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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

 بسم هللا الرمحن الرحيم
الرب الرحيم، وصالة وسالًما على خري  -تعاىل  -محًدا هلل 

 اخللق أمجعني، وعلى آله وصحبه وكل تابع له إىل يوم الدين.
فإن أفضال هللا على أمة اإلسالم كثرية جدًّا، ومن خري  أما بعد:

 تلك األفضال  تيسري أمر نوال اخلريية هلم. 
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف ُكْنتُ قال تعاىل:  ْم َخي ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاّللَِّ  ، فجعل خرييتهم [111]آل عمران: َوتَ ن ْ
 هبذين األمرين: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإلميان باهلل.

عليه، « مر والنهياأل»وملا كان الثاين ال يتم إال باألول قدم 
وكونه ال يتم إال به: أن اإلميان باهلل إما أن يأيت عن طريق اللني والرفق 
بالدعوة والتوجيه، وإما أنه ال يكون إال عن طريق الشدة والقوة وهو 

 الصد عن رغبات النفس.
ومعىن آخر: أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مما اختصت 

لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن خر،،قال تعاىل: به أمة اإلسالم عن األمم األ
َبِِن ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َذِلَك ِبَا َعَصْوا 

* َكانُوا ََل يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا  وََكانُوا يَ ْعَتُدونَ 
 .[87 - 87]املائدة:  يَ ْفَعُلونَ 

 ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْْلَاِهِليَ وقال تعاىل: 
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإََل اْْلَْْيِ ، وقال تعاىل: [177]األعراف:

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ   ونَ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
 .[111]آل عمران: 
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذنَا الَِّذيَن وقال تعلى:   َنا الَِّذيَن يَ ن ْ َأْْنَي ْ
 .[161]األعراف:  ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ 

من رأى منكم منكًرا »قال:  عن النيب  ومن األحاديث:
ه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك فليغْيه بيده، فإن مل يستطع فبلسان

 .]رواه مسلم[ «أضعف اإلميان
بايعنا رسول هللا »وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال: 

  على السمع والطاعة يف العسر واليسر، واملنشط واملكره، وعلى
أثرٍة علينا، وعلى أال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفرًا بواًحا عندكم 

فيه برهان، وعلى أن نقول احلق أينما كنا، ال خناف يف من هللا تعاىل 
 .]متفق عليه[« هللا لومة الئم

 أحوال السلف يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
لقد كان السباق يف إدراك اخلريية هو حال السابقني من صدر 
هذه األمة، ولنا يف هذه الورقات لقاءات شيقة مع أخبار أولئك 

 فوائد والعرب من مواقفهم وأحواهلم.األخيار، جنين ال
 فإن كالمكم عليَّ حرام:

أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمري، قال ابن 
يا بين عبد األشهل،  »إسحاق: ملا أسلم وقف على قومه، فقال: 

كيف تعلمون أمري فيكم؟قالوا: سيدنا فضاًل، وأميننا نقيبًة، قال: فإن  
كم حىت تؤمنوا باهلل ورسوله، قال: كالمكم عليَّ حرام، رجالكم ونساؤ 

فوهللا ما بقي يف دار بين عبد األشهل رجل وال امرأة إال وأسلموا 
»(1). 

                                                 

 (.1/071السري ) (1)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

 أخذ كل واحد منهم قطعة فمزقوه:
أن خالد بن الوليد دخل وعليه قميص حرير، »عن ابن سرين 

فقال عمر:ما هذا؟ قال: وما بأسه، قد لبسه ابن عوف، قال: وأنت 
ى من يف البيت إال أخذ كل واحد منه قطعة مثله ؟ عزمت عل

 .(1)«فمزقوه
 وهل كان فيهم حثالة؟

قدم علينا عبيد هللا، أمره معاوية، غالًما »عن احلسن قال: 
سفيًها، سفك الدماء سفًكا شديًدا، فدخل عليه عبد هللا بن مغفل 
فقال:انته عما أراك تصنع، فإن شر الرعاء احلطمة، قال: ما أنت 

قال: وهل كان فيهم  أنت من ُحثالة أصحاب حممد  وذاك؟ إمنا
 .(0)«ُحثالٌة ال أم لك

 أمل يأن هلذا اْلامت أن يطرح:
كنا عند عبد هللا بن مسعود، فجاء خباب »عن علقمة قال: 

ابن األرت حىت قام علينا يف يده خامت من ذهب، فقال: أكل هؤالء 
ضهم يقرأ، يقرؤون كما تقرأ؟ فقال عبد هللا: إن شئت أمرُت بع

قال:أجل ، فقال:اقرأ يا علقمة، فقال فالن: أتأمره أن يقرأ وليس 
يف قومه  بأقرئنا ؟ قال عبد هللا:إن شئت حدثتك مبا قال رسول هللا 

وقومك، قال علقمة: فقرأت مخسني آية من سورة مرمي، فقال عبد 
أن يُطرح هللا: ما قرأ إال كما أقرأ، مث قال عبد هللا: أمل يأن هلذا اخلامت 

 .(3)«؟ فنزعه ورمى به وقال:وهللا ال تراه علي أبًدا
                                                 

 (.071-071/ 1السري )  (1)

 (.3/111السري ) (0)

 (.1/181السري ) (3)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 إين أخشى أن أدرك زمانًا: 
أن أباه تزوج امرأة فماتت، فحال »عن عبد العزيز بن أيب بكرة 

إخوُُتا بينه وبني الصالة عليها، فقال:أنا أحق بالصالة عليها، قالوا: 
عنف، مث إنه دخل القرب، فدفعوه ب صدق صاحب رسول هللا 

فغشي عليه، فحمل إىل أهله، فصرخ عليه عشرون من ابن وبنت،وأنا 
أصغرهم، فأفاق فقال: ال تصرخوا؛ فوهللا ما من نفس خترج أحب إليه 
من نفسي، ففزع القوم وقالوا: مَل يا أبانا ؟ إين أخشى أن أدرك زمانًا 

 .(1)«ال أستطيع أن آمر مبعروف وال أهني عن منكر، وما خري يؤمئذ
 ين بك يف النار حتمله:كأ

أعطى معاوية املقداد محارًا من »قال أبو حفص احلمصي: 
املغنم، فقال له العرباض بن سارية: ما كان لك أن تأخذه، وال له أن 

 .(0)«يعطيك، كأين بك يف النار حتمله! فرده
 فيضربون حىت يغشى عليه:

كان كرز بن »قال:  -أو عن نفسه  -عن ابن فضيل، عن أبيه 
 .(3)«رة إذا خرج أمر باملعروف، فيضربونه حىت يغشى عليهوب

ال بد ملن قام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يتعرض 
 لالبتالء، وذاك طريق األنبياء، وليس يسلم فيه أحد من أذ،.

 ولكن املطلوب من اآلمر  والناهي أمور: 
                                                 

 (.3/8السري ) (1)

 (.3/100السري ) (0)

 (.6/71السرية ) (3)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

 هبذه العبادة. -تعاىل  -استشعار التعبد هلل  أوهلا:
 معرفة عظم قدرها عند هللا. يها:ثان

 الصرب على ما يصيبه. ثالثها:
 الرفق باخللق، فإن للشيطان عليهم سلطانًا. رابعها:

أنه بعث غلمانًا له جتارًا، فلما »عن عثمان بن أيب العاص: 
جاؤوا قال:ما جئتم به؟ قالوا: جئنا بتجارة يربح الدرهم عشرة، قال: 

! وقد هنينا عن شرهبا وبيعها، فجعل وما هي؟ قالوا: مخر. قال: مخر
 .(1)«يفتح أفواه الزقاق ويصبُّها

 ناشدمتوين باهلل وهللا عظيم:
أن املغرية كان يف املسجد األكرب وعنده »عن رياح بن احلارث: 

أهل الكوفة، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل املغرية، فسبَّ 
، فقال سعيد بن زيد: من يسبُّ هذا يا مغرية ؟ قال:يسبُّ علي وسبَّ

بن أيب طالب، قال: يا مغري بن شعيب، يا مغري بن شعيب، أال 
يسبون عندك، وال تنكر وال  تغري؟!  تسمع أصحاب رسول هللا 
مبا مسعت أذاين، ووعاه قليب من رسول  فأنا أشهد على رسول هللا 

فإين مل أكن أروي عنه كذبًا، إنه قال:أبو بكر يف اجلنة، وعمر  هللا 
 اجلنة، وعلي  يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف

يف اجلنة، ولو شئت أن أمسيه لسميُته، فضج أهل املسجد يناشدونه، 
يا صاحب رسول هللا، من التاسع ؟ قال: ناشدمتوين باهلل، وهللا 

، وهللا ملشهد شهده رجل مع العظيم، أنا هو، والعاشر رسول هللا 
                                                 

 (.0/381السري ) (1)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .(1)«أفضل من عمل أحدكم، ولو ُعمر ما ُعمر نوح  رسول هللا 
 جاء ليسرق فسرقناه:

، فما وجد ما يأخذ، فناداه  قيل دخل على مالك بن دينار لص 
مل جتد شيًئا من الدنيا، فرتغب يف شيء من اآلخرة ؟ قال: »مالك: 

نعم. قال: توضأ، وصل ركعتني ففعل مث جلس، وخرج إىل املسجد، 
 .(0)«ل: جاء ليسرق فسرقناهفسئل من ذا؟ قا

 -إن الناهي عن املنكر جيب عليه بذل النصح لصاحب املنكر 
 حىت يكون قبوله احلق وتركه الباطل سهاًل عليه. -بالرفقة واللني

والدعوة إىل املعروف واألمر به قبل اإلنكار، ألن املرء خملوق على 
ن الدعوة إىل الفطرة، والفطرة احلسنة والكمال يف الدين واخللق، فتكو 

اخلري من األمر باملعروف باعثًا ملا مات، ومصلًحا ملا مرض من الفطرة 
 يف النفس.

 وأوقفاين بي يدي رب العزة:
رأيُت كأن ملكني عرجا يب، وأوقفاين بني »عن األوزاعي قال: 

يدي رب العزة، فقال يل: أنت عبدي عبد الرمحن الذي تأمر 
! قال: فهبطا يب حىت رداين إىل باملعروف ؟ فقلت: بعزتك أنت أعلم

 .(3)«مكاين 
أال يظن القائم  -رمحه هللا -لفتٌة بديعة من اإلمام األوزاعي 

 بوظيفة األمر والنهي أن أد، شيًئا كاماًل يف التجرد هلل به.
                                                 

 (.1/113السري ) (1)

 (.1/363السري ) (0)

 (.117/ 8السري )  (3)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

فقد يعرتيه انتصاٌر للنفس فيقول: غضب هلل، وغري ذلك واحتقار 
 -مع اإلحسان فيه  -عمله املرء عمله شيء حممود، وكلما احتقر املرء
 زاده ذلك عماًل، وتعظيًما من هللا للعمل.

 فما يكاد يفرت لسانه من األمر والنهي:
كنت أحج مع سفيان، فما يكاد لسانه »قال شجاع بن الوليد: 

 .(1)«يفرت من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ذاهًبا وراجًعا
 فأبول دًما:

إين ألر، املنكر فال »يقول:  قال حيىي بن ميان: مسعت سفيان
 .(0)«أتكلم، فأبول أكدم دًما

 فلو أمر ولده َلستخف به:
قال أبو ملنذر إمساعيل بن عمر:مسعُت أبا عبد الرمحن العمري 

إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن هللا، بأن تر، »الزاهد يقول: 
ما يسخطه فتجاوزه وال تأمر وال تنهى خوفًا من املخلوق، من ترك 

ألمر باملعروف خوف املخلوقني، نزعت منه اهليبة ، فلو أمر ولده ا
 .(3)«الستخفَّ به

 يا عباس: غْي كذا، اكسر كذا:
رأيت أبا العباس السراج يركب » قال إمساعيل بن ْنيد:

محاره،وعباس املستملي بني يديه، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، 
                                                 

 (.8/017السري ) (1)

 (.8/087السري ) (0)

 (.7/381السري ) (3)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .(1)«يقول:يا عباس، غري كذا، اكسر كذا 
 زم بيته أربعي سنة:َل

ملا رجع ابن بطة من الرحلة الزم »قال أبو حامد الدلوي قال: 
بيته أربعني سنة، مل يُ َر يف سوق وال رئي مفطرًا إال يف عيد، وكان أمارًا 

 .(0)«باملعروف، مل يبلغه خرب منكر إال غريه
 وهم يف ِحل:
علي  وبلغين أن العماد إبراهيم بن عبد الواحد بن»قال الضياء: 

فكسر ما معهم، فضربوه حىت  -أتى فساقًا -بن سرور املقدسي 
غشي عليه، فأراد الوايل ضرهبم، فقال: إن تابوا والزموا الصالة فال 

 .(3)«تؤذهم وهم يف حل، فتابوا
هذا هو الصدق يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو: زوال 

 املنكر ولزوم فعل املعروف.
يظهر صدق الرجل يف إخالص هلل تعاىل  ويف مثل هذه األحداث

يف األمر والنهي، فإن بعًضا ممن يسعى يف األمر والنهي إن ُمس بأذ، 
ثارت محيته، واشتعلت حفيظته على من تعرض له، ولو كان األمر 
انتصارًا لذاته لُقِبَل، ولكن بعضهم جيعله: إهانة للدين، أو استخفافًا 

 بشريعة االحتساب.
إال  أن يُقال للمعتدي: هدايتك أريد،  وال حيتمل األمر

                                                 

 (.11/371السري ) (1)

   (.16/131السري ) (0)

 (.00/11السري ) (3)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

 وصالحك أبتغي.
 وجَب أن يرميكم بتسعة:

أقام جوهر القائد أليب متيم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، 
وكان ينزل األكواخ، فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل 
عشرة أسهم، وجب أين رمي يف الروم سهًما، وفينا تسعة، قال:ما 

قلت: إذا كان معه عشرة أسهم، وجب أين رميكم  قلت هذا، بل
بتسعة، وأن يرمي العاشر فيكم أيًضا، فإنكم غريمت امللة، وقتلتم 
الصاحلني، وأدعيتم نور اإلهلية! فشهره، مث ضربه، مث أمر يهوديًّا 

 .(1)«فسلخه
أفضل اْلهاد كلمُة حق عند سلطاٍن »: جاء عن النيب 

 .]أمحد[ «جائر
ناوي رمحه هللا: ألن جماهد العدو مرتدد بني رجاء قال العالمة امل

وخوف، وصاحب السلطان إذا أمر باملعروف تعرض للتلف فهو 
أفضل من جهة غلبة خوفه، وألن ظلم السلطان يسري إىل جم غفري 

 .(0)فإذا كفه فقد أوصل النفع إىل خلٍق كثري. اه  
 

يه من أمر السلطان باملعروف وهنيه عن املنكر ال بد ف تنبيه:
 مراعاة أمرين: 
 الرفق واللني. األول:

                                                 

 (.16/117السري ) (1)

 (.0/31فيض القدير ) (0)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 رجحان املصاحل على املفاسد. الثاين: 
 فإذا توافرا فهو خري كبري، وبتخلفهما خالف املراد واملطلوب.

 يزعم هذا أنه كاذب:
دخل الطرطوشي على األفضل ابن أمري اجليوش مبصر، فبسط 

حىت  حتته مئزره،وكان إىل جانب األفضل نصراين، فوعظ األفضل
 أبكاه مث أنشده: 

 ي       ا ذا ال       ذي  اعتُ       ه قرب       ة
 

 وحق           ه مف           رتض واج           ب 
 إن ال    ذي ش    رفت م    ن أجل    ه 

 
 ي         زعم ه         ذا أن         ه ك         اذب 

 .(1)وأشار إىل ذلك النصراين، فأقام األفضل النصراين من موضعه 
 هذه القراءة بدعة:

وكان السلفي آمرًا باملعروف، ناهًيا عن املنكر، حىت إنه قد أزال 
منكرات كثرية، ورأيته يوًما وقد جاء مجاعة من املقرئني من جواره 

باألحلان، فأرادوا أن يقرؤوا فمنعهم من ذلك وقال: هذه القراءة 
 .(0)بدعة! بل اقرؤوا ترتياًل، فقرؤوا كما أمرهم 

 
 وأرقنا مخرهم وتضاربنا:

كان احلافظ عبد املقدسي ال يصرب عن إنكار املنكر إذا رآه، 
على قوم وأرقنا مخرهم وتضاربنا، فسمع خايل أبو وكنا مرة أنكرنا 

عمر، فضاق صدره وخاصمنا، فلما جئنا إىل احلافظ طيب قلوبنا، 
                                                 

 (.17/170السري ) (1)

 (.01/001السري ) (0)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

 َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِِبْ َعَلى َما َأَصاَبكَ وصوب فعلنا وتال: 
 .(1)[18]لقمان: 

 فلم خيف منه:
و بلسانه، كان عبد الغين املقدسي ال ير، منكرًا إال غريه بيده أ

وكان ال تأخذه يف هللا لومة الئم، قد رأيته مرة يهريق مخرًا فجبذ 
صاحبه السيف فلم خيف منه وأخذه من يده، وكان قويًّا يف بدنه، 

 .(0)وكثريًا ما كان بدمشق ينكر ويكسر الطنابري والشبابات 
 وما خْي يومئٍذ:

ع أن قال أبو بكر الثقفي: إين أخشى أن أدرك زمانًا ال أستطي
 .(3)آمر مبعروف وال أهنى عن منكر وما خري يومئٍذ 

 أما ما عشت أنا وهشام:
كان هشام بن حكيم يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، فكان 

 .(1)عمر إذا رأ، منكرًا قال: أما ما عشت أنا وهشام فال يكون هذا
 ُمقدًما على اإلنكار:

ا مطاًعا قال الذهيب يف وصف حجر بن عدي: وكان شريًفا أمريً 
أمَّارًا باملعروف مقدًما على اإلنكار، من شيعة علي رضي هللا عنهما 

 شهد صفني أمريًا، وكان ذا صالح وتعبد.
عن شقيق بن سلمة: استعملين ابن زياد على بيت املال، فأتاين 

                                                 

 (.01/111السري ) (1)

 السابق. (0)

 (.3/8السري ) (3)

 (.3/10السري ) (1)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

رجل بصك أن أعط صاحب املطبخ مثامنائة درهم، فأتيت ابن زياد  
 .(1)فاتيح واذهب فكلمته يف اإلسراف فقال: ضع امل

هنا تعترب بتصرف أيب وائل شقيق بن سلمة حيث ملا َرضي 
باملنكر أن يبقى ترك ما كان عليه من رقابة على العمل الذي كان 

 املنكر فيه.
ولكن ال يعين أن تصرفه رمحه هللا صائب، فإن مسألة اإلنكار ال 

 بد هلا من أصوٍل ومعامل تسري عليها، منها: 
كر مما ُأمجع على كونه منكرًا، فأما ما فيه خالف أن يكون املن -

 هل هو منكر أم ال فال إنكار فيه.
واملنكر الذي جيب إنكاره ما كان »قال ابن رجب رمحه هللا: 

جممًعا عليه، فأما املختلف فيه، فمن أصحابنا من قال: ال جيب 
 «إنكاره على من فعله جمتهًدا فيه، أو مقلًدا جملتهد تقليًدا سائًغا

 .(0)اه 
 

 َل متلؤوا أعينكم:
عن ابن املسيب قال: ال متلؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إال 

َأْن بإنكار من قلوبكم لكيال حتبط أعمالكم كما قال هللا تعاىل: 
 .(3)[0]احلجرات:  حَتَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم ََل َتْشُعُرونَ 

                                                 

 (.1/166السري)  (1)

 (.0/081ع العلوم واحلكم )جام (0)

 (.030/ 1السري ) (3)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

ال يروي إال عن ثقة،  قال أبو حامت الرازي: حيىي بن أيب كثري إمام
 .(1)وقد نالته حمنة، وُضرب لكالمه يف والة اجلور 

 مستخف حبق الزوار:
جاء رقبة إىل األعمش فسأله عن شيء، فكلح يف وجهه، فقال 
له رقبة: أما وهللا ما علمتك لدائم القطوب، سريع املالك، مستخف 

 .(0)حبق الزوار، لكأمنا تستطع اخلردل إذا سئلت احلكمة 
 بد هلؤَلء الناس من وزعة: َل

عن شعبة قال: رأيت احلسن قام إىل الصالة وقال: ال بد هلؤالء 
أي أعوان يكفوهم عن التعدي والشر »الناس من وزعة: 

 .(3)«والفساد
إرسال السلطان أو نائبه رجااًل يسعون يف أمر الناس باملعروف 

 وهنيهم عن املنكر يعينون على حتقيق ذلك.
 

جيب على كل ويل أمٍر »م ابن تيمية رمحه هللا: قال شيخ اإلسال
أن يستعني بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان األمثل 

 .(1)...«باألمثل 
 وضع أصبعيه يف أذنيه:

                                                 

 (.6/07السري) (1)

 (.6/030السري ) (0)

 (.8/018السري ) (3)

   (.13احلسبة ) (1)



 
05 

 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عثمان بن نويرة قال: ُدعي شهر بن حوشب إىل وليمة وأنا معه  
فدخلنا فأصبنا من طعامهم فلما مسع شهر املزمار وضع أصبعيه يف 

 .(1)ذنيه وخرج أ
مسألُة مفارقُة املنكر معروفة عند العلماء، والكالم عنها من 

 جهتني: 
 احلكم، فهي واجبة، ألهنا من أنواع اإلنكار. األوَل:
مكاهنا، جعل العلماء للمسألة قسمني فيما يتعلق مبكان  الثانية:

فارق:
ُ
 املنكر امل

ك )السوق( إذا كان ال حيلق ضرر مبفارقة وترك املكان   أوهلما:
 وغريه، فهذا جيب عليه مغادرة املكان حيث ضرر.

إذا كان يلحق ضرر إذا ترك مكان املنكر ك  ) بيت  ثانيهما:
ملك( فهذا جيوز له البقاء يف مكانه، ولكن عليه متابعة النصح 

 .(0)واإلنكار 
 

 كيف يضل قوم هذا فيهم: 
يا  عن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة بن عبد امللك فقال:

قلت:  -يعين احلسن البصري  -خالد أخربين عن حسن أهل البصرة 
أصلحك هللا أخربك عنه بعلم أنا جاره إىل جنبه وجليسه يف جملسه 
وأعلم من قبلي به: أشبه الناس سريرة بعالنيته وأشبه قواًل بفعل، إن 

                                                 

 (.1/381السري ) (1)

 (.310انظر: األمر باملعروف والنهي عن املنكر ص ) (0)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان 
ناس به، وإن هنى عن شيء كان أترك الناس له، رأيته مستغنًيا أعمل ال

عن الناس، والناس حمتاجون إليه، قال: حسبك كيف يضل قوم هذا 
 .(1)فيهم 

ذكر خالد بن صفوان أشياَء يف احلسن هي شروط يف القائم 
 باألمر والنهي، لذا كان من الفائدة ذكر شروط القائم بذلك.

 .(0)شروط وجوب األمر والنهي التكليف، وهذا من  األول:
اإلسالم؛ ألن االحتساب واليٌة شرعية والواليات الشرعية الثاين: 

 .(3)ال بُد من مسلم يقوم عليها 
 .(1)اإلخالص هلل تعاىل؛ ألنه عبادة  الثالث:
العلم، وذلك ملعرفة أصول األمر والنهي واملواطن اليت  الرابع:

 .(1)جيب اإلنكار فيها مماال جيب 
ن كرز احلارثي إذا خرج أمر باملعروف فيضربونه حىت يُغشى كا

 عليه.
يعين  -قال اخلالل: أخربنا املروزي قال: مررت وأبو عبد هللا 

متوكئ على يدي فاستقبلنا  امرأة بيدها طنبور،  -أمحد بن حنبل 
فأخذته فكسرته، وجعلت أدوسه وأبو عبد هللا واقف منكس الرأس، 

                                                 

 (.1/186السري ) (1)

 (.17-17انظر: تنبيه الغافلني ص ) (0)

 (.0/317ء علوم الدين )انظر:إحيا (3)

 (.0/01انظر: النووي على مسلم ) (1)

 (.311انظر: األحكام السلطانية ص ) (1)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمر الطنبور، فقال أبو عبد هللا: ما علمت أنك   فلم يقل شيًئا، وانتشر 
 كسرت طنبورًا إىل الساعة.

 بايعت رسول هللا يف القوم:
وقال أبو سهل بن زياد: مسعت أمحد األبار، يقول: بايعت 

يف النوم على إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، واألمر  الرسول 
 .(1)باملعروف، والنهي عن املنكر 

 الذي وَلك اإلمامة:
كان أمحد بن حممد النوري إذا رأ، منكرًا غريه، ولو كان فيه  

 .(0)كلفة، نزل يوًما، فرأ، زورقًا فيه ثالثون دنًّا
فقال للمالح: ما هذا؟ قال: ما يلزمك ؟ فأحل عليه، فقال: أنت 
وهللا صويف كثري الفضول، هذا مخر للمعتضد، قال: أعطين ذلك 

غتاظ وقال ألجريه: ناوله حىت أبصر ما يصنع، فأخذه، ، فا(3)املِْدري 
ونزل فكسرها كلها غري دن، فأخذ وأدخل إىل املعتضد، فقال: من 
أنت ويلك ؟ قال: حمتسب، قال: ومن والك احلسبة ؟ قال: الذي 
والك اإلمامة يا أمري املؤمنني ! فأطرق وقال: ما محلك على فعلك ؟ 

سلم هذا الدن ؟ فذكر أنه كان قال: شفقة مين عليك ! قال: كيف 
يكسر الدنان ونفسه خملصة خاشعة، فلما وصل إىل هذا الدن 

                                                 

 (.13/111السري ) (1)

 الدن: وعاء ضخم للخمر وغريها. (0)

 املدري: قطعة من احلديد أو اخلشب على شكل قرن. (3)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

 .(1)أعجبته نفسه، فارتاب فيها، فرتكه 
اإلنكار باليد أعلى مراتب اإلنكار، ولكن ليس لكل أحد أن 
ينكر بيده إال من كانت له القدرة على ذلك، والقدرة إما معنوية ك  ) 

 وإما حسية ك ) منصب( و)والية( من سلطان. الشجاعة( و ) العلم(
ويتويف إراقة اخلمر كسر أوانيها، فإن مل »قال اإلمام ابن النحاس: 

يقدر على إراقتها إال بالكسر كسرها؛ ألن األواين صارت حائلة بينه 
 .(0)«وبني الوصول إىل اخلمر الواجب إراقتها

 وهنا فائدة مهمة للمحتسب، وهي: أن يصحب اإلخالص هلل
 ا حىت هنايته.تعاىل يف عمله أمرًا أو هنيً 

وأن يالحظ نفسه فمىت انصرف قلبه إىل غري هللا ترك اإلنكار، 
 أهم من زوال املنكر. -وهو توحيد  -ألن حتقيق اإلخالص هلل 

وقال اخلطيب: ويل احلسن بن أمحد األسطخر بقضاء ُقمر، وويل 
 .(3)حسبة بغداد فأحرق مكان املالهي 

 يف ِحل:فليس منا 
عن حيىي بن مندة، قال: مسعت عمي، مسعت ابن عبيد الطرباين، 
يقول: قمت يوًما يف جملس والدك رمحه هللا، فقلت: أيها الشيخ، فينا 

 -أعين أبا نعيم األشعري  -مجاعة ممن يدخل على هذا املشؤوم 
 فقال: أخرجوهم.

                                                 

 (.11/86السري ) (1)

 (.11تنبيه الغافلني ص) (0)

 (.11/011السري ) (3)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هم فأخرجنا من اجمللس فالنًا وفالنًا، مث قال: على الداخل علي 
حرٌج أن يدخل جملسنا، أو يسمع منا، أو يروي عنا فإن فعل فليس 

 هم منا يف حل.
قال الذهيب: رمبا آل األمر باملعروف بصاحبه إىل الغضب واحلدة، 
فيقع يف اهلجران احملرم، ورمبا أفضى إىل التكفري والسعي يف الدم، وقد  

وشغب على  كان أبو عبد هللا وافر اجلاه واحلرمة إىل الغاية ببلده،
 .(1)أمحد بن عبد هللا احلافظ، حبيث إن احلافظ اختفى 

هذه اإلشارة من اإلمام تضمنت أدبًا مهمًّا ينبغي للمحتسب من 
االهتمام والعناية به، وهو أن يكون اإلنكار على قدر املنكر، وال يزيد 

 عليه.
 إن كثريًا من الناس اليوم ير، من املنكرين إذا أنكر منكرًا بيده أو

 بلسانه زاد يف اإلنكار حىت يتجاوز القدر املشروع فيقع يف احلرام.
 

وليحذر ما يفعله كثري من الناس إذا وصل »قال ابن النحاس: 
من  -يف اإلنكار إىل هذه الرتبة، أي: اإلنكار باليد يف الضرب

االسرتسال يف الضرب بعد زوال املنكر فإن ذلك ال جيوز آلحاد 
 .(0)اه  « الرعية

 كعبه الدم:حتت  
وبلغين أن علي بن حممد الزيدي نُفذ رسواًل إىل ملك الروم، فلما 

                                                 

 (.18/11السري ) (1)

 (.17-18تنبيه الغافلني ص ) (0)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

جلس، غنت النصار،، وحركوا األرغل، فثبت الزيدي عند مساعه، 
وتعجبوا من ثباته كثريًا، فلما قام، وجدوا حتت كعبه الدم مما ثبت 

 .(1)نفسه، ومل يتحرك 
 أنا ما كسرت لكم شيًئا:

دين قد عملت هلم طنابري، وكانوا يف كان بعض أوالد صالح ال
الطنابري فكسرها، قال: فحدثين  (0)بستان يشربون، فلقي احلافظ 

احلافظ، قال: فلما كنت أنا وعبد اهلادي عند محام كافور إذا قوم  
حسيب هللا ونعم »كثريون معهم عصي فخفت املشي، وجعلت أقول: 

أنا ما كسرت فلما صرت على اجلسر حلقوا صاحيب، فقال: « الوكيل
لكم شيًئا، هذا هو الذي كسر، قال: فإذا فارس يركض فرتجل وقبل 
يدي، وقال: الصبيان ما عرفوك، وكان قد وضع هللا له هيبة يف 

 .(3)النفوس 
 هذا الشيخ شريكي يف ُملكي:

وكان أبو عمر حممد بن أمحد املقدسي إذا مسع منكرًا اجتهد يف 
مسعنا عن بعض امللوك أنه قال:  إزالته، ويكتب فيه إىل امللك، حىت

 .(1)هذا الشيخ شريكي يف ملكي 
 لتصعدن على ظهري:

                                                 

 (.18/116السري ) (1)

 أي عبد الغين املقدسي. (0)

 (.111/ 01السري ) (3)

 (.00/17السري ) (1)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ورد أن عمر عمد إىل ميزاب للعباس على ممر الناس، فقلعه   
هو الذي وضعه يف مكانه، فأقسم  فقال له: أشهد أن رسول هللا 

 .(1)عمر: لتصعدن على ظهري، ولتضعنه موضعه 
 َل أرى ذمة هللا ختفر:

أن عامر بن عبد قيس مر »الك بن دينار: حدثين فالن قال م
يف الرحبة وإذا رجل يظلم، فألقى رداءه وقال: ال أر، ذمة هللا ختفر 
وأنا حي، فاستنقذه، ويرو، أن سبب إبعاده إىل الشام، كونه أنكر 

 .(0)«وخلص هذا الذمي
 يفرح الناس وأبكي: 

امرأة عند ومن مفاخر املنصور: أنه قدم من غزو، فتعرضت له 
القصر، فقالت: يا منصور، يفرح الناس وأبكي؟ إن ابين أسرٌي يف بالد 

 .(3)الروم ! فثىن عنانه وأمر الناس بغزو اجلهة اليت فيها ابنها 
 لئن مل خترج إَل املسلمي فيجلدوك:

أن ذا قرابة مليمونة دخل عليها فوجدت »عن يزيد بن األصم: 
ج إىل املسلمني فيجلدوك، ال منه ريح شراب، فقالت: لئن مل ختر 

 .(1)«تدخل علي أبًدا
ال خيالف األصل وهو: »هذا الفعل من ميمونة رضي هللا عنها 

                                                 

 (.1/17السري ) (1)

 (.1/17السري ) (0)

 (.18/101السري ) (3)

 (.0/011السري ) (1)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

 السرت على أهل املعاصي، ألن هذه األصل ينتفي بشيئني: 
 األول: إذا بلغ أمر املنكر السلطان فال إعفاء وال سرت.

كر، أو الثاين: إذا كان صاحب املنكر غري مهتم لكونه على من
 .(1)«كان جماهرًا به، فهذا ال يسرت عليه تأديبا له

 لقد مهمت  أَل أخرج إَل ورأسه معي: 
إن عبد الصمد عم املنصور دخل على سفيان يعوده، »قيل: 

فحول وجهه إىل احلائط ومل يرد السالم، فقال عبد الصمد: يا سيف، 
ال أظن أبا عبد هللا نائما، قال: أحسب ذاك، أصلحك هللا، فق

سفيان: ال تكذب، لسُت بنائم، فقال عبد الصمد: يا أبا عبد هللا، 
لك حاجة ؟ قال نعم، ثالث حوائج: ال تعود إيل ثانية، وال تشهد 
جنازيت، وال ترتحم علي، فخجل عبد الصمد وقام فلما خرج قال: 

 .(0)«وهللا لقد مهمُت أن ال أخرج إال ورأسه معي
 

 حشى يف فم اْلطيب الرتاب:
كان عبادة بن الصامت مع معاوية، »بادة بن الوليد قال: عن ع

فأذن يوًما، فقام خطيب ميدح معاوية ويثين عليه، فقام عبادة برتاب 
يف يده، فحشاه يف فم اخلطيب، فغضب معاويُة فقال له عبادة: إنك 

بالعقبة على السمع والطاعة يف  مل تكن معنا حني بايعنا رسول هللا 
كسلنا، وأثرة علينا، وأال ننازع األمر أهله، وأن منشطنا ومكرهنا وم

                                                 

 (.076ص )انظر: األمر باملعروف والنهي عن املنكر  (1)

 (.8/011السري ) (0)
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، وقال (1)نقوم باحلق حيُث كنا، ال خناف يف هللا لومة الئمة الئم  
إذا رأيتم املداحي فاحثوا يف »: ، وقال رسول هللا رسول هللا 

 .]رواه مسلم [ «أفواههم الرتاب 
 كيف أدعو لك:

ان اليونيين يتوضأ، قيل: إن العادل أتى والشيخ عبد هللا بن عثم
فجعل حتت سجادته دنانري، فردها وقال: يا أبا بكر، كيف أدعو لك 
واخلمور دائرة يف دمشق، وتبيع املرأة وقية، يؤخذ منها قراطيس؟ 

 .(0)فأبطل ذلك 
 َل تكن حنًسا مثل أبيك: 

وقيل: جلس بني يديه املعظم وطلب الدعاء منه، فقال: يا 
 -العملة املغشوشة  -أظهر الزغل  عيسى ال تكن  حنسا مثل أبيك

 وأفسد على الناس املعاملة.
 

وقد كان رمحه هللا قوااًل باحلق، داعًيا إىل األثر، ال خياف يف هللا 
 لومة الئم.

 مل ير مثل نفسه:
جاء يف مناقب العّز: القائم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 

مثله، علًما وورًعا وقياًما  زمانه ... مل ير مثل نفسه ، وال رأ، من رآه

                                                 

 (.0/8السري ) (1)

 (.00/111السري ) (0)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

 .(1)يف احلق، وشجاعة قوة جناٍن، وسالطة لسان 
كان عايل اهلمة، بعيد الغور يف فهم »وقال عنه ابن حجر: 

العلوم ... وكان قائًما باألمر باملعروف ال خياف يف ذلك كبريًا وال 
 .(0)«صغريًا

انًا، وذكر اليافعي أن اإلمام العز كان جبل إميان، ال خيشى سلط
وال يهاب سطوة امللك، بل يعمل مبا أمر هللا ورسوله به، وما يقتضيه 

 .(3)الشرع املطهر 
 عقوبة من أمر ِبعروف أو هنى عن منكر وخالف قوله وفعله:

املقصود من هذا اإلفراد ملن خالف فعله قوله أن يكون اآلمر 
 والناهي أشد الناس عذابًا يوم القيامة، وذلك ألنه عرف املعروف

 فرتكه، وأنكر املنكر وعمله، وهذا كاٍف له يف العقوبة.
 قال الناظم: 

 وع                املٌ بعلم                ه مل يعلم                ه
 

 مع     ذٌب م     ن قب     ل ُعب     اد ال     وثن 
سأل رجل حذيفة فقال: ما النفاق؟ قال: أن تتكلم باإلسالم  

 .(1)وال تعمل به 
 العامل الفاسق: 

فكتب عن هرم بن حيان قال: إياكم والعامل الفاسق، فبلغ عمر، 

                                                 

 (.7/017طبقات الشافعية ) (1)

 (.0/311رفع اإلصر عن قضاة مصر البن حجر ) (0)

 (.1/111مرآة اجلنان لليافعي ) (3)

 (.0/363السري ) (1)
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إليه وأشفق منها: ما العامل الفاسق ؟ فكتب: ما أردت إال اخلري،  
يكون إمام يتكلم بالعلم، ويعمل بالفسق، ويشبه على الناس فيضلوا 

(1). 
 حيذر الناس السيل: 

قال قتادة: كان مطرف بن عبد هللا العامري إذا كانت الفتنة هنى 
مطرف: ما أشبه  عنها وهرب، وكان احلسن ينهى عنها وال يربح، قال

 .(0)احلسن إال برجل حيذر الناس السيل ويقوم بسننه 
 أي لكع: 

عن ابن طاووس قال: كنت ال أزال أقول أليب: إنه ينبغي أن 
خيرج على هذا السلطان، وأن يفعل به، قال: فخرجنا حجابًا فنزلنا يف 

يقال له ابن جنيح،  -يعين ألمري اليمن  -بعض القر،، وفيها عامل 
من أخبث عماهلم، فشهدنا صالة الصبح يف املسجد، فجاء   وكان

ابن جنيح فقعد بني يدي طاووس، فسلم عليه فلم جيبه، مث كلمه 
فأعرض عنه، مث عدل إىل الشق اآلخر فأعرض عنه، فلما رأيت ما به 
قمت إليه، فمددت بيده وجعلت أسأله وقلت: إن أبا عبد الرمحن مل 

رفته يب فعلت ما رأيت قال: فمضى يعرفك، فقال العامل: بلى، مع
وهو ساكت ال يقول يل شيًئا، فلمَّا دخلت املنزل قال: أي لكع ! 
بينما زعمت تريد أن خترج عليهم بسيفك، مل تستطع أن حتبس عنه 

                                                 

 (.1/17السري ) (1)

 (.1/170السري ) (0)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

 .(1)لسانك 
 خفُت أن أكون مكذبًا:

عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: ما عرضت قويل على عملي إال 
 .(0) خفت أن أكون مكذبًا

وهنا تكمُن حقيقة اإلحسان يف العمل بالعلم، فإنه ما كان من 
 عرضه عمله على قوله إال رغبًة يف تطبيق ما عرفه.

وهذا اخلوف الذي قطع قلوهبم عدم التوافق بني أقواهلم وأعماهلم، 
 وهللا املستعان.

 َل يرضي الناس:
عن الزهري قال: ال يرضي الناس قول عامل ال يعمل، وعمل 

 .(3)مل ال يعلم عا
روي أن قاصًّا كان يقرب حممد بن واسع فقال: ما يل ال أر، 
القلوب ال ختشع، والعيون ال تدمع، واجللود ال تقشعر ؟ فقال حممد: 
يا فالن، ما أر، القوم إال أتوا من قبلك، إن الذكر إذا خرج من 

 .(1)القلب وقع على القلب 
اًل ملا يأتيها من من عجائب اإلخالص أن جيد من القلوب قبو 

أقوال ومواعظ، والقول الذي خرج بال إخالص ال يكاد يصل إال إىل 

                                                 

 (.1/11السري ) (1)

 (.1/61السري ) (0)

 (.1/311السري ) (3)

 (.6/100السري ) (1)
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 اآلذان وبعد ذلك يطري يف مهب الريح. 
 أقرب قوًَل من فعل: 

قال يونس بن عبيد: أما أنا مل أر أحًدا أقرب قواًل من فعل من 
 .(1)احلسن البصري 

 كأن القيء: 
تكلم بكالم كأنه الدرر، عن أيوب السختياين قال: كان احلسن ي

 .(0)فتكلم قوم من بعده، بكالم خيرج من أفواههم كأنه القيء
 ويل للمتفقهي: 

كان األوزاعي يقول: ويل للمتفقهني لغري العبادة واملستحلني 
 .(3)احلرمات بالشبهات 
 قاعدة الدين:

 أن طلب العلم إمنا هو هلل تعاىل، وطلبه لغري هللا خلل يف النية.
ه هلل: العمُل به، والعمُل بالعلم أنواٌع منها: األمر ومن طلب

 باملعروف والنهي عن املنكر.
وكلمة اإلمام األوزاعي أشارت إىل هذا حيث: إن من عمل من 
غري علٍم فإنه سيكون يف عبادته خلل كبري ؛ ألهنا قامت على جهل، 

 واجلهل ال يأيت خبري.
يشري إىل أن من « واملستحلني احلرمات بالشبهات»ومتام كلمته: 

أخذ حراًما مستحال له بالشبهات أن هذا منكٌر منه، ال جيوز له 
                                                 

 (.1/181السري ) (1)

 (.1/188السري ) (0)

 (.8/106السري ) (3)
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 ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرا    

ومن اتقى الشبهات فقد استِبأ لدينه »يقول:  فعله، والنيب 
 .«وعرضه

 أقبح الرعية: 
قال سفيان الثوري: إن أقبح الرعية من يطلب الدنيا بعمل اآلخرة 

(1). 
 يصدق بكاءه بفعله:

كان يزيد بن شجرة مما يذكرنا نبكي،   قال منصور عن جماهد:
 .(0)وكان يصدق بكاءه بفعله رضي هللا عنه

ملا دخل املأمون بغداد، ناد، برتك األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وذلك ألن الشيوخ بقوا ُيضربون وحيبسون، فناهلم املأمون، 
وقال: قد اجتمع الناس على إمام، فمر أبو نعيم، فرأ، جنديًّا وقد 
أدخل يده بني فخذي امرأة، فنهاه بعنف، فحمله إىل الوايل، فيحمله 
الوايل إىل املأمون، قال: فأدخلت عليه بكرًة وهو يسبح، فقال: توضأ 
فتوضأت ثالثًا على ما رواه عبد خري، عن علي، فصليت ركعتني، 
فقال: ما تقول يف رجل مات عن أبوين ؟ فقلت: لألم الثلث، وما 

فإن خلف أبويه وأخاه؟ قلت: املسألة حباهلا، بقي لألب، قال: 
وسقط األخ، قال: فإن خلف أبويه وأخوين؟ قلت: لألم السدس وما 
بقي لألب، قال: يف قول الناس كلهم؟ قلت: ال، إن جدك ابن 
عباٍس يا أمري املؤمنني ما حجب األم عن الثلث إال بثالثة إخوة، 

                                                 

 (.8/013السري ) (1)

 (.7/118السري ) (0)
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وف ؟ إمنا هنينا أقواًما فقال: يا هذا، من هنى مثلك عن األمر باملعر  
 .(1)جيعلون املعروف منكرًا، مث خرجت 

هنا موطُن زلل يقع فيه البعض، فقد يكون ناهًيا عن أمور ليست 
 من املنكر، وإمنا هي من املباحات أو املكروهات.

وقد يتعلل البعض فيقول هذا من الغرية على دين هللا تعاىل أو 
 إهنا ذريعة ملنكر وهي ليست كذلك.

يشرتط يف الفعل الذي جيب إنكاره أن يكون »ل ابن النحاس: قا
 .(0)ا ه  «منكرًا سواًء كان صغرية أو كبرية

 الناس ثالث  بقات: 
قال أبو زرعة: أملى علي أمحُد بن عاصم احلكيم: الناس ثالث 
طبقات، مطبوع غالب وهم املؤمنون، فإذا غفلوا ذكروا، ومطبوع 

عوا بقوة العقل، ومطبوع مغلوب غري مغلوب فإذا ُبصروا أبصروا ورج
 ذي طباع، وال سبيل إىل رد هذا إال باملواعظ.

قال الذهيب: فما الظن إذا كان واعظ الناس من هذا الضرب عبُد 
بطنه وشهوته، وله قلب عري من احلزن واخلوف، فإن انضاف إىل 
ذلك فسق مكني، أو احنالل من الدين، فقد خاب وخسر وال بد أن 

 .(3) تعاىل يفضحه هللا
 عدو هللا يف السر:

                                                 

 (.11/111السري ) (1)

 (.38تنبيه الغافلني ص ) (0)

 (.11/111السري )( 3)
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قال بالل بن سعد: ال تكن وليًّا هلل يف العالنية، وعدوه يف 
 .(1)السر

ا، إذ األمر باملعروف والنهي عن املنكر إمنا  وكالم بالل واضح جدًّ
 هو يف السر والعالنية.

وأعظم درجات األمر والنهي ما كان موجًها إىل النفس قبل 
 الغري.

ت بني يدي السري ألعب وأنا ابن سبع سنني، قال اجلنيد: كن
فتكلموا يف الشكر، فقال: يا غالم ما الشكر؟ قلت: أن ال يعصى 
هللا بنعمه، فقال: أخشى أن يكون حظك من هللا لسانك، قال 

 اجلنيد: فال أزال أبكي على قوله.
 .(0)وعن اجلنيد: من خالفت إشارتُه معاملته، فهو مدٍع كذاب 

دين النيسابوري وعظ بدمشق، وطلب من وقيل: إن قطب ال
امللك نور الدين أن حيضر جملسه، فحضره فأخذ يعظه ويناديه: يا 
حممود، كما كان يفعل الربهان البلخي شيخ احلنفية، فأمر احلاجب، 
فطلع، وأمره أال يناديه بامسه، فقيل فيما بعد للملك، فقال: إن 

بًة له، ويرق قليب، وهذا الربهان كان إذا قال: يا حممود قفَّ شعري هي
إذا قال: قسا قليب، وضاق صدري، حكى هذه سبط بن اجلوزي 

 .(3)قال: كان القطب غريقا يف حبار الدنيا 
                                                 

 (.11/117السري ) (1)

   (.11/67السري )( 0)

 (.01/117)السري ( 3)
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هذه بعض مناذج من أخبار السلف الصاحلني رمحهم هللا يف األمر  
 باملعروف والنهي عن املنكر.

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله.
 
 
 
 

  
 


