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إىل رجال احلسبة
السالم على نبيّنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني؛ ّأما بعد:
ُ
احلمد هلل ،و ّ
الصالة و ّ
ِ
بعض
فإ ّن من أعظم الواجبات يف اإلسالم :األمر ابملعروف ،والنّهي عن املنكر؛ فإ ّن شأنه عظيم ،حىت ع ّده ُ
ِ
ط اإلمثُ عن
اجب كفائي ،إذا قام به َمن يكفي :سق َ
األصل أنّه و ٌ
أهل العلم ركنًا ً
سادسا من أركان اإلسالم ،و ُ
اَّللَ َما
الباقني ،وهو -كغريه ِمن الواجبات -منو ٌ
ط ابالستطاعة على ح ّد قوله تعاىل} :فَاتَّ ُقوا َّ
يستطع
فليغريهُ بيدهِ ،فإ ْن مل
نكرا ّ
ْ
ْ
استَطَ ْعتُ ْم{(التغابن )16:وقوله –عليه الصالة والسالمَ ( :من رأى منكم ُم ً
ِِ
أضعف اإلميان(
يستطع فبقلبِ ِه ،وذلك
ُ
ْ
فبلسانه ،فإ ْن ملْ
وجد فيها ِمن ٍ
ِ
عهد بعيد هيئة رمسيّة للقيام هبذا
السعوديّة -أن َ
ومن فضل هللا على هذه البالد -اململكة العربيّة ّ
شرورا كثرية ،مما
الواجب؛ امسها" :هيئة األمر ابملعروف والنّهي عن املنكر" ،وقد َ
دفع هللا هبا عن هذه البالد ً
يفسد أحوال النّاس االجتماعيّة واألخالقيّة ،فغاظ ذلك املنافقني والفاسقني ،لذلك مل يزالوا ِمن خالل وسائل
اإلعالم يطعنون يف هذا اجلهاز ،ويف العاملني فيه ،ابالفرتاءات ،وتتبّع أخطائهم ،وتضخيمها ،لِ َما يف قلوهبم
ِمن غل ٍ
وحقد؛ أل ّن قيام أهل احلسبة -اآلمرين ابملعروف والنّاهني عن املنكر -بواجبهم :حيول بني أهل الفساد
ّ
صدر القرار األخري ابلتّنظيم اجلديد لعمل اهليئات ،وفيه احل ّد ِمن صالحيّة رجال اهليئة،
ومآرهبم ،ولذا لَ ّما َ
للشهوات.
جمرد التّبليغ عن القضااي؛ ففرح بذلك القرار املستغربون واملتبعون ّ
وذلك بقصر عملهم على ّ
وزاد الطني بلّة -كما يقال -أ ّن أعضاء اهليئة -وفّقهم هللا -وقفوا مبهوتني ،فانكفؤوا على أنفسهم ،وبقوا يف
الصالة ،والنّزول
مراكزهم ،فرتكوا ما يقدرون عليه ،أو َّ
للصالة ،وإغالق احملالت ،وقت ّ
قصروا فيه؛ كالتّنبيه ّ
ِ
جتر إىل
الرجال والنّساء ابللسان ،دون الدخول معهم يف جمادالت ّ
السفهاء من ّ
لألسواق لإلنكار على ّ
مشكالت.
لذلك أقول إلخواين أعضاء اهليئة :إ ّن هذا القرار ال يسقط عنهم ِمن الواجب ّإال ما ُمنعوا منه فقط؛ فعليهم
أن يقوموا مبا مل ُمينعوا منه ِمن طُرق اإلنكار ،حىت أيذن هللا بتوفيق والة األمر إىل نقض هذا القرار.
ومن املعلوم أ ّن سنّة هللا يف عباده أن يبتلي بعضهم ببعض} :أ ِ
ِ
َّاس أَ ْن يُْ َرتُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا َآمنَّا َوُه ْم َال
َ
َحس َ
ب الن ُ
ي ْفت نو َن * ولََق ْد فَت نَّا الَّ ِذين ِمن قَبلِ ِهم فَلَي علَم َّن َّ َّ ِ
ِ
ني{العنكبوت3-2:
ُ َُ
َ َ
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
ين َ
َ ْ ْ ْ َْ َ
اَّللُ الذ َ
اَّلل َالنتصر ِمْن هم وَٰلَ ِكن لِّي ب لُو ب عض ُكم بِب ع ٍ َّ ِ
ِ
اَّللِ فَلَن ي ِ
ض َّل
ين قُتِلُوا ِيف َسبِ ِيل َّ
} َٰذَل َ
َْ َ َ ْ َ َ ْ
ُ
ك َولَ ْو يَ َشاءُ َُّ َ َ َ ُ ْ َ
ض َوالذ َ
أ َْع َما َهلُْم{حممد4:
إعداد :اللجنة العلميّة
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فقوموا أيّها األخوة -أعضاء اهليئة -مبا تستطيعون ،وال تُالمون على ما ال تستطيعون ،حفظكم هللا ،وسددكم
رب العاملني .حرر يف 14/8/1437 :ه
وأعانكم ،وجعلكم غيثًا للمؤمنني ،وغيظًا ألعداء ال ّدين ،واحلمد هلل ّ
أماله:
الرباك
عبدالرمحن بن انصر ّ
ّ

إعداد :اللجنة العلميّة
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