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  الكفار عشرون وصية في دعوة

 من واملوفق ،"األهم" اخلري أبواب من كالمهافاملسلمني،  وغري املسلمني دعوة بني تعارض ال /١

  .بسهم خري كل من ضرب

 املرتتب بالورود، واألجر مفروشا ليس وصرب، والطريق وحكمة علم :إىل حتتاج الكفار دعوة /٢

  .جهد من يبذل ما يستحق عليها

 ال رمبا الكفار بعض شيئا. املعروف من حتقر فعال، وال مقبلة القبول؛ فالناس من اليأسو  إياك /٣

  !يسرية دفعة إىل إال إسالمه يف حيتاج

اجلهد،  من ملزيد دافع وعاقبته الكفر خطر نتيجتها، واستشعارك ال الدعوة واجبك أن تذكر /٤

 اهللا إىل النتائج ضوفو.  

 كم هذا يا! أمامه احلسنة القدوة إظهار الكافر دعوة يف يكفي :بعضهم قول إبليس تلبيس من /٥

  .متحتمة املباشرة الدعوة! واهم أنت

 الزمان اخرت حماورته عند .واحرتامه ثقته تكسب للكافر اخلري وحمبة العالية األخالق أظهر /٦

  .والتسويف وإياك الفرصة بادر .املناسبني واملكان

 مبا مدعو كل الفردية، وعامل الفروق الدعوة، وراع من هحظ نوع كل أنواع؛ فأعط الكفار /٧

  ..األفريقي . غري املتعلم، واألوريب غري يناسبه؛ فاجلاهل

 األمثلة اضرب وروعته. ومجاله اإلسالم حماسن بيان :الكافر لقلب طريق أقصر :بالتجربة /٨

  .جيدا يستوعبها حىت وحاله وضعه تالمس واليت الدقيقة

 تنبه .اعتناقه على حثه دون حماسنه ببيان االكتفاء الكافر على اإلسالم عرض حني اخلطأ من /٩

  .دينا قبوله ضرورةً  يقتضي ال به إعجابه أن إىل

 يف تشكيكها) اإلسالم على املستكرب، املتهجم( األصناف بعض مع احلكمة من يكون قد /١٠

  .العناد إىل تلجئه ال لكن اإلسالم، عرض قبل أوال دينها
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 عن الكفار إلحجام سبب فأكثر ،"املسلمني"و" اإلسالم" بني التفريق املدعو نفس يف ساغر  /١١

  .املسلمني عن السلبية الصورة :اإلسالم يف الدخول

 املوضوع هذا يف أوغل لكن الكافر، دعوة يف ناجعة وسيلة والسنة القرآن يف العلمي اإلعجاز /١٢

  .املبالغة واترك الدقة وحترّ  ،واقتصد برفق

 وتتكرر مشتهرة شبهات مثة .جبواا فتسلح فيه؛ الدخول عن عائق اإلسالم ضد الشبهات /١٣

  .احملاورة قبل جواا فاعرف؛ كثريا

 عرض :بني فّرق .يصلح مما أكثر يفسد فصنيعك له؛ مؤهال لست جدال يف والدخول إياك /١٤

  .خاص لتأهيل حيتاج فاألخري عليه؛ واملناظرة اإلسالم

 الردة، حد :اآلن الكافر يستوعبها ال قد موضوعات يف الدخول -االستطاعة رقد-  جتنب /١٥

  .حاضرا اجلواب فليكن أجلئت وإذا...  التعدد اخلتان،

 للرتيث دعاه اإلسالم يف الدخول يف الرغبة كافر من ملس إذا أنه بعضهم صنيع عجيب من /١٦

  !هذه؟ جرمية أي !العميق والتفكري

 ا والتزام ملعناها فهم دون للشهادة ارد النطق هو ليس اإلسالم يف الدخول أن إىل تنبه /١٧

  .تقتضيه ومبا

 أن دون الدين عن يصد بعضهم ..اآلخر اليوم النبوة، مث أوال، باهللا اإلميان :األولويات راعِ  /١٨

  !واختنت والنساء، اخلمر، اترك :ابتداء يقول يشعر؛

 الوقت يف املناسب للشخص املناسب الكتاب أعط .للتوزيع يصلح مرتجم كتاب كل ليس /١٩

  .املناسب

 لشياطني صيدا تدعه فال إليه؛ دعوته من أصعب تكون قد إسالمه بعد أسلم من متابعة /٢٠

  .أنصاره من وجعلنا هلداه اجلميع اهللا وفق. واإلنس اجلن

 وكتبها: صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي


