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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن 
 .اتبع هداه 

 : أما بعد
ا بنعمة اإلميان واإلسالم، وشرفنا باتباع أكرم رسله وخامت أنبيائه فنحمد اهلل الذي أنعم علين

قال . ، و اتباع سلفنا الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان-صلى اهلل عليه وسلم  -حممد 
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر وَ }: تعاىل ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ َر أُمَّ { تُ ْؤِمُنوَن بِالّلهِ ُكنُتْم َخي ْ

فما نالت هذه األمة هذه اخلريية إال هبذه امليزة العظيمة؛ األمر [. 111: آل عمران اآلية]
 . باملعروف والنهي عن املنكر

؛ وذلك على لسان هذا -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد كلفنا اهلل بتبليغ رسالة حممد 
َصلَّى   -  وقال". بَ لُِّغوا َعِّنِّ َوَلْو آيًَة : " -ِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعَليْ  -الرسول الكرمي؛ حيث قال 

َع َمَقاَلِِت، فَ َوَعاَها، َوَحِفَظَها، َوبَ لََّغَها؛ فَ ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه : "  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َنضََّر اللَُّه اْمرًَأ َسَِ
َقُه  ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة }: -اهلل عليه وسلم  صلى -وقال تعاىل لنبيه ". ِإىَل َمْن ُهَو أَف ْ

أَْعَلُم  َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْْلُم بِالَِِّت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهوَ 
 [.121: النحل اآلية]{ بِاْلُمْهَتِدينَ 

هو أسوتنا احلسنة يف الدعوة إىل اهلل باحلكمة  -عليه وسلم  صلى اهلل -ورسول اهلل 
َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة }: قال تعاىل. واملوعظة احلسنة واجملادلة بالِت هي أحسن

: وقال تعاىل[. 21:آليةاألحزاب ا] { َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثرياً 
{ ُمْشرِِكيَ ُقْل َه ِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل الّلِه َعَلى َبِصريٍَة أَنَْا َوَمِن ات َّبَ َعِِّن َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما أَنَْا ِمَن الْ }

 [.111: يوسف اآلية]
 فالدعوة إىل اهلل على بصرية هي سبيل رسول اهلل ومن اتبعه بصدق وإخالص، والبصرية

، والدعوة إىل اهلل ال --صلى اهلل عليه وسلم  -هي العلم املستمد من كتاب اهلل وسنة رسوله 
ُُتصر يف وسيلة واحدة بل تكون بالكالم خطابًة وكتابًة وتدريساً، وتكون باألفعال احلسنة الِت 
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هي تطبيق صادق ملا يقوله الدعاة إىل اهلل من احلق، وتكون من خالل الصحف، واجملالت 
 .لعلمية، ومن طريق اإلذاعات اإلسالمية، ومن طريق املواقع على شبكة املعلومات العامليةا

تغلوا وسائل ال ُتصى؛ من جمالت، وإذا كان دعاة الكفر والباطل والضالل قد اس
وصحف، وإذاعات، ومواقع فضائية كثرية، ولكل طائفة وسائل عديدة؛ فدعاة احلق جيب أن 
يعددوا وسائلهم على اختالف أنواعها املذكورة؛ بل جيب أن يكون صوهتم أعلى وأقوى، وكلما 

بسبب أهنم مل  !عال صوهتم وقوي كان أعظم تأثريًا ، فكم من األمم يف الضالل واجلهل
 ! تصلهم دعوة اإلسالم بقوة ووضوح وعلى وجهها الصحيح

: ومن أسباب ذلك! بل كثري من املسلمي مل يعرفوا اإلسالم على وجهه الصحيح
التقاعس والتقصري من كثري من الدعاة إىل اهلل يف ميدان الدعوة إىل اهلل يف استخدام الوسائل 

 ! رضوا عنهااملشروعة الِت أتاحها اهلل ْلم؛ فأع
ر الدعاة إىل اهلل أن يقوموا بواجبهم من خالل كل وسيلة مشروعة ومتاحة ْلم،  وإنِّن أذكِّ

صحفاً، وجمالت، وأشرطة، ومواقع على شبكات املعلومات  -وأن يستكثروا من هذه الوسائل 
روا من ، مع التزام املنهاج الصحيح، والعقائد الصحيحة، واألخالق العالية، وأن ينش-العاملية 

خالل هذه الوسائل القرآن الكرمي وتفسريه الصحيح يف شىت املوضوعات، والسنة الصحيحة 
وتفسريها الصحيح يف شىت املوضوعات، والعقائد الصحيحة يف كل جماالهتا، والفقه الصحيح 
يف شىت جماالته، واألخالق اإلسالمية يف كل صورها، وسرية الرسول الكرمي وسري إخوانه من 

وما أوسع هذه .  واملرسلي، وسري صحابته األكرمي وعلما  األمة املتبِّعي ْلم بإحسانالنبيي
 -اجملاالت إن كان هناك رجال مستعدون للنهوض باإلسالم وأمة اإلسالم وتبليغ رسالة حممد 

 . على وجهها الصحيح إىل األسود واألبيض واألمحر، والعرب والعجم -صلى اهلل عليه وسلم 
يسرنا أن هناك عددًا من اإلخوة الكرام قد عزموا على افتتاح موقع على شبكة  هذا ومما

 :املعلومات العاملية؛ أَسوه
؛ شعورًا منهم حباجة البشر على اختالف أجناسهم [التوحيد والسنة والذب عنهما ] 

 ومللهم إىل الدعوة إىل اهلل وفهم اإلسالم احلق؛ فرييدون أن يسهموا بسد بعض هذه احلاجة
سريوا على بركة اهلل متعاوني مع إخوانكم ممن وفقهم : الواسعة بقدر استطاعتهم؛ فنقول ْلم

 . اهلل لإلسهام يف هذا امليدان
 



وأوصيكم وإياهم بالتعاون على الرب والتقوى، وأوصيكم وإياهم بالسري على املنهج الذي 
 . أحملنا عليه آنفاً 

 .مثارها املرجوة الِت حيبها اهلل ويرضهاوأسأل اهلل أن تؤدي هذه املواقع السلفية 
 .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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