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 "مهيـد تـ "
 

وذ باهللا من شـرور أنفسـنا، ومـن    إن احلمد هللا، حنمده و نستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونع   
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا                 

 . وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 

خاصـة حينمـا   . فإن احلديث عن الدعاة وعن العلماء، أصبح يف ظروفنا املعاصرة أمرا ضروريا        
وبـني  . مفهوم التفريق بني العامل والداعي    :  خاطئ عند الناس، يف هذا العصر، وهو       انتشر مفهوم 
 . العلم والدعوة

 
ـ        . وبني الفقه يف الدين والفقه يف الدعوة       رية يف الـدين،   وما نتج عن هذا املفهوم من ظواهر خط

  .ألفكار، ويف املفاهيم، ويف التعامل واملواقف، والوالء و الرباءويف السلوك، ويف ا
 

أين رأيت كثريا من الدعاة،واحلركات اإلسـالمية املعاصـرة الـيت           : ومنشأ املوضوع يف ذهين   
وهـذا التفريـق املبتـدع بـني     . تتصدر الدعوة يف العامل اإلسالمي، قد نشأ عندها هذا الفصام        

 أو احملتـرف    - وبني العامل ، أو بني املتصدي للـدعوة إىل اهللا          - سبحانه وتعاىل  -الداعي إىل اهللا  
أو بني العلماء وطالب العلم، وبـني الـدعاة وأتبـاع احلركـات             . للدعوة وبني العامل والشيخ   

الدعوية ، ونظرا ملا هلذا االنفصام واخللل من عواقب وخيمة قد تؤدي إيل االفتـراق املـذموم،                 
فالبد من احلديث عن هذا األمر على وجه النصح ال على وجه التشهري، وسـأحتدث يف هـذا                  

 . بعض املسائل، ألن املوضوع متشعب وطويل، ذو شجوناملوضوع عن



 :املسألة األوىل  
 

 ".العلماء هم الدعاة " ، واليت هي 1يف التعريفات املتعلقة بعنوان هذه ا حملاضرة
 
 :مفهوم العلماء ومسام -  أ

 
 العاملون بشرع اهللا، واملتفقهون يف الدين، والعـاملون بعلمهـم علـى             :فالعلماء املقصود م   

، وسلف األمة، الـداعون إىل      _ صلى اهللا عليه وسلم     _  وبصرية، على سنة رسول اهللا       هدى
مـن  : البقـرة )(ومن يؤت الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيراً كَـِثرياً       : (اهللا باحلكمة اليت وهبهم اهللا إياها     

 .  العلم والفقه:واحلكمة)..  269اآلية
 الدعاة بداهة، والعلماء هم ورثة األنبياء، واألنبياء هـم          هم:  فالعلماء ذا التعريف    ؛ فعلى هذا 

هـم العلمـاء    : - وقد انقضت النبوة وانتهت    -الدعاة، فأجدر من يتصدر الدعوة بعد األنبياء      
 :وذلك

 
والـدعوة إمنـا    . واألنبياء مل يورثوا درمها وال دينارا، إمنا ورثوا هذا العلـم          .  ألم ورثتهم  :أوال

 . علم هم الدعاةتكون بالعلم، فأهل ال
 
 العلماء هم حجة اهللا يف أرضه على اخللق، واحلجة ال تقوم إال على لسان داعيـة بفقهـه                   :ثانيا

 . وبعلمه وبقدوته، فعلى هذا، فالعلماء هم أجدر الناس بالدعوة
 
ن جتب طاعتهم، كمـا قـال        األمر الذي  ا العلماء هم أهل احلل والعقد يف األمة، وهم أولو         :ثالثا

 ) وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر مـنكم       : (ن السلف يف تفسري قوله تعاىل     مد  غري واح 

                                                             
 هـ1412 في جمادى الثانية  ألقيت هذه المحاضرة بمسجد القدس بحي الروابي بالرياض1



وإذا كانوا هـم أولـوا األمـر فواليتـهم     .. 1 العلم والفقها هم أولو  :قال جماهد . ،59: النساء
 . للدعوة من باب أوىل

 
ومـن  ؛ اها وأمنـها   العلماء هم املؤمتنون على مصاحل األمة العظمى،على دينها، وعلى دني  :رابعا

 . باب أوىل أن يكونوا هم املؤمتنون على الدعوة وشؤوا
 

وإذا .  العلماء هم أهل الشورى الذين ترجع إليهم األمة يف مجيـع شـئوا ومصـاحلها              :خامسا
 فمن باب أوىل أن يكونوا هم أهـل         - يف دينها ودنياها   -كانوا يستشارون يف مجيع مصاحل األمة     

 . ياداالشورى يف الدعوة وق
 

 العلماء هم أئمة الدين، واإلمامة يف الدين فضل عظيم، وشرف ومرتلة رفيعـة، كمـا                :سادسا
. ،24: السـجدة )وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنـون    : (قال تعاىل 

ا الـدعوة إال    وما الدين إال بالدعوة، وم    . واإلمامة يف الدين تقتضي بالضرورة اإلمامة يف الدعوة       
 ..بالدين

 
لوا أهـل الـذكر   ئفاس: ( العلماء هم أهل الذكر، والذكر بالعلم والدعوة، كما قال تعاىل          :سابعا

 .فعلى هذا هم أهل الدعوة إىل اهللا تعاىل. 43: لنحل ا)إن كنتم ال تعلمون
 

 الِْعلْـم   ِمنكُم والَِّذين أُوتـواْ اْيرفَِع اللَّه الَِّذين آمنو: (  العلماء أفضل الناس كما قال تعاىل     : ثامنا
 . وأفضل الناس هو الداعي إىل اهللا.  11:اادلة ) درجاٍت

                                                             
إلى سعيد بن منصور، " الدر المنثور"، وعزاه السيوطي في )العلم(أخرجه أبو خيثمة في ) 1(

: " ، وله لفظ آخر"هم الفقهاء والعلماء: "وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، بلفظ
ن حميد، وابن جرير، وابن عزاه البن أبي شيبة، وعبد ب" أصحاب محمد، أهل العلم والفقه والدين 

أ خرجه ابن ) أهل العلم: (قال ابن عباس. المنذر واشتهر هذا التفسير عن غير واحد من السلف
. أخرجه الحاكم وصححه) أولي الفقه وأهل الخير: (وقال جابر بن عبد اهللا". كامله "عدي في 

عن عطاء : وزاد ابن كثيرأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير، ) هم أهل العلم: (وقال أبو العالية
 .والحسن البصري 



 
إمنا خيشـى اهللا مـن عبـاده        : (  العلماء هم أزكى الناس، وأخشاهم هللا، كما قال تعاىل         :تاسعا
 علـى هـذه     وإذا كانوا هم كذلك، فهم األجدر أن يكونوا هم الـدعاة          . ،28فاطر   )العلماء

 . الصفات، وهم األجدر أن يكونوا هم القادة والرواد يف الدعوة
 

 العلماء هم اآلمرون باملعروف، الناهون عن املنكر بالعلم واحلكمة، إذا فالعلمـاء هـم               :عاشرا
 .الدعاة

 
 العلماء هم شهداء اهللا الذين أشهدهم اهللا علـى توحيـده، وقـرن شـهادم                :حادي عشر  

شهد اهللا أنـه    : ( وبشهادة مالئكته؟ ويف هذا تزكيتهم وتعديلهم، فقال تعاىل        - سبحانه -بشهادته
ومن كانوا كذلك فهم املؤمتنون علـى الـدعوة، وهـم ا    )   العلماال إله إال هو واملالئكة وأولو  

 . ى بقيادا وريادالَوَأل
 
ذه اخلصـال يف    وال يلزم أن تتوفر كل ه     . ،فالعلماء هم أهل هذه اخلصال      على وجه العموم   هذا

 الشـك أـم     - أي العلماء  - لكنهم يف اجلملة   - سبحانه -كل عامل، فالكمال ال يكون إال هللا      
 . املتميزون ذه الصفات اجلديرون ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 **بطالن دعوى خلو األرض من العلماء القدوة**
 

ـ                والعلماء ة ممـن    ال ميكن أن ختلو األرض منهم، وهذا دفعا لدعوى قد يـدعيها بعـض اجلهل
أنه ال يوجد علماء قـدوة،      : ينتسبون للدعوات واحلركات املعاصرة وغريهم وهي زعم بعضهم       

مفقودون، أو أم يتهمون مبطاعن تسقط اعتبـارهم، أو         : أو أن العلماء الذين ميكن االقتداء م      
 بل هي خمالفة للواقع، وخمالفة لصـريح النصـوص،          -حنو هذا من الدعاوى اليت ال جتوز شرعا       

 تكفل حبفظ هذا الدين، وتكفل حبفظ طائفة من األمة تبقـى ظـاهرة     - سبحانه وتعاىل  -إن اهللا ف
  منصورة، أمرها بوهـم العلمـاء،   .  وهذا ال ميكن أن يتأتى إال بأهـل احلجـة و القـدوة    -ني

 لكـن ال ميكـن      - قوة وضعفا  -والصفات اليت ذكرا، تتوفر يف كل مكان، وكل وقت حبسبه         
 .  إىل قيام الساعة- كما ذكرته-ان وكل املكان يف األرض من العلماءأن خيلو كل الزم

 
 : مفهوم الدعاة -  ب
 

فقد عرفنا أن العلماء هم الدعاة، لكن ترتال للمصطلحات واأللفاظ، فإنـا            : أما بالنسبة للدعاة  
 : نقول

 
 .  الداعون إىل اهللا، على بصرية:الدعاة هم

 
 وهو الفقه يف الدين، _ اهللا عليه وسلم صلى _  اتباع هدي رسول اهللا والبصرية هي

 
صـلى اهللا عليـه     _  ال شك أم العلماء، ألن الرسـول         -وأول من تتوفر فيه هذه الصفات     

الدعوة إىل اهللا على بصرية، وال تأيت البصـرية إال بـالعلم            : ، أمر أن يقول بأن سبيله     _ وسلم  
) هللا على بصـرية أنـا ومـن اتـبعين          إىل ا  اقل هذه سبيلي أدعو   : (والفقه يف الدين، قال تعاىل    

 .وال شك أن أتباع األنبياء باألوىل هم العلماء. ،108: يوسف
 



 : والدعوة–جـ 
 

 عقيدة وشريعة وأخالقا، وبذل الوسع يف ذلك، ويتحقـق هـدف            -السعي لنشر دين اهللا   هي  
صـالح  الدعوة إىل اهللا بالعلم والعمل والقدوة، وباألمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر، واإل              

 .واالستقامة واإلخالص والتجرد، وهذه األركان أكثر ما تتوفر يف العلماء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .*.*.*.إشكاالت مفترضة، وجواا .*.*.* 
 
 البد من االستدراك، قبل أن أفصل يف بعض النقاط املهمة يف املسائل اليت تلي، حيث قـد                وهنا 

 :يرد سؤاال عند بعض الناس
 
  يعىن هذا أنه ال يدعو إىل اهللا إال عامل؟هل  :أوال 

 
أن يدعو إليـه بعـد التبصـر،    : بالطبع ال، بل على كل مسلم عرف شيئا من الدين، وتبصر به      

وإمنا أقصد أن الذي تتوجه إليه النصوص الشرعية، والذي عليـه           .  املسألة اليت يدعو إليها    هِقوفَ
 .عمل السلف

 
أن : البد أن يكون من العلماء، ويف العلمـاء، وأقصـد         . ههاأن قيادة الدعوة، وريادا، وتوجي    

العلماء البد أن يتصدروا الدعوات يف كل أمر ذي بال، والبد أن جنعلهم هـم القـادة، وهـم                
 وال يكونوا جمـرد مستشـارين عنـد         - سبحانه وتعاىل    -املرجع، واملوجهني يف الدعوة إىل اهللا     

 .)أصحاب الدعوات(احلاجة كما يفعل كثري من 
 

 فالعلماء البد أن يكونوا هم املتصدرين للدعوة، وإن مل يكن األمر كذلك، فإن يف األمر خلـال                 
البد من استدراكه، وخطأ البد من تصحيحه، بل إن مل يكـن األمـر كـذلك فـإن الـدعوة        

 . ستنحرف ال قدر اهللا وتعصف ا األهواء
 
 :إن العلماء مل يرفعوا راية للدعوة: رمبا يقال :ثانيا
 

 فاملنصـف جيـد أن       ، هذا اإلشكال ال يصح، ألنه نابع عن قصور يف النظرة للعلمـاء           :  فأقول
 قاموا مبا يسعهم من واجب التبليغ ونشر العلم والنصح لألمـة والـوالة              - يف اجلملة  -العلماء

والعامة، كل منهم حسب ما يستطيع، وحسب ما يرى من أساليب يتأدى ا الواجب، وجيـب                



أـم  : (ذلك أن األصل يف أهل العلم     . نهم اإلشادة جبهودهم أو الدعاية ألنفسهم     أن ال نتوقع م   
يسع      ى إليهم ألخذ العلم عنهم، وال يسعأن يكون هلـم    : ل العلم ه أ يفواألصل   ).  إىل الناس  نَو

أن ال يرفعـوا    : مست أساسه التواضع، وأن يكون هلم حق على األمة، كما أن األصل يف العلماء             
سهم رايات، وال يرفعوا شعارات، وال يطلبوا االنتماءات إليهم، وحنو ذلك ممـا هـو               فوق رؤو 

 .من لوازم بعض الدعوات املعاصرة
 

 .  يقصدون، وجيب أن يلتف حوهلم عامة الناس، وطلبة العلم خباصةفالعلماء 
 

  ليس من هـدي السـلف،      - من هلم شأن يف األمة     ِلبرفع الرايات والشعارات للدعوات من قِ     
 إن إخضـاع العلـم      :وأقصـد . فمن رفعه اهللا بالعلم والتقوى وجب على األمة أن ترفع قدره          

 أهـل   ن من خصال السلف، بل هو مـن خصـال         للدعاية أو للشعارات أو االنتماءات مل يك      
 وهي ليست شعارا يرفع، إمنـا هـي      -فهديهم السنة واجلماعة  : أما أهل السنة  األهواء والفرق،   

  ._صلى اهللا عليه وسلم _ ط اهللا املستقيم وسنة سيد املرسلني سبيل املؤمنني، وصرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :املسألة الثانية  

 
 . ، وهو هديهم سلف األمةعليه مجهور  بيان أن األصل يف الكتاب والسنة وما اتفق 

 
:  هم العلماء، وأن غريهم تبع هلم، فكمـا أسـلفت  - أصال-أن العلماء هم الدعاة، وأن الدعاة   

، وعلى بصرية يف األمـر الـذي        ِهِعسب علم وكل مسلم عليه أن يدعو إىل اهللا بقدر و          كل طال 
 وكل ذلك مشروط بالتبعية ألهل العلم، ألم هم قادة األمة، وهم من أهل احلـل                -يدعو إليه 
 .  وهم مجاعتها-والعقد فيها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :املسألة الثالثة  
 

: أي علمـاء الشـرع  (الفصل بني العلماء : إليها، وهييف احلديث عن هذه الظاهرة اليت أشرت   
، )أي طلب العلم الشـرعي والـدعوة  (وبني الدعاة، أو بني العلم والدعوة       ) أهل الفقه يف الدين   

 تركز يف أذهان كثري من املسـلمني يف هـذا العصـر، ألسـباب               - مع األسف  -وهذا الفصل 
 .  سأذكر شيئا منها فيما بعد-كثرية
م اخلاطئ مل يتركز يف األذهان فقط، بل صار له أثر يف الواقع أي فيمـا تعيشـه    هذا املفهو بل إن 

الدعوات، وما يعيشه كثري من الدعاة يف كثري من بالد العامل اإلسالمي وكمـا أسـلفت كـان          
والداعيـة  . التفريق بني العلماء والدعاة من مسات أهل البدع، حيث أم اختذوا رؤوسا جهـاال         

 هو من خيضع ألهوائهم، ويلتزم ـا، ويقـول مبقـوالم       -هواء والبدع  أعين أهل األ   -عندهم
 . وينشرها وينتصر هلا، ولو مل يفقه من الدين شيئا

 
 فإن دعام ليسوا العلماء األكـابر، ال فـيهم وال           كاخلوارج،: وجند هذا جليا يف الفرق األوىل     

ـ           : الرافضـة ليمة، وكـذلك  من غريهم، بل بضاعتهم يف الفقه والعلم قليلة وعلى غري طرق س
 املعتزلة، والقدريـة، وأهـل الكـالم،      دعام جهاهلم، بل أجهل الناس وأقلهم أحالما، وهكذا         

 .  على تفاوت بينهم- غالبا-وسائر الفرق على هذه السمة
 

 - هم الذين يفصلون بني الدعوة وبني الفقـه يف الـدين، ألـم             -أي أهل االفتراق   -فهؤالء
وأكثر زعمائهم ودعام إمنـا ميتـازون بـالوالء لفرقتـهم،           . ه يف الدين   يقل فيهم الفق   -أصال

 . وبالوالء للمقوالت اليت هم عليها، وال يفقهون من الدين إال القليل، ومنهم من ال يفقه شيئا
 

 دعاة هذه الفرق والذين نشروها يف األقاليم اإلسالمية قدميا من العوام ومن اجلهلـة أو                وأغلب
 .  وأغراض شخصية أو شعوبية، أو عصبيات، ويسيطر عليهم اجلهل املهلكالذين هلم أهداف

 
 



 :املسألة الرابعة  
 

 مسة ظاهرة، بدأت تظهر يف كثري مـن الـدعوات املعاصـرة،             - مع األسف  -أن هذه اخلصلة  
 وهي يف خارج هذه البالد أكثر، لكن ال يسعنا إال أن نـتكلم              -وكثري من احلركات اإلسالمية   

 :عنها ألسباب
 

 أننا البد أن حنمل مهوم مجيع املسلمني يف كل بقاع األرض وهذا واجب شرعا على كـل           : أوهلا
. داعية، فعلى كل عامل أن حيمل هم املسلمني ال يف إقليم واحد، بـل يف مجيـع بقـاع األرض                   

بيان مـا فـيهم     . األصل فيهم أم أمة واحدة، ومقتضى النصح واإلشفاق عليهم        ؛  واملسلمون  
 . وبيان ما فيهم من أخطاء، والتنبيه عليهم، ونصحهم بالعدول عنها. جيعهم عليهمن خري وتش

 
 هذا املوضوع، يف بعـض احلركـات   يفسأتوقف عند ذكر بعض ظواهر اخلطأ      ومن هذا املنطلق    

 . اإلسالمية خارج هذه البالد
 

وائـف   بدأت تظهر عنـد ط     -أي الفصل بني العلماء والدعاة     - أن بعض هذه الظواهر    :وثانيها
، وبعض املفكرين، وبعض املثقفني، لسبب أو آلخر، فمن هنا كان البـد             - عندنا -من الشباب 

لـيس يف بلـد     من الكالم عن أوضاع الدعوات املعاصرة، مبجملها، يف مجيع العامل اإلسالمي، و           
 . ها من بعضعضواحد، ألا يستمد ب

 
ن الـدعاة والـدعوات املعاصـرة،     أو هذه السمة اليت وقع فيها كثري م-أعود إىل هذه اخلصلة   

، وهذا املفهوم بدأ ينمـو يف أذهـان         )أن الدعاة عندهم غري العلماء والداعية غري العامل         : (وهي
 وقد تأصلت هذه املفاهيم حىت يف أعمال الـدعاة، ويف حركـام،             -مع األسف  -بعض الناس 

 الداعيـة، وأدى ذلـك      وبني) الشيخ(ويف مواقفهم، ويف مناهجهم، فصاروا يفصلون بني العامل         
 . الفصل إىل عواقب وخيمة

 



 هو من ينشط يف الدعوة واحلركة، لتحقيـق مـراد أصـحاا، أو لتحقيـق                :فالداعية عندهم 
هذا هو الداعية عنـد     . أهدافها، أو يواليها ويرفع شعارها، وجيمع الناس حوله على هذا الشعار          

هه، بل الغالب أنه يكون مـن قليلـي         كثري من الدعوات املعاصرة، بصرف النظر عن علمه وفق        
 ليسوا دعـاة، وال يصـلحون       - القاصر -واملشايخ مبفهوم هؤالء  . الفقه وقليلي العلم الشرعي   

وبسـبب هـذا    ! أن يدخلوا يف إطارها أو نطاقها، ألم فيهم وفيهم        أو  ألن يسهموا يف الدعوة     
 . الفصل ظهرت أمور، سنشري إىل شيء منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :سألة اخلامسةامل  
 

وبـني  ) العـامل (بسبب فصل بعض الدعاة بني الشـيخ   : من نتائج الفصل بني العامل وبني الداعية      
 : الداعية، ظهرت أمور سلبية نراها جلية يف كثري من الدعوات اإلسالمية، من هذه األمور

 
غاية ما ميلـك    و.  ال يفقهون من الدين إال ما حيلو هلم        - أغلبهم - جهاال،    اختاذهم رؤوسا  :أوال

  كـثري منـهم جمـرد العواطـف     بعضهم من العلم، إمنا هو جمرد أفكار وثقافات أشـتات، زاد 
. واحلركة، حىت كاد أن يكون مصطلح الداعية عندهم من ليس بعامل، وأن العامل لـيس بداعيـة                

!   أي لـيس بداعيـة     - وفالن شيخ من املشايخ      - أي ليس بعامل   -فالن داعية : وأحيانا يقولون 
، )رؤوسـا جهـاال   (من اختـاذ  _ صلى اهللا عليه وسلم     _ ذا وقوع فيما حذر منه الرسول       وه

بن العاص رضـي اهللا عنـهما أن   ايفتون بغري علم، فيضلوا ويضلوا فيما رواه عبد اهللا بن عمرو     
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكـن    " : قال_  صلى اهللا عليه وسلم     _ النيب  

اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فـأفتوا بغـري         : ق عاملا يبالعلم بقبض العلماء حىت إذا مل       يقبض  
 1"علم، فضلوا وأضلوا 

 
 قلة وجود العلماء واملشايخ، واملتفقهني يف الدين، املتضلعني يف العلوم الشرعية بينـهم، يف               :ثانيا

دين شرط من شـروط الـدعوة     أكثر الدعوات املعاصرة مع أن وجود أهل العلم املتفقهني يف ال          
 خاصة يف الدعوات الكربى، اليت ينضوي حتت لوائها مجاعات وفئـام            - سبحانه وتعاىل  -إىل اهللا 

من الناس، فهذه ال ينبغي أن يفقد فيها العامل، أو أن يكون العامل فيهـا مغمـوراً، أو ال يتصـدر       
 .الدعوة

 
مبرتلتهم عنـد كـثري مـن أتبـاع هـذه            قصور النظرة يف فهم قدر العلماء واملشايخ، و        :ثالثاً 

 من بعضهم اام للعلماء بالقصور أو التقصري أو قلـة الـوعي، أو أي           دِجفمن هنا و  . الدعوات
                                                             

/ 13(كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، وفي ) 234/ 1(أخرجه البخاري في صحيحه ) 1 (1
) 2059، 2058(، ومسلم في صحيحه ..كتاب االعتصام، باب ما يذكر من ذم الرأي) 295

 . باب رفع العلم وقبضه-كتاب العلم



بل إن بعض الـدعاة يرفـع نفسـه         . نوع من أنواع التنقيص لتربير عدم صلة الدعاة بالعلماء        
 لكـن   -ن كشفه مؤملـاً    وإن كا  -ودعوته على حساب الكالم يف أعراض العلماء، وهذا األمر        

 . البد من ذكره، والبد من السعي لعالجه
 

 توريط بعض شباب األمة باالنتماء للشعارات والقيادات الدعوية ،  وليس ألهل العلـم               :رابعاً
 1 االنتماء للشعار واجلماعة الدعوية أكثر منه للسنة واجلماعة وأهل العلـم           والعلماء، بل أصبح  

. 
 

شاخيهم وعن علمائهم، ومن مث حجبهم عـن النظـرة الشـرعية             فصل الشباب عن م    :خامساً
 وغاياا ومناهجها، وحجبهم عن االهتـداء ـدي         - سبحانه وتعاىل  -الشمولية للدعوة إىل اهللا   
بل إن بعض اجلماعات تريب شباا على جوانب من منـاهج السـلف          . أئمة السنة قدمياً وحديثاً   

ألخرى والسنة والعلم وسـري أهـل   ا، وتغفل اجلوانب اماعة وشعاراختدم أهدافها، أو ختدم اجل   
العلم، وهذه من أساليب أهل األهواء وأهل البدع، يأخذون من األئمة ما حيلو هلم من قـول أو                

 . وهذا خلل يف النظرة وخلل يف املنهج. فعل، ويتركون الباقي
 

واالنتمـاءات  كثـرة الشـعارات واألهـواء      :   نتج عن الفصل بني الدعاة والعلمـاء       :سادساً
واالفتراقات والعصبيات للجماعات أو لألشخاص مع العلم بأن األمة ال جيمعها علـى السـنة               
واخلري إال علماؤها، ومهما بالغت الفرق، أو مهما بالغت اجلماعات والدعاة يف أي مكـان ويف                

ء قـادة  أي زمان للسعي إىل مجع املسلمني دون االسترشاد بأهل العلم، ودون أن جيعلوا العلمـا        
لن جيتمـع مشـل األمـة إال        نعم  . وموجهني ومرشدين وأئمة للدعوات، فإن الشمل لن جيتمع       

 وهـذا   . حول علمائها، مهما بلغت الدعوات من السعي إىل وسائل اجلمع وأسـاليبه            فبااللتفا
 يف كون اجلماعات تتنافر وال تتفاهم، وتفترق وتفـرق أكثـر ممـا جتتمـع      ياخللل سبب رئيس  

 . واقعها شاهد على ذلكو.. وجتمع

                                                             
للشيخ الدكتور بكر بن ) الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالميةحكم االنتماء إلى ( أقرأ كتاب 1

 .عبد اهللا أبو زيد فهو مفيد جدًا



 
 أقول البعض حىت ال نظلم الـذين  - نتج عن العزلة بني العلماء وبعض الدعوات املعاصرة        :سابعاً

 أن نشأت لبعض الدعوات مناهج وأفكار وكتب و مؤلفات معزولة عـن             -هم على االستقامة  
 تأخـذ مـن     وصارت كل طائفة  . بل وحىت بتفصيالا  . السنن، وعن العلوم الشرعية بشموليتها    

وهذا أسلوب من األساليب اخلاطئة اليت ختـالف منـهج          . العلوم الشرعية ما يناسب أوضاعها    
السلف، وحىت نشأ للدعوة يف العامل اإلسالمي علم يشبه علـم الكـالم لـدى اجلماعـات يف       

 .ارتباطه باألهواء واألشخاص، ال بارتباطه بالسنة وباألئمة
 

 برزت يف اآلونة األخرية، نتيجة هلذا الفصل بني الدعاة والعلماء دعوات كـربى، قوامهـا      وقد
، وركائزها، رؤساء ليسوا بعلماء، وتعتمد على أفكار وحركات حمدثة، ختالف هدي اإلسـالم              

 . ةاعد الشرعية وال املصاحل املعتربوعلى عواطف ال تضبطها القو
 

 طلب العلم الشرعي على أصوله وعلى مناهجـه السـليمة            كما نتج عن هذا التقصري يف      :ثامناً
الصحيحة، بل ونتج من ذلك عند أصحاب الدعوات اليت تفصل بني العلماء والدعاة احليلولـة               

بل كثرياً ما ترد إشكاالت من بعـض الشـباب يف           . بني أتباعها وبني حتصيل العلم من املشايخ      
لدعاة ألتباعهم عن العلمـاء بـذرائع شـىت،    شىت بالد العامل اإلسالمي، ناجتة من صرف بعض ا  

حىت أن بعضهم قد يعاقب الشاب الذي ينتمي إليه ملاذا جلس يطلب العلـم الشـرعي علـى                  
 !! الشيخ فالن

 
 بسـبب العزلـة     -هـداهم اهللا   -ونتيجة لذلك حصل اخللل يف املفهوم، فقد فهم بعض الدعاة         

ة، أو أن لـديهم مـا يضـر باملنتسـب           بينهم وبني املشايخ أن املشايخ خصوم أو أعداء للدعو        
وسبب ذلك أن يف دعوام أمراضاً ومصائب ال يرضـاها          . للدعوة، أو ما يشوش أفكاره عليها     

ومن هنا تعللوا بصرف شبام عن العلماء وأهـل العلـم والفقـه يف              . العلماء، وقد ينتقدوا  
 . الدين

 



ا يوجهون شبام إىل املشـايخ ألخـذ   ويف اآلونة األخرية ملا رأى بعضهم عوار هذا النهج صارو      
العلم عنهم فقط دون ما يتعلق باملناهج والقضايا الدعوية والتربوية وحنوها، وهذا من مسـالك               
أهل األهواء، وهو مسلك خطري جيب أال يستمر عليه من ينشد احلـق واإلصـالح، ولـذلك                 

 . وجب مناصحة أولئك الدعاة وبيان احلق هلم
 

ات اليت تسلك هذا املسلك ظهـرت فئـام مـن اجلماعـات والـدعاة       يف بعض الدعو :تاسعاً
والشباب يف البالد اإلسالمية وغريها عددها ليس بالقليل، جتد قـادم علـى قلـة يف الفقـه                  
وضعف يف العلم، أو تتلمذوا على األقل علماً واختذوا شيوخهم من األصاغر، وقد حذر الـنيب                

أن يلتمس العلم عند    : إن من أشراط الساعة   : " من ذلك حيث قال   _ صلى اهللا عليه وسلم     _ 
وكل ذلك حاصـل  .  يشمل ا ألصاغر يف العلم والقدر والسن     - واهللا أعلم  -، وهذا 1"األصاغر  

يف هؤالء ومنهم طائفة يتخذون شيوخهم كتبهم، وما يرشحونه من كتب فكريـة أو ثقافيـة،                
ة أكثر من الكتب الشرعية، بـل       وأغلب ما تعتمد هذه اجلماعات على الكتب الفكرية والثقافي        

 . فيهم من يتنكر لكتب السلف الصاحل
 

 جهاهلم، وأحكامهم أهواءهم، مما أدى إىل اخللـط وإىل          - مع األسف  -ومنهم من جعلوا قادم   
ض هؤالء يف العقائد ويف األحكام، ويف املواقف، ويف التعامـل مـع             طراب عند بع  اخلبط واالض 

ا األمة الكربى، ويف التصرفات الطائشة اليت حتدث من بعضـهم،           االَخرين، ويف النظرة إىل قضاي    
ويف صدور األحكام املتعجلة، وحنو ذلك من املظاهر اليت نراها يف فئة من الشباب، وإن كانـت                 
واحلمد هللا قليلة، لكن القليل يف مثل هذه األمور ال ينبغي االستهانة به، بل ينبغي عالجه ألنـه                  

 .ستحيل عالجهإذا كثر قد يصعب، بل قد ي
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     املسألة السادسة

 
  إنصـــافةكلمـــ

  
 :وسأتكلم فيها عن نوعني من الدعاة

 
 : النوع األول  

 
 اململكـة العربيـة     أعـين (غالب الشباب من طالب العلم الشرعي عنـدنا يف هـذه الـبالد              

 بأهـل    حول العلماء، واالسترشاد   فرى عليهم عالمات الرشد، وااللتفا    هد أين أ  ، أش )السعودية
 وهذه ظاهرة سارة، وهي األصل، وينبغي أن نشـجع الشـباب عليهـا،            -العلم والتلقي عنهم  
 استقامة العقيدة، واسـتقامة     :من املظاهر السارة للشباب هنا    كما أين أرى    . وسائر طالب العلم  

: السلوك، واحلرص على تلقي العلم الشرعي مبناهجه وأساليبه الصحيحة من مصادره األصـلية            
 أئمـة الـدين،     - وهم العلماء  -سلف املستمدة من الكتاب والسنة، وتلقيه على أهله       كتب ال 

واملشايخ الذين هم القدوة، وهذه ظاهرة تبشر باخلري ، وهي نتيجـة طبيعيـة ألخـذ العلـم                  
 قـد  - أحيانا-الشرعي عن أهله، لكن مع ذلك هناك بعض الظواهر اليت أشرت إليها واليت هي            

حب مثل هذا اإلقبال الكبري على اخلري واحلمـد هللا فـإن غـرس اهللا         تكون من النتائج اليت تص    
ظهر، وريح اإلميان هبت، وإقبال الشباب منقطع النظري حىت يكاد يكون أكرب من أن يـتحكم                

 . به باإلرشاد والتوجيه
 

وهذا اإلقبال على اخلري والصحوة املباركة أمر جيب أن نفرح به، وأن نستبشر بـه يف اجلملـة،              
مة خري، وهللا يف ذلك حكمة يعلمها، وال ميكن أن يكون هذا اإلقبال على اخلري جمـرد                 وهي عال 

 األمر أكرب من ذلك، األمر هـو  -كما يقال  -ظاهرة اجتماعية، أو جمرد رد فعل ألوضاع سيئة 
، وقد طغـى الزبـد،      دل وال تتخلف، فقد بلغ السيل الزب      من مراد اهللا، ومن سننه اليت ال تتبد       



هب الزبد جفاء، وال ميكن ذهابه إال جبهود بشر، والبشر الذين يصطفيهم اهللا البـد             والبد أن يذ  
أن يكونوا على علم وفقه يف الدين، وأظن أن اهللا هيأ هذا اجليل الطيب، ليقوم بـدور عظـيم                    
طاملا ختلف عنه املسلمون يف هذا العصر من نصرة اإلسالم ونصرة احلق، وهذا قدر اهللا وأمـره،                 

 لكن مع ذلك قد يأيت مع اخلري بعض الشر وبعض الشـذوذ             - وال راد لسنة اهللا    -وهو سنة اهللا  
صـلى اهللا عليـه   _ التشدد يف الدين، أو األهواء ونزعات االفتراق، مصداقاً خلرب الـنيب         : مثل

لكن البد من عالج هذه الظواهر،، اليت تنشأ بشكل طبيعي بني ثنايا االجتـاه العـارم                _ وسلم  
 .إىل اخلري

 
 أن أخرج إىل مسألة أخرى، أحب أن أنوه عن أمر آخر، وهو أنـه حبمـد اهللا يوجـد يف     ل وقب

فيهم اخلري والكفاية، كما يوجـد      ن هم على السنة واالستقامة ، من        هذا البلد من املشايخ الذي    
من طالب العلم الذين جيمعون بني العلم والقدوة العدد الوافر الذي به ستسترشـد وتسـتنري                

 . -شاء اهللا إن -الدعوات
 

 : النوع الثاين  
 

وهو الدعوات يف العامل اإلسالمي اآلخر وخارجه، البد من كلمة إنصاف يف حقها، ألين حـني                
تكلمت عن بعض الظواهر املخالفة للسنة فيها ولديها كان كالمي فيه شيء من العموم، وكـان          

 يف الدعوات يف سائر العـامل       من األوىل أن أنصفها، بأن أقول أو أذكر اجلوانب اإلجيابية واخلرية          
 وهي الفصل بني العلمـاء والـدعاة،      : اإلسالمي، لكن عذري أن املوضوع متعلق مبسألة معينة       

 .فكان البد من إشعاركم ذه السمات أو الظواهر اخلاطئة ابتداًء
 

 قـد   يف شىت العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي اليت حتمل لواء الدعوة، فإنه          أما الدعوات املعاصرة  
كأنصار السنة وأهل احلديث وأكثر اجلماعـات       : يوجد فيها من هو على السنة أفراداً ومجاعات       

وإذا قارناهـا   . السلفية وغريها، إن فيها خرياً كثرياً برغم ما يعتريها من نواقص ومـن خلـل              
 بأحوال املسلمني، فإا أصلح من أحوال عامة املسلمني، ورجاهلا ودعاا وشباا الشـك أـم      



 سـبحانه   -أحسنوا حني قاموا بواجب قصر فيه غريهم، ويكفيهم أم احتسبوا الدعوة إىل اهللا            
إلسـالم، وانتصـروا لإلسـالم يف     ا  ورفعوا راياا وحتملوا املشاق والعداء من أجـل      -وتعاىل

 .قضاياه اخلارجية والداخلية، كل منهم بقدر جهده وبأسلوبه
 

وحقهم علينا النصح واإلرشاد والتسديد والعون علـى         فضل هلم البد أن يذكر ويشكر،        وهذا
مث إن الدعوات املعاصرة ليست كلها وقعت فيمـا ذكـرت،   . الرب والتقوى والدعاء هلم بالغيب  

وإمنا البعض منها، وإال ففيها من هو يف اجلملة على السنة واالسـتقامة يف السـلوك والعمـل                  
. سوة، وفيها القدوة، لكنها ليست هـي الكـثري      والنهج، وفيها من يتلقى من العلماء، وفيها األ       

بل األكثر من أصحاب الشعارات والدعوات الكربى هم من ذكرت ممن تكثر فيهم األخطـاء،               
وثانياً يستوجب النصـح هلـم واإلرشـاد        . وما هم فيه من أخطاء يستوجب التحذير منها أوالً        

م كما أحسبهم إن شـاء اهللا مـا   والبيان، وأحسبهم إن شاء اهللا ممن يريد احلق ويسعى إليه، أل          
رفعوا لواء الدعوة إال حسبة هللا، و إال حبثاً عن احلق، ومن هنا أتعشم فيهم وأنـتم كـذلك أن                    

 .يكونوا من رواد احلق وأن يقبلوا النصيحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   املسألة األخرية    

 فأنا واهللا أحـوج إىل      ه مثلي، ث في أن يب هي اإلشارة إىل احلل، وإن كان احلل يف نظري ال ميكن            
 مث إن احلـل ينبغـي أن        - ولو مبجرد رأي قابل للنقاش     -النقد والنصح، لكن البد من اإلسهام     

تتبناه مجاعة املسلمني املتمثلة يف علمائها وطالب العلم فيها، أو طائفة منهم تنوب عن سـائرهم                
 .وتتصدى للحل

 
لدعوات بعرض واف ومفصـل ألهـل        وأرى أن ترفع مثل هذه املشكالت املتعلقة بالدعاة وا        

العلم، ونعرضها على العلماء بأفرادهم ومؤسسام ويئام يف كل بلد حبسـبه، وال مـانع أن                
مجيع أحوال العامل اإلسالمي تعرض على علماء بلد معني أو أكثر إذا رؤي أم هـم األمثـل،                  

هم مجيعـاً يف بيـان    أن نس- وقد طرح املوضوع-لكن مع ذلك البد  . وأن منهجهم هو األسلم   
 وإن كانت قابلة للنقاش، وعليه فإين أرى أن مـن احلـل             -بعض وجوه اخللل، ونقترح احللول    

ملثل هذه الظاهرة، وهي الفصل واجلفوة املفتعلة بني العلماء والدعاة، أو بني العلم والدعوة مـا                
 :يلي
 

 : يتلخص احلل إمجاالً
 

توجيههم، والتفقه يف دين اهللا تعاىل، و مناصـحة         بااللتفاف حول العلماء والصدور عن قوهلم و      
أمـا تفصـيالً فأشـري إىل       . والة األمور، وطرح الشعارات وعقد الوالء على السنة واجلماعة        

 :االقتراحات التالية
 
 ضرورة اهتمام العلماء وطلبة العلم ذا األمر، دراسة ومعاجلة، وأن تتفرغ طائفـة مـن                :أوالً

شرعي وأهل الفقه يف الدين هلذا، وتعكف على احللـول للنصـح ـا     املشايخ من أهل العلم ال    
تأليف الكتب والرسائل اليت تعاجل هذه القضايا، واإلسـهام         : هلؤالء الذين وقعوا فيها ومن ذلك     

 .باملقاالت وغريها يف وسائل اإلعالم املشروعة وغري ذلك



  
لم املـؤهلني يف الـبالد اإلسـالمية،         أرى أنه البد أن تنتقل طائفة من العلماء وطالب الع          :ثانياً

لريشدوا الناس، ويرشدوا الدعاة وإن كان هذا هو خالف األصل، فاألصل أن العلماء يسـعى               
إليهم ويسافر إليهم من أجل أن يؤخذ العلم عنهم، وال يسعوا هم إىل الناس لكـن أرى أنـه ال            

شه، أن تسـافر طائفـة مـن    مانع يف هذه الظروف العصيبة، ويف هذا العصر والوضع الذي نعي         
العلماء وتنتقل إىل شىت أقاليم املسلمني، بل وحىت إىل البلدان غري اإلسالمية الـيت يوجـد ـا                

 .مسلمون، ويوجد ا دعوة إىل اهللا
 

البد أن تتحمل طائفة من العلماء أعباء السفر والذهاب إىل أولئك بل ورمبـا اإلقامـة بينـهم،            
دهم فيما جيب أن يسترشد به يف أمور دينهم ودنياهم، خاصـة            لتعليمهم أصول دينهم، وإلرشا   

يف أمور الدعوة، ألن ظروف املسلمني اآلن ال تسمح بالتنقل والسفر مـن بلـد إىل بلـد إال                   
حيث صار التنقل من بلد اإلسـالم       . بصعوبة بالغة وبأخطار ومشقات ال يتحملها أغلب الناس       

. ن التنقل يف بالد الكفار وإليها، وهو أمـر واقـع      إىل بلد اإلسالم حيتاج إىل إجراءات أصعب م       
 . فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

 
البد أن تسافر جمموعة من العلماء وطالب العلـم الـذين           :  تقديراً هلذه الظروف   فمن هنا أقول  

عندهم فقه يف الدين إلرشاد الدعاة والدعوات وعامة املسلمني، وحبذا لو أن بعـض طـالب                
 .  واإلقامة الدائمة يف البالد اليت هي أحوج إىل الفقه يف الدينالعلم احتسب االنتقال

 
 جيب على مجيع منتسيب الدعوات وخاصة الذين يتصدون للدعوة أن يتفقهـوا يف الـدين،              :ثالثاً

ويطلبوا العلم على أهله وبالطرق الشرعية الصحيحة، وأن يكون هذا من منـاهج الـدعوات                
 الذكر ومن حلق العلم، وال متنع منسـوبيها         ِقة، ومن ِحلَ  نفسها، بأن تكثر من الدروس الشرعي     



من تلقي العلم عن أهل الفقه يف الدين، بل تسعى إىل دفعهم إىل ذلك حتقيقاً للخري الذي وعـد                   
 1"من يرد اهللا به خرياً، يفقه يف الدين "_ صلى اهللا عليه وسلم _ اهللا به كما قال الرسول 

 
والشعارات، وترك االنتماءات والعـودة إىل األصـل الشـرعي           إلغاء الوالء للجماعات     :رابعاً

 . وج السلف بعقد الوالء على اإلسالم والسنة واجلماعة فحسب
 

 يف هذه الدعوات، ومن ذلك مـا  ئاًن يرى خط أرى ضرورة املناصحة املباشرة من كل م   :خامساً
             نعـم  . م ولو باملراسـلة   أشرت إليه و املناصحة املباشرة لكل من نراهم أو نستطيع أن نتصل

جتب مناصحة هؤالء الدعاة من كل مسلم يرى هذه األخطاء وال ينبغي له السـكوت عليهـا،              
 فيهم وخاصـة    ئاًحنرافاً أو خط  ألن هؤالء الدعاة بل وعامة املسلمني هلم حق على كل من يرى ا            

فتنة على اجلميـع    األخطاء اخلطرية اليت رمبا تؤدي إىل االختالف واالفتراق، وال نأمن أن تكون             
إذا تركت، واملناصحة تكون باألسلوب الشرعي الذي حيقق املصلحة وأقصد ـذا أن بعـض               
وجوه املناصحة القائمة اآلن واليت ال ختلو من التجريح والتشهري أخشى أال جتـدي وال تفيـد،                 
 بل رمبا تؤدي إىل متادي بعض الناس يف األخطاء، ألن أكثر وسـائل النصـح مـن املؤلفـات                  
والكتب اليت كُتبت وتكتب يف نقد بعض الدعوات والدعاة فيها شيء من التـهجم والقسـوة                
والتجريح والسب واللمز واحلكم باللوازم والظنون وهذا ال أظنه أسلوب إصـالح، فأسـلوب           
اإلصالح هو أن نعرض عند املناصحة عما يثري يف اخلصـم العنـاد، أو التمـادي يف باطلـه،                   

 هي أقرب إىل اإلشفاق والنصـيحة وحـب اخلـري وحـب االسـتقامة          ونسلك املسالك اليت  
       مجيعاً، خاصـة يف هـذا       -سلك يف تقومي الدعوات   لآلخرين، وهذا هو املنهج الذي حيسن أن ي 

 .الوقت
 

                                                             
 كتاب 316/ 13باب من يرد اهللا به خيرًا وفي /  كتاب العلم197/ 1صحيحه  البخاري في 1

باب النهي عن / كتاب الزكاة) 719(باب ال تزال طائفة من أمتي ومسلم في صحيحه / االعتصام
من حديث معاوية ابن أبي .. ال تزال طائفة" باب قوله كَليه / كتاب اإلمارة) 1524(المسألة وفي 

باب إذا أراد اهللا بعبد / كتاب العلم) 2647(وأخرجه الترمذي في سننه .  تتمة وله عندهما-سفيان
 .هذا حديث حسن صحيح: خيرًا من حديث ابن عباس وقال



 فاملناصحة جيب أن تتركز على النقد اهلادف املنصف املشفق الناصح، وأن يصحبها شيء مـن               
ة دون اإلشارة إىل اخلطأ اجلارح، أو اللمز به، أو السـب، أو             الرفق، وإقامة الدليل، وبيان احلج    

ا يفيـد املنصـوح،     مم التجريح، أو التخطئة أو اام النيات والقلوب أو االستفزاز أو غري ذلك           
وال يؤدي إىل استفزازه وإىل متاديه يف خطئه، وال مانع عند البيان والتقـومي العـام مـن ذكـر         

نشخص وال نشهر وال نسمي لغري ضـرورة، وإمنـا علـى            أخطاء الدعوات، لكن بشرط أال      
 1"ما بال أقـوام   "ينصح ا وهي    _ صلى اهللا عليه وسلم     _ القاعدة الشرعية اليت كان الرسول      

. 
 

 الشرعي جيب أن يكون بعيداً عن التهجم والقدح والتجريح أو اإللـزام مبـا        فأسلوب املناصحة 
 . إذا صرح املخالف بعدم التزامه. ضحاً صرحياًال يلزم، أو حىت اإللزام باخلطأ وإن كان وا

 
 :من الوسائل اليت لعلها تنفع :سادساً

 
 ينبغي على املشايخ وأهل العلم أن يعززوا من دور املؤسسات اخلريية، واملنظمات ا إلسـالمية               

ـ       -املوثوقة، واملراكز اإلسالمية الرتيهة، فإن فيها خرياً كثرياً        ض  ولو أا دعمت وسخرت هلا بع
طاقات أهل العلم، لتحقق من خالهلا نفع كثري، ألن هلا صلة بكثري من املسلمني، وعندها مـن                 

 . اإلمكانات والتجارب والوسائل ما ال يوجد عند أفراد العلماء وطالب العلم
 

                                                             
ما أخرجه البخاري ومسلم : * وردت في كثير من األحاديث الصحيحة، منها على سبيل المثال1

وما . *الحديث" … كني أصلي وأنام وما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ ل: "  مرفوعًا-من حديث أنس
". *: … ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه: "  مرفوعًا- من حديث عائشة- أيضًا-أخرجاه

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى : " وما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس مرفوعًا
سلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح م" ما بال أحدكم : " وأحيانًا يرد بلفظ". … السماء

الحديث ... " ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟: " رضي اهللا عنه صلى اهللا عليه وسلم
ما : " أخرجه مسلم عن أنس وأحيانًا... " ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي: " وأحيانًا بلفظ

أخرجه اإلمام أحمد، وأبو .. " لشمس؟بال الذين يرمون بأيديهم في الصالة كأنها أذناب الخيل ا
 .داود، والنسائي من حديث جابر بن سمرة



  ـراً  وأخي 
 

بالكتـاب، وبالكلمـة،    : فإنه البد من تصحيح املفاهيم وتقومي األخطاء بكل وسيلة مشـروعة          
 . ملناصحة الشخصية، وبوسائل ا إلعالم، وباألشرطةوبا
 

وتصحيح األخطاء جيب أن يبىن على األسس الشرعية اليت دف إىل اإلصـالح، وأن نتفـادى           
 .فيها كل ما حيول بيننا وبني إصالح أحوال اآلخرين من إخواننا املسلمني

 
 احلكم، وحسـن الظـن      العدل يف القول، واإلنصاف يف    :  كذلك البد أن تبىن على      واملناصحة

 املسلمني اخلري، واألصل فيهم حسن القصد إال من ثبت إصـراره وعنـاده،              وهو أن األصل يف   
 . وهذا أساس التعامل بني املسلمني، مث بعد ذلك ال مانع من توجيه اخلطأ والنصح فيه

 
ألمة أمـر رشـد   هذا وأسأل اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني التوفيق ملا فيه اخلري، وأن يربم هلذه ا           

يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل املعصية، ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكـر، كمـا                 
 . أن يهيئ جلميع املسلمني من أمرهم رشداً- تعاىل-أسأله

 
 .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 
 


