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 ق ال تعالى :
 

 

 
 

 إعداد الطالبة :
 حمدان الشمريبنت    هيا

 حديث  و  تفسير –مستوى أول   –ماجستير  
 427220248الرقم الجامعي : 

 إشراف الدكتور:
 ناصر المنيع

 وفقه هللا  

ــة الســية العربــاململك  عوديةـ
 ودــامعة امللك سعــج      

 كلية الدراسات العليا          
 قسم الثقافة اإلسالمية   
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 شكر وتقدير
 

ن هيأ لنا ، وأعاننا على تقديم هذا البحث ، أوالً أحمد هللا وأشكره بأ
وأسأله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفعنا به في  

 الدنيا واآلخرة .  
 

كما أتقدم بالشكر الجزيل ، والدعاء الخالص ، للمشرف على هذا  
 البحث ، الدكتور : ناصر المنيع  
 نيا واآلخرة. فجزاه هللا الكريم خير الجزاء ، ووفقه في الد

 
 
 
 

 
 

 
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4 

 المقدمة
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال 
مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له ، وأشهد أن حممدًا عبده 

 ورسوله .
 أما بعد :

مر ابملعروف والنهي عن املنكر هو القطب األعظم يف الدين ، وهو املهم الذي ابتعث هللا له النبيني فإن األ
ت الفرتة ، وة ، واضمحلَّت الداينة ، وعمَّ ه لتعطلت النب  لُ مَ أمجعني ، ولو ُطِوي بساطه ، وُأمِهَل علمه وعَ 

، وخربت البالد ، وهلك العباد ، ومل تشرى الفساد ، واتسع اخلرق سوفشت الضاللة ، وشاعت اجلهالة ، وا
 . 1يشعروا ابهلالك إال يوم التناد 

 والنهي عن املنكر ، ترك األمرابملعروف، أهم األسباب  ظهر ذلك يف كثري من البالد ، وكان منوقد 
 نكر، أمهية األمر ابملعروف ، والنهي عن امل يف هذا البحث -بتوفيق هللا وعونه  -قد بينت و ، تهانة بهواإلس

،  من خالل تفسري قوله تعاىل :"واتقوا فتنة التصينب الذين ظلموا منكم خاصة تركه  اآلاثر املرتتبة علىو 
 واعلموا أن هللا شديد العقاب".

لنا ، يوم ال ينفع وحسيب أن أمجع ماهو منثور يف أماكن خمتلفة ، وتقدميها منتظمة ، لعله ينفعنا ، ويكون ذخراً 
 أتى هللا بقلب سليم . مال والبنون إال من

 ومخسة مباحث:، وقد اشتمل البحث على مقدمة 
 . التفسري التحليلي لآليةاألول :  املبحث
 .اآلية ه حولالثاين : ُشبَ  املبحث
 .اآلية  الثالث : اآلايت واألحاديث الواردة يف معىن املبحث
  . تركه املرتتبة على ، واآلاثر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أمهيةبع : الرا املبحث

وهللا من وراء القصد ، وهو يهدي السبيل ، وماتوفيقي إال ابهلل ، عليه توكلت وإليه أنيب ، وصلى هللا وسلم 
 على خامت النبني ، وإمام املرسلني ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني .

 
 

                            
 . (2/306إحياء علوم الدين للغزايل ) 1
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 المبحث األول

 التفسير التحليلي لآلية
 

 مسة مطالب :وفيه تمهيد ، وخ
 المطلب األول : سبب نزول اآلية . •

 المطلب الثاني : المفردات . •

 إعراب اآلية والقراءات .  المطلب الثالث : •

 مناسبة اآلية لما قبلها . المطلب الرابع : •

 المطلب الخامس : شرح وتفسير اآلية . •
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 تمهيد

 
 اب "قَ العِ  يدُ دِ شَ  هللاَ  نَّ وا أَ مُ لَ اع  وَ  ةً اصَّ خَ  م  نكُ وا مِ مُ لَ ظَ  ينَ ذِ ال   ينَبَّ صِ تُ  الَ  ةً نَ تـ  وا فِ قُ "واتَـ قال تعاىل : 

 

وقد عرضت هذه السورة ألول غزوة من غزوات الرسول صلى هللا عليه  وردت هذه اآلية يف سورة األنفال ،
 أرشدت إىل ما تستدعيه حالة احلرب من أحكام تتعلق ابلقتال، وهي غزوة بدر ، وهبذه املناسبة ، وسلم 

واإلعداد له ، كما عرضت ألحكام الغنائم واألسرى ، وربطت بني املؤمنني على اختالف ألواهنم بوالية اإلميان 
 نَّ "إِ قال تعاىل :بني املؤمنني والكفار من مواالة : كما ربطت بني الكفار بوالية الكفر ، وقطعت بذلك ما ،  
 اءُ يَ ولِ م أَ هُ عضُ بَ  كَ ولئِ ا أُ روُ صَ نَ وا وَ اوَ ءَ  ينَ ذِ ال  وَ  هللاِ  يلِ بِ  سَ م يف هِ سِ نفُ أَ م وَ اهلِِ وَ م  وا بَِ دُ اهَ جَ وَ وا رُ اجَ هَ و وا نُ آمَ  ينَ ذِ ال  
 (72) األنفال /عض " بَ 

 .(73)األنفال/ ري " بِ كَ   اد  سَ فَ وَ  رضِ  األَ يف  ة  نَ تـ  ن فِ كُ تَ  وهُ لُ فعَ  تَ الَّ إِ  عض  بَ  اءُ يَ ولِ م أَ هُ عضُ وا بَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ "وال  وقال سبحانه :

وقد تضمنت كثرياً من  لسورة جاءت ملعاجلة بعض النواحي احلربية اليت ظهرت أثر بعض الغزوات ، وا
التشريعات احلربية ، واإلرشادات اليت جيب على املؤمنني اتباعها فيما بينهم بعضهم وبعض ، وفيما بينهم وبني 

 احملاربني واملساملني .    
غنائم اليت يغنمها املسلمون يف جهادهم إلعالء كلمة هللا ، مث ن األنفال ، وهي الع بدأت السورة ابحلديث

وغري ذلك مما له ارتباط ، ابلنصر والتأييد استمرت يف بيان التشريعات واإلرشادات ، وآاثر نعمة هللا عليهم 
يف  مبوضوعات السورة ، مث ختمت ببيان الوحدة والرتابط بني املؤمنني اجملاهدين ، وتقوية صالت الرحم ، ملا

 . 1ذلك من حفظ املودة والنصر ، وسالمة اجملتمع من التفرق واإلختالف 
 

 
  

 
 

 املطلب األول
                            

 137للدكتور زاهر األملعي ص :  ، دراسات يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي 1
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   اآلية  نزولسبب  
فقال الزبري  ؟ مث جئتم تطلبون بدمه، قلنا للزبري اي أاب عبد هللا ضيعتم اخلليفة حىت قتل : عن مطرف قال 

 : وأيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم، عليه وسلم إان قرأان على عهد رسول هللا صلى هللا  :رضي هللا عنه
  . ومل نكن حنسب أان أهلها حىت وقعت فينا حيث وقعت،  "واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة"
 . نزلت يف علي وعثمان وطلحة والزبري: قال ، عن احلسن رضي هللا عنه و 
 .عليه وسلم  خاصة  نزلت يف أصحاب حممد صلى هللا :قال، عن الضحاك و 
فكان من  ، فأصابتهم يوم اجلمل فاقتتلوا ، هذه نزلت يف أهل بدر خاصة :قال، عن السدي يف اآلية و 

 .ومها من أهل بدر ، املقتولني طلحة والزبري 
  .1 أخربت أهنم أصحاب اجلمل قال :،  أيضاً  عن السديو 

ليست صرحية يف سبب  الصيغ الواردةألن ، معىن اآلية ، وتدخل يف حكمها واألسباب املذكورة تتضمن 
 .2 النزول

 املطلب الثاين

 في اآليةالمفردات  
  [واتقوا ] 

وعلى ذلك قوله  عىن مصدر مثل الِوَقاء ،حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره ، وهي هبذا امل هي الوقاية  : التقوى لغة
هذا حتقيقه ، مث يسمى  مما خياف ،جعل النفس يف وقاية  :" ووقاهم عذاب السعري" ، والتقوى: عز وجل 

 .3 شيء مبقتضاه، والتقوى خوفاً ، حسب تسمية مقتضى الشيء مبقتضيه ، واملقتضي للاخلوف اترة تقوى 
التقوى يف تعارف الشرع : حفظ النفس عما يؤمث وذلك برتك احملظور ، ويتم ذلك برتك   :اصطالحاً  التقوى

 .4يقع فيه  واحلرام بني ومن رتع حول احلمى فحقيق أنبعض املباحات ، ملا روي : احلالل بني 
اإلحرتاز : هي وقيل ، ويف املعصية يراد به الرتك واحلذر ،  يراد هبا اإلخالص  ، التقوى يف الطاعةقيل: و 

احملافظة على  : هيوقيل تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. عماوصيانة النفس ، بطاعة هللا عن عقوبته 

                            
 46ص/4الدر املنثور ج  1
حدهم إذا قال : نزلت هذه اآلية يف كذا ، فإنه يريد بذلك أهنا تتضمن قال الزركشي يف الربهان  : " قد عرف من عادة الصحابة والتابعني أن أ  2

 هذا احلكم ال أن هذا كان السبب يف نزوهلا ، فهو من جنس اإلستدالل على احلكم ابآلية ، المن جنس النقل  ملا وقع " .
 

 . (881مفردات الراغب بتصرف )ص :  3
 املرجع السابق . 4
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   . 1اهلوى ترك حظوظ النفس ومباينة :وقيل ،عن هللا تعاىل املرء وجمانبة كل ما يبعدآداب الشريعة 
 : أوجه التقوى يف القرآن الكرمي علىرد لفظ ي وقد
 (1)احلج /: "ايأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم" كما يف قوله تعاىل اخلوف واخلشية، :منها

تعاىل : "ينزل املالئكة ابلروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه الإله ، كما يف قوله العبادة: ومنها
كما يف قوله تعاىل : "وأتوا البيوت من أبواهبا واتقوا هللا لعلكم ترك املعصية ،ومنها : . (2)النحل/إال أان فاتقون " 

تعاىل : "أولئك الذين امتحن هللا قلوهبم  ، كما يف قولهالتوحيد: ومنها أي ال تعصوه . (189" )البقرة / تفلحون 
كما يف قوله سبحانه : "ذلك ومن يعظم شعائر هللا فإهنا اإلخالص،ومنها:  أي للتوحيد . (3)احلجرات/للتقوى " 

  (32)احلج / من تقوى القلوب " 
 :  ] فتنة [  

،  إدخال اإلنسان النار واستعمل يفتظهر جودته من رداءته،أصل الفنت إدخال الذهب النار :  الفتنة لغة
واترة يسمون هبا ماحيصل عنه العذاب ، ، (14)الذارايت/ا يف قوله تعاىل : "ذوقوا فتنتكم " موالفتنة العذاب ك

واترة تستعمل يف اإلختبار ، وجعلت الفتنة كالبالء يف أهنما يستعمالن فيما يُدفع إليه اإلنسان من شدة ورخاء 
  . 2 وأكثر استعماالً  ، ومها يف الشدة أظهر معىن ،

    . 3من اخلري والشر ما يتبني به حال اإلنسان هي الفتنة  الفتنة اصطالحاً:
   .4وهي معاملة تظهر األمور الباطنة  ،الفتنة البلية  :وقيل 

 ،والعذاب ،والقتل ،واملصيبة، ومن العبد كالبلية  ،قال الراغب : الفتنة من األفعال اليت تكون من هللا تعاىل 
وغري ذلك من األفعال الكريهة ، ومىت كان ذلك من هللا يكون على وجه احلكمة ، ومىت كان من اإلنسان 

 .5 بغري أمر هللا يكون بضد ذلك
 : ولفظ الفتنة يف اآلية فيها أقوال متعددة

  . قاله ابن عباس، هنى الناس أن يقروها بني أظهرهم فيعمهم العذاب  ، املناكريمنها : أهنا 
رواه عبد هللا بن  "واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنةتعاىل : "نة األموال واألوالد كما قال أهنا فت ها:ومن

فتنة الرجل يف  :فقال له حذيفة،وقد روى حذيفة يف احلديث الصحيح حني سأله عمر عن الفتنة  ، مسعود

                            
 ( .09ص/1ج) للجرجاين التعريفات  1

 
 ( .623مفردات الراغب )  2

 (212ص/1ج)التعريفات اجلرجاين يف   3
 (31ص/13ج)فتح الباري   4
 ( .623مفردات الراغب ) 5
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أهنا البالء الذي .ومنها : عن املنكر يكفرها الصالة والصدقة واألمر ابملعروف والنهي، جاره وماله وأهله 
   .1هي الفرح الذي يركب الناس فيه بظلم :وقيل، هي العذاب  :وقيل . قاله احلسن، يبتلى به املرء 

 أقوال:وزاد ابن اجلوزي يف الفتنة 
 :مسواخلا ،االختبار  :والرابع، السكوت عن إنكار املنكر  :والثالث، الضاللة  :والثاين، القتال  : أحدها

 .2 ظهور البدع :والسابع، البالء  :والسادس، الفتنة ابألموال واألوالد 
  . 3 الفتنة ها هنا إقرار املنكر وترك التغيري لهقال الواحدي : و 

َنًة  وقال الزخمشري: َنًة : وقيل، وقيل افرتاق الكلمة، قيل هو إقرار املنكر بني أظهرهم ، ذنبا:ِفتـ     .4 عذاابً :ِفتـ 
 ]ظلموا [
قيل: الظلم التصرف فيما المُيَلك التصرف فيه ، ويقال يف جماوزة احلق ، ويقال يف الكثري   الظلم لغة :

،  والقليل ، وأصل الظلم : اجلَور وجماوزة احلد ، ومنه يف حديث الوضوء " فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم"
والظلم الشرك ، قال تعاىل: "الذين آمنوا ومل  ، (33)الكهف/والظلم النقص ، قال تعاىل : "ومل تظلم منه شيئاً" 

يلبسوا إمياهنم بظلم " أي بشرك . ، والظلم امليل عن القصد ، والعرب تقول : الزم هذا الصوب والتظلم عنه 
 . 

وقال الكفوي: الظلم وضع الشيء يف  التصرف يف حق الغري بغري حق ، أو جماوزة احلق ،  الظلم اصطالحًا:
        .5تصرف يف حق الغري ، وجماوزة حد الشارعغري موضعه ، وال

 ] خاصة [
مبا ال يشاركه فيه اجلملة ، وذلك خالف العموم ، واخلاصة : التخصيص اإلختصاص : تفرد بعض الشيء 

 .6ضد العامة ، قال تعاىل : "واتقوا فتنة التصينب الذين ظلموا منكم خاصة " أي : بل تعمكم 
 املطلب الثالث

 والقراءات  إعراب اآلية

                            
 (390ص/2ج)أحكام القرآن البن العريب   1
 ( .3/341زاد املسري )ج 2
 (436ص/1ج)تفسري الواحدي   3
 201ص/2الكشاف ج  4

      ( 594ص/1ج)كتاب الكليات    5

   (284ص: )املفردات   6
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 :ثالثة أوجه  (ال تصينب )قوله تعاىل يف 
  . بل تعم ، أي وهللا ال تصينب الذين ظلموا خاصة، وهو جواب قسم حمذوف ، أنه مستأنف  :أحدها
فإن من يكون ، ال أرينك هاهنا أي ال تكن هاهنا  :كما تقول،والكالم حممول على املعىن ، أنه هني  :والثاين

 .فإن من يدخل فيها تنزل به عقوبة عامة ، إذ املعىن ال تدخلوا يف الفتنة  ،املعىن هنا وكذلك، هاهنا أراه 
وهو ضعيف ألن جواب الشرط مرتدد فال يليق به التوكيد  ، وأكد ابلنون مبالغة ،أنه جواب األمر :والثالث

أم )ما حذفت يف األشبه أن تكون األلف حمذوفة ك :قال ابن جين، بغري ألف  (لتصينب)وقرئ يف الشاذ .
  (وهللا

   .1 ودخلت النون على املنفي يف القسم على الشذوذ ، إن اجلملة صفة لفتنة :وقيل يف قراءة اجلماعة

 ؟فإن قيل كيف جاز دخول النون املؤكدة يف جواب األمر قال الرازي: 
دخال النون املؤكدة ومىت كان كذلك حسن إ، أن جواب األمر جاء بلفظ النهي  : األول، فيه وجهان ، قلنا 

ُل : "قالت عاىلوكقوله ت، أو ال تطرحنك  ، انزل عن الدابة ال تطرحك :كقولك  ،يف ذلك النهي منَ َلة  أيَيُـَّها النَّم 
ُخُلوا  َمَساِكَنُكم  اَل حَي ِطَمنَُّكم  ُسَلي َماُن َوُجُنوُدهُ    . ( 18 /النمل) "اد 

إال أنه جيء بصيغة النهي مبالغة يف نفي  ،ين ظلموا منكم خاصةأن التقدير واتقوا فتنة تصينب الذ :الثاين
وقيل هلا ال تصييب الذين ظلموا خاصة ، اختصاص الفتنة ابلظاملني كأن الفتنة هنيت عن ذلك االختصاص 

  .2 واملراد منه املبالغة يف عدم االختصاص على سبيل االستعارة

 املطلب الرابع
 لما قبلهااآلية    مناسبة

حيث قال " واعلموا أن هللا حيول ، يف اآلية السابقة  تعاىل كما حذر اإلنسان أن حيال بينه وبني قلبهإن هللا 
  .3من الفنت  يف هذه اآلية فكذلك حذره بني املرء وقلبه " 

 
 املطلب اخلامس

 اآليةوتفسير شرح  
 " ةً اصَّ م خَ نكُ وا مِ مُ لَ ظَ  ينَ ذِ ال   ينَبَّ صِ تُ  الَ  ةً تنَ وا فِ قُ " واتَـّ قال تعاىل : 

                            
 (621ص/2ج)التبيان يف إعراب القرآن  1
 (120ص/15ج)التفسري الكبري  2
 (120ص/15جاملرجع السابق ) 3
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ال خيص هبا أهل  ،يعم هبا املسيء وغريه، أي اختبارا وحمنة ، حيذر تعاىل عباده املؤمنني فتنة قال ابن كثري: 
 . بل يعمها مل تدفع وترفع ، وال من ابشر الذنب ، املعاصي

 .هللا ابلعذاب  فيعمهم،أمر هللا املؤمنني أن ال يقروا املنكر بني ظهرانيهم:عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية و 
 . والظامل عامة، تصيب الصاحل : قال ،عن الضحاك و 

إمنا أموالكم وأوالدكم : "إن هللا تعاىل يقول ، مامنكم من أحد إال وهو مشتمل على فتنة  :وقال ابن مسعود
 .فأيكم استعاذ فليستعذ ابهلل من مضالت الفنت   "فتنة

إن كان اخلطاب معهم وهو الصحيح ويدل عليه األحاديث والقول بن هذا التحذير يعم الصحابة وغريهم و 
 .1 الواردة يف التحذير من الفنت

هي حيول بني املرء وقلبه : قال  "واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة "عن جماهد رضي هللا عنه و 
   .2 حىت يرتكه ال يعقل

وانتشار املنكر ، وذلك عند ظهور املعاصي،ل ، هلك الك ماؤان : فالفتنة إذا عملت ،لقال القرطيب : قال ع
 . 3 وعدم التغيري

واملداهنة يف  ،كإقرار املنكر بني أظهرهم،  بل يعمه وغريه  ، أي ال ختتص إصابتها مبن يباشر الظلم منكموقيل: 
  .4 والتكاسل يف اجلهاد، وظهور البدع ، وافرتاق الكلمة ، األمر والنهي عن املنكر 

  .5 قد أوجب عليهم بذلك مجع كلمتهمو  قال اجلصاص :

وقال الشنقيطي: والتحقيق يف معناها : أن املراد بتلك الفتنة اليت تعم الظامل وغريه ، هي أن الناس إذا رأوا 
    .  6 املنكر فلم يغريوه عمهم هللا ابلعذاب ، صاحلهم وطاحلهم

 
 
وأن ال ميكنوا من املعاصي ، ل الشر والفساد وقمع أه ، وتتقى هذه الفتنة ابلنهي عن املنكر قال السعدي:و 

                            
 (.2/299تفسري ابن كثري )ج 1
 ( .47ص/4ج) الدر املنثور 2
 (7/392 )اجلامع ألحكام القرآن  3
 16ص/4جتفسري أيب السعود  4

 

 ( .228ص/4ج)أحكام القرآن للجصاص  5
   (2/171البيان )أضواء   6
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     .1 والظلم مهما أمكن
  . 2موجبها من املنكر "  وقال الشيخ جالل الدين احمللى يف اآلية : واتقاؤها إبنكار

 "واعلموا أن هللا شديد العقاب" 
وفيه  ،4 هسبابيصيب ابلعذاب من مل يباشر أ ومن شدة عقابه أنه،  3 وجانب رضاه ، ملن تعرض ملساخطه 

 .5 خوفا من الفتنة ومن عقاب هللا ابملعصية فيها ، حث على لزوم االستقامة
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                            
 . (318ص/1ج)تفسري السعدي   1

 (151)تفسري اجلاللني   2

 . (318ص/1تفسري السعدي )ج  3

 (300ص/2ج)فتح القدير  4

 (336ص /1تفسري الواحدي )ج 5
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 المبحث الثاني

 
 ُشَبه حول اآلية

 
 .وفيه شبهتان   •

 
 

 
 
 
 

 الشبهة األولى  
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كسبت : إن هللا عزوجل يقول: "والتزر وازرة وزر أخرى "،"كل نفس مبا كسبت رهينة " ، "هلا ما إن قيل
وعليها مااكتسبت" وهذا يوجب أال يؤخذ أحد بذنب أحد ، وإمنا تتعلق العقوبة بصاحب الذنب " ، وكيف 

 يليق برمحة الرحيم أن يوصل الفتنة والعذاب إىل من مل يذنب ؟
فإذا سكت عنه  ، أن الناس إذا تظاهروا ابملنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغريهقال ابن العريب : 

فانتظم ، وقد جعل هللا يف حكمه وحكمته الراضي مبنزلة العامل ، هذا بفعله وهذا برضاه به  ، اصفكلهم ع
 .  1 ومل يتعد موضعه، الذنب ابلعقوبة 

، ميكن محل ما ىف هذه اآلية على العقوابت الىت تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض  وقال الشوكاين :
وميكن أن يقال إن الذين مل يظلموا قد ، وهللا أعلم ، ت العامة وميكن أن تكون هذه اآلية خاصة ابلعقواب

فتكون اإلصابة املتعديه للظامل إىل غريه ، تسببوا للعقوبة بسباب كرتك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
  .2 خمتصة مبن ترك ما جيب عليه عند ظهور الظلم

ال جييء اإلشكال على ، وفسرت الفتنة إبقرار املنكر  ،ال خيفى أن اخلطاب إذا كان عاما لألمةوقال األلوسي: 
، ألنه كما جيب على مرتكب الذنب اإلنتهاء عنه " وال تزر وازرة وزر أخرى: "عموم اإلصابة بقوله سبحانه 

 . فيصيبهم ما يصيبهم إلمثهم ، وإذا مل يفعلوا كانوا آمثني ، جيب على الباقني رفعه 
أمر هللا تعاىل املؤمنني أن ال يقروا املنكر بني ، اس رضي هللا تعاىل عنهما دل للوجوب ما روي عن ابن عبيو 

 . فيعمهم هللا تعاىل بعذاب يصيب الظامل وغري الظامل ، أظهرهم 
عليه وسلم  مسعت رسول هللا صلى هللا :قال، عن أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه، د وأبو داو ، وأخرج الرتمذي 

 " .الظامل ومل أيخذوا على يده أوشك أن يعمهم هللا تعاىل بعقاب  إن الناس إذا رأوا: "يقول 
ملا وقعت بنو إسرائيل يف " :عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا:قال، عن ابن مسعود ، وروى الرتمذي أيضا 

فضرب هللا تعاىل قلوب ، فجالسوهم يف جمالسهم وواكلوهم وشاربوهم ، املعاصي هناهم علماؤهم فلم ينتهوا 
  .3" ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مرمي ، بعضهم ببعض 

 

 الشبهة الثانية

                            
 .(391ص/2ج)أحكام القرآن البن العريب  1

 . (300ص/2ج)فتح القدير  2
 (194ص/9ج)روح املعاين  3
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فإن قيل : إن هللا عزوجل يقول : "ايأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم " وظاهر 
بني أنه ال يضران ضالل هللا ابإلهتمام بنفسنا و اآلية ال يوجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، فقد أمران 

 اآلخرين !!
  أجاب الرازي عن ذلك بعدة وجوه ، منها :

إن اآلية ال تدل على ذلك بل توجب أن املطيع لربه ال يكون مؤاخذاً ، وهو الذي عليه أكثر الناس : األول
خطب الصديق رضي هللا  .ابلدالئلفأما وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فثابت ، بذنوب العاصي 

ُفَسُكم  "إنكم تقرؤن هذه اآلية  :فقال،عنه  وإين مسعت ، وتضعوهنا غري موضعها  "أيَيُـَّها الَِّذيَن ءاَمُنوا  َعَلي ُكم  أَنـ 
   .ينكروه يوشك أن يعمهم هللا بعقابإن الناس إذا رأوا املنكر فلم :يقول   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

هذه أوكد آية يف وجوب األمر ابملعروف والنهي عن  :ماذهب إليه عبد هللا بن املبارك قال:  ينالثا الوجه
ُفَسُكم  :"فإنه قال ، املنكر   ،يعين عليكم أهل دينكم وال يشركم من ضل من الكفار "َعَلي ُكم  أَنـ 

ُفَسُكم  فقوله : "  وينفره عن ، عضكم بعضاً يف اخلريات ويرغب ب، بعضكم بعضاً  يعين بن يعظ" َعَلي ُكم  أَنـ 
ُفَسُكم  : " والذي يؤكد ذلك ما بينا أن قوله، القبائح والسيئات  فكان ، معناه احفظوا أنفسكم  "َعَلي ُكم  أَنـ 

 .واجباً  والنهي عن املنكركان ذلكفإن مل يكن ذلك احلفظ إال ابألمر ابملعروف ، حنفظ أنفسنا  ذلك أمراً بن
وال يرتكون الكفر بسبب األمر ، أن اآلية خمصوصة ابلكفار الذين علم أنه ال ينفعهم الوعظ : ثالثوالوجه ال
يف سبب النزول  فهاهنا ال جيب على اإلنسان أن أيمرهم ابملعروف والذي يؤكد هذا القول ما ذكر ،ابملعروف

 .ن املشركني أن اآلية انزلة يف املنافقني حيث عريوا املسلمني بخذ اجلزية من أهل الكتاب دو 
أو  ،أن اآلية خمصوصة مبا إذا خاف اإلنسان عند األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على نفسه : رابعالوجه ال

  .فهاهنا عليه نفسه ال تضره ضاللة من ضل وال جهالة من جهل  ،على عرضه أو على ماله
  .نكر ضالل من ضل فلم يقبل ذلكال يضركم إذا اهتديتم فأمرمت ابملعروف وهنيتم عن امل : امسالوجه اخل

ُفَسُكم  " :دسالوجه السا مل  فإن، من أداء الواجبات اليت من مجلتها األمر ابملعروف عند القدرة "َعَلي ُكم  أَنـ 
  . 1يقبلوا ذلك فال ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنكم خرجتم عن عهدة تكليفكم فال يضركم ضالل غريكم

جلاهل من ظاهر هذه اآلية الكرمية عدم وجوب األمر ابملعروف والنهي عن قد يتوهم ا قال الشنقيطي :
وذلك يف قوله ، ولكن نفس اآلية فيها اإلشارة إىل أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه املأمور ، املنكر

 .ألن من ترك األمر ابملعروف مل يهتد  "إذا اهتديتم"
يدخل األمر ابملعروف يف  :ومنهم من قال، أي أمرمت فلم يسمع منكم  "إذا هتديتم"فمن العلماء من قال 

  . العدول عنه ملنصف وال ينبغي، وهو ظاهر جدا ، املراد ابالهتداء يف اآلية 

                            
 (93ص/12ج)الكبري التفسري  1
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والعصر إن :"أن هللا تعاىل أقسم أنه يف خسر يف قوله تعاىل ،ومما يدل على أن اترك األمر ابملعروف غري مهتد
فاحلق وجوب األمر  "الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب اإلنسان لفى خسر إال

 .1وبعد أداء الواجب ال يضر اآلمر ضالل من ضل ، ابملعروف والنهي عن املنكر 
وقال الطربي عن سعيد بن املسيب : إذا أمرت ابملعروف ، وهنيت عن املنكر ، اليضرك من ضل إذا اهتديت 

2 .     
جلصاص : ومن اإلهتداء اتباع أمر هللا يف أنفسنا ويف غريان ، فال داللة فيها إذاً على سقوط فرض األمر وقال ا

  . 3 ابملعروف والنهي عن املنكر

فإنكم  ،وإلزامها سلوك الصراط املستقيم ، أي اجتهدوا يف إصالحها وكماهلا وقال السعدي يف تفسري اآلية: 
وال يدل ، وإمنا يضر نفسه  ،ومل يهتد إىل الدين القومي ،صراط املستقيمإذا صلحتم ال يضركم من ضل عن ال

فإنه ال يتم هداه إال ابإلتيان مبا  ،هذا أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال يضر العبد تركهما وإمهاهلما
ولسانه وأنكره نعم إذا كان عاجزا عن إنكار املنكر بيده ، جيب عليه من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

   .4 بقلبه فإنه ال يضره ضالل غريه

 
 

 
 
 
 
 
 

                            
 ( .459ص /1أضواء البيان )ج 1

    (11/148جامع البيان للطربي ) 2

 ( 2/486)أحكام القرآن للجصاص   3

 .(246ص/1ج)تفسري السعدي  4
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 المبحث الثالث
 

 آيات وأحاديث واردة في معنى اآلية
 

 وفيه مطلبان :
 المطلب األول : اآليات الواردة في معنى اآلية . •

 المطلب الثاني : األحاديث الواردة في معنى اآلية . •
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 املطلب األول

 معنى اآلية  اآليات الواردة في  
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وا انُ ا كَ مبَِ  يس  ئِ بَ  اب  ذَ وا بعَ مُ لَ ظَ  ينَ ذِ  الَّ ذانَ خَ أَ وَ  وءِ السُّ  نِ عَ  ونَ نهَ يَ  ذينَ ا ال  ينَ نَ أَ  هِ وا بِ رُ ك ِ ا ُذ وا مَ سُ ا نَ مَّ لَ قوله تعاىل : "فَـ  •
 . 1 على ناة الناهني ، وهالك الظاملني يف اآلية فقد نص هللا عزوجل  (160-159)األعراف ون " قُ سُ ف  يَـ 
وا انُ كَ وا وَ صَ ا عَ مبَِ  كَ لِ مي ذَ ر  ى ابن مَ يسَ عِ وَ  اودَ دَ  انِ سَ لى لِ عَ  يلَ ائِ رَ س   إِ يِن ن بَ وا مِ رُ فَ كَ   ينَ ذِ ال   نَ عِ لُ  وقوله تعاىل : " •

 . (79 – 78)املائدة /ون " لُ عَ ف  وا يَـ انُ ا كَ مَ  سَ ئ  بِ وه لَ لُ عَ فَـ  ر  كَ ن  ن مُ عَ  نَ و  اهَ نَ تَـ يَـ  وا الَ انُ ون * كَ دُ عتَ يَ 

الينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب حيث كان ، لعن هللا الكافرين من بين إسرائيل بسبب عصياهنم هلل  قدف  
 .2املآمث واحملارم ، وذمهم على ذلك ، لُيحذر أن يُركب مثل الذي ارتكبوه 

 عون "نَ ص  وا يَ انُ اكَ مَ  ئسَ بِ لَ  حت  السُّ  مُ هِ لِ ك  أَ وَ  مث َ اإلِ  مُ وهلِِ ار عن قَ حبَ واألَ  ونَ يُ نِ ابَّ الرَّ  مُ اهُ نهَ يَ  والَ قوله تعاىل : "لَ و  •

أي بئس ماكانوا يصنعون يف تركهم ذلك ، وروى بن ايب حامت ، عن حيي بن يعمر قال: خطب علي .  (63) املائدة /
بن أيب طالب فحمد هللا وأثىن عليه ، مث قال: أيها الناس ، إمنا هلك من كان قبلكم بركوهبم املعاصي ، ومل ينههم 

أن ينزل  نيون واألحبار ، فلما متادوا ابملعاصي أخذهتم العقوابت ، َفُمروا ابملعروف ، واهنَوا عن املنكر ، قبلالراب
 .3بكم مثل الذي نزل هبم 

ا ينَ نَ ن أَ ممَّ  يالً لِ  قَ الَّ إِ  رضِ  األَ يف  ادِ سَ الفَ  نِ عَ  ونَ هَ نـ  يَـ  ة  يَّ قِ وا بَ ولُ م أُ كُ لِ ب  قَـ  ن  مِ  ونِ رُ القُ  نَ مِ  انَ كَ   والَ لَ قوله تعاىل : "فَـ  •
 ون "حُ لِ ص  ا مُ هَ لُ ه  أَ وَ  لم  ظُ ى بِ رَ ك القُ لِ ه  يُـ لِ  كَ بُّ رَ  انَ ا كَ مَ وَ * ني مِ رِ وا جُم  انُ كَ وَ  يهِ وا فِ فُ ترِ ا أُ وا مَ مُ لَ ظَ  ينَ ذِ الَّ  عَ بَ اتَـّ م وِ هُ نـ  مِ 

  . (117)هود/

والفساد يف م من الشرور واملنكرات ينهون عما كان يقع بينه ،بقااي من أهل اخلرييقول هللا تعاىل أنه قد وجد 
 .4 وفجأة نقمته ،هضبم الذين أناهم هللا عند حلول غوه، قليل مل يكونوا كثريا  ، وهماألرض 

 " ونحُ فلِ املُ  مُ هُ  كَ ولئِ أُ ر وَ نكَ املُ  نِ عَ  ونَ نهَ يَ وَ  وفِ ملعرُ ابِ  ونَ رُ مُ أيَ َو  ريِ ىل اخلَ إِ  ونَ دعُ يَ  ة  مَّ م أُ نكُ ن مِ كُ لتَ "وَ تعاىل:قوله  •
أمر هللا تعاىل هذه األمة الشريفة أن يكون فيها من أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر ، وفيها أمر  (104)آل عمران/

ابلقيام ابلدعوة إىل هللا ، واملقصود أن تكون فرقة من األمة متصدية هلذا الشأن ، وإن كان ذلك واجبا على  
 . 5كل فرد من األمة حبسبه 

 املطلب الثاين
 يث الواردة في معنى اآليةاألحاد  

                            
 (509املصباح املنري ، للمباركفوري ) 1
 ( .394املرجع السابق ) 2
 ( .389املرجع السابق ) 3
 (465ص/2تفسري ابن كثري )ج 4
 (237ح املنري )املصبا  5
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عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده لتأمرن  ، رضي هللا عنهما  –عن حذيفة بن اليمان  •
ابملعروف ، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقاابً منه مث تدعونه فال يستجاب لكم 

" 1 . 

إن هللا عز وجل ال : " يقولصلى هللا عليه وسلم هللا  رسول : مسعتقال، عن عدي بن عمرية رضي •
، وهم قادرون على أن ينكروه فال ينكروه ، يعذب العامة بعمل اخلاصة حىت يروا املنكر بني ظهرانيهم 

 . 2"فإذا فعلوا ذلك عذب هللا اخلاصة والعامة 

 ،فيصري منافقا عليه وسلم تكلم ابلكلمة على عهد رسول هللا صلى هللاإن كان الرجل لي :لاحذيفة ق عن  •
ولتحاضن  ،لتأمرن ابملعروف ولتنهن عن املنكر، وإين ألمسعها من أحدكم يف املقعد الواحد أربع مرات 

 أو ليؤمرن عليكم شراركم مث يدعوا خياركم فال يستجاب هلم، أو ليسحتنكم هللا مجيعا بعذاب  ،على اخلري
" 3. 

مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها  :"  عليه وسلم  قال صلى هللا عن النيب ،عن النعمان بن بشري •
فكان الذين يف أسفلها إذا  ،فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، كمثل قوم استهموا على سفينة 

لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فإن يرتكوهم : استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا 
 4 "وإن أخذوا على أيديهم نوا ونوا مجيعا،هلكوا مجيعا وما أرادوا

وفيه استحقاق العقوبة برتك األمر ابملعروف ، ففي هذا احلديث تعذيب العامة بذنوب اخلاصة  قال القرطيب:
 . 5والنهي عن املنكر 

ل عليها أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخ ،زينب بنت جحش رضي هللا عنها، عن أم املؤمنني أم احلكم  •
فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل ، ويل للعرب من شر قد اقرتب ،ال إله إال هللا :فزعا مرعواب يقول

نعم إذا كثر  :قال؟ اي رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون قالت:ف، وحلق إبصبعيه اإلهبام واليت تليها ، هذه 
  .6" اخلبث

 

اي أيها الذين آمنوا عليكم "ها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية اي أي :عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه قال •

                            
 .(2169رواه الرتمذي ) 1
 (.17756)4/195رواه أمحد ج 2
 (23360) 5/390رواه أمحد ج 3
 (2361)2/882رواه البخاري ج 4
 . 7/391تفسري القرطيب  ج 5
 (3168)3/1221رواه البخاري ج 6
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إن رأى " :صلى هللا عليه وسلم  يقول وإين مسعت رسول هللا" أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم 
  1 "أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منه ، الناس الظامل فلم أيخذوا على يده

 ،قوم يعملون ابملعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع ال يغريهمامن " :صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللاو  •
 . 2 "لعقاب إال عمهم هللا بعقاب أو أصاهبم ا

قال : "لن يهلك  ، عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ، أن النيب صلى هللا عليه وسلمو  •
 .      3من أنفسهم "  –أو يُعِذروا  –الناس حىت يَعذروا 

هللا عنها قالت : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "مروا ابملعروف، واهنوا  رضي –عن عائشة  •
 . 4عن املنكر قبل أن تدعوا فال يستجاب لكم " 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                            

 (4338)4/122رواه أبو داود ج 1
  . (4339 ) 4/122ج رواه أبو داود 2
 (4347)4/125رواه أبو داود ج 3
 . (4004)2/1327رواه ابن ماجه ج 4
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 المبحث الرابع
 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أهمية
 تركه  واآلثار المترتبة على

 
 :  مطلبانوفيه  

 األمربالمعروف والنهي عن المنكر.  فضلالمطلب األول :  •

 .  اآلثار المترتبة على تركهالمطلب الثاني : •
 
 
 

 
 املطلب األول
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 فضل األمربالمعروف والنهي عن المنكر
 

ل عمران )آ "هلل ابِ  ونَ نُ ؤمِ تُ وَ  رِ املنكَ  نِ عَ  ونَ هَ نـ  تَـ وَ  وفِ عرُ ملَ ابِ  ونَ رُ مُ تَ  اسِ لنَّ ت لِ جَ رِ خ  أُ  ة  مَّ أُ  ريَ م خَ نتُ قال تعاىل : "كُ 

ن املنكر فجعل هللا سبحانه وتعاىل هذه األمة خري األمم هبذا الشرط ، وهو األمر ابملعروف والنهي ع  (110/
 ، واإلميان ابهلل.

وقد قرأ عمر بن اخلطاب هذه اآلية يف حجة حجها ، مث قال: "ايأيها الناس من سره أن يكون من تلك األمة 
هذه اآلية : كنتم خري الناس للناس على هذا الشرط : أن تمروا  فليؤد شرط هللا منها " قال جماهد يف

 1ابملعروف ، وتنهوا عن املنكر وتؤمنوا ابهلل .
وقد جعل هللا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، من أخص صفات خليله وخريته من خلقه ، فقال عز من 

م اهُ نهَ يَ وَ  وفِ عرُ ملَ م ابِ هُ رُ مُ أيَ  يلِ نِ اإلِ وَ  اةِ ورَ  التَّ م يف هُ ندَ عِ  وابًَ كتُ مَ  هُ ونَ دُ جيَِ ي ذِ الَّ  يبَّ النَّ  ولَ سُ الرَّ  ونَ عُ تبِ يَ  ينَ ذِ قائل : "ال  
، فعد  قيامه هبذا األمر من أول أوصافه ، وذلك أن األمر ابملعروف والنهي عن  (157)األعراف/ ر "نكَ املُ  نِ عَ 

رِيَن َو ُمنِذرِيَن ِلَئال َيُكوَن ِللنَّاِس َعلى هللِا املنكر ، هو مدار رسالة الرسل الكرام ، كما قال تعاىل : "  ُرُساًل ُمَبشِ 
  2( 165)النساء/ُحجَّة  بـَع َد الرُُّسِل " 

مث إن هللا تعاىل وصف املؤمنني مبا وصف به رسله فقال : "َواملُؤِمُنوَنَ واملُؤِمناُت بعُضُهم َأوِلَياُء بَعض أَيُمُروَن 
وَن الصَّالَة َويُؤُتوَن الزََّكاَة َو يُِطيُعوَن هللَا َو َرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسرَيمَحُُهُم هللاُ ِإنَّ هللَا عِن املُنَكِر ويُِقيمُ  اِبملَع ُروِفَ ويَنَهونَ 

فجعل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أخص صفاهتم اليت استحقوا هبا رمحة  ( 71)التوبة /َعزِيز  َحِكيم " 
  3هللا تعاىل .

ذا قرن هللا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابألمر إبقامة الصالة ، وذلك يف قوله تعاىل يف وصية لقمان وهل
فقد أوصاه بتكميل نفسه إبقامة ( 17)لقمان/إلبنه : "اَيُبيَنَّ َأِقِم الصَّالَة َوأُمر اِبملَعروِف َوان َه عِن املُن َكر " 

 .4 والنهي عن املنكرالصالة، وتكميل غريه ابألمر ابملعروف 
 وهبذا يتبني أمهية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، وعظم مكانتهما ، وأهنما من أخص أوصاف املؤمنني .

 
 

                            
 94األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حتقيق األمن ، للفوزان ص: 1
 47األمر ابملعروف والنهي عن املنكر للسبت ،ص 2
  97األمرابملعروف والتهي عن املنكر وأثرمها  يف حتقيق األمن ، للفوزان ص 3
 25/131تفسري الرازي  4
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 املطلب الثاين
 اآلثار المترتبة على ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 
 مستطري ،يتمثل يف األمور التالية:إن ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يرتتب عليه خطرجسيم ، وشر 

اللعن والطرد من رمحة هللا ، كما قال تعاىل : "لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود  •
 وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون * كانوا اليتناهون عن منكر فعلوه ...." .

ف واهنوا عن املنكر قبل أن تدعوا فال عدم إجابة الدعاء ، كما يف حديث عائشة : مروا ابملعرو  •
 يستجاب لكم " .

اسوداد القلب وتنكيسه ، فمع كثرة مشاهدة املنكرات وعدم إنكارها ،يكون القلب بذلك مريضا  •
منكوساً ، اليعرف معروفاً والينكر منكراً ، إال ماأشرب من هواه ، كما روى مسلم يف حديث حذيفة 

وسلم يقول : "تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عوداً عوداً ، فأي  أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه
قلب أشرهبا نكت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ، حىت تصري على قلبني ، 
على أبيض مثل الصفا ، فال تضره فتنة مادامت السماوات واألرض ، اآلخر أسود مرابداً كالكوز جمخياً 

 .  1اً والينكرمنكراً إال ماأشرب من هواه " اليعرف معروف

حصول الفتنة واإليذان ابهلالك الشامل ، والعذاب العام ، ذلك أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  •
سبب لصالح اجملتمع واستقامته ، وسالمته من الفواحش واملنكرات الظاهرة ، فإذا أمهلت هذه الشعرية 

واجملاهرة هبا ، وظهور اخلبث وكثرته ، وحني يصبح اجملتمع هبذه املثابة ، ترتب على ذلك فشو املنكرات 
، فإنه يستحق العقوبة العامة ، والعذاب اإلهلي الشامل الذي حييق ابلطاحلني والصاحلني ،إال من كان 

 آمرًاابملعروف انهياً عن املنكر ، فمجرد الصالح من غري قيام بواجب األمرابملعروف والنهي عن املنكر
   .2الينجي من عذاب هللا 

اإلختالف والتفرق ، والعدوان والتناحر ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : مىت ترك الناس بعض ماأمرهم  •
هللا به وقعت بينهم العداوة والبغضاء ، إذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا ، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ، 

   . 3فإن اجلماعة رمحة ، والفرقة عذاب 

 

                            
 247األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة لعبدالعزيز املسعود ، ص: 1
 128األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، للفوزان ، ص 2
 154املرجع السابق ، ص 3
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 أنه سبب لظهور اجلهل واندراس العلم  . •

سبب ظهور غربة الدين ، واختفاء معامله ، وتفشي املنكرات والكفر والظلم ، وهذا هو الذي أشار إليه  •
 النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله : "بدأ اإلسالم غريبا وسيعودغريبا كمابدأ ، فطوىب للغرابء"

أن احلكم املقرون ابلوصف املناسب له يدل على أنه معلل  انتفاء وصف اخلريية عن هذه األمة ، وذلك •
 .1بذلك الوصف ، فيدور احلكم مع الوصف وجوداً وعدمًا 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
  93األمر ابملعروف واهلي عن املنكر ، للسبت ، ص  1
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 الخاتمة
 

هذا ما يسر هللا لي ، فما كان فيه من صواب  
فمن هللا وحده ، وما كان فيه من خطأ فمن  

 نفسي والشيطان
 والحمد هلل رب العالمين

هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله    وصلى
 وصحبه أجمعين.
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 المراج  ع
 هـ1415أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشنقيطي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بريوت،  •

 هـ ، ط . األوىل .1421مفاتيح الغيب للرازي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  •

 م1993كتب العلمية ،بريوت ، الدر املنثور للسيوطي ، دار ال •

 الكشاف للزخمشري ، دار إحياء الرتاث العريب ، حتقيق عبدالرزاق املهدي . •

 إرشاد العقل السليم أليب السعود ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت . •

 هـ1401تفسري القرآن العظيم إلبن كثري ، دار الفكر ، بريوت ،  •

 رة ، ط األوىل .تفسر اجلاللني ، دار احلديث ، القاه •

 هـ .1421تيسري الكرمي الرمحن للسعدي ، مؤسسة الرسالة ،  •

 هـ .1405جامع البيان للطربي ، دار الفكر ، بريوت ،  •

 اجلامع ألحكام القرآن ، للقرطيب ، دار الشعب ، القاهرة . •

 هـ ط.األوىل .1415الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، للواحدي، دار القلم ،  •

  لأللوسي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .روح املعاين •

 هـ ، ط. الثالثة .1404زاد املسري إلبن اجلوزي ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ،  •

 فتح القدير للشوكاين ، دار الفكر ،بريوت . •

 هـ .1405أحكام القرآن للجصاص ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت /  •

 الفكر للطباعة والنشر ،  أحكام القرآن إلبن العريب ، دار  •

 املصباح املنري ، للمباركفوري ، دار السالم للنشر . •

 التبيان يف إعراب القرآن للعكربي . •

 املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ، دار القلم ، الدار الشامية. •

 ،ط.األوىل .1405التعريفات للجرجاين ، دار الكتاب العريب ، بريوت ،  •

 هـ1419وي ، دار الرسالة ، بريوت ، الكليات للكف •

 إحياء علوم الدين للغزايل ، دار املعرفة ، بريوت . •

 فتح الباري إلبن حجر ، دار املعرفة بريوت . •

 ، مطابع الفرزدق .دراساتفي التفسري املوضوعي ، زاهر األملعي  •

 إلسالمياألمر ابملعروف والنهي عن املنكر أصوله ضوابطه آدابه ، خالدالسبت،املنتدى ا •

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حتقيق األمن ، عبدالعزيزالفوزان ، دار طيبة اخلضراء  •

 هـ1415األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة ،عبدالعزيزاملسعود ط.الثانية ،    •

  شبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، فضل إهلي ظهري . •
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