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 ملخص البحث:
 مقدمة ومبحثني، وخامتة: من البحث يتكون

األمر ابملندوب، والنهي عن  حكم يف العلماء مذاهب عرض يف :األول املبحث
 املكروه.

مذاهب العلماء يف دخول أو خروج املندوب يف مفهوم  عرض يف املبحث الثاين:
 املعروف، ودخول أو خروج املكروه يف مفهوم املنكر.

 وكان من أهم النتائج ما يلي:
 -على التحقيق- احلكم هذاكما تبني أن ،  مندوب   أن حكم األمر ابملندوب   .1

 اخلالف يف املسألة. فاق، وإن كان مثة ما يوهم وقوع  ات حمل  

على تركه، ومل يقف الباحث على نص صريح ألحد  ندب احلث  املكروه ي  أن  .2
بل مجيع النصوص الصرحية قائلة ابلندب، وغري  ،النهي عنه يفيد وجوب العلماء

 .على الندب حممولةالصرحية 

 من جهة، والنهي عن املكروهال تالزم بني القول مبندوبية األمر ابملندوب  .3
من  من املندوب يف مفهوم املعروف، واملكروه يف مفهوم املنكر ومدخولية كل   

 .جهة أخرى

املنكر يف االستعمال  داخل يف حد   ن املكروه غري  أب القول   ترجح للباحث .4
 .الشرعي الواقع يف عبارة: )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر(

ة برتك أو فعل املخري خارج عن ابب احلسبة يف احلقيقة، الراجح أن ابب املطالب  .5
 . وهللا تعاىل أعلم

 الكلمات الدالة:

 الجازمغير -المطلوب -الحسبة
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 المقدمة

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 كل وصحب ك ل    وآل واملرسلني، األنبياء سائر وعلى حممد سيدان على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 .أمجعني

 :بعد أما

من أفردها فهذا حبث يتناول مسألة من مسائل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، مل يقف الباحث فيها على 
: احلسبة يف قل ، وهي مسألة األمر ابملندوب، والنهي عن املكروه، أووالرتجيح ، أو قصدها ابلنظر والتحليلابلتصنيف

 املطلوب غري اجلازم، فعالً وتركاً.

 حث:مشكلة الب

 وقد كان الدافع هلذا البحث مالحظة إ شكال وتعارض ظاهري يف مضامني هذه املسألة، ميكن تلخيصه ابلتايل:

من الواجبات املتفق عليها بني العلماء، قد  -واملسمى عند العلماء ابحلسبة-أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
 ملندوابت والنهي عن املكروهات..ن قل فيه اإلمجاع، لكن هل هذا الوجوب يشمل: األمر اب

الذي هو -فإن كان اجلواب ابإلجياب، وهو الشمول، فكيف أتيت الشريعة بتخيري املكلف بفعل الشيء وتركه 
مث يكون األمر به أو النهي عنه واجباً، أي أفال يكون ذلك مجعًا بني النقيضني: التخيري  -مقتضى الندب والكراهة

 واإللزام..

ب ابلسلب، وهو عدم الشمول، فهل احلسبة يف ابب املندوابت واملكروهات شيء  خارج عن مفهوم وإن كان اجلوا
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر..

 هذا هو حاصل اإلشكال وتصويره.

ومع ما أثراه علماؤان، رمحهم هللا تعاىل ورضي عنهم، يف ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، من بيان فضائله 
هذه املسألة يف وتفصيل ألركانه وشروطه، إال أين مل أقف على من فص ل  ،ئعه، ومعانيه وحدوده، وتدقيق يف أحكامهووقا
إمنا كانوا يتناولوهنا بعبارات وجيزة، وكلمات  -تهمل  على ق  -ا، والذين تعرضوا هلا هب   شاتم ها وكشف اللثام عنر وحر  

ن تفسري وحديث وعقائد م على اختالفها، دواوين العلوم اإلسالمية يف متناثرةكانت فقد   ومع ذلكمقتضبة يسرية، 
 ي رجع إليه. عنوانجيمعها، أو  ابب، ليس هلا فروقعلم و  وفقه وأصول

 .اإشكاهلعن واب جلواهذه املسألة،  حبث االخنراط يفعلى  العزم ومن مثة صح  

 أهمية البحث:

من قلة الكالم فيها مع وهو ما أشرت إليه ، حية التأليفيةمن النا ة هذا البحث من واقع هذه املسألةتنبع أمهي -1
  .النزاع فيها حسن عرضها وحترير حمال  شعثها و  مما يستدعي مل   ، راجع الرتاثيةاملت فر ق ه  يف زوااي 
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 يلق شيئاوجييب عن تعارض ظاهري يف األحكام الشرعية، مل  يعاجل إشكاالً  همن كون أمهية البحثكما تظهر  -2
 سة واالهتمام.الدرا من

قد استقل  ابلنظر لكونه علمًا من أمهية احلقل الذي يبحث فيه، وهو أتصيل علم الدعوة،  اثلثاً وتنبع األمهية  -3
، شأن كل علم حديث واكتمالال يزال يف مرحلة منو  هو و  للفقه حيناً، وللعقيدة حينا آخر، تبعية  بعد  حديثاً 

 .االستقالل

 :البحث حدود

ب، واحملتس ب عليه، واحملتس ب فيه، وعملية االحتساب اليت يتكلمون لقد ذكر العلماء  للحسبة أربعة أركان: احملتس 
 فيها على مراتب االحتساب.

هو عبارة عن املعروفات واملنهيات الشرعية، أو احلكم التكليفي الذي يتعلق به اإلنكار،   (1)وركن  )احملتس ب فيه(
 كالصالة، وشرب اخلمر، وحنومها.

م  أن احلكم  الشرعي على قسمني: مطلوب  الفعل، وهو متعلَّق األمر ابملعروف، ومطلوب  الرتك، وهو متعلَّق ومعلو 
 النهي عن املنكر.

ومعلوم أيضًا أن مطلوب الفعل على قسمني: مطلوب على سبيل اإللزام، وهو الواجبات، ومطلوب  ال على سبيل 
ى قسمني أيضاً: مطلوب ترك ه على سبيل اإللزام، وهو احلرام، ومطلوب اإللزام، وهو املندوابت، وأن مطلوب الرتك عل

 تركه ال على سبيل اإللزام، وهو املكروه.

فأما ما كان من قبيل اإللزام وهو الواجبات واحملرمات، فال خالف يف دخوهلا يف موضوع احلسبة، أي يف دائرة األمر 
 .هذا البحثولذا فهي خارجة عن حدود والنهي على سبيل الوجوب، 

أو  -احلسبةحكم على أصل -على الوجوب احلكم فيها هل يبقى فما كان من قبيل املندوابت واملكروهات،  وأما
 ..اً ملتعلَّقه املندوب أو املكروهيكون اتبع

 .بيان حكمهو  للجواب عنه فهذا ما يتوجه البحث

، كمسألة أصوليةو  عقديةأخرى مسائل ىل عنها إ متابع ها والكاشف   تستدرجسألة هذه امل، فإن ومن جهة اثنية
 ، وغري ذلك.وصيغته وداللته )األمر(ومباحث التحسني والتقبيح، 

لكالم يف متعلقات املسألة ل ينثينوهذا البحث إمنا يعاجل املسألة يف حدود علم احلسبة وأحكامه الفقهية، ولذا لن 
من مقاصد هذا  التأسيس للدخول يف مقصود   وأارة ، إال ما كان من قبيل اإلشةأو األصولي ةالعقدي جوانبهامن 

 .البحث

                                           

(1)
 .والمعبر عنه أيضاً بموضوع الحسبة 
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 منهج البحث: 

 :اخلطوات التاليةالباحث يف هذه الدراسة سلك سي

وقد تبني أهنا تنحصر وحتريرا ل م حال   النزاع، لدراستها،  تيسرياً حتليل مسألة البحث الرئيسة إىل أجزائها احلقيقة،  -1
 يف أربع مسائل: 

 حكم األمر ابملندوب. - أ

 وحكم النهي عن املكروه. - ب

 املندوب يف مفهوم املعروف.أو خروج  واحلكم بدخول - ت

 املكروه يف مفهوم املنكر.بدخول أو خرروج  واحلكم - ث

 على قدر اجلهد واإلمكان.  ائلاملسهذه استقراء أقوال العلماء يف  -2

 .تعاريفهم للمصطلحات ، من خالل صريح أقواهلم، أو الزمهماختالفمن مواضع  هماتفاق مواضع القيام بتمييز -3

 (املنكر)و (املعروف)ملصطلح ي:  -القرآينوال سيما -الشرعي  الستعمالا إىل معيار ما اختلفوا فيهحماكمة مث  -4
 .ابلدرجة الثانية (النهي)و (األمر)ابلدرجة األوىل، مث 

م يف املصطلحات احملتاج من املألوف املأنوس يف البحوث والدراسات تقدمي الكال وحيسن أن أشري هنا إىل أنه هذا،
 تتقدمإذ التصورات  ،وأعين بذلك )املعروف( و)املنكر( على وجه اخلصوص ،إليها قبل الشروع يف مسائل البحث

 .واستنتاجاً  وضعاً  ألحكام  ا

املبحث الثاين املخصوص  ، حبول هللا تعاىل، أول  سأبينه هو ماو خبالفه،  تقضو  ذلك من تمنع أموراً غري أن مثة 
  .يف خروج أو دخول كل من املندوب يف مفهوم املعروف، واملكروه يف مفهوم املنكر للكالم

 :البحث خطة

 :ثالثة مباحث، وخامتة من: املقدمة هذه بعد البحث يتكون

 حكم األمر ابملندوب، والنهي عن املكروه. يف العلماء مذاهب عرض يف :األول املبحث

 وفيه مطلبان: 

 .ر ابملندوبحكم األميف  املطلب األول:

 النهي عن املكروه.حكم يف  املطلب الثاين:

املعروف، ودخول أو خروج املندوب يف مفهوم  ماء يف دخول أو خروجلالع مذاهب عرض يف :لثاينا املبحث
 .املكروه يف مفهوم املنكر

 وفيه مطلبان: 

 يف خروج أو دخول املندوب يف مفهوم املعروف. املطلب األول:
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 خروج أو دخول املكروه يف مفهوم املنكر. : يفاملطلب الثاين

 النتائج والتوصيات. أهم ، وتشتمل علىمث اخلامتة

حكم األمر بالمندوب، والنهي  في العلماء مذاهب عرض في: األول المبحث

 عن المكروه

 :حكم األمر بالمندوبفي  المطلب األول:

األمر ابملعروف اتبع  أبن  -العلمية وميادينهم هم العقدية والفرعية،مذاهب على اختالف  - من العلماء صرح عدد  
 : إن كان واجباً فواجب، أو مندوابً فمندوب.للمأمور به

ن األمر ابلواجب واجب، وابلنافلة انفلة، وأما املنكر أ واقرر حينما ، للمسألة.. املعتزلة   احبثو  إاثرةً  هممن أقدموكان 
 . واحد يف أنه جيب النهي عن مجيعه فكله من ابب

رمحه هللا  (303)ت ،منهم هو أبو علي اجلبائي أول من تكلم فيها أن   يفيدما ، )شرح األصول اخلمسة(يف  جاءو 
خذ عن أيب وهذا إمنا أ  فاألمر ابلواجب واجب، وابلنافلة انفلة، : "قال شارح األصول إمام املعتزلة يف عصره، تعاىل،

 نا أبو عليإىل أن جاء شيخ  ألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، لف أطلقوا القول يف وجوب ا، ألن املشايخ من الس  علي
م املعروف إىل هذين القسمني، وجعل األمر ابلواجب واجبا وابلنافلة انفلة، ألن حال األمر ال يزيد يف الوجوب وقس  

 . (1)"مجيعه، هذا يف املعروف، وأما املنكر فكله من ابب واحد يف أنه جيب النهي عن واحلسن على حال املأمور به

على وجه أبو علي اجلبائي و -أن املعتزلة  املراجع عن نقل سابق عليه: لو  خ   ، مع ضميمة  هذا النصفأفاد 
 . األمر ابملعروف والنهي عن املنكرها يف ابب و عوفر   ابتدؤوا الكالم يف هذه املسألةهم الذين  -اخلصوص

رمحه هللا تعاىل، ( 478)تنقل إمام  احلرمني،  يم واحلكم، بلهذا، ومل يكن األمر مقتصرا على املعتزلة يف هذا التقس
 .(2)عن معظم الفقهاء (األمر ابملستحب)ابستحباب  القول   -وهو من مشاهري خصوم املعتزلة-

                                           

(1)
سمير مصطفى  :تحقيق) ،(415)ت (، المنسوب للقاضي عبدالجبار المعتزلي92شرح األصول الخمسة )ص 

في مقدمته قد شّكك د. فيصل بدير عيون،  أن وألفت النظر إلى ،(بي، بيروترباب، دار إحياء التراث العر

 ،جامعة الكويت، لجنة التأليف والتعريب والنشر العلمي، الكويت، األولى)ط. لمتن )األصول الخمسة( 

والشواهد أن  معطياترجح استنادا لعدد من العبدالجبار، ولقاضي في نسبة الكتاب ل( 45-24، )صم(1998

القاضي عمل مشترك لثُلّة من علماء المدرسة االعتزالية، كان إنما هو شرح األصول الخمسة(، نص )

 .مهأحد  عبدُالجبار 

ه يف  أو مؤلّ  -في أن مؤلفه  شكك أحد  مؤلف )شرح األصول الخمسة(، فإنه لم يُ  تعيين ُهوّيةومع هذا التشكيك في 

العارفين بها، وأن وعلماء المدرسة االعتزالية  يرمشاهن كانوا م -بعبارة أدق على ما رجحه د.فيصل بدير

 .أعلمتعالى ، وهللا صحيحة النسبة إليهم ،الكبارألئمتهم مهمة الكتاب قد تضمن آراًء ونصوصاً 

(2)
، وزارة األوقاف د. تيسير فائق أحمد محمودتحقيق: )، (3/36ينظر: المنثور في القواعد للزركشي ) 

(، ألحمد 540والفتح المبين بشرح األربعين ) م(،1982 -هـ  1402 ،ألولىالكويتية، الثانية مصورة عن ا

عني به أحمد جاسم محمد المحمد ورفاقه، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، )بن محمد بن حجر الهيتمي، 

مطبعة )البن حجر الهيتمي، ، (2/168) عن اقتراف الكبائروالزواجر ، م(2008 -هـ 1428 ،األولى

 .(هـ1398الثالثة، القاهرة، ابي الحلبي، مصطفى الب
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موافقا له يف حكمه وتبعه ، (1)، يف كشافه(538)ت الزخمشري ومن أشهرهمفسرين، من امل وصرح ابملسألة عدد  
، تفسري الزخمشري، وكان حريصًا على تصفيته من اعتزالياتهفيه   تفسريه الذي اختصر وهذبيف( 685)ت البيضاوي  

 .(2)"على حسب ما يؤمر به ،واألمر ابملعروف يكون واجباً ومندوابً : "عبارة الثايننص  و 

املقاصد يف منت ، تعاىل رمحه هللا (791)ت ،زايناكالتفت،  الكالمية يف كتبهماملتكلمني  كما جزم با بعض  
 . (3)وشرحه

، فمنهم من قطع يف مذهبه على قول هبهم الفقهيةيف ضوء مذااملذاهب  الفقهاء وأصحاب  من  عدد  أيضًا وحبثها 
، وهم املالكية ومنهم من حكى قولني فيها -معهم أيضاً  احلنفية جدر  ي  ميكن أن و - ، وهم احلنابلة  يف املسألة واحد

 .والشافعية

: "واإلنكار يف ترك الواجب وفعل ةيف اآلداب الشرعي هـ( رمحه هللا تعاىل،763)ت ،ن  مفلحقال ابف أما احلنابلةف
، ويف ترك املندوب وفعل املكروه مندوب، ذكره األصحاب وغري هم"  .(4)احلرام واجب 

 والشاهد يف قوله: "ويف ترك املندوب ... مندوب".

 .(5)يف إرشاده( 513)تبن عقيل ال وعزاه، دابة اآليف شرح منظوم هـ(1188)ت عبارته السفاريين   وذكر حنو  

التفسري فلم أقف على املسألة يف كتبهم الفقهية الشهرية، لكن تكلَّم فيها بعض  متأخريهم يف كتب  وأما احلنفية
 .وشروح احلديث والعقائد

 إىل العلماء، القول ايعاز رمحه هللا تعاىل،  (هـ801)ت ،اللطيف بن عبدالعزيز املعروف اببن ملكعبد   أشهرهممن و 
قال العلماء: األمر ابملعروف اتبع للمأمور به، فإن كان واجباً فاألمر به واجب على وجه الكفاية، وإن  : "بارقاملقال يف 

                                           

(1)
 ،محمد الصادق قمحاوي :تحقيق)، من آل عمران (104)آلية  هفي تفسير(، 1/397) للزمخشري الكشاف 

 .(هـ1392 القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،

(2)
 ،من آل عمران (104)آلية  هفي تفسير(، 1/658)المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي تفسير  

 ،مصورة عن الطبعة السلطانية، اسطنبولبهامش حاشية شيخ زادة، ، بيروت، دار إحياء التراث العربي)

 هـ(.1282

(3)
منشورات  ،عبدالرحمن عميرة :تحقيق)زاني، المسعود بن عمر التفت، (172-5/171شرح المقاصد ) 

 .(هـ1409، إيران، األولى، ىالشريف الرض

(4)
تحقيق: الشيخ شعيب األرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، (، )1/195لشرعية البن مفلح )اآلداب ا 

 .م(1999 -هـ 1419بيروت، الثالثة، 

، الثانية، بريوت ،دار الكتب العلمية، : حممد عبد العزيز اخلالديحتقيق)( 1/177، )لسفاريين، لشرح منظومة اآلدابغذاء األلباب  (5)
 (.م2002 -هـ  1423
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فلوجوبه شرائط  وأما النهي عن املنكر: "بني األمر والنهي ، متجنبا املقابلة  يف احلكممث قال مباشرة، "كان نداًب فندب
"... (1). 

أبن األمر ابملعروف اتبع للمأمور  يف تفسريه (، فصرحهـ982احلنفي )ت القسطنطيين وجاء بعده املفسر أبو السعود
 .(2)به يف الوجوب والندب، خبالف النهي عن املنكر

حيث قال يف رمحه هللا تعاىل،  (هـ1239)ت ،العزيز الدهلويعبد   وتطرق منهم للمسألة بعد برهة من الزمان،
املنت: )واألمر والنهي اتبع للمأمور به واملنهي عنه(، قال: "يعين أن يف  ه)شرح ميزان العقائد(، يف شرحه لقولرسالته: 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر اتبعان للمأمور به واملنهي عنه يف الوجوب والندب، فإن كان املأمور به واجباً، فاألمر 
 .(3)به واجب، وإن كان ندابً فندب"

: "واألمر ابملعروف يكون واجبًا ومندواًب على حسب ما فقال (،هـ1270)ت األلوسي بن عبدهللا حممود ءجامث 
أيت يساليت مسألة النهي عن املنكر، و  يف حني أنه صرح ابخلالف يف خالف يف املسألة،ي ر ألش  ، ومل ي  (4)يؤمر به"
 .يف املطلب التايل عليهاالكالم 

على قول يف  واوقفف رض أهنم  لو ،الدهلوي واأللوسيو  وأيب السعود ابن ملكمن  أن كال وال بد، والظن الغالب
ميكن نسبة هذا القول إىل احلنفية، على شيء من  ومن هذه احليثية، ومل يهملوه به لصرحوا ،قرروهمذهبهم خالف ما 

 .وهللا أعلم التجو ز،

 افعية.والش املالكية فهم :املسألة من الفقهاء أما من حكى قولني يفو 

ف على كفاية الطالب الرابين، بعد أن عر  رمحه هللا تعاىل، ( 1189 )ت ،العدويفجاء يف حاشية  ،فأما املالكية
قال احملشي العدوي: "مث ال خيفى مشوله للمندوب، وكذا تفسري املنكر مبا به(، ورسوله أبنه: )ما أمر هللا  املعروف   الشارح  

، فقد وليس كذلك على ما يظهرألمر ابملندوب والنهي عن املكروه من الفروض، فسره به يشمل املكروه، فيفيد أن ا

                                           

(1)
 ،دار القلم، بيروت، األولى)بن ملك، عبداللطيف ل(، 1/50) نواراأل مشارق شرح في زهاراألمبارق  

طبعة الجمعية العلمية المسماة بمجلس تدقيق المصاحف، مطبعة أحمد كامل أفندي، مصورة عن  ،هـ1406

 .هـ(1329 ،اسطنبول - بايزيد

(2)
مصورة عن طبعة مصرية بتحقيق: د.  بيروت، ،ث العربيدار إحياء الترا)(، 2/68تفسير أبي السعود ) 

 .(حسن أحمد مرعي، ومحمد الصادق القمحاوي

(3)
مكتبة قديمي كتب خانة، ) بد العزيز بن ولي هللا الدهلوي،(، كالهما لع190يزان العقائد مع شرحه )صم 

 .(باكستان، كراجي

(4)
عن طبعة إدارة الطباعة مصورة  ،بيروت ،لعربيدار إحياء التراث ا)، (23-4/22وروح المعاني لأللوسي ) 

 .(القاهرة ،المنيرية
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: يف كونه ]أي األمر ابملعروف[ يف املندوابت مندوابً أو واجباً.. قوالن، والذي (1)هـ[526]كان حيًّا يف  قال ابن بشري
 .(2)"يظهر منهما أرجحية الندب، كندب النهي عن املكروه

 ،الشاط ومل يتعقبه ابن  - يف فروقه رمحه هللا تعاىل، (684 القرايف، )ت كان اقتصار   ريعند ابن بش وعلى األظهر
ونص عبارته: "واملندوابت واملكروهات يدخلها األمر ابملعروف والنهي على  -هللا تعاىل، بشيء رمحه (هـ723)ت 

مث ب التعاون على ال ر والتقوى"، سبيل اإلرشاد للورع وملا هو أوىل، من غري تعنيف وال توبيخ، بل يكون ذلك من اب
مكروها ال  قال بعده بصفحة: "ومندوب ]أي حكم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر[ إذا كان ...، وإذا كان الفعل  

 .(3)حراماً، أو املرتوك مندوابً ال واجباً"

 .عند الشافعيةوقريب  مما وقع لدى املالكية حصل 

ن مثة وجهني يف املذهب يف حكم األمر بصالة العيد: الوجوب ه هللا تعاىل، أبرمح( هـ450)ت ،املاورديح فقد صر  
 .(4)والندب

التخريج عن األقوال الفات اليت تقع بني األصحاب، و الشافعية إمنا يكون يف اخلابلوجوه لدى تعبري الومعلوم أن 
 .رمحه هللا تعاىل (204)ت عن اإلمام الشافعي، املنقولة

ها: أهو الوجوب أو اخل علىمنه خترجيًا  الوجهني، كاانن ماملاوردي ما حكاه و  الف يف حكم صالة العيد نفس 
 الندب.

                                           

(1)
مالكي، عالم للمذهب من أهل لإبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي ابن بشير التنوخي،  أبو الطاهر هو 

عرف هـ( وال ي526أكمله سنة )الذي واألنوار البديعة، والمختصر،  ،ح واالختيار، من تآليفه: التنبيهالترجي

تحقيق د. محمد األحمدي، )، (1/265) البن فرحون ،الديباج المذهب . ينظر:على وجه التحديد تاريخ وفاته

 ،المطبعة السلفية، القاهرة)، (1/126، لمخلوف )، وشجرة النور الزكية(ط. مكتبة دار التراث، القاهرة

كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه، ( في تحقيقه ل104مقدمة الدكتور: محمد بلحسان )ص لينظر: و هـ(،1349

البن بشير، )مركز اإلمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، الجزائر، مع دار ابن حزم، بيروت، األولى، 

 م( حيث عقد مطلبا في تعيين المراد بـ)ابن بشير( في كتب المالكية. 2007 -هـ 1428

(2)
تحقيق: أحمد )(، 4/311) ابن أبي زيد القيروانيعلى رسالة  كفاية الطالب الربانيحاشية العدوي على  

ينظر: م(، و1989 -هـ 1409 ،لسيد علي الهاشمي، مطبعة المدني، القاهرة، األولىامراجعة: وحمدي إمام، 

تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، دار )، (4/734) المسالك الشرح الصغير على أقربحاشية الصاوي على 

 .(المعارف، القاهرة

(3)
المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبحاشيته إدرار الشروق البن )(، 399، 4/398للقرافي )الفروق  

( 707وقد نقل البقوري )ت (، 2003 -هـ 1424 ،الشاط، تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، األولى

ترتيب أو تعقب،  دةزيا ة  شيخه األولى بحروفها دوننصَّ عبارفي اختصاره لكتاب شيخه تلميذ القرافي 

بالمملكة  عمر بن عباد، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :تحقيق)، (2/490)الفروق واختصارها 

 .(هـ1416 المغرب، ،المغربية

(4)
تحقيق: خالد عبد اللطيف العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، (، )395األحكام السلطانية للماوردي )ص 

إشراف: زهير الشاويش، المكتب )(، 10/217ضة الطالبين للنووي )رو، وانظر: هـ(1410األولى، 

 .م(1991 -هـ 1412بيروت، الثالثة، اإلسالمي، 
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 وجوب   الصحيح   :قلت  : "بقوله، يف هذا التخريجاملاوردي فتعقب  رمحه هللا تعاىل، هـ(676)ت مث جاء النووي،
 .(1)"، وهللا أعلم سيما ما كان شعارا ظاهراال ،ألن األمر ابملعروف هو األمر ابلطاعة ،العيد سنة األمر وإن قلنا صالة  

أن األمر ابملندوب واجب، إذ املندوب قسم  من الطاعة، وهو قسيم الواجب  -أو أومهت-هذه ه عبارت   فأفهمت  
 .منها

ذكر أن الثواب يف األمر ابملعروف  بعد أنقوله يف شرح مسلم، وهي  ،ذلك أيضاً  -أو توهم-أخرى تفهم  وله عبارة
عن املنكر أكثر منه يف التسبيح والتحميد والتهليل، قال: "ألن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية، والنهي 

 .(2)وقد يتعني، وال ي تصو ر وقوع ه نفالً"

 مواسل  ي  لكنَّ متأخري الشافعية مل ، وجود قائل بوجوب األمر ابملندوب ي ثبت  أن فكاد كالمه السابق، رمحه هللا، 
  علىوىل األ  النووي  عبارةلعبارة، بل محلوا الوجوب يف مفهوم ا

 
غريه من لأقوال أخرى للنووي و  مجعًا بني، ىل  و  احملتسب امل

 الشافعية.

رمحه هللا تعاىل: "وما ذكره من وجوب األمر بصالة العيد.. خاص ابحملتسب"،  (هـ974)ت ،قال ابن  حجر اهليتمي
، مث قال: "وأما اآلحاد، فال  .(3) يلزمهم األمر والنهي إال يف الواجب واحلرام"أي املوىل 

أنه ال جيب اإلنكار يف غري الواجبات يف  املنهج شرح يف حاشيته على هـ( رمحه هللا تعاىل،1204)ت ،اجلمل ذكرو 
العيد  حق   اآلحاد، وأما احملتسب املوىل فينكر وجوابً على من أخلَّ بشيء من الشعائر الظاهرة، قال: "ولو س نًة كصالة

 .(4)لكن لو احتيج يف إنكار ذلك لقتال مل يفعله"و واألذان، ويلزمه األمر بما، 

فيه )الذي هو موضوع احلسبة(  ب  الثانية يف شرح مسلم، فهي حممولة على ما إذا كان احملتس   ة النوويوأما عبار 
متعلق مبسألة هو و  ج عن موضوع حبثنا،هو أمر خار و واجبًا أو حمرماً، فهذا الذي ال ي تصور وقوعه نفاًل وقد يتعني، 

 .نوع وجوبابيان و  على سبيل العموم، حكم احلسبة

يف أصل الروضة: "وفروض الكفاية أقسام: منها ما يتعلق أبصول الدين،  ،رمحه هللا تعاىل ،قوله ويدل على ذلك
: األمر ر"، مث قال: "واملراد منه...، ومنها ما يتعلق ابلفروع كاألمر ابملعروف والنهي عن املنكوهو إقامة احلجة 

 .(5)"بواجبات الشرع، والنهي عن حمرماته، فهو فرض كفاية

                                           

(1)
 .(10/217روضة الطالبين ) 

(2)
دار الكتب العلمية، بيروت، )(، 1006ح: )، (7/92مسلم ) ه لصحيحوقد يفهم ذلك أيضاً من عبارته في شرح 

 .(ية، القاهرةإدارة الطباعة المنير مصورة عن

(3)
 (. 2/168) الزواجر 

(4)
دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن الطبعة )، (5/182)حاشية الجمل على شرح المنهج  

 هـ(. 1305الميمنية، 

(5)
ر أن المقصود بقول العلماء: إن األمر قرّ (، وجاء نحو هذه العبارة التي تُ 10/217روضة الطالبين ) 

جاء ذلك في  هو المعروف الواجب، والمنكر الحرام،عن المنكر من فروض الكفايات.. بالمعروف والنهي 
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دوا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف فروض الكفاايت.. احتاجوا ر  و  قد أ   -كغريهم-وملا كان الشافعية هذا، 
 .قوهلم ابلندب ذلك وصريح   لدفع  التعارض الظاهري بني الزم  

سواء كان املأمور به واجباً أو واجباً، كله ه يف فروض الكفاايت أن يكون األمر ابملعروف  د   يلزم من ع  ه : أنتوضيحه
قالوا: إن املقصود من األمر خلصوا من هذا اإلشكال أبن ، فكما سبق  قد قرروا خالف ذلك مندوابً، والواقع أهنم

 ابملعروف املعدود من الفروض هو املعروف الواجب فقط.

، كما نقله إمام احلرمني، وصرح به املتأخرون   لفتحص   أن املعتمد لدى الشافعية: أن األمر ابملستحب مستحبٌّ
  .(1)وغريه كابن حجر اهليتمي

 .األمر ابملندوب عندهم فهذا هو أصل حكم

، فالصور اليت ح كم فيها ابلوجوب،  وأما   .ملقتض  خارجيذلك كما يف حق احملتسب املوىل 

وقالوا: إن ، ابملندوب واجب ن األمر  إ حيث، ال من والوظيفة التعيني ل  ب  جاء من ق  إمنا الوجوب  أن هذا :توضيحه
ستسقاء أو لو أمر الوايل بصالة االمنها ما ، أخرى بنظائر ها، م ؤي  دين ذلكللوالية أحكاما خاصة ال يقاس با غري  

  .(2)من السننيف أصله مع أنه  ، واجباً ريفإنه يص ،بصوم يومه

، وأما كالم النووي السابق (3)هذا، ومل يقف الباحث على تعيني القائل ابلوجوب من املذهبني املالكي والشافعي
 .، وهللا أعلم، فهذا هو مرادهكما سبق  عني   م  حممول على احملتسب ال   ل  ؤوَّ فهو م  

وهو الندب، وأما  ى التحقيق،عل : إن يف مسألة األمر ابملندوب قواًل واحداً ، أمكننا القولوترجح وإذا صح هذا
 .ح  بهعن م صر    على سبيل االحتمال، ال نقل   الوجوب فهوكي من ما ح  

                                                                                                                         

مع شرح المحلي على المنهاج ( 172-5/171)عدد من الكتب، ينظر على سبيل المثال: شرح المقاصد 

الب أسنى المط، و(القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي) (،4/214حاشية قليوبي وعميرة )

مغني و، هـ(1313 ،ة، القاهرةنيدار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مصورة عن الطبعة الميم)(، 4/179)

الفتح و، هـ(1377مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، )(، 4/211المحتاج للخطيب الشربيني )

 (، كلها قررت أن فرض الكفاية إنما هو في واجبات الشرع ومحرماته.540المبين )ص

ذهاب منهم إلى إخراج المندوب من مفهوم المعروف، والمكروه من  وقد يتبادر إلى الذهن عند قراءة ذلك أنه

فروض  ق أن الكالم في معرض تعدادهم ألمثلة منمفهوم المنكر، وليس األمر كذلك، فواضح من السيا

، فهو أمر خارج هي عن المكروهالمندوب والنب األمروفي المعروف الواجب، والمنكر الحرام، ال في الكفاية، 

 .المعروف والمنكر يفي مفهومالمندوب أو المكروه لدخول  تعرض   كالمهم وليس في عن بحثهم،

(1)
 .(543الفتح المبين )ص 

(2)
 .(4/179)أسنى المطالب  

(3)
بالمعروف  إيرادهم قولين في المسألة مع عدم تعيين قائل بالثاني، هو إيرادُهم لشعيرة األمر لعل من أسبابو 

والنهي عن المنكر وتمثيلهم بها ضمن فروض الكفايات، مما قد يلزم عنه أن يكون جميُع األمر بالمعروف 

 واجباً، فُجعل البعُض هذا الالزم قوالً مخرجاً بهذا االعتبار، ال عن نقٍل عن ُمعين، وهللا أعلم.
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 ،من يقول ابلوجوب مثة   ي فه م أن  إذ تعبري ه  قد نسبة  إمام  احلرمني ذلك إىل )معظم الفقهاء( كما سبق،  يبقى نعم،
 .)املعظم(وهم مقابل 

 ثبوترادته اجلزم ابالتفاق، أو لعدم مل أيضاً، فلعله أطلق ذلك لعدم إتاب عن ذلك أبن هذا التعبري حمجي  لكن 
بوجوب  وجود قائلالقول ب، فال يصح أن يؤسس على تعبري إمام احلرمني من األسباب أو لغري ذلك االستقراء عنده،

 .، وهللا أعلماألمر ابملندوب مع هذه االحتماالت

هلا من العلماء  ق  ابلنظر ملن تطر   اواحد قوال : أن فيهاابملندوب األمريف مسألة  للباحث يرتجح احلاصل فيماف
 يف كالمهم. واردة   عبارات   وصرح با، ال ابلنظر الحتماالت ولوازم  

( هـ792)تزاين اما ذهب إليه التفتلة على قول واحد، ومع أاقتصار احلنابلة يف املسمع  متاماً  وهذه النتيجة تتوافق
 .(1)وليس بواجب مندوب  ندوب أبن األمر ابمل القطعمن 

 :ب الثاني: في حكم النهي عن المكروهالمطل

 .ألمر ابملندوبل هاضلتعر تبعاً لنهي عن املكروه ل تطرقتاليت  من النصوص يف املطلب السابق عدد   تقدم

، بع للمأمور بهاألمر اتأن وا بينهما يف التبعية، فكما حيث ساو  يف املسألتني، أكثر املذاهب وضوحًا كان احلنابلة ف
، ويف ترك املندوب وفعل املكروه لنهي اتبع للمنهي عنه، فا فكذلك اإلنكار يف ترك الواجب وفعل احلرام واجب 
 .هم، وقد تقدمت نصوص(2)مندوب

 ،قولني حكوا يف مذهبهملكن ، ذهبوا إىل أن النهي عن املكروه مندوب وليس بواجبفاملالكية والشافعية  وأما
يف تلك املسألة يقال يف ا قيل م  األمر ابملندوب، ف  مسألة يف قريبا ه قشة حكاية القولني مبا سبق مناقشت  ونكتفي يف منا

 أيضاً. هذه

، كالنهي (3)من املكروهات الشرعية اً صور  وىل  أن ينكرم  على احملتسب ال   ه يتعنيأنفقد نص وا على  ومن جهة اثنية
يف صالة جهرية أو العكس، وحنو ذلك من  وعن اإلسرار، املطروقة عن التطويل يف الصالة من قبل أئمة املساجد

 .عندهمواملنصوص على كراهتها ، الظاهرة هيئات العبادة

 بوجوب األمر عليه يففيه صرحوا الذي نفسه ويف السياق وقد ذكروا ذلك يف معرض ما جيب على احملتسب املوىل، 
 .(4)عدد من املأمورات املندوبة

                                           

(1)
 .(172-5/171شرح المقاصد ) 

(2)
 .(1/177) للسفاريني غذاء األلبابو (،1/195اآلداب الشرعية البن مفلح ) 

(3)
 .الجزم بالجميعو التعميم جميع المكروهات، فمقتضى أمثلتهم ال تفيد :من المكروهات، وال أقول اصور :أقول 

(4)
، (5/172)(، وشرح المقاصد 10/218وروضة الطالبين ) ،(411صللماوردي )ينظر: األحكام السلطانية  

 .(544(، والفتح المبين )ص2/169، والزواجر )(4/179وأسنى المطالب )



  -
587- 

، وأنه ال يقدح يف أصل حكم املندوبية، فما  جوبو وقد سبق مناقشة  األمر بعدد من املندوابت على احملتسب املوىل 
 قيل هناك يقال هنا أيضاً، وهللا أعلم.

، ووقع كالمهم يف غري كتبهم للمأمور به أن األمر اتبع  على  :ق للمسألة منهممن تطر   فقد اتفقت كلمة   ة  احلنفيأما و 
 ك.الفقية كما سبق بيان ذل

 .فيه مواقفهم فتعددت عن املكروه، وأما النهي

وكأنه مل يشأ اخلوض فيها، وقد سبق مجلًة،  ارأساً، ورغب عنهيف املسألة فأمهل الكالم  (هـ801)ت فأما ابن ملك
 كالمه.  نص  

 مر اتبع  فكما أن األ ق بينهما بشيء،فر  ومل ي  بني املسألتني صرح ابلتسوية ف هـ(1239)ت بدالعزيز الدهلويع وأما
 فالنهي   ،وإن كان مكروها ،عنه واجب النهي  ف ،حمرماً عنه  فإن كان املنهي   ،اتبع للمنهي عنه النهي للمأمور به، فكذلك

  .متاما ، أي كمذهب احلنابلة(1)بو ندم عنه

ما تقرر بني هذه املسألة و ارق ما يستدعي النظر والبحث، وليس مثة فهناك وإىل هذا احلد من هذه املسألة فليس 
 .مسألة األمر ابملندوب،يف 

 بملندو إىل ملمح خمتلف بني األمر اب أشارأاثر نظرًا جديدا حينما ( رمحه هللا تعاىل، 1270)ت ،لكن األلوسي
إن قلنا " :ينهى عنهيكون واجباً ومندوابً على حسب ما  قال بعد أن صرح أبن النهي عن املنكروالنهي عن املكروه، ف

كما أن املعروف ما -عليه،  ستحق العقاب  : مبا ي  ]أي املكروه[ مث قال: "وأما إن ف س ر .(2)"شرعا منكر   إن املكروه  
 .(3)نقيض"، إال أنه ي ر د : أهنما ليسا على طريف وبه قال بعض همإال واجباً،  فال يكون -عليه الثواب   ستحق  ي  

إن قلنا إن املكروه  منكر  ، حيث علق احلكم بقوله: "حبرتجي فيها حومل يصر   ابملسألةمل جيزم  هنا وواضح أن األلوسي
 ."شرعا

املعروفة ابلتحسني  العقدية الك رىاملسألة  مسألة أصولية، هي من متعلقاتإىل  ن ذلكم  ض  ي لم ح  كأنه  وهوأقول: 
الف بني فيه خلواجب واملندوب بل واملباح، وأما القبيح فهل يشمل املكروه.، ل ن  احلس   مشولية يوالتقبيح، وه

 .األصولني

                                           

(1)
 .(190ينظر: ميزان العقائد مع شرحه )ص 

(2)
المكلف  طلباً غير جازم، وهو ما يُثاب هأي وجرينا على التفسير المشهور للمكروه، وهو ما طلب الشارُع ترك   

 .فلعهعلى  يُعاقبعلى تركه، وال 

(3)
)فال يكون إال واجباً، وبه قال بعضهم( إشارة منه إلى استعمال كثير ، وقوله: (4/22روح المعاني لأللوسي ) 

، قال ابن النجار الحنبلي، رحمه هللا تعالى: "ويطلق المكروه على ، وهللا أعلممن المتقدمين المكروه  في الحرام

ه من المتقدمين"، ثم نقل عن ابن قاضي ا لجبل قوله: الحرام، وهو كثير في كالم أحمد، رضي هللا عنه، وغير 

وعلى كراهة التنزيه، وقد يزاد ما  ،"وتطلق الكراهة في الشرع باالشتراك على الحرام، وعلى ترك األولى

تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، مكتبة ( )1/419فيه شبهة وتردد"، شرح الكوكب المنير )

إليه األلوسي بقوله: "وبه قال  الذي أشار أقول: وهذا القول .م(1993 -هـ 1413 ،العبيكان، الرياض

 خارج عن موضوع هذا البحث، كما ال يخفى، وهللا تعالى أعلم. بعضهم"،
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ي عنه شرعاً أنه بعض هم  ح ح  صقد و  ، ليس من القبيح إن ف س ر مبا ي ذم  عليه، و (1)من القبيح إن ف س ر القبيح مبا هن 
 (، رمحه هللا تعاىل794)ت ، قال الزركشيس ن والقبيحاحل   مرتبيت  بني  وحينها ال يوصف ابحلسن أيضاً وبه تثبت الواسطة  

   .(2)"وهو ما جزم به إمام احلرمني، وأثبت به الواسطة بني احلسن والقبيح"لثاين: ايف هذا 

، واحد يف أنه جيب النهي عن مجيعه هاملنكر ابب أن   إىل من العلماء عدد   ذهب فقدفيما أحس ب، وتفريعاً على هذا، 
ن مجيع ما أنكره الشرع  حرام على قواعد أل على قواعد املعتزلة، أو بح  ابلق   صافه  الت  إما  ،واجب   ه  ترك   املنكر   مجيع   ألنَّ 

 .(3)أهل السنة

كالمهم إذ  ليس األمر كذلك، فمذهبهم، الزم أن النهي عن املكروه واجب يف  كالم هؤالء من يفهم وال ينبغي أن
ها، يت حبثسيأاليت و ، أو ال املنكريف حدود  وهي مسألة دخول املكروهة عن حكم النهي عن املكروه، ك  نفسألة م  متوج ه مل

 يف املبحث الثاين. ،حبول هللا تعاىل

ن كالم من قال إن النهي عن املنكر واجب  م  ذلك الالزم، أي فهم من كالمهم قد فهم كأنه لكن بعض العلماء  
 .ولو على سبيل الندب املكروه ال ينكرأبن  أيضاً: أنه قائلكله: 

 ،والبيضاوي( 538)تبعد أن نقل عن الزخمشري هو ف، تعاىل رمحه هللاهـ( 1061)تالنجم الغزي، وأعين به 
على أن  لفظيهما[ مقصور  من كال منهما ]أي   "مث إن   ، قال:هكل    واجب   النهي عن املنكر  رمحهما هللا، أن  (685)ت

ب  وفيه املناقشة من وجهني: األول: أن املكروه من املنكر، والنهي  عنه مندو قال: "، مث ما"ر  املنكر ما كان معصيًة حم  
 ."، ...يف تفسريه ،رمحه هللا تعاىل (984)ت وليس بواجب، كما أشار والدي،

أهنما قائالن بعدم مندوبية النهي عنه، فمازج، رمحه هللا، : إن املكروه ليس مبنكر، افهم من قوهلم ، رمحه هللا،فكأنه
 ة. دخول املكروه يف املنكر، والنهي عن املكروه، وجعلهما مسألة واحد: بني احلكمني

واشرتاكهما يف املوضوع واملتعلق،  فمع التسليم بتقارب املسألتنيوالذي يراه الباحث أنه ال تالزم بني األمرين، 
 .ناكما أسلف  نفكتان يف احلكمم   يف الوقت نفسه لكنهما

                                           

(1)
حيث ذهب ، (منهي عنه أم ال؟هل هو المكروه )ما بحثه الزركشي في مسألة:  :حالتصحيويرد على هذا  

النهي يشمل نهي آخر إلى أن  ذهب بعضليس منهياً عنه، و المكروهوأن النهي يكون للتحريم،  إلى أن البعض

ليس منهياً  أنهالزركشي ، ثم قّوى منهي عنهحينئذ هو للقدر المشترك بينه وبين التحريم، فالمكروه  التنزيه، أو

اُكْم ع ْنهُ ف اْنت ُهواقال: "ويدل على أنه غير منهي عنه قوله تعالى: }وعنه،  ا ن ه  م  البحر  .(["7{ ]الحشر: )و 

تحقيق عبد القادر العاني، وزارة األوقاف الكويتية، الكويت، )، (1/298)للزركشي فقه في أصول الالمحيط 

 هـ(.1413 ،الثانية

(2)
 (، ونهاية السول في شرح منهاج األصول لألسنوي1/299و) (1/137)لزركشي لينظر: البحر المحيط  

 .هـ(1345 ،بية، القاهرةالكتب العرعن طبعة جمعية نشر  ،م1982مصورة عالم الكتب، بيروت، ) (،1/84)

(3)
، (1/397)الكشاف ( من آل عمران: 104والتفاسير التالية آلية ) ،(92)صينظر: شرح األصول الخمسة  

و عناية  :تعليق) (،1/373السراج المنير للخطيب الشربيني )و، (1/658) وتفسير البيضاوي أحمد عزُّ

 .(2/68تفسير أبي السعود )م(، و2004 -هـ 1425 ،، بيروت، األولىدار إحياء التراث الدمشقي،
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، أو أنه على سبيل الندب ن النهي عن املنكر واجب كله، أنه قائل أبن املكروه ال ينكرإ ال يلزم من قول القائل:ف
 .حبول هللا تعاىليف املبحث التايل  ينكر على سبيل الوجوب، وسيأيت زايدة إيضاح هلذه اجلزئية

زاين ابلقطع يف مندوبية األمر ابملندوب، اكأن هلذا التداخل واالشتباه يف هذه اجلزئية.. صر ح التفتو أزيد فأقول: و 
، ونص عبارته: "وهلذا بت وا القول أبهنما ]أي األمر ن املكروهالنهي عيف شأن  يف املقابل قد جتن ب هذا التصريحلكنه 

سكت عن مث ، (1)ابملعروف والنهي عن املنكر[ واجبان، مع القطع أبن األمر ابملندوب ليس بواجب بل مندوب"
 املكروه.

، أو أنَّ يمل  أن الباحث :ل مما سبقفتحص    ب، بل مجيع  مندو  غري   ه  قف على من صرح أبن النهي عن املكروه واجب 
 .غري ذلك اال ميكن أن نلزمه ةوغري الصرحي ابلندب، قائلة  الصرحية  النقول

 النهي من قبيل النهي عن املنكر ي عد  هذاخلالف يف دخول املكروه يف حد املنكر، مبع ى هل ابومن صر ح فإمنا صرح 
 . (2)يلاتاملبحث الن املطلب الثاين م، أو هو من ابب آخر، وهو ما سيأيت الكالم عليه يف شرعاً 

 المبحث الثاني

المندوب في مفهوم المعروف، والمكروه في كل من دخول أو خروج في 

 مفهوم المنكر

 :ملا أييت دخول املندوب يف املعروف، واملكروه يف املنكر، وذلكإن ما تقدم يف املبحث السابق يستدعي حترير 

والكراهة قسيمان  الندب  و  نهي عن املنكر مبا ال مزيد عليه،العلماء قد قرروا فرضية األمر ابملعروف والأن  -1
 منها، فلزم حل هذا االشكال. انللفرضية ال قسم

 عليه حبسب ما وقف-وال يوجد  رج املكروه عن حد املنكر،جد يف نصوص العلماء من خي  وألنه قد و   -2
 .دراسةوالاملناقشة  فاستدعى ذلك رج املندوب عن حد املعروف،ن خي  م   -الباحث

                                           

(1)
 .(5/173شرح المقاصد ) 

(2)
أن أشير إلى أن اإلمام النووي، رحمه هللا تعالى، قد تطرق لهذه  :عن هذا المطلبويحسن قبل االنفصال  

 االستحباب أو الوجوب، فقد قال في شرحه لنوعها من بيانٍ المشروعية، دون ب بما يشعر فيها  مكتفياالمسألة 

لحديث ابن عباس، رضي هللا عنهما، حينما رأى ابن  الحارث يصلي ورأُسه معقوص، فقام ابن عباس فجعل 

مسلم صحيح شرح  .قال النووي: "وفيه، ...، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم" (492)مسلم ح:  يحله،

(4/209). 

نما أطال في الصالة إماما: ))أفتان أنت يا وقال في شرحه لقوله صلى هللا عليه وسلم لمعاذ، رضي هللا عنه، حي

قال: "أي منفّر عن الدين وصادّ عنه، ففيه: اإلنكار على من ارتكب ما يُنه ى عنه،  (،465)مسلم ح: معاذ((، 

 .(4/182مسلم )صحيح شرح  وإن كان مكروهاً غير  محرم".

، ولم يتعرض لنوعية نكار المكروهكما يشرع إنكار المحرم فكذلك يشرع إومراد النووي، وهللا أعلم، أنه 

ال يعارض كون المشروعية في الواجب واجبة، وفي المكروه مندوبة، وعلى جهة كالمه المشروعية، ف

 .ال اإللزام، وهللا أعلماإلرشاد والحث 
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 دخول املكروه يفبني ، و (1)عنه املكروه، وكذا كون املكروه منهياً ولكون التفريق بني مسألة مندوبية النهي عن  -3
 .هاحبثيف واستقالل ومتييز بني املتشابات،  وج لزايدة بسطوإيضاحه حم، دقيق أمراً جدَّ .. حد املنكر

أن حق التعريفات  إىل :ما وعدت  يف املقدمةكو ، ل اخلوض يف موضوع هذا املبحثيأشري قبجيدر أن و 
إمنا ، وهذا املبحث واألحكام ، إذ التصورات مقدمة على التصديقات والتطبيقاتم على غريهاقد  واملصطلحات أن ت  

فللناقد أو  من حيث دخول بعض أفراده أو خروجها عنه، ،جيول يف ميدان تعريف )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر(
 الكالم فيه وج عل مبحثاً اثنياً.. نئذ أن يسأل: مل   أرجئالقارئ حي

 :يف اآليت ميكن تلخيصها ،اقتضت هذا الصنيع أسباابواجلواب أن مثة 

 .ابألصالةيف هذا البحث  ةغري مقصود أن هذه التعريفات :أوالً 

 :احبثه من مقاصد، فإن من ذلك توقف على تلك التعريفات، بل على العكستأن مسائل هذا البحث ال اثنيا: 
 .هتااومهومفملضامني تلك التعريفات  والتحليل النقد  

املبحث ومنها النتائج اليت نتجت عن ، نتائج سابقة على متوقف  هلذه التعريفات  املتوجه  هذا النقد أن اثلثا: 
 .من عدمه اتيفالتعر  تلكصحة من املقدمات اليت ي ستعان با على احلكم على  هيف، السابق

 األول: في خروج أو دخول المندوب في مفهوم المعروف:  المطلب

 على الواجبات قصر املعروفأبن ، على حنو واضح عن مفهوم املعروف يقف الباحث على من أخرج املندوبمل 
دخول املندوب يف تعريف  تفيد -ها واختالف مسالكهم فيهاعلى تنوع-يف تعريف املعروف م بل عباراهت  ، تصرحياً 

 .املعروف

هللا  أو هو طاعة   ،(4)أو هو املطلوب شرعاً  ،(3)أو هو أمر هللا تعاىل ،(2)أ مر به شرعاً كل ما أبنه:  عضهم برفه عف
 .(2)، أو ما جيوز يف الشرع(1)أو ما فيه رضا هللا تعاىل ،(5)تعاىل

                                           

(1)
ً في كتب األصول، ينظر لها  اوهذه المسألة بالخصوص، وهي كون المكروه منهي  عنه أو ال؟. مبحوثة قديما

 (.1/298ل: البحر المحيط للزركشي )ى سبيل المثاعل

(2)
، الفكر دار، جميل محمد صدقي: تحقيق)(، 3/290البحر المحيط ألبي حيان األندلسي ) تفسير ينظر: 

لصالحي الحنبلي العبد الرحمن (، والكنز األكبر 1/179واآلداب الشرعية البن مفلح )، (هـ1420، بيروت

 هـ(.1418الباز، مكة المكرمة، األولى، مكتبة نزار مصطفى )، (1/43)

(3)
تصوير دار إحياء التراث  ،محمد الصادق قمحاوي :تحقيق)، (2/322ينظر: أحكام القرآن للجصاص ) 

 .(هـ1405 العربي، بيروت،

(4)
دار إحياء الكتب العربية، )، (2/174حاشية الدسوقي )مع ينظر: الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير  

 .(القاهرة

(5)
 (،3/717)عن مقاتل بن حيان  ناقالً إياه للسيوطي، (، والدر المنثور10/217ينظر: روضة الطالبين ) 

 - هـ1424 ،القاهرة، األولى والدراسات العربية واإلسالمية، للبحوثمركز هجر ، د. عبدهللا التركي :تحقيق)

 (.م2003
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 .(4)وافقه كرم  الطبعأو هو ما قبله العقل وأقره الشرع، و  ،(3)هحسن  والعقل لشرع ف ابر  ما ع  أبنه:  وعرفه بعض آخر

 .(6)ما تعارفته العقول ومل ختتلف فيه األفهام :أو ،(5)هصواب   ف  كل  عاقل  نه: ما ي عر  أب اثلث فه بعض  وعر 

 .(7)فعل  ما ينبغي وعرفه بعض  رابع أبنه:

ا ما يرده األمر إىل الشرع وحده، ومنه منها ما يرد  ف، هاسالكالتعريفات تنوع أو اختالف يف م ويالحظ على هذه
، واضحصاحبه إىل معيار فيه ال ي رجع  العبارة   ما هو عام   اومنه ،وحده ، ومنها ما يقصره على العقلمعا إليه وإىل العقل

 .التعريف األخريوأعين به 

إخراج  يفيدقصود إثبات أنه ليس يف واحد منها ما امل، بل هلذه املسالك والتعريفات مناقشة   مقام   املقام  ليس و 
 ن حد املعروف.عندوب امل

ابلنظر إىل ، (كل ما أ مر به شرعاً )أو  ،(أمر هللا تعاىل) ن املعروف هوأب ع رب على ذلك مبن تعقَّ ي   مي كن أن نعم
 اخلالف الذي وقع بني األصوليني: هل املندوب مأمور به على احلقيقة..

 .(8)وهلذا قس موا املأمور إىل واجب ومندوبواملسألة خالفية، واألصح عند أكثر األصوليني أنه مأمور به حقيقة، 

                                                                                                                         

(1)
تحقيق: لجنة بإشراف نور الدين )، (5/363) كبن ملمحمد بن عبداللطيف شرح مصابيح السنة لينظر:  

 م(.1012 -هـ 1433 ،طالب، وزارة األوقاف، الكويت، األولى

(2)
كامل أحمد كامل الحسيني، دار البصائر،  :تحقيق)(، 405شرح األربعين النووية، لنجم الدين الطوفي )ص 

من  ،وأجازهه الشرع، ف  ما عر   : "والمعروف هوشرح التعريف بقولهم(، و2009-هـ1430 ،القاهرة، األولى

واجب أو مندوب أو مباح، وال واسطة بينهما على هذا، أعني تفسير المعروف والمنكر: بما يجوز وبما ال 

، وبالمنكر المعصية، فعلى هذا تثبت الواسطة بينهما وهو المباح، إذ أريد بالمعروف الطاعة وربمايجوز، 

 ."ليس بطاعة وال معصية

(3)
 ،دار القلم، وديوصفوان عدنان دا :تحقيق) مادة )عرف(،األصفهاني لراغب ل ألفاظ القرآن تينظر: مفردا 

 ،محمد علي النجار :تحقيق) (،4/57وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي )(، هـ1418 ،الثانية ،دمشق

وتفسير الخازن ، (هـ1406 ،الثانيةالقاهرة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، 

، (1/142وتفسير السعدي )، هـ(1415، بيروت ،دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد على شاهين)(، 1/281)

 (.هـ1420 ،األولى، مؤسسة الرسالة، عبدالرحمن بن معال اللويحق تحقيق:)

(4)
، عن بيروت ،فكردار ال تصوير)، (7/3للزبيدي ) بشرح إحياء علوم الدينينظر: إتحاف السادة المتقين  

 هـ(.1311 ،طبعة الميمنية، القاهرةال

(5)
 هـ(.1404المكتب اإلسالمي، بيروت، الثالثة، )(، 1/435ينظر: زاد المسير البن الجوزي ) 

(6)
 .(دار الفكر العربي)، (1343صينظر: زهرة التفاسير ألبي زهرة ) 

(7)
وتفسير ابن عادل ، (ـه1401األولى،  ،بيروت ،للطباعة والنشر الفكردار ) (،8/183ينظر: تفسير الرازي ) 

 هـ(.1419 ،، دار الكتب العلمية، بيروت، األولىآخرينتحقيق: عادل عبدالموجود و)، (5/451الحنبلي )

(8)
(: "المندوب مأمور  به حقيقةً في قول القاضي والغزالي وابن 1/286قال الزركشي في البحر المحيط ) 

قاق وكثير من األصحاب، وقال ُسليم الرازي: إنه قول أكثر أصحابنا، ونقله الصباغ، ونقله عن أبي بكر الد
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أن ننسب إىل أصحاب أحد القولني مذهباً، يف إدخال أو إخراج املندوب من مفهوم املعروف، ومع ذلك فليس لنا 
 (.كل ما أ مر به شرعاً حىت يثبت أهنم يذهبون يف تعريف املعروف إىل أنه )

يف قولنا )األمر  ن حد املعروفإبخراج املندوب عي صر ح  قول  على  أن الباحث مل يقف :هحبث   مما سبق فتلخ ص
على  ،تعريف من عرف املعروف أبنه )ما أمر به شرعاً(سوى  ،على عكسه التعريفات السابقةأكثر الزم بل ، ابملعروف(

 .حدومع ذلك فليس لنا أن ننسبه قوالً أل فاألمر فيه حمتمل، قة،يالرأي القائل أبن املندوب ليس مأموراً به حق

 كروه في مفهوم المنكر:مالمطلب الثاني: في خروج أو دخول ال

والقول املكروه،  النهي عنأنه ال تالزم بني القول مبندوبية إىل  حث األولاملب قد أشران سلفًا يف املطلب الثاين من
 عن حد املنكر. خروجهأو  هبدخول

، مث هو يف الوقت نفسه ال يكون من مشموالت كروهالنهي عن امل القول مبندوبيةاألفهام  قد يدق  علىاحلق أنه و 
 لفظ املنكر.!.

والسيما إذا ق رن زال هذا اإلشكال، تالزم بني مصطلح النهي ومصطلح املنكر، ال وف ك  لكن إذا ح ق ق النظر  
 .هو أخص من معناه اللغويومعناه الشرعي الذي  ،الواسع   اللغويَّ  معناه  ر للمنك   نأ مبالحظة

قد يكون مبعناه و  ه الشرعي،مبعنايكون  .. قد(ه: )املكروه يندب إنكار مثالً  يف قوهلماإلنكار( أو )املنكر( )وذلك أن 
، (1)غريهم على حد سواءيف كالم و يف األحكام الشرعية، واقع يف كالم العلماء أن االستعمال اللغوي  ، والسيمااللغوي

واالصطالح العلمي، يف قولنا: )األمر ابملعروف النهي عن  معناه يف النص الشرعيمع طابق تفال يلزم حينئذ أن ي
 املنكر(.

                                                                                                                         

نقله أبو (: "و2/229على نهاية السول ) ابُن القشيري وغيره عن المعتزلة"، وفي حاشية بخيت المطيعي

 ". ، وقال الطرطوشي في العمد: إنه قول جمهور الفقهاء والمتكلمين...الطيب نصا عن الشافعي، 

(: "وقال الكرخي وأبو بكر الرازي: ليس مأموراً به حقيقة، بل مجازاً، واختاره الشيخ أبو 1/286كشي )قال الزر

 حامد وأبو إسحاق وأبو بكر الشاشي وإلكيا الهراسي ...".

(: "إذا ورد لفظ األمر ودل الدليل على أن المراد به 1/286وصورة المسألة، كما قال الزركشي في البحر ) 

لك ال يجعله مجازاً، ألنه حمل على بعض ما يتناوله" وفيه أيضاً: "والكالم هنا في األمر الذي الندب، فإن ذ

هو صيغة )أ م ر( ال في صيغة )افعل(، واألمر مقول على الواجب والمندوب بالحقيقة، و)افعل( يختص 

 بالوجوب".

(1)
 -في األعم األغلب-ال يراد منه  : أنكر فالن قول فالن، فهذايةمسائل العلمكثير من الكقول بعضهم في   

اجتهاده، بدليل أنه ال يشرع اإلنكار في مسائل االحتمال  في مخالف لهاإلنكار الشرعي، بل مقصود القائل أنه 

 واالجتهاد، على ما هو معلوم ومفصل من قاعدة: )ال إنكار في مسائل االجتهاد(.

ال يعنون مراد  البداهة يعلم أنهمبفمصطلح أهل الحديث، وقد يكون اصطالحاً خاصاً ألهل فن ما، كـ)المنكر( عند 

 الشارع من )النهي عن المنكر(، بل هو استعمال فني مبني على المعنى اللغوي الواسع.

 ، فيقال: هيئة منكرة، أو مذاقما بل قد يستعمل )المنكر( و)اإلنكار( فيما يتعلق بالطباع واألمزجة، كأن تنك ر هيئة

 يرا ما يعبر عن مثل ذلك بـ)االستنكار( عوض )اإلنكار(.ونحوهما، وكث ،منكر
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بعد أن صرح أبن النهي عن رمحه هللا،  (1270)ت ،األلوسيسبق يف املطلب الثاين من املبحث األول قول وقد 
" تفسريه آلية  ، ذكر ذلك يف(1)املنكر يكون واجبًا ومندواًب على حسب ما ينهى عنه، قال: "إن قلنا إن املكروه  منكر 

ع ون  (: }104آل عمران: )  {....و ل ت ك ن  م ن ك م  أ مَّة  ي د 

 مفهوم القبيحدخول املكروه يف وهي مسألة التحسني والتقبيح،  بعض ما يتفرع عن أنه يشري بذلك إىلمثة وذكران 
 من عدمه.

": فمع ى قول األلوسي، رمحه هللا إنه منكر فإن النهي عن املنكر ينقسم إىل ، أي إن قلنا "إن قلنا إن املكروه  منكر 
عن املكروه  فعل املكلف حينما ينهىواجب ومندوب، وإن قلنا إنه خارج عنه، فإن النهي عن املنكر واجب فقط، وأما 

 ، بل هو ابب آخر.الشرعيالنهي عن املنكر  ابب يته، فليس هو منفمع القول مبندوب

، علي اجلبائيكالم أيب أن نفهم  ، يف تفسريه آلية آل عمران لوسياأل كالمهذا الذي فسرت  به  ميكن يف ضوء و 
: "إن األمر ابلواجب واجب، وابلنافلة انفلة، وأما املنكر فكل ه من ابب واحد يف حينما قالرمحه هللا تعاىل،  (303)ت

  . (2)أنه جيب النهي عن مجيعه"

 .حد املنكر عناملكروه  خيرج يريد أن بل، هيف مذهب أن النهي عن املكروه واجب   ال يريد أنه فاملرتج ح

األمر بعد أن قرر أن  قال حينما -وهو من أتباعه يف االعتزال- (538)ت كالم  الزخمشريذلك  يدل على و 
  فواجب   ما النهي عن املنكر  أو : "، قال رمحه هللا(104): عمران ية آلآل هيف تفسري  ، وذلكهابملعروف اتبع للمأمور ب

 .(3)"بح  ابلق   صافه  الت   ،واجب   ه  ترك   املنكر   يع  مج ألنَّ  ،هكل  

، وهو احملرم.  فصرح أبن كالمه يف املنكر الواجب  الرتك 

( يف 406ك )تبل ذهب إليه ابن ف ور   ابملعتزلة، اً خاص   -ن حد املنكروهو إخراج املكروه ع-ليس هذا الرأي و 
 .(4)تفسريه

، لكن خالفه يف (104) آل عمران آية   :عند تفسريه هلذه اآلية   حكمهالزخمشريَّ يف تبع قد  (685)ت البيضاوي  مث 
  .(5)ما أنكره الشرع  حرام" مجيعه، ألن مجيع   عن املنكر واجب   ، فقال: "والنهي  تعليله ليتوافق مع مذهبه

                                           

(1)
 .(4/22)روح المعاني لأللوسي  

(2)
 (.92األصول الخمسة )صشرح  

(3)
 .(1/397)الكشاف  

(4)
، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، وآخرين حقيق: عالل عبدالقادر بندويشت)، (1/130)ك ور  تفسير ابن فُ  

ات  الشَّْيط ان  ف إ نَّهُ ي أُْمُر ب اْلف ْحش اء  ند تفسيره لقوله تعالى: }م(، ع2009 -هـ 1430 ،األولى ْن ي تَّب ْع ُخُطو  م  و 

اْلُمْنك ر    [، قال: "المنكر: ما حّرم هللا فعله".21{ ]النور: و 

(5)
ً أبو السعود في تفسيره  وقد تبع البيضاويَّ ، (1/658) تفسير البيضاوي  ه وعبر بما عبر ب (،2/68)أيضا

 ً  .البيضاوي تماما
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لزخمشري يف ل ، فهو موافق  "، قاض  أبنَّ املكروه ليس مما أنكره الشرعمجيع ما أنكره الشرع حرام: "فقول البيضاوي
 .يف التعليل خمالف له، املنكر، الذي هو القبيحإخراج املكروه عن حد 

ملذهبه، ألن املعتزلة يقولون: إن املنكر  : "وكلٌّ منهما عبارت ه  موافقة  رمحه هللا تعاىل هـ(1061)ت ،زيقال النجم الغ  
 .(1)م قبل ورود الشرع عندهم"، واألشاعرة  يقولون: إنه ما أنكره الشرع، إذ ال حكحه العقل  ما قب  

النهي ن إأي املكروه ليس من املنكر، ، فكالمها قائل أبن هذا املطلب وليس للتعليل هنا أثر يف حكم مسألةأقول: 
 ليس من ابب إنكار املنكر. عن املكروه

 يين الشافعي، واخلطيب الشربهـ(982)ت السعود احلنفي أبو :وقد تبع الزخمشريَّ والبيضاويَّ فيما ذهبا إليه
 ، رمحهم هللا.(2)يف تفسرييهما (977)ت

ل  إ نَّ اّللَّ  : }آلية النحليف تفسريه  رمحه هللا، (911)ت ،اجلالل السيوطي كالم هو ظاهرالرأي  وهذا ل ع د   أي  م ر  اب 
ش اء  و ال م ن ك ر  و ال بـ غ ي  و اإل   س ان  و إ يت اء  ذ ي ال ق ر  ى  و يـ نـ ه ى ع ن  ال ف ح  { شرعًا من الكفر و ال م ن ك ر  ، حيث قال: "}(3){ح 

 .(4)واملعاصي"

من رأى منكم قال يف شرحه حلديث: ))حينما رمحه هللا،  (974)ت ،الفقيهاهليتمي ابن حجر كالم  ظاهرهو و 
قد ي توه م من  حرام، صغرية كانت أو كبرية". مث قال: "خالفًا ملا  ، أو فعل  واجب   ، قال: ")منكراً( هو ترك  (5)((منكراً 

 .(6)كالم اإلمام اآليت"

من  مإمام احلرمني كما هو معلو به يعين مل يورد فيما تال من كالمه شيئا لإلمام يف ذلك، وهو مث هو، رمحه هللا، 
جلته لدقائق مسائله، أنساه إيراد اصطالحه واصطالح فقهاء الشافعية يف كتبهم، ولعل طول الكالم على احلديث ومعا

 .رادهد إياما أر 

                                           

(1)
تحقيق: نشأت بن كمال )، (83للنجم الغزي ) في الكالم على آية األمر بالمعروف والنهي عن المنكررسالة  

 هـ(.1426 ،المصري، المكتبة اإلسالمية، األولى

(2)
 افي تفسيرهم ،(1/373)(، وتفسير الخطيب الشربينني المسمى بالسراج المنير 2/68تفسير أبي السعود ) 

ويجدر بالذكر أن الخطيب الشربيني، رحمه هللا تعالى، قد أورد عبارة الزمخشري  (،104) آلية آل عمران

بحكمها وتعليلها، فقال: "ألن جميع المنكر تركه واجب، التصافه بالقبح"، أقول: وهذا التعليل ال يتسق مع 

 .العقدي في مسألة التحسين والتقبيح. وهللا أعلم همذهب

(3)
 .(90) النحل: 

(4)
بهامش القرآن الكريم،  ،تقديم: عبدالقادر األرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق)، (277ص)تفسير الجاللين  

 .ومذيال بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي(

(5)
(، والنسائي 1275(، وابن ماجه )ح: 2172(، والترمذي )ح: 1140(، وأبو داود: )ح: 49رواه مسلم: )ح:  

 .(5008)ح: 

(6)
 .(540الفتح المبين ) 
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أن األمر  من، (1)إمام احلرمني الذي سبق إيراده يف هذا البحث كالم  به  أنه ع ى  ى الباحثلكن يرتجح لد  
هذا القول يف قد نقل ه ابن حجر اهليتمي نفس  ه أن ويرش ح  معظم الفقهاء، إىل ذلك  ونسبتهابملستحب مستحب، 
 .(2)وعلق عليه بعض مصنفاته األخرى

إمنا ينصرف  -وغريه من نصوص الكتاب والسنة يف هذا احلديثاحلال كما هو -طالق الشرع أن املنكر يف إ فرأي ه
قد خالفًا ملا  ،إىل احملرم، سواء وقع بصورة ترك الواجب، أو فعل احلرام، وال ينصرف إىل ترك مستحب أو فعل مكروه

وهللا تعاىل  ابن حجر، كالممن   فهمهالذي أهو هذا  ،املنسوب ملعظم الفقهاء استحباب األمر ابملندوب تقريريومهه 
 أعلم.

 خالفمل على احلو  أنه خالف الظاهر، ،هذا االحتمال فضعي  بذا احلديث، لكن  هذا احلكم   ص  وحيتمل أنه خي  
 .ال يصح غري دليلظاهر بال

اج املكروه ممن يذهب إلخر  رمحه هللا تعاىل، (684)ت ،الكيامل القرايف   د  ع  أن نـ   -يف احتمال راجح-هذا، وميكن 
 من حد املنكر.

ذلك فيهما، لكنه بعد وذلك أنه قرر أواًل أن املندوابت واملكروهات يدخلها األمر والنهي، أي من حيث مشروعية 
ذلك أخرج هذه الصورة من ابب النهي عن املنكر إىل ابب أوسع، وأطلق عليه: )اإلرشاد للورع(، أو )التعاون على ال ر 

 والتقوى(.

على سبيل اإلرشاد للورع وملا هو أوىل، من  ها األمر ابملعروف والنهيواملندوابت واملكروهات يدخل  : "قال، رمحه هللا
 .(3)غري تعنيف وال توبيخ، بل يكون ذلك من ابب التعاون على ال ر والتقوى"

 املكروه   ج  ر  أنه خي   ة  بقو  شعر إىل وضع )النهي عن املكروه( يف إطار جديد غري )النهي عن املنكر(.. ي   فاحتياج  القرايف   
  يف إدخاله على أقل تقدير. يتوق فمن حد املنكر، أو أنه 

 .الرأي السابق إىل خالفالعلماء  بعضذهب ويف املقابل فقد 

 ما فب حه الشرع وحر مه وكرهه كل  و حيث قال: " ، رمحه هللا تعاىل،(606جمد الدين ابن األثري اجلزري )ت من هؤالء:
 .(1)"فهو منكر

                                           

(1)
 .في أول المطلب األول من المبحث األول 

(2)
(: "وأما قول اإلمام: معظم الفقهاء على أن األمر في المستحب 2/168قال في الزواجر عن اقتراف الكبائر ) 

ول الفقهاء: مستحب، فمحله في غير المحتسب"، أي المولّى، قال ذلك بعد أن قرر أن المراد من الوجوب في ق

إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب: هو األمر بالواجبات، والنهي عن المنكرات، وأن األمر 

 .بالمعروف هو األمر بالطاعة، ال سيما ما كان شعاراً ظاهرا

(3)
يدخلها األمر (، وأشير هنا إلى أن طابع الكتاب قد أضاف بعد قول القرافي: "4/398الفروق للقرافي )  

"، عبارة: )عن المنكر(، بين معكوفين، لمقتضى السياق على ما قال، وفي إضافته هذه بالمعروف والنهي

 .نظر
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قول  علىالكشاف  حيث تـ ع ق ب يف حاشية   رمحه هللا تعاىل، (792)ت ،السعد التفتازاينومن هؤالء أيضًا 
تركه وال جيب، وإال لكان  ندب  ي   : "فيه نظر، إذ املكروه منكر  بقوله(، ه واجبمجيع املنكر ترك  : )(538)ت الزخمشري

 .(2)حراماً"

بعد أن ساق عددًا من املهام  إنهف، متوافقًا مع هذا الذي نظر فيهد ظاهر كالم التفتازاين يف شرح املقاصجاء و 
ا من املصاحل العامة، وحنومه ،ربهل ش  أو تعط   ،م سور البلداكاالحتساب يف حال اهند :الواجبة على احملتسب املوىل  

وبذا يعلم أن : "قال االحتساب على من جيهر يف صالة سرية أو العكس، أو يطو ل يف الصالة يف املساجد املطروقة،كو 
 .(3)"األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال يقتصر على الواجب واحلرام

 القائل  ، ( رمحه هللا944)ت ،الشافعي الديبع الشيباين ابن  احملدث  على حنو صريح:و  ،هلذا الرأي أيضاً  وممن ذهب
عن احملرمات  عن املنكر: النهي   دوابت، والنهي  ربة: "واملراد ابملعروف: هو األمر ابلواجبات واملنبغية اإلكتابه يف  

 .(4)واملكروهات"

: "واملنكر ما حيث قالصاحب التفسري املظهري، رمحه هللا، ( 1225)ت ،ناء هللا العثماينثاملفسر حممد منهم و 
 .(5)كره الشرع من احملرمات واملكروهات"نأ

عد  النهي  نماحي انضم ألصحاب املذهب الثاين،قد  رمحه هللا، (هـ1393)ت ،الطاهر بن عاشوريبدو أن و هذا، 
: يف تفسري سورة النحل ملرتبة الندب، قال، رمحه هللا تعاىل مشريا بذلكعن املكروه مرتبًة من مراتب اإلنكار، 

فضي إىل كلَّ ما ي    املنكر  ل : "ومش   قال مثعنه"،  ، فإنه منهيٌّ مرتبة املكروهمراتب: منها مرتبة احلرام، ومنها  واالستنكار"
 .(6)عط ل املناسب  التحسيين بدون ما يفضي منه إىل ضرر"اإلخالل ابملناسب احلاجي، وكذلك ما ي  

                                                                                                                         

(1)
( 9/4269لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن األثير ) واألثر، النهاية في غريب الحديث 

، بيروت، األولى، مؤسسة الريان، ومكة المكرمة ،الخراط، المكتبة المكية محمد )تحقيق: الدكتور أحمد

 .(م2013 -هـ 1434

(2)
ألمانيا، عدد صفحاتها  ،من مكتبة جامعة اليبزكمخطوطة ( )358)صحاشية التفتازاني على الكشاف   

ونقله محيي الدين شيخ زادة في حاشيتيه على تفسير البيضاوي  (، ناسخها: عبدالفتاح بن علي سمناني674

 .(حياء التراث العربي. بيروتمصورة دار إ)(، 1/658)

(3)
 .(5/175شرح المقاصد للتفتازاني ) 

(4)
 ،رفاعي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، األولىالتحقيق: طالل )، (54)ص  البن الديبع الشيباني بغية اإلربة 

 هـ(.1422)

(5)
بي، ببيروت، دار إحياء التراث العرتصوير  ي،تحقيق: غالم نبى تونس)(، 1/567تفسير المظهري ) 

من تالميذ الشاه ولي هللا الدهلوي،  والمؤلفهـ(، 1412 ،، باكستانشديهمكتبة رُ هـ، عن طبعة 1425

 .وتفسيره هذا متداول مشهور في بالد الهند

(6)
وقد فسر م(، 1984الدار التونسية، تونس، )، (14/257)لمحمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير  

 ،ما تستنكره النفوس المعتدلةهو مع ما ذهب إليه، فقال: " يظهر فيه تعارضبما ال  موضعفي هذا الالمنكر 

إ نَّ الصَّالة  ت ْنه ى ع ن  اْلف ْحش اء  ( لقوله تعالى: }20/260في تفسيره ) لكن"، أو قول وتكرهه الشريعة من فعلٍ 

اْلُمْنك ر    ."بوقوعه الشرعُ ما ال يرضى قد فسر المنكر بقوله: "[، 45العنكبوت: { ]و 
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جعل للمنكر أكثر من مرتبة من منظور حيث دخول املكروه يف املنكر، القول بيف  شبه صريحهذا الكالم و 
 .كون من هذه الرتبة، وهللا أعلمت ناسب التحسيين، واملكروهات غالباً مامرتبة املفيها  أدرجمقاصدي، و 

، يالغز   النجم   -وقد أخرت ذكره اهتمامًا بشأنه-ذهب إىل أن املكروه من املنكر  ومن أشهر منهذا، 
 ..فإين مل أر من العلماء من توسع يف الكالم على هذه اجلزئية ودل ل على رأيه فيها ونصرهرمحه هللا تعاىل، هـ( 1061)ت
 ه.مثل  

ن املكروه من املنكر، والنهي عنه مندوب وليس أب :نقل هذا الرأي عن والده البدر أيضاً  قد صرح، بعد أنف
من : أن ال يستجري مبرتكبه إىل الوقوع يف احلرام، ألن علل ذلك بقوله: "واحلكمة يف النهي عن املكروه مث ،بواجب

 .(1)"حام حول احلمى يوشك أن يواقعه

 :يهد ما ذهب إلتؤي   آاثر أورد أربعة  مث 

رضي هللا عنه، أدرك جابر بن عبدهللا، رضي هللا عنه،  ،ما رواه حيىي بن سعيد األنصاري أن عمر بن اخلطابأو هلا: 
أما يريد : فقال عمر ،بدرهم حلماً  حم فاشرتيت  نا إىل اللَّ م  اي أمري املؤمنني قر   : فقال .. ما هذا :حلم فقال ال  مح   ومعه 

}أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا : أين تذهب عنكم هذه اآلية ،!بن عمهاأو بطنه عن جاره  أحدكم أن يطوي  
 .(2)واستمتعتم با{

، رضي هللا ع عمر  ف  عليه مسناً، فر   ل  أنه اشرتى من اللحم املهزول، ومح    ،حديث ابن عمر، رضي هللا عنهمااثنيها: و 
 ابن   مها وتصدق ابآلخر، فقالإال أكل أحد   ه وسلم قط  عنه، يده وقال: وهللا ما اجتمعا عند رسول هللا صلى هللا علي

 . (3)ال جيتمعان عندي أبداً إال فعلت ذلك هللا  عمر: اي أمري املؤمنني، فو

                                           

(1)
 .(83ص)الغزي للنجم  في الكالم على آية األمر بالمعروف والنهي عن المنكررسالة  

(2)
 أكل في جاء ما باب ،وسلم عليه هللا صلى النبي صفةفي  :موطأ(، والحديث رواه مالك في ال20األحقاف: ) 

، أبو ظبي، سلطان آل نهيان مؤسسة زايد بن، محمد مصطفى األعظميتحقيق: د. ) (،3451)ح:  ،اللحم

عنه، قال في إتحاف الخيرة هللا من طريق يحيى بن سعيد األنصاري عن عمر، رضي  (،هـ1425 ،ولىاأل

تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، دار ) (،26/347وجاء كما في االستذكار ) (: "ولم يدركه"،12/393)

عن  سليمان بن طرخان التيمي، من طريق ،(هـ1414 ،قتيبة، دمشق، ودار الواعي، حلب والقاهرة، األولى

بن حفص عبدهللا بن عمر ابن وهب عن من طريق موصوالً  اه الطبريأيضاً، ورو هوسليمان لم يدرك عمر،

(، 2/718)كما في تهذيب اآلثار من مسند عمر، رضي هللا عنه، العمري، عن وهب بن كيسان، عن جابر، 

 ف ومحسن،العمري مختلف فيه بين مضّع  هللا وعبدُ  ،(ني، القاهرةتحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المد)

عدة  (26/348)السيما وقد أورد ابن عبدالبر في االستذكار ووهللا أعلم،  ،أصله تثبتالحديث د طرق تعدّ  لكن

 قصتهبهذه اآلية على الحث على التزهد وترك التنعم، غير  ،ه، رضي هللا عنهستداللال متضمنةآثار عن عمر 

 ع جابر، رضي هللا عنهما.م

 ،ةغير طريق أبيه السابق من طريق آخر،بن عبدهللا بن عمر بن حفص العمري  القاسمُ  روى الحديث  وقد هذا، 

تحقيق: سليمان ) (3740)ح: ، كما عند الحاكم ار، عن ابن عمر، رضي هللا عنهماعبدهللا بن دينعن  رواه

، فإن القاسم شيئا هذه الطريق ال تفيدلكن  ،هـ(1435 ،ض، األولىالميمان وأيمن الحنيحن، دار الميمان، الريا

 .واتهامه بالوضعتكذيبه عن أحمد الكاشف: "تركوه"، وقد نقلوا  وعبارة، التقريبفي متروك كما 

(3)
 ،(تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء التراث العربية، القاهرة) (،3361رواه ابن ماجه )ح:  

ي ْين   ،هإسناد مصباح الزجاجةفي بوصيريُّ ن الوحسّ  موسى  :تحقيق)، من رواته ثم أشار لالختالف في راو 
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حديث ابن مسعود، رضي هللا عنه، أنه رأى رجال يضحك يف جنازة، فقال تضحك وأنت يف جنازة، وهللا اثلثها: و 
 .(1)ال كلمتك أبداً 

فقال:  ،يف اليوم مرتني صلى هللا عليه وسلم وقد أكلت   رآين النب  ئشة، رضي هللا عنها، قالت: حديث عارابعها: و 
األكل يف اليوم مرتني من اإلسراف وهللا ال حيب  ،أما حتبني أن يكون لك شغل إال يف جوفك ،اي عائشة))

 . (2)((املسرفني

 ، وأن هذه املنهيات من قبيل املكروهات.ار املنكر شرعاً أن هذه اآلاثر من قبيل إنك ي، رمحه هللا، قد اعت رز  فالغ  

 :مذهبه وما فهمه من هذه اآلاثر من خالل ي  قو  ي   أراد أنمث 

، من (3)(ذور الوقوع يف الشرعحم هوحينما قال: )، نكرمرمحه هللا تعاىل، لل (505)ت الغزايل، تعريف  ل هإيراد   -1
 .وإمنا ع ر مبحذور الوقوع ،يع ر ابحلرام يف الشرعإن الغزايل مل  حيث  

رأى صبياً أو جمنوانً يشرب اخلمر فعليه فمن  ،أعمُّ من املعصية املنكر  من أن أيضا ما قرره الغزايل ومن خالل  -2
 .(4)يف حق الصب واجملنون، إذ معصية ال عاصي با حمال سمى معصيةً ه، وهذا ال ي  أن يريق اخلمر ومينع  

                                                                                                                         

قاً إلى ابن وذكره البيهقي في شعب اإليمان معلَّ  ،(محمد علي وعزت علي عطية، دار الكتب الحديثة، القاهرة

 ،لعلي عبد الحميد حامدعبد ا ود. ،مختار أحمد الندويتحقيق: )(، 5286( بعد حديث رقم )7/463عمر )

 (.هـ1423 ،األولى ،اضيالر ،مكتبة الرشد

(1)
ابنهُ حميدُ بن عبدالرحمن فرواه  :واختلف عليه ،الرؤاسي حميد بن الرحمن عبدُروي هذا الحديث من طريق  

عن بعض أصحابه، أنه رأى ابن مسعود،  -وهو أبو بحر ابن أخت وكيع-بن حميد عنه عن بريد بن عبدهللا 

مصورة دار إحياء )(، 2/426: ابُن أبي حاتم في الجرح والتعديل )السياقأخرجه بهذا فذكره،  هللا عنه.رضي 

 ،الهند، األولى -التراث العربي، بيروت، عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن 

 (،1/506)في الرسم  ابهالمتش تلخيص(، والخطيب البغدادي في 8832البيهقي في الشعب )ح: ، وهـ(1371

 .(م1985 األولى،، دمشق ،طالس، الشهابي سكينةتحقيق: )

 .أنه أبصر ابن مسعود، رضي هللا عنه عبسبني  من رجل عن الرؤاسي حميد بن الرحمن عبدورواه سفيان عن 

 ـ(،ه1403 ،دار الكتب العلمية، بيروت، األولى) (،201ص أحمد في الزهد )أخرجه بهذا السياق: فذكره، 

المدينة )تحقيق: طارق العمودي، مكتبة الغرباء األثرية،  (،64( )ح: 78وابن أبي الدنيا في كتاب القبور )ص

وابن عبدالبر في  -ابن عيينة سفيان هو بأنفي إسناد ابن أبي الدنيا ح رّ صُ و-هـ( 1420، األولى، المنورة

ة األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربية، وغيره، وزار مصطفى بن أحمد العلوي تحقيق:)(، 4/87التمهيد )

 .هـ(1387

ويجدر بالذكر أن إسناد البيهقي والخطيب من طريق  .مبهم كما هو واضح راوعلى كال السياقين في اإلسناد و

 ألحمد ، وهللا أعلم.السياقان حميد بن عبدالرحمن، وبه يعلم أنه قد وقع حنبل بن إسحاق عن أحمد عن 

(2)
الختالطه  هعلى تضعيف العملُ و هيعة،ابن ل   ين إلىمن طريق (4/457و) (7/441) ي الشعبف أخرجه البيهقي 

 ن تميزتْ مَّ م   -المصريان ، وخالد بن نجيحعثمان بن صالحوهما -عنه  ن  يي  الراو   أحدُ  وليسبعد احتراق كتبه، 

 .روايتُه عنه قبل االختالط

(3)
 هـ(.1432األولى، دار المنهاج، جدة، )، (4/596)إحياء علوم الدين  

(4)
 .(4/596إحياء علوم الدين ) 
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بشمولية  ىل )حمذور الوقوع يف الشرع(.. قاضياً غزايل يف التعريف عن لفظ )احلرام( إال فالنجم الغزي اعت ر عدول  
 لذلك أيضاً.  اً مفيد ..املنكر أعم من املعصية املنكر للمكروه، وكذا كون  

 ذلك كله.وسيأيت مناقشة 

 :يف املسألة متبايننيقولني أن للعلماء  فتلخص مما سبق

 .ملنكرل املكروه يف مفهوم ادخ  ي   :أحدمها

 خيرجه. :والثاين

 وبيان الراجح من القولني، فأقول: ،اآلن إىل مناقشة هذا اخلالف توج هوأ

 :أمرينيقتضي املقام مناقشة 

 يف هذه املسألة. أو الرتجيح لفصلل العلماء للمنكر، للنظر يف إمكانية االستفادة من ذلك تعريف -1

ما  غريأو من  ،أوردوهمما  حةرج   م  تطلب األدلة ال   ومن مث، ملذهبهقني كال الفرياألدلة اليت استند إليها   النظر يفو  -2
 .ذكروه

 العلماء للمنكر: أوال: تعريفات  

كاد يوجد ي، بل ال بينهم تعريف واحد متفق عليه املنكر، أنه ليس مثة همالعلماء يف تعريف ما ذكرهيتبني عند تتبع 
فضال  ،العلماء واعتباراهتم فن قد استقر عليه، والواقع أن مسالكمنها ميكن أن يوصف أبن األمر عند أهل التعريف 

 .لقة ابلبحث دون غريهسأتناول منها ما له ع  ، و وألوان على أشكال قد تباينت ،عن عباراهتم

 :عرض التعريفاتأن أخنرط يف ل هنا قب وجيدر أن أشري

إمنا إىل أن مجيع هذه التعريفات  االطمئنان يضعفا مم القرآين، سياقهيف منكر( تعريفا )لل جاءقد  هاإىل أن كثرياً من
كان  هذه التعريفاتن ساق م  بعض أن يكون  ، إذ حيتملعلى أنه مصطلح عام للمنكر توج هت إىل التعريف الشرعي

 على يعك رمرجوح أو مستبعد، إال أنه  احتمال ، وإن قلنا إنهوهذا، املنكر يف آيته وحبسب حلاقه وسباقه سياق ىراعقد 
لغيها بطبيعة احلال، وال سيما أن األمر وارد على البعض ال لكن ال ي  قوة االعتماد يف الرتجيح على هذه التعريفات، 

 . ، كما سي علم من مواضع عزوهاالكل

  إذا علم هذا فأقول:

هللا معصية )نه أب كمن عرف املنكر  وذلك ،عن حد  املنكر خبروج املكروه قاضياكان ما   تلك التعريفات منإن 
يوجب  ما ال يوجب احلد يف الدنيا لكنأو: )، (2)(ما ال جيوز يف الشرع) أو: ،(1)ه(م هللا فعل  أو )ما حر   ،(1)(تعاىل

                                           

(1)
مكتبة ، أسعد محمد الطيب)تحقيق: مسندا إياه إلى مقاتل بن حيان، (، 5/1582الرازي ) ابن أبي حاتمتفسير  

علي بن أحمد ل ،الوسيط في تفسير القرآن المجيدو (،هـ1419 ،الثالثة، مكة المكرمة، نزار مصطفى الباز

 ،، دار الكتب العلمية، بيروت، األولىوآخرينعادل عبدالموجود  ق:تحقي) (1/475) بوريلنيساالواحدي ا

 .(3/717الدر المنثور )و هـ(،1415
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أو: )ما أنكره الشرع  ،(5)(اإلصرار على الذنب كيفما كان) :أو ،(4))ما و عد عليه ابلنار(أو:  ،(3)(العذاب يف اآلخرة
 .(6)(ه العقابوأوعد فاعل  وهنى عنه 

ما تنكره ) كمن قال إن املنكر ه ورفضه وتقبيحه،العقول السليمة على رد   من جعل معيار املنكر اتفاق   اويلتحق ب
ما ال يصلح يف )و: أ، (9)(كلُّ عاقل خطأ ه  ف  عر  ما ي  ) أو قال: ،(8)(لعقول والفطراما تستنكره أو: ) ،(7)(العقول
 .(11)(ة على إنكاره وقبحهاإلنساني ما تضافرت العقول  ) :، أو(10)(العقل

 املكروه   خروج   ذلكإذ يلزم على  ،وخطئه وذم هاستنكاره على  التفاق العقولاألمر  د  اليت تر   من التعريفات هاوحنو 
االتفاق  ذا، بل واستنكاره ه  على رد   العقول   قف  ت  تـ   ، فضاًل عن أن(12)أصال على فاعله م  املكروه ال ذ  إذ املنكر،  عن حد

غري ) ةالتعبديحملرمات ال يف دائرة دخ  ي  أن لعقل كم احل ّنَّ إذ أ، ال مجيعها احملرماتمن  بعض  إال يف  تصو ري  ال يكاد 

                                                                                                                         

(1)
 (.1/130)ورك تفسير ابن فُ  

(2)
 (.405شرح األربعين النووية، لنجم الدين الطوفي )ص 

(3)
 (.14/218روح المعاني ) 

(4)
 .ى محمد بن السائب الكلبيإلعازيا إياه  ،(4/218روح المعاني ) 

(5)
 .(14/260روح المعاني ) 

(6)
د.  :إشراف) ،(3/420أضواء البيان )من (، 90األمين الشنقيطي في تفسيره آلية النحل ) محمد هو تعريف 

 .(ضمن مطبوعات منظمة المؤتمر اإلسالمي، مجمع الفقه اإلسالمي، جدة عالم الفوائد، داربكر أبو زيد، 

ً  سلكويمكن أن يُ  ، حيث قال في تفسير آية النحل: ، رحمه هللا تعالىُجزي المالكي ابنُ  مع هؤالء أيضا

تحقيق: د. محمد ) ،(2/258. تفسير ابن جزي )المعاصي" جميع   {، هو أعم من الفحشاء، ألنه يعمّ ُمْنك ر  وال"}

 هـ(.1430بن سيدي محمد موالي، دار الضياء، الكويت، األولى، 

الحكم بعموم جميع  يلزم من فال، بيان حكم ال تعريف مصطلح وارد مورد كالمه زم، ألنولم أج (يمكن) :وقلت

 .وهللا أعلم ف،والتعري الحددخول المكروه، بخالف ما لو أورده على سبيل نفي المعاصي 

(7 )
 .(90، في تفسيره آلية النحل )(2/425تفسير الكشاف للزمخشري )

(8 )
، محمد حامد الفقي :تحقيق)(، 1/371، البن القيم )بد وإياك نستعينبين منازل إياك نع مدارج السالكين

 .(هـ1408تصوير دار الفكر، بيروت، 

(9 )
 .(1/435زاد المسير البن الجوزي )

(10)
ين، دار الكتب العلمية، األولى)، (1/289أبي الليث السمرقندي ) تفسير   ،تحقيق: محمد معوض وآخر 

 هـ(.1413

(11)
 .(1343)صزهرة  زهرة التفاسير، ألبي 

(12)
 .(1/383ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ) 



  -
601- 

ال شك ف ،ومقادير الكفارات، وحنو ذلك ،، وأنصبة الزكواتعدد الركعاتعلى  انوالنقصحرمي الزايدة ت، ك(معقولة املع ى
 .(1)ئرة تعريفات املسلك األولداأضيق دائرة من  الزم عبارة هذه التعريفاتأن 

 :ج الستخالص احلكم املقصود يف هذا البحث إىل حبث ومناقشةو  حت   للمنكرأخرى  ت  تعريفاهذا، ومثة 

 .(2)(ما ليس فيه رضا هللا تعاىل من قول أو فعلف املنكر أبنه: )من عر  فمن ذلك -1

وحيتمل يف هللا تعاىل،  رضواناملكروه ليس يف إذ ، يشمل املكروه ن  أل    حبسب ظاهر لفظه تملقد يقال إنه حمفهذا 
 .سخط هللا تعاىل وغضبهما فيه  منه:الوقت نفسه أن يقصد 

واحلقيقة أن االحتمال األول بعيد جداً، إذ يلزم عليه دخول املباح، فإنه يصدق عليه أنه ليس فيه رضا هللا تعاىل، 
 . ألنه مستوي الطرفنيأي وال سخطه، 

( على ما فيه تعاىل يطلق )ما ليس فيه رضا هللا الكرمي إمنا لقرآنا إذالقرآين، الستعمال ل فوهو فوق ذلك خمال
 .سخطه وغضبه من الكفر واملعاصي

 .ابلسرقة بريء  إنسان   ورمي   ، وهو الكذب  (3){إ ذ  يـ بـ ي  ت ون  م ا ال  يـ ر ض ى م ن  ال ق و ل  }: عز من قائل من ذلك قوله

ق ني  حي  ل  } :هوقال عز شأن   أي بل  ،(4){ف ون  ل ك م  ل تـ ر ض و ا ع نـ ه م  ف إ ن  تـ ر ض و ا ع نـ ه م  ف إ نَّ اّللَّ  ال  يـ ر ض ى ع ن  ال ق و م  ال ف اس 
 .يسخط عليهم ويغضب

ٌّ ع ن ك م  و ال  يـ ر ض ى ل ع ب اد ه  ال ك ف ر  و إ ن  ت ش  وقال تعاىل: } ف ر وا ف إ نَّ اّللَّ  غ ين   .(5){ك ر وا يـ ر ض ه  ل ك م  إ ن  ت ك 

 ومل يقف الباحث على آية تضمنت نفي الرضى اإلهلي عن شيء تنزيهي.

                                           

(1)
تتفق عليه  ماالمنكر على  همفي قصر حواضإشكال ال يخفى ما يرد على لوازم عبارات هذا المسلك من و 

واألمر يحوج لبحث وتأمل،  ،والقصرحصر الذا  همبل يستحيل أن يكون مقصود ،يبعد كل البعد لكن العقول!.

، مالحظين أسبقية الحكم في أذهان كانوا بصدد تفسير المنكر في السياق القرآني أنهم عندي وال يبعد

ً يخاطب فالقرآن كان  ،اة القرآن لذلكعومرا المخاطبين على نزول القرآن  على بعضمسبقة أحكام لهم  عربا

 حريمتك ،ا وداعيا إليهاؤكدممعها ومتفقا الشرع  جاء ،شكلت ثقافتهم وكّونت مبادئهم وأعرافهمقد  ات،المنكر

وغير ذلك مما ورذائل األخالق، والفواحش  ،والكذب والخيانةوالنهب، والغصب  في األرض، والفساد ،الظلم

إلى  ونلّمحفلعل هؤالء اْلُمعّرفون كانوا ي، وذّمه ى استنكارهعلالقويمة  والجبلة السليمة ال تكاد تختلف العقول

لطاهر بن عاشور، لكالم ه تما ذكريشير لشيء مو، التعريفات تلكخالل  منفي القرآن  هذا البعد التعبيري

المنكر في أصل اللسان  ألنّ  ،لإلنكار ره الزم  والك   ،مجاز في المكروه والمنكرُ : "حينما قالرحمه هللا تعالى، 

الجبلة عند ألنهما من المكروه في  ،وأريد به هنا الباطل والفساد ،ومنه تسمية غير المألوف نكرة ،هو الجهل

 .(4/40) التحرير والتنوير"، تفسير انتفاء العوارض

(2 )
السنة شرح مصابيح و ،ابن ملكعبداللطيف ( ل1/49) نواراأل مشارق شرح في زهاراأل مبارق :ينظر

 (.7/3)وإتحاف السادة المتقين للزبيدي  -صاحب المبارق ابن-لمحمد بن عبداللطيف بن ملك  (،5/363)

(3)
 .(108النساء: ) 

(4)
 (.96التوبة: ) 

(5)
 (.7الزمر: ) 



  -
602- 

وعليه فهذا التعريف عند التحقيق م لتحق  ابلتعريفات السابقة اليت تفيد خروج املكروه عن حد املنكر، وهللا تعاىل 
 أعلم.

املنكر هو  ( رمحه هللا تعاىل: إن  505قول  الغزايل، )ت :ومن التعريفات اليت قد تبدو حمتملة يف الوهلة األوىل-2
 .(1)(حمذور الوقوع يف الشرع)

 والتحقيق أن هذا التعريف ال يفيد دخول  املكروه يف املنكر ألمرين:

ر(، وهو الت يق ظ  والتحر ز  عن شيء خميفأوهلما ، وهذا ال يكون إال مما له خطر (2): أن لفظ )احملذور( من )احل ذ 
 ال ضرر خموف يف فعله، وإمنا يثاب على تركه. -وكالمنا يف التنزيهي كما هو معلوم-واملكروه   وضرر،

وقد جاء االستعمال القرآين للكلمة منسجما مع هذا املع ى اللغوي، فاست عملت يف مقامات التهديد والتخويف 
 وحنو ذلك مما ال يتناسب مع التخيري الذي هو من أخص خواص املكروه.

يبـ ه م  ع ذ اب  أ ل يم  قوله تعاىل: } من ذلك ن ة  أ و  ي ص  يبـ ه م  ف تـ  ذ ر  الَّذ ين  خي  ال ف ون  ع ن  أ م ر ه  أ ن  ت ص  ، فاألمر الذي (3){فـ ل ي ح 
 ي توقع مع خمالفته العذاب  ال يكون إال يف الواجب واحملرم.

ذ ر وا ف إ ن  تـ و لَّيـ ت م  ف اع ل م وا أ منَّ ا ع ل ى ر س ول ن ا ال ب الغ  ال م ب ني  و أ ط يع وا اّللَّ  و أ ط يع وا الرَّس ول  و اوقال تعاىل: } ، فقد (4){ح 
 جاءت هذه اآلية بعد بيان حترمي اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم، واحلض على االنتهاء من ذلك كله.

نـ ه م  م ا ك ان وا حي  ذ ر ون  و ن ر ي  ف ر ع  ، وقال تعاىل: }(5)وقال تعاىل: }وحيذركم هللا نفسه{  .(6){و ن  و ه ام ان  و ج ن ود مه  ا م 

إ نَّ ع ذ اب  ر ب  ك  ك ان  وأما صيغة )حمذور( الواردة يف التعريف، فقد استعملت يف القرآن مرة واحدة، قال تعاىل: }
 ، واملقام كما ترى مقام عذاب وعقوبة.(8)، أي حقيقاً أن ي تقى(7){حم  ذ ورًا

 ه اآلايت الكرميات ترش ح لنا بقوة أن لفظ )احملذور( ال يشمل املكروه، وهللا أعلم.فهذ

                                           

(1)
 (.4/596ينظر: إحياء علوم الدين ) 

(2)
تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بيروت، (، مادة )حذر(. )2/37ينظر: معجم مقاييس اللغة ) 

 (، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب، مادة )حذر(.هـ1399)

(3)
 (.63)النور:  

(4)
 .(92المائدة: ) 

(5)
 (.30)، و: (28)آل عمران:  

(6)
 .(6القصص: ) 

(7)
 .(57اإلسراء: ) 

(8)
 (.14/627ينظر: تفسير الطبري ) 
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: أن الغزايل نفس ه عندما أو ر د هذا التعريف بذا اللفظ.. كان يريد غرضا آخر، وقد صرح به، وهو أن اثين األمرين
عله، أي املعاصي اليت ف قدت شرط ي دخل يف مفهوم املنكر وحدوده: ما صورته صورة املعصية، لكن ال إمث على فا

 التأثيم.

إذ من رأى صبيا أو جمنوان  ،من املعصية ألن املنكر أعم   ..وعدلنا عن لفظ املعصية إىل هذاقال رمحه هللا تعاىل: "
 ".ه منهفعليه أن مينع   ،وكذا إن رأى جمنوان يزين مبجنونة أو بيمة ،يشرب اخلمر فعليه أن يريق مخره ومينعه

رمحه هللا، صريح يف بيان غرضه من التعبري ابملنكر دون املعصية، وهو إدخال احملرم الذي فقد شرط التأثيم  فكالمه،
والتكليف، ولذا مث ل ملا أراد مبعاص  شهرية، وهي شرب اخلمر والزان، فهي من املنكر الواجب إنكاره، سواء حصل معه 

 املنكر وقوعه بصورة املعصية، ال قصد املعصية.ل عليه يف إنكار ذ املعو  شرط التكليف، وهو القصد والتمييز، أو ال، إ

بل لو صادف هذا املنكر يف  ،وظهوره بني الناس صورة الفعلوليس ذلك لتفاحش " د أكد ذلك أيضا بقوله:وق
عليه  فلفظ املنكر أدل   ،إذ معصية ال عاصي با حمال ،ى معصية يف حق اجملنونسمَّ وهذا ال ي   ،خلوة لوجب املنع منه

 .(1)"من لفظ املعصية وأعم  

  عند التحقيق م لتحق  ابلتعريفات اليت تفيد خروج املكروه عن حد املنكر، وهللا تعاىل أعلم. وعليه فإن تعريف الغزايل  

ي عنه شرعا  : )إن املنكر تعريف من قال :تملةاحملومن التعريفات  -3  .(2)(ك لُّ ما ُن 

  .ص الشرعيةالنهي عنه يف النصو  ثبتما كل   أي

واحلمل يف هذا التعريف يرجع إىل مسألة أصولية، وهي هل املكروه منهيٌّ عنه، نظري ما تقدم يف )األمر( عند الكالم 
 مر به شرعاً(.على من عرف املعروف أبنه )ما أ  

ندوب: قال الزركشي: "املكروه الذي هو صد املندوب، هل هو منهي عنه أم ال.. فهو نظري اخلالف السابق يف امل
هل هو مأمور به. من قال: النهي للتحرمي، فليس مبنهي عنده عنه، ومن قال: للتنزيه، أو للقدر املشرتك بينه وبني 

و م ا مث قال الزركشي: "ويدل على أنه غري منهي   عنه قوله تعاىل: } التحرمي، أو هو مشرتك بينهما، فهو منهي عنه".
 .(1)"(3){نـ ه اك م  ع ن ه  ف انـ تـ ه وا

                                           

(1)
(، ويحسن هنا إتماماً للفائدة أن أنقل ما قاله المدابغي، رحمه هللا تعالى، في حاشيته 4/596إحياء علوم الدين ) 

ب أو فعل حرام(، قال: "قوله )أو فعل حرام(: وإن لم على شرح األربعين على تعريف المنكر بأنه: )ترُك واج

يأثم فاعله، كأن رأى صبيا يزني بصبية أو يلوط بصبي، أي يقع منه صورة الزنا واللواط، فيؤمر بالك ّف نهياً 

، قال األستاذ البكري في شرح العُباب في باب شروط الصالة:  عن المنكر، وإن كان الفاعل ال يتعلق به تكليف 

أن هذا في صبي له نوع تمييز، وأن المجنون مثله"، ثم قال المدابغي: "فال يشترط في النهي عن  وظاهر  

، وقتل  الصائل  من صبّيٍ أو  ل  المنكر أن يكون المتل بّ س  به عاصياً، فيشمل ما مر ونحوه، كقتال الباغي المتأّو 

على شرح الهيتمي على األربعين النووية  مجنون، إذا لم يمكن دفعهما إال بالقتل، فتأمل". حاشية المدابغي

 هـ(. 1398(، )دار الكتب العلمية، بروت، 244)ص

(2)
(، 1/43(، الكنز األكبر )1/179(، اآلداب الشرعية البن مفلح )2/322ينظر: أحكام القرآن للجصاص ) 

 (.2/174الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي )

(3)
 (.7الحشر: ) 
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 دخالهإل حمتمالً ، و نيقولحد الأل، وذلك تبعا إلخراج املكروه عن مفهوم املنكر وعليه فهذا التعريف يبقى حمتمال  
 .اآلخرلقول تبعا ل

رجون دخلون أهنم ي   من القولني ومع هذا االحتمال فإننا ال نستطيع أن ننسب إىل أصحاب قول املكروه يف أو خي 
، وهللا )ك ل  ما هني عنه شرعاً( هواملنكر أن تعريف  الوقت نفسه إىل يذهبون يف هنمأعلى  لتوق ف ذلكاملنكر، مفهوم 

 .تعاىل أعلم

، أو (2)(ما أنكره هللا تعاىل، ورآه أهل اإلميان قبيحا  ) ر  أبن املنكر هو: من ع :أيضاً تملة احملومن التعريفات  -4
رف هو ما ع  ): قال ، أو(3)بقبحه( فيه فتحكم الشريعة   قف  الصحيحة بقبحه، أو تتو  العقول   م  حتك   فعل   )هو كل   :قال

 يف التعريف.قيدا  القبح   جتعلوحنوها من التعريفات اليت ، (4)(ابلعقل والشرع قبحه

 .القبيح كون املكروه من مشموالت  يفبني األصوليني  اخلالف مشهور  ، إذ حمتملةً  قد تكون فمثل هذه التعريفات

ي عد  املنكر أن إىل  ذهب  هم قد ذ كر مث ة  أن بعض  طلب الثاين من املبحث األول، و يف امل :لةاملسأ قد سبق الكالم يفو 
ي عنه شرعاً، و  من القبيح إن ف س ر القبيح   وال من  من القبيحال  حينئذ فال يكون املكروه   ،م  عليهإن ف س ر مبا ي ذ  أما مبا هن 

 . (5)احلرمني وهو ما جزم به إمام ،هماواسطة بينبل هو ، احلسن

ا، واختالف  مذاهبها، وتدقيق  أنظار العلماء فيها، وتكاف ؤ  لكن إذا نظران إىل واقع هذه املسألة من حيث تشعباهت 
جاجهم أدلة  ستنداً للقول هذه املسألة م جعل  روم ي ممن ت بعد الغايةمن العويصات اليت  يف كثري من فرعياهتا.. ألفيناهاح 

 .أو إخراجه املنكرإبدخال املكروه يف حد 

ر ج عن أحد فرعياهتا  وأحسب أن   إىل أدق  وأعمق منها،  ت  ر  أغو   وأ به، ت  ر  وأوع   إالاملتكل  ف  ذلك منها، لن خي 
 .(6)جيزم عندها بعدم إمكانية اجلزم فيها، وهللا تعاىل أعلم أن وهكذا حىت  يكاد

من  ن املكروهأب يقول هأن ..لمكروهل بشمولية القبيح  القول  إىل العلماء أحد   ذهابال يلزم من  هع الوًة على ذلك فإن  
 .قيدا فيه بح  بتعريف ال يكون الق   املنكر  هذا الذاهب   ف  قد ي عر   إذ  املنكر،

*  *  * 

                                                                                                                         

(1)
 (.1/298البحر المحيط: ) 

(2)
 األولى،، والنشر للطباعة هجر دار، التركي المحسن عبد بن هللا عبد د.: تحقيق)(، 5/677)تفسير الطبري  

 (.هـ1422

(3)
ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاني مادتي: )عرف( و)نكر(، وبصائر ذوي التمييز للفيروز  

 (.5/120أبادي )

(4)
 .(1/281تفسير الخازن )ينظر:  

(5)
 (.1/84(، ونهاية السول لألسنوي )1/299، )(1/137)ينظر: البحر المحيط للزركشي  

(6)
 هابل ما يتفرع عنها من متعلقات أو ثبوته شرعا أو عقالً، وال أريد بهذا الكالم أصل  مسألة التحسين والتقبيح، 

 القبيح(.مسمى مسألة البحث: )دخول المكروه في على وجه الخصوص منها و، هاوجزئيات
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 من مسألة دخول أو خروج املكروه عن حد املنكر. مصطلح املنكر تعريفاتموقف  يف بيانجممل الكالم  افهذ

، فهو راجع إىل شيء مما ذكرمن التعريفات ذكر وما مل ي  ، تعريفاً  عشر  مثانية   :من ألفاظها -كما رأيت  – سيق  وقد 
 .إن شاء هللا تعاىل

 .قد أي د  القول إبخراج املكروه عن حد املنكر اهلاالجتاه العام أو الغالب أن  عن دراسة هذه التعريفات نتجقد و 

 :ابلنظر ملطلوب هذا البحث تعريفات إىل ستة رد هاأن ن ،لأبدّن أتم   ،ميكن، عشر   الثمانية  هذه  أن وذلك

رجان من الستة اثنان   ، ومها:على حنو  صريح وواضح املنكر املكروه عن حد   خي 

 .، وحنو ذلكن املنكر )هو معصية هللا تعاىل(أب ع ر من-1

 ورفضه. على ردهالبشرية العقول  اتفاق   األمر  جعل مناط  ومن-2

 :ا، ومهاثنان آخران ،واملناقشة البحثبعد  ،ويلتحق بما

 .)حمذور الوقوع يف الشرع( ع ر أبن املنكر هو من-1

 .ما ليس فيه رضا هللا تعاىل()ع ر أبنه  ومن-2

 :اومهحد املنكر،  منأو خروج املكروه  دخول كثرياً يف الرتجيح يف مسألة  انال يسعف ان أخريان،تعريفبقى لنا توي

، ولعدم الوقوف على من هل املكروه منهي عنهللخالف األصويل:  ،ي عنه شرعاً(كل ما هن  ) هع ر أبن من-1
 .يعرف املنكر بذا التعريف مث يذهب يف الوقت نفسه إىل أن املكروه منهي عنه عنده

مسألة التحسني  -وال أقول يف أصل-يف فروع  لتشع ب اخلالفوذلك ، املنكر عريفتح قيداً يف القبمن جيعل و  -2
حبيث إنك إن رمت  ترجيح أحد القولني على اآلخر فلن تعدم من ، والتشع بات تلك الفروعاألدلة يف  ؤ  وتكاف  ح، والتقبي

جاج، ومثل ذلك ال يفي يف املسألة  مستندًا للقول إبدخال أو إخراج  وال يصلحينازع يف دعواك أبقصر طريق وأدّن ح 
 .املكروه عن حد املنكر

اترخيي يشيد ابلتعريف األول  عمق  أن أشري إىل : التام عن الكالم يف تلك التعريفاتقبل االنفصال  ومما جيدر هنا
، إذا الرتجيح للقول إبخراج املكروه عن حد  املنكر أبعادجديدا من  بعداً يضيف و ، ويعلي من شأنه من الستة السالفة

 إىل غريه. م  ما ض  

هو حد املنكر، )وهو أن املنكر هو معصية هللا تعاىل(،  يف إخراج املكروه عن الصريح اجلازم هذا التعريفوذلك أن 
يف حدود  املتوّفَّ البلخي، مقاتل بن حيان فصاحبه هو  القرن الثاين للهجرة،أواسط يف  مولدهو أقدم تعريف يصل إلينا، 

 العلم والعملو  نسكاملوسومني ابل الثقات أحد  وهو من طبقة كبار أتباع التابعني، ، رمحه هللا تعاىل، اخلمسني ومائة
 . (1)سنةواتباع الفضل وال

                                           

(1)
السيوطي في الدر و(، 5/1582الرازي في تفسيره ) أبي حاتم ابنُ  عن مقاتل بن حيان: هذا التعريفنقل  

 .(3/717المنثور )
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 ، وتحرير القول في المسألة:الفريقينمناقشة أدلة ثانياً: 

ما يعنت إبيراد أدلته، بل مل يسق شيئا منها حبسب رج املكروه عن حد املنكر(، مل لوحظ أن الفريق األول )الذي خي  
 .صوصهق من نبس

،  ألن   ،هكل    فواجب   ما النهي عن املنكر  أو : "(538)ت لزخمشريالوارد يف قول ا وأما التعليل   مجيع  املنكر  ترك ه  واجب 
" مجيع ما أنكره  ألن: "قال يف آخرهالكن  انفسه العبارةحينما ساق  (685)ت البيضاويقول ويف ، (1)الت صافه  ابلق بح 

 من قبيل االستدالل للمسألة. فقد ي توه م أن هذا التعليل ،(2)الشرع  حرام"

هذا  أن انبي  ي   أنفيما يظهر،  ،اأراد، بل ذلكبصدد  ، ومثله البيضاوي،الزخمشريلم يكن ف ،األمر كذلكس ليو 
، أو أن مجيع ما واجب الرتك كله  احلكم )وهو كون النهي عن املنكر واجب كله( متفر ع عن حكم آخر، وهو أن القبيح

 .االستداللعن  تلفخيالتفريع معلوم أن و ، راماحلفهو من قبيل نكره الشرع ي

ن تقدير الكالم: )إسيكون إذ  ،عليه الدور للزم من قبيل االستدالل لو كانويؤكد ما ذهبت  إليه، أن هذا التعليل 
يبقى السؤال عن الدليل ، و (الرتك ألن مجيع املنكر الزم   ،ليس مبنكر -جازمرتك طلبا غري المطلوب الذي هو -املكروه 

اذا مجيع ما : ومليقال حبسب عبارة البيضاويو  وملاذا مجيع املنكر متصف ابلقبح.: شريحبسب عبارة الزخم فيقال ،قائما
 فلم خنرج بشيء. .أنكره الشرع حرام.

 ، وهللا أعلم.ومل تتضم ن دليالً واضحاً  ،االستدالل تورد موردمل  وما ع د ل عليها أن هذه العبارةتحص ل ف

أبدلته، وذلك من  لساانً  أطلق   نلفيهفإننا  دخال املكروه يف حد املنكر،الذي ذهب إىل إ الفريق الثاينإذا رمنا وأما 
 :مستندين إىل كالمهاستند يف  الذي ، هـ(1061)ت النجم الغزي دو نهخالل ما 

وطعام آخر يف  اللحم مبحرمة، كأكل اللحم، واجلمع بني ورود أحاديث وآاثر تتضمن النهي  عن أمور ليست-1
 تني يف اليوم، وحنو ذلك.مائدة واحدة، واألكل مر 

عن لفظ )احلرام(  ل  حينما عد   أواًل: :، وذلكلمنكرليف تعريفه  ، رمحه هللا تعاىل،(505)تإىل صنيع الغزايل و -2
 .من املعصية أبن املنكر أعم   حصر  حينما : واثنياً ، حملذور()الفظ إىل 

قريبًا عند الكالم على تعريفات  مناقشته د سبقت  ق -فضال عن أنه تفريع على تعريف-يه قَّ بش   الثاين وهذا املستند
 .، بل هو على العكس من ذلكداً إلدخال املكروه يف حد املنكرأنه ال يصلح مستن  مثة  ، وتبني املنكر

 األول من األحاديث واآلاثر. هفيبقى مستند

                                                                                                                         

 ، فنقلوا عن وكيعٍ عند بعض أهل الجرح والتعديل بمقاتل بن سليمان المذكور بن حيانهذا، وقد التبس مقاتل 

، (6/340، ينظر: سير أعالم النبالء )ال ابن حيان نما هو ابن سليمانه، والذي كذَّبه وكيع  إتكذيب   هوغير  

، هـ(1413، مؤسسة الرسالة، بيروت، التاسعة، األرناؤوط شعيب بإشراف المحققين من مجموعةتحقيق: )

 (.هـ1326 األولى،، الهند النظامية، المعارف دائرة مطبعة(، )10/277)وتهذيب التهذيب 

(1)
 .(104تفسير سورة آل عمران آية: ) يف (،1/397)الكشاف  

(2)
 .(1/658)تفسير البيضاوي  
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على  تهادالل   وج ه إىل مناقشةوسأتمن خترجيها، يف اهلامش ، اكتفاًء مبا سبق اثبوهتة مرتبة ولن أعر ج على مناقش
 : دخول هذا النهي يف ابب إنكار املنكر شرعاً.قلكر، أو دخول املكروه يف حد املن

هذه اآلاثر ال  أنوذلك  ،ليس من ابب اإلنكار الشرعيآلاثر : أن النهي الوارد يف مثل هذه اوالذي يراه الباحث
يف هذا النهي  اندراج   إثبات   هوصود ابإلثبات، بل املقصود هو املقهذا ، وليس احلث  على الرتكتدل على أكثر من 

 .اإلنكار الشرعيمفهوم 

 هذا أواًل.

فال أعلم أحدا من العلماء يقول ، صال  ليست من املكروه الشرعي أيف هذه اآلاثر  الواردةاملنهيات تلك ن أ واثنياً:
ن   ، أو بكراهة أكل اللحمكراهة شرعية بكراهة األكل مرتني يف اليوم  ن  س  من املباح الذي حي   تلكبل ، كذلكمع السَّم 

 .والورع املروءاتو  الزهد وأهل خلواص   يف حق اوالسيما  ،فيه ع  التوس   ترك  

عليه لزم ل ،شرعا)النهي عن املنكر( من قبيل هو يف هذه اآلاثر  الوارد احلث على الرتكأن إىل  ب  أن ذاهباً ذه  ولو 
  كر، وهذا ال قائل به كما ال خيفى.املباح يف تعريف املن إدخال  

 املباح اللحم فأكل  قال احلافظ ابن عبدال ر تعليقاً على اآلاثر اليت وردت عن عمر، رضي هللا عنه، يف أكل اللحم: "
 هوغري  اللحم من حل   ما فأكل   ،واملعرت القانع وإطعام ،منها واألكل ،دنالب   وحنر   ،الغنم ذبح   والشريعة السنة ومن ،حالل  
 أعلى اآلخرة يف انل ..اآلخرة يف ابًّ ح   الدنيا رتكي   من أن إال ،خشن غري أو كان خشنا ،حيل ال مر  ح   ما وأكل   ،مباح
و يـ و م  يـ ع ر ض  الَّذ ين   } :وجل عز قال ،الكفار يف أهنا على يدل اآلية ظاهر :عمر أبو قال، ابهلل إال التوفيق وما ،درجة

ي ات ك م  الد نـ ي اك ف ر وا ع ل ى النَّار  أ   ت م  ط ي  ب ات ك م  يف  ح  بـ   .(2)"موقوهل   الزهد أهل فعل   ،هوقول   عمر   فعل   ولكن ،(1){ذ ه 

ليس فيما بل سعف برتجيح شيء من الكفتني، ال ت   ، رمحه هللا،الغزي اليت أفاض فيها النجم ، فاألدلةوعلى ما سبق
 لتعمقمستطلبة ل، للمرجحاتمتطلعة إىل هذه اللحظة ، وتبقى املسألة من قريبلرتجيح ا يفنال أورده الفريقان ما ي  

 .أو قرائن استئناسية ،رج حةم ألدلةالسيما يف النصوص الشرعية، التماساً  بشيء من التبصرات والتأمالت

*  *  * 

حد  نعاملكروه  إبخراجالقول فة ك رجحان   هتبني من ، والذيفيما يلي ما بدا له من ذلك لباحثا وسيعرض
 :على القول إبدخاله املنكر

على أن املكروه ، الذي دل  (3){إ ن  جت  ت ن ب وا ك ب ائ ر  م ا تـ نـ ه و ن  ع ن ه  ن ك ف  ر  ع ن ك م  س ي  ئ ات ك م  تعاىل: }فأول ذلك قوله -1
 غري داخل يف املنكر يف االستعمال القرآين.

 وجه الداللة: 

                                           

(1)
 .(20)األحقاف:  

(2)
 .(26/348االستذكار ) 

(3)
 .(31)النساء:  
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ما هنت ، و عنه ت الشريعة  ه  عنه هو ما نـ   النهي   النهي عن املنكر، وما يشرع   أن االتفاق قد وقع على مشروعية-)أ(
واليت ، : الكبائر، وغري الكبائريف نوعني ،الواقع يف سياق الشرط ،{م ا تـ نـ ه و ن  ع ن ه  قد حصره قول ه تعاىل: } عنه الشريعة  

 .أطلق عليها العلماء بعد ذلك )الصغائر(

أن مجيع ما يف هذه اآلية:  ومقتضاه، من صيغ العموماالسم املوصول ما( اسم موصول، و ن )أ املذكور: احلصر   وجه  
 .من غريها يكونوإما أن  ،أن يكون من الكبائر إماف يف الشريعة ي نهى عنه املكلف  

وذلك فري )بقابليته للتك ،وكرماً تفضال  ،عليهتعاىل حكم هللا قد  ،(سيئةوغري  الكبائر، وامللق ب  يف هذه اآلية بـ)ال
  .عند اجتناب الكبائر(

 .ال منطوقاً  من اآلية مفهوما ،لكبائرا ارتكاب عندعليه  بل هو املتوع د   وما يقبل التكفري يقبل العقاب لزاماً،

م ا ، فيكون املكروه غري داخل بـ}ما يكون الزم الرتك ال يدخله التخيريو  ،الزم الرتك   ال يكون إال يقبل العقابوما 
 {.ع ن ه   تـ نـ ه و ن  

}و النَّاه ون  ، (1)}و يـ نـ ه و ن  ع ن  ال م ن ك ر {خرج عن مضمون  {،م ا تـ نـ ه و ن  ع ن ه  } حدود وإذا خرج املكروه عن-)ب( 
ما مورد هتأوردو  ،مصطلحًا شرعيًا واحداً  وحنوها من اآلايت اليت صاغت لفظي )النهي( و)املنكر( (2)ع ن  ال م ن ك ر {

 .(3)وهللا تعاىل أعلم إال أن يرد دليل ابلتفرقة، ،ذاهتاب القائمةشعرية ال

يف  )املنكر( لفظ ودراسة نتج عن استقراءيما أيضاً،  عن حد املنكراملكروه  القول إبخراج ا ي رج ح كفة  ممو -2
 فرداً عنه.نم حينامع )النهي(، و يف آية واحدة مقروان حينا ، الذي جاء القرآن الكرمي

 ءشيأو يشري إىل عني  يو أ ،املنكر دودحب يصر ح يس فيها موضع، فل(4)(النهي)مقروان مع د فيها فأما املواضع اليت ور 
ل م ع ر وف  و يـ نـ ه اه م  ع ن  ال م ن ك ر  و حي  ل  هل  م  قوله تعاىل: مثل  ،كله  عن ذلكمطلقًا يف مجيعها ، بل ورد أفرادهمن  }أي  م ر ه م  اب 

} ل م ع ر وف  و نـ ه و ا ع ن  اىل: }وقوله تع ،(5)الطَّي  ب ات  ة  و آتـ و ا الزَّك اة  و أ م ر وا اب  الَّذ ين  إ ن  م كَّنَّاه م  يف  األ  ر ض  أ ق ام وا الصَّال 
 .(6){ال م ن ك ر  

حينا مبع ى املنكر الشرعي، وحينا مبع ى  جاءقد ف ،النهي غري مقرتن بلفظ (املنكر)لفظ املواضع اليت ورد فيها وأما 
 .آخر

                                           

(1)
  (.71)، التوبة: (104)آل عمران:  

(2)
 . (112)التوبة:  

(3)
 . ط التاليةالنقاو االستدالالت ما يأتي في :ومما يزيد من استيثاق هذا الفهم من هذه اآلية 

(4)
الكريم، )وضع محمد فؤاد عبد الباقي، دار  بحسب المعجم المفهرس أللفاظ القرآنثالث عشرة آية جملتها:  

 هـ(. 1407الحديث، القاهرة، األولى: 

(5)
 (.157)األعراف:  

(6)
 .(41: )الحج 
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 . (1)وهذا الثاين خارج عن نطاق البحث

وقد  ،(2)كر(بلفظ )الن   واثلث   ،ني بلفظ )املنكر(ضعمو  له على وقف الباحث  قد ذي جاء مبع ى املنكر الشرعي، الو 
 :إىل نوع املنكر مجيعها يف شري  أ  

د يك م  ال م ن ك ر  أ ئ نَّك م  ل ت أ ت ون  الر  ج ال  و تـ ق ط ع ون  السَّب  ه تعاىل: }قول   :األول أت  ت ون  يف  ان  وإن  ،، وهذا املنكر(3){يل  و 
ح يقبالتاجملاهرة ابلسيئات، الذي هو املقصود األول من  مع ى يشملها مجيعاً  لكن، (4)املفسرين يف تعيينه أقوال   ت  ع  تنو  
 حتشام.االو ياء احلمن بقااي  آخر بقية   علم به زوال  ي   صدر منهم ما فقد، يف اآلية ةالوارد فعاهلمأل

ه امرأت   يف تشبيه الرجل   وهذا يف الظهار، ،(5){و ز ورًا ال ق و ل   م ن   م ن ك رًا ل يـ ق ول ون   و إ نّـَه م  قوله تعاىل: } :الثايناملوضع 
نـ ه م  الَّذ ين  ي ظ اه ر ون  م ن ك م  م ن  ن س ائ ه م  م ا ه نَّ أ مَّه اهت  م  إ ن  أ  قال تعاىل قبله: } ،ه  أبم   اتـ ه م  إ ال الالئ ي و ل د   ل يـ ق ول ون   و إ نّـَه م   مَّه 

}.... 

                                           

(1)
ُف ف ي ُوُجوه  قوله تعالى: }ك  ين  ك ف ُروا اْلُمْنك ر  ت ْعر  ، كالم، فالمراد به [72حج: ]ال {الَّذ  م بمعنى اإلنكار  كر 

، وهو  الجاللين و(، 16/632التفاسير: الطبري )، ينظر: لسماعهم القرآنالعبوس والتَّجهم  بالتغيّر اإلكرام 

 .(6/120(، وأبي السعود )340ص)

(2)
بُهُ }ق ال  أ مَّ وجاء لفظ )النكر( في موضعين آخرين وصفا للعذاب، وذلك في قوله تعالى:   ل م  ف س ْوف  نُع ذّ  ْن ظ  ا م 

ذ ابًا نُْكًرا{ ]الكهف:  بُهُ ع  بّ ه  ف يُع ذّ  دُّ إ ل ى ر  ، ويالحظ في هذه اآلية أن النكر قد وضع وصفاً ألعظم [87ثُمَّ يُر 

ا و  العذابين، وهو عذاب اآلخرة، وفي قوله تعالى:  بّ ه  ْن ق ْري ٍة ع ت ْت ع ْن أ ْمر  ر  أ يّ ْن م  ك  س ابًا }و  اس ْبن اه ا ح  ُرُسل ه  ف ح 

ذ ابًا نُْكًرا{ ]الطالق:  ذَّْبن اه ا ع  ع  يدًا و   .[8ش د 

كما وردت مادة )ن ك ر( على معاٍن أخرى ال تعلق لها بمعنى اإلنكار الشرعي، كقوله تعالى: }قال نكروا لها 

وأوجس منهم خيفة{، ]هود:  [، وقوله تعالى: }فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم41عرشها{ ]النمل: 

[، وغيرها من 22[، وقوله تعالى: }فالذين ال يؤمنون باآلخرة قلبوهم منكرة وهم مستكبرون{ ]النحل: 70

 المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، وهللا ولي التوفيق. تي يمكن استقراؤها من خالل المعجماآليات ال

(3)
 .(29: )العنكبوت 

(4)
يُكُم اْلُمْنك ر  }" (:6/276) جاء في تفسير ابن كثير:  ت أْتُون  ف ي ن اد   األقوال من يليق ال ما يفعلون :أي {،و 

 يأتون كانوا: قائل فمن ذلك، من شيئًا بعض على بعضهم ينكر ال فيها، يجتمعون التي مجالسهم في واألفعال

 هللا رضي عائشة، هقالت ،ويتضاحكون يتضارطون كانوا: قائل ومن ،مجاهد قاله ،المأل في بعضا بعضهم

 عنهم، يصدر كان ذلك وكل الديوك، بين ويناقرون الكباش، بين يناطحون كانوا: قائل ومن ،والقاسم عنها،

 .(هـ1420 ،الثانية، والتوزيع للنشر طيبة ، دارسالمةال محمد بن سامي)تحقيق:  ."ذلك من شًرا وكانوا

: وجل عز قوله عن وسلم، عليه هللا صلى هللا سولر سألت: قالتأم هانئ، رضي هللا عنها،  ثم أورد حديث

ت أْتُون  } يُكمُ  ف ي و   كانوا الذي المنكر وذلك منهم، ويسخرون الطريق، أهل يحذفون)): قال ،{اْلُمْنك ر   ن اد 

 من إال نعرفه الحسن (، وقال: "3190ح: والترمذي ) ،(424، 6/341)في مسنده ((، رواه أحمد يأتونه

اك عن صغيرة أبي بن حاتم حديث م  (، قال في األول: 7953ح: )و (3579)ح: والحاكم، في موضعين: "، س 

أبي  عن ،حرب بن سماك"صحيح على شرط مسلم"، وقال في الثاني: "صحيح اإلسناد"، كلهم من طريق 

: قلت( متعقبا كالم الحاكم: "18/15أم هانئ عنها، قال ابن حجر في إتحاف المهرة ) صالح، وهو باذام مولى

ف يرسل"، ونقل في تهذيب التهذيب عن ابن عدي قال: ي"، وقال في التقريب: "ضعالحديث متروك صالح أبو

 فى جزء، قدر كبيرا تفسيراً  عنه خالد أبى ابنُ  روى...،  المسند، فى له ما أقلّ  وما تفسير، يرويه ما ةُ عامّ "

  ".هي  رض   المتقدمين من أحداً  أعلم لم و عليه، التفسير أهلُ  يتابعه لم ما التفسير ذلك

(5)
 (.2)المجادلة:  
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ومل  ،الكفارة العظمىعليها ع ل ق بل  ولذا حكم الفقهاء حبرمة املظاهرة، وهذا إنكار من هللا تعاىل هلذا التشبيه،
 ي ظ اه ر ون   و الَّذ ين  ها: }يية اليت تليف اآل عز وجل واليت تكفل هللا تعاىل بياهنا بنفسه، فقال ،يكتف بكفارة اليمني مثالً 

ر ير   ق ال وا ل م ا يـ ع ود ون   مث َّ  ن س ائ ه م   م ن    مل    ف م ن  ( 3) خ ب ري   تـ ع م ل ون   مب  ا و اّللَّ   ب ه   ت وع ظ ون   ذ ل ك م   يـ ت م اسَّا أ ن   قـ ب ل   م ن   ر قـ ب ة   فـ ت ح 
د   ي ام   جي   ر ي ن   ف ص  ت ط ع   مل    ف م ن   يـ ت م اسَّا أ ن   قـ ب ل   م ن   ني   م تـ ت اب ع   ش ه  ت  ني   ف إ ط ع ام   ي س   .(1){م س ك يًنا س 

، إذ ال إطعام إال يف اإلطعامبل وكفارة القتل  ،(2)فارة اجلماع يف هنار رمضان عمداً ك وال خيفى أن هذه الكفارة هي
ل  ، قال تعاىل: }... فيه ر ي ن  م تـ ت اب ع ني   تـ و ب ًة م ن  اّللَّ {ف د ي ة  م س لَّم ة  إ ىل  أ ه  ي ام  ش ه  د  ف ص    .(3)ه  و حت  ر ير  ر قـ ب ة  م ؤ م ن ة  ف م ن  مل   جي  

ميكن أن  ابلسيئات وال املظاهرة   ، فال اجملاهرة  على اإلطالق ال حيتمل املكروه تنياآلي هاتني املنكر يفوواضح أن 
  .من صوره د  ع  تـ  

ما ، وهو مما تقد مأبلغ يف الذم هي  يف معصية فقد استعمله القرآن :كر(لفظ )الن  الثالث الذي جاء بوأما املوضع 
ًئا السالم: }الصالة و يف قصة سيدان موسى مع اخلضر، عليهما  جاء يـ  ئ ت  ش  ًسا ز ك يًَّة ب غ ري   نـ ف س  ل ق د  ج  ق ال  أ قـ تـ ل ت  نـ ف 

رًا{  .(4)ن ك 

من القتل وهو خرق السفينة،  كان قد أنكر قبل ذلك ما هو أخف  ن موسى، عليه السالم،  مما جيدر ابلتنويه أو 
ًئا إ م رًا{فقال ئ ت  ش يـ   وهو القتل.  ،يف هذه القصة )النكر( يف أعظم الذنبنيالقرآن لفظ عمل ، فاست(5): }ل ق د  ج 

فيها  صرح القرآن املواضع الي يف رحملرماتابارتباطه من  ،يف القرآن املنكر فظالذي رأينا من حال لوهذا 
إبخراج املكروه عن ل مييل ابلكفة إىل القو ، مكروهشيء القصر على عن أي موضع حيتمل  خلو  القرآنو  ،بنوعه

 ، وهللا أعلم.حد املنكر

 ن حدجدير ابالعتبار، وهو مما ي رج ح القول إبخراج املكروه عللفظ )املنكر(  ستعمال القرآيناالمثة أمر  آخر يف و -3
 استعمل املنكر، صاغ هذه الشعرية بذه العبارة: )النهي عن املنكر(أن القرآن الكرمي عندما  وحاصله:أيضاً،  املنكر

ل م ع ر وف  و يـ نـ ه و ن  ع ن  ال م  : }كقوله تعاىل،  (6)(أل)حملى بـمفردا   أي  م ر ون  اب  ع ون  إ ىل  اخل  ري   و   ،(1){ن ك ر  و ل ت ك ن  م ن ك م  أ مَّة  ي د 

                                           

(1)
 (.4-3)المجادلة:  

(2)
 (.1111(، ومسلم: )ح: 1936)ح:  بخاريالينظر  

(3)
ينظر: باب الكفارة من تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا األنصاري لو .(92)النساء:  

  .هـ(1340مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، )مكتبة (، 48)ص

(4)
 .(74: )الكهف 

(5)
  .(71)الكهف:  

(6)
قوله تعالى: }ال  وهو، مع فعل النهي راكّ ن  مُ  لفظ )المنكر( موضع واحد جاء فيهسوى وذلك في جميع اآليات  

ً وتفسيراً لقوله تعالى قبلها: }بما 79]المائدة:  يتناهون عن منكر فعلوه{، وكانوا  عصوا[ وقع ذلك بيانا

 [.78ة: يعتدون{ ]المائد

: صيد السمك يوم السبت، وقيلوقد وقع الخالف في تعيينه، فقيل: إنه -إما إلرادة منكر مخصوص والتنكير هنا 

وإما إلرادة جنس المنكر، وهو الذي استظهره غير  -: أكل الربا وأثمان الشحومالحكم، وقيل أخذ الرشوة في
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ل م ع ر وف  و ان ه  ع ن  ال م ن ك ر  اي  بـ ين َّ أ ق م  الصَّال}وقوله تعاىل:  ر ض  يف  األ   الَّذ ين  إ ن  م كَّنَّاه م  ، وقوله تعاىل: }(2){ة  و أ م ر  اب 
ل م ع ر وف  و نـ ه و ا ع ن  ال م ن ك ر  أ ق ام وا الصَّال  .الكثريات ها من اآلايتري وغ ،(3){ة  و آتـ و ا الزَّك اة  و أ م ر وا اب 

صاحب اختيار  وهوعهد، لل )أل( بشرط أال تكون من األصوليني، كثريعند   واملفرد ارحملل ى بـ)أل( يفيد العموم
  .(5)يف تشنيف املسامع للشافعي الزركشي ، وعزاه(4))مجع اجلوامع(

وجود مع القول بمل يتناسب ، (6)بني العلماء عليه املتفق )إنكار املنكر( وجوبحكم  مع ظ  وح  ل  ما إذا  وهذا العموم
  وهو ما يلزم على القول إبدخال املكروه يف حد املنكر. ،استحباب إنكار يف هذا الباب

                                                                                                                         

تفسير البحر المحيط ألبي حيان لوسي، ينظر: واحد من المفسرين، كأبي حيان األندلسي، وأبي الثناء األ

 (.6/212وتفسير األلوسي المسمى بروح المعاني ) (،4/338)

البدر الطالع ولعل وجه الظهور عندهما أن النكرة تفيد اإلطالق، وتدّل على الماهية أو الوحدة الشائعة، )ينظر: 

، نكرمال يصدق عليه مفهوم مما ئيل( فكل ما صدر عن بني إسرا414-1/413شرح جمع الجوامع للمحلي: 

شارة لشدة تفريطهم بهذه ، وعليه فالنكتة في تنكير )المنكر( بخصوص هذه اآلية هو اإلفلم يقع منهم إنكاره

فهم ال يتناهون عن أي منكر يقع من فرد من  ،المطلقةسلبيتهم إلى وتلميحا  ،الشعيرة في جميع المنكرات

 .وهللا أعلم أفرادهم،

وعليه ستكون اآلية مستنداً أيضاً إلخراج  أن يقال: إن النكرة هنا تفيد العموم، ألنها في سياق النفي، بل ال يبعد

المكروه عن مفهوم المنكر، من حيث استحقاق اللعن لتارك النهي عن أي منكر، فيخرج المكروه لعدم 

أن دخول النفي إنما هو على استحقاقه اللعن بترك النهي عنه، نعم يرد عليه احتمال التخصيص في اآلية، و

 يتأمل وليحرر، وهللا تعالى أعلم. لى لفظ )منكر(، فلالفعل }يتناهون{ ال ع

(1)
  .(104)آل عمران:  

(2)
  .(17)لقمان:  

(3)
 (.41)الحج :  

(4)
)تحقيق: مرتضى علي الداغستاني، مؤسسة  (،1/343) المسمى بالبدر الطالع جمع الجوامع بشرح المحلي 

كل بيع، ثم  حيث عمّ ومثلوا له بقوله تعالى: }وأحّل هللاُ البيع{،  هـ(،1429اشرون، بيروت، األولى، الرسالة ن

نفى العموم عنه مطلقاً،  حيث الرازي عن نقل في جمع الجوامع الخالف في المسألة، وخص منه الفاسد كالربا

أو تميز زاد الغزالي: حده بالتاء، كالماء، إذا لم يكن وا بال قرينة العمومحيث نفيا الغزالي عن إمام الحرمين وو

 يقال: رجل واحد. حدة، كالرجال، بالو واحدُهُ 

(5)
تحقيق: د. عبدهللا ربيع، ود. سيد عبدالعزيز، مؤسسة قرطبة، مصر، ) ،(2/666تشنيف المسامع للزركشي ) 

، ثم ل أعم من اسم الجنسوبين فيه أن المفرد المحلى بأ هـ(،1419لمكرمة، األولى، والمكتبة المكية، مكة ا

ة  ي دُْعون  }: في قوله تعالى ، رحمه هللا تعالى،بعد كتابة هذا، وقفت على كالم الطاهر بن عاشور ْنُكْم أُمَّ ْلت ُكْن م  و 

ْون  ع ن  اْلُمْنك ر   ي ْنه  ْعُروف  و  ي أُْمُرون  ب اْلم  ْير  و  خير، ال)والتعريف في [، قال: "(104) :آل عمران]{ إ ل ى اْلخ 

 ،تعريف االستغراق، فيفيد العموم في المعامالت بحسب ما ينتهي إليه العلم والمقدرة (والمعروف، والمنكر

 .(4/40)التحرير والتنوير تفسير  ".فيشبه االستغراق العرفي

(6)
رحمه هللا تعالى: "قد تطابق على وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة النووي، قال  

واإلجماع، وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إال بعض الرافضة، وال يعتدُّ بخالفهم، 

كما قال اإلمام أبو المعالي إمام الحرمين: ال يكترث بخالفهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ 

 (.2/29)شرح مسلم:  هؤالء".
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، والتهديدلل عن اترك ه اب توع دت   اليالنصوص الشرعية إىل  حكم العموم وكذا األمر، بل هو أوىل، إذا ما ض م  
ٰرءيل  ع ل ٰى ل س ان  د او  ين  ك ف ر وا  م ن ب  ى  إ  }ل ع ن  ٱلَّذ  قال تعاىل:  {  و ع يس ى ٱب ن  م ر مي    د  س  اللعن }مب  ا ع ص وا  وَّك ان وا  أي ٰذل ك 

ئ س  م ا  م نك ر  فـ ع ل وه  ل ب   ع ن   ك ان وا  ال  يـ ت ناه و ن  وتفسري تلك املعصية واالعتداء بقوله تعاىل: } {، مث جاء بيان  (78يـ ع ت د ون  )
ع ل ون { ك ان وا  يـ ف 

(1). 

قال رسول هللا صلى هللا عليه  :من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه، قال ،غري النسائي ،أصحاب السنن أخرجو 
مث قال: ))كال  ،صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية على بين إسرائيل ...(( مث قرأ النب   أول ما دخل النقص   وسلم: ))إن  
ه على احلق ه على احلق أطرا، أو لتقصرن  ن  على يد الظامل، ولتأطر   ن  عن املنكر، ولتأخذ   ن  ولتنهو   ،ابملعروف ن  وهللا، لتأمر  

 .(2)كم كما لعنهم((نَّ يلعنـ  هللا بقلوب بعضكم على بعض، مث ل   ن  زاد يف رواية: ))أو ليضرب   ((.قصرا

 نَّ و  ه  ابملعروف ولتنـ   ن  : ))والذي نفسي بيده لتأمر  حذيفة، رضي هللا عنه، عن النب صلى هللا عليه وسلم قال وعن
 .(3)((دعونه فال يستجيب لكمتيبعث عليكم عقااب منه، مث أن هللا  عن املنكر، أو ليوشكن  

يف هذا  أن ترك إنكار أي منكر داخل   :فإذا ما لوحظ مع هذه النصوص املتوع  دة: العموم  الذي تقرر، نتج  
  .ترك ه امل خ ري  ينسجم أبدا مع إنكار  الوعيد والتهديد، وهذا ال

شامل  املعروفمصطلح ، و )األمر ابملعروف( يف هذا الوعيد إدراج  : يرد على االستدالل هبذا العمومنعم، 
  تقرر!.كما   للمندوب ابتفاق

مر ابملعروف أل)ا بتقدير عبارةألمرين معا، أو ل متوج ه  يف مثل هذه النصوص  أن الوعيد  : عن هذا االعرتاض واجلواب
احلكم على جمموع األمرين الشامل للنهي عن  أي أن  ، (1)كاجلزء الواحد يف هذا النص الشرعي  والنهي عن املنكر(

 ، ال على مجيع أفرادمها.املنكر

                                           

(1)
 . 79-78المائدة:  

(2)
(، وابن ماجه )ح: 3047، والترمذي )ح: (4337و)ح:  (4336أبو داود )ح: (، و1/391أحمد ) رواه 

وأبو عبيدة هو ابن عبدهللا بن مسعود، بن مسعود، رضي هللا عنه، اأبي عبيدة عن من طريق  كلهم ،(4006

 :يزيدحمن: قال عبدهللا بن عبدالرال قال الترمذي: "ق، عن أبي عبيدة مرسال أصحاب السنن الثالثة هاروو

أبي  قد اختلف في سماعو"، ثم قال: "هذا حديث حسن غريب"، عن عبد هللا :وكان سفيان الثوري ال يقول فيه

رويناهُ من طريق أبي عبيدة بن عبد هللا بن مسعود، ولم يسمع من أبيه، "قال الحافظ المنذري:  من أبيه، عبيدة

ع ل بن إسماعيل، حدثنا سفيان، المؤمّ  من طريق (8/589)فسير وقد أخرجه الطبري في الت أقول:، "وقيل: س م 

: "وسألت الرازي ابن أبي حاتم وقال أظنه عن مسروق عن ابن مسعود. أبي عبيدة، حدثنا علي بن بذيمة، عن

 عن موسى، أبي عن ُعب يدة عن أبي ة،مر بن عمرو عن المسيب، بن أبي عن حديث رواه خالد عن العالء

فإذا كان  ،إذا عمل العامل فيهم بالمعاصي نهاهُ  إسرائيل بني المرء من انك)) عليه وسلم قال:صلى هللا  النبّي  

؟ فذكر ،...غد جالسه، لمن ا عمرو بن مرة، وإنما رواه  هذا الحديث من حديث أعرف ال. قال أبي:  الحديث 

عن العالء بن المسيب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبدهللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ويرويه 

 والحديُث مرجعه، عبدهللا بن عمرو بن مرة، عن سالم األفطس عن أبي عبيدة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

 .د بإشراف الباحثين من فريق: تحقيق(، )5/62العلل البن أبي حاتم )". عن عبد هللا، عن النبّي  أبي عبيدة إلى 

  (.هـ1427 األولى،، الحميضي مطابع، الجريسي الرحمن عبد بن خالد .ود الحميد عبدهللا بن سعد

(3)
 ."حسن (، وقال: "حديث2169)ح:  الترمذي(، و5/391(، )5/388رواه أحمد ) 
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عن تركه،  ابلشيء هني   األمر  للتالزم الذي بينهما، إذ "مستساغ قريب  وكوهنما كاجلزء الواحد ليس ببعيد، بل هو
 فإنه، (قم صل  ): أن خيرج فقال له هاوقتكاد و  عن الصالة قاعداً  ى رجالً أمن ر ، ف(2)"برتكه أمر   الشيء   عن فعل   والنهي  

 .(3)عن تركها هناه قد وهو يف الوقت نفسه ،ابلصالة هأمر  قد

ال سيما أن إذا كاان كاجلزء الواحد فإان حنمل األمر ابملعروف يف هذا النص وأمثاله على املعروف الواجب شرعا، و ف
ثل الباحث مل يقف على نص   شرعي قد أ فر د )األمر ابملعروف( مبثل هذا الوعيد، خبالف النهي عن املنكر الذي أفرد مب

 ذلك.

  .، وهللا تعاىل أعلماملذكور يندفع االعرتاض   املستساغ.. القريب -على أقل تقديراالحتمال أو - اجلواب وبذا

إن  فيه با للعرف الشرعياستعماله، وتطل   لطبيعةعا تطل   ظ )النهي( يف القرآن الكرميلف استقراء  إذا ما رمنا مث -4
هي الن سيق فيه لفظ قدقف على موطن واحد ن وال نكاد نلفيه قد ارتبط ابحملرمات على اختالف مراتبها، فإان   ،(4)وجد

 .قصره على املكروهمبا ميكن 

   :)النهي(، و)االنتهاء( :صدريهامب (يـ ه ن) مادةاآلايت اليت جاء فيها  إليكو 

و ق ال  م ا نـ ه اك م ا ر ب ك م ا ع ن  ه ذ ه  الشَّج ر ة  إ الَّ أ ن  }من ذلك قوله تعاىل يف قصة أبينا آدم، عليه السالم:  - أ
د امه  ا ر بـ ه م ا أ مل   أ نـ ه ك م ا ع ن  ت ل ك م ا الوقال تعاىل: }، (5)...{ ت ك وان  م ل ك ني    وهذا النهي يف  ،(6){شَّج ر ة  و ان 

 .القرآن ابلنهيعنه يف  ر وع   ،اإللزام تفيداجلنة، والبد أنه قد ع ر عنه لسيدان آدم بلغة 

، وكان (7){و م ا أ ر يد  أ ن  أ خ ال ف ك م  إ ىل  م ا أ نـ ه اك م  ع ن ه  } وقال تعاىل يف قصة سيدان شعيب، عليه السالم: - ب
 عن البخس والتطفيف يف جتاراهتم.و ، هللا غريقد هناهم عن ترك عبادة 

                                                                                                                         

(1)
 .محل بحث؟ النصوص الشرعية م هذا الحكم جميع  عُ هل ي  و 

(2)
 .(183للنجم الغزي )ص في الكالم على آية األمر بالمعروف والنهي عن المنكررسالة  

(3)
ولعل هذا هو أحد أسباب التعبيير بالتغيير دون النهي، مع االقتصار على لفظ )المنكر( في قول النبي صلى  

، من حيث إن التغيير يشمل (49 ح: مسلم) هللا عليه وسلم: ))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ...(( الحديث

 . أعلمبخالف بلفظ النهي، وهللا ،الواجب المتروك والحرام المفعول

(4)
بأنه )كل المنكر مناقشة تعريف من حيث داللة صيغته وذلك عند )النهي( قد سبق تناول وألفت النظر إلى أنه  

أي في مادة )ن هـ ي( ومواضع استعمالها في القرآن ، في لفظ )النهي(بحث يُ هنا وما نُهي عنه شرعاً(، 

 الكريم.

(5)
 .(20األعراف: ) 

(6)
 .(22: )األعراف 

(7)
 .(88: )وده 
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ب ار  : }يف بين إسرائيل وقال تعاىل - ت ن ي ون  و األ  ح  املنكر من  مرتكب ؤهم{ أي هال هنى علمال و ال  يـ نـ ه اه م  الرَّابَّ
ل ه م  الس ح ت  } أتباعهم مث   و أ ك  لنهي  غري ملزم   يف اآليةسياق إنكار، وال حمل  والسياق، (1){ع ن  قـ و هل  م  اإل  

 كما هو واضح من نوع املنهي عنه.

ذ ه م  الر  اب  و ق د  نـ ه وا ع ن هعز من قائل: }وقال  - ث كان النهي غري الزم لتذرع به بنو إسرائيل ، ولو  (2){و أ خ 
 .معتذرين بعدم علمهم ابإللزام

ان  فـ ل مَّا ن س وا م ا ذ ك  ر وا ب ه  أ ن   وقال تعاىل يف قصة أصحاب السبت: } - ج ن ا الَّذ ين  يـ نـ ه و ن  ع ن  الس وء  و أ خ ذ  يـ 
، وواضح هنا أن النهي الصادر من القائمني ابإلنكار ال (3){الَّذ ين  ظ ل م وا ب ع ذ اب  ب ئ يس  مب  ا ك ان وا يـ ف س ق ون  

نك ر عليهم، وإال ملا عوقبوا مبا عوقبوا.
 
 حيتمل ختيريا يف حق امل

فـ ل مَّا ع تـ و ا ع ن  م ا نـ ه وا ية اليت بعدها، واليت تضمنت صدور النهي من هللا تعاىل: }مث قال تعاىل، يف اآل - ح
ئ ني  { وهو االعتداء يف السبت ابلصيد }ع ن ه   ، ولو كان لفظ النهي حيتمل (4){قـ ل ن ا هل  م  ك ون وا ق ر د ًة خ اس 

ليهم حجة هللا يف بيان حرمة فعلهم واليت االعتذار، وال شك أنه قد أقيمت عسبيل إىل ختيريا لكان هلؤالء 
 .{نـ ه وا ع ن ه  اختصرت يف اآلية بلفظ }

يف والفساد  ،(5){فـ ل و ال  ك ان  م ن  ال ق ر ون  م ن  قـ ب ل ك م  أ ول و ب ق يَّة  يـ نـ ه و ن  ع ن  ال ف س اد  يف  األ  ر ض  وقال تعاىل: } - خ
  أعلم.ال حيتمل غري التحرمي، كما هو واضح، وهللاذاته 

واملنهي عن  ،، والناهي هو أبو جهل(6){ع ب ًدا إ ذ ا ص لَّى *أ ر أ ي ت  الَّذ ي يـ نـ ه ى وقال عز من قائل: } - د
، يف هذا النهي تقبيح لصنيعه ه اآلايتالصالة هو النب صلى هللا عليه وسلم، كما ذكره املفسرون، وهذ

 ..! يف هنيه عن الصالةري   ومعلوم أن أاب جهل مل يكن خي  

ل  وقال تعاىل: } - ذ ل ع د  ش اء  و ال م ن ك ر  و ال بـ غ ي   ...إ نَّ اّللَّ  أي  م ر  اب   فدخل النهي على ،(7){و يـ نـ ه ى ع ن  ال ف ح 
ة  تـ نـ ه ى ع ن  وحنوه قوله تعاىل: }، يلزم اجتنابمامما  امهالفحشاء والبغي، و  فعلي: ة  إ نَّ الصَّال  و أ ق م  الصَّال 

ش ا   .(8){ء  و ال م ن ك ر  ال ف ح 

                                           

(1)
 .(63المائدة: ) 

(2)
 .(161: )النساء 

(3)
 .(165: )األعراف 

(4)
 .(166: )األعراف 

(5)
 .(116: )هود 

(6)
 .(10 -9: )العلق 

(7)
 .(90النحل: ) 

(8)
 .(45العنكبوت: ) 
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إل  مث   و ال ع د  : }وقال عز من قائل - ر و ى مث َّ يـ ع ود ون  ل م ا نـ ه وا ع ن ه  و يـ تـ ن اج و ن  اب  و ان  أ مل   تـ ر  إ ىل  الَّذ ين  نـ ه وا ع ن  النَّج 
ي ت  الرَّس ول   ملا نـ ه وا  همعلى عودن القرآهم ذم  و املنافقني، أو يف كليهما، ف، نزلت يف اليهود أ(1){و م ع ص 

 كر.وا مبا ذ  م  ما ذ  عنه، ولو كان النهي يف حقهم حيتمل التخيري ل  

ك م  الرَّس ول  ف خ ذ وه  و م ا نـ ه اك م  ع ن ه  ف انـ تـ ه واتعاىل: } وقال - ز وقد سبق أن العلماء استدلوا بذه  ،(2){و م ا آات 
: ، وهو ما يؤيده قوله صلى هللا عليه وسلم(3)القرينة عند اإلطالق وعدم اآلية على إفادة النهي  التحرمي  

فاآلية تفيد إلزام االنتهاء والكف عن ما هنى عنه النب صلى هللا عليه  ،(4)وه((ب  ن  ت  فاج   كم عنه  يت  ))ما هن  
 .ال ابلتخيري ابإللزاموسلم، وهذا يتوافق مع القول 

، هو أعظم املعاصي على اإلطالقالذي ، لكفر والشركا هق  ومتعل  جاء لفظ النهي يف أكثر من موضع قد و هذا، 
 :مما يؤكد ما حنن بصدد تقريره

، (5){ل م ا نـ ه وا ع ن ه   ل ع اد واإىل الدنيا بعد قيام الساعة } املشركون { أيو ل و  ر د واتعاىل: }من ذلك قوله  - س
 وهو الشرك.

ع ون  م ن  د ون  اّللَّ  ق ل  إ ين   هن  يت  أ ن  أ ع ب د  الَّذ ين  ت  وقال تعاىل: } - ش  .(6){ د 

ا أ تـ نـ ه اان  أ ن  : }صاحل عليه السالم يف قصة سيدان وقال تعاىل - ص ص ال ح  ق د  ك ن ت  ف ين ا م ر ج وًّا قـ ب ل  ه ذ  ق ال وا اي 
ؤ ان    .(7){نـ ع ب د  م ا يـ ع ب د  آاب 

وقد أفادت األمر نفسه، و ، ن )النهي(( ال ماالنتهاءمن )ي(، ـ ه مادة )ن جاءت فيها آايت أربع تورد كما
ك م  الرَّس ول  }سبقت إحدها يف اآلايت املتعلقة مبصدر )النهي(، إذ احتوت على املصدرين، وهي قوله تعاىل:  و م ا آات 

 :هي، وأما الثالث البقية ف(8){ف خ ذ وه  و م ا نـ ه اك م  ع ن ه  ف انـ تـ ه وا

                                           

(1)
 .(8: )المجادلة 

(2)
 .(7الحشر: ) 

(3)
 .(2/426)يُنظر: البحر المحيط للزركشي  

(4)
النجم الطوفي في شرح  قررهالحديث هو ما  لفظ(، وظاهر 1337(، ومسلم )ح: 7288البخاري )ح:  

(، قال، رحمه هللا: "فاعلم أن هذا الحديث من الجوامع، وقد تضمن أحكاماً: أحدها: وجوب 215األربعين )ص

في تمي ترك المنهيات، لقوله: ))ما نهيتكم عنه فاجتنبوه((، واألمر باجتنابه للوجوب"، وأما ابن حجر الهي

ً على كل ظاهر فتأّول شرحه  الحديث بما يجعل النهي شامال للمكروه، قال رحمه هللا: ")... فاجتنبوه( دائما

 (.273، الفتح المبين )ص"ه حتماً في الحرام، وندباً في المكروهتقدير ما دام منهياً عن

(5)
 .(28: )األنعام 

(6)
 (.66) :غافر، و(56: )األنعام 

(7)
 (.62): هود 

(8)
 (.7): الحشر 
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ث ة  قوله تعاىل: } - ض د   و ال  تـ ق ول وا ث ال  رًا ل ك م  إ منَّ ا اّللَّ  إ ل ه  و اح  يـ   .(1){انـ تـ ه وا خ 

ي ة  وقوله تعاىل: } - ط لنَّاص  ف ًعا اب  أي إلن مل ينته أبو جهل عن إيذاء النب صلى هللا ، (2){ك الَّ ل ئ ن  مل   يـ نـ ت ه  ل ن س 
 عليه وسلم، لنأخذن بناصيته.

ر  و ي ص دَّك م  ع  وقوله عز من قائل: } - ظ ر  و ال م ي س  او ة  و ال بـ غ ض اء  يف  اخل  م  ن ك م  ال ع د  ن  إ منَّ ا ي ر يد  الشَّي ط ان  أ ن  ي وق ع  بـ يـ 
تـ ه ون   ة  فـ ه ل  أ نـ ت م  م نـ  ر  اّللَّ  و ع ن  الصَّال   أي عن إتيان هذه القبائح املذكورة. ،(3){ذ ك 

و أ مَّا م ن  ، واليت مل يقف الباحث على غريها مما قد يشكل، وهي قوله تعاىل: }واحدةقد يتوقف النظر يف آية نعم، 
ي  ال م أ و ى{ أي اتباع الشهوات }و نـ ه ى النـ ف س  ع ن  اهل  و ىخ اف  م ق ام  ر ب  ه  

ابلنظر إىل العموم يف كلمة ، (4){ف إ نَّ اجل  نَّة  ه 
 .املكروهات يشمل احملرماتعن هواها لنفس نهي اعليه فو املفاد من األلف والالم،  {اهل  و ى }

بينته يف و  الشريعة عنهوزجرت هنت اهلوى الذي  قصود ابآليةاملف هذا من العام الذي أريد به اخلصوص، واجلواب أن
ر القادو حملتاج يف حق انكاح كال ،أيضاً  ستحباملباح، بل من قبيل املما هو  الشهوات، بدليل أن من نصوص مستقلة

 وهللا أعلم. ،عليه

 احتمال، وال اجلازم يف سياق اإللزام وطلب الكف   قد وردت اليت ورد فيها )النهي( مما سبق أن مجيع اآلايت فتبني
ينبغي أن حنمل أيضًا وعليه  وعليه فيكون اإللزم هو األصل يف مصطلح النهي، ،أن تقصر على ختيري واحدة منها يف

  ، وهللا تعاىل أعلم.( على واجب الرتكلنهي عن املنكرااملصطلح القرآين: ) النهي يف

أن األصل يف وألفت النظر بعد هذه الشواهد اليت سيقت للفظ )النهي( يف النصوص القرآنية، واليت نتج عنها -5
مة هذا املعىن قد جاء منسجما ومتوافقا مع األصل اللغوي لكلأن إىل  :م يف الشريعةر   م وج  ر  ح  مبا  هارتباط  النهي 

، (5)بلوغ، كما قال صاحب املقاييسالغاية و الصحيح يدل على  أصل   (النون واهلاء والياء)، فإن النهي عند العرب
تـ ه اه اتعاىل: } هل  و املنتهى، وق يء غايته، ومنه سدرة  كل ش  هناية  يقال: ومنه: أهنيت إليه اخل ر، و  ، أي (6){إ ىل  ر ب  ك  م نـ 

والنهي ، فوقهمرتبة  وأنه ال، املشعرة بنهاية الشيء وانقطاعهلك من االستعماالت ، وغري ذوقت الساعة منتهى علم
فيه منتهياً إىل طلب الكف إذا ق صر على احملرم وكان مع ى  نسقه إالعلى ال يكون متجانساً مع ذلك جارايً  عن املنكر

  لزام، وهللا أعلم.اإل

                                           

(1)
 (.171): النساء 

(2)
 (.15): العلق 

(3)
 (.91): المائدة 

(4)
 (.41 - 40): النازعات 

(5)
 .(نهي، مادة )(5/359معجم مقاييس اللغة البن فارس ) 

(6)
 (.44): النازعات 
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 السياق بني القولني من خاللرمنا الرتجيح إذا  أننا، السابقةواالستئناسات االستدالالت  من واحلاصل
و يـ نـ ه و ن  ع ن  والقرآن هو الذي ع ر بذا املصطلح الشرعي: }-، القرآين ملصطل ح ي: )املنكر( و)النهي( واالستعمال

  ، وهللا تعاىل أعلم.اتاملنكر على احملرم ، ونقصرهفإننا ال منلك إال أن ننسجم مع -{ال م ن ك ر  

يف ابب النهي عن اليت قررها العلماء  من األحكام والقواعد لنا نظائر   ن  من جهة أخرى فنية، فإ، و وأخرياً -6
  .أيضاً  والعكس ابلعكس، وتنتظم أحكام البابتنسجم به و ، عن حد املنكر املكروهتتوافق مع إخراج ، املنكر

إنكار يف مسائل االجتهاد(، مث  الشهرية: )حينما قع دوا القاعدة ال يف شروط احلسبة، ما قرره العلماءوأعين بذلك 
 إهنم يف الوقت قرروا مشروعية املطالبة ابخلروج من اخلالف لكنهم أخرجوا هذه املطالبة عن ماهية اإلنكار.

هذه دوا وقع  ي علم أنه منكر بغري اجتهاد،  وأنأن يكون منكراً،  ،(1)(فيهب احملتس  )يف أواًل اشرتطوا  وبيان ذلك أهنم
هذا الشرط ليس و مشكوك يف م نك ر ي ته،  شيء ي نكرال إنكار يف مسائل االجتهاد(، وبذلك قرروا أنه  )الة: القاعد

دام على اإلقفمع ى )ال إنكار يف مسائل اخلالف(: أي ال جيوز صحة،  ، بل هو شرط  فحسب وجوب   شرط   ندهمع
 .االحتساب إال بعد حتقق هذا الشرط

ال على سبيل اإلنكار الشرعي، بل  لكنابستحباب املطالبة ابخلروج من اخلالف،  يف الوقت نفسه حواصر إهنم مث 
 .(2)إلزام برفق ولني ومن غريشرطوا فيه أن يكون النصيحة واإلرشاد، و  آخر أطلقوا عليه على سبيل

هذه  أحكاممع نكون منسجمني مع أحكام ابب اإلنكار، من خالل التوافق املكروه عن حد املنكر  ناإبخراجوحنن 
املطالبة حكم  ، واثنياً: من حيث  ه يف املنكرتي  دخولميف  القاعدة وما تفرع عنها، أواًل: من حيث إن املكروه مشكوك  

  عن اترك القيام ابملطالبة. وارتفاع اإلمث الشرعي وهو االستحباب برتكه،

هذه  يفمبفرده للبت  ال يصلح  وإن كان استئناسياً  هابعضو فهذه ستة مستندات إلخراج املكروه عن مفهوم املنكر، 
القول إبخراج املكروه عن حد املنكر، وهللا  أساس قوي  يف نكون قد استندان إىل املسألة، إال  أنه ابنضمامه إىل اجملموع

  تعاىل أعلم.

عن )النهي عن  مصطلح بديل وضع إىل ابحلاجة، يف هذا البحث سبق شعر من جممل ماالقارئ الكرمي قد  ولعل
وال يشتمل على  ،التخيري سبيل علىأو الفعل ملطالبة ابلرتك ا مع ى يعطي ،بل واملندوابت يف ابب املكروهات (راملنك

وفصال بني  ،حتريرا للعلوم ،من صورها، كاملنكر والنهي واألمر النادراإللزام ولو على  أو توهم مفردات تتضمن
 . املصطلحات

                                           

(1)
 .ع الحسبة(ضووماء أيضاً: )مليسميه العو 

(2)
ن أل ،نكار فيهإأما المختلف فيه فال  ،ما ينكرون ما أجمع عليهنإثم العلماء  تعالى: "النووي، رحمه هللاقال  

وعلى المذهب  -وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم-على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب 

ن ندبه على جهة النصيحة إلى إلكن  ،ثم مرفوع عنهاآلخر المصيب واحد والمخطىء غير متعين لنا واإل

ن العلماء متفقون على الحث على الخروج إف ،خالف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفقالخروج من ال

 .(2/23". شرح صحيح مسلم )خالل بسنة أو وقوع فى خالف آخرإذا لم يلزم منه إ من الخالف
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على وجه التحديد ما ورد يف كالم ك ل   به وأعين ، البابهذا فتح نا يف ل أساساً  نع د ه ماجد يف كالم العلماء وقد و  
"واملندوابت واملكروهات يدخلها األمر ابملعروف اهليتمي، رمحهما هللا تعاىل، حيث قال األول: ابن حجر من القرايف و 

ابب التعاون على الرب لك من ما هو أوىل، من غري تعنيف وال توبيخ، بل يكون ذول   على سبيل اإلرشاد للورعوالنهي 
 .(1)"والتقوى

، لكن بشرط كونه فع  وقال الثاين، ضمن كالمه يف األمر ابملندوب: " لم أن األمر ابملعروف يف املستحب مستحبٌّ
  .(2)"على وجه اإلرشاد والنُّصحبرفق  

ابب التعاون على ال ر من " قوله:يف مغايرة املدخل  واحتياجه إىلفقول األول: "على سبيل اإلرشاد للورع"، 
دامها عليه: ح، أتسيس لهأو  جديد مصطلح وضعهو نوع  من  ،"، وقول الثاين: "على وجه اإلرشاد والنصح"والتقوى
 ، وهللا أعلم.(3)بني مفهومني اختالف  ه من را بما شع

اإلرشاد )و(، هرتك املكرو اإلرشاد ل) :هو -على سبيل االقرتاح–يل  البد املصطلح   يكونوعلى هذا فيمكن أن 
 .ورود كلمة اإلرشاد يف كالم العلماء السابقإستئناساً ب ،(لفعل املندوب

مًا مع ؤ  واوت   املفهومني يف مصطلح واحد، ًا بني(، مزجفعال  أو تركا   اجلازمغري ب املطالبة) يكون:كما ميكن أن 
يراه  فظ آخرل حتجري علىال و  ري على اببه،يف هذا العلم واجلا مصطلح )املطالبة ابخلروج من اخلالف( املستعمل أصالً 

 .أعلمتعاىل وهللا  ،البعض أوىل

*  *  * 

، من هيف مفتتح من إشكال أثري ما جوابعن كشف   قدأن البحث  بعد هذا التطواف يف هذه املسألة،أحسب و 
من جهة  التخيري ورصلى ع ااشتماهلو ، من جهة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر شعريةالتعارض بني القول بوجوب 

 .أخرى

، وهو ما يتعلق ابألمر ابملعروف فقط، من حيث األمر ظاهريف قد يبدو اإلشكال فيه ابقيا جانباً واحداً  يظللكن 
 مشول املعروف للمندوب.

العلماء عندما أطلقوا حكم الوجوب هلذه الفريضة.. واحلقيقة أن هذا العنصر خبصوصه مل يكن مشكاًل أصالً، إذ 
عليه بذه العبارة: )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر(، أي أنه مل يكن ملحوظا لديهم  مدلوال اواحد امفهوم عنواإمنا 

حينها ج زئ ي  هذا املركب، وقسم ي  هذه الشعرية اإلسالمية: من األمر والنهي، بل كانوا حيكمون على النهي عن املنكر 
وبكلماته على ذلك من إطباقهم على اختصار هذا املصطلح جبزئيه وال أدل  ، شامل لفعل احلرام وترك الواجبالمبفهومه 

                                           

(1)
 (.4/398الفروق للقرافي ) 

(2)
 (.543ص)الفتح المبين  

(3)
 .: )األمر بالمعروف( والحث على المندوبي، ومفهومكروهالنهي عن المو: )إنكار المنكر( أي مفهومي 
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، وال يزال األمر حىت أضحت علمًا على هذا الفن وإدراج مجيع أحكامه فيها ،يف كلمة واحدة هي )احلسبة( السبعة
 .ملوىل ونعم النصري، نعم اوالتيسري ويل التوفيق، وهو ابلصواب تعاىل أعلم، وهللا إىل كتابة هذه السطور على ذلك
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 نتائج البحث وتوصياته أهم  عرضفي  خاتمة
  :أخلصها مبا يلي ،بحث عدة نتائجنتج عن هذا ال

يف القرن الثالث اهلجري،  كان  غري اجلازم،احلسبة يف استفتاح الكالم يف مسألة  أن :من الناحية التارخيية تبني -1
على اختالف ختصصاهتم ابلكالم والبحث، بعده لعلماء مث تناوهلا ا من املعتزلة، علي اجلبائي أيبعلى يد 

 ومذاهبهم العقدية والفقهية. ،العلمية

حبثها يف  أن مسائل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر قد تنوعت ميادين   من الناحية التصنيفية: كما لوحظ -2
لتفسري أو احلديث، علماء املسلمني، فبحثها بعضهم يف كتب العقائد، وآخرون يف ا لدىالرتاث العلمي 

وبعض اثلث يف كتب اآلداب، ورابع يف كتب الفقه، الذي هو األليق واألوفق ملوضوع الباب ومشموالته، فيما 
 يراه الباحث.

 حمل   -على التحقيق- احلكم هذاكما تبني أن ،  مندوب   أن حكم األمر ابملندوب  عن هذا البحث نتج  وقد -3
 خلالف يف املسألة.ا اتفاق، وإن كان مثة ما يوهم وقوع  

 يفيد وجوب على تركه، ومل يقف الباحث على نص صريح ألحد العلماء ندب احلث  املكروه ي  كما نتج أن  -4
 على الندب أيضا.  حممولةبل مجيع النصوص الصرحية قائلة ابلندب، وغري الصرحية  ،النهي عنه

 مدخولية كل   و  من جهة، ب والنهي عن املكروهتبني لدى الباحث أنه ال تالزم بني القول مبندوبية األمر ابملندو  -5
 .من جهة أخرى من املندوب يف مفهوم املعروف، واملكروه يف مفهوم املنكر

 خالف ذلكيقف الباحث على ندوب يف مفهومه، ومل امل إدخال   :أفادت أكثر تعريفات العلماء للمعروف -6
على الرأي القائل أبن املندوب ليس بناًء  ،شرعاً(ر به م  )ما أ   هواملعروف  التعريف القائل أبنسوى ما حيتمله 

 تبينالنسبة على اجتماع األمرين معاً: ألحد، لتوقف قواًل أن ننسبه فليس لنا ومع ذلك قة، يمأمورًا به حق
 .القول ابملذهب األصويل املذكورمع ، السالف التعريف

 .على قولني ردخول املكروه يف حد املنكمسألة يف  تبني أن العلماء قد اختلفوا -7

األمر املنكر يف االستعمال الشرعي الواقع يف عبارة: ) داخل يف حد   ن املكروه غري  أب القول   ترجح للباحث -8
 :ملا يلي( وذلك استنادا ابملعروف والنهي عن املنكر

جتتنبوا لتكفري، املفاد من قوله تعاىل: }إن لعقوبة وااحنصار املنكر يف الكبائر وغريها من السيئات القابلة ل - أ
 على ما سبق إيضاح وجه داللته. ،كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم{

  - ب
 
ل ( االستغراقية على املفرد يف حنو قوله تعاىل: }وينهون عن أفاد من دخول ) واستنادا إىل العموم امل

 العلماء الوجوب املتفق عليه بنيما نتج عنه من ورود النصوص املتوعدة لتارك اإلنكار، و املنكر{، مع 
إدخال  نشاز نوع ه يف القرآن إال حمرما، مما يؤكد عني   منكر  م   ورود   عدم  و يف حكم )إنكار املنكر(، 

 املكروه يف مشموالت املنكر.
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( الذي ارتبط ابحملرمات على اختالف مراتبها، النهيوانسجاماً مع السياق واالستعمال القرآين ملصطلح ) - ت
 مجيع املواضع كانتمكروه، بل شيء على  النهي فيه حد ميكن قصرموطن وا يقف الباحث علىمل إذ 

( خيرج النهي عن املنكر: )عبارةبعكس ذلك يف  وحكمنايف سياق اإللزام وطلب الكف اجلازم، 
 االستعمال القرآين عن سياقه املعروف يف بقية اآلايت بال م رر أو دليل انهض.

بل مشكال يف بعض  ،ا الفتاواليت تعددت تعدد- للمنكر ءالعلما يدينا من تعريفاتوتوافقا مع ما بني أ - ث
رج املكروه عن خي   قسمحيث انقسمت تلك التعريفات ابلنظر ملطلوب البحث إىل ثالثة أقسام:  -جوانبه

 ،اهلجري القرن الثاين أهلقدم التعريفات املنقولة عن أل متضمن، وهو املنكر على وجه صريح واضح حد  
ل، وذلك لرجوعه حمتم   وقسم اثلث ،ل الصريح بعد البحث واملناقشةق ابألو  لح  م  لكنه  ،وقسم غري صريح

 ابلقبح أواملكروه يوصف هل ) :إىل مسائل أصولية خالفية، أحدها: )هل املكروه منهي عنه(، والثانية
 لقول إبدخال أو إخراج املكروه عن حد املنكر.ل مستنداً  انا ال تصلحمأهنالباحث ، واليت يرى (ال

ن جهة أخرى فنية وأخرية، فإن إخراج املكروه عن حد املنكر ينسجم مع األحكام والقواعد اليت قررها وم - ج
، واملبنية على (ال إنكار يف مسائل اخلالف)العلماء يف ابب احلسبة، وأعين على وجه التحديد: قاعدة 

 منكرا بغري اجتهاد. املنكر   ما تقرر من وجوب كون

 تتلخ ص بوجود التعارض الظاهري بني القول بوجوب احلسبة من جهة، أجاب البحث عن مشكلته اليت -9
واشتماهلا على صور التخيري، أبن الراجح أن ابب املطالبة برتك أو فعل املخري خارج عن ابب احلسبة يف 

 . أعلمتعاىل ، وهللا احلقيقة

 توصيات البحث:

)إنكار املكروه( أو )األمر ابملندوب(، ، أو (اجلازمغري املطلوب )إنكار  أبن ي ستبدل مصطلح   الباحثيوصي  -1
، (رتك املكروهل اإلرشاد)أو  (، عند إرادة مزج احلكمني،فعال  أو تركا   اجلازمغري ب املطالبة) :مبصطلح

 .هماالفصل بين ة(، عند إرادندوبامل لفعل اإلرشادو)

، على وجه يتضمن نكر(ألمر ابملعروف والنهي عن املالوحظ من كثرة التعريفات ملصطلح )ما ألجل و  -2
 و مستقل،إبعادة دراسة هذا املصطلح على حن .. فإن الباحث يوصيالختالف والتعارض يف بعض اجلوانبا

 .وما تقرر من أحكام هذا العلم امينهاومض النصوص الشرعيةمتوافق مع ص فيها إىل تعريف ل  خي  

العالقة بني هذا مث  ،من جهة النهي عن املنكر دائرة األمر ابملعروف ودائرة ر العالقة بنير  حت   أخرى وبدراسة -3
حتقيقًا للفصل بني من جهة اثنية، ، ، كالدعوة، والنصيحةقريبةومصطلحات أخرى  بشقيه املصطلح

  .بينها معرفًة ملواضع االشرتاك واالختالفو  ،دودهاحل وحتديداً  ،املصطلحات

 ، وعلى سائر النبيني، وآل ك ل   وصحبهمعلى سيدان حممد ، وصلى هللاوالثناءاحلمد هللا ويل التوفيق والسداد، وله و
 مجيع الصاحلنيو 

ق  } د  خ ل  ص  ل ين  م د  ق   و ق ل  ر ب   أ د خ  ر ج ين  خم  ر ج  ص د  ريًا و أ خ  ع ل  يل  م ن  ل د ن ك  س ل ط ااًن ن ص   {و اج 
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 مراجعقائمة ال
 ،دار الفكر تصوير حممد احلسيين الزبيدي،إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين، حملمد بن  -1

 هـ(.1311عن املطبعة امليمنية، القاهرة )، بريوت

خالد عبد اللطيف العلمي، دار الكتاب العريب،  :ملاوردي، حتقيقيب احلسن االسلطانية، أل األحكام -2
 . م(1990 - هـ1410)بريوت، األوىل، 

تصوير دار إحياء  ،حممد الصادق قمحاوي :قأحكام القرآن، أليب بكر أمحد بن علي اجلصاص، حتقي -3
 .(هـ1405) الرتاث العريب، بريوت،

 -هـ 1432إحياء علوم الدين، حملمد بن حممد بن الغزايل الطوسي، دار املنهاج، جدة، األوىل، ) -4
 م(.2011

 ؤوط وعمر القيام،حتقيق: الشيخ شعيب األران ،بن مفلح املقدسيعبد هللا بن حممد اآلداب الشرعية ل -5
 . (م1999 - هـ1419)، الثالثةمؤسسة الرسالة، بريوت، 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلاثر،  -6
أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن حممد بن عبدال ر النمري األندلسي، حتقيق: عبداملعطي أمني قلعجي، 

 م(.1993 - هـ1414ر الواعي، حلب والقاهرة، األوىل )دار قتيبة، دمشق، ودا

، مصورة عن لزكراي األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة ،أس ى املطالب يف شرح روض الطالب -7
  هـ(.1313الطبعة امليمنية، القاهرة )

جامعة حتقيق وتقدمي: د. فيصل بدير عيون،  ،األصول اخلمسة، املنسوب للقاضي عبداجلبار املعتزيل -8
 .م(1998الكويت، جلنة التأليف والتعريب والنشر العلمي، الكويت، األوىل )

د. بكر أبو  :إشراف حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، ،يف إيضاح القرآن ابلقرآنأضواء البيان  -9
 .ضمن مطبوعات منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي، جدة عامل الفوائد، دارزيد، 

يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن بادر الزركشي الشافعي، حتقيق عبدالقادر  لبحر احمليطا -10
 . م(1992 -هـ 1413)العاين، وزارة األوقاف الكويتية، الكويت، الثانية 

 ،حممد علي النجار :بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، جملد الدين الفريوزاابدي، حتقيق -11
 .هـ(1406) ،الثانية للشئون اإلسالمية، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، اجمللس األعلى

، حتقيق: بغية اإلربة يف معرفة أحكام احلسبة، لعبدالرمحن بن علي الشيباين، املعروف اببن الديبع -12
 م(.2002 -هـ 1422طالل الرفاعي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، األوىل، )

للشيخ زكراي األنصاري، مصطفى البايب احللب، القاهرة،  ،ر تنقيح اللبابحتفة الطالب بشرح حتري -13
 هـ(.1340)
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عمر بن عباد، وزارة األوقاف  :حملمد بن إبراهيم البقوري، حتقيقترتيب الفروق واختصارها،  -14
 .(هـ1416) املغرب، ،ابململكة املغربية والشئون اإلسالمية

الشافعي، حتقيق: د. عبدهللا ربيع، ود.  لزركشيادر امد بن بحمل جبمع اجلوامع، تشنيف املسامع -15
 م(.1998 -هـ 1419سيد عبدالعزيز، مؤسسة قرطبة، مصر، واملكتبة املكية، مكة املكرمة، األوىل، )

 ،حممد عبد الرمحن بن حممد التميمي احلنظلي الرازي أيبالرازي، البن أيب حامت  ابن أيب حامتتفسري  -16
 .(هـ1419) ،الثالثة، مكة املكرمة، كتبة نزار مصطفى البازم، أسعد حممد الطيبحتقيق: 

تفسري ابن ج ز ي ، املسمى بـ)التسهيل لعلوم التنزيل(، حملمد بن أمحد بن جزي الكلب الغرانطي  -17
 -هـ 1430املالكي، حتقيق: د. حممد بن سيدي حممد موالي، دار الضياء، الكويت، األوىل، )

 م(.2009

حفص عمر بن على ابن عادل  يببـ)اللباب يف علوم الكتاب(، أل تفسري ابن عادل، املسمى -18
 -هـ 1419، حتقيق: عادل عبداملوجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل )الدمشقى احلنبلى

 م(. 1998

 قيق: عالل عبدالقادر بندويشحت، ، حممد بن احلسن األنصاري األصبهاينكور  ابن ف  تفسري  -19
 .م(2009 -هـ 1430لقرى، مكة املكرمة، األوىل )، جامعة أم اوآخرين

 - هـ1420) ،الثانية، والتوزيع للنشر طيبة ، دارسالمةال حممد بن ساميحتقيق: تفسري ابن كثري،  -20
 م(.1999

أليب السعود حممد بن  املسمى: إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي، تفسري أيب السعود، -21
، مصورة عن طبعة مصرية بتحقيق: د. حسن أمحد بريوت ،لرتاث العريبحممد العمادي، دار إحياء ا

 .مرعي، وحممد الصادق القمحاوي، )دون بياانت النشر األخرى(

تفسري أيب الليث نصر بن حممد السمرقندي، املسمى بـ)حبر العلوم(، حتقيق: حممد معوض وآخر ين،  -22
 م(.1993 -هـ 1413دار الكتب العلمية، األوىل )

، مجيل حممد صدقي: حتقيق ،األندلسي حيان أبيب الشهري يوسف بن مدحمل ،احمليط لبحرا سريتف -23
 (.هـ1420، )بريوت، الفكر دار

حاشية  مع ،البيضاويتفسري البيضاوي، املسمى أبنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد هللا بن عمر  -24
 - لطانية، بدار اخلالفة العلية، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، مصورة عن الطبعة السزادهشيخ 

 هـ(.1282) إسطنبول،

 .م(1984، تونس، )للنشر الدار التونسية حملمد بن الطاهر بن عاشور، ،تفسري التحرير والتنوير -25
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عبدالرمحن بن أيب بكر وجلالل الدين  ،احمللي حممد بن أمحد جلالل الدينتفسري اجلاللني،  -26
مذيال بكتاب لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي، تقدمي: بامش القرآن الكرمي، و  ، مطبوعالسيوطي

 . عبدالقادر األرنؤوط، دار ابن كثري، دمشق

عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم ، ل(لباب التأويل يف معاين التنزيل)، املسمى بـتفسري اخلازن -27
 هـ(.1415، )ريوتب ،دار الكتب العلمية، حتقيق: حممد على شاهني، البغدادي الشهري ابخلازن

 تفسري اخلطيب الشربيين = السراج املنري.

، لفخر الدين حممد بن عمر الرازي، ( و)مفاتيح الغيب(التفسري الكبريـ)املسمى ب ،تفسري الرازي -28
 .م(1981 –هـ 1401)األوىل،  ،، بريوتللطباعة والنشر الفكردار 

عبد الرمحن بن انصر (، لالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كتفسري السعدي، املسمى بـ) -29
 (. م2000 -هـ 1420)األوىل ، مؤسسة الرسالة، عبدالرمحن بن معال اللوحيق حتقيق: ،السعدي

 الكلم دارو  دمشق، كثري، ابن دار، الشوكاين علي بن مد، حملالقدير فتحتفسري الشوكاين، املسمى ب -30
 (.هـ1414) األوىل، بريوت، الطيب

، أليب جعفر حممد بن جرير الط ري، (جامع البيان عن أتويل أي القرآنـ)ب تفسري الط ري املسمى -31
 بدار اإلسالمية والدراسات البحوث مركز مع ابلتعاون الرتكي احملسن عبد بن هللا عبد الدكتور: حتقيق
 (.م2001 - هـ1422) األوىل،، والنشر للطباعة هجر دار، ميامة حسن السند عبد لدكتورل هجر

، دار إحياء الرتاث العريب ،جلامع ألحكام القرآن، حملمد بن أمحد القرطبب املسمى ابتفسري القرط -32
 .(هـ1405) القاهرة، دار الكتب املصرية بعةعن طمصورة  ،بريوت

دار إحياء تصوير  ي،حتقيق: غالم نىب تونس، مد ثناء هللا العثماين املظهريتفسري املظهري، حمل -33
 هـ(.1412) ، ابكستانمكتبة رشديه(، مصور عن طبعة م2004 -ـ ه1425)، الرتاث العريب، ببريوت

 للخطيب البغدادي، ،والوهم التصحيف بوادر عن منه أشكل ما ومحاية الرسم يف املتشابه تلخيص -34
 .(م1985) األوىل،، دمشق ،والنشر والرتمجة للدراسات طالس، الشهايب سكينةحتقيق: 

، عمر يوسف بن عبد هللا بن عبدال ر النمري يب، ألنيدملا يف املوطأ من املعاين واألسا التمهيد -35
حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، وحممد عبدالكبري البكري، وسعيد أمحد أعراب وغريهم، وزارة األوقاف 

 -هـ 1387والشؤون اإلسالمية املغربية، اململكة املغربية، توالت طباعة أجزاء الكتاب من عام )
 م(.1992 -هـ 1412م(، إىل عام )1967

: حتقيقبن بشري، يب الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد ، أل)قسم العبادات( التنبيه على مبادئ التوجيه -36
مركز اإلمام الثعالب للدراسات ونشر الرتاث، اجلزائر، مع دار ابن حزم، بريوت،  ،حممد بلحساند. 

 م(.2007 -هـ 1428)األوىل، 
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ي، حتقيق: حممود حممد شاكر، مطبعة اخلاني، هتذيب اآلاثر أليب جعفر حممد بن جرير الط ر  -37
 ومطبعة املدين، القاهرة.

، اهلند النظامية، املعارف دائرة مطبعة، ، ألمحد بن علي بن حجر العسقالينيبذهتذيب الته -38
  (.هـ1326) األوىل،

اجلرح والتعديل، أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حامت التميمي الرازي، مصورة دار إحياء الرتاث  -39
 -هـ 1371اهلند، األوىل ) -لعريب، بريوت، عن طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر أابد الدكن ا

 م(.1952

، أملانيا، عدد صفحاهتا (اليبزك)خمطوطة من مكتبة جامعة حاشية التفتازاين على الكشاف،  -40
 .، انسخها: عبدالفتاح بن علي مسناين674

ن بن منصور اجلمل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، املنهج، لسليما حاشية اجلمل على شرح -41
  هـ(.1305مصورة عن الطبعة امليمنية، )

 حاشية الصاوي = الشرح الصغري على أقرب املسالك.

 .كفاية الطالب الرابينحاشية العدوي =  

ار دحلسن بن علي املدابغي، حاشية املدابعي على الفتح املبني بشرح األربعني النووية للهيتمي،  -42
 م(.1978 -هـ 1398الكتب العلمية، بروت، )

 حاشية خبيت املطيعي = هناية السول.

د. عبدهللا الرتكي  :حتقيق ،السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد، لابملاثور التفسري يف املنثور الدر -43
ية والدراسات العرب للبحوثوالدراسات العربية واإلسالمية، مركز هجر  للبحوث هجر مركز ابلتعاون مع
 (.م2003 - هـ1424) القاهرة، األوىل واإلسالمية،

، حتقيق د. حممد األمحدي، ط. مكتبة دار املالكي: إبراهيم بن علي الديباج املذهب، البن فرحون -44
 الرتاث، القاهرة

رسالة يف الكالم على آية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، حملمد بن حممد املعروف بنجم الدين  -45
 .(م2005 - هـ1426) ال املصري، املكتبة اإلسالمية، األوىلنشأت بن كم الغزي، حتقيق:

املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حملمود اآللوسي، دار إحياء الرتاث روح  -46
 ، القاهرة.عن طبعة إدارة الطباعة املنريية ،بريوت، مصورةالعريب

املكتب  ووي، إشراف: زهري الشاويش،ليحىي بن شرف الن الطالبني وعمدة املفتني،روضة  -47
 (.م1991 - هـ1412)اإلسالمي، بريوت، الثالثة، 

، املكتب اإلسالمي، بريوتزاد املسري يف علم التفسري، أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي،  -48
 م(.1984 -هـ 1404الثالثة، )
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 م(.1983 - هـ1403، دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل )بن حنبل محدألالزهد،  -49

 )دون معلومات النشر(. ، دار الفكر العريب.زهرة التفاسري حملمد أيب زهرة -50

الثالثة، القاهرة، البن حجر اهليتمي، مطبعة مصطفى البايب احللب، ، عن اقرتاف الكبائرالزواجر  -51
 .(هـ1398)

ية الدمشقي، دار مد بن أمحد الشربيين املعروف ابخلطيب، تعليق: أمحد عز و عناحمل ،السراج املنري -52
 م(.2004 -هـ 1425إحياء الرتاث، بريوت، األوىل )

، حتقيق: حممد فؤاد عبد ، أليب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين املعروف اببن ماجهسنن ابن ماجه -53
 الباقي، مطبعة دار إحياء الرتاث العربية، القاهرة.

دار القبلة للثقافة ، حممد عوامة :قحتقي ،أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين سنن أيب داود، -54
 م(.1998) األوىل، جدة، اإلسالمية

دار ، وآخرينأمحد حممد شاكر  :حتقيق ،أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، سنن الرتمذي -55
 ، بريوت.إحياء الرتاث العريب

أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي، ومعه شرح السيوطي وحاشية السندي، ، سنن النسائي -56
طبعة املصرية ، مصورة عن امل(هـ1409)، بريوت، الثالثةدار البشائر،  ،عبدالفتاح أبو غدة :عناية وترقيمب

  (.هـ1348)يف القاهرة، 

 شعيب الشيخ إبشراف احملققني من جمموعة :لذهب، حتقيقمد بن أمحد اسري أعالم النبالء حمل -57
 . (م1993 - هـ1413)، مؤسسة الرسالة، بريوت، التاسعة، األرانؤوط

املطبعة السلفية، القاهرة،  ،خملوفمد بن حممد ، حمليف طبقات املالكية شجرة النور الزكية -58
 هـ(.1349)

كامل أمحد كامل احلسيين، دار البصائر،   :، حتقيقبعني النووية، لنجم الدين الطويفشرح األر  -59
 .م(2009 - هـ1430القاهرة، األوىل )

مسري مصطفى رابب، دار  :عبداجلبار املعتزيل، حتقيق، املنسوب للقاضي شرح األصول اخلمسة -60
 .إحياء الرتاث العريب، بريوت

الشرح الصغري على أقرب املسالك، أليب ال ركات أمحد بن حممد الدردير، مع حاشية أمحد بن  -61
 حممد الصاوي، حتقيق: د. مصطفى كمال وصفي، دار املعارف، القاهرة. 

 حاشية حممد بن أمحدمع  ال ركات أمحد بن حممد الدردير،أليب  على خمتصر خليل، الشرح الكبري -62
 .القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،الدسوقي

، حملمد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف اببن النجار، حتقيق: د. حممد الكوكب املنريشرح  -63
 م(.1993 -هـ 1413الزحيلي، ود. نزيه محاد، مكتبة العبيكان، الرايض )
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جلالل املسمى بـ)البدر الطالع يف حل  مجع اجلوامع(  على مجع اجلوامع البن السبكي،شرح احمللي  -64
مرتضى علي الداغستاين، مؤسسة الرسالة انشرون، بريوت، األوىل  :حتقيق ،احملليحممد بن أمحد الدين 

 .م(2008-هـ1429)

 ،احمللي مد بن أمحدحم جلالل الدين الطالبني، املسمى بـ)كنز الراغبني(، احمللي على منهاجشرح  -65
ل سي، قليويب وعمريةالحباشييت   القاهرة. ،دار إحياء الكتب العربية لعيسى البايب احللب ال ر 

، ىمنشورات الشريف الرض ،عبدالرمحن عمرية :زاين، حتقيقاملسعود بن عمر التفت، شرح املقاصد -66
 .(م1989 - هـ1409)إيران، األوىل، 

إدارة  نووي، دار الكتب العلمية، بريوت، مصورة عن، ليحىي بن شرف السلمصحيح م شرح -67
 الطباعة املنريية، القاهرة.

حتقيق: جلنة لك الكرماين الرومي، بن م بن عبدالعزيز حملمد بن عبداللطيفالسنة،  شرح مصابيح -68
، الكويت، األوىل والشؤون اإلسالمية وزارة األوقافإدارة الثقافة اإلسالمية بإبشراف نور الدين طالب، 

 م(.1012 -هـ 1433)

، مكتبة قدميي كتب خانة، )متنًا وشرحاً( ، لعبد العزيز بن ويل هللا الدهلوييزان العقائدمشرح  -69
 ابكستان، كراجي.

، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: (اجلامع لشعب اإلميانـ)شعب اإلميان، املسمى ب -70
 -هـ 1423)األوىل  ،ضايالر  ،مكتبة الرشد، عبد العلي عبد احلميد حامد ود. ،خمتار أمحد الندوي

 (.م2003

، بعناية وترقيم: د. حممد زهري الناصر، دار طوق لبخاريا حملمد بن إمساعيلبخاري، الصحيح  -71
 م(.2001 - هـ1422النجاة، بريوت، األوىل، )

يث، دار احلدترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، حتقيق و ملسلم بن احلجاج النيسابوري،  صحيح مسلم، -72
 .(م1991 - هـ1412)القاهرة، األوىل، 

، الرازي احلنظلي التميمي حممد بن الرمحن عبد حممد أيب حامت أيب البن ، أو علل احلديث،العلل -73
 مطابع، اجلريسي الرمحن عبد بن خالد .ود احلميد عبدهللا بن سعد .د إبشراف الباحثني من فريق: حتقيق

 (.م2006 - هـ1427) األوىل،، احلميضي

حتقيق: حممد عبدالعزيز ، مد بن أمحد السفاريين احلنبليغذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، حمل -74
 (.م2002 -هـ  1423، الثانية، )بريوت ،دار الكتب العلمية، اخلالدي

الفتح املبني بشرح األربعني، لشهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، ع ين به أمحد  -75
 م(.2008 -هـ 1428ورفاقه، دار املنهاج للنشر والتوزيع، جدة، األوىل، )جاسم حممد احملمد 
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إدرار الشروق البن الشاط،  :حباشيتهو الفروق، املسمى أبنوار ال روق يف أنواء الفروق، للقرايف،  -76
  .(م2003 -هـ 1424) ،حتقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، األوىل

املدينة الغرابء األثرية، مكتبة ، حتقيق: طارق العمودي، شيللحافظ ابن أيب الدنيا القر  ،القبور -77
 .(م2000 - هـ1420)األوىل، املنورة، 

الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، حملمد بن أمحد الذهب، حتقيق: الشيخ حممد  -78
 م(.2009 -هـ 1430عوامة، وأمحد اخلطيب، دار املنهاج، جدة، الثانية )

التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، جلار هللا حممود بن عمر الزخمشري، الكشاف عن حقائق  -79
مع حاشية علي بن حممد املعروف ابلسيد الشريف اجلرجاين وكتاب اإلنصاف فيما تضمنه الكشاف من 

مطبعة مصطفى البايب  ،حممد الصادق قمحاوي :االعتزال ألمحد بن حممد بن املنري املالكي، حتقيق
 .(هـ1392) القاهرة، احللب،

علي بن حاشية مع لعلي بن خلف املنويف،  على رسالة ابن أيب زيد القريواين، كفاية الطالب الرابين -80
حتقيق: أمحد محدي إمام، ومراجعة: السيد علي اهلامشي، مطبعة املدين، القاهرة،  ،أمحد الصعيدي العدوي

 م(.1989 -هـ 1409األوىل )

عروف والنهي عن املنكر، لعبد الرمحن بن أيب بكر الصاحلي احلنبلي، الكنز األك ر يف األمر ابمل -81
 .(م1997 - هـ1418)مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، األوىل، 

، تقدمي خليل لكعبداللطيف بن عبدالعزيز املعروف اببن مل، نواراأل مشارق شرح يف زهاراألمبارق  -82
م( مصورة عن طبعة اجلمعية العلمية املسماة 1986 -هـ 1406امليس، دار القلم، بريوت، األوىل )

 هـ(.1329اسطنبول ) -مبجلس تدقيق املصاحف، مطبعة أمحد كامل أفندي، ابيزيد 

، حممد حامد الفقي :حتقيق، ، البن القيمبني منازل إايك نعبد وإايك نستعني مدارج السالكني -83
 (.هـ1408)تصوير دار الفكر، بريوت، 

، أليب عبدهللا احلاكم النيسابوري، حتقيق: سليمان امليمان وأمين املستدرك على الصحيحني -84
 م(.2014 -هـ 1435احلنيحن، دار امليمان، الرايض، األوىل، )

عن الطبعة امليمنية مبصر، دار صادر، بريوت، مصورة  ، ألمحد بن حنبل الشيباين،مسند أمحد -85
 . (هـ1313)

موسى حممد علي  :يب بكر البوصريي، حتقيقمصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، ألمحد بن أ -86
 .القاهرة دار الكتب احلديثة، ،وعزت علي عطية

أللفاظ القرآن الكرمي، وضع حممد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة، األوىل املعجم املفهرس  -87
 .هـ(1407)
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بريوت،  حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر،، فارس بن محدمعجم مقاييس اللغة، أل -88
 .(م1979  - هـ1399)

 -هـ 1377)للخطيب الشربيين، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللب، مصر،  ،مغين احملتاج -89
 .(م1958

 ،دمشق ،دار القلم، وديو صفوان عدانن دا :حتقيق ،للراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن -90
 (.هـ1418)الثانية 

د. تيسري فائق مد بن بادر الزركشي الشافعي، حتقيق: لبدر الدين حم د الفقهية،املنثور يف القواع -91
، ومراجعة: د. عبدالستار أبو غدة، وزارة األوقاف الكويتية، الكويت، الثانية، مصورة عن أمحد حممود

 م(.1982 -هـ  1402األوىل )

، أبو مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان، حممد مصطفى األعظميموطأ اإلمام مالك، حتقيق: د.  -92
 .(م2004 -هـ 1425)وىل األ ظب،

خبيت املطيعي، مصورة  حممد حاشية الشيخمع  ،لألسنوي ،هناية السول يف شرح منهاج األصول -93
 .هـ(1345عن طبعة مجعية نشر الكتب العربية، القاهرة ) ،م(1982عامل الكتب، بريوت، )

حتقيق:  روف اببن األثري،املع النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد الدين املبارك بن حممد اجلزري -94
 -هـ 1434)الدكتور أمحد حممد اخلراط، املكتبة املكية، مكة املكرمة، ومؤسسة الراين، بريوت، األوىل، 

 م(.2013

حتقيق: عادل ، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري -95
 هـ(.1415، األوىل، )عبداملوجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت

 

 


