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الصالحينشرح رياض   

 

المنكر  عن  والنهي  بالمعروف األمر باب  شرح  

(1) الصالحين  رياض كتاب  من    

 

ة   ِمْنُكمْ  َوْلتَُكنْ  : ﴿تعالى  هللا قال  َويَأُْمُرونَ  اْلَخْيرِ  إِلَى  يَْدُعونَ  أُمَّ

  آل ﴾ ] اْلُمْفِلُحونَ  هُمُ  َوأُولَئِكَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ 

ة   َخْيرَ  ُكْنتُمْ  : ﴿تعالى  وقال  ،[ 104: عمران    ِللنَّاِس  أُْخِرَجتْ  أُمَّ

  ،[110:  عمران  آل﴾ ] اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَأُْمُرونَ 

﴾  اْلَجاِهِلينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلعُْرفِ  َوأُْمرْ  اْلعَْفوَ  ُخذِ  : ﴿تعالي  وقال

  بَْعُضُهمْ   َواْلُمْؤِمنَاتُ   َواْلُمْؤِمنُونَ  : ﴿ تعالى  وقال[ 199: افألعر]

: التوبة﴾ ] اْلُمْنَكر َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَأُْمُرونَ  بَْعض   أَْوِليَاءُ 

 َعلَى  إِْسرائيلَ  بَنِي  ِمنْ  َكفَُروا الَِّذينَ  لُِعنَ  : ﴿تعالى  وقال ، [71

 َوَكانُوا َعَصْوا بَِما ذَِلكَ   َمْريَمَ  اْبنِ  َوِعيَسى  َداُودَ  ِلَسانِ 

  َكانُوا َما لَبِئْسَ  فَعَلُوهُ  ُمْنَكر   َعنْ  يَتَنَاَهْونَ  ال َكانُوا * يَْعتَُدونَ 

[. 79 – 78: المائدة﴾ ] يَْفعَلُونَ    

 

مةِ  َسماحةُ  قَالَ  : - هللا رحمه - عثيمين  ابن  الشيخ  العَّلَّ  
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  والنهي  بالمعروف األمر باب : " -تعالى  هللا رحمه  - المؤلف  قال

 العبادات  من   وأقره الشرع عرفه ما كل   فالمعروف" المنكر عن 

  أنكره  ما كل  : والمنكر والباطنة، الظاهرة، والفعلية، القولية

  والفسوق، الكفر،  من  المعاصي؛ أنواع من  ومنعه الشرع

.ذلك وغير والنميمة، والغيبة، والكذب، والعصيان،   

 

  كفاية، وفرض واجب  المنكر، عن  والنهي  بالمعروف واألمر

 يكفي؛ من  به يقم لم وإذا المقصود، حصل يكفي  من  به قام إذا

 ِمْنُكمْ  َوْلتَُكنْ  : ﴿ تعالى  هللا قال كما المسلمين، جميع على  وجب 

ة     َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَأُْمُرونَ  اْلَخْيرِ  إِلَى  يَْدُعونَ  أُمَّ

 بالمعروف، باألمر  ثّنى  ثم الخير، إلى  بالدعوة فبدأ﴾   اْلُمْنَكرِ 

  األمر قبل الخير إلى  الدعوة ألن  وذلك المنكر، عن  والنهي 

  بيان  هي  الخير إلى  والدعوة المنكر، عن  والنهي  بالمعروف،

  الحج، وإلى  الزكاة، وإلى  الصَّلة إلى  يدعوهم بأن  للناس، الخير

  أشبه وما األرحام، صلة وإلى  الوالدين، بر وإلى  الصيام، وإلى 

  عن  والنهي  بالمعروف األمر دور يأتي  هذا بعد ثم ذلك،

 على  أو  العموم، سبيل على  إما ّصل، : ويقول فيأمر المنكر،

:  له فيقول بالصَّلة متهاون  برجل يمسك بأن  الخصوص، سبيل

.صلِّ    
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  عليه الرسول فيه قال الذي التغيير وهي  ثالثة مرحلة وهناك

 يقل  ولم" بيده فليغيره منكًرا منكم  رأى من : " والسَّلم الصَّلة

 يستطع لم فإن "  النهي، فوق مرحلة هذه ألن  عنه؛ فلينه

 عن  النهي  مرحلة هو  اللسان " فبقلبه يستطع لم وإن " فبلسانه

  ينكر فإنه يتكلم أن  يستطيع ال اإلنسان  كان  فإذا الثانية، المنكر

.المنكر لهذا وبغضه بكراهته بقلبه،  
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