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حاجة البشر إلى الأمر بال4اوروف والنهى عن المنكر

حآم

إل الحمال طه ،نحمده ونتبث ،ونتزفئْ  ،ونعوذ

من ثرور

أنف نا ومن مستاتآ أعمالنا ،من يهدم اطه فلا مضت له ،ومن يفلل فلا
هادي له.

وأشهد أف لا إله إلا اممه وحده لا شريك له ،وأشهد أف محمدأ
عيده ورسوله.

مانحءنلأضىيلآءصنه.، ١١

ؤ،.ي ألثاس أدهإوظ* ^١؛ ،خظ بن ي ثإ-ؤ وء ٠٠٠١روجهاوث نيثا

يحالأَئبجإهص ؤأيزتوأ  ^٢٥١ماءمن عهءتآ؛ ١٢^١إن آه ماز ءوؤم يماه

ونأي \ؤئ \1نث\ آقثإ ه زممحإ ه تدق ج :قخ أم صؤ
محيثفزصأدمكةملإنّآس ؤيمؤلم ممدئزو)ضثازلأبَ'هلم
اما معه :

فإن الاه عر وجل امس عر هده الأمة يثعثة محمد  ،.فقال تعالى I

ؤ أمد س ه عد ^<٠١١؛؛ ،إيبمث فيم رثولأبذأمؤؤم بمواعثؤم ■*خيي■*
وتيثضأم وبم1ثهم آدكننب و٢لج١ءفثه نإن َ؛اما ين مل مح) مثل
؛جين ;ئ'غ

(ا) سورةآل عمران ،الأة. ١٠٢ :
( )٢مورة الماء ،الآة :ا.
( )٣مورة الأحزاب ،،الآظن، :ب_اي.
( )٤سورة آل صران ،الأيت ت . ١٦٤

 ٠٠٠ص

٦

حاجة البشر إلى الأمر با1معروف وانتهى عن البمنض

ففد يعثه ريه إلى الإنس والجن عامة يندرهم من الشرك،
ويدعوهم إلى التوحيد الذي هو إفراد اش بالعبادة ،والبراءة من السرك
وأهله ،والولاء للتوحيد وأهله.

وفد أحذ

على هدا نحوأ من ثلاث عشرة صنة بمكة ،يم

هاجر بعد ذلك إلى المدينة.

فلما استقر فيها أمر ببقية الشراتع .ؤإن مما أمر يه س الأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر ،فقال اممه تعالى• ؤ-خذآتةدلأمحلألإإف
 . ،فاستجاب لأمر ربه فأمر بالمعروف
نأعيض ءي) ثلثهلؤيو

ونهى عن النكر ودعا إلى اش حش ببغ الرسالة وأذى الأمانة ونصح
الأمة.

ؤإن للأمر بالمعروف والنهي عن النكر منزلة عغليمة فقل .حاء

دكر 0فى نصوصن كرة من الكتا'ب والمنة ،فهو من أهم الخصايصن

التي تميزت بها الأمة المحمدية ،قال تعالى! ؤ كتم ثر أع لمص،£
ومن الأيات التي ذكرت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:
فوله تحال• ؤ وظهظ'أثهُتءونإئآو{؛ ٤٥بمتمفدبمونم

وقوله تعالى! ؤ آرن إن

()١
()٢
()٣

سورة الأعراف ،الأية. ١٩٩ :
سورة آل عمران ،الايث ١١٠ I
سورةآل عمران ،الأة١٠٤ :

( )٤صورة المإ ،الأيةت ٠٤١

ؤ ،آإذ؛ني ^ ١٢٢أاصثiو ٥تءامإ

حاجة البشر إلى الأمر باسصوف واثنهي عن اثمنض

'ً'|اص

ونوله تحال ؛ ؤ ينثى أفر

ؤأمز أتعثيف ؤآئث عيب آلثم

ونوله تمارت ؤ وآلمحمحن

بمئم' أنوءبمؤ آمثورك>

إصوyصنم^مهل. ،٢
والايات في ذلك كثيرة.

ومن الأحاديث الش حشت وأكدت عر الأمر المعروف والهي
عن المنكر!

عن حذيفة رصكب اش محه ،عن المج ه قال :رروالدي نشي
ييدْ كآمجرن بالمعروف وكتهون عن النكر ،أو ليوشكن اش أن يبعث

عليكم عقابا منه ،ثم تدعونه محلا يستجاب لكم،ل . ،
ومحوله ه :ءكأمرن بالمعروف وكتهون عن المنكر ،أو ؤضو.ى

اف يقلوب بعضكم عل بعص ،ثم بلعنكم كما
إن الأمر بالمعروف والهكب عن النكر هو وظيفة الرمل
جميعأ ،ؤإن أكبر معروف هو؛ معرمحة اطه وتوحيده .وأكبر متكر هو؛
الكفر باممه وعيادة غيره معه.

وهو أيضأ وظيفة أتثاع الرمل الصادقين ،الدين اتبعوا الرسل
بصدق ؤإحلاص ،ولم يبتدعوا في دين اممه تعالى.
( )١سورة لقمان ،ا!؟ين ت . ١٧
(أ) ّورة التوبة ،الأة, ٧١ :

( )٣أحرجه الترمذي برقم (  .) ٢١٦٩وأحد في م نيم ت (ه . ) ٣٨٨ /واJيهةي
(* ا .) ٩٣ /نال الترمذي Iهن»ا حدث حس .وتال الألباني *ي صحح الجا،ع
( ) ٦٩٤٧؛ حديث حسن ٠
 ٢٤١ض تخريجه ص• ١ ٠

* ٠٠٠

٨

حاجة اليشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومن المقرر أن الأمر يالمعروف والنهي عن المنكر مما تملح
به المجتمعات ويدونه تعتريها الأفات ،وتنعدم الأخلاق ويود الفساد
ويوحد العامة بدس الخاصة ،قال تعالى• ؤمحأققوأؤننملا
ويالأمر بالمعروف والهي عن المنكر يكون  ٢١١٥٧المجتمع
وقوامه.

ونفلرأ لأهمية هدا الموصؤع فقد قمت بجمع وترتيب هدْ
الرمالة مجن محاصرات ودروس ومولفات وفتاوى فضيلة شيخنا

العالآمة الإمام; عيداض بن عبدالرحمن الجبرين وفقه اض للصواب ،تم

أصمت إليها مجموعة من الأسئلة في نفس الموصؤع ،ثم عرصتها
على فضيلته فصححها وأجاب على جمح الأسئلة فيها ،يم أذن لي
بنشرها عل افه أن ينح بها,
والشيح عبداض بن جبرين حفغله اش ممن قاموا بهيا الواجب
بقدر الأّتهلاءة ،فدعا إلى اش وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر،
فيروسه ومحاصراته وفتاواه حففله الله تنهلق يدللث.،

فإننا نرى ويرى الجميع أن وقت الشيخ حفظه الله كله صرق
في خدمة هذا الدين.

فمن أول الهار حتى الثانية والربع ظهرا يجلس حففله الله في
الرئاسة العامة للإفتاء ،فترد على الأّثلة عبر الهاتف ،وأخرى يجيب
عليها مشافهة ،وأخرى يجسب ،عليها كتابة ،وهكذا يتمع إلى قضايا
المراجعين ،ويكتب ،لهم ما يريدون ،فيشفع لهذا ،ويساعد ذاك ،ولا
()١

مورة الأنفال ،الأية٢٥ :

حاجة اليشر إلى الأمر بالمموف والنهى عن المنكر

* ٠٠٠

٩

يرد أحدا في طلبه حفظه اش ورعاْ.
ثم يخؤج حفظه اه من الرئاسة آحر موظفا حش أنتي رأيته
ورآْ غثري  -عند حروجه من الرئاسة  -يهلميء الأنوار التي في
الممرات حرصأ منه حفظه اممه على عدم الإسراف٠
وبعد العصر حتى المغربا يستمل الناس؛ي منزله لنجلس

معهم ليرد على أسئلتهم ويلي مهلالهم •
وبعد المغرب ،حتى بعد العشاء يلقي الدروس دالشردح محا
بعضن المساجد •

ثم يعود لليت ،فييحثا ويقرأ الكتب والرسائل المب مدم له
لمراجعتها •

وبعد الفجر يلقي بعض الدروس والقروح . . .ومكيال
فكم ساعة ينام الشخ حلال الأرح والعشرين ساعة؟ ا
إنه ند جعل أكثر ونته لخدمة هدا الدين العثليم.
فنسأل افه أن يحففل شيخنا ،ؤيمد قي عمرْ ؛ي حدمة هدا
الدين ،وأن يكسبا ذللث ،قي موانين حنانه ،وأن يجعله س أهل

الجنة وأهل الفردوس الأعلىْ ،ع المئين والصديقين والشهداء،
وحن أولتك رفيقآ.

وبهيم المناسبة فإنني أسكر كل س ساهم معي في إعداد هدا
الكتاب ،وتزؤيدي ببعض الأمئلة والأستفسارات لعرصها على فضيلة

الشح والإجابة عليها ،وأحص بالدكر الأخ الفاصل عالي بن عبدافه
( )١هناك ترجمت موجزة عن حياة فضيلة شيخنا الشيح عيداف بن جيرين ونقه اه،
دعي ٌشدءة صمن الجزء الأيل من ُجموع فتاوى درمائل الشيخ من جمعي
دترمحي رأبو أض^

حاجات البسر إلى الأمر بالماJروف والنهي عن المنكر

مرم

تؤيه وتوصيح

صالآخظنيسري
 ،والصلاة واللام
الحمال ف رب العالمين ،والعاب
على المبعومث ،رحمة للعالمين ،سيدنا محمد صلى اف عاليه وعالي آله
وصمه وسلم •
أما بع د

فإن أصدق الحديث كلام اض ،وحير الهدي هدى محمد ه،

وشر الأمور محدثاتها ،وكل بدعة صلألة ،وكل صلألة قي النار.
لقد فصل اض هده الأمة على غيرها من الأمم بأن جعلها حير
أمة لحرحت للناس ،كما قال تعار• ؤ كتم ح؛و آمؤ لمجثا إلشا؛؛را
حاوة لأتنروف وئنهوث عير ال1نأءفر ومحنون أش ^ ،١ذلك
لتشريفه إياها بحمل مهمة الأنيياء والرمل ،ألا وهو الأمر بالمعروف
والنهى عن المكر.

ولا شك أن أعفلم المعروف هو توحيد اف بالعبادة ،وأعفلم

المكر الشرك باش ،كما ٠ال ،تعار ^ ول؛

صضوي

أنشحأعثدمحأاهؤآجننؤإألهلنغؤثلأ ،،وأن العمل بهدم الشريعة وقاية
للأمة س الأحهنار والشرور ،كما قال تعالى ت ؤ ومامحقان ر.،شيبهإاك>
()١

محورة 1ل عمران ،الأية! . ١١٠

()٢

صورة المحل ،الأية; . ٣٦

حآم

١٢

آأمربم جاي تأهلها محيمث

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنتر

 .،فلم يقل صالحون ،بل قال•

مصلحون ،امرون الخروف وينهون عن المكر ،ؤسين من مفهوم

هذْ الأية أن الأمر يالخروق والنهي عن المكر ليع واقي لهدم الأمة
بإذن اض من نزول العياب.

وأن تركه محبب لنزول العذاب ،كما قال تعالى• ؤ ا5رشا َبم

يمك لسثان داوُدوعيي آبن مربئ يتلك بماعصوأ
ْ؛كمردأئ بفتح
ءن؛نهم هثأوْ ثيس ما
ون==ف\<و\' تثدوث و «ط\ؤ\ لأ
«إن الماس إذا رأوا الظالم،
محكاوأ ةنتؤ<ك؛إئ  •،وقوله
ولم يآحدوا على ياوْ ،أوشاك اف أن يعمهم يعقاب من عند0ا،
والآيااتا والأحاديث ،ني هدا الموصؤع كثيرة.
ولأهمية هذا الموصؤع؛ نقد قمت ،بكتابة مجموعة من الأسئلة
الش تتعلق بهده الثعيرة وعرضتها على شيخنا العلامة ليجيب عليها،

حتى تكون نورا ومتهجآ لمن سللث ،هدا الباب •

ثم أنتي الشن ،بالأخ الفاصل /أبو أض علي ين حين أبو
لوز ،وعرصتإ عليه فكرة وحول كتاب يختص بالأمر بالمعروفج
والهي عن المكر مع فتاوى في المائل المتعلقة بهذا الموصؤع،

فوجدته يحمل نفس الفكرة تمامآ؛ بل وحدته ئد بدأ العمل يها وةني
فيها شومحنأ ،وتم الاتفاق ،بيتنا على العمل سويأ من أجل إحراج ذللثؤ
الكتاب.

نم ما لشت ،حتى سافرت إلى الخارج سة من الزمن ،فقام
()١

سورة مود ،الأية. ١ ١٧ :

()٢

سورة  Jb.UJl؛ ،الأيق. ٧٩ ، ٧٨ :

()٣

سق تخريجه ص . ١ ١

سروف واّي عن اسكر

١٣

أت

الأخ /أبو أنس بإعداد الكتاب وعرو الأيات وتخريج الأحاديث،
وحمع عدد كبير من الأمسلة ،ثم عرمحى الكتاب على شيخنا العلامة
الشيح عبداممه الجيرين ،فقرأه الشيخ وصححه ،وأجاب على ما يثكل
فيه ،فجرى اش شيخنا حير الجراء على ما قدم ،وأجزل له المثوبة
والأم.

كما أشكر الأخ أبو أنس الذي تكفل بإحراج هذا الكتاب رغم
غيابي تللث ،المدة ،ولقد بذل فيه كل ما يقدر من جهد ،كما لا أنسى
جهد الأخ المحترم السيخ /عبدالرحمن بن حسن النصار الذي يعمل

في ملك الأمر بالمعروف والهي عن المنكر ،فقد ساعدني كثترأ فى
وضع الأسئلة.
وفي الختام أسأل اممه أن يتقبل منا ،وأن يجعل أءمالا خالصة
لوجهه الكريم ،وأن لايحرمنا الأجر من عنده ،وأن يثبتنا على ديننا،
إنه جواد كريم ،وصلى اش على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وكتبه

العبد الفقير إلى ربه

علي بن عبداف بن عبداف المماري

<اجة البشر إلى الأمر بالمعيوف والنهى عن المنكر

١٥

نس يم فضم الشيخ اسدمه
عبداممه بن عيدالرحمن اتجيرين

الحمد ه الذي خلقنا للعياده ،وفرض عالينا أن نجاهد فيه حق
حهاده ،أحمده وأسكره ،وأسأله الفضل والزيادة ،وأسهد أن لا إله

إلا اممه وحده لا شريك له وهي أعظم سهاده ،وأسهد أن محمدأ عبده
ورسوله الذي نصره ربه ويلغه مراده ،صلى اه عليه وسلم وعلى أله
وأصحابه ومن تايعهم في العمل والنية والإرادة•
اط بس :

فإن من آمن ياممه تعالى ربا ،ورصي بالإسلام ديا ،واتح شريعة
وجبإ عليه أن يكمل ما التزمه من الأتييع والاقتفاء،
محمد
والتم لث ،بالشريعة ،والعمل بوصية الني  .حينما أوصى أصحابه
بقوله ت  ١علكم يسي وستة الخلفاء الراشدين المهديين من يعيي؛
تمتكوا بها وعضوا عاليها بالنواجذ ، ٠وحينما أحبر بقوله
 ١المتمسك يتتتى حمد ف اد أمتى له أمم ّهلأواا

( )١أحرجه الترمذي برقم (  ،) ٢٦٧٦وأبو داود برقم (  ،) ٤٦٠٧وابن ماجه يرقم
(  ،) ٤٢وأحمد ش المنن .ت (؛ .) ١٢٧ ، ١٢٦ /من ^ ، JjIالعرباض بن ارية
رصي افه عنه.

( )٢أحرجه أبو نمم في الجلية ،) ٢٠ •/a( :والهيتمي ؛ي مجمع الزواد:
(ا ،) ١٧٢ /والمتعي الهندى في كنز العمال ،) ١٠٧١ ( :،والزيالعي لي تصب
الراية ت رأ ،) ١٩٠ /عن أمح ،هريرة رصي افه هه .تال المذري( :ا:) ٤١ /
إستاده لاباس به ،وصعقه الألباني .اظر :الملسالة الضعمة ( .) ٣٢٧

جاابمُ

حاجة البشر إلى الأمر ب١لمعروف والنهي عن المنكر

وأحبر أن الإسلام بدأ غريبا ،وسيعود غرييآ كما يدأ ،فطوبى
للغرباء

وفثرهم بأنهم الذين; رريصالحون عند فساد الناس، ،،

أو! رايصالحون ما أفد الناس ، ١،،أو• ررالذين يمرون بدينهم من
المتن®أ  ،،وأخر بأن ت ءالمومن القوي حيئ ولمح ،-إلى اف س الموس
الضعف ،،وش كل حير®

 ،ويريد بالقوة القوة المعنوية ،وهي

( )١لءا-يث أبي *ريرة رصي اش كنه ت *دأ الإملأم غرينا وسيعود غريا فطويى
للغرياءا .،أحرجه م لم يرقم (.)١ ٤ ٥
وفي
( )٢أخرجه اتجراتي في الكير ،) Y'Y /•،( :وفي المغير:
الأوط ،وأوردء الهيثمي في الجمع ،) YUA/U ( :وابن عدي قي الكامل:
( ،) ٤٦٢ /yمن حديث مهل ين سعد الساعدي رصي اش عنه ،وفي أسانيدهم
بم بن سليم الصواف ،تال ابن عادي :وهو من حملة الضعفاء ،فالحديث بهيا

الإسناد صعيف ،لكنه يرتقي؛اللرق ،والروايات الأحرى.
( ،٣جزء من حديث أخرجه الترمن'ى برقم (  ،) ٢٦٣٠وقال :هذا حاوين ،حن
صحح ،وأبو نعيم ني الحالية ،) ٩٨ - ١ ٠ /Y( :وأورده النوى في شرح السنة:
(ا ،) ١٢١ - ١٢٠ /وابن ءل-ى في الكامل ،) ٢٨٠/٦ ( :من حديث عمرو بن
عوف ايزني رصي اث محه مجن <يق كثير بن عبداف عن أبيه عن حده،
والحدين ،بهذا اللغفل صعيم ،لأن فيه كثير بن عبداف ،قال الشافعي* :ركن من

أركان الكدرساا .وصنمه ابن المديتي ،وقال الن ائي والدارقطني :متروك
الحديث ٠فهدا الإسناد ضعيف جدا ،لكن الحلءيث صح من ؤلريا أخرى وأصله

( )٤أحرجه عداه بن احمد في زوائد الزهد <ص:م\ما) .والتهمي في الزهد

الكير .)٢•٦< :وأبو نمم في الخلية( :ا/هأ) ،من حدن ،نواش؛ن
عمود بن العاص • وفيه سمتان بن لكح بن الجراح ،نال ابن حجر في التقريب:
صا-وق ،إلا أنه ابتلمح ،بورافه فأدخل عاليه محا ليس ن حال ءيثه فقط حديثه
فالحدينا ضعيف حدا بهيا اللريق.

( ،٥جزء من حدينا أخرجه م لم وقم (  ) ٢٦٦٤من حدينا أبي هريرة رصي اه عنه.

٠٠٠

١٨
س

عاجة الثم إثى الأمر باسموف {ص عن اسم
——————————

بعضا ،ثم ؛لعنكم كما لعنهم؛ ، ٠رواه أحمد وأهل ال تن بعدة
رواايى  ،وح^سه الرمديء

وقد حكى اش عن بتي إسرائيل لما اعتدوا محي الست ،أن
بعضهم نهى وأم ،ويعضهم سكت أو وبخ من وعظهم ،فأنزل اممه
العياب بالمعتدين ،وتجى الدين ينهون عن السوء  ،فقال تحال •

ؤ ث إد  ١٠ثئ أكه يمم لم

وماأممه ثقيبخثأآوسمم عث ١^١ثدثدآئازأمعيره

سأهمحئاصس>ح
 .فاهللنا
ول؛ ،أل!؛كت ظتموا .يعدابا ثنجّد ،يما َيزأ مثموث 3
الظالمين ،وأنجى الماهين ،وسكت ،عن الدين قالوا; يز تعظون.
وقد روى أبو داود وابن حان فى صحيحه عن جرير بن تمداش
قال :سمعتإ رسول اممه .يقول ت ارما من رجل يكون قي قوم يعمل

فيهم بالمعاصي ،يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون ،إلا أصابهم
اممه  ،٠بم^^ب مل أن يهوتوا)،

 ،وهدا وعيد ثديي ،وحهلر كيير،

يهدد الأمة عند انتثار الختكرامت ،وعدم تغييرها ،وهو أن العفوية إذا
نزلت ،صت ،الصالح وغترْ ،كقوله تمار• ؤؤآنقوأقننه لاققبم-يأن
هلّدوأ متّكم خاصثة ه  ٠وفي حديث ،رئسي ،أم المزمنين قالت ٠ ،يا
رسول  !^١١أنهال ك ،وفين ا الصالحون؟ ن ال ١ :نعم إذا كشر
( )١أخرجه أبو داود برقم (  .) ٤٣٣٦واكرمدي برتم (  ) ٣٠٤٧تٍوْ .وابن ب
برقم( )٤ ٠ ٠ ٦بتحوه عن عداف بن مسعود رصي افه عنه.
( )٢مورة الأعراف ،الآظن; ٠ ١٦٥ ، ١٦٤

( )٣أخرجه أبو داود برقم (  .) ٤٣٣٩واممراتي في اص (آ/س) .وابن حان
(  .) ٥٥٩٤ ، ١٨٣٩وأوردْ الشريزي قي اسكاة ( .) ٥١٤٣
( )٤مورة الأمال ،الأية :ه:ا.

حام

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

0ءاث؛يى.

المث،؛

متفق عليه.

وفي حديث أبي بكر الصديق رصي اض عنه عند أبي داود
وغيره؛ رءما من ئوم يعمل فهم بالمعاصي ،ثم لا يغيروا؛ إلا يوشك

أن يعمهم النه منه بع٠اباار٢ا.
وروى الحاكم وصححه عن عبداممه ين عمرو مرفوعآ؛ ارإذا

رأيت ،أمش تهاب ،أن تقول للظالم؛ يا ظالم ،فقد تويع منهم،ال
وعن ألي ذر رصي اش عنه قال؛ رءأمرني رسول اض عليه الصلاة
واللام بسبع أمرتي بحب المساكين والدنو منهم ،وأمرني أن ال
أخاف في افه لومة لأتم ،وأمرني أن أفول الحق وإن كان مرا.
الحديث.

وفي حديث عاتثة رصي افٌ عنها أن الّثي ه فعد على المنير
( )١جزء س حديث أخرجه البخاري برقم (  ) ٩٥٣^ ) ٣٣٤٦ر(ا،ه»ى
ر(هماب) .وم لم برثم( .) ٢٨٨٠

( )٢أخرجه أبو داود برقم (  .) ٤٣٣٨والترمذي برقم (  ) ٢١٦٩و(هه،م) بتحد..
وابن ماجه برقم (  ) ٤٠ ٠٥بنحوْ .وأح«او قي المسناو ث (ا/آ ،ه،ي،ه)ّ قال
الترمذي ت قي الباب عن عائثّت وأم مالمان والتعمان بن بشير وعيداف بن عمر

وحذيفة ت وهذا حديثا صحح  .وقال أحمل شاكر قي تحقيق الم ني ( ) ١ت
إستاده صحح.
إستاده صحح • وقال الأوناووؤل في ثرح النة
( )٣أخرجه أجمد في مسنده (لإإ\>\ك  .) ١٦٣/٢ . ١٩٠والحاكم (؛.) ٩٦ /
وأورده الهيثمي في المجمع ( .) ٢٦٢ /Uقال الحاكم ت (،،ذا حلي<ثا صحح
الإسناد ولم يخرجاه) .قال أحمد شاكر في تحقيق الم ني (  ;) ٦٥٢١إمثاده
صحح .وصعقه الألباني في ّل لة  ^^١الضعيفة (م .) ٤٢١
( ،٤أحرجه الإمام أحمد (ه ) ١٥٩ /واليهقي قي السنن الكرى ( ٠ا .) ٩١ /وأورده
اكريزي ش الثكاة ( .) ٥٢٥٩

حأم

٢٠

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن اثمنم

فحمد افه وأش عليه وقال • ®يا أيها الناس إن اف ثمول لكم  Iمروا
بالمعروف ،وانهوا عن المنكر ،مل أن تدعوني فلا أمتجيب لكم،

وتسألوني فلا أعهليكم ،وتستصروني فلا أنصركم»را .،رواه ابن ماجه
وابن حبان في صححة.

وكل هدم الأحاديث ،وأمثالها تميد وجوب ،الأمر بالمعروف
والنهي عن النكر ،وبيان ما يترتب على تركه من عموم العقاب،
واضار المنكرامت ،وتمكن العصاة ،وكرة المرور ،ودلل ،مما يبمن

أهمية هذا الواجب ،ولزوم الأمة القيام به أتم قيام.
ولدا كان جهاباوة الأمة وعلماء المنة يدكرون بالغيرة على

حرمامت ،اش ،ؤإنكار المكر مهما كانت ،درجة أهله ،ويويدهم من في
زمالهم من الخلفاء والملوك ،ويمكنولهم من القضاء 'ًلم ،الماد
وأهله.

وس أئرب ،مثال ما حكى لنا الشخ عبدالعزيز بن صالح بن
مرشد حفظه اش تعالى :أن الملك عبدالعريز رحمه الله عته وجماعة
معه بمكة يوؤليفة الحسة ،فاشترمحلوا (لأية شروط؛

الأول؛ اعطاوهم الصلاحية في الحبس والجلد ،ؤإتلأف أجهزة
اللهو ،ودنان الخمر ،والدخان والنارجيل ،وهدم القباب التي على
الضور ،وعقوبة مجن يبتدع في الدين كالموالد ونحوها.

الشرط الثاني :العفو عن الأحهتاء إذا حملت ،منهم ،وتحمل
أرش ذلك ،ولو أدى إلى قتل الأبرياء أو إتلاف ما لايحق إتلافه،

( )١أحرجه أحمن .ني المل<(ا" .) ١٠٩ /وأحرج بعضه ابن ماجه(  .) ٤٠٠٤وأورده
الهيثمي في المجمع (  .) ٦٦/٧وإساده صعيف.

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف واJنهى عن ايمنض

حأم

٢١

فالإيمبمسلذك.

الشرط الثالث،؛ أن لا يمع فتهم قول نائل ،ولا وشاية واش،
ولو تكلم فيهم كر أو أمر أو ونير ،وذللث ،أن الأعداء لهم كبر•
وتد أعهلا،وم ال٠الالاث sرحمه اف ذللث ،كله ،مما كان مسا ش
مملهير البلد الحرام ،والقضاء على الفساد ،بعد أن كان متمكنا هناك
عاسرادث ،الشن ٠

وهكذا في حمح اللأي السعودية ،فالقد كان هدا المللث ،رحمه

اه كلما حرج صحى س منزله ،وحد الماس صموفآ ببابه من أصحاب،
المظالم والشكاوى ،فيقول لهم ؛ من كان يريد مكوي الثخ^ عمر بن

حن ورجال الهئة فلا يتكلم ،فانا لا ن مع شكواه ،وهكذا أولاده
بعدم رحمهم اش تعالى ،ووفق الأحياء لممبمرة الحق والدين.
ولما كان الأمر يالمعروف ه والهي عن المنكر بهذه المنزلة،
اهتم العلماء بأحكامه ،وما يتعلق بهذه الولاية ،وكتبوا في ذلالئ ٠تديمأ
وحديثآ ،وأقفل س تومع فيه س المتآحرين الشيح حمود بن عيدالنه
المويجري رحمه افه تعالى ،حين ،ألف فيه رسالة قيمة ،طيعتؤ قيل

ثلاثين غامآ ،بعنوان؛ ارالقول المحرر فى الأمر بالمعروفح والمهى عن
المتكرء .

وقد كتيت ؛ي هذا الموصؤع أجوية على ما رفيه إلي بعفن طلبة
العالم س الأمثلة الي ب صلة برجال الحبة وواجبهم ،وواجب

الأمة نحوهم ،ووجوب هدا الأمر على الأمة في الجمالة ،وند رتبها
بعض الإخوان وصححوها ،وحزجوا الأدلة فيها ،وأصافوا إليها أجوبة

تخوها س أشرطة المحاصرامته ،تتعلق بالدعاة والصالحين ،وما
يقال فيهم ،وحيث ،أن فيها بعض الفوائد لن نمد الحق ،فقد أذنتؤ

حاجة البشر إثى الأمر بالمعروف واJنهى عن ال٠تكر

٢٢

بململها ،رجاء أن تعم الفوائد لمن أراد اف به حيرا ،ح اعتراقي
بالقص والتقصير ،والتماس من الإخوة محللبة العالم أن ينيهوتي على
ما قد أغ فيه من الأخهئاء والمخالفات ،واه عند لسان كل قائل
وقلبه ،وصلى اف وملم وبارك على محمد واله وصحبه وملم.
ءبرأ؛1لل ،1بق عبرآ؛1لوج0ق الجيئيق

٠

ه

٠

ه
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حأم

صمهوم اسروف وممهوم اوْغكر
وصح العلماء المعروف فقالوا ت إنه كل ما محو من طاعة اض،
فكل مجا أمر افه به وأحبه ورمحيه فهو معروف.
فالمعروف هوت الطاعات والحسنات والقربان ،مواء كانت من

الفراتص ،أوءنالوافل.
وقش المعروف معروفا؛ لأنه الذي تعرفه النفوس ،وتألفه
وتحبه وتركن إليه ،وتشهد يملأءمته وموافقته الفهلرة وموافقته للمصالح،
وأن فحله فيه الخير ،وأن ما يترتب على فعاله س القربات أفضل مما
يترتب على غتره ،وهذا عام في كل الأمور الشرعية ،ذللث ،أن اض
سحانه وتعالى ما أمر بأمر إلا وهو غاية الصالحة وغاية الناسبة.

أما النكر فهو؛ العاصي والحرمات ،فكل ما حذر ونهى افه
عنه وأكد في النهي عنه فهو منكر •
وقمي المنكر مثكرأ؛ لأنه مما تنفر منه النفوس الليمة والفطر
المستقيمة ،وتبغضه وتكرهه ،وتشهد بنكارته ونبحه — ولو لم يأت> يه
شؤع  ،-ذللث ،أن افه سبحانه وتعالى ما حرم شيثآ إلا وفيه صرر على
القوس أو العقول أو الأبدان أو الأموال؛ لأنه صبحانه وتعالى أعالم
بمصالح عباده ،فلا يحرم عليهم شيئآ إلا وهو صار لهم ،إما في
الحال ،ؤإمجا في المال؛ مواء كان هذا الحرم س المأكولات أو
الأعمال • فالمحرمات الي حن مجها افه س الكاسب ،أو س الخناعم
ونحوها ،كلها متكر ،وكذا فعلها منكر ،فا نذت إلا ّ فيها س
صرر ،مواء كانتا معاملة؛ كمعاملأت الربا والغس والخدلع ،وما

حأم

<اجة الثر إش الأمر بال4عروف والنهي عن المنكر

أشبهها ،أو لكنت من  :،^ ٧٧١كأكل لحم الخزير والمتة
والمكرايت ،،وما أممهها ٠

وممال ذللث ،في الأعمال؛ تدك الأعمال ام حرمها اش تعالى:
لكلكدب وشهادة الزور والزنى والفواحش ما ظهر منها وْا بطن• فما

حرم ذللثه إلا لما فيه من المضرة.

فإذا علم الم لم حقيقة هدْ المتكراُت ، ،وعرف الدليل على
نكارتها وفحها ،والحكمة فى تحريمها ،والمضرة في حمولها
والعمل لها ،فعند ذللتا تج ْد ينفر منها ،ويبتعد عن القرب منها ومن

أهالها ،ويجعله ذللث ،يبحث ،عن ضدها وهو فعل الخيرات ،،ذللث ،أن

افه تعالى من حكمته أنه مجا حرم ثيئآ إلا وجعل ما يقوم مقامه من
الأعمال الض فيها مصلحة.

فلما حرم افه الزنى أباح الكاح ،ولها حرم الربا أباح البيع
وسائر المكامسبا ،ولما حرم الكذب أباح المدق وجعل فيه النجاة،
ولما حرم القول اليء أباح القول الحسن . . .وهكذا في ساتر الأعمال.
فكل شيء حزمه الله فإنه لمضرته وهو منكر ،ويأثم فاعله بمحله
لهذا المنكر ،وكل شيء أمر يه فإنه معروف ، ،يتقرب ،يه فاعله إلى الله،
ويكون من أهل الممروفج ،والله أعلم.
ءه

ه

ه

 ٥ش ئل فضيلة الشخ حففله افه

ه

٠

ما تعرف ،المعروف؟ وما

تعريف  ،المنكر؟

فأجاب

المعروف  !،ما أمر الله تعالى به في كتابه ،أو على

لممان رسوله محمد

والمنكر :ما نهى الله تعالى عنه وحرمه فى كتابه ،أو على لسان

_ البشر رلى الأمر باسموق رائنهي هن المنم

حآب

٣١

وشم هدا معروفأ ت لأن التقوس اللمة تعرفه وتفضاله وتشهد
يحمسه وتقيله وتسثيح^سن التعد يه ■

وشم هدا متكرأ Iلأن التقوس والفطر السليمة تئكره ،وتتمر
منه وتتقبح فماله ،ولا عبرة بمن تغيرت فطرته وانحرف عن مقتضى

العقل فاستحسن القبح وامتقثح الحسن ،فأولثك هم عمي البصائر
ض:
□ وئثل حفثله افه  :هل محاك فرق يئن الدعوة إر اممه،

والأم بالمعروف والهي عن المكر؟
فأج اب ؛ الدعوْ إلى اش هي؛ النصح والتوجيه والترغيب
قي الخير والتحدير من الشر ،وبيان آثار الطاعة وآثار المعصية ،وهى

المذكورة في قوله تٌالبم ' ؤ آنغ إثّ ،هإا و؟ئ

ؤآلمؤيخؤ -أ ثف

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن الكر تهو؛ أم الناس بأنولع
الaل١ءة فرصها ونملها ،ونهيهم عن العاصي صغيرها وكبيرها ،وذللت،

يستدعي الإلزام أو ما يقدر عليه ،فإن تدر على إلزام الماصي بالفعل
وجب عليه ،ؤإن عجز اقتصر على الإنكار بالقلب ،؛ مع اءتزال) العصاة

وبغضهم والتحذير متهم ،ليدل ،على أنه ند أنكر عليهم ما فحلوه س
العاصي أو ما تركوه س الaلاءات.
. ٨٨

()١

صورة النساء ،الايث

()٢

ّررة انمل ،الأية١٢٥ :

عؤ مايت اسر إلى الأمر بالممرف راص عن المتم

٣٢

حما

الأمو باسيروف والمحهي عن اسكر

 ٥ف ثل الشخ حفظه اف ورعاه ما الأيات الكريمة والأحاديث
النيوية الشريفة ش وحوب الأمر بال٠عروذ  t٠والنهي عن المكر؟
فأح اب • تال افُ تعالى ت ؤ ولص ^^ ٢أثن دءول إث آ-ثيي

دلأمدن ألمحق

عبث آلثدلإ^ ١١٢فالأمر للوجوب ،أي يلزم أن

يكون منكم جماعة يتولون هذا العمل ،فإن لم تفعلوا فعليكم الإثم

وتال نعالك •،ؤ ظؤ' حن أثق أحمجغ إلشاiتد^ دأَ،ون إتتروف
وثتهوث ي أشي ومحمحن أس ه

فجعل صفة الأمة الش هي

حتر أمة لحرجت للناٌرا الأمر والنهى ،وقدمه على الإيمان.

وتال تعالى في صفة الني غ:

صومح،دبمثمش

آلنتاًقز دبجث لهز آلْل؟ست ،ومحزم عقهم آو<بمءثا^^ ،٣وأمته تبع له
في هالْ الصفات.

وتال نعالك ،ت ؤ وأصو 0وآلهمكت بمئمحآ آؤوآء بمي ؟مةورنت>
إشروني،يخوننيأئرهأ؛ ،بدأ بهدي ،المنة للمزمين وقدمها على
(  ) ١صورة آل عمران ،الأية ت , ١٠٤
(أ) سررةآل عمران ،الأة, ١١٠ :
( )٣صورة الأعراف ،الأية٠١٥٧ :
( )٤سورة التوية ،الأيةت ٠٧١

حاجة البشر إلى الأمر بالم11رواف والنهى عن ال4تلر

وبمأم

٣٣

——————

الصلاة.

والايات كثيرة معروفة.

وأما الأحاديث فمنها ت

قوله

؛امن رأى منكم متكرأ فليغيره بيده ،فإن لم يستطع

قيانه ،فإن لم يستني فتليه ،وذلك أصعق الإيمان،ال  .،رواه
م لم ،وهو عام في كل من رأى منكر وعرف ،أنه مذكر.
ونالر ه ® :لتأمرن؛المعرون ،ولتنهون عن انمكر ،أو ليضربن

اف قلوب بعضكم ببعض ،ثم يلعتكم كما لعن من

أى

الرموا بفعل المعروف وترك المكر.

وهال® '•. ،إن الناس إذا رأوا الخكر فلم يغيروه أوشك أن
يعمهم النه بعقايج منه®
واطه أعلم.

وهدا وعيد شديد على ترك تغيير المنكر ٠

 ٥وثئل حففله اف ورعاه ؛ مض يكون الأمر بالمعروف والنهي
ءنانممهمصر،عين؟

فأج اب • ،يكون فرصن عين إذا فلهرت العاصي وأعلنها
أهلها وكثروا وتمكنوا ،فهئاللث ،يجب الإنكار على كل فرد من
المسلمين ،ويتعين على كل من رآهم أن يذكر بح يح قدرته ،أي
ليده ،فان لم وستهيا فيلسانه ،فان عجز فملبه ٠
كما أن من رأى منكرأ وفدر على إزالته ،وعرف أن غيره ال
ر ، ١أ"م-بم ملم برتم( )٤ ٩عن حديث أيي معيد الخيري رصي اث محه.
()٢
()٣

مق تخريجه ص. ١٠ ،٩
سبق تخريجه صرا. ١

وثأم

٣٤

حاجة اليشر إلى الأمر بالمعيوف والنهى عن المنكر

يقدر ،فإنه يتعين عاليه ،فهو مكلفا بإزالته يحس ،القدرة ،ومتى

تمكن أن يزيل المنكر أو يخففه تعين ذللثإ عليه ،ولم يجز له تركه،
ولو لكن غيره أقدر منه ،إذا عرفط أن هذا المنكر محرم ،ولا يجوز له
تأحيرْ حتى يفعل المعصية ،فمن رأى رحلا احت8لفا امرأة للفجور
بها ،أو صظ لفعل الفاحشة ،فعليه حتمآ ال عي في تخليمهما ،

وليس له إرجاء ذللث ،حتى يأتي غير ،0فإن هدا إقرار للمنكر ،فقد
يهمغ ذاائ ،المخمملفا من الزنى ونحوم قل أن يجيء من ينكر عليه،
وفي ذللث ،تمكين للمعاصي والعصاة من نيل مرامهم من المحرمات..
□ وثئل فضيك ؛ ما معنى قوله تعار؛

فأج ات ،؛ هذا استفهام تقرير ،أي لا أحد أحسن قولأ من
الدعاة إلى افه تعالى ،وأهل العمل المالحين القرين المعترفين بأنهم
من المسلمين.

قرأ أول ،هذه
وهذه الأية نزلت ،فى مكة ،فقد ثبت ،أنه
المورة على عتبة بن الوليد بمكة ،كما ذكره ابن إسحاق في الميرة

وغيره ،وقد قيل :إن هذا الداعي هو المي س ،ولا شلث ،أنه أولى
من يدحل في معنى الأية ،إلا أنها عامة في كل الدعاة إلى اممه تعالى،
أى إر دينه وصرعه وعبادته والإخلاص له في القول ،والعمل.
ولهذا قال ،الحسن البصري رحمه افه تعالى يعد أن تلا هذه الأية
فقال،؛ اهذا حسسإ اممه ،هذا ور اش ،هذا صفوة اممه ،هذا حيرة اممه،

سررة نمي ،،الأة. ٣٣ :

<اجات البشر إلى الأمد باسرود والنهى عن المنكر

ه وثئل شلمه اف

٣٧

حآم

هل تجوز المداراة في أمور المعتقد

بقصد جمع كلمة المشمين ْع اختلاف عقائدهم؟
دأج اب المداراة معناها التساهل والقرب من العصاة وأعل
البدع ومخالطتهم ،ولين الكلام معهم.
 ٠فإن كان نمد الفاعل تقريبهم إلى التوبة والتمسك بالة،
والبعد عن العاصي ،بما يفعله ذلك الاصح من حمن الخلق،
ؤإخلهار محاسن الإملأم ،حتى ينبسمل ذك المدعو ويصيح ويستمع
إلى الصيحة ،فتصل إلى قلبه ،ويتمور صحة ما يدعوه إليه ذك

الماصح ،ريهللأن ما هو عليه من البيع والمخالفات ،فتحمل اكوبة
والرجؤع إلى الحق ،فهاوه المداراة فيها حير ومنفعة.

 ٠ف أما إذا عرف أن هذا الميتيع لا يرعوي ،ولا يقبل المحيحة،
وأنه مقتغ بعقيدته ،لا يريال بها ؛ااسيلأ ،فلا تجوز مداراته ،ولا القرب
محنه ،فضلا عن إكرامه واحترامه ،ورغ مقامه ،مما هو تشجيع له على
بدعته أو كفره .

فآغلب الراقصة ،والكثير من المارى متمكون بدينهم
وءعتقل»هم ،لا يتحولون عنه إلا أن يشاء اف تعالى ،رغم قراءتهم
القرآن وكتب المنة ،ونيام الحجة عليهم ،فلا فانية فى دعوتهم؛ بل
هم يصدون عن الحق ويأبون سماعه ،ويحذرون عوامهم من الأ'ص؛اع
إلى أهل المنة أو س٠اع الدعرة إلى المقيدة ،فلا فائدة فى جمعهم مع
الملمين ،وهم يكمرون أهل المنة ،ويحاولون تحويلهم عن المقيدة

الصحيحة ،أو القضاء على كل من حالفهم ،ففي احتماعهم مع أهل
المنة ضرر كثير على الحق وأهله ،واش المستعان.
أو

أو

أو

ه

أو

حأم

٣٨

 ٥وئثل فضيلة الشخ

حاجة البشر إلى الأمر بال4اوريف والنهى عن اس؛لر

هل كتم الرصول  .شيئآ من أمر

الدين مدارة خوفا على الدعوْ؟

دأج امسر ت لا يجوز اعتقاد ذلك ،فمن اعتقد أنه  .كتم
ثيتآ مما أوحى إليه فقد اعتقد نقمي الشريعة ،وحياته الشى
روى البخاري عند تمر توله تعالى•" ؤ

عن ره (ه لتِ سق تآ ينت ؤر1الثم ه

 ،وتد

• عن عاتشة رصي  ^٥١عنها

ثالمتُ • ،من حدئك أن محمدأ كم شيئأ مما أنزل افه عبه فقد كدب،
^ئ،إبمك<بنرشه،للإ.،
وهويقول ت ؤ
وفي الصحح أيضا عنها رصي افه عنها قالت I ،ءلو كان محمد

س ك اتما شتثآ س القرآن لكتم هدْ الأية؛ ؤ ؤما ؤ ،مسلك ماألاه
وق• أحبر اض تعالى أن وظيفته البلاغ ،فقال تعالى ؤ إن

الأآوحبمْا .وتال تعالى:

.، ٠١

وحسن ،إنه ه قد أمر بالبيان والبلاغ ،فإننا نعتقد أته بلع البلاغ
المسمين ،وبين للناس ما نزل إليهم ،كما أمرْ اش تعار يدللث.،
ومجن قرأ سرته ،وسر أحيارْ ،عرفط ما بذله من ،جهد هم،
اللاغ والدعوة ،حتى كان يعرض نفه على القبائل في المواسم،
)١

صورة اوائلة ،الآة. ٦٧ :

 )٢أب اليخادتم ،برتم (  .) ٤٦١٢وسلم؛رنم( . ٢٨٧ -) ١٧٧
>٣

-ور؛ الآحء_اب ،الأة rU :؟.

 )٤اب م الم برتم ( . ٢٨٨ . ) ١٧٧
. ٤٨

)٥

سورة الشورى،

)٦

صورة المائدة ،الأية؛  ، ٩٩وسورة النور ،الأية ت  ، ٥٤وصرر؛ العنكبوت ،الأية ت ٠١٨

حاجة البشر إلى الأمد بالمعروف والنهى عن المنكر

حأم

٣٩

فتقول ت "من يجترني حش أبلغ كلام ر؛ي"لا ،رداْ أبو داود وغترْ•
ولما عرضن عاليه عمه أبو طالب أن يتونف عن دعوة

المشركين ،تال؛ ®واف لو وضعوا الشص قي يميتي ،والقمر قي

شمالي ،ما تركت ،هذا الأمر ،حش يثلهره اف ،أو أهالك ،دوتهءرأ،
فكيفا *ع ذلك ،يظن أنه كتم شيثآ من أمر الدين مداراة حوفآ على
الدعوة؟ إ فإن هذا ينافي كمال الدين .

وفد أتمر افه تعالى أنه أكمله بقوله تعالى؛ ؤ آثوم

ثكم

قiقة ٢داقت عوقأ بمق ،ه  ،وشهد الصحابة للمي  .قى حجته
بقولهم؛ نشهد أنلئؤ ند يثغتؤ وأديتؤ وئصحت،أ  ،،نمن ظن هذا
الكتمان نقد ظن به ظن السوء ،فعليه التوبة من ذلكؤ ،واعتقاد أنه.

ند بلغ رمالة ربه كما أمجر • وافه أعلم.

( )١أخرجه اكرذي برثم(  .) ٢٩٢٥وأبو داود برثم(  .) ٧٤٣٤وابن  0-Uبرنم( .) ٢٠١
والدارم برقم (  .) ٣٣٥٤واحمد في السد( :م  ) ٣٩٥عن جابر بن مداه رصي اث
عنه وعترْ • تال الترمذي ت محيا حديث غريب صحيح ٠

رأ ،أخرجه ابن إسحاق ني المغازي (ا ) ٢٨٥ — ٢٨٤ /انظرت ٍسرة ابن هشام .رند صعقه
العلامة  ^١ني اليالة الضعيفة رقم (.) ٣١ ٠ ٨( - ) ٩٠ ٩
()٣

صورة المائدة ،الأية! .٣

ر ، ٤جزء س حديث حجة الوديإ اخرحها مسلم برتم (خالإا)»م\إا ،عن جابر بن عيدالد
رصياادpنه.

حث حاجة اليشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن اثمنم
شروط وأركان

الأمر بالمعروف والخهي عن الصغكر
□ ثئل محيلة الشخ

ما شروط وأركان الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر؟

فآح اب  Iركن الشيء هو جانبه الأقوى ،كأرلكن البيت
وهي حيطانه التي يعتمد علها سقفه ،ونل؛ ركن الشيء جزء

ماهيته ،كأركان الصلاة ،وهي الأقوال والأفعال الي امجمو^ا تقبل
الصلاة.

وأما الشروط فهي• لوازم الشيء وما لا يتم إلا به ،كالمقدمات
التي يتوئف وجودْ أو وجوبه عليها •

فالأمر بالمعروف والهي عن اسمر يتكون من أربعة أركان:
الأمر ،والأمر ،والمأمور ،والمأمور به.
فالأول :هو الفاعل  ^١يوجه الأمر إلى غيره.
والثاني ت هو الصيغة أو العارم الض يتكلم بها أو يشير بها ليفهم
عنه الأمر الذي يريد حصوله وهو المعروف ،أو يريد تركه وهو
اسر.

والثالث :،هو الشخص الذي يوجه إليه الكلام ،ؤيطلب منه
الفعل أو الترك.

والراع؛ هو الفحل أو القول المراد حصوله أو الابتعاد محه ٠
وأما الشروط :فيثترط في الأمر الماهي أن يكون ت ملمآ،
عاقلا ،عالمآ ،حن الخأديب ،عاملا بما يأمر به ،تاركآ ما ينهى عنه،

حاجة البشر إلى الأمر باثمعروف واثنهي عن او4نهم

حرم

٤١

ن0ؤ—

قادرأ على الأسلوب الحس والتعبير الممغ.
فالشرط الأول! الإسلام! فلا يجوز أن يتولى وخليفة الحبة
الكافر ،أو الميتيع ،أو العاصي ،فإنه مأمور اصلاح نف ه ،ؤإزالة
نقصه وعيبه، ،ع أن المعتاد عدم إخلاصه فى الدعوة ،وحرصه على
تبرير موققه ،واعتداره عن نف ه ،ولو تعين فى هدْ الوفليفة وأعهلى

عليها أجرا لما فيل الناس منه مع مخالفته لما يأمر به ،أو ينهى عنه،
وقد وبخ الله تحالى اليهود بقوله  Iؤ ه أدامث،دن الناس إين تسؤل

 ،و الخطاب عام لكل ص فعل كفعلهم.
الشرط الثاني; العمل; وصده الجنون ،أو المفه والخبال ،وهو
الذي لا يحن التصرف ،،ولا يعقل الصالح ،ولا يمرق بين الخير
والشر ،فمثل هذا لا يتولى وخليفة الحبة ،لأنه ناقص نقصآ ظاهرآ،
لا ينتفع بكلامه معه.

الشرط الثالث ;،العلم إ وهو أن يكون المحتسستخ عالمآ بما يأمر
به ،عالمآ بما ينهى عنه ،متحققآ أن هذا محروق ،وهذا متكر بالأدلة

الصحيحة الواصحة ،يخلاف ،الجاهل بالأحكام فإنه قد يلتبس عليه
الحق بالباطل ،فيثلن الءروفإ منكرأ ،أو النكر معروفأ.
ولاثلث ،أن أغلم ،الواحثايت ،والحرمايث ،ظاهرة الحكم ،ال
يخفى أمرها على س نشأ في بلاد الإسلام ،وممع القرآن وأدلة
الأحكام ،فإن معرفة وجوب الصلاة وأداتها في الجماعق ،وتحريم
الزنى والمرج والخمر والغناء ونحوها ممن لا تخفى على مسلم،
حت ،5من ابتلي بها ،فإنه يعترف بتحريمها ،ؤإنما الذي يخفى بعض

()١

صورة القرة  ،الاين ت ٤؛

جأم

٤٢

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

ملحقالها كبعض م ائل البيؤع ،والعقود والخصومات ونحوها.

الشأرءل الراع! حسن التأديب  Iفان من كان صلفآ شديد الحموية
نفر منه الناس ،ولم يقبلوا أمره ونهيه ،وكثرت عليه الوفانع،
وانتشرت 'ا محته السيئة لشده بهلشه ،وزيادته فى العياب على ندر

الحاجة ،ومثل هذا لا يْلول ،يقاوه ،وكثيرا ما يلصق به س الأخعال،
والوقانع ما لا حقيقة له.
الشرط الخامس! التطسق •' وهو أن يكون ممتثلا لما يرثي إليه،

بعيدأ عن فعل المنكرات ،أو القرب منها ،مجنزهأ نف ه وأهله عن
الشبهات وأهلها ،حتى لا يرد قوله بفعله.

الشرط المادس ت القدرة على التعبير الخن والأسلوب المقغ،
والقول ،اللين اللهليفا ،الذي يصل إلى القلوب ومملمثن إليه القوس،
بخلاف الجاهل ؛دللث ،فإنه لا يقدر على الإنكار بحكمة ،وملامحه

 ،ب ل ينفر بتعبيره ونبزْ غيره بالجهل والكفر ،والكلمات النابية،

فيقل الانتفاع بأمره ونهيه• واف أعلم •
-نو

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف وادّي عن المنكر

جُثأم

٤٣

الأمو بالمعروف والنهي عن الممر
وظيفه الرمل وأشاعهم

لا شك أن وخليفة الرمل الش بعثوا بها ،هي الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،وأن أكبر المعروف هوت معرفة اض وتوحيده،
وأكبر المنكر هو Iالكفر باش وعبادة غيره معه .

والرمل قد أمروا يدلك ،كن منهم يقول لقومه  Iؤ آعبدؤأ آس ،ما

وإذا كانت هذه وخليفة الرسل ،فإنها أيفأ وخليفة أثاعهم ،الذين
هم حما صادقون في اناعهم؛ فحليهم أن يقوموا بهذا العمل ،ومن
قام بهذا العمل فهو ماحور؛ لأنه على ثقة بأن الله سبحانه يحشره
معهم ويثيبه الثواب الجزيل الذي أثاب به أنبياءه ورم اله .

ولا سك أن خاتم الرسل وهو نبينا محمد هؤ ،هو الذي أكد
هذا الباب  -باب الدعوة إلى الله ،والأمر بالمعروف ،والنهي عن
المكر — ورعب فيه؛ فتارة يذكر الفوائد التي تترتب على فعله ،وتارة
يذكر الفاسد الني تترتب على تركه ،وذلك بقوله وبفعله .ؤ •

فقد ثتت ،أنه .ؤ أمر بتغيير المكر وحذر من إقراره فقال هؤ •

®من رأى منكم متكرأ فليايرْ بيده ،فان لم يستطع قيانه ،فإن لم
يستطع فبقلبه ،وذلك أصعق الإيم١ن®.، ١٢
()١

سورة الأعراف ،الأيت. ٦٥ :

، ٢١

سق تخريجه ص • ٣ ١

حآم

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

•<>—ن-

لتا تسل فضيلة الشيح

ما حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن

التكر؟

فأج اب ت الأمر بالمعروف والنهي عن المكر ومحليفة الرسل
وخاتمهم نبينا  ،.وأول وصف وصفه اض به في الكتب المايقة قوله
تعالى ت ءؤ

آلؤينة رمنج_ز أنرهم ألتثوف وثيثم ض آلثنآج ونجل ثلأ
ولا شك أن المعروف أهمه التوحيد ،وهو الذي بدأ بالدعوْ
إليه.

والمكر أهمه الشرك ،فبدأ بالنهى عنه.

كيلك ،أيضآ أمته ه تبع له في ذلك ،وقد ذكر اممه أن أجد
أوصافهم وأهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المكر ،قال تعالى!
ألمنروف وكئهورنك عي) ألنتهًقر
ؤ ' فثم حث آمؤ لمجغ ,للشامف
فقدم الأمر والنهي على الإيمانْ ،ع أن الإيمان شرط لهما،
ولكن لأهميتهما وللحاجة إليهما ،ولإعلأنهما ؤإظهارهما بدأ يهما.
والأمة متى أمرت ب المعروف ونهت ،عن المكر تمكن

الحروق ،وقت المكر ،وظهر أمر الله وائممع أعداء الله ،وذلت،
كلتهم وعلا دين اطه وشرعه ،وتمكن الإسلام واللون ,

أما لو تكاسل الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المكر
()١
()٢

سورة الأعراف. ١٥٧ ;^١ ،
سورة آل عمران  ١ ،لأية ت ١١٠

٤٥

حاجة البشر إلى الأمر بايممروف والنهي عن المنكر

—•ج-

وتواكلوا ،ورأى كل منهم المنكر وصد عنه ومحكت * فماذا تكون
الحالة؟

لاشك أن أهل الكفر والمعاصي ميقوون ،وستكون لهم كلمة
ونفوذ ،وسعلنون شرهم وياطالهم ،وحنثي يظهر أهل البامحلل ،ويدل
أهل الحق ،ليقي الموس حاتفآ يمد ربه بخفية ،ؤإذا أظهر العمل

بالشريعة أوذي وامتهزيء ُه ،وهذا هو الواقع في كثير من البلاد
والدول التي منع عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 ٥و ثئل الشيح جعله اممه ش المهديين

هل الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر مقتصر 'هملى رجال الحسية؟

هأج اب ليس مقتصرا على رحال الحسبة ،بل يعم كل
نادر على الأمر والهي ،فان التصوص باقية على عمومها ،فكل ص
رأى متكرأ فعليه تغتيرْ والهي عنه ،أو رأى س ترك المعروف وهو
س أ هاله فحليه أن يأمره به ويحرص على الإلزام به بقدر الأ<استءلاعة،
ولا يجوز ترك ذلك •ع القدرة ،لأنه يودى إلى إقرار العاصي •
ولا شلن ،أن رجال الحية عليهم التكليم ،أشد ،لأنهم عينوا أو
وظفوا لدللث ،،فأصح الأمر والهي فى حقهم واجأ عينيا بحب ما
أععلوا مجن الصلاحيات ،،فعليهم أن يقوموا بدللث ،بقدر الأرامت3لاعة،
وأن يفرغوا لدللثج أوقاتهم ،وأن يتابعوا العصاة ويتتبعوا أحبارهم،
ليقضوا على أوكار الف ال ،ويحاربوا الشرور قبل أن تتفحل ويصعب،
تلافيها .

ولكن معلوم أنهم أفراد معدودون ؤإماكانياتهم محدودة وأوقاتهم
مشغولة ،وليس في إمآكانهم القضاء على جميع المنكرات ،،ولا يصل

حآج

٤٦

حاجة البشر إلى الأمر بال»عروف والنهى عن المنكر

إليهم العالم بجمح ما يحدث في البلاد ،رغم اتاعها وتباعد

أؤلرافها ،فهم يخلون جرءا من البلاد ،ويبقى الكير لا يملون إليه إلا
نادرأ ،فما لم يمل إليهم أو نمرت عنه معلوماتهم ،أو إمكانياتهم
فهدا الجزء البعيد عنهم يكلف يه بقية المواطنين من أهله ،أو من

يعرف عنه شيثآ ،فيلزم مجن عرفه أن يغير محته محا يقدر عليه ،وأن يأمر
الناس وينهاهم ويين لهم ويدعوهم إلى الخير ،فإن أعجزْ ذلك
استعان يإحوانه وأعوانه وجيرانه من أهل الخير والتعاون على الثر

والتقوى ،أو رفع الأمر إلى أهل الحبة إذا اتر المنكر ،كفتح
المتاجر وقت الصلاة ،وتأخر بعض الأفراد عن الجماعات ونحو
ذللث.،

ه وثئل أثابه اف ورزئه الجة  Iإذا عرف ،مكان يالمعاكان
واختلاط الرجال بالن اء كالحدائق العامة أو الشواطيء أو

الأسواق ،لكن كان دور الهيتة (أي رجال الخسة) صعيما أو
ئليلأ ،نثلرأ لكثرة الناس هناك ،هل حس ،في تلاائ ،الخالة وجود
محسين يقومون بم اندة إخوانهم رجال الخسة في عملهم ،أم
يترك ذللث ،لموظفي الهيئة فقط؟

فأج اي • ،لاثلث ،أن رجال الحبة عليهم المسؤولية
وعندهم الملاحية للتغيير باليد واللسان ،فهم أول من يبدأ بالإنكار
لهدم النكرات ،فإن عجزوا أو كثرت النكرات وقل عدد الهيئة،

جاز أو وجب على غيرهم الإنكار حسب ،القدرة ،لكن يقتصرون على
النصح والتوجيه ،فإن أصز أحاو أو عاند فلهم الاتصال بالخسوولين من
رجال الدولة أصحامبح ال لعلة ،ويخبروهم يموصع الاختلاط والتبرج

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٤٧

٠٠٠٠

والمعاكان والاختطاف ،وصفة أولئك العصاة في نالك الحدائق أو
الشواؤلي• ،يما يتميز به ،ؤإن عرف اصمه ذكر به ،وتبرأ ذمة من أحبر
بالموولين وهم

يقومون بالتغيير ،فإن لم Jمعلوا لزم الاتصال بهم

مرة أحرى ،أو بغترهم ممن يقوم باكنير ،حتى لا يوحد منكر .واش
أعلم.
٠

ه وئنل وفمه اف

ج

ه

ج

٠

هل كل من رأى متكرآ يجم_اا علسه

إنكاره ،خاصة إذا كان من عوام الناس ،ولا يعرف عته معرفة
العلوم الشرعية؟

فأب^ ايا  ٠متى عرف الملم المنكر واتصث^ أنه منكر
وحرام؛ فإن عاليه أن يقوم بإنكاره حسب طاقته أي ييا.ه  ،فإن عجز
فثيانه ،فإن عجز فبقاليه ٠

ومعلوم أن المتكرايتج الظاهرة يعرق حكمه ا الخاصى
والعام ،والعالم والجاهل ،كترك الصلوات ،والتخلم ،عن الماحا«،

والأكل في نهار رمضان ،وتعاطي المسكرات ،والقتل،والنهب،
والغصب ،،والزنى ،ونحوذللث.،

فكل من رأى منكرا وعرف أنه حرام وجب ،عليه أن ينكره
؛حسسب ،الراتب المذكورة فى الحدين،

ويكنى أن يقول  Iأن هدا

حرام ولا يجوز للتا ،وسواء ندر على المان ؤإيضاح المعنى أو لم
يقدر '

( )١و*و نوله ه.
صا*ا.

رأتم ،منكم منكرا نلينيرْ ييدْ . . .الحديث' .سق تخريجه

٤٨

حرم

حاجة اليشر إلى الأمر بالعروق وانتهى عن اليتم

—ج.

ومي عرف أن صاحب المنكر من المعاندين المصرين عاليه،

وأنه قد مح ولم شل ،وأنه قد أعلن المنكر ،وأن الناس يرونه ولم
يسكتوا كلهم؛ بل لابد أن ند تكرر عاليه النصح ولم يقبل ،حاز له أن
ينكر يقليه ْع مفارقة العصاة والبعد ءّهم • واض أعالم.

أ

ظ

ء

\لآحرثآ

حاحئ الشر إلى الأمر باسموف (ص عن اسم

٠٠٠

فضائل

الأمر بالمعروف والنهي عن المعكر
إن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر كثيرة لا يمكن
حمبمرها ،ومن حلال تتح الايات والأحاديث وكلام المالف رحمهم
اش فإننا نخلص إلى يعص هذه الفضائل فمن ذلك ،؛

 ~ ١بالأم؛ابّدب دأ؛هيِعن الثمبم؛ن الدين ؤيعم الصلاح ت
قال تعالى؛ ؤ

تلمثطمنههم

 - ٢وفى القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن الذكر أساب
النصر على الأعداء:

قال تعالى؛  ۶وصتيك آس ش  Vtr^tإركت أثن لثرعق< عؤر3
 ^٢إن قكّهم ؤ ،آرذ؛تني أق—امحإ ألمبمالؤآ وءادوإ آنريكؤه ؤأم/يإ يألمعروني>

قمحأحسشم3ه<ى.
 -٣وقي القيام بالأم بالمعروف والمهي عن المنكر يحصل
الأمن من الفتة والهلاك العام:
ض ا لصمحين عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رصي اش
عنها؛ أن الني  .لحل علمها فزعآ يقول؛ ررلأ إله إلا اف ،ويل
(،١

سورة ألنور ،الأية ت ٥٥

( )٢سورة الحج ،الأيتان ت ٠

^٠٠

٥٢

حاجة البشر إلى الأمر بالمموف واثنهي عن المنكر

للعرب من شر ئد ائترب ،ئتح النوم من ردم يأجوج دمأجهمج مثل
هذه -وحلف ،بإصبعه الإبهام والش تاليها ،-فقالت؛ يا رسول ! ٠٥١

أتهالك ،ومنا الصالحون؟ قال :نمم! إذا كثر

وفال ه:

رامثل القائم ش حدود اش والواقع فيها ،كمثل ئوم استهموا على
سمية . . .الحليث،،،أ ا.

 - ٤والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكفرات الخطايا:
ارفتة الرحل في أهاله ،وماله ،ونف ه ،وولده،
فال
وجاره ،يكفرها ت الصيام ،والصلاة ،والصدقة ،والأمر بالمعروف
والهي عن المنكر،،

 - ٥وقي القيام بالأم بالمعروف والهي عن المنكر ثواب كبير
مفصل .فمن كير اف ،وحمد اف ،وهلل اف ،وسح اف ،واستغفر
اش ،وعرل حجرأ عن ؤلريق الاس ،أو سوكة ،أو عظما من ؤلريق
الاس ،أو أم بمعروف أو نهى عن متكر ،عدد التين واكلاثمائة فإنه
يمي يؤمني وقد رحنح نف ه عن اقارا،

 - ٦والأم بالمعروف والهي عن المنكر من أسباب الثلفر
بعفيم الأجور؛
()١

مق تخريجه ص. ١١ ، ١ ٠

( )٢أخرجه اليخاري برقم (  ) ٢٤٩٣عن حديث العمان بن يشير ;صي اش عته.
( )٣أحرجه البخاري برنم (  .) ٥٢٠وم لم برنم (  ) ١٤٤من حديث عمر بن الخطاب
رصي اممه عث>.

( )٤أخرجه م لم برقم (  )١ ٠ ٠٧من حديث عاسة رصي افه محها ٠

حاجة البشر إلى الأمر باسروف والنهى عن او4نض

٥٣

حأم

.><:

قال تعالى ت ؤ ه لاحثي 4طمحوبن ئجرينهم لثُ تذأثرسند3ة أر
نعروف آؤ إصثج مث ألثابج ،وش يمعل د'إش ?*،آ؛ ثن ضان أسوموئ

 - ٧والأمر بالمعروف والهي عن المتكر من أساب اكومق
ذلدع\ء والإجاية;
رامروا بالمعروف وانهوا عن الا؛كر مل آن تدعوا يلأ
قال

تستجاب لكم))^.،٢
 - ٨وقي القيام بالأمر بالمعروف والهي عن المنكر رفع الخرج
عن المتخلفين الضعفاء ت

ئالتعار:

أص%ةءُمحَةءمحلأ

 - ٩والأمر بالمعروف والماهي عن المكر من المفلخين:
 - ١ ٠المنارة لن قام بالأمر بالمعروف والهي عن المكر:
آمحدض ألكهوث

قال تعال:

ألرْكممى آلكىءثس> آآؤيئو 0ألتمثوب ؤآلكثائوث عن آكاءم
مجك].

ر(ه]

أءبم\

()١

سورة النماء ،الأة. ١١٤ :

( )٢أحرجه ابن ماجه برقم (  ) ٤٥٢عن عاسة رصي اش عنها .يحنه الألماني في
■_ بر ثم ( .) ٤٠٠٤ / T^TO
صحح!بن
(مآ) ّررة التوبة ،الأة. ٩١ :
( )٤سورة آل ،صران ،الأية :؛ . ١٠
( )٥مورة التوبة ،الأية. ١١٢ :

حأم

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

'ص

 - ١ ١والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجب لرفع العياب:

محال تعالى :ؤ

علأَثنألمحمح؛صقوأؤزأمثؤ

ءيرألثثاؤ>4

مح4ميىهل .٢
شذث 3
 - ١ ٢والأمر بالمعروف والنهي عن المكر يجلب رحمت اف:
رألميينتت بمقمحآ أؤوآث بمي لأمدث»
قال تعالى :ؤ
أيعئوي نيتهون عنأثثك وسمحرى ألصاوة ويمرن>  ٥٥٢ؤتمييمرح
هدْ بعض فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المكر وغيرها
كثير ،ن أل اض أن يوفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المكر واش
أعلم.
أو

أو

إو

ءأث

٠

 ٥مسل أمد اش ش عمره دالهلاعة هل لكم أن تستوا لنا
فض اثل الأمر بالمعروف والنهي عن المكر إحمالأ وتفصيلا؟
فأج اب  :لأشك أن القادمين بهالْ الوؤليفة هم أهل الفضل
والمن على بقية الناس ،ذلك بأنهم قاموا بفرضن الكفاية الذي أوجيه
اض على حض الملمين ،وأمرهم بأن يكلفوا به ٠لائقة متهم تحمل
بهم الكفاية ،ويندفع بهم الشر ،ويذل أهله ،ويفلهر بواطنهم الحق
وأمر اف ،وتعلو كلته على كلمة الكفر والفرق والعصيان ،ولذللئ،

تال
()١
()٢

ؤ

يثم امهُدءوف ]ذإئقق ذحئ0ألمحي يتتهنن عبق

سورة هود ،الأسان١٧ ، ١١٦ :
سورة التربة ،الأيت. ٧١ :

حاجة البشر إلى ألأُر بالسردذ والنهي عن المنكر

ألمسلإه

٥٥

فجعل هذا الفرض على أمة أي ط\وقة س الناس ،يودون

هذا الوا-صسا على الأمة ،حتى يحصل لهم الثواب على قع الشر
؛هذا الواجب الكفائى إذا قام يه بعضهم سقط الإثم عن الباتين،
فإن تكاسلوا وتركوا العماة والمخالفين ينلهرون المعاصي ؤيجاهرون
بالذنوب ،فإن الإثم يعم الجميع ،فعموم العقوبة دليل على تكليف
الجمح.

وتد حذر اش العباد ص الكة الى تعم أهل البلد أو المكان
الذي تفلهر فيه هذْ الفتن والمسكراتا ،فقال تعالى! ؤ ؤآقفوأ فتنة ال

نيّيان

ثيوأ  ٢^٠٠نتهت

 • ،أي لا تقتصر على العصا٥

وحدهم ،بل تحمهم وتعم الساكتين مع القدرة.

وعلى هذا فأهل الحسبة يحمل بهم أس البلاد س العقوبات
العامة ،فمتى بذلوا حهدهم ،وقاموا بالمقدور ،أثابهم اش وهداهم،
لقوله تعالى؛ ؤ

.

ضتى نلهر هذا الأمر وقوي أهله ،وأعهلوا س الملاحيان ما

يخولهم للقضاء على بور الفساد ،ومحو المعاصي ،ؤإذلأل أهالها،
فإن افه تعالى يدفع اللأء عن اللأي ،ويْلهر فيهم الخير والملاح،
ويمول الأمن والهلمأنينة ،ؤيحيى العباد حياة طيبة ،ويأمنوا على

أنفسهم وأهليهم ،فان افه ينع بالسلطان ما لا ينع بالقرآن.
ف الأمر ب المعروف والهي عن المنكر هو وفليفة الرسل
ر )١محورة ال عمران ،الأية; . ١٠٤
( )٢محورة الأنفال ،الأية. ٢٥ :
()٣

محررة العنكبوت ،الأيتت . ٦٩

٥٦

عابا المشر إلى الأمر باسسف واص عن اسم

م

وأتباعهم ،فأهل الحسية هم حالفاء الرمل وأتباعهم ،والواجب أن
يمكنوا من التغيير ،ومن تنفيذ العموبات على من مولت له نف ه

الأقدام على المعصية ،وأن تكون لهم الصلاحية التامة في الجلد
والجن والضرب والتآدم ،والتنكيل؛ حيث ،إنهم لا يهدفون إلى

مصلحة تخصهم ،بل يعملون نيابة عن الأمة ،ومتى وقع منهم حْلأ أو
زيادة في العقوبة ،ولو وصلن ،إلى القتل فلا يؤاخذون ،ولا يحملون

أرش الخْلآ ،فهم رحال الدولة وسلاحها.

كما لا يجوز أن تصدق فيهم أقوال الخصوم الذين هم أعل.اء
لهم وأعداء للدين ،فإنهم بلا سلث ،ميختلقون صدهم ما لا حد له من

الأكاذيب ،والترهايت ، ،ويلصقون بهم أقوالأ وأفعالأ لا يصدقها عاقل،
ومرادهم يذلك ،شينهم والقدح فيهم ،فان لكل نعمة حاسد ،فلا يقبل

كلام الخصم في غيبة خصمه ،وهكذا كان الأمر في حال قوة الإسلام
وءلهورْ  ،وافه المستعان.
ء:ث

ءو

ءو

ص

 **uالبشر إلى الأص باسررف والنهي عن اسم ٠٧٠
ن<>

مضار وعفوبه ترك

الآم،ر بالمعروف وامحهي عن اسكر
إن ترك الأمر رالعروفا والهي عن المنكر يترتب عليه أخطار
كثيرة على الفرد والمجتمع ،ومن ذلك •
 - ١اللعن والإبعاد من رحمت افه ت
قال تعالى؛ ؤ

دييس آبن مربئ ليلك يثا عمبموأ وحٍفاوأ بمتدوث ة ءكاؤ_أ ي
ممكما«طارأسلوث<
 - ٢عدم استجابة الدعام؛

.

قال .؛ ®والذي نمي بيده لتأمرن بالعروق ،ولتنهون عن
المنكر ،أو ليوشكن افه أن ييمثإ عليكم عقابا منه ،فتدعوته فلا

لتجابح لكما>لى.
 — ٣تعديهم بأنولع العموبايتI ،
قاله ه® :ما من توم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم

وأمغ ،لا يغيرون إلا عمهم افه؛ءقامحسؤ»لم.
 — ٤اسوداد (؛  ،. JLaوتنكيه ؛

ففي ،الحديث ،عن حديقة بن اليمان رصي اطه عنه ،محال
()١

سورة المائدة،

()٢

سق تخريجه صغحة ت ص. ٧١

فال

. ٧٩ ، ٧٨

( )٣أخرجه اين ماجه ;رقم (  .) ٤٠ ٠٩واحمد ش افد (أ .) ٣٦٦ ، ٣٦٤ /عن
جرير بن عبدالذ رصي اه ى ّ

٠٠٠

OA

عأجغالبشوأشالآِاسرفراصضاص

®ترض القتن على القالوب ،لكلحصير عودأ عودأ ،فأي
رسول اش
تلي ،أشرعها نكت ،ب نكتة سوداء ،وأي قلب أنكرها نكت ،فيه نكتة
بيضاء ،حى تصير على قلبين ،على ئف ،أبيض مثل الصفا ،فلا تضره
فتنة ما دامت ،السماوات والأرض ،والأخر أسود ربادأ كالكوز تجحيا
لا يعرف م١اروذا ولا يتكر متكرأ إلا ما أشرب من هواه٠. . .
الحديث.،

والحاصل أن ترك الأر بالمعروف والهي عن المكر فيه محلر
عفلم وصرر كبير على الفرد والمجمع ،فليحرص كل واحد منا على
هدا الواحّتا وهدا الأر ،حتى تكون نجاتهم ونجاة غيرهم ،وافه
أعلم.
أو

أو

أو

أو

أو

ه وقتل وفقه افه *• ما مضار ترك الأر بالمعروف والهي عن
المكر؟

فأج اب

يترتب على إصاعة الأص بالمعروف والهي عن

المكر مضار ومفاسد كثيرة ،يعم صررها العصاة وغيرهم.

 - ١نمها تمكن الأسرار ونوتهم وغلبتهم ،فمن ثم يعلنون
المعاصي ويجاهرون بكفرهم وذنوبهم ومخالفاتهم ،ولا ينالون بإفلهار
الخالقات ،،والتساهل بأر الدين.
 — ٢ومنها صعفإ الحق وأهله ،وخوف الموس على نف ه من

إظهار العبادات ،والإنكار على من انتهلث ،الحرمات ،فيصبح أهل
الخير أذلاء ضعفاء ،يخفون عباداتهم وكأنهم أهل الخكرات ،،بحيثإ
( )١احرجه م لم برتم(.)١ ٤ ٤

حاجة البشر إلى الأمو باسسوف والنهي عن المنكر

جرم

٠٩

من عمل بالمعروف أو دعا إليه أهين واصطهد وطرد.
 -٣لمتها عموم العقوبة للجميع ،فان اش تعار عاقب بتي

إسرائيل لما حال وا أهل المعاصي والذنوب ،وآكالوم وشاربوهم،
،١٢۵٠؛ ،الق نلوب يعفهم يعص ،ونمهم  ٢ع يمح! ئاو<ن دعيس أض
ئبم،صأسأبجث3هُ'ُ'" •
 - ٤نلهور الكمر واليع والعاصي ،وانتشار الماد ،وغالثته
ر ا لبلاد ،بحيث يستعصى عر الأمة علاحه ،فإن الناس كلما

تساهلوا بالذنعبا واحتقر ْو بالسمة إر غثرْ ،وأقروْ مح ،محوتهم ور
أقاربهم ،أصبح مألوفآ ،لا ينكره الصغير ولا الكبير.

فقد كنا قبل ثلاثين عامأ ننكر حلق اللحى ،ونستبثع ذلك،،
ونهجر الحليق إذا قدرنا ،ونشغ عر الحالمين ،ثم غلب ،هذا الذنب،

وكثر متعاطوْ ،فأصبح الذي ينكره كأنه ينكر شيثآ مألوفأ لا إثم عر
فاعله ٠

وهكذا قبل أربعين عامآ نذكر عر ص امحنى جهاز الراديو،

حيث إنه يحتوى عر الأغاني والملاهي ،فأصبح مألوفأ بعد حين،
رغم  ١٠يذ؛ع فيه من اللهو واللمب ،والباطل ،والأغار الماحنة،
والدعايامحتف إر العاصي ،سئما في الإذاعايتؤ الخارجية الش ترسلها
دول ،كافره ،تقصد من ورائها إم اد الأخلاق والأديان.

ثم ظهر بعد ذلك جهاز الوار (التلفزيون) فأنكره أهل الخير

واستبشعوه ،وثنعوا على س اقتتاه ،ومد أصبح أمرا عاديا مع أنه آلة
()١

صورة الماتاو ،0الأيت ت , ٧٨

رى

مبق تخريجه صزو ٠ ١٠ ،

٠

ب البشر إش الأمر ب1سمرف رالنهى عن العنكر

محثاكة تيعسا الموم والمرور ،صيما بمد ظهور المإ الماصر يوامطة
آلة الدش ونحوه.
وهكذا كنا ننكر على المصورين مجرد التصوير ،ونتعفلم هذا
النعل ،وبعد مدة ام؛لأرات ،المنازل من الصور ،واشتملمت ،الصحف
والمجلامحت ،والثاثامحت ،على الصور الخالي٠اة القانتة٠

وهكذا كنا تنكر روية المرأة السافرة ولو كاست ،كافره ،ونالزم
فيعد مدة اسثسرى هذا السر ،واي ر فى

وليها ب ترها وحجيها،

الإذاعات المرئية وفي الدارس والأسواق ،والمراكز الصحية وغيرها.
 -٥ومنها تمكن العلمانيين والمنافقين من الولايات الهامة،

والمناصب الربة ،الش تتعلق بمصالح المجتمع ،وحينثذ يقرصون

على الأمة ما يريدون ،ويسعون في الأرض فسادأ ،ويقربون أمثالهم
محن الأسرار ،ويتحكمون فى الأمة حب أهوائهم ،نصيح المسلم
ذليلا مهينآ محتقرأ ،والمنافق عالي القدم ،يشمخ بأنفه ،ويتكلم بملء
سيفيه ،وذللث ،من أسباب المقوبة الماوية ,ن أل اممه المافية.
ه ئ شا ,الشغ حففله اف تعار.

ما عفية نءك الأم

بالموفوالهي;ن المنكر؟
فأج اب

عقوبته أحرؤية ودنيوية كما دلت على ذللئ،

الأثار والأحاديث;،

تال اش تعالى؛

ؤثنع لا <مبميابم أقن خثليأ ذغ'

 .أي لا تختص ؛الفلالم وحده ،بل تعم الساكت ،والموافق
()١

سورة الأنفال ،الأيت. ٢٥ :

حاجة البشر إلى الأمر بالمعؤوف والنهي عن المنكر

٦١

حأم

آه'

والمتسسب .

وند ذكر اش أن طاتفة من بتي إمحمراتيل اعتدوا قي ال بت،

ؤءآهه هج' 1ؤ
فنهاهم بعض الصالحين ،ونال آحرون :ؤ ض
مس؟أمهأا ،فقال تعالى :ؤأءتغأ آد؛ن يموث ءيأيقتر نأتغدّا آئ:ئ
فأنجى الناهض شل .
وفي الحديث ،يقول .و :ءلما ونم ،بتو إمرائل قي المعاصي

نهتهم علمازهم فلم ينتهوا ،فجالوهم ؤآكلوهم ،قضرب اض ئلوب

بمضهم بمص ،دكهم عر لسان يائي لهمس بن م؛مُلم•
وورد في الحدين® :،أن الجار يأجد جاره ر الأجرة ،يقول :يا
رب ،هذا حاض . . .رأني على منكر فلم يمهش عنه» .ونحو ذللث ،من
الأدلة.

وذللث :،لأن مشاهدة العصاة يعلنون الذنوب ويخالفون تعاليم
الدض ،ويد.ءون إر المعاصي بأفعالهم ،مما يسبب تمكن المعمية
وظهورها ،وذلالث ،مما يسبب غضب افه وعقوبته العامة؛ حيث ،يعم
الشر وينتشر ،ويضعف أهل الخير وتذهب ،الغيرة من القالوب ،فينزل
افه العقوبة العامة بالعباد ،ونعوذ باض من الخذلان.
م

ه

ه

□ وثئل وفقه افه ورعاْ  :ئلاحغل على بعض الشب اب

المحسوبين عر أهل الدين ،الهاون في الأمر بالمعروف والهي
()١
()٢

سورة الأعراف ،الأية١٦٤ :
مورة الأعراف ،الأية١٦٥ :

()٣

سق تخريجه ص\ . ١٠ ،

حأم

٦٢

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف واJنهى عن اثمنكر

عن المتكر ،فما نصسحتكم إلهم؟

فأج اب ؛ لأشك أن الوجوب أو التدبية تعم كل قادر
متصف بصفات الأمر والناهي ،لا فرق بين الشث اب والكهول

والشيوخ ،وحيث إن الشباب قي هدم البلاد يغالب عالهم أن يكونوا
فد يرموا وترووا وعرفوا الأدلة ،فان الاكديه عاليهم أثوى لقدرتهم
على إتناع العاصي ،ؤإيراد الأدلة ،ومعرفة المعروف والمنكر.
فننصح لالشياب الثقفين الذين رزقهم اش علمأ ومعرفة ،أن ال
تمروا ولا يخجلوا من إظهار ما لديهم ،وأن يأمروا وينهوا بقدر
اّتطاعتهم ،وذلك ،لأن الحكومة  -أيالها اض  -يدلت ،حهدأ كبيرآ في
تعليمهم وفي تفقيههم ،وما ذلك ،إلا ليفلهروا هذا العلم الدي تعلموه
ودرصوه ،ويمارموا الحالم والعمل ،وذلكإ هو زكاة العلم ،فليس من
ولا يجوز الكتمان ولا الخوف ،من الناس ولا تحقير النفس؛ بل

إن في إظهار الأمر والنهي والتعليم عزة وشرف للمتملم ،ورفع لمرتية
العلم الاني والعمل الصالح.
ه وسئل حمفله اف تعار

هناك يمض المدرسين الدين

يتلمظون ببعض الألفاظ الخبيثة ،ولا بمتهليع بعض الهللية الرد
عليهم ،لأنه لا يملكؤ الخجة القؤية ،ولا الجرأة ا
ضا نصيحتكم لهم ،هل يترك الأمر بالمعروف والهي عن
النكر ،علما بأن ؛عضهم يلوم نف ه لمدم تغيير المنكر؟ وكيف،
يقوى على قول الخق؟ا

فأجهاي ٠ ،صحب^ أن الهلالت Lالمثتدى والمحعير لمن له

حاجه البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن السلر

ج|،سم

٦٣

القدرة ولا الجرأة على أن يتكلم مع أستاذه الذي هو أكبر مه ،والدي
عنده مؤهل دراسي ،والذي تصدى لأن يلقي هده الدروس ونحو

ذلك ،ولكن غاليآ فد يكون ،ع الهلاؤ'ب فهلرة وفهم ،ومعرفة يعرفون
بها الخير من الشر ،وي تهليعون أن يفهموا الكلمة التي هي متكر،
والمح ،فيها إمحرار على المنكر ونحو ذللت ،،ولو كان الهلاو_ ،في
المرحلة الأيتداتية أو نحوها .

ولكن ماذا يفعل اكلاو_ ،في هذه الحال ،إذا رأى أو سمع منكرأ
س ا لمدرس؟!

فأنا أرى أن يتكلم ولو بكلمة واحده ،مثلا يهول ،يا أستاذ
أ'تحربي بالدليل على هذه الكلمة ،أو على هذا الفعل ،فإذا أرثيه إلى
دليل غير ممغ ،تال له ت أرميني إلى المراُثع ،الش نهلت ،منها هذا
القول ،واش رجعت إليها ،فإذا لم تكن مقنعة ،قال له؛ لنرجع أنا

وأن— ٠١إلى من هو أكبر متا ،إلى مدير المدرسة مثلا ،إلى الشخ
الفلاني ،أو إلى الدرس الفلاني ،الذي هو أعرف ،مني ومتلئ،،
وتبحث ،معه ،حش نحرف ،الصواب ،،فلا سلئ ،أنه إذا رأى س هذا
الهلال_إ — ولو كان مبتدئآ — هذا الانتباه قسيقلل ذللث ،س جرأته.

أما إذا سكت ،الهللأب* ،ع ّماءهم لهم يسبون المتدينين ،أو
ص يرحي اللحية — مثلا — أو يبيحون ال فور ،أو يبيحون التنخالف عن
الجماعة ،أو يبيحون مرب ،الدخان أو نحو ذللثؤ ،لأنهم أيمنوا على

ذللثج وألموه ،فسكون الللأب ،على ذللث ،يعتبر إفرارأ للمكر ،وفي
النهاية ترسخ تللث ،العلومجات> عندهم ،فلو تكلم واحد متهم لأنته
الباقون ،وعرفوا أن هذا منكر ،أما إذا سكتوا فإنهم ئد يفلتون أنه
جائز مثلا! وافه أعلم.

٦٤

البشر إلى ام باسورف رالنهي ممن اسم

^"1

.ء

□ وثئل ويقه اف للحق ؛ رجل اجتمع ْع أصدةامم ،ومحي
أثناء الجلمة يشربون المكر ،فهل  ٤١١٠٠٢١هدا الرجل مع
أصدقائه وهم يشربون الخمر حرام عليه؟ ا

لأماب

لا يجوز القعود هع المنة المعلنين بالمعاصي،

كشرب الخمور ،وامتعمال آلات اللهو ،والأغاني الحرمة،
والمزامير والعلبول وتحوها ،وعلى الإنسان أن ينصح أصدتاءه عن
هذه العاصي ،ويحذرهم من القوبة عاليها ،وآثارها ال يثة ،فان لم
شلوا فلمتعد عنهم ،حتمحا لايشقى معهم •
ه

.

.

ءء

٠

□ وثئل حففله اش ورعاه :عرض عائ أن أحهلج ،الجمعة،
بلهرؤل ألا أكلم في الربا والحجاب والشرج والغور ،فهل أمل ذلك؟
لأب ب  :إذا كانت ،هذه النكرات فاشية ومتتشرة فى
المجتمع الذي أنت ،ب ،فلا تقبل الكون عنها ،فإن الكون عنها
يعتبر إقرار لها ،والواحس ،إكار النكر.

ولا شلث ،أن هذه من النكرات التي حرمها  ، ٤٠٢٧١ولو أثرتها
دولة من اللولا ،واعترتها مباحة ،فلا يجوز الكون للأفراد الذين

يعرفون أنها منكر؛ بل يلزم إكارها ،ومتى تمكن الخلب من ،أن
ينكرها في  ،،٧^ ١١ويبين بثاعتها وشناعتها ،ؤيتدل ،على ذللئ،

بالنموص ،كقوله تعالمحر• ؤ نأتئ أٌّ أل؛ظ يمم أليبمواه • وكذلك

نوله؛ ؤ ولأ

بمج آلجتهشق آمح ،ه  .دما أسهها من

( )١مورة البقرة ،الأية. ٢٧٥ :
( )٢سورة الأحزاب ،الأة. ٣٣ :

<اجة البشر إلى الأمر بالمموف 5النهى عن المنكر

٦٥

الأدلة ،فلا ستهليع أحد أن يرد الأدلة الش دلالتها واصحة من كتاب
اض وسنة رسوله

•

أما إذا لم تكن هذه الأشياء موجودة في الأمواق وفي المجتمع
الذي أك فيه ،فلا حاجة إلى ذكرها عر الاس.

صمات الآ»ردامحرإوف

عن النم.

مراتب تسرالنكر.

وسائلوطهمق الدعؤة إلى اللهوالامربالموق

واثتهي عى النكر.
^روقوأثلةثسسكر٠

حاجة البشر إني الأمر باد»عررف والنهى عن اسكر

حآم

<-م

صفس

ات

الأمر بالمعروف وال؛زاهني عن المنكر
إن من صفات الأمر بالمعروف والنامي عن المنكر أن يدأ
بإصلاح نف ه تبل غيره ،وذلك بأن يعرف الخير ؤيفعله ،ويعرف الشر
ؤييتعد عنه ،ويعاد محرفته للخير وابتعادْ عن الشر لا يقتصر على

نفه؛ بل عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،ولا ييدأ بغيرْ

تبل أن يبدأ بنفسه ،فإن اممه تعالى يممت ،ذلك ،، ١والفطر السليمة
تنكر ذللت ،أشد الإنكار ،فإن الإنسان الدي يبدأ بنفسه ؤيصالحها أولى
وأترب أن يتقبل منه وعظه ؤإرشادْ وأمجره ونهيه ،على حد قول
بعضهم:

ه لإلأ

مواعظ الواعتل لن نجلا

حتى يعبج ا تث

يا توم نن أظلم من واط

حاف U ،قد قاله في الملارأ،

أظهر بين الماس إح انه

وخاالف٠ا الرحمن لئا حلل

وكدللث ،فول بعضهم; إن المواعفل إذا ظهرت مجن الملم ،وصالت،

إلى القلم ،،ؤإذا ظهرت من اللسان لم تجاوز الأذان .قاليي يأمر
؛المعروف ولكنه لا يمتثله ،وينهى عن النكر ويخالفه فيفعله ،لا تقع
( )١لقوله

^وطإرمفثاطءأ

ؤ
[مورة _،

.]٣ ،٢

(  ٢٢اكا الملأت رئيت بمهيل الهعز؛ لكرورة التعرية.

حآء

حاجة البشر إلى الأمر باسموف والنهى عن الهتكر

ن.

مواعظه موثعآ ماليمأ ،ولو لم يظهره .فالموعظة الحالمة تعرف من
الرحل الناصح ،وذلك لحمن موقعها وحسن اثارها.

فعر كل حال :إذا بدأ الإنسان بقه فآصالحها ،انتقل إلى
غيره .قال الشاعر:

ومر م امر الناس بالض

دب داوي الناس لهو سقيم

يا أيها الرحل اسم غينْ

هلأ لشك كان ذا اسم

ابدأ بنمك فانهها عن عبجا

فإذا انتهتج عنه فأنتج حكيم

فهنالك يقبل ما تقول ويهتدي

ب القول منلثج ويشع التعليم

عار عليلثج إذا فعلمتج عقليم
لا تنه عن حلت ،وتأتي مجثله
وذلك ،أن الإنسان مأمور بآن يصالح حاله وحال أهله وس هو
مؤول عنهم ،فإذا أصلحهم لم يكن عليه أي اعتراض ،وس أراد
الإنكار والاعتراض عليه وهو نائم بالحق ،ومكمل له ،لم يجد ما
يعترض به•

أما إذا نصر الإنسان في نمه ،أو؛ي أهل بيته ،أو قي أولاده،
أو في ص تحمتؤ يده ،أو نحو ذلك ،،فإن الناس يعترضون عليه،
ؤيقولون :لو كان صادتآ لبدأ بأهل بيته ،وبمن تحمت ،يده.

وبالجملة• فمتى أراد الإنسان أن يكون لعمله أثر ،فإن عليه أن
يكمله ويأتي به على وجهه ،حش يرى أثره عليه ،ؤإذا فعل ذلك ،فإن
له أجرا كييرأ ،لهو أن يثتبه الله نعالك ،مثل أجر س اهتدى على يديه،
كما جاء في الحديمثج الشريف ،عنه

 _® :دعا إر مدى كان له

مثل أجور مجن اتجه من غير أن يتقم ،من أجورهم شتثا ،ومن دعا إر
ضلالة كان عليه مثل أوزار ءأو أتام ،س اتيعه ،س غير أن يتقص س

حاجة البقر إلى الأمر باسرءف راص عن المنكر

٧١

٠؟

1امهم شيئآ\ا/
؛على الملم أن يعرف هذا الأمر ،ؤيجتهد فيه حش يثاب عليه
إن شاء اممه تعالى ،ويسلم من العماب.
م

ه

ه

ه

ه

 ٥ئ ئل الشخ أنده اش وأطال في عمره Jالهلاعة ت ما الصفات>
الش يجب أن يتصف بها الأمر بالمعروف والتاهي عن المنكر؟
فآح اب يتصف رحال الحبة ت
• أولا؛ بالعقل دام واش؛
• فإن  ٠٢٠١١؛ زين الإنسان ،وبه يحصل الاتزان ،وسقمه يتعرض

الإنسان للكلام الردى،ء والأفعال القبيحة الحرمة ،وهو هبة من اطه
نعالك ،يمن ،بها علم ،من ،يشاء من ،عبادْ ،فلا يجوز توفليفا ناقص

الهل ،أو فاقده في شيء من ،الوطاتف المامجة.
 ٠وأما العلم فهو• أن يكون عليمأ بما يأمر به ،أو ينهك ،عنه،
حتمح ،لا يأمر بالحرام آو ينهى عن الحلال ،ليكون هذا عن طريقا
التعلم ،والقراءة ،ومعرفة الأدلة ،ونتع الأحيار ،وقراءة الكتب الش،
تتعلق بالموضؤع ونحوم •
 ٠وأما الدين فهو• أن يكون قالمآ بما يأمر به ،فاعلا للمعروف

في ،نف ه وأهله ،تاركآ للمنكر هو وأهله ،حم ،لايكون مثن ،الدين ،فال

اش مهم* ؤ ه

ألشاس ايز ؤسوى كم' ^ ،٢فإن اله يمقت،

على ذلك ،كما قال تعالى؛

مقتا بمد اش أن يمأؤأ تا أل

أحرجه ملم برتم (  ) ٢٦٧٤من ،حديث اثي ،مريرة رصي ،افه عنه
صورة القرة ،الأية ت ٠٤٤

ط-بمذ البشر إلى الأمر باسروف واص عن

٧٣

٠٠٠٠٠

ؤ حطئ؛ مقتا بمد آس أن يقرأؤأ ما لا ساولى ج

 . ، ١وذلك أن اةتداء

الناس بأفعال الداعي أنوي من اقتدائهم يأتواله .
ومع ذلك  ،فانه يجوز للعاصي بنؤع معصية أن يقوم بالدعرة
إلى اممه تعالى ،والنصح والإرشاد ،حيث أن السالم من المعاصي
قليل ،ولو لم يأمر وينه إلا المهذب السالم من كل ذنب كطز هدا
الأمر ،لندرة س يكون ّالمآ س كل عيب ،فان العصمة إنما هي
للرّل  ،ولكن إذا دعا الإنسان إلى حير فعليه أن ي اؤع إليه ،وي بق
غيره إلى فعله ،ولو كان محقصرا في آحر س أمور الهااءات  ،وكذا إذا
نهى عن منكر وحسا عليه أن يكون أبعد الماس عنه ،ولو كان يفعل

مجتكرأ آحر  ،مع إضماره الموبة والمنع عن الذنوب ،والحرصى على
الهلاءاتا ،لتكون ندوة حير في قوله وقحله .واه أعلم.
ه

؛إي

؛إي

ءأي

ه

هيثة
ه وئئل حفظه اش ورعاه ت هل يجوز أن يعمل
الأمر بالمعروفا والنهى عن المنكر من جاهر بمعصية كحلق
اللحى ؤإسال الثياب ،أو شرب ،الدحان؟

هأح اي،

لاشك ،أن رحال الحية قدوة لغيرهم  ،فواحس،

أن يكونوا قاووة حنة ومثالا سحتذى  ،فلا يجوز أن يتولى هذا القطاع
من هو من أهل المعاصي كثارب الدخان ،وحليق اللحية أو
مجقصرها ،والمسبل في اللباس ،أو سامع الأغاني ونحوها س
المعاصي ،بل يؤمر بآن بملح نمه حش لا يدحل في قوله تعالى:
()١

صورة الصف ،الأية ت ٣٠

حآم

٧٤

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن اأ4تهم

نالر هو العمل  bailلح،
ؤ ه أئأمِ،دن ألثاس إير وقحت0
فمن أمر به فعليه إصلاح نفسه فبل ذلك ،والناس يهتدون الأفعال
أكثر من انتداتهم بالأقوال ،وليلك يقول الشاعر ت
ا تي

ه أولا

مواعظ الواعظ لن تملأ

حض يعيه

يا توم مجن أظلم من واعظ

حالفج ما ند ناله ش الملأ

أظهر بين الن اس إح انه

وح_الما الرحمن لما حلا

وقي حديث أسامة رصي اش عنه مرفوعأ! اربمحاء بالرحل يوم
القيامة فيلقى في اكار ،ضدلق أكاب ،طه ،فيدور فيها كما يدور
الحمار برحاه ،فيجتمع أهل اكار فيقولون! ماللث ،يا فلأن؟ ألم تكن
تآمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول :كنت آمر ؛المعروفح ولا
آتيه ،وأنهى عن المنكر وآتيهءل

فعلى أهل الخسة أن يصلحوا أشهم ئحوانهم ،ويطهروا عن
المعاصي صغيرها وكبيرها ،حتى يكونوا دعاة بالقول والفعل واف

أعلم.
ه

إأ؛

ءلإ-

ءو

٠

 ٥وثئل حففله اف تعالى"• رحل بنلى ضرب الدخان ،ولكنه

متمك بامور ديته الأحرى إن شاء اف؛ من صلاة وزكاة وصوم
وحج وتلاوة ونوام ،دس ويخس اف مح ،م ،ثكٍ،ء ،ليرى مح،
بعض الأماكن والمجالس وغير ذللثح من الأحوال تصرفامت ،ستة،
ومروحات فاحشة ،وغيبة ونميمة ،وترك صلاة وغير ذللنا من

()١

سورة البقرة ،الأية٤٤ :

ر )٢

ص تخريجه ص * • ٧

 _uالبشر إلى الأمر باسروف.اص عن المنض

٧٥

لأه

المنكرات ،بهرهم دائمأ ،وينصحهم ويرثيهم إر الخير،
ويخبرهم أن هدم أعمال منكرة وباطلة ،لكنهم ينهرونه دلا
يواحدون به ولا يلتفتون إليه ،ويتغامزون ،إلا الملأء منهم،
ويقولون ت هذا شارب لحان وينصحناا ا ينصح تف ه ،نين٠حرج
الرجل الطيب هذا ويتصف عرها ،فهل عر هذا الرجل أن يتوقف

عن الإنكار والإرشاد ،أو يستمر ولا يالي بهم ،ويجاهد ر
مسل اف مهما حصل ،فله شوق كبير إلى دوام النصح—ة

والإرشاد ،ودعوة الناس إر الخير ،نما فول فضيلتكم حراكم اف
خرأ؟

فأح اب

عاليه أن ي تمر فى نصحه ؤإرشاده ،وأمره

بالمعروف ونهيه عن المنكر،

ودعوته إر

مسيل ريه بالحكمة

والموعنلة الحنة ،والمجادلة بالي هي أحمن  ،وأن يقع من
يتمححهم ،ويقيم عليهم الحجة ،ؤيأمرهم بقبول الحق ممن حاء به،
ولو كان عاصيآ أو عدوأ ،وأن يأحدوا بقوله ولا ينفلروا إلى عمله،
فإن عر الحق نورأ •
وعاليه أن يحرصى على التوبة من هذا الداء الدحيل وهو

الدحان ،ويقلمر عنه بتاتآ ،ويعزم على تركه ،ولو أحس بضرر ،أو
دوخة ،أو ألم في أول الأمر ،نمع الجزم والحزم يعينه اممه ،وعليه أن
يهجر أهل التدخين ويبتعد عنهم ،حض يوفقه اممه للإقلاع عن الدخان،
وحصول الملامة منه ،فهناك يقبل ما يقول ،ويقتدي بالقول منه.

' ،١لضد تثارت ؤ

^هقثندسمأفيمحآتنلى
^تببمإآإ؛ه [المحل ،الأية.] ١٢٥ :

حأم
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حاجة اليشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

 nوثمل ني اض بعالمه الإسلام والمسلمين

أنا رجل أصلي

وأقرأ القرآن وأعمل أعمال الخير ،ولكن لا آمر بالمعروف ولا

أنهى عن المنكر ،فما نصيحتكم لي؟
فآح اب ننصحك أن تقوم بما نستهلح من الأمر والهي،
فإنهما من واجات الإسلام ،ولا يقوم الدين ويكمل إلأ بهما؛
فأولأ عليك أن تتعلم وتعرف ما هو المعروف وما هو
النكر ،حتى تكون على بصيرة من دينك •

وثانيا ؛ عليك أن تتعلم الحكمة في الأمر والهي ،والأسلوب
الحسن ،والقدرة على العبير المقغ ،حتى تقدر على تصحح العبارة
الش تستعملها عند الأمر والنهى •
وثالثا
ما بك ،من
الصح الذي
ورابعا

 Iعليك أن تتفقد نفسك وتحرص على إكمالها ،وتتلاقى
العيوب والقص والخلل ،ليكون ذلك معينآ على تقبل
توجهه إلى غيرك.
ت عليلثإ أن تبدأ بمنزلك ومحيهلك ،فمملهر الثيت ،من

العاصي ،وتحرص على إصلاح إحوتل-إ وأئاربلثج ،ومن للث ،صلة

بهم ،لقوله تعالى عن إسماعيل عليه اللام  Iؤؤار،ثأمرأهلمإلصني

محألرئوقه * دمل الك،

ررفالرجل رلؤ على أهل بيته وهو

مزول عن رعيتهاء

وخامسا :تحرص على إصلاح أئاربك وجيراك وعشيرتك،
()١

صورة مريم ،الأية ت . ٥٥

( )٢أحرجه البخاري برنم (  .) ٨٩٣وملم برنم (  •) ١٨٢٩عن ابن عمر رصي الد
عنه.

٠٠٠٠

٧٧

ن<><

——

ماجئ البشر إلى الأمر ب1سميف راص عن ال نم

لقوله تعار؛ ؤ وأنين عثإثك آلأهمنبمث .

فهم أحق بنصحك

وتوجيهك ،وأنت على نجاتهم وخلاصهم أحرص.
وسادسا  :تآمر ونهى لمن تمحل به من الجيران والزملاء
والخلطاء ،فتنكر عليهم النكر الكبير ،ثم ما يليه ،وتوبخهم على
إظهار النكر ،ولو كان من الصغائر ،وتبدي لهم نصحك ومحبك
وودادك ،غذللث ،أرجى للقبول .،واغ الموفق.

 ٥و ثئل وفقه اممه

ما الفرق يين النفاق والرياء؟ وأيهما أصر

عر الملم الداعية؟

فأج اب ؛كلاهما محرم ومحار على الأمة أفرادا وحماعايت، ،
ولا شك أن النفاق شرهما ،حيمث ،إن النافق — وهو من يفلهر الإسلام
ويبطن الكفر— هو محل ثقة عند المامة ،لأنهم يشاهدونه معهم ض
الماحي والمدارس والمجتمعات ،ي اهم في الخيرايت ،،ؤيزدي

الصلوات ،ويمحيق ويم ،ويجاهد ،مع أنه في الياحلن صد
الملمين ،فهو يتربص بهم الدوائر ،ؤيهللع الكمار على أسرار
الملمين ،ومتى تمكن وحانتا الفرصة ونبا على إحوته وحيرانه

كالأسد ،وقتل وسلبج ونهبح ،^j^ ،قالا تعار؛ ءؤكوورظًآس
ووصفهم بقوله تعار؛

ممصنستاوأأؤنمذ
()١

مررة الشعراء ،الأة. ٢١٤ :

()٢

سور 0الماممون ،الأية ت ٠٤

حأم

٧٨

حاجت اليشر إلى الأمر بايمصوف والنهي عن المنكر

قاما الرياء فهو أن يظهر أن عمله ش ،وهو لا يريد به إلا التمدح
والسمعة الحنة عند الماس ،ويدخل قي الأعمال والأهوال ،وهو مما
يحبط العمل الذي قارنه ،ويقول اش تعالى لأهله! اذهبوا إلى الدين

كنتم تراوون فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيثآ.

وسماه الني  .الشرك الأصغر ،وخافه على صحادتهأ  ،،ومنه أن
يأمر بالمعروف ؤيتركه ،وينهى عن  ٠^ ٠١١ؤيمعله ،فان هدا س أكبر

الرياء الذي يستحق به العقوبة في الأجرة .والله أعلم.
٠

()١

ه

أو

ه

ه

سورة الساء ،الآة٨٤١ :

( )٢لحديث محمود ين لمد أن رصول اف ه نال ت ا1ن اخوف محا أحاف عليكم
الشرك الأصغر ،نالوا! وما الشرك الأصغر يا رصول اف؟ نال؛ الرياء ،يقول اف

اذمدا إلمح ،الذمح ،كم
ءز وجل ،لهم يدم القيامة إذا جزكا الناس
تراودن ش الدنيا فانتلووا هل تجدون عندهم جزاء؟® أحرجه الإمام أحمد في
س ( ؛ ،) ٤٢٩ ، ٤٢٨ /،وأورده الهيثمي في المجمع (•ا/أ'ا.) ٢٢٢ ،
والمريزي في الشكاة (  .) ٥٣٣٤والمذرى في الرم( ،ا/اِأ) .نال
المندري :رواه أحمد بإسناد جيد ،وابن أبي اكن-ا ،والمهقي في الزهد وغيره.
نم نقل عن الحاففل نوله• وقد رواه الهلبراتي بامناد حيد .وصححه الألباني،
انغلر :صحح الرمح (\إلأ\) حديثح رقم ( .) ٢٩

حاجة العشر إلى الأمر باأ4عرأوف والنهى عن المنكر

ظ ٠٠

مراتب تغيير الممر

تا قمل الشخ أيالْ افّ تعار ت ما درجات الإنكار؟ وعر من
تجب؟

فأج—اب ' أدلأ* يجب الإنكار بالتي؛ بأن يزيل المنكر
ويذهب أثرْ  ،كتكير آلات اللهو والأغاني ،وتفريق المجتمعات عر
الموسيقى وعر القمار واللعب،

وكاقامة الجالين ونت الصلاة

وتوجيههم إر الماحي ،وكإلزام النساء الكاشفات بالحجاب
الثرعى ،وعقوبة من يعاكس النساء أو يمال نظره إر العورات،
ؤإراقة الخمور ونكير ينالها ومعاملها ،ؤإئامة الحدود عر من نكر

أو زنى أو سرق بحسب القدرة.

وثانيا• إذا لم يقدر عر ذللت ،وحافر الضرر ومغ من الإنكار
والتغيٍر باليد ،فإنه يغير بلسانه ،وذلك بمواجهة العاصي ومخاطته،

ؤإنكار ما عو متلمس به ،وذللث ،بعد النصح والتوجيه والإقتاع؛ بأن
هذا محرم شرعآ ،وأن فيه عقوبة في الأجرة ،أو حد في الدنيا،
ويذكر له شيتآ من العقوبايت ،الش تحدت بسب ،الذنوب.

وثالثآ  Iإذا حاف الضرر أو عرف عدم القبول أو زيادة المنكر،
بالرد الشنيع والحرية بالأمر والتاهى ،اقتصر عر الإنكار بالقلب،،

وذللثا بإخلهار الكراهية لأهل الذنوب ،والبعد علهم ،وهجرهم
وبغضهم ،والتحذير من شرورهم ،ؤإظهار الشماتة بهم واحتقارهم

ئذلألأهم ،ولو كانوا أقارب أو رزساء.

حاجة اليسر إلى الأمر با1معر|وما> وانتهى عن اد٠ن٠كر

ولا ثلث ،أن هدا واجب على حمح أفراد الملمن ،فلم يخصى
الإنكار بالمالسا يأحد دون أحد ،أما أهل القدرة واكلاحية كأعضاء

الحبة ،فالواجب أن تمغنوا من التغيتر باليد ،ومن العفوية الزاجرة
عن المخالفات ،كما أن على الدعاة والعلماء الإنكار باللسان لقدرتهم
على البيان ،ؤإقامة الحجة وقهير المعدرة ،وبيان حال المعاصي
واثارها ال يثة.
ءإث

ء؛ة

أو-

ه

تا وثئل حفئله اش ت يمول الرصول .

ص

ارمن رأى منكم متكرأ

فليغيرْ بيدْ ،فإن لم يتبع فبلسانه ،فإن لم يستني فبقلبه ،وذللئ،
أصعق ،الايمانءارا ،ما حدود هدْ الأستهياعة؟ بينما نجد الكثير ئد
أحدوا بآخر الحدبث .،أى« :ةلبه»؟

فأج ا، ٠٢

حد القدرة باليد • كون المغير عنده صلاحية

وأهلية لإزالة هدا المنكر ،وتمكن من القضاء عليه ،دون حوفإ من

صرب أو سجن أو إهائة ،فعليه الإقدام على التغيير حتى يزول
المنكر ،ؤيغسب ،عن الأعيان.

وحد القدرة باليان • حوفه من أهل المعاصى وتكاثرهم عليه،

وحشيته على نف ه القتل أو الهلرد والأذىْ ،ع قدرته على البيان،
وتمكنه من إيضاح الأدلة ؤاؤلهار الحق ،و\قخ أهل المنكر بثناعق ما
هم عليه ،ولعل هدا أيمحأ يشؤع مع القدرة على الإتلاف ،،حتى
يوافقوا على تمكينه من إزالة المنكر باليد.

أما إذا حشى من الرد الشنيع ،والسخرية يه ،ورد قوله عليه،
()١

سبق تخريجه ص ; ٣ ١

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن اتمنكر
ب\

٠٠٠٠
1س

وعلم عدم التأثر بالصح والتوجيه ،فإنه يقتصر على الإنكار يالهاو_، ،
ويقول؛ اللهم إنه منكر ؤإنا له منكرون; ويفارقهم ،ويبتعد عنهم،

حش يسلم من إثم المعصية • والاله أعلم •

 ٥وئنلالشيخأطالمف!^ ٥۶١؛'ومعبه الإءسلأم يمول
الرمول ه•' ررمحن رأى منكم متكرأ فليغيره بيدْ ،فإن لم يستني
فبلسانه ،فإن لم يستني فقالبه ،وذلك أصعق الإيمانءارا ،رواه
وّسالم
فهل المقصود أنه مجرد ما يرى الشعحمى المنكر يعيره ييده
مباشره؟ وما المقصود بقوله; وذلك أصعق ،الإيمان؟

فأح اب ; لاشك أن الحديث يدل على وجوب تغيير
المنكر ،ولكنه ذكر أن الناس على مراتب;

فمن الناس من يكون معه قدرة ومحلهلة يتهلع أن يغير المنكر
بيده ،فيكر الات اللهو ويزيلها ملأ ،وكيلك شم من هو جالس في

أوقات الصلوات ،ويغلق المتاجر التي تفتح قي أوقات الصلوات.
وهكذا أيفأ يرد كن عاص عن معصته ،فهذا إذا كان له هدم
القدرة ،وجب عليه التغيير باليد ،لكن يكون ذلك بالض هى أحسن،

لا بالشدة والعنفج ،الي تكون منفرة ،أو موقعة لأولئلث ،الذين يغير
عليهم في إساءة الغلن بهؤلاء الدعاة ،وهؤلاء المغيرين.

فإن أدى ذلك إلى إساءة الفلز بهم ،ؤإلى رميهم مثلا؛التسرع،
أو بالشدة ،أو بالعنف ،أو ما أشبه ذلك ،انتقل الأصل إلى التغيير
()١

سق تخريجه ص . ٣١

ه٠٠٠

٨٢

باللسان،

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

فالتغيير باللسان يكون بالنصح ويالتوجيه،

وبالتحدير

ويالتخويف ,

فإذا خاف على نف ه أنه إذا تكالم لجأ وصرب ،واصلمهد
وأذل ،،وأهينت ،كرامته ،ولا يقبل منه ،ولا ينتفع بقوله؛ بل يزيد
كلامه في عتوهم ،وفي فللمهم ،وفي نوتهم ،وفي معصيتهم ،فيقال،

في هذْ الحال • له أن يقتصر على أصعق الإيمان ،وهوالإنكار يالقلب.
والإنكار بالقلب يستلزم هجر أولثلئ ،العصاة ،والبعد عنهم
ومقتهم ،والتحذير منهم ،وتحقير شأنهم ،وبيان حهلئهم لغيرهم ،فإذا
أنكر ذللث ،وابنعد عنه ثبت يذللث ،أنه ممن أنكرْ بقلبه ٠

وقوله  .رروةلكا أصعق ،الإيمان،؛ معناه ؛ أن من لم يكن معه
هذا الإنكار ؛القلب،؛ بل رضي ومالم ،وأنس وامتحن ،أو ظهر منه
الامتحان؛ فإن ذللثج يدل على اضمحلال الإيمان في قلبه ،ولهذا

في حديمثج ابن م عود الأحر أنه  .لما ذكر بعض العصاة الذين

يفعلون بعض المعاصي أو لا ينكرونها نال ت ررفمن جاهدهم بيده فهو
مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مزمن ،ومن جاهدهم مليه فهو

مؤء< ،،للص دراء ذلك من الإبمان مة

أتما من لم يم،

معه كراهية بقلبه لهؤلاء ،ؤإنكار لما هم عليه فليس في فلبه إيمان،

وافه أعلم.
مرجه مسلم برتم (  ) ٠٠من حدث عبداه بن م عود ،وتمامه أن رسول الد
 .ت ال« :ما م ني يمه اه م ألا ض إلا كان ك س ك حواريون

وأصحابه ،يأحذرن بسنته ديمتدرن بأمر• ،ثم إنها تخلف ،من بعدهم حلوق،
يقولون ما لأتنعلون ،وتفعلون ما لا يدمرون ،تمن جاهدهم يدء نهو
الحديث.،

حاجة الثر إلى الأمر باسموف والنهى عن اتمنض

٨٣

٠٠٠

ه وثئل الشيح بارك اش قي علمه • كيف يكون إنكار المنكر
بالقلب؟

فأج اب ت يرى ذلك في أثاره ،قالقالب حفي ،ولكن آثار0
ظاهره ،ومن آثاره أن تبغض مجالس المعاصى ،وأن تهجر العصاة

وأن تحذرهم ،وتحذر من شرهم ،أما الذي يجالسهم ،وبماحكهم،
ويمازحهم ،وهم على معاصيهم ،لعلى حمورهم لعلى زمرهم،

وعلى لهوهم وباطلهم ،ثم يْول>ن إني ،أنكر بملي ا
أقول ،له ت أنت ،لت ،بمادق ،فإن الإنكار يالهلج ،يلزم منه بغض
العصاْ ومقتهم ،وتحقير شأنهم ،ومحهم ونشر مخازيهم على وجه
التحذير منها ،وبذلل-إ بمدق في الإنكار بالقلب ،وهو أصعق
الإيمان.
أو

أو

ءأي

ه

٠

ت! وثئل حففله افه ورعاه ت مض يعذر الملم إذا أنكر يقليه
فقط؟

فأج اب  Iورد في الحدين ،أن الإنكار بالقاوّ_إ هو أصعمؤ
الإيمان كما في حدين ،أبي معيد المشهورأ  .،وفي حدين ،آخر ت
ررومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من الإيمان حبة
حردلط® وهذا يتصور فيمن رأى النكر ظاهرا معلنآ وأهله قد تمكنوا

وصار لهم قوة ومنعة ،ومعهم علم ومعرفة ؛المكر ،ولكن عندهم
 ، ١١حديث أبي معيد هو نوله ت ُس رأى منكم متكرأ فليغيره بيده ». . .سق
تخريجه ص١٢١

، ٢١

•

سق تخريجه ص*غ.

حاجات البشر إلى الأمر

والنهى عن المنكر

٠٠٠٠

٨٥

ن<>'

من فضحهم ،ونثر حزيهم ،فلعل ذللت ،مما ينثر ني نفوسهم،

ويحملهم على الترك لهدم المعاصي ولو حوفآ س الناس ،فعلى هذا
لا يحقر المسلم هذا الإنكار ،ولا يغلبه الحياء أن ينول كلمة حق،

يصدع بها أمام أولك العصاة ،وعليهم إثم الرد واكرك ،وهو يسالم
من إثم الإقرار ،وترك الإنكار ،واه الهادى إلى صواء السل.

ت' وشثل الشيح وفقه اف لما حبا ؤيرضى  :سع من بمص
الملماء إنكارأ للمنكر ،وتصحيحا لما أند الاس ،كما أسا
لمع من بعض الملماء ردودأ على هولأم ،ؤمولون أن هذا

خروج على ولي الأمر ،ولمس من باب ،إنكار المنكر ،وأن هذا
ليس من منهج الملم ،،أي الإنكار عالتآ• فهل الإنكار عالتا من
منهج المالفإ؟

فأج اب ،؛ الواجس ،على الإنسان إذا أنكر على شخص ،أن
يخصه بالإنكار تميرأ كان أو صغيرأ ،فيتصل يه ،ؤيقول ت إني أنتقد
عليلئج كذا وكذا ،وأن هذا أمر منكر ،وأنه لا يمح أن يصدر منك،
ولا س أحد يدين بالإسلام مثل هذا الأمر ،فيتصحه مرا فيما بينهما.
ولا يشهر بأمرْ ،ولا يقول :إن فلانآ فعل كدا وكدا.
وهذا الإنكار مرا بين المنكر ،وصاحب المنكر هو الأصل.
فالمسلم يستر وينصح ،والخافق يهتلثإ ؤيفضح ،لكن عذر هؤلاء

الأخوة ،الدين يذكرون بعض المكرات ،ويشهرون مصدرها في
المابر مثلا ،أو في الثدوا<تج أو ما أسه ذللثج ،عيرهم أن أهل المكر
يعلنون منكرهم ويذلهروئه ،سواء في الإذاعة الصوتية ،أو الإذاعة

المرية ،أو في المحق ،اليومة أو الأمبوعيان ،فيقولون :حسثظ أنهم

٠٠٠٠٠

٨٦

طعغادض|شالأرابرفواصضاسم

يعلنون متكرهم ويظهرونه ،فلابد أن نشخ،اعهم ،ونبه على هذا
المنكر الذي أثهروْ عالنأ ،حتى لا يقال! إننا نسكت ،على الباطل.
هدا عذرهم.

أما فيما يتعلق بالسؤولين ورحال الحبة ونحوهم فالمستحسن

أنه لا يشخص أحد متهم ،ولا يقال ت أن المؤول الفلاني أو الأمير
الفلاني فعل كذا أو فعل كدا علنأ ،وذللئج لما يسببه هدا من الفتنة
والأذى لأهل الخير ،لأنهم قد ساء الظن بهم ،فبمال :إنهم يحملون
حقدا عليهم ،أو ما أشيه ذلك .بل يكف عن ذكر الأشخامحس وتذكر
المعاصي على وجه العموم وبذلك تبرأ الذمة • واش أعلم •
أو

ءإ؛-

ءو

ص

ءة-

□ وثمل فضيلة الشيخ وفقه اض; هل تعد الصراحة في

النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ح شيء من شدة
حروحا على
العبارة ،أو التفصيل إذا لزم الأمر ،هل يعد
الأئمة؟ وهل تعد رد التعليماتخ الخخالثة للدين حروجا على

الأئمة؟ دما رأيك ش ُن بتهم الأمرين بالمعروف من الدعاة
بأنهم حوائج ودعاة فتنة حفظلث ،اش؟
فأج اب ! ،لا يعد ذلك ،من الشدة؛ بل كل من رأى شيئآ من
النقص أو من التقصير ،أو من المدكر ،فإن عليه أن ينكره ،وعليه أن
يبتنه لن ظهر منه ذلك ،المكر ،ولو كر ْر مثلا ،ولو كان في عبارته

شيء من الشدة أو القوة ،لا يعد ذلالثج حالعأ لالهلاءة ،ولا يعد ذللئ،
حروحأ على الجماعق ،ولا يعد ذلالث ،ردة أو نقضآ لالييعة؛ يل يعد من
باب النصيحة.

والداعي الذي يدعو إلى اض تعالى عليه أن يبين ما يدعو إليه،

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف واكهي عن اثمنكر

حأم

٨٧

وعليه أن مند المعاصي والمنكرات التي ينكرها وسن نكارتها ،ومحن
الدليل عليها .ؤإذا بين ذلك للأمة أو ليشعوب أو للأفراد أو للخواص
فان ذللئا من باب الصيحة ،ولا يمي ذلك حروحآ ،ولا يمي هدا

الماصح خارجيا؛ لأن الخوارج هم الدين يلون السيوف على الأئمة،
ؤيخرجون عن العنامة كليا ويكفرون الأمة الض تهلع الأئمة ،أو تهلح
الولاة ،ويكفرون كل الأمة أو كل الثعوب الش تدين لدلك الوالي،
ويرون أن كل من أءلاعهم فإنه يستياح فتله ،ويقتلون من قدروا عليه

صغيرأ أو كيرأ أو امرأة أو رجلا ،حش أنهم تتلوا امرأة حاملا بقروا
بملنها ّ

كانت ت؛عأ لولاية علي ،،أي أن زوجها كان من أتييع علي

رصي افه محه.

هدا هو الخروج وهؤلاء هم الخوارج ،فأما من نصح وأدى
الصيحة ،وتكلم بها ،ولو أتلهر ذللث ،وتال مثلان إن هذا منكرأ ؤإن

الواجبإنكارْ على الأفراد وعلى الخواص والموام فلايس هذاخروجآ •

□ وشئل نفع اف به الإسلام والمسلمين  :إذا كان الإنكار 1نى
على صاحبه بجضرة كالمجن أو الضرب ،فهل يجسا إنكارْ؟ أو
يتركه تجنبا للمفدة؟

فأح اب •' في هده الحال يراعى الأصلح ،والفع العام.
ه فإن كان في سجنه وصربه صرر على ءيرْ من الدعاة

والخكرين ،فله المكون حتى لايمنع الجميع ،أو يزئوارا ،كلهم
بالتهور والتسرع والجهل والغلو ،أو يتهموا بالخروج ومحاولة
 ، ١١يرنوا أى • بجْوا •

^^٠

٨٨

حاجة البشر إلى الأمر بالمعؤوف والنهي عن المنكر

الانقلاب ،وحير البيعة ونبي الطاعة ،وي اء بهم الظن ،نم يعمهم
العقاب ؤيممدى إلى غترهم ممن يقلن أنه على طرشهم ،نفي هلْ

الحالة يتفلر فى الأصلح ،ؤيقتمر الأمر والناص على النصيحة
الفردية ،وعلى اJكاتأة والمجادلة بالي ص أحن ،مما إذا كان
ذلك المكر مما لصاحبه تأؤيل أو عير ،أو فيه حلاف ،أو له فيه
مصالحة مقصودة ونحو ذلك.

 ٠أ ما إذا ظهر منكر لا تأؤيل فيه ،ولا شبهة لصاحبه ،ولا مصلحة
مقصودة يمكن اعتبارها ،ففي هدم الحالة يجب الإنكار ممن له
صلاحية ،ولو أدى ذلك ،إلى محاكمة أو صرب أو سجن أو تشريد،
حيث يعتبر ذلك ،من مصالحة الأمة وحفاظآ على دينها ،وحوفأ عليها

مجن العقوبة العامة ،والخاصة ،وافه أعلم.
ه

ه

ه

ص

٠

□ وثئل الشيخ حمقك اف ت هل يجوز خروج بعض الإخوة محي

بعض الأيام إلى الأسواق لإنكار المكر باليان؟ وماذا تمحح به
الإخوة وتأمرهم تطبيقه؟

فأج اب

تغيير المكر مأمور يه في كل حال سواء في

الأسواق ،أو في العلرق ،أو في الجتمعات ، ،أو نحو ذلك ،لعموم
الحدبمثإ * ررمن رأى منكم متك^.ا ك^^^رْ بيده  ،فإن لم يتهلع
فبلسانه*. . .را.،

ولاشلث ،أنه إذا كان عنده استطاعة على أن يقنع أهل المكر يما
هم عليه ،وأن ينصحهم ،وأن يأمرهم بالكف عن إظهار ذلك ،المكر؛
()١

سق تخريجه صأ'آ.
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م
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مواء لكن سماعأ كغناء  ،أو فعلا كالتدخين والتبرج ،واللمس
والاحتكاك والاختلاط بين الرحال والمماء  ،أو نحو ذللئ ،كما هو

موجود في الأصراق ،فإذا لكن محي الإنسان قدرة واصت3لاعة على أن

يزيل ذللث ، ،أو يخففه ،فعليه أن يقحل ذللث ، ،وعليه أن يستعمل 0ع
ذللث ،الحكمة وأن يتكلم بلين ولملف ؤ ،وألا يتمادى فيما يسب،
تشويشأ ،أو شيئآ من المساغيامحت ، ،الش يحصل منها شقاق ونزلع
ومقاربة ،بحيث تكثر ونكير المسألة ،فليقتصر على مجرد انمح
والتخويف ،ؤإذا لم يستني ذللمثإ محرم يقلبه ،أو أحير به من هو فائر
على تغيترْ باليد أو نحو ذللت • ،وافه ت*الءا أعلم •
أو

أو

ه

؛؛؛-

ه

ه ونمل حففله اف ؛ متى يجب على أعضاء هيئة الأمر
بالمعروف الإنكار على شخص يفعل انمكرامت ،فى بيته؟

هأح اب ،؛ مثل هذا لا يختص الإنكار عايه بأعضاء الهيثة؛
بل على كل من علم حالته أن ينصحه وينكر عليه ما يفعله ،فإن لكن
لا يفلهر أثر ذللثه ،بل هو مستخف بمعصيته ،؛على كل من عرف ذللث،

أن يكرر النصح له والتحذير من سوء العانة وعقوبة الذستإ ،وآثاره
اليثة ،ولا شلث ،أن أعضاء الهيثة أولى محن يبدأ بنصيحة الم لمين
عما عرفوْ من اليثات الض تختفي فى الييويت. ،

أما إذا لكنت ،المعاصي في اليوت ولكن تفلهر علاماتها كأنتل
التلفزيون وجهاز الدش ،فإن على الهيثة الإنكار علانية ،حيث ،إن

أصحابها قد أعلوها وأنلهروها لكل من مر بهم ،فلا حاجة إلى
النصيحة الخفية ،لأنه قد لا يتأثر بها غالبآ ،ومع ذلل؛ ،تبدأ بنصحه
بانفراد ،ثم تحذيره وتخويفه من السكراتا وآثارها ،ولا تملل؛إ أكثر

^٠٠

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من ذلك ،م1واء كنت من أعضاء الهيثة أو من المواطنين لانتشارها

وتمكنها ،أما المعاصي الخفية فينصح صاحبها حفية •
أو

ه وقئل حفظه اش

أو

ءو

ه

ه

إذا كان شخهى يفعل المنكر ش بيته

 ك شرب الخمر مثلا _ ،ولكنه لا يخؤج ،بل يفعل المعصية وهومتتر على نف ه دون أن يراه أحد ،فما الواجس ،تجاهه؟

فأج

اب ت الواجب نصحه وتحذيرْ من فعل هلءا الذنت،

الذي هو من أكبر الكبائر ،وذكر ما ورد في عقوسه في الدنيا من

الجلد والجن ،وفي الاخرْ من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد ،ؤإذا
اعترف بأنه يتعاطى المسكرات ويصر عليها ولم يرتيع ،فائه يشهد

شاهار»ان على إثرارْ ثم يرفع بأمرْ إلى رحال الخبة أو الحكمة
الشرعية ،لأحل إقامة الخد عليه ،ثم أحذ التعهل• أن لا يعود،
وعقوبته بما يرتيع يه إذا كان مدمنأ مستمرا على ذللث،
أما إن لم يحرف حاله ؤإنما هو مجرد محلن أو
يثجثس عليه ،بل ينكر عليه إن ظهر منه رائحة
تعاطيه ،ويبين له ما في العاصي عمومأ من العقاب

•
تهمة حفية ،فلا
أو قرائن ترجح
الشديد ،وينصح

أن لا يقرب من أهل الحرمات ،ويرشد إلى حضور مجالس الذكر
والخير والخهلب النافعة ،التي تشرح حال العصاة وتوصعح لهم تحريم
الحرمات ،ومع كثرة ر|مماع الصائح والخهلما والندوات ،وقراءة
النشرات والكتس ،والرمائل القيدة في هذا الباب ،يرجى الأنتفاع بها
مما يحصل بعدم اكوبة الصادقة ،وافه المنحاز .
أو

جو

؛إث

؛أي

٠

حاحة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٩١

حأم

[ء وئثل وفقه اف تعار! إذا عرف شخءس بأنه معاكس

للنساء ،وقد تم نصحه من مل لكنه وقع في ذلك مرة أحرى فما
الحكم الشرعي فيه؟

فأج اب •' لأبد من تكرار نصحه وتخويفه وتدكيره بالقوة
العاحلة والاحالة ،وأن فعله هدا دعاية إر الفاحثة وفتح لباب الشر،
وأنه يكون قدوة للمف دين ،ومتى عاد إر هال 0المعاكامت ،فمن

صلاحيايت ،هيتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقوبة من فعل
ذللث ،وتكرر منه ،إما بحبس مدة معلومة ،ؤإما بجلد ،ثم أحذ التحهد
عليه أن لايعود ،وكذا التعهد على ولي أمره ،أو من يكفله ؤيمنعه عن
العودة إر مثل هذا الفعل ،وافه أعلم.
ءو

 enوثئل فضيلته

ءإ؛-

ألإ-

م

ه

ما رأيكم ر داعية يرى المنكر ويسكعث،

عليه بهدف إصلاحه فيما بعد؟

فأج

اب ت فد يجوز ذللث ،إذا كان هذا المذكر متمكأ،

ويصعب ،علاحه ر أول مرة ،وهناك منكراُت ،أكبر منه ،وفصد الداعية

البداءة بالأتمر ،رجاء القبول ،نم يحد ذللث ،يعود إر الأصغر.
مثال نلل؛ : vما نقل عن بعض الدعاق أنه قدم على مناطق قد
غمرها

الجهل،

حتى همدوا المور،

وامتباحوا الزنى والخمور،

وشربرا الدخان ،وأكلوا القات والثمة ،ونحو ذلل؛ ،،فبدأ هذ.ا الداعية

يالعليم ،وحثهم على تعلم القرآن وتدبره ،وعالج الشرك ووماتله،

وأقرهم على الدخان والخان والتبرج ،لصعوبة اكخلص منه ،حتى إذا
فقهوا وعرفوا الأحكام والحلال والحرام ،هناك أقلعوا من أنف هم ،أو

حأم

حاجة اليشر إش الأمر بال4عرأوف والنهى عن المنكر

سن لهم حكمها وما يترتب عليها من المفامد ،مما حملهم على أن
يتوبوا ؤيقلعوا عن حميع المعاصي.

ولكن شخ الإسلام ابن تيمية يمر على من يلعب يالشaلرج أو
اليسر ويتركهم ،بحجة أنهم إذا منعوا مجن ذللث ،انشغلوا يما هو أكبر
منه ،كمهخ الهلريق ،ففي مثل هذه الأحوال يجوز الكون على يعص
المتكرامتج ،رجاء علاجها يعد ذللئ ،بالي هي أحن ٠
فأما ّمكويت ،الداعية عن التغيير ح القدرة على النصح والتوجيه
فلا يجوز إذا لم يكن هناك مبرر لهدا المكومتج ،كالمي لعلاجهم يعد

ذللث ،،فان هذا الكون يكون حجة لأهل المعاصي ،يقولهم  Iفعلناه
يحضرة المالم فلأن وأقرنا ،فيتمكن هدا المنكر ويصعب ،علاجه،
حش ولو كان من صغائر الذنوب ،أو مما يتهاون يه العامة ،واه

أعلم.

 ٥ومثل الشب ،نف^ افه يه الإمحلأم والمالخين

كيما نوفق

بين حدي  ،الرسول  ٠^.ءمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ٠٠ ٠
ار آخرْ• لمحن ما بثه الشي ه في حدبن ،أحر من اعتزال
الفتن.

فأج اب  :لاشلث ،أن لكل مقام مقالأ ،فإذا رأى الإنسان
نفعآ سقائه مع الجت ٠٠ارح ،فعليه أن سقى حش يوثر ،ؤإذا رأى عدم
ن؛ع ،فان اعتزاله ونجاته ينف ه أفضل ٠

(  ٢١سق تخريجه ص • ٣ ١

ح1م

حاجة البشر إلى الأمر باسموف والنهي عن استر

.ام،

والمجتمعات على حالتين ت

الأولى ت مجتمع فيه حمر وشر ،دلكن الشر الذي فه يقل،
ؤيفعف عن مقاومة الخير ،فالشر أهله صعفاء ،فغي هذه الحال

عليك أن تبقى في هذا الجت،ع ،وأن نص إذا فدرت على التغيير
يدك ،فإن لم نتف ،فثالماك ،فإذا لم تعي فبقاليك.
والإنكار بالقلم ،معناه أن تتلففل يالمتكر عند أهله ،وتمقتهم
وتحاور من الركون إليه ،فإذا كان كذلك ،،فإنلث ،على سيل المجاة.

أما الحالة اكانية

فهو أن يتغلب ،أهل المنكر ،وأن يفشو

منكرهم ،فتكثر فى الأمة ،ويكون أهل الخير أذلة ،إن تكالم أحدهم

يع ،وطرد ،واصملهدا ففي هذه الحال فالمجاة له ،لأنه لا يأمن من
الفتنة ولا يأمن من البلاء .
وكثير س الناس كانوا في مجتمعات فاسدة وهم صالحون،

ولكن مع طول المدة فدوا قليلا فليلا ،لأن هذا يورد عاليه شبهة ا
وهذا يكنله عن الصلاة! وهذا يجره إلى شيء محن النكر! وهدا يجره
إلى الدخان ،وهذا يجرم إلى الغناء ،وهذا يقول له ت لا بأس بذللث!،
حتى ينجرف ويصير كواحد متهم! ! فإذا كان على هذا فنجانه ينف ه
وبعده عن هذا الموضع هو المثيل إلى النجاة .وهكذا فلكل مقام
مقال.
أو-

٠

حأم

٩٤

حاجة البشر إني الأمر باثععروف والنهي عن المنكر

وسائل وطرق الدعوق إلى الله

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

□ ثئل الشيح سلمه اف ! هل ئعتبر وسائل الدعوة إلى اف عر
وجل توقيفية؟ بحيث لا يجوز استخدام الوسائل الحديثة قي
الدع ْو إر اف ،كومائل الإعلام وغيرها؟

فأج اب ،ت أمر اطه تعالى يالدعوْ إلى الخير ،في قوله
تعالى ت ؤنلجإ!و نم أكدُ ؛و.من إل \م هل  ، ٢١ولم يحدد وسيلة
للدعوة ،فكان التي

يدعو الناس يعدة وسائل ،وهكذا كان يبعث

الدعاة إلى أقاصي البلاد وأؤلرافها ،دون أن يحدد لهم وسائل
يستعملونها ،فكان منهم من يدعو بواسطة الخطب،،

وبواسعلة

المحاصرات ،وبواسهلة الجالسات ،وكدا بما تمر من الوصائل •

وحيث) إنه لم يحدد لأصحابه وسائل خاصة ،فان الدعاة عليهم
أن يستعملوا كل وسيلة مفيدة وموثرة فى ال ا«ع ،سواء كانتا توقيفية
او حديدة ،فقد فلهرت وسائل حديدة استخدمته في الدعرة إلى

العاصي ؤإلى الكفر والدع ،وحمل بسببها اثير فى المامعين الذين
انماعوا إليها وتابعوها ،وكان الأولى أن تستغل في الخير وفي الدعوة
إلى افه.

فقد استفيد كثيرأ من وسيلة الكتب ،قديمأ وحديثآ ،ولم يكن هذا

سورة آل عمران ،الأية ت ٤

حاجة البشر إلى الأمر

والنهى عن المنكر

س\

٩٥
I

التاليف توثيفثا ،كما استفيد من أجهرة تصوير الأوراق والمطاع،
وحصل بها حير كثير ،واٌستعماوتا الدعرة بواصعلة الأشرطة الإسلامية،
لتقابل الأشرطة اJاخة ام تف د الأخلاق ،وهلكوا الإذاعة
المسموعة والمرتية ،محمد استفاد مها حلق كثير نى أطراف البلاد،

ومن أنكر نفعها فهو مكابر ،ومن قال إنها  -أي الوسائل  -تونفية فقد
نامحى نفه ،حث يجيز امتعمال ،المطاع والكتب ،والنشرامت• ،ع

حداثتها ،واه أعلم,

 ٥وثئل أثابه اه كيف' ،انممع بين إنكار المنكر وصلة
الرحم والدعوة إلى اف تعالى برفق ولين في ومت ،واحد؟

فأج—امب ! ،الم لم العالم بالأحكام يعمل في كل موصع بما
يناسبه ،فلكل مقام مقال ،،فانكار المنكر •ع القدرة واحم ،،ولو كان

الفاعل أبآ أو ابنآ ،او حبيثآ ،او نسيبآ ،ومعناه إذا رأك ،الإنسان قريبه
ئد أظهر المنكر فالإنكار عليه من حق القرابة ،فتدكره بالمحبة
والشفقة التي تقتضي الإحلاصى في النصيحة ،وتتلزم قبولها ،فمتى

عرف أنلثإ تحب نجاته ؤإيمال ،الخير إليه ،وتتمنى له أن يكون أصالح
الناس وافضلهم ،فانه يتقبل متالث ،ويتأير ؛تصحالث ،وتوحيهالث ،،فان ئدر
منه العناد والرد لأول) مرة ،فان مجن صالة الرحم تكرار النصح والوعقل
وادتدكير والتخويف  ،،وذلك ،من حق القرابة ،وكدا اسنعمال) الاإين

واللطف ،وحسن المعاملة ،والإرشاد إلى الخير ،وعدم

عن

القريعبإ العاصي ،رجاء أن يخفف  ،محن معصيته ،وأن يحصل منه
الإرعواء والإنابة ،وذللت ،من صلة الرحم التي من وصلها وصله اه،

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

حآم

ومن ئطعها قطعه اض ،كما ورد ذلك في الحدثل

فزيارة الأقارب العصا ٥قد تخفف من شرهم ،إذا كان *ع
الزيارة شيء من التوجه والتخوف ،بلين ولهلف وحن عبارة،
وتذكير بالتوبة وسعة الرحمة ،ومن يستحقها ،اما إذا تمادى العاصي

في غيه واظهر العناد والتنقص لأهل الخير واحتقارمن ينصحه ويرشد0
من تريب أو بعيال ،فالأولى والحال ،هده هجره والبعد عنه؛ ولا يكون
ذلك ،قهليعة؛ لأنه هجئ طه تعالى يثاب عاليه مم الاحتساب ،وافه
أطم.
ه

ه

ه

٠

٠

ت] ومثل سلمه اطه ما اك||وابط في اكيامل ح النا'س رفقا
ولينا وشدة في الدعوة إر اف وش إنكار المنكر؟

فأج اب ! الناس يختلفون ،فمنهم من يكون مرع التآثر
فيكتفى ؛وعظه وتدكيرْ قليلا حتى ينيب ويتأثر بالموعنلة ويخوف بأثر
المعصية وعقوبة الذنب.

ومن الناس س يكون شديد العناد ،كثير العصيان ،فمثل هذا

يحتاج إلى طول ،مجادلة.

فأولأ؛ يدعى باللين واللهلفج الذي قال ،افه فيه :ؤ

( )١لحديث محدالرحمن بن ءوف ;صي اف عنه نال :رتال ومول اف

تال ،اف

م وجل؛ انا الرحنن ،حلقت الرحم وشممت لها من اسم ،نمن يملها
أصله ،ومن ثالعها أسه نأق ،أخرجه الإمام احمد،ي مده ( . )١ ٩١ /١نال
أحمد شاكر في تحقيق المسند (  :) ١٦٥٩إصناده صحح.
()٢

محورة آل عمران ،الأية؛ . ١٠٩

٩٧
——

عاجي اسر ؛ش !لأم بابدياص ض اسم ٠٠٠٠
ءءاث؛4ا*

ثانيا؛ يذكر بمدأه ومعاده ،ويذكر ايات اض ومخالوثاته.
ثالثا؛ ينانش فيما عنده من الشبهات وما يعلق بذهنه أو بقلبه

من الصوارف حش تزال تللث ،الشبهات من ذاكرته والغالب ،أنه يرمع.
فإذا عرف ،أنه شديد العصيان وبعيد التأثر والتقبل ،فمثله يحتاج
إلى العقاب ،يما يردعه ويريع أمثاله من المعاندين ،من قبل الجهات
المزولة.

 Dوئثل عفا اش عته قام أحد الإخوان بالإنكار بشدة على
شخص في مسألة فيها خلانه بين العالخاء ،قرئ عليه ذلك ،الشخص
موله؛ لابمحق للثج أن تكر علي في هذا ،فالمسألة فيها معة ،نهل

صحيح أنه لا ينكر في المائل الخلأنية؟ وما حكم من ينكر على
الغير في الماثل الخلافية؟

فأج اب ،؛ المائل الخلافية هي؛ الض تكون محل اجتهاد،
دليم ،فيها ص صرح ،ولا دلل صحح يرجح أحد القولثن ،وو؛ع
فيها الخلاف بتن الأئمة المشهوؤين ،وهم ،تتعلق بفرؤع الشريعة،
فهذْ لا ينكر فيها ثدة على أحد المجتهدين ،مل  ٠الجهر؛المملة،
والقراءة حلم ،الإمام ،والتورك في الثنائية ،ونص اليدين يعد الرفع
من الركوع ،وعدد تكيرات الجنازة ،ووجوب الزكاة في العسل وفي
الخضروات

والفواكه،

والفتلر بالحجامة،

ووجوب،

الفدية على

الحرم إذا نسي ،وقمن شعره أو تهلمبإ ناسيآ ونحو ذللثه •

أما إذا كان الخلاف صعيفأ ومحصادمأ لص صرج ،فإنه ينكر
^ ،من تركه ،ويكون الإنكار بالدليل ،كرفع اليدين عند الركؤع،

والر؛ع منه ،والعلمأنينة في الركؤع والمجود والرفع منهما ،والتأمين

٠٠٠٠
ذك.

حاجة البشر الى الأمر بالمعروف والنهي عن الهيكر

مع رفع الصوت به في الجهرية ،والصلاة على المي .يي التشهد،
ووجوب الملام للخروج من الصلاة ،ونحو ذلك.
أف إذا كان الخلاف فى المائي؛ كصفة العلو ،والأسواء،
ؤإثيات الصفات المعلية ف تعالى ،وحلق أفعال ،العباد ،والتكفير

بالذنوب ،والخروج على الأئمة ،والطعن فى المحابة ،وصفة الداء
فه تعار ،والغلو في علي وذريته وزوجته ،ؤإحراج الأعمال ،من
مسمى الإيمان ،ؤإنكار الكرامات ،والبناء على القبور ،والصلاة
عندها ،ونحو ذللتإ ،فهذا ينكر على من حالم ،فيها بشدة؛ حسنا إن

الأئمة متفقون فتها على فول السلم ،،ؤإنما حاء الخلاف من الميتدعة

أو من بعد الأئمة ،واض أعلم.

 ٥وئثل فضيلة الشج أ كيفؤ انمهع بين قوله لعائشة؛
*إن افه رمح) بمإ الرمح) ،ويعطي على الرفهم ،ما لا يمر عر
العشق ،وما لا يعطمح ،على ما مواْ»لا،

وقوله

ارإذا رأى أحدكم متكرأ فليغيرْ بيدْ ،فإن لم يستني

فبلسانه ،فان لم يستني فبقاله ،وذللئج أصعم) الإيمان،ال
فاح اب

يتعمل الرش ،ع إنكار المنكر ،فان من رأى

المنكر وتكلم •ع صاحمه برش ولين حانمثؤ ،وحن عبارة ،بما
يحمل به اقتناع العاصي ،ونويته ؤإفلاعه عن الدنبؤ ،فان ذللت ،من

الرش المفيد ،بحيث أن العاصي) نف ه يزيل المنكر ،ويقلع عنه فورأ،
(  ٢١أحرجه مسالم برثم (  ) ٢٥٩٣من حديث ،عاتنة رصي اض محيا.
()٢

ض تخريجه صراب

٩٩

حاجي البشر إلى الأمر باسررف رالنهى عن ال نم ٠٠٠
ن0

لأيتناعه بخهلئه ،يعد أن ينفح له الدليل ،ويستمع إليه انصالتا
وتقيل ،بخلاف ما إذا استعمل معه العف والشدة والكلام الفاحش،
ونزه بالكفر والفسوق وتفيه عمله والتقص له ،فانه عادة يفر ممن

نصحه بهذا الأسلوب ،ولا يصح إلى كلامه ،ويرد على الناصح بمثل
كلامه ،ويرميه بالذل والتصغير لشأنه ،وأل مثاله لا يقبل منه ،ولا

يصلح داعية ونحو ذلك ،،ولكن بعض الناس لا يتأثر بالنصح هع لين
الكلام ،وحسن الأسلوب ،لأن قلبه قد أظالم واسود س المعصية،
نمثل هذا يعامل بالموة والشدة ،ويعانب ،بما جعله افه زاجرأ ولو
بالقتل ،كحال الكمار والمنافقين الذين أمجر اممه بجهادهم والإغلاظ
عليهم•
0

أ ؛ي

أو

وأي

 ٥وسئل أطال اله في عمره Jالولاءة

ه

هل يجوز للداعية أن

يدعو الناس وهم على منكراتهم؟

فأج اب

يجوز ذللئ ،كدعاء المشركين فى حال سركهم،

ودعاء المبتدعين فى حال ابتداعهم ،وهكذا ساتر الحصاة ،وذللث ،أنه
مض رأى م لمآ يعمل منكرا ،فالواحبح عليه دعوته والإنكار عليه،
كثارب الدخان ،وحالق اللحية ،والمستمع إلى الأغاني ،والناظر في
الصور الخليحة ،والمرأة حال تبرحها وتكشفها ونحوهم ،فدعاء هؤلاء
وهم على منكراتهم يكون أولا بتذكرهم ووعفلهم ،وتخويفهم ص
عذاب اممه تعالى ،وترغيبهم في التوبة ،وبيان حقيقتها ،تم بيان الدليل
القلي والعقلي على ذللئ ،المنكر ،ؤإظهار شناعته وبثاعته ،ونكارته

حثا وسرعآ ،ؤإقناع العاصي ب فاهة س يفعل مثله ،وهذا الأسلوب

جامع محن الدعوة إلى الله وبين تنير المنكر بام هي أحسن •

حأم
١٠٠
——a

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف واثيهي عن ال4نهم

ولا بأس أيضأ يدعوْ الكفار كالنصارى والميتدئ لكلرانفة،
فانهم يدعون إلى الإسلام والسنة ،وترك الكفر والدعة ،ولو كانوا

حال ،الدعاء على منكر ،كما لو كانوا ني سماعهم أو لهوهم وطريهم،
أو في معابدهم كالكنائس ،والعينيات أو قي أعيادهم أو ماتمهم،
كعيد الميلاد المبمراني ،ويوم عاثوراء عند الرافضة ،وعيد الغدير

عندهم ،فدعاوهم في تللث ،الحال يكون بتوبيخهم ،وتفيه أحلامهم،
ؤإيضاح بدعتهم ،ؤإن كان تليل الجدوتما لكنه ند يوثر أو شر
الأنتيا©  .واه أعلم.
 ٥وشتل حفظه افه
لغرض دعوتهم إر اف؟

هل يجوز زيارة العصاة في بيوتهم

نأج ايخ * تجوز هدْ الزيارة إذا رجي لها تأثير ،حيث إن
الكثير س العصاة قد انهمكوا في تلك المعاصي عن حهل أو تقليد،
عندما شاهدوا كثرة س يتعاطاها ،وانتشارها بين الأفراد والجماءامت^ ،

فأهل الدخان رأوا كثرة المدخنين في الأسواق والطرق والمجالس
والمراكب والدور ونحوها ،واهل الأغاني انخدعوا بانتشارها وفشوها
في الإذاعات والأشرطة وعلى الألسن ،وكثرة من يسمعها او بجعها،
ولا يوجد ص يعلن تحريمها ومتعها ،والناء اعتدن على الفور

والتمج ،ورأين كثرة المتبرجات والماتلأت المميلات ،بدون نكير،
وهكدا غير ما ذكر س أنولع الحرمات الفاشية.
فمتى علمت ،أن فلانآ ند أصر على ذلما وأظهره أو أخفاه ،

كترك الصلاة ،أو التخلف ،عن الجماعق ،وتعاطي شيء س المسكرات
أو الخا.رات والمفترات ،أو نحو ذللثج س العاصي ،وقصدته في

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

جرإٌم

' ٥٠

متزله ،وبدأته بتأؤليد الصّلة والصداقة ،والوداد والشفقة ،ثم ذكرت له
أن من أصباب الزيارة النصح والتوجيه ،وشخصست ،له ما تتممدْ عليه،
وبينت له الاثام ،وما ورد من الوعيد قي مثل هذا الذنب ،،فلا ثالث ،أن
هذا الرجل سوف يتمي ويفلهر الميم ،ويعيك حيرأ ،ثم ْع الكرار
إليه منلنا ومن غيرك ،ومع معرفة الحكم والاعتراف ،بالخهلأ يؤول يه
ذللت ،إلى الموبة والإقلاع ،وافه الهائي إلى سبيل الرشاد.
ص

أ؛ي

ص-

٠

م

 ٥وئئل وفقه اممه ! هل تبرأ الذمة بإنكار المنكر مرة واحدة أم
أن الواحس ،الاستمرار؟

فأج—اب • الإنكار بالقلب يلزم الاستمرار عليه ،بأن يكرم
هذا العاصي ويممته ،ؤيفلهر له الاحتقار والغضبق ،ولا يلقاْ إلا بوجه

مكفهر عابس ،كي ،يشعر بأنه بمص عند الناس ،ذليل مهض ،ولا
ينخلع بمنصبه أو مكانته أو ثروته ،أو كثرة من ينجعه ،عندما يرى

أهل الخير والملاح ينفرون منه ،ويحذرون من مجالته ،فهذْ
العاملة مع هدا المؤع لا تتوقف حتى يرجع إلى الحقا وينبع عن
الذنب. ،

فأم ا الإنكار ب اللس ان فإن ه يختلف ،ب احتلافه الأحوال

والأشخاص ،فمن عرف بمحبة الخير والقرب ،س الصالحين،
والمعاحلفح مع س ينصحه وينكر عليه ،فمثل هذا لا تبرأ الذمة بالإنكار
عليه مرة واحدة ،بل يحتاج إلى تكرار الصيحة ،ويزداد الوعظ
والمدكير ،ؤيكون الإنكار باللسان كلامجأ لهليفآ لينأ ،رجاء أن يتأثر
دiقلمعولوبعدحن•

أما س عرف عنه العناد والامذكثار ،ورد الحق والممادي في

حأم

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

الغي ،فأرى أن مثل هدا يكتفى يالانكار عليه مرة واحدة اللسان،

فإنه •ع التكرار ند يدر منه كلام مييء يرد به النمسحة ،نأقل ما
يقول أمثال هذا عبارة قد بلغت وند نم حتنا ،وحزت حيرأ ،أو ألأ

أعرف ،ما تقول ،وهذا لا يخصني ،والناس مواي كثير ،أو عليلث،
بنفسك ،نحن نعلم كما تعلم ،وما أشبه ذلك ،من العيارامت ،،ولكن

يعامل هؤلاء بالاحتقار والمشت ،،ؤإفلهار الكراهية لأفعالهم ،وتحذير
التاءس من مجالتهم ،مجحافة أن يتثري صرهم ،ؤيفشو المنكر
بسببهم • والاله أعلم '
ه

ه

»

ه

؛؛ب

□ وتمل فضيلته ت هل يلزمتي لإنكارمكر أوأمرJمعروذه أن
أءرذ ا ٠الدليل ؤإن كان ذللث ،المنكر واضحا عندي؟

فأج اب،

لا شلث ،أن أدلة تحريم الحرمات ،معروفة

مشهورة ،يعرفها الملمون بمجرد الملع ،في الجالس والمواعفل،

والخلم ،،والدروس ،والقراءة في الكتب والرمائل ،فعر من أراد
أن ينكر المكر أن يتلح بمعرفة الأدلة الض تفيد التحريم من الكتاب

والمنة ،وكلام المالمؤ والأتمة ،وكذا بمعرفة ما ورد من الوعد
والوعيد ،فان ذللث ،أبغ في قبول دعوته.
فإذا نهى عن الربا ذكر دليل التحريم س القرآن والمة ،ثم ذكر
أدلة أحرى فيها الوعيد الثديي ،والتهديد الأكيد ،لن تعاؤلى هذا

الحرم حاصة ،أو س فعل العاصي والمخالفات عامة ،وتعلم أيضأ
الجواب عن الثجهاُتج ااُي ،يتشبثا بها س يقع في هذا الذلمإ ويعامل

به ،عر حد قوله تعار• ؤ آنغ إق شيؤ. ،^ ،أ ثتؤ وأدرعظ،ؤ للمثل

حأم

حاجة اييشر إلى الأمر بالمموف والنهى عن الينكر

٥٠.

أما من حيث التغثتر وريع الناس عته ،فهدا يختلف ،أيفأ
باختلاف المنكر ،ويختلف ،ياختلاف ،العاملين له .فالمتكرات
تتفاوت ،منها ما يصل إلى الكفر ،ومنها ما هو معصية ،ونحو ذللئج،

والدين يفعلون ذللث ،،منهم من يفعله لحدر ،ومنهم من يكون متأولأ،
ومنهم من يكون مقلدأ ،ومنهم من يكون معاندأ!
فأنت ،عليلثج أن تتنلر إلى ذللث ،المنكر ،وتحاول علاجه ،ؤإن
كان من الصغائر ،كشرب ،الدخان ،أو حلق اللحى ،أو إسبال الثيابؤ،

أو التخلف ،عن صلاة الجماعت ،أو سفور الثاء ،أو

الأغاني،

أو شربا يعص المسكرات ،أو بيع يعص المخدرات ،أو ما شابه
ذلك. . .

أن تنصح س
وهكذا أيضأ الوماتل التي تودي إلى ذللثه،
يفعل ذللثإ بالتي هي أحن ،وتجادلهم المجادلة الهم ،تردعهم ،ومحن
لهم ما هم عليه ،ؤيمكن أن ت تعين بأهل القوة والمعرفة رجاء أن
يقتعوهم ،أو يأخذوا على أيديهم ،وأن تبين للمئولين خهلر هده
افنكرات ،وآىرُا السيتان ،على الأفراد ،وعلى الج٠اuت ،وذللث،
إن شاء اش ؤلريق إلى حلها ،أو ءلريق إلى تخفيفها •
ه

ه وثئل فضيلة الشخ

ما حكم من يكتثفؤ ثخهس ما على

معصية ويستر عليه ،ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل

يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟

فأج ايا  ٠يجور الستر عليه إدا لم يكن من أهل التهاون
بالمعاصي ،ويعرف منه كثرة اقتراف الذنوب ،،وارتكاب ،المحرمات،

ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذرْ من العودة إليها.

حاجة البشر إلى الأمر باليعر>وف والنهى عن ال4نهم

١٠٥
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أما إن كان صاحب عادة وفوق فلا تبرأ ذمته حتى يرغ بأمره
إلى ٌن بماب بما بزجر به •

أما إن كانت المعصية فيها حق لائمي كأن رآه يمرق من بيت أو
دكان ،أو رآه يزنى بامرأة فلأن ،فلا يجوز المتر عليه ،لما فيه إهدار

حق الادمي ؤإلماد فراشه ،وخيانة المسلم ،وكدا لو علم أنه القاتل

أو الجارح لمسلم ،فلا يتره ويضع حق م لم؛ بل يشهد عليه عند
الجهات المختصة بأخذ الحقوق ،واف أعلم.
إ:؛-

٠

ه

ء؛ت-

إو

 ٥وثئل عفا اف عته ت أنا أعمل رئيس هيئة للأمر بالمعروف
والنهي عن المكر ،ويحصل الشص على من تلس بحد ،فهل

يصح لنا المتر فيما نرى فيه المصالحة؟ أم أننا في حكم نالمؤ
الملطان ،وإذا ؛لغت ،الحدود اللهنان فلا شفاعة؟

فأج امحب ،ت لاشلث ،أن الأحوال ،تختالم ،؛ فمن كان \ jA\ieCA
محالتر ،ومعروفأ بالفق ،وكثير العناد ،ومظهره يدل ،على فاد طوية،
فانه يشدد عليه ،ولأيي من عقابه بما يرمحالع به ،ومن كان ظاهره
الصلاح ؤإنما مولتإ له نف ه لأول) مرة ،فانه يعفى عته ،لحديث ،ت

®أقيلوا ذوي الهيئات ءثراتهم»ل  .،ومن هو بين ذللت ،يعام ،ببعض
العقوبة ،واف أعلم.
):١

أحرجه أبو داود برثم( ) ٤٣١^٥وأحمد لي المني(أ .) ١٨١ /وابن حبان ز
صحيحه (•  ) ١٥٢والخاري في الأدب المفرد (  ) ٤٦٥عن ؛ >،_L،رصي اث
منها• وللحا-ث شواهد كسرة• وند صححه الأناني ني صحح الأدب المفرد
(  •) ٣٦٢دني الميالان انممحان (  .) ٦٣٨وقال الأرناووًل ني شرح المة
(•ا'/آم) :حديث صحح.
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حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

 Dو ئئل وفقه اف ; نرى في زماننا هذا انتشارأ لمذهب الجهم
بن صفوان ،حيث إذا أمرنا أحدأ بالمعروف ونهيناْ عن المنكر

الذي هو واغ فيه هال ،لك ; ،إن الإيمان في القي ،،.أو قال !،يكفي
أن تكون النية صالحة ،فكيف ،نتعامل،ع هؤلاء؟
فأج اي ،ت روي من كلام الحس البصري رحمه اض ،قالء !
ررليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ،ولكن ما وقر ش القلوب وصدقه

الأعمال،؛ .،فاخبر بأن الذي في الةاو_ا يظهر على الأعمال.،
فحن نقول ،لهدا ؛ أست ،لنا أنك مؤمن ،هل تريد أن نشق عن
قلبك حش نرى أنه أبيض أو أموي؟! نحن إنما نعاملك بالظاهر ،فإذا

كان الظاهر لنا أنلث ،فامحق ،أو أنك عاصي ،أو أنك طريد ثريد،
فنحن نبغضلث ،على ما يفلهر منك ونمق؛لأ ،،ولو كان قلبلث ،ما كان

لخفائه علما ،فنحن لا نعامللث ،إلا بما يظهر لما ،فلو أننا أحنا الظن

بكل أحد من العصا ٥ممن يهول I ،أنا مؤمن أو م لم ،لم يبق أحد
ينكر عليه ،فانه لا يوثق؛أقوال ،كل أحد.
وعلى كل حال ،فان هؤلاء الذين يتمادون في العصيان ويتركون

العبادات والهلاعادتإ ،ويدعون أن إيمانهم كامل ،وأن الإيمان يكفي
فيه المعرفة ؛القلب ،الذي هو مذهب الجهم • نقول ،إنهم قمة؛ ميما
إذا تظاهروا بالعصيان ،فلا نحدقهم؛ بل نعاقبهم بالمقوبة !اتي

تردعهم وتردع أمثالهم.
وقد ثبت أن عمر رصي الله عنه قال ،ما معنا ! 0ررإن نامحأ كانوا

يوحدون بالوحي على عهد رسول ،افه  ،.وإن الوحي قد انقطع،

ؤإنما نأخذكم ؛الظاهر ،فمن أظهر لنا حيرا أحببناه وقربناه وواليناْ ،

حاجة البشر إلى الأمر بالهعروف والنهى عن الهنكر
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ولو كان باطنه ستئأ ،ومن أظهر لنا شرا أبغضنا ٠وعاديناه وعاتيناْ،

ولو كان قله طامأ» أو كما قال ،وقد قال المي ه® :م لم أدم
أن أنقب عن قلوب الاس ،ولا أشق بطونهم*أا ،،ولا شك أن من
كان فلبه مؤمنا صادق الإيمان فان أعماله تكون صالحة خالصة،
موافقة للحق ،ومن فسد قلبه فسد مائر حسله كما ورد في
م

 ٥وشثل وممه اف لكل "مر ؛ كثف نرد على من يفعل المنكر

أو المعصية ،فإذا ناقشئاه أو نصحناه احتج بالقضاء والقدر؟
فأُج امب  ٠عليكم أن تقنعوه بأن اض أعهلا ٥قوة وقدرة يتمكن
بها من الفعل ،وتنب إليه الطاعة والمعصية التي يثاب عليها أو
يعام ،،ولو كانت ،تللث ،القوة مسبوقة بمدر اض وقضائه ،فاض لايكلم،

نف أ إلا وسعها  ،ولو لم يكن للعبد قدرة لما أمره ونهاه • فعلى هدا
لاحجة لأهل المعاصي بالقضاء والقدر ،فان أصر على ذلك ،فعليكم
جلده وصربه ،واحتجوا عليه بالقدر ،فقد حضر مارق عند عمر بن

الخطايا فاحتج بالقدر على الرقة ،قال عمر رصي اض عنه :أنت،
سرقت بقدر اض ،وأنا أقْلح يدك يقدر اض• ،ع أن هدا العاصي
لايرضى بالقدر في الاعتداء عليه ،ولا في ترك الأسباب الدنيوية ،بل
ترام يغضبا على من سبه ،أو صربه ،أو أحل ماله ،ولا يرصى
( )١جزء من حديث ،أحرجه ملم برثم (  ، ١٤٤ - ) ١٠٦٤من حديث أبي معيد
الخيري رصي اق محه.

( )٢أحرجه الخاري برنم (  ) ٥٢و(ا  . ) ٢٠٥وم لم برقم (  ) ١٥٩٩عن الغمان بن
بشير رصي اش محه.

جآم
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بالقدر ،وكذا تراه يجتهد قي التكسب والتجارة والحرث والكتابة

والدراسة ،ولا يحنج بالمدر ،واض أعالم.

 ٥وثمل الشيح نفح اف بعالمه
المؤءا

ما حكم العمل في

ات انأى في مئكر\ت سرعية؟

ءأح اب>

الخكرات توحد قي كل مؤسسة وفي كل

الشركات الكبيرة غاليآ * فلا نخالو مجوم ة من وحول من يتساهل

بالصلاة ،أو من يحلق لحيته ،أو من يبل في لاّه ،أو من يثرب
الدخان ،أو يسمع الغناء  ،أو نحوذللث ،من المنكرات ،ولو نلنا! لا يجوز

العمل في مثل هدا كله ،لم يجد أصحاب الخير لهم مجالأ يشتغلون فيه،
ؤإل وحول أصحاب الخير ،وأصحاب الدين وأصحاب الصلاح في أي
مجال هو مما يخفف من الشر ،لأن وحولهم يجعل في أصحاب هدم
المنكرات شيثأ من الإهانة والذل ،والشعور أن هناك من ينكر عليهم تللث،
المنكرات ،ومن يبين حهلآهم ،ويفند نبهاتهم ،ونحو ذلك •
فإذا وحدت في عملك ثيئآ من النكرات مثل الفللم ،أو
البرج ،أو وجود ظاهرة عدم الظام ،أو ترك الصلوات ،أو مجا أسبه
ذللثؤ ،أو وحول مبتدعة يعملون فيها من رافضة أو نحوها ،فلا يترك
لهم المجال ،ولا ترك الشركة كلها لثل هزلأء ،بل زاحمهم،
ونعمل فيها حتى يكون لما مكانة،

ويكون لما ظهور،

ويكون لما

معنوية ،فيقل الشر ،ويقوى الخير ؤيقوى أهله ،وعلينا أن نحرص
علكا تطم العلوم كلها التي تعلق بالدين والدنيا ،ؤإذا تعلمناها،

ونحن أهل عقيدة وصلاح ودين ،وشغلنا الوظاتقح الحكومية بالعمل
فيها فلن ترك مجالا لتتمكن الأشرار والثتدعة فيها .بخلافح ما إذا
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بقينا لم نتعلم هذْ العلوم ،ولو كانت ،دنيوية ،ثم تولاها أولئك

الأشرار ،والمتدعة ،فانهم تحكمون فيها ،ويولونها أصحابهم ،دمن
على نهجهم وعقيدتهم ،فيكثر الأشرار ،وبمعف ،الأحيارا
فمتى كان مدير المدرسة مثلا من أهل الشر أو اليدعق ،فانه
عادة لن يوظف فيها مدرسأ إلا من كان على نهجه وشكاله وعقيدته،

يإن كان من أهل الخير فح المجال ،لغيره من أهل الخير ،وأدخلهم
ومكن لهم وأبعد الأشرار عنها ،وكدللئ ،كل رئيس لداترة؛ إذا كان
صالحآ فإنه يقرب أهل الختر ،وأهل الصلاح ،ؤإذا كان فامدأ ول
أهل الثر وأهل الفساد ،وأبعد أهل الصلاح والإخلاص ،وكدللئ ،إذا
تقدمت ،إر عمل من الأءمالا ومملث ،ما يوهللث ،لدللث ،العمل ولم
يقبل ،فإن للث ،أن تراحع من هو فوق ،ذللئ ،الذي ردك ،وتذكر أنه ما

فصد إلا إهانتلث ،لأحل تمسكلث ،يإحلاصك في عمللئ ، ،ؤيدعي أنك
صد له ،وأنلث ،تعرقل محيره وعمله ،فإذا شكويت ،إر من فوفه ،أو

عرفا أنلث ،محتمل إر الرئيس والوالي العام وتفضحه على تحيزه
وتظهر ال٠ذلل٠ة ،فإنه محميخجل ويترك تشدده على من ليس على

طريقته ،وين اهل في تمل كل من تقدم للعمل ممن يحمل المؤهل

المعللوب ،ولو كان من أهل الخير والصلاح ،فيكثر الملاح ،ويكثر
أهله ،وافه أعلم.
أو

أ؛ئ

أ؛ي

ءإئ

أ؛ي

ه ومحشل الشيخ حفثله اف هل يجوز الكذب والمش
للوصول إل المصلحة المامة في إنكار المنكر؟

فأح اب ن الأصل في اممدب التحريم ،لقوو> الشي ه؛
• • •٠وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدى إر الفجور ،وإن الفجور

حأم
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يهدي إلى النار ،ولا يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب ،حش يكتب

محي اف كذابأ»را .،وقال اض تعالى :ؤ وأسم دئيد اة

ممن

 .و في الصحيح قول الني ه :ررآية المنافق
ثلامث !،إذا حديث ،كذب ،وإذا وعد أحالف ،وإذا اؤتمن حان،،ل  .،وقد
رحص في الكذب في ُلأُث :،في الحرب ،والإصلاح بين
نم ،أنه
الناس ،وحديثا الرجل امرأته ،وحديثا المرآة زوجها
نالك ،الصالحة العامة وما يترتب ،على حصولها،
فواتها،

فإذا ترححت!

المصالحة

؛ فينظر في

وما يترتب ،على

وايتمتإ الممدة،

حاز الكذب

بقدرها ،مع أنه يندب التعريض في الكلام ،ففي المعاريض مندوحة
عن الكذب ،فعند سؤال المجرم كالقاتل والمارق والمزور ،والفاجر

والمتهم ؛الأصداء على الأعراض والمحارم ،إذا لم تقم عليه البينة،
حاز الكذب عليه ،ووعده بكذا ووعيده بكذا ،حش يعترف ،باحتيارْ

ليقام عليه حد اممه  ،وليتزحر أمثاله عن التهاون بحقوق الأمة ،والجرأة
على انتهاك الأعراض وفعل الجرائم ،وقد ورد في الحديث : ،ررلحد
( )١حزء من حديث ،أحرحه الخاري برغم (؛؟•آ■) .وم لم برغم (  .) ٢٦٠٧عن
صداش لصي اف صه.
()٢

مورة المافقون ،الأة. ٦٣ :

( )٣أخرجه
( -) ٥٩
( )٤لحديث،
ثلامحتات

الممحارى برغم ( .) ٥٧٤٤٧ ) ١٢٥٩٨٧ ) ٢٥٣٦٧ )٣٣وم لم برغم
ص أيي هريرة رصي اش صه.
أسماء ينتج يزيد نالت '■ ،قاله رسول ،اش® ٢.لا بمحل الكدي ،إلا غي
يحدئط الرجل امرأته ليرضيها ،والكدي ،ش الحري ،،والكدم ،ليصيح

بجن الناسُ • أحرجه الترمدي يرنم (  .) ١٩٣٩واحمد في سه ( ، ٤٥٩/٦
.) ٤٦١
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يقام قي الأرض حير من أن يمطروا أربعين صاحا))را،
أما إذا كان المتهم يغلب على الظن براءته ويعد أن يفعل مثل
ما اتهم به فإنه لا يجوز الكذب عاليه ،كما لا يجوز التشاديد في عفوبته

لغلبة الظن ببراءته ،بما اشتهر عنه من الصلاح والويع ،والبعد عن
الفللم والكذب ،وافه أعلم.
ه

ه

٠

ه

ه

 ٥وثمل الشيح بارك اممه فيه هل يلزم اا5مر بالمعروف،
والنامي عن المنكر أن يكون لديه بهلاقة ،للسماح له يالدعرة إلى

اممه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل يأثم الدعاة ومحللبة
العلم إذا لم يدعوا ويأمروا وينهوا في هذه الحالة؟ ،ع ذكر بعض
الأدلة من القرآن والستة ،أو سيرة اللف الصالح؟
فأح اب ت اشترامحل  ١١٥٠١١فات فيه مصالحة ،وذللث ،لأنه ليس
كل من يتصدى للدعوة يكون من أهلها ،فمد يتصدى للدعوة من ل مئ

أهلا لها فيف ي أكثر مما يصلح إ أو يأمر بما يجب أن ينهى عنه ا أو
يقول يختر علم ،أو نحو ذللث ا فإن افه تعالى جعل من المحرمات
القول بلا علم؛ بل ند يكون من أشد المحرمات ،فالذللتؤ يشترمحل أن
يكون الذي يآمجر بالمعروف ،ويدعو إلى افه ممن ءندْ أهلية ومعه

فدرة على ذللثا ،فينترمحلون لهم مثلا مؤهلا دراميآ ،وثمكنأ ،وقدرة
على مزاولة الدعوة ،والقدرة على استحضار الأدلة ،كما أنه لأبد فى

مجهول ،الحال ،أن يحمل تعريفات وتزكيات ،ولابد من احتيارهم
( )١أخرجه الن اتئ برنم(  .) iU')j ) ٤٩١٩وابن ص برثم(  .) ٢٥٣٨واحمد
في مده(أ •، ٤٠٢ ، ٣٦٢ /ص أبي هميرة رصي اش عث.،
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لإظهار قدرتهم ومعرفتهم يالهلرق الش يسلكها الدعاة ،وما شابه
ذك.

ولما كانتا هده الشروط لا تتوفر جميعها في الكثير من الدعاة

ح ق درة كثر متهم على مزاولة الدعوة ،فلدللثا لم تكن مجالامتا
الدعرة ووسائلمها ميحصورة فى صعود المنابر ،ؤإلقاء الخْل_ ،،وعقد
المحاصرات ،،بل لها ومائل وطرق متعال.دة ت

فإذا رأيت \حد\' يفعل منكرأ فاته

(أ) منها الدعوة الفردية

يامكاك الاحتلأء يصاحّ_.ا المنكر ،وبيانه له ،ؤإرشاده إلى الصواب

مع إقناعه وذكر الدليل له.
(ب) ومنها دعوة الجماعاتؤ :في المجالس العادية الش
يحفرها عدد ممن يحبون المعاصي ،ؤإن لم يكونوا عماة ،فتثغل
هده المجالس ؛الالءوة إلى اض تعالى وبقراءة الكتب ،,النافعة ،دون
إشعالها بالقيل والقال مما لا فائدة فيه ّ

(ج) ومنها الدعوة في المأمحمعاتا العارصة! في السيارة أو
الهناثرة ،أو الفندق ،أو في المستشفى ،فتتخدم الدعوة في هده
المجتمعات ،العارضة ،ويشغل الوقت) في التاو.كير باض تعالى.
(د) ومنها التعليم والقراءة الخاصة! فتجعل لعدد معين مجن

الناس حلقة يقرأ أحدهم في كتاب ،وتتولى أنت شرح ذك الكتاب.
فتبين أن طرق الدعوة وومائاله ا لا تحصر في الحهلسم،
والمحاصرات ،والندوات ،،أو الدعوة فى الأسواق العامة ،أو

؛المsكبرات ،،بل لها طرق أحرى ومنها ما ذكرنا ،واش أعلم.
ءأد

ء؛د
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' Vى ،

ه و سئل حفظه اض

نحن مجموعة نحضر يعفى المنابات

كالرواحات ونحوها ،ذممئالب من أحد ؤلية العالم التفضل بإلقاء
كلمة مفيدة نتدكر فيها أمور ديننا ،فيقوم بعض الإخوة فيعترصون
علينا ،ويقولون ت إن أردت أن تلقي كلمة فألقها في المسجد وإلا
فامكتر ،فما توجيهكم لهذا الأمر حففلكم اممه تعالى؟
نأج اب ؛ هذا خهلآ ،بل نقول ت إذا اجتمعتم في مجلس
أحدكم ،فلا يضع هذا المجلس ،بل استغالوه واستعملوه فيما فيه
فائدة ،فيقرأ أحدكم مثلا بالقرآن ،ويقرأ آخر بالتفسير ،وأحر
يالحديئ ، ،أو التوحيد  ،أو في شيء من الكتي ،المفيدة ،وهذا أفضل
مجن أن ينشغل المجالس في القيل والقال.
ولا يُافي أن الم احي تلقى فيها الهواعفل ،بل الم احي
والمجالس والتوالي والمدارس والسيارات وما أشبهها ،لا مانع من

أن يتكلم الإنسان فتها بما يفتح اممه عليه ،فينصح إخوته؛ فان تأثروا
وملوا فهو حفلهم في الدنيا والأحرة ،ؤإن ردوا عليه ولم يتأثروا برى
من مغبة الكتمان ،ولا حرج عليه إن ثاء اممه.

ه وئئل حفظه ا له م مأ؛'رأيكم ش انتات الخيرية ،حاصة
وأن عليها من هم معروفون بالاستقامة والمنهج الصحح ،هل
تخالفا منهج السلف ،الصالح؟
فآح ابا ؛ بحان افإ إ لا يقول هذا عاقل ،المكتبات

الخيرية إذا كان القائمون علتها من أهل السنة والجماعة؛ فائهم يأتون
؛المؤلفات المفيدة اش تتناول عقيدة اللف ح ،وكذللئ ،يأتون بما

يرغب في الأعمال الصالحة وفي فضائلها ،وكذلك ،يحثون على كتب

حاجة اليشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
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الأخلاق ،وكتب الاداب ام ترغب في الخير وتحير من الشر فلا

يقول عاقل ت إنها تخالف منهج ال لف .فال لف دائمأ يحثون على
كل ما يقوي الإيمان وعلى ما يكون م سآ في زيادته.
ءإ؛-

ءإ؛-

ءإت-

 ٥و ثئل الشيخ وفقه افّ ت*الكا

؛•-:

ءإ؛-

نحن مجموعة من الثسايا

ندعو إلى اف ،وعندنا مجلس حاصن بنا نتاقس فيه أوصاع التساب
المدعوين ،محن تقليم لزيارتهم ،وتقليم للرحلأت الخلويلة
والقصيرةْ ،ع وجود دروس خاصة بتا ،وهد أنكر البعض علينا،
مما أدى إلى تمرق كثير من الشاب ،فهل هذا الفعل جائز أم لا؟
فأح اب ت هذا العمل مفيد إن ماء اممه تعالى ،ولا شك أن
الشباب في هذا الزمان عندهم من الفرنخ الروحي ما يجعلهم في حيرة

من أمرهم ،أو يميلون سبيه مع أدنى داعية إلى الشر والباحلل ،فلا
جرم يتأكد جمعهم وتعاهدهم والحرص على حفظ أوقاتهم في
دروس ،أو رحلات ،أو زيارات ،أو نحو ذلك ،دلا داعي ،^i ،إنكار
هذه الزيارة ،التي هي ص حقوق الملمين بعضهم على بعض،
والملحة تقتضي مثل هذا المجلس الدوري ،ؤإقامة هذه الدروس،

وتقليم
أصابهم
عملهم،
ينجرفوا

هذه الأويامنته ،وترتيب الأعمال ومناقشة وضع الشباب الذين
كل ،أو تثاقل ،رجاء أن يزدادوا نشاؤلآ وأن يواصلوا
حتى لا يجتذبهم أهل الف ال والشر ،فيصبحوا حيارى ،أو
ع الضلال وأهاله ،فينملثوا على أعقابهم ،حيث إن الكثير

منهم يمدون اش على حرف ،فتى وفقوا لن شتهم ليقوى

عزائمهم ،ويحثهم على الواصلة ،استمروا في عملهم الصالح ،واض
المرفمحا •
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تا وثمل حففله افه ؛ حدث حلاف بين والدي وأحي الكبير
وذلك ب بب أن أحي يحلق لحيته ،فطلب منه والدي بأن يرخي
لحيته ،وهال ،له :أك قدوة لإخوانك ،فكن ئدوة لهم قي الخير،
ولا تكن قدوة في الشر.

ولكن أخي هداه افه لم يلب ءلاو_ ،والدي ،مما اصهلر
والدي بأن يستخدم معه أمالوب العف والشدة والتهديد وفال له:

لا ترى عيني عينك ،ولا تنم علي ،ولا تدحو بض ،ؤإن
دخلت ييآى فسوف أحدث لك أمرا مكروها ومتكون سمانة
للناس .أما إذا أرخيت ،لحيتك فمنزلتلث ،على العين والرأُم• ،

و<-اليت ما رأيكم في أسلوب والدي قي دعوة أحي ،وما
الأملوب ،الأمثل في الدعوة في مثل هدْ المسالة؟ وهل يجس ،على
أحي تليه طيبا والدي في عدم دخول منزله؟
فآح

ايسج  :الأا>سلود_إ من الوالد فيه شدة وتنفير ،وكان عليه

أن يرفق به ويتصحه ،لكن لعله قد نصحه قبل هجره ،ووبخه فلم
يقبل ،فجاء بهيا الفعل للزحر عن هذا الدوس ،،فأنتم انصحوا أحاكم
رجاء أن يتوبا ويعفي لحيته ،ويطع أباه ويطيع اض ورسوله ،ويعود
إلى حالته ،فإن اعتدر أو شق عليه — كما يزعم — فانصحوا أباكم
باستعمال اللين واللعلفط والرفق رجاء أن يتأثر الولد بذلكؤ.

ت! وسئل سلمه افه دعاني أحد إخوتي إلى وليمة في منزله،
وأتيت ،أنا وأهلي ،وعنا جلوسي في مجل ه أشعل أحد المدعوين
ااسيجارته» ،فهللبح ،منه أن يهلفئها ولم يفعل ،ثم أخبرمحتط أخي

حآم

١١٦
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بذلك ،ولكن دون جدوى ،فقمت من المجالس وأحيت أهالي

مغادرأ ذلك الست ،،ءعش_ ،علي بعض الإخوة وقالوا :
تخؤج أست ،فمهل؟ لأن فعلك هدا يثير اليالة والفتنة،
فضيلتكم في ذلك؟ وما الخطالومح ،مني إذا لحن أحد ،أو
منكر؛ مواء قي بثت قريب أو صديق ،أو في بض؟ يهل

لماذا لم
فما رأي
عمل أي
علي إثم

في ذلك؟ وما توصيتكم لثل هؤلاء؟

فأج

اب ■ إف التدحتن حرام ،كما أنه رذالة وهوان ومنقصة

ومذلة ،ولو عدوه رفعة وشرفآ وفخرأ ،فإن أهل العقل والفضل قد
اعترفوا يخته وقبحه ،فلا يجوز إعلانه ،ولهدا فإن الدول الكافرة

كأمريكا تمغ شربه في الطائرات الك ،م افتها نحو محاعنين ،والدول
الراقية ومنها دولتنا — أيدها الله — تمع شربه في الدوائر الحكومية،
والواجب على المدخن أن يحترم أهل المجلس الدين هم أهل شرف
ورفعة ونزاهة عنه ،وقد يتضررون به ،فإن لم يفعل فإن عليلثا هجر
ذللثا المجلس ،والبعد عنه ،لشعر المدخنون شح فعالهم ،وشناعة

عملهم ،ورجاء أن يمتعوا من الجالس العامة ،فإن لم يمنعوا فلابد
من هجر صاحب المجلس حتى لا يقر النكر أمام الناس ،وافه
أعلم •

ه وئسل الشيح ^ ،iا مه" بقاءه  ١ما أرأيكم في استخدام كرة
القدم كوسيلة للدعرة إلى اطه لجالسم ،أعداد كبيرة من الشباب؟
ومما لا يخفى على فضيلتكم اهتمام الشباب بهده اللعية.

فأحاب  :هده اللعية يختلف القصد فيها ،فمن الناس من

طج،ت البشر إلى الأمر بالسروف راص عن اسهم
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يتخذها للنشاهل والرياصة وتقوية البدن وتفتح الذهن ،والتمرن على
الحركة ؤإذهاب الكسل والخمول ،فبهذا القصد تباح ،بل ند يندب

إليها حذرأ من الضعف وانهيار القوى الحاصل مع الإحلال إلى
الأرض ،ولزوم الفراش والسرير ،والركب الهيء ،الذي اعتاده
الأكثر ،فصعب عليهم العمل والسير والتقل؛ ،ش الحاحامتؤ ،فعلى
هذا القصد لا ماغ من اتخاذها كوسيلة دعوة للشباب ،الذين يهوون
هذا الوع من الرياضة ،فإذا كان المجتمع كله حلوص اعتراهم اللل
والضجر ،حتى يقوموا بمزاولة النشاط ،ؤإعطاء النفس ما تهواه من
هذا اللم ،،.ولو كان لهوأ.

فأما من نصد من الكرة مجرد الأذلر ومشاهده اللاعبين وتمرح
الأنظار إليهم ،وقضاء الونت ،الطويل فى التفكه والضحلث ،عند
مقابلتهم ،دون أن يدخل فى الميدان ،ؤيقصد ما نصد الأولون ،فلا

أرى هذا مائغآ ،وهو ما يفعله الكثتر من الذين يجلسون أمام التلفاز
للتحديق نحو هن.ه الباريات.
وكذا ما يقصده الكثيرون الذين يحضرون هذه

الباريات،

حالين على تللث ،الدرجات زمنأ طويلا بدون أن يتفيال.وا من

زمانهم ،وهذا هو إضاعة الوننؤ فى غير قائده ،واش أعلم.

ه ومتل  ^٠ ١بات اث في عيه ٌ أنا طالب sآدرس في
كلية ،يكثر فيها ١لتيرج والسفور ،وكثير من المنكرات — نساأل ،اض
المافية _ ،وكذالن vتمتليء هذه الكلية بكثير من الكفرة ا والوال:،

كيفا يكون الأمر ؛العروق  ،والنهي عن المنكر في هذه الكلية،
رغم أن الكثير من الصالحين سلييون في هذا المجال؟ ا

٠١٠٠
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فآج اب ؛ لم يذكر هدا الطالب كيف هذا اكرج ،مع أن
بلادنا  -وف الحمد  -ليس فيها جمع بين الطلاب والطالبات ،بل ال
تزال محتفظة بأن يجعل لالء؛لالبات مدارس خاصة من الابتدائية إلى ما
فوقها ،وللطلاب مدارس خاصة س الابتدائية إر محا فوفها ،فعر

هذا لا يوحد اختلاط ولا تبرج ،ولكن يوحد ترج في غير الدارس،

وفي غير الكليات ،وقد يوحد في
التائية ُع أنه يأتي إليها موظفون س
فالهلالبات وكذللث ،المدرسات يوحذ
المدرسة وخارج المدرسة بالحجاب،

بعض الكليات ،أو المدارس
الرحال — للحاجة إر ذلالث،— ،
عليهن تعهد أن يحتففلن في
وأن يلتزس بتعاليم الإملأم،

وكذللث ،المحلمالتح كلهن من الم لمات وغر الم لمامت ،يلترمجن

بالعمل بتعاليم الإسلام ،هذا فيما يتعلق بالمدارس.

أما إذا كان هذا الطالب مثلا ابتلي بأن يختلعل ؛هزلا،،
المدرسات ،أو الهلبيبات غير الم لمات ،ويحتاج إر أن يعاملهن بما
يرغبهن في الإسلام ونحو ذلك ،،فإن عليه أن يظهر سعائر الإسلام
ومهحاسه ،ويشرحها لهن ،ويبين أن الإسلام هو الدين الذي تتقبله
العقول ،والذي تشهد يحنه الفتنر ،ويبين محاسنه ومج اويء الأديان

الأخرى ونحو ذل لث ، ،ليكون ذل لثج سببأ في تقيل هؤلاء غير
الم

لمات.

وقد يءحمل الاختلاط ر المستشفيات ،والمتوصفات ،وتحو

ذلل؛،ا أو بعض الكليات الدراسية ككليات الهلبج ،أو لحو ذللث. ،

فنقول؛ إن واحب المسلم أن ينكر ما يرام س المكر الظاهر،
ويبين وجه الإذكار ،ؤإذا لم يستطع فان عليه أن يرفع ذللث ،الأمر إر
س ي تهلح لتبرأ به الذمة ،ويلم س العهدة.

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
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وأما ما ذ /أن هلْ الدارس أو است ككلية الطب مثلا،
يحمل فيها اخلاط وترج وسمور وكثير س المكراُت ،،فإذا رأى

منكرأ في هؤلاء الكفار الذين يقومون يالتعليم ،فعليه أن يذكرهم أولا

بأنه أحدت عليهم اليهود والموايق بألا يظهروا شعائر دسهم
ومعابدهم ،وما يختص بها ،وبألأ يسبوا الإسلام ،ولا ينتمصوا
الملمين ،وألا يعملوا عملا يخالفه تعاليم الإسلام ،وعاليه أن
يشههم على ذللتا ،وبهذا يعلمهم إن ثاء الله.
ءء

-؛؛؛-

٠

أة

ءك

ومحال الشخ .حففله اف
ؤإن من وسائل وطرفا الدعوة إلى اش والأمر بالمعروف
والنهي عن المذكر :

آولأت التواصي بالحق :
فلا سلت ،أنه س الواجب على كل م لم بعد أن رزئه اض تعالى
نعمة الإسلام ،وومقه للعمل به ،فإن من واجبه أن يدعو إحوانه إلى

الخير ،وأن يحثهم على التمسلث ،به ،وأن يرهمهم في الواب ،الأجل
مع الثواب الحاجل ،ويحدرهم من نقمة ربهم وعقابه ،فهذا واجب
كل مسلم.

ونل استدل العلماء على ذللث ،ب ؤرة العصر؛ حيمثا حكم اض
نعالك ،بخسران جميع الناس إلا من اسشى ،خقال ،تعانه؛ ؤ وآشر 3

اة ألإمس محاخنك-

إلاآل!ن  ١ ٠منمحإوعمدوأآلصنيحنماوواصوأ^  ٠٣وزاصوأ

إع  ■^ isأتم ،أن كل الماص قد خروا الدنيا والأخرة إلا هؤلاء
محورة العصر ،الاياتت .٣ - ١

هءٌّ

'١ ٢
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الذين حمقوا الإيمان ،الذي هو الاعمماد الصادق ،وحققوا الأعمال
الصالحة وأظهروها ،وأصلحوا ما طلب منهم ،ولم يقتصروا على

أنفسهم بل أوصوا غيرهم بما هم عله :ؤوواثزأ الؤه ،يعني
الإيمان وانمل الصالح ،وهذا الخواصي ئإ من كان قريا أو بعيدا
فى النسب والمكان.

وهكذا المسالمون يوصي بعضهم بعضأ ،فالقري<سا تنصحه وتحثه
على الخير ،وتحيره من الثر ،وتبين له طرق المجاة وميلها ،وتبين

له الأفات التي في صدها ،وتحثه على أن يعمل بما يعلم ،وتبين له
آثار مخالفة العلم ،وآثار المعاصي.
أما الم لم البعيد ،فإنك تراسله وتكاتثه ،وتوصي من يذهب
إليه؛ فإذا كان عامئا أوصيته بما يناب العوام ،ؤإن كان من خواص

أهل العالم أوصيته بما للخواص؛ فهذا امره بالعمل ،وهذا تأمره
بالتهلثيق ،وهذا تبين له ما يجهله ،وهذا تنبهه على ما يغفل عته ،كن
يحسبه ،وهذا هو التواصي بالحق.

ثانيا '.التواصي بالصبر
وهذا فيه إثارة إلى أن الذين يدعون إلى الحق ويعملون يه،

لأبد أن ينالهم شيء من الأذى ،وشيء من التضييق عليهم والفتنة،
ونحوها أ فهده سنة الله في عياله ،حش ح الرسل إ فإنهم ابتلوا

وأوذوا ،وكذلك أتباعهم في كل زمان ومكان ،وذلك أنه لأبد أن
ينالهم  -إذا كانوا متحققين بالإيمان  -شيء من الأذى وشيء من البلاءا
وهلكوا واقع الكثير من اص واساء في الزمن \بج وفي

كل زمان كما حصل للأمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأتباعهما،
فمنهم من محل! ومنهم من حبس! ومنهم من اصعلهد! ومنهم من

حاجة اليشر إلى الأمر باسروف والنهى عن اسكر
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حأم

.٥:

ثمل مجن عمله إ ومنهم من أتعدإ ومنهم من أشهر بشخرْ سئة ظالمة إ
ومنهم من نشرت عنه نشرات حاطثة! وكل ذلك لم يمدهم عما هم
عليه ،بل صروا وصايروا ،وكانت لهم المائبة.

وند دل على ذلك قول  ،ojlتعالى ت ؤ

ءامماوثم ي أنتثذ 3

^ب)تاشأنحؤأوتوأرأ

 • ، ١فكل من قال :ومناه ،لا يبد أن

بمن ،لقول افه تعالى؛ ؤ ثلميثناآثمن من ملهم ءيتلص أقأكث«iyju
٣؛^؛  • ٢٢^ Sض أنه محتلتهم ،ويفتنهم؛ حتى يظهر
معلوم افه فيمن كان صادقآ ومن كان كاذأ!
ويقول تعالى؛ ؤ محين آلنايي ،س يمد^ ١^١أش

أملى ؤ ،اف ■بمثل

فننه ألنايى َكدام ،أش ه  ،وهذا يغ كثيرا في الدين يتسمون يضعمإ
الإيمان ،فإذا اصابتهم فتنة أو نالهم أذى ص الناس حافوا س الناس
كخوفهم من اض؛

وعلى هذا فالذين ينالهم شيء من الحس والأذى ،والتخوف

والتهديد ،وأحد الأموال وقتل الأولاد ،وما أشبه ذلك ثم يصبرون
ويحت بون وي تمرون في الدعو؛ وبيان الحق ،فهؤلاء هم صفوة افه

الذين صروا على هذا الابتلاء ،وهم المؤمنون حما ،والعاقبة لهم:
كما حقق ذلك لأوليائه ،وكما دل
ؤ و دنم<ريك آس من ينصره7

^ ،ذلك فوله تعالى؛
)١

صورة العنكبوت ،الأية

^^رة؛٢ددقآماء
.٢

 )٢ورة المكبوت ،الأية.٣ :
)٣

سورة العنكبوت ،الأية؛ . ١٠

 ،٤سورة الج ،الأية؛ . ٤٠
)٥

سورة محمد ،الأيةت .٧

•
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راض تعار غض عن نصر عياله ،ولكث ،يبتلي العيال بهدم
الدعوة،

وبهيا الجهاد؛

ليفلهر من يمتثل فيستحق الثواب ،ومن

يتكامل فيستحق العقاب ،ولو ثاء النه لهدى الناس حميعآ ،يقول

تعار؛ ؤ لتلك أثقع ساه ألا!؛ liUمؤيه ت إن دثآ ومل ءي تن آل-ثأء ه ظك
ح؛ ؟ا*ر  . ، ١فلو شاء اطه لأؤلهر الحق ،ولكنه يبتلي
تا -
هؤلأء ^ ،١۶/ليعفلم الأحر لن صبر ،ولتقوم الحجة على من كفر.
ثالثا :التمدوي لفتن هدا الزمان ومواجهة الكفار والمشركين:
حيث إننا ابئلينا بكثرة الفتن فى هده الأزمنة ،وُكثرة الدعايات
الضللة ،فإن من واحثنا أن نممدى ليحصها وردها ،ولو نالما ما

نالما من الأذى في ذات اض تعار.
لقد ابتليتا بالكمار الذين كفروا بحد إيمانهم كفرأ صريحآإ أما
المعترفون بالخروج عن الإسلام كالنصارى ،واللادينيتن كالشيوعيين
والدُريين ،ونحوهم ،فإنا نلار منهم مضايقات ومعاندات،
ؤيظهرون التنمص للإسلام ،والعيب للمسلمين ،ورميهم بالضعف،
ويالتأحر ،والجمود والتقهقر يسبب الدين!

فمثل هؤلاء نرد عليهم ردا عنيفآ قويا إذا بر يوم فيهم الكلام
قأم
اللين الJى أمرنا اف به ر قوله تحار:
قش  3ه • وعلينا أن يهلل شتههم الي يعيبون بها الإسلام
وأهله ،نم نبين أن الف ال والشر والكفر فيما هم عليه من معتقاوات
واهية •

()١
()٢

مورة الشعراء ،اؤطن:ك؛
سورة طه ،الأية. ٤٤ :
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وفد ينخلخ بهم بعض صعاف الإيمان ،فيجب أن نحرص على

هؤلاء الضعاف ،واحد بأيديهم قبل أن ينخدعوا ،وسعوا هؤلاء
الذين ينيقون لهم؛ فتئعونهم من همر تصر ،ومن غتر معرفة وروية•
فإذا رأينا ضعاف الإيمان قد انخدعوا ،وصاروا يمدحون الدول

التي تدين بالكفر ،ويصفونهم بانهم أعلم ،وأقوم ،وهمىا وأنهم
احترعوا وتقدموا ،ونحو ذللناا وأنهم أهل الأمانة ،والوفاء،
والصدق ،والمعاملة والعطاء ،ونحو ذلك ،ا أ فإننا نقول  Iبل هم أهل

الخيانة ،والكذب والغدر • • • إلح ،وليسوا بأهل لشيء مما يمدحون
به ،والواقع يشهد بدلك.

كيلك نبين أن ديانتهم منوحة ،وأنها لا تفيد أهلها ،لا في
الدنيا ولا فى الأحرة.

وهؤلاء الكفار الدين ابتلينا بهم يدئون فيما بيننا الئثهات،
ويشوهون ديننا ،وينشرون عن ديانتهم وما هم عليه ما ينخيع به

صحفاء الصائر ،فيجب أن نتنبه لهم ونواحههم.
البمع ،الدين يدعون أنهم م لمون ،وهم رآء من الإسلام ،والإسلام
الصحيح براء منهم ■

ومن هؤلاء الفرق التي تنتسب للإسلام وتتمي بأهله ،كمن

يسمون أنفسهم (بالشيعة)؛ الدين ابتلينا بهم وؤلهروا فيما بيننا عر
أنهم ما ،وهم أعداء للإسلام ،أينما كانوا من قديم الزمان ،وتد
انخيع بهم كثير من الماس ،فاعتقدوا أنهم م لمون ،وأنه لا فرق بيننا
وبينهم ،مع المشاهدة الفل١هرة للفرق الشامع؛ فهم لا يصلون •ع

حأب

ل١ ٢
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المسلمين ولا حماعات) أهل السنة ،ولا يعترفون لأهل الستة بمقل إ
ثم هم سون صحابة الني س ،ويضللوسم ،محنكمرون

يردون المنة اش رووها،
أكابرهم كالخلفاء الثلاثة ومن تبعهم أ
وي3؛لعنون في القرآزا ويتهمون المحاية بأنهم خانوا في القرآن وكدبوا
ونقصوا منه ،ويزولون الهران على حب ،أهوائهم ،ويفرونه يحسبا
ما يلائم معتقداتهم ومذاهبهم البامحللة إ وكتبهم الضالة سهد يذلل) ،
وقد نقل عنها من قرأها من الأئمة وغيرهم شيتآ من الفضائح الهم ،تدل
على يعدهم عن الحق ،و؛عا،هم عن الإسلام.

فقد نقل شخ الإسلام ابن تيمثة عن تحاب لهم يْع في جرين

مججلدأت أنهم يمولون ني توله تعالى ت ؤ ءادرأممت يآمث،،م آن ثلمحوابثئ ه
نالوا ت البقرة عائثة يشت ،أيي بكر — رصي اممه عنها —إ إ

فما هده العقول) الخيمة؟ ْع أن الأية خهلاد-ا لقوم موسى؟
ومش وحدت عائثة حش يقال !،اذبحوا تلك) البقرة؟ إ ٠

كن.لاائ ،يقولون في تفسير قوله تعالى! ؤ ئثت) بدا ب ،لهسا
أنهما أبو زكر وعمرا ا وهن.ا من حقدهم على
ه
وثثا
الصعحاية ،ونحوهم من ،أتباعهم •
أيبمؤ ،دالْكمتيهلم أي
وكدا نالوا مح ،توله تعار،ت ؤ
أيي ذكر وعمر.

كدللث ،يف رون تول اض تعالى• ؤ ج آل؛مةيا هى ووه
سورة القرة ،الأية ت , ٦٧
سورة المسد ،الأيت

٠١

سورة الشاء  ،الاين ت ٠٥١

صورة ارحمن ،الأية• ١٩

 .أن

١٢٥
طج،ت البشر إلى الأمر باسررد راص عن اسم م
•  Vء ■٠

الحرين هما علي وغاطمة ؤ بمج نبما آؤأووآلمبماث  •، ١١^ 3أي
الحسن والحسين! ا

ومن طرائفهم نولهم :إن من أحب أبا يكر وعمر فقد أبغض

علثأ؛ لأنهما  -في زعمهم  -من أتمر الأعداء لطي ولأض بيته • ونحو
ذلك مما موله لهم الشيطان.
وهدم يعص ال٠غالهلات الي يتعلقون بها ،فمثل هؤلاء يجب

الحذر منهم ،والبعد عنه م ،ومعرفة حطرهم على الإملأم
والم المين ٠

وند انتشر مذهبهم ،وصاروا يدعون إليه بالبامحلن على حين

يفلهرون أمام الناس أنهم على حق! مع أنهم يكتمون ما هم عليه من
الديانة الخاطئة ،ويسمون ذلك تقية ،ويقولون :إن من لا <قية له ال

دين له؛ فتلقى أحدهم يلعن الرافضة ،ويلعن من يدين بدينهم ولكن
ظاهرهم حلاف ياطنهم ،فهم على ما هم عليه س الحقد والبغض،

ومتى تمكنوا أظهروا ما يريدون وما هم عليه س باهلل.
ولا ملث ،أننا ابتلينا بهؤلاء ،فعلينا أن نأحذ حذرنا منهم ،وأن
نحذر س مخالعلتهم ،وس القرب منهم ،حتى لا تنتشر بدعتهم كما

انتشرت  -للأسف  -في كثير ص البلاد الإسلامية ي تب مخالهلتهم

لأول ل ،الراقصة ،فينسرون بدعتهم برعة بين أولثلد العامة الذين
ينخدعون بتويل أولئك الرافضة ومواعيدهم وما يبدلونه س المال
الكثير لشر يدعنهم ■
* و س اليع المضلة بدعة الذين ينكرون صفات اطه تعالى،
( )١مودة الرجمن ،الأة. ٢٢ :

١٢٦

—
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البئر إلى  <•^١باسمرف راص عن اسم

—.ب.

ويردون عر أهل المة قي إثايت ،ذلك ،ا وهزلاع متشرون أبمآ في

كير س البلاد الش صي !ر الإسلام،

ام نش

(الإباصيت) .فإذا اضا بمثل هؤلاء وجب أن ئفلهر لهم البغضاء
والنقد ،ولو كانوا بجوارنا أو معنا قي عمل ،ونمقتهم عر ديانتهم،
ونسمه أحلامهم وأخلاقهم ،ونرد عليهم ردأ غليفلآ ،ونفلهر الحق
أمامهم ،ونبين أخهلاءهم ،ونطلب متهم أن يبينوا أخطاءنا فنجسس،
عنها.

وهكذا بقية المبتدئ إذا ابتلينا بهم فإنه يجبه أن ئحدرهم،
ونحذر من الافتتان بهم ،حتى يفلهر الم لمون سالمين في عقيدتهم،

وفي أعمالهم ،إن ساء الله.
حاما ت مواجهة أهل المعاصي والكبائر ؛
ولقد ابتلينا كيلك ،يالدعاه إر المعاصي وكيائر الدنوب،
وصغائرها ،فوحد من ينشرها ،ومن يدعو إليها ،ومن يحننها لمن

خ فيها ،ونحو ذللتؤ!
ولا سلن ،أن هدا س وساوس الشيهلان ،فالثيaلان حربمى عر

أن تفلهر ه ْل المعاصي والمخالمايت ،في الم لمين؛ لأن المعاصي
تنمص ثواب التوحيد ،وتوقع أهله فيما يضعم ،إبمالهم ،ؤبمعم،
تماسكهم ،ومع هدا فإن الدعاْ إليها كثيرون! ا
لهدا مثلا يدعو إر ترك الاحتشام ،يإر تبرج النساء،

وخروجهن ومزاحمتهن الرحال ،ويدعي أن ر ذللث ،تحريرأ للمرل! !
وأن المرأة شقيقة الرحل ،وما إر ذللئ ،س ادءاءاات ٠باطالة مردها إر
معتقداتهم الزاتمة ،فيسمع بعض الجهلة ذللث ،فيعقدونه صادقآ،
فيمكنون نساءهم من الخروج مترجات ومن مزاحمة الرحال،

حاجة اليشر إلى اضر باسروف والنهي عن المنكر
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ويمكرنهن أبمأ من الحرفة والاشتغال إلى حاب الرحل ،ونحو

ذللئ ،ا وفي ذلك ،نبذ للحياء ،ودعوة إلى الفساد ،ؤإلى الزنا أو
مقدماته ،أو الفتنة أو الوفؤع في مقدماتها إ وهؤلاء الدعاة يجب أن
ننتبه لهم ،وأن نرد عليهم يما حاء به الإسلام ،فإنه حاء لحفظ المرأة
وصيانتها عن أن تبدل نف ها لما يعرصها للفتنة ،ولما يجعلها متتهكة
العرض ،حارحة عن وصعها الذي تت م به وهو الحياء والاحتشام،
وعلينا أن نبين وظيفة المرأة وما بملل؟ ،منها ،فيدللث ،تبطل شبهة
هؤلاء الدعاة إلى هذه الضلألاث. ،

كدللث ،الدعاة إلى بقية المحاصى وما أكثرهم ،يجب أن
يحاربوا  ،وأن نبين لهم نحلال ما يدعون إليه وحطأ ، 0فمثلا من يدعو
إلى إباحة الأغاني ،مع كونها محرمة سرعآ ،ووسيلة إلى الفساد ؤإلى
وئؤع الفاحشة والمنكر ،وكذا من يدعو إلى نشر أسباب الدعارة،
كنشر الأفلام الخليعة ،والصور الفاتنة ،والنظر إليها ،الذي يسب،
الافتتان وحب ،الشر ،ؤإثارة الغراتز ،وبعثها إلى الفساد ؤإلى الزنى
ونحو ذللث.،

وما أكثر الذين يدعون إلى هذه الأمور الفاسدة الحم ،تفد

الأخلاق والأديان ،فيجب أن ننته إلى الذين يروحون تللث ،الأفلام
الخليعة ويدعون إليها،

ويبيعونها ؤيزحرونها،

ويجب أن يبين

ليسلمن ما ني من المفامحد حتى يحذروها •

وهكدا الدين يدعون إر ترك شيء من العبادات كترك
الصلوات ،أو التخلف عن الجماعة ،وما أسبه ذلك ،ويدعون أنه ال

فائدة في ذللن ،،أو أنهم متى أدوا الصلاة  -ولو في الثيتا _ ،أو
أحروها عن وقتها ،أو نحو ذللثإ ،فإنه قد حصل المقصود منهاا ا

١٢٨
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نمن للناس حهلآهم حتى يحذروا من الزلل ،والومع في الخطأ الذي
يسبب الانسلاخ من الدين — والعياذ باش

وهكذا نبين أيضا -محهلآ الدعاة الدين يدعون إلى بقية المعاصي،
كبيرها وصغيرها؛ حش لا يغ العامة فرية دعايتهم الممللة ،نقد

بت أن الض  .فال في الحديث الشرف! ارلعن اف من آوى

محدثا،،ل  ،والمحدث هو العاصي والمذب ،وكل س يجرم جريمة،
والذي آواه بمعتى نصره وأتيه وقواه ،وحال دون أن يوحذ الحق منه،
أو يقام عليه الحد أو يؤخذ منه القصاص ،أو ما أشبه ذللئ .،ويدحل
في ذللث ،الكثير س الذين يدعون إلى التمكين لال٠اJاصي ،كالذين

يدعون إلى إقامة الم ارح ،وأماكن الدعارة في البلاد الإسلامية،
ؤيدعون أنهم يحففلون بذلك أموالهم؛ كما يحكي الكثير أنهم قالوا ت
إن أولادنا يخهثون إلى البلاد اليxيالة بأموال طائلة ،فينفقون تللث،

الأموال في سبيل شهواتهم المحرمة س شرب الخمور أو الزنى.
قالوا • فحلينا أن نمكن لهم في بلادنا حتى يعود ذلك بالخير علينا،
ولا تذهب ،أموالنا لحساب الدول الأخرى.

ولا شلث ،أن هؤلاء لا يريدون بهذا البلد خيرأ ،بل يريدون أن
تكون هذه الدولة كسائر الدول اش ينتشر فيها الشر وياح فيها
الخمر ،ويعلن فيها الزئى ونحو ذلك - ،والعياذ باض
فهذه وقاحة عفليمة ،والذين يفعلون ذللث ،ويقولونه يعتبرون

ممن أحلوا ما حرم اش ودعوا إلى المحرمايت — ،والعياذ باض
جزء من حديثه أحرجه م لم يرمم (  ٠٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣ - ) ١ ٩٧٨من حو بم ،علي
ابن أيي  vJUsرصي اه هه .

٠٠٠٠٠
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أْاثاله للممروف
وأْئالت ^^<٠١٠

ه ث ئل الشخ وفقه اشٌ لكل حير ت نود من فضيلتكم أن تبينوا
لش ا بعثي الأمثلة المهمة للمعروف ،وبعض الأمثلة المهمة
للمنكرْ ،ع ذكر الدليل باحتصار؟

فأح اب

أكبر أمثلة للمعروف هو! توحيد اش تعالى،

ؤإحلاصن العبادة له• فهو الذي بدأ به النبي .ق ،وبدأ الأنبياء بيعوه
أممهم إليه ،فتأمر كل م لم بعبادة اش تعالى ،وتومحح لهم معناها
وأنواعها ،رما يترتسا عليها من الثواب والأجر ،فتأمر بالإكثار من
دعاء الله تعالى ،والرغبة فيما عنده ،وحشية اش والخشؤع له
والاستكانة بين يديه ،وتأمر بمحبة الله تعالى ومحبة عبادته وءلا.ءته،

واتبيع رسوله .إ وتلاوة كتابه وتدبره ،وما إلى ذلك من أنوبع
العبادة المولية والعملية.

وأكبر أمثلة للمكر هو :الشرك بالله :فإنه الذيسؤ الذي لا يغفر
بجءونرماُو0دؤلف،
إلا بالتوية ،لقول ،اض تعالى :ؤ
.
أش ممدأئمة،،إدماعظتما
لشبناءدش

وليس الشرك أمرأ كان فتالتا ،أو وير واتضي ،بل هو موجود
وكشر نى من يتمى بالإسلام ،فواحب الموحد أن ينهى من ونعر منه
شيء من وسائل الشرك أو أنواعه ،مواء كان شركآ أكثر ،أو أصغر،
)١،

سورة التاء  ،الأية ت ٠٤٨
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كالأستغاثة بغير اض ،ودعاء الأموات ،والاعتكاف عند القبور،
وتحرى الصلاة عند القبور ،والدعاء عندها ،وكالحلم ،بغير اض،
والامسماذة بغيرْ  ،ونويته بالمخلوق قى الألفاظ ،نحو! هذا من اض

ومنلث ،،ولولا اض وفلان ،وكتعليق التمائم والتعاويذ والأوتار ،ومثل
إتيان الحرة والكهنة والمثعوذين والمنجمين،

وتصديقهم فيما

يقولون ،وكتعفليم المخلوقين فعلا أو محولأ ،ووصفهم بصفات
الخالق ،مواء أحياءأ أو أمواتآ ،كعلم الغيب ،والتصرف في الكون،
وكالتحاكم إلى غير اش ،وتقديم القوانين وأحكام الهلواغيت على
حكم اف ،وأمثلة كثيرة واقعية في الأمة ،يجب الهي عنها وتغييرها •
ومن أمثلة المعروف أيضا! الصلوات المكتوبة! فإنها الركن

الثاني من أركان الإسلام ،وقد كثر التهاون بها ،فتركها حلق كثير،
وهم ينتسبون إلى الإسلام ،وقد قال ،عمر رصي اش عنه! لا حفل في

الإسلام لمن ترك الصلأةر آ.
كما أن الكثيرين قد تهاونوا بادائها جماعة ،وهجروا الماحي،

أو أحروها عن وقتها ،وتركوا الهلمأنينة فيها ،فخف ،قدرها في

نفوسهم ،فهي من أولى ما يعتني به المحتب ،ويهتم بالأمر به،
لتحصل فائدتها الذكورة فى قوله تعالى! ؤ إرنثث< ألصتلو 0سق ءيب

( )١أحرجه مالك في الموطأ (\ ) ٩٣/ني الطهارة (  ،) ٥١عن المسور ين مخرمة
"انه لحل على عمر بن الخهل-اب من الليلة الص طعن فيها ،فآيقفل عمر لصلاة
الصٍح ،فقال عمرت نعم• ولا حفل في الإسلام لن ترك الصلاة .فصلى عمر،
وجرحه لتعب دما.،

()٢

مررة التكوت ،الآة; . ٤٥

حأم

١ ٣٢

حاجة البشر إلى الأمر باد4عرود والنهى عن المنض

—-

ومن أمظة المعروف; أداء الزكاة المقروصة :فهي حق افد في
الأموال ،وند ثاتل الصحابة مانعيها ،وند كثر البخل بها ومع
إحراجها ،أو الاكتفاء يعضها ،أو الحاياة بها ،رغم الحاجة إليها في
المجتمع.
وهكذا من أمثلة المعروف

تلاوة القرآن وتدب ْر  ،والاعتناء به،
والحرص على حففله :وند كثر الإعراض محه وهجرْ ،والانثغال عنه

بما لا أهمية له من س٠اع إذاءاا٠ت ،،أو قراءة صحفح ،أو الفلر ؛ي
الأفلام والصور ،مما بمد عن ذكر اض وعن تلاوة كلامه ،ونحو
ذللت ،،فترى أكثرهم لا يعرفون القرآن ولا يفهمونه ،ولو كانوا من
حملة الؤهلأات ،العالية والمناصب الرفيعة.

ومن أمثلة المنكر الظاهرة كثرة المحرة والكهنة والمشعوذين
الذين يستخدمون الثياطتن ،ويذبحون لهم وبملعوسمم ،ويفرون

بالمسلمين ،بما يحصل منهم من الأعمال الحرية ،وتسليط أوليائهم
من الجن عر الأبرياء الأتقياء ،فثل هؤلاء عقوبتهم القتل ،لقوله في

الحديث ،ت أحد الماحر صربه ٠الشالأ ،١وقد افتتن الناس بهم ،وكثر
( )١أخرجه

برثم (  .) ١٤٦٠والحاكم لي المتددك (؛ ) ٣٦٠ /عن جندب

رصي اش منه .تال ،أبو عيصت محذا حديث لا تحرنه محرنوعأ إلا محن مدا الوجه،
دإّماءتل بن م لم المكي ضعف في الحدث محن نل حفئله ،وإ-ماءيل بن

-٠؛ )*-المدكا الهرك ،ذال ،لكح• مو ثقة ليروي عن الحسن أما ،والمحح
عن جندب مرفوعآ ،والمل على هدا الحديث محي بعض أعل انملم محن

اصحاب الغي .وعترهم ،وهو ثول ،محاللث ،بن أس .قاله الشافعي ت إنما يتتل
الساحر إذا كان يعل ثي محرء محا سلخ به الممر ،فإذا عمل محلا دون الممر
فلم نر عليه تتلأ• وقال ،الحاكم• هدا حديث صحح الإمحناد وإن كان الشيخان
تركا حديث إّماعتل بن م لم فإنه عرسإ صحح• دوانقه الذمي• وانظر؛ نل =

حأم

١٣٤

حاجة اليشر إلى  ^٠١٢١بالمعروف والنهى عن المنكر

ومن أمثلة المنكر الظاهرة :كثرة من سماطى المسكرات
والخيرات :كالخمور والحشٍش ،وحبوب الكتغو ،وثرب الدخان،

وأكل القات ،والتارحيل والثمة ونحوها ،وقد تمكنت هدْ الشرور

واصتثرى محررها ،وختكت ،بالمجتمع ،واستعمالها الأعداء ملاحآ
فثاكأ بالعقول ،وتد انهمالث ،فيها صعقاء الصائر ،والمهاء من الملمين،

فأتلفوا أموالهم ،وقضوا على مموياتهم ،وهزلأء أولى بالشدة والحزم،
والأحد عر أيديهم ،وعفوبتهم بالقتل والجلد وذللئ ،لقطع دابرهم •
ومن أمثلة النكرات الثلاهرة :التمج والغور قي الماء :وذللثج
موحود وكثير في الأسواق والمدارس ،والختثفيات والحافلات،
كما

توجد صور الث اء اللائي هن

شبه عاريات فى الصحف،

والمجلات والأفلام ،وند مببخ ذللئ ،الافتتان ،وانتشار الزني
ومقدماته ،واختطاف ،الفتيات من الأسواق ،ومن ابواب ،الدارس
والعيادات ،كما مسب ،كثرة المعاكان والمغازلأت مرا وحهرأ،
بواسهلة

المراسلات،

والاتصالات

الهاتفية،

وتحديد

المواعيد،

والاتفاق بين الجنين على فعل الفواحش ،ونتج عن ذللث ،انتشار
بيوت الدعارة ،وتمكن فاحشة الزتى واللواط ومقدمات ذللث ،،وأكثر

الأولياء في غفلة عن نسائهم وأولادهم ،مهمكون فى ملذاتهم
وشهواتهم ،فابتلوا فى محارمهم بمثل تللئ ،الجرائم ،ولو حصنوا

أنفسهم ،واقتصروا عر الحلال لحففلهم اف فى أهليهم وأولادهم،
*عفوا تعف ،ساؤكم*أاا وفى الحديث : ،ءاحفظ اف
لقول الني
( >١أدري ،الهثمي في المجمع (  - ١٣٨ ، A\/Aا/،ا،آا) .والمذري في الرمب
(م  .) ٤٩٣والهدي ني الكر ( .) ١٣٠ ١٣ (,, ) ١٣٠ ١٢

<اجغ البشر إلى ؛ <•٢١باسررف {ص عن اسهم

يحفظلثا،ا

١٣٥

نعلى من لاحظ ثيئآ من هدا المنكر أن يغيرْ بحب

الندرة ،وأن ينبه اهل الغفلة من الأولياء على ما وي فيه أهلوهم ،من
الف ال ومقدماته .

ومن أمثلة المنكر الثلاهرة ت عقوق الوالدين ،وتطع الأرحام،
دالماجريزالإحوازوالأئارب* ،ع ما ورد ئي ذلك س الوعيد الشديد ،فان حق
الأبويزكبير ،ولدلائ،ةال،تعار ت ؤ أنآ'ثهًكرلمحابمهل •،
ومن المنكرات القلاهرة • حلت ،اللحى  ،وترك الشوارب ت وهو
حلاف ،ما جاءت به المنة ،وفيه التشبه بالنصارى والكفار ،وليس فيه
جمال ولا زينة •

ومن المنكرات  Iالتكثر والاحتيال الواقع في ازكثتر من أهل
الثروات والمناصب الرفيعة ،ومن تكبر على افه وصعه .

كما أن س المنكرات :الإسال في اللباس ،وإءلالة الأكسية،
كالخشالح والمراويلأت ،والقمص ،ونحوها ،وفيه وعيد شديد يعرفه
اغلم ،س يفعله.

ومن المنكرات :الإسراف ،في الولائم ،ؤإف اد الأطعمة ،وبدل
الأموال الطاءطة فيما لا س فيه.
وكدا الغيبة والنميمة ،والحد ،والظالم ،والكذب ،وشهادة

الزور ،ونحو ذللثإ .وافه أعلم •
 .) ٣٠٧والحاكميي
( )١أنم-بماكر.ن.ييرقإ(  .) ٢٠١٦وأحدؤفيالماو(ا/ما>آ،
المدرك (م .) ٥٤١ /والقرطي (ا"/ما'م) .والطراز ( " aA؟؟)• وأورد ،الودي ني

الأربعين النووية رنم( ٠ )١ ٩تال الترمد.ى ت هذا حديث حن صحح .وتال أحمل .شاكر ز
•ضالمد( ) ٢٦٦٩و( ) ٢٧٦٣و( :) ١r٨٠٤سْسح.
()٢

سورة كان ،الأة. ١٤ :

١٣٩

والنهي عن المنض م؛م
حاجة البشر إلى الأمر
سذمً

أولا ; الأمار على الاض والأفأرب والصوان

ل1ءئئل الشيح جرام اف حيرأ

ْا أماليب الأمر بالمعروف

دالمهي عن المنكر للأهل والأقارب؟ وما أمثل الهلرق لدعوة الأم
والأب إلى فعل المعروف وترك المنكر ،وذلك دون ،إيذائهم؟
فأج —اب • هذا يحتاج إل نفلر لرؤية ،لأن الأبوين ال

يقبلان غالبأ التمحح والموعثلة من أولادهما ،ولو كانت للولد منزله
عند الناس ،وكم حكى لنا كثير من كبار العلماء حكاياُت ،لأبويه معه،
وما كان يلقاه منهما من صعوبات لا يلقى مثلها من الجمهور والعوام،

بل ولا من الكفرة  .فإن نصح أحد إحوانه المتطرمزأ  ،نهره أبوه
بقوله! اخسأ مالك ،ولهذا؟ ا هذا مع منزلته وشهرته عند الناس ،لكن
أداْ وأهل بيته لا يعتبرون ذللن ،،بل يحتقرونه.
وأمثل أسلوب في هذا اصتعمال الكلمة العليبة ،وصرب الأمثلة
والاقتصار على قراءة مواعغل غيره من المشايخ ،فان نهروه ونحروه

هال،؛ ليس هذا كلامي ،هذا كلام المشايخ والعلماء الأولين ،وهذا
من مؤلفاتهم ،وليس لي فيه شيء ،وهذا شريتذ العالم الفلاني ،فكرر
( )١المملرنون هنا بمعى الخالقين كؤع اه ،والمرتكبين لعض المعاصي ،فهؤلاء
يهال ،عنهم متطرنون ،أما إطلاق _ >،الكلمة عر التمكين بالدين والمتعين

لمنهج اش ومحا أمرهم به ربهم فهذا حْلآ كير ،ولا نمع هده الكلمة إلا مجن
أعداء اف في كل مكان ،فيتهمون الدعاة إر اش وأهل المنة بألفاظ ستة مثل:
٠تaلرفون أو متشددون أو متنطعون ،أو . .إلح  .فنسأل اش أن يرد عنا كيد
الأعداء وأن يتمر الإسلام واللين • واش أعلم .

».بم

١٤٠

ذللثا عليهم،

 O.Uاممر الى ام ،^ Li؛ راص عن اسم

ويمحهم ما يتعلق يالمعاصي من التخلف عن

العبادات ،والتساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ني
اولادهم وبيوتهم ونحو ذللث.،

ومعلوم أن الأبوين يكون لهما شيء من الثنقة على اولادهما،
ولو كان الأولاد منة أو عصام ،نرونهم مص-ئين على العاصي من
التخلفح عن الصلوات ،و>امماع الأغاني ،والمثول أمام الأفلام الخليعة
الفاتنة ،وتعاؤلي المسكرات والخيرات ،وثرب ،الدخان ،والكلام

المييء والمسح ونحوها فتغلبهم الشفقة فلا يغيرون فيهم ،أو
يمنعونهم عنها ،فيتمرن الأولاد على ذالث ، ،ويبقون عليه مدة من
الدهر ،وسمر علم الاياء يهده الفعلان من اولادهم نجدهم ينكرون

نبتها إليهم إذا علموا أنه محيترتب عليها مجن أو طرب ،أو
استحقاق ءدا'ؤثا من اض تعالى ،فنرى أحدهم يشفق على ولده من
ذللث ،فيقوله :ابني ليس فيه كدا! ائتي منزه عن كدا .
وهذا الفحل منهما منكر ،والحيلة فى هدا ان نبين له هدا المنكر

الذي عاليه ولده ،ؤينافش فيه مسألة مسألة ،حتى يثبتا عنده أنه
منكر ،يم يبين له يعد ذللثؤ إيم الكون ،على هذا المنكر ،وانه

شريكه في الإثم والعقوية ،كما قاله تعالى ت ؤ ؤآئقوأ فننذ لا غبميهن

هيئوأيمجئهل ،١وقال ،ه «إن الماص ^ ١رأو! انمكر فيم

يغيروْ أوثلث ،أن يعمهم اف؛عقاب ،هذه،الى.
فان لم يقبل من ولده ما يأتي يه من المشرات والصحف ،،
()١

سورة الأنفال ،الأة٢٥ :

()٢

سقلم_جهصام.

حاجة البشر إلى الأمر

والنهي عن ١لسكر

١٤١

حآج

ن<يى

والكتابات والأشرطة ولم يتأير بها وأصر على ذلك ،فعلى الولد أن

يأتي بمرْ ممن ينصح أبويه ،إما يتصل بهم هاتفثا ،أو يأتمح ،إليهم،
ويحذره من الإصرار على هذا المكر.

واعلم أن أولادك أيها المسلم لا ينفعونك في الآ■محرة ،وأنك
متستغني عنهم في الدنيا ،وأن افه سيجعل لك فرحآ ومخرجآ ،متى

أنكرت عليهم ورددتهم إلى الحق ،وحاميتهم قي الله وأرجعتهم إليه،
وسيكونون قرة عين لك في الدنيا والأجرة •

وعلى كل حال يجمبا على الم لم أن يحرص على هداية أبويه،
وبيان الحق لهم رجاء أن يملوا منه فيهتدون إلى ؤلريق الرشاد .
ءإ؛-

□ وثئل وفقه اطه

أو

ءة

ءاآ

يو

ئد يجد بعض الشباب ،الموجه للخير

نوعا من المضايقة من أهاليهم ،وذللث ،بانتشار كثير من الخكرات
ش ا لخاذل والض تكون باشرافا صا-م ،المانملة في الخزل من

أب أو أم أو نحوهما ،فا توجيهكم لهولاع الشباب؟ وهل
يلجاون لتغيير المكر بالقوة؟

فأج اب ؛ نصيحتي للشباب أن يلتزموا بالدعوة إلى الخير
ؤإنكار المكر بالكلمة الطيبة والوعقلة الحسنة،

ؤيمكن توسيط

أصحاب الوحاهات والخازل الرفيعة لدى الوالدين للنمبمح ،لكن ال
يغير المكر بالقوة ،لأن ذللنظ يودي إلى المعاندة والمكابرة من

أصحاب المنكرات ،وفي ذللiا توسيع للفجوة بين أهل الخير
وأصحاب المعاصي.
ثم على هؤلاء الشباب أن يكثروا من دعاء اش تعالى فى جوف

الليل أن يهدى الضال من أهليهم وأن يعيده إلى الصواب .

٠٠٠

كما أنه يندب أن يظهر لأبويه كراهة تلك المنكرات وبثاعتها
وكذلك يهددهما بمفارقة المكان إذا لم يطهر من هذه المنكرات،

ويحذرهما من عواقيها السيئة قي الدارين الدنيا والأحره ،وكذلك
عليه أن يطع أبويه ني غير معصية الله ،ويحرص على برهما وصلتهما
حتى ولو حرج من منزلهما ،وذلك حق عام للاياء والأمهات.
ءإ؛-

لي أقارب منهم من يترك الصلاة ومنهم

 0وسئل أثابه افه

من يشرب الدخان هل أتركهم؟

فأج اب •' عليلئ ،أولا ت النصح وتكرار النصيحة لهم لعل
افه أن يهديهم يوامطتك ،نم إذا مقتوك وارستهزؤا بك واحتقروا
نصحك ،ولم يملوا منلئ ، ،فهناك يبني أن تقاؤلمهم ولو كانوا

أقارب ،إذا كررت النصح وبقيتا معهم عدة أيام أو عدة أشهر وما
زادهم إلا عتوا ونمورأ ،بل احتقروك وازدروا نصحك ولم يتقبلوا
منك فلا بأس أن تقامحلمهم.

نم متى رأيت أنهم لأنوا فيم.ا بعد ،أو ظننت ،أنهم تابوا أو
رجعوا ،فانلث ،تعود إلى صلتهم ،وعليلثا أيضآ أن ترسل من ينصحهم

أو تهدى إليهم يثران ،أو كتيبان ،أو رسائل ،أو أسرحلة فيها سيء
من المواعغل لمث اض أن ينفعهم بذلك.
؛و

ءو

ءو

أو

ءو

 ٥دنثل دممه اض تعالى ت هل يجوز ر عدم زيارة بعض

أةاد.بي ،إذا كان في بيوتهم بعمى المنكرات ،كالتلفاز والفيديو،
مما ابتلينا بهما في هذا الرمان؟

حاجة البشر إلى الأمر باد  JL٠راوف والنهي عن اسكر
س

؛' r

١٤٣

أل

-

فأج اب ؛ إذا كانوا عند زيارتلث ،لهم يغلقون هذه الأجهزة،
أو يخفضوا الصوت فلا سع ،فلا بأس بالزيارة ،إذا كان فيها نفر.
اما إذا كانوا عند زيارتك لهم يرغمونك على حضور عجالهم،

وفيها بعض المنكرات كشرب الدخان أو المسكرات ،أو الأفلام
الخليعة ،او الصور القانتة ،وخشيت ،أن نفس نمالئ ،،فعلياكح أن
تهجرهم ،ويكون ذللث ،محبة منلث ،،وحرصآ منلئإ على ملامة دينالث،

وعرصالث ،،واش أعلم.
٠

٠

ألإ-

»-

٠

 ٥وئئل حفظه اف ورعاه؛ هل يجوز الجلوس ،ع الأقارب
الدين يشاهدون الدش ح عدم الإقبال عليه وإغلاقه؟

فأج اب • لا يجوز إذا كان يعرض فيه صور ئييحة ،وأقلام
فاتنة هابهلة ،تفتن ونوقعر الإنسان ش الشرور ،أو تدفعه إلى اقتراف
المحرمات.

ولا شك أن أجهزة الدش مجلة شر ،لأنها تجل؟ ،من بلاد
الكفار وبلاد المشركين الدين يريدون فتنة الم لمين ،يعرصون صورا
نيحة بشعة ،تدعو إلى العهر ؤإلى الف ال ،ؤإلى اقتراف الزنى

واللوامحل ،وفعل المنكرات والفواحش ،فنصيحتنا بعدم اقتراب هؤلاء،
وبعدم مجالستهم على هدا المنكر.

أما مجالتهم بغير استعماله فتجوز إن كان ذلك مفياوأ بمنحهم
نصائح' أو عرض م ائل علمية ،أو يحث في فوائد دينية ،أو تفسير

آيات قرآلة ،أو شرح أحاديث ،نبوية ،أو أحكام فقهية ،أو حكم
عربية ،تشغلون بها المجلس ،وتشغلون أنفسكم عن الخوض فى

الأعراض والقيل والقال ،وعن سملع الفكاهات والخراف ات

حآم

١٤٤

عابا البشر إلى الأمر ب1سميف راص من المم

——<>لإ
والحكاJااتا الماحنة.

فأما إن حلى مع من يخوض في الدنيا وملداتها ويتفكه
بأعراض الماس ،ويعيب أهل الختر ،ويفلهر المنكر ،ليحرص على

وصم أهل الدين كل عيب فلا يجوز ،ولو كانوا س الأقارب،
والزملاء ،واض أعالم.

ه وئؤل حفظه اش ت ما أنب طريقة لاحرنج التلفاز من اليست،
إذا كان الأطفال ئد ملقوا به؟

فأج اب

Jالتدريج ،فيقنعهم اغلائه أكثر الأوئاُتؤ،

ويشغلهم بشيء غيرْ ،فتشغلهم مثلا بالميم مكرين قي أدل ،الليل ،أد
يشغلهم في أول الليل بحل واجثاتهم المدرسة وما اثبه ذكا ،ثم

يهلمثون الأنوار وينامون بعد العشاء أو نحو ذك حش لا يألفوه،
وبالنهار ينشغالون بالدراسة ويحل الواحبامحت ،وما أشبه ذك ،فإذا

انشغلوا عنه مدة ،بعد ذس ،يت لون عنه ،فحينئد يغالمه عنهم مجدة أو
ايامحآ طويلة حتى ينسوه او يغفلوا عته وينشغلوا بما سواْ  ،وبعد ذك
يسلمون منه إن ثاء افه.

 ٥و ثئل فضيلته لي أخت ،تسءع الأغاني ،ولديها أشرطة
غناء كثيرة ،وموصوعة في درج مغلق ،ولا يعلم صها أحد غيري
في انمرل ،فماذا أفعل معها؟ وهل إذا نصحتها ولم سع
الصيحة يحق لي كسر الدرج ؤإتلأف -طلت ،الأشرطة؟
فأج اب عليلثؤ كرار الصيحة لها مرة بعد مرة ،نم إحبار
زوجها بدك ،أو أبويها؛ لأن هدْ الأغاني مدعاة إلى الزنى وفعل

حاجة البشر إلى الأمر بال»عروف والنهي عن المنكر

٠٠٠٠

الفواحش ،سئما إذا كان فيها تغنج وتلحين  ،واثتملت الكلمات على
التشبيب والتعريض ،بوصف الخدود والقيود ،ؤإظهار الحب والعشق
ونحوه.

أما تكسير الدرج فأرى أن لا تفعلي وحدك ،يل أحبرى أبويك
أو بقية أحوتلئا ،فلعل الجمح أن يجتمعوا ويكسروه ،ويتلفوا ما فيه
من أشرمحلة ،مسموعة أو مرئية .
ه

ه

أ؛ي

ءأي

ءو

مأم

١٤٦
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الأمار ض صء

ه ثئل الثصخ وفقه اف

هل يجوز الإنكار على المرأة التي

تليس العباءة بهلريقة مخالفة للشثمع ؟

فآح اب  Iليس العباءة للتاء مثرؤع ،وهو من أمساب
المتر والاحتجاب ،وؤلريقة لب ها والمسة للمرأة أن تضعها على

رأسها ،وأن تكون ٌاترة تغطي ؤلهور قدميها ،أو ترحمها على الأرض
ذراعآ أو شبرا ،فقد نئل الني  .عن ذيل المرأة فقال« :يرحين
شرأ ٠٢ ،؛ إذأ ندو أقدامهن ،فقال ت يرحين ذراعا ،ولا يزدن عر
ذلك»را.،

ولا شلثؤ أن هدا دليل ،حرص الصحابيات على التستر حتى
للأفدام.

ولا ثالث ،أن العباءة من أسباب المتر للبدن كله ومنه الأقدام،
وقد أمرهن ،افه بإدناء الجلابيب ،في فوله :ؤيد.بجى ءامن من

محهن4رى .والجلابيب هي :الأردية التي تث بها الماء ،أي
تدنيه على رأسها حتى يستر جمح البدن ،فإذا لمت ،المرأة العباءة
ووضعتها على الكتفين ،أو قصرتها حتى بدت القدمان ،فقد حالمت،
مقصد الشيع منر إرحاء الديل ،ومن ،إدناء الجلابيب ،فيلزم إنكار الهيئة
( )١أخرجه أبو داود برقم (  ،) ٤١١٧والترذتمء برقم (  ،) ١٧٣١والناني يرقم
(  ) oroy)j ،) ٥٣٠١و(؟ه )0\-و(؛هآه) ،وأخرجه ابن س برقم ( ) ٣٠٨٠
و( .)٣ْ٣٨عن أبي عريرة وابن عمر وأم ملمة رصي اف عهم.
()٢

عورة الأحزاب ،،الأية! . ٥٩

حاجة البشر إلى الأم ب،لمموذ والنهى عن اسم

١٤٧

ء'«مح
X V

عليها ،سئما إذا دخالت ،الأسواق التي يحصل بها الاختلاط ،فلا
يمكن من الدخول بهذه اللبة التي تالمت ،النظر ،والتي فيها تشبه
بلبس الرحال للمشالح ونحوها.
ء؛ي

ه

ءإي

-؛؛؛-

ه و تسل حففله اف هل بتكر على المرأة التي تلبس النقاب
أو اJرئع خاصة إذا كانت ،واصئ لصل؟

فأج اب ؛ كان القاب والرقع فيما سبق من الأكمة الي
يقصد بها متر الوجه ،وتغطية محاسنه ،وكانت ،فتحامحت ،العين صيقة،

إنما هي بقدر الحدقة للتنلر ،فالدللئ ،لا تمع المرأة الملمة من لباسه

لما فيه من المتر والاحتشام ،ؤإنما ورد الهي عنه في الإحرام^ ا.
فأما الأن فقد اتخذتر هده الألبسة لزيادة الجمال ولمت،
الأنظار ،حيث إن المرأة تبدأ بالأكتحال وتجميل العين والحاجب،

والوجنة والأنف بقدر ما تستطيع ،ثم تومع ثمبؤ القاب ،بحسن ،يبدو
أغلت ،الأنف ،ويبدو الحاجبان والوجنتان فيالوح يياصى ذللمثؤ ،وسواد
الحدقة وسواد معر الأهداب وسعر الحواجبْ ،،ع زيادة تؤيده
بالكحل ال ديد المواد ،لمجتمع سدة المواد ْع سدة الب اصر للأنم ،
وما حوله مما يكون لأفتآ للأنظار ومببأ في الافتتان يهن.
وقد يكون فعلهن عن عمد إذا أردن دخول الأسواق الي تكتظ
بالرجال ،فلا تأل عما يحصل من الطر إليهن ،ومتابعتهن ،وما
وراء ذللث ،،فأرى والحال هدْ مدة الإنكار عليهن ؤإلزامهن ،إما بستر
لحدي— ،عبداش ين عص رصي اف عنيما هال،؛ ا. . .ولا تتتمؤ المرأة المحرمة<
دلا تيس القفاذينء • أ-؛محه اJخارى يرقم ( . ) ١٨٣٨

طءم

١ ٤٨

حاجة البشر إلى الأمر بالمموف والنهي عن المنكر

الوجه كله بالخمار الساتر الصفيق ،ؤإما بمنعهن وهن على تلك الحال
س ل حول المجتمعات ،ؤإما بمنعهن من هذا الزى واللباس الخاص

الذي أصثح رمرا لكل من أراد الفتنة والفساد ،ؤإلزامهن يعتر الوجه
بالخمار المعتاد ،ومنعهن س التجمل فيه بمثل ما ذكرنا ،والله أعلم.
0

ءو

ه

؛إي

؛إي

ه و ثئل وفقه اممه؛ إذا أنكرنا عر النساء اللاتي يلبسن الكعّبؤ
الهلويل أو الملابس المفتوحة ولكن لم يتجين فما الواحعج ،علينا
كأعضاء؟

فأج اب ! حبذا لو تحصلتم على أمر يمنعهن س لحول
الأسواق بهذه الألبسة المفتوحة ،أو الكعّ_ا الطويل؛ حيمث ،أن هذه

الأكية تلفت الأنذلار وتوقع الشباب فى الاقتراب منهن ،ويغلب على
فلن من رآهن كونهن من الموم ات ،ؤإذا قدر أنهن من أهل التعفف
والصيانة والتحففل فان هذا اللباس تقليد منهن للموم عات ،ولغ
للشباب إر ملاحقتهن والافتتان بهز•

فان لم تحصلوا على أمر يمثعهن فعليكم التخاطب مع
أوليائهن ،حبنا أن الكير منهن معها أحد محارمها ت من ووج أو أب
أو أخ ،وتأمروْ بمتيهن من هذا الزى الفاتن ئلأ أحرجناْ معهن من
هذه المجتمعات ،ومتى لم يكن معهن محرم فالكم مخاطبتهن ؛مشهل.
وبدون حلوة ،ونصحهن عن هدا الري الفاتن ،وتهديدهن يالإيقاذإ

والمنع من التجول في الأسواق ،رجاء أن يحتشمن وينوقفن عن مثل
هذا الاباس الفاتن ،وافه أعاب.
ص-

ه وقئل وفمه افه

ه

؛|ب

؛!ب

ه

ما المن المحدد الذي يجسم ،به على

حاجة البشر إلى الأمر باد4عروف والنهي عن اتمنض

"ر،

٤٩ا

،ذم

المرأة الم لمة لبس الحجاب وعليم الثلهور أمام الرحال
الأجانب؟ لأنثا إذا أنكرنا عر بعض الفمان قال ن
إنهن صغترات قي المن؟

فأج اب

المن المحدد للفتاة هو تمام تسع ،سن ،فإن

الكثتر من الفتيات بغ إحداهن وهى في العاثرة ،فتأتيها الحيضة
وتحب ئد بلغت ،ومع ذلك يتساهل أهالها ؤيتركونها بدون تكليف،
وهي ئد وحسن عليها الصلاة والصيام ،فكذا يلزمها الحجاب ،وذلك

لأنها بلغت ملغ الماء ،فلو تنوحن في ذ اائ ،المن لحمالتا إذا هدر
اش ذلك.

فقد ذكر الشافعي أته رأى امرأة منها إحدى وعشرون ،وقد
صارت جدةل ،،١وقد قالت عائثة رصي اه عنها• Iإذا بكتؤ الجارة
تسع متين فهي امرأة®  ،أي عليها ما يلزم الماء  ،ؤإن كنا لا نلزمها
بالتكاليف إلا بعد الملؤغ ،وهو الحيض ،أو الإتيان ،أو الاحتلام،
ولكن معلوم أنها إذا كانت شابة حنة المفلهر قوية الشباب ،فإن
الفتنة تحصل برؤيتها وبظهورها ولو كانت فى المن العاثرة أو
نحوها.

فعر أولياء الأمور أن يحرصوا على حجب بناتهم في هذا المن
وعدم الماهل في ذلك ،؛ مواء كان حروحها للدراصة أو للزيارة ،أو
لليقالة ،ومواء كانتا ماشية ،أو راكبة ،وسواء كانت ،وحدها ،أو ْع
( )١نقله منه جماعت من أصحابه ،ونل إنه رآها منعاء  ،نالوا ت وهدا رآ 0واقأ.
ندله •كلى أنها حملت ،لدون عشر ،وكدا بنتها .
(  ٢٢ذكره الترمذي عند الحديث ،رنم ( .) ١ ١ ٠ ٩وروى عن ابن عمر مرنوعأ.

حأم

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

غيرها ،فان الفتنة تحصل في حمح ذلك ،وقد تكون لجهلها أقرب
إلى الانخدلع والانجذاب لمن دعاها وأثار إليها لفاحشة ،أو حلوة
محرمة ،وافه المستعان.
-؛؛؛-

ءي

ءإب

ءو

ه

 ٥و ثئل عفا اممه عنه ت بعض أعضاء الهيئة يأمرون النماء اللاتي
من غير هذه البلاد بتغطة الشعر فمط ،ؤإذا سألته :لماذا لا تأمرها
بتر سائر جدها بما فى ذلك الوجه؟ قال :إن تنهلية الوجه

مسألة خلافية ا ا علمآ أن الوجه هو محل زينة المرأة ،ؤإذا قع
المجال للن اء ستكون هذه الفلاهترة سأب التيرج ٠

فأج اب  :الخلاف ،فى الوجه صعيف ، ،ؤإنما حالف ،فيه
أهل الأهواء الذين يحيون هذا التكشف ،،ويولون ؤلهور التبرج ،وفد
انخيع بهم بعض العلماء الذين أرادوا مجاراة الواقع ،والتنزل على ما
يحبه الناس ويميلون إليه.

والواجب ،على أعضاء الحسية إلزام كل امرأة ب تر وجهها،
محواء ملمة أو غير م لمة ،وسواء كانتا فى المهنافج أو المعي أو
الأسواق ،أو غير ذللئ ،،فان الأدلة صريحة فى وجوب سترم ،كقوله

نعالك،؛ ؤ

ءدمحنْلجمتأس

 ،أي تدلي حمارها من رأسها

إلى جمها بما فى ذل لث ،الوجه .وقوله:

قئ من

يابيهن4ل^ .أي سترن أبداثمن كلها بالجلباب ،والأدلة من المنة
واضحة ،وافه أعلم.
()١
()٢

سورة الور ،الآية. ٣١ :
سورة الأحزاب ،الأية. ٥٩ :

عاجة البشر إلى الأمر باسررد رالنهي عن المم

٥١ا

ءُا امح

ه و ثئل وفقه اف هل يجوز لعضو الهيئة نصح المرأة التي
تركب هع السائق وحدها؟ أم يجّ-ا إحضار ولي أمرها للتفام

فأج اب  Iركوب المرأة هع السائق وحدها ذريعة إلى فعل
الحرام أو القرب منه ،وقل ؤت أن الّءا س قال ت ®ما حلا رحل
بامرأْ إلا كان الشيهيان ثالثهماء  .فمتى رأى العضو امرأة أوقفت
سيارة لتركب فيها  ،أو رأى رجلا وقف عند امرأة أجتيية منه ليحملها،
فله نصح كل منهما وال عي قي مع هذه الخلوة ،سئما إذا نلهر من

كل منهما ما يوحي بالفاحشة وجريمة الزنى ،ولا حرج عليه إذا رأى
المرأة على ذللث ،أن يكلمها قبل الركوب ،ويأمرها أن تنتظر إلى
حضور وليها ،فان حاف أنها نبهته وترميه بالمراودة وتكذب عاليه فلا

يكلمها ،إلا ومعه عيره ممن يشهد له بما يقول ،وقبل ذللث ،يكالم
صاحبا السيارة وينصحه ويلزمه بتولي إركاب المرأة وحدها ،وأته ال
يجوز ذلل؛ ،لما فيه مجن إساءة الفلن ولحوق التهمة ،وأما إذا اصهلرمتؤ

المرأة إلى يحول المستشفى أو السوق لحاجة،

فإن عليها أن

تتممب ،إحدى جاراتها أو رفيقاتها لتزول الخلوة .
أ:ي

ه

ثو

؛•؛-

ءو

□ وشئل وفقه افه  :ما الواجيج على عضو الهيئة إذا تم صبعل

حالة احتلأء بين رجل وامرأة أو امرأة ْع رحال أجانبؤ؟ هل يستر
عليهم؟ أم يتم رفعهم لولي الأمر؟ حاصه إذا لم يقعوا في الفاحشة؟
( ،١جزء من حديث احر-بم الترمذي يرتم (  .) ٢١٦٥وأحمد ني مدم:
(" . ) ٤٤٦ /Uمن حدينا عداض بن عمر رصي اض محه.

< ٠٠٠٠

١ ٥١

حاجت البشر إلى الأمر باسموف والنهى عن اسهم

.،<v

فأح اب  Iأرى أن الحال تختلف النية إلى المقبوض
عليهم ،فإذا كان الرحل مسماه الخير وكلامه حس واعتذر بعذر

مقبول ،بانه أحن فتها ،وأركها رحمة بها ،ولم يكن له نية سيئة،
أو ظهر من معرفته ما يدل عر أنه لأول مرة ،وأنه أحهلأ قي ذلانا
واعترف بالذو_ ،،وتعهد أن لا يعود ،وعرف من المرأة أنها غافلة ولا

نية لها في فعل منكر ،فأرى أن العفو عنهما أور ،ويدخل الساتر
تحمت ،قوله ® !.من ستر م لما متره

عكنا هج محث ^ ،أم
ءثراتهم»لم.

وقال تعار! ؤ ئمن

ور الحدسث® :،أقيلوا ذوي الهيئات

أما إذا كان ذللث ،الرحل عليه آثار السوء ،من حلق اللحية،
والتمايل ر المشية ،وثرب ،الدحان ،والكلام الدنيء ،وكذا إذا
تكرر منه الغزل والمعاكة ،ووحدلت ،معه امرأة لا صلة له بها ،ولا
صداقة لينة ،ولا قرابة ،وقد حلا بها وتوجه بها إر منزله أو إر

البرية للفجور ،وكانت ،أيضأ من المتبرحايت ،الماتناُت ،اللاتي يدخلن
الأسواق لعرض أنف هن ،وللدعاية إر الفاحشة ،فمثل مولأء ال

يجوز الستر عليهم ولا الصفح عنهما ،للجزم بأنهما من ذوى العادات
(١:

جزء من حديث ،أحرحه البخاري رنم(  ) ٢٤٤٢و(  .) ٦٩٥١من حديث- ،مداه
ابن عمرو رصي

■

وأحرجه مسلم برمم(  ) ٢٥٨٠من حديث ،سالم عن أبيه رضي اف عنهما.
وأحرجه ملم ايضآ بر نم (  ) ٢٦٩٩من حدبثإ أبي هريرة رصي اممه عنه بالقفل:
®•  ٠ ٠ومن متر م لمأ متره القه في الدنيا والاحرهء.
محورة الثوري ،الأية؛ . ٤٠
مجمح ،تخريجه ص ٠٣

حاجة البشر إلى الأمر باسررف والنهى عن او4نم

حأم

\:ه.

١٥٣

الميتة ،وأن ذلك ند تكرر منهما ،وأن التعهد لا يزيدهما إلا تماديآ
في الموء ،فمثل هؤلاء يلزم برفعهم إلى المراكز الش تممي مهم ما

يردعهم ويردع أمثالهم من أهل الفجور ،ويكون سبأ في تطع دابر
الفساد والمسدين ،واض أعلم.

يمأم

حاجت البشر إلى الأمر بالمعؤوف والنهى عن المنكر

ن

ض ا لانكار في الأسواق والآuم العامة
والانكار على بعص الأشخاص

□ ثمل فضيلة الشح :فكرت أنا ويعص الإخوة على أن نخؤج
بعض الأ1م إلى الموق وذلك لإنكار المكر بالي ان فما رأيك في
هده الفكرة؟ وهل تئصح الإخوة بتطبيقها؟

فأج اب ؛ تغيير المكر مأمور به في كل حال مواء في
الأسواق أو في الهلرق أو في المجتمعات أو نحو ذلك ،لعموم فوله
ه; رامن رأى متكم متكرا فليغيره بيده  ،ف إن ل م يستطع
فيلما^ ، . . .ال  ،الحديث.

ولا ثلث ،أنه إذا كانتر عنده اّتهلاءة على أن يقغ أهل المكر
بما هم عليه ،وأن ينصحهم ،وأن يأمرهم بالكم ،عن إظهار ذلك
المكر؛

سواء كان المكر سماعآ كغتاء،

أو فعلا كالدخان،

وكالمرج ،أو لمي الماء الأجنييات أو الاحتكاك بهن ،أو الاختلاط
بين الرحال والماء ونحو ذللث ،،كما هو موحود بالأسواق ،فإذا كان

عند الإنسان قدرة واستهلاعة على أن يزيل ذللث ،أو يخفنه فحاليه أن

يفعل ،وعليه أن يستعمل ْع ذللئ ،الحكمة ،وأن يتكلم بلين ولطفج،
ران لا يتمادى بما يسب ،سوسا ،أو بما د بسا مثأ من المساعبامحتا

التي يحمل منها شقاق ونزلع ومقاربة وشيء من الماوثات

ونحوها؛ بحيث تكثر وتكثر الخسألة ،فليقتصر على مجرد الصح
ر ٢١

سق تمّبجه ص١٣

•
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١٥٥

حأم

.><:

والتخويف ،ؤإذا لم يستقر إنكار المنكر يلسانه فعليه أن يغير ، aJUL
ومن الإنكار بالقالب أن يخبر من هو قادر على تغييره بالياي أو نحو

ذلك ،واض أعالم.
ه

٠

ه

ءو

ه و مسل أثابه اف ورزقه الجنة

إ؛أ

هل يجوز أن نتلف آشرؤلة

الغناء والفيديو الض تعرصن المحرمامحت،؟ وهل يجوز هذا لكل
أحد؟

ءأح__اب ! هده أشياء حديدة لم يتكلم فيها العلماء  ،ولو
ظهرت في زمانهم لقالوا بإتلافها ،لكن الأشرمحلة في المائة يمكن
الأنتماع بها ،وذلك بتسجيل شيء نالمر عليها ،كتجيل القرآن
والأحاديث ،أو غير ذللث ،،فإتلافها إفساد لمال يمكن الانتفاع بها.
وكذللئ ،أشرطة الفيديو أيفأ يمكن أن يصور عليها شيء ينئع ويستفاد
منه ،وعلى هدا نقول! أنه لا يجوز إتلافها ما دام أنه يمكن الأنتفاع
:ها •
ءؤ

ه

ه

ءإئ

ه

ه وئثل حفثله الله ما الواجج ،تجاه أصحاب ،استديوهايت،
التصوير وأصحابا محلات الفيديو الذين يقومون بتعليق الصور
على واجهة المحل؟

يأج ابر ؛ عليكم نصحهم وتخويفهم وتحذيرهم من هذه
الدعاية إلى الفتنة ،فإن ذللت ،من الدوافع ،إلى اقتراف المنكر ،فإن هنْ.

صور محرمة ،نم هي على شكل امرأة واقفة كاملة الخلق ،أو ناقصة

الرأس ،ولكنها فتنة لكل مفتون ،فهي مما يبر الغرائز ويدع إلى
ارتكاب ،الفواحش ،ومتى أصزوا على استعمالها وقصدهم الاJعاية إلى

٠٠٠٠٠
•<.،

"١ ٥

 i»uالبشر إلى الأمر ب1سميد راص عن المم

أمجاكنهم فلابد من رفع أمرهم إلى ولاة الأمر لإزالة هذا المنكر ،واض
أعلم.
هل ت؛رأ الذمة عندأما نرى متكرأ من

 0ومسل وفقه اف

انمكرايت ،فى المحلأيت ،العامة بالكتابة لاوهسادت ،والموولين فيها؟

أم يجب ئينا الإنكار حالأ عر قدر الأّتهلاءة؟
فأج

اب ! ،لا شاك أن المحلات العامة غالبآ يكون المكر

فيها بارزا للعيان ،يرام الخاصى والعام ،وذلك ،كالمور المجسمة

الخصوبة في المارض ،كدعاية لبعض الأكسية ،ومثل رفر صوت
الأغاني بواطة التلفاز وأفرؤلة الفيديو ،وفد يكون حفيآ كالسنور
والتبرج عند حلوة المرأة بصاحب ،المحرصى وحصول كلام رفيق
ومعاكة إلخ.
فأما البارز الفلاهر فإن صاحبه يعرف حكمه ،وقد أنكره عليه

كثيرون ،ولكنه متأول فترأ الذمة بإخبار أهل الحبة ؤإبلاغهم كتابة
أو محكال ،ولا يكفي ذللث ،عن نصح صاحجؤ الحل وتكرار نهيه مرة
بعد مرة ،رجاء أن يتأثر ويرتيع أو يكون حاهلأ بالحكم وانخيع
بإقرار الجماهير,

وأما الخفي من الخكرات فلابد من الإنكار عر كل من رآه
والتشديد عليه ومراقبته وت»حذيرْ مجن القوبة الرائعة ،ثم إحثار أهل
الحية ؛ذللت ،،وهناللث ،تبرأ الذمة إذا رفع الجر إليهم مرة بعد مجرة
واف أعلم.
٠

٠

٠

٠

٠
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حآم

ما حكم إجابة الدعوات التي
ا-أ لقبل وفقه اش تحار
يحصل فيه بعض المنكرات مثل المراؤيس والعليول ،علما بأن
الداعي إر حضورها من المربين ،وفيها تالكا المنكرات؟

فأج اب

لا يجوز إجابة •ثل هده الدعوة مع ظيور هالْ

المكرات ،وكدا إذا فلهر شرب الخور آو الدحان ،أو الأعلام
الخاليعة ،أو الاختلاط بين الرجال والنساء ،أو السرج والنور ،لكن
إذا كنت ،تادرأ على إزالة المنكر أو تخمينه ،أو إذا حضرت احترموك
وتركوا هدْ النكرات فعاليالث ،الحضور لدللئج ،ؤإلأ فلا تحضر ولو

كان من الأقارب إلا بشرط إزالة النكرات.
 ٥و قيل حمفله اف ورعاْ ؛ هل ينكر على من حضر إلى تللئ،

النكرات ولم يحصل منه إنكار ،وقد تكرر حضوره إلى _،
الأماكن عدة مرات؟

فأجاب ؛ يكر على من حضرها وأفرها ،فإن ذللثج من إقرار
النكرات ،وسواء تكرر حضوره أو لم يتكرر ،فلا يجوز حضور مثل
هدْ

اتإلابثرطإزالهاأوالإكار علىأما ،أوالعدمحها.
٠

٠

٠

٠

٠

ه وثئل جعله اف في المهديين ! إذا كان المدعو يأحضار إلى

تلك المنكرايتؤ • ولم يحصل منه إنكار ،علما بأن عندْ علم جيد،
هل لنا أن ننكر عليه ،حيث أنه يقول ت هناك فرق ،بين الملع
والاستماع ،وهدا الكلام كما تعشمون ليس عليه دليل ،فهل يترك

هدا الشخمن على مجا هو عليه؟ أم لأبد من مناصحته إبراء للدمة؟

٠

١ oA

ذجة البشر إلى الأم بالمموف والنهى عن المنم

فأج—اب ت من حضرها ولم ينكر ،وادعى الجواز ،واحتج
هناك فرق بين الاستماع والسماع فلا حجة له ،بل عاليه أن) ينكرها
إذا كان معه علم وقدرة على إطال شبهتهم ،وعليكم الإنكار عليه،
وتحديره من الإقرار على المنكرات ،ولو بالبعد عنها ،وعدم المداهنة

لأهلها ،ولو كان من ذوى القربى ،وافه أعلم.
ه وسئل وفقه اطه

يلاحظ على بعمى الملابس المح ،يلبها

الأءل٠ال صور أو ءبارارتاا مخالفة أو صور

 ،فما واجّبا

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي ذللث،؟
فأجساب ت يجب ،الإنكار على من لب ها ،أو اقتناها ،أو
أوردها إلى بلاد الإسلام ،ولو كات للاطفال ،،فان في إعلانها إظهارا
للثعاتر الكفرية كالصليان ،ؤإظهارأ للمحرمات كالصور الحيوانية،
وفي الحديث '• ،ررلأ تيع صورة إلا ؤلمستهاه

ولا ثلث ،أن رجال ،الحبة هم المؤولون أولأ عن إزالة هده
الخكرايت ،،والقضاء علتها ،لكن بقية المواطنين ،صيما أهل العلم
والصلاح والدين والمعرفة عليهم أيفآ م موولية إزال ة هده
الحرمايت ،،إما بالتمح لن أوردها ،يإما بالرغ لن يزيلها •

أما إذا مكتإ الجميع وأعلن بيعها فان ذللثج إقرارأ للمتكر ،وهو
لايجوز ،ويخاف أن تعم العقوبة للجميع ،وافه أعلم.
( ،١أحرجه *سلم برنم (  .) ٩٦٩عن علي بن أيي طالبا رصي الله عنه يالفظ• :أن ال
تدع تمثالا إلا طسته.

وأخرجه الماثي يرقم (•"  . ) Y-Yص a/بلفظ:

•  ٠ . .ولا صورة ني بيت إلا طستها«.

.U؛ *،البشر إلى الأمر ب1لمصد والنهى عن المم

ه و ئشل حفظه اش

م

١ ٥٩

هل يجوز أن يعمل الشثاب الذين

أعمارهم لا تتجاوز الثلاثين قي المحلات النسائية ،الش لايدحالها
إلا النساء؟ ثم ما الشرومحل الي ترونها أثايكم اض لن عمل ش هذا
الممل الخلير؟

فأح اب •' ننمح الشباب الذين دون الثلاثين عن الممل في
ما يغشاه النساء ،أو ما يحمل به اختلاط أو ما ي تدعى مخاطبة

النساء ومجناربتهن ،كمحلأت الأقمشة أو الذهب أو حواج النساء التي
يغلب شراوهن لها ،وما ذاك أن روية الرأه فتنة ،ولو كانت محجبة،

ممد ست ،أن الني .صرف بمر الفضل بن المثاس عن الفلر إلى
تللت ،المرأة الض ت أل عن حج أبيها ،وقال ، Iارأيته شابا يئفلر إلى

شابة فلم آمن أن يتدخل الشيهيان بينهما® ،أو كما نالأ  ،مع ألها
متحجبة ماتره وجهها وكفيها كما هي عادة ن اء الخرب ،لكن النفلر

في هيكلها وقدها وطولها ،أو قصرها وحرمها مع سماع كلامها من
دواعي الفتنة.

وتد ست ،أن الني .لما حرج ليلا مع صفية لثقلها إلى منزلها
فمر به رحلان فأسرعا ،تال؛ ُعليى رملكما إلها صفية® ثم تال؛ ،إن
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ،ؤإثي حشيت أن يقذف في

تلويكما شرأءأ ا *ع ألها متججة ،ولكن الخلوة بالأحتبية مفلنة
السوء ٠

را ،أحرجه اكرمذي برنم (  .) ٨٨٥وتال ت حديث حمن صحح.
( ،٢احرجه أبو داود tiy.؟ (  ) ٢٤٧٠وابن ماجه يرتم (  .) ١٧٧٩عن صب زوج الني

٠

• ١٦

،*U؛ اسر إلى الأمر باسررف راص عن العص

ولا شك أن الشاب عندهم من
يه  ٤١٥٠٧١نحو المعاكسة والكلام قي

الغريزية غاليآ ما يحصل
العورات وذكر

الاتصال

الجني ،مما سب ثوران الشهوة عند الجنين ،ولا يؤمن حصول

مفسادة ،فالأولى أن لا يكون في نالك الأماكن أحي .من الشباب ،ميما
العزاب الذين تشتد بهم الغلمة غالبآ ،وأن يصرفوا في أماكن تناممهم،
واض أعالم.
ه وثمل حفظه اف تعار هل يجوز الإنكار على أصحاب
المحلات التجارة الذين يعملون بعد النداء الأول للجمعة؟ عالما

أنتا نرى بعض الباعة يبيعون السواك عند الجراح إر بدء
الخطبة ،فهل هدا العمل جائز؟

فأج ابؤ
بإغلاق
بالصلاة
لبيوتهم
الذهاب

تحم ينكر عر أصحاب المحلات ،ويؤمرون

أمواتهم بعل• النداء الأول؛ حيث أنه نار،اء لكل المكلفين
أن يتأهبوا أو يستعدوا للصلاة ،فإنهم بحاحة إر الذهاب
للطهارة والاغتسال واللماس ونحوم ،وهل.ا يتل .عي وفتآ في
والرجؤع والعمل وهو الذي لأحله شؤع الال.اء الأول.

ولا شلئؤ أن اشتغالهم إر الأذان الثاني يفوت عليهم الخلية أو
بعضها أو بعض الصلاة غاليآ ،وهو أيضآ فتح لأبواب التهاون
بالصلاة ،فإن الماس إذا تهادوا في حرفهم وأعمالهم وصناعاتهم حتى
الزوال فاتتهم الصلاة أو بعضها غالبآ.

فأما باعة السواك عند أبواب الم احي ،فالغالب ،أنهم قد
تْلهروا ،ولمسوا ثياب الصلاة ،وأعل|وا أنمهم للصلاة ،ولم يجلوا
هناك إلا بعد الأذان الأول عرصآ لهذه الم اويلث ،عر المصلين الل.ين

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنض

جاا|سم

إنما يتوافدون غاليآ بعد الداء الأول ،فهم يجلسون عند الأبواب،
فمتى نودي للصلاة الداء الأحير طووا متاعهم ويحلوا المجد فورأ،
فلا يفوتهم شيء من الصلاة ،بخلاف أهل الأسواق الذين يجل ون في
متاجرهم ومصانعهم من الصباح ،فإنهم لا يستغتون عن الرجؤع إلمح،

منازلهم للاغتسال ونحوم ،فمتى استمروا إلى الأذان الأحير قامت،

عليهم الاغتسال أو الهلهارة اكامة ،أو معفلم الخطبة،
تكليفهم بالخروج ؤإغلاق المحلأيت ،،واض أعلم.

فعليكم

ها وئئل حفظه اش • ما حكم من رأى بعض الشباب يلعبون
الكرة أمام المسجد والإمام يصلي بالمامى صلاة المغرب،
فنصحهم بالصلاة فلم يستجيبوا له؟ وما حكم من راهم للعيون
ولم ينكر عليهم ذللث،؟

فآج اب • الكل على حهلآ ،يتثلر في حال هزلأم الشباب إذا
كانوا قد بلغوا ّن الكليم ،يعني من العاشرة فما فوق وحب صربهم،

ووجبإ ادييهم ومنعهم عن اللعب ،وفإ الصلاة ،والأنشغال عن
الصلاة ،ؤإذا كانوا دون من البلؤخ أي دون العاصرة ،فعلى كل محن
مز يهم أن ينصحهم ،وعلى حماعة المسجد إذا مروا بهم أن
يحدروهم ،وأن يحدروا آباءهم ،وأن يتعاونوا جميعآ على منحهم من
اللعب ،وقت الصلاة ،فإذا عجزوا عن صربهم أو تأديهم ومنحهم من
اللع بإ وفت ،الصلاة فعليهم أن يتصلوا ب أهل الحبة والهيئة
لباعدوهم على ذللت. ،

١٦٢
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 nوثمل أثابه اممه أحيانأ أمر في ؤلريقي إلى المجد ببعض
العمال الذين يعمالون في السناء ،فهل عالي أن آمرهم بالصلاة؟ أم
لهم الحق بالعمل ما دامت الصلاة لم تقم بعاد؟

عليك أن تأمرهم ،وذلك لأنهم بعد الأذان
فاح اب
يؤمرون؛ااتأه_ ،،يخلع ثياب العمل مثلا ،ولابد أن يتتفلف مثلا،
وي تحد للملأة ،فالواجب إيقافهم بعل الأذان ؤإيقاف الأعمال حتى
يودوا الصلاة ،وبعد الصلاة يعودوا لعملهم ،والصلاة لأتتجاوز نصف

ساعة أو قريبأ منها ،وهذا لايعهلل العمل كما يقلنه البعفى ،ؤإنما هدا
من وسومحة الشيهنان لهم ،واش الممتعان.
أ؛ث

إ؛ت-

ه

ه و محمل وفقه اش الصلاة أمرها عظيم ،وهي الركن الثاني
بعد الشهادتين ،فما الواجسم ،تجاه من يجاهر يالويوف ،أمام
المءحلامحت ،وئت ،الصلاة؟ أو من استمر فى أداء عمله دون مراعاة
لهذه الشعيرة؟ ؤإذا تكرر منه ذلك ،التقصير فما الواجم ،تجاهه
شرعا؟

فأج اب ت لابد من الإنكار عليه وتكرار أمره من كل من رآه
واقفأ بحد الأذان أو؛حل .الإقامة ،أو رآْ في متجره أو في حرفته ،أو
في ملعبه أو في محسارته ،فالإنكار عليه قد يمم ،له الخجل
والامتحتاء من الناس فلا يبقى ُنالث ، .محواء توجه إلى المجد أو إلى

غيره ،فان استمراره في الوقوف أو في العمل منكر يجب إنكاره ولا

خلاف ،ولا خوفه على س أنكر عليه ،والتعاليم العامة تمغ س فعله
الذي هو الترك الفناهر لهذه الشعيرة س شعاتر الدين.
نم إن الواجم ،على رجال الحبة إذا تكرر منه العمل وقت

١ ٦٣

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن اتمنكر
م ء

الصلاة أن يعاقب يما يردعه ،من إغلاق بابه أو سجنه أو حليه،

حسب ما لديهم من التعليمات ،والصلاحياث ،،فمتى ظهر من أحد
الم لمين ممن يعاند في الصلاة رقع بأمرْ إليهم ،لإجراء ما يستحق
من الحقاب.

وأما الكفار ءالواحّ_ ،منحهم من الحمل الظاهر وقتا الصلاة،
ووجوب إغلاق الأماكن وتوقيف ،الأعمال ،ونتخ الصلاة ،ولو كانوا

كفارا ،كما يجس ،أن لا يقفوا في الهلرق ولا أمام الم احي والناس
يصلون ،بل إما أن يكنوا داخل بيوتهم ،أو يسيروا في سياراتهم،
حتى لا يمتدى بهم في أفعالهم ،ومن حالم ،وعائد فهو يستحق
الجزاء الرادع ،وافه أعلم.

تآ وثئل فضيلة الشخ إذا عرف عن فخصن أنه لا يصلي
ولا يشهد الجماعة فما دور هيئة الأمر بالمعروف  ،والهي عن
اJتكرفىذلأث،؟

فأحساي،

سمعنا عن بعفر أعضاء الهيئات ،أن لديهم من

التعليمات ،عقوبة مثل هدا لأول مرة بالجن ،لمدة يوم أو يومين،
وحليه عثر حلدات ،أو نحوها ،ثم في المرة الثانية تفاعفا عليه
عقوبة الجن والجلد مع أحد التعهد أن لا يعود ،وكل ذللئؤ إذا رغ
فيه إمام المجد ومؤذنه ،حينا أن الهلال_ا ؛ذللث ،أولا الإمام الذي
يطلبا منه تفقد جماعة المجد ونتع أحبارهم ،فمتى عرف أن فلانآ
لا يصلي جماعة طرق عاليه الباب ،أو اتصل يه هاتفيآ ونصحه وحيره

وأسمعه التخويفط وأندره يرغ حبره ،فان استمر على إصراره رغ
بامرْ إلى الهيثة بعد الإسهال عليه وتكرار نصحه وتخويفه ،وافه أعالم .

١٦٤

حاجة البشر إلى الأمر باJ٠عروف والنهى عن ا1متكر

حأم

رابما  :الأنكارضسر

وأصحاب اوْالل اموع وااخرافات
 ٥م سل الشيح س المه افه

هل يجوز مخالطة الكفار من

النصارى والهندوس وغيرهم ،ومؤ١كلتهم ،والتحدث معهم ،أو
حتى مجاملتهم ش مجيل دعوتهم إلى الإسلام؟

فأج اب ؛ يجوز مخالهلة الكفار ومجالتهم وموان تهم في
سيل دعوتهم إل اش ،وثرح تعاليم الإسلام لهم وترغيهم في
اعتناق هذا الدين وبنان حن العاقة لأهله ووخيم العقاب لمن حاد
عنه ،ويغتفر في ذللئا ما يقع من مصاحبة ؤإظهار مودة لهم ،لما في
ذللشر من العاقبة الهليية.

فأما إن عرف عنهم التمادي في الضلال ،وعدم الانصياع إلى
التقبل والتأثر باللين والالهلاiة ،وازداد بعدهم عن الإسلام وأهله ،فان
الأصل هجرهم ،والعد عنهم ،لقوله تعالى؛ ؤ
ولاثلث ،أن مخالطتهم ^٠٠٢^١

مما يزيد في قدرهم محي

العامة ،وهم على الكفر وعداوة الإسلام ،فيحصل من العامة توقير
لهم ،وتقدير وتقديم لهم ،على الملمين ،والقيام لهم وتصديرهم
في المجالس ونحو ذللثا؛ مما يدخل في الموالاة التي نهى اممه تعالى
()١

سورة هود ،الأية. ١ ١٣ :

حاجة البسر إلى الأمر باسموف والنهى عن المنكر

١٦٥

حآم

1إذيم.

عنها بقوله؛ ؤ لأسءئإسزىودمأزههلا ،ونوله تعالى؛ ؤ لأشخدوأ
ثمأوشممحامتمحإ؛لإظهلى • واله أعلم.
ءة

أو

ه

ه

□ وئئل وفقه اف  :هل ينحر على غير الملبن بعض
الخخالفامحت ،الظاهرة ،من عمل القصامحت ،،ولبس السلاسل ،ولبس

الدهس،؟ أم يتركون لكونهم كفارأ؟
فأح اب ،؛ ينكر عليهم إفلهار ما يخالف شعائر الإسلام إذا
كانوا بين الملمين ،وفي بلاد الإسلام ،وذلك لأته يوحد عليهم عند
التعاقد الالتزام بتعاليم الدين والبلاد ،وعدم فعل ما يخالف دين

الملمين ،فلا يأكلون قي رمضان علنآ ،ولا يعملون علنآ ونت،
الصلاة ،ولا يفتحون متاجرهم ونتا الصلاة ،فموحس ،هده التعليمايت،
وجومك ،التتر وترك التيرج لمايهم ،وترك القصات المنكرة لسائهم،
وترك رجالهم ليس الذمكا والسلاسل ،ونحو ذللثه مما هو مخالف،
لثعاتر الإسلام ،ولا يجوز إمحلبارهم شريك ،الخمور وعمله ا

وترؤيجها ،وما أشبه ذللث ،،ولا يقال؛ إن دينهم يبيح لهم ذللث ،،لأن
وجودهم بن الم لمن ،__J ،الانخدلع بهم ،نقاليهم الكر من
جهلة المسلمين ،ويتشثه بهم العصاة ،وتعفلم المصيبة في اللين.
ص

ه وصئل محيلته انتشرمتح العمالة غير الملمة قي بلادنا،
لما واجك ،الخلين نجوهم من حيث ،الدعوق إلى الإسلام؟
()١
()٢

محورة الممتحنة ،الأية ت ٠ ١
محورة المائدة ،الآأةت . ٥١

١ ٦٦

حآم حاجة البشر إلى الأمر بال٠عروف والنهي عن المنكر
—-o

فأج اب • الأولى يأصحاب الشركات والموس ات والورش
ومحائر الخدمات أن لا يت١راماJوا مع الكفار ذكورا ؤإناثآ ،وأن يفضالوا
امتقدام الم لمن من أة بلاد ،ففهم كرة ووفرة ،فى الياكتان
والهند وينهاددسن رإتم.وسسسا  ،وقى اليائي ال^^ابة• ك٠امر والمغربا
والسودان ونحوها ٠

إلى العمل،
ولأنك أن في هده الدول أفرادا مسالمين
لفراغهم وفاهتهم ،وأنه يوحل هناك من معهم حبرة ومعرفة بأنولع
الأعمال ،من حرفة وصناعة وقيادة وحياءلة وهندصة ،وغير ذلالث ،من

أنوغ الأعمال ،فإن الحاجة أم الاخربع ،والصناعة في تك البلاد
موحوده من عس0ر\ر^ السنر^ *

ولا ثلث ،أن في استقدامهم تثجح للم المين وتقوية للإسلام
في تللث ،الدول ،وفيه أيضأ ثقافة لهم وتعليم وامحللاع عالي معرفة
أحوال الم لمين وتعاليم الدين.
أما وند كثرت العمالة الكافرة ويصالهم — *ع الأسف — كثير من
أهل الشركات والمؤسسات ،الش أسندت رناسنها لأفراد من غير

الم لمين ،فان علما أن ستهز وحولهم سنا فاوعوهم إلى امحتاق
الإسلام ،عن حلريق الدعاة المخلصين ،والمترحمين ،وال رايث،

الدينية ،وترحمة المقالات أو الندوات الي تشرح محاسن الإسلام،
والأثركلة المفيدة ،وكدللث ،بدعوتهم بالأعمال ،فإن الم لمين الأولين
يدعون بأفعالهم ،بحن المعاملة والأخلاق الطيبة ،والإيثار والمدق

في المعاملة ،والأمانة والنصح والإخلاص ،مما يدعو إليه الإسلام،
غير الم لمين إلى اعتناق هذا الدين ،فعلى حميع أفراد
الم لمين أن يدعرهم بما يستهليعونه  ،والله الهادى إلى سواء السبيل .

حاجة اتيشر الى الأمر بالمعروف والنهى عن

ه وثمل حقظه اف

١٦٧

' .:ذر

ماذا يجب ءاليت _ا حو الموظفين،

والعمال ،والأجانب غير المسلمين؟

فأج اب

كثيرأ ما يبتلى الإنسان بأن يعمل ْع غير

الملمين ،سواء أكان في شركات أم في دوائر حكومية ،أم في
مجالس ،أم في مجتمعات أم في محلات تجارية ،أم ما أشبه ذلكا،

فالواجب ،عليهم أن يظهروا الإسلام ،وأن يشرحوا محاسه أولأ ،وأن
يبينوا تناقص غير الم لمين وتهانتا شعاراتهم ودعاياتهم وما هم

عليه ،وأن يبينوا ما في الأديان الأحرى من تحريق ،وتغييرا ويدعوا
أولئلئ ،الحمال إلى الإسلام ،والعمل به ،أو على الأقل التستر ،وعدم
ءنلهار شيء يقدح في الإسلام أو يخالف  ،تعاليم الإسلام • وافه أعلم •
-؛•؛-

ه

ه

ه

ه

ه وسئل نل اطه يعلمه الإسلام والمشمئز

يزعم البعقى أن

غير المسلمين إذا قاوموا إلى بلاد الملمين لا يجب إنكار النكر

عليهم ا لما الواجب ،في ذاالئ ،،حاصة إذا كانت ،الخكرات في
الأuكن انمامة؟ا

فأج اب  Iهدا قول حاؤلء ،وقد ذكر في كتب ،صدرت من
الحكومة  ،وعممت على جمع الركايت ،والموٌ ايت ،الحكومة وهمر

الحكومية ،بأنه يشترمحل على من قدم إلى البلاد الإسلامية أن يلتزم
بأحكام الإسلام وتعاليمه ،ولا يفعل ما يخل بشرف  ،الإسلام ،أو
ينافيه ،وينحي عليه التعهد  liJb؛ ،،ولو كانت ،ديانته نصرانية ،أو

مجوسية ،أو بوذية ،أو غير ذللث ، ،ولعلكم تسمعون كلما أقبل

رمضان ،في الإذاعات الإسلامية أن الحكومة تلزم غير الملمين ألأ
يظهروا الأكل في نهار رمضان أمام الناس ،وعدم الاشتغال في أوقات

حأم

١ ٦٨

حاجة البشر إلى الأمر بايهعروف والنهى عن اثمنكر

—ج.

الصلاة ،والقيد
بترك الفواحش،
الإسلام ،وترك
كانت ،مباحة في

بأعمال
وترك
تعامحلي
دينهم،

الإسلام ،فلا يظهرون أي منكر ،ونلرمهم
شرب الخمر علنآ ،لأنها محرمة في دين
المسكرأت ،أو المخدرات ونحوها ،ولو
فإننا نقول! أنه ينكر عليهم ،ويقال لهم!

التزموا بشعاتر الإسلام ما دمتم في بلاد الإسلام ،وهدا مجن اشتراط
الدولة— وفقها اش تعالى — علتهم• كما في قرارات موجودة ُي كتب
صدرت من مجلوك هده الدولة ،وصدق عليها ،وعممتج ،وتوحد نح

منها كثيرة عند هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فعليكم أن
تراحعوها .

ويكر علماء المسلمن قديمأ ما فتعلق يالكمار ،وبتوا ما يلزمهم
ما داموا في يلاد إسلامية وأن يرجعوا إلى تعاليم الإسلام ،ويلزم

الم لمين أن يحاملوهم بما فيه عز الإسلام ،وبما فيه ذل الكفر،
ولدللئا يهولون في مؤلفاتهم؛ لا يجوز تصديرهم في المجاض ،ولا

القيام لهم ،ولا ؛داءتهم باللام ،ولا يكيف أصبحمتؤ؟ وكيف،
أمسيت،؟ ويمنعون من إحدامثا التح  -يعني محلات العبادة ،-ولا
يرفعون بناءهم على بناء الم لمين ،ؤإن كانوا من أهل الدمجة فرصتؤ
عليهم الجزية ،وعندما يسلمونها يمتهتون عند أحدها منهم ،ويطال
وقوفهم وتجر أيديهم• • • إلح•
كل ذللث ،دليل على أن الإسلام هو دين الرفعة والحلو ،وأن ما
يخالفه من الأديان دين الذل ودين الضعف ، ،وأن أهل الكفر يستحقون
الإذلال ،فيعامجلون ؛دلك ،،ولو كانوا ذوى مناصب ،رفيعة أو ذوى

أماكن مرموقة ،أو ذوي شهادات وموهلأت عالية ،فإن الإسلام أولى

ثأن يري) وأل يرتفع أهله ،فالإسلام يعلو ولا يملى عليه.

حاجة البشر إلى الأمر بال  JL٠روف والنهى عن المنكر

٠٠٠٠

/<:

ه و ثئل الشخ جرام اش حيرأ ! أنا أعمل في مكان يوحد به
كشر من الأجانب ،نصارى وبوذيون وغيرهم ،ولي رغبة شديدة
ءي دعوتهم إلى الإسلام ،دلكن لأنتي لا أتقن اللغة الإنجلترثة،
فقد قمتا ح بعض الزملاء بوضع مكتية فيها بعض الكتنم ،النافلة

باللغة الإنجليزية ،صى أن تنفعهم ،فهل برئت ،ذّْي ،بدلك؟

فأج اب • لعل ذلك — إن ثاء افُ — يكون مؤثرا فيهم ،كما
أنصحكم باسممحاب المترحمين إلى اللغات الأحنية كالفلسنية،
والهندية ،والإنجليزية ،وغيرهما • فلو محللب منهم أن يأتوا إلى هذه
الموم ة أو الشركة ولو يومأ في الأصبؤع ،لكان ذلك مفيدأ ،رجاء
أن يوثروا فيهم ،أما أست ،فقد أدستا ما عؤك من إحضار هده الكتب،،
الي يرجى أن ينتفعوا بها إذا فرأوها ،فيتأثروا إن شاء اش ،وللث ،الأحر
بمدر نيتلث ،وعملك .وافه الموفق والمعين.
أو

 ٥وقئل وفقه اش

أو

خأي

؛إي

أو-

كيف أجمع بين يعوم غير الم لمين

للإسلام وذللنا من حلال ،حسن المعاملة ،والابتسامة ،والسلام
عليهم ،وبين عقيدة الولاء والبراء؟

فأح اب
منهم ،فكثيرا
الهتدوس ،أو
العمال ،،جاءوا
الم لمين ،ثم

الغالب ،أن الدين يتقبلون الدعوة هم الجهلة

من الدين ي لمون من الكاري أو البوذيين ،أو
غيرهم من الأديان الأحرى يغليإ أنهم من عوام
س بلائهم للعمل ،فرأوا الطمأنينة في الإسلام وفى
وفقهم اش لمن يشرح لهم ثيئآ من تعاليم الإسلام،

ويترجمها لهم ،فكان ذللث ،دافحآ لهم إلى الإسلام ،فأما كبارهم،
وفادتهم وعلماؤهم ،والمتضلعون منهم ونحوهم ،فالغالب ،أن هؤلاء

ج

• ١٧

 ، L،uايشر إلى الأمر باسررذ راص عن ال نم

XY .

لا تفيد مهم  ،^١محكم يعو)؟ ا وكم ين لهم؟ أ وكم أعطوا من
النسخ والتراحم؟ ا فأصروا وبقوا على عنادهم إلا من شاء افه،
ولأنتكر أن هناك من اهتدى وأملم من أكابرهم وعلمائهم ويالأحص
من العجم ونحوهم ،ؤإذا أراد الله بعبده الخير يسر له الأساب.
فلا تيأس من هدايتهم ودخولهم في الإسلام ،ونقول لكل من
ابتلي بداء المخالهلة ،ويريد دعوتهم إلى الإسلام! بأنه إذا رأى منهم
ثيثآ من الميل إلى الإسلام ،ورأى قيهم سمة ليغر أيا لكن ،لعرف
أن محصي هدا الإنسان هو أن يعرف الحق مع من كان؟ مواء مع
المسلمين أو النصارى وأنه سيميل إليه ويفصله ،ولو كان مخالفآ لدين
آبائه وأحيائه وأسلافه فاليفُل الوسيلة الش تكون مببآ لتقبله ذللح،
ولرجوعه عما هو عليه ٠

أما إذا ظهر له تصلبه فى دينه وتمسكه به فيعامله يالشدة ويعامله

؛الغلغلة ،كما أمر الله بدلك قى نوله تعالى!
ه

□ و ثئل حمثله اف

ءأ

ء؛ت-

ألاعق1ار

ألإ-

هل يجسا إرام الكافرايتف بالحجاب

الشرعي في بلاد المسلمين؟ أم أنه خاص بنساء المؤمنين؟
فآح

اب ! بل يجست ،إلزام الكافرات بالحجاب الشرعي إذا

يحلن بلاد الإسلام ،فإن ذلك س واجبات المسالمين ،فإن الحكومة —
أيدها الله — قد عممت ،على الدوائر وعلى المؤسسات وعلى الشركارتt

والأفراد أف كل من يتم التحاقي معه فلابد من أحد التعهد عاليه أن
يلتزم بتعاليم الإسلام ،ويتمنى على ما يقتضيه الشؤع من الأعمال
()١

ّورة اكوة ،الأية:

وسورة التحريم ،الأية.٩ :

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن او»نهم

١٧١

٠٠٠

الظاهرْ ،ولا فرق ين الملم والمحراني والرذي والمخي
والهنددموضم•

ولا شك أن من تعاليم الإسلام تستر التاء وتحجبهن ،سئما
إذا دخلن الأسواق ،أو الكاتب ،والدوائر ،والعب ادات ،أو
المتنزهات ،أو الطرق ال لوكة ،أو السيارات المكشوفة ،يحبث،

تبدو وجوههن وراء الزجاج ،وذللئ ،أن الفتنة عامة ،فان الناس إذا
نفلروا إليها فلن بعضهم جواز التكشف ،،أو ن اهل الهيئة ،رغم ما
يحصل من الت ايعة والاحتكاك بهز ،والمعاك ان ،واهتداء

المسلمات يهن ،فتحصل الضرر ويعم ؤلهور المنكر ويتمكن ويصعب
تلافيه.
-؛؛؛-

ها وشئل فضيلته

-؛؛؛-

؛؛-:

-؛•؛-

ما دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن

المكر تجاه مقابر البتدعة كالرافضة الذين يعملون القباب،،
ويتخذون بعض القبور مكانا للدعام وؤللمج الشفاعة والعياذ باش؟

فأج اب • ،لا يجوز في بلاد الإسلام إقرار معابد الشرك
الفلاهرة ،وكذا البدع والمحدثات الخالقة للشرع ،ولاشك أن البناء
•' ررلأ تالع
على القبور حرام قد ورد التشديد فيه ،حتى قال الني
أي هدمته حتى
صورة إلا تلمتها ،ولا فبرأ مشرفا إلا م>ويته ا

ي اوي بقية القبور ،وذللئإ لأن رفع القبر على العتاد ذريعة إلى
الاعتقاد فته ،والفلز بأنه يقبل النذور وينفع من دعاه.
ثم إذا ظهر من بعض الناس الجياء إلى تالث ،القبور المثنية
(،١

سبق تخريجه ^؛ • ١٥٦

م

١٧٢

البشر إلى الأمر باسموف واص عن اسئر

والقباب ،وحشعوا هناك وتمحوا بالأصرحة ،وهتفوا بالميت ونحو
ذلك ،،فان هذا شرك ءلاهر يجب ،متعهم منه ،كما يجم_ا هدم تلك

القباب ،ومنع من يصلي عند القبور ،أو يتحرى الدعاء عندها ،فان
الجمع شرك ،أو من وصائاله ،مواء من الهيئة أو من ولاة الأمور،
حتى لا يبقى الشرك في بلاد الإسلام ،واش أعلم.
ءآ

ءآ

تتا وثئل حفظه اش ورعاْ ت إذا تم صسهل مكان يقوم فيه بعض

أصحاب الملل المخالفة بأداء شركياتهم المخالفة للكتاب والستة،
فهل يجوز مصادرة مكبرات الصوت والأحهرة الي يستعملونها
لصالح الجمعيات الخيرية الإسلامية في \ذخ\وج أم ماذا؟
فأج اب لاشالئ ،أن أصحاب الملل الكافرة؛ مثل اليهود
والنصارى والوذيتن والهندوس وال يخ والقبوريين والصوفيين الغلاة
والروافص ونحوهم ،إذا كانوا في داخل بلاد الملمين حرم عليهم

إفلهار شيء من شركياتهم ،وخواص أديانهم الش تخالف دين
الإسلام ،حيمثا إنهم يدخلون بلادنا لمصلحتهم ،فيؤخذ عليهم اكعهد

أن لا يفلهر سركهم وكفرهم ،فلا ي بوا دين الإسلام ،ولا يتنقصوا
شيئآ من شعائر الدين ،وعليهم أن يخفوا أعمالهم الخاصة بهم •
كالخمور ،والأكل في نهار رمضان ،ونرج نسائهم ،بل لايجوز أن
يتعبدوا في بلاد الإسلام بعبادات كفرية كنصب معبودات ،وإءلهار

صلبان ،ومش عثر عليهم في هذه الحالات وحب عقابهم ؤإلغاء

عقودهم ومصادرة كل ما يستعينون به على إفلهار كفرهم ،كأحهزة
التصوير ومكثرات الصوت ونحوها ،فتصرف لصالح الم لمين في

الداخل أو الخارج • واش أعلم.

البشر إلى الأمر باسروذ ءالنهى عن المم

- ٠٠

١٧٣

خاما :الأمار ض الولاة والعي،؛

ه تسل حفظه اش هل الإنكار على ولاة أمور الم لمين
يختص يالعلماء؟ أم واجب على كل مسلم؟

؛أج اب • معلوم أن ولاة الأمور بشر غير معصومين ،فيع
منهم الاجتهاد الخاطيء ،أو التأويل في فعل أو أمر يكون غيرْ أحن
منه ،فهم بحاجة إلى من ينبههم على هدا  ،١^٥^١وهم يفرحون
ويستقبلون ما يرفع لهم من الإرشادات ،والمائح .
ولكن حث إن الغالب على ولاة الأمور الأهلية والمعرفة

وتجربة الأمور ،ومعرفة العواقسا والنفلر فى الوقالع بعين البصيرة،
والعمل على ما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة ،وعلى هدا فلا

ينكر عليهم كل أحد؛ حيث إن في ذلك ما يشعر بنقصهم عن متوى
العامة ،ولأن الأفراد قد يتخيلون ما لا يصلح إنكاره ،وقد لا يشحرون
بالأهداف والمحالح المقصودة .
لدللئ ،على الأفراد مراحعة العلماء ؤإبداء الملاحظات لديهم،
ؤإقتاعهم ،ثم العلماء يقومون بوفليفة البيان والنصح لولأة الأمور،
ويكون ذلك على وجه النصيحة والمحبة دون إظهار لمعائج ، ،أو تتح
لعثرات  ،فإن المؤمن يمتر وينصح  ،والمنافق يهتك ويفضح ،واطه
أعلم.

 ٥و'سئل فض؛اة الشيح حمثله' اض أ'تعار ؛ يع كثير من الناس

في أعراض الحكام من جهة ،وفي أعراض العلماء من جهة ثانية،

حام

١٧٤

"ياجة اليشر إلى الأمر باسيروف والنهي عن المنام

فما توجيهكم لهؤلاء؟

فأجاب

هذا لا ثالث ،حطأ ،فلا يجوز لأحد أن يتتح

العورالإت ،ولا ان مب احدا ممن لا مستحق الم ية •

ولا شلنر أن الحكام تجب  ، ٢٣٣٧٠لأن لهم حق الولاية ،وحق
الاستيلاء ،وفد أمر اف طاعتهم ،وكدللث ،أمر الرمول) ه ،ولو ظهر
منهم شيء من الضرر ،لقوله عليه الصلاة واللام •' ُاٌمع وأطع،

وإن صرب ظهرك ،وأحد مالك»أ آ .ارعليكم يالمع والطاعة ،وإن
جعل هذا كمثال .
تأمر عاإيك،ا عبد حبشي كأن رأسه زسس ،ا
فعالينا أن مسمع للحكام وطح ما داموا JحSكمون فينا شؤع الله

تعالى ،ولا يجوز أن مسئا أحدهم ،ولا أن نتتبع عوراتهم ،ولا أن
نطعن في ولايتهم ،مما يودي إلى إثارة الأحقاد ،ومما يجب
الموصى ،ويوغر عليهم الصدور ،وهدا سب ،الفرقة محن المؤمنين؛

بل نحرص على جمع كلمة الإسلام والمسلمين على الأئمة الذين
يقومون بأمر اطه مسحاته وتعالى ،ولذلائا امر المى .ؤ بطاعتهم
وقال • ررما لم تروا كفرأ بواحا عندكهآ فيه من اف برهان،،

ولا شلن ،أن الأئمة الأولين من أعلام الإسلام حدروا من
الخروج على الأئمة والحكام ،وذكروا ما قمح ،الخروج من الفتن،
وحدثا في صدر الإسلام من القتل والحبس وتفريق الكلمة سكا
( )١حزء من < ،_J،أحرجه مسالم برنم (  ٥٢ - ) ١٨٤٧عن حديقة بن اليمان رصي
( )٢أحرجه الخاري برقم (  ) ٧١٤٢عن أس ين مالك ،رصي اش عنه.
( )٣جزء من حديث ،أحرجه الخاري برنم (  ) ٧٠٥٦وم لم برغم (  .) ١٨٤١عن
عبادة بن الصامت ،رصي الله عته.

<اجة البسر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن اتمنتر

١٧٥

٠٠٠٠

أولئك الذين خلعوا الطاعة وفارقوا الجمائ ،وند أمر الض هؤ

بالصر على جور الولاة ،وأخبر بأن ت ررمن مات وليس قي عض بيعة،
مات ميتة حاهاوة،الاا ،أي من خلع الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة
جاهلية.
ه

ء
-

ه

ه وثئل فضيلته عفا اف عته

ثأ-

#

ما رأيكم فيمن يلمز ولاة

الأمور علماء وأمراء؟ ويقوم بتوزيع النشرات صدهم؟ وما الحقيق
يمثاله؟

فأج

اب ؛ لا ثلث ،أنه خْلأ من الفعل وغلهل كبير ،وذللث،

لأن الواجب ،هو النصح المباشر لكل من صدر عنه خ3لأ ،اما إفشاء
الأسرار والهلعن فى الولاة أو المؤولين أو فى علماء الأمة ،ونشر

الفضائح ونشر الأسرار ،فهذا مما ييء الممعة ،ومما يسب،
الفضيحة ،وهو نشر ما لا يجوز نشرُ ، 0إفشاء ما لا يجوز إفشاوه ،

فبعض ما ينشر؛ بل أكثره مكذوب ،وبعضه مغير فيه بزيادة أو نقص،
وند يكون هناك أعذار ومبررات لمن صدرت منه تلل؛ ،الأفعال .
فشول

لا يجوز توزيع هذْ النشرات الض تحتوى على هذه

الفضائح أو هذه الغلهلاُت ،أو الأخهناء ونحوها؛ سواء كانت ،متعلمة
بالولأة ،أو متعلقة بأئمة الملمين ،وذللش ،لأن هؤلاء حميعآ لهم
نْلرهم ولهم اجتهادهم ،وقد تكون هناك مبررات لما صدر منهم،
وهذا الذي يكتءث> او يتكلم عنهم لم يدر ما سببه ،ولم يدر ما عذرهم
جزء من حدينا احرجه م لم برغم (  .) ١٨٥١من حديث عبداف بن عمر رصي
اف محه.

حأم

١٧٦

حاجة اسنمر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

قي ذلك ،والغالب أن مثل ^^ *•٠الذين يتكلمون يغلب عليهم
التساهل في الشل ،فيصدقون كل ما قتل في المجالس ،ولو على
وجه المزاح او على وجه الضحلث ،،فاذا سمعوا كلمة تقدح في عالم،

أو في عضو هيثة ،أو في رئيس ،أو في أمير أو تحو ذلك ،أضافوا
إليها أمثالها ،وعلقوا عليها ،ونشروها ،وتكلموا في ذللئ ،الشخص،
وعدوا ذللث ،عيبآ ونقصأ ومثليه ،فيصدقهم الجهال ،ويسيثون الفلن

بولأة أمورهم ،ويعلمايهم ومووليهم ،ؤإذا بحتا عن حقيقة الأمر لم
يعثر على صحة ما تقال ،ولو صح فلا يجوز نقله ولا قوله؛ لما فيه
من بث ،الفرقة والاحتلافح.

وما نصيحتكم لثل هؤلاء؟

ننمح بعدم نثر تللئ ،الأقوال وتللث ،النثراُت ،،حتى تمويت،
وتخمد ،ولا يكون لها ذكر ،ولا يفشو الكذب ،وهدا الفللم

والبهتان ،أو هذا الكلام الذي له مبرر وعذر من الأعذار.
ه

إو

ه ومئل وفقه اف لكل جير

ه

ه

٠

بعضن الناّس بملوون المجالس

بأحادث ينتقدون فيها الحكومامحت ،والأنفلمة ،فما نصيحتكم؟
فأج اب

ننمح من يسمعهم أن يحن.رهم ،فالغالي ،ث

أولا• أنهم يبنون هل.ا الكلام على ظنون وتوهمامتج لا حقيقة
لها •

ثانيا! هم لا يعرفون الملأياين ،والأعذار الش قد تحيهل
بالحكومايت ،ومووليها ،وتحملهم على التصرفامحت ،التي قد يستنكرها

عليهم الأفراد ،لأن للحكومة عذرها الذي لو اطلع عليه الماس
لحذرهم ،لكثرة ما يتوارد عليهم من أمور •

البشر إلى الأمر باسررد ءالنهى عن اسئر

م

١ ٧٧

 : h\iأن هذا الذي ثفهت العيب والانتقاد والين في الحكام أو
في الولاة أو المؤولين أو نحو ذلك ،قد خاتلر بنمه وعرصها
للأخطار والأديان.

وفد ي بب كلامه مجته ويجن معه آحرون ممن هم أبرياء

بب اجتماعهم به ولو مرة ،وبسبب أنهم فلتوا أته لا ماغ ولا بأس
ولا محذور في ذلل؛ ،،فإذا فشا قول أو عيب في الحكام أو نحوهم
وكان المائل واحدأ ،فانه قد يبهلش بالعشرات ب بب مقالة هدا
النخمحى — ،ولو كانت ،حقيقة— في سبيل البحث ،عنه ،هذا س حيث

الواقع والمشاهد ،إذ يتأذى ويتعذب أعداد بسب ،مقولة شخص واحد
فيها الانتقاد والاعتراض عالي مزولي دولة ما .
وكذللن ،الذي ي تخم ،بالولأة يعرض نف ه لاإعقوية من العامة،

حتى أنه أهل لأن يعاقبه الأفراد س الأمة ،فضلا عن معاقبة
١لموولن له ٠

فالنصيحة ان كل من عرف نف ه فعليه أن يشتغل يعيب نف ه.

ه وسئل أيحله اممه الجنة لكن ،على قرصن صحة هدم العيوب
هل هذا منهج مرض شرعا في اكلبحة؟

فأج

اب

نعتبر أن الصيحة تحصل يدون ذللث ،،فتحصل

بالاتصال بمن صدر منهم الخهلآ ،و؛الخهلا؛ات الخاصة السرية ،وما
أشبه ذلك.،

ونعتقد ان س أتته نصيحة وتحقق الصواب ْع الاصح فعليه ان
شل منه ويتأثر ،ويغير ما وقع فيه س خهيأ ،أو على الأقل يبدي
ءذرْ ،وسن وجهة نفلره ،فالصيحة حقيقة هي الاتصال المباشر

حآم

١ ٧٨

حاجت 'لبشر إلى الأمر بال4عروف والنهي عن المنكر

الخاص ،وذكر الانتقاد على ذلك الشخص ،ثم ينظر كيفية الجواب،
وفد تال ،يعفى ال لف  *،ءالم لم يستر وينصح ،والمنافق يهتل
ويفضح* .

ه ونئل حفظه اف ورعاْ  Iما واج—ؤ الفرد الملم تجاه
الحكام؟

فأج اب لا شلث ،أن الواجب على كل فرد يبهم إذا
أقاموا ال<قوق ،،ونميحتهم إذا اعتراهم شيء من الحلل أو شيء من
القص ،ما داموا يملون اكبحة ويفرحون بها ،ويشجعون من يأتيهم
ناصحأ ،وجمع الكلمة عليهم ،ؤإظهار الاعتذار مما يصدر منهم من
اجتهاداتأ قد يكون فتها شيء من الخطأ الفلاهر ،وحث الثمبا

والرعية على المع والطاعة ،والحرص على سبتهم وموالاتهم،
والمع والهتامة لهم في المعروف . ،.

تا دثئل فضيلته • ما حكم الدعاء لور الأمر؟ وهل له حد
يجعل من زاد فيه معتديا في الدعاء؟

فأج اب

الدعاء لور الأمر ؤإمام المسلمين من أفضل

القربامت ،والمتن ،وهر دأب العلماء الصالحين ،جاء عن بعض

اللفح انه قال I ،ءلو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام®؛ وذلالثإ

لأن صلاح الراعي فيه صلاح الرعية ،واستقامة أمورهم ،وتعدل
أحوالهم ،لمح ،قربه من ،اف قرب لهم•

وليس للدعاء لولي الأمر حد ،فلو جعل التحلرا.ث ،مجله كله
في الدعاء لهم لكان هدا ح نأ ،وكذا يدعو لهم في الخلبخ وفي

 _uالبشر إلى الأمر باسررف راص عن استر

١ ٧٩

م

القنوت وفي المحاصرا'تا ،ويكثر من الدعاء لهم بأن يوممهم اض
ويدلهم ويمنهم ،وان بملح طانتهم ونحو ذلك. ،

ولا يعد بحال من زاد في الدعاء لولي الأمر معتديأ في الدعاء ؛
بوهومحن•
ه

ء؛و

ءو

؛و

ثو

مقاصد

نجإوفواممصضالأكر٠

حقوق \لأ«وووو ،بالموق واتئامإ؛و) ءس؛ • jSuX

اأماهاهاور،ماةإش اسوالآعسرير،
دادرإJفواثناه؛؛و،عى٠ ^١٥

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن اأمن؛در

حأم

:ن.

١٨٣

مقاصد الأمرين بالمعروف واياهين عن الصغكر
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعغلم الواجبات التي
كلف اف بها أنبياءه واحرهم نبينا محمد ه ،فقاد قام  .بهذا

الواجب ألمر ئيام ،فقد بغ الرسالة وأدى الأمانة ،ونصح الأمة،
وجاهد في اف حق جهاده حتى أتاه اليقين ،نملوات ربي وسلامه
عليه .ثم قام من بعدم صحابته الكرام ،ومن يعدهم التابعون وتابعوهم
إلى يومنا هدا ،ولا تزال ءلاثفة من هدْ الأمة قائمة بهذا الركن وهدا
الواجب إلى أن يرث اف الأرض ومن عليها •

لقد وعد اممه القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن النكر بالعز
والنصر والتمكين والرحمة والفلاح وغير ذلاائ ،من الفضائل الكثيرة
التي لا تحصى.

ولا يخفى على أحد أن الخاملين في مجال الأمر بالمعروف
والنهي عن النكر يجدون فيه من الشقة والصعوبة ما لايجدْ الحامل

في أي مجال آخر ،فهو تكليف ليس بالهين ولا باليسير ،فهو مليء
؛المخاوف والمكارم والمسؤوليات.

فإذا كانت ^ ٥صفته ،وفيه ما فيه من المشمة والمحوبة ،فما

الذي يدفع أولئك الرحال الدين يسهرون ليلهم لهدا العمل؟
ومامقصود رجل الهيئة من الاستمرار فيه؟

وللإجابة على هذا التاول فإننا نذ.كر بعض مقاصد الأمرين

■f»s

١٨٤

 i»uالبشر إلى الأمر باسروف ءاص عن السم

بالمعروف والناهن عن السكرأا ،،والتي جعلتهم يستمرون في هذا
العمل العظٍم!
المقصد الأيل ' تحقيق العبوديأن ف تعالى وحائم لا شرياانا له!

.
نال تعالى؛ ؤ رثا •خكق أين محألإض إلا ^٠؟^^ زن
فالحكمة من حلق الإنسان هو عبادة اض وحده  .ونال قام الرمل حميعأ
يالدعوْ إلى تحقيق هذه العبادة من حلال بيان أكبر معروف ،وهو
توحيد اف ،وبيان أكبر منكر ،وهو الشرك باق.

المقصد الثاني

رجاء الثواب المترتب على الأمر بالمعروف

والنهى عن المنكر وتحصيل فضائله I

والايات والأحادث المثبنة لعغليم ثواب الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر كثيرْ ،منها قوله تحال•

^ئ؛فينتم1ق تعولاإث آثم
صمك>'3هلم •

ومن الأحاديث ،فوله

®أونس اف ند جمل لكم ما

صدئون؟ ا إ 0بكل تسبيحة صدقة ،وكل تكبيرة صدقة ،وكل تحميده

صدقة ،وكل تهليله صدتة ،وأمر بالمعروف صدئة ،ونهى عن المنكر
صدقة،ارن.

( )١اخصرت طْ المقاصد من كتاب (مقاصد أهل الحب) من إعواد الأخ
الفاصل ت حالي بن مدالرحمن الشائع ،نقد أحاد حنفله اف وأنال• ومن اراد
التوسع في معرفة هده القاصد فليقرأ ذلك ١تكتاب ،فجزي الد كانه خر

الجزاء  ،ونفع بما كته عامة المسلمين إنه سميع مجيب (أبو أنس) .
()٢
()٣

سورة الداران ،الأية. ٥٦ :
سورة آل عمران ،الأية. ١٠٤ :

( ،٤أحرجه ملم برتم (  ،) ١٠٠٦من حدث ألي ذر رصي اش محه.

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

١٨٥

حأم

بهيا وغيره سين ما ني الأمر بالمعروف والهي عن المنكر من
ثواب عظم ومحل ير.

المقصد الثالث ،حوف العقاب والاثم على تاركه ت
وفي هذا نول اش تعالى؛ ؤ

ءك لسثاي> داود وعيس أبن نربئ يتلك يثا عصوا وحفازأ تثدوث 3
ئاؤأسملوت<هأاا.

وفي الحديث ،عن حديقة بن اليمان رصي اش ءأتهما ،أن المي

 .ن ال؛ ®والذي نمي بيده كأمرن بالمعروفج ولتنهون عن المنكر ،أو
ليوشكن اف أن سمث ،عليكم عقابا من ءندْ ،تم لتدعونه فلا يستجاب،
لكم»رى.
فاحدر يا من تركت ،الأمر بالمعروف والهي عن الحكر أن
يثماللث ،عدابخ اض وعقابه باهماله وتركه.

القصد الراح؛ إجلال افه تعالى وإعظامه ومحبته والغضسس ،له
بحانه على انتهاك محارمه ت

فقد أّتحرت عاتثة رصي اش عنها عن حال اليي .ؤ فقالتؤ !
ر • • • دما نيل منه شيء نط فينتقم من صاحبه ،إلا أن ينتهك شيء من

محارم اف تعالى ،فينتقم ف تعارلأم.
يقول ابن المم رحمه اش؛ 'أوأي دين وأي ح؛ر محمن ،يرى
محارم اغ تنتهلئ ،،وحدوده تضيع ،ودينه يترك ،وسنة رسوله .
يرعب عنها ،وهو بارئ اكلي !،م اكن ،اللمازإ شيطان أحرس! كما
()١

سورة المائدة ،اص, ٧٩ ، ٧٨ :

ر، ٢

سق ذ،ميجه ءسما• ١

( )٣أحرجه م لم برثم ( .) ٢٣٢٨

١٨٦

جأم

حاجات البسر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

'ج'

شيطان
أن المكلم
وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم

وريامتهم فلا مالأه بما حرى على الدينءآ
المقصد الخامس

النصيحة للم المين والرحمة بهم ،والشفقة

عليهم ورجاء إنقاذهم مما أمخطوا اف يه
غال تعالى :ؤوثماومأ عز أين وآائثوئ وثُ ساومأ ءق ألإتمّ
وتال ه:

ءالدين النصيحة® ثلاثآ ،قلنا؛ لمن يا رسول اف؟

قال :ارف ،ولكتابه ،ولرسوله ،ولأئمة الم لمين ،وعامتهم®
قال بعض اللف :ارأهل المحبة ف نفلروا بنور اف ،وعطفوا

على أهل معاصي اف ،مقتوا أعمالهم ،وعهلفوا عليهم ليزيلوها
بالمواعفل عن فعالهم ،وأشفقوا على أبدانهم من النار®
المقصد الادس حماية المجتيع من أسيابج تحلله وهلاكه
والعمل على صلاحه وفلاحه:

روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رصي اف عته

عن الني ه فال :أمثل القائم على حدود اف والواقع فيها ،كمثل

هوم اصتهموا على سفينة فأصايج بعضهم أعلاها ،وبعضهم أمثالها،
فكان الدين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من قوتهم،
فقالوا ت ف أنا حرثنا قي صنا حرقآ للم ندذ من فيئا ،فإن يتركدهم
(  ٢١انفلر :أعلام الموتجن ص رب
()٢

ت (أآ/ا"م\ا).

محورة المائادة ،الأية ت .٢

(  ٢٣أحرجه ملم ير؛نم (  •) ٥٥ص تجم الداري رصي اش عتهI
(  ٢٤جامع العلوم والحكم :را. ) ٣٠٨ /

حاجة السر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتم

١٨٧

حآم

وما أرادوا هلكوا جميعا ،وإن أحدوا على أيديهم نجوا ونجوا
حميعآ،ا

وال فينة هنا بصابه المجثيع الذي يع بمون فه.

ولأن بتحقيقه  -أي الأمر Jالعروفا والنهي عن المنكر  -تصالح
الأمة ويكثر فيها الخر ،وتظهر فيها الفضائل ،وتخفي منها الرذائل،
ويتعاون أفرادها على الخير ،ويتناصحون ويجاهدون في مبيل اف
ويأتون كل حير ،ويذرون كل شر.
ويإصاعته

والقضاء

عاليه تكون

الكوارث

العظيمة

والثرور

الكثيرة ،وتفترق الأمة وتق و القلوب أو تموت ،وتفلهر الرذائل أو

تنتشر ،وتختفي الفضائل ،ويهضم الحق ويظهر صوت اواطل))لآا.
المتصد الساع ت الغيرة والمروءة!

وفد ست ،في الحديث ،فوله س؛ ررإن اش يغار ،وغيرة افه أن

يأتي المؤمن ما حرم اف عاوها،أى.
فيلزم كل مزمن أن يقوم في قليه من الغيرة والمروءة ما يجعله
حافظآ لعرضه ،منافحأ عنه ،حاذرأ مما يخدشه ،فان اف تعالى يغار،
ولا أحد أغير من اف ،ورسوله  .يغار ،ولا أحد من الخلق أغير
منه ،والمؤمن يغار ،ويما غيرته يكون له نمبيا من تمام التابعة

للمي.والافتداء به.
يقول ،الإمام ابن القيم رحمه افه! ®إذا ترحلت ،الغيرة من
القلم ،،ترحلتا منه الحبة ،بل ترحل منه الدين ،والغيرة أصل
٢١١

سمحا تم بمجه ص• ؤ

 ٢٢١يجوب الأم بالمروف والنهي محن المم  -ابن باز •
 ، ٣١أ"؛مجه الخاوي برنم (  ) ٥٢٢٣من حديث أبي ،ميرْ رصي اف عته

١٨٨

حاجة البشر إلى الأمر بالمموف والنهي عن المنكر

الجهاد والأمر يالمعروف والنهي عن المنكر ،فإن خلت من القلب لم

يجاهد ولم يأمر يالمعروف ا ،أ • ،

( )١انتثر الفوائد لأبن المم رحمه اه.

حاجة البشر إلى الأمر

والنهى هن المنكر

١٨٩

مآج

حفوق الأمرين بالمعروف واياهين عن المنكر

نح شبل الشيح حفظه اض

ّْا

الاُرين بالمعروف

والناهين عن المكر؟

فأج اب

في بالى الأم أحب أن آوصح ان الأمر

بالمعروف والنهى عن المنكر ليس مختصا بهيئة معينة ،ولا فرقة

ممحدودة؛ لأن الرسول  .يقول! ررمن رأى منكم متكرأ فليغيرْ بيده،
فان لم يتعلع فيالسانه ،فإن لم يستطع فقاله ،وذلك أصعق
الإبمان»راا.
ومن هذا المتطالق كان الواجب تعاون الخلين مع رحال
الحبة ،والشد عالي ايديهم ،وم اعدتهم في إزالة النكر؛ إذا لم

يوجد أحد من رجال الحبة في مكان وقؤع النكر ،اما ما نسمعه
من بعض ضعاف القوس من أحادينا وروايات ملنفة عن رجال

الهيثة؛ فإننا نحلم ص اين تصدر هدم الأكاذيب' إنها س أناس
مداومين على العاصي والنكرات ،لا يبخلون بوئتهم للمحل ُن

رجال الهيثة والتقاليل ص شأنهم ،فالواجب ان نحن الفلز بمن رأيناه
ممحدا لإزالة النكر ،وذك للأسباب التالية:
أدلأ • لأنه لا بمين إلا تعد احمحار واهلية وحبرة •

 : UUلأنه فد أحذ عليه التعند اللازم بألا يفعل إلأ الأشياء

المأمور بها •
، ١١

سق تخريجه ص؛"؛ •

^^٠

١ ٩٠

حاجة البشر الى الأمر بالمعررف والنهى عن المنكر

•^٥

ثالثا Iلأنه كما يظهر من أهل الإيمان والممة والتقوى ،نيحجزه
إيمانه عن أن يفترى ،أو أن يتقول ،أو أن يتهور ،او يفعل ما لا يجوز
له فعله.

إذا فكيف ،نصدق أولتالث ،الذين يفترون تلك الأفتراءايت ،،وهم
دعاة الفساد وأهل الضلال؟!

ؤإذا قدر أن أحد رحال الحسة تسرع ني إحلءى المرامتح فهل
يعمم هذا على رحال الحسبة كلهم؟ لا؛ ؤإكما يختص به ،بل نقول ت
إقه معذور لأنه مجتهد وله اجر الاجتهاد.

ه ومسل غفر افه له ونيانمي4

ما حكم التكلم ب<٠اثالجا مئات،

الأمر بالمعروف ،والنهي عن المتكر ،ومكام ،الدعرة والإرشاد،
ومئات ،جمع الشرعاُت ،لصاغ المسالمين ،وغيرها من الموم ايتؤ
الخيرية فى الجالس العامة؟

فأج اب : ،لا يتكلم قي مثالهم إلا من يبغضهم ،قهم أهل
الخير والصلاح ،يدعون إلى الخير ،وينشرون تعاليم الدين،
ويشرحون محاسن الإسلام ،ؤيوصحون ما فيها من الصالح ،وما
يترتسإ على فعل الخيرات وعمل الصالحات مجن الصر والتمكين،
والعز والتايتد ،وما يمن اش به على الملمين يسسبا ظهور الدين

وتمكن أركانه وواجباته وتحقيقها ،والعمل بما يحبه الثه تعالى ،وترك
ما نهى عنه؛ من الرزق ورغد العيس والسعة في المال والأمن في
الأوطان ،وما يحصل من العقوبات والعذاب ،ونزول المثلات وتسليهل

الأعداء ي بسم ،المعاصي وانت ار الماد.
ولا سلت ،أن هؤلاء المبغضين للهيئات والدعاة اعداء للدين،

حاحة البشر إلى الأمر بال4عرأوف واJنهى عن استر

حأم

-؛"٥

لأنهم يحبون المعاصي ،ويودون أن يتمكنوا من شرب الخمور ،وفعل
الزنى ،وأم الربا ،وترك الصلوات ،ومماع الأغاني ،والسهر على
النم ،واللهو والخمار ،والفلر في الأفلام الخليعة والصور الخانة،
ونحو ذللث ،من المعاصي التي ينهى عنها الدعاة والهيئات ،فهؤلاء

يجدون مضايقة من رحال ،الحسية ومن الدعاة وأهل الصلاح،
ويتمنون ان لو يخلو لهم الجو حتى يفعلوا ما يريدونه من المنكرات

والخواحش؛ حيث أن نلوبهم مليثة بحب الأحشاء والمنكر؛ وحسن،
أن المعروف بغيض عندهم وثقيل في لخوسهم ،فلم يجدوا ما يررون
به مواقفهم سوى تتح العثرات ونثر الأحهلاء وذكر المعاب
والمثالب ،والرمي للدعاة بالعظائم ،التي ،هي كدب وبهتان عفليم.

فهؤلاء يتفكهون بأعراض الصالحين ،ويحاولون أن يتنقصوهم،
وكلما سمعوا نمة خيالية او كلمة ألخيت فى مجلس

على وجه

المزاح ،جعلوها حقاثق ،ويكذبون معها مئة كذبة ،كفعل الكهنة
وخدمة الشياطيزأ . ،

فعليكم أن تردوا عليهم كذبهم ،وتشرحون لهم فضل هؤلاء
الدعاة

ورجال

الحية

واصحاب

الجمعيات

والمرات

الخيرية،

وأهدافهم ومحاسنهم ،وحن مقاصدهم ،وما يحصل بوامعلتهم من

فع الأسرار ،ودح الخساد ،وتخفيف الشرور والخكرات ت ؤ ^٤٠
دخ آش آلنام ،بمئمم يني ،هثغ صحبجع ؤثع نبملوت ومثتجد يدمحقزيا
()١

يشير الشخ إر حديث عانثة رصي اش عنها ،نالت ت قلت ت يا رسول اف أ إن

الكهان كام! يحدثوئا بالشيء ذجدْ حئا ،تال« :تلأك الكلمة الض بممحا

الجم نقيقها في أذن دلة ،ويزيد فيها مائة كدية• أحرجه الخارتم ،برنم
(  ) ٠١٧٦٢و(  ) ٦٢١٣و(؛ا-ه'ا) .وم لم برتم ( .) ٢٢٢٨

اءلإم

١٩٢

—

حاجة البسر إلى الأمر باثمعروف والنهى عن استر

—م.

أسم أثم عظمجآه مهمجرك آثئ من

 ١ا .فاجتهدوا في الدفاع

عن أهل الخير ،حش تدلوا هؤلاء الممدين ،وتبطلوا أكاذيبهم،
ويخلهر الحق وأهله ولو كر 0الكافرون ،واش أعلم.
إن مما عمت ،يه البلوى في هدا الزمن
ه وثئل فضيلته
اشتغال ،فئة من الناس بالطعن والافتراء ورصع القصص الملفقة

على رجال الحسثة لدرجة أنها أصحت ،عندهم فاكهة لحالهم .

والأدهى من ذللت ،والأمر القذف في أعراصهم وتشويه سمعتهم.
والوال م ا حكم هؤلاء الذين يلمقون المحمى
والأفتراءات ،الكاذبة إلى آخر ما ذ /في هدا المزال؟ وط
نصيحتكم لمن وغ وانجرف وراء هذه التيارامت ،المالمة الذكر؟

فأج اب ت إن الكذب من حيث ،هو ذنب ،من كبائر الذنوب،
فآل تعار:

محوؤسثاشآسهرى .وفد

جعله الني س من علامات الفاقل ،،٣نم يزداد إثمه إذا ترني ،عليه

فللم ،وبهتان ،ؤإساءة فلن ،سئما في حق الأبرياء ،وأهل العدل
والغيرة ؤإنكار المنكرات ،ولا شك أن الحامل لهزلأء على الكال.ب

والافتراء هو الحقد والغض لأهل الخير ،سئما الذين يأمرون
بالمعروف وينهون عن النكر ،فان الغالب ،ان أولثلث ،المختلقين لهن.ه
( )١صورة الحج ،الأيت؛ . ٤٠
()٢

سورة الحل ،الأة. ١ ٠٥ :

(  ٢٣يشير الثّخ إل قوله ه ت ري المنائق ثلاث إذا حدث كاوب . . .الخ ،سق
تخريجه _. ١ • A

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن اثعنكو

٠٠٠٠

١٩٣

■ْ0

الوقائع التي لا حقيقة لها هم من أهل الفساد والفسوق ،ومن الذين
يهوون العاصي ،كترك الصلوات ،وتعاؤلي المسكرات،

وفعل

فاحشة الزنى ومقدماته ،والمهر على الأغاني ،والصور الفاتنة،
والليك ،بالقمار ،ونتح العورات ،والمعاك ان ،ونحو ذلاكا ،وقد

عرفوا أن أهل الحبة يحولون بينهم وبين ما يشتهون ،فلم يجدوا بدا
من اكدح فيهم ،والعيب ،والثلما ،واختلاق القصص ،التي هى

خيالات وهمية ،ويعتريها أحدهم في مجلس وقد يقولها مازحآ ،ثم
يتلقفها الاخرون ،وينشرونها في الجالس ،ويتمكهون بأعراض أهل
الدين والإصلاح.

ولا ئلث ،أن هدا من أكبر الفللم ،فان أهل الحبة هم من خيرة
عباد اممه ،مشهود لهم بالخير والنصح والغيرة ،والحرص على نجاة

الأمة من العاصي وأسباب المساد التي توجب غضب الرب ومقته.
فالواجب إحسان الظن بهم والذب عن أعراضهم ،والرد على
أعدائهم ،ويان ما كق علهم من الكدب والهرج ،حتى -نين الحق
لقاصده ،والله الموفق للصواب.

 nو قئل وفقه افه

هل يجوز اتهام أعضاء هيئة الأمر

بالمعرونح والهي عن المنكر بالتهم الباؤللة :كالتشدي أو الغلثلة؟
فأح اب  Iلا تصدر هذه التهم الباطلة إلا من أهل المعاصي
والف ال ،الذين قد اعتادت نفوسهم اقتراف ،الذنوب وفعل الفواحش!

من محملع الأغاني ،وسرب الخمور ،والتكاسل عن الصلاة،

والحكوف ،على الأفلام الخليعة ،والصحف  ،المليئة بالصور الفاتنة،
والاحتكاك بالماء الأجنبيات ،ومحاولة استمالة المرأة لفعل الفاحشة

حآم

١٩٤

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتم

ونحو ذلك.

ولما كان أعضاء الهيئة هم الذين يحاربون هذه الجرائم،
ؤيعاقبون على اقترافها ،ويقضون على بور الف ال ،ويحولون بين

هؤلاء الممدين وبين منتهاهم ،لم يجدوا بدا من الميل مهم والقدح
فيهم ،بما هم منه براء  ،ؤإلصاق المهم بهم ورميهم ؛السرع والشدة

والغلغلة والجفاء ،وأنهم جهلاء مسنوف ،لا يعرفون لين الكلام ،ولا
حن العلاج ،وما إلى ذلك •

والواجب الإنكار على مثل هؤلاء ،ورد أكاذمهم علهم،
والمحذير مما يرمون به أهل الحية من• المرهايتإ ،والأياطل المي
يختلقونها ،أو يمرقون من اختلقها ،أو يقولها أحدهم مازحأ فيصدقه
الاحرون ،ويكثر تداولها ولا أصل لها ،قافه الم تعان.
؛؛ء

□ و ثمل حفثله اممه

ما الواجس ،تجاه أصحاب المجالس

الذين يأكلون لحوم أعضاء الهيئايت ،والعاملين فيها؟
فأح اب ؛ عليكم أن تردوا عليهم بما يبين خهلآهم وإثمهم
فى ذللئ ، ،وقد حرم اطه الغيبة لكل أحد ،كما فى قوله تعالى ت ؤ ؤلأ
ولا شك أن هؤلاء الذين يتفكهون بأعراض الماس ،وبالأخص

أهل الخير والصلاح والجهاد ،مثل أعضاء الهيئة ،قد وقعوا في الغيثة
،،
المحرمة ،المي هي• ذكرك أخاك يما يكرم ،ولو لكن فيه ما
()١

سور ٥الىجرات ،الآيةت . ١٢

( )٢لحديث أبي هريرة رصي اف عنه أن رسول افه ه تال ت ارأتدرون ما الغيبة؟

عاجي البشر إلى الأمر ب،سمعف زالنهى عن اسكر

٠٠٠٠

١٩٥

والغالب أن هؤلاء الذين يتفكهون بأعراض رحال الحبة هم من
أعداء الدعاة ،ومن الذين شرقوا بإنكار المنكر ،والتغيير على من
تلس بشيء من المحرمات ،ولما حيل سهم وبين شهواتهم ،رأوا

أقرب ما يخش عنهم أن يقضوا على إخوانهم ،وأن يلوكوا ألتهم
بما لذ لهم وؤناب ،من أكاذيب ومخرية وتنقص ،يعمرون به
الجالس ،وفي نفلرهم أن ذلك مما يخفف عنهم ما في نفوسهم من
الغيظ والحنق والحقد لأهل الخير.
فالواجب الإنكار عليهم ،وحثهم على التوبة والزع عن هذا

العمل المشين ،ؤإرشادهم إلى إصلاح أنمهم ،وتفقد كل منهم عيب

نف ه ،فهو اولى بهم من إشغال أوقاتهم في اكتساب الخaلايا بالقدح

والصب ،والثلم ،في أولئلث ،البرآء ،وافه المعان.
م

 ٥و ثئل حفظه اطه ؛ إن من الحرمات التي استهان بها كثير
من الاس ،الامتهزاء والكلم وغيبة رحال الهيئة وغيبة الملخاء،

والطعن في أعراضهمْ ،ع نيان أعمالهم الفاصلة وحنانهم
المشهورة ،فهل من كلمة توُبمهية لهؤلاء؟

فأج اب  :ذكر اطه تعالى عقوبة المتهزتين ،ومن ذلك
قوله تعالى فى سورة اكوبة ت ؤ أدمى كمزرثاآلثْلدعمتنى ثق

آلمومح^ذا في ،أكدئنت وأل؛أى لامحدويزعإلأ جهير سميث مغيم سخي
نالوا ت اممه ورسوله أعلم ،نال ت ذكرك أحاك يما يكرم® نل ت أفرأيت إن لكن ني

أحي ما أنول ،قال :ررإن لكن شه ما تقول فقد اغبه ،وإن لم كن فه فهد
بهته®• أحرجه م لم برقم ( .) ٢٥٨٩

حإب

١٩٦

حاجة البشر إلى ام باسردف والنهي عن الضكر

أش'نبممئءألإ:وها'ُ /هذا س  ،^(1 ٠١٨١تطق ض عزلا،
الذين يعيبون كل متطؤع؛ مواء من الهيثات اهل الحبة ،أو من
المتهلوعين الذين يدعون إلى اف ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ،وُؤلأء الذين يلمزونهم ويعيبونهم يذكرون لهم فعلا واحدا

أحهلآوا فيه ،وينون عشرات الأفعال التي احنوا فيها والتي
يمتدحون بها.

فكم من عاص أخذوا على يديه؟ إ
وكم من عاق ضحوه؟ ا
وكم من معلن للفق قمموه وعابوه؟ إ

فهم يمهرون طوال اللم-وإ وربما إلى انمجح في أمور

الملمين ،وفي الأعمال الكب تهم الم لمين ،فيأتيهم مخابرة مثلا ان
هناك رحل احتهلف ،امرأة أو احتهلف غلأمأ لفعل الفاحشة ،أو أن

هناك تجمع مختالخل برحال ون اء ونحوه ،أو أن هناك بيتا دعارة
يجتمع فيه الناس للف اد ،أو أن هناك معمل حمر يبيع فيه أو يشرب
فيه أو يتعاطى فه ،مأتون إلى تللش الأماكن ويراقبونها ،ويأتون

 ٠ض حآامحال

عمنوئ؟

والتي ربما انها محبب دس اض تعالى عنا الحموية.

كما ورد في بعض الآحادي٠ثإ •' ألولأ دٍوخ ركع ،وأطفال

رصع ،وبهائم رغ ،لصب عليكم العذاب ،صأ،ال
()١

فلا يجوز أن نذكر

سورة اكوة ،الآة. ٧٩ :

( )٢انذر :تنر

(  ، wvfyم  .) ١٦٠وتلخيص الحمر لأبن حجر:

( .) ٩٧ /Tوالمن الكبرى لامهض .) rio/T ( :ويبمع الزوائا•( •.Jا/لأماأ>.

عاجة البشر إلى الأم

راص عن اسكر

١٩٧

٠٠٠

—:ج—————

سيئة وقع فيها أحد أعضاء الهيئة ،أو أحد الدعاة إلى افه وتنسى
ءشرااتأ الفضائل ،فنكون كما قال القائل!

يني من المعروف ،ئولأ شامخا
وليس ض ذرة مس مس أم ا
يذكر مثقال ذرة إذا كاJتا سيئة ،ويني أمثال الجبال من
الحنامحت ، ،واش المتعال.

ه

ه

ه

أ!؛•

٠

وتاريخ بغداد للخطب; (اُ .) ٦٤ /وكنز العمال! (أا'أ).

^^٠

١ ٩٨

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

-ن-

واجب المسالم

تجاه الدعاة إلى اش

والأمرين لألْعروف والناهين عن المنكر

 ٥ث ئل فضياله الشيخ ت ما الواحبه تجاه رجال الحبة وأعضاء
الهحئة؟

فأج اب ! إن الواجب علينا أن نمرق لهم قدرهم وذلك

' أدلأ• أن نكون إلى جايهم *
LJU

ط

أن نعرف لهم حقهم •
أن نذب عن أعراصهم ،ونمير عنهم ،ونرد على من

يمترى عليهم*

وبذلك  -إن شاء اه  -يذل أهل الثاهلل ،ويعرف الناس كذبهم،

وأن ذللث ،صدر عن عداوتهم للمعروف ،وبغضهم له ،ومحبتهم
للمنكر ،وعن رغبتهم قي أن يبقوا على ما هم عليه ص هذه المعاصي
التي مرئت عليها نموّهم •

 ٥ومثل الشيخ أمد اف في عاهرْ وبارك فه* ينتقد بعضي
الملمين أحطاء الدعاة ،الش ئد تع منهم أثناء الدعوة ،فيكيرون
حجمها ،ؤيزيدون عليها ،ؤبمهمونهم بمهم باطلة ،مثل الرحب
واكزممتاإ نما حكم ذلكا؟ وما الواجب في ذلكا على المشمين؟

عابئ السر إلى الأمر باسرود راس عن الضم

فأج

٠٠٠٠

١٩٩

اب • أولأ ت يجب ألأ يتولى وظيفة الدعوة إلى اطه،

ولا وظيفة الأمر بالمعروف ه والنهي عن المنكر ،ولا الوعظ والإرشاد
ونحو ذلك ،إلا من فيه الأهالية والكفاءة ،وتكون عنده القدرة على
ذللنا ،وأن يعمل فى ذلك ،بحكمة وبحسن تدبير وحن تعبير وترو
وتؤدة وثباُت. ،

ثانيا • يجب إذا ما وقع أحد الدعاة في زلة ،أو خطآإ أن تغفر
له زلته ،ذللث ،أنه ليس بمعموم ،فالكريم من عدت هفواته وأ-حطاوه،
فلا ينكر عليه لأول ،مرة ،ولا المرة اكانية ،بل يبين له حهلوه ،وموف
يرجع إن ماء اممه إذا بين له ذللثه ،ولا يتمر على الخهلآ إلا معاند.
ثاكا ث ما ذكره السائل هو حقيقة ،ؤإنما يع ذلك ،من الف تة
الذين يبغضون الدعاة إلى الله تعالى ،ويوءهم مايشهدونه من إقبال
الشباب على الخير ،والعمل الصالح ،ومن الاهتداء الذي هو ملموس
ومحوس في كثير مجن شبابنا  -وقفهم الله وهداهم  -فيغيفلهم ذللن،،

فيحاولون أن ينتقصوهم بما يقول السائل ،بأنهم رجعيون ا أو نحو
ذلك ، ،كما يقول بعض العالماء فى قصيدة له!

يمحون أهل الدين من جهلهم بهم
كما ءاسث ،الكفار من جاء من مضر
يقول ون رجعيون لما تمسكوا

بنص من الوحين كان له أنر

وهذ 0الأفعال نديمة ،وهذا الوصف ،نديم يواحه كل س قام
بالحق وصمد له ،فان نفوس الأشرار تتوجه إليه ،وتعيبه ،وترميه يما
هو بريء منه.

يقول ملأ عمران في قصيدته التي ينمر فيها الشيخ محمد بن

ج

•• ٢

حاجة اممر إثى

راص عن اسكر

عيدالوهاب!

الشيثع ثاف^ بعصن أهل
ي دعسون أصحاب القب ور الهند
إددئال:
ق الوا و 4ا ف احرأ ي ا كانرأ
م ا صره ن ول الع داة الحد

ق الت قريش نل ه لسعلفى
ذا م احر ذا ك اهن ذا مجسدي

ق ال وا يعم الم لمين جميعه م
ي الكف ر قلن ا ليس ذا يموكد

فإذا قالوا للث،ت إنلئ ،رجعي ،ؤإنلث ،متخلف ،ؤإنك متزمت،

ؤإنلث ،متهلرف  ،أو فيلث ،كذا ،وكدا ،فان ذللن ،لا يفرك ،فانلث ،إن ثاء
اش على هدى ،وعلى استقامة ،وعليك ان تصر ونصاير ،وتبين أن
الرجعية إنما هي معصية اض ،والخروج عن ءلاءته ،واش اعلم.
ءإب

إ؛ت-

أنت-

ه

ءاي

ه و شئل حففله اف منذ بزؤخ الرسالة المحمدية والأمة تشهد
صراعا يئن الحق والباؤلل ،وكان من أثار هدا الصرلع أن اصهلهد
وعذب كثير من العالماء والدعاْ إلى اف وأهل العقيدة اللفية،
وةللئ ،على مر العصور والأزمة.

وما ذاك إلأ أن ذنبهم هو الدعوه إر اف والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وبيان الحق للناس ،ومن آثار هدا الصرلع أيضا

أن اتهم كثير س الدعاة والملماء قي عقيدتهم وليمهم وأعراضهم،
ومن هزلأء الدين عدبوا وسجنوا ت الإمام أحمد بن حنبل رحمه

راص ض اسم

عايت الشر إش ض

حأم

٢٠١

الله ،وشخ الإسلام ابن تيمية رحمه اف ،وغيرهم كثير.

كإن أشد ما يلاهته الدعاة إل اش أن من بتهمهم يكون من
بني جلدتهم ،ويتكلم بلغتهم؛ بل ويدعي الإسلام ،ثم تجده

يتكلم بما يتكلم به في عقيدة هؤلاء وأعراصهم • ولتس الغريّب ،أن
يصدر هدا الكلام من الفتاق وأهل المعاصي ومن شابههم ،ولكن
الغريب أن يصدر مثل هدا الكلام من أناص نحبهم من الدعاة
ومن العلماء  ،فما الدي حملهم على هدا؟ نرجو من فصيلتكم
بيان هدا الأمر وتوجيه نصيحة لهزلأم؟

فأج

اي،

هدا القول لا يصدر من إن ان عاقل ،يعرف

العلماء والدعاة إلى افر ؤإلى دينه الحق ،ؤإنما يصدر من جاهل

بالحقائق او من عدو للحق ،ولدعاة الحق؛ وما ذاك إلا أن الدعاة
والعلماء اشتهروا على مر العصور فيما بين الناس بالدعوة إلى اممه،

وانتثرت مقالاتهم ومؤلفاتهم في ذلك في أرجاء المعمورة ،وانتفع
بنصائحهم ومواءذلهم وعلمهم الخلق الكثير ،ولا شك أن هدا دليل
هملى ثقتهم وعدالتهم ومحبتهم للحق ،ر،،مة الناس لهم ،رلو لم

يكن إلا ان لهم إنالأ صلى التق  Jljbالأس ض دروّيم)
ومولفاتهم .ولم يلاحفل عليهم والحمد ف ما يخل بعقيدتهم وما يقدح

فى ديانتهم ولا ما يرى أنه صرر على الأمة .فهؤلاء الأين اشتغلوا
بالهلعن ؤتهم لأشك أن الذي حملهم على ذلك إما تجاهل بالحقائق
الف؛لاهرة الواصحة ،ؤإما عداوة للحق ،ؤإمحا حسد لهم على مكانتهم

حآم

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف رالنهي عن المنم

وشهرتهم التي نالوا بها هذا العلم وهدم الشهرة •
إن علماء السنة والعمدة السالمة معروفون وفه الحمد على مر

العصور والأزمة ،من حلال دروسهم ومؤلفاتهم ولم يلاحفل عليهم
شيء من الدع ،ولكن الملاحفل عليهم أنهم يحاربون الدع ويحاربون
الدعاة إلى الضلال ،ويشهرون بهم ويفتكون فتكآ واصحأ بمن هو
متلع أو داعية إلى البمع •

فحدروا من التنصير والنصارى وبينوا أمالهم ؛ي د'ءوتهم إلك،
خلالهم.

وحذروا أيفأ من العلمانيين الذين يدعون إلى التفريق محن
الإسلام وبين الملمين والتفريق بين نعائر الإسلام ،وبينوا أحطاءهم

فلأجل ذلك ثار عليهم هؤلاء العلمانيون وأتباعهم الدين
انخدعوا بهم وظنوا أنهم دعاة سوء  ،وما علموا انهم من أتمم الخلق
للخلق.

إنهم والحمد طه معروفون بمحبتهم للخير ،وينصحهم للأمة

ويارثادهم للخير ،ومعروفون أيفأ بما وهبهم اممه تعالى من فصاحة
وفقه للحقائق ،يإدراك للوقاغ الش يخاف منها ويحذر منها ،فهم

يحدرون من كل حهلر يهدد كيان الأمة ،ويحذرون من الأحعلار التي

ينشرها أعداء الدين ،وكل نشرة فيها شيء من الدعوة إلى الباطل
يينونها ويحذرون منها ،ولما كانوا صريحين في الجهر بالحق ،وفى

بيانه يأملوب واضح لا غبار عليه ،وفي التنبيه على الوقاغ التي بحذر

من الوقؤع فيها ويخاف منها ،كالضرر على العقيدة أو على الأعمال
بعبارات حلية صريحة ،أبغضهم هؤلاء العلمانيون وأشباههم ،ونصبوا

 _.uاسر

الجوف
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ن<يى

لهم العداوة ،وصاروا يحذرون مهم ،ويتقربون بذلك إلى روانهم،

أو إلى من يكون على نهجهم وءلريقتهم ،ويجمعون \خط\ء لا حقيقة
لها ،ويجعلون من الحبة قبة ،فيجعلون الخْلآ اليسير -خط\ كبيرا  .ولا

ثك أن هذا من مساوى أهل الضلال والعياذ باض ،فهم الذين يتتبعون
الزلات ويحملون الكلام ما لا يحتمله.

ولا شك أن ما وقع لإمام أهل السنة في زمانه الإمام احمد بن
حنثل من هذا القبيل؛ فان أولئك المبتدعين الذين تقربوا من المأمون

وغيره وانتعوْ بمذهبهم وبدعتهم ،فأدى ذلك إلى حمل المأمون على
الوقوف صد أهل السنة وءالمائها ،فحبوا وصربوا وعذبوا ،واستمر

الأمر على ذللئ ،حتى نصر اممه أهل السنة وفرج عنهم •
وما حدث لشيخ الإسلام من مكاني من أعدائه أهل الفرق
والبيع مما أدى إلى سجنه وتعديته ،ولكنه انتصر عليهم في النهاية.
وعلى مر العصور ،ؤإلى يومنا هذا ،ؤإلى أن يرث اف الأرض
ومن عليها ،ي تمر الصرلع بين الحق والثاحلل ،وزكن وكون الغلبة في

النهاية لأهل الحق ،إما في الدنيا بالنصر والتمكين ،أو في الأحرة
بالشهادة والمغفرة والجنة والفردوس الأعلى .
فالواجب عليتا أن نحسن الظن بالدعاة إلى اش تعالى ،وأن
نحبهم ،وأن نتقرب إلى الله يمحثتهم ،والله أعلم.
؛:ث

-؛؛ي

كيف ،نتعامل مع ثباب نهجوا
تا وثئل فضيلة الشخ
المنهج التنهيرى والطعن في إظهار السلبيات فقط في بعض

الدعاة وطلبة اكلم ،بحجة أنهم ميتدعة ،فلا تذكر حنانهم بل
تذكر سيئاثم^م ّتح^هير منهم؟

حوض
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نقول ت إن هؤلاء ثد صلوا كثيرأ ،وئد أحطأوا

في فعلهم هدا ،حيث إنهم لا يذكرون الحنان؛ بل يقممرون على
السيئات.

نم ايفأ إذا نفلرنا في تللئج السيئات لم نجدها سيئات ،كما
يزعمون؛ بل هي حسنات واصحة ،فلا يمكن أن تكون سيئة واصحة

فيها صرر على م لم ملتزم بالإسلام أبدأ ،ولم نقرأ في كتاب من
كتب هؤلاء الدعا؛ مقالة واصحة فيها صرر على م لم ،لا في عقيدته

ولا علمه ،ولكن هؤلاء الدين يزعمون أنهم يحدرون من الأخطاء أو
من التئامت ،،لا ندرى كيف عثروا على تلك ،السيئات؟!

فهم في الحقيقة يحملون الكلام ما لا يحتمله ،ويحملون

الجملة على محمل يعيد حدأ ،ويتكلمون في الهلعن على تللث،
الجملة ،ولو كانت ،يعيدة عما يقصدونه ،وفد ثبنا عن بعض السلف

أنه قال ت *لا نفلن بكلمة حرجت ،من أحيلث ،صزأ ،وأنت ،تجد ه في
الخير محملأو.

فإذا كانت ،تللن ،الجملة محتملة لعشر احتمالات منها احتمال

واحد حق ،،ويافي الاحتمالات خاطئة ،حملناها على الاحتمال الذي

هو حق ،وتركنا الا٠ي لإحساننا الفلز بقائلها ،ولمعرضا بأنه لا يقصد

إلا نصح الأمة ،والتحذير من الأضرار الش تفتلئ ،يالأمة ،والتي إذا
تمكن اهمحا اصروا يالعالم الإسلامي عامة ،فنقول لهؤلاء ت هاتوا
برهانكم إن يتم صادقين؟ نحن معكم على أن تأتوا بالكتاب كله

ونبين لكم خهيأكم وثني إدراككم .وكذلك ،هاتوا الأمحْناء التي
تزعمون كلها ،ونبين لكم ما قبل كلامكم هذا ومجا بعدم ،وأنكم لهمتم
خطأ.

حاجة البشر إلى امآمر بالمعروف والنهي عن اJمن٠Sر
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ثم أنتم أيفأ تخهلئون حطأ آحر وهو كونكم تكتمون الحق،
وتكتمون المحاسن،

وتكتمون الحقائق،

ولا تنشرون حنة

من

الحسنات ،وتقتصرون على الم اوى التي تظنون أنها مساوى وهى
بعدة عما ظننتم.

وكذللث ،أيضأ الواجب ،على العاقل المنصف ،أن يذكر الحسن
وال ين ،فيدكر هدا إلى حانب ،هدا ،حتى لو قدر أن هذا مى وأنه
كما يقول ،ت إنه أخطأ وبعد عن الصواب ، ،فعليه أن يذكر الأمرين
حميعآ ،فيقول! هذه محاسنه ،وهذه مساوئه ،فيبين ما له وما عليه •

فأهل الإنصاف وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم ،وأما
أهل الضلال وأهل الباطل ،فانهم يقتصرون على ما لهم ويذكرونه
ويوصحونه ويبينونه ويشرحونه ،وأما الذي عليهم فانهم يكتمونه •
كمثل اليهود الذين عابهم اممه بقوله تعالى؛ ؤ ولأ هيثؤأ ألصإكطل
ونعلم أيضآ أن الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ وأنه عرضة له،
ولكن يجب ،إذا لوحظ عليه حطأ أن يبحن ،معه ،فيقال؛ إنلئا أحطأت

في كذا وكذا ،فيبين له .ونحن نعرف أن كثيرأ من المشايخ والدعاة
إذا أوقفوا على حطأ وتحقق لهم أنه حطأ فإنهم يرجحون عنه إن ثاء
اض ،لأن هدفهم الحق وقصدهم الذي قصدو 0مقصد صالم حن إن
ثاء اف.

ثم تحرف أيضأ أن العالم أو الداعية مجتهد له أحر على

اجتهاده ،ؤإذا قدر أنه مط] فإنه مغفور له بجاوسح حنانهم التي
()١

ّورة البقرة ،الأية. ٤٢ :

٠^ ٠٠٢١
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انتهرت والتي ظهرت

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

عمومأ في أرجاء البلاد .فتغفر الزلات

بجانب نلك الحنان ،فان الحنان يدهين السيئات ،وقد ثبت أنه

 .ق ال؛ ررإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب قله أجران  -يعني على
اجتهاده ؤإصابته ،-ؤإذا حكم فاجتهد ثم أحهيأ فله أجراءل  ،،فهم
مجتهدون فان أصابوا فأجر الإصابة وأجر الاجتهاد موفر لهم إن شاء
اممه ،ؤإن أخهلآوا فخطوهم مغفور ولهم أجر على اجتهادهم ،ونعتقد
أنهم إذا بص لهم أن هذا حطأ فلابد وأن يظهروا الاعتراف والرجؤع
إل الض•

فنقول ،ت متى وقفتم معهم على مجادلة وبينتم لهم؟ أنتم أيها
الذين تضللون وتعلعنون فيهم ،هل اجتمعتم بهم في ،مجلس

وناقشتموهم ،وقلتم هذا حتلآ؟ أ
هل اجتمعتم أيفبمأ بغيرهم ممن ،هو على نهجهم وناقثتموهم
منانثة؟!

أما كونكم تخوصون في مجالس العامة ،وتشهئون ؛أ■حهلائهم
وتذكرونها وتحذرون منهم ،ؤسهتون بأسمائهم بأنهم ضلال وبأنهم
وبأنهم• فإنكم لن ،تصلوا إلمئ عشر معشار ما وصلوا إليه ،ولا حظ
لكم فير المنزلة التي ،أنزلهم افه إياها س المكانة في نفوس الماس،
ولكن ،استروا أنفكم كما يقول بعضهم!

ثكلتكم بما أجهل ،الناس ف امنروا
ماحاريكمو لا محكموه^ دسسأته^ر

أحرجه الخارتم) برقم (  .) ٧١٠٥٢وم لم برنم (  ) ١٧١٦من حديث عميد بن
العاص رصي ،الد عنه.

حاجة 'ليسر إلى الأمر بالمعروف واليهي عن المنهم
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متى كنت م أملأ لكل محيل ة

متى كممم حربآ محن حاد أو كمر
متى دمت م رأس الع دو بفيل ق

وقنال ة أو م دفع ضلع الأث ر
تعيب ون أشي اخا كراما أع زة
حه اب ذة ن ور الصي رة والصر

فه م ب رك ات البلاد وأهله ا
بهم بمدفع اف البلايا عن الشر

ه و مثل حفثله اف هل يجوز لشخمى أن يقوم بتتح ؤنالب
العلم الدي عرف وانتشر حبره ،وأنه من أهل السنة والجماعة،
وزكاه عدد من المشاخ والعلماء؛ بسبب ومحوعه ز خْلأ أو 1كثر؟
فآح ايج  :لا يجوز ذللث ،،فان العالم إذا حمل العلم
الشرعي الصحيح ،وعمل به ،ودعي إليه ،وأفا فيه ،واشتهرت
منزلته فيما بين الناس ،وزكاة ؤللبة الحلم وكبار الحلماء ،وشهدوا أنه

على حق ،وانه مجن أهل الحق ،ولم يدكر محه ما يسيء سمعته ،ولا
ما يقدح في عدالته ،فالدتم ،يطعن فيه لا يضره طت ،وهدا يتهلق
عليه قول) الشاعر:

كساطح صخرة ي وما لي وهنه ا

فل م يضره ا وأوهى قرن ه ال وعل
فلا يفر الحاب نح الكلأمب.
فمثل هذا الذي يهلعن في العلماء المشهورين الذين ،لهم

مكانتهم ولهم سمعتهم ،لا يؤبه له ولا يلتفت ،إليه ،ولا يفرهم ما

حام

٢٠٨
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'{ي

يتلفغل به من الأكاذيب ،ولا ما يجمعه من الأسطر التي يأحد مقامحير
مها ،ويطعن في كل كلمة لها احتمالات ،ولا يبين ما قبلها وما
بعدها ،ويكون كالذي يأخذ ثهلرا لكلمة فيتلحن بها ،ويترك بقيتها .

ومعلوم أن الإنسان لو اقتصر على أول ،كلمة الإخلاص لكفر
حتى يأتي ياخرها ،فلو اقتصر على كتابة (لا إله) وأخذ يكررها لقلنا :
إنلثا كافر ،فكذللث ،الذي يقتصر على قؤلعة من حملة ويهول :،إن هذا

معنى كلام فلأن ،وأنه صل سببا هذا ،نقول ،له؛ أخهلآت ،فلو أنك
أكمالت ،الجملة للناس لفهموا ما تقوله.

ونقول • إنلئ ،أخ2لأت أيضأ ،فلو أنلث ،أخذت حمح كلام ذللث،
العالم لوحدته أنه لا يقصد ما تريده ،وأيفأ ففي كلامه الذي في هذا
الكتسبا ما يزيل اللبس وما يومحح المقصد ،والذي يأخذ قطعة خاصة

فيجعلها مهلعتآ لا ثلث ،أنه ممن يتتبع العثرات ،ويحمل الكلام ما ال
يحتمله ،فلا يؤبه له ولا يلتمت ،إلى قوله ،ويكون الذي حمله على

ذللئا مثل الذمحا حمل اليهود على إنكار نبوة محمد ،وهم يعرفون

ال~ي ه كما يحرفون أبناءهم ،ولكن كما قال اش تعالى :ؤ أر
عندون ألناس عق *آ ءاثنهحأثث ين ٌثمحء

 ،وكما قال الله تعالى:

^ه،ريعمماثيراصزأمحرثهلى.
فلا يلتنت ءر مثل هؤلاء الذين حمالتهم شهرة هؤلاء العلماء

ومكانتهم ولم يحصل لهم مثلها ،فأرادوا بذللث ،أن يكون لهم أتباع
كما يقال :تخالف س ،حتى تعرف ]،أن يكونوا مخالفين الإفتاء لتغلهر لهم

()١

صورة النماء ،الأيآت . ٥٤

()٢

سورة البقرة ،الأة. ١٠٩ :
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هده المكانة • او هده السهره بن النامي ■

ومع ذلك والحمد ممه لم يوثر كلامهم إلا في غوغاء الناس ومي
جهلتهم الذين لا يؤبه لهم •

تء وشمل حفظه اف

هل أسلوب المحاصرات فى زماننا هدا

^^ْ ،^١ع منهج اللف قي الدعوة إلى افه والتعلم والأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فهناك من يعيب بعض الدعاة على

هدا الأس لوب وهذا المنهج ،ويقول ت إنه مخالف لمتهج الملف
رحمهم اف؟

فأح اب إن هؤلاء الدين يعيبون الدعاة؛ لم يشاركوا في
الدعوة إلى اض ،فنقول لهم ت قوموا يالدعوة كما قاموا بها ،أو
بنصفها ،أو بجزء منها ،حتى يعرف الناس استقامتكم ،ويعرفون ما
تقومون به أنتم من هدْ الدعوة .

فأما كونكم تتكلمون في الدعاق والعالماء ونولفون الكتم،
حولهم وتنتقدونهم فإن هذا عين الخطأ •
فمن عاب الدعاة فليقم مقامهم في الدعوة ،ولينصبإ نف ه

معلمأ ومدربأ وداعيآ إلى اش ،ويتولى الخهلاية أو إلقاء المحاصرات أو
المشاركة في الندوات ،وليقم بواجيه الذي هو واحء_> الدعوة ،وليكن
له منزلة راقية عند الناس ،يفصاحته وبيانه الذي أؤتيه ،ولا يقتصر
على الحدبثا في المجالس ،فإذا لم يفعل ولم يقم بهذه الدعرة فلا
حفل له في الإمال ولا في التقبل ونحن نقول كما قال الشاعر:

أقل وا عله م لا أب ا لأبيك م
من اللوم أو مدوا المكان الذي سدوا

٠٠٠

٠٥

فأنتم إذا لم تقوموا بالدعرة فلا تطعنوا قي الدعاة ،ؤإن طعنتم
فيهم فقوموا مقامهم ،وبينوا للناس طريقة السالم ،في الدعوة ونحوها .
فال لم — ،رحمهم اض — يساكون م اللث ،في الدعوة إلى اممه،

فمنهم من يجلس في الحلقاُت ،الواسعة التي يجتمع فيها حمسة آلاف
او مححوهم  ،كما كان مجلي  ١محي يكر بن ايى حم به عندما يجلس

يحدث ،أو يعقل .وكدللث ،مجالس الإمام ابن الجوزي  -رحمه الله  -كان
يعقل ،فيجلس حوله مئاُتإ أو ألوف ،ومع ذللئ ،ليس هناك مكبر،
وكلهم يتمعون إليه ،ويجلى في الوعفل وفي التعليم ،وكتبه

موجودة ،فحلقالت ،العالم أو نحوها كالمحاصرام ،في زماننا هدا متى
كاJتح مخالفة لهلريقة اللف؟

وال لف  -رحمهم اش  -منهم من يجاهد ،ومنهم من يتمي،
ومنهم من يعلم ،ومنهم من يعقل ويرثي ،ومنهم من يخف ،ومنهم
من يحذر ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ،ومنهم من يتخذ الولاية

ونحو ذللنا ،وكل منهم نهج نهجآ موافقأ للحق إن شاء الله ،ومن اتبع
طريقتهم حشر معهم إن ثاء افه.
أ:؛-

أ:ت-

أ؛ي

ه

-؛!؛-
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كالح وتوجيهات إش

اJها٠اين ض مجال الآْر بالخعروف والنهي عن اسكر

ه س ئل الشيح وهمه اف

ما نصيحتكم لأعضاء الهيثة العاملين

في الميدان ،وذلك لكثرة ما يرون من متكرات؟

فأج ابا ننصح الجمع I
أولا• ياحلاص النية ،ونمد إزالة المنكر ،أو تخفيفه ،لا رياء
ولا سمعة ،ولا لأجل الحفافل على الوفليفة ،أو المال الميول،
فمتى صدصتا النية وهان على الإنسان أمر الدنيا يذل ومعه وأعمل
جهده فى إنكار المنكر حبح المدرة a

ثانيا! عليهم امتعمال الرفق والتأني قي الأمور ،وأن لا يقحلون
ما يكون بسببه عتاب أو حوار ،وأن يشهدوا أهل العدالة على ما قالوا
وما فعلوا .

ئالثأ! عليهم الحرمر على بدل الجهد في تغيير المكرات
وإنكارها ،وفعل ما يس-تهلاع في القضاء عليها ؤإزالتها باليد أو بالل -ان
أو بال لعلة التي يملكونها ،أو برفع أمرها إلى المؤولين ومتابحة ذلك
حتى يتم اكغثتر •

رابعا! عليهم الصبر والاحتساب على اكب والمحب والشقة

التي قد يلاقونها من سهر وجهد ،ومن لوم وتوبيخ ،ومن انتقاد
واعتراضْ ،ع إبداء الأعذار وبيان الأثار والأسباب والمبررات.
حاما • عليهم إثلهار الحق وإيضاحه والصبر عليه ،ؤإبداء

٠٠٠٠٠
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كذب ما يدلج وينثر صدهم من الأكاذيب وما يحاك لهم من المكائد،
وأن هدم سنة الله في حلقه ،حيث إن الأسرار يؤيد يعضهم بعفأ ،فلا
يغتر بما يلصقون بالأعضاء من التهم والترهات الي ،يريدون بذلك
عيبهم وثلبهم بها ،متى تحملوا ذلك وأبدوا أعذارهم نصرهم الله
وقواهم ،والله أعلم.
ءإب

؛•؛

تآ وسئل الشبخ حممك الثه

أ؛ت-

أ؛ي

ءإ-:

ما نصيحتكم لرجال الحبة

خاصة أننا نعيش في زمن كثرت هيه الفتن وقل فيه الصالحون؟
^ج امحب ننصحهم وتوصيهم ب الصبر والاحتساب،
والحرص على أداء المنومحل بهم ،وعلى ما تبرأ به الذمة ،وذللن ،أن
الأمة تحتج بهم ،وتعلق عليهم التبعات فيما يفلهر من المنكرات،

فالناس في حقهم إما أن يلوموهم ،ؤإما أن يمحوهم ،واللوم يجمحاء إذا
قصروا أو تساهلوا فيما ءلاو_ا متهم ،أو ما هو من واجبهم ،فيرميهم
الناس بالإهمال والتغافل عن المنكرايت ،،ويقدحون فيهم ،فعليهم

المبر وعليهم الحرص على أن لا يجد أحد إليهم مدخلا.
وعليهم إبداء أعذارهم فيما يفلهر من الخلل والنقص في العمل ،مع
بذل الجهد فى تغيير ما يقدرون عليه ،وما يسممليعون الوصول إليه.

أما ما يرمون به من الجهل وقلة الفهم ،ومن التهور والتسرع،
ومن الغلو والشدة ،فكل ذللث ،يصدر من أهل المعاصي والف ال،
الذين يتمنون حلو الساحة لهم حتى يتمكنوا من نيل أغراضهم،

والحصول على منتهاهم من الخمور واللهو والأغاني والمعاك ايت، ،
وما يتبعها من الفواحش ،ولا غرابة إذا تكلم هؤلاء في رحال الحبة

وألصقوا بهم العيوب لألهم حالوا بيتهم وبين ما يهوونه  ،فعليهم

حاجة البشر إلى الأمر بالهعروف والنهى عن الهنكر

^٠٠٠

الصبر والتحمل ؤإبداء الأعذار ،والله المستمحان .
ه و ثئل حفظه افه

ما الكشب ،الش مصحون يها من سلك

ؤلريق الأمر بالمعروف والمهي عن المكر؟
فأح اب ت محاك كتب تتضمن الأدلة وبيان الحكم ،وهاك
رسائل وأبواب تتضمن الملرق والمناهج التي سالكها من يعمل بهذا
الممل ،وذلك مثل• (الأحكام ال لطانية) للقاضي أبي يعالى،
(والأحكام ال ال3لانية) للماوردي ،ويتضمنان واجب ال الهلان وما
يعمله في نمين من ينوب عنه •
وهاك رمالة (المياسة الشرعية) لابن تيمية ،وفيها توجيهات

لولأة الأمور في إقامة الحدود والقضاء على العاصي ،ومعالجة
الخصال الحرمة .

وهاك رسالة (الحية في الإسلام) لمخ الإسلام ابن تيمية
أيضأ تختص بحمل الهيئات ،وما يسيرون عليه ،وقد طعن الرسالتان
في مجمؤع الفتاوى الجزء اكامن والعشرون .

وفيه أيضأ رماتل أحرى ل تتعلق بالموصؤع ■
كما ننصح بقراءة الموصؤع في كتاب (الاداب المرعية) لأبن
مفلح ،فقد تكالم على ذلالئا بكلام جميل حسن .

وهكذا مروح الأحاديث كثممح النووي على م لم ،وابن حجر
على الفتح في مواضع منه .

وند كتب فيه ايضأ المتاحرون ،ومن احمن من كتبا فيه المخ
حمود بن عيداممه التويجرى في رّسالة بعنوان (القول المحرر) ففيها

تفصيل عن الموصؤع ،وافه أعلم.

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف واد،ي عن النم

"ح"،

مسائل عامه تتعلق

بالأمر بالمعروف والخهي عن المنكر
 ٥ش ئل الشح حفثله اف تعار' ما الذنوب الش يعتبر الأقدام
عاليها فسما؟

فأج اب ؛ المز هوت الخروج عن الهلاعة بترك شيء من
العبادات المقروصة ،أو فعل شيء من المعاصى المحرمة.

وند محمى اممه بعض المعاصى فسقآ كقوله تعار • ؤ وأف

^^^أألآرتيدظأمقهر ،،١ودالتع^ر; <ؤولألأطلوامناؤ

وقال تعارت ؤ آؤ مما أهل ينئي
دلإِ أن< أف عثه نإيم لْسيى
محمحبجئثإنممرأغلإ
 ،٩^١وتال تعار:
^ ، ٢٤ ^^٢وقال تعار:

صص1نؤ

وقال تحار:

بمنكانئاتيأسد)صأزتييمر ا ،وقال نمار :ؤ ومن نم

مورة  ،_ UIالأية.٣ :

محررة الأنعام ،الأة. ١٢١ :
محورة الأنعام ،الأية؛ ١١٤٥
محورة الغرة ،الآيأن. ٢٨٢ :
محورة الحجرايت ،،الآاو،نت . ١١
محورة الكهف ،الأيةت . ٥٠
محررة المائدة ،؛ . ١٤^ ;،oS

' ١٧

م
طْ.ت ايشر الى؛ <•٧باسموف راص عن اسم
؛دم

وقد جعل اض الفسق مقابل الإيمان ،فقال تعالى! ؛اؤأهننم؛ان
 ، ، ١وقد اتفق أهل الستة على أن
مؤ؟ثاَةمن كادنث هامقأ لا زتؤغأ
المعاصي؛ وفعل المحرمات لا يخؤج من الإسلام والإيمان ،فسموا

الماسؤ؛ عاصيآ ،ولو كانت معصيته من الكبائر الي ،هي ،دون الشرك،
كالزنى ،وال رقة ،وأكل الربا ،والكذب ،وشرب الخمر ،والقدف س، ،
والغيبة ،والنميمة ،والغلول ،ونهاية الزور ،ونحو هذا ،وما ورد من

الوعيد في ،هذه المحاصي ،فإنه محمول على الزجر والترهسبا منها واش

أعلم.
ه

ه

ه

ه

ه

ه وشئل وفمه اف وجعله من أمحل الجنة! ما الأحكام الشرعية
التعالقة بالتعامل ْع الفاسق،؟
فاح اب ! اتفن ،أهل الستة على أن العاصي ،الي ،دون
الشرك والكفر لا تخرج من الإيمان ،وما ورد فيها من الوعيد بالنار

ونفي ،الإيهان وعدم لحول الجنة فهو من ،أحاديث الوعيد الي ،تجرى
على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر ،ولا يحاحم ،في ،تأويلها ويتكلف
هي ،الجواب عنها بما هو خلاف المتبادر ،وتحمل على أن الراد
التنفير والإبعاد عن ،فعل ،تللن ،العاصي ،،ولهذا لايجب ،عليه القتل،
ولا يقاتل) ولا يستاح مجاله ،ولا تهللق منه زوجته ،ولا يحرم من

ميراث قريبه ،ؤإنما يقام عليه الحد الشرعير كالقصامحس في ،النفرإ أو
العلرف والرجم للحصن ،الزاني ،والقطع للسارق ،والتعزير في
العاصي ،التؤ ،لا حد فيها.

عورة الجدة ،الأيت ت . ١٨

حأم

٢١٨

حاجة اليسر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن البمنكر

وكذا يهجر إذا كان ذلك مما يزجره ويحمله على التوبة وتترك

معاملته الي يفهم منها إقراره واّتحان ما هو عليه ،وأما إذا كان
الهجر لايزيدْ إلا نفورأ وتماديآ فى المعصية فلا يهجر ،ولكن نفلهر له
البغض والاحتقار دون أن نفلهر له بشاشة وتلهلفآ ،ونحو ذلك ليكون
ذلك أدعى للتوبة وللتحدير من الانهماك فيما هو فيه.
م

لح وممل وفقه افه
فاح

ه

ه

ه

ه

ما حكم متاصحة الفاسق؟

اب  Iتجب مناصحته قبل هجره  ،وذلك إذا تحقق أنه

وح فى معصية ،فان كان قد تاب وأقلمر منها فانه يدعى له بالقبول
ويشمع على التوبة ،فان كان مصرا على العصية ت كالمدحن،
والبل،

والتكامل عن صلاة الجماعق ،والتمر على

الأغاني ،أو على الفلر إلى الأفلام الخليعة ،والصور الفاتنة ،أو على
شرب الكرات ،والخيرات ،،أو على العاملات ،الربوية ،أو على
أحل الرشاوي وأكل المال بالباؤلل .ونحو ذلك) ،فالواجمسؤ نصحه
وتحذيره وتخويفه من عقوبات ،الذنوب العاجلة والأحلة ،ولابد محن

تكرار التمح والتوبخ وبيان العاقبة الميتة والوقاغ الشديدة بأهل
العاصي ،وأن لا يغتر بالإمهال وما هو فيه من المعة والراحة
والأءلمثنان إلى فعل هذه الذنوب ،ويحسن أن ينصحه أهل العالم
وأهل الدين والصلاح ،فإنهم أقدر على البيان ؤإمحلهار الحجة وقطع
العذرة ،وافه أعلم.
ءات-

أو

ه

ج

ه

 ٥و شئل حمفله افه ورعاْ! إذا اهتم عالم حانس ،من الجوانس،

الشرعية نفلرأ لحاجة بلده إلى ذلك ،الجانب (كالاهتمام بالحاكمية

 _uالبشر زلي الأمر باسروف والنهى عن اسم

٠٠٠٠٠

٢١٩

في بلد لايحكم شؤع النه) هل هدا يدل على عدم اهتمامه بجوانب
الهمع الأخرى؟

فأج—اب • إعلم أن الواجب على كل فرد من الأمة
الإسلامية أن يتعلم ما يلزمه العمل به وما يمح به عمله ويخرج به من
العهدة ،فيتعلم العلهارة الواجبة ونواقصها ،وصفة الصلاة ومبهللاتها،

ومقدار الزكاة إن كان من أهل الأموال الزكوية ،وكدا تعلم المنام وما
يف ده ،وتعلم العقود اللازمة والمحرماُتا الشرعية ،وكذا تعلم

العقيدة السليمة والعبادة بأنواعها وما يضادها ،وكدا يقية العلوم
الضرورية •

أما إذا عرفح ما لزمه من العقائد والأعمال وأراد التوسع
والتخصص فله أن يهتم بالعلم الذي نمى إليه حاجته كثيرا لوجود من
يهلعن فيه ،أو من يخالفه ،ولهذا اهتم ال لم ،المالح بعلم العقيدة
لكثرة المخالفين فتها من أهل البيع والمحدثايتؤ ،فأكثروا من الكتابة
في إثبات المحقات والقرآن والكلام والإيمان ونحو ذلك ،،وعلى هذا
فلا ينكر على من اهتم بأمر الحاكمية للحاجة الماسة في بلائه ،أو
اهتم بأمر التصوف أو بأمر الأولياء أو بالرد محلى القبوريين لوجودهم
عنده وللامتعداد لمتاقشتهم وقني شبههم ،أما بقية العلوم الزائدة
على قدر الحاجة فلا يلزمه التوسع فيها ،ولا يعتبر تركه استهانة بها،

واف أعلم.

□ وئئل حمقك اشأّ' :مإ \ذشأإذن\ن توفرها فى اكاولر

ْع المخالم ،أو الضال؟

فأج اب ،ت المنامحترة هي المجادلة في المائل التي يوجد

٠٠٠٠

٢٢١

حاجة البشر إلى الأمر با1معروف والنهي عن المنكر

فيها خلاف ،ؤإن لكن صعيمأ ،وقد لكن كثير من ال لف ينهون عن

منافنرة المتدعة ،ويأمرون بهجر مجالسهم والتحذير من سماع
كلامهم مخافة أن تقع شبهة من شبهاتهم في القالب فيصعب التخلص
منها ،ومع ذلك فقد يجب رد شبهاتهم وتفنيد أبا ?؛ ،،-، IJوذلك
يتوقف على معرفة الحق والقول الصحيح بادلته ،وعلى معرفة صعق ا
تلك الشبه الش يتشبثون بها ،وعلى معرفة قواعد الشريعة وأم ها،

وعلى محرفة تهافتؤ أدلة المبتدعة ،ثم ذلك يكون عند الضرورة إلى
مجادلتهم ،والخوف مجن تمكن شبههم واشتهارهم عند العامة ،كما

نافنرهم الأئمة وعالماء الأمة! كأحمد في مسالة حلق القرآن ،وابن
تيمية في م ائل الصفات الفعلية ،وشد الرحال لزيارة القبور ونحو
ذلأث.،
أ■؛-

□ و شئل وفقه اممه

أ؛ت-

أو

ءت-

أ؛ة

ما الحكمة من الهي عن المجاهرة؟

ولماذا كل هدا الوعيد؟

فأح اب ! المجاهرة هى إعلان المنكر ،لكلمملن لشرب
الدخان ،أو الخمر ،وحلق اللحى ،ؤإعلأن الماء للتبرج وال نور،
ؤإعلأن احممئاف الماء،

أو معاكستهن ومتابعتهن ،ؤإعلأن ترك

الصلاة ونحو ذلك.،

ولا شلث ،أن الدنب ،أعفلم ،والوعيد عليه أشد ،والحكمة في
الّهي ،أنه جمع مع الدو_إ المهاون به أمام الجماهير ،وفي ذللثج دعوة
إلى العاصي بالفعل دثجئىء الجهال على الذنوب ،ويخفف ا أمرها،
فيتهاونون بالحرمات ،وبرجال الحبة ،عليه من اطه ما يستحقه.
؛أي

؛أي

؛إن-

؛إن-

أ؛ي

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

ج|ابم

٢٢١

 ٥وسئل أثابه افه ورزقه الجتة ما حكم من ي تدؤج الاحرين
للإيقاع بهم أو توجيه الكلام معهم بهلريقة معينة للحصول على
أقوال معينة للإصرار بهم؟

فأج اب ت لايجوز ذلك لما فيه من الإصرار يالْالم ،وكذا
خديعته واستدراحه حتى يتلقف منه زلة أو غفلة ،أو كلمة يحملها ما
لاتحنمله .

ولا شك أن هذا ينافي الصيحة لالمسالإ الواحبة على كل فرد
لإخوانه ،فاك متى سمعت أو علت من أخيك زلة أو كلمة نائية،
فعليك نصحه ؤإرشاده ،ؤإيضاح الحق له ،وتحذيره مما ينكر عليه،

لعله ينيب ويرجع ،ولا مش مره ،ولا تنقل كلامه إلى غيره كغيبة أو

نميمة فتقر بأخيك ،ومن صار م لمأ أصره اش ،ومن ثق على م لم
ثق اض عليه

 ،واض أعلم.

( )١لحديث أتي صرمت رصي اش -ئه ،عن المي ه أنه نال« :من صار أصن اف به،

دمن شاذ شاي الد عليه® .أحرجه أبو داود برقم (  .) ٣٦٣٥والترعذي يرنم
(  .) ١٩٤٠وابن uحه برقم (  .) ٢٣٤٢واحمد في المد (م  .) ٤٥٣قال
الترمذي :هدا ح ■،بثا حن غرب.

٠٠؛-
■٥.

٢٢٢

طذاضإشالأربابوفراسضاسض

خامة في
وجوب تقبل امحصج من عالماع المسسن

ويعانهم وب| المرقق والخزبيه

يجب على كل فرد من أفراد الملمس أن يتفقد نف ه
ويحاسها ،فإذا لحس من نف ه يخلل أو نقص بائر إلى تغثي ْر

ؤإصلاح نف ه ،وما وغ فيه من الخلل أو النقص أو التقصير.
أو مثايخلئ ،أو أصل ها  ، jUjوأهدى
ؤإن حاءك أحد من
إليك نصيحة لأمر وحده عليك ،فعليك أن تتقبل نصحه ؤإرشاده إن
كان محما فيما يقول)  ،وتدعو له فى وجهه وفى ؤلهر الغيب ،وتشجعه

على إرشاده إياك .ثم تعمل بما نصحك ،وأرثيك ،فرحم اض من
أهدى إلينا عيوبنا.
ؤإن كان لك ،عذر ،اعتذرت ،عنه ،وبينت ،أن عذرك فى هذا
القص كذا وكذا .

ولا مانع من أن يعرض ال لم نق مه على مشايخه وزملائه
ويقول ت يا شخ ،أو يا فلأن ،أنا عملتإ كذا وكذا ،وأريد أن
،
ترثدني ،أو يقول ت يا فلأن تعرفني منن .سنوات ،،فماذا تنتقد
وأي نقص يخدم فذ؟

فان أرشلءه ونصحه فعليه أن يفرح وين؛ لأنه ما نصحك،
وأرشدك إلى الخير إلا لمحثته لك.

وعلى المسلم إذا ممع نصيحة لواعفل أن ي أل نف ه! هل هو
ممن عمل بها وطئها؟ أو أنه أهمل العمل بها أو أحل بشيء منها؟

حاجة اليشر إلى الأمر باثماسرف والنهي عن المتم

ن<بم

٢٢٣

فإذا رأى نف ه نمرت في شيء من ذلك فعليه ان يتلأفاه

ويراجع نف ه ليكون من الكمل ،والإنسان العاهل يحرص على أن
يكون كاملا كمالا يمرقا .

وعلى الم لم أيفأ أن يكون من الحريمين على الدعوة إلى
هدا الدين وهذا الإسلام ،ومكافحة ومجاهده اهل الباؤلل وأهل
الضلال والرد عليهم ورد مكائدهم وضلالهم عليهم ،وعلى يثر تعاليم
الإسلام وروحه بين الم لمين.

وكيلك على المسلم أن يكون صن يصل على جمع كلمة الملمين
علمائهم وهمادهم وطلابهم ،حيث إن هدفهم وفميهم واحد ،وهو
تحقيق الإسلام ،وتحقيق التوحيد ،وتحقيق العقيدة ■ عقيدة اهل السنة

والجماعت  ،-وكدللث ،كلهم على منهج واحد هو منهج السالف ،الصالح .

فإذا سمعتا أن فلانآ يحقد على فلأن فعلينا أن نجمع بينهما؛
فتسعى بالإصلاح بين الزملاء ،والأهارب ،،والعلماء وغيرهم.
فإذا تبين الخ3لأ فى حانسآ أحدهم فعليه أن يعتدر عن حهلثه وأن
يرجع عنه•

هدا هو واجي ،المسالم الناصح لإحوانه .

وكثيرأ ما ي؛ع الشقاق والفرقة والخلأفاُت ،بين الشباب — ،وهاJا مجا
يسرونا —  ،فتجد هؤلاء منتحزبين على أمر يخالفون فته الأحرين ،وهذا

التحزب والفرقة هو صا يفرح الأعداء  -اعداء اش وأعداء دينه — من
الميتدعق ،والصلأل ،ودعاة الكفر والمعاصي ،فهم يحبون أن نكون
أحزابآ وشيعأ;
عورة

الأية ت  ، ٥٣ومحورة الروم ،الأية! . ٣٢

حأم

٢٢٤

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

سما هم _ أي العلماء والدعاْ ونحوهم — يحبون أل يكونوا
حرا واحدأ ،متكاتفين مجتمعين لتكون لهم اليهلرة واللعلة.
فإذا كان الإسلام يدعو إر الاعتصام بحل اض ،كما 3ال
تعارت ؤ

ص؛^٢^٥١^٥؟١٠
ويذم الذين تمرنوا كما نال تعار! ؤ
لست ،يمم ؤ ،سءه  .كانوا ثيعآ يعي  Iأحزابآ ،وفرنا ضالة.
وقال اف تعار! ؤ ه سما إنه رأموْ ؤأندؤآ ألتبملؤه ولأ ظبجأ
يى آلمهكتن ؤ؛؛ يى أل؛ث يهممحإ يثنهم ومحكامإ شيعا م تيا بما

أديم  • • ٢٣١ ^^^٧فرنوا دينهم .سني•' ألهم ماردا عر منهج،
وسار الاحرون عر مهج آحر ،ودين اض واحد.

خاذا كان دين المسلمين وعقيدتهم وكتابهم ونبيهم واحدأ،
فلماذا هذا التفرق ولماذا هذا التحزب؟

إن هؤلأء الذين فرقوا بين ثياب الم لمين وأوقعوا الوحشة
بينهم وبين عالماتهم ،وسببوا إساءة الفلز يالعلماء والعثاد ،واهل

الخير والدعاة إر اف ،ونقلوا عنهم ترهات وأكاذيس ، ،هم رسل
الثيامحلين ،ورسل أعداء الدين ،الدين يصدون عن الخير ،ويدعون

إر الشر ،نال اض تعار؛

ممبجسهاصمح

ي؛.،

بدأ بشياطين الإنس نل شياطين الجن ،وأخر ان شياطين
ر ٢ ١سورة آل عمران ،الأية؛ . ١٠٣

( )٢سورة الأنعام ،الأيت. ١٥٩ :
( )٣سورة الروم ،الآظن; . ٣٢ ، ٣١
( )٤مورة الأنعام ،الأية. ١١٢ :

٢٢٥

حاجة البشر إلى الأمر باو4عرود والنهى عن المنكر

الجن توحي إلى ثباطض الإنس بقوله تعالى:

قثرئآوJمحأهل ،،١يوحى بعضهم يحنى :يوص بعضهم بعضأ
بهذْ الزحرفة ،وهذا الباطل • ونحو ذلك؛ فان الشياطين يوحون إلى

•

أوليائهم ويجادلونكم؛
فاذا علمنا ان هده الإساءة ،وهد 0الظنون السيئة إثما يروحها

أعداء الملمين ،واولتاء الشياطين ،فلا ينبغي الإصغاء إليهم ،وعلينا
ان نحن الظن يعالخاء المسالمين ،ونعذرهم إذا أخطأوا في الاجتهاد
او الرأي ،ونعتدر عنهم ،ؤإذا أشكل علينا شيء من امرهم ،فعلينا أن
نتصل بهم ون تفرهم ،ولا ناحل الأمور على علاتها ،ولا نلقي

كلأمأ على عواهنه ،ولا نصدق كل ما تقال ،أو كل ما ^؛ ، ٤أو كل
ما نمع؛ بل يجب ان نشت من الأمور ،ونتحقق من صحتها ونرد
الباطل على من جاء به-

وفد امرنا اف تعالى بالشت والتبين ،بقوله تعالى  Iؤ إن ■ءاآؤ
ءا؛يواةؤدآثو؛'ه

أي ؛ تشتوا واصبروا ،حتى يتبين لكم صحة ما

ياذآ" تثبتنا في هدْ الأمور ،رجي بدلك أن يحصل لنا ٠٠^^ ١
فيها ،وأن نكون على بصيرة من أمرنا •

هدا كله مما ينبغي ان نتواصى به ،وهو التست ،في الأمور،
ؤإحان الفلز بعالخاء المسلمين ،ويعانهم والمصلحين منهم .ومن

علامة الإصلاح او الصلاح الثناء الحسن من حماهير الملمين لدلك،
( )١مورة الأنعام ،الأة. ١١٢ :
( )٢سورة الأنعام ،الآية :ا . ١٢
(")١

سورة الحجرايت ،،الآي؛ن؛ .٦

حآج

٢٢٦

حاجة البشر إلى الأمر بال4عروف والنهي عن المنكر

الداعي ،او العائد ،او العالم ،فان هذه علامة واصحة في ان ذلك
الداعي محبوب ،عند اض تعالى ،وعند عباده.

وقد ورد في صحح م لم وغيره أن الني .م عليه بجنازة،
فأفتوا عاليها حيرأ ،فقال ،ت ®وجبت®  ،والتي عر أحرى شرأ ،فمال ،ت
®وجبت®  ،ثم فال ،؛ ®هذا شهدتم عليه بالمر وأثنيتم عليه حيرأ فوحس.تو،
له الجنة ،وهذا أثتيتم عليه شرا ذو-صتا ك الار ،فأنتم شهداء اف في
الأرضءرار
وأسمر الحم . ،أيضأ بأن افه تعار إذا أحب عبدأ نائي حيريل

إني أحؤبج فلانآ فأحبه ،قيحه أهل السنوات ،يم يوصع له القبول في
الأرض ،وكذا إذا أبغض عبدأرأ ،،ودليل ذلك ،س القرآن قوله تحار:

ؤ إن

^ !^١همحا ألشبمت ،سثل ثث؛ آون ردا وأ^ ٣٢أي

مودة في قلوب الناس •
يقول ابن م عود رصي اض عنه® :إن ليصمتة محياء فى الوحه،

ونورأ في القلب ،وقوة في الجسم ،وسعة في الرزق ،،ومحة في
قلوب الناس ،ؤإن لليئة ءلل٠ة فى الوجه ،وموادأ فى القالت^  ،ووهنأ

في الجم ،وصنكآ في المعيشة ،وبغفأ في نلوب الناس®.
ويقول ،الحسن؛ ®ليتق اطه أحدكم أن تلعنه قلوب الناس وهو ال
يشعر ،يخلو بمعاصي اض ،فيلقي اش في قالوبهم له يالبغضاء ،ؤإن لم
يعلموا عته إلا شيئآ ءلاهرآ».
( ،١أحرجه ملم بريم (  .) ٩٤٩عن اض بن مالك رصي اه عنه.
( )٢أحؤج بعضه البخاري برتم(  ) ٣٢٠٩و(•  ) ٦٠٤ر(هخأي) .وأحرحه م لم برثم
(  .) ٢٦٣٧عن أبي مريرة رصي اممه عنه.
()٣

مورة .ريم ،الأية. ٩٦ :

عاجة البشر إلى الأمر

راص عن اسئر

٢٢٧

ج؛أاب

ولكن لما أنه صار يستحسن المعاصي ،ريخالو بها  ،جعل اف ظالمة

في قلوب أهل الخير منه  ،وهد 0علامة على أنه ممقوت عند الله وعند
عاده .

وعلينا أن تكون أهدافنا ومقاصدنا ف تعالى  ،وأن نقحي رصاه
وحده  ،لا نقصد رصا أي مخلوق  .ئرمحى الله تعالى  ،ولو مختل علينا
من مخهل  ،قال النبي

ررمن التمس رصي الله بسخهل الناس رصي

الله عنه ،وأرصى عنه ال،س  ،ومن التمس رصي الناس يخهل الله
محخهل افه عليه ،وأسخط عليه الناس،،
س ا لاس له ذائااا !، ٢١

وفى رواية• الءاد حامده

وفي الحدث الأحر! ررإن س صعق ،اليقين أن ترصي الناس
بخط اف ،وأن تيدحهم على رزق الله ،وأن تذمهم على ما لم
الله ،إن رزق الله لا يجره حرص حريص ،ولا يردم كراهية كارْاارص.
فعلينا أن نخالمى أعمالنا لله تعالى ،وأن نقصد وجه الله ورصاه،
لعل الله أن يقوى إيماننا ويثيتنا ،فنكون س الذين يصدعون بالحق،

الغ• ين مدحهم الله بقوله• ؤ موف مح ،ائه ؤلم بجيم وتحبدأم 7أذلت وألعهممس
()١

احرحه الترمذي يرتم (  ) ٢٤١٤وابن حجاز في صحيحه (  ١٥٤١وآهءا  -موارد) وأبو
نعيم في الحلية  .عن عاتثة رصي اش عنها • وأورده الهيثمي في المجمع ( • • ) ٢ ٢ ٥ / ١
والمنذرى في الترغيب ("آ . )٢ • " /قال المنذرى؛ رواه اتجراني بإسناد جثي نوي ■

( )٢رواه الزار كا في كثف الأمتار برقم (  ) ٣٥٦٨والهبثمي في المبمع (• ا ) ٢٢٠ /وابن
حمال في صحيحه (  ) ٢٧٧واليهقي في الزهد الكير (•  ) ٨٩عن عاتثة رصي اش صنها.
ياستادْ حن •

( )٣أ-؛م-بم أبو نعيم في الخلية (ه ) ١ • ٦ /ر (• ا ،)٤ ١ /واليهقي في الجا،ع لثعب الإيمان
(اْ/آه ،آأْ)رقم (  ،) ٢٠٣عن أبي معيد الخيري رصي اف عن*  ،وأعله بمحمد بن
مروان السيئ ،وقال •' صعيف ا وفيه أيفآ عهلتة الُوني وهو صدوق يخهليء كثيرا وكال
مدل آ.

حأٌ

٢٢٨

حاجة البشر الى الأمر ب11معروف رالنهى عن المنكر

^ث4مودلأثامنوثلآءلاد ■
فوصفهم بهده الصفات ،فثدأها بأنه يحبهم ،وأنهم يحبونه ،ثم
ختمها انهم لا يخاقول) في اممه لومة لائم ،وقد أكد هذا الرسول) .
في إحدى وصاياه المح التي أوصاها لأبي ذر ،ختمها ه بقوله ت
اوأن لا أحاف في افه لومة لائم ،وأن أنول الحق ؤإن كان
<أ». .رأ.،

فإذا صيع الم لم بالحق ولو كان ثقيلا على نف ه أعزم اض
تعالى ،وعيره الخاص والعام وعرفوا أنه ممن لا يخاف إلا اممه
تعالى ،وجعل اممه له مخرحآ ،وحملتا له صفة التقوتما ،التي ميح
الاله عليها ،ووعل عليها خيرأ بقوله تعالى • ؤومت. ،يني ،آثه بجعل له

وافه تعالى آعلم وأحكم ،وصلى اض على محمل وآله وصحبه
وسلم •

سورة المائدة ،الأية

. ٥٤

رنم ( .) ٤٤٩
ا-محرحه أحمد ني المد <ه/بمْا) .وابن حان
واليهقي في ال نن (•ا/ابم)وأيونعيم ني الحلية (ا/آها ) ١٦ • ،وصححه
الارتاووط في تخريجه لأبن حبان (أ - ١ ٩٤ /إحسان).
سورة الءللأق ،الآة :آ.

حاجة البشر إلى الأمر باسروف والنهى عن المتم

٢٣١

مأم

فهرس الموضوعات اإ؛تمهايني
الصفحة

الموصؤع
اامسمت

٥

.

مليم فضيلة الخيخ ساض بن ساورحمن اتجيرين

١١

تويٌ وتوضيح كتبه الأخ علي اك»اري

٢٣

■ ٠مهوماسروفوضوم اسم

٢٩

 ٠المعروف هوءلاءة اش والمنكر هو المعاصي والمحرمات ٢٩ . . . . . .
٣٠

 ٠تعريف المعروف وتعريف المكر

 ٠الفرق بين الدعوة إلى اض والأمر بالمعروف والهي عن الكر ■ ٣١
٣٢

 Iحكم الآ٠ر بالمعروف والخهي عن اوْغكار

 ٠الايات والأحاديث الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي
٣٢

عن المكر

 ٠متى يكون الأمر بالمعروف والهي عن المتم فرض عين؟

 ٠معنى موله • ؛
 ٠معنى

؛ؤ

ي

٣٣

٣٤

^^ملأبمر؛مشظلدا
٣٥

سمنه

 ٠المداراة في أمور المعتقد يقصد جمع كلمة المسالمين «ع
اختلاف عقائدهم

٣٧

 ٠هل كتم الرمول ه مسأمن أمر الدين مداراة؟ ٣٨ . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأمر باساروفوام ،عن اسر ٤٠ . . . . . . . . . . . . . . . .

 ٠شروط وأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المكر؟ ٤' . . . . . . . . . . . . .

حه

٢٣٢

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهى عن اد»نهم

٤٣

■ ا لأمربالمعروف والهي عن الممروظيفة الرسل وات؛اعهم

• وظيفة الرسل وأتياعهم
 ٠حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ٠هل الأم المعروف والنهي عن المتكر مقمحر على رجال
الحبة؟

٤٣
٤٤
٤٥

٤٦
 ٠رجال الحبة عاليهم الموولية وعندهم الصلاحية
 ٠هل كل من رأى مذكرا يجب عاليه إنكاره ٤٧ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن الممر . . ٠ . . . . . . . . . .

.

٥١

• م ن فقائل الأمر بالمعروف واض عن \و>م:

( )١تمكن الدين وانتثار الملاح

٥١

( )٢س أمحباب الصر على الأعداء ٥١ ٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( )٣الأمن من اكةوالهلأكانمام٥١ . ٠ ٠ ٠ . . ٠ . . . . . . . . . . . . . . . . ٠ ٠ ٠ . . . . .
(ْ )٤نمكفراتالخلاا

٥٢

( )٥وفي القيام به ثواب كبير

٥٢

( )٦من أساب اكلفر سليم الأجور  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ء ٥٢ . . . .
( )٧من أمثاب التوفيق للدعام والإحابة ٥٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( )٨رغ الحرج عن التخلفين الضعفاء ٌ ٥٣ . ٠ . ٠ ّ . ّ . . . . ٠ ّ ٠ . ٠ . . . ٠ . . . . .
٥٣
( )٩الأمر والناهى من المفلحين
٥٣
(  ) ١٠البشارة لن قام به
(  ) ١١سببرغالعاوابه  .سه  .ه  .ه س  .س ّ ق  . . . . . . . . . . . . . . . . . ُ ّ . . . .م ٥٤ . . . . . . .
(  ) ١٢سبب لجلب رحمة افه

٠

٥٤

نمروف والهي عن المكر إجمالأ وتفصيلا ٥٤ . . . . ٠

■ مضاروعقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الممر

^١٥

حاجة الثر رئي  ١٢١مر باسروف وا  jJهى عن ا1منم

٢٣٣

٠٠٠٠

 ٠ما يترتب على ترك الأمر المعروف والنهي عن المكر:
٢

اللعن والإبعادمن رحمة اش
عدم امتجابة الدعا■،

٥٧
٥٧

٣

تعذيبهمبأنولعالعقوبات

٥٧

٤

اسوداد الةال_ا وتنكي ه

٥٧

س مقارترك الأم بالمعروف والهي عن المكر:
•
تمكن الأشرار ونوتهم وغلبتهم • • ■
٢

٣

٤

صعق الحق وأهله

•■ •

٥٨
٥٨

٥٩
عموم القوبة ذلجمح
ظهور الكفر والبلع والعاصي وانتثار الماد ٥٩ . . . . . . . . . . . . . .

 ) ٥تمكن انملمانين والخافقين من الولايات الهامة٦٠ . . . . . . . . . . . .

 ٠عقوبة ترك الأم بالمعروف والمهي عن المكر في الدنيا والاحرق ٦٠
٦١
ش الأصوالمهي من قبل الماب المقيم .
٠
 ٠نصيحة للدرس؛ن الذين يتلفغلون بألفافل خبيثة أمام الطلاب٦٢ . . .
 ٠حكم القعود مع الف قة المعلنين يالمعاصي ّ  . . ٠ . . . ٠ . ّ . . . . .ق ٦٤ ٠ . ٠ ٠
 ٠الجهر بالحق وعدم الكون عن المنكرات الختشرة ٦٤ . . . . . . . . . . . .
٦٩
صمات الآ»ربالمعروف واياهي عن اسكر. .
٦٩
 ٠الثداءة بإصلاح القس

 ٠بعض المحقات التي يجب أن يتحلى بها الأم والا٠ي
( )١المقل

٧١

( )٢اللم

٧١

( )٣الدين

٧١

( )٤الحلموالودةوالرفق

٧٢

٢٣٤

٠
٠
٠
٠

٠

حاجة اليشر إلى الأمر بالمعروف وايلهى عن اسكر

ه ل يلزم من إنكار المنكر ألأ يكون المنكر مرتكبأ لذلك المنكر ٧٢ . .
٧٣
حكم من يتولى الأمر والنهي من أهل المعاصي الظاهرة
رحل يأمروينهى ولكن يرد قوله لأنه مرتكب لبعض العاصي ٧٤
نصيحة للشباب الملتزم الذين لا بمومون بواجب الأمروالنهي!
أولأ! معرفة ما هوالمعروف وما هوالمنكر ٧٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثانيا ت معرفة الحكمة والأسلوب

٧٦

ثالثا '.تفند اكس أولأ

٧٦

رابعا! الثداءة ُالمنزل وما حولك

٧٦

حام ا :الحرصشبمحالأقاربوالميران. . . . . .
سادسا؛ تأمر وتنهى بداية بالمكر الكبير ثم ما يليه  . . . . ٠ .م . ٣ . . . . .

٧٦
٧٧

ممقوالرياءولياأضعلىاس. ٦ . . . . . .

■ ٠رابتاسراسر

٧٧
٧٩

 ٠درحات الإنكار!

أولأ :الإنكارياليد

٧٩

ىنيا :الإنكار؛الأ ان

٧٩

ط :الإنكاربالقلب

٧٩

٨٠

 ٠حدود الأستهلاعة في حديث • ررمن رأى منكم منكرأء ٠
 ٠هل بمجرد رزية المكر يجب التغيير باليد؟ وما معنى قوله:
راوذلكأصعقالايمانء؟
• كيفية إنكار المنكر ياكلب

 ٠محنى سراّإم إذا أنكر يقلبه فقط؟  .ء . . . _ . . . . .
•

. .

٨١
٨٣

٨٣

ءم من إنكار المكر طةالأتجا؛ة؟ ٨٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حاجة اليشر إلي الأمر وار4عروف والنهي عن ال»تئر

٠٠٠٠

٢٣٥

 ٠ضالإلكرطأسءجاللف؟ ٨٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ٠النصيحة مع شيء من الشدة هل تعد من الخروج على الأئمة ٨٦ .
 ٠هل يجب إنكار المنكر الذي يودى ماحبه إلى ال جن
والضرب؟

٨٧

٨٨
 ٠الإنكار باليان في الأسواق
• الإنكار على أصحاب المعاصي في بيوتهم ٨٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ٠الواجب نحو من يفعل المعصية مترا ٩٠ ٠ ّ ٠ . . . ّ . . ٠ . ٌ . . . . . . . ّ . . . . . . , ٠ .

• ما حكم الشخمى الذي يتكرر منه المنكر  . . . . . . . . ٠ . . . . . . . . . .ء  .ط ٩١ . ٠ .
 ٠ال كون على المنكر بهدف إصلاحه فيما بعد ٩١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ٠إنكار المنكر واعتزال الفتن
 Iوسالل وطرق الدعوة إر ام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ٠هل ومحائل الدعوة توفيقية؟

٩٢
٩٤

٩٤

 ٠الجمع بين إنكار المنكر وصلة الرحم والدعوة إلى افُ برفق ولين ٩٥

 ٠ضوابط التعامل •ع الناس رفقأولينآ في إنكار المنكر .
 ٠الإنكار في المائل الخلافية

ّ ٩٦ ٠ ٠
٩٧

 ٠كيفية الجمع بين قوله.ؤ • ررإن اف رفيق يحب الرفق . . .؛١

وقوله.ت ررإذا رأى أحدكم متكرأبيزير٩٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . >١ . . .٥
 ٠دعوة الناس وهم على منكراتهم
 ٠زيارة العصاة في بثو,تهم

٩٩
١•٠

 ٠إ نكار النكر مرة واحدة

١٠١

 ٠معرفة الدليل عند إنكار المكر

١٠٢

' ٠لريقة إبعاد العماة عن المكر

١ ٠ ٢٠

 ٌ ٠نى يجب ال تر على الماصي وعدم التبليغ عنه؟ ١٠٤ . . . . . . . . . . . . . . . .

٠٠٠٠٠

٢٣٦

.عا.؛ةاممرإشالآمباسرفراصضاسم

• ه ل بمح لعضوالهيئة الستر على من نفس عليه متلسسأ
بمعصية؟

١٠٥

 ٠تول يعضهم إذا تحح! إن الإيمان ني القلب ١٠٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
٠
٠
٠
٠

١٠٧
احتجاج الثعص بالقفاء والقدرعندما ينكر عاليه
١٠٨
العمل في المرّ ات الي فيها منكرات . . . . . . . .. . . . . .
اممدب والغش للوصول إلى المالحة الخامة في إنكار المكر ١٠٩
وحول البطاقة -محي الأمر والماهى فيه مصلحة ،علمآبأن
مجالات انمعوة محيرة ^ا !

١١١

( )١الدعرة الفردية

١١١٢

( )٢الدعوة فى المجت.معات  . . . . . . . . .ا  . . .ا  . . . . . . . .س ١١٢ . . . . . . . . ٠ ٠ . . . . .
( )٣الدعرة فى المجتمح.ات العارضة ١١٢ ٠ ٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( )٤التعليم والقراءة الخاصة  . . . . . . . . . . ّ . . .مي  . . . .م ١١٢ ٠ ٠ . . . . . . . . . . . ّ . . .
١١١٠
 ٠هل الدعوة ني اuح Jفقط؟

 ٠رأى الشخ في المكتبات الخيرية
 ٠تقليم الزيارات والرحلأت بقصد الدعوة  . . . . . . . . . . . .ه . . . .

١١١٠
ّ ي ١١٤

 ٠أسلوب الوالد •ع ولدم في الدعوة ١١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
^ز،شخصفعلالخكرفيالمجش . . . ٠
٠
 ٠استخدام الكرة في الدعوة إلى اف

١١٠
١١٦

 ٠أٌ لوب الدعوْ في الأماكن الش يحدث فيها احتلاط ١ ١ ^ . . . . . . . .

 ٠و  -ائل أحرى في الأمر بالخروف والهي عن المكر;
أولا :التواصي بالحق
ثانيآ :التواصي بالمر

١١٩
١٢٠

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٢٣٧

الممدي لفتن هدا الرمان ومواجهة الكفار والمشركن

■ ١٢٢

١٢٣
را0أ:صايصاللع
خاما! مواجهة أهل المعاصي والكبائر١٢٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
امثلن لنمعروف وامثه للخمر

٠

١٣٠

وحمد افوإحلأص انمادة ل١٣٠ . . . . .

 ٠أكراسسكرهم :الشرك ياض ١٣٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
 ٠ومن أمثلة المعروف! الصلوات المكتوية  . .ه ١٣١ . . . . . . . . . . . . . ٌ . . . . .
• ومن أمثلة المعروف! أداء الزكاة المقروصة ١٣٢ . . . . . ٠ . . . . . . . . ٠ . . ُ . . . .

٠
٠
٠
٠

ومن أمثلة المعروف! تلاوة القرآن ويو يرم  . . . . . . . . . . . . . . . . .ب . ّ . . .
ومن أمثلة المنكر! كثرة الحرة والكهتة والمثعوذين ّ  . . .ا . . . .
ومن:٧^١؛^! الأساءضطوقاسن . . . . . ٠ . . . . . .
سيتعارئالمكراتوالمخالرات ّ
ومن أمثلة المنكر!

١٣٢
١٣٢
١٣٣
١٣٤

 ٠ومن أمثلة النكر! التبرج وال غور قي الن اء ١٣٤ . . . . . . . . . . ٠ ٠ . . . . . . . .
 ٠ومن أمثلة النكر! عقوق الوالدين ،وقي الأرحام،
١٣٥
والتهاجر؛ينالإحوانوالأئارب
١٣٠
ومن أمثلة النكر حلق اللحى وترك الشوارب
ومن أمثلة النكر ااتكير والاختيال ١٣٥ . . . ٠ ٠ ٠ . . ٠ . . . . . . . . . . . . . . . .

ومجن أمثلة النكر الإسالئٍلالةالأية  . . . . . . . .س ١٣٥ ٠ . . . . . . . . . . .
ومن أمثلة النكر الإسراففىالولأنم . . . . . . . . . . . . .ه ١٣٥ . . . . . . .
ومن أمثلة النكر الغيبة والنميمة والحد والفللم والكذب
وشهادة الزور
ض اثممرات وممن إصرها

١٣٥
١٣٧

أولا! الإنكار عنىضوالأئارب! ١٣٩ . ٠ . . . . . . . . ٠ ٠ . . . . . . . . . . . ٠ ٠ . . . . . . . . .

حاجات اليشر إلى الأمر باسسوف والنهى عن المتم

٢٣٨
—-

ألض والأقارب وممة دعوة اترانمين ١٣٩ . .

٠

 ٠توجيه ونصيحة لالثساب الذين يلاقون مضايقات من أهليهم ١٤١ . . . .
١٤٢
 ٠زيارة الأقارب الذين عندهم منكرات . . . . . . . . . . . . . .

 ٠الجلوس مع الأقارب الذين يناهدون الدش ّ ّ ٠ ّ . . . . . . . . ٠ ٠ .
٠

١٤٣

ريملإضاج التلفاز من اييت  . . . . . . .ه  . . .ب ١٤٤ . ٠ . . . . ، . . . . .

 ٠كيفية الإكار علىالأتت امتمع انماء ولديهاأشرٍلةمحاء ١٤٤
١٤٦

 : ٧٧الإنكار عر الماء:

 ٠الإنكار على المرأة الش تلبس العباءة بطريقة مخالفة لالشرع ١٤٦ .
 . . ّ .ه ء ه ١٤٧ . . . . ٌٌ ّ ّ. ّ . .
 ٠الإنكار على المرأة ام تلمي القات
 ٠الإنكار عر المرأة التي تلبس الكعب العالي والملأص
١ ٤٨

المفتوحة

 ٠ا لمن المحدد الذي يجب به على المرأة لمس الحجاب ١ ٤٨ . . ٠ . ُ ُ . ٠

١٥٠
١٥١

 ٠أ مر المرأة ُتغهلية الوجه مع ما في ذلك من الخلاف. . .
 ٠نصح المرأة الش ركب ح الماش
ٌ ٠اذا يفعل رجل الهيثة إذا تجى عر امأْ ْع رجل أض،
أو امرأة مع رجال أجانب في حالة حلوة؟  .ق ١٥١ . . ٠ . ٠ . . . . . ٠ ٠ ٠ . . . . . . . . .
ثالثا :الإنكارفيالأّواقوالأئكن العا٠ةوالإنكار على بعمى
١٥٤

الأشخاص

١٥٤

 ٠الإنكارفيالأّواقباللان

 ٠هل يجوز أن تتلف أترؤلة الغناء والفيديوالتي تعرض
١٥٥

الحرمات؟

 ٠الإنكار على أصحاب محلات التصوير والفيديوالذين
يعرضون الصور على واجهات المحلات. . ّ . ّ . . . ّ . . .

...

ُ

١٥٥

حاجة اوبث،ر إني الأمر باثممروف واJنهي عن المنم

٢٣٩

حأم

•ح؛■،،

هل تبرأ الذمة عند روية منكر ما يالكتابة للهيتة؟ ٥٦ . . . . . . . . . . . . . . . .
حكم إجابة الدعوات التي فيها بعض المنكرات ٥٧ . . . . . . . .
الواجب نحوالملابس الش عليها صور وعبارات مخالفة ٥٨ . . . . .

عمل الخباب في المحلات ام لا يدخلها إلا الماء ٥٩ . . .. . . . . . . .
الإنكار على أصحاب المحلات المجارية الذين يعملون
•٦
بعد الداء الأول للجمعة
الإنكار على الشباب الدين يلعبون الكرة وقت الصلاة ٌ  ، ٨ ،ء ّ ٦١ ٦
الإنكايّ على الممال الدين يحملون وقت الصلاة ٦٢ . . . . . . . . . . .

٦٢ . .

الوقوف أمام المحلات المجارية وقت الصلاة
دور الهيثة نحوالرجل الذي لايصلي ولا يشهد الجماعة

٦٣

ابعا! الإنكار على الكفار وأصحاب الملل والبيع والخرافات

٦٤

مخالهلة الكفار ومؤاكاJتهم في سيل دعوتهم للإسلام ٦٤ . ٠ ٠ . . . . . . .
شاممارفي النكرات اللا٠رةكاكصات
ولبس السلاسل والذهب
الواجب نحوالعمالة الغير م لمة. . ، . . . .
الواجب نحوالموظفين والحمال غير الملمين

٦٥
....

.

وجوب الإنكار على الكفار وخاصة في الأuكن العامة ٠ ٨

.

٦٥
٦٧

٦٧

وصع مكتبة تحوي كتب يعدد من اللغات لدعوة غير

٦٩

الم1لمن
كيفية الجمع بين دعوة غير اللم للإسلام وذلك من
حائل حسن المهامالة وعقيدة الولاء والثراء . . . .

....

هل يجب إلزام الكافرات بالخجاب؟ . ٠ . , . . , . . . . ٠ ، ,م  .م  ٠ . ٠ .ق .

٦٩

٧٠

دور الهيثة نحومقابر المبتدعة التي تبنى عليها القباب٧١ . . . . . . . . . . .

٠٠٠٠

'٢ ٤

حاجة البشر إلى الأمر بال»عروف والنهى عن اسكر

 ٠لا يجوز تمكين الكفار من أداء عباداتهم وشركياتهم في بلاد
١٧٢

السالمن

حاما :الإنكار علىانيلأ0واسم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١٧٣

 ٠الإنكارعراترلأترضباساء

١٧٣

 ٠نوحيه ونصيحة للذين يقعون في اعراصى الحكام والعالماء ١٧٣ . . . . .

 ٠حكم لمزولاة الأمور والعالماء وتونيع النشرات نحيهم ١٧٥ . . . . .
١٧٦
 ٠ضحةلثلهؤلأء
• نتبحة لمن ينتقدون الحكومات والأنظمة ١٧٦ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

ضار انموب وذم الأمماء٣جصهم ،صحح ُ  . . .ء ١٧٧ . ٠ . . .

٠

 ٠واب الملم تجاه الحكام

١٧٨

 ٠حكم الدعاء لولي الأم

١٧٨

مقاصد الأمرين بالمعروف واياهين عن الممر.

.٠.ءء٠ء..

أدلأ تحقيق المودية ض

١٨٣ . .

١٨٤

ثانأ

كواباسمبضالأصوالهي. . .ا  . . . .ع  . .ع ١٨٤ . . . . . . .

ءاكا

حرف العقاب والإثم على ناري١٨٥ . . . . . . . . . . . ّ ّ . ّ ّ . . . ٌ . . . . . . . .

رابعا؛ إحلال اض ؤإعظامه ومحبته والغضب له على انتهاك
محارمه

١٨٥

حاما .الص.يحة للم لمن والرحمة بهم ١٨٦ . . . . . . . . . . . . ١ . . . . . . . . . .
مادا :حماية المجتمع من أساب تحلله وهلاكه ١٨٦ . . . . . . . . . . . . .
محابما :الغيرة والمروءة
حقوق الأمرين بالمعروف والتاهين عن الممر

١٨٧
١٨٩

 ٠ما حقوق الأمرين بالمعروف والناهين عن المكر؟ ١٨٩ . . . ٠ ٠ ٠ . . . . . ٠

 ٠نتبحة لمن يلفقون التهم والأفتراءات الكاذبة على رحال

حاجة اليشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن اسكر

٠٠٠٠

٢٤١

زب.
١٩٠

الحب

• اتهام رحال الحبة بالتشدد والغلظة ١٩٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

كين الكلون لحوم أممااء الهثات ١٩٤ . . . . . . . . . . ٠ ٠ ٠ . . .

٠

 ٠نصيحة لمن يتهزوون ؤيغتابون ،رجال الهيتات والعلماء

والطعن قي أعراب؛

١٩٥

■ واجب اسرتجاه الدعاة إلى اغوالأمرين بالمعروف وامحامن عن
امحمر

١٩٨

 ٠الواجب تجاه رجال الحسة وأعضاء الهيثة ١ ٩٨ ٠ . ّ ّ ّ ٠ . . . . . ٠ . . ّ .. ّ . . . . .

 ٠ا لر.اجب نم .من يتهم الدعاة بتهم ١ ٩٨ ّ . ّ . ّ . . ّ . ٠ . ّ . . . ّ ٠ ّ ّ . ٠ . . . . ّ aJ^Ij
 ٠ا نمرإعبينالصوابطل ،واتهامالدعا٠منبنيدهم • •• ■ • ٢٠ ٠
 ٠الواجب نحوس مجهإؤلهارييات الدعاق دون

ذكرحنانهم

٢٠٣

 ٠حكم تتح الدعاة وطلة العلم ونشرأحطاء غير صحيحة عنهم ّ ^٢ ٠ ١

 ٠هل أ'اّ لو.ب المحاصرات يتوافق ح متهج اللف ٢٠٩ . . . ... . . . . . . . . .
■ مالحوتوجيهاتإلىاسمحيضالآ٠راسروفوصص
اسر

٢١٣

 ٠نصيحة لأعضاء الهيثة والعاملين ش المجال وذلك

٢١٣
أولأ :إحلأصاكة
ثانيا :اممممال الرفق والتأني قي الأمور٢١٣ ........... ........... . . ...
ثالثا؛ الحرص على دل الخهد ش ىنيير المكر ٢١٣ .......... . ......
رابعا :ضوالأمحابضانموافواسنة٢١٣ .. . .. ..
حاما :إظهار الحق ؤإيفاحه والصبر عليه٢١٣ ......... . . ...........

 ٠نصيحة لرجال الحبة ني زمن كثرت فيه الفتن وتل نه

حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٢٤٢

٢١٤

الصالحون

• الكب اش يمحح بقراءتها لمن ٌ لاك الأمر والهي
■ سانل عامة نتعلق

٠

٢١٥

بالمعروف والنهي عن المنكر

ش يمبر الأيام ضهاممآ . . . . . . . .

٢١٦

..

٢١٦

 ٠الأحكام الترب اكالقة بالتعامل مع الفاض  ّ . ٠ء  . . . . . . ٠ ّ . .ء ّ ٢ ١٧ ّ .
 ٠حكم مناصحة الفاسق
 ٠الاهتمام بجاب دون الار

٢١٨
٢١٨

 ٠الشروط الواجب توافرئ في اكاظر مع المخالف أوالفال

٢١٩

 ٠الحكمة من الهى عن المجاهرة

...

٢٢٠

.
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