
  .          .      ﴾ ...َفَقد َنَصَرُه هللا... ﴿                  .
(3) 

 
 أخي السدمم،

   ن َقْبِلَك  "هللا  يقهل:  ليطسئن قمبك، وييجأ روعك؛ فإن َوَلَقِد اْسُتْيِزَئ ِبُرُسٍل مِّ
 ". َفَحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُيم مَّا َكاُنها ِبِو َيْدَتْيِزُئهنَ 

   ن َقْبلِ  "هللا  يقهل:  ليطسئن قمبك، وييجأ روعك؛ فإن َك َوَلَقِد اْسُتْيِزَئ ِبُرُسٍل مِّ
 ".َفَأْمَلْيُت ِللَِّذيَن َكَفُروا ُثمَّ َأَخْذُتُيْم ۖ َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب 

   ِلَك َجَزاُؤُىْم َجَينَُّم ِبَما َكَفُروا " هللا  يقهل:  ليطسئن قمبك، وييجأ روعك؛ فإن ذََٰ
  ". َواتََّخُذوا آَياِتي َوُرُسِلي ُىُزًوا

 

ا نرخ هللا الخالج ليحا أنت تخى جمي  ، و  كثيخة   وفيخة   ابفي ىحا الباآليات  وبعج؛ فإن  
    وال وهللام أبجا؛ الخسهل الكخيم في كتابو العظيم؛ فال وهللا ال يزخه شيء من أذاى  

 .ال تحيق تمك اإلساءات إال بأىمياال يسدو سهء بفعاليم تمك، و 

   سمفت في ىحه الدمدمة من ىحا السهضهع؛ إنسا ىه استجالالا  ما ذكخت من آيات  و 
 ،في الدشة فاسأل عشيا الرحيحين ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ هللا لشبيو خ نرخ  كأما ذ  ال استقراء؛ و 

 بحلك.والسدانيج؛ تججىا قج غرت  ،والدشن

يا في دتغمأن ي السدمم يطسع في كل فخصة تمهح أن :في ىحا السقام الحي أريج قهلوو 
رى أن ىحه األحجاث فخصة  عظيسة ؛ وإنشي أو العظيمالجعهة إلى هللا، والتعخيف بذخع

 !ـيا رعاك هللا ـ ـلجعهة القهم إلى ىجي الخحسة السيجاة، والشعسة السدجاة؛ فال تيأس ـ

فكم كان في الخعيل األول من عجو  لإلسالم شجيج العجاوة؛ ثم شخح هللا صجره فكان 
 ؟!السحسهدة ، والسهاقف السذيهدةذو السكانة 



 

:  ـبعج أن شخح هللا صجره لإلسالم ـ ــ ملسو هيلع هللا ىلصيقهل لمخسهل  ــ رضي هللا عشو ــة فيحا ثسام
ِإَليَّ ِمْن َوْجِيَك ، َفَقْد َأْصَبَح َوْجُيَك َأَحبَّ  َأْبَغَض  َوَّللاَِّ َما َكاَن َعَلى اأَلْرِض َوْجو  ...)

يِن  َغَض َأبْ  الُهُجهِه ِإَليَّ ، َوَّللاَِّ َما َكاَن ِمْن ِدينٍ  ِإَليَّ ِمْن ِديِنَك ، َفَأْصَبَح ِديُنَك َأَحبَّ الدِّ
ِإَليَّ ِمْن َبَلِدَك ، َفَأْصَبَح َبَلُدَك َأَحبَّ الِباَلِد  َأْبَغُض  ِإَليَّ ، َوَّللاَِّ َما َكاَن ِمْن َبَلدٍ 

 صحيح البخاري . )… ِإَليَّ 

في ىحا الباب؛ لمخعيل األول؛  وردود متعاكدة، ظت من مهاقف متذاكدة،ف  وكم ح  
ذاب ا عن فميذ الذأن إال أن يذخح هللا صجره؛ فيعهد مدمسا مدتدمسا ألمخ هللا ونييو، 

 الدؤال لشا: ولكنبأبيو وأمو؛  ملسو هيلع هللا ىلص هللاشخعو، فاديا لخسهل 

ىحا الشبي العظيم  ديخةخيفيم بالقهم ودعهتيم، وتع ما األسباب التي بحلشاىا ليجاية 
 الحي يعادونو؟!

، وسمطانا  عمى العقهل، مى القمهبع آيات هللا؛ فإن ليا سطهة بمغيممن مش ا انبخى لي
 ويدسعيم حقيقة ىحه الذخيعة الدسحاء؟!

 سيختو الغخاء؟! ملسو هيلع هللا ىلصأن يعخف كل مديء لجشاب رسهل هللا  اخجه ن كم

أعجاء ألجاء، يبغزهن اإلسالم والسدمسين،  والحقج  وإنو وإن وجج في القهم أشقياء؛
ع س ي عميو ولب ذ، واتبع كبيخه كسا فعل ففييم وال بج من في قمهبيم ليحا الجين دين، 

، وىجاية من ىجاه هللا إلنقاذ من أنقحه هللا ؛أشياعو من قبل؛ فيل نبحل السدتطاع
 ؟!  متفق عليو (فوهللا ألن ييدي هللا بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم)

جى بيا أنيم له سسعهىا وعقمهىا الىت يقينأيسا  أوقنوإنشي أقخأ آيات من كتاب هللا 
 ذسخ ليحا السذخوع العظيم؟!سخمقا غخيخا! فأين ال بيا! والرعهى كثيخا مشيم جبال



 

ِلَك بِأَنَُّهْم َكانَت تَّأْتٌِِهْم ُرُسلُُهم بِاْلبٌَِّنَاِت ".. :القهم له سسعها قهلو سبحانو ما تظشن
ذََٰ

ُ ۚ إِنَّهُ قَِويٌّ َشِدٌُد اْلِعقَابِ   "؟!فََكفَُروا فَأََخذَهُُم َّللاَّ

لَِّذٌَن َكفَُروا َستُْغلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَىَٰ َجَهنََّمۚ   مالحي سيحجثو فييم قهلو سبحانو: " قُل لِّ

 "؟!َوبِئَْس اْلِمَهادُ 

نََّك تَقَلُُّب الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ اْلباِلِد * َمتَاعٌ قَِلٌٌل " ما شأنيم له عقمها قهلو سبحانو: ال ٌَغُرَّ

 ؟!"ْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلِمَهادثُمَّ َمأَْواهُ 

ُسهَل َلْه  ﴿كيف ىم له تميت عمييم ىحه اآلية:  َيْهَمِئٍذ َيَهدُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُها الرَّ
َ َحِديًثا  ؟! ﴾ ُتَدهَّى ِبِيُم اأْلَْرُض َوََل َيْكُتُمهَن َّللاَّ

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْه َأنَّ َلُيم مَّا ِفي اأْلَْرِض  ": ما حاليم له تأممها قهلو سبحانو
َجِميًعا َوِمْثَلُو َمَعُو ِلَيْفَتُدوا ِبِو ِمْن َعَذاِب َيْهِم اْلِقَياَمِة َما ُتُقبَِّل ِمْنُيْم ۖ َوَلُيْم 

 ."َعَذاب  َأِليم  

 ".َوََل َيْحَدَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقها ۚ ِإنَُّيْم ََل ُيْعِجُزونَ  "جبخوا قهلو: ما ذا له ت

؛ فيو ما يجل العاقل وتهرث القمهب خزهعا ،خذهعا رجع الجبالآيات عظيسة؛ ت
 !اليجاية، وسمهك سبيل الغهاية طخيق عن اجتشاب

ْن أَتْلَُو اْلقُْرآَنۖ  فََمِن اْهتََدىَٰ فَِإنََّما ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِهۖ  َوأَ  ": إن ذلك مشيج  دعهيُّ أصيل

 ".َوَمن َضلَّ فَقُْل إِنََّما أَنَا ِمَن اْلُمنِذِرٌنَ 

العظيم،  جينجعهة إلى هللا، وتبميغ ىحا الفي ال حقيقة جيهدنا بقي أن نقهل ألنفدشا: ما
 وبيان ىجي الشبي الكخيم؟

 ، وسمهك سشتو، ولدوم مشيجو؟وسممعميو ما حقيقة اتباعشا ليجيو صمى هللا 



 

فكل )...اإلسالم ابن تيسية ـ رحسو هللا ـ حيث يقهل: وأختم بيحه الكمسة الشفيدة لذيخ 
 .فاهلل كافيو وىاديو وناصخه( ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ من اتبع الخسهل 

 

 الليم آمين! !ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ اتباع ىديو، والدير على سنتوو  نا اقتفاء أثره،زقأسأل هللا أن ير 
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