
 

 

 

 

 

 

حكم األمر باملعروف  في  حرر فصل املالقول امل
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   حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر في   حرر فصل املالقول امل

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد؛ 

تلك الشللللللللللع  ة -  ن املنكرحرر في حكم األمر باملعروف والنهي عمفصلللللللللل  مفهذا بحث 

أرى أنه التي لبعض املسللللللللا      جديد فيه تحقيق وتحرير -العظيمة من شللللللللعا ر ا  للللللللالم

ا  حصللللللللللللل  ف  لا  ل  ول   ا  لا ر   و  ر 
 

من كث   من املعلارلللللللللللللريندد والحملد هلل وحلده أوال

ا، فال حول وال قوة لنا إال بهدد  وباطن 

  فنقول مستعين ن باهلل الواحد املعبود:واآلن أوان الشروع في املقصود، 

 باملعروف والنهي عن املنكر في الجملة. أجمع أهل العلم على وجوب األمر  -1

فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر في   -تعالى-أكد هللا    :قال أبو بكر الجصاص

في أ بار متواترة عنه فيه، وأجمع السلف وفقهاء    مواضع من كتابه، وبينه ر ول هللا  

 (1) د األمصار على وجوبه، وإن كان قد تعرض أحوال من التقية يسع معها السكوت

أطبق الكتاب والسنة وا جماع على وجوب األمر باملعروف والنهي عن    وقال الجويني:

الواجب، واملنكر: الحرام، وإال فاألم باملعروف:  النهي عن املنكر، فاملراد  أو  باملندوب  ر 

 (2)  املكروه لي  بواجب، ب  مندوبد

 
 (د608/ 2( أحكام القر ن )1)

 (د5/171( شرح املقارد )2)



 

 

الغزالي: وفضيلته    وقال  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وجوب  في  األول  الباب 

العقول   األمة عليه وإشارات  إجماع  بعد  إ ماله وإضاعته: ويدل على ذلك  في  واملذمة 

 ( 3)  دالسليمة إليه اآليات واأل بار واآلثار

اتفقت األمة كلها على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بال    بن حزم:وقال ا 

تعالى: لقول هللا  من م؛  أحد  من  ْن }    الف 
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 ( 4)  د كيفيتهثم ا تلفوا في  [104: عمران آل{ ]امل

النووي: : ))فليغ  ه(( فهو أمر إيجاب بإجماع األمة، وقد تطابق  أما قوله    وقال 

على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب والسنة وإجماع األمة، و و أيضا  

من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إال بعض الرافضة، وال يعتد بخالفهم  

ا مام أبو املعالي إمام الحرم ن: ال يكت ث بخالفهم في  ذا؛ فقد أجمع املسلمون  كما قال  

 (5)  دعليه قب  أن ينبغ  ؤالء، ووجوبه بالشرع ال بالعق   الفا للمعتزلة 

العيد: دقيق  ابن  تطابق    وقال  وقد  األمة،  بإجماع  إيجاب  أمر  )فليغ  ه(،  قوله: 

ا من النصيحة  الكتاب والسنة على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، و و أيض  

 (6) د التي هي الدين 

 
 (د306/ 2( ا حياء )3)

 (د132/ 4( الفص  في املل  واأل واء والنح  )4)

 (د22/ 2( شرح مسلم )5)

 (د112( شرح األربع ن النووية البن دقيق العيد )ص: 6)



 

 

تيمية ابن  السنة    : وقال  إ هار  بحسب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  يجب 

ب ا مكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب  والشريعة والنهي عن البدعة والضاللة بحس

 ( 7)  دوالسنة وإجماع األمة

وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ثابت بالكتاب والسنة، و و   وقال الشوكاني:

من أعظم واجبات الشريعة املطهرة، وأر  عظيم من أرولها، وركن مشيد من أركان ا،  

 (8)د وبه يكم  نظامها ويرتفع  نامها

وأجمعوا على أن إنكار املنكر بالقلب متعين  على كل من شهده، أو علم به؛ إذ   -2

 غالبة.
 
، أو مفسدة ، أو إكراه     ال ضرر عليه في ذلك، وال يلحقه عجز 

)من رأى منكم  :  في حديث أبي  عيد الخدري    قول النبي    وقد دل على ذلك

يستطع فبقلبه، وذلك أضعف  منكًرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم  

النبي    (9)   اإليمان( يعلق  اال تطاعة     فلم  على  بالقلب  ا نكار  اليد -وجوب  في  كما 

؛ إذ هي متحققة فيه ال محالة؛ فإن ما يعرض لإلنكار باليد واللسان من العجز -واللسان

أو  وف املفسدة الغالبة أو ا كراه، فيعذر بت كه املكلف = ال يعرض للقلب وال يصح 

 فيهد 

ضا به، ولذلك كان   ر مراتب ا يمان ألنه لي  دون إنكار املنكر بالقلب إال الر   وكذا

)ما من نبي بعثه هللا في أمة قبلي  قال:    أن النبي     والطاعة، ففي حديث ابن مسعود

 
 (د1/41( اال تقامة )7)

 د(423/ 1فتح القدير ) (8)

 (د49رواه مسلم ) (9)



 

 

إال كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف 

فمن جاهد يؤمرون،  ال  ما  ويفعلون  يفعلون،  ال  ما  يقولون  بعدهم خلوف،  هم  من 

فهو  بقلبه،  جاهدهم  ومن  مؤمن،  فهو  بلسانه،  جاهدهم  ومن  مؤمن،  فهو  بيده، 

النبي    (10)   مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل(  بالقلب    فجع   ا نكار 

إال  بالقلب  ا نكار  دون  لي   إذ  منه؛  دون ا حبة  ردل  لي   التي  ا يمان  مراتب    ر 

 الرضا به، والرضا باملنكر لي  من ا يمان، ب   و إما معصية، أو كفر إن ا تح  ذلكد 

و و    -فإن هللا حبب للمؤمن ن طاعته وكر هم معصيته، فكرا ة املعصية    وأيًضا:

بالق ا يماند قال هللا    –لب  إنكار ا  ِكنَّ }:  من 
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  [ 7:  الحجرات{ ]الرَّاِشُدون

 وكرا ة ما كر هدمحبة ما أحبه مواله  وواجب على ك  مؤمن

رجب ابن  مما  اقه-  قال  و    ما  السابق ن  الحديث ن  على  ا  فدلت  ذه  -تعليق   :

األحاديث كلها على وجوب إنكار املنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب ال بد منه،  

  وقد روي عن أبي جحيفة  فمن لم ينكر قلبه املنكر دل على ذ اب ا يمان من قلبهد

علي:   قال  عليه  قال:  تغلبون  ما  أول  الجهاد  )إن  ثم  بأيديكم،  الجهاد  الجهاد:  من 

بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه املعروف، وينكر قلبه املنكر، نك   

 يقول:  لك من لم يأمر باملعروف ولم ينه    فجع  أعاله أ فله(
 

و مع ابُن مسعود رجال

يش   إلى أن  ر(  ) لك من لم يعرف بقلبه املعروف واملنكعن املنكر، فقال ابن مسعود:  

 
 (د50رواه مسلم ) (10)



 

 

وأما   معرفة يعرفه  لكد  لم  فمن  أحٍد،  يسق  عن  فرٌض ال  بالقلب  واملنكِر  املعروِف 

)يوشك من عاش  ا نكار باللسان واليد، فإنما يجب بحسب الطاقة، وقال ابن مسعود:  

وفي  نن أبي    منكم أن يري منكرا ال يستطيع له     أن يعلم هللا من قلبه أنه له كاره(د 

إذا عملت الخطيئة في األرض، كان )قال:    عن الُعْرس بن عم  ة، عن النبي    (11)   داود

فمن    من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها(

شهد الخطيئة فكر ها بقلبه، كان كمن لم يشهد ا إذا عجز عن إنكار ا بلسانه ويده، 

الرضا  ألن  ينكر ا؛  ولم  إنكار ا  على  وقدر  شهد ا  كمن  كان  فرض  ا،  عن ا  ومن  اب 

ك   على  فرض  و و  بالقلب،  الخطيئة  إنكار  به  ويفوت  املحرمات،  أقبح  من  بالخطايا 

 د(12)ن األحوالد مسلم، ال يسق  عن أحد في حال م

السابق: فأفهَمنا كالمه    وقال السفاريني ابن رجب  رضوان هللا -بعد أن  اق كالم 

الباقي(دد    - عليه عن  البعض  ق   به  قام  إذا  كفاية  فرض  املنكر  )إنكار  قولهم:  بأن 

مراد م ا نكار باليد واللسان اللذين يحص  تغي   املنكر ب ما، أو بأحد ماد وأما ا نكار 

 (13)  ب ففرض ع ن على ك  مسلمد و ذه فا دة ينبغي التفطن لهادبالقل

باملعروف والنهي عن   وقال شيخ ا  الم: األمر  بما يجب عليه من  املسلم  إذا قام 

املنكر كما قام بغ  ه من الواجبات لم يضره ضالل الضاللد وذلك يكون تارة بالقلب، 

وتارة باللسان، وتارة باليدد فأما القلب فيجب بك  حال؛ إذ ال ضرر في فعله، ومن لم  

 
 (د5141(، مشكاة املصابيح )689(د والحديث حسنه األلباني في صحيح الجامع الصغ   )4347حديث رقم ) (11)

 (د951-950/ 3جامع العلوم والحكم ) (12)

 د(227/ 1 ذاء األلباب ) (13)



 

 

وقال:   اإليمان(  -أو أضعف-أدنى    )وذلك  :يفعله فلي   و بمؤمن، كما قال النبي  

)من ميت األحياء؟ فقال:  وقي  البن مسعود:    )ليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل(

ا(   ا وال ينكر منكر 
 
و ذا  و املفتون املوروف في حديث حذيفة بن  الذي ال يعرف معروف

 د(14) اليمان

دللت  لذه األحلاديلث كلهلا على وجوب إنكلار املنكر بحسللللللللللللللب القلدرة   وقلال ابن رجلب:

عليله، وأملا إنكلاره بلالقللب فال بلد منله، فمن لم ينكر قلبله املنكر دل على ذ لاب ا يملان 

: وإن أول ملا تغلبون عليله من الجهلاد:  من قلبله، وقلد روي عن أبي جحيفلة قلال: قلال علين

بلللللألسلللللللللللللنتكم، ثم بلللللأيلللللديكم، ثم الجهلللللاد  ه    الجهلللللاد  الجهلللللاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبلللللُ

 يقول: 
 

، وينكر قلبه املنكر، نك  فجع  أعاله أ فله« و مع ابن مسعود رجال
َ
املعروف

 للك من لم يلأمر بلاملعروف ولم ينله عن املنكرد فقلال ابن مسلللللللللللللعود: و للك من لم يعرف 

ال يسلللللللللللللق   بقلبله املعروف واملنكر« يشللللللللللللل   إلى أن معرفلة املعروف واملنكر بلالقللب فرض 

عن أحد، فمن لم يعرفه  لكد وأما ا نكار باللسللللللان واليد فإنما يجب بحسللللللب الطاقة، 

ا ال يسلللللللللتطيع له     أن يعلم  وقال ابن مسلللللللللعود: ويوشلللللللللك من عاش منكم أن يري منكر 

)إذا قلال:    ‘هللا من قلبله أنله لله كلاره« وفي  لللللللللللللنن أبي داود عن العرس بن عم  ة عن النبي  

الخطيئتة في األرض كتان من شتتتتتتتتتتتتهتدهتا فكرههتا كمن غتاب عنهتا، ومن غتاب عنهتا  عملتت  

فمن شلللللهد الخطيئة فكر ها في قلبه كان كمن لم يشلللللهد ا  (فرضتتتتتيها كان كمن شتتتتتهدها

إذا عجز عن إنكار ا بلسللللللانه ويده، ومن  اب عن ا فرضلللللل  ا كان كمن شللللللهد ا وقدر على  

 
 (د127/ 28مجموع الفتاوى ) (14)



 

 

املحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة    إنكار ا ولم ينكر ا؛ ألن الرضلللللللللللللا بالخطايا من أقبح

بالقلب، و و فرض على ك  مسللللللللللللم ال يسلللللللللللق  عن أحد في ك  حال من األحوال، و ر   

)من حضتتتتتتتتتتتتر معصتتتتتتتتتتتتيتتة فكرههتتا قللال:    ‘عن النبي    ¢ابن أبي الللدنيللا من حللديللث أبي  ريرة  

و ذا مث  الذي قبلهد فتب ن    فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضتتتتتتتتتتتترها(

أن ا نكللار بلالقلللب فرض على كل  مسللللللللللللللم في كل  حلال وأملا ا نكللار بلاليللد واللسللللللللللللللان ب للذا  

 (15) دفبحسب القدرة

األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض على ك  مسللللللم إن قدر بيده   وقال ابن حزم:

فبيده، وإن لم يقدر بيده فبلسللللانه، وإن لم يقدر بلسللللانه فبقلبه وال بد، وذلك أضللللعف 

ا يملان، فلإن لم يفعل  فال إيملان للهد ومن  لاف القتل  أو الضلللللللللللللرب أو ذ لاب امللال، فهو 

ألمر بللاملعروف وعن النهي عن املنكر عللذر ي يح للله أن يغ   بقلبلله فق ، ويسلللللللللللللكللت عن ا 

، لقول هللا تعالى: 
 

فق د وال ي يح له ذلك: العون بلسللاٍن أو بيٍد على تصللويب املنكر أرللال
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 (16) د[104: عمران آل{ ]امل

 
 (د321جامع العلوم والحكم )ص:  (15)

 (د423/ 8املحلى باآلثار ) (16)



 

 

اعلم أن فرضية األمر والنهي على الكفاية، إنما هي عند   وقال شهاب الدين النفراوي:

 (17) األمر باليد، أو اللسان، وأما بالقلب ففرض ع ن 

والذي يصح ا كراه عليه إنما  و أفعال الجوارح الظا رة   وقال ابن عقي  الحنبلي:

بحسب   أفعالها  فتقع  األفعال،  املرادات من  في  التصريف  يتسل  عل  ا  التي  املشا دة 

ا لجاء إلى أحد الدواعيد فأما ا كراه على ما  اب وبطن من القلوب، فال، فعلى  ذا: ال  

بمعلوم لم يعلمه، أو بظن مما لم   يصح أن يكره ا نسان على اعتقاد مذ ب، أو علم

 }يتحص  له طريقه، أو عزم على ما ال يعرف، أو الجه ، قال  بحانه:  
َّ

ِرهَ   َمْن   ِإال
ْ
ك
ُ
ُبهُ   أ

ْ
ل
َ
 َوق

َمِئن  
ْ
يَماِن   ُمط ِ

ْ
ِكْن   ِباإل

َ
َرَح   َمْن   َول

َ
رِ   ش

ْ
ف
ُ
ك
ْ
يعني: من اعتقد الكفر،   [106:  النحل{ ]َصْدًرا  ِبال

ب  ا  نا؛ ألن ا كراه لم يتسل  عل  ا، ويلحق ب ذا أن  وإنما لم يعف عن أعمال القلو 

العلم والجه  والظن و    ذلك من أعمال القلوب كاملحبة والبغض واأللفة وا عجاب 

با كراه،  يتحص   لم  كما  باال تمالة  يتحص   ال  والغم  واملسرة  والحزن  والخوف 

تمالة، لكن يتبع في القول،  فا نسان ال يجه  ما علمه، وال يعلم ما يجهله بالرشوة واال 

إليه،  التي يص  عملها  املعاني  إال  يغ  ه  بحاله ال  والقلب  يستميله،  بالنطق من  ويقلد 

 (18) كاألدلة والب ا  ن أو الشبه وما شاك  ذلكد 

الباقالني: املشا دة،    وقال  الجوارح  أفعال  على  إال  يصح  ال  ا كراه  أن  اعلموا 

واملعلوم وقوعها إذا وقعت، واالنصراف عن ا إذا تركت، فأما ا كراه على ما  اب ويظن  

 
 (د299/ 2الفواكه الدواني ) (17)

 (د83/ 1الواضح في أرول الفقه ) (18)



 

 

من أفعال القلوب فال يجوز أن يكره العبد على علم بش يء أو جه  به أو حب له أو بغض 

 (19)  دأو اعتقاد وعزم، فذلك محال ال   ي  إليه 

 أما اإلجماع على ذلك، فقد نقله غير واحد:

أجمع املسلمون أن املنكر واجب تغي  ه على ك  من قدر عليه،    قال ابن عبد الب :

إلى األذى، فإن ذلك ال يجب أن  الذي ال يتعدى  اللوم  إذا لم يلحقه في تغي  ه إال  وإنه 

يمنعه من تغي  ه بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، لي  عليه أكث  من  

إذا لم يستطع  وى ذلكد واألحاديث عن النبي    ذلك، وإذا أنكره بقلبه، فقد أدى ما عليه

    في تأكيد األمر باملعروف والنهي عن املنكر كث  ة جدا، ولكن ا كلها مقيدة باال تطاعةد

(20 ) 

إيمان    ̧ وقد ذكرنا أن ا نكار بالقلب يستطيعه ك  أحد، ولذلك شرطه هللا   لبقاء 

 العبد إذا أكره على الكفرد

  د(21)  اتفقوا في وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالقلوب : وقال ابن حزم

وخالفت املعتزلة في ذلك فلم توجب فعل الكراهة، وقصروا الواجب على أال    -3

وفي  ذا   رد سقط عنه الحرج، وال تلزمه الكراهة بقلبه!!يريد بقلبه املنكر، فمتى لم يُ 

يخفى- ال  القطعية    -كما  للنصوص  العلم-مصادمة  أ    إجماع  لفع    -وكذا  املوجبة 

 الكرا ةد 

 
 (د256/ 1التقريب وا رشاد )الصغ  ( ) (19)

 (د23/281التمهيد ) (20)

 (د176مراتب ا جماع )ص:  (21)



 

 

املنكر قد ال يكون باعثه   إلى ذلك أن عدم إرادة  كون   -في كث   من األحيان-أضف 

ٍ لهذا املنكر، ال ا تسالما لحكم الشارع  
الش يء منكرا، ب  قد يكون لطبٍع وعدم مي  جبلي 

 لهد  وانقيادا 

 
 

 أنه  ولهذا فمث   ذا الرج  لو تغ   طبعه وميله ملا تردد في إتيان ذلك القبيح، فضال

 اد ا وقبح   ضاضة في مواقعة    ه لهذا املنكر، وكفى ب ذا إثم   -على ك  حال-لن يجد 

أمر زا د على  ب ا في ذات ا، وهي  القلبي )الكرا ة( عبادة شرعية مأمور  الفع   و ذا 

وحده، وإال ردت   ̧ ، فال يستويان، وشرط قبولها أن تكون  الصة هلل  مجرد عدم ا رادة

على راحب ا ولم تقب ، فكيف لو كان األمر برمته ال يصحبه كرا ة شرعية، لهذا املنكر 

 ولم يتغ   برؤيته، أو  ماعه القلب؟! 

ابن مفلح: إنكارهد وعند    قال  يجب  كما  للمنكر  الكرا ة  القاض ي: ويجب فع   قال 

له   ا رادة  فع   من  املكلف  يخلو  قد  ألنه  ا رادة؛  يفع   أال  يجب  إنما  املعتزلة: 

وألن الشارع أوجب    والكرا ة)!!(، و ذا  ل ؛ ألنه ال يصح أن يخلو من فع  الضدين؛ 

 د(22)  عليه فع  الكرا ة بقلبه

وأر   ذا: أن تكون محبة ا نسان للمعروف وبغضه للمنكر    وقال شيخ ا  الم:

الشرعيت ن،   لهذا = موافقا لحب هللا وبغضه وارادته وكرا ته  لهذا وكرا ته،  وإرادته، 

وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته؛ فإن هللا ال يكلف نفسا  

 إال و عها، وقد قال: 
َّ
 }فات
ُ
 ا اْس مَ  وا هللاَ ق

َ
 ت

َ
 عْ ط

ُ
 [ 16{ ]التغابن: ْم ت

 
 (د162/ 1اآلداب الشرعية ) (22)



 

 

أما حب القلب وبغضه وإرادته وكرا ته = فينبغي أن تكون كاملة جازمة، ال يوجب 

 نقص ذلك إال نقص ا يماند وأما فع  البدن = فهو بحسب قدرتهد  

ومتى كانت إرادة القلب وكرا ته كاملة تامة، وفع  العبد معها بحسب قدرته = فإنه  

ف الكام ؛  الفاع   ثواب  وكرا ته  يعطى  وإرادته  وبغضه  حبه  يكون  من  الناس  من  إن 

بحسب محبته نفسه وبغضها، ال بحسب محبة هللا ور وله وبغض هللا ور وله، و ذا 

اتبع  واه   ا نسان، فقد  اتبعه  الهوى، فإن  نوع  َضل    َوَمْن } من 
َ
ِن   أ َبَع   ِممَّ

َّ
ْيرِ   َهَواهُ   ات

َ
  ِبغ

ِ   ِمَن   ُهًدى أر  الهوى  و محبة النف ، ويتبع ذلك بغضهاد  فإن    [ 50:  القصص{ ]ّللاَّ

النف -والهوى نفسه   الذي في  العبد عليه؛ فإن ذلك ال    -و و الحب والبغض  ال يالم 

 يملكه، وإنما يالم على اتباعهددد 

فالواجب على العبد أن ينظر في نف  حبه وبغضه، ومقدار حبه وبغضه:     و 

ا  يكون مأمورا موافق ألمر هللا ور وله؟، و و  دى هللا  أنزله على ر وله؛ بحيث  لذي 

قال:   قد  فإنه  يدي هللا ور وله؛  ب ن  فيه  متقدما  يكون  وال  والبغضد  الحب   }بذلك 
َ

 ال

ُموا ِ
د 
َ
ق
ُ
   ت

َ
ِ   َيَديِ   َبْين ومن أحب أو أبغض قب  أن يأمره هللا   [1:  الحجرات{ ]َوَرُسوِلِه   ّللاَّ

 د  ور وله = ففيه نوع من التقدم ب ن يدي هللا ور وله

ومجرد الحب والبغض =  وى، لكن املحرم اتباع حبه وبغضه بغ    دى من هللا؛  

 }ولهذا قال:  
َ

ِبِع   َوال
َّ
ت
َ
َهَوى   ت

ْ
َك   ال

َّ
ُيِضل

َ
ِ   َسِبيِل   َعْن   ف ِذيَن   ِإنَّ   ّللاَّ

َّ
   ال

َ
ون

 
ِ   َسِبيِل   َعْن   َيِضل   ّللاَّ

ُهمْ 
َ
اب    ل

َ
ِديد    َعذ

َ
فأ ب  أن من اتبع  واه، أضله ذلك عن   ي  هللا، و و    [26:  ص{ ]ش

  داه الذي بعث به ر وله، و و الس ي  إليهد  



 

 

وتحقيق ذلك: أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر  و من أوجب األعمال وأفضلها 

ْم }وأحسن ا، وقد قال تعالى:  
ُ
َوك

ُ
ْم   ِلَيْبل

ُ
ك ي 

َ
ْحَسُن   أ

َ
   أ

ً
و و كما قال الفضي    [7:  هود{ ]َعَمل

أ لصه وأروبه، فإن العم  إذا كان  الصا ولم يكن روابا =   -رحمه هللا    -بن عياض  

يكون على  يكون ]هلل[ والصواب: أن  أن  يقب  حتى يكون  الصا رواباد والخالص:  لم 

السنةد فالعم  الصالح ال بد أن يراد به وجه هللا تعالى، فإن هللا تعالى ال يقب  من العم  

)يقول هللا: أنا أغنى الشركاء قال:    ‘ال ما أريد به وجهه وحده؛ كما في الصحيح عن النبي  إ 

 عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه غيري، فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشرك(

يكون   أن  يجب  املنكر  والناهي عن  باملعروف  فاآلمر  كان  ذا حد ك  عم  رالح:  وإذا 

 (23) كذا في حق نفسه 

: ا رادة واملحبة إذا كانت بغ   علم وشرع كانت من جن  محبة الكفار وقال أيًضا

الذين  العابدون  الزا دون  والفقراء  الصوفية  املريدون  السالكون  فهؤالء  وإرادت م، 

النبي   عن  املوروث  والعلم  املنزل  الشرع  يتبعوا  لم  إن  وا رادة  املحبة  طريق     لكوا 

ويبغضون ما أبغض هللا ور وله، وإال أفض ى ب م األمر إلى  فيحبون ما أحب هللا ور وله 

شعب من شعب الكفر والنفاقد وال يتم ا يمان واملحبة هلل إال بتصديق الر ول فيما 

ومحبة   حظر،  ما  وترك  أمر،  ما  فع   أمر  بما  ا يمان  ومن  أمردد،  فيما  وطاعته  أ ب  

 الحسنات وبغض السيئات ولزوم  ذا الفرق إلى املماتد  

 
اد134-131/ 28مجموع الفتاوى ) (23)  ( مختصر 



 

 

من لم يستحسن الحسن املأمور به ولم يستقبح السيئ املنهي عنه لم يكن معه من ف

)من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن  في الحديث الصحيح:    ا يمان ش يءد كما قال  

اإليمان( وذلك أضعف  فبقلبه،  يستطع  لم  فإن  فبلسانه،  يستطع  في   لم  قال  وكما 

)ما من نبي بعثه هللا قال:    ن ر ول هللا  الحديث الصحيح عن عبد هللا بن مسعود أ 

في أمته قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره  

ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن 

 جاهدهم بيده، فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه، فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه،

اإليمان حبة خردل( من  ذلك  وراء  وليس  مؤمن،  ا يمان   فهو  فأضعف  مسلمد  رواه 

ا نكار بالقلب، فمن لم يكن في قلبه بغض املنكر الذي يبغضه هللا ور وله لم يكن معه  

 (24) من ا يمان ش يءد 

ا  وقال أيضا : )ددد وأر   ذا أن الذي لم يرد الفع  املحرم به = عليه أن يبغضه بغض 

ا يقت ن به فع  املقدور من الدفع، فإذا لم يوجد ذ لك، فهو تارك ملا وجب عليه من  تامًّ

 البغض والدفعد  

و   يكون مريدا له؟ فاملزني به من     فع  وال إرادة وال كمال بغض ودفع    يقال: 

إنه مريد زان؟ و   يقال عن املقتول من     فع  منه وال إرادة وال كمال بغض ودفع:  

متنع؟ و   انتفاء البغض إنه مريد لقت  نفسه قات  لها؟ أو يقال: ب  لي  بمبغض وال م

 واالمتناع مستلزم لإلرادة والفع ؟

 
 (د367-366/ 8مجموع الفتاوى ) (24)



 

 

و  ب االشتباه: أن ا نسان قد يخلو عن إرادة الش يء وكرا ته، وحبه وبغضه كما  

يخلو عن التصديق بالش يء والتكذيب له، فكم من أمور يحب ا من وجه ويبغضها من 

 وجه

وه، وإما     مراد وال مكروه، فاألقسام أربعة: إما مراد، وإما مكروه، وإما مراد مكر 

ولكن إذا كان املقتض ى  رادة املقدور قا ما، فإنما يوجب وجود إرادته وفعله إال ملانع،  

وكذلك، إذ كان املقتض ى لبغض فع  املحرم به واالمتناع من ذلك قا ما، فإذا لم يوجد  

وال لإلرادة  املقتض ى  وذلك  و  مانع،  معارض  من  بد  فال  واالمتناع،  تمك ن، البغض 

وجود   مع  فأما  والكرا ة  ا رادة  لعدم   ب  يكر ه  وال  الش يء  يريد  ال  قد  فا نسان 

املقتض ى، فال بد من وجود مقتضاه إال ملانع فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فع   

املحرم به مع قدرته على االمتناع، فإنه يكون مريدا فاعال، ولهذا يقال: إنه مطاوع، وإن 

قلبه البغض لذلك وا رادة باعتبارين كما يجتمع في قلب املكره على  كان قد يجتمع في  

الش يء إرادة فع  املكره عليه وكرا ة ذلك باعتبارين، فمن أوجر طعاما محرما يقدر على  

االمتناع منه فلم يفع ، أو فع  به فاحشة يقدر على االمتناع من ا فلم يفع  = كانت 

واالمتناع وبفع  ما نهى من ا رادة واملطاوعة معصيته بت ك ما وجب عليه من الكرا ة  

وال يكون     مريد وال فاع  إال اذا كان كار ا تام الكرا ة، وذلك يوجب فع  املقدور 

مث   ذه  تصحب  ا رادة  فإن  قاررة،  كرا ة  كار ا  كان  إذا  فأما  االمتناع،  من  عليه 

مال الكرا ة قا م، و و الكرا ة وفي مث   ذا يصحب ا الفع  ال محالة؛ ألن املقتض ى لك

ما في ذلك من الحرمة والعقوبة، فإذا لم تحص   ذه الكرا ة فإما لضعف املقتض ى،  



 

 

ا رادة  من  نوع  و و  املانع،  لوجود  وإما  والعقوبة،  الحرمة  من  ذلك  في  بما  العلم  و و 

عارض للبغض، و  به إما وجود لذة من الفع ، وإما ر بة في عوض، وإما ر بة أوجبت 

املكره، وحينئذ فيكون بمنزلة الفاع  لر بة، أو ر بة ال يكون بمنزلة عديم الفع ( إرادة 

(25) 

الحا : ابن  لذلك    وقال  البغض  في قلبه من  ا نسان  بالقلب  و ما يجده  التغي   

 (26)الفع  املرئي وانزعاجه إذ ذاك وقلقه 

)فإن لم يستطع( ذلك بلسانه )فبقلبه( ينكره، بأن يكره    وقال ابن عالن الشافعي: 

ذلك ويعزم أن لو قدر عليه بقوٍل أو فعٍ  أزاله؛ ألنه يجب كرا ة املعصية فالراض ي ب ا 

لفاعلها، و ذا واجب على ك  أحد بخالف اللذين قبله، ومنه يستفاد أن عدم    شريك

إنكار القلب للمنكر دلي  على ذ اب ا يمان منه، ومن ثم قال ابن مسعود: ) لك من 

لم يعرف بقلبه املعروف واملنكر(: أي ألن ذلك فرض كفاية ال يسق  عن أحد بحال،  

 د(27)والرضا به من أقبح املحرمات 

وال يسق  ا نكار بالقلب عن مكلف أرال؛ إذ  و كرا ة   ابن حجر الهيتمي:  وقال

 د (28) املعصية، و و واجب على ك  مكلف 

 
 (د330-328/ 2اال تقامة ) (25)

 د(48/ 1املد   البن الحا  )( 26)

 (د468/ 2دلي  الفالح ن لطرق رياض الصالح ن ) (27)

 (د281/ 2الزواجر عن اقت اف الكبا ر ) (28)



 

 

الب :  عبد  ابن  يستحق    وقال  ال  وأنه  واملنعة  والعزة  القوة  من  إال  التغي    يلزم  ال 

 العقوبة إال من  ذه حالهد

نكار والكرا ة؛ قال عبد  وأما من ضعف عن ذلك = فالفرض عليه التغي   بقلبه وا  

)بحسب املؤمن إذا رأى منكرا ال يستطيع له تغي  ا أن هللا يعلم من قلبه  هللا بن مسعود:  

كاره( له  قال ر ول هللا    أنه  قال:  أم  لمة  بن محصن عن  الحسن عن ضبة  : ‘وروى 

فقد   كره،  ومن  بريء،  فقد  أنكر شيئا،  فمن  وتنكرون  تعرفون  أمراء  عليكم  )يكون 

سلم، ولكن من رض ي وتابع فأبعده هللا. قيل: يا رسول هللا، أفل نقتلهم؟ قال: ال ما 

: إنما عقر  ¬قال أبو عمر: يقولون: من رض ي بالفع  فكأنه فعلهد قال الحسن  صلوا(  

 د (29)قوبة، ألن م عموا فعله بالرض ىدد الناقة رج  واحد فعمهم هللا بالع

الجوزي: ابن  ا وال عصا،    وقال 
 
املنكر  وط يخاف  أال  ا نكار:  في  اال تطاعة  وحد 

فحينئذ يجب عليه التغي   باليد، فإن  اف السوط في تغي  ه باليد ولم يخفه في النطق 

د وا نكار بالقلب  انتق  الوجوب إلى ا نكار باللساند فإن  اف انتق  إلى ا نكار بالقلب

 د(30) و كرا ية ذلك الفع ، وتلك فريضة الزمة على ك  حال 

ا نسان إنما يثاب على ترك السيئات إذا تركها على وجه الكرا ة   وقال ابن القيم:

ِكنَّ }لها واالمتناع عن ا وكف للنف  عن ا قال تعالى:  
َ
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َ
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ْ
ا}وقال تعالى:  [7:  الحجرات{ ]َوال مَّ

َ
 َمْن  َوأ

 
 (د586/ 8اال تذكار ) (29)

 (د174/ 3كشف املشك  من حديث الصحيح ن ) (30)
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   ِإنَّ }وقال:    [40:  النازعات{ ]ال

َ
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َ
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ْ
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َ
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اِء 
َ
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َ
ف
ْ
رِ   ال

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
]َوامل ‘:    [45:  العنكبوت{  الصحيح ن عنه  فيه وجد  وفي  )ثلث من كن 

حلوة اإليمان من كان هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب املرء ال 

يحبه إال هلل، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد، إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يلقى  

وجع  املنع   -و و أر  الت ك-جع  ‘ البغض في هللا من أوثق عرى ا يمان    وقد  في النار(،

ا يمان   الت ك-هلل من كمال  في هللا  فقال:    - و و أر   الحب  اإليمان  أوثق عرى  )من 

والبغض في هللا( وقال: )من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل، فقد استكمل  

مراتب ا يمان، و و بغضه وكرا ته املستلزم  وجع  إنكار املنكر بالقلب من    اإليمان(

لت كه فلم يكن الت ك من ا يمان إال ب ذه الكرا ة والبغض، واالمتناع واملنع هلل، وكذلك  

عن  ا  ا رادر 
 
ترك ب   ا،  محض  ا 

 
ترك ليست  ومعبود م  املشرك ن  من  وقومه  الخلي   براءة 

 تب عل  ا  لو الجوارح بغض ومعاداة وكرا ة هي أمور وجودية، هي عبودية للقلب؛ يت

يت تب عل  ا  القلب  للطاعة من عبودية  التصديق وا رادة واملحبة  أن  كما  العم ،  من 

 ثار ا في الجوارح، و ذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن ال إله إال هللا، و و إثبات تأله  

وك  عليه  القلب هلل ومحبته ونفي تألهه لغ  ه وكرا ته، فال يكفي أن يعبد هللا ويحبه ويت

و وفه   إليه  وا نابة  عليه  والتوك   عبادة    ه  يت ك  حتى  ويرجوه  ويخافه  إليه  وينيب 

 ورجاه ويبغض ذلك و ذه كلها أمور وجودية، وهي الحسنات التي يثيب هللا عل  اد 

وأما مجرد عدم السيئات من     أن يعرف أن ا  يئة وال يكر ها بقلبه ويكف نفسه  

عدم  طور ا بقلبه، وال يثاب على  ذا الت ك، فهذا تكون السيئات  عن ا، ب  يكون تركها ل



 

 

في حقه بمنزلت ا في حق الطف  والنا م، لكن قد يثاب على اعتقاد تحريمها، وإن لم يكن 

 (31)  دله إل  ا داعية البتة

ا، بأن يكر ه به، ويعزم أنه لو قدر بقول أو    وقال املناوي: ددد )فبقلبه( ينكره وجوب 

ا على ك  أحد   د(32) فع  = فع د و ذا واجب عين 

باز:  ابن  بالفع ،   وقال  وال  باللسان  ال  ا نكار  يستطيع  ال  ذلك،  أما من عجز عن 

بقلبه،  يخش ى أن يضرب أو يقت  أو يسجن، ال يستطيع أن يتكلم في أي مكان، فإنه ينكر  

يكره املنكر بقلبه، ويفارق املكان،  ذا ا نكار بالقلب، يكره بقلبه املنكر ويتغ  ، يعلم  

هللا من قلبه إنكاره، والتغ   عند رؤية املنكر، ويغادر املكان إذا ا تطاع أن يغادر املكان، 

ملنكر  ادر املكان وترك املكان، حتى ال يشا د املنكر،  ذا  و ا نكار بالقلب، كرا ة ا 

 د(33) وبغضه، ومحبة إزالته واملغادرة، إذا ا تطاع أن يغادر املكان حتى ال يشهد املنكر 

كره املنكر ال ر صة فيه، وإزالته حسب القدرة،   وقال الدكتور عبد الكريم زيدان:

ا؛ ألن األر  في املؤمن أن يكون    تامًّ
 

ومما يجب أن يعلم أن كره املنكر يجب أن يكون كامال

في  حبه مو  املوافقة  في  ذه  يبغضه هللا، وأي نقص  ملا  ا  ا لحب هللا، وبغضه موافق  افق 

ا؛ ألنَّ بغض املنكر في القلب ال ضرر   ه نقص ا يمان قطع  جانب  ا أو في أحد جانب  ا مَردُّ

ا، فمن لم يفعله    على ضعف إيمانه،   -أي: لم يكره املنكر بقلبه    -فيه مطلق 
 

كان ذلك دليال

وعدم إيمانه؛ ألنَّ الحديث ورد في   ره: )لي  وراء ذلك من ا يمان حبة   ب  وموت قلبه

 
 (د169شفاء العلي  في مسا   القضاء والقدر والحكمة والتعلي  )ص:  (31)

 (د131/ 6فيض القدير ) (32)

 (د333/ 18فتاوى نور على الدرب بعناية الشويعر ) (33)



 

 

ا إزالة املنكر باليد     -  ردل( بعد أن ذكر مراتب تغي   املنكر باليد واللسان والقلبد أمَّ

  
 

 و عها،    -أي: فعال
 

ا إال ف نفس  ِ
 
فهذه تكون بحسب القوة والقدرة، فإنَّ هللا تعالى ال يكل

اقال تعالى:  
َ
ْم{}ف

ُ
ْعت

َ
ط
َ
َ َما اْست وا ّللاَّ

ُ
ق
َّ
ومتى كانت كرا ية القلب للمنكر كاملة، وإرادته   ت

ى ثواب  
َ
للتغي   كاملة، وفع  املسلم من ا بحسب قدرته، أو لم يفع  لعجزه، فإنه ُيْعط

 (34) الفاع د

والنهي عن املنكر   ،أن األمر باملعروف الواجب   -على التحقيق-وكذا أجمعوا    -4

 )املحرم( باليد واللسان واجب كفائي. 

ْن }:  ودل على ذلك قوله  
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َ
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ُ
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َ
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ْ
ف
ُ ْ
: }منكم{  و)من( في قوله    [104:  عمران  آل{ ]امل

العلم أ    أقوال  من  الصحيح  على  ب ذه ،  للتبعيض  يقومون  طا فة  منكم  ولتكن  أي 

واألمر   الخ    إلى  بالدعوة  تقوم  طا فة  من ا  تكون  أن  األمة  على  فأوجب هللا  الو يفة، 

باملعروف والنهي عن املنكرد و ذا  و الذي يسميه أ   العلم بالواجب الكفائي الذي 

 
 (د1/484أرول الدعوة ) (34)



 

 

مفرط،   (35)إذا قام به في األمة من يكفي  ق  الوجوب عن مجموعها، وإال أثم ك  قادر  

 د(36) ك  بحسبه 

كثير: ابن  في   قال  بأمر هللا،  للقيام  منتصبة  أي:  أمة{،  منكم  }ولتكن  تعالى:  يقول 

الدعوة إلى الخ  ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكردد واملقصود من  ذه اآلية: أن تكون  

ة بحسبه،  فرقة من األمة متصدية، لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على ك  فرد من األم

)من رأى منكم منكرا :  كما ث ت في صحيح مسلم عن أبي  ريرة قال: قال ر ول هللا  

 
 للواء كان قادرا على ذلك بنفسلله أو أن يقيم    ه ليقوم بذلكد فقد ال يتم الواجب إال بنوع مشللاركة وإعانة وما  (35)

الواليللة؛ فهو مطلوب   (: فمن كللان قللادرا على284/  1ال يتم الواجللب بلله فهو واجللب قللال الشللللللللللللللاطبي في املوافقللات )

ا  
 
بللإقللامت للا، ومن ال يقللدر عل  للا؛ مطلوب بللأمر   ر، و و إقللامللة ذلللك القللادر وإجبللاره على القيللام ب للا، فللالقللادر إذ

مطلوب بإقامة الفرض، و    القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر؛ إذ ال يتورلللللللللل  إلى قيام القادر إال با قامة من  

 دباب ما ال يتم الواجب إال بهد ا ل

 للذا  و التعريف الصلللللللللللللحيح لفرض الكفللايللةد وأمللا تعريف بعض أ لل  العلم للله بللأنلله: إذا لم يقم بلله البعض أثم   (36)

الجميعد ففيلللله بعض التجوز؛ إذ ال يلزم من بقللللاء املنكر وعللللدم وجود املعروف الواجللللب، تفري  الجميع الللللذي 

اد أ ا، بل  ا ثم متوجله ملن فرط وقلد كلان قلادر  ملا من أمر ونهى وفعل  الواجلب عليله فقلد بر  يسلللللللللللللتلزم إثمهم جميعل 

ا إال و لعهاد  والنبي   أ ب نا أنه )يأتي النبي ولي  معه أحد(د وكما    من ا ثم ولو لم يُزل املنكر وال يكف هللا نفسل 

ألن م    -مع أن القوم بقوا على منكر م ولم يزل  -في قصلللة اصلللحاب السللل ت فقد أننى هللا الذين ين ون عن السلللوء  

(: األمر بلاملعروف والنهي عن املنكر فرض 23/ 2في شلللللللللللللرح مسللللللللللللللم ) ¬ملا أمروا بله ولم يفرطواد قلال النووي فعلوا  

كفللايللة إذا قللام بلله بعض النللاس  لللللللللللللق  الحر  عن البللاق ن وإذا تركلله الجميع أثم كلل  من تمكن منلله بال عللذر وال  

  وفد ا لد فعلق ا ثم بمن تمكن منه بال عذر ال الجميعد ا لد

(: هللا تعالى كما أ ب  بأن ا ]أي  ذه األمة[ تأمر باملعروف وتنهى عن 208-2/207في اال للللتقامة )¬ ا  للللالم    وقال شلللليخ

ْعُرو 
َ ْ
امل ُمُروَن بللِ

ْ
أ ْ ِ  َويللَ

َ
خ
ْ
ى ال

َ
ْدُعوَن ِإل  يللَ

ٌ
ة مللَّ

ُ
ْم أ

ُ
ْن ِمْنك

ُ
َتك

ْ
ِف َوَيْنَ ْوَن املنكر فقللد أوجللب ذلللك على الكفللايللة من للا بقوللله: }َول

 
َ
ْنك

ُ ْ
ْفِلُحوَن{ ] ل عمران:  َعِن امل

ُ ْ
َك ُ ُم امل ئلللِ

َ
ول
ُ
[د وإذا أ ب  بوقوع األمر بلللاملعروف والنهي عن املنكر من لللا لم 104ِر َوأ

يكن من شلللللللللللرط ذلك أن يصللللللللللل  أمر اآلمر ونهي الناهي من ا إلى ك  مكلف في العالم؛ إذ لي   ذا من شلللللللللللرط تبليغ 

يتمكن املكلفون من ورلللللللللللول ذلك إل  م، ثم إذا    الر لللللللللللالة، فكيف يشلللللللللللت ط فيما  و من توابعها، ب  الشلللللللللللرط أن

فرطوا فلم يسلللللللللللللعوا في ورلللللللللللللولللله إل  م مع قيلللام فلللاعلللله بملللا يجلللب عليللله: كلللان التفري  من م ال منلللهد وكلللذللللك األمر  

بلللاملعروف والنهي عن املنكر ال يجلللب على كللل  أحلللد بعينللله، بللل   و على الكفلللايلللة، كملللا دل عليللله القر ن، ومللللا كلللان 

كان الجهاد أيضللللللللا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم ك  قادر بحسللللللللب قدرته؛ إذ الجهاد من تمام ذلك 

  و واجب على ك  إنسان بحسب قدرتهد ا لد 



 

 

أضعف   وذلك  فبقلبه،  يستطع  لم  فإن  فبلسانه،  يستطع  لم  فإن  بيده،  فليغيره 

 د(37)  اإليمان(

 وقد نقل اإلجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم.

النووي: املنكر[ فرض    قال  والنهي عن  باملعروف  األمر  ]أي  أنه  على  العلماء  أجمع 

بيده   ا نكار  =  ق   على    ه  أو  ماله،  أو  نفسه،  على  ذلك  من  فإن  اف  كفاية، 

القاض ي  نا في  ولسانه، ووجبت كرا ته بقلبهد  ذا مذ بنا ومذ ب الجما   ، وحكى 

 د(38)     ابعضهم أنه ذ ب إلى ا نكار مطلقا في  ذه الحالة و 

ا: األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية بإجماع األمة، و و من    وقال أيض 

 د(39)أعظم قواعد ا  الم 

ا  الم: باتفاق   وقال شيخ  الكفاية  علي  واجب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 

 د(40)  املسلم ن، وك  واحد من األمة مخاطب بقدر قدرته، و و من أعظم العبادات

أجمعنا على أن ذلك ]أي األمر باملعروف والنهي عن    وقال نظام الدين النيسابوري:

 د(41) املنكر[ واجب على الكفاية 

 
 د(91/ 2تفس   ابن كث   ) (37)

 (د 230/ 12شرح النووي على مسلم ) (38)

 (د219-218/ 10روضة الطالب ن ) (39)

 ( و و أضب  في العبارةد204-3/203(، املستدرك على مجموع الفتاوى )579مختصر الفتاوى املصرية )ص:  (40)

 (د227/ 2( تفس   النيسابوري املسمى  را ب القر ن ور ا ب الفرقان )41)



 

 

الشربيني:  الخطيب  واجبات   وقال  من  باملعروف(  )األمر  الكفايات  فروض  من  )و( 

الشرع )والنهي عن املنكر( من محرماته با جماع إذا لم يخف على نفسه، أو ماله، أو 

على    ه مفسدة أعظم من مفسدة املنكر الواقع، أو  لب على  نه أن املرتكب يزيد  

 د (42) فيما  و فيه عنادا 

حجر ابن  الحافظ  الحدي  :وقال  ا تجمع وفي  ملن  القضاء  والية  في  الت  يب  ث: 

شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا ملا فيه من األمر باملعروف ونصر املظلوم  

وأداء الحق ملستحقه وكف يد الظالم وا رالح ب ن الناس وك  ذلك من القربات؛ ولذلك  

على أنه من فروض    تواله األن ياء، ومن بعد م من الخلفاء الراشدين، ومن ثم اتفقوا 

 (43) د الكفاية؛ ألن أمر الناس ال يستقيم بدونه 

ب   و مقصود   قلت: إذ  و مقصود ا،  باملعروف؛  األمر  فرع عن  القضاء  ووالية 

 (44) د جميع الواليات

وما نقل عن بعض العلماء أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عين =    -5

التحقيق-هو محمول   أنه    -على  آمًرا  على  يكون  أن  الجملة  في  على كل مسلم  يجب 

؛ إذ ال يتصور أن من قال ذلك أراد أنه يجب على ك  من شهد  باملعروف ناهًيا عن املنكر

 
 (د211/ 4مغني املحتا  ) (42)

 د(121/ 13فتح الباري ) (43)

(: جماع الدين وجميع الواليات  و أمر ونهي؛ فاألمر الذي 66-28/65( قال شلللللللللللليخ ا  للللللللللللالم في مجموع الفتاوى )44)

بعلث هللا بله ر لللللللللللللولله  و األمر بلاملعروف، والنهي اللذي بعثله بله  و النهي عن املنكر، و لذا نعلت النبي واملؤمن ن،  

 
َ ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
ْوِلَياُء َبْعٍض َيأ

َ
ُهْم أ ْؤِمَناُت َبْعضللللللللللللُ

ُ ْ
ْؤِمُنوَن َوامل

ُ ْ
ِر{كما قال تعالى: }َوامل

َ
ْنك

ُ ْ
وجميع الواليات    ْعُروِف َوَيْنَ ْوَن َعِن امل

ا  لللللللللللللالميلة إنملا مقصلللللللللللللود ا األمر باملعروف والنهي عن املنكرد ا للللللللللللللللللللللللللد وانظر كذلك: الطرق الحكميلة البن القيم  

 (د346)ص:



 

 

ا أن يغ  ه )بيده، أو لسانه( حتى لو كفاه    ه مؤنة ذلكد ومن تأم  كالم ابن كث     منكر 

واجٌب كفائي، ذكر أنه واجب  السابق بان له ذلك؛ فإنه بعد أن ذكر أن األمر باملعروف  

 د  (45)  على ك  مسلم بحسبه

وال يصلح اال تدالل بقول من قال: وإن )من( ليست للتبعيض، وإنما هي رلة لبيان  

وإن صح جعلها كذلك، فهي محمولة على ما  بق من   ألنه  -1  الجن  تعم األمة كلها«؛

ا باألمة في مجموعها ما لم تقم طا فة من ا بكفايت اد   ق  ِ
 
ال    وألنه  -2أن الواجب يظ  متعل

ا في كث   من املواطن   ا عينيًّ لتعلق    وكذا   -3يخلو أحٌد في الغالب من تعلق الوجوب به تعلق 

 علم بمنكر، أو شهدهد  الوجوب العيني بجميعهم في إنكار القلب متى

الحجاوي: ويمكن    قال  األحوال،  من  في حال  يسق   ك  مسلم ال  على  فرٌض  و و 

ا على ك  مسلم، ال يجوز أن يرض ى   لإلنسان ا نكار في ك  وقت بقلبه، فلذلك كان واجب 

باملعصية ولو لم يقدر على إزالت ا، فتب ن ب ذا أن ا نكار بالقلب فرض على ك  مسلم في  

 ( 46)  دك  حال

وا تلفوا في أن كلمة )من( في قوله: }منكم{ للت ي ن،   قال نظام الدين النيسابوري:

األمر   عليه  ويجب  إال  مكلف  من  ما  ألنه  للت ي ن؛  أن ا  إلى  طا فة  فذ ب  للتبعيضد  أو 

 
ترة قد دلت على (: أدلة الكتاب والسنة الكث  ة املتوا944السي  الجرار )ص: الشوكاني رحمه هللا في    ومثله فول  (45)

أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على ك  مسلللللللم و ذا  و أعظم أعمدة الدين وأقوى أ للللللا للللللاته وأرفع  

مقللامللاتلله، وال شللللللللللللللك أن الحملل  على فعلل  الواجللب يللد لل  تحللت أدلللة األمر بللاملعروف والنهي عن املنكر، فللإذا قللام 

كللان[ قيللاملله مسلللللللللللللقطللا للوجوب ]عن[    ه، وإن لم يقم بللذلللك ا مللام فهو رأس األمللة ورللللللللللللللاحللب الواليللة العللامللة ]

فلالخطلاب بلاألمر بلاملعروف والنهي عن املنكر بلاق على كل  مكلف يقلدر على ذللك، والعلملاء والرؤ للللللللللللللاء لهم مزيلد 

  صوريته في  ذا؛ ألن م رءوس الناس واملم زون بين م بعلو القدر ورفعة الشأند ا لد  

 (د  127: شرح منظومة اآلداب للحجاوي )ص (46)



 

 

باملعروف والنهي عن املنكر، إما بيده، أو بلسانه، أو بقلبه، وكيف ال، وقد ورفهم هللا 

قوله:   في  بذلك  ْم }تعالى 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ ْ
   ِبامل

َ
ْنَهْون

َ
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رِ 
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
]امل من  لمانه    [110:  عمران   آل{  ولألم    جند،  أوالده  من  لفالن  كقولك:  فهذا 

ا على  عسكرد وتريد جميع األوالد والغلمان ال بعضهمد ثم قالوا: إن ذلك، وإن كان واجب  

 (47)الك  إال أنه متى قام به البعض  ق  عن الباق ن كسا ر فروض الكفاياتد  

ا  وجعله معارض     ذا فضال عن أن بعض أ   العلم أنكر ذلك التأوي  على الزجا 

قال أبو  ؛  لإلجماع الذي نقلناه من كون األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية

}ولتكن منكم أمة{ أي: لتكن كلكم، ف )من( لتخصيص املخاطب ن    القا م النيسابوري: 

من  ا ر األجناس، ومثله: }فاجتنبوا الرج  من األوثان{ قاله الزجا د وأنكر عليه؛ ألنه  

 د  (48) باالتفاق فرض كفاية

وأجمعوا على أن األمر والنهي الواجب = واجب على الفور ال على التراخي؛ إذ    -6

لتحقق الكثير من املنكر والفساد بل ارتياب، ولفات املقصود    لو وجب على التراخي

 من األمر والنهي واالحتساب. 

القرافي الفور   :¬  قال  على  واجب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  العلماء:  قال 

ا  (49)د إجماع 

 
 (د227/ 2( تفس   النيسابوري املسمى  را ب القر ن ور ا ب الفرقان )47)

 (د200/ 1إيجاز البيان عن معاني القر ن ) (48)

 (د257/ 4الفروق ) (49)



 

 

السالم: بن عبد  العز  باملعروف والنهي عن   وقال  الفور فكاألمر  وأما ما يجب على 

املنكر وكزكاة األنعام والنقدين عند تمام الحول والتمكن من األداءددد وإنما وجب األمر  

باملعروف والنهي عن املنكر على الفور؛ ألن الغرض بالنهي زوال املفسدة، فلو أ ر النهي  

لى الفور األمر باملعروف؛ كي ال تتأ ر عن ا لتحققت املفسدة واملعصية، وكذلك يجب ع 

 د (50)مصلحته عن الوقت الذي وجب فيه 

واألمر باملعروف والنهي عن املنكردد وكذا زكاة املال إذا حال الحول   وقال البيضاوي:

 د(51) = ك   ذه واجبات فورية     مؤقتة 

النفراوي: الدين  على    وقال شهاب  والنهي عند وجود شرطهما  األمر  من  ك   يجب 

الفور، حتى لو كان املأمور، أو املنهي جماعة لوجب  طاب م بلفظ الجمع نحو: قوموا 

 (52)  -في كلمة واحدة-للصالة 

وإذا علم وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر = فليعلم أن وجوبهما عندنا   -7

كباقي التكاليف الشرعية، وخالفت املعتزلة   من جهة السمع )الوحي(  -أهل السنة-

، بناء على أصلهم أن العقل يوجب  
ً

)غلة التحسين والتقبيح العقليين( فأوجبته عقل

  ويحظر.  

 
 (د250-249/ 1قواعد األحكام في مصالح األنام ) (50)

 (د75/ 1ا ب ا  في شرح املن ا  ) (51)

 (د299/ 2الفواكه الدواني على ر الة ابن أبي زيد الق  واني ) (52)



 

 

الفراء: يعلى  أبو  السمع،   قال  وجوبه  فجهة  باملعروف[  األمر  ]أي  وجوبه  ث ت  وإذا 

 
 
ا للمعتزلة في قولهم: طريق وجوبه العق د و ذا بناء على أرلهم أن العق  يوجبد  الف

 د  (53)وعلى أرلنا: ال مجال له في إيجاب ش يء 

ويتعين األمر باملعروف والنهي عن املنكر )باليد واللسان( على املكلف إذا لم   -8

الواجب  يزل   املعروف  يقم  ولم  )املحرم(  ا-املنكر  جزئيًّ ا    -ولو 
ً
ن معيَّ كان  أو  به.  إال 

 ومنصوًبا من قبل اإلمام أو من ينوب عنه.

من حيث  - قد ذكرنا أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد واللسان فرض كفاية  

ا في حق البعض وفي بعض الصور واألحوا   -األر  ل، يجمع  ذه إال أنه قد يص   عينيًّ

الصور واألحوال جميعها تلك الحالت ن، و ذا بالطبع مع افت اض عدم وجود مانع، أو 

 د عذر   ر يسق  وجوبه، أو يمنع مشروعيته

األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس    قال النووي:

 ق  الحر  عن الباق ن، وإذا تركه الجميع أثم ك  من تمكن منه بال عذر وال  وفد ثم 

إنه قد يتع ن كما إذا كان في موضع ال يعلم به إال  و، أو ال يتمكن من إزالته إال  و،  

 (54)  ه على منكر، أو تقص   في املعروفدوكمن يرى زوجته، أو ولده، أو  الم

ا على كالم النووي فيما يتع ن فيه األمر والنهي -  وقال نجم الدين الغزي  : ومن  -تعليق 

 يقت    ر، أو يزني بامرأة، أو يلوط  
 

أمثلته أن يكون في طريق أو مكان  ال فرأى رجال

 
 (د194املعتمد في أرول الدين )ص/ (53)

 (د 23/ 2شرح النووي على مسلم ) (54)



 

 

أو ر ه يشرب الخمر أو بغالم، أو يريد ذلك من ما، وقد عزم على الفع  وشا د أ بابه،  

لم يشرب لكنه في يده وقد رفعه إلى فيه، و و قادر عليه في الصور كلها، فقد رار املنع  

وا نكار في حقه فرض ع ند ومن أمثلته أن يكون ثم    ه لكن    ه لي  له جاه وال والية، 

الته ما يحذره وقد انفرد بالوالية أو الجاه بحيث يزي  ذلك املنكر وينكره، وال يحذر من إز 

ا هي في نفسها منكرة   - املشار إليه    -    ه، كما اتفق ملوالنا قاض ي القضاة   في إنكاره أمور 

إنكار ا؛ ألمرين:   يستطع    ه  والجاهد    األول:ولم  الوالية  باألمراء،   :والثانيعدم  تعلقها 

 (55) وذوي الجاه، ومن يخش ى ضررهد

األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية، ومن األمر باملعروف   وقال ابن العربي: 

والنهي عن املنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على املخالف ن، وقد يكون فرض ع ن إذا 

 (56)  عرف املرء من نفسه رالحية النظر واال تقالل بالجدال، أو عرف ذلك منهد

باملعرو   وقال شيخ ا  الم: الجملة: فاألمر  املنكر فرض كفاية،  وفي  ف والنهي عن 

فإذا  لب على  نه أن    ه ال يقوم به تع ن عليه، ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك،  

 (57)د فإن تركه كان عاريا هلل ولر وله، وقد يكون فا قا، وقد يكون كافرا 

وإذا كان جماع الدين وجميع الواليات  و أمر ونهي؛ فاألمر الذي بعث   وقال أيضا:

به ر وله  و األمر باملعروف، والنهي الذي بعثه به  و النهي عن املنكر، و ذا نعت   هللا

يأمرون  بعض  أولياء  بعضهم  واملؤمنات  }واملؤمنون  تعالى:  قال  كما  واملؤمن ن،  النبي 

 
 (د47ر الة في الكالم على  ية األمر باملعروف والنهي عن املنكر )ص  (55)

 د(383/ 1أحكام القر ن ) (56)

 (د3/204(، املستدرك على مجموع الفتاوى )581مختصر الفتاوى املصرية )ص:  (57)



 

 

باملعروف وين ون عن املنكر{د، و ذا واجب على ك  مسلم قادر، و و فرض على الكفاية 

القادر على  ع ن  والوالية،   ويص   فرض  السلطان  والقدرة  و  به    ه،  يقم  لم  الذي 

الوجوب ما لي  على     مد فإن مناط   فذوو السلطان أقدر من     م، وعل  م من 

ما  }فاتقوا هللا  تعالى:  قال  قدرته  بحسب  إنسان  ك   على  فيجب  القدرة؛  الوجوب  و 

 د (58)ا تطعتم{ 

النيسابوري: الدين  نظام  ذل  وقال  أن  على  إن أجمعنا  ثم  الكفايةدد  على  واجب  ك 

 (59) د نصب لذلك رج  تع ن عليه بحكم الوالية، و و املحتسب

الحكم ب ن الناس في النوع الذي ال يتوقف على الدعوى  و املعروف    وقال ابن القيم:

بوالية الحسبةد وقاعدته وأرله:  و األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الذي بعث هللا  

به وأنزل  ر له،  التي    به  األمم  على  ا ر  ألجله  وفضلها  األمة،  به  ذه  وورف  كتبه، 

أ رجت للناس، و ذا واجب على ك  مسلم قادر، و و فرض كفاية، ويص   فرض ع ن 

على القادر الذي لم يقم به    ه من ذوي الوالية والسلطان، فعل  م من الوجوب ما لي   

القادر ما ال يجب على العاجزد    على     م، فإن مناط الوجوب:  و القدرة، فيجب على

النبي   وقال  ا تطعتم{  ما  هللا  }فاتقوا  تعالى:  ما  قال  منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  )إذا   :

 د (60) ا تطعتم

 
 ، (66-65/ 28مجموع الفتاوى ) (58)

 (د227/ 2( تفس   النيسابوري املسمى  را ب القر ن ور ا ب الفرقان )59)

 د (345( الطرق الحكمية )ص:60)



 

 

و و ]أي األمر باملعروف والنهي عن املنكر[ فرض كفاية    وقال الشم  ابن مفلح: 

 ( 61) د على من لم يع ن عليه

 (62)د ومن واله السلطان الحسبة تع ن عليه فع  ذلك وقال أيضا:

وقد يص   فرض الكفاية فرض ع ن كما نبه عليه النا مدد )على   :وقال السفاريني

عالم( متعلق بفرض ع ن )بالحظر(، أي املنع والحرمةدد )والفع (، أي والحال أن الفع  

أي   )به(،  بالحظر  بالعالم  ذلك  أي      ) واه(،  ا قامة  على  يقدر  لم  أي  يقم(،  )لم 

امل الذي  و  املحظور  ذلك  إزالة  الذي  و  وجملة بالفع   ب)يقم(،  متعلق  فيه  نكر 

)والفع  لم يقم بهدد( جملة حالية، وإنما يجع  في حقه فرض ع ن حيث علم بالحظر  

  ولم يقم به  واه، وال بد أن يكون )مع أمن( من ضرر في نفسه، أو ماله، أو حرمته، أو 

 ( 63) د أ له

أيًضا: النا م    وقال  الكفاية    ¬تحقق من كالم  ب ن فرض  يدوران  والنهي  األمر  أن 

وفرض الع ند فإن علم باملحظور وعلم بفعله ولم يقم  واه بإزالته وأمن على نفسه،  

يقوم به  واه ففرض كفايةد   أمن مع وجود من  أو  في حقه فرض ع ند وإن علم  فهو 

حالة    أنه ال يخر  عن ذلك، و و كذلك من حيث  و  ود نعم إذا كان في  ¬و ا ر نظمه  

 
 (د161/ 1اآلداب الشرعية ) (61)

 (د162/ 1اآلداب الشرعية ) (62)

 (د212/ 1اآلداب ) ذاء األلباب شرح منظومة  (63)



 

 

ال يجب األمر والنهي بأن  اف على نفسه، أو ماله، أو حرمته على ما قدمنا يكون فضيلة  

ا  د (64)  ال واجب 

  ]أي املاتن، و و ابن ر الن[ لفرض الكفاية بقوله: )كأمر معروف   وقال الرملي:
َّ
مث

بواجب األمر  به  واملراد  ا  الم  قواعد  أعظم  من  إذ  و  عليه؛  املجمع  املنكر(  ات ونهي 

الشرع والنهى عن محرماته، فإن نصب ا مام لذلك رجال تع ن عليه بحكم الوالية، و و 

 (65)د املحتسب

األمر باملعروف والنهي عن املنكر في األمور العارضة املعينة    وقال محمد رشيد رضا:

 د(66) من فروض الكفاية، وقد يتع ن وينحصر في فرد إن لم يوجد    ه 

ا وجوب ع ن على من قدر عليه ولم    وقال ابن عثيم ن: األمر باملعروف تارة يكون واجب 

كفاية   واجب  يكون  وتارة  املنكر،  عن  النهي  وكذلك  ولكن  يوجد    ه،  عليه،  قدر  ملن 

  د (67)  ناك من يقوم مقامهدد 

 
 (د220/ 1 ذاء األلباب شرح منظومة اآلداب ) (64)

 (د20 اية البيان شرح زبد ابن ر الن )ص:  (65)

 (د355/ 34مجلة املنار ) (66)

 (د254شرح األربع ن النووية )ص:  (67)


