
 أسباب املشكالت يف الدعوة السلفية

 (اليت مت إلقاؤها يف هذا املوضوع )تكميل للمحاضرات 

 ()احللقة السادسة

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 السادلة

    رأ الأ  غياب
 .اإليمانية ة 

يف الحىقات الماضية، يف لهيا  الاله ع بىه  محدهة ال يهض  -مضاوا-وهذا المض قد وود 

 لىغيض، وقد وأيتأ إفضادو؛ لهميت .

ب قهة أره ة، ومحدهة،  -ورص صا أهه  السهنة، وااللهتقامة-فالع قة بيم المسىميم 

 وم دة.

وها اهلل وول ل      تص يض:أجمملسو هيلع هللا ىلص ب قة ص  

َما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة﴾ ََهاُ  َبْعه   ﴿، ﴿إِنَّ
ََْولِ  ْْ ُُ ُُ »، ﴾َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت َبْعُضه اْلُمهْؤِم

ََاِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا ُِ َكاْلُبنْ ْْ »، «لِْلُمْؤِم ُِ  ِ ُِ ، َوَوَعها ْْ ُِ اُهِم َُ ، َوَوه ْْ
ِْ
ِم هت َوهَوا

ِِ َُ  :َمَثُل اْلُمهْؤِمنَِ

ى ؛إَِذا اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضوٌ  ،َثُل اْلَجَسدِ مَ  ُِ َواْلُحمَّ َُ ُُ اْلَجَسِد بِالسَّ
ََل َوَحاَسهُدوا، »، «َوَداَعى َلُه َسائِ

 
ِ
َِ ال ، َوُكوُنهوا ِعَبها َِْع َبْعه   ْْ َعَلى َب وا، َوََل َيبِْع َبْعُضُك ُُ  َوََل َونَاَجُشوا، َوََل َوَباَغُضوا، َوََل َوَداَب

نَهاإِْخَوا ُْ ا َْ هَوه  ُْ ُل التَّ ُُ ه
ُِ ِْْلُمهُه َوََل َيْذُلُلهُه، َوََل َيْح ، ََل َي ِْ ََُخو اْلُمْسهِل  ُْ ُُ إَِلهى « ًنا اْلُمْسِل َوُيِشهَ

ات   َُّ هَثَ  َمه ََ ِل  ِِ ِْ َعَلههى »َصهْد ، ُكهلُّ اْلُمْسهِل َْ َََخهاُل اْلُمْسههِل  َُ ه
ُِ ََْن َيْح ُم  هه َُ الشَّ بَِحْسههِ  اْمهُِم  ِمه

ا َُ ِْ َه ُضهُ اْلُمْسِل ُْ ُمُه، َوَماُلُه، َوِع َِ َََه »، «ٌم،   ُُ ْْ َهتَّى ُيِح َّ ِِلَِخَهِ ََل ُيْؤِم  .«َما ُيِح ُّ لِنَْ ِسهِ  ُدُك

 ب قة جعىت المسىميم ق ة بظم ، ي شاها مى ك الو ، وجدابضة ال قت.

 ب قة تؤدي إل  المطى ب يف مقامنا هذا:

 بثضت ، وإحسان الظم ب . حضص المسىم بى  أري ، ومحدة ال يض ل ، وإقالة

 هذا ه  بيم المطى ب!

 وبيم ما ضاع!



د ذلك الضباط اإليماين ال ثيق!  بندما فأق 

 بندما انقىدت اآلية: يحب المسىم لري  ما يدغض  لنفس ! ويحضص بى  ضضوو!

 بندما وقع هذا؛ وقعت الفتم!

 نعم؛ إن كثيضا مم الفتم ما وقع إال بغياب الر ة اإليمانية.

 يدغض أراو!ف ن 

 يتمن  لق ط !

 يتتدع بثضت !

 يفضح ب طئ !

 يقف من  بى  الزل ، ف  يسرت!

 يقع من  بى  ال طإ، فالأنما وقع بى  غنيمة!!

 أريضا: لقط!!

 أريضا: لنحذو من !!

 نتفض ! ون تىف! ونتهاجض! ونت بم! وَنَتَداَدع!و! -يا أه  السنة-وتصيض فتنة 

 كالمعتاد!!

 !!يمانيةغياب الر ة اإلبسدب 

 فهذا ه  الداء؛ فما الدواء؟!

 دواؤو: تحقيق الر ة اإليمانية.

 لماذا الدغض؟!

 لماذا التدابأض؟!

 لماذا الفضيحة؟!

 لماذا الحضص بى  اإللقاط؟!

 لماذا محدة الض ل والسق ط إلر اننا؟!

 كىنا رطاء، كىنا ذو بثضات.

يىأها  ق   ، كما تحب أن تقال بثضاتك؟!-يا هذا-أف  تأ



 لسانكوكأين ألمع اآلن لحم ق لك
 
 : هذا ك ع أه  التمييع!!، وَلي

 ال نامت أبيم الجه ء!!

 يا هذا! لست أتحدث بم مقاع االنحضاف، والددبة؛ ب  بم مقاع الزلة، والهف ة.

 ؟!-أص -أتدوك الفض  بينهما 

ْدَوَك أ!! ؛ ما إرالك مأ
 
 واهلل

 أن تتالىم ا!مم جهاالتالم! وتعىم ا قد   -إذن-فاوحم نا 

 حدادية محضة، تسقط ن أه  السنة، وال تدق ن منهم أحدا؟!! -يف الحقيقة-أع أنالم 

 بى  بثضات أه  السنة، وزالت أه  العىم وااللتقامة. -يا هذا-إنما أتالىم 

بى  ش ص مم أه  السنة، أص ل  لىفية، ومنهجه  معهضوف؛ ي طه   -يا هذا-أتالىم 

ع؛ أو يقصض بىم  بم تحضيض بعض الم اضهع، أو تصهدو يف مسألة، بى  غيض مأرذ أه  الدد

 «.العىماءالت ز»من  هف ات يف لى ك ، أو نح  ذلك، مما ه  تحت باب 

 قد لمعَت ب !!« )!( كلماحتأ »إن كان 

بىه  مهم تتدهع مثه  ههذا، وطي هضو كه  مطهاو، وات هذو لهدي  لىتشهنيع  -يها ههذا-أتالىم 

 .واإللقاط

 ب  وفق!

 ب  وحمة!

 !ب  نصيحة

 ب  صرب!

 ب  أر ة إيمانية!

 ؟!-يا هذا-منهجأ َمْم هذا 

 إهنا الحدادية الدغيضة، التي ال تأدقي وال تذو.

 يضم ن إر اهنم بالحدادية!! -بعينهم-ومم بجائب ال قت: أن هؤالء 

زالُِا ُْ ُزَلْت هتى بدا مُ  َْ  ُكَثْا وهتى َساَمُا كلُّ م لس            لُد 

 وأبضف منهم مم يتشد  بالضفق! والصرب! وأن دب ة أه  السنة ليست بدب ة إلقاط!



 ثم ه  يسقط إر ان ، ومشاي  ؛ بالزالت، والم و المشتدهات!

 وبدون نصيحة! وال إبذاو!

 وإن نصح؛ لم يصرب! ب  يق ل: نصحنا )!(، فىم ينتصح!!

بىيه ، وتحهب له  ال يهض، فالجانب القىدي: أن تحضص بى  أريك، وترتفق ب ، وتصهرب 

 وتالضو ل  الشض.

ْدٍق بى  أحد.-ابتداء-هذا الذي إذا فأقد   ؛ كان القىب مستعدا لإللقاط، غيَض مأ

وأما الجانب العىمي، بإدواك الفض  بيم ما يستأه  التحذيض، ومها ال يسهتأهى ؛ فدهالتعى م 

 يأدوك، والفهم، والتأصي .

ههَ  ﴿لههادوا يف َغي،هه ، منقههادا لههه او؛ وأمهها مههم يسههتمضل الجههه ، ويسههتحىي العمهه ؛  إِنَّ َِ 

  َُ َعاَ  إَِذا َولَّهْوا ُمهْدبُِِي َّْ الدُّ ُْ 52ََل ُوْسِمُع اْلَمْوَوى َوََل ُوْسِمُع الصُّ  اْلُعْمهِت َعه
ِِ ها َُ ََْنهَت بِ ( َوَمها 

ْْ ُمْسِلُموَن﴾. ُُ َِ نَا 
ُُ بِآَياوِ ُْ ُيْؤِم ْْ إِْن ُوْسِمُع إَِلَّ َم ُِ

 َضَثَلتِ

 !-يا إر اين-داَو الَدداَو فالدَ 

 بضفنا الداء، وبضفنا الدواء؛ فى َم الجفاء بم الن جاء؟!

فاةبىينا أن نحذو   ، الذيم يفتن ننا، ويفضق ننا.الجأ

 بىينا أن نحافظ بى  دب تنا، وديننا، وأنفسنا.

 .تحقيق الر ة اإليمانيةبي أنفسنا وأبناءنا بى  بىينا أن نض

 وإال؛ فالحجة بىينا، والسؤال قادع، والمصيض محت ع. بضفنا؛ فعىينا أن نىزع؛

 يف هناية الال ع؛ فرتبص ا! -واضحة  -ولأبىنها لالم 

 وهلل المض مم قد ، ومم بعد.

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

 

 كتبه

 َبو هازم الُاُْي السل ت
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