
 أسباب املشكالت يف الدعوة السلفية

 (اليت مت إلقاؤها يف هذا املوضوع )تكميل للمحاضرات 

 ()احللقة الثامنة، وهي األخرية

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

 ولىم.وبى  آل  

 تام يف كل شيء.ختام حديثنا، وآخر م ض بنا؛ نسأل اهلل حسن الخ فهذا

لقد تحدثُت بن ألهدا  المكهت و والنهتن يف الهدب س السهىنيس، محسهم مها أمتننهي، 

 ل اء كانت أم وا تع د إل  الجانم العىمي، أو الجانم األخ قي.

 وقد كنت أختم مقااليت السامقس معداوس واحدس ثامتس، قىُت فيها:

 ل قادم، والمصير محت م.برفنا؛ فعىينا أن نىزم؛ وإال؛ فالحجس بىينا، والسؤا»

 «.يف هنايس الت م؛ فرتمص ا! -واضحس  -ولأبىنها لتم 

 فهذا أوان المصاوحس، والمتاشنس، واإلبذاو.

 إن ما ذكرُت  من األدواء والد يا: ال يختىف في  اثنان، وال ينتطح في  كدكان.

وو من يريهد ذهذو ال يماوي في  باقل، وال يتجاهى  من يؤمن ماهلل والي م اآلخر، وال يمر  

 الدب س خيرا.

 إن الحقيقس التي يجم أن ُتعرف، وُتتكف:

 أننا على أعتاب استبدال!!!

 العقىيس! اي  نعم! أق لها يف كامل ُق   

ل اللتعمال وتمتين.  إن ما ذكرُت  من الد يا: ال يمتن أن يؤه 

 ما تمتنت تىك الد يا من جسد إال أمات ْت ، وال من أمس إال ألقطتها.

 لنس  اهلل، ال تجد ولن تجد لها تددي .

 واقرءوا التاويخ!

هن مهن بصهاوَّ! وأ ن ه   ۵ول ال ههذا؛ لنُسهم الهر   إله  اللىهم والسهن ؛ إذ كيهف يمت 

 يستعمل من خرج بن صراط  المستقيمَّ!



ل  حدث ذلهك؛ لسهاوا النها  يف معصهيس اهلل، وانتكهر النسهاد يف األوم؛ وحتمهس اهلل 

 تأم  ذلك.

 شرتط اهلل الص ح والتق ى لىتمتين، كما التنام يف التتا  المدين:ولهذا؛ ا

َ ع   َ َلددا  دد  ا ع
ِع َ  ْا َْلنِ

ل  ِع ددَت  َذَنهع
 ْ ددْا اذِ دداذ َتا لا ِع َوَعل  َا ددنع

آَم َُوناددْا و 
 َ ﴿َوَعددَد ا ا اِذدد

ي ا ع 
 َ ِا اِذ ْا آنَ

ِع د  ْا نَِم َذ َِّ ِع َوَذناَل  ْ
مع َقبعل 

آَم و   َ َلَف اِذ ِع َت ِع اسع  ْ
 َ ْع  َخد

د  مع َبعع
ِع و  ْا َذنِ ِع َوَذناَبدِّ ْا َتَضى َذ

د اَْن  ِا اذعَْلاس  د دَف  ا
لاوَذئ  ََ دَد َلذ دَف  َْن ب   َشنعًئا َوَومع َ َْلدَر َبعع ر  ا   ََل آاشع

وَنن  بادا نًا َآعع دا  ﴿َآدا، َأوع َْ َأآُّ

ددَد  ََبِّدد ع َأقع ِع َوآا ددرع ا وا ا َ َآنع ا ددرا آَم َُوناددْا   نع َتنع ا
 َ ِع  اِذدد َا باْنَ ، ﴿اَو

دداذ  َِ ِا اذع دد ْا نعددَدَنا َذ ،  َو  ِن جا

ناَْن ﴿
نَا آاْق 

وا َوَ اناْا ب آَآات  ر َنا َذِلا َصَبرا وَن ب َلوع دا ْع ِلًة َآ
ِع َأئ  ْا نع

نَا و   . َوَجَعلع

 فهل ينصر اهلل من بصاوَّ!

ُوَّ!  هل يؤيد من حاد 

ن لمن تعدى حدودوَّ!  هل يمت 

ههن لنهها االكتنههاء مصههحس المعتقههد، ولهه مس إن مههن أبلههم تىدههيس إمىههيس بى س  ينهها: أنهه  ح 

 المنهج؛ حت  ظننا أن هذا ه  كل شيء!

 كل اإلل م!

 كل السنس!

 ظننا أن من نجاو اهلل من الكرك والددا؛ فقد اتخذ بند الرحمن بهدا!

 ول  كان أفسق النا !!

 َّ!-يا ق م-أفهتذا الدين 

 عل لدب تنا القد ل واالنتكاوَّ!أهتذا نلن أن يمتن لنا اهلل يف األوم، ويج

ف اهلل ههذو الهدب س مه ،  ال شك يف أهميس الت حيد، واالبتقاد الصحيح؛ األمر الهذي شهر 

ن  بىينا م ؛ فىيس بندنا  بىه   -منضهل اهلل-شهرك، وال مهدا؛ وتمي زنها ذهذا  -محمهد اهلل-وم 

 الدب او الددبيس، والمناهج الحزميس.

 ال يتني. -وحدو-ولتن هذا 

 ذذا فقطَّ!ملسو هيلع هللا ىلص ُمِعث  ول ل اهلل أ  



اد  األئمس ذذا فقطَّ!  أ ل 

 كىنا يعىم: لماذا حرص األئمس يف كتم السنس واالبتقاد بى  ذكر اآلدا  واألخ ق.

 لتي يعى م نا أن السنس ليست ابتقادا فقط.

 وأن التمتين ال يت ن ماالبتقاد فقط.

  كان حجس ووماال بى  صاحد .كما أن العىم ال ُيراد لننس ، مل ُيراد لىعمل؛ وإال

 أف  ننتد َّ!

 أف  نعقلَّ!

 أف  نتذكرَّ!

 لؤاٌل بليم، مهم، خطير؛ يجم أن نت قف بندو، وندوك ج ام :

م ذنا، بعد س ْط أ ل اذبدع؟! َِ  ذلالا ذِ آال

 كىنا يعىم حالهم، وحال دب هتم، وما وقع لهم من السق ط وااللتددال.

 :-قلبى  األ-ولأتتىم يف واقع مىدي 

كيهف لهيطر الحزميه ن والقطديه ن بىه  مجريهاو  -قدهل التديهر-معى م لدى الصغير 

 .-حنلها اهلل، ولائر م د اإلل م-الدب س يف م دنا مصر 

محمهد »، و«محمهد حسهان»، و«غدىيهالت»، و«اإلخه ان»كيف كان النا  ال يعرفه ن إال 

 ، وأشتالهم.«ولس اإللتندويسدم»، و«الح يني»، و«يعق  

مىئ ا القى  ، واأللماا، واألمصاو؛ والليما معد ظه و النضائياو، ودخه لهم  كيف

م ٍر. ٍو وو  د   كل ميت م 

إلهه  كهه هنم معتههدين بنههد معهه   -قديههل تىههك الثهه وس المكههئ مس-حتهه  وصههل األمههر 

 الجهاو العىيا يف الد د.

و ضه كيف كان محمد من حسان ُيدب  يف مع  المحافل العامس، مح -أمدا-وال أنس  

د ُ .  المحافلين، ومع  وجال الدولس؛ أو كيف كان معضهم يحضر ُخط 

حت  وقعت الث وس، وتتكنت الحقائق، وانهتتس القه م، واوتتسه ا، وبهرف فسهاد هم 

 وض ل هم كلُّ من ل  أدن  حظ من فهم وتمييز.



: ُمنع ا من الدب س، وانن  بهنهم أكثهر النها ، -خاصس-« اإلخ ان»ومع لق ط دولس 

ا، يتادون يلهرون إال بى  فضائياهتم، وقد ُبىم من حال النا : أن  وال ىُّه ا جهد  ُمت هامِِعيهم ق 

 وفقدوا التثير من متانتهم وتأثيرهم بى  النا .

 التددال واضح! ولدد  واضح!

ُع: أن نت ن نحن  خىناء لهم، معد ما برف النا  حقيقس دب تنها،  -أهل السنس-والمت ق 

 نا.وتدين ا أن الحق مع

 !-بى  األقل-ولتن هذا لم يحدث! ول  مالقدو المطى   

ن  اهلل م  بىينا من النصرس، التي ال نجحدها؛ إال أننا ال زلنا معيدين بن النا !  وغم ما م 

 ال زال أثرنا ضعينا!

 ال زالت دب تنا غريدس!

اِوْن مين أثرنا، وأثرهم! منازس بليمس   !-يا بزيزي-ق 

اِوْن مين ما وقع لنها، ومها وقهع لممهام أحمهد مهن حندهل -نس ن-مل يف لياق التمتين  : ق 

 .-مث -$ 

 !-محق-كيف صاو إمام الدنيا 

ن ل    !-مصدق-كيف ُمت 

س  أخرى-فالسؤال أطرح   ر   :-ك 

م ذنا، بعد س ْط أ ل اذبدع؟! َِ  ذلالا ذِ آال

 والج ا  ما ُأواو يخن  بىيك!

 ال زلنا معيدين بن التمتين!

 ، ضعينس التأثير!-يف الجمىس-يقتصر بى  هذا: بى  دب س قائمس وليت األمر 

اي  العقىيس: و، وأنا يف كامل ُق    مل نحن كما قىُت، وأكر 

 على أعتاب استبدال!!!

 انلر ح لك جيدا!

 تأمل! وانتد !



 !-مصدق، وإنصاف-ثم احتم 

 وال تجامل!

 وال تتجاهل!

 وال هتر  من الم اجهس، واالبرتاف مالحقيقس!

 إل  ضعف دب تنا! لران

 انلر إل  انحداوها وتراجعها!

 منعىنا نحن!!

 نعم! نحن الذين فعىنا هذا مالدب س!!

 متنريطنا، وتقصيرنا، ومعصيتنا!

 مأكل معضنا لدع ! وإلقاط معضنا لدع !

ُم م  الجنايس. ص   فأما من كان الت م في  محق؛ فه  الذي يد ء ماإلثم، وُتع 

 مغير حق؛ فإنما اإلثم والجنايس بى  من تتىم في . وأما من كان الت م في 

 وصدق اإلمام الع مس مقدل من هادي ال ادبي $، بندما قال ق لت  الكهيرس:

 «.اذدعْة  َل وم أنْلهنااف على ِوا ن»

 لقد تحير الكدا ، وتنرق ا، وأكل الكك والتهمس قى ذم، وفقدوا الثقس يف أهل العىم!

 .-إن شاء اهلل-منهج؛ فىي ح اٌو مع ، يف مقال مستقل وأما من انتتس منهم بن ال

 هذا فض  بن اآلفس الت نيس، التي اجتاحت العالم:

 «! ْ ونا»َنروس 

 أنسيتم مصالحنا المعطىسَّ!

 أنسيتم مساجدنا المغىقسَّ!

 أنسيتم دب تنا المت قنسَّ!

ل نَّ! ى ن، أم ُيستدد   أهذا واقع أنا  ُيستعم 

ًودا  ﴿؛ يقهي  اهلل له  مهن يقيمه : والدين كما هه : بزيهز، شهامخ ْع لع َق
دَتبعد  ا َآهع ْع ِذد َْ َو  نع َتَت

ِع  َا ََاَذ ْناْا َأوع َا ِِ ََل َآ ِع ثا  .َغنعَر ا



 ف  يحسدن  أحدنا أن ل  جمي  بى  اهلل، أو فض  بى  الدين!

  لن:

 ال مد من التدواك هذا الخطر المتناقم، وإنقاذ ما يمتن إنقاذو؛ قدل غرق السنينس!

و.  لقد وصنُت األدواء، ووصنُت مع كل داء: دواء 

 ف  مد أن نعمل، ونتحرك.

 مدون تس يف!

 مدون تنتير!

 مدون حساماو!

 يا ق م! اتق ا اهلل!

 يا ق م! الدب س يف خطر!

 يا ق م! إن و  العالمين ال يحامي أحدا!

 يا ق م! إن الم و قادم! والعرم قادم! والحسا  قادم! والمصير قادم!

 َّ!۵لنق ل لرمنا ماذا 

س وانهدفاا؛ فهإن الرفهع  نعم؛ ال شك أن الع ج ال مد أن يت ن محتمس وصد، ال مهتحمُّ

 هذا: أمر جىيل جدا، ال يحتمى  مقامي هذا. أصعم من الدفع؛ وشرُح 

 وأضعف اإليمان: أن يعمل كل واحد منا يف خاصس ننس .

 يف خاصس أهى .

 يف خاصس إخ ان .

 يف خاصس ت مذت .

؛ فىهئن كهان المنتهر يف غيرنها، وال قهدوس لنها -أمهدا-ر ال يمتن التسهامح يف تركه  هذا أم

بى  تغييرو إال ممنتهر أكهد، وفتنهس ال تحتمىهها الهدب س؛ فمها بهذونا يف خاصهس أم ونها، فيمها 

 نقدو بىي َّ!

 هذا ه  مقام السعس، والتأصيل، واالمتداء:

 م.ال نخرج إال الصالحين، األتقياء، الرالخين يف العى



ي إال من التقام ابتقادو، وبىم ، وبمى .  ال نزك 

 ال نزيد السم م واألووام يف جسد الدب س.

و من يت ن بدئا بىينا  ، مأن نرى انحرافه ، ونتغاضه  بنه ؛ حته  إذا -معد ذلك-ال نصد 

 فاحت وائحت  العننس؛ ضرمنا أخمالا يف ألدا ! وقىنا: يا ليت ما جرى ما كان!

 .-جميعا-، ونحن مسئ ل ن بنها -جميعا-ى  كاهىنا أم و بليمس، تقع ب

 !-يا أهل السنس-فخذوها مق س 

 ال تستهين ا ماألمر!

 ال تعرض ا بن اإلص ح!

 ال ترتك ا لنينس الدب س!

 وإال...!

 فالحجس بىينا، والسؤال قادم، والمصير محت م.

 الىهم مىغُت! الىهم فاشهد!

ِع وَ ﴿ َا ْلا َذ وَن َوا َأقا را َع ا َهَت َباد  .ََ نٌر ب اذعع     ِن ا َ َب  
 
ر ي   َذى ا  ِّْ ا َأوع ََ  أا

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

 

  تبه

 أبْ حازم اذ ا ري اذهلْل 

 1441// وضان27 بعا  ا 


