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  املدخل إىل املوضوع
إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ 
باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فهو 
املهتد، ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
 وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصفيه من

خلقه وحبيبه، أرسله اهللا هاديا وبشريا ونذيرا ورسوالً إىل الناس 
أمجعني، فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة حىت لقي اهللا يف 
الرفيق األعلى صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه، ومن 

  .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
  :)١(وبعد 

لتقي بكم يف هذه الليلة ويف فيسرين أيها اإلخوة املؤمنون أن أ
 كما جاءت به السنة موضوع مهم للجميع، موضوع جاء به القرآن

األمر باملعروف والنهي عن املنكر «: املطهرة، أال وهو موضوع
  .»وأثره يف حياة األمة

هذا املوضوع أيها اإلخوة مل يعد خافيا أبدا على ذي لب، ولن 
  .يظل خافيا يوما ما بإذن اهللا

  .و مهمة رسل اهللا الكرام، عليهم الصالة والسالمفه* 
ومهمة أتباع الرسل، من لدن أن بزغ فجر اإلسالم؛ وبدأ * 

وهو خري . التكليف على البشرية إىل أن يرث اهللا أألرض ومن عليها
                                     

أصل هذه الرسالة حماضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبد اهللا بن قعود، يف مجعية  (1)
  .اإلصالح يف الكويت وقد أذن لنا مشكورا بإخراجها، ونشرها
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  .الوارثني
نعم، إنه مهمة الرسل الذي أنزل اهللا به كتبه وأرسل به رسله، 

سلت الرسل إال هلذا األمر، وهو فواهللا ما أنزلت الكتب وال أر
  .»األمر باملعروف والنهي عن املنكر«

األمر باملعروف الذي رأسه وأصله توحيد اهللا الذي خلق * 
وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا : الثقالن من أجله، قال تعاىل

  ].٥٦: الذاريات [ِليعبدوِن
 الشرك باهللا املضاد والنهي عن املنكر، الذي أصله ورأسه* 

  . الثقلني من أجله– تعاىل –لتوحيد اهللا، الذي خلق اهللا 
األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، الذي رفعت به رايات * 

اجلهاد ونصر به دين اهللا، وارتفعت به كلمته، بل وسادت به دولته 
  .يوم أن كانت دولته

ليت ، وا يف وصف رسالة نبينا حممد – جال وعال –يقول 
الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي : هي إمتام لرساالت الرسل، وختم هلا

 مهرأْمِجيِل يالِْإناِة وروِفي الت مهدا ِعنوبكْتم هونِجدالَِّذي ي يالْأُم
بالطَّي مِحلُّ لَهيكَِر ونِن الْمع ماههنيوِف ورعِبالْم ِهملَيع مرحياِت و

  ].١٥٧: األعراف [الْخباِئثَ
إن مثلي ومثل «:  قال أن رسول اهللا وعن أبر هريرة * 

 وأمجله، إال موضع  بيتا فأحسنهاألنبياء من قبلي كمثل رجل بين
:  ويعجبون له ويقولونلبنٍة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به

  .)١(»نا اللبنة؛ وأنا خامت النبينيفأ: هالَّ وضعت هذه اللبنة؟ قال
                                     

 باب ، كتاب املناقب،]٦/٦٤٥:  الفتح–) ٣٥٣٥: [(أخرجه البخاري (1)
= 
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 اليت ترتكز واملعىن أنه متمم ومكمل وخامت لرساالت املرسلني،
  :على

  .األمر باملعروف، والذي يف مقدمته توحيد اهللا* 
  .والنهي عن املنكر، الذي يف مقدمته الشرك باهللا* 

وإن هذا األمر العظيم واملهمة الكربى اليت هي يف األصل رسالة 
 وواجب صفوة وسادات وخرية األمم، رسل اهللا الكرامومهمة 

عليهم الصالة والسالم، هذه املهمة اليت هي يف األصل وظيفة 
أُولَِئك : أولئكم القوم، الذين أمرنا باتباعهم يف مثل قول اهللا تعاىل

  ].٩٠: األنعام [الَِّذين هدى اللَّه فَِبهداهم اقْتِدِه
، للقيام حبمل دعوته، اىل أمة حممد ولقد اختار اهللا تع* 

: - جل وعال –اختارهم اهللا واصطفاهم واجتباهم مبثل قوله 
 ِفي كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج واِدِه هِجه قوا ِفي اللَِّه حاِهدجو

ِلِمنيسالْم اكُممس وه اِهيمرِإب ٍج ِملَّةَ أَِبيكُمرح يِن ِمنلُ الدقَب ِمن 
 وِفي هذَا ِليكُونَ الرسولُ شِهيدا علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناِس

  ].٧٨: احلج[
وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء : ومبثل قوله تعاىل

  ].١٤٣: البقرة [علَى الناِس
م للقيام ذه املهمة الكربى اختارهم واجتباه: نعم أقول

العظيمة، ووصفهم بأرقى وأعظم وأجل وصف، يؤهل بالقيام مبثل 
هذا العمل املهم، بالقيام حبمل أعظم دين وأكمل دين، وأيسر دين، 

 =                                      
  ).٧(، كتاب الفضائل، باب )]٢٢٨٦ (٢٣-٢٠[ومسلم برقم ). ١٨(
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، ليدين وأمجع دين، أنزله اهللا تعاىل على األرض على نبيه حممد 
قُلْ : قال تعاىلبه العباد مجيعا؛ إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 

  ].١٥٨: األعراف [يأَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا
ووصفهم سبحانه وتعاىل بأوصاف راقية، تتالءم مع املهمة * 

كُنتم خير أُمٍة : العظيمة الكربى، وتتناسب معها، يقول تعاىل
ونَ ِبالْمرأْماِس تِللن تِرجونَ أُخِمنؤتكَِر ونِن الْمنَ عوهنتوِف ورع

  ].١١٠: آل عمران [ِباللَِّه
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض : ويقول تعاىل

  ].٧١: التوبة [يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر
ه األوصاف أمرهم أمر إجياب، وإن اهللا الذي وصفهم ذ* 

 أمرهم بتأصيل هذه األمور، وبترسيخها، وتقويتها يف النفوس،
 وبقائها قائمة يف واقع األمة، بقوله وبالعمل على استمراريتها،

  ].١٩٩: األعراف [خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف: تعاىل
 ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ: وبقوله تعاىل

: آل عمران [ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
١٠٤.[  

  ].٩٤: احلجر [فَاصدع ِبما تؤمر: وبقوله تعاىل
كُلُّه وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين : وقوله تعاىل

  ].٣٩: األنفال [ِللَِّه
 عن جابر – رمحه اهللا تعاىل – ويف احلديث الذي رواه مسلم

لن يربح هذا الدين قائما يقاتل «:  أنه قال عن النيب بن مسرة 
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  .)١(»عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم الساعة
ال «: قال رسول اهللا :  قالويف مسلم عن عقبة بن عامر 

 من أميت يقاتلون على أمر اهللا قاهرين لعدوهم ال تزال عصابة
  .)٢(»يضرهم من خالفهم حىت تأتيهم الساعة وهم على ذلك

  : القائلورضي اهللا عن حسان بن ثابت
ــب   ــة مل جي ــرا مبك ــصطفى ده ــا امل     دع

ــاب      ــه جانـــب وخطـ ــد الن منـ وقـ
ــه   ــلت بكف ــسيف ص ــا وال ــا دع     فلم

لـــه أســـلموا واستـــسلموا وأنـــابوا    
 مرتبط مبحافظتها على ما وصفت به، ريية هذه األمة،فخ

 ىوبقيامها مبا كلفت به من اهللا، ال أن تدعي تلكم األوصاف دعاو
.  ال واقع هلا يف كثري من أعماهلا– مع األسف –وتقوهلا نظريات 

  :)٣(يقول الشاعر 
ــرا  ــه فخ ــري أوائل ــرئ يط     ال درا در ام

ــو؟       ــا هـ ــاءلته مـ ــرق إن سـ ويطـ
                                     

  ).٥٣(، كتاب اإلمارة، باب )]١٩٢٢ (- ١٧٢[أخرجه مسلم برقم  (1)
  ).٥٣(، كتاب اإلمارة، باب )]١٩٢٤ (– ١٧٦[أخرجه مسلم برقم  (2)
  :من قصيدته املعروفة واليت مطلعها) حممود غنيم(البيت للشاعر  (3)

يرعاين وأرعـاه  مايل وللنجم   
  

أضحى كالنا يعـاف الغمـض        
ــاه جفنــــــــ ال حتسبين حمبا يشتكي وصـبا     

  
أهون مبا يف سبيل احلب ألقـاه        

إين تذكرت والذكرى مؤرقة     
  

جمدا تليـدا بأيـدينا أضـعناه        
أين اجتهت إىل اإلسالم يف بلد       

  
جتده كالطري مقصوصا جناحـاه      
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  ئر وإنذارات القرآنبشا
  :أيها اإلخوة

،  الذي اصطفانا وأكرمنا بقيادة حممد – جل وعال –إن اهللا 
  .واجتبانا للقيام ذا األمر العظيم، واملهمة الكربى، قد بشر وأنذر

  .أنذر الذين ختلوا عن هذا األمر، ختليا كليا أو جزئيا* 
  .وبشر امللتزمني به والقائمني عليه* 
 مع األسف –ملتخلني وما أكثرهم يف األمة، وال سيما أنذر ا* 
 من مكَّن اهللا هلم يف أألرض من أصحاب السلطة، ومل يفوا حبق –

لُِعن الَِّذين كَفَروا : - جل وعال –هذا التمكني، أنذرهم مبثل قوله 
ما عصوا ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن داود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِب

كَانوا لَا يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما ) ٧٨ (وكَانوا يعتدونَ
  ].٧٩، ٧٨: املائدة [كَانوا يفْعلُونَ

لَولَا ينهاهم الرباِنيونَ والْأَحبار : وقوله تعاىل وهذا يهم العلماء
   كِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَانوا يصنعونَعن قَوِلِهم الِْإثْم وأَ

  ].٦٣: املائدة[
ما يف «:  أنه قالوروى ابن جرير عن عبد اهللا بن عباس 

لَولَا : ، يعين قوله تعاىلالقرآن آية هي أشد توبيخا من هذه اآلية
  .)١(»اآلية. ينهاهم الرباِنيونَ

وِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ قَوما غَيركُم ثُم : وأنذرهم مبثل قوله تعاىل
ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي] ٣٨: حممد.[  

                                     
ط مكتبة .  من سورة املائدة٦٣ري اآلية ، من تفس)٢/٧٤(تفسري ابن كثري  (1)

  . مصر–دار التراث 
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أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف ي: وقوله تعاىل
الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى 

   الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَاِئٍم
  ].٥٤: املائدة[

 بشرهم مبثل – وما أقلهم –وبشر امللتزمني ذه األوصاف * 
وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا : - جل وعال –قوله 

 ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحالص
ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا 

فَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم يعبدونِني لَا يشِركُونَ ِبي شيئًا ومن كَ
  ].٥٥: النور [الْفَاِسقُون

وعلى رأس هذه األعمال الصاحلة، واجب األمر باملعروف 
  .والنهي عن املنكر

   ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره: وبشرهم مبثل قوله تعاىل
  ].٤٠: احلج[

  ].٣٨: احلج [ِذين آمنواِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَّ: وقوله تعاىل
 ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَوا والَِّذين هم محِسنونَ: وقوله تعاىل

  ].١٢٨: النحل[
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه أَنجينا الَِّذين ينهونَ عِن : وقوله تعاىل

وا ِبعظَلَم ا الَِّذينذْنأَخوِء وقُونَالسفْسوا يا كَانِئيٍس ِبمذَاٍب ب 
  ].١٦٥: األعراف[

*    *    *  
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  بشائر وإنذارات السنة
 ومنذرا وواصفًا تلكم األوصاف، وكما جاء القرآن مبشرا

  .وحاثًا عليها، فقد جاءت السنة الغراء، بالبيعة به على كل مسلم
  .جاءت بالبيعة على األمر باملعروف، والنهي عن املنكر

 عن عبادة بن – رمحهما اهللا تعاىل –روى البخاري ومسلم * 
بايعنا رسول «: الصامت، عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهما قال

 على السمع والطاعة، يف العسر واليسر، واملنشط واملكره، اهللا 
إال أن تروا كفرا : وعلى أثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله، قال

يه برهان، وعلى أن نقول احلق أينما كنا ال بواحا عندكم من اهللا ف
  .)١(»خنشى يف اهللا لومة الئم

 عن عبد اهللا بن مسعود -رمحه اهللا تعاىل-روى اإلمام مسلم * 
قال رسول اهللا :  قال :»يف أمة قبلي، إال ما من نيب بعثه اهللا 

كان له حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره مث 
 يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال )٢( خلوفإا ختلف بعدهم

يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من 

                                     
). ٢(، كتاب الفنت، باب ]١٣/٧ الفتح –) ٧٠٥٦[(أخرجه البخاري  (1)

  ).٨(كتاب اإلمارة، باب ) ١٧٠٩ (– ٤٢، ٤١[ومسلم 
خلف كذا إذا جاء بعده، : بضم اخلاء، مجع خلف، يقول أهل اللغة: خلوف (2)

وهو اخلالف ): خلف(خلالف خبري، وباإلسكان وهو ا): خلف(لكنها بالفتح 
فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهواِت : قال تعاىل. بشر

  ].٥٩: مرمي [ فَسوف يلْقَونَ غَيا
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١٣

  .)١(»اإلميان حبة خردل
،  عن أم سلمة زوج النيب – أيضا –وروى اإلمام مسلم * 

كم أمراء فتعرفون وتنكرون يستعمل علي«:  أنه قالعن النيب 
  .)٢(»فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم

 درجة الكراهة أقوى من درجة اإلنكار، فالرباءة وال يفهم أن
هنا حممولة على من كره بقلبه إذا مل يكن له جمال يف استعمال 

  .اللسان؛ وال يف استعمال اليد
  أمهية هذا األمر

 التذكري والتنبيه بعد هذا و والسنة،ببعد هذا البيان من الكتا
وننبه وننصح ما من . اللذين نذكر ما من جفوا يف هذا األمر
  .لديهم بقايا عسى أن يقوى ذلك يف قلوم

فإننا ذه اآليات، وذه األحاديث، وذه اللفتة، وذه 
إمنا ندعو علماء املسلمني، وشباب املسلمني ومفكريهم، ، الذكرى

اإلسالم، والذين يدركون فساد الوضع والغيورين على دعوة 
لن يصلح آخر «: وخطورة املوقف، وضرورة األخذ باملبدأ القائل

  .»هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا
 بأن ينفضوا الغبار، وبأن يتقوا اهللا؛ وبأن خيافوا اهللا، ندعوهم* 

وبأن يهبوا ويرسلوها صيحة حق، ودعوة هدى، إىل إصالح ما 
لمني، وإىل إقامة ما فسد من أمر األمة يف جمال اعوج من أمر املس

 أو اعتقاد أو معاملة، أو صلة بغريهم ممن حكم أو حتاكم أو سلوك
                                     

  ).٢٠(، كتاب اإلميان، باب )]٥٠ (– ٨٠[أخرجه مسلم برقم  (1)
  ).١٦(، كتاب اإلمارة، باب )١٨٥٤ (– ٦٢[أخرجه مسلم  (2)
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  . على دينهمليسوا
: إننا ندعوهم أن يلبوا نداء الداعية، نداء احلق الذي يقول* 

َنوهنٍة يِقيأُولُو ب ِلكُمقَب وِن ِمنالْقُر لَا كَانَ ِمناِد ِفي فَلَوِن الْفَسع 
  ].١١٦: هود [الْأَرِض

نداء احلق العامل مبا يترتب على القيام ذا األمر من جناة * 
  .وعزة وكرامة وعلو يف الدنيا واآلخرة، وطيب حميا وطيب ممات

وما يترتب على إمهاله من هلكة وذل وهوان وتفرق، وال * 
  .حول وال قوة إال اهللا

ها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا أَيي: نداء من يقول* 
ِييكُمحا يِلم اكُمعد] ٢٤: األنفال.[  

والذي به حياتنا أن نرجع إىل أصولنا، وأن نقوم بواجبنا وأن 
 الذين قاموا ذا األمر، فنقتدي م خري ننظر يف سرية أسالفنا

  .اقتداء
واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرِء : يةمث قال تعاىل يف آخر اآل

واتقُوا ِفتنةً لَا تِصيبن الَِّذين ظَلَموا ) ٢٤ (وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ
  ].٢٥، ٢٤: األنفال [ِمنكُم خاصةً

يف جمال ندب املصلحني ندب العارفني، : ويقول رسولنا 
طورة الوضع، وتدهور املوقف، عن النعمان بن بشري الشاعرين خب

مثل القائم على حدود اهللا «:  قالرضي اهللا عنهما عن النيب 
والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعالها وبعضهم أسفلها، وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من 

فنا يف نصيبنا خرفًا لو أنا خر: املاء مروا على من فوقهم، فقالوا
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١٥

ومل نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، وأن 
  .)١(»أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا

  !!إن مل يأمر املصلحون باملعروف* 
  !!إن مل ينتفضوا لإلصالح* 
  !!إن مل يقوموا بأمر اهللا؛ هلكوا مجيعا* 

  :أيها املسلم
ذا األمر، وليعيها من كان له هذه تذكرة وموعظة ألمهية ه

  .قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
ونأيت اآلن على شيء من التفصيل يف عناصر هذا املوضوع، 

  .وما توفيقي إال باهللا؛ عليه توكلت؛ وإليه أنيب
*    *    *  

  حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  . والنهي عن املنكر، فرض كفايةاألمر باملعروف،
 فرض العني هو الذي يتعني على كل شخص ومعروف أن

  .بعينه، كفرضية صالة اجلمعة
 عدد حيصل م املقصود، ههو الذي إذا قام ب: وفرض الكفاية
  .سقط اإلمث عن الباقني

وهذا يعين أنه واجب عيين على اجلميع، لكن إن قام به عدد 
، برئت الذمة من الوجوب العيين، وبقي )٢(حيصل م املقصود

                                     
  ، كتاب الشركة، )]٥/١٥٧:  الفتح–) ٢٤٩٣[(أخرجه البخاري  (1)

  ).٦(باب 
  .وأين املقصود اليوم يف أي بلد نسأل اهللا العافية (2)
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  .ن يقوم ذا األمرالندب مل
ويناقش بعض العلماء أفضلية الواجب الكفائي، بأنه فاضل * 

وأجره كثري، ألن العامل للواجب العيين أبرأ ذمة نفسه، أما من يقوم 
بالواجبات الكفائية فقد أبرأ ذمته وذمة غريه من الناس، وذا يكون 

  .الواجب الكفائي أفضل من الواجب العيين
جب كفائي، إذا قام به عدد حتصل م أنه وا: فاخلالصة

وإال فالواجب قائم . الكفاية؛ سقط اإلمث عن جمموعة املسلمني
عليهم بالنصوص اليت سبق ذكرها، واألوامر الصرحية اليت تأمر ذا 

  .األمر، والقرآن والسنة الشريفة شاهدان بذلك يف أكثر من موضع
*    *    *  

  روف ما ينبغي أن يتحلى به اآلمر باملع
  والناهي عن املنكر

  :العلم: أوالً
جيب على اآلمر باملعروف، والناهي عن املنكر، أن يكون عاملًا 

  .بالشيء الذي يأمر به، وينهى عنه
هذه الصفة البد أن توجد قبل البدء يف األمر والنهي، يكون 

  .عاملًا مبا يأمر به من معروف، وينهى به عن منكر
 العلماء، أو طلبة العلم، املهم النهي وال يعين هذا أنه ال يأمر إال

عن املنكر باعتبار أنه منكر، أو األمر باملعروف على اعتبار أنه 
: كون ممن قال اهللا تعاىل فيهمنكون على بصرية، ونمعروف، حىت 

ٍةِصريلَى بو ِإلَى اللَِّه ععِبيِلي أَدِذِه سقُلْ ه] أي ]. ١٠٨: يوسف
  .على علم، وعلى هدى
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نقذ اجلاهل من جهله إىل يلوم أن الغرض من هذا األمر أن ومع
  .العلم، والعاصي من عصيانه إىل الطاعة، وهذا ال يتم إال بعلم

وهذا العلم جيب أن يكون مستمدا من كتاب اهللا وسنة نبينا 
  .حممد 
  :احللم: ثانيا

جيب على اآلمر باملعروف، والناهي عن املنكر، أن يكون 
يثور ويغضب عندما يجابه بشيء ال يرضيه أو مل حليما، حىت ال 

فيفسد أكثر مما يصلح، وحىت ال يتأثر فيصبح املوضوع . يتوقعه
انتقاما للنفس وتشفيا، بل إنكارا ملا يغضب اهللا سبحانه وتعاىل، 

  .ورغبة يف تصحيح األوضاع
يروضها على . فالبد للداعية إىل اهللا أن يروض نفسه من قبل

حليمة ولو لطمت يف أحد خديها لذات اهللا ألعطت اخلد أن تكون 
فالبد أن يتحمل وأن يصرب . الثاين إذا علمت أا هللا ويف سبيل اهللا

  .- جل وعال –وليعلم أن هذا العمل هللا 
  :الصرب: ثالثا

الصرب على ما يناله، وهلذا وصفت هذه األمة بالصرب، ودعيت 
الة والسالم، بإبالغ الرسالة إليه، وأول ما أمر نبينا حممد عليه الص

أَيها ي: باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، يف قول اهللا تعاىل
ثِّرد١ (الْم (ِذرفَأَن قُم) ٢ (رفَكَب كبرو) ٣ (رفَطَه كابِثيو) ٤ (

رجفَاه زجالر٥ (و (كِْثرتست ننملَا تو) ِب) ٦فَاص كبِلرور] املدثر :
٧-١.[  

 باألمر باملعروف، والنهي يأمر اهللا سبحانه وتعاىل الرسول 
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، مث يأمره سبحانه وتعاىل، بالصرب على قُم فَأَنِذرعن املنكر، 
  .ألنه يعلم سبحانه أنه سيواجه باالبتالء واالمتحان. ذلك

إن الصرب ورد يف القرآن يف أكثر من : ولذا يقول العلماء
  .)١(وضعا تسعني م

فَاصِبر كَما صبر أُولُو : واهللا قال لنبيه عليه الصالة والسالم
  ].٣٥: األحقاف [الْعزِم ِمن الرسِل

فالبد لآلمر باملعروف، أو الناهي عن املنكر، أن يروض نفسه 
  .على احللم، وعلى الصرب ولو أصيب يف ذات اهللا

ا إال من وفق هلا من اهللا وللصرب مرتلة عالية كبرية، ال يناهل
: فقال تعاىل. سبحانه وتعاىل، وهلذا جعل اهللا ثوابه بغري حساب

اٍبِر ِحسيِبغ مهرونَ أَجاِبرفَّى الصوا يمِإن] ١٠: الزمر.[  
*    *    *  

  مراتب وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
من رأى منكم «:  يف قوله بينها لنا الرسول وهذه املراتب

فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، امنكر 
  .)٢(»وذلك أضعف اإلميان

هنا يف أول احلديث ) من(يع، وكلمة هنا للجمواخلطاب 
ثى، وتعم عم الصغري والكبري، والذكر واألنللعموم من العقالء، وت
  .أي واحد من أمة حممد 

                                     
  . مرة١٠٣تتبعتها يف املعجم املفهرس فوجدا وردت  (1)
  .)٢٠(كتاب أإلميان، باب ) ١(، )]٤٩ )- ٧٨[أخرجه مسلم  (2)
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  .إذا مل يعلم به إال هوإنه يتعني : يقول العلماء
منكر ما علمه أحد إال أنت، فهنا يتعني عليك أنت وحدك * 

  باعتبارك أنت املختص الذي رأيته أن تنكره، ويصدق عليك 
  . احلديث»...من رأى منكم منكرا«: قوله 

ومراتب وجوب األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، من خالل 
  :احلديث هي

  .اإلنكار باليد* 
  .نكار باللساناإل* 
  .اإلنكار بالقلب* 
من يقوى على إنكار منكر باليد وأنكره باللسان ومل ميتثل * 

  .املنكر عليه، ومل يستعمل اليد يكون آمثًا
أما إذا مل يقدر على استعمال اليد وأنكر باللسان فذاك واجبه، 

  .ضى ما عليه وبرئت ذمتهقوقد 
 أو مر باملعروف،من استطاع أن يقول قوالً من اخلري يف األ* 

النهي عن املنكر، وسكت ومل ينكره باللسان، يكون قد عطل ما 
ألنه أنكره بقلبه وهو يستطيع أن ينكره . أقدره اهللا عليه فيعترب آمثًا

  .بلسانه
  .فليحاسب املرء نفسه مع هذه املراتب، ويرى موقعه منها

*    *    *  
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  مراتب املنكر الذي ينكره املرء
ر قوة وضعفًا، فتارة يكون من الشرك، وتارة  املنكخيتلف* 

  .يكون من املعاصي، هذا من جانب
ومن جانب تفاوته يف األمر، إذا وجد منكرا متفاوتا فهنا * 

. عليه الصالة والسالمحيكمه أو يدلنا على عالجه وإنكاره، قوله 
  بعث معاذًا عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 

إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فادعهم إىل «:  فقالإىل اليمن
شهادة أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لذلك، 
فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، 

دقة  صمفإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهللا افترض عليه
 هم أطاعوا لذلك، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن

فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينهما وبني 
  .)١(»اهللا حجاب

فإذا كان املنكر الذي أمامك درجات يف حد ذاته، فابدأ 
  :ولنوضح ذلك باملثال التايل. ظمهعبأكربه وأ
. )٢(؛ وتريد أن تنكر عليه أن أمامك زانيا مخارا مشركًا لنفرض
 معه مبا يصلح معتقده وينقي سريرته، ويثبت إميانه، ومبا فهنا تبدأ

يرده إىل التوحيد، فلو قال ال إله إال اهللا ودخل يف اإلسالم، جاء ا 
مستجمعا لشروطها، ومل يرتكب مانعا من موانع االستفادة منها، 

                                     
، كتاب الزكاة، باب )]٣/٣٠٧: ( الفتح–) ١٣٩٥[(أخرجه البخاري  (1)

  ).٧(، كتاب اإلميان، باب )]١٩ (–) ٢٩[(ومسلم ). ١(
  .واإلنكار هنا هو الدعوة، والدعوة هي اإلنكار، وإن قسمت اصطالحا (2)
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لو مات عند هذه اخلطوة لكان من . وعنده ما عنده من الكبائر
هل اجلنة، إن دخل النار طهر منها، وإن مل املسلمني، وكان من أ

 ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء: يدخلها ومشله قول اهللا تعاىل
  ].٤٨: النساء[

إذن فلنبدأ يف معاجلة اإلنكار بأمهه وأعظمه، ولنتدرج تدرجا 
  .تنازليا ال تصاعديا

بن القيم وأما مراتب إنكار املنكر من جانب آخر، فقد ذكر ا* 
  : أربع مراتب هي– رمحه اهللا تعاىل –

 أن يغلب على ظنك أنك إذا أنكرت هذا املنكر :املرتبة األوىل
  .أن حيل حمله معروف

 أن يغلب على ظنك أنك إذا أنكرت املنكر أن :املرتبة الثانية
  .خيف املنكر

 أن يتساويا، أي مبعىن أنه قد يترك املنكر الذي :املرتبة الثالثة
  .قع فيه، لكن ينتقل إىل منكر يساويههو وا

  . أن ينتقل من منكر إىل ما هو أشد وأنكى منه:املرتبة الرابعة
  :- رمحه اهللا تعاىل –قال ابن القيم 

 يعين إذا كان إنكار املنكر يؤدي :أما األوالن فمشروعان* 
  .إىل إجالل معروف، أو خيف املنكر فهذا ال خيتلف عليه

 يعين إذا خرج من كبرية أنكرا :اوياوأما الثالثة إذا تس* 
أما «: - رمحه اهللا –فيقول . عليه، ذهب وارتكب كبرية مشاة هلا

 جيتهد إن رأى املصلحة يف نسانمبعىن أن اإل. »هذا فمحل اجتهاد
  . املصلحة يف تركه فليتركهاإلنكار عليه أنكر، وإن رأى
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 هو إذا رأيت من«:  وقد قال:وأما الرابعة وهي اخلطرة* 
على منكر وأنكرت عليه وترك ما هو فيه لذهب وارتكب ملا هو 

  .»أشد منه
  : هلذا مبثال– رمحه اهللا –ويضرب 
فلو أن رجالً كان مغرما بقراءة كتب اجلنس والروايات : يقول

 ، وعنده رغبة يف القراءة واالطالع،والغرام ومنهكما يف هذا األمر
بتداع ر النتقل إىل كتب االولكنك إذا أنكرت عليه وترك هذا املنك

نتركه على كتب اجلنس : (يقول.  أيهما أشد ضررا؛أو اإلحلاد
بتداع واإلحلاد لئال ينتقل إىل كتب اال. الصادر عن مرض الشهوة
  ).الصادر عن مرض الشبهة

ومعلوم أن مرض الشبهة أشد وأنكى من مرض الشهوة، 
له من سوء إىل ما مثل هذا دعه ال تنق: (- رمحه اهللا تعاىل –فيقول 

  ).هو أشد منه
 رمحه –شيخ اإلسالم ابن تيمية (وينقل ابن القيم عن شيخه * 

مررت أنا وبعض أصحايب يف زمن «: ما نصه فيقول) –اهللا تعاىل 
التتار بقوم منهم يشربون اخلمر فأنكر عليهم من كان معي، 

اهللا إمنا حرم اهللا اخلمر ألا تصد عن ذكر : فأنكرت عليه، وقلت له
  .)١(»وعن الصالة، وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس

*    *    *  

                                     
  ).٣/١٦(إعالم املوقعني  (1)
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  هل يلزم من إنكار املنكر مظنة االستجابة
هل األمر باملعروف، : ه يطرح سؤاالً مضمونبعض الناس

  والنهي عن املنكر، مشروع على مستوى املراتب اليت سبق ذكرها؟
الستجابة أو وهل يلزم من إنكار املنكر أن يغلب على ظنك ا

  مل يغلب؟
الستجابة أمر هللا وليس لك، إن عليك إال ا ألن ؛ال: نقول

  .البالغ، كما قال تعاىل لنبيه 
عليك األمر، عليك النهي، عليك هداية الداللة اليت أمر اهللا 

 وِإنك لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم  :ا يف قوله تعاىلرسوله 
  ].٥٢: الشورى[

لزم أال تأمر فالنا مبعروف وال تنهاه عن منكر إال إذا فال ي
وهذا حجر عثرة يف الدعوة إىل اهللا، . غلب على ظنك أنه يستجيب

  .وحجر عثرة يف األمر باملعروف، والنهي عن املنكر
فأنت عليك العمل، وعليك هداية الداللة، وعليك البالغ، 

  . لنبيه، عليه الصالة والسالم– تعاىل –كما قال 
أما كون املأمور أو املنهي يقبل أو ال يقبل فهذه من األمور 

عليه  لنبيه، – تعاىل –يقول ! املنفية عنك وعن من هو أفضل منك
ِإنك لَا تهِدي من أَحببت ولَِكن اللَّه يهِدي من : الصالة والسالم

  ].٥٦: القصص [يشاُء
نه يعطل الدعوة إىل اهللا، وال ينبغي القول مبظنة االستجابة؛ أل
  .ويعطل األمر باملعروف، والنهي عن املنكر

ولكن لو قام اثنان مبنكرين وأحدمها يغلب على الظن 
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 وال طاقة لك إال باإلنكار على استجابته، واآلخر بضد ذلك
أحدمها فبداءتك مبن تظن استجابته أوىل وأخرى، وكذا لو كان 

فابتداؤك مبن تظن استجابته خري . بك طاقة على اإلنكار عليهما
وأمجل، لتقليل فاعلي املنكر، وإضعاف املنكر قبل اإلنكار على من 

  .قد يشتد يف البقاء على منكره
*    *    *  

   من إنكار املنكر أال يكونهل يلزم
  املنكر مرتكبا لذلك املنكر؟

رجل يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر فهل يلزم أن يكون يف 
  .أمره باملعروف قد امتثل ويف يه عن املنكر قد انتهى

  .الصحيح أنه ال يلزمه ذلك
فارتكابه للزىن مثالً معصية كربى، ويه عنها جبد وصدق 

  . حسناتهطاعة يدخل يف ميزان
  .فارتكابه السوء معدود عليه يف حساب السيئات* 
ويه الغري عن فعل هذه املعصية، حمسوب له عند ربنا يف * 

  .ميزان احلسنات
كَانوا لَا يتناهونَ عن منكٍَر : قال اهللا تعاىل يف حق بين إسرائيل

قال القرطيب يف . ]٧٩: املائدة [فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ
وليس من شرط الناهي أن : وقال حذاق من أهل العلم«: تفسريه

وقال . » بعضايكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم
فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى «: بعض األصوليني
كَانوا لَا : ألن قوله: ، واستدلوا ذه اآلية، قالوا»بعضهم بعضا
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واهنتيلُوهكٍَر فَعنم ننَ ع . يقتضي اشتراكهم يف الفعل وذمهم على
  .)١(»ترك التناهي

إال أنه قد يتأكد األمر عليه أكثر، ألنه عرف أن هذا منكر 
وارتكبه، ويقول للناس ال ترتكبوه، وعرف أن هذا معروف وتركه، 
ويقول للناس افعلوه، فليس مثة شك يف أن هذا نقص، وأنه عيب، 

خافيا أن من وسائل االستجابة امتثال اآلمر مبا يأمر، وانتهاؤه وليس 
  .عما ينكر

أَيها الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا ي: ويف مثله جاء قوله تعاىل
   كَبر مقْتا ِعند اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ) ٢ (تفْعلُونَ

  ].٣، ٢: الصف[
له، ويلزمه ثنه يلزمه األمر باملعروف حىت وإن مل ميتأ: واحلاصل

النهي عن املنكر وإن ارتكبه، ومن العار والعيب أن يبقى قوله خمالفًا 
  .لفعله

  األساليب اليت تستعمل يف
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 يف األمر باملعروف، والنهي  اليت ينبغي أن تستعملاألساليب
وة إىل اهللا سبحانه وتعاىل، كثرية وواسعة، عن املنكر، أو يف الدع

ومثل توخي النفع باألمر . ما سبق ذكره، مثل البداية باألهم: منها
  .والنهي، وتغري احلال، وما إىل ذلك

 إال أنه ينبغي للمسلم أن يسرب الوقت الذي يعيش فيه،* 
                                     

  ).٦/٢٥٣: (تفسري القرطيب (1)
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واحلالة اليت هو فيها، ومن سيواجه باألمر باملعروف، ويسرب حاله 
 أن يعرف الوضع الذي حيبط به، ويعاجل  فيما لو ضربوحتمله

املنكر حسب االستطاعة، وحسب اإلمكان، فإن كان حيتاج لقوة 
  .فليستعمل القوة، وإن كان حمتاجا للتعريض استعمل التعريض

وهذا موضوع واسع، لكن املؤمن الذي يتحرى يف هذه 
والَِّذين :  تعاىلاألشياء وجيتهد يف القيام باحلق يهديه اهللا إليه، قال

  ].٦٩: العنكبوت [جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا
وكلما كان اإلنسان هاديا، وكان مقربا إىل قلوب الناس، 

  .وكان ملتزما داعيا للخري، كان أدعى لقبول قوله ومساعه
ولَو كُنت فَظا : ودد، يقول تعاىلتومن األساليب اللني وال* 

ِلكوح وا ِمنفَضغَِليظَ الْقَلِْب لَان] ١٥٩: آل عمران.[  
يبني لنا اهللا سبحانه وتعاىل، أن اللني والتودد يف الدعوة، ويف 
أألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، أمر مطلوب ما مل يكن فيه 

  .إهانة للعلم، وإهانة لألمر باملعروف، وللنهي عن املنكر
عنا ما يدل على ذلك، وخري قدوة لنا  مر ماللني مطلوب وقد
، فكان عليه الصالة والسالم، كثريا ما يف هذا اال الرسول 

  .يعاجل املنكر بأسلوب يتالءم مع الوضع الذي فيه املنكر
رضي اهللا ففي صحيح مسلم، عن معاوية بن احلكم السلمي * 

 رجل من ، إذ عطسبينما أنا أصلي مع رسول اهللا «:  قالعنه
: ، فرماين القوم بأبصارهم فقلت)١(يرمحك اهللا : لقوم، فقلتا

                                     
 يعرف أن النهي عن الكالم يف الصالة قد أمر الناس به، وأن واهللا أعلم أنه مل (1)

الكالم يف الصالة قد نسخ وي الناس عنه، ألنه يف أول اإلسالم كانوا 
= 
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واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إيل فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونين، لكين سكت، فلما صلى رسول 

، فبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما اهللا 
إن هذه الصالة ال «:  ضربين وال شتمين قالمنه، فواهللا ما رين وال

يصلح فيها شيء من كالم الناس، إمنا هو التسبيح والتكبري 
  .)١(»وقراءة القرآن

جد، قام أعرايب فبال يف املس«:  قالوعن أيب هريرة * 
دعوه، وهريقوا على ما بوله «: فتناوله الناس، فقال هلم النيب 

 فإمنا بعثتم ميسرين، ومل –ذنوبا من ماء  أو –سجالً من ماء 
  .، وهذا لفظ البخاري)٢(»تبعثوا معسرين

دخل أعرايب املسجد «:  قالوعند ابن ماجه، عن أيب هريرة 
 وال تغفر ،اللهم اغفر يل وحملمد:  جالس، فقالورسول اهللا 
 احتظرت لقد«:  وقالفضحك رسول اهللا . ألحد معنا

 فقال ،ة املسجد فشج يبول مث وىل حىت إذا كان يف ناحي)٣(»واسعا
.  فلم يؤنب ومل يسب.األعرايب بعد أن فقه، فقام إيل بأيب وأمي

وإمنا بين لذكر اهللا . إن هذا املسجد ال يبال فيه«: فقال
  .)٤(»مث أمر بسجل من ماء، فأفرغ على بوله. »والصالة

 =                                      
  .يتكلمون يف الصالة فنهوا عن ذلك

، كتاب املساجد )]٥٣٧ (-٣٣[جزء من حديث أخرجه مسلم بطوله برقم  (1)
  ).٦(ومواضع الصالة، باب 

  ).٥٨(، كتاب الوضوء، باب )]٢٢٠ (١/٣٨٦: الفتح[اري أخرجه البخ (2)
أي ضيقت واسعا، واملعىن ضيقت رمحة اهللا ومغفرته علينا : احتظرت واسعا (3)

  .- سبحانه وتعاىل –وهي واسعة تسع كل عباده . فقط
). ٧٨(، كتاب الطهارة وسنتها، باب )٥٢٩(أخرجه ابن ماجه ذا اللفظ  (4)

= 
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فاآلمر والناهي ينبغي أن يستعمل األساليب اليت فيها لني، 
به الناس، ويستمعوا لقوله، ولكي تنعطف حيي ورفق، ورمحة لك

 قلوم إليه، ألنك تسعى إلصالحهم ومل مشلهم، وتعليمهم،
 وفضحهم والسخرية منهم، ة م وحتقريهم،توهدايتهم ال للشما

وهذا ديدن الطبيب، فإنه ال ينتهر املريض بل يلني له القول حىت 
  .يقبل منه ويستمع إليه

السري ال جيوز أن يعاجل علنا بل ومن األساليب أن األمر * 
يعاجل سرا، لئال يفشو املنكر، ولئال يفتضح فاعله، وإذا كان ظاهرا 
فإنه يعاجل علنا وال حرج يف ذلك، ألن صاحب املنكر هو الذي 

  .فضح نفسه، وأعلن البالء على نفسه
*    *    *  

  املداهنة واملداراة
  :املداهنة

داهنة أن تسكت عما جيب عليك امل (:يقول العلماء يف تعريفها
  ).النطق به، أو أن تترك ما جيب عليك فعله لغرض دنيوي

  :أما املداراة
فهي أن تدرأ الشر عن الدعوة إىل اهللا، أو تدرأها عن نفسك «

  .)١(»يف جمال الدعوة إىل اهللا
  .فاألوىل يف أمر خاص وهذه يف أمر عام

 =                                      
 -١٠٠[، ه من حديث أنس بن مالك وأخرج مسلم بعض ألفاظ

  ).٣٠(، كتاب الطهارة، باب )]٢٨٥(
  ).٣٦-٧/٣٥(الدرر السنية  (1)
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  :ا خالصته، م)١(قال احلافظ ابن حجر، يف فتح الباري * 
  :الفرق بني املداراة واملداهنة

 هي خفض اجلناح للناس والرفق باجلاهل يف :إن املداراة
 عليه حيث ال التعليم، وبالفاسق يف النهي عن فعله، وترك اِإلغالظ

يظهر ما هو فيه، واإلنكار عليه بلطف القول والفعل، وال سيما إذا 
  .دوب إليهااحتيج إىل تألف، وهي من أخالق املؤمنني ومن

 مأخوذة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء :واملداهنة
كمعاشرة الفاسق، وإظهار الرضا مبا هو فيه من غري : ويستر باطنه

  .إنكار عليه، وهي حمرمة منهي عنها
  :، ما ملخصه)٢(وقال ابن القيم، يف كتابه الروح * 

  :والفرق بني املداراة واملداهنة
باإلنسان لتستخرج منه احلق، أو ترده عن  التلطف :أن املداراة

  .الباطل
  .تقره على باطله، وتتركه على هواهل به  التلطف:واملداهنة

  .فاملداراة ألهل اإلميان، واملداهنة ألهل النفاق
رجل به قرحة فجاءه الطبيب الرفيق فتعرف على «: مثال ذلك

 حاهلا، مث أخذ يف تليينها حىت إذا نضجت بطها برفق وسهولة،
فأخرج ما فيها مث وضع عليها من الدواء ما مينع الفساد ويقطع 
املادة، مث تابع عليها املراهم املنبتة للحم، مث ذر عليها ما ينشف 

                                     
  ).٠/٤٢٨: (فتح الباري (1)
  .٢٨١ص: الروح البن القيم (2)
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، فهذا »ومل يزل حىت صلحت. الرطوبة، مث شد عليها الرباط
  .املداري

ال بأس عليك منها، وهذه ال «: وأما املداهن فقال لصاحبها
ا رأى من مللعيون خبرقة مث الْه عنها، وهذا فاسترها عن ا! شيء

جزعه من بطها، فلم تزل مادا تقوى وتستحكم، حىت زادت 
  .انتهى. »موادها وعظم فسادها

إذا كان الوضع يقتضي أال تنكر باليد وتركت اإلنكار باليد 
مداراة خشية أن تتضرر أو يتضرر من حولك، هذا ال يكون فاعله 

  .مرتكبا منكرا
يدل على هذا، أن الرسول عليه الصالة والسالم، جلس يف ومما 

مكة ثالثة عشر عاما بعد الرسالة يأيت للبيت ويطوف به، واألصنام 
معلقة ثالمثائة وستون صنما، ويصلي وهي أمامه، وكان ينكر 
باللسان، لكن ملا مل يكن له قوة حتميه وملا كان استعمال اليد يف 

وأكثر بالًء لإلسالم واملسلمني ما ذلك الوقت يأيت مبردود أشد 
  . القوة أبدااستعمل

ولكنه ملا عاد فاحتًا هلا هل جاء مبا يسميه بعض الناس يف 
عصرنا سنة التدرج يف إزالة املنكر، أو سنة التصحيح أو سنة 
الوضع، أو ما إىل ذلك بل أقبل عليها بالقضيب يضرا وهو يقرأ 

 وزهق الْباِطلُ ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقًاوقُلْ جاَء الْحق : قول اهللا
  ].٨١: اإلسراء[

فاملداراة مرتبطة باألمر العام، بأمر الدعوة، بأمر إنكار املنكر، 
مبصلحة الدعوة نفسها، ومصلحة إنكار املنكر نفسه، فإذا اقتضى 
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 جلاءك ضرر احلال أن تسكت عن أمر ما ألنك لو نطقت بإنكاره
رر إىل دعوتك أو من حولك، فهنا تسكت مداراة أو انتقل الض

  .ودرًءا للفتنة، ال مداهنة ومتلقًا للباطل وأهله
*    *    *  

  ما يترتب على االمتثال من خري
  وعلى اإلمهال من شر

اآلثار املترتبة على امتثال األوامر اليت جاءت باألمر باملعروف، 
له، لكن يف هذا  ال أكرر القول فيها وال أطيأو على اإلمهال له،

املوضوع ما ختمت به االستعراض قبل التفصيل من قول اهللا 
أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا ي: سبحانه وتعاىل

ِييكُمحا يِلم اكُمعد] ٢٤: األنفال.[  
ألمم، ا جتعلنا حنيا حياة طيبة، ونعز ونعلو على فاالستجابة

  .هل حلمل الرسالة وللشهادة على الناس يوم يقوم األشهادونؤ
  .أما عدم االستجابة فبضدها تتبني األشياء

وكذلك يف احلديث الذي ختمت به مع اآلية أيضا قوله عليه 
 »...مثل الواقع يف حدود اهللا والقائم فيها« :الصالة والسالم

  .احلديث
ا العزة والكرامة فهذه آثار إن قامت األمةُ ا اقترن بقيامه* 

  .واأللفة، وضع ما شئت من األوصاف الفاضلة
ضى أن توإن مل يقوموا ا فخذ ما ال جيوز أن يؤخذ وال ير* 

  .يوصف به من هوان ومن ذلٍة
ويف واقع املسلمني ما يشهد ذا، فاألمة ملا أن كانت أمة فعالة 
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٣٢

غزت القلوب قبل أن تغزو األجسام، كانت ذات صدارة، وذات 
دة، أما وقد أصبحت أقواالً فارغة، يتحدث أحدهم ويفتخر قيا

 من مضى وإذا سربت وأفعالتخرون بآباء بأموٍر ليسوا أهالً هلا، يف
  .حاهلم على حال أولئك وجدم يناقضوا

 يف اموع ال يف األفراد، ففي – ولألسف –وواقع املسلمني 
 حيسبون  وكرماء وأحبة هللا،األفراد من هم أعزة واحلمد هللا،

 أما يف اموعات فمع األسف هم غثاء ،كذلك، واهللا حسيبهم
 والسبب أم ختلوا عن تلك املواصفات فاتصفوا ،كغثاء السيل

  .بضدها
  !.بعد أن كانوا أرقى الناس صاروا أحط الناس؟* 
  !.بعد أن كانوا أعز الناس صاروا أذل الناس؟* 
  !.ة؟بعد أن كانوا يف املقدمة صاروا يف املؤخر* 
  .!بعد أن كانوا رؤساء أصبحوا مرؤوسني؟* 
  !.بعد أن كانوا أئمة أصبحوا مأمومني؟* 

واهللا تعاىل نسأل أن يعيدهم إىل رشدهم، وأن يهدينا وإياهم 
سواء السبيل، وأن يقيم هلذه األمة من يأمر باملعروف ابتغاء وجه 

عليهم اهللا، وينهى عن املنكر ابتغاء وجه اهللا، نرجو اهللا أن يويل 
خيارهم ممن يأمرون باملعروف حقًا، انطالقًا من كتاب اهللا وسنة 

  .رسوله، وينهون عن املنكر، انطالقًا من كتاب اهللا وسنة رسوله
وأخريا أرجو أن أكون قد بينت بعض جوانب كانت خافية يف 
قضية األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، مث أنصح نفسي وأنصح 

مرين باملعروف، والناهني عن املنكر، باالحتساب الدعاة إىل اهللا واآل
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٣٣

قُلْ هِذِه سِبيِلي والصرب ومواصلة اجلهود وخماطبة الناس على ضوء 
وقوله ]. ١٠٨: يوسف [أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني

ِة الْحسنِة وجاِدلْهم ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَ: تعاىل
نسأَح ِبالَِّتي ِهي] وأتوب إليههاستغفر]. ١٢٥: النحل .  

  .وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد 



  أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حياة األمة 

 

٣٤

  أسئلة حول موضوع احملاضرة
هل جيوز للداعية أن يأخذ املوافقة من والة األمر أو : ١س

  كر؟من احلكومة مثال يف األمر باملعروف والنهي عن املن
 هذا السؤال منبعث من – مع األسف -اهللا املستعان، : ١ج

آل  [ولْتكُن ِمنكُم: واقعنا املريض حنن املسلمني، فاهللا تعاىل يقول
  .»...من رأى منكم منكرا«:  يقول ورسول اهللا ]١٠٤: عمران

  فما الذي يربط الدعوة بويل األمر؟
  !وما الذي يربط إنكار املنكر بويل األمر؟

أما األمور الظاهرة فهذه يعاجلها املختصون، ولكن األمور 
الداخلية أو األمور الفردية أو ما إىل ذلك فاملسلم يدعو إىل اهللا 

ومن أَحسن :  ويقولوادع ِإلَى ربك: ممتثالً أمر اهللا الذي يقول
فليتعامل مع ]. ٣٣: فصلت [قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا

اهللا ويدعو لوالة األمور بالدعوات الصاحلة وباهلداية هلم، وبأن 
 املسلمني منهم، ويبدهلم خيلصيعدل اهللا حاهلم، ويصلحها، أو 

  .بأفضل إن كان فيهم شر
على كل حال إذا كان هناك تنظيمات ودعوته تستدعي أن 

، وهذا األمر ال يتصدر يف منرب أو أن يتصدر يف مؤمتر أو ما إىل ذلك
يصل إليه إال عن طريق من ميلك هذا الوضع، وله إشراف عليه، فال 

 ؛أما أصل الدعوة فال إذن فيه.  ويكون هذا من باب التنظيم،بأس
  .اإلذن يف الشكليات اليت ميلكوا كما وضحت ذلك
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٣٥

هل تربأ الذمة بإنكار املنكر مرة واحدة أم أن الواجب : ٢س
  االستمرار؟
ربأ الذمة بإنكار املنكر مرة واحدة، إال إذا كان منكرا ال ت: ٢ج

إلنكار اواحدا ومل يتكرر ومل يقع مرة ثانية، فاملطلوب املواصلة يف 
من رأى منكم «: فيما تكرر أو جد أو أصر عليه صاحبه، وقوله 

 احلديث عام يشمل من رآه أول مرة ومن »...منكرا فليغريه
  .تكررت رؤيته للمنكر

كيف نأمر وننهي مرتكب املعصية إذا كان أبا أو أخا : ٣س
  أو عما أو كبريا؟

 واألمر املشروع أن يبدأ باألقربني من عشريته يف الدعوة،: ٣ج
 يقول اهللا تعاىل لنبيه عليه الصالة ،باملعروف، والنهي عن املنكر

: قول تعاىلوي]. ٢١٤: الشعراء [وأَنِذر عِشريتك الْأَقْرِبني: والسالم
وا قُوا ينآم ا الَّذِينهااأَيارن ِليكُمأَهو كُمفُسأَن ] ٦: التحرمي.[  

فاملؤمن يبدأ مبن حوله وال جيامل يف أمره باملعروف أو يه عن 
ِكتاب أُنِزلَ  :املنكر مع قريب أو بعيد، فاهللا تعاىل يقول لنبيه 

  ].٢: األعراف [ك حرج ِمنه ِلتنِذر ِبِهِإلَيك فَلَا يكُن ِفي صدِر
 قام  أن رسول اهللا ويف احلديث عن أيب سعيد اخلدري 

أال ال مينعن رجالً، هيبة الناس، أن يقول «:  فكان فيما قال،خطيبا
  .)١(»حبٍق، إذا علمه

                                     
هذه األسئلة ألقيت على فضيلة الشيخ عقب احملاضرة، نوردها هنا رجاء  (1)

  .االنتفاع ا
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٣٦

وضرب اهللا يف القرآن أمثلة ملا يتعلق باألبوه وملا يتعلق بالبنوه 
  .ق بالزوجةوملا يتعل
  . مع أبيه؛ مع أقرب الناس إليه إبراهيم وا قصةؤاقر* 
  . مع ابنهوقصة نوح * 
  .وقصة امرأة فرعون مع زوجها* 
هل يلزمين إلنكار منكر األمر مبعروف أن أعرف : ٤س

  الدليل وإن كان ذلك املنكر واضحا عندي؟
على كل حال أنا أشرت إىل هذا فيما ينبغي أن يتحلى : ٤ج

  .آلمر باملعروف والناهي عن املنكربه ا
) على علم(والداعية إىل اهللا جيب أن يكون على علم، وكلمة 

  .أن عنده من اهللا فيه برهان: تعين
فتكون على علم مبا تنكره وتكون عارفًا لدين اهللا وعارفًا 

 : أما أن تقول؛ حبيث لو نوقشت يكون عندك يف هذا برهان؛للدليل
معرفة للدليل، مث إذا سئلت عن الدليل هذا منكر، وتسكت، دون 

  .أنه منكر فأنكرت: أما ما أدري مسعت فالنا يقول: قلت
وقد يناقشك فاعل املنكر وينقدك، خاصة إذا كان صاحب 

  .حجة ويبني لك أنه معروف
فالعلم البد منه والدليل أيضا يف مثل هذه األمور اليت يواجه ا 

  .االناس أرى أنه من الضروري معرفته
، شيئًا من أمر الدين مداراة خوفًا هل كتم الرسول : ٥س

  على الدعوة؟
قد . ال فلقد أدى األمانة خري أداٍء وشهد اهللا له بالبالغ: ٥ج
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٣٧

 ما أخرب به بعض الناس دون بعض  من األمور اخلرييةكيكون هنا
خشية أن يفتتنوا وأال يتحملوا هذا األمر أو إن كان وعدا يتكلوا 

  .عليه
 – سبحانه وتعاىل –ن كان وعيدا أن ييأسوا من رمحة اهللا أو إ

، بينا أنا رديف النيب «:  قالومن ذلك حديث معاذ بن جبل 
لبيك يا :  قلت»!يا معاذ«: ليس بيين وبينه إال آخرة الرحل فقال

: لتقا »!يا معاذ«: مث سار ساعة، مث قال. رسول اهللا وسعديك
يا معاذ بن «: ساعة، مث قالمث سار . لبيك رسول اهللا وسعديك

هل تدري ما حق «: قال. لبيك رسول اهللا وسعديك:  قلت»!جبل
حق اهللا على «: قال. اهللا ورسوله أعلم:  قلت»اهللا على العباد؟

يا «: مث سار ساعة مث قال. »عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئًا
هل «: قال. لبيك رسول اهللا وسعديك:  قلت»!معاذ بن جبل

. اهللا ورسوله أعلم:  قلت» ما حق العباد على اهللا إذا فعلوه؟تدري
وزاد مسلم يف . )١(»حق العباد على اهللا أن ال يعذم«: قال

ال «: قال. قلت يا رسول اهللا أفال أبشر الناس: قال: صحيح
  .)٢(»تبشرهم فيتكلوا

هل جيوز املداراة يف أمور املعتقد بقصد مجع كلمة : ٦س
  الف عقائدهم؟املسلمني مع اخت

قَد كَانت لَكُم : وامسع قول اهللا تعاىل. ال جيوز ذلك: ٦ج
                                     

، كتاب الرقاق، باب ]١١/٣٤٥: لفتح ا–) ٦٥٠٠: [(أخرجه البخاري (1)
  ).١٠(كتاب اإلميان، باب )] ٣٠ (– ٤٩، ٤٨[ومسلم ). ٣٧(

  ).١٠(، كتاب اإلميان، باب )]٣٠ (– ٤٩[أخرجه مسلم  (2)
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٣٨

 كُمآُء ِمنرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس
با وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرد ونَ ِمندبعا تِممةُ واودالْع كُمني

هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبو] وقوله تعاىل]. ٤: املمتحنة :
ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرِملَّةَ ِإب ِبعأَِن ات كا ِإلَينيحأَو ثُم 
  ].١٢٣: النحل[

  ي يف الدعوة لنصرة الدين؟ما رأيكم بالعمل اجلماع: ٧س
العمل اجلماعي مطلوب واهللا أثىن على املسلمني عموما : ٧ج

  .وندم أن يلتقوا وأن جيتمعوا
آل  [واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا ولَا تفَرقُوا: يقول تعاىل

 وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى: ، ويقول تعاىل]١٠٣: عمران
  ].٢: املائدة[

وز الكذب والغش للوصول إىل املصلحة العامة هل جي: ٨س
  يف إنكار املنكر؟

. على كل حال أنا ال أرى أن ينكر منكر بارتكاب منكر: ٨ج
والكذب ال جيوز إال يف حاالت ثالث، كما ورد يف احلديث عن 

ال حيل الكذب إال يف «: قال رسول اهللا : مساء بنت يزيد قالتأ
 والكذب يف احلرب، دث الرجل امرأته لريضيها،حي: ثالث

  .)١(»والكذب ليصلح بني الناس

                                     
  ).٢٦(، كتاب الرب والصلة، باب )١٩٣٩(أخرجه الترمذي  (1)
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٣٩

أَيها الَِّذين آمنوا علَيكُم ي: ما قولك يف قول اهللا تعاىل: ٩س
متيدتلَّ ِإذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن] ؟]١٠٥: املائدة  

 عن املنكر يف قوله اآلية تفيد األمر باملعروف، والنهي: ٩ج
  .اهتديتم: ، وقولهآمنوا: سبحانه

  .فمقتضى اإلميان احلق واهلداية املطلوبة ذلك
: بو داود وغريمها عن أيب أمية الشعباين قالأوقد روى أمحد و

: كيف تصنع يف هذه اآلية؟ قال: أتيت أبا ثعلبة اخلشين، فقلت له
ها الَِّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا أَيي: قوله تعاىل: قلت. أية آية؟

متيدتلَّ ِإذَا اهض نم كُمرضيقال؟  :عنها أما واهللا لقد سألت 
ا، سألتعنها رسول اهللا خبري بل ائتمروا باملعروف، «:  فقال

ا، وهوى متبعا مطاعا، وتناهوا عن املنكر، حىت إذا رأيت شح
فعليك خباصة  ،إعجاب كل ذي رأي برأيهودنيا مؤثرة، و

 فإن من ورائكم أيام الصرب فيهن ؛نفسك، ودع عنك أمر العامة
 للعامل فيهن مثل أجر مخسني رجالً ،على مثل قبض على اجلمر

وزادين غري عبثة، : قال عبد اهللا بن املبارك. »يعملون مثل عملكم
 أجر لب«: أجر مخسني منا أو منهم؟ قال! يا رسول اهللا: قيل

  .)١(»مخسني منكم
ويالحظ أن فضل الصحابة مطلق، وأن هذا الفضل مقيد 

  .باحلالة املذكورة، والفضل املطلق أفضل من الفضل املقيد
                                     

، وأخرجه )م١٧/ ت١٧(، كتاب املالحم، باب )٤٣٤١(أخرجه أبو داود  (1)
هذا حديث : ، وقال)٦(، كتاب تفسري القرآن، باب )٣٠٥٨(ترمذي ال

  ).٢١(، كتاب الفنت، باب )٤٠١٤(حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه 
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٤٠

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى : ما معىن قوله تعاىل: ١٠س
ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإنا واِلحِملَ صعاللَِّه و] ؟]٣٣: فصلت  

ال أحد أحسن كالما وطريقة وحالة ممن دعا : املعىن: ١٠ج
 ووعظ  وذلك بتعليم جاهلهم،؛الناس إىل طاعة اهللا وطاعة رسله

 وجمادلة مباطلهم على ضوء ما سلف من غافلهم ونصح معرضهم،
ِة ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسن: اهللا تعاىل

نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجو] ١٢٥: النحل.[  
*    *    *  

  


