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مراعاة السلف الصالح لمآالت أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر في 
 ضوء السنة النبوية

 .حسن محمد أحمد محمد
جامعة ، قسم الحديث وعلومه، كلية البنات األزهرية بطيبة الجديدة

 جمهورية مصر العربية.ر، األقصر، األزه
 hasan-mohamed.80@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني: 

 :ملخص البحث
استشرف السلف الصالح المستقبل عند قيامهم بواجب األمر بالمعروف، والنهي عن 
المنكر، وذلك باعتبار مآالت التصرفات، وردات األفعال، وحساب المصالح، والمفاسد 

ون مع مصلحة الفرد، والجماعة حيث دارت، مقدمين مصلحة المترتبة على ذلك، وهم يدور
الجماعة على مصلحة الفرد، موازنين بين المصالح، والمفاسد، فيدفعون بالمصلحة المفسدة، 

وقد  .ويتركون أقل المصلحتين لتحصيل أعظمهما، ويرتكبون أخف المفسدتين لدفع أعظمهما
م تأثير، ويؤتي الفائدة المرجوة منه، فلين الكالم انتقوا الوسائل بعناية، وبصيرة حتى يكون لقوله

ولطافته، وتخير الوقت المناسب، والطريقة المناسبة له أثر عظيم في نفوس المتلقين، والمعنيين 
وقد وظف السلف الصالح اآليات القرآنية، واألحاديث   .باألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

لى أحسن وجه، وقد ساعدتهم السنة النبوية في النبوية أفضل توظيف، للقيام بمهمتهم ع
االستفادة بالماضي، واستثمار الحال، واستشراف المستقبل لخدمة مقصودهم من إقامة الناس 
على المعروف، وإزاحتهم عن المنكر، والسنة النبوية كانت وما زالت موردا عذبا، ومعينا صافيا 

عن المنكر ؛ لذا في ضوئها كان بحثي هذا لمن أراد التصدي لواجب األمر بالمعروف، والنهي 
الموسوم ب ) مراعاة السلف الصالح لمآالت أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر في ضوء 

 . السنة النبوية (
: الحال، المآل، المعروف، المنكر، ولي األمر، تصرفات، الكلمات المفتاحية

 ى.فتو
  



 مراعاة السلف الصاحل ملآالت أمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر

 834 الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان جملة كلية

The righteous predecessors observe the merits of their 

command for good, and forbid them to do evil in the light of the 

Prophet’s Sunnah 

Hassan Mohamed Ahmed Mohamed. 
Department of Hadith and its Sciences, Azhary Girls Faculty 

in New Taiba, Al-Azhar University. Luxor, Egypt. 
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Abstract: 

The righteous ancestors foresee the future when they fulfill the duty 
of enjoining good and forbidding evil, considering the consequences of 
actions and reactions of actions, calculation of interests and the corrupts of 
that. They cope with the individuals and the group's wherever it is, 
preferring the group's interest to the individual's, balancing between the 
interests and the corrupts averting a corrupt with an interest leaving the 
least of the two interests to attain the best of them committing the lightest 
of the two corrupts to avert the most of them. They have chosen the means 
carefully and with insight so that their words have an effect and yield the 
desired benefit from it as the softness of speech and its kindness, choosing 
the right time and the appropriate method has a great impact on the hearts 
of the recipients, and those concerned with the good and the prohibition of 
the evil. The righteous ancestors employed the Qur’an verses and the 
traditions (hadiths) hadiths of the Prophet (PBUH) the best use to carry out 
their mission in the best way. The Prophet’s Sunnah helped them benefit 
from the past, invest the present, and anticipate the future to serve their 
purpose of establishing people on the goodness and removing them from 
evil. The Prophet's sunnah was and still a fresh resource and a pure origin 
for those who want to challenge the duty of enjoining good and forbidding 
evil. So in its light, my research was tagged with (observing the righteous 
ancestors for their commandment of good, and forbidding them from evil in 
the light of the Prophet's Sunnah) 

Keywords: Present, Consequence, Goodness, Evil, Guardian, 
Behavior, Advisory opinion. 
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ونعوذ باهلل من شرور ، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن الحمد هلل

ومن يضلل فال هادى ، من يهده اهلل فال مضل له ومن سيئات أعمالنا، أنفسنا
 .له

 .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ  .ورسوله، وأشهد أن محمداً عبده

 ( ١٠٢: آل عمران )سورة چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

  ( ١: النساء)سورة  چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ 

 (١)(٧١ - ٧٠: األحزاب)سورة  چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

ِ : أما بعد د  ، فِإنَّ أَْصَدَق اْلَحِديِث ِكتَاُب اّللَّ ، َوأَْحَسَن اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمَّ
َوُكَل َضََلَلة  ِفي ، َوكَُل ِبْدَعة  َضََلَلة  ، َوُكَل ُمْحَدثَة  ِبْدَعة  ، َوَشَر اْْلُُموِر ُمْحَدثَاتَُها

  (٢)«النَّارِ 
                                                

من حديث عبد اهلل ابن  والخطبة، باب تخفيف الصالة، أخرجه مسلم في كتاب الجمعة (١)
 (.868ح  593/٢ ) عباس 

بن  من حديث جابر، والخطبة، باب تخفيف الصالة، كتاب الجمعة فيأخرجه مسلم  (٢)
بدال من الهدي بفتح  وفيه هدى بضم الهاء[  86٧ح  ٢/59٢عبد اهلل رضى اهلل عنهما ] 

═ 
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 : وبعد

والنهي عن المنكر ، السلف الصالح في قيامهم باألمر بالمعروفف
ونواه على اختالف ، يستندون إلى ما ورد في الكتاب والسنة من أوامر

، ونهيهم، في أمرهم، كما أنهم يولون مقاصد الشريعة اهتمامهم، درجاتها
والنهي عن المنكر في أداء ، باألمر بالمعروف منهم كان ذلك معينا للقائمينو

 .على أحسن وجه واجبهم

أعطاهم مصداقية عند ، والسنة، على الكتاب السلف الصالحواعتماد 
والنهي عن ، األمر بالمعروف المتصدي لواجبلذا كان لزاما على ، المتلقين

وكيفية ، ومقاصد الشريعة، والسنة، ابعلى دراية كاملة بالكت نالمنكر أن يكو
 .وما يلزمها من خبرات، وكيفية الفتوى، انزال األحكام على الوقائع

، لمجمله هي المفصلة بالنسبة للقرآن الكريم ولما كانت السنة المطهرة
كانت المعين ، لمطلقه والمقيدة، لعامه والمخصصة، لمشكله والموضحة

والنهي عن ، يستقي القائم باألمر بالمعروفوالمورد العذب الذي ، الصافي
، وأفعال من الناس، وكيفية تعامله مع ما يقابله من تصرفات، المنكر أحكامه

مآالت عند تصديه المن مراعاة  ومن ذلك ما كان عليه النبي 

                                                
═ 

شاد: و الُهَدى، الهاء وفيه  مادة هدا( 5٧٧/ 5)النهاية في غريب األثر ) والّداللةُ ، هو الرَّ
 .خير بدالً من أصدق

وهو [،  ١5٧8ح  ٢/١88اب كيف الخطبة ] ب، لنسائي في كتاب صالة العيدل وهذا اللفظ
محمد عن أبيه عن بن  المبارك عن سفيان عن جعفر عبد اهلل أنبأنا ابنبن  من طريق عتبة

 .عبد اهلل صدوقبن  إسناد حسن فيه عتبةوهذا ، عبد اهلل بن  جابر
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والمفاسد ، بين المصالح وموازنته، النهي عن المنكرأو ، معروفبال لألمر
ويترك أيسر ، فع بالمفسدة األخف المفسدة األعظمفيد، المترتبة على الفعل

والمآل مما يجلي ، وفي هذا يراعي الحال، المصلحتين لتحصيل أعظمهما
 .الحكيمة سياسة النبي 

والنهي عن المنكر ال بد أن ، وعند تصدي القائمين لألمر بالمعروف
فيجعلون ، مستقباليراعوا أن هناك من األفعال مآله إلى مفسدة محققة الوقوع 

، أو تكون المفسدة يغلب على الظن وقوعها، المتحقق الوقوع كالواقع
وحكمة ثاقبة من القائمين ، ناقدة ةبصير مع، بما يناسبه مع كل هذ يتعاملونو

وما حوته ، السنة المطهرةب مستعينين، والنهي عن المنكر، باألمر بالمعروف
وهذا يمثل الفقه ، مآالت األفعال النبي  أفعال راعى فيهامن 

الموسومة بـــ"  بحثيومن هنا جاءت ، المقاصدي من رسول اهلل 
في  عن المنكر ونهيهم، بالمعروف الت أمرهممراعاة السلف الصالح لمآ

 "  ضوء السنة النبوية

 : سبب اختيار املوضوع
التعرف على مراعاة السلف الصالح لمآالت األفعال عند التصدي لألمر 

مراعاة النبي واستفادتهم بما ورد في السنة من ، والنهي عن المنكر، بالمعروف
 مآالت األفعال ل. 

 : مشكلة املوضوع
ونهيهم عن ، في أمرهم بالمعروف تمسك البعض بحرفية النصوص

وجعل البعض الفتاوى قوالب جامدة ، مآالت األفعال مراعاةدون ، المنكر
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 838 الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان جملة كلية

مما جعلني أحاول في هذه األطروحة بيان أن ؛ دون مراعاة مقاصد الدين
 .معتبرة ومآالت األفعال، الدينمقاصد 

 : أهمية املوضوع
الذي هو صمام ، باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموضوعتعلق  -١

 .أمان للمجتمع المسلم

وهو فقه الحديث ، بجانب مهم من جوانب السنة الموضوعتعلق  -٢
 .المقاصدي

 : أهداف املوضوع
مراعاة السف الصالح لمآالت األفعال في أمرهم القاء الضوء على  -١

  .ونصحهم لوالة األمور، وتعليمهم، المنكر عنونهيهم ، بالمعروف

، بيان ما كان عليه السلف الصالح من مراعاة مآالت األمر بالمعروف -٢
 .والنهي عن المنكر لغير والة األمور

العامة للشريعة اإلسالمية معتبرة في انزال األحكام على  المقاصدبيان أن  -3
وأن المعتبر في الفتاوى ليس حرفية النص ، والنوازل المستجدة، الوقائع
، دون االخالل بثوابت الدين، والمآل، ولكن اعتبار الحال، فحسب

  .ودون إحالل العقل محل النقل، وقواعده العامة

  .ت الفتاوى لغير والة األمور السلف الصالح لمآال مراعاةبيان  -4

والمصالح عند ، بيان مراعاة السلف الصالح الموازنة بين المفاسد -5
 .والنهي عن المنكر، اإلقدام على األمر بالمعروف
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 : منهج البحث
مواقف التي راعى فيها السلف للتحليلي ، منهج البحث استقرائي
وتأصيلي ، والنهي عن المنكر، األمر بالمعروف دالصالح لمآالت األفعال عن

مآالت  بما ورد في السنة من أحاديث راعى فيها رسول اهلل 
 .األفعال 

  :خطة البحث
، وفهرس للمصادر، وخاتمة، مبحثينمقدمة و البحث مكون من

  .للموضوعات وفهرس، والمراجع

ونهيهم ، مراعاة السلف الصالح مآالت أمرهم بالمعروف: المبحث اْلول
 .وتصرفاتهم مع والة أمورهم، عن المنكر

، مآالت أمرهم بالمعروف الصالح مراعاة السلف: المطلب اْلول
 .والة األمورل وتعليمهم، ونهيهم عن المنكر

مراعاة السلف الصالح مآالت تصرفاتهم مع والة : المطلب الثاني
  .األمور

 ونهيهم عن، مراعاة السلف الصالح مآل أمرهم بالمعروف: المبحث الثاني
  .وفتواهم مع غير والة األمور، المنكر
، مراعاة السلف الصالح مآالت أمرهم بالمعروف: المطلب اْلول

  ونهيهم عن المنكر مع غير والة األمور
مراعاة السلف الصالح مآالت فتواهم مع غير والة : المطلب الثاني

  .األمور
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 : الدراسات السابقة
والنهي عن ، األمر بالمعروفهناك دراسة في اعتبار المآل في مجال 

واضح هو وكما ، م٢٠١5دراسة يمنية " ، عبد اهلل مقبل علي: تأليف، المنكر
النهي عن المنكر ، من العنوان أنها في اعتبار المآل في األمر بالمعروف

ونهيهم عن ، وليست في مراعاة السلف لمآالت أمرهم بالمعروف، عموما
، الت في السنة النبويةالمآمراعاة هناك دراسات في و المنكر محل دراستي

وتطبيقاتها على فقه ، في انزال األحكام على الوقائع مقاصد الدين ومراعاة
  .الصحابة

 : طريقيت يف عمل البحث
كتابتها برسم و، السورةفي  ذكر رقم اآليةو، نسبة اآليات إلى سورها -١

 .مصحف المدينة
، بذكر اسم الكتاب، من مصادر السنة المطهرةواآلثار ، تخريج األحاديث-٢

فإذا وجد ، ورقم الحديث إن وجد، والصفحة، ورقم الجزء، البابواسم 
أو أحدها ، أو في الكتب التسعة، أحدهماأو ، الحديث في الصحيحين

مع بيان الحكم ، إال لفائدة فاستوعب في التخريج، اكتفيت بالتخريج
  .على الحديث إذا لم يكن في الصحيحين 

 .إلى قائليها األقوالنسبة  -3
 .عرفت باألعالم -4
إال إذا كان من كتب ، عند أول ذكر والمراجع، ذكر بيانات المصادر -5

  .والمراجع، السنة المشهورة فأذكر بياناتها في فهرس المصادر
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 املبحث األول

، عن املنكر ونهيهم، باملعروف ملآالت أمرهممراعاة السلف الصاحل 

 .هموالة أمور وتصرفاتهم مع

 املطلب األول

، ونهيهم عن املنكر، مراعاة السلف الصاحل ملآالت أمرهم باملعروف

 والة أمورهموتعليمهم ل

ويبينون ، فيكلمونهم بلطف، كان السلف الصالح يالطفون والة أمورهم
وأنهم ، ويسر، ينقادون للحق بسهولةخاصة إذا علموهم أنهم ، لهم بأدب

وأبعد عن الغضب الذي يؤدي بهم إلى ، أقرب إلى الرجوع إلى الحق
فلم ، الصالة عبد العزيز بن  وقد حدث ذلك لما أخر عمر، (١)العناد

ما يجعله ، ولكن أسند له، باشرةم النكير إليه الزبير بن  يوجه عروة
عبد بن  خاصة أنه يعلم أن عمر، ويراجع نفسه، ويرجع إلى الحق، يزعن له
هذا كما جاء في موطأ مالك ، أو لعذر، ذلك لغفلةب قام العزيز 
 ، ِْهِرّي اَلةَ   َعْبِد اْلَعِزيزِ بن  أَنَّ ُعَمرَ ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّ َر الصَّ أَخَّ

َبْيِر َفأَْخَبَرهُ بن  َفَدَخَل َعَلْيِه ُعْرَوةُ ، َيْوًما َر   ُشْعَبةَ بن  ِغيَرةَ أَنَّ اْلمُ ، الزُّ أَخَّ
اَلَة َيْوًما : َفَقاَل  َفَدَخَل َعَلْيِه أَبُو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريُّ ، َوُهَو ِباْلُكوَفةِ ، الصَّ

َفَصلَّى َرُسوُل اهللِ ، َما َهَذا َيا ُمِغيَرُة؟ أََلْيَس َقْد َعِلْمَت أَنَّ ِجْبِريَل َنَزَل َفَصلَّى
 ،َفَصلَّى َرُسوُل اهلِل ، ثُمَّ َصلَّى ، ثُمَّ َقاَل ِبَهَذا أُِمْرُت؟

َبْيرِ بن  " َفَقاَل ُعَمُر ِلُعْرَوةَ  ُث ِبِه َيا ُعْرَوةُ : الزُّ أََو أَنَّ ِجْبِريَل ُهَو ، اْعَلْم َما تَُحّدِ

                                                

 .١/4يراجع المنتقى شرح الموطأ  (١)
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اَلِة؟ َفَقاَل  الَِّذي أََقاَم ِلَرُسوِل اهلِل  ُعْرَوُة َكَذِلَك َكاَن : َوْقَت الصَّ
ُث ، أَِبي َمْسُعودٍ بن  يرُ َبِش    (١)َعْن أَِبيهِ ، يَُحّدِ

ما ال ، وكان السلف الصالح رحمهم اهلل ال يقولون عن والة أمورهم
يقولوا في  وال شك أنهم ال يستطيعون أن، يستطيعون قوله في حضرتهم

، فيستوي عندهم حضرتهم، وما يستوجب غضبهم، حضرتهم ما فيه قدح فيهم
، وبلطيف القول قاموا بذلك، رأوا ما يوجب نصحهم بالمعروففإذا ، وغيبتهم

، فهذا لم يكن منهم، وفي غيبتهم شيء، لكن أن يكونوا في حضرتهم شيء
 ألنه لم يكن في عهد رسول اهلل ؛ ألنهم كانوا يعدونه نفاقا

، فهذا عين النفاق، ما ال يقولونه في حضرته، فإذا قالوا في غيبته، سلطنا غيره
، ِإنَّا ِإَذا َدَخْلَنا َعَلى اأْلَُمَراءِ : ِقيَل َلهُ : َقاَل ،  َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َجاِهدٍ َعْن مُ ف

ُكنَّا َنُعدُّ َذِلَك ِنَفاًقا َعَلى »: َفَقاَل ، ُقْلَنا َلُهْم َما اَل َنُقوُل َلُهْم ِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدِهمْ 
  (٢)«َعْهِد َرُسوِل اهللِ 

                                                

الَِة َوَفْضِلَها )، في كتاب مواقيت الصالةالبخاري أخرجه  (١)  ١١٠/ ١َباُب َمَواِقيِت الصَّ
 4٢5/ ١) باب أوقات الصلوات الخمس، ومواضع الصالةمسلم في المساجد و (5٢١ح
 ((6١٠)ح

َثَنا َعِليُّ : قالالمعجم الكبير أخرجه الطبراني في  (٢) ، ثنا اْبُن اأْلَْصَبَهاِنّيِ ، َعْبِد اْلَعِزيزِ بن  َحدَّ
إسناده ضعيف فيه  (١3548ح 4٢٠/ ١٢َعِن اْبِن ُعَمَر )، َعْن ُمَجاِهدٍ ، َعْن َلْيٍث ، ثنا َشِريك  

دُ : أبي سليم قال قال الترمذي بن  ليث أَِبي ُسَلْيٍم بن  َلْيُث : ِإْسَماِعيَل بن  َقاَل ُمَحمَّ
دُ  ْيِء َوَقاَل ُمَحمَّ َلْيث  الَ : َحْنَبلٍ بن  َقاَل أَْحَمدُ : ِإْسَماِعيَل بن  َصُدوق  َوُربََّما َيِهُم ِفي الشَّ

ُفوهُ َكاَن َليْ ، يُْفَرُح ِبَحِديِثهِ  سنن الترمذي ت بشار  ث  َيْرَفُع أَْشَياَء الَ َيْرَفُعَها َغْيُرُه َفِلَذِلَك َضعَّ
الليث ابن أبي سليم ابن زنيم بالزاي والنون مصغر واسم أبيه : وقال ابن حجر(.4١٠/ 4)

أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك من السادسة 
═ 
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إذا احتاج والصبر على ما يكره ، بالكلمة اللينة المداراةال بأس من 
معلوما  أمرا وليس، ما دام األمر في حيز ترك األولى (١)،اإلنسان إلى ذلك

، بالكلمة الطيبة، فهنا ال بد من الصدع بالحق، أو حرمته، على حله امتفق
فلقد طلب اهلل تعالى من موسى عليه ، األسلوب اللطيفو، والكالم اللين

ٹ "  وكفرا، وهو من هو طغيانا، ل لين فرعونأن يخاطب بلطف وبقوالسالم 

 44: طه چ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

أو نصيحة لولي األمر فقد كانوا يسدونها إليه ، وإذا كان لهم عتاب
للعامة الذين قد يجدوا في النكير على الوالة  مراعاة، وفي السر، بلطف
 السيطرة عليهايصعب  لفتنةيدخلون فيه اثارة وتعريفهم بما فيهم بابا ، عالنية

عندما طلب منه المسلمون أن  زيد بن  وهذا ما فعله أسامة، بعد ذلك
ما كان من أسامة إال أن ، فيما أخذه الناس عليه من أمور يكلم عثمان 
فتنة وال، مراعيا المصلحة في عدم ظهور هذا األمر فالوقت حرج، كلمه سرا

و كلمه بما يقتضي ، سيترتب عليه افتراق كلمة األمة، فأي تصرف خطأ، قائمة
وهو يريد أن يخبره ، تعظيم ولي األمر حتى ال يجد السفلة لهم مدخال فيه

وفي النهاية هو يحب أن ، ويتدارك األمر، بقول الناس فيه حتى يأخذ حذره
  (٢)يحصل المقصود بال أذية

                                                
═ 

االغتباط بمن رمي من أي اختالطه  في آخر عمره: قال ابن حبان ه(١48)مات سنة 
 (٢95: الرواة باالختالط )ص

 (4/٢١٧يراجع اإلفصاح عن معاني الصحاح )  (١)
 .بتصرف(53-١3/5١يراجع فتح الباري ) (٢)
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ُم :  ِقيَل أِلَُساَمةَ : َقاَل ، لَوائِ  وأَبَ  وجاء ذلك فيما رواه أاَلَ تَُكّلِ
َل َمْن َيْفَتُحهُ : َهَذا؟ َقاَل  َوَما أََنا ِبالَِّذي ، َقْد َكلَّْمتُُه َما ُدوَن أَْن أَْفَتَح َباًبا أَُكوُن أَوَّ

َبْعَد َما َسِمْعُت ِمْن ، أَْنَت َخْير  : َبْعَد أَْن َيُكوَن أَِميًرا َعَلى َرُجَلْينِ ، أَُقوُل ِلَرُجلٍ 
 ِ َفَيْطَحُن ِفيَها ، " يَُجاُء ِبَرُجٍل َفيُْطَرُح ِفي النَّارِ : َيُقولُ  َرُسوِل اهللَّ

أََلْسَت ُكْنَت ، أَْي ُفالَنُ : َفيُِطيُف ِبِه أَْهُل النَّاِر َفَيُقولُونَ ، َكَطْحِن الِحَماِر ِبَرَحاهُ 
َوالَ ، ِإنِّي ُكْنُت آُمُر ِباْلَمْعُروِف : ِن الُمْنَكِر؟ َفَيُقولُ َوَتْنَهى عَ ، َتْأُمُر ِباْلَمْعُروِف 

  (١)َوأَْنَهى َعِن الُمْنَكِر َوأَْفَعُلُه "، ، أَْفَعُلهُ 

تجنبا ، وإن كان خالف األولى، وربما نزلوا على رأي والة األمور
، وحكمة منهم، وسعة في صدورهم، وحرصا على تماسك األمة، للخالف

فعن أبي سعيد الخدري ، وكذا سعة في علمهم بسنة النبي 
  أَنَّ َرُسوَل اهلِل ،َويَْوَم اْلِفْطرِ ، َكاَن َيْخُرُج َيْوَم اأْلَْضَحى ،

اَلةِ  َوُهْم ُجُلوس  ، َقاَم َفأَْقَبَل َعَلى النَّاِس ، َوَسلَّمَ ، َفِإَذا َصلَّى َصاَلَتهُ ، َفَيْبَدأُ ِبالصَّ
ُهمْ ِفي  أَْو َكانَْت َلُه َحاَجة  ِبغَْيِر ، َذَكَرُه ِللنَّاِس ، َفِإْن َكاَن َلُه َحاَجة  ِبَبْعٍث ، ُمَصالَّ
ُقوا»: َوَكاَن َيُقولُ ، أََمَرُهْم ِبَها، َذِلَك  ُقوا، تََصدَّ ُقوا، َتَصدَّ َوَكاَن أَْكثََر َمْن ، «َتَصدَّ

َساءُ  ُق النِّ ، اْلَحَكمِ بن  ْم َيَزْل َكَذِلَك َحتَّى َكاَن َمْرَوانُ َفلَ ، ثُمَّ َيْنَصِرُف ، َيَتَصدَّ
ْلِت َقْد َبنَى بن  َفِإَذا َكِثيرُ ، َمْرَواَن َحتَّى أََتْينَا اْلُمَصلَّى (٢)َفَخَرْجُت ُمَخاِصًرا الصَّ

                                                

، (٧٠98ح 55/ 9َباُب الِفْتَنِة الَِّتي َتُموُج َكَمْوِج الَبْحِر )، في كتاب الفتن البخاري أخرجه (١)
َقاِئقومسلم في  ْهِد َوالرَّ َوَيْنَهى َعِن ، َباُب ُعُقوَبِة َمْن َيْأُمُر ِباْلَمْعُروِف َواَل َيْفَعُلهُ ، ِكَتاُب الزُّ

 ((٢989)ح ٢٢9٠/ 4اْلُمْنَكِر َوَيْفَعُلُه )
آَخر َيَتَماَشَيان وَيُد كُّلِ  أَْن َيْأُخَذ الرُجل ِبَيِد َرُجل: اْلُمَخاَصَرةُ « َفَخَرَج ُمَخاِصراً َمْروانَ » (٢)

 (3٧/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر ) ينظر. َواِحٍد ِمْنُهَما ِعْنَد َخْصِر َصاِحبه



 احلديث وعلومه 

 

 845 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

ِني ، َفِإَذا َمْرَواُن يَُناِزُعِني يََدهُ ، َوَلِبنٍ ، ِمْنَبًرا ِمْن ِطينٍ  َوأََنا ، َنْحَو اْلِمْنَبرِ َكأَنَُّه َيُجرُّ
اَلةِ  ُه َنْحَو الصَّ ا َرأَْيُت َذِلَك ِمْنهُ ، أَُجرُّ اَلِة؟ َفَقالَ : ُقْلُت ، َفَلمَّ ، اَل : أَْيَن ااِلْبِتَداُء ِبالصَّ

ا  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه اَل َتْأتُوَن ِبَخْيرٍ ، َكالَّ : قُْلُت ، َيا أََبا َسِعيٍد َقْد تُِرَك َما َتْعَلمُ  ِممَّ
  (١)ثاََلَث ِمَراٍر ثُمَّ اْنَصَرَف ، أَْعَلمُ 

أَْخَرَج َمْرَواُن : َقالَ ،  َعْن أَِبي َسِعيدٍ ، ِشَهاٍب بن  َعْن طَاِرِق و
اَلةِ ، اْلِمْنَبَر يَْوَم اْلِعيدِ  َيا َمْرَواُن َخالَْفَت : َفَقاَم َرُجل  َفَقالَ ، َفَبَدأَ ِباْلُخْطَبِة َقْبَل الصَّ

نَّةَ  َوَبَدْأَت ِباْلُخْطَبِة َقْبَل ، َوَلْم َيُكْن يُْخَرُج ِبهِ ، أَْخَرْجَت اْلِمْنَبَر يَْوَم ِعيدٍ ، السُّ
اَلةِ  ا َهَذا َفَقْد َقَضى َما :  َفَقاَل أَبُو َسِعيدٍ ، َوَلْم َيُكْن يُْبَدأُ ِبَها، الصَّ أَمَّ
ِ ، َعَلْيهِ  ْن َرأَى ُمْنَكًرا َفاْستََطاَع أَْن مَ »: َيُقولُ  َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ

ْرُه ِبَيِدهِ  َرُه ِبَيِدِه َفْلُيَغّيِ ، َفِبَقْلِبهِ ، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع ِبِلَساِنهِ ، َفِإْن َلْم َيْستَِطْع َفِبِلَساِنهِ ، يَُغّيِ
يَمانِ   (٢)«َوَذِلَك أَْضَعُف اإْلِ

، استطاعتهموهكذا كان السلف الصالح يصدحون بالحق على قدر 
وكانوا ، الحكمبن  وتوفر الفرصة المتاحة لذلك كما فعل الرجل مع مروان

لعلمهم بأن المصلحة ، ورأيهم، يغلبون مصلحة األمة على االنتصار لمذهبهم
والخالف ، وكل ما يفتح بابا للشقاق، وأعظم، وأشمل، في تماسك األمة أهم

أمرا في هذا وقت فسيأتي  وفهم لعلمهم أن ولي األمر إن ترك، بفقه، تركوه
                                                

 ((889)ح 6٠5/ ٢)أخرجه مسلم في كتاب صالة العيدين  (١)
يَمانِ َباُب َبَياِن َكْوِن النَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر ِمَن ، مسلم في كتاب اإليمان أخرجه (٢) َوأَنَّ ، اإْلِ

يَماَن َيِزيُد َوَيْنُقُص   ((49)ح 69/ ١) َوأَنَّ اأْلَْمَر ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر َواِجَبانِ ، اإْلِ
 واللفظ له، َباُب َما َجاَء ِفي َصاَلِة اْلِعيَدْينِ ، في كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ابن ماجهو
 (١٢٧5ح 4٠6/ ١)
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، أما إذا تشتت األمة، وأمر اجتهادي، وكالهما صحيح، من بعده يعمله
وينصر ، وينتصر للحق، فلن يجدوا من يقيم الدين، وذهبت ريحها، وتفرقت
الحكم بتغيير ما بن  وهنا قام مروان، وينفذ الحدود، ويقيم الحقوق، المظلوم
فجعل أبو سعيد ، العيد صالة علىخطبة ال بتقديمه، وهو من السنة، اعتادوا
 فلما ، وهو يجره إلى المنبر، الحكم إلى المصلىبن  يأخذ بيد مروان

وبقي معه حتى صلى ، اع أبو سعيد إلى األمرصان، الحكمبن  لم يطعه مروان
، ولم يترك أبو سعيد الصالة، ثم كلمه في ذلك بعد الصالة، صالة العيد معه

، ومرجا في المسجد، وهرجا، وفرقة، ظاهرا يوجب شقاقاولم يبدي اعتراضا 
، لعلمه أن هذا يؤدي إلى مفسدة أشد من تركه يخطب قبل صالة العيد

، وإن كان ذلك خالف األولى، وأنه يجوز إيقاع خطبة قبل صالة العيد، خاصة
ولو كانت من المنكرات الظاهرة الواجب ، وفاعل ذلك فاتته فضيلة السنة

  (١)وما تركه يفعل ذلك دون اعتراض، ى معهانكارها ما صل

سداء ن الحق من إوحيادهم ع، منعهم ظلم بعض الوالةوكان ال ي
وصالح ، لعلمهم بأن صالحهم، وحكمة، بلطف، وتعليمهم، إليهمالنصح 

ِ بن  َعْن َساِلمِ ف، وتذكيرهم، حالهم بتعليمهم ، َمْرَوانَ بن  أَنَّ َعْبَد الَمِلِك ، َعْبِد اهللَّ
 ِ اِج أَْن َيْأَتمَّ ِبَعْبِد اهللَّ ا َكاَن َيْوُم َعَرَفةَ ، ُعَمَر ِفي الَحجِّ بن  َكَتَب ِإَلى الَحجَّ ، َفَلمَّ

ْمُس ، َجاَء اْبُن ُعَمَر  َفَصاَح ِعْنَد ، أَْو َزالَْت ، َوأََنا َمَعُه ِحيَن َزاَغِت الشَّ
َواحَ »: ُن ُعَمرَ ُفْسَطاِطِه أَْيَن َهَذا؟ َفَخَرَج ِإَلْيِه َفَقاَل ابْ  : َقالَ ، اآلنَ : َفَقالَ « الرَّ

، َحتَّى َخَرجَ   َفَنَزَل اْبُن ُعَمرَ ، أَْنِظْرِني أُِفيُض َعَليَّ َماءً : َقاَل ، «َنَعمْ »
                                                

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، 6/١٧8ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  (١)
  .بتصرف (3/٢9٧اكمال المعلم بفوائد مسلم )، (5/69)
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نََّة الَيْوَم َفاْقُصِر : َوَبْيَن أَِبي َفُقْلُت ، َفَساَر َبْيِني ِإْن ُكْنَت تُِريُد أَْن تُِصيَب السُّ
ِل الُوُقوَف َفَقاَل اْبُن ُعَمَر ، الُخْطَبةَ    (١)«َصَدَق »َوَعّجِ

، يوسف لمنفعة الناسبن  بتعليم الحجاج فهنا قام ابن عمر 
وبهذا احتمل ، وتعليمه السنة، وهو بذلك حريص على نشر العلم بمضيه معه

في نظير تحقيق مصلحة ، وهي مصاحبة هذا الجبار الظالم، المفسدة األخف
يوسف لما أخبره سالم بأن بن  والحجاج، ونشر السنة، وهي تعليمه، أعظم

طلب علو اإلسناد بالنظر إلى ابن ، ويعجل بالوقوف، السنة أن يقصر الخطبة
وابنه ، وسار ابن عمر، وهو أعلى إسنادا من ابنه سالم، ليخبره؛ عمر 

، وظلم، وفتك، مع علمهم بما كان منه من قتل، وصليا معه، مع الحجاج
، وأن ترك الجمعة، والفاجر، ون بأن الصالة تكون خلف البرولكنهم يعلم

فإن وجد صالة ، والجماعة مفسدة أعظم من الصالة خلف اإلمام الفاجر
لما ، والعيدين، أما الجمعة، جماعة خلف بر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر

خاصة وأن ترك  (٢)،كانت يقوم بها الوالة فال مناص من صالتها خلفهم
، وال فاجرا، أما الفتنة إذا وقعت فلن تبق برا، خلفه لن يثنيه عن فجورهالصالة 

وما زالوا ، واألعداء كانوا، كيف .واستقرارها، ال تبق على األمة كيانها
متربصين بتلك الدولة الناشئة التي قامت شامخة على أنفاض إمبراطوريتين 

 زائفتين.

، يوسفبن  يجيب على أسئلة الحجاج مالك بن  وكان أنس

                                                

 (١663ح ١6٢/ ٢) باب التهجير بالرواح يوم عرفة، أخرجه البخاري في كتاب الحج (١)
 (344- 343/ ٢٢يراجع مجموع الفتاوى ) (٢)
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م  ، وال يبخل عليه بشئ اَج َقاَل أِلََنٍس : َقاَل َسالَّ :  َفَبَلَغِني أَنَّ الَحجَّ
 ُعُقوَبٍة َعاَقَبُه النَِّبيُّ 

ْثِني ِبأََشّدِ ثَُه ِبَهَذا َفَبَلَغ الَحَسنَ ، َحّدِ ، َفَحدَّ
ْثُه ِبَهَذا»: َفَقاَل  أَنَّ َناًسا َكاَن ِبِهْم  يقصد حدثه بحديث " (١)«َوِدْدُت أَنَُّه َلْم يَُحّدِ
ِ آِوَنا: َقالُوا، َسَقم   وا، َوأَْطِعْمَنا، َيا َرُسوَل اهللَّ ا َصحُّ ، ِإنَّ الَمِديَنَة َوِخَمة  : َقالُوا، َفَلمَّ

َة ِفي َذْوٍد َلهُ  وا َقتَُلوا َراِعَي النَِّبّيِ « اْشَربُوا أَْلَباَنَها»: َفَقاَل ، َفأَْنَزَلُهُم الَحرَّ ا َصحُّ َفَلمَّ
 ، َُوأَْرُجَلُهمْ ، َفَقَطَع أَْيِدَيُهمْ ، َفَبَعَث ِفي آثَاِرِهمْ ، َواْسَتاقُوا َذْوَده ،
ُجَل ِمْنُهْم يَْكِدُم األَْرَض ِبِلَساِنِه َحتَّى يَُموَت ، َوَسَمَر أَْعُيَنُهمْ   َفَرأَْيُت الرَّ

اجُ : َقالَ  ِ : َفَقاَل ، َفَوثََب اْلَحجَّ ، َقتََل َعَلى َذْودٍ  َرُسوُل اهللَّ
َقاَل ، َوَنْحُن اَل َنْقتُُل ِفي َمْعِصَيِة اهللَِّ ، َواأْلَْرُجَل َوَسَمَل اأْلَْعُينَ ، َوَقَطَع اأْلَْيِدَي 

ِ أَنَُّهْم َحاَربُوا : اْلَحَسنُ  ، َوَكَفُروا َبْعَد ِإْساَلِمِهمْ ، َوَرُسوَلهُ ، اهللََّ َواَل َيْذُكُر َعُدوُّ اهللَّ
 ُ َم اهللَّ َفَلَقْد َرأَْيُت اْلَحَسَن يُْعِرُض ِبَوْجِهِه : َوَسَرقُوا. َقاَل ، َوَقتَُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

ُر َوْجُههُ  ُث اْلَحِديَث ، َوَيَتَمعَّ َوِشَمااًل ، ِميًناواْلَحَسُن يُْعِرُض ِبَوْجِهِه يَ ، َوثَاِبت  يَُحّدِ
  (٢)َكَراِهَيًة َكأَنََّما َيْلِطُم َوْجَههُ 

h 

                                                

 (5685ح ١٢3/ ٧)باب الدواء بألبان اإلبل ، أخرجه البخاري في كتاب الطب (١)
َياِت أخرجه مسلم في  (٢) ، باب حكم المحاربين، ِكَتاُب اْلَقَساَمِة َواْلُمَحاِرِبيَن َواْلِقَصاِص َوالّدِ

َباُب ، في كتاب الحدود، في مستخرجه عوانةوأبو  ((١6٧١)ح ١٢96/ 3)والمرتدين 
ْساَلِم َفُيِصيُب ِمْن ِدَماِء اْلُمْسِلِميَن َوأَْمَواِلِهْم َغْدًرا ِفي َبَياِن ِإقَ  اَمِة اْلَحّدِ َعَلى َمْن َيْرَتدُّ َعِن اإْلِ
 (84/ 4) واللفظ له، اْرِتَداِدهِ 
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 املطلب الثاني 

 مراعاة السلف الصاحل ملآالت تصرفاتهم مع والة األمور 

والنهي عن المنكر قبل أن يقدم على األمر ، لقائم باألمر بالمعروفا
فإن كان ، ونهيه، والنهي عن المنكر البد أن ينظر إلى مآل أمره، بالمعروف

ورجع ، ترك األمر على ما هو عليه، وأعظم، وأشمل، يؤدي إلى مفسدة أعم
وأن يبدل ، والدعاء بأن يهدي اهلل العباد، وهو إنكاره بقلبه، إلى ما هو متاح

ومفسدة مترتبة على هذا ، ويكون بذلك وزان بين مفسدة آنية، اهلل الحال
سدة المستقبلة فضل ترك فلما رأى المفسدة اآلنية أخف من المف، العمل

ونهيهم خاصة ، لح في أمرهماوهذا منهج السلف الص، الحال على ما هو عليه
، فقد كانوا ال يعترضون على والتهم خوفا من الفتنة، مع والة األمور

يوسف بن  بل كانوا يصلون خلف الظلمة منهم أمثال الحجاج، والشقاق
ى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عبيد الثقفي فقد روبن  والمختار، الثقفي
فكان ، والحجاج محاصر ابن الزبير، شهدت ابن عمر: هانئ قالبن  عمير

وربما حضر ، فكان ربما حضر الصالة مع هؤالء، منزل ابن عمر بينهما
كانوا يصلون خلفهم لعلمهم بقول الرسول اهلل ، (١)الصالة مع هؤالء "
 والجهاد واجب ، الكبائرعمل إن و، وفاجر، " صلوا وراء كل بر

وقال  (٢)وإن عمل الكبائر "، أو فاجرا، عليكم مع كل أمير برا كان
                                                

اَلِة باب ، وأبواب متفرقة، في كتاب صالة التطوع واإلمامة ابن أبي شيبة أخرجه (١) ِفي الصَّ
َثَنا أَبُو َبْكٍر َقاَل قال ، ءِ َخْلَف اأْلَُمَرا بن  َعْن ُعَمْيرِ ، َعِن اأْلَْوَزاِعّيِ ، ُيوُنَس بن  ثنا ِعيَسى: َحدَّ

 (3/٧٠٢إسناده صحيح في المطالب العالية ) : قال ابن حجر (٧559ح ١5٢/ ٢َهاِنٍئ )
َباُب ، ومن يصلى عليه، في جماع أبواب الشهيد، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢)

═ 
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 (١)"وعليهم، وإن أخطأوا فلكم، فإن أصابوا فلكم، "يصلون لكم 
وا على من قال وصل، " صلوا خلف من قال ال إله إال اهلل وقال 

الصالة خلف األمراء مهما بأمر األمة  والنبي  (٢)ال إله إال اهلل "
                                                

═ 

اَلِة َعَلى َمْن َقَتَل َنْفَسَه َغْيَر ُمْسَتِحّلٍ ِلَقْتِلَها َمْكُحول  َلْم َيْسَمْع ِمْن أَِبي : " َقاَل َعِلي  ، الصَّ
ْيخُ ، ُهَرْيَرةَ  اَلِة َعَلى : َوَمْن ُدوَنُه ِثَقات  َقاَل الشَّ اَلِة َعَلى ُكّلِ َبّرٍ َوَفاِجٍر َوالصَّ َقْد ُرِوَي ِفي الصَّ
ْعِف ، َل اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللُ َمْن َقا َوأََصحُّ َما ُرِوَي ِفي َهَذا اْلَباِب ، أََحاِديُث ُكلَُّها َضِعيَفة  َغاَيَة الضَّ

َننِ ، َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ ، َحِديُث َمْكُحولٍ  ِإالَّ أَنَّ ِفيِه ِإْرَسااًل ، َوَقْد أَْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ِفي ِكَتاِب السُّ
اَرُقْطِنيُّ َكَما َذَكرَ   (683٢ح ٢9/ 4)، ُه الدَّ

 ١4٠/ ١َباُب ِإَذا َلْم يُِتمَّ اإِلَماُم َوأََتمَّ َمْن َخْلَفُه )، في كتاب األذانالبخاري  أخرجه (١)
 (694ح

اَلُة َعَلْيِه ، في كتاب العيدين، الدارقطنيأخرجه  (٢) اَلُة َمَعُه َوالصَّ َباُب ِصَفِة َمْن َتُجوُز الصَّ
 (١٧6١ح 4٠١/ ٢)
الجنيد البجلي الرازي ثم بن  عبد اهللبن  جعفربن  عبد اهللبن  محمدبن  أبو القاسم تمامو

أبو : المؤلف فوائد تمام (4٠١ح ١٧3/ ١) الفوائد في كتابه هـ(4١4: الدمشقي )المتوفى
الجنيد البجلي الرازي ثم بن  عبد اهللبن  جعفربن  عبد اهللبن  محمدبن  القاسم تمام

مكتبة الرشد : الناشر، حمدي عبد المجيد السلفي: المحقق هـ(4١4: الدمشقي )المتوفى
َهَذا الَحِديث َرَواُه  (ه8٠4قال ابن الملقن )ت ، ه ١4١٢، األولى: الطبعة، الرياض -

اَرُقْطِنّي ِفي   ْيء يثبتَلْيَس ِفيَها َش : من ِرَواَية اْبن عمر من طرق )َثاَلَثة( َعنُه َوَقاَل « سَننه»الدَّ
اَرُقْطِنيُّ ِمْن َطِريِق ُعْثَمانَ رواه : وقال ابن حجر (463/ 4البدر المنير ) ) َعْبِد بن  الدَّ

َبُه َيْحَيى ْحَمِن َعْن َعَطاٍء َعْن اْبِن ُعَمَر َوُعْثَماُن َكذَّ َمِعيٍن َوِمْن َحِديِث َناِفٍع َعْنُه َوِفيِه بن  الرَّ
اْلُعْمِرّيِ ِبِه َوَخاِلد  َمْتُروك  َوَوَقَع ِفي الطَِّريِق َعْن أَِبي اْلَوِليِد إْسَماِعيَل َعْن بن  َخاِلدُ 

اب  َومِ  َياِء اْلَمْقِدِسّيِ َوَتاَبَعُه أَبُو اْلَبْخَتِرّيِ َوْهب  َوُهَو َكذَّ ْن اْلَمْخُزوِمّيِ َفَخِفَي َحاُلُه َعَلى الّضِ
دُ َطِريِق ُمَجاِهٍد َعْن اْبِن ُعَمَر َوِفيِه  اْلَفْضِل َوُهَو َمْتُروك  َوُهَو ِفي الطََّبَراِنّيِ أَْيًضا َوَلُه بن  ُمَحمَّ

═ 
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، والتفرق على بنيان األمة، لعلمه بخطورة الشقاق، والجهاد معهم، كانوا
ومفسدة ، وهذا أصعب، وخطورة الفتنة التي تعصف باألمة فيكون فيها هالكها

، ما لم يعطلوا فرائض اهلل تعالى، واالنقياد لهم، أشد من مجرد الصالة معهم
على وضعه  همن األفعال ما يكون تركبأن هناك  وقد ألمح النبي 

لما يترتب على محاولة إزالته من ضرر ؛ الذي عليه أفضل من التصدي له
اِدَق :  ُهَرْيَرةَ  يأَب و جاء ذلك في قول، وأشمل، أشد َسِمْعُت الصَّ

ِتي َعَلى يََدْي ِغْلَمٍة ِمْن ُقَرْيٍش »: الَمْصُدوَق َيُقولُ  فالرسول « َهَلَكُة أُمَّ
 َلْو : لذلك قال، موأسماء آبائه، أبا هريرة بأسماء هؤالء أعلم
أن  أخبر النبي  (١)"َلَفَعْلُت ، َوَبِني فاُلَنٍ ، َبِني ُفالَنٍ : ِشْئُت أَْن أَُقوَل 

ومع ذلك لم يأمر ، هالك األمة على أيدي هؤالء المجموعة من الحكام
وهي عموم ، أكيدووقوعها ، لما يترتب عليه من مفسدة أشد؛ بالخروج عليهم

وأقرب إلى ، وانتهاك الحرمات، وارتكاب المحرمات، وكثرة القتل، الفوضى
وأيسر األمرين ، فاختار أخف المفسدتين، وتمكن عدوها منها، استئصال األمة
  (٢)وعدم الخروج عليهم، وهي طاعتهم

بن  وغيره يصلون خلف الوليد، مسعود بن  كان عبد اهلل
، وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعا، أبي معيطبن  عقبة

                                                
═ 

ِ اْلُعْثَماِنّيِ َعْن َماِلٍك َعْن َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر بن  َطِريق  أُْخَرى ِمْن ِرَواَيِة ُعْثَمانَ  َعْبِد اهللَّ
 (96/ ٢ط العلمية )التلخيص الحبير )وعثمان رواه اْبُن َعِدّيٍ ِباْلَوْضِع. 

ِتي َعَلى َيَدْي »: َباُب َقْوِل النَِّبّيِ ، في كتاب الفتن، البخاري أخرجه (١) َهالَُك أُمَّ
 (٧٠58ح 4٧/ 9« )أَُغْيِلَمٍة ُسَفَهاءَ 

 (.١3/١١ينظر فتح الباري ) (٢)
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بن  فقال له ابن مسعود ما زلنا منذ اليوم في زيادة " وعبد اهلل، أزيدكم: ثم قال
، ومكانته في اإلسالم، هو من هو في سابقته إلى اإلسالم مسعود 

، لم يشأ أن ينكر عليه انكارا علنيا مما يسبب فتنة، وفي قلوب المسلمين
فهذا باب ، أما أن تقع األمة في فتنة، فالصالة يمكن تداركها، وشققا في األمة

 .ومتربص باألمة، لكل قانص

ن مآله إلى أو أمرا إذا كا، وعلى هذا سار من بعد الصحابة ال يبدون نهيا
أخر : عن عطاء قال روى عبد الرزاق عن ابن جريج وأشد فقد، مفسدة أعظم

جئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت ف، الوليد الجمعة حتى أمسى
وهو يخطب " إنما فعل ذلك عطاء حفاظا على ، وأنا جالس إيماء، العصر
وحتى ، عليه مفسدة أشد من ترك االعتراض وال شك أن هذه، من القتلنفسه 

ولكن صلى ايماء حتى ال يفتح بابا ، مظهرا مخالفته له عندما خالفه لم يصل
 .هذا شعورا منه بخطورة الفتنة ، للفتنة

 الجماعة معهم كانوا يتركون صالةف عن وقتها أخروا الصالة إذاأما 
أبي عتيبة بن  روى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصالة من طريق أبي بكر

فقام ، فمسى الحجاج بالصالة (١)صليت إلى جنب أبي جحيفة : قال
                                                

ِ.ويقالبن  وهب: أَبُو جحيفة السوائي (١) الخير َوُهَو وهب ، وهببن  وهب: َعْبد اهللَّ
ذكروا أن ، َوَكاَن من صغار الصحابة، وابتنى بها داًرا، نزل أَبُو جحيفة الكوفة، السوائي

 ِ سمع من رسول اهلل  ولكنه، توفي وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم َرُسول اهللَّ
 وشهد معه ، وروى عنه. َوَكاَن علي قد جعله َعَلى بيت المال بالكوفة
عاش أَبُو جحيفة  (١6٢٠ - ١6١9/ 4عرفة األصحاب )االستيعاب في م)مشاهده كلها. 
 مروان.بن  وكانت إمارته من جهة أخيه عبد الملك، مروان َعَلى الكوفةبن  إلى إمارة بشر

═ 
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أنه كان يصلى مع   "ومن طريق ابن عمر (١)أبو جحيفة فصلى
والعيدين كانوا ، الجمعةأما ، (٢)الحجاج فلما أخر الصالة ترك شهودها معه

ألن ؛ يمكنهم أن يصلوها مع غيرهم ال ألنهم؛ يصلونها معهم وإن أخروها
  .بها  يقومونوالة األمور كان  والعيدين، لجمعةا

ويأمروا ، ولم ينهوا عن المنكر، وإذا قال قائل كيف تحملوا هذا
ِ : َقالَ ،  أَِبي أَُماَمةَ  ألم يعلموا حديث، المعروف  -َعَرَض ِلَرُسوِل اهللَّ
 - أَيُّ اْلِجَهاِد ، َيا َرُسوَل اهللَِّ : َفَقالَ ، َرُجل  ِعْنَد اْلَجْمَرِة اأْلُوَلى

ا رَ ، َفَسَكَت َعْنهُ  أَْفَضُل؟ ا َرَمى ، َفَسَكَت َعْنهُ ، اْلَجْمَرَة الثَّاِنَيَة َسأََلهُ  مىَفَلمَّ َفَلمَّ
ائُِل؟ " َقاَل : َقاَل ، َجْمَرَة اْلَعَقَبِة وَوَضَع ِرْجَلُه ِفي اْلَغْرِز ِلَيْرَكَب  أََنا يَا : "أَْيَن السَّ

ِ. َقاَل   .(3)َكِلَمُة َحّقٍ ِعْنَد ِذي ُسْلطَاٍن َجائٍِر" ": َرُسوَل اهللَّ

أنه يؤمر السلطان وهو ، فهموا هذا الحديث فهما صحيحا مله إنه أقول
أو أن يناله ، وينهى عن المنكر إذا أمن اإلنسان على نفسه القتل، بالمعروف

                                                
═ 

مات في والية بشر على العراق. وقال : قال الواقديّ  (4٢8/ 5أسد الغابة ط العلمية ))
 (49١/ 6ابة )اإلصابة في تمييز الصح) .سنة أربع وستين: ابن حّبان

 (٢/١4ذكره ابن حجر في الفتح وعزاه ألبي نعيم شيخ البخاري في كتاب الصالة ) (١)
 (٢/١4ذكره ابن حجر في الفتح ) (٢)
والترمذي  (4344ح 4٠٠/ 6باب األمر والنهي )، في أول كتب المهديداود  أبو أخرجه(3)

الِجَهاِد َكِلَمَة َعْدٍل ِعْنَد َباُب َما َجاَء أَْفَضُل ، في أبواب الفتن عن رسول اهلل 
َوَهَذا  َوِفي الَباِب َعْن أَِبي أَُماَمَة.: وقال الترمذي  (٢١٧4ح 4١/ 4ُسْلَطاٍن َجاِئٍر )

َباُب ، في أبواب الفتن ابن ماجه ت األرنؤوطو، َحِديث  َحَسن  َغِريب  ِمْن َهَذا الَوْجِه.
 (4٠١٢ح ١45/ 5ْلُمْنَكِر )اأْلَْمِر ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْهِي َعْن ا
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أو نهيه مفسدة مثل إثارة فتنة خطرها ، أو يترتب على أمره، قبل له بهأذى ال 
، المنكروالنهي عن ، وأعظم من مفسدة تركه األمر بالمعروف، على األمة أعم

ولكنه أنكر على قدر ، وهو في هذا لم يترك النهي عن المنكر بالكلية
على  يتابعو، يرضى هو منوالمؤاخذ عليه ، وهو انكاره بقلبه، استطاعته
َقاَل َرُسوُل اهلِل : َقاَلْت ،  أُّمِ َسَلَمةَ جاء حديث وفي هذا ، المنكر
 : ََفَقْد َبِرئَ ، َفَمْن أَْنَكرَ ، َوتُْنِكُرونَ ، " ِإنَُّه َسَتُكوُن أَُمَراُء َتْعِرُفون ،

أََفاَل ، َيا َرُسوَل اهللِ : َوَتاَبَع " َقالُوا، َوَلِكْن َمْن َرِضَي ، َفَقْد َسِلمَ ، َوَمْن َكِرهَ 
  .(١)َما َصلَّْوا لَُكُم اْلَخْمَس "، " اَل : نَُقاِتُلُهْم؟ َقاَل 

الرسول أو من يتبعه ألذى فقد نهى عنه ، أما أن يعرض اإلنسان نفسه 
  ُحَذْيَفةَ كما في حديث  ، أَنَّ َرُسوَل اهلِل 

، َيا َرُسوَل اهلِل َوَكْيَف يُِذلُّ َنْفَسُه؟: َقالُوا، "ُمْؤِمِن أَْن يُِذلَّ َنْفَسهُ "اَل َيْنَبِغي ِللْ : َقالَ 
َض : َقالَ    (٢)"هْلَباَلِء ِلَما اَل يُِطيقُ من اِ "أَْن َيَتَعرَّ

                                                

ْرعَ ، مسلم في كتاب اإلمارة أخرجه (١) ْنَكاِر َعَلى اأْلَُمَراِء ِفيَما يَُخاِلُف الشَّ ، َباُب ُوُجوِب اإْلِ
 ((١854)ح ١48٠/ 3) َوَنْحِو َذِلَك ، َوَتْرِك ِقَتاِلِهْم َما َصلَّْوا

/ 5)، أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم أَْنُفَسُكْم{ }َيا: َباُب َقْوِلهِ ، في أبواب الفتنابن ماجه أخرجه  (٢)
: جدعان قال ابن حجر بن  زيدبن  إسناده ضعيف فيه علي (4٠١6ح ١48

 مسند الحارثوالحديث حسن بشواهده منها في  (4٠١: تقريب التهذيب )ص)، ضعيف
مسند  بغية الباحث عن زوائد ٧٧3ح ٧٧٢/ ٢بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )

داهر التميمي البغدادي الخصيب بن  محمدبن  أبو محمد الحارث: المؤلف الحارث
أبي بن  أبو الحسن نور الدين علي: هـ(المنتقي٢8٢: المعروف بابن أبي أسامة )المتوفى

د. حسين أحمد صالح : المحقق.هـ( 8٠٧: أبي بكر الهيثمي )المتوفىبن  سليمانبن  بكر
، األولى: الطبعة، المدينة المنورة -مة السنة والسيرة النبوية مركز خد: لناشر، الباكري

═ 
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وعدم ، والنهي عن المنكر عند االستطاعة، وقد قال باألمر بالمعروف
وابن ، وابن مسعود، زيدبن  وخوف األذى كل من أسامة، الخوف على النفس

بن  مطرفبن  وروي عن عبد اهلل، اليمان بن  وحذيفة، عباس
َرُجٍل َمَعُه ِمائَةُ  َلِئْن َلْم يَُكْن ِلي ِدين  َحتَّى أَقُوَم ِإَلى: أنه قال الشخير 

ق  ، َفَيْقتُُلِني، أَْلِف َسْيٍف أَْرِمي ِإَلْيِه َكِلَمةً    (٢)(١)" ِإنَّ ِديِني ِإًذا لََضّيِ

، أَْو َجاِهل  يَُعلَّمُ ، ِإنََّما يَُكلَُّم ُمْؤِمن  يُْرَجى": َقاَل ،  َعِن اْلَحَسنِ و
ا َمْن َوَضَع َسْيَفهُ    (3)" َوَلهُ ، اتَِّقِني اتَِّقِني فمالك: َوَقاَل َلَك أَْو َسْوطَُه ، َفأَمَّ

اٍس   ُجَبْيرٍ بن  َعْن َسِعيدِ و آُمُر "  َقاَل ُقْلُت اِلْبِن َعبَّ
  (4)"ِإْن َخِشيَت أَْن يَْقتَُلَك َفاَل : َوأَْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر َقاَل ، ِباْلَمْعُروِف 

                                                
═ 

 (م١99٢ - ١4١3
 (٢83/ ٢3التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )أخرجه ابن عبد البر في  (١)
عمدة (، ١3/53فتح الباري) (، ١٠/5١يراجع شرح ابن بطال على صحيح البخاري ) (٢)

 .١6٧ -١/١66القاري )
: قال ابن عبد البرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد أخرجه ابن عبد البر في  (3)

دُ بن  أَْخَبَرَنا أَْحَمدُ  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ِإْبَراِهيمُ بن  َقاِسٍم َحدَّ َثَنا بن  ُموَسىبن  ُمَعاِوَيَة َحدَّ َجِميٍل َحدَّ
َثَنا بن  ِإْسَماِعيلُ  َعِلّيٍ َقاَل أَْخَبَرَنا اأْلَْصَمِعيُّ َعْن أَِبي اأْلَْشَهِب بن  َنْصرُ ِإْسَحاَق اْلَقاِضي َحدَّ
 جميلبن  موسىبن  إبراهيمحسن فيه : الحكم على اإلسناد( ٢83/ ٢3) نَعِن اْلَحَس 
بن  عبد الملكبن  كريببن  عبد الملكو( 94: تقريب التهذيب )ص)ينظر  .صدوق
تقريب )ينظر  صدوق: قال ابن حجر لبصريأصمع أبو سعيد الباهلي األصمعي ابن  علي

 (364: التهذيب )ص
َثَنا : قالالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد أخرجه ابن عبد البر في  (4) َحدَّ

َثَنا أَْحَمدُ بن  أَْحَمدُ  ٍد َحدَّ دُ بن  ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ دُ بن  اْلَفْضِل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ اْلُمَثنَّى بن  َجِريٍر َحدَّ
═ 
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حسب المؤمن ِإَذا َرأَى ُمْنَكًرا : َيُقولُ ،  َمْسُعودٍ بن  َعْبَد اهللَِّ وعن 
  (١)" اَل َيْسَتِطيُع َتْغِييَرُه أَْن يعلم اهلل من قبله أَنَُّه َلُه َكاِره  

والصواب أن الواجب على كل من رأى منكرا أن : وقال الطبري 
وهذا الرأي صوبه ابن ، ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبة ال قبل له بها

  (٢)التوضيح لشرح الجامع الصحيحالملقن في كتابه 

إلى أنه ينكر عالنية كيف  كعب بن  وأبي، وذهب عمر 
                                                

═ 

َثَنا َوْهُب  َثَنا ُشْعَبُة َعْن ُمَعاِوَيةَ بن  َحدَّ ُجَبْيٍر َقاَل ُقْلُت بن  ِإْسَحاَق َعْن َسِعيدِ بن  َجِريٍر َحدَّ
 عبد قال عنه العبَّاس البهرانيبن  الَفضلبن  أحمداإلسناد فيه  (٢8٢/ ٢3اِلْبِن َعبَّاٍس )

: المعروف بابن الفرضي )المتوفى، الوليدأبو ، نصر األزديبن  يوسفبن  محمدبن  اهلل
؛ العبَّاس البهراني الخّفافبن  الَفضلبن  أحمد: في كتابه تاريخ علماء األندلس هـ(4٠3
وقد َتَسهل النَّاس فيه ، كانْت ِعْنده مناكير  : وقال، ولم َيُكن َضاِبطاً لما َروى أبا بكر: يَُكنَّى

عبيد اهلل التيمي بن  طلحةبن  إسحاقبن  معاويةو (٧6 - ١/٧5)ينظر  وَسمعوا منه كثيراً.
 (53٧: تقريب التهذيب )ص)ينظر  صدوق ربما وهم: قال ابن حجرأبو األزهر 

َثَنا : قال التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدأخرجه ابن عبد البر في  (١) َحدَّ
َثَنا أَْحَمدُ بن  أَْحَمدُ  ٍد َحدَّ دُ اْلَفْضِل بن  ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َثَنا بن  َحدَّ َثَنا اْبُن اْلُمَثنَّى َحدَّ َجِريٍر َحدَّ
دُ  َثَنا ُشْعَبُة َعْن َعْبِد اْلَمِلِك بن  ُمَحمَّ عميلة َقاَل بن  ُعَمْيٍر َقاَل َسِمْعُت َرِبيعَ بن  َجْعَفٍر َحدَّ

العبَّاس بن  الَفضلبن  دأحماإلسناد فيه  (٢84/ ٢3َمْسُعوٍد َيُقوُل )بن  َسِمْعُت َعْبَد اهللَِّ 
المعروف ، أبو الوليد، نصر األزديبن  يوسفبن  محمدبن  عبد اهلل قال عنه البهراني

بن  الَفضلبن  أحمد: في كتابه تاريخ علماء األندلس هـ(4٠3: بابن الفرضي )المتوفى
كانْت ِعْنده : وقال، ولم َيُكن َضاِبطاً لما َروى أبا بكر: يَُكنَّى؛ العبَّاس البهراني الخّفاف

 (٧6 - ١/٧5)ينظر  وقد َتَسهل النَّاس فيه وَسمعوا منه كثيراً.، مناكير  
 (368 -3٢/36٧ينظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (٢)
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فإن لم يستطع ، واستدلوا بحديث " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أمكنه
َعْبِد وبحديث  (١)وذلك أضعف اإليمان "، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه

ِتي اَل َيُقولُوَن  َعِن النَِّبّيِ  َعْمٍرو بن  اهللِ  َقاَل ِإَذا َرأَْيَت أُمَّ
َع ِمْنُهمْ  ِللظَّاِلِم ِمْنُهْم أَْنَت ظَاِلم     (٢)َفَقْد تُُوّدِ

أنه جعل ، كعب بن  وأبي، الخطاببن  والناظر في رأي عمر
، وبالكيفية المتاحة، على قدر استطاعته، ولكن كيف أمكنه، االنكار عالنية
محمولة  والنهي عن المنكر، عقوبة ترك األمر بالمعروفها يالتي ف واألحاديث

أو ، وعدم الخوف على النفس، على من ترك االنكار مع االستطاعة عليه
  .واهلل أعلمخوف األذى 

ال  والنهي عن المنكر، وقد علم السلف الصالح أن األمر بالمعروف
وفي هذا يقول ، أو الجيران، أو األهل، إذا ترتب عليه أذى على النفس يجب

                                                

 845سبق تخريجه في صـــ  (1)
ولم يسمع ، عمرو بن  في مسنده من طريق أبي الزبير عن عبد اهللأحمد  أخرجه (٢)

رجاله ثقات رجال ، إسناده ضعيف: قال محققا مسند أحمد (65٢١ح ٧٢/ ١١)منه 
بن  لم يسمع من عبد اهلل -تْدُرسبن  مسلمبن  وهو محمد-الصحيح إال أن أبا الزبير 

ونقله أيضاً عن ابن معين. ونقل ابُن ، ١54فيما قاله أبو حاتم في "المراسيل" ص ، عمرو
ولم يره. ، عمروبن  لم يسمع أبو الزبير من عبد اهلل: قوله 6/٢١35عدي في "الكامل" 

 39٠/ ١١) و وأخرجه أحمد في هو الفقيمي.: عمروبن  والحسن، هو عبد اهلل: ابن نُمير
دِ من طريق  وأخرجه الحاكم في المستدرك( 6٧٧6ح اِئِب بن  ُمْسِلمِ بن  ُمَحمَّ َعْن َعْبِد ، السَّ
، ولم يخرجاه، صحيح اإلسناد: وقال الحاكم(٧٠36 ح١٠8/ 4) ، َعْمٍروبن  اهللَِّ 

 .ووافقه الذهبي
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إذا علم الناصح أنه يقبل ، قدر الطاقة لىعالنصيحة الزمة : ابن بطال 
بن  وعن عمر (١)فإن خشى أذى فهو في سعة"، وأمن على نفسه المكروه، قوله

، والوعيد، والضرب، قال " أربع كلهن كره السجن الخطاب 
أو عذب ، أوثقأو ، " ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن عنه، (٢)"والقيد

إيذاء و، والنهي عن المنكر محذور، ترك األمر بالمعروف ألن؛ قالوا ذلك (3)"
األمر أما ، إن وقع بهم أذى ربما ال يستطيع دفعهف، المسلمين محذور

انتقلوا من إزالة  إنما، بالكلية فلم يتركوه والنهي عن المنكر، بالمعروف
م دوهذا مشروع عند ع، بالقلبإلى اإلنكار ، واللسان، المنكر باليد

                                                

 .بتصرف(١/١٢9يراجع شرح صحيح البخاري البن بطال ) (١)
من طريق ، َباُب َطاَلِق اْلُكْرهِ ، في كتاب الطالق في مصنفه عبد الرزاق الصنعانيأخرجه  (٢)

ِفي ااِلْمِتَحاِن ِفي باب ، وابن أبي شيبة في كتاب الحدود(١١4٢3ح 4١١/ 6) شريح
ْجُن َكْره  ، اْلَقْيُد َكْره  »: قال َعْن ُشَرْيحٍ من طريق اْلُحُدوِد   493/ 5) «َواْلَوِعيُد َكْره  ، َوالّسِ

اُع أَْبَواِب َما َيَقُع ِبِه الطَّاَلُق ِمَن اْلَكاَلِم َواَل في ، والبيهقي في السنن الكبرى(٢83٠٢ح ُجمَّ
، " اْلَحْبُس ُكْره  : من طريق شريح رحمه اهلل بلفظ َباُب َما َيُكوُن ِإْكَراًها، َيَقُع ِإالَّ ِبِنيَّةٍ 
ْرُب ُكْره    (١5١٠8ح ح588/ ٧)"  َواْلَوِعيُد ُكْره  ، َواْلَقْيُد ُكْره  ، َوالضَّ

( ولم ١٢/3١4حميد في مسنده )بن  ذكرهما ابن حجر في فتح الباري وعزاهما إلى عبد (3)
، في مصنفه كتاب الطالق عبد الرزاق الصنعاني و، حميدبن  د عبدأعثر عليهما في مسن
 (١١4٢4ح 4١١/ 6َباُب َطاَلِق اْلُكْرِه )

َلْيَس »: -بلفظ ، في االمتحان في الحدود، وفي مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الحدود
ُجُل ِبأَِميٍن َعَلى َنْفِسِه ِإْن أََجْعَتهُ  وفي  (٢83٠3ح ح493/ 5« )َحَبْسَتهُ أَْو أََخْفَتُه أَْو ، الرَّ

اُع أَْبَواِب َما َيَقُع ِبِه الطَّاَلُق ِمَن اْلَكاَلِم َواَل َيَقُع ِإالَّ ِبِنيَّةٍ ، السنن الكبرى للبيهقي َباُب َما  ُجمَّ
َعْت بلفظ  َيُكوُن ِإْكَراًها ُجُل ِبأَِميٍن َعَلى َنْفِسِه ِإَذا ُجّوِ  أَْو ُضِرَبْت "، أَْو أُوِثَقْت ، " َلْيَس الرَّ

  (١5١٠٧ح 588/ ٧)
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 .االستطاعة

أول نيل ، تل المنكروإن قُ ، أما من قال يجب انكار المنكر على كل حال
فيقول اهلل تعالى " ما منعك إذا ، تعلقا بحديث " يؤتى بالرجل يوم القيام، منه

فيقول " رب خشيت الناس " فيقول اهلل عز وجل ، كذا أن تنكره، رأيت كذا و
والنهي عن ، من ترك األمر بالمعروففالمراد  (١)أحق أن تخشى "" إني كنت 

فلو قلنا بوجوب ، واألهل، وأمن األذى على النفس، عليهمع القدرة  المنكر
أن األمر  لما كان لبيان النبي ، نكار في كل األحوالاإل

أو عدمها ، ويتنوع بوجود االستطاعة، والنهي عن المنكر يختلف، بالمعروف
، فإن لم يستطع فبلسانه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده" فقال 

وفي الحديث بين تنوع ، (٢)وذلك أضعف اإليمان "، فإن لم يستطع فبقلبه
على كل  اولو كان االنكار واجبالقيام باإلنكار على حسب مدى االستطاعة 

 ،وقلبه مطمئن باإليمان، لما كان لرخصة المكره على الكفر بأن ينطق به، حال
فيجوز ، (3)فإن عادوا فعد " لعمار  وقد قال رسول اهلل 

                                                

ابن  قال، والنهي عن المنكر، باب األمر بالمعروف، في أباب الفتنابن ماجه  أخرجه (١)
َثَنا أَبُو ُكَرْيٍب : ماجه َثَنا َعْبُد اهللَِّ ، َحدَّ بن  َعْن َعْمِرو، َعْن اأْلَْعَمِش ، َوأَبُو ُمَعاِوَيةَ ، نَُمْيرٍ بن  َحدَّ
ةَ  رجاله ثقات لكن أبا  (4٠٠8ح ١4٢/ 5)  َعْن أَِبي َسِعيدٍ  أَِبي اْلَبْخَتِرّيِ َعْن ، ُمرَّ

بينهما راو مبهم كما عند أحمد في مسنده  فيروز لم يسمع أبا سعيدبن  البختري سعيد
دُ  -: قال َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ُشْعَبةُ ، َجْعَفرٍ بن  َحدَّ ةَ بن  َعْن َعْمِرو، َحدَّ َعْن ، ْخَتِرّيِ َعْن أَِبي اْلبَ ، ُمرَّ
 (١١868ح 3٧3/ ١8)، َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ، َرُجلٍ 

 845سبق تخريجه صـــ   (2)
 389/ ٢)في باب تفسير سورة النحل  المستدرك على الصحيحينأخرجه الحاكم في  (3)

ْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه "َهَذا َحِديث  َصِحيح  َعَلى َشْرِط : وقال الحاكم (336٢ح ووافقه  الشَّ
═ 
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ن ذلك دون التلفظ أل؛ ترك االنكار إذا لم يكن في استطاعة االنسان انكاره
 .بالكفر في القبح

إذا ترتب على هذا ، والنهي عن المنكر، قالوا بترك األمر بالمعروفو
 .(١)اإلنسانأو ينال من عرض ، له نكاية في القلب بأو سب، شتم

والمفاسد قبل اإلقدام على ، بحساب المصالح وقام السلف الصالح
، األمر بالمعروف يترتب علىفال بد أن ، والنهي عن المنكر، األمر بالمعروف

جد خيرين ومتى وُ ، ودفع مفسدة، تحصيل مصلحة، والنهي عن المنكر
مفسدتين ومتى وجدت ، فالجمع بينهما إن أمكن أفضل من تحصيل أحدهما

وحيث كانت ، بدفع أعظمهما، مل أخفهماتوإال فتح، فإن أمكن دفعهما معا
أو النهي عن المنكر أعظم من مصلحته فحتما لم ، مفسدة األمر بالمعروف

فشرع اهلل منوط ، أو فعل محرم، جباوإن ترك و، يأمر بها اهلل تعالى
هو الذي يزن ، الشرعبوالمفاسد يكون ، واعتبار تقدير المصالح، بالمصلحة

والنصوص الشرعية ال تعوزك إلى ، والمصالح، صحيح المفاسد، بميزان دقيق
أو أخف ، أو تمييز أعظم المصلحتين، مفسدةوال، غيرها للتمييز بين المصلحة

، أما أن تعمل اجتهادك دون الرجوع إلى الشرع فهذا ضالل، المفسدتين
 .وإضالل

وال يفرقون ، بمعروف، جماعة من الناس خلطوا منكرا توجدإذا و
، وإن كان يصاحبه منكر دونه، ينظر إلى المعروف فإن كان أكثر أمر به، بينهما

                                                
═ 

 .الذهبي
 .بتصرف(٢/3٢3يراجع إحياء علوم الدين ) (١)
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، فإنه ال ينهى عنه إذا كان يؤدي إلى تفويت مصلحة أعظم، وينظر إلى المنكر
وإن كان المنكر يؤدي إلى تفويت معروف أدنى منه ، أو جلب مفسدة أعظم

، والنهي عن المنكر، تب على األمر بالمعروفأما إذا تساويا ما يتر، ينهى عنه
وذلك ، وال ينهى عن المنكر، فال يؤمر بالمعروف، والمفاسد، المصالحمن 

 والمنكر متالزمان.، حيث يكون المعروف

يظهر له ما فيه مصلحة حتى ، ستبين الحقيشتبه على المؤمن فلوإذا ا
المهم أنه ال يشرع في ، أو نهيا عن المنكر، سواء كان أمرا بالمعروف، فيفعله

فهذا أول ، (١)وبصيرة، ونية، إال بعلم، والنهي عن المنكر، األمر بالمعروف
ٹ ٹ لذلك " ، والنهي عن المنكر، مطلوب في القائمين باألمر بالمعروف

 ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 ١٠8: يوسفسورة  چ گ گ ک ک ک ک ڑ

والنهي عن المنكر فال بد أن ، بالمعروفوإذا توجه المؤمن إلى األمر 
 : يعلم أنه على درجات كما نص على ذلك ابن القيم 

 .ضده هويخلف، أن يزول: األول

  .وإن لم يزل بالكلية، أن يقل: الثاني

  .أن يخلفه ما هو مثله: الثالث

  .شر منههو  أن يخلفه ما: الرابع

والرابعة ، اجتهادوالثالثة موضع ، فالدرجتان األوليتان مشروعتان
                                                

 .(بتصرف١٧3-١/١٧٢يراجع الحسبة البن تيمية ) (١)
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 . (١)محرمة

، ونهيه حساب المصالح، راعى في أمره والرسول 
فقد كان يسير بمكة ، أو النهي، والوقت المناسب لتوجيه األمر، والمفاسد

؛ ألن الوقت غير مناسب، فال يسعى لتغييرها، فيرى من المنكرات أكبرها
وحتى ، المصلحةالضرر المترتب على النهي عن المنكر أعظم من تحصيل و

وفتحها اهلل ، وتمكينه منها، تمكنهحتى مع ، حين صارت مكة عزيزة باإلسالم
أن يرد البيت إلى  لم يشأ النبي ، على رسوله 

لكنه ، (3)(٢)، ورغبته رده إلى أصلهحبه لذلكمع ، قواعد إبراهيم عليه السالم
الناس لكونهم وخاف مآل الفعل أن يؤدي إلى فتنة بين ، راعى حال الناس
وخاف ترصد ضعفاء النفوس ، وقرب عهدهم باإلسالم، حديثي عهد بالكفر

وبقي البيت ، فعزف عن هذا األمر، بالشرف دونهم أن يقولوا يريد أن ينفرد
، فبقاء البيت على حاله خير من تحول ضعفاء اإليمان عن دينهم، على حاله

أو ، على األمر بالمعروفقبل اإلقدام ، هكذا كان حساب المصالح والمفاسد
 .النهي عن المنكر

؛ عن الخروج على األمراء ومن هذا المنطلق نهي النبي 
                                                

 .(3/١٢يراجع إعالم الموقعين ) (١)
َفأََخاُف أَْن تُْنِكَر ، َعْهُدُهْم ِباْلَجاِهِليَّةِ  واَوَلْوالَ أَنَّ َقْوَمِك َحِديث  " حين قال لعائشة  (٢)

في كتاب البخاري  " أخرجهَوأَْن أُْلِصَق َباَبُه ِباألَْرِض ، أَْن أُْدِخَل الَجْدَر ِفي الَبْيِت ، ُقُلوبُُهمْ 
باب جدر ، الحجكتاب مسلم في و، (١584ح ١46/ ٢َباُب َفْضِل َمكََّة َوبُْنَياِنَها )، الحج

 (١333)ح 9٧3/ ٢الكعبة وبابها )
 .بتصرف(3/١٢اجع إعالم الموقعين )ير (3)
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فاعتبار ، لما يترتب على هذا من مفاسد أعظم من مصلحة الخروج عليهم
وهو على غير ، فبقاؤه، أولى من اعتبار مصلحة الخاصة، لمصلحة العامة

خير من ، تضييع بعض الحرماتوبقاؤه مع ، الحق خير من ضياع كل الحقوق
فبقاء ، والصالة قائمة، فما دامت الشعائر ظاهرة، وانتهاك كل الحرمات، ضياع

، وفي هذا فساد، اكل واحد يرى نفسه أمير، األمة بأمير خير من بقائها بدونه
وفي األحاديث اآلتية ما يدل أن الرسول صلى اهلل ، وشتات، وتفرق، وإفساد
 يخطط ألمته أن تكون قوية متماسكها و، يستشرف المستقبل
َعْن ف، تريد أن تعصف بها، وأن األمم متكالبة عليها، خاصة، بوالة أمورها

ِتكُُم »: َقاَل  َعْن َرُسوِل اهلِل ،  َماِلٍك بن  َعْوِف  ِخَياُر أَِئمَّ
َوِشَراُر ، َوتَُصلُّوَن َعَلْيِهمْ ، َويَُصلُّوَن َعَلْيُكمْ ، ، َويُِحبُّونَكُمْ ، الَِّذيَن تُِحبُّوَنُهمْ 

ِتُكُم الَِّذيَن تُْبِغُضوَنُهمْ  َيا : ِقيَل ، «َوَيْلَعنُونَُكمْ ، َوَتْلَعنُونَُهمْ ، َويُْبِغُضوَنكُمْ ، أَِئمَّ
ْيِف؟ َفَقاَل ، َرُسوَل اهللِ  اَلةَ ، اَل »: أََفاَل نَُناِبُذُهْم ِبالسَّ َوِإَذا ، َما أََقاُموا ِفيُكُم الصَّ

  (١)«َواَل َتْنِزُعوا َيًدا ِمْن طَاَعةٍ ، َفاْكَرُهوا َعَمَلهُ ، ْيتُْم ِمْن ُواَلِتُكْم َشْيئًا تَْكَرُهوَنهُ َرأَ 

اٍس و َمْن َكِرَه »: َقاَل ، َعْن َرُسوِل اهلِل ،  َعِن اْبِن َعبَّ
ْلَطاِن َفِإنَُّه َلْيَس أََحد  ِمَن ، َفْلَيْصِبْر َعَلْيهِ ، ِمْن أَِميِرِه َشْيئًا النَّاِس َخَرَج ِمَن السُّ

  (٢)«ِإالَّ َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً ، َفَماَت َعَلْيهِ ، ِشْبًرا

َمْن َخَرَج »: أَنَُّه َقاَل  َعِن النَِّبّيِ ،  َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ و
َوَمْن َقاتََل َتْحَت َرايٍَة ، َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً ، َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت ، ِمَن الطَّاَعةِ 

                                                

ِة َوِشَراِرِهْم )، في كتاب اإلمارة مسلم أخرجه (١)  ((١855)ح ١48١/ 3َباُب ِخَياِر اأْلَِئمَّ
َباُب اأْلَْمِر ِبُلُزوِم اْلَجَماَعِة ِعْنَد ظُُهوِر اْلِفَتِن وتحذير ، في كتاب اإلمارة مسلمأخرجه  (٢)

 ((١849ح ١4٧8/ 3الدعاة إلى الكفر )
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يٍَّة َيْغَضُب ِلَعَصَبةٍ  َفِقْتَلة  ، َفُقِتَل ، أَْو َيْنُصُر َعَصَبةً ، أَْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبةٍ ، ِعّمِ
ِتي، َجاِهِليَّة   َها، َوَمْن َخَرَج َعَلى أُمَّ َواَل َيَتَحاَشى ِمْن ، َوَفاِجَرَها، َيْضِرُب َبرَّ
  (١)«َولَْسُت ِمْنهُ ، َلْيَس ِمنِّيفَ ، ِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدهُ َواَل يَ ، ُمْؤِمِنَها

 

 

 

h 

 
  

                                                

َباُب اأْلَْمِر ِبُلُزوِم اْلَجَماَعِة ِعْنَد ظُُهوِر اْلِفَتِن وتحذير ، في كتاب اإلمارة مسلم أخرجه (١)
 ((١848)ح ١4٧6/ 3الدعاة إلى الكفر )
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 املبحث الثاني 

، ونهيهم عن املنكر، مراعاة السلف الصاحل مآالت أمرهم باملعروف

 وفتواهم مع غري والة األمور

 املطلب األول

ونهيهم عن املنكر مع ، مراعاة السلف الصاحل مآالت أمرهم باملعروف

 غري والة األمور 

، َبْيَن َمْن َشِهَدَها مصر ِقْسَمِة أَْرِض  عن الخطاب بن  امتنع عمر
َخْيَبَر َبْيَن َمْن  َوَكَما َقَسَم َرُسوُل اهلِل ، َبْيَنُهْم َغَنائَِمُهمْ ت َسمَ َكَما قُ 
ِحيمِ   َكتََب ِإَلْيِهْم ُعَمرُ "و، َشِهَدَها ْحَمِن الرَّ ا بَْعدُ : " ِبْسِم اهلِل الرَّ َفَقْد ، أَمَّ

َوُمَؤَن َمْن ، َوَصَل ِإَليَّ َما َكاَن ِمْن ِإْجَماِعُكْم َعَلى أَْن َتْغَتِصُبوا َعَطايَا اْلُمْسِلِمينَ 
ْم َيُكْن ِلَمْن بَْعَدكُْم لَ ، َوِإنِّي ِإْن َقَسْمتَُها َبْيَنكُمْ ، َوأَْهَل اْلُكْفرِ ، َيْغُزو أَْهَل اْلَعُدوِّ 

كُمْ  وَن ِبِه َعَلى َعُدّوِ ًة يَُقوُّ ، َوَلْواَل َما أَْحِمُل َعَلْيِه ِفي َسِبيِل اهللِ ، ِمَن اْلُمْسِلِميَن َمادَّ
يَواِن ِمْنُهمْ ، َعَلى ُضَعَفاِئِهمْ  َوأَْجِري، َوأَْدَفُع َعِن اْلُمْسِلِميَن ِمْن ُمَؤِنِهمْ  ، َوأَْهِل الّدِ

َعَلى َمْن َبِقَي ِمَن اْلُمْسِلِميَن َحتَّى َيْنَقِرَض آِخُر ، َفأَْوِقُفوَها َفْيئًا، َسْمتَُها َبْيَنكُمْ َلقَ 
اَلُم َعَلْيُكْم "، ِعَصاَبٍة َتْغُزو ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  َوالسَّ

(١) 

واعالؤها على ، فهذ أمر بمعروف القصد منه إدراك مصلحة لألمة
فاألصل في األرض التي تفتح عنوة تقسم كما قسمت غنائم ، مصلحة األفراد

                                                

َماِم ، في شرح معاني اآلثارأخرجه الطحاوي في كتابه  (١) َباُب اأْلَْرِض تُْفَتَتُح َكْيَف َيْنَبِغي ِلْْلِ
بن  محمدبن  أحمد: المؤلف، ( شرح معاني اآلثار5٢45ح ٢5٠/ 3) َيْفَعَل ِفيَها؟أَْن 

، بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر، سلمة أبو جعفر الطحاويبن  عبدالملكبن  سالمة
 .محمد زهري النجار: تحقيق، ه١399، الطبعة األولى
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ولكن إذا رأي اإلمام أن ذلك يؤدي إلى عدم توفير مؤنة المقاتلين في ، خيبر
وأهل الديوان ، وإعطاء الضعفاء، واحتاجها بيت المال لعمل القناطر، سبيل اهلل

 فإذا ارتفع المانع، الخطاب بن  كما فعل عمر، جاز له عدم تقسيمها
وهو ، وهو احتياج بيت مال المسلمين رجع الحكم إلى أصله، من التقسيم

ويعود ، فالحكم يتوقف العمل به بوجود المانع، (١)تقسيمها بين المقاتلين
 العمل به عند زواله. 

، َفَعَزَلهُ ، ِإَلى ُعَمَر   َشَكا أَْهُل الكُوَفِة َسْعًدا ولما
اًرا ، َفَشَكْوا َحتَّى َذَكُروا أَنَُّه الَ يُْحِسُن يَُصّلِي،  َواْستَْعَمَل َعَلْيِهْم َعمَّ

َقاَل ، َيا أََبا ِإْسَحاَق ِإنَّ َهُؤالَِء َيْزُعُموَن أَنََّك الَ تُْحِسُن تَُصّلِي: َفَقالَ ، َفأَْرَسَل ِإَلْيهِ 
ا أََنا: أَبُو ِإْسَحاَق  ِ ، أَمَّ ِ َفِإنِّي كُْنُت أَُصلِّي ِبِهْم َصالََة »َواهللَّ َرُسوِل اهللَّ
 َوأُِخفُّ ، َفأَْرُكُد ِفي األُوَلَيْينِ ، أَُصّلِي َصالََة الِعَشاءِ ، َما أَْخِرُم َعْنَها
أَْو ِرَجااًل ، َفأَْرَسَل َمَعُه َرُجاًل ، َذاَك الظَّنُّ ِبَك َيا أََبا ِإْسَحاَق : َقالَ ، «ِفي األُْخَرَيْينِ 
َويُْثنُوَن ، َوَلْم يََدْع َمْسِجًدا ِإالَّ َسأََل َعْنهُ ، الكُوَفةِ  َفَسأََل َعْنُه أَْهَل ، ِإَلى الكُوَفةِ 

 (٢)"، َمْعُروًفا

                                                

لمعبود بشرح سنن أبي عون ا، (5/٢٠8يراجع شرح القسطالني على صحيح البخاري )  (١)
: ومعه حاشية ابن القيم، عون المعبود شرح سنن أبي داود( بتصرف 8/١95داود )

بن  أميربن  محمد أشرف: المؤلف، تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته
: العظيم آبادي )المتوفى، الصديقي، شرف الحق، أبو عبد الرحمن، حيدربن  علي

 .هـ ١4١5، الثانية: الطبعة، بيروت -دار الكتب العلمية : هـ(الناشر١3٢9
َماِم َوالَمْأُموِم ِفي ، في كتاب بدء األذان البخاري أخرجه (٢) َباُب ُوُجوِب الِقَراَءِة ِلْْلِ

َها َلَواِت ُكّلِ َفرِ ، الصَّ  (٧55ح ١5١/ ١َوَما ُيْجَهُر ِفيَها َوَما يَُخاَفُت )، ِفي الَحَضِر َوالسَّ
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بن  فعزل سعد، سعدا  الخطاب بن  عمر ومع هذا عزل
أسهل من فتنة يثيرهما ، ياسر بن  وتعين عمار، أبي وقاص 

أخف وفي هذا احتمال تطيبا لقلوب الرعية ، من قام عليه من أهل تلك البلد
 (١)وال خيانة "، وفيه قال " لم أعزله لضعف، فيه ءولم يعزله لشي، المفسدتين

ومعرفة صدقهم من ، لجنة لتقصي حقيقة ما قالوا عمر وشكل 
وشكل هذه اللجنة ليعلموا أنه ، فما وجدت شيئا صحيحا مما قالوا، كذبهم

فال ، هيبتهمويحفظ لوالته ، فيقطع الطريق على كل زاعم، يتقصى ما يقال له
"  أبي وقاص بن  ومع أنه قال في سعد، يتقول عليهم أحد بال دليل

وظن به الظن الجميل ، ذلك الظن بك يا أبا إسحاق " أي تجيد كل شيء
إذ لو علم بطالن ؛ حتى يستوثق بنفسه، والتتبع، الذي يسوغ معه التقصي

 (٢)والبحث، قولهم يقينا لم يشرع في الكشف

وظلم بين من السلف الصالح كان ، عليه أذى شديدوحتى الذي يقع 
، وعموم الفوضى، وعدم استشراء الفتنة، واألخير تماسك األمة، همه األول

ففي ، واحاطة باألمور لم يعرف لها مثيل، وهذه عقالنية لم يشهد لها نظير
فسأل سائل ، صلى بالناس شخص، لما ُحصر الصحيح أن عثمان 

                                                

 (١3/١8٠فتح الباري ) ينظر (١)
، شرح سنن أبي داود، (3/464شرح أبي داود للعيني )، (٢/٢4٠يراجع فتح الباري ) (٢)

حسين الغيتابى الحنفى بدر بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  أبو محمد محمود: المؤلف
: الناشر، إبراهيم المصريبن  أبو المنذر خالد: هـ(المحقق855: الدين العينى )المتوفى

اإلفصاح عن معاني ، م١999-هـ  ١4٢٠، األولى: الطبعة، الرياض -بة الرشد مكت
 .بتصرف، ١/3٢١الصحاح 
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فقال " يا ، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة، إنك إمام عامة، عثمان 
، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، ابن أخي إن الصالة من أحسن ما يعمل الناس

 (٢)بشربن  هذا الرجل الذي صلى هو كنانة (١)وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم"
" وفي هذا األثر الحض على  أحد رؤوس الخوارج "قال ابن حجر 

وفيه أن ، لئال يزداد تفرق األمة، في زمن الفتنة وال سيما، شهود الجماعة
  .(3)الصالة خلف من تكره الصالة خلفه أولى من تعطيل الصالة

h 

 
  

                                                

/ ١َباُب ِإَماَمِة الَمْفتُوِن َوالُمْبَتِدِع )في أبواب صالة الجماعة واإلمامة  البخاريأخرجه  (١)
 (695ح ١4١

شهد : تجيب التّجيبّى بن  حارثةبن  قتيرةبن  حارثةبن  عوفبن  غياثبن  بشربن  كنانة (٢)
ينظر ، ) وكان ممن قتل عثمان، وقتل بفلسطين سنة ست وثالثين، فتح مصر

لكن في الطبقات الكبرى البن سعد أنه قتله عبد ، (4١4/ ١تاريخ ابن يونس المصرى )
فقد ذكر ، وثالثين بفلسطين وليس وفاته في سنة ست لعثمان وقت مقتل عثمان 

ثُمَّ َخَرَج "وفيه "  ِبْشٍر َفَقَتَلهُ بن  َوَشدَّ َعْبد  ِلُعْثَماَن أَْسَوُد َعَلى ِكَناَنةَ في الطبقات الكبرى "
بن  َوِكَناَنةَ ، َوَعْبِد ُعْثَماَن اأْلَْسَودِ ، ُعْثَمانَ : النَّاُس ِمْن َداِر ُعْثَماَن َفأُْغِلَق َباُبُه َعَلى َثاَلَثٍة ُقِتُلوا

 (ط دار صادر (3/٧4الطبقات الكبرى) ِبْشٍر "
 (٢/١9٠ينظر فتح الباري)  (3)
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 املطلب الثاني

 مراعاة السلف الصاحل مآالت فتواهم مع غري والة األمور 

ونهى عن ، بمعروف غفل مبن  وبأسلوب راقي أمر عبد اهلل
، فحبلت، عندما أتته امرأة فسألته عن امرأة فجرتفي مراعاته مآل فتواه ، منكر

، فانصرفت، ما لها إال النار  فقال ابن مغفل، فلما ولدت قتلت ولدها

 ڳ ڳ گ گچ ما أرى أمرك إال أحد أمرين : ها ثم قالافدع، وهي تبكي

سورة النساء آية رقم  ) چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 (١)ثم انصرفت، فمسحت عينها: " قال( ١١٠)

لم يراع مآل فتواه أوال  مغفل بن  في هذ المثال لو أن عبد اهلل
فهي بين أمرين ، لترتب على هذا قنوط المرأة من رحمة، بأن ليس لها توبة

وإما ، ومزيد من قتل األنفس، إما االستمرار في المعصية، ما مرهكال
 لكن عبد اهلل ، و هو كبيرة من الكبائر، وهو قتل نفس أيضا، االنتحار

بعد أن ، والتوبة إلى اهلل بهذه التوبة، فتح لها باب األمل في مراجعة النفس
 . وهي الدخول في النار، أخافها من مغبة االستمرار على تلك الجريمة الشنعاء

، أو النهي عن المنكر باألقوال، ليس شرطا أن يكون األمر بالمعروف
                                                

 ڳ ڳ گ گچ تفسير قوله تعالى ، تفسير سورة النساء، أخرجه الطبري في تفسيره (١)

( جامع ١١٠)سورة النساء آية رقم ، چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
بن  محمد: المؤلف، ( جامع البيان في تأويل القرآن١٠4٢3ح 9/١95البيان ت شاكر )

المحقق:  هـ(3١٠: أبو جعفر الطبري )المتوفى، غالب اآلمليبن  كثيربن  يزيدبن  جرير
 .م٢٠٠٠ - هـ ١4٢٠، األولى: الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، أحمد محمد شاكر
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بابا لطاعة فهذا أمر  ففعل يفتح، وأنجع، وتركا يكون أفيد، فباألفعال فعال
هذا نهي عن منكر كترك عمر ابن الخطاب ، بمعروف وفعل يسد بابا لمفسدة

 وهي ، تغريب الزاني البكر خوفا من أن يؤدي إلى مفسدة أكبر
"كفى  وقال علي ، ال أغرب مسلما: وقال، اللحاق بأرض العدو

مع أنه قد ورد في التغريب حديث " قضى رسول اهلل  (١)بالنفي فتنة "
 لكنه تركه ألن مصلحة إقامة ، (٢)وتغريب سنة "، بجلد مائة

، فيكون وباال على نفسه بأن يكفر، أقل من مفسدة لحوقه بأرض العدو، الحد
فيكون ، ووباال على األمة ألنه يعرف مكامن الضعف فيها، أو يلحق بالكفار

وفي المقابل مفسدة ترك الحد أخف من مفسدة ، عدوها أشد ضررا عليها من
 .لحوقه بأرض العدو

وعلى حسبها يكون األمر ، واألحوال، عند السلف تقدير األموروكان 
فقد رأوا عدم إقامة ، أو حتى إقامة الحدود، والنهي عن المنكر، بالمعروف

ألن مآل ذلك مفسدة ، أو على غيره في حالة الحرب، الحدود على األمير
                                                

َعْن ، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ولفظه  باب النفي، الطالق في كتاب عبد الرزاق الصنعانيأخرجه  (١)
ةَ بن  أََبا َبْكرِ  أَنَّ ، ُعَمرَ بن  َعْبِد اهللَِّ  َب ِفي اْلَخْمِر ِإَلى َخْيَبرَ بن  أَُميَّ َفَلِحَق ِبِهَرْقَل ، َخَلٍف ُغّرِ

َر. َفَقاَل ُعَمرُ : َقاَل  ُب ُمْسِلًما َبْعَدُه أََبًدا»: َفَتَنصَّ ا َقاَل ، َوَعْن ِإْبَراِهيمَ « اَل أَُغّرِ َحْسُبُهْم »: أَنَّ َعِليًّ
بن  أبو بكر عبد الرزاق: المؤلف، ( المصنف١33٢٠ح 3١4/ ٧« )يُْنَفْواِمَن اْلِفْتَنِة أَْن 

حبيب الرحمن : هـ(المحقق٢١١: الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى نافعبن  همام
 ـ.ه١4٠3، الثانية: الطبعة، بيروت -المكتب اإلسالمي : الناشر، األعظمي

، َكْيَف َكاَنْت َيِميُن النَِّبّيِ : َباب  ، ِكَتاُب األَْيَماِن َوالنُُّذورِ ، أخرجه البخاري (٢)
باب من اعترف على نفسه ، ومسلم في كتاب الحدود (6633ح ١٢9/ 8)بلفظ مطول

 (١69٧ح ١3٢4/ 3)بلفظ مطول ، بالزنا
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في لحوق ، وتتمثل المفسدة على الجماعة، أعظم من مصلحة إقامة الحد
وتعريفهم ، ه أمورا عسكريةؤوهنا ال يؤمن إفشا، المراد إقامة الحد عليه بالعدو

ومفسدة على مستوى الفرد فقد يكون ، بمكامن الضعف في جيش المسلمين
منصور في بن  ما رواه سعيد ومن ذلك، ولحوقه بالعدو، ذلك سببا في ردته
كتب إلى الناس أن ال  حكيم عن أبيه عن عمر بن  سننه عن األحوص
حتى ، وهو غاز، وال رجل من المسلمين حدا، وال سرية، يجلد أمير جيش

لئال تلحقه  (٢)وروي مثله عن أبي الدرداء ؛ (١)يقطع الدرب قافال"
األمير بالفعل ما يستوجب حتى لو وقع من ، فيلحق بالكفار، حمية الشيطان

فهذه ، لئال يكون المسلمين مطمعا للعدو؛ حده فال يحد في هذا الوقت
: وقد حدث ذلك كما حكى علقمة قال، مفسدة أعظم من مصلحة إقامة الحد

وعلينا ، اليمان بن  ومعنا حذيفة، كنا في جيش في أرض الروم
، أتحدون أميركم: ذيفةفقال ح، فأردنا أن نحده، عقبة فشرب الخمربن  الوليد

 (3)فيطمعوا فيكم "، وقد دنوتم من عدوكم

أن الوقت غير مناسب  وهنا رأى الصحابي الجليل حذيفة 
و ، إلقامة الحد فالمصلحة العليا تقضي ترك هذا الحد حفاظا علي المسلمين

                                                

َباُب َكَراِهَيِة ِإَقاَمِة اْلُحُدوِد ِفي أَْرِض اْلَعُدّوِ ، في كتاب الجهاد منصوربن  سعيدأخرجه  (١)
  (٢5٠٠ح ٢35/ ٢)

َباُب َكَراِهَيِة ِإَقاَمِة اْلُحُدوِد ِفي أَْرِض اْلَعُدّوِ ، في كتاب الجهادمنصور بن  سعيدأخرجه  (٢)
 ( ٢499ح ٢34/ ٢)

َباُب َكَراِهَيِة ِإَقاَمِة اْلُحُدوِد ِفي أَْرِض اْلَعُدّوِ ، في كتاب الجهادمنصور بن  سعيدأخرجه  (3)
 (٢5٠١ح ٢35/ ٢)
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مقدمة على إقامة الحد على شخص قد ، مصلحة الجماعة في توفر األمان لهم
 .ستوجب حدااارتكب ما 

لما  (١)بأبي محجن  أبي وقاص بن  وكذلك فعل سعد
فلما طلب من ابنة ، أمر به فوضع في القيد، شرب الخمر في موقعة القادسية
 فرأى منه سعد ، وعاهدها أن يرجع، سعد أن تحل وثاقه ليحارب

أبي وقاص بن  ترك سعد، لما ليضع يديه في القيداورجع س، وبسالة، بطولة
مستند من ، وفي ترك السلف إلقامة الحد في تلك الحالة، الحد عليهإقامة 

  (٢)"أنه نهى أن تقطع األيدي في الغزو " حديث رسول اهلل 

                                                

ِ ، حبيببن  اسمه مالك: فقيل، اختلف ِفي اسمه محجن الثقفي.أَبُو  (١) بن  وقيل َعْبد اهللَّ
 -َوُهَو ثقيف -قسيبن  غيرة ابن عوفبن  عقدةبن  عوفبن  عميربن  َعْمروبن  حبيب

 وسمع من النَِّبّي ، الثقفي. وقيل اسمه كنيته. أسلم حين أسلمت ثقيف
إن : إن ابن سعد قال: قيلفي أسد الغابة و (١٧46/ 4االستيعاب في معرفة األصحاب ))

ولم أجد  (٢٧١/ 6بجرجان. أسد الغابة ط العلمية ): وقيل، أبا محجن مات بأذربيجان
 (5٢/ 6الطبقات الكبرى ط العلمية )ذلك في طبقات ابن سعد )

ثنا أحمدُ  -: قالأيُقَطُع؟ ، باب الرجل َيسِرُق في الغزو، داود وأب أخرجه (٢) ، صالحٍ بن  حدَّ
ثنا عبُد اهلل َبيتاَن بن  عن ِشَييم، عباس الِقتبانّىِ بن  عن عياش، أخبرني حيوةُ ، وهٍب بن  حدَّ

أبي أرطاَة في بن  كنا مع ُبْسرِ : قال، أبي أُميةبن  عن ُجناَدة، ُصبٍح األصبحّىِ بن  ويزيدَ 
 -َل اهلل سمعُت رسو: فقال، قد سرَق ُبْخِتيَّةً ، ِمْصَدر  : فأتي بسارٍق يقال له، البحرِ 

 - فر" ولوال ذلك لقطعتُه.: يقول  458/ 6) "ال تُقَطُع األيدي في السَّ
َثَنا َعتَّاُب : قال-"بلفظ نهانا عن القطع في الغزو " وعند أحمد في مسنده (44٠8ح بن  َحدَّ

َثَنا َعْبُد اهللِ : َقاَل ، ِزَيادٍ  َثَنا َعيَّاُش : َقاَل ، َيِزيدَ بن  أَْخَبَرَنا َسِعيدُ : َقاَل ، َحدَّ َعْن ، َعبَّاٍس بن  َحدَّ
َفأُِتَي ِبَمْصَدٍر َقْد ، أَْرَطاةَ بن  ُكْنُت ِعْنَد ُبْسرِ : َقاَل ، أَِبي أَُميَّةَ بن  َعْن ُجَناَدةَ ، َبْيَتانَ بن  ِشَيْيمِ 

═ 
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ونهيم يقومون بذلك في ، وهكذا فقد كان السلف الصالح في أمرهم
، ويقومون بحساب المصالح، وتقدير للمواقف، وعلى بصيرة، حكمة

 . والنهي عن المنكر، القيام باألمر بالمعروفوالمفاسد المترتبة على 

أتمَّ الصالَة بمنى ِمن أجِل  "  عفانبن  أن عثمانَ : عن الزهرّيِ و
  (١)ِليعلمهم أن الصالَة أربع، ألنهم َكثُُروا عاَمِئٍذ َفَصلَّى بالناِس أربعاً ، األعراب

، عوف بن  تحدث معه عبد الرحمن لما صلى عثمان 
إذا صليت  فقال له ابن مسعود ، ولقي ابن مسعود ، ثم رجع

، وإني ألوافقه في األربع، وإذا صليت معه فوافقه، مع قومك فصلي ما شئت
أما أنا فقد كنت أصلي مع قومي ، عوف بن  فقال عبد الرحمن

، هكذا كانوا يتجنبون الخالف، وآلن أصلي أربعا مجانبة للخالف، ركعتين
والكل ، وأن األمر فيه سعة، خاصة، واثارة البلبلة ،الذي يؤدي إلى الشقاق

ولولي األمر وجهة نظره المحترمة المبنية على مقصد من مقاصد ، جائز
وهم على علم محدود ، وهو مراعاة مقتضى الحال في أن األعراب، الدين

وال يمكن ، خاصة وأن الجمع كبير، ربما ظنوا أن الصالة صارت ركعتين
فاألفضل أداء الصالة الرباعية ، أو تفهيم الجميع، دةتفهيم كل واحد على ح

وأما الصحابة فوافقوه لمقتضى ، كما هي على أن يقصرها فيقع المحظور

                                                
═ 

ِفي اْلَغْزِو  َنَهاَنا َعِن اْلَقْطعِ  " َلْواَل أَنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل : َفَقاَل ، َسَرَق بُْخِتيَّةً 
َي َسِبيُلهُ ، " َلَقَطْعتَُك  لكن اختلفوا في ، رواته ثقات (١٧6٢٧ح ١٧٠/ ٢9)" َفُجِلَد ثُمَّ ُخّلِ
 .صحبة بسر

 (١964ح 3٢9/ 3)باب الصالة بمنى ، أخرجه أبو داود في كتاب المناسك (١)
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وإثارة خالفات في هذا الموقف ، وصوب، من كل فج، الحال فالجمع كثير
وهم يعلمون أنه ال ينكر ، يؤدي إلى مفسدة أعظم ال يمكن السيطرة عليها

، فلمثل هذا فليعمل القائمون باألمر بالمعروف، في حكمهعلى ما اختلف 
 .والنهي عن المنكر

والنهي عن المنكر لنفسية من ، وتفرس القائم باألمر بالمعروف، وادراك
، يجعله يتخير الطريقة المناسبة معه، ءأو االنتهاء بشي، ءيطلب منه القيام بشي

فقد جاء ، ة لشخصيتهأو الفتوى المناسب، فيعطيه الموعظة، للوصول لغرضه
ال : يسأله "ألمن يقتل مؤمنا معتمدا توبة ؟ قال رجل إلى ابن عباس 

" أهكذا كنت تفتنا أن  فلما ذهب السائل قيل البن عباس ، إال النار
فلما ، قال إني ألحسبه رجال مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، لمن قتل توبة مقبولة

 (١)تبعوه وحققوا في األمر وجدوه كذلك

إلى القول بعدم ، عن فتواه بقبول توبة القاتل عدل ابن عباس 
مراعاة لحال الرجل بأنه شديد الغضب يمكن أن تقع منه جريمة القتل ، قبولها

وفي هذا مراعاة لمآل فتواه لو أنه أفتاه أن للقاتل توبة كما هو ، في أي وقت
تكون مفسدة وعليه ، لترتب على ذلك إقدام الرجل على جريمة القتل، مشهور

                                                

 گ گچ تفسير قوله تعالى ، في تفسير سورة النساء، ذكره القرطبي في تفسيره(١)

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

، تفسير القرطبي ( الجامع ألحكام القرآن333/ 5) (93)" سورة النساء آية رقم  چڻ
فرح األنصاري الخزرجي شمس بن  أبي بكربن  أحمدبن  أبو عبد اهلل محمد: المؤلف

دار : الناشر، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: هـ(تحقيق6٧١: الدين القرطبي )المتوفى
 .م ١964 -هـ ١384، الثانية: الطبعة، القاهرة -الكتب المصرية 
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 .تغيير الفتوى المشهورة أخف من مآل فعل المكلف لو أفتاه المفتي بها

رأى على عهد  ومن مراعاة السلف مآل فتاويهم أن ابن تيمية 
فأخبرهم ، فنهاهم من معه، التتار أناسا من التتار اجتمعوا على شرب الخمر

ل أن تركهم على هذا األمر خير من صرفهم إلى قت ابن تميمية 
أما ، وعن ذكر اهلل، ألنها تصد عن الصالة؛ وذلك بأن الخمر ُحرمت، األنفس

وكذلك إذا وجدت أناسا على لعب  (١)هؤالء فالخمر تصدهم عن قتل األنفس
وهذا طاعة هلل ، والفروسية، فإن لم تصرفهم إلى تعلم الرمي، الشطرنج
إلى معصية أولى من صرفهم عن هذا فينتقلوا ، فتركهم على حالهم، ورسوله

ولم تستطع صرفهم ، واللهو، وإذا وجدت من يجلس على الموسيقى، ، أشد
إذا ، إلى معصية أشد، فتركهم على هذا المنكر أولى من صرفهم، إلى طاعة اهلل

علمت أنهم يؤدي بهم العناد إلى ارتكاب ما هو اشد من جلوسهم على سماع 
، واشتغاله بها، قراءتهاكذلك من اشتغل بكتب المجون فتركه على ، الموسيقى

وهذا الذي وضعه السلف من ، (٢)والشعوذة، إلى كتب السحر، خير من صرفه
، والنهي عن المنكر ساروا عليه في أمرهم، مراعاة درجات األمر بالمعروف

  .ونهيهم

h 
  

                                                

 (.١٧4 -١/١٧3يراجع الحسبة البن تيمية ) (١)
 بتصرف.(3/١3يراجع إعالم الموقعين عن رب العالمين)  (٢)
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 ـةـــامتـخ

والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا ، الحمد هلل رب العالمين
 : وبعد، محمد 

أهم فأما ، وتوصيات، هذا البحث أذكر ما توصلت إليه من نتائجلفختاما 
 : أذكر منهافالنتائج 

السلف الصالح متسق تماما مع ما جاء به رسول اهلل  منهجأن  -١
 ،والنهي ، وما قاله في ضوابط األمر بالمعروف، من شرع
  .عن المنكر

والنهي عن ، بالمعروفأنه متى وجد خيرين ناتجين عن قيامنا باألمر  -٢
فإن استطعنا أن نزيلهما معا ، دفع مفسدتينهما  الخيرانوهذان ، المنكر

فإن ، أو جلب مصلحتين، بارتكاب أخفهما، وإال فدفع أشدهما، لناعف
  .وإال فتحصيل أعظمهما، استطعنا تحصيلهما معا

كان السلف الصالح يراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة في  -3
خوفا من ، وذلك في تركهم إعالنهم النكير على والتهم، ونهيهم، مرهمأ

  .من مفسدة ترك النكير عليهم، مفسدة أثرها على األمة أعظم

أو تقليل ، واحالل المعروف مكانه، صرف المنكر يكون بإزالة المنكر -4
، مساو له محله منكر مثلهفيحل أو ازالته ، مشروعان وهذان، أثر المنكر

 ترتبيف، أو إزالة المنكر، وحساب من القائم بهذا، محل اجتهادفهذا 
  .وهذا حرام، عليه منكر أشد
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أفضل من انتقالهم إلى منكر ، بقاء بعض مرتكبي المنكر على منكر معين -5
 .إذا علم القائم بالنهي عن المنكر أنهم ينتقلون إلى منكر أشد، أشد

، والنهي عن المنكر، القيام باألمر بالمعروف أناط النبي  -6
والنهي عن ، القيام باألمر بالمعروف جبتأوفمتى تحققت باالستطاعة 

 .وبمدى تحققها تكون الوسيلة القيام بها، المنكر

 : أهم التوصيات
وسعة ، وخبرة، والنهي عن المنكر يحتاج إلى بصيرة، األمر بالمعروف -١

 .لذا وجب تدريب الشباب للقيام بهذا الواجب، وعلم، صدر

والنهي عن المنكر من القيام بواجبهم ، تمكين القائمين باألمر المعروف -٢
  .وتوفير الجو المناسب، الصعاببتذليل 

 .وسلم، وصحبه، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله

 

 

h 
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 878 الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان جملة كلية

 فهرس املصادر واملراجع مرتبا على حروف املعجم

 .جل من أنزله القرآن الكريم: أوال
: محمد الغزالي الطوسي )المتوفىبن  أبو حامد محمد: المؤلف، علوم الدينإحياء  -١

 .بدون .بيروت -دار المعرفة : الناشر، هـ(5٠5
عبد بن  أبى بكربن  محمدبن  أحمد: المؤلف، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -٢

: شهاب الدين )المتوفى، أبو العباس، الملك القسطالني القتيبي المصري
 .هـ ١3٢3، السابعة: الطبعة، مصر، المطبعة الكبرى األميرية: هـ(الناشر9٢3

عبد اهلل ابن عبد البر بن  أبو عمر يوسف: المؤلف، الستيعاب في معرفة األصحابا -3
، بيروت، دار الجيل: الناشر، علي محمد البجاوي: هـ(المحقق463: )المتوفى
 م. ١99٢ -هـ  ١4١٢، األولى: الطبعة

أبي الكرم محمد ابن بن  أبو الحسن علي: المؤلف، الغابة في معرفة الصحابةأسد  -4
 -علي محمد معوض : هـ(المحقق63٠: عز الدين ابن األثير )المتوفى، الجزري

: سنة النشر، األولى: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، عادل أحمد عبد الموجود
 م. ١994 -هـ ١4١5

بن  محمدبن  عليبن  أبو الفضل أحمد: المؤلف، الصحابةاإلصابة في تمييز  -5
عادل أحمد عبد الموجود : هـ(تحقيق85٢: حجر العسقالني )المتوفىبن  أحمد

 دار الكتب العلمية: الناشر، وعلى محمد معوض
أيوب بن  أبي بكربن  أبو عبد اهلل محمد: المؤلف، إعالم الموقعين عن رب العالمين -6

، وخرج أحاديثه، وعلق عليه، هـ(قدم له ٧5١: لجوزية )المتوفىالمعروف بابن قيم ا
أبو عمر أحمد : شارك في التخريج، حسن آل سلمانبن  أبو عبيدة مشهور: وآثاره

، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: الناشر، عبد اهلل أحمد
 هـ١4٢3، األولى: الطبعة

، أبو المظفر، ُهَبْيَرة الذهلي الشيبانّي بن  يحيى: المؤلف، الصحاحإلفصاح عن معاني ا -٧
، دار الوطن: الناشر، فؤاد عبد المنعم أحمد: هـ(المحقق56٠: عون الدين )المتوفى
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 هـ١4١٧: سنة النشر
، موسى اليحصبي السبتيبن  القاضي عياض: المؤلف، إكمال المعلم بفوائد مسلم -8

دار الوفاء : الناشر، الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل: المحقق هـ(544: أبو الفضل )المتوفى
 م. ١998 -هـ  ١4١9، األولى: الطبعة، مصر، والتوزيع، والنشر، للطباعة

بن  محمدبن  أبو محمد الحارث: المؤلف، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث -9
: داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة )المتوفى

أبي بكر بن  سليمانبن  أبي بكربن  أبو الحسن نور الدين علي: هـ(المنتقي٢8٢
مركز : الناشر، د. حسين أحمد صالح الباكري: المحقق.هـ( 8٠٧: الهيثمي )المتوفى

 .م١99٢ - ١4١3، األولى: الطبعة، المدينة المنورة -خدمة السنة والسيرة النبوية 
ابن : المؤلف، واألثار الواقعة في الشرح الكبير، البدر المنير في تخريج األحاديث -١٠

: أحمد الشافعي المصري )المتوفىبن  عليبن  الملقن سراج الدين أبو حفص عمر
، كمالبن  وياسر، سليمانبن  مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل: المحقق هـ(8٠4
 السعودية-الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع : الناشر

أبو ، يونس الصدفيبن  أحمدبن  عبد الرحمن: المؤلف، المصريتاريخ ابن يونس  -١١
، األولى: الطبعة، بيروت، دار الكتب العلمية: هـ(الناشر34٧: سعيد )المتوفى

 .هـ١4٢١
حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ) بن  عليبن  أحمد: تأليف، تقريب التهذيب -١٢

: الناشر، الشيخ محمد عوامة: تحقيق، هـ (85٢هـ( ) سنة الوفاة ٧٧3سنة الوالدة 
 .مكان النشر سوريا، م١986 -هـ ١4٠6سنة النشر ، دار الرشيد

بن  أبو الفضل أحمد: المؤلف، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -١3
دار الكتب : هـ(الناشر85٢: حجر العسقالني )المتوفىبن  أحمدبن  محمدبن  علي

 م.١989هـ. ١4١9األولى الطبعة : الطبعة، العلمية
عبد اهلل بن  أبو عمر يوسف: المؤلف، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -١4

محمد عبد ، أحمد العلويبن  مصطفى: هـ(تحقيق463: ابن عبد البر )المتوفى
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عام ، المغرب -والشؤون اإلسالمية ، وزارة عموم األوقاف: الناشر، الكبير البكري
 هـ. ١38٧: النشر

علي ابن حجر العسقالني بن  أبو الفضل أحمد: المؤلف، تهذيب التهذيب -١5
الطبعة : الطبعة، الهند، مطبعة دائرة المعارف النظامية: هـ(الناشر85٢: )المتوفى
 .هـ١3٢6، األولى

الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي )ت بن  يوسف: المؤلف، تهذيب الكمال -١6
، ( م١98٠ -هـ ١4٠٠الطبعة األولى ) ، بيروت -مؤسسة الرسالة : ( الناشرـه٧4٢
 د. بشار عواد معروف : تحقيق

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص : المؤلف، التوضيح لشرح الجامع الصحيح -١٧
دار الفالح للبحث : المحقق هـ(8٠4: علي الشافعي المصري )المتوفىبن  عمر

 .وتحقيق التراث، العلمي
غالب بن  كثيربن  يزيدبن  جريربن  محمد: المؤلف، البيان في تأويل القرآنجامع  -١8

: الناشر، أحمد محمد شاكر: المحقق هـ(3١٠: أبو جعفر الطبري )المتوفى، اآلملي
 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١4٢٠، األولى: الطبعة، مؤسسة الرسالة

بن  أحمدبن  محمدأبو عبد اهلل : المؤلف، الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي -١9
: فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفىبن  أبي بكر

 .وإبراهيم أطفيش، أحمد البردوني: هـ(تحقيق6٧١
، (هـ3٢٧إدريس )تبن  أبي حاتم محمدبن  عبد الرحمن: تأليف، والتعديل، لجرحا -٢٠

 .] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [، موقع يعسوب: مصدر الكتاب
بن  تقي الدين أبو العباس أحمد: المؤلف، الحسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -٢١

عبد اهلل ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي بن  عبد السالمبن  عبد الحليم
في ، الثانية: الطبعة، نايف الشحودبن  علي: وعلق عليه، هـ(حققه ٧٢8: )المتوفى

وعدل تعديال جذريا ، م ٧/٢٠٠4/ 5الموافق  -هـ  ١4٢5جمادى األولى ١٧
 .م ٢٠٠٧/ ٧/ 4الموافق لـ -هـ ١4٢8جمادى اآلخرة / ١9بتاريخ 
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، هـ(٢٧3: يزيد القزويني )المتوفىبن  أبو عبد اهلل محمد: المؤلف، هن ابن ماجسن -٢٢
د كامل قره بللي، و عادل مرشد، شعيب األرنؤوط: المحقق و َعبد ، و محمَّ

 -هـ  ١43٠، األولى: الطبعة، دار الرسالة العالمية :الناشر، الّلطيف حرز اهلل
 .م٢٠٠9

ِجْستاني بن  أبو داود سليمان: المؤلف، سنن أبي داود -٢3 األشعث األزدي الّسِ
د كاِمل قره بللي -شَعيب األرنؤوط : هـ( المحقق٢٧5: )المتوفى دار : الناشر، مَحمَّ

 م. ٢٠٠9 -هـ  ١43٠، األولى: الطبعة، الرسالة العالمية
: )المتوفى، أبو عيسى، َسْورة الترمذيبن  عيسىبن  محمد: المؤلف، سنن الترمذي -٢4

، بيروت -دار الغرب اإلسالمي : الناشر، بشار عواد معروف: المحقق، هـ(٢٧9
 م ١998: سنة النشر

: )المتوفى، عبد الرحمن الدارميبن  أبو محمد عبد اهلل: المؤلف، سنن الدارمي -٢5
، األولى: دار البشائر )بيروت(الطبعة: الناشر، نبيل هاشم الغمري: هـ(المحقق٢55

 م.٢٠١3 -هـ ١434
بن  الحسينبن  أبو بكر أحمد: المؤلف، وفي ذيله الجوهر النقي، السنن الكبرى -٢6

عثمان المارديني الشهير بن  عالء الدين علي: مؤلف الجوهر النقي، علي البيهقي
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند : رالناش: المحقق، بابن التركماني
 هـ. ١344األولى ـ : الطبعة، ببلدة حيدر آباد

، علي الخراسانيبن  شعيببن  أبو عبد الرحمن أحمد: المؤلف، سنن النسائي -٢٧
مكتب : الناشر، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق، هـ(3٠3: النسائي )المتوفى

 .م١986 -هـ ١4٠6، الثانية: الطبعة، حلب -المطبوعات اإلسالمية 
شعبة الخراساني بن  منصوربن  أبو عثمان سعيد: المؤلف، منصوربن  سنن سعيد -٢8

عبد العزيز آل بن  عبد اهللبن  د. سعد: هـ( اسم المحقق٢٢٧: الجوزجاني )المتوفى
 .ه١4١4األولى : الطبعة، دار العصيمي الرياض: الناشر، حميد

شرف النووي بن  أبو زكريا محيي الدين يحيى: المؤلف، مسلمشرح النووي على  -٢9
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، الثانية: الطبعة، بيروت -دار إحياء التراث العربي : هـ(الناشر6٧6: )المتوفى
 هـ.١39٢

بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  أبو محمد محمود: المؤلف، شرح سنن أبي داود -3٠
أبو المنذر : هـ(المحقق855: حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى

، األولى: الطبعة، الرياض -مكتبة الرشد : الناشر، إبراهيم المصريبن  خالد
 م١999-هـ ١4٢٠

بن  خلفبن  ابن بطال أبو الحسن علي: المؤلف، شرح صحيح البخارى البن بطال -3١
مكتبة : دار النشر، إبراهيمبن  أبو تميم ياسر: هـ(تحقيق449: عبد الملك )المتوفى

 .الرياض، السعودية -الرشد 
سلمة أبو بن  عبدالملكبن  سالمةبن  محمدبن  أحمد: المؤلف، شرح معاني اآلثار -3٢

، ه١399، الطبعة األولى، بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر، جعفر الطحاوي
 .محمد زهري النجار: تحقيق

دار : الناشر، ه(458البيهقي )ت الحسين بن  أبو بكر أحمد: المؤلف، شعب اإليمان -33
محمد السعيد بسيوني : تحقيق، ه١4١٠، الطبعة األولى، بيروت -الكتب العلمية 

 .زغلول
إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي ) ت بن  محمد: المؤلف، صحيح البخاري -34

دار طوق النجاة )مصورة : الناشر، ناصر الناصربن  محمد زهير: المحقق، هـ (٢56
 .هـ١4٢٢، الطبعة األولى، عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري بن  مسلم: المؤلف، صحيح مسلم -35
دار إحياء التراث : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق، هـ(٢6١: )المتوفى
 .بدون، بيروت -العربي 

، منيع الهاشمي بالوالءبن  سعدبن  أبو عبد اهلل محمد: مؤلفال، الطبقات الكبرى -36
محمد عبد : تحقيق هـ(٢3٠: البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى، البصري

 .م١99٠-هـ١4١٠، األولى الطبعة، بيروت -دار الكتب العلمية: الناشر، القادر عطا
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، منيع الهاشمي بالوالءبن  سعدبن  أبو عبد اهلل محمد: المؤلف، الطبقات الكبرى -3٧
إحسان عباس : هـ(المحقق٢3٠: البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى، البصري
 .بيروت -دار صادر : نالناشر

أحمد الغيتابى الحنفى بدر الدين بن  أبو محمد محمود: المؤلف، عمدة القاري -38
 بيروت. -دار إحياء التراث العربي : هـ(الناشر855: العينى )المتوفى

تهذيب سنن أبي داود : ومعه حاشية ابن القيم، عون المعبود شرح سنن أبي داود -39
أبو ، حيدربن  عليبن  أميربن  محمد أشرف: المؤلف، وإيضاح علله ومشكالته

: هـ(الناشر١3٢9: العظيم آبادي )المتوفى، الصديقي، شرف الحق، عبد الرحمن
 .هـ ١4١5، الثانية: الطبعة، بيروت -دار الكتب العلمية 

)ت  حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيبن  عليبن  أحمد: المؤلف، فتح الباري -4٠
: وأحاديثه، وأبوابه، رقم كتبه، ١3٧9، بيروت -دار المعرفة : الناشر، (ـه85٢

محب الدين : وأشرف على طبعه، قام بإخراجه وصححه، محمد فؤاد عبد الباقي
 .بازبن  عبد اهللبن  العزيزعبد : عليه تعليقات العالمة، الخطيب

: محمد ابن الجنيد البجلي الرازي )المتوفىبن  أبو القاسم تمام: المؤلف، الفوائد -4١
، الرياض -مكتبة الرشد : الناشر، حمدي عبد المجيد السلفي: هـ(المحقق4١4
 .ـه١4١٢، األولى: الطبعة

الفرج عبد جمال الدين أبو : المؤلف، كشف المشكل من حديث الصحيحين -4٢
علي حسين : هـ( المحقق59٧: محمد الجوزي )المتوفىبن  عليبن  الرحمن
 بدون.: الرياض سنة النشر -دار الوطن : الناشر، البواب

تيمية بن  عبد الحليمبن  تقي الدين أبو العباس أحمد: المؤلف، مجموع الفتاوى -43
: الناشر، قاسمبن  محمدبن  عبد الرحمن: هـ(المحقق٧٢8: الحراني )المتوفى

المملكة العربية ، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
 .م١995هـ/١4١6: عام النشر، السعودية

أبو ، )سلطان( محمدبن  علي: المؤلف، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -44
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، الفكر دار: هـ(الناشر١٠١4: القاري )المتوفى، الحسن نور الدين المال الهروي
 .م٢٠٠٢ -هـ ١4٢٢، األولى: الطبعة، لبنان -بيروت 

إبراهيم النيسابوري بن  إسحاقبن  أبو عوانة يعقوب: المؤلف، مستخرج أبي عوانة -45
دار : الناشر، عارف الدمشقيبن  أيمن: هـ(تحقيق3١6: اإلسفراييني )المتوفى

 .م١998 -هـ١4١9، األولى: الطبعة، بيروت -المعرفة 
أبو عبد اهلل الحاكم ، عبد اهللبن  محمد: المؤلف، المستدرك على الصحيحين -46

، ١99٠ - ١4١١، الطبعة األولى، بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر، النيسابوري
 .مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق

، شعيب األرنؤوط: المحقق، حنبلبن  أحمد: المؤلف، حنبلبن  مسند اإلمام أحمد -4٧
 .م١999، هـ١4٢٠الثانية : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، وآخرون

أبي شيبة العبسي بن  محمدبن  أبو بكر عبد اهلل: تأليف، ُمصنف ابن أبي شيبة -48
والصفحة يتوافقان مع ، رقما الجزء، محمد عوامة: تحقيق، هـ( ٢35الكوفي )ت 

 ق مع طبعة دار القبلة.ترقيم األحاديث يتواف، طبعة الدار السلفية الهندية القديمة.
نافع الحميري بن  همامبن  أبو بكر عبد الرزاق: المؤلف، مصنف عبد الرزاق -49

: الناشر، حبيب الرحمن األعظمي: هـ(المحقق٢١١: اليماني الصنعاني )المتوفى
 .ـه١4٠3، الثانية: الطبعة، بيروت -المكتب اإلسالمي 

بن  عليبن  أبو الفضل أحمد: المؤلف، الثمانيةالمطالب العالية بزوائد المسانيد  -5٠
( رسالة ١٧): هـ( المحقق85٢: حجر العسقالني )المتوفىبن  أحمدبن  محمد

عبد بن  ناصربن  د. سعد: تنسيق، سعودبن  علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد
، األولى: الطبعة، السعودية -دار الغيث ، دار العاصمة: الناشر، العزيز الشثري

 .ـه١4١9
أبو ، مطير اللخمي الشاميبن  أيوببن  أحمدبن  سليمان: المؤلف، المعجم الكبير -5١

دار ، عبد المجيد السلفيبن  حمدي: هـ( المحقق36٠: القاسم الطبراني )المتوفى
 .القاهرة -مكتبة ابن تيمية : النشر
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بن  أيوببن  سعدبن  خلفبن  أبو الوليد سليمان: المؤلف، المنتقى شرح الموطإ -5٢
مطبعة السعادة : هـ(الناشر4٧4: وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتوفى

 .بجوار محافظة مصر -
بن  مجد الدين أبو السعادات المبارك: المؤلف، النهاية في غريب الحديث واألثر -53

: محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفىبن  محمدبن  محمد
طاهر أحمد : تحقيق، م١9٧9 -هـ ١399، بيروت -المكتبة العلمية : هـ(الناشر6٠6

 .محمود محمد الطناحي -الزاوى 
 

 

 

 

h 
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Alfadl  Ahmed bin Ali bin Mohamed bin  Ahmed bin Hajar 
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23- Sunan  Abi Dawud,Almualafu: Abu Dawud Sulayman bin Al'asheath 
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29- Sharh Alnawawi ala Muslim,Almualafi: Abu Zakaria Muhyi Aldiyn 
Yahya bin Sharaf Alnawawi ( Died: 676hi)Publisher Dar 'Ihya' 
Alturath Alearabi- Beirut,Number: two, 1392.  

30- Sharh Sunan  Abi Dawud,Almualafa: Abu Mohamed Mohamed bin  
Ahmed bin Musa bin  Ahmed bin Husayn Alghitaba Alhanfa Badr 
Aldiyn Aleayna ( died: 855h) Investigator: Abu Almundhir Khalid 
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bin Ibrahim Almasri,Publisher maktabat Alrushd - Alriyad, Number: 
One, 1420 /1999  

31- Sharh Sahih Albukhara liabn Batal,Almualafi: Ibn Batal Abu Alhasan 
Ali bin khalaf bin Abd Almalik (Died: 449h)Investigator: Abu Tamim 
Yasir bin Ibrahim, Dar Alnashra: maktabat Alrushd - Alsaeudiatu, 
Alriyad .  

32- Sharh maeani Alathar,Almualafa:  Ahmed bin Mohamed bin 
Salamat bin Abdalmalik bin Salamat 'Abu Jaefar Altuhawi, 
Publisher Dar Alkutub  Aleilmiat - Beirut, Number: One, 1399h, 
Investigator: Mohamed Zahri Alnajar  .  

33 -  Shaeb Al'iman,Almualif : Abu Bakr  Ahmed bin Alhusayn Albayhaqi 
(Died 458h),Alnashir : Dar Alkutub  Aleilmiat - Beirut,Number: 
One, 1410h,Investigator: Mohamed Alsaeid Basyuni Zaghlul .  

34- Sahih Albukhari,Almualafi: Mohamed bin 'Ismaeil Abu Abd Allah 
Albukhari Aljuefi ( Died 256h), Investigator: Mohamed Zuhayr bin 
Nasir Alnasir, Publisher Dar Tawq Alnaja (msawarat ean Alsultaniat 
bi'idafat tarqim Mohamed Fuad Abd Albaqi),Number: One, 1422h 
.  

35- Sahih Muslim,Almualafa: Muslim bin Alhajaj Abu Alhasan 
Alqushayri Alnaysaburiu (died: 261h), Investigator: Mohamed 
Fuad Abd Albaqi, Publisher Dar Ihya' Alturath Alearabi - Beirut, 
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36- Altabaqat Alkubra,Almualafu: Abu Abd Allah Mohamed bin Saed 
bin Manie Alhashimi bialwala'i, Albasari, Albaghdadi Almaeruf 
biaibn Saed (died: 230h)Investigator: Mohamed Abd Alqadir 
eata,Publisher Dar Alkutub  Aleilmiat - Beirut, Number: One, 1410 
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37- Altabaqat Alkubra,Almualafu: 'Abu Abd Allah Mohamed bin Saed 
bin Maniye Alhashimi bialwala'i, Albasari, Albaghdadi Almaeruf 
biaibn Saed (died: 230h) Investigator: Ihsan Abas Publisher Dar 
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38- Omdat Alqariyi, Almualafu: Abu Mohamed Mohamed bin  Ahmed 
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Alghitaba Alhanfa Badr Aldiyn Aleayna (died: 855h)Publisher Dar 
'Ihya' Alturath Alearabi - Beirut.  

39- Awn Almaebud sharh Sunan  Abi Dawud, wamaeah hashiat Ibn 
Alqimi: tahdhib Sunan  'Abi Dawud wa'idah ealalih 
wamushkilatih,Almualafi: Mohamed Ashraf bin Amir bin Ali bin 
Haydar, Abu Abd Alrahman, sharaf Alhaq, Alsadiyqi, Aleazim Abadi 
( died: 1329h)Publisher Dar Alkutub  Aleilmiat - Beirut,Number: 
two, 1415.  

40- Fath Albari, Almualafa:  Ahmed bin Alin bin Hajar 'Abu Alfadl 
Aleasqalani Alshafiei(died852h),Publisher Dar Dlmaerifat - Beirut, 
1379,raqm kutubih,wa'abwabih,wa'ahadithihi: Mohamed Fuad 
Abd albaqi,qam bi'ikhrajih wasahhih,wa'ashraf ala tabeihi: Muhibu 
Dldiyn Alkhatib,ealayh taeliqat Alealamati: Abd Aleaziz bin Abd 
Allah bin Baz .  

41- Alfawayid,Almualafu: Abu Alqasim tamam bin Mohamed Abn 
Aljunid Albajli Alrazi (died: 414h)Investigator: Hamdi Abd Almajid 
Alsalafi,Alnashar: maktabat Alrushd - Alriyad,No.  One, 1412h .  

42- Kashf Almushkil min hadith Alsahihayn,Almualafi: Jamal Aldiyn 
'Abu Alfaraj Abd Alrahman bin Ali bin Mohamed Aljawzi (died: 
597hi) Investigator: Ali Husayn Albawab,Publisher Dar Alwatan - 
Alriyad sanat Alnashri: biduni.  

43- Majmue Alfatawa,Almualafi: Taqi Aldiyn Abu Aleabas  Ahmed bin 
Abd Alhalim bin Taymiat Alharani (died: 728h)Investigator: Abd 
Alrahman bin Mohamed bin Qasim,Alnashar: Majmae Almalik 
Fahd litibaeat Almushaf Alsharifi, Almadinat Alnabawiati, 
Almamlakat Alearabiat Alsaeudiat,eam Alnashri: 1416/1995 .  

44- Murqat Almafatih sharh mishkat Almasabih,Almualafa: Ali bin 
(sultan) Mohamed, Abu Alhasan Nur Aldiyn Almula 
Alharawi,Alqariyi (died: 1014h)Publisher Dar Alfikri, Beirut - 
Lubnan,Number: One, 1422h - 2002 .  

45- Mustakhraj Abi Awanat,Almualafu: Abu Awanat Yaequb bin 'Ishaq 
bin Ibrahim Alnaysaburi Al'isfrayini (died: 316h)Investigator: 
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'Ayman bin Arif Aldimashqi,Publisher Dar Almaerifat - Beirut,No.  
One, 1419hi- 1998 .  

46- Almustadrik ala Alsahihayn, Almualif : Mohamed bin Abd 
Allah,Abu Abd Allah Alhakim Alnaysaburi,Alnashir : Dar Alkutub  
Aleilmiat - Beirut,Number: One, 1411 - 1990,Investigator: Mustafa 
Abd Alqadir Ata .  

47- Musnad Al'imam  Ahmed bin Hanbal,Almualaf :  Ahmed bin 
Hanbal, Investigator: Shueayb Al'arnawuwt,wakhrun,Alnashir : 
Muasasat Alrisalat,Number: two 1420h, 1999  .  

48 - Musnf Ibn Abi Shaybat,talif : Abu Bakr Abd Allh bin Mohamed bin 
Abi Shaybat Aleabsi Alkufi (died235 h),Investigator:Mohamed 
Awamat, raqmana Aljuz',walsafhat yatawafaqan mae tabeat Aldar 
Alsalafiat Alhindiat Alqadimati., tarqim Al'ahadith yatawafaq mae 
tabeat Dar Alqiblati.  

49- Musanaf Abd Alrazaq,Almualafu: Abu Bakr Abd Alrazaq bin 
Humam bin Nafie Alhimyri Alyamani Alsaneani ( a: 211hi) 
Investigator: Habib Alrahman Al'aezami,Publisher almaktab 
al'islamiu - Beirut,Number: two, 1403h .  

50- Almatalib Alealiat bizawayid Almasanid Althamaniat,Almualafu: 
Abu Alfadl  Ahmed bin Alin bin Mohamed bin  Ahmed bin Hajar 
Aleasqalani ( a: 852hi) Investigator: (17) risalat eilmiat qudimat 
lijamieat Al'imam Mohamed bin Sueud,tansiqi: du. Saed bin Nasir 
bin Abd Aleaziz Alshathari,Publisher Dar Aleasimati, Dar Alghayth - 
Alsaeudiat, No.  One, 1419h .  

51- Almuejam Alkabir,Almualafi: Sulayman bin  Ahmed bin Ayuwb bin 
Mutayr Allakhmi Alshami, Abu Alqasim Altabarani ( died: 360hi) 
Almuhaqaqi: Hamdi bin Abd Almajid Alsalafiu,Dar Alnashra: 
maktabat Ibn Taymiat - Alqahira .  

52- Almuntaqa Sharh Almawti'i,Almualafi: Abu Alwalid Sulayman bin 
Khalaf bin Saed bin 'Ayuwb bin Warith Altajibi  Alqurtubi Albaji 
Al'andalusi (died: 474h)Publisher matbaeat Alsaeadat - bijiwar 
Muhafazat misr .  
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53- Alnihayat fi gharayb Alhadith wal'athar,Almualafi: Majd Aldiyn Abu 
Alsaeadat Almubarak bin Mohamed bin Mohamed bin Mohamed 
Ibn Abd Alkarim Alshaybani Aljazari Abn Al'uthir (died: 
606h)Publisher Almaktabat  Aleilmiat - Beirut, 1399h - 
1979,Investigator: tahir  Ahmed Alzawa - Mohamed Mohamed 
Altanahi  .  
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