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  خطبة الرسالة 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، حنمده ونستعينه، وأستغفره وأستهديه، أمر بالعدل واإلحسان 
ى عن الفحشاء واملنكر والبغي، موعظة منه سبحانه لعباده لعلهم وإيتا ء ذي القرىب، و

يتذكرون، والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد أفضل داع إىل سبيل ربه باحلكمة 
واملوعظة احلسنة على بصرية، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويصرب على ما أصابه، 

أداًء لرسالة ربه، وتبليًغا لألمانة، ونصًحا للخلق وإرشاًدا هلم، وعلى آله احتسابًا لوجه اهللا، و 
يهم عن  م إىل اهللا وأمرهم باخلري و وأصحابه وأتباعه املقتدين به يف النصح للخلق ودعو

ö≅è% ⎯Íν  {الشر، فهم الذين قال اهللا فيهم  É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6y™ (# þθ ãã÷Š r& ’n< Î) «! $# 4 4’n?tã >οu ÅÁ t/ O$tΡr& Ç⎯ tΒ uρ 

© Í_ yèt6¨?$# ( z⎯≈ ysö6ß™ uρ «!$# !$ tΒuρ O$tΡr& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# ∩⊇⊃∇∪ { )1( .  

   :أما بعــد
ول اإلسالم فإن الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر أصل عظيم من أص

حىت أحلقه بعض العلماء بأركان اإلسالم اليت ال يقوم بناؤه إال عليها، وال غرو فإن صالح 
العباد يف معاشهم متوقف على طاعة اهللا ورسوله، ومتام الطاعة متوقف على األمر باملعروف 

  . والنهي عن املنكر، وبه كانت هذه األمة خري أمة أخرجت للناس
ذه املنـزلة العظيمة من الدين، وملا تساهل أكثر الناس به يف هذا فلما كان هذا األصل 

الزمن، فأضاعه كثري منهم، وداهن فيه آخرون حىت انتشرت املنكرات وعمت وطمت، وامتأل 
منها الرب والبحر واجلو، رأيت أن أكتب يف ذلك رسالة خمتصرة، أبني فيها عظم هذا 

يتبع ذلك من املباحث، مع قصر الباع يف ذلك،  الواجب، وما يرتتب على اإلخالل به، وما
ورتبت الرسالة على مقدمة , قياًما ببعض الواجب، وإن كنت لست من أهل تلك املسالك

  . وثالثة أبواب وخامتة

                                 
  . 108: سورة يوسف آية) 1(
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   :فالمقدمة تشتمل على ما يلي
  . معىن املعروف واملنكر لغةً  - 1
  . معىن املعروف واملنكر شرًعا - 2
  . كر عند اجتماعهما وانفراد أحدمهااملراد باملعروف واملن - 3
  . عظم شأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا - 4
  . واجب العلماء وحتذيرهم من التقصري يف العمل - 5

  : يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفيه ثالثة فصول :والباب األول
  . لنهي عن املنكريف حكم األمر باملعروف وا :الفصل األول
  . يف حكم ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر من القادر :والفصل الثاني
  . يف شروط املتصدي للدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر :والفصل الثالث
  : يف إنكار املنكر، وفيه ثالثة فصول :والباب الثاني
  . يف كيفية اإلنكار :الفصل األول

  . يف درجات اإلنكار :ل الثانيوالفص
  . يف مرتبيت تغيري املنكر أو طريقي الدعوة إىل اهللا :والفصل الثالث
يف األحوال اليت يسقط فيها وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،  :والباب الثالث
  : وفيه ثالثة فصول
  . يف احلال األوىل :الفصل األول
  . يف احلال الثانية :والفصل الثاني
  . يف احلال الثالثة :والفصل الثالث

   :والخاتمة تشتمل على ما يلي
  . خطر املداهنة يف دين اهللا - 1
  . الفرق بني املداراة واملداهنة - 2
  . احلكمة يف مشروعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر - 3
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  . املفاسد املرتتبة على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر - 4
  . األمر باملعروف والنهي عن املنكر احلامل على - 5

ورقمت اآليات  وقد أوردت فيها آيات من كتاب اهللا وأحاديث من سنة رسول اهللا 
وخرجت األحاديث تيسريًا على الباحث عند الرجوع إليها، كما نقلت نصوًصا من أقوال 

على ثقة، العلماء واملفسرين، وبينت مصادرها يف أواخر الصفحات ليطمئن القارئ وليكون 
لالتفاق على جاللة هؤالء العلماء وعلمهم وورعهم، وذكرت يف آخر الرسالة بيانًا بأمساء 
املراجع والكتب اليت استفدت منها يف بناء الرسالة، وفهرست املوضوعات إكماًال للفائدة 

 القول البّني األظهر يف-وتسهيًال ملن يطلب البحث عن جزئية من جزئيات الرسالة، ومسيتها 
ا، وأن جيعل العمل  - الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واهللا أسأل أن ينفع 

لوجهه خالًصا، وأسأله االستقامة والثبات على اإلسالم، وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن 
لهمه يهب لنا من لدنه رمحة إنه هو الوهاب، ومن اهللا أستمد العون والتوفيق والسداد وأست

الرشاد وهو حسيب ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، واحلمد هللا رب 
  . العاملني، وصلى اهللا وسلم على حممد وآله وصحبه

  الكاتب 
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  المقدمة 
  : المقدمة وتشتمل على ما يلي

  . لغة - املعروف واملنكر- بيان معىن  - 1
   .شرًعا -املعروف واملنكر - بيان معىن  - 2
  . بيان املراد باملعروف واملنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدمها - 3
  . عظم شأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا - 4
  . واجب العلماء وحتذيرهم من التقصري يف العمل - 5
  معنى المعروف والمنكر لغًة بيان  - 1

, ف عليه الناس وعلموه ومل ينكروهاملعروف يف اللغة، يدور معناه غالًبا على ما تعار 
  . واملنكر يف اللغة، يدور معناه غالبا على ما جهله الناس واستنكروه وجحدوه

عرفه يعرفه معرفة وعرفانًا وعرفه بالكسر، وِعرِفّانا بكسرتني مشّددة : قال في القاموس
  . )(الفاء، علمه، واملعروف ضد املنكر 

النكراء، واألمر الشديد، والنكرة خالف املعرفة، وتناكر والّنُكر بالضم وبضمتني، املنكر ك
، وُنُكًرا وُنُكورًا بضمها، ونكريًا، -حمركة- جتاهل، والقوم تعادوا، ونكر فالن األمر كفرح نكًرا 

  . )(وأنكره واستنكره وتناكره جهله، واملنكر ضد املعروف اهـ 
د املنكر، والُعرف ضد واملعروف ض... عرف العرفان العلم: وقال في لسان العرب

واملعروف والعارفة خالف النكر، واملعرف كالعرف، , أواله عرفًا أي معروفًا: النكر، يقال
yϑßγ$  {: وقوله تعاىل ö6Ïm$|¹uρ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã ÷ètΒ ( { )3(  مصاحًبا معروفًا أي)واإلنكار )4 :

                                 
  . 179-  178ص  3انظر ج) 1(
  . 154-  153ص  2انظر ج) 2(
  . 15: سورة لقمان آية) 3(
  . 239-  236ص  9انظر ج) 4(



  القول البين األظهر في الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

6  

βÎ) t¨  {: وقوله, اجلحود s3Ρr& ÏN≡uθ ô¹F{$# ßNöθ |Á s9 Î Ïϑptø: , أي أقبح األصوات )1( } ∪®⊆∩ #$

وقد تكرر يف احلديث , املعروفواملنكر من األمر خالف , األمر الشديد: والنُّْكر، والُنُكر
اإلنكار واملنكر وهو ضد املعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر، والنْكر 

]# ©ô‰s)©9 |M÷∞Å_ $\↔ø‹x  {: املنكر، ويف التنـزيل العزيز: - ممدود- والّنْكراء  õ3œΡ ∩∠⊆∪ { )2(  ونكر

y_÷ρr&uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπx§{  {: األمر نكريًا، وأنكره إنكارًا ونُْكرًا، جهله عن كراع، ويف التنزيل العزيز ‹Åz 4 
  . )4(اهـ  )3( }

املعروف، وهو خالف النكر، وما تعارف عليه : الُعْرفُ  :وسيطوقال في المعجم ال
م  م ومعامال   . )5(الناس يف عادا

  {: والشيء جهله، ويف التنـزيل العزيز.. َنكر فالن َنَكرا وُنكرا ونكارة، فطن وجاد رأيه
$¬Η s>sù !#u™u‘ öΝåκ u‰Ï‰ ÷ƒr& Ÿω ã≅ÅÁ s? Ïμ ø‹s9 Î) öΝ èδt Å6 tΡ { )6(  وَنُكر األمر نكارة، صعب واشتّد وصار

θ#)  {: منكرًا، وأنكر الشيء جهله، ويف التنـزيل العزيز è= yz y‰sù Ïμø‹n= tã óΟßγ sù t yèsù öΝèδuρ … çμ s9 tβρã Å3ΖãΒ 

tβθ  {: وحقه جحده، ويف التنـزيل العزيز )7( } ∪∇∋∩ èùÌ ÷ètƒ |M yϑ÷èÏΡ «!$# ¢ΟèO $pκ tΞρ ã Å6Ζ ãƒ { 
)8( )9( .  

                                 
  . 19: سورة لقمان آية) 1(
  . 74: سورة الكهف آية) 2(
  . 70: سورة هود آية) 3(
  . 234-  233ص  5انظر ج )4(
  . 601ص  2انظر ج) 5(
  . 70: سورة هود آية) 6(
  . 58: سورة يوسف آية) 7(
  . 83: سورة النحل آية) 8(
  . 960ص  2انظر ج) 9(
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  معنى المعروف والمنكر شرًعا بيان  - 2
رفه الشرع ويأمر به وميدحه ويثين على أهله، ويدخل يف كل ما يع  :المعروف في الشرع

  . واإلميان به ذلك مجيع الطاعات، ويف مقدمتها توحيد اهللا 
كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله، ويدخل يف ذلك   :والمنكر في الشرع

ه أو أمسائه أو وإنكار وحدانيته أو ربوبيت مجيع املعاصي والبدع، ويف مقدمتها الشرك باهللا 
  . صفاته

  . ال تتجاوز ذلك - وعبارات املفسرين يف تفسري املعروف واملنكر
  . كل قول حسن وفعل مجيل وخلق كامل للقريب والبعيد: املعروف :فقيل
  . مجيع الشر: اخلري كله، واملنكر: املعروف :وقيل
  . ًعا وعقًال ما عرف قبحه شر : ما عرف حسنه شرًعا وعقًال، واملنكر: املعروف :وقيل
  . )(اإلحسان والطاعة، وكل ما عرف يف الشرع والعقل حسنه : املعروف :وقيل
  . طاعة اهللا وما يعرفه الشرع وأعمال الرب كلها: املعروف :وقيل
  . )(املعروف السنة، واملنكر البدعة : اإلميان، واملنكر الشرك، وقيل: املعروف :وقيل
م األخالق وصلة األرحام، واملنكر عبادة األصنام خلع األنداد ومكار : املعروف :وقيل

  . الطاعات والفضائل أمجع: وقطع األرحام، وقيل املعروف
صلة األرحام، وتقوى اهللا يف احلالل واحلرام، وغض األبصار، واالستعداد : العرف :وقيل
  . لدار القرار
ة األوثان وكل ما عباد: عبادة اهللا وتوحيده وكل ما أتبع ذلك، واملنكر: املعروف :وقيل
  . وهذه األقوال كلها حق وال تنايف بينها )(أتبع ذلك 

   :وقال ابن األثير في النهاية في غريب الحديث

                                 
  . 66- 65ص 3، جـ77ص  2، جـ196-  194ص  1- انظر تفسري ابن سعدي ج ) 1(
  . 249ص  4، جـ580/  2انظر تفسري البغوي جـ) 2(
  . 8ص 14، وحـ203ص 8وحـ 344، 99ري القرطيب جـانظر تفس) 3(
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يف احلديث، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة  -املعروف- قد َتكرر ذكر ) عرف(
ى عنه،  من احملسِّنات اهللا والتقرب إليه واإلحسان إىل الناس، وكل ما ندب إليه الشرع، و

واملقبِّحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بني الناس، إذا رأوه ال ينكرونه، 
واملعروف النصفة وحسن الصحبة مع األهل وغريهم من الناس، واملنكر ضد ذلك مجيعه اهـ 

)( .  
 يف احلديث، وهو ضد املعروف، وكل ما قّبحه - اإلنكار واملنكر- وقد تكرر ذكر : وقال

أنكر الشيء ينكره إنكارًا فهو ُمنِكر، وَنِكره ينَكرُه : الشرع وحّرمه وكرهه فهو منكر، يقال
  . )(ُنْكًرا فهو منكور، واستنكره فهو مستنكر، والنكري اإلنكار، واإلنكار اجلحود، اهـ 

  المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما بيان  - 3
فإنه يدخل فيه النهي عن  -وف من غري أن يقرن بالنهي عن املنكرإذا أطلق األمر باملعر 

املنكر، وذلك ألن ترك املنهيات من املعروف، وألنه ال يتم فعل اخلري إال برتك الشّر، ومثال 
ω u *  {: ذلك قول اهللا تعاىل ö yz ’Îû 9 ÏVŸ2 ⎯ÏiΒ öΝ ßγ1uθ ôf̄Ρ ωÎ) ô⎯ tΒ t tΒ r& >π s%y‰ |Á Î/ ÷ρr& >∃ρã ÷ètΒ ÷ρ r& 

£x≈n= ô¹ Î) š⎥÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9$# 4 { )3( فإن األمر باملعروف يتضمن النهي عن املنكر .  

فإنه يدخل فيه  -من غري أن يقرن باألمر باملعروف- وكذلك إذا أطلق النهي عن املنكر 
  . ، وذلك ألن ترك املعروف من املنكر، وألنه ال يتم ترك الشر إال بفعل اخلرياألمر باملعروف

=ϑn£$  {: ومثال ذلك قول اهللا تعاىل sù (#θ Ý¡nΣ $tΒ (#ρã Åe2èŒ ÿ⎯Ïμ Î/ $uΖ øŠpgΥr& t⎦⎪ Ï% ©!$# šχ öθ pκ÷] tƒ Ç⎯ tã 

Ï™þθ¡9 يهم عن السوء يتضمن أمرهم باخلري )4( } #$   . فإن 

برتك  - املنكر-بفعل األوامر، ويفسر  - املعروف - وأما عند اقرتان أحدمها باآلخر فيفسر 

                                 
  . 216ص 3انظر جـ) 1(
  . 115ص 5انظر جـ) 2(
  . 114: سورة النساء آية) 3(
  . 165: سورة األعراف آية) 4(
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  . النواهي، وأمثلة ذلك كثرية يف كتاب اهللا تعاىل
tβθ  {: كقوله تعاىل ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 šχρâ ßΔù' tƒ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$ Î/ 

tβöθ yγ ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠ É)ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θx. ¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ… ã&s!θß™ u‘ uρ 4 { )�( .  

  م شأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى اهللا عظ - 4
األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا أصل عظيم من آكد األصول 
اإلسالمية وأوجبها وألزمها، حىت أحلقه بعض العلماء باألركان اليت ال يقوم بناء اإلسالم إال 

ألمر باملعروف الذي رأسه وأصله التوحيد، عليها، وإمنا أرسلت الرسل وأنـزلت الكتب ل
وللنهي عن املنكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغري اهللا، وشرع اجلهاد ألجل ذلك، وإن  

  . كان اجلهاد قدرًا زائًدا على جمرد األمر والنهي
إذ باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا يتوقف قيام الدين، فلواله ما قام 

إلسالم، وال ظهر دين اهللا، وال علت كلمته، ويتوقف أيًضا قيام الدولة اإلسالمية واستقامتها ا
  . وصالحها على القيام به، كما أن صالح العباد متوقف على القيام به

ي، واألمر الذي بعث اهللا به  :وبيان ذلك أن مجاع الدين ومجيع الواليات هو أمر و
ذا نعت رسوله هو األمر باملعروف، وال نهي الذي بعث اهللا به رسوله هو النهي عن املنكر، و
tβθãΖ  {: اهللا النيب واملؤمنني فقال تعاىل ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ â™!$uŠ Ï9÷ρr& <Ù÷èt/ 4 šχρâ ßΔù' tƒ 

Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ tβöθyγ ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# šχθ ßϑŠ É)ãƒuρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθè?÷σ ãƒuρ nο4θ x. ¨“9$# šχθ ãèŠ ÏÜãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θß™u‘ uρ 

كوالية احلكم، ووالية احلرب، ووالية املال، ووالية احلسبة، وغريها، - ومجيع الواليات  )2( } 4

املنكر، وويل األمر إمنا ُنصِّب ليأمر باملعروف وينهى إمنا مقصودها األمر باملعروف والنهي عن 
عن املنكر، وهذا هو مقصود الوالية، وهلذا جيب على كل ويل أمر أن يستعني بأهل الصدق 

  . والعدل، فإن تعذر ذلك استعان باألمثل فاألمثل
                                 

  . 71: سورة التوبة آية) 1(
  . 71: سورة التوبة آية) 2(
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بل إن صالح العباد مجيعهم يكون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، إذ إن صالح 
باد ومعائشهم يف طاعة اهللا ورسوله، وال يتم ذلك إال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، الع

öΝçGΖ  {: وبه صارت هذه األمة خري أمة أخرجت للناس كما قال تعاىل ä. u ö yz >π ¨Βé& ôMy_ Ì ÷z é& 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ ßΔù' s? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σè?uρ «! $$Î/ 3 { )�(  وال يرى تركه

واملداهنة فيه إال من أضاع حظه ونصيبه من العلم واإلميان، فما َأَجلَّ هذا األصل وما َأْعَظَمُه 
  . )2(وأخطر شأنه يف اإلسالم؟ 

  يرهم من التقصير في العمل واجب العلماء وتحذ - 5
العلماء عليهم واجب عظيم ومسئولية خطرية، فإن عليهم أمر الناس وإرشادهم إىل 
يهم وحتذيرهم من الشّر، وعليهم نصيحتهم وترغيبهم يف اخلري، وترهيبهم من الشر،  اخلري، و

يكتموا منه وعليهم أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصاحل، وال 
م اإلمث والعدوان، وأكلهم احلرام يف  شيًئا، فإن اهللا تعاىل ملا ذمَّ اليهود على حرصهم ومبادر

t“3  {: قوله تعاىل s?uρ # Z ÏWx. öΝåκ÷] ÏiΒ tβθ ããÌ ≈ |¡ç„ ’Îû ÉΟ øOM}$# Èβ≡uρô‰ãèø9 $# uρ ÞΟÎγ Î= ò2 r&uρ |Mós¡9$# 4 š[ ø⁄Î6s9 

$tΒ (#θçΡ%x. tβθ è= yϑ÷ètƒ ∩∉⊄∪ { )3(  يهم للناس بّني واجب العلماء وحّضهم على القيام به، وهو 

عن املعاصي واآلثام اليت تصدر منهم، ليزول ما عندهم من اجلهل وتقوم عليهم احلجة، فقال 
Ÿω  {: تعاىل öθs9 ãΝßγ8 pκ ÷]tƒ šχθ –ŠÏΨ≈ −/§ 9 $# â‘$t7 ôm F{$# uρ ⎯ tã ÞΟ ÏλÎ;öθs% zΟ øO M}$# ÞΟ Îγ Î= ø. r&uρ |M ós¡9$# 4 { )4(  أي

قعوا فيه هالَّ ينهاهم العلماء املتصدون لنفع الناس الذين َمنَّ اهللا عليهم بالعلم واحلكمة عمَّا و 
  . من اإلمث وأكل احلرام

                                 
  . 110: سورة آل عمران آية) 1(
، وانظر الدرر السنية يف األجوبة 306وص 67-  75ص 28بن تيمية جانظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ا) 2(

  . 34-  33ص 7النجدية جـ
  . 62: سورة املائدة آية) 3(
  . 63: سورة املائدة آية) 4(
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وقد وبََّخ اهللا العلماء يف تركهم واجب النهي عن املنكر واألمر باملعروف فقال تعاىل يف 
⁄š[ø  {: اآلية السالفة الذكر Î6s9 $ tΒ (#θ çΡ%x. tβθãèoΨóÁ tƒ ∩∉⊂∪ { )1( .  

م، وحّذرهم  كما أخذ اهللا امليثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما أنـزل إليهم من ر
›øŒÎ)uρ x  {: من الكتمان وتوعدهم عليه فقال تعاىل s{r& ª! $# t,≈sVŠÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# … çμ ¨Ζ ä⊥ÍhŠ u;çFs9 

Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ … çμ tΡθßϑçGõ3s? { )2( وقال تعاىل :}  ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑçFõ3tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρr& z⎯ÏΒ ÏM≈uΖ Éi t7 ø9$# 

3“y‰ çλù;$#uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çμ≈ ¨Ψ¨ t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’Îû É=≈tGÅ3ø9 $#   y7Í×¯≈ s9 'ρé& ãΝåκ ß] yèù= tƒ ª! $# ãΝåκ ß] yèù= tƒuρ šχθ ãΖÏè≈ ¯=9$# ∩⊇∈®∪ ω Î) 

t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? (#θ ßs n= ô¹r&uρ (#θ ãΖ ¨ t/uρ š Í×̄≈ s9'ρé'sù ÛUθ è?r& öΝÍκ ö n= tæ 4 $ tΡr&uρ Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm§ 9 وقال  )3( } ∪⊂∌⊆∩ #$

⎪⎥βÎ) š¨  {: تعاىل Ï% ©! $# tβθ ßϑçFõ3tƒ !$tΒ tΑt“Ρr& ª! $# z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# šχρ ç tIô±o„uρ ⎯Ïμ Î/ $YΨ oÿsS ¸ξ‹Î= s%   y7 Í×¯≈ s9'ρé& 

$tΒ šχθ è= ä. ù'tƒ ’Îû óΟ ÎγÏΡθ äÜç/ ωÎ) u‘$ ¨Ζ9$# Ÿωuρ ÞΟßγ ßϑÏk= x6ãƒ ª! $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿωuρ ÷ΛÏι‹Åe2 t“ãƒ óΟßγ s9 uρ ë>#x‹tã 

íΟŠÏ9 r& ∩⊇∠⊆∪ y7Í×¯≈ s9'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# (#ãρ u tIô© $# s' s#≈ n=Ò9 $# 3“y‰ßγ ø9$$ Î/ z># x‹yèø9 $# uρ Íο t Ï øóyϑø9 $$Î/ 4 !$yϑsù öΝèδu y9 ô¹r& ’n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# 

َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه ُأجلَِْم  {: أنه قال ويف حديث أيب هريرة عن النيب  )4( } ∪∋∠⊆∩

  . )( )( } يـَْوَم اْلِقَياَمِة بِِلَجاٍم ِمْن نَارٍ 

عن األمر باملعروف والنهي - وهذا الوعيد الشديد ملا ينشأ عن ترك هذا الواجب العظيم 
من الفساد والشر، إذ كيف يصلح الناس، وكيف ينـزجر الناس عن املعاصي، وكيف  - املنكر

تعظم املعصية يف قلوب اجلاهلني، وكيف يقفون عند احلدود، وكيف يتورعون عن الشبهات، 

                                 
  . 63: سورة املائدة آية) 1(
  . 187: سورة آل عمران آية) 2(
  . 160-159: سورة البقرة آية) 3(
  . 175-174: سورة البقرة آية) 4(
  ). 264(املقدمة : ابن ماجه) 5(
احلديث رواه أمحد وأصحاب السنن األربعة واحلاكم عن أيب هريرة، وعلم عليه السيوطي بالصحة، كشف اخلفاء ) 6(

  . حلب - مطبعة الفنون  352، ص2للعجلوين جـ
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ا؟ ا فال ينكرو   ! والعلماء يرو
   )(. فما أعظم واجب العلماء؟ وما أشد خطر تقصريهم يف القيام به

فرحم اهللا رجًال رأى أخاه ( :في رسالة الصالة ما نصه - رحمه اهللا-ال اإلمام أحمد ق
يسبق اإلمام، فريكع أو يسجد معه، أو يصلي وحده فيسيء يف صالته، فينصحه ويأمره وينهاه، 
ومل يسكت عنه، فإن نصيحته واجبة عليه الزمة له، وسكوته عنه إمث ووزر، وإن الشيطان يريد أن 

الكالم فيما أمركم اهللا به، وأن تدعوا التعاون على الرب والتقوى الذي أوصاكم اهللا  تسكتوا عن
به، والنصيحة اليت عليكم بعضكم لبعض، لتكونوا مأثومني مأزورين، وأن يضمحل الدين 
ويذهب، وأن ال حتيوا سنة وال متيتوا بدعة، فأطيعوا اهللا مبا أمركم به من التناصح والتعاون على 

فقال  تقوى، وال تطيعوا الشيطان؛ فإن الشيطان لكم عدو مبني، بذلك أخربكم اهللا الرب وال
 û©Í_t6≈tƒ tΠyŠ#u™ Ÿω  {: وقال تعاىل )2( } βÎ) z⎯≈sÜø‹¤±9$# ö/ä3s9 Aρß‰tã çνρä‹ÏƒªB$$sù #‡ρß‰tã 4¨ {: تعاىل

ãΝà6̈Ψt⊥ÏFø tƒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# !$yϑx. ylt ÷zr& Νä3÷ƒuθt/r& z⎯ÏiΒ Ïπ̈Ζyfø9$# { )3( .  

ن واعلموا أنه ما جاء النقص إال من املنسوبني إىل الفضل، املكربين يف اجلماعات فيم
باملشرق واملغرب من أهل اإلسالم؛ لسكوت أهل العلم والفقه والبصر عنهم، وتركهم ما 
لزمهم من النصيحة، والتعليم، واألدب، واألمر، والنهي، واإلنكار، والتغيري، فلم يروا آمًرا وال 

فجرى أهل ناهًيا، وال ناصًحا، وال مؤدبًا، وال معلًما، وال منكًرا وال مغيّـرًا، إال ما شاء اهللا، 
اجلهالة على املسابقة لإلمام، وجرى معهم كثري ممن ينسب إىل العلم والفقه والبصر والنظر 

  . استخفافًا منهم بالصالة
والعجب كل العجب من اقتداء أهل العلم بأهل اجلهل وجمراهم معهم يف املسابقة لإلمام 

وا ومسعوا من الفقهاء يف الركوع والسجود، والرفع واخلفض، وفعله معهم، وتركهم ما محل
                                 

، وانظر أيضا طبعة احلكومة اجملموع فيها تفسريي ابن كثري والبغوي 315ص 2انظر تفسري اإلمام ابن كثري جـ) 1(
  . 148ص 2تفسري الشيخ عبد الرمحن السعدي ج

  . 6: سورة فاطر آية) 2(
  . 27: سورة األعراف آية) 3(



  القول البين األظهر في الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

13  

والعلماء، وإمنا احلق الواجب على العلماء أن يعلموا اجلاهل وينصحوه، ويأخذوا على يده، 
م معهم يف ذلك ويف كثري من مساويهم من : فهم فيما تركوا آمثون عصاة خائنون، جلريا

وجاء , ر تعدادهالغش والنميمة، وَحمَْقرة الفقراء واملستضعفني، وغري ذلك من املعاصي مما يكث
فتعليم اجلاهل  } َوْيٌل لِْلَعاملِِ ِمَن اْجلَاِهِل َحْيُث َال يـَُعلُِّمهُ  {: أنه قال احلديث عن النيب 

 واجب على العامل، الزم له؛ ألنه ال يكون الويل للعامل من اجلاهل حيث ال يعلمه من تطوع،
  . )(اهـ . ألن اهللا ال يؤاخذ على ترك التطوع، وإمنا يؤاخذ على ترك الفرائض

                                 
  . ، مطبعة اإلمام ومعها رسالتان111-  110انظر رسالة الصالة لإلمام أمحد ص) 1(
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  الباب األول 
  في القيام بالدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  : وفيه ثالثة فصول
  . يف حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر :الفصل األول
  . عروف والنهي عن املنكر من القادريف حكم ترك األمر بامل :والفصل الثاني
  . يف شروط املتصدي للدعوة إىل اهللا والنهي عن املنكر واألمر باملعروف :الفصل الثالث
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  الفصل األول 
  في حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية إذا قام به 
ي سقط اإلمث عن الباقني، ويكون فرض عني على القادر إذا مل يقم به غريه، ومناط من يكف

!© sù$$?¨(θà#)  {: الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان حبسب قدرته كما قال اهللا تعاىل $# 

$tΒ ÷Λä⎢÷èsÜtFó™ والقدرة والسلطان والوالية، فذووا السلطان أقدر من غريهم؛ فعليهم من  )1( } #$

الوجوب ما ليس عل غريهم، والقرآن قد دل على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال 
ä3tFø9⎯  {: جيب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما قال تعاىل uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& tβθ ããô‰ tƒ 

’n< Î) Î ö sƒø: $# tβρã ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ tβöθ yγ ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ψßϑø9 واجلهاد من متام األمر باملعروف والنهي  )2( } 4 #$

َمْن  { ا أويت من قدرة، كما قال عن املنكر، فإذا مل يقم به أحد أمث كل قادر حبسب م

ْضَعُف َوَذِلَك أَ رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَـْليُـَغيـِّْرُه بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه 
ميَانِ    . )( )( )( )( } اْإلِ

  وظيفة المحتسب في اإلسالم 
احملتسب يف اإلسالم وظيفته األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مما ليس من خصائص 
الوالة والقضاة وأهل الديوان وحنوهم، فعليه أن يأمر العامة بالصلوات اخلمس يف مواقيتها، 

                                 
  . 16: سورة التغابن آية) 1(
  . 104: سورة آل عمران آية) 2(
, )1140(أبو داود الصالة , )5008(النسائي اإلميان وشرائعه , )2172(الرتمذي الفنت , )49(مسلم اإلميان ) 3(

  ). 3/53(أمحد , )1275(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
الفنت : وابن ماجه, )5008(اإلميان وشرائعه : يـوالنسائ, )2172(الفنت : رمذيـوالت, )49(اإلميان : مسلم) 4(

  ). 92/  3, 54/  3, 49/  3, 20/  3(وأمحد , )4013(
  . احلديث رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري وهو يف األربعني النووية) 5(
  . 66، 65ص 126ص 28انظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية جـ ) 6(
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بس ال القتل، وعليه أن يتعهد األئمة واملؤذنني، فمن فرط ويعاقب من مل يصّل بالضرب واحل
منهم فيما جيب من حقوق اإلمامة، أو خرج عن األذان املشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما 
يعجز عنه بكل مطاع يعني يف ذلك، ويأمر احملتسب باجلمع واجلماعات، ويصدق احلديث 

الكذب واخليانة، وما يدخل يف ذلك من  من: وأداء األمانات، وينهى احملتسب عن املنكرات
عقود : تطفيف املكاييل وامليزان، والغش يف املعامالت والصناعات، ومن العقود احملرمة، مثل

بيع الغرر واملالمسة واملنابذة والنجس، وربا النسيئة وربا الفضل، وسائر : الربا وامليسر، ومثل
اء كانت ثنائية أو ثالثية، إذا كان املقصود أنواع التدليس، وينهى عن املعامالت الربوية، سو 

ا أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إىل أجل، وينهى أيضا عن تلقي السلع وعن االحتكار 
  . )(وغري ذلك 

  مسألة في َشْرط سقوط الحرج عن الباقين 
َشْرط سقوط احلرج عن الباقني، إذا قام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر من يكفي هو 

  . يكون سكوته لعلمه أن هذا الواجب قد قام به من يكفي أن
واعلم أن مقتضى فرض "": 16-  15تنبيه الغافلين ص"قال ابن النحاس في كتابه 

الكفاية، أنه إذا قام به البعض حاز األجر اجلزيل من اهللا تعاىل، وسقط احلرج عن الباقني، 
مر والنهي إمنا سكت لعلمه ولكن يشرتط يف سقوط احلرج هنا أن يكون الساكت عن األ

أنه ال يسقط  - واهللا أعلم- بقيام من قام عنه بالغرض، فإن سكت ومل يعلم بقيامه، فالظاهر 
عنه احلرج؛ ألنه أقدم على ترك واجب عمًدا، كما لو أقدم على الفطر يف رمضان؛ ظانًّا منه 

  . ا هـ. ، فإنه يأمث بذلكالنهار باٍق وكان ليًال، أو جامع ظانًّا أن الفجر قد طلع وكان ليًال 
مسألة في الحالتين اللتين يصير فيهما األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 

  الكفاية إلى الفرض العين 
األصل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أنه فرض كفاية ولكنه يصري فرض عني يف 

                                 
  . 75- 69ص 28انظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج) 1(
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  : حالتني
قال أبو زكريا . مكن من إزالته إال هوأن ال يت :الثانية. أن ال يعلم به إال هو :األولى

وقد يتعني األمر باملعروف والنهي عن " :في شرح صحيح مسلم - رحمه اهللا-النووي 
املنكر، يعين يصري فرض عني، كما إذا كان يف موضع ال يعلم به إال هو، أو ال يتمكن من 

  . )("  املعروفإزالته إال هو، وكمن يرى زوجته أو غالمه أو ولده على منكر أو تقصري يف
  فائـدة في ميزة القائم والمؤدي لفرض الكفاية على القائم بفرض العين 

القائم واملؤدي لفرض الكفاية، له ميزة على القائم بفرض العني، تلك هي أن القائم 
بفرض العني أسقط احلرج عن نفسه فقط، والقائم بفرض الكفاية أسقط احلرج عن نفسه 

  . ني إذا تركوعن املسلمني وفرض الع
  . وقد قال اختص هو باإلمث، وفرض الكفاية إذا ترك أمث اجلميع

رحمه -وقد قال النووي  18- 17ص " تنبيه الغافلين"قال ابن النحاس في كتابه 
للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العني، من حيث ": زوايد الروضة"في  -اهللا

   إنه أسقط احلرج عن نفسه وعن املسلمني
والذي أراه أن القيام بفرض "": الغياث"في  - رحمه اهللا- وقد قال إمام الحرمين 

الكفاية أفضل من فرض العني؛ ألنه لو ترك املتعني الختص هو باإلمث، ولو فعله اختص 
بسقوط الفرض، وفرض الكفاية لو ترك َأِمثَ اجلميع، ولو فعله سقط احلرج عن اجلميع، ففاعله 

عن اإلمث، وال يشك يف رجحان من حل حمل املسلمني أمجعني يف القيام  ساع يف صيانة األمة
  . اهـ" مبهمة من مهمات الدين واهللا أعلم

  أدلة وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  األدلة التي تأمر بأداء هذا الواجب  -أ 

يف كتاب اهللا األدلة يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا تعاىل، 

                                 
  . 15ص  انظر تنبيه الغافلني البن النحاس) 1(
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ذا الواجب وأدائه، ومنها الثناء   تعاىل، وسنة رسوله  كثرية ومتنوعة، فمنها األمر بالقيام 
  . عل أهله، ومنها التوبيخ والوعيد ملن تركه، ومنها الذم والعيب على من تركه

   :فمن األدلة التي تأمر بأداء هذا الواجب ما يلي -أ 
   :قول اهللا تعالى - 1

}  ⎯ä3tFø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& tβθ ããô‰ tƒ ’n< Î) Î ö sƒø:$# tβρã ãΒù' tƒuρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ tβöθ yγ ÷Ζ tƒuρ Ç⎯tã Ì s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρé&uρ 

ãΝ èδ šχθßsÎ= ø ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ { )1( .  

  عيد الخدري حديث أبي س - 2

َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فـَْليـَُغيـِّْرُه بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَلَسانِِه،  {: قال أن رسول اهللا 

  . )( )( )( } ِلَك َأْضَعُف اْإلِميَانِ فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوذَ 

   وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري  - 3

ا لََنا بُدٌّ ِمْن َجمَاِلِسَنا يَا َرُسوَل اللَِّه، مَ : إِيَّاُكْم َواْجلُُلوَس ِيف الطُّرُقَاِت، قَالُوا { عن النيب 

َغضُّ : َما َحقُُّه؟ قَالَ : قَالُوا, فَِإَذا أَبـَْيُتْم ِإالَّ اْلَمْجِلَس فَاْعطُوا الطَّرِيَق َحقَّهُ : قَالَ , نـََتَحدَُّث ِفيهِ 
  . )( )( } ُمْنَكرِ اْلَبَصِر، وََكفُّ اْألََذى، َوَردُّ السََّالِم، َواْألَْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهُي َعِن الْ 

فهذه األدلة صرحية يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واألمر بأداء هذا 
                                 

  . 104: سورة آل عمران آية) 1(
, )1140(أبو داود الصالة , )5008(النسائي اإلميان وشرائعه , )2172(الرتمذي الفنت , )49(مسلم اإلميان ) 2(

  ). 3/53(أمحد , )1275(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
إقامة : وابن ماجه, )5008(ان وشرائعه اإلمي: والنسائي, )2172(الفنت : والرتمذي, )49(اإلميان : مسلم) 3(

  ). 49/  3(وأمحد , )1275(الصالة والسنة فيها 
  . احلديث رواه مسلم وهو يف األربعني النووية وقد سبق) 4(
أمحد , )4815(أبو داود األدب , )2121(مسلم اللباس والزينة , )2333(البخاري املظامل والغصب ) 5(

)3/36 .(  
وأمحد , )4815(األدب : وأبو داود, )2121(اللَِّباِس َوالزِّيَنِة : ومسلم, )2465(والغصب  املظامل: البخاري) 6(

)3  /36 .(  
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  . الواجب والقيام به
  األدلة التي فيها الثناء على أهله والمدح لمن فعله  - ب 

  : ومن األدلة التي فيها الثناء على أهله والمدح لمن فعله ما يلي
   :قوله تعالى - 1

}  öΝçGΖ ä. u ö yz >π̈Βé& ôMy_ Ì ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ ßΔù' s? Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/ šχöθ yγ ÷Ψs?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σè?uρ 

«!$$Î/ 3 { )�( .  

   :قوله تعالى - 2

}  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$uŠ Ï9÷ρr& <Ù÷èt/ 4 šχρ â ßΔù' tƒ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒuρ Ç⎯ tã 

Ì s3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠ É) ãƒuρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθè?÷σ ãƒuρ nο 4θx. ¨“9$# šχθãèŠ ÏÜãƒuρ ©!$# ÿ… ã& s!θß™ u‘ uρ 4 y7Í×¯≈ s9'ρé& ãΝ ßγ çΗ xq÷ z y™ ª! $# 3 
¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪ { )2( .  

  : قوله تعالى - 3

}  ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π ¨Βé& ×π yϑÍ←!$s% tβθ è= ÷Gtƒ ÏM≈tƒ# u™ «!$# u™!$tΡ# u™ È≅ø‹©9 $# öΝ èδuρ tβρß‰ àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ { )3( 
}  šχθ ãΨÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì Åz Fψ$# šχρ ã ãΒù' tƒuρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ tβöθ yγ ÷Ψtƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑø9 $# šχθ ããÌ ≈ |¡ç„ uρ ’Îû 

ÏN≡u ö y‚ø9 $# š Í×̄≈ s9'ρé&uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ { )4( .  

  : قوله تعالى - 4
}  * ω u ö yz ’Îû 9 ÏVŸ2 ⎯ ÏiΒ öΝßγ1uθôf ¯Ρ ωÎ) ô⎯tΒ t tΒr& >π s%y‰ |Á Î/ ÷ρr& >∃ρã ÷ètΒ ÷ρr& £x≈ n= ô¹Î) š⎥÷⎫ t/ 

                                 
  . 110: سورة آل عمران آية) 1(
  . 71: سورة التوبة آية) 2(
  . 113: سورة آل عمران آية) 3(
  . 114: سورة آل عمران آية) 4(
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Ä¨$̈Ψ9 $# 4 ⎯tΒ uρ ö≅yèø tƒ š Ï9≡sŒ u™!$ tóÏFö/ $# ÏN$|Êó sΔ «!$# t∃ öθ |¡sù ÏμŠÏ?÷σ çΡ # · ô_ r& $\Κ‹Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪ { )1( .  

  األدلة التي فيها التوبيخ والوعيد لمن تركه  - ج
   - :ومن األدلة التي فيها التوبيخ والوعيد لمن تركه ما يلي

Ÿωöθ  { :قوله تعالى - 1 s9 ãΝßγ8 pκ ÷] tƒ šχθ–Š ÏΨ≈−/ § 9 $# â‘$t7 ômF{ $#uρ ⎯ tã ÞΟ ÏλÎ;öθs% zΟøO M} $# ÞΟ ÎγÎ= ø. r&uρ 

|Mós¡9 $# 4 š[ ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θçΡ% x. tβθ ãèoΨ óÁ tƒ ∩∉⊂∪ { )2( .  

ودلت اآلية على أن تارك النهي عن : "237ص  6اآلية جـ القرطيب يف تفسري هذهقال 
اهـ ". املنكر كمرتكب املنكر فاآلية توبيخ للعلماء يف ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر

، وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن 189ص 3جـ: وقال ابن كثري على هذه اآلية
ما يف : "لد بن دينار عن ابن عباس قالعطية حدثنا قيس عن العالء بن املسيب عن خا

  ". القرآن أشّد توبيًخا من هذه اآلية 
⎪⎦š∅Ïèä9 t  { :قوله تعالى - 2 Ï% ©!$# (#ρ ã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) 4’n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ © |¤Š Ïãuρ 

Ç⎯ ö/$# zΟ tƒö tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $yϑÎ/ (#θ|Á tã (#θ çΡ%Ÿ2¨ρ šχρß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχ öθyδ$ uΖ oKtƒ ⎯ tã 9 x6Ψ •Β 

çνθè= yèsù 4 š[ ø⁄Î6s9 $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yèø tƒ ∩∠®∪ { )3( .  

أي كان ال ينهى أحد منهم أحًدا عن : " 205ص  3ابن كثري على هذه اآلية جـقال 
: واحملارم، مث ذمهم على ذلك؛ ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه فقال ارتكاب املآمث

  اهـ ". لبئس ما كانوا يفعلون
واإلمجاع منعقد على : قال ابن عطية: "253ص 6القرطيب يف تفسري هذه اآلية جوقال 

أن النهي عن املنكر فرض ملن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى املسلمني فإن خاف 
  اهـ ". ويهجر ذا املنكر وال خيالطهفينكر بقلبه 

                                 
  . 114: سورة النساء آية) 1(
  . 63: ةسورة املائدة آي) 2(
  . 79- 78: سورة املائدة آية) 3(
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أي كانوا : "155ص2عبد الرمحن بن سعدي يف تفسري هذه اآلية جـ وقال الشيخ 
يفعلون املنكر وال ينهى بعضهم بعًضا، فيشرتك بذلك املباشر وغريه، الذي سكت عن النهي 

م بأمر اهللا، وأن معصيته خ او فيفة عن املنكر مع قدرته على ذلك، وذلك يدل على 
م لغاروا حملارمه ولغضبوا لغضبه   ا هـ ". عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لر

=ϑn£$  { :وقال تعالى - 3 sù (#θ Ý¡nΣ $tΒ (#ρã Åe2 èŒ ÿ⎯ÏμÎ/ $uΖøŠ pgΥr& t⎦⎪Ï% ©! $# šχ öθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™þθ¡9 $# 

$tΡ õ‹s{r&uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑn= sß ¥># x‹yèÎ/ ¤§ŠÏ↔ t/ $yϑÎ/ (#θ çΡ%x. šχθ à)Ý¡ø tƒ ∩⊇∉∈∪ { )1( .  

فنص على جناة الناهني وهالك : "576ص  3ابن كثري يف تفسري هذه اآلية جـقال 
الظاملني، وسكت عن الساكتني؛ ألن اجلزاء من جنس العمل، فهم ال يستحقون مدًحا 

هل كانوا من : رتكبوا عظيًما فيذموا، ومع هذا فقد اختلف األئمة فيهمفيمدحوا، وال ا
  اهـ ". اهلالكني أو من الناجني؟ على قولني

⎪⎦βÎ) t¨  { :وقال تعالى - 4 Ï% ©! $# šχρ ã à õ3tƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «!$# šχθè= çGø)tƒuρ z⎯↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# Î ö tóÎ/ 9aY ym 

šχθ è=çGø)tƒuρ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχρ ã ãΒù'tƒ ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ š∅ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ο èδ÷ Åe³ t7 sù A># x‹yèÎ/ AΟŠÏ9r& ∩⊄⊇∪ { )2( .  

دلت هذه اآلية على أن األمر باملعروف : "47ص 4القرطيب على هذه اآلية جقال 
، أمجع املسلمون 4جـ 48اهـ وقال يف ص". ملتقدمةوالنهي عن املنكر كان واجًبا يف األمم ا

  . فيما ذكر ابن عبد الرب أن املنكر واجب تغيريه على كل من قدر عليه
 - رضي اهللا عنهما-النعمان بن بشري وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي عن  - 5
  : قال

َمَثُل اْلَقاِئِم ِيف ُحُدوِد اللَِّه َواْلَواِقِع ِفيَها َكَمَثِل قـَْوٍم اْستـََهُموا َعَلى  { قال رسول اهللا 

َماِء َسِفيَنٍة، َفَصاَر بـَْعُضُهْم أَْعَالَها َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَها، وََكاَن الَِّذيَن ِيف َأْسَفِلَها، ِإَذا اْستَـَقوا ِمَن الْ 

                                 
  . 165: سورة األعراف آية) 1(
  . 21: سورة آل عمران آية) 2(
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َلْو أَنَّا َخَرقْـَنا ِيف َنِصيِبَنا َخْرقًا فـََلْم نـُْؤِذ َمْن فَـْوقَـَنا، فَِإْن تـَرَُكوُهْم َوَما : َمرُّوا َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم، فَـَقالُوا
يًعا يًعا، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َجنَوا َوَجنَوا مجَِ   . )( )( )( } أَرَاُدوا َهَلُكوا مجَِ

لالعتبار والتفكر واالنتقال إىل نظريه وشبيهه، فإن  احلديث مثل ضربه الرسول  هذا
من فوائد األمثال تشبيه شيء بشيء يف حكمه، وتقريب املعقول من احملسوس، أو أحد 
احملسوسني من اآلخر، واعتبار أحدمها باآلخر، فباألمثال يعرب من الشيء إىل نظريه، ويستدل 

هذا عبارة الرؤيا اليت هي جزء من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي، بالنظري على النظري، و 
ا مبنية على القياس والتمثيل واعتبار املعقول باحملسوس    . )(فإ

وهذا احلديث عظيم جليل القدر، استنبط العلماء منه فوائد عظيمة يف باب األمر 
، ما 78-  77ص" بيه الغافلنيتن"قال ابن النحاس يف كتابه . باملعروف والنهي عن املنكر

  : نصه
  : هذا مجلة من الفوائد واعلم أن في تمثيل النبي " 
أن املسلمني مشرتكون يف الدين الذي هو آلة النجاة يف اآلخرة، كاشرتاك  :منها - 1

أهل الدنيا يف السفينة اليت هي آلة النجاة يف الدنيا، وكما أن سكوت شركاء السفينة عن 
فسادها سبب هالكهم يف الدنيا، كذلك سكوت املسلمني عن الفاسق  الشريك الذي أراد

وترك اإلنكار عليه سبب هالكهم يف اآلخرة، بل يف الدنيا، كما يف األحاديث اآلتية إن شاء 
  . اهللا تعاىل
أنه كما ال ينجي الشركاء من اهلالك قول املفسد، إمنا أفسد فيما خيصين،   :ومنها - 2

إمنا أجين على ديين ال على : من اإلمث والعقوبة قول مرتكب املنكركذلك ال ينجي املسلمني 
ا، وحنو هذا  دينكم، وعليكم أنفسكم، ويل عملي ولكم عملكم، وكل شاة معلقة بعرقو

                                 
  ). 4/268(أمحد , )2173(الرتمذي الفنت , )2361( :البخاري الشركة) 1(
/  4, 270/  4, 269/  4, 268/  4(وأمحد , )2173(الفنت : والرتمذي, )2493(الشركة : البخاري) 2(

273 .(  
  . ، املطبعة اليوسفية97انظر رياض الصاحلني ص) 3(
  . 190، وص150ص 1انظر أعالم املوقعني جـ) 4(
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  . الكالم مما جيري على ألسنة اجلاهلني، ألن شؤم فعله وسوء عاقبته فساد يشملهم أمجعني
إذا منع املفسد من خرقها كان سبًبا يف جناة أن أحد الشركاء يف السفينة  :ومنها - 3

أهل السفينة كلهم، كذلك من قام من املسلمني بإنكار املنكر كان قائًما بفرض الكفاية 
  . عنهم، وكان سبًبا لنجاة املسلمني مجيًعا من اإلمث، وله عند اهللا األجر اجلزيل على ذلك

الشريك الذي أراد خرقها،  أنه إذا أنكر ُمْنِكر من أهل السفينة على :ومنها - 4
فاعرتض عليه معرتض منهم، نسب ذلك املعرتض إىل احلمق وقلة العقل، واجلهل بعواقب 
هذا الفعل، إذ املنكر ساع يف جناة املعرتض وغريه، كذلك ال يعرتض على من ينكر املنكر إال 

الفرض  من عظم محقه وقل عقله، وجهل عواقب املعصية وشؤمها، إذ املنكر قائم بإسقاط
م وخالصهم من اإلمث واحلرج   . الواجب على املعرتض وغريه، وساع يف جنا

أن من سكت عن خرق الشريك السفينة مع استطاعته حىت غرق، آمث فيما  :ومنها - 5
نـزل به، وعاص بقتل نفسه، كذلك الساكت عن إنكار املنكر آمث بسكوته، عاص بإهالك 

  . نفسه
إذا سكتوا عمن أراد خرقها كانوا هم وإياه يف اهلالك أن شركاء السفينة  :ومنها - 6

سواء، ومل يتميز املفسد يف اهلالك من غريه، وال الصاحل منهم من الطاحل، كذلك إذا سكت 
الناس عن تغيري املنكر عمهم العذاب ومل مييز بني مرتكب اإلمث وغريه، وال بني الصاحل منهم 

  . وغريه كما سيأيت
م من الشركاء على خرق السفينة إال من هو أمحق، يستحسن ما أنه ال يقد :ومنها - 7

هو يف احلقيقة قبيح، وجيهل عاقبة فعله الشنيع، كذلك ال يقدم على املعصية إال من 
استحسنها لنفسه، وجهل ما فيها من عظيم اإلمث وأليم العاقبة، إذ لو علم حق العلم أنه 

  . ق السفينة؛ ملا أقدم على املعصية أبًدايفعل يف دينه مبعصيته من الفساد ما يفعله خار 
أنه ال يقدم على خرق السفينة من آمن يقيًنا مبا يف خرقها من هالكه، إذ ال  :ومنها - 8

يقدم على إهالك نفسه إال من جهل أو شك فيه، كذلك ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن 
حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب  بوعيد اهللا تعاىل وأليم عذابه على الزنا، وال يسرق السارق



  القول البين األظهر في الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

24  

ا وهو مؤمن اهـ    . )(اخلمر حني يشر
َدَخَل  َأنَّ النَِّيبَّ : " - رضي اهللا عنها- زينب بنت جحش وفي الصحيحين عن  - 9

َها َفزًِعا يـَُقولُ  َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اقـْتَـَرَب؛ فُِتَح اْليَـْوَم ِمْن َرْدِم  {: َعَليـْ

بـَْهاِم َوالَِّيت تَِليَها، فَـُقْلتُ  يَا َرُسوَل اللَِّه، أَنـَْهِلُك : يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه، َوَحلََّق بُِأْصُبِعِه اْإلِ
  . )( )( } نـََعْم، ِإَذا َكثـَُر اْخلََبثُ : وَن؟ قَالَ َوِفيَنا الصَّاحلُِ 

َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، لََتْأُمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف،  {: قال عن النيب  حذيفة وعن  - 10

َهُونَّ َعنِ  َعُث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمْنُه، ُمثَّ َتْدُعونَُه َفَال َيْسَتِجيُب  َولَتَـنـْ اْلُمْنَكِر، َأْو لَُيوِشَكنَّ اللَُّه يـَبـْ
  . حديث حسن: رواه الرتمذي وقال )( )( } َلُكمْ 

ِإنَّ أَوََّل َما َدَخَل النـَّْقُص َعَلى  { قال رسول اهللا : قال ابن مسعود وعن  - 11

يَا َهَذا، اتَِّق اللََّه َودَْع َما َتْصَنُع؛ فَِإنَُّه َال حيَِلُّ : َبِين ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َكاَن الرَُّجُل يـَْلَقى الرَُّجَل فَـيَـُقولُ 
ا ُمثَّ يـَْلَقاُه ِمَن اْلَغِد َوهُ , َلكَ  َو َعَلى َحالِِه، َفَال َميْنَـُعُه َذِلَك َأْن َيُكوَن َأِكيَلُه َوَشرِيَبُه َوَقِعيَدُه، فـََلمَّ

⎪⎦š∅Ïèä9 t  {: فـََعُلوا َذِلَك َضَرَب اللَُّه قـُُلوَب بـَْعِضِهْم بِبَـْعٍض، ُمثَّ قَالَ  Ï% ©!$# (#ρã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_ Í_ t/ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó Î) 4’n? tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ… ãρ# yŠ © |¤ŠÏãuρ Ç⎯ö/ $# zΟ tƒö tΒ 4 y7Ï9≡sŒ $yϑÎ/ (#θ |Átã (#θ çΡ%Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF ÷ètƒ ∩∠∇∪ 
(#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$uΖ oKtƒ ⎯ tã 9 x6Ψ •Β çνθ è= yèsù 4 š[ø⁄ Î6s9 $ tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθ è= yèø tƒ ∩∠®∪ 3“t s? # Z ÏVŸ2 

óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ šχ öθ ©9uθ tGtƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 4 }§ø⁄Î6s9 $tΒ ôMtΒ£‰s% óΟçλm; öΝåκ ß¦à Ρr& βr& xÝÏ‚y™ ª!$# óΟ ÎγöŠ n= tæ ’Îû uρ 

É>#x‹ yèø9 $# öΝèδ tβρà$ Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθ s9 uρ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ Äc_ É<̈Ψ9$# uρ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹s9 Î) $ tΒ öΝ èδρä‹sƒªB $# 

                                 
  . الرتقيم ليس موجوًدا يف األصل) 1(
ابن , )2187(الرتمذي الفنت , )2880(مسلم الفنت وأشراط الساعة , )3168(البخاري أحاديث األنبياء ) 2(

  ). 6/429(أمحد , )3953(ماجه الفنت 
, )2187(الفنت : والرتمذي, )2880(الفنت وأشراط الساعة : ومسلم, )3346(أحاديث األنبياء : البخاري )3(

  ). 428/  6(وأمحد , )3953(الفنت : وابن ماجه
  ). 2169(الرتمذي الفنت ) 4(
  ). 2169(الفنت : الرتمذي) 5(
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u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& £⎯Å3≈ s9 uρ # Z ÏVŸ2 öΝåκ ÷] ÏiΒ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊇∪ { )1( َكالَّ َواللَِّه لََتْأُمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف : مث قال

، َولََتْأطُرُنَُّه َعَلى احلَْقِّ َأْطرًا، َولَتَـْقصُ  َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر، َولََتْأُخُذنَّ َعَلى َيِد الظَّاملِِ  رُنَُّه َعَلى احلَْقِّ َولَتَـنـْ
َ◌م لَيَـْلَعنَـنَُّكْم َكَما َلَعنَـُهمْ  رواه أبو داود  } َقْصرًا، أَْو لََيْضرَِبنَّ اللَُّه قـُُلوَب بـَْعِضُكْم بِبَـْعٍض، ثُّ

  حديث حسن، وهذا لفظ أيب داود : والرتمذي وقال
ُهْم  { ولفظ الرتمذي قال رسول اهللا  َلمَّا َوقـََعْت بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِيف اْلَمَعاِصي، نـََهتـْ

ُعَلَماُؤُهْم فـََلْم يـَْنتـَُهوا، َفَجاَلُسوُهْم َوَواَكُلوُهْم َوَشارَبُوُهْم، َفَضَرَب اللَُّه قـُُلوَب بـَْعِضِهْم بِبَـْعٍض، 
َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن َفَجَلَس َرُسوُل اللَِّه َوَلَعنَـُهْم َعَلى ِلَساِن َداُوَد 

 )( )( }  َال َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َحىتَّ تَْأطُُروُهْم َعَلى احلَْقِّ َأْطرًا: وََكاَن ُمتَِّكًئا، فـََقالَ  

  . تعطفوهم وتقهروهم وتلزموهم باتباع احلق: معناه
θ#)  { :قال تعالى - 12 à)¨?$# uρ Zπ uΖ ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁ è? t⎦⎪Ï% ©! $# (#θßϑn= sß öΝä3ΨÏΒ Zπ ¢¹ !%s{ ( (# þθßϑn= ÷æ$# uρ χ r& 

©! $# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s)Ïèø9 $# ∩⊄∈∪ { )4( .  

، تعليًقا على استشهاده "أضواء البيان"الشنقيطي يف تفسريه حممد األمني قال الشيخ 
والتحقيق يف معناها، أن املراد بتلك الفتنة اليت تعم الظامل وغريه، : "171ص 2ذه اآلية جـ

هي أن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه عمهم اهللا بالعذاب، صاحلهم وطاحلهم، وبه فسرها 
  اهـ ". الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفًا منها مجاعة من أهل العلم، واألحاديث

Ÿωöθ { :وقال تعالى - 13 n= sù tβ% x. z⎯ ÏΒ Èβρã à)ø9 $# ⎯ ÏΒ ôΜä3Î= ö6s% (#θä9 'ρé& 7π̈ŠÉ)t/ šχ öθpκ ÷] tƒ Ç⎯tã ÏŠ$|¡x ø9 $# 

                                 
  . 81- 78: سورة املائدة آية) 1(
  ). 4006(ابن ماجه الفنت , )4336(و داود املالحم أب, )3047(الرتمذي تفسري القرآن ) 2(
  ). 3047(تفسري القرآن : الرتمذي) 3(
  . 25: سورة األنفال آية) 4(
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’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) WξŠ Î= s% ô⎯ £ϑÏiΒ $uΖ øŠpgΥr& óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ 3 { )1( .  

  . )2(فبّني سبحانه أنه أهلكهم إال قليًال منهم ممن كانوا ينهون عن الفساد 
َما  {: قال أن رسول اهللا  عبد اهللا بن مسعود وفي صحيح مسلم عن  - 14

وَن ِبُسنَِّتِه ِمْن َنِيبٍّ بـََعَثُه اللَُّه تـََعاَىل ِيف أُمٍَّة قـَْبِلي ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْن أُمَِّتِه َحَواريُّوَن َوَأَصَحاٌب، يَْأُخذُ 
َما َال يـَْفَعُلوَن، َويـَْفَعُلوَن َما َال  َويـَْقَتُدوَن بَِأْمرِِه، ُمثَّ ِإنـََّها َختُْلُف ِمْن بـَْعِدُهْم ُخُلوٌف يـَُقوُلونَ 

يـُْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم 
ميَاِن َحبَُّة َخْرَدلٍ    . )( )( } ِبَقْلِبِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اْإلِ

أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد  {: قال عن النيب  أيب سعيد اخلدري وعن  - 15

  . حديث حسن: رواه أبو داود والرتمذي وقال )( )( } ُسْلطَاٍن َجائٍِر أَْو أَِمٍري َجائِرٍ 

ويف هذه األحاديث دليل على أن : 13ص " تنبيه الغافلني"ابن النحاس يف كتابه ال ق
األمر باملعروف والنهي عن املنكر من اجلهاد املفرتض على املسلمني وأنه يف األئمة اجلائرين 

ا هللا تعاىل اهـ   . واألمراء الظاملني أفضل أنواعه؛ ألنه يعرض نفسه للقتل وجيود 
  يها الذم والعيب لمن ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر األدلة التي ف - د

ومن األدلة التي فيها الذم والعيب لمن ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  : والدعوة إلى اهللا ما يلي

øŒ{ :قوله تعالى - 1 Î)uρ x‹s{r& ª! $# t,≈sVŠ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# … çμ ¨Ζä⊥ ÍhŠu;çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ … çμ tΡθ ßϑçGõ3 s? 

                                 
  . 116: سورة هود آية) 1(
  . 6انظر تنبيه الغافلني البن النحاس ص) 2(
  ). 1/458(أمحد , )50(مسلم اإلميان ) 3(
  ). 458/  1(وأمحد , )50(اإلميان : مسلم) 4(
  ). 4/315(أمحد , )4209(النسائي البيعة ) 5(
  ). 61 /3(وأمحد , )4344(املالحم : أبو داود) 6(
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çνρä‹ t7 uΖ sù u™!# u‘ uρ öΝÏδÍ‘θ ßγ àß (# ÷ρu tIô© $#uρ ⎯Ïμ Î/ $ YΨoÿsS WξŠ Î= s% ( }§ø♥Î7 sù $tΒ šχρç tIô±o„ ∩⊇∇∠∪ { )1( .  

هو العهد الثقيل : امليثاق )2(: عبد الرمحن السعدي يف تفسريه هذه اآليةقال الشيخ 
أعطاه اهللا الكتب، وعلمه العلم أن يبني  املؤكد، وهذا امليثاق أخذه اهللا تعاىل على كل من

للناس ما حيتاجون إليه مما علمه اهللا، وال يكتمهم ذلك، ويبخل عليهم به، خصوًصا إذا 
سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم جيب عليه يف تلك احلال أن يبّينه 

ذا أمت القيام و  علَّموا الناس مما علمهم اهللا؛ ويوضح احلق من الباطل، فأما املوفقون فقاموا 
م، وشفقة على اخللق، وخوفًا من إمث الكتمان، وأما الذين أوتوا الكتاب من  ابتغاء مرضاة ر
ا،  هم، فنبذوا هذه العهود واملواثيق وراء ظهورهم فلم يعبئوا  اليهود والنصارى ومن شا

اونًا حبقوقه تعاىل وحقوق اخللق، فكتموا احلق وأظهروا الباطل، جترًُّؤا على حمارم اهللا، و
واشرتوا بذلك الكتمان مثًنا قليًال، وهو ما حيصل هلم إن حصل من بعض الرياسات واألموال 

م على احلق  ♥ø§{  {احلقرية من سفلتهم املتبعني أهواءهم، املقدمني شهوا Î7 sù $tΒ šχρ ç tIô±o„ 

  . اهـ. ألنه أخّس الِعوض )3( } ∪∠∇⊆∩

  شروط وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
   :يشترط في وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشروط التالية

   :اإلسالم - 1
دين، وألن ألن القيام باألمر والنهي نصرة للدين، فال يقوم به من هو جاحد ألصل ال

  . األمر والنهي فيه قوة وسلطة وعلوٌّ، ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيًال 
   :التكليف - 2

ألنه شرط لوجوب سائر العبادات، فال جيب على جمنون وال على صيب، ولو أنكر الصيب 

                                 
  . 187: سورة آل عمران آية) 1(
  . 224-  223ص  1انظر جـ) 2(
  . 187: سورة آل عمران آية) 3(
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إن جاز وأثيب على ذلك، وليس ألحد منعه؛ ألن األمر والنهي قربة وهو من أهل أدائها، و 
ا، وجيب على العبد واملرأة مع االستطاعة   . مل يكن أهًال لوجو

   :االستطاعة - 3

#Ÿω ß  {: ألن اهللا تعاىل يقول Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ø tΡ ωÎ) $ yγ yèó™ ãρ 4 { )�( .  

 َما نـََهْيُتُكْم َعْنُه َفاْجَتِنُبوُه، َوَما َأَمْرُتُكْم ِبِه َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ  { ي ـوقال النب

  . رواه البخاري ومسلم )( )( }

   :ويشترط في الفعل الذي يجب إنكاره
  . سواء كان صغرية أو كبرية أن يكون منكرًا - 1
أن يكون املنكر موجوًدا، فمن فرغ من شرب اخلمر مثًال مل يكن آلحاد الناس  - 2

  . اإلنكار عليه إال بالوعظ إذا َصحَّ من سكره
وأن يكون املنكر ظاهرًا بغري جتسس، فمن سرت معاصيه يف داره وأغلق عليه بابه،  - 3

  . مل يظهر شيء من ذلكفإنه ال جيوز ألحد أن يتجسس عليه ما 
أن يكون املنكر معلوًما بغري اجتهاد، فينكر على من خالف نصًّا أو إمجاًعا أو  - 4

  . )(قياًسا جلًيا، أما املختلف فيه فال إنكار فيه 
   :واختلف في الشرطين اآلتيين

 إذن اإلمام، والصحيح عدم اشرتاطه؛ ألن آحاد املسلمني منذ عهد النيب  - 1
  . هون من غري نكري ولعموم األدلة املوجبة لذلك لكل من قدر عليهيأمرون وين

                                 
  . 286: سورة البقرة آية) 1(
ابن , )2619(النسائي مناسك احلج , )1337(مسلم احلج , )6858(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) 2(

  ). 2/508(أمحد , )2(ماجه املقدمة 
مناسك احلج : والنسائي, )1337(الفضائل : ومسلم, )7288(االعتصام بالكتاب والسنة : البخاري) 3(

  ). 313/  2(وأمحد , )2(املقدمة : وابن ماجه, )2619(
  . 30-  18انظر تنبيه الغافلني ص ) 4(
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قد شرط قوم أن يكون مأذونًا له من جهة اإلمام، وهذا االشرتاط فاسد؛ قال الغزالي 
فإن اآليات واألخبار تدل على أن كل من رأى منكرًا فسكت عليه عصى، أينما رآه وكيفما 

  . )( ض من اإلمام حتكم ال أصل له اهـرآه، على العموم بال ختصيص، فشرط التفوي
ال خيتص األمر والنهي بأصحاب الواليات واملراتب،  :وقال الرافعي والنووي وغيرهما

  . بل ذلك ثابت آلحاد الناس من املسلمني وواجب عليهم
والدليل عليه إمجاع املسلمني بأن غري الوالة يف الصدر األول كانوا  :قال إمام الحرمين

م مع تقرير املسلمني إياهم على ذلك، وترك توبيخهم على التشاغل يأمرون الو  الة وينهو
  . )(انتهى " بغري ذلك بغري والية

للفقراء الذين  ويف قوله : قلت" :20ص" تنبيه الغافلين"قال ابن النحاس في 

ُقوَن ِبهِ  {: شكوا إله سبق األغنياء وذكر  )( )( } أََولَْيَس َقْد َجَعَل اللَُّه َلُكْم َما َتَصدَّ

َها  { من ذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقوله  لَْيَس ِمْن نـَْفِس اْبِن آَدَم ِإالَّ َعَليـْ

وغري  )( )( } َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنكرًا فـَْليُـَغيـِّْرُه بَِيِدهِ  { وقوله  )( } َصَدَقٌة ُكلَّ يـَْومٍ 

ذلك من األحاديث املتقدمة واآلتية اليت مل خيصص فيها بعض الناس دون بعض أدّل دليل 
  اهـ ". على ذلك واهللا أعلم

هبت املعتزلة إىل اشرتاط العدالة وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهى، ذ :العدالة - 2

                                 
  . 20الغافلني صانظر تنبيه ) 1(
  . 20انظر تنبيه الغافلني ص) 2(
  ). 5/168(أمحد , )1006(مسلم الزكاة ) 3(
  ). 168/  5(وأمحد , )1006(الزكاة : مسلم) 4(
  ). 316/  2(وأمحد , )1009(الزكاة : ومسلم, )2707(الصلح : البخاري) 5(
  ). 2172(الرتمذي الفنت , )49(مسلم اإلميان ) 6(
املالحم : وأبو داود, )5008(اإلميان وشرائعه : والنسائي, )2172(الفنت : والرتمذي, )49(ن اإلميا: مسلم) 7(

 3, 49/  3, 20/  3(وأمحد , )4013(والفنت ) 1275(إقامة الصالة والسنة فيها : وابن ماجه, )4340(
 /54 .(  
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والصحيح عدم اشرتاطه كما ذهب إليه أهل السنة؛ ألن الفاسق مسلم مكلف فتشمله أدلة 
واجب العمل، وواجب الدعوة واألمر والنهي، فإذا : الوجوب، وألن املكلف عليه واجبان

  . قط عنه الواجب اآلخرقّصر يف أداء أحد الواجبني فإن ذلك ال يس
ليس من شرط اآلمر باملعروف " :قال القرطبي في تفسيره أوائل سورة آل عمران

والناهي عن املنكر أن يكون عدًال عند أهل السنة خالفًا للمعتزلة حيث تقول ال يغريه إال 
 عدل، وهذا ساقط؛ فإن العدالة حمصورة يف القليل من اخللق، واألمر باملعروف والنهي عن

  . )(اهـ " املنكر عام يف مجيع الناس
š∅Ïèä9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã  {وقال القرطبي في تفسيره على آية  x Ÿ2 .⎯ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) { 

وليس من شرط الناهي أن : لعلمقال حذَّاق ا، وقال ابن عطية 254-  253ص 6جـ  )2(
وقال بعض األصوليني فرض على , يكون سليًما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعًضا

θ#)  {: الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعًضا؛ ألن قوله تعاىل çΡ$Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$uΖ oKtƒ 

⎯ tã 9 x6Ψ •Β çνθ è= yèsù 4 { )3( انتهى. يقتضي اشرتاكهم يف الفعل وذمهم على ترك الناهي .  

ال يشرتط يف اآلمر والناهي أن يكون  : قال العلماء :وقال النووي في شرح مسلم
ه، كامل احلال ممتثًال ما يأمر به، جمتنًبا ما ينهى عنه، بل عليه األمر وإن كان خمالًّ مبا يأمر ب

أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غريه : وإن كان متلبًسا مبا ينهى عنه، فإنه جيب عليه شيئان
  . )4(انتهى . وينهاه، فإذا أخل بأحدمها كيف حيل له اإلخالل باآلخر

  توهم عدم وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورده 
  توهم مردود 

                                 
  . 21ص" تنبيه الغافلني"انظر ) 1(
  . 78: سورة املائدة آية) 2(
  . 79: ئدة آيةسورة املا) 3(
  . 169ص 2انظر أضواء البيان جـ) 4(
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pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝä3ø‹n=tæ öΝä3|¡à${مية قد يتوهم اجلاهل من ظاهر هذه اآلية الكر  Ρr& ( Ÿω 

Νä.• ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅|Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒy‰tF÷δ$# 4 { )�(  عدم وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن هذا

  . )sŒÎ) óΟçF÷ƒy‰tF÷δ$# 4 { )2#{الواجب يسقط إذا أدى اإلنسان الواجبات اليت عليه لظاهر قوله 

   :ذا الوهم باطل مردود لما يأتيوه
ذا حذيفة  - 1 أن من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر مل يهتد، وممن قال 

وسعيد بن املسيب كما نقله األلوسي عنهما يف تفسريه وابن جرير ونقله القرطيب عن سعيد 
  بن املسيب 

لم يقبل منه املأمور، أن نفس اآلية فيها اإلشارة إىل أن ذلك فيما إذا بلغ جهده ف - 2

#  {: فمن العلماء من قال sŒÎ) óΟçF÷ƒy‰ tF÷δ$# 4 { )3( أي أمرمت فلم يسمع منكم، ومنهم من قال :

ا، وال ينبغي العدول عنه يدخل األمر باملعروف يف املراد باالهتداء يف اآلية، وهو ظاهر جدً 
  . ملنصف
Î {: أن اهللا تعاىل أقسم أن اإلنسان يف خسر إال من استثناه يف قوله تعاىل - 3 óÇyèø9$#uρ ∩⊇∪ 

¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A ô£ äz ∩⊄∪  ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (# öθ |¹# uθ s? uρ È d, ys ø9 $$ Î/ (# öθ |¹# uθ s? uρ 

Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ ∩⊂∪ { )4(  فاحلق وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فدل ذلك على أن

و غري مهتٍد، باملعروف ومل ينه عن املنكر مل يتواص باحلق ومل يؤدِّ الواجب، فه من مل يأمر
  . فيضره ضالل من ضّل؛ ألنه غري مهتد

أن النصوص دلت على أن الناس تعمهم العقوبة والعذاب إذا مل يأمروا باملعروف ومل  - 4

                                 
  . 105: سورة املائدة آية) 1(
  . 105: سورة املائدة آية) 2(
  . 105: سورة املائدة آية) 3(
  . 3-1: سورة العصر آية) 4(
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 )�( } ) }uρ ZπuΖ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=sß öΝä3ΨÏΒ Zπ¢¹!%s#$?̈(θà#)  {: ينهوا عن املنكر كقوله تعاىل
ْن يـَُعمَُّهُم ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رَأَُوا اْلُمْنَكَر فـََلْم يـَُغيـُِّروُه أَْوَشَك أَ  {: - عليه الصالة والسالم- وقوله 

  . )4( )3( )2( } اللَُّه ِبِعَقاٍب ِمْنهُ 

دفع هذا الوهم حينما قرأ هذه اآلية وأوضح  أن صدِّيق هذه األمة أبا بكر  - 5
ا ال تدل على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فعن أيب بكر الصديق  معناها، وبّني أ

$  {: ْقَرُءوَن َهِذِه اآليةيَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَُّكْم تَـ : "قال  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡à Ρr& ( 
Ÿω Νä. • ÛØtƒ ⎯ ¨Β ¨≅|Ê # sŒÎ) óΟ çF÷ƒy‰ tF÷δ$# 4 { )5(  يقول وإين مسعت رسول اهللا :}  ِإنَّ النَّاَس ِإَذا

ُهُم اللَُّه ِبِعَقاٍب ِمْنهُ  رواه أبو  )( )( } رَأَُوا الظَّاِملَ فـََلْم يَْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِه َأْوَشَك َأْن يـَُعمَّ

  . بأسانيد صحيحةداود والرتمذي والنسائي 
َما ِمْن قَـْوٍم يـُْعَمُل ِفيِهْم بِاْلَمَعاِصي  {: يقول مسعت رسول اهللا وفي رواية ألبي داود 

  . )( )( }  يُوِشُك َأْن يـَُعمَُّهُم اللَُّه ِبِعَقابٍ يـَْقِدُروَن َعَلى َأْن يـَُغيـُِّروا ُمثَّ َال يـَُغيـُِّروا ِإالَّ 

ِإنَّ اْلَقْوَم ِإَذا رََأُوا اْلُمْنَكَر فـََلْم يـَُغيـُِّروُه  {: يقول مسعت رسول اهللا وعند النسائي 

                                 
  . 25: سورة األنفال آية) 1(
  ). 4338(أبو داود املالحم , )2168(الرتمذي الفنت ) 2(
  ). 7/  1(وأمحد , )4005(الفنت : وابن ماجه, )4338(املالحم : وأبو داود, )2168(الفنت : الرتمذي) 3(
 3، ورواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان الرتغيب والرتهيب جـ)إن القوم(احلديث رواه النسائي بلفظ ) 4(

  . 127ص 28، واستشهد به شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى جـ229ص
  . 105: آيةسورة املائدة ) 5(
  ). 1/7(أمحد , )4338(أبو داود املالحم , )2168(الرتمذي الفنت ) 6(
  ). 1/  1(وأمحد , )4338(املالحم : أبو داود) 7(
  ). 1/2(أمحد , )4338(أبو داود املالحم ) 8(
  ). 9/  1(وأمحد , )4338(املالحم : أبو داود) 9(
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ُهُم اللَُّه ِبِعقَ    . )( )( )( } ابٍ َعمَّ

وال نعلم أحًدا من العلماء ذهب إىل أن : 82ص" تنبيه الغافلين"قال ابن النحاس في 

öΝ  {معىن  ä3ø‹n= tæ öΝä3|¡à Ρr& ( { )4( نهوا عن منكر؛ ألن أنه ال يلزمكم أن تأمروا مبعروف وال ت

ضالل غريكم ال يضركم، معاذ اهللا أن يذهب إىل هذا أحد غري اجلهلة العوام اهلمج الرعاع 
يته عن منكر قال   {: قال اهللا تعاىل: أتباع كل ناعق، إذا أمرت أحدهم مبعروف أو 

öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡à Ρr& ( { )5( فيتأول اآلية على غري تأويلها كما قال سيدنا أبو بكر الصديق  

ويردف إمث املعصية بإمث تفسري القرآن برأيه وهو من الكبائر كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل، وما 
مل ينكر املنكر  علم املسكني أن شؤم العاصي وعقوبته يف الدنيا واآلخرة، تعم املداهن الذي

  . اهـ. قطًعا
ذا تتبني الداللة الواضحة على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر داخل يف قوله  و

sŒ#  {تعاىل  Î) óΟ çF÷ƒy‰tF÷δ$# 4 { )6( ديث الدالة على وجوب األمر ويؤيده كثرة اآليات واألحا

  . باملعروف والنهي عن املنكر، كما سبق ذكر طرف منها
توهم أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند سلطان جائر إلقاء بالنفس إلى 

  التهلكة ورده 
  وهم آخر ورده 

Ÿω{: قد يتوهم اجلاهل من ظاهر هذه اآلية الكرمية uρ (#θ à)ù= è? ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπs3è= öκ −J9$# ¡ { )7( 
                                 

  ). 4/363(أمحد , )4009(ابن ماجه الفنت , )4339(أبو داود املالحم ) 1(
  ). 7/  1(وأمحد , )4005(الفنت : وابن ماجه, )4338(املالحم : وأبو داود, )2168(الفنت : الرتمذي) 2(
  . 81، وانظر تنبيه الغافلني ص 170-  169ص  2انظر أضواء البيان جـ) 3(
  . 105: سورة املائدة آية) 4(
  . 105: سورة املائدة آية) 5(
  . 105: ةسورة املائدة آي) 6(
  . 195: سورة البقرة آية) 7(
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ى عن املنكر عند سلطان جائر أو أمري مسّلط،  أن من جهر بكلمة احلق وأمر باملعروف و
  . فقد ألقى بنفسه إىل التهلكة، وأن هذه اآلية الكرمية تشمله

   :وهذا الوهم باطل مردود لما يأتي
اجملاهدين كما أن من جهر بكلمة احلق عند السلطان واألمري اجلائر فإنه من أفضل  - 1

 أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجاِئٍر أَْو أَِمٍري َجاِئرٍ  {: يف حديث أيب سعيد اخلدري

نفسه إىل التهلكة رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن فكيف يكون ملقًيا ب )2( )1( }

  ! وهو من أفضل اجملاهدين؟
إن هذه اآلية جارية على ألسنة كثري من الناس يف مثل هذا؛ ملا غلب عليهم من  - 2

م من الركون إىل  اجلهل بوجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وملا استوىل على قلو
م وبقاء صحبتهم، وثقل كلمة احلق  على ألسنتهم، وما يلقيه مداهنة اخللق، وإيثار مود

م من اخلوف واجلنب، واعتقاد أن السكوت عن املنكر واجب، وما علموا  الشيطان يف قلو
أن التهلكة هي ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن النجاة إمنا تكون باألمر باملعروف 

  . والنهي عن املنكر، كما تدل على ذلك النصوص الكثرية
دفع الوهم حينما أّوهلا بعض الناس باجملاهد الذي  األنصاري أن أبا أيوب  - 3

حيمل على صفوف الكفار، فبني أبو أيوب األنصاري سبب نـزوهلا، وأنه ترك الغزو وإصالح 
  . األموال

كنا مبدينة الروم فأخرجوا إلينا صنًعا   :فخّرج الترمذي وصححه عن أبي عمران قال
مني على صف الروم حىت دخل بينهم، فصاح الناس عظيًما من الروم فحمل رجل من املسل

أيها الناس : فقام أبو أيوب األنصاري فقال! يلقي بيده إىل التهلكة؟! سبحان اهللا: وقالوا
إنكم لتأولون هذا التأويل، وإمنا أنـزلت هذه اآلية فينا معاشر األنصار، ملّا أعز اهللا اإلسالم 

                                 
  ). 4/315(أمحد , )4209(النسائي البيعة ) 1(
  ). 61 /3(وأمحد , )4344(املالحم : أبو داود) 2(
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إن أموالنا قد ضاعت، وإن اهللا  رسول اهللا  وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرًّا دون
تعاىل قد أعز اإلسالم وكثر ناصروه، فلو قمنا يف أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، فأنـزل اهللا 

=Ÿωuρ (#θà)ù  {: تعاىل على نبيه ما يرد علينا ما قلنا è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9 وكانت  )1( } ¡ #$

شاخًصا يف  فما زال أبو أيوب . التهلكة اإلقامة على األموال وإصالحها وتركنا الغزو
  . )(سبيل اهللا حىت دفن بأرض الروم 

                                 
  . 195: سورة البقرة آية) 1(
  . 60-  59انظر تنبيه الغافلني البن النحاس ص) 2(
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  الفصل الثاني 
  في حكم ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على ذلك 

  ك لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه التار 
مما سبق من األدلة يتضح أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عظيم من 
واجبات اإلسالم، وأن ترك القيام به مع القدرة على ذلك يوجب غضب الرب ومقته 

وأن من مل ينكر  وعقوبته، وأن التارك له مع القدرة يوصف بضعف اإلميان وقلة الديانة،
املنكر مع القدرة فهو شريك للفاعل يف اإلمث والوزر والعار، ويوصف بأنه شيطان أخرس،  

  . كما أن املتكلم بالباطل يسمى شيطانًا ناطًقا
فالتارك لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه يوجب له فعله هذا ثالثة 

   :أمور
قليل الدين ويوصف بأنه شيطان أخرس، وخيشى عليه أنه ضعيف اإلميان و  :األمر األول
  . من موت قلبه

فعلى العامل من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث اهللا : - رحمه اهللا- قال ابن القيم 
إىل أن , به رسوله ما ليس على اجلاهل، وعليه من عبودية الصرب على ذلك ما ليس على غريه

والنهي عن املنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز  وعلى القادر على األمر باملعروف: قال
وقد غّر إبليُس أكثر اخللق بأن حّسن هلم القيام بنوع من الذكر والقراءة : إىل أن قال, عنهما

م  ثوا قلو والصالة والصيام والزهد يف الدنيا واالنقطاع، وعطلوا هذه العبوديات، فلم حيدِّ
ا، وهؤالء عند ورثة األنب ياء من أقل الناس ديًنا، فإن الدين هو القيام هللا مبا أمر به، بالقيام 

إىل أن . فتارك حقوق اهللا اليت جتب عليه أسوأ حاًال عند اهللا ورسوله من مرتكب املعاصي
وأي دين وأي خري فيمن يرى حمارم اهللا تنتهك، وحدوده تضاع ودينه يرتك، وسنة : قال

كما أن ! ساكت اللسان؟ شيطان أخرس يرغب عنها، وهو بارد القلب رسول اهللا 
املتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إال من هؤالء الذين إذا سلمت هلم مآكلهم 
م فال مباالة مبا جرى على الدين؟ وخيارهم املتحزن املتَلمِّظ، ولو نوزع يف بعض ما  ورياسا
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، واستعمل مراتب اإلنكار فيه غضاضة عليه يف جاهه أو ماله، بذل وتبذل وجدَّ واجتهد
  . الثالثة حبسب وسعة

قد بلوا يف الدنيا بأعظم بلية تكون  -مع سقوطهم من عني اهللا، ومقت اهللا هلم- وهؤالء 
وهم ال يشعرون، وهو موت القلوب، فإن القلب كلما كانت حياته أمت كان غضبه هللا ورسوله 

  . )(أقوى، وانتصاره للدين أكمل، انتهى كالمه رمحه اهللا 
أنه إذ رأى املنكر يفعل ومل ينكر على صاحبه وهو قادر شاركه يف اإلمث : األمر الثاني

  . والوزر والعار
ِمْنُكْم َمْن رََأى  {: يقول مسعت رسول اهللا : ويدل على هذا حديث أيب سعيد قال

ميَانِ ُمْنَكرًا فـَْليُـَغيـِّْرُه بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضعَ   } ُف اْإلِ
)( )( .  

بعد سياق رواية النسائي هلذا احلديث قال ابن النحاس تعليًقا على هذا الحديث 

َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـََغيـََّرُه بَِيِدِه فـََقْد بَرَِئ، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع َأْن  { قال رسول اهللا : بلفظ

ملَْ َيْسَتِطْع َأْن يـَُغيـَِّرُه بِِلَسانِِه فَـَغيـََّرُه ِبَقْلِبِه فـََقْد بَرَِئ  يـَُغيـَِّرُه بَِيِدِه فَـَغيـََّرُه فَِبِلَسانِِه فـََقْد بَرَِئ، َوَمنْ 
ميَانِ    . )( )( } َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ

                                 
  . 158-  157ص 2انظر إعالم املوقعني جـ) 1(
, )1140(أبو داود الصالة , )5008(النسائي اإلميان وشرائعه , )2172(الرتمذي الفنت , )49(مسلم اإلميان ) 2(

  ). 3/53(أمحد , )1275(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
املالحم : وأبو داود, )5008(اإلميان وشرائعه : والنسائي, )2172(الفنت : والرتمذي, )49(اإلميان : لمـمس) 3(

 3, 49/  3, 20/  3(وأمحد , )4013(والفنت ) 1275(إقامة الصالة والسنة فيها : هوابن ماج, )4340(
 /54 .(  

, )1140(أبو داود الصالة , )5009(النسائي اإلميان وشرائعه , )2172(الرتمذي الفنت , )49(مسلم اإلميان ) 4(
  ). 3/10(أمحد , )1275(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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قوله فقد برئ، أي من اإلمث بإنكاره، وفيه الدليل الواضح على أن من ": قال ما نصه
ريك فيه كما سيأيت واهللا استطاع اإلنكار فلم ينكر أنه غري بريء من اإلمث، بل هو ش

  . )(اهـ  .أعلم
‰ô  { :وقال القرطبي في تفسيره على قوله تعالى s%uρ tΑ̈“ tΡ öΝ à6ø‹n= tæ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷βr& # sŒ Î) 

÷Λä⎢÷èÏÿ xœ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# ã x õ3ãƒ $pκÍ5 é&t“ öκ tJó¡ç„uρ $pκ Í5 Ÿξsù (#ρß‰ãèø)s? óΟßγ yètΒ 4© ®Lym (#θ àÊθ èƒs† ’Îû B]ƒÏ‰tn ÿ⎯Íν Î ö xî 4 ö/ ä3̄ΡÎ) 

# ]Œ Î) óΟ ßγ è=÷V ÏiΒ 3 { )3( .  

ذا على وجوب اجتناب أصحاب املعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ ألن من ( :قال فدل 

/ö  {: مل جيتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال اهللا ä3̄ΡÎ) # ]ŒÎ) óΟßγ è= ÷V ÏiΒ 3 { )4(  فكل

من جلس يف جملس معصية ومل ينكر عليهم يكون معهم يف الوزر سواء، وينبغي أن ينكر 
ا، فإن مل يقدر على النكري عليهم، فينبغي أن يقوم  عليهم إذا تكلموا باملعصية وعملوا 

  . )5(انتهى ) عنهم حىت ال يكون من أهل هذه اآلية
 Ÿξsù  { :وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره على آية النساء السابقة

(#ρ ß‰ãèø)s? óΟßγ yètΒ { )6( أي يف ضد تعظيم آيات اهللا وإجالهلا - وكذلك يدخل فيه " :قال

حضور جمالس املعاصي والفسوق اليت يستهان فيها بأوامر اهللا ونواهيه، وتقتحم  -وتفخيمها

                                                                                              
الصالة : وأبو داود, )5008(اإلميان وشرائعه : والنسائي, )2172(الفنت : والرتمذي, )49(ان اإلمي: لمـمس) 1(

, 20/  3, 10/  3(وأمحد , )1275(إقامة الصالة والسنة فيها : وابن ماجه, )4340(واملالحم ) 1140(
3  /49 ,3  /52 ,3  /54 .(  

  . شارع املرقب مطابع الرياض 11البن النحاس ص" تنبيه الغافلني"انظر ) 2(
  . 140: سورة النساء آية) 3(
  . 140: سورة النساء آية) 4(
  . 418ص 5انظر تفسري القرطيب جـ) 5(
  . 140: سورة النساء آية) 6(
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# (ö/ä3̄ΡÎ  {: مث قال على قوله -حدوده اليت حّدها لعباده  ]ŒÎ) óΟ ßγ è= ÷VÏiΒ 3 { )�(  ألنكم رضيتم

بكفرهم واستهزائهم، والراضي باملعصية كالفاعل هلا، واحلاصل، أن من حضر جملًسا يـُْعَصى 
  . )2(اهللا به، فإنه يتعني عليه اإلنكار عليهم أو القيام على عدمها اهـ 

وال جيوز ألحد أن حيضر جمالس املنكر " :- رحمه اهللا- وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َفَال  {: باختياره لغري ضرورة، كما يف احلديث أنه قال

َها اخلَْْمرُ َجيِْلْس َعَلى َماِئَدٍة ُيشْ  اخلمر، ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون  )4( )3( } َرُب َعَليـْ

‰ô  {: ابدءوا به، أفما مسعتم اهللا يقول: إن فيهم صائًما، فقال: فأمر جبلدهم، فقيل له s%uρ 

tΑ̈“ tΡ öΝ à6ø‹n= tæ ’Îû É=≈tGÅ3ø9 $# ÷βr& # sŒÎ) ÷Λä⎢÷èÏÿxœ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# ã x õ3ãƒ $pκÍ5 é&t“ öκ tJó¡ç„uρ $pκ Í5 Ÿξsù (#ρß‰ ãèø)s? óΟ ßγ yètΒ 4©®L ym 

(#θ àÊθèƒs† ’Îû B]ƒÏ‰ tn ÿ⎯Íν Î ö xî 4 ö/ä3̄ΡÎ) # ]ŒÎ) óΟ ßγ è= ÷VÏiΒ 3 {)5(  أن اهللا جعل    العزيزبّني عمر بن عبد

إذا دعي إىل وليمة فيها منكر كاخلمر والزمر مل : له، وهلذا قال العلماءحاضر املنكر كفاع
جيز حضورها، وذلك أن اهللا تعاىل قد أمرنا بإنكار املنكر حبسب اإلمكان، فمن حضر 
باختياره ومل ينكره فقد عصى اهللا ورسوله، برتك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه، 

جمالس اخلمر باختياره من غري ضرورة، وال ينكر وإذا كان كذلك، فهذا الذي حيضر 
م   . )(اهـ " املنكر كما أمره اهللا هو شريك الفساق يف فسقهم فيلحق 

أن ترك إنكار املنكر مع القدرة علي اإلنكار يوجب غضب اهللا ومقته : األمر الثالث
  . وعقوبته ويلحق صاحبه اسم الذم
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öΝçGΖ  { :وله تعالىفي تفسيره على ق - رحمه اهللا- قال القرطبي  ä. u ö yz >π̈Βé& ôM y_Ì ÷z é& 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ ßΔù' s? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è?uρ «! $$Î/ 3 { )�( مدح هلذه : قال

موا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيري وتواطئوا على املنكر زال عنهم اسم املدح األمة ما أقا
  . )2(اهـ  .وحلقهم اسم الذم، وكان ذلك سبًبا هلالكهم

  { :في تفسيره حديثًا عن اإلمام أحمد على آية - رحمه اهللا- وساق ابن كثير 
š∅Ïèä9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã x Ÿ2 .⎯ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) { )3( يزيد،  وقال اإلمام أمحد حدثنا: فقال. اآلية

قال رسول : حدثنا شريك بن عبد اهللا عن علي بن بذمية عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال
ُهْم ُعَلَماُؤُهْم، فـََلْم يـَْنتَـُهوا، َفَجاَلُسوُهْم  {  اهللا َلمَّا َوقـََعْت بـَُنو ِإْسرَائِيَل ِيف اْلَمَعاِصي نـََهتـْ

وُهْم، َفَضَرَب اللَُّه قـُُلوَب َوَواَكُلوُهْم َوَشارَبُ  -ِيف َأْسَواِقِهمْ : قَاَل يَزِيُد َوَأْحِسُبُه قَالَ  - ِيف َجمَاِلِسِهْم 
$ y7Ï9≡sŒ  {بـَْعِضِهْم بِبَـْعٍض، َوَلَعنَـُهْم َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ  oÿÏ3 (#θ |Á tã (#θ çΡ$Ÿ2 ¨ρ 

šχρ ß‰ tF÷ètƒ ∩∉⊇∪ { )4(  َال َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َحىتَّ : متكًئا فجلس فقال وكان رسول اهللا

  . )( } تَْأطُُروُهْم َعَلى احلَْقِّ َأْطرًا

أن اهللا سبحانه أوحى إىل ملك من املالئكة أن  :وقد ذكر اإلمام أحمد وغيره أثًرا
به فابدأ؛ فإنه مل : فقال! يا رب، كيف وفيهم فالن العابد؟: اخسف بقرية كذا وكذا، فقال

  . يتمّعر وجهه ّيف يوًما قط
أن اهللا سبحانه أوحى إىل نيب من ": التمهيد "وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب 

                                 
  . 110: سورة آل عمران آية) 1(
  . 237ص 4انظر جـ) 2(
  . 78: سورة املائدة آية) 3(
  . 61: سورة البقرة آية) 4(
  . 205ص  3انظر جـ) 5(



  القول البين األظهر في الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

41  

أما زهدك يف الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إيلَّ : أن قل لفالن الزاهد: أنبيائه
يا رب، وأي شيء لك : ليك؟ فقالفقد اكتسبت به العّز، ولكن ماذا عملت فيما يل ع

  . )(هل واليت يفَّ وليًّا، أو عاديت يفَّ عدوًّا : َعَلّي؟ قال
عن إبراهيم " األمر بالمعروف والنهي عن المنكر "وخّرج ابن أبي الدنيا في كتاب 

إين مهلك من قومك أربعني ألًفا من : أوحى اهللا إىل يوشع بن نون: بن عمرٍو الصنعاين قال
م : قال! يا رب، هؤالء األشرار، فما بال األخيار؟: قال. وستني ألًفا من شرارهم خيارهم، إ

م م ويشاربو   . مل يغضبوا لغضيب، وكانوا يواكلو
أوحى اهللا إىل ملك من املالئكة أن أقلب مدينة كذا وكذا على وقال مالك بن دينار 

اقلبها عليه وعليهم؛ : فقال! نييا رب، إن فيهم عبدك فالنًا ومل يعصك طرفة ع: قال. أهلها
  . فإن وجهه مل يتمّعر يفَّ ساعة قط

ويف هذا دليل على أن من ال يستطيع اإلنكار باللسان وأمكنه إظهار اإلنكار بالتعبيس 
  . وتقطيب الوجه وجب عليه ذلك

أن اهللا بعث ملكني إىل قرية ليدمراها، فوجدا فيها رجًال قائًما يصلي وذكر ابن عبد البر 
دمراها ودمراه معهم؛  فقال اهللا . يا رب، إن فيها عبدك فالنًا يصلي:  مسجد فقااليف

  . فإنه ما متّعر وجهه ّيف قط
ة عروة حىت ال لينقضن اإلسالم عرو  {وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر 

اهللا اهللا، لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر، أو ليسلطن اهللا عليكم شراركم : يقال
فيسومونكم سوء العذاب مث يدعو خياركم فال يستجاب هلم، ولتأمرن باملعروف ولتنهون عن 

  . } املنكر أو ليبعثن اهللا عليكم من ال يرحم صغريكم وال يوقر كبريكم

ُمُروا بِاْلَمْعُروِف َوانـَْهوُا َعِن اْلُمْنَكِر : يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ اللََّه يـَُقولُ  { :اوفي المسند مرفوعً 

                                 
  . 158ص 2عالم املوقعني جـانظر أ) 1(
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  . )( )( } َال أَْنُصرُُكْم، َوَتْسأَلُوِين َفَال أُْعِطيُكمْ قَـْبَل َأْن َتْدُعوِين َفَال ُأِجيُبُكْم، َوَتْستَـْنِصُروِين فَ 

ِر ِإالَّ ملَْ َوَما تـََرَك قـَْوٌم اْألَْمَر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهَي َعِن اْلُمْنكَ  {وفي حديث ابن عباس 

  رواه الطرباين  } تـُْرَفْع أَْعَماُهلُْم وََملْ ُيْسَمْع ُدَعاُؤُهمْ 

يوشك القرى أن خترب "  عن عمر بن الخطاب  -رحمه اهللا-وذكر اإلمام أحمد 
إذا عال فجارها أبرارها، وساد القبيلة : كيف خترب وهي عامرة؟ قال: قالوا, وهي عامرة

  . )(" منافقوها 
  ي الساكت عن إنكار المنكر مع قدرته مسألة ف

هل الساكت عن إنكار المنكر مع قدرته يسلم من العقوبة ولو لم يقم بأداء : مسألة
  هذا الفرض غيره؟ 

قد يتوهم بعض الناس أن الساكت عن إنكار املنكر مع قدرته يسلم من العقوبة ولو مل 
الذين ذكرهم اهللا يف سورة يقم بأداء هذا الفرض غريه، مستدالًّ بقصة أصحاب السبت 

öΝßγù=t↔ó™uρ Ç⎯tã Ïπtƒö  {: األعراف يف قوله تعاىل s)ø9$# ©ÉL©9$# ôMtΡ$Ÿ2 nοu ÅÑ%tn Ì óst7ø9$# øŒÎ) šχρß‰÷ètƒ ’Îû 

ÏMö6¡¡9$# øŒÎ) óΟÎγŠÏ?ù's? öΝßγçΡ$tF‹Ïm tΠöθtƒ öΝÎγÏFö;y™ $Yã§ ä© tΠöθtƒuρ Ÿω šχθçFÎ6ó¡o„   Ÿω óΟÎγ‹Ï?ù's? 4 y7Ï9≡x‹Ÿ2 Νèδθè=ö6tΡ 

$yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθà)Ý¡ø tƒ ∩⊇∉⊂∪ øŒÎ)uρ ôMs9$s% ×π̈Βé& öΝåκ÷]ÏiΒ zΝÏ9 tβθÝàÏès? $·Βöθs%   ª!$# öΝßγä3Î=ôγãΒ ÷ρr& öΝåκæ5Éj‹yèãΒ $\/#x‹tã 

#Y‰ƒÏ‰x© ( (#θä9$s% ¸οu‘É‹÷ètΒ 4’n<Î) óΟä3În/u‘ óΟßγ̄=yès9uρ tβθà)−Gtƒ ∩⊇∉⊆∪ $£ϑn=sù (#θÝ¡nΣ $tΒ (#ρã Åe2èŒ ÿ⎯ÏμÎ/ $uΖøŠpgΥr& t⎦⎪Ï%©!$# 

šχöθpκ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™þθ¡9$# $tΡõ‹s{r&uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θßϑn=sß ¥>#x‹yèÎ/ ¤§ŠÏ↔t/ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. šχθà)Ý¡ø tƒ ∩⊇∉∈∪ { )4( .  

فإن اهللا نّص على جناة الناهني، ونّص على هالك الظاملني، وسكت عن الساكتني، وهذا 
يدل على أن الساكتني َسِلموا من العقوبة، فدل على أن الساكت عن إنكار املنكر يسلم 

                                 
  ). 6/159(أمحد , )4004(ابن ماجه الفنت ) 1(
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  . من العقوبة إذا مل يشارك الفاعل للمنكر يف فعله
   - :أن هذا التوهم باطل مردود لما يأتي: والجواب

zΝÏ9 tβθ  {: هذه الفرقة اليت قالت أن - 1 Ýà Ïès? $·Β öθs%   ª! $# öΝßγ ä3Î= ôγ ãΒ ÷ρr& öΝ åκ æ5Éj‹ yèãΒ $ \/# x‹tã 

# Y‰ƒÏ‰ x© ( { )�( م كانوا من م وهالكهم، والظاهر أ الناجني؛ ألن  اختلف املفسرون يف جنا

  : اهللا خص اهلالك بالظاملني، وهم ليسوا ظاملني ألمرين
أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن  :أحدهما

  . اآلخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك عليهم
م كارهون أشد الكراهة لفعلهم وأن  :الثاني م أبدوا غضبهم عليهم ما يقتضي أ اهللا أ

zΝÏ9 tβθ  {: سيعاقبهم أشد العقوبة بقوهلم للناهني Ýà Ïès? $·Β öθ s%   ª! $# öΝßγ ä3Î= ôγ ãΒ ÷ρr& öΝåκ æ5Éj‹yèãΒ $\/#x‹tã 

#Y‰ƒÏ‰x© ( { )2( وا بأداء غريهم هلذا الواجب العظيمفهم مل يداهنوا ومل يسكتوا وإمنا اكتف )3( .  

  تنبيه في نتائج كثرة رؤية المنكرات 
ا يف سلب القلب نور التمييز واإلنكار؛ ألن  قد تقوم كثرة رؤية املنكرات مقام ارتكا
املنكرات إذا كثر على القلب ورودها، وتكرر يف العني شهودها، ذهبت عظمتها من القلوب 

ا معاصي؛ شيئا فشيًئا، إىل أن ي ا منكرات، وال مييز بفكره أ راها اإلنسان فال ختطر بباله أ
  . )4(إذا كثر اإلمساس قّل اإلحساس : ملا أحدث تكرارها من تألف القلب هلا، ويف املثل

  مسألة في وعيد من يأمر بالمعروف وال يفعله أو ينهى عن المنكر ويفعله 
ق املأمور به، وقد ورد الوعيد الشديد الواجب على كل من اآلمر واملأمور اتباع احل

والتوبيخ والزجر البليغ على من خيالف قوله فعله من اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، 
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  : فمن ذلك
tβρ *  {: قول اهللا تعاىل - 1 â ßΔù' s?r& }̈ $̈Ψ9 $# Îh É9 ø9 $$Î/ tβöθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡à Ρr& öΝçFΡr&uρ tβθ è= ÷Gs? |=≈ tGÅ3ø9 $# 4 
Ÿξsù r& tβθ è= É)÷ès? ∩⊆⊆∪ { )1( .  

pκ$  {: قول اهللا تعاىل š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ zΝ Ï9 šχθä9θà)s? $tΒ Ÿω tβθè= yèø s? ∩⊄∪ u ã9 Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰ΨÏã 

«! $# βr& (#θä9θà)s? $tΒ Ÿω šχθè= yèø s? ∩⊂∪ { )2( .  

‘tΒuρ ß‰ƒÍ$!  {: -عليه السالم- قول اهللا تعاىل حكاية عن شعيب  - 2 é& ÷βr& öΝä3x Ï9%s{ é& 4’n< Î) 

!$tΒ öΝ à69yγ ÷Ρr& çμ ÷Ζ tã 4 ÷βÎ) ß‰ƒÍ‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹M}$# $tΒ àM ÷èsÜtGó™ $# 4 { )3( .  

ودلت السنة الصحيحة على أن من يأمر باملعروف وال يفعله، وينهى عن املنكر  - 3
ويفعله أنه محار من محر جهنم، جيّر أمعاءه فيها، فأخرج الشيخان يف صحيحهما من 

ُجيَاُء بِالرَُّجِل يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيُـْلَقى  {: يقول ت رسول اهللا مسع: حديث أسامة بن زيد قال

َا ِيف النَّاِر َكَما َيُدوُر احلَِْماُر ِبرَ  َحاُه، فـَُيِطيُف ِبِه َأْهُل النَّاِر، ِيف النَِّار فـَتَـْنَدِلُق أَقْـَتابُُه، فَـَيُدوُر ِ
َهانَا َعِن اْلُمْنَكِر؟ فـَيـَُقولُ : فـَيَـُقوُلونَ  : َأْي ُفَالُن، َما َأَصاَبَك؟ َأملَْ َتُكْن تَْأُمرُنَا بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

ومعىن تندلق  )( )( } ُكْنُت آُمرُُكْم بِاْلَمْعُروِف َوَال آتِيِه، َوأَنـَْهاُكْم َعِن اْلُمْنَكِر َوآتِيهِ 

تتدىل أمعاؤه والعياذ باهللا، كما دل القرآن على أن املأمور إذا أعرض عن التذكرة  : أقتابه
$  {: كحمار أيًضا، قال تعاىل yϑsù öΝçλm; Ç⎯tã Íοt Ï. õ‹−G9 $# t⎦⎫ ÅÊÌ ÷èãΒ ∩⊆®∪ öΝßγ ¯Ρr(x. Ö ßϑãm ×ο t Ï Ζ tFó¡•Β ∩∈⊃∪ 
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ôN§ sù ⎯ ÏΒ ¥ο u‘ uθ ó¡s% ∩∈⊇∪ { )1( .  

َلَة أُْسرَِي ِيب رَِجاًال تـُْقَرُض ِشَفاُهُهْم  { قال رسول اهللا : وعن أنس قال - 4 رَأَْيُت لَيـْ

َهُؤَالِء ُخطََباُء ِمْن : َما قُرَِضْت َرَجَعْت، فـَُقْلُت ِجلِْربِيَل َمْن َهُؤَالِء؟ قَالَ ِمبََقارِيَض ِمْن نَاٍر، ُكلَّ 
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفَال يـَْعِقُلونَ   )( } أُمَِّتَك، َكانُوا يَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َويـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُهْم َوُهْم يـَتـْ

  بة أخرجه اإلمام أمحد وابن أيب شي )(
ى : وعن ابن عباس أنه جاء رجل فقال له يا ابن عباس إين أريد أن آمر باملعروف وأ

فإن مل ختش أن تفتضح : قال, أرجوه: فقال ابن عباس أَو بلغت ذلك؟ فقال. عن املنكر
tβρ *  {: قوله تعاىل: وما هي؟ قال: قال. بثالثة أحرف يف كتاب اهللا فافعل â ßΔù' s?r& }̈ $̈Ψ9 $# 

Îh É9 ø9$$Î/ tβöθ |¡Ψs?uρ öΝä3|¡à Ρr& { )4( اآلية، وقوله تعاىل :}  $ pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ zΝ Ï9 šχθ ä9θà)s? $ tΒ Ÿω 

tβθ è= yèø s? ∩⊄∪ { )5( وقوله تعاىل عن العبد الصاحل شعيب عليه وعلى نبينا الصالة والسالم :

}  !$tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷βr& öΝä3x Ï9%s{ é& 4’n< Î) !$tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çμ÷Ζ tã 4 { )6( أخرجه البيهقي يف شعب اآلية ،

  : اإلميان ولقد أحسن القائل
ـــــــــك إذا فعلـــــــــت عظـــــــــيم  عـــــــــارتنــــــــه عـــــــــن خلــــــــق وتـــــــــأتي مثلـــــــــه ال علي

   :اآلخر والقائل
ـــــــر ـــــــالتقى وغي ـــــــاس ب ـــــــأمر الن ـــــــي ي ــــبتق ــــاس وهــــو مــــريض  طبي ــــداوي الن ي
   :اآلخر والقائل

                                 
  . 51- 49: سورة املدثر آية) 1(
  ). 3/240(أمحد ) 2(
  ). 231/  3(أمحد ) 3(
  . 44: سورة البقرة آية) 4(
  . 2: سورة الصف آية) 5(
  . 88: سورة هود آية) 6(
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تلـــــــــق مـــــــــن إيـــــــــاه تـــــــــأمر آتيـــــــــا بـــــــــهإذ مــــــا تــــــأت مــــــا أنــــــت آمــــــر فإنــــــك
   :هتنبي

هذا الوعيد الشديد الذي ذكر يف اآليات واألحاديث من اندالق األمعاء يف النار، 
وقرض الشفاه مبقاريض من نار، ومقت اهللا ليس على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
ا 
ً
ا بذلك وهو ينصح الناس عنه، وعلى تركه املعروف عامل

ً
وإمنا هو على ارتكابه املنكر عامل

الناس به ويرغبهم فيه وحيثهم عليه، فالوعيد على املعصية ال على األمر  بذلك وهو يأمر
ذا يتبني أن األمر باملعروف  باملعروف والنهي عن املنكر، ألنه يف حّد ذاته خري وهدى، و
والنهي عن املنكر غري ساقط عن صاحل وال طاحل كما سبق، وأن العدالة ال تشرتط يف اآلمر 

واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وواجب العمل : يه واجبانوالناهي، وأن املسلم عل
مبا يأمر به من املعروف، واجتناب ما ينهى عنه من املنكر، فإذا فعل واحًدا من الواجبني 

  . وترك واحًدا، أو تركهما مًعا فعليه الوعيد
يه ع :وخالصة القول ن املنكر وتركه أنه ال تالزم بني أمر اإلنسان باملعروف وفعله له، و

له، وأنه جيب على املسلم فعل ما يستطيع من ذلك، وعدم املانع فعليه الوعيد كما سبق يف  
  . )�(كالم القرطيب والنووي وغريمها من العلماء 

                                 
  . 111، 110، وتنبيه الغافلني البن النحاس ص173- 172ص 2انظر أضواء البيان جـ) 1(
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  الفصل الثالث 
  في شروط المتصدي للدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  شروط العمل الصالح 
ف والنهي عن املنكر من األعمال الواجبة الفاضلة، بل هو من أوجب األمر باملعرو 

األعمال وأفضلها وأحسنها، واهللا تعاىل خلقنا لعبادته وطاعته ليبلونا أيُّنا أحسن عمًال كما 
!©%Ï“  {: قال تعاىل $# t, n= y{ |Nöθyϑø9 $# nο4θ u‹ptø:$# uρ öΝä. uθè= ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒr& ß⎯|¡ôm r& WξuΚtã 4 { )�(  وحّد العمل

الصاحل احلسن املقبول عند اهللا ما كان خالًصا صوابًا، كما قال الفضيل بن عياض أخلصه 
لًصا وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالًصا ومل يكن صوابًا مل يقبل، وإذا كان صوابًا ومل يكن خا
  . مل يقبل حىت يكون خالًصا صوابًا، واخلالص أن يكون هللا، والصواب أن يكون على السنة

  : وإذا كان حّد العمل الصاحل ما اجتمع فيه هذين األمرين العظيمني
  . أن يراد به وجه اهللا :أحدهما
  . أن يكون موافًقا لشرع اهللا :والثاني

ي إىل اهللا، جيب أن يتوفر يف عمله هذين فاآلمر باملعروف والناهي عن املنكر والداع
  : اإلخالص وصالح العمل، وال يكون عمله صاحلًا حىت توجد فيه الشروط التالية: األمرين
  العلم والفقه قبل األمر والنهي  - 1

"  فإن فقد العلم حّل حمله اجلهل والضالل واتباع اهلوى، ويف حديث معاذ بن جبل 
  ". العلم إمام العمل وتابعه 

وبالعلم " من عبد اهللا بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح"وقال عمر بن عبد العزيز 
والفقه حيصل الفرق بني أهل اجلاهلية وأهل اإلسالم، والعلم يف هذا املقام ال بد منه ويكون 

  : يف ثالثة أمور
  . العلم باملعروف واملنكر والتمييز بينهما :أحدها

                                 
  . 2: سورة امللك آية) 1(
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  . ر وحبال املنهيالعلم حبال املأمو  :ثانيها
العلم بإتيانه باألمر والنهي بالصراط املستقيم الذي هو أقرب الطرق إىل حصول  :ثالثها

يك عن املنكر غري منكر: املقصود، وهو الصالح وهلذا قيل   . ليكن أمرك باملعروف و
  الرفق مع األمر والنهي  - 2

تكاد تتخلف، إذا قارن الرفق فإن االستجابة واالنقياد واإلذعان من املأمور واملنهي ال 
ِإنَّ اللََّه َرِفيٌق حيُِبُّ الرِّْفَق ِيف اْألَْمِر ُكلِِّه،  { األمر والنهي والدعوة إىل اهللا، كما قال النيب 

  . )( )( )( } يـُْعِطي َعَلى اْلُعْنفِ َويـُْعِطي َعَلْيِه َما َال 

َما َكاَن الرِّْفُق ِيف َشْيٍء ِإالَّ زَانَُه، َوَال َكاَن اْلُعْنُف ِيف َشْيٍء ِإالَّ  { :وقال في حديث آخر

  . )( )( )( } َشانَهُ 

  لحلم والصبر على األذى بعد األمر والنهي ا - 3
فإن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر والداعية إىل اهللا ال بد أن حيصل له أذى، فإن مل 

وهم أئمة اآلمرين  -حيلم ويصرب كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وهلذا أمر اهللا الرسل 
÷ {: مت الرسلبالصرب، كما قال تعاىل خلا - باملعروف والناهني عن املنكر É9 ô¹$$sù $yϑx. u y9 |¹ 

(#θ ä9'ρ é& ÏΘ÷“ yèø9 $# z⎯ÏΒ È≅ß™” 9 $# { )( .  

                                 
ابن ماجه األدب , )2701(الرتمذي االستئذان واآلداب , )6528(البخاري استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ) 1(

  ). 2794(الدارمي الرقاق , )3698(
  ). 2793(الرقاق : والدارمي, )87/  4(وأمحد , )4807(األدب : أبو داود) 2(
  . لبنان - ، دار إحياء الرتاث 415ص 3رواه مسلم عن عائشة الرتغيب والرتهيب جـ) 3(
  ). 6/58(أمحد , )4808(أبو داود األدب , )2594(مسلم الرب والصلة واآلداب ) 4(
/  6, 58/  6(وأمحد , )4808(واألدب ) 2478(اجلهاد : وأبو داود, )2594(الرب والصلة واآلداب : مسلم) 5(

112 ,6  /125 ,6  /171 ,6  /206 ,6  /222 .(  
  . 67ص 1إن الرفق ال يكون يف شيء، كشف اخلفاء جـ: رواه مسلم عن عائشة بلفظ) 6(
  . 35: سورة األحقاف آية) 7(
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بل األمر بالصرب مقرون بتبليغ الرسالة، حيث افتتح اهللا آيات اإلرسال إىل اخللق باألمر 
ي عن املنكر، وختمها باألمر بالصرب، قال تعاىلبالنذارة : ، ونفس اإلنذار أمر باملعروف و

}  $pκš‰ r'̄≈ tƒ ã ÏoO £‰ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7−/u‘ uρ ÷ Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù ∩⊆∪ t“ô_ ” 9 $# uρ ö àf ÷δ$$sù ∩∈∪ Ÿω uρ 

⎯ ãΨôϑs? ç ÏYõ3tGó¡n@ ∩∉∪ š Îh/t Ï9 uρ ÷ É9 ô¹$$ sù ∩∠∪ { )1(  فدل ذلك على أن الصرب جيب بعد األمر

  . والنهي
©¢  {: ويف وصية لقمان البنه األمر بالصرب يف قوله تعاىل o_ ç6≈tƒ ÉΟÏ%r& nο4θ n= ¢Á9$# ö ãΒ ù&uρ 

Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ tμ ÷Ρ$# uρ Ç⎯tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# ÷ É9 ô¹$# uρ 4’n?tã !$tΒ y7t/$ |¹r& ( ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θãΒW{$# ∩⊇∠∪ { )2( .  

÷  {: وقد أمر اهللا بالصرب يف آيات كثرية كقوله تعاىل É9 ô¹ $# uρ È/ õ3 ß⇔ Ï9 y7 Î n/ u‘ y7 ¯Ρ Î* sù $ oΨ Ï⊥ ãŠ ôã r' Î/ 

÷  {: وقوله )3( } ) É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã $ tΒ tβθ ä9θ à) tƒ öΝ èδ ö àf ÷δ $# uρ # \ ôf yδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪ { )4( وقوله :}  
÷ É9 ô¹ $$ sù È/ õ3 çt Î: y7 Î n/ u‘ Ÿω uρ ⎯ ä3 s? É= Ïm$ |Á x. ÏNθ çt ø: ÷  {: وقوله )5( } #$ É9 ô¹ $# uρ $ tΒ uρ x8 ç ö9 |¹ ω Î) 

«! $$ Î/ 4 { )6( وقوله :}÷ É9 ô¹ $# uρ ¨β Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t ô_ r& t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∈∪ { )7( .  

فلهذه األمور الثالثة ال بد منها لكل داٍع إىل اهللا وآمر باملعروف، وناٍه عن املنكر العلم 
ال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال من  : "والرفق والصرب، وجاء يف األثر عن بعض السلف

به، فقيًها فيما ينهى عنه، رفيًقا فيما يأمر به، رفيًقا فيما ينهى عنه، كان فقيًها فيما يأمر 
  ". حليًما فيما يأمر به، حليًما فيما ينهى عنه

                                 
  . 7- 1: سورة املدثر آية) 1(
  . 17: سورة لقمان آية) 2(
  . 48: سورة الطور آية) 3(
  . 10: سورة املزمل آية) 4(
  . 48: سورة القلم آية) 5(
  . 127: سورة النحل آية) 6(
  . 115: سورة هود آية) 7(
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   :تنبيــه
اشرتاط هذه اخلصال الثالث يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيه صعوبة على كثري 

ا ال تتحقق فيه وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يسقط عنه  من الناس، فيتصور أ
معصية، وإمنا فيرتكه، وهذا خطأ؛ فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عظيم، فرتكه 

الواجب عليه أن يتقي اهللا ما استطاع، وأن يستصحب من هذه اخلصال الثالث مع األمر 
$$?¨(θà#)  {: باملعروف والنهي عن املنكر حبسب وسعه وطاقته كما قال تعاىل sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢÷èsÜtFó™ $# 

 } َما أََمْرُتُكْم ِبِه َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ َما نـََهْيُتُكْم َعْنُه فَاْجَتِنُبوُه وَ  { وقال النيب  )1( }
ذا يكون قد اتقى اهللا ما استطاع يف أداء هذا الواجب العظيم، وسلك  )( )( )( و

طريق االعتدال وهو الصراط املستقيم، الذي هو أقرب الطرق إىل حصول املقصود وهو 
  . )(الصالح واإلصالح 

  الثالث خصال هذه الم التخلق بالمفاسد المترتبة على عد
  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند 

   :العلم - 1
الداعي إىل اهللا ال بد أن يكون على بصرية فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وهي الدليل 

ö≅è% ⎯Íν  {: الواضح الذي ال لبس يف احلق معه، كما قال تعاىل É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6y™ (# þθ ãã÷Š r& ’n< Î) «!$# 4 

                                 
  . 16: سورة التغابن آية) 1(
ابن , )2619(النسائي مناسك احلج , )1337(مسلم احلج , )6858(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) 2(

  ). 2/508(أمحد , )2(ملقدمة ماجه ا
, )2619(مناسك احلج : والنسائي) 1337(الفضائل : ومسلم) 7288(االعتصام بالكتاب والسنة : البخاري) 3(

  ). 313/  2(وأمحد , )2(املقدمة : وابن ماجه
  . احلديث أخرجه البخاري ومسلم وهو يف األربعني النووية) 4(
  . 136 -  134ص 28ابن تيمية جـ انظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم) 5(
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4’n?tã >ο u ÅÁ t/ O$tΡr& Ç⎯ tΒuρ © Í_ yèt6¨?$# ( { )�(  فإن كان جاهًال فقد يأمر مبا ليس مبعروف، وينهى عما

ا، واملنكر ليس مبنكر، ال سيما يف هذا الزمن الذي انتشر فيه اجلهل، وصار املعروف منكرً 
  . معروفًا عند كثري من الناس

   :الرفق - 2
ينبغي للداعية أن تكون دعوته إىل اهللا باحلكمة واللطافة مع إيضاح احلق، كما قال 

äí÷Š  {: تعاىل $# 4’n< Î) È≅‹Î6y™ y7În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ïtø:$$Î/ Ïπ sàÏãöθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ptø:$# ( { )2(  فإن كانت دعوته بقسوة

ا تضر أكثر مما تنفع، وكانت سبًبا يف نفرة املأمور واملنهي، ورمبا أخذته  وعنف وخرق، فإ
العزة باِإلمث فاستمر على ما هو عليه من املنكر وترك املعروف، أو زاد يف ذلك بسبب طريقة 

   )3( .الداعية اخلرقاء
   :الصبر - 3

اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ال بد له من الصرب؛ ألن األمر باملعروف وظيفة الرسل 
م جمبولون بالطبع على معاداة من خيالفهم يف  وأتباعهم وهو مستلزم لألذى من الناس؛ أل

م وأغراضهم فيعادونه ويؤذونه، وهلذا ملا قال النيب  نوفل يف أول  لورقة بن أهوائهم وشهوا
أخربه أن هذا الدين الذي  )( } أوخمرجّي هم؟ {: البعثة حني أخربه أن قومه سيخرجونه

ما ترك احلق : "أنه قال جاء به مل يأت به أحد إال عودي، وروي عن عمر بن اخلطاب 
  ". لعمر صديًقا

األمر باملعروف - تعطيل هذا الواجب العظيم  فإذا مل يصرب على األذى لزم من ذلك، إما
وإما حصول فتنة وفساد بسبب عدم احتمال األذى من تعدٍّ على املأمور  -والنهي عن املنكر

                                 
  . 108: سورة يوسف آية) 1(
  . 125: سورة النحل آية) 2(
  . 174-  173ص  2انظر أضواء البيان جـ) 3(
  ). 6/233(أمحد , )160(مسلم اإلميان , )4(البخاري بدء الوحي ) 4(



  القول البين األظهر في الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

52  

أو املنهي بالقول أو بالفعل، وقد يؤدي عدم الصرب على األذى إىل االنتصار للنفس، فيخرج 
ة هللا وحلرماته إىل االنتصار لنفسه بذلك عن كونه منتصًرا هللا ولرسوله ولدينه، وعن الغري 

  . )(واحلمية هلا، وذلك معصية وفساد 
الصرب على أذى اخللق عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر "قال الشيخ تقي الدين 

إما تعطيل األمر والنهي، وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم : إن مل يستعمل، لزم أحد أمرين
: مثلها أو قريب منها، وكالمها معصية وفساد، قال تعاىل من مفسدة ترك األمر والنهي، أو

}  ö ãΒ ù& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tμ ÷Ρ $# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# ÷ É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ $# ∩⊇∠∪ 

 فمن أمر ومل يصرب، أو صرب ومل يأمر، أو مل يأمر ومل يصرب حصل من هذه )2( }

  . )3(اهـ  .األقسام الثالثة مفسدة، وإمنا الصالح يف أن يأمر ويصرب
ö  {وقال القرطبي في تفسيره على آية لقمان  ãΒù&uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ tμ÷Ρ$# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζßϑø9 $# ÷ É9 ô¹$# uρ 

4’n?tã !$ tΒ y7 t/$|¹r& ( { )4( قوله تعاىل :}  ÷ É9ô¹ $#uρ 4’n?tã !$ tΒ y7t/$|¹r& ( { )5( ي حضًّا على يقتض

  . )6(اهـ  .تغيري املنكر وإن نالك ضرر، فهو إشعار بأن املغّري يؤذى أحيانًا
ö  {وقال ابن كثير في تفسير على آية لقمان أيًضا  ãΒ ù& uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tμ ÷Ρ $# uρ Ç⎯ tã 

Ì s3Ζ ßϑ ø9 ÷  {حبسب طاقتك وجهدك : أي " )7( } #$ É9 ô¹$# uρ 4’n?tã !$ tΒ y7t/$ |¹r& ( { )8(  علم أن

  {: ولهاآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ال بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصرب، وق
                                 

  . 174ص  2انظر أضواء البيان جـ) 1(
  . 17: سورة لقمان آية) 2(
  . 177- 176ص 1الشرعية واملنح املرعية جـانظر اآلداب ) 3(
  . 17: سورة لقمان آية) 4(
  . 17: سورة لقمان آية) 5(
  . 68ص 14تفسري القرطيب جـ) 6(
  . 17: سورة لقمان آية) 7(
  . 17: سورة لقمان آية) 8(
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¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ اهـ "  إن الصرب على أذى الناس ملن عزم األمور: أي )1( } ∪∠⊆∩ #$
)2( .  

ö  {وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره على آية لقمان  ãΒù&uρ Å∃ρ ã ÷èyϑø9 $$ Î/ 

tμ ÷Ρ$# uρ Ç⎯tã Ì s3Ζ ßϑø9 وذلك يستلزم العلم باملعروف ليأمر به، والعلم باملنكر لينهى عنه، " )3( } #$

ه من الرفق والصرب، وقد صرح به يف واألمر مبا ال يتم األمر باملعروف والنهي عن املنكر إال ب
÷  {: قوله É9 ô¹ $#uρ 4’n?tã !$ tΒ y7t/$ |¹r& ( { )4(  ،ومن كونه فاعًال ملا يأمر به كافًّا ملا ينهى عنه

يه، وملا فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل اخلري وترك ا علم لشر، وتكميل غريه بذلك بأمره و
ى، وأن يف األمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصرب  أنه ال بد أن يبتلى إذا أمر و

÷  {: على ذلك فقال É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ { )5(  الذي وعظ به لقمان ابنه

}  ô⎯ ÏΒ ÏΘ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ ا، وال يوفق : أي )6( } ∪∌∇⊆∩ #$ من األمور اليت يعزم عليها ويهتم 

  . )7(اهـ " هلا إال أهل العزائم
  بيه في عدم الحكم على األمر بأنه منكر إال إذا قام عليه الدليل تن

ال حيكم على األمر بأنه منكر إال إذا قام عليه دليل من كتاب اهللا تعاىل، أو سنة 
  أو إمجاع املسلمني   نبيه

وأما ما ال نص فيه فهو من مسائل االجتهاد، وال حيكم على أحد اجملتهدين املختلفني 
كرًا؛ ألن املصيب مأجور بإصابته واملخطئ معذور، كما هو مقرر يف علم بأنه مرتكب من

                                 
  . 17: سورة لقمان آية) 1(
  . مًعا ابن كثري والبغوي ، طبعة احلكومة للتفسريين460ص 6انظر تفسري اإلمام ابن كثري جـ) 2(
  . 17: سورة لقمان آية) 3(
  . 17: سورة لقمان آية) 4(
  . 17: سورة لقمان آية) 5(
  . 186: سورة آل عمران آية) 6(
  . 79ص  6انظر تفسري الشيخ ابن سعدي جـ) 7(
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  . )(األصول 
  أمثلة للمعروف الذي يأمر به المحتسب والداعي إلى اهللا تعالى 

   توحيد اهللا  - 1
ألنه أعرف املعروف، وأعظم واجب وأفضله، وألجله أوجد اهللا الثقلني اجلن واإلنس، 

، وإفراده سبحانه بالعبادة واإلنابة واحملبة والذل واخلضوع، والدعاء وهو الشهادة هللا بالوحدانية
والنذر والرغبة والرهبة واخلشوع واالستعاذة، وغري ذلك مما هو خالص حق اهللا على عباده،  

=tΒuρ àMø)n$  {: كما قال تعاىل yz £⎯Ågø: $# }§ΡM} $# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪ { )2( وقال تعاىل :}  
* 4© |Ós%uρ y7•/u‘ ωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$ −ƒÎ) { )3( وقال تعاىل :}  * (#ρß‰ç6ôã$# uρ ©! $# Ÿωuρ (#θ ä. Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ 

$ \↔ ø‹ x© ( { )4( يَا : َعَلى ِمحَاٍر فـََقاَل ِيل  ُكْنُت َرِديَف النَِّيبِّ  {: ويف حديث معاذ قال

, اللَُّه َوَرُسولُُه َأْعَلمُ : َعاُذ أََتْدرِي َما َحقُّ الَّلِه َعَلى اْلِعَباِد، َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اللَِّه؟ فـَُقْلتُ مُ 
 َحقُّ اللَِّه َعَلى اْلِعَباِد َأْن يـَْعُبُدوُه َوَال ُيْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا، َوَحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اللَِّه َأْن َال : َقالَ 

ُر النَّاسَ : قـُْلتُ , يـَُعذَِّب َمْن َال ُيْشرُِك ِبِه َشْيًئا ْرُهْم فـََيتَِّكُلوا: َقالَ , أََفَال أَُبشِّ  )( } َال تـَُبشِّ
)( )( .  

   اإليمان بالرسول  - 2

                                 
  . 174ص 2انظر أضواء البيان جـ) 1(
  . 56: سورة الذاريات آية) 2(
   .23: سورة اإلسراء آية) 3(
  . 36: سورة النساء آية) 4(
, )4296(ابن ماجه الزهد , )2643(الرتمذي اإلميان , )30(مسلم اإلميان , )2701(البخاري اجلهاد والسري ) 5(

  ). 5/236(أمحد 
الزهد : وابن ماجه, )2643(اإلميان : والرتمذي, )30(اإلميان : ومسلم, )2856(اجلهاد والسري : خاريـالب) 6(

, 238/  5, 236/  5, 234/  5, 230/  5, 229/  5, 228/  5, 260/  3( وأمحد, )4296(
5  /242 .(  

  . 28احلديث أخرجه البخاري ومسلم، انظر فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ص) 7(
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وحمبته أعظم من حمبة الولد والوالد والنفس والناس أمجعني، وطاعته وتصديقه وعبادة اهللا 
ان بالرسول وطاعته تابع لإلميان باهللا والشهادة له بالوحدانية؛ فإن الشهادة هللا مبا شرعه، واإلمي

بالوحدانية ال تقبل إال مقرونة بالشهادة لنبيه بالرسالة، كما قد قرن بني الشهادتني يف مواطن 
  . متعددة، كما يف األذان واإلقامة، وخطبة اجلمعة واحلاجة والتشهد، وغري ذلك

  الصالة  - 3
رف املعروف من األعمال، وهي عمود اإلسالم وأعظم شرائعه وهي قرينة وهي أع

ا الرسول بال وساطة، وهي آخر ما وصى به  الشهادتني، وفرضها اهللا ليلة املعراج، وخاطب 
الرسول أمته، وهي املقرونة بالصرب وبالزكاة وبالنسك وباجلهاد يف مواضع من كتاب اهللا، وهي 

  . اهللا ختصيًصا بعد تعميم، وأمرها أعظم من أن حياط بهاملخصوصة بالذكر يف كتاب 
  الزكاة  - 4

ا حق املال وهي قرينة الصالة يف كتاب اهللا تعاىل، وأحد أركان اإلسالم ومبانيه  أل
َواللَِّه َلْو  {: املمتنعني من أدائها مع أهل الردة وقال العظام، وقد قاتل أبو بكر الصديق 

  . )( } َلَقاتـَْلتُـُهْم َعَلْيهِ  وا يـَُؤدُّونَُه ِلَرُسوِل اللَِّه َمنَـُعوِين ِعَقاًال َكانُ 

  الصيام  - 5
ألنه الركن الرابع من أركان اإلسالم، وهو سّر بني العبد وربه، وقد اختصه اهللا تعاىل 

ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، احلََْسَنُة ِبَعْشِر  {: لنفسه من بني األعمال، كما يف احلديث القدسي

  . )( )( )( } أَْمثَاِهلَا ِإَىل َسْبِعِماَئَ◌ِة ِضْعٍف، ِإالَّ الصَِّياَم فَِإنَُّه ِيل َوأَنَا َأْجزِي ِبهِ 

                                 
  . 4ص 4احلديث رواه اجلماعة إال ابن ماجه، نيل األوطار جـ) 1(
ابن , )2216(النسائي الصيام , )764(مذي الصوم الرت , )1151(مسلم الصيام , )1805(البخاري الصوم ) 2(

  ). 2/273(أمحد , )1638(ماجه الصيام 
, )2215(الصيام : والنسائي, )764(الصوم : والرتمذي) 1151(الصيام : ومسلم) 1904(الصوم : البخاري) 3(

  ). 1770(الصوم : والدارمي, )443/  2(وأمحد , )1638(الصيام : وابن ماجه
  . ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان80 - 79ص 1ري ومسلم، انظر الرتغيب والرتهيب جـرواه البخا) 4(
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  الحج  - 6
ة مركبة من املال والبدن، وفيه جماهدة ألنه الركن اخلامس من أركان اإلسالم، وهو عباد

للنفس يتحمل الصعاب واملشاق وبذل املال، وترك األهل والولد والوطن واألصحاب، وفيه 
  . فعل عبادات متنوعة يف املشاعر املقدسة

  الصدق واألمانة  - 7
ومها يكونان يف األقوال واألفعال، فيأمر احملتسب بالصدق يف األقوال، والصدق يف 

pκ$  {: ل، وبأداء األمانة قوًال وفعًال، كما قد أمر اهللا بذلك يف قولهاألفعا š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ# u™ 

(#θ à)®?$# ©! $# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9 βÎ) ©!$# öΝ¨ *  {: ويف قوله )1( } ∪®⊆⊆∩ #$ ä.ã ãΒ ù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? 

ÏM≈ uΖ≈ tΒF{$# #’n< Î) $yγ Î= ÷δr& { )2( وغري ذلك من النصوص .  

  بر الوالدين وصلة األرحام  - 8

‰ρß#) *  {: فقد أمر اهللا بذلك يف قوله ç6ôã$# uρ ©! $# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $ YΖ≈|¡ôm Î) 

“É‹Î/uρ 4’n1 ö à)ø9 اآلية ألن أوىل الناس بربِّك وعطفك هم أقاربك، وأقرب الناس لإلنسان  )3( } #$

لذلك أمر اهللا باإلحسان إليهما يف مواضع متعددة، وقرن والداه، فهما السبب يف وجوده؛ و 
م، فكل  حقهما حبقه سبحانه يف مواطن من القرآن، مث بعد ذلك األقارب علي حسب قر

؟ قَالَ  َأنَّ َرُجًال َسَأَل النَِّيبَّ  {: من قرب عظم حقه كما يف احلديث الذي فيه : َمْن أَبـَرُّ

  . )( )( )( } أُمََّك َوأَبَاَك، َوُأْخَتَك َوَأَخاَك، ُمثَّ أَْدنَاَك أَْدنَاكَ 

                                 
  . 119: سورة التوبة آية) 1(
  . 58: سورة النساء آية) 2(
  . 36: سورة النساء آية) 3(
  ). 5140(أبو داود األدب ) 4(
  ). 5140(األدب : أبو داود) 5(
  . َحقُّ النَّاِس ِحبُْسِن َصَحاَبِيت انظر رياض الصاحلني باب بر الوالدين وصلة األرحامَمْن أَ : احلديث رواه مسلم بلفظ) 6(
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حسن العشرة مع األهل، واإلحسان إىل اجلريان واأليتام واألرامل  :ومن المعروف - 9
  . مه وجاهه، وحسن اخللق معهم وكف األذىواملساكني، واإلحسان إىل الناس مباله وعل

تالوة كتاب اهللا بتدبر وتعقل، واإلكثار من ذكر اهللا وشكره،  :ومن المعروف - 10
  . واستعمال جوارحه يف طاعة اهللا، واكتساب املال من وجوه احلالل، وإنفاقه يف سبل اخلريات

محتسب ويحذر أمثلة للمنكرات المتفشية في المجتمعات اإلسالمية التي ينهى ال
  منها 

   الكفر باهللا والشرك به  - 1
وهو أعظم ذنب وأكرب معصية، وأعظم الكفر وأغلظه إنكار وجود اهللا وعبادة املادة، 

وقد انتشر هذا املبدأ  -ال إله واحلياة مادة- وهو مبدأ الشيوعية احلاقدة امللحدة، فإن مبدأهم 
ا، وأُ  وألقيت لفت الكتب وقررت النظريات يف اجملتمعات اإلسالمية واعتنقه بعض شبا

احملاضرات اليت تثبت وجود اهللا، وأن هذا الكون ال بّد له من مدبّر، وال شك أن هذا الكفر 
واإلحلاد أعظم أنواع الكفر على اإلطالق، وكفر كل كافر جزء من كفر هؤالء، وهم أعظم  

ذنب عظيم    رك باهللاكفرًا من كفار قريش وأيب جهل واليهود والنصارى وغريهم، مث الش
÷χÎ) x8  {: وحوب كبري، قال تعاىل Åe³9$# íΟù=Ýàs9 ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊂∪ { )1( .  

 وهو دعوة غري اهللا مع اهللا، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغري اهللا، كتعظيم األولياء
م، أو الطواف حول  م، والذبح أو النذر أو االستعاذة  والصاحلني بدعائهم، واالستغاثة 
قبورهم، وغري ذلك من أنواع العبادة اليت هي خالص حق اهللا، وقد أخرب اهللا أن الشرك غري 

βÎ) ©!$# Ÿω ã¨  {: مغفور قال تعاىل Ï øótƒ βr& x8u ô³ç„ ⎯ÏμÎ/ ã Ï øótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ 4 { )2( 
وهذه األمور منتشرة يف كثري من البلدان اإلسالمية، فيجب على احملتسب أن ينهى عنها 

م هل م وطلب املدد وحيذر منها أشد التحذير، وينكر على القبوريِّني هذه األشياء، من دعو

                                 
  . 13: سورة لقمان آية) 1(
  . 48: سورة النساء آية) 2(



  القول البين األظهر في الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

58  

م سوَّْوهم باهللا، حيث صرفوا هلم حمض حق اهللا، وقد  م؛ أل وتفريج الكربات والطواف 
م حينما خيتصمون يف النار هم والغاوون يتبّني هلم ضالهلم حني  أخرب اهللا عن أهل النار أ

θ#)  {: يف العبادة، قال تعاىل سّووهم باهللا  ç6Å3ö6ä3sù $pκ Ïù öΝ èδ tβ…ãρ$tóø9 $# uρ ∩®⊆∪ ßŠθãΖ ã_uρ }§Š Î= ö/Î) 

tβθãèuΗ ødr& ∩®∈∪ (#θ ä9$s% öΝèδuρ $pκ Ïù tβθ ßϑÅÁ tFøƒs† ∩®∉∪ «! $$s? βÎ) $ ¨Ζä. ’Å∀s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫Î7 •Β ∩®∠∪ øŒÎ) Ν ä3ƒ Èhθ|¡èΣ Éb> t Î/ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩®∇∪ { )1( .  

ا خاصة بالعرب، أو اعتقاد أن  رسالة حممد إنكار  :ومن أنواع الكفر أو اعتقاد أ
شريعته غري كاملة أو شاملة، أو ال تصلح هلذا العصر، أو احلكم بغري ما أنـزل اهللا مع اعتقاد 

  . أنه أحسن من حكم اهللا، أو مماثل له، أو له اخلرية يف ذلك
ا عن اإلسالم من وقع فيها، اال ستهزاء والسخرية باهللا أو ومن أنواع الكفر اليت يرتد 

ا، أو إنكار ما هو معلوم من الدين  رسوله، أو كتابه أو سنته، أو باملتخلق بالسنة ألنه ختّلق 
  . بالضرورة من الواجبات أو احملرمات بدون شبهة

  ترك الصلوات وإضاعتها، أو تأخيرها عن وقتها، أو التهاون بها  - 2
على احملتسب إنكارها والتحذير منها، فإن ترك وذلك من املنكرات العظيمة اليت جيب 

الصلوات معصية عظيمة توجب القتل، حىت لو تركها كسًال فإنه يقتل حّدا، وعند طائفة من 
العلماء يقتل كفرًا بعد االستتابة، وتأخريها عن وقتها من كبائر الذنوب، فينبغي احملافظة 

ا أعظم األعمال،  وهي من الشعائر الظاهرة، وهلذا كان أمري عليها يف اُجلمع واجلماعات؛ أل
إن أهم أمركم عندي الصالة، من حفظها : "يكتب إىل عماله املؤمنني عمر بن اخلطاب 

  . )(رواه مالك وغريه " وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان ملا سواها أشد إضاعة
  مسابقة اإلمام في الركوع والسجود والخفض والرفع  - 3

ا كثري من املأمومني خداًعا من الشيطان هلم، وهي من املن كرات يف الصالة اليت ابتلي 

                                 
  . 98- 94: سورة الشعراء آية) 1(
  . 71ص 28انظر جمموع الفتاوى جـ) 2(
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والواجب على املأموم أن يكون تابًعا إلمامه ال سابًقا له، فال يكرب املأموم حىت يكرب اإلمام 
َماُم َفَكبـُِّروا، َوِإَذا  { وينقطع صوته، كما يف حديث أيب موسى قال رسول اهللا  ِإَذا َكبـََّر اْإلِ

Î  {: قـَرََأ فَأَْنِصُتوا، َوِإَذا قَالَ  ö xî ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟ Îγ ö‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9!$Ò9$# ∩∠∪ { )1( آِمَني، : فَـُقوُلوا

  . احلديث } حيُِبُُّكُم اللَُّه، َوِإَذا َكبـََّر َورََكَع َفَكبـُِّروا َواْرفـَُعوا

في رسالة الصالة مسابقة اإلمام، وبيَّن أنها  - رحمه اهللا- وقد أنكر اإلمام أحمد 
معه، أو ال واملضيع لصالته الذي يسابق اإلمام فيها، ويركع ويسجد " :منكر، فقال ما نصه

  ". يتم ركوعه، وال سجوده إذا صلى وحده، فقد أتى منكرًا؛ ألنه سارق
فرحم اهللا رجًال رأى أخاه يسبق اإلمام فريكع أو يسجد معه، أو يصلي " :وقال أيًضا

وحده فيسيء يف صالته، فينصحه ويأمره وينهاه ومل يسكت عنه، فإن نصيحته واجبة عليه 
وزر، وإن الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكالم فيما أمركم اهللا به، الزمة له، وسكوته عنه إمث و 

والنصيحة اليت عليكم بعضكم لبعض؛ لتكونوا مأثومني مأزورين، وأن يضمحل الدين 
ويذهب، وأن ال حتيوا سنة، وال متيتوا بدعة، فأطيعوا اهللا مبا أمركم به من التناصح والتعاون 

طان؛ فإن الشيطان لكم عدو مبني، بذلك أخربكم اهللا على الرب والتقوى، وال تطيعوا الشي
≈⎯βÎ) z¨  {: فقال تعاىل  sÜø‹¤±9 $# ö/ ä3s9 Aρß‰tã çνρä‹ÏƒªB$$sù # ‡ρß‰ tã 4 { )2(  " اهـ)3( .  

إتمام الركوع والسجود، واإلساءة فيها،  ترك الطمأنينة في الصالة، وعدم - 4
  ونقرها كنقر الغراب 

وذلك من املنكرات املنتشرة بني املصلني، خصوًصا من كان يصلي وحده، أو يقضي ما 
فاته من صالته مع اإلمام، أو كان يصلي يف السفر، فتجد كثريًا من املصلني يف هذه احلاالت 

كوع وال السجود، وهذا خلل عظيم يف الصالة، الثالث، ال يطمئن يف صالته، وال يتم الر 

                                 
  . 7: سورة الفاحتة آية) 1(
  . 6: سورة فاطر آية) 2(
  . 111، 110- 91ر رسالة اإلمام أمحد ص انظ) 3(



  القول البين األظهر في الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

60  

  . وسرقة منها
أنه  وقد جاء احلديث عن النيب " :ما نصه" رسالة الصالة"قال اإلمام أحمد في 

يَا َرُسوَل اللَِّه، َكْيَف َيْسرُِق ِمْن : َقالُوا, َيْسرُِق ِمْن َصَالتِهِ  َأْسَوُأ النَّاِس َسرَِقًة الَِّذي {: قال

فسارق الصالة قد وجب اإلنكار  )( )( } َال يُِتمُّ رُُكوَعَها َوَال ُسُجوَدَها: َصَالتِِه؟ قَالَ 

عليه ممن رآه والنصيحة له، أرأيت لو أن سارقًا سرق درمهًا، أمل يكن ذلك منكرًا، وجيب 
إلنكار عليه ممن رآه؟ فسارق الصالة أعظم سرقة من سرقة الدرهم، وجاء احلديث عن ابن ا

َهُه َشارََكُه ِيف ِوْزرَِها َوَعارَِها {: أنه قال مسعود   } َمْن رََأى َمْن ُيِسيُء ِيف َصَالتِِه فـََلْم يـَنـْ
ملَْ َتُضرَّ ِإالَّ َصاِحبَـَها، فَِإَذا  اخلَِْطيَئُة ِإَذا َخِفَيتْ : " وجاء يف احلديث عن بالل بن سعد أنه قال

وإمنا تضر العامة لرتكهم ما جيب عليهم من اإلنكار والتغيري " َظَهَرْت وَملَْ تـَُغيـَّْر َضرَِّت اْلَعامََّة 
على الذي ظهرت منه اخلطيئة، فلو أن عبًدا صلى حيث ال يراه الناس، فيضيع صالته ومل 

ذلك عليه، وإن صلى حيث يراه الناس، وضيع صالته، فلم يتم الركوع وال السجود كان وزر 
  . )(اهـ " يتم ركوعها وال سجودها، كان وزر ذلك عليهم

  أن يقصد بعمل اآلخرة الدنيا وحطامها، أو الرياء والمفاخرة والسمعة  - 5
كتعلم العلم الشرعي بقصد احلصول على املال أو املنصب واجلاه، أو بقصد املفاخرة 

و تأليف الكتب ألجل ذلك، أو بذل املال وإنفاقه يف سبل اخلريات ألجل والسمعة، أ
املفاخرة واملراءاة أو السمعة، فإن ذلك من أقبح املقاصد، وعمل صاحبه باطل وحابط، قال 

⎯  {: تعاىل tΒ tβ%x. ß‰ƒÌ ãƒ nο 4θ uŠys ø9$# $u‹÷Ρ‘‰9 $# $uηtF t⊥ƒÎ— uρ Åe∃ uθçΡ öΝ Íκö s9Î) öΝßγ n=≈ yϑôãr& $ pκ Ïù óΟèδuρ $ pκ Ïù Ÿω tβθ Ý¡y‚ ö7 ãƒ 

∩⊇∈∪ y7Í×¯≈ s9'ρé& t⎦⎪ Ï% ©!$# }§øŠ s9 öΝçλm; ’Îû Íο t Åz Fψ$# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7ym uρ $tΒ (#θ ãèuΖ |¹ $ pκ Ïù ×≅ÏÜ≈ t/uρ $¨Β (#θ çΡ$Ÿ2 

                                 
  ). 1328(الدارمي الصالة , )5/310(أمحد ) 1(
  ). 56/  3(أمحد ) 2(
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tβθ è= yϑ÷ètƒ ∩⊇∉∪ { )1(.   

Β tβ%x. ß‰ƒ̈⎯  {: وقال تعاىل Ì ãƒ s' s#Å_$yèø9 $# $uΖù= ¤f tã …çμ s9 $ yγŠÏù $tΒ â™!$t±nΣ ⎯ yϑÏ9 ß‰ƒÌ œΡ ¢ΟèO $ oΨù= yèy_ … çμ s9 

tΛ©⎝yγ y_ $yγ8 n= óÁ tƒ $YΒθãΒõ‹tΒ # Y‘θãmô‰ ¨Β ∩⊇∇∪ { )2( .  

َمْن تـََعلََّم ِعْلًما ِممَّا يـُْبتَـَغى بِِه َوْجَه اللَِّه، َال يـَتَـَعلَُّمُه ِإالَّ لُِيِصيَب ِبِه َعَرًضا ِمَن  { وقال 

نـَْيا َملْ يـَرُْح رَاِئَحِة اْجلَنَّةِ    . )( )( )( } الدُّ

َعاِملٌ َوُجمَاِهٌد : أَوَُّل َخْلِق اللَِّه ُتَسعَُّر ُِِم النَّاُر يـَْوَم اْلِقَياَمِة َثَالثَةٌ  {ويف حديث أيب هريرة 

َعاِملٌ : وا بَِأْعَماهلِِْم ُمرَاَءاَة النَّاِس، فَاْألَوَُّل َقَصَد ِمْن ِعْلِمِه َأْن يـَُقالَ َوُمَتَصدٌِّق؛ ِألَنـَُّهْم َقَصدُ 
ُشَجاٌع َوَجرِيٌء، َوالثَّاِلُث َقَصَد ِمْن ِإنـَْفاِقِه َأْن : َوقَارٌِئ، َوالثَّاِين َقَصَد ِمْن ِجَهاِدِه َأْن يـَُقالَ 

   .)( )( )( } َجَواٌد َكِرميٌ : يـَُقالَ 

  التعامل بالربا  - 6
: من السبع املوبقات وهو من املنكرات املنتشرة يف البلدان اإلسالمية، وقد عّده النيب 

وهي الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس بغري حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم 
  {: وله تعاىلوقد توعده اهللا باحلرب يف ق, الزحف، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات

                                 
  . 16- 15: سورة هود آية) 1(
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$ yγ •ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ à)®?$# ©! $# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’Å+t/ z⎯ ÏΒ (# #θt/Ìh 9 $# βÎ) Ο çFΖä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ βÎ*sù öΝ ©9 (#θè= yèø s? 

(#θ çΡsŒ ù' sù 5> ö ysÎ/ z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θß™ u‘ uρ ( βÎ)uρ óΟ çFö6è? öΝà6n= sù â¨ρâ™â‘ öΝ à6Ï9≡uθøΒ r& Ÿω šχθ ßϑÎ= ôà s? Ÿω uρ 

šχθßϑn= ôà è? ∩⊄∠®∪ { )1( .  

  بيوع الغرر  - 7
كالتأمني على : ويدخل يف ذلك التأمني بصوره املتنوعة الذي انتشر يف العصر احلاضر

 على البضاعة، أو غري ذلك؛ ملا فيه من الضرر النفس، أو التأمني على السيارة، أو التأمني
واملخاطرة واجلهالة، فهو من أكل املال بالباطل، وما يشبه بيع املعاومة وبيع السنني، وهو بيع 

ى عنه يف حديث جابر قال َعِن اْلُمَحاقـََلِة  نـََهى َرُسوُل اللَِّه  {: الشجر أعواًما، الذي 

 } َوَعْن بـَْيِع السِِّننيَ  {: ويف لفظ بدل املعاومة )( )( } َواْلُمزَابـََنِة َواْلُمَعاَوَمِة َواْلُمَخابـََرةِ 
ى  )( )( )( عنها يف األحاديث، ويشبه ويشبه بيع املالمسة واملنابذة وحبل احلبلة اليت 

نـََهى َعْن بـَْيِع الثَِّماِر  َأنَّ النَِّيبَّ  {بيع الثمار قبل بدّو صالحها، كما يف حديث ابن عمر 

ي كل من البائع  )( )( )( } ُمْبَتاعَ َحىتَّ يـَْبُدَو َصَالُحَها، نـََهى اْلَباِئَع َوالْ  واحلكمة يف 
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  ). 2555(البيوع : والدارمي, )62/  2(وأمحد , )2214(التجارات : وابن ماجه, )3367(
  . 155احلديث رواه اجلماعة إال الرتمذي انظر نيل األوطار جـ) 9(
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واملبتاع، هي بالنسبة للبائع لئال يأكل مال أخيه بالباطل، وبالنسبة للمشرتي لئال يضيع ماله، 
  . )(ويساعد البائع على الباطل 

ولذلك وضع اإلسالم اجلوائح، وبّني أنه لو باع مثًرا فأصابته جائحة وأخذ الثمن من 
ي، فإنه قد أخذ ماًال من أخيه بغري حق، وذلك صريح يف األحاديث، كحديث املشرت 
رواه أمحد والنسائي وأبو داود ويف لفظ  )( )( } َوَضَع اجلََْواِئحَ  َأنَّ النَِّيبَّ  {جابر 

ِإْن ِبْعَت ِمْن َأِخيَك َمثًَرا  {: ويف لفظ قال )( )( } ِبَوْضِع اجلََْواِئحِ َأَمَر  {ملسلم 

َها َجاِئَحٌة َفَال حيَِلُّ َلَك َأْن َتْأُخَذ ِمْنُه َشْيًئا، ِمبَ َتْأُخُذ   } َماَل َأِخيَك ِبَغْريِ َحقٍّ َفَأَصابـَتـْ
  . )(رواه مسلم والنسائي وابن ماجه  )( )(

الغش في المعامالت، وتطفيف المكيال والميزان، والكذب والخيانة في  - 8
  األمانات 

فهي من املنكرات املنتشرة اليت ينكرها احملتسب وينهى عنها، والغش يكون يف البيوع 
يهما عن الغش واخليانة بكتمان العيوب وتدليس السلع،  ويكون يف الصناعات، فيجب 

 )( )( } َمْن َغشََّنا فـََلْيَس ِمنَّا { والكتمان، وبيان الوعيد على هذه األفعال كقوله 

                                 
  . 195ص  5انظر نيل األوطار جـ )1(
الدارمي , )3/309(أمحد , )3374(أبو داود البيوع , )4529(النسائي البيوع , )1554(مسلم املساقاة ) 2(

  ). 2556(البيوع 
  ). 309 /3(وأمحد , )3374(البيوع : وأبو داود, )4529(البيوع : والنسائي, )1554(املساقاة : مسلم) 3(
  ). 3/309(أمحد , )1554(مسلم املساقاة ) 4(
  ). 309 /3(وأمحد , )3374(البيوع : وأبو داود, )4529(البيوع : والنسائي, )1554(املساقاة : مسلم) 5(
, )2219(ابن ماجه التجارات , )3470(أبو داود البيوع , )4528(النسائي البيوع , )1554(مسلم املساقاة ) 6(

  ). 2556(الدارمي البيوع 
التجارات : وابن ماجه, )3470(البيوع : وأبو داود, )4527(البيوع : والنسائي, )1554(ة املساقا: مسلم) 7(

  ). 2556(البيوع : والدارمي, )2219(
  ". باب الثمرة املشرتاة يلحقها جائحة"عنوان الباب  200ص 5انظر نيل األوطار شرح منتقى األخيار جـ) 8(
  ). 2/417(أمحد , )101(مسلم اإلميان ) 9(
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)( .  
!© βr&uρ¨  {: وقال تعاىل $# Ÿω “Ï‰öκ u‰ y‰ øŠx. t⎦⎫ ÏΖ Í←!$sƒø:$# ∩∈⊄∪ { )3( .  

!© (βÎ¨  {: وقال تعاىل $# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%x. $ºΡ#§θ yz $VϑŠ ÏO r& ∩⊇⊃∠∪ { )4( .  

⎫⎦ƒuρ t÷≅×  {: وقال تعاىل Ï Ïe sÜ ßϑù= Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# #sŒ Î) (#θä9$tGø.$# ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èùöθ tGó¡o„ ∩⊄∪ # sŒ Î)uρ 

öΝ èδθä9$x. ρr& öΝ èδθçΡ y— ¨ρ tβρç Å£ øƒä† ∩⊂∪ { )5( .  

θ#) *  {: وقال تعاىل èù ÷ρr& Ÿ≅ø‹s3ø9 $# Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? z⎯ÏΒ z⎯ƒÎ Å£ ÷‚ßϑø9 $# ∩⊇∇⊇∪ (#θ çΡÎ— uρ Ä¨$sÜó¡É)ø9$$ Î/ 

ËΛ⎧É)tFó¡ßϑø9 $# ∩⊇∇⊄∪ Ÿωuρ (#θ Ý¡y‚ö7 s? }̈ $ ¨Ζ9$# óΟèδu™!$u‹ô© r& Ÿωuρ (# öθ sW÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{ $# t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ãΒ ∩⊇∇⊂∪ { )6( .  

                                                                                              
  ). 417/  2(وأمحد , )101(اإلميان : سلمم) 1(
  . احلديث رواه مسلم عن أيب هريرة، رياض الصاحلني، باب النهي عن الفسق واخليانة) 2(
  . 52: سورة يوسف آية) 3(
  . 107: سورة النساء آية) 4(
  . 3- 1: سورة املطففني آية) 5(
  . 183- 181: سورة الشعراء آية) 6(
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وجهن بالثياب الضيقة أو تبرج النساء في األسواق واختالطهن بالرجال، وخر  - 9
  القصيرة 

وهذه من األمور املنكرة املنتشرة يف أسواق املسلمني فمن وظيفة احملتسب إنكارها 
والتحذير منها، وبيان ما ينشأ عن ذلك من الفساد والفتنة، ومناصحتهن ومناصحة أولياء 

وإذا خرجت فلتخرج أمورهن، وبيان أنه ينبغي للمرأة أن تقّر يف بيتها وال خترج إال حلاجة، 
م؛ عمًال بقول اهللا  حمتشمة البسة ثيابًا واسعة طويلة، بعيدة عن أماكن الرجال واالختالط 

⎯Ÿξsù z  {: تعاىل ÷èŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9 $$Î/ yìyϑôÜuŠ sù “Ï% ©!$# ’Îû ⎯ÏμÎ7 ù= s% ÖÚt tΒ z⎯ ù= è% uρ Zωöθ s% $]ùρã ÷è̈Β ∩⊂⊄∪  tβö s%uρ ’Îû 

£⎯ ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ § y9 s? yl• y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈yfø9 $# 4’n<ρ W{$# ( { )�(  وحذَّر من الوعيد الشديد الذي ورد يف

َفاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر ملَْ أََرمهَُا { قال رسول اهللا : قال مسلم عن أيب هريرة  صحيح : ِصنـْ

َا النَّاَس، وَ  ِنَساٌء َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت، ُممِيَالٌت قـَْوٌم َمَعُهْم ِسَياٌط َكَأْذنَاِب اْلبَـَقِر، َيْضرِبُوَن ِ
َها لَُتوَجُد َماِئَالٌت ُرُؤوُسُهنَّ َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة، َال َيْدُخْلَن اْجلَنََّة َوَال جيَِْدَن رَِحيَها، َوِإنَّ رِحيَ 

  . )( )( )( } ِمْن َمِسريَِة َكَذا وََكَذا

لذذ بذلك، وكذلك نظر النساء إلى ما ال يحل نظر الرجال إلى النساء والت - 10
  لهن من الرجال والتلذذ بذلك 

وكل ذلك من األمور املنكرة اليت ينكرها احملتسب، ويباح من ذلك نظر الفجاءة، فإنه ال 
َال تـُْتِبِع النَّْظَرَة النَّْظَرَة؛ فَِإنَّ َلَك اْألُوَىل،  {: إمث فيها؛ لعدم القصد والتعمد، ويف احلديث

وما عدا ذلك فإنه غري معفو عنه، إذ إن النظرة سهم  )( )( )( } َولَْيَسْت َلَك الثَّانَِيةُ 

                                 
  . 33- 32: سورة األحزاب آية) 1(
  ). 2/440(أمحد , )2128(مسلم اللباس والزينة ) 2(
  ). 1694(اجلامع : ومالك, )440/  2, 355/  2(وأمحد , )2128(اللباس والزينة : مسلم) 3(
  . احلديث رواه مسلم، رياض الصاحلني، باب حترمي تشبه الرجال بالنساء) 4(
  ). 2149(أبو داود النكاح , )2777(الرتمذي األدب ) 5(
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  . )(مسموم من سهام إبليس 
، وقد أمر اهللا بغض وسواء نظر إىل املرأة يف سوق أو دكان أو جملة أو تلفاز أو غري ذلك

⎫⎥è% š≅  {: البصر يف قوله تعاىل ÏΖÏΒ ÷σßϑù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô⎯ ÏΒ ôΜÏδÌ ≈ |Á ö/ r& (#θÝà x øts† uρ óΟßγ y_ρã èù 4 y7 Ï9≡sŒ 

4’s1 ø— r& öΝ çλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 7 Î7 yz $yϑÎ/ tβθ ãèoΨóÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅è%uρ ÏM≈ uΖÏΒ ÷σßϑù= Ïj9 z⎯ ôÒ àÒ øótƒ ô⎯ÏΒ £⎯ÏδÌ ≈ |Á ö/ r& z⎯ ôà x øts† uρ 

£⎯ßγ y_ρã èù { )4( .  

  التصوير لذوات األرواح  - 11
وهو من املنكرات املنتشرة، فمن وظيفة احملتسب إنكار ذلك وبيان ما فيه من الوعيد 

 )6( )5( } َأَشدُّ النَّاِس َعَذابًا الَِّذيَن ُيَضاِهُئوَن ِخبَْلِق اللَّهِ  {الشديد، كحديث عائشة 
َا ِيف ُكلُّ ُمَصوٍِّر ِيف النَّاِر ُجيَْعُل َلُه ِبكُ  {وحديث ابن عباس  لِّ ُصوَرٍة َصوََّرَها نـَُفٌس يـَُعذَُّب ِ

وال سيما صور الزعماء والرؤساء ملا حيصل بذلك من التعظيم، وصور  )9( )8( )7( } َجَهنَّمَ 

  . النساء ملا حيصل يف ذلك من الفتنة والفساد
  سماع الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها  - 12

اإلسالمية، وقد حصل بسبب ذلك من الفساد  وهو من املنكرات املنتشرة يف البلدان
الصّد عن ذكر اهللا وعن الصالة، وعن مساع القرآن وتالوته، والبعد عن جمالس الذكر، وغري 

                                                                                              
  ). 2149(النكاح : وأبو داود, )2777(األدب : الرتمذي )1(
  . احلديث رواه أمحد وأبو داود والرتمذي، نيل األوطار) 2(
ا تفعل ما يفعله السامع) 3(   . وال شك يف تأثري النظرة وأ
  . 31- 30: سورة النور آية) 4(
  ). 5610(البخاري اللباس ) 5(
  ). 199/  6, 36 / 6(وأمحد , )5954(اللباس : البخاري) 6(
  ). 1/308(أمحد , )2110(مسلم اللباس والزينة ) 7(
  ). 308/  1(وأمحد , )2110(اللباس والزينة : مسلم) 8(
  . احلديث متفق عليه عن ابن عباس، رياض الصاحلني، باب حترمي احليوان إخل) 9(
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ذلك من الفنت والشرور، وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك من الكتاب والسنة، فمن ذلك 
z⎯ÏΒ  {: قول اهللا تعاىل uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ “Î tIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒÏ‰ys ø9$# ¨≅ÅÒ ã‹Ï9 ⎯tã È≅‹Î6y™ «! $# Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 

$ yδ x‹ Ï‚ −G tƒ uρ # ·ρ â“ èδ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; Ò># x‹ tã ×⎦⎫ Îγ •Β ∩∉∪ { )1(  هلو "وفسَّر ثالثة من الصحابة

مسعت رسول : وروى البخاري يف صحيحه عن أيب مالك األشعري قال. بالغناء" احلديث
ْمَر َواْلَمَعاِزفَ  {: يقول اهللا   )( } لََيُكوَننَّ ِيف أُمَِّيت قـَْوٌم َيْسَتِحلُّوَن احلَِْر َواحلَْرِيَر َواخلَْ

)( )( .  
  حلق اللحى أو نتفها أو تقصيرها، أو حلق العارضين منها  - 13

وهو من املنكرات املنتشرة، فيجب إنكارها وبيان السنة يف ذلك، وإنه جيب إعفاؤها 
وتوفريها؛ ملا يف ترك هذه السنة من ارتكاب النهي والتشبه بالكفار والنساء، ملا ثبت يف 

َخاِلُفوا اْلُمْشرِِكَني،  { قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما- الصحيحني عن ابن عمر 

وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة  )( )( )( } َوفـُِّروا اللَِّحى َوَأْحُفوا الشََّواِربَ 

 )( } ُجزُّوا الشََّواِرَب َوأَْرُخوا اللَِّحى، َخاِلُفوا اْلَمُجوسَ  { قال رسول اهللا : قال 
)( )( .  

                                 
  . 6: سورة لقمان آية) 1(
  ). 4039(أبو داود اللباس ) 2(
  ). 4039(لَِّباِس ال: أبو داود) 3(
  . 100ص 8احلديث أخرجه البخاري انظر نيل األوطار جـ) 4(
  ). 4199(أبو داود الرتجل , )2764(الرتمذي األدب , )259(مسلم الطهارة , )5553(البخاري اللباس ) 5(
: والنسائي, )2764, 2763(األدب : والرتمذي, )259(الطهارة : ومسلم, )5892(اللباس : البخاري) 6(

  ). 156 /2, 52 /2, 16 /2(وأمحد , )5046, 5045(والزينة ) 15(لطهارة ا
  . احلديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر، ورمز له بالصحة) 7(
  ). 2/366(أمحد , )260(مسلم الطهارة ) 8(
  ). 366 /2, 365 /2(وأمحد , )260(الطهارة : مسلم) 9(
  . 2ص 2تصر اجلامع الصغري للمناوي جـاحلديث أخرجه مسلم عن أيب هريرة، انظر خم) 10(
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  الغيبة والنميمة  - 14
نقل الكالم من شخص : والنميمة. ذكرك أخاك مبا يكره: ومها من كبائر الذنوب، والغيبة

ة فاكهة كثري من الناس يف جمالسهم، فهما من والغيبة والنميم, إىل شخص على وجه اإلفساد
وقد صور القرآن املغتاب بتصوير بشع، . املنكرات املنتشرة، فيجب إنكارمها والتحذير منهما

تنفر منه العقول السليمة، وتشمئز منه الفطر املستقيمة، وهو تشبيهه مبن يأكل حلم أخيه 
Ÿωuρ =tGøótƒ Νä3àÒ  {: امليت، قال تعاىل ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 =Ïtä† r& óΟà2 ß‰tn r& βr& Ÿ≅à2ù' tƒ zΝ óss9 ÏμŠ Åz r& 

$\GøŠ tΒ çνθ ßϑçF÷δÌ s3sù 4 { )�( )2( وتوعد النمام بوعيد شديد، ففي احلديث :}  َْدُخُل اْجلَنََّة َال ي

  . )5( )4( )3( } َمنَّامٌ 

Ÿωuρ ôìÏÜè? ¨≅ä. 7∃ξym A⎦⎫Îγ  {: وقال تعاىل ¨Β ∩⊇⊃∪ :—$ £ϑyδ ¥™!$¤±¨Β 5Ο‹ÏϑoΨÎ/ ∩⊇⊇∪ { )6( .  

  استعمال المخدرات والمفترات أكًال أو شربًا أو مصًّا  - 15
والشّمة وغريها، فهي من املنكرات املنتشرة اليت جيب على  كالدخان واجلراك والقات

احملتسب إنكارها والتحذير منها؛ ملا فيها من املفاسد واألضرار، من ضرر اجلسد املؤثر على 
الصحة، وضياع املال، والسهر وضياع الوقت كما حيصل من القات، وملا فيها من اخلبث 

قد أحل لنا وباجملاور ملستعملها، واهللا تعاىل والروائح املنتنة الكريهة الضارة باجلسم 
tΠ  {: الطيبات وحرم علينا اخلبائث، قال تعاىل öθ u‹ ø9 $# ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Í h‹ ©Ü9 $# ( { )7( 

Ν  {: خماطًبا أهل الكتاب وقال يف وصف نبيه  èδ ã ãΒ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã 

                                 
  . 12: سورة احلجرات آية) 1(
  . 2ص 2انظر خمتصر اجلامع الصغري للمناوي جـ) 2(
  ). 5/391(أمحد , )105(مسلم اإلميان ) 3(
  ). 406/  5, 399/  5, 396/  5, 391/  5(وأمحد , )105(اإلميان : مسلم) 4(
  . 503ني ص احلديث متفق عليه، انظر رياض الصاحل) 5(
  . 11- 10: سورة القلم آية) 6(
  . 5: سورة املائدة آية) 7(



  القول البين األظهر في الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

69  

Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Í h‹ ©Ü9 $# ãΠ Ì h pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 ى  { )1( } #$ اهللا   رسول و

 } إضاعة املال وكثرة السؤال وحرَّم النيب  { )( )( } عن كل مسكر ومفّرت  
)( )( .  

  السفر إلى بالد المشركين واإلقامة فيها  - 16

َمْن  {لوعيد على ذلك، كما يف حديث مسرة وذلك من كبائر الذنوب؛ ملا ورد من ا

واحلكم قد أنيط وعلق باملشتق  )( )( )( } َجاَمَع اْلُمْشرَِك َأْو َسَكَن َمَعُه فـَُهَو ِمثْـُلهُ 

هو معروف يف األصول، وهو املساكنة واجملامعة، وتعليق احلكم باملشتق يؤذن بالعّلّية كما 
 )( )( }أَنَا بَرِيٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسِلٍم يُِقيُم بـَْنيَ اْلُمْشرِِكَني، َال تـََراَءى نَاُرُمهَا  {  وقال

وذلك ملا خياف يف القدوم على املشركني من املخاطرة بالدين، وال جيوز السفر إال بشروط 
  : وص وهيأخًذا من النص - رمحهم اهللا تعاىل- قررها العلماء 

أن يقدر على إظهار دينه واإلعالن به، وذلك يستلزم أن يكون عارفًا بدينه بأدلته  - 1
وبراهينه املتواترة يف الكتاب والسنة؛ حىت يتأتى منه اإلظهار لدينه، وال يكفي يف إظهار الدين 
 فعل الصلوات فقط، بل ال بد من تكفري املشركني وعيب دينهم، والطعن عليهم، والرباءة

م والركون إليهم، واعتزاهلم   . منهم، والتحفظ من مود

                                 
  . 157: سورة األعراف آية) 1(
  ). 6/309(أمحد , )3686(أبو داود األشربة ) 2(
  . 93ص  5احلديث أخرجه أبو داود عن أم سلمة، جامع األصول جـ) 3(
  ). 593(مسلم األقضية , )5630(البخاري األدب ) 4(
  . 533رواه مسلم، انظر رياض الصاحلني ص احلديث ) 5(
  ). 2787(أبو داود اجلهاد ) 6(
  ). 2787(اجلهاد : أبو داود) 7(
  . 291ص 2احلديث أخرجه أبو داود عن مسرة ورمز له باحلسن انظر خمتصر اجلامع الصغري جـ) 8(
  ). 2645(اجلهاد : وأبو داود, )4780(القسامة : والنسائي, )1604(السري : الرتمذي) 9(
  . احلديث رواه مسلم) 10(
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م، أو  - 2 أن يأمن من الفتنة يف دينه، فإن خاف بإظهار دينه الفتنة بقهرهم وسلطا
  . بشبهات زخرفهم وأقواهلم، مل يبح له القدوم إليهم واملخاطرة بدينه

االة كبرية من كبائر أن ال يوايل املشركني، بأن يداهنهم أو يلني الكالم هلم، واملو  - 3
الذنوب، وميثل العلماء لذلك برفع السوط هلم، وبري القلم، وبّل الدواة وما أشبه ذلك،  

  . كإظهار البشر والبشاشة
أما التويل فهو كفر خيرج من امللة، وذلك يكون مبحبتهم، أو إعانتهم بالنصرة أو باملال 

هم؛ خوًفا منهم ومداراًة هلم ومداهنًة لدفع أو بالبدن أو بالرأي، أو أظهر املوافقة هلم على دين
شرهم، وإن كان يكره دينهم، ويبغضهم وحيب اإلسالم واملسلمني ويستثىن من ذلك املكره، 

اكفر وإال قتلناك، أو فعلنا بك كذا، أو : وهو الذي يستويل عليه املشركون فيقولون له
ن مع طمأنينة القلب باإلميان، كما يأخذونه ليعذبونه حىت يوافقهم، فيجوز له املوافقة باللسا

ω  {: قال تعاىل Î) ô⎯ tΒ oνÌ ò2é& … çμç6ù= s%uρ B⎦ È⌡ yϑôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ { )1(  وقد أمجع العلماء على أن من

وأدلة ذلك كثرية يف ! ن أظهر الكفر خوفًا أو طمًعا؟ تكلم بالكفر هازًال أنه يكفر، فكيف مب
  . )2(الكتاب والسنة 

                                 
  . 106: سورة النحل آية) 1(
  . 201، وص 196، ص 154، ص145، وص 58 -  57ص  7انظر الدرر السنية يف األجوب النجدية جـ) 2(
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  الباب الثاني في إنكار المنكر 
  أمور ينبغي أن ينتبه لها المنكر واآلمر قبل األمر والنهي 

   :وفيه ثالثة فصول
  . يف كيفية اإلنكار :الفصل األول
  . يف درجات اإلنكار :والفصل الثاني
  . يف مرتبيت تغيري املنكر :والفصل الثالث
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  الفصل األول 
  في كيفية اإلنكار 

  أمور ينبغي أن ينتبه لها المنِكر واآلمر والناهي قبل أن يأمر وينهى وينكر المنكر 
   :في كيفية اإلنكار -  1

قبل الكالم على هذه املسألة هناك أمور ينبغي أن ينتبه هلا املنِكر واآلمر والناهي قبل أن 
  . وينكر املنكر يأمر وينهى

ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يالحظ بباطنه لطف اهللا  :األمر األول
  . تعاىل به، حيث حفظه من مثل املعصية، ولو شاء لكان األمر بالعكس

أن يالحظ بباطنه أنه ال يدري هل يدوم له هذا احلفظ، أو يفنت والعياذ  :األمر الثاني
ئب عابد رجع إىل املعاصي فقبض عليها، وكم من عاٍص مسرف تاب باهللا، وأنه كم من تا

اهللا عليه فجنب توبته ما سلف قبلها، فقبض مغفورًا له، فيسأل اهللا الثبات واالستقامة، 
 ، كما كان النيب )1( } ِديِنكَ يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثـَبِّْت قـَْلِيب َعَلى  {: ويكثر من قول

  . يكثر من هذا الدعاء، فيكون متأسًيا بنبيه
أن يكون بعيًدا عن الكرب والرياء واالحتقار واالزدراء، فال يرى لنفسه عزة  :األمر الثالث

وعلوًّا على املأمور واملنهي، بالعلم والتنـزّه عن مثل هذه املعصية، وال يرى احتقار املنكر عليه 
ل والوقوع يف املعصية وإزدراء لذلك، حذرًا من أن يكون قصده الباطن بكالمه إظهار باجله

رتبته بشرف العلم والعفة، وإذالل صاحبه بنسبته إىل خسة اجلهل ورذالة املعصية، فإن علم 
من نفسه أن هذا هو الباعث له على اإلنكار، فقد وقع يف منكر أقبح يف نفسه من املنكر 

ه يف هذا كمثل من خيلص غريه من النار بإحراق نفسه، وهو كمن يأمر الذي أنكره، ومثل
  . باملعروف وال يأتيه، وينهى عن املنكر ويأتيه، وهذه مذلة عظيمة وغرور من الشيطان

ينبغي للمحتسب أن ميتحن نفسه ليتبني له سالمتها من الرياء والعجب  :األمر الرابع

                                 
  ). 3834(ابن ماجه الدعاء , )2140(الرتمذي القدر ) 1(
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عن املنكر، وهو أن يكون قصده يف الباطن زوال وحب الظهور، حينما يأمر باملعروف وينهى 
املنكر وحصول املعروف، سواء حصل ذلك بسببه أو بسبب غريه، ويرى أن هذا الواجب 
ثقيل وشاق، ولو كفاه غريه وقام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإنه ال يغضب 

ف، ويود من نفسه أن لو وال يرى من نفسه كراهية، بل يفرح بزوال املنكر وحصول املعرو 
ساعده وشاركه ليحصل على األجر، ويكون يف عداد الدعاة إىل اخلري واآلمرين باملعروف 
والناهني عن املنكر، فهذه عالمات تدل على أنه خملص، وإن فقدت هذه العالمات ورأى 

، ويرى من نفسه كراهية لزوال املنكر على يد غريه، ويثقل عليه أن يرجع هو عن املنكر بنفسه
من نفسه مسابقة إىل اإلنكار، خشية أن يسبقه غريه فيزول على يديه املنكر، ال يقصد 
املبادرة إىل أداء هذا الواجب العظيم غريًة على حمارم اهللا وإشاعًة للخري يف أرض اهللا، فإن  

  . كان كذلك فليتق اهللا ولينكر على نفسه أوًال 
إىل الوساوس واألوهام اليت يلقيها  ينبغي للمحتسب أن ال يلتفت :األمر الخامس

الشيطان، بل يدفعها ويقابلها بصريح اإلميان، وذلك مثل ما يلقيه الشيطان يف نفس اآلمر 
والناهي من اخلوف واجلزع وتقدير وقوع احملذور، من الضرب أو القتل، أو أخذ املال، أو 

الشيطان، ليثبطه عن  العزل عن املنصب، فإن هذه التقديرات كلها يف احلقيقة من وساوس
القيام بأداء هذا الواجب، وجيعله يف عداد الساكتني املداهنني، ليضله عن سبيل النجاة حىت 
حيشر مع العصاة، بل الواجب مقابلة ذلك بصريح اإلميان، بسبق القضاء والعلم بكل حركة 

َواْعَلْم َأنَّ  {البن عباس  وسكون، وأن الرزق مقسوم، كما أن األجل حمتوم، كما قال 

َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَُّه َلَك، َولَ  َفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ يـَنـْ ِو اْألُمََّة َلِو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ
وَك ِبَشْيٍء ملَْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَُّه َعَلْيَك، رُِفَعِت اْألَْقَالُم اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيُضرُّ 

فإذا استحضر الداعية واحملتسب ذلك يكون واثًقا بربه،  )( )( )( } َوَجفَِّت الصُُّحفُ 

                                 
  ). 1/293(أمحد , )2516(الرتمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 1(
  ). 307/  1, 303/  1, 293/  1(وأمحد , )2516(صفة القيامة والرقائق والورع : الرتمذي) 2(
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  . غري مبال مبا حيصل له يف ذات اهللا، صابرًا حمتسًبا أجره عند اهللا

                                                                                              
" تنبيه الغافلني"انظر . احلديث رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح وهو احلديث التاسع من األربعني النووية) 1(

  . 84وص  37 -  36البن النحاس ص 
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  اإلنكار كيفية 
كيفية اإلنكار على من يفعل املنكر خيتلف باختالف حال الفاعل وما يناسب حاله، 
فينبغي للمحتسب أن يستعمل يف إنكاره الكيفية اليت تكون أنسب وأجدى يف زوال املنكر، 
وذلك بأن يراعي مقامه ومنـزلته، مث يسلك معه أقرب الوسائل إىل حصول املقصود وهو 

أتى باألمر والنهي بالصراط املستقيم، الذي أمر به، ومثله يف ذلك   الصالح، فيكون قد
كالطبيب الذي يعطي املريض من الدواء ما يناسب حاله ومزاجه، وسأستعرض أنواًعا من 

  : الناس، وأبني كيفية اإلنكار عليهم على النحو التايل
  . اجلاهل ملا يرتكبه بأنه منكر - 1
  . كرالعامل بأن ما يرتكبه بأنه من - 2
  . الوالد بالنسبة لولده - 3
  . العبد بالنسبة لسيده - 4
  . التلميذ بالنسبة لشيخه - 5
  . الزوجة بالنسبة لزوجها - 6
  . السلطان بالنسبة لرعيته - 7
  . الفاسق والعاصي الذي حيتاج إىل اهلجر - 8

  كيفية اإلنكار على الجاهل لما يرتكبه بأنه منكر  - 1
منكر، حبيث لو علم أنه منكر ملا أقدم عليه، فإنه يُعلَّم  من أقدم على منكر جاهًال أنه

برفق ولطف وسياسة، وليحذر من الطيش والعجلة، بل يستعمل التأين والتثبت واملالطفة يف 
الدعوة؛ فإن يف ذلك خريًا كثريًا، وإن كان يعلم منه أنه لو مسع الكالم من غريه رجع عن 

ممن ال يشق عليه أن يبني له ما هو عليه من املخالفة فعله، فإنه ينبغي له أن يطلب من غريه 
  . ليكون ذلك أوعى إىل القبول واالستجابة

لو رأى من يسيء يف صالته جلهله، وهو يعلم منه أنه لو علم أن هذه  :ومثال ذلك
الصالة باطلة مل يرض لنفسه ذلك، أو رأى من جيمع الصلوات مثًال ألنه مشتغل عنها، فإن 
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أنا أعلم أنك مشغول مبا : معه التلطف يف موعظته وتعليمه، مثل أن يقول املنكر يستعمل
أنت فيه، ولكن ال بد من الطمأنينة يف الصالة، وال بد من أداء كل صالة يف وقتها، وال 
م، والناصح هلم قليل، ولكن يا أخي ال  شك أنك ترى كثريًا من الناس يسيئون يف صال

#)  {: ؛ ألن اهللا يقوليعذر أحد يف ترك تعلم أمور دينه þθ è= t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ì ø.Ïe%! $# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθ çΗ s>÷ès? 

ويا أخي، العلماء كلهم متفقون على أن اإلنسان ال جيوز له أن يؤخر الصالة  )1( } ∪⊃⊇∩

وأنت قريب من اخلري، وال شك أنك تريد براءة ذمتك وإحسان عملك،  عن وقتها عمًدا،
والصالة رأس مال املسلم، فال بد من اإلحسان فيها وأدائها يف وقتها، وحنو هذه العبارات 

ا املقصود   . اليت حيصل 
  كيفية اإلنكار على العالم بأن ما يرتكبه منكر  - 2

ما ألنه يعلم ذلك، أو ألنه ُعرِّف أنه من أقدم على فعل منكر مع علمه أنه منكر، إ
منكر، ومثال ذلك من يواظب على الغيبة أو أكل الربا أو الرشوة مع علمه أنه حرام، فاملنِكر 
يستعمل معه الوعظ والتخويف، وبيان رتبة حترمي تلك املعصية، وبيان ما جاء فيها من الوعيد 

ة، فإن ذلك أجدى وأجنع يف التأثري يف والتهديد، ويسوق له األخبار الواردة يف تلك املعصي
  . العامل باحلكم

  كيفية اإلنكار على الوالد من ِقَبل ولده  - 3
إذا فعل الوالد منكًرا، فللولد أن يأمر والده وينهاه بالوعظ والنصح، مع الرفق والتلطف 

وال يف الكالم، وليس للولد مقابلة والده بالتخويف وال بالتهديد وال بالضرب وال بالسب 
بالتعنيف وال بتخشني الكالم، وذلك ألن الوالد له على ولده حق عظيم، وقد قرن اهللا حقه 

©4 *  {: حبق الوالدين يف قوله تعاىل |Ós%uρ y7•/u‘ ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$ −ƒÎ) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $ ·Ζ≈|¡ôm Î) 4 { )2( 
  {: وأمر باإلحسان إىل الوالدين وإن كانا كافرين مع عدم طاعتهما يف الشرك، فقال تعاىل

                                 
  . 43: سورة النحل آية) 1(
  . 23: اء آيةسورة اإلسر ) 2(
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βÎ)uρ š‚# y‰ yγ≈ y_ #’n?tã βr& š‚Í ô±è@ ’Î1 $tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù= Ïæ Ÿξsù $yϑßγ ÷èÏÜ è? ( $yϑßγ ö6Ïm$|¹uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# 

$]ùρ ã ÷ètΒ ( ôìÎ7 ¨?$# uρ Ÿ≅‹Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$tΡr& ¥’n< Î) 4 ¢Ο èO ¥’n< Î) { )1(  وللولد تغيري املنكر على والده بيده إن مل

حيصل بسبب ذلك مفسدة أكرب، أو ضرر عليه يف نفسه أو ماله أو أهله، وذلك ألن حق 
قدم على حق الوالد، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، فالولد يغريِّ املنكر على والده اهللا م

بيده مع القدرة وعدم املفسدة، ومع ذلك يستعمل معه التلطف يف اخلطاب، والرتحم عليه 
والدعاء له، وبيان ضرر املعصية حىت يهدأ والده ويسكن إليه، ويعلم أن قصد ابنه حمض 

  . ة عليه والغرية هللا وحملارمهالنصح له والشفق
  كيفية اإلنكار على السيد من قبل عبده  - 4

إذا فعل السيد منكرًا فللعبد أن ينكر عليه برفق ولطف ولني إذا مل خيش من سطوته، 
فإن كان خيشى من سطوته، طلب من غريه أن يناصحه ممن يؤثِّر نصحه فيه، وبذلك تربأ ذمة 

  . العبد
  الشيخ من قبل تلميذه  كيفية اإلنكار على - 5

إذا فعل الشيخ منكرًا فللتلميذ أن ينكر عليه ويعامله مبوجب علمه، ويبنيِّ له مغّبة 
املعصية وعاقبتها الوخيمة، وخيوفه باهللا وسطوته وعقوبته، ويبني له أن العامل قد قامت عليه 

عن النواهي، فقد  احلجة خبالف اجلاهل، وأن من مل يعمل بعلمه ومل يأمتر باألوامر وينـزجر
ã≅sV  {: شابه أهل الكتاب الذين شبههم اهللا باحلمار احلامل لألسفار يف قوله تعاىل tΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θ è= Ïdϑãm sπ1u‘öθ −G9 $# §ΝèO öΝs9 $ yδθè= Ïϑøts† È≅sVyϑx. Í‘$yϑÅsø9 $# ã≅Ïϑøts† # I‘$x ó™ r& 4 }§ø♥Î/ ã≅sWtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ç/¤‹ x. 

ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# 4 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθs)ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈©à9 وقد غضب اهللا عليهم، وأن من  )2( } ∪∋∩ #$

فسد من علماء هذه األمة فهو داخل يف املغضوب عليهم، فلعل ذلك أجنع يف إقالعه عن 
  . ه إىل جادة احلق والصوابدينه، ورجوع

                                 
  . 15: سورة لقمان آية) 1(
  . 5: سورة اجلمعة آية) 2(
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  كيفية اإلنكار على الزوج من قبل زوجته  - 6
ا  إذا فعل الزوج منكرًا فإن الزوجة تنكر عليه بالرفق واللني واملوعظة احلسنة، وتبني له أ
ا  مطيعة له، ومعرتفة مبا له عليها من حق، ولكن عليه هو أن يطيع اهللا وجيتنب حمارمه، وأ

ا مشفقة عليه من العقوبة، وليست عاصية له وال مؤذية له، لن تسكت على فعله  املنكر، وأ
وإمنا هي مشفقة ناصحة له، فإن أفاد ذلك يف إقالعه عن الذنب ورجوعه عنه، وإال فتطلب 
ا ممن له تأثري فيه أن يناصحه، حىت يزول املنكر وحيل حمله املعروف  من أقاربه أو أقار

  . )1(فيحصل اخلري والصالح 
  كيفية اإلنكار على السلطان من ِقَبل رعيته  - 7

  تنبيه في الداخل على األمير أو السلطان لإلنكار أو الموعظة 
ال شك أن من أعظم أنواع األمر باملعروف كلمة حق عند سلطان جائر، كما يف 

أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ُسْلطَاٍن  {: قال عن النيب  حديث أيب سعيد اخلدري 

  . أخرجه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن )( )( } َجائِرٍ 

َأيُّ : َوَقْد َوَضَع رِْجَلُه ِيف اْلَغْرزِ  لنَِّيبَّ َأنَّ َرُجًال َسَأَل ا { وعن طارق بن شهاب 

رواه النسائي بإسناد  )( )( } َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجائِرٍ : اجلَِْهاِد أَْفَضُل؟ قال

  . صحيح
   :وإذا ارتكب السلطان منكًرا فللرعية معه ثالث حاالت

يه  :األولى عن املنكر من غري أن حيصل منه أن يقدر على نصحه وأمره باملعروف و
ضرر أكرب من األول، وال منكر أعظم من األول، ففي هذه احلالة جيب نصحه، وكيفية 

                                 
  . 71، 70، 36، 33البن النحاس ص " تنبيه الغافلني"انظر ) 1(
  ). 4344(أبو داود املالحم ) 2(
  ). 4344(املالحم : أبو داود) 3(
  ). 4/315(أمحد , )4209(النسائي البيعة ) 4(
  ). 315/  4( وأمحد, )4209(البيعة : النسائي) 5(
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النصح جيب أن يكون باملوعظة احلسنة مع اللطف؛ ألن هذا هو مظنة الفائدة، وناصحه 
  . وآمره يف هذه احلالة جماهد سامل من اإلمث، ولو مل ينفع نصحه

قدر على نصحه، ألنه يبطش مبن يأمره، أو ألن نصحه يؤدي إىل أن ال ي :الثانية
حصول منكر أعظم وضرر أكرب، ويف هذه احلالة يكون اإلنكار عليه بالقلوب، وكراهية 

  . منكره والسخط عليه، وهذه احلالة هي أضعف اإلميان
ه احلالة أن يكون راضًيا باملنكر الذي يفعله السلطان ومتابًعا له عليه، ويف هذ :الثالثة

  . يكون شريكه يف اإلمث والوزر
وقد دل احلديث الصحيح على هذه احلاالت الثالث للرعية مع السلطان، وهو حديث 

أَنَُّه ُيْستـَْعَمُل  {: قال أن النيب  - رضي اهللا عنها- أم املؤمنني أم سلمة هند بنت أيب أمية 

ِضَي َعَلْيُكْم أَُمرَاُء فـَتَـْعرُِفوَن َوتـُْنِكُروَن، َفَمْن َكرَِه فـََقْد بَرَِئ، َوَمْن أَْنَكَر فـََقْد َسِلَم، َوَلِكْن َمْن رَ 
 )( )( } ُم الصََّالةَ َال، َما أَقَاُموا ِفيكُ : يَا َرُسوَل اللَِّه، َأَال نـَُقاتُِلُهْم؟ َقالَ : َوتَاَبَع، قَالُوا

أي بقلبه، ومل يستطع إنكارًا بيد  )( } فمن كره { أخرجه مسلم يف صحيحه فقوله 

: أي )( } ومن أنكر فقد سلم {: وقوله -وال لسان، فقد برئ من اإلمث وأدى وظيفته 

 }  ولكن من رضي وتابع {: وقوله. ب طاقته فقد سلم من هذه املعصيةمن أنكر حبس
وال جيوز اإلنكار على  )(. من رضي باملعصية وتابع عليها فهو عاص كفاعلها: أي )(

  . السلطان باخلروج عليه ومقاتلته كما سيأيت

                                 
  ). 6/302(أمحد , )4760(أبو داود السنة , )2265(الرتمذي الفنت , )1854(مسلم اإلمارة ) 1(
/  6, 295/  6(وأمحد , )4760(السنة : وأبو داود, )2265(الفنت : والرتمذي, )1854(اإلمارة : مسلم) 2(

302 ,6  /305 ,6  /321 .(  
  ). 6/302(أمحد , )4760(أبو داود السنة , )2265( الرتمذي الفنت, )1854(مسلم اإلمارة ) 3(
  ). 6/302(أمحد , )4760(أبو داود السنة , )2265(الرتمذي الفنت , )1854(مسلم اإلمارة ) 4(
  ). 6/302(أمحد , )4760(أبو داود السنة , )2265(الرتمذي الفنت , )1854(مسلم اإلمارة ) 5(
  . 178 -  177ص  2انظر أضواء البيان جـ) 6(
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   :تنبيــه
بقصد اإلنكار أو املوعظة، جيب أن يكون قصده يف  داخل على األمري أو السلطان

ذلك خالًصا هللا تعاىل، وليحذر أن يقصد من اإلنكار أو املوعظة التعرف بالسلطان وطلب 
املنـزلة عنده، أو أن يقصد من اإلنكار أو املوعظة طلب احملمدة من الناس وإطالق ألسنتهم 

له، أو أن يقصد الشهرة والسمعة، فيقال  بالثناء عليه والشكر لصنيعه، واحرتامهم وتقديرهم
عنه أنه أغلظ للسلطان، وأقدم عليه بالكالم، ومل يبال بشيء، فيصري معظًما عند الناس، 

  . وخيشاه أبناء جنسه، إىل غري ذلك من املقاصد
وهذه املقاصد مذلة عظيمة جيب التفطن هلا والتنبه، قبل الوقوع فيها، فقد يناله مكروه يف 

حلبس أو الضرب أو القتل وهو غري مأجور، بل آمث مأزور، وهو يظن أنه جماهد ومن أفضل الدنيا با
الناس، وذلك ألن أساس األعمال اليت تبىن عليها اإلخالص، والنية الطيبة احلسنة، كما قال النيب 

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوىِإمنََّ  {يف حديث عمر   واشرتط  )( )( )( } ا اْألَْعَماُل بِالنـَِّياِت َوِإمنَّ

يف تكفري اخلطايا للمجاهد واملقتول يف سبيل اهللا االحتساب حينما سأله رجل فقال  النيب 
نـََعْم ِإْن قُِتْلَت ِيف َسِبيِل اللَِّه : أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِيف َسِبيِل اللَِّه، أَُتَكفَُّر َعينِّ َخطَايَاَي؟ قَالَ  {: له

َر ُمْدبِرٍ    . )( )( )( )( } َصابِرًا ُحمَْتِسًبا ُمْقِبٍال َغيـْ

                                 
  ). 1647(الرتمذي فضائل اجلهاد , )1907(مسلم اإلمارة , )1(البخاري بدء الوحي ) 1(
الطهارة : والنسائي, )1647(فضائل اجلهاد : والرتمذي, )1907(اإلمارة : ومسلم, )1(بدء الوحي : البخاري) 2(

الزهد : اجهوابن م, )2201(الطالق : وأبو داود, )3794(واألميان والنذور ) 3437(والطالق ) 75(
  ). 25/  1(وأمحد , )4227(

  . احلديث رواه مسلم وهو يف األربعني النووية) 3(
  ). 3156(النسائي اجلهاد , )1712(الرتمذي اجلهاد , )1885(مسلم اإلمارة ) 4(
وأمحد , )3158, 3157, 3156(اجلهاد : والنسائي, )1712(اجلهاد : والرتمذي, )1885(اإلمارة : مسلم) 5(

  ). 2412(اجلهاد : والدارمي, )1003(اجلهاد : ومالك, )308/  5, 303/  5, 297/  5(
  . 234ص  7احلديث رواه أمحد ومسلم والنسائي والرتمذي وصححه، انظر نيل األوطار شرح منتقى األخيار جـ) 6(
  . 62البن النحاس ص " تنبيه الغافلني"انظر ) 7(
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  كيفية اإلنكار بالهجر  - 8
   :حث التاليةنتكلم عن الهجر في حدود المبا

  . معىن اهلجر واملراد به - 1
  . تقسيم اهلجر وبيان الشرعي من غريه - 2
  . احلكمة من اهلجر الشرعي - 3
  . بيان من يشرع معه اهلجر من الناس ومن ال يشرع - 4
اية وقت اهلجر للمهجور - 5   . بيان 
  . بيان هل يفرق بني األحوال واألشخاص واألزمان يف اهلجر - 6
جيتمع يف الشخص الواحد سبب املواالة وسبب املعاداة، فيكون فيه خري  بيان هل - 7

وشر، وبرٌّ وفجور، وطاعة ومعصية، فُيحب من وجه ويبغض من وجه، وبيان الشخص الذي 
  . ُحيب مجلة، والذي يُبغض مجلة، والذي ُحيب من وجه ويُبغض من وجه

   :معنى الهجر والمراد به - 1

“t  {: نها قوله تعاىلوم, الرتك :الهجر في اللغة ô_ ” 9$# uρ ö àf ÷δ$$sù ∩∈∪ { )1(  واملراد به هنا

  . هجر العاصي ومقاطعته، وترك تكليمه والسالم عليه، وعدم إجابة دعوته ورّد السالم عليه
   :تقسيم الهجر وبيان الشرعي من غيره - 2

   :والهجر نوعان
  . لنفس وحظهاهجر حلقِّ ا :أحدهما
  . هجر حلقِّ اهللا :والثاني
: غري مشروع وال مأمور به، بل منهي عنه؛ ألن املؤمنني أخوة، كما قال تعاىل :فاألول

}  $yϑ̄ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ×οuθ ÷z Î) { )2( يف احلديث الصحيح  وقد قال النيب :}  ،َال تـََقاَطُعوا

                                 
  . 5: سورة املدثر آية) 1(
  . 10: آيةسورة احلجرات ) 2(
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 } َوَال َتَدابـَُروا، َوَال تـََباَغُضوا، َوَال َحتَاَسُدوا، وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَوانًا، اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ 
ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم   {: ويف احلديث الصحيح )( )( )( َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني ِيف تـََوادِِّهْم َوتـَرَامحُِ

 )( } اَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد بِاحلُْمَّى َوالسََّهرِ َكَمَثِل اجلََْسِد اْلَواِحِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْن ُعْضٍو َتدَ 
)( )( .  

وهذا اهلجر ال جيوز أكثر من ثالث عند احلاجة إليه، بل يرخص فيه ثالثة أيام فأقل،  
َال حيَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق  {: أنه قال كما جاء يف الصحيحني عن النيب 

ُرُمهَا الَِّذي يـَْبَدُأ بِالسََّالمِ  ويف  )( )( )( } َثَالٍث، يـَْلَتِقَياِن فـََيُصدُّ َهَذا َوَيُصدُّ َهَذا، َوَخيـْ

يٍس، فـَيُـْغَفُر ِلُكلِّ َعْبٍد َال  {: أنه قال الصحيحني عنه  تـُْفَتُح أَبـَْواُب اْجلَنَِّة ُكلَّ اثـْنَـْنيِ َومخَِ

َنُه َوبـَْنيَ َأِخيِه َشْحَناُء، فـَيـَُقالُ   َحىتَّ َيْصطَِلَحاأَْنِظُروا َهَذْيِن : ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيًئا، ِإالَّ َرُجًال َكاَن بـَيـْ

                                 
أبو داود , )1935(الرتمذي الرب والصلة , )2559(مسلم الرب والصلة واآلداب , )5718(البخاري األدب ) 1(

  ). 1683(مالك اجلامع , )3/283(أمحد , )4910(األدب 
وأبو , )1935(الرب والصلة : والرتمذي, )2559(الرب والصلة واآلداب : ومسلم, )6065(األدب : البخاري) 2(

  ). 1683(اجلامع : ومالك, )110 /3(وأمحد , )4910(األدب : داود
  . احلديث رواه مسلم وهو يف األربعني النووية) 3(
  ). 4/270(أمحد , )2586(مسلم الرب والصلة واآلداب , )5665(البخاري األدب ) 4(
 /4, 270 / 4, 268 /4(وأمحد , )2586(الرب والصلة واآلداب : ومسلم, )6011(األدب : البخاري) 5(

278 ,4/ 375 .(  
  . احلديث رواه أمحد يف املسند وأخرجه مسلم) 6(
أبو داود , )1932(الرتمذي الرب والصلة , )2560(مسلم الرب والصلة واآلداب , )5883(البخاري االستئذان ) 7(

  ). 1682(مالك اجلامع , )5/422(أمحد , )4911(األدب 
وأبو , )1932(الرب والصلة : والرتمذي, )2560(الرب والصلة واآلداب : ومسلم, )6237(االستئذان : البخاري) 8(

  ). 1682(اجلامع : ومالك, )422 /5, 421 /5, 416 /5(وأمحد , )4911(األدب : داود
  . 527احلديث متفق عليه، انظر رياض الصاحلني ص ) 9(
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ومنه الرتخيص يف إحداد غري الزوجة ثالثة أيام فأقل، كما رخص للزوج أن  )( )( )( }

  . يهجر امرأته يف املضجع إذا نشزت
هجر حلق اهللا، وهذا هو اهلجر الشرعي املأمور به، فهو طاعة، والطاعة ال بد  :والثاني

تكون خالصة هللا صوابًا، فمن هجر هلوى أن تكون خالصة هللا، وأن تكون موافقة ألمره، ف
  . نفسه، أو هجر هجرًا غري مأمور به، مل يكن مشروًعا

   :والهجر الشرعي نوعان
   :المنكرات وهو نوعان: أحدهما
  هجر اإلنسان نفسه عن المنكرات : األول

ومنه قوله  )( )( )( } َهَجَر َما نـََهى اللَُّه َعْنهُ اْلُمَهاِجُر َمْن  { كما قال 

_t“ô  {: تعاىل ” 9 $# uρ ö àf ÷δ$$sù ∩∈∪ { )7( .  

  هجر المقام بين من يفعل المنكرات، فال يشهد المنكرات : الثاني
و زمر، جييب مثل قوم يشربون اخلمر، جيلس عندهم، أو دعي إىل وليمة فيها مخر أ

م، إال حلاجة كمن حضر عندهم لإلنكار عليهم، أو حضر بغري اختياره، وهلذا يقال : دعو
اْآلِخِر َفَال َجيِْلْس َعَلى َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم  {: ويف احلديث. حاضر املنكر كفاعله

                                 
ابن ماجه , )4916(داود األدب أبو , )2023(الرتمذي الرب والصلة , )2565(مسلم الرب والصلة واآلداب ) 1(

  ). 1686(مالك اجلامع , )2/389(أمحد , )1740(الصيام 
وأمحد , )4916(األدب : وأبو داود, )2023(الرب والصلة : والرتمذي, )2565(الرب والصلة واآلداب : مسلم) 2(

  ). 1687, 1686(اجلامع : ومالك, )465/  2, 400/  2, 389/  2, 329/  2, 268/  2(
  . احلديث أخرجه البخاري يف األدب املفرد، ومسلم والرتمذي وابن ماجه )3(
  ). 2/205(أمحد , )2481(أبو داود اجلهاد , )4996(النسائي اإلميان وشرائعه , )10(البخاري اإلميان ) 4(
/  2(وأمحد , )2481(اجلهاد : وأبو داود, )4996(اإلميان وشرائعه : والنسائي, )10(اإلميان : البخاري) 5(

193 .(  
  . احلديث متفق عليه، رياض الصاحلني، باب النهي عن اإليذاء) 6(
  . 5: سورة املدثر آية) 7(
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َها اخلَْْمرُ  ومن هذا الباب اهلجرة من دار الكفر والفسوق  )3( )2( )1( } َماِئَدٍة ُيْشَرُب َعَليـْ

إىل دار اإلسالم واإلميان، فإنه هجر للمقام بني الكافرين واملنافقني الذين ال ميكنونه من فعل 
  . ما أمر اهللا به

sŒÎ)uρ |M÷ƒr&u‘ t⎦⎪Ï%©!$# tβθàÊθèƒs† þ’Îû $uΖÏF≈tƒ#u™ óÚÍ#  {: وهذا النوع يف قوله تعاىل ôãr'sù öΝåκ÷]tã 4©®Lym 

(#θ àÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰ tn ⎯ Íν Î ö xî 4 $ ¨Β Î) uρ y7 ¨Ζ uŠ Å¡Ψ ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Ÿξ sù ô‰ ãè ø) s? y‰ ÷è t/ 3“ t ò2 É j‹9 $# yì tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# 

t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9  #$!» ™ô‰s%uρ tΑ̈“tΡ öΝà6ø‹n=tæ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# ÷βr& #sŒÎ) ÷Λä⎢÷èÏÿxœ ÏM≈tƒ#u  {: وقوله تعاىل )4( } ∪∇∌∩ #$

ã x õ3ãƒ $pκÍ5 é&t“öκtJó¡ç„uρ $pκÍ5 Ÿξsù (#ρß‰ãèø)s? óΟßγyètΒ 4©®Lym (#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒÏ‰tn ÿ⎯ÍνÎ ö xî 4 ö/ä3̄ΡÎ) #]ŒÎ) óΟßγè=÷VÏiΒ 3 { )5(  .  

  هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها : النوع الثاني من أنواع الهجر الشرعي
فعل املنكرات، والتعزير وهذا اهلجر على وجه التأديب، فهو مبنزلة التعزير والعقوبة ملن ي

يكون ملن ظهر منه ترك الواجبات وفعل احملرمات، فإن املنكرات الظاهرة جيب إنكارها، 
 هجر النيب : خبالف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة، ومثال ذلك من السنة

املتعّني  واملسلمني الثالثَة الذين خّلفوا، حىت أنزل اهللا توبتهم، حني ظهر منهم ترك اجلهاد
عليهم بغري عذر، ومل يهجر من أظهر اخلري وإن كان منافًقا، وهلذا فرق السلف واألئمة بني 
الداعية إىل البدعة وغري الداعية، فالداعي ال تقبل شهادته، وال يصّل خلفه، وال يؤخذ عنه 

ا من العلم، وال ينكح؛ ألنه أظهر املنكرات فاستحق العقوبة، خبالف الكامت، فإنه ليس شرًّ 
يقبل عالنيتهم، ويكل سرائرهم إىل اهللا مع علمه حبال كثري  املنافقني الذين كان النيب 

  . منهم
   :الحكمة من الهجر الشرعي - 3

                                 
  ). 2092(الدارمي األشربة , )3/339(أمحد , )2801(الرتمذي األدب ) 1(
  ). 2092(األشربة : والدارمي, )339/  3(وأمحد , )2801(األدب : الرتمذي) 2(
  . ي واحلاكم عن جابراحلديث أخرجه الرتمذ) 3(
  . 68: سورة األنعام آية) 4(
  . 140: سورة النساء آية) 5(
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هجر شرع حلكمة ومصلحة ورمحة كسائر ما شرعه اهللا، فإن اهللا حكيم يفعل حلكمة، 
وتأديبه، ورجوع العامة وخيلق حلكمة، ويشرع حلكمة، واحلكمة من اهلجر هي زجر املهجور 

  . عن مثل حاله، إذ املقصود به بيان احلق ورمحة اخللق
   :بيان من يشرع معه الهجر من الناس ومن ال يشرع -  4

اهلجر يشرع يف حق العصاة واملذنبني، أما الكافر فال يشرع يف حقه اهلجر، إذ إن عقوبته 
يع العصاة واملذنبني من أهل على كفره أعظم من اهلجر، وليس اهلجر مشروًعا يف حق مج

اإلسالم، بل يراعي املهاجر املصلحة الراحجة يف اهلجر أو الرتك، فإن اهلجر خيتلف باختالف 
م، فإن املقصود به زجر املهجور وتأديبه ورجوع  م وضعفهم، وقلتهم وكثر اهلاجرين يف قو

جره إىل ضعف العامة عن مثل حاله، فإن كانت املصلحة يف ذلك راجحة حبيث يفضي ه
الشر أو خفته كان مشروًعا، وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، 
واهلاجر ضعيف، حبيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته مل يشرع اهلجر، كما لو 

  . أفضى إىل التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد
هلجر لبعض الناس أنفع من التأليف، وقد يكون التأليف لبعض الناس أنفع من اهلجر، وا

م كانوا  وهلذا كان النيب  يتألف قوًما ويهجر آخرين، فهجر الثالثة الذين خلفوا، مع أ
م كانوا سادة مطاعني يف عشائرهم، فكانت املصلحة  م، أل خريًا من أكثر املؤلفة قلو

م، والثالثة كانوا مؤمنني واملؤمنون سوا هم كثري، فكان يف هجرهم عز الدينية يف تأليف قلو
م، فالصاحل أنه يراعى يف اهلجر والرتك األحوال واملصاحل، وجواب  الدين وتطهريهم من ذنو
األئمة كأمحد وغريه يف هذا الباب مبين على هذا األصل، ويشبه هذا مراعاة املصلحة واحلال 

ة تارة، وأخذ اجلزية تارة، كل فيما يفعل مع العدو، فإن املشروع يف العدو القتال تارة، واملهادن
  . ذلك حبسب األحوال واملصاحل

   :بيان نهاية وقت الهجر للمهجور - 5
قدر الذي ينبغي أن يهجر ألجله هو التوبة؛ ألن املقصود به زجر املهجور وتأديبه، فإذا 
تاب فقد حصلت احلكمة من اهلجر، وهو االنزجار والتأديب، لكن ينبغي أن يعلم أن 
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فاوتة يف احلد واملقدار، فمنها الكبائر ومنها الصغائر، فيهجر العاصي على قدر ما املعاصي مت
  . ارتكبه من الذنوب، وال يسّوى بني الذنوب يف اهلجر وجيعل ذلك بابًا واحًدا

   :بيان هل يفرق بين األحوال واألشخاص واألزمان في الهجر - 6
ملصلحة، كما تبني من احلكمة فرق بني األحوال واألشخاص واألزمان يف اهلجر حبسب ا

يف اهلجر، فزمان يهجر فيه، وزمان ال يهجر فيه، كما إذا كان الناس حدثاء عهد جباهلية، 
فينبغي أن يراعى يف حقهم األصلح، من التأليف وترغيبهم يف اإلسالم، ودخوهلم فيه وعدم 

ملا  عمل، كما قال تنفريهم، ليعلموا أن هذه امللة احملمدية حنيفية يف الدين، مسحة يف ال
م يف املسجد، فقام ينظر إليهم وقال لِتَـْعَلَم يـَُهوُد َأنَّ ِيف  {: جاء أهل احلبشة يلعبون حبرا

وإذا كان الناس يف زمن قوة الدين  )( )( )( } ِديِنَنا ُفْسَحًة ِإينِّ بُِعْثُت ِحبَِنيِفيٍَّة َمسَْحةٍ 

وعزته، والقوة والغلبة للدعاة واآلمرين باملعروف والناهيني عن املنكر، استعمل اهلجر ألن 
وكذلك األشخاص، شخص يهجر وشخص ال يهجر، فيفرق بني األئمة , املصلحة فيه

ضاضة عليهم املطاعني والقادة واألكابر وغريهم، فال يهجر القادة الذي يرون أن يف ذلك غ
ونقًصا يف حقهم، الذين رمبا حصل منهم بسبب اهلجر تعّد بيد أو لسان، ألن من القواعد 

ومن عاداهم يهجر إذا كانت املصلحة , أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل: الشرعية
  . يف اهلجر

كما يراعى يف األزمان واألشخاص، وكذلك , وكذلك األحوال يراعى فيها األصلح
كن، يفرق فيها بني اليت تكثر فيها البدع واملعاصي واليت تقّل، وإذا عرف مقصود األما 

  . الشريعة سلك يف حصوله أقرب الطرق املوصلة إليه
   :بيان هل يجتمع في الشخص الواحد سبب المواالة وسبب المعاداة - 7

                                 
  ). 6/116(أمحد ) 1(
  ). 116/  6(أمحد ) 2(
مطبعة  251ص 1احلديث رواه الديلمي عن عائشة، ورواه أمحد بسند حسن، انظر كشف اخلفاء للعجلوين جـ) 3(

  . حلب - الفنون 
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فيكون منه خري وشر، وبّر وفجور، وطاعة ومعصية، فيحب من وجه ويبغض من وجه، 
  . بيان الشخص الذي حيب مجلة والذي يبغض مجلة، والذي حيب من وجه ويبغض من وجهو 

ا، وقد يكون له من الذنوب  املسلم له على املسلم حقوق يف اإلسالم جيب مراعا
واملعاصي ما يوجب بغضه ومعاداته عليها، فيجتمع يف الرجل الواحد خري وشّر، وبّر وفجور، 

فيجتمع فيه موجبا اإلكرام واإلهانة، فيستحق من املواالة وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، 
واحملبة والثواب بقدر ما فيه من اخلري، ويستحق من املعاداة والبغض والعقاب حبسب ما فيه 
من الشر، فيحب ويواىل ويكرم من وجه، ويبغض ويعادى ويهان من وجه آخر، ومثاله اللّص 

  . ملال ما يكفيه حلاجتهالفقري، تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت ا
إن اهللا يعذب بالنار من : هذا أصل درج عليه أهل السنة واجلماعة واتفقوا عليه، فقالوا

أهل الكبائر من يعذبه، مث خيرجهم بشفاعة من يأذن له يف الشفاعة وبفضله ورمحته، كما 
  . استفاضت بذلك السنة

فلم جيعلوا الناس إال مستحقًّا وخالفهم يف هذا األصل اخلوارج واملعتزلة ومن وافقهم، 
للثواب فقط، أو مستحقًّا للعقاب فقط، وأنكروا أن جيتمع يف الرجل الواحد موجبا اإلكرام 
واإلهانة، وموجبا املواالة واملعاداة، واحلب والبغض، والثواب والعقاب، فخالفوا بذلك نصوص 

  . الكتاب والسنة، وسلف األمة
من آمن باهللا ورسوله وقام بوظائف اإلسالم  فهو :وأما الشخص الذي يحب جملة

ومبانيه العظام، علًما وعمًال واعتقاًدا، وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله هللا وانقاد ألوامره، 
ى اهللا عنه ورسوله، وأحب يف اهللا وواىل يف اهللا، وأبغض يف اهللا وعادى يف اهللا،  وانتهى عما 

ًنا من كان، إىل غري ذلك من القيام حبقوق على قول كل أحد كائ وقدَّم قول رسوله 
  . اإلسالم وشرائعه

فهو من كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، ومل : وأما الذي يبغض جملة
يؤمن بالقدر خريه وشره، وأنه كله بقضاء اهللا وقدره، أو أنكر البعث بعد املوت، أو ترك أحد 

سبحانه وتعاىل يف عبادته أحًدا من األنبياء واألولياء  أركان اإلسالم اخلمسة، أو أشرك باهللا
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الصاحلني، وصرف هلم نوًعا من أنواع العبادة، كاحلب والدعاء، واخلوف والرجاء، والتعظيم 
والتوكل، واالستغاثة واالستعاذة واالستعانة، والذبح والنذر واإلنابة والذل، واخلضوع واخلشوع 

ق على غري اهللا يف مجيع الطلبات وكشف الكربات، وإغاثة واخلشية والرغبة والرهبة، والتعل
اللهفات، أو أحلد يف أمساء اهللا وصفاته واتبع غري سبيل املؤمنني، أو من قام به ناقض من 

  . نواقض اإلسالم، وباجلملة فهو من ترك مجيع املأمورات وارتكب مجيع احملذورات
سلم الذي خلط عمًال صاحلًا فهو امل :وأما الذي يحب من وجه ويبغض من وجه آخر

وآخر سيًئا، فيحب ويواىل على قدر ما معه من اخلري، ويبغض ويعادى على قدر ما معه من 
  . )(الشر 

وفيها ترك "على قصة الثالثة الذين خلفوا عام تبوك " فتح الباري"قال صاحب 
الثالث، السالم على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثالث، وأما النهي عن اهلجر فوق 

  . فمحمول على من مل يكن هجرانه شرعيًّا
وفيها سقوط رّد السالم على املهجور عمن سّلم عليه، إذ لو كان واجًبا مل يقل   :وقال

  . )(اهـ " هل حّرك شفتيه برد السالم؟: كعب

                                 
، وانظر رسالة إرشاد الطالب للشيخ 213-  203ص 28الم ابن تيمية جـانظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلس) 1(

  . 85 - 84، ورسالة منهاج أهل احلق واالتباع للمؤلف السابق ص 29 -  13سليمان بن مسحمان ص 
  . 41 -  40ص  7وانظر الدرر السنية يف األجوبة النجدية جـ. 24ص  8انظر فتح الباري جـ) 2(
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  الفصل الثاني 
  في درجات اإلنكار 

   :درجات إنكار المنكر ثالث وهي
   .اإلنكار باليد - 1
   .كار باللساناإلن - 2
فيجب على من رأى منكرًا أن ينكره، وأن يغريه حبسب  .اإلنكار بالقلب - 3

االستطاعة والقدرة من هذه الدرجات الثالث، فيغريه بيده، فإن كان ال يستطيع غريه بلسانه، 
 {يف حديث أيب سعيد اخلدري  فإن كان ال يستطيع أنكره بقلبه، ودليل ذلك قول النيب 

ِبِه، َوَذِلَك َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليُـَغيـِّْرُه بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقلْ 
ميَانِ    . )( )( )( } َأْضَعُف اْإلِ

لقدرة، فأما فرضه باليد واللسان فهو من فاإلنكار فرض باليد واللسان والقلب مع ا
فروض الكفايات، إذا قام به طائفة سقط عن الباقني من الناس، وإن تركوه كلهم أمثوا، وأما 
القلب فال يسقط عن املنكر حبال، إذ ال ضرر يف فعله، ومن مل يفعله فليس مبؤمن، كما قال 

ميَانِ  { النيب  َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن  {: وقال )( )( } َوَذِلَك َأْدَىن أَْو َأْضَعُف اْإلِ

ميَاِن َحبَُّة َخْرَدلٍ  الذي ال يعرف : وقيل البن مسعود من ميت األحياء؟ فقال )( )( } اْإلِ

                                 
  ). 2172(مذي الفنت الرت , )49(مسلم اإلميان ) 1(
املالحم : وأبو داود, )5008(اإلميان وشرائعه : والنسائي, )2172(الفنت : والرتمذي, )49(اإلميان : مسلم) 2(

 3, 49/  3, 20/  3(وأمحد , )4013(والفنت ) 1275(إقامة الصالة والسنة فيها : وابن ماجه, )4340(
 /54 .(  

  . النووية وقد سبق احلديث رواه مسلم وهو يف األربعني) 3(
  ). 5009(النسائي اإلميان وشرائعه , )2172(الرتمذي الفنت , )49(مسلم اإلميان ) 4(
الصالة : وأبو داود, )5008(اإلميان وشرائعه : والنسائي, )2172(الفنت : والرتمذي, )49(اإلميان : لمـمس) 5(

  ). 10/  3(وأمحد , )1275(إقامة الصالة والسنة فيها : وابن ماجه, )1140(
  ). 50(مسلم اإلميان ) 6(
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 {وهذا هو املفتون املوصوف يف حديث حذيفة بن اليمان بأنه ال . ر منكرًامعروفًا وال ينك
  . 121ص  10أخرجه مسلم جامع األصول ج. )( } يعرف معروفًا وال ينكر منكرًا

يسقط  وأما اإلنكار بالقلب وهو كراهة تلك املعصية وبغضها، فال"قال ابن النحاس 
  . )(اهـ " عن مكلف بوجه من الوجوه، إذ ال عذر مينعه

من مل يقدر على اإلنكار باللسان، وقدر على إظهار دالئل اإلنكار، مثل  :وقال أيًضا
تعبيس الوجه، والنظر شذرًا، والتجهم، وإظهار الكراهية لفعله واالزدراء به، وهجره يف اهللا 

 اإلنكار بالقلب مع إمكان دالئل اإلنكار الظاهرة اهـ تعاىل لزمه ذلك، وال يكفيه العدول إىل
)( .  

النهي عن املنكر فرض كفاية على من مل : فصل :وقال ابن مفلح في اآلداب الشرعية
يعني عليه، وهو فرض كفاية على من مل يعني عليه، وسواء يف ذلك اإلمام واحلاكم، والعامل 

ه باليد مث باللسان مث بالقلب، ويف احلديث وأعال -إىل أن قال-واجلاهل، والعدل والفاسق 
ميَاِن ِمثْـَقاُل َحبَِّة َخْرَدلٍ  {: الصحيح   . )( )( } لَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اْإلِ

اإلميان  مراده أن من مل ينكر مل يكن معه من: - رحمه اهللا- قال الشيخ تقي الدين 
فجعل املؤمنني ثالث طبقات، فكل منهم  )(" لَْيَس َورَاَء َذِلَك : " حبة خردل، وهلذا قال

وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون يف اإلميان الواجب : فعل اإلميان الذي جيب عليه، قال

                                                                                              
  ). 50(اإلميان : مسلم) 1(
  ). 144(مسلم اإلميان ) 2(
تنبيه "، انظر كتابه 31ص  7، وانظر الدرر السنية يف األجوبة النجدية جـ127ص  28انظر جمموع الفتاوى جـ) 3(

  . 16ص" الغافلني
  . ، من كتابه السابق38انظر ص ) 4(
  . )50(مسلم اإلميان ) 5(
  ). 50(اإلميان : مسلم) 6(
  ). 50(اإلميان : مسلم) 7(
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  . )(عليهم حبسب استطاعتهم، مع بلوغ اخلطاب إليهم كلهم اهـ 
 )( )( } َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا {سعيد  وقال ابن رجب على حديث أبي

فدلت هذه األحاديث كلها على وجوب إنكار : "احلديث بعد أن ساق عدة أحايث قال
املنكر حبسب القدرة عليه، وأما إنكاره بالقلب فال بد منه، فما مل ينكر قلب املؤمن دّل على 

ذا أن اإلنكار بالقلب فرض على كل : "اهـ وقال بعد ذلك". ان من قلبهذهاب اإلمي مبني 
  . )(اهـ " مسلم يف كل حال، وأما اإلنكار باليد واللسان فبحسب القدرة

وعلى القادر على األمر باملعروف والنهي عن املنكر بيده ولسانه ما "وقال ابن القيم 
ذ الرازي يوًما يف اجلهاد واألمر باملعروف والنهي ليس على العاجز عنهما، وتكلم حيىي بن معا

هي أنه قد وضع عنكن سالح : فقال. هذا واجب قد وضع عنا: عن املنكر، فقالت له امرأة
  . )(اهـ " صدقت جزاك اهللا خريًا: فقالت. اليد واللسان، فلم يوضع عنكن سالح القلب

                                 
  . 282 -  281ص 1انظر اآلداب الشرعية البن مفلح جـ) 1(
  ). 5009(النسائي اإلميان وشرائعه , )2172(الرتمذي الفنت , )49(مسلم اإلميان ) 2(
الصالة : وأبو داود, )5008(اإلميان وشرائعه : والنسائي, )2172(الفنت : والرتمذي, )49(اإلميان : مسلم) 3(

, 20/  3, 10/  3(وأمحد , )1275(إقامة الصالة والسنة فيها : وابن ماجه, )4340(واملالحم ) 1140(
3  /49 ,3  /52 ,3  /54 .(  

  . 281انظر جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم ص ) 4(
  . 157ص  2انظر أعالم املوقعني البن القيم جـ) 5(
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  الفصل الثالث 
  إلى اهللا الدعوة  اتغيير المنكر أو طريق امرتبت

  الطريق األول طريق اللين 
  . طريق اللني، وطريق الغلظة والقسوةللدعوة إلى اهللا طريقان 
  . مرتبة اللني، ومرتبة الشدةولتغيير المنكر مرتبتان 

  طريق اللين : الطريق األول
وهو الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، وإيضاح األدلة يف أحسن أسلوب وألطفه، 

ا يف قوله تعاىلوقد أ >äí÷Š$# 4’n  {: رشد القرآن الكرمي إىل هذه الطريق وأمر  Î) È≅‹Î6y™ y7 În/u‘ 

Ïπ yϑõ3Ïtø:$$Î/ Ïπ sàÏãöθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ptø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ ©ÉL ©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 4 { )�( ليكن دعاؤك للخلق : أي

مسلمهم وكافرهم، إىل سبيل ربك املستقيم، املشتمل على العلم النافع والعمل الصاحل 
ليكن بالوجه احلسن، برفق ولني وحسن خطاب، فأمره تعاىل بلني اجلانب  : باحلكمة، أي

 Ÿωθà)sù  {: حني بعثهما إىل فرعون يف قوله - عليهما السالم- كما أمر به موسى وهارون 

…çμ s9 Zωöθ s% $YΨÍh‹©9 … ã& ©#yè©9 ã ©. x‹tFtƒ ÷ρr& 4© ý øƒs† ∩⊆⊆∪ { )2(  ،ومن احلكمة مراعاة األحوال يف املدعوين

كل أحد على حسب حاله وفهمه، وقبوله وانقياده، ومن احلكمة الدعوة بالعلم ال باجلهل، 
  . وباألقرب إىل األذهان والفهم

ما يكون قبوله أمت، وبالرفق واللني، فإن انقاد  ومن احلكمة البدء باألهم فاألهم، و
باحلكمة وإال انتقل معه إىل الدعوة باملوعظة احلسنة، وهو األمر والنهي املقرون بالرتغيب 

نواهي من املضار وتعدادها، والرتهيب، إما مبا تشتمل عليه األوامر من املصاحل وتعدادها، وال
وإما بذكر إكرام من قام بدين اهللا، وإهانة من مل يقم به، وما أعد اهللا للطائعني من الثواب 
العاجل واآلجل، وما أعد للعاصني من العقاب العاجل واآلجل، فإن كان املدعو يرى أن ما 

                                 
  . 125: سورة النحل آية) 1(
  . 44: سورة طه آية) 2(
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الطريق اليت تكون  هو عليه حق، أو كان داعية إىل الباطل، فيجادل باليت هي أحسن، وهي
أدعى الستجابته عقًال ونقًال، ومن ذلك االحتجاج عليه باألدلة اليت كان يعتقدها، فإنه 
أقرب إىل حصول املقصود، بشرط أن ال تؤدي اجملادلة إىل خصام أو مشامتة تذهب 
مبقصودها، وال حتصل الفائدة املرجوة منها، وليكن قصد الداعية هداية اخللق إىل احلق، ال 

  . )1(املغالبة وحنوها 
  الطريق الثاني طريق الغلظة والشدة والقسوة 

إذا مل ينفع اللني واللطف، ومل ُجيِد الوعظ والتذكري والرأي الراشد احلليم، فإنه يصار إىل 
الغلظة والشدة بالكالم اخلشن أو الضرب، أو السيف يف جهاد أعداء اهللا، فإن مل تنجح 

ة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده وتقام حدوده، ومتتثل أوامره طرق اللني تعينت طريق القسو 
$  {: وجتتنب نواهيه، كما قال تعاىل pκš‰r' ¯≈ tƒ © É<̈Ζ9$# Ï‰ Îγ≈ y_ u‘$¤ à6ø9$# t⎦⎫É)Ï ≈ oΨßϑø9 $# uρ õáè= øñ$#uρ öΝ Íκö n= tã 4 

‰ô  {: وقال تعاىل )2( } s)s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& $ oΨn= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9$$Î/ $uΖ ø9 t“Ρr&uρ ÞΟßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $#uρ tΠθ à)u‹Ï9 

â¨$̈Ψ9 $# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( $ uΖø9 t“Ρr&uρ y‰ƒÏ‰ptø:$# ÏμŠ Ïù Ó¨ù' t/ Ó‰ƒÏ‰x© ßìÏ ≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 zΝn= ÷èu‹Ï9 uρ ª! $# ⎯ tΒ … çν ç ÝÇΖ tƒ … ã& s#ß™ â‘ uρ 

Í=ø‹tóø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒÌ“ tã ∩⊄∈∪ { )3(  ففي اآلية اإلشارة إىل إعمال السيف بعد إقامة

ا , احلجة املرجّوة،  وال تسلك هذه الطريق إال عند الضرورة، حيث مل تثمر طريق اللني مثر
وإن مل تنفع الكتب تعينت الكتائب، واهللا تعاىل قد يزع ". آخر الطب الكي: "كما قيل

بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، وال بد لسلوك هذه الطريق يف تغيري املنكر والدعوة إىل اهللا من 
  : الشروط التالية

  . اللنيالقدرة على ذلك، فإن كان ال يقدر على الشدة سقط عنه وسلك طريق  - 1

                                 
ص  4وتفسري ابن سعدي جـ  102ص  5، وانظر تفسري ابن كثري جـ175 - 174انظر أضواء البيان جـ ص ) 1(

124  - 125 .  
  . 73: سورة التوبة آية) 2(
  . 25: سورة احلديد آية) 3(
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Ÿωuρ (#θ™7  {: أن ال يرتتب عليه مفسدة، كما قال تعاىل - 2 Ý¡n@ š⎥⎪Ï% ©! $# tβθ ããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# (#θ™7 Ý¡uŠ sù ©! $# # Jρô‰ tã Î ö tóÎ/ 5Οù= Ïæ 3 { )�(  أن درء املفاسد مقدم على وقد ُأخذ من اآلية

  . جلب املصاحل، وهي مسألة مقررة يف األصول
  . أن ال يفيد اللني وال جيدي شيئا يف حصول املعروف وزال املنكر - 3

‰pκš$  {: وقد وجدت هذه الشروط ملا نزلت آية الغلظة r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9$# Ï‰ Îγ≈y_ u‘$ ¤ à6ø9$# 

t⎦⎫ É)Ï ≈oΨ ßϑø9 $# uρ õáè= øñ$#uρ öΝÍκ ö n= tã 4 { )2(  وأصحابه من  فإن اآلية مدنية، وذلك بعد متكن الرسول

اجلهاد باليد، وظهور االستمرار على الكفر من أعدائهم، ومل ُجيِد اللني فيهم شيًئا فوقعت 
  . )(الغلظة يف مركزها 

  من يسلك طريق الغلظة والشدةتنبيه ل
وهي أنه ينبغي ملن يسلك طريق الغلظة  :هنا دقيقة عظيمة مهمة قّل من ينتبه إليها

والشدة أن يكون قصده بذلك رجوع العاصي عن تلك املعصية، ال االنتصار لنفسه لكون 
إذا رد كالمه العاصي رّد كالمه أو استهزأ به، فإن الداعية قد يكون خملًصا يف ابتداء اإلنكار ف

العاصي واستهزأ به، ثارت وأغلظ يف الكالم، وقد يقع يف الفحش والكذب واللعن والضرب، 
وقد يستعدي عليه احلاكم فيسجنه أو يعزره، وقد يسرتسل به الغضب إىل اخلروج إىل الكالم 

  . يف حق العاصي مبا ال جيوز له مما هو كذب يف نفس األمر، أو باطل أو فاحش
ذا عن دائرة وهذا الصني ع يف احلقيقة انتصار للنفس ال غضب هللا وحملارمه، فيخرج 

اإلخالص، ويقع يف هوَّة الغضب واحلمق املنهي عنه، فتنعكس احلال يف حقه، ويصري ممن 
جيب اإلنكار عليه، بعد أن كان منكرًا على غريه، ومثاله يف هذا مثل من يغسل الدم من ثوبه 

                                 
  . 108: سورة األنعام آية) 1(
  . 73: سورة التوبة آية) 2(
  . 132ص  7، وانظر الدرر السنية جـ175ص  2انظر أضواء البيان جـ) 3(
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  . )(أن ينتبه هلا من يستعمل هذه الطريق يف تغيري املنكر بالبول، وهذه مسألة ينبغي 

                                 
  . 39ص " تنبيه الغافلني"انظر ) 1(
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  الباب الثالث 
  في األحوال التي يسقط فيها وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

   :وفيه ثالثة فصول
  . عدم القبول واالنتفاع به - :الحال األولى - 1
نكر حصول مفسدة أن يرتتب على األمر باملعروف والنهي عن امل -:الحال الثانية - 2

  . أعظم من ذلك املنكر
  . عدم القدرة أو خوف الضرر -:الحال الثالثة - 3
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  الحال األولى 
  عدم القبول واالنتفاع به 

   - :يسقط وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في األحوال التالية
دم الفائدة يشرتط يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر مظنة النفع به فإن جزم بع

الشّح املطاع، واهلوى املتبع، وإيثار الدنيا، : فيه مل جيب عليه، كما إذا وجدت هذه الصفات
وهذه األمور تكون عند فساد الزمان، ومروج األديان، وكثرة , وإعجاب كل ذي رأي برأيه

ني الفنت واحلروب، وظهور التغيري والتبديل يف الدين، وانتشار شّر املنافقني، وفقد املع
  . واملناصر

فإذا عدمت فائدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سقط وجوبه، ومن األدلة على 
  : ذلك

ö  {: ظاهر قوله تعاىل - 1 Ïj. x‹ sù βÎ) ÏMyèx ¯Ρ 3“t ø.Ïe%! $# ∩®∪ { )1( .  

كيف : لبة اخلشين أنه قيل لهما يف سنن أيب داود وابن ماجه والرتمذي عن أيب ثع - 2

=öΝä3ø‹n  {: تقولون يف هذه اآلية tæ öΝ ä3|¡à Ρr& ( Ÿω Νä. • ÛØtƒ ⎯ ¨Β ¨≅|Ê # sŒ Î) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ$# 4 { )2(؟ قال :

َبِل ائْـَتِمُروا بِاْلَمْعُروِف  {: فقال ها رسول اهللا سألت عنها خبريًا، أما واهللا لقد سألت عن

ْعَجاَب ُكلِّ َوانـَْهْوا َعِن اْلُمْنَكِر، َحىتَّ ِإَذا رَأَْيَت ُشحًّا ُمطَاًعا، َوَهًوى ُمتَّبَـًعا، َوُدنـَْيا ُمْؤثـََرًة، َوإِ 
  . )( )( } ِذي رَْأٍي ِبرَأِْيِه، فـََعَلْيَك بِنَـْفِسَك، َودَْع َعْنَك أَْمَر اْلَعَوامِّ 

َنَما حنَْ  {: ما يف سنن أيب داود عن عبد اهللا بن عمر قال - 3 ُن ُجُلوٌس َحْوَل َرُسوِل بـَيـْ

َنَة فَـَقالَ  اللَِّه  ِإَذا رَأَيـُْتُم النَّاَس َمرَِجْت ُعُهوُدُهْم،َ َوَخفَّْت أََمانَاتـُُهْم، وََكانُوا : ِإْذ ذََكَر اْلِفتـْ

                                 
  . 9: سورة األعلى آية) 1(
  . 105: سورة املائدة آية) 2(
  ). 4014(ابن ماجه الفنت , )3058(الرتمذي تفسري القرآن ) 3(
  ). 4014(الفنت : هوابن ماج, )3058(تفسري القرآن : الرتمذي) 4(
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اْلَزْم : ِفَداَك؟ فـََقالَ  َكْيَف أَفـَْعُل ِعْنَد َذِلَك َجَعَلِين اللَّهُ : َهَكَذا، َوَشبََّك بـَْنيَ َأَصاِبِعِه، فـَُقْلُت َلهُ 
بـَْيَتَك َوأْمِلْك َعَلْيَك ِلَساَنَك، َوُخْذ ِمبَا تـَْعِرُف، َودَْع َما تـُْنِكُر، َوَعَلْيَك بَِأْمِر َخاصَِّة نـَْفِسَك، 

  . )( )( } َودَْع َعْنَك أَْمَر اْلَعامَّةِ 

=öΝä3ø‹n  {: ما روي عن طائفة من الصحابة يف قوله تعاىل - 4 tæ öΝä3|¡à Ρr& ( Ÿω Νä. • ÛØtƒ ⎯ ¨Β 

¨≅|Ê # sŒ Î) óΟ çF÷ƒy‰tF÷δ$# 4 { )3( مل يأت تأويلها بعد، إمنا تأويلها يف آخر الزمان: قالوا .  

   :من ذلك
هواء وألبستم شيًعا، وذاق بعضكم إذا اختلفت القلوب واأل" :عن ابن مسعود قال -أ

  ". بأس بعض، فيأمر اإلنسان حينئذ نفسه، فهو حينئذ تأويل هذه اآلية 
  ". هذه اآلية ألقوام جييئون من بعدنا، إن قالوا مل يقبل منهم" :عن ابن عمر قال -ب
إذا رأيت شحًّا مطاًعا، " :قال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا - ج

ا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك حينئذ بنفسك، ال يضرك من ضل إذا وهوى متبعً 
ومما سبق يتبني أن من علم أنه ال يقبل منه، مل جيب عليه األمر والنهي، وحكي ". اهتديت

  هذا رواية عن اإلمام أمحد 
  ". أمر من ترى أن يقبل منك"وقال األوزاعي 

فَِإنَّ ِمْن َورَاِئُكْم أَيَّاًما، الصَّاِبُر ِفيِهنَّ   { :وفي آخر حديث أبي ثعلبة الخشني السابق

ويف  )5( )4( } )يـَْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلُكمْ (َكاْلَقاِبِض َعَلى اجلَْْمِر، لِْلَعاِمِل ِفيِهنَّ َأْجُر َمخِْسَني َرُجًال 

ُهْم؟ قَالَ : ِقيلَ  {: لفظ  َبْل َأْجُر َمخِْسَني ِمْنُكمْ : يَا َرُسوَل اللَِّه، َأْجُر َمخِْسَني َرُجًال ِمنَّا أَْو ِمنـْ

                                 
  ). 4343(أبو داود املالحم ) 1(
  ). 4343(املالحم : أبو داود) 2(
  . 105: سورة املائدة آية) 3(
  ). 4014(ابن ماجه الفنت , )3058(الرتمذي تفسري القرآن ) 4(
  ). 4014(الفنت : وابن ماجه, )3058(تفسري القرآن : الرتمذي) 5(
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  . حه، وابن جرير والبغوي يف معجمهوأخرج احلديث أيًضا احلاكم وصح )2( )�( }

 َال َيَداِن َلَك ِبهِ  {: ويف لفظ )3( } َورَأَْيَت َأْمًرا َال بُدَّ َلَك ِمْنهُ  {: ويف بعض ألفاظه

{ )4( )5( )6( .  

  الحال الثانية 
ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من ذلك أن يترتب على ا

  المنكر 
   .أمثلة لترتب مفسدة على األمر بالمعروف أو النهي عن المنكر

يشرتط يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن ال يؤدي إىل مفسدة أعظم من 
املنكر، فإنه يسقط  ذلك املنكر، فإن كان إنكار املنكر يستلزم حصول منكر أعظم من ذلك

  : وجوب اإلنكار، بل ال يسوغ اإلنكار واحلال هذه؛ ملا يأيت
  . إمجاع املسلمني على ارتكاب أخف الضررين - 1
أن الشريعة الباهرة مبناها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل   - 2

فكل مسألة خرجت عن كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، وبناء على ذلك، 
العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل 

  . العبث، فليست من الشريعة
   :ومن أمثلة ذلك

                                 
  ). 4014(ابن ماجه الفنت  ,)3058(الرتمذي تفسري القرآن ) 1(
  ). 4014(الفنت : وابن ماجه, )3058(تفسري القرآن : الرتمذي) 2(
  ). 4014(ابن ماجه الفنت , )4341(أبو داود املالحم , )3058(الرتمذي تفسري القرآن ) 3(
  ). 4014(ابن ماجه الفنت , )4341(أبو داود املالحم , )3058(الرتمذي تفسري القرآن ) 4(
  ). 4014(الفنت : ماجه ابن) 5(
، وانظر أضواء البيان 259 -  257ص  3، وتفسري البغوي جـ259 - 257ص  3انظر تفسري ابن كثري جـ) 6(

، وانظر جامع العلوم واحلكم البن رجب ص 43 -  42ص  7، وانظر الدرر السنية جـ176 -  175ص  2جـ
  . 106، وانظر تنبيه الغافلني البن النحاس ص 284 -  283
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شرع  اإلنكار على ويل األمر باخلروج عليه، فإنه يستلزم منكًرا أعظم، والنيب  - 1
وف ما حيبه اهللا ورسوله، واإلنكار على امللوك ألمته إنكار املنكر ليحصل بإنكاره من املعر 

والوالة يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهللا ورسوله، فإنه أساس كل شر وفتنة، وهلذا كان 
أمر  {من أصول أهل السنة لزوم اجلماعة، وترك قتال األئمة، وترك القتال يف الفتنة، وهلذا 

ى عن قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها،  النيب  بالصرب على جور األئمة، و
أََفَال : َوِيف رَِوايَةٍ - أََفَال نـَُقاتُِلُهْم؟ : " يف قتاهلم وقالوا ملا استأذن الصحابة رسول اهللا 

َمْن رََأى ِمْن أَِمريِِه  { وقال  )( )( } َال َما أَقَاُموا الصََّالةَ : قَالَ  - نـَُناِبُذُهْم بِالسَّْيِف؟

اخلروج عليهم وذلك ملا يف  )( )( )( } َشْيًئا َيْكَرُهُه فـُْلَيْصِربْ، َوَال يـَْنزَِعنَّ َيًدا ِمْن طَاَعةٍ 

ب  م، و من الفنت العظيمة اليت تؤدي إىل سفك دماء املسلمني وانتهاك أعراضهم وحرما
  . أمواهلم، واختالل أمنهم واستقرارهم

على تغيري البيت ورده على  ملا فتحت مكة وصارت دار إسالم، عزم النيب  - 2
ن عدم احتمال قريش قواعد إبراهيم لكن منعه من ذلك خشية وقوع ما هو أعظم منه، م

م حديثي عهد بكفر   . لذلك لقرب عهدهم باإلسالم، وكو
لعبد اهللا بن ُأّيب وأمثاله من أئمة النفاق والفجور؛ ألن إزالة منكره  إقرار النيب  - 3

بعقابه مستلزمة إلزالة معروف أكثر وحصول منكر أعظم، ملا هلم من األعوان بغضب قومهم 
  . ن اإلسالم إذا مسعوا أن حممًدا يقتل أصحابهومحايتهم، وبنفور الناس ع

مررت أنا وبعض أصحايب يف زمن التتار بقوم منهم "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  - 4
إمنا حرم اهللا اخلمر : يشربون اخلمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له

                                 
  ). 2797(الرقاق : والدارمي, )28/  6, 24/  6(وأمحد , )1855(اإلمارة : مسلم) 1(
  . 183 -  182ص  7احلديث رواه أمحد ومسلم، انظر نيل األوطار جـ) 2(
  ). 2519(الدارمي السري , )1/297(أمحد , )1849(مسلم اإلمارة , )6646(البخاري الفنت ) 3(
  ). 2519(السري : والدارمي, )275/  1(وأمحد , )1849(مارة اإل: ومسلم, )7054(الفنت : البخاري) 4(
  . 181ص  7احلديث متفق عليه انظر نيل األوطار جـ) 5(
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ا تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، وهؤالء يصدهم اخلمر عن ق تل النفوس وسيب الذرية، أل
  ". وأخذ األموال، فدعهم

ى أن تقطع األيدي يف الغزو، مع أنه حّد من حدود اهللا؛ خشية أن  أن النيب  - 5
يرتتب عليه ما هو أبغض إىل اهللا من تعطيله أو تأخريه، بأن يلحق صاحبه باملشركني محيًة 

  . )(وغضًبا، كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغريهم 
: ومجاع ذلك داخل يف القاعدة العامة": -رحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فيما إذا تعارضت املصاحل واملفاسد، واحلسنات والسيئات، أو تزامحت، فإنه جيب ترجيح 
الراجح منها، فيما إذا ازدمحت املصاحل واملفاسد، وتعارضت املصاحل واملفاسد، فإن األمر 

فينظر يف املعارض له، فإن كان  - تضمًنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدةوإن كان م-والنهي 
الذي يفوت من املصاحل، أو حيصل من املفاسد أكثر مل يكن مأمورًا به، بل يكون حمّرًما إذا  
كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة، 

لنصوص مل يعدل عنها، وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه فمىت قدر اإلنسان على اتباع ا
ا وبداللتها على األحكام   . والنظائر، وقّل أن تعوز النصوص من يكون خبريًا 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعني بني معروف ومنكر، حبيث ال يفرقون 
ز أن يأمروا مبعروف وال أن ينهوا عن بينهما، بل إما أن يفعلومها مجيًعا، أو تركومها مجيًعا، مل جي

منكر، بل أن ينظر، فإن كان املعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من املنكر، ومل 
ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصّد عن 

نات، وإن كان املنكر سبيل اهللا، والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله، وزوال فعل احلس
ى عنه، وإن استلزم ما هو دونه من املعروف، ويكون األمر بذلك املعروف املستلزم  أغلب 
للمنكر الزائد عليه أمرًا مبنكر، وسعًيا يف معصية اهللا ورسوله، وإن تكافأ املعروف واملنكر 

ما ومل ينه عنهما، فتارة يصلح األمر، وتارة يصلح النهي، وتارة ال يصلح  املتالزمان مل يؤمر 
                                 

ص  2، وانظر أضواء البيان جـ131ص  28، وجمموع الفتاوى جـ17 - 14ص  3انظر أعالم املوقعني جـ) 1(
175 .  
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ي حيث كان املعروف واملنكر متالزمني، وذلك يف األمور املعينة الواقعة ا هـ " ال أمر وال 
)( .  

لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط اإلنكار، " :وقال الشيخ حمد بن ناصر
ظم وأنكر بقلبه، وقد نص العلماء على أن املنكر إذا مل حيصل إنكاره إال حبصول منكر أع

  . )(منه، أنه ال ينبغي، وذلك ألن مبىن الشريعة على حتصيل املصاحل وتقليل املفاسد 
وأوصيكم أيًضا بالبصرية يف األمر باملعروف " :وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف

والنهي عن املنكر، فإذا أمر اإلنسان بأمر من أمور اخلري، نظر، فإن كان يرتتب على ذلك 
ل واآلجل، وسالمة يف الدين، وكان األصلح األمر به، مضى فيه بعلم األمر خري يف العاج

وحلم ونية صاحلة، وإن كان يرتتب على ذلك األمر شّر وفنت، وتفريق كلمة يف العاجل 
واآلجل، ومضرة يف الدين والدنيا، وكان الصالح يف تركه، وجب تركه ومل يأمر به؛ ألن درء 

  . )(املفاسد مقدم على جلب املصاحل ا هـ 
وأيًضا يذكر العلماء أن إنكار املنكر إذا صار حيصل بسببه " :وقال بعض علماء نجد

  . )(ا هـ " افرتاق مل جيز إنكاره
   :فالذي يترتب على تغيير المنكر وإنكاره واحد من أمور أربعة

  . أن يزول وخيلفه ضده من املعروف وهذا مشروع - 1
  . ملته، وهذا مشروع أيًضاأن يقّل املنكر وخيّف وإن مل يزل جب - 2
  . أن يزول وخيلفه ما هو شر منه، وهذا حمرم - 3
  . أن يزول وخيلفه ما هو مثله من املنكر، وهذا موضع اجتهاد من املنِكر والناهي - 4

إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، أو اجتمعوا على هلو ولعب، : فمثًال 

                                 
  . 130 -  129ص 28انظر جمموع الفتاوى جـ ) 1(
  . 31ص  7رر السنية يف األجوبة النجدية جـ انظر الد) 2(
  . 41 -  40ص  7انظر الدرر السنية يف األجوبة النجدية جـ) 3(
  . 291ص  7انظر الدرر السنية يف األجوبة النجدية ج) 4(
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جمتمعني ومشتغلني بكتب اجملون واللهو وحنوها، فإن أو مساع مكاء وتصدية، أو رأيتهم 
كالرمي وسباق اخليل، أو تالوة  : نقلتهم إىل طاعة اهللا، وإىل ما هو أحب إىل اهللا ورسوله

كتاب اهللا، وقراءة الكتب النافعة، كان ذلك خريًا، وإن مل حيصل ذلك فرتكهم على ما هم 
اإلقبال على كتب الضالل والبدع عليه خري من أن يتفرغوا ملا هو أعظم من ذلك، ك

م، وحنو ذلك من املفاسد    . )(والسحر، أو التعدي على أموال الناس أو أعراضهم أو أبدا
  الحال الثالثة 

  عدم القدرة أو خوف الضرر 
يشرتط يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يكون قادرًا وأن ال خيشى ضررًا 

أو على املسلمني فإن عجز أو خاف الضرر، سقط عنه الوجوب  على نفسه أو ماله أو أهله
  . وبقي االستحباب

وليس جمرد اهليبة مانًعا من اإلنكار، بل اخلوف هو املسقط لإلنكار، وله أن يزيل بيده ما 
فعله الظلمة من املنكرات، ويبطل بيده ما أمروا به من الظلم، إن كان له قدرة على ذلك، 

على اإلنكار عليهم أن يؤذي أهله أو جريانه، مل يـَْنَبِغ له التعرض هلم فإن خشي يف اإلقدام 
حينئٍذ، ملا فيه من تعدي األذى إىل غريه، كذلك قال الفضيل بن عياض وغريه، وإن خاف 
منهم على نفسه السيف أو السوط أو احلبس، أو القيد أو النفي أو أخذ املال، أو حنو ذلك 

يهم، منهم مالك وأمحد وإسحاق : وقد نّص األئمة على ذلك من األذى، سقط أمرهم و
  . وغريهم

ال يتعرض إىل السلطان فإن سيفه مسلول، فإن خاف السّب أو مساع " :قال أحمد
نص عليه اإلمام أمحد وإن احتمل األذى ". الكالم السيئ مل يسقط عنه اإلنكار بذلك

ما خرجه أبو داود وابن ماجه  وقوي عليه فهو أفضل، نّص عليه أمحد أيًضا، ويدل على ذلك
أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ُسْلطَاٍن  {: قال والرتمذي من حديث أيب سعيد عن النيب 

                                 
  . 16ص  3انظر أعالم املوقعني جـ) 1(
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  . )( )( )( } َجائِرٍ 

فإمنا يدل على أنه  )( )( )( } َال يـَْنَبِغي لِْلُمْؤِمِن أن يُِذلَّ نـَْفَسهُ  {: وأما حديث

إذا علم أنه ال يطيق األذى وال يصرب عليه، فإنه ال يتعرض حينئٍذ لألمراء، وهذا حق، وإمنا 
  . )(الكالم فيمن علم من نفسه الصرب على ذلك 

ون فيما ذكر ابن عبد الرب أن املنكر واجب على  أمجع املسلم" :قال القرطبي في تفسيره
  . )(ا هـ " كل من قدر عليه

قال ابن عطية واإلمجاع منعقد على أن النهي عن املنكر فرض " :وقال القرطبي أيًضا
ملن أطاقه، وأمن الضرر على نفسه وعلى املسلمني فإن خاف فينكر بقلبه، ويهجر ذا املنكر 

  . )(ا هـ " وال خيالطه
Ÿξ  { :القرطبي أيًضا في تفسيره على آية النساء وقال sù (#ρ ß‰ ãè ø) s? óΟ ßγ yè tΒ 4© ®L ym 

(#θ àÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰ tn ÿ⎯ Íν Î ö xî 4 ö/ ä3 ¯Ρ Î) # ]Œ Î) óΟ ßγ è= ÷V Ï iΒ 3 { )�0( س فكل من جلس يف جمل: "قال

ومل ينكر عليهم، يكون معهم يف الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا باملعصية 
ا، فإن مل يقدر على النكري عليهم، فينبغي أن يقوم عنهم حىت ال يكون من  أو عملوا 

                                 
  ). 4344(أبو داود املالحم ) 1(
  ). 4344(املالحم : أبو داود) 2(
  . 173ص  1رواه أبو داود وابن ماجه، كشف اخلفاء للعجلوين جـ احلديث) 3(
  ). 5/405(أمحد , )4016(ابن ماجه الفنت , )2254(الرتمذي الفنت ) 4(
  ). 405/  5(وأمحد , )4016(الفنت : وابن ماجه, )2254(الفنت : الرتمذي) 5(
  . 524ص 2كشف اخلفاء جـاحلديث رواه أمحد والرتمذي وصححه عن جندب وابن ماجه عن حذيفة،  ) 6(
  . 283 -  282انظر جامع العلوم واحلكم البن رجب ص ) 7(
  . 48ص  4انظر تفسري القرطيب جـ) 8(
  . 253ص  6انظر تفسري القرطيب جـ) 9(
  . 140: سورة النساء آية) 10(
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  . )�(ا هـ " أهل هذه اآلية 
احلاصل أن من و " :وقال عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره على آية النساء السابقة

  . )2(ا هـ " حضر جملًسا يـُْعَصى اهللا به، فإنه يتعني عليه اإلنكار عليهم، أو القيام مع عدمها
وال جيوز للعاجز عن تغيري املنكر الدخول إىل أماكن الظلم والفسق، ومواطن املعاصي 

  . واملنكرات من غري ضرورة
أن مبوضع من بلده منكًرا ال من علم "": تنبيه الغافلين"قال ابن النحاس في كتابه 

يرجع إليه يف إنكاره، لزمه أن ال حيضر ذلك املوضع، ويعتزل يف بيته؛ حىت ال يشاهده، وال 
خيرج إال حلاجة مهمة أو واجب؛ ألن عجزه عن اإلنكار ليس عذرًا يف مشاهدته هذا املنكر 

  . )3(ا هـ " من غري ضرورة
  اإلنكار بالقلب ال يسقط عن أحد : تنبيه
ذه األحوال اليت يسقط منها وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إمنا يسقط فيها ه

وجوب اإلنكار باليد واللسان، وأما اإلنكار بالقلب فال يسقط عن أحد، بل هو فرض على  
  . كل مسلم كما سبق

                                 
  . 418ص  5انظر تفسري القرطيب جـ) 1(
  . 93ص 2انظر تفسري ابن سعدي جـ) 2(
  . كتابهمن   106انظر ص ) 3(
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  الخاتمة 
   :تشتمل على ما يلي

  خطر املداهنة يف دين اهللا  - 1
  . واملداهنةالفرق بني املداراة  - 2
  . احلكمة يف مشروعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر - 3
  . املفاسد املرتتبة على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر - 4
  . احلامل على األمر باملعروف والنهي عن املنكر - 5

  خطر المداهنة في دين اهللا  - 1
م خمالفتهم يف أغراضهم يرى كثري من الناس أن العقل إرضاء الناس مجيعهم، وعد

م، برتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر م، واستجالب مود : ويقول قائلهم, وشهوا
أصلح نفسك بالدخول مع الناس وموافقتهم، وال تبغض نفسك عندهم، وهذا املسلك خط  
كثري من الناس، وهذا عقل نفاقي شيطاين، وهو عني اهلالك ومثرة والنفاق، وبيان ذلك من 

  : وجـوه
   :أن المداهن ترك واجًبا عظيًما من واجبات اإلسالم: أحدها

/ Ÿωuρ  {: وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر ألجل الناس، واهللا تعاىل يقول ä. õ‹è{ ù' s? 

$yϑÍκ Í5 ×π sùù&u‘ ’Îû È⎦⎪ ÏŠ «!$# βÎ) ÷Λä⎢Ζä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9$# uρ Ì Åz Fψ$# ( { )�(  فنهانا اهللا تعاىل أن تأخذنا

رأفة يف دين اهللا متنعنا من إقامة احلد، سواء كانت رأفة طبيعية، أو ألجل قرابة، أو ألجل 
  . إقامة أمر اهللاصداقة، أو غري ذلك، وبّني أن اإلميان موجب النتفاء هذه الرأفة املانعة من 

أن المداهن قد التمس رضا الناس بسخط اهللا، وقدَّم رضا الناس على رضا : الثاني
   :اهللا

ا النَّاِس َمِن اْلَتَمَس رِضَ  {: قال ويف حديث عائشة الذي كتبته ملعاوية أن النيب 
                                 

  . 2: سورة النور آية) 1(
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ِن اْلَتَمَس رَِضا اللَِّه ِبَسَخِط النَّاِس، ـِخَط اللَُّه َعَلْيِه َوَأْسَخَط َعَلْيِه النَّاِس، َومَ ـِبَسَخِط اللَِّه، سَ 
  . )( )( )( } َوأَْرَضى َعْنُه النَّاسَ  

   :أن المداهن قد تسبب في غضب اهللا عليه ولعنته: الثالث
∅š  {: قال تعاىل Ïè ä9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) 4’ n? tã Èβ$ |¡ Ï9 yŠ… ãρ# yŠ © |¤Š Ïã uρ 

Ç⎯ ö/ $# zΟ tƒ ö tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰ tF ÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖ oK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ •Β 

çνθ è= yè sù 4 { )4( .  

   :أن المداهن ال بد أن يفتح اهللا له بابًا من الذل والهوان: الرابع

θ#)  {ألنه طلب العّز مبداهنته، فكما هان عليه أمر اهللا أهانه اهللا وأذله  Ý¡ nΣ ©! $# 

öΝ åκ u Å¡ t⊥ sù 3 { )5( .  

من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر خمافة املخلوقني، نزعت "وقال بعض السلف 
  ". منه الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه الستخف حبقه

   :أن المداهن تعمه العقوبة إذا نزلت: الخامس

θ#)  {: كما قال تعاىل à)¨?$# uρ Zπ uΖ ÷FÏù ω ¨⎦ t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θßϑn= sß öΝä3ΨÏΒ Zπ ¢¹!%s{ ( { )6(  والنجاة

=ϑn£$  {: هي ألهل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما قال تعاىل sù (#θ Ý¡nΣ $tΒ (#ρã Åe2èŒ ÿ⎯Ïμ Î/ 

                                 
  ). 2414(الرتمذي الزهد ) 1(
  ). 2414(الزهد : الرتمذي) 2(
َمِن اْلَتَمَس ِرَضا اللَِّه : (بلفظ. احلديث رواه ابن حبان يف صحيحه املرفوع منه فقط، الرتغيب والرتهيب خاص) 3(

  . احلديث...) ِبَسَخِط النَّاسِ 
  . 79- 78: سورة املائدة آية) 4(
  . 67: سورة التوبة آية) 5(
  . 25: سورة األنفال آية) 6(
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$uΖøŠ pgΥr& t⎦⎪Ï% ©! $# šχöθ pκ÷] tƒ Ç⎯ tã Ï™þθ¡9$# { )1( .  

أن المداهن الطالب رضا الخلق أخبث حاًال من الزاني والسارق وشارب : السادس
   :الخمر

يف أناس  - اهللا رمحه-وقد قال الشيخ اجملدد، شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 
جيلسون يف املسجد على مصاحفهم يقرءون ويبكون، ولكنهم إذا رأوا املعروف مل يأمروا به، 

م من العمي البكم: "وإذا رأوا املنكر مل ينهوا عنه، قال   ". إ
أن الساكت عن احلق شيطان أخرس،  :ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف

  . )2(واملتكلم بالباطل شيطان ناطق 
وليس : "- رمحه اهللا تعايل-قال ابن القيم : - رحمه اهللا- الشيخ حمد بن عتيق  قال

الدين مبجرد ترك احملرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك باألمور احملبوبة هللا، وأكثر الديَّانني ال 
يعبئون منها إال مبا شاركهم يف عموم الناس، وأما اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

نصيحة هللا ورسوله وعباده، ونصرة اهللا ورسوله وكتابه ودينه، فهذه الواجبات ال خيطرن وال
بباهلم، فضًال عن أن يريدوا فعلها، فضًال عن أن يفعلوها، وأقل الناس ديًنا، وأمقتهم إىل اهللا 
 من ترك هذه الواجبات وإن زهد يف الدنيا مجيًعا، وقّل أن يرى منهم من حيمّر وجهه، ويتمعَّر
يف اهللا، ويغضب حلرماته، ويبذل عرضه يف نصرة دينه، وأصحاب الكبائر أحسن حاًال عند 

  ". اهللا من هؤالء انتهى 
فلو ُقدِّر أن رجًال يصوم النهار ويقوم الليل، ويزهد ": - رحمه اهللا- ثم قال الشيخ حمد 

مر باملعروف وال يف الدنيا كلها، وهو مع ذلك ال يغضب وال يتمعَّر وجهه وحيمّر هللا، فال يأ
ينهى عن املنكر، فهذا الرجل من أبغض الناس عند اهللا، وأقلهم ديًنا، وأصحاب الكبائر 

فلو علم املداهن الساكت أنه من أبغض الناس عند  - إىل أن قال- أحسن حاًال عند اهللا منه 

                                 
  . 165: سورة األعراف آية) 1(
  . 39 - 37ص  7من رسالة للشيخ محد بن عتيق يف الدرر السنية جـ) 2(
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هم، لتكلم وصدع، ولو علم طالب رضا اخللق برتك اإلنكار علي - وإن كان يرى أنه طيب- اهللا 
لتاب من  - وإن كان عن نفسه صاحب دين- أن أصحاب الكبائر أحسن حاًال عند اهللا منه 

وإن كان -أنه شيطان أخرس  مداهنته ونزع، ولو حتقق من يبخل بلسانه عن الصدع بأمر اهللا
ة الشيطان بأدىن الطمع -صائًما قائًما زاهًدا   . )1(ا هـ " ملا ابتاع مشا

وقد غّر إبليس أكثر اخللق بأن حسَّن هلم القيام بنوع ": - رحمه اهللا- وقال ابن القيم 
من الذكر والقراءة والصالة والصيام والزهد يف الدنيا واالنقطاع، وعطلوا هذه العبوديات، فلم 
ا، وهؤالء عند ورثة األنبياء أقل الناس ديًنا، فإن الدين هو القيام هللا  م بالقيام  حيدِّثوا قلو

حقوق اهللا اليت جتب عليه أسوأ حاًال عند اهللا ورسوله من مرتكب املعاصي،  مبا أمر به، فتارك
ومبا كان عليه هو وأصحابه، رأى أن  ومن له خربة مبا بعث اهللا به رسوله  -مث قال- 

أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديًنا، واهللا املستعان، وأّي دين وأي خري فيمن 
يرغب عنها، وهو  دوده تضاع، ودينه يرتك، وسنة رسول اهللا يرى حمارم اهللا تنتهك، وح

  . كما أن املتكلم بالباطل شيطان ناطق! بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس؟
م، فال مباالة مبا  وهل بلية الدين إال من هؤالء الذين إذا سلمت هلم مآكلهم ورياسا

يف بعض ما فيه غضاضة عليه يف جرى على الدين؟ وخيارهم املتحزن املتلمظ، ولو نوزع 
جاهه أو ماله بذل وتبّذل وجّد واجتهد، واستعمل مراتب اإلنكار الثالثة حبسب وسعه، 
وهؤالء مع سقوطهم من عني اهللا، ومقت اهللا هلم، قد بلوا يف الدنيا بأعظم بلية تكون وهم 

هللا ورسوله ال يشعرون، وهو موت القلوب، فإن القلب كلما كانت حياته أمت، كان غضبه 
  . )(ا هـ " أقوى، وانتصاره للدين أكمل

  الفرق بين المداراة والمداهنة  - 2
هي ترك ما جيب هللا من الغرية والنصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  :المداهنة

                                 
  . 39 -  37ص  7انظر الدرر السنية يف األجوبة النجدية جـ) 1(
يف الباب األول يف إمث الساكت  - رمحه اهللا- المه ، وقد سبق نقل ك158 -  157ص  2انظر أعالم املوقعني جـ) 2(

  . مع القدرة عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن أعدناه ملناسبته للمقام وأمهيته، مع زيادة يف النقل ونقص
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م، ومؤاكلتهم ومشاربتهم  لغرض دنيوي وهو نفساين، واالستئناس بأهل املعاصي ومعاشر
م وحمبتهم،  وجمالستهم، وعدم اإلنكار عليهم مع القدرة على اإلنكار؛ استجالبًا ملود

م رأوا أن السلوك مع الناس، وحسن  م، أل وإرضاًء هلم، ومساملًة هلم وعدم التمييز بني طبقا
  . اخللق ونيل املعيشة، ال حيصل إال بذلك

نهاجهم، إذ املداهنة خمالفة للرسل وأتباعهم، وخروج عن سبيلهم وم :حكم المداهنة
هي إيثار للحظوظ النفسانية والدعة ومساملة الناس، وترك املعاداة يف اهللا، وحتمل األذى يف 
ذاته، وهذا يف احلقيقة هو اهللكة؛ ألنه ما ذاق طعم اإلميان من مل يواِل يف اهللا ويعادي فيه، 

ارمه، وأي خري بل اإلميان حيصل مبراغمة أعداء اهللا وإيثار مرضاته، والغضب إذا انتهكت حم
وسوَّى بني اخلبيث والطيب ! يبقى يف قلب فقد احلياة والَغْرية والتعظيم، وعدم الغضب هللا؟

  ! يف معاملته ومواالته ومعاداته؟
هي درء الشر املفسد بالقول اللني وترك الغلظة، واإلعراض عن الشرير إذا  :والمداراة

  . خيف شره، أو حصل منه ضرر أكرب مما هو متلبس به
ا دفع للشر ورّد له، أو ختفيف له، وألن يف استعماهلا  :حكم المداراة املداراة مشروعة؛ أل

ا من باب ارتكاب أخف الضررين، وأدىن املفسدتني، وفعل  بـُْعًدا عن الفحش والتفحش، وأل
أو كما  )( )( } ْم َمِن اتـََّقاُه النَّاُس َخْشَيَة ُفْحِشهِ َشرُّكُ  {: أعلى املصلحتني، ويف احلديث

  . قال عليه الصالة والسالم
بِْئَس َأُخو : " رجل، فقال استأذن على النيب  {أنه  - رضي اهللا عنها- وعن عائشة 

َأَالَن َلُه اْلَكَالَم، فـََقاَلْت َعاِئَشُة قـُْلَت ِفيِه يَا َرُسوَل اللَِّه  َعِشريَِة ُهَو، فـََلمَّا َدَخَل َعَلى النَِّيبِّ الْ 

                                 
أبو داود , )1996(الرتمذي الرب والصلة , )2591(مسلم الرب والصلة واآلداب , )5707(البخاري األدب ) 1(

  ). 6/158(أمحد , )4791(األدب 
  ). ِإنَّ َشرَّ النَّاَس ِعْنَد اللَِّه َمْنزَِلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َوَدَعُه َأْو تـَرََكهُ : (احلديث أخرجه مسلم بلفظ) 2(
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  . )( )( )( )( } ِإنَّ اللََّه يـُْبِغُض اْلُفْحَش َوالتـََّفحُّشَ : فـََقالَ . َما قـُْلتَ 

  مر بالمعروف الحكمة في مشروعية إنكار المنكر واأل - 3
   :لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ِحَكم منها

   :إقامة حجة اهللا على خلقه - 1

Wξß™•‘ t⎦⎪Î  {: كما قال تعاىل Åe³ t6•Β t⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒ uρ ξy∞ Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’n?tã «! $# 8π ¤fãm y‰ ÷èt/ 

È≅ß™ ” 9 'Ÿ≅÷δr  {: وقال تعاىل )5( } 4 #$ ¯≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ô‰s% öΝä. u™!%ỳ $ uΖ ä9θß™ u‘ ß⎦Îi⎫ t7ãƒ öΝ ä3s9 4’n?tã ;ο u øIsù z⎯ ÏiΒ 

È≅ß™ ” 9 $# βr& (#θä9θà)s? $tΒ $tΡu™!% ỳ .⎯ ÏΒ 9 Ï±o0 Ÿω uρ 9 ƒÉ‹tΡ ( ô‰s)sù Νä. u™!%ỳ × Ï±o0 Ö ƒ É‹tΡuρ 3 { )6( وقال تعاىل :

}  y7 Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (#θ çΡθ à6 tG Ï j9 u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ § 9 $# 

öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 { )7( .  

   :خروج اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر من عهدة التكليف والمسئولية - 2
م قالوا ملن قال هلمـكما قال تعال : ى يف قصة أصحاب السبت عن الفرقة الناهية أ

}øŒ Î) uρ ôM s9$ s% ×π ¨Β é& öΝ åκ ÷] Ï iΒ zΝ Ï9 tβθ Ýà Ïè s? $ ·Β öθ s%   ª! $# öΝ ßγ ä3 Î= ôγ ãΒ ÷ρ r& öΝ åκ æ5 É j‹ yè ãΒ $ \/# x‹ tã # Y‰ƒ Ï‰ x© ( (#θ ä9$ s% ¸ο u‘ É‹ ÷è tΒ 

                                 
أبو داود , )1996(الرتمذي الرب والصلة , )2591(مسلم الرب والصلة واآلداب , )5780(البخاري األدب ) 1(

  ). 6/38(أمحد , )4792(األدب 
وأبو , )1996(الرب والصلة : والرتمذي, )2591(الرب والصلة واآلداب : ومسلم, )6054(األدب : البخاري) 2(

  ). 38/  6(وأمحد , )4792, 4791(األدب : داود
: واه أمحد عن أسامة بن زيد بلفظ، ور )ِإنَّ اللََّه َال حيُِبُّ اْلُفْحَش َوَال التـََّفحُّشَ : (احلديث رواه أبو داود بإسناده بفظ) 3(

  . 281ص 1، انظر اخلفاء جـ)ِإنَّ اللََّه يـُْبِغُض اْلَفاِحَش َواْلُمتَـَفحِّشَ (
  . 35ص  7من رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن، انظر الدرر السنية جـ) 4(
  . 165: سورة النساء آية) 5(
  . 19: سورة املائدة آية) 6(
  . 143 :سورة البقرة آية) 7(
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4’ n< Î) óΟ ä3 Î n/ u‘ { )1( .  

Αuθ¤  {: وقال تعاىل tGsù öΝåκ ÷] tã !$ yϑsù |MΡr& 5Θθè= yϑÎ/ ∩∈⊆∪ { )2(  دلت اآلية مبفهومها على

يهم- ج من العهدة أنه لو مل خير    . لكان ملوًما - بأمرهم و
يُن النَِّصيحُة  { قال  لِلَِّه َوِلِكَتاِبِه : ِلَمْن يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَالَ : ، قـُْلَنا- ثالثًا-الدِّ

ِة اْلُمْسِلِمَني َوَعامَِّتِهمْ َوِلَرُسوِلِه َوِألَ  ى عن املنكر  )( )( )( } ِئمَّ فمن أمر باملعروف و

فقد أدى النصيحة اليت هي الدين، بعد استقامته هو على ما يأمر به وينهى عنه وامتثاله 
  . لذلك
رجاء انتفاع المأمور والمنهي بتقوى اهللا تعالى باجتناب المنهيات وفعل  - 3

   :المأمورات

 οu‘É‹÷ètΒ 4’n<Î) óΟä3În/u‘ óΟßγ̄=yès9uρ¸  {ا قال تعاىل عن الفرقة الناهية يف قصة أصحاب السبت كم

tβθà)−Gtƒ ∩⊇∉⊆∪ { )6( وقال تعاىل :}  ö Ïj.sŒuρ ¨βÎ*sù 3“t ø.Ïe%!$# ßìx Ζs? š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩∈∈∪ { )7( .  

ã  {: وقال تعاىل يف بيان من ينتفع ©.¤‹ u‹y™ ⎯tΒ 4© ý øƒs† ∩⊇⊃∪ { )8( .  

  المفاسد المترتبة على ترك إنكار المنكر  - 4
   :د عظيمة منهايترتب على ترك إنكار المنكر مفاس

أن السكوت عن املنكر مع القدرة فعل معصية، وإن مل يباشر الساكت فعل املنكر  - 1
                                 

  . 164: سورة األعراف آية) 1(
  . 54: سورة الذاريات آية) 2(
  ). 4/103(أمحد , )4944(أبو داود األدب , )4197(النسائي البيعة , )55(مسلم اإلميان ) 3(
  ). 102/  4(وأمحد , )4944(األدب : وأبو داود, )4197(البيعة : والنسائي, )55(اإلميان : مسلم) 4(
  . سلم وهو يف األربعني النوويةاحلديث رواه م) 5(
  . 164: سورة األعراف آية) 6(
  . 55: سورة الذاريات آية) 7(
  . 10: سورة األعلى آية) 8(
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الذي سكت عليه، فإنه كما جيب اجتناب املعصية، جيب اإلنكار على من فعل املعصية، 
  . فهما واجبان من ترك أحدمها فقد عصى ربه

ا، والتهاون أن السكوت عن املنكر يدل على التهاون باملعاصي وق - 2 لة االكرتاث 
  . بأمر اهللا
أن يف السكوت عن املنكر فقد الغرية والغضب حملارم اهللا أو ضعفها وضعف تعظيم  - 3

  . الرب تعاىل
أن السكوت عن املنكر جيرئ العصاة والفسقة على اإلكثار من املعاصي، حيث مل  - 4

 عن مقاومة أهل الشّر، يردعوا عنها حىت تكون هلم الشوكة والظهور، ويضعف أهل اخلري
  . فيزداد بذلك الشّر وتعظم املصيبة الدينية والدنيوية

أن برتك إنكار املنكر يندرس العلم ويكثر اجلهل، فإن املعصية إذا تكرر صدورها  - 5
ا ليست معصية،  من كثري من الناس، ومل ينكرها أهل الدين والعلم والفضل، ظن اجلاهل أ

ا عبادة مست حسنة، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم اهللا حالًال، ورؤية ورمبا ظن أ
  ! الباطل حقًّا، وانقالب احلقائق على الناس؟

أن السكوت عن املنكر مع إعالن العاصي ملعصيته وإظهارها، إذن ودعوة إىل تقييد  - 6
العاصي، وتزيني للمعصية يف صدور الناس، والناس يقتدي بعضهم ببعض، واإلنسان مولع 

  . القتداء بأقرانه وبين جنسهبا
وهلذه املفاسد املرتتبة على ترك إنكار املنكر وغريها، كان السكوت عن اإلنكار مع 
القدرة موجًبا للعقوبة احلسية أو املعنوية، وأعظم عقوبة حتل بالناس هي العقوبة املعنوية مبوت 

تبطل باطًال، وال متيز بني  القلوب حىت ال تعرف معروفًا وال تنكر منكرًا، وال حتق حقًّا وال
 - اخلبيث والطيب، والعقوبة احلسية تكون يف األموال واألنفس واألوالد، أو بتسليط األعداء 

م سوء العذاب  -عليهم   . )1(وقهرهم هلم، فيسومو

                                 
  . 155ص  2انظر تفسري الشيخ عبد الرمحن السعدي جـ) 1(
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  الحامل على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ىل ال بد له من باعث يبعثه، اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر والداعية إىل اهللا تعا

وحامل حيمله على القيام بأداء هذا الواجب العظيم، واألمور اليت حتمل اآلمر والناهي وتبعثه 
  : على األمر والنهي والدعوة إىل اهللا تعاىل كثرية متعددة منها

 رجاء ثواب اهللا تعاىل، والطمع فيما لديه سبحانه من املثوبة العظيمة، واألجر اجلزيل - 1
  . على أداء هذه الوظيفة العظيمة

خوف عقاب اهللا تعاىل والتعرض لسخطه وغضبه ونقمته يف ترك واجب عظيم من  - 2
  . واجبات اإلسالم، به يقوم الدين ويستقيم

، فإن الدعوة إىل اهللا واألمر - عليهم الصالة والسالم- االقتداء بالرسل الكرام  - 3
ö≅è% ⎯Íν {: وأتباعهم، كما قال تعاىل باملعروف والنهي عن املنكر وظيفة الرسل É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6y™ 

(# þθ ãã÷Š r& ’n< Î) «! $# 4 4’n?tã >ο u ÅÁ t/ O$tΡr& Ç⎯tΒ uρ © Í_ yèt6¨?$# ({ )�(  .  

اذهم مما وقعوا فيه من التعرض لعقوبة اهللا النصيحة للمؤمنني والرمحة هلم، ورجاء إنق - 4
  . يف الدنيا واآلخرة

الغرية هللا والغضب حملارمه لئال تنتهك، وحدوده لئال تضاع، ودينه لئال يرتك، وأمره  - 5
  . لئال يضاع ويّطرح

إجالل اهللا وتعظيمه وحمبته؛ ألنه أهل أن يطاع فال يعصى، ويذكر فال ينسى،  - 6
اء حمارمه أن تنتهك بالنفوس واألموال، كما قال بعض السلف ويشكر فال يكفر، واقتد

  ". وددت أن اخللق كلهم أطاعوا اهللا، وأن حلمي قرض باملقاريض"
القدور  -وربك- وددت أين َغَلْت يب : "وقال عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز ألبيه 

  ". يف اهللا تعاىل

                                 
  . 108: سورة يوسف آية) 2(
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ملا ضربه قومه، فجعل ميسح الدم عن   ورمبا دعا اآلمر والناهي ملن أذاه، كما قال النيب
  .  )( )( )( }اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَقْوِمي َفِإنـَُّهْم َال يـَْعَلُمونَ {: وجهه ويقول

وقد حتمل هذه األمور كلها الداعية على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذلك فضل 
  .  )(هللا يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم ا

واهللا أسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وخيذل أعداءه، وأن يربم هلذه األمة أمر رشد يعز 
فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر، إنه مسيع 

على الدين كله ولو  بعثت به نبيك حممًدا اللهم وأظهر اهلدى ودين احلق الذي , الدعاء
كره املشركون، كما أسأله سبحانه أن يصلح والة أمورنا، ويهديهم الصراط املستقيم، 

  . ويعيذهم من بطانة السوء
كما أسأله سبحانه أن يصلح فساد القلوب واألعمال، ويهدينا صراطه املستقيم، وأن 

لديه للفوز جبنات النعيم، إنه على كل شيء قدير، جيعل عملي خالًصا لوجهه الكرمي، ومقربًا 
  . وباإلجابة جدير، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                 
أمحد , )4025(اجه الفنت ابن م, )1792(مسلم اجلهاد والسري , )3290(البخاري أحاديث األنبياء ) 3(

)1/453 .(  
وأمحد , )4025(الفنت : وابن ماجه, )1792(اجلهاد والسري : لمـومس, )3477(أحاديث األنبياء : البخاري) 4(

)1  /380 ,1  /432 ,1  /441 ,1  /453 ,1  /456 .(  
  . ص 3احلديث رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود، الرتغيب والرتهيب جـ) 5(
  . 285 - 284جامع العلوم واحلكم البن رجب ص  انظر) 6(
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  47  ...........................  الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور

  69  .........................  الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة
ما  الزانية والزاين فاجلدوا   106  ............................  كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم 

  107  ...................  املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف
  68  ...................  اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم

  64  ..................................  ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني
  111  .......................  منذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكانرسال مبشرين و 

  112  ........................................................................  سيذكر من خيشى
  59  ...................................  صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
  50, 15  ............................  فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن

  49  ...........................  فاصرب حلكم ربك وال تكن كصاحب احلوت إذ نادى وهو مكظوم
  6  .................................  فانطلقا حىت إذا لقيا غالما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغري نفس

  112  ................................................................  فتول عنهم فما أنت مبلوم
  97  .... ................................................................  فذكر إن نفعت الذكرى

  92  ........................................................  فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى
  58  ..................................................................  فكبكبوا فيها هم والغاوون
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  6  ............................  فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف
  107, 21, 8  ....................  وا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذينفلما نس

  44  ................................................................  فما هلم عن التذكرة معرضني
  45, 44  ..........................  قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا

  66  .........................  قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا
  114, 51, 2  .................   على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللاقل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا

  30  ........................................  كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
  40, 19, 10  ............  كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون
  20, 8  .....................  ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني

  28  ............................  يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربناال 
  53  .......................  لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
  107, 40, 30, 25, 20  .  لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك

  93  .... ................................  تاب وامليزان ليقوملقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الك
  20, 11, 10  .................  لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس

  19  ...............................  ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل
  77  .................................  مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا

  61  .................................  نتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهممن كان يريد احلياة الدنيا وزي
  61  ...............................  من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا له

  70  .............................  من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن
  27, 11  ..........................  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه

  57  ...............................  بنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلموإذ قال لقمان ال
م عذابا شديدا   112, 43  .................  وإذ قالت أمة منهم مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذ
  40  ...........................  وإذ قلتم ياموسى لن نصرب على طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما

  84  .........................  وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث
  77, 5  .................  وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما

  35  ..................................  وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن
  107, 32, 25  ...............  واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد

  42  .............................. دون يف السبت إذواسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر إذ يع
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  49  .................................................  واصرب على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال
  49  ..................................  واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا وسبح حبمد ربك حني تقوم

  49  .........................  واصرب وما صربك إال باهللا وال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما ميكرون
  56, 54  ............................  واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب

  6  .........................  د يف مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمريواقص
  83, 81  .......................................................................  والرجز فاهجر

  32  ...................................................................................  والعصر
  19, 9  ........................  واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن
  10  ...........................  وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما

  6  .........................................  له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم
  112  ............................................................  وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني

ا ويستهزأ   104, 84, 39, 38  .........  وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر 
  65  .............................  وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني
  76, 54  .........................  وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك

  111  ...........  وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
  64  .............................  وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم إن اهللا ال حيب من كان خوانا
  94  ............................  وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم كذلك

  68  ..................................................................  وال تطع كل حالف مهني
  18, 15  ....................  إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكرولتكن منكم أمة يدعون 

  76  ...............................  وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
  54  .........................................................  وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

  67  .......................  ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها
  64  .............................................................................  ويل للمطففني

  19  .........................  آلخر ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعونيؤمنون باهللا واليوم ا
  111  ......................  يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فرتة من الرسل أن تقولوا

  62  ...............................  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني
  56  ...............................................  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني

  68  .................................  ذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث واليا أيها ال
  98, 97, 34, 33, 32, 31يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم إىل
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  45, 44  ..............................................  يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون
  49  ..............................................................................  يا أيها املدثر

  94, 93  .........................  هم ومأواهم جهنميا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ علي
  12  ..............................  يابين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهما

  53, 52, 49  ................  يابين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك
  65  ........................  يانساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع

ا وأكثرهم الكافرونيعرفون نعمة اهللا مث    6  .................................................  ينكرو
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  فهرس األحاديث
  59  ...........................  إذا كرب اإلمام فكربوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غري املغضوب عليهم

  80  .....................  أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا، أتكفر عين خطاياي؟ قال نعم إن قتلت يف سبيل
  60  .....................  أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صالته قالوا يا رسول اهللا، كيف يسرق من

  66  ....................................................أشد الناس عذابا الذين يضاهئون خبلق اهللا
  34, 26  ..................................  أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمري جائر

  103, 78  ...........................................  أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر
ى عن قتال األمراء الذين يؤخرون   100  ........................  أمر النيب بالصرب على جور األئمة، و

  63  .........................................................................  أمر بوضع اجلوائح
  24  ......................  ى بين إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقولإن أول ما دخل النقص عل

  33  ...........................................  إن القوم إذا رأوا املنكر فلم يغريوه عمهم اهللا بعقاب
  48  ......................  إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله، ويعطي عليه ما ال يعطي على العنف

  32  ..................  إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه
  32  .............................  لناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منهإن ا

ى البائع واملبتاع ى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها،    63  ..............................  أن النيب 
  63  ..... ................................................................  أن النيب وضع اجلوائح

  63  ...................  إن بعت من أخيك مثرا فأصابتها جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا، مب
  57  ....................  مك وأباك، وأختك وأخاك، مث أدناك أدناكأن رجال سأل النيب من أبر؟ قال أ

  78  ....................  أن رجال سأل النيب وقد وضع رجله يف الغرز أي اجلهاد أفضل؟ قال كلمة حق
  80  ....................................................  إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

  79  .......................  أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر
م النار ي   61  ...........................  وم القيامة ثالثة عامل وجماهد ومتصدق؛أول خلق اهللا تسعر 

  29  ......................................................  أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون به
  51  .............................................................................  أوخمرجي هم؟

  18  .............................  إياكم واجللوس يف الطرقات، قالوا يا رسول اهللا، ما لنا بد من جمالسنا
  110  ....................  استأذن على النيب رجل، فقال  بئس أخو العشرية هو، فلما دخل على النيب

  112  ...........................  لنا ملن يا رسول اهللا؟ قال هللا ولكتابه ولرسولهالدين النصيحة ثالثا، ق
م ال يعلمون   115  ........................................................  اللهم اغفر لقومي فإ
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ى اهللا عنه   83  ............................................................  املهاجر من هجر ما 
وا عن املنكر، حىت إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى   97  ........................  بل ائتمروا باملعروف وا
  97  .....................  رجتبينما حنن جلوس حول رسول اهللا إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس م
  82  .........................  تفتح أبواب اجلنة كل اثنني ومخيس، فيغفر لكل عبد ال يشرك باهللا شيئا،

  67  ..................................................  جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا اجملوس
  67  ................................................  خالفوا املشركني، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب

  45  ................  رأيت ليلة أسري يب رجاال تقرض شفاههم مبقاريض من نار، كلما قرضت رجعت،
  110  .........................................................  اس خشية فحشهشركم من اتقاه الن

ا   65  ........................  صنفان من أهل النار مل أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون 
  98  ......................  فإن من ورائكم أياما، الصابر فيهن كالقابض على اجلمر، للعامل فيهن أجر

  79  ..................................................................................  فمن كره
  98  ....................  قيل يا رسول اهللا، أجر مخسني رجال منا أو منهم؟ قال بل أجر مخسني منكم

  55  ......................  ه، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، إال الصيامكل عمل ابن آدم ل
ا يف جهنم   66  ........................  كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذب 

  54  ....................  كنت رديف النيب على محار فقال يل يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد،
  24  ..........................  ال إله إال اهللا، ويل للعرب من شر قد اقرتب؛ فتح اليوم من ردم يأجوج

  65  .......................................  ال تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك األوىل، وليست لك الثانية
  82  ..............................  ال تقاطعوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وال حتاسدوا، وكونوا عباد اهللا

  82  .................  ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخريمها
  99  ............................................................................  ال يدان لك به

  68  .........................................................................  ال يدخل اجلنة منام
  104  ............................................................  مؤمن أن يذل نفسهال ينبغي لل

  86  .........................................  لتعلم يهود أن يف ديننا فسحة إين بعثت حبنيفية مسحة
تهم علماؤهم، فلم ينتهوا، فجالسوهم   40  ........................  ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي 
تهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم   25  ........................  ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي، 

  29  ...............................................  ليس من نفس ابن آدم إال عليها صدقة كل يوم
  90  ..................................................  ليس وراء ذلك من اإلميان مثقال حبة خردل

  67  .... ................................  ليكونن يف أميت قوم يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف
  41  .......................  لينقضن اإلسالم عروة عروة حىت ال يقال اهللا اهللا، لتأمرن باملعروف ولتنهون
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  48  ...............................  ما كان الرفق يف شيء إال زانه، وال كان العنف يف شيء إال شانه
  33  ............................  ل فيهم باملعاصي يقدرون على أن يغريوا مث ال يغريوا إالما من قوم يعم

  26  ....................  ما من نيب بعثه اهللا تعاىل يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب،
يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم   50, 28  ...........................  ما 

  22  ........................  سفينة، فصار مثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على
  82  ......................  مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى

  107  ..................من التمس رضا الناس بسخط اهللا، سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس، ومن
  61  .........................  من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا، ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من

  69  .....................................................  و مثلهمن جامع املشرك أو سكن معه فه
  100  ................................  من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب، وال ينزعن يدا من طاعة

  91  .......................................................................  من رأى منكم منكرا
  37  .....................  من رأى منكم منكرا فغريه بيده فقد برئ، ومن مل يستطع أن يغريه بيده فغريه

  89, 30  ......................................................  من رأى منكم منكرا فليغريه بيده
  37, 18, 15  .............  ، فإن مل يستطعمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه
  11  .......................................  من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار

  64  .........................................................................  من غشنا فليس منا
  83, 39  ..................  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يشرب عليها اخلمر

  62  ............................................ى رسول اهللا عن احملاقلة واملزابنة واملعاومة واملخابرة
  73  ......................  على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد واعلم أن األمة لو اجتمعت

  24  ........................والذي نفسي بيده، لتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن اهللا
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