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 : وبعد,احلمد هللا وحده
 وبـه قـوائم شـؤون ,نفال خيفى أن األمر باملعروف والنهي عن املنكـر مـن أهـم دعـائم الـدي

 اً وآدابـاً وإن لـه رشوطـ, حسب االستطاعة واإلمكان, فهو واجب باليد واللسان واجلنان,املسلمني
 . ذكرها أهل العلم وأوضحوها يف مصنفاهتم,ومكمالت
 فكل ;وتغريت عاداهتم ,وتباعدت أنظارهملناس يف هذه األزمان تشتت آراؤهم,  ألن ااًونظر

  ! أو خالفه الرشع سواء وافق,يتهيأ هلاهتا حسبام فئة تترصف يف شؤون حيا
ح هلم طرق اخلروج منها وإنكارهـا ِّوضُن يَن طلبة العلم مِم  اهللاَُأَّيَ هاًوكلام أحدث الناس أمور

إن األمر باملعروف حيتاج " : وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية,عىل اختالف أعراف الناس وعوائدهم
 فـالعلم , وهي العلـم والرفـق واحللـم, بعده: معه, والثالثة: والثانية,بلهَق: إحدها: إىل ثالث دعائم

 ." واحللم بعد العمل, والرفق حال العمل, قبل العملًأوال
األمر باملعروف والنهي عن معامل يف طريق االحتساب و« وقد اطلعت عىل هذه الرسالة النافعة

ه أبـدى فيهـا ُحممد بن عبداهللا السدحان فوجدتعبدالعزيز بن / )١( تأليف األخ الشيخ الدكتور»املنكر
 وتعـني عـىل القيـام , وذكر معامل وفوائد تنري الطريق, وطرق تغيريها,من بيان بعض املنكرات وأعاد

 . هبذا األمر املهم الذي به قوام الدين
ُ ورسرت; مواضع منهاُوقد قرأت  .ُ ونقول عن السلف ناجعة, بام تضمنته من تفصيالت نافعةُ

إن اهللا ليـدخل  «: ويف احلـديث; ففـضل اهللا واسـع;هبـا لعل اهللا أن ينفع ;ه بنرشهاُأوصيتوقد 
 . رواه أبو داوود والرتمذي وغريمها» ومنبله املمد به, والرامي به, صانعه:بالسهم الواحد ثالثة اجلنة

                                                            

ًيرس اهللا أمرها وجعلها عونا عىل طاعته−ُ الزلت يف مرحلة بحثها وكتابتها )١( َّ َ−. 



 ٥

 .يا النافعةوإين أويص إخواين وأبنائي بقراءة هذه الرسالة ملا فيها من املعاين املبتكرة والوصا
 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وسلم,وباهللا التوفيق

 
 قال ذلك الفقري إىل اهللا

ÞïÕÈ@æi@îÉÜa‡jÈ@æi@!a‡jÈ@ @

 اًرئيس اهليئة الدائمة بمجلس القضاء األعىل سابق
 هـ ١٤٢٣ اآلخرة  مجادى٢٣
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 :وبعد   .به ومن وااله والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصح,احلمد هللا وحده

ّ وقد خصها اهللا تعاىل يف ,فإن شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الدين بمكان عظيم
 . لعظيم شأهنا ورفيع منزلتها; يف سنته بمزيد عناية−صىل اهللا عليه وسلم− كتابه والنبي

ثـري مـن الغيـورين  كانت نفوس ك;وملا كانت غالب املجتمعات حتدث فيها املنكرات املتنوعة
 اً له وحتذيراً عن املنكر وبياناًوهني,  فيهاًيه وترغيبل باملعروف وداللة عاً أمر:اً وهنياًهتب لالحتساب أمر

 . منهاًوترهيب
 يدفعهم إليه طمعهم يف األجر من اهللا تعاىل وحرصهم ,قام أولئك الغيورون بذلك االحتساب

 .اية أهله وسعيهم لتغيري املنكر وهد,عىل جمتمعاهتم
 لكـن مـع كثـرة املحتـسبني وكثـرة وسـائل ..وهؤالء املحتسبون هـم غـرة املجتمـع وهبجتـه

 . يف أمور خمالفة للصواب−عن حسن نية إن شاء اهللا تعاىل−االحتساب وقع بعضهم 
 . البعد عن املنهج الرشعي:وكان من أعظم األسباب يف ذلك

 , بيان منزلة االحتساباً وفيها أيض,ره وهنيهويف هذه الرسالة معامل يستضئ هبا املحتسب يف أم
 .وخطورة تركه أو تنقــُّص أهله وغري ذلك

 .وتلك املعامل مأخوذة من النصوص الرشعية وفقهها من خالل كالم أهل العلم
 .»األمر باملعروف والنهي عن املنكرمعامل يف طريق االحتساب و« :وسميتها

ِّن رشِسلمني مـفظ جمتمعات املَ تعاىل أسأل أن حياهللاَ  وأن هيـدي ,ارَّ ومـن كيـد الفجـ, األرشارَ
 .ضال املسلمني إىل سبيل اهلداية والرشاد

 وأن يوفـق ,كام أسأل اهللا تعاىل أن يوفق والة أمور املسلمني إىل ما فيـه صـالح الـدين والـدنيا
 . لدى جمتمعاهتمً وقبوالً وعمالً وأن يزيدهم علام,املحتسبني يف احتساهبم

 عبداهللا بـن عبـدالعزيز / شيخي صاحب الفضيلة الوالد−بعد شكر اهللا تعاىل− أشكر ..اًختام
 .اً وتشجيعاً وتوجيهً يف صغري تعليام−بعد اهللا تعاىل−ّ الذي كان له عيل فضل كبري ,بن عقيل



 ٧

ّ عيلً متواصال−بحمد اهللا تعاىل−وال زال فضله  ن ذلـك مراجعتـه هلـذه الرسـالة وكتابتـه ِ وم,َ
 .مقدمة هلا

 . عن تالميذهاًجزاه اهللا خري ما جزى شيخ
 .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

 
‡á«@æi@îÉÜa‡jÈæi@@çby‡Üa@!a‡jÈ@@ @
  هـ٢٤/٦/١٤٢٣
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Þëþa@áÜÈ½a@ @
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;  خريية األمةمن العالمات الدالة واملؤكدة عىلإن قيام شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ِكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهـون عـن املنكـر﴿كام قال تعاىل  َِ ُْ َِْ َ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ِْ ْ ِ ُ ُ َ  :آل عمـران[ ﴾...ُ

١١٠[. 
ويف هذه اآلية مدح هلذه األمة ما أقاموا ذلك واتصفوا  (:−رمحه اهللا تعاىل−قال اإلمام القرطبي 

 وكـان ذلـك , وحلقهم اسـم الـذم, زال عنهم اسم املدح;التغيري وتواطؤوا عىل املنكر فإذا تركوا ,به
 . انتهى كالم القرطبي) هلالكهماًسبب

 .اً فكان عاقبة أمرها خرس; اهللا أمة من األمم تركت تلك الشعرية وأمهلت شأهناَّلَذَيف املقابل أ
َلعن الذين كفروا من بني إرس﴿ :قال تعاىل ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َّ َائيل عىل لسان داوود وعيسى ابـن مـريم ذلـك بـام ُ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ َ ُ َ َِ َ َ

َعصوا وكانوا يعتدون  ُ َ ْ َّ َ ََ ْ ُ َكانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) ٧٨(َ َُ َ َُ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ُّ َْ ُْ َ َُ َْ َ َِ ٍَ  .]٧٩, ٧٨  :املائدة[ ﴾َ
´àÜ½a@Š‘bÈßZ@ @

 فيـه ضـامن لتحقيـق املـصالح وزوال ,بقدر طاقتهعرية كل صاف أفراد املجتمع بتلك الشّإن ات
ُّلتقدم وفيه استمرار ,املفاسد  .هاِّقيُة ورَّ األمَ

 هو الـذي أنـزل اهللا :األمر باملعروف والنهي عن املنكر( :−رمحه اهللا تعاىل−قال شيخ اإلسالم 
 .) وأرسل به رسله,به كتبه

 : أن باب األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـرواعلم( :−رمحه اهللا تعاىل−وقال اإلمام النووي 
 وإذا مل يأخـذوا , العقاب الـصالح والطـالحَّ عم;ُثر اخلبثَ وإذا ك, به قوام األمر ومالكه;باب عظيم

ٌفليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة﴿ :عىل يد الظامل أوشك أن يعمهم اهللا تعاىل بعقابه َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ ْ َ َ َْ َِ َ ُ َ ُ َّ ِْ َ ْ أو َ َ
ٌيصيبهم عذاب أليم ْ ُِ َِ ٌ َ ََ  .هـا)  ]٦٣ :النور[ ﴾ُ



 ٩

ïãbrÛa@áÜÈ½a@ @
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 : فمن ذلك كثرية ومنافع عظيمة;اً ثامر:إن يف إحياء شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر
َالذين يتبعون ال﴿ ;أن هذه الشعرية من أعامل األنبياء −١ ُ َِ َّ َ ِ ُرسـول النبـي األمـي الـذي جيدونـه َّ َ ُ َِّ َ ِ َّ َّ ِّ َّ ُ َُّ ِ َ
ًمكتوب ُ ْ ِ عندهم يف التوراة واإلنجيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكراَ َ ُْْ َِْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُْ َ ُ ُ ُ َ َ َْ ْ َّ َِ ِ ِِ ْ ِِ ِ  .]١٥٧ :األعراف[ ﴾ِ

َيؤمنـون بـاهللاِّ واليـوم اآلخـر ويـ﴿ ;أنه عالمة عىل صالح القائمني هبـا −٢ َ َُ ْ َِ ِ ِِ ْ ِ َ ُ ِأمرون بـاملعروف ْ ُ ُ ُْ َْ ِ َ ْ
َوينهون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات وأولـئك من الصاحلني َِِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َ ُ ََْ ُ ِْ َ َِ ِ َ ِ  .]١١٤ :آل عمران[ ﴾ْ

َولـتكن مـنكم أمـة يـدعون إىل اخلـري ويـأمرون ﴿ ;أنه عالمة واضحة عـىل فـالح األمـة −٣ َُ ُ َ ْ َ َّ ْ ِّْ َ ُ َِ َْ َ ِ ْ ٌَ ُ ُ ُ ْ
َباملعروف وي َُ ِْ َْ َنهون عن املنكر وأولـئك هم املفلحونِ َُ ُ ْ َ َ ِْ ِْ ُْ ُُْ َ َ ُ ِ َ ِ َ  .]١٠٤ :آل عمران[ ﴾ْ

َواملؤمنـون ﴿ ;أن القيام هبذه الشعرية من صفات املـؤمنني املتكـاتفني املوعـودين بالرمحـة −٤ ُ ِ ْ ُْ َ
ِواملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن  َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ََ ُْ ُ ََ ُ ُ ُ َ َ ِْ ِ َِْ ُِْ ْ ٍ َ ُ َاملنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ْ ََ َّ َُ َْ ُ ُ َُ َّ ََ ِ ِ َ ُْ

َويطيعون اهللاََّ ُ َِ ُ ورسوله أولـئك سريمحهم اهللاَُُّ َ َ ُ َُ ُ ْ ُ ََ ْ َ ِ َ َّ إن اهللاَََُّ ٌ عزيز حكيمِ ِ َ ٌَ  .]٧١ :التوبة[ ﴾ِ
َّالذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الص﴿ ; التمكني يف األرض:ومن ذلك −٥ ُ َُ ْ ْ ََّ َ ِ َ ْ ِ َّ َّ ِ ِ َالة وآتوا الزكاة َّ ََ َّ َُ َ َ

ِوأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وهللاَِِّ عاقبة األمور ُُ َ ُ ُ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِِ َ ُ ْ َِْ ِ  .]٤١ :احلج[ ﴾َ
 أخرجه »الدين النصيحة« :−صىل اهللا عليه وسلم−  كام قال; النصح للمسلمني:ومن ذلك −٦
 عـىل إقـام −ىل اهللا عليـه وسـلمصـ−  رسـول اهللاُبايعـت «:−ريض اهللا عنـه− وكام قال جرير. مسلم
 ." والنصح لكل مسلم, وإيتاء الزكاة,الصالة
 .فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو اجلامع للنصيحة −٧
انـرص  «:−صىل اهللا عليـه وسـلم−  قال; رد املظامل ودفع الظامل عن ظلمه:اًومن ذلك أيض −٨

تكفه عن الظلم  «: قال?اًفكيف أنرصه ظامل اً نرصته مظلوم! قيل يا رسول اهللا»اً أو مظلومًأخاك ظاملا
 .)١(»ّفذاك نرصك إياه

                                                            

 .»هذا حديث حسن صحيح« :وقال) ١/٥١٨, ٢٢٥٥الفتن برقم (ي ذأخرجه الرتم) ١(



 ١٠

 اً هللا تعـاىل ومحـداً وتزيدهم تعبـد,أن تلك الشعرية تزيد أهلها مسارعة للتوبة عند الذنب −٩
 .اًوشكر

 .أن أهل تلك الشعرية هلم البشارة املطلقة يف الدنيا والربزخ واآلخرة −١٠
َئبون العابـدون احلامـدون الـسائحون الراكعـون َّالتـا﴿ : قولـه تعـاىل:ودليل هذا ومـا سـبقه َ َ َ َُ ُ َ ُِ ِ ِ َِّ َّ ُ َُْ ِ ْ

َالساجدون اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون حلدود اهللاِّ وبرش املؤمنني ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ ُْ َِْ ِّ َ َ َ َ ُ َ ُْ ََّ َ َ َُ ِ َ ِ ُ ُ َِّ  .]١١٢ :التوبة[ ﴾ِ



 ١١

sÛbrÛa@áÜÈ½a@ @
èäÛaë@ÒëŠÈ½bi@Šßþa@ÚŠm@¿@Ší‡bªŠØä½a@åÇ@ï@ @

 وبـالء وفرقـة وتنـاحر بـني ٍ رشُ نذير: األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإمهال شأهنامَإن ترك
َلعن الذين كفروا من بني إرسائيل عىل لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بـام عـصوا ﴿ ;ةَُّمأفراد األ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُِ ِ َ َ َّ ُِ ْ َ َ

َوكانوا يعتدون ُ َ ْ ََّ ْ ُ َكانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) ٧٨ (َ َُ َ َُ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ُّ َْ ُْ َ َُ َْ َ َِ ٍَ  .]٧٩, ٧٨:املائدة[ ﴾)٧٩(َ
مـن  أنه لعن الكافرين من بني إرسائيل :رب اهللا تعاىلُخي( :−رمحه اهللا تعاىل−قال اإلمام ابن كثري 

 بسبب عصياهنم هللا واعتدائهم عىل −ة والسالمعليهام الصال−دهر طويل فيام أنزله عىل داود وعيسى 
 .خلقه

ثم  .نوا يف التوراة واإلنجيل ويف الزبور ويف الفرقانِعُ ل: قال−ريض اهللا عنهام− وعن ابن عباس
َكانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كـا﴿ :ّبني هلم فيام كانوا يعتمدونه يف زماهنم فقال تعاىل ََ ُّ ََ ُ َ َ ْ َْ َ َِ ٍَ ُ َ َ َُ َ ْنوا ْ ُ

َيفعلون ُ َ ْ  ليحـذر ;هم عىل ذلكَّمذ ثم , عن ارتكاب املآثم واملحارماًأي كان ال ينهى أحد منهم أحد ﴾َ
َلبئس ما كانوا يفعلون﴿ : فقال تعاىل;رتكب مثل الذي ارتكبوهُأن ي ُ ََ َْ َ َْ ُ َ ْ رمحـه −انتهى كالم ابن كثـري  )﴾ِ
 .−اهللا

ل فيهم َعمُن قوم يِما م« :−هللا عليه وسلمصىل ا−  قال رسول اهللا:−ريض اهللا عنه− وعن جرير
 أخرجه اإلمـام أمحـد »ه إال عمهم اهللا تعاىل منه بعقابباملعايص هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم مل يغريو

 .حبان وأبو داود وابن
هم له رضا ُكْ فرت;اًن مل يعمل إذا كانوا قادرين عىل تغيري املنكر غالبَألن م( :ّوقال بعض الرشاح

ْفليحذر الذين خيـالفون عـن ﴿ ّاخلبث عم العقاب الصالح والطالح; وإذا كثر ,هاِت وعمومباملحرما َ َ َْ ُ ِ َِ ُ َّ ِْ َ َ َ
ٌأمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َ ْ ََ ُ ٌُ َ ْ ُ  .]٦٣ :النور[ ﴾ِ

مجيع  وجيري هذا يف , فاملستمع رشيك املغتاب, ومل ينكره فهو رشيك فيهاًفكل من شاهد منكر
 وجلـوس يف دار أو محـام , وجيلس عىل حريـر, يف جمالسة من يلبس الديباج ويتختم بذهب:املعايص



 ١٢

ُ أو جلوس بمسجد تساء الصالة فيـه فـال ي,عىل حيطاهنا صور أو فيها أوان من ذهب أو فضة ون ُّمـِتٍ
فيه اإليذاء  أو جملس مناظرة أو جمادلة جيري , أو بمجلس وعظ جيري به ذكر بدعة,الركوع والسجود

 .−رمحه اهللا− هِه ونقلِ انتهى املراد من كالم)والفحش



 ١٣

áÜÈ½a@ÉiaŠÛa@ @
áÜÈÛa@ïÇŠ’Ûa@ìç@ÕíŠİÛa@áîÜÛa@ @

¿@Šßþa@ÒëŠÈ½bi@ïèäÛaë@åÇ@ŠØä½a@ @

 إقدام بعض من يريد اإلصالح عىل ذلـك :ة اإلصالحَّمهم −فِوقُبل ي−عيق ُإن من أعظم ما ي
 .هُاطفته وعُيدفعه يف ذلك غريت; بال علم

 إال أن ذلـك املقـصد ال يـشفع لـه يف تـسويغ ,وهذا وإن كان دافعه حب نرش اخلري ودرء الرش
 . بسبب بعده عن املنهج العلمي; فقد يرتتب عىل ترصفه فساد وإفساد,رشعية عمله

ن أراد اإلصالح أن يكون يف إصالحه عىل منهج علمي مـستمد َ فعىل م;وإذا كان ذلك كذلك
 .ة وفهم السلف الصالحمن الكتاب والسن

 : لقـول اهللا تعـاىل;باب العلـم قبـل القـول والعمـل( :−رمحه اهللا تعاىل−قال اإلمام البخاري 
َّفاعلم أنه ال إله إال اهللاَُّ﴿ َِ َِ ُ َْ ََّ َ ْ  .) فبدأ بالعلم]١٩ :حممد[ ﴾َ

بـن  قـال ا,"باب العلم قبل القـول والعمـل" :قوله( :−رمحه اهللا تعاىل−قال احلافظ ابن حجر 
 ألنـه ; فهـو متقـدم علـيهام, فال يعتربان إال به; أراد به أن العلم رشط يف صحة القول والعمل:ّاملنري

ٌمصحح ِّ َ حتى ال يـسبق إىل  ; عىل ذلك−يعني اإلمام البخاري−ه املصنف َّ فنب,ة للعملَحِّ للنية املصحُ
 .)١()والتساهل يف طلبهُ هتوين أمر العلم "إن العلم ال ينفع إال بالعمل" :ن قوهلمِالذهن م

 هذا باب يف بيان أن :أي (:عىل التبويب السابق للبخاري −رمحه اهللا تعاىل−وقال اإلمام العيني 
 فـالعلم مقـدم علـيهام ; ثـم يقـال ويعمـل بـه,ًم أوالَعلـُالعلم قبل القول والعمل, أراد أن الـيشء ي

 .)٢()بالذات
 . املنهج العلمي يف دعوة الناس إىل اخلري فعىل الداعية إىل اخلري أن حيرص عىل:وبكل حال

 أو حماكـاة ,َاشةَّيَ إنام يدفعه فيها عاطفة ج,فات جمردة عن العلم الرشعيُّر من اختاذ ترصَحذَيْول
 .لفالن وفالن

                                                            
 ).١/١٩٣: (فتح الباري) ١(
 ).١/٤١٨: (القاريعمدة ) ٢(



 ١٤

 يف ُّ لإلقـدام عـىل عمـل دون تبـرصً شـافعة: أو حمبة األشخاص, وال الكثرة,فليست العاطفة
 .معاجلته

ٍقل هـذه سبييل أدعو إىل اهللاِّ عـىل بـصرية﴿ :كُن منهجُيكِ ل,فيا من أراد اإلصالح ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ََ َ ِ َ ِ ِ َ ْ  ]١٠٨ :يوسـف[﴾ُ
 . أي علم:»عىل بصرية«

 . فسيرتتب عىل ذلك فساد مع حتمل آثام; عىل علمُعْن مل تدِواعلم أنك إ
 العلـم فقـد اتبـع بعَّن مل يتَ مَّلُ كَّوذلك أن. .. (:−رمحه اهللا تعاىل−قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

َ والعلم بالدين ال يكون إال هبد.هواه  وهلذا قال .−صىل اهللا عليه وسلم− هَ اهللا الذي بعث به رسولىُ
ًوإن كثري﴿ :اهللا تعاىل يف موضع ِ َ َّ ِ ٍ ليضلون بأهوائهم بغري علماَ ْ ُّ َِّ ِ ِِ ْ َُ ِ ِِ َ ْ َ  : وقـال يف موضـع آخـر,]١١٩: األنعـام[ ﴾َ

َّومن أضل ممن ات﴿ ِ َّ ِ ُّ َ َ ْ َبع هواه بغري هد من اهللاَََِّ ُ ُ َ َ َ َِ ً ِ ْ َ  .]٥٠ :القصص[ ﴾ِ
 هل هو موافـق ألمـر اهللا ; ومقدار حبه وبغضه,غضهُه وبِّبُس حْفَفالواجب عىل العبد ينظر يف ن

 بـذلك اً بحيث يكون مأمور?− صىل اهللا عليه وسلمدى اهللا الذي أنزله عىل رسولهُوهو ه−ه ِورسول
َيـا أهيـا الـذين ﴿:  فإن اهللا تعاىل قد قـال; فيه بني يدي اهللا ورسولهاًدم وال يكون متق,احلب والبغض ِ َّ َ ُّ َ َ

ِآمنوا ال تقدموا بني يدي اهللاَِّ ورسوله ِ ُ َ َ ْ ُ ََ َِ َ ِّ ُ َُ َ  .]١ :احلجرات[ ﴾َ
 .) ففيه نوع من التقدم بني يدي اهللا ورسوله;هُ ورسولن أحب أو أبغض قبل أن يأمره اهللاَُوم

ًله صاحلَمَن عوال يكو( :اًوقال أيض ريض −ر بن عبد العزيز َمُ كام قال ع;هِْق إن مل يكن بعلم وفاِ
ريض −وكام يف حديث معـاذ بـن جبـل , » بغري علم كان يفسد أكثر مما يصلح اهللاََدَبَن عَم« :−اهللا عنه
ن والعمل إن مل يكن بعلم كـاالقصد  فإن ;وهذا ظاهر, » والعمل تابعه,العلم إمام العمل« :−اهللا عنه
 .−كام تقدم− للهوى اًباعِّت واً وضالالًجهال

 .وهذا هو الفرق بني أهل اجلاهلية واإلسالم
َّوالبد , من العلم باملعروف واملنكر والتمييز بينهامَّدُفالب  . من العلم بحال املأمور وحال املنهيُ
 , أقرب الطرق: املستقيمُ أن يأيت باألمر والنهي عىل الرصاط املستقيم, والرصاط:ن الصالحِوم

 .)وهو املوصل إىل حصول القصد



 ١٥

 ُنجيـه منهـا إال بـصريةُ للسائل معاطب ومهالك ال يُضِعرَي( :−رمحه اهللا تعاىل−قال ابن القيم 
 .)١()العلم

 أن :اًثانيـ( :م ما نصهِ الدعاة وصفاهتَ عندما ذكر أخالق:−رمحه اهللا تعاىل− باز ُ ابنُوقال اإلمام
َقل هـذه سـبييل أدعـو إىل ﴿ ; بام تدعو إليهً ال تكن جاهال−أي عىل علم− تكون عىل بينة يف دعوتك ِ ُ ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ

ٍ عىل بصريةاهللاَِّ َِ َ  . فالعلم فريضة, فالبد من العلم, ]١٠٨ :يوسف[ ﴾ََ
فـسد وال ُ وي,بنـيَ وإياك أن تتكلم فيام ال تعلم, فاجلاهل هيدم وال ي,الةَهَاك أن تدعو عىل جَّفإي

 .صلحُي
 , إىل يشء إال بعـد العلـم بـهُ وال تـدع, وإياك أن تقول عىل اهللا بغـري علـم, اهللا يا عبد اهللاِقَّفات

 .−وهي العلم− فالبد من بصرية ,والبصرية بام قاله اهللا ورسوله
 فإن ;هِ وأن ينظر فيام يدعو إليه ودليل, فيام يدعو إليهَّتبرصَ أن ي:فعىل طالب العلم, وعىل الداعية

 فيدعو إىل الفعل إذا كان طاعـة اهللا :اً أو تركًسواء كان ذلك فعال: دعا إىل ذلكرفه; ظهر له احلق وع
 .)٢()ى اهللا عنه ورسوله عىل بينة وبصريةَ ويدعو إىل ترك ما هن,ورسوله

                                                            
 .مدارج السالكني) ١(
 . −رمحه اهللا تعاىل− للشيخ عبد العزيز ابن باز »ةأخالق الدعا«رسالة ) ٢(



 ١٦

ßb¨a@áÜÈ½a@ @
‰bØã⁄a@¿@ïÇŠ’Ûa@ïàÜÈÛa@wèä½a@ @

 .ءمعرفة املنهج العلمي الرشعي يف اإلنكار يكون عن طريق سؤال العلام
ْفاسألوا أهل الذكر إن كنـتم ﴿ : فقال; تعاىل بسؤال أهل العلم فيام يشكل علينانا اهللاَُدّعبَفلقد ت ُْ ُ ِْ ِ ِّ َ ُْ َ ْ َ َ
َال تعلمون ُ َ ْ َ  .]٤٣ :النحل[ ﴾َ

 .فبسؤال أهل العلم يزول اإلشكال وتنجيل الغمة
 واحلـق مـن ,احلرامعرف احلالل من ُهبم ي( : عن العلامء−رمحه اهللا تعاىل−قال اإلمام اآلجري 

ن عـصاهم َ ومـ,هم رشـدَن أطاعَم(:  إىل أن قال)... واحلسن من القبيح, والضار من النافع,الباطل
 فـإهنم رساج ; وعليـه يعولـون,ن حكم فبقول العلامء حيكمونِ ما أشكل عىل قضاة املسلمني م.ِدنَع

 , هبـم حتيـا قلـوب أهـل احلـق,ن هم غيظ الشيطا, وينابيع احلكمة, وقوام األمة,العباد ومنار البالد
 .)...ومتوت قلوب أهل الزيغ

ن ذلـك صـار ِومـ.. . (: يف معرض كالمه عن العلـامء−رمحه اهللا تعاىل−وقال اإلمام الشاطبي 
ً عىل اخلالئق أمجعني قضاء أو فتيا أو إرشاداًامَّالعلامء حك  ألهنم اتصفوا بالعلم الرشعي الـذي هـو ;اً

 .)...حاكم بإطالق
½a@†çb‘ÞbÔZ@ @

 وذلـك بـسؤال , أو غري ذلك أن يتبرص يف أمر دعوتهاً أو احتسابًأن عىل الداعية إىل اخلري تعليام
 .شكل عليهُالعلامء ومباحثتهم فيام ي

  . فهذا خالف ما أمر اهللا تعاىل بهاً ال مستفيتاًوليحذر أن يأيت إىل العلامء مفتي
 ا,ًن ثم يكون سعيه يف اإلصالح إفسادِ وم,إلهليم التوفيق اَرُ أن حيٰخشىُ في;ن كان هذا شأنهَوم

 .ً ويزداد املنكر أذية للمسلمني, وهنا يزداد إثمه عىل نفسه,اً منكرَفيزيد املنكر
 . واالسرتشاد بنور علمهم وحسن رأهيم, من اإلعراض عن سؤال العلامءَ احلذرَفاحلذر



 ١٧

…bÛa@áÜÈ½a@ @
čßŁa@pbÐ•@åßŠØä½a@åÇ@ïçbäÛaë@ÒëŠÈ½bi@Š@ @

ه ُ وإال كان احتـساب,ه الرشع هباَرَمَ أٍ بصفاتَّتحىلَالبد لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن ي
 .ره أوهناهَن أمَ عليه وعىل ماًرضر

pbÐ–Ûa@ÙÜm@åßëZ@ @

•@čÈÛaÜáZ@ @
َفاعلم أنـه ال إلـه إال اهللاَُّ واسـتغفر لـذنبك﴿ :قال تعاىل ِ َ ِ ِْ ْ ْْ ََّ َ َ ُ َّْ َِ َِ ََ  ذلـك اإلمـام  بـوب عـىل.]١٩ :حممـد[ ﴾َ

 .»باب العلم قبل القول والعمل« :−رمحه اهللا تعاىل− البخاري
 . وبالعلم حيظى باألجر وحيذر الوزر, يصلح نفسه ويصلح غريهفبالعلم 

•@˜ý⁄aZ@ @
ًقل إين أمرت أن أعبد اهللاََّ خملص﴿ :قال تعاىل ُ ِْ ِْ ُ َ َُ َ ُْ ْ ِّ ِ ْ َ له الديناُ ُِّ  ,بـد هللا التع واالحتساب من.]١١ :الزمر[ ﴾َّ

 فإن استجابوا , أو مل يستجيبوا,نوُّ سواء استجاب املدعو,فاإلخالص هللا عالمة فالح العامل وعمله
 . وإن أعرضوا فله وعليهم,وهلم فله

 والعامل بإخالصه يف عملـه , ويزيد يف توفيقه وتأييده,فباإلخالص يبارك اهللا للعامل يف عمله
 .عىل خري ومن خري إىل خري

 يبـارك اهللا يف جهـودهم , أن بعض الناصحني ممن عندهم يسري من العلم:واحدولذا ذكر غري 
 . وهذا من ثامر اإلخالص,وينفع بدعوهتم ويؤثر نصحهم يف نفوس املدعوين أبلغ تأثري

 وإن .فعىل الداعية إىل سبيل اخلري أن يدعو اهللا تعاىل بأن يرزقـه اإلخـالص يف مجيـع الـشؤون
 وسريى من , وليصدق يف جهاده, به عن طريق اإلخالص فليجاهدهاه نفسه يف ذلك وجنحتْتَنازع

 .هَه ويرشح صدرَ عينُّرِقُاهللا تعاىل ما ي
َوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللاََّ ملع املحسنني﴿ :قال تعاىل ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُْ ََ َّ ِ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ْ  .]٦٩: العنكبوت[ ﴾َ



 ١٨

د نفسه العمل هللا مل يكن أشق عليه من العمـل َّوَن عَم( :−اىلرمحه اهللا تع− قال اإلمام ابن القيم
 .)١() مل يكن أشق عليه من اإلخالص والعمل هللا; ومن عود نفسه العمل هلواه وحظه,لغريه

•@–Ûaë@áÜ§aZ@ @
 وإذا وطن نفسه عىل أن يكـون ذا حلـم وذا , الناس اليشء الكثريِّل له من أذيةُصَفاملحتسب حي

 كـام , يف دعـوة النـاساًرِّ بل ربام كان حلمه وصربه مؤث, عىل نفسه وعىل دعوة الناس أعانه اهللا,صرب
 .اً وصربًعرف ذلك من حال كثري من املحتسبني ممن رزقهم اهللا حلام

ْواصـرب ﴿ : بالصرب يف دعوته للناس فقـال−صىل اهللا عليه وسلم−  إمام املحتسبنير اهللاَُمَوقد أ ِ ْ َ
ِوما صربك إال با َّ ِ َ ُ ْ َ ًفاصرب صرب﴿ :وقال تعاىل ,]١٢٧ :النحل[ ﴾هللاََِّ ْْ َ ِْ ً مجيالاَ ِ  .]٥ :املعارج[ ﴾َ

 فإنـه البـد أن , عىل األذىاًبورَ صًوالبد أن يكون حليام( :−رمحه اهللا تعاىل−قال شيخ اإلسالم 
َْوأمـر بـامل﴿ : كام قال لقامن البنه, فإن مل حيلم ويصرب فإنه يفسد أكثر مما يصلح,حيصل له أذى ِ ْ ُ ْ ِعروف َ ُ ْ

ِوانه عن املنكر واصرب عىل ما أصابك إن ذلك من عزم األمور ُُ َْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ َِ ََ َّ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ُْْ    .]١٧ :لقامن[ ﴾ِ

•@ÕÏŠÛaZ@ @
صـىل اهللا عليـه −  وقـال,»إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله« :−صىل اهللا عليه وسلم− قال

 .» من يشء إال شانه وما نزع, إال زانهاًوما صاحب الرفق شيئ« :−وسلم
 العلـم , العلـم والرفـق والـصرب:فالبد من هذه الثالثة( :−رمحه اهللا تعاىل−قال شيخ اإلسالم 

ال يـأمر « : عـن بعـض الـسلف ونـصهاً ثم ذكـر أثـر. والصرب بعده, والرفق معه,قبل األمر والنهي
ه شيخ اإلسـالم َّ ثم نب,» ينهى عنه فيامً حليام, فيام يأمر بهاًباملعروف وينهي عن املنكر إال من كان فقيه

 : إىل أمر دقيق قد خيفى عىل كثري من الناس فقال−رمحه اهللا تعاىل−
ب الـصعوبة ِوجـُ ممـا ي:وليعلم أن اشرتاط هذه اخلصال يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر(

ه األمر بدون مما يرضه أكثر مما يرض وذلك , فيدعه, فيظن أنه بذلك يسقط عنه,عىل كثري من النفوس
 فاملنتقل , وفعل ما هنى اهللا عنه يف األمر معصية,ك األمر الواجب معصيةْ ترَّ فإن.أو أقلهذه اخلصال 

                                                            
 ).٨٢ص: (»عدة الصابرين«) ١(



 ١٩

 وقـد , أو كاملتنقل من دين باطل إىل دين باطـل,من معصية إىل معصية كاملستجري من الرمضاء بالنار
 فهكذا جتد املقـرص يف األمـر والنهـي ,سواءل وقد يكون دونه وقد يكونان ََّو من األاَيكون الثاين رش
 .) وقد يكونان سواء, وقد يكون ذنب ذاك أعظم, قد يكون ذنب هذا أعظم,واملعتدي فيه
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 أزمنتهم وأمكنـتهم من كامل رشيعة اإلسالم عنايتها بإصالح مجيع شؤون الناس عىل اختالف
 وقد تعدى ذلك إىل حث هذه الرشيعة الغراء عىل نيل أكرب قدر من .وألسنتهم وأعامرهم وأجناسهم

ع أكثره ْ فدفيمكن فإن مل ,−إن أمكن− درء الفساد كله : ويف مقابل ذلك. وعدم االكتفاء بقليله,النفع
 .مع حتمل قليله

 فـإذا تعـارض مفـسدة ,...بارتكاب أخفهام اًوعي أعظمهام رضرُ ر,فإذا تعارضت مفسدتان(
 ولـذلك ,نهيات أشد من اعتنائه باملأمورات ألن اعتناء الشارع باملا;ً قدم دفع املفسدة غالب,ومصلحة

 وإذا هنيـتكم عـن يشء ,إذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم« :−ىل اهللا عليـه وسـلمص− قال
 .)١()»فاجتنبوه

 : يف منظموته للقواعد الفقهية ما نصه−تعاىلرمحه اهللا −سعدي وقد ذكر الشيخ عبد الرمحن بن 
 »يرتكب األدنى من املفاسد. . . وضده تزاحم املفاسد «

 كـام أن املـصالح إمـا واجبـات أو ,املفاسد إما حمرمـات أو مكروهـات( :ثم رشح ذلك بقوله
اجـب أن ال يرتكـب  فالو,ر اإلنـسان إىل فعـل أحـدمهاُّ فإذا تزامحت املفاسد بـأن اضـط,مستحبات

 . ألهون الرشين لدفع أعالمهااً بل يفعل الصغرى ارتكاب,املفسدة الكربى
 فيقدم األكـل , قدم املكروه عىل احلرام, واألخرى مكروهةاًفإذا كانت إحدى املفسدتني حرام

− إلـخ كالمـه )٢()... وكذلك يقدم سائر املكروهات عىل املحرمـات,من املشتبه عىل احلرام اخلالص
 .−ه اهللا تعاىلرمح

                                                            
 »جامع العلوم واحلكم«ً, واحلديث أخرجه الشيخان بألفاظ متقاربة, وانظر رشح احلديث موسعا يف )٦٢ص : ( للسيوطي»األشباه والنظائر«) ١(

 .احلديث التاسع
 ).١٩٦−١٩٥ص : (»منظومة القواعد الفقهية مع رشحها«) ٢(
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 , ودفع أكرب املفسدتني يف مسائل االحتساب مـرده إىل أهـل العلـم,أن ترجيح أكرب املصلحتني
  . وقد تعبدنا اهللا تعاىل بسؤاهلم,ألهنم أهل دراية بالنصوص وفقها
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 ولـيس مـن الزم هـذا تـرك اإلنكـار, وإنـام , منازهلم يف املجتمعفأهل املنكر خيتلفون بحسب
 . إنزال الناس منازهلم واستعامل األسلوب األنسب عند اإلنكار:املراد

صـىل اهللا عليـه − أمرنـا رسـول اهللا« : قالت−ريض اهللا عنها−وقد ورد يف احلديث عن عائشة 
 .)١(» أن ننزل الناس منازهلم−وسلم

  . واختصار جلهود كثرية, ودرء ملفسدة أكرب, كسب لقلوهبم:هلمويف إنزال الناس مناز
 −عليه الصالة والـسالم− فقد كان ,−صىل اهللا عليه وسلم−  إقتداء هبدي النبي:وقبل هذا كله
 . وهذا من السياسة الرشعية التي تعود عىل الداعي واملدعو باملصلحة,ينزل الناس منازهلم

مـن «:  وفيـه, إىل هرقـل−صىل اهللا عليه وسلم−  النبي كتاب: ومن ذلك,وشواهد ذلك كثرية
 .»... إىل هرقل عظيم الروم,ِهعبداهللا ورسول بن حممد

 مل خيلـه مـن −صىل اهللا عليه وسـلم−  أن النبي:»عظيم الروم «ذكر احلافظ ابن حجر عند قوله
 .)٢(فٌّل ملصلحة التأ;إكرام

                                                            
: , رقـم)٣٣(كتـاب األدب, بـاب : أبو داود» ...أنزلوا الناس« :خرجه بلفظَوأ. )١٦/ ١: (ًبال إسناد تعليقا» همقدمة صحيح«ذكره مسلم يف ) ١(

) ١٧٩: (للـسخاوي, حـديث رقـم» املقاصد احلـسنة«وانظر تفصيل ذلك يف كتاب . وقد ورد من غري حديث عائشة). ١١٢/ ٥(, )٤٨٤٢(
 .»ديث عائشة حسنفح: وباجلملة...«: ال يف آخر كالمهوقد ق

 ).١/٥٠: (»فتح الباري«) ٢(
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 : ويف املقابـل,إن املبادرة إىل فعل اخلـريات واملـسابقة إليهـا دليـل عـىل قـوة عزيمـة صـاحبها
 ومتكـن الـشيطان ,التقاعس عنها أو التثاقل يف القيام هبا أو التسويف فيها دليل عىل عجـز صـاحبها

  .منه
َوإذا قـاموا إىل ﴿ :من صـفات املنـافقنير اهللا ذلك َكَ بل ذ;فالتكاسل عن فعل اخلريات مذموم ِ ِْ َُ َ َ

َالصالة قاموا كساىل َ ُُ ْ َ ِ َ َوال يأتون الصالة إال وهم كساىل﴿ ,]١٤٢ :النساء[ ﴾َّ َ ْ َُ ُ َ َّ ََّ َِ َ َ َ ُ  .]٥٤ :التوبة[ ﴾ْ
 .فعىل املحتسب أن ينشط يف دعوته ولو خذله املخذلون وثبطه املثبطون

 اًدَغـيكـن  فـإن , فإنك بيومك ولست بغدك,تسويفإياك وال( :−رمحه اهللا تعاىل− قال احلسن
 .) وإن مل يكن لك غد مل تندم عىل ما فرطت يف اليوم,لك فكن يف غد كام كنت يف اليوم

 وسرتى من اهللا تعـاىل مـا , واعزم أمرك, واستعن باهللا,فعليك أهيا املحتسب باملبادرة إىل اخلري
  .ينفعك يف دنياك وآخرتك
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 والدندنـة حـول , اإلكثار من ذكر املثالـب يف جمتمعـه:ا يؤخذ عىل بعض من يريد اإلصالحمم
 لكان ذلـك حممـدة يف ; ولو أنه ذكر ذلك من باب إجياد طرق العالج,تلك األمور يف غالب أحاديثه

 :فيرتتب من جـراء ذلـكاإلصالح,  من باب صعوبة سلوك طريق  لكن املصيبة أن يذكر ذلك,حقه
 . بل وإدخال اليأس إىل جلسائه,تقاعسه عن العمل
 وأهنـم عـىل خـري يف سـعيهم إىل ,بـوا جانـب التفـاؤل يف عملهـمَّ غل−وأمثالـه−ولو أن هذا 

 فاهللا تعاىل ال يـضيع , بل وحتى لو مل يصلح يشء مما أرادوا; سواء صلح العطب أو بعضه,اإلصالح
 .ًأجر من أحسن عمال

 لئال يغلق ذلك ; والتشعب يف رسد أحواهلا,وهنا ينبه ويؤكد عىل احلذر من جمرد ذكر املنكرات
 فـال ينبغـي ملريـد اإلصـالح أن ,املتشائم واملتقاعس أبواب اإلصالح يف نفس من أراده وحتمس لـه

 وكان , ويغفل ذكر يشء من اإلجيابيات التي تذكي اهلمة يف نفوس املصلحني,يغلب جانب السلبيات
ْوإذا قلتم فاعدلوا﴿ : كام قال تعاىل,قوله  يفاًاألوىل به أن يكون منصف ُُ ِْ ْ ََ ْ ُ َ  .]١٥٢ :األنعام[ ﴾ِ

 ذكـر , وتلوث به كثري مـن النـاس, لو أنه أراد الكالم عن منكر شاع أثره يف البلد:وبيان ذلك
لنـاس حيتـاجون إىل تـذكري  مـن ااً ومع هذا كله يذكر أن كثري,خطر املنكر وشدة تأثريه عىل املجتمع

 وينبغي أن نذكرهم , وأهل فطرة وسالمة, اجلمعة واجلامعة املجتمع أكثرهم من أهل وأن أهل,وبيان
 ونحن عىل خـري يف دعـوة مـن , وأهنم يرجون رمحته وخيافون عذابه,بأهنم أهل صالة وخمافة من اهللا

 . سواء استجاب أولئك املقرصون أو مل يستجيبوا, منهمَّرصَق
 . يزيد اهلمة ويقوي العزيمة−وأمثاله− فهذا الكالم

 وسـفول مهتـه عنـوان ,علـو مهـة املـرء عنـوان فالحـه( :−رمحـه اهللا−قال اإلمام ابـن القـيم 
 .)٢()حرمانه

                                                            
 .»حمعامل يف طريق اإلصال« :ِوقد ذكرت هذا املعلم والذي يليه يف كتايب) ١(
 ).٣/١٨٠: (»مدارج السالكني«) ٢(



 ٢٥

 , من التنبيه عىل أولئك الذين يتحدثون عـن عـز اإلسـالم وشـموخهاًوالبد يف هذا املقام أيض
 بل جعلوا هذا الكالم مـن بـاب ; يف سبيل اإلصالحًاركوا ساكن لكن مع هذا كله مل حي,وأن النرص له

 . وأهنم متفائلون بنرص اإلسالم,التامس األعذار ألنفسهم
 . نقيضامن سبق ذكرهم طرفو فهؤالء :وبكل حال

 ,واليـوم( :−رمحه اهللا− قال ,وحيسن يف املبحث ذكر كالم نفيس للشيخ عبد الرمحن بن سعدي
 هذه احلالة أوجدت من , واألعداء يرتبصون هبم الدوائر, بضعف شديدوإن كان املسلمون مصابني

 ,مون أن األمل يف رفعة اإلسالم قـد ضـاع ضعيفي الرأي والقوة, يتشاء, ضعيفي اإليامناًبينهم أناس
 .وأن املسلمني إىل ذهاب واضمحالل
 وبالـسعي يف زوال , لـه أسـباب, فإن هذا الـضعف عـارض,ولقد غلطوا يف هذا أعظم غلط
 . كام تعود إليه قوته التي فقدها منذ أجيال,أسبابه تعود صحة اإلسالم كام كانت

, −صـىل اهللا عليـه وسـلم− ف املسلمون إال ألهنم خالفوا كتاب رهبـم وسـنة نبـيهمُعَوما ض
 ,ده هلـم ديـنهمَّه فإذا رجعوا إىل ما م,هاِّيِقُوتنكبوا السنن الكونية التي جعلها اهللا مادة حياة األمم ور

 . كلها أو بعضها,فإهنم البد أن يصلوا إىل الغاية
 بـل حيـذر عنـه , وال يرتضيه, ال يعرفه اإلسالم−وهو التشاؤم والكسل− وهذا املذهب املهني

ٍسـيجعل اهللاَُّ بعـد عـرس ﴿  وأنـه,اً وأن مع العـرس يـرس, ويبني للناس أن النجاح مأمول,أشد حتذير ْ َ َُ ْ َ َ َْ ُ
ًيرس ْ  .ويبني أنه ال أرض عليهم من اليأس والقنوط ,]٧ :لطالقا[ ﴾اُ

 .نجاح احلقيقيال وليعلموا أن املسلمني أقرب األمم إىل ,ق هؤالء املتشائمون رهبمَّتَيْفل
 فـرتاهم يتحـدثون بمجـد , وال يفعلـونون ويقول, عظيمةًلون آماالِّؤمُويقابل هؤالء طائفة ي

 ِّوُلـُ وأن الرجوع إىل تعاليمه وهدايته هو السبب الوحيـد لع,دة وأن له العاقبة احلمي,اإلسالم ورفعته
 وال يقدمون مساعدة جدية ,− وال ماليةِّبدنية− مون لدينهم أدنى منفعةِّ ولكن ال يقد,ورفعتهم أهله

 . فإن األقوال ال تقوم إال إذا قارنتهم األفعال,لونولتحقيق ما يق



 ٢٦

 , قرنـوا األقـوال واألفعـال, رجـال الـدنيا والـدين وهم, املسلمنيُةَّرُويا طوبى لطائفة هم غ
 , فهؤالء هم الذين يناط هبـم األمـل,وتربؤوا من مذهب املتشائمني ومن أهل األقوال دون األفعال
 .)١()وتدرك املطالب العالية بمساعيهم املشكورة وأعامهلم املربورة

                                                            
 ). ٢٤, ٢٣: (»واجب املسلمني«) ١(
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ًفمن يعمل مثقال ذرة خري﴿ :اهللا تعاىلقال  ْ َّ َ َ ََ ٍ َِ َ َ ْ ْ ْ ُ يرهاَ َ  .]٧ :الزلزلة[ ﴾َ
َّال حتقـرن مـن  «:− اهللا عليـه وسـلمصـىل−قال رسول اهللا  : قال−ريض اهللا عنه−وعن أيب ذر  َ َ

 .)٢(»ًاملعروف شيئا
ا اتقـو«: −صـىل اهللا عليـه وسـلم−قال رسول اهللا :  قال−ريض اهللا عنه−وعن عدي بن حاتم 

 .)٣(»النار ولو بشق مترة
ال حتقرن  ,يا نساء املسلامت «: قال رسول اهللا عليه وسلم: قال−ريض اهللا عنه−وعن أيب هريرة 

 .)٤(»ارهتا ولو فرسن شاةجلجارة 
 , فإنـه يـؤتى ثـامره−ًولو كان قلـيال−فمن داللة هذه النصوص وما شاكلها يتبني لنا أن اخلري 

 . خري من العدم−بال ريب− وهو
 ولـو كـان , مريد اإلصالح أال يزهد يف أي عمل من أعـامل اخلـري فعىل,وإذا كان ذلك كذلك

 .يسريا يف نظره
 من − اهللا تعاىلبعد فضل− وأبدلتهم , حياهتم بل غريت جمرى,فكم من كلمة طيبة نفعت أناسا

ًبعد ضالهلم هدى وتوفيق  .اً
 .من سيئها إىل حسنها وتبدلت , فتأثرت أخالقه,وكم من وجه طلق أثر يف جليسه

 ن نفسك وغريك من خري أنـت قـادر عـىل وال حترم, أخلص عملك هللا,فيا من أراد اإلصالح
 . فأول الغيث قطرة ثم ينهمر, ولو قلله الشيطان يف عينيك وصغره يف نفسك,قوله وفعله

 إن اجلبال من احلىص   . . .ال حتقرن صغرية

                                                            
 .−مكام تقد− »يف طريق اإلصالحمعامل «: هذا املعلم وسابقه ذكرهتام يف كتايب) ١(
 ).٣٩٣/ ٨(, )٦٦٣٣(رقم ) ٤٣(كتاب الرب, باب : أخرجه مسلم) ٢(
 ).٤/١٠٣) (٢٣٤٧( , رقم)٢٠(كتاب الزكاة, باب : ومسلم. )١٠/٥٥١) (٦٠٢٣(, رقم )٣٤(كتاب األدب, باب : البخاري: متفق عليه) ٣(
ــه) ٤( ــق علي ــاب : البخــاري: متف ــاب األدب, ب ــم )٣٠(كت ــسلم)١٠/٥٤٧(, )٦٠١٧(, رق ــاب : , وم ــاة, ب ــاب الزك ــم)١٩(كت , )٢٣٧٦( , رق

)٤/١٢١ .( 



 ٢٨

ُورب عمل كثري , ُرب عمل صغري تكربه النية( :− تعاىلرمحه اهللا−قال اإلمام عبداهللا بن املبارك 
 .)١()تصغره النية

فرحم اهللا من أعان عىل اإلسـالم ولـو بـشطر ... ( :−رمحه اهللا تعاىل−بن سعدي اوقال الشيخ 
 .)٢()كلمة

                                                            
 ).٨/٤٠٠: (»َريِّالس«) ١(
 ). ١٦ص: (»واجب املسلمني«) ٢(
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 ذلـك  بل يتعداهم إىل كل مسلم يقدر عىل,فحسب عىل أهل احلسبة اًإن إنكار املنكر ليس وقف
 اهللا صـىل− قـال , وأما اإلنكار بالقلب فال يعذر أحد برتكه,بيده ولسانه وبحسب املصلحة الرشعية

فإن مل يستطع فبقلبه وذلـك ,  فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانهاًمن رأى منكم منكر «:−عليه وسلم
 .−ريض اهللا عنه−عيد اخلدري  أخرجه مسلم عن أيب س»أضعف اإليامن

فدلت هـذه األحاديـث كلهـا عـىل  (:جاء يف كالم ابن رجب عند رشحه هلذا احلديث ما نصه
 ن مل ينكـر بقلبـه دل عـىل فم, وأن إنكاره بالقلب البد منه,وجوب إنكار املنكر بحسب القدرة عليه

 .)ذهاب اإليامن منه
 وأمـا ,قلب فرض عىل كل مسلم يف كـل حـالفتبني هبذا أن اإلنكار بال( :وقال يف موضع آخر

  .−رمحه اهللا تعاىل− إىل آخر كالمه )اإلنكار باليد واللسان فبحسب القدرة
 ويف ,إن إعانة اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر من أسباب فالح املجتمع وتكـاتف أهلـه

 .ترك ذلك تفكك للروابط وتنافر بني القلوب
ع تركهم لألمر باملعروف والنهي عن املنكـر لـو علمـوا بتفـيش أليس من التناقض أن الناس م

 السـتنفرت ,وباء من األوبئة أو تعطل يشء من رضوريات احلياة اليومية كوسائل اتصال أو إضـاءة
 ولسارعنا إىل تقديم ,اجلهود للقضاء عليه عن طريق املكاتبة واملشافهة واملهاتفة مع من يعنيهم األمر

 .يل القضاء عىل ذلك الوباء أو رجوع تلك الرضوريات احلياتيةالعون املستطاع يف سب
 !? أين ذلك االستتنفار وبعث اهلمم ملثل هذا األمر من الغرية عىل حمارم اهللا تعاىل!اًفيا عجب

م بينام ترى ِإن عني التناقض أن ترى مجاعة من الناس يسعون جاهدين إلصالح أبداهنم وبيوهت
  . قلوهبم عن إصالحً منهم غفالاًكثري



 ٣٠
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َيـا أهيـا ﴿ :يتعلل بعض الناس ويعذرون أنفسهم يف ترك االحتساب باالحتجاج بقولـه تعـاىل ُّ َ َ
َالذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتد َ ُْ َ ََ ِ َّ َ ََّ َُّ َ ْ َ ْ ْ َُ ُّ َ ُ ُُ َ ْ ْيتمِ  بعضهم من هذه اآلية فيفهم ]١٠٥ :املائـدة[ ﴾ُْ

 فـال يـأمر غـريه , بدعوة غريهاًأن املسلم إذا ألزم نفسه طريق اهلداية وسلم من املنكرات فليس ملزم
بـسائر لـه  وال شأن ,ب من العبد أن يتفطن خلاصة نفسهِلُ ألن الذي ط;بمعروف وال ينهاه عن منكر

 . وهكذا يتعلل بعض الناس,املسلمني
 مما نتج ,ؤ عىل اخلوض يف اآليات دون سؤالُّ منها التجر,عية خطريةوهذا الفهم فيه حماذير رش

 وكان األوىل بل الواجب عىل املسلم أن يسأل عام أشكل عليه وأن حيـذر ,عنه القول عىل اهللا بال علم
 .من تنزيل اآليات عىل فهمه وشهوته

  ? يف معنى اآلية فام التفسري الصحيح هلاًوإذا كان الفهم باطال
 منرب رسول −ريض اهللا عنه− صعد أبو بكر :صحاب السنن عن قيس بن أيب حازم قالأخرج أ

َيـا ﴿أهيا الناس إنكم تقرؤون هذه اآليـة « : فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال−صىل اهللا عليه وسلم− اهللا
َأهيا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتد َ ُْ َ ََ ِ َّ َ ََّ َُّ َ ْ َ ْ ْ َُ ُّ َ َُّ ُ ُُ َ َْ ْيتمِ  وإنكم تضعوهنا عىل غري ]١٠٥ :املائدة[ ﴾ُْ

 إن الناس إذا رأوا املنكر ومل يغـريوه : يقول−صىل اهللا عليه وسلم− موضعها وإين سمعت رسول اهللا
 .»أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب

أهيا الناس إنكم لتتلون آيـة «:  قال−ريض اهللا عنه−يف رواية أخرى عند ابن جرير أن أبا بكر و
ْيا أهيـا الـذين آمنـوا علـيكم ﴿ : واهللا ما أنزل اهللا يف كتابه أشهد منها, اهللا وتعدوهنا رخصةمن كتاب ْ َ َُ َ ََّ َْ ُ ِ َ ُّ َ

ْأنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم ْ َّ َ ْ َُ َ َ ْ َ ِ َّ َ ُُ ُّ َ ُ ُ  .»]١٠٥ :املائدة[ ﴾َ
ْعليكم﴿ : يف قوله−ريض اهللا عنه− وعن حذيفة ُْ َ ْأنفسكم َ َُ ُْ ْيرضكم َال َ َُ ُّ َّضـل ْنَمـ ُ َإذا َ ْاهتـديتم ِ ُْ َ َ ْ﴾ 

 .»إذا أمرتم باملعروف وهنيتم عن املنكر« :−ريض اهللا عنه−قال 



 ٣١

إذا أمرت باملعروف وهنيـت عـن « : يف هذه اآلية قال−رمحه اهللا تعاىل−وعن سعيد بن املسيب 
 .»املنكر ال يرضك من ضل إذا اهتديت

ÞbÔ½a@†çb‘ëZ@ @

 , ويف حال رفـض دعوتـك,ملعروف والنهي عن املنكرأن اآلية تتضمن بل وتنص عىل األمر با
 .م نفسك اجلادة وإياك والتخاذلِلزَ ولكن أنت أ, فذلك لك وعليهم,فال ضري عليك من إدبارهم

 إن النصوص الكثرية يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر تفيد املعنـى :اًثم يقال أيض
 .وتؤكده

أي اجتهـدوا يف إصـالحها وكامهلـا ( : هـذه اآليـةقال الشيخ عبـدالرمحن الـسعدي يف تفـسري
 ومل , فإنكم إذا صلحتم ال يرضكم من ضل عن الرصاط املـستقيم,وإلزامها سلوك الرصاط املستقيم

 .هيتد إىل الدين القويم وإنام يرض نفسه
م  فإنـه ال يـت,وال يدل هذا أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يرض العبد تركهام وإمهاهلام

 عن إنكـار اً إذا كان عاجز, نعم,هداه إال باإلتيان بام جيب عليه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  .هـا) بقلبه فإنه ال يرضه ضالل غريهاملنكر بيده ولسانه وأنكره 
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 هلم وأنـه منكـر علـيهم بقلبـه اًر بأنه ليس مقربعض من جيلس عند املنكر أو جيالس أهله يتعذ
 بمعنى أن يفارق املنكر بقلبـه ويفـارق , إن درجة اإلنكار بالقلب تستلزم املفارقة:وهلذا وأمثاله يقال

َوقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا سمعتم آيـات اهللاِّ يكفـ﴿ :املنكر ومنكرهم كام قال تعاىل أهل َ ُ َُ َ ْ َ ْ ِْ ِ ُِ َ َّ ْْ َ ََ ِ ْ َ ِ ْ َِ َ َر هبـا َ ُِ
ًويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم حتى خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذ ِ ِْ ْ ْ َ َ ْ ُُ َّ ِ ٍ ِِ َ َ َ َ ُ َِ ْ ْ ُْ ُ َ َّ ُ َ َ َُ َْ َ ِ ْ مثلهماُ ُِّ ُ  .]١٤٠ :النساء[ ﴾...ْ

فدل هبذا عىل وجوب اجتناب أصـحاب املعـايص إذا ( :−رمحه اهللا تعاىل− قال اإلمام القرطبي
ْإنكم ﴿ : قال اهللا عز وجل, والرضا بالكفر كفر,م فقد ريض فعلهم ألن من مل جيتنبه;ظهر منهم منكر ُ َّ ِ

ًإذ ْ مثلهماِ ُِّ ُ  وينبغي أن .ر عليهم يكون معهم يف الوزر سواءِن جلس يف جملس معصية ومل ينكَ فكل م﴾ْ
 فإن مل يقدر عىل النكري علـيهم فينبغـي أن يقـوم عـنهم ,ينكر عليهم إذا تكلموا باملعصية وعملوا هبا

  .ال يكون من أهل هذه اآليةحتى 
 يرشبون اخلمر فقيل لـه عـن اً أنه أخذ قوم−رمحه اهللا تعاىل−ر بن عبد العزيز َمُوقد روي عن ع

ًإنكـم إذ﴿ : فحمل عليه األدب وقرأ هذه اآلية, إنه صائم:أحد احلارضين ِ ِْ ُ ْ مـثلهماَّ ُِّ ُ  أي أن الرضـا .﴾ْ
 وهذه املامثلـة ,بعقوبة املعايص حتى هيلكوا بأمجعهم وهلذا يؤاخذ الفاعل والرايض ,باملعصية معصية

 :ه بحكم الظاهر من املقارنة كام قيلّ ولكنه إلزام شب,ليست يف مجيع الصفات
 فكل قرين باملقارن يقتدي. . . . . . . . . . . .      

الم  انتهـى كـ) فتجنـب أهـل البـدع واألهـواء أوىل,وإذا ثبت جتنب أصحاب املعايص كام بينا
 .−رمحه اهللا تعاىل−رطبي الق

 فإنـه مـع تلبـسه , عليهم بقلبهٌرِأنه منك ًوبكل حال فليتق اهللا تعاىل من جيالس أهل املنكر زاعام
  . هلم بقوله وفعلهاًشى عليه من أن ينجر معهم حتى يكون مشاركُباإلثم خي
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 .اً وانتشارًوذلك ألن نسيان ما سبق من املنكرات يزيدها استفحاال
صـىل اهللا عليـه −  وهذا هـو مـصداق قـول النبـيا,ً أن املنكرات يرقق بعضها بعض:شاهدُْوامل
 .»...اًتأيت الفتن يرقق بعضها بعض« :−وسلم

@@ÞìÔÛa@†çb‘Zبـل ,ن املنكـرات أن عىل املسلم أن حيذر من الغفلة والتهاون عام تقدم وقوعـه مـ 
 .ر قدر استطاعته بالوسائل الرشعية من يد ولسان وقلبِنكُعليه أن ي

Ć…ìÇëaõ†i@óÜÇ@LÞbÔí@Z@ @
 وأعظم مـن ذلـك كلـه اسـتمراء , لغريهااً ومتهيدًاإن يف إغفال املنكرات املتقدمة الوقوع متكين

 .وتقبل النفوس هلا
ئ ِّيُ بل إنه هيا,ً اكتسب قوة ورسوخ, الزمن ثم تقادم عليه, أن املنكر إذا وقع:اًهومن املعلوم بد

  .ويعني ملا يعقبه من منكرات
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 : وباملثال تتضح الصورة واملقال, التمهيد والتوطئة هلا قبل حلوهلا:من سياستهم يف ذلك
ْ فإهنم خي,عندما يعزم أهل الفساد عىل إشاعة منكر  :ون خطوتنيُطَ

@μëþa@ñìİ¨aZ تقوم طائفة منهم باملطالبة الرصحية واجلريئة بـذلك املنكـر ويـسلكون يف ذلـك 
 , ثـم إذا أوغلـوا يف ذلـك,األساليب البذيئة من املجاهرة القولية أو الفعلية أو الكتابية وما يتبع ذلك

 : احلسبة بخاصة جاءتُ العام بعامة وأهلُر عليهم الرأيَنكَوأ
ìİ¨a@@òîãbrÛa@ñZبل قـد يكنـون مـن املنظـرين لـه , وذلك بأن تقوم طائفة من املؤيدين للمنكر 

 وأن مـسلكهم ومطـالبتهم فيهـا نـوع ,فأنكروا عىل أصحاهبم املجاهرين طريقتهم ومسلكهم ذلـك
 . وكان األوىل واألجدر طرح القضية بأسلوب هادئ ومتزن,جرأة وعدم مراعاة ملشاعر اآلخرين

 حتى يظن كثري من ,لطائفة املهدئة توجه العتب واللوم ألختها الطائفة املجاهرةوما تزال تلك ا
 .الناس أن إنكار تلك الطائفة عىل أختها هو عني الصواب

 يف صبغة ذلـك اً سبب كان,ومل يشعروا أن حسن ظنهم هذا وعدم بصريهتم بمكر الطائفة الثانية
 .رصة لطرحه عىل بساط البحث وإتاحة الف,املنكر أو بعضه بصبغة الرضا والقبول

 عن تـصديق تلـك ً فضال,ً السعي يف اإلنكار ابتداء وعدم التهاون والتخاذل:وكان األوىل هبم
 .الطائفة املخادعة الزاعمة بأهنا تريد اإلصالح وهي عني الفساد
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 ملن سلك وسيلة إنكـار أخـرى مـن −اًحيانأ− بل واالهتام ,إن احتكار وسيلة اإلنكار وختطئة
 .اخللل املنهجي
@ÙÛ‡@ÞbrßZ تنشط نفوس الغيورين بخاصة وغريهم بعامة عىل الـسعي يف ,عند وقوع منكر عام 
 . وصاحبه مأجور إذا كان عىل بصرية, وهذا أمر حممود ومشكور.إنكار ذلك املنكر

 الترصيح بأن يذكر ًنكار ولتكن مثال أن يسلك بعضهم طريقة يف اإل:إنام املحذور واملذموم هنا
 : لإلنكـار غـري هـذااً بينام يـسلك آخـرون مـسلك,لة هلم ذلكِّ أو اجلهة املخو,أعيان املنكر بأسامئهم

 ...فيكون بالكتابة إىل أهل الشأن أو الذهاب إليهم يف مكاتبهم أو منازهلم لتحذيرهم من ذلك املنكر
 .وهلم جرا. ..ىل العلامء وأهل الوجاهة كالذهاب إ:اً ثالثاًويسلك آخرون مسلك
@@@âbÔ½a@aˆç@¿@†çb’ÛaëZ ن خـالف مـسلكه ومل يكـن َ م−اًأحيان− أن بعض املنكرين خيطئ ويتهم

  .معه عىل طريقته
 . فكيف جيعل لنفسه سبيل الرشاد ولغريه سبيل اخلطأ,وهذا من الظلم ومن تزكية النفس

لطريقته يف إنكاره قد استندوا إىل فتوى أو مـشورة ويزداد األمر خطورة إذا كان املخالفون له و
 .عامل راسخ يوثق بعلمه ومنهجه

 .أال فليتق اهللا تعاىل من كان هذا شأنه
 وقـد , قد يكون فيهم مـن هـو أعلـم منـه:وليعلم أن أولئك الذين خالفوا مسلكه يف اإلنكار

 .ل الغيث بدعائه وصدقهَتنزسُن تأكل الطري من يده ويَيكون فيهم من هو أتقى هللا تعاىل منه وم
 .ذكر فيه ذلك املنكرُفكيف جيعل أعراضهم مضغة يف لسانه يلفظها يف كل جملس ي

أنه يغتفـر يف الوسـائل مـا ال ( : أن مما ذكر الفقهاء يف قواعدهم:ثم ليعلم هذا املشنع عىل غريه
 .)١()يغتفر يف املقاصد

                                                            
 ). ١٠٧ص : (للسيوطي)) األشياء والنظائر) ((١(



 ٣٦

 وليسلك سبيل الرشـاد والعلـم يف ,قاصد فليحذر املرء من الطعن يف امل:كذلكذلك وإذا كان 
  .ً لكنه أخطأ وسيلةا,ً وبخاصة إذا كان املخطئ مراده اخلري مقصد,بيان احلق

 .ل بوضوح خطأ الوسيلةُّهذا عىل سبيل التنز
 ولعل . فاألمر واسع يف ذلك,ًأما إذا كانت النصوص تشفع لوسيلته بناء عىل فتوى عامل رشعي

  .» إنام ينكر املجتمع عليه,)١(ال ينكر املختلف فيه« : أخرى وهيهذا يدخل حتت قاعدة فقهية

                                                            
 .صيل بل فيه تف; ليس عىل اإلطالق:»ال ينكر املختلف فيه« : أن قوهلم−رعاك اهللا تعاىل−ثم لتعلم ) ١(

إنام دخل هذا اللبس من جهة أن القائل «: إىل أن قال» ...وقوهلم مسائل اخلالف ال إنكار فيها ليس بصحيح«: −رمحه اهللا تعاىل−قال شيخ اإلسالم 
 .−كام اعتقد ذلك طوائف من الناس−يعتقد أن مسائل اخلالف هي مسائل االجتهاد 

ًا مل يكن فيها دليل جيب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح ال معارض له من جنـسه م:أن مسائل االجتهاد: والصواب الذي عليه األئمة ً; 
 ). إبطال التحليل (.» لتعارض األدلة املقاربة أو خلفاء األدلة فيها;ُ االجتهاد−إذا عدم ذلك−فيسوغ 
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 , أن املسلم قد يسعى لفعل خري ويبذل ما يستطيع من األسباب احلـسية واملعنويـة:وبيان ذلك

 . بل وال بعض ما أراد;ومع هذا كله ال حيصل له ما أراد
@@@aˆç@Ýr½@ÞbÔîÏZسـعيت لـه فبهـا مـا فإن تم , أنت مأجور مشكور بمجرد سعيك يف فعل اخلري 
 . بتحصيل املراداًقَّعلُ ألن ثبوت األجر ليس م;اً وإن مل يتم فأنت مأجور أيض,ونعمت وأنت مأجور

ُ يشفع شفاعة حسنة يكن َمن﴿ :ومن أدلة ذلك قوله تعاىل َْ َ ًَ ًَ َ َ َْ ًله نصيب منها ومـن يـشفع شـفاعة ََ َ ْ َ ٌ َُ ََ ْ ََ َ َِّ ْ ِ َّ
َسيئة يكن له كفل منها ْ َِّ َ ِّ ٌَ َّْ ِ ُ ُ  . فذكر اهللا حصول النصيب للشافع بمجرد شفاعته]٨٥ :النساء[ ﴾ً

 : ألن اهللا تعـاىل قـال;عَّفَشُر فيام جيـوز وإن مل يـَؤجُوالشافع ي( :−رمحه اهللا تعاىل−قال القرطبي 
ْمن يشفعو﴿ َ ْ َ َن يشَم« : يقلومل ﴾َ  .)١(..)»اشفعوا تؤجروا« : ويف صحيح مسلم,»عَّفُ

                                                            
 ). ٥/٢٨٦)): (تفسري القرطبي) ((١(
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  فعن أيب سعيد اخلدري, أن املسلم مأمور بالسعي يف تغيري املنكر حسب استطاعته:وبيان ذلك
 , فليغـريه بيـدهاًن رأى منكم منكرَم« :−ليه وسلمصىل اهللا ع−  قال رسول اهللا: قال−ريض اهللا عنه−

  . أخرجه مسلم» وذلك أضعف اإليامن, فإن مل يستطع فبقلبه,فإن مل يستطع فبلسانه
 ال يستطيع له غري أن اًيوشك من عاش منكم أن يرى منكر« :−ريض اهللا عنه− قال ابن مسعود

 .» كارههن قلبه أنِ مم اهللاَُعلَي
 . ما أوجب اهللا عليهٰىَّدَ ألنه أ;وبه حيصل األجر وتربأ الذمةلتكليف هذا هو مناط ا

 ألن املنكـرات ; فهـذا مـن تكليـف مـا ال يطـاق,ومل يعلق اهللا تعاىل براءة الذمة بزوال املنكـر
  .تتفاوت من حيث القدرة عىل تغيريها
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 . اإلنكار الرشعي مع صاحب املنكر هو منكرإن جتاوز حد
 فإن من واجب الديانة وبراءة , أو دعا إليه بلسانه أو قلمها,ً لو أفشى أحدهم منكر:وبيان ذلك

  .طعن فيه بحسب ما ظهر من منكرهُ وي,ر عليه بعلمَ أن ينك,الذمة
 وبـدعوى التغلـيظ ,باملنكر بمجرد جماهرته ً أن يلصق به هتام:وإنام الظلم واجلناية يف هذا املقام

  . فهذا العمل ال جيوز−إذا كان منكره غري عقدي− كأن يطعن يف عرضه أو عقيدته ,عليه
 ال يلزم منه استباحته بـام لـيس فيـه بـدعوى أنـه صـاحب اًوكون الرجل قد قال أو فعل منكر

 . بل هو باطل, فهذا التالزم ليس بالزم,منكر
ُوال جيرمنك﴿ :قال تعاىل َّ َ ِ ْ َ َ َّم شنآن قوم عىل أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو واتقـوا اهللاَّ إن اهللاَّ َ ُِ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ََّ َّ َ ََ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َْ َُ ُ َّ َ ٍ َ
َخبري بام تعملون ُ َ ْ َ ََ ٌِ  .]٨ :املائدة[ ﴾ِ

 بـل ;كم بغض قوم عىل ترك العدل فـيهمَّلنِمَحيأي ال ( :− تعاىلرمحه اهللا−قال اإلمام ابن كثري 
َاعـدلوا هـو أقـرب للتقـو﴿ : وهلذا قال, كان أو اعدلوااً يف كل أحد صديقاستعملوا العدل ُ َ ُ ْْ ْ َّْ ِ َِ َ  أي ﴾ُ

 .)...عدلكم أقرب للتقوى من تركه
ٍوال جيرمنكم شنآن قوم﴿( :−رمحه اهللا تعاىل− وقال اإلمام القرطبي ْ ََ ُ َ ََّ ْ َُ ِ ْ َ  عىل ترك العـدل وإيثـار ﴾َ

 .)اآلية عىل أن كفر الكافر ال يمنع من العدل عليهودلت ( : إىل أن قال)...العدوان عىل احلق
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, أهل احلـسبة  الكالم يف أشخاص:ذلكواملراد ب ,وهذا مزلق زل فيه عدد غري قليل من الناس
 يتـشفى جمالـسهكهة  فبعض ضعفاء النفوس جيعل منهم فا,والتندر بأخطائهم وإكثار التشنيع عليهم

 االعتـذار  يف ويف املقابل ال يقبل, بل ويلتمس كل لوم ليحمله عليهم, يكثر تعداد أخطائهم,بنقدهم
هـا إذا كـان الـرضر ُهـا وجرمُ ويزيـد إثم, يتشفى اإلنسان بذكرهاَّالأ : وملثل هذا وأمثاله يقال,عنهم

اوشه األلسنة واألقالم من كـل حـدب  فتن, خيطئ فرد واحد خطأ غري مقصود,اًاملرتتب عليها متعدي
 كـل ذلـك مـصحوب بلبـاس احلقـد , ويعـددون مآخـذ النقـد, وال ذمةًوصوب ال يرقبون فيه إال

 .والشامتة
َ مل, من ذلك الشامتاًفيا عجب  ألـيس ?اءَّ أليس كـل بنـي آدم خطـ?يِّ كل هذا التحامل والتشفِ
 ألـيس ?اً أو مغبونـاًئـه فقـد يكـون غابنـ والتاجر خيطئ يف بيعه ورشا,عملهطئ يف بعض ُاملوظف خي

 اًضـَّ بل أليس الطبيـب معر? وينفع آخر عىل حساب األولاًاملدرس خيطئ يف مدرسته فقد يرض طالب
 ?للخطأ يف عمله فقد يزيد املرض رسيانا وقد يتسبب يف وفاة املريض

ÞbÔ½a@†çb‘Z@ @
ظـيم ممـن أطلـق لـسانه  وذنـب ع,رم يف حقهمخطأ املحتسبني نوع من احلقد واجلأن تضخيم 

 .وقلمه يف آحادهم أو مجاعتهم أو جهازهم
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 , وجـه األرض فالبـد لـه مـن أمـر وهنـيكل برش عىل: (−رمحه اهللا تعاىل− قال شيخ اإلسالم
َّإن الن﴿ : كام قال اهللا تعاىلأن يأمر وينهى;والبد  َّ ِفس ألمارة بالسوءِ ُّ َ َِّ ٌ َ َ  األمر هـو طلـب فإن ]٥٣:يوسف[ ﴾ْ

 .) والنهي طلب الرتك وإرادته,الفعل وإرادته
والبد لكل حـي مـن إرادة وطلـب يف نفـسه ( :−رمحه اهللا تعاىل− قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 وبنـو ,بإرادتـه فإن اإلنسان حي يتحرك , إذا أمكن ذلك ويقتيض هبا فعل غريه,نفسهيقتيض هبا فعل 
 فالبد أن يكون بينهام ائـتامر اً وإذا اجتمع اثنان فصاعد,آدم ال يعيشون إال باجتامع بعضهم مع بعض

 ). وهلذا كان أقل اجلامعة يف الصالة اثنني, عن أمرٍ وتناه,بأمر
  فمن مل يأمر باملعروف الذي أمر به,إذا كان األمر والنهي من لزوم وجود بني آدم( :اًوقال أيض

 ,ؤمر باملعروف الذي أمر اهللا به ورسولهُ وي,اهللا ورسوله وينهى عن املنكر الذي هنى اهللا عنه ورسوله
َّؤمر وينهـى إمـُ ويـ,وإال فالبد من أن يأمر وينهى, ُوينهى عن املنكر الذي هنى اهللا عنه ورسوله ا بـام ُ

 . ينزل اهللا وإما بام يشرتك فيه احلق الذي أنزله اهللا بالباطل الذي مل,يضاد ذلك
 ).ً باطالًا ضاالً مبتدعًاينِ كان دًوإذا اختذ ذلك دينا;
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 بل هو من احليـف والظلـم وال ينـايف هـذا مبـدأ احلـذر واحليطـة مـن ;وهذا من عدم العدل

 . املبادرة يف إلصاق التهم بمجرد سابقة مضت:إنام املحذور واحلرج, همع طرائقِّأصحاب املنكر وتنو
 ,ر الشيطان صدرهِوغُ في,مي بهُأن يكون ذلك املتهم بريئا معاىف مما ر :شى يف مثل هذاُوإن مما خي

َّرسَن تـَ مـ:ل إثـم ذلـكَّ ويتحم,ه وبالؤه عىل الصاحلني واملصلحنيفيزيد رش ع بـالرمي والطعـن يف َ
 . بصرية ودرايةالناس دون

 
 

čĆßbnb@ @
 أن توفق املسلمني إىل ما فيه صالح ديـنهم :اللهم إنا نسألك بأسامئك احلسنى وبصفاتك العىل

 وأن تزيـدهم وتثبـتهم ,وأن ترفـع رايـة االحتـساب وأهلـه,  وأن تسلك هبم سبل السالم,ودنياهم
 . إنك سميع جميب,وتكبت عدوهم

 .تواحلمد اهللا الذي بنعمته تتم الصاحلا



 ٤٣

ŠèÐÛa@ @
 ٣....................................................................................................... تقديم

 ٦.......................................................................................................املقدمة

 ٨........................................................... عن املنكراملعلم األول منزلة األمر باملعروف والنهي

 ٩.........................................................املعلم الثاين من ثامر األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ١١................................................املعلم الثالث حماذير يف ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ١٣..........................املعلم الرابع العلم الرشعي هو الطريق السليم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ١٦............................................................كاراملعلم اخلامس املنهج العلمي الرشعي يف اإلن

ِاملعلم السادس من صفات اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ِ...............................................١٧ 

 ١٧...............................................................................:ومن تلك الصفات

ْ العلم• ِ:...........................................................................................١٧ 

 ١٧......................................................................................: اإلخالص•

 ١٨...................................................................................: احللم والصرب•

 ١٨...........................................................................................: الرفق•

 ٢٠.................................املعلم السابع مراعاة القواعد الرشعية املتعلقة باملصالح واملفاسد عند اإلنكار

 ٢٢................................................َ بحسب حال املنكر عليهماملعلم الثامن أسلوب املنكر خيتلف

 ٢٣.............................املعلم التاسع احلذر من التواكل والتسويف يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ٢٤......................................................(لب وفتح أبواب اليأس والقنوطاملعلم العارش ذكر املثا



 ٤٤

 ٢٧...........................................................(ً عدم احتقار اجلهد ولو كان يسريااملعلم احلادي عرش

َاملعلم الثاين عرش االحتساب مشاع لكل من ِ قدر عليهٌُ َ.......................................................٢٩ 

 ٣٠.................................................املعلم الثالث عرش االحتجاج بفهم مغلوط لرتك االحتساب

 ٣٢......................................................املعلم الرابع عرش اإلنكار بالقلب يستلزم مفارقة املنكر

ُاملعلم اخلامس عرش حدوث منكر جديد ال ينيس أو يقلل ما سبقه من منكرات ِّ َ ُ ُِ...............................٣٣ 

 ٣٤................................................تاملعلم السادس عرش من سياسة أهل الرش يف إشاعة املنكرا

 ٣٥...................................................................املعلم السابع عرش احتكار وسيلة اإلنكار

 ٣٧....................يكون بالسعي يف حتصيل اخلري ولو مل حيصل ذلك اخلري: املعلم الثامن عرش حصول األجر

 ٣٨...........................................املعلم التاسع عرش تربأ الذمة بفعل املستطاع حتى لو مل يتغري املنكر

ِاملعلم العرشون جتاوز حد اإلنكار الرشعي مع صاحب املنكر َ  ٣٩.........................................ٌمنكر: ُ

 ٤٠.............................................املعلم احلادي والعرشون الرتهيب من القدح يف أهل االحتساب

 ٤١.....................................لكل أحداملعلم الثاين والعرشون األمر باملعروف والنهي عن املنكر الزم 

 ٤٢............. منكر−مع توبته−املعلم الثالث والعرشون استصحاب إساءة الظن وعدم املغفرة لصاحب املنكر 

ًختاما ِ......................................................................................................٤٢ 

 


