
 المحاضرة  الرابعة

 نماذج  تـطبيقية  للتفسير  الموضوعي 

 التفسير  الموضوعي  للموضوع  القرآني  ) األمر بالمعروف  والنهي  عن  المنكر (

 أّوالً:  تعريف  المعروف  والمنكر

كلمة املعروف مشتقة من مادة "عرف" وهي يف اللغة من العرفان وهو العلم، واإلعالم )عّرفه: أي  
أعلمه(، والعفو )أعرف فالٌن فالان إذا وقفه على ذنبه مث عفا عنه(، وإنشاد الضاّلة )عّرف الضالة نشدها(، 

 واملعروف "الوجه" ألّن اإلنسان يعرف به، واجلود.
ن ماّدة "نكر" وهي مادة تدّل على اجلهل، والصعوبة، واإلشتداد، والقبح، والنفور، وكلمة املنكر مشتقة م 

 والكراهية )أنكر فالن كذا، أي كرهم فلم يقرّه(.
وعّرف الرّاغب يف مفرداته املعروف واملنكر بقوله: "املعروف إسم لكل فعل يعرف ابلعقل أو الشرع  

 حسنه، واملنكر ما ينكر هبما.

 هذا  التعريف : مالحظة  على   

الشرع هو األصل والعقل اتبع له، فالعقل ال ينفرد ابحلكم على الفعل ابحلسن أو القبح، ألنّه ال يستطيع  
 ذلك وإّّنا يهديه ويرشده نور الوحي اإلهلي.

 ثانيا:  أهمية  األمر  بالمعروف  والنهي  عن  المنكر  و مكانتهما

 ويذكر معه النهي عن املنكر، ولذلك يتداخل احلديث عن هذين إنّه ال يكاد يُذكر األمر ابملعروف إالّ  
 الفضيلتني.

وممّا يبنّي أمهية هذين الفضيلتني ابلنسبة لإلنسان واألمم أّن القرآن الكرمي قّرر أّن اإلنسان ال يسلم من  
 صر(.اخلسران إاّل إذا ضّم إىل إميانه وعمله الصاحل التواصي ابحلق والتواصي ابلصرب )سورة الع

كما أّن القرآن الكرمي ذكر لنا قصص األمم الّسابقة وما حّل هبا من جرّاء تركها لألمر ابملعروف والنهي   
 عن املنكر.

 وممّا يوضح هذه األمهية ما ورد من خمتلف اآلايت احلاّضة على اإللتزام هبذين الفضيلتني، ومنها: 
ْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم ا (قوله تعاىل:  -

ُ
َهْوَن َعِن امل ْعُروِف َويَ ن ْ

َ
ْفِلُحون َوْلَتُكن ِمْنُكم أُّمٌة َيْدُعوَن ِإىَل اخَلْْيِ َوََيُْمُروَن اِبمل

ُ
مل

 [.104]آل عمران:  )
حيث َيمر هللا تعاىل يف هذه اآلية األّمة اإلسالمية أبن يكون منها مجاعة متخّصصة ابلدعوة إىل اخلْي  

 جود سلطة يف األرض تدعو إىل هذا األمر.ومر ابملعروف والنهي عن املنكر، وهذا يشعر أبنّه ال بّد من  واأل
ْنَكِر   (قوله تعاىل:    -

ُ
َهْوَن َعِن امل ْعُروِف َوتَ ن ْ

َ
ٍة ُأْخرَِجت لِلنَّاِس اتَُْمُروَن اِبمل ُتم َخْْيَ أُمَّ  [.110]آل عمران:  )ُكن ْ



 رجت: أُظهرت.كنتم: أي ُوجدمت وُخلقتم. ُأخ
يف هذه اآلية خيرب هللا تعاىل عن األمة اإلسالمية أبّّنا خْي األمم يف الوجود اآلن، ما دامت أتمر ابملعروف  

وتنهى عن املنكر وتؤمن ابهلل. وقد قّدم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على اإلميان ألّّنما أدّل على بيان فضل 
 ان يّدعيه غْيُهم.املسلمني على غْيهم، وألّن اإلمي

 وال تثبت اخلْيية هلذه األّمة إاّل ابحملافظة على هذه األصول الثالثة. 
يف حّجة حّجها، رأى من الّناس دعة ،    روى ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أّن عمر بن اخلطاب  

ٍة ُأْخرَِجت لِلنَّاِس   (فقرأ هذه اآلية  ُتم َخْْيَ أُمَّ أن يكون من هذه األمة، فليؤّد شرط هللا مث قال: "من سّره  )ُكن ْ
 فيها".

قال ابن كثْي: "والّصحيح أّن هذه اآلية عاّمة يف مجيع األّمة كل قرن حبسبه، وخْي قروّنم الذين بُعث  
 [.2/89مث الذين يلوّنم مث الذين يلوّنم". ]تقسْي ابن كثْي:    فيهم رسول هللا  

ْنَكِر َويُِقيمُ  (قوله تعاىل:  -
ُ

َهْوَن َعِن امل ْعُروِف َويَ ن ْ
َ

ْؤِمَناِت بَ ْعُضُهم أَْولَِياُء بَ ْعٍض اَيُْمُروَن اِبمل
ُ

ْؤِمُنوَن َوامل
ُ

الََة َوامل وَن الصَّ
 [.71]التوبة:  )َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن هللَا َوَرُسولَُه، أُْولَِئَك َسَْيََْحُُهم هللاُ ِإنَّ هللَا َعزِيٌز َحِكيٌم 

ْنكَ  (قوله تعاىل:  -
ُ

ْعُروِف َوَّنَوا َعِن امل
َ

الَة َوآتَ وا الزََّكاة وأََمُروا اِبمل ]احلج: )ِر الذِّيَن ِإْن َمكَّ َناُهم يف اأَلْرِض أَقَاُموا الصَّ
41.] 

أّما األحاديث الدالة على أمهية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فكثْية جّدا. منها ما ُروي عن أيب  
قال: "إاّيكم واجللوس يف الطرقات. فقالوا: ما لنا بّد، إّّنا هي جمالسنا نتحّدث فيها،  لنيب سعيد اخلدري أّن ا

فقال: فإذا أبيتم إاّل اجملالس فاعطوا الطّريق حقها. قالوا: ما حق الطريق؟ قال: غّض البصر، وكّف األذى، ورّد 
 الّسالم، وأمر ابملعروف، وّني عن املنكر".]أخرجه البخاري[.

قالوا اي رسول هللا: ذهب أصحاب  ضا ما ُروي عن أيب ذر الغفاري أّن انسا من أصحاب النيب وأي 
الدثور ابألجور يصّلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصّدقون بفضول أمواهلم. قال: أوليس قد جعل هللا لكم 

مبعروف صدقة وّني عن منكر ما تتصّدقون به؟ إّن بكّل تكبْية صدقة وكّل تسبيحة صدقة وكّل حتميدة وأمر 
 صدقة...".]رواه مسلم[.

 

 ثالثا :  حكم  األمر  بالمعروف  و النّهـي  عن  المنكر   
َهْوَن َعِن  (إّن األمر الوارد يف مثل قوله تعاىل:   ْعُروِف َويَ ن ْ

َ
َوْلَتُكْن ِمْنُكم أُّمٌة َيْدُعوَن ِإىَل اخَلْْيِ َوََيُْمُروَن اِبمل

ْنَكِر 
ُ

ُهوا يف ال ( قوله تعاىل: ، ويف)امل ُهم طَائَِفٌة لِيَ تَ َفقَّ ْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
ُ

دِّيِن َوَما َكاَن امل
 يفيد الوجوب.  )َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهم..

 من فروض الك فاية على  وقد ذهب مجهور العلماء إىل أّن األمر ابملعروف والنهي عن املنك ر فرض 



 مجاعة املسلمني، وليس فرضا عينيا على كّل مسلم..
وخالف ابن حزم اجلمهور فاعترب أنّه فرض عني على قدر اإلستطاعة فقال: "األمر ابملعروف والنهي عن  

أضعف  املنكر فرضان على كل واحد على قدر استطاعته ابليد، فمن مل يقدر فبلسانه، فمن مل يقدر فبقلبه وذلك
 [.1/32اإلميان، وليس وراء ذلك يف اإلميان شيء".]احمللى:  

 رابعا :  عـواقب  إهمال  األمر  بالمعروف  والنهي  عن  المنكر  
توّعد هللا سبحانه الذين يرتكون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بعقوابت، منها: الّلعن والطّرد من  

َناُه  (رَحته، وذلك كما تشْي إليه اآلايت التالية:  ِإنَّ الذِّيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلَنا ِمَن البَ يَِّناِت َواهلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّ
لُِعَن الذِّيَن َكَفُروا ِمن َبِِن ِإْسَرئِيَل  َعَلى  ([. 159]البقرة: )َتاِب أُْولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهم هللُا َويَ ْلَعنُ ُهم الالَِّعُنوَن لِلنَّاِس يف الكِ 

 فَ َعُلوه لَِبيَس َما َكُنوا يَ ْفَعُلون    ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن َكانُوا الَ يَ تَ َناَهْوَن َعن ُمْنَكرٍ 

: "إّن أّول ما دخل [. روى أبو داود والرتمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: قال رسول هللا 80]املائدة: )
النقص على بِن إسرائيل أنّه كان الّرجل يلقى الرجل، فيقول: اي هذا اّتق هللا ودع ما تصنع، فإنّه ال حيّل لك، مث 

ن الغد، وهو على حاله، فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلّما فعلوا ذلك، ضرب هللا قلوب يلقاه م
: كال وهللا لتأمرّن ابملعروف، ، مث قال )فَاِسُقون  (إىل قوله  )ُلِعَن الذِّيَن َكَفُروا  (بعضهم ببعض، مث قال: 

ْاطُرُنَُّه ]تعطُُفّنه[ على احلق أطرا، ولتقسرنّه على احلق قسرا، أو ولتنهوّن عن املنكر، مث لتأخذّن على يد الظامل ولَتَ 
 ليضربّن هللا قلوب بعضكم ببعض، مث يلعنكم كما لعنهم".

ومن العقوابت املتوّعد هبا اتركي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر العذاب، كما أشارت إليه هذه  
ُروا بِهِ  (اآلايت:  ا َنُسوا َما ذُكِّ وِء َوَأَخْذاَن الذِّيَن ظََلُموا بَِعَذاٍب بَِئيٍس مبَا َكانُوا   فَ َلمَّ َهْوَن َعِن السُّ َنا الذِّيَن يَ ن ْ َأْْنَي ْ

َهْوَن َعِن الَفَساِد يف اأَلْرِض ِإالَّ قَِليالً  ([، 165]األعراف: )يَ ْفُسُقونَ   فَ َلْوالَ َكاَن ِمَن الُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكم أُوُلوا بَِقيٍَّة يَ ن ْ
ُهم َوات ََّبَع الذِّيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا جُمْرِِمنيَ  َنا ِمن ْ  [.116]هود:  )ممَّْن َأْْنَي ْ

ومن عواقب ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر عدم استجابة الدعاء، كما ورد يف بعض األحاديث.    
عن املنكر أو ليوشكّن هللا أن يبعث عليكم عقااب منه، مث  : "والذي نفسي بيده لتأمرّن ابملعروف ولتنهونّ قال 

: "مروا ابملعروف واّنوا عن املنكر قبل أن تدعوا فال يستجاب لكم".]ابن تدعونه فال يستجاب لكم". وقال 
 ماجه[.

 خامسا :   الّصفات  التي  ينبغي  أن يتّصف  بها اآلمر  بالمعروف  والنّاهي  عن  المنكر    
إّن هناك عّدة صفات ينبغي أن يتصف ويتحّلى هبا من يقوم هبذه املهّمة حّّت يكون األمر ابملعروف  

 والنهي عن املنكر جمداي ويؤيت مثاره، ومن أهّم هذه الصفات ميكن ذكر ما يلي:

 العلم :  -أ



هو معروف وماهو وهو أمٌر ضروري يف عملية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ألنّه ال ميكن معرفة ما  
 منكر إالّ ابلعلم، وقد أرشدت عّدة آايت إىل ضرورة توّفر هذه الصفة من بينها: 

ُهوا يف ال (قوله تعاىل:  - ُهم طَائَِفٌة لِيَ تَ َفقَّ ْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
ُ

دِّيِن َولِيُ ْنِذُروا َوَما َكاَن امل
 [.122]التوبة:  )َمُهم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهم لََعلَُّهم حَيَْذُرونَ قَ وْ 

إنّه ملا كان من مقاصد اإلسالم بّث علومه وآدابه بني األّمة وتكوين مجاعات قائمة بعلم الّدين وتثقيف  
يبنّي أن ليس أذهان املسلمني كي تصلح سياسة األّمة على ما قصده الدين منها، عّقب التحريض على اجلهاد مبا 

 من املصلحة متحض املسلمني كّلهم ألن يكونوا غزاة أو جنداً.
ِديَنِة َوَمْن َحْوهَلُم ِمَن  (ومن حماسن البيان القرآين أن قابل صيغة التحريض على الغزو  

َ
ْهِل امل ََ َما َكاَن أِل

ْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا  (التحريض على العلم  [ مبثلها يف120]التوبة: )اأَلْعرَاِب َأْن يَ َتَخلَُّفوا َعن َرُسوِل هللِا..
ُ

َوَما َكاَن امل
 .)َكافًَّة..

ْوِعظَِة احَلَسَنِة َوَجاِدهْلُم اِبّلِِت ِهَي َأْحَسن   (قوله تعاىل:    -
َ

 [.125]النحل:  )اُدُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك اِبحِلْكَمِة َوامل
العلم. ويف هذه اآلية إشارة إىل مراتب األمر  والدعوة حبكمة وموعظة وجدال ال حيسنه إال من أُويت 

ابملعروف والنهي عن املنكر حيث يتم البدء بتنبيه من ترك املعروف أو فعل املنكر، إىل أّن هذا معروف وذاك 
 منكر، فقد يكون املدعو جاهال أنّه معروف أو منكر.

ة األوىل انتقل اآلمر ابملعروف مث أتيت مرحلة التخويف بعد مرحلة التعريف، حبيث إن مل تنفع املرحل 
 والناهي عن املنكر إىل التحذير والتخويف بقدر ما يصلح معه ذلك.

 مث أتيت مرحلة التهديد والوعيد. 
مث أتيت مرحلة تغيْي املنكر ابليد إن كان ذلك يف القدرة والطاقة واإلختصاص، ومل يؤّد التغيْي إىل شّر  

 أكرب منه. وهذه املرحلة بّينها احلديث النبوي الذي رواه مسلم: "من رأى منكم مماثل لشّر اخلطأ الواقع، أو إىل شرّ 
 منكرا فليغّْيه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان".

 

 العمل مبا يؤمر به واإلنتهاء عّما ينهى عنه:  -ب
ألّن هداية ص فرع ، متقّيدا مبا يدعو إليه من معروفاشرتط بعض العلماء أن يكون اآلمر ابملعروف  

 لإلهتداء، ومن ليس بصاحل يف نفسه كيف يصلح غْيه، ومّت يستقيم الظّل والعود أعوج؟
 ورد من اآلايت مثل: وممّا يؤّيد هذا، ما 

ُلوَن الِكَتاَب أََفاَل تَ ْعِقُلوَن    أاتَُْمُرونَ   (قوله تعاىل:    -  [.44]البقرة: )النَّاَس اِبلربِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكم َواَنْ ُتم تَ ت ْ
يَن آَم ُنوا ملَ تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن َكرُبَ َمْق ًتا ِعْنَد هللِا َأْن تَ ُقوُلوا َما الَ تَ ْف عَ  (وقوله تعاىل:  - ]الصف: )وَن  لُ اَي أَي َُّها الذِّ
1-2.] 



 وكان اإلمام احلسن البصري يقول: "إذا كنت مّمن َيمر ابملعروف فكن من آخذ الّناس به، وإاّل هلكت". 
وهناك من يقول: ال يشرتط أن يتقّيد اآلمر ابملعروف ابلتزام ما َيمر به، فللفاسق أن َيمر ابملعروف. فقد  

 ينه عن املنكر إاّل من ال يكون فيه شيء، مل َيمر أحد بشيء".  قال سعيد بن جبْي: "إن مل َيمر ابملعروف، ومل
 وكان معاوية يقول: "أيّها الّناس، ال مينعكم سوء ما تعلمون عّنا أن تعملوا أبحسن ما تسمعون مّنا". 
 ويقول أبو حامد الغزايل: "على مدير الكاس أن ينهى اجلاّلس". 
َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكم ِإىَل َما َأّْنَاُكم َعْنُه ِإْن أُرِيُد ِإالَّ  (: ويف النهي عن املنكر ما ورد على لسان شعيب   

ْلُت َوإِلَْيِه اُنِيُب    [.88]هود: )اإِلْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تَ ْوِفيِقَي ِإالَّ اِبهلِل َعَلْيِه تَ وَكَّ
أنّه قال: "جياء ابلّرجل يوم القيامة  نيب ومن األحاديث الواردة يف الوعيد من هذا األمر، ما روي عن ال 

فيلقى يف التار، فيدور كما يدور احلمار  برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقوقون: أي فالن، ما شأنك؟ أليس  
 كنت أتمران ابملعروف وتنهاان عن املنكر؟ قال: كنت آمركم ابملعروف وال آتيه وأّناكم عن املنكر وآتيه".

 اإلخالص :  -جـ 
على اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر أن يتحّلى ابإلخالص وينبغي أن يكون قصده من أمره وّنيه  

اإلصالح لوجه هللا الكرمي، ألّن الّناهي قد تستويل عليه شهوة النقد واإلعرتاض، أو حّب الّظهور مبظهر التعليم 
ينبغي أن يتوقّاها، فإّّنا مهلكة، وهي أّن العامل والتوصية. ولذلك يقول حجة اإلسالم الغزايل: "وها هنا آفة عظيمة 

يرى عند التعريف عّز نفسه ابلعلم، وذّل غْيه ابجلهل، فرمّبا يقصد ابلتعريف اإلذالل وإظهار التمييز بشرف العلم، 
 وإذالل صاحبه ابلنسبة إىل خّسة اجلهل، فإن كان الباعث هذا فهذا املنكر أقبح يف نفسه من املنكر الذي يعرتض

عليه، ومثال هذا احملتسب مثال من خيّلص غْيه من النار إبحراق نفسه، وهو غاية اجلهل، وهذه مذلّة عظيمة 
 وغائلة هائلة، وغرور للّشيطان يتدىّل حببله كّل إنسان، إاّل من عّرفه هللا عيوب نفسه، وفتح بصْيته بنور هدايته".

 

 الصرب:  -د
ال بّد أن يناله من الناس أذى، ولذلك كان من توجيهات لقمان  إّن اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر 

ْنَكِر َواْصرب َعَلى َما أصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم  (البنه وهو يعظه قوله مثلما حكى القرآن 
ُ

ْعُروِف َواْنَه َعِن امل
َ

َوْأُمْر اِبمل
 [.17]لقمان:  )األُُموِر  

قوله "إّن ذلك من عزم األمور" فيه إشارة إىل أّن الصرب على أذى الناس يف هذا اجملال من األمور الِت  إنّ  
 حتتاج إىل عزمية وثبات، حيث أّن اآلمر ابملعروف والناهي عن املنك ر قد يعّرض نفسه حّت للموت،  ويف 

فأمره وّناه يف ذات هللا تعاىل فقتله على احلديث: "خْي الّشهداء َحزة بن عبد املطّلب، مث رجل قام إىل إمام 
 ذلك"، ويف حديث آخر: "أفضل اجلهاد كلمة حّق عند سلطان جائر".



 الّرفق والّلني :  -هـ 
إّن الّرفق واللني ما دخال يف شيء إاّل زانه وال خرجا من شيء إاّل شانه، واآلمر ابملعروف ينبغي أن يكون  

نكرات واملعاصي، فمن أمر مبعروف فليكن أمره مبعروف وال يكون فظّا غليظ لنّي اجلانب وهو َيمر أو ينهى عن امل
 .)أُدُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك اِبحِلْكَمِة..  (القلب ينّفر الناس من حوله، يقول تعاىل:  

وا ِمْن َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ الَقْلِب الَن ْ  (لنّي اجلانب ومل يكن غليظا فظّا  ولذلك كان سّيد الوجود   َفضُّ
 .)َحْوِلَك  

كان يرشد بعض النسوة، فكّن يتسابقن يف سؤاله، فتصاحين عليه، فدخل عمر فسكنت،   وقد ورد أنّه  
فابتسم الرسول عليه السالم حّت بدت سّنه. فقال عمر: أضحك هللا سنَّك اي رسول هللا، ما الذي أضحكك؟ 

َنِن وال َتنب فقال: "هؤالء النسوة كّن يتصاحين علّي، فلّما رأ ينك سكنت". فقال عمر: أي عدّوات أنفسهّن َأََتَب ْ
وقال انفيا الغلظة عن صاحبه: "ال، إّن  . فقالت إحداهّن: ولكّنك أفّظ أغلظ. فأسكتها الرسول رسول هللا 

 الّشيطان ال يسْي يف فّج يسْي فيه عمر".
يطان يف نزغه بني الّناس إلحداث العداوة وإّن اخلشونة والغلظة يف القول من شأّنا أن تسّهل عمل الشّ  

َوُقْل لِِعَباِدي يَ ُقوُلوا الِتِّ ِهَي  (بينهم، ولذلك كان من إرشاد القرآن الدعوة إىل الّلني والقول احلسن، قال تعاىل: 
ْيطَاَن َكاَن ِلإِلْنَساِن َعُدّواً ُمِبي نَ ُهم، ِإنَّ الشَّ  [.53]اإلسراء:  )ناً َأْحَسن ِإنَّ الّشْيطَاَن يَ ْنزُِغ بَ ي ْ

يُذكر أّن أحد الوّعاظ حتّدث إىل املأمون بنصيحة فأغلظ فيها، فقال له املأمون: أيّها الرجل، ترّفق فقد  
بعث هللا من هو خْي منك إىل من هو شّر مِن، وأمره ابلّرفق، لقد بعث هللا موسى وهارون إىل فرعون وقال هلما: 

 [.44]طه:  )َلَعلَُّه يَ َتذَّكُر أَْو خَيَْشى فَ ُقواَل َلُه قَ ْوالً لَيِّناً    (

 عدم البحث عّما خفي من املنكر للّنهي عنه: -و
 أن يكون املنكر ظاهرا وليس مستورا حّت يتّم النهي عنه، وأن يعرفه الّناهي دون جتّسس منه، فال   ينبغي 

 حيق له مثال أن يسرتق الّسمع أو يتحّسس ابلّشم ليدرك وجود اخلمر مثال، أو يسائل غْيَه عن دخائل الّناس 
ُسوا   (وأسرارهم، والقرآن يقول:   .)َواَل جَتَسَّ

اي معشر من آمن بلسانه، ومل يدخل اإلميان قلبه، ال تّتبعوا عورات الناس لتفضحوهم، : "يقول الرسول  
 فإّن من تتّبع عورات غْيه تتّبع هللا عورته، ومن تتبع هللا عورته فضحه ولو يف عقر بيته".

قال أنّه تسّلق دار رجل ظّن به ريبة، فرآه على حالة منكرة، فأنكر عليه، ف وروي عن عمر بن اخلطاب  
له الّرجل: اي أمْي املؤمنني، إن كنُت أان قد عصيت هللا من وجه واحد، فأنت قد عصيَته من ثالثة أوجه. فقال 

ُسوا    (عمر: وما هي؟ قال الرجل: قد قال هللا تعاىل:    وأنت قد جت ّسست. وقال هللا تعاىل:   )َوالَ جَتَسَّ

اَل َتْدُخُلوا بُ ُيواتً َغْْيَ بُ ُيوِتُكم َحّتَّ َتْسَتْأِنُسوا   (سّورت السطح. وقال تعاىل: وأنت قد ت )َوأْتُوا البُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواهِبَا  (
 وأنت ما سّلمت.  )َوُتَسلُِّموا َعَلى أَْهِلَها  



فرتكه عمر بعد أن شرط عليه التوبة ممّا فعل. مث شاور عمر الصحابة رضوان هللا عليهم، فسأهلم وهو على  
أبّن ذلك منوط بشاهدين عدلني،  شاهد بنفسه منكرا، فهل له إقامة احلّد فيه، فذّكره علي املنرب عن اإلمام إذا 

 وال يكفي فيه واحد.
 

 
 
 


