
بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

الرحيم الرحمن الله بسم

علصصى والسصصلما والصصصلةا ، العالمين رب لله الحمد
لهصصم والتصصابعين ، أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا

: بعد .. أما الدين يوما إلى بإحسان
بصصالمعروف والمصصر تعصصالى اللصصه إلصصى للدعوةا فلما

ومنزلصصة ، كصصبيرةا أهميصصة مصصن المنكصصر عصصن والنهي
، أمصصره بيصصان في أشارك أن أحببت ، رفيعة عالية
، بصصه التهاون وخطر ، مكانته وعظيم شأنه، وعلو

والتصصذكير ، إقصصامته عصصن والتغافصصل ، عنصصه والرغبة
، عليصصه والمقصصدما بصصه، والقصصائم ، مرتبتصصه بفضصصل
، عنصصه العصصراض أو ، بصصه العمصصل آثار على والتنبيه

، فعلصصه علصصى والحصصث ، إفشصصاءه علصصى والتشصصجيع
تركه من والتحذير ، طريقه سلوك في والترغيب

، عنصصه والنشصصغال ، ونسيانه ، به الهتماما وعدما ،
مصصن للتنصصصل العذار ليجاد واهية بحجج والتحجج

للتهرب تبريرات من يحصل وما ، وإعماله إيقاعه
ًا فيه، السعّي من : { كنتصصم تعصصالى بقصصوله وتذكير

بصصالمعروف تصصأمرون للنصصاس أخرجصصت أمصصة خيصصر
} وقصصوله بصصالله وتؤمنصصون المنكصصر عصصن وتنهصصون
بعضصصهم والمؤمنصصات :  { والمؤمنصصون سصصبحانه

عصصن وينهصصون بصصالمعروف يصصأمرون بعصصض أوليصصاء
ًا ، اللصصه مصصن الجصصر فصصي ورغبة } ، المنكر وحرصصص
ونقلصصت السصصئلة وضصصعت المسصصلمين نفصصع علصصى

. زيادةا أو إضافة دون بنصها الجوبة
، منهصصم بالحيصصاء ونفصصع ، السلما علماء الله رحم

، الجصصزاء خيصصر والمسصصلمين السصصلما عن وجزاهم
.. ويرضى يحب لما ووفقنا
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

عصصن لهصصم المميصصزةا المؤمنين أوصاف أخص هي  : ما1س
؟ غيرهم

المنكصصر عصصن والنهصصي بصصالمعروف المر جعل قد  : الله1ج
ًا أوصصصاف فصصأخص ، والمنصصافقين المصصؤمنين بيصصن فرقصص

بصصالمعروف المصصر هصصو غيرهصصم عن لهم المميزةا المؤمنين
. المنكر عن والنهي

 ]9 ص15ج السنية / الدرر حميد بن محمد بن الله [ عبد 

ينهصصون الصصذين { أنجينصصا تعالى قوله يدل ماذا  : على2س
} ؟ السوء عن

أنجينصصا بصصه ذكصصروا مصصا نسصصوا { فلمصا تعالى قوله  : في2ج
: هصصو النصصاجي أن علصصى يصصدل } ما السوء عن ينهون الذين
.  والمداهن فيه الواقع دون السوء عن ينهى الذي
-9 ص15ج السصصنية / الصصدرر حميد بن محمد بن الله [ عبد

10 [ 

بصصالمعروف المصصر جصصانب إهمصصال عصصواقب هصصي  : مصصا3س
؟ المنكر عن والنهي

القطب هو ، المنكر عن والنهي بالمعروف المر  : إن3ج
النبيصصاء لصصه اللصصه ابتعصصث الذي والمهم ، الدين في العظم

، وعملصصه علمصصه وأهمصصل ، بسصصاطه طوي فلو ، والمرسلين
وهلصصك ، البلد وخربت ، الجهالة وشاعت ، الضللة لفشت
والبحصصر الصصبر في الفساد : { ظهر تعالى الله قال ، العباد

لعلهصصم عملصصوا الذي بعض ليذيقهم الناس أيدي كسبت بما
، العظيصصم المهصصم هصصذا اندراس من بالله } فنعوذ يرجعون
. الدينية الغيرةا وذهاب ، القلوب على المداهنة واستيلء

 ]15 ص15ج السنية / الدرر إبراهيم بن [ محمد 

دون المنكصصر عصصن والنهي بالمعروف المر يتم  : هل4س
؟ الشرعية العقوبات
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إل يتصصم ل المنكصصر عصصن والنهصصي بصصالمعروف  : المصصر4ج
يصصزع ل مصصا بالسصصلطان يزع الله فإن ، الشرعية بالعقوبات

وذلصصك ، المصصور ولةا علصصى واجبة الحدود وإقامة ، بالقرآن
، المحرمصصات وفعصصل ، الواجبات ترك على بالعقوبة يحصل
وقطصصع ، ثمانين المفتري جلد مثل مقدرةا عقوبات فمنها

" التعزيصصر تسمى قد مقدرةا غير عقوبات ومنها ، السارق
الصصذنوب كصصبر بحسصصب وصصصفاتها مقاديرهصصا " وتختلصصف

في الذنب حال وبحسب ، المذنب حال وبحسب ، وصغرها
107 ص28ج السلما شيخ فتاوى . [مجموع وكثرته قلته

[

الواجب ما ، للمنكر إنكاره منه يقبل ل أنه علم  : من5س
؟ حقه في

فصصي أحمصصد عصصن روايصصتين يعلصصى أبصصو القاضصصي  : حكصصى5ج
، منصصه يقبصصل ل أنصصه يعلصصم مصصن علصصى المنكصصر إنكصصار وجصصوب
قيصصل وقد ، العلماء أكثر قول وهو ، بوجوبه القول وصحح
. [ جامع معذرةا لك : يكون فقال ، هذا في السلف لبعض
 ]251 ص2ج والحكم العلوما

بصصالمعروف المصصر فصصي التسصصاهل نتيجصصة تكون  : ماذا6س
؟ المنكر عن والنهي

السصصاس هصصو المنكصصر عصصن والنهصصي بالمعروف  : المر6ج
ولو ، النبيين لجله الله بعث الذي والمهم ، للدين العظم

، الفسصصاد وعم ، الضللة وفشت ، الديانة لضمحلت أهمل
، الصصدين حفصصاظ المنكصصر عصصن النهصصي في إن ، العباد وهلك

، فيصه تسصوهل أو أهمصصل فصإذا ، والكمصالت الداب وسياج
ول مبالةا بل والفجور الفسوق إظهار على الفساق تجرأ
. خجل

 ص15ج السصصنية / الصصدرر حميصصد بصصن محمد بن الله [ عبد 
10[ 

؟ الظاهرةا المنكرات تجاه يجب  : ماذا7س
.  إنكارها بصصيج الظاهرةا  : المنكرات7ج

]205 ص28ج السلما شيخ فتاوى مجموع/  تيمية [ ابن
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

؟ بالقلب النكار حكم  : ما8س
حصصال كل في ، مسلم كل على فرض بالقلب  : النكار8ج
. [ جصصامع القصصدرةا فبحسصصب واللسصصان باليصصد النكصصار وأما ،

 ]246 ص2ج والحكم العلوما

على تتعين متى ، والرشاد والدعوةا والنهي  : المر9س
؟ المسلم

والرشصصاد والصصدعوةا والنهصصي المصصر واجب أن شك  : ل9ج
، ونفصصوذه ومقصصدرته وعلمصصه حاله بحسب منا فرد كل على

فصصي الكفاية بهم تحصل من العظيم المر بهذا يقم لم إذا
. الزمن هذا

 ]166 ص16ج السنية / الدرر غصون بن [ صالح 

؟ الناس على المنكرات انتشار آثار هي  : ما10س
، بصصأعينهم المنكصصرات يصصرون العامصصة صصصار  : مصصتى10ج

نفوسهم من وقبحها وحشتها زالت ، بآذانهم ويسمعونها
.  ارتكابها على الكثر أو الكثيرون يتجرأ ثم ،

 ص15ج السصصنية / الصصدرر حميصصد بصصن محمصصد بصصن الله [ عبد
10[ 

ًا ينهصصى ول يصصأمر ل الناس  : بعض11س طلصصب بحجصصة أبصصد
؟ هنا القول ما ، السلمة

المنكصصر عصصن والنهصصي بالمعروف المر في كان  : لما11ج
بصصه يعصصرض مصصا والمحن البتلء من الله سبيل في والجهاد

وجصصب مصصا لصصترك يتعلصصل من الناس في صار ، للفتنة المرء
ا ، الفتنصة مصن السصلمة يطلب بأنه ذلك من عليه قصال كم
أل تفتنصصي ول لي ائذن يقول من { ومنهم المنافقين عن
} .  سقطوا الفتنة في

 ]166-165 ص28ج السلما شيخ فتاوى [مجموع

إنكصصاره على قدرته مع المنكر إنكار تارك حكم  : ما12س
؟
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

، إنكصصاره علصصى القصصدرةا مصصع المنكصصر إنكصصار  : تصصارك12ج
. الوعيصصد فصصي الصصداخلين الفاسصصقين مصصن وهصصو ، كمرتكبصصه

ص15ج السصصنية / الصصدرر حميصصد بصصن سليمان بن الله [ عبد
54[ 

عن والنهي بالمعروف المر في التهاون حكم  : ما13س
؟ وعاقبته المنكر

بصصالمر : التهاون العظائم وأعظم الكبائر أكبر  : من13ج
بمصصا لهمصصا القيصصاما وعصصدما ، المنكصصر عن والنهي بالمعروف

بصصه تبرأ الذي الوجه على حصوله في إليه ويفتقر يشترط
: { لعصصن تعصصالى اللصصه قصصال ، المقصصصود بصصه ويحصصصل الذمة
وعيسصصى داود لسصصان علصصى إسرائيل بني من كفروا الذين

يتنصصاهون ل * كانوا يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك مريم بن
الله صلى } وقال يفعلون كانوا ما لبئس فعلوه منكر عن

بيصصده نفسصي : ( والصذي حذيفصصة حصديث فصصي وسصصلم عليصه
اللصصه ليوشصصكن أو المنكصصر عصصن ولتنهون بالمعروف لتأمرن

ًا عليكم يبعث أن يسصصتجاب فل تصصدعونه ثصصم عنصصده من عذاب
) . لكم

 ]480 ص14ج السنية / الدرر إبراهيم بن [ محمد 

فاعلوها بها استتر منكرات عن البحث يجوز  : متى14س
؟
لمصصارات ، بهصصا قصصوما استسرار الظن على غلب  : إن14ج

يكصصون : أن : أحصصدهما ضصصربان فصصذلك ، ظهرت وآثار ، دلت
يخصصبره أن مثصصل ، اسصصتدراكها يفوت حرمة انتهاك ذلك في
ً أن بصصصدقه يثق من برجصصل أو بهصا ليزنصصي بصامرأةا خل رجل

ويقصصدما يتجسصصس الحالصصة هصصذه مثل في له فيجوز ، ليقتله
ًا ، والبحث الكشف على مصصن يستدرك ل ما فوات من حذر

والضصصرب …… المحظصصورات وارتكصصاب المحصصارما انتهصصاك
، الرتبصصة هصصذه حد عن وقصر الحد هذا عن خرج : ما الثاني

. عنصصصه السصصصتار كشصصصف ول عليصصصه التجسصصصس يجصصصوز فل
 ]314 ص الدينية والوليات السلطانية [ الحكاما
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

المنكصصر عن وينهى بالمعروف يأمر من على  : ماذا15س
؟
أن المنكصصر عصصن والنصصاهي بصصالمعروف المصصر  : علصصى15ج

، والبعيصصد والقريصصب ، والفقيصصر الغنصصي علصصى بصصذلك يقصصوما
ففصصي ، لئم لومة الله في يخاف ول ، والوضيع والشريف

إسصصرائيل بنصصو أهلك : ( إنما عنها الله رضي عائشة حديث
سصصرق وإذا تركصصوه الشصصريف فيهصصم سصصرق إذا كصصانوا أنهصصم
فاطمصصة أن لو الله وأيم ، الحد عليه أقاموا الضعيف فيهم
) .  يدها لقطعت سرقت محمد بنت

 ]20 ص15ج السنية / الدرر إبراهيم بن [ محمد

والنصصاهين بصصالمعروف المريصصن يتهم الناس  : بعض16س
؟ دليل دون المنكر عن

ل بصصل ، أحصصد تهمصصة عليصصه يقبل لم بالخير عرف  : من16ج
. اتهمصصه مصصن يصصؤدب بصصل ، العلماء قولي أحد في يستحلف
 ]467ص تيمية ابن فتاوى [ مختصر

فصصي تكصصون أن ينبغصصي الصصتي الصصصفات هصصي  : مصصا17س
؟ المحتسب

علصصى يجصصب بصصأنه عليهصصم اللصصه رحمصصة العلماء  : صرح17ج
هو الذي الهاما والمر الجليل المنصب هذا يولي أن الماما

ًا ، الرسصصل مقصصاما الحقيقصصة فصصي بصصالمعروف يصصأمر محتسصصب
فصصي وقصصوةا ، وصرامة ، رأي ذا ويكون ، المنكر عن وينهى
.  الظاهرةا بالمنكرات وعلم ، الدين
 ص15ج السصصنية / الصصدرر حميصصد بصصن محمصصد بصصن الله [ عبد

13[ 

؟ الغلظة تكون ومتى الرفق يكون  : متى18س
، ورفصصق مصصداراةا إلصصى محتاجون : الناس أحمد  : قال18ج

رجصصل إل ، غلظصصة بل المنكصصر عصصن والنهي بالمعروف المر
2ج والحكصصم العلوما . [ جامع له حرمة فل ، بالفسق معلن

 ]256ص
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

أو المنكصصر إنكصصار عنصصد والهيبصصة الخصصوف من  : أشكو19س
خيصصر لكل الله وفقكم ؟ ذلك علج فما ، العلم عن السؤال

.
، الشيطان من تخذيل هو إنما والهيبة الخوف  : هذا19ج

ًا وكن ، ذلك فلتحذر يسصصتحي ل اللصصه إن تسصصتحي ول ، قوي
المنكر تنكر وأن ، تستحي ول تسأل أن وعليك ، الحق من
أن فعليصصك والبصصصيرةا العلصصم لصصديك كصصان إذا ، تسصصتحي ول

، المنكصصر عصصن وتنهى بالمعروف تأمر وأن ، الله إلى تدعو
الصصذي فالحيصصاء  ، حيصصاء هذا في وليس ، الحسن بالسلوب

وإنمصصا ، بحياء وليس ، وعجز ضعف هو إنما الحق من يمنع
ال الصذي ، الباطل من يمنعك الذي الشرعي الحياء فيصه ق
) اليمصصان مصصن : ( الحيصصاء وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي

، الباطصصل مصصن يمنعصصك الصصذي الحياء ) هذا كله خير ( الحياء
مصن ويمنعصصك ، الخمصصر مصن ويمنعصصك ، الزنصصى مصصن فيمنعك
الحيصصاء هصصو هصصذا ، شصصر كصصل مصصن ويمنعك ، العداء مجالسة
. الشرعي

 ]293 ص4ج إسلمية / فتاوى باز [ ابن 

؟ المحتسبين على يجب  : ماذا20س
علصصى المنكصصرات يغيصصروا أن المحتسبين على  : يجب20ج

، الكتصصاب أهصصل مسصصلك يسصصلكوا ل وأن ، والضصصعيف القوي
السصصماوات جبصصار يصصدي بيصصن وقصصف إذا النجصصاةا أراد ومصصن

.  واضح فالطريق والرض
 ]26 ص15ج السنية [ الدرر

أو ُيسّب أن يخشى عمن المنكر إنكار يسقط  : هل21س
؟ ُيشتم

لصصم ، السصصيئ الكلما سصصماع أو ، السصصب خصصاف  : إن21ج
وإن ، أحمصصد المصصاما عليصصه نصصّص ، بصصذلك النكار عنه يسقط
أحمصصد عليصصه نصصّص ، أفضصصل فهصصو عليصصه وقوي الذى احتمل

ًا .  أيض
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

 ]249 ص2ج والحكم العلوما [ جامع

المنكصصر عصصن والنهصصي بصصالمعروف المصصر تصصرك  : من22س
ًا ًا خوف ؟ عاقبته ما للعز وطلب

ًا لصصه اللصصه يفتصصح أن بصصد ل  : المصصداهن22ج الصصذل مصصن بابصص
" السصصلف بعصصض قصصال وقصصد ، العز طلب حيث من والهوان

مخافصصة المنكصصر عصصن والنهصصي بصصالمعروف المصصر تصصرك مصصن
بعصض أو ولصده أمصر فلصو ، الطاعصة منصه نزعت المخلوقين

الله أهانه الله أمر عليه هان فكما ، بحقه لستخف مواليه
}.  فنسيهم الله { نسو وأذله
 ]76 ص8ج السنية / الدرر عتيق بن [ حمد

وعلصصم المحصصرما الغنصصاء صوت سمع من يفعل  : ماذا23س
؟ مكانه

وعلم ، الملهي آلت أو محرما غناء صوت سمع  : لو23ج
المنكر تحقق قد لنه ، ينكرها فإنه ، فيه هي التي المكان

.  أحمد عليه نّص ، رآه كمن فهو ، موضعه وعلم ،
 ]254 ص2ج والحكم العلوما [ جامع

حكمه فما ينكر ولم منكر فيه مكان في حضر  : من24س
؟
، المكان بحسب المنكر بإنكار أمرنا قد تعالى  : الله24ج

ورسصصوله اللصصه عصى فقد ينكره ولم باختياره حضره فمن
. عنه والنهي وإنكاره بغضه من به أمره ما بترك

 ]222 ص28ج السلما شيخ فتاوى [مجموع 

؟ الخلق رضا الطالب المداهن حال هو  : ما25س
ً أخبصصث ، الخلصصق رضصصا الطصصالب  : المصصداهن25ج مصصن حصصال

اللصصه رحمصصه القيصصم ابصصن قصصال ، والشارب والسارق الزاني
، الظصصاهرةا المحرمصصات تصصرك بمجصصرد الدين :  وليس تعالى

ل الدينين وأكثر لله، المحبوبة بالمور ذلك مع بالقياما بل
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

وأمصصا ، النصصاس عمصصوما فيهصصا شصصاركهم بمصصا إل منها يعبئون
والنصصصيحة المنكصصر عصصن والنهصصي بالمعروف والمر الجهاد

، ودينصصه وكتابه ورسوله الله ونصرةا ، وعباده ورسوله لله
ً ببصالهم يخطصصرن ل الواجبصصات فهذه يريصصدوا أن عصصن فضصصل
ً فعلها ًا الناس وأقل ، يفعلوها أن عن فضل وأمقتهصصم دين
الصصدنيا فصصي زهصصد وإن الواجبصصات هصصذه تصصرك مصصن اللصصه إلصصى

فصصي ويتمعصصر وجهه يحمر من منهم يرى أن وقل ، جميعها
، دينصصه نصصصرةا فصصي عرضصصه ويبذل ، لحرماته ويغضب ، الله

ً أحسن الكبائر وأصحاب . [ حمصصد هصصؤلء مصصن الله عند حال
 ]78-77 ص8ج السنية / الدرر عتيق بن

؟ بالخطايا رضي من حكم  : ما26س
لصصم كمصصن كصصان بقلبصصه فكرههصصا الخطيئصصة شهد  : من26ج

غصصاب ومصصن ، ويصصده بلسصصانه إنكارها عن عجز إذا ، يشهدها
ولصصم إنكارهصصا علصصى وقصصدر شهدها كمن كان فرضيها عنها

ويفوت ، المحرمات أقبح من بالخطايا الرضا لن ، ينكرها
ل ، مسصصلم كل على فرض وهو ، بالقلب الخطيئة إنكار به

العلصوما . [ جصامع الحصصوال مصن حصال فصصي أحد عن يسقط
 ]245 ص2ج والحكم

ًا المنكر صاحب كان  : إذا27س العمل فما بمنكره مستتر
؟ معه

ًا الرجل كان  : إن27ج ًا وليس بذلك متستر أنكصصر لصصه معلن
ًا عليه عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي قصصال كمصصا ، عليه وستر سر

ًا ستر : ( من وسلم ) والخصصرةا الصصدنيا فصصي اللصصه ستره عبد
كصصّف مصصن بصصد ل ضصصرره والمتعصصدي ، ضصصرره يتعصصدى أن إلّ

 ]217 ص28ج السلما شيخ فتاوى . [مجموع عدوانه

ًا المسصصتتر المنكصصر صاحب على أنكر  : إذا28س فلصصم سصصر
؟ معه العمل فما ينته
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

ًا المرء نهاه  : إذا28ج ّكصف ما فعل ينته فلم سر مصصن به ين
. [مجمصصوع الصصدين فصصي أنفصصع ذلصصك كصصان إذا ، وغيصصره هجصصر

 ]217  ص28ج السلما شيخ فتاوى

ًا المنكر صاحب على ينكر  : متى29س ؟ علن
عليصصه النكصصار وجصصب المنكصصرات الرجصصل أظهصصر  : إذا29ج

بمصصا علنيصصة يعصصاقب أن ووجصصب ، غيبصصة له يبق ولم ، علنية
يصصرد ول عليصصه يسلم فل ، وغيره هجر من ، ذلك عن يردعه
ًا لذلك الفاعل كان إذا ، السلما عليه مصصن ذلصصك مصصن متمكن
28ج السصصلما شصصيخ فتصصاوى .[مجموع راجحة مفسدةا غير
 ]218-217ص

؟ الخبث كثر إذا بالمجتمعات يحل  : ماذا30س
وإذا ، والطالح الصالح العقاب عم الخبث كثر  : متى30ج

بعقصصابه اللصصه يعمهصصم أن أوشصصك الظالم يد على يأخذوا لم
أو فتنصصة تصصصيبهم أن أمصصره عصصن يخالفون الذين { فليحذر

والنهي بالمعروف المر وباب } كيف أليم عذاب يصيبهم
أو رسصصوما إل منصصه بقصصي فما ، معظمه ذهب قد المنكر عن

عظيصصم لباب وإنه ، راجعون إليه وإنا لله فإنا ، ادعاء مجرد
، السصصلما منصصافع أعظصصم لمن وإنه ، وملكه المر قواما به

. البدع وتموت السنن تحيا وبه ، الديان قواعد وآكد
 ص14ج السصصنية / الصصدرر حميصصد بصصن محمد بن الله [ عبد 

496[ 

؟ والمنكر المعروف بقلبه يعرف لم من حكم  : ما31س
مصصا أول : إن علي : قال قال جحيفة أبي عن  : روي31ج

الجهصصاد ثصصم بأيصصديكم، : الجهصصاد الجهصصاد مصصن عليصصه تغلبصصون
قلبصصه يعصصرف لصصم فمصصن ، بقلصصوبكم الجهصصاد ثصصم ، بألسنتكم
ِكَس المنكر، قلبه وينكر ، المعروف أسفله أعله فجعل نـص

.
ً مسصصعود ابصصن وسصصمع يصصأمر لصصم مصصن : هلصصك يقصصول رجل

: هلصصك مسصصعود ابصصن فقال ، المنكر عن وينهى بالمعروف
أن إلصصى يشصصير ، والمنكصصر المعصصروف بقلبصصه يعصصرف لم من
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

أحد عن يسقط ل فرض بالقلب والمنكر المعروف معرفة
 ص2ج والحكصصم العلصصوما . [ جصصامع هلصصك يعرفصصه لم فمن ،

245[ 

مصصن المنكر عن والنهي بالمعروف المر ترك  : هل32س
؟ الشر فشو أسباب

، السصصلما إلصصى الدعوةا من عليه بما منا كل قاما  : لو32ج
، النصصاس وإرشصصاد ، المنكصصر عصصن والنهي بالمعروف والمر

، واسصتقامتهم صصلحهم فيصصه بمصا وتصصذكيرهم ، وعظتهصم
الشصصر فشصصو وامتنصصع ، فينصصا والمعصصروف الخيصصر لسصصتقر
منكصصم ظلمصصوا الذين تصيبن ل فتنة { واتقوا بيننا والمنكر

} .  خاصة
 ص15ج السصصنية / الصصدرر حميصصد بصصن محمصصد بصصن الله [ عبد

13[ 

؟ كفاعله المنكر حاضر  : هل33س
باختيصصاره المنكرات مجالس يشهد أن لحد يجوز  : ل33ج

اللصصه رضصصي العزيصصز عبصصد بن عمر إلى ورفع ، ضرورةا بغير
: فيهصصم فقيصل ، بجلصدهم فصأمر ، الخمصر شصربوا قوما عنه

تعصصالى اللصصه سصصمعت أمصصا ، ابصصدأوا : بصصه فقال ، صائم فلن
آيصصات سمعتم إذا أن الكتاب في عليكم نّزل : { وقد يقول

يخوضوا حتى معهم تقعدوا فل بها ويستهزأ بها يكفر الله
ًا إنكصصم غيره حديث في المنكصصر حاضصصر } فجعصصل مثلهصصم إذ

  ]504 ص تيمية ابن فتاوى [ مختصر.  كفاعله

فصصي مطلوبصصة هصصي هصصل ، والصصصبر والرفصصق  : العلم34س
؟ المحتسب

، والصصصبر ، والرفصصق ، : العلصصم الثلثة هذه من بد  : ل34ج
، بعصصده والصصصبر ، معصصه والرفصصق ، والنهي المر قبل العلم
ًا الثلثصصة مصصن كل كان وإن ، الحصصوال هصصذه فصصي مستصصصحب

ًا ورووه السلف بعض عن الثر في جاء كما وهذا ، مرفوع
بصصالمعروف يأمر : " ل المعتمد في يعلى أبو القاضي ذكر

ًا كان من إل المنكر عن وينهى ًا ، به يأمر فيما فقيه فقيه
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ًا ، عنه ينهى فيما ًا ، به يأمر فيما رفيق ينهصصى فيمصصا رفيقصص
ًا ، عنه ًا ، به يأمر فيما حليم " . عنه ينهى فيما حليم

بصصالمعروف المصصر فصصي الخصصصال بهصصذه المصصر أن وليعلصصم
مصصن كصصثير علصصى صصصعوبة يصصوجب ممصصا ، المنكر عن والنهي

مما وذلك ، فيدعه ، عنه يسقط بذلك أنه فيظن ، النفوس
، أقصصل أو الخصصصال هصصذه بصصدون المر يضره مما أكثر يضره
معصصصية مصصن فالمنتقصصل ، معصصصية الصصواجب المر ترك فإن
، بالنصصار الرمضصصاء مصصن كالمسصصتجير منهصصا أكبر معصية إلى

ديصن مصن كالمنتقصل معصصية إلصى معصصية مصن والمنتقصل
ًا الثاني يكون وقد ، باطل دين إلى باطل ، الول مصصن شر

المقصصصر تجصصد فهكذا ، سواء يكونان وقد ، دونه يكون وقد
أعظصصم هذا ذنب يكون قد فيه والمعتدي والنهي المر في

.[ مجموع سواء يكونان وقد ، أعظم هذا ذنب يكون وقد ،
 ] 138-137 ص28ج السلما شيخ فتاوى

عصصن ينهصصى ول بالمعروف يأمر ل لكنه صالح  : رجل35س
؟ حكمه ما ، المنكر

الدعوةا إماما السلما شيخ عن ، أتهم ل من  : حدثني35ج
ًا : أرى مرةا قال أنه ، النجدية المسصصجد فصصي يجلسون ناس

المعصصروف رأوا فصصإذا ، ويبكصصون يقرؤون ، مصاحفهم على
ًا وأرى ، عنه ينهوا لم المنكر رأوا وإذا ، به يأمروا لم أناسص

أقول وأنا ، غوانم لحى : هؤلء يقولون ، عندهم يعكفون
إنهم أقول أقدر ل : أنا السامع فقال ، فوائن لحى : إنهم

العمصصي مصصن : إنهصصم أقصصول أنا ، الشيخ فقال ، فوائن لحى
 ] 78 ص8ج السنية / الدرر عتيق بن .[ حمد البكم
.  والسيئة البغي المرأة على عندهم تطلق وهي فاين : جمع فوائن

المنكصصر عصصن والنهصصي بصصالمعروف المصصر تصصرك  : هل36س
؟ الله للعنة سبب

إسرائيل بني من كفروا الذين : { لعن تعالى  : قال36ج
وكصصانوا عصصصوا بمصصا ذلك مريم بن وعيسى داود لسان على

كصصانوا ما لبئس فعلوه منكر عن يتناهون ل * كانوا يعتدون
اسصصتحقاقهم علصصل إذ ، التغليصصظ في غاية } وهذا يفعلون
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بصصالمعروف المصصر وتركهم ، الله بأمر باستهانتهم ، اللعنة
ج السصصنية / الدرر إبراهيم بن .[ محمد المنكر عن والنهي

 ] 16 ص15
هصي ومصا ، الجميع على فرض بالقلب النكار  : هل37س

؟ كيفيته
لنصصه ، واحصصد كصصل علصصى فصصرض بصصالقلب  : النكصصار37ج

ومفارقصصة ، وكراهيته المنكر بغض وهو ، للجميع مستطاع
. واللسان باليد إنكاره عن العجز عند أهله

 ]143 ص16ج السنية / الدرر باز بن العزيز [ عبد 

؟ المنكر إنكار في والشدةا الغلظة تستخدما  : متى38س
علصصى الغلظصصة ، المؤمنين لعباده سبحانه الله  : شرع38ج

بالحكمصصة الصصدعوةا فيهم تؤثر لم حين ، والمنافقين الكفار
علصصى دالة ، الكفار معاملة في كانت وإن واليات ، واللين

نفعصصه يرجى حين محله في باللين جاءت إنما الشريعة أن
أو الكفصصر أو الظلصصم صصصاحب واسصصتمر ، ينفصصع لصصم إذا أمصصا ،

ال ،ولصم عملصه فصي الفسصق الواعظ يب فصإن ، والناصصح ب
مصصا وإجصصراء ، بالشصصدةا ومعصصاملته ، يديه على الخذ الواجب

، توبيصصخ أو ، تهديصصد أو ، تعزير أو ، حد : إقامة من يستحقه
. باطله عن وينصزجر ، حده عند يقف حتى

 ]133 ص16ج السنية باز/ الدرر بن العزيز [ عبد 

والنهي بالمعروف المر في الشدةا تستخدما  : هل39س
؟ اللين أما المنكر عن

: المعنى هذا في الشاعر قاله ما أحسن  : ما39ج
ًا المصطفى دعا مصصصنه لن *** وقصصصد يجصصب لصصم بمكصصة دهصصر

وخطاب جانب
واستسلموا أسلموا بكصفه*** له صلت والسيف دعصا فلما

وأنابوا
، محله في باللين : جاءت الكاملة الشريعة : أن والخلصة

، ذلصصك يتجاهصصل أن للمسصصلم يجوز فل ، محلها في والشدةا
ًا يجوز ول ول ، الشصصدةا محصصل فصصي الليصصن يوضصصع : أن أيضصص

ًا ينبغي ول ، اللين محل في الشدةا إلصصى ينسصصب : أن أيضصص
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بالشصصدةا جصصاءت أنها ول ، فقط باللين جاءت أنها الشريعة
زمصصان لكصصل صصصالحة ، كاملصصة حكيمة شريعة هي بل ، فقط

ًا بصصالمرين جصصاءت ولصصذلك ، أمة كل ولصلح ، ومكان ، معصص
.  والسماح والحكمة بالعدل واتسمت

 ]134-133 ص16ج السنية باز/ الدرر بن العزيز [ عبد

ًا والمجلت الصحف في يكتب من حكم  : ما40س مهاجم
؟ الحسبة أهل

التشصصنيع يتضصصمن ما ، سيارةا صحيفة في يكتب  : أن40ج
، منه برءاء هم بما ووصفهم ، شأنهم من والحط ، عليهم

ا ، ويتقيصه الله يخاف مؤمن من يجوز ل فهذا مصن فيصه لم
والتلصصبيس ، إليصصه الدعوةا عن والتثبيط ، الحق شوكة كسر
، باطلهم على والفساق السفهاء ومساعدةا ، القراء على

بصصاز/ الصصدرر بصصن العزيصصز . [عبد الحق دعاةا من النيل وعلى
 ]139 ص16ج السنية

؟ حكمه ما ، المنكر قلبه ينكر لم  : من41س
اليمصصان ذهاب على دّل ، المنكر قلبه ينكر لم  :  من41ج

.  قلبه من
 ]245 ص2ج والحكم العلوما [ جامع

خلوف بعدهم من : ( يخلف حديث يدل ماذا  : على42س
) ؟ ……

مصصن ( يخلصصف فيصه الصصذي مسصعود ابصصن حديث  : ذكرنا42ج
، ) الحصصديث مؤمن فهو بيده جاهدهم فمن ، خلوف بعدهم

المصصاما اسصصتنكر وقصصد ، باليصصد المصصراء جهاد على يدل وهذا
خلف : هصصو وقصصال ، داود أبي رواية في الحديث هذا أحمد

فيها وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر التي الحاديث
التغيير : بأن ذلك عن يجاب وقد ، الئمة جور على بالصبر

ًا أحمصصد ذلصصك علصصى نصصّص وقد ، القتال يستلزما ل باليد أيضصص
بالسصصيف ليصصس باليصصد : التغييصصر فقصصال ، صصصالح روايصصة في

مصصا بيصصده يزيصصل أن باليصصد المصصراء فجهاد وحينئذ ، والسلح
يكسصصر أو خمصصورهم يريصصق أن مثصصل ، المنكصصرات من فعلوه
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مصصا بيصصده يبطصصل أو ، ذلصصك ونحصصو ، لهم التي الملهي آلت
هذا وكل ، ذلك على قدرةا له كان إن ، الظلم من به أمروا
عليهصصم الخروج من ول ، قتالهم باب من هو وليس ، جائز
.  عنه النهي ورد الذي

 ]249 ص2ج والحكم العلوما [ جامع

والنصصاهي بصصالمعروف المصصر الفصصرد على يجب  : هل43س
 ؟ الصبر المنكر عن

عصصن والنهصصي بصصالمعروف : المصصر شصصبرمة ابن  : قال43ج
، الثنين فيه يصابر أن الواحد على يجب ، كالجهاد المنكر
أكصصثر مصصصابرةا عليهم يجب ول ، منهما الفرار عليه ويحرما

. ذلك من
 ]249 ص2ج والحكم العلوما [ جامع

عصصن والنهي بالمعروف المر على الحامل هو  : ما44س
؟ المنكر

تارةا ، المنكر عن والنهي بالمعروف المر أن  : اعلم44ج
، تركصصه فصصي العقصاب خصوف وتارةا ، ثوابه رجاء عليه يحمل
النصصصيحة وتصصارةا ، محصصارمه انتهصصاك على لله الغضب وتارةا

أوقعصصوا ممصصا إنقصصاذهم ورجصصاء ، لهصصم والرحمة ، للمؤمنين
فصصي وعقصصوبته اللصصه لغضصصب التعصصرض مصصن ، فيصصه أنفسهم

وإعظصصامه اللصصه إجلل عليصصه يحمصصل وتصصارةا ، والخرةا الدنيا
ينسى فل ويذكر ، يعصى فل يطاع لن أهل وأنه ، ومحبته

محصصارمه انتهصصاك مصصن يفتصصدى وأن ، يكفصصر فل ويشصصكر ،
أن : وددت السصصلف بعصصض قصصال كمصصا ، والموال بالنفوس

، بالمقصصاريض قرض لحمي وأن ، الله أطاعوا كلهم الخلق
– اللصصه رحمهمصصا – العزيز عبد بن عمر بن الملك عبد وكان
عصصز الله في القدور وبك بي غلت أني : وددت لبيه يقول
.  وجل

 ]255 ص2ج والحكم العلوما [ جامع
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

؟ من حق في مشروعة الثلثا النكار  : مراتب45س
وغيصصره للمسؤول مشروعة ، الثلثا النكار  : مراتب45ج
جهصصة مصصن فالمسصصؤول ، القصصدرةا فصصي يختلفصصان وإنمصصا ،

أضصصعف هصصو بصصالقلب والنكصصار ، غيصصره مصصن أقصصدر الحكومة
سواء ، واللسان باليد النكار عن العاجز حق في ، اليمان

ً كان ، الشصصريف الحصصديث صريح وهو ، متطوعا أو مسؤول
/ الصصدرر باز بن العزيز . [ عبد الشرعية القواعد ومقتضى

 ]141 – 140 ص16ج السنية

والنهصصي بصصالمعروف المر في المشاركة حكم  : ما46س
؟ المنكر عن

قامت قد كانت إن ، الحكومية والسلطات  : الجهزةا46ج
، المنكصصر عصصن والنهصصي بصصالمعروف والمر ، الدعوةا بواجب

ًا حسن المتطوعين من ذلك في لها غيرها فمشاركة ، جد
ًا ومطلوب والتقوى البر على التعاون باب من لنه ، شرع

. قصصصارى صصصالح وتصصوجيه ، شرعي جهاد في والمشاركة ،
أدت قصصد ، الحكوميصصة والسصصلطات الجهصصزةا : أن هنالصصك ما

مصصن لمشصصاركتهم غيرهم من القياما وصار ، الكفاية فرض
وأحبهصصا العبصصادات أفضصصل من وذلك ، والتطوع السنن باب
والسصصلطات الجهصصزةا كصصانت إن . وأمصصا سصصبحانه اللصصه إلصصى

هصصو كمصصا ، الكمل الوجه على بالواجب تقم لم ، الحكومية
ّينصصة ذلصصك فصصي لهم غيرهم مشاركة فإن ، الواقع لن ، متع
.  بهم يسقط لم الكفاية فرض

 ]142 – 141 ص16ج السنية / الدرر باز بن العزيز [عبد 

؟  الجميع يأثم  : متى47س
اللصصه إلصصى الصصدعوةا : أن الشصصرعية الدلصصة في  : تقرر47ج

مصصن ، المنكصصر عصصن والنهصصي بصصالمعروف والمصصر ، سصصبحانه
عصصن الفصصرض سقط يكفي من به قاما إذا ، الكفاية فروض
، سصصنة البصصاقين حق في فيها المشاركة وصارت ، الباقين

.  الجميع أثم يكفي من بها يقم لم وإن
 ]142 ص16ج السنية / الدرر باز بن العزيز [عبد
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

المنكصصر عصصن والنهصصي بالمعروف المر يكون  : متى48س
؟ فرد على عين فرض

، المنكصصر عصصن والنهصصي بصصالمعروف المصصر يكون  : قد48ج
هنصاك وليصصس ، المنكر يرى من حق في وذلك ، عين فرض

عليصصه يتعيصصن فصصإنه ، إنكصصاره علصصى قصصادر وهصصو ، ينكصصره من
باز بن العزيز .[عبد ذلك على الكثيرةا الدلة لقياما ، إنكاره
 ]142 ص16ج السنية / الدرر

تصصصيبن ل فتنصصة : { واتقصصوا تعالى قوله معنى  : ما49س
}؟ خاصة منكم ظلموا الذين

تصصصيب بصصل ، فقط الظالم تصيب ل الفتنة هذه  : أي49ج
النصصبي قصصال كمصصا ، الظلصصم عصصن نهيه عن والساكت الظالم

فلصصم المنكصصر رأوا إذا النصصاس : ( إن وسصصلم عليه الله صلى
) .[مجمصصوع منصصه بعقصصاب اللصصه يعمهصصم أن أوشصصك يغيصصروه
 ] 158 ص14ج السلما شيخ فتاوى

منه أنكر منكر المنكر إنكار على سيترتب كان  : إذا50س
؟ الواجب فما ،
حصرما ولهصذا ، منه أنكر هو بما المنكر إنكار يجوز  : ل50ج

بصصالمعروف المصصر لجل ، بالسيف المر ولةا على الخروج
فعصصل مصصن بصصذلك يحصصصل مصصا لن ، المنكصصر عصصن والنهصصي

بفعلهصصم يحصصصل ممصصا أعظصصم ، واجصصب وتصصرك ، المحرمصصات
ولصصو ، فجور أو بدعة على قوما كان وإذا ، والذنوب المنكر

من عليه هم مما أعظم شر ذلك بسبب وقع ذلك عن نهوا
مصصصلحة بصصالنهي يحصل ولم ، منه منعهم يمكن ولم ، ذلك

ج السصصلما شصصيخ فتصصاوى . [مجمصصوع عنه ينهوا لم ، راجحة
 ]472 ص14

ل أنفسصصكم تعصصالى:{ عليكصصم قصصوله يقتضصصي  : ماذا51س
}؟ اهتديتم إذا ضل من يضركم

ًا تعصصالى  : قصصوله51ج ًا علصصو ل أنفسصصكم : { عليكصصم كصصبير
المصصر تصصرك يقتضصصي } ل اهتصصديتم إذا ضصصل مصصن يضصصركم

ًا ل ، المنكر عن والنهي بالمعروف ًا ول نهي فصصي كمصصا ، إذن
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

رضصصي الصصصديق بكر أبي عن السنن في المشهور الحديث
عليصصه اللصصه صصلى الله رسول منبر على خطب أنه عنه الله

اليصصة هصصذه تقصصرءون إنكصصم النصصاس : " أيهصصا فقصصال وسصصلم
اللصصه رسصصول سصصمعت وإنصصي ، موضعها غير في وتضعونها

المنكصصر رأوا إذا الناس : ( إن يقول وسلم عليه الله صلى
) " . منه بعقاب الله يعمهم أن أوشك يغيروه فلم

 ] 479 ص14ج السلما شيخ فتاوى [ مجموع 

مصصاذا المنكصصر عصصن والنهصصي بالمعروف المر  : تارك52س
؟ يكون

، كفاية فرض المنكر عن والنهي بالمعروف  : المر52 ج
ّيصصن بصصه يقصصوما ل غيصصره أن ظنصصه علصصى غلصصب فإذا ، عليصصه تع

كصصان تركصصه فصصإن ، ذلصصك مصصن عليصصه يقصصدر مصصا عليصصه ووجصصب
ًا ًا يكصصون وقصصد ، ولرسصصوله ) للصصه ( عاصصصي وقصصد ) ، ( فاسصصق

ًا يكون  ]581 ص تيمية ابن فتاوى ) .[ مختصر ( كصافصر

وصصصلى ، العصصالمين رب لله الحمد أن دعوانا *  وآخر
. أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا على الله

الريصصاض ، الراجحي علي بن : شريف وإعداد * جمع
(        البريصصصصصصصدي  ) الرمصصصصصصصز261532(  . ب : ص

sarajhi@yahoo.com:  إلكتروني  ) . بريد11342

: المراجع
جمصصع ، النجديصصة الجوبصصة فصصي السنية الدرر -1

عصصاما الولصصى الطبعصصة ، قاسصصم بصصن الرحمصصن عبد
. هص1420

.علي الدينية والوليات السلطانية الحكاما -2
بيروت ، العلمية الكتب دار ، الماوردي محمد بن

.
الرحمصصن عبصصد .الماما والحكم العلوما جامع -3

وإبراهيصصم الرنصصاؤوط شصصعيب تحقيق ، رجب بن
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بالمعروف والمأر المنكر عن .. النهي .. في المقطوف الطيب الثمر

الطبعصصة ، بيصصروت الرسصصالة مؤسسصصة ، بصصاجس
.  هص1411 عاما الولى

بصصن محمصصد وترتيصصب . جمصصع إسلمية فتاوى -4
الولى الطبعة ، الوطن دار ، المسند العزيز عبد
. هص1415 عاما

، تيميصصة ابصصن السصصلما شصصيخ فتاوى مجموع -5
. محمد وابنه قاسم بن الرحمن عبد جمع

محمصصد . تصصأليف تيميصصة ابصصن فتصصاوى مختصر -6
 الكتب دار ، هص777 سنة المتوفى ، البعلي

العزيز عبد الملك بأمر الولى الطبعة طبع ، العلمية
. هص1386 عاما ،
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