بحث َّ
محكم

إنكار املنكر وأحكامه يف
الفقه اإلسالمي

إعداد د .أحمد بن صالح الرباك

عضو هيئة التدريس بجامعة األمري سطام بن عبدالعزيز بالخرج

إنكار املنكر وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

ملخص البحث

بي الباحث الأمور التالية:
نّ
ـ تعريف الآتي:
الأم��ر باملعروف :الإر�ش��اد �إلى ما قبل��ه العقل و�أقره ال�ش��رع ووافقه كرم
الطبع ،مبا يوافق الكتاب وال�سنة.
النهي عن املنكر :الزجر عما ال يالئم يف ال�شريعة.
فرق بني املعروف واملنكر وبني غريهما من امل�ص��طلحات امل�شابهة مثل:
ـ ّ
احل�سبة ،الإر�شاد ،الن�صح.
ـ ُوج��ود الأم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر يف الأمم ال�س��ابقة ووجوبه
عليهم ،وبني البحث م�شروعيته من الكتاب وال�سنة والإجماع.
ـ اخت�لاف الفقهاء يف وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،هل هو
على التعيني �أم على الكفاية �إلى قولني:
الأول :فر�ض عني ،وهو قول ابن كثري واجل�صا�ص وغريهما.
الثاين :فر���ض كفاية ،وهو اختيار اجلمهور ،منهم� :ش��يخ الإ�س�لام ابن
تيمية ،وال�شوكاين وغريهما ،وهو ترجيح البحث.
ـ بع���ض ِحكم ت�ش��ريع الأمر باملعروف والنهي ع��ن املنكر ،منها :حتقيق
اخلري وال�سعادة جلميع �أفراد املجتمع امل�سلم.
ٌ
�شروط يف امل ْن ِكر،
ـ ق�سم �شروط وجوب �إنكار املنكر �إلى ق�سمني رئي�سني،
ٌ
و�شروط يف امل ْن َكر ،كالتايل:
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1ـ �ش��روط امل ْن ِكر :الإ�س�لام ،والتكلي��ف ،واال�س��تطاعة ،و�إذن الإمام،
والعدالة –مع وجود اختالف للفقهاء يف ال�شرطني الأخريينـ .
منكر ًا من الكبائر �أو ال�ص��غائر ،وموجود ًا،
2ـ �ش��روط امل ْن َكر� :أن يكون
َ
وظاهر ًا بدون جت�سّ �س ،ومعلوم ًا بغري اجتهاد.
ـ بع�ض احلاالت التي ي�سقط فيها وجوب �إنكار املنكر ،منها :اخلوف من
الوقوع يف مف�سدة �أعظم من املنكر املراد �إزالته.
ـ بع���ض و�س��ائل الأم��ر باملع��روف والنه��ي عن املنك��ر ومنه��ا :الكلمة
ب�أنواعها ،والكتيب ت�أليف ًا �أو توزيع ًا ،وغريها.
ـ مراتب النهي عن املنكر ثالث:
1ـ الإن��كار بالي��د ،ويكون ل�ص��احب الوالية على مرتك��ب املنكر �أو من
يقوم مقام �صاحب الوالية.
2ـ الإن��كار بالل�س��ان ،ويك��ون للقادر عل��ى الدعوة باحلكم��ة واملوعظة
احل�سنة ،ترغيب ًا يف اهلل وفيما �أعده للمتقني ،وترهيب ًا من عقابه ووعيده.
3ـ الإن��كار بالقلب ،ويكون للجميع ،وال ع��ذر فيه لأحد ،وذلك بكره
املع�صية ،والبعد عنها.
ـ من �آداب الإنكار :الإخال�ص هلل تعالى ،ولني اجلانب والتلطف ،والتوا�ضع
وغريها.
ب�ّي� اختالف الفقهاء يف �أحكام �ض��مان النف�س و�ض��مان املال �إذا �أخط�أ
ـ نّ
املحت�سب.
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مقدمة

�إن احلم���د هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ون�ستغف���ره ،ونعوذ باهلل من �رشور
�أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له.
حممدا عبده ور�سوله،
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن
ً
�صل���وات اهلل عليه وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني ،ﮃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮂ الن�ساء.١ :

ﮃ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮂ �آل عمران.١٠٢ :

ﮃﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮂ الأحزاب.٧١ - ٧٠ :
وبعد :ف����إن للأمر باملعروف والنه���ي عن املنكر �أهمية كب�ي�رة ،يف حياة الفرد
واملجتم���ع ،فهو اجله���اد الدائم على كل م�سل���م ،فهو �أ�صل �أ�صي���ل من �أ�صول
الدي���ن ,وعماد م���ن �أعمدة �رشيعة الإ�سالم وال قيام لل�رشيع���ة �إال به ،فلو �أهمل
ه���ذا اجلانب لف�ش���ت ال�ضاللة وانت�رش الف�س���اد وذهب الأم���ن وانت�رش اخلوف
وذه���ب طعم احلياة ،كما هو حادث يف كثري من البالد ،ومن ثم كان لزا ًما على
امل�سلمني يف جمتمعاتهم القيام بهذه ال�شعرية واالهتمام بها �أميا اهتمام – �أعني
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الأمر باملعروف والنهي عن املنك���ر -ومع ذلك ف�إن للأمر باملعروف والنهي عن
املنكر فقه يج���ب �أن يتعلمه امل�سلم حتى يكون على بينة من �أمره ودينه يف هذا
وا�ضحا وال�سبيل لل�سل���وك ً
نافذا �أردت �أن
ال�ش����أن العظيم ،حتى يكون الأم���ر
ً
�أق���رب ال�صورة لينتفع بها من �ش���اء اهلل نفعه ،فقمت – م�ستعي ًن���ا باهلل  -بكتابة
ه���ذه الأوراق املتوا�ضعة ،ق�سمت من خاللها هذا البحث �إلى ف�صول وجعلت
حتت���ه كل ف�صل ما يخ�صه من مباحث ،واهلل ن�س�أل �أن يوفقنا و�إياكم �إلى ما يحبه
وير�ضى� ،إنه ويل ذلك والقادر عليه و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم.
الفصل األول
يف بيان معنى املعروف واملنكر وتمييزهما عما يشابههما من معان

وفيه مباحث:
املبحث األول
تعريف املعروف يف اللغة واالصطالح

املعروف يف اللغة :العني والراء والفاء �أ�صالن �صحيحان ،يدل �أحدهما على
تتاب���ع ال�شيء مت�صلاً بع�ضه ببع�ض ،والآخر عل���ى ال�سكون والطم�أنينة .فالأول
العرف :عرف الفر�س .و�سمي بذلك لتتاب���ع ال�شعر عليه .ويقال :جاءت القطا
عرفًا عرفًا؛ �أي بع�ضها خلف بع�ض.
والأ�ص���ل الآخر املعرف���ة والعرفان .تقول :عرف فالن فالنً���ا عرفانًا ومعرفة.
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وه���ذا �أمر معروف .وهذا يدل على ما قلناه من �سكونه �إليه؛ لأن من �أنكر �شي ًئا
توح�ش منه ونبا عنه ،.وهو – �أي املعروف  -اخلري والرفق والإح�سان فهو �ضد
املنكر(((.
ا�صطالحا :فيقول ابن الأثري :املعروف ا�سم جامع لكل ما عرف من طاعة اهلل
�أما املعروف
ً
والتقرب �إليه والإح�سان �إل����ى النا�س ،وكل ما ندب �إليه ال�رشع من املح�سنات ،ونهى عنه
من املقبحات .وهو من ال�صفات الغالبة؛ �أي :معروف بني النا�س� ،إذا ر�أوه ال ينكرونه(((.
وذك���ر العلم���اء جملة ٍ
معان للمع���روف بينها عموم وخ�صو����ص؛ فمنهم من
ق�رصه عل���ى الإميان باهلل((( ومنهم م���ن قيده بواجبات ال��ش�رع وما يكون فعله
واج ًبا على املكلف((( ،وقال ابن اجلوزي يف التف�سري :املعروف هو ما يعرف كل
عاقل �صوابه ،وقيل :املعروف :طاعة اهلل(((.
ل���ذا ف�إن تعريف �صاحب التوقيف على مهمات التعاريف رمبا يكون قد جمع
ا�صطالحا هو ما قبله العقل و�أقره ال�رشع ووافقه
جلَّ ذلك حيث قال :املعروف
ً
كرم الطبع(((.
�أما الأمر باملع���روف فهو الإر�شاد �إليه مبا يوافق الكتاب وال�سنة ،وهذا ما عناه
�صاحب التعريفات(((.
((( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س ،وامل�صباح املنري يف �شرح غريب احلديث للفيومي مادة :عرف ،وال�صحاح للجوهري،
ول�سان العرب البن منظور مادة :عرف .والقامو�س املحيط للفريوزابادي .836/1
((( النهاية يف غريب احلديث والأثر البن الأثري مادة :عرف.
((( مفاحت الغيب للرازي .154/16
((( الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر الهيتمي .278/2
((( زاد امل�سري يف علم التف�سري البن اجلوزي .312/1
((( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي القاهري .310/1
((( التعريفات للجرجاين .36/1
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املبحث الثاني
تعريف املنكر يف اللغة واالصطالح

املنك���ر لغة ب�ضم املي���م و�سكون النون ا�س���م مفعول من �أنك���ر وهو :خالف
املعروف.
واملنكر :الأمر القبيح ،و�أنكرت عليه فعله �إنكا ًرا� :إذا عبته ونهيته ،وي�أتي مبعنى
اجلحود مبا يفهم معنى العلم بال�شيء وجحده ،يقال� :أنكرت حقه :جحدته(((.
واملنكر يف اال�صطالح :ما لي�س فيه ر�ضا اهلل من قول �أو فعل(((.
وقد يقال ب�أن املنكر هو ما كان �ضد املعروف ،وهو ما مل يقبله العقل ومل يقره
ال�رشع وخالف كرم الطبع.
والنهي عن املنكر :طلب الكف عن فعل املنكر مما ال يحل �رش ًعا� ،أو هو الزجر
نهي عما متيل �إليه النف�س وال�شهوة(.((1
عما ال يالئم يف ال�رشيعة ،فهو ٌ
وه���ذا هو معنى �إنكار املنك���ر� ،إذ هو طلب الكف عن فع���ل املنكر �أو الزجر
عم���ا ال يالئم �رش ًعا ،وقد يكون �إنكار املنك���ر باليد �أو بالل�سان �أو بالقلب ح�سب
الأحوال للفعل و�صاحبه كما �سي�أتي.

((( امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري مادة :نكر ،ومقايي�س اللغة وال�صحاح ول�سان العرب مادة :نكر.
((( التعريفات للجرجاين  ،36/1وامل�صباح املنري مادة :عرف ،ومادة� :أمر.
( ((1التعريفات للجرجاين  ،36/1وامل�صباح املنري مادة :عرف ،ومادة� :أمر.
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املبحث الثالث
تمييز املعروف واملنكر عما يشابههما من املعاني
اً
أول :الحسبة:

 احل�سبة يف اللغة :ا�سم من االحت�ساب ،كالعدة من االعتداد ،واالحت�ساب يف الأعمالال�صاحلة ،وعن���د املكروهات هو البدار �إلى طلب الأجر وحت�صيل���ه بالت�سليم وال�صرب� ،أو
با�ستعمال �أنواع الرب والقيام بها على الوجه املر�سوم فيها طل ًبا للثواب املرجو منها(.((1
ا�صطالحا :عرفها جمهور الفقهاء ب�أنه���ا الأمر باملعروف �إذا ظهر
 واحل�سب���ةً
ترك���ه ,والنهي عن املنكر �إذا ظهر فعله ،وقال اهلل تعالى :ﮃ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮂ �آل عمران١٠٤ :

(.((1
وقيل هي املنع عن منكر حلق اهلل� ،صيانة للممنوع عن مقارفة املنكر(.((1
فاحل�سب����ة من الواليات الإ�سالمية التي يق�صد بها الأم����ر باملعروف والنهي عن املنكر ،وما
يدور يف رحى ذلك من �أمر باخلري وال�صالح والإ�صالح ،والنهي عما فيه �رضر وتع ٍّد وفجور.

ثانياً :اإلرشاد:

 الإر�شاد يف اللغة :ق َ�شدا و َر�شا ًداَ ،و ُه َو
ال ْن َ�سان َي ْر�شُ ُد ُر ً
َال ال َّل ْيثُ :ي َقال َر�شَ د ْ إِ
ال�ض َ
الَمر
أ�صاب َو ْج َه ْ أ
نقي�ض ال َغ ّي ،و َر�شِ د َي ْر�شَ ُد َر�شَ ً
���داَ ،و ُه َو نقي�ض َّ
الل� .إِذا � َ
( ((1ل�سان العرب البن منظور ،وتاج العرو�س للزبيدي ،والنهاية يف غريب احلديث البن الأثري مادة :ح�سب.
( ((1الأح ��كام ال�سلطاني ��ة للم ��اوردي  ،349/1والأح ��كام ال�سلطاني ��ة لأب ��ي يعل ��ى الف ��راء  ،284/1ومع ��امل القرب ��ة يف طلب
احل�سبة  ،7/1والفقه الإ�سالمي و�أدلته لوهبة الزحيلي  ،2860/4والآية من �سورة �آل عمران .104 :
(� ((1إحياء علوم الدين للغزايل .327/2
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الط ِريق فقد َر�شِ دَ ،و�إِذا �أر�شدك �إن�سانٌ َّ
َو َّ
الر�شد(.((1
الط ِريق فَقل :لاَ َي ْع َمى َع َل ْيك ُّ
 والإر�ش���اد يف اال�صطالح :هو �أحد املعاين املجازية التي يرد لها الأمر وهوتعليم �أمر دنيوي وهو قريب من الندب ال�شرتاكهما يف طلب حت�صيل امل�صلحة،
غري �أن الن���دب مل�صلحة �أخروية والإر�شاد مل�صلحة دنيوي���ة ،وي�ستعمله الفقهاء
مبعنى الداللة على اخلري والإر�شاد �إلى امل�صالح �سواء كانت دنيوية �أو �أخروية(.((1
ثالثاً :النصح:

ون�ص َحه َي ْن َ�ص ُح نُ ْ�ص ًحا
 الن�صح يف اللغة :نقي�ض الْغِ ّ�شُ ،م ْ�ش َت ّق ِم ْن ُه .نَ َ�صح لَ ُه َ�صوحا ون�صيح ًة ونِ�صاح ًة ونَ َ�صاحِ يَ ًة(.((1
ونُ ً
و�أ�ص���ل ال ُّن�صح :اخللو�ص .يقال :ن�صحته ،ون�صحت له .ومعنى ن�صيحة اهلل:
�صحة االعتق���اد يف وحدانيته ،و�إخال�ص النية يف عبادته والن�صيحة لكتاب اهلل:
هو الت�صديق به والعمل مبا فيه (.((1
 �أم���ا الن�صح يف اال�صط�ل�اح :وكذا الن�صيحة واملنا�صح���ة :فهو �إرادة اخلريللغري و�إ�سدائه له ،وهي كلمة جامعة لإرادة اخلري(.((1
فالن�صح يعني الأمر باملع���روف والنهي عن املنكر ،والإر�شاد يرادف الن�صح،
وي���رادف الأمر باملع���روف والنهي عن املنكر� ،إال �أن بع����ض الفقهاء جرى على
التعب�ي�ر بالأمر باملع���روف والنهي عن املنك���ر فيما كان جمم ًعا عل���ى وجوبه �أو
( ((1ل�سان العرب ،وتهذيب اللغة ،مادة :ر�شد.
( ((1ك�شف الأ�سرار �شرح �أ�صول البزدوي لعالء الدين البخاري  ،107/1والأحكام للآمدي .9/2
( ((1خمتار ال�صحاح ،واملحكم واملحيط الأعظم ،مادة :ن�صح.
( ((1النهاية يف غريب احلديث والأثر ،مادة :ن�صح.
( ((1تاج العرو�س ،مادة :ن�صح.
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حترميه� .أما ما اختلف فيه فقد جرى على التعبري فيه بالإر�شاد(.((1
الفصل الثاني
املعروف واملنكر عند األمم السابقة ومشروعيتهما يف اإلسالم والحكمة منهما

وفيه مباحث:
املبحث األول
املعروف واملنكر عند األمم السابقة

كانت مهمة الر�سل والأنبياء الأ�سا�سية هي الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
حي���ث �أن �أ�صل املعروف ه���و التوحيد ،و�أ�صل املنكر ه���و ال�رشك ،ويدل على
�أن الأم���ر باملعروف والنهي عن املنكر كان���ا عند الأمم ال�سابقة قوله تعالى :ﮃ ﯕ

ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮂ �آل عمران.٢١ :
ومما يدل � ً
أي�ضا على �أن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر كان واج ًبا على الأمم ال�سابقة،
م���ا ي�ستنبط من و�صايا لقمان البنه حيث وعظه و�أمره ب�أن ي�أمر باملعروف وينهى عن املنكر
وي�صرب على ما ي�صيبه من جراء ذلك ،فقال تعالى على ل�سان لقمان :ﮃ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮂ لقمان.١٧ :
ويق���ول القرطب���ي يف تف�سريه�" :إن الأم���ر باملعروف والنهي ع���ن املنكر كانا
واجبني يف الأمم املتقدمة وهما فائدة الر�سالة وخالفة النبوة" (.((2
( ((1الفروق للقرايف .257/4
( ((2تف�سري القرطبي .47/4
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ويقول الآمدي" :ما من �أمة �إال وقد �أمرت باملعروف ونهت عن املنكر كنهيهم
عن الإحلاد وتكذيب �أنبيائهم" (.((2
ويقول ابن تيمية "الأمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي �أنزل به كتبه و�أر�سل
به ر�سله من الدين" (.((2
املبحث الثاني
مشروعية إنكار املنكر يف اإلسالم

�سب���ق لنا فيما م�ضى معرفة املنكر ،وقد اتفق الفقهاء على �أن املنكر منهي عنه،
وقد ثبت النهي عن املنكر بالكتاب وال�سنة والإجماع.
اً
أول :من الكتاب:

 -قوله تعالى:

ﮃ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮂ �آل عمران.١٠٤ :
قال الإمام الرازي رحمه اهلل« :هذه الآية ا�شتملت على التكليف بثالثة �أ�شياء
�أولها الدعوة �إلى اخلري ثم الأمر باملعروف ثم النهي عن املنكر»(.((2
فقوله تعالى :ﮃ ﮖ ﮂ م�ضارع مقرتن بالم الأمر للإيجاب.
 قوله تعال���ى :ﮃ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﮂ�آل عمران ١١٠ :هذه الآية قرنت الأمر باملعروف والنهي عن
( ((2الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي .308/1
( ((2الأمر باملعروف والنهي عن املنكر البن تيمية  ،5/1وجمموع الفتاوى .121/28
( ((2تف�سري الرازي .315/8
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املنك���ر بالإميان باهلل تعالى ،وخريية ه���ذه الأمة بتحقيق جميع ما يف هذه اللآية،
وخا�ص���ة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ لأن جمي���ع الأمم ت�شرتك مع هذه
الأم���ة يف الإميان باهلل ،وتنفرد بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر فتلك هي ميزة
اخلريية.
 -قول���ه تعال���ى :ﮃ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮂ التوب ��ة ،٧١ :الأم���ر باملعروف والنهي
عن املنكر من �أو�صاف امل�ؤمنني.
 قول���ه تعال���ى :ﮃ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮂالتحرمي.٦ :
الفعل الأمر يدل على الوجوب ،ويتحقق هذا الفعل بالأمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،وهما واجبان؛ لأن ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب.
 قوله تعالى :ﮃ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮂ الأعراف. ١٩٩ :والعرف :هو املعروف والأمر للوجوب ،و�إذا كان الأمر باملعروف واج ًبا كان
النهي عن �ضده واج ًبا.
 -قوله تعال���ى :ﮃ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ ﮂ

التوبة.١٢٢ :
 قول���ه تعال���ى :ﮃ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮂ النحل.٩٠ :
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ت�شتم���ل الآي���ة على الأمر بجميع �أن���واع املعروف والنهي ع���ن جميع �أنواع
املنك���ر� ،سواء كان الأمر م���ن املندوبات �أو الواجبات ،و�س���واء كان النهي من
املكروهات �أو املحرمات.
 قوله تعال���ى :ﮃ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮂ احلجرات.٩ :
قال اجل�صا�ص« :هذه الآية ونظائرها مقت�ضية لإيجاب الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر»(.((2
 قول���ه تعالى :ﮃ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮂ املائدة.٢ :

-

قوله تعال���ى :ﮃ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮂ املائ ��دة ، ٧٩ - ٧٨ :يف هذه الآيات
دلي���ل على وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ لأنه لو مل يكن كذلك ملا
ا�ستحقوا اللعنة.
ثانياً :من السنة:

 ومن ال�سنة قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم " :من ر�أى منكم منك ًرا فليغريهبي���ده ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ف�إن مل ي�ستطع فبقلب���ه وذلك �أ�ضعف الإميان"(،((2
الفعل املقرتن بالم الأمر يفيد الوجوب ب�إجماع الأمة.
(� ((2أحكام القر�آن للج�صا�ص.315/2 :
(� ((2أخرجه م�سلم 69/1رقم  78من حديث �أبي �سعيد اخلدري
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 حدي���ث عائ�شة ر�ضي اهلل عنه���ا قالت� :سمعت ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليهو�سل���م يقول" :مروا باملع���روف وانهوا عن املنكر قب���ل �أن تدعوا فال ي�ستجاب
لكم" (.((2
 حدي���ث حذيفة بن اليمان ع���ن النبي �صلى اهلل علي���ه و�سلم قال" :والذينف�سي بيده لت�أمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر �أو ليو�شكن اهلل �أن يبعث عليكم
عقابا منه ثم تدعونه فال ي�ستجاب لكم" (.((2
 حدي���ث عبد اهلل بن م�سعود ق���ال :قال ر�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�سلم:"�إنك���م مفتوح عليك���م من�صورون وم�صيبون فمن �أدرك ذل���ك منكم فليتق اهلل
متعمدا فليتبو�أ
ولي�أم���ر باملعروف ولينه عن املنكر ولي�صل رحمه ,من كذب علي
ً
مقع���ده من النار ومثل الذي يعني قومه على غري احل���ق كمثل بعري ردى يف بئر
فهو ينزع منها بذنبه" (.((2
 حدي���ث �أب���ي �سعيد اخلدري ر�ض���ي اهلل عنه �أن ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليهو�سل���م قام خطي ًبا فكان فيما ق���ال�" :أال ال مينعن رجلاً هيبة النا�س �أن يقول بحق
�إذا علمه" ،قال :فبكى �أبو �سعيد ،وقال :واهلل ر�أينا �أ�شياء فهبنا(.((2
 حدي���ث متيم بن �أو�س الداري ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلمقال" :الدين الن�صيحة ،قلنا ملن؟ قال :هلل ،ولكتابه ،ولر�سوله ،ولأئمة امل�سلمني،
وعامتهم" (.((3
(� ((2أخرجه ابن ماجه  1327/2رقم  ،4004و�أحمد يف م�سنده  149/42رقم .25255
(� ((2أخرجه الرتمذي  468/4رقم � ،2169أخرجه �أحمد يف م�سنده  332/38رقم.23301
(� ((2أخرجه الرتمذي  94/4رقم  ،2257و�أحمد يف م�سنده  350/6رقم .3801
(� ((2سنن الرتمذي  53/4رقم  ،2191و�سنن ابن ماجه  1328/2رقم .4007
(� ((3أخرجه م�سلم  74/1رقم .55
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 حدي���ث جرير بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه ق���ال :بايعت ر�سول اهلل �صلى اهللعليه و�سلم على �إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،والن�صح لكل م�سلم(.((3
 حديث حذيفة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال" :الإ�سالمثمانية �أ�سهم :الإ�سالم �سهم ،وال�صالة �سهم ،والزكاة �سهم ،وحج البيت �سهم،
وال�صيام �سه���م ،والأمر باملعروف �سهم ،والنهي ع���ن املنكر �سهم ،واجلهاد يف
�سبيل اهلل �سهم ،وقد خاب من ال �سهم له"(.((3
 حدي���ث عبد اهلل بن م�سع���ود ر�ضي اهلل عنه �أن ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليهو�سل���م قال" :ما من نب���ي بعثه اهلل يف �أمة قبل���ي �إال كان له م���ن �أمته حواريون
و�أ�صح���اب ي�أخذون ب�سنته ويقتدون ب�أمره ،ثم �إنه���ا تخلف من بعدهم ُخ ُل ٌ
وف
يقولون ما ال يفعل���ون ويفعلون ما ال ي�ؤمرون ،فمن جاهدهم بيده فهو م�ؤمن،
ومن جاهده���م بل�سانه فهو م�ؤمن ومن جاهدهم بقلبه فه���و م�ؤمن ولي�س وراء
ذلك من الإميان حبة خردل" (.((3
 حديث �أب���ي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه ق���ال� :سمعت ر�سول اهلل �صلىاهلل علي���ه و�سلم يقول�" :إن اهلل لي�س�أل العبد يوم القيامة حتى يقول :ما منعك �إذ
عبدا حجت���ه قال :يا رب رجوتك وفرقت
ر�أي���ت املنكر �أن تنكره؟ ف�إذا لقن اهلل ً
من النا�س" (.((3

(� ((3أخرجه م�سلم  75/1رقم .56
(� ((3أخرجه البزار  330/7رقم  ،2927وم�صنف ابن �أبي �شيبة  230/4رقم .19561
(� ((3أخرجه م�سلم  69/1رقم .50
(� ((3أخرجه ابن ماجه  1332/2رقم .4017
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ً
ثالثا :اإلجماع:

حكى النووي الإجماع على وجوب الأمر باملعروف و�إنكار املنكر ،فتطابقت
�آي���ات الكتاب و�أحاديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�إجماع امل�سلمني على
�أنه من الن�صيحة التي هي الدين(.((3
ونذكر بع�ض �أقوال العلماء ب�ش�أن حكم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر:
يق���ول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -رحمه اهلل " :-وهذا واجب على كل م�سلم
قادر ،وه���و فر�ض على الكفاية وي�صري فر�ض عني عل���ى القادر الذي مل يقم به
غريه" (.((3
ويق���ول �أبو بكر اجل�صا�ص�" :أكد اهلل تعالى فر�ض الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر وبينه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،يف �أخبار متواترة عنه فيه ،و�أجمع
ال�سلف وفقهاء الأم�صار على وجوبه" (.((3
ويق���ول النووي  -رحمه اهلل " :-قد تطاب���ق على وجوب الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر الكتاب وال�سنة ،و�إجماع الأمة ،وهو � ً
أي�ضا من الن�صيحة التي هي من الدين" (.((3
ويق���ول ابن ح���زم  -رحمه اهلل " :-اتفق���ت الأمة كلها عل���ى وجوب الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر بال خالف من �أحدهم" (.((3
وقال ال�ضح���اك" :الأمر باملعروف والنهي عن املنك���ر فري�ضة من فرائ�ض اهلل
( ((3النووي على �صحيح م�سلم .22/2
( ((3احل�سبة يف الإ�سالم .11/1
(� ((3أحكام القر�آن للج�صا�ص .154/4
(� ((3شرح النووي على م�سلم .22/2
( ((3الف�صل يف امللل والأهواء والنحل .132/4
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كتبها على امل�ؤمنني" (.((4
ويق���ول ال�شوكاين" :وجوبه ثابت بالكتاب وال�سن���ة وهو من �أعظم واجبات
ال�رشيع���ة املطهرة ،و�أ�صل عظيم من �أ�صولها ،وركن م�شيد من �أركانها وبه يكمل
نظامها ويرتفع �سنامها" (.((4
و�إن كان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر �إال
�أنهم اختلفوا يف حتديد �صفة هذا الواجب ،هل هو على التعيني �أو على الكفاية
على مذهبني:
املذهب الأول :قالوا� :إن الأم���ر باملعروف والنهي عن املنكر فر�ض عني على
كل م�سلم ما ا�ستطاع �إلى ذلك �سبيلاً  ،حتى لو كان هناك من هو �أقدر منه على
القيام به ،وهو قول ابن كثري واجل�صا�ص وغريهما(.((4
املذه���ب الثاين :وه���و ر�أي جمه���ور الفقهاء ،وي���رون �أن الأم���ر باملعروف
(((4
والنهي ع���ن املنكر فر�ض كفاية ،وهو ما ذهب �إلي���ه النووي(((4وابن العربي
والقرطبي(((4واملاوردي( ((4و�أبو يعلى احلنبلي( ((4وهو اختيار �شيخ الإ�سالم ابن

( ((4فتح القدير لل�شوكاين .435/2
( ((4فتح القدير لل�شوكاين .423/1
( ((4انظر :تف�سري ابن كثري  ،247/1و�أحكام القر�آن للج�صا�ص .315/2
(� ((4شرح النووي على م�سلم .23/2
(� ((4أحكام القر�آن البن العربي .383/1
( ((4تف�سري القرطبي .165/4
( ((4الأحكام ال�سلطانية للماوردي .349/1
( ((4الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى احلنبلي .284/1
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تيمية(،((4وال�شوكاين( ((4والألو�سي( ((5وغريهم .
وا�ستدل �أ�صحاب كل قول ب�أدل���ة على ما ذهب �إليه ،وفيما يلي نعر�ض لهذه
الأدلة:

�أدلة املذهب الأول:

 -1ا�ستدل القائلون ب�أن الأمر باملع���روف والنهي عن املنكر فر�ض عني بقوله
تعال���ى :ﮃ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮂ �آل عمران.١٠٤ :
وج���ه الداللة� :أن كلمة "من" يف ه���ذه الآية �أي يف كلمة "منكم" جاءت للتبيني ومل
ت����أت للتبعي�ض� ،أي :كونوا كلكم �أمة تدع���ون �إلى اخلري وت�أمرون باملعروف وتنهون عن
املنكر ،وه���و ما قاله الزجاج ونقله عنه الثعالبي يف تف�سريه ،حيث قال" :ذهب الزجاج
وغريه �إلى �أن املعنى :ولتكونوا كلكم �أمة يدعون ،و من لبيان اجلن�س ،ومعنى الآية على
هذا� :أمر الأمة ب�أن يدعوا جميع العامل �إلى اخلري فتدعون الكفار �إلى الإ�سالم ،والع�صاة
�إلى الطاعة ،ويكون كل واحد يف هذه الأمور على منزلته من العلم والقدرة" (.((5
أي�ضا بقوله تعالى :ﮃ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
 -2وا�ستدلوا � ً
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮂ �آل عمران.١١٠ :
وج���ه الدالل���ة� :أن الآية ا�شتملت عل���ى ثالث �صفات للم�ؤمن�ي�ن وهي الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر والإميان باهلل ،فالبد من حتقق ال�صفات الثالث حتى
( ((4احل�سبة البن تيمية .20/1
( ((4فتح القدير لل�شوكاين .423/1
( ((5روح املعاين للألو�سي .238/2
( ((5تف�سري الثعالبي .88/2
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تنطب���ق عليه هذه الآية ،فتوجب على امل�سل���م �أن يت�صف بالثالث �صفات حتى
يكون من هذه الأمة.

�أدلة املذهب الثاين:

 -1ا�ست���دل القائل���ون ب�أن الأم���ر باملع���روف والنهي عن املنك���ر من فرو�ض
الكفايات بقوله تعالى :ﮃ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮂ �آل عمران.١٠٤ :
وجه الداللة :قالوا� :إن كلمة "من" يف قوله تعالى" :منكم" جاءت للتبعي�ض،
ولي�س للتبيني كما قال �أ�صح���اب املذهب الأول ،وبذلك يكون الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر فر�ض كفاية.
 -2وا�ستدلوا � ً
أي�ضا بقوله تعالى :ﮃ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮂ التوبة.١٢٢ :

وج���ه الداللة :فقالوا :ملا طلب اهلل من امل�ؤمنني ب�أن تكون هناك طائفة تتفقه يف
الدي���ن ،ومل يطلب ذلك منهم جمي ًعا دل ذلك على �أن من هذه الطائفة املتفقهة
يف الدين هي املنوطة بالأمر والنهي(.((5
 -3وا�ستدل���وا بدليل عقلي ،وهو �أنه لو �أتيح لغ�ي�ر املتعلم �أن ي�أمر باملعروف
وينهى عن املنكر ،لرمبا نت���ج عن ذلك �رضر؛ لأنه رمبا ي�ضع ال�شدة مو�ضع اللني
�أو اللني مو�ضع ال�شدة ،وال �شك �أن ذلك ي�ؤدي �إلى منكر �أ�شد مما ق�صد �إزالته.

الرتجيح:

املذهب الثاين القائل ب�أن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر فر�ض على الكفاية

( ((5املوافقات يف ال�شريعة لل�شاطبي .279 ،278/1
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هو الراجح يف نظري؛ وذلك لقوة وجه الداللة من الأدلة املحتج بها.
املبحث الثالث:
الحكمة من التشريع اإلسالمي لشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر

هدفت ال�رشيعة الإ�سالمية من خالل م�رشوعية �شعرية الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر �إلى الكثري من احلكم العظيمة التي من �ش�أنها حتقيق �سعادة الإن�سان يف
الدنيا والآخرة ،ومن هذه احلكم:
 -1بالأمر باملعروف والنهي ع���ن املنكر يرجى انتفاع امل�أمور مبا يوعظ به كما
قال �سبحانه :ﮃ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮂ الذاريات.٥٥ :
 -2بالقيام بتل���ك الفري�ضة يكون امل�سلم يف حل م���ن التق�صري الذي ي�سبب
العقوبة .قال اهلل تعال���ى :ﮃ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮂ املائ ��دة .٧٩ - ٧٨ :وق���ال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم" :والذي نف�سي بيده لت�أمرن باملعروف ،ولتنهون عن املنكر
�أو ليو�شك���ن اهلل �أن يبعث عليك���م عقابا من عنده ،ث���م لتدعونه وال ي�ستجيب
لكم" (.((5
وقال اهلل تعالى :ﮃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮂ الأعراف.١٦٤ :
 -3به����ذه الفري�ضة تقام احلجة على النا�س نيابة عن ر�سل اهلل كما قال �سبحانه :ﮃﭾ
(� ((5أخرجه الرتمذي  38 /4رقم  2169من حديث حذيفة ر�ضي اهلل عنه.
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ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮂ الن�ساء.١٦٥ :
 – 4بالأم���ر باملع���روف والنهي عن املنكر ي�صان جن���اب التوحيد من ال�رشك
والأدران.
 – 5حتقيق اخلري وال�سعادة جلميع �أفراد املجتمع امل�سلم.
 – 6بالقيام بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر يتحقق زوال الف�ساد وال�رش عن
الأمة ويحل الأمن وال�سعادة والطم�أنينة والفالح.
 – 7بالقيام بتلك الفري�ضة تنت�رش الف�ضائل وتختفي الرذائل.
 – 8بالأم���ر باملعروف والنهي عن املنك���ر تتجلى روح الأخوة والتعاون على
هم امل�سلمني واحد ،وهم ك�أ�سنان امل�شط وكالبنيان املر�صو�ص
الرب والتقوى و�أن َّ
بع�ضا ،وكاجل�سد الواحد الذي �إذا �أ�صابه �شيء تداعى له �سائر
الذي ي�شد بع�ضه ً
اجل�سد بال�سهر واحلمى.
املبحث الرابع
شروط إنكار املنكر

هناك �رشوط البد من توفرها فيم���ن يقوم ب�إنكار املنكر و�أخرى تتعلق بالفعل
املنكر نف�سه:

� اً
أول :ال�شروط املتعلقة مبن يقوم بواجب الإنكار:

هناك �رشوط البد من توافره���ا فيمن يت�صدى للقيام بالأمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،نذكر منها:
 -1الإ�س�ل�ام :لأن الغر�ض من الأمر باملعروف والنه���ي عن املنكر هو �إعالء
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كلمة اهلل و�أوامره ،فال يت�صور �أن يقوم بها غري م�سلم ،كما �أن ذلك يتطلب قوة
ومنع���ة ،فمن �أين ي�أتي الكافر بتلك الق���وة واملنعة ،ولأن اهلل مل يجعل للكافرين
على امل�ؤمنني �سبيلاً  ،فلي�س لكافر القيام بذلك(.((5
 -2التكلي���ف :ه���ذا ال��ش�رط ك�سابقه ،ي�ش�ت�رط جلميع العب���ادات؛ لأن هذه
�صبيا �أو جمنونً���ا ،وذلك لأن
العب���ادات ال جتب عل���ى غري املكلف �س���واء كان ًّ
ال�صغري ال ي���درك مراتب الإنكار و�أحوالها و�أوقاتها ،و�أم���ا فاقد العقل ف�إنه من
باب �أولى ،وي�صح النهي من ال�صبي ويثاب عليه �إن فعله.
أحدا �إال م���ا كان يف ا�ستطاعته ،حيث
 -3اال�ستطاع���ة :حيث مل يكل���ف اهلل � ً
يقول :ﮃ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮂ البقرة.٢٨٦ :
وج���اء عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال" :ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ،وما
�أمرتكم ب���ه ف�أتوا منه ما ا�ستطعتم" ( .((5وقوله �صل���ى اهلل عليه و�سلم" :من ر�أى
منكم منك��� ًرا فليغريه بيده ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ف����إن مل ي�ستطع فبقلبه وذلك
�أ�ضعف الإميان"(.((5
وهناك �رشطان اختلف فيهما ،وهما:
� -1إذن الإمام
يقول الغ���زايل" :قد �رشط ق���وم �أن يكون م�أذونًا له من جه���ة الإمام ،وهذا
اال�ش�ت�راط فا�سد؛ ف�إن الآيات والأخبار تدل على �أن كل من ر�أى منك ًرا ف�سكت
عليه ع�صى� ،أينما ر�آه وكيفما ر�آه ،على العموم بال تخ�صي�ص ،ف�رشط التفوي�ض
(� ((5إحياء علوم الدين .312/2
(� ((5أخرجه البخاري  94/9رقم  ,7288وم�سلم  1830/4رقم .1337
(� ((5أخرجه م�سلم 69/1رقم  78من حديث �أبي �سعيد اخلدري .
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من الإمام حتكم ال �أ�صل له"(.((5
ويق���ول اجلويني" :والدليل عليه �إجم���اع امل�سلمني ب�أن غري الوالة يف ال�صدر
الأول كانوا ي�أمرون الوالة وينهونهم مع تقرير امل�سلمني �إياهم على ذلك ،وترك
توبيخهم على الت�شاغل بغري ذلك بغري والية" (.((5
 -2العدالة:
وممن ا�شرتط هذا ال�رشط املعتزلة ،فلم يجوزوا لفا�سق الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،وهذا خالف ما عليه �أهل ال�س َّنة؛ وذلك لأن مرتكب املعا�صي م�سلم
مكل���ف فيدخل فيما يدخل فيه غريه ،لأن امل�سل���م املكلف عليه العمل مبا يعلم،
والدع���وة �إليه ،ف�إذا ق�رص فيما �أمر بعمل���ه ،ال ي�سوغ له التق�صري فيما �أمر بالدعوة
�إليه.
ث���م �إن هن���اك �أربع �أحوال للآمر باملع���روف والنهي عن املنك���ر ،ف�إما �أن ي�أمر
باملع���روف ويعمل به ،و�إما �أن ي�أم���ر باملعروف وال يعمل ب���ه ،و�إما �أن ينهى عن
املنكر وينتهي عنه ،و�إما �أن ينهى عن املنكر وال ينتهي عنه.
يقول القرطبي" :لي�س من �رشط الآمر باملعروف والناهي عن املنكر �أن يكون
عدلاً عن���د �أهل ال�سنة خالفً���ا للمبتدعة حيث تق���ول – �أي املبتدعة -ال يغريه
�إال ع���دل ،وهذا �ساقط؛ ف����إن العدالة حم�صورة يف القليل م���ن اخللق ،والأمر
باملع���روف والنهي عن املنكر عام يف جميع النا����س . ،ف�إن ت�شبثوا بقوله تعالى:
ﮃ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮯﮂ البق ��رة ،٤٤ :وقوله :ﮃ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
(� ((5إحياء علوم الدين للغزايل .315/2
(� ((5إحياء علوم الدين للغزايل .315/2
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ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮂ ال�ص ��ف ،٢ :ونحوه ،قيل لهم� :إمنا وقع الذم ها هنا على
ارتكاب ما نهي عنه ال على نهيه عن املنكر وال �شك" (. ((5
وق����ال � ً
أي�ضا" :ولي�س من ���ش�رط الناهي �أن يكون �سلي ًما عن مع�صي����ة ،بل ينهى الع�صاة
بع�ضه����م ً
بع�ضا ,وق����ال بع�ض الأ�صوليني فر�����ض على الذين يتعاط����ون الك�ؤو�س �أن ينهى
بع�ضهم ً
بع�ضا؛ وا�ستدلوا بهذه الآيه ،قالوا :لأن قوله :ﮃﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮇ ﮂ املائدة ٧٩ :يقت�ضي ا�شرتاكهم يف الفعل وذمهم على ترك التناهي" (.((6
ويق���ول النووي" :قال العلماء :ال ي�شرتط يف الآم���ر والناهي �أن يكون كامل
احلال ممتثلاً ما ي�أمر به ،جمتن ًبا ما ينهى عنه ،بل عليه الأمر و�إن كان خملاًّ مبا ي�أمر
متلب�سا مبا ينهى عنه ،ف�إنه يجب عليه �شيئان� :أن ي�أمر نف�سه وينهاها،
به ،و�إن كان
ً
و�أن ي�أمر غريه وينهاه ،ف�إذا �أخل ب�أحدهما كيف يحل له الإخالل بالآخر" (.((6

ثانيا :ال�شروط املتعلقة بالفعل الواجب �إنكاره:
ً

ي�شرتط يف الفعل املراد �إنكاره ،بع�ض ال�رشوط نذكر منها:
� -1أن يكون الفعل من املنكرات وقد �سبق احلديث عن املنكر وتعريفه� ،سواء
كان من الكبائر �أو من ال�صغائر.
� -2أن يك���ون املنكر موج���و ًدا ،فمن فرغ من مع�صيته كم���ن فرغ من �رشب
اخلمر مثلاً مل يكن لآحاد النا�س الإنكار عليه �إال بالوعظ �إذا �صح من �سكره.
� -3أن يك���ون املنكر ظاه ًرا بغري جت�س�س ،غري م�ست�ت�ر ،فمن �سرت معا�صيه يف
( ((5تف�سري القرطبي .47/4
( ((6تف�سري القرطبي .253/6
(� ((6شرح النووي على م�سلم .23 /2
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داره و�أغل���ق عليه بابه ،ف�إنه ال يجوز لأحد �أن يتج�س����س عليه ما مل يظهر �شيء
من ذلك.
ن�صا �أو �إجما ًعا
� -4أن يكون املنكر معلو ًما بغري اجتهاد ،فينكر على من خالف ًّ
جليا� ،أما الأمور املختلف فيها فلي�ست مبحل �إنكار.
�أو ً
قيا�سا ًّ
املبحث الخامس
الحاالت التي يسقط فيها وجوب اإلنكار

يج���ب على كل من ر�أى منك ًرا �أن يقوم بتغيريه و�إزالته ،ولكن هناك حاالت
ي�سقط فيها وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وذلك العتبارات كثرية،
ومن هذه احلاالت:
 -1ي�سق���ط وجوب الأمر باملعروف والنهي ع���ن املنكر يف حالة اخلوف من
وقوع مف�سدة �أعظم من املنكر املراد �إزالته.
وذلك لأن من �رشوط الإنكار �أال ي�ؤدي �إلى منكر �أ�شد ،ويف هذه احلالة يت�أكد
عدم الإنكار ،وذلك مقرر يف الأ�صول ،حيث قاعدة �أخف ال�رضرين ،ولأن �أي
�أمر يخالف امل�صلحة وي�ؤدي �إلى مف�سدة فهو لي�س من �رشيعة الإ�سالم ال�سمحة
القائمة على الرحمة والعدل وجلب امل�صالح ،ومما ي�أخذ هذا احلكم:
 �إنكار املنكر على الوالة وال�سالطني باخلروج عليهم(((6؛ لأن ذلك يجر �إلىمف�سدة عظيمة وفتنة �رشها م�ستطري ،ولذلك �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أمته
بال�صرب على والة الأمر وما يحدث منهم من ظلم ،فقال "من ر�أى من �أمريه �شيئا
( ((6جمموع الفتاوى .128/28
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يدا من طاعة" (.((6
يكرهه فلي�صرب ،وال ينزعن ً
 ومم���ا فعل���ه النبي �صلى اهلل علي���ه و�سلم تب ًعا لهذه القواع���د واالعتبارات،تراجعه �صلى اهلل عليه و�سلم ملا عزم على هدم البيت ورده على قواعد �إبراهيم،
فمنعه خوفه على قومه من الفتنة حيث كانوا حديثي عهد بالإ�سالم.
 وم���ن هذا الباب �إقرار النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم لعبد اهلل بن �أبي و�أمثالهمن �أئمة النفاق والفجور ملا لهم من �أعوان ف�إزالة منكره بنوع من عقابه م�ستلزمة
�إزالة معروف �أكرث من ذل���ك بغ�ضب قومه وحميتهم؛ وبنفور النا�س �إذا �سمعوا
حممدا يقتل �أ�صحابه(.((6
�أن
ً
أي�ضا �أنه ال تقام احلدود يف الغ���زو لئال يرتتب على ذلك منكر
 وم���ن ذلك � ً�أ�شد وهو غ�ضب املحدود حمية وحلوقه بالكفار.
أي�ضا ما حدث م���ع �شيخ الإ�سالم ابن تيمية حيث ق���ال" :مررت �أنا
 ومن���ه � ًوبع����ض �أ�صحاب���ي يف زمن التتار بقوم منهم ي�رشبون اخلم���ر ،ف�أنكر عليهم من
كان مع���ي ،ف�أنكرت عليه ،وقلت له� :إمنا حرم اهلل اخلمر؛ لأنها ت�صد عن ذكر اهلل
وعن ال�ص�ل�اة ،وه�ؤالء ي�صدهم اخلمر عن قتل النفو����س و�سبي الذرية ،و�أخذ
الأموال ،فدعهم" (.((6
 ق���ال ابن تيمية" :وجماع ذلك داخل يف القاع���دة العامة فيما اذا تعار�ضتامل�صال���ح واملفا�سد واحل�سنات وال�سيئات �أو تزاحمت فانه يجب ترجيح الراجح
منها فيما �إذا ازدحمت امل�صالح واملفا�سد وتعار�ضت امل�صالح واملفا�سد ف�إن الأمر
(� ((6أخرجه البخاري  47/9رقم  ،7054وم�سلم  1477/3رقم  1849كالهما من حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما.
( ((6جمموع الفتاوى .131/28
( ((6احل�سبة البن تيمية  ،173/1وامل�ستدرك على جمموع الفتاوى .207/3
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والنهى و�إن كان مت�ضم ًنا لتح�صل م�صلحة ودفع مف�سدة فينظر يف املعار�ض له،
ف����إن كان الذي يفوت من امل�صالح �أو يح�صل من املفا�سد �أكرث مل يكن م�أمو ًرا به
بل يكون حمر ًما �إذا كانت مف�سدته �أكرث من م�صلحته"(.((6
� -2إذا غل���ب على ظن الداعي �أن املدع���و لن ينتفع بدعواه� ،أو لن يقبل منه
ن�صحه.
ي�سق���ط وج���وب الأمر باملع���روف والنهي ع���ن املنكر ،وذل���ك انت�شار الفنت
وكرثتها و�إعج���اب كل ذي ر�أي بر�أي���ه ،وت�سلط الظامل�ي�ن واملنافقني ،و�ضعف
�أ�صح���اب الدين ،ومما ي���دل على ذلك قوله تعال���ى :ﮃ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮂ
الأعلى ،٩ :وقوله تعالى :ﮃ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮂ املائدة،١٠٥ :
ق���ال عثمان ب���ن عفان عن هذه الآي���ة :مل ي�أت ت�أوي ُلها بعد ،وق���ال ابن م�سعود:
الزمان :قولوا ما قبل منكم ،ف�إذا غلبتم ،فعليكم �أنف�سكم(.((6
ت�أوي ُلها يف �آخر ّ
�شحا مطا ًعا،
وقال جب�ي�ر بن نفري عن جماعة من ال�صحابة قال���وا�" :إذا ر�أيت ًّ
وه���وى متب ًعا ،و�إعجاب كل ذي ر�أي بر�أيه ،فعلي���ك حينئذ بنف�سك ،ال ي�رضك
من �ضل �إذا اهتديت"(.((6
ويق���ول الإمام الغ���زايل� ..." :أن يعلم �أنه ال يفيد �إن���كاره ،ولكنه ال يخاف
مكروه���ا فال جتب عليه احل�سب���ة لعدم فائدته���ا ،لكن ت�ستحب لإظه���ار �شعائر
أي�ضا  ،12/1واحل�سبة له � ً
( ((6اال�ستقامة البن تيمية  ،216/2والأمر باملعروف والنهي عن املنكر له � ً
أي�ضا  ،21/1وجمموع
الفتاوى .129/28
( ((6تف�سري زاد امل�سري يف علم التف�سري البن اجلوزي .594/1
( ((6الهداية �إلى بلوغ النهاية ملكي بن �أبي طالب .1901/3
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الإ�سالم وتذكري النا�س ب�أمر الدين" (.((6
وما �أبلغ قول الأوزاعي�" :أ�أمر من ترى �أن يقبل منك" (.((7
 -3اخل���وف من ال�رضر من الأمور الت���ي ي�سقط فيها وجوب الأمر باملعروف
والنه���ي عن املنكر خوف ال�رضر ك�أن يخاف على نف�س���ه �أو �أهله �أو ماله �أو غري
ذلك ،ف�إنه يف هذه احلال���ة ال يكون الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واج ًبا يف
حقه.
ق���ال الإمام �أحم���د" :ال يتعر�ض �إلى ال�سلطان ف�إن �سيف���ه م�سلول ،ف�إن خاف
ال�سب �أو �سماع الكالم ال�سيئ مل ي�سقط عنه الإنكار بذلك" (.((7
يق���ول الغزايل" :اعلم �أنه ال يقف �سق���وط الوجوب على العجز احل�سي بل
يلتح���ق به ما يخاف عليه مكرو ًها يناله فذل���ك يف معنى العجز ،وكذلك �إذا مل
يخ���ف مكر ًوها ولكن علم �أن �إنكاره ال ينفع فليلتفت �إلى معنيني �أحدهما عدم
�إفادة الإنكار امتنا ًعا والآخر خوف مكروه" (.((7
 -4ع���دم اال�ستطاعة  :كذلك من الأمور التي ت�سقط وجوب الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر عدم ا�ستطاعة �إزالة املنكر �سواء باليد �أو بالل�سان ،فينكره بقلبه،
وي���دل عليه حديث النبي �صلى اهلل علي���ه و�سلم" :من ر�أى منكم منك ًرا فليغريه
بيده ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه وذلك �أ�ضعف الإميان"(.((7
(� ((6إحياء علوم الدين للغزايل .319/2
( ((7تف�سري ابن رجب احلنبلي .463/1
( ((7الآداب ال�شرعية واملنح املرعية البن مفلح .176 ،159/1
(� ((7إحياء علوم الدين للغزايل 319/2
(� ((7أخرجه م�سلم 69/1رقم  78من حديث �أبي �سعيد اخلدري
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الفصل الثالث
وسائل إنكار املنكر ومراتبه وآدابه
املبحث األول
وسائل إنكار املنكر

ال �ش���ك �أن �إنكار املنكر من الأمور التي يجب �أن يكون املنكِ ر فيها حذ ًرا فيما
ي�أمر به وينهى عنه ،وللأمر باملع���روف والنهي عن املنكر و�سائل �شتى ميكن ذكر
بع�ضها فيما يلي:
در�س���ا �أو ن�صيحة موجزة تلقى
 -1الكلم���ة :وهذه الكلمة قد تكون خطبة �أو ً
م���ن كت���اب �أو �أو ورقة عقب ال�صل���وات �أم���ام النا�س ،تتناول فيه���ا منكر من
املنك���رات والتنبيه عليه ،فيتنبه العا�صي ويتذك���ر امل�ؤمن� ،رشيطة �أن تكون هذه
الكلم���ة يف وقت منا�س���ب ب�أ�سلوب منا�سب من �شخ����ص منا�سب ،حتى ت�صل
الكلمة �إلى القلوب في�رسي مفعوله���ا ب�إذن اهلل تعالى� ،أو رمبا تلقى هذه الكلمة
مبا�رشة ملرتكب املخالفة بلطف وحمبة ورفق ،يبتعد فيها عن التعنيف ،والتجرمي
والتجريح واال�ستعالء واال�ستحقاق ،ونحو ذلك.
بع�ضا
 -2الكتي���ب� :سواء بالت�ألي���ف يف �أمر من �أمور املنك���رات� ،أو ت�شرتي ً
م���ن الكتب التي تناولت املنكرات وتقوم بتوزيعها على النا�س ،و�إذا مل ت�ستطع
فم���ن املمكن �أن ت�ساهم يف ن�رش تل���ك الكتب فتقوم بطباعة بع�ضها على نفقتك
بع�ضا من هذه
اخلا�ص���ة ،ف�إن مل يك���ن لديك علم وال مال فال �أقل م���ن �أن ت�أخذ ً
الكتب وتقوم بتوزيعها يف امل�سجد �أو خارجه.
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 -3ال�رشي���ط :من املمكن �أن يقوم من عنده علم بت�سجيل �رشيط �أو �أ�سطوانة
يتن���اول فيها بع�ض من الأمور التي يجب �إنكارها ،فيفيد غريه ،و�إال فال �أقل من
ي�ساهم يف توزيع تلك الأ�رشطة باملال �أو اجلهد.
 -4الهات���ف :الهاتف نعمة م���ن نعم اهلل على الب�رش ،فيج���ب ا�ستغاللها فيما
يفي���د ،فمن املمكن �أن تقوم باالت�صال ب�أحد �أ�صحابك �أو جريانك �أو �أقاربك ممن
وقعوا يف بع�ض املنكرات وتقوم بن�صيحتهم.
أي�ضا اعتزال �أماكن املعا�صي وهجرها ،فيجب مقاطعة
 -5من و�سائل الإنكار � ً
كل مو�ض���ع �أو �سوق �أو جمل���ة �أو قناة تدعو �إلى املنك���ر ،وت�شيع الفاح�شة بني
امل�ؤمنني.
 -6الت�شهري باملنكر �أو مبن يقوم به �إذا مل يرتدع القائم على املنكر ،فرمبا يكون
ريا ومل ي�ستجب فيجب التحذير منه والت�شهري به،
جماه ًرا وقم���ت بن�صيحته كث ً
فالنب���ي �صلى اهلل علي���ه و�سلم ملا مل ي�ؤثر �أ�سلوب الن�صيح���ة مع �أحدهم ،ف�أخذ
ريا ف�أعناه اهلل" ( ،((7وهو القائل
بالت�رصيح قائلاً " :ما ينقم ابن جميل �إال �أنه كان فق ً
أي�ض���ا يف حق من مل ي�رصح بهم؛ لأن ذلك كان �أول الن�صح لهم "ما بال �أقوام
� ً
قالوا كذا وكذا" (.((7

(� ((7صحيح البخاري  122/2رقم  1468من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
(� ((7صحيح م�سلم  1020/2رقم  1401من حديث �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه.
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املبحث الثاني
مراتب اإلنكار بني اختصاص الحاكم وعامة الناس

تكفل اهلل بحفظ ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم؛ ولذا ف�إن الأمر باملعروف والنهي
ع���ن املنكر يف حقه �صلى اهلل عليه و�سل���م ال ي�سقط � ًأبدا حتى يف حالة اخلوف؛
لأن���ه �صلى اهلل عليه و�سلم حمفوظ بحفظ اهلل تعالى� ،أما الأمر باملعروف والنهي
أي�ضا ف�إن
عن املنك���ر يف حق �أمته �صلى اهلل عليه و�سلم قد ي�سقط باخلوف( ،((7و� ً
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يتوقف على �أمور منها :ماهية الداعي واملدعو
واحلال ،فهو يف حق الأمة على مراتب ودرجات.
فالتغيري باليد ه���و �أعلى املراتب ،والإنكار بالقلب �أدنى املراتب وال يعذر فيه
�أحد؛ لأنه �أ�ضعف الإميان.
يق���ول ابن تيمية رحم���ه اهلل" :فمعلوم �أن الأمر باملع���روف والنهي عن املنكر
و�إمتام���ه باجلهاد ه���و من �أعظم املعروف الذي �أمرنا ب���ه؛ ولهذا قيل :ليكن �أمرك
باملع���روف ونهي���ك عن املنكر غ�ي�ر منك���ر ،و�إذا كان هو من �أعظ���م الواجبات
وامل�ستحب���ات فالواجبات وامل�ستحب���ات ال بد �أن تكون امل�صلح���ة فيها راجحة
عل���ى املف�سدة؛ �إذ بهذا بعثت الر�سل ونزلت الكتب ،واهلل ال يحب الف�ساد؛ ...
فحيث كانت مف�سدة الأمر والنهي �أعظم من م�صلحته مل تكن مما �أمر اهلل به ،و�إن
كان قد ترك واجب وفع���ل حمرم؛ �إذ امل�ؤمن عليه �أن يتقي اهلل يف عباده ولي�س
عليه هداهم" (.((7
( ((7اخل�صائ�ص الكربى لل�سيوطي  ،400/2و�شرح الزرقاين على املواهب اللدنية باملنح املحمدية .121/7
( ((7الأمر باملعروف والنهي عن املنكر البن تيمية .10/1
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وقب���ل احلديث عن الدرجات واملراتب الثالث للأم���ر باملعروف والنهي عن
املنك���ر يجدر بنا الرد عل���ى �شبهة مثارة يف هذا املو�ض���ع ،حيث يغلط كثري من
النا����س يف فه���م قول���ه تعال���ى :ﮃ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮂ
املائدة.١٠٥:
فق���د يتوهم اجلاهل من ظاهر هذه الآية الكرمية عدم وجوب الأمر باملعروف
والنه���ي عن املنكر ،و�أن هذا الواجب ي�سق���ط �إذا �أدى الإن�سان الواجبات التي
عليه لظاهر قوله�( :إذا اهتديتم).
وهذا باطل من وجوه:
� -1أن م���ن ترك الأم���ر باملعروف والنهي عن املنكر مل يهت���د ،وممن قال بهذا
أي�ضا
حذيف���ة و�سعيد ب���ن امل�سيب ونقل ابن جري���ر عنهما ذلك يف تف�س�ي�ره ،و� ً
أي�ضا يف تف�سريه (.((7
القرطبي عن �سعيد بن امل�سيب ،كما نقله الألو�سي عنهما � ً
� -2أن نف����س الآية فيها الإ�شارة �إلى �أن ذل���ك فيما �إذا بلغ جهده فلم يقبل منه
امل�أمور ،فمن العلماء من قال�( :إذا اهتديتم) �أي� :أمرمت فلم ي�سمع منكم ،ومنهم
جدا،
من قال :يدخل الأمر باملعروف يف امل���راد باالهتداء يف الآية ،وهو ظاهر ًّ
وال ينبغي العدول عنه ملن�صف(.((7
� -3أن اهلل تعال���ى �أق�س���م �أن الإن�سان يف خ�رس �إال من ا�ستثناه يف قوله تعالى:
ﮃﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮂ الع�ص ��ر ، ٣ - ١ :فاحل���ق وجوب الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،فدل ذلك على �أن من مل ي�أمر باملعروف ومل ينه عن املنكر مل يتوا�ص
( ((7تف�سري الطربي  ،148 -145 /11وتف�سري القرطبي  ،344 /6تف�سري الألو�سي .44 /4
(� ((7أ�ضواء البيان يف تف�سري القر�آن بالقر�آن لل�شنقيطي .459/1
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باحلق ومل ي�ؤد الواجب ،فهو غري مهتد ،في�رضه �ضالل من �ضل؛ لأنه غري مهتد.
� -4أن الن�صو�ص دلت على �أن النا�س تعمهم العقوبة والعذاب �إذا مل ي�أمروا
باملع���روف ومل ينهوا عن املنكر كقوله تعالى :ﮃ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﮂ الأنفال ،٢٥ :وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن النا�س �إذا ر�أوا املنكر
فلم يغريوه �أو�شك �أن يعمهم اهلل بعقاب منه"(.((8
�صديق هذه الأمة �أبا بكر ر�ضي اهلل عنه دفع هذا الوهم حينما قر�أ هذه
� -5أن ّ
الآي���ة و�أو�ضح معناها ،وبني �أنها ال تدل على ت���رك الأمر باملعروف والنهي عن
املنك���ر ،فعن �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ق���ال" :يا �أيها النا�س �إنكم تقرءون
هذه الآي���ة :ﮃ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮂ املائدة:
 ،١٠٥و�إين �سمع���ت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يق���ول�" :إن النا�س �إذا ر�أوا
الظامل فلم ي�أخذوا على يديه �أو�شك �أن يعمهم اهلل بعقاب منه" (.((8
أحدا من العلماء ذهب �إلى �أن معنى (عليكم
وقال ابن النحا����س" :وال نعلم � ً
�أنف�سك���م) �أنه ال يلزمكم �أن ت�أم���روا مبعروف وال تنهوا ع���ن منكر؛ لأن �ضالل
غريك���م ال ي�رضكم ،معاذ اهلل �أن يذهب �إل���ى هذا �أحد غري اجلهلة العوام الهمج
الرعاع �أتباع كل ناع���ق� ،إذا �أمرت �أحدهم مبعروف �أو نهيته عن منكر قال :قال
اهلل تعال���ى( :عليكم �أنف�سكم) فيت�أول الآية على غ�ي�ر ت�أويلها كما قال �سيدنا �أبو
بك���ر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ويردف �إثم املع�صية ب�إث���م تف�سري القر�آن بر�أيه وهو
من الكبائر ،وما علم امل�سكني �أن �ش�ؤم العا�صي وعقوبته يف الدنيا والآخرة ،تعم
(� ((8أخرجه �أبو داود  122 /4رقم  ،4338والرتمذي  37 /4رقم  ،2168وابن ماجه  1327/2رقم .4005
(� ((8أخرجه �أبو داود  122 /4رقم  ،4338والرتمذي  37 /4رقم  ،2168وابن ماجه  1327/2رقم .4005
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املداهن الذي مل ينكر املنكر قط ًعا" (.((8
وبهذا تتبني الداللة الوا�ضحة على �أن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر داخل
يف قول���ه تعال���ى (�إذا اهتديتم) وي�ؤي���ده كرثة الآيات والأحادي���ث الدالة على
وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
�إن الأمر باملع���روف والنهي عن املنكر يكون على ق���در اال�ستطاعة ،ف�إن كان
مبق���دور امل�سلم �إزالة املنك���ر باليد توجب عليه ذل���ك ،و�أ�صبح هو الواجب يف
حقه ،و�إن عجز عن ذلك ،كان مع���ذو ًرا ،و�أ�صبح التغيري بالل�سان هو الواجب
عاجزا ع���ن الإنكار بل�سانه كان معذو ًرا ،وهنا ال ي�سعه �إال �أن
يف حقه ،ف�إن كان
ً
ينكر بقلبه ،وذلك ال يعذر فيه �أحد؛ لأنه كراهية ذلك املنكر واالبتعاد عن �أماكن
تواجد ذلك املنكر ،ولي�س بعده حبة من خردل من �إميان(.((8
وهذه هي مراتب �إنكار املنكر:
اً
أول :اإلنكار باليد:

الإن���كار باليد ه���و �أول مراتب الإن���كار و�أقواها ،وذلك كتحطي���م الأ�صنام
والأوث���ان التي تعبد م���ن دون اهلل ،و�إراقة اخلمر ،واحليلول���ة دون وقوع الظلم
عل���ى النا�س� ،أو انت�شار املع�صية واجلرمي���ة ح�سب ال�ضوابط ال�سابقة ،و�إزالة �أي
�سبب ي�ستخدم يف ارتكاب تلك املنكرات ،وغري ذلك من الأمور التي البد فيها
من الإزالة باليد.
( ((8تنبيه الغافلني عن �أعمال اجلاهلني البن النحا�س �ص .82
( ((8كم ��ا يف احلدي ��ث ال ��ذي �أخرج ��ه م�سلم  69/1رقم  ،50وال ��ذي منه قوله �صلى اهلل عليه و�سل ��م" :ولي�س وراء ذلك من
الإميان حبة خردل".
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والذي يتولى ذلك هو م���ن له والية على الواقع يف املنكر ،كال�سلطان ونائبه
أي�ضا امل�سلم مع
و�أ�صح���اب احل�سبة ،وكل من اخت�ص بالقيام بذلك الواجب ،و� ً
�أهل���ه وولده ك�أن يلزمه���م بال�صالة ومينعهم من ارتكاب املنك���رات �إذا مل ُي ْجدِ
معه���م الن�صح( ،((8وكذل���ك ما ا�ستطاع امل�سل���م �إنكاره بيده م���ن غري �رضر �أو
حدوث مف�سدة �أكرب كما �سبق.
ؤكدا على ذلك ،قال تعالى :ﮃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
وقد جاء القر�آن م� ً
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮂ الأنبياء.٥٨ :
أي�ضا م�ؤكدة على ذلك ،فعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما عن
وجاءت ال�سن���ة � ً
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه نزع خامت ذهب من يد رجل �آخر( .((8وعن عمران
ب���ن احل�صني� ،أن النبي �صلى اهلل علي���ه و�سلم ر�أى رجال يف يده حلقة من �صفر
فق���ال" :ما هذه احللقة؟" قال :هذه من الواهنة .ق���ال" :انزعها ف�إنها ال تزيدك
�إال وه ًنا" (.((8
فه���ذه الأدلة وغريها تدل على تغيري املنكر باليد ،ولكن البد �أن نعلم �أنه لي�س لكل �أحد
�أن يزيل املنكر بيده كما �سبقت الإ�شارة �إلى ذلك؛ لأن ذلك رمبا ي�ؤدي �إلى بع�ض الأ�رضار.
يق���ول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية" :ولي�س لأحد �أن يزيل املنكر مبا هو �أنكر منه،
مثل �أن يقوم واحد من النا�س يريد �أن يقطع يد ال�سارق ويجلد ال�شارب ،ويقيم
احلدود؛ لأنه لو فعل ذلك لأف�ض���ى �إلى الهرج والف�ساد؛ لأن كل واحد ي�رضب
( ((8جمم ��وع فت ��اوى اب ��ن تيمية  ،329/15وطبقات احلنابل ��ة  ،280/2ووجوب الأمر باملعروف والنه ��ي عن املنكر البن باز
.17 ،16
(� ((8أخرجه م�سلم 1655/3رقم .2090
(� ((8أخرجه ابن ماجه يف �سننه  1167/2رقم .3531
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غريه ويدعي �أنه ا�ستحق ذلك ،فهذا ينبغي �أن يقت�رص فيه على ويل الأمر"(.((8
ثانياً :اإلنكار باللسان:

عندم���ا يعجز امل�سلم ع���ن �إزالة املنكر بي���ده ،ف�إنه ينتقل �إل���ى الدرجة الثانية
وه���ي الإنكار بالل�س���ان ،وعندما نتكلم عن الإنكار بالل�س���ان نتذكر الدعوة �إلى
اهلل تعال���ى؛ لأن كليهما يعتمد على الل�سان من حيث الوعظ والتذكري ،والوعد
والوعيد ،والرتغيب والرتهيب(.((8
يت�ض���ح من الأ�سطر القليلة املا�ضية �أن الإنكار بالل�سان يتناول طرق وخطوات
خمتلفة متتابعة نذكر بع�ضها فيما يلي:

 -ا�ستخدام �أ�سلوب اللني والتلطف مع مرتكب املنكر

بحي���ث يقوم الآمر باملع���روف والناهي عن املنكر بتعري���ف الواقع يف املنكر
بطري���ق غري مبا��ش�ر �أو بطريق مبا�رش بحكم ذلك املنك���ر ،من خالل التلطف يف
ال���كالم معه بالن�صح و�إيراد الأدلة على ما يقول ،ورمبا يقوم بعدم توجيه اللوم
مبا��ش�رة �إليه ،ك�أن يقول :لعلك مل تق�صد ذل���ك �أو لعلك ال تعلم �أن هذا منكر،
ولكنه خط�أ فيجب االبتعاد عن ذلك الأمر املنكر ،وذلك كله لكي يقبل منه؛ لأن
الغر����ض من الأمر باملعروف والنهي عن املنك���ر هو مداواة ذلك وعدم الوقوع
يف املنكر مرة �أخرى(.((8
فجاء القر�آن يق���رر ذلك ،قال تعال���ى :ﮃ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
( ((8خمت�صر الفتاوى امل�صرية .580
(� ((8إحياء علوم الدين للغزايل .402/2
( ((8جمموع الفتاوى  ،127/28 ،339/15وخمت�صر منهاج القا�صدين البن قدامة .28
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ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮂ النحل.١٢٥ :
وج���اءت الأحاديث النبوية ت�شري �إلى ذلك ،فع���ن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها
قال���ت :قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل علي���ه و�سلم�" :إن اهلل يح���ب الرفق يف الأمر
كله"(.((9
وعنها � ً
أي�ضا ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت :كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا بلغه عن الرجل
ال�شيء مل يقل :ما بال فالن يقول ،ولكن يقول :ما بال �أقوام يقولون كذا وكذا (.((9
وكان اب���ن م�سع���ود و�أ�صحابه حينما مي���رون على قوم عاكف���ون على منكر،
يقولون :مهلاً رحمكم اهلل(.((9

 -ا�ستخدام �أ�سلوب التخويف من اهلل وعقابه ووعيده:

ف�إذا كان مرتكب املنكر عاملًا ب�أن هذا الذي يفعله حرام ومنهي عنه ،في�ستخدم
مع���ه �أ�سلوب التخويف من اهلل وعقابه؛ رمب���ا يكون ذلك �أبلغ يف زجره ،فيذكر
له �آيات الوعي���د والعذاب ،والأحاديث التي ت�شتمل عل���ى ذلك ،و�أقوال �أئمة
ال�سلف يف التخويف من اهلل ،ويذكره باملوت الذي ي�أتي بغتة ،فرمبا ي�أتيه املوت
وه���و قائم على ه���ذا الذنب ،وعليه �أن يقوم بن�صح���ه يف ال�رس ،فمما قيل :من
وعظ �أخ���اه فيما بينه وبينه فه���ي ن�صيحة ،ومن وعظه على ر�ؤو����س النا�س ف�إمنا
ف�ضحه(.((9
(� ((9أخرجه البخاري  ،449/10وم�سلم .2165
(� ((9أخرجه م�سلم .1020/2
( ((9الأمر باملعروف والنهي عن املنكر للخالل �ص.47
( ((9ل�سليم ��ان اخلوا� ��ص ،ولعب ��د اهلل ب ��ن املبارك قاال :كان الرج ��ل �إذا ر�أى من �أخيه ما يكره �أم ��ره يف �سرت ونهاه يف �سرت
في�ؤج ��ر يف �س�ت�ره وي�ؤج ��ر يف نهيه ،ف�أما اليوم ف�إذا ر�أى �أحد من �أحد ما يكره ا�ستكره �أخاه وهتك �سرته .انظر رو�ضة
العقالء لأبي حامت الب�ستي �ص .158
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 -ا�ستخدام �أ�سلوب الغلظة يف القول:

عندما ال يجدي الرفق والتلطف وال التخويف والوعيد مع من يرتكب املنكر،
فالب���د من �إغالظ القول له ،ولكن بحيث ال يتعدى الآمر باملعروف والناهي عن
املنكر قواعد ال�رشع يف ذلك الإغالظ.

 -ا�ستخدام �أ�سلوب التهديد:

ك�أن يق���ول له� :س�أخرب ال�سلطات بذل���ك �إن مل ترتدع� ،أو �س�أفعلن كذا وكذا،
وبحي���ث ال يتعدى ال�رشع يف تهديده ،ويكون ه���ذا التهديد من املمكن فعله،
بحي���ث يتيقن الواقع يف املنكر ب�أنه رمبا يتم تنفي���ذه فريتدع ،وال يكون التهديد
ب�شيء غري معقول(.((9
ً
ثالثا :اإلنكار بالقلب:

�إذا مل ي�ستطع امل�سلم القيام ب�إنكار املنكر بيده �أو بل�سانه ،فعليه �أن ينكر بقلبه ،وهو �أن
يك���ره املع�صية واملنكر ،ويزول عنها ،وهذا ال يعذر فيه �أحد ،وهو �أ�ضعف الإميان ،ولذا
قيل البن م�سعود ر�ضي اهلل عنه :من ميت الأحياء؟ فقال :الذي ال يعرف معرو ًفا وال ينكر
منك ًرا( ،((9ف�صاحب هذا القلب امليت الذي ال يعرف معرو ًفا وال ينكر منك ًرا هو املق�صود
بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم" :تعر�ض الفنت على القلوب كاحل�صري عو ًدا عو ًدا ،ف�أي قلب
�أ�رشبها ،نكت فيه نكتة �سوداء ،و�أي قلب �أنكرها ،نكت فيه نكتة بي�ضاء ،حتى ت�صري على
قلبني ،على �أبي�ض مثل ال�صفا فال ت�رضه فتنة ما دامت ال�سماوات والأر�ض ،والآخر �أ�سود
(� ((9إحياء علوم الدين .422 -420/2
( ((9الأمر باملعروف والنهي عن املنكر البن تيمية �ص .9
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مربا ًدا كالكوز ،جمخ ًيا ال يعرف معرو ًفا ،وال ينكر منك ًرا� ،إال ما �أ�رشب من هواه" (.((9
ق���ال اب���ن رجب" :فدلت ه���ذه الأحاديث كله���ا على وجوب �إن���كار املنكر
بح�س���ب القدرة عليه ،و�أما �إنكاره بالقلب ال بد منه ،فمن مل ينكر قلبه املنكر دل
على ذهاب الإميان من قلبه" (.((9
املبحث الثالث
آداب اإلنكار

البد �أن يتحلى الآمر باملعروف والناهي عن املنكر بالأخالق الفا�ضلة والآداب
الرفيع���ة؛ لأنه بدعوته و�إن���كاره يقوم بوظيفة الر�سل والأنبي���اء؛ ولأن ا�ستجابة
املدع���و تتوقف على ح�سن التعامل والتالط���ف من الداعي ،ومن هذه الآداب
وتلك الف�ضائل:

 -الإخال�ص:

وه���و �أول �شيء يج���ب �أن يت�صف به الآم���ر باملعروف والناهي ع���ن املنكر ،بل هو
�رشط لكل عمل يقوم به امل�سلم ،فالبد يف جميع من الإخال�ص؛ ولأن املق�صد من الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر هو �إزالة املنكر ،ف�إنه يجب حتقق هذا الإخال�ص ،لكي يتقبل
اهلل ه���ذا العمل وي�ؤتي ثمرته املرجوة ،من �إعالء كلمة اهلل ،ولذا يقول اهلل تبارك وتعالى
يف احلديث القد�سي�" :أن���ا �أغنى ال�رشكاء عن ال�رشك ،من عمل عملاً �أ�رشك فيه غريي
ف�أنا بريء منه ،وهو كله للذي �أ�رشك"(.((9
(� ((9أخرجه م�سلم 128/1رقم  144من حديث حذيفة بن اليمان ر�ضي اهلل عنه.
( ((9جامع العلوم واحلكم البن رجب .245/1
(� ((9أخرجه م�سلم  2289/4رقم  2985من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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 -لني اجلانب والتلطف:

من ال�صفات التي يجب �أن يتحلى بها الآمر باملعروف والناهي عن املنكر هو
اللني والتلطف وح�س���ن اخللق ،وهذه من �أهم ال�صفات التي يجب �أن يت�صف
به���ا من يقوم بتل���ك الفري�ضة؛ لأنه ي�صل النا�س ب���اهلل ،وين�رش الف�ضيلة ويق�ضي
عل���ى الرذيلة فال �أقل من �أن يت�صف هو به���ذه ال�صفات قبل �أن يدعو لها ،وقد
حث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على الرفق واللني يف غري مو�ضع ،فعن عائ�شة
ر�ض���ي اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن الرفق ال يكون
يف �شيء �إال زانه ،وال ينزع من �شيء �إال �شانه"(.((9
وم���ن �أمثلة الرف���ق والتلطف م���ا فعله النبي �صل���ى اهلل عليه و�سل���م مع هذا
الأعراب���ي حيث روي عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :بال �أعرابي يف امل�سجد
فق���ام النا�س �إليه ليقعوا فيه ،فقال النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم" :دعوه و�أريقوا
على بوله �سجلاً من ماء ،ف�إمنا بعثتم مي�رسين ومل تبعثوا مع�رسين" (.((10
يق���ول �سفيان الث���وري" :ال ي�أمر باملعروف وينهى عن املنك���ر �إال من كان فيه
خ�ص���ال ثالث :رفيق مبا ي�أمر رفيق مبا ينهى ،عدل مبا ي�أمر عدل مبا ينهى ،عامل مبا
ي�أمر عامل مبا ينهى"(.((10

 -التوا�ضع:

من �أهم ال�صفات التي يجب �أن يت�صف بها الآمر باملعروف والناهي عن املنكر
التوا�ضع؛ لأنه لو مل يكن كذلك كيف ي�صل �إلى النا�س يف جمامعهم و�أنديتهم

(� ((9أخرجه م�سلم  2004/4رقم .2594
(� ((10أخرجه البخاري  54/1رقم  30/8 ،220رقم .6128
( ((10الورع للإمام �أحمد رواية املروزي  ،166/1وجامع العلوم احلكم .256/2
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بعيدا عن الإعجاب بنف�سه
بعيدا عن الكرب ً
ويقوم بن�صحهم ،فالداعي �إل���ى اهلل ً
وب�أعمال���ه ،فه���و يتوا�ضع مع من هو دون���ه ومع قرنائه ومع من ه���و فوقه ،فال
يعج���ب بعمله ،لئال يحبط اهلل عمل���ه ،فجاء يف احلدي���ث �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سل���م ُح ِّدث �أن رجلاً قال :واهلل ال يغفر اهلل لفالن و�أن اهلل تعالى قال:
"م���ن ذا الذي يت�ألى علي �أن ال �أغفر لفالن؟! ف����إين قد غفرت لفالن و�أحبطت
عملك"(.((10

 -ال�صرب:

قال تعال����ى :ﮃ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮂ الع�صر٣ :

فال�صرب من �أهم �صفات الداعية الناجح؛ حيث حكم اهلل على كل جن�س الإن�سان �أنه يف خ�رس
�إال من ات�صف ب�أربع����ة �صفات وهي الإميان والعمل والدعوة �إلى اهلل وال�صرب على الأذى يف
هذه الدعوة ،فهي من �صفات �أويل العزم من الر�سل ،قال تعالى :ﮃ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﮂ الأحق ��اف ، ٣٥ :ول����ذا يقول ابن تيمية�" :أمر اهلل الر�س����ل ،وهم �أئمة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،بال�صرب" (.((10
وال�ص�ب�ر �أح���د و�صايا لقمان البنه ،ق���ال تعال���ى :ﮃ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮂ لقمان.١٧ :

 -العلم اليقيني ب�أن ما يقوم ب�إنكاره هو منكر:

فالبد من �أن يك���ون الآمر باملعروف والناهي عن املنكر ذا علم بتفا�صيل ذلك
و�أحوال���ه و�أوقاته وظ���روف مرتكبيه ،فهو يعلم بالدلي���ل الوا�ضح �أن هذا الأمر
ريا من النا�س يرى �أم ًرا رمبا جرت العادة على �أنه غري م�سوغ
منك���ر؛ حيث �أن كث ً
(� ((10أخرجه م�سلم  2023/4رقم .2621
ً
( ((10الأمر باملعروف والنهي عن املنكر البن تيمية  ،20/1واال�ستقامة له �أي�ضا .231/2
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عن���د النا�س ،فيظن �أنه منهي عن���ه يف ال�رشع فيبد�أ يف نهي النا�س عنه بغري بينة،
�أو يح���دث �أن هن���اك �أم ًرا ر�آه النا����س معروفًا وهو يف ال��ش�رع غري ذلك فيظن
اجلاهل �أنه من املعروف ويدعو النا�س �إلى فعله ،وكل ذلك ب�سبب اجلهل بالدين
أي�ضا –�أي الداعي� -أن يتحقق
وان��ص�راف النا�س عن تعلم �أمور دينهم ،وعليه � ً
من ال�شائع���ات قبل �أن يقدم على �أي عمل من �ش�أن���ه �أن ي�صيب قو ًما بجهالته،
فرمبا ي�أت���ي �إلى �سمعه �أن هذا الإن�سان �أو ذاك يقوم عل���ى منكر بعينه ،فعليه �أن
يتح���رى ويت�أكد؛ قال تعال���ى :ﮃ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮂ احلجرات. ٦ :

 -القيام بالن�صح يف ال�سر:

عل���ى الداعية �أن يعلم �أن من ن�ص���ح �إن�سانًا فيما بينه وبين���ه فقد ن�صحه ،و�أن
م���ن ين�صحه يف �شهود الآخرين فقد ف�ضحه ،يق���ول ال�شافعي" :من وعظ �أخاه
��س�را فقد ن�صحه وزانه يف وعظه ،ومن وعظه عالنية فق���د ف�ضحه و�شانه" (.((10
ًّ
ولكن رمبا يحتاج الأم���ر �أحيانًا �إلى اجلهر بالن�صح عالنية وذلك عندما ال يرتدع
القائ���م على املنكر ومل ُي ْجدِ معه الن�صح ،وكان جماه ًرا مبنكره ،فحينها البد من
التحذير منه والت�شهري بهُ ،ليحذر من �رشه.

 -القدوة احل�سنة:

م���ن ال�صفات التي يجب �أن يتحلى بها الآمر باملعروف والناهي عن املنكر �أن
يكون قدوة لغريه ،فال ي�أمر النا�س مبعروف ال ي�أتيه ،وال ينهاهم عن نهي وي�أتيه،
حتى ينفذ ن�صحه���م �إلى م�ستمعيهم ،ولذا ق���ال اهلل تعالى :ﮃ ﮤ ﮥ ﮦ

( ((10الآداب ال�شرعية واملنح املرعية البن مفلح  ،287/1و�إحياء علوم الدين للغزايل .182/2
(العدل) العدد | |68ربيع الأول  -ربيع الآخر 1436هـ
ـ  228ـ

د .أحمد بن صالح الرباك

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮂ البقرة ، ٤٤ :كما يجب �أن يكون
بعيدا عما يعيب من القول والعمل.
مت�ص ًفا بالورع والزهد والبد �أن يكون ً
وق���ال علي بن �أبي طالب" :من ن�صب نف�س���ه للنا�س �إما ًما فليبد�أ بتعليم نف�سه
قبل تعليم غريه ،وليكن تهذيبه ل�سريته قبل تهذيبه بل�سانه ،فمعلم نف�سه ومهذبها
�أحق بالإجالل من معلم النا�س ومهذبهم" (.((10
و�أذكر هنا �أقوال العلماء يف كيفية الن�صح لوالة الأمر والت�أدب معهم:
يق���ول الإمام اب���ن تيمية" :ال يجوز �إنكار املنكر مبا ه���و �أنكر منه ،ولهذا حرم
اخل���روج على والة الأم���ور بال�سيف ،لأجل الأمر باملع���روف والنهي عن املنكر
والذنوب ،و�إذا كان قوم على بدعة �أو فجور ،ولو نهوا عن ذلك ،لوقع ب�سبب
ذل���ك �رش �أعظم مما هم عليه من ذلك ،ومل ميكن منعهم منه ،ومل يح�صل بالنهي
م�صلحة راجحة،مل ينهوا عنه" (.((10
ويق���ول الإمام �أحمد بن حنبل" :اجتمع فقهاء بغداد يف والية اخلليفة الواثق
�إل���ى �أحمد بن حنبل ،وقالوا له� :إن الأمر قد تفاق���م وف�شا ،يعنون �إظهار القول
بخلق الق���ر�آن ،وغري ذلك ،وقالوا :ال نر�ضى ب�إمرت���ه وال �سلطانه ،فناظرهم يف
يدا م���ن طاعة ،وال ت�شقوا
ذل���ك ،وقال :عليك���م بالإنكار بقلوبكم ،وال تخلعوا ً
ع�ص���ا امل�سلمني ،وال ت�سفكوا دماءكم ودماء امل�سلمني معكم ،وانظروا يف عاقبة
�أمرك���م ،وا�صربوا حت���ى ي�سرتيح ب���ر� ،أو ي�سرتاح من فاجر ،وق���ال :لي�س هذا
�صوابًا ،هذا خالف الآثار" (.((10
( ((10ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخيار للزخم�شري  ،21/4والتذكرة احلمدونية لبهاء الدين البغدادي .293/1
( ((10جمموع الفتاوى .472/14
( ((10الآداب ال�شرعية .175/1
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ويق���ول �أبو الفرج بن اجل���وزي" :من الأمر باملع���روف والنهي عن املنكر مع
ال�سالط�ي�ن ،الوع���ظ والتعريف ،ف�أما تخ�ش�ي�ن القول نحو :يا ظ���امل ،يا من ال
يخ���اف اهلل ،ف�إن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى �رشها �إلى الغري ،مل يجز ،و�إن مل
يخف على نف�سه ،فهو جائز عند جميع العلماء ،والذي �أراه املنع من ذلك؛ لأن
املق�ص���ود �إزالة املنكر ،وحمل ال�سلطان باالنب�ساط عليه على فعل املنكر �أكرث من
فعل املنكر الذي ق�صد �إزالته" (.((10
ويق���ول ابن حجر الع�سقالين "م���ن كره من �أمريه �شي ًئ���ا فلي�صرب...ف�إنه من
ربا مات ميتة جاهلية" (.((10
خرج من ال�سلطان �...ش ً
ويقول ابن حج����ر« :وقد �أجمع الفقهاء على وجوب طاع����ة ال�سلطان املتغلب ،واجلهاد
معه ،و�أن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء ،وت�سكني الدهماء" (.((11
ويقول الإمام النووي� ..." :أال تنازعوا والة الأمور يف واليتهم ،وال تعرت�ضوا
عليه���م� ،إال �أن تروا منهم منك ًرا حمققًا تعلمونه من قواعد الإ�سالم ،ف�إذا ر�أيتم
ذلك ،ف�أنكروا عليهم ،وقولوا باحلق حيث ما كنتم ،و�أما اخلروج عليهم ،وقتالهم
فح���رام ب�إجماع امل�سلم�ي�ن ،و�إن كانوا ف�سقة ظاملني ،وق���د تظاهرت الأحاديث
مبعنى ما ذكرته ،و�أجم���ع �أهل ال�سنة �أنه ال ينعزل ال�سلطان بالف�سق ،و�أما الوجه
أي�ضا،
املذك���ور يف كتب الفقه لبع�ض �أ�صحابنا ب�أنه ينع���زل وحكي عن املعتزلة � ً
فغلط من قائله ،خمال���ف للإجماع ،قال العلماء :و�سبب عدم انعزاله ،وحترمي
اخلروج عليه ،ما يرتتب على ذلك من الفنت ،و�إراقة الدماء ،وف�ساد ذات البني،
( ((10الآداب ال�شرعية البن مفلح .176/1
( ((10فتح الباري البن حجر .6/13
( ((11فتح الباري البن حجر .7/13
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فتكون املف�سدة يف عزله �أكرث منها يف بقائه" (.((11
ويق���ول القا�ضي عيا����ض" :قال جماهري �أه���ل ال�سنة من الفقه���اء واملحدثني
واملتكلمني :ال ينع���زل بالف�سق والظلم وتعطيل احلق���وق ،وال يخلع وال يجوز
اخلروج عليه بذلك ،بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة يف ذلك"(.((11
ويقول الإمام ابن النحا�س" :لي�س لأحد �أن مينع ال�سلطان بالقهر باليد ،وال �أن
�سالحا� ،أو يجمع له �أعوانً���ا؛ لأن ذلك حتريك للفنت وتهييج لل�رش،
ي�شه���ر عليه
ً
و�إذه���اب لهيب���ة ال�سلطان من قلوب الرعي���ة ورمبا �أدى ذلك �إل���ى جترئهم على
اخلروج عليه ،وتخريب البالد" (.((11
ويق���ول الإمام ابن رجب احلنبلي" :و�أما اخل���روج عليهم بال�سيف ،فيخ�شى
منه الفنت التي ت�ؤدي �إلى �سفك دماء امل�سلمني .نعم� ،إن خ�شي يف الإقدام على
الإنكار على امللوك �أن ي�ؤذي �أهله �أو جريانه ،مل ينبغ له التعر�ض لهم حينئذ ،ملا
فيه من تعدي الأذى �إلى غريه"(.((11
ويق���ول الإمام ابن مفلح احلنبلي" :وال ينكر �أحد عل���ى �سلطان �إال ً
وعظا له،
وتخوي ًف���ا� ،أو حتذي ًرا م���ن العاقبة يف الدنيا والآخرة ،ف�إن���ه يجب ،ويحرم بغري
ذلك" (.((11
ويقول الإمام �أبو حامد الغزايل" :و�أما الرعية مع ال�سلطان ،فالأمر فيها �أ�شد
(� ((11شرح النووي على م�سلم .229/12
(� ((11شرح النووي على م�سلم .229/12
( ((11املوازين البن النحا�س �ص .34
( ((11جامع العلوم واحلكم .249/2
( ((11الآداب ال�شرعية واملنح املرعية .175/1
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من الولد فلي�س لها معه �إال التعريف والن�صح" (.((11
الفصل الرابع
خطأ املحتسب وأحكام الضمان

�إن م���ن واجب املنكِ ���ر الإنكار ح�سب ال�ضوابط ال�رشعي���ة؛ لأنه موكل بذلك
م���ن قبل الإمام ،فله عقاب من ارتكب �شي ًئا من املعا�صي كلٌّ بح�سب ما اقرتفه،
ولك���ن قد يتجاوز املحت�سب يف عقابه فيت�سبب يف تلف املعاقب �سواء يف املال
�أو النف�س ،ويف هذه احلالة يرفع �أمر هذا املحت�سب �إلى القا�ضي لينظر يف �أمره،
وينق�س���م احلديث حول هذا �إلى �أمرين وهما :ال�ضمان يف النف�س وال�ضمان يف
املال:
الضمان يف النفس:

اختلف الفقهاء يف �ضمان املحت�سب يف النف�س على �أقوال:

القول الأول:

قالوا �أن من مات من التعزي���ر مل يجب �ضمانه ،لأنها عقوبة م�رشوعة للردع
والزج���ر ،فلم ي�ضمن من تلف بها كاحلد ،ولأنه فعل ما فعل ب�أمر ال�رشع ،وفعل
امل�أمور ال يتقيد ب�رشط ال�سالمة ،ولأنه ا�ستوفى حق اهلل تعالى ب�أمره ،ف�صار ك�أن
اهلل �أماته من غري وا�سطة فال يجب ال�ضمان ،وهو قول احلنفية واحلنابلة (.((11
(� ((11إحياء علوم الدين .318/2
(� ((11شرح فتح القدير  ،3 ،2 / 5حا�شية رد املحتار  ،79 - 78 / 4املغني  ،160 / 9الأ�شباه والنظائر البن جنيم .289
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القول الثاين:

وهو قول املالكية ويروا �أنه �إن ُعزر �أحد فمات �أو �رسى ذلك �إلى النف�س فعلى
العاقلة ،وكذلك حتمل العاقلة الثلث ف�أكرث ،فلم يروا �ضمان املحت�سب وال رفعه
للقا�ضي(.((11
وقال���وا� :إن عدم ال�ضمان مبن���ي على ظن ال�سالمة ،ف�إن �ش���ك فيها �ضمن ما
�رسى على نف�س �أو ع�ضو ،و�إن ظن عدم ال�سالمة فالق�صا�ص(.((11

القول الثالث:

وه���و قول ال�شافع���ي ويرى الت�ضم�ي�ن يف التعزير �إذا ح�صل ب���ه هالك ،لأنه
م��ش�روط ب�سالمة العاقب���ة( ((12وال يعفى من التعزي���ر �إال �أن يكون الهالك بنحو
توبيخ بكالم و�صفع فال �شيء فيه وال �ضمان على من عزر غريه ب�إذنه ،وال على
من عزره ممتن ًعا من �أداء حق عليه ،و�إن �أدى �إلى قتله(.((12
و�أرى �ضم���ان املحت�سب ورفعه للقا�ضي �إذا كان مثل هذا التعزير الذي �أتلف
فيه املحت�سب ال يتلف غال ًبا �سواء يف النف�س �أو الأع�ضاء ،ف�إذا كانت �شبهة جتاوز
�ضمن ،و�إال فال.
الضمان يف املال:

ذهب الفقهاء يف م�س�ألة �ضمان املحت�سب ورفعه للقا�ضي �إلى قولني:
( ((11تب�صرة احلكام البن فرحون .302 - 301 / 2
( ((11ال�شرح ال�صغري .505 / 4
( ((12حا�شية قليوبي وعمرية .208 / 4
( ((12حا�شية قليوبي وعمرية  ،286 / 4و�شرح اخلر�شي على خليل .110 / 7
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القول الأول:

ويرى ع���دم ال�ضمان مطلقً���ا وهو قول احلنفي���ة( ((12و�أحم���د
الروايات عنه.
ق���ال احلنابل���ة :ال �ضمان يف �إتالف خم���ر وخنزير ،وكذا لو ك��س�ر �صلي ًبا �أو
مزما ًرا �أو طنبو ًرا �أو �صن ًما(.((12
وا�ستدل���وا :ب�أحادي���ث النهي عن بي���ع اخلمر وامليت���ة واخلنزي���ر والأ�صنام.
وحلديث" :بعثت مبحق القينات واملعازف" ( .((12ونوق�ش ذلك ب�أن هذا احلديث
�ضعيف ل�ضعف علي بن يزيد.
(((12

يف �إحدى

القول الثاين:

وذه���ب �أ�صحاب هذا القول �إلى رفع املحت�س���ب للقا�ضي و�ضمانه �إذا جتاوز
املحت�س���ب الق���در املحتاج �إلي���ه يف الإنكار ،وه���و مذهب املالكي���ة وال�شافعية
والرواية الأخرى لأحمد(.((12
وق���ال الغزايل :ويف �إراقة اخلم���ور يتوقى ك�رس الأواين �إن وج���د �إليه �سبيلاً
وحيث كانت الإراقة متي�رسة بال ك�رس ،فك�رسها لزمه ال�ضمان(.((12
أي�ضا :الوايل له �أن يفعل ذلك �إذا ر�أى امل�صلحة فيه ،وله �أن ي�أمر بك�رس
وق���ال � ً
( ((12ن�صاب االحت�ساب لعمر ال�سنامي احلنفي .299/1
( ((12الآداب ال�شرعية  ،220 / 1وغذاء الألباب �شرح منظومة الآداب  ،211 - 208 / 1املغني .250 - 248 / 5
( ((12الآداب ال�شرعية  ،220 / 1وغذاء الألباب �شرح منظومة الآداب  ،211 - 208 / 1املغني .250 - 248 / 5
(� ((12أخرج ��ه �أحم ��د  257 / 5م ��ن حديث �أبي �أمام ��ة ،و�أورده الهيثمي يف جممع الزوائد  : 69 / 5رواه �أحمد والطرباين،
وفيه علي بن يزيد وهو �ضعيف.
( ((12حتفة الناظر وغنية الذاكر  ،13 ،12واملغني .250 / 5
(� ((12إحياء علوم الدين للغزايل .423 ،422 / 2
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الظ���روف التي فيه���ا اخلمر زج ًرا ،وقد فعل ذلك يف زم���ن ر�سول اهلل �صلى اهلل
علي���ه و�سلم ت�أكي���دًا للزجر ،ومل يثبت ن�سخه ،ولكن كان���ت احلاجة �إلى الزجر
والفطام �شديدة ،ف�إذا ر�أى ال���وايل باجتهاده مثل احلاجة جاز له مثل ذلك ،و�إذا
كان هذا ً
منوطا بنوع اجتهاد دقيق مل يكن ذلك لآحاد الرعية(.((12
ويفهم منه ب�أن �آحاد الرعية حينما يتعدون ف�إنهم ي�ضمنون بحكم القا�ضي.

الرتجيح:

�أرى ترجي���ح القول الثاين القائل برفع املحت�س���ب للقا�ضي و�ضمانه �إذا جتاوز
احل���د املحتاج �إليه يف الإن���كار؛ لأنه يتفق وروح ال�رشيع���ة التي جاءت ل�صيانة
�أموال النا�س.
الفصل الخامس
األضرار املرتتبة على عدم القيام بواجب اإلنكار وعقوبة ترك ذلك

ع���ن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنه عن النب���ي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال:
"مث���ل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة ،ف�صار
بع�ضهم �أعاله���ا وبع�ضهم �أ�سفلها ،وكان الذين يف �أ�سفله���ا �إذا ا�ستقوا من املاء
مروا على من فوقهم ،فقالوا :لو �أنا خرقنا يف ن�صيبنا خرقا ،ومل ن�ؤذ من فوقنا،
ف����إن تركوهم وم���ا �أرادوا هلكوا جميع���ا ،و�إن �أخذوا عل���ى �أيديهم جنوا وجنوا
جميعا" (.((12
و�ضح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الأ�رضار والعقوبات الناجتة عن عدم القيام
(� ((12إحياء علوم الدين للغزايل .424 / 2
(� ((12أخرجه البخاري  139/3رقم .2493
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بفري�ضة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف هذا احلديث ،حيث �أن جناة اجلميع
متوقف���ة على �أخذ ال�صاحلني عل���ى �أيدي الطاحلني؛ لأنه���م جمي ًعا يعي�شون يف
أحدا ،فوجب الأخذ على �أيدي الذين
مكان واحد ،و�إذا نزل العذاب ال يغادر � ً
يريدون �أن يف�س���دوا �سفينة احلياة ،حتى ال ينال اجلميع���ه العقاب ،وال ي�ستهان
باملنك���ر ،فرمبا يظنه البع�ض �أم ًرا ً
ب�سيطا يف �أول الأمر ولكن �رسعان ما يزداد �أثره
وتعم بل���واه املجتمع ب�أثره ،حتى يهلك كل من في���ه ،فقد قال تعالى :ﮃ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﮂ الأنفال. ٢٥ :
ويو�ض���ح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أهمية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
حم���ذ ًرا من �سخ���ط اهلل وعقابه بقوله" :وال���ذي نف�سي بي���ده لت�أمرن باملعروف
ولتنه���ون عن املنك���ر �أو ليو�شك���ن اهلل �أن يبعث عليكم عذابًا من���ه فتدعونه فال
ي�ستجيب لكم»(.((13
فنجد هن���ا �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بني �أن ع���دم القيام بتلك الفري�ضة
يعر�ض الأمة لأمرين ،وهما �سخط اهلل وعدم ا�ستجابة الدعاء.
وانظر �إلى ه���ذا احلديث وما يدل عليه لتعلم �أهمي���ة القيام بذلك الواجب،
فع���ن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه ،ع���ن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أنه قال�" :إن
�أول م���ا دخل النق�ص على بن���ي �إ�رسائيل �أنه كان الرجل يلق���ى الرجل فيقول يا
هذا ،اتق اهلل ،ودع ما ت�صنع ف�إنه ال يحل لك ،ثم يلقاه من الغد وهو على حاله،
فال مينعه ذلك �أن يكون �أكيله و�رشيبه وقعيده ،فلما فعلوا ذلك �رضب اهلل قلوب
بع�ضه���م ببع�ض ثم ق���ال :ﮃ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

(� ((13أخرجه الرتمذي  38/4رقم  2169من حديث حذيفة بن اليمان ر�ضي اهلل عنه.
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ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮂ املائ ��دة� ٨١ – ٧٨ :إل���ى قول���ه تعالى :فا�سقون ثم
ق���ال :كال واهلل لت�أمرن باملعروف ولتنهون عن املنك���ر ولت�أخذن على يد الظامل،
ق��ص�را� ،أو لي�رضبن اهلل بقلوب
لت�أطرنه على احل���ق �أط ًرا ،ولتق�رصنه على احلق
ً
بع�ضكم على بع�ض ،ثم ليلعنكم كما لعنهم" (.((13
�إذن فال�سخ���ط وعدم ا�ستجابة الدعاء وعدم الأمن والطم�أنينة ينتظر املجتمع
الذي ال يقوم بدوره يف الق�ضاء على الرذيلة والف�ساد وجميع املنكرات.
خاتمة

ويف نهاي���ة ه���ذا البح���ث املتوا�ضع الذي �أ�س����أل اهلل �أن يجعل���ه يف موازين
ح�سناتنا� ،أود �أن �أذكر بع�ض التو�صيات التي خرجنا بها من هذا البحث:
اتفق الفقه���اء على �أن املنكر منهي عنه ،وقد ثب���ت النهي عن املنكر بالكتاب
وال�س َّنة والإجماع.
وذه���ب الفقهاء مذهبني ح���ول وجوب الأمر باملع���روف والنهي عن املنكر،
فمنه���م من �أوجبه على الأعيان ومنهم من �أوجبه على الكفاية ،وكان لكل فريق
�أدلت���ه التي احتج بها ،وقمنا برتجيح املذه���ب القائل ب�أن الأمر باملعروف والنهي
ع���ن املنكر فر�ض على الكفاية وه���و ما ذهب �إليه جمه���ور العلماء وذلك لقوة
(� ((13أخرجه �أبو داود  121/4رقم  ،4336والرتمذي  103/5رقم  ،3048وابن ماجه  1327/2رقم .4006
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�أدلتهم التي احتجوا بها يف مقابل �أدلة املذهب الآخر.
كما �أن الإنكار كان موجو ًدا عند الأمم ال�سابقة؛ لأن الوظيفة الأ�سا�سية للر�سل
والأنبياء كانت الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وهناك �رشوط البد من توافرها فيمن يت�صدى للإنكار ،وهناك حاالت ي�سقط
فيه���ا وجوب ه���ذا الإنكار ،كما �أن للإن���كار و�سائل �شتى مث���ل الكلمة واخلطبة
وال�رشيط وغري ذلك.
وللإن���كار مراتب �أعالها التغيري باليد ثم التغي�ي�ر بالل�سان ،ثم التغيري بالقلب
الذي هو �أدنى املراتب والذي ال يعذر فيه �أحد؛ لأنه �أ�ضعف الإميان.
كما �أن هناك �آداب للإنكار ،حتى ي�أتي بالثمار املرجوة و�أهمها �إزالة املنكر.
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