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ملخص البحث
يتضمن حبث " قواعد مهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ضوء الكتاب
والسنة " أمهية املوضوع وخطة البحث ،ومنهجي يف البحث ،وسبع قواعد ،وقد جاءت
القواعد على النحو التايل:
القاعدة األوىل :الشرع هو األصل يف تقرير األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
القاعدة الثانية :العلم والبصرية حبقيقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
القاعدة الثالثة :معرفة شروط إنكار املنكر .وهذه الشروط هي:
 - 1التحقق من كونه منكرا.
 - 2أن يكون املنكر موجودا يف احلال
وله ثالث حاالت ،ولكل حالة ما يناسبها.
 - 3أن يكون ظاهرا من غري جتسس ما مل يكن جماهرا.
 - 4أن يكون اإلنكار يف األمور اليت ال خالف فيها.
القاعدة الرابعة :معرفة إنكار املنكر ،وجاءت كما يلي:
املرتبة األوىل :اإلنكار باليد وشروطه.
املرتبة الثانية :اإلنكار باللسان وضوابطه.
املرتبة الثالثة :اإلنكار بالقلب.
القاعدة اخلامسة :تقدمي األهم على املهم.
القاعدة السادسة :اعتبار حتصيل املصاحل وتكميلها ،ودرء املفاسد وتعطيلها أو
تقليلها.
القاعدة السابعة :التثبت يف األمور وعدم العجلة.
مث خامتة اشتملت على أهم نتائج البحث ،باإلضافة إىل قائمة ألهم املصادر واملراجع
العلمية ،وفهرس باملوضوعات؛ علما أين مل أقف على من أفرد هذا البحث هبذا االسم على
حد علمي ،وباهلل التوفيق وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
إّنَ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضلَ له ومن يُضلل فال هادي له ،وأشهدُ أّن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،وأشهدُ أّنَ حممدا عبده ورسوله صلى اهلل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وصحبه أمجعني.

{ . )1( }             

{

                 

. )2( }            
{

             

. )3( }           
أما بعد :فإّن أصدق احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد  وشر األمور
حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
وبعد :فإّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصل عظيم من أصول اإلسالم ،وال شك
أّن صالح العباد يف معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة اهلل  وطاعة رسوله  ومتام
الطاعة متوقف على األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وبه كانت هذه األمة خري أمة

أخرجت للناس ،قال تعاىل{ :

       

. )4( }     
( )1سورة آل عمراّن  ،اآلية . 102
( )2سورة النساء  ،اآلية . 1
( )3سورة األحزاب  ،اآليتاّن . 01 - 00
( )4سورة آل عمراّن  ،اآلية . 110
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وقد أوىل القرآّن الكرمي والسنة النبوية هذا األمر أمهية بالغة ،ففيه حتقيق الوالية بني

املؤمنني ،قال تعاىل{ :

       

           

. )1( }        
{

وهو من أسباب النصر على األعداء ،والتمكني يف األرض  .قال تعاىل :
                                                             

                                                                                 
                                            

} 

() 2

.

وفيه األمن من اهلالك ،واحملافظة على صالح اجملتمعات ،فعن النعماّن بن بشري 

قال :قال النيب  {مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استَهَموا على
سفينة ،فأصاب بعضهم أعالها ،وبعضهم أسفلها ،فكاّن الذين يف أسفلها إذا استقوا من
املاء مروا على من فوقهم ،فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقًا ومل نؤذ من فوقنا ،فإّن

يتركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعًا ،وإّن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعًا } (. )4( )3
وفيه دفع العذاب عن العباد .قال تعاىل{ :

     

              

. ) ( }          
( )1سورة التوبة  ،اآلية . 01
( )2سورة احلج  ،اآليتاّن . 41-40
( )3البخاري الشركة ( ، )2331الترمذي الفنت ( ، )2103أمحد (. )200/4
( )4صحيـــح البخاري مع الفتح  ، 132/ ،كتاب الشركة  ،باب هل يُقرع يف القسمة ؟ واالستهام فيه ،
رقم  ، 2443و  ، 242/كتاب الشهادات  ،باب القرعة يف املشكالت  ،رقم . 2363
( ) سورة املائدة  ،اآليتاّن . 04-06
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وهو مطلب مهم ملن أراد النجاة لنفسه  .قال تعاىل { :

                 

                                                                               
                                            

} 

() 1

.

وفيه التوفيق للدعاء واالستجابة .فعن حذيفة بن اليماّن  عن النيب  قال:

{ والذي نفسي بيده لتأمرّنَ باملعروف ولتنهوّنَ عن املنكر ،أو ليوشكنَ اهللُ أّن يبعث
عليكم عقابًا منه مث تدعونه فال يُستجاب لكم } (.)3( )2
والقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر من مكفرات الذنوب واخلطايا ،ففي

احلديث الصحيح عن حذيفة بن اليماّن  قال مسعت رسول اهلل  يقول { :فتنة

الرجل يف أهله ،وماله ،ونفسه ،وولده ،وجاره ،يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر

باملعروف والنهي عن املنكر }

(. ) ( )4

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من أسباب الظفر بعظيم األجور ،وتكثري

احلسنات ،قال تعاىل{ :

             

. )3( }    
وباألمر باملعروف والنهي عن املنكر حتيا السنن ومتوت البدع ،ويضعف أهل الباطل
( )1سورة األعراف  ،اآلية . 134
( )2الترمذي الفنت (. )2134
( )3سنن الترمذي  ، 436/4 ،كتاب الفنت  ،باب ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،رقم ، 2134
وقال  :حديث حسن .
( )4البخاري الزكاة ( ، )1336مسلم الفنت وأشراط الساعة ( ، )144الترمذي الفنت ( ، )22 6ابن ماجه الفنت
(  ، )34أمحد ( . )40 /
( ) صحيح البخاري مع الفتح  ، 6/2 ،كتاب مواقيت الصالة  ،باب الصالة كفارة  ،رقم  ، 2 2ومسلم
 ، 126/1كتاب اإلمياّن  ،باب بياّن أّن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا  ،رقم . 144
( )3سورة النساء  ،اآلية . 114
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واألهواء ،وهو من أبرز صفات املؤمنني ومساهتم ،ومن أعظم الوسائل لقوهتم ومتاسكهم،
والغفلة عنه أو التهاوّن فيه ،أو تركه ،جير من املفاسد الكثرية ،واألضرار اجلسيمة .إىل غري
ذلك من الفوائد والثمرات الكثرية املترتبة على األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وإنه على الرغم من كثرة الكتابات اليت تناولت موضوع األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،فإّن هناك جوانب  -يف نظري  -حتتاج إىل املزيد من الدراسة والعناية ،ويف
مقدمتها القواعد والضوابط اليت حتكم طريقة القيام هبذا الواجب كما بينها العلماء على
ضوء ما جاء يف الكتاب والسنة .ألّن كثريًا ممن يريد القيام هبذا العمل ال يفقه أيسر األسس
اليت يقوم عليها األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فتجد بعضا من الدعاة يأمر وينهى بغري
علم ،ويفيت بدوّن دليل ،وبعضا منهم يدعو إىل الفضائل واألخالق ،وهو يرى الشرك
متأصال يف أفعال الناس وأقواهلم ،فال حيرك لذلك ساكنا ،وال يصحح عقيدهتم ،مع أّن
البدء بإصالح عقائد الناس هو األوىل واألهم.
وبعضا من الدعاة يريد تغيري املنكر بيده وهو ليس أهال لذلك .وبعضا ال يتثبت يف
األمور ،أو يكوّن قليل الصرب والتحمل ،فيستعجل النتائج.
فهؤالء وأمثاهلم -ممن خالف هنج النيب  يف دعوته ويف أمره وهنيه  -يسيئوّن إىل
اإلسالم ،وإىل الدعوة ،وإىل الناس ،وإىل أنفسهم أيضا .وبذلك يكوّن فسادهم أكثر من
إصالحهم.
لذا فقد رغبت يف تناول هذا املوضوع حتت مسمى (( قَوَاعِدُ مُهِمَةٍ فَي األ ْمرِ
بِالْ َم ْعرُوفِ وَالنَهِيْ َعنِ املُنْ َكرِ عَلى ضَوءِ الكِتَابِ والسُنَةِ )) ،وإّن كنت قصري الباع ،قليل
البضاعة يف هذا الشأّن ،وإمنا قصدت املشاركة ،ولفت انتباه الدعاة إىل اهلل إىل العناية هبذا
األمر ،واالهتمام به.
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خطة البحث
وقد اشتمل البحث على مقدمة وسبع قواعد وخامتة.
اشتملت املقدمة على أمهية املوضوع واخلطة ومنهجي يف البحث.
وجاءت القواعد على النحو التايل:
القاعدة األوىل :الشرع هو األصل يف تقرير األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
القاعدة الثانية :العلم والبصرية حبقيقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
القاعدة الثالثة :معرفة شروط إنكار املنكر.
القاعدة الرابعة :معرفة مراتب إنكار املنكر.
القاعدة اخلامسة :تقدمي األهم على املهم.
القاعدة السادسة :اعتبار املصاحل ودرء املفاسد.
القاعدة السابعة :التثبت يف األمور وعدم العجلة.
وأما اخلامتة فقد أوجزت فيها أهم نتائج البحث.
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منهج البحث
هذا وقد عزوت اآليات الكرمية إىل السور مع ترقيمها ،كما خرجت األحاديث
النبوية اليت ذكرهتا يف البحث ،وإذا كاّن احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها ،فإين قد
اكتفي بتخرجيه منهما أو من أحدمها لتلقي األمة هلما بالقبول.
وشرحت معاين الكلمات الغريبة  -يف نظري  -كما عزوت ما تناولته يف البحث إىل
املصادر واملراجع اليت رجعت إليها .وقد حرصت على سهولة العبارة ،ودقة التعبري ،مع
االختصار ،وعدم اإلطالة ما أمكن.
مث أحلقت بالبحث قائمة بأمساء املصادر واملراجع مرتبة حسب حروف اهلجاء ،مبينا
اسم املؤلف ،والطبعة وتاريخ النشر ما أمكن ،وقائمة أخرى باملوضوعات.
وأسأل اهلل تعاىل أّن أكوّن قد وفقت فيما كتبت ،وأّن يتجاوز عن النقص والتقصري،
إنه ويل ذلك والقادر عليه.
مجعِني.
وصلَى اهللُ وسلَم على نبينا حممد وعلى آلهِ وصحْبِهِ أ َ
•••
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القاعدة األوىل :الشرع هو األصل يف تقرير األمر باملعروف والنهي عن املنكر
إّن امليزاّن يف كوّن الشيء معروفًا أو منكرًا هو كتاب اهلل تعاىل الذي ال يأتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه وسنة رسوله الثابتة عنه  وما كاّن عليه السلف الصاحل هلذه
األمة ،وليس املراد ما يتعارف عليه الناس أو يصطلحوّن عليه مما خيالف الشريعة اإلسالمية.
فما جاء األمر به يف الكتاب والسنة ،أو الندب إليه واحلث عليه ،أو الثناء على أهله،
أو اإلخبار بأنه مما حيبه اهلل تعاىل ويرضاه ،ويكرم أهله بالثواب العاجل واآلجل ،فهو من
املعروف الذي يؤمر به .وما ورد النهي عنه يف الكتاب والسنة ،والتحذير منه ،وبياّن عظيم
ضرره ،وكبري خطره يف الدنيا واآلخرة ،أو جاء ذم أهله ووعيد فاعله بالسخط والعذاب
واخلزي والعار ،ودخول النار وحنو ذلك فهو من املنكر الذي ينهى عنه (. )1
قال ابن منظور ( :وقد تكرر ذكر املعروف يف احلديث ،وهو اسم جامع لكل ما
عُرف من طاعة اهلل والتقرب إليه واإلحساّن إىل الناس ،وكل ما ندب إليه الشرع ) (. )2
وقال ابن األثري ( :واملنكر ضد املعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو
منكر ) (. )3
وذكر ابن حجر عن أيب مجرة (( )4يطلق اسم املعروف على ما عرف بأدلة الشرع من
أعمال الرب ،سواء جرت به العادة أم ال ) ( ) .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  ( :-األمر والنهي من لوازم وجود بين آدم،
فمن مل يأمر باملعروف الذي أمر اهلل به ورسوله ،وينه عن املنكر الذي هنى اهلل عنه
ورسوله ،ويُؤمر باملعروف الذي أمر اهلل به ..ورسوله ،ويُنهى عن املنكر الذي هنى اهلل عنه
( )1تذكرة أويل الغري بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،ص  13-12بتصرف .
( )2لساّن العرب  ، 240/4 ،وانظر النهاية يف غريب احلديث  ،البن األثري . 213/3 ،
( )3النهاية يف غريب احلديث . 11 / ،
( )4هو عبد اهلل بن أيب مجرة األزدي األندلسي  ،من علماء احلديث  ،من كتبه مجع النهاية اختصر به صحيح
البخاري تويف مبصر  ،سنة  34هـ  ،انظر األعالم للزركلي . 221/4 ،
( ) فتح الباري  ،البن حجر . 446/10 ،
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ورسوله ،وإال فال بد أّن يأمر وينهى ،ويُؤمر ويُنهى ،إما مبا يضاد ذلك ،وإما مبا يشترك فيه
احلق الذي أنزله اهلل بالباطل الذي مل يزنله اهلل ،وإذا اختذ ذلك دينا :كاّن مبتدعا ضاال
باطال) (. )1
وقال ابن حجر اهليثمي ( :املراد باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،األمر
بـــواجب الشرع ،والنهي عن حمرماته ) (. )2
ويصف اإلمام الشوكاين  -رمحه اهلل  -أفراد األمة اإلسالمية بقوله:
إهنم يأمروّن مبا هو معروف يف هذه الشريعة ،وينهوّن عما هو منكر ،فالدليل على
كوّن ذلك الشيء معروفا أو منكرا هو الكتاب والسنة (. )3
ومن هذا يتبني لنا أّن كوّن الشيء معروفا أو منكرا ليس من شأّن اآلمر والناهي ،وإمنا
يعود ذلك إىل ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  على فهم السلف الصاحل هلذه
األمة من اعتقاد أو قول أو فعل.

القاعدة الثانية :العلم والبصرية حبقيقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
من القواعد العامة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر :أّن يكوّن اآلمر باملعروف

الناهي عن املنكر عاملا مبا يأمر به ومبا ينهى عنه ..،يعلم ما هو املنهي عنه شرعا حىت ينهى
عنه ،ويعلم ما هو املأمور به شرعا حىت يأمر الناس به ،فإنه إّن أمر وهنى بغري علم فإّن
ضرره يكوّن أكثر من نفعه ،ألنه قد يأمر مبا ليس مبشروع ،وينهى عما كاّن مشروعا وقد
حيلل احلرام وحيرم احلالل وهو ال يعلم (. )4

وألمهية العلم النافع أمر اهلل به ،وأوجبه قبل القول والعمل ،فقال تعاىل{ :

( )1األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،ص . 43-42
( )2الزواجر عن اقتراف الكبائر . 143/2 ،
( )3إرشاد الفحول  ،ص . 00
( )4انظر حماضرات يف العقيدة والدعوة  ،للدكتور صاحل الفوزاّن . 326/2 ،
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. )1( }         
وقد بوب اإلمام البخاري  -رمحه اهلل  -هلذه اآلية بقوله ( :باب العلم قبل القول
والعمل) (. )2
وذلك أّن اهلل أمر نبيه بأمرين  :بالعلم ،مث بالعم ل ،واملبدوء به العلم يف

قوله تعاىل { :
قوله { :

                           



} 

() 4

} 

() 3

 ،مث أعقبه بالعمل يف

 ،فدل ذلك على أّن مرتبة العلم مقدمة

على مرتبة العمل ،وأّن العمل شرط يف صحة القول والعمل ،فال يعترباّن إال
به ،فهو مقدم عليهما ،ألنه مصحح للنية املصححة للعمل

( )

.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  -عند حديثه عن شروط األمر
والنهي ( :وال يكوّن عمله صاحلا إّن مل يكن بعلم وفقه ..وهذا ظاهر فإّن العمل إّن مل
يكن بعلم كاّن جهلًا وضالال ،واتباعا للهوى وهذا هو الفرق بني أهل اجلاهلية وأهل
اإلسالم فال بد من العلم باملعروف واملنكر والتمييز بينهما ،وال بد من العلم حبال املأمور
وحال املنهي) (. )3
وأضاف يقول :وهذا كما جاء يف األثر عن بعض السلف ورووه مرفوعًا ذكره
القاضي أبو يعلى يف املعتمد ( ال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال من كاّن فقيها فيما
يأمر به ،فقيها فيما ينهى عنه ،رفيقًا فيما يأمر به ،رفيقا فيما ينهى عنه ،حليما فيما يأمر
به ،حليما فيما ينهى عنه) (. )0
( )1سورة حممد  ،اآلية . 14
( )2صحيح البخاري مع الفتح  ، 1 4/1 ،كتاب العلم  ،باب العلم قبل القول والعمل .
( )3سورة حممد آية . 14 :
( )4سورة حممد آية . 14 :
( ) انظر فتح الباري  ، 130/1 ،وحاشية األصول الثالثة  ،للشيخ حممد بن عبد الوهاب  ،ص . 1
( )3األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،ص . 10
( )0املرجع السابق  ،ص ، 16وانظر خمتصر منهاج القاصدين  ،البن قدامة  ،ص . 131
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ويقـول مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -رمحه اهلل  -خماطبا الداعية إىل اهلل اآلمر
باملعروف والناهي عن املنكر ( :أّن تكوّن على بينة يف دعوتك أي على علم ،ال تكن

جاهال مبا تدعو إليه { . )1( }         

فال بد من العلم ،فالعلم فريضة ،فإياك أّن تدعو على جهالة ،وإياك أّن تتكلم فيما ال
تعلم ،فاجلاهل يهدم وال يبين ويفسد وال يصلح ،وإياك أّن تقول على اهلل بغري علم ،ال
تدع إىل شئ إال بعد العلم به ،والبصرية مبا قاله اهلل ورسوله والبصرية هي العلم ،فعلى
طالب العلم وعلى الداعية أّن يتبصر فيما يدعو إليه ،وأّن ينظر فيما يدعو إليه ودليله ،فإّن
ظهر له احلق وعرفه دعا إىل ذلك ،سواء كاّن ذلك فعال أو تركا ،يدعو إىل الفعل إذا كاّن
طاعة هلل ورسوله ،ويدعو إىل ترك ما هنى اهلل عنه ورسوله على بينة وبصرية ) (. )2
وأكد فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني  -حفظه اهلل  -على أمهية العلم والبصرية للداعية

إىل اهلل اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر فقال :وإّن أول زاد يتزود به الداعية إىل اهلل 
أّن يكوّن على علم مستمد من كتاب اهلل وسنة رسوله  الصحيحة املقبولة ،وأما الدعوة
بدوّن علم فإهنا دعوة على جهل ،والدعوة على جهل ضررها أكرب من نفعها ،ألّن الداعية
قد نصب نفسه موجها ومرشدا ،فإذا كاّن جاهال ،فإنه يكوّن ضاال مضال ،والعياذ باهلل.

مث قال :تأمل أيها الداعية إىل هلل قول اهلل تعاىل {  )3( }  أي على بصرية

يف ثالثة أمور:
-1على بصرية فيما يدعو إليه بأّن يكوّن عاملا باحلكم الشرعي فيما يدعو إليه ،ألنه قد
يدعو إىل شئ يظنه واجبا وهو يف شرع اهلل غري واجب ،فيلزم عباد اهلل مبا مل يلزمهم اهلل
به ،وقد يدعو إىل ترك شئ يظنه حمرما وهو يف دين اهلل غري حمرم ،فيحرم على عباد اهلل ما
أحل اهلل هلم.
( )1سورة يوسف  ،اآلية . 106
( )2الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل وأخالق الدعاة  ،ص  ، 3بتصرف .
( )3سورة يوسف آية . 106 :
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 -2على بصرية من حالة املدعو ،وهلذا ملا بعث النيب  معاذا إىل اليمن قال له:

{ إنك ستأيت قوما أهل كتاب } ( ... )1احلديث (. )2

 -3على بصرية يف كيفية الدعوة قال تعاىل{ :

    

. )3( }        
وإذا كاّن تزود الداعية بالعلم الصحيح املبين على كتاب اهلل وسنة رسوله  هو
مدلول النصوص الشرعية ،فإنه كذلك مدلول العقول الصرحية اليت ليس فيها شبهات وال
شهوات ،ألنك كيف تدعو إىل اهلل  وأنت ال تعلم الطريق املوصل إليه ،وإذا كنت ال
تعرف شريعته فكيف يصح أّن تكوّن داعية ؟
فإذا مل يكن اإلنساّن ذا علم فإّن األوىل به أّن يتعلم أوال مث يدعو ثانيا ،قد يقول قائل:

هل قولك هذا يعارض قول الرسول  { بلغوا عين ولو آية } ( ) ( )4؟

فاجلواب :ال ،ألّن الرسول  يقول{ :بلغوا عين} ( )3إذا فال بد أّن يكوّن ما نبلغه قد صدر عن
رسول اهلل  هذا ما نريده ولسنا عندما نقول إّن الداعية حمتاج إىل العلم لسنا نقول إنه ال بد أّن يبلغ شوطا

( )1البخاري الزكاة (  ، )142مسلم اإلمياّن ( ، )14الترمذي الزكاة (  ، )32النسائي الزكاة (  ، )243أبو
داود الزكاة ( ، )1 64ابن ماجه الزكاة ( ، )1063أمحد ( ، )233/1الدارمي الزكاة (. )1314
( )2صحح البخاري مع الفتح  ، 3 0/3 ،كتاب الزكاة  ،باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث
كانوا رقـم  ، 1443ومسلــم  ، 0/1كتاب اإلمياّن  ،باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم  ،رقم
 ، 14عن ابن عبــاس رضي اهلل عنهما .
( )3سورة النحل  ،اآلية . 12
( )4البخاري أحاديث األنبياء ( ، )3204الترمذي العلم ( ، )2334أمحد ( ، )1 4/2الدارمي املقدمة (. ) 42
( ) صحيح البخاري مع الفتح  ، 443/3 ،كتاب األنبياء  ،باب ما ذكر عن بين اسرائيل  ،رقم  ، 3431عن عبد
اهلل بن عمرو .
( )3البخاري أحاديث األنبياء ( ، )3204الترمذي العلم ( ، )2334أمحد ( ، )1 4/2الدارمي املقدمة (. ) 42
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بعيدًا يف العلم ،ولكننا نقول ال يدعو إال مبا يعلم فقط ،وال يتكلم مبا ال يعلم أ .هـ (. )1

القاعدة الثالثة :معرفة شروط إنكار املنكر

إّنَ إلنكار املنكر شروطا جيب على اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أّن يعرفها
ويراعيها عند إزالته للمنكر ،حىت ال يقع أثناء تغيريه للمنكر يف منكر مساوٍ أو أكرب منه،
وهذه الشروط هي (: )2
التحقق من كونه منكرا
واملنكر كل ما هنى عنه الشارع سواء كاّن حمرما أو مكروها ،وكلمة املنكر يف باب
احلسبة ( )3تطلق على كل فعل فيه مفسدة أو هنت عنه الشريعة ،وإّن كاّن ال يعترب معصية
يف حق فاعله إما لصغر سنه أو لعدم عقله ،وهلذا إذا زنا اجملنوّن أو هم بفعل الزنا ،وإذا
شرب الصيب اخلمر كاّن ما فعاله منكرا يستحق اإلنكار ،وإّن مل يعترب معصية يف حقهما
لفوات شرطي التكليف ومها البلوغ والعقل (. )4
ويندرج يف املنكر مجيع املنكرات سواء من صغائر الذنوب أم من كبائرها ،وسواء
أكانت تتعلق حبق اهلل تعاىل أم حبق خلقه .ولكن ما جيب معرفته أّن الذي ميلك احلكم على
الشئ بأنه منكر أو غري منكر هو الشرع ،فليس هناك جمال لألهواء أو العواطف ،أو
األغراض الشخصية ،ودور العلماء يف ذلك إمنا هو استنباط األحكام الشرعية من القرآّن
الكرمي والسنة النبوية ،واألصول والقواعد املستوحاة منهما ،ومن مث احلكم على هذا األمر
بأنه منكر أو غري منكر بالدليل القاطع واحلجة البينة.
أن يكون املنكر موجودا يف احلال
وله ثالث حاالت:
( )1انظر زاد الداعية  ،ص  ، 10-3باختصار وتصرف .
( )2انظر الكزن األكرب  ،ص . 220-210
( )3احلسبة  :هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه وهني عن املنكر إذا ظهر فعله  .انظر األحكام السلطانية للماوردي
ص  244واألحكام السلطانية أليب يعلى الفراء  ،ص . 264
( )4انظر أصول الدعوة للدكتور عبد الكرمي زيداّن  ، 104 ،بتصرف .
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احلالة األوىل :أّن يكوّن املنكر متوقعا كالذي يتردد مرارا على أسواق النساء،
ويصوب النظر إىل واحدة بعينها ،أو كشاب يقف كل يوم عند باب مدرسة بنات
ويصوب النظر إليهن ،أو كالذي يتحدث هباتف الشارع بصوت مرتفع مع امرأة وحياول
أّن يرتبط معها مبوعد ،أو يسأل بكثرة عن كيفية تصنيع اخلمر وطريقة تركيبه .فعلى اآلمر
باملعروف والناهي عن املنكر يف هذه احلاالت الوعظ ،والنصح ،واإلرشاد ،والتخويف باهلل
سبحانه وتعاىل من عذابه وبطشه.
احلالة الثانية :أّن يكوّن متلبسًا باملنكر كمن هو جالس وأمامه كأس اخلمر يشرب
منه ،أو كمن أدخل امرأة أجنبية إىل داره وأغلق الباب عليهما وحنو ذلك ،ففي هذه احلال
جيب على اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر اإلنكار عليه وهنيه من ذلك طاملا أنه قادر
على إزالة املنكر ومل خيف على نفسه ضررا أو أذى.
احلالة الثالثة :أّن يكوّن فاعل املنكر قد فعله وانتهى منه ومل يبق إال آثاره ،كمن
شرب اخلمر وبقيت آثاره عليه أو من عرف أنه ساكن أعزب وخرجت من عنده امرأة
أجنبية عنه ،وحنو ذلك .ففي هذه احلال فليس هناك وقت للنهي أو التغيري ،وإمنا هناك حمل
للعقاب واجلزاء على فعل املعصية .وهذا األمر ليس من شأّن اآلمر باملعروف والناهي عن
املنكر  -املتطوع  -وإمنا هو من شأّن ويل األمر أو نائبه ،فريفع أمره للحاكم ليصدر فيه
احلكم املوافق للشرع (. )1
وقد أشار الغزاىل إىل هذه احلاالت بقوله( :املعصية هلا ثالثة أحوال :أحدها :أّن تكوّن
متصرمة ،فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير ،وهو إىل الوالة ال إىل اآلحاد ،الثانية:
أّن تكوّن املعصية راهنة ،وصاحبها مباشر هلا ،كلبسه احلرير ،وإمساك العود واخلمر،
فإبطال هذه املعصية واجب بكل ما ميكن ما مل تؤد إىل معصية أفحش منها أو مثلها،
وذلك لآلحاد والرعية ،والثالثة :أّن يكوّن املنكر متوقعا ،كالذي يستعد بكنس اجمللس
( )1انظر إحياء علوم الدين  ، 414/2 ،والكزن األكرب ص  ، 214واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،د عبد
العـــزيز املسعــــود . 21 - 213/1
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وتزيينه ومجع الرياحني لشرب اخلمر وبعد مل حيضر اخلمر ،فهذا مشكوك فيه ،إذ رمبا
يعوق عنه عائق فال يثبت لآلحاد سلطة على العازم على الشرب إال بطريق الوعظ
والنصح ،فأما التعنيف والضرب فال جيوز ..إال إذا كانت املعصية علمت منه بالعادة
املستمرة ،وقد أقدم على السبب املؤدي إليها ،ومل يبق حلصول املعصية إال ما ليس له فيه
إال االنتظار) (. )1
ويقول العالمة ابن جنيم يف حبث التعزير ( :قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة
املعصية ،وأما بعد الفراغ منها  -أي املعصبة  -فليس ذلك لغري احلاكم) (. )2
أن يكون ظاهرا من غري جتسس ما مل يكن جماهرا
وذلك أّن اإلسالم ضمن لإلنساّن أّن يعيش يف اجملتمع آمنا مطمئنا حمترما موقرا طاملا
أنه سلك الطريق الصحيح املستقيم ،أما إذا حاد عن الطريق فإّن اإلسالم جعل لكل أمر
معوج ما يناسبه من اإلصالح والتقومي ،ومن األمور اليت شرعها اإلسالم الحترام اإلنساّن
وأمنه النهي عن التجسس عليه ،فال جيوز لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أّن يتسور
اجلدراّن أو يكسر األبواب ليطلع على بيوت الناس ويتجسس عليهم ما مل يظهر شئ من
ذلك ،إذ إّن اهلل تعاىل هنانا أّن ندخل البيوت إال بأذّن من أصحاهبا ،واألصل يف هذا قول

اهلل تعاىل{ :

          

. )3( }         
بل إّن اإلسالم حرم النظر إىل داخل البيوت من أحد الثقوب أو الفتحات ،وأسقط
الشارع احلكيم حد القصاص والدية عمن فعل ذلك ،فعن أيب هريرة  قال :قال أبو

القاسم  { لو أّنَ امرأً اطلع عليك بغري إذّن فحذفته حبصاة ففقأت عينه مل يكن عليك

( )1إحياء علوم الدين . 414 ، 413/2 ،
( )2انظر البحر الرائق  ،شرح كزن الدقائق . 4 / ،
( )3سورة النور  ،اآلية . 20
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جناح } (. )2( )1
وإذا كاّن اإلسالم حرم الدخول إىل بيوت الناس والنظر إىل داخلها بغري إذّن ،فإنه -

أيضــا  -حرم التجسس يقول سبحانه{ :

      

. )3( }            
وعن أيب هريرة  أّن رسول اهلل  قال { إياكم والظن فإّن الظن أكذب
احلديث ،وال جتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد

اهلل إخوانا } (. ) ( )4

وعن معاوية  قال :مسعت رسول اهلل  يقول { :إنك إّن اتبعت عورات
املسلمني أفسدهتم أو كدت أّن تفسدهم } (. )0( )3
أما إذا جاهر الشخص مبعصيته سواء كانت مرئية كأّن خيرج عند بابه ويضع الفيديو
إىل جواره وفيه أفالم خليعة ..أو كانت مسموعة كأّن يضع بآلة التسجيل شريطا به غناء
ماجن أو موسيقى وغري ذلك ،أو كانت مشمومة كأّن تظهر رائحة اخلمر واملسكر حبيث
( )1البخاري الديات ( ، )3443مسلم اآلداب ( ، )21 6النسائي القسامة ( ، )4631أبو داود األدب
( ، ) 102أمحد (. )243/2
( )2صحيح البخاري مع الفتح  ، 243/12 ،كتاب الديات  ،باب من اطلع يف بيت قوم ففقأوا عينه فال دية
لــه رقــــم . 3402
( )3سورة احلجرات  ،اآلية . 12
( )4البخاري األدب ( ، ) 010مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )2 33الترمذي الرب والصلة ( ، )1466النسائي
النكاح ( ، )3234أمحد ( ، )43 /2مالك اجلامع (. )1364
( ) صحيــــح البخاري مع الفتح  ، 464/10 ،كتاب األدب  ،باب (يَاأَُيهَا اَلذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِريًا مِنَ
الظَنِ)  . .رقــم . 3033
( )3أبو داود األدب (. )4666
( )0سنن أيب داود  ، 144/ ،كتاب األدب  ،بـــاب يف النهي عن التجسس  ،رقم  ، 4666وصححه
النووي  ،انظر رياض الصاحلني  ،ص  ، 43حتقيق شعيب األرنؤوط  ،مؤسسة الرسالة .
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يشمها من هو خارج املزنل أو قريبا منه ،ويتكلم معه ،فإنه إذا فعل ذلك يكوّن قد أضاع
احلق الذي أعطاه اإلسالم له ،ويكوّن بذلك قد عرض نفسه لإلهانة والردع (. )1

فعن أيب هريرة  قال  :مسعت رسول اهلل  حيث يقول  { :كل أميت

معاىف إال اجملاهرين

() 2

وإّن من اجملاهرة أّن يعمل الرجل بالليل عمال مث يصبح

وقد ستره اهلل ،فيقول يا فالّن عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره

ربه ويصبح يكشف ستر اهلل عليه }

() 3

.

قال ابن بطال ( :يف اجلهر باملعصية استخفاف حبق اهلل ورسوله  وبصاحلي
املؤمنــني ،وفيه ضرب من العناد هلم. )4( )..
ومن خالل ما تقدم من أدلة يبدو يل  -واهلل أعلم -أّن األدلة الواردة يف النهي عن
التجسس إمنا هي خاصة مبن مل جياهر باملعصية ،أما من يعلن معصيته وجياهر هبا ،فإنه
يشرع للمحتسب االحتساب عليه ،وذلك لردعه وكف شره.
يؤيد ذلك ما رواه اإلمام مالك بن أنس عن زيد بن أسلم  قال :قال رسول

اهلل  { من أصاب من هذه القاذورات شيئا ،فليستتر بستر اهلل ،فإنه من يبدي لنا
صفحته نقم عليه كتاب اهلل } ( ) (. )3
( )1انظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،د عبد العزيز املسعود  221/1 ،بتصرف .
( )2ومعىن ((إال اجملاهرين)) أي الذين جاهروا مبعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر اهلل عليهم  ،فيتحدثوّن هبا لغري
ضرورة وال حاجة انظر شرح النووي على صحيح مسلم . 114/16 ،
( )3صحيح البخاري مع الفتح  ، 463/10 ،كتاب األدب  ،باب ستر املؤمن على نفسه  ،رقـــم 3034
ومســـــلم  ، 2241/4كتاب الزهد  ،باب النهي عن هتك اإلنساّن ستر نفسه  ،رقم . 2440
( )4فتح الباري  ،البن حجر . 460/10 ،
( ) مالك احلدود (. )1 32
( )3املوطأ  ، 62 /2 ،كتاب احلدود  ،باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا  ،وأخرجه البيهقي واحلاكم
على شرطهما  ،من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما  ،وصححه ابن السكن وغريه  ،انظر جامع األصول ،
. 46/3
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أن يكون اإلنكار يف األمور اليت ال خالف فيها
من األمور الالزمة لنجاح اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أّن يتسع صدره لقبول
اخلالف فيما يسوغ فيه اخلالف .وهناك مسائل فرعية ليست من األصول خيتلف فيها
الناس كثريا ،وتتباين أقواهلم فيها ،وهي يف احلقيقة مما جيوز فيه اخلالف ،فمثل هذه املسائل
ال يكفر من خالف فيها ،وال يُنكر عليه ،ألهنا مما وسـع اهلل فيها على عباده ،قال تعاىل

{ . )1( }            

يذكر اإلمام الغزاىل  -رمحه اهلل -من شروط احلسبة ( أّن يكوّن كونه منكرًا معلوما
بغري اجتهاد ،فكل ما هو حمل االجتهاد فال حسبة فيه) (. )2
وروى أبو نعيم بسنده عن اإلمام سفياّن الثوري -رمحه اهلل -قوله ( :إذا رأيت الرجل
يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غريه فال تنهه) (. )3
ويستثين القاضي أبو يعلى من ذلك إذا كاّن اخلالف ضعيفًا يف مسألة من املسائل ،وقد
يؤدي عدم اإلنكار إىل حمظور متفق عليه ،إذ يقول (:ما ضُعف اخلالف فيه ،وكاّن ذريعة
إىل حمظور متفق عليه كربا النقد ..فيدخل يف إنكار احملتسب حبكم واليته) (. )4
وقال النووي يف الروضة ( :مث إّن العلماء إمنا ينكروّن ما أمجع على إنكاره ،أما
املختلف فيه فال إنكار فيه ،ألّن كل جمتهد مصيب ،أو املصيب واحد وال نعلمه ،ومل يزل
اخلالف بني الصحابة والتابعني يف الفروع وال ينكر أحد على غريه وإمنا ينكروّن ما خالف
نصا أو إمجاعا أو قياسا جليا ) ( ) .
وهبذا يتبني لنا أّن اخلالف على نوعني :إما أّن يكوّن سائغا ،وإما أّن يكوّن غري سائغ،
فاخلالف السائغ مينع من االحتساب على رأي بعض العلماء ،وأما اخلالف غري السائغ ،أو
( )1سورة هود  ،اآليتاّن . 114-116
( )2إحياء علوم الدين  ، 263/2 ،وانظر خمتصر منهاج القاصدين  ،البن قدامة  ،ص . 126
( )3األحكام السلطانية  ،أليب يعلى احلنبلي  ،ص . 240
( )4اآلداب الشرعية . 140/1 ،
( ) روضة الطالبني  ، 220-214/10 ،ط  1412 ، 3هـ  1441 -م  ،املكتب اإلسالمي .
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الشاذ ،كمن خيالف ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  أو ما أمجعت عليه األمة،
أو ما عُلم من الدين بالضرورة ،فهذا خالف ال يُعتد به وال يلتفت إليه لعدم قيامه على
الدليل ،ويُنكر على من أتى به.
فاإلنكار إمنا يكوّن فيما يكوّن فيه احلق واضحا ،واألدلة بينة من الكتاب والسنة
واإلمجاع ،أما إذا خلت املسألة من ذلك ،فإنه ليس لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر
اإلنكار يف املسائل املختلف فيها ،كما أنه ال التفات إىل اخلالف الشاذ.
وأّن الواجب يف األمور االجتهادية لزوم البياّن واملناصحة ،من قبل من تبني له وجه
احلق يف شئ من تلك املسائل.

القاعدة الرابعة :معرفة مراتب إنكار املنكر

من القواعد العامة اليت حتكم القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر معرفة
مراتب إنكار املنكر وضوابطها:
وذلك أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يكوّن بقدر االستطاعة ،فإّن استطاع
املسلم تغيري املنكر باليد كاّن ذلك هو الواجب يف حقه ،فإّن كاّن عاجزا عن التغيري باليد،
وكاّن مبقدوره النهي باللساّن كاّن ذلك هو الواجب عليه ،وإّن كاّن عاجزا عن التغيري
باللساّن وجب عليه اإلنكار بالقلب وكراهية املنكر ،وهذا يف مقدور كل إنساّن.

واألصل يف ذلك حـديث أيب سعيد اخلدري  مرفوعا { من رأى منكم منكرا

فليغريه بيـده ،فإّن مل يستطع فبلسانـه ،فإّن مل يستطـع فبقلبه ،وذلك أضعف

اإلمياّن }(. )2( )1

( )1البخاري اجلمعة ( ، )413مسلم اإلمياّن ( ، )44الترمذي الفنت ( ، )2102النسائي اإلمياّن وشرائعه
( ، ) 006أبو داود الصالة ( ، )1140ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (  ، )120أمحد (. ) 4/3
( )2صحيح مسلم  ، 34/1 ،كتاب اإلمياّن  ،باب كوّن النهي عن املنكر من اإلمياّن  ،رقم  ، 44وسنن أيب داود ،
 300/1كتاب الصالة باب اخلطبة يوم العيد  ،رقم  ، 1140والترمذي  ، 434/4 ،كتــــاب
الفتــن  ،باب ما جاء يف تغيري املنكر باليد  ،رقم  ، 2102وابن ماجه  ، 1330/2كتاب الفنت  ،باب
األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،رقم  ، 4013وأمحد يف املسند . 2 ، 44 ، 20 ، 10/3 ،
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وعن عبد اهلل بن مسعود  أّن رسول اهلل  قال { :ما من نيب بعثه اهلل يف أمة
قبلي إال كاّن له من أمته حواريوّن وأصحاب يأخذوّن بسنته ،ويقتدوّن بأمره ،مث إهنا
ختلف من بعدهم خُلوف يقولوّن ما ال يفعلوّن ،ويفعلوّن ما ال يؤمروّن ،فمن جاهدهم
بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،وليس

وراء ذلك من اإلمياّن حبة خردل )1( } ..احلديث (. )2
وفيما يلي مراتب إنكار املنكر:

املرتبة األوىل :اإلنكار باليد وشروطه
وهي أقوى مراتب اإلنكار وأعالها ،وذلك كإراقة اخلمر ،وكسر األصنام املعبودة من
دوّن اهلل ،ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده ،وكإلزام الناس بالصالة،
وحبكم اهلل الواجب اتباعه وحنو ذلك.
وذلك ملن كاّن له والية على مرتكب املنكر كالسلطاّن أو من ينيبه عنه كوايل احلسبة
وموظفيه كل حبسب اختصاصه وكذا املسلم مع أهله وولده ،يلزمهم بأمر اهلل ،ومينعهم مما
حرم اهلل ،باليد إذا مل ينفع فيهم الكالم يقوم هبذا حسب الوسع والطاقة (. )3

وقد جـاء يف القرآّن الكرمي عـن إبراهيم – عليـه السـالم { :-



             

 )4( }  فإبراهيم  -عليه السالم -كسر األصنام بيده.
وقال تعاىل{ :

           

( )1مسلم اإلمياّن ( ، ) 0أمحد (. )4 6/1
( )2صحيح مسلم  ، 00/1 ،كتاب اإلمياّن  ،باب بياّن كوّن النهي عن املنكر من اإلمياّن  . .رقم . 0
( )3انظر جمموع الفتاوى  ، 324/1 ،والكزن األكرب  ،ص  ، 24وطبقات احلنابلة  ، 260/2 ،واآلداب
الشرعية  16 /1 ،ووجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رمحه
اهلل ، -ص  10-13وتذكرة أويل الغري بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،لعبد اهلل القصري  ،ص . 4
( )4سورة األنبياء  ،اآليتاّن . 6- 0
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} 

()1

فأخرب-سبحانه  -عن كليمه موسى -عليه السالم  -أنه أحرق

العجل الذي عبد من دوّن اهلل ونسفه يف اليم.

وقد ورد عن عبد اهلل بن مسعود  قال { :دخل النيب  مكة وحول البيت

ستوّن وثالمثائة نصب فجعل يطعنها بعود يف يده ،ويقول{ :

     

. )3( )2( }    
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  { والذي نفسي بيده ليوشكن أّن يزنل
فيكم ابن مرمي حكما مقسطا فيكسر الصليب ،ويقتل اخلزنير ،ويفيض املال حىت ال يقبله

أحد } (. ) ( )4

وعن أنس بن مالك  قال (( :كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأيب بن كعب من
فضيخ زهو ومتر ( )3فجاءهم آت فقال :إّن اخلمر قد حرمت ،فقال أبو طلحة :قم يا أنس
فأهرقها فهرقتها )) (. )0

وعن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -عن النيب-صلى اله عليه وسلم { -أنه نزع

خامت ذهب من يد رجل آخر } (. )6
( )1سورة طه  ،اآلية . 40
( )2سورة اإلسراء  ،اآلية  . 61ولفظ اآلية وقل جاء احلق  . .اآلية .
( )3صحيح البخاري مع الفتح  ، 400/6 ،كتاب التفسري  ،باب وقل جاء احلق وزهق الباطل  ،رقم . 4020
( )4البخاري البيوع ( ، )2104مسلم اإلمياّن (  ، )1الترمذي الفنت ( ، )2233أبو داود املالحم (، )4324
ابن ماجه الفنت ( ، )4006أمحد (. ) 36/2
( ) صحيح البخاري مع الفتح  ، 414/4 ،كتاب األدب  ،باب قتل اخلزنير  ،رقم . 2222
( )3الفضيخ اسم للبسر إذا شدخ ونبذ  ،وأما الزهو فهو البسر الذي حيمر أو يصفر قبل أّن يترطب  ،وقد يطلق
الفضيخ على خليط البسر والرطب  ،وكما يطلق على البسر وحده  ،انظر فتح الباري . 36/10 ،
( )0صحيح البخاري مع الفتح  ، 30-33/10 ،كتاب األشربة  ،باب حترمي اخلمر وهي من البسر والتمر  ،رقم
. 62
( )6صحيح مسلم  ، 13 /3 ،كتاب اللباس والزينة  ،باب حترمي خامت الذهب على الرجال  . .رقم . 2040
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ويف الصحيح عن أيب بشري األنصاري  أنه كاّن مع النيب  يف بعض أسفاره،

{ فأرسل رسوال أّن ال يبقنيَ يف رقبة بعري قالدة من وتر أو قالدة إال قُطعت } (. )2( )1

وعن عائشة -رضي اهلل عنها  { -أّن النيب -  -مل يكن يترك يف بيته شيئا فيه
تصاليب إال نقضه } (. )4( )3
وعنها -رضي اهلل عنها  { -أهنا كانت قد اختذت على سهوة ( ) هلا سترا فيه متاثيل
فهتكه ( )3النيب -  -فاختذت منه منرقتني ،فكانتا يف البيت جيلس عليهما } (. )0
فهذه بعض األدلة ونظريها كثري تدل على تغيري املنكر باليد ،بالقول والفعل من
الرسول  وصحابته الكرام  -رضواّن اهلل عليهم -ومن األنبياء عليهم الصالة والسالم.
ولكن التغيري للمنكر باليد ال يصلح لكل أحد ويف كل منكر ،ألّن ذلك جير من
املفاسد واإلضرار الشئ الكثري ،وإمنا يكوّن ذلك لويل األمر أو من ينيبه ،مثل رجال
اهليئات واحلسبة ،الذين نصبهم ويل األمر للقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وكالرجل يف بيته يغري على أوالده ،وعلى زوجته وعلى خدمه ،فهؤالء يغريوّن بأيديهم
بالطريقة احلكيمة املشروعة (. )6
( )1البخاري اجلهاد والسري ( ، )2643مسلم اللباس والزينة (  ، )211أبو داود اجلهاد ( ، )2 2أمحد
(  ، )213/مالك اجلامع ( . )104
( )2صحيح البخاري مع الفتح  ، 141/3 ،كتاب اجلهاد  ،باب ما قـــيل يف اجلرس وحنوه  . .رقم ، 300
ومسلم  ، 1302/3كتاب اللباس  ،باب كراهة قالدة الوتر يف رقبة البعري  ،رقم . 211
( )3البخاري اللباس ( ، ) 306أبو داود اللباس ( ، )41 1أمحد (. )213/3
( )4صحيح البخاري مع الفتح  ، 36 /10 ،كتاب اللباس  ،باب نقض الصور  ،رقم . 4 2
( ) السهوة  :صفة  ،وقيل خزانة  ،وقيل رف  ،وقيل طاق يوضع فيه الشيء  .انظر فتح الباري  ،البن حجر ،
.
( )3هتكه  :أي شقه  ،والذي يظهر أنه نزعه مث هي بعد ذلك قطعته انظر املرجع السابق  ،ونفس الصفحة .
( )0صحيــــح البخاري مع الفتح  ، 122/ ،كتاب املظامل  ،باب هل تكسر الدنانات اليت فيها
مخر  ، . . .رقم  2404وأمحد يف املسند . 206 ، 144 ، 103 ، 63 ، 6 ، 33/3
( )6انظر مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة  ،ص . 3 ، 24
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل ( -وليس ألحد أّن يزيل املنكر مبا هو أنكر
منه ،مثل أّن يقوم واحد من الناس يريد أّن يقطع يد السارق وجيلد الشارب ،ويقيم
احلدود ،ألنه لو فعل ذلك ألفضى إىل اهلرج والفساد ،ألّن كل واحد يضرب غريه ويدعي
أنه استحق ذلك ،فهذا ينبغي أّن يقتصر فيه على ويل األمر ) (. )1
املرتبة الثانية :اإلنكار باللسان وضوابطه
وذلك حينما ال يستطيع من رأى املنكر تغيريه بيده لعدم سلطته على مرتكبه ،أو ملا
يترتب عليه من املفسدة املساوية أو الراجحة ،فإنه ينتقل إىل التغيري باللساّن ،وذلك
بتعريف الناس باحلكم الشرعي بأّن هذا حمرم ومنهي عنه ،فقد يرتكب املنكر جلهله به،
فيمكن تغيري املنكر عن طريق الوعظ ،والنصح ،واإلرشاد ،والترغيب ،والترهيب،
والتقريع ،والتعنيف وحنو ذلك من البياّن.
وهذه املرتبة يلتقي فيها األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالدعوة إىل اهلل ،فكالمها
بياّن للحق وترغيب فيه ،وتنبيه على الباطل ،وحتذير منه ،وختويف وترهيب عنه ،مبا
يناسب حال املخاطب ويقتضيه املقام (. )2
خطوات تغيري املنكر باللسان
ولتغيري املنكر باللساّن أربع خطوات:
اخلطوة األوىل :التعريف باللني واللطف:
وذلك بأّن يعرف مرتكب املنكر  -إما باإلشارة أو التعريض حسب املوقف  -بأّن
هذا العمل ال ينبغي أو حرام ،وأنت لستَ ممن يفعل ذلك بالقصد ،فأنت أرفع من ذلك،
فإّن اجلاهل يقدم على الشئ ال يظنه منكرا ،فإذا عرف أنه منكر تركه وأقلع عنه ،فيجب
تعريفه باللطف واحلكمة والرفق واللني ،حىت يقبل وال ينفر .ويقال له مثال :إّن اإلنساّن ال
( )1خمتصر الفتاوى املصرية  ،ص. 60
( )2انظر إحياء علوم الدين  ،لإلمام الغزايل  ، 402/2 ،وتذكرة أويل الغري بشعرية األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ص . 43
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يولد عاملا ولقد كنا جاهلني بأمور الشرع حىت علمنا العلماء ..وهكذا يتلطف به ليحصل
التعريف من غري إيذاء (. )1

فعن عائشة -رضي اهلل عنها  -قالت :قال رسول اهلل  { إّن اهلل حيب الرفق يف

األمر كله } (. )3( )2
وعنها -رضي اهلل عنها -قالت :قال :رسول اهلل  { إّنَ الرفق ال يكوّن يف شئ إال
زانه ،وال يزنع من شئ إال شانه } (. ) ( )4
وعنها -رضي اهلل عنها -قالت { :كاّن النيب-  -إذا بلغه عن الرجل الشـئ مل
يقل :ما بال فالّن يقول ؟ ولكن يقول :ما بال أقوام يقولوّن كذا وكذا } (. )0( )3
قال أمحد بن حنبل :كاّن أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يروّن منهم ما يكرهوّن،
يقولوّن :مهلًا رمحكم اهلل (. )6
وجاء مجاعة من اليهود فدخلوا على النيب -صلى اهلل عليه وسلم -فقالوا :السام عليك
يا حممد -يعنوّن املوت ،-وليس مرادهـم السالم  -فسمعتهم عائشة -رضي اهلل عنها -
( )1انظر جمموع الفتاوى  ، 334/1 ،و ، 120/26وخمتصر منهاج القاصدين  ،البن قدامة  ،ص . 26 ،
والكزن األكرب ص. 233
( )2البخاري األدب ( ، ) 306مسلم السالم (  ، )213الترمذي االستئذاّن واآلداب ( ، )2001الدارمي الرقاق
(. )2044
( )3صحيح البخاري مع الفتح  ، 444 ، 10 ،كتاب األدب  ،رقم  ، 3024ومسلم  ، 1003/4 ،كتاب
السالم  ،رقم . 213
( )4مسلم الرب والصلة واآلداب ( ، )2 44أبو داود األدب ( ، )4606أمحد (. )12 /3
( ) صحيح مسلم  ، 2004/4 ،كتاب الرب والصلة  ،رقم . 2 44
( )3أبو داود األدب (. )4066
( )0أصله يف صحيح مسلم  ، 1020/2 ،كتاب النكاح  ،باب ( ، )1رقم  ، 1401وأخرجه أبو داود يف
سننــــــه  ، 143/كتاب األدب  ،باب يف حسن العشرة  ،رقم  ، 4066وهذا لفظه  ،والنسائي
 ، 30/3كتاب النكاح باب النهي عن التبتل .
( )6األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،للخالل  ،ص . 40
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قالت :عليكم السام واللعنة .ويف لفظ آخر :ولعنكم اهلل ،وغضب عليكم .فقال رسول
اهلل  { يا عائشة إّن اهلل حيب الرفق يف األمر كله }

()1

قالت :أمل تسمع ما قالوا ؟

قـال { :أمل تسمعي ما قـلت هلم :وعليكـم ،وإنا جناب عليهم ،وال جيابوّن
علينا } (. )3( )2
فالنيب  رفق هبم وهم يهود ،رغبة يف هدايتهم ،لعلهم ينقادوّن للحق ،ويستجيبوّن
لداعي اإلمياّن.
فاآلمر باملعروف والناهي عن املنكر املوفق هو الذي يتحرى الرفق والعبارات املناسبة،
واأللفاظ الطيبة عندما يعظ وينصح الناس ،يف اجمللس ،أو يف الطريق ،أو يف أي مكاّن،
يدعوهم بالرفق والكالم الطيب ،حىت ولو جادلوه يف شيء خفي عليهم ،أو كابروا فيه،

فيجادهلم باليت هي أحسن ،كما قال تعاىل{ :

     

. )4( }       
وقال سبحانه{ :

           

. ) ( }  
فهذا األسلوب مع أهل الكتاب  -وهم اليهود والنصارى وهم كفار  -فما بالك مع
املؤمنني ؟ فإذا كاّن املقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق ،فإنه يكوّن باليت هي أحسن،
ألّن هذا هو أقرب إىل اخلري ،وأدعى لتقبل النصيحة كما كاّن يفعل النيب  يف دعوته.
( )1البخاري األدب ( ، ) 306مسلم السالم (  ، )213الترمذي االستئذاّن واآلداب ( ، )2001الدارمي الرقاق
(. )2044
( )2مسلم السالم ( ، )2133أمحد (. )363/3
( )3صحيح مسلم  ، 1003/4 ،كتاب السالم  ،باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم  ،وكيف يرد عليهم ،
رقم  213عن عائشة رضي اهلل عنها
( )4سورة النحل  ،اآلية . 12
( ) سورة العنكبوت  ،اآلية . 43
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فهذه طريقة السلف رمحهم اهلل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حتري الرفق مع
العلم واحللم والبصرية والعمل مبا يدعوّن إليه ،وترك ما ينهوّن عنه ،وهذه هي القدوة
الصاحلة.
اخلطوة الثانية :النهي بالوعظ والنصح والتخويف من اهلل تعاىل:
وهذه اخلطوة تتعلق غالبا يف مرتكب املنكر العارف حبكمه يف الشرع خبالف اخلطوة
األوىل ،فهي يف الغالب تستعمل للجاهل يف احلكم.
وأما العارف باحلكم فيستعمل معه أسلوب الوعظ والنصح والتخويف من اهلل تعاىل،
ويذكر له بعض النصوص من القرآّن والسنة املشتملة على الترهيب والوعيد ،كما يذكر له
بعض أقوال السلف يف ذلك ،ويكوّن بأسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة ..وحىت لو كاّن

عارفا هلذه النصوص فلها تأثريها ،ألّن ذلك من قبل الذكرى ،واهلل تعاىل يقول{ :



. )1( }     
ويبني له ما أعده اهلل للطائعني من عباده ،ويذكره باملوت ،وأنه ليس جمليئه وقت حمدد،
بل يأيت بغتة ،ورمبا يأيت إىل اإلنساّن وهو واقع يف املعصية ،فتكوّن خامتته سيئة والعياذ
باهلل.
وغاااارغ طااااولم األماااال

ياااا مَاااند بااادنياغل اشاااتغل

املااااوتل ياااا بغتااااة  والقاااصل صاااندومل العمااال




ويبني له أّن هدفه من نصحه وإرشاده إمنا هو من أجل حبه له ،وخوفه عليه من

العقاب ،وأنه ما فعل ذلك إال شفقة عليه ورمحة به ،وليحرص كل احلرص ،أّن تكوّن
املوعظة سرا بينه وبني املنصوح ،حىت ال تأخذه العزة باإلمث فريفض قبولــها ،وحىت
يطمئن له وتتقبل نفسه لسماع النصيحة ،وحىت يعلم حبق أنه ليس للناهي هدف سوى
( )1سورة الذاريات  ،اآلية

.
20

قواعد مهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ضوء الكتاب والسنة

النصيحة وإرادة اخلري له (. )1
قال سليماّن اخلواص :من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ،ومن وعظه على
رؤوس الناس فإمنا فضحه.
وعن عبد اهلل بن املبارك قال ( :كاّن الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره يف ستر،
وهناه يف ستر ،فيُؤجر يف ستره ويُؤجر يف هنيه ،فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره
استغضب أخاه ،وهتك ستره ) (. )2
ورحم اهلل اإلمام الشافعي إذ يقول (: )3
اراد
احيفَ يف انفاا
ادي بنصاا
تَعماا

وجناابص النصاايحةيف يف ااماعااة

اَنا النصااحَ باانيَ النااا نااوع
فا

اتَماعه
اى اسا
اوبي ال أرضا
ان التا
ما

فااَن خَااالفتص وعصاايتَ أمداار

 فااال جتااإعد إ ا مل َتعااةيف طاعااة

 اخلطوة الثالثة :الغلظة بالقول:



وهذه اخلطوة يلجأ إليها املُنكر بعد عدم جدوى أسلوب اللطف واللني ،فحينئذ يغلظ
له القول ،ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع يف ذلك .وعليه أال ينطق إال بالصدق ،وال
يطيل لسانه مبا ال حيتاج إليه بل على قدر احلاجة.
وقد استعمل أبو األنبياء إبراهيم  -عليه السالم  -هذا األسلوب ،قال تعاىل حكاية

عنه. )4( }            { :
اخلطوة الرابعة :التهديد والتخويف:

وهذه اخلطوة هي آخر احملاوالت يف النهي باللساّن ،ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل
( )1أخرجه ابن أيب الدنيا بإسناد حسن  ،انظر كتابه األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،ص  ، 44حتقيق صالح
الشالحي مكتبة الغرباء األثرية  ،باملدينة النبوية  ،ط  1416 ، 1هـ .
( )2روضة العقالء  ،أليب حامت حممد بن حباّن البسيت . 1 6 ،
( )3ديواّن اإلمام الشافعي  ،ص . 43
( )4سورة األنبياء  ،اآلية . 30
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كأّن يقال ملرتكب املنكر :إّن مل تنته عن هذا الفعل ألفعلنَ بك كذا وكذا .أو ألخربّن بك
السُلطات لتسجنك وتعاقبك على فعلك.
ولكن ينبغي أّن يكوّن هذا التهديد والتخويف يف حدود املعقول عقلًا وشرعا حىت
يعرف أّن املنكر صادق يف هتديده ،ألنه لو هدده بأمور غري جائزة شرعا وغري معقولة
عرف أنه غري جاد يف كالمه (. )1
املرتبة الثالثة :اإلنكار بالقلب
إذا عجز املؤمن عن اإلنكار باليد واللساّن ،انتهى إىل اإلنكار بالقلب فيكره املنكر
بقلـــبه ،ويبغضـه ،ويبغض أهله  -يعلم اهلل ذلك منه  -إذا عجز عن تغيريه بيده
ولسانه  -وهذا الواجب ال يسقط عن املؤمن بوجه من الوجوه ،إذ ال عذر مينعه وال شئ
حيول بينه وبينه ،وليس هناك شيء من التغيري ما هو أقل منه ،كما جاء يف حديث أيب

سعيد املتقدم { وذلك أضعف اإلمياّن } ( )3( )2يعين أقل ما ميكن به تغيري املنكر.

وكذلك احلديث اآلخر عن ابن مسعود  { وليس وراء ذلك من اإلمياّن حبة
خردل }

() ( )4

أي مل يبق بعد هذا من اإلنكار ما يدخل يف اإلمياّن حىت يفعله املؤمن

ويثاب عليه ،بل اإلنكار بالقلب آخر حدود اإلمياّن.
قيل البن مسعود  من ميت األحياء ؟ فقال :الذي ال يعرف معروفا وال ينكر
منكرا (. )3
( )1انظر إحياء علوم الدين  ، 422- 420/2 ،والكزن األكرب  ،ص  ، 143-234وفقه الدعوة يف إنكــار
املنــــكر ص  ، 01-34واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،لعبد العزيز املسعود . 2 - 21/1 ،
( )2مسلم اإلمياّن ( ، )44الترمذي الفنت ( ، )2102النسائي اإلمياّن وشرائعه ( ، ) 004أبو داود الصالة
( ، )1140ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (  ، )120أمحد (. )10/3
( )3تقدم خترجيه  ،ص. 304
( )4مسلم اإلمياّن ( ، ) 0أمحد (. )4 6/1
( ) تقدم خترجيه  ،ص . 360
( )3األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،البن تيمية ص . 4
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وهذا هو املفتوّن املوصوف يف حديث (حذيفة بن اليماّن  بأنه ال يعرف معروفا
وال ينكر منكرا إال ما أُشرب من هواه) (. )1
وهنا أود أّن أشري إىل أّن املرأة هلا أّن تنكر على من تستطيع اإلنكار عليه من النساء،
ومن أقارهبا من الرجال.
فقد ورد عن عائشة  -رضي اهلل عنها  -أهنا رأت امرأة بني الصفا واملروة عليها

مخيصة من صُلُب  -أي ثوب عليه خطوط متصالبة  -فقالت عائشة  { :-انزعي هذا
من ثوبك فإّن رسول اهلل  إذا رآه يف ثوب قضبه } (. )3( )2
وأوصت النساء بقوهلاُ { :مرّْن أزواجكن أّن يستطيبوا باملاء ،فإين استحييهم فإّن
رسول اهلل  كاّن يفعله } (. ) ( )4
كما ورد عنها  -رضي اهلل عنها  -أهنا رأت أخاها عبد الرمحن يسرع يف الوضوء
ليدرك صالة اجلنازة على سعد بن أيب وقاص ،فقالت :يا عبد الرمحن أسبغ الوضوء فإين

مسعت رسول اهلل  يقول { :ويل لألعقاب من النار } (. )0( )3

( )1صحيح مسلم  ، 124-126/1 ،كتاب اإلمياّن  ،باب بياّن أّن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا  ،رقم . 144
( )2أبو داود اللباس ( ، )41 1أمحد (. )22 /3
( )3أصله يف صحيح البخاري  ،انظر صحيح البخاري  ،مع الفتح  ، 36 /10 ،كتاب اللباس  ،باب نقض
الصور  ،رقم  ، 4 2ومسند اإلمام أمحد  ، 22 /3 ،وهذا لفظه .
( )4الترمذي الطهارة ( ، )14النسائي الطهارة (. )43
( ) الترمذي  ، 30/1 ،كتاب الطهارة  ،باب ما جاء يف االستنجاء باملاء  ،رقم  ، 14والنسائي  ، 43/1كتاب
الطهارة باب االستنجاء باملاء وإسناده صحيح  ،وقال الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح  ،ويف الباب عن
جرير بن عبد اهلل البجلي وأنس  ،وأيب هريرة  .انظر جامع األصول يف أحاديث الرسول . 140/0 ،
( )3البخاري العلم ( ، )30مسلم الطهارة ( ، )241النسائي الطهارة ( ، )111أبو داود الطهارة ( ، )40أمحد
(. )223/2
( )0صحيح مسلم  ، 213/1 ،كتاب الطهارة  ،باب غسل الرجلني بكماهلما  ،رقم . 240
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قال ابن رجب  -رمحه اهلل  -عند شرحه حلديث أيب سعيد { من رأى منكم
منكرا } ( )1بعد أّن ساق عدة أحاديث ( فدلت هذه األحاديث كلها على وجوب إنكار
املنكر حبسب القدرة عليه ،وأما إنكاره بالقلب ال بد منه ،فمن مل ينكر قلبه املنكر دل على
ذهاب اإلمياّن من قلبه ) (. )2
وإذا مل يستطع اآلمر باملعروف والنــاهي عن املنكر ،تغيري املنكر بيده ،وال بلسانه،
فإنه جيب عليه حينئذ إنكاره بقلبه  -كما سبق بيانه  -وعليه أّن يهجر املنكر وأهله ،فإّن
عجزه عن اإلنكار ليس عذرا يبيح له مشاهدة ذلك املنكر أو جمالسة أهله.
قال تعاىل{:

          

.)3(}   
وقال سبحانه{ :

            

. )4( }              
قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي  -رمحه اهلل  -عند هذه اآلية ( وكذلك يدخل فيه
حضور جمالس املعاصي والفسوق اليت يُستهاّن فيها بأوامر اهلل ونواهيه ،وتقتحم حدوده
اليت حدها لعباده. ) ( )..
وهبذا يتبني لنا أّن اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر الداعي إىل اهلل على علم وبصرية،
ال بد له من معرفة مراتب إنكار املنكر وضوابطها وخطواهتا ،وااللتزام بالعمل هبا ،حىت
ينجح يف دعوته ،وتؤيت مثارها الطيبة.
( )1البخاري اجلمعة ( ، )413مسلم اإلمياّن ( ، )44الترمذي الفنت ( ، )2102النسائي اإلمياّن وشرائعه
( ، ) 006أبو داود الصالة ( ، )1140ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (  ، )120أمحد (. ) 4/3
( )2انظر جامع العلوم واحلكم . 24 /1 ،
( )3سورة األنعام  ،اآلية . 36
( )4سورة النساء  ،اآلية . 140
( ) تيسري الكرمي الرمحن . 44 - 43/2 ،
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القاعدة اخلامسة :تقدمي األهم على املهم
إّن البدء باألهم فاألهم من القواعد اليت حتكم القيام بواجب األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،وذلك بأّن يبدأ اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر بإصالح أصول العقيدة،
فيأمر بالتوحيد وإخالص العبادة هلل وحده ،وينهى عن الشرك والبدع والشعوذة ،مث يأمر
بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة ،مث بقية الفرائض وترك احملرمات ،مث أداء السنن وترك
املكروهات.
والبدء بالدعوة إىل التوحيد وإخالص العبادة هلل  هو منهج الرسل مجيعا ،كما قال

تعاىل. )1( }             { :
وقال سبحانه{ :

             

.)2(}  
وقال {:

           

. )3( }  
وقـد تكررت مقولة األنبياء عليهم السالم {

      

. )4( } 
وقد سار خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد  على هنج إخوانه املرسلني -عليهم
السالم -فقد بدأ مبا بدأ به أنبياء اهلل ،وانطلق من حيث انطلقوا ،إىل توحيد اهلل وإخالص
العبادة له وحده ،قال تعاىل{ :

        

( )1سورة النحل  ،اآلية . 33
( )2سورة األنبياء  ،اآلية . 2
( )3سورة الزخرف  ،اآلية . 4
( )4سورة األعراف  ،اآليات  ، 6 ، 03 ، 3 ، 4وسورة هود  ،اآليات . 64 ، 31 ، 0
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.)1(}           
واستمر  ثالث عشرة سنة يف مكة ،وهو يدعو الناس إىل التوحيد ،وينهاهم عن
الشرك ،قبل أّن يأمرهم بالصالة والزكاة والصوم واحلج ،وقبل أّن ينهاهم عن الربا والزنا
والسرقة وقتل النفوس بغري حق.
اللهم ما كاّن يأمر به قومه من معايل األخالق ،كصلة الرحم ،والصدق ،والعفاف،
وأداء األمانة ،وحسن اجلوار وحنو ذلك ،ولكن األمر األساسي ،واحملور األهم ،إمنا هو
الدعوة إىل التوحيد ،والتحذير من الشرك (. )2

وملا بعث النيب  معاذا إىل اليمن قال له { :إنك تأيت قوما أهل الكتاب ،فليكن

أول ما تدعوهم إليه شهادة أّن ال إله إال اهلل ،وأّن حممدا رسول اهلل ،فإّن هم أطاعوك
لذلك ،فأعلمهم أّن اهلل افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإّن هم أطاعوك
لذلك فأعـلمهم أّن اهلل افترض عليهم صدقـة تُؤخذ من أغنيائهم فترد على

فقرائهم } (. )4( )3

قال اإلمام ابن حجر -رمحه اهلل ( :-وأما قول اخلطايب إّن ذكر الصدقة أُخر عن ذكر
الصالة ألهنا إمنا جتب على قوم دوّن قوم .وأهنا ال تكرر الصالة فهو حسن ،ومتامه أّن يقال
بدأ باألهم فاألهم ،وذلك من التلطف يف اخلطاب ،ألنه لو طالبهم باجلميع يف أول مرة مل

( )1سورة األنعام  ،اآليتاّن . 132 - 131
( )2انظر مقدمة فضيلة الدكتور صاحل الفوزاّن  ،على كتاب منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فيه احلكمة والعقل
للدكتور ربيع املدخلي ص  .بتصرف .
( )3البخاري الزكاة ( ، )1331مسلم اإلمياّن ( ، )14الترمذي الزكاة (  ، )32النسائي الزكاة (  ، )243أبو
داود الزكاة ( ، )1 64ابن ماجه الزكاة ( ، )1063أمحد ( ، )233/1الدارمي الزكاة (. )1314
( )4صحيح البخاري مع الفتح  ، 3 0/3 ،كتاب الزكاة  ،باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث
كانوا رقم  ، 1443ومسلم  ، 0/1كتاب اإلمياّن  ،باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم  ،رقم ، 14
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما .
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يأمن النفرة) (. )1
لذا فإّن املطلوب من الداعني إىل اهلل تعاىل اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر ،أّن
يوجهوا جهودهم ويولوا اهتمامهم مبنهج األنبياء -عليهم الصالة والسالم -يف الدعوة إىل
اهلل تعاىل ،فيدعوا الناس إىل التوحيد أولًا وقبل أي شيء وليكن شغلهم الشاغل هو
تصحيح العقيدة ،وتصفيتها من شوائب الشرك والبدع واملعاصي ،وال يعين من هذا الكالم
إمهال اجلوانب األخرى حبال من األحوال ،ولكن ما أريد تقريره هو أّن االهتمام بأمور
العقيدة جيب أّن ينال األولوية يف الدعوة إىل اهلل  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
مث األهم فاألهم.

( )1فتح الباري  ،البن حجر . 3 4/3 ،
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القاعدة السادسة :اعتبار املصاحل واملفاسد
إّن الشريعة اإلسالمية مبنية على حتصيل املصاحل وتكميلها ،ودرء املفاسد وتعطيلها أو
تقليلها ،ولذا فإّن من القواعد املهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر اعتبار املصاحل،
فيشترط يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أّن ال يؤدي إل مفسدة ،أعظم من املنكر أو
مثله ،فإّن كاّن إنكار املنكر يستلزم حصول منكر أعظم منه ،فإنه يسقط وجوب اإلنكار،
بل ال يسوغ اإلنكار يف هذه احلالة 0
األدلة من القرآن الكرمي
ومن األدلة على ليف من القرآن الكرمي:

-1قول اهلل تعاىل{ :

       

 )1( }     إىل قـوله{ :

      

. )2( }  
فالقتال يف سبيل اهلل تعاىل حيقق مصلحة عظيمة وهي إعالء كلمة اهلل تعاىل ،وإذالل
الشرك وأهله ،وفيه مفسدة إزهاق األرواح ،إال إّن املصلحة يف بقاء الدين وإعالء التوحيد
وإذالل الشرك ورفع الفتنة ال تقاومها املضرة يف إزهاق األرواح ،كما أّن حفظ الدين
مقدم على حفظ النفوس 0
-2قوله تعاىل{ :

          

. )3( }      
فشارب اخلمر يترك العبادة ،ويتعدى على اآلخرين بالضرب والشتم والقتل وغري
ذلك ،وهذه املفاسد العظيمة ال تقاومها أي مصلحة أو منفعة مزعومة.
( )1سورة البقرة آية . 141 :
( )2سورة البقرة  ،اآليات . 143-141
( )3سورة البقرة  ،اآلية . 214
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 -3قـوله تعاىل{ :

          

. )1( }  
يف هذه اآلية هنانا اهلل تعاىل عن سب آهلة املشركني ،وذلك للمفسدة الكبرية املترتبة
على ذلك ،وهي سبهم هلل تعاىل مع أّن سب آهلتهم وحتقريها فيه مصلحة ،إال أّن درء
املفاسد مقدم على جلب املنافع 0
األدلة من السنة النبوية
ومن األدلة من السنة النبوية:

-1ما رواه البخاري يف صحيحه عن عائشة رضي اهلل عنها أّن النيب  قال هلا { :يا
عائشة لوال قومكِ حديثٌ عهدهم -قال ابن الزبري :بكفر  -لنقضتُ الكعبة فجعلت هلا

بابني :بابٌ يدخل الناس ،وبابٌ خيرجوّن } ( )2ففعله ابن الزبري (. )3

وقد ترجم البخاري هلذا احلديث بقوله ( :باب من ترك بعض االختيار خمافة أّن َي ْقصُرَ
فهمُ بعض الناس عنه فيقعوا يف أشدَ منه ).
قال ابن حجر ،رمحه اهلل ( :ويف احلديث معىن ما ترجم له ألّن قريشا كانت تعظم أمر
الكعبة جدا ،فخشيَ  أّن يظنوا ألجل قرب عهدهم باإلسالم أنه غيّر بناءها لينفرد
بالفخر عليهم يف ذلك ،ويُستفاد منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة ،ومنه ترك
إنكار املنكر خشية الوقوع يف أنكر منه) (. )4
( )1سورة األنعام  ،اآلية . 106
( )2البخاري العلم ( ، )123مسلم احلج ( ، )1333الترمذي احلج (  ، )60النسائي مناسك احلج (، )2403
أبو داود املناسك ( ، )2026ابن ماجه املناسك (  ، )24أمحد ( ، )113/3مالك احلج ( ، )613الدارمي
املناسك (. )1634
( )3صحيح البخاري  ،مع الفتح  ، 224/1 ،كتاب العلم  ،باب من ترك بعض االختيار خمافة أّن يقصر فهم بعض
الناس عنه فيقعوا يف أشد منه  ،رقم . 123
( )4فتح الباري . 22 /1 ،
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 -2ما رواه البخاري يف صحيحه عن ابن مسعود  قال { :كاّن النيب  يتخولنا
باملوعظة يف األيام كراهية السآمة علينا } (. )2( )1
فترك  كثرة الوعظ والتعليم لدفع مفسدة النفور والفتور واالنقطاع { ،وكاّن
أحبَ الديــن إليــه ما دام عليه صاحبه } (. )4( )3
 -3ما رواه البخاري يف صحيحه أّن النيب  قال :ملعاذ بن جبل  { يا معاذ بن
جبل ،قال :لبيك يا رسول اهلل وسعديك ،قال :يا معاذ ،قال :لبيك يا رسول اهلل
وسعديك( ،ثالثا) ،قال :ما من أحدٍ يشهدُ أّن ال إله إال اهلل وأّن حممدا رسول اهلل صدقا
من قلبه إال حرَمه اهلل على النار ،قال :يا رسول اهلل أفال أخرب به الناس فيستبشروا؟ قـال:

إذا يتكلوا ،وأخرب هبا معاذ عند موته تأمثا } ( ) (. )3

ويف صحيح مسلم أّن النيب  قال أليب هريرة  { - فمن لقيتَ  00يشهد أّن ال
إله إال اهلل مستيقنا هبا قلبه ،فبشره باجلنة  ،فلقيه عمر  فدفعه ،وقال :ارجع يا أبا
هريرة ،ودخل على أثره فقال :يا رسول اهلل ال تفعل ،فإين أخشى أّن يتكل الناس ،فخلهم
يعملوّن ،فقال عليه الصالة والسالم :فخلهم } (. )1( )0

( )1البخاري العلم ( ، )36مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( ، )2621الترمذي األدب (  ، )26أمحد
(. )300/1
( )2صحيح البخاري مع الفتح  ، 132/1 ،كتاب العلم  ،باب ما كاّن النيب يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال
ينفروا رقم . 36
( )3البخاري الصوم ( ، )1634مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( ، )2616النسائي اإلمياّن وشرائعه ( ، ) 03
أبو داود الصالة ( ، )1336ابن ماجه الزهد ( ، )4236أمحد (. )236/3
( )4صحيح البخاري مع الفتح  ، 101/1 ،كتاب اإلمياّن  ،باب أحب الدين إىل اهلل أدومه  ،رقم . 43
( ) البخاري العلم ( ، )126مسلم اإلمياّن ( ، )32أمحد (. )1 0/3
( )3صحيح البخاري مع الفتح  ، 223/1 ،كتاب العلم  ،باب من خص بالعلم قومًا دوّن قوم  ،رقم . 126
( )0مسلم اإلمياّن (. )31
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قال ابن حجر  -رمحه اهلل  ( :-فكأّن قوله  ملعاذ (( أخاف أّن يتكلوا )) كاّن بعد
قصة أيب هريرة ،فكاّن النهي للمصلحة ال للتحرمي  ،فلذلك أخرب به معاذ لعموم اآلية
بالتبليغ أ .هـ (. )2
والطالعه  على أنه مل يكن املقصود من املنع التحرمي كما هو ظاهر من قصــة
أيب هريـرة . 
فتبليغ الناس هبذه البشارة وإدخال السرور عليهم بذلك مصلحة ،واتكاهلم على ذلك

وعدم فهمهم وتركهم العمل مفسدة عظيمة ،لذا اعتمد رسول اهلل  ما رآه عمر 
يف ذلك (. )3

وروى البخاري  -رمحه اهلل  -عن علي  أنه قال { :حدثوا الناس مبا يعرفوّن،

أحتبوّن أّن يُكذَبَ اهللُ ورسولهُ } (. ) ( )4
قال ابن حجر  -رمحه اهلل  ( :-وفيه دليل على أّن املتشابه ال ينبغي أّن يُذكر عند
العامة) (. )3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ..( :إذا تعارضت املصاحل واملفاسد ،واحلسنات
والسيئات ،أو تزامحت فإنه جيب ترجيح الراجح منها ،فيما إذا ازدمحت املصاحل واملفاسد،
وتعارضت املصاحل واملفاسد ،فإّن األمر والنهي وإّن كاّن متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع
مفسدة ،فينظر يف املعارض له ،فإّن كاّن الذي يفوت من املصاحل ،أو حيصل من املفاسد
( )1صحيح مسلم  ، 31-30/1كتاب اإلمياّن  ،باب الدليل على أّن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعًا  ،رقم
. 2
( )2فتح الباري . 226/1 ،
( )3األدلة على اعتبار املصاحل واملفاسد يف الفتاوى واألحكام  ،مجع وترتيب أبو عاصم هشام عبد القادر  ،ص
. 16
( )4البخاري العلم (. )120
( ) صحيح البخاري مع الفتح  ، 22 /1 ،كتاب العلم  ،باب من خص بالعلم قوما دوّن قوم كراهية أال
يفهموا  ،رقم . 120
( )3فتح الباري . 22 /1 ،
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أكثر مل يكن مأمورا به ،بل يكوّن حمرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ،لكن اعتبار
مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزاّن الشريعة ،فمىت قدر اإلنساّن على اتباع النصوص مل
يعدل عنها ،وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر ،وقلَ أّن تعوز النصوص من يكوّن
خبريا هبا وبداللتها على األحكام ،وعلى هذا إذا كاّن الشخص أو الطائفة جامعني بني
معروف ومنكر حبيث ال يفرقوّن بينهما ،بل إما أّن يفعلومها مجيعا ،أو يتركومها مجيعا ،مل
جيز أّن يؤمروا مبعروف ،وال أّن ينهوا عن منكر ،بل ينظر ،فإّن كاّن املعروف أكثر أمر به،
وإّن استلزم ما هو دونه من املنكر ،ومل ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه،
بل يكوّن النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل اهلل والسعي يف زوال طاعته وطاعة
رسوله ،وزوال فعل احلسنات ،وإّن كاّن املنكر أغلب هنى عنه ،وإّن استلزم فوات ما هو
دونه من املعروف ،ويكوّن األمر بذلك املعروف املستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا مبنكر،
وسعيا يف معصية اهلل ورسوله ،وإّن تكافأ املعروف واملنكر املتالزماّن مل يؤمر هبما ومل ينه
عنهما ،فتارة يصلح األمر ،وتارة يصلح النهي ،وتارة ال يصلح ال أمر وال هني ،حيث كاّن
املعروف واملنكر متالزمني ،وذلك يف األمور املعينة الواقعة (. )1
وقال ابن القيم رمحه اهلل ( :إّن النيب  شرع ألمته إجياب إنكار املنكر ليحصل
بإنكاره من املعروف ما حيبه اهلل ورسوله ،فإذا كاّن إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه
وأبغض إىل اهلل ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره ،وإّن كاّن اهلل يبغضه وميقت أهله  ...ومن
تأمل ما جرى على اإلسالم يف الفنت الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا األصل ،وعدم
الصرب على منكر ،فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكرب منه ،فقد كاّن رسول اهلل  يرى
مبكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها ،بل ملا فتح اهلل مكة وصارت دار إسالم َع َزمَ على
تغيري البيت ورده على قواعد إبراهيم ،ومنَعه من ذلك  -مع قدرته عليه  -خشية وقوع ما
هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم باإلسالم وكوهنم حديثي عهد

( )1انظر جمموع الفتاوى . 130-124/26 ،
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بكفر) أ .هـ (.)1
وقال الشيخ محد بن ناصر ( :لكن إّن خاف حصول منكر أعظم سقط اإلنكار،
وأنكر بقلبه ،وقد نص العلماء على أّن املنكر إذا مل حيصل إنكاره إال حبصول منكر أعظم
منه أنه ال ينبغي ،وذلك ألّن مبىن الشريعة على حتصيل املصاحل وتقليل املفاسد) (. )2
وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن حممد إبراهيم آل الشيخ ( :مما ينبغي أّن يُعلم أنه مىت
كانت مفسدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أعظم من مصلحته مل يكن مما أمر اهلل به
ورسوله وإّن كاّن ذلك يف ترك واجب أو فعل حمرم ،فاملؤمن عليه أّن يتقي اهلل يف عباده
وليس عليه هداهم ،وليعلم أّن االهتداء إمنا يتم بأداء الواجب ،فإذا قام املسلم مبا جيب عليه
من األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما قام بغريه من الواجبات مل يضره ضالل
الضال0 )3( )..
ومن خالل ما تقدم من اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة ،وأقوال العلماء
األجالء يتبني لنا أّن الشريعة اإلسالمية جاءت باعتبار املصاحل ودرء املفاسد ،فال جيوز تغيري
املنكر مبنكر أشد منه ،أو مثله ،فعلى الدعاة إىل اهلل أّن يتنبهوا إىل هذه القاعدة عند أمرهم
باملعروف وهنيهم عن املنكر ،وال خيفى أّن هذا الباب مزلة أقدام ،وكثريا ما يقع فيه
االختالف واالشتباه ،وختتلط فيه الزنعات الشخصية باالجتهادات الفقهية ،واملعصوم من
عصمه اهلل  وال خمرج من هذه الفنت إال بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف
الصاحل رضواّن اهلل تعاىل عليهم ،ولزوم مجاعة املسلمني وإمامهم ،واألخذ مبا يقرره أهل
العلم الربانيوّن املوثوق هبم واالجتماع خري من الفرقة 0

( )1إعالم املوقعني . 4/3 ،
( )2انظر الدرر السنية يف األجوبة النجدية . 31/6 ،
( )3األمر باملعروف والنهي عن املنكر بني املاضي واحلاضر  ،ص . 33
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القاعدة السابعة :التثبت يف األمور وعدم العجلة
على اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر ،الداعي إىل اهلل تعاىل التأكد من كل أمر
والتثبت بشأنه ،وعدم التسرع والعجلة ،واحلرص على الرفق واألناة بالناس ومالطفتهم
حال أمرهم أو هنيهم ،فإّن يف ذلك من اخلري ما ال حيصى ،وهو مما ال بد منه يف األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،ويف دعوة الناس إىل اخلري.

قال تعاىل}        { :

()1

والتبني والتثبت صفة من

صفات أهـل اليقني من املؤمنني ،يقول اإلمام الطربي  -رمحه اهلل  :-عند قوله تعاىل:

{

    

} 

()2

وخص اهلل بذلك القوم الذين يوقنوّن،

ألهنم أهل التثبت يف األمور ،والطالبوّن معرفة حقائق األشياء على يقني وصحة ،فأخرب اهلل
جل ثناؤه أنه بني ملن كانت هذه الصفة صفته ما بني من ذلك ،ليزول شكه ،ويعلم حقيقة
األمر) (. )3
وقد ذم اإلسالم االستعجال وهنى عنه ،كما ذم الكسل والتباطؤ ،وهنى عنه ،ومدح
األناة والتثبت فيها.
قال تعاىل{ :

           

. )4( }      
قرأ اجلمهور { } 

( )

من التبني ،وهو التأمل ،وقرأ محزة

والكسائي( :فَتَثَبَتُوا) ،واملراد من التبني التعرف والتفحص ،ومن التثبت :األناة وعدم
( )1سورة القيامة  ،اآلية . 13
( )2سورة البقرة  ،اآلية . 116
( )3تفسري الطربي . 1 /1 ،
( )4سورة احلجرات  ،اآلية . 3
( ) سورة احلجرات آية . 3 :
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العجلة ،والتبصر يف األمر الواقع واخلرب الوارد حىت يتضح ويظهر (. )1
والدعاة إىل اهلل تعاىل أوىل بامتثال أمر اهلل  بالتأين والتثبت من األقوال واألفعال،
واالستيثاق اجليد من مصدرها قبل احلكم عليها.
والداعية احلصيف إذا أبصر العاقبة أمن الندامة ،وال يكوّن ذلك إال إذا تدبر مجيع
األمور اليت تعرض له ويواجهها ،فإذا كانت حقا وصوابا مضى ،وإذا كانت غيا ،وضالال
وظنا خاطئًا وقف حىت يتضح له احلق والصواب.
والواقع املشاهد أّن عـدم التثبت وعـدم التأين يؤدياّن إىل كثري من األضرار

واملفاسد يف اجملتمـع ،قـال تعـاىل {

       

. )2( }  
ولعظم أمر التثبت أمر اهلل به حىت يف جهاد الكفار يف سبيل اهلل .قال تعاىل{ :



              
             

. )3( }            
ومما يزيد اآلية السابقة وضوحًا ما رواه البخاري يف صحيحه عن ابن عباس  -رضي

اهلل عنهما { -

      

} 

()4

قال (( :كاّن

رجل يف غُنيمة له ،فلحقه املسلموّن ،فقال السالم عليكم ،فقتلوه وأخذوا غُنيمته ،فأنزل

اهلل يف ذلك إىل قوله {  ) ( }   تلك الغُنيمة )) (. )1
( )1فتح القدير  ،لإلمام الشوكاين . 30/
( )2سورة اإلسراء  ،اآلية . 11
( )3سورة النساء  ،اآلية . 44
( )4سورة النساء آية . 44 :
( ) سورة النساء آية . 44 :
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وعن أسامة بن زيد  -رضي اهلل عنهما  -قال :بعثنا رسول اهلل  إىل احلرقة من
جهينة ،قال :فصبحنا القوم فهزمناهم ،قال :وحلقت أنا ورجل من األنصار رجال منهم،
قال فلما غشيناه ،قال :ال إله إال اهلل ،قال :فكف عنه األنصاري ،فطعنته برحمي حىت قتلته،

قال :فلما قدمنا بلغ ذلك النيب  قال :فقال يل { :يا أبا أسامة ،أقتلته بعد ما قال :ال
إله إال اهلل ؟ قال :قلت :يا رسول اهلل ،إمنا كاّن متعوذا ،قال :فقال :أقتلته بعد ما قال ال
إلـه إال اهلل ؟ قال  :فما زال يكررها حىت متنيت أين مل أكن أسلمتُ قبـل ذلك
اليوم } (. )3( )2

ويف روايــة قال :قلــت يا رسول اهلل :إمنا قالـــها خوفا من السالح ،قال:

{ أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال } ( ،)4فما زال يكررها حىت متنيت أين
أسلمت يومئذ ( ) .

ويف رواية { :كيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة ؟ }

()3

قال :يا

رسول اهلل استغفر يل ،قال { :وكيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة؟ }

()0

قال :فجعل ال يزيده على أّن يقول { :كيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم

( )1صحيح البخاري مع الفتح  ، 2 6/6 ،كتاب التفسري  ،سورة النساء  ،باب  :وال تقولوا ملن ألقى إليكم
السالم لست مؤمنا  .رقم . 4 41
( )2البخاري املغازي ( ، )4021مسلم اإلمياّن ( ، )43أبو داود اجلهاد ( ، )2343أمحد ( . )200/
( )3صحيح البخاري مع الفتح  ، 10/0 ،كتاب املغازي  ،باب بعث النيب أسامة إىل احلرقات  .رقم ، 4234
وصحيح مسلم  40/1 ،كتاب اإلمياّن  ،باب حترمي قتل الكافر بعد أّن قال ال إله إال اهلل  ،رقم . 1 4
( )4البخاري الديات ( ، )3406مسلم اإلمياّن ( ، )43أبو داود اجلهاد ( ، )2343أمحد ( . )200/
( ) صحيح مسلم  ، 43/1 ،كتاب اإلمياّن  ،باب حترمي قتل الكافر بعد أّن قال  :ال إله إال اهلل  ،رقم . 1 6
( )3مسلم اإلمياّن (. )40
( )0مسلم اإلمياّن (. )40
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القيامة } (. )2( )1
وهلذا كاّن النيب  أعظم الناس تثبتا وأناة يف األمور ،فكاّن  ال يقاتل أحدا من

الكفار إال بعد التأكد بأهنم ال يقيموّن شعائر اإلسالم ،فعن أنس بن مالك  { أّن
النيب  إذا غزا بنا قوما مل يكن يغزو بنا حىت يصبح وينظر ،فإّن مسع أذانًا كف عنهم،
وإّن مل يسمع أذانا أغار عليهم. )4( )3( } ..

ومن تعليمه وتربيته ألصحابه  على األناة وعدم العجلة أّن أبا هريرة  قال

مسعت رسول اهلل  يقــــول { :إذا أُقيمــت الصالة فال تأتوها تَسعوّن،
وأتوها متشوّن ،وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ،وما فاتكم فأمتوا } ( ) (. )3

ومن فقه قصة اخلضر مع موسى عليه السالم ،وقصة اهلدهد مع سليماّن عليه السالم
وغريمها من التوجيهات القرآنية والنبوية ،استنبط العلماء أحكامًا يف اإلنكار ،من التثبت
والتروي واالستخبار قبل اإلنكار ،فها هو القاضي أبو يعلى يذكر يف األحكام السلطانية،
ما يتعلق باحملتسب فيقول ..( :وإذا رأى وقوف رجل مع امرأة يف طريق سالك مل تظهر
( )1مسلم اإلمياّن (. )40
( )2صحيح مسلم  ، 46-40/1كتاب اإلمياّن  ،باب حترمي قتل الكافر بعد أّن قال ال إله إال اهلل  .رقم . 130
( )3البخاري األذاّن (  ، ) 6مسلم النكاح (  ، )133الترمذي السري ( ، )1 0النسائي النكاح (، )3360
مالك اجلهاد (. )1020
( )4صحيح البخاري مع الفتح  ، 64/2 ،كتاب األذاّن  ،باب ما حيقن باآلذاّن من الدماء  ،رقـــم ، 310
وصحيح مسلم  ، 266/1كتاب الصالة باب اإلمساك عن اإلغارة إىل قوم يف دار الكفر إذا مسع فيهم األذاّن ،
رقم . 362
( ) البخاري اجلمعة ( ، )633مسلم املساجد ومواضع الصالة ( ، )302الترمذي الصالة ( ، )320النسائي
اإلمامة ( ، )631أبو داود الصالة ( ، ) 02ابن ماجه املساجد واجلماعات (  ، )00أمحد ( ، )230/2مالك
النداء للصالة ( ، )1 2الدارمي الصالة (. )1262
( )3صحيح البخاري مع الفتح  ، 340/2 ،كتاب اجلمعة  ،باب املشي إىل اجلمعة  ،رقم ، 406
ومســـــــــلم  ، 420/1كتاب املساجد  ،باب استحباب إتياّن الصالة بوقار وسكينة  ،رقم
. 302
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منهما أمارات الريب مل يتعرض عليهما بزجر وال إنكار ،وإّن كاّن الوقوف يف مكاّن خال
فخلوُ املكاّن ريبة ،فينكرها وال يعجل يف التأديب عليهما حذرا من أّن تكوّن ذات حمرم،
وليقل ( إذا كانت حمرم فصنها عن موقف الريب ،وإّن كانت أجنبية فاحذر من خلوة
تؤديك إىل معصية اهلل  ) وليكن زجره حبسب األمارات ،وإذا رأى احملتسب من هذه
األمارات ما ينكرها تأىن وفحص وراعى شواهد احلال ،ومل يعجل باإلنكار قبل
االستخبار ) (. )1
وهبذا يتبني لنا أنه ينبغي لآلمر باملعروف الناهي عن املنكر الداعي إىل اهلل تعاىل على
بصرية وحكمة أّن يتثبت ويتأىن يف األمور ،وأّن ينظر إىل املصاحل العامة ،وما يترتب على
الكلمة اليت يقوهلا من عواقب ،وأّن حيترم علماءه ،ويسمع لكالمهم ويأخذ بتوجيهاهتم،
ويطيع والة أمره يف غري معصية.
وليعلم الداعي إىل اهلل أّن التسرع والعجلة وعدم النظر قي العواقب يسبب الفشل
والندامة له ولدعوته.
وأحب أّن أنبه إىل أّن العجلة املذمومة هي ما كاّن يف غري طاعة اهلل تعاىل ،أما
املسارعة يف عمل اآلخرة بالضوابط الشرعية اليت شرعها اهلل تعاىل فإهنا غري داخلة يف ذلك،

قال تعاىل{ :


          

} 

()3( )2

وقـال مـوسى عليـه السـالم{ :

  

. )4( }  
•••

( )1األحكام السلطانية  ،أليب يعلى احلنبلي  ،ص ، 243وانظر اآلداب الشرعية  ،البن مفلح . 302/1 ،
( )2سورة األنبياء آية . 40 :
( )3سورة األنبياء  ،اآلية . 40
( )4سورة طه  ،اآلية . 64
4

قواعد مهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ضوء الكتاب والسنة

اخلااتامة
ويف ختام هذا البحث أود أّن أسجل النتائج التالية:
-1إّن كوّن الشيء معروفا أو منكرا ليس من شأّن اآلمر والناهي ،وإمنا امليزاّن يف ذلك
هو ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  على فهم السلف الصاحل هلذه األمة من
اعتقاد أو قول أو فعل.
 -2من القواعد العامة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أّن يكوّن اآلمر باملعروف
الناهي عن املنكر عاملًا مبا يأمر به ومبا ينهى عنه ..يعلم ما هو املنهي عنه شرعًا حىت ينهى
عنه ،ويعلم ما هو املأمور به شرعًا حىت يأمـر الناس به..
 -3بياّن أّن للمنكر شروطًا جيب على اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أّن يراعيها
عند إزالته للمنكر وهي:
أ  -التحقق من كونه منكرًا.
ب  -أّن يكوّن املنكر موجودًا يف احلال .وله ثالث حاالت تقدم شرحها يف البحث.
 -4من القواعد العامة اليت حتكم القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
معرفة مراتب إنكار املنكر وضوابطها ،وذلك أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يكوّن
بقدر االستطاعة ،فإّن استطاع املسلم تغيري املنكر باليد كاّن ذلك هو الواجب يف حقه،
فإّن عجز عن التغيري باليد وكاّن باستطاعته النهي باللساّن كاّن ذلك هو الواجب عليه،
وتغيري املنكر باللساّن له أربع خطوات:
األوىل :التعريف باللني واللطف.
الثانية :النهي بالوعظ والنصح والتخويف من اهلل تعاىل.
الثالثة :الغلظة بالقول بعد عدم جدوى أسلوب اللطف واللني
الرابعة :التهديد والتخويف ..ولكن ينبغي أّن يكوّن هذا التهديد والتخويف يف حدود
املعقول عقلًا وشرعًا.
فإّن عجز اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر عن اإلنكار باليد واللساّن ،انتهى إىل
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اإلنكار بالقلب ،وهذا الواجب ال يسقط عن املؤمن بوجه من الوجوه ،وليس هناك من
التغيري ما هو أقل منه ،وهو آخر حدود اإلمياّن ،وإّن اإلنكار بالقلب يقتضي مفارقة املنكر
وأهله ،وال بد لآلمر باملعروف الناهي عن املنكر الداعي إىل اهلل تعاىل على علم وبصرية من
معرفة مراتب إنكار املنكر وضوابطها وخطواهتا ،وااللتزام بالعمل هبا ،حىت ينجح يف
عمله..
 ومن القواعد اليت حتكم القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر أّن يبدأاآلمر باملعروف والناهي عن املنكر باألهم قبل املهم :وذلك بأّن يبدأ بإصالح أصول
العقيدة ،فيأمر بالتوحيد وإخالص العبادة هلل وحده ،وينهى عن الشرك والبدع والشعوذة،
مث يأمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة مث بقية الفرائض ،وترك احملرمات ،مث أداء السنن ،وترك
املكروهات.
 -3ومن القواعد املهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر اعتبار حتصيل املصاحل
وتكميلها ،ودرء املفاسد وتعطيلها أو تقليلها ،فيشترط يف األمر باملعروف والنهي عن
املنكر أّن ال يؤدي إىل مفسدة أعظم من املنكر الذي يُراد تغيريه ،أو مثله ،فإّن كاّن إنكار
املنكر يستلزم حصول منكر أعظم منه ،فإنه عندئذ يسقط وجوب اإلنكار ،بل ال يصح
وال يسوغ اإلنكار يف هذه احلالة.
 -0ومن القواعد املهمة أنه على اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر التأكد من كل
أمر ،والتثبت بشأنه ،وعدم التسرع والعجلة ،واحلرص على الرفق واألناة بالناس
ومالطفتهم حال أمرهم أو هنيهم ،وأّن ينظر إىل املصاحل العامة وما يترتب على الكلمة اليت
يقوهلا من عواقب ،وأّن حيترم علماءه ويسمع لكالمهم ،ويأخذ بتوجيهاهتم ويطيع والة
أمره يف غري معصية.
وليعلم اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر الداعي إىل اهلل تعاىل أّن التسرع والعجلة
وعدم النظر يف العواقب إّن ذلك يسبب الفشل والندامة له ولدعوته.
وكاّن املستند هلذا العمل هو ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل أو يف سنة رسوله  على
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فهم سلفنا الصاحل رضي اهلل تعاىل عنهم ،ولعل يف ذلك بياّن وجه الصواب ملن يرغب أّن
يكوّن من األمة املفلحة ،وأّن يكوّن من أتباع الرسول  ألّن أتباع الرسول  هم
الدعاة إىل اهلل تعاىل على بصرية.
ويف اخلتام أسأل اهلل  بأمسائه احلسىن وصفاته العال أّن يوفقين ومجيع املسلمني إىل
هداه ،وإىل العمل مبا يرضيه ،كما أسأله تعاىل أّن يغفر يل كل ذنب زلت به القدم ،أو زلل
طغى به القلم.
كما أسأله جلت قدرته أّن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرمي ،وأّن ينفع به من
يطلع عليه من املسلمني ،إنه جواد كرمي.وصلى اهلل وسلم على نبينا حممدٍ وعلى آله
وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
 -1القرآّن الكرمي.
 -2األحكام السلطانية ،حملمد بن احلسني بن حممد الفراء أبو يعلى ( ت  4 6هـ )،
ط  ،2سنة  1363هـ 1433 ،م صححه حممد حامد الفقي ،مطبعة البايب احلليب.
 -3أحكام القرآّن ،لإلمام أيب بكر أمحد بن علي اجلصاص ،املطبعة البهية ،القاهرة.
 -4إحياء علوم الدين ،لإلمام أيب حامد الغزايل ( ،ت  0هـ ) ،مؤسسة احلليب
وشركاه للنشر والتوزيع ،القاهرة  1360هـ.
 اآلداب الشرعية ،لإلمام الفقيه احملدث أيب عبد اهلل حممد بن مفلح املقدسي( ،ت 033هـ ) ،ط 1413 ،1هـ  1443-م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 -3األدلة على اعتبار املصاحل واملفاسد يف الفتاوى واألحكام ،مجع وترتيب أبو عاصم
هشام بن عبد القادر ،بدوّن ذكر الطبعة وتارخيها.
 -0إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حملمد بن علي
الشوكاين ،)12 ( ،ط  ،1مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مبصر ،سنة  13 3هـ.
 -6أصول الدعوة ،لعبد الكرمي زيداّن ،مجعية األماين ،بغداد ،ط  1343 ،3هـ،
 1403م.
 -4إعالم املوقعني عن رب العاملني ،لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر
املعــــــروف بابـن القيم اجلوزية ( ت  0 1هـ ) ،دار اجليل 1403 ،م،
بريوت.
 -10األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،أليب بكر أمحد بن حممد بن هاروّن
اخلالل311 ( ،هـ ) ،حتقيــق ودراسة عبد القادر أمحد عطا ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط  1403 ،1هـ 1463 ،م.
 -11األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبــد
احلليم بن عبــــد السالم ابن تيمـية ( ت 023هـ ) ،املكتبة القيمة ،مصر.
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 -12األمر باملعروف بني املاضي واحلاضر ،لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن حممد بن
إبراهيم آل الشيخ ،بدوّن ذكر املطبعة وتاريخ الطبع.
 -13األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،للسيد جالل الدين العَمْرى ،نقله إىل العربية
حممد أمجل أيوب االصالحي ،شركة الشعاع ،الكويت.
 -14األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب اهلل وسنة رسوله  د
سليماّن احلقيل ،ط  1413 ،3هـ  1443م ،دار الشبل للنشر ،الرياض.
 -1األمر باملعروف والنهي عن املنكر وواقع املسلمني اليوم ،لصاحل بن عبد اهلل
الدرويش ،ط  1412 ،1هـ ،دار الوطن للنشر ،الرياض.
 -13األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة ،د عبد العزيز املسعود،
ط  1414 ،2هـ ،دار الوطن الرياض.
 -10البحر الرائق شرح كزن الدقائق ،للعالمة زين الدين ابن جنيم ،ط  ،2دار املعرفة،
بريوت.
 -16هبجة اجملالس ،لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب
القرطيب ( ،ت  433هـ) ،ط  ،2حتقيق حممد مرسي اخلويل ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
 -14تذكرة أويل الغري بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،للشيخ عبد اهلل ابن
صاحل القصري ،ط  1411 ،1هـ دار العاصمة ،الرياض.
 -20تفسري القرآّن العظيم ،للحافظ ابن كثري ( ،ت  004هـ ) ،مطبعة الفجالة،
القاهرة ،ط  1364 ،1هـ ،نشر مكتبة النهضة احلديثة.
 -21تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني ،وحتذير السالكني من أفعال اهلالكني ،لإلمام
حميي الدين أيب زكريا أمحد إبراهيم النحاس ( ،ت  614هـ ) ،حتقيق وتعليق عماد الدين
عباس سعيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -22تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املناّن ،للشيخ العالمة عبد الرمحن بن ناصر
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السعدي ( ،ت  1303هـ) ،مطبعة املدين 1406 ،هـ ،القاهرة.
 -23جامع األصول يف أحاديث الرسول  لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك
بن حممـــــد بن األثري اجلزري ( ت  303هـ ) ،نشر مكتبة احللواين ،دار البياّن،
توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،بالسعودية
 -24جامع البياّن عن تأويل آي القرآّن ،املعروف بتفسري الطربي ،أليب جعفر حممد
بن جرير الطربي( ،ت  310هـ ) شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مبصر،
ط  1366 ،3هـ.
 -2اجلامع الصحيح للترمذي ،للحافظ أيب عيسى حممد بن عيسى ابن سورة
الترمذي ( ،ت  204هـ ) ،دار إحياء التراث العريب.
 -23جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم ،لإلمام احلافظ
زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهري بابن
رجب ( ،ت  04هـ ) ،ط  1414 ،هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 -20حلية األولياء وطبقات األصفياء ،للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل
األصبهاين( ،ت 430هـ) ،مطبعة السعادة  1404 - 1344م ،مبصر.
 -26الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،ط ،
1413هـ  1442 -م.
 -24الدعوة إىل اهلل سبحانه وأخالق الدعاة ،لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل
بن باز ،مكتبة املعارف ،الرياض  1403هـ  1463 -م.
 -30ديواّن اإلمام الشافعي ،مجعه وحققه وشرحه د إميل بديع يعقوب ،الناشر دار
الكتاب العريب ،بريوت ،طـــ 1414 1هـ.
 -31رياض الصاحلني ،لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي ( ،ت
303هـ ) ،حتقيق وتعليق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط 1464 - 140 ،
م.
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 -32زاد الداعية إىل اهلل ،للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،ط  1413 ،3هـ ،دار
الوطن للنشر.
 -33الزواجر عن اقتراف الكبائر ،البن حجر اهليثمي ،دار الكتب العربية الكربى،
القاهرة.
 -34سنن ابن ماجه ،للحافظ أيب عبد اهلل القزويين ( ،ت  20هـ ) ،دار الفكر،
حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.
 -3سنن أيب داود ،لإلمام احلافظ أيب داود سليماّن بن األشعث السجستاين
األزدي 20 ( ،هـ) ،دار الكتب للطباعة بريوت ،ط  1366 ،1هـ.
 -33سنن النسائي ،للحافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي ( ،ت
 303هـ) ،املكتبة العلمية ،بريوت
 -30الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات ،لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني،
ط 1414 ،1هـ 1443 -م ،دار اجملد للنشر والتوزيع ،الرياض.
 -36صحيح البخاري ،مع الفتح ،لإلمام حممد بن إمساعيل إبراهيم بن املغرية بن
بردزبه البخاري ( ،ت  2 3هـ) ،طبع املكتبة السلفية.
 -34صحيح مسلم ،لإلمام احلافظ أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي
النيسابوري ( ،ت  231هـ ) ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العريب،
بريوت.
 -40فتح الباري شرح صحيح البخاري ،لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر
العسقالين ( ،ت  6 2هـ ) ،طبع املكتبة السلفية.
 -41فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حملمد بن علي
الشوكاين ( ،ت  12 0هـ ) ،الناشر حمفوظ العلي ،بريوت.
 -42فقه الدعوة يف إنكار الدعوة ،لعبد احلميد الباليل ،ط  1404 ،2هـ1464 ،
م ،دار الدعوة ،الكويت.
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 -43الكزن األكرب من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،لإلمام الشيخ عبد الرمحن
بن أيب بكر بن داود احلنبلي الدمشقي الصاحلي 6 3 ( ،هـ ) ،ط 1410 ،1هـ ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 -44لساّن العرب ،أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ( ،ت ،)011
دار صادر ،بريوت.
 -4جمموع الفتاوى ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم،
وابنه حممد ،الطبعة السعودية  1346هـ.
 -43حماضرات يف العقيدة والدعوة ،للشيخ صاحل بن فوزاّن الفوزاّن ،دار العاصمة،
النشرة األوىل 141 ،هـ.
 -40خمتصر الفتاوى املصرية ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،لبدر الدين أيب عبد اهلل حممد
ابن علي احلنبلي البعلي ( ت  000هـ ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -46خمتصر منهاج القاصدين ،لإلمام أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن قدامة
املقدسي ( ،ت  042هـ) ،تقدمي د وهبة الزحيلي ،ط  1414 ،1هـ ،دار اخلري،
بريوت ،توزيع مكتبة الوراق ،الرياض.
 -44مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة ،مع
مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،والشيخ صاحل الفوزاّن ،والشيخ صاحل السدالّن ،ط ،1
 1414هـ  1444 -م ،دار املعراج ،الرياض.
 - 0املسند لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ( ،ت  241هـ ) ،دار صادر ،بريوت.
 - 1املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي ،ترتيب وتنظيم أ .ى .ونْسنْل ،مطبعة
بريل ،ليدّن.
 - 2املعجم املفهرس أللفاظ القرآّن الكرمي ،حممد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة دار الكتب
املصرية ،القاهرة.
 - 3منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فيه احلكمة والعقل ،د ربيع بن هادي املدخلي،
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الدار السعودية السلفية ،ط  1403 1هـ ،الكويت.
 - 4املوطأ ،لإلمام مالك بن أنس ( ،ت  104هـ ) ،دار إحياء الكتب العربية.
 النهاية يف غريب احلديث واألثر ،لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بنحممد اجلزري ،املعروف بابن األثيـــر ( ت  303هـ ) ،املكتبة اإلسالمية لصاحبها
احلاج رياض الشيخ ،حتقيق طاهر أمحد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي.
 - 3وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،
ط  1412 ،1هـ ،دار العاصمة الرياض.
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