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  أما بعد:
لفاضـــــل الشـــــيخ/غالب بـــــن أمحـــــد فقـــــد قـــــرأت رســـــالة أخـــــي ا    

: "الدر الثمـني يف نصـح اإلخـوة بـ ، املوسومة -وفقه هللا  -الساقي
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ن كــــذلك، وقــــد التبليغيــــني"، فألفيتهــــا رســــالة قيمــــة،وكيف ال تكــــو 
الواقع،وحســــــــن  وضــــــــوح اإلشــــــــارة،ودرايةمجعــــــــت بيــــــــان العبارة،و 

أوقـف يـده علـى اجلـرح، و  -أيـده هللا  -د وضع املؤلـف األدب،وق
علـــى التصـــحيح   -حفظـــه هللا  -القـــارئ علـــى حمـــل اخللل،وعمـــل 

دون جتـــريح، وذلـــك مـــن غـــري تطويـــل ممـــل وال اختصـــار خمل،وهلـــذا 
ي الشيخ فادة منها، وأسأله سبحانه أن جيز أنصح بطباعتها و االست
  ما قدم، وأن جيعل ذلك يف ميزان حسناته. غالبا خري اجلزاء على

  كتبه/جالل بن علي السلمي.   
  أستاذ الفقه وأصوله 

  
  

  مقدمة الشيخ أكرم زيادة
  بسم  هللا الرحمن الرحيم

احلمــد هلل الــذي أوجــب علــى عبــاده التعــاون علــى الــرب والتقــوى وحــرم      
ـــيهم التعـــاون علـــى اإلمث والعـــدوان، والصـــالة والســـالم علـــى ســـي ـــد عل د ول

عــدنان املبعــوث رمحــة للعــاملني ، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن تــبعهم بإحســان، 
  وسلم عليه ما تعاقب املنريان وبعد :

الـيت   »الدر الثمـني يف نصـح اإلخـوة التبليغيـني«فقد قرأت رسالة            
كتبها أخونا احلبيب أبـو معاويـة غالـب بـن أمحـد السـاقي ـ حفظـه هللا تعـاىل ـ 

عة لنا فيها الكثري من األحبة الدعاة، وقد وجدته قـد أحسـن يف نصيحة مجا
ـ ووضع أصـبعه علـى موضـع األمل، ونصـح بالـدواء للشـفاء التـام،  فيها وأفاد

وقد بني ـ حفظه هللا تعـاىل ـ وهـو اخلبـري األمـني، احلـريص علـى نصـح إخوانـه 
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 من أفراد هذه اجلماعة وغـريهم منـذ نعومـة أظفـاره، وقـد عرفتـه ضـمن أفـراد
تنبــت شــعريات حليتــه بعــد حريصــاً كــل احلــرص علــى  هــذه اجلماعــة وهــو ملَّــا

ـــه الـــذين ســـبقوه باإلميـــان، والعمـــل يف  االنتفـــاع بوقتـــه، واالنتفـــاع مـــن إخوان
الــــدعوة إىل هللا غايــــة مــــا يســــتطيع، وقــــد بــــذل جهــــوداً يف حينهــــا وبعــــدها 

ن هللا تعـاىل للوصول إىل احلق َقلَّ أن جتد نظريه يف من كان يف مثل سنه، وكـأ
ملَّــا رأى مــن حرصــه علــى حتصــيل اخلــري فــتح لــه أبوابــه، وتــوىل تعليمــه، ورزقــه 
فقهًا ُعِرَف به، وعلمـاً نافعـاً أدى بـه إىل األعمـال الصـاحلة، فصـار يف بيـوت 
هللا للمتقــني إمامــاً، فجمــع بــني خــري الفقــه، وفضــل العلــم، وزهــرة الشــباب 

ـا االسـتظالل بظلـه الناشئ علـى طاعـة مـواله والـذي أرجـو أن  خيـتم هللا لـه 
ســبعة : « -صــلى هللا عليــه وســلم-يــوم ال ظــل إال ظلــه حتقيقــا لوعــد النــيب 

  ».يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله.. شاب نشأ يف طاعة هللا
وألن أبــا معاويــة ـ كمــا عرفتــه، وال أزكيــه علــى هللا، وهللا حســيبه ـ        

حـــريٌص كـــل احلـــرص علـــى مصـــلحة  متجـــرٌد عـــن هـــوى الـــنفس يف نصـــحه،
املسلمني العليا عامة، والدعوة إىل اإلسالم خاصـة، فقـد كتـب ـ فيمـا أظـن ـ 
من القلب إىل القلب، فـََوَجْدتُّ كلماتِه بردًا وسالماً على قليب الظـامئ ملثـل 
هــــذا النصــــح املخلــــص، فأحســــن النصــــيحة، وأالن العبــــارة، وأودع يف كــــل 

لى إخوانه مـن أفـراد اجلماعـة أو (الطائفـة) ـ  حرف شفقته الواضحة اجللية ع
َهــا وخربهــا مــن  م وألفــاظهم الــيت َعَرفـَ كمــا مساهــا أحيانــًا ـ مــن خــالل كلمــا
ــم، وخروجــه معهــم، مبينــاً خطــأ تلــك العبــارات يف  خــالل معرفتــه الوثيقــة 
املقياس الشرعي املستند إىل آيات الكتاب العظيم، وأحاديـث النـيب الكـرمي 

ــ عليــه أكمــل الصــالة وأمت التســليم ـ مبينــة واضــحة مــن خــالل كــالم أهــل  ـ
العلم املعتربين، من املتقـدمني واملتـأخرين، منقولـة بـأدق نقـل وأحسـن توثيـق 
من كتبهم اليت هـي منـارات هـدًى ملـن أراد اهلـدى علـى مـر األيـام والسـنني،  
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كأيب الفرج ابن اجلـوزي وشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، وتلميـذه النجيـب شـيخ 
ســــالم ابــــن قــــيم اجلوزيــــة، وأئمــــة عصــــرنا، ومشــــاخينا الفضــــالء، األلبــــاين اإل

ك األخطــاء مــن خــالل نصــوص الكتــاب لــوالعثيمــني. مث مبينــاً التصــويب لت
  والسنة وأقوال أهل العلم املعتربين. 

فهو مل يتكلم يف املرض والداء على سبيل الذم والقدح، بل وصـفه مـن      
أللفـاظ، ووصـف العـالج بألفـاظ الطبيـب خالل تشخيص اخلبري مبدلوالت ا

اخلبــري مبــدلوالت ألفــاظ العــالج والــدواء أيضــاً فجــزاه هللا خــرياً علــى جهــده، 
ونفــع هللا بــه أفــراد اجلماعــة كمــا حيــب هللا ويرضــى، وكمــا أحــب هــو، وكمــا 

  حنب حنن، وكما حيب كل عامل لإلسالم بتجرد وإخالص.
  

وعشــرين نصــيحة غاليــة  يفــة مثــاينوقــد أودع هــذه الرســالة اللطيفــة اخلف     
استوعبت ُجلَّ مـا حيتاجـه التبليغـي لتصـحيح مسـاره يف الـدعوة إىل هللا علـى 
بصـــرية، وكنـــت أمتـــىن لـــو أمتهـــا إىل ثالثـــني نصـــيحة بنصـــيحتني مهمتـــني جـــداً 

  أوالمها:
النصــيحة التاســعة والعشــرون: احــذر يــا أخانــا التبليغــي مــا يقــع فيــه كثــري     

اجلماعة من (التقية مع العلماء)، فقـد وجـدنا ومسعنـا كثـريا من رؤوس وأفراد 
مـــن رؤوس وأفـــراد اجلماعـــة يتكلمـــون يف العلمـــاء أمـــام العـــوام، ورمبـــا أمـــام 

لئــــك العلمــــاء شــــيئاً خيالــــه العــــامي أو اجلديــــد يف عمــــل اجلماعــــة تبجــــيًال و أ
واحرتامــاً ألهــل العلــم، وإذا خــال بعضــهم إىل بعــض تكلمــوا يف أهــل العلــم  

ــدما يكــون يف كالمــ ــو كــان يف العامــة فكيــف عن اً ال يرضــي هللا وال رســوله ل
م بأخس األوصاف وأسوئها كـ(الضال املضل)، (اليهودي  العلماء، فيصفو

  املدسوس على املسلمني). 
  وقد حرم هللا الغيبة عامة فكيف بعلماء األمة الكرام األجالء.
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مـا يقـع فيـه كثـري مـن رؤوس النصيحة الثالثون: احذر يا أخانا التبليغـي      
وأفــــراد اجلماعــــة مــــن (تقســــيم العلمــــاء إىل علمــــاء دعــــوة وعلمــــاء مســــائل 
وغريهــا) وأن مســائل الــدعوة ُيســأُل فيهــا علمــاء الــدعوة، واملســائل األخــرى 

  ُيسأُل فيها غريهم من العلماء.
  واحلمد هلل رب العاملني.
  وكتب أبو حممد علي

  ألثريأكرم بن حممد بن زيادة الفالوجي ا
  هـ١٤٣١،  حمرم  ٠٥ ، االثنني 
  م٢٠٠٩،  كانون األول   ٢١ 

 
  املقدمة

ـــه ،ُ َوَنْســـَتِعيُنه ،َحنَْمـــُدهُ  ،ِإنَّ اْحلَْمـــَد هلِلَِّ    ُ َفـــَال ُمِضـــلَّ َل َوَمـــْن  ،ُ َمـــْن يـَْهـــِدِه اهللَّ
ُ َوْحــَدُه الَ  ،ُيْضــِلْل فَــَال َهــاِدَى لَــهُ  َوَأنَّ  ،َشــرِيَك لَــهُ  َوَأْشــَهُد َأْن َال ِإلَــَه ِإالَّ اهللَّ
  . ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

  : َأمَّا بـَْعدُ  
  إخواين القراء أجزل هللا مثوبتكم !     
إن تناصح املسلمني أمر حمبوب هلل ورسوله، وردت النصـوص الكثـرية     

يف احلــث عليــه واإلرشــاد إليــه، ملــا لــه مــن عواقــب محيــدة، ونتــائج ســديدة 
وطريـق مسـتقيم ، ينـري السـبيل، ويـروي الغليـل، ويشـفي  فهو سبيل قومي،

العليل، ويصلح  اخللل، ويسد الثلم، ويؤول إىل إقامة الـدين،   واجتمـاع 
  املسلمني على احلق املبني . 
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َواْلُمْؤِمنُــوَن َواْلُمْؤِمنَــاُت بـَْعُضــُهْم َأْولِيَــاُء قــال تعــاىل يف كتابــه العزيــز : {   
ــَالَة َويـُْؤتُــوَن بـَْعــٍض يَــْأُمُروَن بِــالْ  َهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َويُِقيُمــوَن الصَّ َمْعُروِف َويـَنـْ

ـــيٌم  ـــٌز َحِك ُ ِإنَّ اهللََّ َعزِي ـــيَـْرَمحُُهُم اهللَّ ـــَك َس ـــوَلُه ُأولَِئ ـــوَن اهللََّ َوَرُس ـــاَة َويُِطيُع الزََّك
  . ]٧١[التوبة :  })٧١(

َأنَّ النَّـِىبَّ رضي هللا عنـه"، " َعْن َمتِيٍم الدَّاِرىِّ وروى مسلم يف صحيحه،     
يُن النَِّصــيَحُة « : "قَــالَ   -صــلى هللا عليــه وســلم- « قـُْلَنــا ِلَمــْن قَــاَل » الــدِّ

ِة اْلُمْسِلِمَني َوَعامَِّتِهْم    ."»هلِلَِّ َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوألَِئمَّ
 :"الَ قَـــ بـــن عبـــد هللا "رضـــي هللا عنـــه" ،  َعـــْن َجرِيـــرٍ وروى الشـــيخان،     

ـــاِء  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم-بَايـَْعـــُت َرُســـوَل اهللَِّ  ـــَالِة َوِإيَت َعَلـــى ِإَقـــاِم الصَّ
  ."الزََّكاِة َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلمٍ 

  فحري بنا أن نسلك هذه احملجة، باإلنصاف واحلجة .  
لذلك كلـه أحببـت أن أقـدم هـذه النصـائح الثمينـة، وأن اسـتنبط إلخـواين 

ذه الكنــــوز الدفينــــة، راجيــــا مــــن هللا أن جيعــــل منهــــا  تنــــوير التبليغيــــني هــــ
  البصائر، وهداية احلائر، وإرشاد السائر، وإصالح الظواهر والسرائر .

ولقد حرصت طاقيت يف هذه النصائح علـى موافقـة لـب الصـواب املوافـق 
للسنة والكتاب، فما كـان منهـا صـوابا فهـو مـن هللا، ومـا كـان خطـأ فمـين 

  إين ألستغفر هللا منه .ومن الشيطان، و 
وهللا أسأل أن جيعل يف هـذه النصـائح تصـحيح املسـار، ودفـع املضـار،    

  عن إخوة أبرار، يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
اللهم تقبل مين عملـي هـذا، واجعلـه خالصـا لوجهـك الكـرمي، وادخـر     

ونعـم يل ثوابه يوم الدين، يوم ال ينفـع مـال وال بنـون، إنـك قريـب، مسيـع، 
  اجمليب .
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الســاقي املشــرف علــى موقــع  بــن أمحــد بــن علــي  كتبــه أبــو معاويــة غالــب

  "روضة السلفيني"  
 www.salafien.com 
  ١٤٣١يف حمرم /  

  
  
  
  

﷽ 
مة) ١(النصيحة    : الخروج ليس بواجب بإجماع ا

د وجــوب أن ال تعتقــ ،وفقــك هللا ملــا فيــه رضــاه ،عليــك أيهــا التبليغــي    
  أو كان خيرج مث  ،وال تعتقد أن من ال خيرج ،التبليغ اخلروج مع مجاعة

  تركه، يعد آمثا يف دين اإلسالم .
أن هـذا اخلـروج علـى هـذا الـنمط  ،فإن مما هو معلوم من الـدين بالضـرورة

ذا الرتتيب  ،وقد اتفقت األمـة علـى عـدم وجوبـه ،واهليئة ليس بواجب و
 ،وأول مـن أحدثـه الشـيخ حممـد إليـاس،  احلـايلومل تعرفه سوى يف العصر 

مع اتفاقهم على عـدم  ،وإمنا النقاش يدور بني العلماء يف جوازه ،رمحه هللا
  وجوبه .

ختـرج مـن  نهـو أ ،أيها التبليغـي الفاضـل ،فأول ما جيب عليك تصحيحه
وتعتقــد أن مــن مل خيــرج أو خــرج مث  ،قلبــك اعتقــاد وجــوب هــذا اخلــروج

  ،وال مقصـرا يف ديـن اإلسـالم ،وال يعـد آمثـا ،شـرعي لـوم ترك لـيس عليـه



 ٨

للبشـــر أن يوجبـــوا علـــى النـــاس إال مـــا  ولـــيس ،ألن الشـــرع هلل ســـبحانه
  م .أوجب هللا عليه

  
  
  
  
  
  

لوهية :) ٢(حة يالنص  ورة الدعوة إلى توحيد ا
  

التبليغـي أحسـن هللا إليـك أن تفسـر (ال إلـه إال هللا) بغـري  إيـاك أخـي     
هلـا، فتفسـريها الـذي ال مريـة فيـه (ال معبـود حبـق  هل احلق والسـنةتفسري أ

ــاء علــى ذلــك حــذار مــن دون  ،الــدعوة إىل توحيــد الربوبيــة إال هللا) وبن
هللا هــو اخلــالق املالــك  توحيــد األلوهيــة ( العبــادة) فــإن توحيــد الربوبيــة أن

ليـــه هللا ع صـــلى–املـــدبر مل يكـــن كفـــار قـــريش ينكرونـــه، ومل يبعـــث رســـول هللا 

ولكـن اخلصــومة وقعــت بــني األنبيــاء وأقــوامهم  ،قومــه إليــه وليــدع ؛ -وسـلم
فيرتتـب علـى ذلـك أن عليـك أيهـا التبليغـي  ،يتعلق بتوحيـد األلوهيـة فيما

إىل  ،أن تـدعو إىل مـا دعـا إليـه مجيـع األنبيـاء ،األنبيـاء لتكـون حمييـا جلهـد
ْد بـََعثْـنَـا ِيف ُكـلِّ َوَلَقـ{  قـال تعـاىل: ،الطـاغوت واجتنـاب ،عبـادة هللا وحـده

ُهْم  ُ َوِمـنـْ ُهْم َمْن َهـَدى اهللَّ ُأمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمنـْ
ـــُة  ـــَالَلُة َفِســـريُوا ِيف اْألَْرِض َفـــاْنظُُروا َكْيـــَف َكـــاَن َعاِقَب ـــِه الضَّ ـــْت َعَلْي َمـــْن َحقَّ

ِبَني (   .]٣٦[النحل :  })٣٦اْلُمَكذِّ
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كثـرية يسـتغاث  تصـلون إىل أمـاكن ،بـارك هللا فـيكم ،وأنتم أيها التبليغيون
 أي ينتشر فيها عبادة غري ،ويذبح لغريه ،ويتوكل على غريه ،فيها بغري هللا
ــا ،هللا ســبحانه ــاء جهــد  ،علــى شــىت أصــنافها وألوا ــودون إحي فكــونكم ت

علــى طريــق  ،هللالفــالح والنجــاح هــو بامتثــال أمــر  نوتعلنــون أ ،األنبيــاء
مـنكم أن تـدعوا هـؤالء األقـوام  يسـتدعي ، -صـلى هللا عليـه وسـلم-رسـول هللا 

ســبحانه هــو  وعــدم االقتصــار علــى القــول بــأن هللا ،إىل عبــادة هللا وحــده
 وال مينعـنكم نفـور مـن يقـع يف شـرك .الباسـط ،والقـابض ،الـرازق ،اخلالق

أن األنبيــاء مل ميــنعهم كمــا   ،األلوهيــة مــن هــذه الــدعوة وتفــرقهم مــن حوهلــا
 ،الـــيت هـــي أســـاس اإلســـالم ،قـــدما يف هـــذه الـــدعوةاملضـــي، ذلـــك مـــن 

 .وقاعدته الكربى ،وأصله

  ه .مجيعا ملا فيه رضا وفقنا هللا
  

سماء والصفات ) :٣( النصيحة  انتبه إلى توحيد ا
 
  أخي التبليغي رفع هللا قدرك !   

  هم يف مباحث أمساء ومن اتبع ،أنصحك بدراسة ما كتبه السلف الصاحل
  هللا وصفاته .

حـــني ينهجـــون مـــنهج التفـــويض يف  بعـــض النـــاسوأن حتـــذر مـــن مســـلك 
يقـرؤون  ،يفسـرون نصـوص الصـفات علـى ظاهرهـا، فـال صفات هللا تعـاىل

  العرش استوى "  فيقول أحدهم " الرمحن على ،النص دون تفسري له
  فيقال له ما معىن استوى، فيقول ال أفسر .

  تفاع .االستواء بالعلو واالر  د فسروافإن السلف ق



 ١٠

  للسؤال إنكارهم ،بعض الناسوكذلك من األخطاء اليت وقع فيها 
 .النبـــوي للجاريـــة " أيـــن هللا " وكـــذلك مـــن األخطـــاء إنكـــار كلمـــة بذاتـــه

يصـــرحون بـــأن هللا فـــوق الســـماء  ،فـــإن العلمـــاء املتبعـــني للســـلف الصـــاحل
سـبحانه  على من أنكـر اسـتواءه ،لريدوا بذلك ردا واضحا وصرحيا ،بذاته

 ،والسـنة النبويـة ،هـذه اللفظـة مـن القـرآن الكـرمي أخـذوا وهم قـدبذاته . 
تــدل علــى أنــه اســتوى ، اســتوى} {الــرمحن علــى العــرش فــإن قولــه تعــاىل :
  بالرمحة .املتصفة  هللا ن معىن {الرمحن} ذاتإإذ  ،بذاته على العرش

 فهـــل ينكـــر أحـــد مـــن ،}وذلـــك كقولـــه تعـــاىل : {هللا خـــالق كـــل شـــيء

 بذاته !؟ . املسلمني أن هللا تعاىل خالق كل شيء

ملـا  ،يف أمساء هللا وصفاته ،واألشعرية ،املاتريدية وكن على حذر من عقائد
  النفي ألكثر ما أثبته هللا لنفسه هو الذي  ،تشتمل عليه من التعطيل

  من صفات .
حيــد هللا ســبحانه داعيــا إىل تو وجعلــك  ،وأيــدك بــروح منــه ،بــارك هللا فيــك
ـــة ـــيت اشـــتمل عليهـــا القـــرآن والســـنة ،بأنواعـــه الثالث ـــ ،ال ـــةد توحي  ،الربوبي

  . والصفات إنه مسيع جميب ،واألمساء ،واأللوهية
  
  

  : تتعلق بالصفات الستة )٤(النصيحة 
 ،ترتك حتديد صفات ستةأن حيسن بك  ،أخي التبليغي بارك هللا فيك    

وتكون حمور كبرية، م الرتكيز عليها بصورة  ويت ،ليدور حوهلا الكالم دائما
مما يفتقر ومثل هذا  ،لعدم قيام دليل على مثل ذلك ،الكالم أثناء اخلروج

  إىل دليل يدل عليه .
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"لقـاءات  يف ،رمحه هللا تعاىل ،قال الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني
  : )٢١/ص١٥(ج "الباب املفتوح

يــذهبون إىل باكســتان ، هــم الــذين غين يســمون أنفســهم مجاعــة التبليــالــذ"
وهـــم ال النيـــة والقصـــد،  وغريهـــا للـــدعوة إىل هللا وحنـــن ال نـــتهمهم بســـوء

  ال شك، لكن هذا الذهاب صار سبباً يريدون بالذهاب إال اخلري 
ـم يـذهبون إىل هنـاك  ووسيلة للقدح يف هذه اجلماعة، وصـاروا يقولـون: إ

دنا واحلمــد هلل مــن هــم أعلــم هنــاك، وعنــعــن قــوم  ليأخــذوا العلــم واإلميــان
ــم بنــوا  هــؤالء القــوم مــنهم، ومــن هــم أقــوى إميانــًا، مث إن فــيهم شــبهة؛ أل

عليهــا  -وســلمهللا عليــه صــلى -أصــوهلم علــى غــري األصــول الــيت بــىن رســول هللا 
  الدين، فهم بنوا أصوهلم على أمور ستة، من يقرأها لنا؟ 

  . هللاإال هللا وأن حممداً رسول ال إله حتقيق   -١
  . الصالة ذات اخلشوع واخلضوع -٢
  الذكر. العلم مع -٣
  .  إكرام املسلمني -٤
  تصحيح النية.  -٥
 . الدعوة إىل هللا واخلروج يف سبيله -٦

م بنوا هذا األمر على ما بناه عليه الرسول  لكان  -صلى هللا عليه وسلم-لو أ
إلســالم علــى مخــس: بــين ا":  -صــلى هللا عليــه وســلم-هلــم، قــال النــيب  خــرياً 

هللا، وأن حممــداً رســول هللا، وإقــام الصــالة، وإيتــاء  شــهادة أن ال إلــه إال
وال أظــن أحــداً يكــون يف  "هللا احلــرام الزكــاة، وصــوم رمضــان، وحــج بيــت

أعلم اخللق مبـا يبـىن عليـه ،  -صلى هللا عليه وسلم-قلبه أدىن شك أن الرسول 
اإلميـان أن تـؤمن " :خللـق، وقـالاإلسالم، وأنه أنصح اخللق، وأنه أفصـح ا



 ١٢

وقـــال:  "ليـــوم اآلخـــر والقـــدر خـــري وشـــرهبـــاهلل ومالئكتـــه وكتبـــه ورســـله وا
  . "اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك"

  لتبليغ، وأكرر عليهم النصيحة أالمن أهل اأنصح إخواين هلذا أنا 
؛ ألن الكثري من اإلخـوة إذا أعراضهمدفعا عن يذهبوا إىل باكستان أوًال: 

تــأثرياً مل يقــم بــه أحــد غــريهم،  أثنينــا علــى مجاعــة التبليــغ ، وقلنــا: إن هلــم
فاسـق أطـاع  وتأثريهم واضح، كم من ضال اهتدى على أيديهم، وكم مـن

علــى أيــديهم، بــل وكــم مــن كــافر آمــن علــى أيــديهم، قــالوا: هــؤالء فــيهم 
ســفرهم إىل باكســتان . فأنــا  ومــن مجلــة مــا جيعلونــه ســبباً للقــدح وفــيهم،

يوجـــــدون يف اجلزيـــــرة بـــــأال يـــــذهبوا إىل إلخـــــواين الـــــذين  أكـــــرر نصـــــيحيت
يف مكــة يف احلــج أو يف  باكســتان ، وجيتمــع بعضــهم مــع بعــض واحلمــد هلل

اشـــتبه  العمـــرة، يف رمضـــان أو يف غـــري رمضـــان، أمـــا أن يـــذهبوا إىل بـــالد
فهـذا ال ينبغـي". انتهـى  حقيقة ما هم عليه، ومن يديرون دفة األمر فيها، 

  .العالمة ابن عثيمني رمحه هللا كالم
  
  

التحذير من جملة :(علينا أن ندعو  :)٥النصيحة (
  ).الناس بالهم والحزن

  
 ،وتقبـــل غريتـــك علـــى ديـــن هللا ،اعلـــم أخـــي التبليغـــي بـــارك هللا فيـــك    

 يصــلح لــك أن تكــرر تلــك العبــارة أنــه ال ،هدايــة النــاس وحرصــك علــى
وكذلك ال يطلب منـك أن تستشـعر  "واحلزن ندعو الناس باهلم علينا أن"

ألن هللا  ؛القيامـة وأنـك سـتتحمل وزره يـوم ،أنـك مسـؤول عـن كـل ضـال
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 بـل علـى العكـس مـن ،سبحانه مل يـأمر نبيـه أن يـدعو النـاس بـاحلزن واهلـم
[فـاطر  }َفَال تَـْذَهْب نـَْفُسـَك َعلَـْيِهْم َحَسـَراتٍ {: اه عن ذلك بقوله ،ذلك

َـــَذا  { :وقولـــه، ]٨ : َلَعلَّـــَك بَـــاِخٌع نـَْفَســـَك َعلَـــى آثَـــارِِهْم ِإْن َملْ يـُْؤِمنُـــوا ِ فـَ
مل ينــزل عليــه القــرآن ليصــري  وبــني لــه أنــه ،]٦[الكهـف :  }اْحلَــِديِث َأَســًفا 

 ،إال الـبالغ وأنـه لـيس عليـه ،وإمنا عليه فقط أن يذكر بـه النـاس ،شقيا به
َزْلنَـا َعَلْيـَك اْلُقـْرآَن لَِتْشـَقى () َمـا أَ ١طـه (: {فقال سبحانه ) ِإالَّ تَـْذِكَرًة ٢نـْ
  ،]٣-١طه:[ }ِلَمْن َخيَْشى

  :)١٥٣ / ١١( جاء يف تفسري القرطيب  
وحتسـرك علـى أن  ،بفـرط تأسـفك علـيهم وعلـى كفـرهم لتتعب "(لتشقى)

َلَعلََّك بَاِخٌع نـَْفَسَك َعَلى آثَارِِهْم كقوله تعاىل : {   ،يؤمنوا   ] ٦لكهف:[ا} فـَ
ال حمالــة ، ومل يكتــب عليــك أن يؤمنــوا ،أي مــا عليــك إال أن تبلــغ وتــذكر

 ".بعـــــــــــــــــد أن مل تفـــــــــــــــــرط يف أداء الرســـــــــــــــــالة واملوعظـــــــــــــــــة احلســـــــــــــــــنة

  ) َوَما َعَلْيَك ٦) فَأَْنَت َلُه َتَصدَّى (٥َأمَّا َمِن اْستَـْغَىن (:{ وقال سبحانه
  ،]٧-٥[عبس ) }٧يـَزَّكَّى ( الَّ أ◌َ 

  :)٤١٨ / ٧( "فتح القدير "   رمحه هللا يفقال الشوكاين      
 َأمَّا َمِن استغىن } أي : كان ذا ثروة وغىن ، أو استغىن عن اإلميـان ، {"

، : تصـــغي لكالمـــهوعمـــا عنـــدك مـــن العلـــم { فَأَنـــَت لَـــُه تصـــدى } أي 
عليـك َوَما َعَلْيَك َأن ال يزكـى } أي : أّي شـيء {ء ... اإلصغا والتصّدي

ـتم بـأمر  ليس عليك إالّ الـبالغ ، فـاليهتدي فإنه  واليف أن ال يسلم ، 
  ر."من كان هكذا من الكفا

  : )١/٤١٨(ابن القيم رمحه هللا يف "طريق اهلجرتني"  وقال     
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وال مـن  ،لـيس مـن مقامـات اإلميـان ،عـوارض الطريـق اعلم أن احلزن من"
وال  ،عليــهوال أثــىن  ،يف موضــع قــطبــه وهلــذا مل يــأمر هللا  ،منــازل الســائرين

ى عنه يف غري موضع ،جزاء وال ثوابا ،رتب عليه َوَال { كقوله تعاىل:،  بل 
ُتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  ُِنوا َوَال َحتَْزنُوا َوأَنـْ    ،]١٣٩[آل عمران: }َ

 }َوَال َحتْـــــــَزْن َعَلـــــــْيِهْم َوَال تَـــــــُك ِيف َضـــــــْيٍق ِممَّـــــــا َميُْكـــــــُرونَ وقـــــــال تعـــــــاىل: {
   ،]٢٦ة:[املائد }َفَال تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنيَ { :وقال تعاىل، ]١٢٧:[النحل

فــاحلزن هــو  ،]٤٠[التوبــة: }ِإْذ يـَُقــوُل ِلَصــاِحِبِه َال َحتْــَزْن ِإنَّ اهللََّ َمَعَنــاوقــال: {
 :يقــول أهــل اجلنــة وهلــذا ،بليــة مــن الباليــا الــيت نســأل هللا دفعهــا وكشــفها

 فحمـدوه علـى أن أذهـب ،]٣٤[فـاطر:} الَِّذي َأْذَهَب َعنَّـا اْحلَـَزنَ اْحلَْمُد هلِلَِّ {
صــلى هللا عليــه -ويف الصــحيح عــن النــيب  ،وجنــاهم منهــاعــنهم تلــك البليــة، 

 ،دعائـه: "اللهـم إين أعـوذ بـك مـن اهلـم واحلـزن أنه كـان يقـول يف ، -وسـلم
  ....، وغلبـة الرجـال"وضـلع الـدين ،واجلـنب والبخـل ،والعجـز والكسـل

يضـعف ألن احلـزن وذلـك  ؛واملقصود أن النيب جعل احلزن مما يستعاذ منه
وال شــيء أحــب إىل الشــيطان مــن  ،ويضــر اإلرادة ،ويــوهن العــزم ،القلــب

ــُزَن الَّــِذيَن  قــال تعــاىل: {، حــزن املــؤمن ــْيطَاِن لَِيْح ــَن الشَّ َــا النَّْجــَوى ِم ِإمنَّ
وضـهب، اض القلـفـاحلزن مـرض مـن أمـر  ،]١٠[اجملادلـة: }آَمُنوا ، مينعـه مـن 
ا بغري ،والثواب عليه ،وتشمريه، وسريه  ثواب املصائب اليت يبتلى العبد 
وأمـا أن يكـون عبـادة مـأمورا بتحصـيلها  ،واألمل وحنومهـا ،كاملرض  ،اختياره

ومـا يثـاب عليـه  ،مـا يثـاب عليـه العبـد مـن املـأموراتفرق بني وطلبها فال 
فـإن  ،سـببه ومصـدره والزمـه ال ذاتـه زنولكـن حيمـد يف احلـ ،مـن البليـات

وإمـا أن  ،وعبوديته املؤمن إما أن حيزن على تفريطه وتقصريه يف خدمة ربه
 وهــذا يــدل ،حيــزن علــى تورطــه يف خمالفتــه ومعصــيته وضــياع أيامــه وأوقاتــه
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حياتـه حيـث شـغل قلبـه مبثـل هـذا األمل  وعلى ،على صحة اإلميان يف قلبه
ميتا مل حيس بذلك ومل حيزن ومل يتـأمل فمـا جلـرح  كان قلبه  ولو ،فحزن عليه
ــه  ،مبيــت إيــالم ــاة   وكلمــا كــان قلب ــذا األمل أقــوىأشــد حي  ،كــان شــعوره 

الــذي ينفعــه أن  بــل ،ولكــن احلــزن ال جيــدي عليــه فإنــه يضــعفه كمــا تقــدم
  جهده".يستقبل السري وجيد ويشمر ويبذل 

 
  : )١/٥٠٥(يف "مدارج السالكني"  وقال أيضا رمحه هللا  
منزلـة احلـزن وليسـت مـن } ِإيـَّاَك نـَْعبُـُد َوِإيـَّاَك َنْسـَتِعنيُ {فصل ومن منازل "

ومل  ،من نزوهلـا وإن كان ال بد للسالك ،املنازل املطلوبة وال املأمور بنزوهلا
كقولــــه ،فــــاملنهي عنه ،أو منفيــــا ،يــــأت احلــــزن يف القــــرآن إال منهيــــا عنــــه

ُِنوا َوَال َحتَْزنُ {:تعاىل َ   ،]١٣٩[آل عمران: }واَوَال 
َال  : {ىف غــري موضــع وقولــه، ]١٢٧:[النحــل} َوَال َحتْــَزْن َعلَــْيِهْم  وقولــه: { 

َفَال َخـْوٌف َعلَـْيِهْم َوَال ُهـْم  : {واملنفي كقوله ،]٤٠[التوبـة:}َحتَْزْن ِإنَّ اهللََّ َمَعَنا
 مصلحةوال  ذلك : أن احلزن موقف غري مسريوسر  ،]٣٨[البقـرة: }َحيَْزنُونَ 

 ،: أن حيزن العبد ليقطعه عـن سـريهوأحب شيء إىل الشيطان ،فيه للقلب
ـْيطَاِن لَِيْحـُزَن  : {قـال هللا تعـاىل سـلوكه ، ويوقفه عـن َـا النَّْجـَوى ِمـَن الشَّ ِإمنَّ

ــــوا ــــى النــــيب  ،]١٠[اجملادلــــه:} الَّــــِذيَن آَمُن الثالثــــة أن  -صــــلى هللا عليــــه وســــلم-و
فـاحلزن لـيس مبطلـوب  ،حيزنـه ألن ذلـك ؛الـثيتناجى اثنـان مـنهم دون الث

  فائدة وقد استعاذ منه النيب وال مقصود وال فيه
اللهــم إين أعــوذ بــك مــن اهلــم واحلــزن" فهــو قــرين اهلــم والفــرق ل : "فقــا

يرد علـى القلـب إن كـان ملـا سيسـتقبل : أورثـه  بينهما : أن املكروه الذي
ضـعف للقلـب عـن السـري وكالمهـا م اهلم وإن كان ملا مضى : أورثه احلـزن
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يقـول أهـل  مفـرت للعـزم ولكـن نـزول منزلتـه ضـروري حبسـب الواقـع وهلـذا
فهـذا  ،]٣٤[فـاطر:}اْحلَـَزنَ  هلِلَِّ الَِّذي َأْذَهـَب َعنَّـااْحلَْمُد اجلنة إذا دخلوها : {

م كان يصيبهم يف الـدنيا احلـزن كمـا يصـيبهم سـائر املصـائب  يدل على أ
َوَال َعلَـى الـَِّذيَن ِإَذا وأمـا قولـه تعـاىل : { ،يـارهماخت اليت جتري علـيهم بغـري

ُلُكـْم َعَلْيـِه تـََولـَّْوا َوَأْعيُــنُـُهْم َتِفـيُض  َما أَتـَـْوَك لِـَتْحِمَلُهْم قـُْلـَت َال َأِجـُد َمـا َأمحِْ
ــونَ  ــا يـُْنِفُق ــُدوا َم ــا َأالَّ جيَِ ْمِع َحَزًن ــدَّ ــَن ال ــة :  }ِم فلــم ميــدحوا علــى ،  ]٩٢[التوب

م ،نفس احلزن  حيـث ،وإمنا مدحوا على ما دل عليه احلزن من قـوة إميـا

ففيه تعريض باملنـافقني الـذين مل  ،ختلفوا عن رسول هللا لعجزهم عن النفقة
وأما قوله يف احلديث الصـحيح  ،ختلفهم بل غبطوا نفوسهم به حيزنوا على

إال كفــر هللا بــه مــن  ،وال حــزن ،نصــب وال ،: "مــا يصــيب املــؤمن مــن هــم
ــاخطايــا ــا  ،العبــد ه" فهــذا يــدل علــى أنــه مصــيبة مــن هللا يصــيب  يكفــر 

وأمــا حــديث  ،ال يــدل علــى أنــه مقــام ينبغــي طلبــه واســتيطانه ،مــن ســيئاته
: "إنه كان متواصل األحـزان" فحـديث ال يف صفة النيب ،بن أيب هالة هند
وكيــف يكــون متواصــل األحــزان وقــد  ،ال يعــرف ويف إســناده مــن ،يثبــت

اصانه هللا ع ـاه عـن احلـزن علـى الكفـار، ن احلـزن علـى الـدنيا وأسـبا  ،و
ائـم بل كان د ،فمن أين يأتيه احلزن ،وما تأخر ،وغفر له ما تقدم من ذنبه

: "الضـــحوك القتـــال" صـــلوات هللا البشـــر ضـــحوك الســـن كمـــا يف صـــفته
وأمـــا اخلـــرب املـــروي : "إن هللا حيـــب كـــل قلـــب حـــزين" فـــال  وســـالمه عليـــه
وعلــــى تقــــدير صــــحته  ،تعلــــم صــــحته وال ،ال مــــن رواهو  ،يعــــرف إســــناده

ـا عبـده ابتلـى بـه العبـد  فـإذا ،فاحلزن مصيبة من املصائب اليت يبتلي هللا 
وأمــا األثــر اآلخــر :"إذا أحــب هللا  ،فصــرب عليــه أحــب صــربه علــى بالئــه

وإذا أبغـض عبـدا جعـل يف قلبـه مزمـارا" فـأثر  ،نصـب يف قلبـه نائحـة عبدا
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ولـه معـىن صـحيح فـإن املـؤمن حـزين علـى  ،التـوراة ه يفإسرائيلي قيل : إن
قوله تعاىل عن نبيـه إسـرائيل :  وأما ،والفاجر اله العب مرتمن فرح ،ذنوبه

ُهــَو َكِظــيمٌ { ــاُه ِمــَن اْحلُــْزِن فـَ َن ــْت َعيـْ إخبــار عــن و فهــ ،]٨٤[يوســف :  }َوابـَْيضَّ
 بالتفريق بينهكما ابتاله   ،حاله مبصابه بفقد ولده وحبيبه وأنه ابتاله بذلك

إال أبـــا  ،وأمجــع أربــاب الســـلوك علــى أن حــزن الـــدنيا غــري حممــود ،وبينــه
قـال : احلـزن بكـل وجـه فضـيلة وزيـادة للمـؤمن مـا مل  عثمـان احلـريي فإنـه

يوجـــب ختصيصـــا فإنـــه يوجـــب  يكـــن بســـبب معصـــية قـــال : ألنـــه إن مل
 ،مواهلـــ، فيقـــال ال ريـــب أنـــه حمنـــة وبـــالء مـــن هللا مبنزلـــة املـــرض ،متحيصـــا
  سبحانه أعلم".وأما أنه من منازل الطريق : فال وهللا  ،والغم

  ! حسن االتباع ملا حيبه ويرضاه -مجيعا -سبحانه أن يرزقنا  نسأل هللا
  
 

  :  يذم الجدال مطلقا )٦(نصيحة ال
  

وإيــاك لســلوك ســبيل  ووفقــين ،اعلــم أخــي التبليغــي بــارك هللا فيــك      
ال  أن اجلـدال ،ل أمر من األمور مبنـه وكرمـهيف ك ،احلق الذي حيبه ويرضاه

 ،ومنــه مــا هــو مــذموم ،بــل منــه مــا هــو حممــود ،يــذم علــى ســبيل اإلطــالق
  ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك  وهللا سبحانه قال :{، وكيف يكون مذموما كله

 .]١٢٥لنحـل: [ا } بِاحلِْْكَمـِة َواْلَمْوِعظَـِة احلََْسـَنِة َوَجـاِدْهلُْم بِـالَِّيت ِهـَي َأْحَسـنُ 

م باحلجـة  وقد قص هللا علينا كيف كان األنبياء حياجون أقوامهم وجيادلو
 .والربهان يف آيات كثرية معلومة ال ختفى
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يف   ،ودحـض الباطـل ،سبيل قومي إلظهـار احلـق ،أحسن فاجلدال باليت هي
 ،منهيا عنه حني يكون بدون فائدة وإمنا يكون مذموما ،كثري من األحيان

أو  ،الباطـل ونصـر ،أو لـدفع احلـق ،أو للتبـاهي والتفـاخر ،لـمأو بـدون ع
وكــان ممــا  ،أمــا إذا خــال مـن ذلــك كلــه وحنـوه ،ترتـب عليــه مفســدة راجحـة

  وال التهرب فال حيسن إنكاره وال تركه ،فائدته يرجى
 منه.

  : )٤٦٩ /١(كتابه " األذكار " قال اإلمام النووي يف     
بباطــل، قــال اهلّل تعــاىل :  قــد يكــونواعلــم أن اجلــدال قــد يكــون حبــّق، و "
وقــال  ،] ٤١[ العنكبــوت:  أْحَســُن} َوال ُجتــاِدُلوا أْهــَل الِكتــاِب ِإالَّ بــالَِّيت ِهــيَ {

  وقال تعاىل : { ما ،]١٢٥النحل : [} تعاىل : { َوجاِدْهلُْم بالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ 
  فإن كان اجلدالُ  ،] ٤:[ غافرَكَفروا }  ُجياِدُل يف آياِت اهللَِّ إالَّ الَِّذينَ 

وإن كان يف مدافعة احلّق أو كـان  للوقوِف على احلّق وتقريرِه كان حممودًا،
ــُل النصــوص  جــداًال بغــري علــم كــان مــذمومًا، وعلــى هــذا التفصــيل تنزي

 .انتهى الواردة يف إباحته وذّمه" 

  : )٣٧١/  ٣("  تعارض العقل والنقل وقال شيخ اإلسالم يف" درء   
 ،واجلـدل بغـري علـم، كاجلدل بالباطل  ،شرعا ما ذمه هللا ورسوله واملذموم"

هللا تعـاىل  فأما اجملادلة الشرعية كـاليت ذكرهـا ،واجلدل يف احلق بعد ما تبني
ـا قَـاُلوا يَـا نُـوُح قَـْد مثـل قولـه تعـاىل: { ،عن األنبياء علـيهم السـالم وأمـر 

َناَهــا وقولــه : {، ]٣٢: [هــود }َجاَدْلتَـنَــا فَــَأْكثـَْرَت ِجــَدالََنا تُـنَــا آتـَيـْ َوتِْلــَك ُحجَّ
ــَراِهيَم َعَلــى قـَْوِمــهِ  ــَر ِإَىل الَّــِذي َحــاجَّ وقولــه تعــاىل : {، ]٨٣[األنعــام: }ِإبـْ َأَملْ تـَ
ـــــَراِهيَم ِيف رَبِّـــــه َوَجـــــاِدْهلُْم بِـــــالَِّيت ِهـــــَي وقولـــــه تعـــــاىل : { ،]٢٥٨[البقـــــرة : } ِإبـْ
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ومـا   ،يكـون واجبـا أو مسـتحبا ذلـك فقـد وأمثـال ،]١٢٥[النحـل :  }َأْحَسنُ 
  يكن مذموما يف الشرع ".كان كذلك مل 

  ! أن يهدينا مجيعا سواء السبيل نسأل هللا
  

  

ونف من الحزبية لغير  أحذرك :)٧النصيحة (
م س   ا

 
التبليغــي مــن احلزبيــة لغــري اإلســالم الــذي أنزلــه هللا علــى  احــذر أخــي   

  فإن هللا سبحانه قال يف كتابه :رسوله 
َهـا َال تـَْبـِديَل { يِن َحِنيًفـا ِفطْـَرَت اهللَِّ الـَِّيت َفطَـَر النَّـاَس َعَليـْ فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

ـَر النَّـاِس َال يـَْعَلُمـوَن ( يُن اْلَقـيُِّم َوَلِكـنَّ َأْكثـَ ) ُمِنيبِـَني ٣٠ِخلَْلِق اهللَِّ َذلِـَك الـدِّ
ــَالَة َوَال  ) ِمــَن الَّــِذيَن ٣١َتُكونُــوا ِمــَن اْلُمْشــرِِكَني ( ِإلَْيــِه َواتـَُّقــوُه َوَأِقيُمــوا الصَّ

-٣٠[الـروم })٣٢فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشـيَـًعا ُكـلُّ ِحـْزٍب ِمبَـا لَـَدْيِهْم َفرُِحـوَن (

٣٢[.  
  

  :وإليك بعض عالمات احلزبية لتكون منها على حذر
 .استثقال النصيحة من املخالف وإن كانت حقا وبعلم* 

 
ومـــن كـــان علـــى طـــريقتهم  ،بـــدعوة غـــري أفـــراد اجلماعـــة دادعـــدم االعتـــ* 

وترى أنه ال بـد أن  ،تعده كافيا حبيث أنك إن وجدت درسا يف مسجد ال
أن الــدعوة ال  أو تعتـرب ،يكـون الــدرس مـن قبــل اجلماعـة ليكــون معتـدا بــه
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 .تكــــون معتــــربة إال إذا كانــــت مــــن قبــــل أفــــراد الطائفــــة وعلــــى مــــنهجهم

  
 إىل بلد ال حتتاج إىل دعوة كباكسـتان لتـوفر أعـداداخلروج مع اجلماعة * 

تبـذل مالـك وجهـدك ووقتـك بـدون حاجـة سـوى  ،كبرية مـن الـدعاة فيهـا
ا تشتمل علـى فكـر والفكـر إمنـا جيـب أن يكـون مـن الكتـاب  ،اجلماعـة أ

  والسنة، وما كان عليه الصحابة.
يف "لقـــــاءات البـــــاب  –رمحـــــه هللا  –الشـــــيخ ابـــــن عثيمـــــني  قـــــال    
  : )١٠/٢٨("فتوحامل
وال شـــك، لكـــين أرى أن الـــذين يوجـــدون يف اململكـــة ال  أهـــل خـــري هـــم"

من البالد األخرى؛ ألننا ال ندري عـن عقائـد  يذهبوا إىل باكستان وغريها
الذي عليـه أصـحابنا هنـا يف  أولئك وال ندري عن مناهجهم، لكن املنهج

 .انتهــــــــــى"اململكــــــــــة مــــــــــنهج ال غبــــــــــار عليــــــــــه، ولــــــــــيس فيــــــــــه شــــــــــيء

  
، أو ال خيــرج هــو مقصــر نــاقص، تشــعر يف داخــل نفســك أن مــن مل أن* 

أو كــان خــريا منــك إميانــا وتقــوى  ،كــان داعيــا أو طالــب علــم حــىت ولــو
  وورعا وعلما.

 
وأن زيادة اإلميان ال  ،تشعر بأن كل من مل خيرج فهو ضعيف اإلميان أن* 

علــم وأن يف اخلــروج مــن اخلــري مــا ال يوجــد يف طلــب ال، تكــون إال بــاخلروج
وتربط كل خري يف الوجـود  ،غري ذلك وال العمرة وال ،من الكتاب والسنة

 ،يف شـــأنه وتشـــدد علـــى النـــاس ،وجتعلـــه حمـــور كالمـــك دائمـــا ،بـــاخلروج
 - هللا مــع أنــه مل يكــن يف عهــد رســول . وتشــعرهم بــالنقص يف حــال تركــه
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وال   ،كاألئمــة األربعــة  ،وال عرفــه الفقهــاء ،وال أصــحابه -وســلم صــلى هللا عليــه
م.وعدم وجوده  ،معرفتهم له كتبوا له آدابا وأحكاما لعدم   يف زما

 
فيهـا  ،كانـت علـى هـذه الطريقـة أن تشـعر بأنـه ال يعتـد بالـدعوة إال إذا* 

أمــا إذا  ، جتــول وســري وتنقــل وعلــى هــذا الفكــر الــذي لــه الصــبغة املعروفــة
أو أو داخـل البيـت أو خطـب اجلمعـة  ،كانت من خالل األجهزة احلديثة

   ،أو تأليف الكتب واملقاالت ،املسجد أو يف أي مكان آخر الدروس يف
ا .   أو غري ذلك من الوسائل النافعة ال يعتد 

 
 أن تعتقــد أن أي نصــيحة توجــه للجماعــة يكــون صــاحبها مســتحقا*  

  ال  مما يعين بلسان احلال أن اجلماعة معصومة وأنه ،للبغض والتعنيف
  جيوز نصيحتها .

ـــ*   ـــه يف أيأن تعتق  د أن جهـــد اجلماعـــة ال جيـــوز تركـــه وال االســـتغناء عن

ومنهـا خـري القـرون  ،فهذا فيه طعن يف القرون السابقة ،من األحوال حال
 . لديهم لعدم وجود هذه الطريقة

 .أن تشعر أنك لو تركت اخلروج تكون مقصرا*  

 كمـا لـو كـان وال تعـده أخـا لـك ،على من تـرك اخلـروج أن يتغري قلبك*  
  تمرا على اخلروج.مس

كالشيخ األلبـاين رمحـه ،يف العلماء الذين هلم نصائح للجماعة أن تقدح *
 .هللا

كالفوزان ،بدعـة ء الـذين أنكـروا هـذا اخلـروج وعـدوهيف العلما أن تقدح* 
  .عفيفي والتوجيري وعبد الرزاق
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 كاألشــرطة والكتــب  ،أن تفــرق بــني اخلــروج والوســائل احملدثــة األخــرى* 

ألن ذلــك يســتلزم أنــك  ؛املراكــز واملواقــع التعليميــة والدعويــةوالقنــوات و 
ذه ا حمدثة لذلك تأىب سلوك ما سواها تتعبد    .الطريقة مع كو

  
حــىت لــو ظهــر املهــدي  ،مــاض إىل يــوم القيامــة أن تعتقــد أن اخلــروج أمــر* 

قامـت اخلالفـة الراشـدة  أو ،ونزل عيسى ابـن مـرمي عليـه الصـالة والسـالم
غـري وسـيلة  ألن ما كان االعتقاد فيه هكذا ال يكون ؛ة إليهوانتفت احلاج

ا .   متعبد 
مـن أعظـم  وأن هـذا ،أن تعترب أن لك احلق أن تـدعو النـاس وتنصـحهم* 

حــىت ولــو مل تكــن تعلــم تفســريها  ،آيــة وأن عليــك أن تبلــغ ولــو ،الفضــائل
ــا وال حتســن مث تنكــر علــى مــن ينصــحك بعلــم وإنصــاف وباحلجــة  ،تالو

م مبلغـا  ومن يكون له جهد يف نصـح ،انوالربه الطائفـة وتصـحيح مسـري
ي بـــــالفهم العلمـــــ -صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم-هلـــــم آيـــــات هللا وأحاديـــــث رســـــوله 

  الصحيح.
   

ــادة أعــداد أفرادهــا*    والتمكــني هلــا أن يكــون عملــك لنصــر الطائفــة وزي

   نصر اإلسالم اجملرد الصايف عن كل ما اختلط به مما هولال  ،يف األرض
  ليس منه.
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وتـبغض مـن كـان ناهيـا  ،أن حتب العامل الذي يشجع علـى هـذا اخلـروج*  
  ،مصححا لبعض ما فيه من أخطاء مع اسـتقامته علـى شـرع هللا أو ،عنه

  ال يف هللا  -مع عدم عصمتها -الطائفة  فتكون حمبتك وبغضك يف فكر
  سبحانه.

  
ه يف مقـام عـال مـع حـىت جتعلـ ،العلم التبليغي أن ترفع من منزلة طالب*  

  أو أكثر علما وتقوى  ،والتقوى احلط من منزلة من هو مثله يف العلم
  .إن مل يكن ممن يسلك هذا املسلك ،منه
  

وإن كــان عاميــا  ،حضــور جملــس ذكــر لشــخص لكونــه تبليغيــا أن تقــدم*  
ويفســر اآليــات بغــري تفســري  ،واملوضــوعة يغــرف مــن األحاديــث الضــعيفة

واإلفـادة العلميـة  أهـل العلـم وأصـحاب التمييـز علـى جمـالس ،أهـل العلـم
م ليسوا من الطائفة احملبوبة لديك ،احلقيقية  .لكو

  
هللا  والتعصب لغـري رسـول ،من احلزبية فاحلذر احلذر أيها التبليغي احلبيب

 . -صلى هللا عليه وسلم-

 
  : )٣٤٧/  ٣("ى"جمموع الفتاو قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف     

ـذا يتبـني" احلــديث   أن أحــق النـاس بــأن تكـون هــي الفرقـة الناجيــة أهـلو
ــه إال رســول صــلى هللا عليــه  - هللا والســنة الــذين لــيس هلــم متبــوع يتعصــبون ل

صــحيحها وأعظمهــم متييــزا بــني  ،وهــم أعلــم النــاس بأقوالــه وأحوالــه -وسـلم
  وسقيمها".
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  :)٢٠/٨(" يف جمموع الفتاوى" -عليه سحائب الرمحة والرضوان - وقال
وأن يـبغض مـا أبغضـه هللا  ،حيب مـا أحـب هللا ورسـوله على كل مؤمن أن"

جيوز ألحد أن جيعـل األصـل يف الـدين  فال ،مما دل عليه يف كتابه ،ورسوله
لقـول إال لكتـاب هللا عـز  وال -صـلى هللا عليـه و سـلم-لشخص إال لرسـول هللا 

 ومن نصب شخصا كائنـا مـن كـان فـواىل وعـادى علـى موافقتـه يف ،وجل

ــانُوا ِشــيَـًعاالقــول والفعــل فهــو مــن الــذين { } اآليــة. وإذا فـَرَُّقــوا ِديــنَـُهْم وََك
 ،بطريقـة قـوم مـن املـؤمنني مثـل أتبـاع األئمـة واملشـايخ تفقه الرجل وتأدب

 ،فيــوايل مــن وافقهــم ،هــم العيــار فلــيس لــه أن جيعــل قدوتــه وأصــحابه
  .انتهى كالمه ويعادي من خالفهم "

واتبــاع الســبيل املوصــل  ،ليغــي املــتعطش ملعرفــة احلــقأخــي التب ســددك هللا
  .  إىل هللا سبحانه

  
  

  احذر من احتقار العلماء :)٨نصيحة (ال
حيبه ويرضاه من احتقار  حفظك هللا ووفقك ملا ،احذر أخي التبليغي     

م ال خيرجون ،العلماء م ال يضحون كما ،ألي مربر حبجة أ  أو أ

م انشغلوا با ،تضحي فكل  ،لعلم والراحة عن الدعوة والتعبأو أل
ليصرفك عن الرجوع إليهم الذي هو واجب  ذلك من تلبيس الشيطان

 }فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُمونَ امتثاال لقوله تعاىل : { ،عليك
الَِّذيَن َال وَن وَ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلمُ وقال سبحانه : {، ]٧[األنبياء : 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا وقال : {، ]٩[الزمر : }يْعَلُمونَ  يـَْرَفِع اهللَّ

ِإنَّ : " -صلى هللا عليه وسلم-وقال َرُسول اهللَِّ  ،]١١[اجملادلة :  }اْلِعْلَم َدرََجاتٍ 
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َوَلِكْن يـَْقِبُض اْلِعْلَم ِبَقْبِض  َن النَّاسِ اهللََّ َال يـَْقِبُض اْلِعْلَم انِْتَزاًعا يـَْنَتزُِعُه مِ 
ُركْ  تَـْوا  اْلُعَلَماِء َحىتَّ ِإَذا َملْ يـَتـْ َعاِلًما اختَََّذ النَّاُس رُُءوًسا ُجهَّاًال َفُسِئُلوا فََأفـْ

 .ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا" متفق عليه ِبَغْريِ 

  :)١٩٥(ص" تلبيس إبليس" قال اإلمام ابن اجلوزي يف كتابه   
فهم يقولون  ،وذمهم إياهم ،احتقارهم العلماء ،ومن تلبيسه على الزهاد"

ولـــو عرفـــوا مرتبـــة  ،وال يفهمـــون أن العلـــم نـــور القلـــب ،املقصـــود العمـــل
ا مرتبة األنبياء العلماء لعدوا أنفسهم كـالبكم عنـد  ،يف حفظ الشريعة وأ

اخللـق وراءهـم والعلمـاء أدلـة الطريـق و  ،البصـراء دوالعمـي عنـ ،الفصـحاء
 ،حـديث سـهل بـن سـعد ويف الصـحيحني مـن ،وسليم هؤالء ميشي وحـده

وهللا : " -رضـي هللا عنـه-قال لعلـي بـن أيب طالـب -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب 
  ".ألن يهدي هللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم

ون الــيت يتقــو  ،تفســح العلمــاء يف بعــض املباحــات ،العلمــاء وممــا يعيبــون بــه
يعيبــون جــامع األمــوال ولــو فهمــوا معــىن  وكــذلك ،ــا علــى دراســة العلــم

غـريه أوىل منـه أفيحسـن  وغايـة األمـر أن ،لعلموا أنه ال يـذم فاعلـه ،املباح
 ..... ! ملن صلى الليل أن يعيب على من أدى الفرض ونام

املصــنف : قلــت : الويــل للعلمــاء مــن الزاهــد اجلاهــل الــذي يقتنــع  قــال
 ،واملبـاح مـأذون فيـه ،فـإن الـذي أنكـره مبـاح، ى الفضل فرضـافري  ،بعمله

ولـو أنـه قـال  ،أقـبح اجلهـل فمـا ،والشرع ال يأذن يف شيء مث يعاتب عليه
 ،حالــة كـان أقـرب  ،لتقتـدي النــاس بكـم ،فيمــا أنـتم فيـه  متهلـم : لـو قصـر 

  وعبد هللا ،والزبري بن العوام ،ولو مسع هذا بأن عبد الرمحن بن عوف
ــا مــن الصــحابة -رضــوان هللا علــيهم-، دبــن مســعو ا ــا وفالن مــاال  خلفــوا ،وفالن

وكـان  ،اشرتى متيم الداري حلـة بـألف درهـم أتراه ماذا يقول وقد ،عظيما
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 ،فـإذا مل يـتعلم ،العلمـاء ففرض علـى الزاهـد الـتعلم مـن ،يقوم فيها بالليل
  .انتهى كالم ابن اجلوزي رمحه هللا "فليسكت
أن إبليس أعلـم  ،وليس له أساس من الصحة ،بعض الناسعند  ومما شاع
فهـل إبلـيس عـامل باللغـة  ،عليهـا وهـذه فكـرة خاطئـة ال دليـل ،اآلن الناس
وأصـول  ،واجلرح والتعـديل ،ومصطلح احلديث ،وقواعد التفسري ،العربية
 .!؟ وحنو ذلك ،واملواريث ،ومسائل الفقه ،الفقه

لسـحرة والكهنـة أعلـم لوجـدنا أوليـاءه مـن ا، ولو كان إبليس أعلـم النـاس
م يتلقون عنه ،الناس وأكثرهم ختليطا  ،أجهل الناس إال أننا جندهم ،لكو
  . ومحقا
بـارك  ،حـذر منهـا فكـن علـى ،تلك املقولة من الصواب يف شيء تفليس

 !هللا فيك

أحـذرك أيضـا  ،وكما أحـذرك أخـي بـارك هللا فيـك! مـن احتقـار العلمـاء   
وكـل  ،حـىت تطلقـه علـى كـل إمـام مسـجدمن ابتذال هذا الوصف( العامل) 

ألن هـــذا اإلطـــالق يف  ،أو معهـــد علمـــا شـــرعيا ،جامعـــة مـــن درس يف
 ،إىل تسمية األشياء بغـري أمسائهـا ويؤدي، األغلب ال يكون موافقا للواقع

ذلـــك أن يكـــون  ال يلـــزم مـــن ،حـــىت مـــن كـــان معـــه (دكتـــوراه) يف الشـــريعة
 .علمطلبة الو  العلماء كما هو معلوم عند  ،عاملا

الرفــع مــن قــدر شــخص ممــن يظــن أنــه يطلــب  أن ،وممــا جيــدر التنبــه لــه   
مع احلط مـن منزلـة  ،الطائفة حىت جيعل عاملا لكونه موافقا ملا عليه ،العلم

ال  ،منـه هو مثله أو أعلم منه وقد يكون أكثر اتباعا للحق ،شخص آخر
ل ووضـع خللـوه مـن اإلنصـاف والعـد ،يعد من األمور احملمودة يف الشريعة

ا األشياء يف   ودخوله يف دائرة احلزبية اليت ،مواضعها الالئقة 
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  .ى هللا عنها
أن ترفـع  ،بك أخـي التبليغـي بـارك فيـك ريب وأحسـن إليـك وال حيسن    

علــى العــامل وإن مل يكــن ممــن خيــرج  ،الزائــد ذا األقدميــة يف اخلــروج واجلهــد
وأوجـب  ،ة يف ديـن اإلسـالماملنزلـ ملا جعل هللا سبحانه للعلماء من ،أصال

 .خفــي علــيهم علــى غــريهم مــن تــوقريهم واحــرتامهم والرجــوع إلــيهم فيمــا

فـإن  ،أن يكـون ممـن خيـرج مـع الطائفـة ،وليس من شرط القبول مـن العـامل
  وألن، شرط ال يدل عليه الكتاب والسنة ال يكون إال باطال أي

ومل يــرد لــه  ،ةمل تعرفــه كــل القــرون الســالف اخلــروج أحــدث مــن عقــود قليلــة
  ،التفسري وال غريها ذكر يف كتاب وال سنة وال كتب الفقه وال كتب

  إمنا يكون من عند ،والتشريع ال يكون من أي شخص من األشخاص
 .تعاىل هللا

ـــابعيهم ـــابعني وت مل يعرفـــوا هـــذا  ،وســـائر أئمـــة اإلســـالم مـــن الصـــحابة والت
يها الطائفـة التبليغيـة فضال عن أن جيعلوا له تلك املنزلة اليت تـدع، اخلروج

 .! ومجعنا وإياها على اهلدى وفقها هللا، له

 
  ":قال ابن اجلوزي يف " تلبيس إبليس   
فلـــو رأوا جبـــة  ،تقـــدميهم املتزهـــدين علـــى العلمـــاء ،تلبيســـه علـــيهم ومـــن"

 ،خصوصـا إذا طأطـأ رأسـه وختشـع هلـم، صوف على أجهل الناس عظموه
زاهـد ال يأكـل  وهـذا ،ك طالـب دنيـاذا ،ويقولون أين هذا من فـالن العـامل

 ،مل علــى الزاهـــداجهــال مـــنهم بفضــل العـــ ،وال يتــزوج قـــط ةرطبـــ والة عنبــ
ومـن  -وسـلم صـلى هللا عليـه-للمتزهدين على شـريعة حممـد بـن عبـد هللا  وإيثارا

ــم مل يــدركوا رســول هللا  ،وتعــاىل علــى هــؤالء نعمــة هللا ســبحانه صــلى هللا -أ
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ويأكــــل حلــــم  ،ويصــــطفي الســــبايا ،التــــزويج كثــــرإذ لــــو رأوه ي -عليــــه وســــلم
ـــــــــــدجاج  .صـــــــــــدورهم مل يعظـــــــــــم يف ،وحيـــــــــــب احللـــــــــــوى والعســـــــــــل ،ال

وذلك مـن أقـبح  ،ومن تلبيسه عليهم قدحهم يف العلماء بتناول املباحات
فهـم يـؤثرون الغريـب علـى أهـل بلـدهم  ،وأكثـر مـيلهم إىل الغربـاء، اجلهل

ـــه ممـــن قـــد خـــربوا أمـــره وعرفـــوا ـــون إ ،عقيدت ـــه مـــن فيميل ىل الغريـــب ولعل
قـال هللا عــز  ،معرفتـه وإمنـا ينبغـي تسـليم النفــوس إىل مـن خـربت ،الباطنيـة
ُهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم َأْمـَواَهلُمْ {وجل :  ومـن ، ]٦[النسـاء: }فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ

م يعرفــون  -صــلى هللا عليــه وســلم-ســبحانه يف إرســال حممــد  هللا إىل اخللــق بــأ
ُ َعَلــى اْلُمــْؤِمِنَني ِإْذ بـََعــَث ِفــيِهْم َرُســوًال : { فقــال عزوجــلحالـه  َلَقــْد َمــنَّ اهللَّ

ُفِســِهمْ  َنــاَءُهمْ وقــال : { ،]١٦٤:[آل عمــران }ِمــْن أَنـْ  }يـَْعرُِفونَــُه َكَمــا يـَْعرِفُــوَن أَبـْ
 ." انتهى كالمه.]١٤٦[البقرة : 

وأرجـــو أن  ،بعضـــهم وإيـــاك أن تصـــدق تلـــك اخلرافـــة الـــيت مسعتهـــا مـــن   
 أن اليهــود عنــدهم مــدارس يدرســون :ال شــائعا عامــا ،تكــون خطــأ فرديــا

م إىل النــاس يف صــورة علمــاء  ،طائفــة مــنهم العلــوم اإلســالمية مث خيرجــو
فـإن مثـل هـذه األفكـار  ،يفتـون النـاس ويرجعـون إلـيهم وهم الـذين ،األمة

رجعــوا الــذين إن مل ي ،العلمــاء هــي صــد للنــاس عــن الرجــوع إىل ،اخلرافيــة
ـــيهم ضـــلوا ـــه وســـلم- كمـــا أخـــرب النـــيب   ،إل الكـــذب  وهـــي مـــن -صـــلى هللا علي

ومل ميـض فـرتة  ،ألن العلماء أقوام ولدوا بيننا وعاشـوا وربـوا بيننـا ،الواضح
 ،مث إن هذا تكفـري لـبعض علمـاء األمـة ،الزمن وهم يف مدارس اليهود من

ام هلم بالنفـاق موفقـا يف  ،بعلمـه أن املنـافق ال يكـون عاملـا عـامال مـع ،وا
وقواعــــده  ،أصــــول اإلســــالم ناطقــــا بــــالعلم علــــى ،ومستــــه وهديــــه منطقــــه
هـو حـال  كمـا  ،وال ميكن أن ميأل الدنيا علما وتوحيـدا وإصـالحا ،املعروفة
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 اللهم اهدنا.  وجزاهم هللا عنا كل خري  رضي هللا عنهماألجالء  علمائنا

  !  وال تكلنا ألنفسنا طرفة عني أبدا
  
  

احذر من ترك التشاغل بطلب العلم  :)٩نصيحة (ال
  ومن إنكار قراءة الكتب وتأليفها

من ترك التشاغل  ،احذر أخي التبليغي جعلك هللا من املهتدين املتقني   
أو عن  ،حبجة أن طلب العلم يشغل عن الدعوة إىل هللا ،العلم بطلب
ينال  ،كان خيرج ويضحي من أجل ذلك أو أن اإلنسان إذا ،العمل
  }َواتـَُّقوا اهللََّ َويـَُعلُِّمُكُم اهللَّ بقوله تعاىل : { ،م بدون اكتساب حمتجاالعل

ا ،]٢٨٢[البقرة:  يزداد طالب  وبالتقوى ،فإن العلم له أسباب حسية ينال 
 . العلم توفيقا ونورا وهداية

 ،والفقـه بالتفقـه ،الناس إمنا العلم بـالتعلم يا أيها"  -صلى هللا عليه وسلم-قال 
 "إمنا خيشى هللا من عباده العلمـاء و ،يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين ومن

 . "حسنه لغريه األلباين يف "صحيح الرتغيب والرتهيبأخرجه الطرباين و 

مل يصل أحـد مـنهم  ،وها هم علماء اإلسالم من عهد الصحابة إىل عهدنا
ا الــيت قــدره ،العلمــاء بــدون طلــب للعلــم باألســباب احلســية إىل مســتوى

ولكـن مـع اقـرتان  ،العلـم باألسـباب احلسـية كانوا مجيعا يطلبون وإمنا ،هللا
ــالون مــن العلــم ،ذلــك بــاإلخالص والــدعاء والعمــل النــافع مــا ال ينــال  ين

 وظـن أن العلـم يأتيـه ،وكثـري مـن الصـوفية ممـن تـرك طلـب العلـم ،غـريهم

ــه ــم  ،بــدون طلب مــن خــالل الكشــف واملنامــات واإلهلــام والــذوق لعــب 
 . جامعا لكل شرك وضالل وبدعة وصار دينهم ،لشيطانا
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احلسية له كمن يريـد أن  ومثل الذي يريد العلم بدون األخذ باألسباب   
وقــدرها ، فــاهلل ســبحانه هــو الــذي خلــق األســباب ،ينــال ولــدا بــدون زواج

 .وجعل هلا تأثريا بإذنه سبحانه

 
أمـا حنــن  ،علــيهم ألن الـوحي يتنـزل؛ والعلـم ينـال بــدون اكتسـاب لألنبيــاء

فـإذا  ،بأسـبابه لننالـه فال بد لنا أن نكتسـب العلـم ونأخـذ ،فال يوحى إلينا
 ،وتوفيقه ازداد فهم طالب العلم وصوابه ،اقرتن مع ذلك العمل والتقوى

 نســأل هللا أن جيعلنــا مجيعــا ممــن جيمــع بــني العلــم ،ســعادة الــدارين بــه ونــال
الصـراط  هـو ،فع والعمـل الصـاحلبل إن العلم النا ،النافع والعمل الصاحل

 ندعو هللا يف كل ركعة من ركعات صالتنا أن يهدينا إليـه الذي ،املستقيم

.  
 

 .هو الصراط اجملانب لطريقي اليهود والنصارى، فإن الصراط املستقيم

  .والنصارى سبيلهم العمل بدون علم، واليهود سبيلهم العلم بدون عمل
 .ب هللا عليهغض ،ومن كان يتعلم وال يعمل بعلمه

 .كان من الضالني  ،ومن كان يعمل بال علم

ــِدنَا ــَراَط اْلُمْســَتِقيَم ( لــذلك قــال ســبحانه : { اْه ) ِصــَراَط الَّــِذيَن ٦الصِّ
  ]،٧-٦[الفاحتة:)}٧اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالَِّني ( أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ 

ــَراَط قــ: " يف تفســريه هللا قــال ابــن ســعدي رمحــه ــِدنَا الصِّ ال تعــاىل: { اْه
وأرشـدنا، ووفقنـا للصـراط املسـتقيم، وهـو الطريـق  اْلُمْسـَتِقيَم } أي: دلنـا

وهو معرفة احلق والعمل بـه، فاهـدنا  الواضح املوصل إىل هللا، وإىل جنته،
الصـــــراط: لـــــزوم ديـــــن  إىل الصـــــراط واهـــــدنا يف الصـــــراط. فاهلدايـــــة إىل
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اهلدايـة  ديان، واهلداية يف الصـراط، تشـملاإلسالم، وترك ما سواه من األ
جلميــع التفاصــيل الدينيــة علمــا وعمــال. فهــذا الــدعاء مــن أمجــع األدعيــة 

وهلذا وجب على اإلنسان أن يدعو هللا به يف كل ركعة من  ،للعبد وأنفعها
  . ذلك صالته، لضرورته إىل

النبيني  ِهْم } منوهذا الصراط املستقيم هو: { ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَليْ 
 والصــديقني والشــهداء والصــاحلني. { َغــْريِ } صــراط { اْلَمْغُضــوِب َعَلــْيِهمْ 

ــالِّنيَ الــذين عرفــوا احلــق وتركــ}  } وه كــاليهود وحنــوهم. وغــري صــراط {الضَّ
 . انتهى كالمه احلق على جهل وضالل، كالنصارى وحنوهم" الذين تركوا

 
  :) ١٧٢ / ١( عادة"دار الس قال ابن القيم يف" مفتاح   
مــن  فلــيس ،]٢٨٢[البقــرة :  }َواتـَُّقــوا اهللََّ َويـَُعلُِّمُكــُم اهللَُّ وأمــا قولــه تعــاىل {"

 ،وهي األمر بالتقوى وخربيـة ،بل مها مجلتان مستقلتان طلبية ،هذا الباب
وليسـت  ،} أي وهللا يعلمكـم مـا تتقـون َويـَُعلُِّمُكـُم اهللَُّ  تعـاىل { وهي قولـه
ــا جمزومــة جمــردة عــن  ؛ــا اجلــزاء ولــو أريــد ،ر بــالتقوىجوابــا لألمــ ألتــى 

 كمـا قـال {  ،تتقـوه يعلمكـم أو إن ،فكان يقول واتقوا هللا يعلمكم ،الواو

  فتدبره" ،]٢٩[األنفال :  }ِإْن تـَتـَُّقوا اهللََّ َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَانًا
  . انتهى كالمه

 
نواهيه وطلب العلم مما أمـر  مث يا أخي التقوى هي فعل أوامر هللا وترك   
  ،مل يكن تقيا ،فمن ترك طلب العلم الواجب عليه ،به هللا
كانت ،من فروض الكفايات الذي هو ،وإذا تركت األمة طلب العلم 

 .آمثة بأمجعها
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   : )٣٨٩(ص إبليس" ويقول ابن اجلوزي رمحه هللا يف "تلبيس    

 ألن العلـم ؛علـماعلم أن أول تلبيس إبلـيس علـى النـاس صـدهم عـن ال"

كيف شـاء وقـد دخـل علـى   ،فإذا أطفا مصابيحهم خبطهم يف الظلم ،نور
 ،ومــن الصــوفية مــن ذم العلمــاء  أبــواب .... الصــوفية يف هــذا الفــن مــن

وإمنـا رأوا  ،علومنـا بـال واسـطة وقـالوا إن ،ورأى أن االشتغال بالعلم بطالة
ومحلـوا الركـاء  بابفقصروا الثياب ورقعوا اجل ،بعد الطريق يف طلب العلم

  .وأظهروا الزهد

م ،نــه قنــع قــوم مــنهم باليســري منــهأوالثــاين   ،الفضــل الكثــري يف كثرتــه ففــا
للحـديث   فاقتنعوا بأطراف األحاديث وأومههم أن علو اإلسناد واجللـوس

 . وأن للــــــــــــــــــنفس يف ذلــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــذة ،كلــــــــــــــــــه رياســــــــــــــــــة ودنيــــــــــــــــــا

 ،فيــه خمــاطرةعــال إال ولــه فضــيلة و  وكشـف هــذا التلبــيس أنــه مــا مــن مقـام
ولكـــن  ،لـــذة وللـــنفس فيـــه ،فـــان اإلمـــارة والقضـــاء والفتـــوى كلـــه خمـــاطرة

فينبغـــي أن تطلـــب الفضـــائل  ،كالشـــوك يف جـــوار الـــورد فضـــيلة عظيمـــة
  . ضمنها من اآلفات ما يف ىويتق

 فإنـــه إمنـــا وضـــع لتجتلـــب هـــذه ،فأمـــا مـــا يف الطبـــع مـــن حـــب الرياســـة

وبــالعلم يتقــوم قصــد  ،كمــا وضــع حــب النكــاح ليحصــل الولــد  ،الفضــيلة
طلبنـــا العلـــم لغـــري هللا فـــأىب إال أن " :  روناهـــ كمـــا قـــال يزيـــد بـــن  ،العلـــم

طالب نفسـه بقطـع مـا يف  ومن ،ومعناه إنه دلنا على اإلخالص "يكون هلل
   . طبعه مل ميكنه
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ــــه أوهــــم قومــــا مــــنهم ومــــا فهمــــوا أن ، أن املقصــــود العمــــل ،والثالــــث ان
 فإنه ،ن قصر سري عملهإمث إن العامل و  ،التشاغل بالعلم من أوىف األعمال

  .على اجلادة والعابد بغري علم على غري الطريق
حىت  ،العامل ما اكتسب من البواطن أن ،أنه أرى خلقا كثريا منهم والرابع 

وكـان الشـبلي  فيقول حدثين قليب عـن ريب ،إن أحدهم يتخايل له وسوسة
  : يقول

ولــيس اإلهلــام ...  هم بعلــم اخلــرقاذا طــالبوين بعلــم الــورق ... بــرزت علــي
 ،للخـري إمنا هـو مثـرة للعلـم والتقـوى فيوفـق صـاحبهما ،من العلم يف شيء

 فأما أن يرتك العلم ويقول أنه يعتمد علـى اإلهلـام واخلـواطر ،ويلهم الرشد
أمـن  ،إذ لوال العلم النقلي ما عرفنـا مـا يقـع يف الـنفس ،هذا بشيء فليس

 .                 من الشيطانالوسوسة  اإلهلام للخري أو

 ،وجمالسة أهل العلم إن قوما تركوا العلم :عن ضرار بن عمرو قال .....
 ،واختــذوا حماريــب فصــلوا وصــاموا حــىت يــبس جلــد أحــدهم علــى عظمــه

ما عمل عامل قـط علـى  ،فوهللا الذي ال إله غريه ،السنة فهلكوا وخالفوا
                   .    مما يصلح إال كان ما يفسد أكثر ،جهل

 وأن إبلـيس حيسـن لإلنسـان إطفـاء ،قد سبق القول بأن العلـم نـور .....

وملا خاف إبليس  ،وال ظلمة كظلمة اجلهل ،ليتمكن منه يف الظلمة ؛النور
فرمبا استدلوا بذلك علـى مكايـده حسـن  ،مطالعة الكتب أن يعاود هؤالء

وجهــل باملقصـــود  ،قبــيح حمظـــور وهـــذا فعــل ،هلــم دفــن الكتـــب وإتالفهــا
الشـرع  فلمـا علـم ،وبيـان هـذا أن أصـل العلـوم القـرآن والسـنة ،بالكتـب

وروى  تابــة املصــحف وكتابــة احلــديث .....أن حفظهمــا يصــعب أمــر بك
عمـرو أنـه قـال: "قيـدوا العلـم" فقلـت: يـا رسـول هللا ومـا  عنه عبد هللا بن
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قلـت مـن أكـرب  ،قال املصـنف رمحـه هللا ..... )١( )الكتابة(تقييده، قال: 
ألنــه  ؛وأوضــح ســبيل هللا العلــم وجــل الصــد عــن ســبيل هللاملعانــدة هلل عز 
 ،ويكرهــه وإيضــاح ملــا حيبــه ،وبيــان ألحكــام هللا وشــرعه ،دليــل علــى هللا

ولكـــن النـــاهني عـــن ذلــك مـــا تفطنـــوا ملـــا  ،فــاملنع منـــه معـــاداة هلل ولشــرعه
 .انتهى كالم ابن اجلوزي" فعلوا

 
لإلســـالم   العمـــلأن قـــراءة الكتـــب النافعـــة ينـــايفقـــاد فـــال شـــك أن اعت   

 وأن العلــم ال يؤخــذ إال مــع احلركــة واخلــروج وحنــو ذلــك مــا ،والــدعوة إليــه
الــذي فيــه  ،ووســيلة لالنصــراف عــن العلــم الشــرعي ،هــو إال خطــأ حمــض
 . والتمييز بني األمور، الكشف عن احلقائق

يف  ألحاديـثوجعلـوا ا ،فهـا هـم املسـلمون قـد جعلـوا املصـحف يف كتـاب
وأقبلــوا  ،ودونــوا العلــوم الشــرعية املختلفــة حفظــا هلــا مــن الضــياع ،الكتــب

حفظــا ودراســة وفهمــا الشــتماهلا علــى القــرآن والســنة  علــى هــذه الكتــب
فبـأي حجـة وبرهـان  ،هو نافع وشرح ذلك وغري ذلك مما ،وآثار السلف

بح أصـ مع أن معظم العلم ال سيما بعد أن ،يرتك طلب العلم من الكتب
ـــادرا وال ميكـــن إلنســـان أن  ،يؤخـــذ مـــن بطـــون الكتـــب ،وجـــود العلمـــاء ن
 .عاملا بدون أن يقبل عليها يصبح طالب علم أو

ـم عـن ،وحىت مع وجود العلماء إمنـا هـم  ،الكتـب فإنه ال يـتم االسـتغناء 
ويســهلون علــى طالــب العلــم االســتفادة  ،يوضــحون مــا يف تلــك الكتــب

ويكـون  ،شروحا لبعض الكتـب النافعـة دروسهم يف األغلب وتكون ،منها
الـــدروس يف بيتـــه مـــن تلـــك الكتـــب  علـــى طالـــب العلـــم أن يراجـــع تلـــك

                                                 
 .٢٠٢٦أخرجه الحاكم وصححه األلباني لغيره في الصحيحة رقم  (1)
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  . وحيفظ ما حيسن حفظه منها
 

وأن جيعـل كـل مـا نقـول ونعمـل ابتغـاء  ،إىل الصـواب نسأل هللا أن يرشدنا
  ! مرضاته

  
  

) : احذر من مقولة إن العلم يورث ١٠النصيحة (
  الكبر

العلم إياك وأنت تشرح الصفة الثالثة ( بارك هللا فيك! يأخي التبليغ   
فال بد  ،العلم وحده يورث الكربإن العبارة ( مع الذكر) أن تكرر تلك

 ).جنمع إليه الذكر للخالص من ذلك أن

ــار الصــحابة  ،ومــا يعــني علــى فهمهــا ،ألن العلــم هــو القــرآن والســنة وآث
َـا َخيَْشـى اهللََّ ِمـْن ِعبَـاِدِه {يف كتـاب هللا، قـال تعـاىل :  وهو يورث اخلشية ِإمنَّ

  . ]٢٨[فاطر :  }اْلُعَلَماء
قـال  ،وهللا سبحانه يصرف عن آياتـه الـذين يتكـربون يف األرض بغـري حـق

ـــــْريِ :{ تعـــــاىل ـــــُروَن ِيف األرض ِبَغ ـــــْن ءايـــــايت الـــــذين يـََتَكبـَّ َسَأْصـــــِرُف َع
 . ]١٤٦ األعراف:[}احلق

  : )٩٠/  ٣(يف "فتح القدير"  قال اإلمام الشوكاين رمحه هللا   
احلـق} قيـل  َسَأْصِرُف َعْن ءايايت الذين يـََتَكبـَُّروَن ِيف األرض ِبَغْريِ قوله : {"

ــُرونَ َسَأْصــِرُف َعــْن ءايــايت الــذين يـَتَ : معــىن { كتــايب.  } ســأمنعهم فهــمَكبـَّ
ــا .  وقيــل : سأصــرفهم عــن نفعهــا جمــازاة وقيــل : سأصــرفهم عــن اإلميــان 

  .]٥[الصف: }اُغوْا َأزَاَغ هللا قـُُلوبـَُهمْ فـََلمَّا زَ كما يف قوله : {  ،تكربهم على



 ٣٦

م ـــا .وال يعتـــرب  حـــىت ال يتفكـــروا فيهـــا ،وقيـــل : ســـأطبع علـــى قلـــو  وا 
. املنزلة املعجزات . وقيل : الكتب، فقيل هي اآليات واختلف يف تفسري

ــ ا . وقيـل : هـي خلــق السـموات واألرض، وصـرفهم عنهــا أن ال يعتـربوا 
الصرف على مجيع  محل ) و( وال مانع من محل اآليات على مجيع ذلك 

 . املعاين املذكورة" انتهى كالمه

 
فقد قـال اإلمـام النـووي  ،أنواع ذكر هللا تعاىل مث إن العلم هو نوع من    

  " :رمحه هللا يف كتابه " األذكار
ليـــل فصـــل : اعلـــم أن فضـــيلة الـــذكر غـــُري منحصـــرٍة يف التســـبيح والته"

والتكبـري وحنوهـا، بـل كـلُّ عامـٍل هلّل تعـاىل بطاعـٍة فهـو ذاكـٌر هلّل  والتحميـد
وقــال  ،ســعيُد بــن ُجبــري رضـي اهلّل عنــه وغــريه مــن العلمــاء تعـاىل، كــذا قالــه

الذِّكر هـي جمـالُس احلـالل واحلـرام، كيـف تشـرتي  عطاء رمحه اهلّل : جمالسُ 
  ".وأشباه هذاوحتّج،  وتبيُع وتصّلي وتصوُم وتنكُح وتطّلق

  
احذر من تقسيم العلم إلى مسائل : )١١نصيحة (ال

                                         للعلماء وفضائل 
  للعوام

إن علم الدين ينقسم قوهلم (بليغي بارك هللا فيك! من احذر أخي الت     
وأن املســائل للعلمــاء والفضــائل للعــوام)  ،ائل وعلــم فضــائلعلــم مســإىل 

إذ إن العلمـــاء اتفقـــوا علـــى أن كـــل  ،واضـــحا خلـــالفـــإن يف هـــذا الكـــالم 
أي من علـم املسـائل   ،العلم مسلم جيب عليه أن يطلب ما حيتاج إليه من

واإلســــالم  وحيــــد واإلميــــانكــــأن يــــتعلم معــــىن (ال إلــــه إال هللا) ويعــــرف الت
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ويـتعلم مـا حيتـاج إليـه  ،ويتعلم كيف يعبد ربه من صالة وصيام وحنو ذلـك
  . أحكام املعامالت من بيع وشراء وحنو ذلك من

  . أمر دينه كان آمثا فإن ترك تعلم شيء مما حيتاج إليه من
 

  جامع بيان العلم" قال حافظ املغرب ابن عبد الرب رمحه هللا يف كتابه     
  : )٣٠/  ١(وفضله" 

فـرض متعـني علـى كـل امـرئ  قد أمجع العلماء على أن مـن العلـم مـا هـو"
سـقط  ومنـه مـا هـو فـرض علـى الكفايـة إذا قـام بـه قـائم ،يف خاصة نفسـه

والــذي يلــزم  ،واختلفــوا يف تلخــيص ذلــك ،عــن أهــل ذلــك املوضــع فرضــه
مــا ال يســع اإلنســان جهلــه مــن مجلــة الفــرائض  اجلميــع فرضــه مــن ذلــك

ــه وتعلــيم النــاس  ،مث ســائر العلــم . املفرتضــة عليــه .... ــه والتفقــه في وطلب
بيـنهم فـرض علـى  وفتواهم به يف مصاحل ديـنهم ودنيـاهم واحلكـم بـه ،إياه

 فـإذا قـام بـه قـائم سـقط فرضـه عـن البـاقني ،يلزم اجلميع فرضـه ،الكفاية

  .مبوضعه ال خالف بني العلماء يف ذلك " انتهى كالم ابن عبد الرب
الـيت حيتـاج إليهـا مـن  ،على علـم الفضـائل دون علـم املسـائل فمن اقتصر

 .ألنه يكون تاركا ملا أوجب هللا عليه؛ أمر دينه مل يسلم من اإلمث

 
وحـديث ولغـة ومصـطلح وأصـول  والتوسع يف العلـوم الشـرعية مـن تفسـري

 واجـب علـى األمـة أن ،هـو مـن فـروض الكفايـات ،فقه وفقه وحنو ذلك

وإال كانــت آمثــة  ،القــدر الكــايف مــن العلمــاء يف هــذا اجملــالتعمــل إلجيــاد 
ا  .لرتكها ما أوجب هللا عليها عاصية عند ر

 
  العلم فريضة على كل طلب: " -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 
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  ]رواه ابن ماجه وصححه األلباين[  . "مسلم

   علم الونعوذ بك من  ،علما نافعا كاللهم إنا نسأل ،اللهم زدنا علما
  ! ينفع

  
  

التحذير من القاعدة التالية : " :  )١٢النصيحة (
فيات  نتكلم في خروجنا في الفقهيات والخ

خرى   ".والجماعات ا
  
ـــذه القاعـــدة ملخالفتهـــا  أن ال تأخـــذ ،النصـــيحة لـــك أخـــي التبليغـــي   

ا ،للشرع الفقـه  فـإن الكـالم يف ،متضمنة لرتك ما شرع هللا وأوجـب لكو
فكيــف نــرتك  ،يف طلــب العلــم واملــذاكرة فيــه والداللــة علــى اخلــريداخــل 

  ! .الكالم فيه ؟
 ولكـن أمرنـا أن نرجـع فيهـا إىل ،واملسائل اخلالفيـة مل يأمرنـا هللا أن نرتكهـا

ــُردُّوُه ِإَىل اهللَِّ َوالرَُّســوِل بقولــه: { ،الكتــاب والســنة َنــاَزْعُتْم ِيف َشــْيٍء فـَ فَــِإْن تـَ
ــٌر َوَأْحَســُن تَــْأِويًال ِإْن ُكْنــُتْم تـُؤْ  [النســاء :  }ِمنُــوَن بِــاهللَِّ َواْليَـــْوِم اْآلِخــِر َذلِــَك َخيـْ

٥٩[  ،  

يعـين تـرك الكـالم  ،املسائل اخلالفية يف هذا الوقـت واجتناب التحدث يف
يف هذا الزمن وصل إىل كل  فاخلال كلها ؛ألن يف جل تعاليم اإلسالم أو

املســـائل  ص للمســـلم بـــرتكخـــال فـــال ،شـــيء مـــن أصـــول الـــدين وفروعـــه
ولكن اخلالص له بالرجوع إىل الكتاب والسنة فيما اختلف فيـه  ،اخلالفية
 . وسيجد فيها اهلداية والكفاية، الناس
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ألن الكــالم  ؛تركــه مطلقــا فــال جيــوز ،وأمــا الكــالم يف اجلماعــات األخــرى
 ،املنكـر هو من األمر باملعروف والنهي عنف ،فيها إن كان بعلم وإنصاف

وترك الكـالم يف ذلـك  ،وفيه محاية اإلسالم من أن يدخل فيه ما ليس منه
 .النصيحة هلل ورسوله وكتابه وأئمة املسلمني وعامتهم مع يتناىف

ـــاْلَمْعُروِف قـــال تعـــاىل : { ـــٌة يَـــْدُعوَن ِإَىل اْخلَـــْريِ َويَـــْأُمُروَن ِب ـــَتُكْن ِمـــْنُكْم ُأمَّ َوْل
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُ    . ]١٠٤[آل عمران :  }ولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َويـَنـْ

ــاَل  -وســلم صــلى هللا عليــه-َعــْن متَِــيٍم الــدَّاِرىِّ َأنَّ النَّــِىبَّ  يُن النَِّصــيَحُة « َق » الــدِّ
ــا ِلَمــْن َقــاَل  ــِة اْلُمْســِلِمَني َوَعــامَِّتِهْم  هلِلَِّ « قـُْلَن ــِه َوِلَرُســوِلِه َوألَِئمَّ رواه  »َوِلِكَتاِب

  . مسلم
  ! وهللا أعلم ومنه نستمد اهلداية والعون إنه كرمي منان

  
  

  
  
  

  احذر من إنكار طلب الدليل :)١٣( نصيحةال
 ،عنــد االخــتالف بــالرجوع إىل الكتــاب والســنة إن هللا ســبحانه أمرنــا      

اختلــــف فيهــــا النــــاس هــــو  فــــالرجوع إىل الكتــــاب والســــنة يف كــــل مســــألة
 .سلمنيالسبيل املوصل إىل احلق ووحدة امل

قــد خــالف أخــاه املســلم يف مســألة أو أصــل علــى مــا  ولــو بقــي كــل مســلم
الكتـاب والسـنة الصـحيحة بفهـم  دون أن يرجع إىل الدليل مـن ،هو عليه

والعــداوة بــني  ألدى ذلــك إىل ازديــاد الفرقــة واخلــالف ،الســلف الصــاحل
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كــن أحــد أن يعــرف احلــق ويصــل متالطوائــف اإلســالمية واســتقرارها. وملــا 
 ،وهللا سبحانه قد بني أن كل ما يُّدعى إذا مل يكن الربهان داال عليـه، هإلي

قُـــْل َهـــاُتوا بـُْرَهـــاَنُكْم ِإْن ُكْنـــُتْم حقـــا حـــني قـــال: { وال فـــال يكـــون صـــدقا
 . ]١١١[البقرة :  }َصاِدِقنيَ 

يرتتب عليـه التخـبط  ،الرجوع إىل الدليل وعد ذلك باطال أو خطأ فإنكار
 .املســـــلم يف طريـــــق مظلـــــم ال يوصـــــل إىل هللا وأن يســـــري ،يف الظلمـــــات

 نومل نتحـاكم إليـه ويكـ ،الـدليل فباهلل عليك إن مل نعـرف احلـق مـن خـالل
تدي إىل ،هو مرجعنا  .الصواب فكيف نعرف احلق وكيف 

 ومرجعـا هلـم فيمـا ،إن هللا سبحانه إمنا أنزل كتابه ليكون حاكما بني الناس
 . اختلفوا فيه

 لوصـل إىل ،ي ملة أو طائفة إىل الـدليل الصـحيحولو رجع كل فرد من أ

أما أن يكون مرجـع اإلنسـان هـواه ومـا يصـور ،  احلق واتضح له الصواب
 .فهذا ال يوصل إىل هللا ومرضاته ،بعقله لنفسه ويتخيله

 
كل دعـوى يـدعيها إنسـان بـدون  يعين أن نقبل ،وعدم الرجوع إىل الدليل

وإمنــا  ،عوى ال يعجــز عنهـا أحـدفـإن الـد ،وهـذا أمـر ظـاهر الفسـاد ،بينـة
 .يتميز احلق من الباطل من خالل األدلة الصحيحة

  ! بصائرنا ويهدي قلوبنا نسأل هللا أن ينور
  
  

قتصار على كتب  :)١٤نصيحة ( ال التحذير من ا
  محددة دون غيرها
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احذر أخي التبليغي مجعين هللا وإياك يف جنته يف دار كرامته! من     
فإنك إن اقتصرت على  ،ض الكتب واالحنصار فيهاعلى بع االقتصار

فاتك  )تبليغي نصاب))) ، و(( حياة الصحابة(( ) ،و(رياض الصاحلني)(
، وضاع عليك مما جيب عليك تعلمه الشيء الكثري ،من اخلري غري قليل

مشتملة على ماال  ، ))(رياض الصاحلني(مع أن هذه الكتب باستثناء 
أو ملخالفته للقرآن  ) ،حياة الصحابة)((بالنسبة لـ يعتمد عليه لضعفه

  )) .تبليغي نصاب(والسنة أيضا كـ(
   : )٢٥٩/  ١( احلافظ ابن القيم رمحه هللا يف "إعالم املوقعني" قال   
نَـُهْم زُبـًُرا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ وقال {" [املؤمنـون  }فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ

ــا  أي كــل فرقــة ،تــبوالزبــر الك، ]٥٣:  ــا وعملــوا  صــنفوا كتبــا أخــذوا 
  .انتهى كالمه "كما هو الواقع سواء  ،ودعوا إليها دون كتب اآلخرين

  يف وقال الشيخ سعد احلصني حفظه هللا يف رسالته " الدعوة إىل هللا   
  : )٧١ص(جزيرة العرب" 

ري الوحيـد لغـ وهو الكتـاب ،وعلى سبيل املثال فإن كتاب تبليغي نصاب"
 يضم إىل جانب اآلية واحلديث الصحيح ،العرب يف منهج مجاعة التبليغ

 : والدعوة إىل اخلري ما يأيت

  صلى هللا عليه-النيب  احلث على السفر إىل املدينة بقصد زيارة قرب -١

  بعد احلج بدليل :"من حج ومل يزرين فقد جفاين"  -وسلم
  . ])٩٨(ص، نصاب (فضائل احلج) حممد زكريا [تبليغي

  
يت : يـا رسـول بالـدعاء اآل -عليه وسـلم صلى هللا-احلث على التوجه لقربه  -٢

 . ])١١٥ص( "احلج فضائل" [تبليغي نصابهللا أسألك الشفاعة. 



 ٤٢

 
نتوســل  صــيغة الســالم علــى العمــرين رضــي هللا عنهمــا : (جئناكمــا -٣

 املصـدر[ليشفع لنا ويدعو لنا ربنا)  -صلى هللا عليه وسـلم-بكما إىل رسول هللا 
  ] .)١١٧ص(السابق : 

 
الشـيخ أمحـد  أخرج يده من قربه ليتمكن -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -٤

) مـن تقبيلهـا علـى مـرأى مـن تسـعني الرفاعي (يف القرن السـادس اهلجـري
 . )١٣١ص(مسلم  ألف

 
  . )٨٨ (ص، ذهب إىل بعض الصاحلني يف أماكنهمأن الكعبة ت -٥
 
اللهـــم صـــل علـــى : " -صـــلى هللا عليـــه وســـلم- صـــيغة الصـــالة علـــى النـــيب -٦

حبر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك  ،حممد سيدنا
وخــزائن رمحتــك وطريــق شــريعتك املتلــذذ  وإمــام حضــرتك وطــراز ملكــك

أعيـان خلقـك عـني  بتوحيدك إنسان عني الوجـود والسـبب يف كـل موجـود
  " املتقدم من نور ضيائك
 . عد احلصني حفظه هللانتهى كالم الشيخ س

 
  ! نسأل هللا أن يهدينا للصواب وأن ميسكنا بالسنة والكتاب حىت نلقاه

  
  

التحذير من الخروج للخارج بدون  :)١٥النصيحة (
جتماعات السنوية ،فائدة قتصار  ومن ،ومن ا ا

 : في الدعوة على المسلمين دون الكفار
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سددك ووفقك لكل بك وأيدك و  أنصحك أخي التبليغي نفع هللا    
ألفراد  أن ترتك اخلروج إىل اخلارج إذا كان جملرد اجتماع عام ،خري

وأن تقتصر يف اخلروج على بلدك  ،اجلماعة جيتمعون فيه من شىت البلدان
وإن أردت أن خترج للخارج فاخرج إىل  ،القريبة من حولك واألماكن

 ،ية للدعوةممن هم حباجة حقيق ،اخلري أماكن ليس فيها من يدعوهم إىل
من ترك دعوة  واحذر من الرأي املخالف ملا كان عليه الرسل مجيعا

 حبجة أن ،واالقتصار يف الدعوة فقط على املسلمني ،الكفار إىل اإلسالم

ألن هذا رأي  ؛احملافظة على رأس املال أوىل من احلرص على الربح
فال  ،اليت حتث على دعوة الكفار إىل هللا تعاىل يصادم النصوص الكثرية

ا يف شرع هللا  هي ليست جيوز أن نرتكها مبثل هذه األمثلة اليت مما حيتج 
أما أن يأيت  ،والفائدة ، فاخلروج ينبغي أن يكون مرتبطا باحلاجةودينه

 وأهل الشام خيرجون إىل ،الناس من باكستان إىل بالد الشام مثال

باإلمكان  كان فإنه ،فهذا تضييع للمال والوقت بدون فائدة ،باكستان
أما هذا  ،والشاميون يف أماكنهم ،الباكستانيون يف أماكنهم أن يدعو

إذا كان اخلروج إىل اخلارج من أجل حضور  أما ،التبادل فال حاجة إليه
ألنه مما ال أصل له  ؛بسديد فهذا أيضا ليس ،اجتماع عام ألفراد الطائفة

 لقاءات الباب" قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل يف ،يف الشرع
  : )١٠/ ٧٢( املفتوح"

العجـم الباكسـتان أو غريهـا ال  كما أن الذهاب إىل بالد أخرى من بالد"
احلــــرام، وهــــذا  نــــرى الســــفر إىل هنــــاك، وال نــــرى حجــــاً إال إىل بيــــت هللا

 االجتماع السنوي الذي جيتمع فيه ما يزيد على املليون، هذا شـبه احلـج

تبليـغ يكونـون يف أمـاكنهم يـدعون إىل هللا وهذا ال نراه، ونرى أن مجاعة ال



 ٤٤

القــرى واملــدن، ونــرى أيضـــاً أنــه يلــزم علــى طلبــة العلـــم أن  عــز وجــل يف
مـن األخطـاء الــيت  عليـه وإصـالح مـا هـم خيرجـوا معهـم لتعـديل مـنهجهم،

م ذمــاً  قــد تكــون مــن كــل أحــد مــن النــاس، فأنــا لســت مــن الــذين يــذمو
م مــدحاً   مطلقــًا، لكــين أرى أن يف القــوم مطلقــًا، وال مــن الــذين ميــدحو

م نفعاً كبريًا، وال أعلـم إىل سـاعيت هـذه أن أحـداً مـن  خريًا، وأن هللا نفع 
 ".سيما يف العامة مثل ما أثر هؤالء وال أثر الناس

:" لكــن  )٢٦/  ١٨(البــاب املفتــوح"  وقــال رمحــه هللا أيضــا يف "لقــاءات   
ا عيد يتكـرر  ذه جمرد االجتماع يف وقٍت معني يف مكان معني الكثرة كأ

 ،الشـرع كأنه موسم حج، وجمرد وقوع هذا األمر ال نعلم له أصًال من أو
  ".ال يف زمن اخللفاء الراشدين وال من جاء بعدهم

  . انتهى كالمه رمحه هللا
 

مــا أمجــل أن يكــون اإلنســان متجــردا للحــق ال يتعصــب لشــيء ســوى     
وأن يـــدور مـــع الـــدليل  ،اع احلـــقإال اتبـــ قصـــدلـــه  لـــيس ،الكتـــاب والســـنة

مبــا مــن هللا عليــه مــن  فيكــون منشــرح الصــدر مطمــئن الفــؤاد ،حيــث دار
جـــه القـــومي جيعلنـــا  نســـأل هللا أن ،الســـري علـــى صـــراطه املســـتقيم واتبـــاع 

ومـن يضـلل فـال  ،فإنه من يهـد هللا فـال مضـل لـه ،مجيعا منهم مبنه وفضله
  . هادي له

  
  

سبوعيالتحذير من ا :)١٦( النصيحة    عتكاف ا



 ٤٥

أن تــــرتك   -هــــداين هللا وإيــــاك للحــــق -أنصــــحك أخــــي التبليغــــي        
 .االعتكاف األسبوعي لكونه بدعة

  : عثيمني رمحه هللا هذا السؤال فقد سئل الشيخ ابن     
قــــوهلم أنــــه ورد  االعتكــــاف األســــبوعي كــــل مخــــيس يف مراكــــزهم بــــدليل"

 هللا باعــد هللا بينــه وبــنيمــن اعتكــف ليلــة يف بيــت مــن بيــوت حــديث : "

اخلنــــدق مثــــل مــــا بــــني الســــماء النــــار ثــــالث خنــــادق مــــا بــــني اخلنــــدق و 
 ؟" واألرض

االعتكاف كل مخيس وليلة مجعة من البدعة ال هللا بقوله : " فأجاب رمحه
ـــرد ـــه مل ي ـــه وســـلم-عـــن النـــيب  شـــك يف هـــذا، فإن ـــه وآل ـــه كـــان  -صـــلى هللا علي أن

اعتكــف إال يف رمضــان يف  أنــه، بــل وال خيصــص يــوم اخلمــيس باعتكــاف
أعلــم عليــه  ، مث قيــل لــه : بــلألول مث األوســط يبتغــي ليلــة القــدرالعشــر ا

ا يف العشر األواخر فصار يعتكف العشر األواخر من  الصالة والسالم أ
، ومل يعتكــف يف غــري رمضــان إال ســنة مــن الســنني توفــاه هللاحــىت  رمضــان

، ن، مث قضــــاه يف شــــوالاألواخــــر مــــن رمضــــا تــــرك االعتكــــاف يف العشــــر
، يف املسـجد احلـرام ورخص لعمر بـن اخلطـاب أن يـويف نـذر اعتكـاف يـوم

هللا  صـلى-وأما احلديث الذي ذكـره السـائل فـال أعلمـه صـحيحا عـن النـيب 

 . )٧٩ص( " حملمد العريينكشف الستار"من  ." انتهى -عليه وسلم

  
 

المواظبة على قراءة السور الع  :)١٧نصيحة (ال
خير    . يرد لم ة من القرآن الكريما

 
علـــى قـــراءة  أن ال تواظـــب ،أنصـــحك أخـــي التبليغـــي بـــارك هللا فيـــك    



 ٤٦

يف مــا يســمى حلقــات العلــم  ،األخــرية مــن القــرآن الكــرمي الســور العشــر
فقد سـئل الشـيخ العالمـة ،  -عليه وسـلم صلى هللا-لعدم ورود ذلك عن النيب 

  : عثيمني رمحه هللا هذا السؤال ابن
، فكان ترتيبهم يف اخلـروج أن يكـون بعض الدعاة وفقهم هللا ت معخرج"

بعـــض الوقـــت يف حلقـــات للـــذكر، فكـــان مـــن تـــرتيبهم يف هـــذه احللـــق أن 
ة من القرآن األخري  جيتمع كل شخصني أو ثالثة فيتذاكرون العشر السور

العمـل  ، فمـا حكـم املواظبـة علـى هـذامث الصـالة اإلبراهيميـة ،مث التشـهد
 "قة غالبا على وجه التقرب إىل هللا ؟ذه الطري

 
فال جيـوز لإلنسـان أن  ،العبادات توقيفية: " فأجاب رمحه هللا بقوله       

هللا تعـــاىل أنكـــر علـــى الـــذين  ألن ؛يشـــرع منهـــا إال مـــا شـــرعه هللا ورســـوله
َأْم َهلـُـْم ُشــرََكاُء َشــَرُعوا { يتبعــون مــا شــرع هلــم مــن دون هللا ورســوله فقــال :

ــ ــنَـُهْم َوِإنَّ َهلـُـْم ِم ــْوَال َكِلَمــُة اْلَفْصــِل َلُقِضــَي بـَيـْ ُ َوَل ــِه اهللَّ يِن َمــا َملْ يَــْأَذْن ِب َن الــدِّ
  . ]٢١[الشورى :  })٢١الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم (

ـا وسـببها والعبادات توقيفية يف جنسها وقدرها   ـا ومكا ا وزما  ،وصـفا
، وما ذكـر السـائل ة للشرع يف هذه األموربادة مطابقفال بد أن تكون الع

فـإن   ،الرتتيب لذكر هللا عز وجل وقراءة القرآن حيتاج إىل توقيف من هذا
، وإن كان غري والرأسفعلى العني  -صلى هللا عليه وسلم- كان واردا عن النيب

، وال أعلــم أنــه كفايــة وغــىن  -صــلى هللا عليــه وســلم-وارد ففيمــا ورد عــن النــيب 
 ،الرتتيب للذكر وقراءة القـرآن مثل هذا -صلى هللا عليه وسـلم-يب ورد عن الن

العمـل إىل  وعلـى هـذا فـإين أنصـح إخـواين القـائمني بـذلك أن يـدعوا هـذا



 ٤٧

 ، فـإن ذلـك أوىل هلـم -صلى هللا عليه وسـلم-العمل املشروع الثابت عن النيب 
   .وأحسن عاقبة ومآال "

  . )٧٠ص ( "كشف الستار"انتهى من
  

  
 : حلق الرأس ليس سنة :)١٨(نصيحة ال

إىل أن مــن  ،حفظــك هللا وأيــدك بــروح مــن عنــدهالتبليغــي  انتبــه أخــي      
كان من السنة لغري التحلـل  الرأس لو فإن حلق ،البدع حلق الرأس تعبدا

 ،مــن ســيما اخلــوارج -وســلم صــلى هللا عليــه-مــن حــج أو عمــرة ملــا جعلــه النــيب 
قَـاَل  -صـلى هللا عليـه وسـلم  -النَّـِىبِّ  َعـنِ  -هللا عنـه  ضـير  - يَعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُـْدرِ 

، َميُْرقُـوَن  آَن َال ُجيَاِوُز تـََراِقيَـُهمْ َويـَْقَرُءوَن اْلُقرْ  َخيُْرُج نَاٌس ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرقِ "
ــَن الــدِّينِ  ــَن الرَِّميَّــِة ، مثَُّ َال يـَُعــوُدوَن ِفيــِه َحــىتَّ  ِم ــْهُم ِم يـَُعــوَد  َكَمــا َميْــُرُق السَّ

. َأْو قَـاَل " التَّْحِليـُق" ِسيَماُهمُ ِقيَل َما ِسيَماُهْم . قَاَل " " .السَّْهُم ِإَىل ُفوِقهِ 
  . رواه البخاري . التَّْسِبيُد "

 
  :) ٢٥٨-٢٥٥/  ١( الستقامة"ااإلسالم يف كتابه " وقال شيخ     

كـرت قـال الـذي إذا ذ  السـينيـا أبـا بكـر مـن  ،وقيل أليب بكر بـن عيـاش"
 ،وهذا أصـل عظـيم مـن أصـول سـبيل هللا ،األهواء مل يغضب لشيء منها

وذلك أن كثريا من األفعال قـد يكـون مباحـا يف  ،وطريقه جيب االعتناء به
ورمبـــا كـــان حمرمـــا أو  ،متنازعـــا يف إباحتـــه وكراهتـــه أو مكروهـــا الشـــريعة أو

ســـن علـــى أنـــه ح طائفـــة مـــن النـــاس يفعلونـــه فتســـتحبه ،متنازعـــا يف حترميـــه
ذلــك أفضــل  حــىت يعــدون مــن يفعــل ،مســتحب وديــن وطريــق يتقربــون بــه



 ٤٨

ــوازم طــريقتهم إىل هللا ذلــك ورمبــا جعلــوا، يفعلــه ال ممــن أو جعلــوه  ،مــن ل
ويكــون ذلــك خطــأ وضــالال وابتــداع ديــن مل  ،الصــاحلني وأوليــاء هللا شــعار

فـإن  ،حلق الرأس يف غري احلج والعمرة لغري عذر مثال ذلك ،يأذن به هللا
وذكـر حلقـه لعـذر  ،وتقصـريه يف النسـك هللا قد ذكر يف كتابه حلق الـرأس

َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمـْن ِصـَياٍم َأْو يف قوله:{
  . ]١٩٦[البقرة :  }َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 

 
وكراهتــه نزاعــا إباحتــه  وأمــا حلقــه لغــري ذلــك فقــد تنــازع العلمــاء يف      

املســلمني  وال نـزاع بــني علمــاء ،معروفـا علــى قــولني مهـا روايتــان عــن أمحــد
وأئمة الدين أن ذلك ال يشرع وال يستحب وال هو من سبيل هللا وطريقه 

ـــه علـــى أحـــد مـــن  وال مـــن ـــىن هللا ب الزهـــد املشـــروع للمســـلمني وال ممـــا أث
والصـوفية دينـا  طوائـف مـن النسـاك الفقـراء ومع هذا فقـد اختـذه ،الفقراء

والنســك واخلــري والتوبــة  حــىت جعلــوه شــعارا وعالمــة علــى أهــل الــدين
يفعـل ذلـك  حـىت أن مـن مل ،والسـلوك إىل هللا املشـري إىل الفقـر والصـوفية

ومـن  ،يكون منقوصا عندهم خارجا عن الطريقة املفضلة احملمودة عنـدهم
وسـبيله وهذا ضـالل عـن طريـق هللا ، دخل يف هديهم وطريقهم فعل ذلك

الدين من أسـباب تبـديل  واختاذ ذلك دينا وشعارا ألهل ،باتفاق املسلمني
 فـإن الـذي يكرهـه ،بل جعله عالمة على املـروق مـن الـدين أقـرب ،الدين

 ،حيـتج بأنـه مـن سـيماء اخلـوارج املـارقني ،وإن فعله صاحبه عادة ال عبـادة
بــذمهم  -مصــلى هللا عليــه وســل-األحاديــث الصــحاح عــن النــيب  الــذين جــاءت

:" ســيماهم التحليــق" فــإذا   -عليــه وســلم صــلى هللا-عنــه  يمــن غــري وجــه ورو 
صـلى هللا -عـن النـيب  ويف املسـند والسـنن ،كان هـذا سـيماء أولئـك املـارقني



 ٤٩

 أنه قال: "مـن تشـبه بقـوم فهـو مـنهم" كـان هـذا علـى بعـده مـن -عليه وسلم
ـــدين أوىل مـــن العكـــس ـــن ،شـــعار أهـــل ال عســـل  وهلـــذا ملـــا جـــاء صـــبيغ ب

وســأله مــن املتشــابه ابتغــاء  -رضــي هللا عنــه- التميمــي إىل عمــر بــن اخلطــاب
رأســـه فوجـــده ذا  الفتنـــة وابتغـــاء تأويلـــه وضـــربه ضـــربا عظيمـــا كشـــف

ألنــه لــو  ؛فقــال لــو وجــدتك حملوقــا لضــربت الــذي فيــه عينــاك ،ضــفريتني
وكــان يقتلــه  ،حملوقــا اســتدل بــذلك علــى أنــه مــن اخلــوارج املــارقني وجــده
يف  -صلى هللا عليه وسـلم-بقتاهلم وقد قال النيب  -عليه وسلم صلى هللا-النيب ألمر 

م وصـيامه مـع صـيامهم وقراءتـه  صفتهم: "حيقر أحدكم صـالته مـع صـال
م يقـرأون القـرآن ال جيـاوز حنـاجرهم كمــا   ،ميرقـون مـن اإلسـالم مـع قـراء

   . انتهى كالم شيخ اإلسالم". ميرق السهم من الرمية
  

رجح ):١٩(نصيحة ال    العمامة ليست سنة على ا
  

ا من سنن العادة ال العبادة األصح يف    عندنا  ألنه ليس ؛العمامة أ
بل  ،كان يلبسها تقربا إىل هللا  -صلى هللا عليه وسلم-دليل على أن النيب 

 ،ما لبسها فلو مل يلبسوها ،أنه كان يلبسها اتباعا لعادة قومه الظاهر
ومل  ،وال حث عليها ،بالعمامة -هللا عليه وسلم صلى- يأمر النيب لذلك مل

 -صلى هللا عليه وسلم- وفعله  -وسلم صلى هللا عليه-يصح فيها سوى الفعل منه 
فيه إىل  فال خنرج عن اجلواز ،العادات األصل فيه اجلواز يف باب

 . أو الوجوب إال بدليل، االستحباب

وإن كنـا ال نشـدد  - عليـه وسـلمصلى هللا-والالبس للعمامة اآلن اقتداء بالنيب 
  ولكــن نوجهــه إىل القــول األرجــح يف املســألة ،عليــه لكــون املســألة خالفيــة



 ٥٠

ــه وســلم-هــو يقتــدي بــالنيب  ولكنــه نســي أنــه خمــالف  ،يف فعلــه -صــلى هللا علي
فيمـا  -صـلى هللا عليـه وسـلم-إذ إن النـيب  ،يف قصـده -عليـه وسـلم صـلى هللا-للنـيب 

ا ا العادة ،القرىب إىل هللا يظهر مل يكن يقصد  والالبـس هلـا  ،وإمنا قصد 
صـلى هللا عليـه -واألجر لكونـه يقتـدي بـالنيب  اآلن يقصد بلبسها نيل الثواب

  . فاختلف القصد -وسلم
  ال يف ،قصده يف فعله مع -صلى هللا عليه وسلم-واملطلوب هو موافقة النيب 

  . فعله جمردا عن قصده
هـو اتبـاع عـادة  ،يف فعلـه وقصـده -هللا عليـه وسـلم صلى-إىل موافقته  والطريق

 . الشرع الناس فيما ال خيالف

لباســه فيمــا ال خيــالف الشــرع يكــون متأســيا  فمــن وافــق عــادة النــاس يف
 . فعله وقصده موافقا له يف -صلى هللا عليه وسلم-بالنيب 

  خمالفني ،العمامة قاصدين نيل الثواب يف ذلك مث إننا جند الذين يلبسون
ــم اعتقــدوا اســتحباب لــبس قــد تناقضــوا إذ ،لعــادة النــاس يف بالدهــم  إ

ــم ،إياهــا -صــلى هللا عليــه وســلم-العمامــة للــبس النــيب   مل يلبســوا يف حــني أ
حيلوا  اإلزار والرداء والنعال السبتية ومل يطولوا الشعر ومل حيملوا العصا ومل

احلمـار  ومل يركبـوا -عليه وسلمصلى هللا -األزرار ومل يلبسوا اخلامت اقتداء بالنيب 
ركبها وال ينـامون علـى احلصـري مـع  -صلى هللا عليه وسلم-والناقة مع أن النيب 

 . نام عليه -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أن

 ،إياهــا -عليــه وســلم صــلى هللا-كانــت العمامــة ســنة مســتحبة لفعــل النــيب  فــإذا
علـى  فمـن اقتصـر، -وسـلم صـلى هللا عليـه-النـيب  فهذه األمور أيضا قد فعلهـا

ا وقع يف التناقض وعدم التزام  . ما التزم به العمامة دو
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  : )٤٢٣ (ص "تيمية يف "اقتضاء الصراط قال شيخ اإلسالم ابن     
أو  ،التأسي به يف صورة الفعل الذي فعلـه مـن غـري أن يعلـم قصـده فيـه" 

ع طائفة وابن عمر م ،فهذا فيه نزاع مشهور ،فعله مع عدم السبب الذي
واملعـروف عـن  والغالـب ،ذلـك وغـريهم خيـالفهم يف ،يقولون بأحد القولني

ـــم مل يكونـــوا يفعلـــون كفعـــل ابـــن عمـــر رضـــي هللا  املهـــاجرين واألنصـــار أ
  . عنهما" انتهى

  
للعالمــة حممــد بــن صــاحل  )٢٣/  ١٦٠(لقــاءات البــاب املفتــوح" " وجــاء يف

  : يلي العثيمني رمحه هللا ما

عليــه  صــلى هللا- لعمامــة هــل هــي ســنة ثبتــت عــن الرســولاالســؤال: لــبس "

  ؟ -وسلم
إنســان  الشــيخ: ال، لبــاس العمامــة لــيس بســنة، لكنــه عــادة، والســنة لكــل

أن يلبس ما يلبسه الناس ما مل يكن حمرماً بذاتـه، وإمنـا قلنـا هـذا؛ ألنـه لـو 
 -صلى هللا عليه وسلم-خالف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنيب  لبس

الشـهرة، فـإذا كنـا يف بلـد يلبسـون العمـائم لبسـنا العمـائم،  ى عـن لبـاس
ا مل نلبســـها، وأظـــن أن بـــالد املســـلمني اليـــوم  وإذا كنـــا يف بلـــد ال يلبســـو

فيهــا لــبس العمــائم، ويف بعــض الــبالد  ختتلــف، ففــي بعــض الــبالد األكثــر
ـا  كـان يلـبس  -صـلى هللا عليـه وسـلم-بـالعكس، والنـيب  معتـادة يف العمامـة؛ أل

ى عـن لبـاس الشـهرة مفيـداً  ا بل  إىل أن السـنة يف  عهده، وهلذا مل يأمر 
حمرمـًا، فلـو  اللباس أن يتبع اإلنسان ما كان الناس يعتادونه، إال أن يكون

فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس احلرير وهم رجـال قلنـا: هـذا حـرام 
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ن يلبسـوا اللبـاس النـازل عـن نوافقهم، ولو كنا يف بلد اعتـاد الرجـال أ وال
  . أعلم وهللا تعاىل .هذا حرام وال نوافقهم" انتهى: الكعبني قلنا

  
 

 : التحذير من بعض البدع : )٢٠(نصيحة ال
  
بـارك هللا  -احذر أخـي التبليغـي احملـب التبـاع السـنة واجتنـاب البدعـة    
  : البدع التالية من -فيك

 ؛وتــأمني اآلخــرين قبــل اجلولــة مــن قبــل فــرد الــدعاء جهــرا املواظبــة علــى*
  . وأصحابه رضوان هللا عليهم -صلى هللا عليه وسلم-النيب  لعدم وروده عن

  
واعتقاد أن لذكره أثرا ، ترك شخص على الذكر عند اخلروج إىل اجلولة*  

  . يف جناح الدعوة
  

  ،إىل بلد يقطنون فيه ترك زيارة األقارب أثناء اخلروج حني السفر*  
 فهــــو ينــــايف صــــلة الــــرحم الــــيت جــــاءت ،ه ال دليــــل عليــــهوهــــذا مــــع كونــــ

ا وحتذر مما ينافيها  . النصوص تأمر 

 
صــلى هللا عليــه -واملســاء الصــالة علــى النــيب  أن جتعــل مــن أذكــار الصــباح*  

لعــدم الــدليل  ،مائــة مــرة ومــن أذكــار املســاء االســتغفار ،مائــة مــرة -وســلم
مـــن أفضـــل  - عليـــه وســـلمصـــلى هللا- واالســـتغفار والصـــالة علـــى النـــيب ،عليـــه

ولكـن حتديـد وقـت وعـدد لعبـادة ال جيـوز أن ، األقـوال العبادات وأحسـن
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فإنه كما ال تصح العبادة إال هلل  ،للعباد يكون إال ممن له احلق يف التشريع
كتابـه أو علـى لسـان رسـوله  ال يصح أن يعبد هللا سبحانه إال مبا شـرع يف

ضـعيفه ومـا ال  كر النبـوي مـا يغـين عـنويف صحيح الـذ  -صلى هللا عليه وسلم-
 . أصل له

  
  

  آداب  مستند لها ):٢١(نصيحة ال
 
آداب الطعـــام  أن ال تأخـــذ مـــن ،أنصـــحك أخـــي التبليغـــي وفقـــك هللا   

 ،والنوم وحنو ذلك كـل مـا تسـمع حـىت تعلـم مسـتنده مـن األدلـة الشـرعية
  : أمثلة ذلك ومن

يف األكـل علـى الرجـل  يذكر يف بعض كتب الفقه اسـتحباب اجللـوس أنه*
 ،احلـديث املـروي يف هـذه اجللسـة ضـعيف ولكـن ،اليسرى ونصب اليمىن

  للحافظ العراقي : )٢٩٣/ ٣( املغين عن محل األسفار "فقد جاء يف "
كـان إذا قعـد علـى بن املقري يف الشمائل من حديثـه "وروى أبو احلسن "

إمنا أنا عبـد آكـل  مث قال  ،على ركبته اليسرى وأقام اليمىناستوفز  الطعام
  .انتهى " وإسناده ضعيف"وأفعل كما يفعل العبد، كما يأكل العبد

  
وإن كــان يقــول بــه بعــض ، وكــذلك النهــي عــن توجيــه القــدمني إىل القبلــة*

أن فيــه  واعتقــاد أنــه ينــايف تعظــيم القبلــة أو ،الفقهــاء ولكــن ال دليــل عليــه
والتحـــرمي أو  .ال أصـــل لـــه وال صـــحة لـــه واألصـــل اإلباحـــة ،هلـــا امتهانـــا



 ٥٤

ـــة الشـــرعية  الكراهـــة مـــن األحكـــام الشـــرعية الـــيت ال تؤخـــذ إال مـــن األدل
  . الصحيحة

لـيس علـى اإلنسـان صاحل العثيمني رمحه هللا : " قال الشيخ حممد بن     
إن الفقهاء رمحهم هللا يقولون : إن  بل ،حرج إذا نام ورجاله اجتاه الكعبة

علـى جنبـه ووجهـه إىل  قعـود يصـلياملريض الذي ال يسـتطيع القيـام وال ال
فتــاوى ابــن ،  "، فــإن مل يســتطع صــلى مســتلقياً ورجــاله إىل القبلــةالقبلــة
 . )٩٧٦/  ٢( عثيمني

  
الشــيخ ابــن عثيمــني عــن وضــع الــرجلني باجتــاه القبلــة عنــد النــوم  وســئل   

  القبلة . حرج إذا نام ورجاله يف اجتاه فقال : ليس على اإلنسان
 . انتهى )٩٧٦ / ٢(يمني فتاوى الشيخ ابن عث

 
  ،  النهي عن النوم بعد العصر ليس فيه حديث صحيح وكذلك*

  : )٦٩/ ٣(قال احلافظ ابن اجلوزي يف "املوضوعات" 
مــن نــام بعــد : " -صــلى هللا عليــه وســلم-قالــت: قــال رســول هللا  عــن عائشــة"

  ".إال نفسه العصر فاختلس عقله فال يلومن
   . انتهى "ال يصح هذا حديث

  : )١٤٥/  ٤(يف "الكامل يف الضعفاء" البن عدي  اءوج
لليــث بــن ســعد ورأيتــه نــام  ثنــا أبــو عروبــة ثنــا بــن مصــفى ثنــا مــروان قلــت"

وقـد  يـا أبـا احلـارث مالـك تنـام بعـد العصـر ،بعـد العصـر يف شـهر رمضـان
مـن  -صـلى هللا عليـه وسـلم-حدثنا ابن هليعة عن عقيل عن مكحـول عـن النـيب 
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قال الليث ال أدع مـا  ،تلس عقله فال يلومن إال نفسهفاخالعصر  نام بعد
  " .عن عقيل ينفعين حبديث ابن هليعة

  
  

قتصار على جزء من  الحذر :)٢٢النصيحة ( من ا
 الدين وترك أجزاء أخرى

جبــزء مــن الــدين مــع  قــد حــذر هللا ســبحانه مــن االقتصــار علــى األخــذ    
 : ترك أجزاء أخرى قال تعاىل

َأَخــْذنَا ِميثَــاقـَُهْم فـََنُســوا َحظًّــا ِممَّــا ذُكِّــُروا بِــِه  قَــاُلوا ِإنَّــا َنَصــاَرى َوِمــَن الَّــِذينَ {
نَـا ـنَـُهُم اْلَعـَداَوَة َواْلبَـْغَضـاَء ِإَىل يـَـْوِم اْلِقَياَمـِة َوَسـْوفَ  فََأْغَريـْ ُ ِمبَـا   بـَيـْ يـَُنبِّـئُـُهُم اهللَّ

  .  ]١٤[املائدة : } َكانُوا َيْصنَـُعونَ 
تُـْؤِمُنوَن بِـبَـْعِض اْلِكتَـاِب َوَتْكُفـُروَن بِـبَـْعٍض َفَمـاأَ تعاىل : { وقال َجـَزاُء َمـْن  فـَ

َيا نـْ َويـَـْوَم اْلِقَياَمـِة يـُـَردُّوَن ِإَىل َأَشـدِّ  يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلََياِة الـدُّ
  . ]٨٥ : [البقرة }ُلونَ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعمَ  اهللَُّ  اْلَعَذاِب َوَما

   : سبيل الشمول فقال وأمر هللا سبحانه باألخذ بشرائع اإلسالم على
ْلِم َكافًَّة َوَال { ـْيطَاِن  تـَتَِّبُعوا ُخطُـَواتِ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّ الشَّ

  . ]٢٠٨[البقرة : } ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 
 : اآلية الكرمية احلافظ ابن كثري يف تفسريه هذه قال

املصـّدقني برسـوله: أْن يأخـذوا جبميـع  يقول تعاىل آمًرا عبـاده املـؤمنني بـه"
وتــرك مجيــع زواجــره مــا  ُعــَرى اإلســالم وشــرائعه، والعمــل جبميــع أوامــره،

  . استطاعوا من ذلك" انتهى
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وأن جيعــل املســلم ، فالواجــب األخــذ جبميــع مــا أنــزل هللا علــى رســوله    
ـــادة وال نقصـــان لكـــل حكـــم شـــرعي مـــا ـــدون زي ـــه ب ـــه هللا ل  فاحلـــذر ،جعل

والتحـــذير مـــن الشـــرك جيـــب أن يكـــون أشـــد مـــن احلـــذر والتحـــذير مـــن 
والعنايـة بالتوحيـد أكثـر مـن العنايـة  ،الصـغائر املعاصي، والكبائر أشد مـن
 ،بالواجبــــات أكثــــر مــــن املســــتحبات والعنايــــة ،بالطاعــــات ممــــا هــــو دونــــه

اإلسـالم كلـه ال يـرتك  حانه أن يدعو إىلفالواجب على الداعي إىل هللا سب
أن  والكــالم يف الــدعوة إىل هللا ال جيــوز ،شــيئا منــه حبســب علمــه وقدرتــه

فكمـا أن  ،يكون حمصـورا بـبعض شـرائع اإلسـالم مـع إمهـال شـرائع أخـرى
 لصــالة شــرع للصــالة أركانــا وواجبــاتاخلشــوع يف النــا  هللا ســبحانه شــرع

ــا فقــد ا فــال جيــوز ،ومســتحبات غــري اخلشــوع القتصــار علــى اخلشــوع دو
  . رواه البخاري ": "صلوا كما رأيتموين أصلي -صلى هللا عليه وسلم-قال 

ا  -وسلم صلى هللا عليه-فاملشروع أن نصلي كما صلى النيب  صالة تامة بأركا
ـــا ا وواجبا والـــذي شـــرع إكـــرام املســـلمني هـــو الـــذي شـــرع  ،ومســـتحبا

علم والنهي عـن املنكـر وتأديـة الزكـاة  طلب العلم وترك الكالم عليه بغري
إىل هللا كمـــا تكـــون  ، والـــدعوةحلـــج وغـــري ذلـــك مـــن الشـــرائع الكثـــريةوا

 للغـــافلني باملوعظـــة احلســـنة تكـــون للمســـتجيبني بالـــدليل مـــن الكتـــاب

وتكون للمنكرين واملعرضني باجلـدال بـاليت هـي أحسـن كمـا قـال  ،والسنة
ــِة َواْلَمْوِعَظــِة احلََْســَنِة َوَجــاِدْهلُمْ  ِإَىل َســِبيِل رَبِّــكَ  تعــاىل : {ادْعُ  ــالَِّيت  بِاحلِْْكَم ِب

 }ُهـَو َأْعلَـُم بِاْلُمْهتَـِدينَ وَ  ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلهِ 
  . ]١٢٥[النحل : 

  : )٧٨/  ١(" قال احلافظ ابن القيم يف "مفتاح دار السعادة
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واملوعظــــة احلســــنة للمعرضــــني  ، باحلكمــــة للمســــتجيبنيوالــــدعوة اىل هللا"
 " .واجلدال باليت هي أحسن للمعاندين املعارضني، الغافلني

 
حمصورة عند أهل اإلسـالم بـدعوة  فالدعوة إىل هللا تعاىل ال جيوز أن تكون

باجملادلـة بـاليت هـي  الغافلني باملوعظة مـع تـرك دعـوة املعانـدين واملعارضـني
م ورد أبــاطيلهمأحســن وتزييــف شــ  ودعــوة املســتجيبني بتعلــيمهم ،بها

أحكـــام ديـــنهم وردهـــم إىل الكتـــاب والســـنة يف كـــل مـــا تنـــازع فيـــه النـــاس 
 . الكتاب والسنة الصحيحة وإقناعهم باألدلة من

فكمـــا أن املســـلم حيـــرص علـــى دعـــوة تـــارك الصـــالة مـــن أجـــل أن يصـــلي 
ع الكتــــاب دعــــوة كــــل مبتــــدع لــــرتك بدعتــــه واتبــــا  فعليــــه أن حيــــرص علــــى

مســـألة فقهيـــة أو  ودعـــوة كـــل مـــن خـــالف الكتـــاب والســـنة يف ،والســـنة
 وأن يزيـل شـبهته إن وجـدت ويقـيم ،عقائدية للرجوع إىل الكتـاب والسـنة

احلجة عليه من كتاب هللا وسنة نبيه بفهم سـلف هـذه األمـة املشـهود هلـم 
 . بالفضل واخلريية

ــ بــل وعليــه أيضــا أن ني هلــم بطــالن مــا هــم يــدعو الكفــار إىل اإلســالم ويب
املقنعـة ويقـيم هلـم األدلـة والرباهـني علـى  عليه من الكفر والشـرك بـالطرق

  . من عند ربه -عليه وسلم صلى هللا-صحة اإلسالم وصدق ما جاء به حممد 
ـــار الصـــحابة     ـــاء النـــاس بالكتـــاب والســـنة وآث ـــدعوة إىل هللا إفت ومـــن ال

  . ل املنحرفة عن احلقتتخطفهم فتاوى أهل البدع والضال وعدم تركهم
 حياضـــه بتصـــفيته مـــن وممـــا شـــرعه هللا تعـــاىل نصـــرة دينـــه والـــذب عـــن  

مـن أحاديـث مل تصـح عـن النـيب  ،الشوائب اليت أدخلت فيه وليسـت منـه
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 ،وفتاوى منحرفة عـن الكتـاب والسـنة جمانبـة للصـواب -هللا عليه وسلم صلى-
  . هلدىأنزل هللا على رسوله من احلق وا وعقائد مناقضة ملا

  
وعـدم االقتصـار علـى ، فاحلاصـل الواجـب هـو اتبـاع شـرائع اإلسـالم كافـة

  . جزء منها
وأنت أخي التبليغي حري أن تكـون أذنـا صـاغية لـذلك مبـا عهـدناه عنـك 

فوهللا مـا أكتـب لـك هـذه النصـائح إال حمبـة  ،ملعرفة احلق واتباعه من حمبة
م أ للخري لك كمحبتك اخلري أسـأل هللا  ،و أكثـرللناس حـني تقـوم بـدعو

حيثمـا دار إنـه  والـدوران معـه ،كـان أن يـوفقين وإيـاك التبـاع احلـق حيثمـا
  . ويل ذلك والقادر عليه

  
  
سباب بإذن  التحذير من إنكار تأثير ):٢٣(نصيحة ال ا

 هللا
 

إىل خطأ من  ،انتبه أخي التبليغي وفقنا هللا مجيعا التباع احلق              
املــأخوذة مــن العقيــدة األشــعرية مــع خمالفتهــا للكتــاب العبــارة  يكــرر تلــك

والســكني ال تقطــع ولكــن هللا  ال حتــرق النــار وهــي أن، والســنة والســلف
ا ا سبحانه خيلق اإلحراق عند النار ال    ، والقطع عند السكني ال 

لرتكـي يف كتـاب "جممـل اعتقـاد هللا بـن عبـد احملسـن ا قال الشيخ عبـد     
  " :السلف أئمة

ا بإذن هللات"   : أثري األسباب الطبيعّية يف مسببا
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بالســحاب، ويـُْنبِــُت النبـــاَت  ، وينــزل املــاءِإن هللا خيلــق الســحاب بالريــاح
  .، وحنو ذلكباملاء

ا يُفضي والقوُل بأن هللا يـَْفَعُل عند األسباب ال إىل ِإبطال ِحكمـِة هللا يف  ِ
اخلقه ـا نع ، وأنه مل جيعل يف العني قوَة متتاز  ، وال يف النـار اخلدِّ تُبِصُر 

ا ا قوًة متتاُز    القول من فضًال عمَّا يف هذا ،عن الرتاب َحتِْرُق 
 : ، فِإن هللا تعاىل يقولخمالفٍة للكتاب والسنة

َزْلَنا{   ، ]٥٧[األعراف : } ا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراتِ اْلَماَء فََأْخَرْجنَ  ِبهِ  فَأَنـْ
ُ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعدَ أَ  َوَماويقول : {   نـَْزَل اهللَّ

َا}    ، ]١٦٤[البقرة : َمْوِ
ُهُم اهللَُّ { ويقول : بـْ   ، ]١٤[التوبة : } بِأَْيِديُكمْ  قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّ
ـــَربَُّص ِبُكـــْم َأنْ { ويقـــول : ُ ِبَعـــَذاٍب ِمـــْن عِ  َوَحنْـــُن نـَتَـ ـــِدِه َأْو ُيِصـــيَبُكُم اهللَّ ْن

  ، ]٥٢[التوبة : } ابِأَْيِدينَ 
َنا ِبِه َجنَّاتٍ : { ويقول َبتـْ   َوَحبَّ  َونـَزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا فَأَنـْ

ــَن اهللَِّ نُــورٌ ويقــول : {، ]٩[ ق : } احلَِْصــيدِ   ، وَِكتَــاٌب ُمبِــنيٌ  قَــْد َجــاءَُكْم ِم
ُ َمِن اتـََّبَع ِرضْ    ، ]١٦-١٥[املائدة : } السََّالمِ  َوانَُه ُسُبلَ يـَْهِدي ِبِه اهللَّ
صــلى هللا عليــه -النــيب  ، وكــذلك يف احلــديث عــنومثــل هــذا يف القــرآن كثــري

، ُأصــلِّي عليــه ال ميــوتن أحــٌد مــنكم ِإال آَذنـُْتمــوِين حــىت« كقولــه :  -وســلم
 . ] ماجه [ أخرجه النسائي وابن »   جاعٌل بصاليت عليه بركًة ورمحةفِإنَّ هللا

، قبــور مملــوءٌة علــى أهلهــا ظُْلَمــةً ِإن هــذه ال: «  -هللا عليــه وســلم صــلى-وقــال 
[ أخرجـــه البخـــاري بنحـــوه وأخرجـــه مســـلم . » بصـــاليت علـــيهم نـــورًا  وِإنَّ هللا جاعـــلٌ 

  .] واللفظ له
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ذا قـال ، فـإِ ب واملسـببات وجعـل هـذا سـبًبا هلـذااألسـبا فاهلل سبحانه خلق
  ، وِإال مل حيصل بدون السبب حصل ،القائل : ِإن كان مقدورًا
 . ، وليس مقدورًا بدون السببجوابه أنه مقدوٌر بالسبب

ذه األسباب وقوهلم : ِإن هللا ، وأنـه لـيس هلـا تـأثري يف تعاىل أجرى العادة 
ٌل ، بــل هــو ُمبطــبعيــٌد جــًدا عــن ُمْقَتضــى احلكمــة قــولٌ  !!!املســببات بِإذنــه 

، فـأي أن ُتوَجـَد مـن غـري هـذه األسـباب نألنَّ املسـببات ِإْن كـان ميكـ ؛هلا
  . حكمٍة يف وجودها عن هذه األسباب" انتهى

  
  

خذ ):٢٤( نصيحةلا سباب  ينافي التوكل  ا با
يمان بقدره   على هللا و ا

 
ا فهــو     خــالق الســبب ومــا ينــتج  إن هللا ســبحانه قــدر املســببات بأســبا

 الــذي قــدر أن يكــون ، فهــو ســبحانهمــن قــدره ســبحانه كلــه عنــه وذلــك
ودخـــول اجلنـــة  وحصـــول الـــرزق بطلبـــه، الشـــفاء مـــن األمـــراض بأدويتهـــا،

ظــة باإلميــان والعمــل الصــاحل، وطــول العمــر بصــلة الــرحم والــدعاء واحملاف
علمنــا أن هللا ســبحانه  فكــل ســبب . علــى الصــحة وفعــل الــرب وحنــو ذلــك

 جعلــه ســببا لشــيء مــن خــالل شــرعه يف األمــور الشــرعية ومــن خــالل

فإمنا يكون نفعـه وحتقـق نتيجتـه  ،التجربة واحلس يف األمور املادية الدنيوية
فاألخـذ باألسـباب املباحـة ال ينـايف التوكـل علـى  ،سبحانه وقـدره بإذن هللا

هــو الــذي فبــل مــن تــرك األخــذ باألســباب  ،وقــدره هللا وال اإلميــان بقضــائه
  .  اهقدره هللا وقض ألن األسباب مما ؛خيدش إميانه بقدر هللا
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ــا ال تــؤثر بنفســها  ؛للمســلم أن يعتمــد علــى األســباب إال أنــه ال جيــوز أل
املقصـود مـن السـبب إمنـا يكـون مبشـيئة  فـإن حصـول ،وإمنا تؤثر بـإذن هللا

 !!. له مقصوده وكم من إنسان يأخذ بالسبب وال يتحقق ،هللا تعاىل

ا بالقــدر حقــا يأخــذ باألســباب ولكــن مــع عــدم االعتمــاد عليهــ فــاملؤمن
ــا اعتمــاده علــى هللا ســبحانه يف الوصــول إىل  إمنــا يكــون ،وتعلــق القلــب 

سـبحانه مسـبب  هـو ألنـه ؛مقصود تلك األسباب واحلصول على نتائجها
  . األسباب وكل شيء بيده وحتت ملكه وسلطانه

م بقضــاء هللا  إن أولئــك الــذين يرتكــون األخــذ باألســباب حبجــة قــوة إميــا
مــن  فــإن النصــوص ،خــالفوا الســنة والكتــابوقــدره قــد جــانبوا الصــواب و 

  منها قوله ،القرآن والسنة اليت توجه لألخذ باألسباب كثرية متظاهرة
 : تعاىل

َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضـى َوآَخـُروَن َيْضـرِبُوَن ِيف اْألَْرِض يـَْبتَـغُـوَن ِمـْن {
  ، ]٢٠[املزمل :  }َفْضِل اهللَِّ 

ِذي َجَعــَل َلُكــُم اْألَْرَض َذلُــوًال فَاْمُشــوا ِيف َمَناِكِبَهــا ُهــَو الَّــوقــال ســبحانه : {
  ، ]١٥[امللك :  }وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشورُ 

 : جل شأنه -أيضا- وقال

ٍة َوِمـْن رِبَـاِط اْخلَْيـِل تـُْرِهبُـوَن بِـِه َعـُدوَّ اهللَِّ {  َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن قـُـوَّ
  ، ]٦٠[األنفال :  }َوَعُدوَُّكمْ 
  لشيء قد يكون مكتوبا يف الصحف مثالنصوص تربز لنا أن ا بل إن

  :  قال تعاىل،  كالدعاء وصلة الرحم يتغري لسبب من األسباب
ُ َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ {  . ]٣٩[الرعد :  }َميُْحو اهللَّ
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  : "ال -هللا عليه وسلم صلى-قال رسول هللا  وعن سلمان الفارسي قال :
  .  وال يزيد يف العمر إال الرب" ،دعاءيرد القضاء إال ال

  ] الرتمذي وحسنه األلباين رواه [

"َمـْن َأَحـبَّ  : قَـالَ  -صـلى هللا عليـه وسـلم-َمالِـٍك َأنَّ َرُسـوَل اهللَِّ  وعن أَنَـس بْـن
ْلَيِصْل َرِمحَهُ يـُْبَسَط َلُه ِىف ِرْزِقِه َويـُْنسَ  َأنْ    . متفق عليه" َأ َلُه ِىف أَثَرِِه فـَ

  . يؤخر له يف أجله:  معىن ينسأ له يف أثره
إمنا يكون من الصحف اليت عند املالئكة ال من  ولكن احملو من الصحف

فخــذ ، ميكــن أن يقــع فيــه اخــتالف وأمــا علــم هللا فإنــه ال ،اللــوح احملفــوظ
 . والسموات على رب األرضأيها املسلم باألسباب وأنت معتمد 

  . تنال املطلوب وتنجو من املرهوب فحري بك حينئذ أن

  
  خطأ ،إليك هللا من خالل هذا البيان يتضح لك أخي التبليغي أحسن

  ألن حتضري الدرس ؛ترك حتضري الدرس اعتمادا على هللا وتوكال عليه
قبيـــل األخـــذ باألســـباب ليكـــون الـــدرس علـــى درجـــة عاليـــة مـــن  هـــو مـــن
واالفــرتاء علــى هللا والقــول عليــه بغــري  حة واإلتقــان والبعــد عــن اخلطــأالصــ
ســأل ، ناإلميــان بقــدرهو  باألســباب ال ينــايف التوكــل علــى هللا ، واألخــذعلــم

  . هللا لنا ولك التوفيق والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليه
  
  

الجهال إلقاء  تكليفمن  التحذير ):٢٥( النصيحة
 البيانات والدروس

 
حـىت ولـو كـان قـراءة  نبغي لك أخي التبليغي أن جتعل البيان والدرسي    
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 ) مع بعض التعليق عليه على طلبـة العلـم ال رياض الصاحلني من كتاب (
ــا ومدرســا فيــه خمــاطر ال يف  ألن تكلــم اجلاهــل  ؛علــى اجلهــال النــاس مبين

اآليــــــة إذا قرأهــــــا فضــــــال عــــــن حيســــــن قــــــراءة  فهــــــو ال ،حتمــــــد عقباهــــــا
ينقل كالما ال صلة  مييز صحيح احلديث من ضعيفه بل قدوال ،توضيحها

بغـري علـم  والقول علـى هللا ،ناسبا إياه له -صلى هللا عليه وسلم-برسول هللا  له
مـع مـا يرتتـب  ،واالفرتاء عليـه الكـذب مـن أكـرب الكبـائر وأعظـم الـذنوب

، مـــن تــرويج فاســـد األقاويـــل واجلهــاالت املتنوعـــة بـــني النـــاس علــى ذلـــك
ـــه وســـلم- ن تظـــن أن معـــىن قولـــهوحـــذار أ : "بلغـــوا عـــين ولـــو  -صـــلى هللا علي

   .رواه البخاري.آية"

ولكــن  ،هــذا الوجــه أن يقــوم أي شــخص مــن النــاس مبينــا يف النــاس علــى
 املقصــود باحلــديث أن يبلــغ اإلنســان مــا يعلــم مــن الكتــاب والســنة بعــد

ال ال أن يبلـــغ شـــيئا  ،حصــوله لـــه علـــى وجـــه اإلتقــان واملعرفـــة الصـــحيحة
أو أن يفســره تفســريا ال يقــوم  ،شــرحه وتوضــيحه حيســن قراءتــه فضــال عــن

  . وختبطات اجلهال وإمنا هو أوهام عوام ،على أسس علمية
َوَمــِن اتـَّبَـَعــِين  قُــْل َهــِذِه َســِبيِلي َأْدُعــو ِإَىل اهللَِّ َعَلــى َبِصــريٍَة أَنَــا{تعــاىل :  قـال

  . ]١٠٨[يوسف : } رِِكنيَ َوُسْبَحاَن اهللَِّ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمشْ 
   : )٢٨٤/  ٤( اإلمام البغوي يف تفسريه قال              

أدُعــو إليهــا والطريقــة الــيت أنــا  قُــْل } يــا حممــد، { َهــِذه } الــدعوة الــيت"{ 
  عليها، { َسِبيِلي } ُسنَّيت ومنهاجي. 

  ، ]١٢٥: [النحل  ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك}ديين، نظريه قوله:{:  وقال مقاتل

: هــي  َأْدُعــو ِإَىل اهللَِّ َعَلــى َبِصــريَة } علــى يقــني. والبصــرية. {أي: إىل دينــه
ا بني احلق والباطل املعرفة اليت   " .ُمتِّيُز 
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  : )٤٠٦/  ١(وقال اإلمام السعدي يف تفسريه      
  : على علم ويقني من غري شك وال َبِصريٍَة } من ديين، أي َعَلى"{ 

  " .ةمري امرتاء وال
العثيمــني رمحــه هللا يف "شــرح حممــد بــن صــاحل العالمــة  قــال الشــيخ      
  :  )٢١/  ١( "الصاحلني رياض

  ألن ؛إال بعلم اإلنسان مبا يدعو إليه تتم الدعوة ولكن ال ميكن أن"
  وهو باطل، وقد ينهى عن شيء اجلاهل قد يدعو إىل شيء يظنه حقاً 

اإلنســان مــا يــدعو  وًال فيــتعلمبــد مــن العلــم أ ، فــاليظنــه بــاطًال وهــو حــق
  إليه.

 ، أو كــان عاملــاً يفحــراً فامهــاً يف مجيــع أبــواب العلــموســواء كــان عاملــاً متب

، فلــيس بشــرط أن يكــون اإلنســان عاملــاً نفــس املســألة الــيت يــدعو إليهــا
د أن تـــدعو النـــاس إىل إقـــام متبحـــراً يف كـــل شـــيء، بـــل لنفـــرض أنـــك تريـــ

نـت وعرفتهـا جيـداً فـادع إليهـا ولـو ك ، فإذا فقهت أحكام الصالةالصالة
  :  -هللا عليه وسلم صلى-؛ لقول النيب ال تعرف غريها من أبواب العلم

فيـه  ؛ ألن ذلكأبداولكن ال جيوز أن تدعو بال علم ) بلغوا عين ولو آية(
، أمــا خطــره عليــك فــألن هللا خطــر؛ خطــر عليــك أنــت، خطــر علــى غــريك

َـا َحـرََّم {، قـال هللا تعـاىل : علـمعلى هللا ما ال ت حرم عليك أن تقول قُـْل ِإمنَّ
 َ ْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ  َريبِّ َها َوَما َبَطَن َواْألِ اْحلَقِّ َوَأْن ُتْشـرُِكوا  اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

 : ألعـرافا[ }تـَُقولُـوا َعلَـى اهللَِّ َمـا ال تـَْعَلُمـونَ  بِاهللَِّ َما َملْ يـُنَـزِّْل بِـِه ُسـْلطَاناً َوَأنْ 

، أي  ]٣٦ : اإلسـراء[ }تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِـِه ِعْلـم َوال{، وقال تعاىل :  ]٣٣
ـــْمَع { ،ل عـــن ذلـــكؤو فإنـــك مســـ ،ال تتبـــع مـــا لـــيس لـــك بـــه علـــم ِإنَّ السَّ

  . " انتهى]٣٦[اإلسراء :  }َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال  ُكلُّ ُأولَِئكَ  َواْلَبَصَر َواْلُفَؤادَ 
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 التحذير من اللحن في القرآن :)٢٦( حةالنصي
 والحديث

    
مـــن قـــراءة أحاديـــث مـــن  ،املســـلم التبليغـــي حفظـــك هللا احـــذر أخـــي     

صحة القـراءة واخلطـأ يف احلركـات  (رياض الصاحلني) على الناس مع عدم
وأن تنسـب إىل ، احلروف ملـا يرتتـب علـى ذلـك مـن تغيـري املعـىن أحيانـا أو

  .ما مل يقله -مصلى هللا عليه وسل-رسول هللا 

  
   : )١٥( ص يف "التقريب " -رمحه هللا-النووي  قال اإلمام     

ما يسلم بـه مـن اللحـن  وعلى طالب احلديث أن يتعلم من النحو واللغة"
 والتصـحيف، وطريقـه يف السـالمة مـن التصـحيف األخـذ مـن أفـواه أهـل

  ".املعرفة والتحقيق
  الباعث احلثيث يف اختصاريف " -رمحه هللا-وقال اإلمام ابن كثري      
  : )١٩(صاحلديث"  علوم

  :  قال األصمعي ، ينبغي لطالب احلديث أن يكون عارفاً بالعربية"
مــن كــذب علــي :  العربيــة أن يــدخل يف قولــه أخشــى عليــه إذا مل يعــرف (
مل يكـن  -صـلى هللا عليـه وسـلم-النـيب  ، فـإن) عمـداً فليتبـوأ مقعـده مـن النـارمت

  ".عليه عنه وحلنت فيه كذبت" فمهما رويت يلحن
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وط  رواية ):٢٧( يحةالنص الحديث بالمعنى لها 
لتزام بها   :يجب ا

علم قوي أن  إن مل تكن طالب ،أنصحك أخي التبليغي حفظك هللا     
؛ للناس وحتدثهم به مبعناه -صلى هللا عليه وسلم-ال تنقل احلديث عن النيب 

بشروط ال تتوفر عادة يف غري أهل ألن نقل احلديث باملعىن ال يصح إال 
وهذا يؤكد لك أن البيان أو الدرس ينبغي أن ال  ،املربزين العلم وطلبته

  . جيعل على غري طلبة العلم
البشـري  ملعرفة سـنن يف "التقريب والتيسري -رمحه هللا- قال اإلمام النووي

   : )١٥(ص" النذير يف أصول احلديث
خبــرياً مبــا حييــل معانيهــا مل جيــز لــه دها، عاملــا باأللفــاظ ومقاصــ إن مل يكــن"

خــالف، بــل يتعــني اللفــظ الــذي مسعــه، فــإن كــان عاملــاً  الروايــة بــاملعىن بــال
والفقه، واألصـول، ال جتـوز إال  بذلك فقالت طائفة من أصحاب احلديث

ومل جيــوز  -وســلم صــلى هللا عليــه-بلفظــه، وجــوز بعضــهم يف غــري حــديث النــيب 
: جيـوز بـاملعىن يف مجيعـه  واخللـف مـن الطوائـففيه، وقال مجهور السـلف 

قطع بأداء املعىن وهذا يف غري املصنفات، وال جيوز تغيري مصـنف وإن   إذا
: أو كمــا  وينبغــي للــراوي بــاملعىن أن يقــول عقيبــه ،أعلــم كــان مبعنــاه وهللا

. وإذا اشـتبه علــى  أشـبه هــذا مـن األلفــاظ قـال أو حنــوه، أو شـبهه، أو مــا
ـــا علـــىالقـــارئ لفظـــة فح الشـــك أو كمـــا قـــال،  ســـن أن يقـــول بعـــد قراء

ا إذا بان، وهللا   " .أعلم لتضمنه إجازة وإذناً يف صوا
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يثبت  التحذير من التحديث بما لم ):٢٨(نصيحة ال
حاديث  - صلى هللا عليه وسلم- عن النبي   : من ا

تريد أن  أن تتأكد من صحة أي حديث ،أنصحك أخي التبليغي   
حذرا من أن يشملك وعيد  ،اس قبل بثه ونشره بينهمحتدث به الن

  : األحاديث التالية
َمـا  َكَفى بِاْلَمْرِء َكِذبًا َأْن ُحيَدَِّث ِبُكلِّ : " -صلى هللا عليه وسلم-اهللَِّ  قَاَل َرُسولُ 

َع "    رواه مسلم. مسَِ
ِديٍث يـُـَرى أَنـَُّه  ِحبَـ َمـْن َحـدََّث َعـينِّ : " -صـلى هللا عليـه وسـلم-وقَـاَل َرُسـوُل اهللَِّ 

   رواه مسلم ."ٌب فـَُهَو َأَحُد اْلَكاِذِبنيَ َكذِ 
من قال علـي مـا : " قال -صلى هللا عليه وسـلم-رسول هللا  وعن أيب هريرة عن

  " . مل أقل فليتبوأ مقعده من النار
  ] أخرجه ابن حبان وقال شعيب األرنؤوط : إسناده حسن [

  : )٢١٠/ ١(قال احلافظ ابن حبان يف صحيحه      
 صــلى هللا عليــه-ذكــر إجيــاب دخــول النــار ملــن نســب الشــيء إىل املصــطفى "

مـن قـال " : -صلى هللا عليه وسـلم-بصحته" مث روى قوله  وهو غري عامل -وسلم
  . انتهى "النار علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من

  : )٧/  ١(يف "اجملروحني"  -أيضا-احلافظ ابن حبان  وقال
مــن روى قــال: " -عليــه وســلم صــلى هللا-شــعبة أن رســول هللا  عــن املغــرية بــن"

اخلـرب دليـل  " يف هـذاهـو يـرى أنـه كـذب فهـو أحـد الكـاذبنيحـديثا و  عـين
صــلى هللا -علــى صــحة مــا ذكرنــا أن احملــدث إذا روى مــا مل يصــح عــن النــيب 

كأحــد الكـاذبني، علــى  ممــا تقـول عليـه، وهــو يعلـم ذلــك يكـون -وسـلم عليـه
:  -صـلى هللا عليـه وســلم - مــن هـذا وذاك أنـه قـال مـا هـو أشـدأن ظـاهر اخلـرب 
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كـذب.  : إنه تـيقن أنـه ومل يقل" من روى عىن حديثا وهو يرى أنه كذب"
خطـاب  فكل شاك فيما يرفع أنه صحيح أو غري صحيح داخل يف ظـاهر

 . انتهى "ربهذا اخل

 
  : )١١٦/  ٦(وقال املناوي يف "فيض القدير"      
) فهــو أحــد الكــاذبني( ظــن وبفتحتــني ذكــره بعضــهم) بضــم ففــتح ييــرى"(

والناقــل عنــه  بصــيغة اجلمــع باعتبــار كثــرة النقلــة وبالتثنيــة باعتبــار املفــرتي
ــــديباج أشــــهر ــــراوي حــــديث أن يقــــول قــــال ،واألول كمــــا يف ال  فلــــيس ل

بلغنــا فــإن روى  أو يويقــول يف الضــعيف رو  ،علــم صــحته الرســول إال إن
ــهمــا علــم أو ظــن وضــعه ومل يبــني  إلعانتــه  ؛يف مجلــة الكــذابنيأيــدرج  حال

كــان  وهلــذا، ظاملــا فيشــاركه يف اإلمث كمــن أعــان ،املفــرتي علــى نشــر فريتــه
  "بعض التابعني يهاب الرفع ويوقف قائال الكذب على الصحايب أهون

  . انتهى خمتصرا 
  

وال تظـــنن أن مـــا يـــذكره بعـــض العلمـــاء بـــأن احلـــديث الضـــعيف جيـــوز     
األعمــال يســوغ لــك نقــل األحاديــث النبويــة للنــاس  لالعمــل بــه يف فضــائ

  رويت احلديث الضعيف عند ألنك إذا ؛بدون تثبت وتأكد من صحتها
  . التمريض العلماء ال بد أن تذكره بصيغة

  : )١٩(صاحلافظ ابن الصالح يف مقدمته  قال     
تقــل فيــه قــال رســول  إذا أردت روايــة احلــديث الضــعيف بغــري إســناد فــال"

اجلازمـة بأنـه  كذا و كذا، وما أشبه هذا من األلفاظ  -ى هللا عليه وسـلمصل-هللا 
 صـلى-عـن رسـول هللا  ي. وإمنـا تقـول فيـه رو  قال ذلك -صلى هللا عليه وسلم-
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كذا وكذا، أو بلغنـا عنـه كـذا وكـذا، أو ورد عنـه أو جـاء عنـه   -هللا عليه وسلم
 صــحته تشــك يف. وهــذا احلكــم فيمــا  بعضــهم أو مــا أشــبه ذلــك أو روى

" فيمـــا ظهـــر لـــك -صـــلى هللا عليـــه وســـلم- قـــال رســـولوضـــعفه، وإمنـــا تقـــول "
  وهللا أعلم" .أوضحنا أوًال،  الذيبطريقه  صحته
  : )٦٣/  ١(النووي يف اجملموع  وقال احلافظ      

ينبغــي أن يطلــق إال  فــال ،صــيغة اجلــزم تقتضــي صــحته عــن املضــاف إليــه"
وهــذا األدب  ، الكــاذب عليــهوإال فيكــون اإلنســان يف معــىن ،فيمــا صــح

بـــه املصـــنف ومجـــاهري الفقهـــاء مـــن أصـــحابنا وغـــريهم بـــل مجـــاهري  أخـــل
 انتهى "حذاق احملدثني وذلك تساهل قبيح أصحاب العلوم مطلقا ما عدا

. 

ـــذكر احلـــديث     الضـــعيف بصـــيغة  ويف احلقيقـــة ال يصـــلح االكتفـــاء ب
 فـال بـد ،قصـود منهـاالتمريض عند العوام الذين ال يفهمون مغزاهـا وال امل

   . أن تصرح بضعف احلديث إذا ما نقلته إليهم
 )٤٠(صاأللبـاين يف متـام املنـة  قال العالمة احملدث حممـد ناصـر الـدين      

:  
النــاس مبــا يفهمــون مــا  إذا كــان مــن املســلم بــه شــرعا أنــه ينبغــي خماطبــة"

 فهـم ،وكان االصطالح املذكور عن احملققـني ال يعرفـه أكثـر النـاس ،أمكن
: " وقولـه -صـلى هللا عليـه وسـلم-قال رسول هللا ال يفرقون بني قول القائل : "

فإين  ،" لقلة املشتغلني بعلم السنة-صلى هللا عليه وسـلم-روي عن رسول هللا "
دفعـا لإليهـام كمـا  ؛ال بد من التصريح بصـحة احلـديث أو ضـعفه أرى أنه

بقولــه : "دع مــا يريبــك إىل  -هللا عليــه وســلم صــلى-يشــري إىل ذلــك رســول هللا 
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" ] وغــريه)" ٢٠٧٤( خمــرج يف " إرواء الغليــل رواه النســائي والرتمــذي وهــو [" مــاال يريبــك
 . انتهى كالم األلباين

(ص شـامة يف "الباعـث علـى إنكـار البـدع واحلـوادث" وقال اإلمام أبـو     

مجاعــــة مــــن أهــــل األحاديــــث  ولكنــــه جــــرى يف ذلــــك علــــى عــــادة" :)٧٥
 مـــن أهـــل وهـــذا عنـــد احملققـــني،  أحاديـــث فضـــائل األعمـــاليتســـاهلون يف

بــل ينبغــي أن يبــني أمــره إن  ،األصــول والفقــه خطــأ احلــديث وعنــد علمــاء
: "مــن حــدث  -صــلى هللا عليــه وســلم-الوعيــد يف قولــه  علــم وإال دخــل حتــت

 . انتهى" الكاذبني عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد

 
ذي تنقله للناس إذا كـان ضـعيفا أنـه مث إنك عليك أن تنتبه أن احلديث ال

يشـــتمل علـــى حكـــم شـــرعي مـــن  شـــديد الضـــعف وال موضـــوعا وال لـــيس
وكــــذلك عليــــك أن تنبــــه مــــن  ،ثبوتــــه األحكــــام اخلمســــة وال تعتقــــد أنــــت

 . -عليـه وسـلم صـلى هللا-يسمعك على ضـعفه حـىت ال يعتقـد ثبوتـه عـن النـيب 

  : )٢٥٠/  ١(ى" اإلسالم ابن تيمية يف "جمموع الفتاو  قال شيخ     
ـــيتالضـــعيفة  ال جيـــوز أن يعتمـــد ىف الشـــريعة علـــى األحاديـــث" ليســـت  ال

لكــن أمحــد بــن حنبــل وغــريه مــن العلمــاء جــوزوا أن  ،صــحيحة وال حســنة
 ،فضـــائل األعمـــال مـــا مل يعلـــم أنـــه ثابـــت إذا مل يعلـــم أنـــه كـــذب يف يـــروى

  ه مشروع بدليل شرعي وروي يف فضلهأن وذلك أن العمل إذا علم
ومل يقـل أحـد مـن ، ث ال يعلـم أنـه كـذب جـاز أن يكـون الثـواب حقـاحدي

األئمـة إنــه جيـوز أن جيعــل الشــيء واجبـا أو مســتحبا حبـديث ضــعيف ومــن 
وهــذا كمــا أنــه ال جيــوز أن حيــرم شــيء إال ، هــذا فقــد خــالف اإلمجــاع قــال

حـديث يف وعيـد الفاعـل لـه ومل ي لكن إذا علـم حترميـه ورو  ،بدليل شرعي
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والرتهيـب مـا  جاز أن يرويـه فيجـوز أن يـروي يف الرتغيـب ،يعلم أنه كذب
لكــن فيمــا علــم أن هللا رغــب فيــه أو رهــب منــه بــدليل  ،مل يعلــم أنــه كــذب

وهذا كاإلسرائيليات جيـوز أن يـروي  ،غري هذا احلديث اجملهول حاله آخر
فيما علم أن هللا تعـاىل أمـر  ،كذب للرتغيب والرتهيب منها ما مل يعلم أنه

ـــه يف شـــ ـــه يف شـــرعناب ـــى عن ـــا مبجـــرد  ،رعنا و فأمـــا أن يثبـــت شـــرعا لن
أمحــد بــن حنبــل  وال كــان ،اإلســرائيليات الــيت مل تثبــت فهــذا ال يقولــه عــامل

 ،وال أمثالــه مــن األئمــة يعتمــدون علــى مثــل هــذه األحاديــث يف الشــريعة
نقل عن أمحد أنه كان حيتج باحلديث الضـعيف الـذي لـيس بصـحيح  ومن

كان يف عرف أمحد بن حنبل ومن قبلـه  ولكن ،عليهوال حسن فقد غلط 
والضــعيف ، مــن العلمــاء أن احلــديث ينقســم إىل نــوعني صــحيح وضــعيف

كمــا   ،وإىل ضــعيف حســن ،عنــدهم ينقســم إىل ضــعيف مــرتوك ال حيــتج بــه
بـاملرض ينقسـم إىل مـرض خمـوف مينـع التـربع مـن رأس  أن ضعف اإلنسـان

وأول مــن عــرف أنــه قســم ، املــال وإىل ضــعيف خفيــف ال مينــع مــن ذلــك
 يفاحلديث ثالثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسـى الرتمـذي 

جامعــه واحلســن عنــده مــا تعــددت طرقــه ومل يكــن يف رواتــه مــتهم ولــيس 
وهلــذا مثــل  ،وأمثالــه يســميه أمحــد ضــعيفا وحيــتج بــه بشــاذ فهــذا احلــديث

ديث حبـديث عمـرو بـن شـعيب وحـ أمحد احلديث الضعيف الذي حيتج به
  وحنومها وهذا اهلجريإبراهيم 

  " .مبسوط ىف موضعه
  : )١٧١/  ١( الشاطيب يف "كتاب االعتصام" وقال اإلمام     

،  مــن املنــدوب خاصــة فــإذاً هــذا الرتغيــب اخلــاص يقتضــي مرتبــة يف نــوع"
   فال بد من رجوع إثبات احلكم إىل األحاديث الصحيحة بناًء على
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ـــق صـــحيح والبـــدع املســـتدل : إن األحكـــام ال تثبـــت إال مـــن  قـــوهلم طري
بــد فيهــا مــن الزيــادة علــى املشــروعات كالتقييــد  عليهــا بغــري الصــحيح ال

تلـك الزيـادات ثابتـة  تكـون أحكـام بزمان أو عدد أو كيفية ما . فليـزم أن
 . ، وهو ناقض ملا أسسه العلماءبغري الصحيح

م   الوجوب والتحرمي فقط . ألنا نقوليريدون أحكام  وال يقال : إ
 " .مخسة ، بل األحكامهذا حتكم من غري دليل

  الشيخ علي القاري يف "مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"  وقال     
)٤٦٣/  ٥( :  

كمـا قالـه   ،يعمل بـه يف الفضـائل وإن مل يعتضـد إمجاعـا احلديث الضعيف"
  " .كتاب أو سنة الفضائل الثابتة من هالنووي حمل

القــــول البــــديع يف فضــــل آخــــر كتابــــه "ر احلــــافظ الســــخاوي يف ذكــــ وقــــد
عن شيخه احلافظ ابن حجر العسقالين أن " الصالة على احلبيب الشفيع

 : بالضعيف ثالثة لمشرائط الع
  
، فيخـرج مـن انفـرد عليه أن يكون الضعف غري شـديد األول : متفق -١

 . فحش غلطه ، ومنواملتهمني بالكذبمن الكذابني 
  
  ت أصل عام، فيخرج ما خيرتع حبيثأن يكون مندرجا حت:  الثاين -٢

 . ال يكون له أصل أصال
  
  صلى هللا عليه-العمل به ثبوته لئال ينسب إىل النيب  أن ال يعتقد عند -٣

  ان عن ابن عبد السالم وعن صاحبهواألخري :  قال .ما مل يقله -وسلم
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 . عليه االتفاق نقل العالئي ابن دقيق العيد واألول

  لعسقالين يف رسالته "تبيني العجب مبا ورد يفظ ابن حجر ااحلاف وقال
  " :شهر رجب

أهــل العلــم يتســاحمون يف إيــراد األحاديــث يف الفضــائل  ولكــن اشــتهر أن"
. وينبغـي مـع ذلـك اشـرتاط أن  موضـوعة وإن كان فيها ضعف، ما مل تكـن

بـذلك، لـئال يعمـل  يعتقد العامل كون ذلك احلديث ضعيفا، وأن ال يشهر
  ما ليس بشرع، أو يراه بعض اجلهالف، فيشرع املرء حبديث ضعي

  . سنة صحيحة فيظن أنه
  . وقد صرح مبعىن ذلك األستاذ أبو حممد بن عبد السالم وغريه

: "مـن حـدث عـين  -صـلى هللا عليـه وسـلم-املرء من دخوله حتت قولـه  وليحذر
  . أحد الكذابني". فكيف مبن عمل به حبديث يرى أنه كذب فهو

الفضـــــائل، إذ الكـــــل  باحلـــــديث يف األحكـــــام، أو يف وال فـــــرق يف العمـــــل
 .شرع"انتهى

  
ـــذه الشـــروط ال جيـــوز لـــه أن ينقـــل     احلـــديث الضـــعيف  فمـــن مل يلتـــزم 

 ومن العلماء من مل جيز العمل باحلـديث الضـعيف مطلقـا حـىت ولـو ،للناس
  ال . يف فضائل األعم كان

  
غمــده هللا برمحتــه يف  قــال العالمــة احملــدث حممــد ناصــر الــدين األلبــاين ت    
  : )٢٣(ص فقه السنة" التعليق علىمتام املنة يف " كتابه
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الضـعيف يف فضـائل األعمـال  القاعدة الثانية عشرة ترك العمـل باحلـديث"
العمـل  أن احلـديث الضـعيف جيـوز ،اشتهر بني كثري من أهل العلـم وطالبـه

  . به يف فضائل األعمال
والنــووي رمحــه هللا نقــل االتفــاق كيــف ال . ويظنــون أنــه ال خــالف يف ذلــك

 ألن ؛بـــني ؟ وفيمـــا نقلـــه نظـــر كتبـــه مـــن أكثـــر مـــن كتـــاب واحـــد عليـــه يف
ققني على أنـه ال يعمـل بـه بعض العلماء احمل ، فإناخلالف يف ذلك معروف

  . ، ال يف األحكام وال يف الفضائلمطلقا
  :  )٩٤(صيف "قواعد التحديث"  -رمحه هللا- قال الشيخ القامسي

عــن حيــىي بــن معــني، ونســبه يف " عيــون األثــرابــن ســيد النــاس يف " "حكــاه
البخـاري ومسـلم  ، والظـاهر أن مـذهب"فتح املغيث" أليب بكر بـن العـريب

  ..." .وهو مذهب ابن حزم... ذلك أيضا
  ألول : أنا:  قلت : وهذا هو احلق الذي ال شك فيه عندي ألمور

  ،اوز العمل به اتفاق، وال جيرجوحاحلديث الضعيف إمنا يفيد الظن امل
  يف يف الفضائل البد أن يأيتعفمن أخرج من ذلك العمل باحلديث الض

 . إخل " انتهى!  ... ، وهيهاتبدليل

  . وفقنا هللا مجيعا لسلوك سبيله املوصل إىل مرضاته وجنته دار كرامته   
  
  
  

 تمت بحمد هللا
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