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 )1الشرٌط األول











ما هو المعروف؟
بٌان تعدد صور المعروف.
بٌان تعدد صور المنكر.
من شروط المنكر.
أهمٌة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر فً حفظ الضرورٌات الخمس.
رسالة هللا إما إخبار وإما إنشاء.
األمر بالمعروف والنهً عن المنكر من صفات النبً صلى هللا علٌه وسلم.
األمر بالمعروف والنهً عن المنكر من صفات أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم.
هذه األمة خٌر األمم للناس وأنفعهم للناس.
لٌس من شرط األمر والنهً أن ٌصل إلى كل مكلف.

 )2الشرٌط الثانً





األمر بالمعروف والنهً عن المنكر سبٌل إلى الفالح.
أحوال إنكار المنكر.
الفتن من حٌث التعلق بالزمان على قسمٌن.
أحوال سقوط وجوب األمر بالمعروف والنهً عن المنكر.

 )3الشرٌط الثالث







ترك األمر بالمعروف والنهً عن المنكر موجب لالختالف.
ما هو المعروف؟ وما هو المنكر؟
حكم األمر بالمعروف والنهً عن المنكر.
أٌهما أفضل :فرض الكفاٌة أو فرض العٌن؟
من شروط األمر والنهً.
إقامة الحدود من النهً عن المنكر.
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الفوائد والمصالح العائدة لآلمر بالمعروف والناهً عن المنكر.
الفوائد والثمرات والنتائج العائدة على المأمور والمنهً.
ما ٌترتب على ترك األمر بالمعروف والنهً عن المنكر.
مراتب إنكار المنكر.

 )4الشرٌط الرابع





غلط فرٌقٌن من الناس فً األمر والنهً.
ضابط التغٌٌر بالٌد.
من أصول أهل السنة والجماعة :لزوم الجماعة ،وترك قتال األئمة ،وترك القتال فً الفتنة.
أصول االعتزال الخمس.

 )5الشرٌط الخامس






عقٌدة أهل السنة فً معاملة والة األمور.
من أصول أهل السنة :عدم الخروج على األئمة.
من أصول أهل السنة :السمع والطاعة لوالة أمر المسلمٌن.
المراد بأولً األمر.
جملة من هدي السلف فً مناصحة والة األمر.

 )6الشرٌط السادس














اعتبار مقادٌر المصالح والمفاسد هو بمٌزان الشرٌعة.
ُ
علة إعراض النبً صلى هللا علٌه وسلم عن عبد هللا بن أبً بن سلول وأمثاله.
بٌان أن اتباع األهواء فً الدٌانات أعظم من اتباع األهواء فً المشتهٌات.
معنى الهوى فً االصطالح.
اتباع الهوى فً االصطالح.
أثر اتباع الهوى على الفرد والمجتمع.
الفرق بٌن الهوى والشهوة.
الفرق بٌن ما ٌسومه العقل وما ٌسومه الهوى.
من عالمات أهل البدع.
كٌف ٌُعالج الهوى؟
وجوب إخالص األعمال واألقوال هلل تعالى.
صالحا إن لم ٌكن بعلم وفقه.
ال ٌكون العمل
ً
ال بد فً األمر والنهً من الرفق والحلم والصبر.

 )7الشرٌط السابع










صالحا إن لم ٌكن بعلم وفقه.
ال ٌكون العمل
ً
ال بد فً األمر والنهً من الرفق والحلم والصبر.
الذنوب ثالثة أقسام.
المعاصً سبب المصائب.
من شأن النفوس أنها ال تحب اختصاص غٌرها بشًء دونها.
العدل نظام كل شًء.
بٌان أقسام الناس.
كثٌر من أهل المنكر ٌحبون من ٌوافقهم على ما هم فٌه.
ذم الجبن والبخل.
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 )8الشرٌط الثامن





ذم الجبن والبخل.
فضل الشجاعة والكرم.
من معانً الكرم فً القرآن.
الصبر صبران :صبر عند الغضب ،وصبر عند المصٌبة.

 )9الشرٌط التاسع








الصبر صبران :صبر عند الغضب ،وصبر عند المصٌبة.
الناس على أربعة أصناف.
من الناس من ٌتعلل لترك األمر والنهً بطلب السالمة من الفتنة.
أولو األمر صنفان :العلماء واألمراء.
شروط األمر بالمعروف والنهً عن المنكر.
جملة آداب اآلمر الناهً.
بٌان شرطً الحسنات.

 )10الشرٌط العاشر





حال من ٌأمر بالمعروف وال ٌأتمر به ،وٌنهى عن المنكر وٌأتٌه.
بٌان الصواب الموافق للسنة والشرٌعة فً األمور العلمٌة الكالمٌة.
اإلسالم ٌجمع معنٌٌن.
أصل العمل.
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