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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
.                   احلمُد هللا َربِّ العاملني، والصَّالةُ والسَّالُم علـى َعبـِده وَرسـوِله األمـني         

  : 1أمَّا بعُد
" األمرِ باملعروِف والنَّهي عن املُْنكـرِ  "أنَّ شعريةَ  -رمحين اهللا وإيِّاك  -اعلم ف    

ُعْنوانُ اإلسـالمِ  كما أنَّه من َشَعائرِ اإلسالمِ الِعظَامِ، ومن أوجبِ واجباِت الدِّين؛ 
اِجلنان، وما ذلـك إالَّ   الدُّنيا وُدولِ واإلمياِن، ودليلُ السَّعادِة واألماِن، والفْوُز بِعزِّ

َتهاَونَ بـه   -ال قدَّر اهللا  -؛ ألنَّه مقاُم الرُُّسلِ، فمىت أنَّه من أشقِّ ما حيملُه املُكلَِّف
ون؛ فعندها َيُعمُّ العذاُب، وَيِحلُّ اهلوانُ، وَيَتسلَّطُ ُماِلاملسلمون، أو َتَخاذلَ عنه الَع
إىل غري ذلك من الفنتِ والضَّالالِت واملُغالطـات  ...  األعداُء، وتَتغيَُّر رسوُم الدِّين

  .م ا هلِدمِ معاِلمِ اإلسالمِ الِعظااليت يكفي بعُضه
وما هذه الشُُّبهاُت واألدواُء اليت أحاطْت بنا إَحاطَةَ السِّوارِ باملَْعصمِ، وهـذه      

األمَر باملعروِف "الشََّهواُت واألهواُء اليت أظلمْت علينا كِقطَعِ اللَّيلِ املُظِْلم؛ إالَّ أنَّ 
وكَثَُر يف النَّاسِ ُمَجانُِبه، حىت َوَصلَ احلالُ عنـد   َضُعَف جانُِبه،" والنَّهي عن املُنكرِ

بعضِ من ُيظنُّ هبم أنَّهم ُحماةُ اإلسالمِ، وأرباُب الدَّعوِة أن َتَراَجُعوا القَْهقَري عن 
َمَيادينِ الدَّعوِة؛ ممَّا جعلَ الُعصاةَ َيْمرُحون يف ميـادينِ َشـَهواِتهم، وَيفَْتِخـُرون    

نسياً منسياً؛ إالَّ بِقيَّـةُ  " اإلنكاُر"حىت أصبَح ... رقيبٍ بعصيانِهم دون حسيبٍ أو 
من ِعلمٍ، َيلُوكُونَ هبا األلُْسَن، وُيعطُِّرون هبا املَجاِلَس، ولُربَّمـا َيَتَنـاظَُرون    أثارٍة

وُيَصنِّفون من أْجلِ َتْشقيقَاٍت فَْرعيٍَّة َحْولَها، يف ِحَني أنَّ أرَض الواِقعِ ُخلٌْو منـهم؛  
  !. َدأ اإلْسالُم غَرِيباً وَسَيُعوُد غريباًنعم َب
: نَّ أحداً لو أراَد يف هذه األزمنِة أن َيعتمَد على يديه ِلينهَض على قََدميه إحىت     

ما أكثَر فضوله، وما أسفه رأيـه، ومـا   : ِلُيْنِكَر ما وجب عليه، قال عنه النَّاُس 

                                                            
اختصـرناه طلبـاً    ، علماً أننـا "أحكام اجملاهرين بالكبائر" ـ هذا املوضوع عبارةٌ عن فصلٍ ُمستلٍ من كتابنا الكبري  1

  .للفائدة
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ما أكمل عقله، وما : قالوا عنه وَمْن َسكََت عنهم، وأْخلََد إليهم، !. أضعف عقله 
  .!...أقوى رأيه 

إنَّ اهللا تعاىل قد أَخذَ عليكم ِميثاق هذا الدِّين بأن ُتَبيُِّنوه للنَّـاس مبـا   : أخي     
أوجب عليكم من األمرِ والنَّهي، والدَّعوِة واإلْرشاِد، والِعلْمِ والتَّعليمِ، والتَّحذيرِ 

املََراِتعِ الوخيمِة، واألعمالِ السَّيئِة الذَّميمـِة؛ فـإنَّكم   واإلْنذَارِ، وإبعاِد النَّاسِ عن 
َمْسؤولون أماَم اهللا تعاىل عن ذلك، فأِعدُّوا للسَُّؤالِ َجَواباً، وللَجَوابِ َصَواباً؛ قبل 

أن تقول نفس يا حسرتا على مـا فرطـت يف جنـب اهللا وإن كنـُت ملـن      " 
  ].56الزمر"[الساخرين

األمر "الَعَملِ ُتقَدَُّر بأهداِفه يف السُُّموِّ أو ِخالِفه؛ فإنَّ أهداَف وإذا كاَنْت ِقيمةُ     
، ويكفي َشَرفاً هلـا  !هي ِمْن أْنَبلِ، وأْسَمى األهداِف" باملعروف والنهي عن املُنكر

وللقيامِ بِها بأنَّها املُهِمَّةُ اليت أُْرِسلَ هبا الرُُّسلُ من عند ربِّهـم ِلَنْشـرِ الفضـيلِة،    
اربِة الرَّذيلِة، وإلزامِ الناس طَرِيَق الرَّمحن، وإبعاِدهم عن طَريقِ الشَّيطاِن، فهل وُمَح

  .!هناك أهداٌف أعلى وأْسمى من هذه األهداِف ؟ ال واهللا 
: " _ رمحه اهللا _ وعن هذا الشُُّمولِ ألهداِف احلُْسبِة؛ يقول أبو حامٍد الَغزَّايل     

ةٌ؛ قبل أنْ تكون وظيفةً َحكُوميةً؛ فقد َشِملت َجوانَِب احلُسبةُ وظيفةٌ دينيةٌ اجتماعي
احلياِة كُلِّها؛ فقد َدَخلت يف دواوينِ السَّالطني، وجمـالسِ القَُضـاِة، وَمـدارسِ    
الفُقَهاِء، وَخاَناِت األسواقِ، والشَّوارعِ، واحلَمَّامـاِت واملََسـاجِد، والُبُيـوِت،    

  . 1"ب، والكََتاتي)املستشفى(واملَاَرْستانات 
له " األمَر باملعروف والنَّهَي عن املُنكر"أخي املسلم أنَّ  َتْحِسنبَّ وبعد هذا؛ فال     

، بعض املسلمنيأعوانٌ وأنصاٌر ؟ كالَّ؛ بل ما زال هذه األمُر يف تراجعٍ وختاذلٍ من 
  .ّراًوهلمَّ ج... فمرَّةً تراهم يعتذرون باحلكمِة، ومرَّةً بالسَّالمِة، ومرَّةً باملصلحة 

                                                            
  ) .1/342(للغزايل " إحياء علوم الدين"ـ انظر 1
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ودونك أخي املسلم هذا الكالَم الرَّبَّاين الذي كان ِلزاماً على كلِّ طالبِ علمٍ     
رمحـه   -أن َيِقَف معه بتدبُّرٍ وتأمُّلٍ، وهو من كنوزِ اِحلكَمِ لإلمامِ اهلُمامِ ابنِ القيم 

قِ بـأنْ  وقد غرَّ إبليُس أكْثََر اخللْ: " إذ يصُف لنا حالَ أكثرِ املسلمني بقوِله  –اهللا 
َحسََّن هلم الِقياَم بَِنْوعٍ من الذِّكرِ، والقراءِة، والصَّالِة، والصِّيامِ، والزُّهِد يف الدُّنيا 
واالنقطاعِ، وَعطَّلُوا هذه الُعُبوِديَّاِت، فلم ُيَحدِّثُوا قلوَبهم بالقيامِ هبا، وهؤالء عند 

هو القياُم هللا مبا أمَر به؛ فتارُك ُحقُوقِ  ورثِة األنبياِء من أقَلِّ الناسِ ِديناً؛ فإنَّ الدِّيَن
اهللا اليت َتجُِب عليه أْسوأ َحاالً عند اِهللا ورسوِله ِمْن ُمْرتكبِ املَعاصي؛ فإنَّ َتـْرَك  

( األمرِ أعظُم من ارِتكَابِ النَّهي من أكثرِ ِمْن ثالثني وْجهاً ذكرها شيُخنا رمحه اهللا 

، ومبا ρوَمْن له ِخْبرةٌ مبا َبَعثَ اهللا به رسولَه  . يف بعض تصانيفه) ابن تيمية : أي 
كان عليه هو وأصحاُبه؛ رأى أنَّ أكْثََر َمْن ُيَشاُر إليهم بالدِّينِ هم أقَلُّ الناس ديناً، 

  .واهللا املستعان
َمَحارَم اهللا ُتْنَتهك، وُحُدوَده ُتَضاُع، وِديَنـه  : وأيُّ ِدينٍ، وأيُّ َخْيرٍ ِفيمن يرى     

ُيْرغُب عنها؛ وهو بارُِد القَلْبِ، َساِكُت اللِّساِن، َشـْيطانٌ   ρك، وُسنَّةَ رسوِله ُيْتر
  .أْخرٌس؛ كما أنَّ املَُتكلَِّم بالباطلِ شيطانٌ ناطٌق ؟ا

وهل َبِليَّةُ الدِّينِ إالَّ ِمْن هؤالِء الذين إذا َسِلمْت هلم مآكلُهم ورياساُتهم؛ فـال     
  .ينِ؟اُمَباالٍة مبا جرى على الدِّ

وِخياُرهم املَُتَحزِّنُ املَُتلَمِّظُ، ولو ُنوزَِع يف بعضِ ما فيه غََضاضةٌ عليه يف جاِهـِه      
أو ماِله؛ َبذَلَ وَتَبذَّل، وَجدَّ واْجَتهد، واستعملَ َمَراتَب اإلنكارِ الثالثـِة حسـب   

  .ُوْسِعه 
ُبلُوا يف الدُّنيا بأْعظَمِ قد _ مع ُسقُوِطهم من عنيِ اهللا ومقِت اهللا هلم  –وهؤالء     

َبِليٍَّة تكون وهم ال َيْشعرون، وهو َمْوُت القُلُوبِ؛ فإنَّ القلَب كلَّما كانت حياُتـه  
  . 1"أَتمَّ؛ كان غََضُبه هللا ورسوِله أقوى، واْنِتَصاُره للدِّينِ أكمل

                                                            
  ) .177-2/176(البن القيم " إعالم املوقعني"ـ انظر  1
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، وَيْتُركُـون  ويف أبدانِهم_ فيما زعموا _ والذين ُيْؤِثُرون السَّالَمةَ يف أديانِهم     
هم كاملُْسـتجريِ  : هلذا السبب _ مع القُْدرِة عليه _ األمَر والنَّهَي الواجَب عليهم 

؛ إذْ ُصوَرةُ َحاِلهم أنَّهم َيْهُرُبون من َضَررٍ ُمَتوقَّـعٍ إىل َضـررٍ   1ِمَن الرَّْمضاِء بالنَّارِ
يل وال تفـتين أال  ومنهم من يقول ائذن : " واقعٍ؛ كما قال اهللا تعاىل عن املنافقني 

  ].49التوبة"[يف الفتنة سقطوا وإنَّ جهنم حمليطةٌ بالكافرين
ولَمَّا كـان يف األمـرِ بـاملعروِف    : " ويف هذا يقول شيخ اإلسالمِ ابُن تيمية     

والنهي عن املُنكرِ، واجلهاِد يف سبيلِ اهللا ِمَن االبتالِء واِملَحنِ ما َيَتعرَُّض به املَـْرُء  
َصاَر يف النَّاسِ َمْن َيَتعلَّلُ لترِك ما وجب عليه من ذلك بأنْ َيطْلَُب السَّالمةَ للِفْتنِة؛ 

ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال : " من الفتنِة؛ كما قال تعاىل عن املنافقني 
  ].49التوبة"[يف الفتنة سقطوا

ه عنه، وَضْعَف إميانِـه،  إنَّ َنفَْس إْعَراِضه عن اجلهاِد الواجبِ، وُنكُولَ: مثَّ قال     
ِفْتنةٌ عظيمةٌ قد َسقَطَ فيها، فكيف َيطْلُُب : وَمَرَض قلبِه الذي َزيََّن له َتْرَك اجلهاد 

  !.التََّخلَُّص ِمْن ِفْتنٍة َصغريٍة مل ُتِصْبه بُِوقُوِعه يف فتنٍة عظيمٍة قد أَصاَبْتُه ؟
هللا به؛ لئال تكون فتنةٌ؛ فهـو يف الفتنـِة   فََمْن َتَرَك الِقَتالَ الذي أَمَر ا: مثَّ قال     

َساقطٌ؛ ِلَما وقع فيه ِمْن َرْيبِ قَلْبِه، وَمَرضِ فؤاِده، وَتْرِك ما أَمـَرُه اهللا بـه مـن    
وإذا كان كذلك فمعلوٌم أنَّ األمَر باملعروِف والنَّهـَي  : " ويقولُ أيضاً  .2"اجلهاد

وإذا كـان  ... املعروِف الذي أُِمْرنا بهعن املُنكرِ، وإْتَماَمه، واجلهاَد هو من أعظمِ 
هو أعظُم الواجباِت واملُستحبَّاِت، فالواجباُت واملسـتحبَّاُت ال ُبـدَّ أنْ تكـون    
املصلحةُ فيها راجحةً على املفسدِة؛ إذ هبذا ُبِعثَِت الرُُّسلِ، وأُْنزِلِت الكُُتبِ واهللا ال 

  .3"ُيِحبُّ الفساَد

                                                            
  ) .2/149(للميداين " جممع األمثال"ـ انظر  1
  ) . 77 – 76(البن تيمية ص " األمر باملعروف والنهي عن املنكر"ـ انظر 2
  ) . 3(مية ص البن تي" احلسبة"ـ انظر 3
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بكُلِّ ما " األمرِ باملعروف والنهي عن املُنكر"الكالَم عن  كما أنَّين هنا مل أقِْصْد    
كالَّ مل أقِْصْد شيئاً من  ؛إىل غريِ ذلك من مباحِثه الِعظام.. .له من مسائلَ ودالئلَ 
السَّـلِف   –قد ُبحثْت عند كثريٍ من أهلِ العلـمِ  ) املسألةَ(ذلك؛ وما هذا إالَّ أنَّ 

ِقلٍَّة، وكلٌّ منهم حبسبِه، إالَّ أنَّها يف َمْجُموِعها قد يف ُمصنَّفاٍت ُمست –منهم واخللِف 
ألجلِ هذا؛ كان . أخذْت مبجامعِ مسألِتنا مجلةً وتفصيالً، واحلمُد هللا ربِّ العاملني 

من احلكمِة أن اختصَر الطريَق، وأقَف على مواقَع الدَّاء اليت أحسُبها من جـادَِّة  
 ،زماننـا من أهـلِ  سٍ وُشبٍه عند بعضِ طلبِة العلمِ حبثنا، مع بياِن ما شاهبا من الِْتَبا

  .ناهيك عمَّن سواهم 
لقد َجاءِت النُّصوُص الشَّرعيةُ من الكتابِ، والسنِة، واإلمجاعِ، وأقوالِ : أقولُ     

السَّلِف بوجوب األمر باملعروف والنهي عن املُنكر، وهي كثريةٌ جداً ال حييطُ هبـا  
  .صر هنا على ما فيه َمقَْنٌع وغُْنيةٌ ؛ لذا سنقتهذا املقامِ مثلُ
ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويـأمرون بـاملعروف   : " يقول اهللا تعاىل     

: " وقـال تعـاىل    ].104آل عمران"[وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون
كنتم خري أُمٍَّة أُخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكـر وتؤمنـون   

يقـول   –رضي اهللا عنه  –، ولذا جنُد ُعَمَر بَن اخلطاب ]11آل عمران[..."باهللا
يا أيها الناس َمْن أراد أن يكون من هذه األمَِّة فلُيـَؤدِّ  : بعد أن قرأ اآليةَ السَّابقةَ 

  .1"َشْرطَ اهللا فيها

 ρمسعُت رسولَ اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -ويف حديث أيب سعيد اخلُْدري     
ن رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يسـتطع فبلسـانِه، فـإن مل    م: " يقول 

  .مسلم 2"يستطع فبقلبِه وذلك أضعُف اإلميان

                                                            
  ) .2/63(للسيوطي " الدر املنثور"ـ انظر 1
  ) .1/69(ـ أخرجه مسلم 2
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وهذه بعُض أقوالِ أهلِ العلمِ يف شرحِ هذا احلديِث، يقولُ أبو الفضل عياض     
ه بكـلِّ  هذا احلديث أصلٌ يف صفِة التَّغيري فحقُّ املُغيِّر أن ُيغيَِّر: "  -رمحه اهللا  -

وجٍه أمكن زوالُه به، قوالً كان أو فعالً، فيكسر آالت الباطل، أو ُيريق املُسـكر  
بنفسه، أو يأمُر من يفعله، ويرتًع املغُصوب ويردها إىل أصحاهبا بنفسه أو بـأمرِه  

  .1"إذا أمكنه
_ فقد ُروَِي عـن أيب بكـر   _رضي اهللا عنهم _ أمَّا ما أُِثَر عن بعضِ السَّلِف     
يا أيها الناس ائَْتِمُروا باملعروِف واْنَهْوا عـن املنكـرِ،   : " قوله _ ي اهللا عنه رض

من أمر باملعروِف َشـدَّ ظََهـَر   : " _ رضي اهللا عنه _ وقال علي  .2"َتعيُشوا خبريٍ
_ وقال حذيفة بن اليمـان   . 3"املؤمنني، ومن َنَهى عن املنكرِ َرغََّم أْنَف املنافقني

الذي ال ُيْنكُر املُْنكَر بيِده : " ني ُسئلَ عن ميِت األحياِء ؟ فقال ح_ رضي اهللا عنه 
  .4"وال بلسانِه وال بقلبِه

كما دلَّ على ُوُجوبِ األمرِ باملعروِف والنهي عن املنكرِ إمجاُع األمَِّة، كما نقل     
إن شاء كما سيأيت بيانه  5، وابُن عبد الربِّ، والقرطيب وغريهم ذلك اإلماُم النَّوويُّ

  . اهللا 
األمر باملعروف والنـهي عـن   "وبعد أن ذكْرنا األدلَّةَ القاطعةَ على وجوبِ     
؛ كان من املُناسبِ أن َنذْكَُر ُشُروطَ اآلمَر باملعروِف والنَّاهي عـن املُنكـر   "املُنكر

شروطٌ ُمتَّفٌق عليها، وشروطٌ ُمختلـٌف  : ( على وجه االختصار، وهي كما يلي 
  ) .فيها 

  .اإلسالُم، والتَّكليُف، واالستطاعة : ـ فأمَّا الشُّروطُ املُتَّفُق عليها؛ فهي     
                                                            

  ) .2/25(للنووي " شرح مسلم"ـ انظر  1
  ) . 8/179" ( تفسري الرازي"ـ انظر 2
  ) .97(لعمر السنامي " نصاب االحتساب"ـ انظر 3
  ) .2/311(للغزايل " إحياء علوم الدين"ـ انظر 4
" اجلامع ألحكام القرآن"، و)113(لعبد الرمحن احلنبلي ص " الكرت األكرب"، و)1/22(لنووي ل" شرح مسلم"ـ انظر 5

  .)4/48(للقرطيب 
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  .العدالةُ، وإذنُ الوايل : ـ أمَّا الشُّروطُ املُختلُف فيها؛ فهي     
ُيشترطُ إلجيابِ األمرِ بـاملعروِف  : "  -رمحه اهللا  –وهذا ما قاله ابُن النَّحَّاسِ     

واْخُتِلَف . االستطاعةُ ىاإلسالُم، والتَّكليُف، و: ثالثةُ ُشُروٍط  والنَّهي عن املُنكرِ؛
  .1"يف العدالِة، واإلذِْن من اإلمام

وبعد هذا؛ أحببنا أنْ َنِقَف مع بعضِ األحكامِ املُختلِف فيها اليت فُهِمْت علـى      
ئلَ وذلك من خاللِ مسـا  !.غريِ وجهَِها الشَّرعي، ال سيما عند بعضِ طلبِة العلمِ 

  :ُمهمٍَّة 
  !.اإلنكاُر باليدِّ، هل ُيشترطُ فيه إذْنُ السُّلطاِن، أم ال ؟: املسألةُ األوىل     
إنَّ هذه املسألةَ من املسائلِ الكبارِ اليت ينبغي أن نقَف معهـا بعـَض   : قلُت     

الشيِء كي نكشَف حقيقةَ معناها الشَّرعي الذي أخذَ َمْنحًى خطـرياً، وتفسـرياً   
يف التَّعامـلِ   عن معناه الصَّحيحِ؛ ومنه تَنكََّب أكثُر املسلمني الطريَق املستقيَم بعيداً
  ". األمر باملعروف والنهي عن املُنكر"مع 
مل َيْنَتِه إىل هذا احلدِّ؛ بل َوَصـلَ   -لألسف  -هذا إذا َعِلمَت؛ أنَّ هذا األمَر     

َسرَّبت إليهم هذه الفُُهـوُم الفاِسـَدةُ   احلالُ واملَقَالُ إىل بعضِ ُشداِة العلمِ يوم أن َت
وكلٌّ هـذا باسـمِ   ) ختاذلٌ، وتراجٌع ( فكان ما كان ) املسألِة ( ُتجاه معىن هذه 

  ... !.اِحلكْمِة، أو السَّالمِة، أو املَْصلحِة 
اإلنكاُر باليِد، هل هو ِمْن َشأِن ( إنَّ اخلالَف يف هذه املسألِة : وباختصارٍ أقولُ     
  :عند أهلِ العلمِ على قولني ) طاِن، أم آحاِد الرَّعيَِّة السُّل
) بنفِسـه، أو أهـلِ احلُْسـبِة    ( من قال إنَّه خاٌص بالسُّلطان : القولُ األولُ     

  :واستدلُّوا مبا يلي 
أنَّ اإلنكاَر باليِد إذا فعله آحاُد الرَّعيَِّة، سـوف يترتَّـُب عليـه فـٌنت     : أوالً     

  .وفوضى

                                                            
  ) . 33(للنحاس ص " تنبيه الغافلني"ـ انظر 1
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  !.أنَّ فيه افِْتئاتاً على َويلِّ األْمرِ : اً ثاني    
إىل غري . أنَّ تغَري املنكر باليدِّ حيتاُج إىل قُوٍَّة، والقوَّةُ من شأِن السُّلطان : ثالثاً     

  .ذلك من التعليالِت
علماً أن أكثَر هذه التَّعليالِت لألسِف مل تكن نابعةً من َبْسـطٍة يف الِعلْـمِ، أو       

عي، أو اْسِتَناٍد على آيٍة ُمْحكَمٍة، أو ُسنٍَّة ناطقٍة، أو قولِ َصـَحايب، أو  تأصيلٍ شر
  !.قياسٍ صحيحٍ؛ كالَّ 

كانت نتيجـةَ الضُّـغوِط املشـحونِة     –لألسِف  –إنَّ أكثَر هذه التعليالِت     
باالستبداِد اجلائرِ، والظُّلمِ الغاِشمِ، واجلهلِ السَّائِد، واألذى املقيت، وغري ذلـك  
من االعتداءات الذي انتحلْتها ِسلِْسلَةُ تَسلُِّط احلُكَّامِ اجلائرين على رِقابِ أكثـرِ  

، فكان من َسَواِلب هذه التَّهديدات أنَّ طائفةً من أهلِ العلمِ َتَخلَّْوا !   بالِد املسلمني 
 ، ال سـيما إذا َعِلْمـَت أنَّ  "األمر باملعروف والنهي عن املُنكر"عن القيامِ بوظيفِة 

عندهم أْسَمى وأفضلَ َمَراِتبِ اإلنكارِ ما كان بالَيِد، فعند ذلك كان اإلنكاُر باليِد 
  !.َمِظنَّةَ َحْبسٍ وإيذاٍء، وربَّما قتلٍ : حملَّ نظرٍ وُمحاسبٍة، أو قُلْ 

وعند هذا؛ كان على العاقلِ أن َيْعلَم أنَّ أصحاَب هذا القولِ؛ كانوا حصـاَد      
اِشمِة اليت اْخَتطَّتها سياسةُ أكثرِ ُحكَّامِ املسلمني، إالَّ أنَّنا مـع  هذه االعتداءات الغ

؛ فضـالً أن جيعلوهـا   )املَْعلُولِة ( ال ُنِقرُُّهم على هذه التَّعليالِت ) االعتذار (هذا 
دليالً ُمستِقالً ُتبىن عليه أحكاٌم شرعيَّةٌ، أو تكون ختصيصاً لعمومِ األدلَِّة، أو قيـداً  

  !.ملُطلِقها 
كما أنَّين ال أشكُّ أنَّ أكثَر أصحابِ هذا القولِ قد دخـلَ علـيهم الـرَّوُع        

اإلنكارِ ( ؛ فعند هذا أضحت مسألةُ !واخلْوُف، أو ُحبُّ السَّالمِة بطريقٍ أو آخر 
عندهم ُمعلَّقةً خباصَِّة السُّلطان، أو من والَُّه من أهلِ احلُسبِة، مع علمهـم  ) بالَيِد 

ليس هلم يف قانوِن ُحكَّامِ أكثرِ بالِد املُسـلمني  يف زماننا أهلَ احلُسبِة  أنَّ) القطعي(
؛ اللهم صالحيات نِظامية، وترتيبات إدارية، ومعامالت رقابيـة،  !من األمرِ شيٌء
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: حيث ُسِحبْت منهم أكثُر الصَّالحيات الشَّرعية، وحاصلُ األمرِ؛ بل حقيقة األمرِ 
السُّلطان ُيَغيِّر بيِده، وال أهلُ احلسبِة جيرؤن على التَّغيري  ، فال) !إنكاَر باليِد ( ال 

؛ بل مل َيَزلِ الفسـاُد َيَتفـاقَم أمـُره،    !باليدِّ، وال أهلُ املعاصي املُجاهرون ينتهون
  !. ويتطاير َشرُره، اللهم ُرمحاك، اللهم ُرمحاك 

َن الدَّليلِ الشَّرعي لذا؛ كان ينبغي أنْ نعلَم أنَّ أصحاَب هذا القولِ ليس هلم ِم    
يف حني !. نصيٌب ُيؤثر، اللَّهم إالَّ ُمَتَشاهباٌت، وتعليالٌت ما أْنَزلَ اهللا هبا ِمْن ُسلطان 

إنَّ إذْنَ السُّلطاِن ُمعتٌرب : أنَّ كثرياً من العلماِء من أهل التَّحقيقِ قد غَلَّطوا من قال 
حيثُ َوصَف هـذا   -رمحه اهللا  -زَّايلُّ وعلى رأسهم اإلماُم الَغ !. يف آَحاِد الرَّعيَِّة

هذا الشَّرطُ فاسٌد؛ فإنَّ اآلياِت واألخباَر اليت أْوَرْدَناها : " الشَّرطَ بالفساِد، بقوله 
َتُدلُّ على أنَّ كُلَّ َمْن رأى ُمْنكراً؛ فََسكَت عليه َعَصى، إذْ َيجُِب َنْهُيُه أْيَنمـا رآه،  

ِصيُص بشرِط التَّفْويضِ من اإلمامِ َتَحكٌُّم ال أْصلَ وكيفما رآه على العمومِ، فالتَّْخ
بل أفضلُ الدَّرجاِت كلمةُ حقٍّ عند ُسلْطاٍن جائرٍ، كمـا َوَرد  : " وقال أيضاً  ".له

، فإذا جاَز احلُكُْم على اإلمامِ على ُمَراغََمِته؛ فكيف َيْحَتاُج إىل إذْنِـه  1يف احلديِث
اِت السَّلِف على احلُسبِة على الـُوالِة قـاطٌع   واستمراُر عاد: " وقال أيضاً  ".؟

بإمجاِعهم على االستْغناِء عن التَّفويضِ؛ بل كُلُّ َمْن أَمَر مبعروٍف، فإن كان الـوايل  
راضياً فذاك، وإن كان ساخطاً له فَُسْخطُه له ُمنكٌر جيُب اإلنكاُر عليـه، فكيـف   

كالمٍ له يف َعَدمِ ُوُجوبِ استئذاِن وقال أيضاً بعد  ".حيتاج إىل إذنِه يف اإلنكارِ عليه
وكذلك كَْسُر املالهي، وإراقَةُ اخلُُمورِ فإنَّه َتَعاطى ما ُيْعـرُف  : " اإلمامِ يف التَّغيري 

كوُنه حقاً من غريِ اجتهاٍد، فلم َيفْتِقْر إىل اإلمامِ، وأمَّا َجْمُع األْعـواِن، وَشـْهُر   
وهذا أيضـاً ابـُن    .2..."عامٍَّة؛ ففيه َنظٌَر سيأيت األْسِلحِة فذلك قد َيُجرُّ إىل ِفْتَنٍة 

                                                            
  .وصححه احلاكم، وسنده صحيح ) 506،  4/505(، واحلاكم )4344(، وأبو داود )3/19(ـ أخرجه أمحد 1
  ) . 2/315( للغزايل  "إحياء علوم الدين"ـ انظر 2
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و ال َيْخَتصُّ األْمُر باملعروِف والنَّهـي  : قالوا : " يقول  –رمحه اهللا  –دقيق العيد 
  .1"عن املُنكرِ بأْصَحابِ الوِاليِة؛ بل ذلك ثَابٌِت آلحاِد املسلمني

  :، فردُّه كما يلي للفنتِ والفوضىثارةً إنَّ يف إنكارِ آحاِد الرَّعيَِّة إ: ـ أمَّا قولُهم     
يف هذا حتكٌُّم عقلٌي منكم يف ُمَواجهِة ُنُصوصٍ صـرحيٍة ِمـَن السُّـنَِّة،    : قلُت     

وأفعالِ الصحابِة، وأقوالِ العلماء املُحقِّقني على اختالِف مذاهبِهم، وبعد هذا فال 
الفاً ملا دلَّْت عليـه النُُّصـوص   َيِحقُّ ألَحٍد كائناً من كان أن يقولَ برأيِه قوالً ُمَخ

بأنَّه يأُمُر مبـا ُيـِثُري    ρاتِّهاماً ِضمنياً للنيبِّ  –عياذاً باهللا  –الشَّرعيةُ؛ ألنَّ يف هذا 
  !. 2الفوضى والِفَتن

 -وحيسُن بنا أن َنُسوَق هلؤالِء شيئاً ِمْن ُدَررِ كالمِ اإلمامِ أيب بكرٍ اجلَصَّـاصِ      
مل َيْدفْع أحـٌد  : " َص الدَّاَء، وَوَصَف لنا الدَّواَء، إذا يقول حيث َشخَّ –رمحه اهللا 

وجوَب ذلك إالَّ قوٌم من احلَْشوِ،  -سلفهم وخلفهم  -من علماِء األمَِّة، وفقهاِئها 
وُجهَّالِ أصحابِ احلديِث؛ فإنَّهم أنكروا قتالَ الِفئَِة الباِغيِة، واألْمـَر بـاملعروِف   

لسِّالحِ، وَسمُّوا األمَر باملعروِف والنهَي عن املنكرِ ِفْتَنـةً إذا  والنَّهي عن املنكرِ با
اْحِتيَج فيه إىل السِّالحِ، وِقَتالُ الفئِة الباغيِة مع ما قد َسِمُعوا فيه من قَْولِ اهللا عـزَّ  

، ومـا يقتضـيه   ]9احلجرات"[فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا: " وجل 
قتاِلها بالسَّيِف وغريِه، وزعموا مع ذلك أنَّ السُّلطانَ ال ُيْنكَـُر  اللَّفظُ ِمْن ُوُجوبِ 

عليه الظُّلُْم، واجلَْوُر، وقَْتلُ النَّفْسِ اليت َحرََّم اهللا، وإنَّما ُيْنكَُر على غريِ السُّـلطاِن  
بالقولِ، أو باليِد بغريِ سالحٍ، فصاروا َشراً على األمَِّة من أعداِئها املَُخالفني هلـا؛  
ألنَّهم أقَْعُدوا النَّاَس عن ِقَتالِ الفئِة الباغيِة، وعن اإلنكارِ على السُّـلطاِن الظُّلـَم   
واجلَْوَر؛ حىت أدَّى ذلك إىل َتَغلُّبِ الفُجَّارِ؛ بل اجملوسِ وأعداِء اإلسالمِ حىت ذهبِت 

ظهرِت الزَّندقـةُ  الثُُّغورِ، وشاَع الظُّلُم، وُخرِّبِت البِالُد، وذهَب الدِّيُن والدُّنيا، و

                                                            
  ) .137(البن دقيق العيد، ص " شرح األربعني النووية"ـ انظر 1
  ) .54(لعبد اآلخر الغنيمي، ص " حكم تغيري املنكر"ـ انظر  2
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َتـْرُك  : والُغلُوُّ، ومذاهُب الثَّنويِة واخلُرَّميَِّة واملْزَدكيَِّة، والذي َجلََب ذلك عليـه  
  .1"األمرِ باملعروِف والنهي عن املُْنكَرِ، واإلنكارِ على السُّلطاِن اجلائرِ

 ترِك تغيريِ ومن خاللِ هذا؛ كانت حقيقةُ الفوضى والِفَتنِ املزعومِة ُمتَحقِّقةً يف    
أْصلَ كُـلِّ  " األمرِ باملعروِف والنهي عن املنكرِ"املُْنكَرِ ليس إالَّ؛ فعندها كان ترُك 

انتشاُر املَسارحِ الغنائيِة : وذلك ماثلٌ يف زماننا؛ فُُخذْ مثالً . ِفْتنٍة وفوضى، وال ُبدَّ
باسم املَُسـاواة  ( نساِء ، واختالطُ الرِّجالِ بال!)باسم السِّياحة ( واملالهي املُحرَّمِة 

باسم حرِّيَّـِة  (، وانتحالُ الكفرِ والرِّدَِّة !)باسم احلُرِّيَِّة الشَّخصيَّة(، وظُُهوُر الزِّنا !)
اخل، ! ) ... باسم الفُكاهِة واِملَزاح(، واالستهزاُء بأحكامِ اإلسالمِ وأهِله !)الِفكْر 

  !).لطاِن وأهلِ احلُسبة باسم السُّ(كُلُّ هذا يوم تركنا اإلنكاَر باليِد 
  :إنَّ يف إنكارِ آحاِد الرَّعيَِّة افتئاتاً على احلاكمِ، فردُّه كما يلي : ـ أمَّا قولُهم     
ال بدَّ أن ُنفرَِّق بني تغيريِ املنكر، وإقامِة احلُُدود، فمن فرََّق بينهما تبيََّن : قلُت     

ُيبيُِّن لنـا الفـرَق    -رمحه اهللا  -الَغزَّايل فهذا . وظهَر له َجليَّةُ األمرِ على احلقيقِة 
ليس آلحاِد الرَّعيَِّة إالَّ الدَّفُع، وهو إعداُم املُنكرِ فما زاَد على قَْدرِ : " بينهما بقوله 

اإلعدامِ، فهو إمَّا عقوبةٌ على جرميٍة سابقٍة، أو َزْجٌر عن الِحقٍ، وذلك إىل الـُوالِة  
  .2"ال إىل الرَّعيَِّة

خاللِ هذا؛ نفهم أنَّ هنالك فرقاً واضحاً بني إزالِة املنكرِ أياً كان، وبـني  ومن     
إقامِة احلُُدوِد؛ لذا كانت عمليةُ التَّغيريِ هي جمرَُّد إزالٍة للمنكرِ، أو َدفْعٍ له، وهـذه  
يقوُم هبا احلاكُم وغُريه، وهذا بيٌِّن واضٌح كما أوضحناه آنفاً من خـاللِ األدلَّـِة   

  .وأقوالِ أهلِ العلمِ، واهللا املُوفُِّق واهلادي إىل سواِء السَّبيل الشَّرعية،
ِمْن أنَّ إقامةَ احلُُدوِد من اختصاصِ احلَاكمِ ليس على : وما ذكرناه هنا : تنبيه     

إطالِقه؛ بل هذا يف َحالِة ما إذا كان احلَاكُم قائماً بذلك، أمَّا إذا قَصََّر احلـاكُم يف  

                                                            
  ) . 2/34( أليب بكر اجلصاص " أحكام القرآن"ـ انظر 1
  ) .2/331( للغزايل " إحياء علوم الدين"ـ انظر 2
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فإنَّه َيُجوُز للجماعِة املُْحَتِسبِة ِمْن آحاِد الرَّعيِة أن تقوَم بذلك بعـد  إقامِة احلُُدوِد 
" األمَر باملعروف والنَّهَي عـن املُنكـر  "ألنَّ " املصاحل واملفاسد" النَّظرِ يف قاِعدِة 

واجٌب على األمَِّة، وَيُنوُب عنها احلاكُم يف ذلك، فإن قَصََّر احلاكُم رجَع األمـُر  
وكذلك األمُري إذا كـان  : " ذا ما قرََّره شيُخ اإلسالمِ ابُن تيميةَ بقوِله لألمَِّة، وه

ُمَضيِّعاً للُحُدوِد، أو عاجزاً عنها، مل َيجِْب تفويُضها إليه مع إمكاِن إقامِتها بُِدونِه، 
واألْصلُ أنَّ هذه الواجباِت ُتقَاُم على أحسنِ الُوُجوه، فمىت أمكن إقامُتها من أمريٍ 

إىل اثنني، ومىت مل ُتقَْم إالَّ بعدٍد ومن غريِ ُسلطاٍن أُقيمـت إن مل يكـن يف    مل حيتْج
إقامِتها فساٌد يزيُد على إضاعِتها، فإنَّها من بابِ األمرِ باملعروِف والنهي عن املنكر 

ُيقرُِّر ما حنُن بصدِده، وذلك عنـد   -رمحه اهللا  -الشَّوكاين  اإلماُمهذا و. 1..."
يف ) احلُـُدود  ( وجتُب إقامُتها : " عند قوِله " حدائق األزهار" تعليِقه على صاحبِ

، قـال  "غريِ املسجِد على اإلمامِ وواليه، إنْ وقع سببها يف زمان ومكـان يليـه  
هذا مبٌين على أنَّ احلُُدوَد إىل األئمِة، وأنَّه ال ُيقيُمها غُريهم : " الشوكاين بعد هذا 

وال شكَّ أنَّ اإلماَم وَمـْن  . ا أثارةٌ ِمْن علمٍ على َمْن وجبْت عليه، وليس على هذ
َيلي ِمْن جهِته هم أوىل ِمْن غريِهم كما قدمنا، وأمَّا أنَّه ال ُيِقيُمها إالَّ األئمةُ، وأنَّها 
ساقطةٌ إذا وقعت يف غريِ َزَمنِ إمامٍ، أو يف غريِ مكاٍن يليه فباطلٌ وإسقاطٌ ملا أوجبه 

بِه، واإلسالُم موجوٌد، والكتاُب والسنةُ موجودان، وأهـلُ  اهللا ِمَن احلُُدوِد يف كتا
العلمِ والصَّالحِ موجودون؛ فكيف ُتْهَملُ ُحُدوُد الشَّرعِ مبجرِد عدمِ ُوُجوِد واحٍد 

وهذا شيُخ اإلسالم ابن تيمية كان ُيعزُِّر، وُيِقيُم احلُدوَد؛ ملَّـا  . 2!"من املسلمني ؟
إقامِة احلُُدود آنذاك، وهذا منه رمحه اهللا ليس خبـاٍف  قصََّر السَّالطُني يف زمانِه من 

  .3ِلمْن قرأَ سريَته

                                                            
  ) .34/176(البن تيمية  "جمموع الفتاوى"ـ انظر  1
  ) .4/311(للشوكاين " السيل اجلرار"ـ انظر  2
  ) .14/12(البن كثري " البداية والنهاية"ـ انظر  3
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إنَّ اإلنكاَر باليِد حيتاُج إىل قُوٍَّة، والقُوَّةُ من شأِن السلطان، فردُّه : ـ أمَّا قوهلم     
  :كما يلي 

، !ليس األمُر كما ذُِكر؛ بل ليس من شرِط تغيري املُنكرِ وجوُد القـوَّةِ : قلُت     
، لـذا كانـت   !كما أنَّه ليس من شرِط املَُغيِّرِ أن يعلَم أنَّ يف قُدرِته أنْ ُيَغيَِّر املُنكَر

  .القُدرةُ يف جادَِّة أهلِ العلمِ احملقِّقني شرطاً يف الوجوب، ال شرطاً يف الصِّحَِّة

ث أيب يف حدي ρوالدَّليلُ على أنَّ القدرةَ َشرطٌ يف وجوبِ تغيريِ املنكرِ، قولُه     
فإن مل يستطع فبلسانِه، فإن مل يستطع : " ... سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ   

دليلٌ على أنَّ َمَناطَ الُوُجوبِ القُْدرةُ، فمـْن  " فإن مل يستطْع : ، فقوله ..."فبقلبِه 
  .فَقََد القُدرةَ َسقَطَ عنه الُوجوُب 

  :ِصحَِّة التَّغيريِ فكثريةٌ منها  وأمَّا األدلَّةُ على أنَّ القُدرةَ ليست شرطاً يف    

َسيُِّد الشُّهداِء محزةُ بُن عبِد املطلب، ورجلٌ قاَم إىل إمامٍ جائرٍ : "  ρـ قولُه 1    
فال شك أنَّ هذا الرَّجلَ مل َتْبلُغْ قدرُته أن ُيَغيَِّر ُمْنكَر  . احلاكم1"فأمَره وهناُه فقتلَه

يه، فكان من نتيجِة ذلك أنْ قُِتلَ يف سبيلِ ذلك احلاكمِ اجلائرِ، ومع ذلك أنكَر عل

  .سيَد الشُّهداِء مع محزةَ رضي اهللا عنه  ρاهللا، فعدَُّه النيبُّ 

علـى رأسِ   ρـ فمنها ما جاء يف ِقصَِّة عاصمِ بنِ ثابٍت ملا بعثه رسولُ اهللا 2    
هبـم   َنفَرٍ من أصحابه إىل عضل والقارة، فخرج عليهم قرابةُ مائة َرامٍ، فأحـاطوا 

: لكم العهُد وامليثاُق إن نزلتم إلينا أن ال نقتل منكم رجالً، فقال عاصم : فقالوا 
فقاتلُوهم حىت قتلوا عاصـماً يف سـبعِة نفـرٍ    ... أمَّا أنا فال أنزلُ يف ِذمَِّة كافرٍ 

                                                            
صـحيح اإلسـناد،   : ، وقال عنه احلـاكم  )1/300" (املعجم الكبري"، والطرباين يف )3/195(ـ أخرجه احلاكم   1

  ) .2/574" (صحيح الترغيب"وصححه األلباين يف 
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ن جيوُز ملن ال طاقةَ له بالَعُدوِّ أ: " قال الشَّوكاين تعليقاً على هذا احلديث  .1بالنَّبٍلِ
  .2"يتمنَع ِمَن األْسرِ، وأن ُيْسَتأَسَر

ـ ومنها ما ورَد يف قصة عمرو بن اجلموح الذي كان رجالً أعرَج شـديَد  3    

املشاهَد، فلما  ρالعرجِ، وكان له َبُنون أربعة مثل األسِد يشهدون من رسول اهللا 
َرك، فأتى رسولَ إنَّ اهللا عزَّ وجل قد َعذَ: كان يوم أُحد أرادوا َحْبَسه، وقالوا له 

إنَّ َبنِيَّ ُيريدون أنْ َيْحبِسوين عن هذا الَوْجِه واخلُُروجِ معك فيه، فو : فقال  ρاهللا 

أمَّا أنت فقد : "  ρاهللا إنِّي ألرجو أنْ أطأَ بعرَجِتي هذه يف اجلنِة، فقال رسول اهللا 
ه لََعلَّ اهللا أن َيْرُزقَـه  ما عليكم أالَّ َتْمَنُعو: َعذََرك اهللا فال جهاَد عليك، وقال لبنيه 

   .3فخرج معه فَقُتلَ يوم أحد" الشَّهادةَ
ومن هذا ُيعلم أنَّ اْنِدفاَع الرجلِ املسلمِ ُمَضحياً بنفِسه يف سبيلِ اهللا جـائٌز يف      

اجلهاِد، ويف احلُْسبِة، وإن َعِلَم أنَّه ُيقْتل، وإن علَم أنَّ املُنكَر ال يزولُ مـا دام يف  
شرعيةٌ، ككَْسرِ قلوبِ الكُفَّارِ والفُسَّاقِ مبا َيَرْوَنه ِمْن قُوَِّة املسلمني  ذلك مصلحةٌ

  .وُجْرأِتهم، أو َتقْوِيِة املسلمني اآلخرين، ومحلهم على التَّضحيِة كذلك 
لو محلَ رجـلٌ واحـٌد   : قال حممُد بُن احلسن : "  -رمحه اهللا  -قال القرطيبُّ     

ني وحَده مل يكن بذلك بأٌس إذا كان َيطَْمُع يف َنَجاٍة، أو على أَلِْف رجلٍ من املشرك
نِكايٍة يف الَعُدوِّ، فإن مل يكن كذلك فهو مكروٌه؛ ألنَّه َعرََّض َنفَْسه ِللتَّلِف يف غـريِ  
منفعٍة للمسلمني، فإن كان قصُده َتْجرئة املسلمني عليهم حىت يصنعوا مثلَ َصنِيعِه 

فيه منفعةً للمسلمني على بعضِ الُوُجوه، وإن كان قصـُده  فال َيْبُعُد جواُزه، وألنَّ 
إرهاَب العدوِّ ليعلم صالبةَ املسلمني يف الدِّين، فال يبعُد جواُزه، وإذا كان فيه نفٌع 

                                                            
  ) .3045(أخرجه البخاري ـ 1
  ) .7/255(للشوكاين " نيل األوطار"ـ انظر  2
وهذا سنٌد حسٌن إن كان األشياُخ من الصحابِة، وإال فهو مرسلٌ، : ، قال األلباين )3/96" (سرية ابن هشام"ـ انظر 3

  ) .282(ص " فقه السنة"وبعضه من املسنِد، وسندُه صحيٌح، انظر 
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للمسلمني فتلفَِت النَّفُس إلعزازِ دينِ اهللا وتوهنيِ الكُفْرِ فهو املقاُم الشَّريُف الذي 
إنَّ اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم : ( منني يف قوله مدح اهللا سبحانه وتعاىل به املؤ

على غريها من آياِت املدحِ اليت مدَح اهللا هبا من بذلَ نفَسه، وعلى ذلك ينبغي ) 
  .1"أن يكون ُحكُم األمرِ باملعروِف والنهيِّ عن املنكرِ

ايةَ هلجوِمـه  ولكن لو َعِلَم أنَّه ال نك: " ...  -رمحه اهللا  -وكذا قال الغزَّايلُّ     
على الكفارِ؛ كاألعمى يطرُح نفَسه على الصَّفِّ، أو العاجزِ فذلك حراٌم، داخـلٌ  
حتت عمومِ آيِة التَّْهلُكَِة، وإنَّما جاَز له اإلقداُم إذا علم أنَّه ُيقَاتلُ إىل أن ُيقْتـلَ، أو  

رِ املسلمني ِقلَّةَ علم أنَّه َيكِْسُر قلوَب الكفارِ مبشاهدِتهم جراءَته، واعتقاِدهم يف سائ
املُباالِة، وُحبَّهم للشَّهادِة يف سبيل اهللا، فَتْنكسَر بذلك شوكُتهم، فكـذلك جيـوُز   
للُمْحتسبِ، بل ُيْستحبُّ له أن ُيَعرَِّض نفَسه للضَّربِ، أو القتلِ إذا كان حلُْسـبِته  

أهلِ الدِّينِ، وأمَّا  تأثٌري يف رفعِ املُنكرِ، أو يف كسرِه َجاه الفاسقِ، أو يف تقويِة قلوبِ
إن رأى فاسقاً ُمَتغلباً وعنده سيٌف، وبيِده قََدٌح وعلَم أنَّه لو أنكَر عليه لَِشـَرَب  

، أي 2"القدَح وضرَب رقبَته، فهذا ممَّا ال أرى للُحْسبِة فيه وجهاً، وهو عُني اهلالك
ذه فال، ألنَّ ِمْن شرِط إذا َعِلَم أنَّ إنكاَره هذا سيترتَُّب عليه ُمنكٌر أكرب، واحلالةُ ه

  .اإلنكارِ أالَّ يترتَّب عليه منكٌر أعظُم منه
أنَّه ال ُيشترطُ إذنُ السُّلطان؛ بل آلحاِد املسلمني تغيُري املُْنكـرِ  : القولُ الثاين     

بالَيِد، وهذا قولُ مجهورِ السَّلِف واخللِف، وقد دلَّ على ذلك الكتاُب، والسُّـنَّةُ،  
  .واإلمجاُع 

 

  : ـ أمَّا الكتاُب     
ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون بـاملعروف  : " فقد قال اهللا تعاىل     

 -قال ابُن كـثري   ].104آل عمران"[وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون
                                                            

  ) .2/364(للقرطيب " قرآناجلامع ألحكام ال"ـ انظر 1
  )320_2/319(للغزايل " إحياء علوم الدين" ـ انظر 2
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املقصوُد ِمْن هذه اآليِة أنْ تكونَ ِفْرقةٌ من هذه األمَِّة : " يف تفسري اآلية  -رمحه اهللا 
صدِّيةً هلذا الشأِن، وإن كان ذلك واجباً على كلِّ فرٍد من األمَِّة حبسبِه، كمـا  ُمَت

قال رسـول اهللا  : ثبَت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال   

ρ  " : وقال تعاىل  .، مث ساق احلديث "1...من رأى منكم منكراً فليغريه بيِده :
مرون باملعروف وتنهون عن املنكـر وتؤمنـون   كنتم خري أُمٍَّة أُخرجت للناس تأ" 
قال أبو بكرٍ اجلصَّاُص بعد أن ذكَر طائفةً من اآليـاِت   ] .110آل عمران"[باهللا

فهذه اآلي ونظائُرها ُمقتضيةٌ إلجيابِ األمرِ باملعروِف والنـهي  : " يف هذا الصَّدِد 
ـ فإذا مل ميكن وكان   عن املُنكر، وهي على منازلَ أوَّهلا تغيُريه باليدَّ ـ إذا أمكن 

يف نفِسه خائفاً على نفِسه إذا أنكَر بيِده، فعليه إنكاُره بلسانِه، فإن تعذََّر ذلك ملـا  
  . إىل غريِ ذلك من اآليات القرآنية.2"وصفنا فعليه إنكاره بقلبِه

األمرِ بـاملعروِف  "واملقصوُد من ذلك أنَّه قد ثََبَت هبذه اآلياِت وغريها ُوُجوُب     
، وأنَّه فرٌض على الِكفايِة، وهذا احلُكُم شاملٌ ِلكُـلِّ مراتـبِ   "هي عن املُنكرِوالنَّ

التَّغيري، وال نعلُم دليالً واحداً منها َيُخصُّ احلُكَّاَم مبرتبٍة من هذه املراتـبِ، فمـن   
  !.ادَّعى شيئاً من ذلك فعليه الدَّليل 

 

                                                            
  ) .1/290" (تفسري ابن كثري "ـ انظر 1
  ) .2/30(للجصاص " أحكام القرآن"ـ انظر  2
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أوَّلُ مـن بـدأ   : " نِ ِشهابٍ قال فقد روى مسلٌم عن طارقِ ب :ـ أمَّا السُّنَّةُ     
قد : فقال . الصَّالةُ قبل اخلُطبِة : اخلُطبةَ قبلَ الصَّالِة َمروانُ، فقاَم إليه رجلٌ فقال 

أمَّا هذا فقد قضـى  :  -رضي اهللا عنه  -ُترك ما ُهنالك، فقال أبو سعيٍد اخلُْدري 

فليغريه بيده، فإن مل من رأى منكم منكراً : " يقول  ρما عليه، مسعُت رسولَ اهللا 
وقـد دلَّ   .مسلم 1"يستطع فبلسانِه، فإن مل يستطع فبقلبِه وذلك أضعُف اإلميان

  :  2هذا احلديثُ على أنَّ آلحاِد الرَّعيَِّة تغيَري املُنكرِ بأيديهم من وجوٍه

وهي ِمْن ِصَيغِ الُعُمومِ، و ذلـك يعـين أنَّ   ) َمْن : (  ρقولُه : الوجه األول     
َب ُمَوجٌَّه إىل كُلِّ فرٍد من األمَِّة، وليس إىل طائفٍة ُمَعينٍة منهم، ومن ادَّعـى  اخلطا

  !. التَّخصيص فعليه الدَّليل 

وهـو احلـاكُم،    ρوالقائلُ هـو الـنَّيبُّ   ) منكم : (  ρقولُه : الوجُه الثاين     
حلاكُم وحَده ملا عمََّم واملَُخاطَُبون بذلك هم الرَّعيَّةُ؛ فلو كان الذي ُيغيُِّر بيِده هو ا

  .الرَّعيَّةَ أمجع دون ختصيصٍ ρاحلُكَْم، بل خاطب 

وذلك يقتضي أنَّ املَُخاطَب باألمرِ ) فإن مل يستطْع : (  ρقولُه  :الوجُه الثالث     
األوَّلِ هو عيُنه املُخاطُب باألمرِ الثاين وهو عيُنه املخاطُب باألمرِ الثالـث؛ فهـو   

يستطْع أن ُيَغيَِّر بيِده فله أن ينتقل إىل البدلِ، وهـو التَّغـيُري    َشْخٌص واحٌد إن مل
باللِّساِن، فإن مل يستطْع فله االنتقالُ إىل البدلِ وهو التَّغيُري بالقلـبِ، ويوضِّـُحه   

  .أيضاً

فلو كان التَّغيُري بالَيدِّ قاصراً على ) فإن مل يستطْع : (  ρقوله : الوجه الرابع     
معًىن؛ ألنَّ األصلَ يف احلاكمِ أنَّه ُمْسـتطيُع  ) فإن مل يستطع (كان لقوله احلاكمِ ملا 

  .التَّغيريِ باليدِّ على كلِّ حالٍ

                                                            
  ) .1/69(ـ أخرجه مسلم 1
  ) .18-17(لعبد اآلخر الغنيمي ص ..." حكم تغيري املنكر باليد"ـ انظر  2
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وقد مرَّ معنا كالُم بعضِ أهلِ العلمِ يف ما حنُن بتحريرِه، ال سيما أبو الفضـل      
 هذا احلديث أصلٌ يف صـفِة التَّغـيري  " عياض حيث قال بعد حديث تغيري املنكر 

وهـو  . 1..."فحقُّ املُغيِّر أن ُيغيَِّره بكلِّ وجٍه أمكن زوالُه به، قوالً كان أو فعالً 
  .2أيضاً قولُ ابنِ رجبٍ، وغريه من أهلِ العلم

ما ِمْن : " قال  ρأنَّ النيبَّ   -رضي اهللا عنه  -وكذا عن عبِد اهللا بنِ مسعوٍد     
من أُمَِّته َحَوارِيُّون، وأصحاٌب يأخذون بسنَِّته، نيب بعثَه اهللا يف أمٍَّة قبلي إالّ كان له 

ويقتدون بأمرِه، مث إنَّها َتْخلُُف من بعِدهم ُخلُوٌف، يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون 
ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيِده فهو مؤمٌن، ومن جاهدهم بلسانِه فهو مـؤمٌن،  

  .3"ان حبةُ خردلٍومن جاهدهم بقلبِه فهو مؤمٌن، وليس وراء ذلك من اإلمي
وهذا يدلُّ علـى  : "  -رمحه اهللا  -ابُن رجبٍ يقول ويف شرح هذا احلديث      

: وقد نصَّ على ذلك أمحُد أيضاً يف رواية صـاحل، فقـال   ... جهاِد األمراِء باليِد 
َيكِْسَر  التَّغيُري باليِد أنْ ُيزِيلَ بيِده ما فعلُه ِمنِ املُنكراِت، مثل أن ُيريَق ُخُموَرهم، أو

آالِت املالهي اليت هلم، وحنو ذلك، أو ُيْبِطلَ بيِده ما أُِمُروا بِه من الظُّلْمِ إن كان له 
قُدَرةٌ على ذلك، وكلُّ هذا جائٌز، وليس هو من بابِ ِقتاِلهم، وال مـن اخلُـُروجِ   

مـَر  عليهم الذي َوَرَد النَّهيُّ عنه، فإنَّ هذا أكْثَُر ما ُيخشـى منـه أن َيقُْتـلَ اآل   
والنُّصوُص يف وجوبِ األمرِ باملعروِف، والنَّهي عن املنكرِ باليـدِّ مـن   . 4"وحَده

  .الكتابِ، والسنِة كثريةٌ، وحسبنا منها ما ذُِكر
" األمرِ باملعروِف والنهي عن املنكـرِ "وقد َدلَّ على ُوُجوبِ  :ـ أمَّا اإلمجاُع     

وقد تطابق على ُوُجوبِ : " يُّ حيث قال إمجاُع األمَِّة، كما نقل ذلك اإلماُم النَّوو
الكتاُب، والسنةُ، وإمجاُع األمِة، وهو أيضـاً  : األمرِ باملعروِف والنهي عن املنكر 

                                                            
  ) .2/25(للنووي " مشرح مسل"ـ انظر  1
  ) .2/246(البن رجب " جامع العلوم واحلكم"ـ انظر  2
  ) .1/70(ـ أخرجه مسلم 3
  ) .249- 2/248(البن رجب " جامع العلوم واحلكم"ـ انظر  4
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من النَّصيحِة اليت هي الدِّين، ومل خيالْف يف ذلك إالَّ بعـُض الرَّافضـِة وال ُيْعتـدُّ    
وأمجع املسلمون : " بقوله  –رمحه اهللا  -عبد الربِّ  ابُننقل اإلمجاع و .1"خبالِفهم

على أنَّ تغيري املنكر واجٌب على من قَِدَر عليه، وإنَّه إذا مل يلحقه بتغيريِه إالَّ اللَّوم 
الذي ال يتعدَّى إىل األذى فإنَّ ذلك ال جيب أن مينعه، فإن مل يقدْر فبلسانِه، فإن مل 

د أدَّى ما عليـه إذا مل  يقدْر فبقلبِه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلبِه فق
: وقد صرَّح به إماُم احلرمني، كما نقله عنه النووي بقوله  .2"يْسَتِطْع سوى ذلك

وال خيتصُّ األمر باملعروِف والنهي عن املنكرِ بأصحابِ الواليات؛ : قال العلماُء " 
؛ والدليل عليه إمجاُع املسلمني: بل ذلك جائٌز آلحاِد املسلمني، قال إمام احلرمني 

فإنَّ غَري الُوالِة يف الصَّدرِ األولِ، والعصرِ الذي يليه كانوا يـأمرون بـاملعروِف   
وَيْنَهْون عن املنكرِ مع تقريرِ املسلمني إياهم، وترِك توبيِخهم على التَّشاغُلِ باألمر 

  .3"باملعروف والنهي عن املنكر من غريِ واليٍة
إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون : ( وقال القرطيب عند تفسري قوله تعاىل     

أمجَع املسلمون فيما ذكره ابُن عبد الرب ]: " 21آل عمران...)[النبيني بغري حق 
أنَّ املنكَر واجٌب تغيُريه على كُلِّ َمْن قَِدَر عليه، وأنَّه إذا مل يلحقُْه بتغيريِه إالَّ اللَّوُم 

ن مينعه من تغيريِه، فـإن مل يقـدْر   الذي ال يتعدَّى إىل األذى فإنَّ ذلك ال جيُب أ
فبهذا اإلمجاعِ الصحيحِ . 4"فبلسانِه، فإن مل يقدْر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك

يدلُّ على وجوبِ تغيري املنكرِ على كُلِّ َمْن قَِدَر عليه سـواٌء كـان حاكمـاً أو    
  .حمكوماً

كان رسولُ : " ال فعن أيب سعيٍد ـ رضي اهللا عنه ـ ق   :ـ أمَّا فعلُ الصحابِة     

اهللا عليه وسلم خيرُج يوم الفطر واألضحى إىل املصلَّى، فأوَّلُ شيٍء يبدأ به  ρاهللا 
                                                            

  ) . 1/22( للنووي " شرح مسلم"ـ انظر 1
  ) .113(لعبد الرمحن احلنبلي ص " الكرت األكرب"ـ انظر  2
  )2/23(ـ انظر السابق 3
  ) .4/48(للقرطيب " اجلامع ألحكام القرآن" ـ انظر 4
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_ والناس جلـوس علـى صـفوفهم    _ الصالة، مث ينصرف فيقوم مقابل الناس 
فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريُد أن يقطَع بعثاً قطعه، أو يأمَر بشيٍء أمر 

فلم يزل الناس على ذلك حىت خرجـُت مـع   : أبو سعيد قال . به مث ينصرف 
يف أضحى أو فطرٍ، فلمَّا أتينا املَُصلَّى إذا منٌرب بنـاه  _ وهو أمري املدينة _ مروان 

كثُري بُن الصلت، فإذا مروان يريُد أن يرتقيه قبل أن ُيصـلِّي فََجَبـذُْت بثوبِـه    
أبا سعيٍد قد : ، قال !م واهللاغيَّْرُت: فجبذين، فارتفع فخطب قبل الصالة، فقلت له 

إنَّ الناس مل يكونوا : ما أعلم واهللا خَري ممَّا ال أعلم، فقال : ذهب ما تعلم، فقلت 
 -فها هو أبو سـعيد اخلـدري   . 1جيلسون لنا بعد الصالة فجعلُتها قبل الصالة

_ !ومئٍذ  يريوهو األم_ قد باشر التَّغيَري بيِده فََجَبذَ بثوبِ مروانَ  -رضي اهللا عنه 
وفيه األمُر باملعروِف والنهي عـن  : " قال اإلماُم النووي يف شرح هذا احلديث  .

املنكرِ، وإن كان املنكُر عليه والياً، وفيه أنَّ اإلنكاَر عليه يكون باليدِّ ملن أمكنـه،  
وهناك الكثُري من َصنيعِ الصـحابِة  . 2"وال جيزئ عن اليدِّ اللِّسانُ مع إمكاِن اليدِّ

على األراء وغريهم ي اهللا عنهم ـ ممَّا فيه داللةٌ واضحةٌ على اإلنكارِ باليدِّ  ـ رض
  .مع مراعاة جلب املصلحة ودفع املفسدة 

كان أصـحاُب عبـِد اهللا يسـتقبلون    : " ن إبراهيم قال ع: ـ فعلُ التَّابعني     
الً كسر وعن أيب حصني أنَّ رج. 3"اجلواري معهنَّ الدُّفوف يف الطُّرقِ فيخرقوهنا

، وعدم تضـمني القاضـي   4طُْنبوراً لرجلٍ، فخاصمه إىل ُشريحٍ فلم ُيَضمِّْنه شيئاً
  .شريحٍ هلذا الرجلِ يدلُّ على أنَّه جيوُز له كسُر هذا الطنبور 

  : أقوالُ العلماء     

                                                            
  ) .889(واللفظ له، ومسلم ) 956(ـ أخرجه البخاري 1
  ) .6/178(للنووي " شرح مسلم"ـ انظر 2
  ) .4/240" (هتذيب اآلثار"ـ أخرجه ابن جرير يف 3
" هتـذيب اآلثـار  "يف  ، وأخرجه ابن جريـر )7/312(ووصله ابن أيب شيبة ) 5/145(ـ أخرجه البخاري تعليقاً 4
  .وإسناده صحيح ) . 4/241(
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األمـُر بـاملعروِف   : "  -رمحه اهللا  -قال أبو بكر اجلصاص : ـ من احلنفية     
حالٌ ميكن فيها تغيُري املنكر وإزالته، ففرٌض علـى  : كرِ هلما حاالن والنهي عن املُن

  .1" ... من أمكنه إزالةُ ذلك بيِده أن ُيزِيلَه
فانظروا يـرمحكم اهللا أينمـا   : " ال أبو بكرٍ الطُّرطُوشي ق :ـ ومن املالكيَّة     

لُبـرَء  وجدمت ِسدرةً أو شجرةً يقصُدها الناس وُيعظُِّمون من شـأنِها، ويرجـون ا  
  .2"والشِّفاَء من ِقبلها، وينوطون هبا املسامري واِخلرَق فهي ذاُت أنواٍط فاقطعوها

  : ـ ومن الشافعية     
وقد مرَّ معنا كثٌري من كالمِ أئمَِّة الشِّافعية، ال سيما الغزَّايل، والنَّووي، ومـن      

ويسـوغ آلحـاِد   :  قال إمام احلرمني رمحه اهللا: " كالمِ النَّووي ما ذكره بقوِله 
الرعيِة أن َيُصدَّ ُمرتكَب الكبريةَ، إن مل يندفْع عنها بقوِله ما مل ينته العمل إىل نصبِ 

  .3"قتالٍ وَشْهرِ سالحٍ، فإن انتهى األمر إىل ذلك، ُربِطَ األمُر بالسُّلطان
: الدرجة السـابعة  : " عند ذكره لدرجاِت احلُسبة  –رمحه اهللا  -وقال أيضاً     
اشرةُ الضَّربِ باليدِّ والرِّجلِ وغريِ ذلك ممَّا ليس فيه َشْهُر ِسالحٍ، وذلك جـائٌز  ُمب

لآلحاِد بشرِط الضَّرورِة واالقتصارِ على قَْدرِ احلاجِة يف الدَّفعِ، فإذا اندفع املنكـُر  
  .1"فينبغي أن َيكُفَّ

ُق بُن إبراهيم وقال إسحا: "  -رمحه اهللا  -قال ابُن القيم  :ـ أقوال احلنابلة     
سئل أمحُد عن الرَّجلِ َيرى الطُّنبوَر، أو طبالً ُمغطَّى أَيكِْسَره ؟ قال إذا َتَبيََّن أنَّـه  : 

: قلت أليب عبـد اهللا  : وقال املروزي : " وقال أيضاً  .2"طُْنبوٌر أو طَْبلٌ كسَره 
 ...أكِْسْرُه : قال ُدِفَع إيلَّ إبريُق فضٍة ألبيَعه، ترى أن أكِسَره أو أبيعه كما هو ؟ 

بعثين أبو عبد اهللا إىل رجلٍ بشيٍء فدخلت عليه، فأتى مبكحلـٍة رأُسـها   : وقال 
ووجُه ذلك : " وقال ابُن القيم بعد هذا . ُمفَضٌَّض فقطعُتها، فاعجَبُه ذلك وتبسم 

                                                            
  ) .2/31(للجصاص " أحكام القرآن"ـ انظر 1
  ) .105(للطرطوشي ص " احلوادث والبدع"ـ انظر  2
  ) .2/25(للنووي " شرح مسلم"ـ انظر 3
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طلـوٌب  أنَّ الصَِّناعِة ُمَحرَّمةٌ فال قيمةَ هلا، وال ُحْرمةَ، وأيضاً فتعطيلُ هذه اهليئِة م
  .3"فهو بذلك ُمْحسٌن، وما على احملسنني من سبيل

يقولُ عند حديِثه عن الوليمِة، وما يفعلُه _ رمحه اهللا _ وهذا اإلماُم ابُن قدامة     
علـى السُّـُتورِ   ) الصـور  ( وإن كانت : " تصاوير َمْن ُدعَي إليها فوجد فيها 

ُع رؤوِسها فََعلَ وَجلَس، وإن مل يكْن واِحليطاِن، وما ال ُيوطأ، وأمكَنُه َحطُّها أو قَطْ
قال ابُن القـيم عنـد   و .4"ذلك انصرَف ومل جيلْس، وعلى هذا أكثُر أهلِ العلم

وقد كان بدمشق كثٌري من هذه األنصـابِ، فََيسَّـَر اهللا   : " حديِثه عن األنصابِ 
قال ابُن و .5"سبحانه وتعاىل كسَرها على يِد شيخِ اإلسالمِ، وحزبِ اهللا املُوحِّدين

ويف ُبكرِة يوم اجلمعِة املذكورِ داَر الشيُخ تقيُّ الدِّين ابـن  : "  -رمحه اهللا  -كثريٍ 
تيمية رمحه اهللا، وأصحاُبه على اخلَمَّاراِت واحلاناِت فكسروا آنيةَ اخلُُمورِ، وَشقَّقُوا 

َخـذِة هلـذه   الظُُّروَف، وأراقُوا اخلُُموَر، وَعزَُّروا مجاعةً من أهـلِ احلانـاِت املُتَّ  
  .6"الفواحشِ، ففرح الناُس بذلك

واألمـُر  : مسألةٌ : "  -رمحه اهللا  -قال اإلماُم ابن حزمٍ  :ـ أقوال الظاهرية     
باملعروِف والنهي عن املنكرِ فرٌض على كلِّ مسلمٍ إن قَِدَر بيِده فبيِده، وإن مل يقْدر 

دَّ، وذلك أضعُف اإلميـان، فـإن مل   بيِده فبلسانِه، وإن مل يقدْر بلسانِه فبقلبِه وال ُب
يفعلْ فال إميان له، ومن خاَف القتلَ أو الضَّرَب، أو ذَهاَب املال فهو ُعذٌْر ُيبِيُح له 
أن ُيغَري بقلبِه فقط، ويسكت عن األمرِ باملعروف وعن النهي عن املنكـر فقـط   

راً على تغيريِه مث إذا كان قاد... : "  -رمحه اهللا  -وقال اإلماُم الشوكاين  .7..."
                                                                                                                                                       

  ) .2/332(للغزايل " إحياء علوم الدين"ـ انظر 1
  ) .271،272(البن القيم ص " الطرق احلكمية"ـ انظر 2
  ) .275،  274(ـ انظر السابق ص 3
  ) .8/111(البن قدامة " املغين"ـ انظر 4
  ) .1/212(البن القيم " إغاثة اللهفان"ـ انظر 5
  ) .14/12(البن كثري " البداية والنهاية" ـ انظر 6
  ) .9/361(البن حزم " احمللى"ـ انظر  7
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بيِده كان ذلك فرضاً عليه ولو باملقاتلِة، وهو إن قُِتلَ فهو شهيٌد، وإن ) أي املنكر(
قَتلَ فاعلَ املنكرِ فهو باحلقِّ والشرعِ قَتلَه، ولكنه ُيقَدُِّم املوعظةَ بالقولِ اللَّيِّنِ، فإن 

تقلَ إىل التغـيريِ باليـدِّ، مث   مل ُيَؤثِّْر ذلك جاء بالقولِ اخلَِشنِ، فإن مل ُيؤثِّْر ذلك ان
املقاتلِة إن مل ميكن التغيري إال هبا، فإذا كان غَري قادرٍ على اإلنكارِ باليـدِّ أنكـَر   
باللِّساِن فقط وذلك فرٌض، فإن مل يستطْع اإلنكاَر باللِّساِن أنكَر بالقلبِ، وهـذا  

 .ρ"1ملصـدوُق  يقدُر عليه كُلُّ أحٍد، وهو أضعُف اإلمياِن، كما أخرب الصادُق ا
فهذه أقوالُ العلماِء من فقهاِء املذاهب األربعِة وغريِهم، ُتَبيُِّن بوضـوحٍ وجـالٍء   
جواَز تغيريِ املنكرِ باليدِّ آلحاِد الرعيِة، وإنَّما وقع اخلالُف فيما لو وصل التغـيُري  

كالغزَّايل،  باليدِّ إىل مجعِ األعواِن وَشْهرِ السِّالحِ، ففيهم من أجاَز التغيَري عند ذلك
  .ومنهم من َمَنَع التَّغيَري حينئٍذ كاإلمامِ اجلويين وغريه من أهلِ العلمِ

أن جنمع بني الـرأيني؛ وذلـك   _ واهللا أعلم _ ويف مثل هذا اخلالف ميكننا     
بالنظر إىل جسامِة املنكر وخطورِته، فإذا كان املنكُر من اجلسامِة حبيـث يترتَّـُب   

 من تلك اليت ُتَتَوقَُّع من تغيريِه عن طريقِ شـهرِ السـالحِ   على بقاِئه مفسدةٌ أكُرب
يف التَّغيريِ، أمَّا إنْ كـان املنكـُر    شهر السالحومجعِ األعواِن، فال بأَس حينئٍذ من 

فـال يلجـأُ   أو كان يف إشهار السالح مفسدةٌ أعظُم من املنكرِ أهونَ من ذلك، 
ففي مـا  " املصاحلِ واملفاسِد"حتقيقِ  حينئٍذ إىل تلك الوسيلِة، وهذا يدخلُ يف بابِ

  .، واهللا أعلم 2ذكرناه هنا مجٌع بني األقوال
  
  
  
  
  

                                                            
  ) .4/586(للشوكاين " السيل اجلرار"ـ انظر 1
  ) .41(لعبد اآلخر ..." تغيري املنكر حكم "ـ انظر  2
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  َضوابطٌ وتنبيهاٌت
هناك بعُض الضَّوابِط اليت ينبغي ُمَراعاُتها يف القيامِ بواجبِ اإلنكارِ باليدِّ، وهي     

  :كثريةٌ نأخذُ منها ما هو مهٌم 
كارِ الشرعيِة كما ذكرها أهلُ العلم، ومن ذلك االلتزاُم بدرجاِت اإلن: األول     

:  
إنَّ درجاِت التَّغيريِ تبـدأُ  : " ـ التَّعريُف باللِّساِن أوالً مث باليدِّ، يقول الغزَّايل     

بالتَّعريِف، أي تعريُف الفاعلِ للُمْنكرِ أنَّ هذا ُمْنكٌر، مث الوعظُ اللَّيُِّن، مث السَّـبُّ  
التَّغيُري بالَيدِّ، ككسرِ املالهي، وإراقِة اخلَْمـرِ، مث التَّهديـُد    والتَّعنيُف بالقولِ، مث

والتَّخويُف، مث ُمَباشرةُ الضَّربِ بالَيـدِّ والرِّْجـلِ، مث َجْمـُع األعـواِن وَشـْهُر      
فاملُنكُر إذا أمكنت إزالُته باللِّساِن للنَّاهي فليفعله، : " ويقول القرطيب  .1"السِّالحِ

بالعقوبِة أم القتل فليفعل، فإن زالَ املُنكُر بدوِن القَْتـلِ مل َيُجـْز    وإن مل ميكنه إالَّ
فقاتلوا اليت تبغـي  : ( ُتلُقِّي من قوِله سبحانه وتعاىل ) احلُكم : أي ( القَْتلُ، وهذا 

وإنَّما يبدأُ باللِّساِن والبياِن، فإن : " وقال ابُن العريب  .2)"حىت تفيء إىل أمر اهللا 
َم أنَّه ال ينتهي عن ُمْنكرِه مبجرِد القولِ، جـاز لـه   ِللكن إذا َع .3"باليدِّمل َيكُْن ف

اجلصاص فيمن قََصَد رجالً بالقتلِ، او قََصـَد  كما ذكره البدُء بالدَّرجِة األعلى، 
وعلم أنَّه ال ينتهي إن أْنكََره بالقولِ، أو قاتله مبـا  : " ... امرأةً بالزىن وحنو ذلك 
وإن غلََب يف ظَنِّه أنَّه إن أنكَره بالدَّفعِ بيِده، أو ... أن يقُتلَه  دون السالح، فعليه

بالقولِ امتنع عليه، ومل ميكنه بعد ذلك دفعه عنه، ومل ميكنه إزالةُ هذا املنكـَر إالَّ  

: "  ρوقول النيب ... بأن ُيقِْدَم عليه بالقتلِ، من غري إنذارٍ منه له، فعليه أن يقتلَه 
ُيوجُِب ذلك أيضاً؛ ألنَّه قد أمر بتغـيريِه  ..." راً فليغريه بيده ى منكم منكأمن ر

                                                            
  ) .333-2/329(للغزايل " إحياء علوم الدين"ـ انظر 1
  ) . 4/49( للقرطيب " اجلامع ألحكام القرآن"ـ انظر 2
  ) .4/586(للشوكاين " السيل اجلرار"ـ انظر 3
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 على أيِّ وجٍه أمكن ذلك، فإذا مل ميكنه تغيريه إال بالقتل، فعليه قتله حىت يزيلـه 
ولكنه ُيقَدُِّم املوعظةَ بالقولِ اللِّني، : " ... وكذا ما ذكره الشوكاين آنفاً  .1"...

ولِ اخلَِشنِ، فإن مل ُيؤثِّْر ذلك انتقلَ إىل التغيريِ باليـدِّ، مث  فإن مل ُيَؤثِّْر ذلك جاء بالق
  .2..."املقاتلِة إن مل ميكن التغيري إال هبا 

  .أن ال ُيؤدِّي تغيُري املُْنكَرِ إىل منكرٍ أكرب منه : الثاين     
حصيلِ فإنَّ األمَر والنَّهَي وإن كان ُمتضمِّناً لت: "  -رمحه اهللا  -يقول ابن تيمة     

مصلحٍة ودفعِ َمفْسدٍة، فُينظُر يف املَُعارضِ له، فإن كان الذي َيفُوُت من املصاحلِ أو 
حيصلُ من املَفاسِد أكثر، مل يكن مأموراً به؛ بل يكون ُمحرَّماً إذا كانت مفَْسـدُته  

إنكاُر املُنكـرِ أربـُع   : "  -رمحه اهللا  -ويقولُ ابُن القيم  .3"أكثُر من مصلحِته
  :  درجاٍت

الثالثة  .أن َيِقلَّ وإن مل يَزلْ بُِجملِته : الثانية . أن يُزولَ وخيْلُفه ِضدُّه : األوىل     
أن خيلُفَه ما هو شرٌّ منه، فالـدَّرجتان األوليـان   : الرابعة  .أن خيلُفَه ما هو مثلُه : 

  .4"مشروعتان، والثالثةُ موضُع اجتهاٍد، والرَّابعةُ ُمحرَّمةٌ
مع التَّتارِ مشهورةٌ؛ إذ يقولُ فيها  –رمحه اهللا  -شيخِ اإلسالمِ ابن تيمية  وِقصَّةُ    
مررُت أنا وبعُض أصحايب يف زمنِ التتارِ بقومٍ منهم يشربون اخلمـَر، فـأنكَر   : " 

إنَّما حرََّم اهللا اخلمَر ألنَّها تصـدُّ  : عليهم من كان معي، فأنكرُت عليه، وقلُت له 
، وهؤالء يصدُّهم اخلمُر عن قتلِ النَّفُوسِ، وَسْبيِ الذُّرِّيَّـِة،  عن ذكرِ اهللا والصَّالِة
  .5"وأخِذ األموالِ فدعهم

                                                            
  ) . 32،  1/31( للجصاص " أحكام القرآن" ـ انظر 1
  ) .4/586(للشوكاين " السيل اجلرار"ـ انظر 2
  ) .28/129(البن تيمية " جمموع الفتاوى"ـ انظر  3
  ) .3/7(البن القيم " إعالم املوقعني"ـ انظر  4
  ) .8-3/7(ـ انظر السابق  5
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أن ال ُينكَر العاميُّ إالَّ يف األمورِ اجلَِليَِّة الظَّاهرِة الـيت ال حتتـاُج إىل   : الثالث     
  .اجتهاٍد

ُر وينهى مـن كـان   إنَّما يأم: " هذا بقوِله  –رمحه اهللا  -وقد أوضح النَّووي     
عاملاً مبا يأمُر به وينهى عنه، وذلك خيتِلُف باختالِف الشـيء، فـإن كـان مـن     
الواجباِت الظَّاهرِة واملُحرَّماِت املْشهورِة؛ كالصَّالِة والصِّـيامِ والـزِّىن واخلَْمـرِ    
 وحنوها، فكُلُّ املسلمني علماُء هبا، وإنْ كان من دقائقِ األفعالِ واألقـوالِ، وممَّـا  

. 1"يتعلَُّق باالجتهاِد مل يكن للعوامِ مْدخلٌ فيه، وال هلم إنكاُره؛ بل ذلك للعلمـاء 
وإنَّما اْشُترِطَ ذلك يف العاميِّ؛ ألنَّه قد ُيوِقُعه جهلُه يف األمرِ باملُنكرِ، والنَّهي عـن  

قل هذه سبيلي أدعـو إىل اهللا علـى   : "املعروِف وهو ال يدري، واهللا تعاىل يقولُ 
 2، فِمْن أيَن له البصريةُ يف دقائقِ العلمِ وهو عامٌي جاهـلٌ ]108يوسف"[بصريٍة

  !.؟
أن ال يؤدِّي إنكاُره إىل ضررٍ ُمتعٍد على غريِه؛ كاألهـلِ أو عمـومِ   : الرابع     

  .املسلمني 
نعم؛ قد ذكَر العلماء أنَّه إن أدَّى تغيُريك للُمْنكرِ إىل اإلضـرارِ بغـريِك مـن        

ُمبيناً ذلك  –رمحه اهللا  –ه َيْحُرُم عليك التَّغيُري حينئٍذ، يقول الغزايل املسلمني، فإنَّ
فإن كان َيَتعدَّى األذى من ُحْسَبِته إىل أقاربِه وجريانِه فليتركها، فـإنَّ إيـذاَء   : " 

املسلمني حمذوٌر، كما أنَّ السُّكُوَت على املُنكرِ حمذوٌر، نعم إنْ كان ال ينالُهم أذى 
نفسٍ، ولكن يناهلم األذَى بالشَّْتمِ والسَّبِّ، فهذا فيه نظـٌر، وخيتلـُف    يف مالٍ أو

األمُر فيه بدرجاِت املُْنكَرِ يف تفاُحِشها، ودرجاِت الكالمِ احملـذورِ يف نكايِتـه يف   
ومنها األمُر : "  -رمحه اهللا  -وكذا قول السيوطي  .3"القلبِ وقَْدِحه يف الِعْرضِ
ملُنكرِ، وال خيتصُّ بأربابِ الوالياِت، وال بالَعْدلِ، وال باحلُرِّ، باملعروِف والنَّهي عن ا

                                                            
  ) .2/23(للنووي " شرح مسلم"ـ انظر  1
  ) .50- 45(لعبد اآلخر ..." حكم تغيري املنكر "ـ انظر  2
  ) . 2/323( للغزايل " إحياء علوم الدين"ـ انظر 3
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وال بالبالغِ، وال يسقطُ بِظَنِّ أنَّه ال ُيِفيُد أو علم ذلك عادةً، ما مل َيَخـْف علـى   
فقد اشترط  .1"نفِسه، أو ماِله، أو على غريِه مفسدةً أعظم من ضررِ املُْنكرِ الواقعِ

أن يكون الضَّرُر املَُتوقَُّع ُوقُوعه على نفِسـه، أو  : تَّغيريِ لسقوِط ال -رمحه اهللا  -
  . فتأمل... ماِله، أو غريِه أعظم من ضررِ املُْنكرِ املَُراِد تغيريه 

أنَّ كُلَّ تغيريٍ باليدِّ َسُيؤدِّي إىل إحلـاقِ  : ومن ناحيٍة أُخرى فإنَّه على افِْتراضٍ     
حيحٍ باملَرَِّة، وهذه نقطةٌ َتَتعلَُّق بـالواقعِ، ومـن   الضَّررِ بالغريِ هو افتراٌض غُري ص

َماَرَس هذه األموَر، وَتَعرََّض لإليذاِء يف سبيل اهللا هو أقَْدُر من غريِه على معرفـِة  
إلْحاقِ الضَّررِ بغريِه عند التَّغيري، فكان األوىل أن ُيناطَ معرفةُ حتقيقِ الضَّررِ بأهـلِ  

عرِفِة أهلِ الزَّماِن واملكاِن وما فيهما من ُمنكراٍت، لذا اخلربِة يف ذلك، فهم أعلُم مب
فاسألوا أهل : " كانوا أدرى مبا ُيَتوقَُّع ُحُدوثُه من َضَررٍ، أو عدِمه، كما قال تعاىل 

  ".الذكر إن كنتم ال تعلمون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  ) . 414( للسيوطي " األشباه والنظائر"ـ انظر 1
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  : تنبيهات

مع بعضِ  وقبل اخلروجِ من هذا البحِث املُهمِّ؛ كان من املُناسبِ أن نقَف    
األخطاِء اليت مل يفتأ يتناقلها أهلُها بني احلني واآلخرِ دون علمٍ أو ُحجٍَّة، لذا جندهم 

  : يستدلُّون ببعضِ اآلياِت يف غريِ حملِّها، مثل 
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يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل : "قولُه تعاىل : األوىل     
أنَّ اإلنسانَ عليه أن يسـتقيم  : ذه اآلية ، ويقصدون هب]105املائدة"[إذا اهتديتم

  .يف َنفِْسه، فإذا فعلَ ذلك فال شأنَ له باآلخرين
هذا فهٌم خاطئٌ وال شك؛ وقد كفانا مؤونةَ الرَّدِّ على هؤالء أبو بكـرٍ  : قلُت     

يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية، : "حيث قال  –رضي اهللا عنه  –الصديق 
، )عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم: (مواضعها  وتضعوهنا على غري

إنَّ النَّاَس إذا َرأْوا الظَّاملَ، فلم يأُخذُوا علـى َيـِدِه،   : "يقول  ρوإنَّما مسعنا النيبَّ 
واملقصود من ذلك؛ أنَّ املؤمنني  .أمحد، وأبو داود 1"أْوَشَك أنْ َيُعمَُّهم اهللا بعقابٍ

فـإنَّهم يكونـون قـد    " مر باملعروف والنهي عن املُنكرِاأل"إذا قاموا بواجبهم يف 
وإنَّمـا َيـِتمُّ   : " اْهَتَدْوا، وبعد ذلك ال َيُضرُّهم َضاللُ َمْن َضلَّ، قال ابن تيميـةَ  
  .2"االهتداُء إذا أُطيَع اهللا، وأُدِّي الواجُب من األمرِ والنَّهي وغريمها

، ويقولون ]195البقرة"[أيِديكم إىل التهلكةوال ُتلْقُوا ب: " قولُه تعاىل : الثانية     
إنَّ تغيَري املنكرِ باليدِّ ال سيما هذه األيام ُيـَؤدِّي إىل إيـذاِء َمـْن    : يف هذه اآليِة 

اخل، ... َيقُوُمون به؛ كسجنِهم، أو ضربِهم، أو التَّشهريِ هبم يف وسائلِ اإلعـالم  
  .إىل التَّْهلُكِة  وعليه فإنَّ تغيَري املُنكرِ يعتُرب إلقاًء باليدِّ

إنَّ االستداللَ هبذه اآليِة على هذا املسلِك، ُيعتُرب مسلكاً خطرياً، وفَْهماً : قلُت     
سقيماً، يوم تنكََّب كثٌري من الناسِ التَّاويلَ الصحيح هلذه اآليـة عنـد السَّـلِف    

و أيـوَب  الصاحلِ،  أمَّا إن سألَت عن معناها الصحيح فقد كفانا فيها الصحايبُّ أب
كنَّا مبدينـِة  : فعن أسلم أيب عمران التَّجييب قال :  -رضي اهللا عنه  -األنصاري 

الرُّومِ فََحَملَ َرُجلٌ ِمَن املسلمني على َصفِّ الرُّومِ حىت َدَخلَ فيهم، فََصاَح النَّاُس، 

                                                            
صحيح "، وهو صحيٌح، انظر )3057، 2168(، والترمذي )4338(، وأبو داود )1/2،5،7،9(ـ أخرجه أمحد 1

  ) .3644(لأللباين " أيب داود
  ) .14/480(البن تيمية " جمموع الفتاوى"ـ انظر 2
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أيها النَّـاَس   يا: ، فقاَم أبو أيُّوَب فقال !سبحان اهللا ُيلْقي بيِده إىل التَّهلُكِة: وقالوا 
إنَّكم َتَتأوَّلون هذه اآليةَ هذا التَّأويل، وإنَّما أُْنزِلت هذه اآليةُ ِفينا َمْعَشَر األنصارِ، 

:  ρلَمَّا أَعزَّ اهللا اإلسالَم، وكَثَُر ناِصُروه، فقال بعُضنا لبعضٍ ِسراً دون رسولِ اهللا 
كَثَُر ناِصـُروه، فلـو أقَْمنـا يف    إنَّ أموالَنا قد ضاعت، وإنَّ اهللا قد أعزَّ اإلسالَم و

: ، َيُردُّ علينـا مـا قلنـا    ρأمواِلنا فأصلحنا ما َضاَع منها، فأنزلَ اهللا على َنبِيِّه 
فكانت التَّهلكةُ اإلقامةَ على ) وأنفقوا يف سبيلِ اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة (

َب شاخصاً حىت ُدِفَن بأرضِ األموالِ، وإصالحها، وتركنا الَغْزَو، فما زالَ أبو أيُّو
   .أبو داود، والترمذي . 1الرُّوم
هو َتْرُك اإلنفاقِ، وَتْرُك : فقد ظهَر من هذا البياِن أنَّ اإللقاَء باليدِّ إىل التهلكِة     

العملِ لدين اهللا جلَّ وعال، وإيثاُر األهلِ واألموالِ على طاعـِة اِهللا واجلهـاِد يف   
  !.َهُمه هؤالءسبيِله؛  أي عكس ما َيفْ

  !.هل األصلُ يف اإلنكارِ العالنيةُ أم السِّرُّ ؟: املسألةُ الثانية     
السِّتُر، وإْخفاُء ذُُنـوهبم،  : ال شكَّ أنَّ األْصلَ يف أهلِ املعاصي بعمومٍ هو         

  .كما دلَّْت على ذلك النُّصوُص الشرعيةُ 

  .أمحد، وأبو داود 2"ِحبُّ السِّْتَرإنَّ اهللا ِستٌِّري ُي: "  ρومن ذلك قولُه     

  . مسلم  3"ال َيْسُتُر عبٌد عبداً يف الدُّنيا، إالَّ َسَتَره اهللا يوَم الِقيامِة: "  ρوقوله     
اجتهْد أن َتسُتَر الُعصاةَ، فإنَّ : " وكذا قال أحُد الُوزراء لبعضِ َمْن يأُمُر باملعروِف 

  .4"مِ، وأوىل األُمورِ ِسْتُر الُعُيوبظُُهور معاصيهم َعْيٌب يف أهلِ اإلسال

                                                            
صـحيح  "وقال حسن صحيح غريب، وقد صححه األلباين يف ) 2972(، والترمذي )2512(ـ أخرجه أبو داود 1

  ) . 2373" (الترمذي
  ) .2335(لأللباين " اإلرواء"،  وهو صحيٌح، انظر )4012،4013(، وأبو داود )4/224(ـ أخرجه أمحد  2
  ) .2590(ـ أخرجه مسلم  3
  ) .2/292(البن رجب احلنبلي " جامع العلوم واحلكم"ـ انظر  4
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دليلٌ على التَّرغيبِ الشَّديِد يف السِّترِ : ويف ما ذكرناه هنا من األدلَِّة الشَّرعيَِّة     
  .على املسلمني، وعدمِ إظهارِ ِعُيوهبم 

من َسْترِ عُيوبِ أهلِ املعاصي؛ لـيس علـى   : وكذا فلُيعلْم أنَّ ما قرَّرناه هنا     
  .، كما دلَّت عليه األدلَّةُ الشرعيةُ، وأقوالُ أهلِ العلمِ إطالِقه

فأدلَّةُ السِّترِ هنا وغريه حمُمولةٌ على أهلِ املعاصي الذين مل ُيجاهروا بـذُُنوهبم،      
ومل يكِْشفوا ِسْتَر اهللا عليهم، ومل َيلْقُوا جِلباَب احلياِء، أمَّا من جاهَر بذنبِـه فهـذا   

دلَّةُ الشَّريعةُ على َسْترِه، وال ممَّن َيَتَشوَّف الشَّارُع احلكيُم على ليس ِممَّن دلَّْت األ
  .غضِّ الطَّرِف عن ِعُيوبِه

واحلالةُ هذه؛ فكلُّ من أبدى لنا َصفْحَته، وجاهَر مبعاصيه بني املسلمني؛ فليس     
ما دلَّـت  ك …ه، وزجراً لغريِه ل لنا إالَّ أن نكشَف أمَره، وُنظْهَر حقيقََته؛ ُعقُوبةً

  .عليه َمقاصُد الشَّريعِة، وأقوالُ أهلِ العلمِ سلفاً وخلفاً 
الناُس َيحتاجون إىل ُمـداراٍة، ورِفْـقٍ يف   :"  -رمحه اهللا  -يقولُ اإلماُم أمحد      

األمرِ باملعروِف، بال ِغلْظٍة، إالَّ رُجالً ُمبايناً، ُمعلناً بالفْسقِ والرَّدى، فيجُب عليك 
  .1"ليس ِلفاسقٍ ُحرمةٌ، فهذا ال ُحْرمةَ له: ُه؛ ألنَّه ُيقالُ هنُيُه وإعالُم

...) من ستَر ُمسلماً ستره اهللا ( عند شرِحه حلديث  –رمحه اهللا  –قال النَّووي     
أهـل  ( وأمَّا السِّتُر املندوب إليه هنا، فاملراد به الستر علـى ذوي اهليئـاِت   : " 

وحنوهم، ممَّن ليس معروفـاً  ) فُون بالشَّرِ والفساِد السُّؤدِد والفَْضلِ الذين ال ُيْعَر
باألذى والفساِد، فأمَّا املعُروُف بذلك فُيستحبُّ أالَّ ُيسَتَر عليه؛ ُترفُع قضـيَُّته إىل  
ويلِّ األمرِ، إن مل ُيَخْف من ذلك مفسدةً، ألنَّ السِّتَر على هذا ُيطِْمُعُه يف اإليـذاِء  

، وَجسارةُ غريِه على مثلِ ِفْعِله، وهذا كلُّـه يف ِسـترِ   والفساِد، وانتهاِك احلُُرمات
  .معصيٍة وقعت وانقضت 

                                                            
  ) .35(للخالل ص " ر باملعروف والنهي عن املنكراألم"ـ انظر  1
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أمَّا معصيةٌ رآه عليها وهو َبْعُد ُمَتلبٌِّس هبا، فتجُب املُبادرةُ بإنكارِهـا عليـه،       
ومنعه منها على َمْن قَِدَر على ذلك، وال حيلُّ تأخريها، فإن َعجَِز لزِمه رفعهـا إىل  

  .، إذا مل يترتَّْب على ذلك مفسدةٌ ويلِّ األمرِ
وأمَّا جرُح الرُّواِة والشُّهوِد واُألمناِء على الصَّـدقاِت واألوقـاِف واأليتـامِ        

وحنوهم، فيجُب جرُحهم عند احلاجِة، وال حيلُّ الستُر عليهم إذا رأى منـهم مـا   
صيحِة الواجبِة، وهذا يقدُح يف أهليَِّتهم، وليس هذا من الغيَبِة املُحرَّمِة؛ بل من النَّ

  .ُمجمٌع عليه 
هذا السِّتُر مندوٌب، فلو رفعـه  : قال العلماُء يف القسمِ األوَّلِ الذي ُيستُر فيه     

  .1..."إىل السُّلطان وحنوه مل يأمثْ باإلمجاعِ، لكنَّ هذا خالف األوىل 
: حتـت  ) الصَّاحلني  رياضِ( وقد نبَّه اإلماُم النَّوويُّ أيضاً على هذه املسألِة يف     

: " ... باب ما ُيباُح من الِغيبِة، فقال بعد َسْرِده األسباب اليت ُتبيُح إظهارِ املستور 
  .2..."أن يكون ُمجاهراً بِفْسِقه أو بدعِته، كاملُجاهرِ بُِشْربِ اخلْمرِ : اخلامس 

سـلماً  من ستر ُم( عند شرِحه حلديث  –رمحه اهللا  -وقال ابُن رجبٍ احلنبلي     
  :واعلم أنَّ الناَس على ضربني ... ) : " ستره اهللا 

من كان مستوراً ال ُيعرُف بشيٍء من املعاصي، فإذا وقعت منه َهفْوةٌ : أحدمها     
  ...أو زلَّةٌ فإنَّه ال جيوُز كشفُها وال هتكُها، وال التَّحدُّثُ هبا 

ُيبايل مبا ارتكَب منها، وال مبا  من كان مشهوراً باملعاصي ُمعلناً هبا، ال: والثاين     
قيلَ له، فهذا هو الفاجُر املُْعلُن، وليس له غيبةٌ، كما نصَّ علـى ذلـك احلسـُن    

  .الَبْصريُّ وغُريه

                                                            
  ) .16/135(للنووي " شرح مسلم"ـ انظر  1
  ) .575(للنووي ص " رياض الصاحلني "ـ انظر  2
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ومثلُ هذا ال بأَس بالبحِث عن أمرِه ِلُتقام عليه احلدوُد، صرَّح بذلك بعـُض      

على اْمرأِة هذا، فإِن اعترفْت  واغُْد يا أُنيسٍ: "  ρأصحابِنا، واستدلَّ بقولِ النيب 
  .1"فارُجمها

ومثلُ هذا ال ُيشفُع له إذا أُِخذَ، ولو مل َيْبلُغْ السُّلطان، بل ُيترك حىت ُيقام عليه     
  .2"احلدُّ ِلَيْنكفَّ شرُّه، ويرتد به أمثالُه

غرضٍ ُتباُح الِغيبةُ يف كلِّ : قال العلماُء "  –رمحه اهللا  -وكذا قال ابن حجرٍ     
صحيحٍ شرعاً، حيثُ يتعيَُّن طريقاً للوصولِ إليه هبا، كالتَّظلُّمِ، واالسـتعانِة علـى   

وممَّن جتوُز غيبُتهم من َيتجاهُر بالفْسقِ أو الظُّلـمِ، أو  _ مثَّّ قال _ ... تغريِ املُنكرِ 
  .3"البدعِة

السِّتر ( ديث وهذا أيضاً احلافظُ أبو العباس أمحد القُرطُيب، يقولُ يف شرِحه حل    
هذا حضٌّ على ِسْترِ َمْن َسَتَر نفَسه، ومل َتْدُع احلاجةُ الدِّينيَّةُ إىل كشِفه، فأمَّا ) : " 

من اشُتهَِر باملعاصي، ومل ُيبالِ بفعِلها، ومل َيْنَتِه عمَّا ُنهِي عنه، فواجٌب رفُعه لإلمامِ، 
لك من تـدعو احلاجـةُ إىل   وتنكيلُه، وإشهاُره لألنامِ لريتِدَع بذلك أمثالُه، وكذ

كشِف حاِلهم من الشُّهوِد اجملْرَّوحني، فيجُب أن ُيكشَف منهم ما يقتضي جترحيهم، 
وهناك كثٌري من أقوالِ أهـل  . 4"وحيُرُم سترهم خمافة تغيري الشَّرعِ وإبطالِ احلقوق

  . العلمِ الدَّالِة على تقريرِ ما ذكرناه، غري أننا جتاوزنا ذكرها رغبةً لالختصارِ
مثَّ اعلم أخي املسلم؛ أنَّ كشَف ذُنوبِ املُجاهرين، وعدمِ سترِ معاصيهم ليس     

؛ بل يتعدَّاُه إىل موِتهم عياذاً باهللا، وما ذاك إالَّ حتذيراً منهم وِمـْن  !خمتصٌّ حبياِتهم 
  .َمَعاصيهم، وردعاً لغريهم ِمْن أمثاِلهم

                                                            
  ) .1697(، ومسلم )6827(ـ أخرجه البخاري  1
  ) .293-2/292(البن رجب احلنبلي ص " جامع العلوم واحلكم"ـ انظر  2
  ) .10/472(حجر  البن" فتح الباري"ـ انظر  3
  ) .6/558(للقرطيب " املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم"ـ انظر  4
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أن ُيظْهـَره، وال َيْسـُتَره لريتـدَع     إذا ظََهَر لغاسِلهم شٌر: وعلى هذا نقولُ     
  .غُريهم، ويعتَرب مقلُِّدوهم

وعلى غاسـلٍ َسـتُر َشـرٍّ رآه؛ ألنَّ يف    : " ، وغريه "الكشاف"قال صاحب     
إالَّ علـى َمْشـُهورٍ   : قال مجٌع ُمَحقِّقُـون  : " مثَّ قال ... إظهارِه إذاعةً للفاحشة 

سنُّ إظهاُر َشرِّه، وِسْتُر خريِه لريتِدَع نظـُريه  ببدعٍة، أو فُُجورٍ وحنوِه كَكَِذبٍ، فَُي
)"1. (  

إن كان امليُت معروفاً ببدعٍة، : وقال مجاعةٌ من األصحاب : " وقال املرداوي     
أو قلِة دينٍ، أو فجورٍ وحنوه؛ فال بأس بإظهارِ الشَّرِّ عنه، وسترِ اخلريِ عنه لتجتنَب 

  ) .2"(طريقُته
إالَّ مشهوٌر بفجورٍ، أو بدعـٍة فَُيْسـتَحبُّ   : وقال مجاعةٌ "  :وقال ابُن ُمفلحٍ     

  .3"ظُُهوُر َشرِّه، وَسْتُر خريِه
ومـن رأى علـى   : " يف صاحب البدعة  -رمحه اهللا  -وبنحوه قال العثيمني     

وجهِِه َمكُْروهاً، فإنَّه ينبغي أن ُيبيَِّن ذلك حىت َيحذَر الناُس من دعوِته إىل البدعِة؛ 
لناَس إذا علموا أنَّ خامتَته على هذه احلالِ؛ فإهنم ينفرون من منهجِه وطريِقه، ألن ا

وهذا القولُ ال شك أنه قولٌ جيٌد وحسٌن؛ ملا فيه من درِء املفسدِة الـيت حتصـلُ   
  ) .4"(باتباع هذا املبتدع الداعية 

فيـه مـن درِء   وما ذكره شيخنا العثيمني هنا قائٌم يف حقِّ اجملاهرِ بالكبائرِ؛ ملا     
املفسدِة اليت حتصلُ باتَِّباعِ هذا العاصي الذي خلَع ثوَب احلياء، وانبعثَ يف فُُجورِه 

  ! .وُسفُورِه دون ُمَباالٍة لعموم املسلمني، أو ارتداعٍ من ويل أمرِ املؤمنني 

                                                            
  ) .1/865" (املطالب " ، و)2/121(للبهويت " كشاف القناع" ـ انظر  1
  ) . 2/506" (اإلنصاف" ـ انظر  2
  ) .2/217(البن مفلح " الفروع"ـ انظر  3
  ) .5/377(للعثيمني " الشرح املمتع" ـ انظر  4
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فاُء ِمْن أنَّ األصلَ يف املسلمني ستُر عُيوبِهم، وإخ: وبعد ما قرَّرناه هنا : تنبيٌه     
معاصيهم، إالَّ ما كان ُمجاهراً منهم بذنبِه، فهؤالِء ال ُيستُر هلم ذنباً، وال ُيشـفُع  
هلم؛ ألنَّهم ُمفْسدون ُمتطاولون على أحكامِ الشَّرعِ، فكان يف كشِفهم ُعقُوبةً هلم 

  .وزجراً لغريهم
العلـمِ َمـْن    وبعد أن تقرََّر لنا هذا األصلُ؛ َنجُد بعضاً من املُنتسبني إىل قبيلِ    

يف املَُجـاهرين بالكبـائرِ   ) األصـلِ  ( إنَّنا إذا سلَّمنا بُعُمومِ هذا : يعترُض بقوِله 

أَِقيلُوا ذَوِي اهليئاِت : "  ρوحنوها؛ إالَّ أنَّه ُمقيٌَّد بِِذي اهليئاِت من املسلمني، لقوله 
أهلِ الشَّـرِف  عدُم كشِف ذُُنوبِ : أمحد، وأبو داود، فظاهُر احلديِث  1"َعثَراِتهم

  .واجلَاِه بني الناس، وِسْتُرهم عند اقتراِفهم املعاصي 
قلُت إنَّ اجلواب على هذا احلديِث ليس كما ذهَب إليه هذا املُعتـرُض؛ بـل       

عدُم كشِف ذُُنوبِ أهلِ الشَّرِف والفضلِ بني الناسِ ممَّن ظهَر : معىن احلديث هو 
  .ْنكَُرهم مستوراً لنا خُريهم وبِرُّهم، وكان شرُّهم وُم

أَِقيلُوا ذَوِي اهليئاِت َعثَـراِتهم إالَّ  "   ρقولُه :  -رمحه اهللا  -يقولُ ابن القيم     
املُراُد هبم  الذين دامت طاعاُتهم وعدالُتهم، فَزلَّـت يف  : قال ابُن عقيلٍ " احلُُدود

  .بعضِ األحايني أقداُمه بورطٍة 

ال ُيعبُِّر عـن أهـلِ    ρكره بالبيَّنِ، فإنَّ النيب ليس ما ذ) : ابُن القيم ( قلُت     
التَّقوى والطَّاعِة والعبادِة بأنَّهم ذووا اهليئاِت وال ُعهَِد هبذه العبارِة يف كـالمِ اهللا  

  .ورسوِله للُمطيعني املتَّقني 
تعاىل والظاهُر أنَّهم ذوو األقدارِ بني النَّاسِ من اجلاِه، والشَّرِف، والسُّؤدد، فإنَّ اهللا 

خصَُّهم بنوعِ تكرميٍ وتفضيلٍ على بين جنِسهم، فمن كان منهم مستوراً مشهوراً 
باخلريِ، حىت كََبا به جواُده، ونبا َعَضُب صْبرِه، وأُديلَ عليه شيطاُنه، فال ُتسـارع  
                                                            

، )12/88" (الفـتح "، وهو صحيٌح، كما حسَّنه ابُن حجـرٍ يف  )4375(، وأبو داود )6/181(ـ أخرجه أمحد   1
  ) . 638" (السلسلة الصحيحة"وكذا صحَّحه األلباين يف 
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إىل تأنيبِه وعقُوبِته؛ بل ُتقالُ َعثْرُته، ما مل يكن حداً من حدوِد اهللا، فإنَّـه ينبغـي   
  .1"اخل...ه من الشَّريف استيفاؤ

هم الذين ال ُيعرفـون  : ذوو اهليئات : "  -رمحه اهللا  -وكذا قال ابُن األثريِ     
  .2"بالشَّرِ، فيزلُّ أحُدهم الزَّلَّة

وبعد هذا؛ كان من احلكمِة والبياِن أن نسُتَر ذَوِي اهليئاِت من أهلِ الشِّـرِف      
شرُّهم، وأال نكِشَف سـترهم، وَنعَجـلَ يف    والفضلِ ممَّن اْشُتهَِر خُريهم، وُخفَي

  :ُعقُوبِتهم لعمومِ املصلحِة العائدِة هلم وللمسلمني، وهذا بعد َتحقُّقِ أربعِة شروٍط 
  .أن يكونوا من ذوي اهليئات : األوَّلُ     
  .أن ُيْشتهَر بني النَّاسِ خُريهم وصالُحهم : الثاين     
  .ملُجاهرين مبعاصيهم أالَّ يكونوا من ا: الثَّالثُ     
  .أالَّ يكونَ ذنُبهم يف حدٍّ من ُحُدوِد اهللا ما مل ُترفع للسُّلطان : الرَّابُع     
وبعد هذا؛ كان علينا أن ُندرَك معىن احلديِث على الَوْجِه الشَّرعي الصَّـحيحِ،      

مـن أهـلِ    وأالَّ خنِلطَ بني معًىن وآخر، فمن كان من ذوي اهليئاِت إالَّ أنَّه مل يكْن
اخلريِ والصَّالحِ، مع اشتهارِه بالشَّرِ والفساِد فحراٌم علينا واحلالةُ هذه أن نسـُتَره  
أيَّاً كان حالُه أمرياً كان أو سفرياً أو حنوهم مع ُمراعاِة املصلحِة الشَّرعيَِّة يف ذلك، 

ذلك فإن كان يف إشهارِه وإظهارِ أْمرِه مصلحةٌ شرعيَّةٌ وجَب ذلك، وإن كان يف 
فساٌد ظاهٌر فسْتُره حينئٍذ أسلم، ال إعماالً باحلديِث النَّبوي؛ ألنَّه ليس دلـيالً يف  

". درُء املفاسِد ُمقدٌَّم على جلبِ املصـاحل " حملِّ النِّزاعِ؛ بل من بابِ حتقيقِ قاعدة 
 .واهللا املَُوفِّق واهلادي إىل سواِء السَّبيل

إالَّ وسيلةٌ شرعيَّةٌ، فإذا ُعِلَم هذا كـان لـه   الشكَّ أنَّ اإلنكاَر ما هو : قلُت     
بأنَّ : ُحكُم املقاِصِد؛ ألجلِ هذا كان من اخلطأ البيِّنِ أن ُنْصِدَر ُحكماً عاماً ُمطَّرِداً 

                                                            
  ) .3/138(البن القيم " بدائع الفوائد"ـ انظر  1
  ) .5/285(البن األثري " النهاية"ـ انظر  2
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، لذا كان من حتقيقِ املقاصِد الشَّرعيِة أن ُتناطَ !األصلَ يف اإلنكارِ السِّرُّ أو العالنيةُ
قائمِ سراً أو عالنيةً، فإذا كان املُنكُر ِسراً كان اإلنكاُر ِسراً، املسألةُ بذاِت املُنكرِ ال

وما كان عالنيةً كان اإلنكاُر عالنيةً، وعند هذا يكون األصلُ حينئٍذ يف اإلنكـارِ  
   .حبسبِه ِسراً أو عالنيةً 

ْعلَنةُ، أمَّـا  لذا؛ فإنَّ املُنكراِت اليت ُيَتعرَُّض هلا باإلنكارِ هي املُنكراُت الظَّاهرةُ املُ    
املُنكراُت الباطنةُ فإنَّ أْمَرها َمْوكُولٌ إىل صاحبِها، وإذا ظََهرِت املُنكـراُت الـيت   
أنكرْتها الشَّريعةُ َوَجَب إنكاُرها بقطعِ النَّظرِ عن َسرِيَرِة صاحبِها أو نِيَِّته فيها، فعند 

رع؛ فإذا أُْعِلنـت  ذلك ال جيوُز إعالنُ البدعِ واملنكراِت، أو ما هو ُمخالٌف للش
وجَب إنكاُرها عالنيةً، وُعقُوبةُ ُمْعِلنها عالنيةً أيَّاً كان، كلُّ هذا حفاظاً على شرائعِ 

  .  ، وهذا ما عليه أهل العلم كافَّةًاإلسالمِ
لذا كان من اخلطأ البيَّنِ أن خنِلطَ بني هذه املفاهيمِ الشَّرعيَِّة يف حتقيقِ شـعريِة      

نَّ األصلَ يف املسلمني ِسْتُر إ: ولقائلٍ يقول  " !.والنَّهي عن املُنكر األمرِ باملعروِف"
ـ ال شكَّ يف ذلك، وهذا ليس على عموِمه بل ُيستثىن منـه  : قلُت ، !ُعُيوبِهم  نم

، ُمْعِلناً مبعاصيه، فهذا ليس له من السِّترِ شـيٌء؛ بـل جيـُب    بفسِقهكان ُمجاهراً 
قوَّةً أو ضعفاً؛ حىت يُعوَد إىل قافلِة التَّائبني، ُمتـدثِّراً  اإلنكاُر عليه، ِسراً أو عالنيةً، 

  . جبلبابِ احلياِء بني املسلمني، ُمتَزمِّالً باحترامِ شعائرِ الدِّين 
أنَّ املُنكَر إذا كان َمْستوراً فمصيبُته على صاحبِه خاصةً، : وحاصلُ ما هنالك     

ُتلَي بفعلِ املعاصي ِسراً فََعِلَم شـخٌص  فإذا أظْهَره صاحُبه كان ضَرُره عاماً، فمن اْب
ِمَن أْمرِه ما َعِلَم، فنصَحه ِسراً وَستَر عليه فلم َيْنتِه، َوَجَب على النَّاهي أن يفعلَ ما 
َيْنكَفُّ به املنكُر من اهلجرِ، أو غريه إذا كان ذلك أنفُع يف الدِّين، أمَّا إذا أظَْهـَر  

  . 1عليه عالنيةًاملُْنكََر فإنَّه َيجُِب اإلنكاُر 
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سوف نـثين عنـها   ) املُْستجدَّة ( إنَّ هذا املسائلَ يف غريِها من املسائلِ املُهمَِّة     
، يف حني أنَّنا سنقوم إن شـاء  ناالقلَم هنا، خشيةَ اإلطالة اليت سُتْخرُِجنا عن شرِط

، 1)ف فقه املنكر بني السَّلف واخلل( اهللا جبمعها وحبثها يف كتابِ ُمستقلٍ بعنوان 
   !.واَهللا أسألُ أن ُييسِّر إمتاَمه

 
 
 

  . واحلمُد هللا ربِّ العاملني، والصَّالةُ على عبِده ورسوِله األمني
  ذياُب بُن َسَعٍد آل محدانَ الَغاِمدي:  وكتبه

  الطائف
  

                                                            
للعامَّـة  ) هتييجاً ( هل التَّحدُّثُ عن املُنكراِت وبيانُ ُخطُورِتها وحتذيُر املسلمني منها على املنابرِ أو غريِها ُيعتُرب : ومن هذه املسائل ال كُلها  -1
، وكذا بيانُ الفرقِ !؟وما الضَّابط يف ذلك ،يكونُ عالنيةً أو ِسراًيهم إلنكاُر عل، وهل ا!عليهم ؟) خروجاً ( ، وهل اإلنكاُر على احلُكَّام يعتُرب !؟

اليت يتعيَُّن فيها اإلنكاُر على عمـومِ  األوقات بني النَّصيحةُ واإلنكار، وهل هنالك فرٌق بني املُحتسبِ واملُتطوِّع من حيث اإلنكارِ باليدِّ ؟، وبيانُ 
  . إن شاء اهللا " فقه املنكر بني السَّلف واخللف"ُنه يف كتابِنا كلُّ هذا وغُريه سُنضمِّ ،املسلمني


