
 

 

 موقع األلوكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 

 www.alukah.net 

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 

5 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

 القول احملرر

يف الأمر ابملعروف 

 والهني  عن املنكر
 
 

 تأليف الفقير إلى اهلل تعالى
 محود بن عبدهللا التوجيري
 غفر اهلل له ولوالديه ولجميع المسلمين

http://www.alukah.net/


 

 

6 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي عظم شأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر, 
. أمحده وهو املستحق؛ ألن حيمد وجعلهما سبًبا للنجاة والفوز األكرب

ويشكر. وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له شهادة أدخرها 
ليوم الفزع األكرب. وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صفوة البشر. أفضل 
رسول أمر وهنى وحذر وأنذر. اللهم صل على عبدك ورسولك حممد 

 اجلهاد, وقمع وعلى آله وأصحابه السادة الغرر الذين كان هلم يف
املخالفني أحسن األثر, وعلى من تبعهم بإحسان ممن مضى ومن 

 غرب. وسلم تسليًما كثريًا.
أما بعد فهذه نبذة وجيزة يف احلث على األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر والتحذير من إضاعتهما. دعاين إىل مجعها ما وقع فيه 

ستخفاف بشأنه يف املسلمون من التهاون هبذا الواجب العظيم واال
هذه األزمان. واملقصود من ذلك النصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم 

 ملا يف احلديث الصحيح عن متيم الداري رضي اهلل عنه أن النيب 
هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة »قال الدين النصيحة. قلنا ملن؟ قال 

, رواه اإلمام أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي «المسلمين وعامتهم
 وهذا لفظ مسلم.

ولفظ أيب داود أن الدين النصيحة, إن الدين النصيحة, إن الدين 
هلل وكتابه رسوله وأئمة »النصيحة قالوا: ملن يا رسول اهلل؟ قال: 

 .«أئمة المسلمين وعامتهم»أو  «المؤمنين وعامتهم
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ولفظ النسائي: إمنا الدين النصيحة, إن الدين النصيحة, إن 
هلل ولكتابه ولرسوله »لوا: ملن يا رسول اهلل؟ قال: الدين النصيحة, قا

 ورواه أيًضا بنحو رواية الرتمذي.. «وألئمة المسلمين وعامتهم
ورواه أبو نعيم يف احللية: ولفظه إمنا الدين النصيحة, إمنا الدين 

هلل »النصيحة, إمنا الدين النصيحة, قالوا: ملن يا رسول اهلل؟ قال: 
 .«المسلمين ولعامتهم ولرسوله ولكتابه والئمة

قال الرتمذي, ويف الباب عن ابن عمر ومتيم الداري وجرير 
 وحكيم بن أيب يزيد عن أبيه وثوبان رضي اهلل عنهم.

 قلت: أما حديث متيم رضي اهلل عنه, فقد تقدم ذكره.
وأما حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما, فقال الدارمي يف 

سعد عن زيد بن أسلم  مسنده: أخربنا جعفر بن عون عن هشام بن
الدين : »ونافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

هلل ولرسوله ولكتابه »قال: قلنا: ملن يا رسول اهلل؟ قال: « النصيحة
إسناده صحيح على شرط مسلم, وقد . «وألئمة المسلمين وعامتهم

 رواه البزار يف مسنده. قال اهليثمي: ورجاله رجال الصحيح.
وأما حديث جرير رضي اهلل عنه, فهو يف الصحيحني وغريمها 

على إقامة الصالة وإيتاء الزكاة والنصح  قال: بايعت رسول اهلل 
أبايعك »قال جلرير:  لكل مسلم. ويف رواية للنسائي إن رسول اهلل 

على أن تعبد اهلل وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين 
 .«وتفارق المشركين

ا حديث حكيم بن أيب يزيد عن أبيه فرواه اإلمام أمحد وأبو وأم
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دعوا الناس » داود الطيالسي يف مسنديهما قال: قال رسول اهلل 
يرزق اهلل بعضهم من بعض, فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح 

 وقد ذكره البخاري يف صحيحه معلًقا بصيغة اجلزم.« له
لطرباين يف األوسط أن وأما حديث ثوبان رضي اهلل عنه, فرواه ا

رأس الدين النصيحة هلل ولدينه ولرسوله »قال:  رسول اهلل 
 «.ولكتابه وألئمة المسلمين وللمسلمين عامة

 ورواه البخاري يف تارخيه خمتصرًا.
ويف الباب أيًضا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول 

وله وألئمة هلل ولرس»قالوا: ملن؟ قال: « الدين النصيحة» اهلل 
رواه اإلمام أمحد والبزار والطرباين يف الكبري, وقال فيه: . «المؤمنين

 وألئمة املسلمني وعامتهم.
لكتاب اهلل »ورواه أبو يعلى وعنده قالوا: ملن يا رسول اهلل؟ قال: 

 قال اهليثمي: ورجاله رجال الصحيح.. «ولنبيه وألئمة المسلمين
نهي عن المنكر من أعظم أسباب }التهاون باألمر بالمعروف وال فصل

 ضياع الدين{

والتهاون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعظم األسباب 
 إلضاعة الدين واالنسالخ منه بالكلية.

وقد روى أبو نعيم يف احللية عن طارق بن شهاب عن حذيفة 
رضي اهلل عنه قال: قيل له: يف يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم 

ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه, وإذا هنوا عن شيء قال: ال, 
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 ركبوه حىت انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه.
ورواه أبو البحرتي وابن أيب ليلى عن حذيفة رضي اهلل عنه. قاله 

 أبو نعيم.
وقد سلك كثري من املسلمني مسلك بين إسرائيل يف خمالفة 

هم انسلخوا من الدين, وبعضهم األوامر وارتكاب النواهي, فبعض
 يكادون أن ينسلخوا منه, فال حول وال قوة إال باهلل العليم العظيم.
فصل}في بيان أن أغلب األقطار تركت األمر بالمعروف والنهي عن 

 المنكر{

وقد ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف أكثر األقطار 
 ليت فيها أمر وهني.اإلسالمية يف زماننا وضعف جانبه يف البالد ا

فأما األقطار اليت قد غلبت فيها احلرية اإلفرجنية وانطمست فيها 
أنوار السنة النبوية, فتلك ال أمر فيها, وال هني, وال تغيري إال أن يكون 
من إفراد قليلني مستضعفني ال يؤبه هلم, وال يستمع إىل قوهلم, وهلذا 

ية الذين بعث إليهم عاد كثري منها إىل حال تشبه حال أهل اجلاهل
يف كثرة الشرك وأنواع الفسوق والعصيان, بل حال كثري منهم  النيب 

اآلن شر من حال أهل اجلاهلية, كما ال خيفى على عاقل نور اهلل قلبه 
بنور العلم واإلميان, وقد أطلقت هلم احلرية العنان يف كل شيء أرادوه, 

كبه, وال صاد له عنه فال يهوى أحد منهم شيًئا من احملرمات إال ارت
وال راد, وما أكثر البالد اليت ينتسب أهلها إىل اإلسالم, وهي هبذه 

 الصفة.
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وأما البالد اليت فيها أمر وهني فقد ضعف جانبه فيها, كما 
ذكرنا, ففي كثري منها تغري منكرات وترتك منكرات آخر ظاهرة ال 

يغري  تغري, ويف بعضها يغري على بعض الناس ويرتك بعضهم, فال
عليهم, وال سيما الرؤساء واألكابر وحنوهم من أرباب الواليات 
والوظائف الدنيوية. وهذا من أعظم أسباب الضالل واهلالك, وملا يف 
الصحيحني وغريمها عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل ص, 

إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم »قال: 
 « .سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدالشريف تركوه, وإذا 

 ويف رواية للبخاري: إمنا ضل من قبلكم, والباقي مثله.
ويف رواية له أخرى: إمنا هلك من كانوا قبلكم أهنم كانوا يقيمون 

 احلد على الوضيع, ويرتكون على الشريف.
وباجلملة فقد عاد األمر باملعروف والنهي عن املنكر رمسا دارسا  

 زمان, واهلل املسئول أن يعيده على أحسن الوجوه وأفضلها.يف هذه األ
}في بيان أن من أشراط الساعة ترك األمر بالمعروف والنهي عن  فصل

 المنكر{

والتهاون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أشراط الساعة, 
 وقد جاء يف ذلك عدة أحاديث.

 اهلل  : منها عن حذيفة رضي اهلل عنه قال: قال رسولاألول
فذكر احلديث بطوله, « من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة»

 وفيه ويقل األمر باملعروف رواه أبو نعيم يف احللية.
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 احلديث الثاين عن علي رضي اهلل عنه, قال: قال رسول اهلل 
قالوا: يا رسول « كيف بكم إذا فسق فتيانكم, وطغى نساؤكم؟»

وأشد كيف أنتم, إذا لم تأمروا نعم »اهلل, وإن ذلك لكائن قال: 
قالوا: يا رسول اهلل, وإن ذلك « بالمعروف, ولم تنهوا عن المنكر؟

نعم وأشد, كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن »لكائن قال: 
نعم وأشد.  »قالوا: يا رسول اهلل, وإن ذلك لكائن قال: « المعروف

قالوا: يا « كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكًرا والمنكر معروفًا
 رواه رزين.« نعم»رسول اهلل, وإن ذلك لكائن قال: 

احلديث الثالث عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: قيل يا 
إذا »رسول اهلل, مىت يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ قال: 

قلنا: يا رسول اهلل, وما ظهر « ظهر فيكم ما ظهر في األمم قبلكم
الملك في صغاركم, والفاحشة في كباركم » يف األمم قبلنا؟ قال:
 رواه ابن ماجة.« والعلم في رذالتكم

 قال يف الزوائد: وإسناده صحيح رجاله ثقات.
يعين ابن حيىي بن عبيد اخلزاعي أحد  -قال ابن ماجة: قال زيد 

إذا كان « والعلم في رذالتكم» تفسري معىن قول النيب  -رواته 
 العلم يف الفساق.

ظ ابن حجر يف فتح الباري, وأخرج ابن أيب خيثمة من قال احلاف
طريق مكحول عن أنس رضي اهلل عنه قيل: يا رسول اهلل, مىت يرتك 

إذا ظهر فيكم ما ظهر »األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ قال: 
في بني إسرائيل, إذا ظهر األدهان في خياركم, والفحش في 
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 «.الكمشراركم, والملك في صغاركم والفقه في رذ
قلت: ورواه أبو نعيم يف احللية من طريق مكحول عن أنس بن 
مالك رضي اهلل عنه قال: قيل: يا رسول اهلل, مىت يرتك األمر 

إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني »باملعروف والنهي عن املنكر؟ قال: 
إذا ظهر »قالوا: وما ذاك يا رسول اهلل؟ قال: « إسرائيل قبلكم

الفاحشة في شراركم, وتحول الفقه في األدهان في خياركم, و 
 «.ورذالكم مصغارك

قال احلافظ ابن حجر, ويف مصنف قاسم بن أصبغ بسند 
صحيح عن عمر رضي اهلل عنه. فساد الدين إذا جاء العلم من قبل 
الصغري استعصى عليه الكبري, وصالح الناس إذا جاء العلم من قبل 

 الكبري تابعه عليه الصغري.
أن املراد بالصغر يف هذا صغر القدر ال السن, وذكر أبو عبيد 

 واهلل أعلم, انتهى.
قلت: بل كالمها مراد ملا رواه اإلمام أمحد وغريه من حديث أنس 

إذا كانت الفاحشة في كباركم, والملك في »رضي اهلل عنه مرفوًعا: 
 احلديث.« صغاركم, والعلم في مرادكم والمداهنة في خياركم

يف إرادة صغر السن, وقوله يف رذالكم  فقوله يف مرادكم واضح
 واضح يف إرادة صغر القدر, واهلل أعلم.

وقد يطلق وصف األمرد على من حيلق حليته, ويتشبه بالنساء 
 واملردان. أخذا مما ذكره أئمة اللغة.
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قال اجلوهري: غصن أمرد ال ورق عليه, قال: ومتريد البناء 
 متليسه,  ومتريد الغصن جتريده من الورق.

قال ابن منظور: وشجرة مرداء ال ورق عليها, وغصن أمرد  
 كذلك.

وقال أبو حنيفة: شجرة مرداء ذهب ورقها أمجع, واملراد التمليس, 
وقال الكسائي: شجرة مرداء وغصن أمرد ال ورق عليهما. قال: 

 والتمريد التمليس والتسوية.
وقال الراغب األصفهاين: من قوهلم شجر أمرد إذا تعرى من 

 ق, ومنه األمرد لتجرده عن الشعر.الور 
قلت: وحلق الشعر من الوجه قريب يف املعىن مما ذكره هؤالء 
األئمة؛ ألن فيه متليًسا للوجه وتعرية له من الشعر, فهو كتمريد 
الغصن وتعري الشجر من الورق, فجاز إطالق صفة األمرد على 

 فاعله هبذا االعتبار.
راد نقاء اخلدين عن الشعر, ويؤيد ذلك قول ابن األعرايب أن امل

وعلى هذا فيعود املعىن إىل ما ذكره أبو عبيد من أن املراد بالصغر 
 صغر القدر, واهلل أعلم.

أن العلم يتحول يف آخر الزمان عند  -واهلل أعلم  -واملعىن 
الفساق واملردان السفهاء وحنوهم من السفل واألراذل الذين ال يؤبه 

الذين حيرتمونه ويصونونه عما يدنسه  هلم, وليسوا من رعاة العلم
ويشينه, فيستهان هبم, ويستهان بالعلم من أجلهم, فال يقبل منهم, 

 وال يستمع إىل قوهلم.
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وأيًضا, فإهنم من أعظم األسباب لرتك األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر إلتياهنم املنكرات وإنكارهم على من أنكر عليهم شيًئا 

ت كما هو الواقع من كثري منهم يف هذه منها بالشبه واملغالطا
 األزمان, فال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

أال ترى إىل حال كثري منهم, وما هم عليه من أنواع الفسوق 
والعصيان. فكثري منهم يتهاونون بالصالة ويضيعوهنا, وال يبالون هبا, 

عده, حىت وسواء عندهم صلوها يف مجاعة أو فرادى, ويف وقتها أو ب
أن كثريًا منهم يكفون على الراديو أكثر الليل مث ينامون عن صالة 

 الفجر, فال يصلوهنا إال بعد ارتفاع النهار.
وكثري منهم يرتكون صالة العشاء مع اجلماعة إيثارًا للعكوف على 
الراديو, ورمبا ترك بعضهم حضور اجلمعة لذلك, فأكثرهم ال يزال 

أكثر أوقاته يستمع إىل احملرمات من غناء  عاكًفا على أم املالهي يف
املغنيات ونغمات البغايا املتهتكات وأنواع املزامري واملعازف, أو 
االستهزاء بالقرآن وقراءته بأحلان الغناء والنوح, أو إىل قيل وقال, 

 وخطب أعداء اهلل وهذياهنم.
وس, ومن حيذو وكثري منهم حيلقون حلاهم, ويتشبهون باجمل

 فرنج وغريهم من أعداء اهلل. وائف االحذوهم من ط
وبعضهم ينتفها نتًفا, وذلك أقبح من احللق؛ ألن فيه زيادة تشويه 

 للخلقة, وكل من احللق والنتف مثلة قبيحة.
وكثري منهم يشربون الدخان اخلبيث, ويدمنون شربه, وقد ثبت 

 أنه من املسكرات, وأما خبثه, فال ميرتي فيه عاقل.
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ن الساعات اليت فيها املوسيقى لطربة وكثري وكثري منهم يتخذو 
 منهم يشرتون املصورات ويقتنوهنا, وال يلتفتون إىل أمر النيب 

 بطمسها ولطخها.
وكثري منهم يلعبون باألوراق املسماة باجلنجفة, ويقامرون عليها, 

 وذلك من امليسر احملرم بالنص واإلمجاع.
 .وكثري منهم يلعبون بالكرة, وهي من شر األشر

وقد روي البخاري يف األدب املفرد من حديث الرباء بن عازب 
قال: أبو  «األشرة شر» رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

 معاوية أحد رواته: األشر العبث.
ويف اللعب بالكرة من الصد عن ذكر اهلل, وعن الصالة ما ال 

 خيفى على عاقل. واملقامرة عليها من امليسر احملرم.
نهم يصفقون يف األندية واجملتمعات عند التعجب وكثري م

فرنج يف فيتشبهون بكفار قريش وبطوائف اال واستحسان املقاالت,
زماننا وغريهم من أمم الكفر والضالل, ويتشبهون أيًضا بالنساء؛ ألن 

 التصفيق من أفعاهلن يف الصالة إذا أناب اإلمام شيء فيها.
أهنا أساور النساء, وقد وغالبهم يتحلون بالساعات يف أيديهم ك

املتشبهني من الرجال بالنساء رواه اإلمام أمحد,  لعن رسول اهلل 
وأبو داود الطيالسي والبخاري وأهل السنن إال النسائي من حديث 
ابن عباس رضي اهلل عنهما, وقال الرتمذي: هذا حديث حسن 

 صحيح..
وفيهم من معاشرة األنذال والسفل الساقطني ما هو ظاهر 
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روف عند اجلهال فضال عن أهل العلم, وقد قال ابن مسعود رضي مع
 اهلل عنه اعتربوا الناس بأخداهنم, وقال الشاعر.
 عنننننن المنننننرس ال تسنننننأل وسنننننل عنننننن قريننننننه

 
 

 فكننننننننننننننل قريننننننننننننننب بالمقننننننننننننننارن يقتنننننننننننننندي 
 إذا كننننننننت فننننننني قنننننننو  ف النننننننل خينننننننارهم 

 
 

 وال تصنننننحب األردد فتنننننردد منننننع النننننردي 
 وقال آخر: 

 ينننننننننننننهلكنننننننننننل امنننننننننننر  شنننننننننننكل يقنننننننننننر بع
 

 
 وقنننننرة عنننننين الفسنننننل أن يصنننننحب الفسنننننال 

 وقال آخر:  
 يقنننننننننننناس المننننننننننننرس بننننننننننننالمرس

 
 إذا هنننننننننننننننننو منننننننننننننننننا شننننننننننننننننناه 

 وقال آخر: 
 وال يصننننننننننننننحب ا نسننننننننننننننان إال نظيننننننننننننننره

 
 

 وإن لننننننننم يكونننننننننوا مننننننننن قبيننننننننل, وال بلنننننننند 
األرواح جنود مجندة فما » وأبلغ من هذا كله قول النيب  

ه البخاري من روا «تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
 حديث عائشة رضي اهلل عنها.

 ورواه اإلمام أمحد ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
وكثري منهم ال يعرفون معروفًا, وال ينكرون منكرًا إال ما أشربته 
أهواؤهم. وإذا أمرهم أحد مبعروف أو هناهم عن منكر سخروا منه, 
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انًا بكل ما يرون أنه يدنسه ومهزوه, وملزوه, وازدروه, ورموه زورا وهبت
 ويشينه.

وكثري منهم يأمرون باملنكر, وحيسنونه للناس, وقد رأينا ذلك يف 
مقاالت هلم كثري منشورة, وهذا ال يصدر إال من منافق لقول اهلل 

اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَنْعُضُهْم ِمْن بَنْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر ﴿تعاىل: 
َهوْ   .﴾َن َعِن اْلَمْعُروفِ َويَنننْ

وكثري منهم يرون بعض املعروف منكرًا, وبعض املنكر معروفًا, 
 وقد رأينا ذلك يف بعض كتب العصريني ومقاالهتم.

وباجلملة, فال ترى أكثرهم إال على أخالق الفساق والسفهاء, 
جمانبني لكل فضيلة ومقارفني غبني عن أخالق أهل العلم والدين , را

م الذين تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر, وثبطوا لكل رذيلة, فه
غريهم عن القيام هبما, وصارحوا بالعداوة واألذى لكل من أنكر 
عليهم شيًئا من أفعاهلم السيئة, فصلوات اهلل وسالمه على عبده 

 ورسوله املصطفى, الذي ال ينطق عن اهلوى, إن هو إال وحي يوحى.
ف والنهي عن املنكر يف البلدان اليت وأكثر ما ترك األمر باملعرو 

حيلق علماؤها حلاهم, ويتشبهون بالنسوان واملردان واجملوس وطوائف 
اإلفرنج وأضراهبم. وبسبب ذلك اشتدت غربة الدين, وغلب اجلفاء 
على األكثر, وهانت عليهم أوامر الشرع ونواهيه, فال يبالون برتك 

ل وال قوة إال باهلل العلي املأمورات, وال بارتكاب احملظورات, فال حو 
 العظيم.

 ولقد أحسن عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل تعاىل, حيث يقول: 
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 وهل أفسد الندين إال الملنو
 

 ك وأحبننننننار سننننننوس ورهبانهننننننا 
 لقنننند رتننننع القننننو  فنننني جيفننننة 

 
 مبنننننين لنننننذي اللنننننب انتانهنننننا 

واملراد مبا ذكر يف حديث أنس رضي اهلل عنه األكثر واألغلب ال  
 .العموم

ملا يف الصحيحني وغريمها عن معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل 
ال تزال من أمتي أمة »يقول:  عنهما قال: مسعت رسول اهلل 

قائمة بأمر اهلل ال يضرهم من خذلهم, وال من خالفهم, حتى يأتي 
 «.أمر اهلل, وهم على ذلك

ويف الصحيحني أيًضا عن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه عن النيب 
 .حنوه 

وملسلم أيًضا عن سعد بن أيب وقاص وجابر بن عبد اهلل وجابر 
بن مسرة, وثوبان, وعقبة بن عامر, وعبد اهلل بن عمرو بن العاص 

 حنو ذلك. رضي اهلل عنهم عن النيب 
وروي اإلمام أمحد والرتمذي وصححه وابن ماجة وابن حبان يف 

حنو  عن النيب  صحيحه عن معاوية بن قرة, عن أبيه رضي اهلل عنه
ذلك. وروي احلاكم يف مستدركه وصححه عن عمر بن اخلطاب 

 حنو ذلك. رضي اهلل عنه عن النيب 
 حنوه رواه ابن ماجة. وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب 

أنه ال تزال يف أمته أمة على  فهذه أحاديث متواترة عن النيب 
يضرهم من خذهلم, وال  ال ناوأهماحلق واالستقامة ظاهرين على من 
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 من خالفهم, حىت يأيت أمر اهلل, وهم على ذلك.
قال البخاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه: هم أهل العلم. قال 
الرتمذي يف جامعه: قال حممد بن إمساعيل يعين البخاري: قال علي 

 بن املديين: هم أصحاب احلديث.
بان, قلت: وكذا قال ابن املبارك وأمحد بن سنان, وابن ح

 وغريهم.
وقال يزيد بن هارون: إن مل يكونوا أهل احلديث, فال أدري من 

 هم, وكذا قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل.
واملراد بقوهلم أهل العلم وأهل احلديث مجلة العلم واحلديث ورعاة 
الدين الذين مجعوا بني العلم والعمل, ال الفساق والسفهاء الذين 

ملوه, بل أهانوه ودنسوه باألطماع واتباع محلوا العلم, مث مل حي
 الشهوات واألهواء, فكانوا كمثل احلمار حيمل أسفارًا.

ى أن العموم غري مراد ما رواه البخاري يف لومما يدل أيًضا ع
الكىن وابن ماجة يف سننه وابن حبان يف صحيحه عن أيب عنبة 

  اخلوالين رضي اهلل عنه, وكان قد صلى القبلتني مع رسول اهلل
ال يزال اهلل يغرس في هذا الدين »يقول:  قال: مسعت رسول اهلل 

 «.غرًسا يستعملهم في طاعته
 قال اإلمام أمحد رمحه اهلل: هم أصحاب احلديث.

وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: غرس اهلل تعاىل هم أهل العلم 
والعمل, فلو خلت األرض من عامل خلت من غرس اهلل, وأخرب النيب 
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  أنه ال تزال طائفة من أمته على احلق ال يضرهم من خذهلم, وال
من خالفهم إىل قيام الساعة, فال يزال غرس اهلل الذين غرسهم يف 
دينه يغرسون العلم يف قلوب من أهلهم اهلل لذلك وارتضاهم, 
فيكونون ورثة هلم كما كانوا هم ورثة ملن قبلهم, فال تنقطع حجج 

 رض.اهلل, والقائم هبا من األ
وكان من دعاء بعض من تقدم: اللهم اجعلين من غرسك الذين 

 تستعملهم بطاعتك.
وهلذا ما أقام اهلل هلذا الدين من حيفظه مث قبضه إليه إال وقد زرع 
ما علمه من العلم واحلكمة, إما يف قلوب أمثاله, وإما يف كتب ينتفع 

لعامل إذا زرع هبا الناس بعده وهبذا وبغريه فضل العلماء العباد, فإن ا
علمه عند غريه, مث مات جرى عليه أجره, وبقي له ذكره, وهو عمر 
ثان وحياة أخرى, وذلك أحق ما تنافس فيه املتنافسون, ورغب فيه 

 الراغبون. انتهى كالمه رمحة اهلل تعاىل. 
ومن تأمل الواقع يف زماننا من حال املسلمني واملنتسبني إىل 

حديث أنس رضي اهلل عنه؛ فقد ترك األمر اإلسالم رآه مطابًقا ملا يف 
باملعروف والنهي عن املنكر يف أكثر األقطار اإلسالمية ووهي جانبه 

 يف البالد اليت فيها أمر وهني.
وقد ظهر األدهان يف اخليار, والفقه يف الصغار والرذال, والفحش 
والفاحشة يف األشرار, وال سيما أهل البلدان اليت قد ظهرت فيها 

 اإلفرجنية. احلرية
 وقد آل األمر ببعضهم إىل اإلباحية وعدم الغرية.
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وقد ذكر عن بعض أهل البيوت الكبار أهنم إمنا يسافرون إىل 
بالد الكفار واملرتدين ألجل املسارح والراقصات وخمادنة الفتيات 

 والفاحشة يف كباركم. الفاتنات, وهذا مطابق لقوله 
ر من حال كثري من رؤساء وأما قوله: وامللك يف صغاركم, فظاه

اجلمهوريات الذين تغلبوا على امللك, وليس لذلك بأهل. هذا إن 
قلنا: إن املراد بالصغر ههنا صغر القدر. وإن قلنا أن املراد به صغر 
السن, فقد وقع ذلك أيًضا يف زماننا وقبله بأزمان حيث توىل امللك  

 كثري من صغار السن, واهلل أعلم.
أيب اجللد حيالن بن فروة عن معقل بن يسار  احلديث الرابع: عن

ال تذهب األيا  »يقول:  رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل 
والليالي حتى ي لق القرآن في صدور أقوا  من هذه األمة, كما 
ت لق الثياب, ويكون ما سواه أعجب إليهم, ويكون أمرهم طمًعا  

سه األماني, كله ال ي الطه خوف, إن قصر عن حق اهلل منته نف
وإن تجاوز إلى ما نهى اهلل عنه قال: أرجو أن يتجاوز اهلل عني, 
يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أفضلهم في أنفسهم 

الذي ال يأمر بالمعروف وال »قيل: ومن املداهن قال: « المداهن
 رواه أبو نعيم يف احللية.« ينهى عن المنكر

 غاية املطابقة.وهو مطابق حلال األكثرين يف زماننا 
وقد روي حنوه عن أيب العالية. قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف 
الزهد حدثنا عبد الصمد, حدثنا هشام يعين الدستوائي, عن جعفر 
يعين صاحب األمناط عن أيب العالية قال: يأيت على الناس زمان خترب 
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ا عما صدورهم من القرآن, وال جيدون له حالوة, وال لذاذة؛ إن قصرو 
أمروا به قالوا: إن اهلل غفور رحيم, وإن عملوا مبا هنوا عنه قالوا: سيغفر 
لنا, إنا مل نشرك باهلل شيًئا. أمرهم كله طمع ليس معه صدق يلبسون 
جلود الضأن على قلوب الذئاب أفضلهم يف دينه املداهن. وهذا األثر 

ن توقيف, له حكم املرفوع؛ ألنه إخبار عن أمر غييب, فال يقال إال ع
 واحلديث قبله يشهد له.

 قال اجلوهري املداهنة كاملصانعة.
وقال  ﴾َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَنُيْدِهُنونَ ﴿واألدهان مثله قال اهلل تعاىل: 

قوم داهنت مبعىن واريت, وأدهنت مبعىن غششت, ويف القاموس 
وشرحه دهن الرجل نافق واملداهنة إظهار خالف ما يضمر كاالدهان 

 ن الغش.واالدها
وقال البغوي يف تفسريه: املدهن واملداهن الكذاب واملنافق وهو 

 من االدهان, وهو اجلري يف الباطن على خالف الظاهر.
وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري: املدهن واملداهن واحد, 

 واملراد به احملايب, واملدهن من يرائي, ويضيع احلقوق, وال يغري املنكر.
ابن بطال كالًما حسًنا يف التفريق بني املداراة  ونقل احلافظ عن

اجلائزة, وبني املداهنة احملرمة, ونقل أيًضا حنوه عن القاضي عياض 
والقرطيب, فأما ابن بطال فقال: املداراة من أخالق املؤمنني, وهي 

هلم يف القول, وذلك  اإلغالظخفض اجلناح للناس ولني الكلمة وترك 
 من أقوى أسباب األلفة.

ظن بعضهم أن املدارة هي املداهنة فغلط؛ ألن املدارة مندوب و 

http://www.alukah.net/


 

 

23 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

 إليها, واملداهنة حمرمة.
والفرق أن املداهنة من الدهان, وهو الذي يظهر على الشيء, 

 ويسرت باطنه.
وفسرها العلماء بأهنا معاشرة الفاسق وإظهار الرضا مبا هو فيه من 

 غري إنكار عليه.
التعليم, وبالفاسق يف النهي عن واملداراة هي الرفق باجلاهل يف 

عليه, حيث ال يظهر ما هو فيه واإلنكار عليه  اإلغالظفعله, وترك 
 بلطف القول والفعل, وال سيما إذا احتيج إىل تألفه, وحنو ذلك.

وأما القرطيب فقال: تبًعا لعياض الفرق بني املداراة واملداهنة, إن 
أو مها معا, وهي مباحة املداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين 

 ورمبا استحبت, واملداهنة ترك الدين لصالح الدنيا.
وقد تبعهم الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحن بن حسن 

 رمحهم اهلل تعاىل, فقال يف رسالة له:
وأما الفرق بني املداراة واملداهنة, فاملداهنة ترك ما جيب هلل تعاىل 

هي عن املنكر, والتغافل عن ذلك من الغرية واألمر باملعروف والن
لغرض دنيوي وهوى نفساين, كما يف حديث إن من كان قبلكم كانوا 
إذا فعلت فيهم اخلطيئة أنكروها ظاهرًا مث أصبحوا من الغد جيالسون 
أهلها, ويواكلوهنم, ويشاربوهنم كأن مل يفعلوا شيًئا باألمس, 

ني املداهنة قال فاالستئناس واملعاشرة مع القدرة على اإلنكار هي ع
 الشاعر:

وثمننننود لننننو لننننم ينننندهنوا فنننني 
 ربهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم

 

 لنننم تنننر  ناقتنننه بسنننيف قننندار 
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وأما املدارة فهي درأ الشر املفسد بالقول اللني, وترك الغلظة, أو 
اإلعراض عنه إذا خيف شره أو حصل منه أكرب مما هو مالبس. 

 انتهى.
وقد دل حديث أنس رضي اهلل عنه الذي تقدم ذكره على أن 

ر الناس من علماء وعباد يصانعون العصاة يف آخر الزمان, خيا
وميشون احلال معهم باجللوس معهم ومواكلتهم ومشاربتهم وإظهار 

عليهم يف كثري من أفعاهلم السيئة, واملراد  اإلنكاراللني هلم وترك 
بذلك األكثرون من اخليار ال العموم, كما تقدم بيان ذلك, وهلل 

 احلمد واملنة.
االدهان يف زماننا من كثري ممن ينسب إىل العلم والدين, وقد وقع 

فضال عن غريهم, وبسبب ذلك ضعف جانب األمر باملعروف 
 والنهي عن املنكر.

وكثري من املدهنني يضمون إىل األدهان معصية )أخرى(, وهي 
الوقيعة يف أعراض اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر؛ فينبزون 

هم باملشاغبة, وبعضهم باحلمق وضعف بعضهم بالتشديد, وبعض
الرأي, حيث مل ميشوا احلال مع الناس بالسلوك معهم على أي حال  
كانوا, وينبزون بعضهم بالكرب واجلربوت إذا كانوا يهجرون العصاة, 
ويكفرون يف وجوههم, ورمبا نبزوا بعضهم باإلفساد وإثارة الفتنة, وما 

نهوا عن املنكر, ويقوموا هلل نقموا منهم إال أن يأمروا باملعروف, وي
 بالقسط, ال تأخذهم يف بيان احلق ونصرته لومة الئم.

ورمبا ضم بعض املدهنني إىل املعصيتني املذكورتني معصية ثالثة, 
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وهي اجملادلة عن العصاة أو تزكيتهم أو احلكم بعد التهم من غري 
 مسوغ.

يف  ورمبا ضم بعضهم إىل ذلك معصية )رابعة( وهي تولية العصاة
الواليات الدينية كاإلمامة واألذان وغريمها من الوظائف اليت ال جيوز 

 أن يتوالها إال العدول املرضيون.
وكل ما ذكرنا عن املدهنني فهو واقع يف زماننا, وقد رأينا من 

 ذلك كثريًا, واهلل املستعان.
احلديث اخلامس عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول 

س أقوا  في آخر الزمن؛ وجوههم وجوه اآلدميين, سيجي: »اهلل 
وقلوبهم قلوب الشياطين أمثال الذئاب الضواري, ليس في 
قلوبهم شيس من الرحمة, سفاكون للدماس, ال يرعون عن قبيح إن 
بايعتهم واربوك, وإن تواريت عنهم اغتابوك, وإن حدثوك كذبوك, 

شي هم ال وإن ائتمنتهم خانوك, صبيهم عار , وشابهم شاطر, و 
يأمر بمعروف وال ينهى عن منكر. االعتزاز بهم ذل, وطلب ما 
في أيديهم فقر, الحليم فيهم غاو, واآلمر فيهم بالمعروف متهم. 
والمؤمن فيهم مستضعف, والفاسق فيهم مشرف, السنة فيهم 
بدعة, والبدعة فيهم سنة, فعند ذلك يسلط اهلل عليهم شرارهم, 

رواه الطرباين يف الصغري بإسناد « لهمفيدعو خيارهم, فال يستجاب 
ضعيف, وهو مع ذلك مطابق حلال كثري من املنتسبني إىل اإلسالم يف 

 زماننا غاية املطابقة.
قوله: ال يرعون عن قبيح هو بكسر الراء, أي: ال يكفون عنه, 
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 ويتحرجون من إتيانه.
: قال ابن األثري: أي: خادعوك من الورب, وهو (واربوكوقوله )

 اد. ونقل ابن منظور عن الليث أنه قال: املواربة املدهاة واملخاتلة.الفس
ونقل ابن منظور عن الليث أنه قال: املواربة املداهاة واملخاتلة 
قال: وقال أبو منصور املواربة مأخوذة من األرب, وهو الدهاء, 

 فحولت اهلمزة واًوا.
: قوله صبيهم: عارم, أي: شرس. قال ابن األثري وابن منظور

 العرام الشدة والقوة والشراسة ورجل عارم, أي: خبيث شرير.
 قوله وشاهبم شاطر, قال اجلوهري: الشاطر الذي أعيا أهله خبثًا.

ونقل ابن منظور عن أيب إسحاق إنه قال: قول الناس فالن 
شاطر معناه أنه أخذ يف حنو غري االستواء, ولذلك قيل له شاطر؛ ألنه 

 تباعد عن االستواء.
 }أسباب التهاون في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر{ فصل

وللتهاون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر أسباب كثرية, منها 
 ما تقدم ذكره يف حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه.

ومنها غلبة اجلهل واجلفاء على األكثرين كما يف احلديث الذي 
إن »أنه قال:  ن النيب رواه الطرباين عن أيب إمامة رضي اهلل عنه ع

لكل شيس إقباال وإدبارًا, وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه 
من العمى والجهالة, وما بعثني اهلل به, وإن من إقبال هذا الدين 
أن تفقه القبيلة بأمرها, حتى ال يوجد فيها إال الفاسق والفاسقان 
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وإن من ما قمعا وقهرا واضطهدا, فهما مقهوران ذليالن إن تكل
ين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى ال يرد فيها إال ادبار هذا الد

 فأمراالفقيه والفقيهان فهما مقهوران ذليالن إن تكلما, 
بالمعروف, ونهيا عن المنكر قمًعا وقهًرا واضطهدا فهما مقهوران 

 «.ذليالن ال يجدان على ذلك أعوانًا وال أنصارًا
دبار هذا , وفيه مث ذكر من اد وغريه مطوالوقد رواه اإلمام أمح

الدين أن جتفو القبيلة كلها من عند آخرها, حىت ال يبقى فيها إال 
ن تكلما أو نطقا ان فهما مقهوران مقموعان ذليالن إالفقيه أو الفقيه

علينا حىت يشرب اخلمر يف  أتطعنانا مقمًعا وقهرًا واضطهدا, وقيل هل
ري امسها حىت يلعن آخر ناديهم وجمالسهم وأسواقهم وتنحل اخلمر غ

هذه األمة أوهلا, إال حلت عليهم اللعنة. احلديث. ويف آخره فمن 
أدرك ذلك الزمان وأمر باملعروف وهنى عن املنكر فله أجر مخسني ممن 

 صحبين وآمن يب وصدقين أبًدا.
ومنها ظهور األشرار على األخيار واستعالء الفجار على األبرار 

 م.وسيادة املنافقني لقبائله
قال:  وقد ذكر األوزاعي عن حسان بن عطية مرسال أن النيب 

سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يست فى المؤمن فيهم كما »
 «يست في المنافق فينا اليو 

وذكر اإلمام أمحد عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه قال: 
توشك القرى أن خترب, وهي عامرة. قيل: وكيف خترب, وهي عامرة؟ 

 ل: إذا عال فجارها أبرارها, وساد القبيلة منها فقها.قا
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وروى أبو نعيم يف احللية عن حذيفة رضي اهلل عنه قال: قال 
غلو أهل »قيل: وما أشراطها قال: « للساعة أشراط» رسول اهلل 

« الفسق في المساجد, وظهور أهل المنكر على أهل المعروف
دع وكن حلًسا من »: قال أعرايب: فما تأمرين يا رسول اهلل؟ قال

 «.أحالس بيتك
يأتي زمان »ويروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يرفعه قال: 
قيل: مما « يذوب فيه قلب  المؤمن كما يذوب الملح في الماس

 «.مما يرد من المنكر ال يستطيع تغييره»ذلك يا رسول اهلل؟ قال: 
يبة ومنها قلة العلماء العاملني بعلمهم. وقد روى يعقوب بن ش

من طريق احلارث بن حصرية عن زيد بن وهب, قال: مسعت عبد اهلل 
بن مسعود رضي اهلل عنه يقول: ال يأيت عليكم يوم إال وهو شر من 
اليوم الذي كان قبله حىت  تقوم الساعة, لست أعين رخاء من العيش 
يصيبه, وال ما ال يفيده, ولكن ال يأيت عليكم يوم إال وهو أقل علًما 

الذي مضى قبله, فإذا ذهب العلماء استوى الناس, فال  من اليوم
يأمرون باملعروف, وال ينهون عن املنكر, فعند ذلك يهلكون, ولقد 

 أحسن الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهلل تعاىل:
 حيث يقول: 

وإنننننننننننني ألخشنننننننننننى أن تجنننننننننننيس 
 عواضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل

 

 وليس لها من منكر حين تفتعل 

ة فلم تنكر مث زاد وقد وقع ما كان خيشاه وجاءت عواضل كثري 
األمر حىت أنكر على غري واحد ممن أنكر املنكر, وقمعوا وقهروا 
واضطهدوا وقوبلوا باإلهانة؛ فبعضهم بالضرب, وبعضهم باحلبس, 
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وبعضهم بالكالم العنيف, وسيجتمع املظلومون والظاملون عند حكم 
 عدل ال يظلم مثقال ذرة.

رضي اهلل عنه عن  وقد روى البغوي يف تفسريه عن أنس بن مالك
يقول اهلل عز وجل: »عن جربيل, عن اهلل عز وجل قال:  النيب 

من أهان لي ولًيا فقد بارزني بالمحاربة, وإني ألغضب ألوليائي  
, ويشهد هلذا ما رواه البخاري يف «كما يغضب الليث الحرد

إن » صحيحه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
 احلديث.«. بالحرب آذنتهل: من عادد لي ولًيا فقد اهلل تعالى قا

 }في بيان معنى المعروف{فصل

واملعروف اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من اإلميان 
 واألعمال الصاحلة.

قال الراغب األصفهاين: املعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل 
 أو الشرع حسنه.

طاعة اهلل, وقال ابن األثري: هو اسم جامع لكل ما عرف من 
والتقرب إليه, واإلحسان إىل الناس, وكل ما ندب إليه الشرع, وهنى 
عنه من احملسنات واملقبحات, وهو من الصفات الغالبة, أي أمر 
معروف بني الناس إذا رواه ال ينكرونه, وكذا قال ابن منظور يف لسان 

 العرب.
 وأما املنكر, فهو اسم جامع لكل ما كرهه اهلل, وهنى عنه.

 ال الراغب األصفهاين: املنكر ما ينكر قبحه بالبصر أو البصرية.ق
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وقال أيًضا: املنكر كل فعل حتكم العقول الصحيحة بقبحه أو 
 تتوقف يف استقباحه واستحسانه العقول, فتحكم بقبحه الشريعة.

وقال ابن األثري: املنكر ضد املعروف, وكل ما قبحه الشرع وحرمه 
ابن منظور يف لسان العرب. وقد روى  وكرهه فهو منكر, وكذا قال

البخاري يف األدب املفرد والطرباين يف الكبري عن قبيصة بن برمة 
فسمعته يقول:  األسدي رضي اهلل عنه قال: كنت عند النيب 

أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في اآلخرة, وأهل »
 «.المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في اآلخرة

طرباين أيًضا يف الكبري عن سلمان رضي اهلل عنه وقد روى ال
مرفوًعا مثله, ورواه البخاري يف األدب املفرد خمتصرًا موقوفًا على 

 سلمان رضي اهلل عنه.
ورواه الطرباين أيًضا يف الكبري من حديث ابن عباس رضي اهلل 
عنهما مرفوًعا, ورواه الطرباين أيًضا يف الصغري وأبو نعيم يف احللية من 

 ديث أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوًعا.ح
ورواه اخلطيب البغدادي واحلاكم يف مستدركه من حديث علي 
رضي اهلل عنه مرفوًعا, وصححه احلاكم, وتعقبه الذهيب يف ذلك, وهو 

 ضعيف كما أشار إىل ذلك الذهيب.
ورواه اخلطيب أيًضا من حديث أيب الدرداء رضي اهلل عنه 

يف الكبري من حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه  مرفوًعا, ورواه الطرباين
 مرفوًعا.

ورواه الطرباين أيًضا يف الصغري من طريق أيب عثمان النهدي عن 
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أهل  » أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه قال: رسول اهلل 
المعروف في الدنيا أهل المعروف في اآلخرة, وأهل المنكر في 

 «.الدنيا أهل المنكر في اآلخرة
ه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف زوائد الزهد عن أيب عثمان وقد روا

 فذكره. النهدي قال: قال رسول اهلل 
 وهذه األحاديث يشد بعضها بعًضا.

قال ابن األثري يف النهاية: ومنه احلديث أهل املعروف يف الدنيا 
هم أهل املعروف يف اآلخرة, أي: من بذل معروفه للناس يف الدنيا 

 معروفه يف اآلخرة.أتاه اهلل جزاء 
وقيل: أراد من بذل جاهه ألصحاب اجلرائم اليت ال تبلغ احلدود, 

 فيشفع فيهم شفعه اهلل يف أهل التوحيد يف اآلخرة.
وروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف معناه قال: يأيت 
أصحاب املعروف يف الدنيا يوم القيامة, فيغفر هلم مبعروفهم, وتبقى 

وهنا ملن زادت سيئاته على حسناته, فيغفر له حسناهتم جامة, فيعط
 ويدخل اجلنة, فيجتمع هلم اإلحسان إىل الناس يف الدنيا واآلخرة.

قلت: ما ذكره ابن األثري يف معىن احلديث فيه نظر؛ ألن احلديث 
قد ذكر فيه أهل املعروف وأهل املنكر معا, وإمنا يتجه ما ذكره ابن 

فرًدا يف احلديث, ومل يذكر معهم األثري لو كان ذكر أهل املعروف م
أهل املنكر, والظاهر يف معناه أن من كان يف الدنيا على ما حيبه اهلل 
من اإلميان واألعمال الصاحلة, ومات على ذلك فهو من أهل 
املعروف يف اآلخرة؛ ألنه قد كان من أهل املعروف يف الدنيا, وأهل 
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رهه اهلل, وهنى عنه, املعروف يف اجلنة, ومن كان يف الدنيا على ما ك
ومات على ذلك فهو من أهل املنكر يف اآلخرة؛ ألنه قد كان من 

 أهل املنكر يف الدنيا, وأهل املنكر يف النار إال من عفا اهلل عنه ورمحه.
وحاصل معىن احلديث أن كل عبد يبعث على ما مات عليه, 
والدليل على ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه عن جابر رضي اهلل عنه 

 «.يبعث كل عبد على ما مات عليه»يقول:  قال: مسعت النيب 
يحشر الناس على : »ورواه ابن ماجة, ولفظه قال رسول اهلل 

 «.نياتهم
وروى اإلمام أمحد وابن ماجة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: 

 «.يبعث الناس على نياتهم» قال رسول اهلل 
هلل عنهما قال: ويف صحيح مسلم عن عبد اهلل بن عمر رضي ا

إذا أراد اهلل بقو  عذابًا أصاب »يقول:  مسعت رسول اهلل 
 «.العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم
 ورواه أبو داود الطيالسي يف مسنده بنحوه.

 ويف الصحيحني وغريمها عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب 
م, وروى يف قصة اجليش الذي خيسف به, قال: مث يبعثون عن نياهت

مسلم أيًضا, وأبو داود الطيالسي وابن ماجة عن أم سلمة رضي اهلل 
 حنوه. عنها عن النيب 

وروى ابن ماجة أيًضا والرتمذي عن صفية رضي اهلل عنها عن 
 حنوه, وقال الرتمذي: حسن صحيح. النيب 
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ويف سنن أيب داود ومستدرك احلاكم عن عبد اهلل بن عمرو بن 
هما أنه قال: يا رسول اهلل, أخربين عن اجلهاد العاص رضي اهلل عن

يا عبد اهلل بن عمرو, إن قاتلت صابرا محتسًبا »والغزو. فقال: 
بعثك اهلل صابرا محتسًبا, وإن قاتلت مرائًيا مكاثًرا بعثك اهلل 
مرائًيا مكاثًرا, يا عبد اهلل بن عمرو, على أي حال قاتلت, أو 

احلاكم: صحيح اإلسناد.  قال« قتلت بعثك اهلل على تلك الحال
 ومل خيرجاه, ووافقه الذهيب يف تلخيصه.

وهذه األحاديث تدل على أن كل عبد يبعث على ما مات عليه 
من نية وعمل, فإن كان من أهل املعروف فهو يف اآلخرة كذلك, وإن  

 كان من أهل املنكر فهو يف اآلخرة كذلك, واهلل أعلم.
بو داود الطيالسي يف وقد جاء ذلك صرحًيا يف حديث رواه أ

عن قتادة عن  -يعين الدستوائي  -مسنده, حيث قال: حدثنا هشام 
والذي »قال:  احلسن عن أيب موسى رضي اهلل عنه أن النيب 

نفسي بيده, إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يو  
القيامة؛ فأما المعروف, فيبشر أصحابه ويعدهم ال ير, وأما 

رواته  « إليكم إليكم, وما يستطيعون له إال لزوًما المنكر, فيقول:
كلهم ثقات حمتج هبم يف الصحيحني إال أن احلسن مل يذكر له مساع 

 من أيب موسى رضي اهلل عنه. 
وقد رواه اإلمام أمحد والبزار قال اهليثمي: ورجاهلما رجال 

 الصحيح.
 }في بيان منزلة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر{ فصل
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ر باملعروف والنهي عن املنكر من أوجب األعمال وأهم واألم
أمور الدين, وال قوام لدين اإلسالم إال باألمر باملعروف والنهي عن 

 املنكر.
وقد حكى شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 
اتفاق أئمة املسلمني على قتال الطائفة املمتنعة إذا امتنعوا عن األمر 

 لنهي عن املنكر.باملعروف وا
ويف مستدرك احلاكم عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن 

تبايعوني على السمع و الطاعة في »قال هلم ليلة العقبة:  النيب 
النشاط والكسل, وعلى النفقة في العسر واليسر, وعلى األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وعلى أن تقولوا في اهلل ال تأخذكم 

وذكر متام احلديث قال احلاكم : صحيح اإلسناد ومل « ملومة الئ
 خيرجاه ووافقه الذهيب يف تلخيصه.

ويف الصحيحني وغريمها عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه 
على السمع والطاعة يف العسر واليسر  قال: بايعنا رسول اهلل 

تروا   واملنشط واملكره وعلى أثرة علينا, وإن ال ننازع األمر أهله إال أن
كفرًا بواًحا عندكم من اهلل فيه برهان وعلى أن نقول باحلق أينما كنا 

 ال خناف يف اهلل لومة الئم.
وروى ابن حبان يف صحيحه عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال: 

أن ال أخاف يف اهلل لومة الئم, وأوصاين أن أقول  أوصاين خليلي 
 احلق, وإن كان مرًا.

 اهلل عنه قال: أمرين خليلي ويف املسند عن أيب ذر رضي 
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بسبع. فذكرها, ومنها: وأمرين أن أقول احلق, وإن كان مرًا, وأمرين أن 
 ال أخاف يف اهلل لومة الئم.

ويف املسند أيًضا عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال: بايعين رسول اهلل 
  مخًسا, وواثقين سبًعا وأشهد اهلل علي سبًعا أين ال أخاف يف اهلل

 .لومة الئم
وروى اإلمام أمحد أيًضا وأبو داود الطيالسي والرتمذي واحلاكم يف 
مستدركه عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول 

إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك »يقول:  اهلل 
قال « ذلك منكم فليتق اهلل وليأمر بالمعروف ولينَه عن المنكر

صحيح, وقال احلاكم: صحيح اإلسناد الرتمذي: هذا حديث حسن 
 ومل خيرجاه ووافقه الذهيب يف تلخيصه.

وسيأيت حديث أيب سعيد وحديث ابن مسعود رضي اهلل عنهما 
 يف بيان وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حبسب القدرة.

ويأيت أيًضا احلث على القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 يث, واهلل املوفق.يف غري ما آية وحد

 }فضل وفضائل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر{ فصل

ويف القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر من الفضائل 
الكثرية, وحتصيل املصاحل العامة واخلاصة, ودرء املفاسد العامة 
واخلاصة ما يدعو كل عاقل إىل االهتمام باألمر باملعروف والنهي عن 

 نة القائمني بذلك.املنكر وإعا
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فمن أعظم فضائل القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر أنه 
 وظيفة الرسل وأتباعهم إىل يوم القيامة.

فإن اهلل تعاىل إمنا أرسل الرسل, وأنزل الكتب لألمر باملعروف 
الذي أساسه وأصله التوحيد ومتابعة الرسل, وفروعه األقوال واألعمال 

 الصاحلة.
املنكر للذي أساسه وأصله الشرك والبدع, وفروعه  والنهي عن

أنواع الفسوق والعصيان, فبالقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
تعلو كلمة اهلل, ويظهر دينه, وبرتك ذلك يضعف اإلسالم وأهله 

 ويظهر الباطل وحزبه.
قال ابن عقيل يف الفنون من أعظم منافع اإلسالم وآكد قواعد 

ر باملعروف والنهي والتناصح؛ فهذا أشق ما حيمله األديان األم
املكلف؛ ألنه مقام الرسل, حيث يثقل صاحبه على الطباع, وتنفر 
منه نفوس أهل اللذات, وميقته أهل اخلالعة, وهو إحياء السنن وإماتة 

 البدع.
إىل أن قال لو سكت احملقون ونطق املبطلون لتعود النشء ما 

دوا, فمىت رام املتدين إحياء سنة أنكرها شاهدوا, وأنكروا ما مل يشاه
 الناس وظنوها بدعة.

وقد رأينا ذلك؛ فالقائم هبا يعد مبتدًعا ومبدًعا. انتهى املقصود 
 من كالمه رمحه اهلل تعاىل.

وإذا كان اإلمام ابن عقيل قد رأى يف القرن اخلامس ما ذكره من 
دهم لذلك اإلنكار على اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر, وع
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مبتدعة, فكيف لو رأى ما آل إليه األمر يف زماننا يف آخر القرن الرابع 
عشر من اهلجرة النبوية, حني ابتلي أكثر املسلمني مبخالطة أعداء 
اهلل, واألخذ عنهم, واتباع سننهم حذوا القذة بالقذة, حىت عاد 
 بسبب ذلك املعروف عند األكثرين منكرًا واملنكر معروفًا, والسنة

بدعة والبدعة سنة, نشأ على ذلك صغريهم, وهرم عليه كبريهم , 
وكان األمر كما قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: كيف أنتم إذا 
لبستكم فتنة يهرم فيها الكبري, ويربو فيها الصغري, ويتخذها الناس 
سنة, فإذا غريت قالوا: غريت السنة, قيل: ومىت ذلك يا أبا عبد 

وقلت  أمراؤكمإذا كثرت قراؤكم, وقلت فقهاؤكم, وكثرت الرمحن قال: 
أمناؤكم, والتمست الدنيا بعمل اآلخرة, وتفقه لغري الدين. رواه عبد 
الرزاق والدارمي واحلاكم يف مستدركه, قال الذهيب: وهو على شرط 

 البخاري ومسلم.
 ويف رواية احلاكم: وكثرت أموالكم, وقلت أمناؤكم.

كثريًا من املنتسبني إىل العلم, فضال عن غريهم وقد رأينا يف زماننا  
ينكرون على األمرين باملعروف والناهني عن املنكر, ويعدوهنم لذلك 
أهل شذوذ وتشديد ومشاغبة وتنفري إىل غري ذلك مما ينبزوهنم به 

 ظلًما وعدوانًا, فاهلل املستعان.
والدليل على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو وظيفة 

الَِّذيَن يَنتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأْلُمِّيَّ ﴿رسل وأتباعهم قول اهلل تعاىل: ال
ْنِجيِل يَْأُمُرُهْم  الَِّذي َيِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي التنَّْورَاِة َواْ ِ

َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكرِ   اآلية. ﴾بِاْلَمْعُروِف َويَنننْ
نبياء قبله, كما قال اهلل تعاىل: مأمور باتباع هدي األ والنيب 
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َتِدهِ ﴿ ثُمَّ ﴿وقال تعاىل:  ﴾ُأولَِئَك الَِّذيَن َهَدد اللَُّه فَِبُهَداُهُم اقنْ
َنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْنَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكينَ    .﴾َأْوَحينْ

بن الورد,  وقد روي ابن جرير وأبو نعيم يف احللية عن وهيب
ا هو فوقه يف العلم, فقال له: يرمحك 

ً
قال: لقي رجل عامل رجال عامل

اهلل, ما الذي أعلن من عملي؟ قال: األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر؛ فإنه دين اهلل الذي بعث به أنبياءه صلوات اهلل عليهم إىل 

َن َما َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَيْ ﴿عباده, وقد قيل يف قول اهلل عز وجل 
 قيل: األمر باملعروف والنهي عن املنكر أينما كان. ﴾ُكْنتُ 

أن يأمر باملعروف,  وقد أمر اهلل تبارك وتعاىل نبيه حممًدا 
ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ﴿ويصرب على ما يصيبه يف ذات اهلل فقال تعاىل: 

 .﴾بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ 
غري واحد من أئمة السلف منهم عروة  والعرف هو املعروف قاله

 بن الزبري والسدي وقتادة والبخاري وابن جرير.
أن يأمر عباده  قال ابن جرير رمحه اهلل تعاىل أمر اهلل تعاىل نبيه 

باملعروف, ويدخل يف ذلك مجيع الطاعات, وباإلعراض عن اجلاهلني, 
ن ظلمهم فإنه تأديب خللقه باحتمال م وذلك وإن كان أمًرا لنبيه 

واعتدى عليهم, ال باإلعراض عمن جهل احلق الواجب من حق اهلل, 
وال بالصفح عمن كفر باهلل, وجهل وحدانيته, وهو للمسلمني حرب. 

 انتهى.
واألمر باملعروف إذا افرد دخل فيه النهي عن املنكر ضمًنا ونظري 

صالة هذه اآلية ما أخرب اهلل به عن لقمان أنه قال البنه )يا بين أقم ال
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وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من 
 عزم األمور(.

وعن عمري بن حبيب اخلطمي رضي اهلل عنه أنه قال لبنيه: إذا 
أراد أحدكم أن يأمر الناس باملعروف وينهاهم عن املنكر, فليوطن 
نفسه على الصرب على األذى, وليوقن بالثواب من اهلل؛ فإنه من يثق 

 لثواب من اهلل ال جيد مس األذى. رواه اإلمام أمحد يف الزهد.با
قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: الصرب 
على أذى اخللق عند ألمر باملعروف والنهي عن املنكر إن مل يستعمل 
لزم أحد أمرين: إما تعطيل األمر والنهي, وإما حصول فتنة ومفسدة 

رك األمر والنهي, أو مثلها أو قريب منها, وكالمها أعظم من مفسدة ت
َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر ﴿معصية وفساد قال اهلل تعاىل: 

فمن أمر ومل  ﴾َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِ  اأْلُُمورِ 
ذه األقسام يصرب, أو صرب ومل يأمر, أو مل يأمر ومل يصرب حصل من ه
 الثالثة مفسدة, وإمنا الصالح يف أن يأمر, ويصرب. انتهى.

قال البغوي: من حق  ﴾ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِ  اأْلُُمورِ ﴿وقوله: 
 األمور وخريها.

 وقال يف موضع آخر: من حقها وحزمها.
 قال: وقال عطاء: من حقيقة اإلميان.

 وقال مقاتل: من األمور اليت أمر اهلل هبا.
 سعيد بن جبري: من حق األمور اليت أمر اهلل هبا. وقال
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وقال صديق بن حسن يف تفسريه: من عزم األمور, أي: مما 
جعله اهلل عزمية, وأوجبه على عباده, وحتمه على املكلفني, ومل يرخص 

 يف تركه.
قال: وهذا دليل على أن هذه الطاعات كان مأمورًا هبا يف سائر 

 األمم. انتهى.
لَْيُسوا َسَواًس ِمْن َأْهِل ﴿ربًا عن بين إسرائيل: وقال تعاىل خم

ُلوَن َآيَاِت اللَِّه َآنَاَس اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن *  اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَاِئَمٌة يَنتنْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  يُنْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَنْوِ  اآْلَِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَنننْ

َراِت َوُأولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحينَ َوُيَسارِ   .﴾ُعوَن ِفي اْلَ ينْ
الثانية: من فضائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر أهنما 

 سهمان من سهام اإلسالم وضياءان من نوره, وعالمتان من مناره.
 وقد روي البزار يف مسنده عن حذيفة رضي اهلل عنه عن النيب 

يعين الشهادتني « م ا سال  سهما سال  ثمانية أسه»أنه قال: 
والصالة سهم, والزكاة سهم, والصو  سهم, وحج البيت سهم, »

واألمر بالمعروف سهم, والنهي عن المنكر سهم, والجهاد في 
 «.سبيل اهلل سهم, وقد خاب من ال سهم له

قال املنذري: ورواه أبو يعلي من حديث علي رضي اهلل عنه 
 مرفوًعا أيًضا.

على حذيفة رضي اهلل عنه, وهو أصح قاله  وروي موقوفًا
 الدارقطين وغريه.
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قلت: وقد رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده, حدثنا شعبة عن 
أيب إسحاق قال: مسعت صلة بن زفر حيدث عن حذيفة رضي اهلل 
عنه قال: اإلسالم مثانية أسهم فذكره, مث قال أبو داود الطيالسي: 

 وذكروا أن غري شعبة يرفعه.
ى حممد بن نصر املروزي من حديث خالد بن معدان عن أيب ورو 

إن لإلسال  ضوسا : »قال رسول اهلل : هريرة رضي اهلل عنه, قال 
ومنارًا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد اهلل ال نشرك به شيًئا, وتقيم 
الصالة, وتؤتي الزكاة, وتصو  رمضان, واألمر بالمعروف والنهي 

 احلديث.«. عن المنكر
واه احلاكم يف مستدركه خمتصرًا, وقال: صحيح على شرط ور 

البخاري. قال: وأما مساع خالد بن معدان عن أيب هريرة رضي اهلل 
؛ فقد حكى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه مستبعدعنه, فغري 

 .قال: لقيت سبعة عشر رجال من أصحاب رسول اهلل 
د عن أيب هريرة رضي وقال احلافظ الذهيب قال: ابن أيب حامت خال

 اهلل عنه متصل, وقال أدرك أبا هريرة, ومل يذكر له مساع. انتهى.
وقال احلاكم يف موضع آخر من املستدرك: خالد بن معدان من 
خيار التابعني, صحب معاذ بن جبل, فمن بعده من الصحابة, فإذا 
 أسند حديثًا إىل الصحابة, فإنه صحيح اإلسناد, وإن مل خيرجاه. وأقره

 الذهيب على هذا القول يف تلخيصه.
وقد جاء يف بعض ألفاظ هذا احلديث أن لإلسالم صوى بالصاد 

 املهملة.
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ورواه أبو نعيم هبذا اللفظ يف كتاب احللية من حديث روح بن 
عبادة حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان, عن أيب هريرة رضي 

د بينا كمنار إن لإلسال  صو : »اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
الطريق, فمن ذلك أن يعبد اهلل ال يشرك به شيس, وتقا  الصالة, 
وتؤتى الزكاة, ويحج البيت, ويصا  رمضان, واألمر بالمعروف, 
والنهي عن المنكر, والتسليم على بني آد , فإن ردوا عليك 
ردت عليك وعليهم المالئكة, وإن لم يردوا عليك ردت عليك 

سكتت عنهم, وتسليمك على أهل بيتك المالئكة, ولعنتهم أو 
إذا دخلت, ومن انتقض منهن شيًئا, فهو سهم من سها  ا سال  

قال أبو نعيم غريب من « تركه, ومن تركهن كلهن فقد ترك ا سال 
حديث خالد, تفرد به ثور حدث به أمحد بن حنبل والكبار عن 

 روح. انتهى.
حلجارة يف املفازة وقال ابن األثري الصوى األعالم املنصوبة من ا

اجملهولة: يستدل هبا على الطريق واحدهتا صوة كقوة أراد أن لإلسالم 
 طرائق وأعالًما يهتدى هبا. انتهى.

: أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر نوعان من أنواع الثالثة
 اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل.

 .﴾ْهِديَنننَُّهْم ُسبُنَلَناَوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَننَ ﴿وقد قال اهلل تعاىل: 
َولَيَنْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَنْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز * ﴿وقال تعاىل: 

الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَنُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا 
 .﴾بِاْلَمْعُروِف َونَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكرِ 
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جاء يف حديث مرفوع: اجلهاد أربع أمر باملعروف, وهني عن  وقد
املنكر والصدق يف مواطن الصرب وشنآن الفاسقني, فمن أمر باملعروف 
شد عضد املؤمنني. ومن هنى عن املنكر أرغم أنف الفاسقني, ومن 
صدق يف مواطن الصرب, فقد قضي ما عليه. رواه أبو نعيم يف احللية 

عن احلارث عن علي رضي اهلل عنه, ويف من حديث حممد بن سوقة 
 إسناده ضعف.

ويف السنن إال النسائي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: 
« أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» قال رسول اهلل 

 هذا لفظ ابن ماجة.
 ولفظ أيب داود: عند سلطان جائر أو أمري. 

دل عند سلطان ولفظ الرتمذي: إن من أعظم اجلهاد كلمة ع
وإن أفضل اجلهاد كلمة  أالجائر. ورواه احلاكم يف مستدركه, ولفظه: 

حق عند سلطان جائر. قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب 
 قال: ويف الباب عن أيب إمامة رضي اهلل عنه.

قلت: هو ما رواه اإلمام أمحد وابن ماجة بإسناد صحيح عن أيب 
رجل عند اجلمرة  ول اهلل إمامة رضي اهلل عنه قال: عرض لرس

األوىل, فقال: يا رسول اهلل, أي اجلهاد أفضل؟ فسكت عنه, فلما 
رمي اجلمرة الثانية سأله فسكت عنه, فلما رمي مجرة العقبة وضع 

قال: أنا يا رسول اهلل. « أين السائل»رجله يف الغرز لريكب, قال: 
 «.كلمة حق عند ذي سلطان جائر»قال: 

أيًضا والنسائي بإسناد صحيح عن طارق بن وروى اإلمام أمحد 
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أي اجلهاد أفضل؟ قال:  شهاب رضي اهلل عنه أن رجاًل سأل النيب 
 «.كلمة حق عند سلطان جائر»

وروي أبو نعيم يف احللية من حديث عبد اهلل بن عبيد بن عمري 
عن أبيه, عن جده رضي اهلل عنه أنه قال: يا رسول اهلل, أي اجلهاد 

 «.لمة عدل عند إما  جائرك»أفضل؟ قال: 
قال اخلطايب: إمنا صار ذلك أفضل اجلهاد؛ ألن من جاهد العدو  
كان مرتدًدا بني رجاء وخوف ال يدري هل يغلب أو يغلب, 
وصاحب السلطان مقهور يف يده؛ فهو إذا قال احلق وأمره باملعروف 
فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهالك, فصار ذلك أفضل أنواع 

 أجل غلبة اخلوف. انتهى.اجلهاد من 
أن القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر عالمة على الرابعة: 

 اإلميان, وترك ذلك عالمة على النفاق.
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَنْعُضُهْم َأْولَِياُس بَنْعٍض ﴿وقال اهلل تعاىل: 

َهْوَن َعِن اْلُمْنكَ   اآلية. ﴾رِ يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَنننْ
قال الغزايل: أفهمت اآلية أن من هجر األمر باملعروف والنهي 

 عن املنكر خرج من املؤمنني.
 وقال القرطيب: جعله اهلل تعاىل فرقًا بني املؤمنني واملنافقني.

ِإنَّ اللََّه اْشتَنَرد ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ﴿وقال تعاىل: 
اآْلَِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن ﴿إىل قوله تعاىل:  ﴾اْلَجنَّةَ  بَِأنَّ َلُهمُ 

 .﴾اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفظُوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ 
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ويف احلديث الصحيح عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: 
بيده, من رأد منكم منكًرا فليغيره »يقول:  مسعت رسول اهلل 

فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف 
رواه اإلمام أمحد وأبو داود الطيالسي ومسلم, وأهل السنن, « ا يمان

 وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.
من رأد منكًرا فغيره بيده فقد بر , ومن »ويف رواية للنسائي 

, ومن لم يستطع لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد بر 
 .«أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد بر  وذلك أضعف ا يمان

ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
  :ما من نبي بعثه اهلل في أمة قبلي إال كان له من أمته »قال

حواريون وأصحاب يأخذون بسنته, ويقتدون بأمره, ثم إنها ت لف 
قولون ما ال يفعلون, ويفعلون ما ال يؤمرون, من بعدهم خلوف, ي

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس وراس ذلك من ا يمان حبة 

 ورواه اإلمام أمحد يف مسنده خمتصرًا.«. خردل
أن اهلل تعاىل أثىن على القائمني باألمر باملعروف ال امسة: 

َر أُمٍَّة ﴿هي عن املنكر, ووصفهم باخلريية, فقال تعاىل: والن ُكْنُتْم َخينْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُنْؤِمُنوَن  ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَنننْ

 .﴾بِاللَّهِ 
باخلريية أيًضا كما يف احلديث الذي  وقد وصفهم رسول اهلل 
ن درة بنت أيب هلب رضي اهلل عنها رواه اإلمام أمحد والطرباين ع
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وهو على املنرب, فقال: يا رسول اهلل,  قالت: قام رجل إىل النيب 
خير الناس أقراهم, وأفقههم في دين اهلل, »أي الناس خري؟ قال: 

وأتقاهم هلل, وآمرهم بالمعروف, وأنهاهم عن المنكر, وأوصلهم 
 «.للرحم

املنكر سببان من إن األمر باملعروف والنهي عن  السادسة: 
 أسباب الرمحة والرضوان والفوز بالسعادة األبدية.

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَنْعُضُهْم َأْولَِياُس بَنْعٍض ﴿قال اهلل تعاىل: 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُنْؤُتوَن  يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَنننْ

وَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأولَِئَك َسيَنْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز الزََّكاَة َويُِطيعُ 
َحِكيٌم * َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها 
َن اأْلَنْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مِ 

 .﴾اللَِّه َأْكبَنُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
ِإنَّ اللََّه اْشتَنَرد ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ﴿وقال تعاىل: 
اآْلَِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن ﴿إىل قوله تعاىل:  ﴾بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ 

 .﴾َن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفظُو 
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَ ْيِر َويَْأُمُروَن ﴿وقال تعاىل: 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   .﴾بِاْلَمْعُروِف َويَنننْ
والظفر وإدراك والفالح يف اللغة الفوز والنجاة والبقاء يف اخلري 
 الطلبة, ومعناه هنا الفوز بدخول اجلنة والنجاة من النار.

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة ﴿وقال تعاىل:  اَل َخينْ
َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح بَنْيَن النَّاِس َوَمْن يَنْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَس َمْرَضاِة 
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 .﴾َف نُنْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًمااللَِّه َفَسوْ 
وروى اإلمام أمحد وأبو داود الطيالسي والدارقطين والبغوي 
واحلاكم عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما قال: جاء أعرايب إىل 

فقال: يا رسول اهلل, علمين عماًل يدخلين اجلنة. فقال:  رسول اهلل 
النسمة,  ال طبة لقد أعرضت المسألة أعتق أقصرتلئن كنت »

ال؛ إن »فقال: يا رسول اهلل, أو ليستا بواحدة, قال: « وفك الرقبة
عتق النسمة أن تنفرد بعتقها, وفك الرقبة أن تعين في عتقها, 
والمنحة الوكوف والفيس على ذي الرحم الظالم, فإن لم تطق 
ذلك فأطعم الجائع, واسق الظمآن, وأمر بالمعروف, وانَه عن 

قال « ذلك فكف لسانك إال من ال يرالمنكر, فإن لم تطق 
 احلاكم: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب يف تلخيصه.

وروى الطرباين يف الكبري عن أيب كثري السحيمي عن أبيه قال: 
سألت أبا ذر, قلت: دلين على عمل إذا عمل العبد به دخل اجلنة. 

و  تؤمن باهلل والي»فقال:  قال: سألت عن ذلك رسول اهلل 
يرضح مما »قلت: يا رسول اهلل, إن مع اإلميان عمال قال: « اآلخر

قلت: يا رسول اهلل, أرأيت إن كان فقريًا ال جيد ما يرضح « رزقه اهلل
قال: قلت يا رسول « يأمر بالمعروف, وينهى عن المنكر»به, قال: 

إن كان عيًيا ال يستطيع أن يأمر باملعروف, وينهى عن  اهلل, أرأيت
قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع « يصنع ألخرق»قال:  املنكر.

قلت: أرأيت إن كان ضعيًفا ال يستطيع « يعين مغلوبًا»شيًئا, قال: 
ما تريد أن يكون في صاحبك من خير, »أن يعني مغلوبًا, قال: 
فقلت: يا رسول اهلل, إذا فعل ذلك دخل « يمسك عن أذد الناس
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من هؤالس إال أخذت بيده  ما من مسلم يفعل خصلة»اجلنة؟ قال: 
قال املنذري: رواته ثقات, ورواه ابن حبان يف «. حتى تدخله الجنة

 صحيحه, واحلاكم يف مستدركه, وقال: صحيح اإلسناد.
إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر سببان من أسباب السابعة: 

 النصر والتأييد, وتركهما من أعظم أسباب الذل واخلذالن.
َولَيَنْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَنْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعزِيٌز ﴿ىل: قال اهلل تعا

* الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَنُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا 
 .﴾بِاْلَمْعُروِف َونَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكرِ 

ي اهلل عنها قالت: ويف املسند وصحيح ابن حبان عن عائشة رض
, وقد حفزه النفس فعرفت يف وجهه أنه قد )دخل على رسول اهلل 

حضره شيء فتوضأ, وما كلم أحًدا, فلصقت باحلجرة استمع ما 
يا أيها الناس, »يقول, فقعد على املنرب, فحمد اهلل وأثىن عليه وقال: 

إن اهلل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر, قبل أن 
وا فال استجيب لكم, وتسألوني فال أعطيكم, وتستنصروني تدع

 فما زاد عليهن حىت نزل(.« فال أنصركم
: إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر سببان من أسباب الثامنة

قبول األعمال ورفعها إىل اهلل تعاىل, وتركهما سبب لرد األعمال وعدم 
 قبوهلا.

بن عباس رضي اهلل عنهما وقد روى ابن أيب الدنيا والطرباين عن ا
ما طفف قو  كيال, وال ب سوا ميزانًا إال : »قال: قال رسول اهلل 

منعهم اهلل عز وجل القطر, وما ظهر في قو  الزنى إال ظهر فيهم 
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إال سلط اهلل عليهم الجنون, وال  وما ظهر في قو  الربا الموت,
ظهر في قو  القتل يقتل بعضهم بعًضا إال سلط اهلل عليهم 
عدوهم, وال يظهر في قو  عمل قو  لوط إال ظهر فيهم 
ال سف, وما ترك قو  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إال لم 

 «.ترفع أعمالهم, ولم يسمع دعاؤهم
: إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر سببان من أسباب التاسعة

 استجابة الدعاء وتركهما سبب للرد واحلرمان.
ا تقدم يف حديث عائشة, وحديث ابن والدليل على ذلك م

عباس رضي اهلل عنهم, ومثل ذلك ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل يف 
أحاديث حذيفة, وحديث أيب هريرة, وحديث ابن عمر رضي اهلل 

 عنهم.
ويف سنن ابن ماجة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: مسعت 

أن مروا بالمعروف, وانهوا عن المنكر قبل »يقول:  رسول اهلل 
 «.تدعوا فال يستجاب لكم

: إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أفضل أعمال العاشرة
 اخلري اليت حيبها اهلل, ويرضاها, وجيزل املثوبة لفاعليها.

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ﴿قال اهلل تعاىل:  اَل َخينْ
بَنْيَن النَّاِس َوَمْن يَنْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَس  ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلحٍ 

 .﴾َمْرَضاِة اللَِّه َفَسْوَف نُنْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما
وروى اإلمام أمحد والرتمذي وابن ماجة والبخاري يف تارخيه 
واحلاكم يف مستدركه والبيهقي يف شعب اإلميان عن أم حبيبة زوج 
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كل كال  ابن آد  »نه قال: أ رضي اهلل عنها, عن النيب  النيب 
عليه, ال له, إال أمًرا بمعروف أو نهًيا عن منكر أو ذكر هلل عز 

 قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.«. وجل
وروى البزار يف مسنده عن ابن مسعود رضي اهلل عنه مرفوًعا 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال أمًرا بمعروف أو نهًيا عن منكر »
 .«أو ذكر اهلل

وروى البيهقي يف دالئل النبوة من حديث عبد الرمحن بن العالء 
إنه سيكون في »يقول:  احلضرمي قال: حدثين من مسع النيب 

آخر هذه األمة قو  لهم مثل أجر أولهم؛ يأمرون بالمعروف, 
 «.وينهون عن المنكر, ويقاتلون أهل الفتن

 إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الحادية عشرة:
مكفرات الذنوب واخلطايا, كما يف احلديث الصحيح عن حذيفة 

فتنة الرجل في »يقول:  رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل 
أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيا  والصالة والصدقة 

رواه اإلمام أمحد وأبو داود « واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ي وابن ماجة.الطيالسي والشيخان والرتمذ

إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر نوعان من الثانية عشرة: 
أنواع الصدقة؛ ملا يف احلديث الصحيح عن أيب ذر رضي اهلل عنه عن 

يصبح على كل سالمي من أحدكم صدقة, »أنه قال:  النيب 
فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, 

بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر وكل تكبيرة صدقة, وأمر 
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رواه اإلمام « صدقة, ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
 أمحد ومسلم وأبو داود.

السالمي مجع سالمية, وهي األمنلة, من أنامل : قال ابن األثري 
األصابع, وجيمع على سالميات, وهي اليت بني كل مفصلني من 

 أصابع اإلنسان.
 م جموف من صغار العظام.وقيل: السالمي كل  عظ

 واملعىن: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة.
وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن »وقال النووي: يف قوله: 

فيه إشارة إىل ثبوت حكم الصدقة يف كل فرد من  «المنكر صدقة
أفراد األمر باملعروف, والنهي عن املنكر, وهلذا نكره والثواب يف األمر 

عن املنكر أكثر منه يف التسبيح والتحميد والتهليل؛ باملعروف والنهي 
ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية, وقد يتعني, وال 

 يتصور وقوعه نفال, والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل.
ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز وجل: 

ا افترضت وما تقرب إلي عبدي بشيس أحب إلي من أداس م»
 رواه البخاري من رواية أيب هريرة رضي اهلل عنه.«. عليه

وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري استشكل احلديث مع ما 
تقدم من ذكر األمر باملعروف, وهو من فروض الكفاية, فكيف جتزي 

 عنه صالة الضحى, وهي من التطوعات.
ط به وأجيب حبمل األمر هنا على ما إذا حصل من غريه, فسق
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 الفرض, فلو تركه أجزأت عنه صالة الضحى.
قال: وفيه نظر, مث قال: والذي يظهر أن املراد أن صالة الضحى 
تقوم مقام الثالث مائة وستني حسنة اليت يستحب للمرء أن يسعى 
يف حتصيلها كل يوم ليعتق مفاصله اليت هي بعددها, ال أن املراد أن 

 وما ذكر معه. صالة الضحى تغين عن األمر باملعروف,
وإمنا كان كذلك؛ ألن الصالة عمل جبميع اجلسد, فتتحرك 

 املفاصل كلها فيها بالعبادة. انتهى.
 ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل 

إنه خلق كل إنسان من بني آد  على ستين وثالث مائة »قال: 
استغفر اهلل مفصل, فمن كبر اهلل وحمد اهلل وهلل اهلل وسبح اهلل و 

وعزل حجًرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظًما عن طريق الناس, 
وأمر بمعروف أو نهي عن منكر عدد تلك الستين والثالث مائة 

ويف «. السالمي, فإنه يمشي يومئذ, وقد زحزح نفسه عن النار
قال:  الصحيحني وغريمها عن أيب موسى رضي اهلل عنه عن النيب 

يعتمل »قيل: أرأيت إن مل جيد قال: « على كل مسلم صدقة»
« أرأيت إن لم يستطع »قال: قيل: « بيديه, فينفع نفسه ويتصدق

قال: قيل: أرأيت إن مل يستطع. « يعين ذا الحاجة الملهوف»قال: 
قال: أرأيت إن مل يفعل. قال: « يأمر بالمعروف أو ال ير»قال: 

 «.يمسك عن الشر, فإنها صدقة»
يالسي يف مسنده, وزاد بعد قوله يأمر وقد رواه أبو داود الط
 باملعروف وينهى عن املنكر.
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ويف جامع الرتمذي وصحيح ابن حبان عن أيب ذر رضي اهلل عنه 
تبسمك في وجه أخيك لك صدقة, » قال: قال رسول اهلل 

وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة, وإرشادك الرجل في 
س البصر لك أرض الضالل لك صدقة, وبصرك للرجل الردي

صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة, 
قال الرتمذي: هذا «. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة

 احلديث حسن غريب.
وروى البزار والطرباين عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال 

إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة, : »رسول اهلل 
د عن الطريق يكتب لك به صدقة, وإن أمرك وإماطتك األذ

 «.بالمعروف صدقة, وإرشادك الضال يكتب لك به صدقة
من فضائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما الثالثة عشرة: 

رواه ابن خزمية يف صحيحه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال 
ال فق« على كل ميسم من ا نسان صالة كل يو  : »رسول اهلل 

أمرك بالمعروف, »رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: 
ونهيك عنه المنكر صالة, وحملك عن الضعيف صالة, وانحاؤك 
القذد عن الطريق صالة, وكل خطوة ت طوها إلى الصالة 

 «.صالة
 .«على كل ميسم من ا نسان صالة»قوله: 

ظًا, فاملراد به قال ابن األثري: هكذا جاء يف رواية فإن كان حمفو 
 إن على كل عضو موسوم بصنع اهلل صدقة, هكذا فسر. انتهى.
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قال:  وقد تقدم حديث عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل 
« إنه خلق كل إنسان من بني آد  على ستين وثالث مائة مفصل»

 احلديث.
فهذا يوضح معىن قوله على كل ميسم من اإلنسان صالة كل  

 يوم, واهلل أعلم.
إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعظم لرابعة عشرة: ا

أسباب النجاة من عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة, وترك األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر من أعظم أسباب اهلالك وعموم العقوبات قال اهلل 

َهْوَن َعِن فَنَلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَنْبِلُكْم ُأوُلو بَِقيٍَّة يَنننْ ﴿تعاىل: 
ُهمْ  َنا ِمننْ  .﴾اْلَفَساِد ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َقِلياًل ِممَّْن أَْنَجينْ

َهْوَن َعِن ﴿وقال تعاىل:  َنا الَِّذيَن يَنننْ فَنَلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه أَْنَجينْ
 .﴾السُّوِس َوَأَخْذنَا الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَما َكانُوا يَنْفُسُقوَن *

وروى الدارقطين يف سننه عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما 
فقال: دلين على عمل يقربين من  قال: جاء رجل إىل رسول اهلل 
لئن اقصرت ال طبة لقد اعرضت » اجلنة, ويباعدين من النار قال:

وذكر متام احلديث, وزاد يف  «المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة
سق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن فاطعم الجائع وا»رواية: 
وقد رواه اإلمام أمحد وأبو داود الطيالسي والبغوي, وتقدم . «المنكر

 ذكره يف الفائدة السادسة.
وروى اإلمام أمحد أيًضا والبخاري والرتمذي عن النعمان بن بشري 

مثل القائم على »يقول:  رضي اهلل عنهما قال: مسعت رسول اهلل 
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ع فيها والمدهن فيها كمثل قو  ركبوا سفينة, حدود اهلل والواق
فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها, وأصاب بعضهم أعالها, 
فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماس مروا على من فوقهم 
فآذوهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقًا فاسقينا منه, ولم نؤذ 

ن أخذوا على من فوقنا, فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميًعا وإ
 قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.« أيديهم نجوا جميعا

قال النووي: القائم يف حدود اهلل تعاىل معناه املنكر هلا القائم يف 
 دفعها وإزالتها, واملراد باحلدود ما هنى عنه. انتهى.

 وقد تقدم الكالم يف معىن املدهن يف أول الكتاب.
مذي وسنن ابن ماجة عن ويف الصحيحني واملسند وجامع الرت 

يوًما  زينب بنت جحش رضي اهلل عنها قالت: خرج رسول اهلل 
ال إله إال اهلل, ويل للعرب من شر قد »فزًعا حممرًا وجهه يقول: 

اقترب, فتح اليو  من رد  يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه 
قالت: فقلت يا رسول اهلل, أهنلك وفينا « ا بها  والتي تليها

 «.نعم, إذا كثر ال بث»حلون قال: الصا
رضي اهلل  وروي مالك يف املوطأ بالًغا إن أم سلمة زوجة النيب 

عنها قالت: يا رسول اهلل: أهنلك وفينا الصاحلون؟ فقال رسول اهلل 
« :نعم, إذا كثر ال بث.» 

ويف جامع الرتمذي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول 
وقالت:  «ه األمة خسف ومسخ وقذفيكون في آخر هذ» اهلل 

نعم, إذا ظهر »قلت: يا رسول اهلل أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: 

http://www.alukah.net/


 

 

56 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

 قال الرتمذي: هذا حديث غريب.« ال بث
وروي الطرباين يف معجمه الصغري عن أنس بن مالك رضي اهلل 

خسف قبل املشرق, فقال بعض  عنه قال: ذكر يف زمن النيب 
نعم, إذا  »بأرض فيها املسلمون فقال:  الناس: يا رسول اهلل, خيسف

 «.كان أكثر أهلها ال بث
قال النووي: اخلبث بفتح اخلاء والباء, وفسره اجلمهور بالفسوق 

 والفجور.
 وقيل: املراد الزىن خاصة, وقيل أوالد الزىن.

 والظاهر أنه املعاصي مطلًقا.
قال: ومعىن احلديث أن اخلبث إذا كثر حيصل اهلالك العام, وإن  

 كان هناك صاحلون. انتهى.
ويف املسند عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت مسعت رسول اهلل 

  :إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم اهلل بعذاب من »يقول
فقلت: يا رسول اهلل, أما فيهم يومئذ أناس صاحلون؟ قال: « عنده

يصيبهم ما أصاب »قالت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: « بلى»
 .«رون إلى مغفرة من اهلل ورضوانالناس, ثم يصي

قال:  ويف املسند أيًضا عن عائشة رضي اهلل عنها تبلغ به النيب 
فقالت: « إذا ظهر السوس في األرض أنزل اهلل بأهل األرض بأسه»

 «.نعم, ثم يصيرون إلى رحمة اهلل»وفيهم أهل طاعة اهلل قال: 
ة ويف مستدرك احلاكم عن احلسن بن حممد بن علي عن موال

على عائشة, أو على بعض  قالت: دخل رسول اهلل  لرسول اهلل 

http://www.alukah.net/


 

 

57 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

إذا ظهر السوس فلم ينهوا عنه », وأنا عنده فقال: أزواج النيب 
فقال إنسان: يا نيب اهلل, وإن كان فيهم « أنزل اهلل بهم بأسه

نعم, يصيبهم ما أصابهم, ثم يصيرون إلى مغفرة »الصاحلون؟ قال: 
 «.اهلل ورحمته
إلمام أمحد وأبو داود عن أيب البخرتي قال: حدثين رجل وروى ا

لن يهلك الناس حتى »قال:  أن النيب  من أصحاب النيب 
 «.يعذروا أو يعذروا من أنفسهم

 قال اخلطايب: فسره أبو عبيد يف كتابه.
وحكي عن أيب عبيدة أنه قال: معىن يعذروا, أي: تكثر ذنوهبم 

اعذر الرجل أعذارًا إذا صار ذا  وعيوهبم. قال: وفيه لغتان: يقال:
عيب وفساد, قال: وكان بعضهم يقول: عذر يعذر مبعناه, ومل يعرفه 

 األصمعي.
قال أبو عبيد: وقد يكون يَعذروا بفتح الياء مبعىن يكون ملن 

 بعدهم العذر يف ذلك, واهلل أعلم.
وقال ابن األثري يقال: اعذر فالن من نفسه إذا أمكن منها, يعين 

يهلكون حىت تكثر ذنوهبم وعيوهبم, فيستوجبون العقوبة,  أهنم ال
 ويكون ملن يعذهبم عذر, كأهنم قاموا بعذره يف ذلك.
 ويروي بفتح الياء من عذرته, وهو مبعناه. انتهى.

ويف املسند والسنن عن قيس بن أيب حازم قال: قام أبو بكر 
لناس, الصديق رضي اهلل عنه فحمد اهلل وأثىن عليه, مث قال: أيها ا
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يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل ﴿إنكم تقرءون هذه اآلية: 
إىل آخر اآلية. وإنكم تضعوهنا على  ﴾َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 

إن الناس إذا رأوا »يقول:  غري موضعها, وإين مسعت رسول اهلل 
قال الرتمذي: «. أن يعمهم بعقابهالمنكر, وال يغيرونه أوشك اهلل 

 هذا حديث حسن صحيح, وصححه أيًضا ابن حبان.
وروى اإلمام أمحد أيًضا وأبو داود الطيالسي وابن ماجة وابن 
حبان يف صحيحه عن عبيد اهلل بن جرير عن أبيه رضي اهلل عنه أن 

ما من قو  يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز »قال:  رسول اهلل 
 «.ون, ثم لم يغيروه إال عمهم اهلل بعقابوأكثر ممن يعمل

ورواه اإلمام أمحد أيًضا من حديث املنذر بن جرير عن أبيه رضي 
ما من قو  يعملون بالمعاصي, : »اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

وفيهم رجل أعز منهم وأمنع ال يغيره إال عمهم اهلل بعقاب, أو 
 «.أصابهم العقاب

عن ابن جرير عن جرير رضي اهلل عنه  وقد رواه أبو داود يف سننه
ما من رجل يكون في قو  يعمل »يقول:  قال: مسعت رسول اهلل 

فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه, فال يغيرون إال 
 «.أصابهم اهلل بعقاب من قبل أن يموتوا

وروي أبو نعيم يف احللية من حديث احلارث بن سويد أنه مسع 
ما »يقول:  رضي اهلل عنه يقول: مسعت النيب عبد اهلل بن مسعود 

من رجل في قو  يعمل فيهم بمعاصي اهلل هم أكثر منه وأعز, 
 «.فيدهنون في شأنه إال عاقبهم اهلل
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ويف املسند وجامع الرتمذي عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف, »قال:  عنهما أن النيب 

, أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابًا من ولتنهون عن المنكر
قال الرتمذي: هذا حديث «. عنده, ثم لتدعنه فال يستحب لكم

 حسن.
وروى اإلمام أمحد أيًضا وأبو نعيم يف احللية من طريقه عن حذيفة 

لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر, »رضي اهلل عنه أنه قال: 
يًعا بعذاب أو ليؤمرن ولتحاضن على ال ير أو ليستحكم اهلل جم

 .«عليكم شراركم, ثم يدعو خياركم فال يستجاب لهم
وروى أبو نعيم أيًضا عن عبد اهلل بن سيدان عن حذيفة رضي 

معروف, لعن اهلل من ليس منا, واهلل, لتأمرن بال»اهلل عنه قال: 
قتلن بينكم, فليظهرن شراركم على ولتناهون عن المنكر أو لت

ال يبقى أحد يأمر بمعروف, وال ينهى عن  خياركم, فليقتلهم حتى
 .«منكر, ثم تدعون اهلل عز وجل فال يجيبكم بمقتكم

وروى البزار والطرباين عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
  :لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر, أو ليسلطن اهلل »قال

 «.عليكم شراركم, فيدعو خياركم فال يستجاب لهم
ن أيب الدنيا من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما عن وروى اب

لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر, أو »أنه قال:  النيب 
ليسلطن اهلل عليكم شراركم, فليسومونكم سوس العذاب, ثم يدعو 
خياركم فال يستجاب لهم, لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
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 «., وال يوقر كبيركمأو ليبعثن اهلل عليكم من ال يرحم صغيركم
وروى األصبهاين عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول 

يا أيها الناس, مروا بالمعروف, وانهوا عن المنكر قبل : »اهلل 
أن تدعو اهلل فال يستجيب لكم, وقبل أن تستغفروه فال يغفر 
لكم, إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يدفع رزقًا, وال 

ال, وإن األحبار من اليهود والرهبان من النصارد لما يقرب أج
تركوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم اهلل على لسان 

 «.أنبيائهم, ثم عموا بالبالس
وروى األصبهاين أيًضا عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن 

ال تزال ال إله إال اهلل تنفع من قالها, وترد »قال:  رسول اهلل 
قالوا: يا رسول اهلل, « لعذاب, والنقمة ما لم يست فوا بحقهاعنهم ا

يظهر العمل بمعاصي اهلل, فال »وما االستخفاف حبقها؟ قال: 
 «.ينكر, وال يغير

ال تزال هذه األمة »أنه قال:  ويف مراسيل احلسن عن النيب 
 يمالئ قراؤها امراؤها, وما لم يزكتحت يد اهلل, وفي كنفه ما لم 

ارها, وما لم يهن شرارها خيارها, فإذا هم فعلوا صلحاؤها فج
ذلك رفع اهلل يده عنهم, ثم سلط عليهم جبابرتهم, فساموهم 

 .«والفاقةسوس العذاب, ثم ضربهم اهلل بالفقر 
وروى اإلمام أمحد والبغوي عن عدي بن عمرية الكندي رضي 

إن اهلل عز وجل ال »يقول:  اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل 
العامة بعمل ال اصة, حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم, يعذب 
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وهم قادرون على أن ينكروه فال ينكرون, فإذا فعلوا ذلك عذب 
 «.اهلل ال اصة والعامة

وروى مالك يف املوطأ عن إمساعيل بن أيب حكيم أنه مسع عمر 
بن عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل يقول: كان يقال: إن اهلل تبارك وتعاىل 

ب العامة بذنب اخلاصة, ولكن إذا عمل املنكر جهارًا استحقوا ال يعذ
 العقوبة كلهم.

وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب الصالة جاء احلديث 
عن بالل بن سعد أنه قال: اخلطيئة إذا خفيت مل تضر إال صاحبها, 

 وإذا ظهرت فلم تغري ضرت العامة.
وزاعي عن بالل بن سعد ورواه أبو نعيم يف احللية من حديث األ

أنه قال: إن اخلطيئة إذا أخفيت مل تضر إال أهلها, وإذا أظهرت فلم 
 تغري ضرت العامة.

قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل, وإمنا تضر العامة لرتكهم ملا جيب 
 عليهم من اإلنكار والتغيري على الذي ظهرت منه اخلطيئة.

ن عمرو رضي اهلل وروى احلاكم يف مستدركه عن عبد اهلل ب
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة ﴿عنهما يف قول عز وجل: 

 قال: إذا مل يأمروا باملعروف, ومل ينهوا عن املنكر. ﴾ِمَن اأْلَْرضِ 
وروى ابن ماجة والبزار واحلاكم والبيهقي عن عبد اهلل بن عمر 

يا معشر »فقال:  رسول اهلل  رضي اهلل عنهما قال: أقبل علينا
المهاجرين, خمس إذا ابتليتم بهن, وأعوذ باهلل أن تدركوهن لم 
تظهر الفاحشة في قو  قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون 
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واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا, ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إال أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 
السلطان عليهم, ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من 
السماس, ولوال البهائم لم يمطروا, ولم ينقضوا عهد اهلل وعهد 
رسوله إال سلط اهلل عليهم عدوا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في 
أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل, ويت يروا مما أنزل اهلل 

قال احلاكم: صحيح اإلسناد, ومل « نهمإال جعل اهلل بأسهم بي
 خيرجاه, ووافقه الذهيب يف تلخيصه.

 وقال يف الزوائد: هذا حديث صاحل للعمل به.
 السنني: مجع سنة, وهي العام املقحط.

وروى الطرباين يف الكبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 
قيل: يا رسول اهلل, ما مخس « خمس ب مس: »قال رسول اهلل 

ما نقض قو  العهد إال سلط اهلل عليهم عدوهم, »مس, قال: خب
وما حكموا بغير ما أنزل اهلل فشا فيهم الفقر, وال ظهرت فيهم 
الفاحشة إال فشا فيهم الموت, وال منعوا الزكاة إال حبس عنهم 
« القطر, وال طففوا المكيال إال منعوا النبات, وأخذوا بالسنين

سن, وله شواهد, وصححه قال املنذري: سنده قريب من احل
 السيوطي يف اجلامع الصغري.

وروى مالك يف املوطأ عن حيىي بن سعيد أنه بلغه عن عبد اهلل 
بن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال: ما ظهر الغلول يف قوم قط إال 
ألقي يف قلوهبم الرعب, وإال فشا الزىن يف قوم قط إال كثر فيهم 
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يزان, إال قطع عنهم الرزق, وال حكم املوت, وال نقص قوم املكيال وامل
خرت قوم بالعهد إال سلط اهلل  قوم بغري احلق إال فشا فيهم الدم, وال

 عليهم العدو.
 اخلرت: هو الغدر ونقض العهد.

وروى الطرباين يف األوسط واحلاكم والبيهقي عن بريدة رضي اهلل 
ما نقض قو  العهد قط, إال كان : »عنه قال: قال رسول اهلل 

لقتل بينهم, وال ظهرت الفاحشة في قو  قط, إال سلط اهلل ا
« عليهم الموت, وال منع قو  الزكاة, إال حبس اهلل عنهم القطر

قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم, ومل خيرجاه, ووافقه الذهيب يف 
 تلخيصه.

وقال ميمون بن مهران: ما أيت قوم يف ناديهم املنكر, إال عند 
 يم يف احللية.هالكهم. رواه أبو نع
: إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يستنقذان ال امسة عشرة

العذاب, كما يف حديث عبد الرمحن بن مسرة  مالئكةصاحبهما من 
ورأيت رجال »أنه قال يف منامه الطويل:  رضي اهلل عنه عن النيب 

من أمتي قد احتوشته الزبانية, فجاسه أمره بالمعروف ونهيه عن 
رواه . «فاستنقذه من أيديهم, وأدخله في مالئكة الرحمةالمنكر, 

 الطرباين وغريه.
وقال أبو موسى املديين: هذا حديث حسن جدا, ذكر ذلك عنه 

 ابن القيم رمحه اهلل تعاىل.
وقال ابن القيم: هو حديث عظيم شريف القدر, ينبغي لكل 

http://www.alukah.net/


 

 

64 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

حه مسلم أن حيفظه. قال: وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل رو 
يعظم شأن هذا احلديث, وبلغين عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة 

 عليه.
وقال املناوي يف شرح اجلامع الصغري: قال ابن تيمية: أصول 

 السنة تشهد له.
 قال املناوي: وإذا تتبعت متفرقات شواهده رأيت منها كثريًا.

إن يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر  السادسة عشرة:
ًما ملواد الشر والفساد, وبإمهال األمر باملعروف والنهي عن املنكر حس

واألخذ على أيدي السفهاء تغلب الفوضى على الناس, وتنفتح 
عليهم أبواب الفنت, ويكثر بينهم الشر والفساد والتوثب على والة 
األمور ومنازعتهم يف الوالية, كما وقع ذلك كثريًا يف األزمان املاضية, 

اقع اآلن يف كثري من أحناء العامل, وذلك من نتائج هتاوهنم وكما هو و 
 بالدين, وتركهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

َنًة اَل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم ﴿وقد قال اهلل تعاىل:  َواتنَُّقوا ِفتنْ
 .﴾َخاصَّةً 

وا وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما: أمر اهلل املؤمنني أن ال يقر 
 املنكر بني ظهرانيهم, فيعمهم اهلل بالعذاب.
 قال ابن كثري: وهذا تفسري حسن جًدا.

إن يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر  السابعة عشرة:
أمانًا من لعنة اهلل تعاىل وسخطه ومقته, ويف ترك القيام هبما تعرض 

 لذلك كله.
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ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن  لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا﴿قال اهلل تعاىل: 
َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يَنْعَتُدوَن * َكانُوا اَل 
ُهْم  يَنتَنَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَنَعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَنْفَعُلوَن * تَنَرد َكِثيًرا ِمننْ

وا لَِبْئَس َما َقدََّمْت َلُهْم أَنْنُفُسُهْم َأْن َسِ َط اللَُّه يَنتَنَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفرُ 
 .﴾َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ 

ويف املسند والسنن إال النسائي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي » عنه قال: قال رسول اهلل 

فجالسوهم في مجالسهم,  نهتهم علماؤهم, فلم ينتهوا,
وواكلوهم, وشاربوهم, فضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض, ولعنهم 
على لسان داود وعيسى بن مريم, ذلك بما عصوا, وكانوا 

ال والذي نفسي »متكًئا فجلس فقال:  وكان رسول اهلل  «يعتدون
وقال هذا لفظ أمحد والرتمذي, «  َأْطرًا احلَْق   َعَلى تَْأطُُروُهمْ بيده, حىت 

 الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.
أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل,  »ولفظ أيب داود: 

اتق اهلل ودع ما تصنع, فإنه ال  كان الرجل يلقى الرجل فيقول له:
يحل لك, ثم يلقاه من الغد, فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
« وشريبه وقعيده, فلما فعل ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض

لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد ﴿ قال: مث
كال واهلل, »مث قال:  ﴾فَاِسُقونَ ﴿إىل قوله:  ﴾َوِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ 

لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر, ولتأخذن على يدي 
 .«االظالم, ولتأطرنه على الحق أطرا, أو لتقصرنه على الحق قصرً 
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أو ليضربن اهلل بقلوب بعضكم على »زاد يف رواية أخرى: 
 .«بعض, ثم ليلعنكم كما لعنهم

وقد تقدم ما رواه األصبهاين عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن 
إن األحبار من اليهود, والرهبان من النصارد »قال:  رسول اهلل 

 لما تركوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم اهلل على
 «.لسان أنبيائهم, ثم عموا بالبالس

وروي ابن أيب حامت عن علي رضي اهلل عنه أنه خطب, فحمد 
اهلل وأثىن عليه, مث قال: أيها الناس, إمنا هلك من كان قبلكم بركوهبم 
املعاصي, ومل ينههم الربانيون واألحبار, فلما متادوا يف املعاصي 

املنكر قبل أن ينزل بكم  أخذهتم العقوبات, فمروا باملعروف واهنوا عن
مثل الذي نزل هبم, واعملوا أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال 

 يقطع رزقًا, وال يقرب أجال.
ويف حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر رضي اهلل عنهم وعيد 
شديد للمداهنني التاركني لألمر باملعروف والنهي عن املنكر مع 

 القدرة.
وعيد شديد وذم عظيم للمداهنني  وكذلك يف اآليات قبلهما

 التاركني لألمر باملعروف والنهي عن املنكر مع القدرة.
وأي وعيد أعظم من الوعيد بالطرد واإلبعاد من رمحة اهلل اليت 

 وسعت كل شيء عياًذا باهلل من موجبات غضبه وأليم عقابه؟!
ومن الوعيد للمداهنني أيًضا ما رواه اإلمام أمحد وابنه عبد اهلل 

قال:  والرتمذي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يرفعه إىل النيب 
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ليس منا من لم يوقر الكبير, ويرحم الصغير, ويأمر بالمعروف, »
قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب, « وينه عن المنكر

 وصححه ابن حبان.
إن يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أمانًا من الثامنة عشرة: 

يف الدنيا واآلخرة, ومن ترك األمر باملعروف والنهي عن  الذم والتوبيخ
املنكر مع قدرته على ذلك, فله نصيب من الذم والتوبيخ بقدر ما 

 ترك.
َكانُوا اَل يَنتَنَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَنَعُلوُه لَِبْئَس َما ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .﴾َكانُوا يَنْفَعُلونَ 
َهاُهُم الرَّ ﴿وقال تعاىل:  ْثَم َلْواَل يَنننْ بَّانِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن قَنْوِلِهُم اْ ِ

 .﴾َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَنُعونَ 
قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل: الربانيون هم العلماء العمال أرباب 

 الواليات عليهم, واألحبار هم العلماء فقط.
ي اهلل عنهما قال: ما مث ذكر ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رض

َهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن ﴿يف القرآن آية أشد توبيًخا من هذه اآلية  َلْواَل يَنننْ
 اآلية. ﴾َواأْلَْحَبارُ 

وكذا قال الضحاك: ما يف القرآن آية أخوف عندي منها أَنَّا ال 
 ننهى. رواه ابن جرير.

د قال ابن جرير: وكان العلماء يقولون: ما يف القرآن آية أش
 توبيًخا للعلماء من هذه اآلية, وال أخوف عليهم منها.
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وروى ابن جرير أيًضا عن سلمة بن نبيط عن الضحاك أنه قال: 
الربانيون واألحبار فقهاؤهم وقراؤهم وعلماؤهم قال: مث يقول 

 الضحاك: وما أخوفين من هذه اآلية.
ن قلت: ويف الذم لبين إسرائيل على ترك األمر باملعروف والنهي ع

 املنكر والتوبيخ لعلمائهم على املداهنة حتذير هلذه األمة عموًما. 
الواليات منهم أن يفعلوا   أربابولعلمائهم خصوًصا, وال سيما 

 كفعل بين إسرائيل, فيصيبهم ما أصاهبم.
قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل: كل ما 

 فإنه لنا.ذم اهلل به اليهود والنصارى يف القرآن, 
وروى اإلمام أمحد وأبو داود الطيالسي وابن ماجة عن أيب سعيد 

ال يحقر أحدكم : »اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
يرد أمًرا »قالوا: يا رسول اهلل, كيف حيقر أحدنا نفسه قال: « نفسه

هلل عليه فيه مقال, ثم ال يقول فيه, فيقول اهلل عز وجل له يو  
ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس.  القيامة:

 «.فيقول: فإياي كنت أحق أن ت شى
ويف رواية هلم أيًضا وللرتمذي واحلاكم عن أيب سعيد رضي اهلل 

أال ال يمنعن »قام خطيًبا, فكان فيما قال:  عنه أن رسول اهلل 
 .«رجال هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه

 -واهلل  -جة: فبكى أبو سعيد, وقال: قد زاد الرتمذي وابن ما
 رأينا أشياء فهبنا. قال الرتمذي: هذا حديث حسن.
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وروى اإلمام أمحد وابن ماجة أيًضا وابن حبان يف صحيحه عن 
إن اهلل »يقول:  أيب سعيد رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل 

ليسأل العبد يو  القيامة, حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر 
إن تنكره؟ فإذا لقن اهلل عبًدا حجته قال: يا رب, رجوتك, وفرقت 

 «.من الناس
ويف رواية ألمحد عن أيب سعيد رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

« : أال ال يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه, أو
شهده أنه ال يقرب من أجل, وال يباعد من رزق أن يقول بحق, 

 «.عظيمأو أن يذكر ب
وروي أبو نعيم يف احللية عن إمساعيل بن عمر مسعت أبا عبد 
الرمحن العمري الزاهد يقول: إن من  غفلتك عن نفسك إعراضك 
عن اهلل بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه, وال تأمر باملعروف, وال تنهى 

 عن املنكر خوفًا ممن ال ميلك لك ضرًا, وال نفًعا.
ر باملعروف والنهي عن املنكر قال: ومسعته يقول: من ترك األم

خمافة املخلوقني نزعت منه الطاعة, فلو أمر ولده أو بعض مواليه 
 الستخف به.

إن يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر التاسعة عشرة: 
 أمانًا من مشاركة العاصني يف وزر املعصية وعارها.

على القيام ومن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع قدرته 
 هبما, فهو شريك للعصاة يف العار والعقوبة.

وقد روى أبو داود يف سننه عن العرس بن عمرية الكندي رضي 
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إذا عملت ال طيئة في األرض كان من »قال:  اهلل عنه عن النيب 
وقال مرة أنكرها, كان كمن غاب عنها, ومن « شهدها فكرهها

 غاب عنها فرضيها, كان كمن شهدها.
إلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب الزهد: حدثنا سيار وقال ا

من كان  التوراةحدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال: مكتوب يف 
 له جار يعمل باملعاصي, فلم ينهه فهو شريكه.

وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل أيًضا يف كتاب الصالة: جاء 
من رأى من يسيء  احلديث عن ابن مسعود رضي اهلل عنه, أنه قال:

 يف صالته, فلم ينهه شاركه يف وزرها وعارها.
وجاء احلديث عن بالل بن سعد أنه قال: اخلطيئة إذا خفيت مل 

 تضر إال صاحبها, فإذا ظهر ومل تغري ضرت العامة.
قال أمحد رمحه اهلل تعاىل: وإمنا تضر العامة؛ لرتكهم ملا جيب 

 هرت منه اخلطيئة.عليهم من اإلنكار, والتغيري على الذي ظ
وروي البيهقي يف شعب اإلميان عن جابر رضي اهلل عنه, قال: 

أوحى اهلل عز وجل إلى جبرائيل عليه السال  » قال رسول اهلل 
أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها. فقال: يا رب, إن فيهم عبدك 
فالنًا لم يعصك طرفة عين. قال: فقال: اقلبها عليه وعليهم, فإن 

 «.تمعر في ساعة قطوجهه لم ي
وذكر ابن أيب الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاين قال: أوحى 

ك أربعني ألًفا من خيارهم اهلل إىل يوشع بن نون أين مهلك من قوم
لًفا من شرارهم قال: يا رب, هؤالء األشرار, فما بال وستني أ
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 م.األخيار؟ قال: إهنم مل يغضبوا لغضيب, وكانوا يواكلوهنم ويشاربوهن
وذكر أبو عمر بن عبد الرب عن أيب هزان قال: بعث اهلل عز وجل 
ملكني إىل قرية أن دمراها مبن فيها, فوجدا فيها رجال قائًما يصلي يف 
مسجد, فقاال: يا رب, إن فيها عبدك فالنًا يصلي. فقال عز وجل: 

 دمراها, ودمراه معهم؛ فإنه ما متعر وجهه يفَّ قط.
قال: حدثين سفيان بن  ةبن عيينوذكر احلميدي عن سفيان 

سعيد عن مسعر, أن ملًكا أمر أن خيسف بقرية, فقال: يا رب, إن 
ر معفيها فالنًا العابد, فأوحى اهلل عز وجل إليه أن به فابدأ؛ فإنه مل يت

 وجهه يف ساعة قط.
وذكر ابن أيب الدنيا عن وهب بن منبه قال: ملا أصاب داود 

قال: قد غفرهتا لك, وألزمت عارها  اخلطيئة قال: يا رب, اغفر يل.
بين إسرائيل قال: يا رب, كيف وأنت احلكم العدل ال تظلم أحًدا, 
أعمل أنا اخلطيئة, وتلزم عارها غريي؟! فأوحى اهلل إليه أنك ملا عملت 

 اخلطيئة مل يعجلوا عليك باإلنكار.
 ِفي َوَقْد نَنزََّل َعَلْيُكمْ ﴿قلت: ويشهد هلذه اآلثار قول اهلل تعاىل: 

اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم َآيَاِت اللَِّه ُيْكَفُر ِبَها َوُيْستَنْهَزُأ ِبَها َفاَل 
 .﴾تَنْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُ وُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْنُلُهمْ 

ويشهد هلا أيًضا ما أخرب اهلل به عن مثود أهنم عقروا الناقة, وأنه 
هم بذنبهم فسواها, وإمنا كان الذي عقرها واحد منهم, دمدم علي

 والباقون أقروه, ومل ينكروا عليه, فصاروا شركاءه يف العار والعقوبة.
قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد, أخربين عن 
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رجل مل يشهد فتنة ابن املهلب إال أنه رضي بقلبه؟ قال: يا ابن أخي,  
قال: قلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك كم يد عقرت الناقة؟ 

 القوم مجيعا برضاهم ومتاليهم. رواه اإلمام أمحد يف الزهد.
ويشهد هلا أيًضا حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول 

يغزو جيش الكعبة, فإذا كانوا ببيداس من األرض ي سف » اهلل 
قالت: قلت: يا رسول اهلل, كيف خيسف بأوهلم  «بأولهم وآخرهم

ي سف بأولهم »وآخرهم وفيهم أسواقهم, ومن ليس منهم؟ قال: 
 متفق عليه, وهذا لفظ البخاري.«. وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم

قال املهلب يف هذا احلديث: إن من كثر سواد قوم يف املعصية 
نه مالك عقوبة من خمتارًا أن العقوبة تلزمه معهم. قال: واستنبط م

 جيالس شربة اخلمر, وإن مل يشرب.
وقال النووي يف هذا احلديث: من الفقه والتباعد من أهل الظلم 
والتحذير من جمالسهم, وجمالسة البغاة, وحنوهم من املبطلني؛ لئال 
يناله ما يعاقبون به, وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم يف 

 .ظاهر عقوبات الدنيا. انتهى
: إن يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر أمانًا العشرون

من تعلق العصاة بالعبد يوم القيامة, وتارك األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر متعرض لتعلق العصاة به يف موقف احلساب, وخماصمتهم له 

 بني يدي اجلبار تبارك وتعاىل.
الصالة: وقد جاء  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب

احلديث قال: جييء الرجل يوم القيامة متعلًقا جباره, فيقول: يا رب, 
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هذا خانين. فيقول: يا رب, وعزتك ما خنته يف أهل, وال مال. 
 فيقول: صدق يا رب, ولكنه رآين على معصية, فلم ينهين عنها.

وروى رزين عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: كنا نسمع أن 
ق بالرجل يوم القيامة, وهو ال يعرفه, فيقول له: ما لك إيل, الرجل يتعل

وما بيين وبينك معرفة, فيقول: كنت تراين على اخلطأ وعلى املنكر, 
 وال تنهاين.

إن يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن الحادية والعشرون: 
املنكر إعزازًا لدين اإلسالم, وحراسة له وألهله, وقمًعا للسفهاء 

ني, وبذلك تكون العزة للمسلمني, ويثبت ملكهم, فإذا هتاونوا والظامل
بإعزاز دينهم وحراسته وقمع سفهائهم والظاملني منهم سلبوا النعمة, 

 وبدلوا بالعز ذال وباألمن خوفًا.
ِإنَّ اللََّه اَل يُنَغينُِّر َما ِبَقْوٍ  َحتَّى يُنَغينُِّروا َما ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .﴾بِأَنْنُفِسِهمْ 
َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغينًِّرا نِْعَمًة أَنْنَعَمَها َعَلى ﴿تعاىل: وقال 

 .﴾قَنْوٍ  َحتَّى يُنَغينُِّروا َما بِأَنْنُفِسِهمْ 
وروى ابن أيب حامت بسنده عن إبراهيم قال: أوحى اهلل إىل نيب 
من أنبياء بين إسرائيل أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية, وال أهل 

ون على طاعة اهلل, فيتحولون منها إىل معصية اهلل إال حول بيت يكون
اهلل عنهم ما حيبون إىل ما يكرهون قال: إن تصديق ذلك يف كتاب 

 اهلل.
 .﴾ِإنَّ اللََّه اَل يُنَغينُِّر َما ِبَقْوٍ  َحتَّى يُنَغينُِّروا َما بِأَنْنُفِسِهمْ ﴿
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 وروى عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أنه
قال: امللك والدين إخوان ال غىن ألحدمها عن اآلخر؛ فالدين أساس 
وامللك حارس فما مل يكن له أساس فمهدوم, وما مل يكن له حارس 

 فضائع.
ويشهد هلذا حديث معاوية رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل 

  :إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهلل »يقول
 رواه البخاري.« هه ما أقاموا الدينفي النار على وج
بقاء ملك قريش بإقامة الدين دليل على هنم إذا  ويف تقييده 

مل يقيموا الدين, فإن األمر خيرج عنهم إىل غريهم, وهكذا وقع األمر,  
 كما ال خيفى على من له  أدىن إملام باألخبار.

ويستفاد من هذا احلديث أن ملك ملوك املسلمني مرتبط بإقامة 
دين اإلسالم, فمن أقامه منهم ثبت ملكه, ومن ضيعه خرج األمر من 

 يده, وال بد.
اإلمام أمحد يف مسنده من حديث ابن شهاب حدثين  روىوقد 

ة أن عبد اهلل بن مسعود رضي عنه قال: بتاهلل بن عبد اهلل بن ع عبيد
يف قريب من مثانني رجال من قريش,  بينما حنن عند رسول اهلل 

أما بعد يا »تشهد مث قال:  يث, وفيه أن رسول اهلل فذكر احلد
معشر قريش, فإنكم أهل هذا األمر ما لم تعصوا اهلل, فإذا 
عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم, كما يلحى هذا القضيب 

قال . «لقضيب في يده ثم لحا قضيبه, فإذا هو أبيض يصلد
 يح.حاهليثمي: رجاله رجال الص
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يف األوسط, قال اهليثمي: ورجال أيب ورواه أبو يعلى والطرباين 
 يعلى ثقات.

قال اجلوهري: اللحاء ممدود قشر الشجر, وحلوت العصا أحلوها 
 حلوا إذا قشرهتا. انتهى .

ويصلد معناه: يربق ويبص. قاله ابن األثري وابن منظور يف لسان 
 العرب.

وروى احلاكم يف مستدركه من حديث حبيب بن أيب القاسم بن 
بد اهلل بن عتبة عن أيب مسعود رضي اهلل عنه, قال: قال احلارث عن ع

ال يزال هذا وأنتم والته ما لم تحدثوا أعماال تنزعه » رسول اهلل 
منكم, فإذا فعلتم ذلك سلط اهلل عليكم شرار خلقه, فألحوكم,  

قال احلاكم: صحيح اإلسناد, ومل خيرجاه,  «كما يلتحى القضيب
 ووافقه الذهيب يف تلخيصه.

الشافعي يف مسنده حدثنا ابن أيب فديك عن ابن ذئب عن  وقال
 شريك بن عبد اهلل بن أيب منر عن عطاء بن يسار أن رسول اهلل 

أنتم أولى الناس بهذا األمر ما كنتم مع الحق إال أن »قال لقريش: 
يشري إىل جريدة يف تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة 

 وهذا مرسل صحيح.« يده
ع األمر طبق ما يف هذه األحاديث الثالثة, فبعث اهلل وقد وق

على قريش ملا عصوه من حلاهم, كما يلحى القضيب, وهكذا وقع 
لكثري سواهم من والة األمور الذين تركوا بعض األوامر, وارتكبوا بعض 

 النواهي, فسلط اهلل عليهم من حلاهم, كما يلحى القضيب.
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بلهم من والة األمور الذين فليعترب والة األمور اآلن مبن خال ق
سلبوا ملكهم, وبدلوا من العزة والكرامة بالذلة واإلهانة جزاء على 

 تركهم ألوامر اهلل وانتهاكهم حملارمه.
 فالعاقل من اعترب باملاضني, والسعيد من وعظ بغريه. 

 أََلْم يَنَرْوا َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قَنْبِلِهْم ِمْن قَنْرنٍ ﴿وقد قال اهلل تعاىل: 
َمكَّنَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض َما َلْم نَُمكِّْن َلُكْم َوَأْرَسْلَنا السََّماَس َعَلْيِهْم 
ِمْدرَارًا َوَجَعْلَنا اأْلَنْنَهاَر َتْجِري ِمْن َتْحِتِهْم فََأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِبِهْم 

 .﴾َوأَْنَشْأنَا ِمْن بَنْعِدِهْم قَنْرنًا َآَخرِينَ 
نَ ﴿وقال تعاىل:  ا ِإَلى بَِني إْسرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُنْفِسُدنَّ َوَقَضينْ

ِفي اأْلَْرِض َمرَّتَنْيِن َولَتَنْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبيًرا * فَِإَذا َجاَس َوْعُد ُأواَلُهَما 
يَاِر وََكاَن  بَنَعثْنَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا ُأوِلي بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاَلَل الدِّ

واًل * ثُمَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوْعًدا َمْفعُ 
َوبَِنيَن َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَنَر نَِفيًرا * ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم أِلَنْنُفِسُكْم َوِإْن 

َولَِيْدُخُلوا  َأَسْأُتْم فَنَلَها فَِإَذا َجاَس َوْعُد اآْلَِخَرِة لَِيُسوُسوا ُوُجوَهُكمْ 
اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيَُتبنُِّروا َما َعَلْوا تَنْتِبيًرا * َعَسى رَبُُّكْم 

 اآلية. ﴾َأْن يَنْرَحَمُكْم َوِإْن ُعْدُتْم ُعْدنَا
وقد روى اإلمام أمحد يف الزهد, وأبو نعيم يف احللية من طريقه 

, وفرق بني أهلها, فبكى صقرب عن جبري بن نفري قال: ملا فتحت 
بعضهم إىل بعض, رأيت أبا الدرداء رضي اهلل عنه جالًسا وحده 
يبكي, فقلت: يا أبا الدرداء, ما يبكيك يف يوم أعز اهلل فيه اإلسالم 
وأهله؟ قال: وحيك يا جبري, ما أهون اخللق على اهلل إذا هم تركوا 
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كوا أمر اهلل عز وجل, أمره, بينا هي أمة قاهرة ظاهرة, هلم امللك, وتر 
 فصاروا إىل ما ترين.

وقال ابن قتيبة الدينوري يف كتاب خمتلف احلديث: حدثين رجل 
من أصحاب األخبار أن املنصور مسر ذات ليلة, فذكر خلفاء بين أمية 

 أبنائهموسريهتم, وأهنم مل يزالوا على استقامة حىت أفضي أمرهم إىل 
مللك وجاللة قدره قصد املرتفني, فكان مههم من عظيم شأن ا

ول يف معاصي اهلل عز وجل, الشهوات, وإيثار اللذات, والدخ
, جهال منهم باستدراج اهلل تعاىل, وأمنا من مكره تعاىل, ومساخطه

 فسلبهم اهلل تعاىل امللك والعز, ونقل عنهم النعمة.
فقال له صاحل بن علي: يا أمري املؤمنني, إن عبيد اهلل بن مروان  

رض النوبة هاربًا فيمن اتبعه, سأل ملك النوبة عنهم, ملا دخل أ
فأخرب, فركب إىل عبيد اهلل, فكلمه بكالم عجيب يف هذا النحو ال 
أحفظه, وأزعجه عن بلده, فإن رأى أمري املؤمنني أن يدعو به من 
احلبس حبضرتنا يف هذه الليلة, ويسأله عن ذلك؟ فأمر املنصور 

يا أمري املؤمنني, قدمت أرض  بإحضاره, وسأله عن القصة. فقال:
النوبة بأثاث سلم يل, فافرتشته هبا, وأقمت ثالثًا, فأتاين ملك النوبة 

حسن الوجه, فقعد على  ىنوقد خرب أمرنا, فدخل على رجل طوال أق
األرض, ومل يقرب الثياب, فقلت: ما مينعك أن تقعد على ثيابنا؟ 

ة اهلل إذا رفعه فقال: إين ملك, وحق على كل ملك أن يتواضع لعظم
َِ تشربون اخلمور وهي حمرمة عليكم يف   ِم اهلل مث أقبل علي فقال يل:ملمم
كتابكم؟ فقلت: اجرتأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا. قال: فلمَم تطئون 
الزروع بدوابكم والفساد حمرم عليكم يف كتابكم؟ قلت: يفعل ذلك 

http://www.alukah.net/


 

 

78 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

ب والفضة جهالنا, قال: فلم تلبسون الديباج واحلرير وتستعملون الذه
وهو حمرم عليكم؟ فقلت: زال عنا امللك, وقل أنصارنا, فانتصرنا بقوم 

مليا,  طرقفأمن العجم دخلوا يف ديننا, فلبسوا ذلك على الكره منا. 
وجعل يقلب يده, وينكت يف األرض, مث قال: ليس ذلك كما 
ذكرت, بل أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم, وركبتم ما عنه هنيتم, 

فيما ملكتم, فسلبكم اهلل العز, وألبسكم الذل بذنوبكم, وهلل وظلمتم 
فيكم نقمة مل تبلغ هنايتها, وأخاف أن حيل بكم العذاب وأنتم 
ببلدي, فيصيبين معكم, وإمنا الضيافة ثالث, فتزودا ما احتجتم إليه, 

 وارحتلوا عن بلدي, ففعلت ذلك.
وملوك لعباس من غلماهنم األتراك قلت: وفيما جرى على بين ا

الديلك والتتار عربة عظيمة وعظة ملن بعدهم من ملوك املسلمني؛ فإن 
بين  العباس كانوا أقوى سلطانًا, وأكثر أمواال ورجاال, وأوسع ممالك 
ممن جاء بعدهم من امللوك, وما نفعهم ذلك شيًئا, بل سلبهم اهلل 
العز, وألبسهم الذل, وسلط عليهم األعداء من كل جانب يسوموهنم 

العذاب, ويأخذون ما بأيديهم من املماليك واألموال, وكان  سوء
خامتة ذلك زوال امللك والنعمة عنهم على أيدي التتار الكفار الفجار 
جزاء على تضييعهم ألوامر اهلل تعاىل, وارتكاهبم لنواهيه, وهتاوهنم 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر, واألخذ على أيدي السفهاء 

 والظاملني.
ربوا أيها املسلمون مبن خال قبلكم من العاصني. واحذروا أن فاعت

 يصيبكم ما أصاهبم, فما العقوبات من الظاملني منكم ببعيد.
َأفََأِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيَِّئاِت َأْن َيْ ِسَف اللَُّه ﴿قال اهلل تعاىل: 
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َيْشُعُروَن * َأْو يَْأُخَذُهْم ِبِهُم اأْلَْرَض َأْو يَْأتِيَنُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل 
ِفي تَنَقلُِّبِهْم َفَما ُهْم ِبُمْعِجزِيَن * َأْو يَْأُخَذُهْم َعَلى َتَ وٍُّف فَِإنَّ رَبَُّكْم 

 .﴾َلَرُسوٌف رَِحيمٌ 
َأفََأِمَن َأْهُل اْلُقَرد َأْن يَْأتِيَنُهْم بَْأُسَنا بَنَياتًا َوُهْم ﴿وقال تعاىل: 
َأْهُل اْلُقَرد َأْن يَْأتِيَنُهْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُهْم يَنْلَعُبوَن *  نَاِئُموَن * َأَوَأِمنَ 

 .﴾َأفََأِمُنوا َمْكَر اللَِّه َفاَل يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُ  اْلَ اِسُرونَ 
}في بيان أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على كل  فصل

 مسلم بحسب قدرته{

من فضائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر, إذا علم ما ذكرنا 
فليعلم أيًضا أهنما واجبان على كل مسلم حبسب قدرته, كما تقدم يف 

من رأد منكم منكًرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع »: قول النيب 
 .«فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف ا يمان

قادر عليه وعلى هذا, فمن اقتصر على اإلنكار بقلبه وهو 
 .بلسانه, فقد ترك الواجب عليه, وخالف أمر النيب 

وكذلك من اقتصر على اإلنكار بلسانه وهو قادر عليه بيده, 
فإما اإلنكار بالقلب فهو واجب بكل حال ال يعذر أحد برتكه, ومن 
مل ينكر املنكرات بقلبه بأن يبغضها, ويكرهها وميقت فاعلها, فليس 

 .«يس وراس ذلك من ا يمان حبة خردلول» مبؤمن لقول النيب 
وقال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: هلك من مل يعرف قلبه 

 معروفًا, ومل ينكر منكرًا. رواه ابن جرير.
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وروى أبو نعيم يف احللية عن أيب الطفيل أنه مسع حذيفة رضي 
اهلل عنه يقول: يا أيها الناس, أال تسألوين, فإن الناس كانوا يسألون 

عن اخلري, وكنت أسأله عن الشر, أفال تسألون عن  ول اهلل رس
, فدعا الناس من ميت األحياء, فقال: إن اهلل تعاىل بعث حممًدا 

الضاللة إىل اهلدى, ومن الكفر إىل اإلميان, فاستجاب له من 
استجاب, فحيي باحلق من كان ميًتا, ومات بالباطل من كان حًيا, 

الفة على منهاج النبوة, مث يكون ملًكا مث ذهبت النبوة, فكانت اخل
عضوًضا, فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه, واحلق استكمل, 
ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافًا يده وشعبة من احلق ترك, ومنهم 
من ينكر بقلبه كافًا يده ولسانه وشعبتني من احلق ترك, ومنهم من ال 

 ء.ينكر بقلبه ولسانه, فذلك ميت األحيا
وقيل البن مسعود رضي اهلل عنه: من ميت األحياء فقال: الذي 

 ال يعرف معروفًا, وال ينكر منكرًا.
 وهذا والعياذ باهلل إمنا ينشأ عن اتباع اهلوى وقبول الفنت.

 .﴾َواَل تَنتَِّبِع اْلَهَود فَنُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَّهِ ﴿قال اهلل تعاىل: 
 اتََّ َذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى َأفَنَرأَْيَت َمنِ ﴿وقال تعاىل: 

ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوقَنْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يَنْهِديِه 
 .﴾ِمْن بَنْعِد اللَِّه َأَفاَل َتذَكَُّرونَ 

ويف صحيح مسلم  عن حذيفة رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوًدا عوًدا, »يقول:  اهلل 

فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداس, وأي قلب أنكرها نكت 
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فيه نكتة بيضاس حتى تصير على قلبين, على أبيض مثل الصفا, 
فال تضره فتنة ما دامت السموات واألرض, واآلخر أسود مرباد  

 ما أشرب من كالكوز مج يا ال يعرف معروفًا, وال ينكر منكًرا إال
 .«هواه

قال النووي: قال أهل اللغة أصل الفتنة يف كالم العرب االبتالء 
واالمتحان, واالختبار, قال القاضي: مث صارت يف عرف الكالم لكل 

 أمر كشفه االختبار عن سوء.
قال أبو زيد: فنت الرجل يفنت فتونًا إذا وقع يف الفتنة, وحتول من 

 حال حسنة إىل سيئة.
فظ ابن حجر يف فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر قال احلا

والغلو يف التأويل البعيد, وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال 
والتحول من احلسن إىل القبيح وامليل إىل الشيء واإلعجاب به, 

ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواْلَ ْيِر ﴿وتكون يف اخلري والشر كقوله تعاىل:  َونَنبنْ
َنةً   .﴾ِفتنْ

: واملراد مبا يف حديث حذيفة رضي اهلل عنه الفتنة يف الشر قلت
داس, وأي قلب فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سو »لقوله: 

 واهلل أعلم. «ة بيضاسأنكرها نكت فيه نكت
قال النووي: قال األستاذ  «تعرض الفتن على القلوب»وقوله: 

ا فتنة أبو عبد اهلل بن سليمان: معناه تظهر على القلوب أي تظهر هل
بعد أخرى, وقوله كاحلصري أي كما ينسج احلصري عوًدا عوًدا وشظية 
بعد أخرى, شبه عرض الفنت على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض 

http://www.alukah.net/


 

 

82 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

قضبان احلصري على صانعها واحًدا بعد واحد. ومعىن أشرهبا دخلت 
فيه دخواًل تاًما, وألزمها, وحلت به حمل الشراب, ومعىن نكت نكتة 

 نتهى.نقط نقطة. ا
كناية عن صالبته يف الدين, وأن الفنت ال , «مثل الصفا»وقوله: 

فال تضره فتنة ما دامت السموات »تؤثر فيه, وهلذا قال: 
 .«واألرض

قال القاضي عياض ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه, لكن صفة 
أخرى لشدته على عقد اإلميان وسالمته من اخللل, وأن الفنت مل 

ر فيه, كالصفا, وهو احلجر األملس الذي ال يعلق به تلصق به, ومل تؤث
 شيء. انتهى.

 واألسود املرابد: هو ما خالط سواده غرية.
قال النووي: قال أبو عبيد عن أيب عمرو وغريه: الربدة لون بني 

 السواد والغرية.
 وقال ابن دريد: الربدة لون أكدر.

 وقال غريه: هي أن خيتلط السواد بكدرة.
املربد امللمع بسواد وبياض, ومنه: تربد لونه, أي:  وقال نفطويه:
 تلون, واهلل أعلم.

قال سعد بن طارق أحد رواة هذا  «كالكوز مج ًيا»وقوله: 
 احلديث: يعين منكوًسا.

وقال اجلوهري وغريه من أهل اللغة: التجخية امليل, ومنه قول 
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 حذيفة كالكوز جمخًيا أي: مائال؛ ألنه إذا مال انصب ما فيه.
ًيا هو مبيم مضمونة مث جيم مفتوحة مث و  قال املنذري: قوله جُمَخم

 خاء معجمة مكسورة يعين مائال, وفسره بعض الرواة بأنه منكوس.
ومعىن احلديث: أن القلب إذا افتنت, وخرجت منه حرمة املعاصي 
واملنكرات خرج منه نور اإلميان, كما خيرج املاء من الكوز إذا مال أو 

األثري وابن منظور: اجملخي املائل عن االستقامة  انتكس, وقال ابن
واالعتدال, فشبه القلب الذي ال يعي خريًا بالكوز املائل الذي ال 

 يثبت فيه شيء.
وقال النووي: قال صاحب التحرير: معىن احلديث أن الرجل إذا 
تبع هواه, وارتكب املعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة, 

 وزال عنه نور اإلسالم, والقلب مثل الكوز؛ وإذا صار كذلك افتنت
 فإذا انكب انصب ما فيه, ومل يدخله شيء بعد ذلك.

وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: والفنت اليت تعرض على القلوب 
هي أسباب مرضها, وهي فتنة الشهوات, وفتنة الشبهات فنت الغي 

وىل توجب والضالل, فنت املعاصي والبدع, فنت الظلم واجلهل, فاأل
 فساد القصد واإلدارة, والثانية توجب فساد العلم واالعتقاد. انتهى.

إذا علم هذا, فكثري من القراء واملنتسبني إىل العلم معلمني 
ومتعلمني وكتاب يف زماننا قد هتوكوا يف كثري من فنت الشبهات وفنت 

َوَمْن ﴿الشهوات, واتبعوا يف ذلك أهواءهم بغري حياء, وال مباالة 
َضلُّ ِممََّن اتنََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدد ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه اَل يَنْهِدي اْلَقْوَ  أَ 

 .﴾الظَّاِلِمينَ 
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فكثري منهم هتوكوا يف فتنة الكفر األكرب والشرك األكرب, ووسائل 
 ذلك, وما يدعو إليه ويقرب منه.

اإلحلاد, وكثري منهم قد هتوكوا يف فتنة النفاق األكرب والزندقة و 
وكثري منهم قد هتوكوا يف فنت الشرك األصغر والكفر األصغر والنفاق 

 األصغر.
 وكثري منهم قد هتوكوا يف فنت البدع واألهواء املضلة.

وكثري منهم قد هتوكوا يف فنت الفسوق والعصيان من ترك 
 املأمورات وارتكاب احملظورات.

اتباع سننهم حذو فمن ذلك افتتاهنم بالتشبه بأعداء اهلل تعاىل, و 
رواه « من تشبه بقو  فهو منهم» النعل بالنعل, وقد قال النيب 

اإلمام أمحد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما, 
 وصححه ابن حبان وغريه.

فكثري منهم يتشبهون باجملوس, ومن حيذو حذوهم من طوائف 
ثيل بشعر اإلفرنج وغريهم من أعداء اهلل تعاىل يف حلق اللحى والتم

 الوجه.
 وكثري منهم يتشبهون باإلفرنج يف حلق جوانب الرأس وتسريح

 ويسمونه التواليت. ومتشيطه الباقي إىل جهة القفا وكثرة دهنه
وكثري منهم يرتكون قنازع يف مقادم رءوسهم كأهنا قنازع الدجاج, 

 وقد قيل: إن ذلك من زي اليهود.
شبهن بنساء اإلفرنج يف وكثري منهم يأمرون نساءهم وبناهتم أن يت
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 فرق شعورهن من جانب الرأس, ويف تسريح شعورهن إىل جهة القفا
البخت املائلة, كما أخرب  سنمةومجعها معقوصة خلف الرأس كأهنا أ

بذلك عنهن الصادق املصدوق صلوات اهلل وسالمه عليه, ويأمرون 
 نساءهم وبناهتم أن يتشبهن بنساء اإلفرنج يف لبس الثياب اليت ال

تسرت إال بعض أجسادهن, كما أخرب بذلك عنهن الصادق املصدوق 
صلوات اهلل وسالمه عليه بقوله: كاسيات عاريات, ويكون يف أوساط 

 تلك الثياب تكة تشبه الزنار.
ومن ذلك لبس الكرتة والكبك فكلها من لباس اإلفرنج, وقد 

يه على عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ملا رأى عل غضب النيب 
 «إنهما من ثياب الكفار فال تلبسهما»ثوبني معصفرين, وقال: 
رواه اإلمام أمحد ومسلم  «بل احرقهما»فقال: أغسلهما. قال: 

وغريمها. وكثري منهم يأمرون نساءهم وبناهتم أن جيعلن جيوهبن من 
 ناحية القفا مشاهبة لنساء اإلفرنج, وخالفًا ملا عليه نساء املسلمني.

رون نساءهم وبناهتم بالسفور عند الرجال وكثري منهم يأم
األجانب مشاهبة لإلفرنج وغريهم من أمم الكفر والضالل, وال 

 يغارون من خلوة الرجال األجانب هبن, وال بغريهن من حمارهم.
وكثري منهم يتشبهون باليهود والنصارى يف اإلشارة باألكف 

 واألصعب, ورفع اليد إىل جانب الوجه عند التسليم.
 منهم يتشبهون مبشركي قريش وبطوائف اإلفرنج وغريهم من وكثري

أمم الكفر والضالل يف التصفيق يف األندية, واجملامع عند التعجب 
 واستحسان اخلطب واألشعار.
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وكثري منهم يتشبهون باإلفرنج يف تكتيف اليدين على الدبر, 
وكثري منهم قد اعتاضوا عن أحكام الشرع بقوانني أعداء اهلل تعاىل 

 ونظمهم وسياستهم اخلاطئة وآرائهم الفاسدة.
ومن ذلك افتتاهنم مبواالة أعداء اهلل تعاىل وموادهتم وتعظيمهم 
بالقيام هلم وبداءهتم بالسالم, وتصديرهم يف اجملالس, وتقدميهم على 
املسلمني يف الدخول, ومناولة املأكوالت واملشروبات, واالنبساط 

هم الباطلة املخالفة ملا يف كتاب معهم, وتصديقهم يف كثري من مزاعم
ملا رأى مع بعض  , وقد غضب النيب اهلل تعاىل وسنة رسوله 

متهوكون ال: أأصحابه صحيفة أخذها من بعض أهل الكتاب, وق
 فيها.

من أجل صحيفة واحدة, فكيف ولو رأى  وإذا كان هذا قوله 
عاىل وآرائهم ما آل إليه األمر يف زماننا من انتشار مقاالت أعداء اهلل ت

وخترصاهتم بني املسلمني, وقبول كثري منهم هلا, وتنافسهم يف قراءهتا 
وتنفريهم من كتب احلديث, وغريها من كتب أهل السنة, وتسميتهم 
هلا بالكتب الصفراء, وتسمية املتمسكني بالسنة الرجعيني, وتسمية 
أهل الكفر والنفاق والشقاق و الزندقة واإلحلاد وغريهم من أهل 

َواِهِهْم ﴿الفسق والفجور التقدميني  يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأفنْ
 .﴾َويَْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

 ومن ذلك افتتاهنم بالدخان اخلبيث, واهنماكهم يف شربه.
 وأنواع املعازف ومن ذلك افتتاهنم باالستماع إىل الغناء واملزامري

واملالهي وأصوات النساء األجنبيات, ونغمات البغايا املتهتكات, 
وهتوكهم يف اختاذ آالت ذلك كالراديو, والصندوق وغريمها من آالت 
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اللهو اليت تصد عن ذكر اهلل وعن الصالة, ومتكني نسائهم وبناهتم 
هو وغريهن من حمارمهم من احلضور عند الراديو وغريه من آالت الل

واستماعهن إىل أنواع احملرمات اليت تشوقهن إىل فعل الفواحش وأنواع 
 احملرمات.

ومن ذلك افتتاهنم باحلضور عند السينما والتلفزيون الذين مها من 
 أخبث املالهي اليت تصدر عن ذكر اهلل وعن الصالة.

ومن ذلك افتتاهنم باختاذ الساعات اليت فيها املوسيقى املطربة, 
 اذ السيارات اليت فيها الراديو واملوسيقى املطربة.ومثل ذلك اخت

ومن ذلك افتتاهنم بلبس الساعات والتشبه بالنساء يف لبسهن 
 األساور والتشبه أيًضا بالكفار الذين يتحلون بالساعات.

 والتشبه أيًضا بأهل النار؛ ألن احلديد حليتهم يف نار جهنم.
ختم خبوامت الذهب, ومن ذلك افتتان كثري منهم بلبس احلرير والت

ومن ذلك افتتاهنم باللعب باألوراق املسماة باجلنجفة واملقامرة على 
 اللعب هبا, وذلك من امليسر احملرم.

ومثل ذلك اللعب بالكريم وحنوه, وأخذ العوض على الغلبة فيه, 
ومن ذلك افتتاهنم باللعب بالكرة, وهو من األشر املذموم, وأخذ 

 امليسر احملرم.العوض على الغلبة فيه من 
ومن ذلك افتتاهنم بتصوير ذوات األرواح واقتناء الصور وشراء 
الصحف والكتب املشحونة بالتصاوير ووضع صور امللوك واألكابر يف 

 اجملالس.
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ومن ذلك افتتاهنم باجلرائد واجملالت والكتب العصرية وصرف 
مهمهم إىل مطالعتها, وإعراضهم عن تدبر كتاب اهلل تعاىل وسنة 

 وعن النظر يف علوم الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان. وله رس
ومن ذلك افتتاهنم يف بعض األمصار مبعاشرة النساء األجنبيات, 
واخللوة هبن وباملردان, وذلك من أعظم الوسائل إىل ارتكاب 
الفاحشة, كما يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد والرتمذي واحلكم 

أال ال »قال:   عنه أن رسول اهلل عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل
قال الرتمذي: حسن « ي لون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان

صحيح غريب. وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني, ومل 
 خيرجاه, ووافقه الذهيب يف تلخيصه.

وروى اإلمام أمحد أيًضا عن جابر وعامر بن ربيعة رضي اهلل 
 حنوه. عنهما عن النيب 

يف الصحيحني واملسند وسنن ابن ماجة عن أسامة بن زيد رضي و 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر » اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

 «.على الرجال من النساس
ورواه مسلم أيًضا والرتمذي من حديث أسامة بن زيد, وسعيد 

أنه  بن عمرو بن نفيل رضي اهلل عنهم أهنما حدثا عن رسول اهلل 
ا تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من م»قال: 
 قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.« النساس

ومن ذلك افتتاهنم باالشرتاكية اخلبيثة, وترغيبهم فيها, وهي من 
 أعظم الظلم.
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ومن ذلك افتتاهنم بأخذ املكوس والضرائب من أموال الناس بغري 
 حق.

يد أن يبين دارًا أو ومن هذا الباب ما تأخذه البلديات ممن ير 
جيعل على السوق بابًا أو فرجة أو ميزابًا وحنو ذلك مما فيه منفعة 

 لصاحب الدار, وال مضرة فيه على غريه.
ومن ذلك افتتاهنم بالقومية العربية, وترغيبهم فيها, وهي من عزاء 

 اجلاهلية وعصبيتها.
إىل غري ذلك من الفنت اليت قد هتوك فيها كثري من الناس, 

 شربتها أهواؤهم, فأصروا على ارتكاهبا مع العلم بتحرميها.وأ
 وهؤالء أعظم جرًما ممن يعمل املعاصي جاهال بتحرميها.

ويل للمصرين »أنه قال وهو على املنرب:  وقد ثبت  عن النيب 
رواه اإلمام أمحد من  «الذين يصرون على ما فعلوا, وهم يعلمون

 ا, وإسناده جيد.حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهم
وكثري من الناس يرون بعض هذه املنكرات من املعروف, ويأمرون 
غريهم هبا ويرغبوهنم فيها, وهذا مصداق ما رواه رزين عن علي رضي 

كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر, »أنه قال:  اهلل عنه عن النيب 
قالوا: يا رسول اهلل, وإن ذلك لكائن قال: « ونهيتم عن المعروف

كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكًرا, والمنكر ». «أشدنعم و »
 «.نعم»قالوا: يا رسول اهلل, وإن ذلك لكائن قال:  «معروفًا

 وقد تقدم هذا احلديث بتمامه يف أول الكتاب فلرياجع.
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}في بيان أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل فصل

 مسلم قادر{

تيمية رمحه اهلل تعاىل: األمر  قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن
باملعروف والنهي عن املنكر واجب على كل مسلم قادر, وهو فرض 

 على الكفاية, ويصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به غريه.
والقدرة هي السلطان والوالية, فذووا السلطان أقدر من غريهم, 

لقدرة, وعليهم من الوجوب ما ليس على غريهم, فإن مناط الوجوب ا
 فيجب على كل إنسان حبسب قدرته.

 .﴾فَاتنَُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ ﴿قال تعاىل: 
ومجيع الواليات اإلسالمية إمنا مقصودها األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر, وهو من أوجب األعمال وأفضلها وأحسنها, وال يتم إال 

 زع بالقرآن. انتهى.بالعقوبات الشرعية؛ فإن اهلل يزع بالسلطان ما ال ي
فبني رمحه اهلل تعاىل أن ذوي السلطان والوالية هم أهل القدرة, 
وأن عليهم من الوجوب ما ليس على غريهم, وأنه يصري فرض عني 

 عليهم إذا مل يقم به غريهم.
ويشهد لصحة هذا أن اهلل تعاىل وبخ علماء بين إسرائيل, وذمهم 

نكر, ولوال أنه متعني عليهم ملا على ترك األمر باملعروف والنهي عن امل
 خصهم بالذم والتوبيخ.

َهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعْن قَنْوِلِهُم ﴿قال اهلل تعاىل:  َلْواَل يَنننْ
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ْثَم َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَنُعونَ   .﴾اْ ِ
ء العمال أرباب قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل: الربانيون: هم العلما

 الواليات عليهم. واألحبار: هم العلماء فقط.
 وقد تقدم هذا التفسري مع الكالم على اآلية قريًبا.

وقد تقدم أيًضا قول علي رضي اهلل عنه: إمنا هلك من كان 
 قبلكم بركوهبم املعاصي, ومل ينههم الربانيون واألحبار... إىل آخره.

سئولية أمام اهلل واقعة على ومن هذه األدلة العامة يعلم أن امل
 عاتق مجيع الطبقات من املسلمني.

وأول مسئولية وأعظمها تقع على عاتق اإلمام األعظم؛ ألن له 
 السلطة الكاملة, وهو املنفذ ألحكام اهلل, واحلامي حلدود اهلل.

وعلى كل من حوله مساعدته ومؤازرته يف ذلك بكافة الوسائل, 
تربأ ذمتهم, وإال فهم آمثون, ومسئولون  وبالتنبيه واملناصحة, وبذلك

كلكم راع » عما أضاعوه من هذا الواجب العظيم, وقد قال النيب 
ال سيما من وضع ثقته فيهم, ووكل « وكلكم مسئول عن رعيته

 إليهم األمر والنهي, وجعلكم واسطة بينه وبني رعيته.
يف مث يليه يف عظم املسئولية أشراف الناس على اختالف طبقاهتم 

الشرف, سواء كان بعلم أو بنسب أو جباه, أو مبال أو بعشرية, أو 
بشجاعة, أو بقلم, أو بغري ذلك مما عده الناس شرفًا حيمي صاحبه 

 من أن يستخف به, أو يستهان بكرامته.
وإذا علم هذا فكل شخص له شرف حيميه من أهل الباطل 
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يريه, فهو آمث وأنصارهم يرى منكرًا, أو يعلم به, مث ال يعمل على تغ
ومسئول مسئولية كبرية, وخاصة أهل املقامات الذين ال خيشون 

 سوطًا, وال سجًنا, وال غري ذلك. 
فهؤالء واجبهم التغيري باليد واإلنكار باللسان, وبذلك تربأ 

 هم وسلوكهم.تذمتهم, ويقتدى هبم يف استقام
وكل شرف مل تكن نتيجته نصرة احلق, فهو نقمة على صاحبه, 

ألن الساكت عن نصرة احلق مع القدرة مضعف لصف أهل  وذلك
احلق, ومكثر ألهل الباطل, وشريك هلم يف اإلمث و العقوبة, وال بد. 
وعليه بذلك الوعيد الشديد, كما يف سورة املائدة واألعراف, وغريها 

 من أدلة الكتاب والسنة.
وهو هبذا السكوت مل يقم بتأدية شكر نعمة اهلل عليه, هبذا 

َواْشُكُروا ﴿ف اخلاص عالوة على شرفه باإلسالم, واهلل يقول: الشر 
َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُتْم ﴿وقال تعاىل:  ﴾ِلي َواَل َتْكُفُرونِ 

َوَمْن ﴿وقال تعاىل:  ﴾أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديدٌ 
 .﴾ِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ رَبِّي َغِنيٌّ َكرِيمٌ َشَكَر فَِإنََّما َيْشُكُر لِنَنْفسِ 

واملصيبة العظمى واآلفة كل اآلفة على الدين ترك كثري  من 
القادرين ما هو متعني عليهم من األمر باملعروف والنهي عن املنكر, 
مداهنة للناس, وطلًبا لرضاهم, وإيثارًا للوظائف والرياسات, وحتصيل 

ظ النفسانية على طاعة اهلل تعاىل وطاعة واحلظو  الدنيويةاألغراض 
 .رسوله 

ومن كان هذا شأنه يوشك أن يعاجل بالعقوبة مع عكس مراده 
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. 
كما يف صحيح ابن حبان عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول 

من التمس رضا اهلل بس ط الناس رضي اهلل عنه, »قال:  اهلل 
س ط اهلل  وأرضى عنه الناس, ومن التمس رضا الناس بس ط اهلل

ورواه الرتمذي يف جامعه عن رجل من « عليه وأس ط عليه الناس
أهل املدينة, قال: كتب معاوية إىل عائشة رضي اهلل عنها أن اكتيب 
إيل كتابًا توصيين فيه, وال تكثري علي, قال: فكتبت عائشة رضي اهلل 
عنها إىل معاوية رضي اهلل عنه: )سالم عليك, أما بعد, فإين مسعت 

من التمس رضا اهلل بس ط الناس كفاه اهلل »يقول:  ل اهلل رسو 
مؤنة الناس, ومن التمس رضا الناس بس ط اهلل, وكله اهلل إلى 

والسالم عليك( مث رواه من وجه آخر عن عائشة رضي اهلل « الناس
 عنها موقوفًا.

ورواه اإلمام أمحد موقوفًا على عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: 
اس برضاء اهلل عز وجل كفاه اهلل الناس, ومن أرضى من أسخط الن

 الناس بسخط اهلل وكله إىل الناس.
وروى البزار يف مسنده عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال 

من طلب محامد الناس بمعاصي اهلل عاد حامده له » رسول اهلل 
 «.ذاًما

من : »ورواه ابن حبان يف صحيحه, ولفظه قال رسول اهلل 
هلل بس ط الناس كفاه اهلل, ومن أس ط اهلل برضا الناس أرضى ا

 «.وكله اهلل إلى الناس
وروى الطرباين عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول 
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من أس ط اهلل في رضا الناس س ط اهلل عليه وأس ط » اهلل 
عليه من أرضاه في س طه, ومن أرضى اهلل في س ط الناس 

طه في رضاه, حتى يزينه ويزين رضي عنه وأرضى عنه من أس 
 قال املنذري: إسناده جيد قوي.« قوله وعمله في عينه

وروى احلاكم يف مستدركه عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما 
من أرضى سلطانًا بس ط ربه عز وجل : »قال: قال رسول اهلل 

 «.خرج من دين اهلل تبارك وتعالى
عنه قال: إن الرجل وروى ابن سعد عن ابن مسعود رضي اهلل 

ليدخل على السلطان ومعه دينه, فيخرج وما معه دينه. قيل: كيف؟ 
 قال: يرضيه مبا يسخط اهلل.

ورواه احلاكم يف مستدركه من حديث طارق بن شهاب عن عبد 
اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه, أنه ذكر الفتنة فقال: إن الرجل ليخرج 

منه, يأيت الرجل ال ميلك له من بيته ومعه دينه, فريجع وما معه شيء 
وال لنفسه ضرًا وال نفًعا, فيقسم له باهلل أنك لذيت وذيت, فريجع ما 
خلى من حاجته بشيء, وقد أسخط اهلل عليه, قال احلاكم: صحيح 

 , ومل خيرجاه, ووافقه الذهيب يف تلخيصه.الشيخنيعلى شرط 
ومما قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: 

يروى عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أو غريه: ارُج اهلل يف الناس, 
وال ترُج الناس يف اهلل, وال ختف الناس يف اهلل, وكما كتبت عائشة 
رضي اهلل عنها إىل معاوية رضي اهلل عنه, إما بعد فإنه من أرضى 
الناس بسخط اهلل سخط اهلل عليه, وجعل حامده من الناس له ذاًما, 
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أرضى اهلل بسخط الناس رضي اهلل عنه, وجعل ذامه من الناس  ومن
 حامًدا.

وقال خالد بن معدان: من اجرتأ على املالوم يف مراد احلق رد اهلل 
ترك املالوم له حمامد, ومن ترك قول احلق يف مراد اخللق خوف مالوم 

 اخللق, ورجاء حمامدهم قلب اهلل تلك احملامد عليه مالوم وذًما.
أَلَْيَس اللَُّه ﴿خ رمحه اهلل تعاىل: وهذا حتقيق قوله تعاىل: قال الشي
َوَمْن يَنتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْ َرًجا * َويَنْرزُْقُه ﴿وقوله:  ﴾ِبَكاٍف َعْبَدهُ 

 .﴾ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َوَمْن يَنتَنوَكَّْل َعَلى اللَِّه فَنُهَو َحْسُبهُ 
 عته للرسول.وإمنا يؤتى اإلنسان من نقص متاب

وقال الشيخ أيًضا يف موضع آخر: وأما كون حامده ينقلب له 
 ذاًما, فهذا يقع كثريًا, وحيصل يف العاقبة.

قلت: والعيان من ذلك يغين عن الربهان, فال جتد أحقر, وال 
أصغر قدرًا من الذين استهانوا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر, 

حىت عند الذين يداهنوهنم يف أمر  مداهنًة للخلق, وخوفًا من سخطهم
 اهلل تعاىل, ويقدمون رضاهم على رضا اهلل.

وكثريًا من الناس, وإن متلقوا للمداهنني, وأظهروا هلم املودة, 
وسارعوا إىل قضاء حوائجهم؛ ليسكتوا عنهم, ويرتكوهم وما هم عليه, 

فهم  أو لينالوا من دنياهم, أو لينالوا بسببهم من أمور الدنيا وحظوظها
يف الباطن مستخفون هبم حمتقرون هلم, وكثريًا ما يظهرون عيبهم 
وذمهم عند من يثقون به من الناس, وإذا زلت النعل بأحد املداهنني 

 رأيت العجب العجاب من إظهار الشماتة به والذم له.
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فينبغي للمؤمن أن يقدم رضا اهلل تعاىل على كل شيء, وإن 
لتمس رضا اهلل بسخط الناس سخط عليه الناس كلهم؛ فإن من ا

رضي اهلل عنه, وأرضى عنه الناس, كما يف حديث عائشة رضي اهلل 
 عنها. وهذا هو العقل النافع.

وأما املداهنة, فإهنا نقص يف العقل والدين, ورمبا كانت سبًبا لفتنة 
القلب وموته؟, كما تقدم يف حديث حذيفة واألثرين عنه وعن ابن 

 مسعود رضي اهلل عنهما.
وإذا مات القلب فارقه نور اإلميان, وفارقته الغرية على حمارم اهلل, 
وصار احلاكم عليه الشيطان واهلوى, فال يعرف معروفًا, وال ينكر 

 منكرًا إال ما أشرب من هواه, وهذا هو املنافق الذي ال خري فيه.
قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: ومن له خربة مبا بعث اهلل به رسوله 

ا كان عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين , ومب
هم أقل الناس ديًنا. وأي دين وأي خري فيمن يرى حمارم اهلل تنتهك 

يرغب عنها, وهو بارد  وحدوده تضاع ودينه يرتك وسنة رسوله 
القلب, وساكت اللسان شيطان أخرس, كما أن املتكلم بالباطل 

إال من هؤالء الذين إذا سلمت هلم شيطان ناطق, وهل بلية الدين 
مآكلهم ورياساهتم, فال مباالة مبا جرى على الدين, وخيارهم املتحزن 
املتلفظ, ولو نوزع يف بعض ما فيه غضاضة عليه يف جاهه أو ماله 
بذل, وتبذل وجد, واجتهد, واستعمل مراتب اإلنكار الثالثة حبسب 

هلل هلم قد بلوا يف وسعه, وهؤالء مع سقوطهم من عني اهلل, ومقت ا
الدنيا بأعظم بلية تكون وهم ال يشعرون, وهو موت القلوب؛ فإن 
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القلب كلما كانت حياته أمت كان غضبه هلل ورسوله أقوى, وانتصاره 
 للدين أكمل.

 فصل

روى أبو نعيم يف احللية عن علي بن احلسني زين العابدين رمحه 
لنهي عن املنكر كنابذ  اهلل تعاىل أنه قال: التارك لألمر باملعروف وا

كتاب اهلل وراء ظهره, إال أن يتقي تقاة. قيل: ما تقاته؟ قال: خياف 
 جبارًا عنيًدا أن يفرط عليه, أو أن يطغى.

}في بيان أن ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة من  فصل
 الكبائر{

ر وقد عد ابن حجر اهليثمي ترك األمر باملعروف والنهي عن املنك
 مع القدرة من الكبائر, ونقل ذلك عن بعض الشافعية.

ونقله احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه عن بعض 
الشافعية أيًضا وهو متجه, والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد 
الشديد على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع القدرة, وقد 

 ك, وهلل احلمد واملنة.تقدم ذكر اآليات واألحاديث يف ذل
اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا  ﴿في تفنيد االحتجاج بقوله تعالى:  فصل

 على ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر﴾  اْهَتَديْنُتمْ 

وقد حيتج بعض املداهنني على ترك األمر باملعروف والنهي عن 
ُنوا َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآمَ ﴿املنكر بقول اهلل تعاىل: 
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, وال حجة هلم فيها, ملا رواه أهل ﴾َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 
السنن إال النسائي عن أيب أمية الشعباين قال: أتيت أبا ثعلبة اخلشين 
رضي اهلل عنه فقلت له: كيف تصنع يف هذه اآلية, قال: أية آية 

ا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل يَ ﴿قلت: قول اهلل تعاىل: 
قال أما واهلل, لقد سألت خبريًا,  ﴾َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 

بل ائتمروا بالمعروف, وتناهوا »قال:  سألت عنها رسول اهلل 
عن المنكر, حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهود متبًعا ودنيا مؤثرة 

كل ذي رأي برأيه, فعليك ب اصة نفسك, ودع العوا    وإعجاب
من ورائكم أياًما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر, للعامل 

قيل: يا رسول « فيهن مثل أجر خمسين رجال يعملون مثل عملكم
ال, بل خمسين رجال »اهلل, أجر مخسني رجال منا, أو منهم قال: 

 قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.« منكم
 «كل ذي رأي برأيه»اد ابن ماجة بعد قوله: وإعجاب وز 

 .«ورأيت أمًرا ال يدان لك به فعليك ب اصة نفسك»
وقد رواه ابن جرير وابن أيب حامت والبغوي يف تفاسريهم ورواه 
احلاكم يف مستدركه, وقال: صحيح اإلسناد, ومل خيرجاه, ووافقه 

 الذهيب يف تلخيصه.
يعين: ال قدرة لك, وال  «به ورأيت أمًرا ال يدان لك»قوله: 

 طاقة بتغيريه.
 قال اجلوهري: ما يل بفالن يدان, أي: طاقة.

وقال ابن األثري: يقال: ما يل هبذا األمر يد, وال يدان؛ ألن 
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املباشرة والدفاع إمنا يكون باليد, فكان يديه معدومتان لعجزه عن 
فوائد  دفعه, وكذا قال ابن منظور يف لسان العرب. ويف هذا احلديث

 جليلة.
إحداها: أن آية املائدة دالة على أن األمر باملعروف والنهي عن 

 املنكر واجب على املؤمنني مهما أمكنهم ذلك.
ويدل على ذلك أيًضا ما رواه اإلمام أمحد وأهل السنن وغريهم 
عن قيس بن أيب حازم قال: قام أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه, 

قال: أيها الناس, إنكم تقرءون هذه اآلية: فحمد اهلل, وأثىن عليه, مث 
يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا ﴿

إىل آخر اآلية, وإنكم تضعوهنا على غري موضعها, وإين  ﴾اْهَتَديْنُتمْ 
 إن الناس إذا رأوا المنكر, وال يغيرونه»يقول:  مسعت رسول اهلل 

قال الرتمذي: هذا حديث حسن « أوشك اهلل أن يعمهم بعقابه
 صحيح, وصححه أيًضا ابن حبان.

ويف رواية البن جرير عن قيس بن أيب حازم, قال: صعد أبو بكر 
, فحمد اهلل, وأثىن عليه, مث قال: رضي اهلل عنه املنرب منرب رسول 

صة, واهلل ما أيها الناس, إنكم لتتلون آية من كتاب اهلل, وتعدوهنا رخ
يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم ﴿أنزل اهلل يف كتابه أشد منها 

واهلل لتأمرن باملعروف, ولتنهون  ﴾اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 
 عن املنكر, أو ليعمنكم اهلل منه بعقاب.

ا أَينَُّها الَِّذيَن يَ ﴿وروى ابن جرير أيًضا عن السدي يف قوله: 
يقول مروا  ﴾َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 
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باملعروف, واهنوا عن املنكر. قال أبو بكر رضي اهلل عنه: يا أيها 
الناس, ال تغرتوا بقول اهلل عليكم أنفسكم, فيقول أحدكم: على 

عروف وتنهون عن املنكر أو ليستعملن عليكم نفسي, واهلل لتأمرون بامل
 شراركم.

فليسوا منكم سوء العذاب, مث ليدعو اهلل خياركم, فال يستجيب 
هلم. وأكثر اآليات واألحاديث اليت تقدمت يف فضائل األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر تدل على مثل ما دل عليه حديث أيب 

 بكر وحديث أيب ثعلبة رضي اهلل عنهما.
: الرد على من زعم أن آية املائدة تدل على الرتخيص يف انيةالث

ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر, وقد أوضح ذلك الصديق 
رضي اهلل عنه يف حديثه, فانقطع بذلك ما يتعلق به املداهنون يف اآلية 

 الكرمية.
: أن املؤمن إذا قام مبا جيب عليه من األمر باملعروف الثالثة

م الز بل منه, ومل يكن له قدرة على اإلاملنكر, فلم يقوالنهي عن 
 , فعليه حينئذ خباصة نفسه, وال يضره من ضل.احملظورباملأمور وإزالة 

وقد روى ابن عدي والبيهقي يف شعب اإلميان عن أيب إمامة 
إذا رأيتم األمر ال : »رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
يف « اهلل هو الذي يغيره تستطيعون تغييره, فاصبروا حتى يكون

إسناده مقال, وملتنه شاهد من حديث أيب ثعلبة الذي تقدم ذكره 
 قريًبا.

 أي: باليد أو اللسان. «ال تستطيعون تغييره»ومعىن قوله 
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فأما التغيري بالقلب, فكل أحد يستطيعه, ومن مل يغري بقلبه بأن 
 يبغض املعاصي ويكرهها وميقت أصحاهبا فليس مبؤمن.

ى ابن أيب حامت وغريه عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه وقد رو 
قال: أن من بقي منكم سريى منكرًا, وحبسب امرئ يرى منكرًا ال 

 يستطيع أن يغريه أن يعلم اهلل من قلبه إنه له كاره.
مث قال: رواه  ورواه البخاري يف التاريخ الكبري مرفوًعا إىل النيب 

 غري واحد, وال يرفعونه.
الرزاق عن معمر عن احلسن أن رجال سأل ابن وروى عبد 

َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل ﴿مسعود رضي اهلل عنه عن قول اهلل تعاىل: 
فقال: إن هذا ليس بزماهنا, إهنا اليوم  ﴾َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 

مقبولة, ولكنه قد يوشك أن يأيت زماهنا تأمرون باملعروف, فيصنع 
وكذا, أو قال: فال يقبل منكم, فحينئذ عليكم أنفسكم ال بكم كذا 

 يضركم من ضل.
ورواه ابن جرير حدثنا احلسن بن حيىي قال: أخربنا عبد الرزاق 

 فذكره.
وروى ابن جرير أيًضا عن احلسن أن هذه اآلية قرئت على ابن 

ُكْم اَل يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْنُفسَ ﴿مسعود رضي اهلل عنه 
فقال ابن مسعود رضي اهلل عنه:  ﴾َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 

ليس هذا بزماهنا قوهلا ما قبلت منكم, فإذا ردت عليكم, فعليكم 
 أنفسكم.

وروى ابن جرير أيًضا عن أيب العالية قال: كانوا عند عبد اهلل بن 
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ما يكون بني  مسعود رضي اهلل عنه جلوًسا, فكان بني رجلني بعض
الناس, حىت قام كل واحد منهما إىل صاحبه, فقال رجل من جلساء 
عبد اهلل: أال أقوم, فآمرمها باملعروف, وأهنامها عن املنكر. فقال آخر 

َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم ﴿إىل جنبه: عليك بنفسك؛ فإن اهلل تعاىل يقول: 
 .﴾اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 

ال: فسمعها ابن مسعود رضي اهلل عنه فقال: من مل جيئ تأويل ق
هذه بعد. إن القرآن أنزل, حيث أنزل, ومنه آي قد مضى تأويلهن 

, ومنه آي وقع قبل أن ينزلن, ومنه ما وقع تأويلهن على عهد النيب 
بيسري, ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم, ومنه  تأويلهن بعد النيب 
ة على ما ذكر من الساعة, ومنه آي يقع تأويلهن آي يقع عند الساع

يوم احلساب على ما ذكر من احلساب واجلنة والنار, فما دامت 
قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة مل تلبسوا شيًعا, ومل يذق بعضكم 

, واهنوا, فإذا اختلفت القلوب واألهواء وألبستم فأمروابأس بعض, 
 ء تأويل هذه اآلية.شيًعا ذاق بعضكم بأس بعض, فعند ذلك جا

وذكر البغوي يف تفسريه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال 
يف هذه اآلية: مروا باملعروف, واهنوا عن املنكر ما قبل منكم, فإن رد 
عليكم, فعليكم أنفسكم, مث قال: إن القرآن نزل منه آي قد مضى 

اهلل تأويلهن قبل أن ينزلن, وذكر متامه بنحو قول ابن مسعود رضي 
 عنه.

وروى ابن جرير عن سفيان بن عقال قال: قيل البن عمر رضي 
اهلل عنهما: لو جلست يف هذه األيام, فلم تأمر ومل تنه, فإن اهلل تعاىل 

فقال  ﴾َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ ﴿يقول: 

http://www.alukah.net/


 

 

103 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

ألصحايب؛ ألن رسول  ابن عمر رضي اهلل عنهما: إهنا ليست يل, وال
فكنا حنن الشهود وأنت « أال, فليبلغ الشاهد الغائب»قال:  اهلل 

الغيب, ولكن هذه اآلية ألقوام جييئون من بعدنا إن قالوا مل يقبل 
 منهم.

وروى ابن جرير أيًضا عن سوار بن شيب, قال: كنت عند ابن 
ن, عمر رضي اهلل عنهما إذا تاه رجل جليد يف العني شديد اللسا

فقال: يا أبا عبد الرمحن, حنن ستة كلهم قد قرأ القرآن, فأسرع فيه, 
وكلهم جمتهد ال يألو, وكلهم بغيض إليه أن يأيت دناءة, وهم يف ذلك 
يشهد بعضهم على بعض بالشرك, فقال رجل من القوم: وأي دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ قال: فقال 

اك أسأل, أنا أسأل الشيخ, فأعاد على عبد اهلل الرجل: إين لست إي
احلديث, فقال عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: لعلك ترى ال أبا 
لك أين سآمرك أن تذهب فتقتلهم, عظهم واهنهم؛ فإن عصوك, 

يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم ﴿فعليك بنفسك, فإن اهلل تعاىل يقول: 
رُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتْم ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا أَنْنُفَسُكْم اَل َيضُ 

 . ﴾فَنيُنَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَنْعَمُلونَ 
وروى ابن جرير أيًضا عن قتادة عن رجل قال: كنت يف خالفة 

, فإذا عثمان رضي اهلل عنه باملدينة يف حلقة فيهم أصحاب النيب 
َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن ﴿ه فقرأ رجل فيهم شيخ يسندون إلي

 فقال الشيخ: إمنا تأويلها آخر الزمان. ﴾َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 
مث رواه ابن جرير من وجه آخر عن قتادة قال: حدثنا أبو مازن 
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رجل من صاحلي األزد قال: انطلقت يف حياة عثمان رضي اهلل عنه 
, فقرأ رجل ىل حلقة من أصحاب رسول اهلل إىل املدينة, فقعدت إ
قال: فقال  ﴾اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ ﴿من القوم هذه اآلية 

 رجل من أسن القوم: دع هذه اآلية, فإمنا تأويلها يف آخر الزمان. 
وروى ابن جرير أيًضا عن جبري بن تفري قال: كنت يف حلقة فيها  

وإين ألصغر القوم, فتذاكروا األمر باملعروف  أصحاب رسول اهلل 
يَا أَينَُّها ﴿والنهي عن املنكر, فقلت أنا: أليس اهلل يقول يف كتابه 

 ﴾الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 
عرفها, وال فاقبلوا علي بلسان واحد, وقالوا: اتنتزع آية من القرآن ال ت

تدري ما تأويلها, حىت متنيت أين مل أكن تكلمت, مث أقبلوا 
يتحدثون, فلما حضر قيامهم, قالوا: إنك غالم حدث السن, وإنك 
نزعت بآية ال تدري ما هي, وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت 
شًحا قطاًعا, وهوى متبًعا, وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليك 

 إذا اهتديت. بنفسك ال يضرك من ضل
وروي أبو نعيم يف احللية عن مكحول قال: أتاه رجل فقال: يا 

َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ﴿أبا عبد اهلل, قوله عزك وجل 
قال: يا ابن أخي, مل يأت تأويل هذه بعد إذا هاب  ﴾ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 

 يضرك من ضل إذا الواعظ, وأنكر املوعوظ, فعليك حينئذ نفسك ال
 اهتديت يا ابن أخي اآلن نعظ, ويسمع منا.

يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ﴿وروى ابن جرير عن حذيفة رضي اهلل عنه 
قال: إذا أمرمت  ﴾َعَلْيُكْم أَنْنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 

 وهنيتم.
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اَل َيُضرُُّكْم َمْن ﴿ب وروى ابن جرير أيًضا عن سعيد بن املسي
قال: إذا أمرت باملعروف, وهنيت عن املنكر ال  ﴾َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ 

 يضرك من ضل إذا اهتديت.
قال ابن كثري: وكذا قال غري واحد من السلف, وروى ابن جرير 

يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ﴿عن ضمرة بن ربيعة قال: تال احلسن هذه اآلية 
فقال احلسن:  ﴾ْم أَنْنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْنُتمْ َعَلْيكُ 

احلمد هلل هبا, واحلمد هلل عليها؛ ما كان مؤمن فيما مضى وال مؤمن 
 فيما بقي إال وإىل جانبه منافق يكره عمله.

: كثرة ثواب العاملني يف أيام الصرب, وذلك حني يكون الرابعة
 ابعة السنة, كالقبض على اجلمر.الصرب على الدين ومت

أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أفضل  ال امسة
األعمال يف أيام الصرب, وكذلك نشر السنة وإصالح ما أفسد الناس 
منها, وقد تقدم يف أول الكتاب حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه, أن 

ة كلها إن من أدبار هذا الدين أن تجفو القبيل»قال:  رسول اهلل 
من عند آخرها, حتى ال يبقى فيها إال الفقيه أو الفقيهان, فهما 
مقهوران مقموعان ذليالن إن تكلما أو نطقا قمًعا وقهًرا واضطهدا 

ا, حتى يشرب ال مر في ناديهم ينعل أتطعنانوقيل: لهما 
ومجالسهم وأسواقهم, وتنحل ال مر غير اسمها حتى يلعن آخر 

احلديث, ويف آخره . «عليهم اللعنة هذه األمة أولها إال حلت
فمن أدرك ذلك الزمان, وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر, فله »

رواه اإلمام  «أجر خمسين ممن صحبني, وآمن بي, وصدقني أبًدا
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 أمحد وغريه.
وتقدم أيًضا حديث عبد الرمحن بن العالء احلضرمي قال: حدثين 

األمة قو  لهم  إنه سيكون في آخر هذه»يقول:  من مسع النيب 
مثل أجر أولهم, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون 

 رواه البيهقي يف دالئل النبوة. «.أهل الفتن
وروى اإلمام أمحد والطرباين عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ذات يوم, وحنن عنده  رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 
ناس »يا رسول اهلل؟ قال:  فقيل: من الغرباء« طوبى للغرباس»

صالحون قليل في ناس سوس كثير من يعصيهم أكثر ممن 
 «.يطيعهم

من يبغضهم أكثر ممن » ورواه حممد بن وضاح بلفظ: 
ويف هذا إشارة إىل أهنم يأمرون باملعروف, وينهون عن  «يحبهم
 املنكر.

وروى الرتمذي وأبو نعيم يف احللية من حديث كثري بن عبد اهلل 
و بن عوف عن أبيه, عن جده رضي اهلل عنه أن رسول اهلل بن عمر 
  :إن الدين بدأ غريًبا, ويرجع غريًبا, فطوبى للغرباس الذين »قال

قال الرتمذي: هذا « يصلحون ما أفسده الناس من بعدي من سنتي
 حديث حسن.

ورواه إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين, ولفظه: قال رسول اهلل 
« : بدأ غريًبا, وسيعود غريًبا كما بدأ, فطوبى إن هذا الدين

الذين يحيون سنتي »قيل: يا رسول اهلل, ومن الغرباء؟ قال: « للغرباس
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 «.من بعدي, ويعلمونها عباد اهلل
: وروى حممد بن وضاح عن املعافري قال: قال رسول اهلل 

طوبى للغرباس الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك, ويعملون »
 «.فأبالسنة حين  تط

. ﴾طُوََب هَلُمْ ﴿قال النوذي: اختلف املفسرون يف معىن قوله تعاىل 
فروى عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن معناه فرح وقرة عني. وقال 

 عكرمة: نعم ما هلم.
 وقال الضحاك: غبطة هلم.

 وقال قتادة: حسىن هلم.
 وعن قتادة أيًضا: معناه أصابوا خريًا.

 ة.وقال إبراهيم: خري هلم وكرام
 وقال ابن عجالن: دوام اخلري.

 وقيل: اجلنة.
 وقيل: شجرة يف اجلنة.

 وكل هذه األقوال حمتملة يف احلديث.
قلت: واملعىن فيها متقارب, وكلها حاصلة ملن أدخله اهلل اجلنة, 

 واهلل أعلم.
وروى حممد بن وضاح عن سعيد أخي احلسن يرفعه, قال: 

بالمعروف, وتنهون عن إنكم اليو  على بينة من ربكم؛ تأمرون »
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المنكر, وتجاهدون في سبيل اهلل, ولم يظهر فيكم السكران: 
سكر الجهل, وسكر حب العيش, وستحولون عن ذلك, 

قيل: منهم؟ فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين. 
 «.: بل منكمقال

ورواه أبو نعيم يف احللية يف ترمجة إبراهيم بن أدهم من حديث 
نية عن أسلم أنه مسع سعيد بن أيب احلسن يذكر عن سفيان بن عي

أنتم اليو  » أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
على بينة من ربكم؛ تأمرون بالمعروف, وتنهون عن المنكر, 
وتجاهدون في سبيل اهلل, ثم تظهر فيكم السكرتان: سكرة 

ون الجهل, وسكرة حب العيش, وستحولون عن ذلك, فال تأمر 
بمعروف, وال تنهون عن منكر, وال تجاهدون في سبيل اهلل, 

قالوا: « القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر خمسين صديًقا
 «.ال, بل منكم»يا رسول اهلل, منا أو منهم؟ قال: 

قال أبو نعيم: ورواه حممد بن قيس عن عبادة بن نسي عن 
 مثله. عن النيب  األسود بن ثعلبة عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه

وروى أبو نعيم أيًضا من حديث إبراهيم بن أدهم عن هشام بن 
: عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

السكرتان: سكرة حب العيش, وحب اجلهل, فعند ذلك ال  غشيتكم
تأمرون باملعروف, وال تنهون عن املنكر, والقائمون بالكتاب وبالسنة  

 بقني األولني من املهاجرين واألنصار.كالسا
وروى الطرباين يف األوسط وأبو نعيم يف احللية عن أيب هريرة رضي 
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للمتمسك بسنتي عند فساد أمتي » اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
 .«له أجر شهيد

وروى الرتمذي يف جامعة والطرباين يف الصغري عن أنس بن مالك 
من أحيا سنتي, فقد أحبني, »ال: ق رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

حديث حسن  اقال الرتمذي: هذ« ومن أحبني كان معي في الجنة
 غريب.

وروي الرتمذي أيًضا وابن ماجة والدارمي عن كثري بن عبد اهلل 
من أحيا سنة من »قال:  عن أبيه عن جده رضي اهلل عنه أن النيب 

ا من سنتي قد أميتت بعدي كان له من األجر مثل من عمل به
احلديث. قال الرتمذي: هذا « غير أن ينقص من أجورهم شيًئا

 حديث حسن.
أخرب عما سيقع يف  : فيه علم من أعالم النبوة؛ ألنه السادسة

أمته من خمالفة العصاة لآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر, طاعة 
فوقع من العصاة للشح, واتباًعا للهوى, وإيثارًا للدنيا, وإعجابًا بالرأي 

 األمر طبق ما أخرب به صلوات اهلل وسالمه عليه.
ورأينا ذلك من كثري من املنتسبني إىل العلم, فضال عن غريهم, 

 وهلم يف معاندة احلق حجج من الباطل.
فأما العوام, فحجتهم فعل العامة, وسكوت بعض املشايخ من 

 ذوي القدرة عن اإلنكار عليهم.
 وإقرارهم للمنكرات. وبعضهم حيتجون بأفعال والة األمر
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وأما املنتسبون إىل العلم, فحجتهم ما جيدونه من أخطاء العلماء 
مل يلتفتوا  وزالهتم, وإذا قيل هلم: قال اهلل تعاىل, وقال رسول اهلل 

إىل ذلك وأجابوا بأنه قد قال العامل الفالين كذا وكذا, وأنه قد أفىت 
ين رواية أو قوال أو الشيخ الفالين بكذا وكذا, وإن يف املذهب الفال

وجًها بكذا وكذا مما هو خمالف للنص أو للظاهر من اآليات 
 واألحاديث الصحيحة.

اتََّ ُذوا ﴿وهؤالء فيهم شبه من الذين قال اهلل تعاىل فيهم 
 .﴾َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانَنُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَّهِ 

اء الرؤساء ورمبا رد بعضهم اآليات واألحاديث مراعاة ألهو 
 واألكابر.

 أذعنوا وكثريًا منهم إذا قيل هلم قال اهلل تعاىل, وقال رسول اهلل 
لذلك بألسنتهم, وخالفوه بأفعاهلم, وهؤالء فيهم شبه من الذين أخرب 

 اهلل عنهم أهنم قالوا: مسعنا وعصينا.
وكل هؤالء العصاة املعرضني عن اتباع احلق املقدمني لطاعة 

وى, وإيثار الدنيا وشهواهتا واإلعجاب بالرأي على الشح, واتباع اهل
متعرضون للسخط من اهلل والعقوبة قال  طاعة اهلل وطاعة رسوله 

 .﴾َذِلَك بِأَننَُّهْم َكرُِهوا َما أَنْنَزَل اللَُّه فََأْحَبَط َأْعَماَلُهمْ ﴿اهلل تعاىل: 
َه وََكرُِهوا َذِلَك بِأَننَُّهُم اتنَّبَنُعوا َما َأْسَ َط اللَّ ﴿وقال تعاىل: 

 .﴾ِرْضَوانَُه فََأْحَبَط َأْعَماَلُهمْ 
لَِبْئَس َما َقدََّمْت َلُهْم أَنْنُفُسُهْم َأْن َسِ َط اللَُّه ﴿وقال تعاىل: 

فَنْلَيْحَذِر الَِّذيَن ﴿وقال تعاىل:  ﴾َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ 
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َنٌة َأْو ُيِصيبَنُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ُيَ اِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَنُهْم فِ   .﴾تنْ
قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ, فيهلك, مث 

َفاَل َورَبَِّك اَل يُنْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما ﴿جعل يتلو هذه اآلية 
ننَ   اآلية. ﴾ُهمْ َشَجَر بَنينْ

وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 
« :وال يزيغ « ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبًعا لما جئت به

عنه رواه احلافظ أبو نعيم يف كتاب األربعني اليت شرط فيها أن تكون 
من صحيح األخبار, ذكر ذلك عنه احلافظ ابن رجب يف شرح 

وية, وقال النووي: حديث صحيح, رويناه يف كتاب األربعني النو 
 احلجة بإسناد صحيح.

إذا عرف هذا, فالواجب على كل مؤمن أن يقدم طاعة اهلل تعاىل 
على ما سوامها, وإذا أمر مبعروف, أو هنى عن منكر  وطاعة رسوله 

وجب عليه أن يذعن لذلك, ويقابله بالرضا والتسليم واملبادرة إىل فعل 
ترك احملظور؛ فإن ذلك من أسباب اهلداية والفوز باجلنة املأمور, و 

ِإنََّما َكاَن قَنْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ﴿والنجاة من النار. قال اهلل تعاىل: 
نَنُهْم َأْن يَنُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا  ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَنينْ

َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْ َش اللََّه َويَنتنَّْقِه َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * 
 .﴾فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِئُزونَ 

ًرا َلُهْم ﴿وقال تعاىل:  َوَلْو أَننَُّهْم فَنَعُلوا َما يُوَعظُوَن ِبِه َلَكاَن َخينْ
َناُهْم ِمْن َلُدنَّا َأْجًرا َعِظيًما  * َوَلَهَديْنَناُهْم َوَأَشدَّ تَنْثِبيًتا * َوِإًذا آَلَتَنينْ
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ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما * َوَمْن يُِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْنَعَم 
يِقيَن َوالشَُّهَداِس َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن  اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّ

 .﴾ُأولَِئَك رَِفيًقا
َباِد * الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَنَيتَِّبُعوَن فَنَبشِّْر عِ ﴿وقال تعاىل: 

 .﴾َأْحَسَنُه ُأولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوُأولَِئَك ُهْم ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 
وليحذر املؤمن الناصح لنفسه من طاعة الشح واتباع اهلوى وإيثار 

 تقيم.الدنيا واإلعجاب بالرأي, فإن ذلك ضالل عن الصراط املس
وليحذر املؤمن أيًضا من تتبع أخطاء العلماء وزالهتم, فإهنا من 
هوادم اإلسالم, ومن تتبعها أوقعه يف املهالك وال بد, إال أن ينقذه اهلل 

 تعاىل, ومين عليه بالتوبة واإلنابة.
وقد روى الطرباين يف الكبري عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه أن 

متي ثالث: زلة عالم وجدال أخاف على أ»قال:  رسول اهلل 
 «منافق بالقرآن والتكذيب بالقدر

وروى أبو نعيم يف احللية عن عمرو بن عوف املزين رضي اهلل 
إني أخاف على أمتي من »يقول:  عنه, قال مسعت رسول اهلل 

زلة عالم »قالوا: وما هي يا رسول اهلل؟ قال: « بعدي ثالثة أعمال
 « .وحكم جائر وهود متبع

بيهقي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل وروى ال
 « إن أشد ما أت وف على أمتي ثالث: زلة عالم وجدال منافق

 « .بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم
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وروى الطرباين يف الصغري عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال: 
إني أخاف عليكم ثالثًا, وهي كائنات: زلة » قال رسول اهلل 

 «.جدال منافق بالقرآن, ودنيا تفتح عليكمعالم, و 
وروى الدارمي وأبو نعيم يف احللية عن زياد بن حدير قال: قال 
يل عمر رضي اهلل عنه: هل تعرف ما يهدم اإلسالم؟ قال: قلت ال. 
قال: يهدمه زلة عامل, وجدال املنافق بالكتاب, وحكم األئمة 

 املضلني.
درداء رضي اهلل عنه قال: وروى اإلمام أمحد يف الزهد عن أيب ال

 إمنا أخشي عليكم زلة عامل , وجدال املنافق بالقرآن.
وليحذر املؤمن أيًضا من االغرتار بالقراء الفسقة, واالقتداء هبم يف 

 أفعاهلم السيئة؛ فإن ذلك ضالل عن احلق.
 يتخوف على أمته من كل منافق عليم اللسان. وقد كان النيب 

حيح عن أيب عثمان النهدي قال: إين كما يف املسند بإسناد ص  
جلالس حتت منرب عمر رضي اهلل عنه, وهو خيطب الناس, فقال يف 

إن أخوف ما أخاف على »يقول:  خطبته: مسعت رسول اهلل 
 «.هذه األمة كل منافق عليم اللسان

 ويف رواية يف غري املسند يتكلم باحلكمة, ويعمل باجلور.
األحنف بن قيس عن عمر بن وروي اإلمام أمحد يف الزهد عن 

اخلطاب رضي اهلل عنه قال: كنت عنده جالًسا, فقال: إن هلكة هذه 
 األمة على يدي كل منافق عليم.

وروى الطرباين يف الكبري البزار عن عمران بن حصني رضي اهلل 
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إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي  : »عنهما قال: قال رسول اهلل 
 «.كل منافق عليم باللسان

 نذري: رواته حمتج هبم يف الصحيح.قال امل
وروي الطرباين أيًضا يف الصغري عن علي رضي اهلل عنه قال: قال 

إني ال أت وف على أمتي مؤمًنا, وال مشرًكا, أما » رسول اهلل 
المؤمن, فيحجزه إيمانه, وإما المشرك, فيقمعه كفره, ولكن 

عمل ما أت وف عليكم منافًقا عالم اللسان, يقول ما تعرفون, وي
 «.تنكرون

وروى اإلمام أمحد يف الزهد والدارمي يف سننه عن هرم بن حيان 
أنه قال: إياكم والعامل الفاسق, فبلغ عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه, 
فكتب إليه وأشفق منها: ما العامل الفاسق؟ فكتب إليه هرم: واهلل يا 

العلم, ويعمل أمري املؤمنني, ما أردت به إال اخلري يكون إماما يتكلم ب
 بالفسق, فيشتبه على الناس فيضلون.
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 }في التحذير أن ي الف قول اآلمر والناهي فعله{ فصل

وليحذر اآلمر باملعروف والناهي  عن املنكر أن خيالف قوَله فعُله, 
فإن اهلل تعاىل ميقت على ذلك أشد املقت مع ما يدخره لصاحبه من 

 العذاب املهني يف اآلخرة.
يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تَنُقوُلوَن َما اَل تَنْفَعُلوَن ﴿ىل: قال اهلل تعا

 .﴾* َكبُنَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تَنُقوُلوا َما اَل تَنْفَعُلونَ 
أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنْنَسْوَن أَنْنُفَسُكْم َوأَنْنُتْم ﴿وقال تعاىل: 

ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل تنَ   .﴾ْعِقُلونَ تَنتنْ
وروى البخاري يف صحيحه عن أيب موسى رضي اهلل عنه قال:  
كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى املسبحات, فأنسيتها غري أين 

 ﴾يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تَنُقوُلوَن َما اَل تَنْفَعُلونَ ﴿حفظت منها: 
 فتكتب شهادة يف أعناقكم فتسئلون عنها يوم القيامة.

ى ابن أيب الدنيا والبيهقي بإسناد جيد عن احلسن مرسال, ورو 
ما من عبد ي طب خطبة إال اهلل سائله » قال: قال رسول اهلل 

يعين ابن دينار  -قال: فكان مالك « عنها يو  القيامة ما أردت بها 
إذا حدث هبذا احلديث بكى, مث يقول: أحتسبون أن عيين تقر  -

اهلل سائلي عنه يوم القيامة يقول: ما بكالمي عليكم, وأنا أعلم أن 
 أردت به؟.

وروى األصبهاين عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن رسول اهلل 
  :إن الرجل ال يكون مؤمًنا حتى يكون قلبه مع لسانه »قال
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سواس, ويكون لسانه مع قلبه سواس, وال ي الف قوله عمله, ويأمن 
 «.جاره بوائقه

تَْأُمُروَن ﴿قتادة يف قوله تعاىل:  وروى عبد الرزاق عن معمر عن
قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس  ﴾النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنْنَسْوَن أَنْنُفَسُكمْ 

 بطاعة اهلل وبتقواه, وخيالفون فعريهم اهلل عز وجل.
 قال ابن كثري: وكذا قال السدي.

 أهل الكتاب ﴾أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ ﴿وقال ابن جريج: 
واملنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصالة, ويدعون العمل مبا 
يأمرون به الناس, فعريهم اهلل بذلك, فمن أمر خبري, فليكن أشد 

 الناس فيه مسارعة.
وروى أبو نعيم يف احللية عن األوزاعي, أنه قال: إن املؤمن يقول 

 يال.قليال, ويعمل كثريًا, وإن املنافق يقول كثريًا, ويعمل قل
وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه جاءه رجل 
فقال: يا ابن عباس, إين أريد أن آمر باملعروف وأهني عن املنكر. 
قال: أبلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن مل ختش أن تفتضح بثالث 
آيات من كتاب اهلل, فافعل. قال: وما هن؟ قال: قول اهلل تعاىل: 

أحكمت هذه؟ قال: ال.  ﴾نَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنْنَسْوَن أَنْنُفَسُكمْ أَتَْأُمُروَن ال﴿
ِلَم تَنُقوُلوَن َما اَل تَنْفَعُلوَن * َكبُنَر ﴿قال: فاحلرف الثاين قال قوله تعاىل

أحكمت هذه؟ قال: ال.  ﴾َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تَنُقوُلوا َما اَل تَنْفَعُلونَ 
د الصاحل شعيب عليه السالم: قال: فاحلرف الثالث, قال: قول العب

 ﴾َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما أَنْنَهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اْ ِْصاَلحَ ﴿
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 أحكمت هذه؟ قال: ال. قال: فابدأ بنفسك.
وذكر احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل عن إبراهيم النخعي أنه 

أَتَْأُمُروَن النَّاَس ﴿ه تعاىل: قال: إين ألكره القصص لثالث آيات قول
يَا أَينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تَنُقوُلوَن ﴿وقوله:  ﴾بِاْلِبرِّ َوتَنْنَسْوَن أَنْنُفَسُكمْ 

 .﴾َما اَل تَنْفَعُلوَن * َكبُنَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تَنُقوُلوا َما اَل تَنْفَعُلونَ 
ْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َوَما ُأرِيُد أَ ﴿وقوله إخبارًا عن شعيب: 
 .﴾أَنْنَهاُكْم َعْنُه ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اْ ِْصاَلحَ 

وروى اإلمام أمحد يف الزهد وأبو نعيم يف احللية عن مالك بن 
دينار, قال: أوحى اهلل إىل عيسى عليه الصالة والسالم أن يا عيسى, 

 عظ نفسك, فإن اتعظت, فعظ الناس, وإال فاستحي مين.
طرباين وأبو نعيم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال وروى ال

من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به : »رسول اهلل 
لم يزل في س ط اهلل حتى يكف أو يعمل بما قال, أو دعا 

 «.إليه
وروى الطرباين أيًضا واحلافظ الضياء املقدسي عن جند بن عبد 

مثل العالم الذي يعلم » اهلل اهلل رضي اهلل عنه قال: قال رسول 
الناس ال ير, وال يعمل به كمثل السراج يضيس للناس, ويحرق 

 «.نفسه
وروى الطرباين أيًضا والبزار عن أيب برزة األسلمي رضي اهلل عنه 

مثل الذي يعلم الناس ال ير, وينسى نفسه »أنه قال:  عن النيب 
 «.مثل الفتيلة تضيس للناس وتحرق نفسها
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لطيالسي وعبد بن محيد, وابن مام أمحد وأبو داود اوروى اإل
والبيهقي والبغوي عن  صحيحه, وابن أيب حامت وابن مردويهحبان يف 

رأيت ليلة » أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
فقلت من  ,أسري بي رجاال تقرض شفاههم بمقاريض من نار

ين يأمرون الناس هؤالس يا جبريل؟ فقال: ال طباس من أمتك الذ
 «.بالبر, وينسون أنفسهم, وهم يتلون الكتاب, أفال يعقلون

تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض »ويف رواية البن مردويه: 
 .«من نار

 ورواه أبو نعيم يف احللية بنحوه.
 ويف رواية له عن أنس رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

بمقاريض من نار,   أتيت ليلة أسري بي على قو  تقرض شفاههم»
كلما قرضت وفت, قلت: من هؤالس يا جبريل؟ قال: هؤالس 
خطباس أمتك الذين يقولون, وال يفعلون, ويقرسون كتاب اهلل, وال 

 ورواه ابن أيب الدنيا والبيهقي بنحوه.« يعملون به
وروي أبو نعيم أيًضا عن مالك بن دينار قال: ما من خطيب 

فإن كان صادقًا صدق, وإن   خيطب إال عرضت خطبه على عمله,
 كان كاذبًا قرضت شفتاه مبقراض من نار, كلما قرضتا نبتتا.

ويف الصحيحني وغريمها عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما قال: 
يؤتى بالرجل يو  القيامة, فيلقى في »يقول:  مسعت رسول اهلل 

النار فندلق أقتاب بطنه, فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى, 
تمع إليه أهل النار, فيقولون: يا فالن, ما لك ألم تكن تأمر فيج
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بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى, قد كنت آمر 
 «.بالمعروف, وال أتيه, وأنهي عن المنكر, وآتيه

األقتاب: األمعاء, واحدها قمْتب بكسر القاف وسكون املثناة, 
من أئمة اللغة, واندالقها: خروجها من اجلوف بسرعة. قاله غري واحد 

وروى ابن جرير والطرباين عن الوليد بن عقبة رضي اهلل عنه عن النيب 
  :من أهل  أناسإن إناًسا من أهل الجنة يطلعون على »قال

النار, فيقولون: بم دخلتم النار؟ فواهلل ما دخلنا الجنة إال بما 
 «.تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول, وال نفعل

د يف الزهد عن الشعيب قال: يشرف أهل اجلنة وروى اإلمام أمح
يف اجلنة على قوم يف النار, فيقولون: ما لكم يف النار, وإمنا نعمل مبا 

 تعلمونا, فيقولون: إنا كنا نعلمكم, وال نعمل به.
وروى أبو نعيم يف احللية عن قتادة قال: إن يف اجلنة كوى إىل 

لنار, فيقولون: ما بال النار, فيطلع أهل اجلنة من تلك الكوى إىل ا
األشقياء, وإمنا دخلنا اجلنة بفضل تأديبكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم, وال 

 نأمتر, وننهاكم, وال ننتهي.
وروى عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف زوائد الزهد عن احلسن قال: 
إذا كنت آمرًا باملعروف, فكن من آخذ الناس به, وإال هلكت, وإذا  

 نكر, فكن من أنكر الناس له, وإال هلكت.كنت ممن ينهى عن امل
وروى الطرباين عن األغر أيب مالك أن أبا بكر الصديق رضي اهلل 
عنه قال: من أمر باحلق وعمل بالباطل, وأمر باملعروف وعمل باملنكر 

 يوشك أن تنقطع أمنيته, وأن حيبط عمله.
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 ومن حكم الشعر قول أيب األسود الدؤيل:
 لتقىوغيننر تقنني يننأمر الننناس بننا

 
طبينننننب ينننننداوي النننننناس وهنننننو  

 سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقيم
 

 ينننا أيهنننا الرجنننل المعلنننم غينننره
 

 هنننال لنفسنننك كنننان ذا التعلنننيم 
تصننننف النننندواس لننننذي السننننقا   

 وذي الضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى
 

 كيمنننا يصنننح بنننه وأننننت سنننقيم 
 صنننلح بالرشننناد عقولنننناتوأراك  

 
 أبنندا وأنننت مننن الرشنناد عننديم 

 ال تننننه عنننن خلنننق وتنننأتي مثلنننه 
 

 عننار عليننك إذا فعلننت عظننيم 
 بدأ بنفسك فانههنا عنن غيهناا 

 
 فإذا انتهت عنه فأننت حكنيم 

فهنننننننناك يقبنننننننل منننننننا وعظنننننننت  
 دويقتد

 بننننالقول منننننك وينفننننع التعلننننيم 
}في أن على والة األمور االهتما  بواجب األمر بالمعروف والنهي  فصل 

 عن المنكر ألنه من آكد الفرائض عليهم{

النهي عن املنكر وإذا علم والة األمر ونواهبم أن األمر باملعروف و 
فرض عني عليهم, وأهنم ال عذر هلم يف تركه, فالواجب عليهم القيام 
هبذا الفرض العظيم واالهتمام بشأنه, فإن ذلكم أسباب النصر 
والتأييد والتمكني يف األرض, وال ينبغي هلم إمهاله, واالستخفاف 
بشأنه؛ فإن ذلك من أسباب عموم العقوبة, وسلب امللك كما تقدم 

 اح ذلك.إيض
وتقدم أيًضا حديث أن اخلطيئة إذا خفيت مل تضر إال صاحبها, 

 وإذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة.
ومن أعظم املنكرات الظاهرة إضاعة الصالة, والتهاون باجلمعة 
واجلماعة, وما أكثر ذلك يف املنتسبني إىل العلم من معلمني 
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 ومتعلمني, فضال عن غريهم.
اهبم أن يأخذوا على أيدي املتهاونني فيجب على والة األمر ونو 

 بالصالة, ويؤدبوا من ختلف عن اجلمعة واجلماعة.
قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف رسالة 
احلسبة: وعلى احملتسب أن يأمر العامة بالصلوات اخلمس يف مواقيتها, 

ؤذنني, فمن ويعاقب من مل يصل بالضرب واحلبس, ويتعهد األئمة وامل
فرط منهم فيما جيب من حقوق اإلمامة أو خرج عن األذان املشروع 
ألزمه بذلك, واستعان فيما يعجز عنه بوايل احلرب واحلكم وكل مطاع 
يعني على ذلك, وذلك أن الصالة هي أعرف املعروف من األعمال, 
وهي عمود اإلسالم وأعظم شرائعه, وهي قرينة الشهادتني, وإمنا 

 ليلة املعراج, وخاطب هبا الرسول بال واسطة مل يبعث هبا فرضها اهلل
أمته, وهي  رسوال من املالئكة, وهي آخر ما وصى به النيب 

املخصوصة بالذكر يف كتاب اهلل ختصيًصا بعد تعميم كقوله تعاىل: 
 .﴾َوالَِّذيَن يَُمسُِّكوَن بِاْلِكَتاِب َوَأقَاُموا الصَّاَلةَ ﴿

وهي  ﴾َي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّاَلةَ اْتُل َما ُأوحِ ﴿وقوله: 
املقرونة بالصرب بالزكاة وبالنسك وباجلهاد يف مواضع من كتاب اهلل  

 .﴾َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّاَلةِ ﴿كقوله تعاىل: 
 .﴾َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاةَ ﴿وقوله: 
 .﴾يِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسكِ ﴿وقوله: 

نَنُهْم تَنَراُهْم رُكًَّعا ﴿وقوله:  اُس َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُس بَنينْ َأِشدَّ
 .﴾ُسجًَّدا
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َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َلُهُم الصَّاَلَة فَنْلتَنُقْم طَائَِفٌة ﴿وقوله: 
ُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَنُهْم فَِإَذا َسَجُدوا فَنْلَيُكونُوا ِمْن  َورَاِئُكْم ِمننْ

َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرد َلْم ُيَصلُّوا فَنْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذرَُهْم 
فَِإَذا اْطَمْأنَنْنُتْم فَأَِقيُموا الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة ﴿إىل قوله:  ﴾َوَأْسِلَحتَنُهمْ 

 .﴾َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا
ظم من أن حياط به, فاعتناء والة األمر هبا جيب أن وأمرها أع

يكون فوق اعتنائهم جبميع األعمال, وهلذا كان أمري املؤمنني عمر بن 
اخلطاب رضي اهلل عنه يكتب إىل عماله أن أهم أمركم عندي الصالة 
من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه, ومن ضيعها كان ملا سواها 

 أشد إضاعة. رواه مالك وغريه.
يأمر احملتسب باجلمعة واجلماعات وبصدق احلديث, وأداء و 

األمانات, وينهى عن املنكرات من الكذب واخليانة, وما يدخل يف 
ذلك من تطفيف املكيال وامليزان والغش يف الصناعات والبياعات 

 والديانات وحنو ذلك.
والغش يدخل يف البيوع بكتمان العيوب, وتدليس السلع؛ مثل 

وأنكر  ملبيع خريًا من باطنه كالذي مر عليه النيب أن يكون ظاهر ا
عليه, ويدخل يف الصناعات؛ مثل الذين يصنعون املطعومات من 
اخلبز والطبخ والعدس والشواء وغري ذلك؛ أو يصنعون امللبوسات  
كالنساجني واخلياطني وحنوهم, أو يصنعون غري ذلك من الصناعات, 

 ن.فيجب هنيهم عن الغش واخليانة والكتما
ومن هؤالء الكيماوية الذين يغشون النقود واجلواهر والعطر وغري 
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ذلك, فيصنعون ذهًبا أو فضة أو عنربًا أو مسًكا أو جواهر أو زعفرانًا 
أو ماء ورد أو غري ذلك يضاهون به خلق اهلل, ومل خيلق اهلل شيًئا 
فيقدر العباد أن خيلقوا كخلقه, بل قال اهلل عز وجل فيما حكى عنه 

ومن أظلم ممن ذهب ي لق ك لقي, فلي لقوا ذرة, »له رسو 
 .«فلي لقوا بعوضة

وهلذا كانت املصنوعات مثل: األطبخة واملالبس واملساكن غري 
 خملوقة إال بتوسط الناس.

َوَآيٌَة َلُهْم أَنَّا َحَمْلَنا ُذرِّينَّتَنُهْم ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن ﴿قال تعاىل: 
 .﴾ِمْثِلِه َما يَنرَْكُبونَ  * َوَخَلْقَنا َلُهْم ِمنْ 
قَاَل أَتَنْعُبُدوَن َما تَنْنِحُتوَن * َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما ﴿وقال تعاىل: 

وكانت املخلوقات من املعادن والنبات والدواب غري مقدور  ﴾تَنْعَمُلونَ 
لبين آدم أن يصنعوها, لكنهم يشبهون على سبيل الغش, وهذا حقيقة 

 الكيمياء, فإنه املشبه.
من العقود احملرمة سوله ر يدخل يف املنكرات ما هنى اهلل عنه و و 

وامليسر ومثل بيع الغرر وكحبل احلبلة واملالمسة  مثل عقود الربا
واملنابذة ورَب النسيئة ورَب الفضل وكذلك النجش, وهو أن يزيد يف 
السلعة من ال يريد شراءها, وتصرية الدابة اللبون, وسائر أنواع 

 املعامالت الربوية.التدليس, وكذلك 
ومن املنكرات تلقي السلع قبل أن جتيء إىل السوق؛ فإن النيب 

  ,هنى عن ذلك ملا فيه من تغرير البائع؛ فإنه ال يعرف السعر
 فيشرتى منه املشرتي بدون القيمة.
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له اخليار إذا هبط إىل السوق, وثبوت  ولذلك أثبت النيب 
 اخليار له مع الغنب ال ريب فيه.

 ثبوته بال غنب ففيه نزاع بني العلماء, وفيه عن أمحد روايتان:وأما 
 إحدامها: يثبت, وهو قول الشافعي. 

 والثانية: ال يثبت؛ لعدم الغنب.
وثبوت اخليار بالغنب للمسرتسل, وهو الذي ال مياكس هو 
مذهب مالك وأمحد وغريمها, فليس ألهل السوق أن يبيعوا املماكس 

الذي ال مياكس أو من هو جاهل بالسعر بسعر, ويبيعوا املسرتسل 
 بأكثر من ذلك السعر.

هذا مما ينكر على الباعة, وجاء يف احلديث غنب املسرتسل رَب, 
وهو مبنزلة تلقي السلع, فإن القادم جاهل بالسعر, ولذلك هنى النيب 

  أن يبيع حاضر لباد, وقال دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من
 بعض.

ال يبيع حاضر »اهلل عنهما: ما قوله: وقيل البن عباس رضي 
قال: ال يكون له مسسارًا, وهذا هني عنه ملا فيه من ضرر  ؟«لباد

املشرتين, فإن املقيم إذا توكل للقادم يف بيع سلعة حيتاج الناس إليها, 
دعوا : »والقادم ال يعرف السعر ضر ذلك املشرتي, فقال النيب 

 «.الناس برزق اهلل بعضهم من بعض
 ذلك االحتكار ملا حيتاج الناس إليه. ومثل

روى مسلم يف صحيحه عن معمر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه أن 
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فإن احملتكر هو الذي يعمد  ؛«ال يحتكر إال خاطئ»قال:  النيب 
إىل شراء ما حيتاج إليه الناس من الطعام, فيحسبه عنهم, ويريد غالءه 

 عليهم, وهو ظامل للخلق املشرتين.
تويل األمر أن يكون الناس على بيع ما عندهم بقيمة وهلذا كان 

املثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام ال حيتاج إليه, والناس 
 يف خممصة, فإنه جيرب على بيعه للناس بقيمة املثل.

وهلذا قال الفقهاء من اضطر إىل طعام الغري أخذه منه بغري 
ال بأكثر من سعره مل يستحق اختياره بقيمة مثله, ولو امتنع من بيعه إ

 إال سعره.
 ومن هنا يتبني أن السعر منه ما هو ظلم ال جيوز.

ومنه ما هو عدل جائز, فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغري 
حق على البيع بثمن ال يرضونه, أو منعهم مما أباحه اهلل هلم, فهو 
حرام, وإذا تضمن العدل بني الناس؛ مثل إكراههم على ما جيب 

ليهم من املعاوضة بثمن املثل, ومنعهم مما حيرم من أخذ زيادة على ع
 عوض املثل, فهو جائز, بل واجب.

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه املعروف من غري ظلم 
منهم, وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء, وإما لكثرة اخللق, فهذا إىل 

 إكراه بغري حق.اهلل, فإلزام اخللق أن يبيعوا بقيمة بعينها 
وأما الثاين: فمثل أن ميتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة 
الناس إليها إال بزيادة على القيمة املعروفة, فهنا جيب عليهم بيعها 
بقيمة املثل, وال معين للتسعري إال إلزامهم بقيمة املثل, فيجب أن 
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 يلتزموا مبا ألزمهم اهلل به.
د التزموا أن ال يبيع الطعام أو وأبلغ من هذا أن يكون الناس ق

تباع تلك السلع إال هلم, مث يبيعوهنا هم,  معروفون؛ ال أناسغريه إال 
فلو باع غريهم ذلك منع؛ إما ظلًما لوظيفة تؤخذ من البائع, أو غري 

جيب التسعري عليهم, حبيث ال  افهاهنظلم ملا يف ذلك من الفساد, 
موال الناس إال بقيمة املثل, بال يبيعون إال بقيمة املثل, وال يشرتون أ

تردد يف ذلك عند أحد من العلماء؛ ألنه إذا كان قد منع غريهم أن 
يبيع ذلك النوع أو يشرتيه, فلو سوغ هلم أن يبيعوا مبا اختاروا أو 
يشرتوا مبا اختاروا كان ذلك ظلًما للخلق من وجهني: ظلًما للبائعني 

 للمشرتين منهم. الذين يريدون بيع تلك األموال, وظلًما
والواجب إذا مل ميكن دفع مجيع الظلم أن يدفع املمكن منه, 
فالتسعري يف مثل هذا واجب, بال نزاع, وحقيقته إلزامهم أن ال يبيعوا 
أو ال يشرتوا إال بثمن املثل, وهذا واجب يف مواضع كثرية من 

كراه الشريعة؛ فإنه كما أن اإلكراه على البيع ال جيوز إال حبق جيوز اإل 
 على البيع حبق يف مواضع.

 مثل بيع املال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة.
واإلكراه على أن البيع إال بثمن املثل ال جيوز إال حبق, وجيوز يف 

 مواضع.
 مثل املضطر إىل طعام الغري.

ومثل الغراس والبناء الذي يف ملك الغري, فإن لرب األرض أن 
 كثر, ونظائره كثرية.يأخذه بقيمة املثل, ال بأ
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وهلذا منع غري واحد من العلماء كأيب حنيفة وأصحابه القسامني 
الذين يقسمون العقار وغريه باألجران يشرتكون إال أهنم إذا اشرتكوا 
والناس حمتاجون إليهم أغلوا عليهم األجر, فمنع البائعني الذين 

ك منع تواطئوا على بيع أن ال يبيعوا إال بثمن قدروه أوىل, وكذل
املشرتين إذا تواطئوا على أن يشرتكوا؛ فإهنم إذا اشرتكوا فيما يشرتيه 

 أحدهم حىت يهضموا سلع الناس أوىل أيًضا.
فإذا كانت الطائفة اليت تشرتي نوًعا من السلع أو تبيعها قد 
تواطأت على أن يهضموا ما يشرتونه, فيشرتونه بدون مثن املثل 

ر من الثمن املعروف, وينمو ما املعروف, ويزيد ما يبيعونه بأكث
يشرتونه كان هذا أعظم عدوانًا من تلقي السلع, ومن بيع احلاضر 

, ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حىت البخسللبادي, ومن 
يضطروا إىل بيع سلعهم وشرائها بأكثر من مثن املثل, والناس حيتاجون 

 إىل بيع ذلك وشرائه.
م الناس, فإنه جيب أن ال يباع إال وما احتاج إىل بيعه وشرائه عمو 

بثمن املثل إذا كانت احلاجة إىل بيعه وشرائه عامة. انتهى املقصود من  
 كالمه رمحه اهلل تعاىل ملخًصا.

ومن املنكرات الظاهرة أيًضا بيع السلع, وهي يف حمل البائع قبل 
أن يقبضها املشرتي, وحيوزها إىل رحلة أو إىل مكان االختصاص 

 إن مل يكن للمشرتي رحل. للبائع به 
ينهى  وما أكثر من يفعل هذا املنكر يف زماننا. وقد كان النيب 

عن ذلك, ويبعث رجاال يضربون الناس على ذلك, فيجب على والة 
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األمور ونواهبم أن مينعوا الناس من فعل هذا املنكر, ويؤدبوا من فعل 
 ذلك.

ع ذلك كثريًا من , ويقرات الظاهرة أيًضا التعامل بالرباومن املنك
ن غالب معامالهتم مبنية الصيارفة, وهو يف أهل البنوك أكثر وأكثر, فإ

 , فيجب األخذ على أيديهم, ومنعهم من املعامالت الربوية.على الربا
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا شرب الدخان اخلبيث وبيعه 
وابتياعه, وقد ثبت أنه من املسكرات مع اتصافه بصفة اخلبث, وقد 

 .﴾َوُيَحرُِّ  َعَلْيِهُم اْلَ َباِئثَ ﴿ال اهلل تعاىل: ق
فيجب على والة األمور املنع منه, وتأديب من يشربه أو يبيعه أو 

 يبتاعه أو حيمله.
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا أخذ املكوس والضرائب من 
املسلمني, وقد روى اإلمام أمحد وأبو داود عن حرب بن عبيد اهلل عن 

إنما » عن أبيه رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل جده أيب أمه 
 «.العشور على اليهود والنصارد, وليس على المسلمين عشور

يريد عشور  «ليس على المسلمين عشور»قال اخلطايب: قوله: 
 التجارات والبياعات دون عشور الصدقات. انتهى.

ومن هذا الباب ما تأخذه البلديات من الضرائب على السيارات  
عام, وما يأخذونه على األراضي اليت يبىن فيها, وعلى األبواب  كل

والنوافذ وامليازيب اليت حيدثها أهل البيوت يف بيوهتم, وغري ذلك من 
 الضرائب اليت يأخذوهنا ظلًما بغري حق.
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ومن املنكرات الظاهرة أيًضا تصوير ذوات األرواح وبيع الصور 
 .وابتياعها, ونصبها يف اجملالس والدكاكني

ومن املنكرات الظاهرة أيًضا حلق اللحى, وإعفاء الشوارب, 
وتقزيع شعر الرأس, وجعله تواليت, أو ترك قنزعة يف مقدمه, وكل 

 ذلك من التشبه بأعداء اهلل تعاىل, والتشبه هبم حرام شديد التحرمي.
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا تربج النساء وسفورهن بني الرجال 

بس نساء اإلفرنج, وتقصيص شعورهن, وفرقها األجانب ولبسهن ملال
من جانب الرأس, ومجعها معقوصة من جهة القفا كما تفعله نساء 

 اإلفرنج, وجعل اخلرق يف رءوس البنات مشاهبة لبنات اإلفرنج.
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا خلوة النساء مع الرجال األجانب,  

 كما هو واقع يف املستشفيات وغريها.
ت الظاهرة أيًضا تشبه النساء بالرجال يف لبس النعال, ومن املنكرا

وما أكثر من يفعل ذلك منهن, وال سيما ملا ظهرت نعال الشبشب 
 والزنوبة.

وقد روى أبو داود يف سننه بإسناد جيد عن ابن أيب مليكة قال: 
قيل لعائشة رضي اهلل عنها: إن امرأة تلبس النعل, فقالت: لعن رسول 

 النساء.الرجلة من  اهلل 
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا حتلي الرجال بالساعات يف أيديهم  
كأهنا أساور النساء, واملتحلى بالساعة قد مجع بني التشبه بالنساء 

ريهم من أعداء اهلل تعاىل, والتشبه بأهل النار؛ تشبه باإلفرنج وغوال
 ألن احلديد حلية أهل النار.

http://www.alukah.net/


 

 

130 
 

 www.alukah.net 

 

ر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول المحر 
 

الضرب باملعازف واملزامري يف ومن املنكرات الظاهرة أيًضا الغناء و 
اإلذاعات وغري اإلذاعات واختاذ آالت اللهو اليت تصد عن ذكر اهلل 

والصندوق, وغري ذلك من  والراديووعن الصالة؛ كالسينما والتلفزيون 
اآلالت اليت تفسد الدين واألخالق, وتسخط الرمحن, وترضي 

 الشيطان.
وسيقى املطربة, ومن هذا الباب اختاذ السيارات اليت فيها امل

 وكذلك اختاذ الساعات اليت فيها املوسيقى املطربة.
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا تعليق األجراس املطربة على الدواب, 
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا اختاذ احلفالت لقدوم السلطان, وهي 
تشتمل على عدة منكرات, منها: السرف وتبذير األموال يف غري 

اون بالصلوات, وتأخريها عن أوقاهتا. ومنها: حق. ومنها: الته
اختالط الرجال والنساء يف ذلك من أعظم الذرائع إىل الفتنة ووقوع 

 الفاحشة.
ومنها: الغناء والضرب بالدفوف وغريها من آالت اللهو اليت 

 تصد عن ذكر اهلل وعن الصالة.
ومنها التصفيق عند حضور بعض األكابر وعند مساع ما 

 اخلطب واألشعار. يستحسنونه من
إىل غري ذلك من املنكرات اليت تفعل يف تلك احلفالت 
السخيفة, ومن املنكرات الظاهرة أيًضا اللعب بالكرة, وهو من 

 رياضات اإلفرنج وألعاهبم.
 .«من تشبه بقو  فهو منهم»أنه قال:  عن النيب  توقد ثب
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اهلل رواه اإلمام أمحد وأبو داود وغريمها من حديث ابن عمر رضي 
 عنهما.

وروى الرتمذي من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي 
ليس منا من تشبه بغيرنا, ال »قال:  اهلل عنهما أن رسول اهلل 

وهو أيًضا من املرح واألشر, وقد « تشبهوا باليهود, وال بالنصارد
 .﴾َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا﴿قال اهلل تعاىل: 

دب املفرد من حديث الرباء بن عازب رضي وروى البخاري يف األ
 «.األشرة شر»قال:  اهلل عنهما أن رسول اهلل 

وهو أيًضا مما يصد عن ذكر اهلل وعن الصالة ويوقع العداوة 
 والبغضاء, وما كان كذلك فهو حرام.

ومن املنكرات الظاهرة أيًضا التصفيق يف األندية واجملتمعات عند 
فعال اإلفرنج وغريهم من أعداء اهلل التعجب واالستحسان وهو من أ

 تعاىل, وفيه أيًضا تشبه بالنساء.
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا التمثيليات السخيفة اليت يفعلها أهل 

 املدارس وغريهم.
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا لبس مالبس أعداء اهلل تعاىل؛  

مشاهبة  كالسرتة والبنطلون والقبعة والكبك والكرتة وغري ذلك مما فيه
ويف « من تشبه بقو  فهو منهم» ألعداء اهلل تعاىل, وقد قال النيب 

ليس منا من تشبه بغيرنا, ال تشبهوا »أنه قال:  حديث آخر عنه 
ملا رأى على عبد اهلل  وقد غضب النيب « باليهود, وال بالنصارد

إن هذه من ثياب »بن عمرو رضي اهلل عنهما ثوبني معصفرين, وقال:
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 .«فال تلبسها الكفار,
فدل هذا احلديث الصحيح على أنه ال جيوز لبس ثياب الكفار  

وغري ذلك من مالبس  والسرتة والبنطلون والكبك والكرتةكالربنيطة 
 أعداء اهلل تعاىل.

قال: لعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما  ويف رواية أن النيب 
 «.بل احرقهما»قلت أغسلهما. قال: « بهذا أمرتكأأمك »

قال: أين « اذهب فاطرحهما عنك»قال له:  ويف رواية أنه 
 «.في النار»يا رسول اهلل؟ قال: 

يف لبس الثوبني املعصفرين, فكيف بلبس  وإذا كان هذا قوله 
الربنيطة والسرتة والبنطلون والكرتة وغري ذلك من مالبس أعداء اهلل 

 تعاىل والتزيي تعاىل أوىل باملنع ملا فيه من مزيد املشاهبة ألعداء اهلل
 بزيهم, واهلل أعلم.

ومن املنكرات الظاهرة أيًضا اإلشارة باألكف مرفوعة إىل جانب 
الوجه فوق احلاجب األمين عند السالم كما يفعل ذلك الشرطة 
وغريهم, وكذلك ضرب الشرط بأرجلهم عند السالم, ويسمون هذا 

حتيات   الضرب املنكر واإلشارة باألكف التحية العسكرية, وهي من
 اإلفرنج وأشباههم من أعداء اهلل تعاىل.

ومن املنكرات الظاهرة أيًضا القيام على الرؤساء وهم قعود, 
 والقيام للداخل على وجه التعظيم واالحرتام.

ومن املنكرات الظاهرة أيًضا تدريب اجلنود األنظمة اإلفرجنية, 
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اختالط الرجال عيًدا, و  ومن املنكرات الظاهرة أيًضا اختاذ قرب النيب 
والنساء عنده, وضجيجهم باألصوات املرتفعة, وإساءهتم األدب مع 

 .النيب 
ومن املنكرات الظاهرة التطريب باألذان ومتطيطه والتنطع فيه حىت 
يتولد من احلرف الواحد حروف كثرية, ويفعل ذلك يف احلرمني 

 الشريفني ويف غريمها.
احلرمني الشريفني من  ومن املنكرات الظاهرة أيًضا ما يفعل يف

 التكبري اجلماعي قبل صالة العيد.
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا مزامحة النساء للرجال على احلجر 

 األسود, والركن اليماين.
ومن املنكرات الظاهرة أيًضا وقوف اجلماعات للدعاء حتت باب 

 الكعبة, وتضييقهم على الطائفني.
مكنة  القريبة من اإلمام, ومن املنكرات الظاهرة أيًضا حتجر األ

ويفعل ذلك يف املسجد احلرام يف كل وقت, ويفعل يف غريه من 
 املساجد يف يوم اجلمعة.

ومن أعظم املنكرات االستخفاف بكتب احلديث وغريها من  
كتب أهل السنة وتسميتها بالكتب الصفراء, وتسمية املتمسكني 

وهذا ال يصدر إال من , وتسمية أعداء اهلل التقدميني, الرجعينيبالسنة 
منافق مبغض للقرآن والسنة وأهل السنة, ومع هذا, فقد رأيت ذلك 
منشورًا يف بعض الصحف املشؤومة, ومل أر من أنكر ذلك, وهذا 
القول الوخيم ال جيوز إقراره, وينبغي أن يؤدب قائله أدبًا بليًغا يردعه 
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 وأمثاله عن إظهار زندقتهم وإحلادهم.
من املنكرات الظاهرة اليت جيب تغيريها  وهذا ما تيسر ذكره

وتطهري البالد اإلسالمية منها واهلل تبارك وتعاىل سائل والة األمور عما 
أضاعوه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر, كما يف الصحيحني 
واملسند والسنن إال ابن ماجة عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما 

الذي على الناس راع, وهو مسئول ا ما  »قال:  أن رسول اهلل 
 .«عن رعيته

وقد تقدم ذكر اآليات واألحاديث يف التحذير من ترك األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر, وبيان أن إقرار املنكرات سبب للفنت, 
وعموم العقوبة وتسلط األعداء على ملوك املسلمني, فلرياجع ذلك يف 

 نكر.ذكر فضائل األمر باملعروف والنهي عن امل
واهلل املسئول أن يصلح أحوال املسلمني عموًما, ووالة أمورهم 
خصوًصا, وأن يأخذ بنواصيهم مجيًعا إىل ما يرضيه ويوفقهم لألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر, وتأديب املخالفني وقمع املعاندين, إنه 

 ويل ذلك والقادر عليه.
وصلى اهلل على وهذا آخر ما تيسر مجعه, واحلمد هلل رب العاملني 

إىل يوم الدين  نبإحسانبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
 وسلم تسليًما كثريًا.

وقد كان الفراغ من تسويد هذه النبذة يف يوم األربعاء, الرابع 
 .1383عشر من شهر مجادي األوىل سنة 
يف يوم الثالثاء ثالث رجب  ةالنسخمث كان الفراغ من كتابة هذه 
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ملذكورة, على يد جامعها الفقري إىل اهلل تعاىل مجود بن عبد من السنة ا
اهلل التوجيري عفر اهلل له ولوالديه وجلميع املسلمني واملسلمات األحياء 

 منهم واألموات, واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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