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كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر

كتاب
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ال شكككك

ن عظ نالو نبان الد نبة االم نالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل .قلل نهلل ت لىل [ :بتكظ

عاكو نعم ةاا نىل نخلري أعمل

رل مل ف اها اظ ن اكمل ن بئ

هو ن فلحا ] .قلل نبايب صكككككل

نهلل الاله آبه :كالف ركو نذ فسةد نسلؤكو فسق شالركو ،مل تأعمل ن رل مل ف مل تاهان اظ ن اكمل .فقالل
به :كا ذنك لرسكككككال نهلل؟ قلل  : ن و .فقلل :كالف ركو نذن نعملمت رل اكمل نهالتو اظ ن مل ف .فقالل
به :لرسكككككال نهلل  كا ذب ؟ فقلل  :ن و .شكككككمل عظ ذب  .كالف ركو نذن را تو ن مل ف عاكملن
ن اكمل ع مل فل؟ .قة رد ااهو  :ننه رل مل ف تقلم نبفملنئض ،تأعظ ن ذنهب ،حتل ن كلسككب ،متاع
ن للمل ،ت ممل نالرض ،اتصكككككف بلمللام عظ نبللمل ،ال زنل نبالس خبري عل نعمل ن رل مل ف نهان اظ
ن اكمل ،ت ل نان ال نبرب ،فل مل ف لان ذب

نزات عاهو نبربكلد ،سككلب ر مككهو ال ر ض ،مل كظ

هلو نلصمل يف نالرض ال يف نبسملء.
ارلً كفلئاللً ،ن قلم

[مسألة  ]873جيب نالعمل رل مل ف نبان ب ،جيب نباهي اظ ن اكمل نحلملنم

ره نبا ض ممظ فاله نبكفل م نحةن كل نم عت ةدن ،سكككقب اظ ري  ،ن مل قو ره ن قةنر نبكليف ،رل مل قو
ره نحة ا قلم ره عقةنر ري كلف ،نثو نجلمالع ممظ مل قو ره نستحقان نب قلب.
[مسألة  ]874نذن كل ن مل ف عستحال كل نالعمل ره عستحال ،نذن كل ن اكمل عكمل هل ا عمل احل
كل نباهي ااه عستحالً ،مل كظ ن ال .فلذن نعمل ا نهي كل عستحقل بلثانب .ن مل لعمل ره ا مل اه ااه
مل كظ الاله نثو ،ال اقلب.
[مسألة  ]875نذن كل نبف ل عالح ًل د االلً ،فال عالزن شملاي بالعمل ره ،ن كل رن حلً دنالا لً ،ال
نباهي ااه ن كل عمل احل دنالا لً.
[مسأأأأأأألة  ]876قة كا نبف ل عالحل شككككملال يف نالصككككل بكاه رن

ر اان ثلناو ا عمل ا

كذب  ،ككانه عاردن بطلام نبانبة ظ ،ا الحرتنم ن ؤعظ ا بلتقالم ،حنا ذب  .فالكا نالعمل ره ا نباهي ااه
ن الً ،ن كل نب اان نبثلناو نبزنعالل ،عستحالً ن مل كظ كذب .
[مسألة  ]877جيب نجيلد عقةعلد نالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل ،ذب

:

[اوال] رت لو نالحكلم نبشككملاالم نبمككمل ر م يف نحلالل  ،بال ملف نبفملد ن مل ف ن اكمل عظ نفسككه عظ
ري .
[ثانيا] رلجيلد نجملتهة ن طلق نبذو جياز تقلالة  ،ذب

رتصكككككةو كلام كلفاله بت لو نب لام نبة االم

بالحصل ر مهو ال هذ نبةر م نبملفال م .ال جياز الو جمتمع نهملل ذب
نجملتهة ظ كلهو ،اةم ت ا مهو رآخمل ظ.

حبالث حيصل يف ن ستقال ز نل
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[ثالثا] رلجيلد نبقلضي نبشملاي نجللعع بلشملنئب ،بالمكاه حل ن خلصملد رني نبالس ،ذب
نب لام نبة االم كمل قلال ،ال جياز نهملل ذب
[مسألة  ]878شرتط يف

رت لو

ن ملً ،حبالث اد نالعمل كله إىل نبقملء نبةنالاو.

اب نالعمل رل مل ف نباهي عظ ن اكمل ،نعار:

االمر االول  :ع ملفم ن مل ف ن اكمل با نكلال .فلا هل نبفملد ن هذن نبف ل قلئو ال ن اكمل مل
جيب نباهي ااه .نعل ع ملفم نحلكو نبشملاي كقلاة العم ،فقة نشملنل نىل

اب ت لمهل .ن و ،با كل نبفملد

قلصملن ا ال زن ا عكملهل ا عمطملنً حنا  ،مل جيب نبت لو.
[مسأأأأأأأألة  ]879ال جيب نالسكككككت الم نبفحا اظ ن هذ نحللدثم ا تل
نباهي ااهل ،رل كفي نبش

قلئمم ال ن اكمل جيب

يف اةم نبا اب.

االمر الثاني  :نحتملل تأثري نالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل ،نعل رلجنلز عل قال نآلعمل نعل رت لو
نب فل ال تأثمل نبافسكككككي نب قلي رلالعمل ،ن مل طاق امل اللً .كفي نالحت ملل يف ذ ب

ال جيب نب لو

رلبتأثري ،الاله فالجب نالعمل رل مل ف عع نحتملل نبتأثري فقب .ن و ،با الو ن نبشكككككخا نبفلال ال البي
رلالعمل نباهي ،با السكككككتصكككككطلر بلمخل ب ،ا ننه ترب

لهال رلحلكو ،ا آل نبفلال ال البي رلبة ظ

نصال ،ا الزم ال نب صالل  ،ااةئذ ال جيب ال نآلعمل شيء.
االمر الثأأالأ

لو نبفملد ن حكو ن مل ف ا ن اكمل عاجز يف حق نب فل ال ،حب الث ال

:ن

ذر يف

تملكه اصككاللنه ،فل كل نبفلال ع ذ رن يف ف له ن اكمل ا تملكه ن مل ف قالالً ا نحتملال ،مل جيب نالعمل ال
نباهي ،نمنل كا ع ذ رن الاتقلد ن عل ف له بالس حبملنم ،ا ن عل تملكه بالس ران ب ،نعل رلب اان نال ىل
ا يف ن صل نب شمل م ،ا رلب اان نبثلناو ين بال ضطملنر ا نبتقالم ا

ريهمل .سانء كل نبفلال صلدقلً

يف هذن نالاتقلد ام عشكككتاهل نشكككتالهل ع ذ رن فاله ن تهلدن ا تقلالةنً .فلا الو نبفملد نالعمل رذب

ا نحتمله يف

حق نبفلال ،مل جيب نالعمل رل مل ف ا نباهي اظ ن اكمل.
االمر الرابع  :ن شككككهار فقهاللً نشككككرتنط نالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل ،رل
ال تملك ن مل ف ا نرت كلب ن اكمل ،نال ن ذ ب

كا نبفلال عصككككملن

مبجملد بالس رصكككككحال  ،رل جيب نالعمل نباهي مبجملد

عشلهة نالقةنم ال نبف ل ا تملك عظ قال نبفلال عع ن تملع نبشملنئب نالخملى .ن و ،ملتفع هذن نبا اب
عع نحملنز نباةنعم نبرتك ،ين ن

لو نآلعمل راةنعم نبفلال حناهل عظ نالسكككالب ن ا ام برتكه نب صك كالل ،

ال كف نحتملل نباةنعم ا نالقالع ال نالحاط[.]1
[مسأأأأألة  ]880ن ملند رلالقةنم ال نب صكككالل شكككمل ع نبفلال يف ر ض عقةعلته ،حبالث ملن نب ملف
عشكلرفل ال نباقاع فاله نرتكلره ،ااةئذ جيب نهاله .نعل مبجملد نباالم نب زم ال نب صكالل  ،فلباهي ااهل ن
كل

ن ال فها بالس عظ رلب ظالفم نباهي اظ ن اكمل ،رل عظ ظالفم تالالغ نالحكلم نبشملاالم.
االمر ال خامس  :ن ال لزم عظ نالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل ضكككككملرال نبافس ا نب ملض ا

ن لل ال نآلعمل ا ال

ري عظ ن ؤعاني ،رل ن سككلمني .فلذن بزم نبمككملر الاله ا ال

[ ]1عقتم نبقلاة  ،نالحتاللط

اري.

ري عظ ن سككلمني مل
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جيب شككيء ،نبللهمل ننه ال فملق رني نب لو رلز م نبمككملر نبلظ ره نالحتملل ن تة ره ااة نب قالء ،بصككةق
نخلاف .ال فملق رني ن

كا عصةر نبمملر ها ن أعار رل مل ف ،ا اشريته ،ا عت لقاله ،ا عظ شخا

عتافذ يف ن اطقم ا يف ريهل.
[مسألة  ]881قة كا نالعمل نباهي نحاللنل ري عشرتط رهذن نبشملط نالخري ،ذب

ااة نحملنز رل

نحتملل نهمالم نبف ل ن نبفلال ،ناين عظ حالث تأثري نبمككككلر يف نجملتمع ،ااةئذ فقة جيب نالعمل رل مل ف
نباهي اظ ن اكمل عع نب لو ررتتب نبمملر ،فمال اظ نبلظ ره ا نحتملبه.
اب نالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل ر صاف عظ نبالس د

[مسأأألة  ]882ال خيتا

رل جيب ااة ن تملع نبشكككملنئب ن ذكار ال نب لملء،

صاف،

ريهو ،ال نب ة ل نبفسكككلق ،ال نبسكككلطل

نبملاالكم ،ال نال االكلء نبفقملنء ،نىل ري ذبك  .كمكل ال خيتا ن كلعار

ركل مل ف ن اهالا اظ ن اكمل

رصاف عظ نبالس ن مل ،رل سملو هذن نبا اب ال كل عكلف آعملنً كل ا عأعارنً ،عع ن تملع نبشملنئب.
[مسألة  ]883بالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل ،عملنتب :
المرتبة االولى  :هي ندن ن ملنتب نقل ناليل  .هي نالنكلر رلبقلب ،ين نالنز لر ااه نفسكككككالل
كملنهته رصككفته الصككاللً نهلل سككاحلنه ت لىل ،هي عملتام عالزعم عع ناليل  ،فلا مل تا ة يف قلب نبفملد مل
كظ عؤعال ،نال ن يف كانهل عظ نالعمل نبف لي رل مل ف نباهي اظ ن اكمل كذب  ،تسكككككلع رلبت اري .نمنل ها
كا كطري يف نب صالل

نعمل نالنسل بافسه نهاله هلل اظ ن

هذ ن ملتام ري عشمل

م رلبشمل ط نبسلرقم.

المرتبة الثانية  :نظهلر نبكملنهالم ر مل عظ نالاملل .عثل نظهلر نالنزالج عظ نبفلال ،ا نالاملنض
نبصكككككة ااه،ا تملك نبكالم ع ه ،ا تملك ن كل نبذو كا فاله ،ا تملك عشكككككل لته ،ا عشككك كلركته رلب مل
نقتصلد ل كل ا دنالا ل ا اخمل لً .ن هو ها نظهلر عل ةل ال كملنهم عل قع عاه.
المرتبة الثالثة  :نالنكلر رلبلسكككككل  .رل
نبزنئة ،نال

ب نصحه

الطه نحلكو نبشكككككملاي ،ن الً .فل كف يف نالرتةنع مل جيب

اله ،رتذكري ر ذنب نهلل ساحلنه بل لصني ثانره بلمطال ني.

[مسأأأأأأأألة  ]884ال جيب ن

كا نالعمل رل مل ف رصكككككالطم نالعمل حناهل ،ال ن

كا نباهي اظ

ن اكمل رصكككالطم نباهي حناهل ،رل يكظ بلفملد ن خيتلرهل ،كمل يكظ ن خيتلر تالالغ نحلكو نبشكككملاي ن اجز يف
حق نبفلال ،فل نالعمل نباهي يف نحلقالقم بلشمل م ،فلذن رلغ نحلكو كف .
المرتبة الرابعة  :نالنكلر رلبالة رلبمكككملب ن ؤمل نبملندع اظ ن صكككالم ،عع نعكلنه نحتملل تأثري  ،كمل
ساق ،سانء نست مل آبم يف ة ام مل ست مل.
المرتبة الخامسة  :نرنقم نبةم جبمل ا رقتل ،نذن مل تكف ن ملنتب نبسلرقم الرتةنع نبفلال ،فهل جيب
ذب

نم ال؟ ال شك

يف سكقاط

ارهل عع نبتقالم .نعل يف عارد نالعكل  ،فال ا ة نبقال رلبا اب عقتصكملن

ال نقل عل حيتمل ع ه نالرتةنع ،كا نبزنئة حملنعل عمكككككمانل ال نبفلال ،ين ترتتب الاله نحكلم
نجلال م نب مة م ا نخلطأ م ،كل حسب حة د .
[مسأأأألة  ]885نبقتل يف سككاالل نباهي اظ ن اكمل ،يف عارد

اره ال ين نرتةنع نبفلال .رل نتلئج
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نخملى كلرتةنع ري  ،ا ختلالا نجملتمع عظ عآمثه ،ا ختلالصككه عظ ذناره نمتملم يف ن سككتقال با رقي حالل ،ا
نبتسككاب نىل فملن عل سككاق عاه عظ ن لصككي رصككفته قتالال ،فقة رد :عل تملك نبقلتل ال ن قتال عظ ذنب،
هذن حيصل ال او حلل علمل يت ع لنةن ،نب اللذ رلهلل.
اب نبرتتالب رني هذ ن ملنتب نخلمسككم ،نالقتصككلر عاهل ال نالقل عع

[مسأأألة  ]886ن شككهار

كفل ته يف نبتأثري ،كمل ن بكل عملتام اة عملنتب فالهل ،فالجب نالقتصكككككلر ال نالقل عع كفل ته ،نال

ب

نبرتقي نىل نالكثمل هكذن ،هذن ها نالحاط[ ]2رل ن ت ني ال نبزنئة كا ظلمل حملنعل.
[مسأأأأألة  ]887هل جيب نالسكككتئذن عظ نحللكو نبشكككملاي يف ن ملتام نخللعسكككم ،ا جتاز ن الدر نىل
ر ض عملنتاهل رة نه ،ال ا ة اةم نبا اب يف نكثمل نحللالد ،ن كل نحاط[.]3
اب نالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل يف حق ن كلف رلباسام نىل نهله ،رل

[مسألة  ]888تأكة

ها عأعار ره شكككككملال ر ااننه نبتفصكككككاللي يف نا نبقملآ نبكمل و ،يف قابه ت لىل :قان ننفسككككككو نهلالكو نلرن
قة هل نبالس نحلجلر  .كا ذب
نبطلبب تافمل تل

عشككمل

ل رلبشككمل ط ن تقةعم حمل نشكككلل ،ن كل

نبشكككمل ط يف دنخل نالسكككمل  ،ن كل قة ا ة فالهل عظ ال حيتمل فاله نبتأثري ،ا عظ خيلف

عظ ضملر  .نذ  ،فالجب الاله نذن راى عظ نهله نبتهل
أتا رهل ال
ال طهمل

ري ر الة ،ري ن

ههل ك ةم صحم نبقملنء

يف نبان الد ،كلب صال

ن زنئهل شملنئطهل ،رل ال

نالذكلر نبان ام عاهو.ا انهو ال تاضؤ

ضاءن صحالحل ،ا

نرةننهو بالسككهو عظ نباجلسككم ال نبا ه نبصككحال  .فالجب الاله ت لالمهو نعملهو نهالهو ال

نبرتتالب ن تقةم ،حت

لتان رهل ال

ههل نبصككككحال  .كذن نحللل يف رقالم نبان الد ،كذب

يف ن لعالد

سلئمل نالحكلم.
كذن نذن راى عاهو نبتهل
ال

يف نمملعلد ،كلبطالام نبامالمم نب ة ن رني ر مكككككهو ال ر ض ا

ريهو ا نبزنل ،ا شكككملب نخلممل ،ا نبسكككملقم .فلنه جيب الاله ن

اهلهو اظ ن اكمل ،حت

ملتةاان اظ

ن صاله.
[مسأأأأأأألة  ]889نذن نعمل نبفملد ا نه ر ض نهله فلو ملتةع ،كملر الاله فلو ؤثمل فاله  ،فقة سككككقب
تكلالفه عع حسككظ ادنئه بلمملنتب نبسككلرقم بأنكلر  ،الجيب الاله ر ة ذب
نخمل ،ا

تملك نالسككمل ا نالنتقلل إىل عكل

ملد نبفلال حنا ذب  ،علمل تقتض عصكككككلحم ثلنا م عهمم بذب  ،ن ىل نبالس رلبسككككككاد ر ة

نبتكملنر ،نبز

م نذن راد ز

هل الصكككككالل ال ملتةع ،فأنه ال جياز هلل ااةئذ حملعلنه عظ حقاقه نبان ام ا

نخلمل ج رطري نذنه ،رل اق [ هلد ن ملا حسظ نبتا ل] شلعال هلل .بالس نالعمل رأشة عظ فملاا ن ذكار يف
نبقملآ نبكمل و ،قة صربد ز

ته ال علل م حت نصاحت عظ نباسلء نالرر م نبزنكاللد يف نب لمل .قلبت

 :رب نرظ بي ااةك رالتلً يف نجلام ،جنين عظ فملاا

امله .هذ نباجل ت ين نباجل ا ن اا م نالخمل م،

بالست نباجل نبةنالا م ،نال مل تكظ عكتارم يف نجمللهة ظ.
[ ]2عقتم نبقلاة  ،نالحتاللط

اري.

[ ]3عقتم نبقلاة  ،نالحتاللط نستحالري.

[]5

كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر

[مسألة  ]890نذن صةرد ن صالم عظ شخا عظ رلب نالتفلق ،الو نآلخمل ن نبفلال ري عصمل
الالهل ،بكاه مل تب عاهل،

ب نعمل رلبتارم .فل نبتارم عظ نبان الد تملكهل عظ نمملعلد نبكاري ن ارقم،

هذن عع نبتفلد نبفلال نىل نبتارم ت مة تملكهل ،نعل عع نبطفلم ففي

اب نعمل رهل نشكككككلل ،ن كل هذن

ها نالحاط نستحالرل رل ها عستحب ف ال.
فروع عامة في هذا الباب
[مسأأأأأأأألة  ]891با تاقف نالعمل ا نباهي ،ال ن تملع اة نشكككككخل

،

ب ذب

عع ن تملع

نبشملنئب ،ا جيب نشرتنكهو ااةئذ.
[مسأأألة  ]892با قلم اة عظ نبالس د

عقةنر نبكفل م مل جيتمع نباقالم ،ت ذر ال ن ا اد ظ

نبقاللم رلباظالفم ،سقب ااهو نبا اب ،رقي نالثو ال ن تخلفني.
[مسأأأأألة  ]893با قطع ا ن مأ رقاللم نبطري رلباظالفم نبشكككملاالم ،مل جيب الاله نبقاللم رهل .ن و ،با
ظهمل نخلالف

ب الاله عع نستمملنر نحللل.

[مسأأأأأألة  ]894ال كفي نالحتملل ا نبلظ رقاللم نبطري ،ا كفل م عظ قلم ره ،رل جيب الاله ع همل،
عل مل تقو حجه شملاالم رذب .
[مسأأأأألة  ]895با اةم عاضكككاع نبفمل مكككم ،ا عاضكككاع ن اكمل ،سكككقب نبا اب ،ن كل رف ل
ن كلف .كمل با نرنق ن لء ن احصمل نبذو جيب حفله بلطهلر  ،ا حلفظ نفس حمرتعم.
[مسأأأأأأألة  ]896با تاقف نالعمل ا نباهي ال نرتكلب حمملم ،كمل با تاقف نهي نعملا اظ نخلالام
ال نبالمل نبالهل رشها  ،فلبللهمل عالحلم نالهمالم رني نبتكلفني يف نلمل نبشلرع.
[مسأأأأأأأألة  ]897با كل قلدرنً ال نحة نعمل ظ ا نهالني ا اعمل نهي ،د

نجلمع رالاهمل،

ب

الاله عالحلم نالهو عع نبتسل و تخري رالاهمل.
[مسأأأأأأأألة  ]898نالظهمل ننه ال ترب يف نالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل قصكككككة نبقملرم ،رل همل
تاصلالل  .ن و ،با قصة نبقملرم حصل به نال مل نبثانب.
[مسأأألة  ]899ال فملق يف

اب نالنكلر رني كا ن صككالم كاري ا صككطري  ،علدنم نبف ل ا نبرتك

حملنعل.
[مسأأأأأأأألة  ]900با قلعت نباالام ا خرب نبثقم ال اةم تأثري نالعمل ا نباهي يف نبفلال ،فلبللهمل
كانهمل مبازبم نب لو ،فال تكا هذ نباظالفم نبشملاالم ن ام.
[مسألة  ]901با نرتكب شخا حملنعني ا تملك ن اني ،الو نآلعمل ا نعمل ال ؤثمل ،تملكه هلمل
ع ل ،نمنل نحتمل نبتأثري رلباسام نىل نحةهمل ر الاه،
ن ني

ب فاله د

نآلخمل ،با نحتمل نبتأثري يف نحةهمل ري

ات عالحلم نالهو ،با مل كظ نحةهمل نهو ،ختري رالاهمل.
[مسألة  ]902با الو ا نحتمل ن نعمل ا نهاله عع نبتكملنر ؤثمل

ب نبتكملنر.
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[مسأأألة  ]903با الو ا نحتمل ن ننكلر يف ح مار نآلخمل ظ عؤثمل ،د
كل نب فلال عتجلهملن

ب عع ن ت ملع نبشكككككملنئب ،نال

لز،

حة  ،فل

عل نذن كل

ب نبالمل نىل نالهو عظ ام له نحلملنم

نبسرت الاله نبان ب.
[مسألة  ]904با كل نبفلال حبالث با نهل اظ ن اكمل نصمل الاله ،با نعمل ره تملكه،

ب نالعمل ره

عع اةم حمذ ر آخمل .كذن ن مل ف ،بكظ نالظهمل كانه عااالل ال نالحتاللط نالستحالري.
[مسألة  ]905با الو ا نحتمل تأثري نباهي ا نالعمل يف تقلالل ن صالم ال قل هل متلعل،
ا ة نبا اب با كل عؤثملن يف تاة ل نالهو رل هو ،رل ال نشككككككلل يف ذب

ب ،رل ال

با كل نالهو مبثلرم ال ملضككك ك

ن اىل حبصابه عطلقل.
فروع في االتفاق واالختالف في الفتوى
[مسأأأأأأأألة  ]906ال فملق يف ع ملفم نحلكو نبشكككككملاي ،رني نب لو ره ا قاللم نحلجم الاله ن تهلدن ا
ب

تقلالةن .فلا قلة شكككخصكككل جمتهةن نحةنً قال حبملعم نب صكككري نب ايب ن طلي رلبالر ،فلرتكاه نحةهمل
ال نآلخمل نهاله.

[مسأأأألة  ]907با كلنت ن سككأبم لتلفلً فالهل رني نبشككخصككني ن تهلدنً ا تقلالةنً ،نحتمل ن كلف ن
رنو نبفلال للبف به ،ن عل ف له لئز ااة  .مل جيب نهاله ااه.
[مسأأأألة  ]908با كلنت ن سككأبم نتفلقالم ،نحتمل ن

كا ن ملتكب لهال رلحلكو ،مل جيب نالعمل

نباهي خلصم با نحتمل هله اظ قصار.
[مسأأأأألة  ]909نذن كل نبفلال لهال رل اضكككاع ،ال جيب ننكلر
نآلعمل لهال رل اضاع كمل با راى شخصل قال نعملا

نحتمل كانهل ز

ال رفع هله ،كذب

با كل

م به.

[مسأأأأأأأأألأأة  ]910با ككل عكل نرتكاكه لكلبفكل بالحتالكلط نبا اري يف نلملهمكل ن تهكلدن ا تقلالكةن،
فلالحاط[ ]4ننكلر .
[مسأأأأألة  ]911با اعمل رل مل ف ا نه اظ ن اكمل ،يف عارد ال جياز به ذب
نهاله ااهمل ،د

قالال ،جيب ال

ري

عل نذن نحتمل نجلانز ا نبا اب يف حقه.

[مسأأأأأأألة  ]912با الو شككككخصككككل إكلال رل إنكلر احةهمل عؤثمل د
عاهمل نإلنكلر ،فل انكمل احةهمل فحصل نبتأثري سقب اظ نآلخمل ،إال

نآلخمل،

ب ال كل

ب الاله.

[مسألة  ]913با ظهمل عظ حلبه المل ا ن مئالنل ا رطمل ق ع ترب ننه ارند نرتكلب ع صالم ،فلبللهمل
اب نهاله.
[مسألة  ]914إذن الو نآلعمل ر جز نبفلال اظ نمملم ا اظ تكملنر  ،ال جيب نباهي ااه رلباسام إىل
نبف ل ري ن قة ر ،فلا مل كظ نبفلال عقتا ل ر جز
[ ]4عقتم نبقلاة  ،نالحتاللط

اري.

كل الزعل ال نبف ل ،مل جيب نهاله ،كذب

با
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قلعت رالام حناهل ال اجز يف نحللل ا نالستقالل.
[مسألة  ]915با الو إكلال رل احة نبشخصني ا نألشخل

فلال بلمحملم عستممل الاله ،مل

جيب نهي احةهمل إكلال ال تفصالال ن كل احاط[.]5
[مسأأأأأأأألة  ]916با الو ن كلف رلرتكلب نآلخمل حملنعل ا تملكه ن ال ،مل لمه ر الاه،

ب

نالعمل نباهي ال حنا نإلرهلم ال نالحاط[ .]6كذن با الو إكلال رأنه اعل تلرك ن ال ا عملتكب حملنعل.
[مسأأألة  ]917با كل ن ملتكب بلحملنم ا نبتلرك بلان ب ع تقةن انز ف له ا تملكه ،فتلر كا
ذب

بشاهم عاضااالم ،كةااى كا نبصام عمملن ره ،ا ن عملضه عاحصمل نبتةن و رلحلملنم ،فلنه ال جيب

رفع هله ال إنكلر  ،عظ ذب
بلصككال

ننه ال جيب تاااله ن صلي ال جنل سم يف ثاره خالل صالته ،ال إ قلظ نبالئو

ال ااالعه رل ن كل عطصككاب ،ال ننه لطئ يف نجلهمل نالخفلد ،كذب

با كل جلهل رلحلكو،

كمل با كل عقلةن ظ ملى ذب  ،فال جيب رفع هله رالل نحلكو به .ن و ،سككاق ننه با كل

لهال قلصككملن،

فل نالحاط نستحالرل رفع هله.
فروع في مراتب اآلمر والنهي
[مسأأأأأأأألة  ]918با نحتمل نرتةنع نبفلال رلبااظ نبقال نبلني ،ت ني ذب
با الو اةم تأثري

ات نبز لد الاله ،جيب نالقتصككككلر ال نأل سككككمل عهمل اعكظ ،ال جياز نبت ةو إىل

ري  ،ال سالمل إذن كل فاله هت

نبفلال.

[مسأأألة  ]919با تاقفت هذ نباظالفم ال
رل

مل جيز نبت ةو ااه.

للم نبقال نبتشكة ة نبتهة ة ال ن خلبفم ،لزد

ات ،رشملط ن ال كا فاله كذب ال فحش ال إهلنم.
[مسأأأأأألة  ]920با فملض تسككككل و ر ض عصككككلد ق ن ملتام نأل ىل ،هي نألاملنض اظ نبفلال عع

ر ض عصكككككلد ق ن ملتام نبثلنالم ،هي تااالهه مل تخري رالاهمل ،رل جيب الاله نختاللر نألخف نألقل ،كذب
نبقال يف تسل و ن م عملتاتني بالعمل رل مل ف نباهي اظ ن اكمل.
[مسأأأألة  ]921با نحتمل نبتأثري حصككال نبملدع رلجلمع رني ر ض در لد ن ملتام نأل ىل نبثلنالم،
ا ن م عملتاتني ،ا رلجلمع رني كل در لتهمل،

ب ذب

مبل اعكظ.

[مسألة  ]922با تاقف دفع عاكمل ا إقلعم ع مل ف ا إنقلذ حق ،ال نبمل اع إىل ظلمل ا نبرتنفع
إباله،

ب،

ات الاله نإل لرم رصفته عشماال با اب هذ نباظالفم نبشملاالم.

[مسأأأألة  ]923با كل حيصككل نبملدع رل ملتام نبةننالم عظ شككخا ،رل ملتام نبيت فاقهل عظ شككخا
آخمل ،فلبللهمل

اب عل ها تكلالف كل عاهمل ال نفسكككككه ،ن كل نالحاط[ ]7نتفلقهمل ال تصكككككةو ذو

[ ]5عقتم نبقلاة  ،نالحتاللط نستحالري.
[ ]6عقتم نبقلاة  ،نالحتاللط

اري.

[ ]7عقتم نبقلاة  ،نالحتاللط نستحالري.
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ن ملتام نبةننالم بالعمل ا نباهي.
[مسأأأأأألة  ]924با كل إنكلر شكككخا عؤثملن يف تقلالل نبفلال بلماكمل ،كل إنكلر نآلخمل عؤثملن يف
ب ال كل عاهمل نبقاللم رتكلالفه.بكظ با قلم نبثلني رتكلالفه ،نقلع نبفلال اظ ن اكمل ،سككككقب

رداه متلعل.

اظ نآلخمل خبالف نب كس.
[مسأأأأأأألة  ]925با الو إكلال رل نإلنكلر رإحةى عملتاتني عؤثمل،

ب نختاللر ن ملتام نألدن ،فل

مل حيصل نبملدع ننتقل إىل نبيت ر ةهل.
[مسأأألة  ]926با تاقف نبملدع ال نبتصككملف يف نبفلال ا يف آبم ف له ،كأخذ سكككالاه ا كأسككه ا
ملد  ،لز رل

نالخذ رالة ا

ب ،عع نإلعكل .

[مسأأأأأأأأألأأة  ]927با تاقف نالعمل رل مل ف ا نباهي اظ ن اكمل ،ال

قاع ضكككككملر ال نب فل ال

نقتصككلد ل ،ككسككمل كأسككه ا سكككالاه ،فال ا ة نجلانز ،ن كل نالحاط[ ]8نبمككمل  .نعل نبمككملر نبذو ال
تتاقف الاله هذ نباظالفم نبشملاالم ،فال إشكلل يف حملعته ضملنه .با قع نبمملر عظ نبفلال ال نآلعمل ا
نبالهي نقتصلد ل ا

سة ل ا ع اا ل ،كل ع تة ل ضلعال رال إشكلل.

[مسأأأأأأأألة  ]928با تاقف رداه ال حاسكككككه يف حمله ،عا ه عظ نخلمل ج عظ عازبه ،فلعل ن
بلمكلف نألشككككملنف نبشككككملاي الاله ،كمل با كل نرل ا نعل ا عملرالل ا
بأ سمل فلأل سمل ،ن مل كظ كذب

صككككالل ،لز ذب

رل

كا

ب،عملناالل

مل جيز نبقاللم رذب  ،نال يف صار كا نبتكلالف نبشملاي عهمل ةن يف

نلمل نبشلرع.
خاتمة
وفيها مطلبان :
المطلب األول  :في ذكر أمور هي من المعروف :
منها  :نالاتصكلم رلهلل از ل .قلل ت لىل  :عظ تصكو رلهلل فقة هةو إىل صكملنط عسكتقالو .قلل
ارا ااة نهلل  :ا ح نهلل از
املفت ذب

ل إىل دن د :عل ناتصكككككو ري ااة عظ االدو ،د

عظ نالته ،ثو تكالة نبسمل ند نألرض عظ فالهظ ،إال

ومنها  :نبتاكل ال نهلل از
نهلل : نبطا

لت به ن خملج عظ رالاهظ.

ل .قلل سككككاحلنه  :عظ تاكل ال نهلل فها حسككككاه .قلل ارا ااة

نب ز جياال فإذن ظفملن مباضع نبتاكل ا

اقول  :ن ملند نبطا رلبقالام نب ز رطلام نهلل از
ومنها  :حسككظ نبلظ رلهلل از

ال.
ل.

ل .قلل اعري ن ؤعاني  فالمل قلل  :نبذو ال نبه إال ها ال حيسككظ

ظظ ااة عؤعظ رلهلل إال كل نهلل ااة ظظ ااة ن ؤعظ .ال نهلل كمل و رالة نخلري ستحي ن
قة نحسظ ره نبلظ ثو خيلف ظاه ر لء  ،فلحساان نبلظ رلهلل نر اان اباله.
[ ]8عقتم نبقلاة  ،نالحتاللط

اري .

احة عظ خلقي،

كا ااة ن ؤعظ
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ومنها  :نب صرب ،ها ال اق سلم  :صرب ال
قلل نهلل ت لىل  :إمنل اف نبصلرمل
ضالق ممل يكمل

لام نهلل ،صرب اظ ع صالم نهلل ،صرب ال نباالء.

ن ملهو رطري حسلب .قلل ا مل :فلصرب عل صربك إال رلهلل ،ال ت

يف

ن نهلل عع نبذ ظ نتقان نبذ ظ هو حمساا  .قلل رسال نهلل  يف حة ث  :نصرب فل يف

نب صرب ال عل تكمل خرين كثرين .نالو ن نبا صمل عع نب صرب ،ن نبفملج عع نبكملب ،فل عع نب سمل سملن ن
عع نب سمل سملن .قلل اعري ن ؤعاني  :ال ةم نبصرب نبلفمل ن
 :صرب ااة ن صالم حسظ كالل .نحسظ عظ ذب
ومنها  :نب فم ،قلل ارا
 :إمنل شال م
را ت ا بئ

نبصرب ااة عل حملم نهلل ت لىل الال .

فمل  :عل االد نفمكككل ااة نهلل عظ افم رطظ فملج .قلل ارا ااة نهلل

فمل عظ اف رطاه فمل ه ن شتة هلد

فأ بئ

شال م

لل ره نبزعل  .قلل  :نبصرب صربن

امل خللبقه ر لء ثانب رره خلف اقلره ،فإذن

فمل … .

ومنها  :نحللو ،ها كلو نبطالظ .قلل ر سال نهلل  :عل ناز نهلل جبهل قب ال نذل حبلو قب .قلل
اعري ن ؤعاني  :ا ل ااض بلحلالو ال حلمه،ن نبالس انصكككككلر ال نجللهل .قلل نبملضكككككل  :ال
كا نبمل ل الرةنً حت

كا حلالملً.

ومنها  :نبتانضككع ،قلل نهلل ت لىل  :ال تص ك مل خةك بلالس ال متش يف نألرض عملحل ،نن

بظ ختملق

نألرض بظ تالغ نجلالل اال .قلل ر سال نهلل  :عظ تان ضع هلل رف ه نهلل ،عظ تكرب خف مه نهلل ،عظ
نقتصة يف ع الشته رزقه نهلل ،عظ رذر حملعه نهلل .عظ نكثمل ذكمل ن اد نحاه نهلل.
ومنها  :انصككككلف نبالس با عظ نبافس ،قلل رسككككال نهلل  :سككككالة نألاملل انصككككلف نبالس عظ
نفس  ،عانسل نألخ يف نهلل ت لىل ال كل حلل.
ومنها :نشتطلل نإلنسل ر الاه عظ االاب نبالس ،قلل رسال نهلل صل نهلل الاله نبه  :ار
خاف نهلل از

ل اظ خاف نبالس ،ار

ظ شكطله االاه اظ االاب ن ؤعاني .قلل  :ن اسكملع نخلري

ثانرل نبرب ،ن اسملع نبشمل اقلرل نباطي ،كف رل ملء االالً ن
نبالس مبل ال ستطالع تملكه ،ن

ظ شطله

اصمل عظ نبالس عل م ااه يف نفسه ،ن

ري

ؤذو لالسه مبل ال االه.

ومنها  :إصكككككال نبافس ااة عاللهل إىل نبشكككككمل ،قلل نهلل ت لىل :عل نرملىء نفسكككككي ن نبافس العلر
رلبسكككاء إال عل رحو رري .قلل سكككاحلنه  :نصكككرب نفسك ك

عع نبذ ظ ةاا ررهو رلبطةن

نب شك كي مل ة

هه .ال ت ة االالك ااهو تمل ة ز ام نحلالل نبةنالل .ال تطع عظ ن فلال قلاه اظ ذكملنل نتاع هان

كل نعمل

فمل ل.قلل اعري ن ؤعاني  : عظ نصكككل سكككمل ملته نصكككل نهلل ت لىل االنالته .عظ امل بة اه كفل نهلل دنالل
عظ نحسظ فالمل رالاه رني نهلل نصل نهلل عل رالاه رني نبالس.
ومنها  :نبزهة يف نبةنالل تملك نبمل ام فالهل ،قلل ارا ااة نهلل  :عظ زهة يف نبةنالل نثات نهلل نحلكمه
يف قلاه ننطق رهل بسكككلنه ،رصكككمل االاب نبةنالل دنءهل د نءهل ،نخمل ه عاهل سكككل ل إىل دنر نبسكككالم .قلل
ر ل  :قلت الري ااة نهلل  : نن ال نبقلك إال يف نبسككاني فأ صككين رشككيء حت آخذ ره .فقلل  :ا صككال
رتقاى نهلل نبارع نال تهلد ،ن لك ن تطمع إىل عظ فاق  ،كف مبل قلل نهلل از

ل بملسككال نهلل :
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ال متة االا ال

إىل عل عت ال ره نز ن ل عاهو زهمل نحل الل ن بةن الل .قلل ت لىل  :ال ت ج ا

ا الدهو .فل خفت ذب
عظ نبس ف إذن

نعانهلو ال

فلذكمل االش رسكككال نهلل  فلمنل كل قاته عظ نبشك ك ري حلان عظ نبتممل

ة  .إذن نصات يف نفس

ا علب

ا

بةك فلذكمل عصلر

قاد

رملسال نهلل  ،فل نخلالئق

مل صلران مبثله قب.
المطلب الثاني  :في ذكر بعض األمور التي هي من المنكر.
منها  :نبط مب ،قلل ر سال نهلل  نبط مب ف سة ناليل كمل ف سة نخلل نب سل .قلل ارا ااة
نهلل  :نبطمككب عفتل كل شككمل .قلل ارا

فمل  :ن نبمل ل بالطمككب فمل ملضكك نرةن حت

ةخل

نبالر ،فليل ر ل مكككب ال قاعه ها قلئو فلالجلس عظ فار ذب  ،فلنه سكككالذهب ااه ر س نبشكككالطل ،
نيل ر ل مب ال ذو رحو فلالة عاه فلالمسه ،فل نبملحو إذن عست سكات.
ومنهأأا  :نحلسكككككة ،قلل ارا

فمل ارا ا اة نهلل  : ن نحلسكككككة ب الل كل نال يل ك مل تل كل نب الر

نحلطب .قلل رسككال نهلل  :ذند ام ال صككحلره  :ننه قة دب نبالكو دنء نالعو ممظ قالكو ،ها نحلسككة،
بالس حبلبق نبش ك مل بكاه حلبق نبة ظ .اجي فاله  :ن

كف نإلنسككل

ة  ،خيز بسككلنه ،ال كا ذن مز

ال نخاله ن ؤعظ.
ومنها  :نبللو ،قلل ارا ااة نهلل  :عظ ظلو عللمم نخذ رهل يف نف سه ا يف علبه ا يف بة  .قلل
 :عل ظفمل خبري عظ ظفمل رلبللو.نعل ن ن للام لخذ عظ د ظ نبللمل نكثمل ممل لخذ نبللمل عظ علل ن للام.
ومنها  :كا نإلنسكككل ممظ تق شكككمل  .قلل رسكككال نهلل  :شكككمل نبالس ااة نهلل ام نبقاللعم نبذ ظ
كملعا نتقلء شكككملهو .قلل ارا ااة نهلل  :عظ خلف نبالس بسكككلنه فها يف نبالر .قلل  :ن نرطض
خلق نهلل ااة نتق نبالس بسلنه.

