


 ����� ���	
 ��	
 ���� ��	
� ����	
 ��� � �����	
 �����
  !"#$  
 

 

 www.ajurry.comא�������	
 

 ٢  
 

ـٰن الرحيم   بسم اهللا الرمح
احلمد  أ، و العاملني هللا ربـٰه أن ال  شهد هللا ا ا عبددأن حمم شهدأو ، له إال اهللا وحده ال شريكإل

  . الدين ما إىل يوكثري ام تسليمه وسلَّه وصحبِى آلى اهللا عليه وعلَ، صلَّ هرسولُو
  .. ما بعدأ

  .. الم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالس ، يها اإلخوة الكرامأفيا 
من وأن يذكرنا اهللا ا في ، نا فيها املالئكةوأن حتفّ ، اتمحالر فيها ل علينان تترتّأوإا لساعة رجاء 

ومعرفة  ، والتفقه فيهما ، - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -أن سعينا لسماع كالم اهللا وكالم رسوله  ؛ عنده
ما كان عليه السيف زمن تالطمت  لون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسانابقون األو ،

  ]انقطاع يف التسجيل [  ... اس الطريقنـال كثري من ، واشتبه على الفنت واختلط فيه الليل بالنهار فيه
عـام اململكـة    مفيتيخ طيف آل الشلَّبن عبد ال يخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممدالشمساحة .. .

حيضر وينصت مث يعقّ ، ورئيس هيئة كبار العلماء ، عوديةالعربية السبا للمحاضرينب مصو ، ا ومرشد
  . سبوعاألق مبوضوع حماضرات ن ما يتعلَّا للحاضرينـومبي ، هلم

ـٰذه احملاضرةوموض   : ع ه
  احلنة وفهم السلف الصالكتاب والس ضوءتأصيل املنهج الدعوي يف 

ـٰذا املوضوع ممن اختاروه وكلّ وسبب هي  عوة الشكدال أنّ :  مساحة الشيخ بإلقائهينفاختيار ه
ـٰذه األمة ومسة أتباع حمم مسة إِلَى اللّـه   اسبِيلي أَدعو قُلْ هـذه ﴿ - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم - ده

 ، ]سورة يوسف عليه السالم [  ﴾ )���( اللّه وما أَناْ من الْمشرِكني علَى بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ
﴿ ذَلفَلترا أُمكَم مقتاسو عفَاد ورة  [ ﴾ ك١٥: ىالشورس [ .  

وهي عبادة عظيمة من العبادات  ، هج وهي الطريق الذي البد لنا منهالدعوة هي السبيل وهي النفَ
بـل   ؛ فعها ال يقتصر على صـاحبها ن ؛ ععبادة متعدية النف ، - عز وجل -تقرب ا إىل اهللا ي اليت

خارج بلده أو يف اس يف بلده أو صاحب الدعوة بالدعوة إىل الننفع يتعدى  ؛ دعو امليتعدى نفعه إىل
  . ه إىل قيام الساعةربما يف من تأثر ب

  :وعنيِ نعلى  ولذلك كان الدعاة
مبا جد يف العصر مـن  وفق السنة مع األخذ ، ل من يدعو على وفق األمر األو] :  األول نوعال [

  . التزام السنة واجلماعة وطرائق السلف الصاحل ج عن إطارات ال خترداجتها
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ـٰذه الدعوة كانت على وفق األهواء واالجتـهادات         ؛ دعويأراد أن   :  والصنف الثاين   ؛  لكن ه
ن  أ ل فصارت الدعوة بد   ، ألهواء وتعددت املشارب  ادت   فتعد ، وثيقدون رجوع من العلم إىل ركن       

تكون منهاجا واحدوطرائق خمتلفة وكل ي، ىا صارت مناهج شت يذراعي صوابه فيما يأيت وفيمد  .  
ـٰذا  جاء   ذلك، ل  لوقوع يف الغلط  من ا ب  له عصمة للعقل وللق   ي ف لاية بالتأصي ن أن الع  وال شك  هـ

  . ) لى ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصاحلتأصيل املنهج الدعوي ع ( : العنوان
ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشـرعةً      ﴿:  قولهيف  تابه  ك يف   - ال وع لَّج -  ذكره اهللا  ، الطريق: هو  املنهج  
 ؛  تباس فيـه  ضح الذي ال الْ    واملنهج والنهج هو الطريق الوا      املنهاج ، ] 48 : املائـدة سورة   [ ﴾ وِمنهاجا

  . تباس فيه ال الْا، واضح دا منه طريقا متأكِّ: يعين سلك جا واضحا
ـٰذا مما جعل القرآن      ، يقرسلوب حيتاج إىل ط   أ ا أ  الشك والدعوة ـٰذا  فيه آيات كثرية تبي    ه ن ه

ـٰذا املنهج   . واحدةـ نبياء د األئعقاالعقيدة ـ لكن  ةلفت خمجواملناه ئع خمتلفةارألن الش؛  املنهاج وه
ـٰذا   قد ال تكون على وفق كتاب وسـنة وطريقـة           املناهج الدعوية    ذي يوصلنا إىل أنّ   الَّهو  وه

 املصاحل واملفاسد   كون فيها ضرب من النظر يف      بل ي  ؛لسلف الصاحل امأمونة مما أخذها أهل العلم عن       
 م أصحا حبسب توهمجاعية إما إقليمية أوحزبية أوسياسية أوفئوية أو      :  خاصة هداٍف النظر يف أ   ، ا  ..

  . إىل آخره
وية وصارت هللا   يـندون دعوة على منهاج صاحل إال إذا ارتفعت عن األغراض ال          كال ت  ن الدعوة لك

قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن       أجر الداعية على اهللا ﴿     ،  الداعية ليس على البشر    ا أجر ذ هل ، -  وعال جلَّ -
    كَلِِّفنيتالْم ا ِمنا أَنمٍر و86( أَج(     الَِمنيلِّلْع ِإالَ ِذكْر وِإنْ ه  )87(  ن نلَمعلَتِحنيٍ  ـ و دعب أَهب )88( ﴾  

 ال  ، - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -ا ألنه على سبيل حممد       دعوته أجر  فالداعية ال يأخذ على     ؛ ] سورة ص    [
رمبا سلك ما يريدونـه أويستحـسنونه       فإنه  ا من اخللق     أخذ أجرا دنيوي    إذا يأخذ أجرا من اخللق ألنه    

ـٰذا واقع  ،  إىل أمر آخر   ول إليه أهواؤهم دون نظرٍ    ؤتأو فإنه ا أخذ عوض دعوته     ذن اإلنسان إ  فإ ؛  ه
   . ا يف ذلكما أراد من يعطيه أجروفق ل على ورمبا وقع يف احنراف من جهة أن يق

قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن أَجٍر وما أَنا ِمن           ﴿ - جل وعال  -أجر الداعية على اهللا     هلذَا كانَ األجر    
كَلِِّفنيتقالَ   خرىاألية  ويف اآل ﴾   الْم : ﴿     ِإالَّ ع ِريـٰذا حـصر    ، ] 72 : يونس [ ﴾ لَى اللّهِ ِإنْ أَج ه
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ـٰذا  كان منهجـه يف   - جل وعال -قا باهللا ما كان قلب الداعية معلَّنه كلّإف ، يقتضي اإلخالصوه
وفق ال على دعوته مؤصدطريقة حمم الَمالسالَةُ والص هلَيبن عبد اهللا ع .  

لنـاك وإن  كإن أردت ملكـا م  : - صالَةُ والسالَمعلَيه ال -ألجر أن يقال حملمد اوهل أعظم من 
على  والقمر يف يساري مييين الشمس يف تملو وضع واهللا  ((:  فقال ، جناكزو أردت امرأة حسناَء

ـٰذا األمر ال أتركه أو أموت دونه   . م، علَيه الصالةُ والسال )١( )) أن أترك ه
ا من قبل معرفة الطريق أن يكون الداعية متخلص اء يف الدعوةون االقتدككان من املهمات أن ي اذهل

ل له أن وإذا كم ، واب يف دعوته بقدرهلما فاته من الصكىل الدنيا إوكلما كان أقرب  ، طلب الدنيا
 عطاهي أو مال منصب وإماإما جاه  - الدنيا  مراده أن يكونإىل اهللا وسالمية اإلمراده بالدعوة  كوني

ـٰذه الدعوة  - أو حنو لك .. حزب أو انتصار فئة على فئة أو متكن سياسيأو انتصار  فإنه يقع يف ه
  . اإلحنراف وال يصل احلق إىل الناس

بل عدها مجع مـن  ،  من أفضل العباداتهي ؛ ا ليست عمال عادي -وعال  جلَّ –اهللا  الدعوة إىل
  : ألا مشتملة على أنواع األفضلية ؛ العلم أفضل العباداتأهل 
يعـين   ﴾ وجاهدهم بِـه  فَالَ تطعِ الْكَافرِين ﴿ : تعاىلهاد يف سبيل اهللا لقوله من اجلأا نوع * 

 اهللا بـالقرآن  بالـدعوة إىل : آن يعين اهدة بالقروا ] ٥٢: الفرقان [ ﴾ )٥٢( جِهادا كَبِريا بالقرآن ﴿
  . اليت هي بيان للقرآن والسنة
أما العبادات  ، فعأا متعدية الن: الدعوة إىل اهللا صارت أفضل العبادات  أنّ ومن أوجه التفضيل* 

يقوم يف ليله أو  -مثال  -إذا كان  ، فعها فيكون قاصر النريأما غ - ةياملقصود ا العبادات التطوع -
ـٰذا نفعه  يكثر من تالوة  ، يعلمهـم السـنة  ،  اآلخرين القرآنم كان يعلِّ لكن إذا ؛ هسنفلالقرآن ه

ـٰذا الن،  إليهم ويقرم إىل اهللا حيبب اهللا ،يدعوهم     . متعد فعفإن ه
أنفـع مـن   والتصنيف التأليف  أن وجدت(  : وهلذا قال ابن اجلوزي رمحه اهللا يف صيد اخلاطر

 -  مائة ، مخسني ، أربعني: من الطالب  -اس ضر له عدد من النحوذلك أن املعلم ي ؛ التدريس
ـٰذا العدد بقدر من علّ املؤلف واملصنف يف  ولكن ، امون وهكذمه مث هم يعلِّمث إذا مات انتهى ه

فصار  ) منها عدد كبريتفع نأن ي من جيل من الناس يت تفيد األمة فإنه ال ينفكالتصانيف النافعة الَّ
ـٰذه اجلهة    . كما ذكره رمحه اهللا ، فضلأ – من جهة تعدي النفع -من ه

                                                 
  .وله أسانيد أخرى حسنة ولكن بلفظ آخر ) ٩٠٩(ام يف املغازي ، انظر السلسلة الضعيفة للشيخ األلباين برقم أخرجه ابن هش )١(
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والْموعظَـة   ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمـة  ﴿:  قال تعاىل؛  الدعوة مأمور ا إنَّ : لوهلذا نق
نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو ةنس١٢٥: النحل [ ﴾ الْح [ ، لَّوقال ج الوع : ﴿ هـذو  قُلْ هعي أَدبِيلس

وقال أيضا ] ١٠٨: يوسف [ ﴾ إِلَى اللّه  :﴿ لْوترعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم نكُمكُن موف 
فَلذَلك فَادع واستقم كَمـا   ﴿:  جالله وقال أيضا جلَّ ، ] ١٠٤: آل عمران [ ﴾ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

ترواآليات يف ذلك كثرية ، ] ١٥: ىالشور [ ﴾ أُم .   
 ا خـري واحد اهللا بك رجال ألن يهدي (( : قال – صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -ويف الصحيح أن النيب 

لك من حرِم النمن دعـا إىل   ((:  قاليضا أويف الصحيح  ، اإلبل احلمراء غالية الثمن:  يعين )١( )) مِع
والعلمـاء  ،  )٢( )) ك من أجورهم شيئاال ينقص ذل،  هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه

  . تتباعوا على ذكر فضيلة الدعوة
سواء كان  ، إىل الناس ين احلقاسم عام يشمل كل وسيلة من وسائل إبالغ الد:  إىل اهللا والدعوة

لقاء بإ وأ ، رى والبواديقكان بالذهاب إىل الأو ، كان بالتدريسأو ، كان بالتأليفأو ، ذلك بالتعليم
ين للـد  فكل وسيلة فيها إبالغٌ ؛ من ذلك نوع بأيأو ، إلعالمال ئباملشاركة يف وساأو ، احملاضرات

للناس فهي دعوة إىل اهللا تعاىل احلق .  
ـٰذه  ولكن ، طرائقهم شىت ها شىت واملنتسبون إىل الدعوةجمناه ، هايعيد والدعوة إىل اهللا كلٌّ ه

ـٰذه املناهج قد تكون بعيدة متام دعوة  كوسائل ؛ عن الكتاب والسنة وطرق سلف األمة االطريقة وه
ين وسيلة لـدعوة النـاس إىل   ة البحتة اليت استخدمت الدياسيساألحزاب الالة الصوفية واملريدين وغُ

ـٰذا متعد ، اه ذلكبشأد هللا وليس فيها إيضاح الدين احلق هللا ويس فيها تعبلمفاهيم سياسية  ؛  دفإن ه
أن حيرص املسلم الداعية على أن : ة ولذلك كان من ااهدة املهم؛  نيبعد أصحاب الدعوة ويقربوف

ق كتاب اهللا وسنة رسوله فْيكون يف دعوته على و–  وفهم السف  -صلَّى اُهللا عليه وعلى آله وسلَّم
  . الصاحل
  

                                                 

  ) .٢٩٤٢(، حديث رقم ..كتاب اجلهاد والسري ، باب دعاء النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الناس إٰىل اإلسالم والنبوة :  البخاري) ١(
  ) .٢٤٠٦(لصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالب رضي اُهللا عنه ، حديث رقم كتاب فضائل ا:  مسلمو     

  . )٢٦٧٤(كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إٰىل هدى أو ضاللة ، حديث رقم :  مسلم) ٢(
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  :؟  ملاذا فهم السلف الصاحل
اتبعوهم  ولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذينوالسابِقُونَ اَأل ﴿:  يقول -عز وجل -ألن اهللا 

دأَعو هنواْ عضرو مهنع اللّه يضر انسبِإِح  ـارها اَألنهتحرِي تجت اتنج م١٠٠: التوبـة  [ ﴾ لَه [ ، 
ـٰذا جعل الَّ ني لالسابقني األوذكر ف ، هضل نفسحسان جعلهم مشمولني بالفذين اتبعوا الصحابة بإوه

 املهاجرين واألنصارمن ، ﴿ ينالَّذو انسم بِإِحوهعبوا الذين تلَالصحابة الَّ: يدخل فيه  ﴾ اتابقنيس ، 
  . م القيامةوان إىل يسبإح من تبعهم: ويدخل فيه 

ـٰذا ألجله قال أهل العلم   : ؟ هم من السلف الصاحل،  ) السلف الصاحل(  : وه
 – صلَّى اُهللا علَيـه وسـلَّم   - هلم النيب دذين شهِالَّ:  ) الصاحل ( ، من سلفنا: يعين  ) السلف (

ـ : الح هم بالص - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم - النيبذين شهد هلم والَّ ، بالصالح لة القرون الثالثة املفض
فذكر قرنني أو ذكر ،  )١( )) مث الذين يلوم ، مث الذين يلوم ، ينخري الناس قر (( : ذين قال فيهمالَّ

  . ثالثة قرون
ـٰذا يعين فإننا جند أن ما كان عليه أولئك  فإذا رأينا ؛ ما كان عليه أولئكبِاك مسشدة االست:  وه

ـٰذا املنهجومن مشى عل - ضوان اهللا عليهمر -احل صصل بالسلف الاملنهج الدعوي املت من أئمة  ى ه
وجمتهدي أهل اإلسالم ربعة األألئمة واابعني وتبع التابعني تكسادات الاالجتهاد أهلِ ئمة أأهل العلم و

 -وإن تباعدوا يف بعض املسـائل قلـيال لكنـهم     -ا أم ناحلاضر وجد ناماء اإلسالم إىل وقتلوع
ـٰذه الس، ت يشتركون يف مسات ويف صفا مات والصفات هي مسات منهاج الدعوة على الكتاب ه
  . والسنة وفهم السلف الصاحل

  
  
  
  
  

                                                 

عن ابن ) ٣٦٥١(لَيه وسلَّم، حديث رقم كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النيب صلَّى اُهللا ع: يف  البخاريأخرجه ) ١(
كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة رضي اُهللا تعاٰىل عنهم مث الذين يلوم مث  :مسلم يف مسعود رضي اُهللا عنه ، و

  .عن عمران بن حصني رضي اُهللا عنه ) ٢٥٣٣(الذين يلوم ، حديث رقم 
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ـٰذه  لُفأو   : ما هي هللاإن الدعوةَ أنَّ معرفةُ :مات السه

وال للنفس وال لقبيلـة   لشيخ؛ ليست  ألحدن الدعوة ليست وأ ، اإلخالص هللا يف الدعوة :يعين 
جـل   -تقريب اخللـق إىل اهللا  : إمنا هي  ، وال ملذهب وال لطائفة وال جلماعة وال حلزب، وال لبلد 

صـلَّى   - هنة نبيسه على ويعبدونه وحده ال شريك ل - سبحانه –ون اهللا ل اخللق حيبوجع ، - وعال
لَّمسو هلَيقُلْ ﴿:  وهلذا قال تعاىل ؛ - اُهللا ع هـذه و إِلَى اللّهعي أَدبِيل١٠٨: يوسف [ ﴾ س [ .   

ـٰذه  - رمحه اهللا –خ حممد بن عبد الوهاب يويف كالم الش التنبيـه  وفيها ( :  اآلية قال على ه
ألن من الناس من يدعو لكنه يدعو إىل نفسه أو إىل شيخه أو إىل طريقته أو إىل  ؛ خالصاإلعلى 

ـٰذا واقع ، ما قالأو ك ) .. حزبه أو فئته  تمسنا الصواب يف ذلك وجدنا أنّإذا نظرنا اليوم والْ ؛ وه
ـٰذا قليلاملتخلِّ اعية أن ينتبه لنفسه وأن حياسب نفسه بـني احلـني   ذلك جيب على الدلو ، ص من ه

 لكن ؛ بني احلني واآلخرإلنسان ، تأيت وتعرض لالدنيا أغراض أيت توقد  ، قد يأيت الشيطان ، واآلخر
اع إىل  احلقاملؤمن رج، اٰىل -من رجوعه إىل اهللا  ال ينفكعتو هانحبويطلب  ، بني احلني واآلخر - س

أو  صخـال يف الغلط وعـدم اإل  - جل وعال -ويستغفر ربه  - سبحانه وتعاٰىل -الصواب من اهللا 
 -إال إذا أخلصت هللا ! ك ؟دعوت كيف ينتفع الناس من : ألنه ؛ يف الدعوة إىل اهللاضعف اإلخالصِ 

  . ألن اإلخالص به القبول - سبحانه وتعاٰىل
هللا بالكنه ال حيرك يف القلوب صلة  ؛ ذاناآلله  ن تلذّاقد يتحدث به اإلنسكثري هناك حديث  ، نعم

 ، وال صلة بـالعلم  ، - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -ك يف القلوب تعظيما لرسوله وال حير ، وال تعظيما هللا
الكالم ين زِيوإمنا  ، باعاتك يف القلوب توبة وال إنابة وال اوال حير ، احلق إىل عووال بالرج ، هلهأوال ب

ذان دون تأثري حقيقين يف اآلزِيف العقول ويسـان مل يتجـاوز   الكالم إذا صدر من الل: ولكن  ؛ ي
  . لهيه وتعقـب تعالقلو وإذا صدر من القلوب فإنّ ، اآلذان

 ، ليحذر أخذ األجر على دعوتـه  ؛ ا لإلخالصأن يكون الداعية منتبه: فأول املسائل وأعظمها 
وإذا غلب على نفسه شيء من ذلـك   ، ارك بثمنشوأن ي ، ن يتكلم بثمنأو ، ليحذر أن يقول بثمن

  . أو من احلاجة فلرياجع نفسه أن يكون مصيبا يف قوله
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ولـذلك أجـاز    ، الدعوة هلا حكم يف ذلك غري تعليم القرآن ، عليم القرآنوالدعوة ختتلف عن ت
العلماء أن يأخذ الداعية رمكافأة غـري   ، ها ويل األمرريقر يأخذ مكافأة من بيت املال ، ازقا ال أجر

منكُم أُمةٌ كُن تلْو ﴿ : قال – سبحانه وتعاٰىل -اهللا  ؛ ألنّ يمشروطة على قيامه ذا الواجب الكفائ
وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدنكَرِ ينِ الْمنَ عوهنيأن يكـون  بأمر ف،  ] ١٠٤ : آل عمران [ ﴾ و

منذلك وليس القيام بأخذ رزقا يعينه على إذا ف ، اخلري يدعون إىل ا عدد كافبسـاعة أو  مقيدا ا أجر
ا بمقيدإنه ال حرج عليه يف ذلكفيء معني يقوله ا بشيوم أو مقيد .  
  

مة الثانيةالس : وِلَأن تكون األوينامل واضحة عنده يف اتهج الدعوي :  
 ؛ ىلىل فاألوواأل: يعين ، فيه بينة  ، األولويات وياتيف الكتاب والسنة ظاهر األول عوياملنهج الد

ه الـنيب  ثَـحينما بع - رضي اُهللا عنه -معاذ كما يف حديث  ، ظاهرة بينة .. فالثالثالثاين فاألول 
ـ ؛ يا معاذ إنك تأيت قوما أهل كتاب  (( : قال له، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إىل اليمن   مـا  كن أوليفل

ويف الصحيحني ،  )١( اب التوحيد يف صحيح البخاريتيف ك كما )) دوا اهللاتدعوهم إليه إىل أن يوح
ـٰه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال   (( : القَ إن هـم  ف ، ا رسول اهللاإال اهللا وأن حممدإل

 طـاعوك فإن هم أ ، وات يف اليوم والليلةلأن اهللا افترض عليهم مخس ص همأعلمفأجابوك لذلك 
واتق  ، فقرائهم يف فترد أغنيائهماهلم تؤخذ من وعليهم زكاة يف أم اَهللا افترضعلمهم أن فألذلك 

ـٰذا احلديث ظـاهر الد ،  )٢( )) فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب ؛ دعوة املظلوم  أنَّ: اللـة يف  وه
 يف اإلمجـال  تفصـيال وإمجاال  والتوحيد تكونُ الدعوةُ إِليه ، أوالتعالَى حيد اهللا والدعوة تكون إىل ت

مؤلفاا وأشـرطتها   العقيدة الصحيحة ونشر تعليم:  -كما ذكرنا  -خل يف ذلك دي، ووالتفصيل 
..  االنترنت ووسائل اإلعالم والقنوات : ةديثاحلعن طريق الوسائل يف كلِّ مكان ذلك للناس  نُاوبي

ـٰذا  فإنَّ؛ إىل آخر ذلك    . اُهللا علَيه وسلَّم صلَّى يت نقتدي فيها بالنيبمن أعظم القربات الَّه
  

                                                 

باب ما جاء يف دعاء النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أمته إىل توحيد اهللا تبارك وتعاىلٰٰ ، حديث رقم كتاب التوحيد ، :  البخاري) ١(
)٧٣٧٢. (  

  ) .١٤٥٨(كتاب الزكاة ، باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة ، حديث رقم :  البخاري) ٢(
  ) .١٩( وشرائع اإلسالم ، حديث رقم كتاب اإلميان ، باب الدعاء إىل الشهادتني:  مسلم    
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مات من السا أيض: بتداعاالعلى االتباع وعدم  احلرص :   
يريـد أن  : الداعية حريص  نَّأل؟  ملاذا ، ا يف الدعوةيؤدي باملرء إىل أن حيدث بدع دالزمن ق ألنّ

ـٰذا قد جيذ ، لناس الرسالةليوصل  يريد أن ، ينجح يف دعوته به إىل أن يبتدع يف فحرصه على اخلري ه
  . ياء مل يأذن اهللا ا ومل يدل عليها دليلأش الدعوة

باعتعوة بوجوب االوكثري من الناس ختتلط عليه املصاحل يف الد ، ايظن أن كل مصلحة ظهرت فإ 
ـٰذا ليس بصحيح، ا األخذ يسوغ  يت دعت إليها الشريعة هي املصاحل الَّ يتاة الَّتوخفاملصاحل امل ؛ وه

حمـد  ال يللشرع أو تؤول إىل ما  ةكون فيها مضاهايجتهادية اليت ال املصاحل االأو ، عليها الدليل دلّ
  . يف الشرع

ـ  ، أو كان فيها خروج عن اإلخالص،  عفإذا كان يف املصاحل ابتدا اب إىل عـدم لـزوم   أو ذه
األولويـٰذا باطلات يف الش   . رع فإن ه

  . أما األمور األخرى فدعها بعد ذلكالدعوة السياسة بنريد  ناإن : مثل من يقول
 ، شباه ذلـك أالزهد والفضائل وعلى نريب الناس  نانإ ، املهم يف الدعوة السلوك : ومثل من يقول   

بعـض البـدع    رمبا جهلوا ورمبـا مارسـوا  ، وهم يف التوحيد ضعاف  ، وهم يف الدين ال يفقهون
ـٰذا خروج عن قاعدة الدعوة اليت سار عليها السلف الصاحل، ف واحملدثات من االتبـاع   أنه ال بد : ه

  . واحلذر من االبتداع
ـ  (( : يف احلديث املتفق على صحته من حديث عائشـة  - علَيه الصالَةُ والسالَم -وهلذا قال  ن م

ـٰذا دأح يف  (( : وقوله ، مردود على صاحبه: يعين  ) رد ( )١( )) ردما ليس منه فهو ث يف أمرنا ه
ـٰذ ـٰذه  )) اأمرنا ه ومن أمر  - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -ضافة ألا من أمر النيب اإلالدعوة داخلة يف ه

ـ صلَّى اُهللا ع - يبـما ليس من هدي الن ، سالماإلفمن أحدث يف الدعوة ما ليس من  ، الدين يه ـلَ
لَّمسمردود على صاحبه، ل العلم فهو رد هأما ليس مقرا من ،  - و .  
  

                                                 

  .) ٢٦٩٧( ، حديث رقم  ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود كتاب الصلح:  البخاري )١(
  .) ١٧١٨( ، حديث رقم  ، باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور كتاب األقضية:  مسلم    



 ����� ���	
 ��	
 ���� ��	
� ����	
 ��� � �����	
 �����
  !"#$  
 

 

 www.ajurry.comא�������	
 

 ١٠  
 

من مسات املنهج الدعوي يف التربية بالعلم االعتناُء :ل على الكتاب والسنة املؤص :  
ـ و أ ، هناك من يعتين يف التربية الدعوية بالسلوكيات الواقـع  ي أو يعتين يف أن يفهموا الواقع احمللّ

كام أو الـدول أو  قارير املتعلقة بأوضاع احلفهموا التأن يأو  ، يفهموا حماسن اإلسالمأن أو  ، ويلالد
ـٰذا األمر سنون دون تغيري ودون أن يرفع أو يغ .. املستجدات  ،  يف منهاج دعوتـه ريوميضي على ه

ـٰذا فيه ضرر بي ـٰذا ؛ املدعون على فه فإذا كنت تدعوه إىل ربـه   ،  ربهاإلنسان إىل ألنك تدعو ه
ال بعقل  ، اتال بعقل يفهم املستجد ، رال بعقل متنو ، بقلب سليم فإمنا ينجو يوم القيامة من أتى اهللا

يتـابع   ةح بعض الدعاة أو بعض من يهتم بالدعوبحىت أص ، ةيوقائعه السياس وأحواله و ريفهم العص
صحيح البخاري ومسـلم  لوياسية أكثر من مراجعته لكالم أهل العلم وللقرآن وللتفسري خبار الساأل

ـٰذا  ؛!  أهل العلممن وكتب السنة وكالم اتهدين    لداعية يف نفسه وعلى على اضرر بالغ : ويف ه
  . املدعويني

 بـل أول  مـن التربيـة   ، أن يكونَعلم النافع لولذلك كان من املهم أن يكون يف الدعوة عناية با
وللسنة  ، ما تيسر منه هوحفظ ، دعو للقرآنة املفعرمبالتربية العلمية  :وأول ما يهتم به  درجات التربية

العلم  ، لوالعناية بالعلم املؤص ، سنة والبدعة والتحذير من االبتداعلعرفة الفرق بني امبو، ا  مزالتالوا
  . املرتبط بالقرآن والسنة

  
  : اية باللغة العربيةنالع :عوة والعلم وهي متصلة مبنهج السلف الصاحل يف الدة ألناك مسه

 ، نواهيـه  ، نفقه أوامره ، نفقه أخباره ؛ فكيف نفقه القرآن ، نزل بلسان عريب مبنيالقرآن إمنا أُ
إمنـا هـو   :  ؟ كيف حترك به القلوب ؟ اهللا علينا فيه صقه ما كيف نفق ، وعيده وعده و ، حدوده
يت فتحوهـا بـالعلم   من البالد الَّ يأوا إىل اهللا يف عولذلك كان السلف الصاحل إذا د ؛ ربيةعباللغة ال

ربيـة  علذلك انتشرت اللغة ال ؛ اللغة العربية: يعلمون الناس  ما أول فإنَّ قبل السيف والسنانالقرآن و
لـك  ذو ، ل لنا قواعد اللغـة العربيـة  ألخرى من أصام محىت كان من أبناء األ؛ فقه اللغة العربية و

  . تهم ا واشتداد اهتمامهم ايلعنا
رض ومغارا حيرصون على تعلـيم النـاس   األهل العلم يف مشارق أوهلذا جتد اليوم الصاحلني من 

ـٰذه اللغة ال سالم ولغة اإلألا لغة  ؛ ال ، واجلنس العريب العريبرق العألا لغة  ؛ ليس ؟ ، ملاذا ربيةعه
   . - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -وعن رسوله  - جل وعال -ولغة الفقه عن اهللا  ، القرآن
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ـٰذه من مسات السلف الصاحل يف منهاج دعومبتعليم اللُّ العنايةُ: وهلذا  ال يدعون  ، غة العربية ه
سـالم  مـن اإل اء يشأيعلموم  ؛ وا أنتمالتع : ، يقولون ويتركون الناس ال يفقهون ، امألقوات ابلغ

وال ميكـن أن   ، كانميعلموم باللغة العربية قدر اإل إمنا، وم كبلغاتكم ويترها يلإدعوا ا : ونويقول
ـٰذا مما ي،  بصريا يف دعوته ال يعلم اللغة العربية يكون داعيةً عاة اليوم يف املراكز كد أن يعتين الدؤوه

والعمل باللغـة    العلمشارق األرض ومغارا أن يعتنوا يفاإلسالمية ويف املؤسسات واجلمعيات يف م
الدعوة  وال قوة ألهل العلم وال ألهل ، هل الدعوةأقوة لإلسالم إال بقوة أهل العلم وفإنه ال ؛ العربية 

ب يف اننا سنصفإثا هما واستنباطا أو نطقا وحتدغة العربية فللبنا يف اصا أُذفإ ، إال بقوم يف اللغة العربية
  . كتاب اهللا وسنة رسوله صلَّى اُهللا علَيه وسلَّملفهمنا 
  

يت املسائل الَّا يف ن علميوأم كانوا ينضبط :مات السلف الصاحل س يت كانت منمن املسائل الَّ
  : يتناولوا

،  تسـام باالنضـباط العلمـي   فالبد من اال؛ بالسهل وتلقيه ليس  ، وكتبه كثرية ، اسعوالعلم 
  : االنضباط العلمي يشمل مسائل

يف  طال نشتر ، إليه ا يف ما يدعوأن يكون الداعية يعلم من نفسه أنه متمكن علمي:  وىلاألة ألاملس
 هوفمهت التوحيد تعلم ، فإنه له أن يدعو إليه هما بدليله وفهِوإمنا من علم شيئً ، الدعوة العلم الكامل

  . هايفإنك تدعو إلوضوحها  بدليلها ومسائل من الشرع  ، علمت ليهإتدعو 
ـ  ، ألخالق املرجوةضباط بااالن ؛ ن هناك علم بأخالق الداعيةوكن يأ : ةالثانياملسألة  ـ يت الَّ ي ه

 ، اإلخـالص  : عظمهـا أومن وأخالق الصحابة  ، يف دعوته - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -أخالق النيب 
القـدوة   ، التعبـد ،  اجلانب ، لني حسن الكالم مع الناس ، واخللق احلسن ، ومعرفة احلق ، والصرب

ـٰذا السلوك  : عدد من أهل العلممساه أفاخللق الذي ، وهكذا  ، نةساحل من املهمات يف االنضباط ه
 حسـنِ بال  ، بال أناة ، بال صرب ، ون علما صحيحاكألنه بال خلق فإنه ال ي ؛ الداعية دىلَالعلمي 
  ! ؟ فكيف يكون داعيةً ، لمبال ح ، بال تؤدة ، جانب

 ؛ النـاس  واقع الناس خمتلف : يف تناول واقع الناس أن يكون عنده انضباط علمي : ةالثالثاملسألة 
ر؛ أمورلديهم  ، ما لديهم عادات دما كانوا يف بلب لكن انضباط الداعية  ي إىل شيءفالعلم قد يؤد  
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مبهارات خماطبة الناس بالعلم جيعله يهتم .  
  : عناصر ةعندنا ثالث؛ إذن ف

ـٰذا مهم وهو األصل : األول عنصرال •   . العلم وه
  . اخللق: العنصر الثاين  •
  . املهارة: العنصر الثالث  •

ـٰذا باالنضباط  مناهج الدعوة يفو يف أمور الدعوةيف اختالفنا  -كون يال ميكن أن :  ؟ ما صلة ه
 رفوا بعلم نافعولذلك هناك كثري ع ، جاالعلم وحده عال –تون وما يذرون ومشارم أوالناس فيما ي

 صولأا با وعلمييت جتعله ينضبط دعويهم مهارة الداعية الَّيأو ليس لد ، لكن ليس لديهم خلق الداعية
عوة يف أمور كثرية متنوعـة ليسـت   ارة خماطبة الناس يوقع الدهدعوة بعلم وبأخالق دون م ، العلم

  . حممودة
ا بكيفية إيصال كون الداعية على منهاج السلف الصاحل عاملا خلوقا بصريوازم أن يلهلذا كان من ال

يف أن ال  -اء على صواا وحسن منهج أهلها حناأليف كثري من  -لسلفية ا الدعوةُ تيتوإمنا أُ ، دعوته
ـٰذا القبيل ؛ يكون هناك خلق مع حامل العلم   . فيؤتى من ه

سلف الصاحل فالبد أن يكـون  لوة اإلسالمية على منهاج اهلذا إذا أردنا أن ننهض بدعوتنا والدعو
ـٰذه العناصر الثالث مبين ودعوي بانضباط علمي ةهناك عناي    : ةعلى ه

  . بقواعده، بأصوله ، بسعته  العلم
  . قاألخال: الثاين 

  . كيفية تعامل الداعية مع الناسمهارة التعامل مع الناس و: والثالث 
  

  : رقةراح الفُ اطِّأم دعاة إىل اجلماعة ودعاة إىل :الصاحل يف دعوم  فمن مسات السل
فكل وسيلة من وسائل اجتماع النااس فإنم  من وسائل كل وسيلة و ، هم يأتوافتراق الناس فـإ

 ، إىل االجتماع العمل دعوةًم العلْمِ ويد وإىل لزوحت دعوم إىل السنة وإىل التوناكولذلك  ، روايذَ
  . اجتماع يف الدين:  االجتماع هو نّأل

  : ماعة مجاعتاناجل
  . مجاعة يف الدين •
  . ومصاحلهم ودنياهم،  بدان الناسأ ، ومجاعة يف األبدان يف الدنيا •
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 منهاج السلف الصاحلمسات ولذلك من  ، واجتماع الناس يف دينهم وسيلة الجتماعهم يف دنياهم
  . إىل نبذ الفرقةويف الدعوة أم دعاة إىل االجتماع 
  : اجلماعة ونبذ الفرقة يف أصناف

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى  رق فيه ﴿فوعدم الت االجتماع يف الدين ، يفيف أعظم أمر :  أوال
نيحي أَوالَّذا ووحن ابِه ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب ا بِهنيصا ومو كقُـوا   إِلَيفَرتالَ تو

يهفإقامةُ ؛ ] ١٣: الشورى [ ﴾ ف ـٰذا ق فيه رين وعدم التفالد   . نبذ الفرقةويف الدين جلماعة ادعوة إىل ه
جتماع عليه فاال ، وله الوالية وهو ويل األمر املبايع على من له السمع والطاعةاالجتماع : ا ثاني

  الكرامية  الفرق من املعتزلة ووذموا ولذلك ذموا اخلوارج  ، منهج السلف الصاحل واجب ومن مسات
  . شرعيةلمن له البيعة ا ىوعل ىل اخلروج على والة احلقدعون إيألم  ؛ شباهمأوالشيعة و

ـٰذا جيعلنا نقول دل عليه منهج السـلف   اوال مم وال من الكتاب والسنة ينإنه ليس من الد : وه
وبيعـة أخـرى    ، بيعة على السمع والطاعة للدولـة  : نسالم بيعتااإليف بلد هناك الصاحل أن يكون 

فكل بيعة  ، فليس هناك إال بيعة واحدة ، و بيعة طرقيةأ ، أو بيعة سلوكية ، أو بيعة دعوية،  للجماعة
  .فهي باطلةٌ ولويل أمرهم مام املسلمني إلة علطاي للسمع واديت تؤروفة الَّعخالف البيعة امل

 ، هلا ، أو إىل إمام إىل بيعة مرشد هلا مجاعة من اجلماعات يف منهج دعوي فال يصح إذن أن تدعو
ـٰذه البيعات  ؛ أو إىل إمام أو حنو ذلك ، طريقة أو إىل شيخ ، خ عندهميمن املشا خأو إىل شي ألن ه

فليس  ، دةالبيعة واحدة غري متعد ف الصاحل يف أنَّلعليه الدليل وج الس ا دلَّملخمالفة وال دليل عليها 
الَّ هناك عدة بيعات يف املنهج الدعويلف الصاحلذي سلكه الس .  

ـٰذا س شيء من أيوبالتايل ف   . لف الصاحلطريقة السلمنابذة إىل ورقة وإىل اختالف ؤدي إىل فُيه
  

  : اعتناؤهم بالوسطية واالعتدال:  احلصسلف اللمن مسات ا
فليس السلف الصاحل مع  ؛ أن يأخذوا يف األمور بالوسط بني طرفني: عتدال معناها الة وايطسالو

لغلـو يف الـدعوة وال يف   اليسوا مع أهل  ، هل اجلفاء يف جفائهمأمع  اوليسو ، أهل الغلو يف غلوهم
إمنا هم وسط بني و ، ء يف الدعوة أو يف العمل أو يف العلماهل اجلفأوليسوا مع  ، مل وال يف العلمعال

  كذلك هم يف ف يف السلوك بني طرفني نة وسيف ال ته وايف صف يف توحيد اهللا و طكما أم وسف ، ذلك
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   . بني طرفني طنهاج الدعوة وسم
ـٰذا جيعل دعوم قابلةً عن منهاج السلف  تربة كل دعوة خرججألنه بالت ؛ النتشار والبقاءل وه

إمنا يكتب اهللا االسـتمرار  و ،رارمبشيء من املبالغة فإنه ال يكتب هلا االست أو بزيادات أو الصاحل بغلو
  . يت هي على منهاج سابقلدعوة الَّل

واضمحلت وبقـي   أتت وانتهت كثرية فرقا أنَّ جتد - ما أكثرهاو -نظر يف كتب الفرق اولذلك 
كمـا   ل ستبقى إىل قيام الساعةحهل السنة واجلماعة على بقاء بعض النألالبقاء العام يف أمة اإلسالم 

بعني سقت على إحدى وإن اليهود افتر (( : يف احلديث الصحيح - علَيه الصالَةُ والسالَم -قال النيب 
ـٰذه وإ ، وسبعني فرقةوإن النصارى افترقت على ثنتني  ، فرقة مة ستفترق علـى ثـالث   ألان ه

  )١( . )) يف النار إال واحدة هاكلُّوسبعني فرقة 
  

واعد قال ىوص الشرعية وعلصأنه منهج يعتمد على الن :يف الدعوة  لفيساملنهج ال مسات من
  : املأخوذة من النصوص ومن كالم أهل العلم

ـٰذا املنهج كلِّ  ألنـه   ؛ مةوالقواعد العامة مقد ، مةفاألدلة مقد ، يات حتكم طبيعة دعوتهفلدى ه
يل وإىل القواعد فإن ذا كان هناك رجوع إىل الدلفإ ، للدعوة وإال تعددت االجتهادات البد من ضبط

  . لدعوة تتقاربا
الكليـة   حلاملصـا :  ) العناية باملصاحل العامة وتقدميها على املصاحل اخلاصة(  قاعدة: ومن ذلك 

صة ملنهاجه علـى  منهج من مناهج الدعوة يريد أن يقدم مصلحة خافإذا أتى  ، مهمةيف األمة  العامة
ـطريقا فيه فرقَ املصلحة العامة لألمة فإنه حني ذاك يشقو ، ألمةاهذه ة ل هذا اعتىن السلف الصاحل ل

حىت لو كانـت مصـاحل    ، احل اخلاصةصدىن من املباملصلحة العليا لألمة وتفويت األ - رمحهم اهللا -
ممتعلقة بالداعية ذاته أو ببعض املسائل فإ ليةكتون املصلحة الدنيا لتحصيل املصاحل اليفو .  

ـٰذا إمنا يقدره أهل العلم وهلذا قال عمر بن عبد العزيـز   ، والزمان يتفاوت والناس يتفاوتون ، وه
 أنَّ : يعـين ،  ) ث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجـور دحت ( : رمحة واسعة تعاىل رمحه اهللا

  . ا يف حيام يف منحى من املناحيالناس أحدثوا فجور ا ألجل أنَّديدج حدث له قضاًء ياجتهاد العامل
                                                 

ـٰذه األمة ، حديث رقم  كتاب اإلميان ، باب ما جاء:  سنن الترمذي) ١( حديث مفسر حسن : ، وقال ) ٢٦٤١(يف افتراق ه
ـٰذا الوجه ، قال الشيخ األلباين  ـٰذا إال من ه   .حسن : غريب ال نعرفه مثل ه
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كل وسيلة أو : وهي يف الشرع  ، الذرائع مجع ذريعة :)  الذرائع سد( عمال قاعدة إ: مثل أيضا 
  . شرعلعنه يف ا صلة إىل ما هو منهيوامل عالذرائ: ا  الكنه يف القاعدة عنو، كل طريق إىل غريه 

  : عمل ما يف ذلكلذلك هناك قاعدتان ي
بـه   إال ن يكون املشروع واجبا فما ال يتمأ ، فهو مشروع إال بهاملشروع  أنه ما ال يتم:  أوال

  . الوسائل هلا أحكام الغايات؛ ألن  فهو مستحب إال به بتحسا ال يتم املوم ، يكون واجبا
  : صوليني وأصحاب القواعداألومن املعلوم أن الذرائع ثالثة أقسام عند  ، الذرائع سد : ةوالثاني

 ، اكنيكبيع الس ، رزاعة العنب: مثل  ، هاذريعة أمجع العلماء على عدم سد: ]  القسم األول [
 ءالعلمـا  عأمج:  ! امخرالناس نب حىت ال يشرب عمننع ال : قولواحد ي ، بيع وسائل اإلشعال: ومثل 

ـٰذه  على أنه ال جيوز سد   . ألا ذريعة متومهة ونادرة ؛ الذريعةه
ـٰذه ذريعة ال أهلُ العلْمِ أمجع : أيضا  ! كنيبالس أحداسكاكني حىت ال يقتل أحد ال نبيع ال على أن ه

ـ أمجع العلماء على أ ! : يموتف يف بئر حد ويسقطا حىت ال يأيت أ حنفر آبارال،  تسد ال تسـد  ا  ،
  ... وأمثال ذلك كثري

ـٰذه  ، قاعدة سد الذرائع يف الدعوة جيب أن تكون مبقدارهافإعمال   ، ريعة نسـدها ذما نقول ه
  . ألجل ظهور احلاجة العامة هلافأحيانا بعض الذرائع ال تسد 

ـ بف املرأة لوة وتكشاخلَ: مثل  ، ما اتفق العلماء على أنه يسد :من الذَّرائع  الثاين ا هإظهار مفاتن
وتربجها أمام رجل أجنيب ، ـٰذا مما اتفق العلماء على أ   ... لك كثريذوأمثال  ، تسد افإن ه

ـٰذه املختلف فيهـا   ،؟  أم ال تسد هناك مسائل اختلفوا فيها هل تسدو: ]  القسم الثالث [ وه
ناشيد األكيت يتكلم فيها أو يأتيها بعض الدعاة شياء الَّبعض األ: مثل  ، عوةكثري منها يف أمور الد يأيت

  .. راتعسكاملمثل ، خيمات املة مثل يبعض األعمال الدعو: ومثل  ، سالميةإوا أناشيد يت يسمالَّ
ـٰذه ذريعة إىل طرق صوفية ال ، :  ناس يقولبعض ال   . شبه ذلكأ ما إىلأو ه

ـٰذه  ال : آخرون يقولونو   . نافعةتكونُ وسيلة ، ه
ـٰذه الذرائعو فالبد :  ؟ يف املنهاج الدعويتسد أو ال تسد  هل:  يتالَّ إذا كان هناك خالف يف ه

ـٰ صول اجتهادحل ملأهل العإىل ع ومن الرج فإذا  ، لف األمةسم كالا للكتاب والسنة واستنادذه يف ه
  . عة لذلكسة يكون فيها ألالراسخون يف ذلك فإن املسأهل العلم  اختلف
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غب فيهم أكثر من الفأل والر حيتاجون إىل بثِّ الناس أنَّ :السلف يف الدعوة منهاج مسات من 
  : والترهيب قنيطالت

هم ما؛ ما يرغب الناس وما يفتح أم وبث الترغيب ، الفأل أن يكون اعتماد الدعوة يف بثّ: يعين  
ت وعظإذا ، يا عبيد  ( : لعبيد بن عمري - ارضي اُهللا عنه -لذلك قالت عائشة و ، انشراح الصدر

 فاملبالغة يف الترهيب ) همطوإياك وإمالل الناس وتقني ، ي بعضه بعضاسفإن كثري الكالم ين وجزأف
ـ   ، أنه هالك ال حمالة -فسية ن ةحال هأتيت - يظُن اإلنسانحبيث  ـٰذا ليس من منـهاج الس  ، لفه

ا هافيم والتشاؤوضاع شاؤم أو ذكر األواملبالغة يف التـٰذا ليس مما يقتضيه العلم أيض    . ه
)) النيب - لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكان حي - ص؟ وـ، الفأل ما ه كما ثبت يف الصحيح )) الفألَ ب : 

ـ ص على ما يبرطيب يف خطبته حياخلولذلك الداعية يف حماضرته ؛  )) مة احلسنة يسمعهالالك (( ث ع
ـ يقلل من التيئيس جد ، بغَرما يبعث فيهم ال وعلى الفأل يف الناس ؛ ذي خييـف  ا ومن الترهيب الَّ

أكثـر مـن   والترغيـب  ، لقرآن وصف اجلنة أكثر من وصف النار لذلك جتد يف ا، و هفيكون بقدر
  . الترهيب

ـٰذا يأيت وهـي  ، يت استخدمها بعضـهم  الدعوة املعاصرة الَّمن طرائق طريقة  إىل وسيلة أو إىل ه
ويأيت خطيب أو إمام  ، اس التشاؤم من حال اإلسالم ومن حال أهلهنبعث يف الأن ي: وهي  ، منكرة

 ، ألوضـاع  يأيت ألوضاع املسـلمني يف دينـهم   .. أو .. ته أوسمدرس يف مدرأو  ملْقٍأو داعية أو 
النـاس   طحىت يقـن  ويقول ويقولويأيت ويأيت  ، مألوضاع املسلمني يف أحواهل ، سياسيةال املسلمني

عـزة  لوعودة  -ال وع جلَّ -إىل اهللا  وطريق أن يكون هناك خمرج منليأس ام وويبعث فيهم التشاؤ
ـٰذا ـٰذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما  (( : قال – صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم - والنيب ، الدين ه بدأ ه

ـ ذين يالَّ: باء رغال (( : اد ال بأس به قالنيف مسند أمحد بإس،  )١( )) بدأ فطوىب للغرباء إذاون حلص 
الكثري من الواقع املؤمل الناس أو جاءهم إذا فسد ،  )٢( )) فسد الناسأ ما يصلحون:  أو،  فسد الناس

ال  ، خرهآإىل مني لم للمساالواقع العيف  ، همدولتيف بلدهم يف ، م هيف واقع ، يف شهوام ، يف دينهم
ميف الدعوة سلوك التيئيس والتشاؤ كسلَجيوز أن ي .  

                                                 

  . )١٤٥(، حديث رقم  ، وأنه يأرز بني السجدتني ، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كتاب اإلميان:  مسلم) ١(
  .من حديث عبد الرمحن بن سـنة رضي اهللا عنه ) ١٦٦٩٠(مسند اِإلمام أمحد رمحه اهللا ، حديث رقم ) ٢(
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ـٰإف ، يف ذلك ةوذكر خططهم واملبالغ ، داء اإلسالمعذكر مكائد أ: من ذلك  ذا خمالف ألمر ن ه
ر بشرية وال دألن األمور ليست بقُ ؛ وهو خمالف أيضا ألمره القدري ، الشرعي – جل وعال -اهللا 

  . )كن فيكون( ـيغري األمور يف يوم وليلة ب - جل وعال -اهللا  قوي ؛ وال بواقع ، بعدة وعتاد
رمبا ال يعرفها األكثـرون مـن    حسب بأرقامت قوة اقتصادية رهيبة بأموالٍ على عتربمل الغريب االع
 إىل.. و  يف االقتصاد والركود والكسـاد  يام صار العامل كله يعاين مشكلة عظيمةأيف ثالثة  ، كربها
  . إىل آخره .. و.. يف إفالس وودول ووقعت شركات  ، وذهبت جل تلك األموال ، آخره
يس فاضح مبالغ ئأو بتي،  -رجفني كما عند امل -نظر يف األمور البشرية البحتة مبدح فاضح إذاً ال 
ـٰذا ليس على منهاج الس -يف ذلك  ا عند بعض الدعاة واخلطباءكم -فيه  الواجب  ، ف الصاحلله
  . وكال طريف قصد األمور ذميم ، االعتدال يف األمور: ك ليف ذ
  

  : ه يف الدينبشاللى ع م حيرصون على الردأ : لف الصاحلالسمنهج من مسات 
 اية الدين وامللة والديانـة واحلـق  محفإن  ؛ سكت عليهكل منتسب للدين فإنه ي نوليس عندهم أ

مسة السلف الصاحل أنه عندهم الردود العلمية كان ولذلك من  ؛ نوالكتاب والسنة أوىل من رعاية املعي
 ؛ قم(  : لرجل حىت قال اإلمام أمحد ، عةافني يف لزوم اجلملاملخا ، يدةفني يف العقلعلى املبطلني املخا
  . ، وهكذا تتعلق باجلماعة يف كالمه ملخالفة )ٌّ أنت رجل ضال

ـٰذا خلروج حىت يكون هناك الكثري من ا ، بالغة يف ذلكوال يعين امل ، حداث الفرقةإال يعين  لكن ه
  . ة املسلمنيلكلمة ومجع كلمعن منهاج النبوة يف مجع ا

  
ـٰذه الس السائرين على منهاج الدعوة على  أنَّ : -ما اقتضاه املقام سبِ حب -  ماتوآخر ه

مون بسالمة ألسنتهم ِسيت ليل من الكتاب والسنةعليه الد لف الصاحل ومبا دلَّهاج السنم
  : غضهم وشنآمن بين أو مقيعة يف أهل العلم أو أهل الدودورهم من الوص

ـٰذا    جل وعـال اهللا  فإنَّا اعا وقَّل لسانمذي حيالَّ فإنَّ ، عوتهنجاح الداعية يف دلات من املهموه
ني فإنه ال يؤثر منؤعلى املؤمنني أو على بعض امل ظًاا حيمل غيذي حيمل قلبوالَّ ، اس فيهبوقوع الن هيبتلي

رمحه  -ري صقال احلسن الب ، اسنـال عون ويرون أم أقلُّلف الصاحل يدكان الس ذاهل ، يف دعوته
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رمحـه اهللا   -احلسن البصـري  يضا أوقف وملا ،  ) ننت أنه خري مينظا إال أحد ما لقيت(  : - اهللا
يا فرزدق ما أعددت هلذه (  : لشاعرقال احلسن للفرزدق ا الفرزدق الشاعر على قربو - ةرمحة واسع

وأمـا أنـت    ، ) اهللا رسول ه إال اهللا حممدال إل (أما أنا فأعددت هلا  : الفرزدق قال، )  ؟ احلفرة
إن كان األمر كذلك فإياك والوقوع يف احملصنات(  : وقال ، فبكى احلسن ؛ هلا عملك فأعددت  (، 

ـٰذا  للحـق  محله على أن يذلَّ ، رائر يف شعرهاحلعدي على الشاعر اجلاهل املت الرجل فحمله كالم ه
ـوأن يكون ليان .  

ويلينـون   ، أم يقبلون احلق ممن جـاء بـه  :  - وهكذا كان السلف -ولذلك من مسة الداعية 
ـٰذه أمور إمنا تؤتى  ، بالوقيعة بفالن وفالنعن العلمِ يكونون يف جمالسهم مشتغلني  ال، وإلخوام  ه
وفالن وجرح تعديل فيه نا فالن دوتكون دي ، ون منهجا وسبيالكلكن أن ت،  جة يف حينهابقدر احلا

ـٰذا وهكذا  فيه لذلك سالمة اللسان وسالمة الصدر مـن مسـات    ، خمالف لنهج السلف الصاحله
  . املنهاج كالداعية على ذل

وأن ،  أن تنري لنا درب اجلنةو ، أن توفقنا إىل ما فيه رضاكونا باحلسىن لك أن ختتم إنا نسألاللهم 
  . من دروب النار إنك على كل شيء قدير وأن تعيذنا تقينا

  . ىواجعلنا وإياهم من املتعاونني على الرب والتقو ، ما حتب وترضى اللهم وفق والة أمورنا إىل
إنك على كل شـيء  فاللهم جننا  ، روبعد الك ومن احلور ، من الضالل بعد اهلدى ذ بك اللهمنعو

  . اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وصلى،  دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر  ، قدير
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  : األسئلة

  
أم  ، هل تعترب املناهج الدعوية أصال من أصول الـدين :  سائل من اجلزائر يقول :السؤالُ األولُ 

  ؟ يت جيوز اخلالف فيهات الفروع الشرعية الَّأا تندرج حت
املـذاهب   ، ، املذاهب غري املناهج ، هناك فرق ما بني املذهب واملنهج احلمد هللا وبعد:  اجلواب

،  فهم كالم الصـحابة  ، فهم السنة ، فهم القرآن ، ليليف فهم الد اجتهدوااجتهادات لعلماء : هي 
فاملـذاهب  ؛  فنشأت املـذاهب  ، ئل الفقهية مبا اجتهدوا فيهسااملالقواعد فحكموا يف و لاألصو فهم

  . نتيجة الجتهاد علمي
ـٰذا جيعـل   ، طريقال ، يف الوسيلةيف يعين  ، طريقي ، نتيجة الجتهاد سبيلي: أما املناهج فهي  وه

  . الفرق كبريا
الطريق يف جممله  ، ن واضحلذلك الطريق بيظاهر تالف فيها خالهناك مسائل يكون ا،  ، نعم نبي

وما بني  ، كثر ذلك ما بني صواب وخطأ، لكن أ ا أو االختالف فيها سائغا يف املناهج الدعويةيسري
وباطل حق .  

فاملذاهب اخلالف فيها  ، لذلك ال تقارن املناهج الدعوية باملذاهب ، لكن املذاهب فيها اجتهادات
ما جاء اخلالف فيها من لكن املناهج إن ؛ ةاملسألة لعدة فهوم يف تملدلة حمألعلى فهم واسع العتمادها 

  . مةخذ باملصاحل املتوهاألو ، ومنهج السلف لدليلباعتداد قبيل عدم اال
  : جيد أنه ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقساماملعاصرة بعمومها يف املناهج الدعوية  أيقرذي الَّفلذلك 

ـٰذه  ، مناهج سياسية: ]  األول[  تأثرت يف األصل مبنـاهج الشـيوعيني يف    -يف الغالب  –وه
  . نشائهم للدولة الشيوعيةإوالشيوعية حزاب لأل سيسهمتأ

ـٰذه  ، مناهج سلوكية : والثاين رقـه  طصـويف يف  النـهج  املب رجع إىل تأثرٍت -يف الغالب  -وه
  .وحنو ذلك  همعداته واالرتباط بالشيخ واملريد وعالقته بشيخووخروجه 
ن بينها يف يعلى تبا ، السلف الصاحل منهجِالكتاب والسنة وعلى معتمدة  يةمناهج سلف : والثالث

  . ولزوم املنهج الصحيح والبعد عنه دوالقرب والبع لغلطصواب والا
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كتب حمـددة يف  بما هي اخلطوات والوسائل املعينة يف طلب العلم وهل تنصحون  :السؤالُ الثَّاين 
ـٰذا األمر أينبا ذلك علم   ..وجزاكم اُهللا خريا  ؟ مبتدئ يف ه

ـٰذا من هداية اهللا لك ورمحته بك أن سلك بك طريق العلم :  اجلواب من يرد اهللا بـه   ((أوال ه
ـٰذاهلو )١( )) ا يفقهه يف الدينخري طلبة العلم مـن   الطريق كما مشى ـٰذا جيب عليك أن متشي يف ه

  : قبلك
وفقـه   ، ما تيسر منه ليل ار بقدر املستطاعيف حفظ القرآن أو  جتهدا ، العناية بالقرآن :أوال 

  . القرآن مبعرفة بعض تفسريه
ملعـة االعتقـاد   : مثـل  نبذ يف التوحيد  ، العلم اية بالنبذ املختصرة وقراءا على أهلنالع :مث 

  . تاب التوحيد وما أشبه ذلككصول يف توحيد العبادة واألوالواسطية ومثل ثالثة 
، ومـا   ج بعد ذلك إىل أن تصل إىل زاد املستقنعرمة وتتداقه البن قدعمدة الف هالفقمث يف كتب 

  . على أهل العلم أشبه ذلك
 ، حكـام وبلـوغ املـرام   األعمدة : مثل ، ة أحاديث األحكام خاصاملختصرة وكتب احلديث 

  . نيواالطالع يف الصحيح
  . ا إن شاء اهللافإن يف ذلك خريا كثري ، برياض الصاحلني وشروحه لوكسيف ال مواالهتما

  
مث بعـد ذلـك    ، هل تنصحون بالتفرغ لطلب العلم فترة من الزمن تفرغا كليا :السؤالُ الثَّالثُ 

ا  ؟ ل املرء نفسه بالعلم الشرعيجنمع بني طلب العلم وطلب الرزق بعد أن يؤصوجزاكم اُهللا خري..  
يضيع من يقوت فاالنصراف للعلم  يشه بذلك ولنان املرء عنده مهة ولن تتأثر معاإذا ك:  اجلواب

سيضيع نفسه أو يضيع ذلك فإنه سيعان إذا كان لديه من يعوهلم ويقوم ولكن  ، القربات أجلِّ من
ـٰذايف بإذن اهللا  ـٰذا وه كثريون مجعوا مل يتفرغوا ومجعوا بني طلب الرزق وطلـب  و ، اجلمع بني ه
  . ة العالية حيصل ذلك بإذن اهللاوبالنية الصاحلة واهلم ، موا وهللا احلمددالعلم وتق

  
  

                                                 
  . )٧١: ( احلديث م، رق ، باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين كتاب العلم:  البخاري  )١(

  . )١٠٣٧(، رقم احلديث  ، باب النهي عن املسألة كتاب الزكاة:  مسلم
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 ابِعؤالُ الرالتحذير  بِحثِّ اخلطباِء علَى سالميةالصادر من وزارة الشؤون اإل ميمالتعال خيفى : الس

وحتدثوا يف املوضوع حصل نوع من الفجوة بني  لذلكاخلطباء امتثل  ملاو، من مجاعة التبليغ وغريها 
 مفسدة عدعلى املتغليب املصلحة  بابِهل يدخل يف  ، لك اجلماعةتعض املنتسبني إىل طلبة العلم وب

ـٰذا املوضوع   .. وجزاك اهللا خريا ؟ التحدث يف ه
ـٰذااخلطيب أو اإلمام الذي جاء:  اجلواب وهو  ، التبليغ يرجع ملن بلغه بذلك ويستفصل منه ه ه
  . ء اهللا بالصوابايبلغه إن ش

  
 سؤالُ اخلامونوات يقولالدع صحاببعض أ :الس : إن اهللا يز؛ بالسلطان ما ال يزع بالقرآن ع 

فمـا توجيـه   ؛ من خالل قوة احلكم ولناس ودعوم بالسلطان ايري غتفيسعون إىل احلكم حىت يتم 
  ؟ مكمعالي

ـٰذا من كالم عثمان : أوال :  اجلواب اهللا قـد   إنَّ ( : عنه أنه قال قد صح - رضي اُهللا عنه -ه
ـٰذا حق،  ) ن ما ال يزع بالقرآناسلطيزع بال  ، كل سلطان يف واليتهاملقصود به والسلطان  ،  وه

 : لكن إذا قال ؛ ونبـن رمبا ال يستجيآأهله بالقريف بيته إذا وعظ املرء  ، م فقطظعاألليس السلطان 
اليات ألرباـا  فالو وهكذا يف الواليات ؛ ، قد ينتهون وقد يفعلون باألمر والنهي)  ال(  و ) نعم( 

اسـتجابة  للقـرآن  والناس قد ال تلني قلوم  ، القوة ما يلزمون الناس باحلق واهلدى نيكون معهم م
  . صاحب الواليةمن ا طمع وأا بقدر ما يستجيبون خوفً

ـٰذا القول صحيح   . لكن ليس فيه حجة ملن أراد تقدمي السياسة على الدين ، لذلك ه
ـٰذا من أبطل الباطللوصول للسلطان بالدعوة بقلا ب الناس وجر ، ووسيلة فاسدة ، ب األنظمة ه

ا أحـد  فما عرف أن ؛ مكان يف األرض كلِّيف  ، عنها من الشرور ما ال حتمد عقباهفسادها وحصل 
  . كما ينبغيواستقامت األمور  والة انقالب باسم الدين علىب قام

أم  ) ما ال يزع بالقرآن هللا قد يزع بالسلطانإن ا (لـ عماال إأهل العلم يف ذلك  وإنما طريقةُ 
وأن  ، نه نصرة احلق ونصرة الـدين مغوا للسلطان ويطلبون ليب ، ذوي السلطانبينتصرون لدعوم 



 ����� ���	
 ��	
 ���� ��	
� ����	
 ��� � �����	
 �����
  !"#$  
 

 

 www.ajurry.comא�������	
 

 ٢٢  
 

ـٰذا من واجبه ويعظُ ـٰذا من احلقه فإذا حصل ذلك وأعانه  ، من واجبه هعليه وأن ونه ويبينون أن ه
ـٰذا من الفتح ال اهللا على ذلك   . كبريفه

ا هلذا األثر من قول وأما منابذة الوالة والسعي وقلب منهاج الدعوة ألجل أن يصل للحكم استناد
   . الصحيحنظر المقتضى العلم وعن عثمان فإنه بعيد 

  
  . نكتفي ذا
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  لكة العربية السعودية مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخمتعليق معايل مفيت امل

  
،  وعلى آله وعلى صحابته أمجعني اهللا وسلم وبارك على رسول اهللا ىوصل ، واحلمد هللا ، اهللا مبس

وعلى التوبعد ؛ ينابعني هلم بإحسان إىل يوم الد ..   
تأصيل مناهج الدعوة إىل اهللا على وفق الكتاب والسنة وعلى  : سلفكان عنوان احملاضرة كما أُ

ـٰذه األمةهما ف ـٰ مه سلف ه   . ذا هو العنوان، ه
ـٰذا العنوان وبيان أنواع  ـٰذا العنوان وتطبيق ه وقد تفضل معايل الشيخ ومساحة الشيخ بتحقيق ه

  . ـٰذا العنوانهلتأصيل ال
 اهللا البد أن يكـون خملصـا يف   الداعي إىل وأنّ ، إلخالصااحملاضرة إىل قضية  ر يف أولافقد أش

وكل عمـل   ، قبول وهو العمل الباقياملعمل ال وهخلالص هللا العمل الصاحل ا ألنَّ ؛ دعوته صادقا فيها
  . ال يبقى له أثربل مبتور  فععمل ال ينيه فص هللا فخملَغري 

وأم خيتلفون يف  ، وذكر طرق الدعاة ، ساليب الدعوةأ نا عأيض - وفقه اهللا - خمث حتدث الشي
عـت  فتنو ، منهاومنها و ، فكرية مناهجا ومنه، مناهج سياسية منها و ]انقطاع يف التسجيل [  ، مناهجهم

ـٰذه االجتاهات وبني  ، ةحوبني التوعية الصحي ، الفاضلة األخالقوبني سنة ...  ]انقطاع يف التسجيل [ ،  ه
  . تاب والسنةكضوء العلى التحدث عن الواقع 

ي فإا متطبيق املنهج اإلسالومنها حتقيق  فأخضعت للكتاب والسنة وصار اهلد إذافكل املناهج 
  . نافعةدعوات 
  . تكون قاصرة وال تؤدي الغرض املطلوبفإا يف الغالب ؛ هلا طرق خمتلفة  دعواتوأما 

ما يسلكه بعض الدعاة وبعض املنتسبني مـن ارتبـاط   : موضوعا آخر وهو  أيضان الشيخ بي مث 
ـٰذه أمـور   يوب ، إىل آخر ذلك ، الدعوة بيعةمى بسوما يرق وأرباب الدعوات بشيوخ الطُّ ن أن هـ

ـٰذا  بيعات هل وأما ، والسنة لكتابعلى ااألمة يبايع  أمراهللا إمنا البيعة ملن واله و ، خاطئة ـٰذا وهـ
 ـٰذا اذوارتباط  ، وليس هدفهم الربوز ، زعامةليسوا بأهل سلطة وبأهل هل العلم ليسوا أ، ففال  وه

وال  ءال يهدفون من ورائـه جـزا  ،  لقح اخلإصالو تبني احلقهدفهم  ، هم الشرف يف الدنيافوال هد
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م تكوين حزب أو إنشائهو ، كوراشهم فقط دعاة يوضـحون احلـق    ، ، ال ال يهدفون من دعو
ـٰذه طريقتهم ، ويبينونه ويدعون الناس إليه ـٰذه مناهجهم وه   . ه

وأن  ، قـرآن وأن الدعوة تكون باللغة العربية لغـة ال  ، عوةضوع طرق الدومإىل ق الشيخ  تطرمث
ـٰذا قصور يف دعوته إن مل يكن كذلك ف إذاالداعي إىل اهللا   ؛ مخياطب الناس بلغاقد الشك أنه وه

حىت يفهـم النـاس   اهللا  اعي إىلوأن تكون اللغة العربية لغة الد ، لكن ينبغي أن يكون ذلك حمدودا
  . الكتاب والسنة على الفهم الصحيح

وأن  ، سواقع النا أن يعرفوالبد  ، لواقع أمر مطلوببا ةم الداعيعل أنَّ:  إىلأيضا  شيخشار الأو
ـٰذا من البصرية  )) إنك تأيت قوما أهل كتاب ((:  ملعاذ قال – صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -النيب وهلذا  ، ه

ومـا   ، لهمهجمن علمهم و ، حبقيقة حال من يدعوهم، بصرية يف العلمِ ليكون الداعي على بصرية 
يليق م كما قال  ا؛ ألن لكل قوم خطاب االيت يسلكو األساليبهي وما ، يت هم عليهارق الَّطي اله

ـٰذا وأنّ ، ] ٠٤: إبراهيم [ ﴾ من رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم وما أَرسلْنا ﴿ : تعاىل اهللا يني التب ه
 ؛ لم الواقع وعلم حال الناس وتبصر يف ذلك، فإذا ع حسب حاهلمعلى اهللا الناس  الداعي إىل بخياط

ـٰذه  لكنه ال جيعل ـٰذه وسائل لله لدعوة الصادقة الدعوة إىل الكتـاب  إىل اوصول كلية إمنا جيعل ه
  .إىل العمل ماو والسنة

بالكتاب  امت ليس هلا ارتباطقيت أن كثريا من الدعوات الَّ: ا إىل أمر آخر وهو يضأمث أشار الشيخ 
مل تؤصل على  ذاألن الدعوات إ؛  رتبل بت ، كتب هلا البقاءوإمنا هي ألغراض خاصة أنه مل ي والسنة
  . اهللا وما أريد به وجه ، إمنا يبقى ما كان هللا ؛ ، تذهب وتضمحلّ فإا دعوات باطلةثابت أصل 

ما كان هللا  : قال،  شبها بهمتملا ألف موطأه وألف غريه موطآت  - رمحه اهللا -قال اإلمام مالك 
ـٰذا ألن  كـل   ؛ آخرمالك موطأ مع موطأ  مفلم يق : قالوا . يضمحلسلغريه كان يبقى وما س هـ
  . أثر عظيم يف جناح الدعوةوالصدق مع اهللا والتعامل باإلخالص له خالص اإل

 اهللا مـع  عي إىلأن الـدا : هـو  و ، الدعاة إىل اهللا ا آخر خيصأمر اأيض مث ذكر الشيخ وفقه اهللا 
سالمة الصدر من  ، والبد لصرببا لٍّه إلدراك الواقع البد من صرب وحتهمخالصه وحلمه ومعرفته وفإ

  . اظًوأن ال حيمل غي
 نأو ، اللسان عفيفالداعي إىل اهللا البد أن يكون  أنَّ: ، وهي  أخرى قضية أيضامث ذكر الشيخ 

ميقتـه كمـا مقـت    من سلط عليه من يتحدث عنه ويأن ب يعاقبقد الناس بلسانه تسلط على  من
يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان إىل قلبه ال تؤذوا املؤمنني وال  (( : يف احلديث ، آلخرينا
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ومن تتبع اهللا عورته أخزاه ولـو يف جـوف   ،  فمن تتبع عورام تتبع اهللا عورته، تتبعوا عورام 
هللا إذاالداعي إىل اوأن ،  )١( )) هـبيت سلم لسانه وعف   ا عن الباطل فإن اهللا جيعل يف دعوتـه خـري ،
، إمنا  ءال البذيوالفاحش بن وال اعاللَّباب وال فليس املؤمن بالسب ، يصغون إليهيقبلُ الناس عليه ، وو

: وسـلَّم   نبيه صلَّى اُهللا علَيهاقتداًء بعلى هدايتهم  صوحريوحمسن إليهم ومشفق على اخللق  هو داعٍ
﴿ زِيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر اءكُمج لَقَد     نِنيمؤكُم بِـالْملَـيع ـرِيصح منِـتا عم هلَيع ُءر وف

يمح١٢٨ : التوبة [ ﴾ )١٢٨( ر [ .  
ـٰذا  واحلقيقة أنّ ـ  ، املنهج الدعوي هو املطلوب التأصيل ذاه ـٰذه احملاضرة القيمة الَّ  يتوه

يف الـدعوة   كزاطباعتها وإخراجها وتوزيعها على مرأن يهتم ب - إن شاء اهللا -يه النرجو من مع
ـٰذه الداخل   ، لتـبس األمـر علـيهم   يو ، كثري من الناس مور قد ختفى علىاألواخلارج ألن ه

  . لكن قد جيهل احلقيقة ؛ قصده احلسن ؛ ال يعلم يف الباطل من حيث بعضهم خوضفي
ىل غـري  إ،  نا ـا ومأذكون ت مىتالذرائع ومىت تكون الذرائع ممنوعة و سد: عن الشيخ مث حتدث 

   . ذلك
ـٰذه ف ـٰذه احملاضـرة    ، ل احلـق مهمة جتلو احلق وتوضح احلق وتؤص رأمو، وثابتة صول أه فهـ

ـ  أن ، و وفيق من اهللاتالهلا نرجو وأمثاهلا  م تنشر للدعاة إىل اهللا يف الداخل واخلارج لتكون منـهجا هل
  . هيلعنرباسا يسريون و

ويرضـاه   هووفقه ملا حيب ، رهصوبارك له يف عمره وعمله ومسعه وب ، زاد اهللا الشيخ توفيقا وهداية
  . وصلى اهللا على حممد ، لكم مجيعاو لنا وغفر
  
 

����  
  

                                                 
: ، قال الشيخ األلبـاين  ) ٢٠٣٢(كتاب الرب والصلة واآلداب ، باب ما جاء يف تعظيم املؤمن ، حديث رقم :  سنن الترمذي )١(

  .حسن 
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