
almosleh.com 

 
1 

 .األمُر بادعروِف والـفيُّ ظن ادـؽرِ  -601

 اخلطبة األوىل

َد هللإِنَّ  َؿح ؾِلح َفاَل َهاِدَي َلُه،  اْلح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َكحح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َوحح  َوَأصح

 أما بعد.

  ورشوله، اقؼوا اهلل ح ََّّ قؼاقه، وال وموقنَّ إال وأكتم مسؾؿون.فقا أَيا ادممـون باهلل

 أَيا ادممـون..

اصؽروا كعؿَة اهللِ ظؾقؽم باالكتساِب إىل اإلشالِم، الذي هو ديُن اهللِ، وبلن جعَؾؽم 

 من خِر أمٍة ُأخرجت لؾـاِس، فنن هذه أجلُّ الـعِم وأظظُؿفا. 

 أَيا ادممـون.

ظذ شائِر األمِم لقست كابعًة ظن جمامؾٍة، أو ُماباٍة، أو  إن خريَة هذه األمةِ 

ٍغ، بل هي مـبثؼٌة ظَّمَّ ذكره اهلل قعاىل ظـفا يف كتابِه، حقث قال:  اختصاٍص بال مسوِّ

َن َظِن ادحُـحَؽِر ﴾ ُروِف َوَقـحَفوح ِرَجتح لِؾـَّاِس َقلحُمُروَن بِادحَعح ٍة ُأخح َ ُأمَّ ﴿ُكـحُتمح َخرح
()

. 

فؿـاُط اخلريِة يف أمِة اإلشالِم يا ظباَد اهللِ موصوُل الَعرى باألمِر بادعروِف والـفِي 

ظن ادـؽِر، ادـبث َِّ من اإليَّمِن باهللِ ورشولِه صذ اهلل ظؾقه وشؾم، فؿن اقَّصَف من هذه 

                                 

 . 660( شورة آل ظؿران: )
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َؼتح فقه اخلريُة وإال فال، قال ظؿر بن اخلطاب ريض اهلل ظ ـه األمِة هبذه الصػاِت حتؼَّ

ه أن يؽوَن من هذه األمِة فؾقمدِّ َشَط اهللِ فقفا"ظـدما قرأ هذه اآلية:  "من رسَّ
()

 . 

 أَيا ادممـون.

يِن، وهو الذي من  إن األمَر بادعروِف والـفَي ظن ادـؽِر هو الؼطُب األظظُم لؾدِّ

ِذيَن أجؾِِه بعَث اهللُ ادرشؾني، وهو مفؿُة ووطقػُة خاقِم الـبقني، قال اهللً قعاىل : ﴿الَّ

َراِة واإلكجقل  ُتوبًا ِظـحَدُهمح يِف التَّوح ِذي ََيُِدوَكُه َمؽح يَّ الَّ ُمِّ ُشوَل الـَّبِيَّ األح َيتَّبُِعوَن الرَّ

ُروِف َوَيـحَفاُهمح َظِن ادحُـحَؽِر﴾ َيلحُمُرُهمح بِادحَعح
()

، فاهللُ قعاىل بعَث ُمؿدًا كاهقًا ظن ادـؽِر، 

 ، ظذ هدًى وبصرٍة. داظقًا إىل ادعروِف 

 ظباد اهلل.

إن األمَر بادعروِف والـفَي ظن ادـؽِر صعرٌة ديـقٌة، أمَر اهللُ هبا ادممـني، فؼال 

ُروِف قعاىل: ﴿ ِ َوَيلحُمُروَن بِادحَعح َرح ُظوَن إىَِل اخلح ٌة َيدح َتُؽنح ِمـحُؽمح ُأمَّ َن َظِن ادحُـحَؽِر َولح َوَيـحَفوح

ؾُِحونَ  ﴾َوُأوَلِئَك ُهُم ادحُػح
()

من رأى منؽم منؽرًا  : ). وقد قال صذ اهلل ظؾقه وشؾم

                                 

 .601/  7( جامع البقان )

 . 657شورة األظراف: ( )

 . 601( شورة آل ظؿران: )
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( فؾوغرْيه بوِده
()

 . 

 أَيا ادممـون.

إنَّ األمَر بادعروِف والـفَي ظن ادـؽِر من أبرِز صػاِت ادممـني؛ ولذلك قال 

ِمـُوَن  َن َظِن شبحاكـه: ﴿َوادحُمح ُروِف َوَيـحَفوح ٍض َيلحُمُروَن بِادحَعح لَِقاُء َبعح ُضُفمح َأوح ِمـَاُت َبعح َوادحُمح

ادحُـحَؽِر﴾
()

 . 

 أَيا ادممـون.

لؼد لعن اهللُ ظذ لساِن رشؾِِه قومًا، قركوا األمَر بادعروِف والـفَي ظن ادـؽِر، فؼال 

ِذيَن َكَػُروا ِمنح َبـِي  َيَم َذلَِك بََِّم قعاىل: ﴿ُلِعَن الَّ ِن َمرح ائقَل َظَذ لَِساِن َداُوَد َوِظقَسى ابح إرِسح

َتُدوَن﴾ ا َوَكاُكوا َيعح َظَصوح
()

 . 

 ظباد اهلل، أَيا ادممـون..

إنَّ األمَر بادعروِف والـفَي ظن ادـؽِر من أظظِم الواجباِت الرشظقِة، والشعائِر 

إن األمَر بادعروِف، والـفي ظن ": الديـقِة، قال صقخ اإلشالم ابن ققؿقة رمحه اهلل

                                 

 ( من حديث أيب شعقد اخلدري ريض اهلل ظـه. 41( أخرجه مسؾم ))

 . 76( شورة التوبة: )

 . 77- 77( شورة ادائدة: )
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 . ()"ادـؽِر من أوجِب األظَّمِل وأفضؾِفا، وأحسـِفا ظـد اهلل

 أَيا ادممـون.

إن هذه ادـزلَة العالقَة، التي جعؾفا اهللُ لألمِر بادعروِف والـفي ظن ادـؽِر، إكَّم هي 

التي قعوُد ظذ اآلمِر ألجِل ما حيصُل به من الػوائِد الؽباِر، وادصالِح العظاِم، 

 والـاهي، وظذ ادلموِر وادـفِي، بل يعود خُرها ظذ األمِة بلرِسها.

فؿن أبرِز فوائِد األمِر بادعروف والـفي ظن ادـؽِر: الؼقاُم بَّم أمَر اهللُ شبحاكه 

ٌة  َتُؽنح ِمـحُؽمح ُأمَّ ُظوَن إىَِل وقعاىل به، فنن اهللَ َشبحاكه أمَر به، كَّم قال جل ذكره: ﴿َولح َيدح

ؾُِحوَن﴾ َن َظِن ادحُـحَؽِر َوُأوَلِئَك ُهُم ادحُػح ُروِف َوَيـحَفوح ِ َوَيلحُمُروَن بِادحَعح َرح اخلح
()

، وظن أيب 

من رأى »شعقد اخلدري ريض اهلل ظـه قال: قال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم: 

فإن مل يستطِع فؾوغرْيه بؾساىِه، فإن مل يستطِْع فبؼؾبِه، وذلك منؽم منؽرًا فؾوغرْيه بوِده، 

«أضعُف اإليامنِ 
()

 . 

ُة ظذ اخلؾ َِّ، والشفادُة ظؾقفم،  فباألمِر بادعروِف، والـفيِّ ظن ادـؽِر قؼوُم اْلجَّ

ين ومـِذرين، آمرين بادعروِف كاهني ظن ادـؽِر؛ لئال يؽوَن  ُشَل مبرشِّ فنن اهللَ بعَث الرُّ

                                 

 .1/111( االشتؼامة )

 . 601( شورة آل ظؿران: )

  ( من حديث أيب شعقد اخلدري ريض اهلل ظـه.41( أخرجه مسؾم ))
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شِل، قال اإلماُم مالٌك رمحه اهلل: ل ويـبغي لؾـاِس أن "ؾـاِس ظذ اهللِ حجٌة بعد الرَّ

 . ()"يلمروا بطاظِة اهللِ، فنن ُظُصوا كاكوا صفودًا ظذ من ظصاهم

 أَيا ادممـون.

إنَّ من فوائِد األمِر بادعروِف، والـفِي ظن ادـؽِر إقامَة ادؾِة والرشيعة، وحػظ 

ين والشَّ  ُض الدِّ َرح ٍض َلَػَسَدِت األح َضُفمح بَِبعح ُع اهللَِّ الـَّاَس َبعح ال َدفح عائِر، قال قعاىل: ﴿َوَلوح

َعادنََِي﴾ ٍل َظَذ الح نَّ اهللََّ ُذو َفضح
َوَلؽِ

()

، فباألمِر بادعروِف قؼوُم الرشيعُة، وبالـفِي ظن 

 ادـؽِر قـدثُر الرذيؾُة وادعصقُة. 

والـفِي ظن ادـؽِر الؽباِر، وحسـاقِه العظاِم يا ظباَد اهلل:  ومن فوائِد األمِر بادعروِف 

أن اهللَ جعؾه شببًا لدفِع العؼوباِت العامِة ورفِعفا، فننَّ قرَك هذه الشعرِة العظقؿِة من 

أهم أشباِب وقوِع العؼوباِت، فاألمُر بادعروف شقاُج اإليَّمن، والعصاُم من وقوع 

انِ  يَّ ُؼُروِن ِمنح َقبحؾُِؽمح ُأوُلو غضب اهللِ الواحِد الدَّ ال َكاَن ِمَن الح ، قال اهلل قعاىل: ﴿َفَؾوح

﴾ ِض إاِلَّ َقؾِقاًل ِِمَّنح َأكحَجقحـَا ِمـحُفمح َرح َػَساِد يِف األح َن َظِن الح َبِؼقٍَّة َيـحَفوح
()

، وقال شبحاكه: 

                                 

 .64/401( الذخرة )

 . 156( شورة البؼرة: )

 . 661( شورة هود: )
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ؾِ  ُؾَفا ُمصح ُؼَرى بُِظؾحٍم َوَأهح ؾَِك الح َك لُِقفح ُحوَن﴾﴿َوَما َكاَن َربُّ
()

، ويف مسـِد اإلمام أمحَد 

بسـد جقد ظن حذيػَة ريض اهلل ظـه قال: قال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم: 

 ِعنِْدهِ َلَتْيُمُرنَّ بِاْلَْْعُروِف َوَلَتنَْهُونَّ َعِن اْلُْنَْؽِر َأْو َلُووِشَؽنَّ اَّللَُّ َأْن َيْبَعَث َعَؾْوُؽْم ِعَؼاًبا ِمنْ »

ُه َفاَل َيْسَتِجوُب لَُؽمْ ُثمَّ َلَتْدعُ  «ُوىَّ
()

 . 

ُل اهللُ "قال ابُن العريب رمحه اهلل:  وهذا فؼٌه ظظقٌم، وهو أن الذكوَب مـفا ما يعجِّ

ُل ظؼوبُته يف الدكقا،  ظؼوبَته، ومـفا ما يؿفُل به إىل اآلخرِة، والسؽوُت ظن ادـؽِر قتعجَّ

 ."لِّ من الظَّؾؿِة لؾَخؾح َِّ بـؼِص األمواِل واألكػِس والثؿراِت، وركوِب الذُّ 

وهذا يبنُي يا ظباَد اهللِ شـًة من شـِن اهلل قعاىل يف األمِم وادجتؿعاِت، فنن األمَة التي 

يؼُع فقفا الظؾُم والػساُد، فقـفُض هلَّم من يدفُعفَّم ويـؽُرمها، هي أمٌة كاجقٌة، ال 

فا ادستبدون، وَيػسُد فقفا يلخُذها اهللُ بالعذاِب والتدمِر، أما األمُة التي َيظؾم فق

ماِر  ادػسدون، فال يؽوُن فقفا من يـؽُر ادـؽَر، وَيابِه الػساَد، أمٌة مفددٌة بالدَّ

 والعؼاِب العاِم، فاألخُذ باألمِر بادعروِف والـفِي ظن ادـؽِر صَّمُم أماٍن، وشبُب كجاٍة. 

 أَيا ادممـون.

ـؽِر اكؼَّمَع الػساِد وأهؾِه، واكخـاَس إن من حسـاِت األمِر بادعروِف والـفي ظن اد

                                 

 . 667( شورة هود: )

 ( وحسـه. 1671(، والسمذي )11770( أخرجه أمحد ))
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الشقطاِن وجـِده، واكدحاَر الرشِّ وحزبِه، فؽؾَّم كَشَط اخلُر ضُعَف الباضُل، وكؾَّم 

 أَشَع ادعروُف أظالَمه ضوى الرشُّ والػساُد َشاَظه.

 ظاقبِة قرِك األمِر بادعروِف، والـفِي ظن ادـؽِر:
ِ
 قال الغزايل رمحه اهلل يف بقاِن شوء

ولو ُضِوي بساُضه، وُأمهَل ظؾُؿه وظؿُؾه لتعطؾت الـبوُة، واضؿحؾت الدياكُة، "

ت الػسُة، وفشت الضاللُة، وصاظت اجلفالُة، واشترشى الػساُد، واقسع اخلرُق،  وظؿَّ

 .()"وخربت البالُد، وهؾك العبادُ 

وذلٌّ ْلزِب فاقؼوا اهللَ ظباَد اهلل، فنن األمَر بادعروِف ِظزٌّ ألهِل اإليَّمِن،   

 الشقطاِن.

إذا أمرَت بادعروِف صددَت طفَر ادممن، وإذا هنقَت ظن "قال شػقان الثوري: 

؛ وذلك أنَّ أهَل الػساِد حيبُّون أن قشقَع الػاحشُة يف ()"ادـؽِر أرغؿَت أكَف ادـاف َِّ 

 الذين آمـوا.

 ."ودَّت الزاكقُة لو زكى الـساُء كؾُّفن"قال ظثَّمُن بن ظػان ريض اهلل ظـه: 

فظفوُر األمِر بادعروِف والـفِي ظن ادـؽر حُتاََصُ به الرذيؾُة، وقـؼؿُع به ادعصقُة، 

ويؼُع الرظُب واخلوُف يف قؾوِب أرباِب الػساِد وادعايص، وهذا مشاَهٌد مؾؿوٌس، 

قه، إال أنَّ هلا من اهلقبِة ففقئاُت األمِر بادعروِف والـفِي ظن ادـؽِر ظذ ما هي ظؾ

                                 

 .4/401( إحقاء ظؾوم الدين )

 (.17( األمر بادعروف لؾخالل ))
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 والرهبِة يف صدوِر ادػسدين، ما يعرفه ادجربون ادطؾعون. 

*  *  * 
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.

فتؾك أَيا ادممـون بعُض فوائِد األمِر بادعروِف والـفي ظن ادـؽِر وفضائؾِه، ولـا 

 مع هذه الشعرِة ظدٌد من الوقػاِت: 

أنَّ األمَر بادعروِف والـفَي ظن ادـؽِر ظبادٌة، قعبََّد اهللُ هبا ادممـني، : األوىل الوقػة

ِ َوَيلحُمُروَن  َرح ُظوَن إىَِل اخلح ٌة َيدح َتُؽنح ِمـحُؽمح ُأمَّ وأمر هبا ادسؾؿني، فؼال قعاىل: ﴿َولح

ؾُِحوَن﴾ َن َظِن ادحُـحَؽِر َوُأوَلِئَك ُهُم ادحُػح ُروِف َوَيـحَفوح بِادحَعح
()

فؽل مممٍن ومممـٍة ملموٌر  

باألمر بادعروِف والـفي ظن ادـؽر، فؾقست هذه الشعرُة وطقػَة فئٍة من الـاِس، ال 

-اْلسبة  "يؼوُم هبا إال هم، بل هي ظبادٌة، ُخوضب هبا اجلؿقُع، قال الغزايل رمحه اهلل: 

قبل أن قؽوَن وطقػًة  وطقػٌة ديـقٌة اجتَّمظقٌة، -أي: األمُر بادعروِف والـفُي ظن ادـؽرِ 

 ."حؽومقةً 

وكل برٍش ظذ وجِه األرِض، فال بدَّ له "وقال صقخ اإلشالم ابن ققؿقة رمحه اهلل: 

 .()"من أمٍر وهنٍي لو أكه وحَده لؽاَن يلمُر كػَسه ويـفاها، إما بؿعروٍف وإما بؿـؽرٍ 

مع كػِسه،  ومن هذا يتِضُح أن هذه الشعرَة حيتاُجفا كلُّ أحٍد، حيتاُجفا ادرءُ 

ُس مع ضالبِه، واألمُر مع رظقته، والرظقَُّة مع  والرجُل مع أوالِده وأهؾِه، واددرِّ
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 حؽاِمفا، وحيتاُجفا كلُّ صاحِب مسمولقة يف مسمولقته.

 أظاكـا اهلل وإياكم ظذ األمر بادعروف والـفي ظن ادـؽر. 

ــالوقػةةة الناىوةةة ــني الـ ــوُل ب ــت حت ــا كاك ــعرَة د ــذه الش ــفواِمم : أن ه اِس وص

، فنهنــا قؾؼــى مــن كثــٍر مــن  ـُفــا هلــم صــقاضنُي اإلكــِس واجلــنِّ ورغبــاِمم، التــي يزيِّ

صـًا ومهـزًا ودـزًا وكؼـدًا، جمحػـًا أو بـاضاًل، يـصـبُّ غالبـًا ظـذ اآلِمـِرين  الـاِس قـؼُّ

ــدون  ــمالء الـاق ــه، وه ــِة ب ــه اخلاص ــذ هقئاقِ ــِر، وظ ــن ادـؽ ــاِهني ظ ــادعروِف والـَّ ب

 ؾؿون يف اآلمرين بادعروف، والـاهني ظن ادـؽر أحد صـػني: وادتؽ

ـــت األول ـــايص، وظشش ـــذكوِب وادع ـــذ ال ـــوهُبم ظ ـــردت قؾ ــــف م : ص

الشـفواُت يف قؾـوهبم، وُأَشبـت حـبَّ الػسـاِد، ففـم شـَّمرسُة الػسـاِد وأرباُبــه، ال 

ـــَِؼفم، ووققعــتفم يف اآلمــري ــَة يف حؼــِدِهم وَح ــه، ففــمالء ال غراب ن يعقشــون إال ب

بــادعروف والـــاهقني ظــن ادـؽــر، فــنهنم صــجى حؾــوِقفم، وكؽــد ظقِشــفم، ففــم 

ــوَة،  ؿون اهلػح طَة، ويضــخِّ ــؼح يسبَُّصــون بلهــل اْلســبة الــدوائَر، يؾتؼطــون السَّ

ــًة، ففــمالء ال حقؾــَة لـــا فــقفم، إال أن كؼــول، كــَّم قــال اهلل  وَيعؾــون مــن اْلبــة ُقبَّ

﴾قعاىل ألشالففم: ﴿ُقلح ُموُقوا بَِغقحظِ  ُؽمح
()

. 

: قــوم فــقفم خــٌر وصــالأٌل وحــبٌّ ألهــل اإلصــالأل، إال أهنــم يصــُغون النةةاي

لتشــويه أهــل الريــب والػســاد، ويـصــتون لوققعــة أهــل ادعصــقة والـػــاق، ومــا 
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ــاىل:  ــال اهلل قع ــَّم ق ــات، ك ــاظات وادبالغ ــن اإلص ــبة م ــل اْلس ــن أه ــون ظ يـرش

﴾ ُظوَن هَلُمح ﴿َوفِقُؽمح َشَّمَّ
()

َن قـد حصـل لبعضـفم موقـٌف مـع فضـاًل ظـن أن يؽـو 

أهــل اْلســبِة، َيعؾــه مــزرًا لوققعتِــه، وصــاهدًا لســَّمِظه، ففــمالء لــقس لـــا معفــم 

ــا، وبنشــالمه  ــا، وبرشــوله كبقي قضــقٌة، إال أكـــا كــذكُرهم بــاهللِ، الــذي رضــوا بــه ربي

ديـــًا، وكؼــول هلــم: إيــاكم أن قؽوكــوا أظواكــًا ألهــل الػســاد والـػــاق ظــذ 

ــُل  ــواكؽم، فله ــم  إخ ــحوا هل ــقؽم فاكص ــفم ظؾ ــي بعُض ــواُكؽم، وإن بغ ــبِة إخ اْلس

ــَة،  ــقَم وادبالغ ــفَر والتعؿ ــاكم والتش ــادعروِف، وإي ــاَءهم ب ــوا أخط ـــى، وبقِّـ باْلس

ــرِة ذلــك اورَة األمــِة إىل األمــِر بــادعروف والـفــِي ظــن  وال قـســوا يف غؿح

م دـَّم حيػـُظ اهللُ بـه العبـاَد ادـؽِر، وذلك من ُماشِن الؼـوِم، فـواهللِ وبـاهللِ وقـاهللِ إهنـ

والبالَد، فؽم من َشٍّ قـد ردوه، وكـم مـن ِظـرٍض حػظـوه، وكـم مـن صـابٍّ ظـن 

ــاآلمرون  ــػوه، ف ــحوه وكش ــد فض ٍب ق ــرِّ ــٍد ض ــن مػس ــم م ــوه، وك ــالل حجب الض

يِن يـــافحون،  ــه، ظــن الــدِّ اس الــدين ومحاُق بــادعروف والـــاهون ظــن ادـؽــر ُحــرَّ

ادػســدين، ويبطؾــون شــعَي ادخــربني، فجــزاهم  ودوكــه َياهــدون، يـػــون فســادَ 

 اهلل خر ما جزى ظباده ادممـني، وقد أجاد من قال: 

وا   أقؾوا ظؾقفم ال أبا ألبقؽــــمُ   وا ادؽاَن الذي شدُّ  من الؾوم أو ُشدُّ
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ه صدوا        أولئك هم خٌر وأهدى ألهنمح            ()ظن اْل َِّّ ما ضؾوا وظن ِضدِّ

هي من اآلِمرين بادعروِف والـاِهني ظن ادـؽِر، قال اهلل قعاىل: ﴿َيا  األخرية:الوقػة 

ِزح َظَذ َما َأَصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمنح  َه َظِن ادحُـحَؽِر َواصح ُروِف َواكح الَة َوأحُمرح بِادحَعح ُبـَيَّ َأِقِم الصَّ

ُُموِر﴾ ِم األح َظزح
()

 . 

ا يؾؼاه، وأن يوضَِّن كػَسه ظذ ذلك، ولقوِقن فعذ كل آمٍر وكاٍه أن يصَز ظذ م

 بثواِب اهللِ قعاىل، فنكه من يث َّح بالثواِب من اهلل ال َيدح مسَّ األذى. 

 الؾفم إكا كسللك أن جتعؾـا من اآلمرين بادعروف، والـاهني ظن ادـؽر.
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