
 أسباب املشكالت يف الدعوة السلفية

 (اليت مت إلقاؤها يف هذا املوضوع )تكميل للمحاضرات 

 ()احللقة الرابعة

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

 ولىم.وبى  آل  

، وهه م ،ايف م ضه با،، وم ضه به،م مهرخ آمهر مها أمراضه فهذو هي الحىقة الرابعهة

 .الكذب

 والكذب مستقرٌّ قدُح  يف كل شرع، وكل بقل، وكل فطرة.

م، أكثر م، ذم اهلل الكذب يف كت،ب ، وجعىه  مها صه ،ل الكه،فروا، وبهيءا له ت ب،قدته  يف 

 الدني، واآلمرة.

إِنَّ »يف الرتهيب ما الكذبم ملسو هيلع هللا ىلص وم، أظهر ق ل الادي  َِ   إَِلدا الُجُود،ِ َ 
ِِ إِنَّ الَكِذَب َيْهد

اًباالجُ   َكذَّ
ِ
َِ اهَّلل ُجَل َلَيْكِذُب َحتَّا ُيْكَتَب ِعنْ إِنَّ الرَّ َِ   إَِلا النَّاِ َ 

ِِ ملسو هيلع هللا ىلص ، وم، أشهر ق ل  «ُو،َ  َيْه

َث ا َح ذَ إِ »يف آوة الما،فقم   «.َكَذَب  َِّ

ُمَوانِددب   اْلَكددِذُب »م -وقههد ووم مرف بهه،-ومهها موههه و كههلم السههىل يف ذم الكههذب 

يَمانَ  اْلَكِذَب ُيْطَبُع ا»َ «اْْلِ َِ َهاَ إَِّلَّ اْلِخَياَنَة   .«ْلُمْؤِمُن َعَلا اْلِخََلِل ُكلِّ

ولههم وههقل بقههلت الاهه،  وا ههرون مهها الكههذب، ووسههتاك  ن بهها اال  هه،  بهه ؛  تهه  

 يف ق ههة هرقههل، وكهه،ن ڤ الموههرك ن يف جهه،هىيتهم؛ وكىاهه، وستح ههر قهه ل أبههي لهه ي،ن 

 »مورك،م  -إذ ذاك-أب  ل ي،ن 
ِ
 «.َلَكَذْبُت َعنْهُ  ؛الَحَياُء ِمْن َأْن َيْأثُِرِا َعَليَّ َكِذًباَلْ،َّلَ  ؛َفَ،اهَّلل

خ   ، ههل،  ههر  والكههذاب ال وكههذب إال لمىههب م ههىحة، أو ةفههك م سههدة؛ وكههل ذلهه  ب 

 ومت،ع زا ل.

 فم، أ مق ! وؤثر الدني، بى  اآلمرة! وُورضي الا،  بسخط وب الا، !

ب يف المسىميا لمية! وكأنه  هه  وإن مم، وؤلل ل ، ووا طر ل  القىبم أن و ير الكذ

 األصل! وال دق ه  االلتثا،ت!

 وكأهنم وتا س ن كذب،!



ب،مة المسىميا، ومهم،   قعا،و ما ذل ؛ فإنا، ال نت قهك، وال نقدهل شأن ومهم، ك،ن ما 

 أن  سرم هذو العدوى الخديثة إل  ص  ة المسىميا! -أبدا-

 إل  نق،وة المسىميا!

 إل  أهل الساة، وااللتق،مة!

 ص، ب صلة، ومسمد، وِ ى ق بىم؛ وكذب؟!

ر؛ وكذب؟!  ذو لحية، وقميص مومء

 ط،لب بىم وكذب؟!

 بل الط،مة الكربىم شيخ، ةابية، مت دو، قدوة؛ وكذب؟!!

 -إهن، الحقيقة 
ء

ي  ! م، هي بىي  بخ،فية!-و، ُأم 

 أخ  )!( وكذب؛ لي ر أم،و!

ش بيا المو،وخ، ووحدث ال ت  ا يف الدب ة!ط،لب بىم )!( وكذب؛ ليحرِّ

ل ما مطئ ، وو رتم بى  إم ان !!  شيخ )!!( وكذب؛ ليدفك الوا،بة با ن س ، ووتا ء

ا قهه،ل كههذا؛ ومهه، ههه  بق، ههل! في  زوههد  وقهه ل لعمههروم ، و كهه ن العههداوة رتقهه،نإن بكههر 

 والدغ ،ت!

 وهذهب إلهي بعهم الموه،وخ، ووقه ل له م 
ٌّ

أ سها اهلل إلهيكم!! إن شهيخا،! »كذاب غدهي

 لم وخطر ل  بى  ب،ل!؛ وم، ق،ل! ولعى  «-ما األمط،ت-ق ل كذا الويخ فلن، و

 أو وق لم إن فلن، وقك فيكم! أوم وقك يف المو،وخ! وليس ما ذا شيت!

 شيخ أ مق مأف ن و دو ما  الخطأ الث،بت، فيق لم م، صدو! م، قىُت!

 ن وسقط !!أو وق لم إن فلن، ق،ل كذا؛ ولم وقل! ورود أن واسب إلي  م، وتهيءأ ل  ب  أ

 نت رق! ونختىل! ونته،جر! ونتلبا! ون ت د ،ة ع!و! -و، أهل الساة-و  ير فتاة 

 ك،لمعت،ة!!

 !!الكذببسدب 

 فهذا ه  الدات؛ فم، الدوات؟!

 .الخير لىغيرومحدة ، و ق ى اهلل، ال دق مالكذبةوات 



 أوه، الكذاب!!

 أم، شعرل  أن   غ ب وب ؟!

 فطر  ؟!أم، شعرل  أن  انسىخت  ما بقى  و

 أم، شعرل  أن  وقعت  يف م ىة وأن ه، المورك؟!

 أ حب أن  ك ن شديه، ب،لما،فقيا؟!

 أ حب أن ُ كتب باد اهلل يف الكذابيا؟!

 لم،ذا  كذب بى  إم ان ؟!

 ؟!«الدهت،ن»أم، لمعت  با شيت الم  

ْيدرِ َمدا ﴿ ، وذكر ب،قدت  يف ق ل م۵ف  اهلل لقد برء  ََ ِِ بِ اْلُمْؤِمنَدا َِ الَِّذيَن ُيْؤُذَِن اْلُمْؤِمنِيَن  َِ

إِْثًما ُمبِينًا﴾ َِ  اْحَتَمُل،ا ُبْهَتاًنا 
ِِ ِِ َ اْكَتَسُب،ا َفَق ِِ بِدِه َبرِيًئدا َفَقد ِْ إِْثًما ُثمَّ َيدْر َمْن َيْكِسْب َخطِيَئًة َأ َِ ﴿

إِْثًما ُمبِينًا﴾ َِ  .اْحَتَمَل ُبْهَتاًنا 

ِْ َبَهتَّهُ ]أ : ِذْكُرَك أخاك بما يكره[؛ إِْن َلْم َيُكْن فِيِه »يف ق ل م ملسو هيلع هللا ىلص  وكذا الادي  .«َفَق

ْفت  اآلن؟! أم ال زلت  يف بم،وت ؟! ر   أ ب 

 أ دوك ل ت أثر كذبت ؟!

 أ وعر بمعا  ال تاة، وال قيعة، والتحروش؛ بيا المسىميا؛ ب ْى   أهل العىم؟!

إَِذا »، ق،لم ملسو هيلع هللا ىلص ألم  سمك هبذا الحدوث، يف وؤو، الادي َِ َفَأَتْينَا َعَلدا َ ُجدلم ُمْسدَتْللم لَِقَجداُهَ 

ْجِههِ  َِ ْي  َِ ِشقَّ ي َأَح
إَِذا ُهَ، َيْأتِ َِ  َ

ِم ي ِِ َقُه إَِلدا َقَجداُهَ  َآَخُر َقائِم  َعَلْيِه بَِكلُّ،بم ِمْن َح ِْ َفُيَشْرِشُر ِشد

َعْينَُه إَِلا َقَجاهُ  َِ َمنِْخَرُه إَِلا َقَجاُهَ  ُل إَِلدا الَوانِدِب ارَخدرِ ُثدمَّ ؛ َِ َفَيْجَعدُل بِدِه ِمْلدَل َمدا َفَعدَل  ََيَتَحد،َّ

ِلَ َفَما َيْجُرُغ ِمْن َذلَِك الَوانِِب  َِّ َحتَّا َيِصحَّ َذلِدَك الَوانِدُب َكَمدا َكداَنَ ُثدمَّ َيُعد،ُ   َبِاْلَوانِِب األَ

َة األَُِلا ََعَلْيهِ  ُجدُل » ،ل له  المىكه،ن يف  أووهل ذله مثم قه َ«َفَيْجَعُل ِمْلَل َما َفَعَل الَمرَّ دا الرَّ َأمَّ َِ

َعْينُدُه إَِلدا َقَجداهُ  َِ َمنِْخدُرُه إَِلدا َقَجداُهَ  َِ ُقُه إَِلا َقَجاُهَ  ِْ ُجدُل  ؛الَِّذ  َأَتْيَت َعَلْيِهَ ُيَشْرَشُر ِش دُه الرَّ َفإِنَّ

ِ ِمْن َبْيتِِهَ َفَيْكِذُب الَكْذَبَة َتْبُلُغ ارَفاَق  ُِ َْ  ؟!«َي

 ر ،و! كم ما كذبة بىغت اآلف،ق، فأفسدل الدب ة، وفتات أهىه،!في،  س

 أوه، الكذاب!!



 ، بل بآث،م ما  أثروا بكذبت !-و دك-إن  ال  د ت بإثم  

  د ت بإثم التحروش، وال قيعة، وال تاة، والكلم يف األبرو،ت، و...، و...!!

 فم، أه ن الكذب بىي !

 او!وم، أصىب ظهرك،  ت   حمل بىي  هذو األوز

 أوه، الكذاب!!

. ، وال ُ قدل ل  شه،ةة   إن الكذب مسقط لىعدالة، ال وؤمذ با ص، د  ةوا 

! ال محل ل  ما اإلبراب! ال ط، ل ما ووا  ! ة   ف،لكذاب بيا الا، م ن كِر 

 ف،نظر أوا وضعت  ن س !

 أوه، الكذاب!!

 أ حب أن ُوكذب بىي ؟!

ل م،  قل؟!  أ حب أن ُ ق  ء

ىءم   يف ةوا ، وبرض ؛ بم، أنت ما  برئ؟!أ حب أن ُوت ك 

 !-با س -إذا أوةل  أن  وعر بألم األبرو،ت الذوا آذوت هم؛ فمرب األلم 

 بس  أن وحي، م اُل قىد !

وا هر   وأ ِ هبء إلم انه  مه،  حهب لا سه ،وأمس  بىي  لس،ن ، ، ق اهلل وب ، ف

ِِ ال سه ، وال-كم،  حر  بى  ةواه  وبرضه -ةواهم وأبراضهم بى   ْده ،ة يف األوخ،   

 .وال ال تاة يف الدوا

 !-و، إم اين-ف،لد داو  الد داو  

 برفا، الدات، وبرفا، الدوات؛ فىِم  الم ،ت با الاءم،ت؟!

 ، الذوا و تا نا،، وو رق نا،.الكذابيابىيا، أن نحذو 

 بىيا، أن نح،فظ بى  ةب  ا،، وةواا،، وأن سا،.

 والحر  بىه  ،  ظ الىس،ن، و ق ى اهللو ،ال دقبي أن سا، وأبا،تن، بى  بىيا، أن نر

 .،ناإم ا

 برفا،؛ فعىيا، أن نىقم؛ وإال؛ ف،لحمة بىيا،، والسؤال ق،ةم، والم ير محت م.



 يف هن،وة الكلم؛ فرتب  ا! -واضحة  -ولأبىاه، لكم 

 وهلل األمر ما قدل، وما بعد.

 وصى  اهلل ولىم بى  نديا، محمد، وبى  آل  وصحد  أجمعيا.

 

 كتبه

 حازِ القاهر  السلجي أب،

 1441// مضان23سبت ال


