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ونستعني به ونسرتشده، ونعوذ باهلل احلمد هلل، نحمده  إن       

 فهو املهتد، ن هيده اهلله من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، م  

 ...ومن يضلل فلن جتد له وليًا مرشداً 

ه، أسبغ  عىل خلقِه جزيل  عطائِ  :وأشهد أن ال إهل إال اهلل

نِ وعاملهم بإحسانِ  يف  ذرة   مثقاله  عن علمهِ  ه، ال يعزبه ه ال بميزا

وله يف احلديث القديس اجلليل .وال سامئهِ  أرضهِ  وا  »: ي قه ره مه

 ، مم ِِن ف َل  أهِجيبهكه و  عه بمِل أ نم ت دم ِر ِمنم ق  هنمك  ِن املم ا ع  اْنم وم وِف و  ره بِاملم عم

مم  كه ه وِِن ف َل  أ نمِصه ت نمِِصه ت سم ،و  مم طِيكه لهوِِن ف َل  أهعم ت س  و 
 :إهلي «(1) 

  إذا كنت  بامليزان أوعدت من عىص       

 لفه ليس له خه  بالغفرانِ  فوعدك                                

  وقوة   شديد   لئن كنت ذا بطش         

 طفوالل   واملن   اإلحسانه  ك  ودِ فمن جه                    



 سبل  رتك مه ركبنا خطايانا وس           

 ه كشفه وليس ليشء أنت ساتره                         

  مل ْنفو وتعفو تكرماً  إذا نحنه           

 !نا هيفو وغريك من يعفوفمن غري ال                         

 :وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا حممدًا رسول اهلل  

ال خيشى  احلق   أمر باملعروف وْنى عن املنكر، وصدح بكلمةِ 

و. هبا لومة الئم ر  مم  بمِن ع 
ِ
بمِد اَّلل  ريض -اسمع إليه وهو يقول لع 

هه » :-اهلل عنه ول  ل  تِي َت  ابه الظ امِل  أ نم ت قه م 
أ يمت  أه ا ر  نمت  الظ امِله : إِذ 

أ 

مم  ع  ِمنمهه د  دم تهوه ف ق 
 سيدي  .«(2)

ِل الكرام وم      سم  قد قام  للديِن العظيم بناء       ن بِه يا سي د الر 

نه      كم  ..  العدل أنت  وضعت  ثابِت  ره

ن ن  لك اخلهل فاء                                                      فمىض عىل س 

  ....أما بعد إخوة اإليامن         

 وسلم اخلريية لقد نالت أمة سيدنا حممد صىل اهلل عليه     



فقال  ة بكوْنا تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر،يواخلصوص 

تم لِلن اِس  ▬: جل من قائل  يف حقها ِرج   أهخم
ة  ريم  أهم  نتهمم خ  كه

 
ِ
ِمنهون  بِاَّلله تهؤم ِر و  هنك  ِن املم ن  ع  وم ت نمه  وِف و  ره ون  بِاملم عم ره آل ] ♂ت أممه

  :إذن خريية هذه األمة ارتبطت بثَلثة أمور .[111:عمران

النهي عن املنكر،  :والثاِناألمر باملعروف،  :األمر األول

ريض اهلل -اإليامن باهلل تعاىل، لذا قال سيدنا عمر :والثالث

ة فليهؤد  رشط  اهلل يف ": -عنه هه أن يكون من هذه األمه من َس  

ىل  اهلله . وهو فرض من فروض الكفاية ."(3)هذه اآلية قال ص 

ل م   س  يمِه و  ل  م »: ع 
هه بِي ِدِه، ف ِإنم مل  م ري  ًرا ف لميهغ  نمك  مم مه أ ى ِمنمكه نم ر  ت طِعم  م  ي سم

نِ  يام  ِ ع فه اإلم لِك  أ ضم ذ  لمبِِه، و  ت طِعم ف بِق  م ي سم
انِِه، ف ِإنم مل  ف بِلِس 

(4)» . 

أن  خطاب اآلمر باملعروف والناهي  :وال شك أهيا األحبة  

د أن ينطلق من ثوابت وركائز حتى يقام هبذا عن املنكر ال به 

 ..الركن العظيم خري قيام

 يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون :أوالً 



، يعلم به أن ما يأمر به معروف، وأن ما ينهى (5)"علم"عىل  

 الرشعية ألنه إن كان جاهًَل يف األحكام الفقهيةعنه منكر؛ 

 ،وينهى عام ليس بمنكر العامة فقد يأمر بام ليس بمعروف،

 ..وهذه ركيزة هامة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

سمعت من أناس دفعهم حبهم للدين للقيام هبذه فكم     

فوقعوا يف  لكنهم مل يتعلموا العلم الرشعي الرضوري ؛الشعرية

 . أن حيسنوا من حيث أردوا  واوأساء ت،ماالطا

إن انتشار :"عندما كان يقوليرحم اهلل الشيخ حممد الغزايل     

الكفر يف العامل حيمل نصف أوزاره متدينون بغضوا اهلل إىل 

 "خلقه بسوء صنيعهم وسوء كَلمهم

بعد  قلت ألحد الشباب املقِصين بصَلَتموأذكر مرة أنني     

 ! ؟..موعظة حسنة؛ مِل  تقِص يف صَلتك

 وقد عميل ال يسمح يل باخلروج لوقت كل صَلة،: فقال يل  



قلت له،  . ال تصح صَلتك إال يف املسجد: قال يل أحد الناس 

فصَلتك حيثه كنت؛ يف معملك، يف ..هذا الكَلم غري دقيق

حملك، يف ِرحلتك، صحيحة كاملة كام ذهب إليه مجهور الفقهاء 

ل م   -رمحهم اهلل- س  ل يمِه و  ىل  اهلله ع  : لقول رسول اهلل ص 

تِي » ل  ِمنم أهم  جه وًرا ف أ ي ام  ر  ط هه ِجًدا و  سم ضه م  ِعل تم يِل  األ رم جه و 

ل  أ دم  َل ةه ف لميهص  تمهه الص  ك  ر 
وينقصك أجر الذهاب إىل  «(6)

ً وكأِن أزلت ..املسجد كؤود  عقبةً  لهففرح الشاب فرحًا كبريا

عهدًا عيل لن أترك الصَلة بعد اليوم إن : طريقه، وقال يل من

   .ء اهللشا

حكمة "باملعروف والناهي عن املنكر من ال بد لآلمر  :ثانياً 

بول، وهذا أدعى للق   "يف أمره وْنيه وتلطف وحسن خطاب

بول اآلمر  شدةه كانت فربام   .والناهي سببًا لعدم التوفيق والق 

ى ﴿: قال تعاىل  عه إىِل  ن ِة  ادم ِعظ ِة احلم س  املم وم ِة و  م  كم
ِ ب ك  بِاحلم بِيِل ر  س 

ن س  همم بِال تِي ِهي  أ حم ادِْلم ج  ل] ﴾و   فاآلمر باملعروف ..نعم [125: الن حم



اري الذي يدفع  والناهي عن املنكر ال بد   أن يكون كالنسيم الس 

ع دون أن يغرق املركب، اْلادئة التي تقتل  وكالنار الرشا

 .دون أن حترق املريض اجلراثيم

انظروا إىل أسلوب رسول اهلل ورفقه يف دعوته وهدايته للناس،  

جالس ذات يوم بني كوكبة من أصحابه الكرام إذا  بينام هو

بشاب يدخل عىل النبي ونار الشهوة تتأجج يف أضَلعه، 

ويقول  ،والغريزة اجلنسية قد تغلهبت عىل نفسه وعقله وقلبه

، ياْلا "ائذن يل بالزنا، ائذن يل بالزنا "يا رسول اهلل  :بأعىل صوته

كيف جرؤ الشاب أن يهقِدم عىل قوْلا بني يدي !! من كلمة

أ أن يهقِدم عىل قوْلا ! رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ كيف جتر 

ثار اجلالسون، ! بني يدي قائد املسلمني ورسول رب العاملني؟

وا بزجره لكن صاحب .. وطرده  غضب الصحابة الكرام، مهه

: دعوه وخلهو بيني وبينه، وقال للشاب: اخللق العظيم قال ْلم

تعال إىل جوار من قال فيه . اقرتب: ادن يا هذا أي"



ل م  "باملؤمنني رؤوف رحيم"ربهه س  ل يمِه و  ىل  اهلله ع  فأدناه النبي ص 

به ؟»: وق ال  له برفق ولني يا هذا. وقر  ك  ال  : ال  ق  « أ تهِحب هه أِلم 

، ق ال   اء ك  ل نِي اهلل فِد  ع  اَّلل ج  ِب ون هه »: و  ال  الن اسه حي  و 

اَِتِمم  ه  ؟»: ،ق ال  «أِلم  ول  اهلل : ق ال  « أ ف تهِحب هه اِلبمن تِك  سه اَّلل ي ا ر  ، و  ال 

، ق ال   اء ك  ل نِي اهلل فِد  ع  ِب ون هه لِب ن اَِتِمم »: ج  ال  الن اسه حي  : ، ق ال  «و 

؟» تِك  ، ق ال  : ق ال  « أ ف تهِحب هه أِلخم اء ك  ل نِي اهلل فِد  ع  اَّلل، ج  : ال  و 

َِتِمم » ا و  ِب ون هه أِلخ  ال  الن اسه حي  ؟»: ، ق ال  «و  تِك  م  : ق ال  « أ ف تهِحب هه لِع 

، ق ال   اء ك  ل نِي اهلل فِد  ع  اَّلل ج  ، و  َِتِمم »: ال  ام  ِب ون هه لِع  ال  الن اسه حي  ، «و 

؟»: ق ال   ، ق ال  : ق ال  « أف تهِحب هه خِل ال تِك  اء ك  ل نِي اهلل فِد  ع  اَّلل ج  : ال  و 

َِتِمم » ِب ون هه خِل اال  ال  الن اسه حي  وإذا باحلبيب يمد يده الرشيفة .. « و 

الكريمة التي ملئت رمحة وعطفًا وحنانًا وخوفًا عىل صدر ذلك 

رم ق لمب هه، الل  »ويدعو اهلل قائًَل . الشاب ط ه  نمب هه، و  ِفرم ذ  هم  اغم

هه  ج  نم ف رم ص  ح  فقام الشاب من بني يدي رسول اهلل وهو  .«(6)و 



واهلل ما برحت مكاِن إال وكان الزنا من أبغض األشياء : "يقول

 "إيل قلبي 

أن تأمره نعم إنه الرفق واللني وخفض اجلناح ملن تدعوه وتريد  

أما الشدة يف الدعوة فهي تق ِّس   ،بمعروف أو تنهاه عن املنكر

ِده؛ بل  د  طرق اْلداية، وال تصله بالداعيِة إىل مرا القلوب، وتسه

إن  »: كام قال النبي. ربام كان بأسلوبه سبب شقاية ال هداية

ِرين ن ف  منكم مه
(7) ». 

أن ال ينكر يف   "ال بد لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر  :ثالثاً 

 فمام هو مقرر يف قواعد الفقه "املسائل املختلف هبا عند الفقهاء

ال ينكر املختلف فيه، وإنام ينكر املجمع عىل : ) وأصوله أنه

ع بني  وملا أخل   ((8) منعه بعض الدعاة هبذه القاعدة أجج الِصا

 ءالعلامالعداوة والبغضاء بينهم،قال يل أحد  الناس، وربام

خلطبة اجلمعة دخلت مسجدًا من املساجد ذات يوم  :الدعاة

، وعلمت بعد ذلك أنه كان بسبب ففوجئت بِصاع حيتدم بينهم



. صَلة سنة اجلمعة القبلية، فهذا يقول بدعة وهذا يقول سنة

وقلت ْلم كلكم خمطئون باإلنكار عىل : فجمعتهم لدرس علم

.. منكر   بعضكم؛ فهذه املسائل اخلَلفية ال جيوز أن ينِكر فيها

فقد أخذ بقول إمامني جليلني جمتهدين  فمن صىل السنة القبيلية

" اإلمام أبو حنيفة، واإلمام الشافعي: "من أئمة السلف ومها

عليهام سحائب الرمحة، وقد ذهبا أن سنة اجلمعة القبلية كسنة 

 ...الظهر القبلية، وقتاً وعدداً 

تهدين من والذي مل يصل  كذلك أخذ بقول إمامني جليلني جم

عليهام سحائب " أمحداإلمام مالك واإلمام : "أئمة السلف ومها

واترك إن شئت، واالجتهاد ال ينقض  فصل  إن شئت،. الرمحة

   .باإلجتهاد

إذن اإلنكار متعلهق بام أهمجِع عىل إجيابه أو حتريمه، فمن ترك ما 

 نكر عليهيال وبه، أو فعل ما اختلف يف حتريمه، اختهلِف يف وج

-رمحه اهلل-حتى قال سفيان الثوري .(9)ام نص عليه الفقهاءك



ل  ال ِذي ق ِد :"-امللقب بسيد احلفاظ م  له المع  م  ل  ي عم جه أ يمت  الر  ا ر  إِذ 

هه  هه ف َل  ت نمه  ريم  ى غ  أ نمت  ت ر  تهلِف  فِيِه و   وكم من أمور".(11)اخم

، احرمتهأو إجياهبا جممع عىل  -أهيا األحبة-يف الدين  وقضايا

 لواء األمر باملعروف والنهي عنهبا وكم نحن بحاجة أن نرفع 

املنكر، تركنا يف كثري من األوقات قضايا كربى يف ديننا حتتاج 

  ..منا إىل دعوة وصرب وصدق يف املقال واحلال

الوقت يميض َسيعًا وهناك واجبات أخرى  :معارش األحبة

عن املنكر  والناهيوركائز ينبغي أن يتحىل هبا اآلمر باملعروف 

: وأختم خطبتي بقول اهلل تعاىل، ..ال يسع املقام لذكرها

وِف ▬ ره ون  بِاملم عم ره ي أممه ِ و  ون  إىِل  اخلم ريم عه ة  ي دم مم أهم  نكه ن م  ت كه لم و 

ون   لِحه هفم مه املم ِك  هه َل  أهوم ِر و  هنك  ِن املم ن  ع  وم ي نمه   [.114:آل عمران] ♂و 

نمت  ف ظًّا▬ ل وم كه لِك  ف اعمفه  و  وم وا ِمنم ح  لمِب ال نمف ض  ق  لِيظ  الم غ 

رِ  مم يِف األ مم هه اِورم ش  همم و  ِفرم ْل  ت غم اسم مم و  نمهه ان  آِل ِعمم ] ♂..ع   [ 159: ر 

 .. فيا فوز املستغفرين  ،هذا واستغفر اهلل يل ولكم أقول قويل 



  ..(11)استغفروا اهلل 

 :ختريج اخلطبة

 ..املنكر عن والنهي باملعروف لألمر هامة ضوابط

                                                           
(1)

عند البزار هوو  .42/149 مسند اإلمام أمحد. 526 /1 صحيح ابن حبان 

من طريقني يتقوى  13/92 "تارخيه"، واخلطيب يف ( كشف األستار-3317)

 .أحدمها باآلخر

 

(2)
رواه أمحد والبزار والطرباِن، وأحد إسنادي : 271 /7قال احلافظ اْليثمي  

البزار رجاله رجال الصحيح، وكذلك إسناد أمحد إال أنه وقع فيه يف األصل 

 .غلط

(3)
 (5/672 جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسري الطربي ) 

(4)
 يف اإليامن، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن،( 49)مسلم رقم  

يف الفتن، باب ما جاء يف تغيري املنكر باليد، وأبو داود ( 2173)والرتمذي رقم  

يف ( 4341)باب اخلطبة يوم العيد ورقم : يف صَلة العيدين( 1141)رقم 

فاضل أهل باب ت: يف اإليامن 8/111باب األمر والنهي، والنسائي : املَلحم



                                                                                                                             

يف الفتن، باب األمر باملعروف والنهي ( 4113)اإليامن، وأخرجه ابن ماجة رقم 

 .عن املنكر

 

(5)
األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فروض  ": قول الزخمرشي يف الكشافي 

الكفايات، وألنه ال يصلح له إال من علم املعروف واملنكر، وكيف يرتب األمر 

وربام ، يبارشه، ألن اجلاهل ربام ْنى عن معروف وأمر بمنكريف إقامته وكيف 

عرف احلكم يف مذهبه وجهله يف مذهب صاحبه فنهاه عن غري منكر، وقد يغلظ 

 "يف موضع اللني، ويلني يف موضع الغلظة

 (396/الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )ـهـ .ا                                            

(6)
 (328)برقم .128/ 1لبخاري صحيح ا 

(6)
: _رمحه اهلل_قال الشيخ شعيب..  545/ 36مسند اإلمام أمحد بن حنبل  

 .إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح

(7)
 (.672)برقم .249/ 1صحيح البخاري  

 املختلف فيه، ال ينكر)  :قاعدةهذه يف األشباه والنظائر  السيوطياإلمام  ذكر (8)

يف القواعد  -حممد مصطفى الزحييل وذكر الدكتور( وإنام ينكر املجمع عليه

ال : هذه القاعدة باللفظ السابق وبلفظ :-الفقهية وتطبيقاَتا يف املذاهب األربعة

املختلف فيه هو ما يقع بني املذاهب : ثم قال ينكر إال ما أمجع عىل منعه،

ألنه يقوم عىل دليل، وإنام جيب  الختَلف األدلة، فَل جيب إنكار املختلف فيه،



                                                                                                                             

القاعدة ] (158:ص األشباه والنظائر ...)إنكار فعل خيالف املجمع عليه

 [ال ينكر املختلف فيه وإنام ينكر املجمع عليه: اخلامسة والثَلثون

" سلطان العلامء"امللقب بـ  ـ(ــه661) عزه الدين بن عبد السَلماإلمام قال  (9)

ه".بائع امللوك"و اإلنكار متعلهق بام أهمجِع عىل إجيابه أو حتريمه، فمن ترك :" ما نصه

يف  ما اختهلِف يف وجوبه، أو فعل ما اختلف يف حتريمه، فإن قلهد بعض العلامء

فإن كان . ذلك فَل إنكار عليه، إاله أن يقلده يف مسألة ينقض حكمه يف مثلها

ر عليه ألنه مل . مل ينكر عليه، وال بأس إىل إرشاده إىل األصلح جاهَلً  وإنام مل يهنك 

ماً    ـه.ا. " ، فإنه ال يلزمه تقليد من قال بالتحريم وال باإلجيابيرتكب حمره

 (379ص  شجرة األحوال واملعارف)

. فيه حرام  ما اختلف العلامء يف حتليله وحتريمه فَل يقال: عياضالقايض قال و

ال ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن حيِمل : وقال يف أول اإلكامل

 . الناس  عىل اجتهاده ومذهبه ، وإنهام يغريه منه ما أمجِع  عىل إحداثه وإنكاره

لِم)ـهـ  .ا  سم ئِِد مه ا و  لِِم بف  له املهعم ى إِكام  م  اِِض ِعي اض املهس  لِِم لِلق  سم ِحيح مه حه ص  م  (289 /1 رش 

(11)
 (. 136 /2 -ـه463: املتوىف-اخلطيب البغدادي  الفقيه واملتفقه) 

 

 ألقيتكام  ،م 2118ـه  1439ن عام ام  هذه اخلطبة يف أحد مسجد ع   ألقيت (11)

 .يف بعض املراكز اإلسَلمية الدعوية

http://ar.wikipedia.org/wiki/660_%D9%87%D9%80

