
 أسباب املشكالت يف الدعوة السلفية

 (اليت مت إلقاؤها يف هذا املوضوع )تكميل للمحاضرات 

 ()احللقة الثانية

بىيه  صهى  اهلل  ؛ن محمهدا بدهدو ووله ل وأشههد أ، ، وأشهد أن ال إله  إال اهللالحمد هلل

 ولىم. وبى  آل  

القىه ،،  فهذو هي الحىقة الثانية يف م ضه باا، وم ضه بهام مهآخ آمهآ مها أمهآاخ

 وه م الحسد.

 والحسدم تماِّي زوال الاعمة با الغيآ.

 وه  ما الخالل المآذولة، واألوصاف المذم مة، التي يعآف قدَحها كلُّ باقل.

ٌ  ﴿يف لياق الذم، بى  أنه  مها صه ال الر هاو؛ كمها يف ق له م  ۵وقد ذكآو اهلل  َودَّ َكثِير

وَنُكم مِّ  دُّ ٌُ ْن َأْهِل الكَِتاِب َلْو َي ْن َبْعرِد َمرا َبَيريََّن مِّ ْن ِعنِد َأنُفِسِهم مِّ ارًا َحَسداًّ مِّ ْن َبْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّ

 .َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آَباُهُم اهَّللُ ِمن َفْضِلِه﴾ ﴿، وق ل م ﴾َلُهُم الَحقُّ 

ٌِّ َحاِسٍد إِ شآو بظيم، ُيستعاذ ما ؛ كما يف ق ل م  أن ۵وأمرب   .َذا َحَسَد﴾﴿َوِمن َش

، وق له م «َبَحاَسرُدوا َل »، وهن  با ، وبيَّا ل ء أثهآو؛ كمها يف ق له م ملسو هيلع هللا ىلصوذمَّ  ول ل اهلل 

َسرُد َح : الْ َلُكمْ يْ َقر َمرمِ ِاُء اْلُ دَ  مْ كُ يْ لَ بَّ إِ دَ »، وق ل م «ُد َحَس الْ اُن وَ يمَ ٍد اْلِ يْ ِف عَ وْ ي َج ُع فِ َتمِ ْج  يَ َل »

 «.اءُ الَيْغَض وَ 

، بتههيثيآ إتههالف لدبههدان وايآهههاوال اقهه م أن الحسههد قههد يه    إلهه  ومتقهآو  يف الرههآ  

 العيا.

؛ فإن الىعيا إبىيس باهدما أبه  ۵ه  أول ذنب ُبصي ب  اهلل  -بى  التحقيق-والحسد 

؛ ما فعل ذلك إال لما حسد آ م أوال، فدفعه  ذلهك إله  الرهرب بىيه ، وَو ِّ ڠالسج   آل م 

 أمآ اهلل تعال .

يف القىب بين فالنا الهذ  حصهىل له  الاعمهةم ال يسهتحقها، وأن  وأصل الحسدم ابتقا 

الحالد أول  ب  ماها، أيًّا كانهل صه وا الاعمهةم مها مهال، أو ولهد، أو زو هة، أو صهحة، أو 

 ، أو قد ل يف الااس، أو نح  ذلك.بىم



 ال يستحقها. -بزبم -فيتما  الحالد زوال الاعمة با الغيآ؛ ألن  

 ب ا! وكم أ َّى إل  ال تا بيا أهىها!وكم أثَّآ الحسد يف الد

 لىدابية. ۵الذ  ي تي  اهلل  ،ومداو ذلكم بى  الحسد يف العىم والخيآ

إن مهها أبظههم الههاعم التههي يمههاُّ اهلل اهها بىهه  الدابيههةم العىههم، وال هههم، والحرمههة، 

 والاصيحة، واإلفا ا؛ بما ي    إل  إقدال الااس بىي ، ومحدتهم ل ، وقد لهم لدب ت .

ُص بيرت ! وتمتىئ ن سه  المآيضهة امهز الرهي ان،  وهاام ُيَقضُّ مضج  الحالد! وُتاَغَّ

 ون خ ، ون ث م

 ما هذا؟!

 وما أيا  اءنا؟!

 ومت  طى  َقْآُن ؟!

؟!  وكيف يقدل بىي  ال ال،؟! وتر ن ل  مجالس؟! ويرتهآ ل  ِذْكآ 

 نسم  با شآوح ، وم ل ات ، ومقاالت ...؟! -كلَّ حيا-وما بالاا 

ام إذا كههان المحسهه   صههغيآا يف السهها! أو حههدي  بهههد  وتههز ا  نيههآان الحسههد اْلههتَِعاوك

 بالمعآفة والرهآا لدى الااس!

 ، حت  يترىم يف المحس  !-وليس بصاحداا!-وال يزال الحسد بصاحداا 

 ا !ويحذو ب

 !وياه  با األمذ ما 

 ! وَنَتَداَ  !! ونت آق! ونختىف! ونتها آ! ونتالبا-يا أهل الساة-وتصيآ فتاة 

 كالمعتا !!

 !!حسدبسدب ال

 فهذا ه  الداء؛ فما الدواء؟!

 .لالمة الصدو، ومحدة الخيآ لىغيآ، والتسىيم لحرمة اهلل محسد واء ال

 أيها الحالد!

 ما المررىة يف أن َيُماَّ اهلل بى  ما يراء ما بدا و؟!



 َقْسم ؟!َأَتْرَآُو فعل اهلل؟! أم تحجآ بىي  يف ب ائ ؟! أم تتهم  يف 

 أال تحب أن يظهآ الخيآ لىااس؟!

 أال تحب أن ياتصب لىااس ما يعىمهم، ويدب هم إل  اهلل؟!

 أال تحب الخيآ لهم، وألميك الذ  تسدب في ؟!

 أتحبُّ أن ُتحَسد؟!

ل  كاَل يف م ض  أميك؛ أتحبُّ أن ُيسَىك معك ما تسهىر  معه ، ويهترىم فيهك ايهآ ، 

 ويهدو  ه   ؛ ألن  يحسد ؟!

اهلل وبك، وَأِحهبَّ إلم انهك مها تحهب لا سهك، واْئهِل إله  الاهاس الهذ  تحهب أن  اتق

 ي ت  إليك.

 ال ترا لددا يف ما  الخيآ، وال ب نا لىري ان بى  إضالل الااس.

 ال تحدث فتاة يف المسىميا؛ لمجآ  مرابآ بغيضة، ون سية مآيضة.

 !-يا إم اين-فالَدداَو الَدداَو 

 واء؛ فىَِم الج اء با الاَّجاء؟!بآفاا الداء، وبآفاا الد

 ، الذيا ي تا ناا، وي آق ناا.حالديابىياا أن نحذو ال

 بىياا أن نحافظ بى   ب تاا، و يااا، وأن ساا.

ومحدهة الخيهآ ، سهالمة الصهدو، والتحىي بحسدبي أن ساا وأبااءنا بى  ندذ البىياا أن نآ

 إلم اناا.

 ا، والس ال قا م، والمصيآ محت م.بآفاا؛ فعىياا أن نىزم؛ وإال؛ فالحجة بىيا

 يف هناية الرالم؛ فرتبص ا! -واضحةك -وليبىاها لرم 

 وهلل األمآ ما قدل، وما بعد.

 وصى  اهلل ولىم بى  ندياا محمد، وبى  آل  وصحد  أ معيا.

 كتد 

 أب  حازم القاهآ  السى ي
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