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:بعد أما وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما

تقليسسص بسسسبب ، وخورها ضعفها يرى ، اليوما الحسبة أحوال في الناظر فإن

، المنكسسرات إنكسسار فسسي المباركسسة جهسسودهم من والتقليل صلحياتهم من كثير

بعسسض وإدخسسال ، الحقيقسسي دورهسسم أدوا هسسم إن نائيسسة أمسساكن إلسسى ونقلهسسم

رجسسال بعض من والتواني والضعف الخور سبب مما صفوفهم في المنافقين

ٍة من فهل ، النكار من بقليل يرضون وأصبحوا ، الحسبة ٍة كلم شسساملة ضافي

، قلسسوبهم بهسسا اللسسه يثبت ، الخصوص وجه على الحسبة لرجال فضيلتكم من

؟ الجزاءا خير الله وجزاكم صدورهم بها الله ويشرح ، خائفهم ويسكن

 :الجواب

وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد 

وبعد : أجمعين

المهمات وأهم الواجبات أعظم من الله إلى والدعوةا بالمعروف المر فإن 

ل اللسه " إلى إله " ل حقوق ومن الظاهرةا الدين هذا شعائر من وهي هسي ب

أمسسة منكسسم ولتكسسن تعسسالى : {{ قسسال وفرائضسسه السسدين مقامسسات أشسسرف من

هسسم وأولئسسك المنكسسر عسسن وينهسسون بسسالمعروف ويسسأمرون الخيسسر إلسسى يسسدعون

تركسسوه فسسإذا قسسدرته حسسسب كٌل الكفاية قدر الجماعة }} , والمة المفلحون

ًا وا جميع ة صسلح فل ، وعوقبسوا أثم المعروف بسالمر إل الخاصسة ول للعام ب



ذما وقسسد ، الله رحم من إل النكار شموس أفلت واليوما . المنكر عن والنهي

تعالى : {{ قال الرض في الفساد عن ينهون بقية لهم ليس من تعالى الله

إل الرض فسسي الفسسساد عن ينهون بقية أولوا قبلكم من القرون من كان فلو

ً هسسم المنكسسر عسسن والناهون بالمعروف والمرون . }} منهم أنجينا ممن قليل

السسذين وأخسذنا السسوءا عسسن ينهسون السسذين فأنجينسسا تعالى : {{ , قال الناجون

علسسى القابضسسون اليسسوما يفسسسقون }} . وهسسم كسسانوا بمسسا بئيس بعذاب ظلموا

ابن قال ، وعفت طمست وآثاره اشتدت قد الدين غربة فإن والغرباءا الجمر

المسر وهسسي الصسسفة هسسذه أهسل العسالم هسسذا فسي : " الغرباءا الله رحمه القيم

السسسلما : ( بسسدأ وسلم عليه الله صلى وبقوله المنكر عن والنهي بالمعروف

ًا رسسسول يسسا الغربسساءا ومسسن , قيل للغرباءا فطوبى بدأ كما غريبا سيعود و غريب

: قسسال قسسال عمسسر حسسديث الناس ) وفي أفسد إذا يصلحون الذين قال الله ؟

للغربسساءا, : ( طسسوبى عنسسده ونحن يوما ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول

كثير ناس في قليل صالحون : ناس ؟ قال الله رسول يا الغرباءا : ومن قيل

وأهسسل غرباءا الناس أكثر بين السلما يطيعهم ) فأهل ممن أكثر يعصيهم من

السسسنة وأهل غرباءا المؤمنين في العلم وأهل غرباءا السلما أهل بين اليمان

السنة - أي - إليها والداعون غرباءا فيهم والبدع الهواءا عند بها تميزوا الذين

أهسسل فهسسم غربسساءا كانوا وإن غربة , لكن أشد المخالفين أذى على الصابرون

فينسسا جاهسسدوا والسسذين : {{ تعسسالى قسسال . ومعينهسسم وناصرهم معهم وهو الله

السسذي بالحديث الناس أحق وأنتم }} المحسنين مع الله وإن سبلنا لنهدينهم

ًا هريرةا أبي عن الطبراني رواه أمتي فساد عند بسنتي المتمسك : ( مرفوع

الحسسديث . في جاءا كما السابقين من خمسين كأجر أجره بل ) شهيد أجر له

"

إلسسى وخورهسسا ضسسعفها يسسرى الحسسسبة أحسسوال فسسي الناظر أن السائل قول أما

تجفوا أن الدين أدبار من وإن أدبار إقبال الدين لهذا فإن ، صحيح فهذا آخره

إل القليسسل يوجسسد ل حسستى بأسسسرها والسسدول المجتمسسع فقل شئت إن و القبيلة



مسسن بسسالمعروف المريسسن ما نسسال أما . مضطهدون خائفون وهم المستضعف

مسسن والمصسسلحين والرسسسل للنبيسساءا حصسسل بمسسا أسوةا فلهم والمضايقة الذى

ًا لهم تعرض ممن والسب والهانة الذى ًا ظلمسس بسسذلك اللسسه يرفعهسسم وعسسدوان

قيل قد ما إل لك يقال ما : {{ تعالى قال يقهم ومضا شانئهم ويفضح ويذل

 }} قبلك من للرسِل

الخسسور مسسن يحسسذروا أن الحسسسبة رجسسال علسسى .. فسسالواجب ذلسسك علسسم وإذا

، والطغسساةا الفجسسرةا أولياءاه يخوف الشيطان من ذلك فإن والتواني والضعف

تخسسافوهم فل أوليسساءاه يخسسوف الشسسيطان ذلكسسم {{ إنمسسا : تعسسالى اللسسه قسسال

بقسسوما مسسا يغيسسر ل اللسسه تعالى : {{ إن  }} , وقال مؤمنين كنتم إن وخافوِن

تعسسالى : {{ فسسإن قسسال والنكسسوص وإيسساكم بأنفسسسهم }} .. مسسا يغيروا ل حتى

}} العظيم العرش رب وهو توكلت عليه هو إل إله ل الله حسبي فقل تولوا

قلوبهم }} الله أزاغ زاغوا فلما تعالى : {{ , وقال

ًا ) ل الجنسسة هسسي اللسسه سلعة إن غالية أل الله : ( سلعة أن الجميع ليعلم أخير

بالمكاره ) . الجنة حفت وسلم: ( عليه الله صلى قال وقد بالمكارما إل ُتنال

ِعينكم يوفقكم أن الله نسأل ُي ويسسذل ويسسدحر قلسسوبكم ويقوي عضدكم ويشد و

 .يعلمسسون ل النسساس أكسسثر ولكسسن أمره على غالب والله محاربكم و معاديكم

والنسساهين بسسالمعروف والمريسسن المجاهدين إماما محمد نبينا على الله وصلى

 .أجمعين  وصحبه آله وعلى المنكر عن

أمله
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