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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة الطبعة الثانية 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  : وبعد

فمنذ شهور قليلة صدرت الطبعة األوىل، من كتاب األمر باملعروف والنهي عن 
  .   كر، يف ضوء كتاب اهللا وسنة رسولهاملن

ومع أنين كنت أتوقع أن جيد الكتاب إقباال لدى القراء، نظرا ألمهية املوضوع 
 مل أكن أتصور أن يالقي الكتاب اإلقبـال الواسع - واحلق يقال -وحيويته، إال أنين 

وهذا فضل . الذي لقيه لدى القراء على اختالف مشارهبم، إذ نفذت الطبعة األوىل كلها
  . من اهللا جل وعال وتوفيق منه، أمحده سبحانه وأشكر ما أنعم به من توفيق

وقد شجعين اإلقبال على الكتاب على إعادة طباعته مرة ثانية، وقد أبقيت كل شيء 
فيه كما هو، دون حذف أو تعديل أو إضافة سوى إضافة رسالة هامة تتعلق باألمور 

 أرسلها إىل أمحد بن - رمحه اهللا -مد بن عبد الوهاب املنكرة وكيفية إنكارها للشيخ حم
  . حممد بن سويلم وثنيان بن سعود

أسأل اهللا جل وعال أن جيعل، عملي خالصا لوجهه الكرمي وأن يعز دينه ويعلي كلمته 
  . إنه نعم املوىل ونعم النصري وصلى اهللا سلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  املؤلـف
  دكتور سليمان بن عبد الرمحن احلقيلال: األستاذ
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  تقدمي
  بقلم 

  معايل الرئيس العام هليئة 
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 عبد العزيز بن عبد الرمحن السعيد. د
احلمد هللا وكفى، وصالة وسالما على املصطفى وعلى األصحاب األخيار الشرفاء 

  : وبعد
جمه كبريا يف فوائده، مجع فيه املؤلف ما تناثر، فدونك أيها املسلم كتابا صغريا يف ح

وآلف بينه وفصل يف موضوع من أهم ما ينبغي أن يكتب فيه حىت صار مادة سهلة 
 - وفقه اهللا -وقد ساق املؤلف .. ميسورة يعىن هبا املسلمون عموما واحملتسبون خصوصا

 جاء يف الترتيل ويف سنة كالما كثريا من العلماء املتقدمني واملتأخرين، ودلل على ذلك مبا
  .   املصطفى

ومن املباحث اجليدة اليت تالئم هذا الزمان ما عرضـه املؤلف عن احتساب 
، وفصل القول يف ذلك وألزم من كان منهم يف هذه البالد ) أي العوام من الناس  ( العامة

 والنهي ظاهر، املباركة، أال يعمد إىل تغيري املنكر باليد ما دامت اهليئة موجودة، واألمر
ومما ينبغي أن .. واملسئولية على تغيري املنكر العام تقع على عاتقها، فأحسن يف ذلك وأجاد

يعلم أن الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي اجلهة اليت خوهلا ويل 
 إن شاء اهللا -هلي مبحاربة املنكرات وفق أسس متينة ثابتة )  وفقه اهللا إىل ما يرضيه ( األمر

 قادرة مستطيعة على إزالة املنكرات الظاهرة مىت ما تكاتفت األيدي وتضافرت اجلهود -
باحلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة باليت هي أحسن، منطلقة يف تأدية رسالتها بالتوجيهات 

وبطاعة    يف كتابه، ومبا ثبت عن نبيه حممد- جل وعال -واألوامر اليت أمرنا هبا ربنا 
  . من والهم اهللا أمرنا يف املعروف

وأسأل اهللا ملؤلف هذا الكتاب جزيل الثواب، وعظيم األجر والذكر احلسن والعمل 
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 أن يرفع راية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ففيها، - جلت قدرته -كما أسأله 
%t⎦⎪Ï  {: وهللا العز والتمكني، قال تعاىل ©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# 

(#ρ ã tΒ r&uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγ tΡuρ Ç⎯tã Ì s3Ζßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπt6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊆⊇∪{ )١(  .  

وأوصي يف ختام تصديري هلذا الكتاب رجال احلسبة أن يقرأوا هذا الكتاب 
ويستفيدوا مما ما جاء فيه من املسائل العلمية، فهي بال شك زادهم إىل تصحيح ما يرجى 

  . تصحيحه
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

                                                 
  .  ٤١:  سورة احلج آية) 1(
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  مقدمـة 
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا 

  : وبعد
  : فهذا كتاب أعددته عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر بعنوان

   ".  األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب اهللا وسنة رسوله" 
وهنا أحب أن أقرر حقيقة، وهي أن كل ما قمت به من جهد يف إعداد هذا الكتاب 

 بعملية استقراء واستقصاء ملا كتبه بعض علماء -در االستطاعة  بق-يتلخص يف أنين قمت 
اإلسالم قدميا وحديثا حول موضوع األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مث حاولت تقرير 
ما اطلعت عليه من أقوال هؤالء العلماء لتقدميه إىل القارئ بأسلوب ميسر وعبارات 

هي عن املنكر والقواعد واملبادئ العامة واضحة من أجل بيان حقيقة األمر باملعروف والن
كما أوضحها علماء .... اليت حتكم طريقة القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وأداء لألمانة العلمية، وثقت .   اإلسالم على ضوء ما ورد يف كتاب اهللا وسنة رسوله
  .. كل كلمة نقلتها ونسبتها إىل قائلها
ا إىل العلماء يف ميدانه، ألنه يف الواقع مثرة من مثرات وهذا الكتاب ليس موجه

الكتاب موجه إىل الشباب الصلحاء األخيار الذين يعدون أنفسهم للقيام بواجب . إنتاجهم
األمر باملعروف والنهي عن املنكر بنية صادقة وإميان عميق، لكي يأمر هؤالء الشباب مبا 

ولتحقيق هذه الغاية جاءت ... نه شرعاجيب األمر به شرعا وينهوا عما جيب النهي ع
من هم أئمة األمر باملعروف والنهي : حمتويات هذا الكتاب لتجيب على أسئلة عديدة منها

؟ ما مظاهر  ؟ وما موقف األمم املاضية من األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن املنكر
؟ وما معىن   عريف املعروف؟ ما ت اهتمام علماء اإلسالم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

؟ ما أمهية األمر باملعروف  ؟ وما معىن النهي عن املنكر ؟ ما تعريف املنكر  األمر باملعروف
؟ ما األضرار الناجتة عن إمهال القيام بواجب األمر  والنهي عن املنكر ومدى احلاجة إليه

؟   والنهي عن املنكر؟ ما حكم القيام بواجب األمر باملعروف  باملعروف والنهي عن املنكر
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؟ ما   هبا فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكرما الكيفية واألساليب اليت تؤدى
  . ؟ األصل يف تقرير األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  . هذه بعض األسئلة اليت أعد الكتاب من أجل اإلجابة عليها
تضمن الفصل األول نبذة تارخيية عن : وقد احتوى هذا الكتاب على أربعة فصـول

، تعريف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفضله األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  . ومدى احلاجة إليه وبعض األضرار املترتبة على عدم القيام به

حكم القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، نوعية : وتضمن الفصل الثاين
 ؟ احلكمة من إجياب األمر باملعروف والنهي هل هو فرض كفاية أم فرض عني: الواجب

عن املنكر يف الشريعة اإلسالمية، الشروط الواجب توافرها يف اآلمر باملعروف والناهي عن 
  . املنكر، شروط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

أما الفصل الثالث فقد تضمن أهم القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم طريقة القيام 
  . بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 الفصل األخري فقد تضمن بيان الصفات، واآلداب اليت ينبغي أن يتحلى هبا اآلمر أما
باملعروف والناهي عن املنكر، ليتمكن من القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  . على الوجه األكمل
 يبني - رمحه اهللا -وقد أحلقت هبذا الكتاب رسالة هامة للشيخ حممد بن عبد الوهاب 

  . ها كيفية األمر باملعروف والنهي عن املنكرفي
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وأخري، أسأل اهللا، جل وعال أن جيعلنا مجيعا من اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر، 
  . وأن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به معده وقارئه

إبداء وال يفوتين أن التمس من أخي املسلم قارئ هذا الكتاب أن يتفضل مشكورا، ب
مالحظاته وتوجيهاته، فإن املؤمن مرآة أخيه املؤمن، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف 

  . عون أخيه
  . وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  . األستاذ الدكتور سليمان بن عبد الرمحن احلقيل
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  الفصل األول 
  املعروف والنهي عن املنكر نبذة تارخيية عن األمر ب

  تعريف األمر باملعروف والنهي
   بعض األضرار- فضله - أمهيته -عن املنكر 

  املترتبة على إمهاله
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف األمم املاضية  - ١

لقد بعث اهللا، جل وعال، أنبياءه وأرسل رسله، ومحلهم مهمة القيام باألمر باملعروف 
šχθ  {: املنكر، وقد دل قوله تعاىلوالنهي عن  è=çG ø)tƒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# šχρã ãΒ ù'tƒ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ š∅ÏΒ 

Ä¨$̈Ζ9$# Οèδ ÷ Åe³t7sù A>#x‹yè Î/ AΟŠÏ9r& ∩⊄⊇∪{  )وقوله تعاىل يف وصية لقمان البنه)١  :}  ¢©o_ ç6≈tƒ ÉΟÏ% r& 

nο4θ n= ¢Á9$# ö ãΒ ù&uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ tμ ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ì s3Ζßϑ ø9$# ÷ É9 ô¹$#uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$# 

آليات الكرمية على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر كانا  دلت هذه ا)٢( } ∪∠⊆∩

  . واجبني يف األمم املتقدمة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي أنزل به  " :- رمحه اهللا -ويقول ابن تيمية 

  .  )٣( " كتبه وأرسل به رسله من الدين
 باهللا، إن هذه الصفات األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلميان  " :ويقول الرازي

  .  )٤( " الثالث كانت حاصلة يف سائر األمم
إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر كانا واجبني يف األمم املتقدمة  " :ويقول القرطيب

  .  )٥( " ومها فائدة الرسالة وخالفة النبوة
                                                 

  .  ٢١، اآلية  سورة آل عمران) 1(
  .  ١٧، اآلية  سورة لقمان) 2(
  .  ٣٦، ص   هـ١٣٢٣، املطبعة احلسينية  ، القاهرة )لضمن جمموعة الرسائ(ابن تيمية احلسبة يف اإلسالم ) 3(
  .  ٢٧:  ٣،  مفاتيح الغيب) 4(

اجلامع ألحكام القرآن ) 5(  .  ٤٧:  ٤
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ت عن ما من أمة إال وقد أمرت باملعروف وهن " :ويقول العالمة سيف الدين اآلمدي
  .   )١( " املنكر كنهيهم عن اإلحلاد وتكذيب أنبيائهم

 برسالة اإلسالم للناس كافة، قام بواجب األمر باملعروف بنفسه  وعندما بعث نبينا
 بأنه يقوم  وكلف بعض أصحابه بالقيام به، وقد وصف اهللا، جل وعال، نبيه حممد

%t⎦⎪Ï  {: الباألمر باملعروف والنهي عن املنكر وذلك يف قوله جل وع ©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ § 9 $# 

¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “Ï% ©!$# …çμ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θçG õ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδ ã ãΒ ù'tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã 

Ì x6Ψ ßϑ ø9$# ‘≅ Ïtä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌh ptä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×̄≈ t6 y‚ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ u ñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñF{$#uρ ©ÉL ©9$# ôM tΡ% x. 

óΟÎγ öŠn= tæ 4 { )٢(  .  

 كما وصفه ربه تعاىل آمرا باملعروف إذا رآه متروكا، ناهيا عن املنكر إذا  وكان
ومل يقتصر احتسابه على جانب من جوانب احلياة بل مشل مجيع شئون . عوالوجده مف
 كلها ومن أمثلة قيامه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر بنفسه وإسناده إىل )٣( احلياة
:  ما رواه يف اإلمام أمحد من حديث عبد اهللا بن عمر، رضي اهللا عنهما، قال)٤( غريه

 فأتيته هبا فأرسل هبا، فأرهفت، مث - وهي الشفرة -أمرين رسول اهللا أن آتيه مبدية  {

ففعلت، فخرج بأصحابه إىل أسواق املدينة، وفيها زقاق   " اغذ علي هبا "  أعطانيها، وقال
دية مين، فشق ما كان من تلك الزقاق حبضرته، مث مخر قد جلبت من الشام، فأخذ امل

أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن ميضوا معي، وأن يعاونوين، وأمرين أن آيت إىل 
األسواق كلها فال أجد زق مخر إال شققته، ففعلت فلم أترك يف أسواقها زقا إال 

                                                 
  اإلحكام يف أصول األحكام) 1(  .  ٣٠٨:  ١

  .  ١٥٧، اآلية  سورة األعراف) 2(
،  اخللفاء الراشدين رضى اهللا عنهم، احلسبة يف العصر النبوي وعصر  فضل اهلي:  للمزيد من املعلومات انظر) 3(

  .  ١٣ص .  ، باكستان  هـ الطبعة األوىل١٤١٠،  ، إدارة ترمجان اإلسالم ، باكستان الطبعة األوىل
  .  ١٤، ص  املصدر السابق) 4(
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ه بواجب األمر باملعروف والنهي عن  قام خلفاؤه وأصحاب وبعد وفاة الرسول
املنكر خـري قـيام، وامتد اهتمام املسلمني بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
قرونا طويلة، وكان من نتائج القيام هبذا الواجب العظيم أن عاش اجملتمع اإلسالمي يف 

كار له، ويتداعى أنظف حياة وأسعدها وآمنها، ال يكاد يقع فـيـه منكر حىت يتتابع اإلن
املسلمون إليه فيقضى عليه يف مهده، وهبذا عاش جمتمعا مهيبا، طاهرا، ال يتوقح فيه أهل 
الفساد، وال يتجرأ فيه أهل املعصية، وكانت العزة فيه هللا ولرسوله وللمؤمنني اآلمرين 
باملعروف والناهني عن املنكر، واحلافظني حلدود اهللا، حىت خلفت بعد ذلك خلوف، 

وا الدنيا أكرب مههم، ومبلغ علمهم، ونسوا اهللا فأنساهم أنفسهم، فتقطع بينهم، جعل
وانفرط عقدهم، فلم يأمروا مبعروف ومل ينهوا عن منكر، إال قليل ممن رحم ربك فكان 

$  {: ذلك سبب ما أصاهبم من ذل واستعمار وفقر ودمار tΒ uρ â/àSyϑ n= sß ª!$# ⎯Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 
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لقد كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتواصي هبما، والصرب عليهما السر فيما 
م حتقق للمسلمني من خري وبر وحياة نظيفة ودنيا صاحلة واسعة على مدى تارخيه

  .  )٤( الطويل
  تبين الدولة اإلسالمية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر بشكل رمسي 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر غاية الدولة اإلسالمية، وهو األساس املتني الذي 
بنيت عليه، وهو الغرض املنشود الذي وجدت من أجله الدولة اإلسالمية، وهو الذي 

إذا كان مجاع  "  :- رمحه اهللا -ل واحلكومات، يقول ابن تيمية مييزها عن غريها من الدو
                                                 

(أمحد ) 1(  .  )٢/١٣٣
  .  ٢٨ - ٢٧ /٩،  ٦١٦٥،  املسند رقم احلديث) 2(
  .  ٣٣، اآلية  سورة النحل) 3(
  .  ٨، ص   هـ١٤٠٠، املكتب اإلسالمي  ، بريوت ، األمر والنهي عن املنكر عزيز عبد الستارعبد ال) 4(
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 عن املنكر الذي هو أصل الدين األمر باملعروف والنهي "  :ويقول ابن العريب املالكي
  .  )٢(  " وخالفة املسلمني

وليس األمر باملعروف والنهي عن املنكر عمال واحد، من أعمال الدولة اإلسالمية " 
وخيضع له . بل هو كل عملها، هو الذي تسعى وراء حتقيقه جبميع وسائلها وأسباهبا

  .   )٣( " ويعمل كل قسم من أقسامها وكل شعبة من شعبها
مجيع الواليات  " :قول اإلمام ابن تيمية واإلمام ابن القيم كالمها بلفظ واحدي

 رمحه اهللا - ويفصل ابن تيمية )٤( " اإلسالمية مقصودها األمر باملعروف والنهي عن املنكر
والواليات كلها الدينية مثل أمرة املؤمنني، وما دوهنا من ملك  " : هذا اإلمجال فيقول-

واء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب املستخرج أو مصروف ووزارة وديوانية س
أرزاق املقاتلة أو غريهم، وبكل إمارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الواليات إمنا 

  .  )٥( " شرعت لألمر باملعروف والنهي عن املنكر
ولقد بلغ اهتمام املسلمني بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بأن تبنت الدولة 

سالمية بشكل رمسي األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فأقامت والية احلسبة، هلذه اإل
ووالية احلسبة . املهمة، وكانت هذه الوالية منبثقة عن رئيس الدولة ومتصلة به مباشرة

  .   )٦( " أمر مبعروف ظهر تركه وهني عن منكر ظهر فعله " :كما عرفها علماء املسلمني

                                                 
  .  ٣٧، ص  احلسبة يف اإلسالم) 1(
  .  ٢٩٣، ص  ١، جـ  أحكام القرآن) 2(
  .  ١٦٨- ١٦٧، ص  ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر السيد جالل الدين العمري) 3(
  .  ٣٧، ص  ، واحلسبة يف اإلسالم ١٧، ص  ية يف السياسة الشرعيةالطرق احلكم) 4(
  .  ١٥ - ١٤، ص  احلسبة يف اإلسالم) 5(
، وكتاب األحكام السلطانية للفراء  ٢٤٠، األحكام السلطانية ص  املاوردي:  للمزيد من املعلومات انظر) 6(

  .  ١٠، ص  نصر الشريزي، هناية الرتبة يف طلب احلسبة لعبد الرمحن بن  ٢٨٥، ص  احلنبلي
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 هو   ما يفيد بأن اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب)١( نيوقد ذكر عدد من الباحث
وأول من قام هبذا وصنع الدرة عمر بن  " :يقول القلقشندي. مؤسس نظام احلسبة

  ".  يف خالفته  اخلطاب،
ويف العصر العباسي ازدهرت احلياة االجتماعية، واتسعت التجارة ومنت حركة 

ملا   " :يقول اإلمام املاوردي. ة قوية السلطةاألسواق، وتعددت املهن وبرزت والية احلسب
اتسع نطاق التجارة وأصبحت موردا ألهل األعواز من كافة البالد يتناولون فيها حاجتهم 
من املال، وقع غش فاحش يف التجارة، وصارت الصيارف من اليهود وغريهم يعطون 

ثر منه، فأقام الرشيد حمتسبا ماهلم بالربا، على أن يعاد عليهم املثل يف هناية العام مثلني وأك
ليكون باألسواق ولفحص األوزان واملكاييل من الغش، وينظر يف معامالت التجارة على 
أن تكون جارية على سنن العدل حىت ال جتامل الشرفاء على الضعفاء، واألغنياء على 

  .  )٢( "  الفقراء
  اهتمام علماء اإلسالم باحلسبة 

ما حدث من حركة تأليف يف موضوعها، : م باحلسبةمن مظاهر اهتمام علماء اإلسال
حيث ألفت الكتب التعليمية هبدف توضيح دور احملتسب ومساعدته للقيام بواجباته على 

  . الوجه األكمل
 هجرية التأليف يف احلسبة ٤٥٠ املتوىف سنة - رمحه اهللا -ويربر اإلمام املاوردي 

د كان أئمة الصدر األول يباشروهنا واحلسبة من قواعد األمور الدينية، وق "  :بقوله
بأنفسهم لعموم صالحها وجزيل ثواهبا، ولكن ملا أعرض السلطان عنها وندب هلا من هان 
وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا الن أمرها وهان على الناس خطرها، وليس إذا 
ل وقع اإلخالل بقاعدة سقط حكمها، وقد أغفل الفقهاء عن أحكامها ما مل جيز اإلخال

                                                 
، مباحث اجتماعية يف  وعمر رضا كحالة.  ٤٥٢ - ٤٥١، ص  ٥، ج  ، صبح األعشى  القلقشندي-انظر ) 1(

  .  ٢٥٩، ص   هـ١٣٩٤،  ، مطبعة احلجاز ، دمشق عاملي العرب واإلسالم
  .  ٢٥٩ - ٢٥٨، ص  ، األحكام السلطانية املاوردي) 2(
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وهناك كتب أخرى تعرضت ملوضوع احلسبة، وحتدثت عن والية احلسبة سواء من 
مقدمة ابن خلدون، : الناحية التارخيية أو من الناحية التطبيقية، ومن أهم تلك الكتب

  . وصبح األعشى للقلقشندي وإغاثة األمة للمقريزي
صصت يف موضوع احلسبة وخباصة ما يتعلق أما مؤلفات املرحلة الثانية وهي اليت خت

بكيفية احلسبة على أنواع احلرف كاحلسبة على األطباء واخلبازين واجلزارين والطباخني، 
واحلسبة على املكاييل واملوازين، واحلسبة على األسواق واألبنية، والطرقات، والدروب، 

هذه املؤلفات ... كارواحلسبة على املبايعات الفاسدة وتدليس األمثان، والغش واالحت
                                                 

  .  ٢٥٩،  ٢٥٨، ص  نية، األحكام السلطا املاوردي) 1(
  .  ١٨١، ص   هـ١٤٠٠،  ، هتامة ، جدة ، نظام احلسبة يف العراق رشاد عباس معتوق) 2(
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محد السقطي حملمد بن أ " آداب احلسبة " وباإلضافة إىل هذه الكتب فهناك كتاب يف
 اليت تعد بابا )١( املالقي األندلسي، هذه بعض مؤلفات علماء اإلسالم يف موضوع احلسبة

  . من أبواب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  . وميكن تقسيم ما ذكره العلماء من أعمال والية احلسبة إىل ثالثة أقسام

امة الصالة، وتفقد األئمة إصالح األمة الديين واخللقي حنو إلزام الناس بإق: األول
واملؤذنني أال يفرطوا وال يتهاونوا يف أداء واجبهم، ومنع غري األكفاء عن اإلدالء برأيهم يف 
مسائل الشريعة، وتفقد الناس أال يأتوا مبا يعارض األخالق أو الشريعة كاجللوس إىل النساء 

  . احملرمة وخمالطتهن وغري ذلك
 تدخل يف نطاق القضاء أو يصعب رفعها إىل احملكمة حنو مراقبة الشئون اليت ال: الثاين

البخس والتطفيف يف الكيل أو الوزن، أو التدليس يف البيع أو مثن، والغش يف املطاعم 
  . واملشارب، وبيع األشياء احملظورة، والعقود احملرمة واالحتكار، وغري ذلك

... هم ومعونة أبناء السبيلمراقبة املرافق العامة حنو إصالح شرهبم وبناء سور: الثالث
                                                 

 - ١٨٢، ص  ، أحباث إسالمية  حممد فاروق النبهان-:  للمزيد من املعلومات عن حمتويات هذه الكتب انظر) 1(
  .  ١٨٨ - ١٨٢ هـ ص ١٤٠٢امة ، هت ، جدة ، نظام احلسبة يف العراق  رشاد عباس معتوق-.  ١٨٤
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  .  )١( وهدم البنايات املشرفة على السقوط حبيث ال تضر بنفس وال مال، وغري ذلك
  وظائف احملتسب 

مما سبق نستطيع القول بأن وظائف احملتسب كثرية ومتعددة، وقد ذكر املؤلفون يف 
ملسئولية، وفيما موضوع احلسبة أنواعا خمتلفة من مسئوليات احملتسب وكيفية قيامه بتلك ا

  . )٢( يلي أهم وظائف احملتسب
 القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو باب واسع، فاملعروف اسم لكل - ١

ما أمر به الشرع من قول أو عمل أو اعتقاد، واملنكر اسم لكل ما هنى عنه الشرع من قول 
  . أو عمل أو اعتقاد

العامة، فعلى احملتسب أن يعمل على محاية  ومن وظائف احملتسب مراقبة اآلداب - ٢
اآلداب العامة وعدم السماح بأن ترتكب الفواحش، وأن يتعود الناس على عادات ختالف 
اآلداب اإلسالمية يف لباسهم وعاداهتم، واختالفهم، وأحاديثهم، وتسليتهم، وأفراحهم، 

أجازه هلم الشرع وعلى احملتسب أن يدرك أنه ال جيوز له أن يقيد حريات الناس فيما 
اإلسالمي من إباحات وحريات؛ ألن اإلسالم ال مينع من أن ميارس املواطن املسلم حياته 

  . السليمة والصحيحة
من وظائف احملتسب مراقبة األماكن العامة اليت يرتادها :  مراقبة الصحة العامة- ٣

كالفنادق، أو للنظافة الناس للعالج كاملستشفيات، أو للطعام كاملطاعم العامة، أو لإلقامة 
كاحلمامات العامة، كما جيب عليه أن يراقب املهن اليت ترتبط بنظافتها صحة الناس، 
كاخلبازين والطباخني واجلزارين وغريهم، وذلك للعمل على توفر الشروط الصحية 

  . الالزمة
ييل ومن وظائف احملتسب مراقبة األسواق العامة واملوازين واملكا:  مراقبة األسواق- ٤

  . واملبـايعـات وأنواع الغش والتـدليس واالحتكار واملعامالت الربوية
                                                 

  .  ١٧٠ - ١٦٩، ص  ، مصدر سابق األمر باملعروف والنهي عن املنكر) 1(
  .  ١٨٨ - ١٨٢، ص  ، مصدر سابق أحباث إسالمية) 2(

١٥  



             األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب اهللا
  

جيب على احملتسب أن يراقب بدقة أماكن التربية والتعليم :  مراقبة أماكن التعليم- ٥
فيعمل على منع ما هو فاسد منه .. وأن يطلع على سري التعليم ومناهجه وأسلوب تلقينه

  . وتشجيع ما هو حسن
ومن وظائف احملتسب مراقبة األبنية العامة لريى مدى توافر :  األبنية مراقبة- ٦

  .. صفات اإلتقان يف بنائها لئال هتدد حياة الساكنني فيها
ويالحظ أن اختصاصات . هذه أهم وظائف احملتسب كما حتدث عنها علماء اإلسالم

سالمية وصالحيات احملتسب املكلف أصبحت من اختصاص العديد من أجهزة الدولة اإل
يف العصر احلديث، لذا فقد أصبح من واجب هذه األجهزة مبا يتهيأ هلا من إمكانات أن 
تطبق قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتقوم بواجبه وفق أحكام الشريعة 

لقد أصبحت األمانة اآلن متمثلة يف هيئة األمر باملعروف والنهي عن . اإلسالمية السمحة
ئة للحسبة مكلفة، ويف البلديات مبختلف اختصاصاهتا وفروعها، ويف املنكر بصفتها هي

وزارة التجارة والصحة ووزارة املعارف ووزارة التعليم العايل ووزارة العمل والشئون 
االجتماعية والرئاسة العامة لتعليم البنات، ويف كل جهاز من أجهزة الدولة اليت تشرف 

 هذه األجهزة واجبا كبريا ومسئولية ضخمة على حياة اجملتمع، وأن على كل جهاز من
جتاه تطبيق نظام احلسبة، وحنب أن ننبه إىل أن ما حدث من توزع يف اختصاصات 

  . وصالحيات احملتسب يف العصر احلديث إمنا تتعلق باحملتسب املكلف من قبل ويل األمر
ن األمر هذه حملة تارخيية موجزة عن احلسبة يف اإلسالم أوردناها كمدخل للحديث ع

ونستطيع القول بكل ثقة أن احلسبة قد وفرت . باملعروف والنهي عن املنكر مبعناه الشامل
  . احلياة السليمة للمجتمع اإلسالمي

  مزايا احلسبة 
  : وكان من مزايا احلسبة ما يلي

  .  القدرة على إزالة املنكر وتغيريه يف احلال، بدون إجراءات طويلة تفلت املذنب- ١
 والسرعة يف فصل القضايا، وعدم تعطيل الناس، وذلك للصالحيات  احلسم،- ٢
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إعزاز سلطان الشرع، وخضوع الناس له رغبة أو رهبة، :  وقد ترتب على ذلك- ٣
ي وجعلهم يعيشون يف سعة وعافية وتعاون مما نقى حياة الناس دهرا طويال من املنكر والبغ

على الرب والتقوى، فتوفر على أمور العامة رجال يراقبوهنا يف ضوء كتاب اهللا وسنة 
  .   رسوله

وتنصيب الدولة رجاال للقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بصفة رمسية، 
احملـتسب املتطوع فإن وجوبه جيعل القيام هبذا األمر واجبا عليهم، وجوبا عينيا خبالف 

  . عليـه داخل يف فروض الكفاية
وقد حدد العلماء الفرق بني احملتسب املكلف من قبل الدولة اإلسالمية واحملتسب 

  . املتطوع
  الفرق بني احملتسب واملتطوع 

( :والفرق بينهما عند اإلمام املاوردي من تسعة أوجه هي   )٢

تسب حبكم الوالية، وفرضه على غريه داخل يف  أحدها أن فرضه متعني على احمل- ١
  . فروض الكفاية

 والثاين أن قيام احملتسب به من حقوق تصرفه ال جيوز أن يتشاغل عنه، وقيام - ٢
  . املتطوع من نوافل عمله الذي جيوز أن يتشاغل عنه بغريه

  الثالث أنه منصوب لالستعداء إليه فيما جيب إنكاره، وليس املتطوع منصوبا- ٣
  . لالستعداء
  .  والرابع أن على احملتسب إجابة من استعداه، وليس على املتطوع إجابته- ٤
 اخلامس أن عليه أن يبحث عن املنكرات الظاهرات ليصل إىل إنكارها، ويفحص - ٥

  . عما ترك من املعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غريه من املتطوعة حبث وال فحص
                                                 

  .  ٢٤٠، األحكام السلطانية ص  املاوردي) 1(
  .  ٢٤٠، ص ، األحكام السلطانية املاوردي) 2(
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ه أن يتخذ على إنكاره أعوانا ألنه عمل هو له منصوب، وإليه أن ل " : والسادس- ٦
  . مندوب، ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا

أن له أن يعزر يف املنكرات الظاهرة، ال يتجاوز إىل احلدود، وليس :  والسابع- ٧
  . للمتطوع أن يعزر على منكر

 حسبته من بيت املال، وال جيوز للمتطوع أن أن له أن يرتزق على:  والثامن- ٨
  . يرتزق على إنكار املنكر

أن له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، كاملقاعد يف :  والتاسع- ٩
األسواق، وإخراج األجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه، وليس هذا 

  . للمتطوع
وعن تبين الدولة هلا، أن الدولة اإلسالمية أدركت بكل يتبني لنا مما ذكرناه عن احلسبة 

وضوح أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس بعمل خريت الدولة اإلسالمية بني القيام 
 وال بعمل مندوب يثاب فاعله وال يعاقب تاركه، بل هو فريضة فرضها اهللا )١( به أو إمهاله

ئولياهتا وأكرب واجباهتا، ال جيوز هلا التهاون يف تعاىل عليها، وأداء هذه الفريضة من أهم مس
  . شيء منها فضال عن إمهاهلا، وألهنا هي اليت تضفي عليها الطابع اإلسالمي

                                                 
  .  ٢٣، ص  ، مصدر سابق نكراألمر باملعروف والنهي عن امل) 1(
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  ثانيا تعريف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
حتدث كثري من العلماء عن تعريف كل من املعروف واملنكر وسوف نورد فقط مناذج 

 القارئ الكرمي إىل بعض املراجع للمزيد من املعلومات حول تعريف هلذه التعريفات وحنيل
  : املعروف وتعريف املنكر، من هذه التعريفات القول

بأن املعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اهللا، والتقرب إليه واإلحسان إىل 
ضد  واملنكر )١( الناس، وكل ما ندب إليه الشرع وهنى عنه من احملسنات واملقبحات

 واملتبادر من املعروف )٢( املعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر
 ويقول ابن منظور يف لسان )٣(  الطاعات ومن املنكر املعاصي اليت أنكرها الشرع

وقد تكرر ذكر املعروف يف احلديث وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة  "  :العرب
واملنكر ضـد ... ، وكل ما ندب إليه الشرعاهللا والتقرب إليه واإلحسان إىل الناس

  .  )٤( " املعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر
( هذه مناذج لتعريفات العلماء ومن أراد املزيد فلريجع إىل املراجع املذكورة أدناه )٥

                                                 
  .  ٢١٦، ص  ٣، جـ  ، النهاية يف غرب احلديث ابن األثري) 1(
  .  ١١٥، ص ٥املصدر السابق جـ ) 2(
  .  ٢٨، ص  ٤، جـ  ، روح املعاين حممود األلوسي) 3(
  .  " ، ن ك ر ع ر ف"  لسان العرب يف ماديت) 4(
،  تفسري الطربي: *  روف والنهي عن املنكر انظر املراجع التاليةللمزيد من املعلومات حول تعريف األمر باملع) 5(

،  ، وحممود األلوسي البغدادي ٤١، ص  ٢، جـ  ، أحكام القرآن ، أبو بكر اجلصاص ١٠٥، ص  ٧جـ 
،  ١٤٦، ص  ٤، جـ  ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ، وابن حجر اهليتمي ٢٨، ص  ٤، ص  روح املعاين
ضمن اجمللد  (١٢١، العقيدة األصفهانية ص  ، ابن تيمية ٣٠، ص ٣، جـ سري الكبري، التف الفخر الرازي

، حاشية  ٤٦٠، ص  ١، جـ ، ودليل الفاحلني ١٠٣، ص  ابن تيمية احلسبة-) اخلامس من جمموعة الفتاوى
، ص  ١، جـ  ، جامع البيان يف تفسري القرآن ، الطربي ١٥٢، ص  ١الصاوي على تفسري اجلاللني جـ

،  ، اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب )مادة عرف(،  ، املفردات يف غريب القرآن ، الراغب األصفهاين ٢٨
، يف  ، سيد قطب ٤٨، ص  ١، جـ ، مبارق األزهار شرح مشارق األنوار ، ابن مالك ٤٧، ص  ٤جـ 

، أبو  ٤٩٣، ص  ١، جـ ، التشريع اجلنائي اإلسالمي ، عبد القادر عودة ٣٣،  ، ص ٢، جـ ظالل القرآن
  .  ١٤، ص  ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر بكر اخلالل
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الصد عنه والتنفري منه ومقاومته وأخذ السبل عليه حىت ال يقع : ومعىن النهي عن املنكر
  . أصال، أو يتكرر
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  ثالثا أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلاجة إليه 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو اجلهاد الدائم املفروض على املسلم، وهو أصل 

وهو القطب األعظم  " مهم من أصول قيام حضارة اإلسالم ال قيام لشريعة اإلسالم بدونه
نبيني أمجعني ولو طوي بساطه وأمهل علمه يف الدين، وهو املهم الذي ابتعث اهللا له ال

وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضاللة وشاعت اجلهالة 
واستشرى الفساد واتسع اخلرق وخربت البالد، وهلك العباد، ومل يشعروا باهلالك إال يوم 

 اإلسالم أن اهللا تعاىل قد  ومما يؤكد مكانة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف)١( " التناد
:  قال اهللا تعاىل)٢(  ذكر من أوصاف الصاحلني أهنم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

}  * (#θ Ý¡øŠs9 [™!#uθ y™ 3 ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ×π ¨Β é& ×π yϑ Í←!$ s% tβθ è=÷G tƒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# u™!$ tΡ#u™ È≅ø‹©9$# öΝèδ uρ tβρ ß‰àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪  

šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Ì ÅzFψ$# šχρ ã ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ψ tƒ uρ Ç⎯tã Ì s3Ψ ßϑ ø9$# šχθ ããÌ ≈ |¡ç„ uρ ’ Îû 

ÏN≡u ö y‚ø9$# š Í×̄≈ s9'ρ é&uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊆∪ { )٣(   

وقد وصف اهللا تعاىل األمة اإلسالمية بأهنا خري أمة أخرجت للناس؛ ألهنا تأمر 
öΝçGΖä. u  {: باملعروف وتنهى عن املنكر قال اهللا تعاىل ö yz >π̈Β é& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ßΔù' s? 

Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Ç⎯tã Ì x6Ζßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )وقال تعاىل )٤ }  tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 

àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ â ßΔ ù'tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ì s3Ζßϑ ø9$# { )٥(  .  

كنتم خري الناس للناس تأتون هبم يف القيود والسالسل  "  وهلذا قال أبو هريرة
ذه األمة خري األمم للناس، فهم أنفعهم هلم، فبني اهللا سبحانه أن ه. حىت تدخلوهم اجلنة

                                                 
  .  ٣٠٦، ص  ٢، جـ ، إحياء علوم الدين أبو حامد الغزايل) 1(
  .  ٢١، ص  ١٤١٠، باكستان  ، إدارة ترمجان اإلسالم ، احلسبة فضل اهلي) 2(
  .  ١١٤ - ١١٣، اآلية  سورة آل عمران) 3(
  .  ١١٠آلية ، ا سورة آل عمران) 4(
  .  ٧١، اآلية  سورة التوبة) 5(

٢١  
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  : ومما يدل على أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر
وذكر منها األمر باملعروف سهم، والنهي  " اإلسالم مثانية أسهم  "   ول حذيفةق

  .  )٢( عن املنكر سهم، وقد خاب من ال سهم له
 من  ومما يدل أيضا على أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما بينه رسول اهللا

فقد روى اإلمام . اأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر صدقة يؤجر املرء على قيامه هب
يا رسول اهللا، ذهب :  قالوا للنيب أن أناسا من أصحاب النيب {  مسلم عن أيب ذر

ول أهل الدثور باألجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفض
؟ أن بكل تسبيحة صدقة، وكل  أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون به: أمواهلم، قال

تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، وأمر باملعروف صدقة وهني عن 
  .  )٤(  )٣( } املنكر صدقة

ومما يدل على أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر كذلك أن األمر باملعروف 
  . ي عن املنكر من أسباب تكفري الذنوبوالنه

فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره تكفرها الصالة والصدقة،  {  قال رسول اهللا

                                                 
،   ، الطبعة الثالثة ، دار اجملتمع ، جدة ، حتقيق حممد السيد اجلليند ابن تيمية األمر باملعروف والنهي عن املنكر) 1(

  .  ٢٧، ص   هـ١٤٠٧
عمدة القارئ ) 2(  .  ١٢٥ / ١

ابن ماجه  ، )١٥٠٤(أبو داود الصالة  ، )٥٩٥(مسلم املساجد ومواضع الصالة  ، )٨٠٧(البخاري األذان ) 3(
، الدارمي الصالة  )٤٨٨(، مالك النداء للصالة  )٢/٢٣٨(، أمحد  )٩٢٧(إقامة الصالة والسنة فيها 

)١٣٥٣(  .  
  .  رواه مسلم) 4(
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 األمر باملعروف والنهي عن املنكر من هذا احلديث الشريف حيث نص وتربز أمهية
 ويف هذا )٣(  على كون األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أسباب تكفري الفتنة النيب

: ؟، قلت فإن قلت ما النكتة يف تعيني هذه األشياء اخلمسة " :الصدد يقول العالمة العيين
: موال واألقوال، فذكر من أفعال األبدان أعالها وهواحلقوق ملا كانت يف األبدان واأل

الصالة والصوم، وذكر من حقوق األموال أعالها، وهي الصدقة، ومن األقوال أعالها 
  .  )٤(  .وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وقد بني اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يقول 
 قد - أعين باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر -واعلم أن هذا الباب  " :اهللارمحه 

ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ومل يبق منه يف هذه األزمان إال رسوم قليلة جدا وهو باب 
عظيم به قوام األمر ومالكه، وإذا كثر اخلبث عم العقاب الصاحل والطاحل، وإذا مل يأخذوا 

شك أن يعمهم اهللا تعاىل بعقابه، فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن على يد الظامل أو
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فينبغي لطالب اآلخرة والساعي يف حتصيل رضا 

  .  )٥( "  أن يعتين هبذا الباب، فإن نفعه عظيم اهللا
دين وعمدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصل يف ال " :ويقول أبو بكر بن العريب

  .  )٦(  " من عمد املسلمني، وهو فرض على مجيع الناس مثىن وفرادى بشرط القدرة عليه

                                                 
، ابن ماجه الفنت  )٢٢٥٨(، الترمذي الفنت  )١٤٤(، مسلم الفنت وأشراط الساعة  )٣٣٩٣(البخاري املناقب ) 1(

  .  )٥/٤٠٥(، أمحد  )٣٩٥٥(
  .  رواه البخاري) 2(
  .  ٢٧، ص  ، مصدر سابق ، احلسبة فضل اهلي) 3(
  .  ٢٨، ص  املصدر السابق) 4(
  .  ٢٤، ص  ٢، جـ  ، على صحيح مسلم شرح النووي) 5(
،  جميع، دار العلم لل ٢، جـ ، عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي اإلمام أبو بكر بن العريب املالكي) 6(

  .  ١٢ص 
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  رابعا فضل القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
مما سبق من احلديث عن أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر نستطيع القول بأن 

 عظيما يتضح هذا جليا من استعراض احلقائق لألمر باملعروف والنهي عن املنكر فضال
  : التالية
:  األمر باملعروف والنهي عن املنكر أرقى درجات الكمال اإلنساين وبيان ذلك- ١

  .   )١(  أن الناس يف هذه احلياة أصناف شىت
  . منهم صنف ضال ال خري فيه وهو شر على غريه)   أ
  . ومنهم صنف ال خري فيه وال شر منه)  ب
  . نهم صنف صاحل يف ذات نفسه، لكن ال خري فيه لغريهوم)   جـ
وال شك أن هذا . ومنهم صنف صاحل يف ذات نفسه، لكن فيه خري وإصالح لغريه)  د

أكمل الناس نفسا وأرفعهم درجة الذي صلح يف ذات نفسه، مث امتد باإلصالح واخلري إىل 
 بفعل اخلري، الداعون الناس غريه، وهم اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر، املتربعون
  : إىل احلق والصواب وصدق اهللا العظيم القائل يف حمكم كتابه

}  ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ômr& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [sÎ=≈|¹ tΑ$ s% uρ ©Í_ ¯ΡÎ) z⎯ÏΒ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )٢( 
  ... أي ال أحد أحسن ممن عرف احلق وعمل به، ودعا إليه

وكونه .  األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقام خالفة عن اهللا ورسوله وكتابه- ٢
مقام خالفة هللا فألن اهللا جل وعال يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وينهى عن 

وأما كونه مقام خالفة رسول اهللا، فألن ذلك عمله يف أمته، قال . لبغيالفحشاء واملنكر وا
Νèδã  {: اهللا تعاىل ãΒ ù'tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Ì x6Ψ ßϑø9$# ‘≅ Ïtä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9$# ãΠÌh ptä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ 

                                                 
  .  ١٥ - ١٣، ص ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر عبد العزيز عبد الستار) 1(
  .  ٣٣، اآلية  سورة فصلت) 2(
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وأما خالفة كتابه، فألنه عمل به، ودعوة إليه، ومد لنوره، وتنفيذ ألحكامه وتعاليمه 
Ö‘θ  {فهو  çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫Î7•Β ∩⊇∈∪  “Ï‰ôγ tƒ Ïμ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7©?$# …çμtΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# Νßγ ã_Ì ÷‚ãƒ uρ 

z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# † n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ óΟÎγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n<Î) :Þ≡u ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩⊇∉∪ { )٢(  .  

   {:  األمر باملعروف والنهي عن املنكر سر أفضلية األمة اإلسالمية، قال تعاىل- ٣
öΝçGΖä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ßΔ ù's? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Ç⎯tã Ì x6Ζßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 

3 { )٣(   .  

:  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب للنجاة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل- ٤
}  $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρã Åe2 èŒ ÿ⎯Ïμ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t⎦⎪Ï% ©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™þθ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß ¥>#x‹yè Î/ 

¤§ŠÏ↔t/ { )٤(   .  

 واألمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب للنصر والتمكني يف الدنيا قال اهللا - ٥
χ  {: تعاىل u ÝÇΖuŠs9uρ ª!$# ⎯tΒ ÿ…çνç ÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪  t⎦⎪Ï% ©!$# β Î) öΝßγ≈̈Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#θ ãΒ$ s% r& nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# (#ρ ã tΒ r&uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγ tΡuρ Ç⎯tã Ì s3Ζßϑ ø9$# 3 { )٥(   .  

tβθ   {: وقال تعاىل ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ â ßΔ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $#  {  )٦(   .  

                                                 
  .  ١٥٧، اآلية  سورة األعراف) 1(
  .  ١٦،  ١٥، اآلية  سورة املائدة) 2(
  .  ١١٠، اآلية  سورة آل عمران) 3(
  .  ١٦٥، اآلية  سورة األعراف) 4(
  .  ٤١،  ٤٠، اآليتان سورة احلج) 5(
  .  ٧١، اآلية  سورة التوبة) 6(
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  خامسا بعض األضرار الناجتة عن إمهال القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ام بواجب  األضرار اخلطرية اليت تصيب األمة بسبب إمهال القي لقد بني رسول اهللا

مثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيها كمثل  {: األمر باملعروف والنهي عن املنكر بقوله

لها قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، وكان الذين يف أسف
لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا، ومل نؤذ من : إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا

فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا 
  .  )٢( )١( } مجيعا

 يف هذا احلديث الشريف أن هالك اجملتمع  كيف بني الرسول: فانظر أخي املسلم
إمنا هو نتيجة حمتومة لترك أصحاب املنكر والعصاة يعيثون يف األرض فسادا، وعدم األخذ 

وإن املنكر قد يرى يف أول األمر هينا وبسيطا، كاخلرق يف السفينة، فإن ترك . على أيديهم
مع بساطته وعدم اتساعه، فشا يف اجملتمع وازداد حىت يؤول يف آخر املطاف إىل بالء 

  {:  أشار إليها يف قوله إىل القضاء عليه، وهذه سنة من سنن اهللاعظيم، وقد يؤدي 
(#θ à)¨?$#uρ ZπuΖ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁ è? t⎦⎪Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝä3Ψ ÏΒ Zπ ¢¹!% s{ ( { )يف هذا احلديث مثل النيب)٣  تمع  اجمل

 بإذن اهللا -اإلنساين بركاب سفينة، ومثل النظم واآلداب اليت حتفظ هذا اجملتمع وتعصمه 
 هبيكل السفينة وجوانبها وأصبح واضحا من التمثيل أن على كل راكب أن حيافظ على -

 اجملتمع  مث قسم. سالمة حدودها اليت حدها اهللا هبا بني احلياة واملوت والنجاة واهلالك
   )٤(  :لمحافظة على هذه احلدود إىل طبقتنيبالنسبة ل
طبقة احملافظني عليها والقائمني على حراستها وهم الطبقة العليا، اآلمرون )   أ

                                                 
  .  )٤/٢٦٨(، أمحد  )٢١٧٣(، الترمذي الفنت  )٢٣٦١(البخاري الشركة ) 1(
  .  رواه البخاري) 2(
  .  ٢٥سورة األنفال اآلية ) 3(
، ص  ، مصدر سابق ف والنهي عن املنكر، األمر باملعرو  عبد العزيز عبد الستار-:  للمزيد من املعلومات انظر) 4(

  .  ١٦٩، ص  ، مصدر سابق ، اجلهاد  حممد نعيم ياسني-.  ١١
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وطبقة املنتهكني هلا الواقعني يف خمالفتها وهي الطبقة السفلى أهل املنكر )  ب
  . واملعصية

وف والنهي عن املنكر يف حياة هذا اجملتمع فذكر أن  أمهية األمر باملعر مث وضح
الطبقة السفلى ترغب يف ارتكاب جرمية إبادة عامة بغباوة وحسن نية وعاطفة حب؛ ألنه 
صعب عليها أن تتسبب يف مضايقة العليا مبرورها هبا صاعدة نازلة كلما أرادت شيئا من 

سفل السفينة لتستقي منه وال تؤذي املاء فهداها تفكريها األخرق إىل أن خترق مكاهنا من أ
  . جرياهنا

إن أصغر خرق هنا يساوي أوسع حيز هلذا اجملتمع كله كما قيل، وإن السكوت على 
هذه اجلرمية النكراء جرمية أخرى أشد نكرا، وأعظم خطرا، وأن ضرورة النجاة تفرض 

 الذين يريدون على أهل العقل والطبقة العليا أن يقوموا فورا بالضرب على أيدي األسفلني
  . أن يغرقوا اجملتمع كله حبمقهم وسوء عملهم

ومما تضمنه هذا احلديث الشريف يتضح أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يساوي 
حياة اجملتمع وسالمته وأن أي هتاون يف القيام، به ال جزاء له إال أن هتوى السفينة باجلميع 

 موضحا أن التخلف عن  ويقول. املغرقنيإىل القاع، وأن يصبح الكل من املهلكني 
: القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر من موجبات سخط اهللا وعقابه

شكن اهللا أن يبعث والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليو {

   ففي هذا احلديث يبني الرسول)٢( )١( } عليكم عذابا منه فتدعونه فال يستجيب لكم

أن التخلف عن القيام بواجب األمر بسبب من األسباب املؤدية إىل سخط اهللا وعقابه، 
  . كما حيول دون استجابة الدعاء

                                                 
  .  )٢١٦٩(الترمذي الفنت ) 1(
  .  ، باب ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، الفنت رواه الترمذي) 2(
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:  أنه قال ن النيب ع  روى ابن مسعود)١(  ويف الترهيب من إمهال هذه الفريضة
إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا،  {

مينعه ذلك أن اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك، مث يلقاه من الغد وهو على حاله، فال 
: يكون أكـيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض مث قال

}  š∅ Ïè ä9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã x Ÿ2 .⎯ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ ©|¤ŠÏã uρ Ç⎯ö/$# zΟtƒ ö tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑÎ/ 

(#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪  (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$ uΖoKtƒ ⎯tã 9 x6Ψ •Β çνθ è= yèsù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ è= yèø tƒ ∩∠®∪  3“t s? #Z ÏVŸ2 óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ šχ öθ ©9uθ tG tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã x Ÿ2 4 }§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰s% óΟçλm; 

öΝåκß¦à Ρr& { )كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون : ، مث قال) فاسقون (  :إىل قوله تعاىل،  )٢

أخذن على يد الظامل، لتأطرنه على احلق أطرا، ولتقصرنه على احلق قصرا، أو عن املنكر ولت
  .   )٣( } ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض، مث ليلعنكم كما لعنهم

 من   وسنة رسوله ويطول بنا املقام لو حاولنا استقصاء ما ورد يف كتاب اهللا
عروف والنهي عن املنكر، ونكتفي الوعيد الشديد ملن تقاعس عن القيام بواجب األمر بامل

بالتأكيد على أن أخطر ما يترتب على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر إصابة األمة 
املهملة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر بالعذاب العام، وعدم إجابة دعاء الصاحلني، 

  .... واستحقاق اللعنة وعدم االستقرار واألمن واألمان

                                                 
  .  ١٧٥،  ، مصدر سابق اجلهاد) 1(
  .  ٨٠ - ٧٨:  سورة املائدة آية) 2(
  .  رواه أبو داود والترمذي) 3(
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  ينالفصل الثا
  حكم القيام باألمر باملعروف النهي عن املنكر

  احلكمة من إجيابه يف الشريعة اإلسالمية 
الشروط الواجب توافرها يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر

  شروط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

٢٩  
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  الفصل الثاين
  كر أوال حكم القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املن

األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب من أعظم واجبات اإلسالم، ألنه لب الرسالة 
 قوة األمة اإلسالمية ووحدهتا، واألصل يف وجوب األمر باملعروف وسياج العقيدة، وسر

⎯   {: والنهي عن املنكر قوله تعاىل ä3 tF ø9 uρ öΝ ä3Ψ Ï iΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î ö sƒ ø: $# tβρ ã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 θ#) *  {:  تعاىل وقوله)١(  }∪⊇⊂⊆∩ #$ Ý¡øŠs9 [™!#uθ y™ 3 
ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# ×π ¨Β é& ×π yϑÍ← !$ s% tβθè= ÷G tƒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$# öΝèδ uρ tβρ ß‰àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪  šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Ì ÅzFψ$# šχρ ã ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ uρ Ç⎯tã Ì s3Ψ ßϑ ø9$# šχθ ããÌ ≈ |¡ç„ uρ ’ Îû ÏN≡u ö y‚ø9$# š Í×̄≈s9'ρ é&uρ z⎯ÏΒ 

t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊆∪ { )٢(   .  

tβθ  {: وقوله تعاىل ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9$#uρ öΝßγ àÒ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρâ ßΔ ù'tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ì s3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠÉ)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# {  )٣(  .  

∅š   {: وقوله تعاىل Ïè ä9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) 4’ n? tã Èβ$ |¡ Ï9 yŠ… ãρ# yŠ © |¤Š Ïã uρ 

Ç⎯ ö/ $# zΟ tƒ ö tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰ tF ÷è tƒ ∩∠∇∪  (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖ oK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ •Β 

çνθ è= yè sù 4 š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè ø tƒ ∩∠®∪  {  )قوله تعاىلو )٤: }  öΝçGΖä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ ßΔ ù's? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Ç⎯tã Ì x6Ζßϑ ø9$#  { )وقوله تعاىل)٥  :}  t⎦⎪Ï% ©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ ©3̈Β 

                                                 
  .  ١٠٤، اآلية  سورة آل عمران) 1(
  .  ١١٤،  ١١٣، اآليتان  سورة آل عمران) 2(
  .  ٧١، اآلية  سورة التوبة) 3(
  .  ٧٩ - ٧٨سورة املائدة اآليتان ) 4(
  .  ١١٠، اآلية  سورة آل عمران) 5(
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٣(  .  

                                                

  :  ومنها وقد تأكدت هذه املعاين مجيعها بأحاديث الرسول
ع فبلسانه، فإن مل من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستط {   قوله-١

  .  )٥(  )٤( } يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

والذي نفسي بيدي لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو  {   وقوله- ٢

  .  )٧(  )٦( } تدعونه فال يستجيب لكمليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عذابا منه فـ

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون  {   وقوله- ٣

، يقولون ما ال وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف
يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان حبة 

 
  .  ٤١، اآلية  سورة احلج) 1(
  .  ١١٤ية ، اآل سورة النساء) 2(
  .  ٢، اآلية  سورة املائدة) 3(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) 4(

  .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
  .  رواه مسلم) 5(
  .  )٢١٦٩(الترمذي الفنت ) 6(
  .   اإلمام أمحد والترمذيرواه) 7(
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هذه بعض اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة الدالة على وجوب األمر باملعروف 
  . نكروالنهي عن امل

وقد أمجعت األمة اإلسالمية على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وال جتد 
من العلماء املتقدمني أو املتأخرين ممن يعتد به من مل جيعل األمر باملعروف والنهي عن 

  .  )٣( املنكر أساسا للدين وفريضة من فرائض اإلسالم
هي عن املنكر ليس حقا لألفراد يأتونه وقد أكد الفقهاء على أن األمر باملعروف والن

إن شاءوا ويتركونه إذا شاءوا، وإمنا هو واجب على األفراد ليس هلم أن يتـخلوا عن أدائه 
  .  )٤( وفـرض ال حمـيص هلم من القـيام بأعبائه

وفيما يلي نستعرض بعض أقوال العلماء بشأن حكم األمر باملعروف والنهي عن 
  . املنكر

إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر  "  :- رمحه اهللا -م ابن تيمية يقول شيخ اإلسال
أكد اهللا تعاىل  " : ويقول أبو بكر اجلصاص)٥(  " من أوجب األعمال وأفضلها وأحسنها

 يف أخبار متواترة عنه فيه،  فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبينه رسول اهللا
قد  " :- رمحه اهللا - ويقول النووي )٦(  " بهوأمجع السلف وفقهاء األمصار على وجو

تطابق على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب والسنة، وإمجاع األمة، وهو 
  .  )٧(  " أيضا من النصيحة اليت هي من الدين

                                                 
  .  )١/٤٥٨(، أمحد  )٥٠(مسلم اإلميان ) 1(
  .  ٢٧، ص  ٢، جـ  صحيح مسلم بشرح النووي:  ، انظر رواه مسلم) 2(
  .  ٤٦، ص  ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر السيد جالل الدين العمري) 3(
  .  ٤٩٣، ص  ، مصدر سابق ١، جـ  ، التشريع اجلنائي عبد القادر عودة) 4(
  .  ٨١، ص  احلسبة يف اإلسالم) 5(
  .  ٥٩٢ ص ٢، جـ  أحكام القرآن) 6(
  .  ٥١، ص  ١، جـ  شرح مسلم) 7(
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اتفقت األمة كلها على وجوب األمر باملعروف  " :- رمحه اهللا -ويقول ابن حزم 
  .  )١( "  خالف من أحدهموالنهي عن املنكر بال
األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضة من فرائض اهللا كتبها على  "  :وقال الضحاك

  .  )٢(  " املؤمنني
وجوبه ثابت بالكتاب والسنة وهو من أعظم واجبات الشريعة  "  :ويقول الشوكاين

وأصل عظيم من أصوهلا، وركن مشيد من أركاهنا وبه يكمل نظامها ويرتفع 
  .  )٣( "  نامهاس

الباب  (  :وقد بدأ اإلمام الغزايل حديثه عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر بقوله
األول يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفضيلته واملذمة يف إمهاله وإضاعته، 
ويدل على ذلك إمجاع األمة عليه، وإشارة العقول السليمة واآليات واألخبار 

  .  )٤( ) واآلثار
واخلالصة أن علماء اإلسالم قدميا وحديثا أمجعوا على أن األمر باملعروف والنهي عن 

  .    املنكر واجب مستدلني على ذلك مبا ورد يف كتاب اهللا وسنة رسوله
وجيدر بنا يف هذا املقام أن نشري إىل املفهوم الصحيح لآلية الواردة يف سورة املائدة 

$  {: وهي قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡à Ρr& ( Ÿω Νä.• ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅|Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ $# 

،  هذه اآلية الكرمية ال تدل على عدم وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر)٥( } 4

 يف سننه بإسناده - رمحه اهللا - الفهم اخلاطئ، فقد روى أبو داود  وقد صحح أبو بكر
أيها الناس إنكم تقرؤون هذه : قال أبو بكر بعد أن محد اهللا وأثىن عليه " :عن قيس قال

                                                 
  .  ١٧١، ص  ٤، جـ  الفصل يف امللل واألهواء والنحل) 1(
  .  ٣٩٢، ص  ٢، جـ  فتح القدير) 2(
  .  ٢٣٧، ص  ١، جـ  فتح القدير) 3(
  .  ، بريوت ، دار املعرفة ٣٠٦، ص  ١، جـ نإحياء علوم الدي) 4(
  .  ١٠٥، اآلية  سورة املائدة) 5(

٣٣  
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هتداء إمنا يتم بأداء الواجب، فإذا قام املسلم مبا واال "  :- رمحه اهللا -يقول ابن تيمية 
جيب عليه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما قام بغريه من الواجب مل يضره 

  .  )٥(  " ضالل الضالل
ليس املراد ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر  " :ويقول الزخمشري يف تفسري اآلية

ما فليس مبهتد، وإمنا هو بعض الضالل الذي فصلت اآلية فإن من تركهما مع القدرة عليه
  .  )٦( "  بينهم وبينه

وال يتومهن فيه رخصة يف ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر  " :ويقول أبو السعود
من استطاعهما، كيف ال ومن مجلة االهتداء أن ينكر على املنكر حسبما تفي له 

                                                 
  .  ١٠٥:  سورة املائدة آية) 1(
  .  )١/٧(، أمحد  )٤٠٠٥(، ابن ماجه الفنت  )٤٣٣٨(، أبو داود املالحم  )٢١٦٨(الترمذي الفنت ) 2(
  .  ١٥، ص  ٢، جـ  ، انظر الترمذي بشرح ابن العريب رواه الترمذي وقال عنه صحيح) 3(
  .  ١٧٤، ص  ، مصدر سابق اجلهاد) 4(
  .  ٦٤، ص  احلسبة يف اإلسالم) 5(
  .  ٣٨٦، ص  ١، جـ  الكشاف عن حقائق الترتيل) 6(

٣٤  
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ن االهتداء اتباع أمر اهللا يف أنفسنا ويف غرينا فال داللة فيها وم " :ويقول اجلصاص
  .  )٢( " على سقوط فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وباجلملة فإن هذه اآلية الكرمية ال تنفي وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بل 
  . تؤكد فرضيته أبلغ التأكيد

                                                 
  .  ١٢٠ ص - ١١٩، ص  ٤، جـ  إرشاد العقل السليم) 1(
  .  ٥٩٢، ص  ٢، جـ  أحكام القرآن) 2(

٣٥  
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  ؟  فرض كفاية أو فرض عنيهل األمر باملعروف والنهي عن املنكر
اتضح لنا مما سبق من احلديث عن حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أن األمر 
. باملعروف والنهي عن املنكر واجب ال جيوز تركه وهذا باتفاق العلماء املعتد بعلمهم

ختلفوا والعلماء وإن كانوا اتفقوا على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر إال أهنم ا
  . يف حتديد صفة هذا الواجب

إن األمر :  يف حتديد صفة الوجوب فقال البعض)١(  حيث انقسم العلماء فريقني
باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني أي واجب حمتم، وعلى كل مسلم أن يؤديه بنفسه 
على قدر استطاعته ولو كان هناك من هو أقدر منه على تأديته أو من هو على استعداد 
لتأديته أو من هو متفرغ لتأديته، وهم يشبهونه بفريضة احلج، فهي فرض عني، ولكن على 
املستطيع، وعندهم أن فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر آكد من فريضة احلج، ومل 
تشترط فيها االستطاعة؛ ألهنا مستطاعة دائما، فاالستطاعة يف األمر باملعروف والنهي عن 

ميع األفراد، فاجلاهل يستطيع أن يأمر باملعروف فيما هو ظاهر كأداء املنكر ممكنة جل
الصالة والصوم وينهى عن املنكر فيما ال خيفى كالسرقة والزنا، والعامل يستطيع أن يأمر 
باملعروف وينهى عن املنكر فيما هو ظاهر وفيما هو خفي، ويرى أصحاب هذا الرأي أن 

ملنكر فرض عني حفاظا لألمة وحرزا هلا من الفساد يف جعل األمر باملعروف والنهي عن ا
ابن : ومن العلماء الذين قالوا إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني. والتحلل

كثري وحممد عبده وحممد رشيد رضا، وقد نسبه اجلصاص والرازي يف تفسرييهما إىل قوم 
  .  )٢( دون ذكرهم

، أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من ورأى الفريق اآلخر وهم مجهرة الفقهاء
فروض الكفايات كاجلهاد، فهو واجب حتم على كل مسلم، ولكن هذا الواجب يسقط 

                                                 
  .  ٤٩٣، مصدر سابق ص  ١، جـ  مي، التشريع اجلنائي اإلسال عبد القادر عودة) 1(
، وأحكام القرآن للجصاص  ٢٩، ص  ٤، جـ  ، وتفسر املنار ٨٦، ص  ٢، جـ  تفسري ابن كثري:  انظر) 2(

  .  ١٦٦، ص  ٨، التفسـري الكبري جـ  ٢٩، ص  ٢جـ 

٣٦  
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ومن العلماء الذين قالوا بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفـاية ابـن 
تيمية وأبـو بكـر اجلصـاص، واملـاوردي وأبـو يعـلى احلنبلي، والغزايل، وابن 

  .   )٢( القرطيب، والنووي، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، واأللوسيالعريب، و
هذه آراء العلماء يف نوعية وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد استدل كل 

  . فريق بأدلة على ما ذهب إليه، وفيما يلي نستعرض بإجياز أدلة كل فريق
   فرض عني وأدلتهم القائلون بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

:  استدل القائلون بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني بقوله تعاىل- ١
}  ⎯ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) Î ö sƒø: $# tβρã ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ì s3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßsÎ=ø ßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )٣(   .  

للتبيني وليست للتبعيض، ومعىن اآلية الكرمية )  منكم  ( إن من يف قوله تعاىل: قالوا
كونوا كلكم أمة تدعون إىل اخلري وتأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر، يقول 

لبيان )  من (هب الزجاج وغريه إىل أن معىن ولتكونوا كلكم أمة يدعون، وذ "  :الثعاليب
أمر األمة بأن يدعوا مجيع العامل إىل اخلري فتدعون الكفار إىل : اجلنس، ومعىن اآلية على هذا

                                                 
  .  ٦٦، ص  احلسبة يف اإلسالم) 1(
، املاوردي يف األحكام السلطانية ص  ٢٩، ص  ٢ جـ، ، أحكام القرآن أبو بكر اجلصاص:  انظر على التوايل) 2(

 ص ٢، جـ  ، والغـزايل يف إحياء علوم الدين ٢٨٤، ص  ، وأبو يعلى احلنبلي يف األحكام السلطانيـة ٢٤٠
، ص  ٤، جـ  ، والقـرطيب يف تفسريه ٢٩٢، ص  ١، جـ  ، وابن العـريب يف أحكام القـرآن ٣٠٧
، وأبو  ٧٢، ص  ، والسيوطي يف اإلكليل ٢٣، ص  ٢، جـ  مسلم، والنووي يف شرحه على صحيح  ١٦٥

،  ٢٦٩، ص  ١، جـ  ، والشـوكـاين يف فـتح القدير ٦٧، ص  ٢السـعـود يف تفسريه جـ 
  .  ٢١، ص  ٣جـ ) روح املعاين(واأللوسي يف 

  .  ١٠٤، اآلية  سورة آل عمران) 3(

٣٧  
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y7  {: تدلوا أيضا بقوله واس- ٢ Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ= ø ßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪{ )أكدت :  قالوا)٢

اآلية أن الفالح خمتص بأولئك املتصفني بالصفات املذكورة يف اآلية، وهي الدعوة إىل 
وحيث إن احلصول على الفالح واجب عيين . مر باملعروف والنهي عن املنكراخلري، واأل

لذا يكون االتصاف بتلك الصفات واجبا عينيا؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو 
  .  )٣( "  واجب

)   هم  ( وسبب اختصاص الفالح بأولئك املتصفني بتلك الصفات وجود ضمري فصل
ضمري فصل يفصل بني اخلرب )  هم (  لقاضي أبو السعودبني املبتدأ واخلرب، ويف هذا يقول ا

  .  )٤( " والصفة، ويؤكد النسبة، ويفيد اختصاص املسند باملسند إليه
 مما استدل به العلماء القائلون بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني - ٣

öΝçGΖä. u  {: قوله تعاىل ö yz >π ¨Β é& ôMy_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ â ßΔ ù's? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã Ì x6Ζßϑ ø9$# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 {  )٥(  .  

قالوا بني اهللا تعاىل أن من شروط االنتماء إىل هذه األمة االتصاف بثالث صفات وهي 
عروف والنهي عن املنكر واإلميان باهللا تعاىل وحيث إن االنتماء إىل هذه األمة األمر بامل

واجب عيين يكون االتصاف بتلك الصفات واجبا عينيا أيضا؛ ألن ما ال يتم الواجب إال 
  . به فهو واجب

                                                 
، ص  ١، وزاد امليسر جـ  ٣٩٩، ص  ١ي جـ وتفسري البغو.  ٢٩٧، ص  ١انظر تفسري الثعاليب جـ) 1(

٤٣٤  .  
  .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) 2(
  .  ٥٠- ٤٩، مصدر سابق ص  نقال بتصرف من احلسبة) 3(
  .  ٦٨، ص  ٢جـ .  تفسري أيب السعود) 4(
  .  ١١٠، اآلية  سورة آل عمران) 5(

٣٨  
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  القائلون بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية وأدلتهم 
( : أدلة إلثبات رأيهم ومنهااستدل أصحاب هذا الرأي بعدة   )١

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ⎯  {: استدلوا بقوله تعاىل)   أ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î ö sƒø: $# tβρ ã ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ 

Ç⎯tã Ì s3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ=ø ßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪{ )منكم : يف قوله تعاىل)  من (  إن: فقالوا.   )٢

للتبعيض، وهذا يدل على أن الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض 
  . كفاية
$ *  {: استدلوا أيضا بقوله تعاىل)  ب tΒ uρ šχ%x. tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρ ã Ï Ψ uŠÏ9 Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿω öθ n= sù t x tΡ ⎯ÏΒ 

Èe≅ ä. 7πs% ö Ïù öΝåκ÷]ÏiΒ ×π x Í←!$ sÛ (#θ ßγ¤)x tG uŠÏj9 ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$!$# (#ρ â‘ É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒÎ) (#þθ ãè y_u‘ öΝÍκö s9Î) óΟßγ ¯= yès9 šχρ â‘ x‹øt s† 

إن التفقه يف الدين فرض كفاية؛ ألن اهللا تعاىل طلب خروج طائفة  "  : فقالوا)٣( } ∪⊅⊅⊆∩

من املؤمنني وليس مجيع املؤمنني، وعلى هؤالء تقع مسئولية اإلنذار وليست على عامة 
  .  )٤(  " الناس

لو بدأ عامة الناس يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر : ومما استدلوا به قوهلم)   جـ
شى أن يأمروا باملنكر وينهوا عن املعروف، ويغلظوا يف مكان يقتضي اللني ويلينوا يف خي

ويف هذا الصدد يقول . مقام يقتضي الشدة، وبذلك يكون ضرر احتساهبم أكثر من نفعه
وألهنا من عظائم األمور وعزائمها اليت ال يتوالها إال العلماء  "  :القاضي أبو السعود

االحتساب وكيفية إقامتها، فإن من ال يعلمها يوشك أن يأمر بأحكامه تعاىل ومراتب 
مبنكر وينهى عن معروف، ويغلظ يف مقام اللني ويلني يف مقام الغلظة، وينكر على من ال 

  .  )٥( " يزيده اإلنكار إال التمادي واإلصرار
                                                 

  .  ٤٦ - ٤٥، ص  ، مصدر سابق نقال بتصرف من احلسبة) 1(
  .  ١٠٤، اآلية   آل عمرانسورة) 2(
  .  ١٢٢، اآلية  سورة التوبة) 3(
  .  ١٧٦، ص  ١، جـ  ، للشاطيب املوافقات يف أصول الشريعة:  انظر) 4(
  .  ١٦٥، ص  ٤، جـ  ، تفسري القرطيب ٦٧، ص  ١، جـ  تفسري أىب السعود) 5(

٣٩  
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%t⎦⎪Ï  {: ومما استدلوا به قوله تعاىل)  د ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θãΒ$ s% r& nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ 
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هذه اآلية لالحتساب من مكن يف األرض وهم بعض الناس عني اهللا تعاىل يف : فقالوا
قلت القول األول أصح، فإنه يدل على أن  " :وليسوا كلهم، يقول القرطيب يف هذا املعىن

: والنهي عن املنكر فرض على الكفاية، وقد عينهم اهللا تعاىل بقولهاألمر باملعروف 
}   t⎦⎪ Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9  اآلية، وليس كل الناس )٢(  }  #$

  .   )٣(  "  مكنوا
ومما استدلوا به سقوط االحتساب بقيام بعضهم به عن اآلخرين، ولو مل يكن )  هـ

 سبب سقوطه عن اآلخرين، وقد أشار إىل هذا فرضا على الكفاية ما كان قيام بعضهم به
والذي يدل على صحة هذا   " :املعىن أبو بكر اجلصاص يف أحكام القرآن حيث يقول

 أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقني كاجلهاد وغسل - كونه فرض كفاية -القول 
اآلخرين املوتى وتكفينهم، والصالة عليهم ودفنهم، ولوال أنه فرض كفاية ملا سقط عن 

  .   )٤( " بقيام بعضهم به
مما سبق من استعراض أدلة القائلني من العلماء بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
فرض عني، وأدلة القائلني بأهنا فرض كفاية يتضح اخلالف بني العلماء يف نوع وجوب 

ملعروف وجود أحوال يصري فيها األمر با... هذه الفريضة ومع ذلك فقد ذكر العلماء
  . والنهي عن املنكر فرض عني

  األحوال اليت أمجع العلماء على أهنا فرض عني 
  : منها

                                                 
  .  ٤١، اآلية  سورة احلج) 1(
  .  ٤١:  سورة احلج آية) 2(
  .  ١٦٥، ص ٤، جـ  قرطيبتفسري ال) 3(
  .  ٢٩، ص  ٢، جـ  ، أحكام القرآن أبو بكر اجلصاص) 4(

٤٠  
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يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني على من تعينه الدولة اإلسالمية )   أ
إن نصب لذلك رجل تعني عليه حبكم الوالية   " :للقيام به، يقول نظام الدين النيسابوري

إن فرضه متعني على احملتسب حبكم الوالية وفرضه  " : ويقول املاوردي)١( " وهو احملتسب
  .  )٢( " على غريه داخل يف فروض الكفاية

إذا كان املعروف يف موضع تطمس معامله واملنكر يقترف فيه، وال يعرف ذلك )  ب
إن  " :ي يقول اإلمام النوو)٣( إال رجل واحد تعني عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر

األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية مث إنه قد يتعني إذا كان يف موضع ال يعلم 
  .  )٤(  به إال هو
إذا احتاج األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل جدال واحتجاج ومناقشة )   جـ

األمر باملعروف  "  :كان فرض عني على كل من يصلح لذلك، يقول ابن العريب املالكي
وقد يكون فرض عني إذا عرف املرء من نفسه صالحية ... لنهي عن املنكر فرض كفايةوا

 وبني اإلمـام النووي هذا األمر )٥( " النظر واالستقالل باجلدال أو عرف ذلك منه
مث إنه قد يتعني إذا كان ال يتمكن من إزالته إال هو كمن يرى  " :بأسلوب آخر فقال

  .   )٦( " كر أو تقصري يف املعروفزوجته أو ولده أو خالفه على من
إذا كان أحد يقدر على األمر باملعروف والنهي عن املنكر وال يقوم به غريه فهو )  د

وهو فرض كفاية ويصري فرض عني على القادر  "  :فرض عني عليه، يقول اإلمام ابن تيمية
  .  )٧(  " الذي مل يقم به غريه

                                                 
  .  ٣، ص  ٤، جـ  غرائب القرآن ورغائب الفرقان على هامش ابن جرير) 1(
  .  ٢٤٠املاوردي األحكام السلطانية ص ) 2(
  .  ٨٣ص ،  ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر السيد جالل الدين العمري) 3(
  .  ٢٣، ص  ٢، ج  شرح النووي على صحيح مسلم) 4(
  .  ١٢٢، ص  ١، ج  أحكام القرآن) 5(

شرح النووي على صحيح مسلم ج ) 6(  .  ٢٣، ص  ٢
  .  ٣٧احلسبة يف اإلسالم ص ) 7(

٤١  
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 األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عند كثرة املنكرات وقلة الدعاة يكون)  هـ
فعند قلة الدعاة : - حفظه اهللا -عني، يقول مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

وعند كثرة املنكرات، وعند غلبة اجلهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عني على كل 
  .   )١( واحد حسب طاقته

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر يكون هذه هي بعض األحوال اليت ذكر العلماء أن
  . فرض عني فيها

                                                 
،    السلفية، الدار الكويت.  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، الدعوة إىل اهللا وما ينبغي أن يتحلى به الدعاة) 1(

  . ١٦، ص   هـ١٤٠٤

٤٢  
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  ثانيا احلكمة من إجياب الشريعة اإلسالمية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
هدفت الشريعة اإلسالمية من إجياب األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل عدة 

واآلخرة، ومن هذه أهداف عظيمة من شأن حتقيقها حتقيق سعادة اإلنسان يف الدنيا 
  : األهداف
  .  حفظ اإلسالم من الشرك والبدع- ١
  .  إثبات معاين اخلري والصالح يف األمة اإلسالمية- ٢
 إزالة عوامل الفساد والشر من حياهتا والقضاء عليها أوال بأول حىت تسلم األمة - ٣
  . وتسعد
ل وختتفي فيه املنكرات  هتيئة اجلو املناسب الصاحل الذي تنمو فيه اآلداب والفضائ- ٤

والرذائل، ويترىب يف ظله الضمري العف، والوجدان اليقظ الذي ال يسمح للشر أن يبدأ 
  . فضال عن أن يبقى أو ميتد

 تكوين الرأي املسلم الواعي الذي حيرس آداب األمة وفضائلها وأخالقها - ٥
  . نظمة والقواننيوحقوقها وجيعل هلا شخصية وسلطانا هو أقوى من القوة وأنفذ من األ

 بعث اإلحساس مبعىن اإلخوة والتكامل والتعاون على الرب والتقوى واهتمام - ٦
وذلك مما يوطد األمن ويبعث الطمأنينة على احلقوق واحلرمات . املسلمني بعضهم ببعض

  . وأهنا يف حراسة األمة وبأعينها مما يؤكد الثقة واحملبة واالعتزاز باجلماعة يف قلوب املؤمنني

٤٣  



             األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب اهللا
  

  ثالثا الشروط الواجب توافرها يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر 
حدد مجهرة الفقهاء شروطا معينة ال بد من توافرها يف من يأمر باملعروف وينهى عن 
املنكر، بعض هذه الشروط يرجع إىل طبيعة واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإىل 

  . بعض هذه الشروط متفق عليه، وبعضها خمتلف فيهمبادئ الشريعة اإلسالمية العامة، و
التكليف، واإلميان، والعدالة، : وقد ذكر اإلمام الغزايل منها مخسة شروط، هي

ولنا أن نسمي الثالثة األوىل منها .  )١( والوالية أو كونه مأذونا من جهة الوايل، والقدرة
كما نعد التكليف والقدرة من وهي، اإلميان والعدالة والوالية أو إذهنا، شروط الصحة، 

فإن الثالثة األول تدل على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال . شروط الوجوب
أما الشرطان األخريان فيشريان إىل الظروف اليت جيب فيها واليت يسقط فيها . يصح بدوهنا

  .  )٢( الوجوب وينتقل إىل حكم آخر
  : وفيما يلي تفصيل هلذه الشروط

اإلميان أول شروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فللمؤمن وحده أن : مياناإل)   أ
 إىل سبب اشتراطه هلذا - يرمحه اهللا -يقوم هبذا الواجب العظيم، وقد أشار اإلمام الغزايل 

ألن هذا نصرة للدين، فكيف يكون من أهله من هو جاحد ألصل الدين  "  :الشرط فقال
  .  )٣( " وعدو له

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر نصرة للدين ومحاية لذماره، كان من وملا كان
أما الذين ال يؤمنون به فهم . الطبيعي أن يكون املؤمنون به وحدهم أهال له ومسئولني عنه

  .  )٤(  غري صاحلني للقيام به وال مطالبني بأدائه
عروف والناهي عن اشترط بعض الفقهاء هذا الشرط فريون أن اآلمر بامل: العدالة)  ب

                                                 
  .  ٣١٢، ص  ٢، ج  إحياء علوم الدين) 1(
  .  ٢٣٢، ص  ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر السيد جالل الدين العمري) 2(
  .  ٣١٢ص .  ٢جـ .  إحياء علوم الدين) 3(
  .  ٢٣٣، ص  ، مصدر سابق األمر باملعروف والنهي عن املنكر) 4(

٤٤  
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tβρâ *  {: املنكر ال يصح أن يكون فاسقا وحيتجون بقوله تعاىل ßΔ ù's?r& }̈ $̈Ψ9$# Îh É9 ø9$$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ 
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يؤتى بالرجل  {:  يقول مسعت رسول اهللا " : قال فعن أسامة بن زيدالشريف، 

 يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور هبا، كما يدور احلمار يف الرحى،
؟ أمل تكن تأمر باملعروف وتنهى عن  ما لك: فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فالن

  .  )٤( )٣( } بلى كنت آمر باملعروف وال آتيه وأهنى عن املنكر وآتيه: ؟ فيقول املنكر

وعندهم أن هداية الغري فرع لالهتداء وتقومي الغري فرع  "  كما استدلوا بالقياس
  . عن إصالح نفسه أشد عجزا عن إصالح غريهلالستقامة، وأن العاجز 

أن للفاسق أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وأنه ال : ولكن الراجح لدى الفقهاء
يشترط فـي اآلمر أو الناهي أن يكون معصوما عن املعاصي كلها؛ ألن يف اشتراط هذا 

إن مل   " :ن جبريالشرط سدا لباب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهلذا قال سعيد ب
  .  )٥( "  يأمر باملعروف ومل ينه عن املنكر إال من ال يكون فيه شيء مل يأمر أحد بشيء

وإمنا احلق أن للفاسق أن حيتسب، وبرهانه هو أن نقول هل   " :ويقول اإلمام الغزايل
يشترط يف االحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن املعاصي كلها، فإن شرط ذلك فهو 

 )٦( " اع مث حسم لباب االحتساب إذ ال عصمة للصحابة فضال عمن دوهنمخرق لإلمج
أن ترك اإلنسان لبعض الفروض ال يسقط عنه فروضا غريها،   " :ويرى أبو بكر اجلصاص

                                                 
  .  ٤٤اآلية :  ة البقرةسور) 1(
  .  ٣ - ٢، اآليتان  سورة الصف) 2(
  .  )٥/٢٠٥(، أمحد  )٢٩٨٩(، مسلم الزهد والرقائق  )٣٠٩٤(البخاري بدء اخللق ) 3(
  .  متفق عليه) 4(
  .  ٤٩٩،  ، مصدر سابق ١التشريع اجلنائي جـ ) 5(
  .  ٣١٢، ص  ٢، ج  إحياء علوم الدين) 6(

٤٥  
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ذهب بعضهم إىل أن مرتكب املعاصي ال ينهى غريه وهذا   " :ويقول احلافظ بن كثري
... ضعيف، والصحيح أن العامل يأمر باملعروف وإن مل يفعله، وينهى عن املنكر وإن ارتكبه

 وفعله املعصية لعلمه هبا وخمالفته على بصرية، لكنه واحلالة هذه مذموم على تركه الطاعة
  .  )٢( " فإنه ليس من يعلم كمن ال يعلم

 أن العدالة يف ميدان األمر باملعروف - واهللا أعلم -يتضح من استعراض آراء العلماء 
والنهي عن املنكر ليست شرطا لصحة القيام هبذا الواجب وإمنا هي شرط كمال وأدب؛ 

عليه أن ينتهي عن فسقه، جيب عليه أن ينهى الناس عنه، فإن ألن الفاسق كما جيب 
ارتكابه املنكر ال يبيح له السكوت عليه، فاملعصية ال تربر ترك الواجبات مهما كانت تلك 

نعم جيب على املرء أن يأمر نفسه باملعروف وينهاها عن . املعصية ومهما كانت الواجبات
اجه الناس حبال نفسه ويقولوا له هال أمرت نفسك املنكر قبل أمر الناس وهنيهم، حىت ال يو

قبل أن تأمرنا وهنيتها قبل أن تنهانا، ولكن عدم قيامه هبذا الواجب ال جيعل له عذرا يف 
ترك غريه من الواجبات اليت من أمهها أمر الناس باملعروف وهنيهم عن املنكر، فقد يكون 

 فإن النفوس ختتلف يف تقبل الوعظ لكالمه أثر يف بعض الناس مما ال يكون لكالم غريه،
  .  )٣( باختالف الواعظني

يشترط بعض الفقهاء فيمن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر أن يأذن  "  :اإلذن)   جـ
اإلمام أو احلاكم له بذلك وحجتهم أن اإلمام أو احلاكم يستطيع اختيار من حيسن القيام 

ولكن . أو شرط يؤدي إىل الفساد والفنتهبذه الوظيفة، وأن تركها إىل األفراد دون قيد 

                                                 
  .  ٤٠، ص ٢، ج  أحكام القرآن) 1(
  .  ٨٥، ص  ١، ج  تفسري ابن كثري) 2(
  .  ٢٣، ص  ٢، وشرح النووي على صحيح مسلم جـ  ١٩٧، ص  ٢، جـ  إحياء علوم الدين:  انظر) 3(

٤٦  
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يشترط لوجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يكون اإلنسان : التكليف)  د
مكلفا حبكم الشريعة فإن غري املكلف ال يلزمه أمر، واعتبار األمر باملعروف والنهي عن 

 مينع غري املكلف من األمر والنهي باعتبارمها قربة من القربات؛ ألن غري املنكر واجبا ال
املكلف أهل للقربات، وله أن يأيت القربات ولو أهنا ال جتب عليه وال جيوز منعه من إتياهنا، 
ولكن له إن شاء أن ميتنع من نفسه عن إتياهنا، كصالة الصغري وصومه، فإن الصالة ال 

 فإذا أتى أحدمها كان عمله قربة ومل جيز ألحد أن مينعه من جتب عليه وكذلك الصوم،
الصوم والصالة، ولكن إذا أراد الصغري أن ميتنع فال إمث عليه يف االمتناع ما دام مل يصل 
سن التكليف، وعـلى هذا فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا مل يكن واجبا على 

  . ركه إن شاءغري املكلف فهو حق له يأتيه إن شاء ويت
يشترط يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يكون اآلمر والناهي : القدرة)  هـ

قادرا على األمر والنهي وتغيري املنكر، فإن كان عاجزا فال وجوب عليه إال بقلبه، أي عليه 
من رأى منكم منكرا  {  قال رسول اهللا. أن يكره املعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها

فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
  .  )٣( )٢( } اإلميان

العجز اجلسمي، فال جيب األمر باملعروف على من كان من : ومن وجوه عدم القدرة
                                                 

  .  ٥٠٠، ص  ١، ج  ، مصدر سابق التشريع اجلنائي) 1(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) 2(

  .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
  .  رواه مسلم) 3(

٤٧  
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كر واسع جدا، فهو يشمل من أحكام الدين ما ال بد لكل مسلم ونطاق املعروف واملن
من االطالع عليه ك، ما يعم ما حيتاج لفهمه ومعرفته إىل بصرية واجتهاد ودقة مالحظة، 
فال جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر على املسلم إال بقدر ما يعرفهما؛ ألنه رمبا يضر 

ة واملؤاخذة وهو يريد اخلري وخدمة الدين، ولذلك الدين إن جتاوز حده يف الدعوة واحلسب
صرح العلماء بأن العامة ال تأمر وال تنهى إال يف املعروفات املعلومة واملنكرات املشهورة 

إن  "  :يقول إمام احلرمني.  )٣(  أما األمور االجتهادية الدقيقة فهي موكلة إىل أهل العلم
لعام ففيه للعامل وغري العامل األمر باملعروف احلكم الشرعي إذا استوى يف إدراكه اخلاص وا

والنهي عن املنكر، وإذا اختص مدركه باالجتهاد فليس للعوام فيه أمر وهني بل األمر فيه 
  .  )٤( " متروك إىل أهل االجتهاد
إمنا يأمر وينهى من كان عاملا مبا يأمر وينهى عنه، وذلك  " :ويقول اإلمام النووي
فإن كان من الواجبات الظاهرة واحملرمات املشهورة كالصالة خيتلف باختالف الشيء، 

والصيام والزنا واخلمر وحنوها فكل املسلمني علماء هبا، وإن كان من دقائق األفعال 
واألقوال ومما يتعلق باالجـتهاد مل يكن للعوام مدخل فـيه وال هلم إنكاره بل ذلك 

  .  )٥(  " للعلماء

                                                 
إحياء علوم الدين ج ) 1(  .  ٢٨٠ ص ٢

  .  ٤٩٨، ص  ، مصدر سابق ١، ج  التشريع اجلنائي) 2(
  .  ٢٤٩، ص  ابق، مصدر س ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر السيد جالل الدين العمري) 3(
  .  ٢٨١، ص  ٢، جـ  شرح املقاصد) 4(

شرح صحيح مسلم ج ) 5(  .  ٥١، ص ١

٤٨  
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( " ي ينبغي له أن ال حيتسب إال يف اجلليات املعلومةالعام " :ويقول اإلمام الغزايل  .   )١

وسقوط الواجب ال يترتب على العجز احلسي والعلمي بل يلحق هبما خوف اآلمر 
والناهي من أن يصيبه مكروه أو أن يؤدي هني الناهي إىل منكر شر من املنكر الذي هنى 

ال يقف سقوط الوجوب  "  :ايلعنه، يف هاتني احلالتني يسقط الواجب، يقول اإلمام الغز
  .  )٢(  " على العجز احلسي بل يلتحق به ما خياف عليه مكروها يناله، فذلك يف معىن العجز

والنصيحة الزمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل  " :ويقول ابن بطال احملدث
ن علم وم )٣( نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه املكروه، فإن خشي أذى فهو يف سعة

أن أمره وهنيه لن ينفع وأنه سيضرب إذا تكلم مل جيب عليه أمر أو هني وعليه فقط أن يكره 
املعصية وينكرها بقلبه ويقاطع فاعلها وأن ال حيضر مواضع املعاصي واملناكري، ومن علم أن 
 هنيه إذا هنى عن منكر سيؤدي إىل إزالته أو إىل أن يزول وخيلفه ما هو أقـل منه رتبة فقد
وجب عليه النهي عن املنكر، وإذا علم أن النهي عن املنكر سيؤدي إىل منكر آخر يف 
درجته فهو باخليار إن شاء منع املنكر وهنى عنه، وإن شاء تركه حبسب ما يؤديه اجتهاده، 
أما إذا علم أن إزالة املنكر ستؤدي إىل ما هو شر منه سقط عنه الواجب بل حرم عليه 

على ذلك أن جيد مع شخص شرابا حالال جنس بسبب وجود جناسة النهي، ومن األمثلة 
فيه ويعلم أنه لو أراقه لشرب صاحبه اخلمر فال معىن إلراقته، ومثل ذلك ما حدث من ابن 

 فقد مر وبعض أصحابه يف زمن التتار بقوم يشربون اخلمر، فأنكر - رمحه اهللا -تيمية 
مية أنكر على أصحابه قوهلم، وقال عليهم أصحاب ابن تيمية شرب اخلمر ولكن ابن تي

إمنا حرم اهللا اخلمر إلهنا تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وهؤالء تصدهم اخلمر عن : هلم
  .  )٤( قتل النفوس وسيب الذرية وأخذ األموال فدعوهم ومخرهم

                                                 
  .  ٢٨١، ص  ٢، علوم الدين ج  إحياء) 1(

إحياء علوم الدين ج ) 2(  .  ٢٨٠، ص  ٢
  .  ٥٤، ص  ١، ج  شرح صحيح مسلم) 3(
  .  ٦٨ - ٦٧، ص  احلسبة البن تيمية) 4(

٤٩  



             األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب اهللا
  

ومن علم أن أمره أو هنيه ال يفيد ولكن مل خيف مكروها فال جيب عليه األمر 
ائدهتما، ولكن يستحب له أن يأمر وينهى إلظهار شعائر اإلسالم  لعدم ف)١(  والنهي

  .  )٢( وتذكري الناس بأمر الدين

                                                 
  .  ٢٦ص .  ٢، ج  إحياء علوم الدين) 1(
  .  ٢٦، ص  ٢إحياء علوم الدين جـ) 2(

٥٠  
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  رابعا شروط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
األمر باملعروف ليس له شروط خاصة؛ ألن األمر باملعروف نصيحة وإرشاد وتعليم، 

الدين النصيحة،  {  ول اهللاوكل ذلك جائز يف كل وقت ويف كل مناسبة، قال رس

  .  )٢(  )١( } هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: ملن يا رسول اهللا، قال: قلنا

لوجوب النهي أو التغيري، أما النهي عن املنكر وتغيريه فله شروط خاصة جيب توفرها 
   )٣( وهذه الشروط هي

 وجود منكر، واملنكر كل معصية حرمتها الشريعة اإلسالمية، وهو كل ما كان - ١
حمذور الوقوع يف الشرع، ويستوي أن يكون فاعل املنكر مكلفا أو غري مكلف، فمن رأى 

ا يزين مبجنونة أو يأيت صبيا أو جمنونا يشرب اخلمر فعليه أن ينكر عليه، وكذا إن رأى جمنون
  . هبيمة فعليه أن مينعه

مبعىن أن تكون املعصية راهنة وصاحبها :  أن يكون املنكر موجودا يف احلال- ٢
مباشرا هلا وقت النهي أو التغيري كشرب اخلمر وخلوته بأجنبية، فإذا فرغ من املعصية 

ب على املعصية، والعقاب فليس مثة مكان للنهي عن املنكر أو تغيريه، وإمنا هناك حمل عقا
من حق السلطات العامة وليس لألفراد، وقد أشار اإلمام الغزايل إىل هذا احلكم 

أن تكون منصرمة، فالعقوبة على ما تصرم منها : أحدها: املعصية هلا ثالثة أحوال "  :بقوله
ا مباشر أن تكون املعصية راهنة وصاحبه: حد أو تعزير، وهو إىل الوالة إىل اآلحاد، الثانية

هلا، كلبسه احلرير وإمساكه العود واخلمر، فإبطال هذه املعصية واجب بكل ما ميكن ما مل 
أن يكون املنكر : تؤد إىل معصية أفحش منها أو مثلها، ذلك يثبت لآلحاد والرعية، والثالثة

متوقعا كالذي يستعد بكنس اجمللس وتزيينه ومجع الرياحني لشرب اخلمر وبعد مل حيضر 

                                                 
  .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) 1(
  .  رواه مسلم) 2(
  .  ٥٠١، ص   مصدر سابق١، جـ  نقال بتصرف من التشريع اجلنائي) 3(

٥١  
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قالوا لكل مسلم إقامته حال  ( :ويقول العالمة ابن جنـيم وهو يبحث يف التعزير
  .  )٢( ) مباشرة املعصية، وأما بعد الفراغ فليس ذلك لغري احلاكم

لو عزره حال كونه مشغوال بالفاحشة فله ذلك، وأنه   " :وعلل ذلك يف كتب الفقه
 ذلك هني عن املنكر، وكل واحد مأمور به، وبعد الفراغ ليس ينهى عن املنكر؛ حسن ألن

  .  )٣( "  ألن النهي عما مضى ال يتصور فيتمحص تعزيرا، وذلك إىل اإلمام
 أن يكون ظاهرا، فلو كان مستترا، فال جيوز التجسس عليه؛ ألن اهللا حرم - ٣

Ÿω  {: التجسس، قال تعاىل uρ (#θÝ¡¡¡pgrB  { )وقال النيب)٤   }  إن األمري إذا ابتغى الريبة

إنك إن تتبعت عورات الناس  {:  ويف رواية أخرى)٦( )٥(  } يف الناس أفسدهم

إنا قد  " :إن فالنا تتقطر حليته مخرا، فقال:  وقيل لعبد اهللا بن مسعود)٨(  )٧(  } أفسدهتم

واألصل أن من أغلق باب .  )٩(  " هنينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به
 إذنه لتعرف املعصية إال أن يظهر يف الدار داره وتستر حبيطانه فال جيوز الدخول عليه بغري

                                                 
  .  ٢٨٤، ص  ٢، ج  إحياء علوم الدين) 1(
  .  ٤٢، ص  ٥، ج  الرائق شرح كرت الدقائقالبحر ) 2(
  .  ، نفس الصفحة املصدر السابق) 3(
  .  ١٢، اآلية  سورة احلجرات) 4(
  .  )٦/٤(، أمحد  )٤٨٨٩(أبو داود األدب ) 5(
  .  ، باب يف التجسس رواه أبو داود يف كتاب األدب) 6(
  .  )٤٨٨٨(أبو داود األدب ) 7(
  .  ، باب يف التجسس برواه أبو داود يف كتاب األد) 8(
  .  ، باب يف التجسس رواه أبو داود يف كتاب األدب) 9(

٥٢  
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 توافرها يف اآلمر باملعروف والناهي عن مما سبق تتضح لنا أهم الشروط الواجب
املنكر، وشروط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإذا توفرت شروط األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر كان واجبا، وإذا اختل شرط من شروط الوجوب السابقة 

  . سقط الوجوب وبقي احلكم دائرا بني االستحباب أو احلرمة
  : اليت يكون فيها األمر باملعروف والنهي عن املنكر مستحبا ال واجبابعض احلاالت )   أ

( من احلاالت اليت يسقط فيها الوجوب ويبقى االستحباب   )٢

 أن يغلب على ظنه عدم الفائدة لكن يستحب له أن يأمر وينهى؛ ليبقى صوت - ١
  . ادالشرع مسموعا معلنا يذكر الناس بأنه قائم مل ميت وأنه للظاملني باملرص

أن يعلم أنه ال يفيد إنكاره، ولكنه ال خياف مكروها : يقول اإلمام الغزايل يف هذا املعىن
فال جتب عليه احلسبة لعدم فائدهتا، لكن تستحب إلظهار شعائر اإلسالم وتذكري الناس 

  .  )٣( بأمر الدين
وآالئه  أن يكون املنكر قد انتهى أو متوقعا، فيستحب له أن يعظ وأن يذكر باهللا - ٢

: وخيوف من حسابه وشديد عذابه، ويدعوهم لطاعته ويطمعهم يف رمحته وأنه سبحانه
}  ã≅ t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# ô⎯tã ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïã (#θ à ÷è tƒ uρ Ç⎯tã ÏN$ t↔Íh‹¡¡9$#  {  )٤(  .  

 مكروها ميكنه احتماله يف نفسه أو جاهه، فيستحب له أن يأمر  أن يتوقع-  ٣

                                                 
  .  ٣٢٥، ص   مصدر سابق٢، ج  إحياء علوم الدين بتصرف) 1(
، ص  ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر عبد املعز عبد القادر:  للمزيد من املعلومات انظر) 2(

٢٣  .  
  .  ٢٨٠، ص  ٢ ج ، إحياء علوم الدين) 3(
  .  ٢٥، اآلية  سورة الشورى) 4(

٥٣  
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  : ومن احلاالت اليت حيرم فيها األمر والنهي)  ب
- رمحه اهللا -يقول ابن القيم :  أن يترتب عليه فتنة يف األمة، أو فساد أكرب منه- ١

إمنا أوجب على األمة إنكار املنكر ليحصل به املعروف الذي حيبه اهللا ورسوله، ولكن  "  :
إنكار املنكر أربع : ، مث يقول"إذا أفضى إنكار املنكر إىل حدوث آخر شر منه مل جيز 

ول وخيلفه ضده، الثانية أن يقل وإن مل يزل جبملته، الثالثة أن خيلفه األوىل أن يز: درجات
ما هو مثله، الرابعة أن خيلفه ما هو شر منه، فالدرجتان األوليان مشروعتان والثالثة موضع 

 فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون - مث يقول مفصال ذلك -اجتهاد والرابعة حمرمة 
 من عدم الفقه والبصرية إال إذا نقلتهم منه إىل ما هو أحب بالشطرنج كان إنكارك عليهم

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا . إىل اهللا ورسوله كرمي النشاب وسباق اخليل وحنو ذلك
على هلو ولعب أو مساع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إىل طاعة اهللا فهو املراد وإال كان 

وكما إذا كان الرجل . م من ذلكتركهم عـلى ذلك خريا من تفرغهم ملا هو أعظ
                                                 

  .  ٢٣، ص  ، مصدر سابق عبد املعز عبد الستار) 1(
  .  ١٨٦، اآلية  سورة آل عمران) 2(
  .  ٢٨٠، ص  ٢، ج  إحياء علوم الدين) 3(
  .  ٢٨٧، ص  نفس املصدر السابق) 4(

٥٤  
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ويقول العالمة عز الدين بن عبد امللك يف معرض حديثه عن شروط األمر باملعروف 
أن يغلب على ظنه أنه إن هناه ال يلحقه مضرة وال يزيد املنهي عنه  "  :عن املنكروالنهي 

أيضا يف منكراته متعنتا إلنكار إذا حدث رد فعل سيئ، فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
أحدمها أن يصيب القائم به أذى، واآلخر أن ال يضر بنفسه ولكن حتدث : له نوعان

ل بريء، أو يزيد مرتكب املنكر متاديا وإصرارا، وغري مفسدة أخرى حنو أن يقتل رج
أما النوع الثاين من رد الفعل فأمجع العلماء، على عدم القيام بفريضة األمر باملعروف . ذلك

  .  )٢( " والنهي عن املنكر من هذا الوجه
.  أن يترتب عليه ضرر يصيب غريه من أهله، أو جريانه يف أنفسهم أو حرماهتم- ٢
فإذا كان يتعدى األذى من حسبته إىل أقاربه وجريانه فليتركها فإن  "  :مام الغزايليقول اإل

 ويقول أيضا يف أوجه )٣( "  إيذاء املسلمني حمذور كما أن السكوت على املنكر حمذور
فإن علم أنه يضرب معه غريه من أصحابه أو أقاربه أو  " املكروه اليت قد تصيب احملتسب

بة، بل حترم ألنه عجز عن دفع املنكر إال بأن يفضي ذلك إىل منكر رفاقه فال جتوز له احلس
هذه بعض احلاالت اليت يسقط فيها وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر .  )٤(  " آخر

                                                 
إعالم املوقعني ج ) 1(  .  ١٥ - ١٢، ص  ٢

  .  ٥٠، ص  ١، ج   مشارق األنوارمبارق األزهار شرح) 2(
  .  ٢٨٤، ص  ٢، ج  إحياء علوم الدين) 3(
  .  ٢٨٠، ص  نفس املصدر) 4(

٥٥  
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  خامسا الفرق بني النهي عن املنكر وتغيريه 
الفرق بني النهي عن املنكر وتغيري املنكر؛ ألن جيدر بنا يف هناية هذا الفصل أن نبني 

كثريا من الناس خيلطون بني النهي عن املنكر وتغيري املنكر، وبينهما فروق عديدة من 
   )١( أمهها
 أن تغيري املنكر هو يف احلقيقة إزالة عينه كفض جملس شراب أو إراقة مخر أو - ١

  . أدوات ميسر، أما النهي فوعظ أو حتذير أو هتديد
 أن التغيري يكون حال قيام املنكر، ووقوعه فحسب، وأما العقوبة على ما وقع أو - ٢

أما النهي فيكون قبله وأثناءه وبعده . الزجر على ما يتوقع وقوعه فهو من اختصاص احلاكم
  . ال يتوقت
 أن التغيري حيتاج إىل قدرة واستطاعة خاصة لإلزالة الفعلية، أما النهي فيقدر عليه - ٣
  . إنسان باحلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة باليت هي أحسنكل 
 كما صرح بذلك مجهور الفقهاء، فرض كفاية على األمة، - أن تغيري املنكر - ٤

وفرض عني على من علمه واستطاعه أوال، أما النهي عن املنكر فلسهولة القيام به وانتفاء 
  .  كل حالة قدر استطاعتهالفتنة عند القيام به، فهو فرض عني على كل مسلم يف

                                                 
  .  ١٥، ص  ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر عبد العزيز عبد الستار) 1(

٥٧  
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   الفصل الثالث
أهم القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم طريقه القيام بفريضة األمر باملعروف 

  والنهي عن املنكر 
  . الشريعة اإلسالمية هي األصل يف تقرير األمر باملعروف والنهي عن املنكر: أوال
  . العلم حبقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه: ثانيا
  .. درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة يف الشريعة اإلسالمية: ثالثا
  . البدء باألهم فاملهم وتقدمي الكليات على اجلزئيات: رابعا
  . عدم التجسس على الناس واقتحام دورهم بالظنون: خامسا
  . كيفية أداء فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأساليبها: سادسا
  . ات التنفيذية اليت حددها العلماء لتغيري املنكر وإزالتهالدرج: سابعا

  . ؟   هل حيق للعامة استعمال القوة لتغري املنكر-

٥٨  
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أهم القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم طريقه القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن 
  املنكر

 حتكم الطريقة اليت لقد عين بعض العلماء بذكر واستنباط القواعد واملبادئ العامة اليت
تقام هبا فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومن هؤالء العلماء شيخ اإلسالم ابن 

األحكام   " ، واملاوردي وأبو يعلى يف كتايب"احلسبة يف اإلسالم   " :تيمية يف كتابه
، وابن حزم "إحياء علوم الدين  " ، واإلمام الغزايل يف"السلطانية 

األمر باملعروف والنهي عن   "  ، وأبو بكر اخلالل يف كتاب"الفصل   "  و  "  احمللى  "  يف
  ". املنكر 

  : وأهم هذه القواعد واملبادئ العامة ما يلي
  أوال الشريعة اإلسالمية هي األصل يف تقرير األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

حسنه وتأمر واألصل يف ذلك هو الكتاب والسنة، فالذي تقره الشريعة اإلسالمية وتست
به جيب أن يكون معروفا، وإذا استقبحت الشريعة اإلسالمية أمرا أو هنت عنه أو حكمت 

  . عليه بأنه منكر فيجب أن يكون كذلك
فإذا اكتشفت عقولنا فكرة وراجت لدى الناس وأعجبوا هبا واستحسنوها، فإهنا ال 

سنة الشريفة، وكذلك ما إال إذا كانت معروفا بنص القرآن الكرمي أو ال "  معروفا "  تدعى
ال يعرفه عقلنا وال حيبه، وليس بشائع مألوف يف الناس لن يكون منكرا ما دامت الشريعة 

ومن املمكن أن يكون عمل من األعمال معروفا عند . اإلسالمية ال حتكم بكونه منكرا
حكماء العصر وهو يف الشريعة اإلسالمية منكر كما يرون آخر منكرا، وهو يف الشرع 

  . روفمع
 أن امليزان واملعيار الذي يعول عليه يف - رمحهم اهللا -وقد بني العديد من العلماء 

  : معرفة املعروف واملنكر هو الشرع، وفيما يلي نستعرض أقوال بعض العلماء
وقد تكرر ذكر املعروف يف احلديث، وهو  "  : يقول ابن منظور يف لسان العرب- ١

 والتقرب إليه واإلحسان إىل الناس وكل ما ندب اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اهللا

٥٩  
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تعلق اسم املعروف على ما عرف بأدلة الشرع من   " : ويقول ابن أيب مجرة- ٢
  .  )٢(  "  أعمال الرب سواء جرت به العادة أم ال

املعروف اسم جامع لكل ما عرف من  " :األثري وهو يعرف املعروف ويقول ابن - ٣
طاعة اهللا والتقرب إليه واإلحسان إىل الناس وكل ما ندب إليه الشرع، وهنى عنه من 
احملسنات واملقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر باملعروف بني الناس إذا رأوه ال 

ضد املعروف وكل ما قبحه الشرع ... املنكر "  :ويقول يف تعريف املنكر.  )٣( "  ينكرونه
  .   )٤( " وحرمه وكرهه فهو منكر

األمر والنهي من لوازم وجود بين آدم، فمن مل يأمر  " : ويقول اإلمام ابن تيمية- ٤
باملعروف الذي أمر اهللا به ورسوله، وينه عن املنكر الذي هنى اهللا عنه ورسوله، ويؤمر 

 ورسوله وينهى عن املنكر الذي هنى اهللا عنه ورسوله، وإال فال ..باملعروف الذي أمر اهللا به
بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما مبا يضاد ذلك وإما مبا يشترك فيه احلق الذي أنزله اهللا 

  .  )٥( " بالباطل الذي مل يرتله اهللا، وإذا اختذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا
األمر : مر باملعروف والنهي عن املنكراملراد باأل  " : وقال ابن حجر اهليتمي- ٥

  .  )٦( " بواجبات الشرع، والنهي عن حمرماته
واملنكر هو ما هنى اهللا ... املعروف هو أمر اهللا  " : وقال أبو بكر اجلصاص- ٦

                                                 
  .  )، ن ك ر ع رف(لسان العرب مادتا ) 1(
  .  ٣٤٢، ص  ١، ج فتح الباري) 2(

ج ) عرف(ية يف غريب احلديث واألثر النها) 3(  .  ٨٥، ص ٢
  .  ١٧٥، ص  ٤جـ ) نكر(،  نفس املصدر) 4(
  .  ٨٧ص .  احلسبة يف اإلسالم) 5(
  .  ١٤٦، ص  ٢، ج  الزواجر عن اقتراف الكبائر) 6(
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األمر باملعروف والنهي عن املنكر يدخل فيه األمر  " : ويقول عبد القادر عودة- ٧
شريعة عمله، أو حببت للناس فعله من صالة وصيام وحج وتوحيد وغري بكل ما أوجبت ال

والنهي عن املنكر النهي عن كل ما خالف الشريعة من أفعال وعقائد فيدخل فيه . ذلك
النهي عن التثليث وعن القول بصلب املسيح وقتله، ويدخل فيه النهي عن شرب اخلمر 

  .  )٢( لشريعة اإلسالمية األديان األخرىوعن أكل حلم اخلرتير وغري ذلك مما ختالف فيه ا
يتبني مما قاله هؤالء العلماء وغريهم يف تقرير أصل األمر باملعروف والنهي عن 

أن املعروف واملنكر من الكلمات اليت ال يصلح ألحد أن يطلقها على ما شاء بل  "  :املنكر
كر ليس من شأن هي تعرب عن رضا اهللا تعاىل وسخطه، واحلكم بأن العمل معروف أو من

اإلنسان، وإمنا هي شريعة اهللا تعاىل اليت تدل على املعروف واملنكر من األعمال، ومن 
 فإنه يرى  يدعي لنفسه حبق احلكم بكون الشيء معروفا أو منكرا دون شريعة اهللا

  .  )٣(  نفسه شارعا فوق اهللا
  ثانيا العلم حبقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه 

د واملبادئ العامة اليت حتكم القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر من القواع
العلم حبقيقة املعروف للدعوة إليه وحقيقة املنكر للنهي عنه، إذ ال ميكن العمل هبما مع 

 يف هذا - رمحه اهللا -اجلهل حبقيقتهما واألحكام املتعلقة هبما، يقول اإلمام ابن تيمية 
وال يكون عمله صـاحلا إن مل يكن  " :عن شروط األمـر والنهيالصدد عند حديثه 

وهذا ظاهر، فإن العمل إن مل يكن بعلم كان جهال وضالال، واتباعا .... بعلم وفقه
للهوى، وهذا هو الفرق بني أهل اجلاهلية وأهل اإلسالم، فال بد من العلم باملعروف 

                                                 
  .  ٤١، ص  ٢، جـ  أحكام القرآن) 1(
  .  ٤٩٧ ص ١التشريع اجلنائي جـ ) 2(
  .  ١٠٤،  ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر يالسيد جالل الدين العمر) 3(
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ويقول مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز خماطبا الداعية إىل اهللا اآلمر 
باملعروف والناهي عن املنكر وموضحا له األخالق والصفات اليت ينبغي للدعاة أن يتخلقوا 

كون على بينة يف دعوتك أي على أن ت " :هبا وأن يسريوا عليها، يقول أمد اهللا يف عمره
≅ö  {: علم، ال تكن جاهال مبا تدعو إليه è% ⎯ÍνÉ‹≈ yδ þ’Í?ŠÎ6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >οu ÅÁ t/ { )٣( 
ك أن تدعو على جهالة وإياك أن تتكلم فيما ال تعلم، فال بد من العلم، فالعلم فريضة، فإيا

فاجلاهل يهدم وال يبين، ويفسد وال يصلح، فاتق اهللا يا عبد اهللا، إياك أن تقول على اهللا 
بغري علم، ال تدع إىل شيء إال بعد العلم به والبصرية مبا قاله اهللا ورسوله، فال بد من 

داعية أن يتبصر فيما يدعو إليه وأن ينظر فيما بصرية وهي العلم، فعلى طالب العلم وعلى ال
يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له احلق وعرفه دعا إىل ذلك سواء كان ذلك فعال أو تركا 
يدعو إىل الفعل إذا كان طاعة هللا ورسوله ويدعو إىل ترك ما هنى اهللا عنه ورسوله على بينة 

  .  )٤( " وبصرية
 مؤكدا على أمهية - حفظه اهللا - عثيمني ويقول فضلية الشيخ حممد بن صاحل بن

                                                 
،   هـ١٤٠٧،  ، دار اجملتمع ، جدة ، حتقيق حممد السيد اجلليند ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر ابن تيمية) 1(

  .  ٣٩ص 
  .  ٤٠، ص  املصدر السابق) 2(
  .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) 3(
،  ، الدار السلفية ، الكويت ، الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة  عبد اهللا بن بازمساحة الشيخ عبد العزيز بن) 4(

  .  ٣٩، ص  هـ١٤٠٤
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أن يكون الداعية على  " )١( العلم لآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر الداعني إىل اهللا
علم فيما يدعو إليه، على علم صحيح مرتكزا على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه 

ليهما أوال وبعد وسلم؛ ألن كل علم يتلقى من سوامهـا فإنه جيـب أن يعرض عـ
عرضه فإما أن يكون موافقا أو خمالفا، فإن كان موافقا قبل، وإن كان خمالفا وجب رده 

توشك   " : أنه قال- رضي اهللا عنهما -إىل قائله كائنا من كان، فقد ثبت عن ابن عباس 
قال أبو بكر وعمر، : قال رسول اهللا، وتقولون: أن ترتل عليكم حجارة من السماء أقول

 الذي يعارض به قول رسول - رضي اهللا عنهما -كان هذا يف قول أيب بكر وعمر إذا 
؟ إن رد قوله إذا   فما بالكم بقول من دوهنما يف العلم والتقوى والصحبة واخلالف اهللا

‘ }  Í  من باب أوىل، ولقد قال خالف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا x‹ósuŠù= sù t⎦⎪Ï% ©!$# 

tβθ à Ï9$ sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÍνÍ öΔ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪ { )قال اإلمام أمحد .  )٢- 

يف قلبه ؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع  أتدري ما الفتنة " :-رمحه اهللا 
  ". شيء من الزيغ فيهلك 

 أن يكون على علم مستمد من كتاب اهللا  وإن أول زاد يتزود به الداعية إىل اهللا
 الصحيحة املقبولة، وأما الدعوة بدون علم فإهنا دعوة على جهل،  ومن سنة رسوله

والدعوة على جهل ضررها أكرب من نفعها؛ ألن الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشدا، 
فإذا كان جاهال فـإنه بذلك يكون ضاال مضال والعياذ باهللا، ويكون جـهله هذا جهال 

فاجلهل البسيط ميسك صاحبه وال يتكلم . مركبا، واجلهل املركب أشد من اجلهل البسيط
وميكن رفعه، ولكن املشكلة كل املشكلة يف حال اجلاهل املركب، إن هذا اجلاهل املركب 

إن ... لى جهل وحينئذ يكون مدمرا أكثر مما يكون منورالن يسكت بل سيتكلم ولو ع

                                                 
 - ٩، ص   هـ١٤٠٩،  ، مطابع املدينة ، زاد الداعية إىل اللهالرياض فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني) 1(

  .  ١٣ص 
  .  ٦٣، اآلية  سورة النور) 2(
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 على بصرية فيما يدعو إليه بأن يكون عاملا باحلكم الشرعي فيما يدعو إليه؛ ألنه - ١
هم قد يدعو إىل شيء يظنه واجبا وهو يف شرع اهللا غري واجب، فيلزم عباد اهللا مبا مل يلزم

اهللا به، وقد يدعو إىل ترك شيء يظنه حمرما وهو يف دين اهللا غري حمرم فيحرم على عباد اهللا 
  . ما أحل اهللا هلم

يب صلى اهللا عليه سلم معاذا إىل ملا بعث الن { على بصرية من حالة املدعو، وهلذا - ٢

، ليعرف حاهلم وليستعد هلم، فال بد أن  )٢(  } إنك ستأيت قوما أهل كتاب: اليمن قال له

؟ حىت تتأهب له فتناقشه  ؟ وما مستواه اجلديل تعلم حال هذا املدعو ما مستواه العلمي
هذا نكبة وجتادله ألنك إذا دخلت مع مثل هذا يف جدال وكان عليك لقوة جدله يف 

  عظيمة على احلق وأنت سببها، وال تظن أن صاحب الباطل خيفق بكل فإن الرسول
إنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له  {: قال

فهذا يدل على أن املخاصم وإن كان مبطال قد يكون أحلن حبجته .  )٣(  } مما أمسعبنحو 

  . من اآلخر فيقضي حبسب ما تكلم به هذا املخاصم، فال بد أن تكون عاملا حبال املدعو

                                                 
  .  ١٠٨، اآلية  سورة يوسف) 1(
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٤٢٥(البخاري الزكاة ) 2(

  .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
، أبو داود األقضية  )٥٤٠١(ضاة ، النسائي آداب الق )١٧١٣(، مسلم األقضية  )٦٧٤٨(البخاري األحكام ) 3(

  .  )١٤٢٤(، مالك األقضية  )٦/٣٢٠(، أمحد  )٢٣١٧(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٨٣(
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äí  {:  على بصرية يف كيفية الدعوة قال اهللا تعاىل- ٣ ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ïtø: $$ Î/ 

Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ ÏπuΖ|¡ptø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_uρ ©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4 {  )١(  .  

وبعض الناس قد جيد املنكر فيهجم عليه، وال يفكر يف العواقب الناجتة عن ذلك ال 
سبة له ولنظرائه من الدعاة إىل احلق؛ لذا جيب على الداعية قبل بالنسبة له وحده، ولكن بالن

أن يتحرك أن ينظر إىل النتائج ويقيس، قد يكون يف تلك الساعة ما يطفئ هليب غريته فيما 
قد يكون يف املستقبل . يصنع، لكن سيخمد هذا الفعل نار غريته وغرية غريه يف املستقبل

 الدعاة على استعمال احلكمة والتأين، واألمر وإن القريب دون البعيد، هلذا أحث أخواين
  . تأخر قليال لكن العاقبة محيدة مبشيئة اهللا تعاىل

 أعين تزود الداعية بالعلم الصحيح املبين على كتاب اهللا وسنة -وإذا كان هذا 
 هو مدلول النصوص الشرعية، فإنه كذلك مدلول العقول الصرحية اليت ليس -  رسوله

 وأنت ال تعلم الطريق املوصل  ال شهوات؛ ألنك كيف تدعو إىل اهللافيها شبهات و
  .  )٢( إليه، ال تعلم شريعته كيف يصح أن تكون داعية

هذا بالنص ما قاله فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني عن العلم كأحد األسس 
ن املنكر، املهمة اليت تقوم عليهـا مهمة الدعوة إلـى اللـه واألمر باملعروف والنهي ع

 - ما هو يف حقيقة األمر إال تقرير وتعليل ملا قاله العلماء - حفظـه اهللا -وما قاله 
 من أنه ال بد للداعية إىل اهللا اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون -رمحهم اهللا 

  . على علم حبقيقة املعروف الذي يدعو إليه وعلى علم حبقيقة املنكر الذي ينهى عنه

                                                 
  .  ١٢٥، اآلية  سورة النحل) 1(
، ص   هـ١٤٠٩، مطابع املدينة  الرياض ، زاد الداعية إىل اهللا فضيلة الشيخ حممد بن حممد بن صاحل العثيمني) 2(

١٣ - ٩  .  
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  ثا درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة ثال
من القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، أن يدرك اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن درء املفسدة مقدم على طلب 

لناجتة عن ذلك، املصلحة؛ لذا عليه أن يفقه املصاحل احلاصلة من أمره وهنيه واملفاسد ا
  : وإيضاح ذلك أنه

  .  إن حصلت مصلحة أعظم من املفسدة وجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر- ١
  .  إن كانت املفسدة أعظم من املصلحة مل جيب عليه بل حيرم- ٢
 إذا حصل التساوي والتكافؤ بني املعروف واملنكر مل يؤمر باملعروف ومل ينه عن - ٣

  . ملفاسد أوىل من جلب املصاحلاملنكر؛ ألن درء ا
عند ذلك يدعى إىل املعروف دعوة مطلقة، ينهى عن :  اختالط املعروف باملنكر- ٤

  . املنكر هني مطلق
ومجاع ذلك داخل  "  : هذه القاعدة العامة بقوله- رمحه اهللا -وقد أوضح ابن تيمية 

 والسيئات أو تزامحت، يف القاعدة العامة، فيما إذا تعارضت املصاحل واملفاسد واحلسنات
فإنه جيب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدمحت املصاحل واملفاسد، وتعارضت املصاحل 

  . واملفاسد
 وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع -فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

مفسدة فينظر يف املعارض له، فإن كان الذي يفوت من املصاحل، أو حيصل من املفاسد 
  . أكثر، مل يكن مأمورا به، بل يكون حمرما، إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته

لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة، فمىت قدر اإلنسان على اتباع 
النصوص مل يعدل عنها، وإال اجتهد برأيه إذا كان من أهل االجتهاد ملعرفة األشباه 

  . وص من يكون خبريا هبا وبدالالهتا على األحكاموقل أن تعوز النص. والنظائر
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعني بني معروف ومنكر حبيث ال يفرق 
بينهما، بل إما أن يفعلومها مجيعا أو يتركومها مجيعا، مل جيز أن يؤمروا مبعروف وال ينهوا 
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وإن كان املنكر أغلب هني عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف، ويكون 
. املعروف املستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا مبنكر وسعيا يف معصية اهللا ورسولهاألمر بذلك 

وإن تكافـأ املعروف واملنكر املتالزمان، مل يأمر هبما، ومل ينه عنهما، فتارة يصلح األمر، 
وتارة يصلح النهي، وتارة ال يصلح ال أمر وال هني، حـيث كان املعروف واملنكر 

  . ور املعينة الواقعةمتالزمني، وذلك يف األم
وأما من جهة النوع فيؤمر باملعروف مطلقا وينهى عن املنكر مطلقا، ويف الفاعل 
الواحد والطائفة الواحدة، يؤمر مبعروفها وينهى عن منكرها وحيمد حممودها ويذم 
مذمومها، حبيث ال يتضمن األمر مبعروف فوات معروف أكثر منه أو حصول منكر فوقه، 

وإذا . هي عن املنكر حصول ما هو أكرب منه أو فوات معروف أرجح منهوال يتضمن الن
وإذا . اشتبه األمر استبان املؤمن، حىت يتبني له احلق فال يقدم على الطاعة إال بعلم ونية
  . )١( تركها كان عاصيا، فترك األمر الواجب معصية وفعل ما هني عنه من األمر معصية

  الكليات على اجلزئيات رابعا البدء باألهم فاملهم وتقدمي
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف باب 

البدء باألهم فاملهم من القواعد واملبادئ اليت حتكم القيام بفريضة األمر باملعروف 
جهاد فيه بذل جهد  " والنهي عن املنكر، ذلك أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

اجلهد إىل إصالح القضايا األكثر أمهية، واجلرح ومشقة، فينبغي على املسلم أن يوجه هذا 
األعظم اتساعا، وأصول الفساد واملنكر، وال جيب أن يصرف مهه وجهده ووقته كله يف 

  . عالج اجلزئيات والفروع البسيطة، إذا كان فسادها ناشئا عن فساد أصل من األصول

                                                 
  .  ٣٤- ٣٣، ص  ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر يميةابن ت) 1(
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منه شيء جيوز أن على أن هذا ال يعين إمهال اجلزئيات والفروع، فالدين هللا وليس 
يهون من شأنه أو أن يتجاهل أو يهمل، وإمنا هناك أولويات شرعية، وسلم هذه 
األولويات الشرعية يبدأ بتعليم أصول العقيدة مث فعل الفرائض وترك احملرمات مث أداء السنن 

 وسلم األولويات )١( " وترك املكروهات، وهي كالضروريات مث احلاجيات مث التحسينات
لب البدء بأمور العقيدة وتقدمي الكليات على اجلزئيات، فأنت حني ترى على هذه يتط

إنسان جمموعة أخطاء فمن احلكمة أن تبدأ باخلطأ األكرب قبل األصغر، فليس معقوال أن 
تلومه على ترك بعض األذكار املسنونة وهو خيل بواجبات الصالة أو أركاهنا، وابدأ يف 

 ملعاذ حني  درج، والتدرج يف الدعوة ثابت يف وصية النيبمعاجلة املنكر بأمهه وأخطره بت
إنك تأيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن  {: بعثه إىل اليمن فقال

، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة 

  .  )٣(  )٢( } تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

فتقدمي األهم فاملهم شريعة نبوية، كانت جزءا من منهجه يف الدعوة العملية وهي جزء 
  . صيتهمن و

إن املطلوب من الغيورين على دينهم الداعني إىل اهللا باألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، أن يوجهوا جهودهم ملا يكون أكثر جدوى يف سد منافذ املنكر وأن يشتـغلوا 

  .  )٤( باألهم، ومينحوه النصيب األكـرب من اهتمامهم
بيان درجات الوسائل املوصلة  يف - رمحه اهللا تعاىل -يقول العز بن عبد السالم 

                                                 
  .  ٤٨، ص   هـ١٤١١،  ، دار الوطن للنشر ، من أخالق الداعية الرياض سلمان بن فهد العودة) 1(
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٣١(البخاري الزكاة ) 2(

  .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤( الزكاة داود
  .  رواه البخاري ومسلم) 3(
  .  ١٨٣، سابق ص  اجلهاد مصدر) 4(
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خيتلف أجر وسائل الطاعات باختالف فضائل املقاصد ومصاحلها، فالوسيلة  "  :للمصاحل
إىل املقاصد أفضل من سائر الوسائل، فالتوسل إىل معرفة اهللا تعاىل ومعرفة ذاته وصفاته 

ل إىل أفضل من التوسل إىل معرفة أحكامه، والتوسل إىل معرفة أحكامه أفضل من التوس
معرفة آياته، والتوسل بالسعي إىل اجلهاد أفضل من التوسل بالسعي إىل اجلماعات، 

وكلما قويت الوسيلة يف األداء .... والتوسل بالسعي إىل اجلماعات يف الصلوات املكتوبات
إىل املصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها، فتبليغ رساالت اهللا من أفضل 

 جلب كل صالح دعت إليه الرسل، وإىل درء كل فاسد زجرت عنه الوسائل، ألدائه إىل
الرسل، واإلنذار وسيلة إىل درء مفاسد الكفر والعصيان، والتبشري وسيلة إىل جلب مصاحل 
الطاعة واإلميان، وكذلك األمر باملعروف وسيلة إىل حتصيل ذلك املعروف املأمور به رتبته 

 الفعل املأمور به يف باب املصاحل، فاألمر باإلميان يف الفضل والثواب مبنية على رتبة مصلحة
أفضل أنواع األمر باملعروف، وكذلك األمر بالفرائض أفضل من األمر بالنوافل، واألمر 

  .  )١( " بإماطة األذى عن الطريق من أدىن مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 وهكذا ختتلف رتب الوسائل "...ويبني أيضا درجات الوسائل املؤدية إىل املفاسد 

وكذا النهي عن املنكر وسيلة إىل دفع مفسدة ذلك ... باختالف قوة أدائها إىل املفاسد
املنكر املنهي عنه ورتبته يف الفضل والثواب مبنية على رتبة درء مفسدة الفعل املنهي عنه يف 

الصغائر، فالنهي باب املفاسد، مث تترتب رتبه على رتب املفاسد إىل أن تنتهي إىل أصغر 
  .  )٢( " عن الكفر باهللا أفضل من كل هني يف باب النهي عن املنكر

 مثال ملن يشتغل يف األمور األقل أمهية ويترك - رمحه اهللا -وقد ضرب اإلمام الغزايل 
فمن غصب فرسه وجلام فرسه، فاشتغل بطلب اللجام وترك  "  :األمور اخلطرية فيقول

  .  )٣( " يرى مسيئاالفرس، نفرت عنه الطباع، و

                                                 
  .  ١٢٤ - ١٢٣، ص  ١، ج  قواعد األحكام) 1(
  .  ١٢٨، ص  املصدر السابق) 2(
  .  ٣١٤ ص ٢، ج  إحياء علوم الدين) 3(
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ومرة أخرى نريد التأكيد على أن االهتمام بالكليات ال يعين إمهال اجلزئيات حبال من 
األحوال، وكل ما نريد تقريره أن األمور األكثر أمهية، جيب أن تنال األولوية يف جمال أداء 

  . فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

٧٠  



             األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب اهللا
  

   واقتحام دورهم بالظنون خامسا عدم جواز التجسس على الناس
من القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
أنه ال جيوز ملن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر أن يتجسس على الناس ويقتحم دورهم 

نكاره، بالظنون، وقد حتدثنا عن هذا املوضوع عند احلديث عن شروط املنكر الذي جيب إ
  . ومن هذه الشروط كونه ظاهرا بدون جتسس

ليس للمحتسب أن يبحث عما مل يظهر من احملرمات،   " :جاء يف األحكام السلطانية
: فإن غلب على الظن استسرار قوم هبا؛ ألمارات دلت وآثار ظهرت فلذلك ضربان

ق بصدقه مثل أن خيربه من يث: أحدمها أن يكون ذلك يف انتهاك حرمة يفوت استدراكها
فيجوز له يف مثل هذه احلالة أن يتجسس ويقدم على ... أن رجال خال برجل ليقتله

  . الكشف والبحث حذرا من فوات ما ال يستدرك من انتهاك احملارم وارتكاب احملظورات
ما كان دون ذلك يف الريبة، فال جيوز التجسس عليه، وال كشف : والضرب الثاين

  .  )١( " األستار عنه

                                                 
  .  ٢٩٦، ص ، األحكام السلطانية أليب يعلى ٢٥٢، ص  م السلطانية للماوردياألحكا) 1(
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   كيفية أداء فريضة األمر باملعروف وأساليبها سادسا
من القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، أن هلذه الفريضة كيفية معينة تؤدى هبا، وهلا أساليب خاصة لتحقيق أهدافها وقد 

 كتابه العزيز وفيما جاء يف سنة  كيفية الدعوة إىل اهللا وأسلوهبا يف- جل وعال -بني اهللا 
 وتقوم هذه الكيفية على أسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة باليت هي  نبيه

أحسن، وقد حتدث العلماء عن كيفية الدعوة إىل اهللا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ا املوضوع وعن أسلوهبا بكل تفصيل ودقة يف شىت العصور اإلسالمية، وممن حتدث يف هذ

يف العصر احلديث مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وفضيلة الشيخ حممد بن 
 عن هذا املوضوع كفيل بإذن اهللا - حفظهما اهللا -صاحل بن عثيمني، وألن ما كتباه 

  . بتحقيق ما نريد حتقيقه يف هذا املوضوع، فإننا سوف نكتفي باستعراض ما كتباه
عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز عن كيفية الدعوة وأساليبها واليت يقول مساحة الشيخ 

 أما كيفية الدعوة وأسلوهبا فقد )١( يعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر ركنها األساس
 ومن - عليه الصالة والسالم - يف كتابه الكرمي وفيما جاء يف سنة نبيه  بينها اهللا

äí  {: أوضح ذلك قوله جل وعال ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡ptø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_uρ 

©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4 { )٢(   .  

يبدأ أوال باحلكمة . يسلكهافأوضح سبحانه الكيفية اليت ينبغي أن يتصف هبا الداعية و
األدلة املقنعة الواضحة الكاشفة للحق والداحضة للباطل، وهلذا قال بعض : واملراد هبا

ألنه احلكمة العظيمة؛ ألن فيه البيان واإليضاح للحق بأكمل : املفسرين املعين بالقرآن
ة عظيمة معناه باألدلة من الكتاب والسنة، وبكل حال فاحلكمة كلم: وجه، وقال بعضهم

معناها الدعوة إىل اهللا بالعلم والبصرية واألدلة الواضحة املقنعة الكاشفة للحق واملبينة له، 

                                                 
  .  ٢٦ - ٢٣، ص  ، مصدر سابق ، الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز) 1(
  .  ١٢٥:  سورة النحل آية) 2(
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  .  ١٦٤، اآلية  سورة آل عمران) 1(
  .  ٢٦٩سورة البقرة اآلية ) 2(
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وة وأساليبها، هذا ما قاله مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز عن كيفية الدع
ويقول فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني . وما قاله مساحته ليس حباجة إىل إيضاح

احلكمة، فتدعو إىل اهللا باحلكمة، وما أمر احلكمة على غري : الزاد الثالث  "  :هبذا الصدد
ري ذي احلكمة، الدعوة إىل اهللا باحلكمة مث باملوعظة احلسنة مث باجلدال باليت هي أحسن لغ

äí  {: قال اهللا تعاىل. الظامل، مث اجلدال مبا ليس أحسن للظامل، فاملراتب إذن أربع ÷Š$# 4’n< Î) 

                                                 
  .  ٤٤:  سورة طه آية) 1(
  .  ١٥٩، اآلية  سورة آل عمران) 2(
  .  ١٢٥:  سورة النحل آية) 3(
  .  ٧٣، اآلية  سورة التوبة) 4(
  .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية) 5(
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ن األمور وإحكامها بأن ترتل األمور منازهلا وتوضع يف مواضعها، ليس إن احلكمة إتقا
من احلكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا من حاهلم اليت هم عليها إىل احلال اليت 
كان عليها الصحابة بني عشية وضحاها، ومن أراد ذلك فهو سفيه يف عقله بعيد عن 

 هذا األمر، ويدلك هذا أن حممدا رسول  تأىب أن يكون احلكمة؛ ألن حكمة اهللا
 وهو الذي يرتل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجا، حىت استقر يف النفوس  اهللا

  . وكمل
فرضت الصالة يف املعراج قبل اهلجرة بثالث سنوات، وقيل سنة ونصف، وقيل مخس 

، أول ما ومع هذا مل تفرض على وضعها اآلن.. سنني، على خالف بني العلماء يف هذا
فرضت كانت ركعتني للظهر والعصر والعشاء والفجر، وكان املغرب ثالثا ألجل أن 

 ثالث عشرة سنة يف مكة،  تكون وترا للنهار، وبعد اهلجرة وبعد أن أمضى رسول اهللا
زيدت صالة احلضر فصارت أربعا يف الظهر والعصر والعشاء، وبقيت صالة الفجر على ما 

ها القراءة، وبقيت املغرب ثالثا ألهنا وتر النهار، والزكاة فرضت يف هي عليه ألهنا تطول في
السنة الثانية من اهلجرة، أو فرضت يف مكة لكنها مل تقدر تقديرا يف أنصبائها وواجبها، مل 
يبعث النيب السعاة ألخذ الزكاة إال يف السنة التاسعة من اهلجرة، فكان تطوير الزكاة ثالث 

θ#)  {: مراحل يف مكة è?#u™uρ …çμ ¤)ym uΘöθ tƒ ⎯ÍνÏŠ$ |Á ym ( { )ومل يبني الواجب وال مقدار ما .   )٣

جيب فيه ذلك الواجب وجعل األمر موكوال إىل الناس، ويف السنة الثانية من اهلجرة بينت 
 يبعث السعاة إىل أهل   السنة التاسعة من اهلجرة صار النيبالزكاة بأنصبائها، ويف

 
  .  ١٢٥سورة النحل اآلية ) 1(
  .  ٤٦، اآلية  سورة العنكبوت) 2(
  .  ١٤١، اآلية  سورة األنعام) 3(
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أقول إن احلكمة تأىب أن يتغري العامل بني عشية وضحاها فال بد من طول النفس، واقبل 
من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم من احلق، وتدرج معه شيئا فشيئا حىت تنشله من 

  .  )١( "  اجلاهل واملعاندالباطل، وال يكون الناس عندك على حد سواء فهناك فرق بني

                                                 
  .  ٢١ - ١٩، ص  همصدر سابقزاد الداعية إىل الل) 1(
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  سابعا الدرجات التنفيذية اليت حددها العلماء لتغيري املنكر 
من القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وجود درجات تنفيذية لتغيري املنكر، ومقتضى هذه الدرجات أن القيام بواجب 

لنهي عن املنكر وتغيريه إذا روعيت القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم األمر باملعروف وا
القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واليت حتدثنا عن بعضها، يكون األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر بقدر االستطاعة، فإن استطاع املسلم التغيري باليد كان هذا هو 

عاجزا عن التغيري باليد وكان مبقدوره النهي باللسان كان ذلك الواجب يف حقه، فإن كان 
فرضا عليه، وإن كان عاجزا عن التغيري باللسان وجب عليه اإلنكار بالقلب وكراهة 

من  {  املنكر، وهذا يف مقدور كل إنسان، فلذا ال يسقط عن أحد، قال رسول اهللا

رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
  .  )٢( )١( } اإلميان

وإمنا وجب هذا على املسلم؛ ألن األصل أن تكون حمبة املسلم وبغضه وإرادته هلذا 
  . غضه وإرادته حلب اهللا وب)٣( الشيء وكراهته لذاك موافقة

فهذا عمل القلب ال يقبل منه إال هذا القدر، وأما تسخري اجلوارح لفعل احملبوب ودفع 
  .   )٤(  ال يكلف نفسا إال وسعها املكروه فيكلف به املسلم بقدر استطاعته؛ ألن اهللا

هذا وقد ذكر اإلمام الغزايل درجات تنفيذية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكنه 

                                                 
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) 1(

  .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
  .  رواه مسلم) 2(
  .  ١٩٣، ص  ، مصدر سابق اجلهاد ميادينه وأساليبه) 3(
  .  ٣٤، ص  ، مصدر سابق األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن تيمية) 4(
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درجة التعرف وهو طلب املعرفة جبريان املنكر، يقول اإلمام الغزايل : الدرجة األوىل
ريان املنكر، وذلك الدرجة األوىل وهي التعرف، وتعين طلب املعرفة جب " :عن هذه الدرجة

فال ينبغي أن يسترق السمع على دار غريه ليسمع صوت ... منهي عنه وهو التجسس
األوتار، وال أن يستنشق ليدرك رائحة اخلمر، وال أن يستخرب من جريانه ليخربوه مبا جيري 

نعم لو أخربه عدالن ابتداء من غري استخبار بأن فالنا يشرب اخلمر فـي داره أو . يف داره
أن فـي داره مخرا أعـد للشـرب، فـله إذ ذاك أن يدخل الدار وال يلزمه 

  .  )٢( االستئذان
ويكون إذا أقدم الشخص على املنكر وهو جيهل أنه منكر، : التعريف: الدرجة الثانية

وجيب . فالوسيلة الصاحلة لدفع املنكر يف هذه احلالة هي تعريف فاعل املنكر أن فعله منكر
 باللطف من غري عنف؛ ألن يف التعريف نسبته إىل اجلهل وهذا يف حد أن يكون تعريفه

ذاته إيذاء، ولكن ال بد منه لدفع املنكر، فوجب أن يكون التعريف يف غاية اللطف حىت ال 
  .  )٣( يكون إيذاء دون مربر؛ ألن إيذاء املسلم حمرم

ه وأيامه، وهذه ال النهي بالوعظ والنصح والتخويف باهللا تعاىل وصفات: الدرجة الثالثة
تكون إال مع من عرف على املنكر فأصر عليه، بعد أن عرف كونه منكر، فيجب أن 
يوعظ وخيوف باهللا تعاىل، ويذكر باليوم اآلخر وما فيه من العذاب ملن عصى اهللا تعاىل، 
وحسن الثواب ملن تاب وأصلح، ويكون ذلك كله باللطف والشفقة من غـري عنف 

م وهو يقوم هبذه الدرجة أن ال يتعاىل على الناس وأن ال يشعرهم وغضب، وينبغي للمسل
                                                 

، ص  ، مصدر سابق ١، جـ  ، التشريع اجلنائي اإلسالمي  عبد القادر عودة-:  للمزيد من املعلومات انظر) 1(
ألمر  ا-.  ١٩٣ - ١٩٢، ص   اجلهاد ميادينه وأساليبه-.  ٣٢٩، ص  ١، جـ   إحياء علوم الدين-.  ٥٠٥

  .  ٣٢٣ - ٣٢٠، ص  باملعروف والنهي عن املنكر للسيد جالل الدين العمري
  .  ٣٣٩، ص  ٢إحياء علوم الدين جـ ) 2(
  .  ٥٠٥، ص  ، مصدر سابق التشريع اجلنائي) 3(
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السب والتعنيف بالقول اخلشن، وتكون هذه الدرجة بعد العجز عن : الدرجة الرابعة
االستهزاء بالوعظ والتعريف، إال درء املنكر بسابقتيها، وبعد ظهور اإلصرار على املنكر و

أنه ينبغي أن يالحظ يف هذه الدرجة أن ال يتكلم املسلم بالفحش، وأن ال يقع يف القذف، 
فيجب عليه أن ال ينطق إال بالصدق، وأن ال يسترسل فيها، فيطلق لسانه الطويل مبا ال 

  . حيتاج إليه، بل يقتصر على احلاجة
وينبغي أن ... ليد وذلك ككسر املالهي وإراقة اخلمردرجة التغيري با: الدرجة اخلامسة

ال يلجأ إىل هذه الدرجة إال بعد اليأس من الدرجات السابقة، وإذا جلأ إليها فيجب 
االقتصار على قدر احلاجة منها، وعدم االسترسال فيها، وعدم استعمال األساليب املهينة 

  . املذلة املستخرجة للحقد
التخويف مبا جيوز التهديد به، وال جيوز التهديد مبا حيرم التهديد و: الدرجة السادسة

  . التهديد به كالتهديد بضرب ولده أو أخذ زوجته أو هنب داره أو سرقة ماله
. مباشرة الضرب باليد والرجل وغري ذلك مما ليس فيه شهر سالح: الدرجة السابعة

 الدفع، فإذا اندفع املنكر وهذا جائز لألفراد بشرط الضرورة واالقتصار على قدر احلاجة يف
  . فال جيوز االستمرار فيه

هذه هي الدرجات اليت حددها العلماء إلنكار املنكر وتغيريه، فإذا عجز املسلم عن 
اإلنكار بإحدى الدرجات السابقة كان عليه أن ينكر املنكر بقلبه حبيث يعلم اهللا سبحانه 

ال يكتفي منه مبجرد الكره بالقلب، وإمنا وتعاىل منه أنه كاره ملا رأى من املنكر، غري أنه 
ينبغي أن يصحب ذلك مقاطعة أهل املنكر إذا يئس من اإلصالح واجتناب جمالسهم اليت 
يقترفون فيها اإلمث؛ ألن هذا من مثرات الكره الذي يطوي عليه قلبه للمنكر وإال فليس 

 ويشارهبم وجيالسهم، كارها للمنكر وال منكرا له بقلبه، من يشارك أهل املنكر فيؤاكلهم
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مما سبق من استعراض الدرجات التنفيذية إلنكار املنكر وإزالته نستطيع أن نقسم هذه 
أحدمها إنكار املنكر وإزالته وتغيريه بالوعظ : الدرجات اليت ذكرها العلماء إىل قسمني

زالة والنصح واإلرشاد، واآلخر إزالة املنكر وتغيريه بالقوة على هذا الترتيب، أي حياول إ
املنكر وتغيريه بالوعظ والنصح والتلطف أوال، فـإن مل يفلح جهده فـعليه أن يصلح 

 واهللا أعلم -بالقوة، وال جيوز النـوع الثانـي ما لـم يتثبت من عدم تأثري األول، ويبدو 
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن  { أن درجات تغيري املنكر املذكورة يف احلديث -

 يبدو أن الترتيب )٤(  )٣( } مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

يف هذا احلديث الشريف لدرجات تغيري املنكر من حيث القوة، ال من حيث الدعوة، 
 اليد مث اللسان مث القلب، وال يعين هنا حبال أن نبدأ التغيري فأقوى وسائل تغيري املنكر

  .  )٥(  واإلصالح بالقوة
β  {: ومما يؤيد هذا قـوله تعـاىل Î)uρ Èβ$ tG x Í←!$ sÛ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø%$# (#θ ßsÎ= ô¹r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( 

.β Î* sù ôM tó t/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“t ÷zW{$# (#θè= ÏG≈ s)sù ©ÉL ©9$# ©Èöö7s? 4©®L ym u™þ’ Å∀ s? #’n< Î) Ì øΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu™!$ sù (#θ ßsÎ= ô¹r'sù 

                                                 
  .  ١٩٦، ص  ، مصدر سابق اجلهاد ميادينه وأساليبه) 1(
  .  رواه الترمذي واإلمام أمحد) 2(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) 3(

  .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
  .  رواه مسلم) 4(
  .  ٨٧، ص  ، مصدر سابق ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر حممد أبو فارس) 5(
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  .  )٣( " يبـتدئ بالسهل، فإن مل ينفع ترقى إىل الصعب " :ويقول الزخمشري
 سبحانه أمر بالصلح قبل القتال، وعني القتال عند إن اهللا " :ويقول ابن العريب املالكي

  .  )٤( " البغي
... فاملنكر إذا أمكن إزالته باللسان للناهي فليفعل، وإن مل يكن إال بالعقوبة " :ويقول القرطيب

  .  )٥( " فليفعل

                                                 
  .  ٩ية ، اآل سورة احلجرات) 1(
  .  ٤٩٢ ص ٢أحكام القرآن جـ ) 2(
  .  ٢٤٥ - ٢٢٤، ص  ١، جـ  الكشاف) 3(
  .  ٢٢٤، ص  ٢، جـ  أحكام القرآن) 4(
  .  ٤٢، ص  ٢، جـ  اجلامع ألحكام القرآن) 5(
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  هل حيق للعامة استعمال القوة لتغيري املنكر 
غيري املنكر باللسان متقدم على التغيري يتبني مما ذكرناه عن درجات تغيري املنكر أن ت

بالقوة، وال شك أن كل مسلم جيب عليه حبكم الشريعة أن يذكر باملعروف ويأمر به 
أما استخدام القوة يف ذلك، وهل أجازته الشريعة اإلسالمية . وحيذر عن املنكر وينهى عنه

علماء قد أسهبوا  جند أن ال)١( ؟  لكل فرد أو إمنا هو على احلكام وأويل األمر فحسب
الكالم يف ذلك وأطنبوا وال يتسع املقام الستعراض ما قالوا، ونكتفي هنا برأي اإلمام 

األمر باملعروف باليد على األمراء، وباللسان على : قال العلماء " :القرطيب حيث يقول
  .  )٢( " العلماء، وبالقلب على الضعفاء ويعين عوام الناس

ء يف هذه العبارة يقرر أصال عاما، ومعناه أن الوالية مبا أهنا ما ذكره القرطيب عن العلما
صاحبة سلطـة وقوة، جيب عليها إقامـة املعروف وإزالـة املنكـر بالقوة، كذلك 
العلمـاء يستطيعون أداء واجـب التبليـغ واإلصـالح واإلرشاد، عليهم أن حيضـوا 

اقبة املنكر، أما الذين ال الناس على فـعل املعروف ويشرحوا هلم شناعة وخطورة وع
يستطيعون ذلك أيضا فليس عليهم إال أن حيبوا املعروف ويكرهوا املنكر بقلوهبم، وجيب 
أن ال يفهم من قول العلماء الذي حكاه القرطيب أن يرى أحد معصية تقترف، وليس بيده 
ا؛ احلكم والسلطان، فيسكت عليها كل السكوت، وال يبذل ما يسمعه من اجلهد إلزالته

ألن اإلسالم يطلب من كل من رأى منكرا أن يغريه بالقول اللني، ولكن إذا مل ينجح يف 
  .  )٣(  ذلك واستطاع إزالته بالقوة أزاله بالقوة

 أن ينظر إىل موقف احلكومة من - واهللا أعلم -والذي نراه فيما يتعلق هبذه املسألة 
                                                 

  .  ٢٩٤، ص ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر السيد جالل الدين العمري:  انظر) 1(
،  ، شرح صحيح مسلم ٢٧٧ ص ٢إحياء علوم الدين جـ:  ل آراء العلماء انظرللمزيد من املعلومات حو) 2(

، جـ  ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ٢٥٦، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ص  ٥١، ص  ١جـ 
، البـحـر  ٢٨ - ٢٧ص ٢، جـ  ، أحكام القرآن ٨٦، ص  ١، جـ  ، التشريع اجلنائي ١٧٦، ص  ٧

  .  ٢٢٥، ص  ١، جـ  ، الكشـاف ٤٢، ص  ٥، جـ  الدقـائقالرائق شرح كرت 
  .  ٤٩ - ٤٨، ص  اجلامع ألحكام القرآن) 3(
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جد فيه هؤالء العامة، فإذا كانت األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اجملتمع الذي يو
احلكومة قائمة بواجبها يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر بكل أمانة وصدق وإخالص، 
ويوجد يف اجملتمع هيئات مؤهلة للقيام بواجب األمر باملعروف والنهي ال تأخذها يف احلق 

 األمر لتغيري املنكر لومة الئم، ولدى هذه اهليئات اإلمكانات والقدرة والصالحيات من ويل
وإزالته، ولديها باإلضافة إىل ذلك الوقت الكايف للوصول إىل مكان ارتكاب املنكر قبل 
االنتهاء من فعله، فإنه ال ينبغي فـي هذه احلالة أن يستخدم العامة وسيلة القوة إلزالة 

ه اهليئة وتزيله بقوة املنكر، عليهم أن يتصلوا باهليئة احملتسبة وخيربوهنا مبكان املنكر لتأيت هذ
السلطان؛ ألنه خيشى من استعمال العامة للقوة يف إزالة املنكر من حدوث الفنت والفوضى 
واالضطراب، فتؤدي وسيلة إنكار املنكر هذه إىل منكر أعظم بكثري من املنكر املقترف، 

غاء مرضاة فقد ينضم إىل هؤالء العامة الذين استخدموا القوة إلزالة املنكر بنية صادقة ابت
اهللا، قد ينضم إليهم ناس أصحاب أهداف شريرة ليس هدفهم إزالة املنكر بل اإلساءة إىل 
مسعة من عملوا بصدق على إزالته، كما قد يكون من أهدافهم تعكري األمن واالستقرار يف 

  .... البالد
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  الفصل الرابع 
  هي عن املنكر الصفات واآلداب اليت ينبغي أن يتحلى هبا اآلمر باملعروف والنا

  . أن يكون رقيقا لطيفا رحيما مبن يأمره وينهاه: أوال
  . اإلخالص: ثانيا
  . الصرب: ثالثا
  . التواضع: رابعا
  . معرفة مىت ينبغي أن يكون األمر باملعروف سرا، ومىت ينبغي أن يكون جهرا: خامسا
  . التحقق والتثبت من املنكر: سادسا
  . رهم أو ينهاهممعرفة أحوال وظروف من يأم: سابعا
  . القدوة: ثامنا
  . كسر احلواجز بني اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر وبني الناس: تاسعا
  . اتساع الصدر لقبول اخلالف فيما جيوز اخلالف فيه: عاشرا

 ملحق برسالة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عن كيفية األمر باملعروف والنهي عن -
  . املنكر
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  باملعروف والناهي عن املنكـر  يت ال بد من توافرها يف األمرالصفات واآلداب ال
األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعظم األعمال الصاحلة اليت يقوم هبا املسلم، فهو 
باب من أبواب اجلهاد، وهو قيام بأمانات اهللا وحفظ حلرمات املسلمني، ولذا يشترط يف 

دثنا عن شروط وجوبه، وهنا نذكر مجلة من القائم به شروط، وينبغي له آداب، وقد حت
الصفات واآلداب اليت ينبغي أن يتحلى هبا اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر، حىت يكون 

  . لعمله قبول وأثر حممود
  : وفيما يلي أهم هذه الصفات واآلداب

  أوال أن يكون رقيقا لطيفا رحيما مبن يأمره وينهاه 
حلميدة اليت جيب أن يتحلى هبا من يتصدى لدعوة من الصفات الكرمية واآلداب ا

لني اجلانب وحسن اخللق؛ ليكون التأثري أبلغ واالستجابة : الناس إىل اخلري وهنيهم عن الشر
أقوى، وهذه الصفة من اللطف والرفق واللني هي من أميز ما جيب أن يظهر به الداعية يف 

ما كان الرفق يف  {   رسول اهللاطريق اإلصالح والتبليغ والدعوة إىل اهللا، فقد قال

  .  )٢( )١( } شيء إال زانه وال كان العنف يف شيء إال شانه

ي عليه ما ال ـي األمر كله ويعطـإن اهللا رفيق حيب الرفق ف {:  أيضا وقال

ال يأمر باملعروف  " :- رمحه اهللا - وقال سفيان الثوري )٤( )٣( } يعطي على العنف

رفيق مبا يأمر رفيق مبا ينهى، عدل مبا يأمر : وينهى عن املنكر إال من كان فيه خصال ثالث
  .  )٥( مبا يأمر عامل مبا ينهىعدل مبا ينهى، عامل 

                                                 
  .  )٦/٥٨(، أمحد  )٤٨٠٨(، أبو داود األدب  )٢٥٩٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) 1(
  .  ١٤٦، ص  ١٦، جـ  ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي رواه مسلم) 2(
، الدارمي  )٢٧٠١(، الترمذي االستئذان واآلداب  )٦٥٢٨(ين واملعاندين وقتاهلم البخاري استتابة املرتد) 3(

  .  )٢٧٩٤(الرقاق 
  .  ٣٦٩، ص  ١٠، جـ  ، انظر صحيح البخاري مع فتح الباري رواه البخاري ومسلم) 4(
  .  ٩٦، ص  ، مصدر سابق األمر باملعروف والنهي عن املنكر) 5(
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الناس حيتاجون إىل مداراة ورفق يف األمر  " :- رمحه اهللا تعاىل -وقال أمحد بن حنبل 
: باملعروف بال غلظة، إال رجال مباينا معلنا بالفسق، فيجب عليه هنيه وإعالنه؛ ألنه يقال

مسعود إذا مروا كان أصحاب ابن  "  :، وقال أيضا"ليس لفاسق حرمة، فهذا ال حرمة له 
  .   )١( " بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهال يرمحكم اهللا

ومن الرفق أن يراعي القائم هبذه الفريضة حرمة الناس ومشاعرهم فال يفضحهم، وإمنا 
من وعظ أخاه  "  :يأمرهم وينهاهم بالرفق واللني وبدون تشهري هبم، قال اإلمام الشافعي

  .  )٢(  " ظه عالنية فقد فضحه وشانهسرا فقد نصحه وزانه، ومن وع
إال أنه يستثىن من ذلك من اختاروا فضح أنفسهم فجاهروا مبعاصيهم، فهؤالء ال بأس 

  .   )٣( من أمرهم وهنيهم سرا وعالنية
إن الرفق واللطف واللني يف جمال األمر باملعروف والنهي عن املنكر له فوائد عظيمة يف 

 انطالق الدعوة إىل اخلري وااللتفاف حوهلا، وقد أشار األنصار واملؤيدين وبالتايلكسب 
$   {: القرآن الكرمي إىل هذه احلقيقة يف قوله تعاىل yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ Ï iΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. 

$ ˆà sù xá‹ Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò x Ρ ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ ym (  {  )وقد ورد يف تفسري هذه اآلية قول لعبد .  )٤ 

 يف الكتب املتقدمة، إنه ليس بفظ وال  إين أرى صفة الرسول " :اهللا بن عمر جاء فيه
  ". غليظ وال صخاب يف األسواق، وال جيزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح 

 لتبليغ أمر  ديدة ألسلوب الرفق واللطف الذي اختذه النيبويف السرية النبوية أمثلة ع
  : ربه والدعوة إليه، وفيما يلي نذكر بعضا من هذه األمثلة

ايب يف املسجد فقام بال أعر {:  قال  روى اإلمام البخاري عن أيب هريرة- ١

من ماء، فإمنا )  دلوا (  دعوه وأريقوا على بوله سجال الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النيب
                                                 

  .  املصدر السابق) 1(
  .  ٢٤، ص  ٢نووي على صحيح مسلم جـ شرح ال) 2(
  .  ١٨٦ - ١٨٥، ص  ، مصدر سابق اجلهاد ميادينه وأساليبه) 3(
  .  ١٥٩سورة آل عمران اآلية ) 4(
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يا نيب اهللا أتأذن يل يف :  فقال  أن غالما شابا أتى النيب { روى أبو أمامة - ٢

أحتبه    ادن، فدنا حىت جلس بني يديه، فقال النيب ؟ فصاح الناس به، فقال النيب  الزنا
؟   أحتبه البنتك.. كذلك الناس ال حيبونه ألمهاهتم: قال. ال، جعلين اهللا فداك: ؟ قال ألمك
 وزاد ابن -؟   كذلك الناس ال حيبونه لبناهتم، أحتبه ألختك: قال. ال، جعلين اهللا فداك: قال
فوضع .  ال، جعلين اهللا فداك-إنه ذكر العمة واخلالة وهو يقول يف كل واحدة : عوف
اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم يكن :  يده على صدره وقال ل اهللارسو

  .  )٤( } شيء أبغض إليه منه، يعين الزنا

  فانظر يا أخي الداعية إىل اهللا اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر كيف عاجل النيب
 جعل خياطب  وما محل عليه بقسوة، بل هذا الداء برمحة ولني ورفق، ما عنفه النيب

                                                 
،  )٣٨٠(، أبو داود الطهارة  )٥٦(، النسائي الطهارة  )١٤٧(، الترمذي الطهارة  )٢١٧(البخاري الوضوء ) 1(

  .  )٢/٢٣٩(د ، أمح )٥٢٩(ابن ماجه الطهارة وسننها 
  .  )٣/١٩١(، أمحد  )٢٨٥(مسلم الطهارة ) 2(
  .  ٢٢، ص  ، مصدر سابق فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني) 3(

(أمحد ) 4(  .  )٥/٢٥٧
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بينما أنا  {:  روى اإلمام مسلم أن معاوية بن احلكم السلمي حدث يوما فقال- ٣

يرمحك اهللا، فرماين القوم :  إذ عطس رجل من القوم فقلت أصلي مع رسول اهللا
؟ فـجعلوا يضربون بأيديهم  ما شأنكم تنظرون إىل..... بأبصارهم فقلت واثكل أمياه

على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونين سكت، فلما صلى، عليه الصالة والسالم، فبأيب هو 
، فواهللا ما كرهين وال ضربين وال وأمي، ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه

إن هذه الصالة ال يصح فيهما شيء من كالم الناس إمنا هو التسبيح : وإمنا قال... شتمين
فانظر أخي اآلمر باملعروف والناهي .  )٢( )١( }  والتكبري وقراءة القرآن، أو كما قال

  . شرح هلا صدرهعن املنكر كيف أن الدعوة احملببة إىل النفوس يقبلها اإلنسان وين
؟  ما أهلكك "  قـال: يا رسول اهللا هلكت:  فقال جـاء رجل إىل النيب { - ٤

 ال:  أن يعتق رقبة، فقال  وقعت على امرأيت يف رمضان وأنا صائم، فأمره النيب: ، قال"
ال أستطيع، مث أمره أن يطعم ستني مسكينا، : أجد، مث أمره أن يصوم شهرين متتابعني، قال

خذ هذا فتصدق به، ولكن :  بتمر فقال ال أستطيع، فجلس الرجل فأيت النيب: قال
 أكرم   الذي هو أعظم كرم ملخلوق، فإن رسول اهللا الرجل طمع فـي كرم النيب

 مين يا رسول اهللا، واهللا ما بني البتيها أهل بيت أفقر مين، أعلى أفقر: الناس، فقال الرجل
 حىت بدت أنيابه أو نواجذه؛ ألن هذا الرجل جاء خائفا  فضحك النيب

فذهب الرجل مطمئنا  " أطعمه أهلك  "  فذهب غامنا، فقال النيب)  هلكت (  يقول
ذا الدين اإلسالمي غامنا فرحا هبذا الدين اإلسالمي، وهبذا اليسر من الداعية األول هل

                                                 
، أمحد  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو  )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 1(

  .  )١٥٠٢(، الدارمي الصالة  )٥/٤٤٧(
  .  رواه اإلمام أمحد) 2(
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 بيده الكرمية وطرحه    رجال يف يده خامت ذهب فرتعه النيب رأى النيب { - ٥

 مل  فالنيب.  )٣(  } نار فيضعها يف يدهيعمد أحدكم إىل مجرة من : يف األرض وقال

:  قيل له يعامله معاملة األولني بل نزعه من يده وطرحه يف األرض، فلما انصرف النيب
 اهللا أكرب هذا االمتثال -  واهللا ال أخذ خامتا طرحه النيب: خذ خامتك انتفع به، فقال

 جيب على الداعية اآلمر  داللة كل ما سبق أنه- رضي اهللا عنهم -العظيم من الصـحابة 
 باحلكمة والرفق واللني، فليس اجلاهل  باملعروف والناهي عن املنكر أن يدعو إىل اهللا

  .   )٤( كالعامل، وليس املعاند كاملستسلم، فلكل مقام مقال ولكل مرتلة حال
 يأمر وينهى بالرفق واللني   تبني لنا كيف كان هذه مناذج من سرية رسول اهللا

 نتعلم منه كيف نأخذ بأيدي  فليكن لنا أسوة وقدوة حسنة يف رسول اهللا. ..واللطف
  . العصاة إىل طاعة اهللا

إن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وقد تدفعها القسوة والشدة أحيانا إىل 
املكابرة واإلصرار والنفور فتأخذها العزة باإلمث، وال يقصد بالرفق واللني واللطف يف جمال 

 وإمنا يقصد هبا بذل النصح )٥( باملعروف والنهي عن املنكر املداهنة والرياء والنفاقاألمر 
وإسداء املعروف بأسلوب دمث مؤثر يفتح القلوب ويشرح الصدور، وخباصة إذا كان 

فإنه ال ينبغي حبال خماطبتهم )  جلماعة املسلمني ( األمر باملعروف والنهي عن املنكر موجها

                                                 
وم ـ، أبو داود الص )٧٢٤(وم ـ، الترمذي الص )١١١١(، مسلم الصيام  )١٨٣٤(خاري الصوم ـالب) 1(

  .  )١٧١٦(، الدارمي الصوم  )٢/٢٤١(، أمحد  )١٦٧١(، ابن ماجه الصيام  )٢٣٩٠(
  .  ٢٣ ، ص ، مصدر سابق زاد الداعية لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني) 2(
  .  )٢٠٩٠(مسلم اللباس والزينة ) 3(
  .  ٢٤، ص  املصدر السابق) 4(
 ١٤٠٥،  ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، مشكالت الدعوة والداعية  فتحي يكن-للمزيد من املعلومات انظر ) 5(

  .   وما بعدها١٢٠، ص هـ
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إن الداعية اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر الناجح، يستهوي القلوب بلطفه ولينه 
لوف وال خري فيمن ال ورقته وهدوئه وحبه للناس وتآلفه معهم، فاملؤمن بطبعه آلف ومأ

أال إن أحبكم إيل وأقربكم مين جمالس يوم القيامة  {  يألف وال يؤلف، قال الرسول

  .  )١(  . } أحسنكم أخالقا املوطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون

الناس   " : يف حاجة الناس إىل الرفق والسماحة واحللم- رمحه اهللا -ويقول سيد قطب 
، وإىل رعاية فائقة، وإىل بشاشة مسحة، إىل ود يسعهم وحلم ال يف حاجة إىل كنف رحيم

يف حاجة إىل قلب يعطيهم وال حيتاج منهم إىل عطاء، .. يضيق جبهلهم وضعفهم ونقصهم
وحيمل مهومهم وال يعنيهم هبمه، وجيدون عنده دائما االهتمام والرعاية والعطف 

وهكذا كانت حياته مع الناس   والسماحة والود والرضا، وهكذا كان قلب رسول اهللا
  .  )٢(  " ما غضب لنفسه قط، وال ضاق صدره لضعفهم البشري

فصاحب الوجه البشوش املتواضع وصاحب القلب الطيب الرفيق الرحيم ومالك اخللق 
احلسن يستطيع أن يؤثر هبذه اخلالل يف قلوب الناس ويؤثر يف عواطفهم ويسري هبم حنو 

 )٣(  ذلك أصحاب األموال والكنوز مهما كـثرتاإلميان والكمال، ولن يستطيع
فعواطف الناس وقلوهبم ال تشترى باملال، وإمنا ميلكها من اتصف باألخالق اإلسالمية 
احلميدة وهم الدعاة الصادقون والرعاة العادلون وغريهم من عباد اهللا الذين زينهم اإلميان 

  . ومجلتهم التقوى

                                                 
  .  رواه البزار) 1(
  .  ١١٦، ص  ٤، جـ  يف ظالل القرآن) 2(
  .  ٣٧ - ٣٦، ص  ، دار االعتصام ، القاهرة ، الدعوة والدعاة ود الصوافحممد حمم) 3(
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  ثانيا اإلخالص 
ات الالزمة لنجاح اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر، فالقيام اإلخالص من أهم الصف

بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يهدف إىل قصد عظيم وغاية سامية، وهي أن 
فإذا علم ذلك فينبغي ملن يأمر ... تعلو كلمة اهللا على األرض ويظهر دينه ويعم نوره
ه اهللا تعاىل، وجيعل نيته خالصة له باملعروف وينهى عن املنكر أن ينوي يف ذلك وج

 هو  سبحانه، وأن يقصد بعمله هذا أن تكون كلمة اهللا هي العليا وأن يكون اهللا
 وأن حيرر نفسه عند العزم على القيام هبذا العمل من أية نية أخرى )١( املطاع يف األرض

فيما خيرب عنه فإن اهللا تبارك وتعاىل يقول .  )٢( وجيرد نيته من مجيع حظوظه الشخصية
أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من  {: الرسول عليه الصالة والسالم يف احلديث القدسي

  .  )٤( )٣(  } عمل عمال أشرك فيه غريي فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشرك

ا سبق أن الشخص الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إذا نوى بعمله يف ويتضح مم
جمال األمر باملعروف أمورا شخصية كأن ينوي بروز شهرته بني الناس أو ينوي أن يظهر 
للناس أنه عامل أو ينوي االنتقام والتشفي من شخص معني ألنه يكرهه لسبب من األسباب 

إذا عمل هذه ...  حمبوب عند الناس ليعلم الناس بفسقهأو ينوي التقليل من قدر شأن كرمي
األشياء وأمثاهلا فإن عمله هذا رياء، وال يكون من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وقد حتدث العلماء قدميا عن أمهية اإلخالص عند القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن 

من  " )٥(  قول مال علي القاري يف هذا الصدداملنكر، وحذروا كل التحذير من الرياء، ي
أهم شـروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يكون صاحبه خملصا يف فعله، طالبا 

                                                 
  .  ١٨٤، ص  ، مصدر سابق اجلهاد ميادينه وأساليبـه) 1(
  .  ٧٢ - ٧١، ص  ، مصدر سابق احلسبة البن تيمية) 2(
  .  )٢/٣٠١(، أمحد  )٤٢٠٢(، ابن ماجه الزهد  )٢٩٨٥(مسلم الزهد والرقائق ) 3(
  .  ١١٥، ص  ١٨، ج  لصحيح مسلمشرح النووي ) 4(
  .  ١٩٤ - ١٩٣، ص  املبني املعني لفهم األربعني) 5(
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ويقول نظام الدين النيسابوري يف حديثه عن بعض حدود األمر باملعروف والنهي عن 
كل ذلك إميانا واحتسابا، وال مسعة وال رياء وال بغرض من األغراض النفسانية  "  :نكرامل

ويقول .  )٢(  " واجلسمانية، وذلك أن هذه الدعوة منصب النيب واخللفاء الراشدين بعده
مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز يف معرض حديثه عن بيان األخالق والصفات 

منها اإلخالص، فيجب على  " :أن يتحلوا هبا وأن يسريوا عليها، يقولاليت ينبغي للدعاة 
 ال يريد رياء وال مسعه وال ثناء الناس وال محدهم، إمنا   الداعية أن يكون خملصا هللا
≅ö   {:  قال سبحانه)٣(    يدعو إىل اهللا يريد وجهه è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 

ô⎯tΒ  {    وقال)٤(  }  4 uρ ß⎯|¡ômr& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# { )٥(   .  

ة اإلخالص وخطورة الرياء وشره، فاحرص أخي هذا بعض ما قاله العلماء حول مكان
اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر على أن يكون قصدك فيما تقوم به من عمل ألداء 
فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجه اهللا وحده طالبا رضاه، راغبا يف ثوابه خائفا 

جلاه، أو ابتغاء الشهرة من عقابه، وأن تتجرد كل التجرد من حب ثناء الناس أو طلب ا
  .  يقصم الظهور-والظهور فإن حب الظهور كما قيل 

  ثالثا الصرب 
الصرب من الصفات الالزمة لنجاح اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر، وهو فضيلة من 

                                                 
  .  ٧، اآلية  سورة حممد) 1(
  .  ٢٢ - ٢١، ص  ٤، جـ  غرائب القرآن ورغائب الفرقان على هامش بن جرير) 2(
  .  ٣٨٠، سابق ص  ، مصدر الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة) 3(
  .  ١٠٨، اآلية  يوسف) 4(
  .  ٣٣، اآلية  فصلت) 5(
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: قال تعاىل. والصرب خصلة من خصال أويل العزم من الرسل، وإنه من عزم األمور
}   ⎯ yϑ s9 uρ u y9 |¹ t x xî uρ ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ Ïϑ s9 ÏΘ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{ ÷  {:  وقال تعاىل)١(  }  ∪⊃⊇∩ #$ É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. 

u y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ” 9 $# Ÿω uρ ≅ Éf ÷è tG ó¡ n@  {  )وجزاء الصرب سالم وخري كما قال )٢ 

⎦   {: تعاىل È⌡ s9 uρ ÷Λ än ÷ y9 |¹ uθ ßγ s9 × ö yz š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á= Ï j9 ∩⊇⊄∉∪  {  )وقال تعاىل)٤(  )٣  :}   íΝ≈ n= y™ 

/ ä3 ø‹ n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λ än ÷ y9 |¹ 4 zΝ ÷è ÏΨ sù © t< ø) ãã Í‘# ¤$! $   {:  وقال تعاىل)٥(  }  ∪⊇⊅∩ #$ oΨ ù= yè y_ uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ £ϑ Í← r& 

šχρ ß‰ öκ u‰ $ tΡ Í öΔ r' Î/ $ £ϑ s9 (#ρ ç y9 |¹ (  {  )٦(   .  

 أمهية الصرب بالنسبة لآلمر باملعروف والناهي عن - رمحهم اهللا -وقد أوضح العلماء 
من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر يؤذى فـأمره   " :املنكر، يقول اإلمام الرازي

أمر اهللا الرسل، وهم أئمة األمر باملعروف  " :ويقول اإلمـام ابن تيمية.  )٧( " بالصرب
 عن أيب جعفر اخلطمي )٩( وأخرج الطرباين يف األوسط.  )٨( " والنهي عن املنكر، بالصرب

 عند احتالمه أوصى   النيب وكان قد أدرك  أن جده عمري بن حبيب بن محاسة،
... يا بين إياك وجمالسة السفهاء فإن جمالستهم داء، ومن حيلم عن السفيه يسر " :، فقاللولده

                                                 
  .  ٤٣، اآلية  سورة الشورى) 1(
  .  ٣٥، اآلية  سورة األحقاف) 2(
  .  ١٢٦:  سورة النحل آية) 3(
  .  ١٢٦، اآلية  سورة النحل) 4(
  .  ٢٤، اآلية  سورة الرعد) 5(
  .  ٢٤، اآلية  سورة السجدة) 6(
  .  ٧١، ص  ، مصدر سابق احلسبة يف اإلسالم) 7(
  .  ١٨٧، ص  ، مصدر سابق ، ميادينه وأساليبه ن اجلهادنقال ع) 8(
، ذكر ذلك ابن حجر  ، وأخرجه أبو نعيم أيضا وأمحد يف كتاب الزهد رجاله ثقاة:  قال اهليثمي عن هذا اخلرب) 9(

  .  ٧٣٠، ص  ٢، جـ  حياة الصحابة:  ، انظر يف اإلصابة
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إن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر رجل نصب نفسه لبيان احلق، واحلق ال يرضي 
كل الناس، لذا فإنه يتعرض لألذى ممن ال يرضيهم احلق فيكون ذلك ابتالء له وامتحانا، 

$¨Å¡ymr& â=|  {: قال اهللا تعاىل ¨Ζ9$# β r& (#þθ ä.u øIãƒ βr& (#þθä9θ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFø ãƒ ∩⊄∪  ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtF sù 

t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î=ö6 s% ( £⎯yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è% y‰|¹ £⎯yϑ n= ÷è u‹s9uρ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ { )١(  .  

فال بد ملن يقوم هبذه الفريضة أن يكون حليما صبورا، فإنه إن مل يكن كذلك فرمبا 
يؤول أسلوبه إىل فساد أكثر من اإلصالح، ولذلك كانت وصية لقمان البنه كما قال اهللا 

ö  {: تعاىل ãΒ ù&uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9$$ Î/ tμ ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ì s3Ζßϑ ø9$# ÷ É9 ô¹$#uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{$# 

 فإن اهللا سبحانه وكذلك.  فأوصاه بالصرب مع األمر باملعروف والنهي عن املنكر)٢( } ∪∠⊆∩

 كما يقول اإلمام ابن تيمية -وتعاىل أمر رسله وهم أئمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
$  {:  بالصرب، قال تعاىل- pκš‰ r'̄≈ tƒ ã ÏoO £‰ßϑ ø9$# ∩⊇∪  óΟè% ö‘ É‹Ρr'sù ∩⊄∪  y7−/u‘ uρ ÷ Éi9 s3sù ∩⊂∪  y7 t/$ u‹ÏO uρ ö Îdγ sÜsù ∩⊆∪  

t“ ô_” 9$#uρ ö àf÷δ $$ sù ∩∈∪  Ÿω uρ ⎯ãΨ ôϑ s? ç ÏYõ3tG ó¡ n@ ∩∉∪  š Îh/t Ï9uρ ÷ É9 ô¹$$ sù ∩∠∪ { )فأمره من بداية الطريق )٣ 

 وللمزيد من )٤( بالصرب على اإلنذار الذي هو أمر باملعروف األكرب، وهني عن املنكر األكرب
إلقاء األضواء على أمهية الصرب بالنسبة إىل الداعية إىل اهللا اآلمر باملعروف والناهي عن 

فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف إحدى حماضراته عن املنكر أنقل نص ما قاله 

                                                 
  .  ٣،  ٢، اآليتان  العنكبوت) 1(
  .  ١٧ية ، اآل سورة لقمان) 2(
  .  ٧ - ١، اآليات  املدثر) 3(
  .  ٧٤ - ٧٣، ص  احلسبة البن تيمية:  ملزيد من املعلومات انظر) 4(

٩٤  
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š  { خماطبا نبيه  واستمع إىل قول اهللا ù= Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρr& É=ø‹tó ø9$# !$ pκ ÏmθçΡ y7 ø‹s9Î) ( $ tΒ |MΖä. 

!$ yγ ßϑ n= ÷ès? |MΡr& Ÿω uρ y7 ãΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% #x‹≈ yδ ( ÷ É9 ô¹$$ sù ( ¨βÎ) sπ t6 É)≈ yèø9$# š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 ∩⊆®∪ { )وال بد أن )٢ 

يكون اإلنسان صابرا على ما يعترض دعوته من معارضات وجمادالت ألن كل إنسان يقوم 
y7  {: داعيا إىل اهللا عز وجل ال بد أن يعارض Ï9≡x‹x.uρ $ uΖù= yè y_ Èe≅ ä3Ï9 @c©É<tΡ #xρß‰tã z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΒ Ì ôfßϑ ø9$# 3 

4’ s∀ x.uρ y7 În/t Î/ $Zƒ ÏŠ$ yδ #Z ÅÁ tΡuρ ∩⊂⊇∪ { )فكل دعوة حقة ال بد أن يقوم هلا معارض ال بد أن )٣ 

 الداعية أن يصرب على ما يعترض يقوم هلا ممانع وجمادل فيها ومشكك، ولكن جيب على
دعوته حىت لو وصفت تلك الدعوة بأهنا خطأ أو أهنا باطل، وهو يدرك أهنا مقتضى كتاب 

  .  فليصرب على ذلك اهللا وسنة رسول اهللا
ولكن هذا ال يعين أن اإلنسان يصر على ما يقول وما يدعو إليه وإن تبني له احلق، 

y7  {:  تبني له احلق يشبه من قال اهللا فيهمفإن الذي يصر على ما يدعو إلية وإن tΡθ ä9Ï‰≈ pgä† 

’ Îû Èd,ysø9$# y‰÷è t/ $ tΒ { )وقد قال اهللا فيمن .  اجملادلة يف احلق بعد ما تبني صفة مذمومة)٤
                                                 

  .  ١٩- ١٣، ص  مصدر سابق زاد الداعية إىل اهللا) 1(
  .  ٤٩، اآلية  سورة هود) 2(
  .  ٣١، اآلية  سورة الفرقان) 3(
  .  ٦، اآلية  سورة األنفال) 4(

٩٥  
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  . دعوتك
 ألن الداعية ال 

يف 

 أوذوا بالقول 
وعل

     

كذلك ال بد أن يكون الداعية صابرا على ما يعترضه هو من األذى؛
 وسالمه عليهم أوذوا بد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل، وها هم الرسل صلوات اهللا

 }  y7 بالقول وأوذوا بالفعل، اقرأ قول اهللا Ï9≡x‹x. !$ tΒ ’ tAr& t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% ⎯ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) 

(#θ ä9$ s% í Ïm$ y™ ÷ρ r& îβθ ãΖøgxΧ ∩∈⊄∪ { )فيمن يأتيه الوحي من ربه ويقال له يف وجهه  ما رأيك)٢ 

؟ ال شك أنه يتأذى، ومع هذا فالرسل صربوا على ما  إنك ساحر أو جمنون
  : انظر إىل أول الرسل نوح عـليه الصالة والسالم. ى ما أوذوا بالفعل

β  {: كان قومه ميرون به وهو يصنع الفلك ويسخرون به فيقول هلم Î) (#ρ ã y‚ó¡s? $ ¨ΖÏΒ 

$ ¯ΡÎ* sù ã y‚ó¡tΡ öΝä3ΖÏΒ $ yϑ x. tβρ ã y‚ó¡n@ ∩⊂∇∪ t∃öθ |¡sù šχθßϑ n= ÷è s? ⎯tΒ Ïμ‹Ï?ù'tƒ Ò>#x‹tã ÏμƒÌ“ øƒä† ‘≅ Ïts† uρ Ïμ ø‹n= tã 

ÑU#x‹tã íΟŠÉ)•Β ∩⊂®∪ { )ومل يقتصر األمر هبم على السخرية به بل توعدوه بالقتل )٣ :

}   (#θ ä9$ s% ⎦ È⌡ s9 óΟ ©9 Ïμ tF⊥ s? ßyθ ãΖ≈ tƒ ¨⎦ sðθ ä3 tG s9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΒθ ã_ ö yϑ ø9   أي من املقتولني)٤(  }  ∪∌⊆⊆∩ #$

هنا توعد بالقتل مع هتديد بأنا قد رمجنا غريك إظهارا لعزهتم وأهنم قد . رميا باحلجارة
رمجوا آخرين وأنت منهم، ولكن هذا مل يثن نوحا عليه الصالة والسالم عن دعوته بل 

مه بالرفض وهذا إبراهيم عليه الصالة والسالم قابله قو. استمر حىت فتح اهللا بينه وبني قومه

                                            

 .  
   

  .  ١١٥ اآلية ، سورة النساء) 1(
  .  ٥٢، اآلية  سورة الذاريات) 2(
 ٣٩،  ٣٨، اآليتان  سورة هود) 3(
. ١١٦، اآلية  سورة الشعراء) 4(

٩٦  
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جنا 

%−s  {: ت العقىب ملوسى عليه الصالة والسالم tnuρ ÉΑ$ t↔Î/ tβ öθ tã ö Ïù 

þθ ß™

Çd⎯©à9$ 4 $ tΒ uρ 

è= tFs%

                                                

ρ#)  {: منها فكانت العاقبة إلبراهيم ßŠ#u‘ r&uρ ⎯Ïμ Î/ #Y‰øŠx. ãΝßγ≈ oΨù= yè yfsù š⎥⎪Î y£÷zF{$# ∩∠⊃∪  { )٤(   .  

þ‘ÏΡρ  {:  عليه الصالة والسالم توعده فرعون بالقتل فقالوهذا موسى â‘ sŒ ö≅ çFø% r& 4©y›θ ãΒ 

äí ô‰u‹ø9uρ ÿ…çμ −/u‘ ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& β r& tΑÏd‰t7ãƒ öΝà6oΨƒ ÏŠ ÷ρ r& β r& t Îγ ôàãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$ |¡x ø9$# ∩⊄∉∪ { )فتوعدوه )٥ 

بالقتل، ولكن آخر األمر كان

â™ É>#x‹yè ø9$# ∩⊆∈∪ { )٦(   .  

حصل له من األذية ما حصل حىت رماه اليهود بأنه وهذا عيسى عليه الصالة والسالم 
$  {: ابن بغي، وقتلوه على زعمهم وصلبوه ولكن اهللا تعاىل يقول tΒ uρ çνθ è= tFs% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ 

⎯Å3≈ s9uρ tμ Îm7ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ)uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ à n= tG ÷z$# Ïμ‹Ïù ’ Å∀s9 7e7 x© çμ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλm; ⎯Ïμ Î/ ô⎯ÏΒ AΟù= Ïæ ω Î) tí$ t7Ïo?$# #
çνθ $ KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪  ≅ t/ çμ yè sù§‘ ª!$# Ïμø‹s9Î) 4 tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒ Í•tã $\ΚŠÅ3ym ∩⊇∈∇∪  {  )فنجي منهم)٧  .  

øŒÎ)uρ ã  {:  قال اهللا عنه وهذا خامت الرسل وإمامهم وسيد بين آدم حممد ä3ôϑ tƒ y7 Î/ 

 
  .  ٦١، اآلية  سورة األنبياء) 1(
  .  ٦٨، اآلية  سورة األنبياء) 2(
  .  ٦٩، اآلية  سورة األنبياء) 3(
  .  ٧٠، اآلية  سورة األنبياء) 4(
  .  ٢٦اآلية ،  سورة غافر) 5(
  .  ٤٥، اآلية  سورة غافر) 6(
  .  ١٥٨ - ١٥٧، اآلية  سورة النساء) 7(

٩٧  
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  .  ٣٠، اآلية  سورة األنفال) 1(
  .  ٣٦، اآلية  سورة الصافات) 2(
  .  ٢٣، اآلية  سورة اإلنسان) 3(
  .  ١٢٢، اآلية  سورة األنعام) 4(

٩٨  
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$ _s9 |M÷∞Å(ô‰s  {: يعين عظم ومنه قوله تعاىل " أمر " ). º↔ø‹ x© 

#\ øΒ Î)

 الداعية أن يصرب 
وست

…   {: ل تعاىل çμ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ È, −G tƒ ÷ É9 óÁ tƒ uρ  χ Î* sù ©! $# 

Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t ô_ r& š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩®⊃∪  {  )

لعادي 
فال 

 والتقومي مبظهر النصيحة

                                                

  .  أتى عظيما)١(  }  ∪⊆∠∩ 

 ما حتت قدمي هرقل بدعوته ال بشخصه؛ ألن دعوته أتت على  وقد ملك النيب
وملكها اخللفاء الراشدون بعد . وثان والشرك وأصحابههذه األرض واكتسحت األ

 وشريعة النيب عليه السالم، إذن على  ملكوها بدعوة النيب حممد
  . كون العاقبة له إذا كان صادقا مع اهللا سواء يف حياته أو بعد مماته

θ#)   {: قال موسى لقومه ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# «! $$ Î/ (# ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ ( χ Î) uÚ ö‘ F{ $# ¬! $ yγ èO Í‘θ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ô⎯ ÏΒ 

⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( èπ t7 É)≈ yè ø9 $# uρ š⎥⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∇∪  {  )وقا)٢ 
٣(   ..  

  رابعا التواضع 
التواضع من أهم الصفات الالزمة لنجاح الداعية إىل اهللا اآلمر باملعروف والناهي عن 

نب الكرب، ويتطلب أن يتجنب اإلنسان املنكر، ويعين التواضع معرفة املرء قدر نفسه وجت
. وأن يتحرز من اإلعجاب والكرب... املباهاة مبا فيه من الفضائل واملفاخرة باجلاه واملال

والتواضع ال يكون إال يف أكابر الناس ورؤسائهم وأهل الفضل والعلم، أما اإلنسان ا
  ".  يف غري موضعها عرف نفسك ال تضعهاا " :تواضع، وإمنا يقال له: يقال له

 وكثريا ما تثور بني األقران واألنداد روح )٤(  ومن التواضع أن يتواضع املرء مع أقرانه
املنافسة والتحاسد، ورمبا استعلي اإلنسان على قرينه، ورمبا فرح بالنيل منه، واحلط من 

قدره وشأنه، وعيبه مبا ليس فيه أو تضخيم ما فيه، وقد يظهر ذلك 

 
  .  ٧١، اآلية  سورة الكهف) 1(
  .  ١٢٨، اآلية  سورة األعراف) 2(
  .  ٩٠، اآلية  سورة يوسف) 3(
  .  ٣٧ ص - ٩، ص  ، مصدر سابق ، من أخالق الداعية بتصرف) 4(

٩٩  
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  . داء املالحظات، ولو مسى األمور بأمسائها احلقيقية لقال الغرية
ومن التواضع أيضا التواضع مع من هو دونك، فإذا وجدت أحدا أصغر منك سنا أو 
أقل منك قدرا فال حتقره، فقد يكون أسلم منك قلبا أو أقل منك ذنبا أو أعظم منك إىل 

فاسقا وأنت يظهر عليك الصالح فال تستكرب عليه، حـىت لو رأيت إنسانا . اهللا قربا
وامحد اللـه على أن أجناك مما ابتاله به، وتذكر أنه رمبا يكون يف عملك الصاحل رياء أو 

عجب حيبطه، وقد يكون عن

وإب

د هذا املذنب من الندم واالنكسار واخلوف من خطيئته ما 
يكو

؟ فإين قد غفرت لفالن   ي أن ال أغفر لفالن
وأح

 بطا

©Í_ tFø)n= yz ⎯ÏΒ 9‘$ ¯Ρ …çμ tG ø)n= yzuρ ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠∉∪ { )٥( 
ددت أسبابه وكثرت مسبباته   . وال

                                                

  . ن سببا يف غفران ذنبه
واهللا ال يغفر اهللا لفالن، : أن رجال قال {:  حدث  أن رسول اهللا  عن جندب

من ذا الذي يتأىل عل: وأن اهللا تعاىل قال
  .  أو كما قال)٢( )١( } بطت عملك

ع أال يعظم يف عينك عملك، إن عملت خريا أو تقربت إىل اهللا تعاىل ومن التواض
$  {: عة، فإن العمل قد ال يقبل، قال اهللا تعاىل yϑ ¯ΡÎ) ã≅ ¬7s)tG tƒ ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎫É)−Fßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ { )٣(  . 

واضع الكرب، والكرب يكاد يكون من أشد األمراض خطرا على الدعاة إىل اهللا وضد الت
اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، فاجملاالت اليت يعمل فيها اآلمرون باملعروف 

 وقد عرض القرآن )٤( والناهون عن املنكر مرتع خصب لظهور هذا الداء العضال ومنوه
 الذي خرج من رمحة اهللا إىل سخطه وهبط من الكرمي يف أكثر من موضع قصة إبليس

$O  {: مسائه إىل أرضه حني قال tΡr& × ö yz çμ ÷ΖÏiΒ ( 
كرب داء تع

 
  .  )٢٦٢١(مسلم الرب والصلة واآلداب ) 1(
  .  ٢٦٢١ حديث ٣٩، باب  ٤٥، كتاب  رواه مسلم) 2(
  .  ٢٧، اآلية  سورة املائدة) 3(
  .  ١٩١ - ١٩٠، ص ، مصدر سابق بتصرف مشكالت الدعوة والداعية) 4(
  .  ٧٦، آية  سورة ص) 5(

١٠٠  
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  : هاومن
  : غرور العلـم

وهو أشد أنواع الغرور على اإلطالق واآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر أكثر 
الناس عرضة لإلصابة جبرثومة هذا الداء الفتاك، فاخلطابة والكتابة والتعليم والتوجيه 
وسواها من وسائل الدعوة فضال عن الشهادات والدرجات العلمية، واأللقاب اجلامعية 

  تعد من أوسع مداخل الشيطان إىل النفس البشرية؛ ألهنا جملبة للشهرة الفتة لألنظار،فإهنا
مثري

È⌡s9 óΟè?ö⎦  {: ن، قال تعالـى x6 x© öΝä3̄Ρy‰ƒ Î— V{ ( ⎦È⌡s9uρ 

Ÿ2

الله وعظمته، فضال عن تسخري العلم لتعليم الناس 
وه

الكربياء ردائي والعظمة إزاري  {  ى لسان نبيه

  .   )٢( } فمن نازعين فيهما قصمته
                                                

  . ة لإلعجاب، ويف هذا ما فيه من عوامل اإلشباع واإلمالء لرغائب النفس وجوعاهتا
فعلى الدعاة إىل اهللا اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر أن يكونوا شديدي 

ذا املرض العضال وليعلموا أن اهللا الذي منحـهم هذه املواهب االحتراس من الوقوع يف ه
قـادر على أن يسلبهم إياها من حـيث ال يشعرون، إن من حق اهللا عليهم أن يكونوا 

شاكرين لفضله غري جاحدين وال كافري

÷Λän ö x ¨β Î) ’Î1# x‹tã Ó‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∠∪ { )١(   .  

وإن من عالئم الشكر لنعم اهللا تعاىل وفضله زيادة اخلوف منه واإلقبال على طاعته، 
واإلدبار عن معصيته والتواضع جل

  . م وتوجيههم وإرشادهمدايته
وعلى الدعاة إىل اهللا أن حياسبوا أنفسهم دبر كل حديث القوه، أو خطاب ارجتلوه، أو 
مقال كتبوه، أو اجتماع أداروه؛ ليطمئنوا إىل أن مشاعر العجب وأحاسيس الكرب مل 
توقظها طالقة لسان أو حسن بيان أو مظاهر إعجاب واستحسان، ال يقبل من األعمال 

خلص له، وأنه هو القائل علإال ما 

 
  .  ٧، اآلية  سورة إبراهيم) 1(
  .  رواه أبو داوود والترمذي وابن حبان) 2(

١٠١  
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  خامسا معرفة مىت يكون األمر باملعروف سرا ومىت يكون جهرا 
من األمور الالزمة لنجاح األمر باملعروف والنهي عن املنكر معرفة مىت يكون األمر 

نكر سرا ومىت يكون جهرا، وعليه أن يعلم أن األمر السري ال باملعروف والنهي عن امل
وإذا كان األمر ظاهرا فإنه . يعاجل علنا، يعاجل سرا؛ لئال يفشو املنكر، ولئال يفتضح فاعله

  .   )١( يعاجل علنا وال حرج يف ذلك؛ ألن صاحب املنكر هو الذي فضح نفسه وأعلن البالء
ملعروف والنهي عن املنكر سرا فيما بني اآلمر وكان السلف جيبون أن يكون األمر با

واملأمور، فإن ذلك من عالمات النصح له، فإن الناصح ليس غرضه إشاعة عيوب من 
  .  )٢( .ينصح له، وإمنا غرضه إزالة املفسدة اليت وقع فيها

من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه يف  " : يف هذا املعىن يقول اإلمام الشافعي
  .  )٣( "  ظه عالنية فقد فضحه وشانهوعظه، ومن وع

χ  {:  قال اهللا تعاىل وأما اإلشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرم اهللا ورسوله Î) 

t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ™7Ïtä† β r& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ x ø9$# ’ Îû š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝçλm; ë>#x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íοt ÅzFψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ 

óΟçFΡr& uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇®∪ {  )٤(  .  

وقال .  )٥( واألحاديث يف فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر سرا كثرية جدا
 عوراهتم وهن يف واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور " :بعض العلماء ملن يأمر باملعروف

  .  )٦(  " اإلسالم، أحق شيء بالستر
فلهذا كانت إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيري ومها من خصال الفجار؛ ألن الفاجر ال 
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  .  ٣٩ص 
  .  ١٨ - ١٧، ص   هـ١٤٠٦،  ، دار عمان ، األردن ـة والتعيري، الفرق بني النصـيح احلافظ بن رجب) 2(
  .  ٢٤، ص  ٢، ج  شرح النووي على صحيح مسلم) 3(
  .  ١٩، اآلية  سورة النور) 4(
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   . ١٧، ص ، مصدر سابق نقال بتصرف من الفرق بني النصيحة والتعيري) 6(
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  . وأما الناصح األمني فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه املؤمن واجتنابه له
أخي الداعية إىل اهللا، اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر إذا علمت ذلك فإنين أوصيك 

م تعيري الفاسق مبا ابتلي به، بل ادع له باهلداية والتوبة بتقوى اهللا أوال مث أوصيك بعد
والعافية مما ابتلي؛ ألن عقوبة من أشاع السوء عن أخيه املؤمن وتتبع عيوبه وكشف عورته 
عقوبة خطرية؛ ألن اهللا يتبع عورة املتبع ألخيه املؤمن ويفضحه ولو يف جوف بيته، قال 

يا معاشر من آمن بلسانه ومل يؤمن قلبه، ال تؤذوا املسلمني وال تتبعوا  {  رسول اهللا

عوراهتم، فإن من يتبع عوراهتم يتبع اهللا عورته، ومن يتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف 
ال  {:  قال  بن األسقع عن النيب وأخرج الترمذي من حديث واثلة)٢( )١( } بيته

  .  )٤( )٣( } تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه اهللا ويبتليك

إين أعرف الذنب الذي أصابين هذا؛  " :وملا ركب ابن سريين الدين وحبس به قال
  .  )٥( "   مفلسعريت رجال منذ أربعني سنة فقلت له يا

  سادسا التحقق والتثبت من املنكر 
من األمور الالزمة لنجاح اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر، التحقق والتثبت من 

وقد حتدثنا عن الشق األول من هذا املوضوع يف فصل . املنكر املطلوب إزالته وتغيريه
حتت  ( املعروف والنهي عن املنكرالقواعد واملبادئ العامة اليت حتكم القيام بفريضة األمر ب

                                                 
  .  )٢٠٣٢(الترمذي الرب والصلة ) 1(
  .  رواه أمحد وأبو داوود والترمذى) 2(
  .  )٢٥٠٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 3(
  .  رواه الترمذى) 4(
  .  ٢١ - ٢٠، ص  ، مصدر سابق انظر الفرق بني النصيحة والتعيري) 5(
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كما حتدثنا عن الشق الثاين يف موضوع شروط تغيري املنكر، ونضيف هنا أن املسلم 
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر، جيب عليه أن يتحقق من أن حينما يوفق للقيام بفريضة

 كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه )١( ما يريد إنكاره منكر حمقق دال على إنكاره
وسلم؛ ألن بعض الناس قد يرى فعال من األفعال أو يسمع قوال من األقوال يظنه منكر، 

لكنه يف الشريعة اإلسالمية ليس مبنكر، حبسب ما جرت عليه عادات الناس وتقاليدهم، و
بل معروف وقد حيصل العكس، فريى بعض الناس املعروف شرعا منكرا عندهم، وهذا ما 
حيدث كثريا يف بعض األقطار اإلسالمية، وما ذلـك إال ألن اجلهل قد ضرب أطنابه على 

 -نكر منكرا أبناء األمة اإلسالمية، والتـثـبت من املنكر يتطلب أن كل من أراد أن ي
 فعليه أن يتأكد أن هذا املنكر وقع بالفعل، وجيب عليه أن ال -وكلنا مطالبون بذلك 

يسارع بنهي شخص معني أو مجاعة معينة مبجرد الظن من غري تثبت أو بينة، وأن اإلنسان 
  . تكتنفه نوازع اخلري ونوازع الشر، ورمبا فكر يف عمل املنكر ولكنه تراجع عنه

بت من املنكر، يتطلب من اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أنه عندما والتحقق والتث
يبلغ بوجود منكر ما من شخص فإن عليه أن يتحقق من اهلدف احلقيقي لذلك الشخص، 
فقد يكون هذا الشخص من املنافقني أو الفاسقني النمامني أو أصحاب الغيبة الذين 

ه الفئة قد ال يكون هدفهم العمل على يفسدون يف األرض وال يصلحون، املخربون من هذ
إزالة املنكر وتغيريه، وإمنا يكون هدفهم اإليقاع وتشويه مسعة من ينسبون إليه فعل املنكر، 

%!™sŒÎ) x8u#  {: قال اهللا تعاىل خمربا عن املنافقني ỳ tβθà)Ï ≈ uΖßϑ ø9$# (#θä9$ s% ß‰pκô¶ tΡ y7 ¨ΡÎ) ãΑθ ß™ t s9 «!$# 3 ª!$#uρ 

                                                 
، دار ابن  ، بريوت باملعروف والنهي عن املنكر، أضواء على األمر  عبده غالب أمحد عيسى:  بتصرف) 1(

  .  ٣٤ - ٣٣، ص  ، بدون تاريخ زيدون
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$  {: وقال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ βÎ) óΟä.u™!% ỳ 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ̈ t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁè? $JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 

(#θ ßsÎ6 óÁçG sù 4’n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )ويقول تعاىل عن ممتهين الغيبة ومثريي اإلشاعات )٣ 

χ  {: ومروجي الفواحش Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ™7Ïtä† β r& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ x ø9$# ’ Îû š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝçλm; ë>#x‹tã 

×Λ⎧ Ï9r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íοt ÅzFψ$#uρ 4 {  )فعلى اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن ال يأخذ القول .  )٤

حري والتثبت حىت ال يأمر إنسانا الذي يأتيه عن وجود منكر قوال مسلما، بل عليه بالت
  . مبعروف مل يتركه أو ينهاه عن منكر مل يقترفه

  سابعا معرفة أحوال الناس وظروفهم 
من األمور الالزمة لنجاح األمر باملعروف والنهي عن املنكر، معرفة أحوال الناس 
وظروف وطبيعة اجملتمع وخصائص العصر؛ لكي يتمكن من خماطبة الناس على قدر 

اهلم وطاقاهتم حبيث يكون أسلوبه طبقا حلال املخاطب، فيكون أسلوبه مع األمي غري أحو
: يقول عباس العنربي.  )٥( أسلوبه مع املتعلم، وطريقته مع العاقل غري طريقته مع السفيه

يا ابن الزاين، فقال : كنت مارا مع أيب عبد اهللا بالبصرة، قال مسعت رجال يقول لرجل
يا أبا الفضل، امش، : ين، قال فوقفت ومضى أبو عبد اهللا، فالتفت فقاليا ابن الزا: اآلخر
ترك اإلمام .   )٦( امض، ليس هذا من ذلك: قد مسعنا، وقد وجب علينا، قال: فقلت: قال

                                                 
  .  ١، اآلية  سورة املنافقون) 1(
  .  ١١ - ١٠، اآليات  سورة القلم) 2(
  .  ٦، اآلية  سورة احلجرات) 3(
  .  ١٩اآلية :  سورة النور) 4(
  .  ١٨٧، ص  ، مصدر سابق ميادينه وأساليبه:  اجلهاد) 5(
  .  ١١٤، ص  ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر أبو بكر اجلالل) 6(
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ر ومعرفة خصائصه ومتطلباته وعدم إدراك بعض الدعاة هلذه وحول أمهية العص
فالبعض من الدعاة  " )١( احلقيـقة، يقول أحد الدعـاة حتت عنوان العـدل مع الواقع

يعيش يف هذا العصر وكأنه يعيش يف القرن اخلامس اهلجري، ال يعرف عصره وال يدري 
  ". رع ما يقع حوله، ويفاجأ باألحداث كما يفاجأ هبا رجل الشا

صعد خطيب من اخلطباء يف إحدى القرى ويف يده كتاب يقرأ منه، فكان مما قاله يف 
آخر خطبته أن دعا ألمري املؤمنني السلطان العثماين فالن، أن خيلد اهللا ملكه، ويؤيد 

هذه الصورة الصارخة من الغيبوبة قد ال تتكرر كثريا، لكن مثت صور ألطف ... سلطانه
؟  ما هو حزب البعث! حزب البعث : ئمة، أحد الشباب سألين قائالمنها تتكرر بصفة دا

؟ ظن أخي أن سبب تسميته حبزب  ما هي عقائده األخرى غري مسألة الكفر بالبعث
إن املسلم قيم على . البعث؛ ألنه يكفر بالبعث كما مسي القدرية ألهنم ينكرون القدر

يارات الفكر واجتاهات السياسة، عصره، وشاهد عليه، فهو يعيش مهوم اجملتمع، ويدرك ت
وحيرص على إجياد احللول الصحيحة للواقع اجلديد، وعلى مقاومة االحنرافات بعد معرفتها 

وليس من الضروري أن يصبح كل داعية كذلك، لكن ال بد أن تنفر ... وإدراك جذورها
ن للداعية نافذة من املؤمنني طائفة ليقوموا هبذه الفريضة، وعلى املستوى العام ال بد أن يكو

على الواقع يدرك خالهلا أهم األحداث احمليطة به ويستطيع أن يكون مرشدا للناس إىل 
وعلى العموم فإن معرفة الداعية ألحوال الناس وظروفهم . السلوك الصحيح حياهلا

وخصائص عصرهم تساعد الداعية إىل اهللا يف حتقيق أهداف قيامه بواجب األمر باملعروف 
  . ملنكروالنهي عن ا

                                                 
  .  ٦٤ - ٦٣، ص  ، مصدر سابق ، من أخالق الداعية سلمان بن فهد العودة) 1(
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  ثامنا القدوة فيما يدعو إليه واجتناب ما ينهى عنه 
من األمور الالزمة لنجاح اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يفعل ما يأمر به 
وجيتنب ما ينهى عنه، وسبق أن أوضحنا يف موضوع شروط األمر باملعروف والنهي عن 

ألمر باملعروف والنهي عن املنكر، املنكر أن العدالة ليست شرطا أساسيا للقيام بواجب ا
والذي ال . وإمنا هي شرط كمال وأدب، واستشهدنا فيما ذهبنا إليه بأقوال بعض العلماء

شك فيه أن الداعية إىل اهللا ال يستطيع أن ينفذ بدعوته إىل مستمعيه ما مل يكن قدوة 
عظم بكثري من حسنة، إن مسئولية اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر جتاه أنفسهم أ

وخطورة التقصري فيما للدعاة على أنفسهم من واجبات يفوق .. مسئولياهتم جتاه اجملتمع
فالدعاة إىل اهللا ينبغي أن يكونوا قدوة ... خطورة التقصري فيما للمجتمع عليهم من حقوق

  .  )١( حسنة للمجتمع الذي يعيشون فيه، تبدو يف حياهتم آثار الرسالة اليت يدعون إليها
 على أولئك الذين يعظون الناس وال يتعظون، - جل وعـال- وقـد أنكر اهللا 

tβρ *   {: وينهوهنم وال ينتهون، فقال تعاىل â ßΔ ù' s? r& }¨$ ¨Ψ9 $# Î h É9 ø9 $$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝ ä3 |¡ à Ρ r& 
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إن على الدعاة أن يترمسوا خطى الدعوة يف كل شأن من شئوهنم يف أقواهلم وأفعاهلم 
وهذا ما ... يف أنفسهم كأفراد، ويف بيوهتم كأزواج وآباء... يف حياهتم اخلاصة والعامة

من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم   " : يقول ي بن أيب طالبيؤكد عليه عل
نفسه قبل تعليم غريه، وليكن هتذيبه لسريته قبل هتذيبه بلسانه، فمعلم نفسه ومهذهبا أحق 

                                                 
  .  ٧٠ ص - ٦٦، ص  ، مصدر سابق مشكالت الدعوة والداعية:  بتصرف) 1(
  .  ٤٤، اآلية  سورة البقرة) 2(
  .  ٣ - ٢، اآليتان  سورة الصف) 3(

١٠٧  



             األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب اهللا
  

إن الواجب على اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون حريصا على إصالح 
عليه أن يكون صرحيا مع ... سره كما جيب عليه أن يكون حريصا على إصالح جهره
 يف وليسمع قول ابن السماك.... نفسه فال خيادعها، ومع الناس فال يرائيهم وال ينافقهم

وكم ... وكم من خموف باهللا جريء على اهللا... كم من مذكر باهللا ناس هللا "  :هذا املعىن
وكم من تال ... وكم من داع إىل اهللا فار من اهللا... من مقرب إىل اهللا بعيد عن اهللا
  .   )٣( " لكتاب اهللا منسلخ عن آيات اهللا

ال الناس، وخيلص له يف سره فاآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ينبغي أن خيشى اهللا 
وجهره، فـال يكون يف ظاهره مالكا ويف باطنه شيطانا، وليحذر أن يكون ممن عناهم اهللا 

tβθ  {: بقوله à ÷‚tG ó¡o„ z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω uρ tβθ à ÷‚tG ó¡o„ z⎯ÏΒ «!$# uθ èδ uρ öΝßγ yè tΒ { )٤(   .  
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>π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟßγ ãè Î/#u‘ Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ÷Šr& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ u sYò2 r& ω Î) uθ èδ óΟßγ yè tΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ 

(#θ çΡ% x. ( §ΝèO Οßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ (#θ è=ÏΗ xå tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 ¨β Î) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó©x« îΛ⎧Î= tæ ∩∠∪ { )٥(   .  

                                                 
  .  ٦٩، ص  ، مصدر سابق مشكالت الدعوة والداعية) 1(
  .  ٦٩، ص ، مصدر سابق مشكالت الدعوة والداعية) 2(
  .  ٧٠، ص  املصدر السابق) 3(
  .  ١٠٨، اآلية  سورة النساء) 4(
  .  ٧، اآلية  سورة اجملادلة) 5(
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  : ورحم اهللا أبا األسود الدؤيل حني قال
 أيهـا الرجـل املعلـم غـريه يا

تصف الدواء لذي السقام من الضنا 
ال تـنه عن خلق وتأيت مثلـه 
فابدأ بنفسك فاهنها عن غيها 
فهناك يقـبل ما تقول ويقتدى

  
  
  
  

 لنفسك كان ذا التعليم هال
شتفي منه وأنت سقيم كي ي

عار عليك إذا فعلت عظيـم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالقول منك وينفع التعليم 

وإكماال للفائدة يف . سبق تتضح لنا أمهية القدوة لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر مما
هذا املوضوع أورد ما قاله فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني يف إحدى حماضراته عن 

أن يتخلق الداعية باألخالق   " )١( أمهية ختلق الداعية مبا يدعو إليه، يقول جزاه اهللا خريا
... خلق بأخالق الداعية حبيث يظهر عليه أثر العلم يف معتقده ويف عـبادتهالفاضلة، يت

إلـخ، ويف هيئته ويف مجيع مسلكه حىت ميثل دور الداعية إىل اهللا، أما أن يكون على 
  ". العكس من ذلك فإن دعوته سوف تفشل وإن جنحت فإن جناحها قليل 

دات ومعامالت أو أخالق وسلوك فعلى الداعية أن يكون متمثال مبا يدعو إليه من عبا
  . حىت تكون دعوته مقبولة، وحىت ال يكون من أول من تسعر هبم النار

أيها اإلخوة إننا إذا نظرنا إىل أحوالنا وجدنا أننا يف الواقع قد ندعو إىل شيء ولكننا ال 
 أصلح؛ نقوم به، وهذا ال شك أنه خلل كبري، اللهم إال أن حيول بيننا وبينه النظر إىل ما هو

ألن لكل مقام مقاال، فالشيء الفاضل قد يكون مفضوال ألمور جتعل املفضول راجحا، 
:  يدعو إىل بعض اخلصال ولكنه ينشغل أحيانا مبا هو أهم منها وهلذا كان رسول اهللا

  . ورمبا يصوم حىت يقال ال يفطر، ويفطر حىت يقال ال يصوم
متخلقا باألخالق اليت تليق بالداعية حىت أيها اإلخوة إنين أريد من كل داعية أن يكون 

  .  )٢( يكون داعية حقا، وحىت يكون قوله أقرب إىل القبول
                                                 

  .  ٢٥ - ٢٤، ص  ، مصدر سابق زاد الداعية) 1(
  .  ٢٥ - ٢٤، ص  اللهمصدر سابقزاد الداعية إىل ) 2(
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  تاسعا كسر احلواجز بني اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر وبني الناس 
هذا املصطلح لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني أورده يف كتابه زاد الداعية، 

 الداعية إىل اهللا اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يذهب إىل ويعين باختصار أن على
من يتوجب أمرهم وهنيهم من الفسقة والعصاة، ويستعمل معهم أسلوب احلكمة واملوعظة 
احلسنة، ويستعمل معهم أسلوب الترهيب إذا مل جيد أسلوب الوعظ والنصح واإلرشاد، إن 

صاة من باب كراهيته املنكر وهذا خطأ، فإذا بعض الدعاة حيجم عن االتصال بالفسقة والع
مل يذهب الداعية إىل اهللا إىل هؤالء الفسقة فمن يذهب إليهم لوعظهم ونصحهم 

؟ لقد سبق وأن أوضحنا يف احلديث عن الدرجات التنفيذية لتغيري املنكر وإزالته  وإرشادهم
شاد، فإذا مل يذهب أن الدرجة الثالثة من درجات تغيري املنكر هي الوعظ والنصح واإلر

؟ إن هجر العصاة واجتناهبم وكراهيتهم  الداعية إىل اهللا إىل العصاة فكيف يستطيع وعظهم
ال يتعني إال بعد أن يعجز الداعية عن تقوميهم وإزالة منكرهم، عنده يتعني على الداعية إىل 

  . اهللا أن يتجنبهم ويكون انعزاله يف هذه احلالة من باب إنكار املنكر بالقلب
املؤمن الذي خيالـط الناس ويصرب علـى أذاهم أعظم  {:  أن لقد أكد الرسول

  .  )٢( )١(  } أجرا من الذي ال خيالطهـم وال يصرب على أذاهم

 الناس خمالطة يأمر فيها باملعروف وينهاهم عن فيه أفضلية من خيالط " وهذا احلديث
 يقول )٣( "  املنكر وحيسن معاملتهم، فإنه أفضل من الذي يعتزهلم وال يصرب على املخالطة

كسر احلواجز بينه وبني الناس  " :فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني يف هذا املعىن
قد حتمله الغرية وكراهة هذا املنكر ألن كثريا من إخواننا الدعاة إذا رأى قوما على منكر 

على أال يذهب إىل هؤالء وال ينصحهم، وهذا خطأ وليس من احلكمـة أبدا، بل 

                                                 
  .  )٤٠٣٢(، ابن ماجه الفنت  )٢٥٠٧(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 1(
  .  رواه اإلمام أمحد وابن ماجه) 2(
  .  ٢٨، ص  ٢، جـ  ، شرح بلوغ املرام سبل السالم) 3(
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  عاشرا اتساع الصدر لقبول اخلالف فيما يسوغ اخلالف فيه 
عروف والنهي عن املنكر، اتساع الصدر لقبول اخلالف فيما من األمور الالزمة لنجاح األمر بامل

Ÿωuρ tβθ  {: جيوز فيه اخلالف، فاخلالف طبيعة البشر، قال اهللا تعاىل ä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î= tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪  ωÎ) ⎯tΒ zΜ Ïm§‘ 

y7•/ u‘ 4 { )وهناك مسائل فرعية خيتلف فيها الناس وهي يف احلقيقة مما وسع اهللا فيه على )٣ 

 وأعين مسائل ليست من األصول اليت تبلغ إىل تكفري املخالف، فهذه مما وسع اهللا -عباده 
 يف أنواع العلوم - املعتد بعلمهم - يتصفح كتب العلماء ومن.  )٤( فيها على العباد

الشرعية يف التفسري وشروح احلديث والفقه، جيد أن هذه الكتب ممتلئة باخلالفات يف 
املسائل الفرعية، ومل يثر ذلك أحد من أهل العلم وادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله 

                                                 
،  )٣/٣٩٠(، أمحد  )٢٠١(قدمة ، ابن ماجه امل )٤٧٣٤(، أبو داود السنة  )٢٩٢٥(الترمذي فضائل القرآن ) 1(

  .  )٣٣٥٤(الدارمي فضائل القرآن 
  .  ١٦ - ١٥، ص  ، مصدر سابق زاد الداعية إىل اهللا) 2(
  .  ١١٩،  ١١٨، اآليتان  سورة هود) 3(
  .  ٢٦، ص  ، مصدر سابق زاد الداعية) 4(
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وكلهم معترفون بأن اإلحاطة بالعلم كله من غري شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد 
منهم، وال ادعاه أحد من املتقدمني وال من املتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف اجملمع على 

 ويوصون أصحاهبم )٢(  علمهم وفضلهم يقبلون احلق ممن أورده عليهم وإن كان صغريا
 يف مهور  بول احلق إذا ظهر يف غري قوهلم، كما قال عمر بن اخلطابوأتباعهم بق

óΟ   {: النساء، وردت املرأة بقوهلا çF ÷ s?# u™ uρ £⎯ ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï%  {  )فرجع عمر)٣    عن 

  .  )٤( "  أة ورجل أخطأأصابت امر " :وقالقوله 
 يوصي أصحابه باتباع احلق وقبول السنة إذا ظهر هلم - رمحه اهللا -وكان الشافعي 

ما ناجزين أحد   " إنه:  ويقول)٥( على خالف قوله، وأن يضرب بقوله حينئذ احلائط
وهذا يدل على أنه مل يكن له قصد ". فباليت، أظهرت احلجة على لسانه أو على لساين 

  .  احلق ولو كان على لسان غريه ممن خيالفهإال ظهور
ومن كانت هذه حاله فإنه ال يكره أن يرد عليه قوله ويتبني له خمالفته للسنة ال يف 

  . حياته وال يف مماته
وهذا هو الظن بغريه من علماء اإلسالم الذابني عنه، القائمني بنصره من السلف 

                                                 
  .  ١٠ ص - ٨، ص  ، مصدر سابق ، الفرق ببني النصيحة والتعيري بتصرف) 1(
، فقيل هذا من  ، ملا صحح للحافظ اإلمام ابن األنباري وهو إمام كبري انظر قصة احلافظ الدارقطين وهو صغري) 2(

  .  ١٨٣، ص  ٣، جـ  )تاريخ بغداد(ذاك يف 
  .  ٢٠، اآلية  سورة النساء) 3(
  .  رواه البيهقي) 4(
  .  ٦٣، ص  ٢، جـ  إعالم املوقعني) 5(
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 يذكر إسحاق بن راهويه وميدحه ويثين - رمحه اهللا -وهلذا كان اإلمام أمحد بن حنبل 
 أو )١( " وإن كان خيالف يف أشياء، فإن الناس مل يزل بعضهم خيالف بعضا " :عليه ويقول

 عليه كالم إسحاق وغريه من األئمة، ومآخذهم يف كما قال، وكان كثريا ما يعرض
أقواهلم، فال يوافقهم يف قوهلم، وال ينكر عليهم أقواهلم، وال استدالهلم، وإن مل يكن هو 

  . موافقا على ذلك
أنت رجل  "  :وقد استحسن اإلمام أمحد ما حكي عن حامت األصم، أنه قيل له

: ؟، فقال ي شيء تغلب خصمكأعجمي ال تفصح، وما ناظرك أحد إال قطعته، فبأ
أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساين عنه أن أقول له ما : بثالث

  .  )٢(  " ما أعقله من رجل " :، أو معىن هذا، فقال أمحد"يسوؤه 
وأن اخلالف يف الفروع جيب أال . هذه وجهة نظر بعض العلماء يف اخلالفات الفرعية

وإنه ال ينبغي لإلنسان أن يطلب من . اخلالف من طبيعة البشريفرق الدعاة إىل اهللا، ف
اآلخرين أن يوافقوه يف كل شيء، حىت اجتهاداته الشخصية، يقول فضيلة الشيخ حممد بن 

أن يكون قلبه   " )٣( صاحل العثيمني عن أمهية اتساع صدر الداعية إىل اهللا ملن خالفه
لفه حسن النية وأنه مل خيالفه إال مبقتضى منشرحا ملن خالفه ال سيما إذا علم أن الذي خا

قيام الدليل عنده، فإنه ينبغي لإلنسان أن يكون مرنا يف هذه األمور، وأن ال جيعل من هذا 
اخلالف مثارا للعداوة والبغضاء، اللهم إال رجل خالف معاندا حبيث بني له احلق ولكن 

ل به من التنفري عنه وحتذير يصر على باطله، فإن هذا جيب أن يعامل مبا يستحق أن يعام
  . الناس منه؛ ألنه تبني عدوانه حيث بني له احلق فلم ميتثل

                                                 
  .  ١١،  ، مصدر سابق الفرق بني النصيحة والتعيري) 1(
  .  ١١، ص  املصدر السابق) 2(
  .  ٢٩ ص - ٢٦، ص  ، مصدر سابق زاد الداعية) 3(
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وهناك مسائل فرعية خيتلف فيها الناس، وهي يف احلقيقة مما وسع اهللا فيه على عباده، 
وأعين مسائل ليست من األصول اليت تبلغ إىل تكفري املخالف، فهذه مما وسع اهللا فيها على 

إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله  {   اخلطأ فيها واسعا، قال النيبالعباد وجعل

 فاجملتهد ال خيرج عن دائرة األجر أبدا، فإما )١( } أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد

 أخطأ، وإذا كنت ال تريد أن خيالفك غريك فإن أجران إن أصاب وإمـا أجر واحد إن
غريك أيضا يريد أال خيالفه أحد، فكما أنك تريد أن يأخذ الناس بقولك فاملخالفون لك 

   {:  يف قوله يريدون أيضا أن يأخذ الناس بقوهلم، واملرجع عند التنازع ما بينه اهللا
$ tΒ uρ ÷Λä⎢ ø n= tG ÷z$# ÏμŠÏù ⎯ÏΒ &™ó©x« ÿ…çμ ßϑõ3ßssù ’n< Î) «!$# 4 { )ويقول)٢   }  β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ –Šã sù 

’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ § 9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Ì ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ × ö yz ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈®∪ { )؛   )٣

كتاب اهللا وسنة : فيجب على كل املختلفني واملتنازعني أن يرجعوا إىل هذين األصلني
كان، فإذا رسوله، وال حيل ألحد أن يعارض كالم اهللا ورسوله بكالم أحد من البشر مهما 

تبني لك احلق فالواجب أن تضرب بقول من خالفه عرض احلائط، وأن ال تلتفت إليه 
مهما كانت مرتلته من العلم والدين؛ ألن البشر خيطئ لكن كالم اهللا ورسوله ليس فيـه 

  . خطأ
ويؤسفين، ومن املؤسف أن أمسع عن قوم يعدون جادين يف طلـب احلق والوصول 

 أو وصف معني، وهذا يف متفرقني، لكل واحد منهم اسم معنيإليه، ومع ذلك جندهم 
 }   ¨β   واحد وأمة اإلسالم واحدة، يقول اهللا  إن دين اهللا... احلقيقة خطأ Î) uρ 

                                                 
، ابن  )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية  )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) 1(

  .  )٤/٢٠٤(، أمحد  )٢٣١٤(ماجه األحكام 
  .  ١٠، اآلية  سورة الشورى) 2(
  .  ٥٩، اآلية  سورة النساء) 3(

١١٤  
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 لنا فالواجب علينا أن نأخذ هبذا التوجيه، وأن جنتمع  فإذا كان هذا توجيه اهللا
على بساط البحث، وأن يناقش بعضنا بعضا على سبيل اإلصالح ال على سبيل االنتقاد أو 

النتقام، فإن أي إنسان جيادل غريه وحياج بقصد االنتصار لرأيه واحتقار رأي غريه أو ا
لقصد االنتقاد دون اإلصالح، فإن الغالب أن خيرجوا على وجه ال يرضي اهللا ورسوله، 

وأنا ال أقول أنه ال خيطئ أحد، . فالواجب علينا يف مثل هذا األمر أن نكون أمة واحدة
الكالم يف الطريق إىل إصالح هذا اخلطأ، ليس الطريق إىل كل خيطئ ويصيب، ولكن 

إصالح اخلطأ أن أتكلم يف غيبته وأقدح فيه، ولكن الطريق إىل إصالحه أن أجتمع به 
وأناقشه، فإذا تبني بعد ذلك أن الرجل مصر على عناده وعلى ما هو عليه من باطل 

ن أحذر الناس من خطئه فحينئذ لـي العذر ويل احلق، بل جيب علي أن أبني خطأه وأ
وهبذا تصلح األمور، وأما التفرق والتحزب فإن هذا ال تقر به عني أحد إال من كان عدوا 

 .   )٤( لإلسالم واملسلمني
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
  .  ٥٢، اآلية  سورة املؤمنون) 1(
  .  ١٥٩، اآلية  سورة األنعام) 2(
  .  ١٣، اآلية  سورة الشورى) 3(
  .  ٢٩ ص - ٢٦، ص  ، مصدر سابق زاد الداعية إىل اهللا) 4(
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  املالحق 
  نكر رسالة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عن كيفية األمر باملعروف والنهي عن امل

 (الرسالة الثانية والعشرون  .  )١

أرسلها إىل إخوانه من أهل سدير بسبب أمر جرى بني أهل احلوطة من بلدان سدير قال 
  :فيها

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . من حممد بن عبد الوهاب إىل من يصل إليه هذا الكتاب من اإلخوان

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعدال
أمور جتري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حىت فيجري عندكم 

فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا، وهو مصيب، لكن خيطئ يف تغليظ 
$  {: األمر إىل شيء يوجب الفرقـة بني اإلخوان، وقد قال اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ 

(#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïμ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦è∫θ èÿsC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪  (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% § x s? 

أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن : إن اهللا يرضى لكم ثالثا {   اآلية، وقال)٢( } 4

  .  )٣( } مركمتعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهللا أ

أن : الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر حيتاج إىل ثالث: وأهل العلم يقولون
يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه 

  . من األذى
وأنتم حمتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن اخللل إمنا يدخل على صاحب 

                                                 
 ٣٥١:  ، ص ، بدون تاريخ ، دار الشروق ، بريوت )حتقيق ناصر الدين األسد(، تاريخ جند  حسني بن غنام) 1(

- ٣٥٢  .  
  .  ١٠٣ ، ١٠٢:  سورة آل عمران آية) 2(
  .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٧(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) 3(
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قالة اليت وقعت بني أهل احلوطة أن صار أهل الدين واجبا عليهم إنكار وبسبب هذه امل
املنكر، فلما غلظوا الكالم صار فيه اختالف بني أهل الدين فصار فيه مضرة على الدين 

  . والدنيا
وهذا الكالم وإن كان قصريا فمعناه طويل، فالزم الزم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا 

  .  للدين واستقام األمر إن شاء اهللابه، فإن عملتم به صار نصرا
واجلامع هلذا كله أنه إذا صدر املنكر من أمري أو غريه ينصح برفق خفية، ما يشترف 
أحد، فإن وافق وإال استلحق عليه رجال يقبل منه خبفية، فإن مل يفعل فيمكن اإلنكار 

فع األمر ظاهرا، إال إن كان على أمري ونصحه وال وافق واستلحق عليه وال وافق فري
  . فية خ)١( مينا

                                                

حلرمة، : وهذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة وجيعلوهنا عندهم، مث يرسلونه
  . واهللا أعلم. واجملمعة، مث للغاط، والزلفى

( الرسالة السابعة عشرة: ثانيا  . )٢

  : كتبها إىل أمحد بن سويلم وثنيان بن سعود، قال فيها
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . أمحد بن حممد، وثنيان: مد بن عبد الوهاب إىل األخوينمن حم
  . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهال

  : وبعد
إن أهل : فقد ذكر يل عنكـم أن بعض اإلخوان تكلم يف عبد احملسن الشريف، يقول

 
  .  ، إلينا ناحيتنا:  مينا) 1(
  .  ٣٣٢ ص - ٣٣١، ص   هـ١٣٨٠، دار الشروق  ، تاريخ جند ، حتقيق ناصر الدين األسد حسني بن غنام) 2(
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وأما تقبيل اليد فال جيوز إنكار مثله، وهي مسألة فيها اختالف بني أهل العلم، وقد 
وعلى كل . هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا: قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال

  . اهللا فيهاحال فال جيوز هلم إنكار كل مسألة ال يعرفون حكم 
أما لبس األخضر فإهنا أحدثت قدميا متييزا ألهل البيت، لئال يظلمهم أحد، أو يقصر يف 

 على الناس حقوقا، فال   وقد أوجب اهللا ألهل بيت رسول اهللا. حقهم من ال يعرفهم
جيوز ملسلم أن يسقط حقهم، ويظن أنه من التوحيد، بل هو من الغلو، وحنن ما أنكرنا 

  . ألجل األلوهية، أو إكرام املدعي لذلكإكرامهم إال 
وقيل إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت، وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن 

$  {: هلا وهي قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ β Î) óΟä.u™!% ỳ 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨ t6 tG sù { )فالواجب )٢ 

 عدم العجلة، فإذا حتققوه أتوا صاحبه ونصحوه، - إذا ذكر هلم عن أحد منكر -عليهم 
  . فإن تاب ورجع، وإال أنكر عليه وتكلم فيه
  : فعلى كل حال نبهوهم على مسألتني

  . ن التزوير كثريعدم العجلة، وال يتكلمون إال مع التحقق، فإ: األوىل
 كان يعرف املنافقني بأعياهنم، ويقبل عالنيتهم، ويكل سرائرهم  أن النيب: الثانية
  . فإذا ظهر منهم وحتقق ما يوجب جهادهم جاهدهم. إىل اهللا

وغري ذلك عبد الرمحن بن عقيل رجع إىل احلق وهللا احلمد، ولكن ودي أن أقرأ عليه 
أمحد، على كل حال أرسل اجملموع مع أول من رسالة ابن شلهوب وغريها، وأنت يا 

  . يقبل، وأرسلها فيه، خذه من سليمان ال تغفل تراك خالفت خالفا كبريا يف هذا اجملموع

                                                 
  .  يقبلون يدك:  حيبون على يدك) 1(

:  سورة احلجرات آية) 2(  .  ٦
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  . والسالم
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  املصادر واملراجع 
  .  القرآن الكرمي- ١
  .  احلديث الشريف-٢
ليند، جدة،  ابن تيمية، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حتقيق حممد السيد اجل-٣

  .  هـ١٤٠٧دار اجملتمع، الطبعة الثالثة، 
  .  ابن تيمية، احلسبة يف اإلسالمية، القاهرة، املطبعة احلسينية-٤
  .  ابن تيمية، شرح العقيدة األصفهانية، ضمن اجمللد اخلامس من جمموعة الفتاوي-٥
لعربية  ابن حجر اهليتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، القاهرة، دار الكتب ا-٦
  . الكربى
  .  هـ١٤٠٠ ابن حزم، الفصل يف امللل والنحل، دار الفكر، -٧
  .  ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام-٨
  .  هـ١٣٨٨ ابن القيم، إعالم املوقعني، القاهرة، مطابع اإلسالم، -٩
  .  ابن القيم، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، القاهرة، مطبعة اآلداب-١٠
  . ثري، تفسري القرآن العظيم، مطبعة البايب مبصر ابن ك-١١
 عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز، مبارق األزهار يف شرح مشارق األنوار، -١٢

  . القاهرة، مطبعة أمحد كامل
  ).   ع ر ف، ن ك ر (  ابن منظور، لسان العرب، يف ماديت-١٣
هرة، دار الكتب العربية  ابن جنيم، البحر الرائق شرح كرت الدقائق، مصر، القا-١٤
  . الكربى
  .  أبو بكر اجلصاص، أحكام القرآن، القاهرة، املطبعة البهية-١٥
  .  أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، القاهرة، دار الشعب-١٦
 أبو بكر اخلالل، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حتقيق عبد القادر عطا، دار -١٧
  . االعتصام
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  . د، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي أبو السعو-١٨
  .  أبو بكر بن العريب املالكي، عارضة األحوذي، دار العلم للجميع-١٩
حممد بن احلسني الفراء احلنبلي، األحكام السلطانية، القاهرة، مطبعة :  أبو يعلي-٢٠

  .  هـ١٣٨٦مصطفى البايب، 
  . اإلسالمي أمحد بن حنبل، املسند، بريوت، املكتب -٢١
  .  الثعاليب، تفسري الثعاليب، بريوت، مؤسسة األعلمي-٢٢
  . هـ١٤٠٦ احلافظ بن رجب، الفرق بني النصيحة والتعيري، عمان، دار عمر، -٢٣
  .  الرازي، مفاتيح الغيب، القاهرة، املطبعة الشرقية-٢٤
  .  الرازي، التفسري الكبري، طهران، دار الكتب العلمية-٢٥
صفهاين، املفردات يف غريب القرآن، القاهرة، املطبعة امليمنية،  الراغب األ-٢٦
  .  هـ١٣٢٤
  .  هـ١٤٠٠ رشاد عباس معتوق، نظام احلسبة يف العراق، جدة، هتامة، -٢٧
  .  الزخمشري، الكشاف عن حقائق الترتيل، بريوت، دار املعرفة-٢٨
  . ول سعد الدين التفتازاين، شرح املقاصد، دار الطباعة باستانب- ٢٩
 السيد جالل الدين العمري، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الكويت - ٣٠
  .  هـ١٤٠٤
 سيد قطب، يف ظالل القرآن، بريوت، دار إحياء التراث العريب، الطبعـة - ٣١

  .  هـ١٣٨٦اخلامسة، 
، دار الوطن للنشر )  الرياض (  سلمان بن فهد العودة، من أخالق الداعية- ٣٢
  .  هـ١٤١١
  .  السيوطي، تفسري اجلاللني، على هامش حاشية الصاوي- ٣٣
 الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق وتعليق الشيخ عبد اهللا داراز، - ٣٤

  . القاهرة، املطبعة الرمحانية
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  .  الشوكاين، فتح القدير، القاهرة- ٣٥
  .  الصنعاين، سبل السالم، شرح بلوغ املرام- ٣٦
  . ري الطربي القاهرة، دار املعارف الطربي، تفس- ٣٧
 عبد الرمحن بن نصر الشريازي، هناية الرتبة يف طلب احلسبة، بريوت، دار - ٣٨

  .  هـ١٤٠١الثقافة، حتقيق السيد الباز العريين، 
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، الدعوة إىل اهللا وما ينبغي أن يتحلى به الداعية، - ٣٩

  . هـ١٤٠٤ الكويت، الدار السلفية،
 عبد العزيز عبد الستار، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بريوت، املكتب - ٤٠
  . اإلسالمي
 بريوت، دار الكتاب ١ عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، جـ - ٤١
  . العريب
 عز الدين بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصاحل اآلنام، القاهرة، دار النشر - ٤٢

  .  هـ١٣٨٨لطباعة، ل
 عمر رضا كحالة، مباحث اجتماعية يف عاملي العرب واإلسالم، دمشق، مطبعة - ٤٣
  .  هـ١٣٩٤احلجاز، 
 عبد اهللا غالب أمحد عيسى، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بريوت، دار - ٤٤

  . ابن زيدون
فظ للطباعة  عبد اهللا ناصح علوان تربية األوالد يف اإلسالم، جدة، دار حا- ٤٥
  . هـ١٤١٠والنشر، 
 عبد اهللا بن حسن آل قعود، أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر الرياض، دار - ٤٦
  . العاصمة
  .  فتحي يكن، مشكالت الدعوة والداعية، بريوت، مؤسسة الرسالة- ٤٧
  .  هـ١٤١٠ فضل اهلي، احلسبة، باكستان، إدارة ترمجان اإلسالم، - ٤٨
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 احلسبة يف العصر النبوي وعصر اخللفاء الراشدين، الطبعة األوىل،  فضل اهلي،- ٤٩
  .  هـ١٤١٠باكستان، إدارة ترمجان القرآن، 

  .  هـ١٣٧٨ القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، القاهرة، دار الكتاب العريب، - ٥٠
  .  الكاشاين، الصنائع يف ترتيب الشرائع، مطبعة شركة املطبوعات مبصر- ٥١
 ١٣٨٠دي، األحكام السلطانية، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب،  املاور- ٥٢
  . هـ

  .  حممود األلوسي، روح املعاين، بريوت، دار إحياء التراث العريب- ٥٣
  .  هـ١٣٦٥ حممد رشيد رضا، تفسري القرآن احلكيم، دار املنار مبصر، - ٥٤
رياض، مطابع املدينة،  ال  حممد بن صاحل العثيمني، زاد الداعية إىل اهللا- ٥٥
  . هـ١٤٠٩
 حممد أبو فارس، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، عمان، دار الفرقان، الطبعة - ٥٦
  . هـ١٤٠٧الرابعة، 
 حممد بن عالن الصديقي، دليل الفاحلني بطرق رياض الصاحلني، القاهرة، - ٥٧

  .  هـ١٣٨٥مطبعة مصطفى البايب احلليب 
  .  الدعوة والدعاة، القاهرة، دار االعتصام حممد حممود الصواف،- ٥٨
 ١٤٠٦ حممد نعيم ياسني، اجلهاد، ميادينه وأساليبه، بريوت، مؤسسة الرسالة، - ٥٩
  . هـ

  .  هـ١٤٠٦ حممد فاروق النبهان، أحباث إسالمية، بريوت، مؤسسة الرسالة، - ٦٠
  . بعة اجلمالية مال علي القاري، املبني املعني لفهم األربعني، القاهرة، املط- ٦١
  .  هـ١٤٠١ النووي، شرح صحيح مسلم، بريوت، دار الفكر، - ٦٢
 نظام الدين النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، على هامش جامع - ٦٣

  .البيان، القاهرة، املطبعة امليمنية
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  فهرس اآليات

...............كم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلونأتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفس  ١٠٧، ٤٥
....................................أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون  ٩٤

.........ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن  ٧٤، ٧٢، ٦٥
.....................إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله  ١٠٤
............................ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ولوالالذين أخرجوا من   ٢٥

..........الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف  ٤٠، ٣٠، ٤
.................الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة  ٢٤، ٩

.....................من جنوىأمل تر أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ما يكون   ١٠٨
..................إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل  ١١٥

...............إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف  ١٠٥، ١٠٢
.........................إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري حق ويقتلون الذين  ٨
........................................................إنا حنن نزلنا عليك القرآن ترتيال  ٩٨
........................ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثلهأ  ٩٨
.....................تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من  ٩٥
................................................سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار  ٩٣
...............شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به  ١١٥
..........................ا يف السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلهافانطلقا حىت إذا ركب  ٩٩

............فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك  ٨٦، ٧٤
...................................................فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى  ٧٤
.........................فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين  ٢٥
...............................بآل فرعون سوء العذابفوقاه اهللا سيئات ما مكروا وحاق   ٩٧
.........................................قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني  ١٠٠
........................قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا إن األرض هللا يورثها من  ٩٩
..................قالوا أئنك ألنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا إنه  ٩٩
.............................................قالوا حرقوه وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني  ٩٧
............................................توا به على أعني الناس لعلهم يشهدونقالوا فأ  ٩٧
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.........................................قالوا لئن مل تنته يانوح لتكونن من املرجومني  ٩٦
.............قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا  ٩٢، ٦٤، ٦٢

................................................قلنا يانار كوين بردا وسالما على إبراهيم  ٩٧
.........................جمنونكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو   ٩٦

كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون  ٣٨، ٣٠، ٢٥، ٢١
......................ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين  ٦٣
...................ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني  ٣١
.............ن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكملتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمع  ٥٤

..............لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك  ٣٠، ٢٨
......................لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم  ٧٣

......................ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل  ٣٠، ٢١
...................... أن تأتيهم املالئكة أو يأيت أمر ربك كذلك فعل الذينهل ينظرون إال  ١٠
.......................واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد  ٢٦
.............................واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها  ١٠٠
.......................وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد  ١٠١
..................ر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكروإذ ميك  ٩٧
....................................................وأرادوا به كيدا فجعلناهم األخسرين  ٩٧

..........واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن  ٣٠، ٢٥، ٢١
.................وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا  ١١٢
.........................ملؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامهاوإن طائفتان من ا  ٨٠
....................وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين  ٩٣
.......................................وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون  ١١٤
........................وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون  ٩٣
...................ليدع ربه إين أخاف أن يبدل دينكم أووقال فرعون ذروين أقتل موسى و  ٩٧
............................وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما  ٩٧
.......................وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من اجملرمني وكفى بربك هاديا ونصريا  ٩٥

......................وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم  ٧٥، ٧٤
............................................................وال تطع كل حالف مهني  ١٠٥
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.ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر  ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٠
...............................................وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور  ٩٣
......................................ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني  ١١١
......................وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ذلكم اهللا ريب عليه توكلت  ١١٤
.........................ؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفةوما كان امل  ٣٩

.................ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني  ٩٢، ٢٤
......................ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني  ٩٦
..................وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا  ٧٥
......................وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون  ٥٣
....................ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن تسخروا  ٩٦
..................................................ويقولون أئنا لتاركو آهلتنا لشاعر جمنون  ٩٨
...................يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا وما يذكر  ٧٣
.......................د جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون منياأهل الكتاب ق  ٢٥
.........................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون  ١١٦
............................ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال  ٥٢
...........................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم  ١١٤
.................................ها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكمياأي  ٩٢

....................ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما  ١١٨، ١٠٥
.................ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم إىل  ٣٤، ٣٣

...........................ديياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهل  ٣١
.....................................ياأيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون  ١٠٧، ٤٥

...........................................................................ياأيها املدثر  ٩٤
.............................ياأيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم  ٧٤

..................يابين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك  ٩٤، ٨
........................وت وهم ينظرونجيادلونك يف احلق بعدما تبني كأمنا يساقون إىل امل  ٩٥
.....................يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال  ١٠٨
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  فهرس األحاديث
  ١١٤....................إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد

  ١١١................أال أحد حيملين حىت أبلغ كالم ريب، فإن قريشا منعتين أن أبلـغ كالم ريب
  ٥١..................... ملن يا رسول اهللا، قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمةالدين النصيحة، قلنا

  ١١٠........املؤمن الذي خيالـط الناس ويصرب علـى أذاهم أعظم أجرا من الذي ال خيالطهـم
  ٩..................أمرين رسول اهللا أن آتيه مبدية  وهي الشفرة  فأتيته هبا فأرسل هبا، فأرهفت،

...............................................إن األمري إذا ابتغى الريبة يف الناس أفسدهم  ٥٢
  ٨٥................ رفـيق حيب الرفق يف األمر كله ويعطي عليه ما ال يعطي على العنفإن اهللا

  ١١٦....................إن اهللا يرضى لكم ثالثا أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا
.............إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك اهللا أن يعمهم بعقاب منه  ٣٤

أن أناسا من أصحاب النيب قالوا للنيب يا رسول   ٢٢............اهللا، ذهب أهل الدثور باألجور،
................إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول  ٢٨

  ١٠٠......................أن رجال قال واهللا ال يغفر اهللا لفالن، وأن اهللا تعاىل قال من ذا الذي
  ٨٧..........................أن غالما شابا أتى النيب فقال يا نيب اهللا أتأذن يل يف الزنا ؟ فصاح

.......جد ال يصلح فيها شيء من األذى أو القذر إمنا هي للصالة وقراءة القرآنإن هذه املسا  ٨٧
  ٩١...............أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك فيه غريي فأنا بريء منه،

...................................................إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدهتم  ٥٢
..................إنك تأيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال  ٦٨

  ٦٤..صمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له بنحو مما أمسعإنكم ختت
  ٨٦...................بال أعرايب يف املسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النيب دعوه وأريقوا

  ٨٨............بينما أنا أصلي مع رسول اهللا إذ عطس رجل من القوم فقلت يرمحك اهللا، فرماين
  ٨٨..........اهللا هلكت قـال  ما أهلكك ؟ ، قال وقعتجـاء رجل إىل النيب فقال يا رسول 

...............رأى النيب رجال يف يده خامت ذهب فرتعه النيب بيده الكرمية وطرحه يف األرض  ٨٩
  ٢٢................فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره تكفرها الصالة والصدقة، واألمر باملعروف

.............................................ال تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه اهللا ويبتليك  ١٠٣
  ٦٤......... عليه سلم معاذا إىل اليمن قال له إنك ستأيت قوما أهل كتابملا بعث النيب صلى اهللا

  ٨٥..............ما كان الرفق فـي شيء إال زانه وال كـان العنـف فـي شيء إال شانـه
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.....................ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب  ٣١
  ٢٦................فينة، فصارمثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على س

  ٨٠، ٧٧، ٤٧، ٣١....من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع
..................والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن  ٢٧
.................والذي نفسي بيدي لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن  ٣١

  ٤٥.....................يامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور هبا،يؤتى بالرجل يوم الق
  ١٠٣.....................يا معاشر من آمن بلسانه ومل يؤمن قلبه، ال تؤذوا املسلمني وال تتبعوا

  

١٢٨  



             األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب اهللا
  

  الفهرس
  ٢.....................................................................مقدمة الطبعة الثانية

  ٣..................................................................................تقدمي
  ٥..............................................................................مقدمـة

  ٨..........................................................................الفصل األول
  ٨.........................................ية عن األمر باملعروف والنهي عن املنكرنبذة تارخي
  ٨................................األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف األمم املاضية - ١

  ١٠..............عروف والنهي عن املنكر بشكل رمسيتبين الدولة اإلسالمية لألمر بامل

  ١٢..................................................اهتمام علماء اإلسالم باحلسبة

  ١٥..............................................................وظائف احملتسب

  ١٦..................................................................مزايا احلسبة

  ١٧...................................................الفرق بني احملتسب واملتطوع

  ١٩.......................................ثانيا تعريف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ٢١..............................ثالثا أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلاجة إليه

  ٢٤...........................رابعا فضل القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ٢٦.خامسا بعض األضرار الناجتة عن إمهال القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ٣٠..........................................................................الفصل الثاين

  ٣٠..........................................................................الفصل الثاين

  ٣٠...........................أوال حكم القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ٣٧.................فرض عني وأدلتهمالقائلون بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  ٣٩...............القائلون بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية وأدلتهم

  ٤٠...................................األحوال اليت أمجع العلماء على أهنا فرض عني

  ٤٣............ثانيا احلكمة من إجياب الشريعة اإلسالمية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ٤٤...................اهي عن املنكرثالثا الشروط الواجب توافرها يف اآلمر باملعروف والن

  ٥١...............................رابعا شروط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ٥٧...........................................خامسا الفرق بني النهي عن املنكر وتغيريه

الفصل الثالث  أهم القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم طريقه القيام بفريضة األمر باملعروف 
  ٥٨......................................................................والنهي عن املنكر
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  ٥٩..........ير األمر باملعروف والنهي عن املنكرأوال الشريعة اإلسالمية هي األصل يف تقر

  ٦١....................................ثانيا العلم حبقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه

  ٦٦..........................................ثالثا درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة

  ٦٧...............................رابعا البدء باألهم فاملهم وتقدمي الكليات على اجلزئيات

  ٦٧...........................................يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  ٧١......................خامسا عدم جواز التجسس على الناس واقتحام دورهم بالظنون

  ٧٢...................................سادسا كيفية أداء فريضة األمر باملعروف وأساليبها

  ٧٧.............................سابعا الدرجات التنفيذية اليت حددها العلماء لتغيري املنكر

  ٨٢...........................................هل حيق للعامة استعمال القوة لتغيري املنكر

  ٨٤..........................................................................ل الرابعالفص

  ٨٤...............الصفات واآلداب اليت ينبغي أن يتحلى هبا اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر

  ٨٥........ألمر باملعروف والناهي عن املنكـرالصفات واآلداب اليت ال بد من توافرها يف ا

  ٨٥....................................أوال أن يكون رقيقا لطيفا رحيما مبن يأمره وينهاه

  ٩١....................................................................ثانيا اإلخالص

  ٩٢........................................................................ثالثا الصرب
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