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 ملدمة امكتاب

، َونَػُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا ،  ، ؿَتَْمُدُه ، َوَنْسَتِعيُنُو ، َوَنْستَػْغِفرُهُ  إْف اضتَْْمُد لِلَّوِ 
َفال ُمِضلَّ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل ، َفال َىاِدَي َلُو ، َوِمْن َسيَّْئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَػْهِدِه اللَُّو ،

 َوَأْشَهُد َأْف ال إِلََو ِإال اللَُّو ، َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأفَّ ػُتَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو.
 (ِٕٓٔإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموَف ) يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل دَتُوُتنَّ :﴿ 
 [ٕٓٔ]آؿ عمراف:  ﴾ 

َها َزْوَجَها :﴿  يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساءَلُوَف بِ  ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف َوَبثَّ ِمنػْ ِو َواْْلَْرَحا

 [.ٔ]النساء:  ﴾(َٔعَلْيُكْم َرِقيًبا )

( ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم ٓٚيَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديًدا )﴿  :
 ﴾ (َٔٚقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما )َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فػَ 

 [.ٔٚ - ٓٚ]اْلحزاب: 

 أما بعد :
َهْوَف َعِن قاؿ ا تعاىل :  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ﴿ ُكْنُتْم َخيػْ

  [ٓٔٔ]آؿ عمراف:  اْلُمْنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو  ﴾ 

َهْوَف َعِن  ﴿َوْلَتُكنْ  وقاؿ تعاىل : رْيِ َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَف ِإىَل اطتَْ
 [ٗٓٔ]آؿ عمراف:  ( ﴾ ٗٓٔاْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )
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ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر )َٔواْلَعْصِر ) ﴿وقاؿ تعاىل :  ِمُلوا ( ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوعَ ٕ( ِإفَّ اْْلِ
 [ٖ-ٔ]العصر:  ( ﴾ ٖالصَّاضِتَاِت َوتَػَواَصْوا بِاضتَْقّْ َوتَػَواَصْوا بِالصَّْْبِ )

وصيانة حرمتو بني اظتسلمني، ،اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر مالؾ أمر الدين ف
والقياـ هبما لتفظ عليهم علم الشريعة اظتنري للعقوؿ، ويبث فيهم اظتواعظ ايية 

سر عقلو باصتهل وقلبو بالغفلة؛ فقد خسر نفسو وخسر الدنيا للقلوب، ومن خ
 ٔ[.٘ٔوالزمر:  ٔٔ]اضتج:  ﴾َذِلَك ُىَو اطْتُْسَراُف اْلُمِبنيُ ﴿واآلخرة 
 بلمل         

 امباحث يف املرآٓن وامس نة

 ٔآخومك يف هللا/ ضالح ػامر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: دار الراية للنشر ط-مبارؾ بن ػتمد اظتيلي اصتزائريللعالمة (ٖ٘ٗ)ص:" رسالة الشرؾ ومظاىره " - ٔ

 الرياض.-والتوزيع
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 : من ماكهة ألمر واههني  من ادلين ما خاء 

َنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َواَل وََكذَ  ﴿ قاؿ تعاىل: ِلَك َأْوَحيػْ
نتَاُف َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نَػْهِدي بِِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط  اْْلِ

 [ٕ٘]الشورى: ﴾ (ُٕ٘مْسَتِقيٍم )
َرَؾ ُسًدى )َألتَْ ﴿ وقولو تعاىل : ْنَساُف َأْف يُػتػْ  [ٖٙ]القيامة:  ﴾(َٖٙسُب اْْلِ
َرَؾ ﴿يف تفسريه ": َوقَػْولُُو تعاىل:  -رزتو ا-يقوؿ ابن كثري َألَتَْسُب اْلْنَساُف َأْف يُػتػْ

 قَاَؿ السُّدّْيُّ: يَػْعِِن: اَل يُػبػَْعُث.﴾ُسًدى 
، َوَعْبُد الرَّزْتَنِ   ْبُن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم: يَػْعِِن اَل يُػْؤَمُر َواَل يُػنػَْهى. َوقَاَؿ غُتَاِىٌد، َوالشَّاِفِعيُّ

نْػَيا ُمْهَماًل اَل يُػْؤَمُر َواَل  َرُؾ يف َىِذِه الدُّ َوالظَّاِىُر َأفَّ اآْليََة تَػُعمُّ اضْتَاَلنْيِ، َأْي: لَْيَس يُػتػْ
َرُؾ يف قَػْْبِِه ُسًدى اَل يُػبػَْعُث، َبْل ُىَو مَ  نْػَيا، ػَتُْشوٌر يُػنػَْهى، َواَل يُػتػْ ْأُموٌر َمْنِهيّّ يف الدُّ

اِر اآْلِخَرِة. َواْلَمْقُصوُد ُىَنا ِإثْػَباُت اْلَمَعاِد، َوالرَّدُّ َعَلى َمْن أَْنَكَرُه ِمْن  ِإىَل اللَِّو يف الدَّ
َعاَدِة   بِاْلُبَداَءِة .أَْىِل الزَّْيِغ َواصتَْْهِل َواْلِعَناِد ، َوعِتََذا قَاَؿ ُمْسَتِدالِّ َعَلى اْْلِ

َا َىَلَك َمْن َكاَف »، قَاَؿ:  وَعْن َأِب ُىَريْػَرَة ، َعِن النَِّبّْ  َدُعوِن َما تَػرَْكُتُكْم، ِإفتَّ
َلُكْم ِبُسَؤاعتِِْم َواْخِتالَِفِهْم َعَلى أَْنِبَياِئِهْم، فَِإَذا نَػَهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتِنُبوُه، َوِإَذا  قَػبػْ

  ٕ« .ْم بَِأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتمْ أََمْرُتكُ 
ـَ َنِبُّ اِ  اْلَمِديَنَة، َوُىْم يَْأبُػُروَف النَّْخَل، يَػُقوُلوَف  وعن رَاِفع ْبِن َخِديٍج، قَاَؿ: َقِد

ُكْم َلْو ََلْ يُػَلقُّْحوَف النَّْخَل، فَػَقاَؿ: "َما َتْصنَػُعوَف؟ " قَاُلوا: ُكنَّا َنْصنَػُعُو، قَاَؿ: "َلَعلَّ 
َا  تَػْفَعُلوا َكاَف َخيػْرًا" فَػتَػرَُكوُه، فَػنَػَفَضْت َأْو فَػنَػَقَصْت، قَاَؿ َفذََكُروا َذِلَك َلُو فَػَقاَؿ: "ِإفتَّ

                                                           
(،وابن ٜٕٚٙ(،والرتمذي)ٖٚٙٚ( ،وأزتد)ٖٖٚٔ) - ٖٓٔ(،ومسلمٕٛٛٚالبخاري) - ٕ

 (.ٕ٘ٓٔ(،وابن حباف)ٕماجة)
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أَنَا َبَشٌر، ِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْيٍء ِمْن ِديِنُكْم َفُخُذوا ِبِو، َوِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْيٍء ِمْن رَْأِيي، 
 ٖا أَنَا َبَشٌر".فَِإفتََّ 

: "َمْن َأْحَدَث يف أَْمرِنَا َىَذا َما لَْيَس ِمْنُو  وَعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 
 ٗفَػُهَو َردّّ"

 يف الكتب اظتتقدمة باْلمر والنهي ْلمتو . وسيأتى معنا وصف النِب 
 

 مؼىن املؼروف واملنكر :

بو إكتابًا واستحبابًا، ودعا إليو دعاء طاعة  اظتعروؼ: ما عرؼ الشرع حسنو؛ فأمر
 وسنة .

واظتنكر : ما نكره الشرع وحكم بقبحو؛ فنهى عنو حترنتًا أو تنزيًها، وحذر منو 
 ٘حتذير معصية أو بدعة .

 

 يف امكتب املتلدمة بأٔمره ابملؼروف وهنيو غن املنكر :  ضفة رسول هللا 

رَُّسوَؿ النَِّبَّ اْْلُمّْيَّ الَِّذي كتَُِدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم يف الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف ال ﴿كال ثؼاىل : 
َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َولتُِلُّ عَتُُم الطَّيَّْباِت َولُتَرّْ  يِل يَْأُمرُُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ ـُ التػَّْورَاِة َواْْلِؾتِْ

ُهْم ِإْصرَ  ُىْم َواْْلَْغاَلَؿ الَِِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِو َعَلْيِهُم اطْتََباِئَث َوَيَضُع َعنػْ

                                                           
 (.ٖٕ(،وابن حباف)ٕٖٕٙ) - ٓٗٔمسلم  - ٖ
 ( .ٗٔ،وابن ماجة)(ٛٔٚٔ) - ٚٔ (ولفظو :" ما يس فيو "،ومسلمٜٕٚٙالبخاري)- ٗ
ط: دار الراية للنشر -مبارؾ بن ػتمد اظتيلي اصتزائريللعالمة (ٖ٘ٗ)ص:" رؾ ومظاىرهرسالة الش "  -  5

 الرياض.-والتوزيع
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 ﴾  (َٚ٘ٔوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتػَّبَػُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِؿ َمَعُو أُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )
 [ٚ٘ٔ]اْلعراؼ: 

َهاُىْم َعِن يَ  ﴿ويلول احلافغ ابن نثري رمحو هللا يف  ثفسري كوهل ثؼاىل :  ْأُمُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
يف امكتب املتلدمة .  :ىذه ضفة رسول هللا  ﴾ اْلُمْنَكرِ 

6
 

يَْأُمرُُىْم  ﴿: وقولو سبحانو يف صفة نبينا،  -رزتو ا–ويقوؿ اْلماـ ابن تيمية 
َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َولتُِلُّ عَتُُم الطَّيَّْبا ـُ َعَلْيِهُم اطْتََباِئثَ بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ  ﴾ِت َولُتَرّْ

ىو الذي أمر ا على لسانو  [ ىو بياف لكماؿ رسالتو؛ فإنو ٚ٘ٔ]اْلعراؼ: 
 ٚوحـر كل خبيث.، وأحل كل طيب ، بكل معروؼ، وهنى عن كل منكر 

فؼوهيم ٔآن يلوموا ابالمر    وكد حؼل هللا  ثؼاىل  نومؤمنني ٔآسوة حس نة يف رسوهل امكرمي

ؼروف واههني  غن املنكر ثأٔس ًيا بو ، ومؼونا جند يف الٓية هفسيا ٕاشارة ٕاىل ٔآهنم يلومون هبذا ، ابمل

، وثؼزيره وهرصثو ، واليمت  ثؼزيزه  حيث ذهر املوىل غز وخل من ضفاهتم اإلميان ابمرسول 

وهرصثو ، ٕاال ابٔلمر مبا ٔآمر بو ، واههني  غام هني  غنو . 
8

 

 

 

 

                                                           
 (ٕٕٛ/ٕ" تفسري القرآف العظيم " البن كثري ) - ٙ
 (٘)ص:-رزتو ا–" اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر"لإلماـ ابن تيمية - ٚ
 (.ٕٗاْلعتصاـ )ص  ط:دار-" اضتسبة "  د/ فضل إعتي رزتو ا  - ٛ
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 حة :ما خاء يف آٔن ادلين امنطي

يُن النَِّصيَحُة" قُػْلَنا: ِلَمْن؟ ، قَاَؿ: "لِلَِّو  َعْن دَتِيٍم الدَّارِيّْ َأفَّ النَِّبَّ  ، قَاَؿ: "الدّْ
 َٜوِلِكَتاِبِو َولَِرُسولِِو َوِْلَئِمَِّة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَِّتِهْم" .

ة اظتسلمني، ومن مكاـر أخالؽ أىل السنة: اْلدانة بالنصيحة ، ولرسولو، وْلئم
 وعامتهم .

 

 ػىل امنطح ملك مسمل :  مبايؼة امطحابة مرسول هللا  

َعَلى ِإقَاـِ الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء  بَايَػْعُت َرُسوَؿ اللَِّو »َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ: 
 ٓٔ« . الزََّكاِة، َوالنُّْصِح ِلُكلّْ ُمْسِلمٍ 

: قد تطابق على وجوب اْلمر باظتعروؼ والنهي  - رزتو ا-يقوؿ اْلماـ النووي  
 ٔٔعن اظتنكر الكتاب والسنة ؛ وإرتاع اْلمة ، وىو أيًضا من النصيحة يف الدين .

النصيحة  ويقوؿ اْلماـ اطتطاِب رزتو ا تعليًقا على اضتديث : جعل رسوؿ ا 
تراه قرهنا هبما  للمسلمني شرطًا يف الذي يُبايع عليو،  كالصالة والزكاة ، فلذلك

.ٕٔ 

                                                           
 (.ٗٚ٘ٗ(،وابن حباف)ٜٚٔٗ(،والنسائي)ٜٗٗٗ(،وأبو داود)ٜٓٗٙٔ(،وأزتد)٘٘) - ٜ٘مسلم  - ٜ

 (.٘ٚٔٗ(،والنسائي)ٕٜ٘ٔ(،والرتمذي)ٙ٘) - ٜٚ(،ومسلمٚ٘البخاري) - ٓٔ
 (.                        ٕٕ/ٕ"شرح النووي على صحيح مسلم ")- ٔٔ
 ٓ(ٖٙٙ/ٕللعالمة بدر الدين العيِن ) "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" - ٕٔ
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 كيف قرف النِب   –رزتك  ا  -كما يقوؿ اْلماـ النحاس الدمشقي :  فانظر
النصح لكل مسلم الذي ىو عبارة عن اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر بالصالة 

 ٖٔوالزكاة ، يتنب لك عظم ػتلهما ، وتأكيد وجوهبما .

ِغريَُة ْبُن  وَعْن زِيَاِد ْبِن ِعالََقَة، قَاَؿ: شتَِْعتُ 
ُ
َجرِيَر ْبَن َعْبِد اللَِّو، يَػُقوُؿ يَػْوـَ َماَت اظت

ـَ َفَحِمَد اللََّو َوأَثْػََن َعَلْيِو، َوقَاَؿ: َعَلْيُكْم بِاتػَّْقاِء اللَِّو َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُو،  ُشْعَبَة، قَا
َا  يَْأتِيُكُم اآلَف. ُُثَّ قَاَؿ: اْستَػْعُفوا ِْلَِمريُِكْم، َوالَوقَاِر َوالسَِّكيَنِة، َحَّتَّ يَْأتَِيُكْم أَِمرٌي، فَِإفتَّ

قُػْلُت: أُبَاِيُعَك َعَلى  فَِإنَُّو َكاَف لتُِبُّ الَعْفَو، ُُثَّ قَاَؿ: أَمَّا بَػْعُد، فَِإِنّْ أَتَػْيُت النَِّبَّ 
 : ْسِجِد فَػَبايَػْعُتُو َعلَ « َوالنُّْصِح ِلُكلّْ ُمْسِلمٍ »اِْلْسالَـِ َفَشَرَط َعَليَّ

َ
ى َىَذا، َوَربّْ َىَذا اظت

 ِٗٔإِنّْ لََناِصٌح َلُكْم، ُُثَّ اْستَػْغَفَر َونَػَزَؿ . 
 

 وامنطيحة من حق املسمل ػىل ٔآخيو ٕاذا استنطحو :

" ِقيَل:  َعْن َأِب ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ   ، قَاَؿ: "َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستّّ
َرُسوَؿ اِ؟، قَاَؿ: "ِإَذا َلِقيَتُو َفَسلّْْم َعَلْيِو، َوِإَذا َدَعاَؾ َفَأِجْبُو، َوِإَذا  َما ُىنَّ يَا

ْتُو، َوِإَذا َمِرَض فَػُعْدُه ، َوِإَذا  اْستَػْنَصَحَك فَاْنَصْح َلُو، َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اَ َفَسمّْ
 َ٘ٔماَت فَاتَِّبْعُو". 

 

 

                                                           
 (. ٕٕ" تنبيو الغافلني") ص:  - ٖٔ
 (.ٛ٘البخاري) - ٗٔ
 (.ٕٕٗ(،وابن حباف)ٖٜٛٔ(،والنسائي)ٖٕٚٚ(،والرتمذي)ٕٔٚٛ(،وأزتد)ٕٕٙٔ) - ٘مسلم.  - ٘ٔ
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 رغيتو : ما خاء يف مسؤومية لك راع غن

ُهَما، أَنَُّو: شتََِع َرُسوَؿ اللَِّو  ُكلُُّكْم »يَػُقوُؿ: ،  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػْ
ـُ رَاٍع َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل يف أَْىِلِو رَاٍع  رَاٍع َوَمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، فَاِْلَما

ْرأَُة يف بَػْيِت َزْوِجَها رَاِعَيٌة َوِىَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها، َوُىَو َمْسئُ 
َ
وٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، َواظت

ـُ يف َماِؿ َسيِّْدِه رَاٍع َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ  ، قَاَؿ: َفَسِمْعُت َىُؤاَلِء ِمْن «َواطتَاِد
َوالرَُّجُل يف َماِؿ أَبِيِو رَاٍع َوُىَو َمْسُئوٌؿ »قَاَؿ:  ، ، َوَأْحِسُب النَِّبَّ  َرُسوِؿ اللَِّو 

 ٙٔ .«وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ ، َعْن َرِعيَِّتِو، َفُكلُُّكْم رَاٍع 
اْلُمْلَتِزـُ َصاَلَح َما ، الرَّاِعي ُىَو اضْتَاِفُظ اْلُمْؤدَتَُن  :قَاَؿ اْلُعَلَماءُ قاؿ اْلماـ النووي : 

ـَ   .َوَما ُىَو حَتَْت َنظَرِهِ ، َعَلْيوِ  قَا
َواْلِقَياـِ ِبََصاضِتِِو ، َأفَّ ُكلَّ َمْن َكاَف حَتَْت َنظَرِِه َشْيٌء فَػُهَو ُمطَاَلٌب بِاْلَعْدِؿ ِفيِو  :َفِفيوِ 

 ٚٔ.َوُمتَػَعلَّْقاتِِو ،يف ِديِنِو َوُدنْػَياُه 
 

 وامنطيحة واحب ػىل ألمري حنو رغيتو :

َما ِمْن َعْبٍد اْستَػْرَعاُه اللَُّو َرِعيًَّة، فَػَلْم »يَػُقوُؿ: ،  ِن َيَساٍر،شتَِْعُت النَِّبَّ َمْعَقِل بْ عن 
18.«لَتُْطَها بَِنِصيَحٍة، ِإالَّ َلَْ كتَِْد رَاِئَحَة اصتَنَّةِ 

 

، ِإالَّ  َويَػْنَصحُ  نَي، ُُثَّ اَل كَتَْهُد عَتُمْ َما ِمْن أَِمرٍي يَِلي أَْمَر اْلُمْسِلمِ  ويف رواية مسلم: "
  .َلَْ َيْدُخْل َمَعُهُم اصْتَنََّة"

                                                           
 ( ٜٕٛٔ) - ٕٓواللفظ لو،ومسلم(ٜٕٓٗ)البخاري - 16
17
 (. ٖٖٔ/ٕٔالنووي على شرح مسلم ")- 

18
 .(ٕٗٔ) (،ومسلمٓ٘ٔٚالبخاري) - 
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ِإالَّ  ،نَتُوُت يَػْوـَ نَتُوُت َوُىَو َغاشّّ لَِرِعيَِّتوِ ، َما ِمْن َعْبٍد َيْستَػْرِعيِو اللَُّو َرِعيًَّة  ويف رواية :"
 ٜٔ". َحرَّـَ اللَُّو َعَلْيِو اصْتَنَّةَ 

َمْعَناُه بَػنيٌّْ يف التَّْحِذيِر ِمْن ِغشّْ اْلُمْسِلِمنَي ِلَمْن  :وُ قَاَؿ اْلَقاِضي ِعَياٌض َرزِتَُو اللَّ 
َوَنَصَبُو ِلَمْصَلَحِتِهْم يف ِديِنِهْم ، َواْستَػْرَعاُه َعَلْيِهْم  ،  قَػلََّدُه اللَُّو تَػَعاىَل َشْيًئا ِمْن أَْمرِِىمْ 

ِإمَّا بَِتْضِييِعِو ، فَػَلْم يَػْنَصْح ِفيَما قُػلَّْدُه ، فَِإَذا َخاَف ِفيَما اْؤدتَُِن َعَلْيِو ، َأْو ُدنْػَياُىْم 
ُ َعَلْيِو ِمْن ، َوَأْخَذُىْم بِِو  ،تَػْعرِيَفُهْم َما يَػْلَزُمُهْم ِمْن ِديِنِهْم  َوِإمَّا بِاْلِقَياـِ ِبَا يَػتَػَعنيَّ

َها لكل متصد ْل، ِحْفِظ َشرَائِِعِهْم  أَْو حَتْرِيٍف  ،دخاؿ َداِخَلٍة ِفيَها َوالذَّبّْ َعنػْ
، أَْو تَػْرِؾ زِتَايَِة َحْوَزِِتِْم ، أَْو َتْضِييِع ُحُقوِقِهْم ، أَْو ِإقْتَاِؿ ُحُدوِدِىْم  ،ِلَمَعانِيَها

 ٕٓ.فَػَقْد َغشَُّهمْ ، َأْو تَػْرِؾ ِسريَِة اْلَعْدِؿ ِفيِهْم ، َوغُتَاَىَدِة َعُدوِّْىْم 
َوااِلْجِتَهاِد يف ،  يَحِة َعَلى اْلَواِل لَِرِعيَِّتِو ُوُجوُب النَّصِ : َويف َىِذِه اْْلََحاِديِث 

 .َوالنَِّصيَحِة عَتُْم يف ِديِنِهْم َوُدنْػَياُىْم ، َمَصاضِتِِهْم 
َدلِيٌل َعَلى َأفَّ التػَّْوبََة قَػْبَل َحاَلِة اْلَمْوِت  "نَتُوُت يَػْوـَ نَتُوُت َوُىَو َغاشّّ  :"َويف قَػْولِِو 

 ٕٔ.نَاِفَعةٌ 
ذا يدؿ على أنو كتب على والة اْلمور مسؤولوف عن الصغرية والكبرية، وعليهم وى

النصيحة، وأقتها النصيحة يف  أف ينصحوا ظتن والىم ا عليهم، وأف يبذلوا عتم
 . والدعوة إىل اطتري، دين ا، باْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر 

 ٕٕالبطانة الصاضتة. أف يرزقهمو نسأؿ ا تعاىل أف يصلح والة أمورنا 
                                                           

19
 (ٕٗٔ) - ٕٕٚ(،ومسلمٔ٘ٔٚالبخاري)- 

21
 (.ٙٙٔ/ٕ"شرح النووي على صحيح مسلم ")  - 

 .بريوت -دار إحياء الرتاث العرِب (ط: ٕ٘ٔ/ٕ"شرح النووي على صحيح مسلم ")- ٕٔ
 ( بتصرؼ ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٖ) -رزتو ا–" شرح رياض الصاضتني "البن عثيمني - ٕٕ
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 ومن مهنج آٔىل امس نة وادلاػة امنطح ٔلمئة املسومني :

َع ِمنَّا »يَػُقوُؿ:  َعْن َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت، قاؿ : شتَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو  َنضََّر اللَُّو اْمرَأً شتَِ
َرُه، فَِإنَُّو ُربَّ َحاِمِل ِفْقوٍ  لَْيَس ِبَفِقيٍو، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍو  َحِديثًا، َفَحِفظَُو َحَّتَّ يُػبَػلَّْغُو َغيػْ

َثاَلُث ِخَصاٍؿ اَل يَِغلُّ َعَلْيِهنَّ قَػْلُب ُمْسِلٍم أََبًدا: ِإْخاَلُص « " ِإىَل َمْن ُىَو أَفػَْقُو ِمْنوُ 
ِمْن َورَاِئِهْم  اْلَعَمِل لِلَِّو، َوُمَناَصَحُة ُواَلِة اْْلَْمِر، َولُُزوـُ اصتََْماَعِة، فَِإفَّ َدْعَوتَػُهْم حتُِيطُ 

."ٕٖ 
وؽتا يؤكد وجوب اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر أيًضا أنو كاف من بنود بيعة 

فعن  - العقبة أف يقوؿ اْلنصار اضتق حيثما كانوا ؛ وال متافوا يف ا لومة ْلئم ،
َوالطَّاَعِة يف اْلُعْسِر َعَلى السَّْمِع  بَايَػْعَنا َرُسوَؿ اللَِّو »ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت ،قَاَؿ: 

 َواْلُيْسِر، َواْلَمْنَشِط َواْلَمْكَرِه، َوَأْف اَل نُػَنازَِع اْْلَْمَر أَْىَلُو، َوَأْف نَػُقوَؿ بِاضتَْقّْ َحْيُثَما ُكنَّا
 ٕٗ« .َواَل ـَتَاُؼ يف اللَِّو َلْوَمَة اَلِئمٍ 

 وٍد، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: رَتََعَنا َرُسوُؿ اللَِّو وَعْن َعْبِد الرَّزْتَِن ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسعُ  
َوؿَتُْن أَْربَػُعوَف، قَاَؿ َعْبُد اللَِّو: َفُكْنُت ِمْن آِخِر َمْن أَتَاُه، فَػَقاَؿ: "ِإنَُّكْم ُمِصيُبوَف، 

ْلَيْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ، َوَمْنُصوُروَف، َوَمْفُتوٌح َلُكْم، َفَمْن أَْدَرَؾ َذِلَك ِمْنُكْم، فَػْلَيتَِّق اللََّو، وَ 
 َٕ٘وْليَػْنَو َعِن اْلُمْنَكِر " .

                                                           
 (وصححو اْللباِن يفٓٛٙ(،وابن حباف)ٖٕٓ(،وابن ماجة)ٜٕٓ٘ٔصحيح : رواه أزتد)- ٖٕ

 (.ٗٙ/ ٔ(،و "التعليق الرغيب" )ٜٖ(، و"ختريج فقو السرية" )ٜٓ٘"الصحيحة" )
 (.ٕٕٕ٘ٚ(،وأزتد)ٕٓٓٚ،  ٜٜٔٚ،ٗٚٚٙالبخاري ) - ٕٗ
 (ٖٖٛٔيف"السلسلة الصحيحة" ) ( وصححو اْللباِنٕٕٚ٘(،والرتمذي)ٜٖٗٙرواه أزتد) - ٕ٘
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ثُوا َعْن َبِِن »، قَاَؿ:  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، َأفَّ النَِّبَّ  بَػلُّْغوا َعِنّْ َوَلْو آيًَة، َوَحدّْ
ًدا، فَػْلَيَتبَػوَّ   ٕٙ« .ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ ِإْسرَائِيَل َوالَ َحرََج ، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَػَعمّْ

اْْلَْمُر بِاْلَمْعُروِؼ َوالنػَّْهُي َعِن اْلُمْنَكِر، ِمْن »وَعْن ُجَوْيْبٍ، َعِن الضَّحَّاِؾ، قَاَؿ: 
 ٕٚ«فَػرَاِئِض اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل 

 

 ، وذلا يسأٔل هللا ثؼاىل غبده يوم امليامة غن ألمر ابملؼروف واههني  غن املنكر
]اْلعراؼ:  ﴾(ٙفَػَلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنَي ) ﴿ تعاىل : قاؿ
[ ، قاؿ أبو جعفر: يقوؿ تعاىل ذكره : لنسألن اْلمم الذين أرسلت إليهم ٙ

رسلي: ماذا عملت فيما جاءِتم بو الرسل من عندي من أمري وهنيي؟ ىل عملوا 
 انتهوا عما هنيتهم عنو، وأطاعوا أمري، أـ عصوِن فخالفوا ذلك؟ .ِبا أمرِتم بو، و 

اَل نَتْنَػَعنَّ َأَحدَُكْم ؼَتَاَفُة النَّاِس َأْف »، قَاَؿ:  وَعْن َأِب َسِعيٍد اطْتُْدرِيّْ، َعِن النَِّبّْ 
َنا اْلَباَلُء َحَّتَّ َقَصْرنَا َوإِنَّا قَاَؿ أَبُو َسِعيٍد: َفَما زَاَؿ بِ «.يَػَتَكلََّم ِِبَقٍّ ِإَذا َرآُه َأْو َعَرَفوُ 

. ُلُغ يف الشَّرّْ  ٕٛلََنبػْ
َنا".  ويف رواية ابن ماجة ، قَاَؿ: فَػَبَكى أَبُو َسِعيٍد، َوقَاَؿ: " َقْد َواللَِّو رَأَيْػَنا َأْشَياَء َفِهبػْ

اىَل لََيْسَأُؿ اْلَعْبَد يَػْوـَ ، قَاَؿ: " ِإفَّ اللََّو تَػَباَرَؾ َوتَػعَ  وَعْن َأِب َسِعيٍد، َأفَّ النَِّبَّ 
َتُو   اْلِقَياَمِة َحَّتَّ يَػُقوَؿ: َما َمنَػَعَك ِإْذ رَأَْيَت اْلُمْنَكَر تُػْنِكرُُه، فَِإَذا َلقَّى اللَُّو َعْبًدا ُحجَّ

 
                                                           

 ( ٜٕٙٙ(،والرتمذي)ٙٛٗٙ(،وأزتد)ٖٔٙٗالبخاري) - ٕٙ
 (.ٜٖ" اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر" البن أِب الدنيا)- ٕٚ
(،وانظر ٕٛٚ(،وابن حباف )ٚٓٓٗ(،وابن ماجة )ٜٙٛٔٔصحيح : رواه أزتد) - ٕٛ

 (.ٛٙٔ))الصحيحة((لأللباِن )
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 ٜٕقَاَؿ: يَا َربّْ َوثِْقُت ِبَك، َوَفرِْقُت ِمَن النَّاِس " .
ْعَلْم َأفَّ َىَذا اْلَباَب أَْعِِن بَاَب اْْلَْمِر َوا:-رزتو ا–يقوؿ اْلماـ ابن القيم 

وَلَْ يَػْبَق ِمْنُو يف ،َقْد ُضيَّْع َأْكثَػرُُه ِمْن أَْزَماٍف ُمَتطَاِوَلٍة ، بِاْلَمْعُروِؼ َوالنػَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر 
ـُ اْلمر ومالكو َوُىَو بَاٌب َعِظيٌم بِِو ،َىِذِه اْْلَْزَماِف ِإالَّ ُرُسوـٌ قَِليَلٌة ِجدِّا  واذا كثر ،ِقَوا

َأْوَشَك َأْف ، َوِإَذا َلَْ يَْأُخُذوا َعَلى َيِد الظَّاَلِِ ، اطتبث َعمَّ اْلِعَقاُب الصَّاِلَح َوالطَّاِلَح 
َنٌة َأْو فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن مُتَالُِفوَف َعْن أَْمرِِه َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ  ﴿يَػُعمَُّهُم اللَُّو تَػَعاىَل ِبِعَقاِبِو 

فَػيَػْنَبِغي ِلطَاِلِب اآْلِخَرِة َوالسَّاِعي يف [ٖٙالنور:]﴾( ُٖٙيِصيبَػُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم )
اَل ِسيََّما َوَقْد ، فَِإفَّ نَػْفَعُو َعِظيٌم ، حَتِْصيِل ِرَضا اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ َأْف يَػْعَتِِنَ هِبََذا اْلَباِب 

فَِإفَّ اللََّو ، ابن َمْن يُػْنِكُر َعَلْيِو اِلْرتَِفاِع َمْرتَػَبِتِو وال يه،ومتلص نيتو ، َذَىَب معظمو 
َوَمْن يَػْعَتِصْم ﴿ :َوقَاَؿ تَػَعاىَل (،ٓٗاضتج:]﴾َولَيَػْنُصَرفَّ اللَُّو َمْن يَػْنُصرُُه  ﴿تعاىل قاؿ 

اىَل َوقَاَؿ تَػعَ ، [ٔٓٔآؿ عمراف:] ﴾(ٔٓٔبِاللَِّو فَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم )
َأَحِسَب  ﴿َوقَاَؿ تَػَعاىَل  [ٚٙالعنكبوت:] ﴾َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا﴿

( َولََقْد فَػتَػنَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم ٕالنَّاُس َأْف يُػتػْرَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم اَل يُػْفتَػُنوَف )
َواْعَلْم َأفَّ  [ٖ-ٕالعنكبوت:]﴾ (َٖصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي ) فَػَليَػْعَلَمنَّ اللَُّو الَِّذينَ 

َواَل يُػَتارُِكُو أَْيًضا ِلَصَداقَِتِو َوَمَودَّتِِو َوُمَداَىَنِتِو َوطََلِب ، اْْلَْجَر َعَلى َقْدِر النََّصِب 
َوَمْن ،َداقَػَتُو َوَمَودَّتَُو تُوِجُب َلُو ُحْرَمًة َوَحقِّا فَِإفَّ صَ ،اْلَوَجاَىِة ِعْنَدُه َوَدَواـِ اْلَمْنزِلَِة َلَدْيِو 

َوَصِديُق ،َويُػْنِقذُه ِمْن َمَضارَّْىا ، َحقِّْو َأْف يَػْنَصَحُو َويَػْهِديَُو ِإىَل َمَصاِلِح آِخَرتِِو 
                                                           

 (. ٖٛٙٚ(،وابن حباف)ٚٔٓٗ(،وابن ماجة)ٕ٘ٗٔٔرواه أزتد) - ٜٕ
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ْنَساِف َوػتُِبُُّو ُىَو َمْن َسَعى يف ِعَماَرِة آِخَرتِِو  ِإىَل نَػْقٍص يف ُدنْػَياُه َوِإْف أَدَّى َذِلَك ،اْْلِ
َوِإْف َحَصَل ِبَسَبِب َذِلَك ُصوَرُة ، َوَعُدوُُّه َمْن َيْسَعى يف َذَىاِب َأْو نَػْقِص آِخَرتِِو ،

َا َكاَف إِبِْليُس َعُدوِّا لََنا عِتََذا ، نَػْفٍع يف ُدنْػَياُه  وََكاَنِت اْْلَْنِبَياءُ َصَلَواُت اللَِّو ، َوِإفتَّ
َها َوَساَلُموُ   .َعَلْيِهْم َأرْتَِعنَي َأْولَِياُء لِْلُمْؤِمِننَي ِلَسْعِيِهْم يف َمَصاِلِح آِخَرِِتِْم َوِىَدايَِتِهْم إِلَيػْ

َنا ِِبُوِدِه ،َوَنْسَأُؿ اللََّو اْلَكرمَِي تَػْوِفيَقَنا َوَأْحَبابَػَنا َوَسائَِر اْلُمْسِلِمنَي ِلَمْرَضاتِِو  َوَأْف يَػُعمَّ
 ٖٓ.َواللَُّو أَْعَلُم  َوَرزْتَِتوِ 

وَعْن َأِب َسِعيٍد اطتُْدرِيّْ،قَاَؿ: َأوَُّؿ َمْن َبَدأَ بِاطْتُْطَبِة يَػْوـَ اْلِعيِد قَػْبَل الصَّاَلِة َمْرَواُف. 
ـَ إِلَْيِو َرُجٌل، فَػَقاَؿ: الصَّاَلُة قَػْبَل اطْتُْطَبِة، فَػَقاَؿ: َقْد تُرَِؾ َما ُىَناِلَك، فَػَقاَؿ أَبُو  فَػَقا

يَػُقوُؿ: "َمْن رََأى ِمْنُكْم   َسِعيٍد: أَمَّا َىَذا فَػَقْد َقَضى َما َعَلْيِو شتَِْعُت َرُسوَؿ اِ 
ُف ُمْنَكرًا فَػْليُػَغيػّْْرُه بَِيِدِه، فَِإْف ََلْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِو، فَِإْف َلَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِو، َوَذِلَك َأْضعَ 

نتَاِف"   ٖٔاْْلِ
: أَمَّا   -رضي ا عنو- : قوؿ الصحاِب أِب سعيد اطتدرين اضتديثالشاىد م

والذي  َىَذا فَػَقْد َقَضى َما َعَلْيِو . واستشهد باضتديث الذي شتعو من رسوؿ ا 
 يدؿ على أنو من فروض الكفاية ، فإف قاـ بو البعض سقط عن اآلخرين .

 . راع يف رعيتووتكوف فرض عني للمرء عن نفسو ، وكل 

                                                           
31
 (.2/24على مسلم ")"شرح النووي - 
(،وأبو ٓٙٗٔٔ(واللفظ لو ،وأزتد)ٜٗ) - ٛٚ(وفيو أنو من قاـ باْلنكار،مسلم ٜٙ٘البخاري) - ٖٔ

 (.ٕ٘ٚٔ(،وابن ماجة)ٓٗٔٔداود)
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وملا فلو امطحايب آئب ىريرة ريض هللا غنو ، اهظروا  ماذا فؼل هبذا ألمر امنبوي مع 

فَعْن َأِب ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َأفَّ َرُسوَؿ  امطحابة رضوان هللا ثؼاىل غهنم آٔمجؼني ،
، ُُثَّ يَػُقوُؿ أَبُو «َدارِهِ الَ نَتَْنْع َجاٌر َجارَُه َأْف يَػْغرَِز َخَشَبُو يف جِ »، قَاَؿ:  اللَِّو 

َها ُمْعِرِضنَي، َواللَِّو َْلَْرِمنَيَّ هِبَا بَػنْيَ َأْكَتاِفُكمْ »ُىَريْػَرَة:   ٕٖ«.َما ِل أَرَاُكْم َعنػْ

 حتذير امؼوامء وػامة املسومني من ترك ألمر ابملؼروف واههني  غن املنكر :

ُهْم ُيَسارُِعو ﴿ قاؿ تعاىل :  ُثِْ َواْلُعْدَواِف َوَأْكِلِهُم السُّْحَت َوتَػَرى َكِثريًا ِمنػْ َف يف اْْلِ
ُْثَ ٕٙلَِبْئَس َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) َهاُىُم الرَّبَّانِيُّوَف َواْْلَْحَباُر َعْن قَػْوعتُِِم اْْلِ ( َلْواَل يَػنػْ

 [ٖٙ-ٕٙ]ظتائدة: ﴾ (َٖٙوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَػُعوَف )

َوِإْذ َأَخَذ اللَُّو ِميثَاَؽ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَتُبَػيػّْنُػنَُّو لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُمونَُو ﴿ تعاىل:وقولو 
]آؿ  ﴾ (ٚٛٔفَػَنَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِىْم َواْشتَػَرْوا ِبِو ذَتًَنا قَِلياًل فَِبْئَس َما َيْشتَػُروَف )

 [ٚٛٔعمراف:
ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبِِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِف َداُووَد َوِعيَسى اْبِن لُِعَن الَّ ﴿  وقولو تعاىل :

( َكانُوا اَل يَػتَػَناَىْوَف َعْن ُمْنَكٍر فَػَعُلوُه لَِبْئَس َٛٚمْرمَيَ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُوا يَػْعَتُدوَف )
 [79 -78املائد:]﴾ (َٜٚما َكانُوا يَػْفَعُلوَف )

 

 

 

                                                           
 .(ٜٓٙٔ) - ٖٙٔ (،ومسلمٖٕٙٗالبخاري)- ٕٖ
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 ئل ألمر ابملؼروف واههني  غن املنكر :ما خاء من فضا

 امفالح وجماهبة اخلرسان :

َهْوَف َعِن  قاؿ تعاىل : رْيِ َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ ﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَف ِإىَل اطتَْ
 [ٗٓٔ]آؿ عمراف:  ( ﴾ ٗٓٔاْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )

رشوًظا منيل امفالح ، ومن ىذه امرشوط ٔآن يكون امؼبد آٓمًرا  اىل ورسوهل امكرمي بني هللا ثؼ

( ِإفَّ َٔواْلَعْصِر ) ﴿قولو تعاىل : ابملؼروف وانىًيا غن املنكر، وخاء يف هطوص ػديدة ومهنا 
ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر ) ا بِاضتَْقّْ َوتَػَواَصْوا ( ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاضِتَاِت َوتَػَواَصوْ ٕاْْلِ

 [ٖ-ٔ]العصر:  ( ﴾ ٖبِالصَّْْبِ )
 بني ا تعاىل أف البشرية كلها يف دائرة اطتسراف إال من اظتتصفني بصفات أربع :

أي التواصى بأداء الطاعات  –والصفة الثالثة من تلك الصفات التواصى باضتق 
 وترؾ ارمات 

وغيد شديد ، وذكل ٔلن هللا ثؼاىل حنك ابخلسار ػىل مجيع  يلول امفخر امرازي : ىذه امسورة فهيا

امناس ، ٕاال من اكن آٓثًيا هبذه ألش ياء ألربع ، ويه اإلميان ، وامؼمل امطاحل ، وامتوايص ابحلق، 

وامتواىص ابمطرب ،  فدل ذكل ػىل ٔآن امنجاة مؼولة ػىل ىذه ألمور "  ؤآهو نام يوزم  امللكف 

ذكل يوزمو يف غريه ٔآمور مهنا : ادلػاء ٕاىل ادلين ، وامنطيحة ، واههني  حتطيل ما خيص هفسو ، فك

غن املنكر ،ؤآن حيب هل ما حيب منفسو .
33

 

 

                                                           
 (والتفسري الكبري ٕ٘ط. دار اْلعتصاـ ص  –رزتو ا -" اضتسبة " د/ فضل إعتي  - ٖٖ
(ٖٕ/ٜٛ-ٜٓ ). 
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 : ألمر ابملؼروف واههني  غن املنكر ىو كرينة اخلريية ٔلمة امنيب محمد 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلمَ كال هللا ثؼاىل : َهْوَف َعِن ﴿ ُكْنُتْم َخيػْ ْعُروِؼ َوتَػنػْ
  [ٓٔٔ]آؿ عمراف:  اْلُمْنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو  ﴾ 

ويلول املايض ابن غعية ألهدميس رمحو هللا : وىذه اخلريية اميت فرضيا هللا ميذه ألمة ، ٕامنا يأٔخذ 

هلل  .حبظو مهنا من معل ىذه امرشوط ،من ألمر ابملؼروف واههني  غن املنكر ، واإلميان اب
34

 

 ما خاء يف مرثبة الٓمرين ابملؼروف وامناىون غن املنكر غند هللا ثؼاىل :

ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَف بِآيَاِت اللَِّو َويَػْقتُػُلوَف النَِّبيّْنَي ِبَغرْيِ َحقٍّ َويَػْقتُػُلوَف  ﴿ قاؿ تعاىل :
( أُولَِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت َٕٔعَذاٍب أَلِيٍم )الَِّذيَن يَْأُمُروَف بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فَػَبشّْْرُىْم بِ 

نْػَيا َواآْلِخَرِة َوَما عَتُْم ِمْن نَاِصرِيَن )  [ٕٕ-ٕٔ]آؿ عمراف:  ﴾(ٕٕأَْعَماعُتُْم يف الدُّ
وعن اضتسن: أف يف اآلية داللة على أف اآلمر باظتعروؼ والناىي عن اظتنكر تلي 

 ٖ٘كرىم عقيبهم.منزلتو عند ا منزؿ اْلنبياء فلهذا ذ 
 

 ببشارثو ٔلىل اإلميان الٓمرين ابملؼروف وامناىون غن املنكر: ٔآمر هللا ثؼاىل مرسوهل 

قاؿ تعاىل:﴿التَّائُِبوَف اْلَعاِبُدوَف اضْتَاِمُدوَف السَّاِئُحوَف الرَّاِكُعوَف السَّاِجُدوَف اآْلِمُروَف 
 ( ﴾ ٕٔٔاِفظُوَف ضِتُُدوِد اللَِّو َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِننَي )بِاْلَمْعُروِؼ َوالنَّاُىوَف َعِن اْلُمْنَكِر َواضتَْ 

 [ٕٔٔ]التوبة: 

                                                           
 (.                              ٜ٘ٔ/ٖارر الوجيز ) - ٖٗ
 .(ٖٔٔ-ٖٔ/ٕ" تفسري النيسابوري") -ٖ٘
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ويدخل فيو رتيع ﴾اآلِمُروَف بِاْلَمْعُروؼِ ﴿ : -رزتو ا–يقوؿ اْلماـ السعدي 
 الواجبات واظتستحبات.

 وىي رتيع ما هنى ا ورسولو عنو.﴾  َوالنَّاُىوَف َعِن اْلُمْنَكرِ ﴿
بتعلمهم حدود ما أنزؿ ا على رسولو، وما يدخل يف ﴾  ضِتُُدوِد اللَّوِ َواضْتَاِفظُوَف ﴿

 اْلوامر والنواىي واْلحكاـ، وما ال يدخل، اظتالزموف عتا فعاًل وترًكا.
َل يذكر ما يبشرىم بو، ليعم رتيع ما رتب على اْلنتاف من  ﴾  َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِننيَ ﴿

 متناولة لكل مؤمن. ثواب الدنيا والدين واآلخرة، فالبشارة
وأما مقدارىا وصفتها ،فإهنا ِبسب حاؿ اظتؤمنني، وإنتاهنم، قوة وضعًفا، وعماًل 

 ِبقتضاه.
 

 امليام ابٔلمر ابملؼروف واههني  غن املنكر من ضفات املؤمنني وامطاحلني : 

ذكر ا تعاىل أف من صفات اظتؤمنني القياـ باْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر 
﴿ َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ ز وجل : لقولو ع

َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَف الصَّاَلَة َويُػْؤتُوَف الزََّكاَة َويُِطيُعوَف اللََّو َوَرُسوَلُو أُولَِئَك  َويَػنػْ
 [ٔٚ]التوبة:  ﴾  (َٔٚعزِيٌز َحِكيٌم ) َسيَػْرزَتُُهُم اللَُّو ِإفَّ اللَّوَ 

وقاؿ تعاىل:﴿التَّائُِبوَف اْلَعاِبُدوَف اضْتَاِمُدوَف السَّاِئُحوَف الرَّاِكُعوَف السَّاِجُدوَف اآْلِمُروَف  
 ( ﴾ ٕٔٔبِاْلَمْعُروِؼ َوالنَّاُىوَف َعِن اْلُمْنَكِر َواضْتَاِفظُوَف ضِتُُدوِد اللَِّو َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِننَي )

 [ٕٔٔ]التوبة: 
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من صفات حوارييي اْلنبياء صلوات ا وسالمو عليهم   وىذا مابينو النِب 
،   َعْن َعْبِد اِ ْبِن َمْسُعوٍد، َأفَّ َرُسوَؿ اِ أرتعني ، فقد روى اْلماـ مسلم 

ِمْن أُمَِّتِو َحَوارِيُّوَف، َوَأْصَحاٌب قَاَؿ: "َما ِمْن َنِبٍّ بَػَعَثُو اُ يف أُمٍَّة قَػْبِلي ِإالَّ َكاَف َلُو 
يَْأُخُذوَف ِبُسنَِّتِو َويَػْقَتُدوَف بِأَْمرِِه، ُُثَّ ِإنػََّها خَتُْلُف ِمْن بَػْعِدِىْم ُخُلوٌؼ يَػُقوُلوَف َما اَل 

ْن َجاَىَدُىْم يَػْفَعُلوَف، َويَػْفَعُلوَف َما اَل يُػْؤَمُروَف، َفَمْن َجاَىَدُىْم بَِيِدِه فَػُهَو ُمْؤِمٌن، َومَ 
نتَاِف  بِِلَسانِِو فَػُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَىَدُىْم ِبَقْلِبِو فَػُهَو ُمْؤِمٌن، َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اْْلِ

 َٖٙحبَُّة َخْرَدٍؿ" .

َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَؿ يَاُموَسى ِإفَّ اْلَمأَلَ  ﴿ :وقاؿ تعاىل 
 [ٕٓالقصص: ]﴾ (ُٕٓروَف ِبَك لِيَػْقتُػُلوَؾ فَاْخرُْج ِإِنّْ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي )يَْأدتَِ 

َوقَاَؿ َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإنتَانَُو ﴿وقاؿ تعاىل عن مؤمن آؿ عمراف :
َناِت ِمْن َربُّْكْم َوِإْف َيُك َكاِذبًا أَتَػْقتُػُلوَف َرُجاًل َأْف يَػُقوَؿ َرِبَّْ اللَُّو َوَقْد َجاءَُكْم بِاْلبَػيػّْ 

فَػَعَلْيِو َكِذبُُو َوِإْف َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكْم بَػْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم ِإفَّ اللََّو اَل يَػْهِدي َمْن ُىَو 
نَا ِمْن ( يَاقَػْوـِ َلُكُم اْلُمْلُك اْليَػْوـَ ظَاِىرِيَن يف اْْلَْرِض َفَمْن يَػْنُصرُ ُٕٛمْسِرٌؼ َكذَّاٌب )

بَْأِس اللَِّو ِإْف َجاَءنَا قَاَؿ ِفْرَعْوُف َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما أََرى َوَما أَْىِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد 
( ِمْثَل ٖٓ( َوقَاَؿ الَِّذي آَمَن يَاقَػْوـِ ِإِنّْ َأَخاُؼ َعَلْيُكْم ِمْثَل يَػْوـِ اْْلَْحزَاِب )ٜٕ)

( ٖٔاٍد َوذَتُوَد َوالَِّذيَن ِمْن بَػْعِدِىْم َوَما اللَُّو يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَباِد )َدْأِب قَػْوـِ نُوٍح َوعَ 
( يَػْوـَ تُػَولُّوَف ُمْدِبرِيَن َما َلُكْم ِمَن اللَِّو ِمْن َٕٖويَاقَػْوـِ ِإِنّْ َأَخاُؼ َعَلْيُكْم يَػْوـَ التػََّناِد )

                                                           
 (.ٖٜٔٙ،وابن حباف)(ٓ٘) - ٓٛصحيح مسلم  - ٖٙ
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َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قَػْبُل  (َٖٖىاٍد ) َعاِصٍم َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمنْ 
َعَث اللَُّو ِمْن  بِاْلبَػيػَّْناِت َفَما زِْلُتْم يف َشكٍّ ؽتَّا َجاءَُكْم ِبِو َحَّتَّ ِإَذا َىَلَك قُػْلُتْم َلْن يَػبػْ

 [ٖٗ-ٕٛغافر: ] ﴾(ٖٗبَػْعِدِه َرُسواًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّو َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ ُمْرتَاٌب )
َوقَاَؿ الَِّذي آَمَن يَاقَػْوـِ اتَِّبُعوِف أَْىدُِكْم َسِبيَل الرََّشاِد  ﴿ :لقومو ُث قاؿ تعاىل عنو 

نْػَيا َمَتاٌع َوِإفَّ اآْلِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقرَاِر )ٖٛ) َا َىِذِه اضْتََياُة الدُّ ( َمْن َعِمَل ٜٖ( يَاقَػْوـِ ِإفتَّ
 ِمثْػَلَها َوَمْن َعِمَل َصاضِتًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْػَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َسيَّْئًة َفاَل كُتَْزى ِإالَّ 

( َويَاقَػْوـِ َما ِل أَْدُعوُكْم ِإىَل النََّجاِة َٓٗيْدُخُلوَف اصْتَنََّة يُػْرَزُقوَف ِفيَها بَِغرْيِ ِحَساٍب )
َر بِاللَِّو َوُأْشرَِؾ ِبِو َما لَْيَس ِل بِِو ِعْلٌم َوأَنَا ( َتْدُعوَنِِن ِْلَْكفُ َٔٗوَتْدُعوَنِِن ِإىَل النَّاِر )

نْػَيا ٕٗأَْدُعوُكْم ِإىَل اْلَعزِيِز اْلَغفَّاِر ) َا َتْدُعوَنِِن إِلَْيِو لَْيَس لَُو َدْعَوٌة يف الدُّ ( اَل َجَرـَ أفتَّ
( ْٖٗسرِِفنَي ُىْم َأْصَحاُب النَّاِر )َواَل يف اآْلِخَرِة َوَأفَّ َمَردَّنَا ِإىَل اللَِّو َوَأفَّ اْلمُ 

( فَػَوقَاُه َٗٗفَسَتْذُكُروَف َما أَُقوُؿ َلُكْم َوأُفَػوُّْض أَْمرِي ِإىَل اللَِّو ِإفَّ اللََّو َبِصرٌي بِاْلِعَباِد )
َها  ( النَّاُر يُػْعَرُضوفَ ٘ٗاللَُّو َسيَّْئاِت َما َمَكُروا َوَحاَؽ بِآِؿ ِفْرَعْوَف ُسوُء اْلَعَذاِب ) َعَليػْ

  ﴾ (ُٙٗغُدوِّا َوَعِشيِّا َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَؿ ِفْرَعْوَف َأَشدَّ اْلَعَذاِب )
 [ٙٗ- ٖ٘غافر: ]

َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى قَاَؿ يَاقَػْوـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنَي ﴿:وقاؿ تعاىل 
( َوَما ِلَ اَل أَْعُبُد الَِّذي َفطََرِن َٕٔيْسأَُلُكْم َأْجرًا َوُىْم ُمْهَتُدوَف ) ( اتَِّبُعوا َمْن اَل ٕٓ)

ُذ ِمْن ُدونِِو آعِتًَة ِإْف يُرِْدِف الرَّزْتَُن ِبُضرٍّ اَل تُػْغِن َعِنّْ َٕٕوإِلَْيِو تُػْرَجُعوَف ) ( أََأختَِّ
( ِإِنّْ آَمْنُت ِبَربُّْكْم ٕٗا َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبنٍي )( ِإِنّْ ِإذً َٖٕشَفاَعتُػُهْم َشْيًئا َواَل يُػْنِقُذوِف )

( ِبَا َغَفَر ِل َرِبّْ ٕٙ( ِقيَل اْدُخِل اصْتَنََّة قَاَؿ يَالَْيَت قَػْوِمي يَػْعَلُموَف )ٕ٘فَاشْتَُعوِف )
 [ٕٚ-ٕٓيس: ] ﴾ (َٕٚوَجَعَلِِن ِمَن اْلُمْكَرِمنَي )
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ُلوَف آيَاِت اللَِّو آنَاَء اللَّْيِل لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَىْ  ﴿ وقاؿ تعاىل: ِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَاِئَمٌة يَػتػْ
َهْوَف َعِن َٖٔٔوُىْم َيْسُجُدوَف ) ( يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

( َوَما يَػْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ ٗٔٔضِتِنَي )اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَف يف اطْتَيػْرَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّا
 [٘ٔٔ-ٖٔٔ]آؿ عمراف:  ﴾  (٘ٔٔفَػَلْن ُيْكَفُروُه َواللَُّو َعِليٌم بِاْلُمتَِّقنَي )

وىذا وصف ظتن بقي على شريعة عيسى عليو السالـ ، وكل من كاف من أىل 
لنجاشي كمثل ا الكتاب ، الغري ػترفني ظتا كانت عليو شرائعهم قبل بعثة النِب 

، وورقة بن نوفل ، وسلماف الفارسي وقصة إسالمو مشهورة يف حديثو الطويل عن 
:" َأاَل ِإفَّ َرِبّْ أََمَرِن َأْف أَُعلَّْمُكْم َما َجِهْلُتْم، ؽتَّا  إسالمو ،  وغريىم لقوؿ النِب 

َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَػَفاَء ُكلَُّهْم،  َعلََّمِِن يَػْوِمي َىَذا، ُكلُّ َماٍؿ ؿَتَْلُتُو َعْبًدا َحاَلٌؿ، َوِإِنّْ 
ُهْم َعْن ِديِنِهْم، َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت عَتُْم،  ُهُم الشََّياِطنُي فَاْجَتالَتػْ َوِإنػَُّهْم أَتَػتػْ

ِل اْْلَْرِض، َوأََمَرتْػُهْم َأْف ُيْشرُِكوا ِب َما َلَْ أُْنزِْؿ ِبِو ُسْلطَانًا، َوِإفَّ اَ َنظََر ِإىَل أَىْ 
 َٖٚفَمَقتَػُهْم َعَربَػُهْم َوَعَجَمُهْم، ِإالَّ بَػَقايَا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب،...".

ومن أدرؾ منهم أو شتع بالنِب آمن بو ، وفيهم قاؿ النِب  :" َثاَلثٌَة يُػْؤتَػْوَف َأْجَرُىْم 
َقُو،  َرَؾ النَِّبَّ َمرَّتَػنْيِ: َرُجٌل ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب آَمَن بَِنِبيِّْو، َوأَدْ  َفآَمَن ِبِو َواتػَّبَػَعُو َوَصدَّ

 ٖٛاضتديث . «فَػَلُو َأْجرَاِف،...

                                                           
 َعْن ِعَياِض ْبِن زِتَاٍر اْلُمَجاِشِعيّْ  (ٖ٘ٙ(،وابن حباف)ٗٛٗٚٔ،وأزتد)(ٕ٘ٙٛ) - ٖٙ مسلم - ٖٚ

   رضي ا عنو .

 ( َعْن َأِب ُموَسى.ٗ٘ٔ) - ٕٔٗ(،ومسلم)ٖٔٔٓالبخاري) -ٖٛ
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: "َوالَِّذي نَػْفُس ، ُث َل يؤمن بو ، لقولو وال يدخل فيهم أبًدا من شتع بالنِب  
ْصرَاِنّّ، ُُثَّ نَتُوُت وَََلْ َواَل نَ  ْن َىِذِه اْْلُمَِّة يَػُهوِديّّ ػُتَمٍَّد بَِيِدِه، اَل َيْسَمُع ِب َأَحٌد مِ 

 ٜٖيُػْؤِمْن بِالَِّذي أُْرِسْلُت ِبِو، ِإالَّ َكاَف ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر" 
َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه، لَُيوِشَكنَّ َأْف يَػْنزَِؿ ِفيُكْم اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما َعْداًل، : » ولقولو  

اُؿ َحَّتَّ الَ يَػْقبَػَلُو َأَحٌد، فَػَيْكِسَر الصَِّليَب، َويَػْقُتَل اطتِ 
َ
ْنزِيَر، َوَيَضَع اصتِْزيََة، َويَِفيَض اظت

نْػَيا َوَما ِفيَها رًا ِمَن الدُّ ، ُُثَّ يَػُقوُؿ أَبُو ُىَريْػَرَة: " «َحَّتَّ َتُكوَف السَّْجَدُة الَواِحَدُة َخيػْ
يُػْؤِمَننَّ ِبِو قَػْبَل َمْوتِِو، َويَػْوـَ الِقَياَمِة َوِإْف ِمْن أَْىِل الِكَتاِب ِإالَّ لَ  ﴿َواقػَْرُءوا ِإْف ِشْئُتْم: 

 ٓٗ[ " . ٜ٘ٔ]النساء:  ﴾َيُكوُف َعَلْيِهْم َشِهيًدا 
ـَ،..."اضتديث . ْساَل  ٔٗويف رواية :" َويُػْهِلُك اللَُّو يف َزَمانِِو اْلِمَلَل ُكلََّها ِإالَّ اْْلِ

قلوهبم ؛ ؽتن يريدوف  وىذه اْلحاديث وغريىا فيها رد كاٍؼ وقاطع على من زاغت
تصحيح عقيدة اليهود والنصارى الباطلة  ،ويريدوف من اظتسلمني إقرارىم على 

 ذلك . 
 
 

 

 

 

                                                           
 (عن أِب ىريرة رضي ا عنو.ٖٕٓٛ(،وأزتد)ٖ٘ٔ) - ٕٓٗمسلم  - ٜٖ
(،وابن ٖٖٕٕ(،والرتمذي)ٜٚٙٚ(،وأزتد)٘٘ٔ) - ٕٕٗ( ،ومسلمٖٛٗٗالبخاري) - ٓٗ

 ( عن أِب ىريرة رضي ا عنو .ٛٚٓٗماجة)
 (.ٕٔٛٙ(،وابن حباف)ٕٖٗٗ(،وأبو داود)ٕٜٓٚرواه أزتد)-ٔٗ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  سفينة النجاة 

23 
 

 من ٔآس باب هيل امؼبد املؤمن مرمحة هللا ثؼاىل وامفوز جبنتو :

اْلَمْعُروِؼ ﴿ َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِ لقولو عز وجل : 
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَف الصَّاَلَة َويُػْؤتُوَف الزََّكاَة َويُِطيُعوَف اللََّو َوَرُسوَلُو أُولَِئَك  َويَػنػْ

 [ٔٚ]التوبة:  ﴾  (َٔٚسيَػْرزَتُُهُم اللَُّو ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيٌم )
، قَاَؿ: "ِإنَُّو ُخِلَق ُكلُّ ِإْنَساٍف  اِ : ِإفَّ َرُسوَؿ -رضي ا عنها  -وَعْن َعاِئَشَة 

َد اَ، َوَىلََّل اَ،  ـَ َعَلى ِستّْنَي َوَثاَلذتِاَئِة َمْفِصٍل، َفَمْن َكبػََّر اَ، َوزتَِ ِمْن َبِِن آَد
ْو َعْظًما َعْن َوَسبََّح اَ، َواْستَػْغَفَر اَ، َوَعَزَؿ َحَجرًا َعْن طَرِيِق النَّاِس، َأْو َشوَْكًة أَ 

طَرِيِق النَّاِس، َوأََمَر ِبَْعُروٍؼ َأْو نَػَهى َعْن ُمْنَكٍر، َعَدَد تِْلَك السّْتّْنَي َوالثَّاَلذتِاَئِة 
َا قَاَؿ:  السُّاَلَمى، فَِإنَُّو نَتِْشي يَػْوَمِئٍذ َوَقْد َزْحزََح نَػْفَسُو َعِن النَّاِر" قَاَؿ أَبُو تَػْوبََة: َوُرِبَّ

 ٕٗي" "نُتْسِ 
، فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اِ، َعلّْْمِِن  وَعِن اْلبَػرَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَؿ: َجاَء أَْعرَاِبّّ ِإىَل النَِّبّْ 

َعَماًل يُْدِخُلِِن اصْتَنََّة، فَػَقاَؿ: " لَِئْن ُكْنَت أَْقَصْرَت اطْتُْطَبَة، َلَقْد أَْعَرْضَت اْلَمْسأََلَة، 
قَاَؿ: " اَل، ، ، َوُفكَّ الرَّقَػَبَة ". فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اِ، َأَولَْيَسَتا ِبَواِحَدٍة؟ أَْعِتِق النََّسَمةَ 

، ِإفَّ ِعْتَق النََّسَمِة َأْف تَػَفرََّد ِبِعْتِقَها، َوَفكَّ الرَّقَػَبِة َأْف تُِعنَي يف ِعْتِقَها، َواْلِمْنَحُة اْلوَُكوؼُ 
، فَِإْف َلَْ ُتِطْق َذِلَك، َفَأْطِعِم اصْتَاِئَع، َواْسِق الظَّْمآَف، َواْلَفْيُء َعَلى ِذي الرَِّحِم ا لظَّاَلِِ

رْيِ  َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ، َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر، فَِإْف َلَْ ُتِطْق َذِلَك، َفُكفَّ ِلَساَنَك ِإالَّ ِمَن اطتَْ
. "ٖٗ 

                                                           
 (.ٖٖٓٛ(،وابن حباف)ٚٓٓٔ) - ٗ٘مسلم  - ٕٗ
 -(وصححو اْللباِن يف ٕٔٙٛ(،واضتاكم يف " اظتستدرؾ ")ٖٗٚ(،وابن حباف)ٛٗٙٛٔرواه أزتد)- ٖٗ
 (. ٚٗ/ ٕ« )التعليق الرغيب»
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 ر من آٔفضل امشيداء :  من ًكُتل يف سبيل هللا ٔلمره ابملؼروف  وهنيو غن املنك

َسيُّْد الشَُّهَداِء زَتَْزُة ْبُن َعْبِد »قَاَؿ: ،  َعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَِّبّْ 
44«.اْلُمطَِّلِب، َوَرُجٌل قَاَؿ ِإىَل ِإَماـٍ َجائٍِر َفَأَمَرُه َونَػَهاُه فَػَقتَػَلوُ 

  
 

 خائر : ما خاء يف آٔفضل اجلياد لكمة ػدل غند سوعان

 أَْفَضُل اصتَِْهاِد َكِلَمُة َعْدٍؿ : » َعْن َأِب َسِعيٍد اطْتُْدرِيّْ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
 45.«ِعْنَد ُسْلطَاٍف َجائٍِر، َأْو أَِمرٍي َجائِرٍ 

 

 من ٔآس باب تكفري فتنة امرخل يف آٔىهل وماهل وخاره  :

َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: أَيُُّكْم لَتَْفُظ قَػْوَؿ َرُسوِؿ  َعْن ُحَذيْػَفَة، َأفَّ ُعَمَر ْبَن اطَتطَّابِ 
َنِة؟ فَػَقاَؿ ُحَذيْػَفُة: أَنَا َأْحَفُظ َكَما قَاَؿ، قَاَؿ: َىاِت، ِإنََّك صتََرِيٌء،  اللَِّو  يف الِفتػْ

َنُة الرَُّجِل يف أَْىِلِو َوَمالِِو َوَجارِِه، ُتكَ : »قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  فّْرَُىا الصَّاَلُة، َوالصََّدَقُة، ِفتػْ
ْنَكرِ 

ُ
.، ..."«َواَْلْمُر بِاْلَمْعُروِؼ، َوالنػَّْهُي َعِن اظت

46
 

كال امؼالمة امؼيين  : فٕان كوت : ما امنكتة يف ثؼيني ىذه ألش ياء امخلسة ؟ كوت : حللوق ملا 

ىو امطالة وامطوم ، اكهت يف ألبدان وألموال وألكوال ، فذهر من ٔآفؼال ألبدان ٔآػالىا ، و 

                                                           
 ( ، ٖٗٚ" الضياء " ، و انظر " السلسلة الصحيحة " ) ،وحسن : رواه اضتاكم يف " اظتستدرؾ "  - ٗٗ

 (.ٖ٘ٚٙلأللباِن ) و "صحيح اصتامع "
[ ٘ٗ]- ٖ٘ٓٚ (و"اظتشكاة")ٔٔٓٗ(،وابن ماجة)ٕٗٚٔ(،والرتمذي)ٖٗٗٗرواه أبو داود)- ٘ٗ

 (.             ٜٔٗ( ،و" السلسة الصحيحة")ٓٓٔٔ"صحيح اصتامع "للأللباِن ) ،وصححو اْللباِن يف 
(،وابن ٕٕٛ٘(،والرتمذي)ٕٖٕٔٗ،وأزتد)(ٗٗٔ) - ٕٙ (،ومسلمٖٙٛ٘البخاري)- ٙٗ

 (ٜٖ٘٘ماجة)
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وذهر من حلوق ألموال ٔآػالىا ، ويه امطدكة ، ومن ألكوال ٔآػالىا ، ويه ألمر ابملؼروف 

واههني  غن املنكر.
47

 

 ىداية رخل واحد ػىل يد الٓمر ابملؼروف وامنايه غن املنكر خري هل من محر امنؼم :

َع النَّ  َْلُْعِطنَيَّ »، يَػُقوُؿ: يَػْوـَ َخْيبَػَر:  ِبَّ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي اللَُّو َعْنُو، شتَِ
، فَػَقاُموا يَػْرُجوَف ِلَذِلَك أَيػُُّهْم يُػْعَطى، فَػَغَدْوا وَُكلُُّهْم «الرَّايََة َرُجاًل يَػْفَتُح اللَُّو َعَلى َيَدْيوِ 

نَػْيِو،«أَْيَن َعِليّّ؟»يَػْرُجو َأْف يُػْعَطى، فَػَقاَؿ:  َفَأَمَر، َفُدِعَي َلُو،  ، َفِقيَل: َيْشَتِكي َعيػْ
نَػْيِو، فَػبَػرَأَ َمَكانَُو َحَّتَّ َكأَنَُّو َلَْ َيُكْن بِِو َشْيٌء، فَػَقاَؿ: نُػَقاتُِلُهْم َحَّتَّ  فَػَبَصَق يف َعيػْ

َعَلى رِْسِلَك، َحَّتَّ تَػْنزَِؿ ِبَساَحِتِهْم، ُُثَّ اْدُعُهْم ِإىَل : » َيُكونُوا ِمثْػَلَنا؟ فَػَقاَؿ 
ٌر َلَك اِْلْساَلـِ  ، َوَأْخْبُْىْم ِبَا كتَُِب َعَلْيِهْم، فَػَواللَِّو َْلَْف يُػْهَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخيػْ

 ٛٗ«.ِمْن زُتِْر النػََّعمِ 
 

 ضدكة يؤحر هبا الٓمر ابملؼروف وامنايه غن املنكر :

ٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو اَل َخيػَْر يف َكِثرٍي ِمْن ؾَتَْواُىْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدقَ  ﴿ قاؿ تعاىل :
ِإْصاَلٍح بَػنْيَ النَّاِس َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّو َفَسْوَؼ نُػْؤتِيِو َأْجرًا َعِظيًما 

 [ٗٔٔ]النساء:  ﴾ (ٗٔٔ)
، َأفَّ نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبّْ  اِ، َذَىَب : يَا َرُسوَؿ  قَاُلوا لِلنَِّبّْ  وَعْن َأِب َذرٍّ

ثُوِر بِاْْلُُجوِر، ُيَصلُّوَف َكَما ُنَصلّْي، َوَيُصوُموَف َكَما َنُصوـُ، َويَػَتَصدَُّقوَف  أَْىُل الدُّ

                                                           
 (باختصار.                         ٜ/٘"عمدة القاري" ) - ٚٗ
 (.ٕٙٓٗ) - ٖٗ(،ومسلمٕٜٕٗالبخاري) - ٛٗ
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ِبُفُضوِؿ أَْمَواعتِِْم، قَاَؿ: " أََو لَْيَس َقْد َجَعَل اُ َلُكْم َما َتصَّدَُّقوَف؟ ِإفَّ ِبُكلّْ َتْسِبيَحٍة 
ِبريٍَة َصَدَقًة، وَُكلّْ حَتِْميَدٍة َصَدَقًة، وَُكلّْ تَػْهِليَلٍة َصَدَقًة، َوأَْمٌر َصَدَقًة، وَُكلّْ َتكْ 

 ٜٗبِاْلَمْعُروِؼ َصَدَقٌة، َونَػْهٌي َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقٌة، ..." .

، َعِن النَِّبّْ  ، أَنَُّو قَاَؿ: "ُيْصِبُح َعَلى ُكلّْ ُساَلَمى ِمْن َأَحدُِكْم  وَعْن َأِب َذرٍّ
َدَقٌة، َفُكلُّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقٌة، وَُكلُّ حَتِْميَدٍة َصَدَقٌة، وَُكلُّ تَػْهِليَلٍة َصَدَقٌة، وَُكلُّ َتْكِبريٍَة صَ 

َصَدَقٌة، َوأَْمٌر بِاْلَمْعُروِؼ َصَدَقٌة، َونَػْهٌي َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة، َوكُتْزُِئ ِمْن َذِلَك رَْكَعَتاِف 
 َٓ٘حى".  يَػرَْكُعُهَما ِمَن الضُّ 

ِقيَل: أَرَأَْيَت ِإْف َلَْ « َعَلى ُكلّْ ُمْسِلٍم َصَدَقةٌ »قَاَؿ:  وَعْن َأِب ُموَسى ، َعِن النَِّبّْ 
َفُع نَػْفَسُو َويَػَتَصدَّؽُ »كتَِْد؟ ، قَاَؿ  ، قَاَؿ ِقيَل: أَرَأَْيَت ِإْف َلَْ « يَػْعَتِمُل بَِيَدْيِو فَػيَػنػْ

، قَاَؿ: ِقيَل َلُو: أَرَأَْيَت ِإْف ََلْ « َذا اضْتَاَجِة اْلَمْلُهوؼَ يُِعنُي »َيْسَتِطْع؟ ، قَاَؿ: 
رْيِ »َيْسَتِطْع؟ قَاَؿ:  نُتِْسُك »قَاَؿ: أَرَأَْيَت ِإْف َلَْ يَػْفَعْل؟ قَاَؿ: « يَْأُمُر بِاْلَمْعُروِؼ َأِو اطتَْ

، فَِإنػََّها َصَدَقةٌ   ٔ٘«.َعِن الشَّرّْ
رْيِ : » ويف رواية  ٕ٘«.أَْو بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمُر بِاطتَْ

 

                                                           
 (.ٖٛٛ(،وابن حباف)ٖٕٚٗٔ(،وأزتد)ٙٓٓٔ) - ٖ٘مسلم  - ٜٗ
 (.ٜٙ٘ٔ(،والرتمذي)ٕ٘ٛٔ(،وأبو داود)ٕ٘ٚٗٔ(،وأزتد)ٕٓٚ) - ٗٛمسلم  - ٓ٘
 (.ٖٕٛ٘(،والنسائي)ٜٙٛٙٔ،وأزتد)(ٛٓٓٔ) - ٘٘(،مسلم ٘ٗٗٔالبخاري ) - ٔ٘
 (.ٖٜٔ٘ٔرواه أزتد)- ٕ٘
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ذهر ٕاغعاء هللا خل وػال الٓمر ابملؼروف وجواب امؼامل بو من غري آٔن ينلص من آٔحره 

شئ : 
53

   

، قَاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَِّبّْ  ، فَػَقاَؿ: ِإِنّْ أُْبدَِع ِب  َعْن َأِب َمْسُعوٍد اْْلَْنَصارِيّْ
ْلِِن، فَػَقاَؿ: "َما ِعْنِدي"، فػَ  َقاَؿ َرُجٌل: يَا َرُسوَؿ اِ، أَنَا أَُدلُُّو َعَلى َمْن لَتِْمُلُو، فَازتِْ

 ٗ٘: "َمْن َدؿَّ َعَلى َخرْيٍ فَػَلُو ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلِو".  فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 
ْجِر ، قَاَؿ: "َمْن َدَعا ِإىَل ُىًدى، َكاَف لَُو ِمَن اْْلَ  وَعْن َأِب ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اِ 

 ِمْثُل ُأُجوِر َمْن تَِبَعُو، اَل يَػنػُْقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِىْم َشْيًئا، َوَمْن َدَعا ِإىَل َضاَلَلٍة،
ُثِْ ِمْثُل آثَاـِ َمْن تَِبَعُو، اَل يَػنػُْقُص َذِلَك ِمْن آثَاِمِهْم َشْيًئا" .    َ٘٘كاَف َعَلْيِو ِمَن اْْلِ

: شتَِْعُت َعْبَد الرَّزْتَِن ْبَن اضتَْْضَرِميّْ يَػُقوُؿ: َأْخبَػَرِن َمْن وَعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب قَاؿَ 
َع النَِّبَّ  ِإفَّ ِمْن أُمَِِّت قَػْوًما يُػْعَطْوَف ِمْثَل ُأُجوِر أَوَّعتِِْم ، يُػْنِكُروَف »، يَػُقوُؿ:  شتَِ

  ٙ٘«. اْلُمْنَكرَ 
                                                           

 (.                           ٕ٘٘/ٔ()ٜٕٛتررتة ابن حباف يف "صحيحو"فوؽ حديث) - ٖ٘
 (.ٕٔٚٙ(،والرتمذي)ٜٕٔ٘(،وأبو داود)ٜٖٖٕٕ(،وأزتد)ٖٜٛٔ) - ٖٖٔمسلم  - ٗ٘
ن (،وابٕٗٚٙ(، (،والرتمذي)ٜٓٙٗوأبو داود)ٜٓٙٔ(،وأزتد)ٕٗٚٙ) - ٙٔمسلم - ٘٘

 (.ٕٔٔ(،وابن حباف)ٕٙٓماجة)
(،  ٜٖٚٛ(وضعفو شعيب اْلرتؤوط ، وانظر "َصِحيح اصْتَاِمع") ٖٕٔٛٔرواه أزتد) - ٙ٘

 (. ٓٓٚٔو"الصَِّحيَحة")
َأْي: يُثيبهم ا مع تأخُّر َزَمِنهم مثَل إثابة اْلولني من الصَّدر اْلوؿ الذين نصروا اْلسالـ ، وأسسوا قواعد 

 (ٓٛٙ/ ٕالدين. فيض القدير )
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 متكني يف ألرض :ألمر ابملؼروف واههني  غن املنكر من ٔآس باب امنرص واه 

( الَِّذيَن ِإْف َٓٗولَيَػْنُصَرفَّ اللَُّو َمْن يَػْنُصرُُه ِإفَّ اللََّو َلَقِويّّ َعزِيٌز ) ﴿ملول هللا ثؼاىل : 
َمكَّنَّاُىْم يف اْْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَػُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر 

  [ٔٗ-ٓٗ]اضتج:  ﴾ (ِٔٗو َعاِقَبُة اْْلُُموِر )َولِلَّ 
الَِّذيَن ِإْف  ﴿:  ويف قولو تعاىل : -رزتو ا  -قاؿ الشيخ ػتمد اْلمني الشنقيطي

اآلية  دليل على أنو ال وعد من ا بالنصر إال مع إقامة  ﴾ َمكَّنَّاُىْم يف اْْلَْرضِ 
 والنهي عن اظتنكر.الصالة ، وإيتاء الزكاة ، واْلمر باظتعروؼ ، 

فالذين نتكن ا عتم يف اْلرض ،وكتعل الكلمة فيهم ، والسلطاف عتم ، ومع ذلك  
ال يقيموف الصالة ، وال يؤتوف الزكاة ، وال يأمروف باظتعروؼ ، وال ينهوف عن 

اظتنكر ، فليس عتم وعد من ا بالنصر ، ْلهنم ليسوا من حزبو ، وال من أوليائو 
النصر ، بل ىم من حزب الشيطاف وأولياؤه ، فلو طلبوا النصر الذين  وعدىم ب

من ا بناء على أنو وعدىم إياه، فمثلهم كمثل اْلجري الذي نتتنع من عمل ما 
 ُٚ٘أجر عليو ، ُث يطلب اْلجرة ؛ ومن ىذا شأنو فال عقل لو .

 ىذا؛  وقد أدرؾ سلف االمة الكراـ ىذه اضتقيقة ووعوىا حق رعايتها فأعزىم ا
على صناديد  –كما يقوؿ القاضي البيضاوي   –تعاىل يف الدنيا وسلطهم على 

 العرب ،وأكاسرة العجم وقياصرِتم ،وأورثهم أرضهم وديارىم.

                                                           
  (.ٗٓٚ-ٖٓٚ/٘" أضواء البياف" ) -ٚ٘
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وياليت خلف ىذه اْلمة يدركوف ىذا اْلمر وإال مٌتشى عليهم ما الحتمد عقباه ، 
اْلربع اظتذكورة الصفات  –: " وهبذه الصفات  -رزتو ا-يقوؿ السيد ػتمد رضا 

فتح اظتسلموف الفتوحات ؛ ودانت عتم تطوًعا  –يف اآلية اظتذكورة يف اآلية الكرنتة 
؛ وبرتكها سلب أكثر ملكهم ، والباقي على وشك الزواؿ إف َل يتوبوا إىل رهبم ، 

 ٛ٘ويرجعوا إِل ىداية رهبم ، والسيما إقامة ىذه اْلركاف اْلربعة ".

 

 ملؼروف وامناىون غن املنكر حال ثغري امناس :ما خاء من مدح الٓمرين اب

ـُ َغرِيًبا، َوَسيَػُعوُد َكَما َبَدأَ  َعْن َأِب ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  ْساَل : "َبَدأَ اْْلِ
 َٜ٘غرِيًبا، َفطُوََب لِْلُغَربَاِء". 

َذاَت يَػْوـٍ َوؿَتُْن ِعْنَدُه: "طُوََب   وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَؿ: : قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
لِْلُغَربَاِء"، َفِقيَل: َمِن اْلُغَربَاُء يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: "أُنَاٌس َصاضِتُوَف، يف أُنَاِس ُسوٍء  

 َٓٙكِثرٍي، َمْن يَػْعِصيِهْم َأْكثَػُر ؽتَّْن يُِطيُعُهْم".
: بَاُب اْلُغْربَِة  ْساَلـِ فَػَلْواَل َكاَف ِمَن اْلُقُروِف ِمْن قَػْبِلُكْم ﴿ قَاَؿ اللَُّو تَػَعاىَل: قَاَؿ َشْيُخ اْْلِ

ُهمْ  َنا ِمنػْ َهْوَف َعِن اْلَفَساِد يف اْْلَْرِض ِإالَّ قَِلياًل ؽتَّْن َأؾْتَيػْ [. ٙٔٔ]ىود: ﴾ أُوُلو بَِقيٍَّة يَػنػْ
ِة يف َىَذا اْلَباِب َيُدؿُّ َعَلى اْسِتْشَهاُدُه هِبَِذِه اآْليَ  -رزتو ا  –يقوؿ اْلماـ ابن القيم 

 ُرُسوِخِو يف اْلِعْلِم َواْلَمْعرَِفِة َوفَػْهِم اْلُقْرآِف، فَِإفَّ اْلُغَربَاَء يف اْلَعاَلَِ ُىْم أَْىُل َىِذِه الصَّْفةِ 
ـُ َغرِيًبا، بَ »يف قَػْولِِو:  اْلَمْذُكوَرِة يف اآْليَِة، َوُىُم الَِّذيَن َأَشاَر إِلَْيِهُم النَِّبُّ  ْساَل َدأَ اْْلِ

                                                           
 (.ٕٖط. دار اْلعتصاـ )ص  -رزتو ا ؛-" اضتسبة  " لفضيلة الدكتور /فضل إعتي  - ٛ٘
  (.٘ٗٔ) - ٕٖٕمسلم  - ٜ٘
 (. ٜٔٙٔ(، و"الصحيحة")ٕٜٖٔ( ، و"انظر َصِحيح اصْتَاِمع")ٓ٘ٙٙصحيح : رواه أزتد) - ٓٙ
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َوَسيَػُعوُد َغرِيًبا َكَما َبَدأَ، َفطُوََب لِْلُغَربَاِء، ِقيَل: َوَمِن اْلُغَربَاُء يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: الَِّذيَن 
 ٔٙ« .ُيْصِلُحوَف ِإَذا َفَسَد النَّاسُ 

ـَ َبَدأَ َغرِيًبا، : » وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد َقاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ْساَل ِإفَّ اْْلِ
 َوَسيَػُعوُد َغرِيًبا َكَما َبَدأَ، َفطُوََب لِْلُغَربَاِء، ِقيَل: َوَمِن اْلُغَربَاُء يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: النػُّزَّاعُ 

 ٕٙ« .ِمَن اْلَقَباِئلِ 
َذاَت يَػْوـٍ َوؿَتُْن ِعْنَدُه طُوََب  قَاَؿ النَِّبُّ »َويف َحِديِث َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو قَاَؿ: 

لِْلُغَربَاِء، ِقيَل: َوَمِن اْلُغَربَاُء يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: نَاٌس َصاضِتُوَف قَِليٌل يف نَاٍس َكِثرٍي، 
 ٖٙ« .َمْن يَػْعِصيِهْم َأْكثَػُر ؽتَّْن يُِطيُعُهمْ 

ُبوطُوَف، َولِِقلَِّتِهْم يف النَّاِس ِجدِّا؛ شُتُّوا ُغَربَاَء، فَػَهُؤاَلِء ُىُم اْلُغَربَاُء اْلَمْمُدوُحوَف اْلَمغْ 
ْساَلـِ يف النَّاِس ُغَربَاُء،  فَِإفَّ َأْكثَػَر النَّاِس َعَلى َغرْيِ َىِذِه الصَّْفاِت، َفَأْىُل اْْلِ

ْساَلـِ ُغَربَاُء، َوأَْىُل اْلِعْلِم يف اْلُمْؤِمنِ   نَي ُغَربَاُء.َواْلُمْؤِمُنوَف يف أَْىِل اْْلِ
َها الصَّابِ  اُعوَف إِلَيػْ ُروَف َوأَْىُل السُّنَِّة الَِّذيَن نُتَيػُّْزونَػَها ِمَن اْْلَْىَواِء َواْلِبدَِع فَػُهْم ُغَربَاُء، َوالدَّ

َفاَل  َعَلى أََذى اْلُمَخالِِفنَي ُىْم َأَشدُّ َىُؤاَلِء ُغْربًَة، َوَلِكنَّ َىُؤاَلِء ُىْم أَْىُل اللَِّو َحقِّا،
َا ُغْربَػتُػُهْم بَػنْيَ اْْلَْكَثرِيَن، الَِّذيَن قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ ِفيِهْم:  َوِإْف ﴿ ُغْربََة َعَلْيِهْم، َوِإفتَّ

[ ، َفُأولَِئَك ٙٔٔ]اْلنعاـ:   ﴾ ُتِطْع َأْكثَػَر َمْن يف اْْلَْرِض ُيِضلُّوَؾ َعْن َسِبيِل اللَّوِ 
ِو َوَرُسولِِو َوِديِنِو، َوُغْربَػتُػُهْم ِىَي اْلُغْربَُة اْلُموِحَشُة، َوِإْف َكانُوا ُىُم ُىُم اْلُغَربَاُء ِمَن اللَّ 

 اْلَمْعُروِفنَي اْلُمَشاُر إِلَْيِهْم، َكَما ِقيَل:
 

                                                           
 (.ِٖٕٚٔحيَحة")(، وانظر" الصَّ ٜٓٙٙٔرواه أزتد)  -ٔٙ
 (ٜٖٛٛ(،وابن ماجة)ٖٗٛٚصحيح : رواه أزتد) - ٕٙ
63
 (ٓ٘ٙٙرواه أحمد) - 
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 ٗٙفَػَلْيَس َغرِيًبا َمْن تَػَناَءْت ِديَارُُه       ...      َوَلِكنَّ َمْن تَػْنأَْيَن َعْنُو َغرِيُب .
 

 ملؼروف واههني  غن املنكر من ٔآس باب امنجاة :ألمر اب

َهْوَف َعِن السُّوِء َوَأَخْذنَا  ﴿لقولو تعاىل :  َنا الَِّذيَن يَػنػْ فَػَلمَّا َنُسوا َما ذُكُّْروا ِبِو َأؾْتَيػْ
  [٘ٙٔاالعراؼ :]﴾( ٘ٙٔالَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَا َكانُوا يَػْفُسُقوَف )

َهْوَف َعِن اْلَفَساِد يف فػَ  ﴿ وقولو تعاىل : َلْواَل َكاَف ِمَن اْلُقُروِف ِمْن قَػْبِلُكْم أُوُلو بَِقيٍَّة يَػنػْ
ُهْم َواتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِو وََكانُوا غُتْرِِمنيَ  َنا ِمنػْ  اْْلَْرِض ِإالَّ قَِلياًل ؽتَّْن َأؾْتَيػْ

  ﴾(َٚٔٔك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوَف )( َوَما َكاَف َربَُّك لِيُػْهلِ ٙٔٔ)
 ذلك  يبنيوسيأيت معنا يف حديث السفينة ما [ٚٔٔ-ٙٔٔ]ىود: 

 
حترى ٔآىل اإلميان ابملؼذرة ٕاىل هللا ابٔلمر ابملؼروف واههني  غن املنكر وٕان مل يس تجب 

 هلم آٔحد :

ُهْم َِلَ َتِعظُ لقولو تعاىل:﴿ بُػُهْم َعَذابًا َوِإْذ قَاَلْت أُمٌَّة ِمنػْ وَف قَػْوًما اللَُّو ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذّْ
 [ٗٙٔاالعراؼ :]﴾ (َٗٙٔشِديًدا قَاُلوا َمْعِذَرًة ِإىَل َربُّْكْم َوَلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوَف )

يف " تفسريه" : مُتْْبُ تَػَعاىَل َعْن أَْىِل َىِذِه اْلَقْريَِة  -رزتو ا–يقوؿ اْلماـ ابن كثري 
ْم َصاُروا ِإىَل َثاَلِث ِفَرٍؽ: ِفْرَقٌة اْرَتَكَبِت اْلَمْحُذوَر، َواْحَتاُلوا َعَلى اْصِطَياِد أَنػَّهُ 

ـَ بَػَيانُُو يف ُسورَِة اْلبَػَقَرِة. َوِفْرَقٌة نَػَهْت َعْن َذِلَك،  السََّمِك يَػْوـَ السَّْبِت، َكَما تَػَقدَّ
                                                           

 بريوت -الناشر: دار الكتاب العرِب  (ط:ٙٛٔ-ٗٛٔ/ٖ" البن القيم )"مدارج السالكني- ٗٙ
 بتصرؼ .–الطبعة الثالثة  -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  سفينة النجاة 

32 
 

ُهْم ،  َوِفْرَقٌة  َسَكَتْت فَػَلْم تَػْفَعْل وَلَْ تَػْنَو، َوَلِكنػََّها قَاَلْت لِْلُمْنِكَرِة: ]َوأَْنَكَرْت[ َواْعتَػزَلَتػْ
بُػُهْم َعَذابًا َشِديًدا﴿ َهْوَف  ﴾َِلَ َتِعظُوَف قَػْوًما اللَُّو ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذّْ ؟ َأْي: َِلَ تَػنػْ

َة ِمَن اللَِّو؟ َفاَل فَاِئَدَة يف نَػْهِيُكْم َىُؤاَلِء، َوَقْد َعِلْمُتْم أَنػَُّهْم َىَلُكوا َواْسَتَحقُّوا اْلُعُقوبَ 
قَػرَأَ بَػْعُضُهْم بِالرَّْفِع، َكأَنَُّو َعَلى  ﴾ َمْعِذَرًة ِإىَل َربُّْكمْ  ﴿ ِإيَّاُىْم. قَاَلْت عَتُُم اْلُمْنِكَرُة:

 ﴾ ْعِذَرًة ِإىَل َربُّْكمْ مَ  ﴿تَػْقِديرِِه: َىَذا َمْعِذَرٌة َوقَػرَأَ آَخُروَف بِالنَّْصِب، َأْي: نَػْفَعُل َذِلَك 
َنا ِمَن اْْلَْمِر بِاْلَمْعُروِؼ َوالنػَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر   ﴾ َوَلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوفَ  ﴿َأْي: ِفيَما َأَخَذ َعَليػْ

ْنَكاِر يَػتػَُّقوَف َما ُىْم ِفيِو َويَػتػْرُُكونَُو، َويَػْرِجُعوَف ِإىَل اللَّ  ِو تَائِِبنَي، يَػُقوُلوَف: َوَلَعلَّ هِبََذا اْْلِ
 فَِإَذا تَابُوا ، تَاَب اللَُّو َعَلْيِهْم َوَرزِتَُهْم.

 

 ألمر ابملؼروف واههني  غن املنكر من حق امعريق :

ُ َغْنُو: َآنه امنهيِبه  ُركَاِت »، كَاَل:  َغْن َآيِب َسِؼيٍد اخلُْدِرّيِ َريِضَ اَّلله مُكْ َواجلُوُوَس اِبمعُّ َّيه
ِ
 فَلَامُوا: َّيَ « ا

ُث ِفهيَا، فَلَاَل:  نَا بُدٌّ هَتََحده ، َما مَنَا ِمْن َمَجاِمس ِ ِ رِيَق »َرُسوَل اَّلله اله املَْجِوَس، فَأَْغُعوا امعه
ِ
ْذ َآبَيمُْتْ ا

ِ
ا

؟ كَاَل: « َحلهوُ  ِ رِيِق ََّي َرُسوَل اَّلله الَ »كَامُوا: َوَما َحقُّ امعه ، َوَنفُّ اَلَذى، َوَردُّ امسه ِم، غَظُّ امَبرَصِ

ْي ُ َغِن املُْنَكرِ  « .َواَلْمُر اِبمَْمْؼُروِف، َواههنه
65

 

  
 ابملؼروف وهنيو غن املنكر : ما خاء من بؼظ آٔمره 

الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الرَُّسوَؿ النَِّبَّ اْْلُمّْيَّ الَِّذي كتَُِدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم يف  ﴿كال ثؼاىل : 
ـُ التػَّْورَاِة َواْْلِؾتِْ  َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َولتُِلُّ عَتُُم الطَّيَّْباِت َولُتَرّْ يِل يَْأُمرُُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

ُهْم ِإْصَرُىْم َواْْلَْغاَلَؿ الَِِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِو  َعَلْيِهُم اطْتََباِئَث َوَيَضُع َعنػْ

                                                           
(،وابن ٘ٔٛٗ(،وأبو داود)ٜٖٓٔٔ(،وأزتد)ٕٕٔٔ) - ٗٔٔ(،ومسلمٜٕٕٙالبخاري) - ٘ٙ
   (.ٜ٘٘باف)ح
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 ﴾  (ٚ٘ٔبَػُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِؿ َمَعُو أُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتػَّ 
 [ٚ٘ٔ]اْلعراؼ: 

ِبَقْوـٍ َعَلى ُرُءوِس  وَعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: َمَرْرُت َمَع َرُسوِؿ اِ 
يُػَلقُّْحونَُو، كَتَْعُلوَف الذََّكَر يف اْْلُنْػَثى النَّْخِل، فَػَقاَؿ: "َما َيْصَنُع َىُؤاَلِء؟ " فَػَقاُلوا: 

: "َما َأُظنُّ يُػْغِِن َذِلَك َشْيًئا" قَاَؿ َفُأْخْبُوا ِبَذِلَك  فَػيَػْلَقُح، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اِ 
َفُعُهْم َذِلَك فَػْلَيْصنػَ  فَػتَػرَُكوُه، َفُأْخْبَ َرُسوُؿ اِ  ُعوُه، فَِإِنّْ ِبَذِلَك فَػَقاَؿ: "ِإْف َكاَف يَػنػْ

ثْػُتُكْم َعِن اِ َشْيًئا، َفُخُذوا  ، َوَلِكْن ِإَذا َحدَّ َا ظَنَػْنُت ظَنِّا، َفاَل تُػَؤاِخُذوِن بِالظَّنّْ ِإفتَّ
 ِٙٙبِو، فَِإِنّْ َلْن َأْكِذَب َعَلى اِ َعزَّ َوَجلَّ ".

نَ  ، َوؿَتُْن َشَبَبٌة ُمتَػَقارِبُوَف،  ا النَِّبَّ وَعْن َأِب ُسَلْيَماَف َماِلِك ْبِن اضُتَوْيِرِث، قَاَؿ: أَتَػيػْ
َلًة، َفَظنَّ أَنَّا اْشتَػْقَنا أَْىَلَنا، َوَسأَلََنا َعمَّْن تَػرَْكَنا يف أَْىِلَنا،  َفأََقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشرِيَن لَيػْ

ْم، فَػَعلُّْموُىْم َوُمُروُىْم، اْرِجُعوا ِإىَل أَْىِليكُ : » َفَأْخبَػْرنَاُه، وََكاَف َرِفيًقا َرِحيًما، فَػَقاؿَ 
َوَصلُّوا َكَما رَأَيْػُتُموِن ُأَصلّْي، َوِإَذا َحَضَرِت الصَّاَلُة، فَػْليُػَؤذّْْف َلُكْم َأَحدُُكْم، ُُثَّ 

 ٚٙ« . لِيَػُؤمَُّكْم َأْكبَػرُُكمْ 
َمكََّة، َوَحْوَؿ البَػْيِت   وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: َدَخَل النَِّبُّ 

َجاَء اضَتقُّ ﴿ ِستُّوَف َوَثاَلُث ِمائَِة ُنُصٍب، َفَجَعَل َيْطُعنُػَها ِبُعوٍد يف َيِدِه، َويَػُقوُؿ: 
َجاَء اضَتقُّ َوَما يُػْبِدُئ  ﴿[، ٔٛ]اْلسراء:  ﴾ َوَزَىَق الَباِطُل، ِإفَّ الَباِطَل َكاَف َزُىوقًا

 ٛٙ[ . ٜٗ]سبأ:  ﴾ الَباِطُل َوَما يُِعيدُ 

                                                           
 (.ٕٓٚٗ(،وابن ماجة)ٜٖ٘ٔ(،وأزتد)ٖٕٔٙ) - ٜٖٔمسلم   -ٙٙ
 (.ٗٚٙ) - ٕٜٕ(،ومسلم ٛٓٓٙالبخاري) - ٚٙ
 (.ٔٛٚٔ) - ٚٛ(،ومسلمٕٓٚٗالبخاري) - ٛٙ
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ْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل، َفَصلَّى، َفَسلََّم َعَلى  وَعْن َأِب ُىَريْػَرَة: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 
َ
َدَخَل اظت

، فَػَرَجَع ُيَصلّْي َكَما َصلَّى، ُُثَّ «اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنََّك َلَْ ُتَصلّْ »، فَػَردَّ َوقَاَؿ:  النَِّبّْ 
َثالَثًا، فَػَقاَؿ: « اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنََّك َلَْ ُتَصلّْ »، فَػَقاَؿ:  َلى النَِّبّْ َجاَء، َفَسلََّم عَ 

َرُه، فَػَعلّْْمِِن، فَػَقاؿَ  ِإَذا ُقْمَت ِإىَل الصَّاَلِة : »  َوالَِّذي بَػَعَثَك بِاضَتقّْ َما ُأْحِسُن َغيػْ
آِف، ُُثَّ ارَْكْع َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا، ُُثَّ اْرَفْع َحَّتَّ َفَكبػّْْر، ُُثَّ اقػْرَْأ َما تَػَيسََّر َمَعَك ِمَن الُقرْ 

تَػْعِدَؿ قَاِئًما، ُُثَّ اْسُجْد َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ُُثَّ اْرَفْع َحَّتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا، َوافػَْعْل 
 ٜٙ« .َذِلَك يف َصالَِتَك ُكلَّْها

َها َْخُزوِميَِّة الَِِّت َسَرَقْت، وَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
ْرأَِة اظت

َ
، َأفَّ قُػَرْيًشا َأقَتَُّهْم َشْأُف اظت

؟ ، فَػَقاُلوا: َوَمْن كَتْرَتُِئ َعَلْيِو ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن فَػَقاُلوا: َوَمْن ُيَكلُّْم ِفيَها َرُسوَؿ اللَِّو 
: " أََتْشَفُع يف َحدٍّ  َفَكلََّمُو ُأَساَمُة، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِؿ اللَِّو 

ـَ فَاْخَتَطَب، ُُثَّ قَاؿَ  َلُكْم، أَنػَُّهْم َكانُوا  ِمْن ُحُدوِد اللَِّو، ُُثَّ قَا َا أَْىَلَك الَِّذيَن قَػبػْ : ِإفتَّ
أَقَاُموا َعَلْيِو اضَتدَّ، َوامْيُ اللَِّو ِفيِهُم الضَِّعيُف  ِإَذا َسَرَؽ ِفيِهُم الشَّرِيُف تَػرَُكوُه، َوِإَذا َسَرؽَ 

 َٓٚلْو َأفَّ فَاِطَمَة بِْنَت ػُتَمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَىا " .
رََأى َخادَتًا ِمْن َذَىٍب يف َيِد َرُجٍل،  وَعْن َعْبِد اِ ْبِن َعبَّاٍس، َأفَّ َرُسوَؿ اِ  

ُو، َوقَاَؿ: " يَػْعِمُد َأَحدُُكْم ِإىَل رَتَْرٍة ِمْن نَاٍر فَػَيْجَعُلَها يف َيِدِه"، َفِقيَل فَػنَػَزَعُو َفطََرحَ 

                                                           
 (،والرتمذيٙ٘ٛ(،وأبو داود)ٖٜ٘ٙ(،وأزتد)ٜٖٚ) - ٘ٗ(،ومسلمٚ٘ٚالبخاري ) - ٜٙ
 (.ٜٓٛٔ(،وابن حباف)ٓٙٓٔ(،وابن ماجة)ٗٛٛ(،والنسائي)ٖٖٓ)

 (،والرتمذيٖٖٚٗ(، وأبو داود)ٜٕٕٚ٘( ، وأزتد)ٛٛٙٔ) - ٛ(،ومسلم( ٖ٘ٚٗالبخاري) - ٓٚ
 (.ٕٚٗ٘(،وابن ماجة)ٜٜٛٗ(،والنسائي)ٖٓٗٔ)
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: ُخْذ َخادتََك انْػَتِفْع ِبِو، قَاَؿ: اَل َواِ، اَل  لِلرَُّجِل بَػْعَد َما َذَىَب َرُسوُؿ اِ 
 ٔٚ.  آُخُذُه أََبًدا َوَقْد طََرَحُو َرُسوُؿ اِ 

َأِب الزَّاِىرِيَِّة، قَاَؿ: ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اللَِّو ْبِن ُبْسٍر يَػْوـَ اصتُُْمَعِة، َفَجاَء َرُجٌل  وَعنْ 
اْجِلْس فَػَقْد آَذْيَت، َوآنَػْيَت »مَتُْطُب، فَػَقاَؿ:  يَػَتَخطَّى رِقَاَب النَّاِس، َوَرُسوُؿ اللَِّو 

.»ٕٚ 
 

 مبؼرفة املؼروف وٕاناكر املنكر :  ػالكة املوب من حيث سالمتو آٔو فساده

َواْعَلُموا َأفَّ ِفيُكْم َرُسوَؿ اللَِّو َلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثرٍي ِمَن اْْلَْمِر َلَعِنتُّْم ﴿ قاؿ تعاىل :
نتَاَف َوَزيػََّنُو يف قُػُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َوالْ  ُفُسوَؽ َوَلِكنَّ اللََّو َحبََّب إِلَْيُكُم اْْلِ

 (ٛ( َفْضاًل ِمَن اللَِّو َونِْعَمًة َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم )َٚواْلِعْصَياَف أُولَِئَك ُىُم الرَّاِشُدوَف )
 [.ٛ-ٚ]اضتجرات:﴾

تُػْعَرُض اْلِفََتُ َعَلى اْلُقُلوِب »، يَػُقوُؿ:  وَعْن ُحَذيْػَفَة، قَاَؿ: شتَِْعُت َرُسوَؿ اِ 
يُّ قَػْلٍب أَْنَكَرَىا ُنِكَتْت ِفيِو ُنْكَتٌة بَػْيَضاُء، َوَأيُّ قَػْلٍب ُأْشرِبَػَها َعْرَض اضتَِْصرِي، َفأَ 

ُنِكَتْت ِفيِو نُْكَتٌة َسْوَداُء، َحَّتَّ َيِصرَي اْلَقْلُب َعَلى قَػْلبَػنْيِ أَبْػَيَض ِمْثِل الصََّفا، اَل َتُضرُُّه 
َنٌة َما َداَمِت السََّماَواُت َواْْلَْرُض، َواآْل  ًيا ػ َوأََماَؿ َكفَُّو ػ ِفتػْ َخِر َأْسَوَد ُمْرَبدٍّ َكاْلُكوِز غُتَخّْ

 ٖٚ« اَل يَػْعِرُؼ َمْعُروفًا، َواَل يُػْنِكُر ُمْنَكرًا، ِإالَّ َما ُأْشِرَب ِمْن َىَواهُ 

                                                           
 (.٘ٔ(،وابن حباف)ٜٕٓٓ) - ٕ٘مسلم - ٔٚ
  (.ٜٕٓٚ(،وابن حباف)ٜٜٖٔ(،والنسائي)ٛٔٔٔ(،وأبو داود)ٜٚٙٚٔصحيح : رواه أزتد) - ٕٚ
 ( واللفط عتما.ٕٖٕٓٛ( أزتد)ٗٗٔ) - ٖٕٔسلم(،ومٖٙٛ٘رواه البخاري ) -ٖٚ
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ْـّ َسَلَمَة، َزْوِج النَِّبّْ و َلْيُكْم أَُمرَاُء، أَنَُّو قَاَؿ: "ِإنَُّو ُيْستَػْعَمُل عَ  ، َعِن النَِّبّْ  َعْن ُأ
فَػتَػْعرُِفوَف َوتُػْنِكُروَف، َفَمْن َكرَِه فَػَقْد بَرَِئ، َوَمْن أَْنَكَر فَػَقْد َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي 

ُهْم؟ قَاَؿ: "اَل، َما َصلَّْوا"، َأْي َمْن َكرَِه ِبَقْلِبِو َوتَاَبَع"، قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ اِ، َأاَل نُػَقاتِلُ 
 . َٗٚوأَْنَكَر ِبَقْلِبِو.

 

َلَة، قَاَؿ: قَاَؿ َعْبُد اللَِّو ْبُن َمْسُعوٍد: و ِإنػََّها َسَتُكوُف َىَناٌت »َعْن َربِيِع ْبِن ُعَميػْ
َر َأْف يَػْعَلَم اللَُّو أَنَُّو لَُو  َوَىَناٌت، فَِبَحْسِب اْمرٍِئ ِإَذا رََأى ُمْنَكرًا اَل َيْسَتطِ  يُع لَُو َغيػْ

 ٘ٚ«.َكارِهٌ 
 

 مشارنة اترك هراىية املنكر بلوبو مع فاػهل يف اإلمث :

ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو  ، يَػُقوُؿ: "َمْن رََأى ُمْنَكرًا فَػَغيػََّرُه بَِيِدِه  َعْن َأِب َسِعيٍد اطْتُْدرِيّْ، شتَِ
َيْسَتِطْع َأْف يُػَغيػَّْرُه بَِيِدِه، فَػَغيػََّرُه بِِلَسانِِو فَػَقْد بَرَِئ، َوَمْن َلَْ َيْسَتِطْع فَػَقْد بَرَِئ، َوَمْن َلَْ 

نتَاِف". 76َأْف يُػَغيػَّْرُه بِِلَسانِِو، فَػَغيػََّرُه ِبَقْلِبِو فَػَقْد بَرَِئ، َوَذِلَك َأْضَعُف اْْلِ
 

ِطيَئُة يف اْْلَْرِض ؛َمْن »، قَاَؿ:  َوَعن اْلعرس بن َعِمريََة َعِن النَِّبّْ   ِإَذا ُعِمَلِت اطتَْ
َها فَػَرِضيَػَها ؛ َكاَف َكَمْن  َها ، َوَمْن َغاَب َعنػْ َشِهَدَىا َفَكرَِىَها ؛ َكاَف َكَمْن َغاَب َعنػْ

 ٚٚ« . َشِهَدَىا
                                                           

 (ٕٕ٘ٙ(،والرتمذي)ٓٙٚٗ(،وأبو داود)ٕٙٓٙٙ(،وأزتد)ٗ٘ٛٔ) - ٖٙمسلم  - ٗٚ
 .(ٕٔٔ" اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر"البن أِب الدنيا برقم)  -٘ٚ
  (وصححو اْللباِن.ٓٗٚٔٔ(،و" الكْبى" )ٜٓٓ٘صحيح : رواه النسائي يف " سننو ") - ٙٚ
(، وانظر"السلسلة الصحيحة" ٘) -ٔٗٔ٘( ؛و" مشكاة اظتصابيح" ٖ٘ٗٗرواه ابوداود)حسن : - ٚٚ
 (. ٜٛٙ(،و"صحيح اصتامع")ٖٕٖٕ)
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 ترك ألمر ابملؼروف واههني  غن املنكر من ٔآس باب اميالك غياًذا ابهلل :

َنًة اَل ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأفَّ اللََّو َواتػَُّقوا  قاؿ تعاىل:﴿  ِفتػْ
 [ٕ٘اْلنفاؿ :] ﴾(َٕ٘شِديُد اْلِعَقاِب )

ُهَما، َعِن النَِّبّْ  ، قَاَؿ: " َمَثُل الَقاِئِم َعَلى  وَعْن النػُّْعَماِف ْبِن َبِشرٍي َرِضَي اللَُّو َعنػْ
الَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل قَػْوـٍ اْستَػَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب بَػْعُضُهْم ُحُدوِد اللَِّو ، وَ 

َاِء َمرُّوا َعَلى َمْن 
أَْعاَلَىا َوبَػْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَكاَف الَِّذيَن يف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَػَقْوا ِمَن اظت

يِبَنا َخْرقًا وَلَْ نُػْؤِذ َمْن فَػْوقَػَنا، فَِإْف يَػتػْرُُكوُىْم َوَما فَػْوقَػُهْم، فَػَقاُلوا: َلْو أَنَّا َخَرقْػَنا يف َنصِ 
يًعا " .  يًعا، َوِإْف َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم ؾَتَْوا، َوؾَتَْوا رتَِ  ٛٚأَرَاُدوا َىَلُكوا رتَِ

َها َفزًِعا ، يَػُقوُؿ:  وَعْن َزيْػَنَب بِْنِت َجْحٍش، َأفَّ النَِّبَّ  الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، »َدَخَل َعَليػْ
تَػَرَب، فُِتَح اليَػْوـَ ِمْن َرْدـِ يَْأُجوَج َومْأُجوَج ِمْثُل َىَذا،  َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اقػْ

، فَػَقاَلْت َزيْػَنُب فَػُقْلُت يَا َرُسوَؿ اللَِّو أَنَػْهِلُك َوِفيَنا « َوَحلََّق بِِإْصَبِعِو، َوبِالَِِّت تَِليَها
 ٜٚ« . نَػَعْم ِإَذا َكثُػَر اطتََبثُ »اضِتُوَف؟ قَاَؿ: الصَّ 

ـَ أَبُو َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو َفَحِمَد اللََّو َوأَثْػََن َعَلْيِو، ُُثَّ قَاَؿ: يَا  وَعْن قَػْيٍس، قَاَؿ: قَا
َعَلْيُكْم أَنْػُفَسُكْم اَل  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا :﴿أَيػَُّها النَّاُس ِإنَُّكْم تَػْقَرؤوَف َىِذِه اآْليََة 

ْعَنا َرُسوَؿ اللَِّو ٘ٓٔ]اظتائدة:   ﴾ َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتمْ  ،  [، َوإِنَّا شتَِ
   ٓٛ«.ِإفَّ النَّاَس ِإَذا رََأْوا اْلُمْنَكَر فَػَلْم يُغريُوُه َأْوَشَك َأْف يَػُعمَُّهُم اللَُّو ِبِعَقاِبوِ »يَػُقوُؿ: 

                                                           
 (.ٜٕٛ(،وابن حباف)ٖٕٚٔ(،والرتمذي)ٖٓٚٛٔ(،وأزتد)ٖٜٕٗالبخاري) - ٛٚ
 (. ٕٓٛٛ) - ٔ(، ومسلمٜٖٛ٘البخاري) - ٜٚ
 (.ٖ٘ٓ(،وابن حباف)٘ٓٓٗ(،وابن ماجة)ٖ٘،ٔصحيح : رواه أزتد) - ٓٛ
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: "ِإفَّ النَّاَس ِإَذا رََأْوا الظَّاَِلَ فَػَلْم يَْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِو ، َأْوَشَك َأْف يَػُعمَُّهُم  ية ويف روا
 ٔٛاللَُّو ِبِعَقاِبِو". 

اشرتط ا تعاىل لعدـ إصابة الضرر بسبب ضالؿ اآلخرين أف يكوف الشخص 
  ﴾ْىَتَديْػُتمْ اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا ا﴿ مهتديًا حيث قاؿ تعاىل:

وال يصري الشخص مهتديًا إال إذا أدى ما أوجبو ا عليو. وؽتا أوجب عليو أف 
يأمر باظتعروؼ وينهى عن اظتنكر فالذي ال يقـو هبذا ال يكوف مهتديًا ْلف فوات 
الشرط يستلـز فوات اظتشروط. وقد بني ىذا بعض الصحابة والتابعني وكثري من 

 ى واظتتأخرين.اظتفسرين والعلماء القدام
فعلى سبيل اظتثاؿ فقد نقل اْلماـ ابن جرير الطْبي عن حذيفة رضي ا عنو يف 

 ٕٛتفسري ىذه اآلية أنو قاؿ:  إذا أمرمت وهنيتم . 
كما نقل اْلماـ الطْبي عن سعيد بن اظتسيب يف تفسري اآلية أنو قاؿ: إذا أمرت 

 ٖٛيت. باظتعروؼ، وهنيت عن اظتنكر، ال يضرؾ من ضل إذا اىتد
ويقوؿ اْلماـ أبو بكر اصتصاص يف تفسري اآلية: )ومن االىتداء اتباع أمر ا يف 

أنفسنا ويف غرينا، فال داللة فيها إذا على سقوط فرض اْلمر باظتعروؼ والنهي عن 
 اظتنكر(.

                                                           
(وصححو اْللباِن يف " ٖٗٓ(،وابن حباف)ٖٚ٘ٓ(،والرتمذي)ٖٖٛٗ(،وأبو داود)ٜٕرواه أزتد)- ٔٛ

( ٖٕٚٔ( ،و "صحيح الرتغيب والرتىيب  " )ٖٕٖٙ( ،و:صحيح بن ماجة ")ٖٜٚٔصحيح اصتامع ")
 حتقيق االلباِن.

 (.ٛٗٔ/ ٔٔ))تفسري الطْبي(( ) - ٕٛ
 (.ٛٗٔ/ ٔٔ))تفسري الطْبي(( ) - ٖٛ
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َعَلْيُكْم أَنْػُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن  ﴿ويقوؿ اْلماـ النووي: وأما قوؿ ا عز وجل: 
فمعناه: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم بو فال يضركم تقصري غريكم.  ﴾َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتمْ 

وإذا كاف كذلك، فمما كلف بو اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر، فإذا فعلو وَل 
نتتثل اظتخاطب فال عتب بعد ذلك على الفاعل لكونو أدى ما عليو، فإفتا عليو 

 ٗٛ أعلم. اْلمر والنهي ال القبوؿ. وا
وأقوؿ : وىذا ما قاـ بو على أكمل وجو أنيباء ا عليهم الصالة والسالـ مع 

أقوامهم ،ومع ذلك منهم من َل يستجيب لو أحد ، فَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّو 
َنا النَِّبُّ  ُهَما قَاَؿ: َخرََج َعَليػْ ، َفَجَعَل نَتُرُّ يَػْوًما فَػَقاَؿ: " ُعرَِضْت َعَليَّ اْلَُممُ  َعنػْ

النَِّبُّ َمَعُو الرَُّجُل، َوالنَِّبُّ َمَعُو الرَُّجاَلِف، َوالنَِّبُّ َمَعُو الرَّْىُط، َوالنَِّبُّ لَْيَس َمَعُو 
 َ٘ٛأَحٌد،...".

ويقوؿ شيخ اْلسالـ ابن تيمية يف ىذا الصدد: )واالىتداء إفتا يتم بأداء الواجب، 
يو من اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر كما قاـ بغريه فإذا قاـ اظتسلم ِبا كتب عل

 ٙٛمن الواجبات َل يضره ضالؿ الضالؿ. 
احفظوىا ﴾َعَلْيُكْم أَنْػُفَسُكْم  ﴿إضافة إىل ذلك بني بعض العلماء أف قولو تعاىل: 

والزموا صالحها ، بأف يعظ بعضكم بعًضا ، ويرغبو يف اطتريات وينزه عن القبائح 
 ٚٛوالسيئات. 

                                                           
 ( بتصرؼ يسري واختصار.ٕٕ/ ٕالنووي على صحيح مسلم(( )))شرح  - ٗٛ
 (.ٕٕٓ) - ٖٗٚ(،ومسلم ٕ٘ٚ٘البخاري) - ٘ٛ
 (.ٚٔ))اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر(( لإلماـ ابن تيمية )ص:  - ٙٛ
(. وانظر أيًضا قوؿ اْلماـ اضتاكم يف ٘ٗ/ ٚنقال عن ))تفسري غرائب القرآف ورغائب الفرقاف(( ) - ٚٛ

 (.ٙٓٗ/ ٙيف ))تفسري القاشتي(( )ىذا الصدد 
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َما ِمْن قَػْوـٍ يُػْعَمُل : »ْن ُعبَػْيِد اللَِّو ْبِن َجرِيٍر، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو وعَ 

ُهْم َوأَْمَنُع، اَل يُػَغيػُّْروَف، ِإالَّ َعمَُّهُم اللَُّو ِبِعَقابٍ   88.«ِفيِهْم بِاْلَمَعاِصي، ُىْم أََعزُّ ِمنػْ
َعُو ِمْن َرُسوِؿ اللَِّو وَعْن َأِب اْلَبْخرَتِيّْ الطَّاِئيّْ  َلْن »أَنَُّو قَاَؿ:  ، قَاَؿ: َأْخبَػَرِن َمْن شتَِ

 ٜٛ«. يَػْهِلَك النَّاُس ، َحَّتَّ يُػْعِذُروا ِمْن أَنْػُفِسِهمْ 
[ ، ٕٛ]النمل:  ﴾ َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُؿ َعَلْيِهمْ  ﴿َعِن اْبِن ُعَمَر، يف قَػْولِِو َعزَّ َوَجلَّ:  و

َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر ".قَاَؿ: ِإَذا  َلَْ يَْأُمُروا بِاْلَمْعُروِؼ ، وَلَْ يَػنػْ
ٜٓ 

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُؿ َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا عَتُْم َدابًَّة ِمَن ﴿وَعْن َعِطيََّة ، يف قَػْولِِو َعزَّ َوَجلَّ : 
ْعُروفًا، وَلَْ يُػَنكُّْروا ُمْنَكرًا ".[ قَاَؿ: ِإَذا َلَْ يُػَعرُّْفوا مَ ٕٛ]النمل:  ﴾اْْلَْرِض ُتَكلُّْمُهمْ 

91
 

 

 

 

 

                                                           
، ٖٓٓ(،وابن حباف)ٜٓٓٗ(،وابن ماجة)ٜٖٖٗ(،وأبو داود)ٖٕٜٓٔحسن : رواه أزتد) -ٛٛ

  (وحسنو اْللباِن وشعيب اْلرنؤوط.ٕٖٓ
(وصححو اْللباِن يف " ٙٗٔ٘(،و" اظتشكاة ")ٖٚٗٗ( ،وأبو داود)ٜٕٛٛٔصحيح : رواه أزتد) - ٜٛ

 (.ٖٕٔ٘صحيح اصتامع")
نهاية": يقاؿ: أعذر فالف من نفسو: إذا أمكن منها، يعِن أهنم ال يهلكوف حَّت تكثر قاؿ صاحب "ال 

ذنوهبم وعيوهبم، فيستوجبوف العقوبة، ويكوف ظتن يعذهبم عذر، كأهنم قاموا بعذرىم يف ذلك، ويروى بفتح 
 الياء من عذرتو ِبعناه، وحقيقة عذرُت: ػتوت اْلساءة وطمستها.

  (.ٖٔ، و" اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر" البن أِب الدنيا)(ٜٚٗ/ٜٔ" تفسري الطْبي " )- ٜٓ
 (.ٜٚٗ/ٜٔ" تفسري الطْبي " )- ٜٔ
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 ومن آٔس باب ػدم ٕاخابة ادلػاء : 

ْعُروِؼ »، قَاَؿ:  َعْن ُحَذيْػَفَة ْبِن الَيَماِف، َعِن النَِّبّْ 
َ
َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه لََتْأُمُرفَّ بِاظت

ْنَكِر َأْو لَُيوِشَكنَّ اللَُّو َأْف يَػبػْ 
ُ
َهُوفَّ َعِن اظت َعَث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمْنُو ُُثَّ َتْدُعونَُو َفاَل َولَتَػنػْ
 ٕٜ.«ُيْسَتَجاُب َلُكمْ 

ُمُروا بِاْلَمْعُروِؼ، َوانْػَهْوا َعِن »، يَػُقوُؿ:  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: شتَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو و
93«.اْلُمْنَكِر، قَػْبَل َأْف َتْدُعوا َفاَل ُيْسَتَجاَب َلُكمْ 

  
الرُّقَاِد، قَاَؿ: َخَرْجُت َمَع َمْواَلَي فَانْػتَػَهى ِإىَل ُحَذيْػَفَة َوُىَو يَػُقوُؿ: ِإْف َكاَف  وَعْن َأِب 

فَػَيِصرُي هِبَا ُمَناِفًقا، َوِإِنّْ َْلَشْتَُعَها  الرَُّجُل لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ اللَِّو 
َعِد اْلَواِحِد أَْرَبَع َمرَّاٍت، لََتْأُمُرفَّ بِاْلَمْعُروِؼ، َولَتَػنػَْهُوفَّ َعِن ِمْن َأَحدُِكُم اْليَػْوـَ يف اْلَمقْ 

يًعا ِبَعَذاٍب، َأْو لَيُػَؤمَّْرفَّ َعَلْيكُ  رْيِ، َأْو لَُيْسِحتَػنَُّكُم اللََّو رتَِ ْم اْلُمْنَكِر، َولََتَحاضُّنَّ َعَلى اطتَْ
 ٜٗ ُيْسَتَجاُب عَتُْم ".ِشرَارَُكْم، ُُثَّ َيْدُعو ِخَيارُُكْم َفاَل 

 

 ػاكبة من ٔآمر ابملؼروف وهني  غن املنكر ومعل خبالف كوهل :

ُلوَف اْلِكَتاَب أََفاَل  ﴿ قاؿ تعاىل : أَتَْأُمُروَف النَّاَس بِاْلْبّْ َوتَػْنَسْوَف أَنْػُفَسُكْم َوأَنْػُتْم تَػتػْ
  [ٗٗ]البقرة: ﴾( ٗٗتَػْعِقُلوَف )

                                                           
(انظر "صحيح الرتمذي" لأللباِن ٓٗٔ٘(، و" اظتشكاة " )ٜٕٙٔحسن : رواه الرتمذي) - ٕٜ
(ٕٔٚٙ.) 

 (ٖٕٖ٘(وحسنو االلباِن يف" صحيح سنن ابن ماجة" )ٗٓٓٗحسن : رواه ابن ماجة )- ٖٜ
  (.ٕٔ" اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر" البن أِب الدنيا)- ٜٗ
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( َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّو ٕلَِّذيَن آَمُنوا َِلَ تَػُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوَف )يَا أَيػَُّها ا﴿وقاؿ تعاىل : 
 [ٖ-ٕ]الصف: ﴾ (َٖأْف تَػُقوُلوا َما اَل تَػْفَعُلوَف )

، يَػُقوُؿ: "  كُتَاُء بِالرَُّجِل يَػْوـَ الِقَياَمِة  وعن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد،شتَِْعُت َرُسوَؿ اِ 
َتابُُو يف النَّاِر، فَػَيُدوُر َكَما يَُدوُر اضِتَماُر بَِرَحاُه، فَػَيْجَتِمُع  فَػيُػْلَقى يف  النَّاِر، فَػتَػْنَدِلُق أَقػْ

َهانَا  أَْىُل النَّاِر َعَلْيِو فَػيَػُقوُلوَف: َأْي ُفاَلُف َما َشْأُنَك؟ أَلَْيَس ُكْنَت تَْأُمرُنَا بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ
ْنَكِر؟ قَاَؿ: كُ 

ُ
ْنَكِر َوآتِيِو ". َعِن اظت

ُ
 ْٜ٘نُت آُمرُُكْم بِاْلَمْعُروِؼ َوالَ آتِيِو، َوأَنْػَهاُكْم َعِن اظت

َلَة ُأْسرَِي ِب رَِجااًل  وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  : " رَأَْيُت لَيػْ
يُل َمْن َىُؤاَلِء؟ قَاَؿ: َىُؤاَلِء تُػْقَرُض ِشَفاُىُهْم ِبََقارِيَض ِمْن نَاٍر، فَػُقْلُت: يَا ِجْبِْ 

ُلوَف اْلِكَتاَب أََفاَل  ُخطََباُء ِمْن أُمَِّتَك، يَْأُمُروَف النَّاَس بِاْلْبّْ، َويَػْنَسْوَف أَنْػُفَسُهْم، َوُىْم يَػتػْ
 ٜٙيَػْعِقُلوَف ". 

نتَاِف َواضتَْْمُد : "الطُُّهوُر َشطْ وَعْن َأِب َماِلٍك اْْلَْشَعرِيّْ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  ُر اْْلِ
َما بَػنْيَ السََّماَواِت  -َأْو دَتْأَلُ  -لِلَِّو دَتْأَلُ اْلِميزَاَف، َوُسْبَحاَف اِ َواضتَْْمُد لِلَِّو دَتََْلَِف 

ُر ِضَياٌء، َواْلُقْرآُف ُحجٌَّة َلَك أَ  ْو َواْْلَْرِض، َوالصَّاَلُة نُوٌر، َوالصََّدَقُة بُػْرَىاٌف َوالصَّبػْ
 َٜٚعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس يَػْغُدو فَػَباِيٌع نَػْفَسُو َفُمْعِتُقَها َأْو ُموِبُقَها" .

                                                           
 (.ٕٗٛٚٔ،وأزتد)(ٜٜٕٛ) - ٔ٘(،ومسلمٕٖٚٙالبخاري)- ٜ٘
(، ٜٕٔ"الصحيحة" ) -( قاؿ اْللباِن[: حسن صحيح ٖ٘(،وابن حباف)ٖ٘ٔ٘ٔرواه أزتد) - ٜٙ

 (.ٖٛٔ"ختريج فقو السرية" )
 (،وابن ماجةٖٕٚٗوالنسائي)(،ٖٚٔ٘(،والرتمذي)ٕٜٕٕٓ(،وأزتد)ٖٕٕ) - ٔمسلم  - ٜٚ
 (.ٗٗٛ(،وابن حباف)ٕٓٛ)
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َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم، قَاَؿ: اَل أَُقوُؿ َلُكْم ِإالَّ  يستعيذ با من علم ال ينفع ،ف وكاف 
أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز،  ، يَػُقوُؿ: َكاَف يَػُقوُؿ: "اللُهمَّ ِإِنّْ   َكَما َكاَف َرُسوُؿ اِ 

َها  ، َوَعَذاِب، اْلَقْْبِ اللُهمَّ آِت نَػْفِسي تَػْقَواَىا، َوزَكّْ َواْلَكَسِل، َواصتُْنْبِ، َواْلُبْخِل، َواعْتََرـِ
ُر َمْن زَكَّاَىا، أَْنَت َولِيػَُّها َوَمْواَلَىا، اللُهمَّ ِإِنّْ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل يػَ  َفُع، أَْنَت َخيػْ نػْ
 َٜٛوِمْن قَػْلٍب اَل مَتَْشُع، َوِمْن نَػْفٍس اَل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب عَتَا" . 

 

 اَل تَػْنَو َعْن ُخُلٍق َوتَْأيتَ ِمثْػَلُو         ...    َعاٌر َعَلْيَك ِإَذا فَػَعْلَت َعِظيمُ 
 .    فَِإَذا انْػتَػَهْت َعْنُو َفأَْنَت َحِكيمُ َواْبَدْأ بِنَػْفِسَك فَانْػَهَها َعْن َغيػَّْها     ..

َفُع التػَّْعِليُم.  ٜٜفَػُهَناَؾ تُػْقَبُل ِإْف َوَعْظَت َويُػْقَتَدى   ...    بِاْلَقْوِؿ ِمْنَك َويَػنػْ
 

ػاكبة املفسدين من كتويم ألهبياء آٔو اذلين يأٔمرون ابملؼروف ويهنون غن املنكر من 

 امناس  :

ِذيَن َيْكُفُروَف بِآيَاِت اللَِّو َويَػْقتُػُلوَف النَِّبيّْنَي ِبَغرْيِ َحقٍّ َويَػْقتُػُلوَف ِإفَّ الَّ  ﴿ قاؿ تعاىل:
( أُولَِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت ٕٔالَِّذيَن يَْأُمُروَف بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فَػَبشّْْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )

نْػَيا َواآْلِخَرِة َوَما عتَُ   [  ٕٕ-ٕٔآؿ عمراف :]﴾ (ْٕٕم ِمْن نَاِصرِيَن )أَْعَماعُتُْم يف الدُّ
َويَػْقتُػُلوَف الَِّذيَن يَْأُمُروَف بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فَػَبشّْْرُىْم ﴿ يقوؿ اْلماـ السعدي 

نْػَيا َواآْلِخَرِة َوَما عَتُْم ِمْن ِٕٔبَعَذاٍب أَلِيٍم ) ( أُولَِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت أَْعَماعُتُْم يف الدُّ
 [ٕٕ –ٕٔ]آؿ عمراف:  ﴾(ٕٕنَاِصرِيَن )

                                                           
 (ٛ٘ٗ٘(،والنسائي)ٖٜٛٓٔ،وأزتد)(ٕٕٕٚ) - ٖٚمسلم- ٜٛ
 (.ٚٗٙ/ٔ" جامع بياف العلم وفضلو " البن عبد الْب)- ٜٜ
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: ىؤالء الذين أخْب ا عنهم -يف " تفسريه  –رزتو ا -يقوؿ اْلماـ السعدي 
يف ىذه اآلية، أشد الناس جرًما وأي: جـر أعظم من الكفر بآيات ا الِت تدؿ 
داللة قاطعة على اضتق الذي من كفر هبا فهو يف غاية الكفر والعناد ، ويقتلوف 

أنبياء ا الذين حقهم أوجب اضتقوؽ على العباد بعد حق ا، الذين أوجب ا 
طاعتهم واْلنتاف هبم، وتعزيرىم، وتوقريىم، ونصرىم ، وىؤالء قابلوىم بضد ذلك، 
ويقتلوف أيًضا الذين يأمروف الناس بالقسط الذي ىو العدؿ، وىو اْلمر باظتعروؼ 

ف إىل اظتأمور ونصح لو، فقابلوىم شر والنهي عن اظتنكر الذي حقيقتو إحسا
مقابلة، فاستحقوا هبذه اصتنايات اظتنكرات أشد العقوبات، وىو العذاب اظتؤَل البالغ 

يف الشدة إىل غاية ال نتكن وصفها، وال يقدر قدرىا اظتؤَل لألبداف والقلوب 
 واْلرواح.

 وال يدفع وبطلت أعماعتم ِبا كسبت أيديهم، وما عتم أحد ينصرىم من عذاب ا
عنهم من نقمتو مثقاؿ ذرة، بل قد أيسوا من كل خري، وحصل عتم كل شر وضري، 

وىذه اضتالة صفة اليهود وؿتوىم، قبحهم ا ما أجرأىم على ا وعلى أنبيائو 
 وعباده الصاضتني .

 
 ما خاء يف غربة ادلين وثغري حال امناس :

َنا أََنَس ْبَن َماِلٍك، َفَشَكْونَا إِلَْيِو َما نَػْلَقى ِمَن اضَتجَّاِج، َعِن الزُّبَػرْيِ ْبِن َعِديٍّ، قَاَؿ: أَتَػيػْ 
اْصْبُوا، فَِإنَُّو الَ يَْأيت َعَلْيُكْم َزَماٌف ِإالَّ الَِّذي بَػْعَدُه َشرّّ ِمْنُو، َحَّتَّ تَػْلَقْوا »فَػَقاَؿ: 
ْعُتُو ِمْن نَِبيُّْكْم « َربَُّكمْ   ٓٓٔ.شتَِ

                                                           
 (.ٕٜ٘٘(،وابن حباف)ٕٕٙٓ(، والرتمذي)ٖٕٛٛٔ(،وأزتد)ٛٙٓٚالبخاري) - ٓٓٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  سفينة النجاة 

45 
 

يَػُقوُؿ: "اَل يَْذَىُب اللَّْيُل َوالنػََّهاُر َحَّتَّ  ْت: شتَِْعُت َرُسوَؿ اِ وَعْن َعاِئَشَة، قَالَ 
ُت َواْلُعزَّى" فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اِ ِإْف ُكْنُت َْلَُظنُّ ِحنَي أَنْػَزَؿ اُ:  ُىَو  ﴿تُػْعَبَد الالَّ

يِن ُكلِّْو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُو بِاعْتَُدى َوِديِن اضتَْقّْ لُِيْظهِ   ﴾َرُه َعَلى الدّْ
[ َأفَّ َذِلَك تَامِّا قَاَؿ "ِإنَُّو َسَيُكوُف ِمْن َذِلَك َما َشاَء اُ، ُُثَّ يَػبػَْعُث اُ ٖٖ]التوبة: 

اٍف، فَػَيبػَْقى َمْن اَل َخيػَْر رلًِتا طَيَّْبًة، فَػتَػَوَّفَّ ُكلَّ َمْن يف قَػْلِبِو ِمثْػَقاُؿ َحبَِّة َخْرَدٍؿ ِمْن ِإنتَ 
 ِٔٓٔفيِو، فَػيَػْرِجُعوَف ِإىَل ِديِن آبَائِِهْم".

، قَاَؿ: "َكْيَف ِبُكْم  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو 
َلًة، تَػبػَْقى ُحثَالٌَة ِمَن النَّاِس، َوِبَزَماٍف" َأْو "يُوِشُك َأْف يَْأيتَ َزَماٌف يُػَغْرَبُل النَّاُس ِفيِو َغْربػَ 

َقْد َمرَِجْت ُعُهوُدُىْم، َوأََمانَاتُػُهْم، َواْختَػَلُفوا، َفَكانُوا َىَكَذا" َوَشبََّك بَػنْيَ َأَصاِبِعِو، 
ُروَف، فَػَقاُلوا: وََكْيَف بَِنا يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ ، قَاَؿ: "تَْأُخُذوَف َما تَػْعرُِفوَف، َوَتَذُروَف َما تُػْنكِ 

 َٕٓٔوتُػْقِبُلوَف َعَلى أَْمِر َخاصَِّتُكْم ، َوَتَذُروَف أَْمَر َعامَِّتُكْم" .
: "لََيْأِتنَيَّ َعَلى أُمَِِّت َما أََتى َعَلى  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

ُهْم َمْن أََتى أُمَُّو َعاَلنَِيًة َلَكاَف يف بِن إسرائيل َحْذَو النػَّْعِل بِالنػَّْعِل، َحَّتَّ ِإْف كَ  اَف ِمنػْ
أُمَِِّت َمْن َيْصَنُع َذِلَك، َوِإفَّ بِن إسرائيل تَػَفرََّقْت َعَلى ثِْنتَػنْيِ َوَسْبِعنَي ِملًَّة، َوتَػْفرَتُِؽ 

َدًة"، قَاُلوا: َوَمْن ِىَي يَا أُمَِِّت َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعنَي ِملًَّة، ُكلُُّهْم يف النَّاِر ِإالَّ ِملًَّة َواحِ 
 َٖٓٔرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: "َما أَنَا َعَلْيِو َوَأْصَحاِب". 

                                                           
 (ٜٕٚٓ) - ٕ٘مسلم - ٔٓٔ
( ٖٓٚٙ(،وابن حباف)ٜٖٚ٘(،وابن ماجة)ٕٖٗٗ،وأبو داود)(ٛٓ٘ٙصحيح : رواه أزتد)  - ٕٓٔ

 (.ٕٙٓ - ٕ٘ٓوصححو اْللباِن يف "الصحيحة" )
 ( وحسنو اْللباِن.ٕٔٗٙحسن : رواه الرتمذي) - ٖٓٔ
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اَل تَػُقوـُ السَّاَعُة َحَّتَّ :  »وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
نَػَعْم »َذاَؾ َلَكاِئٌن؟ قَاَؿ:  قُػْلُت: ِإفَّ « تَػَتَساَفُدوا يف الطَّرِيِق َتَساُفَد اضتَِْمريِ 

 ٗٓٔ«.لََيُكوَننَّ 
َسَيُكوُف آِخَر الزََّماِف َرْجرَاَجٌة ِمَن النَّاِس اَل يَػْعرُِفوَف َحقِّا، »وَعْن َأِب َمْيَسَرَة، قَاَؿ: 

 ٘ٓٔ«َواَل يُػْنِكُروَف ُمْنَكرًا، يَػتَػرَاَكُبوَف َكَما تَػتَػرَاَكُب الدََّوابُّ َواْْلَنْػَعاـُ 
 

 و وآٓداب وضوابط ألمر ابملؼروف واههني  غن املنكر :فل

 :ومن يؼول آٔن يبدء من يأٔمر ابملؼروف ويهني  غن املنكر بنفسو 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس  :﴿قاؿ تعاىل 
َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ شِ  َداٌد اَل يَػْعُصوَف اللََّو َما أََمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروَف َواضتَِْجاَرُة َعَليػْ

 [ٙ]التحرمي : ﴾ (ٙ)
َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقًا ؿَتُْن نَػْرزُُقَك  :﴿قاؿ تعاىل و  َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّاَلِة َواْصَطْبْ َعَليػْ

 [ٕٖٔ: طو]﴾ (َٕٖٔواْلَعاِقَبُة لِلتػَّْقَوى )
   [ٔٔالرعد:]﴾ِإفَّ اللََّو اَل يُػَغيػُّْر َما ِبَقْوـٍ َحَّتَّ يُػَغيػُّْروا َما بِأَنْػُفِسِهمْ  ﴿وقاؿ تعاىل:

ِه، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو و  : "ُمُروا َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدّْ
َها َوُىْم أَبْػَناءُ َعْشٍر َأْواَلدَُكْم بِالصَّاَلِة َوُىْم أَبْػَناءُ َسْبِع ِسِننَي، َواضْ  َوفَػرُّْقوا ، رِبُوُىْم َعَليػْ

نَػُهْم يف اْلَمَضاِجعِ  ". بَػيػْ
106

 

 
                                                           

 (.ٔٛٗيف "الصحيحة" ) –وصححو اْللباِن (ٚٙٚٙرواه ابن حباف) - ٗٓٔ
 (.ٖٗ" اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر" البن أِب الدنيا) - ٘ٓٔ
 (.ٜ٘ٗ( ،وأبو داود)ٙ٘ٚٙحسن صحيح : رواه أزتد)- ٙٓٔ
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 اإلخالص هلل ثؼاىل :

يَن ُحنَػَفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة  ﴿ قاؿ تعاىل:  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا اللََّو ؼُتِْلِصنَي َلُو الدّْ
 [٘]البينة:   ﴾ (ِ٘ديُن اْلَقيَّْمِة ) َويُػْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلكَ 
يَن   ﴿ وقولو تعاىل لنبيو : ِإنَّا أَنْػزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاضتَْقّْ فَاْعُبِد اللََّو ؼُتِْلًصا َلُو الدّْ

يُن اطْتَاِلصُ ٕ)  [ٖ-ٕ]الزمر: ﴾ ( َأاَل لِلَِّو الدّْ
، يَػُقوؿُ  : شتَِْعُت ُعَمَر ْبَن اطَتطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو َعَلى وعن َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص اللَّْيِثيَّ

َا ِلُكلّْ اْمرٍِئ َما »يَػُقوُؿ:  اظتِْنَْبِ قَاَؿ: شتَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو  َا اَْلْعَماُؿ بِالنػّْيَّاِت، َوِإفتَّ ِإفتَّ
ْمرَأٍَة يَػْنِكُحَها، َفِهْجَرتُُو ِإىَل َما نَػَوى، َفَمْن َكاَنْت ِىْجَرتُُو ِإىَل ُدنْػَيا ُيِصيبُػَها، أَْو ِإىَل ا

  ٚٓٔ«َىاَجَر إِلَْيوِ 
، َقاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَِّبّْ  ، فَػَقاَؿ: أَرَأَْيَت َرُجاًل َغزَا  وَعْن َأِب أَُماَمَة اْلَباِىِليّْ

َء لَُو" َفَأَعاَدَىا َثاَلَث : "اَل َشيْ يَػْلَتِمُس اْْلَْجَر َوالذّْْكَر، َماَلُو؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
: "ِإفَّ اللََّو اَل يَػْقَبُل ِمَن  : "اَل َشْيَء َلُو" ُُثَّ قَاؿَ  َمرَّاٍت، يَػُقوُؿ َلُو َرُسوُؿ اللَِّو 

   ٛٓٔاْلَعَمِل ِإالَّ َما َكاَف َلُو َخاِلًصا، َوابْػُتِغَي ِبِو َوْجُهُو".
 
 يهني  غنو:امتثبت ابمؼمل ابدلميل كبل ما يأٔمر بو آٔو  -2

 بوب البخاري ، بَاٌب: الِعْلُم قَػْبَل الَقْوِؿ َوالَعَملِ 
 ٜٓٔ[ فَػَبَدأَ بِالِعْلِم.ٜٔ]ػتمد:   ﴾ فَاْعَلْم أَنَُّو الَ إَِلَو ِإالَّ اللَّوُ  ﴿لَِقْوِؿ اللَِّو تَػَعاىَل: 

                                                           
 (،والرتمذئٕٕٓ(،وأبو داود)ٖٓٓ(،وأزتد)ٜٚٓٔ) - ٘٘ٔ( ،ومسلم ٔالبخاري) -ٚٓٔ

 (.ٛٙٛٗ(،وابن حباف)ٕٕٚٗ(،وابن ماجة)٘ٚ(،والنسائي)ٚٗٙٔ)
 ( وقاؿ اْللباِن: حسن صحيح.ٖٓٗٔحسن صحيح: رواه النسائي) -ٛٓٔ
 (.ٕٗ/ٔالبخاري) - ٜٓٔ
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َع َعْبَد اللَِّو ْبَن َعبَّاٍس قَ  اَؿ: َأَصاَب َرُجاًل ُجرٌْح يف وَعْن َعطَاِء ْبِن َأِب َربَاٍح، أَنَُّو شتَِ
، ُُثَّ اْحتَػَلَم َفأُِمَر بِااِلْغِتَساِؿ فَاْغَتَسَل َفَماَت، فَػبَػَلَغ َذِلَك َرُسوَؿ  َعْهِد َرُسوِؿ اللَِّو 

 ٓٔٔ، فَػَقاَؿ: "قَػتَػُلوُه قَػتَػَلُهُم اللَُّو ، َأَلَْ َيُكْن ِشَفاُء اْلِعيّْ السَُّؤاَؿ" . اللَِّو 
 

 ري املنكر حبسب الاس تعاػة :مراثب ثغي

قَاَؿ يَاقَػْوـِ أَرَأَيْػُتْم ِإْف  ﴿ السالـ لقومو : الصالة و شعيب عليو نبيو قاؿ تعاىل عن 
ُكْنُت َعَلى بَػيػَّْنٍة ِمْن َرِبّْ َوَرَزَقِِن ِمْنُو رِْزقًا َحَسًنا َوَما أُرِيُد َأْف ُأَخالَِفُكْم ِإىَل َما 

ُد ِإالَّ اْْلِْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تَػْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت أَنْػَهاُكْم َعْنُو ِإْف أُرِي
  [ٛٛ :ىود] ﴾ (َٛٛوإِلَْيِو أُنِيُب )

أي إصالح نفوسكم بالتزكية ، والتهيئة   ﴾ ِإْف أُرِيُد ِإالَّ اْْلِْصالَح َما اْسَتطَْعتُ  ﴿:
 ا منو.لقبوؿ اضتكمة، مادمت مستطيًعا متمكنً 

: " َمْن -  -قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  -رضي ا عنو  -َعْن َأِب َسِعيٍد اطْتُْدرِيّْ و 
 ، رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَػْليُػَغيػّْْرُه بَِيِدِه ، فَِإْف َلَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِو ، فَِإْف َلَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبوِ 

نتَافِ   111. "َوَذِلَك َأْضَعُف اْْلِ

                                                           
( وحسنو اْللباِن ، وانظر "َصِحيح ٖٗٔٔ(،وابن حباف)ٖٖٚ(،وأبو داود)ٖٙ٘ٓد)رواه أزت - ٓٔٔ

 (.ٜٜٕٓ(، و"الصحيحة" حتت حديث)ٖٖٙٗاصْتَاِمع" )
( وأدرجو اْلماـ مسلم يف " كتاب اْلنتاف" باب "بياف كوف ٜٗ) - ٛٚ(،ومسلم ٜٙ٘البخاري)- ٔٔٔ

اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر واجباف  النهي عن اظتنكر من اْلنتاف، وأف اْلنتاف يزيد وينقص، وأف
 (.ٕٕٚٔ(،والرتمذي)ٓٗٔٔ(،وأبو داود)ٓٙٗٔٔ،وأزتد)

 (.ٖٙٓ(،وابن حباف)ٕ٘ٚٔ(،وابن ماجة)ٜٓٓ٘والنسائي)
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واْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر واجب  "ؼتتصر الفتاوى :"يقوؿ اضتنبلي يف 
اطب بقدر قدرتو، وىو من على الكفاية باتفاؽ اظتسلمني، وكل واحد من اْلمة ؼتُ 

.أعظم العبادات"
112

 

 

 فلو الٓمر آٔو امنايه بأٔن ال يؤدي ثغيري ىذا املنكر ٕاىل منكر ٔآنرب منو :

 َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو فَػَيُسبُّوا اللََّو َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم  َواَل  ﴿ قاؿ تعاىل :
ْم َمْرِجُعُهْم فَػيُػَنبّْئُػُهْم ِبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف  َكَذِلَك َزيػَّنَّا ِلُكلّْ أُمٍَّة َعَمَلُهْم ُُثَّ ِإىَل َرهبِّْ

 [ ٛٓٔ]ْلنعاـ:  ﴾ (ٛٓٔ)
َنَما ؿَتُْن يف اْلَمْسِجِد َمَع َرُسوِؿ اِ وَعْن أََنِس بْ  ِإْذ َجاَء  ِن َماِلٍك، قَاَؿ: بَػيػْ

ـَ يَػُبوُؿ يف اْلَمْسِجِد، فَػَقاَؿ َأْصَحاُب َرُسوِؿ اِ  َمْو َمْو، قَاَؿ: قَاَؿ   أَْعرَاِبّّ فَػَقا
َدَعاُه  َؿ، ُُثَّ ِإفَّ َرُسوَؿ اِ : "اَل تُػْزرُِموُه َدُعوُه"  فَػتَػرَُكوُه َحَّتَّ بَا َرُسوُؿ اِ 

َا ِىَي  فَػَقاَؿ َلُو: "ِإفَّ َىِذِه اْلَمَساِجَد اَل َتْصُلُح ِلَشْيٍء ِمْن َىَذا اْلبَػْوِؿ، َواَل اْلَقَذِر ِإفتَّ
اَؿ: َفَأَمَر قَ  ِلذِْكِر اِ َعزَّ َوَجلَّ، َوالصَّاَلِة َوِقرَاَءِة اْلُقْرآِف" أَْو َكَما قَاَؿ َرُسوُؿ اِ 

 َٖٔٔرُجاًل ِمَن اْلَقْوـِ َفَجاَء ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء َفَشنَُّو َعَلْيو. 
" َدُعوُه "قَاَؿ اْلَعَلَماُء :َكاَف َوِفيِو : َدْفُع أَْعَظِم الضََّرَرْيِن بِاْحِتَماِؿ َأَخفِّْهَما ،لَِقْولِِو 

أَنَُّو َلْو َقَطَع َعَلْيِو بَػْوَلُو َتَضرََّر َوَأْصُل  :" َدُعوُه" ِلَمْصَلَحتَػنْيِ: ِإْحَداقُتَا:قَػْولُُو 
 التػَّْنِجيِس َقْد َحَصَل ،َفَكاَف اْحِتَماُؿ زِيَاَدتِِو أَْوىَل ِمْن ِإيَقاِع الضََّرِر بِِو .

                                                           
مطبعة السنة  الناشر: -( لبدر الدين البْعليّ ٜٚ٘ؼتتصر الفتاوى اظتصرية البن تيمية")ص:" -- ٕٔٔ

 اظتكتبة الشاملة. مية.تصوير دار الكتب العل -امدية 
 

 (واللفظ لو.ٕ٘ٛ) - ٓٓٔ(،ومسلم ٕ٘ٓٙالبخاري ) - ٖٔٔ
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يف أَثْػَناِء  َوالثَّانَِيُة: َأفَّ التػَّْنِجيَس َقْد َحَصَل يف ُجْزٍء َيِسرٍي ِمَن اْلَمْسِجِد ، فَػَلْو أَقَاُموهُ 
 ٗٔٔبَػْولِِو ،لَتَػَنجََّسْت ثَِيابُُو َوبََدنُُو َوَمَواِضُع َكِثريٌَة من اظتسجد .َواللَُّو أَْعَلُم.

َآمَْم تََرْي َآنه كَْوَمِم ِحنَي بَنَْوا امَْكْؼَبَة »، كَاَل:  ، َآنه َرُسوَل هللِا  وَغْن ػَائَِشَة َزْوجِ امنهيِبِّ 

وا َغْن  بَْراِىيَ اْكترََصُ
ِ
بَْراِىَي؟،  كَامَْت: فَُلوُْت: ََّي َرُسوَل هللِا، َآفاََل تَُردُّىَ «كََواِػِد ا

ِ
فَلَاَل  ،ا ػىََل كََواِػِد ا

«.مَْواَل ِحْدََثُن كَْوِمِم اِبمُْكْفِر مََفَؼوُْت : »َرُسوُل هللِا 
115

 

يريد  «َة اقػَْتَصُروا َعْن قَػَواِعِد ِإبْػرَاِىيمَ َأَلَْ تَػَرْي َأفَّ قَػْوَمِك ِحنَي بَػنَػْوا اْلَكْعبَ : »قولو 
أهنم بنوا البيت على بعض قواعد إبراىيم وىي قواعد البيت الذي أسسو هبا 

فلم تستوعب قريش حني بنوا البيت البنياف الذي كاف  -عليو السالـ  -إبراىيم 
ل ونق - -وىذا البناء اظتذكور شهده النِب  - -هبا حني بعث ا نبيو 

بينهم فذلك  - -اضتجارة فيو ووضعت قريش اضتجر اْلسود يف حائطو ِبكمو 
البنياف الذي اقتصرت فيو قريش عن بعض قواعد إبراىيم وتركت شيًئا منها خارًجا 

 عن بنياهنا.
 وقد روي أف الذي منعها من استيعاب القواعد بالبناء قصور النفقة.

واعد إبراىيم تريد أف ينقض البنياف الذي وقوؿ عائشة يا رسوؿ ا أال تردىا على ق
 بنيت عليو القواعد ويبنيها بنيانًا يستوعب القواعد.

قرب العهد  -وا أعلم  -لوال حدثاف قومك بالكفر يريد  - -وقولو 
باصتاىلية ، فرِبا أنكرت نفوسهم خراب الكعبة فيوسوس عتم الشيطاف بذلك ،ما 

كاف يريد استئالفهم ويرـو   - -هم، والنِب يقتضي إدخاؿ الداخلة عليهم يف دين
                                                           

 (.ٜٔٔ/ٖ" النووي على شرح مسلم")- ٗٔٔ
 (.ٖٖٖٔ) - ٜٜٖ(،ومسلمٗٛٗٗالبخاري)  -٘ٔٔ
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تثبيتهم على أمر اْلسالـ والدين ، متاؼ أف تنفر قلوهبم بتخريب الكعبة ،ورأى 
أف يرتؾ ذلك ،وأمر الناس باستيعاب البيت بالطواؼ أقرب إىل سالمة أحواؿ 

الناس وإصالح دينهم ، مع أف استيعابو بالبنياف َل يكن من الفروض ، وال من 
اف الشريعة الِت ال تقـو إال بو ، وإفتا كتب استيعابو بالطواؼ خاصة ،وىذا أرك

 ٙٔٔنتكن مع بقائو على حالو .
 

َهاِجرِيَن َرُجاًل ِمَن اْلَْنَصاِر، فَػَقاَؿ 
ُ
وَعْن َجاِبٍر، ُكنَّا يف َغزَاٍة َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن اظت

َهاِجرِ 
ُ
 يُّ: يَا لَْلُمَهاِجرِيَن، َفَسمََّعَها اللَُّو َرُسوَلُو اْلَْنَصارِيُّ: يَا َلأْلَْنَصاِر، َوقَاَؿ اظت

َهاِجرِيَن َرُجاًل ِمَن اْلَْنَصاِر، فَػَقاَؿ « َما َىَذا؟»،قَاَؿ: 
ُ
فَػَقاُلوا َكَسَع َرُجٌل ِمَن اظت

َهاِجرِيُّ: يَا لَْلُمَهاِجرِيَن، فَػَقاَؿ النَِّبُّ 
ُ
َدُعوَىا : »  اْلَْنَصارِيُّ: يَا َلأْلَْنَصاِر، َوقَاَؿ اظت

ـَ النَِّبُّ « فَِإنػََّها ُمْنِتَنةٌ  َأْكثَػَر، ُُثَّ َكثُػَر  قَاَؿ َجاِبٌر: وََكاَنِت اْلَْنَصاُر ِحنَي َقِد
ِديَنِة 

َ
َهاِجُروَف بَػْعُد، فَػَقاَؿ َعْبُد اللَِّو ْبُن ُأَِبٍّ: َأَوَقْد فَػَعُلوا، َواللَِّو لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اظت

ُ
اظت

، فَػَقاَؿ ُعَمُر ْبُن اطَتطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َدْعِِن يَا َرُسوَؿ لَُيخْ  َها اَْلَذؿَّ رَِجنَّ اَْلَعزُّ ِمنػْ
َناِفِق، قَاَؿ النَِّبُّ 

ُ
َدْعُو الَ يَػَتَحدَُّث النَّاُس َأفَّ ػُتَمًَّدا : » اللَِّو َأْضِرْب ُعُنَق َىَذا اظت

 ٚٔٔ« .يَػْقُتُل َأْصَحابَوُ 
اـ الناس ز يأمر باظتستحبات الِت يكوف يف إل اليقتصر اْلمر على اظتنكر ، بل بل ال 

، مع  تأخري صالة العشاء ، من بياف استحباب، كما فعل النِب  مشقة عليهمهبا 
عدـ أمره بو ، لكوف ذلك يشق على الناس ، وكذلك السواؾ ، وقياـ الليل يف 

 صالة العشاء ، فَعْن اْبِن عن تأخري  رتاعة خشية أف يفرض عليهم ، لقولو
                                                           

116
 مصر. -(ط: مطبعة السعادة 2/282" المنتقى شرح الموطأ" للباجً ) - 
 (.ٕٗٛ٘) - ٖٙ(، ومسلمٜٚٓٗالبخاري) - ٚٔٔ
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بِالِعَشاِء، َفَخرََج ُعَمُر فَػَقاَؿ: الصَّاَلَة يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َرَقَد  َعبَّاٍس قَاَؿ: أَْعَتَم النَِّبُّ 
َياُف، َفَخرََج َورَْأُسُو يَػْقطُُر يَػُقوُؿ:  ى َأْو َعلَ  -َلْوالَ َأْف َأُشقَّ َعَلى أُمَِِّت »النَّْساُء َوالصّْبػْ

 ٛٔٔ«.َْلََمْرتُػُهْم بِالصَّاَلِة َىِذِه السَّاَعةَ  -النَّاِس 
َلْوالَ َأْف َأُشقَّ َعَلى أُمَِِّت َأْو َعَلى النَّاِس َْلََمْرتُػُهْم بِالسَّْواِؾ »، لقولو  ويف امسواك وغريه
 ٜٔٔ« . َمَع ُكلّْ َصاَلةٍ 

 

مثالث مياٍل ،  نويلكيام ابؼدم اخلروج ٕاىل حصابتو بؼد ٔآن ضىل هبم  كيامو  ونذكل 

. خمافة ٔآن ثفرض ػىل ٔآمتو، ومثل ىذا نثري مما جبت غنو  
120

 

 

 امتثبت ممن ضدرت منو اخملامفة ٔآو املؼطية :

 َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو ، يَػُقوُؿ: َجاَء َثالَثَُة َرْىٍط ِإىَل بُػُيوِت أَْزَواِج النَِّبّْ 
، فَػَلمَّا ُأْخْبُوا َكأَنػَُّهْم تَػَقالُّوَىا، فَػَقاُلوا: َوأَْيَن ؿَتُْن ِمَن  ِبّْ َيْسأَُلوَف َعْن ِعَباَدِة النَّ 

ـَ ِمْن َذْنِبِو َوَما تََأخََّر، قَاَؿ َأَحُدُىْم: أَمَّا أَنَا فَِإِنّْ  النَِّبّْ  ؟ َقْد ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ
ُصوـُ الدَّْىَر َوالَ أُْفِطُر، َوقَاَؿ آَخُر: أَنَا أَْعَتزُِؿ ُأَصلّْي اللَّْيَل أََبًدا، َوقَاَؿ آَخُر: أَنَا أَ 

أَنْػُتُم الَِّذيَن قُػْلُتْم َكَذا »إِلَْيِهْم، فَػَقاَؿ:  النَّْساَء َفالَ أَتَػَزوَُّج أََبًدا، َفَجاَء َرُسوُؿ اللَِّو 

                                                           
 .(ٕٗٙ) - ٕٕ٘مسلم(،و ٜٖٕٚالبخاري)- ٛٔٔ
(بلفظ: "عند كل صالة "عن أِب ىريرة رضي ا ٕٕ٘) - ٕٗ(واللفظ لو ، ومسلمٚٛٛالبخاري) - ٜٔٔ

 عنو. 
121
 (.ٔٙٚ) - ٛٚٔ(،ومسلمٕٜٗالبخاري) - 
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، َلِكِنّْ َأُصوـُ َوأُْفِطُر، َوُأَصلّْي َوأَْرُقُد، وََكَذا، أََما َواللَِّو ِإِنّْ َْلَْخَشاُكْم لِلَِّو َوأَتْػَقاُكْم َلوُ 
 ٕٔٔ« .َوأَتَػَزوَُّج النَّْساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِِّت فَػَلْيَس ِمِنّْ 

قَاِعٌد َعَلى  َعْن َجاِبٍر، أَنَُّو قَاَؿ: َجاَء ُسَلْيٌك اْلَغطََفاِنُّ يَػْوـَ اصتُُْمَعِة، َوَرُسوُؿ اِ و 
: "أَرََكْعَت رَْكَعتَػنْيِ؟ " قَاَؿ:  َقَعَد ُسَلْيٌك قَػْبَل َأْف ُيَصلَّْي، فَػَقاَؿ َلُو النَِّبُّ اْلِمْنَْبِ، فػَ 

 ٕٕٔ.اَل، قَاَؿ: "ُقْم فَارَْكْعُهَما" 
 

 رفق الٓمر ابملؼروف وامنايه غن املنكر ومينو مبن يأٔمره ويهناه :

لِْنَت عَتُْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِليَظ اْلَقْلِب  فَِبَما َرزْتٍَة ِمَن اللَّوِ  ﴿ :  لقولو تعاىل لنبيو 
ُهْم َواْستَػْغِفْر عَتُْم َوَشاِوْرُىْم يف اْْلَْمرِ  ]آؿ ﴾اَلنْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنػْ

 [ٜ٘ٔعمراف:
ٌص َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َماَعِنتُّْم َحرِي  ﴿ وقاؿ تعاىل :

 [ٕٛٔالتوبة:]﴾ (َٕٛٔعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌؼ َرِحيٌم )
اْذَىْب أَْنَت  ﴿ قاؿ تعاىل لنبيو موسى وأخوه ىاروف عليهما الصالة والسالـ :

( فَػُقواَل لَُو ٖٗ( اْذَىَبا ِإىَل ِفْرَعْوَف ِإنَُّو طََغى )َٕٗوَأُخوَؾ بِآيَايت َواَل تَِنَيا يف ذِْكرِي )
 [ٗٗ-ٕٗطو:] ﴾(ٗٗ لَيػًّْنا َلَعلَُّو يَػَتذَكَُّر َأْو مَتَْشى )قَػْواًل 

َنَما ؿَتُْن يف اْلَمْسِجِد َمَع َرُسوِؿ اِ  ِإْذ َجاَء  وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: بَػيػْ
ـَ يَػُبوُؿ يف اْلَمْسِجِد، فَػَقاَؿ َأْصَحاُب َرُسوِؿ اِ  اَؿ: قَاَؿ َمْو َمْو، قَ   أَْعرَاِبّّ فَػَقا

                                                           
،وابن (ٕٖٚٔ(،والنسائي)٘ٗٓٗٔ(،وأزتد)ٔٓٗٔ) - ٘(واللفظ لو ،ومسلمٖٙٓ٘البخاري) - ٕٔٔ

 (.  ٗٔحباف)
 واللفظ لو.(٘ٚٛ) - ٛ٘،ومسلم (بذكر رجلٖٜٓالبخاري) - 122
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َدَعاُه  : "اَل تُػْزرُِموُه َدُعوُه"  فَػتَػرَُكوُه َحَّتَّ بَاَؿ، ُُثَّ ِإفَّ َرُسوَؿ اِ  َرُسوُؿ اِ 
َا ِىَي  فَػَقاَؿ َلُو: "ِإفَّ َىِذِه اْلَمَساِجَد اَل َتْصُلُح ِلَشْيٍء ِمْن َىَذا اْلبَػْوِؿ، َواَل اْلَقَذِر ِإفتَّ

قَاَؿ: َفَأَمَر  َجلَّ، َوالصَّاَلِة َوِقرَاَءِة اْلُقْرآِف" أَْو َكَما قَاَؿ َرُسوُؿ اِ ِلذِْكِر اِ َعزَّ وَ 
 َٖٕٔرُجاًل ِمَن اْلَقْوـِ َفَجاَء ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء َفَشنَُّو َعَلْيو. 

ُمُو ، ِمْن : َوِفيِو: الرّْْفُق بِاصْتَاِىِل ،َوتَػْعِليُمُو َما يَػْلزَ  -رزتو ا–ويقوؿ اْلماـ النووي 
 َٕٗٔغرْيِ تَػْعِنيٍف َواَل ِإيَذاٍء ، ِإَذا َلَْ يَْأِت بِاْلُمَخاَلَفِة اْسِتْخَفافًا َأْو ِعَناًدا .

البد أف يكوف اتسب رفيًقا يف احتسابو ما أمكنو ذلك، ْلف ىذه الصفة الطيبة 
فقد  ىي من الصفات اببة إىل اطتلق كما لتبها اطتالق جل وعال، -أعِن الرفق-

 ، ٕ٘ٔ« ِإفَّ اَ لتُِبُّ الرّْْفَق يف اْْلَْمِر ُكلّْوِ » أنو قاؿ:  ثبت عن النِب 
ِإفَّ اَ رَِفيٌق لتُِبُّ الرّْْفَق، َويُػْعِطي َعَلى الرّْْفِق َما اَل يُػْعِطي َعَلى : »  كما قاؿ   

 126.«اْلُعْنِف، َوَما اَل يُػْعِطي َعَلى َما ِسَواُه 
ِإفَّ الرّْْفَق اَل َيُكوُف يف َشْيٍء ِإالَّ زَانَُو، َواَل يُػنػْزَُع ِمْن َشْيٍء ِإالَّ »: وقولو أيًضا 

 .ٕٛٔ« َمْن لُتَْرـِ الرّْْفَق، لُتَْرـِ اطْتَيػْرَ » وعن جرير رضي ا عنو مرفوًعا:   ٕٚٔ« َشانَوُ 
 

                                                           
 (واللفظ لو.ٕ٘ٛ) - ٓٓٔ(،ومسلم ٕ٘ٓٙالبخاري )  - ٖٕٔ
 (.ٜٔٔ/ٖ" النووي على شرح مسلم")  - ٕٗٔ
(،من حديث ٕٔٓٚ(،والرتمذي)ٜٕٔٓٗ( ،وأزتد)ٕ٘ٙٔ) - ٓٔ( ،ومسلم ٜٖ٘ٙالبخاري) - ٕ٘ٔ

 عائشة رضي ا عنها.
 رضي ا عنها.من حديث عائشة  (ٕ٘٘،ابن حباف)(ٖٜٕ٘) - ٚٚ مسلم- ٕٙٔ
 (من حديث عائشة رضي ا عنها.ٖٖٔ٘ٔ( ،وأزتد)ٜٕٗ٘) - ٛٚرواه مسلم  - ٕٚٔ
(، من حديث جرير ٖٚٛٙ(، لو، وابن ماجو )ٕٜٛٓٔ(، وأزتد)ٕٜٕ٘)ٙٚ-٘ٚرواه مسلم  - ٕٛٔ

 رضي ا عنو.
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َر ُكلَّ » ويف رواية عند أِب داود:   ٜٕٔ«.وُ َمْن لُتَْرـُ الرّْْفَق لُتَْرـُ اطْتَيػْ
ُث إف ىذه الصفة ػتببة إىل اطتلق، ْلف اْلنساف بطبعو وفطرتو لتب اْلحساف 

ويكره اْلساءة .. وىو يقبل من طريق الرفق ما ال يقبل من طريق العنف والشدة، 
إذا أمر بعنف فإنو تأخذه العزة باْلُث فيأنف ويصر على  -غالًبا-بل إف اْلنساف 

ن أىل الفظاظة والغلظة .. ومصداؽ ذلك قولو خطئو عناًدا .. وىو بطبعو نفور م
[ ٜ٘ٔ]آؿ عمراف:  ﴾َوَلْو ُكنَت َفظِّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ ﴿تعاىل: 

ولذا أرشده إىل اظتدخل إىل نفوسهم وقلوهبم وىو ضد ذلك الوصف الرديء .. 
ُهْم وىذا ال شك إذا كاف اظتقاـ لتتمل ذلك .. ُث أعقب ذلك  فقاؿ فَاْعُف َعنػْ

[ فاتصاؼ اآلمر ٜ٘ٔ]آؿ عمراف:  ﴾َواْستَػْغِفْر عَتُْم َوَشاِوْرُىْم يف اَْلْمِر ﴿بقولو: 
باظتعروؼ والناىي عن اظتنكر بالشفقة والرزتة واطتوؼ على مصلحة اظتأمور أمر 

 ضروري لقبوؿ دعوتو.
ْم َرُسوٌؿ مّْْن َلَقْد َجاءكُ ﴿ ، قاؿ تعاىل ؽتتًنا ببعثتو: وىكذا كاف حاؿ النِب 

]التوبة:  ﴾أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌؼ رَِّحيٌم 
يشتد عليو إعراض قومو، ويتأَل  -صلوات ا وسالمو عليو-[ بل كاف ٕٛٔ

َوالَ َتُك يف َضْيٍق ؽتَّّْا َوالَ حَتَْزْف َعَلْيِهْم  ﴿لذلك، وعتذا قاؿ تعاىل لو مهونًا عليو: 
 [.ٕٚٔ]النحل:  ﴾نَتُْكُروفَ 
 ﴾فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نػَّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم ِإف َلَّْ يُػْؤِمُنوا هِبََذا اضتَِْديِث َأَسًفا ﴿ وقاؿ:

َشْيئاً  َوالَ لَتْزُنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَف يف اْلُكْفِر ِإنػَُّهْم َلن َيُضرُّواْ اَ ﴿[ ٙ]الكهف: 

                                                           
 (وصححو اْللباِن وشعيب اْلرتؤوط.ٜٓٛٗصحيح :رواه أبو داود ) - ٜٕٔ
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 ﴾يَا أَيػَُّها الرَُّسوُؿ الَ لَتْزُنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَف يف اْلُكْفِر ﴿ [ ٙٚٔ]آؿ عمراف: 
 [.ٔٗ]اظتائدة: 

بُوَنَك :﴿ [ ٖٖ]اْلنعاـ:  ﴾َقْد نَػْعَلُم ِإنَُّو لََيْحزُُنَك الَِّذي يَػُقوُلوَف فَِإنػَُّهْم الَ ُيَكذّْ
]لقماف:  ﴾َوَمن َكَفَر َفاَل لَتْزُنَك ُكْفرُهُ ﴿[ ٘ٙس: ]يون ﴾َوالَ لَتْزُنَك قَػْوعُتُْم ﴿

ٕٖ.] 
ىذا وإف االحتساب اظتثمر ىو الذي كتعل اتسب عليو ينقاد ظتا يطلب منو من 

فعل أو ترؾ .. فإف رافق ذلك وصاحبو االقتناع ِبا طلب منو كاف ذلك أكمل 
 130ر أو تركو.وأفضل حَّت يكوف لو وازع من نفسو وقلبو بضرورة فعل ىذا اْلم

 

 امتدرج يف ألمر واههني  حسب حاةل من يأٔمره : 

فلو كاف الشخص اظتوجو لو اْلمر أو النهي يكوف على أمرين من ترؾ اظتعروؼ ، 
أو اظتنكر كذلك، أو إنساف ال يصلى حني دخوؿ الصالة ، وىو يف نفس الوقت 

ة ، أو بعد مسبل إزاره ، أو مثل من يُدخن سيجارة أو غريىا وقت صالة اصتماع
اْلذاف للصالة اظتكتوبة ، فتأمره بالصالة ، ُث تنهاه عن التدخني ، من اْلىم 

 فاظتهم ، وىكذا. 
فَعِن اْبِن ٕاىل اهمين ،   وىذا من امفلو حبديث امطحايب مؼاذ حبل ، حني بؼثو رسول هللا 

ُهَما: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  َث ُمَعاًذا َرِضَي اللَُّو َعْنُو َعَلى َلمَّا بَػعَ  َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
ـُ َعَلى قَػْوـٍ َأْىِل ِكَتاٍب، فَػْلَيُكْن َأوََّؿ َما َتْدُعوُىْم إِلَْيِو ِعَباَدُة »الَيَمِن، قَاَؿ:  ِإنََّك تَػْقَد

َواٍت يف يَػْوِمِهْم اللَِّو، فَِإَذا َعَرُفوا اللََّو، َفَأْخْبُْىْم َأفَّ اللََّو َقْد فَػَرَض َعَلْيِهْم سَتَْس َصلَ 

                                                           
 (.ٛٛٔ، ٙٚٔة(( )ص: انظر: ))أصوؿ الدعو  - ٖٓٔ
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َلِتِهْم، فَِإَذا فَػَعُلوا، َفَأْخْبُْىْم َأفَّ اللََّو فَػَرَض َعَلْيِهْم زََكاًة ِمْن أَْمَواعتِِْم َوتُػَردُّ َعَلى  َولَيػْ
ُهْم َوتَػَوؽَّ َكرَاِئَم أَْمَواِؿ النَّاسِ   ٖٔٔ« .فُػَقرَاِئِهْم، فَِإَذا َأطَاُعوا هِبَا، َفُخْذ ِمنػْ

 

 ملؼروف وامنايه غن املنكر ػىل ما يولاه حراء ٕاضالحو : ضرب الٓمر اب

فَاْصْبْ َكَما َصبَػَر أُوُلو اْلَعْزـِ ِمَن الرُُّسِل َواَل َتْستَػْعِجْل عَتُْم   ﴿ :لقولو تعاىل لنبيو 
ْل يُػْهَلُك ِإالَّ َكأَنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْوَف َما يُوَعُدوَف َلَْ يَػْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن نَػَهاٍر َباَلٌغ فَػهَ 

 [ ٖ٘]اْلحقاؼ:  ﴾ (ٖ٘اْلَقْوـُ اْلَفاِسُقوَف )
ُر اضْتَاِكِمنَي  ﴿ وقولو تعاىل: َواتَِّبْع َما يُوَحى إِلَْيَك َواْصْبْ َحَّتَّ لَتُْكَم اللَُّو َوُىَو َخيػْ

 [ٜٓٔ]يونس:  ﴾ (ٜٓٔ)
ُرَؾ ِإالَّ بِاللَِّو َواَل  ﴿ وقولو تعاىل: حَتَْزْف َعَلْيِهْم َواَل َتُك يف َضْيٍق ؽتَّا  َواْصْبْ َوَما َصبػْ

  ﴾ (ٕٛٔ( ِإفَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن اتػََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم ػُتِْسُنوَف )ٕٚٔنَتُْكُروَف )
 [ٕٛٔ-ٕٚٔ]النحل:

ياًل )﴿ وقولو تعاىل:   ﴾ (َٓٔواْصْبْ َعَلى َما يَػُقوُلوَف َواْىُجْرُىْم َىْجرًا رتَِ
 ٕٖٔ[ ٓٔ]اظتزمل:

يَابُػَِنَّ أَِقِم الصَّاَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن  ﴿ وقولو تعاىل عن لقماف ْلبنو :
 [ ٚٔ]لقماف: ﴾ (ٚٔاْلُمْنَكِر َواْصْبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اْْلُُموِر )

                                                           
 (.ٜٔ) - ٜٕ( ،ومسلمٛ٘ٗٔالبخاري) - ٖٔٔ
بصْبه على الدعوة إىل ا يف اظترحلة اظتكية ، وغريىا  ومن أراد اظتزيد فلرياجع مسألة مشائل النِب  - ٕٖٔ

، وحتمل كافة أنواع اْلذى يف سبيل ذلك  ، من كتاِب :" زاد التقى يف مشائل اظتصطفى ، وىو موجود 
 باظتوقع . 
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ـَ  وَعْن َرُجٍل، ِمْن ُمرَاٍد، قَاَؿ:  َدَخْلَنا َعَلى أَُوْيسٍ  اْلَقَرِنّْ، فَػَقاَؿ: يَا َأَخا ُمرَاٍد، ِإفَّ ِقَيا
 اْلُمْؤِمِن ِِبَقّْ اللَِّو َلَْ يُػْبِق َلُو طَرِيًقا، َواللَِّو ِإنَّا لََنْأُمُر بِاْلَمْعُروِؼ َونَػنػَْهى َعِن اْلُمْنَكِر،

َوانًا، َحَّتَّ َرَمْوِن بِاْلَعظَاِئِم، فَػَتتَِّخُذونَا أَْعَداًء، َوكتَُِدوَف َعَلى َذِلَك ِمَن اْلُفسَّاِؽ أَعْ 
 َٖٖٔواللَِّو اَل نَتْنَػُعِِن َذِلَك ِمْن َأْف أَُقوـَ لِلَِّو ِِبَقٍّ ".

 
 حتذير املسمل من ػدم الاس تجابة ملن يأٔمره ويهناه آٔو اجلير والارصار ػىل املؼطية :

َر بِآيَاِت َربّْوِ  ﴿ لقولو تعاىل : َها ِإنَّا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي  َوَمْن َأْظَلُم ؽتَّْن ذُكّْ ُُثَّ أَْعَرَض َعنػْ
 [ ٕٕ]السجدة: ﴾ (ُٕٕمْنَتِقُموَف )

َها َوَنِسَي َما َقدََّمْت ﴿ ولقولو تعاىل : َر بِآيَاِت َربِّْو َفَأْعَرَض َعنػْ َوَمْن َأْظَلُم ؽتَّْن ذُكّْ
ُهوُه َويف آَذاهِنِْم َوقػْرًا َوِإْف َتْدُعُهْم ِإىَل اعْتَُدى َيَداُه ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى قُػُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْف يَػْفقَ 

( َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّزْتَِة َلْو يُػَؤاِخُذُىْم ِبَا َكَسُبوا َلَعجََّل ٚ٘فَػَلْن يَػْهَتُدوا ِإًذا أََبًدا )
 [58-57امكيف : ] ﴾ (ٛ٘ )عَتُُم اْلَعَذاَب َبْل عَتُْم َمْوِعٌد َلْن كتَُِدوا ِمْن ُدونِِو َمْوِئاًل 

نْػَيا َوُيْشِهُد اللََّو َعَلى َما  ﴿ ولقولو تعاىل : َوِمَن النَّاِس َمْن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو يف اضْتََياِة الدُّ
( َوِإَذا تَػَوىلَّ َسَعى يف اْْلَْرِض لِيُػْفِسَد ِفيَها َويُػْهِلَك ٕٗٓيف قَػْلِبِو َوُىَو أََلدُّ اطتَِْصاـِ )

( َوِإَذا ِقيَل َلُو اتَِّق اللََّو َأَخَذْتُو اْلِعزَُّة َٕ٘ٓث َوالنَّْسَل َواللَُّو اَل لتُِبُّ اْلَفَساَد )اضتَْرْ 
ُثِْ َفَحْسُبُو َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهاُد )  [206 - 204امبلرة : ] ﴾ (ٕٙٓبِاْْلِ

                                                           
 (.ٛٛ" اْلمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر" البن أِب الدنيا)  - ٖٖٔ
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،  يْػَرَة، يَػُقوُؿ: شتَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو وَعْن َساَلِِ ْبِن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ: شتَِْعُت أَبَا ُىرَ 
َجاَىَرِة َأْف يَػْعَمَل الرَُّجُل بِاللَّْيِل 

ُ
َجاِىرِيَن، َوِإفَّ ِمَن اظت

ُ
يَػُقوُؿ: " ُكلُّ أُمَِِّت ُمَعاًَّف ِإالَّ اظت

الَبارَِحَة َكَذا وََكَذا،  َعَماًل، ُُثَّ ُيْصِبَح َوَقْد َستَػرَُه اللَُّو َعَلْيِو، فَػيَػُقوَؿ: يَا ُفاَلُف، َعِمْلتُ 
َر اللَِّو َعْنُو ".  َٖٗٔوَقْد بَاَت َيْستُػرُُه َربُُّو، َوُيْصِبُح َيْكِشُف ِستػْ

، أَنَُّو قَاَؿ َوُىَو َعَلى اْلِمْنَْبِ:  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َعِن النَِّبّْ 
ِفِر اللَُّو َلُكْم، َوْيٌل ِْلَْقَماِع اْلَقْوِؿ، َوْيٌل لِْلُمِصرّْيَن الَِّذيَن "اْرزَتُوا تُػْرزَتُوا، َواْغِفُروا يَػغْ 

 ُٖ٘ٔيِصرُّوَف َعَلى َما فَػَعُلوا َوُىْم يَػْعَلُموَف" .
بِْئَس َأُخو الَعِشريَِة، »، فَػَلمَّا َرآُه قَاَؿ:  وَعْن َعاِئَشَة: َأفَّ َرُجاًل اْسَتْأَذَف َعَلى النَِّبّْ 

يف َوْجِهِو َوانْػَبَسَط إِلَْيِو، فَػَلمَّا اْنطََلَق  فَػَلمَّا َجَلَس َتطَلََّق النَِّبُّ « اْبُن الَعِشريَةِ  َوبِْئسَ 
الرَُّجُل قَاَلْت َلُو َعاِئَشُة: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ِحنَي رَأَْيَت الرَُّجَل قُػْلَت َلُو َكَذا وََكَذا، ُُثَّ 

يَا َعاِئَشُة، َمََّت َعِهْدِتِِن : »َبَسْطَت إِلَْيِو؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َتطَلَّْقَت يف َوْجِهِو َوانػْ 
  ٖٙٔ«. َفحَّاًشا، ِإفَّ َشرَّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّو َمْنزَِلًة يَػْوـَ الِقَياَمِة َمْن تَػرََكُو النَّاُس اتػَّْقاَء َشرّْهِ 

 

 

                                                           
 (. ٜٜٕٓ) - ٕ٘(، ،ومسلمٜٙٓٙالبخاري) - ٖٗٔ
(وصححو ٖٓٛ(وحسنو شعيب اْلرنؤوط، والبخاري يف " اْلدب اظتفرد") ٔٗ٘ٙرواه أزتد) - ٖ٘ٔ

 (.ٕٛٗ(،و" السلسلة الصحيحة") ٜٚٛاْللباِن يف" صحيح اصتامع") 
 (. ٜٕٔ٘) - ٖٚ،ومسلم (ٕٖٓٙالبخاري) - ٖٙٔ
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حب وبعاهة امسوء  ما خاء من وحوب اختيار امطاحب امطاحل وامتحذير من ضا

 ػىل امؼامة واخلاضة : 

ءُ يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوّّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنَي ) ﴿ لقولو تعاىل :  ﴾ (ٚٙاْْلَِخالَّ
 [ٚٙ]الزخرؼ:

َبَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض يَػَتَساَءُلوَف ) ﴿ ولقولو تعاىل عن بعض أىل اصتنة : ( َٓ٘فأَقػْ
ِقنَي )ْٔ٘م ِإِنّْ َكاَف ِل َقرِيٌن )قَاَؿ قَاِئٌل ِمنػْهُ  ( أَِإَذا ٕ٘( يَػُقوُؿ أَِإنََّك َلِمَن اْلُمَصدّْ

َنا وَُكنَّا تُػرَابًا َوِعظَاًما أَِإنَّا َلَمِديُنوَف ) ( فَاطََّلَع ٗ٘( قَاَؿ َىْل أَنْػُتْم ُمطَِّلُعوَف )ِٖ٘متػْ
( َوَلْواَل نِْعَمُة َرِبّْ ِٙ٘كْدَت لَتُػْرِديِن )  ( قَاَؿ تَاللَِّو ِإفْ ٘٘فَػَرآُه يف َسَواِء اصتَِْحيِم )

( ِإالَّ َمْوتَػتَػَنا اْْلُوىَل َوَما ؿَتُْن ٛ٘( أََفَما ؿَتُْن ِبَيِّْتنَي )َٚ٘لُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضرِيَن )
ِبنَي )  (َٔٙعاِمُلوَف )( ِلِمْثِل َىَذا فَػْليَػْعَمِل الْ ٓٙ( ِإفَّ َىَذا عَتَُو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )ِٜ٘بَُعذَّ

 [ٔٙ-ٓ٘]الصافات" ﴾
َا َمَثُل اصْتَِليِس الصَّاِلِح، َواصْتَِليِس السَّْوِء،  وَعْن َأِب ُموَسى، َعِن النَِّبّْ  ، قَاَؿ: " ِإفتَّ

 َكَحاِمِل اْلِمْسِك، َونَاِفِخ اْلِكرِي، َفَحاِمُل اْلِمْسِك: ِإمَّا َأْف لُتِْذَيَك، َوِإمَّا َأْف تَػْبَتاعَ 
 ِمْنُو، َوِإمَّا َأْف َتََِد ِمْنُو رلًِتا طَيَّْبًة، َونَاِفُخ اْلِكرِي: ِإمَّا َأْف لُتْرَِؽ ثَِياَبَك، َوِإمَّا َأْف َتَِدَ 

 ٖٚٔرلًِتا َخِبيثًَة " .
ْم َمْن اْلَمْرُء َعَلى ِديِن َخِليِلِو، فَػْليَػْنظُْر َأَحدُكُ »، قَاَؿ:  وَعْن َأِب ُىَريْػَرَة، َعِن النَِّبّْ 

 ٖٛٔ«.مُتَاِللْ 

                                                           
(بنحوه ، وابن ٜٓٙٙٔ(واللفظ لو،وأزتد)ٕٕٛٙ) - ٙٗٔ(،ومسلم ٕٔٓٔالبخاري ) - ٖٚٔ

 (.ٔٙ٘حباف)
 (وحسنو اْللباِن.ٖٕٛٚ(،والرتمذي)ٖٖٛٗ(،وأبو داود)ٚٔٗٛرواه أزتد) - ٖٛٔ
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ُر اْْلَْصَحاِب ِعْنَد اللَِّو  وَعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، َعْن َرُسوِؿ اللَِّو  ، أَنَُّو قَاَؿ: "َخيػْ
ُر اصتِْريَاِف ِعْنَد اللَِّو َخيػْرُُىْم صِتَارِِه"   َٜٖٔخيػْرُُىْم ِلَصاِحِبِو، َوَخيػْ

، قَاَؿ: " اَل ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا، َواَل يَْأُكْل طََعاَمَك  .وَعْن َأِب َسِعيٍد، َعِن النَِّبّْ 
 ِٓٗٔإالَّ َتِقيّّ" .

، قَاَؿ: " َما بَػَعَث اللَُّو ِمْن َنِبٍّ، َوالَ اْسَتْخَلَف وَعْن َأِب َسِعيٍد اطتُْدرِيّْ، َعِن النَِّبّْ 
ٌة تَْأُمرُُه بِاْلَمْعُروِؼ َوحَتُضُُّو َعَلْيِو، َوِبطَانٌَة ِمْن َخِليَفٍة، ِإالَّ َكاَنْت َلُو ِبطَانَػَتاِف: ِبطَانَ 

 ٔٗٔتَْأُمرُُه بِالشَّرّْ َوحَتُضُُّو َعَلْيِو، فَاْلَمْعُصوـُ َمْن َعَصَم اللَُّو تَػَعاىَل "
)ما بعث ا من نِب وال استخلف( بعده )من خليفة إال كانت لو بطانتاف( 

بو الواحد واالثناف واصتمع واظتذكر والبطانة مصدر وضع موضع االسم يسمى 
واظتؤنث )بطانة تأمره باظتعروؼ( ويف رواية سليماف بن بالؿ باطتري بدؿ قولو 

باظتعروؼ )وحتضو عليو( ِباء مهملة مضمومة وضاد معجمة مشّددة ترغبو فيو 
وحتثو عليو )وبطانة تأمره بالشر وحتضو عليو(. وىذا متصّور يف بعض اطتلفاء ال 

بالشر قبوعتم منو للعصمة كما  ياء، فال يلـز من وجود من يشري عليهميف اْلنب
( بالفاء )من عصم ا تعاىل( أي من عصمو ا من نزغات  قاؿ: )فاظتعصـو

 الشيطاف فال يقبل بطانة الشر

                                                           
( ٜٖٕ٘(،وابن حباف)ٜٖٕ٘(،وابن خزنتة)ٜٗٗٔ(،والرتمذي)ٙٙ٘ٙصحيح : رواه أزتد) - ٜٖٔ

 (.ٖٓٔباِن يف  "الصحيحة" )وصححو اْلل
(وحسنو اْللباِن يف ٗ٘٘(،وابن حباف)ٜٖٕ٘(،والرتمذي)ٕٖٛٗ(،وأبو داود)ٖٖٚٔٔرواه أزتد) - ٓٗٔ

 (.ٓ٘/ ٗ"التعليق الرغيب" )
 (ٕٜٔٙ(،وابن حباف)ٕٖٗٔٔ(،وأزتد)ٜٛٔٚالبخاري)- ٔٗٔ
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أبًدا، وىذا ىو منصب النبّوة الذي ال كتوز عليهم غريه وقد يكوف لغريىم بتوفيقو 
ال يقبل إال من بطانة الشر ، وىو الكثري يف زماننا ىذا ، فال  تعاىل، ويف الوالة من

 حوؿ وال قّوة إال با، واظتراد بالبطانتني الوزيراف.
ِإَذا أَرَاَد اللَُّو بِاْْلَِمرِي َخيػْرًا َجَعَل : » ويف حديث َعاِئَشَة ، قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 

َر َذِلَك َجَعَل َلُو َلُو َوزِيَر ِصْدٍؽ، ِإْف َنِسَي ذَكَّ  َرُه، َوِإْف ذََكَر أََعانَُو، َوِإَذا أَرَاَد اللَُّو ِبِو َغيػْ
 ٕٗٔ«.َوزِيَر ُسوٍء، ِإْف َنِسَي َلَْ َيْذُكْرُه، َوِإْف ذََكَر َلَْ يُِعْنوُ 

ولتتمل أف يكوف اظتراد بالبطانتني اظتلك والشيطاف، ولتتمل كما قاؿ الكرماِن أف 
لنفس اْلمارة بالسوء والنفس اظتطمئنة اّرضة على اطتري واظتعصـو يراد بالبطانتني ا

 َمن أعطاه ا نفًسا مطمئنة أو لكلٍّ منهما قّوة ملكية وقّوة حيوانية اىػ.
اظتلك والشيطاف إليو اْلشارة بقولو عليو  - -وقيل اظتراد بالبطانتني يف حق النِب 

 سلم" اىػ.الصالة والسالـ "ولكن ا أعانِن عليو فأ
فيجب على الواِل أف ال يبادر ِبا يلقى إليو من ذلك حَّت يعرضو على كتاب ا 

وُسّنة نبيو فما وافقهما اتبعو وما خالفهما تركو، وينبغي أف يسأؿ ا تعاىل العصمة 
من بطانة الشر وأىلو ولترص على بطانة اطتري وأىلو. قاؿ سفياف الثوري: ليكن 

 ٖٗٔى واْلمانة.أىل مشورتك أىل التقو 

                                                           
وصححو اْللباِن (ٜٗٗٗ(،وابن حباف)ٕٖٜٕ(،وأبو داود)ٕٗٔٗٗصحيح : رواه أزتد)- ٕٗٔ
 (.ٜٛٗ(، "الصحيحة" )ٖٕٓٙ"صحيح أِب داود" )يف

 -: دار الكتب العلمية( طٕٙٔ-ٔٙٔ/٘ٔ" إرشاد الساري شرح صحيح البخاري" للقسطالِن)- ٖٗٔ
 اظتكتبة الوقفية . –الطبعة اْلوىل 
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، قَاَؿ: َدَخَل أَبُو َبْكٍر َعَلى اْمَرأٍَة ِمْن َأزْتََس يُػَقاُؿ عَتَا  وَعْن قَػْيِس ْبِن َأِب َحازِـٍ
قَاُلوا: َحجَّْت ُمْصِمَتًة، قَاَؿ عَتَا: « َما عَتَا الَ َتَكلَُّم؟»َزيْػَنُب، فَػَرآَىا الَ َتَكلَُّم، فَػَقاَؿ: 

، فَػَتَكلََّمْت، فَػَقاَلْت: َمْن «الَ لتَِلُّ، َىَذا ِمْن َعَمِل اصتَاِىِليَّةِ َتَكلَِّمي، فَِإفَّ َىَذا »
َهاِجرِينَ »أَْنَت؟ قَاَؿ: 

ُ
َهاِجرِيَن؟ قَاَؿ: «اْمُرٌؤ ِمَن اظت

ُ
، «ِمْن قُػَرْيشٍ »، قَاَلْت: َأيُّ اظت

، قَاَلْت: َما بَػَقاُؤنَا «َبْكرٍ ِإنَِّك َلَسُئوٌؿ، أَنَا أَبُو »قَاَلْت: ِمْن َأيّْ قُػَرْيٍش أَْنَت؟ قَاَؿ: 
بَػَقاؤُُكْم َعَلْيِو َما »َعَلى َىَذا اَْلْمِر الصَّاِلِح الَِّذي َجاَء اللَُّو بِِو بَػْعَد اصتَاِىِليَِّة؟ قَاَؿ: 

أََما َكاَف لَِقْوِمِك ُرُءوٌس »قَاَؿ: ، ، قَاَلْت: َوَما اْلَِئمَُّة؟ «اْستَػَقاَمْت ِبُكْم أَِئمَُّتُكمْ 
فَػُهْم أُولَِئِك َعَلى »قَاَلْت: بَػَلى، قَاَؿ: ، « ْشرَاٌؼ، يَْأُمُرونَػُهْم فَػُيِطيُعونَػُهْم؟َوأَ 

    ٗٗٔ«.النَّاسِ 
 
 

 مت ِبمد ا وتوفيقو
 الباحث يف القرآف والسنة

  أخوكم يف ا/صالح عامر 
 

                                                           
 ( .ٖٖٗٛالبخاري) - ٗٗٔ
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