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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" على أسئلة

 جواب سؤال

 ٌحمل الدعوة على قدر استطاعته كل  

 عامر الحاج جابإلى 

 :السؤال

 ؟امة الدولة وال أملك قدرات لذلكقأرٌد أن أسأل ما دوري فً السعً إل ،السالم علٌكم أمٌرنا

 نتظار الجوابانً فً إ

 ؟أسألكم باهلل ماذا أفعل ،نً محتار فلم أعد أعرف مع من أكونإن ،رشادنً أرٌد منكم اإلإ

 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

ٌُكلِّف نفساً إال وسعها، والناس ٌختلفون فً قدراتهم وفً إتقان هم ألعمال الدعوة ٌا أخً إن هللا ال 

وإحسانهم فً تبلٌغها وكذلك ٌختلفون فً تحصٌلهم العلمً والفكري والحكمة فً عرض المسائل، وكذلك 

... وهذه أمور موجودة بٌن البشر، ٌختلفون فً سعة المعلومة من كتاب هللا سبحانه وسنة رسوله 

ٌِّن فً آي الذكر الحكٌم و  :حدٌث رسول هللا والتكلٌف هو بقدر االستطاعة... وهذا ب

ا﴿ٌقول هللا سبحانه:  ها ْفًسا إَِله ُوْسعا ُ نا لُِّف َّللاه ٌُكا ا﴿وقال سبحانه:  ﴾َلا  اها ا آتا ْفًسا إَِله ما ُ نا لُِّف َّللاه ٌُكا  .﴾َلا 

ْلق»: وٌقول الرسول  ْجهٍ طا اكا ِبوا ْلقاى أاخا لاْو أاْن تا ًئا وا ٌْ ْعُروِف شا نه ِمْن اْلما ْحقِرا  جه مسلم.أخر «َلا تا

ٌاةً »:  وٌقول الرسول لاْو آ نًِّ وا لُِّغوا عا  أخرجه البخاري «با

اِمِل فِْقهٍ »قال:  عن زٌد بن ثابت: عن النبً  ُه، فاُربه حا لهغا با ُه فا فِظا ِدًٌثا فاحا ِمعا ِمنها حا أً سا ُ اْمرا
را َّللاه ناضه

ٌْسا ِبفاقٌِهٍ   أخرجه الطبرانً فً الكبٌر. «لا

فٌا أخً ٌمكنك األمر بالمعروف والنهً عن المنكر بقدر ما تستطٌع وٌمكنك أن تبلغ اآلٌة أو اآلٌتٌن 

ً أن تكون من حفظة القرآن الكرٌم والسنة المشرفة، حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر  ولٌس شرطا

 بل بقدر استطاعتك، واستعن باهلل وتوكل علٌه، وهللا ٌتولى الصالحٌن.

 طاء بن خلٌل أبو الرشتةأخوكم ع
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 على الفٌسبوك: جواب من صفحة األمٌر )حفظه َّللا(رابط ال
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