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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة                                             

رور أنفسنا ، ، إن احلمد هلل حنمد ونستعينه ، ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ ابهلل من ش      
من يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
شريك له ، وأشهد أن حممد عبده ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه ، وسلم 

 -تسليماً كثرياً ، أما بعد :

مني ، ومن أمة سيد املرسلني ، فإن أعظم نعم هللا سبحانه وتعاىل علينا أن جعلنا مسل      
خري أمة أخرجت للناس ، أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر . ونعم هللا سبحانه وتعاىل 
علينا كثرية ، ال حنصي عددها ، وال نطيق شكرها . ومن الواجب علينا جتاه هذه النعم 

ذايب لشديد{ االجتهاد يف شكرها }وإذ أتذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن ع
وما شكرت نعمة اإلسالم مبثل احلفاظ عليها ، ابلعمل بشرائعها ، والدعوة إليها ابحلكمة 

 واملوعظة احلسنة ، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابليت هي أحسن.

وإذا أتملنا يف هذا الزمان حال املسلمني وحال البالد اإلسالمية، لوجدان ما يندى له       
تدمع له العني ، من ضعف الدين، وعجز املسلمني، فأصبحت أمتنا يف هذا الزمان اجلبني ، و 

 أمة مستضعفة مستهدفة ، تداعى عليها األمم، كما تداعى األكلة على قصعتها. 

واللوم ليس على األعداء وحدهم، بل نلوم  أنفسنا معشر املسلمني }وما أصابكم من        
كثري{ نعم مبا كسبت أيدينا من معصية هللا يف التقصري   مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن

 يف الواجبات ، والوقوع يف املعاصي واحملرمات .

ومن أبرز ما قصر به املسلمون يف هذا الزمان واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر       
األمر ، والذي أدى إىل التقصري يف أمور كثرية من الدين ، فبتقصري املسلمني يف جانب 

ابملعروف، بدأ كثري من الناس مع الزمان يتهاونون ابملعروف مع الزمان شيئًا فشيئأ ، فبدأ 
األمر برتك النوافل واملستحبات ، وانتهى برتك الفرائض والواجبات . ويف جانب التهاون يف 
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إىل إنكار املنكر ، بدأ كثري من الناس شيئًا فشيئًا بفعل  املكروهات ، وانتهى هبم األمر 
 الوقوع يف الفواحش واملنكرات . 

وألمهية هذا املوضوع أردت أن أكتب يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، من        
 جانبني أوهلما : احلث على فعله ، وذلك بذكر فضائله وآاثره اإلجيابية على الفرد واجملتمع. 

املرتتبة على تركه يف الفرد  واجلانب اآلخر: التحذير من تركه وذلك بذكر األضرار      
 واجملتمع . 

مث عقبت بعد ذلك بذكر بعض الشبه اليت تدور يف نفوس بعض الناس، مما يكون سبباً       
يف صدهم عن القيام هبذا العمل اجلليل )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر( كما بينت مع كل 

 شبهة الرد عليها . 

عاىل أن جيعل هذه الكلمات اليسرية، تنشيطًا للنفوس ، فأرجو من املوىل سبحانه وت      
وإحياًء للقلوب ، للجد واالجتهاد ، يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، ملا فيه من صالح 
للبالد والعباد ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه أمجعني .

     
 ليمان بن قاسم العيد س 

 11595الرايض 
   62922ص.ب  
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  متهيد

  املعروف واملنكر

، ويطلق : ضد املنكر ، والعرف ضد النكر ، والعاِرُف والَعروُف الصبور  املعروف يف اللغة
املعروف على الوجه ألن اإلنسان يعرف به، كما يطلق على اجلود وقيل : 

  (1)هو اسم ما تبذله وتسديه.

: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة هللا ، والتقرب إليه، واإلحسان  املعروف يف االصطالح
وهنى عنه من احملسنات واملقبحات .  إىل الناس ، وكل ما ندب إليه الشرع

 (2)ومسي معروفاً ألن العقول السليمة تعرفه .

ناَِكر ، وهو النكر ، قال تعاىل }لقد جئتم شيئًا نكرًا{ ،  املنكر يف اللغة
َ
: هو واحد امل

د ، والتناكُر : التجاهل والَنِكري واإلْنكاُر : تغيري املنكر ، واإلنكاُر : اجلحو 
.(3) 

 (4): كل قول وفعل وقصد قبحه الشارع وهنى عنه . املنكر يف االصطالح

  وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

ى القول بوجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فيما أثر عنهم اتفق علماء األمة عل      
 -من األقوال مستدلني على ذلك ابلكتاب والسنة ، ومن ذلك على السبيل املثال ما يلي:

                                                        
.  والفريوز أابدي ، القاموس  243-9/236. وابن منظور ، لسان العرب  4/1401(  اجلوهري ، الصحاح 1)

 .  595. وإبراهيم أنيس ورفاقه ، املعجم الوسيط ص  3/173احمليط 
)دار  2. ط 7. والبيانوين ، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ص  9/240، لسان العرب (  انظر : ابن منظور 2)

 السالم للنشر والتوزيع( .
 .   234-5/232. وابن منظور ، لسان العرب  2/837(  اجلوهري ، الصحاح 3)
 ( .    1382. )مكتبة دار العروبة، القاهرة ،  9(  الشهاوي ، احلسبة يف اإلسالم ص 4)
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: اتفقت األمة كلها على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بال خالف  قال ابن حزم
  (5)من أحد منهم .

تطابق على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الكتاب والسنة، : وقد  وقال النووي
وإمجاع األمة ، وهو أيضًا من النصيحة اليت هي الدين ، ومل خيالف يف ذلك إال 
بعض الرافضة ، وال يعتد خبالفهم ، كما قال اإلمام أبو املعايل إمام احلرمني : ال 

ليه قبل أن ينبغ هؤالء ، ووجوبه يكرتث خبالفهم  يف هذا ، فقد أمجع املسلمون ع
  (6)ابلشرع ال ابلعقل خالفاً للمعتزلة.

دليل على أن األمر  (7): يف مطلق قوله تعاىل }ولتكن منكم أمة{ وقال أبو بكر بن العريب
ابملعروف والنهي عن املنكر فرض يقوم به املسلم ، وإن مل يكن عداًل ، خالفاً 

  (8)ابملعروف والنهي عن املنكر العدالة.للمبتدعة الذين يشرتطون يف األمر 

: أكد هللا تعاىل فرض األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف   وقال أبو بكر بن اجلصاص
مواضع من كتابه ، وبينه رسوله ص يف أخبار متواترة ، وأمجع السلف وفقهاء 

  (9)األمصار على وجوبه .

ّمْنُكْم أُّمٌة َيْدُعوَن ِإىَل اْلَْرْيِ َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف  يف تفسري قوله تعاىل }َوْلَتُكن وقال الشوكاين
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُْولَـَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ يف اآلية دليل على وجوب األمر  (10)َويـَنـْ

ابملعروف والنهي عن املنكر، ووجوبه اثبت يف الكتاب والسنة، وهو من أعظم 

                                                        
 .   4/132(  الفصل يف امللل واألهواء والنحل 5)
 .   2/22(  شرح صحيح مسلم 6)
 .  104(  سورة آل عمران ، جزء من اآلية 7)
 . 1/292(  أحكام القرآن 8)
 .  2/592(  أحكام القرآن 9)
 .  104(  سورة آل عمران ، اآلية 10)
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طهرة، وأصل عظيم من أصوهلا، وركن مشيد من أركاهنا، وبه واجبات الشريعة امل
  (11)يكمل نظامها ويرتفع سنامها.

 

 

                                                        
 .   1/368(  فتح القدير 11)
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  أوجه املنافع يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

شرفها، ملا فيها من املزااي إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أجل األعمال وأ        
العديدة والفضائل احلميدة ، وملا فيه من اْلري العظيم للفرد واجملتمع، ومن ذلك على سبيل 

 -املثال ما يلي :

  حتقيق للخريية  -1

خرجت للناس، لقد جعل هللا سبحانه وتعاىل هذه األمة ، أمة حممد ص ، خري أمة أ       
وذكر من أسباب هذه اْلريية أهنم أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ، كما يف قوله سبحانه 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  ُتْم َخرْيَ أُّمٍة ُأْخرَِجْت لِلّناِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ وتعاىل  }ُكنـْ

ُتْم ))قال جماهد:   (12)اِبّلّل{  ((َخرْيَ اُّمٍة اُْخرَِجْت لِلّناِس{ على الشرائط املذكورة يف اآلية}ُكنـْ

. والشرائط املذكورة يف اآلية هي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، واإلميان ابهلل. وعلى (13)
قول جماهد: كنتم خرَي أّمٍة إذ كنتم أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر. وقيل: إمنا صارت أمة 

أّمٍة ألن املسلمني منهم أكثر، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فيهم أْفَشى. حممد ص خري 
ويف هذه اآلية مدح هذه األّمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به. فإذا تركوا التغيري وَتواَطؤوا على 

 (14)املنكر زال عنهم اسم املدح وحلقهم اسم الّذّم، وكان ذلك سبباً هلالكهم.

 يف تفسريه : خيرب تعاىل عن هذه األمة احملمدية أبهنم خري األمم، فقال وقال ابن كثري       
تعاىل: }كنتم خري أمة أخرجت للناس{ . وعن أيب هريرة )رضي هللا عنه( قال: خري الناس 
للناس أتتون هبم يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا يف اإلسالم، وهكذا قال ابن عباس 

وعطاء والربيع بن أنس }كنتم خري أمة أخرجت للناس{ يعين وجماهد وعطية العويف وعكرمة 
خري الناس للناس، واملعىن أهنم خري األمم وأنفع الناس للناس، وهلذا قال }أتمرون ابملعروف 
وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل{ . فمن اتصف من هذه األمة هبذه الصفات دخل معهم يف 

                                                        
 .   110سورة آل عمران ، اآلية   (12)
 .   4/109(  القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن 13)
 .    4/110،111(  انظر : املرجع السابق 14)
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ة: بلغنا أن عمر بن اْلطاب )رضي هللا عنه(  يف حجة هذا الثناء عليهم واملدح، كما قال قتاد
من ))حجها، رأى من الناس سرعة، فقرأ هذه اآلية }كنتم خري أمة أخرجت للناس{ مث قال: 

...ومن مل يتصف بذلك أشبه أهل ((سره أن يكون من تلك األمة، فليؤد شرط هللا فيها
ون عن منكر فعلوه{ اآلية، وهلذا ملا الكتاب الذين ذمهم هللا بقوله تعاىل: }كانوا ال يتناه

مدح تعاىل هذه األمة على هذه الصفات، شرع يف ذم أهل الكتاب وأتنيبهم، فقال تعاىل: 
 (15)}ولو آمن أهل الكتاب...{ .

وقال ابن سعدي يف تفسريه : هذا تفضيل من هللا هلذه األمة هبذه األسباب اليت متيزوا        
، وأهنم خري الناس للناس ، نصحًا ، وحمبة للخري ، ودعوة، وتعليماً هبا وفاقوا هبا سائر األمم 

، وإرشاداً ، وأمراً ابملعروف ، وهنياً عن املنكر ، ومجعاً بني تكميل اْللق، والسعي يف منافعهم 
  (16)، حبسب اإلمكان ، وبني تكميل النفس ابإلميان ابهلل ، والقيام حبقوق اإلميان .

مر ابملعروف وتنهى عن املنكر، وتسعى للناس ابْلري، بدعوهتم إليه، ال شك أن أمة أت       
وتبعد الناس عن الشر بتحذيرهم منه ، هي أنفع أمة للناس . وكما أن هذا الفضل هلذه األمة 
على سائر األمم ، فهو أيضًا فضل يتفاضل به أفراد هذه األمة بعضهم على بعض، فمن قام 

عن املنكر فهو أفضل من غريه ، وهو خريالناس للناس، ومن  منهم ابألمر ابملعروف والنهي 
كان منهم أكثر بذاًل يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأكثر تضحية فالشك أنه أفضل 

 ممن هو دونه . 

ويؤكد هذا ما رواه اإلمام أمحد عن درة بنت أيب هلب قالت: قام رجل إىل النيب صلى        
خري الناس أقرؤهم »املنرب، فقال: اي رسول هللا أي الناس خري ؟ قال  هللا عليه وسلم وهو على

 . (17)«وأتقاهم هلل،وآمرهم ابملعروف، وأهناهم عن املنكر، وأوصلهم للرحم

                                                        
 .   1/397(  تفسري ابن كثري 15)
 .  1/409(  تفسري ابن سعدي 16)
 .  5/471. ورواه ابن أيب عاصم يف األحاد واملثاين   6/432(  املسنده 17)
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ويف املقابل فإن من ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فقد زهد يف هذه اْلريية،        
لذين كفروا من بيين إلسرائيل الذين حقت وتنصل من أخص وصف هلذه األمة ، وتشبه اب

عليهم اللعنة بسبب تركهم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، كما يف قوله سبحانه }لُِعَن 
ُدوَن اّلِذيَن َكَفُروْا ِمن َبيِنَ ِإْسرَائِيَل َعَلَى ِلَساِن داوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وَّكانُوْا يـَْعتَ 

 . (18)*  َكانُواْ الَ يـَتَـَناَهْوَن َعن ّمنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُواْ يـَْفَعُلوَن{

  طريق للفالح  -2

الفالح مكسب عظيم لإلنسان فهو الفوز ابملطلوب ، والنجاة من املرهوب، ولقد        
ني يف كتاب العزيز يف مواضع كثرية، وعلق فالحهم على وصف املوىل عز وجل عباده املؤمن

أعمال جليلة ، كاْلشوع يف الصالة ، كقوله سبحانه } قد أفلح املؤمنون الذين هم يف 
صالهتم خاشعون { . وعلى الثبات يف القتال واإلكثار من ذكر هللا سبحانه وتعاىل }أَيَيـَّها 

. وعلى التقوى لقوله  (19)فَاثـْبُـُتوْا َواذُْكُروْا اّلّلَ َكِثريًا ّلَعّلُكْم تـُْفَلُحوَن{اّلِذيَن آَمنُـَوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة 
سبحانه وتعاىل  }ُقل اّل َيْسَتِوي اْْلَِبيُث َوالطّّيُب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْـرَُة اْْلَِبيِث فَاتـُّقوْا اّلّلَ أَيُْويل 

 .(20)األْلَباِب َلَعّلُكْم تـُْفِلُحوَن {

ومن مجلة ما علق هللا عليه الفالح من هذه األعمال اجلليلة األمر ابملعروف والنهي عن        
املنكر ، فقد جعله هللا سببًا للفالح ملن قام به ، كما يف قوله سبحانه وتعاىل }َوْلَتُكن ّمْنُكْم 

َهْوَن َعنِ   .   (21) اْلُمْنَكِر َوأُْولَـَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن {أُّمٌة َيْدُعوَن ِإىَل اْلَْرْيِ َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ

فالح يف الدنيا ، وفالح يف اآلخرة ، فالح يف الدنيا ابحلياة الطيبة ، مبا فيها من سعة        
الرزق ، وصحة البدن ، وأمن يف الوطن ، وصالح يف األهل والولد ، وغري ذلك الكثري من 

لك كله الفالح ابآلخرة ابلفوز جبنة عرضها السماوات جوانب احلياة الطيبة . وفوق ذ

                                                        
 .  79، 78(  سورة املائدة ، اآليتان  18)
 .    45(  سورة األنفال ، اآلية 19)
 .   100(  سورة املائدة ، اآلية 20)
 .   104(  سورة آل عمران ، اآلية 21)
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واألرض، ورضوان من هللا، ولذة النظر إىل وجهه الكرَي، ومع ذلك النجاة من العذاب األليم 
 . فياله من فضل عظيم حيصل عليه اإلنسان بقيامه ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر. 

  إتباع للنيب ص -3

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أخص صفات النيب ص اليت وصف هبا يف        
الكتب املتقدمة ، كما يف قوله سبحانه وتعاىل }اّلِذيَن يـَّتِبُعوَن الّرُسوَل الّنيبّ االُّمّي اّلِذي 

ُدونَُه َمْكُتواًب ِعنَدُهمْ  َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر...{جيَِ يِل أَيُْمُرُهم اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ .  (22) يف التّـْورَاِة َواإِلْنِْ
وتظهر أمهية هذه الصفة إذا علمت أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر هو مدار رسالة 
الرسل اليت بعثوا من أجلها ، فهم يدعون إىل كل خري وحيذرون من كل شر ، فهو زبدة 

 الرسالة ومدار البعثة . 

قال ابن كثري يف تفسريه : }أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر{ هذه صفة الرسول        
ص يف الكتب املتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه الصالة والسالم، ال أيمر إال خبري وال ينهى 

الذين آمنوا{ فأرعها إال عن شر، كما قال عبد هللا بن مسعود إذا مسعت هللا يقول }اي أيها 
مسعك فإنه خري تؤمر به أو شر تنهى عنه، ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه هللا به من األمر 
بعبادته وحده ال شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به مجيع الرسل قبله كما قال 

 . (23)تعاىل: }ولقد بعثنا يف كل أّمة رسوالً أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت{

وقال ابن سعدي )رمحه هللا( : من أعظم وأجل صفته ، ما يدعو إليه ، وينهى عنه،        
وأنه }أيمرهم ابملعروف{ وهو كل ما عرف حسنه وصالحه ونفعه . و}ينهاهم عن املنكر { 
وهو : كل ما عرف قبحه يف العقول ، والفطر . فيأمرهم ابلصالة، والزكاة والصوم، واحلج، 

ام، وبر الوالدين، واإلحسان إىل اجلار، واململوك، وبذل النفع لسائر اْللق، وصلة األرح
والصدق ، والعفاف، والرب ، والنصيحة، وما أشبه ذلك. وينهى  الشرك ابهلل، وقتل النفس 

                                                        
 .   157(  سورة األعراف ، اآلية 22)
 .   36(  سورة النحل 23)
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بغري احلق، والزان ، وشرب ما يسكر العقل ، والظلم لسائر اْللق، والكذب ، والفجور، وحنو 
  (24)ذلك .

ذا علمت أخي املسلم أن هذه الصفة )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ( هي فإ       
أخص صفات النيب ص فاعلم أنك مأمور ابالقتداء بنبيك حممد ص إن كنت ترجو هللا واليوم 
اآلخر ، كما يف قوله سبحانه }لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا 

ريًا{ ، فاجتهد ابالقتداء به يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واليوم اآلخر وذكر هللا كث
 تكن من املفلحني كما سبق بيان ذلك . 

  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أخص صفات املؤمنني -4

ابملعروف والنهي عن املنكر هو أخص صفات النيب ص فهو كما سبق بيان أن األمر        
أيضًا أخص أوصاف أتباعه على دينه من املؤمنني ، كما وصفهم هللا سبحانه وتعاىل بقوله 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُ  ِقيُموَن }َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناِت بـَْعُضُهْم أَْولَِيآُء بـَْعٍض أَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 .  (25){الّصالََة َويـُْؤتُوَن الزَّكاَة َويُِطيُعوَن اّلّلَ َوَرُسوَلُه أُْولَـَِئَك َسرَيْمَحُُهُم اّلّلُ ِإّن اّلّلَ َعزِيٌز َحِكيمٌ 

أوهلا األمر ابملعروف والنهي  -ذكر هللا سبحانه وتعاىل املؤمنني هبذه الصفات احلميدة       
هبا ، واعدًا هلم ابلرمحة عليها ، وكان ذكر هذه الصفات بعد  مثنيًا عليهم -عن املنكر 

صفات املنافقني الذميمة ، حيث كانوا ضد ما عليه املؤمنون من األمر ابملعروف والنهي عن 
َهْوَن َعِن  املنكر حني قال }اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ّمن بـَْعٍض أَيُْمُروَن اِبْلُمنَكِر َويـَنـْ
اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم َنُسوْا اّلّلَ فـََنِسيَـُهْم ِإّن اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن *  َوَعَد هللا 

َعَذاٌب اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكّفاَر اَنَر َجَهّنَم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُـُهْم َوَلَعنَـُهُم اّلّلُ َوهَلُْم 
. فاستحق املنافقون واملنافقات على فعلهم هذا من أمرهم ابملنكر وهنيهم عن  (26)ّمِقيٌم{

                                                        
 .   2/100(  تفسري ابن سعدي 24)
 .   71(  سورة التوبة ، اآلية 25)
 .   67،68(  سورة التوبة ، اآليتان 26)
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وتوعدهم جبهنم ، ولعنهم،  (27) ((عاملهم معاملة من نسيهم ))املعروف أن نسيهم هللا أي : 
 وأعد هلم عذاابً مقيماً ، فنسأل هللا السالمة والعافية من هذه احلال . 

ؤمنني ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف آايت أخر ، منها قوله وقد ورد وصف امل      
تعاىل }الّتائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن الّساِئُحوَن الرّاِكُعوَن الّساِجدوَن اآلِمُروَن اِبْلَمْعُروِف 

 .(28)نَي {َوالّناُهوَن َعِن اْلُمنَكِر َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد اّلّلِ َوَبّشِر اْلُمْؤِمنِ 

وقوله سبحانه وتعاىل }اّلِذيَن ِإْن ّمّكّناُهْم يف األْرِض أَقَاُموْا الّصالََة َوآتـَُوْا الزَّكـاَة َوأََمُرواْ       
 .  (29)اِبْلَمْعُروِف َوهَنَْواْ َعِن اْلُمْنَكِر َوّللِِّ َعاِقَبُة االُُموِر {

ُتْم َخرْيَ أُمّ       َهْوَن َعِن وقوله سبحانه وتعاىل }ُكنـْ ٍة ُأْخرَِجْت لِلّناِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
 .  (30)اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبّلّل{

ولو أتملنا هذه الصفات الواردة للمؤمنني يف اآلايت املذكورة لوجدان أن األمر         
ميان ابهلل ، وابلصالة ابملعروف والنهي عن املنكر اقرتن أبعظم األعمال وأجلها ، اقرتن ابإل

 والزكاة وحنوها . 

 إضافة 

حدثنا عثمان بن حممد قال عبد هللا بن أمحد ومسعته أان من عثمان بن حممد حدثنا  2214
جرير عن ليث عن عبد امللك بن سعيد بن جبري عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه إىل النيب 

رحم الصغري وأيمر ابملعروف وينهى صلى هللا عليه وسلم قال ليس منا من مل يوقر الكبري وي
 * (31)عن املنكر

                                                        
 .    2/269(  ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم 27)
 .   112(  سورة التوبة ، اآلية 28)
 .   41(  سورة احلج ، اآلية 29)
 .   110(  سورة آل عمران ، اآلية 30)
 .   2325(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ، حديث رقم 31)
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فمن ذا الذي يرضى لنفسه أن ينسلخ من صفات املؤمنني اآلمرين ابملعروف والناهني        
عن املنكر؟! ال شك أنه ال يوجد مسلم عاقل يريد لنفسه هذه احلال ، واإلنسان الذي ال 

 -حالني :يقوم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر على إحدى 

: ال أيمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر ، وهبذا يكون متشبها ابلذين كفروا من بين  األوىل
  (32)إسرائيل الذين حقت عليهم اللعنة على لسان األنبياء .

: أنه أيمر ابملنكر وينهى عن املعروف ، وهذا فيه شبه من املنافقني السابق ذكرهم يف  الثانية
 اجلزاء ما ورد يف حقهم . اآلية ، ويستحق  من 

 شكر للنعمة  -7

حدثنا وكيع حدثنا املسعودي عن مساك عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عن  3511 
أبيه قال مجعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن أربعون قال عبد هللا فكنت من آخر من 

منكم فليتق هللا وليأمر  أاته فقال إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك
 *(33)ابملعروف ولينه عن املنكر ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

)واحلديث رواه الرتمذي وابن ماجة ، كما يف قول أمحد شاكر ، ولذا يرجع لشرحه يف صحيح 
 الرتمذي( 

 مام أمحد مما ابيع عليه الرسول )صلى هللا عليه وسلم األنصار( . كما يف مسند اإل -7

حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن ابن خثيم عن أيب الزبري عن جابر قال مكث  13934
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة عشر سنني يتبع الناس يف منازهلم بعكاظ وجمنة ويف 
املواسم مبىن يقول من يؤويين من ينصرين حىت أبلغ رسالة ريب وله اجلنة حىت إن الرجل ليخرج 

ن اليمن أو من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون احذر غالم قريش ال يفتنك وميشي بني م
رجاهلم وهم يشريون إليه ابألصابع حىت بعثنا هللا إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل 

                                                        
  وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء هللا . (  32)
  . وقا أمحد شاكر : إسناده صحيح.  3694مام أمحد، املسند بتحقيق أمحد شاكر ، حديث رقم (  أخرجه اإل33)
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منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إىل أهله فيسلمون إبسالمه حىت مل يبق دار من دور 
إال وفيها رهط من املسلمني يظهرون اإلسالم مث ائتمروا مجيعا فقلنا حىت مىت نرتك  األنصار

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطرد يف جبال مكة وخياف فرحل إليه منا سبعون رجال حىت 
قدموا عليه يف املوسم فواعدانه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلني حىت توافينا فقلنا 

 نبايعك قال تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل والنفقة يف العسر اي رسول هللا
واليسر وعلى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأن تقولوا يف هللا ال ختافون يف هللا لومة الئم 
وعلى أن تنصروين فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم 

قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم فقال رويدا اي  ولكم اجلنة
أهل يثرب فإان مل نضرب أكباد اإلبل إال وحنن نعلم أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن 
إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصربون 

م على هللا وإما أنتم قوم ختافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر على ذلك وأجرك
لكم عند هللا قالوا أمط عنا اي أسعد فوهللا ال ندع هذه البيعة أبدا وال نسلبها أبدا قال فقمنا 
إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك اجلنة حدثنا داود بن مهران حدثنا داود 

ابن خثيم عن أيب الزبري حممد بن مسلم أنه حدثه عن جابر بن عبد هللا أن يعين العطار عن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبث عشر سنني فذكر احلديث وقال حىت إن الرجل لريحل 
ضاحية من مضر ومن اليمن وقال مفارقة العرب وقال ختافون من أنفسكم خيفة وقال يف 

عيسى حدثنا حيىي بن سليم عن ابن خثيم عن أيب الزبري البيعة ال نستقيلها حدثنا إسحاق بن 
عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبث عشر سنني فذكر احلديث إال 
أنه قال حىت إن الرجل يرحل من مضر ومن اليمن وقال مفارقة العرب وقال يف كالم أسعد 

 ها *ختافون من أنفسكم خيفة وقال يف البيعة ال نستقيل

 يبشر أصحابه ابْلري يوم القيامة -7

حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام عن قتادة عن  18667كما يف مسند اإلمام أمحد :          
احلسن عن أيب موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفس حممد 

ا املعروف فيبشر أصحابه بيده إن املعروف واملنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة فأم
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 ويوعدهم اْلري وأما املنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون له إال لزوما *
 

 سالمة للوايل وصالح للوالية   -7

ال بد للوايل من خاصة وأعوان على تلك الوالبة ، وهذه اْلاصة هلا األثر الكبري يف        
ملا يف سنن النسائي من حديث أيب هريرة قال  الوايل وواليته يف اْلري والشر حسب نوعيتها ،

ما من وال إال وله بطانتان بطانة أتمره ابملعروف ))قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( : 
وتنهاه عن املنكر وبطانة ال أتلوه خباال فمن وقي شرها فقد وقي وهو من اليت تغلب عليه 

 .  (34) ((منهما

وواليته حسب ما يغلب عليه من البطانه ، فإذا كانت  إذن فصالح الوايل يف نفسه       
البطانة )وهم اْلاصة واألعوان( أهل خري، أيمرونه ابملعروف وينهونه عن املنكر ، كان ذلك 
سببًا يف صالحه وصالح واليته ، وإعانة له على مامحل من مسئولية تلك الوالية ، فيسلم 

 هبذا من إمث هذه املسئولية . 

إذا كان اْلاصة واألعوان من أهل الشر والفساد ، الذين ال يدخرون وسعًا يف  أما          
إفساد الرجل وواليته ، ألهداف شهوانية ، أو أطماع دنيوية ، كان ذلك سبباً هلالك الوايل يف 

 تلك الوالية .

 من حقوق الطريق  -7

ريق على من أراد يتعلق ابإلنسان حقوق كثرية، ومما يتعلق به من احلقوق حق الط       
اجللوس فيه ، ملا يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اْلدري )رضي هللا عنه( عن النيب 

إايكم واجللوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إمنا هي جمالسنا  )))صلى هللا عليه وسلم( قال : 

                                                        
 .  3917. وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي برقم  4201أخرجه النسائي يف سننه ، حديث رقم  ( 34)
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يق قال غض نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إال اجملالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطر 
 .  (35) ((البصر وكف األذى ورد السالم وأمر ابملعروف وهني عن املنكر

إذن فمن حقوق الطريق املتعلقة ابجلالس األمر املعروف والنهي عن املنكر ، فمن قام        
به أدى حقاً واجباً عليه . والقيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف الطريق فيه نفع للناس 

 يتعلق بعباداهتم ومعامالهتم . فيما 

  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر سبب للنجاة من اهلالك -6

إمنا هتلك اجملتمعات ، وحيق عليها العذاب ، إذا كثر فيها الفساد ، وطغى العباد ،        
َها اْلَقْوُل يقول س بحانه }وإذا أََرْدََن َأن هّنِْلَك قـَْريًَة أََمْراَن ُمرْتَِفيَها فـََفَسُقوْا ِفيَها َفَحّق َعَليـْ

. يقول ابن كثري :  سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم  (36)َفَدّمْراَنَها َتْدِمريًا{
ة أكابر جمرميها{ االَية، وكذا قال أبو هللا ابلعذاب، وهو قوله: }وكذلك جعلنا يف كل قري

 (37)العالية وجماهد والربيع بن أنس.

واآلمرون ابملعروف والناهون عن املنكر هم سبب ْناة اجملتمع من اهلالك الذي رمبا        
أصابه بسبب الذنوب احلاصلة، وجتاوز حدود هللا سبحانه وتعاىل ابملعاصي من ارتكاب 

الواجبات ، وقد ضرب رسول هللا ص يف ذلك مثالً بديعاً حني قال احملرمات ، واإلعراض عن 
مثل القائم على حدود هللا، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم  )):

أعالها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم، 
خرقا، ومل نؤذ من فوقنا. فإن يرتكوهم وما أرادوا، هلكوا مجيعا،  فقالوا: لو أان خرقنا يف نصيبنا

 .  (38)((وإن أخذوا على أيديهم ْنوا وْنوا مجيعا

                                                        
 . ومسلم ......   2465حديث رقم  أخرجه البخاري ، كتاب املظامل والغصب ، ( 35)
 .   16ورة اإلسراء ، اآلية ، (  س36)
 .   3/34(  تفسري القرآن العظيم 37)
 .   2493(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الشركة ، حديث رقم 38)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 

والقائم على حدود هللا هو املطيع هلل ، اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر ، وأما الواقع       
، وفعله هو سبب هالك فيها فهو العاصي الذي ال أيمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر 

اجملتمع ، كما أن من خرق السفينة كان سببًا يف هالك كل من كان يف السفينة ، ولكن إذا 
وجد يف السفينة من أيخذ على يديه ومينعه من فعله األمحق كان سببًا يف ْناته وْناة كل من 

ابملعروف  يف السفينة ، وكذلك إذا وجد يف اجملتمع من أيخذ على أيدي العصاة فيأمرهم
وينهاهم عن املنكر يكون سببًا يف ْناة هذه اجملتمع من اهلالك العام الذي يشمل الصاحل 
والطاحل ، كما يقول هللا سبحانه وتعاىل }واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة 

، وكما يف صحيح البخاري من حديث زينب بنت  (39)واعلموا أن هللا شديد العقاب{
ال إله إال هللا، ويل للعرب من )) عنها( أن النيب ص دخل عليها فزعا يقول :جحش )رضي هللا

شر قد اقرتب، فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق إبصبعه اإلهبام واليت 
تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت اي رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: نعم إذا  

 . (40)((كثر اْلبث

ال يكثر اْلبث يف جمتمع من اجملتمعات إال إذا قل فيه أهل األمر ابملعروف والنهي و        
 عن املنكر . 

ولقد أشار هللا سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه إىل طائفة فيما مضى من الزمان كان       
ِن ِمن سبب ْناهتا هو النهي عن الفساد يف األرض حني قال سبحانه }فـََلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُرو 

ُهْم َواتـَّبَع اّلذِ  َنا ِمنـْ َهْوَن َعِن اْلَفَساِد يف األْرِض ِإالّ قَِليالً ممّّْن َأَْنيـْ يَن ظََلُمواْ َمآ قـَْبِلُكْم أُْولُوْا بَِقّيٍة يـَنـْ
 .   (41)ُمْصِلُحوَن{أُْترِفُواْ ِفيِه وََكانُواْ جُمْرِِمنَي *  َوَما َكاَن َرّبَك لِيُـْهِلَك اْلُقَرَى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها 

يقول ابن كثري )رمحه هللا تعاىل( يف تفسريها : فهال وجد من القرون املاضية بقااي من        
أهل اْلري ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور واملنكرات والفساد يف األرض، وقوله: }إال 

ذين أْناهم هللا عند قلياًل{ أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل مل يكونوا كثريًا وهم ال

                                                        
 .   25(  سورة األنفال ، اآلية 39)
 .   3346(  كتاب أحاديث األنبياء ، حديث رقم 40)
 .   117،  116(  سورة هود ، اآليتان 41)
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حلول غضبه وفجأة نقمته، وهلذا أمر هللا تعاىل هذه األمة الشريفة أن يكون فيها من أيمر 
 (42)ابملعروف وينهى عن املنكر.

ومما يدل على ْناة اآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر إذا أراد هللا إهالك الظاملني ما        
حمكم كتابه عن بين إسرائيل حني قال }َوْسئَـْلُهْم َعِن اْلَقْريَِة  قصه هللا سبحانه وتعاىل علينا يف

َم الَ اّليِت َكاَنْت َحاِضرََة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن يف الّسْبِت ِإْذ أَتْتِيِهْم ِحيَتاهُنُْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشّرعًا َويـَوْ 
ُلوُهم مبَا َكانُ  ُهْم ملَ َتِعظُوَن قـَْومًا اّلّلُ َيْسِبُتوَن اَل أَتْتِيِهْم َكَذِلَك نـَبـْ وا يـَْفُسُقوَن * َوِإَذا قَاَلْت أُّمٌة ّمنـْ
 .  (43)ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعّذهُبُْم َعَذاابً َشِديداً ...{

يبني هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلايت حال ثالثة أصناف من بين إسرائيل ، حينما        
طياد يف يوم السبت ، فصنف أمهلوا النهي وحتايلوا يف هناهم هللا سبحانه وتعاىل عن االص

االصطياد يف هذا اليوم ، ووقعوا فيما حرم هللا سبحانه وتعاىل عليهم ، وصنف آخر مل يرتكبوا 
ما حرم هللا عليهم فاعتزلوا ومل أيمروا ومل ينهوا ، بل قالوا للمنكرين }مل تعظون قومًا هللا 

{ . أما الصنف الثالث فهم مع اجتناهبم احملرم وامتثال أمر مهلكهم أو معذهبم عذااًب شديداً 
هللا سبحانه وتعاىل فيه ، مل يسكتوا على فعل الصنف األول بل ابدروا ابإلنكار عليهم وهنيهم 

 عن ارتكاب احملرم حمتجني بقوهلم }معذرة إىل ربكم ولعلهم يتقون{ . 

تعاىل  }فـََلمّا َنُسوْا َما ذُّكُروْا ِبِه فماذا كان جزاء كل صنف من هذه األصناف؟ قال        
َهْوَن َعِن الُسَوِء َوَأَخْذاَن اّلِذيَن ظََلُموْا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس مبَا َكانُوْا يـَْفُسُقونَ  َنا اّلِذيَن يـَنـْ ،  (44){ َأَْنيـْ

، أْنى هللا سبحانه وتعاىل الذين ينهون عن السوء وهم اآلمرون ابملعروف والناهون عن املنكر 
وأهلك هللا الذين ظلموا وهم الذي وقعوا يف احلرام . وأما الذين سكتوا فقد سكت هللا 

. والشاهد أن األمر  (45)سبحانه وتعاىل عنهم ومل يبني حاهلم ، وقد اختلف املفسرون يف مآهلم
 ابملعروف والنهي عن املنكر سبب للنجاة إذا نزل العذاب على قوم . 

                                                        
 .    2/465كثري   (  تفسري ابن42)
 .   163،164(  سورة األعراف ، اآليتان 43)
 .   165(  سورة األعراف ، اآلية 44)
 .    259، 2/258(  انظر : تفسري ابن كثري 45)
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  عن املنكر من املكفراتاألمر ابملعروف والنهي  -6

من فضل هللا سبحانه وتعاىل على عباده أن جعل هلم من األعمال الصاحلة ما يكون       
سببًا لتكفري الذنوب ، كالصالة والصوم واحلج وحنوها ، ومن هذه املكفرات األمر ابملعروف 

لنهي عن املنكر ، ملا يف الصحيحني من حديث حذيفة )رضي هللا عنه( قال : ُكنَّا ِعْنَد وا
َنةِ   ُعَمَر)رضي هللا عنه(  فـََقاَل: أَيُُّكْم حَيَْفُظ َحِديَث َرُسوِل اّللَِّ )َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم( يف اْلِفتـْ

ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َكَما قَاَل؟ قَاَل: فـَُقْلُت: َأاَن ،قَاَل: ِإنَّ  َك جَلَرِيٌء، وََكْيَف؟ قَاَل: قَاَل قـُْلُت: مسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم( يـَُقوُل:  َياُم )) )َصلَّى اّللَّ ُرَها الصِّ َنُة الرَُّجِل يف َأْهِلِه َوَمالِِه َونـَْفِسِه َوَوَلِدِه َوَجارِِه ُيَكفِّ ِفتـْ

َا أُرِيُد َوالصَّاَلُة َوالصََّدَقُة َواأْلَْمُر  اِبْلَمْعُروِف َوالنـَّْهُي َعِن اْلُمْنَكِر فـََقاَل ُعَمُر لَْيَس َهَذا أُرِيُد، ِإمنَّ
نَـَها ابَ  َنَك َوبـَيـْ اًب ُمْغَلًقا، الَّيِت مَتُوُج َكَمْوِج اْلَبْحِر، قَاَل: فـَُقْلُت: َما َلَك َوهَلَا اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ِإنَّ بـَيـْ

 (46)((ُر اْلَباُب أَْم يـُْفَتُح؟ قَاَل: قـُْلُت: اَل َبْل ُيْكَسُر، قَاَل: َذِلَك َأْحَرى َأْن اَل يـُْغَلقَ قَاَل :أَفـَُيْكسَ 
. 

ففتنة الرجل اليت حتصل له يف أهله وولده وجاره هو ما يقع فيه من اإلمث بسببهم، إما        
ات، فالفتنة يف األهل على يف التقصري مبا هلم من الواجبات، أو الوقوع يف سببهم يف احملرم

سبيل املثال تكون يف امليل إليهن أو عنهن ابلقسمة واإليثار ، والفتنة ابلولد تقع ابمليل 
الطبيعي إىل الولد وإيثاره على كل أحد ، أو اإللتهاء هبم عن طاعة هللا سبحانه وتعاىل، 

ألذى . وهذه الفتنة والفتنة يف اجلار تكون على سبيل املثال يف التقصري حبقه، ونيله اب
ابملذكورين قلما يسلم منها إنسان ، ولذا فإنه من رمحة هللا سبحانه وتعاىل جعل هلا أسباابً 

   (47)تكفرها ، ومنها األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .

  أنه يزيد يف اإلميان -7

                                                        
كتاب الفنت وأشراط   -واللفظ له -.  ومسلم  525(  أخرجه البخاري ، كتاب مواقيت الصالة ، حديث رقم 46)

 .  144الساعة ، حديث رقم 
 .   6/605(  انظر : ابن حجر ، فتح الباري 47)
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ل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص، يزيد ابلطاعة من املعلوم يف مذهب أه      
وينقص ابملعصية ، وقد بني األمام مسلم يف صحيحه أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مما 

ابب كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص ))يزيد به اإلميان حني قال : 
مث ساق بعده حديث أيب ذر )رضي هللا عنه(  ((نكر واجبانوأن األمر ابملعروف والنهي عن امل

يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل ))عن النيب ص أنه قال : 
حتميدة صدقة وكل هتليلة صدقة وكل تكبرية صدقة وأمر ابملعروف صدقة وهني عن املنكر 

 .  (48)((صدقة وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

وكون كل جنس من هذه األعمال صدقة أي أن هلا أجرًا كما للصدقة أجر ، أو أهنا       
متاثل الصدقات يف اإلجور ، ، فسماها صدقة على طريق املقابلة وجتنيس الكالم ، ، وقيل 
أن معناها أهنا صدقة على نفسه ، و)أمٌر ابملعورف( نكرة إشارة إىل ثبوت حكم الصدقة يف  

 (49) األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . كل فرد من أفراد

ووجه كونه سببًا يف زايدة اإلميان ، أنه أحد شعب اإلميان ، مث اآلمر ابملعروف والناهي        
عن املنكر الذي يبتغي بذلك وجه هللا سبحانه وتعاىل سيحاسب نفسه على ما أيمر به وما 

ث أسامة بن زيد )رضي هللا عنه( قال ينهى عنه خوفًا من الوعيد الشديد الذي جاء يف حدي
يقول جياء ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه يف ))مسعت رسول هللا ص يقول : 

النار فيدور كما يدور احلمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فالن ما شأنك أليس  
م ابملعروف وال آتيه وأهناكم عن املنكر كنت أتمران ابملعروف وتنهاان عن املنكر قال كنت آمرك

. فيكون هبذا من املسارعني إىل ما أيمر الناس به ، ومن املبتعدين عن ما ينهاهم  (50)((وآتيه
 عنه ، فيحصل به من زايدة اإلميان اْلري الكثري . 

  األمر ابملعروف سبب يف كسب األجر الكثري -8

                                                        
 .   720(  أخرجه مسلم ، كتاب صالة املسافرين ، حديث رقم 48)
 .    3/78(  انظر : الديباج على صحيح مسلم 49)
 .    720(  أخرجه البخاري .، اجلامع الصحيح ، كتاب بدء اْللق ، حديث رقم 50)
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من فضل هللا سبحانه وتعاىل أن جعل هذا العمل العظيم سببًا حلصول اإلنسان على        
ثواب عبادات مل يباشرها ، فمن أمر بصالة مثاًل كان له مثل أجر من صالها ، ومن أمر 
 بصدقة أو صوم أو حج أو حنو ذلك من الطاعات ، الواجبات أو املستحبات ، كان له من

من دعا إىل ))األجر مثل أجر من فعلها ، كما أخرب بذلك الصادق املصدوق ص حني قال : 
هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل 

. وكذلك  (51)((ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من تبعه ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئا
 . (52)((لى خري فله مثل أجر فاعلهمن دل ع))يف قوله : 

واألمر ابملعروف  دعوة إىل اهلدى ، و داللة على اْلري ، وابلتايل فإن القائم بذلك        
حيصل من األجر الشيء العظيم )نسأل هللا من فضله( . وأكمل الناس يف هذا اجلانب نبينا 

 حممد ص فما عملت األمة من خري إال بداللته إايهم .  

وكلما كان اإلنسان أنشط يف هذا اجلانب ، كان أكثر نصيباً من اْلري الذي حيصل له        
ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، وهذا األجر احلاصل هو ثواب آخر ، ألن اآلمر 
ابملعروف حىت لو مل يستجب له املأمور فإنه مأجور على فعله من األمر ابملعروف والنهي عن 

 املنكر . 

  ألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جناة من إمث القوليف ا -9

إن اشتغال اإلنسان يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فوق ما يكسبه من األجر       
ته من إمث القول ، ومن عثرات اللسان ، الكثري والثواب اجلزيل ، فإنه يكون سببًا يف سالم

وقد قال املوىل سبحانه وتعاىل }ال َخرْيَ يف َكِثرٍي ّمن ّْنَْواُهْم ِإاّل َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو 
 . (53)َعِظيمًا{ِإْصاَلٍح َبنْيَ الّناِس َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك ابـْتَـَغآَء َمْرَضاِت اّلّلِ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجراً 

                                                        
 .   2674ديث رقم (  أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب العلم ، ح51)
 .  1893(  أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلمارة ، حديث رقم 52)
 .   114(  سورة النساء ، اآلية 53)
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كما أخرب املصطفى ص أن كالم ابن آدم عليه ال له إال األمر ابملعروف والنهي عن        
كالم ابن آدم عليه ال له إال األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وذكر ))املنكر ، حني قال : 

 . (54)((هللا عز وجل

 ن األمر ابملعروف والهني عن املنكر دليل على قوة اإلميا -10

إن القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يدل على قوة إميان اإلنسان ، وذلك أن        
هذا العمل فيه مواجهة لبعض الناس ، وخمالفة لرغبات النفوس ، ولذا فإن رسول هللا )صلى 
هللا عليه وسلم( جعل تغيري املنكر ابلقلب الذي ال يظهر معه أمر وال هني أضعف اإلميان ، 

ا يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اْلدر ي)رضي هللا عنه( قال مسعت رسول هللا مل
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، )))صلى هللا عليه وسلم( يقول : 

. ومما يشري إىل موقف كثري من الناس من   (55) ((فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان
والنهي عن املنكر ، ما ورد يف كالم ألويس القرين لرجل من مراد ، قال فيه :  األمر ابملعورف

اي أخا مراد ، إن قيام املؤمن أبمر هللا مل يبق له صديقًا ، وهللا إان لنأمرهم ابملعروف وننهاهم 
      (56) عن املنكر فيتخذوان أعداًء ، وجيدون على ذلكمن الفساق أعواانً.

من القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ، ملا يف صحيح وال شك أن املؤ       
مسلم ايضًا من حديث أيب هريرة )رضي هللا عنه( قال : قال رسول هللا )صلى هللا عليه 

. ولقد بعض أهل  (57) ((املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ...))وسلم( : 
ألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، كما يقول النووي العلم خصال املؤمن القوي وخصوا منها ا

املراد ابلقوة هنا عزمية النفس، والقرحية يف أمور اآلخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر )): 

                                                        
 .   3974(  أخرجه ابن ما جة يف سننه ، كتاب الفنت ، حديث رقم 54)
 .   49(  كتاب اإلميان ، حديث رقم 55)
 .    6/164،165(  ابن سعد الطبقات الكربى 56)
 .    2664تاب القدر ، حديث رقم (  ك57)
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إقدامًا على العدو يف اجلهاد ، وأسرع خروجًا إليه وذهااًب يف طلبه، وأشد عزمية يف األمر 
 . (58)((األذى يف كل ذلك ... ابملعروف والنهي عن املنكر، والصرب على

 شكر للنعمة  -11

قال تعاىل }اّلِذيَن ِإْن ّمّكّناُهْم يف األْرِض أَقَاُموْا الّصالََة َوآتـَُوْا الزَّكـاَة َوأََمُروْا اِبْلَمْعُروِف         
مة من مجل النعم اليت امنت . هذه اآلية فيها ذكر لنع (59)َوهَنَْوْا َعِن اْلُمْنَكِر َوّللِِّ َعاِقَبُة االُُموِر {

هللا سبحانه وتعاىل هبا على عباده الؤمنني ، وهي التمكني يف األرض والنصر على األعداء ،  
كما أن اآلية بيان لبعض الصفات اليت جبب أن يتصف هبا املؤمنون مقابل هذه النعمة ، 

وهذا كله من ابب  وهي إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
شكر هللا سبحانه وتعاىل نعلى تلك النعمة ، والشكر سبب للزايدة من النعمة كما يف قوله 
سبحانه وتعاىل }وإذ أتذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد{ ، إذن 

لنصر فاألمر ابملعوف والنهي عن املنكر، مع إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ، سبب زايدة ا
 والتمكني يف األرض لعباد هللا املؤمنني . 

ولقد أكد املصطفى )صلى هللا عليه وسلم( على القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن        
املنكر مقابل النصر والفتح، كما ورد من حديث عبد هللا بن مسعود )رضي هللا عنه( قال : 

ة من أدم محراء يف حنو من أربعني رجاًل ، انتهيت إىل النيب )صلى اللهعليه وسلم( وهو يف قب
فقال : إنه مفتوح لكم وأنتم منصورون مصيبون ، فمن أدرك ذلك منكم فليتق هللا ، وليأمر 

 .    (60) ((ابملعروف ولينه عن املنكر ، وليصل رمحه ...

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مما مييز به الرجال  -12

                                                        
 .    16/215(  شرح صحيح مسلم 58)
 .   41(  سورة احلج ، اآلية 59)
، وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . وقال الذهيب :   4/159(  أخرجه احلاكم يف املستدرك 60)

 صحيح .  
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ملعروف والنهي عن املنكر ، مما يدل على صالح الرجال ، ومييزهم إن القيام ابألمر اب       
عن غريهم، ولذا كان بعض أهل العلم ممن كتب يف الرجال، يثين على بعضهم مبا فيه من 
الصفات اهلامة ، ومنها قيامه ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، ومن ذلك على سبيل 

 -املثال ما يلي :

يف ترمجة حممد بن عبدالرمحن بن املغرية : كان فقيهًا صاحلًا أيمر  قال صحاب اتريخ بغداد
  (61) ابملعروف وينهى عن املنكر .

والصالح  قال صحاب اتريخ بغداد يف ترمجة شعيب بن حرب : كان أحد املذكورين ابعبادة
  (62) ، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .

هاشم بن قاسم الليثي : كان من األمرين ابملعروف  وقال الذهيب فيما نقله يف ترمجة أبو النظر
  (63) والناهني عن املنكر .

وقال فيما نقله يف ترمجة عبدالرمحن بن منده : كان وهللا آمرًا ابملعروف انهيًا عن املنكر يف 
  (64) الغدو واآلصال ذاكراً ولنفسه يف املصاحل قاهراً .

أمحد بن نصر : كان أمحد أيمر ابملعروف وينهى وقال ابن حجر فيما نقله يف ترمجة يف ترمجة 
  (65) عن املنكر .

 وقال فيما نقله يف ترمجة العوام بن احلوشب : كان صاحب أمر ابملعروف وهني عن املنكر.

(66)  

                                                        
   . 2/296(  اتريخ بغداد 61)
  .  6/239( اتريخ بغداد 62)
 .   1/359كرة احلفاظ (  تذ 63)
 .   3/1165(  تذكرة احلفاظ 64)
 .    1/75(  هتذيب التهذيب 65)
 .    8/145(  هتذيب التهذيب 66)
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وقال املزي يف ترمجة شعيب بن حرب املدائين : كان أحد املذكورين ابلعبادة والصالح، واألمر 
   (67) ر .ابملعروف والنهي عن املنك

 

  وبعد

وبعد معرفة هذا الفضل العظيم لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فإن نفس اإلنسان        
املسلم تتطلع لكسب هذا اْلري الكثري ، من حتقيق اْلريية يف النفس، وحتقيق الفالح يف 

ء وعباد هللا املؤمنون ، والنجاة من اهلالك ، الدنيا واآلخرة ، واالتصاف مبا كان عليه األنبيا
وتكفري الفتنة يف األهل والولد واجلار ، وزايدة اإلميان ، وحتصيل األجر الكثري، والسالمة يف 
القول ، وحنو ذلك من الفوائد العظيمة للفرد واجملتمع اليت ال تعد وال حتصى ، وقبل ذلك كله 

 سوله . قياماً ابلواجب وتنفيذاً ألمر هللا ور 

وبعد معرفة ذلك كله ، فماذا عساك تفعل أخي املسلم ، هل تزهد يف هذا اْلري الكثري        
واألجر الوفري ؟! لعل ذلك يكون سببًا يف تنشيط نفسك ، واستثارة مهك ، للقيام هبذا 

 العمل العظيم ، ففيه صالحك وصالح جمتمعك وأمتك . 

عروف والنهي عن املنكر ، كما جيلب لك اْلري وليس هذا فحسب، بل إن األمر ابمل      
الكثري ، فهو أيضًا يدفع عنك من الشرور الشيء العظيم ، الذي ينال من ترك األمر 
ابملعروف والنهي املنكر ، وهذا ما سأذكره لك إبذن هللا يف الصفحات القادمة، وفقك  هللا 

 لكل خري .  

                                                        
 .   12/511(  هتذيب الكمال 67)
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 اخلامتة 

ا يثري اهلمم ، ويستحث العزائم من فضل هذه الشعرية وبعد الوقوف على شيء من مم       
العظيمة ، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، وما يرتتب على فعله من اْلري العظيم، والنفع 
العميم للفرد واجملتمع ، فبه تتحقق هلذه األمة اْلريية ، وهو سبب الفالح يف الدارين ، واقتداء 

ة من اهلالك الذي ورد فيه الوعيد على من ترك األمر برسول هللا ص ، وهو سبب للنجا
ابملعروف والنهي عن املنكر ، وما يف القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، من 
زايدةاإلميان ، وتكفري السيئات ، وإجابة الدعوات ، واالشتغال فيه سبب لسالمة القول 

 وصالح العمل . 

ابملعروف والنهي عن املنكر سبب يف استحقاق اللعنة )نعوذ  ويف املقابل فإن ترك األمر       
ابهلل من ذلك( ، وسبب ملنع إجابة الدعاء ، وتعريض للنفس والغري للعقوبة ، وسبب إللف 
املنكرات واالستهانة هبا ، وهو أيضاً إعانة للعصاة على املعصية ، واندراس معامل الدين وظهور 

 القلب الذي به يفسد اجلسد كله. اجلهل ، وفوق ذلك كله سبب لفساد 

وبعد هذا كله لعل النفوس تتيقظ هلذا األمر العظيم ، فمن كان حمسنًا فيه فليزدد        
إحسااًن ابجلد واالجتهاد يف القيام به ، ومن كان مقصرًا فليتأمل يف حاله وليحاسب نفسه، 

املوفق إىل سبيل الرشاد ، وصلى ويلحق إبخوانه العاملني ، والرجال املخلصني ، وهللا اهلادي و 
 هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني . 
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