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  يكم ورمحة اهللا وبركاته،السالم عل
 باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مـن    هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ      احلمد إنَّ

    وحده ال شريك له- أن ال إله إال اهللا يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد-وأشهد ، 
وعلى من اقتفى أثره واسنت بسنته واهتدى       ،  صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه     - ه ورسوله  حممداً عبد  أنَّ

  .-ديه إىل يوم الدين
  :أما بعد

 جل -أسأله  أن هيأ لنا مثل هذا اللقاء بعد هذه الشعرية العظيمة، -سبحانه وتعاىل- اهللا فإين أمحد
فقهـه يف   فد به خرياً    ا جيعلنا وإياكم ممن أر    احل، وأنْ  الص  والعملَ  النافع  أن يرزقنا ذا اللقاء العلم     -وعال

صـلى اهللا   -ذلك اخلرب عن املصطفى     يف  ، كما صح    » يف الدين  همن يرد اهللا به خرياً يفقه     «الدين، فإنه   
  .-رضي اهللا عنهما-يف الصحيحني من حديث معاوية بن أيب سفيان  -عليه وسلم

موضوعهلذه الليلة هو-أو كلمتنا-ا حاضرتِن م : منهجالصاحل السلِف الدعوِة إىل اهللا عند .  
 بـالقول    الناس إىل اإلسـالمِ     هي دعوةُ  : العلم ها أهلُ فَ عر -سبحانه وتعاىل -  إىل اهللاِ  والدعوةُ

 ،هي الدعوة إىل اإلميان به    : الدعوة إىل اهللا  «:  قال ،-رمحه اهللا - اإلسالم ابن تيمية      وعرفها شيخ  والعمل،
   وطاعتهم فيما أَ  هم فيما أخربوا به،     ه، وتصديق لُومبا جاءت به رسإىل  روا، وذلـك يتـضمن الـدعوةَ      م 

 ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والـدعوة إىل اإلميـان بـاهللا             ،الشهادتني، وإقام الصالة  
  العبـد دعب ي إىل أنْه، والدعوِة خريه وشر   واإلميان بالقدرِ  ، والبعث بعد املوت   ، ورسله ، وكتبه ،ومالئكته

رمحه اهللا-إىل آخر ما قال  »...ه كأنه يراهرب-.  
 ،، فالرسل هم هداة اخللـق     - الصالة والسالم  عليهم- األنبياء   همةم يف أا    ن تكم وأمهية الدعوة 

 ورمحهم  ، م  أكرم العباد  -سبحانه– اُهللاو  اهللا وعبادته،   ودعاة الثقلني مجيعاً إىل طاعةِ     ،وهم أئمة اهلدى  
 من   على بينةٍ   الناس  حىت يكونَ  ؛ املستقيم ، والصراطَ  السوي  الطريق  على أيديهم  م، وأوضح بإرساهلم إليه 

 الـيت   املهمةَنَّأل ؛فاًر ش إال هذا لكفاها واِهللا فضلٌ -سبحانه وتعاىل -  إىل اهللاِ  أمرهم، ولو مل يكن للدعوةِ    
  . املهام وأجلها وأشرفها وأعالهالَ ا ال شك أا تكون أفضللقياِمه  خلِق صفوةَ-تعاىل–  اُهللابعثَ

 لقيامها ؛ت باخلرييةفَِص هذه األمة إمنا و أنَّ:-سبحانه وتعاىل- إىل اهللا ومما يدل على أمهية الدعوةِ  
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف       ﴿ : اجلسيم، قال تعاىل    العظيم، والواجبِ  ذا العملِ 

تونَوِمنؤتنكَِر وِن الْمنَ عوه١١٠: آل عمران[﴾ ِباِهللان[.  
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كُنـتم خيـر أُمـٍة      ﴿«:  أنه قال  -رضي اهللا عنه  -أخرج البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة        
  .» يف أعناقهم حىت يدخلوا يف اإلسالم الناس للناس، تأتون م يف السالسِلخري: ، قال﴾أُخِرجت ِللناِس

ها  مما يـدل علـى فـضلِ       ، لكن رذكَ من أن ت   ر، وأشهر حص من أن ت    أكثر أمهيتها على   دلةُواأل
  . واملقال إليها بلسان احلاِل وأم حمتاجونَ، الناس إليها حاجِة شدةُو ه:وأمهيتها

 إىل الـدعوة    والناس يف هذه األزمنة حباجةٍ    « :-مفيت الديار -رمحه اهللا -ابن إبراهيم    قال العالمةُ 
ثُ قد كَ   حيثُ ؛ مضى  من حاجتهم هلا يف أي وقتٍ      أكثرواالحنـاللُ  ت دواعي الشر، وتفشت اإلباحـةُ     ر  

   اعة، وغَاخلُلُقي، وجاءت بأثواٍب خمتلفة، وحتت شعاراٍت براقٍة خدزالشباب أميا غـزو، كمـا   ت قلوب 
، -صلى اهللا عليه وسـلم - الرسولُ  ملا جاء به    املخالفةُ  اهلدامةُ  البدع واخلرافات، وظهرت املبادئ    رتثُكَ
 اإلسالم من    أو كادوا، والتقى أعداءُ    هم من دينِ  من املسلمني ما بقي    التوجيه فأفسدوا    ةَمِزها أَ  دعات ذَخوأَ

والـصد عنـه     اإلسالم    وهو حماربةُ  ؛ على صعيٍد واحد   لحدِة املبادئ امل   الديانات املختلفة ومحلةِ   أصحاِب
  .» عليه وجاؤوا من كل حدٍب وصوببشىت الوسائل، وتألبوا

 للعالِ    « :-رمحه اهللا – القيم   قال ابن إذا اهتدى رجلٌ واحد   رياًم كان ذلك خ     مر الـنله من ح م، ع
كلَّها وأشرفها عند أهلها، فما الظن مبن يهتدى بهوهي خيار من الناس؟ يوٍم طوائف «.  

 -صلى اهللا عليه وسـلم    - الرسول    أنَّ –رضي اهللا عنه  –وجاء عند مسلم من حديث أيب هريرة        
 ذلك من أجورهم شيئاً، ومن       أجور من تبعه ال ينقص     من دعا إىل هدى كان له من األجر مثلَ        «: قال

  .»هم شيئاً ذلك من آثاِم آثام من تبعه ال ينقص مثلُ كان عليه من اإلِمثدعا إىل ضاللٍة
 إىل اهلـدى   أن املتـسبب -اهللا عليه وسـلم صلى -  الرسولُأخرب« :-رمحه اهللا -قال ابن القيم    

  ألن هذا بذلَ   ؛ به  من ضلَّ   إمثِ  بدعوته عليه مثلُ    إىل الضاللةِ   من اهتدى به، واملتسبب     أجرِ بدعوته له مثلُ  
لَ كلُّ   الناس، وهذا بذل قدرته يف ضاللتِ      ه يف هدايةِ  قدرتزمنهما مبرتلة الفاعل التام، وهـذه        واحدٍ هم، فَن 

  .-رمحه اهللا- انتهى كالمه »ذكور يف غري هذا املوضعريعة كما هو م الشقاعدةُ
يف اجلزء اخلامس عشر، صـحيفة      [ -رمحه اهللا -فحكم الدعوِة إىل اهللا، قال شيخ اإلسالم         :أما حكمها 

إمنا  على كل مسلم لكنها فرض على الكفاية، و       إىل اهللا جتب   وقد تبني ذا أن الدعوةَ    « :]ستة وستني بعد املئة   
 باملعروف والنهي عن     األمرِ  به غريه، وهذا شأنُ    مقُ عليه إذا مل ي    ن من ذلك ما يقدر    يع املُ جيب على الرجلِ  

 اهللا، وتعلـيم اإلميـان       يف سـبيلِ   ، واجلهـادِ  -صلى اهللا عليه وسلم   -  ما جاء به الرسولُ    املنكر، وتبليغِ 
  .»والقرآن
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 :]الثالث مئة  يف الد األول، صحيفة ثالث وثالثني بعد         ،يف الفتاوى [ -رمحه اهللا - باز    ابن عالمةُ األثري قال ال 
 وإنكار   الرساالتِ  العباد، وإنكارِ   رب إنكاِرو  وإىل اإلحلادِ  ، إىل املبادئ اهلدامةِ    الدعوةِ ونظراً إىل انتشارِ  «

ضللة، نظراً إىل هـذا      من البلدان، وغري ذلك من الدعوات امل       كثٍري النصرانية يف     الدعوةِ  وانتشارِ ،اآلخرة
كام الذين   العلماء وعلى مجيع احلُ     فرضاً عاماً وواجباً على مجيعِ      أصبحت – وجل عز–  إىل اهللاِ   الدعوةَ فإنَّ

      عليهم أن يبلغوا دين ـ   يدينون باإلسالم، فرض اهللا ح سـةِ   الطاقـة واإلمكـان، بالكتابـةِ      بواخلَطَاب  
 واالشتراك والتكاتف يف هذا اجةَ بِل الضرورة ماسةٌ اليوم إىل التعاوِن احلفإنَّ«:  إىل أن قال  »...وباإلذاعِة

  اهللا قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلةٍ       أعداءَ  مما كان قبل؛ ألنَّ    األمر العظيم أكثر  عـن سـبيل اهللا،       للصد 
ل اإلسالم أن  على أهبجو، فَ-عز وجل- اهللا  هم من دينِ   ما خيرج   الناس إىل   يف دينه، ودعوةِ   تشكيِكوال

 ، الوسـائلِ   على شىت املستويات، وجبميـعِ     ٍة إسالمي  إسالمي، وبدعوةٍ  يقابلوا هذا النشاط امللحد بنشاطٍ    
  .-رمحه اهللا- انتهى كالمه » املمكنةوجبميع الطرِق

 إىل   بنا قبـل أن نـدخلَ       حيسن » إىل اهللا   يف الدعوةِ   السلفِ منهج«ومبا أن موضوع احملاضرة هو      
رضـوان اهللا  - السلف مكانةَ  نبني الصاحل عليها طريقتهم يف الدعوة إىل اهللا أنْ         بىن السلف  األصول اليت 

  . يف هذه احملاضرةالعناصِر ، ومن خالل ذلك نستطيع أن نتصور بقيةَ وأمهيتها-عليهم
 الـصحابة،    علـى ـجِ     ومن درج  ، هم الصحابة  - عنهم رمحهم اهللا ورضي  -السلف الصاحل   

 كان يف العقيـدة أو       سواءً  والسنة، وتقدميهما على كل قولٍ      بالكتابِ بإحسان يف التمسكِ  والتابعني هلم   
 بتونَ من شؤون احلياة صغريها وكبريها، وهم الثا       شأٍنالعبادة أو املعاملة أو األخالق أو السياسية أو أي          

- حممد بن عبد اهللا       الدين وفروعه على ما أنزله اهللا وحياً على عبده ورسوله وخريته من خلقه             يف أصولِ 
  .-صلى اهللا عليه وسلم

 قـوالً   -صلى اهللا عليه وسلم   -سنة رسوله   و اهللا    إىل كتابِ   بالدعوةِ السلف الصاحل هم القائمونَ   
سنموا غالب احلق لينفوا     العلم وت   وثبات، هم الذين امتشقوا حسام      وعزم وصدقٍ  دوفعالً وعمالً بكل جِ   

   الفرق الـيت     اجلاهلني، هم الذين جياهدون كلَّ      املبطلني وتأويلَ  انتحالَ الغالني و  عن الدين وأهله حتريف 
 أو  أو صـوفيةً  أو شيعة أو مرجئةً   أو جهمية أو خوارج     الصحابة، سواًء أكانت معتزلةً     عن منهجِ  ادتح

  . الئم ومكان ال تأخذهم يف اهللا لومةُوى يف كل زماٍناهل عن اهلدى واتبع  من حاد وكلّباطنيةً
واعتِصمواْ ِبحبِل اللّـِه جِميعـاً والَ   ﴿: ه تعاىل هم الذين يعملون على حتقيق قولِ     لف الصاحل الس

  .]١٠٣: آل عمران[﴾تفَرقُواْ
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  تعاىل–  اهللا  قولَ طبقونَهم الذين ي- :﴿          ـةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخي ذَِر الَِّذينحفَلْي
 مهِصيبيأَِليم ذَاب٦٣: النور[﴾ع[.  

وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم الِْخيـرةُ               ﴿: وقوله تعاىل 
ِرِهمأَم ٣٦: األحزاب[﴾ِمن[.  

 فكانوا أشد  لمصلى اهللا عليه وس  - اهللا ورسوله     أمرِ عداً عن خمالفةِ   الناس ب-وأبعد ،م عن الفـنت  ه
نطَما ظهر منها وما ب.  

  :-رمحهم اهللا-وأما األدلة على خريية السلف الصاحل 
 لِّتكُونواْ شهداء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم        وسطاًوسطاًوكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً    ﴿: قال تعاىل 

هم وأعمـاهلم   ها، يف أقـوالِ    األمة وأعـدلُ    خري الصحابةُفار العدل،   ياِخل: ، والوسط ]١٤٣: البقرة[﴾شِهيداً
  . القيامة على أممهم يوم للرسِلداَءذا استحقوا أن يكونوا شه و،وإيرادام ونيام
- عمر   ن، قال اب  ]١١٩: التوبة[﴾يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصاِدِقني        ﴿ :قال تعاىل 

 ، قـال  » وأصحاما  وعمر مع أيب بكرٍ  «: حاك، وقال الض  »هأي مع حممٍد وأصحابِ   «: - عنهما رضي اهللا 
 هم أصـحاب    : من السلف   واحدٍ  غري قال« :]١٠٧اجلزء الرابع، صفحة     يف   ،يف اإلعالم [ -رمحه اهللا -ابن القيم   

اتباعه هلم   ه صدقِ  يف صدقه، بل حقيقةُ     بعدهم فبهم يأمت    صادقٍ  وال ريب، أم أئمة صادقني، وكلُّ      حممٍد
  .»وكونه معهم

قـال  و مل يكن معهم فيما خالفهم فيه،        - وافقهم يف غريه   وإن-ومعلوم أن من خالفهم يف شيء       
عـنهم  والساِبقُونَ اَألولُونَ ِمن الْمهاِجِرين واَألنصاِر والَِّذين اتبعوهم ِبِإحساٍن رِضي اللّـه            ﴿: تعاىل

هنواْ عضر١٠٠: التوبة[﴾و[.  
» رضي اهللا عن السابقني األولني رضاً مطلقاً، ورضي عن التابعني هلم بإحـسان     « :قال ابن تيمية  

  .]١٢٦ذكر ذلك يف اجلزء الثالث، صفحة [ مقيداً بإحسان،يعين 
االتباع؟شيٍء يكونُ فبأي ،هم والفَ والعلِم واإلمياِن للسابقني إن مل يكن يف الديِنواالتباع !  

ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما               ﴿: قال تعاىل 
  .]١١٥: النساء[﴾تولَّى ونصِلِه جهنم وساءت مِصرياً

  فإن اهللا توعد  من اتب ع شرعِ هِم اتباع سبيلهم يف فَ     فدل على أنَّ   ،ؤمنني سبيل امل   غري     اهللا واجـب 
 اوضفعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، ع      «: قال عليه الصالة والسالم   وخمالفتهم ضالل، و  

  .»عليها بالنواجذ
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 بـسنته بفهـم      أمته عند االختالف بالتمـسكِ     -صلى اهللا عليه وسلم   -  الرسولُ رمذا األثر أَ  
 قال يف احلديث   -صلى اهللا عليه وسلم   - هذا أن الرسول     صحابته، يؤكد  :»عومل يقـل » عليهـا  اوض  :

  الفهمِ  ذا  واحد، ولن يكون ذلك إال      سنته وسنة اخللفاء الراشدين منهج      للداللة على أنَّ   ؛ عليهما اعضو
فَ ِب-صلى اهللا عليه وسلم- بسنته الصحيح الصريح، وهو التمسكِرضي اهللا عنهم-ه  صحابِتهم-.  

  .» الناس قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلومخري«: قال عليه الصالة والسالمو
 ١١٠ صـفحة    ، يف اجلزاء الرابع   ،يف اإلعالم [ -رمحه اهللا - القيم   قال ابن[ :»صلى اهللا عليـه    - النيب فأخرب

 اخلري، وإال لو كانوا      باٍب من أبوابِ    القرون قرنه مطلقاً، وذلك يقتضي تقدميهم يف كل         خري  أنَّ -وسلم
        طلقاًخرياً من بعض الوجوه فال يكون خري القرون م  ،أكمـلُ   الصوابِ  ومعرفةَ  العلمِ  أن فضيلةَ  ومعلوم  

  .»الفضائل وأشرفها
  : عن وجوب العمل بفهم السلف الصاحل-رمحهم اهللا-ت النقول عن السلف وقد تواتر

 فـإم  ؛من كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول اهللا  «: ول يق -رضي اهللا عنه  -فهذا ابن مسعود    
 اختـارهم        ، وأقلها تكلفاً  ،لماً هذه األمة قلوباً، وأعمقها عِ     كانوا أبر وأقومها هدياً، وأحسنها حاالً، قوم 

  .» واتبعوهم يف أدائهم، فإم كانوا على اهلدى املستقيم،اهللا لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم
ل مبا قالوا،   ف حيث وقف القوم، وقُ     على السنة، وقِ   فاصرب نفسك «: -رمحه اهللا -قال األوزاعي   

  .» فإنه يسعك ما وسعهم،ا كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصاحل عمفوكُ
  على من أظهـر    وال عيب « :]١٤٩ صفحة   ،يف الد الرابع  [ -رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

مِف السل ذهب وانتسب      ـ   ؛ ذلك منه باالتفاق   بولُ قَ  إليه واعتزى إليه، بل جيب فإن م ال   الـسلفِ  ذهب 
  .» إال حقاًيكونُ

 بـاعِ  ات انتحاِل البدع هو ترك أهِلم أن شعارِلفع« :صفحاتب بعد ذلك -رمحه اهللا-وقال أيضاً   
فلَالس«.  

 مبا كـان عليـه      التمسك :ة عندنا نلس ا أصولُ«: ] أصول الـسنة   :يف رسالته [ولذلك قال اإلمام أمحد     
أصحابصلى اهللا عليه وسلم-  النيب-«.  

:  قال ]٢٨٨ صحيفة   ، يف الد الثالث   -ودسنن ابن دا  : أي-يف احلاشية على السنن     [ -رمحه اهللا -وقال ابن القيم    
» وهذا موضوع طُغلَ ي  بعموم نصٍ   من قاصري العلم، حيتجونَ     فيه كثري   لون عن عمـلِ   فيغفه،  كِم على ح 

  .ام معانيهِه وفَ مراد النصوِصبه مِلومن تدبر هذا ع، »ه مراده الذي يغري أصحاِبصاحب الشريعة وعمِل
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أما التمسكعظيمة مبنهج السلف فله آثار :  
ق، ر أهل السنة واجلماعة عن غريهم من سائر الطوائف والِفميز اليت ت األصوِلأنه من أعظِم: أوهلا

  . وتضارب العقول واألهواء واالختالِف عاصماً بإذن اهللا هلم من التفرِق األصلُفكان هذا
  على صحةِ  أن النظر يف عملهم وفهمهم للدليل شاهد      : ومن اآلثار يف هذا التمسك مبنهج السلف      

 عـني، ومـبني   م  بوجهٍ  واالحتماالت املقدرة، قاطع   ص له من الشوائبِ    له، وخملّ  ومصدقاالستدالل به،   
  . لإليهام لإلشكال، ودافعمجمل، ورافعلل

 بـبعض ظـواهر      يتعلق  والضالل، ألن كثرياً من فرق الضالل       االبتداعِ  مادةِ مسح: ومن الثمار 
يصل وهو   السلف هلذه النصوص هو الفَ     دعته، وفهم اً وحتريفاً لنصرة مذهبه وتأييد بِ     يالنصوص فيوجهها لَ  

اققاحلق وليس دونه إال الضالل والش.  
: البقـرة [﴾فَِإنْ آمنواْ ِبِمثِْل ما آمنتم ِبِه فَقَِد اهتدواْ وِإن تولَّواْ فَِإنما هم ِفي ِشقَاقٍ             ﴿: قال تعاىل 

١٣٧[.  
 ، من تفسري سورة البقـرة     الثاينيف الد   [  يف الفوائد على هذه اآلية     -رمحه اهللا -قال العالمة ابن عثيمني     

 بـأن   االهتداَءقلَّ ع-سبحانه وتعاىل- ألن اهللا ؛ خالف ما عليه النيب فهو ضالل  ن م إنَّ« : قال ]٩٤ صحيفة
رمحه اهللا- انتهى كالمه » به الرسول وأمتهيؤمنوا مبثل ما آمن-.  

أما منهج السلف بعد هذه التقدة يف الدعوة إىل اهللام:  
  ::العلم الشرعيالعلم الشرعي: : أوالًأوالً

رعي مـن    العلم الـش    بإذن اهللا، فإنَّ    وناجحةٌ وفقةٌرعي فإا م   الش  على العلمِ   تقوم فإن أي دعوةٍ  
 فبـالعلم    سبيل الدعوة من العلم الشرعي،      به، فال بد ملن أراد سلوك      ح ويتسل  ما يتجمل به الداعية    أعظِم

 واألمة، فكيف يكـون     م جنايته على الدينِ    ستعظُ  الداعية جادته الصحيحة، وبدون علمٍ     الشرعي يعرف 
  ! الشريعة؟ من ال يعرف الشريعِةإىلدليالً 

  :]يف كشف الشبهات[ -رمحه اهللا-قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
 وعلم   عليه، أهل فصاحةٍ   قاعدين إىل اهللا ال بد له من أعداءٍ      إذا عرفت ذلك، وعرفت أن الطريق       «

 وحجج، فالواجب   ياطني، الـذين قـال      به هؤالء الش   دين اهللا ما يصري سالحاً تقاتلُ      من    عليك أن تعلم
إمامهم ومقدلجعز و- م لربكمه- :﴿ِقيمتسالْم اطَكِصر منَّ لَهد١٦: األعراف[﴾َألقْع[«.  

      وألمهية العلم الشرعي واحلاجة املاسة إليه بب البخاري باباً، قال فيه    و: »باب:القـولِ  قبلَ العلم  
  .» والعمل القوِل فبدأ بالعلم قبلَ]١٩: حممد[﴾لَه ِإلَّا اللَّهفَاعلَم أَنه لَا ِإ﴿: اىلقوله تع ل؛والعمل
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  ! يستقي لدعوته؟عٍني ومن أي م! شيئاً فإىل أين شيٍء يدعو؟ من العلِم ال حيملُفإذا كان الداعيةُ
   فإن هذا األصل العظيم هو الذي ينبغي أن تكرالرهيب الذي النشاطَ له اجلهود، فإن قوماً رأوا س 

والضالل، فظنوا أنَّ    فيه قوى الكفرِ   جتتهد  الكفار  سيادةَ :أي–هم   سيادت – مقابلـةِ   إليهم مبجـردِ    ترجع  
 الـشرعي إمهـاالً    ارام، وأمهلوا العلم من وسائٍل أقوى منه، فوجهوا كل ما ميلكونَ  هم بنشاطٍ نشاِط

ـ ن مكائِدِمظوا ِف النشاط وحظيم وأحسنوا التدبري وكثفوانهما أحكموا الت أم مفاحشاً، واحلقيقةُ  دو  الع
 فلن يكتب  فعة حىت   ؤدد وال رِ   هلم س       ه، قال تعـاىل   يؤسسوا علمهم على العلم، ويعرفوا له وألهله قدر :

جاٍت نرفَع در ﴿:  وقال تعاىل  ،]١١: اادلة[﴾يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْم درجاتٍ        ﴿
  .»بالعلم«: قال اإلمام مالك، ]٨٣: األنعام[﴾من نشاء

يف سيادة املأل من     كما قال تعاىل يف اصطفائه لطالوت        ، يف الدنيا قبل اآلخرة    وهذه الرفعة تكونُ  
ه يؤِتي ملْكَـه مـن   ِإنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسِم واللّ        ﴿:  قال ،بين إسرائيل 

  ِليمع اِسعو اللّهاُء وشأنَّ: ويف صحيح مسلم،]٢٤٧: البقـرة [﴾ي ِقرث لَ بن عبد احلا نافعيلعثمـان   عمر 
 من ابـن  :  أفدى، قال  ابن: لقافمن استعملت على أهل الوادي؟      : وكان عمر يستعمله على مكة فقال     

 عـز - اهللا   قارئ لكتـابِ  إنه  :  قال !فاستخلفت عليهم موىل؟  : مروالً من موالينا، قال ع    م:  قال ؟أفدى
إن اهللا يرفع ذا الكتاب أقواماً ويضع به        «:  نبيكم قال  أما إنَّ :  وإنه عاملٌ بالفرائض، قال عمر     ،-وجلّ

  .»آخرين
 الـشرع    عن حجةِ   جمردٍ  وفكرٍ ، إسالمية  إسالمية مبجرد عاطفةٍ    دولةٍ  فالذين يتصورون قيام   ،إذن

 بعدها طـالبوا     قادمةٌ  وأن التعليم مرحلةٌ   ، إسالمية  من العلم يسموا ثقافةً    ٍفت ون ،مونه فكراً إسالمياً  يس
  . وال أسباب ألم يتخيلوا بال قوٍة؛سراب

 إال وهو شر مما     ليكم زمانٌ ال يأيت ع  « : أنه قال  -رضي اهللا عنه  - ونقل ابن حجر عن ابن مسعودٍ     
ولكـن علمـاؤكم وفقهـاؤكم       أمرياً خرياً من أمري، وال عاماً خرياً من عام،        كان قبله، أما إين ال أعين       

رمحه اهللا- انتهى كالمه »لفاء، وجييء قوم يفتون برأيهميذهبون، مث ال جتدون منهم خ-.  
:  بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم، قال تعاىل        بالعلم الشرعي فإا مأمورةٌ    وكما أن األمة مطالبةٌ   

وِإذَا جاءهم أَمر من اَألمِن ﴿: قال جل وعال و،]٧: األنبيـاء [﴾أَهلَ الذِّكِْر ِإن كُنتم الَ تعلَمونَ  فَاسأَلُواْ  ﴿
                 هِمـن هنِبطُونتـسي الَِّذين هِلملَع مهِر ِمنِلي اَألمِإلَى أُووِل وسِإلَى الر وهدر لَوواْ ِبِه وِف أَذَاعوأَِو الْخ م

  .]٨٣: النساء[﴾ولَوالَ فَضلُ اللِّه علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ ِإالَّ قَِليالً
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  أما أن تصرف تمعات عن العلمِ    األمموا   مبا ال فائدة فيه ال يف دنياهـا وال يف           شغلَ الشرعي وت 
  إىل اهللا أن يكونوا متحلني بـالعلمِ        على الدعاةِ  فالواجبظيمة،  ه ع  وأضرار ها فهذا عواقبه وخيمةٌ   آخرِت

رهـان،   والب  واحلجـةِ   بالسنة والبيانِ   عن أنفسهم وعن غريهم، عارفني     الشرعي الذي يرفعون به اجلهلَ    
فالعلمههواء، فتقوى حجته ويستقيم حالُ البدع واألحضيِض يف  إىل اهللا من الوقوِع الداعيةَ يرفع.  

  علـى العلـمِ    صحِر على هداية الناس أن ي     صِر إىل اهللا وح    للدعوةِ ومما يشترط على من تصدر    
    ــِذِه    ﴿: قال تعاىل كما   د أن يدعو إىل اهللا    ا اهللا عليه يف حق من أر      الشرعي، كيف ال وقد نصقُـلْ ه

  .]١٠٨: يوسف[﴾سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللِّه علَى بِصريٍة
رية وال ِمامتراٍء ويقني من غري شك وال ٍم على عل:أي« :-رمحه اهللا-عدي  ِسقال ابن«.  

ٍة﴿«:  املفسرينقال بعضِصريلَى بعمياء واضحة غِريأي أدعو إىل دينه مع حجٍة: ﴾ع «.  
  .» فيه والشيطاِن للنفِسعارضٍة ال م من اهللا وعلٍم على بياٍن:أي«: وقال بعضهم

  .-ه اهللارمح- انتهى كالمه » البينة هيالبصريةُ«: وقال شيخ اإلسالم
  وهو أعلم وهو أعلم --ه إىل اليمن أرسل معاذاً       رسولَ -صلى اهللا عليه وسلم   - ولذلك عندما أرسل الرسولُ   

 بعـض الـدعوات     دِجي أما املتأمل يف واقع األمة اليوم لَ        ليدعوهم إىل اإلسالم،   --الناس باحلالل واحلرام  الناس باحلالل واحلرام  
    املوجودة يف الساحة واليت تجوب بقاع    اراً للدعوة إىل اهللا مع جهلهم وقِِ       رضاً ليالً  الدنيا طوالً وعلـةِ  و 

مهاء على غري أساس من      من الناس والد    الشرعي، حىت أصبح ينطوي حتت لوائهم كثري       العلِميف  بضاعتهم  
  .العلم الصحيح، كما هو حال دعوة التبليغ الصوفية

 ا بالنسبة  من الدعوات املنتشرة والتنظيمات املختلفة يرى بعِني يف حال كثريٍ وإن الناظرالبصرية أ 
عـريه اهتمامـاً يف    بتحصيله وال ي بالعلم الشرعي وغري مباٍل فجاهلٌ؛ متباينةأصناٍف وحتصيله على  للعلِم

   وقته ويف حياته، وآخر لَدعته وذلك بِ  تلبيس بِ  العلم الشرعي لبث مفاسده و      يستخدمأعناق النـصوص    ي 
 بل علـى    ، العلم والبصرية   العلم ال على قواعد أهلِ     طلبرأي وهوى، ي  الشرعية لتقدمي ما هو عليه من       

  . واهلوى أهل البدِعطرِق
 املعاين، مكسواً فقل م األلفاِظبه مموهاً، مزخرف صاحه ب يأيتَأي أنْ« :-رمحه اهللا-قال ابن القيم 

والعبارةِ  الفصاحةِ ةَلّح   سِر الرشيقة، فتهه واستحـسانِ  بوِل إىل قَ   الضعيفةُ  العقولُ ع، بـادِ  وتإىل اعتقـاده    ر 
  .»هوتقليِد

  من الناس  ئاماًِفاك   أنك جتد أن هن    مل املؤ من إليه، إنه     املاسةِ  األمةِ ومع أمهية العلم الشرعي وحاجةِ    
  واجلماعات قد جعلت ا ورموزها، وعظموهم أمي         الفكرتعظيم، وأطلقوا   ا هو دليلها، واملفكرون هم قاد 
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 قضاياهم ونـوازهلم،   مجيع   اإلسالمي الكبري، ورجعوا إليهم يف       أو الداعيةَ  املفكر اإلسالمي،    عليهم لقب
أجياالً من الناس،    أحدثَرقة، مما    املفكرون كثرت الفُ   رثُ كلما كَ  ألنه ؛ واختالف رقةٌفأخذت هذه األمة فُ   

قناعاته      م فكرية، ال يعوون العلم، وال يرض   خون للعلم، وال حيكمهم  اإل  اهللاُ  العلم، ورحم حممد بـن    مام 
  .»كر يفرقع والِفمجالعلم ي« : قال أنيومإبراهيم 

 مـن    من الناس، وكـثريٍ     التلقي عند كثريٍ   م، عندما تكون مصادر   عظُطب ي  تكرب، واخلَ  واملصيبةُ
 اجلماعات مصادر  موبوأة  مشبوهة، ومراجع    وأفكاراً مـسمومة،    مهزوزة،   ، يتجرعون من خالهلا قواعد

 فخلخلت إميان هم، وزعزعت عقيدت     خيلفهـا  فضائية،   هم، وأضعفت توحيدهم، فهذه قنوات  شـبكات 
د األمة تشكو من قلة العلم الـشرعي        عزبية، فلم ت   حِ دعية، وأطروحات  بِ آراٌءو فكرية،   بتعنكبوتية، كُ 

من أشراط  إنَّ« :-صلى اهللا عليه وسلم- فيها قول النيب يصدقل يبث فيها بثاً،     هحسب، بل أصبح اجل   فَ
رفَالناس أن يع العلم وعند مسلم، » اجلهلويثبت :»بث اجلهلأن يرفع العلم وي«.  

شغلت األمة اليوم بالرؤى واألحالم، وأصبحت      فأصبح واقع الدعوة يف األمة اليوم واقعاً مؤملاً، أُ        
ت   ا، وبعضِ  فرض عليها فرضاً عربحماضراتِ  قنوا     ا، حىت أصبحب ها، وصحفها وجمال عض  املسلمني يعتقد  

صلى اهللا عليه   - رسوله    اهللا وسنةِ  ه يف كتابِ   والتصديق ما ال يعتقد     واجلزمِ من اليقنيِ يف الرؤى واألحالم    
دوها وبينـوا   اس العقيدة هذه العواطف ور    ر الشريعة ح  ى علماؤنا الربانيون محاةُ    ولذلك تصد  ؛-وسلم
عوار  أرسلت إليه جريدة    عندماوذلك   ،-رمحه اهللا -مة ابن باز     العال ها، فمنهم مساحةُ  ها وفضحوا أستار 

 تستأذنه بنشر زاوية على صفحاا خاصة ١٤١٥ بالعدد املؤرخ للسابع من شهر رجب لعام »املسلمون«
 ألنه ليس ؛ال أرى ذلك«:  خمتصر، قال فيهٍزكَّر يف جواب م -رمحه اهللا - فأجام   ، الرؤى واألحالم  بتعبِري

  .» الشرعيةحاذيِرم الذي ينتفع به الناس، وملا فيه من املَ العامن العلِم
الـشيخ عبـد     املفيت العام للمملكة العربية السعودية       وممن تصدى هلذه القضية يف عصرنا مساحةُ      

ذيـع   عندما أصدر بياناً شافياً يف العام املاضي كافياً أُ         ،-حفظه اهللا ورعاه  -العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ       
  :عالم، حيث قال فيهعرب وسائل اإل

»  هم خري القرون وأحرصهم على هدى نبينا    و -صلى اهللا عليه وسلم   - أصحاب النيب     أنَّ وحنن ال نعلم-
 ولـو   ، عامة لتأويل الرؤى    أم عقدوا جمالس    له، ال نعلم   وأخشاهم هللا   وأتقاهم،  -صلى اهللا عليه وسلم   

       ألمة ألحذّ صحاً ل كان خرياً لسبقونا إليه، وإين إبراًء للذمة ونكل من يصل إليه هذا البيان من التعامـل          ر 
        مع هؤالء أو التعاطي معهم والتمادي يف ذلك، الواجب  إىل آخر ما    »... من شرهم   مقاطعتهم والتحذير 

  .-حفظه اهللا-قال 
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 تلك  : الدعوة  الذي يبث يف األمة اليوم عرب بعض دعاا وممن تسنم ظهر           من صور اجلهلِ  أال وإن   
 سوءاً عندما   ه الناس اليوم، ويزداد اخلطر    احلكايات، فإا ليست من العلم الشرعي الذي حيتاج        و صصالقَ

 املسلمني بعد أنْ   ترى أكثر   طعاة القصاص ف  غري الدم صاروا يقبلون عليهم وية علـى  رون من الدعوِفنر
 واجلاين هـو القـاص    دعوة،   عدد العلماء، فاجلناية على ال      عدد القصاصني، ونقص   نهاج النبوة، فازداد  ِم

رضـي اهللا   -  الصحابةِ صص مبكراً، ولكن فقهاءَ    إىل القَ   من الوعظِ   به معاً، وقد بدأ االحنراف     واملعجبونَ
  .ذروا عن ذلك وحاهو ومن تبع منهاجهم وقفوا هلم باجلهاد وبينوا ضالله ون-عنهم

 بين  إنَّ« : قال - عليه وسلم  صلى اهللا - النيب   أنروى الطرباين بسند جيد عن اخلباب بن األرت         
لكوا قَإسرائيل ملا هلد الرابع[ الصحيحة صححه األلباين يف »واص٢٤٦ صحيفة ،يف ا[.  

 وعـاظهم    اهتمـام  :إن سبب هالكهـم   « : تعليقاً على هذا احلديث    -رمحه اهللا -قال األلباين   
 الصاحل،  ناس بدينهم، فيحملهم على العملِ     ال فعر النافع الذي ي    والعلمِ  الفقهِ  واحلكايات، دونَ  صِصبالقَ

  .-رمحه اهللا- انتهى كالمه »ملا فعلوا ذلك هلكوا
، -رضي اهللا عنـهما   -  عمر  وابن حبان يف الزوائد بسند حسنه األلباين عن ابنِ         وعند ابن ماجه  

وال   أيب بكر وال عمـر      وال عهدِ  -صلى اهللا عليه وسلم   - رسول اهللا     على عهدِ   تكن القصص  مل«: قال
عثمان، وإمنا كانت القصصالفتنة زمن «.  
يـا  : ص، فقال بن مسعود وأنا أقُ   عبد اهللا     علي وقف«:  قال رارةزعمرو بن   وروى الطرباين عن    

فلقد «:  قال عمرو  .»-صلى اهللا عليه وسلم   - أو أنك أهدى من حممٍد        ضاللةٍ  لقد ابتدعت بدعةَ   و،عمر
فيه أحد مكاين ما رأيتهم تفرقوا عين حىت رأيت«.  

  .» أحدثته اخلوارجثٌحد م أمرالقصص«: ه سريين قولَوأخرج ابن أيب شيبة عن ابِن
 إما أن يسمن  :  ثالثاً  القاص ال خيطئُ : صاص، فقال ذكر ميمون القُ  «:  قال هدالزوأخرج أمحد يف    

  .» مبا ال يفعل بنفسه، وإما أن يأمرعجب يل دينه، وإما أنِْزه ي مباهقولَ
رضي -  السلفِ  العلم الذي يذكر فيه احلالل واحلرام واتباع       جملس«: وقال ابن احلاج يف املدخل    

  .» ذلك بدعةصاص فإنَّ القُ، ال جمالس-اهللا عنهم
 على الطريق وال يف      أن ال يقعد   :نودي يف بغداد  «:  قال ]٢٧٩يف حوادث سنة    [ويف تاريخ ابن جرير     

نهى الناساالستماِع عناملسجد اجلامع، ي من القعود إىل قاص، ومينع القصاص «.  
 يجـب ف«:  بقوله » من حوادث القصاص   اخلالصالباعث على   «وقد ختم احلافظ العراقي كتابه      

  .»مع الناس  هؤالء من الكالِموالة أمور املسلمني منععلى 
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 من أسباب كراهـة الـسلف       »القصاص واملذكرين «وذكر احلافظ ابن اجلوزي يف أول كتاب        
 وقـال  ،» أنكروه-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا أم إذا رأوا ما مل يكن على عهدِ  «: صص، قال للقَ

 عما هو أهم من تدبر القرآن يشغلُأنه «: يضاًأ وقال ،»هأن القصص ألخبار املتقدمني يندر صحت    «: أيضاً
 ما يغين عن غريه مما ال       ِةظَ من العِ   والسنة  يف القرآنِ  إنَّ«:  وقال أيضاً  ،»الدينورواية احلديث والتفقه يف     

ي إنَّ«:  وقال أيضاً  ،»هتيقن صحت وقال أيضاً  ،» القصاص ال يتحرون الصواب     عموم  :»العوام مبـا    اغترار 
 يأخذون احلـديث شـرباً       القصاص إنَّ«:  وقال أيضاً  ،»يقولون ما    من القصاص فال ينكرونَ    يسمعونَ

  .»فيجعلونه ذراعاً
 شيخ اإلسالم   ألففمن القصص والقصاصني،     يف التحذير    نفت املصنفات  وص تلفت املؤلفا وقد أُ 

 وأيضاً احلافظ العراقـي  ،» من أكاذيب القصاص حتذير اخلواصِ « وألف السيوطي    ،»أحاديث القصاص «
  .»القصاص واملذكرين« وكذلك ابن اجلوزي يف ،» من حوادث القصاصاخلالِصالباعث على «يف 

ـ  -رمحهـم اهللا - من السلف التحذيرات، وتعدد هذه   ومع تعايل هذه الصيحات    صص  مـن القَ
   والقصاصني، إال أننا جند قبـل   وأمل يف زماننا استقباالً هلم باألحضان، وإصغاءاً هلم بالقلوِبرارٍة وبكل م 

   األفرادِ الً إىل تكفريِ  لماً للشهرة، وطريقاً إىل العاملية، وسبي     اآلذان، وأصبحت القصص س   واجلماهري، وت عاً ب
  والكتابِ  اهللاِ بآياِت- إىل اهللا من املوعظة احلسنة       ج النبوة يف الدعوةِ   ا من الدعاة عن منه    لذلك حتول كثري  

املعتد م يف تثبيت االعتقـاد وتعلـيم         األمة    سلف مِه كما فَ  ، الكرمي الرسول والصحيح من سنة     ،املبني
  إىل ما أنتجه الفكر    -قابه وترهيبهم من عِ   ، ثوابه  وترغيبهم يف  ، اخلالق إىل خلقه   حتبيب و ،أحكام اإلسالم 

الغوالالحقة والطوارئ السابقِة عن احلوادِث ظنيٍة ألخباٍر ظنيٍة وختيالٍت باأللفاِظ معصوم من تالعٍبري .  
 والفكاهات، حـىت أصـبحت      تكَه الن ت مع ذلك كلِّ   دخِلومل يقف احلال عند هذا احلد، بل أُ       

  أم              سرحاً هل بعض املساجد م جبوار املسجد فال يدري أهـذا مـسجد ذه الضحكات والقهقات، مير املار
سرحم،والذي ي ذاعفيه م سرحيةٌ فكاهية أم مرةٌ شرعيةحاض!!  

 يوماً ما    الثوري دخل املدينةَ    سفيانَ  أنَّ : عند سورة اجلاثية   -رمحه اهللا -ذكر ابن كثري يف تفسريه      
 أن هللا يومـاً     ا شيخ، أما تذكر   ي«:  له ، فقال عافري يقال له املَ   هم به  مبا يضحك   الناس فوجد شيخاً حيدثُ  
  .» حىت لقي ربهفما زالت تعرف يف وجه املعافري«:  قال الراوي»خيسر فيه املبطلون؟

  ::اإلخالص واملتابعةاإلخالص واملتابعة: : من منهج السلف الصاحل يف الدعوة إىل اهللامن منهج السلف الصاحل يف الدعوة إىل اهللا
  .]١٠٨: يوسف[﴾ى بِصريٍة أَناْ ومِن اتبعِنيقُلْ هـِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللِّه علَ﴿
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فيـه  و«:  قـال ] إىل شهادة أن ال إله إال اهللا      الدعاءُ :البابيف املسائل على    [قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب       
  .»ه لو دعا إىل احلق فهو يدعو إىل نفِس كثرياً من الناِس ألنَّ؛التنبيه على اإلخالص

وداِعياً ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجاً  * يا أَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهداً ومبشراً ونِذيراً         ﴿: وقال تعاىل 
  .]٤٦-٤٥: األحزاب[﴾مِنرياً

 قال شيخ  ومن دعا إليه بغـري  ،فمن دعا إىل غري اهللا فقد أشرك«: -رمحه اهللا - تيمية    اإلسالم ابن 
  .]٤٥٣ذكر ذلك يف االقتضاء، اجلزء األول، صفحة [ »بتدعإذنه فقد ا

  .]٥: البينة[﴾وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين﴿: وقال تعاىل
 يف الدعوة إىل    -عليه الصالة والسالم  - فهذا يستلزم اتباعه     ﴾أَناْ ومِن اتبعِني  ﴿: جل وعال وقال  

  .-عليه الصالة والسالم-ن يدعو ا  اتباعه يف الطريقة اليت كا وأيضاً،اهللا
 فكما أننا   ،]٣١: آل عمـران  [﴾قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّه       ﴿: جل وعال وقوله  
 سـائر   نتبعه يف الصيام ويف احلـج ويف الزكـاة ويف         و يف الصالة    -عليه الصالة والسالم  -نتبع الرسول   

  .العبادات فنتبعه أيضاً يف الدعوة إىل اهللا
ـ        «: قوله عليه الصالة والسالم   ومنها   فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهـديني، عوا ض

  .»عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور
  .»دنا هذا ما ليس منه فهو ر يف أمِرمن أحدثَ«: ويف الصحيحن من حديث عائشة

  وعلى هذا درج مبتدعـة    إىل اهللا، فال يدعون بطريقـةٍ       يف الدعوةِ  -رمحهم اهللا - الصاحل    السلف 
    بعض الفِ  ، ال كما هو حالُ    -صلى اهللا عليه وسلم   - ختالف ما جاء به حممد ق اليوم اليت جعلت مصلحة     ر

وقـد  ،   اهللا  إىل عوِة، ولو على حساب الد    ، وترتل عنها مىت ما شاءت     ها مىت ما شاءت    تركب الدعوة مطيةً 
توسما ليس منها يف الدعوِةلَدِخ املصطلح حىت أُ هذا يفع .  

 أفكـاره   بزبالـةِ  األمة املرير     واقعِ طب يعظم، عندما ترى من حياول إصالح      ر، واخلَ  تكب واملصيبةُ
  .-عياذاً باهللا- آرائه وكأا وحي مرتل  أقالمه وحناتِةوحثالِة

  اهللا    األعمال اليت كانت لغـريِ      أربابِ وهذا حالُ «: -رمحه اهللا - القيم   ولذلك يقول ابن - عـز 
 مل يتلقوها   اليت واألنظار    العلومِ  أربابِ ، وحالُ -صلى اهللا عليه وسلم   -، أو على غري سنة رسوله       -وجل

هم  أفكارهم، فاتبعوا قواهم وأفكـار     حناثة أذهان الرجال، و    النبوة، ولكن تلقوها عن زبالةِ      مشكاةِ من
ر، وأعرضوا عمـا    حاِض واالنتصار هلم، وفهم ما قالوا وبثه يف االس واملَ         جاِل الر  آراءِ  تقريرِ وأذهام يف 

،  طلباً للفـضيلة   ؛عريه أدىن التفات  حاً، ومن به رمق منهم ي     فْ ص -صلى اهللا عليه وسلم   -جاء به الرسول    
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 ورد ما خيالفـه     الرجال عليه لبه وفهمه وعرض آراء      قوى النفس يف ط    تقريروأما جتريد اتباعه وحتكيمه و    
 دِهوال يلتفت إىل شيء من آرائهم وأقواهلم إال إذا أشرقت عليها مشس الوحي وش             منها وقَبول ما وافقه     
     هلا بالصحة فهذا أمر     ال تكاد ترى أحداً منهم يحثُد       طلوبه وهو الذي ال     به نفسه فضالً عن أن يكون م

  .»ينجي سواه
  وسائل الدعوة إىل اهللا، هل      مهمة تتعلق جبانب االتباع، وهي مسألةُ      مسألٍةوهذا الكالم جيرنا إىل     

   توقيفيةٌ أم اجتهادية؟هي
عاة اليوم، وإال فالتفريق بني أمرين حيل كثرياً مـن اإلشـكال،            ط فيه كثري من الد    وهذا باب غَلَ  

  : الوسائل غري هلا أساليب وهلا وسائل، واألساليب-سبحانه وتعاىل-فالدعوة إىل اهللا 
ب والتـصنيف   ا وكاملذياع وكالالقط والكت    كالشريطِ ؛ الدعوة  لنقلِ  هي اليت تستخدم   الوسائلُ

ج، بل هي مشروعة، بل قـد       ر الناقلة، وهذه ليس فيها ح     واملؤلفات، كلُّ هذه تعترب من وسائل الدعوةِ      
رمحهما - ابن عثيمني كذلك      والعالمة -رمحه اهللا -، وهذا ما قال به مساحة الشيخ ابن باز          تكون واجبةً 

  .-اهللا
 ا الـدعوة        : الثاين أو الفرع الثاين    وأما القسم فهـذا هـو     ، وهي األساليب والطرق اليت تقدم 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-  اهللا أو من سنة رسول اهللاملطلوب فيها أن يكون هناك دليل عليها من كتاِب
 واألساليب واملنـاهج أمـراً      ن، فجعل الوسائلَ   بني هذين األمري    كثري من الناس بالدمجِ    وأخطأَ

  .واحداً، وهذا خطأ، وذا التفريق يتضح كثري من اإلشكال لكثٍري من الناس
          على خشبة    فليست الدعوة إىل اهللا من باب التمثيليات واملسرحيات املشروعة، كيف يقف أناس 

 أهل اخلري، مث  وقال رسوله ومسام مسات خري الربية يقولون فيه قال اهللاملسرح يتكلمون بكالم من كالِم
 من بعض اللهجات ومن بعض      والتنقص ورمبا باالزدراء    ينحين م األمر إىل أن يقولوا ويتقولوا بالكذبِ       

  !األمم واتمعات؟
 ؛ ومرة باللهجـة الـسودانية     ، ومرة باللهجة اليمنية   ،مسعنا منهم من يتكلم مرة باللهجة املصرية      

-والفكاهات والقهقهات بـني اجلمـاهري، واهللا         وإثارةً للضحك    ،لقبائل وذه اتمعات  ازدراًء ذه ا  
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَوٍم عسى أَن يكُونوا خيراً منهم ولَـا                ﴿:  يقول -سبحانه وتعاىل 

راً ميخ كُنى أَن يساء عسن ناء مِنسنه١١: احلجرات[﴾ن[.  
 دعاة املسلمني    مبتدعة استوردها بعض   فهذا الذي حيصل ليس من الدين يف شيء، وإمنا هي أمور خمترعةٌ           

  . للدعوة إىل اهللاوظنوا أا طريق
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       وال صحابته وال التـابعون هلـم        -صلى اهللا عليه وسلم   -كيف هذه الطريقة مل يكتشفها حممد 
-خللف وفرضوها على األمة فرضاً وجعلوها ديناً يتقربـون بـه إىل اهللا   بإحسان من بعدهم فاكتشفها ا   

  !!؟-سبحانه وتعاىل
 ، وباإلسالم دينـاً   ،رضيت باهللا رباً  «:  فقال عمر  »لو كان موسى حياً ما وسعه إال اتباعي       «...

  .»ومبحمد رسوالً
ها، فأنكر  ان كلَّ  أن معاوية طاف بالبيت فجعل يستلم األرك       :وعند احلاكم يف املستدرك والبيهقي    

:  فقال ابن عبـاس    .»ليس من البيت شيٌء مهجور    «:  فقال معاوية  ،-رضي اهللا عنهما  -عليه ابن عباس    
  .»قتدص«:  قال معاوية.»]٢١: األحزاب[﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿«

 عرف اإلسناد وصحته يـذهب إىل رأي سـفيان          ملن عجبت«: -رمحه اهللا -وقال اإلمام أمحد    
  .»وفالن

ال «: بن جبري للحصني بن عبد الرمحن عندما رقى نفسه من اللدغة واستدل حبديث            وقال سعيد   
  .»قد أحسن من انتهى إىل ما مسع«: قال سعيد » إال من عني أو محىيةرق

 أنَّ العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإمنـا    -رمحك اهللا -واعلم  «: -رمحه اهللا -وقال الرباري   
  بدعٍة والسنة فهو صاحبب، ومن خالف الكتابت والكُ كان قليل العلمِ   وإنْتبع العلم والسنن    االعلم من   

والكتب العلِموإن كان كثري «.  
 اليوم أن العامل يعرف بكثرة اجلماهري، أو يعرف املسلمنيوهذا أمر مؤمل نراه اليوم، يظن كثري من 
ن، وغربت وشـرقت إىل أقاصـي      اليت سارت ا الركبا   بكثرة املؤلفات واملصنفات، أو بكثرة األشرطة       

  .البلدان
  رمحه اهللا - اإلخوة عن العالمة ابن باز       وقد أخربين أحد-        ا  أنه قد أحصى له يف كلمة واحدة مد

، ها قال اهللا وقال رسول اهللا أحصيت له فيها أربعة وثالثني دليالً من الكتاب والسنة، كلُّ: قال،ربع ساعة
صلى اهللا عليـه    - وهل لنا فيهم قدوة لنستدل بكتاب اهللا وسنة رسوله           ،فهل لنا يف هؤالء العلماء أسوة     

  ؟-وسلم
  ::ففخاِلخاِلالرد على املُالرد على املُ  ::من منهج السلف الصاحل يف الدعوة إىل اهللامن منهج السلف الصاحل يف الدعوة إىل اهللا

 احلق ومحاية جناب العقيدة الصحيحة والـسنة        نشر أئمة السنة وأعالمها يف       النظر يف جهودِ   إنَّ
 كل داعية إىل اهللا على بـصرية يف         ِدض من ع  دش من األمور اليت ت    النبوية املطهرة والرد على من خالفهما     

 ، واملدافعون بالباطل عن البدع وأهلـها      ،من ورائها املرجفون  اليت   ، الشديدة الثبات أمام تلك العواصفِ   
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 ولذلك قبل   ، وال من السنة   سائقهم ودليلهم قواعد فاسدة، وآراء كاسدة ليس عليها نور ال من الكتابِ           
 قد فرق   -صلى اهللا عليه وسلم   - فالنيب   ،اجلهل يف هذا األصل التفريق بني أهل اهلوى وبني أهل           خوِلالد

  :يف التعامل مع كٍل منها حبسب ما يقتضيه احلال
  .»ال تزرموه« »ال تزرموه«: الذي بال باملسجد قال فقد تعامل مع ذلك األعرايب

 أقوام حتقرون صالتكم إىل     ن ضئضئ هذا   م خيرج«: ، قال اعدل يا حممد  : الذي قال وتعامل مع   
  .احلديث »...صالم

إذا «: ، فقال علي أن أقول فالنٌ كذا وفالنٌ كذا    إنه يثقلُ : -رمحه اهللا -وقال بعضهم لإلمام أمحد     
سكتفمىت يعرف اجلاهلُ، أنا أنت وسكت ؟ من السقيم الصحيح«.  

 إذا صلى واعتكف  «:  قال ،؟ البدع لى أهلِ ري أم يرد ع   الرجلُ يصوم ويصلي ويعتكف خ    : وقيل له 
     على أهل البدع فهذا أفضل     وصام هذا لنفسه، وأما إذا رد ،  أو كمـا    » أو هذا عن املسلمني    ، وهذا خري 

  .-رمحه اهللا-قال 
 عن  الذب«: حىت كان حيىي بن حيىي يقول     ،  » جماهد  على أهل البدعِ   الراد«: وقال شيخ اإلسالم  

  .»اد من اجله أفضلُالسنِة
كوت على أهل البدع وعدم الرد عليهمومن مضار الس:  

 وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر       ؛ مهم من حيام    عنصرٍ  درجات بتعطيلِ   أهل السنةِ  نزولُ
  .املبطلنيوجماهدة 

  .ارتفاع أهل األهواء على أهل السنة :ومن مضار السكوت
 ، فيـستمرئ   واملنكر  والبدعة واملعروفِ   احلاجز النفسي بني السنةِ    كسر :ومن مضار السكوت  

الباطلَالناس ،ة على حرمات الدينري ومتوت الغ،ويستعصي إصالح  مهاء على العلماءالد.  
  .نسبة األهواء والشهوات إىل الدين حتجج العامة بالسكوت على :ومن مضار السكوت

  . الشهوات وأهل الشرعية ألهل األهواِء للعقوباِت إسقاطٌ: وبالسكوت والتخذيل
  ::عيوب والة األمرعيوب والة األمربب   التشهِري التشهِريعدمعدم: : ومن منهج السلف الصاحلومن منهج السلف الصاحل

ها عالنية، وليأخذ بيـده     ِدب لذي سلطان فال ي    من أراد أن ينصح   «: قال عليه الصالة والسالم   
  .» وإال فقد أدى الذي عليه،، فإن قبل منه فذاكوليدنو منه

 ، وليـؤد الـذي عليـه    ،كرهه فليصرب من رأى من أمريه شيئاً ي     «: قال عليه الصالة والسالم   و
  .» جاهلية من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتةًه فإن؛ وال يرتعن يداً من طاعة،وليسأل اهللا الذي له
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:  قـال  ؟ماذا تأمرنا يا رسول اهللا    :  قالوا »إنكم سترون بعدي أثرة   «: قال عليه الصالة والسالم   و
  .»اصربوا حىت تلقوين على احلوض«

 من حديث عوف بـن مالـك        الصحيح عند مسلم يف     -صلى اهللا عليه وسلم   -وعن رسول اهللا    
 أئمتكم من    ويصلون لكم وحتبوم وحيبونكم، وشرار     هلم أئمتكم من تصلون     خيار«: األشجعي قال 

ال ما  «:  أفال ننابذهم بالسيف؟ قال    ،يا رسول اهللا  : قالوا »تلعنوم ويلعنونكم ويبغضونكم وتبغضوم   
  .»الةأقاموا فيكم الص

  ملاذا ال تردون على احلكام وتبينون للناس؟:  عندما قيل له-رمحه اهللا-وقال العالمة ابن عثيمني 
 خيـشى   أن اإلنسان  ؛ مفسدتان ه، لكن بيان ما يفعله في     مبذول صحولكن الن «: -رمحه اهللا -قال  

    ه، وثانياً أن الوالةَ   ملُعلى نفسه الرياء فيبطل ع    ولو مل يطيعوا صار  فثـاروا  على الوالة عند العامة      جةً ح 
  .» أكرب مفسدةٌوحصلَ

أترون أين ال   «: أال تدخل على عثمان لتكلمه؟، قال     : وأثر أسامة بني زيد يف الصحيحني قيل له       
  م؟كُأكلمه إال أمسع !        أول مـن   أكـونَ  أمراً ال أحب أنْواهللا لقد كلمته فيما بيين وبينه ما دون أن أفتح 

هفتح«.  
 هل من منهج السلف الـصاحل       :]٢١٠يف الد الثامن صحيفة     [ -رمحه اهللا -مة ابن باز    وملا سئل العال  

الوالة ِمنقد على املنابر؟ وما منهج السلف يف نصح الوالة؟ن   
 ألن ذلك ؛ ذلك على املنابروذكرليس من منهج السلف الصاحل التشهري بعيوب الوالة         «: اجلواب

 فيمـا    السلف النصيحةُ  عند الطريقة املتبعة    عة يف املعروف، لكن    وعدم السمع والطا   ،يؤدي إىل الفوضى  
ه إىل اخلريبينه وبني السلطان والكتابة إليه أو االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حىت يوج«.  

مشاعر  السياسية اليت هيجت وأهلبت       احلماسية وال املنابر   بطَ السلف الصاحل اخلُ   وليس من منهجِ  
 فخرجوا باملظاهرات   ،قداً وبغضاً وغالً على والة أمورهم      فمألا حِ   والغوغاء ة واجلماهري األمة اإلسالمي 

 واالغتيـاالت   واالختطافـات  ورمبا وصل احلال وازداد سوءاً إىل االنقالبات         ،واملسريات واالعتصامات 
ـ     ،رمحهم اهللا -ن التخريب والفساد، فليس هذا من منهج السلف الصاحل          اوألو الم  وجزاهم عـن اإلس

  .- خري اجلزاءواملسلمني
أن يرزقنا وإياكم الفقه يف الدين، والثبات عليه،  -سبحانه وتعاىل – اهللا    أسألَ  هذا اللقاء بأنْ   أختم 

وأن يرينا احلق حقاً ويزرقنا اتباعه، والباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه، وأن حيبب إلينا اإلميـان ويزينـه يف                  
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فر والفسوق والعصيان، وأن جيعلنا مجيعاً والسامعني والسامعات مـن           وأن يكره ويبغض إلينا الك     ،قلوبنا
عليهالراشدين، إنه ويل ذلك والقادر .  

  الكائدين  واملسلمني من كيدِ   اللهم احفظ اإلسالم   ،  واملسلمني مـن كيـد      اللهم احفظ اإلسالم 
  .والسنة، وأخص بالذكر بالد التوحيد  احلاقدين، ومن حسد احلاسدين، ومن حقِدالكائدين

  .ا يف أوطاننانِنم، ونسائنا وأعراضنا، وأَنا ومقدساتنا، وعلمائنا وأمرائنااللهم احفظنا يف عقيدت
  . فأشغله يف نفسه، ورد كيده يف حنره، وأرنا به عجائب قدرتكاللهم من أرادنا بسوٍء

  اللهم من سالله ، أو تعاطف معهم   ،هم تعاون مع   أو ، أو رضي بفعلهم   ،ه ما فعلوا  ر   هم افضح أمر، 
هواهتك ستر،م،تك وأرنا به عجائب قدر،ه واكشف عوار م ال يعجزونك، وأحلقهفإ .  

  . وال تشمت بنا حاسداً،اللهم ال تفرح علينا عدواً
ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوم، اللهم       اللهم احفظ رجال األمن من كيد الكائدين، اللهم         

ثبت رميواكألهم برعايتك، واحفظهم حبفظك، وأيدهم بتأييدك،نصرهمهم، اللهم اهم ورصاص .  
 وعـاثوا يف األرض     ،الذين أفزعوا العباد  ،  اللهم عليك باملفسدين املارقني   ،  اللهم عليك باملفسدين  

اللهم أرنـا فـيهم   ،  قدرتك اللهم عليك م، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب          بالفساد،  
قدرتكعجائب .  

وصلى اهللا وسلم وبارك    ،  ه ويل ذلك والقادر عليه     إن ؛ للجميع التوفيق واهلداية والسداد     اهللاَ أسألُ
  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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مـاء   وهو أمهيـة العل    ؛ك وسؤالك حيتاج إىل حماضرة خاصة      كالم حقيقةً :ؤال األول السجواب  

 أن للعلمـاء مكانـة   ؛فعر الذي ينبغي أن ي    ،وفضلهم ومكانتهم، وهذا حيتاج إىل حماضرة خاصة، لكن       
 لكن هلم مكانة رفعهم اهللا      ، هم بشر  ، وال ندعي هلم العصمة    ،عظيمة ومنقبة ومرتبة عالية جيب أن حتترم      

شِهد ﴿ ،]٢٨: فاطر[﴾ن ِعباِدِه الْعلَماءُ  ِإنما يخشى اللَّه مِ   ﴿ ؛ا وأثىن عليهم يف أكثر من موطن يف كتابه        
                 ِكـيمالْح ِزيزالْع وِإالَّ ه ِط الَ ِإلَـهاً ِبالِْقسلُواْ الِْعلِْم قَآِئمأُوالَِئكَةُ والْمو وِإالَّ ه الَ ِإلَـه هأَن آل [﴾اللّه

 كل هذه اآليات يف الثناء      ،]٧: ، األنبياء ٤٣: النحل[﴾ تعلَمونَ فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكِْر ِإن كُنتم الَ     ﴿ ،]١٨: عمران
 !؟ننسأل م! ؟ إىل من العلماء نرجعطَسِق ألنه إذا أُ؛ علينا  وهذا الذي جيب   ،على العلماء وحفظ مكانتهم   

إذا اهتزت صورة العلماء ومكانتهم يف أعني الناس!ن؟نستفيت م ،فإىل م يرجعون؟ن !  
 إىل  !؟ فإىل من يـذهبون    ،يثق الناس باألطباء املوجودين يف الساحة     إذا مل   :  املثال وخذ على سبيل  

  . إىل كل صاحب بدعة وضاللة وشعوذة، إىل العرافني،ةرح إىل الس، إىل الكهنة،املشعوذين
 ال  ،عظم وأن تقدر قدرها    وجيب أن ت   ،محتر وهلم أمهية جيب أن ت     ، وهلم قدر  ،فالعلماء هلم مكانة  

 م ؛ فإنا قد مسعنا من يطعن يف علمائنا    ،صتنقَأن تم ال يفقهون الواقع، وأم علماء حيض ونفاس، وأبأ 
  م مغضوبمداهنون، وأ     م ليس هلم هم إال دخول الشهر وخروجه، وبعضهم يقول عـن          عليهم، وأ

 هيئة  : يقول القنوات أنه مكتبة متنقلة حتتاج إىل حتقيق، وآخر يقول ويتبجح ا عرب بعض              :بعض علمائنا 
 هـم  : ويأيت آخر يقول ، أن أقوهلا بصراحة   -:يقول- امسحلي   ،كبار العلماء عندنا مغيبة منذ ثالثني عاماً      

وأن يفتحوا صدروهم للشباب، مث يطالبهم بالرتول إىل الساحات،ة ويف صوامعيف أبراج عاجي ..  
أمسعتم سببثاً أخبثُاً وخ؟ علماء التوحيد والسنةاألمة وخاصةًطعن به علماء  من هذا الكالم ي  

 وكان ميدح كالمه    ، دافع عن شيِخه واصل بن عطاء      واهللا ما مسعنا إال من عمرو بن عبيد يوم أنْ         
 ويقول فهمهم وكالمهم ليس ،لقاةيض مرقة ح انظروا إىل كالم احلسن عند كالم واصل كأنه ِخ:ويقول

  إال بني السر م يريدون إسقاط العلماء؛به اليوم حول علمائنا    يدندن هذا ما    ،كبةة والرإذا أسـقطوا  ، أل 
 واآلراء ، واألفكار الكاسـدة ، ولقحوا أفكارهم باملبادئ الضالة، وتفرغوا للعامة ،ماء تفرغوا للشباب  العل

 ،اءلت األمة عن العلمِصهات إال إذا فُ رمة شيء من هذه الت    دخل إىل عقول األ    ألنه ال ميكن أن ي     ؛الفاسدة
 وأن تنشر   ،حترم مكانتهم  ولذلك ينبغي أن ت     يف واقعنا،   اليوم أخطر األمور الذي تبتلى به األمة     وهذا من   
 وأن ال يـأيت شـخص   ، وأن حتفظ مكانتهم يف قلوب النـاس      ، وأن توزع كتبهم ومؤلفام    ،أشرطتهم
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 يعترض ويأن حيفظهـم    - وعال جلَّ- فنسأل اهللا    ،د عن سبيل االتباع وااللتفاف حول هؤالء العلماء       ص 
  .حبفظه وأن يكألهم برعايته

م مغلقة و   أن العلماء مل يرتلوا إىل الشباب وأن         : السؤال عند من يقول    لكنمقفلةمكاتبهم  أبوا، 
  من  لكن ، ومساجدهم معروفة  ، وهواتفهم معلومة  ، ودروسهم قائمة  ، أبوام مفتوحة  ؛ كذبتم :نقول هلم 

 من  ؟ احضروا حماضرة فالن وال حتضروا حماضرة فالن       :من الذي يقول   ؟ يفصل الشباب عن العلماء    الذي
 وال  ، وفتاوى العلماء يف التأمني التجـاري      ، علقوا فتاوى العلماء يف قيادة املرأة للسيارة       :الذين يقول هلم  

علق  ملاذا ال ت   ؟ وتعدد اجلماعات  ، والعمليات االنتحارية  ، واالغتياالت ،يف التفجريات تعلقوا فتاوى العلماء    
 احلافالت اليت تأخـذ الـشباب إىل        ؟ أين احلافالت اليت حتمل الشباب إىل دروس العلماء        ؟هذه الفتاوى 

 أفكارهم بالتكفري والتفجري واللعـن والـسب        حقِّلَ ت ، إىل رحالت ونزهات موبوءة    ،استرحات مشبوهة 
الت ما حتمل الـشباب إىل       أين هذه احلاف   ،واالزدراء والتنقص لعلماء التوحيد والسنة ووالة هذه البالد       

 أين هذه احلافالت ما حتمل الشباب إىل دروس العالمة مساحة املفيت الذي             ؟دروس العالمة صاحل الفوزان   
 وهي الدروس العلميـة  ؛ أين احلافالت من هذه األعمال املباركة؟ درسه أكثر من عشرة طالب     حيضرما  

 بأم  ويقال مث يالم العلماء؟ريقاً إىل هؤالء العلماء ملاذا ال تعرف احلافالت ط؟عند علماء التوحيد والسنة   
رمتين :  كمن قال  ،غلهم وهذا هو ش   ،هم هذا هو ديدن   ! سبحان اهللا  ،السبب يف كل مصيبة ويف كل رزية      

  .ها وانسلتئبدا
  

 أو ضال يبتلي النـاس      ، أو من وكله األمري    ،بالقصص النافعة إال األمري   ...  :جواب السؤال الثاين  
 يأيت ا شرباً فيجعلها ذراعاً مث متراً، والقصص ما أحدثت يف األمة اليوم إال اجلهـل،                 ، عنده بقصص من 
لَقَد ﴿ : قال تبارك وتعاىل   ؛-وهللا احلمد - علماً، حنن عندنا يف الكتاب والسنة قصص         -واِهللا–وما زادم   

ومـا  ﴿ وحي   ، ألا وحي  ؛ة فنرجع إىل قصص الكتاب والسن     ،]١١١: يوسـف [﴾كَانَ ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ   
 ، فيها احتمـاالت   ؛ ليست مثل هذه القصص    ،]٤-٣: النجم[﴾ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى     * ينِطق عِن الْهوى  

 تأيت القصة بعض األحيان يف جملس من االس ال تتعدى اخلمـس             ، فيها إضافات  ،فيها أشياء ال تصدق   
 ، وبعد ذلك يكتب ا كتاب يصنف ويرتل يف األسواق         ،ح حماضرة  وإذا ا يف يوم من األيام تصب       ،دقائق

 ألن بالعلم الشرعي تعرف     ؛األمة حمتاجة إىل العلم الشرعي     ،ويكتب عليها قصة تائب أو قصة كذا وكذا       
 بالعلم الشرعي تعرف األمة الكفر      ، بالعلم الشرعي تعرف األمة السنة من البدعة       ،األمة احلالل من احلرام   

 هـذا  ، وتعرف ما جيوز مما ال جيوز، وتعرف الطاعة من املعصية ، وتعرف الشرك من التوحيد    ،من اإلميان 
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 لكن لو   ، من جهل  عندها أما بالقصص واحلكايات هذه ما يزيد األمة إال جهالً على ما             ،بالعلم الشرعي 
 أمـا أن    ،بـأس  منها للعربة واالتعاظ ال       واقعية وثابتة ومتأكد   موعظةأثناء  أو  جاءت قصة أثناء حماضرة     

 مث  ، مث تبتلى األمة مبثـل هـذا       ،يكون الشريط كله أو أن يكون الكتاب كله قصص من أوله إىل آخره            
  !تتعلمهيفرض عليها فرضاً على أنه علم شرعي جيب أن 

 لكن ليس ذه الطريقة، األمة حمتاجة للعلم الشرعي، األمة تقـع            ، أسلوب القصص جذاب   ،نعم
 ذا ما ، قصص إمنا هي  مث لو وجدت ثقافتها      ، رحم اهللا   إال من  ، وخرافات اليوم يف بدع وضالالت وجهل    

 يف القرآن   ، لقصص األمم السابقة   ، لقصص الصحابة  ، لقصص األنبياء  جعلري لكن   !؟أفادا هذه القصص  
  .مة علم عظيم ونفع كبري حيصل عند األ، يف األحاديث ويف شروحها،اسريهافويف ت

  .طيب نكتفي ذا
  

 ونـسأل   ،عظيمةل إا   -واهللا-بداية نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة اليت          م عليكم، لسالا :السائل
 هل هـذه احملاضـرة      : ونسألك ، وقلوبا غلفاً  ، صماً  وآذاناً ، ا أعيناً عمياً   يفتح أن   الكرمي العظيم رب العرش     اهللا

  مسجلة؟
  .-حفظه اهللا-فيت  الكبري بتعليق مساحة املباجلامع ، مسجلة نعم، مسجلة،أي نعم: الشيخ

  
  ؛-حفظكم اهللا-حفظك اهللا، نبدأ ببعض األسئلة 

بعض املسلمني يف األرض ممن يقطنون دول الكفر وهو ما يسمى           :  يقول -حفظكم اهللا -هذا سائل يسأل    
 حينما ابتدأ دعوته سأل     -صلى اهللا عليه وسلم   - حيتجون على فعلهم هذا بأن النيب        -زعموا- باللجوء السياسي 

رضـي  - وحيتج كذلك بفعل جعفر      ، أبو طالب عمه وهو كافر     محاهواستدلوا وقد    ،حىت يبلغ رسالة ربه   من يأويه   
  ؟-حفظكم اهللا- فما الرد عليهم ، والصحابة عندما ذهبوا إىل احلبشة-اهللا عنه

 كفر، وهل بالدنا بالد كفر حىت جيعلون هذا دليالً على ما            كانت مكة بالد  أن    هذا يوم  ،يا أخي 
 وليس هلم يف هذا دليل حـىت        ،القياس باطل ف ، بالدنا بالد إسالم وتوحيد وسنة واحلمد هللا       ،!؟يهذهبوا إل 

 أمر الـصحابة بـاهلجرة إىل       -صلى اهللا عليه وسلم   - والنيب   ،يذهبوا إىل بالد الكفر لتحتضنهم يف دارها      
 ؛ة إىل املدينة   وهاجر هو مع بعض الصحاب     -رضي اهللا عنهم  - فهاجروا   ، خشي على إميام   يوم أن احلبشة  

  . نعم!؟ يفرون ببدعتهم وضالهلم!؟ أما اليوم فيفرون هؤالء مباذا،فراراً بدينهم
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 بفعل   عن بعض من يرى جواز اإلنكار على احلكام علناً مستدالً          -حفظكم اهللا - يسأل   ،أحسن اهللا إليكم  
  ؟-حفظكم اهللا-الدليل  فما الرد على هذا ،تقدمي اخلطبةأيب سعيد اخلدري يف صالة العيد حينما أنكر 

 إذا تعارض مع قول صحايب آخر أو قول الصحايب وفعل الصحايب ، فعل صحايب   هذا : أوالً :نقول
  لْفهنا ال نزصلى اهللا عليه وسـلم    -يتعارض مع قول النيب     قد  فكيف وهذا الفعل     ، باألخذ بأحدمها  م-: 

 وإال فقد أدى    ،فإن قبل منه فذاك    ، وليأخذ بيده  ،من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبدها عالنية        «
  . هذا أمر، هذا جوابه معروف!؟»الذي عليه

 : جاء يف الروايـة ،-رضي اهللا عنه-أن هذا حصل من أيب سعيد اخلدري    لو سلمنا    :األمر اآلخر 
 وقال  رةفهذا يدل على أنه خاصره خماص      ، خصره جبوار جعلت خصري    : يعين »فخاصرته خماصرة « :قال

لكن الصحيح يف هذا    ،   إذا وقع املنكر أمام الناس      على اإلنكار  هل العلم يستدل ذا   وبعض أ ،  له يف ذاك  
خاصـرته  « : وفعل أيب سعيد إمنا قـال      ،-صلى اهللا عليه وسلم   -واهللا أعلم أنه يرجع فيه إىل قول النيب         

  .نعم. »خماصرة
  

 هم  من الذين لوعاظ   هل جيوز توزيع األشرطة الوعظية لبعض ا       :-حفظكم اهللا - يسأل   ،أحسن اهللا إليكم  
  على غري منهج السلف يف كثري من األمور؟

فهـل   ،الكتاب والسنة ما يكفي ويشفيب أعلم أن يف أشرطة علمائنا من الوعظ    واهللالذي يظهر   
  !!مل جند أشرطة لعلمائنا الكبار؟أزمة -يعين-حنن يف 

من الوعظ والتـذكري   -واهللا– فيها ، ودروسهم قائمة،موجودة أشرطتهم واحلمد هللاجلواب ال،   
تتحصن به  و بل فيه من التأصيل العلمي والفقه الشرعي الذي تنتفع به األمة             ،والتعليم ما ليس عند غريهم    

 أهـل املعتقـد     ، أهل املنهج الصحيح   ، أهل احلل والعقد   ،من العلماء  رجع إىل أشرطة الكبار    في ،عقيدا
  . نعم. خري كثريففيها ، ويستفاد منها، يرجع إليها،السليم

  
العامة فقط    املنكرات  إلزالة ؛تكثر فيه املنكرات  يف بلد    هل جيوز التعاون بني اجلماعات       ،أحسن اهللا إليكم  

  يف هذه املنكرات؟
  ،للدعوة إىل اهللا على الكتاب والسنة فنعم يتعاون معهااجتمعت قد واهللا إذا كانت هذه الفئة اليت    

 هو أخ لنا ما دام ،الغربيف  يف الشرق أو ،واحداً أو عشرة واء كان س، اتبع الكتاب والسنةوحنن مع من
 وأما تلك الشعارات اليت يوالون عليها       ، أما ما عدا ذلك    ، والسنة على فهم سلف األمة     الكتابأنه على   
 وال  ،احلمد هللا  ننكر بغري هذه الطريقة و     أن نعرف   ، ويبايعون أفرادهم وأحزام عليها فال واهللا      ،ويعادون
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 حىت يرجعوا عما هـم      ؛ باب اإلنكار عليهم وتبيني احلق     من أو يف مناقشات إال      يف جدال ندخل معهم   
  .نعم. عليه

  
 أحياناً نرى بعض املنكرات يف الشوارع كالصور العارية         : يقول -حفظكم اهللا - يسأل   ،أحسن اهللا إليكم  

  غـري   ألـا أصـالً    ؛س هناك ضرر   علماً أنه لي   ، فهل لنا إزالتها   ،والدعاية للفرق املوسيقية وغريها من املنكرات     
  مرخصة؟

 أما  ، أن ال يترتب على إنكار املنكر منكر أكرب        : فمن الشروط  ،إنكار املنكر له شروط وضوابط    
 أخشى أن هذا اإلنسان إذا جاء يغـري هـذا           والذي ،يغري منه فهذا ال     كربإذا ترتب عليه منكر مثله أو أ      

فيصبح هو وإياه يف جدال أو يف مضاربة من أجل هـذا            املنكر بيده أن يتسلط عليه آخر فاسق أو ظامل          
ـ  ويتصل م ويناصحهم فهذا      -مثالً- على امللصق    اهلاتف فإن استطاع أن يأخذ رقم       ،املنكر أو  ،بطي 

 أن يأتيـه   أخـشى  نزعه لكن، هذا شيء طيب،هذا من  بشيء الفاكس نصيحة أو فتوى      يرسل هلم عرب  
ومن يناقشه ورمبا حيصل ذا مضاربة أو مشادة كالمية ورمبا تصل           ن جيادله    يف الطريق م   ميشونحىت ممن   

  . نعم. احلكمة مطلوبة،فاحلكمة مطلوبة ،إىل األيدي وحيصل ما ال حيمد عقباه
  

  وهي أنّ  ؛ كلمة -رمحه اهللا - أحد املشايخ الفضالء لشيخ اإلسالم ابن تيمية         ا عز : يقول ،أحسن اهللا إليكم  
 إذ  ؛ العصور املتقدمة كعصر اإلمام أمحد مثل ما يعاملون يف العصور املتـأخرة            يف البدع   أصحابمن اخلطأ معاملة    

الـيت  ر املتـأخرة    وأن السنة عند املتقدمني ظاهرة والصفوف متمايزة بني أهل السنة وأهل البدعة خبالف العـص              
 الطـرح ذا   ما الفهم الصحيح والضابط الشرعي هل      :والسؤال،   انتهى .واضطرب فيها األمر  انتشرت فيها البدع    

  . وجزاكم اهللا خرياً؟حقت عن تبديع من يسميتنع البتديع أو يبدع من ال يستحق ال حبيث
هذا الكالم الذي نقلته عن شيخ اإلسالم مل أقف عليه، وال أعرف له جواباً، أحتاج إىل مراجعة،                 

  .نعم. مل أقف عليه
  

-  جنـد املـرات  مبعىن بعض ،ألمور عن الضابط يف طاعة والة ا  -حفظكم اهللا -أحسن اهللا إليكم، يسأل     
 فهل كل أمر أمـر بـه ويل   ،وغريها من األمور اليت يأمر ا ويل األمر      ،األمانوحزام   ، مثل ممنوع الوقوف   -يعين

  ؟األمر جيب علينا طاعته فيه
 يف  إمنـا الطاعـة   « :قوله عليه الـصالة والـسالم      ل ؛طاعة ويل األمر يف طاعة اهللا هي الواجبة       

 ،»ال طاعة ملخلوق يف معـصية اخلـالق       «: قال عليه الصالة والسالم    ،]لبخاري يف الصحيح  رواه ا [»املعروف
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 فإذا ، حتت باب السياسة الشرعية مطلوب وواجبهذه األمور املباحة اليت هي داخلةفطاعة ويل األمر يف 
لينـا  رأى ويل األمر أن هذا  الشارع يتجه من الغرب إىل الشرق بدالً من الشرق إىل الغرب فيجـب ع                   

 ، ألن طاعة ويل األمر من طاعة اهللا ورسوله        ؛ وطاعة لويل األمر   ، وحفظاً لألرواح  ،تنظيماً للسري ؛  طاعته
فطاعـة   ،»من يِطع األمري فقد أطاعين، ومن يعِص األمري فقد عصاين «: قال عليه الصالة والسالم   كما  

  . نعم.-صلى اهللا عليه وسلم-له  وهي من طاعة اهللا ورسو،ويل األمر يف مثل هذه األمور املباحة واجب
  

أحسن اهللا إليكم، ذكرمت يف احملاضرة أنه ليس من منهج السلف قصد جمالس تأويل الرؤى، ولكن كيـف      
   بعد صالة الفجر مع الصحابة؟-وسلمصلى اهللا عليه - النيب نوفق بني هذا وفعِل

ي هذه الـرؤى    فف ،، صاحب وحي   ألنه صاحب وحي   ؛-صلى اهللا عليه وسلم   -هذا فعل النيب    
ى اهللا  صـل -وكذلك عمر بن اخلطاب رأى يف املنام كذلك، فالنيب          ،   األذان عِر زيد ش   جاء يف رؤيا   كما

 كما رأى أن عمر بن اخلطاب يلبس قميصاً طويالً فأوله ،ويؤلوها أو يردها  يؤيد هذه الرؤيا-عليه وسلم
  ..-رضي اهللا عنه-طاب ان لعمر بن اخل أوله باإلمي-عليه الصالة والسالم- ،باإلميان

 فهل  ، وقد مسعنا ورأينا ما يندى له اجلبني يف هذه االس اليوم           ،لكن أن تتخذ اليوم هذه االس     
 اليوم تعقد جمالس ويـأيت      ، ال واهللا  ؟ مبجالس من يفعلوا اليوم    -صلى اهللا عليه وسلم   -تقرن جملس النيب    

 فرمبا قال   ،كلمات رمبا تقدح يف نزاهة ذلك الرائي للرؤيا        مث يتكلم ذلك املعرب ب     من يريد التعبري عن الرؤيا    
 أن زوجـك    : قال للزوجـة   ورمبا ، فيبدأ يشك يف زوجته    ، انتبه من خيانة زوجتك    :له يف تعبريه لرؤياه   

 وحصل من التطور يف هذا املوضوع حىت أصـبحنا          ، فأقامت الدنيا املسكينة ومل تقعدها     ،سيتزوج عليك 
الت جتعل عنواناً أو زاوية هلذه الرؤى واألحالم ورقم هاتف بتعرفة ومبلـغ             نرى كثرياً من اجلرائد وا    

 بعد أن فتح هذا     ي حد وصل األمر باألمة اإلسالمية     أرأيت إىل أ   يدفع من أجل االتصال االستفتاء،       معني
–خ  عبد العزيز آل الشي    يف هذا الباب واضح، ومساحة املفيت        -رمحه اهللا -وكالم الشيخ ابن باز      ،الباب
  .نعم. فنسأل اهللا أن جيزيهم عنا خري اجلزاء،  واضح-أيضاً

  
 هذا سائل   ،-واألسئلة حقيقة كثرية  - حىت ال نطيل على فضيلتكم       ؛أحسن اهللا إليكم خنتم ذين السؤالني     

 ، وقد رجعت إليه وصححه الشيخ األلبـاين       ، حديثاً يف السنن   التدمرية... يف   قرأت لشيخ اإلسالم     :يسأل يقول 
 فما معـىن    ... يف آخر احلديث وإنه ليدحوها كما يدحو الصيب          قال األرض   بض حني يق  -عز وجل -ن اهللا   وهو أ 

  احلديث؟
  . نعم. واهللا أعلم،معناه ال أدري
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 ما نصيحتكم ملن يلزم الناس برأيه وقوله مع أن املسألة يسوغ            :سألي ،-حفظكم اهللا -خنتم ذا السؤال    
تأدب معـه يف  ين أدب طالب العلم أن حيترم رأي من خيالفه فال يلزمه برأيه بل          م :فيها اخلالف؟ وما رأيكم مبقولة    

  ؟عرض رأيه
أما إذا كان يف مسائل ال يـسوغ فيهـا           إذا كان يف مسائل يسوغ فيها اخلالف فاألمر واسع،        و

  قول راجح فاتباع الراجح هو املطلوب، ويبني للمخالف القول الراجح بالدليل، فإن            كاخلالف وإمنا هنا  
 ، قبله احلمد هللا   ، بدليله حراج يوضح له القول ال    ،اتبع الدليل احلمد هللا، وإن مل يتبع فليس عليه إال البالغ          

  . نعم.مل يقبله ليس عليه إال البالغ
  

 وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه   ،وأجزل مثوبتكم  ، ورفع قدركم  ،أحسن اهللا إليكم  
  .ورمحة اهللا وبركاته، والسالم عليكم وصحبه أمجعني

���������  
  ..) هـ ١٤٢٨ حمرم ٢٨(آخر تعديل .. 


