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المقدمة

آلهوعلىالله،رسولعلىوسلماللهوصلىدثهالحمد

الدين.يومإلىبهداهاهتدىومنوأصحابه،

التناصحالقربات.وأفضل@المه@أهممن
عليه،والصبربالحقوالتواصيالخير،إلىوالتوجيه

منويباعدوجل،عزاللهويغضبيخالفهمماوالتحذير

وأعمالنا،قلوبنا،يصلحأنوجلعزوأسألهرحمته،

والثباتدينه،فيالفقهيمنحناوأنالمسلمين،وسائر

جمغيصلحوأنكلمته،ويعليدينه،ينصروأنعليه،

لهمويصلحخير،لكلويوفقهمالمسلمين،أمورولاة
والبلاد،العبادصلاحفيهماكلعلىويعينهمالبطانة.

ويمنحهم
لتحكيمصديرهمويشرحالدين،فيالفقه

عليه.والقادرذلكوليإنهعليها،والاستقامةشريعته،



المسلمون:أيها

المنكر،عنوالهيبالمعروفالأمرموضوعإن

مصلحةتحقيقفيهلأنبالعنايةجديرعظيم،موضوع

والفسادالعظيمالخطرإهمالهوفيونجاتها،الأمة

الرذائل.وظهورالفضائلواختفاءالكبير،

منزلتهالعظيم،كتابهفيوعلاجلاللهأوضحوقد

إنهحتىعظيمة،منزلتهأنسبحانهوبينالإسلام،من

هوالذيالإيمان،علىقدمهالآياتبعضفيسبحانه

تعالى:قولهفيكماالإسلام،وأساحمالدينأصل

وفبالمعرتأمرونللئاساخرجتافةخير)كنتم

1@لابهعمراد،الأ@ه.باللهوتؤمنونالمنكرعنوتنهون 1

هذاشأنعظمإلاالتقديم،هذافيالسرنعلمولا

العامة،العظيمةالمصالحمنعليهيترتبوماالواجب،

المسلميئحاجةفإنالعصر،هذافيسيماولا

الم@نكرعنوالنهيبالمعروفالأمرإلىوضرورتهم



فيوالبدع،الشركوانتشارالمعاصيلظهورشديدة،

المعمورة.غالب

أصحابه،وعهدجملى،عهدهفيالمسلمونكانوقد

الواجب،هذايعطمونالصالح،السلفعهدوفي

أشدذلكبعدإليهفالضرورةقيام،خيربهويق@ون

منالكثيروغفلةالعلم،وقلةالجهل،لكثرةوأعظم،

العظيم.الواجبهذاعنالناس
أعظم،والخطرأشذ،الأمرصارهذاعصرناوفي.

ودلة@ل،ال!دعاةوكثرةوالفساد،الشرورلانتشار

تقدم.كماالبلادغالبفيالخير.دعاة

ورغ@به،وتعالىسبحانهاللهأمرهذاأجلومن

لهقووهيالإيمان،علىعمرانآلآيةفيوقذمهفيه،

جتاخرامةخير)كنتموتعالمما:سبحانه

ية.لاا0@

يعني
عندوأفضلهاالأممخيرفهيمحمد-@لى،امة

أنه!،دهكالنبيعنالصحيح،الحديثفيكماالله،



علىوكرمهاخيرهاأنتمأمة،سبعينتوفونأنتم@اقال:

@ا.وجلعزال@ه

الأممفيموجودالمنكرعنوالنهيبالمعروتوالأمر
الكتب.بهوأنزلالرسلبهاللهبعثالسابقة،

له.والإخلاصاللهتوحيدالمعروف:وأصل.

غيره.وعبادةبالثهالشركالمنكر:وأصل.

الله،توحيدإلىالناسيدعونبعثواالرسلوجميع

الشركعنالناسوينهونالمعروف،أعظمهوالذي

المنكر.أعظمهوالذيبالثه،

اللهقالوأضاع@ه،ذلك،فيائيلإسبنوفرطولما

بنيمنكفرواالذينلعن@حقهم:فيوعلاجل

مريمابنوعيسىداودلسانعلىائيلإس
بمافلك

كأ.8ةالآبهالمائدفأثه.يعتدونوكانواعصوا

يتناهونلا)كالواسبحانه:فقالالعصيانهذافسرثئم

(79ةالآلةأ@لانه،.@يفعلونكانوامالبئرفعلوهفنكرعن

هذافجعل
وجعلهواعتدائهم،عصيانهمأكبرمن



يعتذون.وكائواعصوابما)فلكالآية:لهذهالتفسير

ما.7،8الألاد:دانه،أ@.@فعلوهفنكرعنيتناهونلاكانوا

الواجب،هذاتركفيالخطرلعظمإلاذلكوما

ذلكفيأمةعلىوعلاجلاللهوأثنى
منهم،

فقال

اقةالكتاباهل)منعمران:السورةفيسبحانه

يسجمون.وهمالليلآناءا@تهآياتيتئونقائمة

ويهونبالمعروتويأمرونالآخرواليومباللهيؤمنون

منوأوللئكتالخير،فيسارعونوالمنكرعن

عليثموا@تهيكفروهفلنخيرمنيفعلواوماالصالحين.
1الآلد:@،عمر@أت@.@بالمتقين 13-1 1،5

الذينأصابمايصبهااالكتابأهلمنطائفةهذه

ذلك.فيوتعالىسبحانهعليهماللهفأثنىضيعو،

التوبة،سورةفيوجلعزاللهكتابمن@خرىآيةوفي

إقامةعلىالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرسبحانهقدم

شأنه.لعظمإلاذلكوماالزكاة،وإيتاء@لصلاة،



الواجب؟:هخ@فحكلمكنىلفيا

معوكفاية،فرضالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر

و)يتاءالصلاة،إقامةعلىالآيةهذهفيقذمهذلك

بعضهموالمؤمنات)والمؤمنونسبحانه:فقالالزكاة،

المنكرعنوينهونبالمعروفيأمرونبعضأولياة

ورسولهال@هويطيعونالربهاةوئؤتونالضلاةوبقيمون

سيرحمهمأوللئك
(71@لايه.أ@تولة،.@حكيثمعزيزاللهإنال@ه

فقدم
إقامةعلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرهنا

الصلاة،
مع

أعظموهيالإسلام،عمودالصلاةأن
الواجب؟هذاقدممعنىفلأيالشهادتن،بعدالأركان

رالفرووشدةإليه،الحاجةلعظمقذمأنهشكلا
ة

به.القيامإلى

الخير،فيهاويكثرالأمة،تصلحبتحقيقهولأن.

ويتعاونالرذائل،منهاوتختفيالفضائل،فيهاوتظهر

سبيلفيوبحاهدونويتناصحونالخير،علىأفرادها

شز.كلويذرونخيركلويأتونالله،



العظيمة،الكوارثتكونعليهوالقضاءوبإضاعته.

أوالقلوبوتقسواالأمةوتفزقالكثيرة،والشرور

الفضائلوتختفيوتنتشر،الرذائلوتظهرتموت،

واقعأمروهذاالباطل،صوتويظهرالحق،و@ضم

لايؤمرقريةوكلبلد.وكلدولةوكلمكان،كلفي

تنتثرفإنهالمنكر،عنفيهاينهىولابالمعروففيها

فيهاوشودالمنكرات،فيهاوتظهرالرذائل،فيها

بالله.إ/لأقوةولاحولولاوالفساد.الظلم

حمصالهأهل

عنوالناهنبالمعروف،الآمرينأنسبحانهينو

للهوالمطيعيئللزكاة،والمئهيئللصلاة،والمقيميئالمنكر،

وتعالى:سبحانهفقالالرحمة،أهلهمولمسوله،

سيرحمهم)اولئك
(71الالةالترله،أ@و.ال@ه

واتباعالله؟بطاعةتنالإنماالرحمة،أنعلىذلكفذل

عنوالنهيبالمعروفالأمرذلكأخمقومنلتريعته،

المنكر.



منككنههبالأنساب،ولابالأماني،الرحمةتنالولا.

بنيمنأوهاشم،بنيمنأوقريث@،
فلان.

أولجمهوريةرئيساأوملكاككونهبالوظائف،ولا.

الوظائف.منذلكغيرأووزيرا

ةكثربوجودولاوالتجارات،بالأموالأيضاتنالولا.

المصانع.
هذابغيرولا.

الناس.شئ@من

واتباعورسوله،اللهبطاعةالرحمةتنالوإنما
وإقامالمنكر،عنوالنهيبالمعروف،الأمرذلكأعظمومن
شيء،كلفيورساله،اللهوطاعةالزكاة،و)يتاءالصلاة،
رحمةيرجونالحقيقةلاالذينوهمالرحمة،أهلهمفهؤلاء

الله،
ويعظمونه.اللهيخافونالحقيقةفيالذينوهم

زعموإننهيه،وارتكبأمره،أضاعمنأظلغفما
ويرج@ه.يخافهأنه

منحقا،ويرجوهويخافهحقا،اللهيعظمالذيوإنما

وأمرسبيله،فيوجاهدشريعته،واتبعأمرهأقام



عنونهىبالمعروف

البقرة:سورةفيسبحانهقال

سبيلفيوجاهدواهاجرواوالذين

2الالهالعر@أ.@ال@هرحمة 18)

النينءامنوا@الوإن

يرجونأولئكال@ه

وجاهدواآمنوالماالله،رحمةراجنسبحانهفجعلهم

قال:ماوجهادهم.وهجرتهملإيمانهموهبروا،

القصور.بنواالذينإن

أعمالهم.تنوعتأوتجاراتهمعظمتالذينأو
أنسابهم.ارتفعتالذينأو

الله.رحمةيرجونالذينهم

هاجرواوالنينالنينءامنوامالوإنسبحانه:قالبل

وال@هال@هرحمةيرجونأولئكاللهبيلفيوجاهدوا

2الالهالعره،أزحيئمغفهز 18)

اللهبطاعةيكونانالعذاب.وخوفالرحمةفرجاء

ومنورسوله،
المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرذلك
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أمصمنحكلولتحن

حصرأخرىآيةو@ا
إلىالدعاةفيالفلاح،سمحانه

عزفقالالمنكر،عنوالناهينبالمعروف،والآمرينالخير

ونوبأمرالخيرإلىيدعونافةفنكمولتكن@ال@وجل:

@و.المفلحونهموأولئكالمنكرعنوينهونبالمعروف

1الآيةعمراد،لا( 0

4)

وهي:صفاتهم،هذهالذينهؤلاءأنسبحانه،فأبان

المنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمرالخير،إلىالدع@ة

المفلحون.هم

إنووالتمام،الكمالعلىالمفلحونهمأنهموالمعنى

هذهبعضعنتخلىإذامفلحا،الم@نيئمنغيرهمكان

الكمالعلىالمفلحونلكنشرعي،لعذرالصفات

ووأمرالخير،إلىدعواالذينهؤلاءهموالتمام،
ا

عنه.وابتعدواالمنكرعنونهواإليه،وبادروابالمعروف

المنكر،عنوينهونبالمعروف،يأمرونالذينأما

أوعاجل،خطرأووسمعة،كرياءأخرى،لأغراض

-12-



ويرتكبونالمعروف،فعلعنيتخلفونأوأخرى،أسباب

عاقبة.أسئههمومنالناس،أخبثمنفهؤلاءالمنكر،

أسامةعنالصحيحينوفي
رضيزيد-بن

عنه-الله

فيلقىالقيامةيومبالرجل@ايؤتىقال:أنهعيهده،النبيعن

فيفيدورأمعاؤه-أيبطنه-أقتابفتندلقالنار،في

أهلعليهفيجتمعبالرحى،الحماريدوركماالنار،

بالمعروتتأمرتكنأأفلان؟!يامالكفيقولونالنار،

آمركمكنتولكنىبلى!لهم:فيقودالمنكر؟!عنوتنهى
@ا.وآتيه؟!المنكرعنوأنهحمآتيه،ولابالمعروف

منحالهذه
تسعربالثه-نعوذفعله-قولهخالف

أهلعليهيتفرجالأشهاد،رؤوسعلىفضحوالنار.به

النار؟فييلقىكيفويتعجبونالنار،

وتندلقبالرحى،الحماريدوركماالنارفيويدور

لماذا؟!يسحبهابطنه،أقتاب

يأتيهولابالمعروفيأمركانلأنه.

ويأتيه.المنكرعنوينهى.
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معبالمعروفالأمرالمقصهدأنبذلكفعلم
فعله،

كلعلىالواجبهووهذاتركه،معالمنكرعنوالنهى

كتابهفيشأنه،اللهأوضحالعظيمالواجب

منولعنتركه،منوحذرفيه،ورغبالكريم،

أنويعظموه،أنالإسلام:أهلعلىفالواجب

وجل،عزلربهمطاعةبهيلتزمواوأنإليه،يبادروا

وتعالى.سبحانهعقابهمنوحذرالأمره،وامتثالا

المنحر:عنوالنصفا@بالعيانممااتبما

الأمر،هذاتؤيد@سي@،اللهرسولسنةجاءتوقد

المصطفىفيقولوتشرحه،بيان،أعظمذلكوتبين

@امنالصحيح:الحديثفيوالسلام،الصلاةعليه

فبلسانه،يستطعأفإنبيده،فليغيرهمنكرامنكمرأى

حرحهالإي@ان،.أضعفوذلكفبقلبه،يستطعافإن

صجحه(وملمالإمم
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المنكرعنوالخهيبالمعروف،الأمرمراتبفبين-ك@ر،

الثلاث:

4افم@ىالمرتت

الخمر،أوانيبإراقةوذلكالقدرة،معباليدالإنكار

وظلمهمبالناسالشرأرادمنومنعاللهو،آلاتوكسر
ونحوه،كالسلطانذلداستطاعإنمراده،تنفيذمن

اللهوبحكمبالصلاة،الناسوكإلزامالقدرة،أهلمن

مماهذاغيىإلىذلكعلىيقدرممناتباعهالالاجب

الله.أوجب

معالمؤمنوهكذا
الله،بأمريلزمهموولده،أهله

ويمنعهم
مما

حرم
الكلام.فيهمينفعأإذاباليدالله،

منوهكذا
شيخأوأوأميرمنولايةله

منأوالأمر،وليجهةمنولايةلهممنغيرهم،أوقبيلة

الولايةفقدعندعليهم،ولوهحيثجماعته،جهة

حسبالواجببهذايقومالعامة،
إلىانتقلعجزفإنطاقته
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ثم@عفل@لدرتت

وهي
يايقول:كأنوينهاهم،باللسان،يأمرهماللسان

الزكاة،وأدواصئواالله،انقواإخوانيباالله،اتقواق@

مادع@كذا،افعلواالمنكر،هذااتركها
حرم

برواالله،

يأمرهمهذا،غيرإلىأرحامكم،صلواوالديكم،
ويعظهمباللسان.المنكرعنوينهاهمبالمعروف

ينبههمحتىيفعلهاالتيالأشياءويتحرىويذكرهم،

جم@نه:يقولالرفق،معالحسن،بالأسلوب

إن@ا:!جمويقول@ا.كلهالأمرفيالرفقيحبال@هإن@ا

إلاشيءمنينزعولازانه،إلاشيءفيبكونلاالرفق

@ا.شانه

فقالوا:عليهءأ،فدخلوااليهودمنجماعةوجاء

مرادهموليسالموت،يعنونمحمد،ياعليكالسام

عائثة-فسمعتهم
قالتعنها-:اللهرضي

الله،ولعنكماخر:لفظوفيواللعنة.السام@اعليكم
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عائشةيامهلابم@ي@ه:ال@هرسولفقالعليكم.وكضب

تسمعألمقالت:كله.الأمرفيالرلقيح@ثرفيقاللهإن
تسمعطألمقال:قالوا؟!ما

لهم:قلتلهم؟قلتما
لنايستجابفإنهوعليكم،

فينا@ا.الميستجابولافيهم،

هذا
بهمرفقيهودوهم

يهتدون،@عحه،

لداعييستجيبونولعلهمللحق،ينقادونولعلهم
ا

الموفق،المنكرعنوالناهيبالمعروفالآمر

الطيبةوالألفاظالمناسبة،والعبلىاتالرفقيتحرى

عندما
فيأوالمجلس،فيذلكفيقصرمنعلىيمر

والكلامبالرفقيدعوهممكانأيفيأوالطريق،

أوعليهم،خفيشيءفيجادلوهولوحتىالطيب،

قالكماأحسن،هيبالتييجادلهمفيه،كابروا

والموعظةبالحكمةرئكسبيلإلى)ادغسبحانه:

1@لاله.أ@نحل،.@احسنهيبائتيوجاثالمالحسنة 2.،5

بالتيإلأالكتاباهلتجا@ئوا)ولاسبحانه:وقال
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6،.4الآية:أ@ل@ك@؟.@احسنهي

وهموالنصارىاليهودهمالكتاب؟أهلهممن

ومعكفار،
اللهيقولذلك

أهلتجا@لوا)ولاعنهم:
اظلموالذينإلاأحسن.هطبالتيإلأالكتاب

6،.4الآبة:@أ@لطكي.@منهم

الكلام،وأساءوتعدىمنهم،ظلممنأنوالمعنى

هيبالتيالجدالكيرآخرعلافيإلىمعهينتقلفإنه

مثلها@.سيئةسئئة)وجز@ؤتعالى:قالكماأحسن،

4دلآاى،لورأ@ 0

.،5

عليهفاعتدواعليكماعتدىدمن@سبحانه:وقال

1ةالآيةدقرة،أ@@و.عليكماعتدىمابمثل 9.،4

للحق،و)يضاحودعهةتعليممقامالمقامداممالكن

الخير،إلىأقربهذالأنأحسن،هيبالتييكونفإنه

والناهيللآمرينبغي"الله-:رحمهالثوري-سفيانقال
عدلاعنه،ينهىفيمارفيقابه،يأمرفيمارفيقايكونأن

عالمابه،يأمربماعالماعنه،ينهىفيماعدلابه،يأمرفيما

-18-



@ا.عنهبمايهى

السلف-كلاممعنىوهذا
رحمهم

تحريالله-.

إلايخهىولايأمرلاوالبصيرة،والحلمالعلممعالرفق

معويكونجهل.عنلاعلم،عن
عاملارفيقاذلك

ماتاركاإليه،يدعوبا
به.يقتدىحتىعنه،ينهى

رضيمسعود-بنعبداللهعنمسلمصحيحوفي
بعثهنبئيمن@اماقال:أنهلمجيهنه،النبيعنعنه-الله

لهكانإلاقبلي،أمةفيال@ه
من

حواريونأمته

إنهاثمبأمره،ويقتدونبسنته،يأخذونوأصحاب

يفعلون،لامايقولونخلوفبعدهممنتخلف

فهوبيدهجاهدهمفمنيؤمرون،لاماويفعلون

ومنمؤمن،فهوبلسانهجاهدهمومنمؤمن،

ذلكوراءوليسمؤمن،فهوبقلبهجاهدهم
الإي@انمن

@ا.خردلحبة

السابق،سعيدأبيحديثمثلالحديثوهذا

بالقلب.ثمباللسانثمباليد،الإنكارالمتضمن

-19-



فيحكمهمهذاالأنبياءبعدتخلفالتيفالخلوف

المنكر،عنوينهونبالمعروف،يأمرونأممهم،

ثمباليد،ذلكفيويجاهدونالله،أحكامويعلمون

بالقلب.ثمباللسان

علمائهمعلىيجبمحمد-لمجئأ،أمةفيوهكذا

بالدعوةيتعهحوهمأنوفقهائهم،وأعيانهموأمرائهم

وتعليمالمنكر.عنوالنهيبالمعروفوالأمرالله،إلى

والتعزيراتالحدودوإقامةالضال،وارشادالجاهل

عليهمويقبم@الحق،ويلزم@الناسيستقيمحتىالشرعبة،

ماارتكابمنويمنعهمالشرعية،الحدود
حرم

الله.

رضيعفان-بنعثلاعنثبتوقد
الخليفةعنه-الله

ال@هإن@اقال:أنهالراشد،
مالابالسلطانيزع

لما.بالقرآنيزع

رضيعمر-عنويروى
أيضا.عنه-الله

آية،بكلجئتهلوالناسمنفكثيرصحيح،وهذا

بالضربالسلطانوازعجاع@إذالكنيمتثل،لم

لماذا؟باطله..وتركأذعن،ذلكونحووالسجن



معدومأوالإي@ان،ضعيفولأنهمريض،قلبهلأن

لكنوالأحاديث..بالآياتيتأثرلافلهذاالإيمان..

خافإذا
حذه،عندووقفارتدع،السلطانمن

عظيم.شأنلهالسلطانووازع

شرعولهذا
والحدودالقصاصلعبادهالله

الظلم،وأنثاعالباطل،عنتردعلأنهاوالتعزيرات،

اللهولأن
أنرالأموولاةعلىفوجبالحق،بهايقيم

الناس،يلاحظواوأنيقيمها،منيعينواوأنيقيم@ا،

ويوقفوهمبالحق،ويلزم@صم
عند

حدهم
لا

عوناويكونواالباطل،تيارمعوينقادوايهلكوا،

علينا.وجندهللشيطان

4تمتتل@ايرتبة

إلىانتهىواللسانباليدالإنكارعنالمؤمنعجزإذا

جليسايكونولابغضهوبقلبه،المنكريكرهالقلب،

رضيمسعود-بنعبداللهعن
أنهعنه-الله
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بالمعروف،آمرأإنهلكتالناس:بعضلهقال

له-فقالالمنكر.عنوأنهى
رضي

@اهلكتعنه-:الله

المنكردا.وينكرالمعروفقلبكيعرتأإن

بالتعلم،المعروفتعرفأنالمسلمأخييابدفلا
ثمبذلك،المنكرتعرفأنولابدالدين،فيوالتفقه

المنكر،عنوالنهيبالمعروف،الأمرمنبالواجبتقم

ودلائلالسعادة،علاماتمنالدينفيوالتفقهفالتبصر
يةمعاوعنالصحيحيئفيكماخيرا،بالعبدأراداللهأن

-

رضي
عنه-الله

اللهيرد@امنقال:أنهالنبي-؟أ،عن

الدين،.فييفقههخير،به

يتبعالرجلرأيتفإذا
عنوشألالعلم.حلقات

فذلكفيه،ويتبصرويتفقهالعلم،
اللهأنعلاماتمن

لاويملولاوليجتهدذلك،فليلزمخيرابهأراد

الحديثفيوالسلام،الصلاةعليهيقوليضعف.

اللهسهلعلمافيهيلتمسطريقاسلك@امنالصحيح:
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صححه(.فىمسدمالإمم)رو!@ا.الجنةإلىطريقابهله

سبيلفيالجهادومنعظيم،شأنلهالعلمفطلب
ويكونالخير،علىوالدلائلالنجاةأسبابومنالله،

الكتببمراجعةويكونالعلم،حلقاتبحضور

الخطببسماعويكونيفهمها،ممنكانإذاالمفيدة،

منذلككلأهلبسؤالويكونوالمواعظ،

المفيدة.الطرق

فيالأصلوهوالكريم،القرانبحفظأيضاويكون.

وهوعلم،كلرأسالكريمفالقرانالعلم،

أعظموهوالمتين،اللهحبلوهوالعظيمالأساس
الخير،إلىقائدأعظموهوكتاب،وأشرفكتاب

ناهوأعظم
الشر.عن

بالقرآنالعنايةمؤمنة،ولكلمؤمن،لكلفوصيتي

أوحفظه،علىوالحرصتلاوته،منوالإكثارالكريم،

منه،تيسرما
والنور،الهدىففيهوالتعقل،التدبرمع

ه@للتييهديالقرآنهذا)إنسبحانه:قالكما
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1@هأقوم 0
9،0لهلآااء،لإسرا

مباركإليكأنزلناهالالاكتاثقائل@:منعزوقال

2،9الآلهأص،.@لبابا"اولواوليتذكرآياتهواليفئر

علىأمالقرآنيتدبرون)أفلاوتعالى:تباركويقول

(24الآله:أمحمد،اقفالها@.قلوب

وتدبراوحفظا،تلاوةاللهبكتابنعنىأنففلينا

أشكل.عماوسؤالاوعملا،وتفقها،

هيوالثاني،الوحيهيإ،لمجالرسولسنةوهكذا5

والدالةاللهلكتابالمفسرةوهيالثاني،الأصل

يعتنىأنمسلمكلوعلىالعلم،طالبفعلىعليه،

بالحفظعلمه،وحسبطاقته،حسببذلك

وتكملتها@ا،النوويةالأربعيئ@اكحفظوالمراجعة،

الأحاديثأجمعمنوهيحديثا،خمسيئرجبلابن

حفظهافينبغيالكلم،ج@امعمنوهيوأنفعها،

والمرأة.للرجل
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عبدالغنيللحافظلماالحديثذلد@اعمدةومثل

وزيادةحديثأربعمائةجمععظيمكتابالمقدسي،

أبوابفيالأحا@يثأصحمنوهويسيرة،

فذلكحفظهاتيسرفإذا
نعممن

العظيمة.الله

كتابحجر،ابنللحافظداالمراموهكذا@ابلوع

العلملطالبتيسرفإذامحرر،ومفيدمختصر،عظيم
عظيم.خيرفذلكحفظه
للشيخجليلانكتابانالعقيدة:بكتبيتعلقومما

هما:الله-يرحمهعبدالوهاب-بنمحمدالإمام

ث@.الشبهاتكثفو@اكتابالتوحيد@ا،@اكتاب

العقيدة@اكتابالمهمةالعقيدةكتبومن

كتابفهوتيمية،ابنالإسلاملثيخ@ا،الواسطية

أهلعقيدةمجملفيالفائدةعظيممختمرجليل،

والجماعة.السنة

بنمحمدالإسلاملثغداالإيمانكتابو"

منجملةفيهجمععظيمكتابعبدالوهاب،
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بالإيمان.المتعلقةالأحاديث

مايحفظاأنالعلموطالبةالعلم،لطالبفينبغي

منتيسر
العنايةمعوأشباههاالمفيدة،الكتبهذه

ماأووحفظه،تلاوتهمنوالإكثارالكريم،بالقرآن

معبالمذاكرةالعنايةومعتقدم،كمامنهتيسر

فيهميعتقدالذينوالعلماءالمدرسيئوسؤالالزملاء،

التوفيقربهوشمألعليه،أشكلعماوالعلمالخير

وقته،ويحفظيكسل،ولايضعفولاوالإعانة،

أجزاء:ويجعله

وتدبره.الكريمالقرانلتلاوةوليلهيومهمنجزء.

المتونوحفظالدين،فيوالتفقهالعلملطلبوجزء.

عليه.أشكلماومراجعة

معلحاجتهوجزء.
أهله.

والدعاء.الذكروأنواعوعبادته،لصلاتهوجزء.
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قولهالعظيمة،الصفاتبهذهالالتزاميؤكدومما

علىتعاونواولاوالتقوىالبرعلى)وتعاونواتعالى:

.@العقابشديداللهإنال@هواتقواوالعدوانثما

النص@:و@حمالحكاءاد

بالمعروف،الأمرموضوعبموضوعنا:يتعلقومما

عليهعنهأيضاالحديثفيوردماالمنكر،عنوالنهي

والسلام،الصلاة
او@امروجل:عزاللهيقولقال:أنه

فلاتدعونيأنقبلالمنكر،عنوانهوابالمعروف،

وقبلأعطيكم،فلاتسألونيأنوقبللكم،أستجيب

@ا.أنصركمفلاتستنصرونيأن

عليهيقولحذيفة،حديثمناخرلفظوفي

لتأمرنبيدهنفسي@اوالذيوالسلام:الصلاة

أناللهليوشكنأوالنكر،عنولتنهونبالمعروف،

منعقاباعليكميبعث
يستجيبفلالتدعونهثمعنده

عنوالنهيبالمعرو@،فالأمر@حد(الامام)رلاهلما.لكم
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سبق.كاالعظيمة@المه@منالمنكر

داودوأبيأحمدعندمسعيابنحديثوفي

بنووقعتدللاوالسلام:الصلاةعليهيقولوالترمذي،

يتتهوافلمعل@ؤهم،نهتهمالمعاصيفيإسائيل

ذلكاللهرأىفلماوشاربوهم،وآكلوهمفجالسوهم

علىلسانلعنهمثمببعض،بعضهمقلوبضربمنهم

عصوابا@فلكمريم:بنوعيسىداودأنبيائهم:

@،.يعتدونوكانوا

بنيعلىالنقصدخلماأولإندااخر:لفظوفي

هذايافيقول:الرجليلقىكانالرجلأنائيلإص

ال@ه،اتق
ودع

الغدفييلقاهثمالمعاصي،منتفعلما

وقعيده،وشريبهكيلهيكونأنمنهرآهمايمنعهفلا

ذلكاللهرأىفلما
علىبعضهمقلوبضربمنهم

لما.لعنهمثمبعض،

أولئك.أصابمايصيبناأنمننحذرأنفعلينا

هذاإهمالأنالأحاديثبعضفيجاءوقد
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وفبالمعرالأمرواجبأعنيبه،العنايةوعدمالواجب،

الدعاءردأسبابمنالمنكرعنوالنهي
كماالنصروعدم

تركعقوباتمنعظيمةمصيبةهذهأنشك
وأنيتفرقواوأنالمسلمون،يخذلأنالواجب،هذا

ولادعاؤهم،يستجابلاوأنأعداؤهم،عليهميسلط

بالثه.إلاقوةولاحول

المنح@:عنوالنميف4بالميامااححم

بعضعلىعيئفرضالوجبهذايكونوقد.

عندهولي@المنكر،رأىإذاالناس،
غيره،يزيلهمن

قولهمنسبقلماالقدرة،معيزيلهأنعليهيجبفإنه

لمفإنبيده،فليغيرهمنكرامنكمرأىمن"-لمجز:

أصعفوذلكفبقلبهيستطعأفإنفبلسانه،يستطع

الصحبح(لىسلم)خرحهالإيمانا.

فرضحفهمفييكونفإنهجماعة،كانواإنأما.
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منهمأزالهفمنالقبيلة،أوالقريةأوالبلدفيكفاية

جميعاتركوهوإنبالأجر.وفازالمقصود،بهحصل

الكفايات.فروضكسائرأثموا،

وجبواحد،عالمإلاالقبيلةأوالبلدفييكناوإذا.

الله،إلىويدعهمالناس،يعلمأنعيناعليه

حسبالمنكر،عنوينهاهمبالمعروف،ويأمرهم
لماطاقته،

الله)فاتقواوتعالى:سبحانهولقولهالأحاديث،منتقدم

1،6@لألهأ@لل@،.@استطعتمما

والمعتساب:الصبر

العل@يمنوالاحتسابللصراللهوفقهومن

المنكر،عنوالناهيئبالمعروفدالآمرينوالدعاة،

ونفعوهديووفق،نجحلثه،والإخلاص
كمابه،الله

مخرجالهيجعلا@تهيتق)ومنوتعالى:سبحانهقال

2،.ةالآلةأ@لطلاف.@يحتسبلاحيثمنوبرربهه

أمرهمنذيجعلال@هيتق)ومنوتعالى:تباركوقال

4،الآده:أ@لطلافئسرا@.



اللهتنصزواإنآمنواالنينأيها)ياوجل:عزوقال

7،@لالةأعسد،.@اقدامكمويثئتينصركم

إلاخسرلفيالإنسانإنوالعصر@تعالى:وقال

اوتواصوبالحقوتواصواالضالحاتوعملواامئواالنين

دع.أ@بالضبر@.

أهلهموالآخرة،الدنيافيالناجونفالرابحون

والتواصيبالحقوالتواصيالصالحوالعملالإيمان،

المنكر،عنوالخهيبالمعروف،الأمرأن

التقوى،جملةمنبالصبر،والتواصيبالحق،والتواصي

الإيضاحمنلمزيدبالذكر،خصهاسبحانهاللهولكن

المنكر،عنوضهىبالمعروف،أمرمنأن

اللهإلىودعا
هذهأهلمنفهوذلك،علىوصبر

والسعادةالكاملبالربحالفائزينالعظيمة،الصفات

ذلك.علىماتإذاالأبدية
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يوفقناأنالعلاوصفاتهالحسنى،بأسمائهاللهوأسأل

نو(الصالح،والعملالنافع،للعلمالمسلمين،وجيمع

جميعايرزقناوأنعليه،والثباتدينه،فيالفقهيمنحنا

حسبالواجب،بهذاالقيام
وأنوالإمكان،الطاقة

والصبرالواجب،بهذاللقيامالمسلمينأمورولاةيوفق

منيوفقوأنعليه،
يقيمأنالواجب،هذاإليهأسند

حقه،أداءعلىالجميعيعينوأنيرام،ماخيرعلىبه

كريم.جوادتعالىإنهولعباده،لهوالنصح

وعلىمحمد،نبيناعبدهعلىوباركوسلماللهوصلى

بإحسان.تبعهمومنوأصحابه،آله

*@*
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والمشايخالعلماءبهالاتفبيان

@لشيخ@س@

ع@@لنسعلح@
صر

للىسنعس@نس

@لعسلىع@د@ق@لنمعمصمله

@لشبمعس@لعر@رنللص@ذ@لنبم

@لر@ىصالح@حثنوو@لضم@صملة

ولدسكر@هو@لثتر@لضبسص@لة

محمع@لا@لحرس@دك@رو@لننلم@لة

م@ثلما@@لكت@@ثيحكصبلة

@لبالتر

8 2 9 7@

لور@ل@ردعح@@لنبئلحصبلة

عصو@س2ما@لن@عمص@لة

-

@ى@للحبهالع@@لبخدميت

@لر@تع@م@رحص@لئمبعمحبلة

@لسلا@مالع@لثيملصيلة

للحرميعل@لشيح@صيلة

@النتاءسنتر@ل،

5@لرياض: 5 5س@954-ما-ما5 9 9 9 7-،74 5 9 2 9 7



ه

جم@اصداراتنامن6كائآ@
؟

ب@@بن@للهعب@بن@لثني@عب@@لشيعنسمامةالسافلسلسلة
"

البدعمنالنحذيرةيضادها.وماالصحبحةالعقيدة..
والمجاهدينالجهادفضل"الصلاة-فيرسالتان@.

نش.
أنكرهامروكفرجملىالنبيبسةالعملوجوب

الأخيارتحنهةت@-بالعقيدةتتعلقمهمةفناوىة@.

حتالعقي@دةمسائلبعضرعنالمفي@دةالأجوبةت.

حكم

أ-@والكهانةالسحر

القرآنأنزعمفبمنالإسلامحكم

متناقض
حة

نصائح
ةةمهمةعامة

ضرعتحكيموجوب
خ@ؤخالفهماونذالله

محمدالإمام
عبدالوهاببن

وسيرته-/دعوته
ة

اللطيفةالتنهاتة،/وخطرهالتبرج

الفمةالمباحثمنالومطيةعليهاحتوتفيما

أ/.

ح.الاحادوخبراللحيةإعفاءحكم

صلاةأحكام

الحجمائلمنلكيروالإيضاحالتحقيقالمريض-/-

والنهيبالمعروفالأمروجوبوالزيارة-والعمرة

هامةنصيحةالمنكر@-عن
الم@أملاتمنالتحذيرفي

والمحي@امالزكاةفيموجزتانرسالاننوالربوبة.
منحكمعلىالبراهينإقامة"

ال@هبغيراستغاث

@؟@ثو

@@
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