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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ، والتـابعني هلـم                  
  :أما بعد .. بإحسان إىل يوم الدين 

 تعاىل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أمهية كبرية ، ومرتلة عالية رفيعة              فلما للدعوة إىل اهللا   
، أحببت أن أشارك يف بيان أمره ، وعلو شأنه، وعظيم مكانته ، وخطر التهاون به ، والرغبة عنه                   
 ، والتغافل عن إقامته ، والتذكري بفضل مرتبته ، والقائم به، واملقدم عليه ، والتنبيه علـى آثـار                  
العمل به ، أو اإلعراض عنه ، والتشجيع على إفشاءه ، واحلث على فعله ، والترغيب يف سلوك                  
طريقه ، والتحذير من تركه ، وعدم االهتمام به ، ونسيانه ، واالنشغال عنه ، والتحجج حبجـج                  

               فيه، واهية إلجياد األعذار للتنصل من إيقاعه وإعماله ، وما حيصل من تربيرات للتهرب من السعي
كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنـهون عـن املنكـر             { : وتذكرياً بقوله تعاىل    

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بـاملعروف        { :  وقوله سبحانه   } وتؤمنون باهللا   
ة ، ورغبة يف األجر من اهللا ، وحرصاً على نفع املسلمني وضـعت األسـئل              } وينهون عن املنكر    

  .ونقلت األجوبة بنصها دون إضافة أو زيادة 
رحم اهللا علماء اإلسالم ، ونفع باألحياء منهم ، وجزاهم عن اإلسالم واملسلمني خري اجلـزاء ،                 

  ..ووفقنا ملا حيب ويرضى 
  
  ما هي أخص أوصاف املؤمنني املميزة هلم عن غريهم ؟ : ١س
 فرقاً بني املؤمنني واملنافقني ، فأخص أوصاف        اهللا قد جعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر        : ١ج

  .املؤمنني املميزة هلم عن غريهم هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
   ]٩ ص١٥الدرر السنية ج/ عبد اهللا بن حممد بن محيد  [ 
  
  ؟} أجنينا الذين ينهون عن السوء { على ماذا يدل قوله تعاىل  : ٢س
ما يدل علـى أن     } ا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء          فلما نسو { يف قوله تعاىل     : ٢ج

  . الذي ينهى عن السوء دون الواقع فيه واملداهن : الناجي هو 
   ] ١٠-٩ ص١٥الدرر السنية ج/ عبد اهللا بن حممد بن محيد [ 
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  ما هي عواقب إمهال جانب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ : ٣س
 والنهي عن املنكر ، هو القطب األعظم يف الدين ، واملهم الذي ابتعث              إن األمر باملعروف   : ٣ج

اهللا له األنبياء واملرسلني ، فلو طوي بساطه ، وأمهل علمه وعمله ، لفشت الضاللة ، وشـاعت                  
ظهر الفساد يف الـرب والبحـر مبـا         { : اجلهالة ، وخربت البالد ، وهلك العباد ، قال اهللا تعاىل            

فنعوذ باهللا من انـدراس هـذا       } ذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون       كسبت أيدي الناس لي   
  .املهم العظيم ، واستيالء املداهنة على القلوب ، وذهاب الغرية الدينية 

   ]١٥ ص١٥الدرر السنية ج/ حممد بن إبراهيم  [ 
  
  هل يتم األمر باملعروف والنهي عن املنكر دون العقوبات الشرعية ؟ : ٤س
ملعروف والنهي عن املنكر ال يتم إال بالعقوبات الشرعية ، فإن اهللا يزع بالـسلطان               األمر با  : ٤ج

ما ال يزع بالقرآن ، وإقامة احلدود واجبة على والة األمور ، وذلك حيصل بالعقوبة علـى تـرك           
الواجبات ، وفعل احملرمات ، فمنها عقوبات مقدرة مثل جلد املفتري مثانني ، وقطع الـسارق ،                 

وختتلف مقاديرها وصفاا حبسب كرب الـذنوب       " التعزير  " بات غري مقدرة قد تسمى      ومنها عقو 
جمموع فتاوى شـيخ    . [وصغرها ، وحبسب حال املذنب ، وحبسب حال الذنب يف قلته وكثرته             

   ]١٠٧ ص٢٨اإلسالم ج
  
  من علم أنه ال يقبل منه إنكاره للمنكر ، ما الواجب يف حقه ؟ : ٥س
على روايتني عن أمحد يف وجوب إنكار املنكر على من يعلم أنه ال يقبل              حكى القاضي أبو ي    : ٥ج

: منه ، وصحح القول بوجوبه ، وهو قول أكثر العلماء ، وقد قيل لبعض السلف يف هذا ، فقال                    
   ]٢٥١ ص٢جامع العلوم واحلكم ج. [ يكون لك معذرة 

  
  نكر ؟ماذا تكون نتيجة التساهل يف األمر باملعروف والنهي عن امل : ٦س
األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو األساس األعظم للدين ، واملهم الذي بعث اهللا ألجله                : ٦ج

النبيني ، ولو أمهل الضمحلت الديانة ، وفشت الضاللة ، وعم الفساد ، وهلك العبـاد ، إن يف                   
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ـ                ه ، جتـرأ    النهي عن املنكر حفاظ الدين ، وسياج اآلداب والكماالت ، فإذا أمهل أو تسوهل في

  .الفساق على إظهار الفسوق والفجور بال مباالة وال خجل 
   ]١٠ ص١٥الدرر السنية ج/ عبد اهللا بن حممد بن محيد  [ 
  
  ماذا جيب جتاه املنكرات الظاهرة ؟ : ٧س
  . ب إنكارها ــاملنكرات الظاهرة جي : ٧ج
  ]٢٠٥ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج/ ابن تيمية [ 
  
  نكار بالقلب ؟ما حكم اإل : ٨س
اإلنكار بالقلب فرض على كل مسلم ، يف كل حال ، وأما اإلنكار باليد واللسان فبحسب                 : ٨ج

   ]٢٤٦ ص٢جامع العلوم واحلكم ج. [ القدرة 
  
  
  األمر والنهي والدعوة واإلرشاد ، مىت تتعني على املسلم ؟ : ٩س
فرد منا حبسب حاله وعلمـه      ال شك أن واجب األمر والنهي والدعوة واإلرشاد على كل            : ٩ج

  .ومقدرته ونفوذه ، إذا مل يقم ذا األمر العظيم من حتصل م الكفاية يف هذا الزمن 
   ]١٦٦ ص١٦الدرر السنية ج/ صاحل بن غصون  [ 
  
  ما هي آثار انتشار املنكرات على الناس ؟ : ١٠س
، زالت وحشتها وقبحهـا     مىت صار العامة يرون املنكرات بأعينهم ، ويسمعوا بآذام           : ١٠ج

  . من نفوسهم ، مث يتجرأ الكثريون أو األكثر على ارتكاا 
   ]١٠ ص١٥الدرر السنية ج/ عبد اهللا بن حممد بن محيد [ 
  
  بعض الناس ال يأمر وال ينهى أبداً حبجة طلب السالمة ، ما القول هنا ؟ : ١١س
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هاد يف سبيل اهللا من االبتالء واحملن مـا         ملا كان يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجل         : ١١ج

يعرض به املرء للفتنة ، صار يف الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السالمة                   
  . } ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا { من الفتنة ، كما قال عن املنافقني 

  ] ١٦٦-١٦٥ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج[
  
  ما حكم تارك إنكار املنكر مع قدرته على إنكاره ؟ : ١٢س
تارك إنكار املنكر مع القدرة على إنكاره ، كمرتكبه ، وهو من الفاسقني الـداخلني يف                 : ١٢ج

   ]٥٤ص١٥الدرر السنية ج/ عبد اهللا بن سليمان بن محيد . [ الوعيد 
  
  نكر وعاقبته ؟ما حكم التهاون يف األمر باملعروف والنهي عن امل : ١٣س
التهاون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وعـدم         : من أكرب الكبائر وأعظم العظائم       : ١٣ج

القيام هلما مبا يشترط ويفتقر إليه يف حصوله على الوجه الذي تربأ به الذمة وحيصل به املقصود ،                  
عيسى بن مرمي ذلك مبـا      لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود و         { : قال اهللا تعاىل    

وقال صـلى   } كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون           * عصوا وكانوا يعتدون    
والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكـر أو          : ( اهللا عليه وسلم يف حديث حذيفة       

   ) .ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عذاباً من عنده مث تدعونه فال يستجاب لكم
   ]٤٨٠ ص١٤الدرر السنية ج/ حممد بن إبراهيم  [ 
  
  مىت جيوز البحث عن منكرات استتر ا فاعلوها ؟ : ١٤س
: إن غلب على الظن استسرار قوم ا ، ألمارات دلت ، وآثار ظهرت ، فذلك ضربان                  : ١٤ج

ـ                : أحدمها   صدقه أن  أن يكون يف ذلك انتهاك حرمة يفوت استدراكها ، مثل أن خيربه من يثـق ب
رجالً خال بامرأة ليزين ا أو برجل ليقتله ، فيجوز له يف مثل هذه احلالة يتجسس ويقـدم علـى           

 ……الكشف والبحث ، حذراً من فوات ما ال يستدرك من انتهاك احملارم وارتكاب احملظورات    
وال ما خرج عن هذا احلد وقصر عن حد هذه الرتبة ، فال جيوز التجسس عليه                : والضرب الثاين   

   ]٣١٤األحكام السلطانية والواليات الدينية ص .  [ كشف األستار عنه 
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  ماذا على من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ؟ : ١٥س
على اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يقوم بذلك على الغين والفقـري ، والقريـب         : ١٥ج

: ئم ، ففي حديث عائشة رضي اهللا عنها         والبعيد ، والشريف والوضيع ، وال خياف يف اهللا لومة ال          
إمنا أهلك بنو إسرائيل أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فـيهم الـضعيف                 ( 

  ) . أقاموا عليه احلد ، وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها 
   ]٢٠ ص١٥الدرر السنية ج/ حممد بن إبراهيم [ 
  
  مرين باملعروف والناهني عن املنكر دون دليل ؟بعض الناس يتهم اآل : ١٦س
من عرف باخلري مل يقبل عليه مة أحد ، بل ال يستحلف يف أحد قويل العلمـاء ، بـل                     : ١٦ج

   ]٤٦٧خمتصر فتاوى ابن تيمية ص.[ يؤدب من امه 
  
  ما هي الصفات اليت ينبغي أن تكون يف احملتسب ؟ : ١٧س
هم بأنه جيب على اإلمام أن يويل هذا املنصب اجلليل واألمـر            صرح العلماء رمحة اهللا علي     : ١٧ج

اهلام الذي هو يف احلقيقة مقام الرسل ، حمتسباً يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ، ويكون ذا رأي ،            
  . وصرامة ، وقوة يف الدين ، وعلم باملنكرات الظاهرة 

   ]١٣ ص١٥الدرر السنية ج/ عبد اهللا بن حممد بن محيد [ 
  
  مىت يكون الرفق ومىت تكون الغلظة ؟ : ١٨س
الناس حمتاجون إىل مداراة ورفق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر بال غلظة             : قال أمحد    : ١٨ج

   ]٢٥٦ ص٢جامع العلوم واحلكم ج. [ ، إال رجل معلن بالفسق ، فال حرمة له 
  
لعلم ، فما عـالج ذلـك ؟        أشكو من اخلوف واهليبة عند إنكار املنكر أو السؤال عن ا           : ١٩س

  .وفقكم اهللا لكل خري 
هذا اخلوف واهليبة إمنا هو ختذيل من الشيطان ، فلتحذر ذلك ، وكن قوياً ، وال تستحي                  : ١٩ج

إن اهللا ال يستحي من احلق ، وعليك أن تسأل وال تستحي ، وأن تنكر املنكر وال تـستحي ، إذا                     
اهللا ، وأن تأمر باملعروف وتنهى عـن املنكـر ،           كان لديك العلم والبصرية فعليك أن تدعو إىل         
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باألسلوب احلسن ، وليس يف هذا حياء ،  فاحلياء الذي مينع من احلق إمنا هو ضـعف وعجـز ،                     
وليس حبياء ، وإمنا احلياء الشرعي الذي مينعك من الباطل ، الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليـه                   

هذا احلياء الذي مينعك من الباطل ، فيمنعك من         ) كله  احلياء خري   ) ( احلياء من اإلميان    : ( وسلم  
الزىن ، ومينعك من اخلمر ، ومينعك من جمالسة األعداء ، ومينعك من كل شر ، هذا هو احليـاء                    

  .الشرعي 
   ]٢٩٣ ص٤فتاوى إسالمية ج/ ابن باز  [ 
  
  ماذا جيب على احملتسبني ؟ : ٢٠س
على القوي والضعيف ، وأن ال يسلكوا مسلك        جيب على احملتسبني أن يغريوا املنكرات        : ٢٠ج

  . أهل الكتاب ، ومن أراد النجاة إذا وقف بني يدي جبار السماوات واألرض فالطريق واضح 
   ]٢٦ ص١٥الدرر السنية ج[ 
  
  هل يسقط إنكار املنكر عمن خيشى أن يسب أو يشتم ؟ : ٢١س
نه اإلنكار بذلك ، نـص عليـه        إن خاف السب ، أو مساع الكالم السيئ ، مل يسقط ع            : ٢١ج

  . اإلمام أمحد ، وإن احتمل األذى وقوي عليه فهو أفضل ، نص عليه أمحد أيضاً 
   ]٢٤٩ ص٢جامع العلوم واحلكم ج[ 
  
  من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر خوفاً وطلباً للعز ما عاقبته ؟ : ٢٢س
لذل واهلوان من حيث طلب العز ، وقد قال بعض          املداهن ال بد أن يفتح اهللا له باباً من ا          : ٢٢ج

من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر خمافة املخلوقني نزعت منه الطاعة ، فلو أمر               " السلف  
نسو اهللا فنسيهم   { ولده أو بعض مواليه الستخف حبقه ، فكما هان عليه أمر اهللا أهانه اهللا وأذله                

{ .  
   ]٧٦ ص٨الدرر السنية ج/ محد بن عتيق [ 
  
  ماذا يفعل من مسع صوت الغناء احملرم وعلم مكانه ؟ : ٢٣س
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لو مسع صوت غناء حمرم أو آالت املالهي ، وعلم املكان اليت هي فيه ، فإنه ينكرهـا ،                    : ٢٣ج

  . ألنه قد حتقق املنكر ، وعلم موضعه ، فهو كمن رآه ، نص عليه أمحد 
   ]٢٥٤ ص٢جامع العلوم واحلكم ج[ 
  
  حضر يف مكان فيه منكر ومل ينكر فما حكمه ؟من  : ٢٤س
اهللا تعاىل قد أمرنا بإنكار املنكر حبسب اإلمكان ، فمن حضره باختياره ومل ينكره فقـد                 : ٢٤ج

  .عصى اهللا ورسوله بترك ما أمره به من بغضه وإنكاره والنهي عنه 
   ]٢٢٢ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج [
  
  ب رضا اخللق ؟ما هو حال املداهن الطال : ٢٥س
املداهن الطالب رضا اخللق ، أخبث حاالً من الزاين والسارق والشارب ، قال ابن القيم                : ٢٥ج

وليس الدين مبجرد ترك احملرمات الظاهرة ، بل بالقيام مع ذلك باألمور احملبوبة             :  رمحه اهللا تعاىل    
اس ، وأما اجلهاد واألمر باملعروف      هللا، وأكثر الدينني ال يعبئون منها إال مبا شاركهم فيها عموم الن           

والنهي عن املنكر والنصيحة هللا ورسوله وعباده ، ونصرة اهللا ورسوله وكتابـه ودينـه ، فهـذه                  
الواجبات ال خيطرن بباهلم فضالً عن أن يريدوا فعلها فضالً عن أن يفعلوها ، وأقل النـاس دينـاً                

دنيا مجيعها ، وقل أن يرى منهم من حيمـر          وأمقتهم إىل اهللا من ترك هذه الواجبات وإن زهد يف ال          
وجهه ويتمعر يف اهللا ، ويغضب حلرماته ، ويبذل عرضه يف نصرة دينه ، وأصحاب الكبائر أحسن                 

   ]٧٨-٧٧ ص٨الدرر السنية ج/ محد بن عتيق . [ حاالً عند اهللا من هؤالء 
  
  ما حكم من رضي باخلطايا ؟ : ٢٦س
ان كمن مل يشهدها ، إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده           من شهد اخلطيئة فكرهها بقلبه ك      : ٢٦ج

، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ومل ينكرها ، ألن الرضا باخلطايا                 
من أقبح احملرمات ، ويفوت به إنكار اخلطيئة بالقلب ، وهو فرض على كل مسلم ، ال يسقط عن                   

   ]٢٤٥ ص٢ واحلكم ججامع العلوم. [ أحد يف حال من األحوال 
  
  إذا كان صاحب املنكر مستتراً مبنكره فما العمل معه ؟ : ٢٧س
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إن كان الرجل متستراً بذلك وليس معلناً له أنكر عليه سراً وستر عليه ، كما قال النيب                  : ٢٧ج

إالّ أن يتعـدى ضـرره ،   ) من ستر عبداً ستره اهللا يف الدنيا واآلخـرة      : ( صلى اهللا عليه وسلم     
   ]٢١٧ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج. [عدي ضرره ال بد من كف عدوانه واملت
  
  إذا أنكر على صاحب املنكر املستتر سراً فلم ينته فما العمل معه ؟ : ٢٨س
إذا اه املرء سراً فلم ينته فعل ما ينكّـف به من هجر وغريه ، إذا كان ذلك أنفـع يف                     : ٢٨ج

   ]٢١٧ ص ٢٨ ججمموع فتاوى شيخ اإلسالم. [الدين 
  
  مىت ينكر على صاحب املنكر علناً ؟ : ٢٩س
إذا أظهر الرجل املنكرات وجب اإلنكار عليه عالنية ، ومل يبق له غيبـة ، ووجـب أن                   : ٢٩ج

يعاقب عالنية مبا يردعه عن ذلك ، من هجر وغريه ، فال يسلم عليه وال يرد عليه الـسالم ، إذا                     
 ٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج    .[غري مفسدة راجحة    كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك من        

   ]٢١٨-٢١٧ص
  
  ماذا حيل باتمعات إذا كثر اخلبث ؟ : ٣٠س
مىت كثر اخلبث عم العقاب الصاحل والطاحل ، وإذا مل يأخذوا على يد الظامل أوشـك أن                  : ٣٠ج

} هم عذاب ألـيم     فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب         { يعمهم اهللا بعقابه      
كيف وباب األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد ذهب معظمه ، فما بقي منه إال رسوم أو جمرد                  
ادعاء ، فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، وإنه لباب عظيم به قوام األمر ومالكه ، وإنه ملن أعظم منافع                    

  .اإلسالم ، وآكد قواعد األديان ، وبه حتيا السنن ومتوت البدع 
   ]٤٩٦ ص١٤الدرر السنية ج/ عبد اهللا بن حممد بن محيد  [ 
  
  
  ما حكم من مل يعرف بقلبه املعروف واملنكر ؟ : ٣١س
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اجلهـاد  : إن أول ما تغلبون عليه مـن اجلهـاد          : قال علي   : روي عن أيب جحيفة قال       : ٣١ج

وف ، وينكـر قلبـه      بأيديكم، مث اجلهاد بألسنتكم ، مث اجلهاد بقلوبكم ، فمن مل يعرف قلبه املعر             
ـُـِكس فجعل أعاله أسفله    .املنكر، ن

: هلك من مل يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ، فقال ابن مسعود             : ومسع ابن مسعود رجالً يقول      
هلك من مل يعرف بقلبه املعروف واملنكر ، يشري إىل أن معرفة املعروف واملنكر بالقلب فـرض ال                  

   ]٢٤٥ ص٢جامع العلوم واحلكم ج . [ يسقط عن أحد ، فمن مل يعرفه هلك
  
  هل ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أسباب فشو الشر ؟ : ٣٢س
لو قام كل منا مبا عليه من الدعوة إىل اإلسالم ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر ،                   : ٣٢ج

اخلري واملعروف فينا   وإرشاد الناس ، وعظتهم ، وتذكريهم مبا فيه صالحهم واستقامتهم ، الستقر             
  . } واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة { ، وامتنع فشو الشر واملنكر بيننا 

   ]١٣ ص١٥الدرر السنية ج/ عبد اهللا بن حممد بن محيد [ 
  
  هل حاضر املنكر كفاعله ؟ : ٣٣س
 عمر بن عبـد     ال جيوز ألحد أن يشهد جمالس املنكرات باختياره بغري ضرورة ، ورفع إىل             : ٣٣ج

بـه  : فيهم فالن صائم ، فقـال       : العزيز رضي اهللا عنه قوم شربوا اخلمر ، فأمر جبلدهم ، فقيل             
وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر ا         { : ابدأوا ، أما مسعت اهللا تعاىل يقول        

فجعل حاضر املنكر   } مثلهم  ويستهزأ ا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذاً             
   ] ٥٠٤خمتصر فتاوى ابن تيمية ص . [ كفاعله 

  
  العلم والرفق والصرب ، هل هي مطلوبة يف احملتسب ؟ : ٣٤س
العلم ، والرفق ، والصرب ، العلم قبل األمر والنهي ، والرفق معه             : ال بد من هذه الثالثة       : ٣٤ج

باً يف هذه األحوال ، وهذا كما جاء يف األثـر           ، والصرب بعده ، وإن كان كل من الثالثة مستصح         
ال يأمر باملعروف وينهى    : " عن بعض السلف ورووه مرفوعاً ، ذكر القاضي أبو يعلى يف املعتمد             

عن املنكر إال من كان فقيهاً فيما يأمر به ، فقيهاً فيما ينهى عنه ، رفيقاً فيما يأمر به ، رفيقاً فيمـا                       
  " .ر به ، حليماً فيما ينهى عنه ينهى عنه ، حليماً فيما يأم
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وليعلم أن األمر ذه اخلصال يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، مما يوجب صعوبة على كثري                 
من النفوس ، فيظن أنه بذلك يسقط عنه ، فيدعه ، وذلك مما يضره أكثر مما يضره األمر بـدون                    

ملنتقل من معصية إىل معصية أكرب منـها   هذه اخلصال أو أقل ، فإن ترك األمر الواجب معصية ، فا           
كاملستجري من الرمضاء بالنار ، واملنتقل من معصية إىل معصية كاملنتقل من دين باطـل إىل ديـن                  
باطل ، وقد يكون الثاين شراً من األول ، وقد يكون دونه ، وقد يكونان سواء ، فهكـذا جتـد                     

ا أعظم ، وقد يكون ذنب هذا أعظـم ،          املقصر يف األمر والنهي واملعتدي فيه قد يكون ذنب هذ         
   ] ١٣٨-١٣٧ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج.[ وقد يكونان سواء 

  
  رجل صاحل لكنه ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر ، ما حكمه ؟ : ٣٥س
أرى ناسـاً   : حدثين من ال أم ، عن شيخ اإلسالم إمام الدعوة النجدية ، أنه قال مرة                 : ٣٥ج

 املسجد على مصاحفهم ، يقرؤون ويبكون ، فإذا رأوا املعروف مل يأمروا بـه ، وإذا                 جيلسون يف 
: هؤالء حلى غوامن ، وأنا أقول       : رأوا املنكر مل ينهوا عنه ، وأرى أناساً يعكفون عندهم ، يقولون             

إم : أنا ال أقدر أقول إم حلى فوائن ، فقال الشيخ ، أنا أقول              : إم حلى فوائن ، فقال السامع       
   ] ٧٨ ص٨الدرر السنية ج/ محد بن عتيق .[ من العمي البكم 

  .مجع فاين وهي تطلق عندهم على املرأة البغي والسيئة  : فوائن 
  
  هل ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب للعنة اهللا ؟ : ٣٦س
بن مرمي ذلك   لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى           { : قال تعاىل    : ٣٦ج

وهذا غاية  } كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون           * مبا عصوا وكانوا يعتدون     
يف التغليظ ، إذ علل استحقاقهم اللعنة ، باستهانتهم بأمر اهللا ، وتركهم األمر باملعروف والنـهي                 

   ] ١٦ ص١٥الدرر السنية ج/ حممد بن إبراهيم .[ عن املنكر 
  اإلنكار بالقلب فرض على اجلميع ، وما هي كيفيته ؟هل  : ٣٧س
اإلنكار بالقلب فرض على كل واحد ، ألنه مستطاع للجميع ، وهـو بغـض املنكـر                  : ٣٧ج

  .وكراهيته ، ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان 
   ]١٤٣ ص١٦الدرر السنية ج/ عبد العزيز بن باز  [ 
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  الشدة يف إنكار املنكر ؟مىت تستخدم الغلظة و : ٣٨س
شرع اهللا سبحانه لعباده املؤمنني ، الغلظة على الكفار واملنافقني ، حني مل تـؤثر فـيهم                  : ٣٨ج

الدعوة باحلكمة واللني ، واآليات وإن كانت يف معاملة الكفار ، دالة على أن الشريعة إمنا جاءت                 
ر صاحب الظلم أو الكفر أو الفـسق يف         باللني يف حمله حني يرجى نفعه ، أما إذا مل ينفع ، واستم            

عمله ،ومل يبال بالواعظ والناصح ، فإن الواجب األخذ على يديه ، ومعاملته بالشدة ، وإجراء ما                 
إقامة حد ، أو تعزير ، أو ديد ، أو توبيخ ، حىت يقف عند حده ، وينـزجر عن                   : يستحقه من   

  .باطله 
   ]١٣٣ ص١٦الدرر السنية ج/ عبد العزيز بن باز [ 
  
  هل تستخدم الشدة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أم اللني ؟ : ٣٩س
  :ما أحسن ما قاله الشاعر يف هذا املعىن  : ٣٩ج

  وقـد الن مـنه جانب وخطاب*** دعا املصطفى دهراً مبكة مل جيب 
  له أسلموا واستسلموا وأنابوا*** فلما دعـا والسيف صلت بكـفه

جاءت باللني يف حمله ، والشدة يف حملها ، فال جيوز للمسلم أن             : عة الكاملة   أن الشري : واخلالصة  
أن يوضع اللني يف حمل الشدة ، وال الشدة يف حمل اللـني ، وال               : يتجاهل ذلك ، وال جيوز أيضاً       

أن ينسب إىل الشريعة أا جاءت باللني فقط ، وال أا جاءت بالشدة فقط ، بل هي                 : ينبغي أيضاً   
حكيمة كاملة ، صاحلة لكل زمان ومكان ، وإلصالح كل أمة ، ولذلك جاءت بـاألمرين                شريعة  

  . معاً ، واتسمت بالعدل واحلكمة والسماح 
   ]١٣٤-١٣٣ ص١٦الدرر السنية ج/ عبد العزيز بن باز[ 
  
  ما حكم من يكتب يف الصحف واالت مهامجاً أهل احلسبة ؟ : ٤٠س
ا يتضمن التشنيع عليهم ، واحلط من شأم ، ووصـفهم       أن يكتب يف صحيفة سيارة ، م       : ٤٠ج

مبا هم برءاء منه ، فهذا ال جيوز من مؤمن خياف اهللا ويتقيه ، ملا فيه من كـسر شـوكة احلـق ،                        
والتثبيط عن الدعوة إليه ، والتلبيس على القراء ، ومساعدة السفهاء والفساق على باطلـهم ،                

   ]١٣٩ ص١٦الدرر السنية ج/  بن بازعبد العزيز. [وعلى النيل من دعاة احلق 
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  من مل ينكر قلبه املنكر ، ما حكمه ؟ : ٤١س
  . من مل ينكر قلبه املنكر ، دلّ على ذهاب اإلميان من قلبه  :  ٤١ج
   ]٢٤٥ ص٢جامع العلوم واحلكم ج[ 
  
  ؟ ) ……خيلف من بعدهم خلوف : ( على ماذا يدل حديث  : ٤٢س
خيلف من بعدهم خلوف ، فمن جاهدهم بيده فهو         (  فيه   ذكرنا حديث ابن مسعود الذي     : ٤٢ج

احلديث ، وهذا يدل على جهاد األمراء باليد ، وقد استنكر اإلمام أمحد هذا احلديث يف                ) مؤمن  
هو خالف األحاديث اليت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فيهـا              : رواية أيب داود ، وقال      

بأن التغيري باليد ال يستلزم القتال ، وقد نـص          : لك  بالصرب على جور األئمة ، وقد جياب عن ذ        
التغيري باليد ليس بالسيف والـسالح ، وحينئـذ         : على ذلك أمحد أيضاً يف رواية صاحل ، فقال          

فجهاد األمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من املنكرات ، مثل أن يريق مخورهم أو يكسر آالت                  
بطل بيده ما أمروا به من الظلم ، إن كان له قدرة على ذلك ،               املالهي اليت هلم ، وحنو ذلك ، أو ي        

  . وكل هذا جائز ، وليس هو من باب قتاهلم ، وال من اخلروج عليهم الذي ورد النهي عنه 
   ]٢٤٩ ص٢جامع العلوم واحلكم ج[ 
  
  
  
  
  هل جيب على الفرد اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر الصرب ؟  : ٤٣س
األمر باملعروف والنهي عن املنكر كاجلهاد ، جيب علـى الواحـد أن             : ة  قال ابن شربم   : ٤٣ج

  .يصابر فيه االثنني ، وحيرم عليه الفرار منهما ، وال جيب عليهم مصابرة أكثر من ذلك 
   ]٢٤٩ ص٢جامع العلوم واحلكم ج[ 
  
  ما هو احلامل على األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ : ٤٤س
ملعروف والنهي عن املنكر ، تارة حيمل عليه رجاء ثوابه ، وتارة خـوف              اعلم أن األمر با    : ٤٤ج

العقاب يف تركه ، وتارة الغضب هللا على انتهاك حمارمه ، وتارة النصيحة للمؤمنني ، والرمحة هلم ،                  
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ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه ، من التعرض لغضب اهللا وعقوبته يف الـدنيا واآلخـرة ،                  

ه إجالل اهللا وإعظامه وحمبته ، وأنه أهل ألن يطاع فال يعصى ، ويذكر فال ينسى ،                 وتارة حيمل علي  
: ويشكر فال يكفر ، وأن يفتدى من انتهاك حمارمه بالنفوس واألموال ، كما قال بعض الـسلف                  

وددت أن اخللق كلهم أطاعوا اهللا ، وأن حلمي قرض باملقاريض ، وكان عبد امللك بن عمر بـن                   
  . وددت أين غلت يب وبك القدور يف اهللا عز وجل :  يقول ألبيه –محهما اهللا  ر–عبد العزيز 

   ]٢٥٥ ص٢جامع العلوم واحلكم ج[ 
  
  مراتب اإلنكار الثالث مشروعة يف حق من ؟ : ٤٥س
مراتب اإلنكار الثالث ، مشروعة للمسؤول وغريه ، وإمنا خيتلفان يف القدرة ، فاملسؤول               : ٤٥ج

ن غريه ، واإلنكار بالقلب هو أضعف اإلميان ، يف حـق العـاجز عـن                من جهة احلكومة أقدر م    
اإلنكار باليد واللسان ، سواء كان مسؤوالً أو متطوعا ، وهو صـريح احلـديث الـشريف ،                  

   ]١٤١ – ١٤٠ ص١٦الدرر السنية ج/ عبد العزيز بن باز . [ ومقتضى القواعد الشرعية 
  
  النهي عن املنكر ؟ما حكم املشاركة يف األمر باملعروف و : ٤٦س
األجهزة والسلطات احلكومية ، إن كانت قد قامت بواجب الدعوة ، واألمر بـاملعروف          : ٤٦ج

والنهي عن املنكر ، فمشاركة غريها هلا يف ذلك من املتطوعني حسن جداً ، ومطلوب شرعاً ، ألنه               
قـصارى مـا   .  من باب التعاون على الرب والتقوى ، واملشاركة يف جهاد شرعي ، وتوجيه صاحل 

أن األجهزة والسلطات احلكومية ، قد أدت فرض الكفاية ، وصار القيام مـن غريهـم              : هنالك  
وأمـا  . ملشاركتهم من باب السنن والتطوع ، وذلك من أفضل العبادات وأحبها إىل اهللا سبحانه               
الواقع ،  إن كانت األجهزة والسلطات احلكومية ، مل تقم بالواجب على الوجه األكمل ، كما هو                

  . فإن مشاركة غريهم هلم يف ذلك متعينة ، ألن فرض الكفاية مل يسقط م 
   ]١٤٢ – ١٤١ ص١٦الدرر السنية ج/ عبد العزيز بن باز  [
  
  مىت يأمث اجلميع  ؟ : ٤٧س
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أن الدعوة إىل اهللا سبحانه ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر           : تقرر يف األدلة الشرعية      : ٤٧ج

ض الكفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقني ، وصارت املشاركة فيها يف                 ، من فرو  
  . حق الباقني سنة ، وإن مل يقم ا من يكفي أمث اجلميع 

   ]١٤٢ ص١٦الدرر السنية ج/ عبد العزيز بن باز [
  
  مىت يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني على فرد ؟ : ٤٨س
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، فرض عني ، وذلك يف حق من يرى املنكر               قد يكون    : ٤٨ج

، وليس هناك من ينكره ، وهو قادر على إنكاره ، فإنه يتعني عليه إنكاره ، لقيام األدلة الكـثرية                    
   ]١٤٢ ص١٦الدرر السنية ج/ عبد العزيز بن باز .[على ذلك 

  
  ؟}ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة { : ما معىن قوله تعاىل  : ٤٩س
أي هذه الفتنة ال تصيب الظامل فقط ، بل تصيب الظامل والساكت عن يه عن الظلـم ،                   : ٤٩ج

إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا           : ( كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  ]  ١٥٨ ص١٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج) .[بعقاب منه 

  
  
  إذا كان سيترتب على إنكار املنكر منكر أنكر منه ، فما الواجب ؟ : ٥٠س
ال جيوز إنكار املنكر مبا هو أنكر منه ، وهلذا حرم اخلروج على والة األمـر بالـسيف ،                   : ٥٠ج

ألجل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ألن ما حيصل بذلك من فعل احملرمات ، وترك واجب ،                  
ل بفعلهم املنكر والذنوب ، وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ، ولو وا عن ذلك                 أعظم مما حيص  

وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ، ومل ميكن منعهم منـه ، ومل حيـصل بالنـهي                      
   ]٤٧٢ ص١٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج. [مصلحة راجحة ، مل ينهوا عنه 

  
  ؟}نفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أ{ :ماذا يقتضي قوله تعاىل : ٥١س
ال يقتـضي  } عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم       { : قوله تعاىل علواً كبرياً      : ٥١ج

ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ال ياً وال إذناً ، كما يف احلديث املشهور يف السنن عن                   
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أيها : " رب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه خطب على من         

الناس إنكم تقرءون هذه اآلية وتضعوا يف غري موضعها ، وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه                  
  ) " .إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه : ( وسلم يقول 

   ] ٤٧٩ ص١٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج [ 
  
  تارك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ماذا يكون ؟ : ٥٢س
األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية ، فإذا غلب على ظنه أن غريه ال يقوم به                  : ٥٢ج  

هللا ولرسوله ، وقـد     ) عاصياً  ( تعين عليه ، ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك ، فإن تركه كان               
   ]٥٨١خمتصر فتاوى ابن تيمية ص ) .[ كـافـراً ( ن ، وقد يكو) فاسقاً ( يكون 

  
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني *  
الرمز الربيـدي           ) ٢٦١٥٣٢( ب  . ص  : شريف بن علي الراجحي ، الرياض       : مجع وإعداد   * 
 com.yahoo@sarajhi: بريد إلكتروين  ) . ١١٣٤٢( 
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