء وزيادة البذل استقطاب-٣٣
اخلري لزيارة املرضى  التنسيق مع طلبة العلم وأهل-٣٤

 .ونصحهم وتوجيههم
 .هدايا املناسبات لغري املسلمني-٣٥
 .الرفوف الدعوية التوعوية وتفعيلها-٣٦
 .وإحيائها االنتظاراالستفادة من صاالت -٣٧



 

  

 ٧٤ رسائل دعوية

وربطهم مع ) عرب، أعاجم(دعوة غري املسلمني -٣٨
 .مكاتب توعية اجلاليات

 .التربع واإلنفاق واحلث على ذلك-٣٩
 .نكار على املنكرات واألمر باملعروفاإل-٤٠
 .الثناء على من أحسن وشكره ومساندته ولو معنوياً-٤١
إقامة تفطري الصائمني يف رمضان وعرفة وعاشوراء -٤٢

 .يتخللها كلمات للجاليات أو توزيع
***** 



 

  

 ٧٥ رسائل دعوية

 الفهرس
 ٣ ...................................................... املقدمة
 ٤ ...................................................... مدخل

 ٦ .................................................. وقفة تأمل
 ٨ ....................................... مستشفى طائر للتنصري

 ٨ .................................. !!مليون دوالر  ٢٥بتكلفة 
 ١١ ................................................ منظمة براك

 ١٢ ............................................ اإلسالم والطب
 ١٤ ....................................... الدين مسئولية اجلميع
 ١٥ ........................................ فضل الدعوة إىل اهللا

 ١٧ ........................ فوائد ومثرات الدعوة إىل اهللا عز وجل
 ٢١ ................................................. أيها األحبة

 ٢٢ .............................................. رجال الدعوة
 ٢٥ .............................................. وسائل الدعوة

 ٢٩ .................................................. من البداية
 ٣٠ ................................................... هنا وقفة

 ٣٢ .......................................... من وسائل الدعوة
 ٣٥ ........................................ بعض وسائل الدعوة

 ٣٩ ...................................................... وقفة
 ٤٠ .......................................... من وسائل الدعوة



 

  

 ٧٦ رسائل دعوية

 ٤٠ ............................ تنمية احلس الدعوي لدى األطباء
 ٤٢ ................................... اهلدية: من وسائل الدعوة

 ٥٤ .............................................. النفس القصري
 ٥٥ .......................................... الدعوة من وسائل

 ٥٥ ..................................... أن تكون مستمعا جيداً
 ٦٥ ..................................................... !احذر

 ٦٩ .................................................... وقفات
 ٧١ ........................ وسائل وأفكار للدعوة يف املستشفيات

 ٧٥ .................................................... الفهرس
 
 


