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 حنمده و نصلي علي رسولو الکرمي.

 

احلمد هلل رب العادلني والصلوة والسالم علي سيد االولني واالخرين خامت االنبيآء وادلرسلني دمحم وآلو واصحابو 
 الطيبني الطاىرين . 
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 ىا جون جون دوا ک گىهتارمض 
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سَيْايت علي الناس زمان اليبقى 
من االسالم االامسو والمن القران 

 .)۵(االرمسو
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: ويف السنن وادلسند من  ١
 حديث عبدهللا بن مسعود 

ان من   قال قال رسول هللا 
ان قبلکم کان اذ عمل العامل ک

فيهم ابخلطيئة جآئو الناىي تعزيرا 
فقال اي ىذا اتق هللا فاذا کان من 
الغد جالسو واکلو وشاربو کانو مل يره 
على خطيئة ابالمس فلما راي عز 
وجل ذالک منهم ضرب قلوب 
بعضهم على بعض مث لعنهم على 
لسان نبيهم داؤد و عيسى بن مرمي 

نو يعتدون ذالک مبا عصوا وکا
والذي نفس دمحم بيده لَتْامرن 
ابدلعروف ولتنهون عن ادلنکر 
ولَتْاخذن على يدالسفيو ولَتْاطرن 
على احلق اطرا اوليضر بن هللا قلوب 
بعضکم على بعض مث يلعنکم کما 

 لعنهم.

: و يف سنن ايب داود و  ٢
ابن ماجة عن جابر بن عبدهللا قال 

يقول مامن  سول هللا مسعت ر 
رجل يکون يف قوم يعمل فيهم 
ابدلعاصي يقدرون على ان يغريوا 
عليو وال يغريون اال اصاهبم هللا 

 بعقاب قبل ان ميوتوا.

و روي االصبهاين عن  - ٣
قال ال  ان رسول هللا انس 

تزال ال الو اال هللا تنفع من قاذلا 
وترد عنهم العذاب والنقمة مامل 
يستخفوا حبقها قالوا اي رسول هللا 
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قال يظهر وما االستخفاف حبقها 
العمل مبعاصي هللا فال ينکر  وال 

 .)۷( يغريوا

 عن عائشة :  ٤
 قالت دخل على النيب 

فعرفت يف وجهو ان قد حضره 
 اوما کلم احد ءشيئ فتوضا

فلصقت ابحلجرة استمع ما 
يقول فقعد على ادلنرب فحمدهللا 
واثىن عليو وقال اي ايهاالناس 
ان هللا تعاىل يقول لکم مروا 
ابدلعروف واهنوا عن ادلنکر قبل 

فال اجيب لکم  اان تدعو 
وتسئلوين فالاعطيکم 
وتستنصروين فال انصرکم 

 .فمازاد عليهن حىت نزل

 : عن ايب ىريرة  ٥
 ااذ قال قال رسول هللا 

عظمت اميت الدنيا نزعت 
منهاىيبة االسالم واذا ترکت االمر  
ابدلعروف والنهي عن ادلنکر 
حرمت برکة الوحي واذاتسابت 

 .)۸(اميت سقطت من عني هللا 
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من رَاي منکم منکرا فليغريه 
بيده فان مل يستطع فبلسانو فان مل 
يستطع فقلبو وذالک اضعف االميان 

)۹(. 

ما من نيب بعثو هللا         
قبلي اال کان لو يف امتو 
حواريون واصحاب 
اَيْخذون بسنتو ويقتدون 
ابمره مث اهنا ختلف من 
بعدىم خلوف يقولون ماال 
يفعلون ويفعلون 
ماالايمرون فمن جاىدىم 
بيده فهومؤمن ومن 
جاىدىم بلسانو فهو 
مؤمن ومن جاىدىم بقلبو 
فهو مؤمن وليس وراء 

من االميان حبة ذالک 
 .)۰۱(خردل
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 .قدورا فاان هلل واان اليو راجعونم کان امر هللا قدرا

اال کلکم راع وکلکم مسئول 
عن رعيتو فااالمري الذي على الناس 

مسئول عنهم والرجل ىو راع عليهم و 
راع على اىل بيتو وىو مسئول عنهم 

لى بيت بعلها وولده وادلراة راعية ع
وىي مسئولة عنهم والعبد راع على مال 
سيده وىو مسئول عنو فکلم راع 
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 .)۰۰(وکلکم مسئول عن رعيتو

قال الدين النصيحة 
؟ قال هلل ولرسولو قلنا دلن

 ئمة ادلسلمني وعامتهموال
)۰۱(. 
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قال  عن ايب بکر الصديق 

ايهاالناس انکم تقرؤن ىذه االية      

                                                 
)(

)(12
 

)(

)(



 

12 

               

            فاين

ل ان الناس اذاراو مسعت رسول هللا يقو 
غريوه اوشک ان يعمهم هللا ادلنکر فلم ي

بعقابو

      

 .والتزر وازرة وزراخری: 
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!والذين جاىدوا فينا لنهدينهم سبلنا
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ا اي قال قلن عن انس 
رسول هللا! ال انمر ابدلعروف 
حىت نعمل بو کلو وال ننهى عن 
ادلنکر حىت جنتنبو کلو فقال 
: بل مروا ابدلعروف وان 
مل تعملوا بو کلو واهنوا عن 

 .)۰۱(ادلنکر وان مل جتتنبوه کلو
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آخر ىذه االمة االما اصلح اوذلا! لحلن يص
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 !سبحن هللا واحلمدهلل والالو االهللا وهللا اکرب والحول والقوة اال ابهلل العلي العظيم
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)(ان حزب هللا ىم الغالبون .
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 لئىدامن ک ىن ان ک ى ه  ىچون  ىن ن ى پهول کچه م                                       قبول گن هي رن ى اپئ  ىاله  ىري قسمت س ى م 

اصحابو امجعني برمحتک اي و آخر دعواان ان احلمد هللا رب العادلني والصلوة والسالم علي رسولو دمحم وآلو و  
 ارحم الرامحني .
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