موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر
ممخص الخطبة

ٔ -المنكرات تدمير لممجتمع واآلمروف بالمعروؼ ىـ حماة المجتمع -ٕ .سفينة المجتمع -ٖ .أثر
فشو المنكرات في انعداـ األمف والطمأنينة وحموؿ النقـ -ٗ .تعطيؿ شعيرة األمر بالمعروؼ وآثاره.

٘ -وجوب األمر بالمعروؼ.

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فاتقوا اهلل ربكـ حؽ تقواه ،واعمموا أف مف اتقى ربو كفاه وآواه ،ومف كؿ مكروه حماهَ ،و َمف
ِ
َيتَّ ِ
ب َو َمف َيتََو َّك ْؿ َعمَى المَّ ِو فَيُ َو َح ْس ُبوُ [الطالؽ،ٕ:
ؽ المَّ َو َي ْج َعؿ لَّوُ َم ْخ َرجاً َوَي ْرُزْقوُ ِم ْف َح ْي ُ
ث الَ َي ْحتَس ُ
ٖ] ،عباد اهلل ،ال يالـ اإلنساف إف ىو سعى بكؿ طاقتو في تحصيؿ ما ينفعو ودفع ما يضره في بدنو
ومالو وأىمو وأوالده ،فمف سمع بمرض معد تحصف منو وأخذ أىبتو ،ومف صاؿ عميو معتد يريد نفسو

أو عرضو أو مالو حمي أنفو وثارت غيرتو واستبسؿ في الذود عف حماه ،ومف رأى خط اًر أمامو

تجنبو وحاد عنو.

أييا األحبة ،لو كاف أحدنا في منزلو وسمع صوت معدات تشرع في ىدـ منزلو ،ورأى شخصاً

مغرضاً يقوـ بذلؾ ،أيدعو يصنع ما يشاء أـ أنو سيمنعو قدر استطاعتو ؟ وسؤاؿ آخر :لو كاف ىناؾ

عمارة كبيرة مكونة مف عدة أدوار ،وأراد ساكف الدور األرضي مف ىذه العمارة أف يوسع مكاف نزولو

فشرع في ىدـ وازالة األعمدة ونقض الجدراف مف حولو ليتسع منزلو ولـ يأبو بحؽ ساكني العمارة مف
فوقو ،ولـ يباؿ بحياتيـ ،ولـ يكف عنده مانع مف أف تسقط العمارة بكامميا ما داـ أنو مستفيد بتوسعة

منزلو ،ىؿ سيدعو الساكنوف يفعؿ ما بدا لو أـ أنيـ سيحولوف بينو وبيف ما عزـ عميو ،ولو تركوه وما

بدء بصاحب الدور األرضي الذي ارتكب ىذه الحماقة.
نوى ليمكوا جميعاً تحت أنقاض العمارة ً
وصورة أخرى ومثؿ جميؿ ضربو النبي ألمتو حيف أشار إلى ركاب سفينة تمخر بيـ عباب البحر

وسط ىدير األمواج وصفؽ الماء ،وركاب السفينة كثر ،بعضيـ في أعمى السفينة وبعضيـ اآلخر
في أسفميا ،والذيف في أسفميا إذا احتاجوا إلى الماء مروا بمف فوقيـ فأزعجوىـ وأشغموىـ وأحرجوا

معيـ ،فأراد أحد الذيف في أسفؿ السفينة أف يريح نفسو مف ىذا العناء فعزـ عمى إحداث خرؽ في

أسفؿ السفينة حتى يصؿ إلى الماء كمما أراده دوف إيذاء مف فوقو ،فشرع في ىذا الخرؽ انطالقًا مف
حريتو الشخصية وأنو ال أحد يمنعو مما أراد ،فما موقؼ الباقيف مف ركاب السفينة؟

إف العاقؿ يعمـ أنيـ لو تركوه يعمؿ ما يشاء ولـ يمنعوه مف إحداث الخرؽ لغرقت السفينة بكامميا
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وبجميع ركابيا .استمعوا إلى الحبيب وىو يضرب المثؿ لممجتمع المسمـ بتمؾ السفينة.

أخرج البخاري مف حديث النعماف بف بشير رضي اهلل عنيما عف النبي أنو قاؿ (( مثؿ القائـ عمى

حدود اهلل والواقع فييا كمثؿ قوـ استيموا عمى سفينة فأصاب بعضيـ أعالىا وبعضيـ أسفميا ،فكاف

الذيف في أسفميا إذا استقوا مف الماء مروا عمى مف فوقيـ فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولـ

نؤذ مف فوقنا ،فإف يتركوىـ وما أرادوا ىمكوا جميعًا واف أخذوا عمى أيدييـ نجوا ونجوا جميعًا)) وفي

لفظ آخر قاؿ النبي (( :مثؿ المدىف في حدود اهلل ػ والمدىف ىو المحابي الذي يضيع الحقوؽ وال

يغير المنكر ػ والواقع فييا مثؿ قوـ استيموا سفينة ،فصار بعضيـ في أسفميا ،وصار بعضيـ في

أعالىا فكاف الذي في أسفميا يمروف بالماء عمى الذيف في أعالىا ،فتأذوا بو فأخذ فأساً فجعؿ ينقر

أسفؿ السفينة ،فأتوه ،فقالوا :ما لؾ؟ قاؿ :تأذيتـ بي ،وال بد لي مف الماء ،فإف أخذوا عمى يديو أنجوه
ونجوا أنفسيـ ،واف تركوه أىمكوه وأىمكوا أنفسيـ)).

إف نبي اهلل يضرب ألمتو ىذا المثؿ حيف يشبييـ بركاب السفينة ،فيذه سفينة النجاة تبحر وسط

أمواج الفتف والشبيات والشيوات ،وكمما كانت السفينة سميمة ،وركابيا عقالء ،يمنع عاقميـ سفو
سفيييـ ،كانت حرية بالسالمة والنجاة ،ولكف الخوؼ إنما يأتي مف قبؿ أناس قمَّت عقوليـ وىانت

عمييـ سالمة مجتمعيـ وغمبوا أىواءىـ وحكموا شيواتيـ فتنادوا إلى الوقوع في المحرمات والولوغ في
المعاصي والسيئات ،ودافعوا عف أمثاليـ ممف رتع في الموبقات ،أو تساىؿ في أداء الواجبات،

فيؤالء ىـ الذيف يخرقوف سفينة المجتمع بمعاوؿ شيواتيـ ما لـ تردعيـ البقية الباقية مف المجتمع.

واف أمضى سالح يصاف بو المجتمع المسمـ وتحفظ بو كرامتو ،أداء شعيرة األمر بالمعروؼ والنيي

عف المنكر ،فبو تصاف األعراض ،ويحتاط لمديف ،وبو يأمف المسمـ عمى عرضو ،وىو الضمانة بإذف

اهلل تعالى لممجتمع مف أف يقع بو ما وقع لألمـ السابقة وألمـ ومجتمعات الحقة ممف أشاع المنكر

واستياف بالواجب الشرعي ،فإف المجتمع المسمـ إذا فشا فيو المنكر ولـ ينكر ولـ يتصد لو اآلمروف

بالمعروؼ والناىوف عف المنكر فإنو يفقد أماناً كاف بيده ،وتزوؿ عنو ضمانة كاف يحمميا ميما كاف
موقعو وزمانو ،يؤكد ىذا ما قالو النبي الكريـ الذي ال ينطؽ عف اليوى إف ىو إال وحي يوحى ،في

الصحيحيف مف حديث زينب بنت جحش رضي اهلل عنيا أف النبي دخؿ عمييا فزعاً يقوؿ(( :ال إلو

إال اهلل ،ويؿ لمعرب مف شر قد اقترب ،فتح مف ردـ يأجوج ومأجوج مثؿ ىذه ػ وحمؽ بأصبعو اإلبياـ

والتي تمييا ػ ،فقالت :يا رسوؿ اهلل ،أنيمؾ وفينا الصالحوف؟ قاؿ :نعـ ،إذا كثر الخبث)) .إذا كثر
الخبث وعـ ،فال منكر ينكر ،وال معروؼ يؤمر بو ،وترؾ الحبؿ عمى غاربو ،وانطمؽ كؿ مفتوف

ينفس عف مكبوت شيواتو بال حياء وال خوؼ ،فينالؾ تأتي السنة الربانية التي تستوجب العقوبة

واليالؾ لممجتمع الذي يفشو فيو المنكر.

إف قوماً سبقونا جاءتيـ المعنة عمى لساف نبييف مف أنبياء اهلل تعالى ،لما أف صارت حاليـ إلى تمؾ
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الحاؿ ،بؿ إنيـ أنكروا المنكر في أوؿ أمره ،ولكنيـ ألفوه فيما بعد ،فما عاد بعضيـ ينكره عمى

بعض ،أخرج الترمذي ػ وحسنو ػ وأبو داود مف حديث عبد اهلل بف مسعود أف النبي قاؿ(( :إف أوؿ ما

دخؿ النقص عمى بني إسرائيؿ أنو كاف الرجؿ يمقى الرجؿ فيقوؿ :يا ىذا اتؽ اهلل ودع ما تصنع،

فإنو ال يحؿ لؾ ،ثـ يمقاه مف الغد وىو عمى حالو ،فال يمنعو ذلؾ أف يكوف أكيمو وشريبو وقعيده،
ِ َِّ
يف َكفَ ُروْا ِمف َب ِنى
فمما فعموا ذلؾ ضرب اهلل قموب بعضيـ ببعض)) ،ثـ ق أر قوؿ اهلل تعالى :لُع َف الذ َ
ِ
اءيؿ َعمَى ِل َس ِ
اى ْو َف َعف
ِإ ْسر َ
اف َد ُاو َ
وف َك ُانوْا الَ َيتََن َ
ص ْوا َّو َك ُانوْا َي ْعتَ ُد َ
يسى ْاب ِف َم ْرَي َـ ذال َؾ بِ َما َع َ
ود َو ِع َ
َّ َِّ
ِ
سيُ ْـ أَف
يف َكفَ ُروْا لَبِ ْئ َس َما قَ َّد َم ْ
وف تََرى َكثي اًر ّم ْنيُ ْـ َيتَ َول ْو َف الذ َ
ُّمن َك ٍر فَ َعمُوهُ لَبِ ْئ َس َما َكانُوْا َي ْف َعمُ َ
ت لَيُ ْـ أَنفُ ُ
اب ُىـ َخ ِال ُدوف وَلو َك ُانوا يؤ ِم ُنوف بِاْل ِ
َس ِخطَ المَّوُ َعَم ْي ِيـ وِفى اْل َع َذ ِ
مو و َّ
وى ْـ
النبِ ّى َو َما أ ُْن ِز َؿ ِإَل ْي ِو َما اتَّ َخ ُذ ُ
ُْ َ
ْ
َ َْ
ْ َ
ِ
ِ ِ
وف [المائدة ،]ٛٔ-ٚٛ:ثـ قاؿ ثـ قاؿ(( :كال واهلل لتأمرف بالمعروؼ
أ َْوِل َياء َوَالك َّف َكثي اًر ّم ْنيُ ْـ فَاسقُ َ
ولتنيوف عف المنكر ،ولتأخذف عمى يد الظالـ ،ولتأطُ ُرّنو عمى الحؽ أط ًار ،ولتقصرنو عمى الحؽ
قص ًار ،أو ليضربف اهلل قموب بعضكـ ببعض ،ثـ ليمعنكـ كما لعنيـ)).

طمت شعيرة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر حرـ المجتمع مف إجابة الدعاء ،وفتح أبواب
إذا ُع ّ
السماء لو ،كما جاء عند أحمد والترمذي مف حديث حذيفة أف النبي قاؿ(( :لتأمروف بالمعروؼ،

ولتنيوف عف المنكر ،أو ليوشكف اهلل أف يبعث عميكـ عقاباً منو ،ثـ تدعونو فال يستجاب لكـ)) .فيا
هلل ،أي حرماف يعيش فيو ذلؾ المجتمع ،وأي شيء يبقى لو حيف تحجب عنو أبواب اإلجابة ،دخؿ

رسوؿ اهلل ذات يوـ عمى عائشة رضي اهلل عنيا وقد تغير وجيو ،فعرفت عائشة أنو قد حضره أمر

قد أىمو ،قالت :فقاـ رسوؿ اهلل فتوضأ ولـ يكمـ أحدًا حتى صعد المنبر ،فحمد اهلل وأثنى عميو وقاؿ:

((أييا الناس ،إف اهلل يقوؿ مروا بالمعروؼ وانيوا عف المنكر قبؿ أف تدعوا فال أجيب لكـ ،وتسألوني
فال أعطيكـ ،وتستنصروني فال أنصركـ)) فما زاد عمييف حتى نزؿ[ .أخرجو ابف ماجو].
فياهلل العجبَ ،أو حقًا يدعو الناس فال يستجيب اهلل ليـ ،وىو القائؿَ :وِا َذا َسأََل َؾ ِع َب ِادي َعّني َفِإّني
َق ِر ٌ ِ
يب َد ْعوةَ َّ
اع [البقرة ،]ٔٛٙ:نعـ ،إذا تركوا األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر!؟ إنيا
الد ِ
يب أُج ُ َ
ورب الكعبة حقيقة ترتجؼ ليا النفوس فرقًا ،ويقشعر الوجداف منيا رعباً .ماذا يبقى لمناس إذف؟؟

ماذا يبقى ليـ إذا أوصدت مف دونيـ رحمات اهلل؟ ولمف يمجئوف وقد أوصد الباب األكبر الذي توصد
بعده جميع األبواب ،فيؿ كتب اهلل ذلؾ األمر الميوؿ عمى عباده المسمميف؟ نعـ ،حيف يكفوف عف

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،ولو بأضعؼ اإليماف ..حيف يتكاسؿ الناس عف ىذا الواجب
المقدس ،وحينما يتواكموف ،فالشر يغري ويييج ،والمنكر يعمف ويذاع بو ويدافع عنو.

وقد جرت سنة اهلل بذلؾ ،فالمتأمؿ في التاريخ يجد أف أي أمة تراخت وأىممت ،وتركت الباطؿ

يسيطر عمى شؤوف الناس فمـ تغير عميو ،وتركت الحؽ يذوي ويستذؿ ،فمـ تنصره فيي األمة

الفاشمة ،وىي األمة التي حؿ بيا الدمار .قاؿ (( :والذي نفسي بيده لتأمرف بالمعروؼ ولتنيوف عف
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المنكر ،أو ليوشكف اهلل أف يبعث عميكـ عقاباً منو ،فتدعونو فال يستجيب لكـ)) أخرجو الترمذي

وحسنو.

ِ
ات أَف ي ْخ ِس َ َّ
َمف الَِّذيف م َكروْا السَّّي َئ ِ
ِ
اب
ض أ َْو َيأْت َييُ ُـ اْل َع َذ ُ
األر َ
َ
ومف الذي يأمف مكر اهلل أَ َفأ َ
ؼ الموُ بِ ِي ُـ ْ
َ َ ُ
وف [النحؿ.]ٗ٘ ،ٗٗ:
ِم ْف َح ْي ُ
ث الَ َي ْش ُع ُر َ
اف ِم َف
ال ثـ بتحقيؽ تمؾ الشعيرة ،وكما قاؿ سبحانوَ :فَم ْو َ
إذًا ،فالنجاة مف ذلؾ بفضؿ اهلل تعالى أو ً
ال َك َ
َِّ
ِ
َّة ي ْنيوف ع ِف اْل َفس ِاد ِفى األر ِ َّ ِ
ٍِ
اْلقُر ِ ِ ِ
يف
ض إِال َقميالً ّم َّم ْف أ َ
وف مف َقْبم ُك ْـ أ ُْولُوْا َبقي َ َ ْ َ َ
َنج ْي َنا م ْنيُ ْـ َواتََّب َع الذ َ
َ
ْ
ُ
ِِ
صِم ُحو َف [ىود،ٔٔٙ:
َ
اف َرب َ
ُّؾ ِليُ ْيِم َؾ اْلقَُرى بِظُْمٍـ َوأ ْ
يف َو َما َك َ
ظمَ ُموْا َما أُتْ ِرفُوْا فيو َو َكانُوْا ُم ْج ِرِم َ
َىمُيَا ُم ْ

.]ٔٔٚ

الميـ إنا نسألؾ لطفؾ ورحمتؾ ،الميـ إنا نعوذ برضاؾ مف سخطؾ وبعفوؾ مف عقوبتؾ ،ربنا ال
تؤاخذنا بما فعمنا وال بما فعؿ السفياء منا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
-------------------------

الخطبة الثانية

عده
أييا األحبة في اهلل ،إف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،مف أوجب واجبات الشرع ،بؿ قد ّ

بعض العمماء مف أركاف اإلسالـ ،وقد فرضو اهلل تعالى عمى األمة فقاؿ سبحانو وتعالىَ :وْلتَ ُكف ّم ْن ُك ْـ
ِ
ُمةٌ ي ْدعوف ِإَلى اْل َخ ْي ِر ويأْمروف بِاْلمعر ِ
وف [آؿ
وؼ َوَي ْنيَ ْو َف َع ِف اْل ُم ْن َك ِر َوأ ُْوَلئِ َ
ؾ ُى ُـ اْل ُم ْفم ُح َ
أ َّ َ ُ َ
َ َ ُُ َ َ ُْ

عمراف .]ٔٓٗ:وروى اإلماـ مسمـ مف حديث أبي سعيد الخدري أف النبي قاؿ(( :مف رأى منكـ منك اًر
فميغيره بيده ،فإف لـ يستطع فبمسانو ،فإف لـ يستطع فبقمبو ،وذلؾ أضعؼ اإليماف)).

قاؿ اإلماـ الغزالي رحمو اهلل" :إف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ىو القطب األعظـ في الديف،

وىو الميمة الذي ابتعث اهلل لو النبييف أجمعيف" ،وقاؿ ابف حزـ" :اتفقت األمة كميا عمى وجوب
األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر بال خالؼ مف أحد منيا".

وقد اعتبره عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو شرطاً رئيسياً في االنتماء إلى صفوؼ ىذه األمة ،فقد
ِ
ت ِل َّمن ِ
وف بِالمَّ ِو
ق أر قولو تعالىُ :كنتُ ْـ َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
ُخ ِر َج ْ
وف بِاْل َم ْع ُروؼ َوتَْنيَ ْو َف َع ِف اْل ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِمنُ َ
ْم ُر َ
اس تَأ ُ
[آؿ عمراف ،]ٔٔٓ:ثـ قاؿ( :أييا الناس مف سره أف يكوف مف تمؾ األمة فميؤد شرط اهلل فييا) ،وقاؿ

اإلماـ النووي" :وأما قولو (( :مف رأى منكـ منك اًر فميغيره)) فيو أمر إيجاب بإجماع األمة .وقد

تطابؽ وجوب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر الكتاب والسنة واجماع األمة".اىػ.
ت ِل َّمن ِ
اس
وبتحقيؽ تمؾ الشعيرة تتحقؽ الخيرية الموعودة بكتاب اهلل تعالىُ :كنتُ ْـ َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
ُخ ِر َج ْ
ِ
وف بِالمَّ ِو وفشوىا في المجتمع دليؿ إيمانو ومعدنو النقي
وف بِاْل َم ْع ُروؼ َوتَْنيَ ْو َف َع ِف اْل ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِم ُن َ
ْم ُر َ
تَأ ُ
ِ
ِ
ِ
ض َيأْم ُر َ ِ
ِ
وف الصالةَ
وف َواْل ُم ْؤ ِم َنات َب ْع ُ
يم َ
َواْل ُم ْؤ ِمنُ َ
وف باْل َم ْع ُروؼ َوَي ْنيَ ْو َف َع ِف اْل ُم ْن َك ِر َوُيق ُ
ضيُ ْـ أ َْول َياء َب ْع ٍ ُ
ويؤتُوف الزكاةَ وي ِطيعوف المَّو ورسولَو أُولَئِ َؾ سيرحميـ المَّو ِإ َّف المَّو ع ِز ٌ ِ
يـ [التوبة ،]ٚٔ:واذا عدـ
َ َ
َ َ ْ َ ُ ُُ ُ
َ ُْ َ
يز َحك ٌ
َُ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ
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األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر في مجتمع كاف إلى النفاؽ أقرب منو لإليماف كما أخبر اهلل
ض يأْمروف بِاْلمن َك ِر وي ْنيوف ع ِف اْلمعر ِ
ِ
وؼ
وف َواْل ُم َن ِافقَ ُ
ات َب ْع ُ
تعالى بقولو :اْل ُم َنافقُ َ
َ َ َْ َ َ َ ْ ُ
ضيُ ْـ ّمف َب ْع ٍ َ ُ ُ َ ُ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِ
وف [التوبة.]ٙٚ:
َوَي ْقبِ ُ
يف ُى ُـ اْل َفاسقُ َ
وف أ َْيد َييُ ْـ َن ُسوْا الم َو َف َنس َييُ ْـ ِإ َّف اْل ُم َنافق َ
ض َ

