
 أسباب املشكالت يف الدعوة السلفية

 (اليت مت إلقاؤها يف هذا املوضوع )تكميل للمحاضرات 

 ()احللقة اخلامسة

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

 ولىم.وبى  آل  

، وهه : انيف م ض بنا، وم ض بها: مهض  آرهض مهم أمضاضه فهذو هي الحىقة الخامسة

 .الخيانة

، والليما إذا ُذكض النفاق؛ كما قها  وله   اهلل -وبئس القضيم!-والخيانة قضينة الكذب 

الُ ِمَ  فالا َ »ملسو هيلع هللا ىلص:  َِ ٌَ َالَ،وإ اذاا َاَ الث ََفَ،الَإإ اذاا ا ٌ:  ذاا دالَث وكمها يف  إ«آيُة المنافِِق َثالث

ََاَ الالَة ُيَطَبالالُ  اَلُمالالَنِ ُ  َ َ،الال  »األثههض السههابر ذكههضو يف الحىقههة الماضههية:  َ،َاالالاإ ذَِل اَلِخ َُ اَلِخالالَثِ  

 .«َااَلَكِ،َو 

ََثَِمالث﴿يق   يف ذم الخيانة وأهىها:  ۵ووبنا  الاَ  َفَنا الث  ََ ﴿ذَِ  ﴾إ ذَِ  اهَّللَ لَ ُيِحالُّ  َ ال  

﴾ ُ الالن و ََ ََ َفالالَنا و  الال َُ َ  اهَّللَ إ ﴿ذَِ  اهَّللَ لَ ُيِحالالُّ  الَخالالاِِنََِ ﴾ إاهَّللَ لَ ُيِحالالُّ  
ََ ََالالَث ﴿َا ََ  لَ َيَاالالِثي 

َُ َفَأَ َكَ  ِ نَُاَم﴾إ الَخاِِنََِ ﴾ ََاَ َ َك َفَقَث َفاُ نا اهَّللَ ِ   َقَب  .﴿َاذِ  ُيرِيُثاا ِف

ََالُرَم َقالَر إ ُثالَم اَلال،يَ  َيُ،النَ ُاَمإ ُثالَم اَلال،يَ  َيُ،النَ ُاَمإ ُثالَم َيكالنُ  »ملسو هيلع هللا ىلص: ويق   الضله    َف

الَ،ُاالم »ويق  : الحديث،  «...َسَ َشَاثاَ إ َايُخنُ نَ  ال ُيَنَتَمنُن َ َبَعَثُهم قنم: يَشَاُثا  ال يُ 

 ؛«ذَ ي َ نُا بَِك ِ َ  الجنِع؛ فإَ ه بئَس الَضجَُ إ اَ نُا بَِك ِ َ  الخَاَ ِة؛ فإَ االا بَئَسالِ  البِطاَ الةُ 

م منهها يف أيسههض األمه و؛ بنهدما قهها   هها، وححهضَّ نَالالُة  َينََبِغالي لِنَباِلي   َل »ملسو هيلع هللا ىلص: وذمَّ
َََ  َتُكالالنَ  َلالُه َفاِِ

 ِ َُ  «.اَْلََ 

 هذا فضال بم النص ص ال اودة يف ذم الغدو، ونقض العهد.

فإَ االا بَئَسالِ  »ملسو هيلع هللا ىلص: وهنا ال قفة مع الكىمة العظيمة المعدِّهضة، اليهي قها  فيهها وله   اهلل 

 ، ومم ههنا: نسيهل الكالم.«البِطاَ ةُ 

؛ ومههم ههنهها: كانهها الخيانههة مههم رصهها  الخهانم اههادو، نههاقض لىعهههد، مضههيع ل مانههة

يظههض األمانهة،  -يف الظاهض-النفاق؛ ألن أصل النفاق: إظهاو رالف ما يف الداطم؛ والخانم 



هي إليه  أره و، وي حمنه ،  ضي والحضص بى  أري ؛ فيكه ن مظنهةا االطمئنهان، وأههلا ال قهة؛ فُيفإ

 عهد، ويضيع األمانة.وي ر ب ؛ ثم إذا بالحقيض يضيع كل ذلك، فُيفشي السض، وينقض ال

بيم أهل السنة، ووقه د  وهنا الرتكيز بى  ص وة معينة لىخيانة، قد صاوت محنة ال قا

 الفيم والمشاكل يف الدب ة.

 هذو الص وة هي: نقل الكالم الكانم يف المجالس الخاصة!

 ما أقدحها مم رصىة! وما أحقض أهىها!

  صههاو م ههل هههذو األرههالق وإلهه  اهلل المشههيك  مههم ممههم، حغيههضت فيهه  القىهه ب، حيهه

 الخسيسة يف نقاوة المسىميم: أهل السنة والجمابة!

َُ اَلَحِثيَث »قا : ملسو هيلع هللا ىلص إن الندي  ٌَ الَرُج َََ اَ ة:  ؛ُثَم اَلَ َ َ   إذَِاا َدَث  .«َفِاَي 

ومم المسيقض يف طداع الناس، وباداهتم: أن الضجل قد يك ن له  الكهالم والهضأا، الهذا 

ه ، ويهذكضو ال يحب أن ُينشض بن ،  ل اء كان ذلك يف مسهانل، أو أشهخاص؛ فيه ثض به  ر اصَّ

 يف مجالس  معهم.

و بح ههها، أو انيههه  فيههها إلهه  قهه  ، جاندهه   هه إ يكهه ن لهه  الههضأا يف مسهه لة، ال يههزا  يف طا

 الص اب في .

ظ بىي  يف أمض ما، أو ينيقدو يف شيء ما.  يك ن ل  الضأا يف شخص، أو ييحفَّ

 ، يق لها اضدا، أو ايضة، أو ايض ذلك مما يعض  لىدشض.حك ن من  الكىمة يف أري 

وكهل ههذا يقهها  يف مجهالس راصهة، بههيم أههل ال قهة واألمانههة، ال يسهي هل أن ُيعههضف يف 

 ، أو ُحضاب  في  المصالح والمفالد.-أصال-المإل 

 في يت الخانم األبعد، يهيك السرت، ويفشي السض!

 )!(: اليسجيل بدون إذن!!، مما بما ب  الدى ا -أيضا-ومم ولانل ذلك 

 !!-يا صاحدي-« )!( ل بصاباتغإ ُش »

 ولضبان ما ُيعضف أن فالنا قا  كذا؛ أرط  يف مس لة، أو حكىم يف أحد إر ان  الدباة!

 نيفضق! ونخيىف! ونيهاجض! ونيالبم! ونايادااداع!و! -يا أهل السنة-وحصيض فينة 

 كالمعياد!!



 !!الخيانةبسدب 

 دواء؟!فهذا ه  الداء؛ فما ال

   :الخيانة حق م بى  أحد أمضيم، أو كالهما

 سنء القصثإ اسنء ال ام.

 فدواؤو: األمانة، وحق ى اهلل، ومحدة الخيض لىغيض. فأ ا اْلا ؛

 أيها الخانم!!

 أما شعضتا بجضمك؟! أما أدوكاا إثمك؟! أما بضفاا منزليك؟!

 لماذا حضض  لنفسك أن حك ن مم ح الة الخىر؟!

 لماذا حضض  هذو ال صمة الشنيعة: الخيانة؟!

ضا فينة؟! عا سإ
 لماذا حك ن مي

 لماذا حاُحشُّ ناو اليحضيش؟!

 أححب أن ُيهيك لرتك؟! أحضض  أن ُيفش  لضك؟!

ي إليك؛ فىماذا حخذل ؟!  أر ك ي ر بك، وي حمنك، وُيفضي

 أهذو أرالق اإللالم؟!

 اإليمان، والسنة؟! ةُ  َّ ُر أهذو أُ 

 ر انك، واحر اهلل يف مشايخك، واحر اهلل يف دب ة أهل السنة.احر اهلل يف إ

 فدواؤو: العىم، والحكمة.اَ ا الثا ؛ 

وهذا يف ااية األهمية يف مقامنها انن؛ ألن ك يهضا ممهم يقعه ن يف ههذو المصهيدة: يظنه ن 

 أهنم يحسن ن صنعا!

 يظن ن أهنم ناصح ن!

 يظن ن أهنم مجاهدون!!

ليس مهم الخيانهة، وال النميمهة؛ بهل هه  مهم  -ىك الم اطميف ح-يظن ن أن نقل الكالم 

 النصيحة! وبيان أح ا  المانىيم بم الجادة!!

! الا هإ الا يا مساكيم! ما هإ  فاما



 مم أنيم حي  ححكم ا؟! وما أنيم حي  حميزوا؟!

 حعىَّم ا، قدل أن حيصضف ا!

 ابضف ا الفضق بيم النميمة، والنصيحة!

انحضاف، بما يسي هل هيك لهرتو، ومعضفهة حقيقيه ؛  ميِّزوا بيم الشخص المنط ا بى 

، بما يسهي هل -إن لىمنا أن  أرط  أصال-وبيم الشخص المسيقيم، الذا حصدو من  الهف ة 

با بىي ، والحفاظ بى  الدب ة اليي حشمى  وحشمل إر ان . دإ  حياطي ، والحا

 وال ب س بم ا ، ييديم ب  المقا :

ىههم، وإلههقاطهم؛ مسههيرتا بههذلك؛ رشههية أن لهه  أن شخصهها يضههمض الطعههم يف أهههل الع

ُيفيضح، فُيحذو من ؛ ثم فضهح  اهلل، ف بهدى لهضيضح  بىه  فىيهات لسهان ، وُبىيهم منه  حقيقهة 

ُقه ا الهدب ة  منهج ؛ فهذا ه  الذا ُيفضح، وُحنقل حقيقة أمضو إل  أهل العىهم؛ ليحهذووو، ويا

ُو. ضا كإ ُو وما ضَّ  شا

؛ فهههذا ملسو هيلع هللا ىلص، فيدىغهه  ملسو هيلع هللا ىلص ولهه   اهلل كالصههحابي الههذا كههان يسههمع المنههافر يطعههم يف

ياٍ  بى  الكفض، مضمٌض لىخيانة والرتبص باإللالم.  نصيحة، ال نميمة؛ ألن ذلك المنافر ُمحإ

، معىه م منهجه ، ومعضوفهٌة الهيقامُي ؛ وكانها -أههلا السهنة-وأما ل  كهان شهخص مينَّها 

بىه  كهل -رط ؛ وهه  الص وة: أن  انيقد فالنا مم أهل العىم يف أمض ما؛ أصاب يف ذلك، أو أ

ه ي أن يف  -حقديض ىإمي لم يطعم في ، ولم يسقط ؛ وإنمها أفضه  بهذلك االنيقهاد إله  ر اصه ؛ ليعي

ى؛ ونقىهه  ههه  بههيم اليحههضيش والنميمههة  وا ى، وال ُيههضإ هه ا نشههضو مفسههدة أكههل؛ فم ههل هههذا: ُيطإ

ٍو. دا ٍد، وال صا وإ
 واإلفساد، ليس مم النصيحة يف وي

 ؛ ليعىم أن األمض ليس باليسيض.فهذا م ا  يضشدك إل  ما وواءو

 ليعىم أن األمض يحياج إل  بىم، وحمييز، وحكمة، وبقل.

 ليعىم أن  ليس كل ما ُيعضف: ُيقا .

اُى ذَِلال  : ۵لييذكض ق   اهلل   ِ َََااُ النا بِالِه َاَلالَن َ   
َِ ََِا اَلَخالَن َََ الر: ِ الَ  اَْلََ الِ   ﴿َاذَِاا َجاَءُهَم 

َُالِي اَْلَ   ﴾.َ رِ ِ نَُاَم َلَعِ،َمُه اَلِ،يَ  َيَسَ نَبُِطنَ ُه ِ نَُامَ الَرُسنِ  َاذَِل  

ِ،ًبا»ملسو هيلع هللا ىلص: لييذكض ق   الندي  ََ َ   بِاَلَمَرِء  ََ َ ا َسِم َ   ََ ٌَ بُِك  .«َََ  ُيَحَث



 ف يم أنا مم كل هذا؟!

كيُم ا فضانض األبيهان بىهيهم مهم العىهم، والعمهل؛ ييصهدوون لم هل ههذا!  أناس لم ُيحإ

 ذا ُينقل! وهذا ال ُينقل!ويق ل ن: ه

 !-يا إر اين-فالداداوا الداداوا 

ما الجفاء بم النَّجاء؟!
 بضفنا الداء، وبضفنا الدواء؛ فىي

 ، الذيم يفين ننا، ويفضق ننا.الخاننيمبىينا أن نحذو 

 بىينا أن نحافظ بى  دب حنا، وديننا، وأنفسنا.

، والعىم، اننإر ا والحضص بى  ،اهلل، وحق ى األمانةبي أنفسنا وأبناءنا بى  بىينا أن نض

 .والحكمة

 بضفنا؛ فعىينا أن نىزم؛ وإال؛ فالحجة بىينا، والس ا  قادم، والمصيض محي م.

 يف هناية الكالم؛ فرتبص ا! -واضحةا -ول بىنها لكم 

 وهلل األمض مم قدل، ومم بعد.

 وصى  اهلل ولىم بى  ندينا محمد، وبى  آل  وصحد  أجمعيم.

 

 َ به

 زم القاهري الس، يَبن دا

 1441//  ضا 24دث اْل


