
   
  
  
  

  
  )للتوجيه إىل الخ� والتوايص بالحق والصرب عليه، والتحذير مH يخالفه ويغضب هللا عز وجمن أهم املهHت وأفضل القربات التناصح وا( :رحمـه هللاقال الشيخ بن باز ، ، عمت املنكرات يف املجتمعات، وشاع الفساد فيهالواجب بالكلية، وأهملت العمل بهوإذا ضيعت األمة هذا ا  ، بدعوتها للحق، ومحاربتها للباطلً وثيقاًترتبط خ�ية هذه األمة ارتباطا    
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ۚۚويأمرون بٱلمعروف وينهون عن ٱلمنكر ويأمرون بٱلمعروف وينهون عن ٱلمنكر ويأمرون بٱلمعروف وينهون عن ٱلمنكر ويأمرون بٱلمعروف وينهون عن ٱلمنكر  ۚۚ ِِ ِِ
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  : ملسو هيلع هللا ىلصقال
 إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم"

  صحيح الجامع" ينكرون املنكر

  رواه مسلم  " فإن W يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإل]انمن رأى منكم منكرا فليغ�ه بيده ، فإن W يستطع فبلسانه ، "   :ملسو هيلع هللا ىلص قال
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  :طريقة التعامل   ####
   السؤال عن مدير املطعم أو املسؤول�
   معه بصوت هادئ مع  التحدث�
  و األسلوب   واإلطراءوالثناءاالبتسامة      
  )مروااألب ريد أو يرغبحد ي أالف( الحسن     
   وعدم التعايل واللCالرفقالتواضع و �
   تستفز نفسك أو وأال  والحلمالهدوء �
  ابل املقفالطر     
   وإيجاد  اطلب منه إغالق املوسيقى �

        جلسات مغلقة

  :ول ؤ أفكار عند التحدث مع المس ####
pعصيتهP نعمة هللا ال تكون   
pكنك وضع أناشيد باللغة االنجليزيةT   
p ع الغناء من الحرياتVحقوق ( عدم رغبتي يف سRights(  
pعات ملن يريد املوسيقىVكنك وضع سT   
pة املنتظرين( تريد أماكن مغلقة  األغلبيةbوالدليل ك(  
p مكلف dوضع سواتر متنقلة :  مقرتح غ  
p من مكان بعيد وساءنا وجود املوسيقى ) ملطعمكم(جئنا :قل له    
  وعدم وجود جلسات مغلقة، ولن ننصح االخرين بالحضور     
p تخربه بأن ما تكسبه قد يكون حرام وهو ماتغذي به أوالدك  

  :نهاية المحادثة  في  ####
 

 wالدعاءdوالتوفيق له بالخ  
 wعند استجابته (شكرال تقديم(  
 wواخبارهماإلدارةو أخدمة العمالء مع  التواصل  
 w  هيئة األمر (تقدم باإلنكار للجهات الرسمية  
   ١٩٠٩رقم ال باملعروف والنهي عن املنكر عىل    
  )٩٤٠ األمانة( و )التطبيقعرب أو     
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  Please .. close the music                          املوسيقىأغلق ،  لو سمحت
  Please .. we want closed place          ،  نريد مكان مغلقلو سمحت

  
  ||ر  متوفشروب والمفاألماكن كثيرة والطعام       )عدم البقاء في المكان(    :وسيلة فعالة ومفيدة ومجربة||  

  

  :ملسو هيلع هللا ىلص  قال   ����������
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yصححه األلبا  

  ؟ ليس إال األكل فقطهل يجوز أن أجلس يف مطعم يضع موسيقى أو أغاc وهديف : س
ال يجوز الدخول يف هذه األماكن وأمثالها إال بقصد اإلنكار، وإذا : ج

ً� يجـد اإلنــسان غdهــا وكــان مــسافرا والوقــت ضــيق فأكــل منهــا 
ًوكانت حالته سVعا ال استVعا، مع قيامـه باإلنكـار حـسب قدرتـه  ً
فال حرج عليه، وإن وجدت بدائل أخرى أو سعة يف الوقت � يجـز 

  ا املنكر وهللا أعلمالدخول إال بزوال هذ
                      �  	
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�� :����� ����� �� ���
��  

   ا املوسيقىة التي يعزف فيهمحضور الولي
ولكن ال يوصف الطعـام ، حرام عىل من ال يستطيع تغيd املنكر 
� يكن قد أكـل طعامـا : نفسه بأنه حرام ، فإنه لو حرض ، وأكل 

فـال : يحرض ، وأهدي إليه من هذا الطعـام وكذلك لو � ، حراما 
حرج عليه أن يأكل منه ، فالتحريم هو لحـضور املنكـر ، ولـيس 

  .ألجل أن الطعام نفسه قد صار حراما بهذا املنكر 
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vvvv  يقول ُي Hيعنـي يف مكـان (أنا أنكرت ، وسوف أجلـس : خطئ بعض الناس حين ُإ�ا يتبع هواه وما تريده بذلك وهو    وقلبي قد أنكر املنكَر ،)فيه منكَر لو و نفسهّ

ّ يف مكان يـسب فيـه والـدان املكان ، كV لو ك املنكر وأبغضه لفارقهأنكر قلب  أو هُ
ّيسب فيه شخص   .قوم من ذلك املكان ي أو نافحُيرد وي ، فإما أن هُ

 vvvvملعروف وال ينهى عــن املنكـر حتـى ال  لو كان املرء ال يأمر با:قال سعيد بن جب�      ؟وأنـهى عن املنكر وعندي تقص� ومعايص يقول كيف آمر باملعـروف و
ٌإذا لم يعظ الناس من هو مذنب   .َيكون فيه يشء ما أمر أحد Pعروف ، وال نهى عن منكر  َِ ِْ ُ ََ ُ ْ َّ ْ ََ ْ ٍفمن يعظ العاصv بعد محمد    ***      َ ِ َِّ ََ ُ ْ ََ َ ََ ْ ُ ْ َ  
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  � )تويرت:مثل (و عرب وسائل التواصلأً اشفهيوتشجيعهم لالستمرار يف ذلك  لتزمة من األساسصحاب املطاعم املشكر أ :  � ��� �
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ِكنتم خي أمة أخرجت لِلناِس تأمرون بٱلمعروف وتنهون عن ٱلمنكركنتم خي أمة أخرجت لِلناِس تأمرون بٱلمعروف وتنهون عن ٱلمنكركنتم خي أمة أخرجت لِلناِس تأمرون بٱلمعروف وتنهون عن ٱلمنكركنتم خي أمة أخرجت لِلناِس تأمرون بٱلمعروف وتنهون عن ٱلمنكر� ِِ ِِ ِِ ِ
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