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 دعوة غیر المسلمین
 وصا�ا لمن دخل في اإلسالم حدیًثا

 
فما هي وصیتكم لي ألثبت على هذا الدین  ،-وهلل الحمد-في دین اإلسالم مؤخًرا  دخلتُ  :السؤال

أم أن لهم  ،ألقنعهم بدین اإلسالم ؛هل یلزمني أن أدخل في حوار مع �قیة أهليو  ؟وألتعلم أحكامه
 الحر�ة في اختیار ما �شاؤون؟

علیك أن تلزم أهل العلم  -وثبتك على دینه ،وفقك هللا-أما �النسبة لك �ا حدیث اإلسالم  :الجواب
}  ِ�اْلَغَداةِ  َر�َُّهم َیْدُعونَ  الَِّذینَ  َمعَ  َنْفَسكَ  {َواْصِبْر  وأهل العمل لتثبت وال  ]؛٢٨الكهف: [َواْلَعِشيِّ

فالنفس ال  ،ترجع إلى بیئتك ومجتمعك الذین یزاولون من الكفر والفسوق والعصیان ما یزاولون 
 الَِّذینَ  َمعَ  َنْفَسكَ  {َواْصِبْر لكن اترك هذا المجتمع  ،شك أنها قد تتوق إلى الماضي فتنجر معهم

} ِ�اْلَغَداةِ  َر�َُّهم َیْدُعونَ  هؤالء الذین  ،وأهل العلم ،وأهل العبادة ،كروأهل الش ،أهل الذ�ر َواْلَعِشيِّ
 .على الثبات -�إذن هللا-�عینونك 

 ،إلیه و�لى ما وفقك هللا إلیه وأما �النسبة ألهلك وعشیرتك فعلیك أن تدعوهم إلى ما توصلتَ 
-فاهلل  ،وأعظم الصلة لألقارب ،وهذا أعظم أنواع البر للوالدین ،ك و�حسانكوهم أولى الناس ببرِّ 

 َواْلِحَجاَرُة} النَّاُس  َوُقوُدَها َناًرا َوَأْهِلیُكمْ  َأنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�ا: �قول -وعالجل 
 ،علموهم ما ینفعهم أي: ،�العلم :-رضي هللا عنه-�قول علي بن أبي طالب ]، ٦التحر�م: [

 ،السبب على حسب جهدك وطاقتك ثم �عد ذلك إذا بذلتَ  .و�ذلك تحصل لهم الوقا�ة من النار
إن ف ،و�سرت له االتصال بهم ودعوتهم إلى الدین ،وجلبت لهم من �حسن الدعوة أكثر منك

علیه الصالة -وحصل لك من األجر ما جاء عنه  ،فبها ونعمْت  -�عد بذل السبب– استجابوا
[البخاري:  »النعم حمر لك �كون  أن من لك خیر واحًدا، رجًال  �ك هللا یهدي ألن« -والسالم
�ذا لم ؟! و فكیف �األب أو األم ؟هذا �النسبة لألجنبي فكیف إذا �ان من األقارب، ]٣٧٠١

و�عض األنبیاء لم تستجب  ،فمن األنبیاء من �أتي ولیس معه أحد ،�ستجب لك أحد فال �ضیرك
ُكم الَ  َأنُفَسُكمْ  َعَلْیُكمْ  آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�ا و�عضهم لم �ستجب له ولده ،له زوجته  َضلَّ  مَّن َ�ُضرُّ

بعد بذل السبب ال �ضرك هل اهتدى أو لم ف ،�عني �عد بذل السبب]، ١٠٥المائدة: [ اْهَتَدْیُتْم} ِإَذا
 .-جل وعال-والنتیجة على هللا  ،إنما علیك بذل السبب ،استجاب أو لم �ستجب ،یهتد

ُكم الَ  َأنُفَسُكمْ  َعَلْیُكمْ  آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�اوهذه اآل�ة  قد �فهمها  اْهَتَدْیُتْم} ِإَذا َضلَّ  مَّن َ�ُضرُّ
، و�أخذونها دلیًال على عدم إنكار المنكر وعدم الدعوة إلى الناس على غیر مراد هللا منها �عض
مأمور الدعوة ف إلى هللا، الدعوة� تأمرو و�ضر�ون بها اآل�ات المحكمة التي تأمر ببذل السبب هللا، 
مَّن َقْوالً  َأْحَسنُ  {َوَمنْ  بها علیه –وقال النبي ، ]٣٣فصلت: [ َصاِلًحا} َوَعِملَ  للااَِّ  ِإَلى َدَعا مِّ
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على حسب المراتب وحسب  ]٤٩ [مسلم: »فلیغیره منكرا منكم رأى من«: -الصالة والسالم
 لكن �عد بذل السبب ال �ضرك إذا لم �ستجب. ،هذا مأمور �هف ،القدرات
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