
  (َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا)



01 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

روى مسلم َعْن طَاِرِق بِْن ِشَهاٍب قَاَل:

إِلَيِْه  فََقاَم  َمْرَواُن  َالِة  الصَّ قَبَْل  الِْعيِد  يَْوَم  ِبالُْخطْبَِة  بََدأَ  َمْن  أَوَُّل 

َالُة قَبَْل الُْخطْبَِة، فََقاَل: قَْد تُرَِك َما ُهَنالَِك، فََقاَل  رَُجٌل، فََقاَل: الصَّ

ا َهَذا فََقْد قََىض َما َعلَيِْه َسِمْعُت رَُسوَل اللِه  أَبُو َسِعيٍد الخدري: أَمَّ

ُْه ِبيَِدِه،  َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: "َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَلْيَُغ�ِّ

فَِإْن لَْم يَْستَِطْع فَِبلَِسانِِه، فَِإْن لَْم يَْستَِطْع فَِبَقلِْبِه، َوَذلَِك أَْضَعُف 

اْإلِ»َاِن

 الحديث 
الخامس عشر



02 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

َمْرَواُن: هو ابن الحكم الخليفة األموي، وإ±ا أراد أن يجعل الخطبة قبل الصالة لظنه 

أن الناس لن تجلس بعد الصالة لس·ع خطبته

قَْد تُرَِك َما ُهَنالَِك: كان مروان قد اجتهد يف أن الخطبة قبل الصالة أو بعدها ليس رشطا 

لصحة الصالة، وإ±ا رأى أن املراد هو إس·ع الناس، فاختار نقلها إىل ما قبل الصالة، 

خالفا للÀثور من السنة لتحصيل املصلحة

: �
��المعا

فوائد تتعلق با�مر بالمعروف والنهي عن المنكر:    

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب خ�ية األمة، قال تعاىل:

كنتم خ� أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر مهمة الطائفة املنصورة ومهمة الغرباء، ك· قال صىل 

الله عليه وسلم "

فطوÇ للغرباء، الذين يُْصلِحوَن ما أفَْسد الناس بعدي من ُسنَّتي

 وبغ� هذه املهمة تضيع معاÈ الدين وتندرس

األمر باملعروف والنهي عن املنكر من صفات املؤمنÊ، يقول ربنا تبارك وتعاىل

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

(منكم) ِمن للتبعيض، فأفادت أن شع�ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد واللسان فرض 

عىل الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقÊ، وقد تتعÊَّ أحياناً كالرجل يف بيته مع أهله 

وأرسته

جعل النبي صىل الله عليه وسلم تغي� املنكر عىل مراتب، األوىل باليد، فإن È يستطع ينتقل 

للمرتبة الثانية اإلنكار باللسان، فإن È يستطع ينتقل للمرتبة الثالثة وهي اإلنكار بالقلب

سلطانه  كان  حيث  السلطان  لصاحب  باليد  فإنكار  لإلنكار،  ثالثة  أمثال  الكهف  سورة  يف   

 ،Êوإنكار باللسان للصديق عىل صديقه صاحب الجنت ،Ê(بيت/مؤسسة/دولة) وهو ذو القرن

وإنكار بالقلب ألصحاب الكهف عندما اعتزلوا

 مخالفة الكيفية التي كان عليها رسول الله صىل الله عليه وسلم يف العبادات والقربات منكر 

يجب النهي عنه والحذر من الوقوع فيه

  اإلنكار القلبي واجب عىل كل مسلم واإلنكار الفعيل والقويل عىل املستطيع



03 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا) 

َمْرَواُن: هو ابن الحكم الخليفة األموي، وإ±ا أراد أن يجعل الخطبة قبل الصالة لظنه 

أن الناس لن تجلس بعد الصالة لس·ع خطبته

قَْد تُرَِك َما ُهَنالَِك: كان مروان قد اجتهد يف أن الخطبة قبل الصالة أو بعدها ليس رشطا 

لصحة الصالة، وإ±ا رأى أن املراد هو إس·ع الناس، فاختار نقلها إىل ما قبل الصالة، 

خالفا للÀثور من السنة لتحصيل املصلحة

فوائد تتعلق با�مر بالمعروف والنهي عن المنكر:    

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب خ�ية األمة، قال تعاىل:

كنتم خ� أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر مهمة الطائفة املنصورة ومهمة الغرباء، ك· قال صىل 

الله عليه وسلم "

فطوÇ للغرباء، الذين يُْصلِحوَن ما أفَْسد الناس بعدي من ُسنَّتي

 وبغ� هذه املهمة تضيع معاÈ الدين وتندرس

األمر باملعروف والنهي عن املنكر من صفات املؤمنÊ، يقول ربنا تبارك وتعاىل

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

(منكم) ِمن للتبعيض، فأفادت أن شع�ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد واللسان فرض 

عىل الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقÊ، وقد تتعÊَّ أحياناً كالرجل يف بيته مع أهله 

وأرسته

جعل النبي صىل الله عليه وسلم تغي� املنكر عىل مراتب، األوىل باليد، فإن È يستطع ينتقل 

للمرتبة الثانية اإلنكار باللسان، فإن È يستطع ينتقل للمرتبة الثالثة وهي اإلنكار بالقلب

سلطانه  كان  حيث  السلطان  لصاحب  باليد  فإنكار  لإلنكار،  ثالثة  أمثال  الكهف  سورة  يف   

 ،Êوإنكار باللسان للصديق عىل صديقه صاحب الجنت ،Ê(بيت/مؤسسة/دولة) وهو ذو القرن

وإنكار بالقلب ألصحاب الكهف عندما اعتزلوا

 مخالفة الكيفية التي كان عليها رسول الله صىل الله عليه وسلم يف العبادات والقربات منكر 

يجب النهي عنه والحذر من الوقوع فيه

  اإلنكار القلبي واجب عىل كل مسلم واإلنكار الفعيل والقويل عىل املستطيع

1

2

  الفوائد (31 فائدة) 

3



04 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)  

َمْرَواُن: هو ابن الحكم الخليفة األموي، وإ±ا أراد أن يجعل الخطبة قبل الصالة لظنه 

أن الناس لن تجلس بعد الصالة لس·ع خطبته

قَْد تُرَِك َما ُهَنالَِك: كان مروان قد اجتهد يف أن الخطبة قبل الصالة أو بعدها ليس رشطا 

لصحة الصالة، وإ±ا رأى أن املراد هو إس·ع الناس، فاختار نقلها إىل ما قبل الصالة، 

خالفا للÀثور من السنة لتحصيل املصلحة

فوائد تتعلق با�مر بالمعروف والنهي عن المنكر:    

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب خ�ية األمة، قال تعاىل:

كنتم خ� أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر مهمة الطائفة املنصورة ومهمة الغرباء، ك· قال صىل 

الله عليه وسلم "

فطوÇ للغرباء، الذين يُْصلِحوَن ما أفَْسد الناس بعدي من ُسنَّتي

 وبغ� هذه املهمة تضيع معاÈ الدين وتندرس

األمر باملعروف والنهي عن املنكر من صفات املؤمنÊ، يقول ربنا تبارك وتعاىل

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

(منكم) ِمن للتبعيض، فأفادت أن شع�ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد واللسان فرض 

عىل الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقÊ، وقد تتعÊَّ أحياناً كالرجل يف بيته مع أهله 

وأرسته

جعل النبي صىل الله عليه وسلم تغي� املنكر عىل مراتب، األوىل باليد، فإن È يستطع ينتقل 

للمرتبة الثانية اإلنكار باللسان، فإن È يستطع ينتقل للمرتبة الثالثة وهي اإلنكار بالقلب

سلطانه  كان  حيث  السلطان  لصاحب  باليد  فإنكار  لإلنكار،  ثالثة  أمثال  الكهف  سورة  يف   

 ،Êوإنكار باللسان للصديق عىل صديقه صاحب الجنت ،Ê(بيت/مؤسسة/دولة) وهو ذو القرن

وإنكار بالقلب ألصحاب الكهف عندما اعتزلوا

 مخالفة الكيفية التي كان عليها رسول الله صىل الله عليه وسلم يف العبادات والقربات منكر 

يجب النهي عنه والحذر من الوقوع فيه

  اإلنكار القلبي واجب عىل كل مسلم واإلنكار الفعيل والقويل عىل املستطيع

7 

4

5

6

 8



05 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

قد ينكر املنكر املفضول يف حرضة الفاضل والتلميذ بحرضة العاÈ فهذا الرجل أنكر املنكر 

Ùمع وجود الصحا

  (من رأى منكم منكرا) "من" تفيد تعميم الخطاب لكل املكلفÊ، لفظة "منكرا" تنك�ها 

يفيد عموم املنكرات من الصغائر والكبائر واملكروهات أيضا

  (من رأى منكم منكرا) املسلم ال ينكر حتى يستيقن ويتحقق من وقوع املنَكر عليه في· 

يُنكر، وال يحكم Ýجرد ما يسمع وال بالشبهات

  (من رأي) تريس مبدأ اليقÊ قبل اإلنكار، لذلك ال إنكار يف مسائل الخالف السائغ، ألنها ال 

يقÊ فيها، ألنك وإن رأيت قولك األصوب فأنت تراه يحتمل الخطأ، وإن رأيت قول غ�ك 

خطأ فهو يحتمل الصواب

الظن يف  الود وحسن  التناصح مع بقاء  السائغ ال ينفي   عدم اإلنكار يف مسائل الخالف 

املخالف

11

10

12

13

9



06 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(Who amongst you is fasting today?)

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن أمور 

ال ينبني عليها شيئ يف أمر دينه ودنياه، فأبو ذر ذكر أن ناسا من أصحاب النبي 

صىل الله عليه وسلم قالوا، وÈ يهتم بنقل أس·ءهم لراوي الحديث.

 األع·ل من اإل»انخروج الحاكم أو الوايل إىل الناس بنفسه ليصيل بهم الجمع والج·عات واألعياد

اإل»ان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص باملعايص

إنكار املنكر من أع·ل اإل»ان

أع·ل القلب من اإل»ان، واإلنكار القلبي عمل من أع·ل القلب

 يخىش عىل من فقد االنكار القلبي كلية أن يخرج من اال»ان، ويف شأنه قال صىل الله عليه 

وسلم يف إحدى الروايات عند مسلم إيضا: "وليس وراء ذلك من اال»ان مثقال حبة خردل"

 التكليف الرشعي عىل قدر االستطاعة، قال تعاىل: (فاتقوا الله ما استطعتم)

رضورة اتباع الرشع وأال يُبتدع ما ليس فيه بالرأي

 

الرواية ال تنفي أنه È ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار اÙ سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÊ أنه جذبه من يده حÊ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه· قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غ�ه وينهاه، فإذا أخذ بأحده· ال 

يسقط عنه اآلخر

(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

أشهر خالف سائغ وقع يف عهد النبوة هو اختالف الصحابة يف فهم أمره صىل الله عليه وسلم 

بصالة العرص يف بني قريظة، فحمله بعضهم عىل مفهومه وهو إرادة التعجيل بالوصول، وحمله 

بعضهم عىل منطوقه بتأخ� صالة العرص وإن دخل وقت املغرب، وÈ ينكر صىل الله عليه وسلم 

Êعىل الفريق

(الدين  الله  رسول  بحديث  عمالً  لذلك،  مستطيعاً  كان  ملن  األمور  ووالة  الحكام  مناصحة   

(Êة املسلمñوأل) النصيحة) حيث قال فيه

 مناصحة الحاكم تكون بالرس والعلن، بحسب حال املخالفة

مكانة املخالف للسنة وسلطانه ال »نع من أمره باملعروف ونهيه عن املنكر

 مساعدة من يأمر باملعروف والنهي عن املنكر وبيان مرشوعية عمله، فرÝا الذي ينهى يعلم 

ابو  للحجة ك· فعل   Êالدليل مساعدة وأب تقديم  الدليل فيكون  أو يجهل  الحكم لكن نيس 

سعيد الخدري ريض الله عنه

16

15

14

18

17



07 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

خروج الحاكم أو الوايل إىل الناس بنفسه ليصيل بهم الجمع والج·عات واألعياد

19

20

21

 

الرواية ال تنفي أنه È ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار اÙ سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÊ أنه جذبه من يده حÊ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه· قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غ�ه وينهاه، فإذا أخذ بأحده· ال 

يسقط عنه اآلخر



خروج الحاكم أو الوايل إىل الناس بنفسه ليصيل بهم الجمع والج·عات واألعياد

 

الرواية ال تنفي أنه È ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار اÙ سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÊ أنه جذبه من يده حÊ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه· قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غ�ه وينهاه، فإذا أخذ بأحده· ال 

يسقط عنه اآلخر

08 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا) 

آلحاد 22 ثابت  ذلك  بل  الوالية  بأصحاب  املنكر  عن  والنهى  باملعروف  األمر  يختص  ال   

األمور  من  كان  فإن  عنه  وينهى  به  يأمر  Ýا  عاملاً  كان  من  وينهى  يأمر  وإ±ا   Êاملسلم

الظاهرة مثل: الصالة والصوم والزنا ورشب الخمر ونحو ذلك، فكل املسلمÊ عل·ء بها 

وإن كان من دقائق األفعال واألقوال وما يتعلق باالجتهاد وÈ يكن للعوام فيه مدخل 

فليس لهم إنكاره بل ذلك للعل·ء

 قال تعاىل: (َوأُْمْر ِبالُْعرِْف) ليكن أمرك باملعروف باملعروف، وليكن نهيك عن املنكر بغ� 

منكر، ومثاله يف قوله: (الصالة قبل الخطبة)، فيها تذك� للخليفة فلعله فعل ذلك ناسيا
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(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

1  األع·ل من اإل»انخروج الحاكم أو الوايل إىل الناس بنفسه ليصيل بهم الجمع والج·عات واألعياد

اإل»ان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص باملعايص

إنكار املنكر من أع·ل اإل»ان

أع·ل القلب من اإل»ان، واإلنكار القلبي عمل من أع·ل القلب

 يخىش عىل من فقد االنكار القلبي كلية أن يخرج من اال»ان، ويف شأنه قال صىل الله عليه 

وسلم يف إحدى الروايات عند مسلم إيضا: "وليس وراء ذلك من اال»ان مثقال حبة خردل"

 التكليف الرشعي عىل قدر االستطاعة، قال تعاىل: (فاتقوا الله ما استطعتم)

رضورة اتباع الرشع وأال يُبتدع ما ليس فيه بالرأي

         الفوائد العقادية :      

 

الرواية ال تنفي أنه È ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار اÙ سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÊ أنه جذبه من يده حÊ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه· قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غ�ه وينهاه، فإذا أخذ بأحده· ال 

يسقط عنه اآلخر

2

3 
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5  

7 

6  
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(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

   الفوائد العامة :  

خروج الحاكم أو الوايل إىل الناس بنفسه ليصيل بهم الجمع والج·عات واألعياد 1

 

الرواية ال تنفي أنه È ينكر عىل مروان بل ووردت  انكار اÙ سعيد يف هذه  عدم 

روايات أخرى يف الصحيحÊ أنه جذبه من يده حÊ هم بصعود املنرب، وقال النووي: 

"فيحتمل أنه· قضيتان"

 ليس رشطا وجود القبول لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال الله تعاىل: 

{َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالُغ}

ال يشرتط يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون كامل الحال، ممتثالً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه بل عليه األمر، وإن كان مرتكباً خالف ذلك ألنه يجب 

عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غ�ه وينهاه، فإذا أخذ بأحده· ال 

يسقط عنه اآلخر
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