
 أسباب املشكالت يف الدعوة السلفية

 (اليت مت إلقاؤها يف هذا املوضوع )تكميل للمحاضرات 

 ()احللقة السابعة

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

 ولىم.وبى  آل  

، وهه م اايف م ضه باا، وم ضه بهام مهآخ آمهآ مها أمآاضه فهذو هي الحىقة السابعة

 .قس ة القىب، والدعد با الطابات

وهههذا ارمههآ  معهها ابأدههاوو أصههي،  قهه م بىيهه  رميهه  مهها لههد    ههآو مهها ار وا ، مهها 

 العذب، والخيانة، والعرب، وغيآ  لك.

 فإن القىب ال تأ طا في  هذو ار وا  إال إ ا  ان مآ ضا قاليا.

وإن  ان قالهيا مآ ضها؛ َقدِهَل  هل والقىب  اروخ، إن  ان طيدا لىيما ؛ َقدَِل  ل ميآ؛ 

 شآ.

تأثيآ هذا ارمآ الخطيآ بى  القىب، وبيَّا السدب الذي  ؤ ي إلي ؛  مها  ۵وقد بيَّا اهلل 

ن و َوَ  َيُووُننوا قال تعال م  ََ  َوَما َنَزَل ِمنَن اْل
ِ
ِذيَن آَمنُوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم لِِذْكرِ اهَّلل ﴿َأَلْم َيْأِن لِلَّ

 .ِذيَن ُأوُتوا اْلوَِتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِهُم اْْلََمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكثِيٌر ِمنُْهْم َفاِسُقوَن﴾َكالَّ 

فقس ة القىب تأيت ما ط ل ارمد يف بدم مش ع القىه ب لهذ آ اهلل؛ أيم  ها أ هها الهذ ا 

تهه ا العأههاب، باههدما أو آماه ا؛ امشههع ا لههذ آ اهلل، ومهها نههقل مهها الحه ، وال تع نهه ا  الههذ ا

 وطال بىيهم ارمد يف  لك، فقست قى هبم.، انقطع ا با الذ آ والخش ع

ِ  ﴿م ۵وقد بىغ ما قس هتا  ما قال اهلل  َِ َانا
َِ ََ َفِهنَ  َكاْل ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُوْم ِمْن َبْعِد َذلِن

 .﴾َأْو َأَشدُّ َقْسَوً  

، والأجدُّآ، وُمشاقَّ  ة اهلل وولى ، وقأل ارنديا ، وغيآ  لك مما ه  ولهذا؛ وق  ماهم الُعُأ ُّ

 معى م باهم.

 أوأ َت إل  أي مدى تؤ ي قس ة القىب؟!

 إن القىب إ ا قسا؛ ثقىت بىي  الطابة، ولهىت بىي  المعصية.



 إن القىب إ ا قسا؛ لم تافع  الم بظة، ولم تؤثآ في  الاصيحة.

 إن القىب إ ا قسا؛ زا ت رآؤت  بى  محاوم اهلل.

 القىب إ ا قسا؛ فقد ال ازع والحيا ، الذي  ح ل بيا  وبيا القدائح والمعاصي.إن 

إن القىب إ ا قسا؛ ُنقع ما  الآف ، والآحمة، ومحدة الخيآ لىغيآ، ولائآ المعاين الطيدة، 

 الأي تجم  بيا المسىم وإم ان .

 وهاا الخط وة  ىها، بالاسدة إل  م ض باا الذي نأعىم في .

سها؛ مآرهت ماه   هل الدي ها المهؤثآة يف الهدب ة، و هل المصهائب الأهي إن القىب إ ا ق

 تحدثاا فيها.

 العذب!

 والخيانة!

 والعرب!

 وحب الآ الة!

 وشه ة اإللقاط!

  ل شي !!

 ول   ان يف القىب وازع ما إ مان، وزارآ با الشآ؛ لما وق  شي  ما  لك.

 يبا! وَنَأَداَ ع!نأفآق! ونخأىف! ونأهارآ! ونأو! - ا أهل الساة- الفأا تق 

  المعأا !!

 !!قس ة القىببسدب 

 فهذا ه  الدا ؛ فما الدوا ؟!

 وقة القىب، وتق  ة اإل مان. واؤوم 

 وأبظم لديل لذلكم الحآص بى  الطابة.

 ، وه م أناا بعيدون با الطابة!- ا إم اين-إن ههاا شيئا مطيآا، ال ناأد  ل  

 أ ا ن افل العدا ة؟!

 أ ا قآا ة القآآن؟!



 أ ا   آ اهلل؟!

 أ ا الساا الآواتب؟!

 أ ا قيام الىيل؟!

 أ ا صيام الا افل؟!

م أن ناظآ إله  ههذو ارمه و العظيمهة نظهآة لهطحية زهيهدة، - لَّ الحماقة-إن الحماقة 

 م هي مجآ  فضائل ون افل! ال بقاب بى  تآ ها!ونق ل

 هذو نظآة ال بد أن تأغيآ.

 يمة.ال بد أن ندوك قيمة هذو ارشيا  العظ

 إناا هاا يف نظآة إ مانية، ال نظآة فقهية.

 إن الا افل هي حآ م الفآائض.

 هي مط الدفاع الحصيا لىمؤما، ضد الشيطان وفأاأ .

 هي السدب المداشآ لآقة القىب، وتخىيص  ما قس ت  ومآض .

نعهه ن ألههآع الاههاه إلهه  هههذو ارمهه و،  - أهههل لههاة والههأقامة-والمفهه خ أناهها 

 وأحآصهم بىيها.

 المف خ!!

 فعيف إ ا حدث الععس؟!

  يف إ ا  اا نحا أضي  الااه لىا افل؟!

 أزهد الااه يف الفضائل؟!

 ال  عا  ال احد ماا  صىي واتدة! وال  قآأ آ ة! وال  ق ل   آا! وال  ص م   ما!

ب  أناا قدوة لغيآنا!!  وندَّ

شهاهد قهاط  وليت ارمآ  قأصآ بى  ههذا؛ بهل الشهآع، وال اقه ، والأجآبهةم  هل  لهك 

 بى  أن المآ  إ ا فآط يف الا افل؛ أوشك أن  فآط يف الفآائض.

 فأجد ال احد ماهم وبما تآك صية مفآوضة! أو صياما مفآوضا!

 ويف صية الفآخم ال  خش ، وال  أدبآ!



 -بل  اقآها 
ِ
 ! وال  ذ آ اهلل فيها إال قىيي!-واهلل

ث   !!-وال حآج-وأما المعاصي؛ فحدِّ

عاا، ووأ اام ما  ع  والد  ! و قط  أوحام ! و شاهد ارفيم اإلباحيهة!  م بىماا، ولم

و ههأعىم مهه  الاسهها ! و ضههي  حقهه ق زورأهه  وأوال و! و سههآق أمهه ال الاههاه! و عأههدي 

 بىيهم!!

 ماا نحا!! أهل الساة وااللأقامة!!

 أن تق  الفأا والمشا ل يف الدب ة؟!! -بعد  لك-وال نآ د 

 ل، والع   أب ج! ا إم تاو! ال  سأقيم الظ

 فاقد الشي  ال  عطي !

 ما ُباي بى  باطل؛ فه  باطل!

 ما أفسد بيقأ  بآب ؛ أفسد بيقأ  بالااه!

 مسىَّماٌت، بدهياٌت، ال تأغيآ، وال تأح ل.

 وإن ما أبظم ما فآطاا في م  أب الآقائ  وال بظ!

اص، الذ ا نحذو ماهم -بجهى -الأي ظا ما ظا ماا   !!أهنا بضابة الُقصَّ

 أال فْىيعىم أن  ُمَىدٌَّس بىي !

لهماو اهلل  -نفسه -إناا لم ناعآ بى  القصاص مجآ  اله بظ والآقهائ ؛  يهف والقهآآن 

، وه  ممى   بأل ان ال غيهب، وال هيهب، وتآقيه  القىه ب؟! فضهي بها السهاة، «م بظة»

 .-بالضآووة-فضي با  يم السىف وماهجهم المعى م 

بهدم انضهداطهم يف اله بظ، ومخهالفأهم فيه  لىسهاة ومهاه  إنما أنعآنا بى  القصاصم 

 السىف، واالنشغال ب  بما ه  أول  ما .

 مذم م. -يف نفس -أن ال بظ  -أبدا-وليس معا  هذا 

فما ههاهام لهدَّس بىياها الشهيطان، وصهآفاا بها ولهيىة بظيمهة ل قيه  القىهب، أفآ هها 

 ونح   لك. ارئمة بالأأليف، يف  أب القهد، والآقائ ، واآل اب،

 عأهاب ابها المدهاوك، -فعىياا أن نعه   إله  ههذا اله اث الاهاف ،  أهب لهىفاا الصهالح 

 .- عأب ابا القيم-، وأئمأاا الماضدطيا يف ال بظ -وغيآو



 فدهذا، م  ما لد  ما االرأها  يف العدا ةم  أحق  لاا المطى ب.

 نع ن أنالا صالحيا، مسأقيميا.

 طان.نأجاب قس ة القىب، وتسىط الشي

 والمطى ب هاام أن نأقي اهلل يف  ب تاا، وإم اناا، ومشا خاا.

 أن ندأعد با الفأا، ونحفظ ألساأاا، ونحافظ بى  إم اناا.

 سأقيم لاا  لك؛ بادما  ع ن القىب مهيًَّئا ل ؛ فإن  ه  المىك، إ ا صىح؛ صهىح الجسهد 

  ى ، وإ ا فسد؛ فسد الجسد  ى .

 جعىاا نأقي اهلل يف الدب ة، ونفعآ ألف مآة قدل إحهداث  بادما  ع   إلياا ال ازع، الذي

 أي فأاة فيها.

 !- ا إم اين-فالَدداَو الَدداَو 

 بآفاا الدا ، وبآفاا الدوا ؛ فىَِم الجفا  با الاَّجا ؟!

 بآفاا؛ فعىياا أن نىقم؛ وإال؛ فالحجة بىياا، والسؤال قا م، والمصيآ محأ م.

 العيم؛ ف بص ا! يف هنا ة -واضحةً -ولأبىاها لعم 

 وهلل ارمآ ما قدل، وما بعد.

 وصى  اهلل ولىم بى  ندياا محمد، وبى  آل  وصحد  أرمعيا.

 

 كتبه

 أبو حازم القاهري السلف 
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