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شرح رياض الصالحين
شرح باب :في الداللة على خير والدعاء إلى هدى أو ضاللة
من كتاب رياض الصالحين
قال تعالىَ ﴿ :وا ْدع ِإلَى َربِ َك ﴾ وآخر اآليةِ ﴿ :إنَّ َك لَ َعلَى هدى
م ْست َ ِقيم ﴾ [الحج.]67 :
س ِبي ِل َر ِب َك ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع َ
سنَ ِة
ظ ِة ْال َح َ
وقال تعالى ﴿ :ا ْدع ِإلَى َ
سن ﴾ [النحل ،]125 :وقال تعالى:
ي أ َ ْح َ
َو َجاد ِْله ْم بِالَّتِي ِه َ
وف
﴿ َو ْلتَك ْن ِم ْنك ْم أ َّمة َي ْدعونَ ِإلَى ْال َخي ِْر َو َيأْمرونَ ِب ْال َم ْعر ِ
َويَ ْن َه ْونَ َع ِن ْالم ْن َك ِر َوأولَئِ َك هم ْالم ْف ِلحونَ * َو َال تَكونوا َكالَّذِينَ
تَفَ َّرقوا َو ْ
اختَلَفوا ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َءهم ْال َب ِينَات َوأولَ ِئ َك لَه ْم َعذَاب
َع ِظيم ﴾ [آل عمران]105 ،104 :
فهذه اآليات وأمثالها كلها تدل على أن اإلنسان ينبغي له أن
يكون داعيا إلى هللا ولكن ال يمكن أن تتم الدعوة إال بعلم
اإلنسان بما يدعو إليه؛ َّ
ألن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقًّا
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وهو باطل ،وقد ينهى عن شيء يظنه باطال وهو حق ،فالب َّد
من العلم أوال فيتعلم اإلنسان ما يدعو إليه.
وسواء كان عالما متبحرا فاهما في جميع أبواب العلم ،أو كان
عالما في نفس المسألة التي يدعو إليها ،فليس بشرط أن يكون
اإلنسان عالما متبحرا في كل شيء ،بل لنفرض أنك تريد أن
تدعو الناس إلى أقام الصالة ،فإذا فقهت أحكام الصالة وعرفتها
جيدا فادع إليها ولو كنت ال تعرف غيرها من أبواب العلم؛
لقول النبي صلى هللا عليه وسلمِ « :بلغوا َعنِي ولو آية»
[البخاري رقم .]3461
ولكن ال يجوز أن تدعو بال علم أبدا؛ ألن ذلك فيه خطر؛ خطر
عليك أنت ،خطر على غيرك؛ أما خطره عليك فألن هللا حرم
عليك أن تقول على هللا ما ال تعلم ،قال هللا تعالى ﴿ :ق ْل ِإنَّ َما
ظ َه َر ِم ْن َها َو َما بَ َ
ش َما َ
ي بِغَي ِْر
طنَ َو ْ ِ
ي ْالفَ َو ِ
اح َ
األثْ َم َو ْالبَ ْغ َ
َح َّر َم َربِ َ
اّلل َما لَ ْم ين َِز ْل ِب ِه س ْل َ
ق َوأ َ ْن ت ْش ِركوا ِب َّ ِ
طانا َوأ َ ْن تَقولوا َعلَى
ْال َح ِ
َّ ِ
ّللا َما ال ت َ ْعلَمونَ ﴾ [األعراف ،]33 :وقال تعالىَ ﴿ :وال ت َ ْقف َما
ْس لَ َك بِ ِه ِع ْلم ﴾ [اإلسراء ،]36 :أي :ال تتبع ما ليس لك به
لَي َ
ص َر َو ْالف َؤا َد كل
علم ،فإنك مسئول عن ذلكِ ﴿ ،إ َّن ال َّ
س ْم َع َو ْال َب َ
أولَئِ َك َكانَ َع ْنه َمسْؤوال ﴾ [اإلسراء.]36 :
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