
 

 عاصي  والفرقة من أسباب املصائبالذنوب وامل

إٕ َا حيدث  يف الد ا الضدًُن َدٔ ال دا٥        أحبيت يف اهلل،
 ايه١ًُ، ٚتفزم  فاخلٚ فزق١ٚاي ٚايطعف ٚالٗا١ْ ،١التتايٝ

لٔ ايذْٛب ٚالعاصٞ  األعثا٤، ٚتضًط اي فٛف، ٚاخت ف
ام ِمِياق َ :ظاييت اقرتفتٗا أٜثٜٓا، قاٍ تعاىل  ََُؽ  من ٍة َفا َِا َوَما َأَصاا

  .د03: ايصٛر٣ر غ( 03َكَسَ ْت َأيِْديُؽْ  َوَيْعُػو َعم َكثرٍِي)
  جناة السفينة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ٍ  ٚاحث٠، صف١ٓٝ ْزن  مجٝعّا ذمٔيف اهلل !  إخٛتٞ رصدٍٛ   قدا
ٍ   َمَثُل اْلَؼائِِم َعَذ ُحُدوِد اهللِ ، َواْلَواِقِع فِقَفا ، َكَؿَثلِ  ♂:◘اهلل  َقوْو

ووُفْم  َُ ووُفْم َ ْعَبَعووا،  َوَمْع َُ َُ َمْع اْشووَهَفُؿوا َعووَذ َشووِػقـَة  ، َفَلَبووا

وا َعَذ َموْن  َ ْشَػَؾَفا ، َفَؽاَن الَِّذيَن ِِف َ ْشَػؾَِفا إَِذا اْشَهَؼْوا ِمْن ادَْاِء َمرُّ

 ْ ا َخَرْقـَا ِِف َكِصقبِـَا َخْرًقا َوَل ُكوْمِذ َموْن َفْوَقـَوا ،  َفْوَقُفْم َفَؼاُلوا : َلْو َ كَّ

ُكوُعْم َوَما َ َراُدوا َعَؾُؽوا ََجِقًعا ، َوإِْن َ َخوُذوا َعوَذ َ ْيوِدِْْم  َفنِْن َيْسُ

 دما ايضف١ٓٝ دمت إٕف ،) أخزج٘ ايبدارٟ( ▬َكَجْوا َوَكَجْوا ََجِقًعا 
ٔ    ،اجلُٝدع  ًٖو ايضف١ٓٝ ًٖهت ٚإٕ اجلُٝع،  اَلِهدز   َٞأال  د ََٚعد

☺ ٍَ ٕ  الع َث :َقا ُ َث َأ ٝ ٘ ََٚأث ٢َٓ اهلَل َح ًَ َٗا َٜا :  َع ِ   ايَّاس  َأُّٜ  ِإَُّهد
َٕ ٙ  َتِكَز٤ ٚ َٗا  اآل١ََٜ َٖذ  َٗا  َغٝ دزِ  َعًَد٢  ََٚتَطدع َْٛ َٛاض دع  َياا َأِهَاا ظ:ََ

ُُْ  هَِ   ااَدْي َُ ْْ ااَّ هَِتا ا َِ ام  اُك  مَّ ِ ُُ ْ َعَؾاْقُؽْ  َأسُػَساُؽْ  َٓ َي يَم مَمـُاوا
ِِ ا الَّ

 ْ ُُ  َمْرِجُعُؽْ  ََجِقًعا َفُقـَ نُئُؽ  ََِا ُكـ
ِ
ََ ) اهلل رالا٥دث٠:   غ(532َتْعَؿُؾاو

ُ ع َٓا َِٚإَّا ،د٥32 َّ َص ٍ  ◘ ايَّب  ََ إِ ♂:َُٜكٛ ا الظَّواِلَ َذا َرَ وُ إِنَّ الـَّوا

  ُ ُفوْم اهللُ مِِعَؼوا ََ َ ْن َيُعؿَّ أخزجد٘  ) ▬َفَؾْم َيْلُخُذوا َعَذ َيَدْيِه َ ْوَصو
ٔ   (،أالٛ ااٚا صخخ٘ األيباْٞ ِٔ  ح َذٜ َفد١َ  ََٚعد ِٕ  ال د َُدا  ،☻ ايَٝ

ِٔ ايَّيبِّ ٍَ ◘ َع ـْفَ  :َقا َُ ََّ َِاَدْعُروِف َوَل ْلُمُر َُ ي َكْػِِس ََِقِدِه َل ِِ ََّ َوالَّ ُو

ا ِمـُْه ُث َّ َتْدُعوَكُه  ًَ َْ َيْ َعَث َعَؾْقُؽْ  ِعَؼا َعِم ادُـَْؽِر َأْو َلُقوِشَؽمَّ اهلُل َأ

َُ َلُؽاا ْ  ا َُ َُ َفااَ  ُيْساا
، (صددخخ٘ األيبدداْٞٚ ايرتَددذٟأخزجدد٘ ) 

صب  يف رفدع ايدب ٤ عدٔ    األَز الالعزٚف ٚايٓٗٞ عٔ الٓهز ف
ٚ   ، األ١َ األَدز الدالعزٚف   ٚصب  يف دما٠ ايضدف١ٓٝ ندٔ فٝٗدا، 

اٍ  ددقاحلن، ددٚاي  ٚاألٚيٝا٤األْبٝا٤  ٚايٓٗٞ عٔ الٓهز اأب
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قْـَاظتعاىل: َُ ُروْا َِِه َأس ْ َما ُتكن ََ َعمِ  َفَؾاَّ َكُسوا يَم َيـَْفْو ِِ   الَّ
ِ
الِسوء

( ََ ْ َيْػُسُؼو ََئِقٍس ََِا َكاُكوا  ٍَ ا َِ ْ ََِع يَم َظَؾُؿوا
ِِ َكا الَّ ِْ  غ(532َوَأَخ
ايذٟ اعتثٚا اهلل ايذٜٔ ٜٕٓٗٛ  فًكث دم٢، د٥٦١راألعزاف: 

ٚ ا العذاب أيِٝ شثٜث; الضب  يضبتّٜٛ ا ، ٚأخذ ايذٜٔ اعتَث
تعاىل:  قاٍٚ، خمايفتِٗ أَز اهلل ٚخزٚجِٗ عٔ ؼاعت٘

ََ ظ ََ َِاَدْعُروِف   َوادُْمِمـُو ََْعٍض َيْلُمُرو ََْعُضُفْ  َأْولِقَاُء  َوادُْمِمـَاُت 

ََ َعِم ادُـَؽرِ  ، فاألَز الالعزٚف ٚايٓٗٞ عٔ د4٥رايتٛال١: غَوَيـَْفْو
 ٓهز ٖٛ اأب المَٓن ٚالمَٓا  ٚاأب اي احلن.ال

 مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

األَز الالعزٚف ٚايٓٗٞ عٔ الٓهز فزػ عن، أحبيت يف اهلل، 
إذا نإ ٜكثر عًٝ٘، فٝٓهز الايٝث إٕ قثر ع٢ً ذيو، فإٕ عجش 
فبايًضإ، ٚال ٜهفٞ ايًضإ إٕ أَهٔ إسايت٘ الايٝث، ٚإٕ عجش 

ً ، ٚذٖ  مجاع١ َٔ ايعًُا٤ إىل إٔ تزى اإلْهار فبايك
الايكً  نفٌز ٚايعٝاذ  الاهلل تعاىل، ٚإذا اقرتفت الع ١ٝ صًزا نإ 
ضزرٖا َك ًٛرا ع٢ً صاحبٗا، ٚإذا أعًٓت تعث٣ ضزرٖا 

اهلل تعاىل يف صٛر٠ آٍ عُزإ: إٔ صب   النٚ ،إىل ايعا١َ
ع زف ٖٚٛ َا  خري٠ أ١َ حمُث الن األَِ األَز الالعزٚف:

ٖٚٛ َا ع زف قبخ٘ : عٔ الٓهز ، ٚايٓٗٞحضٓ٘ شزًعا ٚعك 
ًَا ٜمٜثٙ ايعٌُ ٚايت ثٜل شزًعا ٚعك ، ، الاهلل ت ثّٜكا جاس

ََ َِاَدْعُروِف ظقاٍ تعاىل: ٍة ُأْخِرَجْت لِؾـَّاِس َتْلُمُرو ُُْ  َخرْيَ ُأمَّ ُكـ

 
ِ
ََ َِالل ََ َعِم ادُـَؽِر َوُتْمِمـُو ٔ   ،د٥٥١ رآٍ عُزإ: غَوَتـَْفْو ََٚع

َِّصع ٍٝث ال ٞأ ٍَ:  ☺ اخُلث ِر ُ ع ت َقا ٍَ َص ٍ  ◘ اهلل  َرص ٛ  :َُٜكٛ
ْ َيْسَهطِْع َفبِؾَِساكِِه، َفنِْن َلْ  ُه مَِقِدِه، َفنِْن َل ْ َمْن َرَ ى ِمـُْؽْم ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغرر

ََ َ ْضَعُف اإِليََمنِ  فإذا  ،) أخزج٘ َضًِ( َيْسَهطِْع َفبَِؼْؾبِِه، َوَذِل
الثٕٚ إحثا   اصتطعت إٕ الٝثى الٓهز فػري ٖذارأٜت َٓهًزا 

 فبكًبو عجش  فإٕ، فبًضاْو عجش  فإَٕا ٖٛ أْهز َٓ٘ 
 .ٚاتزى أٌٖ ايباؼٌ ٚال جتايضِٗ ٚإال شارنتِٗ اإلثِ

   فكه األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 ،  ٖٚذا َصددزٚع ١ددالايهًٝ ٜشٍٚ إٔ األوه: :وراتب إنلار املنلر
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 إٔ : الثالث، ٖٚذا َصزٚع الايه١ًٝ ٜشٍ مل ٚإٕ ٜكٌ إٔ :الثاني
 إٔ :الرابعٖٛ َٛضع اجتٗاا ٚ ٜشٍٚ ٚخيًف٘ َٓهز آخز َثً٘،

رمح٘ اهلل تعاىل  ايكِٝ االٔ قاٍٖٚٛ حمزّ،  َٓ٘ شز ٖٛ َا خيًف٘
 الٓهز إْهار ٚجٛب ألَت٘ شزع ◘ ايٓيب إٕفُٝا َعٓاٙ: 

 نإ فإذا ٚرصٛي٘، اهلل حيب٘ َا العزٚف َٔ الإْهارٙ يٝخ ٌ
 إىل ٚأالػع َٓ٘ أْهز ٖٛ َا قث ٜضب  يف حثٚ  الٓهز إْهار

جٌ ٚع   اهلل نإ ٚإٕ إْهارٙ، ٜٓبػٞ ال فإْ٘ ٚرصٛي٘، اهلل
 ٚايٛال٠ الًٛى ع٢ً ناإلْهار ٖٚذا أًٖ٘، ٚميكت ٜبػط٘

، ايثٖز آخز إىل ٚفت١ٓ شز نٌ أصاس فإْ٘ عًِٝٗ، الاخلزٚج
 األَزا٤ ايذٜٔ قتاٍ يف ◘ اهلل رصٍٛ ١ددي خاالا اصتأذٕ قثٚ

 فكاٍ ْكاتًِٗ؟ أف : ٚقايٛا ٚقتٗا، عٔ اي  ٠ ٜمخزٕٚ
رصٍٛ  ٚقاٍ، َتفل عًٝ٘() ال ما  قاموا الصبة:◘رصٍٛ اهلل 

ُه َمْن ؛ َمْن َرَ ى ِمْن َ ِمِرِه َصْقًئا َيْؽَرُعُه َفْؾَقْصِزْ َعَؾْقهِ  :◘اهلل  َفنِكَّ

ا َفََمَت، إاِلَّ َماَت َفاَرَق اجَلََمعَ  ) أخزج٘   َماَت ِمقَهًة َجاِعؾِقَّةً  َة ِصْزً
 .أمحث ٚحضٓ٘ األيباْٞ(

 ٚاي ػار، ايهبار ايفنت يف اإلص ّ ع٢ً جز٣ َا تأٌَ َٚٔ 
 َٓهز، ع٢ً اي رب ٚعثّ األصٌ، ٖذا إضاع١ َٔ رآٖا

 .َٓ٘ أنرب ٖٛ َا َٓ٘ فتٛيث إسايت٘، فطً 
ٚمل ٜأَز  الٓهزا  أنرب نه١ ٜز٣ ◘ اهلل رصٍٛ نإ كثٚي

 . تػٝريٖاال
  حتى ال تغرق السفينة

، حت٢ ال تػزم ايضف١ٓٝ إيٝهِ العدع ايٓ دا٥ذ   إخٛتٞ يف اهلل
اييت أذنز ْفضٞ ٚإٜانِ الٗا يعٌ اهلل ٜتدٛب عًٝٓدا فٓتدٛب ٚال    

 ٜآخذْا نا فعٌ ايضفٗا٤ َٓا .
ايديت تضدتٛج     فايصزى َٔ ايهبا٥زلنتجنب الشرك األكرب::    -1

ايزب ف  يًتُضذ الايكبٛر، ٚال يدثعا٤ غدري اهلل، ٚال    غط 
ََّ َصَ ِت ظذ يػري اهلل، قاٍ تعاىل :دذر ٚال ذالددْ  َوُكُسِؽي  ُقْا هِ

(  َ
ِ
َن اْلَعاااَد  َ 

ِ
ّ
ِ
َاااِت لل ََ َقاااَي َو يااَ  َلااهُ 531َوََمْ األْعدداّ  غ ( َٓ ََشِ

 . د٥30-٥31:
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 أخزج٘ اآلجزٟ ٚصخخ٘ األيباْٞ(.
وال ل نتىربرباحل بربرببا  ال لألحربربباا االمربرب وال  وال لمجىا ربربا    -11

ايتخدشب  ْٗٝٓدا  عدٔ   فايتخشب ٜٛر  ايبػطا٤، ٚيكث  وعرب:: 
َِ ظ:تعاىل قاٍ ُؼو ُؽْ  َفاتَّ َِ ًة َواِحَدًة َوَأسَا َ  ُُُؽْ  ُأمَّ هِ ُأمَّ

ِِ
َْ  ََّ ( 21)َوهِ

ٍَ ََِا  ً ُكِا ِحْز را َُ ْقـَُفْ  ُز ََ ا   ُْ ََُؼطَُّعوا َأْمَر ) َف ََ ر  غ(20َلَدْهِْ  َفِرُحو
، فًتهٔ حمبتٓا ٚالػطدٓا يف اهلل تعداىل يكدٍٛ    د20-21المَٕٓٛ : 

َمْن َ َحبَّ هللِ، َوَ ْمَغَض هللِ، َوَ ْعَطى هللِ، َوَمـََع هللِ :  ◘رصدٍٛ اهلل  

يََمنَ َفَؼِد اْشَهْؽَؿَل ا؛   ) أخزج٘ أالٛ ااٚا ٚصخخ٘ األيباْٞ(.      إْلِ
ف  ْصارى يف الظاٖزا  اهلثَّا١َ، ٚال ال نبالع ديننا بدنالانا:  -11

يف االعت اَا ، ٚال يف قطع ايطزم، ٚال يف ايتدزٜ ، ٚال 
 .ٚيٓتل اهلل عش ٚجٌ يف تعطٌٝ َ احل الضًُن، 

٘ ٚالضا٤ يكٛيد أذنار اي باح نكذكار اباظة :  األلنلثر ون  -11
ً )ظ تعدددداىل: ً َكثِااااريا يَم مَمـُااااوا اْتُكااااُروا اهلَل ِتْكاااارا ِِ اااا ( 15َيااااا َأِهَااااا الَّ

ْؽَرًة َوَأِصقً  )  َوَس نُحوهُ   .د 11-1٥ر األحشاب :غ(11َُ
َمُْ  ظيكٛي٘ تعاىل:  لنلثر ون االمربتفاار:  -11 ِن ََ الّلُ ُمَعا َوَماا َكاا

 ََ َُْغِػُرو ْ  َيْس ُْ  .د00ٍ: ر األْفاغ(00)َو
يٝهصددف اهلل تعدداىل ايهددزب عددٔ      لنلثربربر وربربن الربربد احل:   -11

الضًُن، ٜٚزا الضًُن يثِٜٓٗ َزًاا مجًّٝا، ٜٚعش الضدًُن،   
ْ  َلُؽا ْ ظقاٍ تعاىل: ُِ َُ ُؽُ  اْدُعاوِي َأْسا َِ ، د33ر غافز : غَوَقاَل َ 

هلذا نإ ايضًف اي احل: أٚىل ايٓاس الايثعا٤ حانِ ايب ا، ٚ
ٝداػ، ٚاإلَداّ أمحدث الدٔ حٓبدٌ، ٚغريٖدِ       نايفطٌٝ الدٔ ع 

ٚقداٍ  ، لو كاَ لـا دعوة مسُُاَة لدعوكا ماا لؾساؾطاَ ٜكٛيٕٛ:
رمحدد٘ اهلل: إذا رأٜددت ايزجددٌ ٜددثعٛ عًدد٢  ٟاإلَدداّ ايربالٗددار

ايضًطإ فاعًِ أْ٘ صاح  ٣ٖٛ، ٚإذا رأٜت ايزجدٌ ٜدثعٛ   
 .يًضًطإ الاي  ح فاعًِ أْ٘ صاح  ص١ٓ إٕ شا٤ اهلل تعاىل

ٍِ :  ◘ ايدٓيب قاٍ  ون كذكر املربت :  لنلثر  -11 َ ْكثِوُروا ِذْكوَر َعواِذ

اِت   ) أخزج٘ ايرتَذٟ ٚحضٓ٘ األيباْٞ(. الؾَّذَّ
 حتى ال تفرق الساالن لتاا: ل متبادة ارجع ل

 (دمحد  بد املتعاهأل)
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فٗٛ ايضزاج الٓري يف ظ ّ ايفنت، لنتعمي العمي الشربر ي:    -1
س ايكزإٓ ايهزِٜ ٚص١ٓ احلبٝ  فايعًِ حيزصو، فٗٝا الٓا ْتثار

عًٝ٘ اي  ٠ ٚايض ّ، ٚيٓد ص ٚقًتا َٜٛٝا يتثارس ايعًدِ  
ايصزعٞ َع األٌٖ ٚاألٚالا َثٌ َثارصد١ أحدث نتد  ايعًدِ     

 :ايصددزعٞ الٝضددز٠ نهتدداب 
 أٚ غريٙ . 

 َفَعَؾْقُؽمْ  ◘صددٍٛ اهلل قدداٍ ر  ال ل بتداع ونعي لإلتبربرباع: -1
ووا  َُّ وا َوَع وُؽوا ِاَ َسَّ ََ اِصوِديَن،  ََ الرَّ َؾَػاِء ادَْْفوِدير مُِسـَّهِي َوُشـَِّة اْْلُ

 ، اُكْم َوُُمَْدَثاِت اْْلُُموِر، َفنِنَّ ُكلَّ ُُمَْدَثوة  مِْدَعوة  َعَؾْقَفا مِالـََّواِجِذ، َوإِيَّ

 .الٛ ااٚا ٚصخخ٘ األيباْٞ() أخزج٘ أ  َوُكلَّ مِْدَعة  َضَبَلة  
 ، ادَْْرُء َعَذ ِديِن َخؾِقؾِهِ  : ◘ ايٓيبقاٍ   لنبحث  ن الصربدي::  -1

َفْؾَقـُْظْر َ َحُدُكْم َمْن ُُيَالِْل 
 .) أخزج٘ أمحث ٚحضٓ٘ األيباْٞ( 

صدد ح إل لننشربربفن بربرباألور بربرباملعروه والناربربي  ربربن املنلربربر:   -1
ََ  َ ظتعداىل: قاٍ  ،اآلخزْٜٔٚفٛصٓا  اَ  لُِقْفِؾاَ  اْلُؼاَرى َوَماا َكاا َِ

 ََ ُؾَفا ُمْيِؾُحو ْْ    د٥٥4ٖٛا :رغَُِظْؾٍ  َوَأ
فٓٓاسٍ أٌٖ ايباؼٌ ْٚكِٝ احلثٚا ال ننصب أناسنا حلاوربا:   -6

 فٗذا خاص الاحلانِ ٖٚذا ٜطٝع األَٔ.
يآلخدزٜٔ إال   ْٓكًدٗا ٚال ال نمتات إىل األخبربربربار اللاكذبربربرب  :  -7

ى َ دًخ١ شدزع١ٝ يف   العث ايتثبت َدٔ صدختٗا إذا ندإ ٖٓدا    
ُِ َ ْن :  ◘ يكٍٛ ايٓيبْكًٗا، ٚإال ف ،  مَِحْسِب ادَْْرِء ِمَن اْلَؽِذ

َث مُِؽلر َما َشِؿعَ   ) أخزج٘ َضًِ(. ُُيَدر
ْٓصػٌ التخًٌٝ ف :نلتن حممم: مالام:، واقتصادي:.. ال -8

األحثا  حٛيٓا; فإٕ ٖذا فط  ع٢ً أْ٘ َطٝع١ يًٛقت فإْ٘ 
بػطا٤، ٚاألفطٌ إٔ ٜٓصػٌ نٌ َٓا العًُ٘ ٜٛر  ايصخٓا٤ ٚاي

يكٍٛ رصدٍٛ اهلل   ٚرعٝت٘، َٚا صٛف ٜضأٍ عٓ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ;
ُؽْم َمْسُئول  َعْن َرِعقَّهِه :◘ ، َوُكؾُّ ُؽْم َراع   .)َتفل عًٝ٘(   ُكؾُّ
ٍَ َموَد َ :  ◘ ايٓيبيكٍٛ لنصمح إكذا ظسد النربربرباس:  -9 ْشَب  إِنَّ اإْلِ

ََددد ، ق ِٝريًبا َكََم َمَدَ ، َفُطوَمى لِْؾُغَرَمواءِ َغِريًبا، َوَشَقُعوُد غَ  َٚ  ِٔددد ٌَ: 
 :ٍَ ٍَ اهلل ؟ َقا َُ اِيػ َزالا٤  َٜا َرص ٛ  )الَِّذيَن َيْصُؾُحوَن إَِذا َفَسَد الـَّا
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