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 للصالح واإلصالح دعوة  

 

 . اهلل، ومن وااله على رسول  الحمد هلل، والصالة والسالم

 : أما بعد

كلمة   فإن من  منادية   : كان  فهاكموها  منتصح،  لكل  خالص  ، مدوّية كنصح 

 . اوتعليم   عمال  و ابضرورة االستمساك بل االستسالم للوحيين علم   :قاضية 

كالب الهوى، وأحاطت هبا شباك   :على مائدة السنة وأهلهاسيما وقد تكالبت   ال

وُثوب  ، مع شدة شر  الشبهات وأشواك أهل ترموا  الشهوات؛  أهل  وترنوا    ،اه متطفلي 

 ، وهيهات. ، وتأمل قبوال  وصاال   ، أو تصبوا نواال  

 «. ال يضر السحاب نباح الكالب: »ا قالواوقديم  

نشهده بل ونكاد نلمسه  وأسباب السرور، هو ماإن من دواعي الحبور،    : ولأق

يعرتيه شيء، غير أنه باهلل   قد   -عد نبذ الحزبيةب-  الدعوة العلمية السلفيةعلى    من إقبال  

 ا. قي  نقي:  تيندرس؛ ليظل الثوب السلفي ال  تعالى ثم العلم  

 . . . إن هذه الدعوة   ...

علمية  ورا :دعوة  العلم،  الدليل،  قوامها  الحقة،  ئدها  العبودية  تحقيق  وهدفها 

 . ين مما علق به؛ بصّد عدوان المعتدين عن شريعة رب العالم  وتخليص الدين
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الوفاق واالتفاق على الكتاب والسنة، : دعوة توحيدية نابذة للفراق   داعية إلى 

 . واالفرتاق والشقاق

الصالح  ا  بفهم سلفه  -سلف مع ما قد -  ناضجة لتمسكها :دعوة سالمة رشيدة

 . الفالح الرابح 

تقف خلف علمائها، ال    -كغيرها-  ليست لقيطة أو شريدة  :دعوة مقتصدة قافية

 . هم، تصدر عن قولهمتتقدم بين يدي 

ڈ ژ ):  لقوله تعالى  اآلجلة: تأويال  يف العاجلة قبل   :داعية لحياة طيبة دعوة

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 . (97) اآلية« النحل»  سورة   (ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ

تعالى ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ):  وقوله 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 .(72) اآلية«التوبة»  رةسو  (ې ې ې ې ى

  .لتلون الحاقدة لذا تبصرها مبغضة لتماكر الثعالبة، متنكرة

عامة  عالمية  بغيرها   تقبل شركة،ال    :دعوة  لذا هي عاصفة  تساميها ضّره،  وال 

 ونقائض.  لهواهنا، متعالية عن سفل وسفاسف، ونقائص

 . خالدةشامخة راسخة  ،تنعم يف حاضرة كانت أو بادية  ،ترفل يف العافية

غنية عقول  :قوية  دعوة  ونتاج  الخيار،  الحسان  وأخبار  األبرار،  وأقوال  بآثار 



 6 

 . وقلوب األطهار 

مجتمعات  تدعو إلى شيوع الوّد ودومومة الحب يف ربوع  :ة كريمةدعوة ودود

 . المسلمين، سيما عالقة الحاكم والمحكومين 

- م المسلمين  تحرتم عقول المخاطبين، تنضح بالنصح لعمو  :رفيقة رفيعة  دعوة

 تسمو عن دنايا األخالق، وقبائح األعراف، ورذائل المعتقدات.   -ل بحسبهك

  .يف فلك النصوص العوالي تعشق المعالي، وتدور

عفيفة  شريفة  منه الص تصادق :دعوة  المتعلق  سواء  الطهر،  وتعانق  دق، 

 . بالمعتقدات أو األقوال كذا األفعال

نسيبة  حسيبة  بالعزّ  : دعوة   ، شرف  موكولة، سليلة  موصولة   تأريخها   : بالحمد 

تحل ما  عالية،  ورتبتها  سامية  سيرهتا  تليد،  ماضيها  غنى،   مجيد،  غمرهتا  إال  ببقعة 

ال يزال كعبك  »  األول بقول  ةقمنفكانت    .وأشرقت يف ربوعها هدى، وأورثتها رضى

 . (639)ص -رحمه اهلل تعالى-  البن األثير« النهاية» « اعالي  

من دعوة، وطوبى ألتباعها  رجاالهتا كواكب درّية.. هلل دّرهاة،  أسفارها مضية هبيّ 

 . الربرة 

المثابة بتلكم  كانت  المكانة  فلما  وتزينت،  :وهاتيك  المحافل  ترادفت 

فتع المنابر  وتواطأتوتعاطفت  وبث  اضدت  فضائلها،  وذكر  محاسنها،  نشر  على 

 . للسائرين تحفة للواردين، وبلغة للراغبين، وزاد :مكارمها
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الخيرفي منابر  تناكحي.أكثري :ا  النزال ويف  .  نباهي بك عند  فإنا  تكاثري؛ 

 . النزل، تسامقي

الرشد  جلجلي  -رؤوس الناس-  . بالحق الجليل يف جلج.أرشدي   : أمنابر 

 صوت(.  حركة مع)

السعد، ،  لخير يرّصع ويصدع وأسع دي؛ فعلى متنك مبارٌك با  اسع دي أمراكب 

يذّب   الحرمات  عن  ينومجاهد  الحق   افح يدفع،  بقوة  يصول  ويدافع،  الدين  عن 

 . يرتعو

. أدلجي، رغبي بالدليل ورهبي، أقبلي يا شمس الحق  .أبلجي  : أمنابر الهدى

 . أشرقي، أسرعي 

 أجمعين  نبينا محمد وعلى إخوانه وآلهاللهم وسلم وبارك على  وصل  

 . والحمد هلل رب العالمين

  كتبه

 اهلل   أبوعبد

 محمد بن عبد الحميد حسونة 

 م 2007/ 5/ 30- هـ13/5/1428 يف

 


