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 . رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلنياحلمد هللا
ومن  ، أصل من أصول الدين،فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر :أما بعد
 a b c d fe﴿:  قال تعاىل؛ أوصاف املؤمننيِّأخص

g h i j k l m n 
o p q sr t u wv x y z {﴾. 

رمحه اهللا ـ العثيمني بن صالح  شيخنا حممد ولقد كان لصاحب الفضيلة
 وذلك من خالل ،اهتاممه الكبري وعنايته البالغة هبذه الشعرية العظيمةتعاىل ـ 

ـ سبحانه وتعاىل ـ  والدعوة إىل اهللا ، يف نرش العلم الرشعياملوفقةجهوده 
حترير و ،واملحارضات وإلقاء اخلطب ، والنصح والتوجيه،والوعظ واإلرشاد

ومن أقواله رمحه اهللا يف هذا ، وعقد اللقاءات واإلجابات عىل األسئلة ،وىالفتا
ًإن واجبنا نحو رجال احلسبة واهليئة أن نكون سندا هلم، وعونا هلم ... «: الشأن ً

شك أحد يف فرضية األمر باملعروف والنهي عن يإنه ال عىل الرب والتقوى، 
ا يف احلارض واملستقبل، ولكن  ولدينه،املنكر، وال يمرتى أحد يف فائدته لألمة

ًإما هتاونا وتفريطا، وإما اعتامدا عىل غريه عن هذا؛ من الناس من يتقاعس  ً ً
ًوتسويفا، وإما جبنا يلقيه الشيطان يف قلبه وختويفا ًً«. 

َّوقد خصص ـ رمحه اهللا ـ مع أعضاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
للنظر يف األمور واملسائل ... «: رسم أهدافها بقولهلقاءات شهرية املنكر 

املهمة التي ختص شؤون اهليئة، والبحث عن احللول لإلشكاالت التي ترد 
 .»...عليها من واقع العمل امليداين
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 وكان يفتتح اجللسات بكلمة توجيهية، ثم جييب عىل أسئلة األعضاء
 .، أو يأذن يف قراءة كتاب خمتار يف موضوع احلسبة ثم التعليق عليهاملتنوعة

ًوإنفاذا للقواعد والتوجيهات التي قررها فضيلته ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
إلخراج تراثه العلمي، عهدت 

جهيز ما  ـ أثابه اهللا ـ بت)حممد بن عبد الرمحن النوشان(:  إىل الشيخ
 للطباعة  تلك اللقاءات املباركة، وإعدادهًأمكن تسجيله صوتيا من وقائع

 .ًوالنرش ـ جزاه اهللا خريا ـ
أما الفتاوى يف أمور احلسبة ومسائلها، وكانت أصوهلا حمررة بقلم فضيلة 

، فقد عهدت  لفضيلتهالشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أو منقولة من تسجيالت صوتية
 ـ أثابه اهللا ـ لتجهيزها )فهد بن نارص السليامن(:  الشيخاملؤسسة هبا إىل

ُوإعدادها للطباعة والنرش ـ جزاه اهللا خريا ـ، وقد صدرت من قبل جمموع ( يف ً
 ؛ وإنام أعيد نرشها يف هذا املقام،)فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ رمحه اهللا تعاىل

 .ً وإمتاما للفائدة،ًإكامال ملوضوع الكتاب
وأن ًأن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ـ  ل وعالـ جنسأل اهللا 

ًيمني عن اإلسالم واملسلمني خريا، جيزي فضيلة شيخنا حممد بن صالح العث
وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نينا حممد وجيزل له املثوبة واألجر، 

 .وعىل آله وأصحابه أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
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احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 
 :أما بعد .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ة التي مدح لنهي عن املنكر من اخلصال احلميدفإن األمر باملعروف وا
 3 2 1 0 / .﴿ :األمة فقال جل وعالاهللا هبا هذه 

، فحكم ]١١٠:آل عمران[ ﴾9 8 7 6 5 4
 3﴿ :سبحانه وتعاىل أننا خري أمة أخرجت للناس وبني السبب فقال

 : وقال عز وجل،﴾9 8 7 6 5 4
﴿f g h i j k l m n o qp 

r s t﴾ ]١٠٤:آل عمران[. 
ِواملفلح ْ  .من املرهوب وحصول املطلوب الفائز بالنجاة :ُ

كان من أوصافه أنه يأمر ملسو هيلع هللا ىلص سنة يف هذا كثرية حتى إن النبي وال
 D E F﴿ :كام قال عز وجلباملعروف وينهى عن املنكر 

G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X 

Y Z [ \ ]﴾ ]فذكر من وصفه ،]١٥٧:األعراف 
يف التوراة واإلنجيل أنه يأمر باملعروف وينهى عن صىل اهللا عليه وسلم 

 وهو من أسباب اجتامع األمة واحتادها كام ،رشيعة وشعريةاملنكر؛ فهو 
 f g h i j k l m n﴿: قال عز وجل
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o qp r s t u v w x y z 
 وهذا يدل عىل أن ترك األمر ،]١٠٥-١٠٤:آل عمران[ ﴾� ~ { | }

 وهذا هو الواقع ،باملعروف والنهي عن املنكر سبب لالختالف والتفرق
روف وتناهينا عن املنكر، فهل يصري فعلنا إذا تآمرنا باملع: ًوأرضب مثال

ًواحدا أو خمتلفا  ؟ً
ًواحدا؛ فهذا يفعل املعروف ويأمر به، وهذا جيتنب املنكر  و

ًوينهى عنه؛ إذا رصنا متحدين وعملنا واحدا فحصل االتفاق واالئتالف ً !
 وتارك ، وصار صاحب املنكر عىل مذهب،صل التفرقحللكن لو مل نفعل 

 والفاعل للمعروف ، واملتجنب للمنكر عىل مذهب،عىل مذهباملعروف 
 لذلك أحب أن أبني ألهل احلسبة أن قيامهم باألمر ،عىل مذهب

 ،قيام بفريضة عظيمة من فرائض اإلسالمهو باملعروف والنهي عن املنكر 
 . هذه األمةلتِّضُزت وفِّيُ، هبا موشعرية من شعائره
 :نأمر باملعروف أو ننهى عن املنكرعندما علينا  ينبغي ،وبناء عىل هذا

ال من أجل سبحانه وتعاىل  أن نستحرض أننا ممتثلون ألمر اهللا :ًأوال
 . بل من أجل أننا قائمون بأمر اهللا عز وجل،الراتب أو السمعة

  إصالح ـ أي باألمر باملعروف والنهي عن املنكرـ أن نقصد هبذا :ًثانيا
لة الطبيب الذي يداري املريض  ونكون لصاحب املنكر بمنز،اهللا عباد

ًويفسح له يف أجله؛ هذا نطبقه عىل صاحب املنكر، نداريه شيئا فشيئا  ً
ُورب شخص ! التوبة باهبا مفتوح واحلمد هللا: ونفسح له بالتوبة ونقول

 . منه قبل أن يفعل الذنباًيفعل الذنب ويمن اهللا عليه بالتوبة يكون خري
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ملا هناه اهللا عز وجل أن يأكل من م عليه السالوانظروا إىل أبيكم آدم 
، وملا ]١٢١:طه[ ﴾¥ ¤ £ ¢﴿: الشجرة فأكل، قال اهللا تعاىل فيه
 ﴾¬ » ª © ̈ §﴿: تاب إىل اهللا قال اهللا تعاىل فيه

فسحوا أ:  فنقول ألهل احلسبة، فحصلت له هذه املنزلة الرفيعة،]١٢٢:طه[
 ،باب التوبة مفتوح:  وقولوا له،األمر أمام الظامل لنفسه الفاعل للمنكر

 . منك قبل فعل الذنباًوربام تكون بعد التوبة خري
يعطي عىل « ـ عز وجل ـ فإن اهللا ،عليكم بالرفق بقدر املستطاع :ًثالثا

ب جتد؛ ال حتملك الغرية عىل دين ِّ وجر،»الرفق ما ال يعطي عىل العنف
م ِّط بل حكهذا غلف ، وحتاول أن تنتقم منهكرفاعل املنعىل اهللا أن تغضب 

 وحتمل الصرب عىل هذا الرجل حتى لو ، وكن رزينًا،العقل عىل العاطفة
 ثم إن عليكم مالحظة يشء مهم إذا وقع املجرم ،خدشك بكالم من عنده

 أو أن ترفعوا أمره إىل من يعزره ،يف أيديكم؛ فهل األوىل أن تسرتوا عليه
 ويؤدبه؟ 

يف هذا تفصيل : 
 فهذا ،ةامة واملروءة وحصلت منه هذه املخالفرجل معروف يف االستق

 وآخر جمرم لو  التعهد ونطلقه؛ي أن نعظه ونذكره باهللا ونأخذ عليهيكف
ً فهذا ال حيسن أبدا أن نخفي أمره ونصرب ،أطلقناه اليوم ألتى جرمه من الغد

 ،]٤٠:الشورى[ ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿:  وهلذا قال اهللا عز وجل،عليه
:  واشرتط اهللا تعاىل فيها اإلصالح بقوله، الناساحلقوق التي بنييف هذا 

                                                
 ).٥٣٠٠(كتاب األدب، باب فضل الرفق، برقم :  رواه البخاري)١(
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 .ًفدل عىل أن العفو إذا مل يكن إصالحا فال يرشع ،﴾¤﴿
ً وال فقريا ،ًنيا ملالهغ وال ،ًوا قريبا لقرابتهُأال حتاب عليكم :ًرابعا

حينام ملسو هيلع هللا ىلص  وتذكروا قول النبي ،أحكام اهللا سواء  اجعلوا الناس يف،لفقره
َشفع إليه يف امرأة ِ  بني خمزوم من كبار قبائل قريش كانت تستعري من ُ

 ذلك َّأن تقطع يدها فأهمملسو هيلع هللا ىلص  فأمر النبي ؛ عارية ثم جتحدههاملتاع تأخذ
 يشفع فيها فلم ْنَ فطلبوا م؟ امرأة من بني خمزوم تقطع يدها: قالواًقريشا

الذي أهدته خدجية ريض اهللا عنهام  ةيروا إال أسامة بن زيد بن حارث
ملسو هيلع هللا ىلص  فتقدم وشفع فقام النبي ، فأعتقه؛ملسو هيلع هللا ىلصىل النبي إريض اهللا عنها 

أتشفع «:  وقال، بعد أن أنكر عىل أسامة ـخطب الناس: أي ؛طبتخاف
 ْنَهلك مُ وأخرب أنه إنام أ،خطبة عظيمة بليغة ـ» ؟يف حد من حدود اهللا

 ! وإذا رسق الغني تركوه،هقبلنا أهنم كانوا إذا رسق فيهم الضعيف قطعو
لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت  «:ـ  الصادقوهو البار ـثم أقسم 

!  فاطمة بنت حممد أو هذه املرأة املخزومية؟؛أرشففأهيام  ،»يدها
:  ومل يقل»لقطعت يدها« : إشكال، ثم قال أرشف بالفاطمة: واجلواب

 وقال ،فاملخزومية أمر بقطع يدها وما قطع يدها بيده ؛ألمرت بقطع يدها
 أي هو بنفسه ،»ة بنت حممد رسقت لقطعت يدهالو أن فاطم« :يف فاطمة

 .يبارش هذا الفعل
 إن ظهر األمر عىل ما ؛ ال هيمكم أحد، إياكم واملحاباة:فأقول
 . وإن مل يظهر فقد أبرأتم الذمة، املطلوب هوتريدون فهذا

                                                
كتاب : ومسلم؛ )٣٤٧٥(كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار رقم : أخرجه البخاري) ١(

 ).١٦٨٨(احلدود، باب قطع السارق الرشيف وغريه، رقم 
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ّأنصحكم أيضا أال يكون بينكم اختالف :ًخامسا  ال من جهة ،ً
 ألن ؛إن تعددت األجسام رجل واحد أنتم و،العمل وال من جهة النفوس

ا، واحدة فال ختتلفواتكممهم ً؛ يعني جاسوسا عىل  وال يكن بعضكم عينً
 كلكم هتدفون إىل إصالح اخللق وإلزامهم ، ألن العمل عمل واحد؛اآلخر

 أو من ، وأنت من البلد الفالين،برشيعة اهللا؛ ال تقل أنا من البلد الفالين
العمل د َّحَ فأنتم و، كلكم سواء!القبيلة الفالنية وأنا من ،لة الفالنيةيالقب

 فاالختالف إتالف ،ة العمل وال ختتلفواح فانظروا إىل مصل،بينكم اآلن
 . - , *+ )( ' & % $﴿: وجلكام قال عز 

 ومعلوم أن الطائفة إذا اعتقدت أهنا تعمل ،]٤٦:األنفال[ ﴾/
 ختتلف ّا أالً سيكون اعتقادها هذا ملزما هل، وهدف واحد،ليشء واحد

 . العملّالختل َّوإال
أوصيكم كذلك أن تطيعوا ذا أمركم الذي جعل عليكم  :ًسادسا

 أطيعوه وال ، انفرط العقد وتناثرت احلباتهًرئيسا؛ ألنكم إذا مل تطيعو
 مل  حتى وإن كنتم تعتقدون أنه خطأ ما؛ وإذا صمم عىل رأيه نفذوه،تنابذوه

فاجتهاده مقدم عىل اجتهاد الواحد  ، يف معصية اهللا ولكنه اجتهاديكن
بني لرئيسه وجهة نظره بأدب واحرتام ي لكن ال مانع أن اإلنسان ،منكم

 ، ال:ً ـ مثال ـنقولكأن  ؛ أما أن ننابذه يف املجلس اخلاص أو العام،ورسية
 ألننا لو جعلنا للرعية سلطة عىل ؛هذا ال جيوزف ،هذا غلط ال يصلح
 الراعي فامذا يكون؟

 ال بد أن تعتقد أنه رئيس وأنه !بع له أمرّله احرتام وال يتال يكون 
إنام ويل األمر هو  ! هذا ليس ويل أمر:ً فلو قال الشيطان مثال؛ويل أمر
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 ترتقى من أدنى إىل  عنه فالنائبية واملسؤوليةٌ هذا نائببل : نقولامللك،
 ،رع فوقه؛ عن إدارة الفْنَّم نائب عهً فمثال رئيس اهليئة يف بلد؛أعىل

عن امللك نائب م  والرئيس العا،عن الرئيس العامنائبه وإدارة الفرع 
 .ويل األمر
علوا علينا رؤساء كأمر الرئيس األعىل ُ هؤالء الذين جُرْمَ أ:نإذ

 .فرق وال
خوة أنه إذا حسنت العالقة بني الرئيس واملرؤوس واعلموا أهيا اإل

ختالف وحتملت  وإذا حصل اال،حصل االلتئام والوئام ومتام العمل
 . واختل النظاملالنفوس ما ال ينبغي فسد العم

 ل وأن يوفقكم للعم،أسأل اهللا تعاىل أن جيمع كلمتكم عىل احلق
 واحلمد هللا رب ، وأن يصلح بكم األمة إنه عىل كل يشء قدير،الصالح
 .ا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني وصىل اهللا وسلم عىل نبين،العاملني

* * * 
 
 ؟دعاء دخول السوق كل مرةاهليئة يرشع ألعضاء  هل 
 دخول السوق ال حيتاج إىل دعاء دخول هالذي يتكرر من 

 .السوق كل مرة
* * * 
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 من دخل « :ملسو هيلع هللا ىلصقول املنسوب إىل رسول اهللا صحة ال ما
د حييي  وله احلم له امللك،ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له: السوق فقال

 كتب اهللا له ؛ه اخلري وهو عىل كل يشء قديرويميت وهو حي ال يموت بيد
 .» ورفع له ألف ألف درجة، وحما عنه ألف ألف سيئة،ألف ألف حسنة
فالذكر هذا وارد، واجلزاء ال أدري ، ال أدري عن صحته 

َبد أن حي عنه؛ فال  .ق احلديثَّقُ
* * * 

 ل هناك ذكر غريه؟ه 
 ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك «: الذكر الوارد

 .اذ لكن ليس بقدر هٌ ثوابله كرُوذ. »وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير
* * * 

 سمه اظر يف نًأحيانا بعض العامل وعندما ن نستجوب
 حقيق الرمحن  واآلخر،فأحدهم اسمه ظل الرمحن! نجد الغرائب

ام هو حكم ف ،وبعضهم رمحن إىل غري هذا من األسامء مثل عبد القاسم
 ؟ عليهمينكر وهل ؟التسمي بتلك األسامء

  ال جيوز حرام أما من تسمى برمحن أو بظل الرمحن فهذا
 فإذا كان باإلمكان تغيري األسامء املحرمة .فيه نظرفبعضها ، أما ًإقراره أبدا

                                                
، وابن )٣٤٢٨(كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا دخل السوق، رقم : أخرجه الرتمذي) ١(

 ).٢٢٣٥(كتاب التجارات، باب األسواق ودخوهلا، رقم : ماجه
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بد من هذا، وإن كان  ، فالة املسؤولة املختصة كاجلوازاتاجلهعن طريق 
 سيغريكم ولهذا االسم هو ّذلك غري ممكن فال يلزمكم؛ ألن الذي سمى 

 .أنتم
* * * 

 رض اعن أصحاب مع فضيلة الشيخ  يالسأن
 وإذا أتينا إليهم ،السيارات حيث أهنم يؤدون الصالة مجاعة يف معارضهم

 ،م عدم التقبله مجاعة يف املساجد نجد منُأن الواجب الصالةتنبيه عىل لل
! حجة القول بأن هذا حيصل يف املناطق األخرى وأن اجلامعة نؤدهيا هناب

  حفظكم اهللا يف هذا األمر وما هو الواجب علينا جتاههم؟أفيدونا
 عنهم فليس عليهم يشءاًاملسجد بعيد إذا كان . 

* * * 
ترشت بني الشباب يف اآلونة األخرية ما يسمونه  ان

وهي أن حيلق أسفل ؟ ما حكم حلق الرأس هبذه الطريقة!)بالكابوريا(
 كره وهل حيرم أم ي؟الرأس فقط ويرتك أعاله هل هو من القزع أم ال

 ؟فقط
وإذا كان هذا من خصائص ، هذا من القزع ال إشكال فيه 

من تشبه « :ملسو هيلع هللا ىلصلنبي م لقول اارى فهو حرزي املرشكني أو اليهود والنصا
 .»بقوم فهو منهم

                                                
 ).٤٠٣١(، رقم  كتاب اللباس، باب يف لبس الشهرة:، وأبو داود)٥٠٩٣(أخرجه أمحد برقم ) ١(



 

 

١٧  

 اإلنسان من غري رجال اهليئة إنكار   عىلهل جيب
:  رأى امرأة متربجة بإظهار حماسنها يف السوق، فإذا قالت لهلواملنكر، كام 

ال تتدخل يف شأين، ولست من رجال اهليئة فهل يستمر يف اإلنكار أو 
 يرتك؟

؛ األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عىل كل أحد 
 وإذا ، من رجال اهليئة أو غريهم،ًكل من رأى منكرا فعليه أن ينهى عنه

 أو ، املسألةطول فإما أن يدعها لئال ت، من رجال اهليئة أنت لست:قالت له
األمة : ، وإما أن يقول هلا هذا الرجل يكلمني:تقول للناسفتتهمه 
 .ية كلها تأمر باملعروف وتنهى عن املنكراإلسالم

* * * 



 

 

١٨  

 

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال عىل 
الظاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، إله األولني 

ه اهللا تعاىل باهلدى،  عبده ورسوله، أرسلاًواآلخرين، وأشهد أن حممد
ودين احلق رمحة للعاملني، وقدوة للعاملني، وحجة عىل من أرسل إليهم 
أمجعني، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة ونصح األمة، وتركها عىل حمجة 

 فصلوات اهللا وسالمه عليه، ،بيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك
 . وم الدينوعىل آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل ي
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 . كل ما أمر اهللا به ورسوله:املعروف
 . كل ما هنى اهللا عنه ورسولهواملنكر
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والنهي عن  ويف هذه اآلية والتي قبلها دليل عىل أن األمر باملعروف
عىل غريها من األمم؛ به لت ِّضُاملنكر له أمهية عظيمة، وأن هذه األمة ف

هى عن املنكر، وتؤمن باهللا، ولذلك كان األمر ألهنا تأمر باملعروف وتن
 . من فروض الكفاياتاًباملعروف، والنهي عن املنكر فرض

 إنه من فروض األعيان، فيجب عىل كل من :ومن العلامء من قال
، وأن ينهى اًعنده علم برشيعة اهللا أن يأمر بام علمه من رشيعة اهللا معروف

ًعام عرفه من رشيعة اهللا منكر  حيل له أن يتخلف عن ذلك يف حال ، والاَّ
 :بد هلذا من رشوط فرضيته عليه، ولكن ال
 بام ينهى عنه؛ اً بام يأمر به، عاملاً أن يكون اإلنسان عامل:الرشط األول
 فربام يأمر بمنكر وينهى عن اًفإنه إذا مل يكن عامل. لئال يقع يف اخلطأ

 P Q R S T UV W﴿: ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه معروف، وهلذا قال اهللا تعاىل 
X Y Z [﴾ ]فوصفه بأنه يدعو إىل اهللا عىل بصرية . ]١٠٨:يوسف

 .هو ومن اتبعه
 بحال من يأمره أو ينهاه؛ ألنه ربام يأمره اً أن يكون عامل:الرشط الثاين

بمعروف، ولكنه يف حقه ليس بمعروف، وربام ينهاه عن منكر ولكنه يف 
 بعض الناس حقه ليس بمنكر؛ وذلك ألن أوامر اهللا تعاىل قد تسقط عن

 .لوجود مانع، أو فوات رشط
وكذلك النواهي قد يرخص فيها لبعض الناس لسبب من 
األسباب، هلذا كان من رشط اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون 

 خيطب ملسو هيلع هللا ىلص بحال من يأمره أو ينهاه، وهلذا ملا دخل رجل والنبي اًعامل
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ِّقم فصل «: قال. ال:  قال»؟أصليت«: الناس يوم اجلمعة فجلس، قال له
فلم يأمره هبذا املعروف حتى علم أنه مل يفعله؛ ألن اإلنسان ، »ركعتني

َّهذا ال جيب عيل لكذا وكذا، ويذكر : ربام يأمر الشخص بيشء، ثم يقول له
هذا قد أبيح يل لكذا وكذا، : ، وربام ينهاه عن يشء فيقولا  رشعياًعذر

 .اً رشعياًويذكر عذر
أال يرتتب عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر  :الرشط الثالث

رضر أعظم، فإن ترتب عىل ذلك رضر أعظم فإنه يرتك ما هو أعظم ملا هو 
ر أنه أمر بمعروف لكنه لو فعل هذا املعروف لكان ِّ، وإذا قدًخف رضراأ

ر مل جيب األمر به، وكذلك لو ِمُ أْنَفيه مفسدة عظيمة عىل الناس وعىل م
 نكر لو هنى عنه لرتتب عىل ذلك رش أعظم من رش ذلك املنكركان هذا امل

 ¡ � ~ { |﴿ :فإنه ال ينهى عنه، ودليل هذا قوله تعاىل
 من يدعون من َّبَ سَّفإن. ]١٠٨:األنعام[ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

دون اهللا من املعروف، ولكنه ملا كان يرتتب عليه منكر أعظم هنى اهللا عنه 
 .﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: فقال

من التتار  بقوم َّرَر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ أنه مَذكُوي
، وكان معه صاحب له فاعرتض عىل الشيخ بأنه يرشبون اخلمر، ويسكرون

إننا لو هنيناهم عن هذا املنكر : مل ينههم عن هذا املنكر، فقال الشيخ رمحه اهللا
ىل بيوت املسلمني فينهبوهنا ًالرتكبوا منكرا أعظم منه، لكانوا يذهبون إ

 . تعاىلوينتهكون أعراضهم فلهذا تركتهم، وهذا من فقهه رمحه اهللا
                                                

 برقم ، باب من جاء واإلمام خيطب صىل ركعتني خفيفتني، كتاب اجلمعة:رواه البخاري) ١(
 ).٨٧٥( برقم ، باب التحية واإلمام خيطب، كتاب اجلمعة: ومسلم؛)٩٣١(
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 أنه إذا ائتمر املأمور وانتهى املنهي فذلك من نعمة :الرشط اخلامس
اهللا عليه وعىل من أمره وهناه، وإن مل يمتثل فذلك من نعمة اهللا عىل اآلمر 

 .الناهي، واإلثم عىل املأمور املنهي
أخشى أال : هذا وجيب عىل اإلنسان أال جيبن، وأال يتهاون، فيقول

 . وأال يرتك ما أهناه عنهيفعل ما آمره به،
 اإلنسانوأما تغيري املنكر فهذا إىل والة األمور يف عرصنا هذا؛ ألن 

 بيده، فإذا مل يتمكن منه بيده فإنه يغريه بلسانه، من التغيريقد ال يتمكن 
 .ر فإن انتهى وإال رفعه إىل من يمكنه تغيريهفينهى عن هذا املنك

إما :  فرضًواألمر باملعروف والنهي عن املنكر كام أسلفت أوال
فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقني، ولكن إذا .  وإما عني،فرض كفاية

مل يقم به من يكفي فإنه يتعني عىل من علم به أن يأمر باملعروف وينهى عن 
 .أرشنا إليهااملنكر بالرشوط التي 

واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل نبينا حممد عىل آله وأصحابه 
 .والذين اتبعوهم بإحسان إىل يوم الدين

* * * 



 

 

٢٢  

 

احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 
 .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 .﴿ :من املعلوم أن هذه األمة رشفها اهللا تعاىل بقولهف: أما بعد
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 

عليه ، كنتم خري أمة أخرجت للناس من آدم ]١١٠:آل عمران[ ﴾9 8
 لكن بامذا؟،  وهذه األمة هي خري األمم،إىل قيام الساعةالسالم 

 ،ر وتنهون عن املنك،تأمرون باملعروف« :يف هذه األوصاف اجلليلة
،  فقدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل اإليامن باهللا،»وتؤمنون باهللا
 لكن اإليامن باهللا راسخ يف القلب وهو ،ن باهللا هو األصلوإن كان اإليام

 عن من األمور القارصة عىل نفس اإلنسان، أما األمر باملعروف والنهي
قائم باألمر باملعروف  وهذا يدلنا عىل أن ال،ٍاملنكر فإنه متعد إىل الغري

 نال به الرشف واخلريية التي ذكرها اهللا ،هي عن املنكر قام بأمر عظيماوالن
 ولكن ال بد لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ، يف هذه اآليةـ عز وجل ـ

 :من أمور
ً وليس هذا راجعا إىل ،ً أن يعلم أن هذا معروٌف رشعا:األمر األول

ء؛ بمعنى أنه إذا ارتاح لليشء واطمأن إليه ذوق اإلنسان وارتياحه لليش
كتاب اهللا هو امليزان بل ! امليزانهو هذا فليس  به؛ ُ آمرهذا معروٌف: قال

 فام أمر اهللا به ورسوله فهو معروف، فال بد أن يعلم ؛ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 
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 فإن أمر بيشء مل يعرف أنه معروف فقد ،اآلمر أن هذا معروف أمر اهللا به
 وكان ذلك ، يلزمهم اهللاوألزم عباد اهللا بام مل ،ا ال يعلمقال عىل اهللا م

 .ًعدوانا
ً أن يعلم أن هذا الرجل تارك للمعروف مع كونه مأمورا :األمر الثاين

 .به
ال تأمره حتى تنظر ـ ًمثال ـ ًفإذا رأيت شخصا ترك حتية املسجد 

كان ملسو هيلع هللا ىلص ي أن النب  ويدل هلذا، ألنه قد يكون أتى هبا وأنت مل تعلم عنه؟ملاذا
 : قال، ال: قال»؟أصليت«:  الناس فدخل رجل فجلس فقال لهخيطب

ً، ومل يأمره أوال أن يصيل الركعتني حتى حتقق أنه مل »ّقم فصل ركعتني«
 .ًيفعل املعروف الذي كان مأمورا به

 يف النهي عن املنكر ال بد أن يعلم أن هذ اليشء الذي :األمر الثالث
 ألنه ؛مل يعلم أنه منكر فإنه ال حيل له إنكارهفإن  ،ٌفعله هذا اإلنسان منكر

جمرد قول فكيف جيوز يل أن وهو  »هذا منكر« :كان ال جيوز يل أن أقول إذا
ًقد يكون جائزا وأنا أظنه منكرا فأهنى فأهنى عنه وأنا ال أدري أنه منكر؟  ً

 . عىل عباد اهللاعنه فأضيقِّ
؛ ألنه ا الرجل يف حق هذر أن أعلم أن هذا املنكر منك:األمر الرابع

أو ـ  ًمثالـ يف حق هذا الرجل جائز للرضورة وهو  ،اًقد يكون اليشء منكر
 .نحو ذلك

                                                
كتاب اجلمعة، باب من جاء واإلمام خيطب صىل ركعتني خفيفتني، رقم : أخرجه البخاري) ١(

 ).٨٧٥( اجلمعة، باب التحية واإلمام خيطب، رقم كتاب:  ومسلم؛)٩٣١(
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فإن اهللا  أما جمرد التهمة والظن ، أن أعلم أنه واقع فيه:األمر اخلامس
 ﴾+ * ( ) ' & % $ # " !﴿ :تعاىل يقول

 الظن اللهم إال وهلذا حرم العلامء أن يؤخذ اإلنسان بمجرد ،]١٢:احلجرات[
 .أن يكون هناك قرائن قوية تدل عىل اهتامه فهذا يشء آخر

و من أهل ُ ال يدرى أه،مع شخص جمهول احلالامرأة لو رأينا  ًفمثال
 الحتامل أن تكون هذه املرأة ؛ننكر عليه فالاخلري أو من أهل السفور، 

إذا أما  طيق، ما ال نـ تعاىل ـ  ونحن ال يكلفنا اهللا، من حمارمهوزوجة له أ
 .ساد والسفور فقد نأخذ بالقرائن بالرش والفاًكان هذا الرجل معروف

َّكذلك أيضا من األمور املهمة أن  هناك أشياء حمرمة عىل املسلمني ً
 فالكافر يعلق الصليب وال يرى يف ،جائزة للكفار؛ مثل تعليق الصليب

مل ًقا للصليب لكنه ً فلو رأينا كافرا معل؛ واملسلم ال حيل له ذلك،ًهذا بأسا
فإنه ال حيل لنا أن نأخذ الصليب منه أو أن ننكر يظهره بل يف باطن ثيابه، 

 . ألنه يعتقد أن هذا ال بأس به؛عليه
 إن هؤالء القوم يف بيتهم يرشبون اخلمر وهم :كذلك لو قيل لنا

 وهلذا قال ،نصارى فإننا ال ننكر عليهم ألهنم يعتقدون أن اخلمر حالل
 وهذا يعني أهنم ،منعون من إظهار اخلمر واخلنزير والصليبُهنم يالعلامء إ

 أما لو كان بيتهم بؤرة ،ُإذا أتوا هذه األمور خفية فإننا نرتكهم وشأهنم
ٍ أو يأوي إليهم أحد من فساق املسلمني فحينئذ ،فساد يبيعون فيه اخلمر

ُويعتربون بذلك معتدين فيعمل الالزم لردعهم وأمثاهلم ولو ، ننكر
  .بالتسفري من البالد
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 .فاملهم أنه ال بد لألمر باملعروف والنهي عن املنكر من رشوط
ًثم إن هناك أمرا عظيام بالنسبة لآلمر والناهي  وهو أنه قد يأمر ،ً

 قال ،ً جداٌ خطري، وهذا خطري، اليشء ويأتيهأو ينهى عن ،باليشء وال يأتيه
 t u v﴿ :يهودلًمنكرا عىل بني إرسائيل عىل ا ـتعاىل  ـاهللا 

w x y z |{ } ~﴾ ]٤٤:البقرة[. 
غريه باخلري اإلنسان  هل من العقل أن يأمر ؟هل هذا من العقلًأبدا 

 وهلذا يؤتى بالرجل يوم ؛ ليس من العقل وال من الرشع؟وال يفعل اخلري
  ـوالعياذ باهللاـ ه ء يعني أمعا؛اب بطنهقتالقيامة فيلقى يف النار حتى تندلق أ

 فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا ؛ كام يدور احلامر عىل رحاهفيدور عليها
 كنت : فيقول؟ وتنهانا عن املنكر، ألست تأمرنا باملعروف؟لك  ما،فالن

 ،نسأل اهللا العافية، آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم عن املنكر وآتيه
 .وهذا فضيحة وعار

 وهو ابن ،ذه األمة أن أحد الوعاظ املشهورين من علامء هُرَكْذُي
 ، إن سيدي يؤذيني، يا شيخ:جاءه عبد مملوك وقالـ، رمحه اهللا ـ اجلوزي 

  ـوكان له جلسة كل يوم مجعةة ـ  فلعلك يف هذه اجللس،وال يقوم بواجبي
 ت فجاء، أفعل إن شاء اهللاأفعل،: لناس عىل العتق فيعتقني، قالحتث ا

 الثالثة أو ت وجاء، يتكلم اجللسة الثانية وملت وجاء،اجللسة ومل يتكلم
ًفصيحا بليغا مؤثرا ـ رمحه اهللا ـ  وكان ،الرابعة وتكلم وحث عىل العتق ً ً

                                                
 : ومسلم؛)٣٢٦٧(كتاب بدء اخللق، باب صفة النار وأهنا خملوقة، رقم : أخرجه البخاري) ١(

 ).٢٩٨٩(كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله، رقم 
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 !ً وأحيانا يموتون،حتى إنه يغمى عىل الناس من شدة تأثريه عىل القلوب
فأعتق السيد هذا العبد وحترر فجاء إىل ابن اجلوزي فحث عىل العتق، 

 أخرت هذا الكالم :فأجاب ؟ذا الوقت ملاذا أخرت الكالم إىل ه:وقال له
لكن  وًأوال، أن أعتق د أري،ألين ال أريد أن آمر الناس بالعتق وأنا مل أعتق

 .يف هذا اليوم أو اليوم الذي قبلهمل يتهيأ يل عتق إال 
 ،فتأمل حال هؤالء العلامء وأهنم ال حيبون أن يأمروا بيشء مل يفعلوه

اىل أن جيعلنا تكبوه فنسأل اهللا تعٍكام ال حيبون أن ينهوا عن يشء وير
دد خطى  وأن يس، وينتهي عن املنكر،أول من يأمتر باملعروف ،وإياكم

 .اجلميع وأن يعيننا وإياكم
ٌوأنا أحثكم عىل الصرب والتحمل سواء من قبل الناس أو من قبل 

 إلصالح الناس إذا ٌّة وحبَْريَخوة الذين عندهم غ وأحث اإل،لنيؤواملس
 أنفسهم وافِّ أن يصربوا وحيتسبوا وال يكل،ا ليس من شأنكم هذ:قيل هلم
 األمر له أن خيصص األعامل ُّ ويل:العلامءقال  . به والذمة بريئةوافَّلَكُما مل ي

 أنت تقيض :ًله أن يقول للقايض مثالف؛ االقضائية وأعامل احلسبة وغريه
 وأنت ،هبا وأنت تقيض يف الفرائض وما يتعلق ،يف األنكحة وما يتعلق هبا

 ، وأنت تقيض يف اإلقرارات وما يتعلق هبا،تقيض يف البيوع وما يتعلق هبا
 جيوز لويل األمر : يعني،وأنت تقيض يف هذا البلد وال تقيض يف البلد اآلخر

يف و ،يف احلسبةو ، وأن خيصص العمل يف القضاء،أن خيصص النظر
ؤول  املسكاناهللا أن م بيشء فامحد َلزُ فإذا كنت مل ت،يف كل يشءو ،اإلمارة

 .، واهللا ويل التوفيقً قائام بالالزمالذي هو أعىل منك
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله 
 : أما بعد،وأصحابه ومن اهتدى هبداه

ُّفإن لقاءنا هذا أهم يشء فيه هو أ ن نبحث عن أحوال الناس ومدى َ
 وحل ،تقبلهم ملا يقوله عضو اهليئة من األمر باملعروف والنهي عن املنكر

؛ هذا هو األهم وهو الذي من  اإلشكاالت التي ترد عىل األعضاءبعض
 فيها فائدة املسائل الفقهية فال شك أن أما ،أجله عقدت هذه اجللسة

 هلذا نرى أن األوىل ؛من آخرولكن يمكن أن تدرك يف مكان آخر أو يف ز
 ، وكيف حلها،أن تكون جلستنا هذه للمسائل املهمة التي تعرتض اهليئة

ُوهل يمكن أن يتصل باملسؤولني من أجل تصحيح ما يكون فيها من 
خوان ّ وحسب ما سألت أن اإل،اً  حتى تكون مثمرة علميا وإداريإ؛خط

ن اآلن من اهليئة أكثر من ونا أن الناس وهللا احلمد يتقبلوَّقبل قليل برش
 وهذه ال شك أهنا برشى سارة توجب علينا أن نشكر اهللا سبحانه ،قبل

 الناس من اهليئة يف هذا الوقت أسباب قبولأن نلتمس و ،وتعاىل عىل ذلك
 ؛ر هذا السببِّ فإذا علمنا السبب أمكننا أن نطو؟دون األوقات السابقة

 غري ًة والسبب هو أننا سلكنا مسلكاألن املعلول يتبع العلة فإذا كانت العل
 ننمي هذا املسلك وأن نطوره حتى تكون املسلك األول فإن الواجب أن

ً وال خيفى علينا مجيعا أن النفوس األمارة بالسوء تكره األمر ،فائدته أكثر
ً وال خيفى أيضا أن من الناس وإن كان حمبا ،باملعروف والنهي عن املنكر ً

ً أحيانا إذا ْ فتجد،يأنُف من أن يأمره أو ينهاه أحدللخري يكون لديه أنفة 
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 أنا أعرفه قبل : قال،أمر اهللا بهقد  هذا ، هذا خري، يا فالن افعل كذا:قلت
 هذا ينقص ، هذا ال جيوز، هذا حمرم، اترك هذا: أو إذا قلت،أن أعرفك

صاحب دين لكن و مع أنه صاحب خري ، أنا أعلم به منك: قال،إيامنك
 ال يريد أن يوجه إليه ،اهللا عنده أنفة ويشء من الكربياءبذ يكون والعيا

ًأحد أمرا وال هنيا  ومع هذا فإنه يمكن أن يعالج هذا ولو بأن يقوم ،ً
فه كام َّاإلنسان بزيارته يف بيته أو الصالة معه يف املسجد ويميش معه ويتأل

 ؛ذاكان الرسول عليه الصالة والسالم يتألف املؤلفة قلوهبم بأكثر من ه
ألن اإلنسان إذا فعل املأمور أو ترك املنهي عن اقتناع وحمبة صار له أثر يف 

 فإنه ،ً أو فعل املأمور به رياء،ً أما إذا ترك املنهي عنه خوفا،سريه وسلوكه
 وهذه مسألة جيب عىل إخواننا يف اهليئة أن يالحظوها ،ال يبارك له يف ذلك

نظروا كيف يكون تقبل الناس يجربوا حتى يفل ،وأن ينتفعوا من التجارب
 وحاولوا اإلقناع والتآلف والقرب من ،هلم إذا أتوا بالتي هي أحسن

َ واهللا سبحانه وتعاىل إذا علم من عبده النية الصاحلة أالن ،الناس َ له َ
 ى اهليئة فإذا كان لد، األفئدة وحصل يف هذا خريالقلوب ومجع عليه

عرض ُاألعضاء فلت أو ترصف بعض ،مشكلة حول ترصف بعض الناس
 .بينكم للنظر يف حلها فإن هذا هو األوفق
* * * 

 
   ح  فضيلتكم بيان كيف كان السلف الصالمننود

  عن املنكر؟ يأمرون الناس باملعروف وينهون
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وف وينهون عن املنكر كان السلف الصالح يأمرون باملعر 
 يف ـرمحه اهللا ـ ه شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل ما توجبه الرشيعة، كام قال

ًالعقيدة الواسطية، والرشيعة توجب األمر باملعروف؛ فإذا رأيت إنسانا 
ً تأمره، وإذا رأيته مقرصا  ـ ألن املعروف هو طاعة اهللاـًمقرصا يف طاعة اهللا 

 يف بر والديه تأمره برب اًة تأمره بالصالة، وإذا رأيته مقرصيف الصال
 .اَّ زكاته تأمره بالزكاة، وهلم جرًوإذا رأيته مقرصا يفالولدين، 

ً ينهون عن املنكر كذلك، إذا رأوا إنسانا عاقا لوالديه كانوا و
ًنصحوه، وإذا رأوا إنسانا يرشب اخلمر هنوه، وإذا رأوا إنسانا قاطعا  ً ً

 .اَّ وهلم جر،للرحم أصلحوا بينه وبني رمحه
 وأن نتيقن من أمر به معروف البد أن نتحقق أن ما ن:ًأوالولكن 

ًبد أيضا  ؛ ألن اإلنسان قد يظن أن هذا معروف، وليس كذلك، والذلك
ًأن نتيقن يف املنكر الذي ننهى عنه أنه منكر؛ ألن اإلنسان قد يظن شيئا 

  .ًمنكرا وليس بمنكر
َ أن نعلم أن هذا الشخص الذي فعل هذا املنكر فعل ما هو :ًثانيا ََ

ً هذا الشخص الذي ترك أمرا معروفا هو يف حقه منكر يف حقه، أو أن ً
ملا جاء الرجل ودخل املسجد ملسو هيلع هللا ىلص  وانظروا إىل هدي النبي ،معروف

ً جلس ترك معروفا، وهو ّقم فصل ركعتني، فهو اآلن ملا: وجلس مل يقل له
 »أصليت؟«: قالبل ِّقم فصل ركعتني، : ني، لكنه مل يقل لهتعصالة الرك

 .»ِّقم فصل«:  قال، ال:قال
                                                

 ركعتني خفيفتني، رقم كتاب اجلمعة، باب من جاء واإلمام خيطب صىل: أخرجه البخاري) ١(
 ).٨٧٥( رقم ،كتاب اجلمعة، باب التحية واإلمام خيطب:  ومسلم؛)٩٣١(
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 منكر والرجل يرتك الزكاة فال يزكي، وترك الزكاة ال شك أنه
ن يمنع وجوب ْيَن، وأنا ممن يقول إن الدْيَ دَّأنا عيل: عظيم، لكن قد يقول

ال، هذا رأيه، وهذا : اجلواب! ًالزكاة، فهل صار ترك الزكاة بحقه منكرا؟
 .فندعهمذهبه، 

 هذا اليشء منكر، فصار ال بد أن نعلم أن هذا اليشء معروف، وأن
بد أن نعلم أن هذا الشخص ترك املعروف أو مل يرتكه، أو فعل املنكر  ثم ال

 ،أن املعروف يف حق هذا الرجل معروف: أو مل يفعله، ثم ال بد أن نعلم
 .وأن املنكر يف حقه منكر

ًلو رأينا رجال يصيل جالسا مثال، هل ننكر عليه أو نسأله قبلو ًً 
ربام هو يصيل نافلة، والنافلة ال بأس أن ذلك؛ بل  نسأله ق:؟ اجلوابذلك

ًيصيل اإلنسان فيها جالسا، وربام يصيل فريضة لكنه عاجز، ورسول اهللا 
ًصل قائام فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل «: لعمران بن حصني: قالملسو هيلع هللا ىلص  ً ِّ

 . »تستطع فعىل جنب
الص حرام اخلرير احلثوب وال ،ًبسا ثوب حريرًال الرأينا رجولو 
 نسأل؛ ألن لبس :ُ فهل ننكر عليه وننهاه، أو نسأل؟ اجلواب،عىل الذكور

 ومن الرضورة أن يكون ، ال بأس بهـعند الرضورة ـ احلرير للرجال 
  .ّاإلنسان فيه حساسية؛ حكة ال تزول إال بلبس احلرير، وهلم جرا

 أن خياطب الناس بالرفق واللني، وأنا أقوهلا لكم وأنتم :ًثالثا
 ألن ؛ًأيضا يف املجالس السابقة، أن خياطب الناس بالرفق واللنيقلتموها 

                                                
 ).١١١٧( رقم ،ًكتاب اجلمعة، باب إذا مل يطق قاعدا صىل عىل جنب: أخرجه البخاري) ١(
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ًالرفق واللني يأيت بالناس غصبا عليهم، لكن العنف ينفرهم حتى ولو  ْ
 ،ال:  ولو هنيته عن رش يعاندك ويقول،ال: يعاندك ويقولفإنه أمرته بخري 

 .ًوهذه مهمة جدا بالنسبة لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر
لنا من أتباعهم يف َعَ طريق السلف ريض اهللا عنهم، وجفهذا هو

 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر
* * * 

  توجد بني األحداث جريمة قوم لوط وهي اللواط
 وأعظم، بدليل العقوبة التي حدثت لقوم ىوهي أشد من جريمة الزن

يلتكم تبيني احلل لوط؛ فام هو السبيل أو العالج هلذا املرض، نرجو من فض
 وفقكم اهللا؟ 
 املنكرةوالفاحشة  الذي أرى يف احلل هلذه اجلريمة: 
ُ أن يعتنى بتحري األماكن التي جيتمع فيها الشباب، فإذا كان :ًأوال

ِّمعهم صغار خيشى عليهم من الكبار فرقوا ُ ُ . 
ُ أن يعرف الشباب الذي خيشى عليهم، ويتصل بذوي أمرهم، :ًثانيا ُ

  .َّذرون من تسيبهم وإطالقهموحي
 باملدارس بحيث يقال ملدير كل مدرسة انتبه  ـًأيضا ـ ُ أن يتصل:ًثالثا

ن كان حمط أنظار الشباب لوسامته ومجاله، َملن عندك من الطالب، م
  .واحرص عىل متابعة من يتابع هذه الفتنة

مع ونسأل اهللا تعاىل أن ينجي املجتـ  إذا ثبتت هذه اجلريمة :ًرابعا
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وكام هو  فإنه جيب أن يعاقب الفاعل واملفعول به عقوبة صارمة، ـمنها 
من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا «: قالملسو هيلع هللا ىلص  أن الرسول معروف

 لكن اختلفوا كيف ، وأن الصحابة أمجعوا عىل قتله،»الفاعل واملفعول به
 :يرجم باحلجارة حتى يموت، ومنهم من يقول: يقتل، فمنهم من يقول

َيلقى من أعىل شاهق يف البلد، ومنهم م ـ ريض اهللا عنه ـ قه كأيب بكر َّ حرْنُ
 ألن ى؛ليس باهلني، واللوطية ليست كالزنوقد حرق اللوطية؛ ألن أمرهم 

اللوطية تأيت أو تقع من اثنني دون أن يشعر الناس هبام؛ ألن التحرز منها 
ِ ال متش مع :غري ممكن فهل يمكن أن تفرق بني الذكور تقول لفالن

 مع امرأة فإنك تشك فيه وتتابعه، ويمكن ًلكن لو وجدت رجال! فالن؟
 نسأل اهللا تعاىل أن حيمي  التي معه، هل هي قريبته أم ال؟سؤاله عن املرأة

 .أبناء اإلسالم من الرشور واآلثام
* * * 

                                                
 ، كتاب احلدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط:؛ وأبو داود)٢٧٢٧(أخرجه أمحد برقم ) ١(

، وابن )١٤٥٦( رقم ،احلدود، باب ما جاء يف حد اللوطي كتاب: لرتمذي، وا)٤٤٦٢(رقم 
 ).٢٥٦١( رقم ،كتاب احلدود، باب من عمل عمل قوم لوط: ماجه
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ا حممد وعىل آله احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبين
 :أما بعد... وأصحابه أمجعني

فإن الدين اإلسالمي له نظر عظيم يف اجتامع الكلمة؛ ألن األمة إذا 
تفرقت انشقت العصا، وانشقاق العصا ليس يأيت دفعة واحدة، وإنام 

 وكم من ،، يكون يف األول بالكالم، ثم يكون بالسهاماً فشيئاًيكون شيئ
، وهذا هو املشاهد، والواقع يشهد له، وراقبوا ً عظياماًكلمة أوقدت سعري

البلدان لتنظروا كيف توقد كلمة واحدة نريانا عظيمة، ثم جتد الذين 
 .انغمسوا يف ذلك يتمنون اخلالص، والت حني مناص

كل ذلك من أجل اخلالف عىل والة األمور؛ ألن والة األمور يف 
أن بيضة تالطم الواقع هم الذين بأيدهيم السلطة، وهل من املعقول 

 ! يقابل القنابل بسكني املطبخ؟اً، أو أن شخصاًحجر
نار  هذا ليس بصحيح، واإلنسان ال حيكم عىل اليشء بمقتىض

الغرية، ولكن ينظر للمصالح واملفاسد، وما يرتتب عىل ذلك من أذى له 
ولغريه يف املستقبل، بل وأذى للدعوة التي كان ينشدها، وللدين الذي 

قيمه، ولكن لو أتى األمر عىل وجهه حلصل اخلري واهلدوء، كان يريد أن ي
 سلطة، قادة وأصحابنعم هؤالء يروننا : وطابت نفوس الوالة، وقالوا

 .ولعلهم يتنازلون عن بعض ما يريدون، وهذا يشء جمرب
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ولذلك نرى أن مقابلة اليشء بالعنف ال يزيد األمر إال شدة، وأن أول 
هذا من الصدع باحلق، : ن يسرية، وقد يقولالرش يكون بكلمة يظنها اإلنسا

ا، وال ينظر يف العواقب، وكام قال  وهذا من املنكر املعلن فيجب إنكاره علنً
̀  b a﴿: اهللا عز وجل _ ^ ] \ [ Z﴾ 

يأهيا الناس اطمئنوا ليس عليكم : إذا جاءهم أمر من األمن قالوا. ]٨٣:النساء[
هم؛ ألهنم أذاعوا أن احلال خوف، ثم أفسدوا استعداد الناس ملواجهة عدو

أمن وأن األمر هني، بينام والة األمور يستعدون لألمر، عندهم خوف من 
 .العدو لكن هؤالء ثبطوا الناس، أو اخلوف كذلك جعلوا يذيعونه

يعني يف حياته عليه الصالة  ﴾d e f g﴿: قال اهللا تعاىل
  انظر،]٨٣:النساء[ ﴾h i j k﴿والسالم وإىل سنته بعد مماته 
ًرى، يعني مل جيعله تابعا حمضا، بل قالهنا أتى بحرف اجلر مرة أخ ً :﴿f 

g h i j﴾ ، بخالف الطاعة، فقد جعل طاعة أويل األمر
 والة األمور ما ليس عند هؤالء،  عندقد يكونف املسألة سياسةتابعة؛ ألن 

﴿d e f g h i j k l m n﴾  انظر
ن باطن االستنباط استخراج املاء م وأصل ﴾n﴿: كيف قال

 عند ، فعند هؤالء الذين يستنبطونه ما ليساًاألرض، والباطن ليس ظاهر
ال ينبغي أن خيرج عن فوعىل كل حال ، أولئك الذين يأخذون بالظاهر

 . يف مثل هذه األموراجلامعة
 نحن نريد أن نتكلم باحلق وأال تأخذنا يف اهللا :فإن قال هؤالء

نه؛ ألن األمر ظاهر، ونحن لومة الئم، وال نرجع إىل الذين يستنبطو
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 نجيبهم؟
 ـاآلن فأنت ـ  بارك اهللا هلم يف نياهتم، ولكنهم أخطؤوا املنهج، :نقول

لو وضعت يدك عىل إحدى عينيك فإنك ال ترى إال نصف الناس، 
األمر . انب، وتركوها من جانب آخروهؤالء نظروا إىل النصوص من ج

 :باملعروف والنهي عن املنكر طبقات، فإذا هنيت عن منكر فال خيلو
إما أن ينتقل الناس إىل منكر أعظم، فهذا ال جيوز باإلمجاع، بل جيب 

 ملا هو أنكر وأعظم منه، وهذا ما يدل عليه اًالسكوت عن هذا املنكر دفع
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: اىلالقرآن لقول اهللا تع

مع أن سب آهلة املرشكني واجب، أو عىل . ]١٠٨:األنعام[ ﴾¨ § ¦
األقل مطلوب، وإذا كان سبهم يفيض إىل سب إهلنا عز وجل املنزه عن كل 
عيب ونقص فإنه حيرم؛ ألنه يرتتب عىل سب آهلتهم سب اهللا وهو أعظم 

 .من السكوت عن سب آهلتهم
 ألعىل اًنه ال جيوز إنكاره درءفاملنكر إذا كان يزول إىل أنكر منه فإ

 .املفسدتني بأدنامها
ونحن ال نقول ال تنكر املنكر، ولكن ال هتاجم والة األمور؛ ألنه 

 .ربام يدخل يف خميلتهم أشياء قد ال تكون طرأت عىل بالك
البنوك الربوية حرام، فهل أوىل بك أن هتاجم الدولة وتقول : ًمثال

أهيا الناس، : وىل أن تقول للناسأو األ ملاذا تسمح هبا وهي حرام؟
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 اتعاملوت أو، حيرم عليكم أن تودعوا فيها،  اهجروهااحذروا هذه البنوك
 فأي ذلك أنفع للمجتمع؟معها، 

الطريق الثاين أنفع للمجتمع والشك . 
 موجودة يف اإلذاعات وغريها، فهل من ًوكذلك األغاين مثال

. فعلت، وتركت وما أشبه ذلك: ولاحلكمة أن هتاجم وزارة اإلعالم، وتق
أهيا الناس احذروا هذه املعازف فإهنا حرام، وال يغرنكم : أو أن تقول

انتهاك الناس هلا، وال كثرة استعامهلا فإن هذا ال يوجب حتليل ما حرم اهللا، 
  فأي ذلك أنفع للناس؟.وحتذرهم وتبني األدلة الدالة عىل التحريم

وأنا لست أقول اسكتوا عن  .ين أنفعشك أن الطريق الثا  ال
بل ناصحوها إما بطريق مبارش، أو بطريق غري !! اجلهات املسؤولة، ال

 سلمت وبرئت قدللجميع، وإن مل حيصل ف فإن حصل اهلدى فهو مبارش
 .مذمتك

 ما اجلواب عام ورد عن بعض السلف أهنم ينكرون املنكر :فإن قيل
  عىل والة األمور؟اعلنً

ن اإلنكار ُّوِرسُعل هؤالء معارض بفعل آخرين ممن ي إن ف
ـ ريض اهللا عنهام ـ حب رسول  كام فعل أسامة بن زيد عىل والة األمور،

، وكام فعل اهللا وابن حبه مع أمري املؤمنني عثامن بن عفان ريض اهللا عنه
 Ç È É Ê Ë﴿ :غريه من أئمة التابعني، وقد قال اهللا عز وجل

                                                
 ).٢٩٨٩( برقم ، باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله، كتاب الزهد:رواه مسلم) ١(
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ثم إن اجتهاد املنكرين علنًا داخل يف اجتهاد بعض السلف يف العبادات 
 ًوغريها، أليس بعض السلف يقوم الليل كله؟ وهل هذا يكون مصيبا؟

 يف قيامه بالليلملسو هيلع هللا ىلص  هو غري مصيب؛ ألنه خالف هدي النبي. 
خلت يف الصالة فاقطعوا رجيل حتى إذا د: أليس بعض السلف يقول

 .يعني أنه ال يتصور الواقع اخلارجي مع إقباله عىل الصالة ال أحس هبا؟
إين ألجهز «: وأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يقول

 .»اجليش وأنا يف الصالة
 يسمع بكاء الصبي ويتصوره ويعرف ما حيصل ملسو هيلع هللا ىلصأو ليس النبي 

 .ه ثم يوجز يف صالتألمه
واهللا إن هؤالء الذين ال حيسون بأنفسهم إذا دخلوا يف الصالة ليسوا 

. جمتهدون خيطؤون ويصيبون:  وأصحابه، هؤالءملسو هيلع هللا ىلص من الرسول اًخري
، وعندنا نصوص من القرآن والسنة مبينة اًفاحلق ال يقاس بالرجال إطالق

 :فالرشيعة اإلسالمية مبنية عىل شيئني ، وهللا احلمدوموضحة
 .حتصيل املصالح أو بعضها بقدر اإلمكان :ًأوال
 .املفاسد أو تقليلها بقدر اإلمكان درء :ًثانيا

                                                
 ).١٢٢١( برقم ،ة باب تفكر الرجل اليشء يف الصال، كتاب الصالة:انظر البخاري) ١(
 ؛)٦٧٦( برقم ، باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي، كتاب األذان:البخاري: انظر) ٢(

 ).٤٧٠( برقم ، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام، كتاب الصالة:ومسلم
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هذا هو األساس الذي بنيت عليه الرشيعة اإلسالمية، ما بعث اهللا 
فيجب أن . الرسل إال ليصلحوا الناس يف دين اهللا، ويف معاملة عباد اهللا

 فلو كان عندك ولد .يكون لدينا عقول نوازن هبا بني املصالح واملفاسد
أخطأ عليك، وحصلت مفسدة، هل من املصلحة أن تداويه هبجره وطرده 
من البيت، والسيام يف هذا الزمن، إنك لو طردته من البيت فإنه لن يرجع 

، ويقبل رأسك، ويطلب منك السامح، ولكنه يذهب مع اًإليك باكي
 .أصدقائه إىل ما ال يعلمه إال اهللا
 إىل املصالح؛ وذلك ألن الدافع له عىل إنكار فاإلنسان جيب أن ينظر

املنكر ليس لكي يشفي غليله، أو يربد هذه الغرية الفائرة، وإنام هو إرادة 
 .ّ عىل رشع اهللا وهو يف حلاًإصالح عباد اهللا، فليمش إذ

واعلم أن املصالح واملفاسد تعرف بالنظر إىل النتيجة، فهي التي توزن 
ل قائل هذه مصلحة ويقول آخر هذه غري هبا األشياء، وإال فقد يقو

مصلحة، فيقع النزاع، والسيام إذا كان اإلنسان يدين اهللا هبذا اليشء، ويعزم 
 .عليه، وليس عنده فيه شك، فال يلتفت إىل غريه، ولكن انظر إىل النتيجة

نوا عليه  بأي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح مما كاتوينئإ
 األمة اإلسالمية قبل أن ختتلف كانت مهيبة، ؛لك لن تستطيعوا ذ؛قبلها

ونرصت ...«: قال عليه الصالة والسالم ،هياهبا الناس من كل جانب
، يعني اً، ثم ملا تفرقوا صار بعضهم يقتل بعض»بالرعب مسرية شهر

                                                
 كتاب املساجد ومواضع : ومسلم؛)٣٣٥( برقم ،)١( باب ، كتاب التيمم:رواه البخاري) ١(

 ).٥٢١( برقم ،الصالة
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، فاملسألة ينبغي أن ينظر فيها ا عن قتال الكفارًانشغلوا بقتال بعضهم بعض
  .بعني احلكمة

 قد علمنا طريق احلق يف إنكار املنكر، فام هو موقفنا :قال قائلفإن 
 من املخالفني؟
 موقفنا ممن خالفوا املنهج السليم أن نسأل اهللا هلم اهلداية :نقول
 ولكن ال جيوز أن يكون بيننا وبينهم عداوة، فالعداوة ليست ،والبصرية

ري صحيح بني املسلمني، لكن يناصحون، ويبني للناس أن هذا الطريق غ
سيام يف الوقت  حتى ال يغرت الناس هبم؛ ألن العامة عندهم غرية كبرية، ال

احلارض واحلمد هللا، فيظنون أن مثل هذا املنهج سليم، فنبني هلم أنه غري 
 .ونبني النتائج التي حصلت والتي ربام حتصل. سليم

فاملهم أنا أوصيكم باعتبار أنكم طلبة علم، وأنكم شباب مقبل عىل 
 إن شاء اهللا أن تلتزموا باحلكمة، وأال ختطوا خطوة إال وأنتم تعرفون خري

 والعلم عند ـ وأنا أجزم أين موطئ أقدامكم، حتى ال تزل قدم بعد ثبوهتا،
ـ أن الذين تورطوا يف هذا االندفاع يف بعض البالد يتمنون بكل اهللا 

ا األبرياء، قلوهبم أن األمر مل يكن؛ ألهنم جترؤوا عىل حمارم واضحة، قتلو
بيننا   أحل هلم ذلك؟ فمن الذي.وقتلوا املعاهدين، وقتلوا املستأمنني

 .ملسو هيلع هللا ىلصوبينهم كتاب اهللا وسنة الرسول 
واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

 .وأصحابه أمجعني
* * * 
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نبينا حممد وعىل آله وصحبه احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل 

 .أمجعني
فإن مقام األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقام عظيم، : أما بعد

 اَّحتى إن بعض أهل العلم عده من أركان اإلسالم، ولكنه ليس ركنً
 إنام هو من األشياء التي ال تقوم الرشيعة إال به، وهو فرض كفاية ًمستقال
 .م بفرض املسلمني؛ القائم به قائبإمجاع

 قاصدين إقامة رشيعة اهللا وهلذا أدعوكم إىل إحسان النية بأن تكونوا
 للراتب؛ شوفتال السلطة عىل الناس وال ال ، وإصالح عباد اهللاعز وجل

 غري وجه رشعي سوف ألن اإلنسان الذي يسوس الناس بالسلطة عىل
ن ل، والواجب عليكم أن ال تدعوا فرصة إال وأنتم عاملوشيكون مآله الف
فالناس اآلن . احلكمة والرفق والتأين والصربال بد من فيها، ولكن 

وعندهم مغريات، وزمننا اليوم ليس ، عن احلقكثرية عندهم صوارف 
 .إىل حكمة ورمحة، ورفقفالعالج اليوم حيتاج كزمننا باألمس، 
 :بالتعاون بينكم، والتعاون يكون بأمور ـ اًأيضم ـ وأوصيك

فال . ٌئيس بحيث تكونون كأنكم يد واحدة التعاون مع الر:ًأوال
 جيب أن يكون ـ اًأيض ـ معروف وال تستنكفون عن أمره، وهوتعصونه يف 

 لكم عىل ما تشريون به من أمور اخلري؛ ألنكم أنتم يف امليدان، وهو اًعون
 إذا حصل ،»ٍما راء كام سمع«: وإن كان يف امليدان بقلبه لكنه كام قيل
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، وهذا من حصل خري كثري وألفة واجتامع كلمةالتعاون بينكم وبينه 
 .يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ـ اًأيض ـ األمور املهمة
وهللا  ـ أن املراكز ـ واحلمد هللاـ   التعاون بينكم، ونحن نعلم:ًثانيا

متفرقة، فإذا قدر أن أحد املراكز احتاج لفرد من األفراد اآلخرين د ـ احلم
ٌ، إذا مل ينشغل عن املركز الذي هو فيه؛ ألنكم يد واحدة،  التعاونفالواجب

ّوال بد أن تتعاونوا إذا مل حيصل خلل يف املركز الذي وكل إىل اإلنسان ُ. 
إن فٍ بأن تكونوا أنتم أول فاعل للمعروف وأول تارك للمنكر، :ًثالثا

املريض ال يعالج املريض، ثم إنه ورد الوعيد الشديد عىل من كان يأمر 
عروف وال يفعله، أو ينهى عن املنكر ويفعله، وإنه يؤتى بالرجل فيلقى بامل

أمعاءه فيدور عليها كام يدور احلامر : يف النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني
لك يا فالن؟ ألست تأمرنا  عىل رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ما

وف وال آتيه كنت آمركم باملعر: باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ فيقول
، أجارنا اهللا وإياكم من ذلك، فالواجب أن وأهناكم عن املنكر وآتيه

حتى يكون لكالمكم ؛ لعز وج حوا أنفسكم فيام بينكم وبني اهللاتصل
 u v w x y z﴿:  قال تعاىل،نور، ولتوجيهاتكم سداد
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العمل والصرب عىل ما تالقونه من أجله؛ ألن كل  الصرب عىل :ًرابعا
ْآمر باملعروف أو ناه عن منكر، فال بد أن يصادم وال بد أن يسخر به، وال  ُ ٍ

                                                
 .)٢٥:ص ( سبق خترجيه)١(
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:  قال لقامن البنه،يعتدى عليه باليد، فالواجب الصرببد أن ينابذ، وربام 
﴿µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã 
Ä Å Æ Ç﴾ ]ًن يصاب بأذى ال بد أَسَّن ترأَوكل م. ]١٧:لقامن، 

 وليعلم أنه يثاب عىل هذا الصرب ويؤجر ،فليقابل هذا بالصرب واالحتساب
عليه أشد وأكثر مما كان عىل املصائب البدنية أو مصائب األهل أو املال؛ 
ألن هذه املصيبة يف سبيل اهللا، يف إقامة دين اهللا، يف إصالح عباد اهللا، 

 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ×﴿: ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا تعاىل لنبيه واذكر ق
ß à﴾ ]فاشكر : مل يقلوفأمره أن يصرب حلكم اهللا، . ]٢٤-٢٣:اإلنسان

 ﴾Þ ß à﴿: بل قال تعاىلنعمة اهللا عليك يف إنزال هذا القرآن 
ًأن اهللا محله محال: معناه ـ  واحلمد هللا ـ  ال بد أن يصرب عليه، فأنتم اآلنً ثقيالَّ
ٌكم اهللا عىل احلسبة، وهي مقام رفيع وعمل صاَّوال لح، فاصربوا عىل ٌ

األذى والعاقبة للمتقني، أسأل اهللا يل ولكم اهلداية والتوفيق ملا حيبه 
 .ويرضاه، إنه عىل كل يشء قدير

* * * 
 

 بعض اإلخوان يصنف الصرب والتحمل:شيخفضيلة ال  
 ا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ً عىل أن فيه إذالال نفسي

أنك تداري، قال تعاىل:  الصرب معناه :﴿e f g h 
i kj l m n o p q r s ut wv x y 

z﴾ ]ال بد أن نصرب ونداري، لكن ليس معنى هذا أننا ف ،]٤٩:هود
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 ، وحماولة حتويل األمر إىل ما ينبغي، فهناك فرق بني الصرب واملداراةنسكت
يل عليه وبني أن نسكت، لكن لو استطال علينا بلسانه فهل نستط

ِّهداك اهللا، انتظر، اهدأ، سكن غضبك، وما أشبه : بألسنتنا؟ ال، بل نقول
 .ذلك

* * * 
  يأيت بكالم غري الئق عىل فًبعض الناس يكون سليطا

ً فيصنفه رجل اهليئة عىل أنه قذف بحكم أنه يعرف شيئا من ،رجال اهليئة ْ َ
قذف رجل الرجل هذا : لاملوضوع ويقاد َّصعُأحكام الرشيعة، فهل ي

  ال؟ميئة ونجعلها قضية أاهل
ـعليه الصالة والسالم ـ  اهللا املستعان، أتعرفون أن الرسول  

! اً شخصياً كذاب، ساحر، جمنون، بينام هذا ليس حق،صف أنه شاعرُو
 لكن ، فال بأس أن تأخذ حقكاً شخصياًأنت تصرب هللا وباهللا، ولو كان حق

 أصابك يف دين اهللا فهو يف سبيل اهللا؛ اإلنسان يعرض دام هذا األمر ما
 يف دركُأرى الصرب والتحمل، وما مل يإين فوهلذا  ،رقبته ألعداء اهللا ويقاتل

 .ساعة أخرى يف يدركهذه الساعة 
* * * 

  ما رأيكم يا شيخ بالنسبة للمرأة التي تركب وحدها
 حمرم مع العلم أن ايس معه الطالبات واملدرسات ول:مع السائق مثل
  فهل هذا جائز؟،بيوهتن متقاربات
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 ال، ما جيوز مثل هذا، ونفتي يف هذه املسألة أن املتقاربات 
 اً نشرتط رشطاً، وأيضاًيف بيوهتن تذهب كل واحدة للثانية ويركبن مجيع

 حتى ولو كن امرأتني؛ ألن غري األمني اق أمينًئالسايكون أن  آخر وهو
 تأيت ابنته بسيارته ًوهذه مشكلة، فقد حدثني أحد اإلخوة أن رجالخطر، 

، وإذا أقبل عىل املدرسة اً، أو فاسقاًاخلاصة مع السائق الذي قد يكون كافر
َّنزهلا ورجع كأهنا جاءت مع أبيها أو أخيها، وأرى لو يكلم الرئيس يف مثل 

ام الرئاسة بأجهزهتا  من قبل السائقني، بيناً فشيئاًهذا؛ ألن التساهل بدأ شيئ
 . ـ وهللا احلمد ـوفروعها قوية

* * * 
  فضيلة الشيخ، يرى بعض رجال احلسبة أن بعض

 حتى يكون ؛الناس وال سيام السفهاء جيب أن يؤخذ بالشدة والتهييب
لرجل احلسبة هيبة وشخصية وال جيرؤ عليه أحد فتصبح نظرة الناس له 

 فام رأيكم؟! دونية
 شخصية أمام له يكون ال بد أن  هو ال شك أن اإلنسان

 ننابذ هؤالء السفهاء أو هنادهيم؟الناس، لكن هل معنى هذا أن 
السيجارة أن  انقاد بكل سهولة حتى لو ، من السفهاء إذا هاديتهٌكثري

أنت :  له لكن لو قلت،إذا هاديته رأيته ينزهلا ويطأها بحذائهف، هصبعيأبني 
، واألحوال تغريت بحسنذا حرام، وأنت فاسق، فليس فيك وفيك، وه

 فلو وجد رجل كبري عامل فال يكون هناك منابذة بل هيابونه؛ ألن ،اليوم
ُاملنازعة واملنابذة يف السوق تسقط هيبة رجال احلسبة، ولو دعي إىل املركز 



 

 

٤٥  

ِّوفهم بأسلوب طيب لكان حسنً ، ولكن الناس ليسوا هبذا احلجم من اُ
عنده ـ  ًمثالـ ما اخلطابات فإهنا تنفع مع صاحب دكان السهولة، وأ

 يف الشارع يغازل امرأة أو يقذف ًرجالًلو ـ مثال ـ رأيت  لكن ؛خمالفات
إن : ، بل نقول اخلطابات تنفععليها رقم اهلاتف وما أشبه ذلك فال أظن

ثة حديث، ولكل واقعة  واألحوال ختتلف، فلكل حادًلكل مقام مقاال
 ٍشك أن مداراة الناس بسهولة الفعىل سبيل العموم  أماحكم خاص، 

ـ  والتعاون بني الرئيس واملرؤوس ال بد منه، والناس اآلن ، أحسنٍولني
 مثل اًبعضهم ضد رجل اهليئة يرى اخلطأ بعينه واضحـ نسأل اهللا العافية 

 باجلهاد إال بعد أن ملسو هيلع هللا ىلصمر الرسول ؤُهلذا مل يو ؛الشمس لكنه ينارص الباطل
 .مر بالصربؤُدولة اإلسالمية يف املدينة وكان يف األول يتكونت ال

* * * 
   بعض الذين يتعاقدون مع رئاسة البنات يكون

عنده حافلة ينقل البنات ومعه حمرم، ولكن إذا ذهب من عندهم أعطى 
السيارة لولده لينقل البنات وولده أعزب مل يتزوج، فينقل البنات من 

 .رمِحم غري
 فالن كذا : تقولونإذا حتققتم و تكتبون إلدارة التعليم

د معهم عىل عقيف دام  وكذا، وهذا خمالف للعقد، وخمالف للرشع، وما
 .هذا األساس فام يصل إىل الرئاسة فهو حجة

* * * 



 

 

٤٦  

  يا شيخ، فيه موقف حصل يف امليدان؛ أحد األعضاء
ظ هذا الشخص عليه َّصحه فتلفرأى أحد املواطنني عىل منكر وجلس ين

بألفاظ سيئة بالشتم والسب، وهذا العضو باستطاعته أن يسكت ويرتك األمر 
أهيام ف اآلخرين عىل رجال احلسبة، أَّلكنه عىل مسمع من الناس وربام جر

  أو ماذا؟؟ً الصرب عليه كأنه مل يسمع شيئا؟أوىل
 ،ود اآلن عندك الشهفإذا كان  أنا عندي املسألة سهلة

 أو يرفع للجهة التي ،فليذهب شاهدك للرئيس، والرئيس يبحث عن حل
تؤدب هذا الرجل وعىل مسمع من الناس، ال يصرب، وأرى أن هذا جيب 

 .لرجل عادي مل يصربالسب والشتم أن يؤدب ولو قيل هذا 
* * * 

 ما حكم رشاء الذهب بالبطاقة؟ 
 إال إذا كان ،ل به قبض قطصال حي رشاء الذهب بالبطاقة 

 من فالن بثمن قدره اًإين اشرتيت ذهب: املشرتي قد اتصل عىل البنك وقال
 يف نفس املجلس؛ فهذا قبض، أو عن طريق ،ِّكذا وكذا، حوله إىل حسابه

بطاقة الرصاف اآليل إذا كان املبلغ ينتقل مبارشة من حساب املشرتي إىل 
يكون ال بد أن يكون يف مكان العقد، وفحساب البائع يف نفس املكان، 

 .القبض قبل التفرق
* * * 

 



 

 

٤٧  

  فضيلة الشيخ، قلتم يف اللقاء الشهري أن املرأة التي
ماتت؛ ماتت كافرة ولكن ال نحكم عليها بالنار، فكيف التوضيح يف ذلك 

 ًجزاكم اهللا خريا؟
اآلخرة؛ أما يف  وحكم يف ، حكم يف الدنيا؛ الكافر له حكامن

ِلعله أسلم حني عرَف أنه قد : ُالدنيا، فإن مات عىل كفره فهو كافر، وال يقال ُ
األصل بقاء ما كان عىل ما كان، وال نغسله وال نكفنه وال : فارق الدنيا، نقول

ًنصيل عليه وال ندعو له بالرمحة وال باملغفرة، وال يدفن مع املسلمني أيضا، 
شخص أنه من أهل اجلنة إال بدليل خاص، وال  ال جيوز أن يشهد لولكن

كل : لشخص بأنه من أهل النار إال بدليل خاص، وإنام نقول عىل العموم
 نحن ال نشهد ألحد أنه من أهل النار، إن كان من ،كافر يف النار، واحلمد هللا

كن من أهل النار يأهل النار فهو من أهل النار سواء قلنا أم مل نقل، وإن مل 
 ن ماتَأشهد أن م: األسلم لك أن تقولفدة بغري علم، ولذلك ت شهارصا

: فالن أو فالنة، فال، وأما حديث: عىل الكفر فهو يف النار، لكن أن تقول
 . فهو ضعيف،»حيثام أتيت قرب كافر برشه بالنار«

* * * 
  أال ترى إذا مر أحد بمقابر النصارى أن يقول :

 أبرشوا بالنار؟
اً ال يقول شيئ. 

* * * 
                                                

 ).١٠٨٩(رقم ) ٣/٢٩٩(، والبزار )٣٢٦(رقم ) ١/١٤٥(أخرجه الطرباين ) ١(



 

 

٤٨  

  نريد يا شيخ توجيه كلمة للجمع بني القلوب التي
 تتفرق وختتلف بعض األحيان بسبب بعض االجتهادات؟

6 5 4 3﴿: صالة والسالم قال اهللا لرسوله عليه ال 
 ما يؤلف بني القلوب ،]٦٣:األنفال[ ﴾> ; : 9 8 7

 والتواد واملحبة، وأن اهللا يف قلوهبم من اإليامنجيعله إال اهللا عز وجل، وما 
 من اًحيب كل واحد ألخيه ما حيب لنفسه، وأكثر الناس اليوم أو كثري

الناس يتكلم عن هواه ليس عن اجتاه صحيح، واإلنسان املؤمن إيامنه 
 .هيديه إىل أن تكون ألفة بينه وبني إخوانه

* * * 
 تعامل مع أحد أصحابفضيلة الشيخ، رجل ي 

ًمعارض السيارات بحيث يشرتي منه سيارة بتسعة وثالثني ألفا نقدا، ثم  ً
ِّيستلم مفتاحها ويرتكها واقفة يف مكاهنا، أو يغري مكاهنا يف نفس املعرض، 
فإذا جاء شخص يريد رشاء سيارة باألقساط باعه هذه السيارة باثنني 

ًا املشرتي الثاين نقدا عىل ًوستني ألف ريال أقساطا شهرية، ثم يبيعه
ًصاحب املعرض وهو مل حيركها من مكاهنا بثامن وثالثني ألفا ومخس مئة 

ً فهل هذا العمل جيوز أم ال؟ علام أن هذه ،ريال، ويستلم القيمة يف احلال
 عليها العمل يف كثري من ٍالطريقة يسري عليها كثري من الناس، بل جار

 .ً خريا ونفع بعلمكماملعارض، أرجو التوضيح جزاكم اهللا
 أرى أن هذا ال جيوز، ال بد أن تنقل السيارة من حمل البيع 

 .إىل حمل اإلنسان املشرتي أو إىل معرض آخر ثم يبيعها بعد ذلك



 

 

٤٩  

 فلو رشاها ومل ينقل امللكية؟
 فال يةفإذا كتبوا بينهم وثيقة ولو داخلنقل امللكية ليست مشكلة، 

 نقلوا امللكية صار فيها مرضة وغرامة للجهات  إذا:هيم؛ ألهنم يقولون
 .قص قيمة املبيع، فال بد أن ينقل السيارة من حملهاناملسؤولة وت

 حملها يف املعرض؟إىل فإذا أخرجها وأعادها 
 .إن اهللا ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء

* * * 
  إذا وضعت يفالتجاريةما حكم اإلعالنات  

 ؟ن افتتاح حمل أو مطعم أو اسرتاحةإعالن ع: املساجد؛ مثل
 هذه أمور دنيا، فمثل هذه توضع خارج املسجد عند 

 .الباب، وال بأس
 بعض التقاويم يا شيخ يكون عليها دعاية؟

املقصود به اإلخبار بالوقت، ، التقويم عندي أمره خفيف 
 .فإنه يطمسربا ل  اسم حمًوباإلمكان لو كان عليها مثال

* * * 
  ما رأيكم بلوحة اإلعالنات التي يكون فيها

 مواعظ وأحاديث داخل املسجد؟
 إذا صارت خلف املصلنيال بأس فيها هذه إن شاءاهللا . 



 

 

٥٠  

 بعض الرشكات واملؤسسات أو النوادي الرياضية 
أذكار ما بعد الصالة، : لبعض األذكار، مث أوكتيبات فيها اًرقايطبعون أو

 .وتوزع يف املساجد لكن فيها إعالن لبعض النوادي، فهل هذا جيوز
فإذا كان النادي يطبع اً ال بأس يف ذلك جزاهم اهللا خري ،

 .مثل هذه األذكار واملواعظ فهذا يشء طيب
* * * 

 ؤسسة إذا وجد إعالن لدائرة حكومية أو م
  يف املسجد، فام احلكم؟ ـًمثال ـ بطلب تأجري حافالت

 هذه الظاهرة من جنس البيع والرشاء فيوضع عند الباب 
 .خارج املسجد

هل نزيل مثل هذه اإلعالنات إذا وجدناها يف املساجد ونحن رجال 
 احلسبة؟

قال تعاىل،  نعم، أزيلوه، وعىل كل حال أنتم رجال حسبة :
﴿g f qp o n m l k j i h 

t s r﴾ ]١٠٤:آل عمران[،﴿ sال غريهم : ﴾ يعني
ن اإلنسان يكون داعية املفلحون، وهذا من أعىل املراتب يف دين اإلسالم؛ أ

ً عن املنكر، وأيضا اآلمر باملعروف والناهي ًهيانا ، باملعروفاًللخري، آمر
̧ ﴿: عن املنكر ال بد أن يصيبه أذى؛ وهلذا قال لقامن البنه  ¶ µ
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ ]ن  ال بد م.]١٧:لقامن



 

 

٥١  

 e f g h﴿: ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه  ـ  تعاىل ـ ولكن نصرب، وقد قال اهللاألذى
i kj l m n o p q r s ut wv x y 

z﴾ ]ونحن نعلم أن الرش كثر والنارص قل، لكن من ،]٤٩:هود 
 .استنرص باهللا نرصه اهللا تعاىل

* * * 
  يف املحالت إذا وضع املجسامت ما رأيكم يف

  البنطال؟: املالبس الفاتنة املغرية مثلعليهاوضع 
ل نرى أنه حرام،  والبنطااًبا ال، ال أرى بناطيل وإنام أرى ثي
أفتى به مع اللجنة الدائمة بأنه حرام؛ وهلذا إذا  ـ رمحه اهللاز ـ والشيخ ابن با

 الرئاسة حتى تكونوا عىل كان عندكم إشكال يف املوضوع استفرسوا من
 وإذا جاءكم أمر من الرئيس ، إال بمراجعة الرئاسةاًبصرية، وال متنعوا شيئ

 .روه وضعوه عند كل متجر، واحلمد هللاِّاملمنوع فصوهو أن هذا 
* * * 

    ُيرى كثرة الصور يف اآلونة األخرية عىل
 املالبس، فام رأيكم؟

ثوب فيه صورة سواء صورة امرأة أو رجل  نحن نرى أن أي 
أو أسد ال جيوز لبسه، بل هو حمرم، وعسى أن نرخص يف حفاظات 

إهنا ليست : فبعض احلفائظ يقولون إن فيها صور؛ فهذه قد نقول! الصبيان
 .ريخص فيهافبلباس، إنام هي وقاية ممتهنة ال يكون فيها إال النجاسة 



 

 

٥٢  

 صورة الرأس فقط؟لكن يا شيخ فإذا كان عىل املالبس 
الصورة ال بد أن تكون كاملة أو عىل األقل اجلزء األعىل من البدن، 
أما الرأس فإذا كان رأس حيوان فهي سهلة، لكن ال يكن رأس أحد 

 .الفسقة؛ الذين ليس فيهم خري
* * * 

   إن : صاحب حمل ألعاب الكراتيه يقول
داخل املحل؛ ألن أجسامنا رائحتها الشيخ وافق أن نصيل يف مكان اللعب 

 عرق؟
 فيهم  ما أذكر أن استفتاين يف هذا، وعىل كل حال إذا كان

 إىل املسجد، مثل اإلنسان الذي يأكل اعرق يؤذي املصلني فال يذهبو
 .ال تذهب للمسجد:  نقول لهًبصال

* * * 
  بيع أدوات املوسيقى معروضة تبعض املحالت

 مام الناس؟أ
 ،هذا حرام، وإذا مل يكن فيه منع فليكتب للرئاسة أو الفرع 

رشط عليه عند العقد أو عند الفسح أال قد وإذا كان خيالف املرشوط و
 .ُ فليذهب إىل صاحب اإلجيار وخيرب لينذره أو خيرجه،يبيع مثل هذه

* * * 
 



 

 

٥٣  

 لداخلية وخاصةما رأيكم بانتشار املالبس الشفافة ا 
 التي عىل واجهات املحالت؟

ن عنده مالبس داخلية يبيعها اس هذه ما أرى فيها بأس، إن
 .فال يشء فيها

نفس الواجهات قمصان النوم أال تثري  عىل ـ يا شيخ ـ لكن يعرضون
 الشباب؟

ِاً ما أقدر أن أفتي يف يشء أنه حرام إال إذا كان واضح واهللا 
يا أخي لو : س؛ ألن هذا إنسان يرتزق اهللا، ولو يقال لهوضوح الشم

جعلت هذه املالبس داخل املحل لكان أحسن، وإن شئتم أن تقولوا عني 
 .حل فهو أحسن، فال مانع عندي أنه إذا كانت داخل امل،أنا

* * * 
    عدم تعاون بعض أئمة املساجد مع
 وهل ،ًة؛ وذلك خوفا من املشاكل مع الناساهليئة يف املتخلفني عن الصال

 تربأ الذمة؟
 ل أكثر مما عليه، عليه أن ينصح أو َّ حيمال أنا أرى أن اإلمام

مه، فإن حصل املقصود كان هبا وإن مل حيصل ِّيذهب للمتخلف يف بيته يكل
يرفع أمره للهيئة وهذا واجب عليه؛ ألنه ما تربأ ذمته، وحتى تربأ ذمتكم 

 . يكتب اإلمام عن املتخلف ارفعوا للمسؤولني أن اإلمام أبى ذلكلو مل
* * * 



 

 

٥٤  

    يوجد هنا عاملة اشتهر عنهم أهنم من
 ال يصلون يف املساجد وإنام يغلقون حمالهتم ويتجهون إىل منازهلم ٍطائفة

ٍوقت الصالة، أو جيلسون يف مكان خمتف من املطعم، رغم أهنم حيملون 
  إقامة للمسلمني، فام رأيكم؟بطاقة

إن كان مكتب العمل عنده ، أرى أنه يتصل بمكتب العمل 
َّنظام أن هؤالء يمكنون من التخلف عن اجلامعة، فلهم دينهم برشط أهنم 

 أن يكون أحدهم يف عامرة يعمل والناس :ما يظهرون هذا أمام الناس مثل
 .يذهبون للمسجد

* * * 
   ًنأيت أحيانا  ـ وفقه اهللاـ فضيلة الشيخ

بشخص معاكس نجد يف جيبه رسالة غرامية أو صورة امرأة ويغلب عىل 
ظننا أن سيارته فيها صور وأرشطة معاكسات ورسائل، فهل يصح لنا أن 

 نقوم بتفتيش سيارته للمصلحة؟
فوا ، وأنا ال أريد أن ختالاً الذي أعرفه أنه ممنوع نظام

 .األنظمة، فتصري النتيجة عكسية
َفإذا أذن يل الشخص بالتفتيش؟ ِ 

ٍإذا أذن لكم فهذا يشء ثان وحينئذ   وأنتم، ال تكونون أنتم مدامهنيٍ
، فإذا قالوا ال تفعلوا فال تفعلوا أعىلن وحتت رعاية سلطة واآلن مأمور

ًحتى لو أذن لكم، ولو كان ظاهر َ ِ السيارة  افتحوا :ل لكمَقُ؛ ألنه مل ياُ
 Ç È É Ê Ë﴿: حال قال اهللا تعاىلوعىل كل . وأخرجوه



 

 

٥٥  

Ì Í Î Ï Ð﴾ ]تقول لكمٍةمرإ حتت تمدام فام. ]٥٩:النساء  :
تم يف سالمة، نال تأتوا هذا اليشء ما لكم يد عليه فاتركوه، واحلمد هللا أ

؛ حتى هو أعىل منكم من املسؤولني اكتبوه ملن مُواليشء الذي يشكل عليك
 .بصريةتكونوا عىل 

* * * 
    ًفضيلة الشيخ، أحيانا ونحن يف امليدان

ألداء العمل؛ يكون هناك بعض املحالت أو األماكن التي يامرس فيها 
حمالت تسجيالت األغاين، : املنكر، وتكون هذه املحالت مرخصة مثل

ملنكر؟ وكذلك البنك الذي يتعامل بالربا، فام هو واجبنا نحن أمام هذا ا
 ًهل ننكر كلام أردنا املرور يوميا أو تكفي مرة واحدة؟

 مما سواه، ويف ٍّم لكم وأنتم يف حلِّظُ عىل ما نعليكم التميش 
 عليها، يستمرون هم لكن،بعض املعايص يكون الناس عارفني أهنا معصية

 .أعىلُفهذه ال ينفع فيها إال سلطة 
* * * 

   الوة هل سجود الت: لة الشيخفضي
 .ً؟ أفيدونا جزاكم اهللا خريايلزمه تكبرية مع رفع اليدين

 إذا كان اإلنسان يصيل ومر بآية سجدة فال بد أن يكرب إذا َّ
 لكن بدون رفع اليدين، وأما إذا كان يف غري الصالة؛ فقال ،سجد وإذا رفع

يسلم، وقال بعضهم ال بعض العلامء ال بد أن يكرب إذا سجد وإذا رفع و
 .يسلم إنه يكرب للسجود فقط وال يكرب إذا رفع وال: جيب، وأقرب ما قيل فيه
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    امرأة ضاع هلا ذهب وبعد سنتني
 وجدته فهل تزكي عنه؟

تزكي سنة واحدة فقط، نعم . 
* * * 

   ه ما حكم الصالة يف الثوب الذي في
 ؟صور

 املذهب ال تصح فيه الصالة، فكل ثوب حمرم ال تصح فيه 
 وجوده اً، وما مل يؤذن فيه رشعاًالصالة؛ ألنه ثوب غري مأذون فيه رشع
ع اإلثم بلباسه تصح الصالة م: كالعدم؛ ولكن قال بعض أهل العلم

ألنه حصل سرت العورة، فاإلنسان عىل خطر يف الواقع، ؛ الثوب املحرم
ُينهى عنه عىل كل حال، ومثله ثوب احلرير للرجل إن مل يكن : ييعن

فيه خالف هل تصح صالته أم ال؟ : ن، ومثله الثوب املسبل، إذاًمباح
ن العلامء اختلفوا يف صحة إه فُ كل ثوب حمرم لبس:القاعدة التي لديناو

 .الصالة فيه عىل قولني، أما النجس فال تصح الصالة فيه بال شك
* * * 

    اإلمام يا شيخ، اهللا حيفظك، إذا رأى
أو عىل القميص يشء من هذا القبيل،  ـ ًمثال ـ أحد املأمومني يف ثوبه صورة
تفوته اجلامعة؟ أم كيف فاخرج :  هل يقول له،فكيف يوجه املأموم

 يترصف؟
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ّاخرج وغري ثوبك وال بأس؛ ألنه خرج إلصالح :  يقول له
 .الصالة

* * * 
 ؟انرصاف اإلمام هل هو بالسالم 

إذا انرصف من ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي ً هذا حسب السياق؛ فمثال 
 تباركت يا ، ومنك السالم،اللهم أنت السالم«:  وقالاًصالته استغفر ثالث
 يوجه ٍ وحينئذ،إذا فرغ من الصالةأنه ، وهذا معناه »ذا اجلالل واإلكرام

 اإلمام فال يسبقه املأموم حتى َّهه للمأمومني، وأما املأموم فإذا سلموج
 .إىل املأمومنيوجهه اإلمام رصف ي

* * * 
  بالنسبة للفدية هل هي ألهل مكة أو ملن يسكنون

 مكة؟
يقول تعاىل  :﴿å æ ç è é ê ë ì﴾ 

ام يف مكة أربعة أنه ساكن يف مكة، أما إنسان أق: معناها ﴾é﴿ ةفكلم
 فليس من هؤالء الصنف، وأما الذين يف مكة وهم ً أو دراسةاًأشهر انتداب

من خارج اململكة فهؤالء عليهم الفدية؛ ألهنم ليسوا من أهل مكة مثل 
 .ن يف مكة من أهل مكة ومن اآلفاقينيَغريهم، واهلدي يعطى كل م

                                                
كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان :  أخرجه مسلم)١(

 ).٥٩١(صفته، رقم 
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    ًرجال مبلغا من أقرض شخص املال ً
ً مخسة آالف أو ستة آالف أو مبلغا كبريا :ًمثال ـ من أجل العامر وجلس ـ ً

ًمعه مخس سنوات تقريبا ثم رد عليه ماله أو بعدما انتهى من العامر بدأ 
 ؟فهل يزكي عن مخس سنواتيسدد املبلغ، 
عىل معرس فليس فيه زكاة إال سنة قبضه، ُينَّ إذا كان الد ُ
 . سنةكلرس فعليه الزكاة مو وإذا كان عىل

* * * 
  بعض اإلخوة يف يوم عرفة كانوا صائمني

ًوما بينهم وبني املسجد إال تقريبا مئة مرت، فجلسوا يفطرون فتأخروا ذلك 
 ومنهم من صىل يف ، فمنهم من صىل يف مكانه،اليوم عن صالة اجلامعة

ًليال حتى يدرك الناس اإلفطار، املسجد، مع العلم أن اإلمام يتأخر ق
 ُفنهرناهم؟

 ال بأس، دعوهم يأكلوا حتى يشبعوا، فقد كان ابن عمر 
، وابن عمر من أشد يسمع اإلمام يقرأ وهو يأكلـ ريض اهللا عنه  ـ

 .ًالناس متسكا بالسنة
م سنة عىل ِّولكن ـ يا شيخ ـ صيام يوم عرفة سنة مؤكدة فكيف أقد

 واجب؟
 واجلامعة ليست واجبة عليهم،اآلن هو معذور . 

                                                
 ).٥٤٦٤(ه، رقم كتاب األطعمة، إذا حرض العشاء فال يعجل عن عشائ:  أخرجه البخاري)١(



 

 

٥٩  

 

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله ،احلمد هللا رب العاملني
 : وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد

 ما يوجب أن يكون له كالم خاص؛ ألن ـوهللا احلمد  ـ فإنه مل حيدث
خوة سائرون عىل ما حلمد، وأنتم أهيا اإلاألمور كام تعهدون هادئة وهللا ا

 التآلف والتآزر؛ ـ فيام بينكم ـتوجهون به، وال حاجة لتكرار أنه جيب 
 ،ألنكم تعملون هلدف واحد ويف مؤسسة واحدة وألجل إصالح اخللق

 .والتنازع سبب للفشل وسبب لنزع الربكة من األعامل
وء يف مواقع الفتن خري ا أن اهلدًيع ال خيفى علينا مجـًأيضا ـ كام أنه 

من التامدي، والسكوت خري من النطق، فالقاعد خري من القائم، والقائم 
خري من املايش، واإلنسان جيب أن يكف لسانه، وأن يصم آذانه عن 
الكالم الذي ال فائدة منه وليس فيه إال القيل والقال وكثرة السؤال، وكلام 

اذ بن قال ملعملسو هيلع هللا ىلص  ألن النبي أسلم لدينه؛كان اإلنسان أحفظ للسانه كان 
ّأال أخربك بمالك ذلك كله«: جبل ريض اهللا عنه ُ ِ َِ بىل يا رسـول اهللا، :  قال»َِ

َكف عليك هذا«: قال ّ ِ، وأخـذ بلسـان نفسـه فقـال»ُ يا رسول اهللا أإنا : َ
َثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس يف «: قال! ملؤاخذون بام نتكلم؟ ُّ ُ َ ُّ ْ َ َِ

 . »ُ إال حصائد ألسنتهمـ عىل مناخرهم : أو قالـوههم النار عىل وج
                                                

 رقم ، كتاب اإليامن، باب ما جاء يف حرمة الصالة:؛ والرتمذي)٢١٥١١(أخرجه أمحد برقم ) ١(
 ).٣٩٧٣( رقم ، كتاب الفتن، باب كف اللسان يف الفتنة:؛ وابن ماجه)٥٦١٦(
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  ـأي من زلل اللسانـ  ومن ذلك ،فالواجب احلذر من زلل اللسان
فالن فيه كذا، فالن فيه كذا،  ًخوة من اغتياب بعضهم بعضا؛ما يقع بني اإل

 عليه الصالة ـن هذا اليشء غري موجود، وقد قال النبي ووربام يك
يا : ، قالوا»إهنا ذكرك أخاك بام يكره«: ِئل عن الغيبة حني سـوالسالم 

إن كان فيه ما تقول «: رسول اهللا، أرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال
 .»فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته

 فإهنا أشد وأقبح،  يف اهليئةوال سيام إذا كانت الغيبة بني األعضاء
ًخيه شيئا أن ينبهه إن كان مقرصاواإلنسان عليه إذا رأى من أ  أو هيديه ،ً

ً، أما أن جيعل من خطئه وتقصريه سببا للعداوة اًللصواب إن كان خمطئ
 فهذا ليس من دأب املسلمني بل هذا من ،رضِوالبغضاء والكالم يف الع

املسلم من سلم املسلمون من «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص العدوان، وقد ثبت عن النبي 
نسأل اهللا لنا ولكم ، »ن هجر ما هنى اهللا عنه واملهاجر م،لسانه ويده

 .التوفيق والسداد، إنه عىل كل يشء قدير
* * * 

 
 ام ف ، الشعر فرقة مائلةُانترش بني كثري من الفتيات فرق

 ؟ »مائالت مميالت«: ملسو هيلع هللا ىلص وهل هو داخل حتت قول النبي حكم ذلك؟
                                                

 ).٢٥٨٩( كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الغيبة، رقم :أخرجه مسلم) ١(
 ).١٠( رقم ، كتاب اإليامن، باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده:أخرجه البخاري) ٢(
 كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت، :أخرجه مسلم) ٣(

 ).٢١٢٨(رقم 
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قة املائلة تدخل يف قول اضل أن الفر ذكر بعض علامئنا األف
 يتامدين الن ، ثم إين أنصح أخوايت النساء أ»مميالت مائالت« :ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 بل فيه مرضة باخلروج عن ،يف التقليد األعمى الذي ال يظهر فيه فائدة
 وال شك أن عاداتنا نحن أقرب إىل عادات السلف من ،لعادات املألوفةا

وهللا احلمد قد نزهها اهللا من االستعامر  ألن بالدنا ،عادات اآلخرين
  .فكانت أبقى عىل ما بقي من طريق السلف ريض اهللا عنهم

* * * 
   لقد انترش بني فتيات املسلمني قصات شعر عىل

وضة أو املوقد تكون صاحبة  ـ ا يكون يف املجالت عىل أنه موضةنحو م
إن هذا من التشبه : نهلوإذا قلت ـ ًخمرجة القصة كافرة أو كافرا 

إننا مل نقصد التشبه وإنام قصدنا التزين أمام : بالكافرين، قالت إحداهن
أن هذه املوضة أو القصة أصبحت : زميالتنا هذا وجه، والوجه اآلخر

 فام رأي فضيلتكم ؛منترشة بني أكثر املسلامت فلم تعد خاصة بالكافرات
 يف هذا؟ 

بل إذا ، يشرتط هلا القصد نرى أن مسألة املشاهبة ال 
ًحصلت املشاهبة سواء عن قصد أو عن غري قصد كانت منهيا عنها، حمذرا  ً
منها، وأما هذه املوضات التي تكون يف الصحف فاحلذر منها واخلشية أن 

  فنصيحتي، إىل أمر ال شك يف حتريمهلن النساء معها حتى يصقتنسا
 عليه من َّنُوأن يبقني عىل ما ه هذا عنَ ألخواتنا املسلامت أن يد ـًأيضا ـ

  . فإنه أقرب إىل الصواب واحلق؛األخالق واآلداب والسلوك
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  يف العرش األوائل من ذي احلجة هناك إجازة رسمية
ًولكن بسبب ظرف العيد فإن العمل يف السوق يتطلب جهدا مضاعفا فهل  ً

 مركز السوق مع العلم ِّاألفضل يل أن أؤدي احلج أو أن أساعد العاملني يف
 ً كام أن عميل األسايس ليس ميدانيا؟ ،أين قد أديت فريضة احلج وهللا احلمد

 بقاؤك لألمر باملعروف والنهي عن املنكر أفضل من 
النهي عن املنكر فرض وذهابك إىل احلج للتطوع؛ ألن األمر باملعروف 

 .ة وأما حج التطوع فهو سنَّ،كفاية
* * * 

   ُبعض الناس سواء كانوا رجاال أو نساء يلبسون ً ًً
 إما أهنا ضيقة أو أهنا تكشف الساقني ؛بناهتم الصغريات مالبس غري الئقة

كن نلبسه ونحن :  بل إن بعض النساء يقلن،أو العضدين أو غري ذلك
 لذا نرجو اإلجابة عىل هذا فام حكم إلباس ،صغريات فلم يرضنا ذلك

 ذه املالبس؟الصغريات مثل ه
 إن هذا يؤدي إىل أن : ن طويل وقلنا زمذتكلمنا عن هذا من

َيرفع احلياء من املرأة وأن تألَف هذا النوع من اللباس ْ َ  ويصعب عليها إذا ،ُ
 . كربت أن ترتكه فننهاها عنه ونمنعها من باب سد الذرائع

* * * 
 ملختصة عند حتويل بعض املتهمني إىل اجلهات ا

تبقى بعض األشياء التي كانت معهم؛ كنظارة العني أو زجاجة عطر أو 
 قلم أو مفتاح أو ما شابه ذلك، ما توجيه فضيلتكم يف الترصف هبا؟
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 هبا؛ ألهنا أموال احصأ الواجب رد هذه األشياء إىل
ٍوصاحبها معلوم، وال حيل ألحد أن يأخذ مال أخيه بغري حق، فالواجب 

َ صاحبها أو جهل ومل يعلم مِيسُإىل صاحبها فإن نُأن ترد  ْ ُ ن هي له ففي ُِ
ُا احلال إذا أيسنا من وجوده تصهذ ُ  ألن هذه هي طريق كل ق هبا عنه؛ِّدْ

َّ فإنه يتصدق به ، من الوصول إىل صاحبهاليأس مال جمهول حصل َُ
 .لصاحبه

* * * 
   هناك حمل تسجيالت إسالمية وسط السوق

م بتشغيل أرشطة القرآن لبعض القراء وأرشطة املحارضات ويرفع ويقو
إعالم و ،رغبة بعض الباعة بذلكل: صوت املسجل بذلك لألسباب التالية
ترغيب الناس برشاء أرشطة القرآن و ،الناس بوجود تسجيالت إسالمية

ن يستمع إىل َترقيق قلب مو، ًوغريه بدال من إنفاق أمواهلم يف رشاء األغاين
رئ أو املحارض وغري ذلك من األسباب؛ فهل جيوز لصاحب القا

التسجيالت فتح املسجل ورفع الصوت ألحد القراء أو املحارضين 
ن ينكر عىل صاحب َالباعة ممن لألسباب املذكورة، فإن هناك 

 التسجيالت تشغيله ألرشطة القرآن دون املحارضات؟ 
يام إن رفع صوته؛ َّ األوىل أن ال يشغل القرآن املسجل وال س

ألن الناس قد يستثقلون القرآن بسببه، ثم إن الناس هلم حوائج وهلم 
 هل يتكلم وهو يسمع القرآن أو ،أحاديث فيقع اإلنسان يف حرج

 .ت قارئ القرآن يف مثل هذه احلال والذي أرى أن ال يرفع صو،يتكلم ال



 

 

٦٤  

ة ترقق أو كالم العلامء أو منظومملسو هيلع هللا ىلص أما إذا كانت أحاديث عن النبي 
 ،ونونية القحطاين فهذه ال بأس هبا، بن القيمالوالنونية القلب كامليمية 

ا  .وهو قد يكون حسنً
* * * 

   ما حكم استخدام هاتف املركز يف األغراض
ًاخلاصة؛ ألن اإلنسان قد حيتاج يف الدوام االتصال عىل أحد ما خصوصا 

كز إما لطول االتصال أو لكثرته، إذا كان هذا االستخدام يعطل أعامل املر
حيث إن املركز يكثر ارتباط الناس فيه، وكذلك االتصال بالنداء اآليل 

 وهذا فيه تبعات مالية؟ 
وأما إذا كان ، إذا كان حلاجة املركز فهذا من عمل املركز 
 فإن كانت الدائرة تنظر عند جميء الفاتورة ويأخذون ،لغرض شخيص

هذا املستهلك فهذا ال بأس به؛ لكن يبقى علينا مسألة املبلغ الذي خيص 
ة املالية حيان يعني لو أسقطنا عنا مسألة ال،إشغال اهلاتف والناس حيتاجونه

 ،إال إذا صار املركز فيه هاتفان فهذا أهون،  األخرىاإلشكاليةلبقي عندنا 
 .رة القصوى وبقدر أدنى كالم ممكنًوالورع يف ترك هذا إطالقا إال للرضو

، وأما اهللا عز وجلوخياف اإلنسان عليه قبل كل يشء أن يراعي و
َّيس مهام؛ بل املهم الورع، وأالقليل املال ويسريه وتافهه فل ِ يدخل اإلنسان ً ْ ُ

ًعىل نفسه شيئا ليس له، ثم إن مراعاة مصلحة املركز واجبة، ومعلوم أنني 
ثر عىل مصلحة إذا فتحت اهلاتف عىل زميل يل وأطلت الكالم معه فإنه يؤ

ُ أحيانا نحن نتصل عىل بعض الناس ون،املركز َّ َ  ونحن نود أن ًه مشغوالجدً
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ب، وهذا هو املحذور؛ أن يكون الناس حمتاجني للمركز يف أوقات يجي
 .ًالدوام وجيدون اهلاتف مشغوال

* * * 
  سرت (يعرتض بعض األعضاء عىل موضوع السرت

عليهن يف قضايا خلوة حمرمة أو معاكسات  ضالاليت يتم القب) النساء
عدة  ًهاتفية أو إركاب، علام بأن إحالة املرأة إىل السجن يرتتب عليها

مفاسد؛ منها أن سجن النساء قد يساعدها عىل امليض يف طريق الفساد أو 
تضاح أمر املرأة يمنع عنها الزواج وكذلك فيه تأثري عىل سمعة أهلها فَّأن ا

  فام هو توجيهكم حول هذا؟ ؛يقطع عليها طريق التوبةوأقارهبا وربام 
 إذا كان هناك توجيه من الرئاسة العامة يف هذا املوضوع 

ُ وإذا جعل لرئيس املركز ،فلستم مسؤولني إال عام جاء فيه التوجيه
ْاالجتهاد فال بأس أن جيتهد ويستطيع أن يقبض عىل املرأة، ويأيت بوليها  ْ

خته؛ أأو  لرشطة، ويطلب منه املساعدة عىل إصالح ابنتهوال حيوهلا إىل ا
عل ُلكن إذا صار عنده توجيه ويرى أن هذا التوجيه فيه قصور، وهو مل جي

 . الواقعٍ للرئيس العام وحينئذ يكون أمامبشأنهله االجتهاد فليكتب 
* * * 

  للصناعات الوطنية ٌيقام بني كل فرتة معرض 
ًام للنساء بشكل كبري جدا، فجميع أوقات املساء للنساء وجيعل بعض األي

كل يوم ما عدا األربعاء واخلميس، فإهنا للرجال، وأما الصباح فللرجال 
كل يوم فيدرك الناس وقت صالة املغرب والعشاء يف نفس صالة املعرض 
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والصالة مغلقة، وإقامة اجلامعة يف مثل هذين الوقتني غري ممكنة؛ بسبب 
ء والرجال يف مكان حمدود، فقد نصيل والنساء أمامنا أو تصيل كثرة النسا
 أمام الرجال، فهل أصيل وحدي يف دكان ونحوه؟  النساء

 ملاذا ال جيمع املغرب إىل العشاء ويصليها يف آخر وقتها يف بيته 
ً أسبوعا أو أسبوعني أو ،فإنه جيوز متى وجد العذر، فاجلمع ولو كان كل يوم

 أقل من أسبوعني أو أكثر جائز، ومربر اجلمع املشقة؛ ألنه ال ،ًومااثني عرش ي
 ـ يمكن أن يقيم الصالة عىل الوجه املطلوب إال إذا مجع، فقد كان ابن عباس

ً خيطب الناس يوما وخطب من بعد العرص إىل أن دخل  ـامريض اهللا عنه
ُن وقت املغرب وخرج وقت املغرب وقام واحد ينكر عليه فأنكر عليه اب

ٍمجع يف املدينة من غري خوف وال مطر بني الظهر ملسو هيلع هللا ىلص إن النبي «: عباس وقال
بن عباس أن يرتك اخلطبة ال، وكان يمكن »والعرص وبني املغرب والعشاء

ًويصيل بالناس، لكن رأى أن الكالم إذا انتظم بعضه بعضا يكون أحسن، 
 وصفت يل من أراد أن ال حيرج أمته، وأنت حسب ما: ُفجمع، فلام سئل قال
 . األمر واسعـ واحلمد هللا ـهذه احلال فيه حرج 

* * * 
  َورد من الرئاسة العامة قرار يمنع ألعاب األطفال َ

عض التي فيها موسيقى، ولتحرج بعض اإلخوان من الباعة حصل ب
 ؟الرتاخي يف تطبيق هذا القرار

                                                
 رقم ، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب اجلمع بني الصالتني يف احلرض:أخرجه مسلم) ١(

)٧٠٥.( 
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 اعلموا أنكم لن  مثل هذا فـ بارك اهللا فيكم ـ إذا جاءكم
دارة تدركوا مطلوبكم إال باالستعانة باحلاكم اإلداري، وجيب عىل إ

 أو عىل األقل ، بأمري املنطقة وتبلغه هذالتصاهليئات هنا يف القصيم أن ت
تتفاهم مع الرئيس العام بأن يكتب ألمري املنطقة ويطلب منه املساعدة 

 .رفون وحدكم فال تستطيعون كام تعواملعاونة، أما أنتم
* * *  

 ًأحيانا بعض اجلوامع تنتهي من اجلمعة قبل أن 
الناس للبيع والرشاء  تنتهي بعض املساجد األخرى من الصالة، وجيتمع

قبل أن تبدأ هذه املساجد بالصالة ثم يصلون والناس بالبيع والرشاء، 
ر عىل هل هذا فيه إنكامن هذا املشهد؛ ف فكأن بعض اإلخوة تضايقوا

َ يرتأمالناس،  ْ  ُكون عىل حاهلم؟ُ
حيرض أن ن أي إمام َّ صدر من هيئة كبار العلامء بأنه ال يمك

 ـ  األئمة وسمعت أن بعض،قبل أن تزول الشمسإىل املسجد اجلامع 
 يتقدم قبل الزوال وهذا غلط؛ ألن بعض أهل العلم يقولون ـ هداهم اهللا

 ويف ظني أنه إذا جاء اإلمام عند الزوال  جتزئ اجلمعة إال بعد الزوال،ال
 . ـعرش دقائق أو شبههـ  يكون الفرق بينه وبينهم إال اليشء اليسري الف

* * * 
 وجئت والناسَصليت يف أحد املساجد اجلمعة  

فهل عليهم حرج يف ! يبيعون ويشرتون وبعض املساجد مل تبدأ باخلطبة
 البيع والرشاء؟
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  لكن احلرج يف كون ، عليهم حرجفليسإذا أدوا الصالة 
هذا املنظر غري طيب؛ حيث إن بعض املساجد تصيل وأنتم تبيعون 

صيل  لكن األحسن أن يتأكد من اإلمام الذي ي،وتشرتون عند املسجد
 .ي فهذا فيه مرضةال تتقدم يا أخ:  ويتحدث إليه ويقالاًربكم

* * * 
   اجلمعة خطبة ِّ الذين يشوشون يف هل تنبيه
 يكون بالكالم أو باإلشارة؟

َّوإذا اضطر:  باإلشارة فقط، وإن قال قائل  للكالم؟ ُ
إذا «: يقولملسو هيلع هللا ىلص َّ ينبه باإلشارة فقط؛ ألن الرسول وإنامم َّكلال ي: فاجلواب

 .»قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت
* * * 

  ال خيفاكم ما يتعرض له رجال اهليئة من فتن
ًأثناء عملهم وخصوصا يف القضايا األخالقية وقضايا األرشطة واألفالم 

 فنسأل اهللا أن يعينهم عىل مواجهة مثل هذه ،اخلليعة ومنكرات األسواق
 بالنسبة للمنكرات التي سبق ذكرها وقد يعلق يف : وسؤايل هو،املنكرات

اء من رجال اهليئة صور ملشاهد معينة يعرضها الشيطان ذهن أحد األعض
 والعضو جياهد نفسه يف إبعاد تلك الصورة ،عليه يف صالته أو غري صالته
 لكي يستطيع نسيان تلك ـ حفظكم اهللا  ـعن ذهنه فام هو توجيهكم

                                                
؛ )٩٣٤( أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، رقم )١(

 ).٨٥١( رقم ،ومسلم، كتاب اجلمعة، باب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة
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 ًالصور أو عىل األقل عدم االكرتاث هبا، وجزاكم اهللا خريا؟ 
عىل نبينا حممد وسلم عاملني وصىل اهللا  احلمد اهللا رب ال

 : وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد
فإنه يسوؤين ويسوء كل غيور عىل دينه أن يكون ما حتدث عنه 

ًالسائل أمرا واقعا يف جمتمعنا  املجتمع املسلم، الذي جيب عليه أن ، ذلكً
 البعيد عن هذه األمراض ، القلبحيقق إسالمه بتحقيق اإليامن الراسخ يف

 أن يفتح عىل ـ تعاىل  ـاملشينة املهينة مما ذكر عن هذه األرشطة، فنسأل اهللا
 . يكون فيه اخلري والبعد عن الرشًقلوبنا وقلوب إخواننا فتحا

أما ما يعلق يف ذهن رجل اهليئة من هذه الصور فإن ذلك من 
z y } | ﴿ :نزغات الشيطان، وقد قال اهللا تبارك وتعاىل
، فإذا صدق العبد ]٣٦:فصلت[ ﴾{ ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥

  ـتعاىل ـ والتجأ إىل اهللا عز وجل، واعتصم به، واستعاذ به، فإن اهللا
يعصمه إذا علم منه صدق النية وصدق التوجه إليه عز وجل، والذي 

 وهذا الشفاء ،ًجعل منه شفاء ملا يف الصدورملسو هيلع هللا ىلص أنزل الكتاب عىل حممد 
 الدواء فيام إذا حصل لإلنسان نزغ  ـتعاىل ـ وقد بني اهللايكون باألدوية، 

» أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«: من نزغات الشيطان وهو أن يقول
 بني ما يتعلق باهللا سبحانه ،ويتلهى عن ذلك، فإذا مجع بني هذين األمرين

 ، وبني ما يتعلق بنفسه هو وهو التلهي عنه،ة بهذوتعاىل وهو االستعا
 .صودحصل املق

* * * 
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  كنا يف دورية حلث الناس عىل الصالة فرأينا
 وقد طلبا من صاحب املطعم أن يغلق عليهام الباب ،رجلني داخل املطعم

 فأخذنامها إىل املركز؛ ألخذ التعهد عليهام بعد أن فتح لنا صاحب ،ففعل
قد يقلدمها، املطعم الباب؛ وذلك ألهنام يف مكان عام ويرامها أي شخص و

ًإنه مل يأكل شيئا منذ : ًعلام أهنام ذكرا لنا أهنام كانا جائعني بل إن أحدمها قال
وهو (الصباح وكان هذا األمر قد وقع يف املغرب فهل ترصفنا هذا صحيح 

 ؟)أخذمها للمركز ألخذ التعهد عليهام
 ال صالة «: قالملسو هيلع هللا ىلص  هذا الترصف غري صحيح؛ ألن النبي
ِإذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا «: ، وقال»مبحرضة الطعا ُ

 ريض اهللا ـ وكان ابن عمر ،»ِفابدؤوا به قبل العشاء«: ، ويف رواية»املغرب
ة يسمع إقامة الصالة وهو  عىل شدة ورعه وحرصه عىل اتباع السنَّـعنهام 

سول يأكل عشاءه ويبقى يأكل عشاءه حتى يقيض هنمته منه، وهبذا أمر الر
يلزمه   يأكله وال يلزمه أن يتعجل، وال أنُأن اإلنسان إذا قدم له الطعامملسو هيلع هللا ىلص 

أن يقوم قبل أن يقيض هنمته، بل يبقى حتى يقيض هنمته؛ ألن الدين يرس، 
ُلكن الذي ينبغي أن يفعل يف هذه املطاعم أال جتعل هذه األبواب مفتوحة، 

ُأو مغلقة ولكنها زجاجية ي  .ارجرى الذي بداخلها من اخلً
* * * 

                                                
كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب كراهة الصالة بحرضة الطعام الذي : أخرجه مسلم) ١(

 ).٥٦٠( رقم ،يريد أكله
 ).٦٧٢(كتاب األذان، باب إذا حرض الطعام وأقيمت الصالة، رقم : البخاريأخرجه ) ٢(
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 فام حكم وجود صاحب املطعم معهم؟ 
 وجود صاحب املطعم رضوري؛ من أجل أن حيرس مطعمه؛ 

 .ألنه ال يمكن أن يذهب إىل الصالة ويدع املطعم بني أيدي هؤالء
* * * 

    ذكرت يف الدرس الذي ألقيته يف مقر هيئة
وهي أن ! ًري هل كان فهمي هلا صحيحا، أو أين خمطئبريدة فتوى وال أد

الكافر ممن يرى يف دينه أن رشب اخلمر حالل، فإنه إذا رشهبا يف بيته، ثم 
ُّ نسرت عليه، ونرده لبيته، فهل ما فهمته أنا  ـ فقط ـخرج بعد أن سكر، فإننا

سكران، وهو ًصحيح؟ وإذا كان صحيحا فامذا نفعل إذا رأيناه خارج بيته 
  نكن نعلم هل رشهبا خارج بيته أو داخله؟ومل

أن فهمك بأنه إذا رشهبا يف :  ما فهمته فهو صحيح، أعني
سكران فإننا نرده إىل بيته، وال نتعرض له، أما فهمك وهو بيته ثم خرج 

بد أن يكون عند اجلهات املسؤولة خرب  بأننا نسرت عليه فغري صحيح، بل ال
 يكون عندها نظام يقتيض أن يؤاخذ هذا الرجل عن هذا الرجل؛ ألنه ربام

سكران، ويطرد عن البلد، فإذا كان هذا هو وهو بخروجه إىل الشارع 
ًالنظام والقانون عند الدولة موجودا فال حرج من طرده؛ ألن لويل األمر 
ًأن يفعل كل ما يراه حافظا لألمة من الرش والفساد، ما مل يكن حمرما، فإذا  َّ ُ ً

 ا للمسلم والكافر وكان العقد الذي معه يتضمن أن ال ظام عامكان هذا الن
خيرج من بيته وهو سكران فعىل ما اتفق عليه؛ أي عىل العقد الذي اتفق 

 .مع احلكومة عليه
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    ًهل جيوز إذا رأيت شخصا خارج املسجد
ِّين أ وًأثناء خطبة اجلمعة وأنا متجه إىل املسجد أن آمره بالدخول، خصوصا

ًأرى بعضهم ذاهبا إىل غري جهة املسجد، مما يعني أنه من املحتمل أنه مل 
ً اجلمعة، ويف أحيان أخرى يكون ذلك الشخص واقفا عند املسجد ِّيصل ٍ

 أثناء اخلطبة؟
 إذا قلت لصاحبك «: قالملسو هيلع هللا ىلص  ال تتكلم له بيشء؛ ألن النبي

كن ال بأس أن متسك ، ل»أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت
 . أن تشري له بالذهاب إىل املسجدبيده وتدخله إىل املسجد، أو

* * * 
 رأي فضيلتكم يف التشديد يف اإلنكار عىل  ما

املرأة حينام تكون قد وضعت سري احلقيبة عىل كتفيها، ولإلحاطة فهناك 
ٍ ذا لون ملفت أنواع منه ذهبية اللون عىل شكل سلسلة أو يكون السري

ِّللنظر، خصوصا أن تلك احلركة حتج ًم الكتف، وجزءا من الصدر ً
 والظهر؟

 ،أنا أرى أن ال ينكر عىل املرأة إذا تقلدت حقيبة دروسها 
َساء الظن بكل امرأةُوأن ال ي ذكر السائل أهنا حتجم الصدر، فال   وما،َ

صدر، صحيح أهنا أدري هل هذا واقع أو غري واقع؛ ألهنا بعيدة عن ال
ً الكتف أو جزءا منه، فال أرى التشديد يف ذلك إال إذا صار فيه ما ِّتبني

                                                
؛ )٩٣٤(كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، رقم :  أخرجه البخاري)١(

 ).٨٥١(كتاب اجلمعة، باب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة، رقم : ومسلم
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 أن تكون قالدة احلقيبة مزخرفة بالتلوين الذي :يوجب اإلنكار، مثل
هذا ال يصلح، اجعيل ّيا بنت احلالل، إن : ُيلفت النظر فهذه يقال هلا برفق

 .ِّبكالم لنييقال هلا   وال تلفتي األنظار، للحقيبة،قالدة معتادة
يا شيخ املقصود باحلقيبة حقيبة املرأة التي خترج إىل السوق وتضع 

 ؟ا املال، وليست احلقيبة املدرسيةفيه
اً عىل كل حال، كالمنا عىل الطالبات الاليت يشاهدن كثري ،

أما التي تأيت إىل السوق وتأيت بحقيبة تلفت النظر فهذه يظهر من فعلها أهنا 
 . فتنصح،ظهر بمظهر التربجت

* * * 
   بعض أصحاب املحالت يضعون يف حمالهتم

 ،الثعلب، والنمر، والصقر: حيوانات حمنطة للزينة، أو جللب الزبائن، مثل
أرجو توضيح ؟ م عملهم هذا؟ وهل تعترب من الصوروالثعبان، فام حك

 .ذلك
ِطة مل تأت إىل هذا  من املعلوم أن هذه احليوانات املحن

اإلنسان إال بطريق الرشاء يف الغالب، وهذه ال جيوز رشاؤها، وال جيوز 
 أنه حرم بيع اخلمر، وامليتة، ملسو هيلع هللا ىلصبيعها، ألهنا من امليتة، وقد ثبت عن النبي 

إن هذه ميتة؛ ألن كل حيوان حمرم األكل : ، وأقولواخلنزير، واألصنام
، فال حيل بيعه، وإذا كان من احليوان ةفإنه إذا ذبح أو قتل يكون ميتة نجس

                                                
كتاب :  ومسلم؛)٢٢٣٦( رقم ،مليتة واألصنامكتاب البيوع، باب بيع ا: أخرجه البخاري) ١(

 ).١٥٨١( رقم ،املساقاة، باب حتريم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير
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املباح، كأوالد الضأن الصغرية وما أشبهها، فإن كانت قد ذكيت ذكاة 
َرشعية فال بأس ببيعها ورشائها، وإن كانت مل تذك ذكاة رشعية فهي ميتة، 

حليوانات النجسة  من هذه ا ـاًأيض ـ ها ورشاؤها، ثم إن امليتةفال جيوز بيع
 i j k l m n o p q r s t u﴿: كام قال تعاىل

v w x y z { | } ~ �﴾ ]١٤٥:األنعام[ .
وامليتة النجسة ال ينبغي لإلنسان أن يقتنيها؛ ألهنا إذا الصقت ثوبه أو بدنه 

 .س املالصق هلاِّوفيها رطوبة أو يف املالصق هلا رطوبة تنج
* * * 

  ـً أحيانا ـقد خيطئ بعض أعضاء اهليئة 
يف التعامل مع الناس فبعضهم يتشددون أكثر من الالزم يف موضوع 
ًالنصح واإلرشاد للناس، فبامذا تنصحهم خصوصا وأن هذا العمل قد 

 ِّيشوه سمعة اهليئة أمام الناس؟
ُينبغي أن يعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر : ً أوال

إنام و ، أو أن ينتقم لنفسه،تهاإلنسان حرارة غرييطفئ ليس املقصود به أن 
 إصالح هذا بهْاملقصود به إصالح الغري، فاسلك أقرب طريق حيصل 

املخاطب، ومن املعلوم أنك إذا أتيته بالرفق كان أقرب إىل إصالحه، وهلذا 
وقال لعائشة . »إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

السام :  وقالملسو هيلع هللا ىلصليهود عىل النبي حينام سلم رجل من اريض اهللا عنها 
عليك :  ريض اهللا عنهااملوت عليك، قالت عائشة: عليك يا حممد؛ يعني

                                                
 ).٥٣٠٠( برقم ، باب فضل الرفق، كتاب األدب:رواه البخاري)١(
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َّ وبني هلا أن الرفق ـ عليه الصالة والسالم ـ السام واللعنة، فنهاها النبي
 .كله خري

 أن يكون أكرب مههم إصالح ـ أهل الغرية ـفنصيحتي إلخواين 
هو هذا لغرية أو ينترصوا ألنفسهم، وإذا كان الناس، ال أن يطفئوا حرارة ا

الغرض فإن أقرب وسيلة لإلصالح هي التي جيب أن يسلكها اإلنسان، 
 اًواإلنسان إذا استعمل العنف ال حيصل له املقصود، ويكون ذلك سبب

ة عند  لكراهة اهليئاً لغيبته عند الناس، وسبباًلبغضائه عند الناس، وسبب
 .يقالناس، فنسأل اهللا التوف

* * * 
 أعضاء اهليئة يف إحدى املدن ُحدَ أَظَالح 

وجود مقربة فيها أنوار مضاءة، فهل وضع تلك األنوار يف املقربة أمر حمرم 
ًرشعا سواء أكانت تلك األنوار تضاء بشكل دائم أو مؤقت، أم أن هناك 

 ًتفصيال؟
لعن زائرات القبور، ملسو هيلع هللا ىلص  إرساج املقربة ال جيوز؛ ألن النبي 

، وإذا احتيج إىل اإلضاءة فاحلمد هللا واملتخذين عليها املساجد والرسج
، والغالب أن املقربة يكون حوهلا  ـ يف الوقت احلارض ـالسيارات كثرية

 أن :، وإذا مل يكن هذا وال هذا فهناك وسائل أخرى، مثلَّمنورشارع 
                                                

 رقم ، كتاب اجلنائز، باب يف زيارة النساء القبور:، وأبو داود)٢٠٣١(أخرجه أمحد برقم ) ١(
 رقم ،ًكتاب الصالة، باب ما جاء يف كراهية أن يتخذ عىل القرب مسجدا: ذي، والرتم)٣٢٣٦(
 ).٢٠٤٣(؛ والنسائي، كتاب اجلنائز، باب التغليظ يف اختاذ الرسج عىل القبور رقم )٣٢٠(



 

 

٧٦  

 يشتعل بالوقود، أو ما أشبه اًمصباح أو ، يعمل عىل البطاريةاًحيملوا كشاف
 .ذلك، املهم أن إرساج املقربة حمرم ال جيوز
* * * 

  ٍإذا كان مركز اهليئة يف مكان ناء وهناك
ُمنكرات خمتلفة، فهل يبدأ باملنكرات حسب األمهية الرشعية أو حسب 

 إمكانية اهليئة املتوفرة عند املركز؟
هللا تعاىل قال ا :﴿w x y z﴾ ]فيبدأ ]١٦:التغابن ،ُ

 .اً عند مركز اهليئة أم بعيداًهم، سواء كان قريبباألهم فامل
* * * 

    هل جيوز إيراد آيات القرآن عىل سبيل
 املزاح؟

وهو كالم رب ـ أن جيعل القرآن الكريم اً ال جيوز أبد 
 بل ربام يصل هذا إىل حد الكفر، ،وال لالستهزاء وسيلة للمزاح، ـالعاملني 

 S T U﴿: املنافقني يف ـ تبارك وتعاىل ـكام قال اهللا 
V W X ZY [ \ ] ̂ _ ̀ 
a b c d e f g﴾ ]والقرآن من آيات ]٦٦-٦٥:التوبة ،

اهللا، فمن جعله حمل سخرية واستهزاء فإنه مرتد عن اإلسالم، وعليه أن 
م بعد أن خرج منه، وسلفنا الصالح، بل جيدد التوبة للدخول يف اإلسال

 9 8 7﴿وا القرآن يلحقهم من الوصب ؤ قراملؤمنون إذا
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: ; < = > ? @ A B C D E F 
G﴾ ]9 8﴿:  وعالَّوقال جل ،]٢:األنفال : ; < 

= > ? @ A B C D E F G 
H I J K﴾ ]فكيف جيعل القرآن حمل سخرية ،]٢٣:الزمر 

املؤمنني، بل جيب أن يتوب إىل اهللا فمثل هذا ليس من ! واستهزاء وضحك
 .توبة مرتد

* * * 



 

 

٧٨  

 

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله  احلمد هللا رب العاملني
 :وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

ن فمن املعلوم أن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر سيصيبه م
صرب ومصابرة وانتظار فرج ما حيتاج إىل من الناس األذى القويل أو الفعيل 

 ¶ µ﴿: بنه ألن اهللا تعاىل حكى عن لقامن أنه قال ال؛عز وجل من اهللا
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ 
Ç﴾ ]وقال اهللا تعاىل،]١٧:لقامن  :﴿¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å﴾ ]فإذا ]٢٠٠:آل عمران ،

ف للمؤمن، الصرب، واملصابرة، واملرابطة، وتقوى اجتمعت هذه األوصا
 À ¿﴿:  ألن اهللا قال؛اهللا فإنه سيتحقق له الفالح بإذن اهللا

Á Â Ã Ä Å﴾. 
 من تقويم الناس همراداهليئة ويف عرصنا هذا ربام ال يتم لعضو 

ل تبارك ا ق،برشى للمؤمنهي  لكن لدينا آية من كتاب اهللا ،وتوجيههم
: ، واآلية األخرى]٢٨٦:البقرة[ ﴾¬ » ª © ¨ §﴿: وتعاىل

﴿w x y z﴾ ]١٦:التغابن[. 
ًوليس كل إنسان يف الدنيا يتم له مراده أبدا؛ ال ملك وال رئيس 

 وال صغري وال كبري، ال بد أن ينال ، وال عامل وال جاهل،وال وزير
 فإنه ال تأيت األمور ،اإلنسان ما يناله مما حيتاج إىل صرب ومصابرة
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يريد يف كل األحوال؛ حتى يف بيته جيد من أهله ما يرسه لإلنسان عىل ما 
± ﴿:  وكام قال اهللا تبارك وتعاىل،ً أحياناال يرسه وما ،ًأحيانا  °

´ ³ عز ـ ، فاملرء يتقلب يف تقدير اهللا ]١٤٠:آل عمران[ ﴾² 
ٍ وإيذاء من ، ورسور وحزن، وضيق وسعة،بني رضاء ورساءـ وجل 

ء عند البالء وأن يشكر عند الرخاالناس وإكرام، فالواجب أن يصرب 
 .لينال درجة الصابرين الشاكرين

وما سمعنا مما حصل من اعتداء بعض السفهاء عىل بعض سيارات 
 ألنه يقع من السفهاء عدوان أكرب من ؛ًاهليئة فهذا أمر ال يستغرب كثريا

 فالواجب مقابلة هذا بالصرب والتامس القائم هبذه اجلريمة ،ذلك وأعظم
 فلتكن األمور ،زعاج أو إظهار لطلبه والتحري عنهان يكون هناك بدون أن

 مع التحسس والتامس الوصول إىل من حصلت منه ،كأهنا مل تكن
ـ  وسؤال اهللا سبحانه وتعاىل واالستعانة به عىل ظهور هذا املجرم ،اجلريمة

 .رهن احلكم الرشعيحتى يكون   ـ،والعياذ باهللا
نكم التعاون والتآلف ألنكم هيئة وما زلت أكرر أنه جيب فيام بي

 وشعبكم وإخوانكم مثلكم، فال ، وبلدكم واحد، وهدفكم واحد،واحدة
 ، أنا يف هيئة السوق: ال يقل أحدكم، وحتابوا وتآلفوا،من التعاون بد

واحد، رجل  والثالث يف هيئة كذا، كلكم ،والثاين يف هيئة احلي الفالين
 .»ًعضان كالبنيان يشد بعضه بماملؤمن للمؤ«

                                                
كتاب : ؛ ومسلم)٢٤٤٦(كتاب املظامل والغصب، باب نرص املظلوم، رقم :  أخرجه البخاري)١(

 ).٢٥٨٥(راحم املؤمنني وتعاظفهم وتعاضدهم، رقم الرب والصلة واآلداب، باب ت
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ْوكذلك أيضا نبهنا ٌعىل أن اجلامعة إذا كان هلم رئيس أو  ـ فيام سبق ـ ً
يرص  وال جيوز لإلنسان أن ،الواجب عليهم طاعته إال بمعصية اهللافٌأمري 

 لو ،أنا أرى ما ال يرى الرئيس، أو أرى ما ال يرى األمري:  ويقولعىل رأيه
أيه وترى أنه أصوب فباب رل إذا كان عندك رأي خمالف ؛أمرين ال أمتثل
 وتكون املناقشة بأدب ال مناقشة الند للند؛ ألنك إذا ،املناقشة مفتوح

 يعني املساوي للمساوي ما ،ناقشت رئيسك أو كبريك مناقشة الند للند
ون  وحترتمه حتى تك، لكن تناقش عىل أنه كبريك،استفدت وال استفاد

للجميع أمورهم وقد قال  ـ سبحانه وتعاىل ـ اهليئة هيئة واحدة ويصلح اهللا
 R S T U﴿: يف النزاع بني الزوجني ـ ىلتبارك وتعاـ اهللا 

V W X﴾ ]وقال]٣٥:النساء ، :﴿Y Z [ \ ] 
 األمر هذا هو اإلصالح بني الزوجني فام بالك بكون ،]٣٥:النساء[ ﴾^

ًيتضمن بلدا كامال  بد   وال، وال بد من االتفاق،ال بد من إرادة اإلصالحفً
 .ئتالفمن اال

 وأن جيعلنا من املتعاونني ،أن جيمع قلوبنا عىل احلقتعاىل نسأل اهللا 
 اهللا وسلم عىل نبينا حممد ، وصىلعىل الرب والتقوى إنه عىل كل يشء قدير

 .وعىل آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
* * * 
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 ونعوذ باهللا من رشور ، ونستغفره،إن احلمد هللا نحمده ونستعينه
 ومن يضلل فال ، من هيده اهللا فال مضل له،أنفسنا ومن سيئات أعاملنا

ً وأشهد أنه حممدا ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له،هادي له
ً بعثه اهللا تعاىل إىل اخللق بشريا ونذير،عبده ورسوله ً وهاديا للحق ،اً

 وجاهد يف اهللا حق ، ونصح األمة،َّ وأدى األمانة، فبلغ الرسالة،ًونصريا
 وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم ، فصلوات اهللا وسالمه عليه،جهاده

 .بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد
 ليلة األربعاء من شهر مجادى  فإنه يرسين يف هذه الليلة؛،خوةإلأهيا ا

 ، أن ألتقي بكم يف هذا املسجد؛ عرش وأربعامئة وألفة عام ثالث،اآلخرة
 ـسبحانه وتعاىل   ـً لقاء أرجو من اهللا،مسجد األمري متعب يف مدينة جدة
ً وإنه ليرسين أن أسمع دائام ما يقام يف ،أن يكون فيه خري وبركة للجميع

 وكذلك يف مساجد أخرى من ،هذا املسجد من املحارضات والدروس
 وال شك ،ا يدل عىل النشاط العلمي يف شباهبا يف هذه الفرتة مم،هذه املدينة
ُّرسَأن هذا ي ابرة يف ث لكنه حيتاج إىل جد وم،هرزا ويبرش بخري ومستقبل ُ

 فإن ؛ه عام هو أهمّدص وأال يشتغل اإلنسان يف أمر آخر ي،طلب العلم
 من حسن إسالم املرء تركه ما «:النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم يقول
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 قيلال و، فاألمور الفضولية التي ليس فيها إال األخذ والرد،»ال يعنيه
 وحتول دون مصالح كثرية مع ما حتمل ،ً كلها تذهب الوقت هباء،والقال

 حيث ينتمي كل واحد ،من مفاسد قد تكون بني الشباب وغري الشباب
 ويرى أن ما يقوله هو الصواب وأن ما ،لشخص معني أو لطائفة معينة

 أعني كون اإلنسان يصوب ما ؛ وهذا هو عني اخلطأ،وله غريه هو اخلطأيق
 ،ينتمي إليه من شخص أو طائفة أو حزب ويرى أنه معصوم من اخلطأ

 وذلك أن ،ئ ما سواه ويرى أنه جمانب للصواب فيام خالفه فيهِّطُوَخي
 وأنه ال أحد ،نقطع بوفاة النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلماالوحي 
قلته هو احلق وما قاله غريي هو إن ما : إليه برشع حتى يقوليوحى 
 وإنام األمور اجتهاد خيتلف الناس فيه بحسب العلم واإليامن ،الباطل

نبني  وية التي ينبني عليها اجتهاد الناس، هذه األسس الثالث،وحسن النية
 .علم، وإيامن، وحسن نية :عليها توفيقهم للصواب

 بل هو مأمور بأن يقلد ،جلاهل ال اجتهاد له وا،فال اجتهاد مع اجلهل
 .]٤٣:النحل[ ﴾0 / . - , + *﴿

 َدِقُإذا ف نه نور؛ أل اإلنسان االنتفاع بالعلمُدِفقَ ي،دِقُاإليامن إذا فو
 .ّحل حمله الظالم

ُّوكان هم اإلنسان أن ينرص قوله ع ،النية إذا فقدوحسن  ىل قول غريه َ
 .ق للصوابفإنه ال يوف ،ًولو كان قوله باطال

                                                
كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك هبا : والرتمذي ،)١٧٣٩(أخرجه أمحد برقم ) ١(

 ).٣٩٧٦(كتاب الفتن، باب كف اللسان يف الفتنة، رقم : ؛ وابن ماجه)٢٣١٧(الناس، رقم 
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 هذه النهضة املباركة يف هذا البلد ويف غريه من بالدنا ،خوةأهيا اإل
سالمية؛ وإن اإلألمة لهر زاوبالد غرينا ال شك أهنا تبرش بخري ومستقبل 

 لقائنا هذا هو ما يتعلق بأمر الدعوة إىل اهللا واحلسـبة وسلوك موضوع
يل  نوع من اجلهاد يف سبـ وتعاىل بحانهس  ـوة إىل اهللافالدع ، األمثلقالطري

 : ولكنها حتتاج إىل أمور،اهللا
  . العلم بالرشع الذي يدعو إليه:األمر األول
 العلم بحال من يدعوه من الناس ليعرف مدى قبوله ورفضه :الثاين

 ألن اهللا سبحانه وتعاىل قال ؛ومدى استسالمه وإذعانه وحماجته وجمادلته
 P Q R S T VU W X﴿ :ه الصالة والسالمللرسول علي

Y Z [﴾ ]فقوله،]١٠٨:يوسف : ﴿S T VU W X﴾  يدل عىل
 إنه : ـقلتـ كام  والعلم ، والبصرية هي العلم؛أنه ال بد للداعية من بصرية

 العلم بحال : واليشء الثاين،العلم برشع اهللا:  اليشء األول؛يتعلق بشيئني
ليل هذا  ود، ليعرف مدى استعداده لقبول الدعوة وعدم استعداده؛املدعو

قول النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل 
يكون ، أخربه بذلك ل»ًواعلم أنك ستأيت قوما أهل كتاب«: اليمن

 ألن أهل الكتاب عندهم ؛ حاهلم من العلم واملجادلةًمستعدا ملا تقتضيه
ن عندهم من َّ ألهنم يدعون أهنم أهل كتاب وأ؛جمادلة أكثر مما عند غريهم

                                                
 غنياء وترد يف الفقراء،كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األ: أخرجه البخاري) ١(

كتاب اإليامن، باب الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم، :  ومسلم؛)١٤٩٦(  رقم
 ).١٩(رقم 
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 $ # "﴿ :ىل وهلذا قال تعا، اهللا ما ليس عند غريهمائعالعلم برش
% & ' ( ) * + , .- / 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ;﴾ 
 .]٤٦:العنكبوت[

َّومن العلم بحال املدعو أن يكون عاملا بام يتمسكون به مما يد عون أنه ً
بد أن نعرف   فالهم أو ندعو،ً فإذا كنا نريد أن نرد عىل النصارى مثال،حق

 وهلذا ملا زنى ، هلم أنه ليس بحقِّ حتى نبنيَّما عندهم مما يدعون أنه حق
 وكان ،هيودي بيهودية يف عهد النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم

املحصن بمثله أن يرمجا باحلجارة كام جاء ذلك زنى املفروض عليهم إذا 
 يمكن أن نرجم  ال: يف أرشافهم فقالواى كثر الزن؛يف دين اإلسالم

 إذا :فقالوا! ا باهلوى ال باهلدى األرشاف ولكن ماذا نعمل؟ اصطنعوا حد
 ونجعل ،املزين هبا عىل محارو املحصن فإننا نسود وجهه ونركبه هو ىزن

 فزنى رجل بامرأة ،ظهر كل واحد إىل ظهر اآلخر ونميش هبام يف األسواق
 : فقال بعضهم لبعض،ممنهم يف عهد النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسل
ا سوى ما قررناه وسوى ما  اذهبوا إىل هذا الرجل لعلكم جتدون عنده حد

صىل اهللا عليه وعىل آله   فجاء الرجل ومن زنى هبا إىل النبي،يف التوراة
 فأمر أن حترض ، ليس هذا عندنا: فقالوا، بالرجموسلم فحكم عليهام
 اًده عىل آية الرجم كتامن وجعل القارئ يقرأها فوضع ي،التوراة فأحرضت

عبداهللا بن سالم ريض اهللا عنه وهو من أحبار ملسو هيلع هللا ىلص  وكان عند النبي ،للحق
 فرفع يده فإذا آية الرجم يف ، ارفع يدك: فقال للرجل،اليهود لكنه أسلم
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 . فأمر النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم برمجهام، واضحةًنةِّالتوراة بي
ً قوما أن يعرف ما عندهم اللداعية إذا دعوالشاهد من هذا أنه ال بد 
 .مما يتمسكون به ويظنون أنه احلق

كشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحهم اهللاـ  وانظروا إىل علامء هذه األمة 
 ؛عون أنه حقّفإنه ملا جادل الفالسفة واملتكلمني كان يعلم ما عندهم مما يد

احلكم عىل اليشء فرع « : وقد قيل،ألجل أن يرد عليهم بام علم من كتبهم
 .» تصورهنع

 إخالص النية هللا ، ومما جيب اعتباره يف الدعوة إىل اهللا:األمر الثالث
وا ؤ اقر، إقامة الرشيعة وهداية اخللقان بدعوتهنسبأن يريد اإل ؛عز وجل

وا ؤ؛ اقر﴾T U﴿ ؟ْنَإىل م ،]١٠٨:يوسف[ ﴾P Q R S﴿: اآلية
 إىل أن يكون لك  ال،]١٢٥:النحل[ ﴾v w x y﴿اآلية األخرى 

َأتباع من الناس كثريون  اجعل هدفك األول واألخري هو إقامة رشيعة .ْ
  .ًاهللا لتكون داعيا إىل اهللا عىل حقيقة الدعوة

  . ومن املهم يف الدعوة اتباع احلكمة:األمر الرابع
 !؟واحلكمة يف الدعوة هي كيف تعرض الدعوة عىل غريك

 منهم من حيسن التقديم ،تىيف ذلك إىل أقسام شينقسمون الناس ف
 ومن املعلوم أن املدعو عىل طريق ، ومنهم من ييسء ذلك،وحيسن العرض

                                                
﴾، رقم $ % & '﴿: كتاب املناقب، باب قول اهللا تعاىل: أخرجه البخاري) ١(

 ).١٦٩٩ (؛ ومسلم، كتاب احلدود، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزنى، رقم)٣٦٣٥(
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ق يقبلها ِّها من قديم الزمان حيتاج أن تعرض إليه الدعوة عىل وجه شيَِفلَأ
عنده أو  ؛ ولنفرض أن أمامنا رجل عنده يشء من املعايص،ويذعن هلا

خه عىل ما هو عليه من ِّعليه ونوب فهل من احلكمة أن ننكر ،يشء من البدع
ً أن نبني أوال فوائد الطاعة وفوائد م أ،البدع أو ما هو عليه من املعصية

 ؟ةالتزام السنَّ
ً أوال حسن الطاعة ِّنيَبُ أن ن: يعني؛الثاينالصواب هو  أن :اجلوابو

 ألن اإلنسان إذا فوجئ باإلنكار ؛ه باإلنكارئة حتى ال نفاجوحسن السنَّ
 وكيف حيتمل ! أهيا الفاسق فإنه ال بد أن ينفر، أهيا الضال:خ وقيلوالتوبي

 !؟نصيحة من شخص بدأه بالسب والشتمأن يقبل مثل هذه ال
 ألن ؛احلق بصورته املطابقة للواقع وستقبله النفوسـ ًأوال  ـ ِضِرِْعا

 وهلذا ملا بعث رسول اهللا صىل ؛قبله كل ذي فطرة سليمةياحلق أمر فطري 
وليكن أول ما تدعوهم  «:ً وعىل آله وسلم معاذا إىل اليمن قال لهاهللا عليه

ما تدعوهم  أول: ، ومل يقل»ًإليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
! إليه اإلنكار عىل ما هم عليه من الباطل ودين النصارى، أو دين اليهود

ً إال اهللا وأن حممدا ال إلهن وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أ«: ولكنه قال
 اإلسالم فسوف يرفض ما َِلبَ، ومن املعلوم أن اإلنسان إذا ق»رسول اهللا

 . وبضدها تتبني األشياء، ألنه إذا ثبت الضد زال الضد اآلخر؛سواه
وهلذا جيب أن نعرف أنه ليس من احلكمة عند الدعوة إىل احلق أن 

 ألننا قوم ؛ًاحلق أوال  لهِّبنيُنأن بل  ،ننكر مبارشة عىل من كان عىل باطل
                                                

 .)٨٣:ص (ق خترجيهسب) ١(
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 { |﴿ :قول اهللا تعاىلـ إن شئتم ـ وا ؤاقرو ،دعوة ال قوم تنفري
نهى ف، ]١٠٨:األنعام[ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 ، للسبةأن نسب آهلة املرشكني مع أن آهلة املرشكني مستحقعز وجل اهللا 
نسب  نحن ، إهلنا احلقِّولكننا لو سببنا آهلتهم حصل منهم رد فعل بسب

 نمسك :ن إذ،ً عدوا بغري علم، إهلنا سبوه بباطلاآهلتهم بحق وهم إذا سبو
عن سب آهلتهم لئال يسبوا إهلنا وإن كنا حمقني يف سب آهلتهم وهم مبطلون 

عن سب  ـعز وجل  ـً لكن نظرا ملا يرتتب عىل ذلك هنانا اهللا ،يف سب إهلنا
 .آهلتهم
 نذكر معايب املدعو ولكننا  من احلكمة يف الدعوة إىل اهللا أن ال:نإذ

 ثم هو بعد ذلك ،ًة إذا كان مبتدعاحماسن السنَّو له حماسن اإلسالم ِّنبني
 : كام قال النبي عليه الصالة والسالم،سوف يقبل بمقتىض الفطرة السليمة

 .»كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه«
 أن ال ينفعل  إىل اهللامالحظته يف الدعوة ومما تنبغي :األمر اخلامس

 وذلك ألن ؛ دعوته بل يقابل الشدة باللنيتَّدُاإلنسان فيغضب إذا ر
ً فهل إذا وجدت شخصا مريضا منتفخ اجللد مما ،ًاملدعو كاملريض متاما ً

 هل األوىل عند شق هذا اجلرح وإزالة املؤذي أن تأيت ،حتته من الفساد
 أو أن تأيت بيشء رسيع ، وتشق هذا اجلرحرداء ضعيفة النفوذحبسكني 

 . الثاين: اجلواب؟سهل
                                                

 ؛)١٣٥٨(ُكتاب اجلنائز، باب إذا أسلم الصبي فامت هل يصىل عليه، رقم : أخرجه البخاري) ١(
 ).٢٦٥٨(ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد عىل الفطرة، رقم 
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طريق الصرب والتأين  ـعز وجل  ـ لنسلك يف الدعوة إىل اهللا :نإذ
 من الكالم جرُ ألنك إذا انفعلت وغضبت فإنك سوف خت؛وعدم االنفعال

 اصرب : فلهذا نقول،بكالم أشد ـًأيضا  ـما ال حتمده وسوف يقابلك هو 
 وال خيفى علينا أن اهللا ،ًنك تداوي اآلن جمروحا حيتاج إىل الصرب أل؛َّوتأن

، ]٢٣:اإلنسان[ ﴾Ø Ù Ú Û Ü ×﴿ :سبحانه وتعاىل ملا قال لنبيه
 فاشكر لنعمة : فهل قال اهللا تعاىل،والقرآن نعمة كبرية حتتاج إىل الشكر

 إشارة إىل أن هذا القرآن الذي ،]٤٨:القلم[ ﴾O P Q﴿ :قال! ربك؟
سوف يالقي بالدعوة إليه الصعوبات التي حتتاج إىل الصرب نزل عليه 

 .]٢٤:اإلنسان[ ﴾Þ ß à á â ã ä å æ﴿: واملعاناة
 اصرب عىل ما أصابك بالدعوة إىل اهللا من ، أهيا الداعي إىل اهللا:نإذ

 للرسول صىل اهللا ـ تعاىل ـ  وتذكر قول اهللا،اإليذاء القويل واإليذاء الفعيل
 ﴾À Á Â ¿ ¾ ½ ¼﴿ :عليه وعىل آله وسلم

 O P Q R S T U V W X Y Z﴿، ]٣٥:حقافاأل[
[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 

j﴾ ]٥٠-٤٨:القلم[. 
 ال بد من التأين وإذا مل يقبل ، ال بد من الصرب وعدم الغضب:نإذ

 فاألقارب هلم ،سيام إذا كان املدعو من األقارب  وال،ًاليوم فقد يقبل غدا
 نبيه صىل اهللا عليه ـ سبحانه وتعاىل ـا بدأ اهللا  وهلذ،حق أكثر من غريهم

 O P Q R﴿ :فقالوعىل آله وسلم أن يدعو عشريته 
S T U V W X﴾ ]وكثري من ،]٢١٥-٢١٤:الشعراء 
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منكرات فيحتاجون إىل دعوة أهل البيت الشباب اليوم جيدون يف بيوهتم 
ًارا مما جيد  ربام يرشد من البيت فر، ربام يغضب، فتجده ربام يعنف،إلزالتها

ً فليبدأ أوال ، وهذا ال ينبغي أن يكون إال عند آخر مرحلة،فيه من املنكر
 واجتناب ، وبيان حسن املنهج السليم املبني عىل طاعة اهللا،بالدعوة إىل اهللا

قيس ُ وأن املعايص ت، وليبني هلم فوائد الطاعة ومضار املعصية،تهمعصي
 حتى ، النكباتل بهُ وحت،لك القلبُوهتبل  ،رض القلبُ ومت،القلب

 وهداية ،حيصل عىل يده هداية أهلهحتى  ،التي هي أحسنبيدعوهم 
 . وما عنده من العلم والفهم،أقاربه بحسب قوته يف الدعوة إىل اهللا

 ومما ينبغي للداعية إىل اهللا أن يكون عنده قدرة يف :األمر السادس
 ُكَليل العقيل الذي يدر وبالد،ةوهو الكتاب والسنَّالسمعي اإلقناع بالدليل 

 ،استدل بالعقل يف عدة آيات من القرآن ـسبحانه وتعاىل  ـ ألن اهللا ؛بالعقل
 A B C D @ ? < =﴿ :فقال اهللا سبحانه وتعاىل

E﴾ ]هنا استدل دليال عقليا عىل إمكان البعث؛ فقوله يف هذه ،]٢٧:الروم ً ً
 C﴿ : وقوله،هذا حكم، ﴾A B @ ? < =﴿: اآلية

D E﴾ فكيف كان دليال عقليا؟ ن،ليل عقيلهذا د ً هنا قياس : ولقً
ّ أن القادر عىل االبتداء قادر عىل : ووجه الداللة؛قياس أولويبل عقيل 

 A B @ ?﴿ : وقال تعاىل يف آية أخرى،اإلعادة من باب أوىل
C﴾ ]اخللق قادر عىل إعادتهأول  فالذي بدأ ،]١٠٤:األنبياء. 

 األرض امليتة ثم حييي اهللا األرض بعد أما االستدالل بإنزال املاء عىل
فهذا استدالل ، ]١١:ق[ ﴾ª ©﴿ : تعاىل ويقول،موهتا هبذا املاء
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ً عقليا؛ ألنه استدالل بام يشاهد ويعرفه العام ًدالالتحيس وليس اس
 كل إنسان يرى املطر ينزل عىل األرض اهلامدة فتحيا بإذن اهللا ،واخلاص
 ©﴿:  وهلذا قال،إحياء املوتى فيستدل بإحياء األرض عىل ،عز وجل
ª﴾،ى ويف آية أخر: ﴿J K﴾ ]١٩:الروم[. 

: دليلنيالن من املهم لدى الداعية أن يكون عنده قوة إقناع بإ :أقول
 ما قيمة الدليل العقيل مع الدليل : فإن قال قائل،السمعي والعقيل

 !ة؟ً أليس الدليل السمعي كافيا وهو الدليل من الكتاب والسنَّ!السمعي؟
 أما غري املؤمن أو املجادل ، للمؤمنٍ ولكنه كاف،ٍ بىل هو كاف:فاجلواب

هو وـ  ودليل هذا ،بغري حق فيحتاج إىل دليل عقيل يرغمه عىل قبول احلق
قال و ، للمؤمن بمعنى أنه إذا قيل له قال اهللاٍأن الدليل السمعي كاف

 ( ) ' & % $ # " !﴿ : قوله تعاىل؛ ـرسوله وقف
، يعني ال يمكن أن خيتار ]٣٦:األحزاب[ ﴾0 / . - , + *

ًاملؤمن أو املؤمنة إذا قىض اهللا ورسوله أمرا أن خيتار املؤمن واملؤمنة أمرا  ً
 لكن املنكر واملعاند حيتاج إىل دليل عقيل يرغمه ،سوى أمر اهللا ورسوله

 .حتى ال يتمكن من مصادمته ؛عىل قبول املدلول
 ـ عىل إبطال قوله ـاهللا واستدللنا لو جاءنا نرصاين وقال إن عيسى ابن 

 ﴾0 / . - , + * ( ) '﴿ :بقول اهللا تعاىل
 ، ال يقتنع هبذا الدليل؟، وهو نرصاين هل يقتنع هبذا الدليل]٩١:املؤمنون[

لق ُ ألنه خ؛ إن عيسى ولد اهللا: سيقول،يؤمن بالقرآنال  ألنه ؟لكن ملاذا
 ؟ أم من أي يشء، أم وأب منَقِلُخهل  وما تقول يف آدم : نقول له،بال أب
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ٌ ألن هذا يقر به حتى اليهود والنصارى ؛ خلق من غري أم وال أب:سيقول
 } v w x y z﴿ :له فنقول ،لق من غري أم وال أبُأن آدم خ

 وهذا دليل عقيل ،]٥٩:آل عمران[ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ |{
ُ ألنك أنت تقر أن آدم خ؛ال يمكنه أن حييد عنه ُّ ِ  ،أملق من غري أب وال ُ

ن خلق من أم بال ن خلق من غري أب وال أم فهو أدل عىل القدرة ممَوم
 . بىلأليس كذلك؟! أب

فاملهم أنه ينبغي للداعية أن يكون لديه علم بالدليل السمعي وهو 
وهلذا ارجعوا ، وهو ما تقتضيه العقول ة، وبالدليل العقيلالكتاب والسنَّ

 من : وأعني بتالميذه،وتالميذهإىل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
 جتدون كيف يستعملون ، تتلمذ عىل كتبهتتلمذ عليه يف حياته، وبعد وفاته

 ومن أحسن ما رأيت ؛األدلة العقلية يف الرد عىل الفالسفة حتى يقتنعوا
 )درء تعارض العقل والنقل(لكنه صعب عىل الطلبة املبتدئني كتاب 

 والذي أثنى عليه ابن القيم ،)نقلالعقل وال( الناس بكتاب داملعروف عن
 :يف نونيته حيث قال

ْوله كتاب العقل والنقل الذي ْ ُ ُ َِ َِّ ْ َ َِ َِّ َ  
 

ُا يف الوجـَم  ُ َود لـِ ِ َه نظري ثـْ ٌ   ِانـُ
 

 وليس ، يف الوجود يف الرد عىل الفالسفة واملناطقة نظرييعني ليس له
 ،ُّيه أي كتاب وال ينسب إل، ألن كتاب اهللا أفضل منه؛عىل سبيل اإلطالق

 ،ومن هذا املنطلق نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني باألدلة العقلية
هل يكفي وول  يكفيني ما قال اهللا وقال رسوله؛ ألننا نق:وأال يقول
ً إن كان معاندا أو ه وقد ال يكفي، قد يكفيه إن كان مثلكخصمك؟



 

 

٩٢  

ا يف ًإلنسان مقنع فال بد من النظر يف األدلة العقلية حتى يكون ا،ًجاحدا
 .كالمه للخصم من أي نوع كان

 هل يمكن االقتصار عىل الدليل العقيل دون الدليل :وهنا سؤال
الدليل العقيل وإن أقنع لكنه ال يصبغ ف ،ً ال يمكن أبدا: اجلواب؟السمعي

 ألن الدليل السمعي ؛يف القلب صبغة اإليامن كام يصبغها الدليل السمعي
ا اعتمد اإلنسان عليه فإنام يعتمد عىل قول ربه وقول ة إذيف الكتاب والسنَّ

حجة حيتج هبا عند اهللا  يعتمد عىل ،رسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم
، ]٦٥:القصص[ ﴾r s t u v w﴿ :يوم القيامة
إذا كان داعية أن يكون لديه  له نع بالدليل السمعي لكن ال بدتواملؤمن يق

 .إقناع اخلصمدليل من العقل إلمكان  ـًأيضا  ـ
ً وال بد للداعية أيضا من أن يكون حسن األخالق لني :األمر السابع

 3 2 1 0 ./ - , + * (﴿ :تعاىل لقول اهللا ،اجلانب
هذه املرتبة غري مرتبة الصرب التي  ،]١٥٩:آل عمران[ ﴾7 6 5 4

 اً؛ ألن هذه زيادة يف الكامل؛ أن يكون حسن اخللق بشوشًأرشنا إليها أوال
َّ كلامته النور ويظهر من كلامته نية اإلصالح حتى يكون يف ذلك يظهر من
ِّ، وليمرن نفسه عىل هذا؛ ألن من الناس من يأخذه االستعالء ًمقبوال ُ

بالعلم عىل اجلهال، ولكن هذا خطأ وسبب لنزع الربكة من دعوته 
  بقدر ما يستطيع، وكم هدى اهللااًوعلمه، فليكن حسن األخالق بشوش

 بام جبل اهللا عليه الداعية من األخالق الفاضلة، اً أناس ـاىلسبحانه وتع ـ
 4 3 2 1 0 ./ - , + * (﴿: اىلقوله تعودليله 

 .]١٥٩:آل عمران[ ﴾7 6 5



 

 

٩٣  

 
 أمر ؛ ألن احلسبة أمر وهني؛ مرتبة أعىل من مرتبة الدعوة:احلسبةف

 واآلمر والناهي يف مرتبة أعىل من الداعي؛ ،كربمعروف وهني عن من
ليس و واآلمر والناهي يأمر وينهى ،بِّب ويرهِّفالداعي يعرض ويرغ

 وهلذا عرف العلامء األمر ،ه نوع من السلطة أكثر من الداعيةغ؛ فلِّيبل
 طلب :أنهب وعند أهل أصول الفقه ، معروف عند أهل البالغةهوتعريف

والنهي . مر يشعر بأنه ذو سلطةأن اآل : أي،الفعل عىل وجه االستعالء
 وإنام نقول ،الناهية» ال«طلب الكف عىل وجه االستعالء بصيغة : هو

َ لئال يرد علينا مثل؛بصيغة ال الناهية هذا هني ف أو اترك كذا ، اجتنب كذا:َِ
 وهو أنه ، فال ينطبق عليه تعريف النهي املعروف،لكنه ليس بصيغة النهي

 .جه االستعالء بصيغة ال الناهيةطلب الكف عىل و
  الدعوة أو األمر والنهي؟وأهيام أعىل 
 ، يعرض اليشءٌضِ ألن الداعي عار؛ األمر والنهي:واجلواب

 فهو يرى نفسه بالنسبة إىل املأمور ،يأمر باليشء وينهى عنه ،ٌمرآواآلمر 
و  وهلذا قلنا طلب الفعل عىل وجه االستعالء أ،املنهي يف املرتبة األعىل

ً وإذا أردت أن تعرف أن هناك فرقا بني ،طلب الكف عىل وجه االستعالء
 f g h i﴿ : تعاىلالدعوة وبني األمر والنهي فاقرأ قول اهللا

j k l m n o p﴾ ]ت، ولو كان]١٠٤:آل عمران 
 فالدعوة يشء ،الدعوة هي األمر والنهي لكان يف الكالم تطويل بال فائدة

 !واألمر يشء آخر



 

 

٩٤  

 .ال بد له من أمور جتب مراعاهتاعروف والناهي عن املنكر واآلمر بامل
ً أن يعلم بأن هذا معروف يؤمر به فإن مل يكن عاملا فإنه :األمر األول
وكيف يأمر !  وكيف يأمر بيشء ال يدري أن اهللا أمر به؟،ال جيوز أن يأمر 

 :ن إذ؛بيشء ال يدري أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم أمر به
رمحه  ـذكر عن ابن حزم ُ وي، ورسوله بهبد أن يعلم بأن هذا مما أمر اهللا ال

ْ قم :قبل أن يطلب العلم دخل املسجد مرة فجلس فقال له من حوله ـاهللا 
 ثم دخل املسجد مرة ، فقام فصىل، وال جتلس حتى تصيل ركعتني،ِّفصل

 فقال ،ي هذا وقت هن؛ِّ ال تصل:ن عندهَبعد صالة العرص فصىل فقال له م
 فام .ِّ صل: قالواِّ وإن مل أصل،ِّ ال تصل: إن صليت قالوا:يف نفسه
ال بد أن و . ال بد من العلم:ن إذ،َّحدث نفسه بأن السبب اجلهل! السبب؟

 وال بد أن يعلم الناهي أن هذا ،يعلم اآلمر أن هذا مما أمر اهللا به ورسوله
َوهل يعرف األمر والن .مما هنى اهللا عنه ورسوله ؛ يعني بام هي بالذوقُ

  العاطفة؟نسميه
 أما الذوق والعاطفة وما أشبهها ، ألنه يعرف بالرشع؛ ال:واجلواب

 وهلذا نجد الصوفية الذين يبنون عبادهتم عىل الذوق يف ؛فهذه بدعة
 ألهنم إذا بنوا عقيدهتم أو عملهم عىل الذوق صاروا متبعني ؛ضالل مبني
 .ألهوائهم

معه إىل دخل أيف جدة قبل سنوات جاج من احلًولقد شاهدت رجال 
ِّ فيه مسجل من أجل أن يسجل الكلامت التي يسمعها يف ًاملسجد مذياعا ُ

نعوذ باهللا كيف تدخل : ويقول؛  بهقام رجل يرصخفمساجد جدة؛ 



 

 

٩٥  

ً وأنكر عليه إنكارا شديدا؟ذه اآللةهباملسجد   قال هذا ؟ ملاذا:فقيل له! ً
بىل، : ًنعم، أليس مذياعا؟ قيل له: ؟ قال!أحرام أن يسجل: حرام، قيل
 بىل؛ إذا فتح عىل األغاين : قيل؟سمع فيه األغاينُا يَمَأ: قال! هذا مذياع

 لكن ملا دخل به ،سمعت األغاين وإذا وضع فيه رشيط األغاين سمع منه
ُ إذا ليس لك احلق أن ت، ال:قال! ؟ًالرجل هل كان مفتوحا عىل الغناء نكر ً

 فهذا ،َّ وهي عىل حسب ما توجه به،يد صامتحد اآللة  فهذه،عليه
: اجلوابره عن علم؟ َهل أنكـ حسب رأيهـ  ّالرجل ملا أنكر هذا املنكر 

صور أن هذا ت يف العلم والةنفسه القارصب رأى ، بل عن ذوق فقط،ال
ّ وسجل ما ،املسجدبه   ادخل: أما نحن فنقول، فقال هذا حرام؛حرام

 . ال تفتحه عىل األغاين، ولكنشئت من الكلامت املفيدة
 لذلك ! أن إنكار املنكر بال علم ال يأيت إال بفساد والعياذ باهللافاملهم

َّجيب أن يكون اإلنسان عاملا بأن  وأن ،اًال ذوقًرشعا مأمور به  ما أمر اهللا به ً
 أما ملجرد الذوق واالستنكار فهذا ال حقيقة ؛ًما هنى عنه منهي عنه رشعا

 يف املساجد تما ظهرت مكربات الصوت واستعملأول أن  أتدرون ،هلا
ًقام أناس ينكرون هذا إنكارا شديدا  يف عهد اً هذا ليس موجود: ويقولون،ً

 لذلك جيب ؟ يف املساجداكيف جتعلوهنف !الرسول عليه الصالة والسالم
ًأن يكون اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر عاملا بأن ما أمر به معروف 

 .ً عنه رشعاه منكر عنًرشعا وأن ما هنى
 مما ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يعلم أن :األمر الثاين

 :ودليل ذلك ،مهم ـًأيضا  ـهذا والشخص تارك للمأمور وفاعل للمنكر 



 

 

٩٦  

دخل رجل املسجد يوم اجلمعة والنبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم 
» ؟َأصليت «: آله وسلم فقال له النبي صىل اهللا عليه وعىل،خيطب فجلس

ُهل أمره أن يصيل ركعتني قبل أن ، ف» ركعتنيِّقم فصل«:  قال، ال:قال
سأله قبل أن يأمره ليعلم أنه تارك : يسأله أو سأله قبل أن يأمره؟ واجلواب

 .للمأمور
َ ال تأمر باملعروف شخصا حتى تعلم أنه ت:نإذ  والنهي،  املعروفَكَرً

لو فرضنا ف ،تعلم أنه وقع يف املنكر وإال فاستفصل حتى ُهَال تنه  ـًأيضاـ 
ًأنك يف املطار يف رمضان ورأيت رجال يأكل يف هنار رمضان فهل تنكر عىل 

جيب ال تنكر، بل  !؟ أنت يف رمضان! يا فالن ال تأكل:تقولوكل آلهذا ا
 ، بارك اهللا لك فيام أكلت: فقل، نعم: فإذا قال؟هل أنت مسافر: أن تسأله
  . أنكرٍ فحينئذ،ال :وإن قال

ًوجدت شخصا واقفا عىل صنابري مالو  ،ويف املسجد احلرام ء زمزم ً
 نكر عليه، أو تستفصل؟ُيرشب يف هنار رمضان أت

 ولو ، واملسافر له أن يفطر،ًال تنكر فقد يكون مسافراو بل تستفصل
هل تنكر عليه ف ، ـألن مكة يأتيها مسافرون كثريـ قدر أنه يف غري مكة 

 قبل أن ه فاسأل!ً فربام يكون مريضا ال يستطيع الصوم؟أن تراهبمجرد 
 . لك أن هذا الرجل واقع يف املنكر فأنكر عليهَّ وإذا تبني،تنكر

َّ ومما ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أال :األمر الثالث
إذا ترتب : يعنيأكثر منه يف اإلنكار؛ منكر ًينكر منكرا يرتتب عىل تركه 
                                                

 ).٢٣:ص (سبق خترجيه) ١(



 

 

٩٧  

نكار املنكر منكر أعظم وأكرب من املنكر الذي أراد أن يفعله فال عىل إ
 |﴿ :تعاىلقوله ب ً واستدالال،أدنامهابًاتقاء ألعىل املفسدتني ننكره، 

 ،]١٠٨:األنعام[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {
عرايب الذي دخل مسجد الرسول صىل اهللا عليه وعىل ألواستدالال بقصة ا

  يبول يف مسجد الرسولمن املسجد فجعلطائفة يف ى َّآله وسلم فتنح
 صاحوا به كيف تبول يف ! فزجره الناس ـصىل اهللا عليه وعىل آله وسلم ـ

 :بمعنى» التزرموه «: ولكن الرسول عليه الصالة والسالم قال!؟املسجد
لو قام قبل أن يتم ألنه  .كمل بوله يف املسجدُ دعوه ي،ال تقطعوا عليه بوله

ًافعا ثوبه فتنكشف عورته، وينزل قطرات منه يف ما أن يبقى رإف ؛بوله
 !واملفسدة ال تزول!  وإما أن ينزل ثوبه فيتلوث ثوبه،أرض مل يصبها البول
م بوله ثم أمر أن حتى يت  ـة والسالمعليه الصال ـوهلذا أبقاه الرسول 

وملا قىض بوله دعاه النبي !  من ماء وانتهت املشكلةٌ عليه ذنوبَّبَصُي
ّوقال له كالما هي :ليه وعىل آله وسلمصىل اهللا ع اً ا لينً إن هذه  «: قال،نً

 إنام هي للتسبيح والتكبري ،املساجد ال يصلح فيها يشء من األذى والقذر
 فاقتنع ، أو كام قال صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم،»وقراءة القرآن

 .الرجل
للهم ا« :أن هذا الرجل قال ـ رمحه اهللاـ  ويف مسند اإلمام أمحد

ًارمحني وحممدا وال ترحم معنا أحدا خاطبه هبدوء وتركه  ملسو هيلع هللا ىلصًألن حممدا ؛ »ً
عرايب عىل أ وهو فقال ما قاله ، أما غري حممد فزجروه،يقيض بولهحتى 

                                                
كتاب : مسلم؛ و)٦٠٢٥(كتاب ا ألدب، باب الرفق يف األمر كله، رقم : البخاريأخرجه ) ١(

 .، واللفظ ملسلم)٢٨٥(الطهارة، باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات رقم 



 

 

٩٨  

 ،يه الصالة والسالم كل هذا بسبب احلكمة التي أوتيها الرسول عل،فطرته
 .]١١٣:النساء[ ﴾Å Æ Ç È É﴿ :قال تعاىل
َّلناهي عن املنكر أال يرتتب عىل هنيه االنتقال من  مما ينبغي ل:نإذ

 ـ رمحه اهللا ـُ ويذكر أن شيخ اإلسالم ابن تيمية ،منكر إىل ما هو أعظم منه
 عىل املسلمني حتى  ـعز وجل ـ بقوم من التتار الذين سلطهم اهللاَّمر 

 فمر ، ودخلوا دمشق، من البالد اإلسالمية ومنها الشامٍ كثرياستولوا عىل
 ورشب اخلمر حرام ؛ اإلسالم ابن تيمية بقوم منهم يرشبون اخلمرشيخ

 ،ا فإنه ال يظهره يف بالد اإلسالم ا أو نرصاني حتى لو كان الشارب هيودي
 ، ال: قال؟ أال ننهى هؤالء عن رشب اخلمر:وكان معه صاحب له فقال له

لو هنينا هؤالء عن رشب اخلمر لذهبوا يقتلون املسلمني وهيتكون 
، فهذا من وهذا أشد من رشهبم اخلمر. اضهم ويأخذون أمواهلمأعر

 .درء املفسدة العليالحكمة اإلنسان أن يصرب عىل املفسدة الدنيا 
ثل هذه األمور ملًينبغي لرجل احلسبة أن يكون منتبها  :هلذا نقول
 .ورذ لئال يقع يف حم؛التي أرشنا إليها

:  واملرتبة الثانية، الدعوةاملرتبة األوىل؛  لنا اآلن مرتبتانَّتبنيوقد 
 التغيري؛ تغيري :وبقي علينا مرتبة ثالثة وهي ،احلسبة وهي األمر والنهي

 ألن ؛ وتغيري املنكر مرتبة فوق األمر باملعروف والنهي عن املنكر،املنكر
سلطة أقوى من اآلمر باملعروف والناهي ذي تغيري املنكر ال يكون إال من 

 فالرجل يف أهله يملك التغيري ،ة يملك التغيريإال من ذي سلط ؛عن املنكر
 عندهم تلفاز يشاهدون به ما يظهر فيه كأن يكون ؛إذا رأى أهله عىل منكر



 

 

٩٩  

 األمر : املرتبة الثانية،ً أوالامذا يعمل معهم؟ الدعوةف ،من املنكرات
 ، دعاهم فلم يستجيبوا، التغيري: املرتبة الثالثة،باملعروف والنهي عن املنكر

 اآللة التي يتخلص منأن ب مل يبق عليه إال التغيري ، فلم يمتثلواهناهم
 الرجل يف أهل بيته يملك :ن إذ،صدهتم عن سبيل اهللا وأوقعتهم يف املنكر

صىل اهللا عليه وعىل آله  ـ النبي هرَّ وقد أم، ألنه قادر وذو سلطة؛التغيري
، فهنا »ول عن رعيتهؤالرجل راع يف أهله ومس «:عىل أهله فقال ـوسلم 

 ألن اهللا أمر باألمر ؛ وليس األمر أو النهي هو التغيري، ألنه قادر؛يغري بيده
التغيري فقال النبي صىل اهللا   أما،باملعروف والنهي عن املنكر بدون رشط

 فإن مل يستطع ،ًمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده «:عليه وعىل آله وسلم
 .» فإن مل يستطع فبقلبه،فبلسانه
ن أمر أو هنى فقد َ ألن م؛تغيري باللسان هو حقيقة األمر والنهيال

ونعوذ باهللا أن نقع بمثل هذه ـ  فإذا مل يستطع أن يأمر وينهى ، بلسانهَّغري
 ؟ وكيف التغيري بالقلب، بقلبهِّريغ فليـاحلال 

 الكراهة الشديدة ملا رأى من املنكر أو من ترك :التغيري بالقلب
 هذا هو التغيري بالقلب؛ أن ،مع الذين يفعلون املنكر وأال جيلس ،املعروف

القلب مع بنكار اإلن يفعله وال يكفي َ مطتكره املنكر بقلبك، وأال ختال
 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹̧ ﴿ : يقولـ تعاىل ـ  ألن اهللا؛ورضاحل

                                                
﴾، D C B A﴿: كتاب األحكام، باب قول اهللا تعاىل: أخرجه البخاري) ١(

كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر، رقم :  ومسلم؛)٧١٣٨(رقم 
)١٨٢٩.( 

 ).٤٩(يامن، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، رقم كتاب اإل: أخرجه مسلم) ٢(



 

 

١٠٠  

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾ 
 ٍ وحينئذ،ولو مع الكراهة فأنتم مثلهميعني إن قعدتم معهم ، ]١٤٠:النساء[

 حيث يوجد شباب أو غري ،تقع املشكلة االجتامعية يف جمتمعنا احلارض
ًفقهم لرتك املنكرات لكنهم جيدون يف البيوت كثريا وهداهم اهللا و ـشباب 

 ثم ، ثم باألمر والنهي،بالدعوةنأمرهم امذا نأمرهم؟ بمن املنكرات ف
ن آباءهم أو  أل؛ون عىل التغيري باليدر ولكني ال أظنهم يقد،بالتغيري

 باليد إال عىل وجه ال ر فوقهم فال يستطيعون أن يغريوااكب الواهنمخإ
ً قد يقدر عىل أن يكرس هذه اآللة مثال أو يمزق هذه الصور أو ،فائدة منه

 ؟ فامذا يصنع، لكن ال يفيد ما دامت ليست له سلطة،ما أشبه ذلك
ي فيه هذه  إذا مل يمكن فال جيوز لك أن جتلس يف املكان الذ:نقول
 وإذا ،ً بل اجلس يف مكان آخر من البيت بعيدا عن هذه املنكرات،املنكرات

ًكان لديك قدرة عىل أن تنفرد يف بيت وحدك بعيدا عن هذه املنكرات فهذا 
ً لكن أحيانا يكون شابا ليس بيده مال فال يستطيع أن ينفرد ،هو الواجب ً

ن جتنب املكان الذي فيه  اجلس يف البيت ولكاحلالة يف هذه : نقول،بمكان
 .ها واجلس يف مكان آخر من البيت لتسلم من رش،هذه املنكرات

 
 واليأس هو عدم رجاء النفع ، أال يقع يف قلبه اليأس:األمر األول

 وهذا ال ؛تدي أهلهلن هي ت وهذا البي لن هيتدي، هذا الرجل:بحيث يقول
 ، فال تيأس،]٨٧:يوسف[ ﴾5 4 3 2 1 0 / . -﴿ جيوز

 ملا بعث يف مكة ومل يتبعه إال نفر قليل ـ عليه الصالة والسالم ـهل النبي 



 

 

١٠١  

يف ـ  كانوا إذا سجد حتت الكعبة ،وكان كفار مكة يؤذونه بالقول وبالفعل
 يضعونه عىل ظهره وهو ـ سال الناقة : أيـيأتون بسال اجلزور ـ آمن مكان 

ِ أيـعليه الصالة والسالم  ـل النبي  ه؛ساجد  !؟َس من هدايتهمَ
 .ال: واجلواب

وملا خرج إىل الطائف وطرده أهل الطائف ورجع إىل مكة ومل يفق 
 :إال يف قرن الثعالب أتاه ملك اجلبال وأبلغه من اهللا عز وجل السالم وقال

ال تفعل، لعل « :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي له  فقال ،إن شئت أطبق عليهم اجلبلني فعلت
 .»ًخيرج من أصالهبم من يعبد اهللا وال يرشك به شيئا اهللا

 وإن من املهم لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر :األمر الثاين
وكذلك للداعية إىل اهللا عز وجل أن يعرف كيف يدعو؟ وكيف يأمر؟ 

 وكم جربنا وجرب غرينا يف هذه ،ًوكيف ينهى؟ ألن لكل مقام مقاال
ن إذا أنكرت َمن الناس مف ،أنه ال بد من مراعاة هذااملسألة مما يدل عىل 

 ، ومن الناس من ال هيتم بذلك،نف واستكرب وبقي يف ضاللهأا ًرعليه جه
 ولو نصحته ،ا الستجاب راز األول ما لو نصحته رسلطومن الناس من ا

 وهذا ،ًننكر عليه رساوفمثل هذا ندعوه،  ، واستكربفًجهرا الستنك
 .ًننصحه رساف العالج  ألننا نريد؛يرض ال

ًكيف تنصحه رسا وقد أتى املنكر جهرا :فإذا قال قائل  هذا : قلنا؟ً
 ألن ؛بني للناس أن هذا األمر منكر ولو يف جملس آخرُيمنعنا أن ن ال

                                                
ُكتاب الوضوء، باب إذا ألقي عىل ظهر املصيل قذر أو جيفة، رقم : أخرجه البخاري) ١(

 ).١٧٩٤( رقم ،ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اجلهاد والسري، باب ما لقي النبي : ؛ ومسلم)٢٤٠(
 ).٣٢٣١(قم كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، ر: أخرجه البخاري) ٢(
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اإلنسان اآلمر والناهي والداعي إنام يريد بذلك إصالح اخللق فكل 
 ألن اهللا ؛اً فهي املطلوب رشع،لة تكون أقرب إىل إصالح اخللقيوس

 ﴾K L M N O P Q R﴿ :تعاىل يقول
، ]٢٢٠:البقرة[ ﴾6 5 4 3 2﴿ : ويقول،]٩٠:النحل[

 .واإلصالح كله خري
ّولعلنا نعود قليال من أجل أن نذك ر ببعض األمور التي ينبغي أن ً

 : يعتني هبا الداعية إىل اهللا واآلمر باملعروف والناهي عن املنكر
 والدليل ؛يكون لديه علم بحال املدعوأن ينبغي ففي الداعية قلنا 

 :ًأن النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم ملا أرسل معاذا إىل اليمن قال: هو
 .»ًإنك تأيت قوما أهل كتاب«

 ؛ أن يكون لديه نية حسنة:ًوأيضا مما ينبغي للداعية بل مما جيب
 .]١٢٥:النحل[ ﴾v w x y﴿ :والدليل قوله تعاىل

: أن يكون عىل جانب كبري من الصرب؛ والدليل قولهومما ينبغي للداعية 
﴿× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à﴾ ]٢٤-٢٣:اإلنسان[. 

ال يرتتب عىل املنكر أومما ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر 
 قصة األعرايب الذي بال يف :والدليل هو .الذي هنى عنه منكر أعظم منه

له وسلم عىل أن يبقى حتى ينتهي ه النبي صىل اهللا عليه وعىل آَّاملسجد فأقر
 .رتتب عىل ذلك منكر أعظمل ألنه لو قام ؛البول

                                                
 .)١٢٣:ص ( خترجيهيأيتس) ١(
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ستدل هلا ُ وهي أن أقوال العلامء ي؛لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلمو
 ألنه ليس أحد من الناس قوله حجة إال النبي صىل اهللا ؛ستدل هباُوال ي

 بكر وعمر ا أبن والسيامي ولكن اخللفاء الراشد،عليه وعىل آله وسلم
 لقول النبي صىل اهللا عليه ،قوهلم حجة برشط أال خيالف قول اهللا ورسوله

ن إ«: ، وقوله»اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر «:وعىل آله وسلم
 .»يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا

ومما ينبغي لآلمر والناهي وكذلك الداعية أن يكون ذا لني بالدعوة 
 1 0 ./ - , + * (﴿ :ه قول، والدليل هوواألمر والنهي

 وقال النبي صىل اهللا ،]١٥٩:آل عمران[ ﴾7 6 5 4 3 2
 .»إن اهللا يعطي بالرفق ما ال يعطي عىل العنف «:عليه وعىل آله وسلم

 يذكر قصة وقعت للرسول عليه الصالة والسالم بعضالولعل 
 :فقال ـله وسلم صىل اهللا وعىل آ ـ ّنده عائشة، حني مر هيودي بالنبيوع

ُالسام عليك يا حممد ُ عليك السام واللعنة: فقالت عائشة،َّ  يعني زادت ؛َّ
 9﴿ : ألن اهللا لعن اليهود والنصارى؛ عليك السام واللعنة؛املسألة

: ; < = > ? @ A B C D﴾ 
                                                

كتاب املناقب، باب يف مناقب أيب بكروعمر : ؛ والرتمذي)٢٢٧٦٥(أخرجه أمحد برقم ) ١(
يف املقدمة، باب فضل أيب بكر الصديق : ، وابن ماجه)٣٦٦٢(ريض اهللا عنهام كليهام، رقم 

 ).٩٧( رقم ،ريض اهللا عنه
الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب كتاب املساجد ومواضع : أخرجه مسلم) ٢(

 ).٦٨١(تعجيل قضائها، رقم 
 ).٢٥٩٣(كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، رقم : أخرجه مسلم) ٣(
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 ألن ؛»لعنة اهللا عىل اليهود والنصارى «:ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي ،]٧٨:املائدة[
صىل اهللا  ـ كام قال النبي ، هو املوت: عليك، والسام السام:اليهودي قال

إهنا شفاء من كل داء إال  «: يف احلبة السوداءـ عليه وعىل آله وسلم
ُالسام َّ«قال هلا النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلمف ، إال املوت: يعني: 

 إن اهللا حيب الرفق يف األمر كله إذا سلم عليكم أهل !ًمهال يا عائشة«
فأنت أعطيتهم ، » السالم: إن كانوا قد قالوا، وعليكم:كتاب فقولواال

 وهذا هو العدل ،م السام السام فعليه: وإن كانوا قالوا،مثل ما أعطوك
﴿Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴾ ]وهلذا قال ،]٨٦:النساء 

 ):أحكام أهل الذمة(يف كتابه  ـرمحه اهللا  ـالعلامء وأخص بذلك ابن القيم 
عليكم السالم وال : لُالسالم عليكم فق: لنرصاين إذا قالإن اليهودي أو ا

 ألن النبي صىل اهللا عليه وعىل ؛حرج عليك أن تزيد عىل قولك وعليكم
 اليهود ليكمإذا سلم ع«: آله وسلم قال كام يف حديث ابن عمر يف البخاري

 فدل هذا عىل أهنم لو ،»وعليك: السام عليك، فقل: فإنام يقول أحدهم
ًلينا سالما رصحيا فإننا نقولسلموا ع  .  عليكم السالم وال بأس بذلك:ً

                                                
كتاب : ؛ ومسلم)٤٣٦(كتاب الصالة، باب الصالة يف البيعة، رقم :  أخرجه البخاري)١(

 ).٥٣١(ساجد عىل القبور، رقم املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء امل
كتاب السالم، باب التداوي : كتاب الطب، باب احلبة السوداء؛ ومسلم:  أخرجه البخاري)٢(

 ).٢٢١٥(باحلبة السوداء، رقم 
كتاب : ؛ ومسلم)٦٠٢٤(كتاب األدب، باب الرفق يف األمر كله، رقم : أخرجه البخاري) ٣(

 ).٣١٦٥(السالم، رقم السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب ب
؛ )٦٢٥٧(كتاب االستئذان، باب كيف يرد عىل أهل الزمة السالم، رقم :  أخرجه البخاري)٤(

 ).١٦٠٣(كتاب السري، باب ما جاء يف التسليم عىل أهل الكتاب، رقم : ومسلم
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بني ما الذي جيب علينا نحو الدعاة واآلمرين ُوأود اآلن أن أ
 ألن كالمنا السابق موجه إىل الدعاة ؟باملعروف والناهني عن املنكر

 .لهين ِّواآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر واملغري
ين باملعروف والناهني عن الدعاة واآلمرام موقفنا نحن من هؤالء ف
  املنكر؟

إن واجبنا نحو الدعاة واآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر أن 
 ¿﴿ : أمر بذلك يف قولهـ تعاىل ـ ألن اهللا ؛نساندهم وأن نعاوهنم

À Á Â﴾ ]الواجب عىل من رأى ف ، وهذا أمر للوجوب،]٢:املائدة
نه وأن يكون معه؛ ألنه كلام كثر الدعاة إىل داعية إىل اهللا أن يساعده وأن يعي

 . ضعفتاوّلق وكلام ،اهللا قويت الدعوة
نساعد اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر  ـًأيضا  ـكذلك و
 ينهى عن  فإذا وجدنا رجل اهليئة يف السوق يأمر باملعروف أو،ونعينهم

 f g h i j﴿ : ألن اهللا يقول؛منكر وجب علينا أن نساعده
k l m n o qp r s t﴾ ] آل
 .]١٠٤:عمران

ًبد أن نكون سندا هلؤالء وعونا هلم وال  حتى نعينهم عىل ما كلفهم ؛ً
 أحد من أهل الفسق عىل هؤالء الدعاة أو عىل طغى وحتى ال ي؛اهللا به

 .هؤالء اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر
ام عليه بعض يف املسجد وق ـ تعاىل  ـًفإذا رأينا شخصا يدعو إىل اهللا

 فإنه جيب علينا أن ، إليه حقا ونحن نعلم أن ما دع،احلارضين وأنكر عليه
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 حتى نكون  الداعي هلذا الذي أنكر عليه أن احلق معِّ وأن نبني،نعينه
 .متعاونني عىل الرب والتقوى

  إذا وجدنا رجال احلسبة؛وكذلك يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
رون باملعروف وينهون عن املنكر فإن الواجب علينا واهليئة يف السوق يأم

 . لنكون متعاونني عىل الرب والتقوى؛أن نساعدهم وأن نعاوهنم
واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 .أمجعني
* * * 

 
  عندما بعث النبي صىل اهللا عليه وسلم معاذا إىل ً

، وهذا بالنسبة »أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا «: قاليمنال
فكيف أدعو مرتكب معايص اهللا يف جمتمع مسلم ! ملجتمع مل يتلق الدعوة

 !ًيشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا؟
 إن أهل الكتاب يعرفون اإلسالم :اجلواب عىل ذلك أن نقول

 $ # " !﴿ : كام قال اهللا تعاىلويعرفون نبي اإلسالم
 ،]١٤٦:البقرة[ ﴾/ . - , + * ( ') & %

ومل يقل ، ﴾' & % $﴿ : وتأمل قوله،لكنهم معاندون
 ألن تعلق اإلنسان باالبن أكثر من تعلقه بالبنت ؛أوالدهم أو بناهتم

                                                
 .)٨٣:ص (سبق خترجيه) ١(
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 % $﴿ : وهلذا قال،فتكون معرفته باالبن أبلغ من معرفته بالبنت
ًون أن حممدا رسول اهللا حقافأهل الكتاب يعلم ﴾' &  كام ،ً

حني قدم النبي صىل اهللا  ـريض اهللا عنه  ـشهد بذلك عبد اهللا بن سالم 
 .عليه وعىل آله وسلم إىل املدينة

* * * 
 يصدون عن اً نرى يف هذا الزمن أناس،فضيلة الشيخ 

 ؟ فكيف نواجه مثل هؤالء،ّالدعوة إىل اهللا أو حيدون من ذلك
فكيف يصدون ،ً حيسن للسائل أن يرضب مثال هلذا 

أن نعرف هل املعنى أهنم بد  ال ،ّ وكيف حيدون من نشاطهم،الدعاة
يصدون الناس عن قبول أقواهلم بحيث يغتابوهنم يف املجالس أو يقدحون 

 أو املعنى أهنم يمنعوهنم من كالم احلق؟ فال بد أن ،فيهم أو ما أشبه ذلك
 .ئل ماذا يريد هبذا القولالسامن نستفصل 

 فالواجب علينا أن نكف ألسنتنا عن الدعاة إىل ،وعىل كل حال
أن نكف ألسنتنا عنهم من  ّأقل، فال كن منا مساعدة هلميإذا مل و ،اخلري

 Ç﴿ : اهللا يف قولهعلم أن والة األمر الذين ذكرهمُيْ ول،وعن غيبتهم
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ ]يشمل ،]٥٩:النساء 
 وهؤالء الذين طاعتهم واجبة يف غري معصية اهللا من ، واألمراءالعلامء

 ، كبريٌّ إذا قدحنا فيهم أو اغتبناهم حصل بذلك رش،العلامء واألمراء
ّسقطوا من أعني الناس وقل قبول قوهلم وحصل بذلك رد للرشع الذي و

 كعامة واليسفهم  ،قبل منهم قول وال يقبل منهم حقُ فال ي،يتكلمون به
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عىل الذين أي  ؛لذين إذا اغتاهبم اإلنسان فالرضر عليهم وحدهمالناس ا
 .اغتابوه وحده

 ،ها يف نظر بعض الناسّدَفاغتياب العلامء سبب لفساد الرشيعة ور
اغتياب األمراء سبب للفوىض و ،وإال فالرشيعة كلها صالح وإصالح

 ، ألن األمراء إذا سقطوا من أعني الناس زالت هيبتهم؛واختالل األمن
 لذلك كانت غيبة العلامء ،اًد الناس عليهم ومل يقبلوا منهم شيئَّمترو

يف  ـ تعاىل ـ  فعىل اإلنسان أن يتقي اهللا،واألمراء أشد من غيبة عامة الناس
ًنفسه أوال ويف إخوانه ثانيا ً. 

 ،ن العلامء واألمراء معصومون من صغار اإلثم وكبائرهأوال أقول 
 ولكن ، حيصل منه املعصيةٌّكلو ، خيطئٌّكلف ،إومعصومون من اخلط
ًإخواننا شيئا أن نتصل هبم وأن نناصحهم وأن عىل الواجب علينا إذا رأينا 

طأ اخل حتى نعلم ما الذي عندهم، فقد يكون ؛نبحث معهم وأن نناقشهم
 ولكن مل تتبني ، وقد يكونون مصيبني فيام ذهبوا إليه،عندنا وليس عندهم

 فالواجب احرتام ،عرفنا أهنم عىل صواب فإذا ناقشناهم ،لنا إصابتهم
 . من العلامء واألمراء،سيام والة األمر منهم حلوم املسلمني وال

* * * 
 ختالف املوجود يف ساحة الدعوة ال خيفى عليكم اال

 فنرجو ، والتطاول عليهم،وذلك حول بعض طلبة العلم ورميهم بالبدعة
 من هو عىل  وبيان احلق فيه وبيان،َءهن فضيلتكم توضيح هذا األمر وجالم

 ؟َّ من حي عن بينة وهيلك من هلك عن بينةااحلق من الطرفني ليحي



 

 

١٠٩  

صور يل مسألة فيها !  الواقع أن هذا السائل أوقعني يف حرية
النزاع ومل يبني ما هذا النزاع الذي حصل حتى أحكم عىل هؤالء بأهنم 

 ؟ فام هو النزاع،عىل حق وعىل هؤالء بأهنم عىل باطل
أنه من كبائر الذنوب ـ ًآنفا ـ  العلم فقد بينت لكم ةأما الكالم يف طلب

وأنه إذا كانت الغيبة للمؤمن العامي من كبائر الذنوب فغيبة العلامء 
ون ُّ العلامء يشق؛ ال تقوم األمة إال بعلامئها وأمرائها،واألمراء أشد وأكرب

طريق السليم القون الناس إىل ويس واألمراء ،نون للناسِّالطريق ويبي
ا األمة تيب هؤالء وهؤالء فقد اغتيب جانبفإذا اغ ،ويلزموهنم به

 ثم إن االختالف بني ، وهذا رضر عظيم القائد والسائق؛اإلسالمية
 العلم يف ألن الناس خيتلفون ؛بد منه  العلم أمر الةطلبمن اإلخوان 

 . وخيتلفون يف القصد،وخيتلفون يف الفهم
؛ فإذا حفظ اإلنسان عرشة أحاديث  ـًهذا أوالـ لفون يف العلم خيت

 .ً لعرشة أكثر علام وال شك يف ذلك، واآلخر مخسة، فإن احلافظًمثال
خيتلفون يف الفهم فقد يفهم بعض الناس من هذا النص عدة  :ًثانيا

 .مسائل وال يفهم منه آخر إال مسألة واحدة
 عىل  لرأيه ويرصرصتاس من ينمن النف ،قد خيتلفون بالقصدو: ًثالثا

 حتوله عن رأيه إذا  أن ومن الناس من يرى،أذلك حتى لو تبني له أنه خط
ِخالف الصواب أسهل من رشبة املاء َ ْ  وهلذا بعض الناس إذا ناقشته ؛َ

 ، ال:نت له احلق قالَّ ومن الناس من إذا ناقشته وبي، له احلق تبعكَنتَّوبي
د فهمها أو دوراهنا  عقلية يبعالتء باحتام ثم جا، وحيتمل كذا،حيتمل كذا



 

 

١١٠  

 لكن ؛فال بد من االختالفـ يا إخواين ـ فإذا كان كذلك  .حول اخليال
هل جيوز لنا أن نجعل هذا االختالف يف الفهم أو يف العلم أو يف القصد 

 ا الختالف القلوب؟ًسبب
ٍن خالفك فيام ترى بناء عىل فهمَ فم، ال جيوز،ً أبدا،ال: واجلواب َْ ً 

َفهمه فإنه ال جيوز لك أن تعاديه ِ فهم الذي فهمت ال ألنه ربام يكون ؟ ملاذا،َ
ن أراد أن يلزم الناس باتباع رأيه أجابوه بمثل ما أراد َمو ،أنت هو اخلطأ

 وعىل كل حال فاهللا تعاىل حياسب ، ونلزمك أن تتبع رأينا نحن:فقالوا
ًذا االختالف سببا  إنام الواجب أال نجعل ه،قدر ما عندهعىل اإلنسان 

 .ي متآلفون ولو اختلفنا يف الرأٌ بل نحن أحباب،الختالف القلوب
أمل تعلموا أن الصحابة ريض اهللا عنهم اختلفوا يف مسائل أعظم مما 

 اختلفوا ، اختلفوا يف الصالة،جيري فيه االختالف اليوم ومل ختتلف قلوهبم
 كثرية من أبواب  اختلفوا يف مسائل، اختلفوا يف الطالق،يف األنكحة

 . ولكن قلوهبم مل ختتلف،العلم
ي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم أصحابه بعدما انتهى من بأرسل الن

ال يصلني أحد منكم العرص إال يف « :غزوة األحزاب إىل بني قريظة وقال
 فقال ، فاختلفوا، وأدركتهم صالة العرص يف الطريق،»بني قريظة

 ال نصيل إال يف بني : وقال آخرون،قت نصيل قبل خروج الو:بعضهم
 وبلغ ذلك ،ِّ وبعضهم مل يصل، فصىل بعضهم،قريظة ولو خرج الوقت

                                                
 ؛)٩٤٦(ً وإيامء، رقم ًكتاب اجلمعة، باب صالة الطالب واملطلوب راكبا: أخرجه البخاري) ١(

 ).١٧٧٠( رقم ،كتاب اجلهاد والسري، باب املبادرة بالغزو وتقديم أهم األمرين: ومسلم



 

 

١١١  

 ومل ،النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم ومل يعنف هؤالء وال هؤالء
 خالف يف الصالة ، مع أن اخلالف كبري،ختتلف قلوب هؤالء عىل هؤالء

 .يف وقتها أو خارج وقتها
ألن مراد النبي صىل اهللا ؛ الذين صلوا يف الوقتهم  واملصيب منهم

 مراده »ال يصلني أحد العرص إال يف بني قريظة« :عليه وعىل آله وسلم بقوله
 ،قلت لشخص ائتني هبذا قبل أن تصيل العشاءلو  كام ،بذلك الرسعة

العشاء حتى يأتيك به أو  فذهب يطلبه يف السوق ومل جيده فهل يؤخر صالة
 . املراد معروف:ن إذ، واجلواب الثاين؟ ثم يأتيك بهيصيل العشاء
 أال جتعلوا االختالف فيام بينكم  ـوأرجو ذلك ـ يا أهيا اإلخوة فاملهم

 اجعلوا ،ًيف وسائل الدعوة أو يف مسائل العلم سببا الختالف قلوبكم
 وأحسنوا القصد واهللا سبحانه وتعاىل إذا علم يف ،قلوبكم واحدة مؤتلفة

 .وفقكم للصوابنفوسكم هذا 
* * * 

 ننزل إىل .  نحن جمموعة من الشباب،فضيلة الشيخ
 ولكن بكثرة ما ، نأمر باملعروف وننصح بالتي هي أحسن،بعض األسواق

 من ثم امتنعنا فرتة من الزمان ،رى من املنكرات وجدنا قسوة يف قلوبنان
 هل نستمر أم أننا ،ً فام هو توجيهكم جزاكم اهللا خريا،الذهاب لألسواق

 ؟نرتك
 الواقع أن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر قد جيد يف 

ل أن يدخل قب ذلك ألن قلبه ؛لني األولال وال يكون قلبه عىل ،قلبه قسوة



 

 

١١٢  

 فهو ، عىل العبادة اخلاصةٍباب األمر باملعروف والنهي عن املنكر منطو
 فتجد عنده من لني القلب ،قط ليس بمجاهد إال جهاد النفس فه لكنٌعابد

ال يكون يف  ـًمثال  ـ لكن املجاهد يف سبيل اهللا ،واحلنان ما ليس عند غريه
 بل يكون عنده قوة ،ام يكون يف قلب هذا العابد الذي يف حمرابهقلبه مثل

 وهكذا اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر جتد قلبه ،وشجاعة وحزم
ن قصد بأمره باملعروف َإين أظن أن م ومع ذلك ف،ًمنشغال بإصالح غريه

 فإن قلبه سوف يبقى ، اخللق ال االنتقام منهمَوالنهي عن املنكر إصالح
خوة الذين يأمرون باملعروف إلا  ألن بعض؛عىل ما هو عليه من اللني

وينهون عن املنكر يريدون بذلك االنتقام من فاعل املنكر وتارك 
 ،همَ بذلك إصالحِ ولكن انو،م منهم االنتقاِ فال تنو، وهذا خطأ،املعروف

 أفضل من أن تتطوع بالصوم أو تتطوع هير نفسك بأنك يف عبادة ِوأشع
 .ة بخالف التطوع بالصدقة والصوم فإنه سنَّ، ألهنا فرض كفاية؛بالصالة

* * * 
 نا عن ربنرجو أن خت ـ حفظكم اهللا ـ فضيلة الشيخ

 ؟ارسالطريقة املثىل للدعوة يف املد
 يف املدارس تكون بأنواع للدعوةاملثىل الطريقة : 
مكن من خالل في ، فيام أظن أن يف كل مدرسة إذاعة صباحية:ًأوال

 عن عبادة ،عن الصالة ، عن الطهارة،عقيدةهذه اإلذاعة أن يتكلم عن ال
 .وما أشبه ذلك  عن األخالق الفاضلة واآلداب العالية،اهللا

  .رسائل والكتيبات املفيدة من خالل ال:ًثانيا



 

 

١١٣  

 لبيعها أو إهدائها أو أن ٌلعل يف املدرسة حمُ جي، األرشطة املفيدة:ًثالثا
 .عل يف املسابقات للمتفوقنيُجت

 فإن ،ومن أهم وسائلها صالح املدرس ،هذه من وسائل الدعوة
يأيت الطفل  ً أحيانا،اإلنسان يقتدي بمعلمه أكثر مما يقتدي بأبيه وأمه

 ألن األستاذ قد ملك ؛كلمه أبوه ثم يقول الطفل ألبيه يا أستاذالصغري ي
 وأن ، أستاذ فلهذا جيب استصالح املدرسنيا كأن الدنيا كله،مشاعره

ا وخلقااينتخب النخبة الطيبة التي يستفيد منه ً الطالب علام ودينً ً. 
* * * 

  بناء العمل عىل الذوق ال جيوز،فضيلة الشيخ ، 
العرف؟ وهل جيوز بناء العمل عىل  ق بني الذوق وبنيراك ففهل هن

 رف؟ وما الدليل؟ُالع
فالذوق يشء جيده ، هناك فرق بني الذوق والعرف، نعم 

فهي العادة أما  ،نسان يف نفسه؛ يميل إىل اليشء أو ينفر من اليشءاإل
  اهللا وقد أحال،فيه الرشعيرد  والعادة حمكمة فيام مل ،اعتاده الناس ما
 © ̈ §﴿ :عىل العرف يف آيات من القرآن فقالـ سبحانه وتعاىل  ـ

ª « ¬﴾ ]وقال ،]٢٣٣:البقرة: ﴿P Q R S 
T U V W﴾ ]وقال النبي صىل اهللا عليه ،]٢:الطالق 

ـ  يعني النساء ـوهلن « :آله وسلم يف خطبة عام حجة الوداع يف عرفة وعىل
 ³﴿: اىل وقال تع،»عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف

                                                
 ).١٢١٨(رقم ملسو هيلع هللا ىلص كتاب احلج، باب حجة النبي : أخرجه مسلم) ١(



 

 

١١٤  

 : ومن النظم املفيد قول الناظم،]١٩:النساء[ ﴾´
ُوك َل مـَ َا أتى ولـُّ َ َ ِم يـحددـَ َّ َ ُ ْ  

 

ْبالرشع كاحلر  ِ ِ ْ ّ ِز فبالعرف احددَ ُِ ْ ُْ ْ ِ َ ِ  
 

 ، مثل احلرز،يعني إذا أتى اليشء ومل حيدد بالرشع فاحدده بالعرف
 إذا ، الودائعاحلرز يف األموال معترب يفف ،ز املالْرِ ح؟وما هو احلرز

 مثله ٍ فإن مل حتفظه يف حرز، مثلهٍحفظه يف حرزاًأودعك إنسان ماال ف
 خذ هذه الوديعة :قالو أعطاك رجل دراهم : مثاله،ق فأنت ضامنُورس

فإن !  فإنك تضمنها، فجعلتها يف حظرية الدجاج فرسقت،احفظها يل
اج يكون الدج فيهألنه غري حرز للدراهم، فام أجعل : قلنا ؟ملاذا: قيل
 فإذا أخذت ،أما أن جتعل فيه الدراهم فليس بحرز للدجاج فقط، اًحرز

 فهل ،وضعتها يف صندوق وأغلقت عليها الصندوق فرسقتوالدراهم 
ألنك :  قلت؟ ملاذا: فإن قيل،ال تضمنها: تضمنها أم ال؟ واجلواب

متت رشوط القطع و فالسارق إذا رسق من حرز  مثلها،وضعتها يف حرز
 . وإذا رسقها من غري حرز فإهنا ال تقطع،قطعت يده

* * * 
 وسبب ، اختلفت أنا وأحد إخواين،فضيلة الشيخ 

أنه يرى بأال يؤمر العاملون بمحطات الوقود والعامل بالعامئر اخلالف 
 وذلك بغرض إزالة ما قد يكون ،والورش للتوقف عن العمل قبل األذان

 وال ، أهنم يتنظفون ويصلون يف مكاهنم ويرى،فيهم من دهانات وغريها
                                                

 لفضيلة شيخنا املؤلف »أصول الفقه وقواعده« هذا البيت هو اخلامس والستون من منظومة )١(
 .رمحه اهللا



 

 

١١٥  

 ويستدل عىل ذلك بحديث يقول فيه أن النبي صىل اهللا ،يصلون يف املسجد
ً وهذا الرجل كان كبريا ،عليه وعىل آله وسلم أتاه الرجل وبجوار بيته هنر
 فجاء الرسول صىل اهللا ،ًطاعنا يف السن وكان إذا امتأل النهر ال يستطيع

 معه ثامنية من الصحابة إىل بيت ذلك الرجل وصلوا عليه وعىل آله وسلم
 ؟يف بيت الرجل فام رأيكم يف هذا القول

 فنطالبه بصحة حمدثا ً أما احلديث الذي ذكره فأظنه حديثا
 وأما عذر أهل الورش فليس هلم عذر يف ترك الصالة مع اجلامعة؛ ،النقل
 الصبغما مسألة  أ، ويذهب ويصيليوقف العمل يستطيع أن  العاملألن

 القفازاتوهي قد وجد أسباب التوقي من األصباغ  ـوهللا احلمد  ـفاآلن 
 ثم إن ،التي يدس اإلنسان هبا يده فيسلم من لصوق الصبغ بهالبالستيك 
ً مزيال خاصا معروفا يزيله ـًأيضا  ـلألصباغ !  يف ذلكاً فال أرى هلم عذر،اًً

 فإن ، مع مجاعة املسلمنياصلووا العمل ويُعَوأرى أنه جيب عليهم أن يد
 . مسجد فليصلوا مجاعة يف مكاهنماكان ليس حوهل

* * * 
  ام قالئل سيأيت احتفال بعد أي،فضيلة الشيخ 

 بامذا تنصحنا أن ،امليالديسمونه عيد رأس السنة أو الذي بالعيد النصارى 
 هذه وتعليمهم وحرمة مشاركة النصارى يفالناس يف توجيه نشارك 

 األعياد وحرمة هتنئتهم؟
ألن ؛ ال جيوز لإلنسان أن هينئ الكفار بأعيادهم الدينية 

  والرىض، بشعائرهمً ورىض، بكفرهمًهتنئتهم بأعيادهم الدينية رىض



 

 

١١٦  

 بل الواجب اجتناب هتنئتهم حتى لو هنّؤونا برأس ،ًبالكفر خطري جدا
 فال جيوز الرد عليهم ،لك يوجد من بعضهم من هينئ املسلمني بذامالسنة ك

 .يف هذه التهنئة
 كيف ال جيوز أن نرد عليهم التهنئة بأعيادهم إذا :فإن قال قائل

 ؟، وهم هينئوننا بأعيادناهنؤونا
 وأما ، أن أعيادنا أعياد رشعية مرشوعة برشع إهلي:فاجلواب

 وال أن نقبل ، وهلذا ال جيوز أن هننئهم بأعيادهم؛أعيادهم فليست كذلك
 فعليه بكتاب املزيد يف هذا البابن أراد أن يأخذ َ وم،تهم إيانا هباهتنئ

 مية رحم البن القيم أحد تالميذ شيخ اإلسالم ابن تي)أحكام أهل الذمة(
 .هاهللا التلميذ وشيخ

* * * 
   فضيلة الشيخ ما حكم التجمع يف بيت امليت

 ؟ينِّواستقبال املعز
أصيب هبا الناس أن جيتمع الناس يف  هذا من البدع التي 

 .تقبل العزاء كام يقولونلبيت امليت 
 قلنا ال يصح ، أفال نجعل هذا من العادات ال البدع:فإن قال قائل

ة من الرشع وفيها ثواب وأجر  ألن التعزية سنَّ؛أن نجعلها من العادات
 .ة فيها عىل ما جاءت به السنََّّفلنتمش

يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم ونحن نسأل هل كان الناس 



 

 

١١٧  

دليل ن كان عنده َوم ال،  حسب علمي؟جيتمعون يف بيت امليت ليعزون
 بل كانوا يعدون االجتامع إىل أهل امليت وصنعة ،ريشدنا إليهلبذلك ف

 ألن النبي صىل اهللا ؛ والنياحة من كبائر الذنوب،الطعام هلم من النياحة
 .ة واملستمعةعليه وعىل آله وسلم لعن النائح

وهل كان اخللفاء من بعد الرسول عليه الصالة والسالم؛ بل هل 
 ومن ، فيام أعلم، ال: اجلواب؟كان الناس يف عهد اخللفاء جيتمعون للعزاء

 وإذا كان سلف األمة مل يفعلوا ذلك فإنه ،عنده دليل يف ذلك فلريشدنا إليه
 ولقد ،ِش عىل طريقهم فلنم،ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا

 أرسلت إليه ،عزاء طيببّعزى النبي عليه الصالة والسالم بعض بناته 
 ، ألن عندها جارية أو غالم حمترض؛ًإحدى بناته رسوال تدعوه ليحرض

ُمرها « : فقال له،حيرضأن فأرسلت إىل أبيها صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم 
 وكل يشء عنده بأجل فلتصرب ولتحتسب فإن هللا ما أخذ وله ما أعطى

هذه ألفاظ التعزية الرشعية الواردة عن رسول اهللا صىل اهللا . »مسمى
 ومل جيتمع املسلمون يف عهد الرسول وال يف صدر ،عليه وعىل آله وسلم

 فلهذا ،ً ويأتوا بالقارئ يقرأ أبدا، مل جيتمعوا يف بيت امليت،هذه األمة
م ما وسع نبيكم وخلفاءه عك ليس:ننصح إخواننا املسلمني ونقول هلم

 خري من هذا ر هذه األمة فإنه واهللاْن والصحابة املهديني وصديالراشد
 وربام حيصل نياحة يف هذا ،التعب الذي تضاع فيه أوقات وهتدر فيه أموال

                                                
 ).٣١٢٨( كتاب اجلنائز، باب يف النوح، رقم :، وأبو داود)١١٢٢٨(جه أمحد برقم أخر) ١(
، رقم »يعذب امليت بام نيح عليه«: ملسو هيلع هللا ىلص كتاب اجلنائز، باب قول النبي :أخرجه البخاري) ٢(

 )٩٢٣( كتاب اجلنائز، باب البكاء عىل امليت، رقم : ومسلم؛)١٢٨٤(
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اهلداية ملا  اًمجيع ونسأل اهللا لنا ولكم ، وربام حيصل االختالط،االجتامع
 .حيب ويرىض

 الربقيات واهلاتف، لكن االجتامع هو املحظور،الكتابات وبوال بأس 
 عنده يشء من عمل السلف عىل هذا الوجه ْنَم: وأنا أقول لكم اآلن

ًفليخربين به، وجزاه اهللا خريا، أنا ال أحب أن يقع إخواين املسلمني يف 
: ًبدعة، لكن إذا مل أجد يف هدي السلف الصالح شيئا فإين أقول لكم

 ،ًمنا، ولو كانت هذه البدع خريا لسبقونا إليهٌالتفعلوا، فالسلف خري 
وأشخاص وكرايس،  ، ببيت امليت فتظن أنه عرس، أنوارًأحيانا متر
ًوربام يقدمون طعاما ومرشوبا، وربام  ، وآخرون خيرجون،يدخلون ً

 .كل هذا من املخالفات. يقدمون ذبائح، أو غري ذلك
* * * 
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فره، ونعوذ باهللا من رشور هللا، نحمده ونستعينه ونستغإن احلمد 
ن يضلل فال هادي َ هيده اهللا فال مضل له، ومْنَ وسيئات أعاملنا، مأنفسنا

 عبده اًله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممد
عىل حني فرتة من الرسل، وانطامس من ـ تعاىل ـ ورسوله، أرسله اهللا 

فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وتركها عىل حمجة السبل، 
بيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، فصلوات اهللا وسالمه عليه، 

 :أما بعد. ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينَوعىل آله وأصحابه، وم
 احلادي والعرشين من شهر ربيع ،فإنه يرسين يف هذا اليوم السبت

مقر رئاسة هيئة األمر يف  أن أجتمع ،ة عرش وأربعامئة وألف، عام ستاآلخر
 . املدينة النبوية، طيبة الطيبةباملعروف والنهي عن املنكر يف

 يرسين ذلك؛ ألن لقاءات اإلخوة من العلامء وطالب العلم واآلمرين
باملعروف والناهني عن املنكر خري وبركة، فال ختلو هذه اللقاءات من 

يها إال التعارف والتآلف والتوجيه إىل اخلري لكان هذا خري، ولو مل يكن ف
 .اًكافي

 :ضاء اهليئات يف املدينة النبوية رؤساء وأع:أهيا اإلخوة
ال تظنوا أنكم تعملون يف دائرة حكومية كام يعمل غريكم من 

 فأنتم موظفون لألمر ،ٌإن الفرق بينكم وبينهم فرق عظيم ف؛املوظفني
وة إىل اخلري، أنتم ممتثلون لقول اهللا ر، والدعباملعروف والنهي عن املنك
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 f g h i j k l m n o﴿: وجل َّعز
qp r s t﴾ ]فليكن قيامكم هبذا ،]١٠٣:آل عمران 

 من هذه اآلية الكريمة، فتشعرون بأنكم ممتثلون ألمر اهللا عز اًالعمل منطلق
 f g h i j k l m﴿: ىلوجل، يف قوله تعا

n o p﴾. 
 منكم إىل القيام بالعمل الرسمي فحسب،  لن يلتفت أحدٍوحينئذ

بل جيب أن تشعروا بأنكم تقومون بفرض كفاية عىل املسلمني، فرجال 
احلسبة قد حصل هبم سداد فرض الكفاية عن املسلمني، ال ألهنم قاموا 
بعمل وظيفي يتخذون عليه مكافأة من بيت املال، فرجال احلسبة إذا تعلق 

 فسوف حيصل التقصري ،ي باملال واملكافآتّمههم من القيام بالعمل الوظيف
ّوالقصور، وسوف ال يكون لدعوهتم تأثري، لكن إذا كان مههم القيام هبذا 

 بفرض كفاية اً لعباد اهللا، وقياماً ألمر اهللا عز وجل، وإصالحًالعمل امتثاال
ل عليهم األمر ّعىل عباد اهللا، فحينئذ جيعل اهللا يف عملهم الربكة، ويسه

  وإال فنحن نعلم أن الذي ينصب نفسه هلذا العمل ال، الصربويعينهم عىل
 واستهزاء، وربام اعتداء عىل ماله، أو عىل بد أن يناله ما يناله من سخرية

عىل ما يناله، ويف وصية لقامن البنه يقول اهللا عرضه، والواجب أن يصرب 
 ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º﴿: عز وجل
À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç﴾ ]سبحانه وتعاىل، ويقول ]١٧:لقامن:  
﴿J K L M N O QP R S T﴾ 

 .، فاإلمامة يف الدين تكون بالصرب واليقني]٢٤:السجدة[
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أن يصربوا عىل ما :  املنكرفعىل القائمني باألمر باملعروف والنهي عن
ُ من األذى، وأن يعلموا أهنم يثابون عىل ذلك، كام يثاب املريض نيسمعو

ّيق عليه عىل التضييق، فاآلمرين عىل املرض، والفقري عىل الفقر، واملض
، قد يكون أعظم من ثواب هؤالء؛ ألهنم يصربون اًباملعروف يثابون ثواب

 .عىل أذى حيصل هلم بمكافحتهم الرش، وأهل الرش
 من ذات اً ذاتيً أن جيعلوا عملهم عمال:ونصيحتي لرجال احلسبة

 تعاىل ـ ـ بإذن اهللا حتى ،أنفسهم، وليعملوا العمل ال لألجرة عىل العمل
 .ينتجوا، وجيعل اهللا فيهم اخلري والربكة
 من أن يكون يف رجال احلسبة نعرة ثم إين أحذر أشد التحذير

اجلاهلية، والتعصب للقبائل، أو لألصحاب، أو لذوي اجلاه، أو ما أشبه 
ذلك؛ ألن هذا كله من دعوى اجلاهلية، وقد أذهبه اهللا عز وجل 

، وال اً عملهم ال حيسد بعضهم بعضفرجال احلسبة إخوة يف. باإلسالم
أن ًـ إطالقا ـ ؛ ألنه ال يمكن اًيبغي بعضهم عىل بعض، وليكونوا إخوان

 وأنا أعلم أن املشاركة يف مثل هذه األعامل قد ،يستقيم عمل بال ائتالف
حيصل فيها نوع حسد، حتى إن بعض الناس حيسد أخاه وزميله يف 

ُأو ألنه يكرم من قبل رئيسه، لقيامه ، اًالعمل؛ ألنه أنتج وقام بالعمل حق
بعمله أحسن قيام، فهذا حيصل به احلسد عىل هذا اإلكرام والتقدير حلسن 

 عىل أن  حلرص، فإنه لو كان يغبطه أخاههذا احلاسد يغبطأن عمله، وليت 
 حيسده فيكره ما آتاه اهللا من فضله، ثم إن هذا ه، لكنيعمل مثل عمله

 .لعملاحلاسد يستحرس وال يقوم با
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 إنكم يا رجال احلسبة فئة واحدة، إذا قام أحد منكم :وهلذا أقول
ُبعمل يشكر عليه، فإن اجلميع سيشكر، حتى الذي مل يعمل، فيقال هذا : ُ

 .ـ اً جزاهم اهللا خريـعمل اهليئة 
ّ إذا وفق اهللا عز وجل اهليئة، يف القبض عىل بؤرة فساد وإفساد :مثاله

ُها فإنه تشكر اهليئة بجميع رجاهلا عىل للمجتمع كمصانع مخور، أو غري
ٌ لو أنه أساء واحد من رجال احلسبة يف كيفية :ً ومثله متاما،منع الفساد

 .ُاألمر والنهي، فإنه تنسب اإلساءة إىل اهليئة برجاهلا
ُّ إذا أحسن رجل واحد من اهليئة، فإن اإلحسان ينصب عىل :فلهذا نقول

باجلندي  «ـُ عىل حسب ما يذكر ـ عن اهليئة  ويقال.ُاجلميع وتشكر اهليئة كلها
 .الذي يقيض عىل الرش والفساد، أكثر ما يقيض عليه غريه» املجهول

ام ٌ أن يكون بني رجال احلسبة حسد وبغضاء، وإناًهلذا ال جيوز إطالق
، سن من رجال احلسبة السداد والتوفيقالواجب سؤال اهللا عز وجل للمح

 يكون مثله، فيكون هذا من الغبطة كام  ونشاطه، أنّوعىل من قل عمله
ال «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ـ ريض اهللا عنه ـجاء يف احلديث عن ابن مسعود 

ّرجل آتاه اهللا ماال فسلطه عىل هلكته يف احلق، ورجل : حسد إال يف اثنتني ً
ٌ فال ينبغي أن يغبط أحد إال عىل ،»آتاه اهللا حكمة فهو يقيض هبا ويعلمها

 . كام جاء يف احلديثهاتني االثنتني
 ّ احلذر من التعجل، واالستعجال:ومن الوصايا املهمة لرجال احلسبة

                                                
 ).٢٧( برقم ،ط يف العلم باب االغتبا، كتاب العلم:رواه البخاري) ١(
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 غليظ عىل ٍيف احلكم عىل األمور، سواء يف مدامهة ما فيه شبهة، أو يف إنكار
 .من ال يستحق اإلنكار الغليظ

قد  بحيث يعلم رجال احلسبة أن هذا املنكر ، التثبت:ومن الوصايا
 أن اًزمنة بسبب كثرة الفساد واملفسدين ال جيوز إطالقويف هذه األ. وقع

 حياسبهم عىل الفتيل ًيبنوا عملهم عىل القرائن والظن؛ ألن أمامهم خصام
ن العمل بالقرائن إ: ونحن نقول. ّوالقطمري، بل ال بد من التحقق والتثبت

ّفيتعني عىل رجل احلسبة أن يتثبت  .جائز؛ لكن ضبط القرائن أمر صعب
 ثم إذا علم أن املنكر واقع فعليه بالرفق، كام قال النبي عليه الصالة ،ًأوال

أن اهللا «: ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب  .»إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله«: والسالم
وليس القصد بالرفق يف . »يعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف

فقهاء يف وهلذا قال ال. ترك األمور بال إنكار، لكن إنكار برفق: احلديث
ا من غري عنف، اًينبغي أن يكون قوي: القايض  . من غري ضعفِّلينً

 ملسو هيلع هللا ىلص وقائع كثرية تدل عىل رفقه وحلمه ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع يف عهد النبي 
 اًما يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه أن أعرابي: منها

ىل دعوه، وأريقوا ع«: ملسو هيلع هللا ىلصبال يف املسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال 
إن هذه املساجد ال يصلح «:  وقالملسو هيلع هللا ىلص ثم دعاه النبي »ًبوله سجال من ماء

، »فيها يشء من األذى والقذر إنام هي لذكر اهللا والصالة وقراءة القرآن
 عجز الصحابة أن ً عظياماً بالرفق مع أنه أتى منكرملسو هيلع هللا ىلصفانظر كيف عامله 

                                                
 ).٧٤:ص(سبق خترجيه ) ١(
 ).٢٥٩٣( برقم ، باب فضل الرفق، كتاب الرب:رواه مسلم) ٢(
 ).٢٨٥( برقم ، باب وجوب غسل البول، كتاب الطهارة:رواه مسلم) ٣(
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ا أنفسهم ؛ ألهنم مل يملكوملسو هيلع هللا ىلصيصربوا عليه حتى زجروه يف حرضة النبي 
 لكن مريب األمة، ،ىل ما قام به من البول يف املسجدّأن يقروا هذا الرجل ع

 . عامله بام تتحقق فيه املصلحة، وتزول به املفسدةملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممد 
 :ًولنرضب مثال من واقعنا

 عند املسجد النبوي ومعه ً من رجال احلسبة رأى رجالاًفلو أن أحد
يا فاسق، ما هذا العمل عند :  لهُفقام ينهره ويزجره ويقول. سيجارة

 ولكن لو وقف مع هذا ،إنكاره غري الئق: فنقول املسجد النبوي؟
ّاملدخن، وخاطبه برفق ولني، وبني له رضر الدخان عىل دينه، ونفسه، 

 .له، لرأيته يضع الدخان حتت رجلهوما
، فنفع اهللا عز وجل بالنصيحة، اً وغرينا جربه أيض،وقد جربنا ذلك

، بل ُفاد املنكر عليهسبة بالعنف ما استفاد وال استنكر رجل احللكن لو أ
ًربام تأخذه العزة باإلثم فيرص عىل معصيته مراغام  ًا لآلمر باملعروف، وظاملّ

سلك أقرب طريق سب إنام يريد اإلصالح، فيجب أن يلنفسه، واملحت
لإلصالح، ال أن نريد بذلك االنتقام من هذا العايص، أو إطفاء حرارة 

 .لغرية التي يف النفسا
 يتمسح بجدران اً إذا وجد أحد رجال احلسبة شخص:ومثال آخر

ُهذا بدعة ويعنف عليه، أو :  ويقول له،النبوية فهل يأخذه بشدة احلجرة
 .يكلمه برفق ويتعامل بحكمة

ّ أن يكلمه برفق، ويتعامل معه بحكمة، ولو ترتب :الثاين: واجلواب
ته، واإلقرار عىل بعض املنكر لإلصالح عىل ذلك أن تدعه حتى يقيض هنم
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 £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: وجلال بأس به، كام قال اهللا عز 
، وكام يف قصة األعرايب الذي بال ]١٠٨:األنعام[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤

 .اًيف املسجد التي ذكرناها سابق
ّيناصح من يتمسح بجدران احلجرة ويوضح له: فنقول بأنه ليس : ُ

احلجر األسود، : ال جدارين فقط ومهاُيف الدنيا جدران يرشع مسحها إ
 ـ حتى أركان الكعبة ال يسن مسحها، كام أنكر ابن عباس ،والركن اليامين

 ريض ـ حني مسح معاوية ـ ريض اهللا عنه ـعىل معاوية ـ ريض اهللا عنهام 
 فأجابه ـ ريض اهللا عنهام ـ أركان الكعبة كلها فنهاه ابن عباس ـاهللا عنه 

فقال ابن عباس ريض اهللا . اً من البيت مهجورٌيئليس ش: معاوية بقوله
 ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي «: عنهام

: فقال معاوية ريض اهللا عنه. »يمسح الركنني احلجر األسود والركن اليامين
فهذه احلجرة من باب أوىل؛ ألن هذه ،  وكف عن مسح البقية»صدقت«

، أما يف العهد األول فإنه بيت اًإنام حدثت أخريالزخارف، واجلدران 
ِ مكون من مدر ولبا ــ ريض اهللا عنهعائشة  ن، ولكنه حصل ما حصل من ّ

 .أمور يف هذه احلجرة واهللا املستعان
 أن : هم يف املدينة النبويةْنَفنحن نقول لرجال احلسبة وخاصة م

 اً البالد، خصوص هلذهللني، واحلكمة مع هؤالء القادمنيعليهم بالرفق وا
أنه يوجد من علامء السوء والضاللة من ينرش البدع واخلرافات، وحيذر 

                                                
 برقم ، باب من مل يستلم إال الركنني اليامنيني، كتاب احلج:أخرجه بلفظ قريب البخاري) ١(

)١٦٠٨.( 



 

 

١٢٦  

إن علامء هذه البالد وهابيون فال : من علامء هذه البالد، ويقولون هلم
تطيعوهم، وال تسمعوا لنصحهم، ويقولون من الشتائم واملعايب ما هم 

النبوية أن يكون فيه كاذبون، لذلك جيب عىل رجال احلسبة يف املدينة 
لدهيم معاملة وعناية خاصة هبؤالء، وأن نرفق هبم إىل أبعد احلدود، 

أسأل اهللا أن يوفق اجلميع للصواب والعمل بام يرضيه . ّونتحمل ونصرب
واحلمد هللا رب . تعاىل، وأن هيب لنا من لدنه رمحة وحكمة إنه هو الوهاب

له وأصحابه والتابعني هلم العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آ
 .بإحسان إىل يوم الدين

* * * 
 

 وهيهرة كثرت بني طالب العلم والدعاةهناك ظا : 
  كثرة الفساد هذه األيام؟بسبباليأس من هداية الناس 

 ـلإلنسان من كل باب كام قال اهللا ال شك أن الشيطان يأيت  
 P Q R S T U V W X Y Z﴿:  عنه ـتعاىل

[ \ ] ^ `_ a b c d﴾ ]١٧-١٦:األعراف[ ،
إن : ُ يدخل عىل اإلنسان اليأس حتى يف عبادته اخلاصة، يقولفالشيطان

إن اليأس : اهللا ال يتقبل منك، إنك أخطأت، إنك فعلت وهكذا؛ فأقول
 ﴾5 4 3 2 1 0 / . -﴿من روح اهللا كفر 

ا ً كابد قريشملسو هيلع هللا ىلصن الرسول ، فال جيوز أن نيأس، أمل تعلموا أ]٨٧:يوسف[
 اً ألهنم كادوا له كيد؛ وجلَّ، ويف النهاية خرج بأمر اهللا عزثالث عرشة سنة



 

 

١٢٧  

 وصرب وصابر حتى رجع بعد ثامن سنوات من اًخرج مهاجرُوهو القتل، فأ
أن  ـ اًأبدز ـ ا، فال جيوً مؤزراً منصوراً إىل أن دخل ظافراًخروجه خائف

هللا يف األمر باملعروف ويف النهي عن املنكر، نيأس بل نستمر يف الدعوة إىل ا
، اول األيام بني الناس؛ فمرة نشاط حكيم يدـ  وجلَّعزـ ونعلم أن اهللا 

إذا كان النشاط فوظيفتنا الشكر، وإذا كان فليبتيل؛ وذلك ومرة فتور 
الفتور فوظيفتنا الصرب، علينا أن نصرب وال نيأس واليأس يف احلقيقة باب 

 .ل خرييغلق كل يشء وك
* * * 

   عىل ) بالقوادة(ون ُّقرُيـ يا شيخ ـ بعض الناس
مقابل مبلغ من املال، فهل جيوز ـ  والعياذ باهللاـ تأجري النساء : النساء، يعني

القبض عليهم وأخذ املبلغ ثم لنا القيام بإرسال شخصني والتفاوض معهم 
 حيث إن هذا األمر انترش؟

قضاء عىل املفسدة، ولكن ال بد من التحقق  ال بد من ال
ا ما وقع ومل يقع، فال بد ً ألن اإلنسان قد يتخيل له أن شيئ؛بوقوع املفسدة
تهمة فال حرج أن نستعمل ما يمكن به احلصول لا فإذا حتققنا ،من التحقق

، فاليشء املحرم ال جيوز؛ والدليل عىل هذا اً حمرماًعىل التأكد ما مل يكن شيئ
حينام اختصمت امرأتان إىل أبيه ـ عليهام السالم ـ يامن بن داود قصة سل

داود يف غالم بينهام، وكانت املرأتان قد خرجتا إىل الرب فأكل الذئب ولد 
بناء عىل أن  ةالكبرية فاختصمت إىل داود فقىض بالغالم الباقي للكبري

                                                
ا رقم :  أخرجه البخاري)١(  ).٦٧٦٩(كتاب الفرائض، باب إذا ادعت املرأة ابنً



 

 

١٢٨  

أثر ذلك  بعد اآلخر بخالف الكبرية، فاًالصغرية شابة ويمكن أن تلد ولد
عليه ـ  فأعادت القضية إىل سليامن، فكأن سليامن اً بالغاًعىل الصغرية تأثري
عرف أن الصغرية هي األم احلقيقية هلذا الغالم، فدعا  ـ الصالة والسالم
سأشقه بينكام نصفني، فقالت الكبرية نعم افعل؛ ألنه ليس : بالسكني وقال

:  معه، وقالت الصغريةهلك فليهلك هذاوولدها، ولدها قد أكله الذئب 
 به ، فقىضالولد ةًفتنازلت عن حقها إبقاء عىل حياا نبي اهللا هو هلا، ي

َّ ورى أنه سوف  ـعليه الصالة والسالم ـ للصغرية، فهنا نجد أن سليامن
 . لكن الستبانة احلق،يشق الولد مع أنه لن يشقه

 ذاته  يفاًفأي طريق نستبني به احلق فلنا أن نفعله ما مل يكن حمرم
 .وذلك بعد أن نتحقق التهمة

* * * 
  ًفضيلة الشيخ، رجال اهليئة دائام يسألون هل جيوز

ًتأخري الصالة عن وقتها لرجال اهليئة، حيث إهنم يواجهون أحيانا 
ِّأشخاصا متخل  فني عن الصالة؟ً
 أما عن وقتها فال جيوز، وأما عن اجلامعة فال بأس إذا كان 

لقد مهمت أن آمر بالصالة أن «: ملسو هيلع هللا ىلص ملصلحة الدعوة لقول النبي ذلك
ًتقام، ثم آمر رجال فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، إىل 

َّفهو هم أن يأمر . »قوم ال يشهدون اجلامعة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار
                                                

كتاب : ، ومسلم)٦٤٤(كتاب األذان، باب وجوب صالة اجلامعة، رقم : أخرجه البخاري) ١(
 ).٦٥١(املساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالة اجلامعة وبيان التشديد يف التخلف، رقم 



 

 

١٢٩  

 أن يصيل باجلامعة وينطلق هو ومعه رجال إىل أولئك القوم، اًإنسان
 الناس فسوف تفوهتم اجلامعة،  أنه إذا انطلقوا وهذا الرجل يؤممعلومو

لكن هذا للمصلحة، أما تأخريها عن وقتها فال جيوز، وأظن السائل الذي 
 . يريد عن اجلامعة»عن وقتها«: قال

* * * 
  فيام ملسو هيلع هللا ىلص ما املقصود باحلدث يف املدينة يف قول النبي

ًأحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا، فعليه لعنة اهللا من  ٌاملدينة حرم«: معناه ًُ
 .»واملالئكة والناس أمجعني

البدع لقول :  األول، الظاهر أن املراد باحلدث هنا شيئان
الفتن؛ : ، والثاين»إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

رد املعايص فال الفتن التي تؤدي إىل احلروب والقتال بني املسلمني، أما جم
 يف عهد ٍن من الصحابة من حدثت منهم معاصيدخل يف هذا احلديث؛ أل

 . وال يستحقون هذا الوعيدملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 زنى وأتى لرسول اهللاـ اهللا عنه ريض ـ ن مالك بأمل تعلموا أن ماعز 

ِّ يريد أن يطهره من ذنبه، وكذلك الغامدية، وكذلك الرجل الذي اً تائبملسو هيلع هللا ىلص
،  أن هذا الرجل حيب اهللا ورسولهملسو هيلع هللا ىلصوأخرب النبي يرشب اخلمر كان 

 .الفتن: البدع، والثاين: مران، األولأ املراد باحلديث :فعىل كل حال
* * * 

                                                
 ).١٦٩٥(اب من اعرتف عىل نفسه بالزنا، رقم كتاب احلدود، ب:  أخرجه مسلم)١(



 

 

١٣٠  

   هل جيوز للمحتسب من أعضاء اهليئة أن يؤدب
ًبنفسه أحيانا عند الرضورة للتأثري ولو مل يقم عىل صاحب املعصية أو 

 قايض؟ٌاملخالفة حد من ال
أن اهليئة ال متلك ذلك، فإذا كانت :  الذي أعلمه من النظام
فينا، لكن ربام يقع يف قلب اآلمر باملعروف والناهي ا كً إذ،اًال متلكه نظام

 ُر، ملاذا ال يسمح لنا أن نؤدبه؟عن املنك
* * * 

   نفيد فضيلتكم بأن القضية إذا كانت ستحال إىل
في العقوبة التي ستصدر يف احلكم الرشعي، وإذا كانت ال املحكمة فيك

الة حتال إىل املحكمة فيكون هناك جلنة للقضايا الصغرية التي دون اإلح
 من اهليئة فيها ويقررون إما سجنه مدة ثالثة أيام ٌللمحكمة، فيكون عضو

أو جلده مخس عرشة جلدة أو عرش جلدات أو ما إىل ذلك يف قضايا 
ًذا يعترب حكام رشعيا، فام رأيكم؟ًصغرية جدا وه ً 
َاحلمد هللا ال إشكال فيه، لكن أن يوكل للعضو : ن إذ َّ َ ُ

 ليس من نهأ أرى ، عىل منكراًالواحد أن يؤدب بنفسه إذا رأى شخص
 املصلحة، ملاذا؟

ً فقد يكون العضو إذا أدب أحد، حلامية هذا العضو من األذى:ًأوال ا َّ
َكام وقع لبعض األعضاء من ! املؤدب أو لذويه هذا ة ألذيتعرضبنفسه 

َحرقت سيارته أو كرس بابه، أو قطعت أسالك هاتفه فإذا أدب بنفسه صار  َّ ُُ
 .عرضة



 

 

١٣١  

من اهليئة معصوم من اهلوى؟ ال، قد :  هل كل عضو منّا، أي:ًثانيا
عصية لكن يكون فيه هوى عىل هذا الشخص بعينه فيرضبه ال من أجل امل

 . مصيبةه وهذ،هًشفاء ملا يف نفس
 أنه لو توىل العضو بنفسه التأديب فعىل أي قدر يرضبه، هل :ًثالثا

ٍ مخس عرشة جلدة، عرشين جلدة، وهل بسوط ،يرضب عرش جلدات
رفع هذا عن : نغليظ أو خفيف، وهل الرضب شديد أو خفيف؟ إذ

 وإذا كان ،أنه عني املصلحة فيام نرىـ شك   ال ـ بهًالعضو الواحد مستقال
 ثالثة يتولون النظر يف هذا األمر وتقرير عقوبته ففيه ٌك يف اهليئة أعضاءهنا

 .الكفاية
* * * 

    يف معنى احلدث هل يدخل تأجري املنزل
هل يدخل يف ] الدش[للرافضة الذين يأتون للمدينة، وكذلك تركيب 

 احلدث يف املدينة؟
ثمه عظيم إذا  أما تركيب الدش فهو معصية الشك وإ

ًاستعمل فيام ينرش من القبائح، وهو غالب َْ ِ  يستعمل يف ذلك؛ وهلذا نرى أن اُ
ُأنه معصية وأن خطره عظيم عىل ـ نرى ـ تركيب اإلنسان الدش يف بيته  َ

العائلة، وخطره عظيم عىل القريبني من اجلريان الذين يتوصلون إىل 
 ذنب ترتب عىل إذا مات اإلنسان كل: اًاستخدام هذا الدش، وأيض

ن عقابه بعد موته مشاهدة التلفزيون بواسطة هذا الدش فإنه سيناله م
 .والعياذ باهللا



 

 

١٣٢  

أما موضوع تأجري البيوت للرافضة، فهذا يرجع إىل الدولة وما 
 .تقتضيه من األمور

* * * 
    فضيلة الشيخ، يكثر بيننا لألسف الشديد

 ا؟الغيبة، فهل من نصيحة حول هذ
 ميت تريد أن تغسله ـ بارك اهللا فيك ـُ لو أنه قدم لك 

ُتفضل كل، أتأكل؟ : ُوتكفنه وتصيل عليه وتدفنه يف قربه؛ قدم لك وقيل
  عىل هذا؟ُِربْصَتَ يأكله أاًال، لو رأيت أحد

 6 5 4 32 1 0 /﴿: َّاستمع إىل ما مثل اهللا به
ملئ الفم، إذا  ب،ال؛ وال: ، اجلواب]١٢:احلجرات[ ﴾: 9 8 7

ثم إن ! كيف ترىض أن تغتاب أخاك؟! كان اجلواب ال، كيف ترىض هذا؟
 اً ميتوهب فيقدم له أخإنه يوم القيامة يعذب بذلك؛ يعذ: بعض العلامء قال

صور صورة، انفخ فيها : ، كام يعذب املصور يوم القيامة فيقالْلُك: ويقال
اجلزاء من جنس الروح، يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ف

ْكل، أو : سواء صح ما قيل من أنه يدفع إليه يوم القيامة ويقال. العمل ُ
 9 8 7 6 5 4نت املسألة عىل سبيل التنفري ﴿كا

:﴾. 
الة األمر هم العلامء واألمراء كان ووإذا كانت الغيبة لوالة األمر، و

يف  هان شأنه ،الذنب أشد وأشد؛ ألنه إذا اغتيب ويل األمر من العلامء
، فإذا هان شأنه يف األمة هان ما يقوله ملسو هيلع هللا ىلصاألمة وهو حيمل رشيعة الرسول 



 

 

١٣٣  

َّ وحينئذ تدمر الرشيعة هبذه الواسطة،من رشيعة اهللا  وإذا اغتيب ويل ،ٍ
األمر من السلطان هان شأنه بني الناس، وحصل عليه التمرد والكراهة 

بن اهللا  عبداع األمن؛ ألنه كام قال وضـ ولو مل ختالف الرشع ـ ألنظمته 
 :املبارك رمحه اهللا

  من لنا سبيلتؤلوال اخلالفة مل 
 

  واناــًهبا ألقـا نـان أضعفنـوك 
 

هان شأن السلطان ضاع وإذا هان شأن العلامء ضاعت الرشيعة، وإذا 
  أليس كذلك؟، نظام الدولة، ومعلوم أن األمن ال ثمن لهاألمن واختل

 ، ويرشب من كل رشاب،أرأيتم لو كان اإلنسان يأكل من كل طعام
هل ف، يف خوف ويسكن من أحسن القصور لكنه ،ويلبس من كل ثياب

 هو يف نعيم أو يف شقاء؟
 ورق الشجر يف الرباري  لو كان ال يأكل إالأما  ـبال شكـ  يف شقاء

األمن ال يشرتى بثمن، : ن؟ ال واهللا؛ إذاًلكنه آمن، أيكون كاألول قلق
 األمور ذوي السلطة الشك أنه ن شأن والة، والتقليل ماًليس له ثمن أبد

ِخي  ألنه يوجب كراهة الناس هلم وبغضهم وحقدهم عليهم، ؛ باألمنّلُ
 .ا لألمنًوكراهة ما يوجهونه إليهم مما يرونه حفظ

 غيبة والة األمور من العلامء واألمراء إخالل بالرشع وإخالل :نإذ
 .باألمن، فتتضاعف الغيبة

 األجنبي، ملاذا؟ ألن فيها قطيعة رحم وغيبة قريبك أشد من غيبة
، »ال يدخل اجلنة قاطع«: ملسو هيلع هللا ىلصوقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، قال النبي 

 N O P Q R S﴿:  وجلَّ قال اهللا عز.قاطع رحم: يعني



 

 

١٣٤  

T U V W X Y Z [ \ ] ̂ 
 .]٢٣-٢٢:حممد[ ﴾_
 وتأثريها، وقد نص اإلمام  الغيبة يتضاعف أمرها حسب أثرها:نإذ

 التي ال تغفر إال بالتوبة أو  أن الغيبة من كبائر الذنوبـه اهللا رمح ـ أمحد
ُويقول ابن عبدالقوي يف منظومته يف  ، يف اآلخرةـعز وجل ـ بمشيئة اهللا 

 :اآلداب
ُوقد قيل صغرى غيبة َ ِوكلتامها كربى عىل نص أمحد   ونميمةَْ ُِ 

الغيبة ْأمحد بن حنبل، فإياكم والغيبة، والعجب أن تقع منكم : يعني
 k l m﴿: وأنتم الناهون عن املنكر فتكونون ممن قال اهللا فيهم

n o p q r s t u v w x y z { 
، وربام حييط باإلنسان ما جاء يف احلديث ]٣-٢:الصف[ ﴾|
دور أنه يؤتى بالرجل فيلقى يف النار حتى تندلق أقتاب بطنه في«الصحيح 

يا فالن، : هل النار فيقولوناه فيجتمع عليه أِحعليها كام يدور احلامر عىل ر
نت آمركم باملعروف ك: ألست تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر فيقول

ر، ثم ليعلم ِّ فليحذر اإلنسان وحيذ،»وال آتيه وأهناكم عن املنكر وآتيه
 ؛ مفسدةأحدكم إذا اغتاب الرجل فهل يكون يف ذلك مصلحة؟ ال واهللاِ

و اغتاب اإلنسان من انت جائزة، كام لوهلذا إذا كان يف الغيبة مصلحة ك
 .أجل املشورة

                                                
: ، ومسلم)٣٢٦٧(بخاري، كتاب بدء اخللق، باب صفة النار وأهنا خملوقة، رقم لأخرجه ا) ١(

 ).٢٩٨٩(كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله، رقم 



 

 

١٣٥  

: أنه خطبها ثالثة:  وقالتملسو هيلع هللا ىلصفاطمة بنت قيس إىل النبي جاءت 
الثة خطبوها، معاوية بن أيب سفيان، وأبو جهم، وأسامة بن زيد؛ ث

أما معاوية «:  قال هلاـسالمه عليه وصلوات اهللا  ـ فجاءت تستشري النبي
ال يضع « :، ويف رواية»ٌو جهم فرضاب للنساء له، وأما أبلٌفصعلوك ال ما

كثري األسفار أو يرضب النساء بالعصا، انكحي : العصا عن عاتقه، أي
ْفاغتبطت به، أي.. فنكحته: قالت. »أسامة ََ َ ِصار غبطة هلا ملا وجدت : ْ ً

؟ وما هي اً يف هذا احلديث هل اغتاب أحدملسو هيلع هللا ىلصفيه من اخلري، فالرسول 
إنه : هعنل ا يكره، وهل يرىض معاوية أن يقالغيبة؟ ذكرك أخاك بام

هي غيبة، كذلك أبو : نصعلوك ال مال له ال تتزوجيه؟ ال ما يرىض، إذ
إنه رضاب للنساء أو كثري األسفار ال يتفرغ : أن يقال عنهجهم هل يرىض 

هي غيبة، لكن ملا كانت للمصلحة كانت : نلزوجته ال تتزوجيه؟ ال، إذ
 ، فإذا جاء إنسان يريد أن يشاورك عىل شخصجائزة يثاب اإلنسان عليها

ما تقول يف فالن أنا أريد أن أتعامل معه معاملة طويلة عريضة : فيقول
! رشكة أو ما أشبه ذلك، فام تقول فيه، وأنت تعرف أنه يسء املعاملة؟

تكون بل ال تتعامل معه ألنه يسء املعاملة، أتكون غيبة؟ ال، : فقلت
 .نصيحة
 بينهم وهم ىل ويلق بالرجىنسان من الغيبة يؤت ما فائدة اإل:نإذ
 يطعنه ،كذا وكذاو يف فالن كذا واهللاِ: ؟ ماذا تقول يف فالن؟ قالجلوس

 فيه كذا وكذا وكذا، يطعنه يف :يف خلقه، والثاين ماذا تقول فيه؟ قال
فيه كذا وكذا، يطعنه يف نسبه، ما تقول يف : معاملة؛ ما تقول يف فالن؟ قال
                                                

 ).١٤٨٠(قم ًكتاب الطالق، باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا، ر: أخرجه مسلم) ١(
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 ما ،وثيابه وما أشبه ذلكيه كذا وكذا، يطعنه يف هندامه ف: فالن؟ قال
 الفائدة؟

ال فائدة، إال فائدتان؛ ختفيف الذنوب عن الذي اغتيب، وتكثري 
 وإذا انتهت اًالذنوب عىل الذي اغتاب؛ ألن الذي اغتاب يكسب آثام

ُحسناته يوم القيامة أخذ من سيئات املظلومني الذين اغتاهبم فطرح عليه 
 . فائدة خطرية للمغتابها النار، هذه فائدة عظيمة، لكنثم طرح يف

* * * 
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إن احلمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشورنا 
أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضل فال 

 اً ال رشيك له، وأشهد أن حممدهادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده
م بإحسان إىل عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله، وأصحابه ومن تبعه

 : أما بعد،يوم الدين
 وأربعامئة وألف، وهو يتم يف ذا اللقاء األول من عام سبعة عرشفه

شهر املحرم ليلة األحد السادس عرش من الشهر، نسأل اهللا تعاىل أن جيعل 
خري وبركة، جيمع اهللا به بني املسلمني، ويؤلف بني قلوهبم هذا العام عام 

 .عن املنكرفيه وهييئ هلم أمر رشد، يؤمر فيه باملعروف وينهى 
 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر: إن لقاءنا هذه الليلة سيكون عن

 ّ أن نعرف ما هو املعروف، وما هو املنكر؟ًفالبد أوال
ن خري ورش وإثم وثواب، أو أن هل املعروف ما تعارفه الناس م

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاملعروف ما أمر اهللا به ورسوله 
 بني اًاجلواب الثاين، املعروف ما أمر اهللا به ورسوله سواء كان معروف

؛ ألن من املعروف ما ال يعرفه الناس، ومن املعروف ما اًالناس أو منكر
اهللا ما أمر : هو معروف واحلمد هللا، لكن املعروف الذي جاء األمر به هو

 .ملسو هيلع هللا ىلصبه ورسوله 
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 .ما هنى اهللا عنه ورسوله: هوفاملنكر أما 
يكون األمر : هذا هو ضابط املعروف وضابط املنكر، وبناء عىل ذلك

ويكون األمر باملعروف سنة إذا كان حكمه يف الرشع سنة، باملعروف 
 .ًا إذا كان حكمه يف الرشع واجباًواجب

عة، فأمره بذلك واجب؛  خيل بصالة اجلاماًإذا رأيت إنسان: ًفمثال
 .، فأمره سنة أخل براتبة الظهراًوإذا رأيت إنسان .ألنه أخل بواجب

جب واألمر غري البالغ، فإنه جيب عىل العامل أن يبلغ رشيعة اهللا الوا
فكل من علم  .»بلغوا عني ولو آية «:ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي ، واملستحبمنها
ه تكليف وطلب فعل،  من الرشع جيب أن يبلغ به، لكن األمر فياًشيئ

أما  ،والنهي فيه طلب كف بحيث يأمر اإلنسان غريه، أو ينهى غريه
 .فتكون بالوعظ يف املساجد واملجامع والدعوة واإلرشاد: الدعوة

: واألمر باملعروف والنهي عن املنكر حكمه يف الرشيعة اإلسالمية
ّأنه من أفضل األعامل الصاحلة، حتى أن هذه األمة فضلت عىل غري ها يف ُ

: قول اهللا تعاىل: والدليل لذلك ،ا تأمر باملعروف وتنهى عن املنكرأهن
﴿. / 0 1 2 3 4 5 6 
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واألمر باملعروف سبب لوحدة األمة واجتامعها واتفاقها 

 f g h i j﴿: قول اهللا تعاىل: وائتالفها، ودليل ذلك
                                                

 ).٣٤٦١( برقم ، باب ما ذكر عن بني إرسائيل، كتاب أحاديث األنبياء:رواه البخاري) ١(
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وهذا الذي ذكره اهللا عز وجل أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
لو  ،العداوة أمر يشهد به الواقع ووعدم التفرقواأللفة، سبب لالجتامع 

أن بعضنا دخل املسجد وصىل، وبعضنا بقي خارج املسجد يبيع ويشرتي 
 ؟اًأليس هذا تفرق

يصلون، وهؤالء يضحكون ويلعبون، لكن  هؤالء ،بىل، هو تفرق
 إذن اجتمعنا ،ِّصل وتفضل: لو أمرنا باملعروف وقلنا للذي خارج املسجد

 .وائتلفنا، ومل نتفرق
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب، ولكنه فرض كفاية إذا 

 f g h﴿: ىل لقول اهللا تعاقام به من يكفي سقط عن الباقني
i j k l m n o p﴾ ]١٠٤:مرانآل ع[. 

 .للتبعيض:  هنا)من(و
 عىل األعيان، اًولو كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب

: يعني ﴾f g h﴿ عىل كل األمة، لكن اآلية رصحية اًلكان واجب
كونوا أمة يدعون إىل اخلري، ويأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر، ولكن 

ملعروف والنهي عن املنكر إذا مل يوجد إال الشخص املعني صار األمر با
 كسائر فروض الكفايات، إذا مل يوجد من يقوم هبا اً عينياًبحقه واجب

 اًفلو مررت بقوم عىل منكر ومل جتد أحد: وعىل هذا .وجب عىل الباقني
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 عىل حسب ما تقتضيه ينهلن اوكي، واًينهاهم عنه، كان هنيك إياهم واجب
حة أن أهنرهم وأشدد املصلحة، واملصلحة ختتلف، قد تقتيض املصل

عليهم، وقد تقتيض املصلحة أن ألني معهم، وأسهل عليهم حسب احلال؛ 
تعرف أنه يعلم املنكر  ، يقوم بمنكر لكنه معانداًلو رأيت إنسان: ًألنك مثال

وإنسان آخر عىل منكر، لكنه جاهل ال يدري، فال يكون هنيك  ،عانديلكنه 
أن ،  ما ثبت يف الصحيح:كدليل ذلو .الثاين كنهيك األول بل خيتلف

فتنحى ناحية فجعل ـ عليه الصالة والسالم ـ  دخل مسجد النبي اًأعرابي
فزجرهم ـ وحق هلم أن يصيحوا به ـ يبول، فزجره الناس، وصاحوا به 
 يعني ال تقطعوا عليه بوله، »ال تزرموه«: النبي عليه الصالة والسالم وقال
 : بأمرينملسو هيلع هللا ىلصنبي دعوه فرتكوه، فلام قىض بوله أمر ال

 عىل البول، فصبوا عليه املاء، »ًصبوا عليه ماء«:  قال:األمر األول
 .وعادت األرض طاهرة كام كانت قبل البول، وزالت املفسدة

إن هذه املساجد ال يصلح فيها «:  دعا األعرايب، وقال له:األمر الثاين
 أو كام »رآنيشء من األذى أو القذر، إنام هي للصالة، والتكبري، وقراءة الق

 ؛، فانرشح صدر األعرايب هبذا القول اللني البني عليه الصالة والسالمقال
هذه املساجد ال «: احلكم قال ،ً وتعليالً ذكر له حكامملسو هيلع هللا ىلصألن الرسول 

إنام هي للصالة، «: والتعليل قال .»يصلح فيها يشء من األذى والقذر
اللهم «: ، وقالاًمتامفاألعرايب انرشح وانبسط . »والتكبري، وقراءة القرآن

                                                
 ؛)٢٢١( برقم ، باب صب املاء عىل البول يف املسجد، كتاب الوضوء:رواه البخاري) ١(

 ).٢٨٥( برقم ، باب وجوب غسل البول، كتاب الطهارة:ومسلم
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 صلوات اهللا وسالمه اً؛ ألن حممد»اً، وال ترحم معنا أحداًارمحني وحممد
ـ ريض اهللا عنهم ـ الصحابة أما  ، قابله باللني، واللطف، والتعليلعليه
اللهم ارمحني «: أخذهتم الغرية فزجروه وصاحوا به، فاألعرايب قالفقد 

 هذا دليل واضح عىل أننا ننزل  ويف،»اً، وال ترحم معنا أحداًوحممد
 .، فهو ليس كالعارف املعاندمنازهلم، واجلاهل نأتيه بلطف الناس

 يميش يف السوق ومعه ً أمر واقع، رأى إنسان رجال:اًمثال ذلك أيض
والعياذ باهللا، أنت ! ا حرام هذ؟ترشب الدخانأسيجارة، فصاح به، 

 ة هلذا الرجل؟كون مقابلة هذا الذي يرشب السيجارتفامذا  ،فاسق
سوف يغضب عليه، ويصيح به، ويقول أنت الفاسق، وال يمتثل 

 هذا ،يا أخيأنت مؤمن  ،يا أخي: و جاءه إنسان بلطف، وقاللكن ل .أمره
يتلف مالك، وينهك وهو أمر ال يليق بك، هذا أمر قد حرمه اهللا عليك، 

 قال نفإ  الستفاد من هذه النصيحة، واتركه، اهللاصحتك، فبادر بالتوبة إىل
كالمك طيب، لكن ال أقدر عىل تركه مرة واحدة، وإنام : شارب الدخان

 لك، وال يمكن أن حال أسم: فمن الناس الناصحني من يقول .بالتدرج
ال بأس، والثاين : ومن الناس من يقول .تكمل السيجارة التي بيدك اآلن

 .اًيئ فشاًشيئالدخان أصوب؛ ألن املسألة حتتاج إىل عالج، فدعه يرتك 
، يدعو الرسول عليه الصالة ملسو هيلع هللا ىلصكذلك إنسان وجدته أمام قرب النبي 

من احلكمة أن تكلمه ف ، ويبكينهمك غاية االهنامك يف الدعاءُوالسالم م
: لتكن دعوتك بأسلوب طيب، كأن تقول لهوهذا حرام ورشك : وتقول

                                                
 ).٦٠١٠( برقم ،لناس باب رمحة ا، كتاب األدب:البخاري) ١(
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 إنام بعث ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي عليه الصالة والسالم ال يرىض هبذا، بل إن النبي 
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿يهدم هذا ل
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بلطف، وال حرج أنك متسك بيده هبدوء، وجتلس معه؛ ألن اخللل يف 
وهلذا يأيت رجل إىل املدينة وهو يعتقد أن أكرب فرصة . العقيدة أمره خطري

رب النبي عليه الصالة والسالم ليدعوه، واحلكمة له ينتهزها أن يقف أمام ق
باجللوس معه وإرشاده، وأن املقصود هو إصالح حاله : يف مثل هذه احلالة

 .ال االنتقاد
فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر حيتاج إىل حكمة، وحيتاج إىل لني 

 1 0 ./ - , + * (﴿: ملسو هيلع هللا ىلصىل لنبيه وإىل سهولة قال اهللا تعا
2 3 4 5 6 87 9 : ; < = > @? 
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 أن يعلم بالرشيعة أن هذا :والبد لآلمر باملعروف والنهي عن املنكر

معروف، وهذا منكر، لئال يأمر بمنكر أو ينهى عن املعروف، فبعض 
وحيب األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، لكن شديدة العوام عنده غرية 

هو ًوف بناء عىل أنه هو يرى أنه معروف، و بام ليس بمعراًقد يأمر أحيان
 .ليس كذلك، وهذا خطأ عظيم

لو قام شخص بتكسري آلة املسجل؛ ألنه يرى أنه حرام : ًفمثال
 فليغريه بيده، فإن مل اًمن رأى منكم منكر«: ملسو هيلع هللا ىلصومنكر، ويقول النبي 
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فعله غلط؛ ألنه ليس : فنقول .»يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه
، فاملسجل آلة يودع فيها اخلري، ويودع فيها اًع إىل املسجل بمنكر أبداالستام
وإن استمعت إىل خري فهذا خري،  .فإن استمعت إىل رش فهذا رش .الرش

ُلكن إذا استخدم يف سامع املحرم فهل من احلكمة أن يكرس املسجل أو أن  ُ
 يكرس الرشيط؟
ن كرسه والية  بال شك الثاين هو الصحيح، إال إذا كان مل:واجلواب

 . لصاحبه فهذا يشء آخراً وكرس هذا املسجل تعزير،من األمر
كذلك البد لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر من أن يعلم أن هذا 

 :مثال ذلك. اً، أو ترك واجباًالفاعل قد أتى منكر
رأيت مع رجل امرأة، فظننت أهنا أجنبية منه فجعلت تنهاه، فهذا 

ه املرأة من حمارمه، أو زوجة له، فال تنكر حتى غري صحيح، فقد تكون هذ
 .تعلم أن هذا الذي تريد أن تنهاه قد وقع يف منكر

 :ومثاله ، أال يزول املنكر إىل أنكر منه:ومن املهم
 وقع يف منكر وهنيته عنه، لكن تعلم أنك يف هنيك إياه اًلو أن إنسان

تني بأدنامها أمر سيتحول إىل ما هو أعظم فال تنكر؛ ألن درء أعىل املفسد
أن اهللا : ودليل هذا .خذ من املفسدتني أقلهام إذا كان ال بد: فنقول .واجب
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: ل قالعز وج
فسب آهلة املرشكني أمر مطلوب، لكن إذا كان سبهم  .]١٠٨:األنعام[ ﴾¨

                                                
 ).٤٩( برقم ، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، كتاب اإليامن:رواه مسلم) ١(
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 ، رصيف من األرصفة يرشبون الدخان يف جملس عىلاًو رأيت قومول
لكنك تعلم أنك لو هنيتهم وأقمتهم عن هذا املنكر سوف يذهبون إىل 

 اخلمور وامليرس واللواط والزنا، هل تنهاهم عام هم عليه؟
 ال تنهاهم عام هم عليه؛ ألن ما هم عليه أهون، وال يمكن :واجلواب

 . األشد واألرشلهم من األهون إىلأن تنق
ف النتائج، لكن العاقل يزن بني األمور، ويعر .وأمثلة هذا كثرية
 .وينظر ما هي العواقب

 رمحه اهللا ـ عن قوم خيرجون إىل الناس يرضبون، ـئل أبو حنيفة ُس
نحن نأمر باملعروف، وننهى عن املنكر، فنهى عن : ويبطشون، يقولون

 .إنام يفسدون أكثر مما يصلحون: ذلك، وقال
 .فالبد أن تنظر يف العواقب حتى تكون عىل بصرية يف أمرك وهنيك

 والناهني عن املنكر عىل علم للهم اجعلنا من اآلمرين باملعروفا
 يا رب العاملني، اللهم أخلص نياتنا، وأصلح أعاملنا، واجعلنا ،وبصرية

من دعاة احلق وأنصار احلق يا رب العاملني، واحلمد هللا رب العاملني، 
 . اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وأصحابه أمجعنيوصىل

* * * 
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احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

 : أما بعد،ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينَوأصحابه وم
 هذا اللقاء مع فإننا نحمد اهللا سبحانه وتعاىل ونشكره عىل تيسري

يكن   ألن هذا اللقاء ال خيلو من فائدة لو مل؛إخواننا أعضاء اهليئة يف عنيزة
التي ختص شؤون مور األ والنظر يف ، وائتالف القلوب،منه إال اجتامعكم

 . منهاً وكيفية احللول ملا يكون مشكالعملكم
رمضان املبارك فإنه جيب علينا مضاعفة  وبام أننا باستقبال شهر

جلهود يف متابعة الناس الذين يشتبه هبم من ذوي السفه يف مالحقة ا
ًالنساء؛ ألنكم كام تعلمون أن كثريا من الناس جيعلون ليايل شهر رمضان 

 وربام ، يف البلد وخارج البلد وعىل األرصفة،ًكلها سهرا من هنا وهناك
نا ال  ولكن،ٍّيصطحبون معهم أشياء حمرمة، فيحتاج الوضع إىل انتباه وحتر

نه ينبغي أن نجابه الناس بالعنف واإلنكار الشديد والتوبيخ؛ ألن إنقول 
 وإنام نتكلم معهم بالرفق واللني ،ُهذا ربام حيدث خالف ما نريد

 وبيان فضل الشهر وأنه وقت ينبغي للعاقل انتهاز الفرصة فيه؛ ،والتوجيه
 املواعظ ربام  فمثل هذه،ألنه ثمني واإلنسان ربام ال يعود إليه مرة ثانية

لني القلوب وحتبب الناس بعضهم إىل البعض وهذا هو املقصود برجال ُت
 .اهليئة واحلسبة

ثم إنه ينبغي الرتكيز عىل املساجد التي يكثر فيها الناس من رجال 
 ونساء؛ ألنه مع الكثرة ربام خيتلط احلابل بالنابل، وربام تركب املرأة يف أول
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 وربام يأيت أحد السفهاء فيخدع أهلها،رة  سياهي ليستسيارة تواجهها، و
 .وتنتبه نظرمن غري أن تبرسعة  فرتكب ،اركبي اركبي:  هلاًاملرأة قائال

فنسأل اهللا سبحانه لنا ولكم اإلعانة والتوفيق والتوجيه للخري أينام 
وصل اهللا وسلم عىل . ق، واهللا ويل التوفي أريد أن أقترص عليهكان وهذا ما

 .آله وأصحابه أمجعنينبينا حممد وعىل 
* * * 
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احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله و 
  : أما بعد،أصحابه أمجعني

 ينبغي لنا أن ننظر ماذا أودعنا يف العام ،فحيث إننا يف ختام عامنا هذا
األعامل السيئة؛ ألن املايض من األعامل الصاحلة وماذا جرى منا من 

ال و ،ُال بد من جرمو ،ال بد من ذنبفاإلنسان غري معصوم من التفريط 
 .بد من تفريط

 أن يقوم اإلنسان بام فرط فيه إن :فأما التفريط يف املأمورات فدواؤه
 اإلقالع :كان يمكن تداركه والقيام به، وأما التعدي يف املحرمات فدواؤه

 .والبعد عن السوء
 الغيبة ،الذنوب يف أعني الناس وهي من كبائر الذنوبومن أهون 

ً سواء كان ذلك »ذكرك أخاك بام يكره«: ملسو هيلع هللا ىلصوهي كام حددها النبي 
ُ أو يتعلق بخلقه،يتعلق بجسده  أو يتعلق بعمل خاص أو ، أو يتعلق بدينه،ُ

ل  وجَّ وقد شبه اهللا عز، فإنه ال جيوز لإلنسان أن يذكر أخاه بام يكره،عام
 4 32 1 0 /﴿ : وعالَّبأكل حلم امليت فقال جلالغيبة 

 واجلواب عىل هذا ،]١٢:احلجرات[ ﴾: 9 8 7 6 5
 ولكن الذي يغتاب ،ًالسؤال بالنفي كلنا ال نحب أن نأكل حلم أخينا ميتا

دح فيه ُالذي ق الغائب ألن ؛ً وإنام جعله اهللا ميتا،ًاإلنسان يأكل حلمه ميتا
                                                

 .)٦٠:ص ( سبق خترجيه)١(
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ً بمنزلة امليت الذي يقطع أوصاال وال يستطيع أن يدافع عن نفسه فهو ال ُ َُّ َ
 بامليت ما هيستطيع أن حيمي نفسه، ثم إن يف تقبيح هذه احلال بتشبيه

وهو من ، ﴾;﴿:  وهلذا قال يف نفس اآلية؛يوجب النفور منه
 وهلذا ؛ً حمبا له،ًالعجب أن تكون النفس كارهة لليشء والقلب مريدا له

 .فعله
 فغيبة زميلك أشد من ،ن واألحوالالغيبة تتضاعف بحسب القرائو

غيبة البعيد، وغيبة نسيبك القريب منك يف النسب أي بالقرابة أشد من 
 وغيبة األمراء واحلكام ،ُغيبة البعيد، وغيبة العلامء أشد من غيبة اجلهال

 وعىل املسلم أن يتجنبها ، فهي درجات تتفاوت،أشد من غيبة عامة الناس
وي رمحه اهللا يف داليته  قال ابن عبد الق،الذنوب ألن الغيبة من كبائر ؛كلها

 :املشهورة
ِوقد قيل صغرى غي َ ْ ُ ََ ْ َبة ونميمةَْ ْ ِ َ َ  

 

ِوكلتامها كربى عىل نص أمحد  َِ ِّ َ ْ َْ َ َ َ ُ ُ َ ْ  
 

 فال تغفر بالصالة وال باجلمعة ،والكبرية ال تغفر باألعامل الصاحلة
: ملسو هيلع هللا ىلص النبي  لقول؛ تغفر إال بتوبة ال،وال بصوم رمضان وال بالعمرة

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا «
العمرة إىل العمرة كفارة ملا «: ملسو هيلع هللا ىلص، ولقوله »بينهن ما اجتنبت الكبائر

 ال بد فيها ،، فالكبائر ال تكفرها الصالة وال الوضوء وال الصدقة»بينهام
                                                

 ).٢٣٣(كتاب الطهارة، باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة، رقم :  أخرجه مسلم)١( 
: ، ومسلم)١٧٧٣(، رقم كتاب احلج، باب وجوب العمرة وفضلها:  أخرجه البخاري)١( 

 ).١٣٤٩(كتاب احلج، باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة، رقم 
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ها فهو عىل خطر وإن  فإن مات اإلنسان قبل أن يتوب من،من توبة خاصة
 وجل أن َّ لكنه عىل خطر ال يدري هل يشاء اهللا عز،كان هو حتت املشيئة

 { | } r s t u v w x y z﴿ : قال تعاىل،يغفر له أو ال
:  ويف آية أخرى،]٤٨:النساء[ ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~�

﴿e f g h﴾ ]١١٦:النساء[. 
 ويف مجيع ،هافالواجب علينا أهيا اإلخوة أن ندع الغيبة بجميع أقسام

، احلاالت حتى ال نخرس أعاملنا الصاحلة فنهدهيا إىل من استبحنا عرضه
  .وقد يكون أبعد الناس عنا

ثم إين أنصحكم يا إخوتنا اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر 
 ال فرض السيطرة عىل ، وإرادة إصالح اخللق، وجلَّبإخالص النية هللا عز

 صار يتعامل مع الناس ، واله اهللا تعاىل واليةاخللق؛ ألن من الناس من إذا
 وهذا ال شك أنه ، ال تعامل ذي الرعاية والرمحة،تعامل ذي السلطة

 . الفشل ونزع الربكة من وجه آخر ويوجب،ينقص األجر من وجه
صحيح أن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر واألمري ونحوهم إن 

 فإن معاملته إياهم ، والية عليهمن يشعر أنه ذوَمل يعامل اخللق معاملة م
َّ إن الواجب الرفق وإرادة اإلصالح وأال : لكن أقول،ستكون ضعيفة

يستعمل احلكمة يف عليه أن  و، سوى إصالح إخوانهٌّمَيكون لإلنسان ه
 ذلك حتى ال يبقى  ويف غري، ويف القبض عىل املجرم،األمر ويف النهي
  بهأمر اهللا عىل الوجه الذي أمره اهللا فإن اإلنسان إذا قام ب؛ألحد عليه سبيل

ًفال سبيل عليه، وكذلك أيضا ال سبيل ألحد عليه من املخلوقني إذا قام بام 
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 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴿ : قال اهللا تعاىل،جيب عليه
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ا وأن  ًأسال اهللا سبحانه وتعاىل أن يوجهني وإياكم توجيها حسنً
 . إنه جواد كريم،ملهتدين والصاحلني املصلحنيجيعلنا من اهلداة ا

واحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 
 .وصحبه أمجعني

* * * 



 

 

 

 
 

 
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ يف بعض) احلسبة(قرئ كتاب 

اللقاءات التي كان يعقدها صاحب الفضيلة شيخنا حممد بن صالح 
 َّ وهذه وقائع ما تم تسجيله،العثيمني ـ رمحه اهللا تعاىل ـ مع رجال احلسبة

 .ا من التعليق عىل فصول الكتاب صوتي
* * * 
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البدع املخالفة : فأما الغش والتدليس يف الديانات، كمثل: فصل«
إظهار : ة وإمجاع سلف األمة من األقوال واألفعال، ومثلَّ والسنللكتاب

سب مجهور الصحابة، : املسلمني، ومثلُاملكاء والتصدية يف مساجد 
ومجهور املسلمني، أو سب أئمة املسلمني ومشاخيهم، ووالة أمورهم 

 ملسو هيلع هللا ىلصالتكذيب بأحاديث النبي : املشهورين عند عموم األمة باخلري، ومثل
 .»رواية األحاديث املوضوعة: َّالتي تلقاها أهل العلم بالقبول، ومثل

 
 :مد بن صالح العثيمني ـ رمحه اهللا ـقال فضيلة الشيخ العالمة حم
الغش يف الديانات « ـ رمحه اهللا ـذكر هنا : بسم اهللا الرمحن الرحيم

 بل هلم أساليب، اً هكذا جزافال يتكلم أهلها، فالبدع اآلن »مثل البدع
فاآلن إذا قرأت ! ةوربام اعتربها اإلنسان إذا قرأها فيظن أن البدعة سنَّ

 يف الواقع هذا من أصح ما يكون وهو غش: قولكالم هؤالء املبتدعة، ت
 .واحلقيقة

: ُ املكاء»ُإظهار املكاء والتصدية يف مساجد املسلمني«: اًكذلك أيض
التصفيق، وهذا موجود يف مساجد الصوفية؛ ألهنم : الصفري، والتصدية

ًعند الذكر يرقصون، ويصفقون، وربام يصفرون أيض  ـ رمحه اهللا ـوالشيخ  .اّ
 .ٌعنده علم هبذاال شك أنه 
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، هذا يقع عند الرافضة، »سب مجهور الصحابة ومجهور املسلمني«
 يسبون الصحابة وليس عندهم أحد من الصحابة عىل اإلسالم، إال فهم

 كآل البيت، وسلامن، وصهيب وما أشبه ذلك، اًنحو ثالثة عرش نفر
 . ـهم اهللاَلَاتَقـ ُّوالباقون كلهم ارتدوا عىل زعمهم 

ن يكفر مجهور املسلمني، َ من الناس ماً أيض»ر املسلمنيمجهو«كذلك 
ِّأكثرهم وعامتهم، ويأتون بشبه يدلسون هبا ويموهون هبا عىل : يعني ِّ ٍ

اجلهال؛ وهلذا يعترب أهل البدع من أخطر ما يكون عىل املسلمني؛ ألهنم 
 وهم كذابون يف ، اإلسالم وأهلهتون عىل أهنم مسلمون وأهنم نارصويأ
 .هذا

رافضة يسبون أبا بكر، كالرافضة، فال» ...سب أئمة املسلمنيأو «
 سبا  ـ ريض اهللا عنهام ـيسبون عثامن ومعاوية و،  ـ ريض اهللا عنهام ـوعمر

 .وربام يلعنوهنم والعياذ باهللا عىل املنابرًشنيعا، 
 هم، ووالة أمورهم املشهورينخيكذلك سب أئمة املسلمني ومشا...«

ل من  املشهورين باخلري بأي حافال جيوز سب »...عند عموم األمة باخلري
ذا فإ فهذا ال بأس به إذا كان فيه مصلحة، ن بالرشوأما املشهوراألحوال، 

ال تسبوا األموات «: ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن فيه مصلحة فال يسبون؛ لقول الرسول 
 .»فإهنم أفضوا إىل ما قدموا

علم  التي تلقاها أهل الملسو هيلع هللا ىلصالتكذيب بأحاديث النبي : ومثل...«
 .»ملسو هيلع هللا ىلصبالقبول، ومثل رواية األحاديث املوضوعة املفرتاة عىل رسول اهللا 

                                                
 ).١٣٩٣(كتاب اجلنائز، باب ما ينهى من سب األموات، رقم :  أخرجه البخاري)١(
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يكذب باألحاديث التي تلقاها أهل العلم : ن، األولوهؤالء متضاد
 ـ عليه الصالة والسالم ـبالعكس، يكذب عىل الرسول : والثاين .بالقبول

ـ م قد بينه أهل العلـ وهللا احلمد ـيأيت بأحاديث موضوعة، وهذا كله و  
 ،بينوا الصحيحةكام ، فبينوا األحاديث املوضوعة والضعيفة، رمحه اهللا ـ

 . مؤلفة يف هذا معروفة لكل أحدـ واحلمد هللا ـوالكتب 
 .»ومثل الغلو يف الدين، بأن ينزل البرش منزلة اإلله«

 يعلم الغيب وإنه يشفي ملسو هيلع هللا ىلصإن الرسول : الذين يقولون: ًمثال
، يا رسول اهللا، افعل كذا، افعل كذا، املرىض، فيأتون إىل قربه يدعون

 وجل، ومع ذلك إذا َّهؤالء غلوا يف الدين، وأنزلوا البرش منزلة اخلالق عز
جلست إليهم تسمع من األكاذيب واألقاويل والغش ما يكون فيه تدليس 

 .عىل العامة واجلهال
* * * 

اإلحلاد يف : ، ومثلملسو هيلع هللا ىلصجتويز اخلروج عىل رشيعة النبي : ومثل...«
ء اهللا وآياته وحتريف الكلم عن مواضعه، والتكذيب بقدر اهللا، أسام

 .»ومعارضة أمره وهنيه بقضائه وقدره
كفر ال شك فيه، فإنه لو فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصأما جتويز اخلروج عىل رشيعة النبي 

امذا بقي من ف ،ملسو هيلع هللا ىلصإنه جيوز لإلنسان أن خيرج عن رشيعة النبي : قال إنسان
 .ّردةو ، هذا كفر حمض؟اإليامن

:  يلحد فيها يقول: اإلحلاد يف أسامء اهللا وآيات اهللاـ اً أيضـ كذلك
: ن يقولَ هلا معنى، ففيه اآلن من املبتدعة مليس ـ وجل َّ عزـأسامء اهللا 
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 أو اًأن تسمي ولدك زيد:  ليس له معنى، فهو اسم فقط، مثل»العزيز«
 . وليس هلا معنىاً أو خالداًعمر

: الناس من يلحد يف آيات اهللا يقول من : يف آيات اهللاـ اً أيضـكذلك 
ضيف هذه اآليات إىل اهللا  وهي التي تفعل وال ي،الطبيعة هي التي خلقت

 . وجلَّعز
تفسري القرآن بغري :  يعني»حتريف الكلم عن مواضعه«كذلك 

، هذا من ملسو هيلع هللا ىلصة بغري ما أراد النبي  أو تفسري السنَّ،تفسريه، بغري ما أراد اهللا
 .حتريف الكلم عن مواضعه

دخل بالبرش وهم ليس هللا :  يقولونهم الذين »التكذيب بقدر اهللا«و
 ل ـج عز و ـكام تشاء، وترتك ما تشاء، واهللا، أنت تفعل مستقلون بأعامهلم

بمجوس [ويلقبون ] قدرية[، هؤالء يسمون اًال عالقة له بفعلك إطالق
 قال جلربيل عليه ملسو هيلع هللا ىلص، واملكذب بالقدر كافر، ألن النبي ]هذه األمة

، فمن »اإليامن أن تؤمن باهللا ومالئكته، والقدر خريه ورشه«: سالمال
،  بذلك عالقةوليس هللاٌّإن اإلنسان حر يف ترصفه : أنكر القدر وقال

 . هذا كافر مل يؤمن، ويفعل ما ال يريد اهللا،يريد اهللاواإلنسان يقول ما ال 
لرجل اك وقدره، وهذا كثري، ئه يعارض أمر اهللا بقضاـ اً أيضـكذلك 

 فيعارض أمر ،ّ هذا يشء مكتوب عيلواهللاِ:  فيقول،هذا حرام اتركهتقول 
 .اهللا وهني اهللا بقضائه وقدره

                                                
، )٢٦١٠( رقم ،ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اإليامن، باب ما جاء يف وصف جربيل للنبي : أخرجه الرتمذي) ١(

 . وأصله يف الصحيحني،)٦٣(وابن ماجه يف املقدمة، باب يف اإليامن رقم 
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 5 4 3 2 1 0 /﴿ :وقد أبطل اهللا هذه احلجة وقال
6 7 8 9 : ; =< > ? @ A B 

C D FE G H I J K L NM O P Q R 
S T U V﴾ ]١٤٨:األنعام[. 

 اإلنسان يقتل ويزين لذهبتفعت لو وولن تنفعهم هذه احلجة، 
 .هذا بمشيئة اهللا: ب اخلمر ويقولويرسق ويرش

وا أمر الذين عارضومنهم  به، الذين كذبوا فاملكذبون بالقدر منهم
 .اهللا وهنيه بقضائه وقدره

  ـ ريض اهللا عنه ـ عمر بن اخلطاب إىل أمري املؤمننيَِعفُنه رإيقال 
  يا أمري املؤمنني، واهللاًِمهال: الثبتت عليه الرسقة فأمر بقطع يده، فقسارق 

ونحن ال « :ـ ريض اهللا عنه ـ إال بقضاء اهللا وقدره، فقال عمرما رسقت 
 . فال حجة يف هذا»نقطع يدك إال بقضاء اهللا وقدره

* * * 
طبيعية وغريها، ومثل إظهار اخلزعبالت السحرية والشعبذية ال...«

 ليصد هبا ،عجزات والكرامات لألنبياء واألولياء من املا هبا مىالتي يضاه
من ليس من أهله، وهذا باب واسع  أو يظن هبا اخلري في،ن سبيل اهللاع

 .»يطول وصفه
 يف أهل الضالل، يكون عندهم خزعبالت اًنعم، هذا يقع كثري

سحرية يعجز عن مثلها اإلنسان، لكن من أين جاءهتم هذه؟ هل هي 
 إال ألولياء اهللا املتقني، كرامة؟ ال، ليست كرامة؛ ألن الكرامة ال تكون
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ِّ لكن الشياطني تسخر هلم األشياء التي يعجز ،هؤالء ليسوا من أولياء اهللاو
من ـ كام يدعونـ   ًهنا حتملهم مثالإعنها اإلنسان، وختدمه يف هذا حتى 

بالدهم إىل مكة تطري هبم يف اهلواء فيظن العوام أن هذا من باب 
ء األئمة املضلني الذين ادعوا أهنم الكرامات، يرتتب عىل هذا أن هؤال

هذه كرامة، والكرامة ال تكون إال لويل، : أولياء يضلون الناس ويقولون
 واألولياء من التي يضاهى هبا ما لألنبياء«: يغشون الناس هبذا، وهلذا قال

 اآلن يف بالد أفريقيا ورشق ،اًوجد كثريي وهذا »املعجزات والكرامات
َّ قد طهرها اهللا من ـ احلمد هللا ـالء لكن بالدنا من هؤ ٌآسيا، يوجد كثري

 .هذا، وأسأل اهللا تعاىل أن يديم هذه الطهارة
* * * 

فمن ظهر منه يشء من هذه املنكرات، وجب منعه من ذلك «
وعقوبته عليها إذا مل يتب حتى قدر عليه بحسب ما جاءت به الرشيعة من 

 .»قتل أو جلد أو غري ذلك
 قد يصل التعزير عليها إىل القتل، مورومعنى ذلك أن هذه األ

 ؛ ال يندفع رشه إال بالقتل فإنه يقتلالشخصإن كان هو هذا والضابط يف 
ألن أهل الرش مثل الصائل عىل البيت أو عىل الدكان، والصائل إن مل 

 نن والسحرة ومواملبتدعة وهؤالء املشعبذيندفع فإنه يقتل، فهؤالء 
 بالقتل، وجب عىل ويل األمر أن يقتلهم؛  إذا مل يندفع رضرهم إالهمهباش

 . إزالة هذه اجلرثومة عن املجتمعمن أجل
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى «:  قالملسو هيلع هللا ىلصإن النبي : فإذا قال قائل
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 ،»الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجامعة: ثالث
ة بقتلهم السنَّن جاءت َهذا ليس عىل سبيل احلرص؛ ألن هناك م: قلنا

 وال يؤخذ ، جتمع سنته بعضها إىل بعضملسو هيلع هللا ىلصوليس من هؤالء، والنبي 
 .البعض ويرتك البعض

فهؤالء املفسدون يف األرض إذا مل يندفع فسادهم إال بالقتل وجب 
هذا ف، اًال جيوز أن يقتل بعضهم بعضفالعامة أما قتلهم عىل ويل األمر، 

 .حرام وال يمكن
الذي يتوىل هذه ألن  ؛تل القاتلُ أنه مفسد ق وادعىاًانسنوإذا قتل إ

 أو رئيس اًرئيس الدولة سواء كان ملك: ويل األمر، يعنيهو األمور 
 .مجهورية أو ما أشبه ذلك

* * * 
 ويمنع ً أو فعالًن أظهر ذلك قوالَوأما املحتسب فعليه أن يعزر م«

، وأما من االجتامع يف مظان التهم، فالعقوبة ال تكون إال عىل ذنب ثابت
 ـ عنه  ريض اهللاـاملنع واالحرتاز فيكون مع التهمة، كام منع عمر بن اخلطاب 

ن كان يتهم بالفاحشة وهذا مثل االحرتاز عن قبول َأن جيتمع الصبيان بم
 .»طلهم باخليانة، ومعاملة املتهم باملشهادة املتهم بالكذب، وائتامن املت

 العقوبةف وبني االحتياط،  فرق بني العقوبةـ رمحه اهللا ـشيخ اإلسالم 
 ، فالىكعقوبة الزن: ًال تكون إال عىل ذنب ثابت، ولنرضب لكم مثال

                                                
؛ )٦٨٧٨(، رقم ﴾¤ £ ¢﴿: كتاب الديات، باب قول اهللا تعاىل:  أخرجه البخاري)١(

 ).١٦٧٦(كتاب القسامة واملحاربني والقصاص، باب ما يباح به دم املسلم، رقم : ومسلم



 

 

١٦٠  

، لكن مقام التهم ىن يثبت أنه زن أإال ىيمكن أن نعاقب من اهتمناه بالزن
 ـ ريض اهللا عنه ـهذه جيب االحتياط فيها، مثل ما ذكر عن أمري املؤمنني 

معوا به نقيم ت لكن هل إذا اج،الفاحشةبمن اهتم بأنه منع اجتامع الصبيان 
عليه احلد؟ ال؛ ألن احلد ال يكون إال عىل ذنب ثابت لكن مقام التهم 

ن ترك االحتياط ندم، حيتاط هلا ويمنع من كل َم: حيتاط هلا، وهلذا يقال
 .وسيلة أو سبب حيصل به هذه املفسدة وهذا املحرم

* * * 
 ر ال يتم إال بالعقوبة الرشعية، األمر باملعروف والنهي عن املنك:ٌفصل«

يزع بالقرآن، وإقامة احلدود واجبة عىل والة  فإن اهللا يزع بالسلطان ما ال
األمور، وذلك حيصل بالعقوبة عىل ترك الواجبات وفعل املحرمات، 

جلد املفرتي ثامنني، وقطع السارق، ومنها : فمنها عقوبات مقدرة مثل
، وختتلف مقاديرها وصفاهتا عقوبات غري مقدرة، قد تسمى التعزير

بحسب كرب الذنوب وصغرها، أو بحسب حال املذنب، وبحسب حال 
 .»الذنب يف قلته وكثرته

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يأيت إال بالعقوبات الرشعية، 
أن جيعل لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر سلطة يعاقب هبا : بمعنى

ارض ال يملكه اآلمر باملعروف والناهي عن وهذا كام تعلمون يف وقتنا احل
العقوبة لغريه، لكن هو يمكن أن ألن  ،املنكر، فإنه ال يمكن أن يعاقب

إن ... «: ـ رمحه اهللا ـيأمر باملعروف وينهى عن املنكر، يقول شيخ اإلسالم 
 متى يكون هذا؟ إذا ضعف »... بالقرآنُعَزَ بالسلطان ما ال يُعَزَاهللا ي
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ع اإليامين، لوب الناس صار الردع السلطاين أعظم من الوازاإليامن يف ق
 عن ردع السلطان، لكن ال بد من الردع لئال حتصل ى اإليامن كفيوإذا قو
 .الفوىض

وذلك ، نعم، »وإقامة احلدود واجبة عىل والة األمور...«: ويقول
. ]٢:النور[ ﴾2 1 0 / . - ,  +﴿:  وجلَّلقول اهللا عز
، ٌرَْم أ]٣٨:املائدة[ ﴾2 1 0  /﴿: وقال تعاىل

إين أخاف إن طال بالناس زمان «:  ـ ريض اهللا عنهـوقال عمر بن اخلطاب 
، »ال نجد الرجم يف كتاب اهللا، فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهللا: أن يقولوا

فإقامة احلدود واجبة وفرض جيب عىل والة األمور، وليس كل أحد 
 الناس لقام عرشة أنفار أو يستطيع أن يقيم احلد، لو جعل هذا لعامة

، لكن األمر موكول ٍجلدوا هذا الشخص، وقالوا هذا زان واًعرشون نفر
مع عبده، فله أن يقيم عليه : إىل والة األمور، إال السيد مع الرقيق يعني

 { | } x y z﴿ : وجلَّعقوبة اجللد، يقول اهللا عز
وإال فاحلدود كلها . ]٢٥:النساء[ ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~

 .للسلطان
 .»ك الواجبات وفعل املحرماتروذلك حيصل بالعقوبة عىل ت«: وقال

 مع اجلامعة وكذلك من منع ترك الصالة: ترك الواجبات مثل
 أخرب أنه يؤخذ نصف ماله ـ عليه الصالة والسالم ـالزكاة؛ ألن الرسول 

 والعقوبة عىل فعل املحرمات كثرية؛ ،كثريفمع الزكاة، أما فعل املحرمات 
 .لسارق يف الرسقة وعقوبة شارب اخلمر وما أشبه ذلككقطع يد ا
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 .»جلد املفرتي ثامنني: فمنها عقوبات مقدرة مثل... «: قال
يا زاين أو : ، يقولىالقاذف الذي يقذف غريه بالزن: نيواملفرتي يع

ُ شهداء جيلد ثامنني ة بأربعِزنيت، أو يا لوطي أو تلوطت، هذا إذا مل يأت
 a b c d e ` _ ^ [ \﴿: تعاىلجلدة، قال 

f﴾ ]وهذا احلكم عىل القاذف بالزنا فقط، لكن لو قلت ]٤:النور ،
 جتلد ثامنني جلدة بل تعزر بام يردعك، كذلك قطع فاليا سارق، : لواحد

 .يد السارق هذه عقوبات مقدرة
التأديب، :  يعني»ومنها عقوبات غري مقدرة قد تسمى التعزير...«

بالعدد، كاجللد عرشين : اديرها يعني؛ مق»ختتلف مقاديرها وصفاهتا«و
 جلدة، وصفاهتا بالقوة، هل يشدد بالرضب أو ال؟

: فالفرق بني مقادير العقوبة وقوة العقوبة أن املقادير بالكمية أي
 . والصفات بالقوة،بالعدد

بحسب كرب الذنوب : فيفة؟ نقولوهل نشدد عليه أو تكون خ
رجل رأيناه :  ذلكلامث وأكثر،ذنب الكبري التعزير عليه أكرب ال ف،رهاوصغ

: ن أهيام أشد؟ الذي يقبل، إذ، وآخر رأيناه يقبل امرأة،يالحق امرأة
عقوبته ال بد أن تكون أكرب؛ ألن ذنبه أكرب، كذلك بحسب حال الذنب، 

بدرت منه مستقيم  كثري الذنوب، وآخر اًقد يكون هذا املذنب مستهرت
ٌّرصُنه مستهرت م أل؛د عليه يف العقوبةَّمعصية، األول يشد ، والثاين ربام ِ

ال  بعد أن عرفنا استقامة حاله ولكن بدرت منه معصية فًنعاقبه أصال ال
 .نثقل عليه، بل ربام نعفو عنه
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 اًكذلك بحسب حال الذنب يف قلته وكثرته، فإذا كان الذنب واحد
، لكن هذا أذنب عرشين مرة، والثاين أذنب عرش اً واحداًجنس: يعني

 .األول، فنغلظ عليه بالعقوبة:  أشد؟ نقولمرات فأهيام
* * * 

والتعزير أجناس، منه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكالم، ومنه ...«
ما يكون باحلبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون 

 .»بالرضب
 هذا أشد عليه من الرضب، كانبعض الناس لو توبخه يف املجتمع 

 اً شديداً، لكن لو ترضبه مرة صار هذا أمروبيخال هيمه التوبعض الناس 
سنغرمك : بعض الناس لو ترضبه وتوبخه ما هيمه، لكن لو تقولوعليه، 

: ـ رمحه اهللا ـاإلسالم عرش رياالت صار هذا أعظم، املهم كام قال شيخ 
منه ما يكون بالتوبيخ والزجر والكالم ومنه ما يكون باحلبس، ومنه ما 

 .ن، ومنه ما يكون بالرضبيكون بالنفي عن الوط
* * * 

الرضب عىل ترك الصالة أو : فإن كان ذلك لرتك واجب مثل...«
ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، أو عىل : ترك أداء احلقوق الواجبة مثل

ترك رد مغصوب أو أداء األمانة ألهلها فإنه يرضب مرة بعد مرة حتى 
ًيؤدي الواجب ويفرق الرضب عليه يوم وم، فإن كان الرضب عىل  بعد ياَّ

ًذنب ماض جزاء بام كسب نكاال ً  من اهللا له ولغريه فهذا يفعل منه بقدر ٍ
 .»احلاجة فقط، وليس ألقله حد



 

 

١٦٤  

ٌهذا صحيح؛ ألنه فرق بني إنسان يرتك الواجب فهذا يعزر؛ ألنه مل 
ُ وانتهى فهذا ما تكرر عليه اًيفعل الواجب، وإنسان آخر فعل حمرم

، فإن ترك اًقبه عقوبة تردعه، وأظن الفرق واضح ولكن نعا،العقوبة
الواجب نؤدبه ونعزره حتى يقوم بالواجب؛ ألن ذنبه مستمر، أما الذي 

 . وانتهى فهذا نعاقبه عقوبة رادعة بدون تكراراً حمرمًفعل فعال
 من نفياجللدة الواحدة والتوبيخ والوالتعزير ليس ألقله حد، ف

 إذا مل س منع من تشميت العاطملسو هيلع هللا ىلصل  كل هذا تعزير، حتى إن الرسوأرضه
يرمحك : حيمد اهللا عىل هذه النعمة؛ فإذا عطس ومل يقل احلمد هللا فال نقل له

 . مل حيمد اهللا عىل هذه النعمةألنه له؛ اًاهللا تعزير
* * * 

وأما أكثر التعزير ففيه ثالثة أقوال يف مذهب أمحد وغريه، أحدها ...«
، وإما اًود؛ إما تسعة وثالثون سوطدون أقل احلد: عرش جلدات، والثاين
 وهذا قول كثري من أصحاب أيب حنيفة والشافعي اًتسعة وسبعون سوط

أنه ال يتقدر بذلك، وهو قول أصحاب مالك وطائفة من : وأمحد، والثالث
 .»أصحاب الشافعي وأمحد وهو إحدى الروايتني عنه

 :فيه ثالثة أقوالفاحلاصل أن 
لو رأينا :  يزاد مهام كان الذنب؛ يعني عرش جلدات وال:القول األول

 . يالحق امرأة ويغازهلا فإننا ال نجلده أكثر من عرش جلداتًرجال
حد اخلمر : ، فإذا قلناني وثالثاً دون أقل احلد، إما تسع:القول الثاين
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أقل احلدود ثامنني جيلد تسعة : ، وإذا قلناني وثالثاًجيلد تسع: أربعون نقول
 .اًوسبعني سوط
 أنه ال يتقدر بيشء، وأن لإلمام أن جيعل التعزير عىل : الثالثالقول

، وهذا األخري هو ٍ أو مئتي جلدةٍ أو مئة جلدةًهذا الذنب مخسني جلدة
: ً يقولون مثالاًاملعمول به اآلن؛ وهلذا جتدون أن القضاة يصدرون أحكام

ًنجلده مخس مئة جلدة توزع عىل ستة شهور مثال  ، فهذا احلكم مشى عىلَّ
القول األخري أنه ال يتقدر وهذا القول هو الصحيح؛ ألن املقصود 

 .بالتعزير هو التقويم والتأديب
* * * 

: لكن إن كان التعزير فيام فيه مقدر مل يبلغ به ذلك املقدر مثل...«
التعزير عىل رسقة دون النصاب ال يبلغ به القطع، والتعزير عىل املضمضة 

 ال يبلغ به ىوالتعزير عىل القذف بغري الزنب، باخلمر ال يبلغ به حد الرش
ة َّ وسنملسو هيلع هللا ىلصة رسول اهللا َّت سنَّاحلد، وهذا القول أعدل األقوال، عليه دل

رأته  برضب الذي أحلت له امملسو هيلع هللا ىلصخلفائه الراشدين، وقد أمر النبي 
جاريتها مئة، ودرأ عنه احلد بالشبهة، وأمر أبو بكر برضب رجل وامرأة 

 .وجدا يف حلاف واحد مئة مئة
وأمر برضب الذي نقش عىل خامته وأخذ من بيت املال مئة، ثم 
رضبه يف اليوم الثاين مئة، ثم رضبه يف اليوم الثالث مئة، ورضب صبيغ بن 

 . مل يعدهاً كثرياًعسل ملا رأى من بدعته رضب
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املفرق جلامعة : ُومن مل يندفع فساده يف األرض إال بالقتل قتل؛ مثل
 # "  !﴿: بدع يف الدين، قال تعاىلاملسلمني، والداعي إىل ال

$ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 
 .]٣٢:املائدة[ ﴾5 4 3 2

إذا بويع خلليفتني فاقتلوا «:  أنه قالملسو هيلع هللا ىلصففي الصحيح عن النبي 
ن جاءكم وأمركم عىل رجل واحد يريد أن َم«: ، وقال»اآلخر منهام

 ملسو هيلع هللا ىلص وأمر النبي ،»ن كانَ مًايفرق مجاعتكم فارضبوا عنقه بالسيف كائن
ن مل ينته عن رشب َّبقتل رجل تعمد عليه الكذب، وسأله ابن الديلمي عم

الك وطائفة من ، فلهذا ذهب م» عنها فاقتلوهِن مل ينتهَم«: اخلمر فقال
 .»از قتل اجلاسوسأصحاب أمحد إىل جو

 إىل ً يذهب مثال،بأخبار املسلمنيالعدو الذي خيرب هو : اجلاسوس
 .احهم كذا، عددهم كذا، وقوهتم كذ سالً املسلمون مثال:يقولفأعدائهم 

* * * 
ن وافقه من أصحاب الشافعي إىل قتل الداعية إىل َوذهب مالك وم«

البدع، وليست هذه القاعدة املخترصة موضع ذلك، فإن املحتسب ليس له 
 .»القتل أو القطع

                                                
 ).١٨٥٣(كتاب اإلمارة، باب إذا بويع خلليفتني، رقم :  أخرجه مسلم)١(
، )١٨٥٢( اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع، رقم كتاب:  أخرجه مسلم)٢(

من أتاكم وأمركم مجيع عىل رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم «: ولفظه
 .»فاقتلوه

 ).٣/٢٣٠( أخرجه النسائي يف الكربى )٣(
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هذا ن مل يندفع فساده إال بالقتل فإنه يقتل؛ ألن َ ضابط كل م:املهم
لصائل، فلو صال عليك إنسان يف بيتك يريد أن يرسق، أو يريد ا: مثل

أهلك فإنك تدافع باألسهل فاألسهل، فإذا مل يندفع إال بالقتل فاقتله، 
 وجل، لكن املحتسب ليس له القتل َّوليس عليك يشء عند اهللا عز

والقطع، كقطع يد السارق فال يمكن أن يقطع، والذي حيكم بقطعها 
 .واألمراء وكذلك القتلالقضاة 

* * * 
كان عمر بن اخلطاب  النفي والتغريب كام :من أنواع التعزيرو«

 يعزر بالنفي يف رشب اخلمر إىل خيرب، وكام نفى صبيغ بن  ـريض هللا عنه ـ
 .»عسل إىل البرصة، وأخرج نرص بن احلجاج إىل البرصة ملا افتتن به النساء

 
  ،أو غري منترش فام احلكم؟اًإذا كان الذنب منترشيا شيخ  

نشدد ال يشدد عليه، وإذا كان غري منترش فاً إذا كان منترش 
 .عليه

* * * 
  هل يصل التعزير للقتل؟ وإذا وصل التعزير للقتل

 فام احلكم؟
تلُفع الرش إال بالقتل قد إذا مل ين. 

* * * 
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  إذا كان شخص كثري الذنب، وآخر قليله لكنه أشد
 املعاكسة؟: مثل

لكن اًكانوا كلهم يرشبون مخر  هذا جنس الذنب، لكن لو ،
 وهذا يرشب مرة يف اليوم، ثم يمكن أن ،هذا يرشب عرش مرات يف اليوم

يكون من ناحية ثانية إذا كان هذا الرجل له مقام بني الناس وإذا فعل 
ان الناس هبذا الذنب وهذا يعزر عليه أكثر، بعكس الرجل الذنب استه

 مقام التعزير ينبغي فيه املالحظة :ولذلك .من عامة الناسهو الذي 
 .الدقيقة من كل وجه

* * * 
 مثل الذي يبيع أفالم اًهل جيلد ما دون احلد تعزير 

 الفاحشة؟
رب اخلمر هذا مثله مثل بائع اخلمر ما نحده حد شا. 

* * * 
  كثري من أصحاب السوق أصحاب البيع والرشاء

إذا نادى منادي الصالة أغلق الباب وبقي خارج الدكان، أو أغلقه عىل 
ما . نفسه حتى ينتهي وقت الصالة، والعربة بالصالة ال بإغالق املحل

 ء؟ وما هو واجب اهليئة نحو ذلك؟حكم عمل هؤال
ء يف احلقيقة حمرم؛ ألهنم تركوا ما جيب عليهم  فعل هؤال

ًمن إقامة اجلامعة يف املساجد، والواجب عىل املسلم أن يقيم الصالة مجاعة 
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 وأصحابه أن يقيموا ملسو هيلع هللا ىلصيف مساجد املسلمني؛ ألن هذا هو فعل النبي 
 " !﴿: صالة اجلامعة يف املساجد، فهذا هو الواجب عىل كل مسلم

. ]٩:اجلمعة[ ﴾- , + * ( ) ' & % $ #
ًوهكذا أيضا إذا نودي هلا يف غري يوم اجلمعة، فإنه جيب عىل املسلمني أن 

 ملسو هيلع هللا ىلص وقد هم رسول اهللا يأتوا إىل هذه املساجد التي بنيت إلقامة اجلامعة،
 .رق املتخلفني عن اجلامعة بالناربأن حي

 فإن اهليئة جيب عليها أن تلزمهم أما بالنسبة لعمل اهليئة نحو هؤالء
ًة مع اجلامعة يف املساجد، فمن رأته واقفا عند دكانه ألزمته بأن بالصال

يصيل مع اجلامعة، ومن علمت أنه يغلق الدكان عىل نفسه كذلك أرغمته 
عىل أن خيرج من دكانه وحيرض اجلامعة، وأما من أغلق دكانه عىل نفسه 

يلزم والناس ال يعلمون به فهذا أمره إىل اهللا، وبالنسبة للهيئة وغريهم ال 
وا الدكاكني وينظروا هل فيها أحد، ولكن إذا تبني وعلم أن ُّعليهم أن يدف

يفتحوا الدكان، وأن خيرجوه هذا الرجل خيتفي يف دكانه وجب عليهم أن 
مني فإن وأن يلزموه باجلامعة، ومن خفي عىل اهليئة أو عىل غريهم من املسل

 .أمره هللا سبحانه وتعاىل
ً األمر هو أيضا فيه نظر، فإن تغيري وختصيص األخ اهليئة يف هذا

ًمن رأى منكم منكرا «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصًاملنكر ليس خاصا باهليئة، فإن النبي 
: ملسو هيلع هللا ىلصقوله و. »فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه

 فكل ،وأسامء الرشط كلها دالة عىل العموم ، اسم رشط»من رأى منكم«
                                                

 ).٤٩(قم كتاب اإليامن، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، ر:  أخرجه مسلم)١(
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بيده، فإن مل :  يغريه هبذه املراتب الثالثًمن رأى منكرا وجب عليه أن
 عىل اهليئة ما يتأكد هنا الواجبيستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، لكن 

يري  معهم سلطة من الدولة، فهم يتمكنون من تغيتأكد عىل غريهم؛ ألنال 
 .املنكر أكثر مما يتمكن غريهم، واهللا أعلم

حممد وعىل آله  اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله وصيل
 .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

* * * 
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 بعض الناس يقولون علينا : ـرمحه اهللاـ  فضيلة الشيخ سئل 

 أي أننا نؤدي ما فرضه اهللا ، وليس لنا بالناس اآلخرين يشء،بأنفسنا فقط
 ؟ فهل هذا القول صحيح، وال عالقة لنا باآلخرين،علينا

من رأى  «:ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي  ليس بصحيح للقول هذا ا
ولقوله ، » فإن مل يستطع فبقلبه، فإن مل يستطع فبلسانه، فليغريه بيدهاًمنكر
 f g h i j k l m n o qp﴿: تعاىل

r s t u v w x y z { | } 
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 والنهي عن املنكر ،بعد األمر باملعروف ﴾x y﴿ :ويف قوله
 والنهي عن املنكر يوجب تفرق األمة ،ألمر باملعروفدليل عىل أن ترك ا

ري س ويذهب إليه وي، ينحو إليهى وكون كل واحد منهم له منح،وتشتتها
 وقيام ، وألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو سياج هذه األمة؛عليه

 ًا عن املنكر سبب وألن ترك األمر باملعروف والنهي،عزها وكرامتها
 ( ) ' & % $ # " !﴿: عاىلللخرسان لقوله ت

نعم لو فسد  ﴾0 / . - , + *
ذ نقول ئ وال يمكن اإلصالح بحال فحين، وفسدت األمة،الزمان

 وعليك بخاصة ، وال تكن يف ضيق مما يمكرون، ال حتزن عليهم:لإلنسان
 . واهللا املستعان،نفسك

                                                
 ).٤٩( برقم ، باب كون النهي عن املنكر من اإليامن، كتاب اإليامن:رواه مسلم) ١(
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  أنا رجل أصيل، وأقرأ القرآن، : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
 فعل اخلري، ولكن ال آمر باملعروف، وال أهنى عن املنكر فام نصيحتكم؟وأ

 نصيحتي هلذا الشخص الذي وصف نفسه بأنه يقرأ 
القرآن، ويصيل، ويفعل اخلري، نصيحتي له أن يأمر باملعروف، وينهى عن 

 f g﴿ :املنكر بقدر ما يستطيع؛ ألن اهللا أمر به، فقال سبحانه
h i j k l m n o qp r s 

t u v w x y z { | } ~ �﴾ 
 . ]١٠٥-١٠٤:عمرانل آ[

 :بعد قوله ﴾v w x y﴿: ولنتأمل قوله تعاىل
﴿f g h i j k﴾ أن ترك األمر : ُحيث يعلم من اآلية

باملعروف، والنهي عن املنكر، موجب للتفرق والبد؛ ألن هذا الذي قام 
ك الذي ترك  غري الذي ترك املنكر، وكذلاًباملنكر سوف ينهج منهج

ٍوحينئذ .  غري الذي هنجه فاعل املعروفاًاملعروف سوف ينهج منهج
 .يتفرق الناس

َمر باملعروف، وانه عن املنكر بقدر ما تستطيع، واعلم : فأقول لألخ ْ ُ
عز أن األمر باملعروف، والنهي عن املنكر من أهم الواجبات يف دين اهللا 

 0 / .﴿:  به، فقالوجل، حتى إن اهللا مل يفضلنا عىل غرينا إال
1 2 3 4 5 6 7 8 9﴾ 

 = > ; : 9﴿: عن بني إرسائيلوقال . ]١١٠:آل عمران[
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J K L M N O P RQ S T 
U V﴾ ]٧٩-٧٨:املائدة[. 

* * * 
 ملسو هيلع هللا ىلصعن قول الرسول :  فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا ـسئل :

ه ّ ولتأطرنالظامل عىل يد ّذن ولتأخ، عن املنكرَّ ولتنهون، باملعروفَّرنُلتأم«
ه ّلتأطرن« :ملسو هيلع هللا ىلصمعنى قوله بيان الرجاء من فضيلة الشيخ ، »اًعىل احلق أطر

 ؟»اً أطرّعىل احلق
  باملعروفرهذا احلديث يدل عىل وجوب األم ، 

 وهذا من مجلة ،»لتأمرن« : قالملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي ؛ وتأكده،والنهي عن املنكر
 . وهو بمعنى األمر واإللزام،»واهللا لتأمرن« جواب لقسم مقدر تقديره
 ويف سنده ، وابن ماجه، والرتمذي، أبو داود:وهذا احلديث رواه

 . باإلرسال واالنقطاعل ألنه أع؛قالم
 عىل بني إرسائيل أنه صنقل ال ما دخل أن أو: احلديث هوببوس

 حيل  ودع ما تصنع فإنه ال، يا هذا اتق اهللا: فيقول،كان الرجل يمر بالرجل
 ، فال يمنعه من ذلك أن يكون أكيلهه ثم يلقاه من الغد وهو عىل حال،لك

 ثم ،ببعض فلام فعلوا ذلك رضب اهللا قلوب بعضهم ، وقعيده،ورشيبه
 A B @ ? < = > ; : 9﴿: قال

C ED F G H I J K L M 
                                                

 ، كتاب الفتن:، والرتمذي)٤٣٣٦( برقم ، باب األمر والنهي،ملالحم كتاب ا:رواه أبو داود) ١(
 ).٢١٦٩( برقم ،باب ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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كال واهللا لتأمرن  «:ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال رسول اهللا ]٨١-٧٨:املائدة[ ﴾}
 ولتأخذن عىل يد الظامل ولتأطرنه عىل احلق ، وتنهون عن املنكر،باملعروف

 وتلزمونه باحلق ، تقهرونه: أي»اًلتأطرنه عىل احلق أطر« :ومعنى .»اًأطر
 وملن سكت ، له وذلك ألنه إذا مل يستقم فإنه يكون اهلالك؛حتى يستقيم

 .عىل منكره
* * * 

  عن أمهية األمر باملعروف : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
 والنهي عن املنكر؟
 األمة اإلسالمية فضلت عىل غريها من األمم؛ ألهنا 

تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، فاملسلم حيرص عىل أن يأمر باملعروف 
ً، وينهى عن املنكر إذا رأى من أخيه هتوراًإذا رأى من أخيه تقصري  .اّ

ومن املعلوم لكل إنسان عرب التاريخ وقراءته أنه ال يزال املنكر 
 يف األمة من عهد الرسول عليه السالم إىل يومنا هذا، ففي عهد اًموجود

الرسول عليه السالم حصل الزنا، وحصلت الرسقة، وحصل رشب 
خللفاء من بعده، وهذا من حكمة اخلمر، وحصل القتل، وكذلك يف عهد ا

 8 7 6 5﴿: ، يبتيل به الناس، كام قال تعاىلاهللا عز وجل
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ولو شاء اهللا جلعل الناس أمة واحدة عىل . ]٢:التغابن[ ﴾; : 9
 .دين اهللا، لكن ليبلو بعضنا ببعض، ويعلم من يقوم باحلق ومن مل يقم

فإن هذا هو الواقع، وهو مقتىض حكمة اهللا عز وجل، كان وإذا 
 والنهي عن املنكر ،الواجب علينا أن نصلح ما استطعنا باألمر باملعروف

بالرفق واللني، ولو نظرنا هلدي سيد املرسلني عليه أفضل الصالة والسالم 
 وعنده أم ملسو هيلع هللا ىلصَّلوجدنا ما يدل عىل ذلك، فقد مر هيودي برسول اهللا 

ام بمعنى الس. السام عليك: املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها فقال اليهودي
فقال عليه الصالة . عليك السام واللعنة: املوت، فقالت ريض اهللا عنها

إذا سلم عليكم أهل «، »إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله«: والسالم
: السام، فعليه السام، فإن قال: إن كان قال. »الكتاب فقولوا وعليكم

 ، أو نرصاين،ليك هيوديالسالم، فعليه السالم، وهبذا نعرف أنه لو سلم ع
عليك : سالم عليك، هبذا اللفظ، فال بأس أن تقول: أو وثني، وقال

 .السالم
 ﴾Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴿: وقال اهللا تعاىل

وعليكم، وهم قد : قولوا:  قال،وإذا كان الرسول عليه السالم. ]٨٦:النساء[
ر فيجب أن يكون اآلم ،لسالمة عليكمقالوا السالم عليكم، فمعناه أن ا

، وال حرج عليه أن ة باللني واحلكماًباملعروف والناهي عن املنكر رفيق
، بمعنى أن يصرب عىل التقصري، ولكن حياول اً فشيئاًيرتقى يف ذلك شيئ

                                                
 ).٣٠٣٨( برقم ، باب الرفق يف األمر كله، كتاب األدب:رواه البخاري) ١(
 : ومسلم؛)٦٢٥٧(قم  بر، باب كيف يرد عىل أهل الذمة السالم،كتاب االستئذان: يف البخاري) ٢(

 ).٢١٦٤( برقم ،باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السالم وكيف يرد ،كتاب السالم



 

 

١٧٨  

التدرج يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال بأس والعالج والتكميل، 
اعة أو به؛ ألنه ال يمكن أن تصلح الفاسد بكلمة أو كلمتني، أو يف س

 .ساعتني
 الناس ثالث و فقد بقي يف مكة يدعملسو هيلع هللا ىلصوانظروا إىل هدي رسولنا 

 كلها يف دعوة الناس إىل التوحيد ونبذ الرشك، ومع ذلك ما ،عرشة سنة
 .قبل كل الناس دعوته حتى أذن باهلجرة

ِّوملا أراد اهللا تعاىل أن حيرم اخلمر، جاء حتريمه بالتدرج؛ ألن 
يف اخلمر أربع . صعب أن تنزعها منه فجأةالنفوس إذا ألفت اليشء ي

قت دون الوقت، آيات، آية حتله، وآية تعرض بتحريمه، وآية متنعه لو
 .اًوآية متنعه بتات
 F G H I J K L﴿: تي حتلهاآلية ال

M N﴾ ]الرشب: رَكَّالتجارة، والس: الرزق احلسن. ]٦٧:النحل. 
 µ ¶ ¹̧ º ´﴿: اآلية التي حترمه بالتعريض

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾ ]٢١٩:البقرة[. 
 s t u v﴿: دون اآلخراآلية الثالثة التي حترمه لوقت 

w x y z﴾ ]٤٣:النساء[. 
 & % $ # " !﴿: ًحتريمها حتام: اآلية الرابعة

 .]٩:املائدة[ ﴾/ . - , + * ( ) '
* * * 



 

 

١٧٩  

 هل األمر باملعروف والنهي :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 جزاكم اهللا ؟ أم هو للمسلمني فقط،الكفارلمني وعن املنكر يكون للمس

 .اًخري
 احلمد هللا رب العاملني وأصيل وأسلم عىل نبينا حممد 
 . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،وعىل آله وأصحابه

 ،الكفاراألمر باملعروف والنهي عن املنكر عام يشمل املسلمني و
 وينهى عن كل ، فيؤمر بكل معروفأما املسلم ،لكنه خيتلف يف الكيفية

 يفعله ملسو هيلع هللا ىلص كام كان النبي ،ً وأما الكافر فإنه يدعى إىل اإلسالم أوال،منكر
 : وقد بعثه إىل اليمن، قال ملعاذ بن جبل ريض اهللا عنه، الدعاة إىل اهللامع

 شهادة أن ال إله : ما تدعوهم إليهل فليكن أو، أهل كتاباًإنك تأيت قوم«
علمهم أن اهللا أ فإن هم أجابوك لذلك ف، رسول اهللاً وأن حممد،إال اهللا

 فإن هم أجابوك لذلك ،افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة
هم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل معلأف

 واتق دعوة املظلوم فإنه ، فإن هم أجابوك فإياك وكرائم أمواهلم،فقرائهم
 .»ابليس بينها وبني اهللا حج

وأما الكفار املقيمون يف بالدنا الذين دخلوا بالدنا إما بعهد أو أمان 
 ألن ذلك ؛ أو إظهار يشء من شعائرهم،فإهنم ينهون عن إظهار املنكر

ي أخذها عمر ريض اهللا عنه عىل تإهانة للمسلمني وألنه من الرشوط ال
                                                

 :، ومسلم)١٤٩٦( برقم ، باب أخذ الصدقة من األغنياء، كتاب الزكاة:رواه البخاري) ١(
 ).١٩( برقم ، باب الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم،كتاب اإليامن



 

 

١٨٠  

ر الصليب  واملعاهد واملستأمن من باب أوىل فينهون عن إظها،أهل الذمة
 ولكن يتوىل ذلك من ،سواء عىل بيوهتم أو سيارهتم أو حني يتقلدونه

 وأما من ال حيصل بنهيه فائدة فإنه قد ، بنهيه فائدةليمكن أن حيص
 . وإقرارهم عىل ذلك، إال زيادة يف بقائهم عىل ما هم عليهمهيكون هني ال

* * * 
 هذين بني ما وجه التعارض ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 

إن اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطي عىل الرفق ما «:  لعائشةملسو هيلع هللا ىلصاحلديثني قوله 
 يف حديث ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله »ال يعطي عىل العنف، وما ال يعطي عىل ما سواه

إىل ، »... فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانهاً منكرمنكمرأى من «: آخر
 آخر احلديث؟

  فليغريه  «ملسو هيلع هللا ىلصثني؛ ألن قوله ال تعارض بني احلدي
ُإذا مل يمكن أن يغريه بام دون ذلك، فإذا أمكن أن يغري املنكر بيد » بيده

 .الفاعل نفسه فهذا أفضل
 معه آلة هلو يتلهى هبا، وقال له ًأن يرى الداعية رجال: ومثال ذلك

إن هذا حرام، وجيب أن تكرسه، فهنا إذا كرسه املدعو بنفسه كان : الداعي
املهم أن . ، ألنه قد يكرسه عن اقتناع، وقد يكرسه عن خوفاًهذا خري

مبارشته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت وتكرسه، فإذا مل يمكن فحينئذ 
 .كرسه إذا استطعت، فإن مل تستطع فبلسانك، فإن مل تستطع فبقلبك

                                                
 ).٣٠٣٨( برقم ، باب الرفق يف األمر كله،تاب األدب ك:رواه البخاري) ١(
 ).٤٩( برقم ، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، كتاب اإليامن:رواه مسلم) ٢(



 

 

١٨١  

وهلذا كان ينبغي بل جيب عىل طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل أو 
 جيب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد عليه، من ًال باطاًكتب كالم

أجل أن الكاتب أو القائل يرتاجع بنفسه، وجيب عليه إذا عرف أنه عىل 
خطأ أن يبني للناس خطأ نفسه، قبل أن يذهب هذا فريد عليه بمقال أو 
كتابة؛ ألن يف ذلك من إضعاف جانب أهل العلم ما ال خيفى، وألن العامة 

 ويرد بعضهم عىل بعض ،طلبة العلم يكتب بعضهم يف بعضإذا رأوا 
ضعفت جبهة العلامء عندهم سواء كان من الراد أو من املردود عليه، مع 

ن الناس ال يدرون احلق مع هذا أ عىل الناس، إذ اًأنه حيدث بلبلة وتشويش
أو مع هذا، لكن لو ذهب اإلنسان إىل هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ يف 

إن هذا خطأ، وبني له وجهة خطئه، وتناقش : اهم معه، وقال لهقوله وتف
 ألنه قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا ؛معه

 املوضوع، ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم يف اوتناقش. اآلخر
 هذا الذي عندي، :رشيعة اهللا سوف يرجع إىل احلق، أو عىل األقل يقول

ندك يشء فال حرج عليك أن تبينه؛ بل جيب عليك أن تبينه إذا وإذا كان ع
 .رأيت أن احلق يف خالف ما أقول

 أرى أن الطريق السليم أال يأيت باخلطأ من اآلخر، اًثم مع ذلك أيض
 .ويوضع أمام الناس، ثم يرد عليه وينتقده، بل يبني احلق هو بنفسه

ا وكذا حتى كذ كذا وكذا فجوابه: إن قال قائلف: مثل أن يقول
يعرف الناس احلق، وحتى ال يكون هناك تباغض أو تعاد بني الناس، 
اللهم إال إذا كان صاحب بدعة، فإن الواجب أن يبني خطأه، وأن يبني 



 

 

١٨٢  

أما املسائل االجتهادية التي يتسع الرشع . شخصه، حتى ال يغرت الناس به
 .كن ومجع القلوب ما أم،هلا فإن األوىل فيها سلوك سبيل احلكمة

* * * 
 هل هاتان اآليتان تدالن عىل :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 

 k l m n﴿ :أن مرتكب املنكر ال ينهى عنه، ومها قول اهللا تعاىل
o p q r﴾ ]وقوله تعاىل، ]٢:الصف: ﴿t u v 

w x y z |{ } ~﴾ ]؟ ]٤٤:البقرة 
  ال  هاتان اآليتان ال تدالن عىل أن مرتكب املنكر

ينهى عنه، بل تدل عىل شناعة فعلهم، وكوهنم ينهون عن املنكر ويفعلونه، 
 ، وسفه يف العقل، ألن هذا يف احلقيقة تناقض؛أو يأمرون بالرب وال يفعلونه

 .وضالل يف الدين
 !كيف تنهى عن اليشء وأنت تفعله؟ §
 !كيف تأمر بيشء وأنت ال تفعله؟ §

ي عن هذا الفعل، ولو كان  لكنت أول من ينتهاًلو كان هنيك صادق
 لكنت أول من يفعل هذا الفعل، أما أن تأمر باليشء وال اًأمرك صادق

تأتيه، وتنهى عن املنكر وتأتيه، فهذا خالف العقل وخالف الرشع، وهلذا 
 .﴾~ {﴿:  فقال تعاىل،ّوبخ اهللا بني إرسائيل عىل هذا األمر

* * * 



 

 

١٨٣  

 يف إنكار منكر وترتبهمت سأ :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
نظروا ا« : فهل يدخل ضمن حديث،عليه عداوة وهجر ممن أنكرت عليهم

 ند رفع األعامل؟ع وذلك ،»حتى يصطلحاهذين 
إذ ؛ ألن عداوهتم إياك إثمها عليهم؛ ال تدخل يف هذا 

 بل فعلت ما يقتيض الوالية واملحبة لو ،أنك مل تفعل ما يقتيض العداوة
 ألن كل إنسان يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر فقد ؛ عاقلنيواكان

ا ذ من أن هتجره وتبغضه أكرمه واشكره عىل هً، فبدالاًأسدى إليك خري
والعياذ  ـ ألهنم أبغضوك ؛فأنت ليس عليك يشء، أما هم فعليهم اإلثم

 .عز وجل ألنك قمت بأمر اهللا ـ باهللا
* * * 

  عن امرأة تقوم بالنصيحة : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكنها ختشى من غضب الناس عليها 

 فام نصيحتكم؟
  عز ـننصح هذه املرأة بأن تستمر يف الدعوة إىل اهللا 

 واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والنتائج ليست ألحد من ـوجل 
وة إىل اهللا، واألمر باملعروف، والنهي عن الناس بل املرء مأمور بالدع

: ملسو هيلع هللا ىلصاملنكر، وأما النتائج فهي إىل اهللا، كام قال اهللا تعاىل لرسوله حممد
 ± °﴿: وقال سبحانه وتعاىل .]٢٠:ل عمرانآ[ ﴾~ { |﴿
² ³ ´ µ ¶ ̧﴾ ]وقال تعاىل ،]٢٢-٢١:الغاشية :

                                                
 ).٢٥٦٥( برقم ، باب النهي عن الشحناء، كتاب الرب:رواه مسلم) ١(



 

 

١٨٤  

﴿M N O P Q R S T﴾ ]وقال تعاىل، ]٩٢:املائدة :
﴿_ ` a b c d e f g h﴾ ]٥٦:القصص[. 

فعىل هذه املرأة أن تستمر يف الدعوة إىل اهللا، والنصح لعباده، واألمر 
باملعروف، والنهي عن املنكر، مع النية الصادقة الصحيحة، واتباع احلكمة 

 .يف الدعوة، واألمر والنهي فإنه حيصل اخلري إن شاءاهللا تعاىل
* * * 

  إذا  ـهداهم اهللا  ـ بعض الناس: ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
  فام موقف املسلم من ذلك؟، لكم دينكم ويل ديني:أمرهتم بواجب ديني قال

 ولكن ،»لكم دينكم ويل دين« :هو صادق يف قوله 
 والسيام إلزامه بالرشيعة ،هذا ال يمنع من أمره باملعروف وهنيه عن املنكر

 وما أسلم إال وهو ملتزم ،تزم بالرشيعة فإن املسلم مل. هلااًإذا كان ملتزم
 ولذلك يقهر عىل ، فإذا فرط فيها وأضاعها ألزم هبا،برشائع اإلسالم

 وعىل ، وعىل الزكاة، عىل الصومً فيقهر مثال،رشائع اإلسالم أن يقوم هبا
 ثم إن مل يفعله إال بدافع اإلكراه مل ،ر عىل ذلكقه وي، وعىل احلج،الصالة

 . هللا سبحانه وتعاىل قبل وإن فعله،يقبل منه
 ،واملهم أن من دين اإلنسان أن يأمر غريه باملعروف وينهى عن املنكر

 لكن ، نعم لك دينك ويل ديني: لكم دينكم ويل دين أقول:فهو إذا قال يل
 .مرك باملعروف وأهناك عن املنكر فهو من دينيآديني يأمرين بأن 

* * * 
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 اًإذا ارتكب العايص حمرم: ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
ريه حدوث مفسدة أعظم؟ يُفهل جيوز تأخري اإلنكار عليه إذا خيش بتغ

  أصغر أو أكرب فهل جيوز تأخري اإلنكار عليه؟اًوكذلك إذا ارتكب رشك
مر ألخر حتى نجد اؤ أما ما دون الرشك فال بأس أن ن

، فكام أن الطبيب يف ؛ ألن املقصود إصالحه وبرئه من هذا املرضًمالئام
املعاجلة احلسية ينظر للوقت املناسب املالئم فتجده ال يقلع الرضس وقت 

بل نحاول بقدر بالكلية، التهابه فكذلك يف مسائل الدين، ولكننا ال نرتكه 
 .املستطاع أن نؤلفه حتى يتألف

 جيب  وكذلك الكفر، فإنه فالرشك األكرب:وأما مسألة الرشك
، ألنه أعىل مفسدة خيشى منها هي الكفر؛ ول األمر من أااإلنكار فيه

 . فمن أول األمر ينكر عليه،كافروالواقع فيهام 
* * * 

 لعملنا يف جهاز هيئة اً نظرـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 ، ولكثرة من خيوضون يف هذا اجلهاز،األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .  نريد منكم كلمة تشجيعية ويتداعون عليه،ويتكلمون يف أخطائه
 مقام و ،قوهلا هي أن مقام اهليئةأ الكلمة التي أريد أن

 حتى كان من ،قامات يف الديناملاألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أكرب 
 D E﴿: وصف الرسول عليه الصالة والسالم حيث قال تعاىل

F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X 



 

 

١٨٦  

Y Z﴾ ]فذكر أربعة أوصاف بدأها باألمر .]١٥٧:األعراف 
 U V W X﴿:  والنهي عن املنكر ثم قال،باملعروف

Y Z﴾  فهي وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم وهي
 4 3 2 1 0 / .﴿: ة هذه األمةصيصخ

 .]١١٠:آل عمران[ ﴾9 8 7 6 5
 فمقام األمر ،وبنو إرسائيل كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه

 والذي يدخل فيه ،وف والنهي عن املنكر من أعىل املقامات يف الدينباملعر
 والذي يوجه الذم والقدح ،بقصد إصالح عباد اهللا كاملجاهد يف سبيل اهللا

 ؛فيه إن قصد مقام األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو عىل خطر عظيم
قدح قدح يف الرشيعة وإن قصد الو ،ألنه إذا قصد هذا فقد قدح يف الدين

دهم احلكمة يف األمر نبة الذين قد ال يكون عسأو الذم يف بعض رجال احل
 .والنهي فهذا ال يكون خطره كاألول

 نيلكن مع ذلك الواجب عىل املسلمني إذا رأوا من بعض القائم
 إما ، للحكمة أن ينصحهماً منافياً شيئ،باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 يا فالن أنت :لرجلليقول أن إما  ،ئيسهم وإما عن طريق ر،بطريق مبارش
 ثم إين ، أو عن طريق الرئيس املبارش له، وهذا ال ينبغي،قلت كذا وكذا

 ¶ µ﴿ : قال لقامن البنهلكم أذى كاما البد أن ين:خوةإلأقول هلؤالء ا
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾ ]؛]١٧:لقامن 

 ،ن هلم أعداءألن الناس كلهم ليسوا عىل الرصاط املستقيم، والبد أن يكو
 وأن يعلموا أن كل ما يناهلم من اهلم ،لكن عليهم الصرب واالحتساب



 

 

١٨٧  

مر باملعروف والناهي عن آلفيكتب ل ،والغم واحلزن فإنه مكتوب هلم
 :املنكر أجران

 . قيامه بالعمل:األجر األول
 .األذى الذي يصيبه من الناس أجر :الثايناألجر و

أنه ما من هم وال غم « :يح يف احلديث الصحملسو هيلع هللا ىلصكام جاء عن النبي 
فعليهم بالصرب  .»وال أذى يصيب املؤمن إال كفر اهللا هبم عنه

 فلينوا حتى يلتئم هذا ،واالحتساب واستعامل احلكمة إذا اشتد قبيلهم
 وكم جرى ،شتد قبيلك واشتدت أنت فإنه ال وفاق بينكما أما إذا ،وهذا

سن ما يكون يف األمر يد ما قلت بأن اللني من أحؤمن األشياء التي ت
 ويف اآلداب الرشعية يف اجلزء األول البن ،باملعروف والنهي عن املنكر

 هليئات أنلرجال اشيخ اإلسالم فصول جيدة ينبغي تالميذ مفلح أحد 
مع أهل املنكر عامل السلف الصالح تيوينظروا كيف كان  يطلعوا

 .والتاركني للمعروف
* * * 

 مسلم مقرص يف بعض األمور ـ اهللا  رمحهـ فضيلة الشيخ سئل 
 وإذا قاس  هل جيب عليه أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر،التعبدية

 فهل يسوغ له ،منكره أو تقصريه رآه أكرب من املنكر الذي ينهى عنه
 ن يأمر وينهى غريه ويرتك نفسه؟مل جاء الوعيد الشديد وقد ،اإلنكار

                                                
 كتاب : ومسلم؛)٥٦٤٢( برقم ، باب ما جاء يف كفارة املرض، كتاب املرىض:رواه البخاري) ١(

 . باب ثواب املؤمن فيام يصيبه من مرض أو حزن،الرب والصلة



 

 

١٨٨  

 ال يمكن أن يأمر غريه  الشك أن اإلنسان العاقل 
 وإذا كان يعتقد أنه مفيد فالبد أن يكون ، مفيدهيعتقد أنهو بيشء إال و

 وإذا ،يعتقد أنه ضارهو  وكذلك ال ينهى عن يشء إال و،أول من يفعله
 فإنه سيكون بمقتىض العقل وبمقتىض الرشع أول من ،كان يعتقد أنه ضار

 t u v﴿: ني إرسائيل عىل باًهلذا قال اهللا تعاىل منكرو ،يرتكه
w x y z |{ } ~﴾ ]وإذا رأى ،]٤٤:البقرة 

 وهو يعمل مثله فإن الواجب عليه إنكار املنكر وجيب عليه اًاإلنسان منكر
 ولكن إذا كان قد ابتيل به ومل يستطع تركه ، هو أن يرتك هذا املنكراًأيض

 ألننا ؛ بل جيب أن ينهى عن املنكر،فإن ذلك ال يسقط عنه النهي عن املنكر
 . إنه ال ينهى عن املنكر يف هذه احلال لكنا أمرناه بفعل منكرين:لو قلنا

 . ما كان يامرسه:املنكر األول
 . أال ينهى عن املنكر:واملنكر الثاين
 أن اإلنسان العاقل ال ينهى عن يشء فيأتيه بل إذا هنى :واخلالصة

يعتقد هو  و ألنه ال ينهى عن يشء إال؛عن يشء فإنه يكون أول من يرتكه
 . من يتجنب الرضر احلاصل عىل نفسه والعاقل هو أول،أنه ضار
 أنه لو قدر أنه يأيت املنكر ورأى غريه يفعله فإن الواجب عليه أن :ًاثاني

 . وترك املنكر واجب مستقل، ألن النهي عن املنكر واجب مستقل؛ينهى غريه
 يف ىة فليقيوم القياميؤتى بالرجل «ما ما ورد يف احلديث من أنه أو

فيجتمع إليه  ـيعني أمعاء بطنه  والعياذ باهللا ـبطنه قتاب  أ تندلقالنار حتى
ألست تأمرنا باملعروف وتنهانا عن .. ما شأنك:  ويقولون له،أهل النار



 

 

١٨٩  

 .»فقال كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم عن املنكر وآتيه. املنكر
ما : قالوا. .صحاب النار تعجبوا بل إن أ،هذا ال يدل عىل أن عقابه أشدف

 ومن هذه ،الذي جاء بك إىل النار وأنت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر
 فبني هلم أنه كان ،حاله فإنه يسلم من العذاب وال يكون من أهل النار

 t﴿:  وكذلك قوله تعاىل، وأن هذا عذابه عذاب املنكر،يأيت املنكر
u v w x y z {﴾ ]مل فإن اهللا، ]٤٤:البقرة 

يلمهم عىل أمر الناس بالرب وإنام المهم عىل كوهنم خيالفون ما أمروا به 
 وبني أن نلومه عىل ، وهنا فرق بني أن نلوم اإلنسان عىل األمر بالرب،الناس

 . فاللوم واملذمة عىل كونه يرتك ما يأمر الناس به،ترك ما كان يأمر به
* * * 

 يأثم اإلنسان إذا عاش مع  هل:ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 لكنه ال ، وينهاهم عن املنكر، ولكنه يأمرهم باملعروف،أناس ال يصلون

  ألهنم إخوان وأقارب؟؛يستطيع أن هيجرهم
 نعم إذا كانوا ال يصلون فالواجب عليه نصيحتهم 

 مرتدون عن دين ، بعد حني فإن أرصوا عىل ترك الصالة فهم كفرةاحينً
 وعليه أن هيجرهم فال ،مستوجبون للخلود يف النار والعياذ باهللا ،اإلسالم

ً وال يدعوهم إال إذا رجا ولو رجاء بعيد، وال يسلم عليهم،جييب دعوهتم  اً
 . باملناصحة فال ييأس من رمحة اهللاعز وجلأن هيدهيم اهللا 

                                                
 :، ومسلم)٣٢٦٧( برقم ، باب صفة النار وأهنا خملوقة، كتاب بدء اخللق:رواه البخاري) ١(

 ).٢٩٨٩( برقم ، عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله،كتاب الزهد والرقائق



 

 

١٩٠  

 هل يأثم اإلنسان إذا جلس :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 الدخان؟مع من يرشب 

ألنه إقرار لفاعل املنكر عليه؛ نعم يأثم بحضوره ، 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸﴿: وقد قال اهللا تعاىل

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð 
Ñ﴾ ]١٤٠:النساء[ . 

* * * 
  عندما ينكر املسلم عىل غريه : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ

تتدخل فيام ال   ال أو، أنت فضويل:بقوله قد يرد عليه بعضهم اً منكراًأمر
 م؟رد عليهن وبامذا ؟ صحيحميعنيك فهل قوهل

  قول اإلنسان الذي ينكر عليه املنكر ملن ينكر عليه
 فإن اهللا تعاىل أمرنا بأن ، غري صحيح، أو هذا ال شأن لك فيه،أنت فضويل

ن نأمر باملعروف  وأن نأمر باملعروف فالواجب علينا أ،ننهى عن املنكر
 سواء ريض املأمور أو املنهي أو مل ،وأن ننهى عن املنكر بقدر ما نستطيع

 ألن اهللا أمرين أن أهناك عن املنكر، ؛يرد عليه أن هذا من شأينو ،يرض
 فالذي من شأن املؤمن ،اًوألن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض

 .يكون من شأن أخيه
* * * 

 



 

 

١٩١  

 تقول له بعض الناس عندما : ـ رمحه اهللا ـشيخ سئل فضيلة ال
 : يقول كيف أنكره وأنا أفعله فيحتج بقوله تعاىل؟ملاذا ال تنكر هذا املنكر

﴿t u v w x﴾ ]٤٤:البقرة[. 
 فكيف الرد عىل ،قتاب بطنه يف النارأدلق نوحديث الرجل الذي ت

 هذا؟
  أمور  وم، إن اإلنسان مأمور برتك املنكر:نقول

 عليه واجب ى فإذا قدر أنه مل يرتك املنكر فإنه يبق،باإلنكار عىل فاعل املنكر
 وما جاء يف اآلية الكريمة فإن فيها اللوم ،آخر وهو اإلنكار عىل فاعل املنكر

 : وهلذا قال،يأمر الناس وهو ال يفعله ال عىل كونه يأمرهمموجه عىل كونه 
 هذا ،غريه بالرب وال يفعلههل من العقل أن اإلنسان يأمر ، ﴾~ {﴿

 عىل كونه يأمر اً فالنهي ليس منصب،خالف العقل كام أنه خالف الرشع
 . يأمر الناس وهو ال يفعل،الناس بل عىل كونه جيمع بني األمرين

فيمن يلقى يف وكذلك ما جاء يف احلديث من الوعيد الشديد إليه 
: يا فالن:  فيقولون،النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيجتمع إليه أهل النار

 إنه كان يأمر :هلمألست كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ فيقول 
 يدل عىل أن هذا اً، هذا أيض وينهى عن املنكر ويأتيه،باملعروف وال يأتيه

الرجل يصاب هبذا العذاب، لكن لو كان ال يفعل فال ندري قد يكون 
 .عذابه أشد

                                                
 : ومسلم؛)٣٢٦٧( برقم باب صفة النار وأهنا خملوقة،،  كتاب بدء اخللق:رواه البخاري) ١(

 ).٢٩٨٩(برقم باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله،  ،كتاب الزهد والرقائق



 

 

١٩٢  

  بعض الناس لل اعندما يق: ـهللا  رمحه اـسئل فضيلة الشيخ
 ،ح أهلك عن هذا املنكر فإنه حيتجص أو ملاذا ال تن؟ هذا املنكرغريملاذا ال ت
ام  ف]١٠٥:املائدة[ ﴾A B C D E F﴿:  قال اهللا تعاىل:ويقول
 .رعاكم اهللا ؟جواكم

 ولكن ،هذا أن اآلية آية حمكمة مل تنسخعىل  جوايب 
: اه فاآلية الكريمة يقول اهللا تعاىل في، فهمهيفخطأ الذي استدل هبا أهذا 

﴿A B C D E F﴾ ، واهلداية أن يأمر اإلنسان باملعروف
 فإن ترك األمر باملعروف والنهي عن ،نهي عن املنكر بقدر استطاعتهيو

  وإذا ظهر املنكر يف قوم ومل يغريوه أوشك اهللا،نه اهتدىإ :املنكر فال يقال
 . بعقابهأن يعمهم

 * ** 
 هناك اهتامات خطرية : ــ رمحه اهللا   فضيلة الشيخسئل

لآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، مثل اهتامهم بالترسع والعجلة، مع 
أهنم يالقون مصاعب ومتاعب وخمالفات من قبل الناس يف الرشع 

 من إخواهنم اًاحلنيف، فصاروا هبذا االهتام فاكهة للمجالس، وخصوص
  أو تكلم فيهم؟، توجيه فضيلتكم ملن ولغ يف أعراضهماملسلمني، فام

 الوقيعة يف أعراض أهل اخلري أشد من الوقيعة يف 
 والناهون عن املنكر، والوقيعة عامة، ومن أهل اخلري اآلمرون باملعروفال

فيهم توهن جانب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وخيشى أن يبتىل 
ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويف كراهة ذلك الواقع فيهم بكراه



 

 

١٩٣  

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿:  دين العبد، لقوله تعاىلخطر عىل
 .]٩:حممد[ ﴾¿

 ،رين باملعروف والناهني عن املنكرمفالواجب محاية جانب اآل
 ، والكف عن أعراضهم؛ ألهنم قائمون بمسؤولية عظيمة،ومساعدهتم

 .اًوفرض عىل األمة مجيع
 إنه ال يمكن أن نربئ اآلمرين باملعروف والناهني عن :ولكن أقول

إن إخواننا اآلمرين ف، اًاملنكر من اخلطأ، كام أننا ال نربئ أنفسنا أيض
باملعروف والناهني عن املنكر يعانون من املشقة والتعب مما نسأل اهللا تعاىل 

 .هلم أن يكون كفارة لسيئاهتم، ورفعة لدرجاهتم، ونسأل اهللا هلم العون
 ألن ؛وخرياهتم أكثر بكثري مما يقع من خطأ من بعض أعضاء اهليئة

بعض أعضاء اهليئة قد تأخذه الغرية والعاطفة حتى ال يملك نفسه يف 
 كام فعل الصحابة ريض اهللا عنهم مع األعرايب الذي جاء فبال ،الترصف

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف املسجد، فقد رصخوا به وهنروه حتى سكتهم النبي 
لديه غرية شديدة قوية واندفاع قوي، فال يضبط واإلنسان قد يكون 

 ًنفسه عند الترصف، لكن ال جيوز لنا أن نتخذ من مثل هذا احلال سلام
للقدح يف مجيع أعضاء اهليئة، أو يف مجيع أعامل هذا الشخص نفسه، بل 
الواجب أن نلتمس له العذر، وأن نتصل به ونبني له ما هو الطريق الراشد 

 .يف معاجلة األمور
                                                

 ؛)٢٢١( برقم ، باب صب املاء عىل البول يف املسجد، كتاب الوضوء:رواه البخاري) ١(
 ).٢٨٥( برقم ، باب وجوب غسل البول، كتاب الطهارة:ومسلم



 

 

١٩٤  

 الشك أن من رشوط اآلمر :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 برشوطه، هل هو منكر أو غري ًاباملعروف والناهي عن املنكر أن يكون عامل

منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال اهليئة يعرتض عىل امرأة كاشفة 
ن  إما أن تكو: ألهنا ال ختلو من حالني؛ال جيب عليك أن تنكر: الوجه يقول

تكون كافرة فال جيب يف ما أن  وإ،مسلمة ترى عدم وجوب سرت الوجه
 األصل أن تتحجب، هل ما يقول صحيح أو غري صحيح؟

هذا غري صحيح، ألن املعايص قسامن : 
 . لالجتهادً فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهال،قسم ال ترض إال صاحبها

 وجهها ال خيتص وقسم ترض غري صاحبها، والشك أن كشف املرأة
 ألن الناس يفتتنون هبا، وعىل هذا جيب أن ؛رضره هبا هي، بل يرض غريها

كانت ترى هذا القول أو ال تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء 
فاعرف هذه  . وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الرش سلمت منه،هاتراه، اهن
 فهذه إذا خالفنا ،قسم ال ترض إال صاحبها: ن املعايص قسامنأ ،القاعدة

 فهذا نمنعه من أجل الرضر ،هوقسم ترض غري .أحد يف اجتهادنا ندعه
 .املتعدي

ُلكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد عىل كشف هذا الوجه، فإنه يدرأ 
 فتكلمولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ويل أمرها . أعظم الرشين بأخفهام

 هذا يرض أهلك ويرض ،رام هذا ح، هذا ال جيوز،يا أخي: ويل األمر وتقول
قد ف. ال تتكلم مع املرأة نفسهاوباللني، وتكلمه بالتي هي أحسن، فغريهم 

 .يكون يف هذا رضر أكرب عليك أنت



 

 

١٩٥  

 ما رأيك يف الذي حيتج عىل ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
إن كل إنسان مؤمتن :  فيقول،رجال اهليئة وهم يذكرون الناس بالصالة

  داعي ملا يفعله رجال اهليئة؟عىل دينه فال
 صحيح أن املرء مؤمتن عىل دينه، لكن إذا كان يريد 

 قد فتحوا أبواب اًأن خيل بدينه هل نرتكه عىل ذلك، فإذا رأينا أناس
دكاكينهم والناس يصلون فالبد أن ننهاهم عن هذا، وإذا رأينا من يفعل 

إنه قد صام رمضان فليس :  قال لنااً البد أن ننهاه، لكن لو أن إنساناًمنكر
 ألن اإلنسان مؤمتن عىل دينه، ؛علينا أن نتابعه لنعرف هل هو صائم أم ال

: أديت الزكاة، فإنه مؤمتن عىل دينه، ليس لنا أن نقول له: وكذلك إذا قال
ِّأد الزكاة أمامنا، أما رجل نشاهده يفعل املنكر، أو يرتك الواجب، فإنه 

 .ملعروف، وننهاه عن املنكرالبد أن نأمره با
* * * 

 حيكم إذا كان أحد احلكام :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى ،بغري ما أنزل اهللا

 ويمىض هؤالء الناس عىل هذا ،عصامية مع ضوابط يضعها احلاكم
 ونفعل ،رضنا احلاكما نحن ما ع: وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا،الفعل

 ؟لنصل مع وجود خمالفة اً هل جيوز هذا رشع،برأي احلاكم
  كان هذا  الصالح، فإنالسلفالواجب اتباع ما عليه 

 . فهو رشاً وإن مل يكن موجود،موجود عند السلف فهو خري
 ألهنا تؤدي إىل الفوىض من املتظاهرين ؛ن املظاهرات رشأوالشك 



 

 

١٩٦  

 :ربام حيصل هبا اعتداء و،ومن اآلخرين
 .عراضألإما عىل ا §
 .وإما عىل األموال §
 .وإما عىل األبدان §

ألن الناس يف خضم هذه الفوضوية قد يكون اإلنسان يف استكراه ال 
ذن لك احلاكم أو مل أً فاملظاهرات كلها رش سواء ، وما يفعل،يدري ما يقول

رجعت إىل ما يف قلبه إذا  ذن بعض احلكام هبا ما هي إال دعاية وإالإ و،يأذن
 وأنه فتح باب احلرية ، لكن يتظاهر أنه ديمقراطية،لكان يكرهها أشد الكراه

 .ـ ريض اهللا عنهم أمجعني ـ الصالح للناس وهذا ليس من طريق السلف
* * * 

 ىابتلينا يف بلدنا بمن ير: ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ ئلس 
 عملوا و، جتمعواًا معيناًوا منكرأفإذا ر ،جواز املظاهرات يف إنكار املنكر

  وحيتجون أن ويل األمر يسمح هلم بمثل هذه األمور؟،مظاهرات
بل هي فتح باب ،شك  املظاهرات ال تفيد بال:ً أوال 

 وربام متر عىل الدكاكني ، واملظاهرات متر هذه األفواج،للرش والفوىض
 وربام ،ان والكهلدشباب املر وربام يكون فيها اختالط بني ال،وترسق

 . فهي منكر وال خري فيها،اًيكون فيها نساء أحيان
لكن ذكروا يل أن بعض البالد النرصانية الغربية ال يمكن احلصول 

 النصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحمواو ،عىل احلق إال باملظاهراتفيها 



 

 

١٩٧  

 اًرون هبا بأسكفار وال يالبالد يف  فإذا كان يستعمل ،اخلصوم تظاهروا
ال هبذا فأرجو أال  أو املسلمون إىل حقهم إ،يصل املسلم إىل حقه وال

 .يكون به بأس
وأتعجب من  ، أهنا حرام وال جتوز:ىأما يف البالد اإلسالمية فأر

 يأذن فيها مع ما فيها من أن ـ اًحقما قال السائل إن كان  ـبعض احلكام 
 وهو ،نتقده الغربا إذا فعله اًربام بعض احلكام يريد أمرالفويض، لكن 
 فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول ،ايب الغربوحي ،يداهن الغرب

 أو تظاهروا ال ، يريدون كذا، انظروا إىل الشعب تظاهروا:للغربيني
ينظر فيها هل مصاحلها أكثر ف ، فهذه ربام تكون وسيلة لغريها،يريدون كذا

 .أم مفاسدها أكثر
* * * 

 عام يفعله البعض عندما ـ رمحه اهللا ـلشيخ  فضيلة اسئل 
 من أجل أن اًيذهب إىل شخص يدخن فيعطيه يف بعض األحيان نقود

 جيلس عنده اًذلك يف سبيل الدعوة، وأحيان:  ويقول،اًيشرتي هبا دخان
 ، الدعوةمن و،هذا من باب عدم التنفري:  ويقول،وجهاز التلفاز يشاهد فيه
 هل هذا صحيح أم ال؟

  هذا غري صحيح، اإلقرار عىل املنكر منكر، وكونه 
ينصحه  تأليفه أنإنام  ليتألفه هذا غري صحيح، اًيعطيه دراهم يشرتي هبا دخان

 أو غري دخان، وحيذره منها ويعطيه اًبني له مضار املعصية سواء كانت دخانُوي
 . أو رسائل أو كتيبات، هذا هو التأليف، أرشطة موجهةًمثال



 

 

١٩٨  

 ويشرتي له الدخان أو يعطيه ، يبارش املعصية هو نفسهأما أن
الدراهم ليشرتي الدخان فال، وكذلك اجللوس عند التلفزيون إذا كان 

 .يشاهد أشياء حمرمة
فالذي حيرض املنكر يأثم إال من حرض املنكر إلزالته، مثل من جلس 
عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء حمرمة فجلس ومل يبادرهم مبارشة 

إن هذا حرام وال جيوز، :  ثم قال،اإلنكار، جلس وجعلهم يطمئنون إليهب
 وإن ،هذا هو املطلوبفونصحهم، إن أعرضوا عنه وأغلقوا التلفاز 

 .أرصوا خيرج، فإن بقي بعد ذلك فهو آثم
* * * 

 ماذا أفعل إذا كنت يف زيارة :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 ،وقد رفع صوته فأنكرت عليهم ومل يستجيبواأقاريب ويف جملسهم التلفاز، 

  فهل أنا آثم؟
 جيب عىل الشباب أن يدعو إىل اهللا، وأن يستمر وأال 

وكم من أناس !  بعد ضالهلمعز وجلفكم من أناس هداهم اهللا . ييأس
فليستمر يف دعوته إىل احلق ويصرب، وينتظر ! أصلحهم اهللا بعد فسادهم

 .نه وتعاىلفرجه من اهللا سبحا
 للتلفاز، اً فإنه ال جيوز أن يبقى مشاهد، يف العمل املحرمةشاركاملأما 

أو أن يظل يستمع إىل الراديو وهو يسمع ما . اًوهو يشاهد فيه ما كان حرام
 ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي ؛بل عليه أن يغادر املكان إذا مل ينفع النصح. اًكان حرام

ن مل يستطع فبلسانه، فإن مل  فليغريه بيده، فإاًمن رأى منكم منكر«: قال



 

 

١٩٩  

 .»يستطع فبقلبه
رهم، كام واإلنسان الذي يبقى مع أهل املعايص يكتب له مثل وزو

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿: قال تعاىل
Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à﴾ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸﴿: ويقول تعاىل .]٦٨:األنعام[
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð 
Ñ﴾ ]١٤٠:النساء[. 

فال جيوز أن تبقى يف مكان تسمع فيه املنكر، أو تشاهد فيه املنكر، 
 .ولكن تبقى مع أهلك يف البيت وتناصحهم بقدر ما تستطيع

ّفإين أدعو إخواين الشباب الذين من اهللا عليهم  :أما األمر الثاين
 ؛باهلداية أن حيرصوا عىل أن يستقطبوا ما أمكنهم من الشباب اآلخرين

 .اب بقرنائهم أكثر من تأثر الشباب بمن هو أكرب منهمألن تأثر الشب
ستقطبوا أكرب عدد ممكن ليهديه ياحلرص عىل أن وليحرصوا غاية 

 .ماهللا سبحانه وتعاىل عىل أيدهي
* * * 

 يل أخ أكرب مني وكثري :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 يف الغرفة  وإين إذا بقيت وحدي،إنني منافق:  فيقول عني،االستهزاء يب

 وإين سأصاب ، وبعد فرتة سأبتعد عن هذا الدين،فإين أسمع الغناء
                                                

 ).٤٩( برقم ، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، كتاب اإليامن:اه مسلمرو) ١(



 

 

٢٠٠  

؟  فامذا أفعل معه، ولكن ال حيب الناصحني،بالوسوسة، ولطاملا نصحته
 .اًأفيدوين جزاكم اهللا خري

من اً الواجب عليك أال تيأس من صالحه، فإن كثري 
م هداهم اهللا سبحانه وتعاىل، الناس كانوا عىل غري صواب يف أعامهلم، ث

 وأهد إليه بعض األرشطة والكتيبات التي فيها املوعظة، ،فأكثر من نصحه
 أنه قال لعيل بن أيب ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن النبي . ولعل اهللا أن هيديه عىل يدك

فكرر . » خري لك من محر النعماً واحدًلئن هيدي اهللا بك رجال«: طالب
:  كام قال لقامن البنه،بك منه من األذى واصرب عىل ما يصي،النصيحة له

﴿µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã 
Ä Å Æ Ç﴾ ]١٧:لقامن[ . 

* * * 
 ماذا جيب عيل إذا نصحت :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل ّ

 ولكنهم مل يستجيبوا للنصيحة، ويقاطعون كالمي، وأنا ،أهيل وإخواين
 أجد صعوبة يف ذلك؟
 والشكوى منه ،اقع ومثل حالك كثري هذا يشء و 

ُ وذلك ألن بعض الناس إذا دعي إىل اهللا ؛كثرية من الرجال، ومن النساء
أو يريد االنتقام منه، أو  ، أن الداعي يريد السلطة عليه فقط يظنعز وجل

                                                
 برقم ،الناس إىل اإلسالم والنبوةملسو هيلع هللا ىلص  باب دعاء النبي ، كتاب اجلهاد والسري:رواه البخاري) ١(

 برقم ، باب من فضائل عيل بن أيب طالب، كتاب فضائل الصحابة: ومسلم؛)٢٩٤٢(
)٢٤٠٤.( 



 

 

٢٠١  

فالداعي  ، من دعاه، وهذا من الشيطان بالشكيريد أن ينترص لنفسه عىل
 إخوانه وهدايتهم إىل احلق، ومع هذا فإين أقول إىل اهللا ال يريد إال إصالح

 .هلذا السائل اصرب واحتسب األجر
. واعلم أن كل أذى ينالك من أجل دعوتك إىل اهللا فإنك تؤجر عليه

 إذا قبلت دعوته فإنه حيصل بذلك القيام عز وجلوالداعي إىل اهللا 
ي عليه بالواجب واألجر الذي يرتتب عىل هداية اخللق الذي قال فيه النب

انفذ عىل رسلك «:  ريض اهللا عنهالصالة والسالم، لعيل بن أيب طالب
ُ خري لك من محر النعماً واحدًفواهللا لئن هيدي اهللا بك رجال ُ« . وإن رد

 مرة عىل الدعوة ، يؤجر عليه مرتنياًقوله وأوذي يف اهللا فإن ذلك أجر أيض
 .عز وجلإىل اهللا، ومرة عىل األذى يف ذات اهللا 

 الصالة والسالم، أوذوا فصربوا، كام قال اهللا تعاىل ملرسل عليهوا
 ﴾µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ´ ³﴿: لنبيه

 . ]٣٤:األنعام[
وأنت أهيا األخ ال جتعل أذية الناس لك يف الدعوة إىل اهللا سبحانه 

 ألن هذا حال من مل ؛ يمنعك من احلق، أو يردك عىل عقبكاًوتعاىل سبب
 N O P Q R S T﴿: كام قال اهللا تعاىل، اًيكن إيامنه راسخ

U V W X Y Z [ \﴾ ]١٠:العنكبوت[ . 
أن يستمر هو يف الدعوة إىل اهللا  :فنصيحتي لألخ ونصيحتي ألهله

                                                
 ، كتاب فضائل الصحابة: ومسلم؛)٢٩٤٢( برقم ، كتاب اجلهاد والسري:رواه البخاري) ١(

 ). ٢٤٠٤(برقم 



 

 

٢٠٢  

 أو ، وأما أهله فيجب عليهم قبول احلق سواء كان ممن دوهنم،وال ييأس
 . أو أكرب منهم،ممن هو مثلهم يف السن

* * * 
 ما موقف األب املسلم مع  :ـرمحه اهللا  ـ فضيلة الشيخ سئل

 أهله الواقعني يف بعض املنكرات؟
اً فشيئاً الذي أرى أن يدعوهم بالتي هي أحسن شيئ ،

 ويكرر معهم ،إذا كانوا عىل عدة معايص ينظر األشد منها، فيبدأ هبا
ستجيبوا ها حتى ييرس اهللا تعاىل األمر، ويرتكوه فإذا مل يمكن أن يي فاملناقشة

 أن تقر ابنك معك وهو عليها، اًله فاملعايص ختتلف، بعضها ال يمكن أبد
 واإلنسان إذا تعارض عنده مفسدتان والبد من ،وبعضها دون ذلك

 .وقوعهام أو من وقوع إحدامها، فإن ارتكاب أخفهام هو العدل وهو احلق
 عكس السؤال وهو أن بعض الشباب اًولكن املشكلة التي ترد أيض

 وأبوه عىل خالف اً حيث يكون هذا الشاب ملتزم،ين من انحراف أبيهيعا
 .ذلك، فتجد أباه يعارضه يف كثري من املسائل

 يف أنفسهم ويف عز وجل أن يتقوا اهللا :ونصيحتي هلؤالء اآلباء
أوالدهم، وأن يعتربوا اجتاه أوالدهم هذا االجتاه واستقامتهم نعمة 

دهم نافع هلم يف احلياة وبعد املامت،  ألن صالح أوال؛يشكرون اهللا عليها
إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال «: كام قال الرسول عليه الصالة والسالم

 .»صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: من ثالث
                                                

 ).١٦٣١( برقم ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، كتاب الوصية:رواه مسلم) ١(



 

 

٢٠٣  

 بأن آباءهم أو أمهاهتم إذا : إىل األبناء والبناتاًثم أوجه الكالم أيض
عة هلم يف ذلك، فال جتب طاعتهم، وخمالفتهم أمروهم باملعصية فال طا

وا ليست من باب العقوق، بل من باب الرب واإلحسان إليهم بوإن غض
حتى ال تزداد آثامهم وجرائمهم بارتكابكم ما أمروكم به من املعصية، 
فأنتم إذا امتنعتم من املعصية التي أمروكم هبا فأنتم يف احلقيقة قد 

ن زيادة اآلثام عليهم، فال تطيعوهم يف بررمتوهم، ألنكم منعتموهم م
 .اًمعصية أبد

أما يف الطاعات التي تركها ليس بمعصية فهذا ينبغي لإلنسان أن 
يف خمالفتهم فليخالفهم، ولكن ينظر ما هو أصلح، فإذا رأى األصلح 

يدارهيم إذا كانت الطاعة مما يمكن إخفاؤها عنهم فليخفها عنهم، وإذا 
ؤه فليظهرها، وليقنعهم بأنه ال رضر عليهم إذا كانت مما ال يمكن إخفا

 .فعلها، وأنه ال رضر عليه من فعلها، وما أشبه ذلك من الكلامت املقنعة
* * * 

 باليد جيوز تغيري املنكر  هل :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل
الرعية بدون إذن السلطان مع أن هذا السلطان هو الذي وضع من د ألح

  . مأجوريناملنكر؟ أفتونا
  اًمن رأى منكم منكر«:  قالملسو هيلع هللا ىلصمن املعلوم أن النبي 

فإذا كان . »ه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبهريفليغ
 أال يرتتب عليه رش :يمكن لإلنسان أن يغري املنكر بيده وجب عليه برشط

                                                
 ).٤٩( برقم ، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، كتاب اإليامن:رواه مسلم) ١(



 

 

٢٠٤  

تطيع اإلنسان أن يغري  أو أنه ال يس،أكرب، ولكن املعروف اآلن أنه ال يمكن
، وذلك ملا خيشى فيه من الرش الكثري الذي قد يكون أكثر ااملنكر بيده علنً

 .هَّمن رش ذلك املنكر الذي غري
وقد ذكر أهل العلم رمحهم اهللا أنه من رشط تغيري املنكر أال يرتتب 

 { |﴿: تعاىلعليه منكر أكرب منه، واستدلوا عىل ذلك بقوله 
فنهى . ]١٠٨:األنعام[ ﴾̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

اهللا عز وجل عن سب آهلة املرشكني مع أن سبها من األمور املطلوبة 
 وهو سب اهللا عز وجل ، من أن يرتتب عىل ذلك رش أكرباً خوف؛اًرشع

 ومنع ،الذي سبه عدوان رصيح ظاهر، وسب آهلة املرشكني سب بحق
 . من ذلك العدوان الظاهراًاهللا من هذا احلق خوف

* * * 
 هل وجود الشخص يف مكان :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 

 ؟توجد به منكرات يعترب من املحظورات
 فيه منكرات إال إذا اًإلنسان أن جيلس جملسل ال حيل 

 . فالواجب عليه أن يبقى حتى تزول،كان يقدر عىل إزالتها
ل اهللا تبارك لقوما إذا كان غري قادر فالواجب عليه مغادرة املكان أ
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹ ¸﴿: وتعاىل
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ﴾ 

 والواجب ،يعني إنكم إن قعدتم فإنكم مثلهم أي يف اإلثم .]١٤٠:لنساءا[
من رأى منكم «: ملسو هيلع هللا ىلصعىل املرء إنكار املنكر بقدر ما يستطيع لقول النبي 



 

 

٢٠٥  

 وهذا ، يستطع فبقلبه فإن مل، فإن مل يستطع فبلسانه، فليغريه بيدهاًمنكر
واإلنكار بالقلب ال يمكن مع بقاء اإلنسان يف حمل ، »أضعف اإليامن

 ومغادرة املكان إذا مل ، ألن اإلنكار بالقلب هو كراهة املنكر؛اًاملنكر أبد
 .يستطع أن يغري املنكر

* * * 
 اً هل يلزم كل من رأى منكر:ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 أن ينكره؟

أن ينكره لقول النبي اً نعم يلزم كل من رأى منكر 
 فإن مل ، فإن مل يستطع فبلسانه، فليغريه بيدهاًمن رأى منكم منكر«: ملسو هيلع هللا ىلص

ينكر  وأ ؟ويسب هل ينكر بعنف ؟لكن كيف ينكر و.»يستطع فبقلبه
 ؟عليه بالتي هي أحسن

مرين آلخوة اإلاعىل بعض  الذي يفوت وهذا هو األمر املهم وهو
 وربام يكون ، العنف بعضهم يستعملتجدفباملعروف والناهني عن املنكر 

 فالواجب عند النهي ، وهذا غلط،ًيف قلبه أنه يريد أن ينترص لنفسه مثال
سلك أيرس ا وإن كنت تريد هذا ف،عن املنكر أن تريد بذلك إصالح أخيك

 .السبل إلصالحه
* * * 

                                                
  .)١٨٠:ص ( سبق خترجيه)١(
  .)١٨٠:ص ( سبق خترجيه)٢(



 

 

٢٠٦  

 مكان تكثر فيه املنكراتـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل ، 
 باملكاتبة واملهاتفة :ول بالطرق الرشعية احلكيمةؤويتم فيه اإلنكار عىل املس
 واملحتسب غري مستعجل ،نكرات ال تزال وامل،وغريها من طرق البالغ

، فمجموعة البالغيف ذمة البراءة حد  ولكن حصل إشكال يف ،نتائجال
أمهل التعميم  وإن ، هذه املنكراتول القريب عنؤقالوا يكفي أن يبلغ املس
ن اإلمام ال يعلم أ و،ول ال يبايلؤقد أن املستونع ،الصادر بشأن هذا املنكر

 .هبذا وال يرضاه
 ألن جزمنا بأن ؛ والبد من كتابة إىل اإلمام، الذمةأ ال ترب:ق قاليوفر

 ، يف النصحٌّ غش؛ واإلمام ال يعلم،ول القريب ال هيتم بتنفيذ التعميمؤاملس
 . غفر اهللا لك ولوالديكم؟يلحقنا بسببه اإلثم أين الصوابو

ولني عىل بعض ؤ أن بعض املس:وهو  هذا سؤال مهم
 ،مهملفهو  ، وال باألمور النظامية،القطاعات ال هيتم باألمور الرشعية

من حتت بعض حه صفينا .اًوال نظام ،ا هذا املكان دينًغري صالح للعمل يف
 واألمر باملعروف النهي عن املنكر لكنه ، اخلري والصالحيديه من أهل

 . عىل ما هو عليهّرصُي
 أو البد أن يرفع األمر إىل من فوقه ليعدله ، الذمة بمناصحتهأفهل ترب

 ؟أو يبدله
 جيب ، البد أن يرفع األمر إىل من فوقه: هذا عىلأقول يف جوايب

والة لهذا غش  والسكوت عىل ، أن يرفع األمر عىل من فوقهاًوجوب
 ألنك إذا ؛ول املتهاونؤ وظلم حتى هلذا املس،لعملل وغش ،األمور



 

 

٢٠٧  

رفعت األمر إىل من فوقه وحصل املقصود واالستقامة فقد رفعت عن 
 التهاون وترك القيام إثماملتهاون باألمور الرشعية والنظامية ول ؤهذا املس

قال تهاون، ول املؤبالواجب، ومن قام هبذا الواجب فقد نصح هلذا املس
 ، يا رسول اهللا هذا املظلوم: قالوا»اً أو مظلوماً أخاك ظاملرصنا«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فالواجب عىل كل إنسان ، »متنعوه من الظلم« : قال؟كيف ننرص الظامل
النظام أن يناصحه يف  أو ،يف الدينلألمانة ع ّضيمعليه مسئول مبارش و

 وإن مل ،و املطلوب فإن حصل املطلوب فه،بكل ما يستطيع من مناصحة
 .لّحيصل وجب عليه أن يرفعه إىل من فوقه ألجل أن يبدل أو يعد

 َّأخشى أن يتسلط عيل :قد يقول .هذا خطأفأما السكوت عن اخلطأ 
 .وال حيصل املقصود

 ه ويكون الذي فوق،يمكن أال حيصل املقصودف هذا وارد :نقولف
 يف ذات اهللا فلك ن حصل عليك يف ذلك رضر فهذاإ لكن ٍ غري مبالاًأيض

صرب عىل ما ا و، احلسنة يف حياتك وموتكى ولك الذكر،فيه األجر
 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿: البنهلقامن  كام قال ،أصابك
½ ¾ ¿ À Á﴾ ]اإلنسان إذا قام بأمر اهللا به عىل و. ]١٧:لقامن

 قال اهللا تبارك ، فإن العاقبة ستكون لهعز وجلالوجه الذي يرضاه اهللا 
 e f g h i kj l m n o﴿: ملسو هيلع هللا ىلصمد وتعاىل لنبيه حم

p q r s ut wv x y z﴾ ]تعاىلوقال . ]٤٩:هود :
﴿³ ́ µ ¶ ¹¸ º » ¼﴾ ]١٥١:األنعام[، 

                                                
ً باب انرص أخاك ظاملا أو مظلوما، كتاب املظامل:رواه البخاري) ١(  ).٢٤٤٣( برقم ،ً



 

 

٢٠٨  

 والعاقبة ال ،العاقبة لنا متى اتقينا اهللابأن  اًيكون إيامننا تامأن لكن علينا 
 وقد ال حتصل إال يف اًقد تتأخر ابتالء وامتحانف ،يلزم أن تكون رسيعة

 .اً وثواباًيكون ذلك أكثر أجراآلخرة ل
* * * 

 ما الضابط يف اإلنكار وعدمه :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 يف املسائل االجتهادية؟

ألهنا أمور ؛ ينكر فيها: الضابط أن املسائل العلمية 
 .غيبية ال جيوز أن يتعدى فيها اإلنسان النص

 وما ، ال حيتمل التأويل أنكراً رصحياً فام خالف نص:وأما العملية
 هذا هو الضابط وهلذا ننكر عىل . حيتمل التأويل فإنه ال ينكرًخالف دليال

 أو يف اليوم ، وصفاته،الذين حيرفون الكلم عن مواضعه يف أسامء اهللا
 .يدخلها اجتهادأن  يمكن ال  خربية حمضة ألن هذه أمور علمية؛اآلخر

 ننكرها اً إذا كان النص واضحاًأيض فينظر :أما األمور االجتهادية
 . وإن كان غري واضح حيتمل التأويل فإنه ال ينكر عليه،عليه

 والثاين يرى ،مثال ذلك رجالن أكال حلم إبل أحدمها يرى أنه ناقض
 ، هذه مسألة عملية اجتهادية فال ينكر أحدمها عىل اآلخرة،أنه غري ناقض

ض الوضوء وصىل أمامي أعتقد يعني لو قام الذي أكل وهو يرى أنه ال ينق
 وهلذا جيوز أن ،أن هذه الصالة باطلة يف نظري لكن بالنسبة له غري باطلة

 وأنا أعتقد أن صالته يف نظري باطلة لكنها ، يل أصيل خلفهاًيكون هو إمام
  .يف نظره صحيحة



 

 

٢٠٩  

 رجل تويل توزيع أموال :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 هل ألعضاء هيئة األمر ، بني الناس برشب اخلمرالصدقات وقد شاع أمره

 ويبعد ، والتجسس عليه حتى يبني أمره،باملعروف والنهي عن املنكر تتبعه
 عن األعامل اخلرية؟
 من ظاهر حاله الصالحعىل  أنا ال أرى التجسس، 

ولكن يتحرى من جهة الصدقات أال توكل إليه السيام إذا كان عرف منه 
 لكنه قد ، يف دينهً ألن شارب اخلمر ليس عدال؛يرصفها مصارفهاأنه ال 

 هذا من حيث احلكم من ، أما يف دينه فليس بعدل، يف معاملتهًيكون عدال
 ،مثل هذا الرجل الذي يتوىل الصدقاتيف  ولكن أرى أنه جيب ،حيث هو

وربام ال يوكل إليه أمرها إال وهو ظاهر الصالح أن نتصل هبذا الرجل بعد 
 ،ما أن تتوب إىل اهللاإ : نتأكد من كونه يرشب اخلمر وننصحه ونقول لهأن
 .ما أن ننتزع منك هذا املهمةإو

 فاالشتهار أمر نسبي فقد يشتهر األمر »وقد شاع أمره«: وأما قوله
 ،ًبالسوء عند طائفة من الناس لكوهنم عندهم غرية كبرية يف نفوسهم مثال

ل ال بد ك  عىل لكن،اًكون صحيح وال ي،فيأخذون بالتهمة ويشتهر عنه
 .من التثبت

* * * 
 ال أعلم اً عندما أرى منكر:ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 

 فهل أنا عىل صواب ،ال أهنى صاحب هذا املنكرف اًاحلكم الرشعي له متام
 أم ال؟



 

 

٢١٠  

إذا كان اإلنسان ال يعلم أن هذا ، نعم عىل صواب 
 ألنه لو أنكره ؛ص ما منكر فإنه ال جيوز أن ينكرهالفعل الواقع من شخ

 والقول عىل اهللا ،وهو غري منكر يف دين اهللا لكان قد قال عىل اهللا بال علم
به فقال جال  حتى إن اهللا تعاىل قرنه بالرشك اً شديدًبال علم حمرم حتريام

 [ \ ] P Q R S T U V W X Y Z﴿: وعال
^ _ ` a b c d e f g h i j k l﴾ 

 .]٣٣:ألعرافا[
 فهنا ال بأس أن ، إن هذا منكر:لكن لو فرض أن اإلنسان قد قيل له

 إنه منكر فلو سألت : وقد قيل يل، يا فالن أنت فعلت كذا وكذا:يقول لفاعله
 أما يشء ليس عند ، هذا ال بأس به،عنه حتى يكون عملك عىل بصرية

 .وز أن ينهى عنه وال من قبل غريه فال جي،اإلنسان فيه علم ال من قبل نفسه
* * * 

 عن ضوابط األمر باملعروف : ــ رمحه اهللا  فضيلة الشيخ سئل
 والنهي عن املنكر؟ 
وإذا ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية 

 لكن يشرتط أال يتغري املنكر إىل ما هو أعظم ،ال واحد تعني عليهإمل يكن 
: وتعاىلو أعظم وجب الكف لقول اهللا تبارك فإن تغري املنكر إىل ما ه

﴿| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « 
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 . ]١٠٨:األنعام[



 

 

٢١١  

 فلو أنكرنا عليه لرتك ، يرشب الدخاناًفإذا قدرنا أن شخص
 ألن رشب الدخان ؛ لكن يذهب إىل رشب اخلمر فهنا ال ننكر،الدخان

 بالنظر إىل النساء اً مغرماً أحد وكذلك لو رأينا،أهون من رشب اخلمر
 فهنا ال ننهاه ولكن مع ذلك ، ولو هنيناه الفتتن يف الصبيان،ومالحقتهن

 .، ونمنعه من مالحقة النساء ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن املنكرهنراقب
* * * 

 الضوابط الرشعية يف عن  :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل
وز التجسس عىل أهل املنكرات وإنكارها  وهل جي،تغيري املنكر باليد

  وهم ليسوا من أهل الفسق؟ ،عليهم
 ال يمكن إال من ذي سلطان يعني : التغيري باليد 

 اً ال من أفراد الناس خصوص،األمري أو نوابه الذين جعلهم قائمني مقامه
ه  وليس بمنكر فيغري، قد يظن الفرد منا أن هذا منكره ألن؛يف عرصنا هذا

 . وحيصل يف هذا مفاسد عظيمة،بيده
وتنصحه  فتغري عىل صاحب املنكر بلسانك، :أما التغيري باللسان

 . واملفاسد إذا أرص عليه،برفق ولني وتبني له املصالح من ترك هذا املنكر
 أما هل جيوز التجسس عىل أهل املنكرات وإنكارها عليهم؟

 ،ل عىل وجود املنكر إال إذا وجدت قرائن تداًالتجسس ال جيوز أيض
 ألن هؤالء الذين عىل املنكر ؛ أحد ثم ال جيوز أن يتجسس كل،قرائن قوية

 ؟ ماذا يصنع به،لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجل



 

 

٢١٢  

 لكن إذا جاءت من اجلهات املسؤولة فهذا ،يقتلهأن مكن وي ،يؤذيه
ن يدخل عىل هذا البيت أ لكن برشط أن توجد قرائن ظاهرة ك،يمكن
 . أو ما أشبه ذلك، أو ولدان،نساء

* * * 
 متى جيوز إنكار املنكرات :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 عالنية؟ 

فإنه ينكر اً واملنكر إذا فعل ظاهر، إنكار املنكر واجب 
 لكن ، يفعل معصية أمامنا فإننا ننكر عليهاً يعني لو رأينا إنسان،اًعليه ظاهر

 وأن ،اً ظاهر قد ال يكون من املصلحة إنكار املنكر،كمة احللعامجيب است
 أو قد يكون هذا الرجل من ،سبب نفور ذلك الرجل وعدم قبولهيذلك 

 . مل يقبل أو ربام يكون أمور أخرىاًولني فإذا أنكرت عليه ظاهرؤاملس
 فالواجب اإلنكار عليه اًحال ما فعل من املنكر ظاهركل املهم عىل 

تباع ا والواجب ،اًرض مصلحة أكرب من اإلنكار ظاهر لكن قد يع،اًظاهر
 ألن ذلك ؛غائب فهذا ال جيوزال وأما اإلنكار عىل فاعل املنكر ،املصلحة

 وهو ليس ، مثل رجل عرفت أنه زنا والعياذ باهللا،غيبة له يف الواقع
 والغيبة من ، إنكارك عليه معناه غيبتك إياه،بحارض حتى تنكر عليه

 عام إذا كان اغتيابه ً فضال،إلنسان أن يغتاب أخاهلحيل  ال ،كبائر الذنوب
يرتتب عليه رش كبري كاغتياب العلامء واغتياب األمراء فإن ذلك مفسدة 

 ومن قدر ما بلغوه من ، ألن اغتياب العلامء حيط من قدرهم؛عظيمة
 .رشيعة اهللا



 

 

٢١٣  

يضيع ف ومن هيبتهم بني الناس ،واغتياب األمراء حيط من قدرهم
وهلذا من اخلطأ ما يتناقله الناس من هذه األوراق  ،تل اجلامعة وخت،األمن

 فإن اً أيضاً وربام يكون كذب،التي تأيت من اخلارج يف القدح يف والة األمور
 واملوزع هلا آثم فاعل ، ومن التعاون عىل اإلثم والعدوان،هذا من الغيبة

ؤدي إىل أن  هذا ي، من الشارعاًكبرية مع أن هذا ليس كام لو اغتاب واحد
حتمل القلوب من بغضاء والة األمور واحلقد عليهم ما يوجب تفرق 

 إخواننا نصيحة هللا ى كثرية هلذا ننهاًب رشورل وجي،األمة يف املستقبل
ورسوله وألئمة املسلمني وعامتهم أن يتناقلوا مثل هذه األوراق بل 

 يصل  ومن أراد النصيحة فالواجب أن،وال ينرشوها بني الناسحيرقوها 
 .إىل املنصوح عن طريق حمدد معني حتصل به الكفاية

* * * 
 كام يعلم فضيلتكم ويعلم  :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل

 وما فيها ،اجلميع وجود بعض املنكرات الظاهرة خاصة يف املدن الكبرية
 وهل هي مقترصة عىل ، وقد أشكل عىل الكثري كيفية اإلنكار،من الفتن

 ال املستقيمنيمن  ـهداهم اهللا  ـن غالب الشباب إ حيث ،رجال اهليئة
يقومون بواجب اإلنكار بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم بوجود رجال 

لة مما ءا أو املس،خلطأ وبعضهم ال ينكر بحجة اخلوف من الوقوع يف ا،اهليئة
   فام رأي فضيلتكم؟،تسبب يف كثرة املنكرات

 روف والنهي عن املنكر فرض األمر باملعأن  ي رأي
 وإذا مل يقم به من يكفي ،إذا قام به من يكفي سقط عن الناسف ،كفاية



 

 

٢١٤  

 لكن البد أن ، الناس أن يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكرىلوجب ع
 أرسل موسى وهارون عز وجل ألن اهللا ؛يكون باحلكمة والرفق واللني

 .]٤٤:طه[ ﴾� ~ { | } x y z﴿: إىل فرعون وقال
 أو بأسلوب الفعل فهذا ينايف ،أما العنف سواء كان بأسلوب القول

 ، يعرتض اإلنسان يشءاًأحيان لكن ، وهو خالف ما أمر اهللا به،احلكمة
 يعرف أنه ٌّكلف ،ًكحلق اللحية مثالعلم اجلميع أنه منكر يقول هذا منكر 
 اًام رأيت إنسانل ويقول لو أنني ك،يف هذا البلدالناس  اًحرام خصوص
وقفت أهناه عن هذا اليشء فاتني مصالح  ـوما أكثرهم  ـحالق اللحية 

ت عىل نفسه ّوف ألنه ي، ففي هذه احلال ربام نقول بسقوط النهي عنه،كثرية
هبذا الرجل يف دكان  لكن لو فرض أنه حصل لك اجتامع ،مصالح كثرية

 إذا  وأنت، هذا أمر حمرم: وتقول،ذ حيسن أن ختوفه باهللائأو يف مطعم فحين
، األمرما يناسب  وتقول ،أرصرت عىل الصغرية صارت بحقك كبرية

 يستطيعف ، يف أمره وهنيه فهذا إىل اإلنساناًوأما اخلوف من أن يكون عنيف
 .أن يأمر برفق وينهى برفق
أنه يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر : وأما قول السائل

 فرض : وهلذا قلنا؛مكانرجال اهليئة ليسوا بكل ف لوجود رجال اهليئة،
من يكفي  وإذا مل يقم به ،يسقط عن الناسفإنه كفاية إذا قام به من يكفي 

 ،دعوة : ألن هناك ثالثة أمور؛ري املنكري وهذا غري تغ،وجب عىل الناس
 .ريي وتغ،وأمر

 جيب عىل كل أحد أن يدعو إىل اهللا ، واجبة عىل كل أحد:الدعوةف
 . وحيذر من الرشك، والفسوق، ويرغب فيه،بأن يعرض اإلسالم



 

 

٢١٥  

 ال تفعل كذا : أو النهي، افعل كذا: أن ختص اإلنسان تقول:واألمر
 .مبارشة

 وهلذا جاء األمر بالدعوة ، املنكرري أن تقوم أنت بنفسك بتغي:رييوالتغ
 وجاء األمر باملعروف ،]١٢٥:النحل[ ﴾v w x y﴿ اًإىل اهللا مطلق

من رأى منكم «:  فقالاًري مقيدي وجاء األمر بالتغ،اًوالنهي عن املنكر مطلق
 .» فإن مل يستطع فبقلبه، فإن مل يستطع فبلسانه، فليغريه بيدهاًمنكر

ري ييظنون أن األمر بالتغفوبعض الناس تلتبس عليهم هذه األحوال 
 .ليس كذلكاألمر  و،كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر

جد ن فإذا مل ،بني هذه الثالث كلهاالنبي عليه الصالة والسالم فرق 
من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر وجب علينا أن نأمر نحن باملعروف 

ٍ لكن إذا سلطنا األمر عىل شخص معني،وننهى عن املنكر  اًمرأ صار ٍ
 . عن منكراًباملعروف أو هني
 يف مجع ورصنا نتكلم عىل املعصية التي تلبس هبا ًنا مثالمأما إذا ق

 .رجل صار هذا من باب الدعوة إىل اهللاهذا ال
* * * 

 ما هو توجيه فضيلتكم ملن :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 وألن يف قلبه ؛ً ألن املتحدث يصغره بالسن أوال؛عدم قبول احلقعىل أرص 

 . أرجو النصح والتوجيه؟يشء عىل نفس املتحدث
                                                

  .)١٨٠:ص ( سبق خترجيه)١(



 

 

٢١٦  

ىل املعصية سواء  إذا كان هذا مرص ع، نصيحتي يف هذا
 وكان أخوه أو صاحبه يصغره يف السن ، أو ترك واجباً حمرمًكانت فعال

 نصيحتي للمنصوح أن يقبل النصيحة من أي ،ويعلم أن لن يقبل منه
 . فاحلق هو مراد املؤمن وهو ضالة املؤمن أينام وجده أخذه،شخص كان

هذا سوف  أو يغلب عىل ظنه أن ، فإذا كان يعلم:أما بالنسبة للناصح
طلب ذلك ممن هو أكرب منه حتى يقوم ي وال يقبلها فل،حيتقر النصيحة

 .بالنصيحة هلذا الرجل املرص عىل املعصية
* * * 

 نكر املرأة املنكر عىل ت هل :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل
  وهل ينكر الرجل عىل املرأة األجنبية؟؟الرجل األجنبي

ألن تكلمها مع الرجال قد يكون ؛اً ال نرى هذا أبد 
 ألهنا إذا تكلمت وأنكرت سيكون أخذ ورد بينها وبني ؛هو املنكر

ها ما عىل ي لكن إذا كان هذا بني النساء فعل، وهذا يؤدي إىل الفتنة،الرجال
 .الرجال من األمر باملعروف والنهي عن املنكر

* * * 
 وإنكار املنكر ،السنن عمن هيون :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 

  . الناس من الدينيف هذه األمور ينفر وأن التشدد ،بحجة وقوع اخلالف
هيونون السنن يف نفوس الذين خوة إل ما ذكر عن ا

ن أن حيث إخوانه عىل فعل  والذي يليق باملؤم،الناس أهنم خمطئون يف هذا



 

 

٢١٧  

وأما هتوين .  أجورهممن السنن ليكون له من األجر مثلإلكثار  وا،اخلري
 والواجب عىل املؤمن أن يساعد من ينكر ،إنكار املنكر فهو أشد خطأ

 . ويأمر باملعروف،املنكر
اهللا تعاىل وسنة رسول اهللا  وأما اخلالف بني العلامء فامليزان فيه كتاب

 ﴾Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿:  لقول اهللا تعاىلملسو هيلع هللا ىلص
 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴿ :وقوله .]١٠:الشورى[
Ý Þ àß á â ã ä﴾ ]٥٩:النساء[. 

ولكن املسائل التي يسوغ فيها اخلالف لكوهنا من مسائل االجتهاد 
 ألن ؛ال ينبغي أن يتخذ منها سلم للنزاع بني املسلمني والتفرق والعداوة

 ثم ،اخلالف يف مثل هذه املسائل واسع وال ينكر عىل شخص أراد احلق
كر رص بعد أن تبني له احلق فإنه ينخطأ يف نظر غريه إال إذا أأاجتهد فيه ثم 

 A B C D E F @ ? <﴿: عليه ذلك لقول اهللا تعاىل
G H I J K L M N PO Q R﴾ 

 .]١١٥:النساء[
 ولكنهم ،واملهم أن الناس خيتلفون يف مسائل كثرية من مسائل العلم

 ،ملسو هيلع هللا ىلصال خيتلفون يف أن الواجب رد هذا اخلالف إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 
 وفيه سنن لكنه كله من عند اهللا سبحانه ، فيه فرائضوالدين بالشك

 وكان ، الوصول إىل احلقًواملقصود أن يكون هدف اإلنسان دائام
 ،خيتلفون يف مسائل كثرية من األحكام العملية ريض اهللا عنهم الصحابة

 .ومع ذلك هم عىل الود واالئتالف وليس بينهم تباغض وال تنافر



 

 

٢١٨  

 وكل اإلسالم ،كل اإلسالم لبوليس يف اإلسالم لب وقشور ف
 لكن يف اإلسالم كام تقدم فرائض ،شور ال فائدة منهاق وليس فيه ،حق

 وال يعني ،يص كبائر وصغائر وما هو أهم كام أن يف املعا،وسنن ومهامت
 .تهاون هباذلك ال

* * * 
 جيلس بعض الشباب :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 

  فام الواجب علينا نحوهم؟،لصالةملشاهدة املباريات يف وقت ا
  الواجب عليكم أن تأمروا باملعروف وتنهوا عن 

 .املنكر ما استطعتم
 وقد يكون عىل ،اًواألمر باملعروف والنهي عن املنكر قد يكون مجاعي

 ، وتأمروه باملعروف، منهم وتنصحوهاً فيمكن أن تأخذوا واحد،انفراد
 ثم الثاين والثالث والرابع ،عز وجلاهللا  وهيديه ،وتنهوه عن املنكر

 ربام يكون هلم شوكه وقوة فال اً ألنكم إذا نصحتموهم مجيع؛وهكذا
نفع أ صار اً واحداً لكن إذا أخذمتوهم واحد،يوافقوكم عىل ما تريدون

، وأما بقاؤهم عىل هذه احلال فإنه خطأ وحرام عليهم أن يدعوا ما ىجدأو
ألن املؤمن إذا دعي إىل اهللا ورسوله  ؛ذاأوجب اهللا عليهم ويشاهدوا ه

ك من جواز مشاهدة هذه ش وأنا يف ، ومل ينكص عىل عقبيه،أجاب
 ، ألنه قد يكون فيها شباب قد خرج الكثري من أفخاذهم؛املباريات

 سواء قلنا أن الفخذ عورة أم ،ومعلوم أن فخذ الشاب إذا خرج ففيه فتنة
 ،وي العزيمة يف ترك ما حرم اهللامل نقل، فالواجب عىل املرء أن يكون ق



 

 

٢١٩  

والقيام بام أوجب اهللا عليه، وأنتم أهيا الدعوان ال تيأسوا من رمحة اهللا، ربام 
 .هيدهيم اهللا ولو بعد حني

* * * 
  حممد بن صالح العثيمني حفظه اهللا/ املكرم فضيلة الشيخ. 

 :  أما بعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
لسؤال حيث كثر اجلدل والسؤال جابة عىل هذا ارجو التكرم باإلأ
من لفاظ عليهم أ وإطالق ،نيمعين بأشخاص هل جيوز التشهري ،عنه

كيف نوفق بني  و، وتسميتهم بأسامئهم،واملجالسعىل املنابر ) علامنيني(
 ؟»أقوام يقولون كذا وكذاما بال « :ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول هذا وبني 
 اهللا وبركاتهوعليكم السالم ورمحة . 

 فال بأس هإذا اقتضت املصلحة تعيني الشخص من أجل التحذير من
 وقد عني اهللا ،اً بل قد يكون واجب،تعيني يف هذه احلال أوىلال بل إن ،بتعيينه

 وجاءت السنة بتعيني أشخاص اقتضت املصلحة ،تعاىل بالسب أبا هلب
 » فأغناه اهللاًفقريما ينقم ابن مجيل إال أن كان « :ملسو هيلع هللا ىلص مثل قوله ،تعيينهم

 .قال ذلك حني بلغه أنه منع الزكاة

                                                
 كتاب : ومسلم؛)٥٠٦٣( برقم ، باب الرتغيب يف النكاح، كتاب النكاح:رواه البخاري) ١(

 ).١٤٠١( برقم ، باب استحباب النكاح،النكاح
 : ومسلم؛)١٤٦٨( برقم ، باب قول اهللا تعاىل ويف الرقاب، كتاب الزكاة:رواه البخاري) ٢(

 ).٩٨٧(برقم ،  باب يف تقديم الزكاة ومنعها،كتاب الزكاة



 

 

٢٢٠  

 ملا فيه من ،املصلحة التعيني فالتعميم أوىل وأشملأما إذا مل تقتض 
 .بني النصوص واهللا أعلم وهبذا حيصل اجلمع ، وعموم احلكم،السرت

 
 

* * * 
 إذا كان معي شخص يدخن، :ـهللا  رمحه اـ فضيلة الشيخ سئل 

 فهل آثم إذا دخن وأنا معه ،ّوقد طلبت منه عدم التدخني فلم يستمع إيل
 كتب؟ يف امل

 ¹ ¸﴿: عز وجل قال اهللا º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì ÎÍ Ï Ð Ñ﴾ ]فمن قعد مع فاعل املنكر أو قائل . ]١٤٠:النساء

لواجب عليك يف هذه احلالة أن تنصحه، ولكنك  وا،املنكر فإنه مثلهم
ذكرت أنك نصحته ومل يفد، فارفع أمره إىل من فوقه، ويف هذه احلال جيب 
عىل من فوقه أن يمنعه من رشب الدخان بني الناس الذين ال يريدونه، 

 ،عند قوم ال يريدونه ـأعني رشب الدخان  ـ اًوهذا كام أنه غري الئق رشع
، فإنه لو كان يشء مباح يؤذي إخوانك الذي اًفهو غري الئق أدب

يشاركونك يف العمل فإنه ال ينبغي لك أن تفعله، فكيف بيشء حمرم 
 .جترهم به إىل اإلثم

 * ** 



 

 

٢٢١  

 فهذا سؤال موجه ، يلة الشيخ حممد بن صالح العثيمنيفض
 هناك بعض الشباب يقومون ،فضيلة الشيخ:  يقول...من تلميذكم

ن عىل إنكار وف والنهي عن املنكر وأكثر ما يركزبواجب األمر باملعرو
 وهناك ،الفواحش من ركوب بعض النساء مع بعض الشباب يف سياراهتم

 ،السلطات ال متانع إذا كان هذا اليشء برضاها ومل يغصبها عىل ذلك
 خوة يقومون بإبالغ أولياء املرأة بام فعلت، فهل هذا جيوز؟ إلوا

  وصىل اهللا وسلم عىل نبينا ،عاملنياحلمد هللا رب ال 
 . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وعىل آله وأصحابه،حممد

والشك » سد الذرائع إىل املفاسد«من املعلوم أن من قواعد الرشعية 
 لفعل الفاحشة ـ أن ركوب املرأة وحدها مع الرجل األجنبي ذريعة قريبة

 ملسو هيلع هللا ىلصما دون ذلك، وهلذا هنى النبي ـ إما الفاحشة العظمى وإما والعياذ باهللا 
 وهو خيطب ا حيث قال معلنً،أن خيلو الرجل باملرأة إال مع ذي حمرم

 .»ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم«: الناس
وكون السلطات تسمح بذلك ليس بحجة فإن السلطات ال 

 وال متلك أن حتل ما حرم اهللا ورسوله أو أن حترم ما أحل اهللا ،يمكنها
 ألن اهللا تعاىل يقول يف ؛ورسوله، وال تقبل هذه احلجة عند اهللا يوم القيامة

  .]٦٥:القصص[ ﴾r s t u v w﴿: كتابه
* * * 

                                                
 كتاب :، ومسلم)٣٠٠٦( برقم ، باب من اكتتب يف جيش، كتاب اجلهاد:رواه البخاري) ١(

 ).١٣٤١( برقم ، باب سفر املرأة إىل حج وغريه،احلج



 

 

٢٢٢  

  إن يف : ما رأيك فيمن يقول :ـ رمحه اهللا ـفضيلة الشيخ سئل
مفسدة، ربام أن أولياء املرأة زوجها أو أباها أو إبالغ أهلها بذلك فيه 

 ؟هلذا ال تبلغ أهلها: يقولفها أو رضهبا، أخاها يقوم بقتل
  قتلها أمر مظنون قد يكون وقد ال يكون، : ًأوال

 وال يمكن أن نصرب عىل مفسدة حمققة ،وركوهبا مع صديقها مفسدة حمققة
ألمر مظنون موهوم، ثم إن فعل أولياؤها ما ذكرت فاجلناية منهم وليس 

نصح هلا وهلم، ثم الواجب عليهم أال من جناية هذا الرجل الذي قام بال
يفعلوا ما أرشت إليه من القتل أو الطرد بل الواجب عليهم معاجلة األمر 

 .باحلكمة، وبام حيقق املصلحة بال مفسدة
* * * 

 أوضحتم يف فتوى سابقة : سئل فضيلة الشيخ ـ رمحه اهللا ـ
 معه ال مسألة ركوب املرأة لوحدها مع الرجل األجنبي، لكن هي تركب

عىل سبيل أنه سائق، ولكن عىل سبيل املعاكسة والركوب املحرم، 
والواجب الذي يقوم الشباب به أهنم يقومون بالنصيحة هلذه الفتاة وهلذا 
 الشاب، ولكن إذا دعا األمر إىل تبليغ أوليائها بام فعلت فهل هذا جائز؟

 فإذا مل تفدً أقول إن الواجب، النصيحة أوال ، 
 »﴿ :فالواجب إبالغ أولياء املرأة؛ ألهنم مسؤولون عنها، قال اهللا تعاىل

¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ﴾ ]٦:التحريم[ .
وقولك إهنا مل تركب معه عىل أنه سائق، بل عىل أنه خدن هلا وصاحب هلا، 

 .يكون أفحش وأعظم نسأل اهللا العاقبة



 

 

٢٢٣  

  حفظه اهللا الشيخ حممد بن صالح العثيمنيفضيلة. 
 وعىل آله وصحبه ومن ، والصالة والسالم عىل رسول اهللا،مد هللاحل

 .حفظه اهللا تعاىل شيخنا ووالدنا حممد بن صالح العثيمني :بعدأما وااله 
 ،يرى بعض الشباب امللتزم بدينه بعض املنكرات العامة فينكرها بلسانه
 مثل أن يرى امرأة تنزل من سيارهتا وتركب مع رجل أجنبي، أو يرامها يف

 وينصح هلام باحلسنى، فهل يكفي مثل ،سيارة يف وضع مشني فينكر عليهام
 أم البد من إبالغ املخفر أو السلطة بذلك؟ وهل جيوز التوصل ،هذا العمل

 بأهنا قد ًخبارهم بذلك؟ أم الواجب السرت عليها علامإإىل معرفة أهل املرأة و
 باألمر؟ تتامدى بعض الفتيات يف هذا األمر إذا مل يعلم أهلها 

   احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا
 . وعىل آله وصحبه أمجعني،حممد

 ألين ال ؛إذا كان احلال كام ذكر السائل فإن الواجب اإلنكار باللسان
 فليغريه اًمن رأى منكم منكر«: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال النبي ،أظن أنه يعجز عنه

، وإذا متادت الفتاة يف »إن مل يستطع فبقلبهبيده، فإن مل يستطع فبلسانه، ف
 ألن هذا أدنى ما ؛ وال حيل له السكوت،هذا فالواجب عليه أن يبلغ أهلها

 بل يف بعض األحوال جيب إزالة ، يف كل حالاً والسرت ليس مطلوب،جيب
 . فلكل مقام مقال،املنكر ولو كشف

 
 

                                                
  .)١٨٠:ص ( سبق خترجيه)١(



 

 

٢٢٤  

 إذا فعل اإلنسان معصية فهل :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 األفضل السرت عليه؟ 
  األفضل السرت عليه إذا كان مل يعرف من قبل 

 .بد من نصحه ودعوته بالتي هي أحسن لكن ال،باملعصية
رف بالرش والتهتك باملعايص فالواجب رفع أمره إىل ُأما من ع

 وال فرق يف ذلك بني املعايص ،لسرت عليه وعدم ا،اجلهات املسؤولة
 إال الصغائر املكفرة فأمرها هني إذا مل يرص عليها ،العظيمة أو التي دوهنا

 .فإن أرص عليها مع علمه بأهنا معصية كانت كبرية
* * * 

 حفظه اهللا آمني حممد الصالح العثيمني/ فضيلة الشيخ. 
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ،بعد صالة اجلمعة احلث عىل تأدية الصالة مجاعة باملساجدسمعنا 
وحيث يالحظ ختلف الكثريين عن حضور الصالة مجاعة بإحدى املصالح 
احلكومية رغم ما يرد إليها من تعليامت للحث عىل هتيئة املكان املناسب 

 وبام أنه يوجد مسجد داخل هذه ،إلقامة الصالة مجاعة فيها وفق أوقاهتا
 .املصلحة

 م إذا اكتفينا بالنداء؟فهل نأث: السؤال األول
 متنا جتاه التخلف من زمالئنا؟ذ إلبراءما هو الواجب : السؤال الثاين
ن يؤجل الصالة حتى عودة ميفما رأي فضيلتكم : السؤال الثالث



 

 

٢٢٥  

 أو مع من ختلف معه ،اًا منفردهي بعد تأديتهم الصالة مجاعة فيؤدئهزمال
 ؟باملكتب

 تأديتها يف غري بمن خيرج بقصد استحسانما رأيكم : السؤال الرابع
 ؟املساجد احلكومية

  يف بيته؟يؤدهياما رأيكم بمن : السؤال اخلامس
ويرى البعض أن تأديتها مجاعة يف املسجد ينشغل : السؤال السادس
 ؟رى أن تأديتها يف بيته واحلالة هذه أصلح لهي و،بحركات اآلخرين

 وإنام نود من فضيلتكم ،جماهبتهم فائدةوما أوردناه واقع ومل نرى من 
 وسنقوم ،ه ليكونوا عىل بينهداإلجابة مع النصح لكل سؤال بمفر

 ووفق اهللا اجلميع ملا ،اًبتصويرها لتعم الفائدة إن شاء اهللا، جزاكم اهللا خري
 . والسالم عليكم،حيبه ويرضاه آمني

 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. 
 ألن التخلف عن ؛ ال يكفي االقتصار عىل النداء 

 فإن ، فليغريه بيدهاًمن رأى منكم منكر«: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي  اجلامعة منكر
 .» فإن مل يستطع فبقلبه،مل يستطع فبلسانه

 الواجب نصيحته فإن استقام وإال فارفعوا أمره ملن 
 .  وتربأ ذمتكم بذلك،مهوقي

 حيرم عليه أن يتخلف عن اجلامعة إال لعذر مثل أن 
                                                

  .)١٨٠:ص ( سبق خترجيه)١(



 

 

٢٢٦  

 يف حمل البد أن يكون فيه فإنه يبقى فيه هو ومن حيتاج إىل اًيكون مناوب
 . وصىل الباقون، فإذا فرغ زمالؤهم من الصالة مسكوا العمل،بقائه

 ومن خرج ليؤدي الصالة يف املساجد العامة دون 
 إال أن يعيقه ، فال حرج عليه يف ذلك احلكومية؛ةمسجد هذه املصلح

خروجه عن عمل حيتاج الناس إىل وجوده فيه فإنه يصىل يف مسجد 
 .مصلحته

؛ وأما من خرج ليؤدهيا يف بيته فال نرى له ذلك 
 . وكالمها مفسدةاً ويرتك اجلامعة أيض،ألنه خيرج عن حمل عمله
 سديد فاملؤمن مأمور بإصالح  هذا الرأي غري 

 ثم إن رأى ، فيجب عليه حضور اجلامعة،نفسه وإصالح غريه ما استطاع
 وواجب ،واجب اجلامعة :ني بالواجبً فيكون قائامه، نصح إخوانه عناًمنكر

 . واهللا املوفق، عن اجلامعة هبذه احلجة ترك للواجبنيفه وختل،النصح
 .ركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وب

 
 

* * * 



 

 

٢٢٧  

 حفظه اهللا ،سامحة الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني 
 .ورعاه

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
ـ فتخلفوا عن  هداهم اهللا ـ بعض الناس أونة األخرية جترآلففي ا

وكام يعلم ... الة الفجرأداء الصالة مع اجلامعة إما بالكلية وإما يف ص
 ،سامحتكم أن من صميم عمل اهليئة حث الناس عىل تأدية الصالة

 وقد حددت ، ومتابعتهم عن طريق أئمة املساجد،ومراقبتهم يف ذلك
 ،األنظمة املبلغة لنا من والة األمر أن عىل إمام املسجد تفقد مجاعته

صيحة فريفع اسمه  واملتكاسل عنها وإذا مل جتد معه الن،ومناصحة املتخلف
 ـللهيئة بموجب شكوى خطية، ولكن ولألسف نرى من بعض األئمة 

ـ أهنم يرفضون كتابة شكوى خطية للهيئة تتضمن اإلبالغ عن هداهم اهللا 
 من اإلحراجات كام يتعذرون بذلك، وبعضهم ينسب اًاملتخلف خوف

خلف فقد  عن املتاًلسامحتكم القول بأن اإلمام إذا قام بإبالغ اهليئة شفوي
 . وأدى األمانة التي عىل عاتقه،برئت ذمته

لذا وحيث حصل بذلك إشكاالت نرجو تكرم سامحتكم بإفادتنا 
 وهل جيوز لإلمام االكتفاء بالتبليغ الشفوي ،عن مدى صحة ما نسب لكم

 بأن اهليئة تقوم ًأم جيب عليه الكتابة للهيئة كام حدد ذلك ويل األمر علام
خذ التعهد عليه بااللتزام أ وتوجيهه و،ة األوىلبنصح املتخلف يف املر

ذ معه أي عقاب إال يف خ وكذلك يف املرة الثانية ال يت،بالصالة مع اجلامعة
 .املرة الثالثة



 

 

٢٢٨  

 وأن يوفقكم لكل ،علمكم املسلمنيبأسأل اهللا تعاىل أن ينفع بكم و
 .خري وصالح

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 السالم ورمحة اهللا وبركاته وعليكم. 

 فإذا أيس من ،ما نسب إلينا صحيح فنرى أن اإلمام ينصح املتخلف
استقامته بلغ اجلهات املسؤولة عن تقويم املعوج بالسلطة التي جعل اهللا 

 . لتربأ بذلك ذمته واهللا املستعان؛هلا
 

 
* * * 

 حفظكم اهللا ورعاكم،ن صالح العثيمنيحممد ب/ الشيخ  
 : أما بعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،

 .فهذه بضعة أسئلة نرجو من سامحتكم اإلجابة عليها
ات السنوية للقبور املشهورة يف رإمام مسجدنا رجل حيرض الزيا -١
 وعندما سألناه عن ذلك قال إنه ال ،مع فيها دعاؤه األمواتُ وس،بلدنا

،  وإنام الدعاء بربكته، مع أن اللفظة التي يقوهلا رشكية،عاء امليتيوجد د
  حكم الصالة خلفه؟فام طريقة اإلنكار عليه؟ وما

فة للمحالت هل جيوز عمل اللوحات اإلعالنية واخلدمات املختل -٢
 ). الخ...التلفزيونات، املسجالت(الت اإللكرتونيات  وحم،التي تبيع السجائر



 

 

٢٢٩  

) مع بقاء شكل الرأس(ألحياء مطموسة الوجه هل تعترب صور ا -٣
 من الصور املنهي عنها؟

 إن هذا : ونقول هلم،عندما نناقش من يدعون األموات يف بالدنا -٤
لقد يئس الشيطان أن يعبد يف «: ملسو هيلع هللا ىلصمن الرشك يردون علينا بحديث النبي 

 فام هو معنى احلديث؟ ، باهللااًفال يكون هذا العمل رشك، »جزيرة العرب
 وكيف نرد عليهم؟
  ورمحة اهللا وبركاتهالسالم وعليكم. 
  عز الواجب عليكم نصيحة إمامكم وختويفه من اهللا

 خمالف ،رج عن امللةخم ، وأن تبينوا له أن دعاء األموات رشك أكرب،وجل
 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½﴿: للسمع والعقل قال اهللا تعاىل
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 وعىل ،فهذه وأمثاهلا أدلة سمعية تدل عىل بطالن دعاء غري اهللا

 .ضالل فاعل ذلك
                                                

 باب ما جاء أن دمائكم وأموالكم حرام ،ملسو هيلع هللا ىلص كتاب الفتن عن رسول اهللا :رواه الرتمذي) ١(
 برقم ،باب اخلطبة يوم النحر،  كتاب املناسك:، وابن ماجه)٢١٥٩( برقم ،عليكم

)٣٠٥٥.( 



 

 

٢٣٠  

 وهو حي ،كان باألمس فهذا املدعو برش مثلك :وأما الدليل العقيل
  !؟ فكيف وهو ميت،ال يستجيب لك فيام ال يقدر عليه

 .وإين ألسأل اهللا تعاىل أن هيديه الرصاط املستقيم
 . عىل احلكم عليه فتنبني:الصالة خلفهوأما 

  ال جيوز عمل اللوحات اإلعالنية ملن يعلن فيها 
 Ä﴿:  وقد قال تعاىل،رمن هذا إعانة عىل املح أل؛الدعاية ليشء حمرم

Å Æ Ç È﴾ ، إن الذي حرم «: يف اخلمر: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي
، ونقل يف فتح الباري )٣/١٢٠٦( أخرجه مسلم »رشهبا حرم بيعها

 ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أنه قال )٤/٤٢٥(
م قاتل اهللا اليهود إن اهللا حرم عليه« : وهو عند الركنملسو هيلع هللا ىلصيعني رسول اهللا 
 وإن اهللا إذا حرم عىل قوم أكل يشء حرم ، وأكلوا ثمنها،الشحوم فباعوها

 .»عليهم ثمنه
 ألهنا مثل الظل؛ال تعترب من الصور املحرمة . 
  جواب هؤالء املرشكني بدعائهم األموات عن 

يرة  أخرب بأن الشيطان أيس أو يئس أن يعبد يف جزملسو هيلع هللا ىلصرشكهم بأن النبي 
 يقوله من يتبع املتشابه من النصوص ليلبس به عىل ،العرب جواب باطل

 ويدع املحكم الرصيح بأن دعاء غري اهللا رشك أكرب فيه الوعيد ،عباد اهللا
 4 3 21 0 / . -﴿:  كام قال تعاىل،بالنار

                                                
 ).١٥٧٩( برقم ،ع اخلمر باب حتريم بي، كتاب املساقاة:رواه مسلم) ١(
 ).٣٤٨٦(برقم ) ٣/٢٧٩(سنن أيب داود ) ٢(



 

 

٢٣١  

 .]٦٠:غافر[ ﴾: 9 8 7 6 5
ويدع املحكم الرصيح بأن الرشك سيقع يف اجلزيرة العربية مثل 

 . بأن هذه األمة سوف تتبع سنن اليهود والنصارىملسو هيلع هللا ىلصخباره إ
 ال تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس ه بأنملسو هيلع هللا ىلصوإخباره 

 .حول ذي اخللصة
 .وذو اخللصة طاغية دوس التي كانوا يعبدوهنا يف اجلاهلية
 فهذا من ،وأما يأس الشيطان أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب

 وال ،ظهوره يئس أن يعبده املصلونوأى قوة اإلسالم ظن الشيطان حني ر
 .يلزم من يأسه أال يقع ما يئس منه

 
 

* * * 

                                                
 ؛)٣٤٥٦( برقم ، باب ما ذكر عن بني إرسائيل، كتاب أحاديث األنبياء:رواه البخاري) ١(

 ).٢٦٦٩( برقم ، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، كتاب العلم:ومسلم
 :، ومسلم)٧١١٦( برقم ،د األوثان باب تغري الزمان حتى تعب، كتاب الفتن:رواه البخاري) ٢(

 برقم ، باب ال تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا اخللصة،كتاب الفتن وأرشاط الساعة
)٢٩٠٦.( 



 

 

٢٣٢  

 حفظه اهللا ،املكرم فضيلة شيخنا حممد بن صالح العثيمني. 
 : أما بعد ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
خوة من إلكم فيام يقوم به بعض افإنا نود أن نعرف رأي فضيلت

طالب العلم من تتبع املجالت والصحف الداخلية واخلارجية بغرض مجع 
 وهل هذا ، ومن ثم الرد عليها وحتذير الناس منها،املواد املخالفة لإلسالم

 . أفتونا مأجورين،ملسو هيلع هللا ىلصمن جهاد املنافقني الذي أمر اهللا به رسوله 
 هللا وبركاتهوعليكم السالم ورمحة ا . 

 ملا يكثر يف بعض الصحف واملجالت اً أن هذا ال بأس به نظريرأي
 ًتصل أوالُ ولكن أرى أن ي،من املسائل التي حتتاج إىل التنبيه عليها

طلب منه أن ُ وي،وعظُ وي،نبه عىل ما حصل منه من أخطاءُ وي،بالكاتب
 ذلك أنفع  ألن؛يكتب تصحيح ما أخطأ فيه يف نفس املكان الذي كتبه فيه

له وأجدى للقارئني وأقطع للجدال بالباطل، فإن حصل ذلك منه فهو 
 املجلة التي كتب أو وإال فليكتب الرد عليه يف نفس الصحيفة ،املطلوب

 . فيها ذلك اخلطأ
 وهو أن يكون الرد لقصد :نا أمر أحب أن أنبه عليههثم إن ه

 إذا كان ه فإن،اًاناإلصالح ال االنتقام الذي قد حتمل عليه العاطفة أحي
 واستطاع الراد أن ،القصد اإلصالح صارت صياغة الرد هادئة مقبولة

 .يتحكم يف أسلوبه
 )؟هل هذا من جهاد املنافقني( :وأما قول السائل



 

 

٢٣٣  

 وإبطال الباطل وبيانه من اجلهاد ،فال ريب أن بيان احلق وإظهاره
خروج يف جهاد  وال خيفى أن اهللا تعاىل جعل طلب العلم قسيام لل،بالعلم

 º » ¼ ¾½ ¿ À ¹﴿: تعاىلالسالح حيث قال 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 
Î Ï﴾ ]١٢٢:التوبة[ . 

 وأن هيب لنا ، من دعاة احلق وأنصارهاًأسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا مجيع
 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم،منه رمحة إنه هو الوهاب

 
 

* * * 
 ما موقف املسلم من كثري من :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 

  وترك الصالة؟،النساء  وتربج،املعايص املنترشة يف بالد املسلمني مثل الربا
 من رأى منكم «:  فقالملسو هيلع هللا ىلص موقف املسلم حدده النبي

فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك  فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، اًمنكر
 .فمن هذا احلديث يكون تغيري املنكر عىل ثالث مراتب. »أضعف اإليامن

فإذا كان لك سلطة يمكنك هبا أن تغري هذا املنكر  :املرتبة األوىل
بيدك فافعل، وهذا يمكن أن يكون لإلنسان إذا كان املنكر يف بيته، وكان 

 .حلالة يمكنه أن ينكر بيدههو القائم عىل البيت، فإنه يف هذه ا
                                                

  .)١٨٠:ص ( سبق خترجيه)١(



 

 

٢٣٤  

 دخل بيته ووجد فيه آلة هلو والبيت بيته، والولد ولده، ًفلو أن رجال
 . ألنه يستطيع؛ًواألهل أهله، أمكنه أن يغري املنكر بيده، كأن يكرس اآللة مثال

 فإذا كان ال يستطيع تغيري املنكر بيده :التغيري باللسان: املرتبة الثانية
والتغيري باللسان عىل . الثانية وهي تغيري املنكر باللسانفإنه ينتقل للمرتبة 

 :وجهني
ارفع هذا املنكر، ويتكلم : أن يقول لصاحب املنكر: الوجه األول

 . ويزجره إذا اقتضت احلال ذلك،معه
 .إذا كان ال يستطيع هذا فليبلغ والة األمر: الوجه الثاين
تطيع تغيري املنكر بيده  فإذا كان ال يس:التغيري بالقلب: املرتبة الثالثة

أو بلسانه فلينكره بقلبه، وذلك أضعف اإليامن، واإلنكار بالقلب أن تكره 
 . وتكره وجوده، وتود أنه مل يكن،بقلبك هذا املنكر

 يف هذا احلديث ملسو هيلع هللا ىلصوهنا نقطة جيب أن نتنبه إليها، أشار إليها النبي 
 .»من رأى منكم«: حيث قال

 فال يرد :أما الظن ية أم ظنية؟والرؤية هنا هل هي برصية أم علم
 .إذن تبقى الرؤية البرصية أو العلمية،  ألنه ال جيوز ظن السوء باملسلمهنا؛

أن يسمع إذا كان : والعلمية ،فهي أن يشاهد اإلنسان املنكر: يةأما البرص
 .ال يرى، أو أن خيربه به من يثق به

كم عىل  أراد منا أال نتعجل يف احلملسو هيلع هللا ىلصوهنا يتبني لنا أن الرسول 
 فليغريه بيده، فإن مل اًمن رأى منكم منكر«شخص ما يف املنكر حتى نراه 



 

 

٢٣٥  

 .»يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه
أنا أجلس عند أهل املنكر وأكره هذا : يقول يل بعض الناسو

  فهل أقع يف اإلثم أم ال؟.بالقلب وأنكره بقلبي
 ؛ارحكوك ألنكرته جأنت مل تنكره بقلبك، ألنه لو أنكره قلب: نقول
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 .»كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب
ولو أن قلبك كرهه هل يمكن أن جتلس عند الذين يفعلونه؟ وهلذا 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ¹ ¸﴿: قال اهللا تعاىل
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وهلذا فإن بعض العامة يظنون أنه إذا جلس عىل املنكر وهو يكرهه 
 وليس األمر ،»فإن مل يستطع فبقلبه«: ملسو هيلع هللا ىلصبقلبه فهذا معنى قول النبي 

 .كذلك
 ال اً بقلبه ال يمكن أن يبقى أبد املنكر أن الذي أنكر:تقدمفاألمر كام 

 .أكره هذا املنكر وهو جالس مع أهله: ل، وكذب من يقواً وال رشعاًواقع
إنك إذا قلت ذلك حرمت اجللوس مع من : قال يل بعض الناس

 !!.كانوا حالقني حلاهم؛ ألن حلق اللحى منكر
                                                

  .)١٨٠:ص ( سبق خترجيه)١(
 ، كتاب املساقاة: ومسلم؛)٥٢( برقم ، باب فضل من استربأ لدينه، كتاب اإليامن:رواه البخاري) ٢(

 ).١٥٩٩( برقم ، أخذ احلالل وترك الشبهاتباب



 

 

٢٣٦  

 .أثر املنكر: والثاين .فعل املنكر: األول: عندنا أمران: نقول
 يعمل املنكر فإنك تنكر عليه حتى يدع هذا املنكر، ًفإذا وجدت رجال

 .ا مل يفعل فإنك ال جتلس معه؛ ألن من اإلنكار بالقلب أال جتلس معهوإذ
 وهم قد فعلوا ، قد فعلوا املنكر وحرضت أنتاًأما إذا وجدت أناس

فهل جيوز أن جتلس معهم؟ نعم . هنوا وبقي أثر املنكر عليهمأمنكرهم، و
 .جيوز اجللوس معهم؛ ألن هذا الذي تشاهده هو أثر املنكر

 . وبني التلبس باملنكر،رق بني أثر املنكر انتبه للف:إذن
أما بعد احللق مثل . فال جتلس مع الذين حيلقون حلاهم حال احللق

ة الدكان وما أشبه ذلك فنجلس معهم، بأن نجدهم يف السوق أو عىل عت
لكن ال ندع فرصة إذا أمكن أن نناصحهم؛ ألننا رأينا عليهم أثر املعصية، 

روف، وهني عن املنكر، ومثل ذلك أن جتلس  ألن هذا أمر باملع؛فننصحهم
مع شخص تشم منه رائحة الدخان، فإنه ال حرج عليك لكن انصحه 

 فال جتلس معه، فإن جلست ًبعدم معاودة رشبه، أما لو كان يرشب فعال
 . يف اإلثماًكنت رشيك

* * * 
 هناك حرية عند كثري من :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 

ة مواجهة املنكرات املنترشة يف كثري من الدول اإلسالمية، الشباب يف كيفي
 أم يواجهوهنا بأسلوب آخر، ،أيواجهوهنا بالعنف كام يصنع بعض الشباب

فال جيدون االستجابة خاصة يف بعض الدول اإلسالمية التي ال حتكم رشع 
 اهللا بالطريقة املطلوبة، فام رأي فضيلتكم يف توجيه هؤالء الشباب؟



 

 

٢٣٧  

 بعرض اإلسالم عىل ً الذي أرى أن يبدؤوا أوال 
حقيقته بعقائده، وأعامله، وأخالقه، وأال هيامجوا هؤالء مهامجة توجب 
نفورهم، وفيام أعتقد أن اإلسالم إذا عرض عىل الوجه الصحيح أن 

 ألن الدين اإلسالمي موافق للفطرة ؛الفطرة تقبله، مهام كان األمر
سان بام هو عليه من أزمنة قديمة وما عليه آباؤه السليمة، أما مهامجة اإلن

قال وأجداده، فهذا يوجب النفور والكراهية ملا يدعو إليه من احلق، وهلذا 
 ̈© § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: اهللا تعاىل
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧﴾ 

فلذا أرى إلخواين الدعاة يف جمتمع كهذا أن حيرصوا عىل  .]١٠٨:األنعام[
 عىل ما هو عليه، وبيان الباطل عىل ما هو عليه دون أن هيامجهوا بيان احلق

 .هؤالء مهامجة مبارشة يف أعامهلم
* * * 

 هل جيوز لنا أن نسرت عىل :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 وإذا كان اجلواب ؟»من سرت عىل مسلم«الزاين وشارب اخلمر من باب 

 ؟ اً رأينا منكراىض إذاغ وهل نت؟نعم فكيف ننكر املنكر
ولني فال جيوز السرت لكن ؤ إىل املسدود إذا بلغت احل

 وربام إذا ، وحصلت منه فلتةً هل هذا الرجل كان مستقيام،قبل ذلك ينظر
، فهذا األوىل أن يسرت، وأما إذا كان لو سرت عز وجلنصح يتوب إىل اهللا 

ن يرفع إىل والة األمور  بل جيب أ، فهذا ال جيوز سرته،لتمرد وازداد رشه
  .ليقيموا ما جيب عليه من العقوبة



 

 

٢٣٨  

 ما حكم جماملة بعض أهل :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
  من أجل تأليف قلوهبم؟اًاملعايص أحيان

 مداراة أهل املعايص والفسق من أجل األخذ بأيدهيم 
 .إىل االستقامة مرشوعة

م عىل املنكر واملعصية، فإن هذا ال جيوز أما مداهنتهم وهي إقراره
فأغلب الناس إذا عاملته بالرفق واللني استجاب لك، وقبل قولك، 

 .ومحدك عىل حسن تعاملك
 ويسخط عليك، وال يقبل ،أما إذا عاملته بالعنف فإنه ينفر منك

كالمك ولو كنت تتكلم باآلية واحلديث، فينبغي أن يتنبه الدعاة هلذا 
 .نهاُفق ما كان يف يشء إال زانه، وما نزع من يشء إال شاألمر، فإن الر

* * * 
 يصادف الشباب املنكرات يف  :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل

 ؟لطريقة السليمة يف إنكارهاام هي اهذه البالد املباركة ف
  ال شك أن املنكرات موجودة يف كل زمان، حتى إنه

 .د الرسول عليه الصالة والسالموجدت بعض املنكرات يف عه
 أمل يقطع يد السارق؟

 أمل يرجم الزاين؟
 أمل جيلد شارب اخلمر؟



 

 

٢٣٩  

 يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم، فال اًفكل هذا كان موجود
َّكل بني آدم خطاء، وكذلك يف زمن فيمكن أن ختلو أمة من خطيئة، 

ُاخللفاء الراشدين، وجد يشء من املنكرات، وكلام بع َ َد الناس عن عهد ُ
النبوة ازدادت الفتن وكثرت الرشور، فام زالت املعايص موجودة يف كل 

 .زمان ومكان
 :ولكن الذي جيب عىل اإلنسان جتاه هذه املنكرات

 وبني الدول ـ وفقها اهللا لكل خري ـ أن يقارن بني هذه الدولة: ًأوال
األمور األخرى، فإنك إذا خرجت عن حدود البالد السعودية، فستجد 

يوجد يف بعض البالد اإلسالمية، الرشك الرصاح فاملنكرة ظاهرة معلنة، 
ُتعبد القبور ويستغاث هبا، ويسأل غري اهللاحيث علن، ُالواضح امل  عز ُ

 .وجل
 قبور ها؟ هل يوجد في السعوديةبالدالهل هذا موجود يف نقول و

 تعبد من دون اهللا؟
 .ل والفض وهللا احلمد،اً ال يوجد أبد:اجلواب

 ر وغريها يف املطاعم أو يف البقاالت؟وهل تباع اخلم: اًكذلك أيض
 .ال :اجلواب

:  أن يقول احلق ولو عىل نفسه، قال تعاىل:فالواجب عىل اإلنسان
 .]١٣٥:النساء[ ﴾, + * ( ) ' & %﴿

 م القوانني يف كل يشء يف بالدنا؟ّكُهل يوجد من حي



 

 

٢٤٠  

ب أن حيكم يف القليل جي:  ختالف الرشيعة ويقالاوتكتب قوانني علنً
 ؟والكثري هبذه القوانني

، وهللا هذا غري موجود وهللا احلمد، فإذا نظرنا إىل هذا وجدنا أن بالدنا
 .احلمد خري بالد املسلمني

 جيب علينا أن نحاول إزالة املنكر، ولكن كيف؟: ومع هذا نقول
: م غضبنا عىل والة األمر من العلامء واألمراء ونقولاهل نصب ج

 ؟لعلامء مقرصون، واألمراء متهاونونإن ا
وهذا وإن كان له جانب من الصحة، لكن الواجب أن نوجه الناس 

 .إىل الطريق السليم، وثقوا بأن املجتمع إذا استقام فسوف يستقيم احلاكم
ترصفات الشعب وجدت يف كثري منها إذا تأملت : اًنقول أيضلكن 

  احلق؟ُخمالفة للرشيعة، فلامذا ال نوجه الناس إىل
فالبنوك اآلن شائعة، بواقع البنوك،  : عىل ذلكًولنرضب مثاال

وحيذر ، ار الناس من التعامل معهّمل نجد إال القليل ممن حيذووتزداد، 
، وثقوا بأن البنوك إذا رأت الناس قد كفت الناس من املعامالت الربوية

ً سوف توجد هي بنفسها طرق،يدهيا عنها ِ  .يعة وفق مبادئ الرش، صحيحةاُ
ملاذا متكن : م غضبه عىل الدولة، ويقولاأما أن يصب اإلنسان ج

 .هذه البنوك من البقاء أو ما أشبه ذلك؟ فهذا غلط
بطانة تأمرها : واحلكومة كغريها ممن يوليه اهللا أمر عباده هلا بطانتان

 .باخلري وتدهلا عليه، وأخرى بالعكس



 

 

٢٤١  

لصغرية جتد له فكل من واله اهللا أمر املسلمني حتى يف األمور ا
 .شكل عليها األمرُ وبطانة غري مستقيمة، في،بطانة مستقيمة: بطانتني

 أن يسلك :فالواجب عىل اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر
 والتخلص منه عىل وجه ليس فيه ،الطريق الذي فيه اجتناب املحرم

 وليس فيه إيغار الصدور عىل والة األمور؛ ألن إيغار الصدور ،تشويش
 والة األمور له عواقب سيئة للغاية، وكم تسمعون اإلذاعات عىل

وتقرؤون األخبار، وماذا جرى عىل أولئك القوم الذين أرادوا أن 
  ! فحصل الفساد العظيم من جراء أفعاهلم؟،يصلحوا األمة بالعنف

عليكم بسلوك : فأقول للذين يرون مظاهر الفسوق يف هذه البالد
اد فسيزول إن شاءاهللا تعاىل؛ لقول اهللا تبارك سبيل احلكمة يف إزالة الفس

 b c d e f g h i kj l m n﴿: وتعاىل
o﴾ ]١٨:األنبياء[. 

* * * 
 كان املنكر عالنية فهل   إذا:ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل

ينكر عالنية؟ وإذا كان الشخص جياهر بالفسق ويدعو إىل الفسوق 
 حيذروا من رشه؟ فهل يكشف أمره للناس حتى ،واملعايص

ااره علنً نعم املنكر إذا أعلن فيجب إنك. 
 لكن هل جيب تعيني الشخص القائم به؟

إن اقتضت املصلحة أن نعني الشخص : هذا ينظر فيه إىل املصلحة
 .ع عام هو عليه من املنكر فليذكر بعينهدمن أجل أن يرت



 

 

٢٤٢  

 .م القولّعمُوإذا كانت املصلحة تقتيض أن ي
يوجد من الناس من يفعل كذا، أو ما بال أقوام يفعلون : قالوأن ي

 .كذا أو ما شابه ذلك، فهو حسن
، لكن تعيني الفاعل ينظر ا أن املنكر إذا أعلن جيب إنكاره علنً:فاملهم

ًأما التحذير من هذا الفاعل رسا خوف. فيه إىل املصلحة  من أن يفتتن به ا 
 .الناس فهذا واجب

* * * 
 كيف يتعامل الشاب مع  :ـ رمحه اهللا ـلة الشيخ  فضيسئل

 ؟املنكرات يف بيت والده
 ملسو هيلع هللا ىلص قال اهللا تبارك وتعاىل لنبيه حممد :﴿( ) 

ومعنى باخع نفسك أي مهلكها إذا مل . ]٣:الشعراء[ ﴾- , + *
 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± °﴿: وقال. يؤمنوا
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Ê Ë﴾ ]٢٦-٢١:الغاشية[ . 

انصح أهلك بقدر ما تستطيع، فإن :  الصالحفنقول هلذا الشاب
 عليه حصلت اهلداية فذلك املطلوب، وإن مل حتصل فها هو إبراهيم

 . - , + (* ) '﴿:  قال ألبيه آزرالصالة والسالم
 A B C D E F G H I J﴿: وقال. ]٧٤:األنعام[ ﴾0 /

K L M N O﴾ ]وملا أيس منه قال. ]٤٢:مريم :﴿§ ©̈ 
ª « ®¬ ¯ ° ± ²﴾ ]عز وجلحتى هناه اهللا . ]٤٧:مريم :



 

 

٢٤٣  

﴿H I J K L M N O P Q R 
S T U V W X ZY [ \ ] ^﴾ ]١١٤:التوبة[. 

ه وأن يف نصح أهلوكذلك أنصح هذا الشاب الصالح بأن جيتهد 
  وهلم،هاألرشطة النافعة، والكتيبات والرسائل، فإن اهتدوا فلجيلب هلم 

 ه ليس لهيهم، ثم إن اضطر إىل البقاء يف البيت لكون وعلهوإن مل هيتدوا فل
رص عىل البعد أن حيبقى، وينفرد عنهم فال بأس أن يستطيع به أن يدخل 

ع أن اعن مشاهدة األشياء املحرمة، أو سامع األشياء املحرمة، وإذا استط
 .خرجليرج فخي

ويف هذه احلال يشكل عىل بعض الشباب أنه ربام يغضب عليه الوالد 
 .الوالدةأو 

غضب الوالد أو الوالدة يمكن إزالته بالرتايض واملداراة، : فنقول
لكن غضب الرب ال يمكن النجاة منه إال وبحسن الكالم واألخالق، 

 .عز وجلبأن ترتك ما يغضب الرب 
* * * 

 إذا رأيت الكافر عىل منكر ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل 
 هل أنكر عليه أم ال؟
 ألنه مل ؛ إذا رأيت الكافر عىل منكر فال تنكر عليه 

يلتزم بأحكام اإلسالم ولكن ادعه لإلسالم، ادعه إىل أن يشهد أن ال إله 
 رسول اهللا، ويقيم الصالة، ويؤيت الزكاة، ويصوم اًدمإال اهللا وأن حم

رمضان وحيج البيت، لكن إذا كان يف وسط قوم ينكرون هذا املنكر فإنه 



 

 

٢٤٤  

 ألن ؛ال من أجل أنه ملتزم بأحكام اإلسالم، وإنام ينكر عليهينكر عليه 
 .ألنه خالف نظام البلدمنكره يتعدى إىل غريه، و

* * * 
 قد يلقي رجال احلسبة :ـ رمحه اهللا ـ فضيلة الشيخ سئل ُ

 اًالقبض عىل بعض املجرمني فإذا أحيل إىل املحكمة الرشعية قد خترج صك
 ة أن يطهر هذا املجرم بإقامة احلد عليه؟ فهل لرجل احلسب،يف إدانته

اًكون أحدساملعروف أن رجال احلسبة ال يم: ً أوال 
 وعىل هذا ليس لرجل احلسبة أن يطهر املجرم ،بدون إذن من ويل األمر

 .بتعزيزه أو إقامة احلد عليه
إذا قبض رجل احلسبة أو غريه عىل جمرم فينظر هل هذا املجرم : اًثاني

ُ عرف بالرش والفساد أم ال، فإذا كان كذلك فيجب أن يرفع أمره إىل ممن
 "﴿. ويل األمر، وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تكفل اهللا برزقهم

# $ % & ' ( ) * + , .- / 0 1 
 .]٦:هود[ ﴾2

 بالرش والفساد ورأوا من املصلحة اًأما إذا كان الرجل ليس معروف
 ألن ؛ع مراقبته بعد ذلك، فهذا ال بأس بهأخذ التعهد عليه وإطالقه م

 إذا ر؛ والتعزيرمسائل التهم ال تستوجب احلدود الرشعية إنام تبيح التعزي
 .رأى من له األمر أن خيفف عنه ملصلحة رشعية فال بأس

* * * 



 

 

٢٤٥  

  يالقي جهاز اهليئة من : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
 فام اًة القيام باألعامل املناطة هبا رشعاملضايقات وغريها حتى مل تستطع اهليئ

 نصيحتكم؟
 هذه املضايقات ستكون عىل كل آمر باملعروف وناه ٍ

عن املنكر، بل كل من يؤته اهللا منزلة سيجد مضايقات وسيكون له حساد، 
:  ويف قصة ابني آدم عربة فإنه قال ألخيه،َّوسيكون له وشاؤون

﴿f﴾ ]ا من باب احلسد؛ ألن اهللا تقبل منهوفعل هذ، ]٢٧:املائدة، 
 .اًخر، فحسده مع أنه مل يرضه شيئومل يتقبل من اآل

 .ِّ أن يصربوا وأن يوطنوا أنفسهم عىل ذلك:فالواجب عىل رجال احلسبة
 .»أنه جيري مضايقات حتى ال يقوم بام جيب عليه«: أما قول السائل

أهنا مضايقات إذا كانت هذه املضايقات التي اعتقد السائل : فأقول
وحدد من صالحيته من قبل املسؤولني الذين فوقه، فإنه إذا قام بام وجه به 

 .فإنه قائم بالواجب
أن القايض ال «:  يف باب القضاءـ رمحهم اهللا ـوهلذا ذكر العلامء 

 .»يقيض إال بام وكل إليه
أنت قايض يف األنكحة فقط، فال يمكن : إذا قال له ويل األمر: ًفمثال

 .يض بني الناس يف البيعأن يق
 فال يقيض بني الناس ،عملك يف املواريث: أو قال ويل األمر للقايض

يف غري املواريث؛ ألن مجيع من حتت الويل األعىل يف الوالية من اخللق إنام 



 

 

٢٤٦  

 .يستفيدون واليتهم بحسب توجيه ويل األمر األعىل يف الدولة
برئت، لكن إذا كان ُفإذا قام رجل احلسبة بام رسم له فإن ذمته قد 
 للمسؤولني أنه لو ّهناك قصور يف األنظمة، فالواجب التنبيه، وأن نبني

استمر عمل اهليئة عىل هذا احلال فإنه سوف ينقص أثر رجال احلسبة يف 
ُ وبعد بيان هذا للمسؤولني فإنه يدرس، وإذا قدر بعد بيان هذا ،املجتمع

 .القصور أنه مل تتم اإلجابة فقد برأت الذمة
* * * 

  يقوم أهل الفساد بالتنسيق : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
 وأخذ مبالغ عىل الداللة عىل هذا األمر ،مع بعض النساء لفعل الفاحشة

 فهل جيوز لرجال احلسبة إرسال من يوقع هبؤالء املفسدين ،املنكر
 والقبض عىل هؤالء النساء؟

 القضاء عىل املفسدة،  أنه ال بد من اً نعلم مجيع
ولكن ال بد من التحقق من وقوع املفسدة؛ ألن اإلنسان قد يتخيل له أن 

فإذا حتققنا التهمة فال  .ًفال بد من التحقق أوال . ومل يقع، ما وقعاًشيئ
 ؛اً حمرماًحرج أن نستعمل ما يمكن به التأكد من املنكر ما مل يكن شيئ

 .فإنه ال جيوز
 حينام  عليه الصالة والسالمسليامن بن داودقصة : والدليل عىل هذا

 وكانت املرأتان قد خرجتا ،اختصمت امرأتان إىل أبيه داود يف غالم بينهام
فاختصمتا إىل إىل الرب وكل واحدة معها ولدها فأكل الذئب ولد الكبرية 

ًداود فقىض بالغالم الباقي للكبرية بناء عىل أن الصغرية شابة ويمكن أن 



 

 

٢٤٧  

 ،اً بالغاً فأثر ذلك عىل الصغرية تأثري،د اآلخر بخالف الكبرية بعاًتلد ولد
فأعادت القضية إىل سليامن فكأن سليامن عليه الصالة والسالم عرف أن 

سأشقه بينكام : الصغرية هي األم احلقيقية هلذا الغالم فدعى بالسكني وقال
نصفني، فقالت الكبرية نعم افعل؛ ألنه ليس ولدها بل ولدها قد أكله 

 أو هلك فليهلك هذا معه وقالت الصغرية يا نبي اهللا هو هلا، ،الذئب
 .ًفتنازلت عن حقها فيه إبقاء عىل حياته، فقىض به للصغرية

فهنا نجد أن سليامن عليه الصالة والسالم ورى يف أنه سوف يشق 
الولد مع أنه لن يشقه لكن الستبانة احلق فأي طريق يتبني به احلق فلنا أن 

 . يف ذاتهاًما مل يكن حمرمنفعله، 
* * * 

  هناك بعض األمور التي : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
ًتواجه رجال احلسبة يف امليدان قد يبنى كثري منها عىل الظن أحيان  فهل ،اُ

 يأثمون عىل هذا الظن سواء كان يف حمله أو يف غري حمله؟
ض لرجال احلسبة  ال جيوز أن يستعمل فيام يعر الظن

يف امليدان؛ ألن املسألة ليست بني رجل احلسبة وبني املتهم، بل هناك من 
وراء املتهم قوم مفسدون يريدون أن يشوهوا سمعة اهليئات، فإذا قدر اهللا 

 عىل ظن وتبني خطأ الظن، أو مل اً أن رجال احلسبة بنوا أمرـ عز وجل ـ
 .هليئة عىل ااًيتبني صحة الظن فيكون رد هذا سيئ

                                                
، ﴾L M N﴿: كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىل: أخرجه البخاري) ١(

 ).٣٤٢٧(رقم 



 

 

٢٤٨  

 :البناء عىل الظن ال خيلوا من حاالت: وهلذا نقول
 .أن يتبني صحته: احلالة األوىل
 .ؤهأن يتبني خط: احلالة الثانية
 .ال يتبني ال صحته وال خطؤه: احلالة الثالثة

 .إن تبني صحته فهذا من فضل اهللا عز وجل: ففي احلال األوىل
 وكذلك يقال يف ،هو نكبةبأن تبني خطأ الظن ف: وأما يف احلال الثانية

 .ُ وتالم اهليئة بأهنا مل تتحقق، نكبةاًفهو أيض: احلال الثالثة
 : لسببنياًوهلذا ال جيوز البناء عىل غلبة الظن يف هذا األمر إطالق

 .أن األصل السالمة: األول
 .لئال يؤدي إىل مردود سيئ بالنسبة للهيئة: الثاين

* * * 
  كيف يتعامل رجال احلسبة : ـهللا  رمحه اـسئل فضيلة الشيخ

 ،باملدينة النبوية مع أصحاب البدع ممن خيالف األصول اإلسالمية كالرافضة
 وكذلك ما يفعله بعض الناس من البدع عند املسجد النبوي؟

منهم جهال، وكثري  بام تقتضيه حاهلم، فكثري يعاملون َّ
 فلنعاملهم بام نرى أنه ،بلدت قلوهبم بكراهة دعاة هذا الئِلُمنهم قد م

 .أقرب إىل تصحيح مسارهم، ولو عىل األقل إخفاؤه
 .بأن خياطبوا باللني والرفق واحلكمة: والطريقة يف اإلنكار عليهم



 

 

٢٤٩  

م ال حيبون أن  هم أشد الناس تقية، فهاً الرافضة خصوصوفرقة
 للسنة، وقد يوجد من أفرادهم من هو متمرد فهذا له ٍيظهروا بمظهر معاد

حال أخرى يقتضيها املقام، فاملعاملة باللني هو أقرب باب، لعدم إظهار 
 عالنية، فهذا قد يوجب أن املنكر، أما الصياح هبم واإلنكار عليهم

 .يتمسكوا بباطلهم ولو مراغمة ملن هناهم
* * * 

  هل جيوز للمحتسب من : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
  عند الرضورة؟اًيانأعضاء اهليئة استخدام الرضب أح

يكون من رجال اهليئة وجتاهل ن هذا السائل إما أ 
 .النظام

 .وإما أن يكون من خارج اهليئة
فإن كان من رجال اهليئة فالذي أعلم من النظام أن اهليئة ال جتيز 

 .هذا
  ال يسمح لرجال احلسبة بتأديب أهل املنكرات؟ملاذا: وقد يقول قائل
 :أرى أنه ليس من املصلحة ألمور: وابفنقول يف اجل

 اًحلامية هذا العضو من األذى؛ قد يكون العضو إذا أدب أحد: ًأوال
َّبنفسه فإنه عرضة ألذية هذا املؤدب أو لذويه، كام وقع لبعض األعضاء 
من أحرقت سيارته، أو كرس بابه، أو قطعت أسالك هاتفه، فإذا أدب 

 .بنفسه كان عرضة لألذى



 

 

٢٥٠  

 كل عضو من اهليئة معصوم من اهلوى؟هل : اًثاني
قد يكون فيه هوى عىل هذا الشخص بعينه، : نقول: واجلواب

 . وهذه مصيبة،فيرضبه ال من أجل معصيته، لكن شفاء ملا يف نفسه
 أنه لو توىل العضو بنفسه التأديب فعىل أي قدر يبني؟: اًثالث

 أو عرشين جلدة، ، جلدةة أو مخس عرش،هل يرضب عرش جلدات
 ل بسوط غليظ أو خفيف، وهل الرضب شديد أو خفيف؟وه

 ال شك أن ترك ذلك عني املصلحة فيام نرى، وإذا كان هناك يف :إذن
 ،ولون النظر يف هذا األمرت أعضاء ثالثة يـ كام قال مدير املركز ـاهليئة 

 . ففيه الكفاية،وتقرير عقوبته
* * * 

  مسلم أن يقول هل يصح لل: ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
 ً وفضلني عىل كثري ممن خلق تفضيال،احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به

  أو صاحب الدعارة؟، أو صاحب املرض،عند رؤية صاحب املعصية
ويقف ، أما عند صاحب املعصية فسوف حتمر عيناه 

وهلا ، بل يقاً وحيصل بينهام تشابك فال يقوهلا جهر، وتنتفخ أوداجه،شعره
 .بينه وبني نفسه

 إىل اًوأما قول هذا الدعاء عند املريض فإنه مما يزيد املريض مرض
احلمد هللا الذي :  فيام بينه وبني نفسهاًمرضه، فيكفي من ذلك أن يقول رس

 . أو مما ابتىل هذا الرجل به أو ما أشبه ذلك،عافاين مما ابتالك به



 

 

٢٥١  

 مما ابتالك به عند املشادة احلمد هللا الذي عافاين: وهلذا إذا قال الرجل
 .فإنه يكون يف هذا إثارة للمخاطب، واإلثارة ربام تؤدي إىل حال غري محيدة

* * * 
  هل جيوز لرجال احلسبة : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ

 مدامهة البيوت؟
وعلمنا أن يف ، املدامهة ال جتوز إال إذا قويت القرينة 

 . ثم إين أظن أن هذا مضبوط بأنظمة،هذا البيت منكر
ثم طلب فضيلة الشيخ من مدير املركز أن يبني النظام يف هذه (

 : املسألة فقال
 إذا جاءت إخبارية عن بيت من البيوت أن :بسم اهللا الرمحن الرحيم

 أو مكان بيع املخدرات نطلب ، أو مصنع مخور، دعارةـ أكرمكم اهللا ـفيه 
 فإذا ثبت ،اً دقيقاًر هذا البيت أن يتحرى حتريمن املركز الذي يقع بجوا

 واقع مثل الشمس يف رابعة النهار نكتب للحاكم ًلديه أن هذا فعال
 عادة بعد حترينا، اً فيأتينا اإلذن رسيع،اإلداري بطلب اإلذن بمدامهة البيت

 .) بمشاركة الرشطة تتم املدامهةكثم بعد ذل
 من إخواين رجال نا أرجو أ،يا إخواين: ثم رد فضيلة الشيخ بقوله

 .شكروا اهللا سبحانه وتعاىل عىل نعمته يف بالدنا هذهيأن احلسبة وغريهم 
 فلنحمد اهللا عىل  ما فيها من املنكرات املعلنة،بعض البالد يذكر لنا

 .علينا يف هذه البالد املباركةنعمته 



 

 

٢٥٢  

 إذا ، ومن أراد الكامل فهو ناقص،لكننا لسنا يف قمة الكامل: ونقول
 ويدينون دين اإلسالم، وسمعنا ما ،أينا من حولنا ممن يتكلمون بلغتنار

 .هم عليه بعضهم من الفجور
 وما دمنا مضبوطني يف أنظمة ، احلمد هللا بالدنا يف خري ونعمة:قلنا

 ، كلام كثر الرش قوي دافع اخلريه ألن؛نسأل اهللا تعاىل أن ينفع هبا فهو خري
 فربام حيصل منه هتور واهللا عز وجل  إذا مل يكن له ضوابطودافع اخلري

 /﴿: ، وكذلك قال جل عال]١٦:التغابن[ ﴾w x y z﴿: يقول
:  وقوله تعاىل،]٦:احلجرات[ ﴾6 5 4 3 2 1 0

 .تثبتوا: أي ﴾6﴿
 .ضاعت منهم األمانةويف الناس يف هذه األزمنة من 

 ثم حياول ،قد يكون بني الرجل وبني جاره سوء تفاهم يف أمر تافهف
 »فالن دخل عليه امرأة« :ـ اً كذبـ عنه اًيأيت خمربف ،ي به يف اهلاويةأن يرم

 .هذه املرأة من حمارمهأن لوجدت سألت ولو 
د من ي وأن نسأل اهللا سبحانه وتعاىل املز،لذلك جيب العناية بالتثبت

 .واحلمد هللا، فضله ورمحته
* * * 

  ما هو ضابط التجسس؟: ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ 
 أن حياول اإلنسان االطالع عىل : ضابط التجسس 

 .عورات اآلخرين سواء بالنسبة لرجال اهليئة وغريهم



 

 

٢٥٣  

فعىل املرء أال حياول االطالع عىل عورات اآلخرين، بل حياول 
ّالتحري فحينئذ يتحرى مع وجب ُقرائن قوية ت وجدت  فإذا،اإلصالح

 .شدة التثبت
 ،تنصت عىل البابمن يذهب فيب شك قلالأما جمرد أن يقع يف 

 اًمنهي عنه رشع؛ ألنه  فهذا ال جيوز؟الرجل أين ذهبأو يتتبع ستمع وي
يف  متعب للمرء اًهو أيضو ]١٢: احلجرات[ ﴾. -﴿ :لقوله تعاىل

 ، رجل وامرأته شك، فلو وجد ألنه يوجب أن يشك يف كل أحد؛ضمريه
 .أعلم حاهلم  ليتني تبعتهم حتى: ويقلق ويقول،فيتعذب ضمريه

 . وحسابه عىل اهللا عز وجل،مر املستور واحلمد هللاألهذا من  :ونقول
* * * 

  هل جيوز التسرت عىل قضية ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ 
 ثم ، أو هي تعرتف، ثم يعرتف بالزنا وبالفاحشة،أحد الناس جتده مع فتاة

 يسرت عليه؟
فهذا ينبغي أن يسرت عليه اًم واعرتف ناداً إن جاء تائب 
 فإنه ال يسرت ؛بثُد واخلّ بالتمراًوأما إذا كان معروف .إذا علمنا أنه صادق

ام تقتضيه حاله من رجم أو جلد م عليه بُ بل يرفع أمره إىل من حيك،عليه
 .يبوتغر

 بل ال بد من النظر إىل حال ،فاملسألة ال يمكن فيها اجلواب املطلق
 .الرجل



 

 

٢٥٤  

هل هناك نظام :  مدير مركز اهليئةـ رمحه اهللا ـة الشيخ ثم سأل فضيل
 ـوبعد جواب فضيلة مدير املركز قال فضيلة الشيخ ... خاص هبذه املسألة

 :ـرمحه اهللا 
 .إذا كان هناك نظام فلتتمشوا به

 ال أنا وال أحد من العلامء ، ال تسألوينـ رجال احلسبة ـ يا إخواينو
 فإن الواجب ،ام هناك نظام لرجال احلسبةمما فيه تغرير بالعلامء، فامد

 Ç È É Ê Ë Ì﴿ :عز وجل يقولالعمل بالنظام؛ ألن اهللا 
Í Î Ï Ð﴾ ]فإنه ال  بمعصية اهللا ر ويل األم إال إذا أمر]٥٩:النساء

 .مر ليس فيه خمالفة، فيجب طاعتهمأل، لكن مادام اطاعة له يف ذلك
 :ة أقساموهبذا تعرف أن أمر والة األمور ينقسم إىل ثالث

 . فيجب طاعتهم، أن يأمروا بام أمر اهللا به:القسم األول
ال ف ، معصيتهم واجبة، فإن إذا أمروا بام هنى اهللا عنه:القسم الثاين

 لكن يف هذا احلال ال بد أن  جل وعال،طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
 .بني هلم اخلطأُ وي،راجع والة األمورُي

 فطاعتهم واجبة؛ ، عنه ومل يأمر بهُمل ينه إذا أمروا بام :القسم الثالث
  نميش عليهاًوا لنا نظاموضعألن طاعتهم واجبة ما مل يأمروا باملعصية، فإذا 

 وال نعمل به مادمنا ، للرشع فنناقشهماً، إال إذا كان خمالففإهنم يطاعون فيه
نعلم أنه خمالف للرشع؛ لكن ال بد من أن نناقشهم فيه نصيحة هللا ورسوله 

  .مة املسلمنيوألئ



 

 

٢٥٥  

  كيف جيمع رجال احلسبة : ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ
 أن أوقات دروس العلامء ال تناسب اًبني عملهم وطلب العلم خصوص

 ألوقات عملهم؟
  أما إذا كان طلب العلم يفيض إىل ترك القيام ُ

 واحلمد ُبالواجب، فهذا ال جيوز؛ ألن طلب العلم فرض كفاية، وقد وجد
هللا من طلبة العلم املتفرغني ما حتصل به الكفاية، فيكون يف حق الباقني 

 كمعرفة الصالة التي ال ا، إال يف األمور التي جتب عىل الشخص عينًاًتطوع
ٍّبد عىل كل مصل معرفتها، ومعرفة أحكام الزكاة ملن عنده املال ومعرفة 

 حيج، أما ما عدا ذلك أحكام الصيام ملن يصوم، ومعرفة أحكام احلج ملن
فإنه ال جيوز ترك العمل الواجب لطلب العلم، ومن املمكن واحلمد هللا يف 
الوقت احلارض أن يطلب اإلنسان العلم عىل أرشطة، فإذا أخذت الرشيط 

 واستمعت إليه كأنك حرضت، وإن كان اخلرب ،الذي سجل به الدرس
 . به بعض اليشءل لكن حيص،ليس كاملعاينة

* * * 
  تعقد دورات لرجال احلسبة: ـ رمحه اهللا ـسئل فضيلة الشيخ، 

  فام نصيحتكم؟،فيحصل من بعضهم عدم اهتامم هبا
الدورات التي تقام إما أن يكون : 

  لكن ال يأثمون،اً فهؤالء حرموا أنفسهم خري:اًحضور الدورات تطوع
 .بذلك



 

 

٢٥٦  

 فيجب :سة اهليئات من جهة املسؤولني يف رئاًوإما أن يكون منظام
 أن خيصم ًحلضور، وينبغي يف هذا احلال إذا كان منظام رجال احلسبة اعىل

 من قبل رئاسة اهليئات ًعىل من ختلف حتى ال يتخلف؛ ألنه إذا كان منظام
 . ال بد من حضورهاً وظيفياًصار أمر

 من قبل املسؤولني ً أال يكون منظام:فاملسألة عىل احلال األوىل
 ولكنه إذا مل حيرض حرم نفسه ، وإن شاء مل حيرض، شاء حرضفاإلنسان إن

 منهم اً؛ ألن الناس إذا رأوا أن أحداً وربام أساء إىل غريه أيض،اً كثرياًخري
 إىل غريه من حيث ال اًختلف ضعفت مهتهم، وخلف آخرين فيكون مسيئ

 .يشعر
  فال بد من احلضور، وأقرتح أن: من قبل الرئاسةًأما إذا كان منظام
 .خيصم عىل من مل حيرض

* * * 
واحلمد الذي بنعمته تتم الصاحلات وصىل اهللا وسلم وبارك عىل 

 .عبده ورسوله، نبينا حممد وعىل آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين
* * * 



 

 

٢٥٧  

 
   

.......................................................  ٥ 
.....................................  ٧ 

.... ................................. ٩ 
   
 ١٤ ....... ..؟ هل يرشع ألعضاء اهليئة دعاء دخول السوق كل مرة -١
 إىل »..ال إله إال اهللا: خل السوق فقالمن د«: ما صحة حديث -٢

 ....... .........................................؟ آخر احلديث
  
١٥ 

 ١٥  .........................................؟ هل هناك ذكر غريه -٣
 ١٥ ....؟ يوجد أسامء لغري العرب غربية يف معناها، هل ينكر عليهم -٤
أصحاب معارض السيارات، هل يؤدون الصالة مجاعة يف  -٥

  .................................................؟ معارضهم
  
١٦ 

 ١٦  ........؟ ما حكم حلق الرأس بالطريقة التي تسمى بالكابوريا -٦
 ١٧  .................؟  غري رجال احلسبةمننكار املنكر هل جيب إ -٧

 .................... ١٨ 
 ........................ .... ٢٢ 

........  ٢٧ 
   
 ٢٨ ؟كيف كان السلف الصالح يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر -١
 ٣١ .................؟ اللواطفاحشة ما هو السبيل ملكافحة جريمة  -٢



 

 

٢٥٨  

 ........................................... ٣٣ 
 ........................................... ٤١ 

   
ًهل يصنف الصرب والتحمل عىل أن فيه إذالال نفسيا لرجال  -١ ً

 ........................................................؟ اهليئة
  
٤٢ 

 ٤٣ ؟بعض الناس يتسلط عىل رجل اهليئة بكالم غري الئق فام املوقف -٢
 ٤٣ ...؟ درسة تركب وحدها مع السائق غري حمرم هلاعن الطالبة وامل -٣
يرى بعض رجال احلسبة أن يؤخذ السفيه بالشدة والتهييب حتى  -٤

 ...........؟ ال يتجرأ أحد أن ينظر إىل رجل  احلسبة نظرة دونية
  
٤٤ 

 ٤٥ .............؟ سائق خيل برشوط العقد يف حافلة نقل الطالبات -٥
 اهليئة بقول سيئ من الشتم والسب عىل تلفظ شخص عىل رجل -٦

  .........؟مسمع من الناس فهل األوىل الصرب عىل ذلك أم ماذا
  
٤٦ 

 ٤٦ ...............................؟ ما حكم رشاء الذهب بالبطاقة -٧
َهل يشهد عىل املعني -٨  ٤٧ ........؟لناراً الذي مات كافرا أنه من أهل ُ
 ٤٧ .............؟ أبرشوا بالنار: نصارى فهل يقولَّمن مر بمقابر ال -٩
كلمة توجيهية للجمع بني القلوب التي ختتلف بسبب بعض  -١٠

 . ................................................ االجتهادات
  
٤٨ 

صورة من صور رشاء السيارات من املعارض ثم يبيعها قبل  -١١
  ...........................................؟ نقلها إىل املشرتي

  
٤٨ 

 ٤٩  ..............؟ ما حكم وضع اإلعالنات التجارية يف املساجد -١٢
  ما حكم وضع لوحة اإلعالنات داخل املسجد ليعلق فيها  -١٣



 

 

٢٥٩  

 ٤٩ . ..........................................؟ مواعظ وأحاديث
 تطبع أوراق األذكار بعض الرشكات واملؤسسات والنوادي -١٤

 .......................؟  إعالنات هلاهالتوزيعها يف املساجد وفي
  
٥٠ 

ما حكم اإلعالن يف املسجد لدائرة حكومية أو مؤسسة بطلب  -١٥
 .. ............................................. تأجري حافالت

  
٥٠ 

باملالبس الفاتنة ما حكم وضع املجسامت يف املحالت التجارية  -١٦
 ... ...................................................؟ املغرية

  
٥١ 

 ٥١ ..........؟ كثرة الصورة يف األونة األخرية عىل املالبس -١٧
نصيل داخل املحل ألن يف : صاحب حمل ألعاب الكراتيه يقول -١٨

 ........... ............................؟ أجسامنا رائحة العرق
  
٥٢ 

 ٥٢ ...؟ بعض املحالت تبيع أدوات املوسيقى معروضة أمام الناس -١٩
 ٥٣ ......عرض املالبس الشفافة الداخلية عىل واجهات املحالت؟ -٢٠
عدم تعاون بعض أئمة املساجد مع رجال اهليئة بشأن املتخلفني  -٢١

 ......... ................................... عن صالة اجلامعة
٥٣ 

 ٥٤ ؟يوجد عاملة يغلقون حمالهتم وقت الصالة وال يصلون يف املسجد -٢٢
  معاكسشخصهل يصح لرجل  اهليئة أن يقوم بتفتيش سيارة  -٢٣

 .؟يغلب عىل الظن أن يف سيارته صور ورسائل وأرشطة معاكسات
  
٥٤ 

 ٥٥ ؟رهل ينكر رجل اهليئة كل مرة عىل املحالت التي يامرس فيها منك -٢٤
 ٥٥ .............؟ سجود التالوة تكبرية مع رفع اليدينيف هل يلزم  -٢٥
 ٥٦ ........؟ ني فهل تزكي عنهتًامرأة فقدت ذهبا ثم وجدته بعد سن -٢٦
 ٥٦ ....................؟ ما حكم الصالة يف الثوب الذي فيه صور -٢٧



 

 

٢٦٠  

 ٥٦ ....؟ ّكيف يوجهإذا رأى اإلمام أحد املأمومني ويف ثوبه صورة ف -٢٨
 ٥٧  .............................؟ انرصاف اإلمام هل هو بالسالم -٢٩
 ٥٧ ....... ................؟ هل الفدية ألهل مكة أم ملن يسكنوهنا -٣٠
 مخس سنوات دثم اسرتده بع من املال اًمبلغرجل أقرض آخر  -٣١

 ........................؟ فهل يزكي عن مجيع السنوات اخلمس
٥٨ 

صاموا يوم عرفة ثم تأخروا عن صالة املغرب مجاعة النشغاهلم  -٣٢
 ....... ...............................؟ بالفطور فام حكم ذلك

  
٥٨ 

 ........................................................ ٥٩ 
   
ُفرق الشعر فرقة مائلة ل -١  ٦٠ ...............؟ لفتيات؟ ما حكم ذلكَ
 ٦١  .............؟ مالحقة قصات الشعر نحو ما يكون يف املجالت -٢
هل األفضل لرجل اهليئة أن يذهب حلج التطوع أم يستمر يف  -٣

 ..... ..........................؟ عمله يف إجازة عيد األضحى
  
٦٢ 

 ٦٢  ............................ .؟املالبس غري الالئقة للصغريات -٤
 ٦٢ ؟حتجزين التي تبقى لدى اهليئةاألشياء اخلاصة باملكيف الترصف ب -٥
حمل التسجيالت اإلسالمية ـ وسط السوق ـ هل يشغل أرشطة  -٦

 ... ...................................؟ القرآن ويرفع الصوت
  
٦٣ 

 ٦٤ .... ؟ة يف األغراض اخلاصةف مركز اهليئما حكم استخدام هات -٧
موضوع السرت عىل الاليت يتم القبض عليهن يف قضايا خلوة  -٨

 .. ......................؟ حمرمة أو معاكسات هاتفية أو إركاب
  
٦٥ 

  يف معارض الصناعات الوطنية حينام يدرك الناس وقت الصالة  -٩



 

 

٢٦١  

النساء والصاالت مغلقة فكيف تؤدى الصالة مع كثرة الرجال و
 . ........... .................................؟ يف مكان حمدود

  
٦٥ 

قرار بمنع ألعاب األطفال التي فيها موسيقى، ولتحرج بعض  -١٠
 ...............؟  يف تطبيق القراراإلخوان حصل بعض الرتاخي

  
٦٦ 

 اختالف املساجد فيام خيص االنتهاء من صالة اجلمعة وما يرتتب -١١
عليه من وجود الباعة يف السوق وأداء الصالة يف مساجد أخرى 

 ....؟ يف وقت واحد فهل ينكر عىل الناس أو يرتكون عىل حاهلم

  
  
٦٧ 

 ٦٧  ......................؟ وهل عىل الناس حرج يف البيع والرشاء -١٢
 ٦٨ ؟هل تنبيه الذين يشوشون يف خطبة صالة اجلمعة بالكالم أو باإلشارة -١٣
ًيتعرض رجل اهليئة لفتن أثناء عمله خصوصا يف القضايا األخالقية  -١٤

من األرشطة واألفالم اخلليعة وقد يعلق يف ذهنه بعض صورها فام 
 ...؟توجيهكم لكي يستطيع نسياهنا أو عىل األقل عدم اإلكرتاث هبا

  
  
٦٨ 

رجالن داخل املطعم طلبا من صاحبه أن يغلق عليهام الباب  -١٥
 ....................؟ فهل ينكر عليهام أثناء وقت الصالةليأكال

  
٧٠ 

 ٧١  ......................؟ وما حكم وجود صاحب املطعم معهم -١٦
 ٧١ ؟عليهته وخيرج وهو سكران فهل نسرت الكافر يرشب اخلمرة يف بي -١٧
 ٧٢ .......ًر شخصا بالدخول إىل املسجد أثناء خطبة اجلمعة؟ُمآهل  -١٨
 ٧٢ ............؟  عليها فهل ينكرري احلقيبة عىل كتفيهاَاملرأة تضع س -١٩
بعض أصحاب املحالت يضعون حيوانات حمنطة للزينة أو  -٢٠

 ..........................؟  فام حكم عملهم هذاجللب الزبائن
  
٧٣ 

   فامذا بعض رجال اهليئة يتشددون يف موضوع  النصح واإلرشاد -٢١



 

 

٢٦٢  

 ٧٤ . ..................................................؟ تنصحهم
 ٧٥ ..............................؟ ما حكم وضع األنوار يف املقربة -٢٢
رجل اهليئة هل يبدأ بإنكار املنكرات حسب األمهية الرشعية أو  -٢٣

 .......................؟ حسب إمكانية اهليئة املتوفرة عند املركز
  
٧٦ 

 ٧٦ ..................هل جيوز إيراد آيات القرآن عىل سبيل املزاح؟ -٢٤
............................. ٧٨ 

        
............................................ .......... 

  
٨١ 

   
 ١٠٦ ....... .......؟ ُكيف يدعى مرتكب املعايص يف املجتمع املسلم -١
 ١٠٧ ......................؟ كيف نواجه من يصد عن الدعوة إىل اهللا -٢
 ١٠٨ .......كلمة توجيهية عن االختالف املوجود يف ساحة الدعوة؟ -٣
قسوة لكثرة ما يرى من املنكرات يف رجل احلسبة قد جيد يف قلبه  -٤

 ....... ........... .............؟ بعض األسواق فام توجيهكم
  
١١١ 

 ١١٢  .....................؟ ما هي الطريقة املثىل للدعوة يف املدارس -٥
 ١١٣ ...................؟  يف العملما هو الفرق بني الذوق والعرف -٦
مجاعة والدهانات هل يصلون  لوقود والورشالعامل يف حمطات ا -٧

  ......................؟ً بدال من الذهاب إىل املسجديف أماكنهم
  
١١٤ 

 ١١٥  ..........؟ توجيه الناس بحرمة املشاركة يف أعياد غري املسلمني -٨
 ١١٦ ....... ......؟ ما حكم التجمع يف بيت امليت واستقبال املعزين -٩

 ............ ...................... ١١٩ 



 

 

٢٦٣  

   
 ١٢٦ ...................؟  كثرة الفسادبسبباليأس من هداية الناس  -١
 ١٢٧ .؟هل جيوز التفاوض مع فاعل املنكر وإهيامه من أجل القبض عليه -٢
 ١٢٨ ....... ........؟ هل جيوز تأخري الصالة عن وقتها لرجال اهليئة -٣
 ١٢٩  .........................؟ ما املقصود باحلدث يف املدينة النبوية -٤
 ولو مل هل جيوز لرجل اهليئة أن يؤدب صاحب املعصية بنفسه -٥

 ....... .............؟ٌة حد من القايضييقم عىل صاحب املعص
  
١٣٠ 

 ١٣٠ ........؟ لصغريةللقضايا اتشكل داخل اهليئة ولكن هناك جلنة  -٦
هل يدخل يف معنى احلدث يف املدينة النبوية تأجري املنزل ألهل  -٧

 .. ...........................................؟ البدع واملعايص
  
١٣١ 

 ١٣٢ ..................؟ نصيحةكثر الغيبة بني رجال اهليئة فهل من ت -٨
.. ................................... ١٣٧ 

         
................................................................ 

 
١٥١ 

   
 ١٦٧ ................ًإذا كان الذنب منترشا أو غري منترش فام احلكم؟  -١
 ١٦٧ ......................................ير للقتل؟ زهل يصل التع -٢
إذا كان شخص كثري الذنب وآخر قليله لكنه أشد فكيف يقرر  -٣

 ...............................................ير؟ زمقدار التع
١٦٨ 

 ١٦٨ ...ًيرا مثل الذي يبيع أفالم الفاحشة؟ زهل جيلد ما دون احلد تع -٤
  أغلق باب املحل وبقي للصالة كثري من أصحاب السوق إذا أذن  -٥



 

 

٢٦٤  

خارج الدكان حتى ينتهي وقت الصالة فام حكم عمل هؤالء؟ 
 ..................................وما واجب اهليئة نحو ذلك؟ 

  
١٦٨ 

 ................ ................................. ١٧٣ 
بعض الناس يقولون علينا بأنفسنا فقط، وليس لنا بالناس  -١

اآلخرين يشء، أي أننا نؤدي ما فرضه اهللا علينا، وال عالقة لنا 
 ..... ........... .........باآلخرين، فهل هذا القول صحيح؟ 

  
  
١٧٣ 

واقرأ القرآن، وأفعل اخلري، ولكن ال آمر : أنا رجل أصيل -٢
 .................أهنى عن املنكر فام نصيحتكم؟ باملعروف، وال 

  
١٧٤ 

َّلتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، «: ملسو هيلع هللا ىلصعن قول الرسول  -٣ َّ ُ
ًولتأخذن عىل يد الظامل ولتأطرنه عىل احلق أطرا ّ  الرجاء من »ّ

ًلتأطرنه عىل احلق أطرا«: ملسو هيلع هللا ىلصفضيلة الشيخ بيان معنى قوله  ّ ّ«.... 

  
  
١٧٥ 

 ١٧٦ ..................مر باملعروف والنهي عن املنكر؟ عن أمهية األ -٤
هل األمر باملعروف والنهي عن املنكر يكون للمسلمني  -٥

 ..............................والكفار، أم هو للمسلمني فقط؟ 
  
١٧٩ 

إن اهللا «:  لعائشةملسو هيلع هللا ىلصما وجه التعارض بني هذين احلديثني قوله  -٦
رفيق حيب الرفق، ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف، وما ال 

من رأى منكم «:  يف حديث آخرملسو هيلع هللا ىلص، وقوله »يعطي عىل ما سواه
 ...  إىل آخر احلديث؟»...ًمنكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه

  
  
  
١٨٠ 

هل هاتان اآليتان تدالن عىل أن مرتكب املنكر ال ينهى عنه،  -٧
q  ﴿: مها قول اهللا تعاىلو   p  o     n  m  l  k

r﴾ ]وقوله تعاىل]٢:الصف ، :﴿   v  u  t

  
  
  



 

 

٢٦٥  

~  }  |{  z  y  x  w﴾ ]١٨٢ ..؟]٤٤:البقرة 
همت يف إنكار منكر وترتب عليه عداوة وهجر ممن أنكرت سا -٨

نظروا هذين حتى «: عليهم، فهل يدخل ضمن حديث
 ............. ............، وذلك عند رفع األعامل؟ »يصطلحا

  
  
١٨٣ 

عن امرأة تقوم بالنصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  -٩
 ..........ولكنها ختشى من غضب الناس عليها فام نصيحتكم؟ 

  
١٨٣ 

بعض الناس ـ هداهم اهللا ـ إذا أمرهتم بواجب ديني قال لكم  -١٠
 .... ..............دينكم ويل ديني، فام موقف املسلم من ذلك؟ 

  
١٨٤ 

ُإذا ارتكب العايص حمرما فهل جيوز تأخري اإلنكار عليه إذا خيش  -١١ ً
ًه حدوث مفسدة أعظم؟ وكذلك إذا ارتكب رشكا أصغر ريبتغي

 ............. ...........أو أكرب فهل جيوز تأخري اإلنكار عليه؟ 

  
  
١٨٥ 

النهي عن املنكر، ًنظرا لعملنا يف جهاز هيئة األمر باملعروف و -١٢
ولكثرة من خيوضون يف هذا اجلهاز، ويتكلمون يف أخطائه، 

 .......... ...........ويتداعون عليه نريد منكم كلمة تشجيعية

  
  
١٨٥ 

مسلم مقرص يف بعض األمور التعبدية، هل جيب عليه أن يأمر  -١٣
باملعروف وينهى عن املنكر وإذا قاس منكره أو تقصريه رآه أكرب 

ملنكر الذي ينهى عنه، فهل يسوغ له اإلنكار، وقد جاء من ا
 ..............الوعيد الشديد ملن يأمر وينهى غريه ويرتك نفسه؟ 

  
  
  
١٨٧ 

هل يأثم اإلنسان إذا عاش مع أناس ال يصلون، ولكنه يأمرهم  -١٤
باملعروف، وينهاهم عن املنكر، لكنه ال يستطيع أن هيجرهم؛ 

 ................ ........... ...........ألهنم إخوان وأقارب؟ 

  
  
١٨٩ 



 

 

٢٦٦  

 ١٩٠ .... .......هل يأثم اإلنسان إذا جلس مع من يرشب الدخان؟  -١٥
ًعندما ينكر املسلم عىل غريه أمرا منكرا قد يرد عليه بعضهم  -١٦ ً

أنت فضويل، أو ال تتدخل فيام ال يعنيك فهل وهلم : بقوله
 .......... ........... .............صحيح؟ وبامذا نرد عليهم؟ 

  
  
١٩٠ 

بعض الناس عندما تقول له ملاذا ال تنكر هذا املنكر؟ يقول كيف  -١٧
v  u  t   ﴿: أنكره وأنا أفعله فيحتج بقوله تعاىل

x  w﴾] وحديث الرجل الذي تندلق ]٤٤:البقرة ،
 ........... .........أقتاب بطنه يف النار، فكيف الرد عىل هذا؟ 

  
  
  
١٩١ 

عندما يقال لبعض الناس ملاذا ال تغري هذا املنكر؟ أو ملاذا تنصح  -١٨
A  ﴿: قال اهللا تعاىل: أهلك عن هذا املنكر فإنه حيتج ويقول

F  E  D  C  B﴾] فام جوابكم؟ ]١٠٥:املائدة ،
 .................. ........... ........... ...........رعاكم اهللا

  
  
  
١٩٢ 

 خطرية لآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، هناك اهتامات -١٩
 ........... مثل اهتامهم بالترسع والعجلة، فام توجيه فضيلتكم؟

  
١٩٢ 

ال شك أن من رشوط اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون  -٢٠
ًعاملا برشوطه، هل هو منكر أو غري منكر؟ وبعض الناس إذا رأى 

ال جيب : امرأة كاشفة الوجه يقولأحد رجال اهليئة يعرتض عىل 
إما أن تكون مسلمة ترى : عليك أن تنكر؛ ألهنا ال ختلو من حالني

عدم وجوب سرت الوجه، وإما أن تكون كافرة فال جيب يف األصل 
 ………… أن تنحجب، هل ما يقول صحيح أو غري صحيح؟

  
  
  
  
  
١٩٤ 

  اس ما رأيك يف الذي حيتج عىل رجال اهليئة وهم يذكرون الن -٢١



 

 

٢٦٧  

إن كل إنسان مؤمتن عىل دينه فال داعي ملا : بالصالة، فيقول
 ........................... ................يفعله رجال اهليئة؟ 

  
١٩٥ 

إذا كان أحد احلكام حيكم بغري ما أنزل اهللا، ثم سمح لبعض  -٢٢
الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها 

ء الناس عىل هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم احلاكم، ويميض هؤال
نحن ما عارضنا احلاكم، ونفعل برأي احلاكم، : هذا الفعل قالوا

 ..................ًهل جيوز هذا رشعا مع وجود خمالفة للنص؟ 

  
  
  
  
١٩٥ 

ابتلينا يف بلدنا بمن يرى جواز املظاهرات يف إنكار املنكر، فإذا  -٢٣
، وعملوا مظاهرات، وحيتجدون أو ويل ًرأوا منكرا معينًا جتمعوا

 ...........................األمر يسمح هلم بمثل هذه األمور؟ 

  
  
١٩٦ 

عام يفعله البعض عندما يذهب إىل شخص يدخن فيعطيه يف  -٢٤
ًبعض األحيان نقودا من أجل أن يشرتي هبا دخانا، ويقول ً :

تلفاز ًذلك يف سبيل الدعوة، وأحيانا جيلس عنده وجهاز ال
هذا من باب عدم التنفري، ومن الدعوة، هل : يشاهد فيه، ويقول

 ............................................هذا صحيح أم ال؟ 

  
  
  
  
١٩٧ 

فاز، وقد رفع لماذا أفعل إذا كنت يف زيارة أقاريب ويف جملسهم الت -٢٥
 .............صوته فأنكرت عليهم ومل يستجيبوا، فهل أنا آثم؟ 

  
١٩٨ 

إنني منافق، : يل أخ أكرب مني وكثري االستهزاء يب، فيقول عني -٢٦
 ....ولطاملا نصحته، ولكن ال حيب الناصحني، فامذا أفعل معه؟ 

  
١٩٩ 

ّماذا جيب عيل إذا نصحت أهيل وإخواين، ولكنهم مل يستجيبوا  -٢٧
 ......للنصيحة، ويقاطعون كالمي، وأنا أجد صعوبة يف ذلك؟ 

  
٢٠٠ 



 

 

٢٦٨  

 ٢٠٢ ...ما موقف األب املسلم مع أهله الواقعني يف بعض املنكرات؟  -٢٨
 الرعية بدون إذن السلطان مع باليد ٍألحدهل جيوز تغري املنكر  -٢٩

  .......أن هذا السلطان هو الذي وضع املنكر؟ أفتونا مأجورين
  
٢٠٣ 

 ٢٠٤  هل وجود الشخص يف مكان توجد به منكرات يعترب من املحظورات؟ -٣٠
 ٢٠٥ ........................ًهل يلزم كل من رأى منكرا أن ينكره؟  -٣١
 ٢٠٦ .......................كيفية إنكار املنكر يف الدوائر احلكومية؟  -٣٢
 ٢٠٨ ...........ما الضابط يف اإلنكار وعدمه يف املسائل االجتهادية؟  -٣٣
ع أمره بني الناس برشب رجل تويل توزيع أموال الصدقات وقد شا -٣٤

اخلمر، هل ألعضاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تتبعه، 
 ...... والتجسس عليه حتى يبني أمره، ويبعد عن األعامل اخلرية؟

  
  
٢٠٩ 

ًعندما أرى منكرا ال أعلم احلكم الرشعي له متاما فال أهنى  -٣٥ ً
 ................صاحب عذا املنكر، فهل أنا عىل صواب أم ال؟ 

  
٢٠٩ 

 ٢١٠  .................عن ضوابط األمر باملعروف والنهي عن املنكر -٣٦
عن الضوابط الرشعية يف تغيري املنكر باليد، وهل جيوز التجسس  -٣٧

 عىل أهل املنكرات وإنكارها عليهم، وهم ليسوا من أهل الفسق؟
  
٢١١ 

 ٢١٢ ..............................متى جيو إنكار املنكرات عالنية؟  -٣٨
 ٢١٣ ..........................هل اإلنكار مقترص عىل رجال اهليئة؟  -٣٩
 ٢١٥ ..........ما هو توجيه فضيلتكم ملن أرص عىل عدم قبول احلق؟  -٤٠
هل تنكر املرأة املنكر عىل الرجل األجنبي؟ وهل ينكر الرجل  -٤١

 ...........................................عىل املرأة األجنبية؟ 
  
٢١٦ 

  عمن هيون السنن، وإنكار املنكر بحجة وقوع اخلالف، وأن  -٤٢



 

 

٢٦٩  

 ٢١٦ .................... التشدد يف هذه األمور ينفر الناس من الدين
جيلس بعض الشباب ملشاهدة املباريات يف وقت الصالة، فام  -٤٣

 .......................................الواجب علينا نحوهم؟ 
  
٢١٨ 

هل جيوز التشهري بأشخاص معينني عىل املنابر ويف املجالس  -٤٤
 .........................................وتسميتهم بأسامئهم؟ 

  
٢١٩ 

إذا كان معي شخص يدخن، وقد طلبت منه عدم التدخني فلم  -٤٥
 ..............؟ َّيستمع إيل، فهل آثم إذا دخن وأنا مع يف املكتب

  
٢٢٠ 

يقوم بعض الشباب بواجب اإلنكار عىل ركوب بعض النساء  -٤٦
مع بعض الشباب يف سياراهتم وإبالغ أولياء املرأة بام فعلت فهل 

 ....................................................هذا جيوز؟ 

  
  
٢٢١ 

 مفسدة، ربام إن يف إبالغ أهلها بذلك فيه: ما رأيك فيمن يقول -٤٧
أولياء املرأة زوجها أو أباها أو أخاها يقوم بقتلها أورضهبا، 

 ....................................هلذا ال تبلغ أهلها؟ : فيقول

  
  
٢٢٢ 

 ٢٢٢ ..............؟ سائق ليس حمرم هلاعن ركوب املرأة وحدها مع  -٤٨
مع رجل أجنبي هل جيوز البحث ملعرفة أهل املرأة التي تركب  -٤٩

 ................................يف سيارته وإبالغهم بام فعلت؟ 
  
٢٢٣ 

 ٢٢٥ .............إذا فعل اإلنسان معصية فهل األفضل السرت عليه؟  -٥٠
رسالة تتضمن مخسة أسئلة بشأن التخلف عن الصالة مجاعة  -٥١

 .................................وطريقة اإلنكار عىل املتخلفني 
  
٢٢٥ 

 ٢٢٧ ......رسالة عن طريقة اإلبالغ عن املتخلفني عن صالة اجلامعة  -٥٢
  رسالة تتضمن أربعة أسئلة عن طريقة اإلنكار ملن حيرض الزيارات  -٥٣



 

 

٢٧٠  

السنوية للقبور املشهورة ويسمع فيها دعاء األموات، عمل 
اللوحات اإلعالنية واخلدمات املختلفة للمحالت التي تبيع 

إلخ، وهل تعترب صور األحياء مطموسة ... لسجائر والتلفزيوناتا
  .......الوجه من الصور املنهي عنها، وشبهة من يدعون األموات

  
  
  
٢٢٨ 

رسالة حول تتبع الصحف وبيان ما فيها من منكرات ثم الرد  -٥٤
 ......................................عليها وحتذير الناس منها 

  
٢٣٢ 

ا موقف املسلم من كثري من املعايص املنترشة يف بالد املسلمني م -٥٥
 ......................مثل الربا، وتربج النساء، وترك الصالة؟ 

٢٣٣ 

رية عند كثري من الشباب يف كيفية مواجهة املنكرات َهناك ح -٥٦
 ............ املنترشة يف كثري من الدول اإلسالمية، فام نصيحتكم

  
٢٣٦ 

هل جيوز لنا أن نسرت عىل الزاين وشارب اخلمر من باب من سرت  -٥٧
نعم، فكيف ننكر املنكر؟ وهل : عىل مسلم؟ وإذا كان اجلواب

 .......................................ًنتغاىض إذا رأينا منكرا؟ 

  
  
٢٣٧ 

 ٢٣٨ ًما حكم جماملة بعض أهل املعايص أحيانا من أجل تأليف قلوهبم؟ -٥٨
صادف الشباب املنكرات يف هذه البالد املباركة فام هي الطريقة ي -٥٩

 ..........................................السلمية يف إنكارها؟ 
  
٢٣٨ 

إذا كان املنكر عالنية فهل ينكر عالنية؟ وإذا كان الشخص  -٦٠
جياهر بالفسق ويدعو إىل الفسوق واملعايص، فهل يكشف أمره 

 ................................. من رشه؟ للناس حتى حيذروا

  
  
٢٤١ 

 ٢٤٢ ..............كيف يتعامل الشاب مع املنكرات يف بيت والده؟  -٦١
 ٢٤٣ ............هل إذا رأيت الكافر عىل منكر هل أنكر عليه أم ال؟  -٦٢



 

 

٢٧١  

ُقد يلقي رجال احلسبة القبض عىل بعض املجرمني فإذا أحيل إىل  -٦٣
ً الرشعية قد خترج صكا يف إدانته، فهل لرجل احلسبة أن املحكمة

 ............................يطهر هذا املجرم بإقامة احلد عليه؟ 

  
  
٢٤٤ 

حتى مل تستطع اهليئة  ا جهاز اهليئة من املضايقات وغريهيالقي -٦٤
 ...............ًالقيامة باألعامل املناطة هبا رشعا فام نصيحتكم؟ 

  
٢٤٥ 

يقوم أهل الفساد بالتنسيق مع بعض النساء لفعل الفاحشة، وأخذ  -٦٥
مبالغ عىل الداللة عىل هذا األمر املنكر، فهل جيوز لرجال احلسبة 

 .... إرسال من يوقع هبؤالء املفسدين والقبض عىل هؤالء النساء؟

  
  
٢٤٦ 

ُهناك بعض األمور التي تواجه رجال احلسبة يف امليدان قد يبنى  -٦٦
ً منها عىل الظن أحيانا، فهل يأثمون عىل هذا الظن سواء كان كثري

 ........................................يف حمله أو يف غري حمله؟ 

  
  
٢٤٧ 

كيف يتعامل رجال احلسبة باملدينة النبوية مع أصحاب البدع  -٦٧
ممن خيالف األصول اإلسالمية كالرافضية، وكذلك ما يفعله 

 ...................بدع عند املسجد النبوي؟ بعض الناس من ال

  
  
٢٤٨ 

ًهل جيوز للمحتسب من أعضاء اهليئة استخدام الرضب أحيانا  -٦٨
 ...............................................عند الرضورة؟ 

  
٢٤٩ 

قول احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به، هل يصح للمسلم أن ي -٦٩
ًن خلق تفضيال عند رؤية صاحب املعصية، وفضلني عىل كثري مم

  ......................أو صاحب املرض، أو صاحب الدعارة؟ 

  
  
٢٥٠ 

 ٢٥١ ......................هل جيوز لرجال احلسبة مدامهة البيوت؟  -٧٠
 ٢٥٢ ......................................ما هو ضابط التجسس؟  -٧١



 

 

٢٧٢  

 قضية أحد الناس جتده مع فتاة، ثم يعرتف هل جيوز التسرت عىل -٧٢
 ...............بالزنا وبالفاحشة، أو هي تعرتف، ثم يسرت عليه؟

  
٢٥٣ 

ًكيف جيمع رجال احلسبة بني عملهم وطلب العلم خصوصا أن  -٧٣
 .............أوقات دروس العلامء ال تناسب ألوقات عملهم؟ 

  
٢٥٥ 

ل من بعضهم عدم اهتامم تعقد دورات لرجال احلسبة، فيحص -٧٤
 ...........................................هبا، فام نصيحتكم؟ 

  
٢٥٥ 

* * * 


