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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
  

أما بعد: فبين يديك أخي المسلم، بعض ما يحتاجه كل مسلم عمومًا، وكل داعية إلى اهللا 
خصوصًا، في سيره على صراط اهللا الذي نصبه في الدنيا، كما قال تعالى: {َوَهَذا ِصَراُط َربَِّك 

ْلَنا اْآلياِت ِلَقْوٍم َيذَّ  )، وهو الصراط الذين يسلكه من أنعم اهللا ١٢٦كَُّروَن) (األنعام:ُمْسَتِقيمًا َقْد َفصَّ
َراَط اْلُمْسَتِقيَم، ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَليْ  ِهْم عليهم، كما قال تعالى: {اْهِدَنا الصِّ

الِّيَن} (الفاتحة: تقامة وعدم االعوجاج فقال: )، وهو الصراط الذي وصفه اهللا باالس٧-٦َوال الضَّ
)، وهو الصراط الذي ُيعرض عنه أعداء اهللا، ١٢٦{َوَهَذا ِصَراُط َربَِّك ُمْسَتِقيمًا} (األنعام: من اآلية

َراِط َلَناِكُبوَن} (المؤمنون: )، بل ٧٤كما قال تعالى: {َوإِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباْآلِخَرِة َعِن الصِّ
ل ما أوتوا من قوة، قال اهللا تعالى لـهم: {َوال َتْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَن ويصدون الناس عنه بك

)، وهو الصراط الذي ٨٦َوَتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن ِبِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوجًا} (ألعراف: من اآلية
نََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم، يدعو إلى سلوكه كل رسول وداعية إلى اهللا، كما قال تعالى: {َوإِ 

- ٥٢ِصَراِط اللَِّه الَِّذي لـه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َأال ِإَلى اللَِّه َتِصيُر اْألُُموُر} (الشورى:
)، فمن سلك هذا الصراط في الدنيا، فسيسلك بسلوكه صراط اآلخرة، الذي قال اهللا تعالى فيه: ٥٣
يَها ِجِثّيًا} ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتمًا َمْقِضّيًا ثُمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِميَن فِ  {َوإِنْ 

  ).٧٢-٧١(مريم:
فإليك هذه المهمات المأخوذة من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن كالم 

  اهللا أن ينفع بها، ويجعل لـها القبول إنه سميع مجيب. سلف األمة، أسأل
  
  
  
  
  
  

  كتبه
  عبدالعزيز بن حمد العتيقحمد بن 

  هـ٢٨/٦/١٤٢٤
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  صراطمھمــات علــى ال

  
  المھمة األولى:

، ومـا كـان عليـه سـلفنا الصـالح صـلى اهللا عليـه وسـلم التمسك بكتاب اهللا وسـنة رسـول اهللا يجب على كل مسلم
(آل عمـران:  }ِصـُموا ِبَحْبـِل اللَّـِه َجِميعـًا َوال َتَفرَّقُـواَواْعتَ قال تعالى:{ومنهجًا، وسلوكًا،  ،وعبادة رحمهم اهللا اعتقادًا،

َقاُلوا َيا َقْوَمَنا ِإنَّا َسِمْعَنا ِكَتابًا أُْنِزَل ِمْن َبْعِد ُموَسـى ُمَصـدِّقًا ِلَمـا َبـْيَن َيَدْيـِه َيْهـِدي وقال سبحانه:{ )،١٠٣من اآلية
َوَأْنَزْلَنـا :{صـلى اهللا عليـه وسـلموقـال تعـالى فـي حـق سـنة نبيـه )، ٣٠قـاف:(األح }ِإَلى اْلَحقِّ َوإَِلى َطِريٍق ُمْسـَتِقيمٍ 

َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهـْم َيَتَفكَّـُرونَ  فـي وجـوب اتبـاع -وقـال تعـالى )،٤٤(النحـل: مـن اآليـة }ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ
ِقِق الرَُّسـوَل ِمـْن َبْعـِد َمـا َتَبـيََّن لــه اْلُهـَدى َوَيتَِّبـْع َغْيـَر َسـِبيِل َوَمـْن ُيَشـا{: -السنة ومـا كـان عليـه السـلف الصـالح

: (تركـت فـيكم صلى اهللا عليه وسـلم وقال )،١١٥(النساء:} اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيراً 
فـي صـلى اهللا عليـه وسـلم وقـال  ، وسـنتي) رواه اإلمـام مالـكما إن تمسكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي أبـدًا، كتـاب اهللا

علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــدي، تمســكوا بهــا، (وجــوب اتبــاع مــا كــان عليــه ســلفنا الصــالح: 
وعضوا عليها بالنواجذ) رواه أبو داود وغيره، وقال: (خير الناس قرني ثم الـذين يلـونهم، ثـم الـذين يلـونهم) رواه 

  ري ومسلم.البخا
 وقال ابن مسعود: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحـي ال تـؤمن عليـه الفتنـة، أولئـك أصـحاب محمـد

ختـارهم اهللا لصـحبة ا، كانوا أفضل هذه األمة وأبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم صلى اهللا عليه وسلم
بعوهم في آثـارهم، وتمسـكوا بمـا اسـتطعتم مـن أخالقهـم وديـنهم فـإنهم نبيه، وٕاقامة دينه، فاعرفوا لـهم فضلهم وات

  كانوا على الهدى المستقيم.
  المھمة الثانية:

ال أ: (صلى اهللا عليه وسـلم قبلها من األمم قال نالتفرق واالختالف أمر كوني قدري كتبه اهللا على هذه األمة وم
ن فرقـة، وٕان هـذه األمـة سـتفترق علـى ثـالث وسـبعين إن من قبلكم مـن أهـل الكتـاب افترقـوا علـى اثنتـين وسـبعي

  ، بإسناد صحيح.فرقة كلها في النار إال واحدة) رواه أحمد وأبو داود
  وواجب المسلم تجاه هذا االختالف ما يلي:

صـلى اهللا عليـه لرجـوع إلـى كتـاب اهللا وسـنة رسـول اهللا لـدعوة لالدعوة إلى ترك التفـرق واالخـتالف وذلـك با أوًال:
(آل عمــران: مــن  }َواْعَتِصــُموا ِبَحْبــِل اللَّــِه َجِميعــًا َوال َتَفرَُّقــوامــا كــان عليــه ســلف هــذه األمــة، قــال تعالى:{و وســلم 
ـــة ـــال تعالى:{ )١٠٣اآلي ـــهِ وق ـــى اللَّ ـــُه ِإَل ـــْيٍء َفُحْكُم ـــْن َش ـــِه ِم ـــُتْم ِفي ـــا اْخَتَلْف ـــة }َوَم ـــال  )١٠(الشـــورى: مـــن اآلي وق

ْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسـوِل ِإْن ُكْنـُتْم ُتْؤِمُنـوَن ِباللَّـِه َواْلَيـْوِم اْآلِخـِر َذِلـَك َخْيـٌر َوَأْحَسـُن َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي شَ سبحانه:{
َيِجـُدوا َفال َوَربِّـَك ال ُيْؤِمُنـوَن َحتـَّى ُيَحكُِّمـوَك ِفيَمـا َشـَجَر َبْيـَنُهْم ثُـمَّ ال وقال تعالى: {) ٥٩َتْأِويًال} (النساء: من اآلية

(إنـه مـن يعـيش مـنكم  صلى اهللا عليه وسـلم:وقال  )٦٥(النساء: }ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 
  .فسيرى اختالفًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)
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، بـل البـد أن يـدعى النـاس إلـى قلـوبهمئـدهم و أن يدعى الناس إلى االجتماع فقط مـع اخـتالف عقا أبداً  ال يصحو 
 ومــا كــان عليــه الســلف الصــالح كمــا قــال تعــالى:صــلى اهللا عليــه وســلم  االجتمــاع علــى كتــاب اهللا وســنة رســوله

أمـا مـا يـروج لــه بعـض دعـاة الباطـل مـن  )،١٠٣(آل عمران: من اآليـة }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوا{
كقول بعضهم: نتعاون فيمـا اتفقنـا عليـه، ويعـذر بعضـنا بعضـًا فيمـا  االجتماع مع اختالف العقائد والقلوب، طلب

ــه،  ــا في ــوب-فهــذا اختلفن ــد والقل ــدان واخــتالف العقائ ــه اليهــود -أي اجتمــاع األب ــذي ذم اهللا ب مــن أنهــم  ،هــو ال
ـَنٍة َأْو ال يُ { قـال تعـالى:بـاطن، مجتمعون في الظاهر مختلفون فـي الحقيقـة وال َقـاِتُلوَنُكْم َجِميعـًا ِإالَّ ِفـي قُـرًى ُمَحصَّ

  ).١٤(الحشر: }ِقُلونَ ِمْن َوَراِء ُجُدٍر َبْأُسُهْم َبْيَنُهْم َشِديٌد َتْحَسُبُهْم َجِميعًا َوُقُلوُبُهْم َشتَّى َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم ال َيعْ 
ــًا: ــاء ال يجــوز لمــؤمن يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر أن ي ثاني قــدم عقلــه أو هــواه أو عاطفتــه أو مــا كــان عليــه األب

ألن صـلى اهللا عليـه وسـلم، واألجداد أو ما عليه الجماعة أو الحزب أو الحركة، علـى مـا جـاء عـن اهللا ورسـوله 
َن َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيقـال تعـالى: {، هو السبب في ما حل باألمة من التفرق واالختالفكان وال يزال تقديم هذه األشياء 

  ).١(الحجرات: }آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليمٌ 
ال يجوز أن يوصف من يرد على دعاة الباطل وأصحاب العقائد الفاسـدة بأنـه يفـرق النـاس، بـل الـرد علـى  :ثالثاً 

األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، بـل عـده علمـاء اإلسـالم مـن  المخالف أصل من أصـول اإلسـالم وهـو مـن
فــالراد علــى أهــل البــدع "أفضــل مــن الجهــاد بــالنفس، قــال ابــن تيميــة: عــده بعضــهم  الجهــاد فــي ســبيل اهللا، بــل

وقال رحمه اهللا: "إذا كـان النصـح  ،١"مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد
بيــان  مثــلو … مثــل: نقلــة الحــديث الــذين يغلطــون، أو يكــذبون،فــي المصــالح الدينيــة الخاصــة والعامــة، واجبــًا 
أئمة البدع من أهل المقاالت المخالفة للكتـاب والسـنة، أو العبـادات المخالفـة للكتـاب والسـنة، فـإن بيـان  مقاالت

بـل: الرجـل يصـوم ويصـلي ويعتكـف حالهم وتحذير األمة منهم واجب باتفـاق المسـلمين، حتـى قيـل ألحمـد بـن حن
إذا قـام وصـلى واعتكـف فإنمـا هـو لنفسـه، وٕاذا تكلـم فـي أهـل البـدع ( :فقـال ؟أحب إليك أو يتكلم فـي أهـل البـدع
، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فـي ديـنهم وأنـه مـن جـنس الجهـاد فـي سـبيل )فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل

نهاجه، وشرعته، ودفع بغي هـؤالء وعـدوانهم علـى ذلـك واجـب علـى الكفايـة اهللا، إذ تطهير سبيل اهللا، ودينه، وم
باتفــاق المســلمين، ولــوال مــن يقيمــه اهللا لــدفع ضــرر هــؤالء، لفســد الــدين،وكان فســاده أعظــم مــن فســاد اســتيالء 

ئـك فهـم العدو من أهل الحرب، فإن هـؤالء إذا اسـتولوا لـم يفسـدوا القلـوب ومـا فيهـا مـن الـدين إال تبعـًا، وأمـا أول
  .٢".ا.هـيفسدون القلوب ابتداء

(والذين يلوون ألسـنتهم باسـتنكار نقـد الباطـل وٕان كـان فـي بعضـهم صـالح وخيـر، لكنـه الـوهن، وضـعف العـزائم 
حينـًا، وضــعف إدراك مـدارك الحــق ومنــاهج الصـواب أحيانــًا، بــل فـي حقيقتــه مـن التــولي يــوم الزحـف عــن مواقــع 

  حينئٍذ يكون الساكت عن كلمة الحق كالناطق بالباطل في اإلثم.الحراسة لدين اهللا، والذب عنه، و 
  قال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق.

                                                           
  .٤/١٣الفتاوى  ١
  .٢٣٦-٢٨/٢٣١الفتاوى  ٢
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والنبي صلى اهللا عليه وسلم يخبـر عـن افتـراق األمـة إلـى ثـالث وسـبعين فرقـة، والنجـاة منهـا لفرقـة واحـدة علـى 
  ء اختصار األمة إلى فرقة وجماعة واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟؟!منهاج النبوة، أيريد هؤال

  أم أنها دعوة إلى وحدة تصدع كلمة التوحيد فاحذروا.
  وما حجتهم إال المقوالت الباطلة:

  ال تصدعوا الصف من الداخل.
  ال تثيروا الغبار من الخارج.

  ال تحركوا الخالف بين المسلمين.
  ….ليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، وهكذانلتقي فيما اتفقنا ع

وأضعف اإليمان أن يقال لـهؤالء: هل سـكت المبطلـون لنسـكت، أم أنهـم يهـاجمون االعتقـاد علـى مـرأى ومسـمع 
  وُيطَلُب السكوت؟ اللهم ال..

يظهـرون  ونعيذ باهللا كل مسلم من تسرب حجة يهـود، فهـم مختلفـون علـى الكتـاب، مخـالفون للكتـاب، ومـع هـذا
)، ١٤الوحدة واالجتماع وقد كذبهم اهللا تعالى فقال سبحانه: {َتْحَسُبُهْم َجِميعًا َوُقُلوُبُهْم َشـتَّى) (الحشـر: مـن اآليـة

ــاُنوا َيْفَعلُــوَن}  ــا َك ــْئَس َم ــوُه َلِب ــٍر َفَعُل ــْن ُمْنَك ــاَهْوَن َع ــاُنوا ال َيَتَن ــه: {َك ــره اهللا بقول ــا ذك ــتهم م ــان مــن أســباب لعن وك
)، فـال بـد لشــدة االعتقـاد اإلسـالمي الصـافي مــن كـل شـائبة: مـن كشــف زيـوف العـداء واالســتعداء، ٧٩دة:(المائـ

وحراسة الصف من الداخل كحراسة من العدو الخارج سواء {َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوا} (آل عمـران: 
العتقـاد علـى ضـوء الكتـاب وسـنة النبـي عليـه الصـالة )، فـنحن وهللا الحمـد علـى أمـر جـامع فـي ا١٠٣من اآليـة

والسالم، فالبد من الزم ذلك بالذب عن االعتقاد، ونفي أي دخيل عليه، سيرًا على منهاج النبوة، وردعـًا "لخفـراء 
  العدو"، واستصالحًا لـهم.

م الشرسـة، وهذا أصل من أصـول أهـل السـنة والجماعـة، ومنـه نقضـهم علـى أهـل األهـواء أهـواءهم فـي حمالتهـ
  وهزاتهم العنيفة ليبقى االعتقاد على ميراث النبوة نقيًا صافيًا.

  ):٢٨/٥٣في الفتاوى ( -رحمه اهللا–وٕان المؤمن للمؤمن كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهم األخرى، وقد ال ينقلع الوسخ إال بنوع من الخشـونة، لكـن ذلـك يوجـب مـن 

  ة والنعومة، ما نحمد معه ذلك التخشين. انتهىالنظاف
) وكــل يقــوم بهــذا ١٢فعلـى أهــل العلــم واإليمــان التــيقظ لتلـك األقــالم {َواْضــِرُبوا ِمــْنُهْم ُكــلَّ َبَناٍن}(ألنفـال: مــن اآليــة

  ٣الواجب حسب وسعه وطاقته على منهاج الشريعة، والنصح لكل مسلم ميثاق نبوي).
  المھمة الثالثة:

ُقْل َهِذِه َسـِبيِلي َأْدُعـو ِإَلـى اللَّـِه َعَلـى َبِصـيَرٍة { تباعهم قال تعالى:أالمرسلين و و اهللا هي طريق األنبياء  الدعوة إلى
والـدعوة إلـى اهللا مـن جملـة العبـادات التـي  )١٠٨(يوسـف: }َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشـِرِكينَ 

  ده، والتي ال يقبلها اهللا إال بشرطي قبول العمل، أال وهما:شرعها اهللا لعبا
                                                           

  .٧٠الرد على املخالف، بواسطة كتاب الردود ص  ٣
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  .اإلخالص هللا -١
  في طريقة العبادة. صلى اهللا عليه وسلم المتابعة لرسول اهللا  -٢

نها ال تقبل إال إذا كانت على طريقة إكما  ،فالدعوة ال يقبلها اهللا إال إذا كانت خالصة لـه، ال رياء فيها وال سمعة
  :صلى اهللا عليه وسلم وٕاليك بعض أصول دعوة النبيوسلم  صلى اهللا عليه رسول

َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفـي ُكـلِّ { أصل دعوة الرسل جميعًا قال تعالى: وٕافراده بالعبادة هوالدعوة إلى توحيد اهللا : األصل األول
َوَمـا َأْرَسـْلَنا ِمـْن َقْبِلـَك ِمـْن { وقـال سـبحانه: )٣٦(النحـل: مـن اآليـة} ُأمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ 

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلـى َقْوِمـِه َفَقـاَل وقال سبحانه:{ )٢٥(األنبياء: }َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدونِ 
َوإِْبَراِهيَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا وقال سبحانه:{ )٢٣(المؤمنون: }َغْيُرُه َأَفال َتتَُّقونَ  َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلهٍ 

َوإَِلـى َعـاٍد َأَخـاُهْم ُهـودًا َقـاَل َيـا َقـْوِم { وقـال سـبحانه:) ١٦(العنكبـوت: }اللََّه َواتَُّقوُه َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 
َوإَِلـى َثُمـوَد َأَخـاُهْم َصـاِلحًا َقـاَل َيـا َقـْوِم وقـال تعـالى: { )٦٥(ألعراف: }وا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه َأَفال َتتَُّقونَ اْعُبدُ 

ْيبًا َقـاَل َيـا َقـْوِم َوإَِلى َمـْدَيَن َأَخـاُهْم ُشـعَ وقـال سـبحانه:{ )٧٣(ألعـراف: مـن اآليـة} اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيـُرهُ 
َوَقـاَل اْلَمِسـيُح َيـا َبِنـي ِإْسـرائيَل اْعُبـُدوا {:وقال عـز وجـل )٨٥(ألعراف: من اآلية }اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرهُ 

ا َأيَُّهـا اْلَكـاِفُروَن، ُقْل يَ : {صلى اهللا عليه وسلم وقال في حق نبيه محمد )٧٢(المائدة: من اآلية }اللََّه َربِّي َوَربَُّكمْ 
  ٤).٢(الكافرون: }اآلياتال َأْعُبُد َما َتْعُبُدونَ 

في هـذا األصـل العظـيم فهـي دعـوة ضـالة مبتدعـة، كالـدعوة  صلى اهللا عليه وسلم فكل دعوة تخالف دعوة النبي
صــات والظنــون، المبنــي علــى التخر  ،ومــا يســمى بفقــه الواقــع ،التــي ال تربــي النــاس إال علــى االهتمــام بالسياســة

، وكالـدعوة ات هـي غايـة األنبيـاءالسـعي للوصـول إلـى الحكومـوتـربيهم علـى أن والمنقول عـن فاسـق أو كـافر، 
 إلـى تلتفـت تلـك الـدعوتانولـم وٕاخـراج الجهـال للـدعوة إلـى اهللا، األخرى، التي قامت على تصحيح سلوك العبـاد، 

عـن  ىنهـيسـنة أو لللتوحيـد أو لدعو يـيعـدون مـن بـل ، توحيـد أو سـنة وال إلـى نهـي عـن شـرك أو بدعـةل دعوة
طاقات األمة، ومغـرق إلـى رأسـه ليفعل ذلك بأنه مفرق للجماعة المسلمة، ومضيع ة يعدون من بدعالشرك أو ال

 ،أو الديوبنديـة ،أو الصـوفية ،تضم بين جوانحها كل مبتدع ضال من القبوريـة وكل جماعة منهمافي الجزئيات، 
وفاقــد  ؟!صــلح هــؤالء األمــةفمتــى يُ  إلــى إصــالحهم وهــدايتهم، تورديــة، وال تلتفــت بعــد ذلــكأو الما ،أو األشــعرية

  ال يعطيه. الشيء
 ،أن تكون الدعوة بعلم، ال بجهل وهوى واستحسانات عقلية أو فكرية، أو تذوقات صوفية بدعية :٥يثاناألصل ال

ُعو ِإَلـى اللَّـِه َعَلـى َبِصـيَرٍة َأَنـا َوَمـِن اتََّبَعِنـي َوُسـْبَحاَن ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأدْ : {صلى اهللا عليه وسلم قال تعالى لرسوله
 ،فمن دعا إلى اهللا على جهل وقلة بصيرة كان ضـرره أشـد مـن نفعـه) ١٠٨(يوسف: }اللَِّه َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

  إن كان فيه نفع.

                                                           
  .٥٨ص ، للشيخ عبدالعزيز السدحان،انظر منزلة العلماء ٤
  من أصول دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم. ٥



        مھمات على الصراط                                                                                                             
 )٦ (  

ياســية لمــن ال علــم عنــده وال بصــيرة لديــه فمــا نــراه اليــوم مــن تصــدير بعــض مــا يســمى بالحركــات اإلســالمية الس
وليعطـوه المسـوغ للكـالم  ،بدينه، وابتدعوا لذلك ما يسمى عندهم بـالمفكر اإلسـالمي، ليغطـوا بـذلك جهلـه بالشـرع

في ديـن اهللا دون حسـيب وال رقيـب باسـم الفكـر اإلسـالمي، ولكـي يكـون ذلـك درعـًا لــه فـي وجـه كـل مـن أراد أن 
ه، بأنه مفكر وليس بعالم فال لوم عليه، وما علموا أن هذا هو أعظم أسباب ـخطئه وزللينتقده أو ينكر عليه في 

ُقـْل قـال تعالى:{ ، ألنه تكلم فـي ديـن اهللا بغيـر علـم وهـذا مـن أعظـم المحرمـات، كمـااللوم عليه وعلى من يصدره
ْل ِبِه ُسْلَطانًا ِإنََّما َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواْألِ  ْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأْن ُتْشِرُكوا ِباللَِّه َما َلْم ُيَنزِّ

َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصـَر { وقال تعالى: )٣٣(ألعراف: }َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال َتْعَلُمونَ 
  ).٣٦(اإلسراء:}لُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً َواْلُفَؤاَد كُ 

 غربيـةالـدعوة، والتـي تـدعو كـل مـن اهتـدى أن يطـوف بـالبالد اإلسـالمية بـل وال إحدى جماعـاتوكذا ما نراه من 
بـل ال يعـرف مـن توحيـد  وهـو ال يحسـن أن يتوضـأ أو يصـلي، شرقًا وغربًا تدعوه أن يخرج للدعوة إلى اهللا تعالى

 هـذا كلـه مخـالف لطريقـة رسـول اهللاو  وجدتـه،أإال ما ورثه من جده  اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة رسول اهللا أو
  .صلى اهللا عليه وسلم

  المھمة الرابعة:
يجب على كل مسلم عمومًا وعلى كل داعية خصوصًا القيام بما أوجبه اهللا عليه من الحقوق لعباد اهللا سبحانه، 

: (الـدين النصـيحة، قلنـا: لمـن يـا رسـول اهللا، قـال: صلى اهللا عليه وسـلم ا قالوهذا هو محض النصيحة لـهم كم
  هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم.

  صلى اهللا عليه وسلم: ، وحقهصلى اهللا عليه وسلم وأول هذه الحقوق هي حقوق رسول اهللا
)، وقال ٤-٣اْلَهَوى، ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى} (النجم: أن يصّدق فيما أخبر، قال تعالى: {َوَما َيْنِطُق َعنِ  -١

ْيــِدي َمِتــيٌن} تعــالى: {َفــَذْرِني َوَمــْن ُيَكــذُِّب ِبَهــَذا اْلَحــِديِث َسَنْســَتْدِرُجُهْم ِمــْن َحْيــُث ال َيْعَلُمــوَن، َوُأْمِلــي لـــهْم ِإنَّ كَ 
  ).٤٥-٤٤(القلم:

ِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّه َوَمْن َتَولَّى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا} ، قال تعالى: {َمْن ُيطِ أن يطاع فيما أمر -٢
  ).٨٠(النساء:

، قال تعالى: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوال َتَولَّْوا َعْنـُه َوَأْنـُتْم ن يترك ما نهى عنه وزجرأو  -٣
  ).٢٠نفال:َتْسَمُعوَن} (أل 

، قال صلى اهللا عليه وسلم: (مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا ال بالمحدثات والبدع ،وأال يعبد اهللا إال بما شرع -٤
  ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم.

َوَرُسـوِلِه  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدِي اللَّهِ كما قال تعالى:{، وأن تقدم طاعته على طاعة غيره -٥
  )١(الحجرات: }َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليمٌ 

: (ال يؤمن أحدكم حق أكون أحب إليه من صلى اهللا عليه وسلم قال محبته على محبة غيره،وأن تقدم  -٦
  والده وولده والناس أجمعين) رواه البخاري ومسلم.
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  لغالي ومنهم الجافي ومنهم من هو على السنة وسط بينهما.منهم اصلى اهللا عليه وسلم والناس في رسول اهللا 
ه صفات األلوهيـة، فيـدعى مـن دون اهللا، أو يـذبح لــه مـن ؤ إعطا صلى اهللا عليه وسلم فمن الغلو في رسول اهللا

ومنـه أيضـًا إعطـاؤه صـفات الربوبيـة، فيعتقـد فيـه أنـه يعلـم  ،دون اهللا أو ينذر لــه مـن دون اهللا سـبحانه وتعـالى
  والعياذ باهللا من هذا الضالل. ،ب، ويتصرف في الكون، ويسمع ويبصر الناس في كل مكانالغي

أعيـادًا، كاتخـاذ يـوم مولـده صـلى اهللا عليـه وسـلم  اتخـاذ أيامـه صـلى اهللا عليـه وسـلمومن الغلـو فـي رسـول اهللا 
وال أحـد مـن  ،يحتفـل بهـا لـمصلى اهللا عليـه وسـلم  أيام أعياد يحتفل بها، مع أنهتتخذ معراجه وهجرته ٕاسرائه و و 

وال من تبعهم ولو كان خيـرًا لسـبقونا إليـه، قـال تعالى:{لقـد كـان لكـم فـي رسـول اهللا أسـوة حسـنة لمـن  ،أصحابه
شامل لفعلـه وتركـه، فمـا فعلـه مـن أمـور  صلى اهللا عليه وسلم كان يرجو اهللا واليوم اآلخر} والتأسي برسول اهللا

أو نهى عنـه مـن أمـور الـدين والقربـات فنتركـه وننتهـي  صلى اهللا عليه وسلم الدين أو أمر به فنفعله، وما تركه
  عنه.

صــلى اهللا  فحــدث وال حــرج، فكــل مخالفــة ألمــر رســول اهللاصــلى اهللا عليــه وســلم ولســنته  رســول اهللالأمــا الجفــاء 
أخير الحـج فإضـاعة الصـالة، وتـرك الزكـاة، وتـ، صلى اهللا عليـه وسـلم أو نهيه هي جفاء لـه ولسنته عليه وسلم

وتقـديم آراء الرجـال والهـوى والعاطفـة ومـا عليـه  ،حلـق اللحيـة وٕاطالـة الشـارب، مـن الجفـاء لــهمن غير عذر، و 
إلـى  صلى اهللا عليه وسلم،من الجفاء لـه ولسنته  صلى اهللا عليه وسلمالجماعة أو الحزب على كالم رسول اهللا 

  غير ذلك من األمثلة.
  ومنها:الحاكم المسلم،  وقحق :على كل مسلمومن الحقوق الشرعية التي تجب 

البيعة لـه وعدم نقضها لما رواه مسلم من حديث ابن عمر: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة  -١
قـال: (مـن كـره مـن صـلى اهللا عليـه وسـلم وروى البخاري ومسلم من حديث ابـن عبـاس أن النبـي  ،جاهلية)

  طان شبرًا مات ميتة جاهلية).أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج من السل
َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا السمع والطاعة لـه في غير معصـية اهللا، وهـذا بإجمـاع أهـل السـنة لقولـه تعـالى { -٢

وروى البخـاري ومسـلم مـن حـديث )، ٥٩َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم} (النسـاء: مـن اآليـة
قال: (على المـرء المسـلم السـمع والطاعـة فيمـا أحـب وكـره، إال أن صلى اهللا عليه وسلم  ر أن النبيابن عم

وهـذا األمـر بطاعـة أولـي األمـر مقيـد بعـدم طـاعتهم  ،يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعـة)
ة، فـإن أمـر بمعصـية (إال أن يـؤمر بمعصـي صلى اهللا عليه وسـلم:كما قال  ،في معصية اهللا سبحانه وتعالى

  فال سمع وال طاعة).
لمــا رواه البخــاري ومســلم مــن حــديث ابــن عبــاس أن وعــدم الخــروج عليــه، الصــبر علــى جــوره وظلمــه،  -٣

مـن رأى مـن أميـره شـيئًا يكرهـه فليصـبر، فإنـه مـن فـارق الجماعـة شـبرًا (قـال:  صلى اهللا عليه وسـلمالنبي 
قـال: (إنكـم  صـلى اهللا عليـه وسـلم ابـن مسـعود أن النبـيوروى البخـاري ومسـلم عـن  )فمات، فميتة جاهلية
قــالوا: يــا رســول اهللا، فمــا  وأمــورًا تنكرونهــا -واألثــرة أي أخــذ األمــوال واالســتئثار بهــا-ســتلقون بعــدي أثــرة 

  .)تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اهللا الذي لكم
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أما النصـيحة ألئمـة المسـلمين فحـب صـالحهم و  –في جامع العلوم الحكم  –النصح لـه، قال ابن رجب  -٤
ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع األمة عليهم، وكراهة افتراق األمة علـيهم، والتـدين بطـاعتهم فـي طاعـة اهللا 

كمـا  –قال اإلمـام أحمـد  .عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة اهللا عز وجل
بالتسديد والتوفيق والتأييد في الليل  –يعني لولي أمر المسلمين  –إلمام : وٕاني ألدعو ل-في السنة للخالل 

ي: (إذا رأيـت الرجـل يـدعو ر والنهار، وأرى ذلك واجبـًا علـي. وقـال إمـام أهـل السـنة فـي زمانـه اإلمـام البربهـا
  .على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وٕاذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصالح، فاعلم أنه صاحب سنة)

َوَقَضـى َربُّـَك َأالَّ َتْعُبـُدوا ِإالَّ ومن الحقوق الواجبة على كل مسلم حق الوالدين، وقد قرن اهللا حقهمـا بحقـه فقـال: {
َهْرُهَمـا َوُقـْل لــهَما َقـْوًال فٍّ َوال َتنْ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا َيـْبُلَغنَّ ِعْنـَدَك اْلِكَبـَر َأَحـُدُهَما َأْو ِكالُهَمـا َفـال َتُقـْل لــهَما أُ 

 وقـال)، ٢٤-٢٣َكِريمًا، َواْخِفْض لــهَما َجَنـاَح الـذُّلِّ ِمـَن الرَّْحَمـِة َوُقـْل َربِّ اْرَحْمُهَمـا َكَمـا َربََّيـاِني َصـِغيرًا} (اإلسـراء:
كالهمـا، فلـم  (رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبـر، أحـدهما أوصلى اهللا عليه وسلم: 
  يغفر لـه) رواه مسلم.

: (إن اهللا تعالى خلق الخلق حتـى إذا صلى اهللا عليه وسلم قولهلصلة الرحم،  مومن الحقوق الواجبة على المسل
فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم،أما ترضين أن أصـل مـن وصـلك،وأقطع 

َفَهـْل َعَسـْيُتْم ِإْن تَـَولَّْيُتْم اقـرؤوا إن شـئتم: ( صلى اهللا عليـه وسـلم: فذلك لك، ثم قال من قطعك؟ قالت: بلى، قال:
  رواه البخاري ومسلم.) ٢٢َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم) (محمد:

ْشـِرُكوا ِبـِه َشـْيئًا َوِباْلَواِلـَدْيِن ِإْحَسـانًا َواْعُبـُدوا اللَّـَه َوال تُ { ومن الحقوق على كل مسلم: حق الجار، كما قـال تعـالى:
ـاِحِب ِباْلَجْنـِب َواْبـ ِن السَّـِبيِل َوَمـا َمَلَكـْت َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَـاَمى َواْلَمَسـاِكيِن َواْلَجـاِر ِذي اْلُقْرَبـى َواْلَجـاِر اْلُجُنـِب َوالصَّ

: (من كان يؤمن باهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال)، ٣٦(النساء:} َن ُمْخَتاًال َفُخوراً َأْيَماُنُكْم ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ  َمْن َكا
  رواه البخاري ومسلم. واليوم اآلخر فال يؤذ جاره)

النَّـاُس َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنـوا قُـوا َأْنُفَسـُكْم َوَأْهِلـيُكْم َنـارًا َوُقوُدَهـا ومن الحقوق حقوق األوالد على اآلباء قال تعالى: {
  ).٦(التحريم: }َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

: (كلكـم راٍع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه، فالرجـل فـي بيتـه راع ومسـؤول عـن رعيتـه) صلى اهللا عليه وسلم وقال 
  رواه البخاري.

  ومنها: وهي كثيرة، قوق الواجبة على المسلمة: حقوق العلماء،ومن الح
طاعتهم لقوله تعـالى: {يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأولـي األمـر مـنكم}، قـال ابـن  -١

  كثير في تفسير هذه اآلية: والظاهر واهللا أعلم أنها عامة في كل أولي األمر من األمراء والعلماء.
  وسؤالهم عما أشكل، كما قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعملون}. الرجوع إليهم -٢
(قـال اهللا تعـالى: مـن عـادى لـي وليـًا فقـد آذنتـه  :صـلى اهللا عليـه وسـلم الحذر من القـدح فـيهم، لقولـه -٣

رك: قـال ابـن المبـا، بالحرب) رواه البخاري، أي: أعلنـت عليـه الحـرب، وأعظـم أوليـاء اهللا حرمـة هـم العلمـاء
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، فإنــه مــن اســتخف بالعلمــاء ذهبــت واإلخــوانحــق علــى العاقــل أن ال يســتخف بثالثــة: العلمــاء والســلطان 
  ذهبت مرؤته باإلخوانآخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف 

َخـْوِف َأَذاُعـوا َوإَِذا َجـاَءُهْم َأْمـٌر ِمـَن اْألَْمـِن َأِو الْ الصدور عن رأيهم خصوصًا في الفتن، كما قـال تعـالى:{ -٤
قال  )،٨٣ساء: من اآليةِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوإَِلى ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم} (الن

ن ابن سعدي: هـذا تأديـب مـن اهللا لعبـاده عـن فعلهـم هـذا غيـر الالئـق، وأنـه ينبغـي لــهم إذا جـاءهم أمـر مـ
األمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق باألمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيـه مصـيبة علـيهم 

وٕالـى أولـي األمـر صـلى اهللا عليـه وسـلم  أن يثبتوا وال يستعجلوا بإشاعة ذلـك الخبر،بـل يردونـه إلـى الرسـول
وقـال  هـ من تفسـيره عنـد هـذه اآليـة.ا..منهم أهل الرأي والقلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون األمور

الشيخ صالح بن فوزان الفـوزان حفظـه اهللا: (فالواجـب  علينـا التثبـت وعـدم التسـريح، واهللا سـبحانه وتعـالى 
أمرنا بالتثبت فيما يختص بالعامة من األمـة،وجعل أمـور السـلم والحـرب واألمـور العامـة جعـل المرجـع فيهـا 

خاصة، وال يجوز ألفراد الناس أن يتدخلوا فيها، ألن هذا يشـتت األمـر ويفـرق إلى والة األمور وٕالى العلماء 
  هـا..٦الوحدة، ويتيح الفرص ألصحاب األغراض الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر)

  المھمة الخامسة:
، أن يعلــم أن مــا يصــيب األمــة مــن مصــائب إنمــا هــو بســبب مســلم عمومــًا وكــل داعيــة خصوصــاً يجــب علــى كــل 

َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة ، كما قال تعالى: {ه صلى اهللا عليه وسلمالمعاصي ومخالفة أمر اهللا وأمر رسولالذنوب و 
ـا َأَصـاَبْتُكْم ُمِصـيَبٌة َقـْد َأَصـْبُتْم ِمْثَلْيَهـا وقـال سـبحانه: {)، ٣٠(الشـورى: }َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعفُـو َعـْن َكِثيـرٍ  َأَوَلمَّ

وهـذه الـذنوب والمعاصـي )، ١٦٥(آل عمران: }َأنَّى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسُكْم ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  ُقْلُتمْ 
  :على درجات

  كثيرة، ومنها: -لألسف-وصوره المنتشرة بين المسلمين فأعظمها: الشرك والكفر باهللا تعالى،
اهللا، من األنبيـاء والصـالحين أو الجـن والشـياطين، والـذبح والنـذر صرف العبادة لغير اهللا، كدعاء غير  -١

ـــهم مــن دون اهللا، قــال اهللا تعــالى فــي تحــريم دعــاء غيــره ــَع اللَّــِه َأَحــداً : {ل ــْدُعو َم  }َوَأنَّ اْلَمَســاِجَد ِللَّــِه َفــال َت
صـحيح، وقـال سـبحانه )، وقال صلى اهللا عليه وسلم: (الدعاء هو العبـادة) رواه األربعـة بإسـناد ١٨(الجـن:

)، وقال صلى اهللا عليه وسـلم: (لعـن اهللا مـن ذبـح لغيـر اهللا) رواه ٢(الكوثر: }َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحرْ : {في الذبح
مسلم، وقال صلى اهللا عليه وسلم في بيـان أن النـذر عبـادة هللا: (مـن نـذر أن يطيـع اهللا فليطعـه، ومـن نـذر 

  فمن صرف شيئًا من ذلك لغير اهللا فقد وقع في الشرك األكبر.أن يعص اهللا فال يعصه) رواه مسلم، 
: ومن الشـرك اعتقـاد أن غيـر اهللا يعلـم الغيـب، كاألوليـاء والصـالحين أو السـحرة أو الكهـان قـال تعـالى -٢
اهللا عليـه وسـلم:  )، وقـال صـلى٦٥(النمل: من اآليـة }ُقْل ال َيْعَلُم َمْن ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَّهُ {

                                                           
  .١٢٢قواعد يف التعامل مع العلماء صمن  ٦
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(من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى اهللا عليه وسلم) رواه األربعـة 
  بإسناد صحيح.

ومـن األمثلــة علــى الكفــر المنتشــر بـين بعــض النــاس: تــرك الصــالة، قـال صــلى اهللا عليــه وســلم: (بــين  -٣
ه مسلم، وقال صلى اهللا عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصالة) روا

  الصالة، فمن تركها فقد كفر)، رواه الترمذي بإسناد صحيح.
ومــن الكفــر: ســب اهللا أو رســوله أو دينــه، أو االســتهزاء بشــيء مــن ذلــك، قــال تعــالى: {َوَلــِئْن َســَأْلَتُهْم  -٤

ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن، ال َتْعتَـِذُروا َقـْد َكَفـْرُتْم َبْعـَد ِإيَمـاِنُكْم}  َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعبُ 
  ).٦٦-٦٥(التوبة: 

ومن الكفر باهللا: السحر وأنواعه كالكهانة، والتنجيم، وقراءة الكـف، والفنجـان، قـال تعـالى: {َواتََّبُعـوا َمـا  -٥
ا أُْنـِزَل اِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا ُيَعلُِّمـوَن النَّـاَس السِّـْحَر َوَمـَتْتُلوا الشَّيَ 

َفــال َتْكُفــْر َفَيَتَعلَُّمــوَن  َعَلــى اْلَمَلَكــْيِن ِبَباِبــَل َهــاُروَت َوَمــاُروَت َوَمــا ُيَعلَِّمــاِن ِمــْن َأَحــٍد َحتَّــى َيُقــوال ِإنََّمــا َنْحــُن ِفْتَنــةٌ 
يَن ِبِه ِمْن َأَحـٍد ِإالَّ ِبـِإْذِن اللَّـِه وَ  َيَتَعلَُّمـوَن َمـا َيُضـرُُّهْم َوال ِمْنُهَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضارِّ

اْآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َوَلِبـْئَس َمـا َشـَرْوا ِبـِه َأْنُفَسـُهْم َلـْو َكـاُنوا َيْعَلُمـوَن} َيْنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشَتَراُه َما لـه ِفي 
  ).١٠٢(البقرة:

ومن الشرك األصغر لبس التمائم وهي: كل ما يعلق من األسباب الموهومة غير الحقيقيـة، بقصـد دفـع  -٦
ك) رواه أحمـد بإسـناد صـحيح، ومـن البالء أو رفعه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: (من تعلق تميمة فقد أشر 

أمثلته: تعليق الخرزات أو صدف البحر أو حذاء الفرس في السيارة أو علـى البيـوت أو غيـر ذلـك ظنـًا أنهـا 
تدفع العين، والشر، ومنه كذلك ما انتشر بين بعض الجهلة من القراء الـذين يرقـون المرضـى مـن اسـتخدام 

وكذلك تعليق آيات من القرآن على األوالد أو غيرهم للحفظ، قال  جلد الذئب أو غيره لطرد الجن والشياطين،
  كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غيره. -التابعي الجليل-إبراهيم النخعي 

  ثم يأتي بعد الكفر والشرك، البدع بنوعيها االعتقادية، والعملية، فمن البدع االعتقادية:
ـــار بعـــض المبتدعـــة أســـماء اهللا وصـــفا -١ ـــرون جميـــع صـــفات اهللا، إنك ـــة الـــذين ينك ته، ومـــنهم المعتزل

واألشاعرة، والماتوريدية، الذين يقولـون: إن اهللا لـيس لــه إال سـبع صـفات أو ثمـان وهـي: الحيـاة، واإلرادة، 
والقدرة، والعلم، والكالم، والسمع، والبصر، وينكرون بقية الصفات، وهذا من أبطل الباطل فصفات اهللا كثيـرة 

مسلم باق على فطرته السليمة، ومنها: حكمته سبحانه، كما قـال تعـالى: {َقـاُلوا ُسـْبَحاَنَك ال ِعْلـَم  يعلمها كل
)، ومن صـفاته محبتـه للمـؤمنين كمـا قـال تعـالى: ٣٢َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم} (البقرة: اآلية

)، وقـــال: {ِإنَّ اللَّـــَه ُيِحـــبُّ التَّـــوَّاِبيَن َوُيِحـــبُّ ١٩٥اْلُمْحِســـِنيَن} (البقـــرة: مـــن اآليـــة {َوَأْحِســـُنوا ِإنَّ اللَّـــَه ُيِحـــبُّ 
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اِبِريَن} (آل عمران: مـن اآليـة٢٢٢اْلُمَتَطهِِّريَن} (البقرة: من اآلية )، وقـال:{ِإنَّ ١٤٦) وقال: {َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّ
) ومـن صـفاته: رحمتـه بـالمؤمنين، كمـا قـال تعـالى: {ِإنَّ ١٥٩ان: مـن اآليـةاللََّه ُيِحـبُّ اْلُمتَـَوكِِّليَن} (آل عمـر 

ـــورٌ  ـــَت اللَّـــِه َواللَّـــُه َغُف ـــَك َيْرُجـــوَن َرْحَم ـــي َســـِبيِل اللَّـــِه ُأوَلِئ ـــُدوا ِف ـــاَجُروا َوَجاَه ـــوا َوالَّـــِذيَن َه  َرِحـــيٌم} الَّـــِذيَن آَمُن
ه يتـها)، ومـن صـفاته: كر ٤٩َنـا اْلَغفُـوُر الـرَِّحيُم} (الحجـر:)، وقال سـبحانه: {َنبِّـْئ ِعَبـاِدي َأنِّـي أَ ٢١٨(البقرة:

َقاِعـِديَن} للكافرين والمنافقين وأعمالهم، كما قال تعالى: {َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه اْنِبَعـاَثُهْم َفثَـبََّطُهْم َوِقيـَل اْقُعـُدوا َمـَع الْ 
عرشـه، كمـا قـال تعـالى: {َأَأِمْنـُتْم َمـْن  )، ومن صفاته أنه عاٍل على خلقه، مستٍو علـى٤٦(التوبة: من اآلية

ــْيكُ  ــَل َعَل ــَماِء َأْن ُيْرِس ــي السَّ ــْن ِف ــُتْم َم ــوُر، َأْم َأِمْن ــَي َتُم ــِإَذا ِه ــُم اْألَْرَض َف ــَماِء َأْن َيْخِســَف ِبُك ــي السَّ ــبًا ِف ْم َحاِص
ُهـْم ِمـْن َفـْوِقِهْم َوَيْفَعلُـوَن َمـا ُيـْؤَمُروَن} )، وقال سبحانه: {َيَخـاُفوَن َربَّ ١٧-١٦َفَسَتْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر} (الملك:

ــمَّ اْســَتَوى َعَلــى ٥٠(النحــل: ــاٍم ُث ــَماَواِت َواْألَْرَض ِفــي ِســتَِّة َأيَّ ــَق السَّ ــُم اللَّــُه الَّــِذي َخَل )، وقــال تعــالى: {ِإنَّ َربَُّك
)، وروى اإلمـام مسـلم ٥اْسـَتَوى} (طــه:) وقال تعـالى: {الـرَّْحَمُن َعَلـى اْلَعـْرِش ٥٤اْلَعْرِش)(ألعراف: من اآلية

في صحيحة: (أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سأل جارية فقال: أين اهللا؟ فقالت: في السماء. فقال من أنا؟ 
قالــت: أنــت رســول اهللا. فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم: إنهــا مؤمنــة). فالمعتزلــة، واألشــاعرة، والماتوريديــة، 

  فات اهللا سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم البدع في دين اهللا.ينكرون هذه الصفات وغيرها من ص
ومن البدع االعتقادية ظن أن اإليمان يصح بمجـرد اعتقـاد القلـب، أو االعتقـاد مـع النطـق بالشـهادتين  -٢

والصـحيح الـذي عليـه أهـل السـنة والجماعـة: أن اإليمـان اعتقـاد بالقلـب، وقـول كمـا يقـول األشـاعرة، فقط، 
  لجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.باللسان، وعمل با

ومن البدع االعتقادية العظيمة، اعتقاد أن القرآن ليس كالم اهللا، أو أن اهللا لم يتكلم بـه كالمـًا حقيقيـًا،  -٣
وممن يقول بهذا القول المعتزلة، الذين يقولون: إن القرآن مخلوق، ومنهم األشاعرة الذين يقولـون: إن اهللا 

ع بل بكالم نفسي، ثم وضعه فـي اللـوح المحفـوظ، ثـم أخـذه جبريـل عـن اللـوح المحفـوظ، ال يتكلم بكالم يسم
لذلك تجد األشعري، ومن تأثر به، يقول إذا سرد إسناده في حفظ القـرآن: عـن شـيخي فـالن عـن فـالن عـن 
النبي صلى اهللا عليـه وسـلم عـن جبريـل عـن اللـوح المحفـوظ، وال يقـول عـن جبريـل عـن اهللا تعـالى، والـذي 
عليه أهل السنة أن القرآن كالم اهللا، وأنه تكلم به كالمًا حقيقيًا سـمعه جبريـل منـه، كمـا سـمع موسـى كـالم 

َواِد اْلُمَقـدَِّس اهللا منه ليلة الطور، قال تعالى: {َفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي َيا ُموَسى، ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفـاْخَلْع َنْعَلْيـَك ِإنَّـَك ِبـالْ 
  ).١٦٤)، وقال تعالى: {َوَكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليمًا) (النساء: من اآلية١٢-١١ُطوًى) (طـه:

  ومن البدع العملية المنتشرة بين كثير من الناس:
الغلو في الصالحين، ولهذا الغلو صور كثيـرة، ومنهـا: بنـاء قبـورهم ورفعهـا، والـذي يعـد أيضـًا وسـيلة  -١

يعنـي -عليه وسلم، لعلي بـن أبـي طالـب: (ال تـدع قبـرًا مشـرفًا من وسائل الشرك، قال رسول اهللا صلى اهللا 
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إال ســويَته) رواه مســلم. ومــن الغلــو فــي الصــالحين بنــاء المســاجد علــى قبــورهم، أو إدخالهــا فــي  -مرفوعــاً 
المساجد، قال صلى اهللا عليه وسلم: (لعنة اهللا على اليهـود والنصـارى اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجد) رواه 

عن النصـارى الـذين يبنـون المعابـد علـى القبـور فـي زمانـه صـلى اهللا عليـه وسـلم: (أولئـك إذا  مسلم، وقال
مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصـالح بنـو علـى قبـره مسـجدًا، وصـوروا فيـه تلـك الصـور، أولئـك شـرار 

حـد المنـاطق فيهـا، الخلق عند اهللا) رواه البخاري ومسلم، ولقد أتيت أحد الـبالد اإلسـالمية، وعنـد زيـارتي أل
تعبت في البحث عـن مسـجد فيـه قبـر فلـم أكـد أجـد، فإنـا هللا وٕانـا إليـه راجعـون، ومـن الغلـو فـي الصـالحين 
الطــواف علــى قبــورهم، والصــالة عنــدها، وشــد الرحــال والســفر إليهــا، قــال صــلى اهللا عليــه وســلم: (ال تشــد 

  سجد األقصى) متفق عليه.الرحال إال لثالثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والم
ومن البدع العملية: اتخاذ الطرق الصوفية، وظن أنها تغني عن طريقة النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم،  -٢

الخ من هذه الطـرق المبتدعـة، قـال تعـالى: {َفـِإْن َلـْم َيْسـَتِجيُبوا …كالطريقة الشاذلية، والنقشبندية والقادرية
ــِن اتََّبــَع َهــَواُه ِبَغْيــِر ُهــدًى ِمــَن اللَّــِه ِإنَّ اللَّــَه ال َيْهــِدي اْلَقــْوَم َلــَك َفــاْعَلْم َأنََّمــا َيتَِّبُعــوَن أَ  ْهــَواَءهْم َوَمــْن َأَضــلُّ ِممَّ

  ).٥٠الظَّاِلِميَن} (القصص:
ومن البدع العملية اتخاذ األعياد غير الشرعية، واالحتفال بها، ومنها االحتفال بمولد النبـي صـلى اهللا  -٣

كمـا نقلـه المقريـزي فـي خططـه –البـاطنيون  ول من احتفل به هم العبيـديون القرامطـةعليه وسلم، مع أن أ
أصــحاب العقائــد الكفريــة، ومــن االحتفــاالت المبتدعــة االحتفــال بليلــة اإلســراء والمعــراج، وهــم  -)١/٤٩٠(

صـلى وليلة النصف من شعبان، ويوم الهجرة النبويـة، فـإن كـل هـذه االحتفـاالت، لـم يحتفـل بهـا رسـول اهللا 
اهللا عليه وسلم، وال أصحابه المرضيون، وال السادة التابعون، وال األئمة األربعة المتبوعون، ولو كان خيـرًا 

  لسبقونا إليه.
ومن البدع الخطيرة التي بدأت تنتشر بين كثير من المسلمين عمومًا، والمستقيمين خصوصًا: التسرع  -٤

وخصوصًا العسـاكر والشـرطة، والحكـم علـى المجتمعـات  في تكفير حكام المسلمين، وأفراد المجتمع المسلم،
اإلسالمية بأنها مجتمعات جاهلية، مع الدعوة إلـى إقامـة الجهـاد ضـدهم، وترتـب علـى ذلـك قتـل المسـلمين 
األبرياء، بحجة أنهم كفار أو يوالون الكافر، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن من كان مسلمًا، ثـم وقـع 

فـي حـديث الرجـل الـذي  –فر فإنه ال يكفر حتى تقام عليـه الحجـة، قـال ابـن تيميـة في شيء من أعمال الك
شك في قدرة اهللا، عندما قال ألوالده: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، ثم قـال: فـواهللا لـئن قـدر اهللا 

ن تيميـة عـن هـذا قـال ابـ –علّى ليعذبني عذابًا ال يعذبه أحـدًا مـن العـالمين، والحـديث رواه البخـاري ومسـلم
الرجل: "فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك ال يقدر اهللا علـى إعادتـه، وأنـه ال يعيـده، أو جـوز ذلـك وكالهمـا كفـر، 
لكــن كــان جــاهًال لــم يتبــين لـــه الحــق بيانــًا يكفــر بمخالفتــه، فغفــر اهللا لـــه، ولهــذا كنــت أقــول للجهميــة مــن 
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العـرش لمـا وقعـت محنـتهم: أنـا لـو وافقـتكم كنـت كـافرًا ألنـي الحلولية والنفاة الذين نفوا أن اهللا تعالى فـوق 
ــًا لعلمــائهم وقضــاتهم وشــيوخهم  أعلــم أن قــولكم كفــر، وأنــتم عنــدي ال تكفــرون، ألنكــم جهــال، وكــان خطاب

، وقال في موضع بعده: فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع ألمته أن ٧وأمرائهم"
األموات ال األنبياء وال الصالحين وال غيرهم ال بلفظ االستغاثة وال غيرها، وال بلفظ االستعاذة تدعو أحدًا من 

وال بغيرها كما أنه لم يشرع ألمته السجود لميت وال لغير ميت، ونحو ذلك، بـل نعلـم أنـه نهـى عـن كـل هـذه 
وقلة العلم بآثار الرسـالة فـي األمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه اهللا تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل 

كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لـهم ما جاء به الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم، ممـا 
  .٨يخالفه

  يأتي بعد البدع الذنوب والمعاصي الشهوانية، ومنها:ثم 
  ترك الصوم والزكاة والحج مع القدرة على ذلك. -١
ــاذ بــاهللا-ومنهــا  -٢ ــا و  -والعي ــِبيًال} الزن ــاَء َس ــًة َوَس ــاَن َفاِحَش ــُه َك ــى ِإنَّ ــوا الزَِّن ــال تعــالى: {َوال َتْقَرُب ــواط ق الل

)، وقال تعالى: {َوُلوطًا ِإْذ َقـاَل ِلَقْوِمـِه َأتَـْأُتوَن اْلَفاِحَشـَة َمـا َسـَبَقُكْم ِبَهـا ِمـْن َأَحـٍد ِمـَن اْلَعـاَلِميَن، ٣٢(اإلسراء:
  ).٨١-٨٠ْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن} (ألعراف:ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرَِّجاَل شَ 

ــوُم الَّــِذي  -٣ ــا َيُق ــوَن ِإالَّ َكَم ــا ال َيُقوُم ب ــْأُكُلوَن الرِّ ــا)، قــال تعــالى: {الَّــِذيَن َي ومنهــا أكــل المــال الحــرام (كالرب
} (البقرة: من اآلي )، وقال تعالى: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما ٢٧٥ةَيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ

با ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن، َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفـْأَذُنوا ِبَحـْرٍب ِمـَن اللَّـِه َوَرُسـوِلِه) (البقـرة: )، ومـن ٢٧٩-٢٧٨َبِقَي ِمَن الرِّ
اِرُق َوالسَّـاِرَقُة َفـاْقَطُعوا َأْيـِدَيُهَما َجـَزاًء ِبَمـا َكَسـَبا َنَكـاًال ِمـَن اللَّـِه َواللَّـُه أكل الحرام (السرقة) قال تعـالى: {َوالسَّـ

). ومـن أكـل الحـرام (الغـش) للمسـلمين، قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم: (مـن غشـنا ٣٨َعِزيٌز َحِكيٌم} (المائـدة:
 عليه وسلم: (لعن اهللا الراشي والمرتشـي)، فليس منا) رواه مسلم، ومن أكل الحرام (الرشوة)، قال صلى اهللا

  رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح.
ومنها قتل النفس بغير حق، قال تعالى: {َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتـي َحـرََّم اللَّـُه ِإالَّ ِبـاْلَحّق}، (اإلسـراء: مـن  -٤

ْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّدًا َفَجَزاُؤُه َجَهـنَُّم )، وتحريم قتل النفس شامل لنفس المسلم، كما قال تعالى: {َومَ ٣٣اآلية
)، وشـامل أيضـًا لقتـل غيـره مـن ٩٣َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب اللَّـُه َعَلْيـِه َوَلَعَنـُه َوَأَعـدَّ لــه َعـَذابًا َعِظيمـًا} (النسـاء:

يــه وســلم: (مــن قتــل المســتأمنين الكفــار، كالــذين يــدخلون بــالد المســلمين بعهــد وأمــان، قــال صــلى اهللا عل

                                                           
  .٢٦٠االستغاثة يف الرد على البكري ص  ٧
  .٣٧٧لرد على البكري ص االستغاثة يف ا ٨
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معاهدًا لم يرح رائحة الجنة) رواه البخاري، وقتل هؤالء من الغدر والخيانة، قال تعالى: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
  ).٢٧ال َتُخوُنوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن} (ألنفال:

ين المسلمين تبرج النساء وسفورهن، قال اهللا تعالى: {َوال َتَبـرَّْجَن َتَبـرَُّج ومن المحرمات التي انتشرت ب -٥
) وقـال تعـالى: {َوُقـْل ِلْلُمْؤِمَنـاِت َيْغُضْضـَن ِمـْن َأْبَصـارِِهنَّ َوَيْحَفْظـَن ٣٣اْلَجاِهِليَِّة اْألُوَلى} (األحـزاب: مـن اآليـة
ا َظَهـــَر ِمْنَهـــا َوْلَيْضـــِرْبَن ِبُخُمـــرِِهنَّ َعَلـــى ُجُيـــوِبِهنَّ َوال ُيْبـــِديَن ِزيَنـــَتُهنَّ ِإالَّ ُفـــُروَجُهنَّ َوال ُيْبـــِديَن ِزيَنـــَتُهنَّ ِإالَّ َمـــ

َأْو َبِنـي  ِهنَّ َأْو َبِنـي ِإْخـَواِنِهنَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَبـاِئِهنَّ َأْو آَبـاِء ُبُعـوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَنـاِئِهنَّ َأْو َأْبَنـاِء ُبُعـوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخـَوانِ 
ْرَبــِة ِمــَن الرَِّجــالِ   َأِو الطِّْفــِل الَّــِذيَن َلــْم َأَخــَواِتِهنَّ َأْو ِنَســاِئِهنَّ َأْو َمــا َمَلَكــْت َأْيَمــاُنُهنَّ َأِو التَّــاِبِعيَن َغْيــِر ُأوِلــي اْألِ

ْخِفـيَن ِمـْن ِزيَنـِتِهنَّ َوُتوُبـوا ِإَلـى اللَّـِه َجِميعـًا َأيَُّهـا َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساِء َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َمـا يُ 
)، وقد جر هذا المنكـر إلـى منكـرات أخـرى كانتشـار الفاحشـة، وظهـور ٣١اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن} (النور:
  اللقطاء، وغير ذلك من المنكرات.

في لباسهم، وعاداتهم، وكالمهم من غيـر حاجـة،  ومن المنكرات التشبه بالكفار، وهذا يعم التشبه بهم -٦
)، ١٥٦وقد نهى اهللا عن ذلـك فقـال: {َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا ال َتُكوُنـوا َكالَّـِذيَن َكَفـُروا} (آل عمـران: مـن اآليـة

)، وقـال صـلى ١٩اْلَفاِسُقوَن} (الحشر: وقال تعالى: {َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلِئَك ُهمُ 
  اهللا عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أحمد وأبوداود بإسناد جيد.

ومــن المنكــرات ســماع الغنــاء والمعــازف والتــي تســمى فــي هــذه األيــام (بالموســيقى)، قــال اهللا تعــالى:  -٧
َعـْن َسـِبيِل اللَّـِه ِبَغْيـِر ِعْلـٍم َوَيتَِّخـَذَها ُهـُزوًا ُأوَلِئـَك لــهْم َعـَذاٌب {َوِمَن النَّـاِس َمـْن َيْشـَتِري لــهَو اْلَحـِديِث ِلُيِضـلَّ 

قال ابن مسعود : (الغناء : (هو الغناء)، و -لهو الحديث-)، قال ابن عباس وابن مسعود ٦ُمِهيٌن} (لقمان:
قـال بإسـناد صـحيح، و ينبت النفاق في القلب)، أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المالهـي والبيهقـي فـي السـنن 

والحريـر، والخمـر، والمعـازف)  -أي الزنـا-صلى اهللا عليه وسـلم: (ليكـونن أقـوام مـن أمتـي يسـتحلون الحـر
  رواه البخاري،

فــإذا علــم المســلم أن هــذه الــذنوب وغيرهــا هــي الســبب الحقيقــي لمــا يحــل باألمــة، علــم أن كثيــرًا مــن المنتســبين 
السبب في ما حـل باألمـة اإلسـالمية مـن الـذل والصـغار هـو تسـلط  لونللدعوة يخطئون أعظم الخطأ، حينما يجع

أو لقلــة مــا و بســبب وجــود المنــافقين، أبســبب تســلط الظلمــة وأهــل الجــور علــى المســلمين،  أواألعــداء عليهــا، 
 تسـلط ال وهـي تسـلط األعـداء مـن اليهـود والنصـارى وغيـرهم، أوأفـإن هـذه األمـور بأيديهم مـن المـال والسـالح، 

، قـال أسـبابه، وليسـت هـي  للمـرضونتـائج إنما هي أعراض وقلة ذات اليد، مة وأهل الجور، أو المنافقين، الظل
ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسـْؤُهْم َوإِْن ُتِصـْبُكْم َسـيَِّئٌة َيْفَرُحـوا ِبَهـا َوإِْن َتْصـِبُروا : {-في أعدائنا الكفرة ومكرهم بنا-تعالى 

  )١٢٠ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ِإنَّ اللََّه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط} (آل عمران:َوَتتَُّقوا ال َيُضرُّ 
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  ) ١٢٩{َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض الظَّاِلِميَن َبْعضًا ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن} (األنعام:وقال في حق الظالمين وأهل الجور: 
ِلَرُسـوِلِه َوِلْلُمــْؤِمِنيَن َوَلِكــنَّ اْلُمَنــاِفِقيَن ال َيْعَلُمــوَن} (المنــافقون: مــن {َوِللَّــِه اْلِعــزَُّة وَ وقـال تعــالى فــي حــق المنــافقين: 

  ).٨اآلية
هــؤالء جميعــًا مــا تســلطوا إال بســبب ذنــوب المســلمين، وأعظمهــا الشــرك والكفــر، ثــم البــدع ثــم المعاصــي الكبيــرة ف

إلى التوبة من هذه الذنوب، وعليه أن يبدأ  فمن أراد عز اإلسالم والمسلمين فعليه أن يدعو المسلمين ،والصغيرة
  بأعظمها وأشدها أال وهو الشرك والكفر باهللا، ثم البدع، ثم ينتقل إلى الذنوب الكبيرة والصغيرة.

فقـط، كالمحبـة بـين المسـلمين، والتـذلل لــهم، كثير من الجهلة من الدعوة إلـى األخـالق الفاضـلة  يقوم بهأما ما 
من وقـع فـي الشـرك أو الكفـر أو البـدع، فهـذا خلـل منـه فـي فهـم اإلسـالم  المدعوينوالصدق، مع أن من هؤالء 

  وعكس لمبادئه.
الكفر والبدع والـذنوب، إنمـا يـدعوها إلـى مهلكـة و مع ما هي عليه من الشرك الجهاد وكذلك من يدعو األمة إلى 

، ول لنصـر اهللا أال وهـو طاعتـهم بالشـرط األ قـمحتمة، ألن األمة ال يمكن أن ينصـرها اهللا علـى عـدوها وهـي لـم ت
  وليس بيدها الشرط الثاني وهو القوة المادية.

إلى متابعة مخططات الكفار وابروتوكوالتهم ويعظم ذلك لـهم فيسميه بفقه وعامتهم وكذلك من يدعو جميع األمة 
ت، وأخذًا بالقشـور الواقع، وبالمقابل يصدهم عن تعلم الدين وتعليمه ويذمه بوصفه نوعًا من اإلغراق في الجزئيا

بهم، ألنـه دعـاهم إلـى مـا ال يمكـنهم معرفتـه علـى الحقيقـة ألن فقـه الواقـع المتـاح  غررفهو بذلك إنما يغشهم وي
َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن فهـو مـا بـين خبـر كـافر أو فاسـق، واهللا يقـول: { ،أو غيره ،للعامة إنما مصدره من اإلعالم الغربي

  )٦ٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن} (الحجرات:آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاسِ 
  .أوالً  ذاك

ن السياسات واألمور العامة لألمة ال يمكـن لكـل أحـد أن يغيـر أل وثانيًا:أنه أشغلهم بما ال طاقة لـهم على تغييره، 
  .ذا للخاصة من الناسها إنما هفيأو يبدل 

لـــهم إال تتبــع  هــمّ  لـــهم عــن مــا يهمهــم مــن أمــر ديــنهم وآخــرتهم، فنشــأ بــذلك جيــل ال االً غوثالثــًا: أن فــي ذلــك إشــ
القنوات، والسعي وراء الدخول في السياسات بحجة اإلصالح، وتراهم في أنفسـهم مفـرطين ومضـيعين لحـق اهللا، 

واربهم، ويتابعون األفـالم والمسلسـالت، بـل والجديـد مـن األغنيـات، فيحلقون لحاهم، ويطيلون شوحق عباد اهللا، 
  .فهل من معتبر
اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ قال تعالى: { ِذيَن ِمـْن َقـْبِلِهْم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
 َوَمـْن َكَفـَر ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لـهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمـْن َبْعـِد َخـْوِفِهْم َأْمنـًا َيْعُبـُدوَنِني ال ُيْشـِرُكوَن ِبـي َشـْيئاً  َوَلُيَمكَِّننَّ لـهمْ 

نمـا فالوعد من اهللا ليس لكل من تحمس لدينه، بـل الوعـد مـن اهللا إ)، ٥٥َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن} (النور:



        مھمات على الصراط                                                                                                             
 )١٦ (  

فلــم يشــركوا بــاهللا شــيئًا، ال لكــل مــن قــال ال إلــه إال اهللا بلســانه  ه حــق توحيــدهــو للمــؤمنين وهــم الــذين وحــدوا اهللا
  .وخالفها بقلبه أو بفعله

  سواء السبيل. روا بها فتهلك وتهلكوا معها. واهللا الهادي إلىغر ت يا دعاة اإلسالم في أمة اإلسالم، والاهللا فاهللا 
  
  
 


