
 آداب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 :وبعد ملسو هيلع هللا ىلصبسم اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

آداب خمترصة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  فهذه

رياض  عىل  العالمة ابن عثيمني خلصتها ورتبتها من رشح

 .الصاحلني راجيا من اهلل أن ينفع هبا

من العبادات  ه  وأقر   فه الرشع  ر  هو كل ما ع   :املعروف

 .والباطنة الظاهرة،القولية والفعلية، 

أنواع املعايص؛  هو كل ما أنكره الرشع ومنعه من :واملنكر

 والعصيان، والكذب، والغيبة، والفسوق، الكفر،من 

 .والنميمة، وغري ذلك

وفرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل  واجب   :كمهح ُ

، وجب عىل مجيع املسلمني يكفي؛املقصود، وإذا مل يقم به من 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ: كام قال اهلل تعاىل

بالدعوة  فبدأ  [؛٤٠١آل عمران: ] چڻڻ ں ں    ڱ

 .ى باألمر باملعروف، والنهي عن املنكرن  إىل اخلري، ثم ث  

 :واألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكرُحيتاجُإىلُأمور

أن يكون اإلنسان عاملاً باملعروف واملنكر، فإن  :األمرُاألول

 امذا؟بألنه يأمر  به،فإنه ال جيوز أن يأمر  ملعروفمل يكن عاملًا با

وهو منكر وال يدري، فالبد أن يكون  قد يأمر بأمر يظنه معروفاً 

ورسوله، والبد أن  عاملًا أن هذا من املعروف الذي رشعه اهلل

ملًا يكن عا عاملًا بأن هذا منكر، فإن مل أي:يكون عاملًا باملنكر، 

 كرتقد ينهى عن يشء هو معروف في   فال ينه عنه؛ ألنه بذلك؛

ىل عباد ع ق  ي  ض  بسببه، أو ينهى عن يشء وهو مباح في   املعروف  

أباح اهلل هلم، فالبد أن يكون عاملًا بأن هذا  اهلل، بمنعهم مما

إخواننا الغيورين، فينهون عن أمور  منكر، وقد يترسع كثري من

 .اهلل مباحة يظنوهنا منكرًا فيضيقون عىل عباد

تأمر بيشء إال وأنت تدري أنه معروف، وأن  أالفالواجب 

 .ال تنه عن يشء إال وأنت تدري أنه منكر

أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو  :األمرُالثاين

فاعل للمنكر، و ال تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن، فإن اهلل تعاىل 

 ڀ ڀڀ ڀ پ               پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: يقول

فإذا رأيت شخصًا ال يصيل معك   [،٤١: احلجرات] چٺ

؛ بل مسجد آخر يف املسجد، فال يلزم من ذلك أنه ال يصيل يف

، فال تذهب من قد يصيل يف مسجد آخر، وقد يكون معذوراً 

 .تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بال عذر أجل أن

نحن  فالن،يا  وتقول:ال بأس أن تذهب وتسأله،  منع

عليك، أما أن تنكر أو أشد من ذلك  نفقدك يف املسجد، ال بأس

بام ألنك ال تدري؛ ر أن تتكلم فيه يف املجالس، فهذا ال جيوز؛

 .أنه يصيل يف مسجد آخر، أو يكون معذوراً 

يستفهم أوالً قبل أن  ♥كان النبي  وهلذا

صحيح مسلم أن رجالً دخل يوم اجلمعة  فإنه ثبت يف يأمر،

نبي حتية املسجد، فقال ال ومل يصل   خيطب، فجلس ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 ومل «ركعتني قم فصل  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال ال،قال:  «؟أصليت»: ملسو هيلع هللا ىلص

ع أن م هل صىل أم ال؟: ملسو هيلع هللا ىلص  حتى سألهيأمره أن يصيل ركعتني

ظاهر احلال أنه رجل  دخل وجلس ومل يصل، ولكن الرسول 

 خاف أن يكون قد صىل وهو مل يشعر به، فقال ♥

 .«قم فصل ركعتني»: قال ال،فقال:  «؟أصليت»: ملسو هيلع هللا ىلص

كذلك يف املنكر ال جيوز أن تنكر عىل شخص إال إذا علمت 

فإذا رأيت امرأة مع شخص يف سيارة مثاًل،  ،أنه وقع يف املنكر

ه املرأة؛ ألنه ربام تكون هذ عىل فإنه ال جيوز أن تتكلم عليه أو

 ذلك،أو ما أشبه  أو أخت، م،أ  املرأة من حمارمه؛ زوجة، أو 

حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من حمارمه، أو 

  .شبهة قوية، وأمثال هذا كثري   وجدت

نبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن ن الذي يإثم 

ألنه إذا كان رفيقًا أعطاه اهلل  ؛يكون رفيقًا بأمره يف هنيه

 ع  ما ال ي   ▐
قال النبي  ي عىل العنف، كامط 

 إن اهلل يعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل»: ♥

 ربامن تنصح فأنت إذا عن فت عىل م   ،رجه مسلمأخ «العنف



ي وال ينقاد لك، ولكن إذا جئته بالت باإلثم، ينفر، وتأخذه العزة

 .هي أحسن فإنه ينتفع

أن ال يزول املنكر إىل ما هو أعظم منه، فإن  :الرشطُالثالث

ظم منه، فإنه ال زال إىل ما هو أع عنه،كان هذا املنكر لو هنينا 

نه إذا صغرهيام؛ ألأب ربى املفسدتنيجيوز أن ننهى عنه، درءًا لك  

نا فإن األخرى؛تعارض عندنا مفسدتان وكان إحدامها أكرب من 

 .ي الكربى بالصغرىق  ت  ن  

لو أن رجالً يرشب الدخان أمامك فأردت أن  :مثالُذلك

تعرف أنك لو فعلت لذهب  تنهاه وتقيمه من املجلس، ولكنك

 جيلس مع السكارى، ومعلوم أن رشب اخلمر أعظم من رشب

بل نعاجله بالتي هي أحسن لئال يؤول  ننهاه؛الدخان، فهنا ال 

 .هو أنكر وأعظم األمر إىل ما

ام مّر بقوم يف الش ة أن شيخ اإلسالم ابن تيمي وي ذكر

ووجدهم يرشبون اخلمر، وكان معه صاحب له، فمّر  من التتار

م؟ هفقال له صاحبه: ملاذا مل تنه هبم شيخ اإلسالم ومل ينههم،

املسلمني وينهبون  ناهم لذهبوا هيتكون أعراضلو هني: قال

وا يفعل أمواهلم، وهذا أعظم من رشهبم اخلمر، فرتكهم خمافة أن

 . ، وهذا ال شك أنه من فقهه رمحه اهللما هو أنكر وأعظم

ُالرابع شرتط أن هل ي   ô اختلف العلامء :الرشط

 هنى عنه أو ال؟يكون اآلمر والناهي فاعاًل ملا أمر به، تاركًا ملا 

أنه ال يشرتط، وأنه إذا أمر بمعروف أو هنى عن  والصحيح

املعروف وال يتجنب املنكر، فإن ذنبه  منكر، ولو كان ال يفعل

ترك األمر باملعروف  عليه، لكن جيب أن يأمر وينهى، ألنه إذا

ور، املحظ والنهي عن املنكر لكونه ال يفعل املأمور وال يرتك

به، لذا فإنه جيب عليه أن يأمر باملعروف ألضاف ذنبًا إىل ذن

 .عن املنكر وإن كان يفعل املنكر ويرتك املعروف وينهى

ولكن يف الغالب بمقتىض الطبيعة الفطرية أن اإلنسان ال 

بل يستحي، وخيجل، وال ينهى  يفعله،يأمر الناس بيشء ال 

 .الناس عن يشء يفعله

إنه ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يقصد  ثم

وإقامة رشع اهلل، ال أن يقصد االنتقام من  بذلك إصالح اخللق

 اهلل   ل  ز  ن  فإنه إذا نوى هذه النية مل ي   لنفسه،أو االنتصار  العايص،

ة الناس د معاجلكالطبيب يري  أمره وال هنيه؛ بل يكونيف الربكة  

 ،اهللإقامة رشع : أوالً ى بأمره وهنيه ، فينوودفع البالء عنهم

سأل ن وصاحلًا،حتى يكون مصلحًا  اهلل،إصالح عباد : وثانياً 

ُ.اهلل أن جيعلنا من اهل داة املهتدين املصلحني إنه جواد كريم

ُوصىلُاهللُعىلُنبيناُحممد،ُوعىلُآله،ُوصحبهُوسلم،

 .واحلمدُهللُربُالعاملني

 


