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 يطرسلست عليهم مب

، رسول اهلل وإخوانه وآله ومن واله ى  بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم عل

 أما بعد.

 ى  مي البصائر وعشي األبصار دخول الناس يف دين اهلل تعالإنكار ع   ى  ا علفرد  

بل وزعمهم أن ، نقيض ذلك -ى  المتناقضة تارة، و المنقوضة تارة أخر- ودعواهم، اأفواج  

 إيمان من آمن بأنه: إيمان الكاذبين، وإسالم المنافقين.

  أقول:

فمنذ أن أشرقت أيامنا عن شمس الدعوة ، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

السلفية ذات العافية، وتسارع الناس لتلمس خيرها: فطلبوا العلم والحلق، وسافروا 

وََعِجلُْت  ﴿: باألسفار ولألسفار، وفتشوا عن الدليل ودققوا لسان حالهم ومقالهم
ِ لََِتَْضى   [.84:طه] ﴾ إََِلَْك َرب 

 ؛ عقولهم؛ فزكت نفوسهم، وصلح حالهمفأشرق ذلك يف قلوهبم، وأضاء 

ى ﴿  َِل ََعَ اِِلَاِت َوآَمُنوا بَِما نُز  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصذ َر  َواَّلذ ب ِِهْم َكفذ ٍد وَُهَو اِْلَقُّ ِمن رذ ُُمَمذ
ْصلََح بَالَُهمْ 

َ
 [.2محمد:] ﴾ َعنُْهْم َسي َِئاتِِهْم َوأ

راء، وأرباب الشبهات أهل األهواء واآل ى  وجماعات عل ى  وخرجوا فراد

 ؛ ى  ، ومصابيح دجى  والشهوات، وذوي اإلعراض واالعرتاض: خرجوا أعالم هد

 .فسرت دعوهتم يف العروق والشقوق، وغمرت األوردة واألودية
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ا  ﴿  اِِلَاِت َسَيْجَعُل لَُهُم الرذْْحَُن ُود  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصذ  .[96مريم: ] ﴾ إِنذ اَّلذ

 .وإنا نرجو أن نكون من رجاالهتا، كما نرجو أجرها

 و للمؤالف والمخالف، أقول مؤكدا: 

رَْسَل رَُسوََلُ بِالُْهدَ ﴿ : ى  قال اهلل تعال
َ
ِي أ ى  ىى ُهَو اَّلذ ِ َِلُْظِهَرهُ ََعَ ِيِن ُك ِهِ  َودِيِن اِْلَق  ال 

 [.33لتوبة: ]ا ﴾ َولَْو َكرَِه الُْمْْشُِكونَ 

رَْسَل رَُسوََلُ بِالُْهدَ ﴿ وقال سبحانه: 
َ
ِي أ ى  ىى ُهَو اَّلذ ِ َِلُْظِهَرهُ ََعَ ِيِن ُك ِهِ  َودِيِن اِْلَق  ال 

ِ َشِهيدا   َوَكَفى   [.28لفتح: ]ا﴾  بِاَّللذ

رَْسَل رَُسوََلُ بِالُْهدَ ﴿ وقال عّز وجّل: 
َ
ِي أ ى  ىى ُهَو اَّلذ ِ َِلُْظِهَرُه ََعَ ِيِن  َودِيِن اِْلَق  ال 

 [.9الصف: ]﴾  ُك ِهِ َولَْو َكرِهَ الُْمْْشُِكونَ 

ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل »: اهلل عليه وإخوانه وآله وسلم ى  صل -وقال رسول اهلل 

والنهار وال يترك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل 

 .(3( برقم)1/32« )السلسلة الصحيحة» «ال يذل اهلل به الكفرعّزا يعّز اهلل به اإلسالم وذ

  ه وتقويمه وبقاؤهقيام  : عندنا يقين، يصدقه -أيها الحائرون والملحدون- وهذا

 .-وسيظل-

يقين : العقول والقلوب وسلطانه يف النفوس ى  وذيوعه وشيوعه، وسطوته عل 

 شيء مهول ى  إليضارع يقيننا أنكم ال شيء، وليس منكم شيء، ومآلكم 

العظيم يف ذاته، العظيم يف تشريعاته، العظيم يف  نوقن بنصرة اإلسالم العظيم:

 فهل أنتم منتهون؟ هيمنته، العظيم يف آثاره.
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 وأما عن صدق تصديق المرء من عدمه:

نحن نقبل من الناس ظواهرهم، ولم نؤمر بشق البطون أو التنقيب عما يف 

 .الصدور

نَّة و إين لم أؤمر » إذ قال: -اهلل عليه وإخوانه وآله وسلم ى  صل – سيرة نبيناوفاقا منّا لسُّ

 (.2503برقم)« صحيح الجامع»« قلوب الناس وال أشق بطونهم ى  أن أنّقب عل

 نقبل الخير ونشكره، ونقّوم الشر ونقربه.

، نحن نحمل رسالة سالمة سامية، تامة كاملة، ال نقص فيها بوجه من الوجوه

 .دومومة النعيمومن تمام النعمة هذا و

 وشقاء. وجهلها أو إنكارها شر   ،فهي باقية مصونة، التمسك هبا سعادة ونجاة

ا تسمو معه الحياة، وتسعد له سمو   ،حّد سواء ى  شريعة تسمو بالروح والبدن عل

 رضي رب األرض والسموات.الكائنات، وي  

 .آه لو تتعلمون؟! لو تتلمسون، ساعتئذ تسعدون

 أيا هؤالء! أليس منكم رجل رشيد؟!

هذه تعاليم اإلسالم مسفرة مشرقة، مذاعة مشاعة، أضاءت وجه األرض، 

 وجملت وجنتي الحياة، وهزت الجوارح واألجواء.

نَّة  .بين أيديكم: القرآن وصحيح السُّ

وغير تجرد! بل بتجرد ، ى  تشرفوا بالنظر فيها، وارجعوا البصر المرة تلو األخر

 وننظر بما ترجعون.وانظروا 
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فيلقمه أقطابه ويطبخه بجهاالته -قول قيل  ى  فيقف عل أما أن يقوم جاهل أو حاقد:

دون تدقيق وال تحقيق وال اعتبار لبابه، ثم من  -ا بحسدا ممشوج  عفن   أهوأحقاده، ثم يتقي

فهذا أساء لنفسه ؛ ا، يصّده قبل غيره عن السبيلخفة عقله يطير هبا كل مطار تحريش  

 ا لشيطانه، وسيجمع وي سأل.كاله، وشقي تبع  وأش

سيجمع يوم القيامة ويسأل عن الصغيرة قبل الكبيرة، وسيسأل ، سيجمع ويسأل

 فيما يسأل عن اإلسالم وشرائعه

وال شفيع وال مجيب  ،وثمرهتا خزي وصراخ ،يف ساعة: سؤالها توبيخ وتقريع 

 وال نصير.

  أمة اإلجابة: اأمة الدعوة، مبتدعو

واعلموا أنه ال طاقة لكم للوقوف يف وجه اإلسالم ، أنفسكم ى  عل اربعوا

 كما أنه ال سعادة لكم إال باتباعه.، تهورجاال

فاقبلوها، والتزموها والزموها ؛ النظر والتأمل يف أحكامه وإحكامه ى  إهنا دعوة إل

 وألزموها، هداكم اهلل.

ٍة ﴿  :ويف الختام البقرة: ]﴾  َواذُْكُرواْ َما فِيهِ لََعلذُكْم َتتذُقونَ ُخُذواْ َما آتَيْنَاُكم بُِقوذ

63]. 

  أقول:

إن أهل اإلسالم إن لم يستمسكوا به ويستسلموا له ويعتزوا به، ويحاجوا به، 

 بوا، كل بحسبه.حاس  ويفرغوا الوسع يف استبيان فبيان تعاليمه؛ ي  

 ووقينا.عوفينا وكفينا ، خطر اإللحاد بنوعيه ى  وهم والحالة هذه عل
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م عاليا: كما أقول  .ي اسارسيظل إسالمنا يا قوم ، اإسالمنا دم سامي  ، إسالمنا د 

 .هداكم اهلل، هداكم اهلل، هداكم اهلل

 نبينا محمد  ى  اللهم وسلم وبارك عل وصل  

 .إخوانه وآله وصحبه أجمعين ى  وعل

 .والحمد هلل رب العالمين

 

 كتبه

 رحمة مواله ى  الفقير إل

 اهللأبو عبد 

 محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة

 م14/2/2010هـ 29/2/1430يف: 

 


