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  ثملخص البح

     یتناول ھذا البحث دراسة األحادیث النبویة الشریفة المتعلقة باألمر بالمعروف والنھي 

أّن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر من أھم : عن المنكر، وقد تبین بعد ھذه الدراسة

عوامل نھضة األّمة اإلسالمّیة، وتحقیق عزتھا ورفعتھا، واسمرار بقائھا، بل ھو سبب 

ّیزھا على غیرھا من سائر األمم، كما أّنھ یعّد ركیزة أساسیة في بناء المجتمع خیریتھا وتم

وتحقیق سلمھ المدني المتمثل في المقاصد الكلّیة لإلسالم وأحكامھ التشریعیة، وھو منضبط 

بقواعد رصینة تكفل سالمة تطبیقھ وتفعیلھ بین صفوف األفراد والجماعات، وھذه القواعد 

  .ا متنوعة بما یؤكد صالحیتھا لكل زمان ولكل مكانكلّیة وطرائق تحقیقھ
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Abstract 

Vice, it was found after this study: that the Promotion of 

Virtue and Prevention of Vice of the most important Islamic 

rebirth of the nation of factors, and to achieve glory and 

filed, and the darkening of survival, it is a reason Jeritha 

and excellence on the other other nations , it is also a 

fundamental pillar in building the society and achieve civil 

handed goal in college purposes of Islam and legislative 

provisions, a disciplined rules sober ensure the safety of its 

application and activation among individuals and groups, 

and these rules college and methods to achieve Ktnoah 

confirming its validity for every time and every place. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

مة   :لمق

     الحمد هللا رّب العالمین، والصالة والسالم على أف�ضل األنبی�اء والمرس�لین س�یدنا محّم�د                  
 : وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ وسار على نھجھ إلى یوم الدین، وبعد

ب��المعروف      یھ��دف ھ��ذا البح��ث إل��ى دراس��ة األحادی��ث النبوّی��ة ال��شریفة المتعلق��ة ب��األمر    
والنھي عن المنكر، وعالقتھما بأمن المجتمع واستقراره، لیس ھذا فح�سب، ب�ل وعالقتھم�ا          
ب��أمن ك��ل ف��رد م��ن أف��راد المجتم��ع عل��ى اخ��تالف ھوی��اتھم، وأجناس��ھم، ولغ��اتھم، ودیان��اتھم  
وعقائ���دھم، وھ���ذا م���ا یعّب���ر عن���ھ بال���سلم الم���دني، أي، تحقی���ق طمأنین���ة الم���واطن وأمن���ھ    

ن حریة قیامھ بأعمالھ ومزاولة ن�شاطاتھ الیومی�ة بم�ا یع�ود علی�ھ وعل�ى                واستقراره، وضما 
المجتم��ع ال��ذي یع��یش ف��ي كنف��ھ وظل��ھ ب��الخیر والنف��ع ال��وفیر، وق��د ت��ّم اختی��ار األحادی��ث           
الصحیحة، والحسنة، وما یصلح العمل ب�ھ م�ن الكت�ب ال�ستة،كون ھ�ذه الق�ضیة تتعل�ق ب�أمر                  

 أن تك�ون األحادی�ث الت�ي تعالجھ�ا ص�حیحة، أو          المجتمع من مختلف من�احي حیات�ھ، إذ ال ب�دّ          
حسنة، أو ص�الحة للعم�ل بھ�ا، وأّم�ا بالن�سبة الختی�ار الكت�ب ال�ستة مج�اًال للبح�ث والتخ�ریج                        

  . منھا؛ فلشھرتھا وشھرة مصنفیھا، ولكونھا تفي بالغرض المنشود منھا
مر بالمعروف والنھي        على أنّنا سنقوم أوًال على تخریج األحادیث النبویة الواردة في األ          

ع��ن المنك��ر وم��ا تح��وم حول��ھ م��ن ق��ضایا، وم��ن ث��ّم اس��تنباط األحك��ام ال��شرعیة المتعلق��ة           
بموض��وع ال��سلم الم��دني وتع��الج مح��اوره بم��ا ُیزی��ل إش��كالّیة فھمھ��ا وتطبیقھ��ا ب��ین ص��فوف  
األف��راد والجماع��ات؛ وذل��ك توثیق��ًا للن��صوص واس��تدالًال وتحل��یًال بم��ا یكف��ل تحقی��ق غای��ات       

  .مع واستقرارهالمجت
ما عالقة األمر ب�المعروف     : وتكمن مشكلة الدراسة في طرح السؤال اآلتي      : مشكلة الدراسة 

  : والنھي عن المنكر بموضوع السلم المدني؟ ویتفرع عن ھذا السؤال األسئلة اآلتیة
   ما المقصود باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر؟-١
  نكر؟ ما حكم األمر بالمعروف والنھي عن الم-٢
   ما المقصود بالسلم المدني؟-٣
   ما ھي األحادیث النبویة الواردة بخصوص األمر بالمعروف والنھي عن المنكر؟-٤
 كیف تعالج األحادیث النبوی�ة ال�واردة ف�ي األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر الق�ضایا            -٥

  المتعلقة بالسلم المدني؟
 إل�ى تطبیقھ�ا واقع�ًا عملی�ًا ب�ین ص�فوف         ما ضوابط الفھم لھ�ذه األحادی�ث، وكی�ف ال�سبیل           -٦

  األفراد والجماعات؟
تنب��ع أھمّی��ة الدراس��ة م��ن كونھ��ا تع��الج ق��ضیة مھّم��ة م��ن ق��ضایا المجتم��ع   : أھمّی��ة الدراس��ة

اإلنساني، وذلك من خالل طائفة م�ن األحادی�ث النبوی�ة ال�شریفة، ودراس�تھا دراس�ة حدیثی�ة                    
 اللثام عن حقیقة التعامل مع ھذه النصوص    تحلیلیة بما یخدم موضوع السلم المدني، ویمیط      

الشرعیة وفھمھا فھمًا صحیحًا یتواءم ومقاص�د ال�شارع منھ�ا، والحیلول�ة دون الوق�وع ف�ي               
  . إساءة الفھم لھا نظرًا لخطورة ھذا األمر ودفعًا لمشكالتھ بما یشھد بھ الواقع المعاش

  :ھااتبعت الدراسة المناھج العلمیة اآلتي ذكر: منھجیة الدراسة
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 المنھج الجمعي، القائم على تخریج النصوص النبویة موضع الدراس�ة الت�ي ت�ّم جمعھ�ا                -أوًال
باعتبارھ��ا أھ��ّم م��دونات ال��سّنة ) ال��صحیحان، وال��سنن األربع��ة(وانتقاؤھ��ا م��ن الكت��ب ال��ستة 

  .النبویة المعتبرة
اردة ب�شأن األم�ر      األحادی�ث النبوی�ة ال�و      المتمث�ل بتحلی�ل   :  المنھج التحلیلي االس�تنباطي    -ثانیًا

، ببیان غریبھا، والوق�وف عل�ى ال�دالالت اللغوّی�ة، والبالغّی�ة،         بالمعروف والنھي عن المنكر   
والبیانّی��ة الم��ستوحاة م��ن م��ضامینھا، واس��تنباط اإلش��ارات النبوی��ة الدقیق��ة ف��ي معالج��ة ھ��ذا  

ء الموض��وع الق��ّیم، وذل��ك م��ن خ��الل اإلط��الع عل��ى أق��وال وم��ذاھب ش��ّراح الح��دیث والفقھ��ا    
المعتبرین في تناول المسائل التي عالجتھا تلك األحادیث وما یتفرع عنھ�ا م�ن ف�روع ت�شمل           
أھمّی��ة األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر، وحكم��ھ، ومراتب��ھ، وقواع��ده الرص��ینة الت��ي     
تضمن سالمة المجتمع المسلم وتحقق صفاءه واطمئنانھ، واالستثناءات المتعلقة بكل قاعدة           

  .المة تطبیقھا وتكییفھا بما یخدم ھذا الموضوعمنھا بما یكفل س
     وھ��ذا بطبیع��ة الح��ال ال یك��ون إال بإعم��ال الفك��ر والنظ��ر ف��ي اس��تنباط الق��ضایا والم��سائل  
العملی��ة الت��ي عالجتھ��ا تل��ك األحادی��ث والت��ي ترس��م ف��ي الحقیق��ة الم��نھج النب��وي ف��ي كیفی��ة     

قمن�ا بتخ�ریج األحادی�ث      : رة إلی�ھ أّنن�ا    ومّما تجدر اإلش�ا   . التعامل معھا في ظل واقعنا المعاش     
النبوی��ة موض��ع الدراس��ة كونھ��ا تتعل��ق بموض��وع واح��د ھ��و األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن    

وف�ي المبح�ث    . المنكر وعالقتھما بالسلم المدني، وكان ذل�ك ف�ي المبح�ث األول م�ن الدراس�ة               
اق�شتھا مناق�شة   الثاني تطرقن�ا إل�ى جمل�ة م�ن الم�سائل واألحك�ام ال�شرعیة المتعلق�ة بھ�ا ومن                 

  .علمیة، وذلك من خالل االستعانة بأقوال أھل العلم، ومذاھب األئمة الفقھاء المعتبرین
           كما أّننا اقت�صرنا عل�ى جمل�ة م�ن األحادی�ث النبوی�ة المقبول�ة المعتب�رة دون ال�ضعیفة أو             

العملّی�ة، كم�ا   بّینة الضعف؛ كون ھذه المسألة تتعلق بأحكام شرعیة تھ�ّم واق�ع حی�اة الم�سلم             
وتعطي تصورًا شبھ كامل عن جوانب ھ�ذه الدراس�ة، وتق�دم حل�وًال إیجابی�ة لم�شكلة حاص�لة                   

واقت�صرنا أی�ضًا عل�ى جمل�ة م�ن الم�سائل الفقھی�ة المتعلق�ة ب�األمر                  . في ظ�ل واقعن�ا المع�اش      
بالمعروف والنھي عن المنكر؛ نظرًا لكثرة تفریعاتھا وجزئیاتھا، فطرقھا م�ن جمی�ع أبوابھ�ا              

  . مر یطولأ
لم نقف على دراسة عالجت ھذا الموضوع بصورة حدیثیة تحلیلیة تربط   :        الدراسات السابقة 

ما بین القضایا المتعلقة باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر وبین تلك التي تخ�دم موض�وع        
ووي ك�شرح الن�  (السلم المدني، اللھّم ما وجد مبثوثًا في ثنایا بع�ض كت�ب ال�شروح الحدیثی�ة           

عل��ى ص��حیح م��سلم، وف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري الب��ن حج��ر الع��سقالني، وعم��دة    
ككت�اب  (، وبع�ض الكت�ب الفقھی�ة القدیم�ة     )القاري شرح صحیح البخ�اري لب�در ال�دین العین�ي          

البنای��ة ش��رح الھدای��ة لب��در ال��دین العین��ي الحنف��ي، وكت��اب العنای��ة ش��رح الھدای��ة لمحّم��د ب��ن  
ي الف�روق وال�ذخیرة للقراف�ي، وكت�اب البی�ان والتح�صیل الب�ن رش�د                محمود البابرتي، وكتابب  

المالكي، وكتاب األّم للشافعي، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني،       
وكت��اب طبق��ات الحنابل��ة لمحّم��د ب��ن أب��ي یعل��ى، وكت��اب ك��شاف القن��اع للبھ��وتي الحنبل��ي،          

ك��ام ال��شرعیة المتعلق��ة ب��األمر ب��المعروف   الت��ي قام��ت عل��ى ش��رح وتوض��یح األح  ) وغیرھ��ا
والنھي عن المنكر واستنباطھا م�ن إیح�اءات الن�صوص المتع�ددة والمتنوع�ة ال�واردة ب�شأن         
ھذا الموضوع، باإلضافة إلى ما تّم االط�الع علی�ھ منث�ورًا ف�ي بع�ض الكت�ب المعاص�رة الت�ي                       

ن أھمّیت�ھ وف�ضلھ م�ن       تناولت الحدیث عن مفھوم األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وبی�ا          
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خالل بعض النصوص القرآنیة والحدیثیة، وتوضیح قواع�ده وفق�ھ التعام�ل مع�ھ، الت�ي منھ�ا          
فقھ تغییر المنكر لمحمود توفیق محمد السعد، وفقھ إنكار المنك�ر لبدری�ة          : على سبیل المثال  

د بنت سعود البشیر، واألم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر أص�ولھ وض�وابطھ وآداب�ھ لخال�              
عثمان السبت، وكتاب حقیقة األمر بالمعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر وأركان�ھ ومجاالت�ھ لحم�د             
ب�ن ناص�ر العّم��ار، وم�ا ست��ضیفھ ھ�ذه الدراس��ة عل�ى الدراس��ات ال�سالف ذكرھ��ا ھ�و معالج��ة        
األحادی��ث النبوی��ة ال��شریفة المتعلق��ة ب��األمر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر لق��ضایا ال��سلم      

قھا وتفعیلھا بین صفوف األفراد والجماعات واقعًا عملیًا بما یضمن في المدني، وكیفیة تطبی
نھای��ة المط��اف س��المة األّم��ة اإلس��المیة، والمحافظ��ة عل��ى ثوابتھ��ا ومق��دراتھا، وترس��یخ          

  . دعائمھا وكل ما من شأنھ رفع سوّیتھا والنھوض بھا بین غیرھا من سائر األمم
  : إلى مبحثین وخاتمة، وذلك على النحو اآلتيتّم تقسیم الدراسة:        ھیكلیة الدراسة

  تخریج األحادیث النبویة الواردة بشأن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر:        المبحث األول
تخ��ریج األحادی��ث النبوی��ة ال��واردة بخ��صوص تأكی��د أھمّی��ة األم��ر ب��المعروف :        المطل��ب األول

  والنھي عن المنكر، وبیان فضلھ   
تخ��ریج األحادی��ث النبوی��ة ال��واردة بوج��وب األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن  :  المطل��ب الث��اني       

  المنكر، وأّنھ مسؤولیة   جماعیة
بتحدی�د مرات�ب األم�ر ب�المعروف والنھ�ي          تخریج األحادیث النبوی�ة ال�واردة       :         المطلب الثالث 

  عن المنكر، وبیان درجاتھ وكیفیة التدرج في استعمالھا
ببیان عقوبة ترك األمر بالمعروف والنھ�ي   تخریج األحادیث النبویة الواردة     : المطلب الرابع        

  عن المنكر، وأّنھا عقوبة جماعیة
دراسة األحادیث النبویة الواردة بشأن األمر بالمعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر     :        المبحث الثاني 

  وعالقتھما بالسلم المدني
  األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وتعریف السلم المدنيتعریف :        المطلب األول
  أھمّیة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وبیان فضلھ:        المطلب الثاني
  حكم األمر بالمعروف والنھي عن المنكر:        المطلب الثالث
  رج في استعمالھامراتب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وكیفیة التد:        المطلب الرابع

  عقوبة ترك األمر بالمعروف والنھي عن المنكر:        المطلب الخامس
قواع�د األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر، وكیفی�ة تطبیقھ�ا بم�ا یخ�دم             :        المطلب ال�سادس  

  موضوع السلم المدني
  وفیھا أھم النتائج والتوصیات المتعلقة بھذه الدراسة:        الخاتمة
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  املبحث األول

  ختريج األحاديث النبوية الواردة بشأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

     تنوعت األحادیث النبویة الشریفة الواردة بخصوص موضوع األمر ب�المعروف والنھ�ي          
عن المنكر، فمنھا ما جاء بخصوص تأكید أھمّیتھ وبیان فضلھ وأّن خیرّیة األّم�ة اإلس�المّیة                 

عن غیرھا من باقي األمم إّنما كان بقیامھا بھذا الواجب العظیم، وامتثالھا لھ واقعًا  وتمّیزھا  
عملی��ًا عل��ى جمی��ع األص��عدة واألمكن��ة م��ا أمك��ن، ومنھ��ا م��ا ج��اء بوج��وب األم��ر ب��المعروف     
والنھ��ي ع��ن المنك��ر وأّن��ھ م��سؤولیة جماعی��ة تق��ع عل��ى ع��اتق ك��ل ف��رد م��ن أف��راد المجتم��ع    

ھم��ھ وف��ي ح��دود طاقات��ھ وإمكانات��ھ، ومنھ��ا م��ا ج��اء بتحدی��د   اإلس��المي ك��ل بح��سب علم��ھ وف
مراتبھ وبیان درجاتھ وكیفیة التدرج في استعمالھا، واالنتقال من الدرجة العلیا إل�ى الدرج�ة            
الدنیا منھا بما یكفل سالمة تطبیق�ھ وتفعی�ل دوره ف�ي حمای�ة أم�ن المجتم�ع، ومنھ�ا م�ا ج�اء              

عن المنكر وأّنھا عقوبة جماعی�ة ت�شمل ال�صالح          ببیان عقوبة ترك األمر بالمعروف والنھي       
والطالح؛ لسكوت الصالح ولتجاوز الطالح، وھذا ما س�یتّم تخریج�ھ ودراس�تھ وف�ق المطال�ب            

  :اآلتیة

  اطب اول

ر ادث او اواردة وص د أ ار روف وا ن 

 نر، وا  

 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   - أّن الّنبي    -رضي اهللا عنھ  - موسى األشعري    عن أبي  :الحدیث األول 
. یعمل بیده فینف�ع نف�سھ ویت�صدق       : أرأیت إن لم یجد؟ قال    : قال. على كل مسلم صدقة   ": قال
أرأی��ت إن ل��م یفع��ل؟ ق��ال : ق��ال. ی��أمر ب��المعروف أو الخی��ر: أرأی��ت إن ل��م ی��ستطع؟ ق��ال: ق��ال

  . )١("یمسك عن الشر فإّنھ لھ صدقة
ی�صبح عل�ى    : " أّنھ قال  -صلى اهللا علیھ وسلم   -   وفي روایة أخرى عن أبي ذر عن الّنبي           

كل سالمي من أحدكم صدقة فكل تسبیحة ص�دقة، وك�ل تحمی�دة ص�دقة، وك�ل تھلیل�ة ص�دقة،            
وك��ل تكبی��رة ص��دقة، وأم��ر ب��المعروف ص��دقة ونھ��ي ع��ن المنك��ر ص��دقة، ویج��زئ م��ن ذل��ك    

  . )٢("ركعتان یركعھما من الضحى
أیك�م یحف�ظ   : -رض�ي اهللا عن�ھ  -ق�ال عم�ر   :  ق�ال  -رض�ي اهللا عن�ھ    - عن حذیف�ة     :دیث الثاني الح

: ق�ال . أن�ا أحفظ�ھ كم�ا ق�ال       : قل�ت : ق�ال .  عن الفتنة  -صلى اهللا علیھ وسلم   -حدیث رسول اهللا      

                                                           

، كتاب الزكاة، باب صدقة الكسب والتجارة، )محمد بن إسماعیل ( البخاري    متفق علیھ، صحیح البخاري،    -١
، وصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب الزكاة، باب بیان أّن اس�م ال�صدقة یق�ع                ٥٢٤ص/ ٢ج/١٣٧٦

  .٦٩٩ص/ ٢ج/ ١٠٠٨على كل نوع من المعروف، 
ى وأّن أقلھ��ا ركعت��ان،  المرج��ع ال��سابق، كت��اب ص��الة الم��سافرین وق��صرھا، ب��اب اس��تحباب ص��الة ال��ضح   -٢

  .٤٩٨، ص١ج/ ٧٢٠



 - ٤٢٩٥ -

فتن��ة الرج��ل ف��ي أھل��ھ وول��ده وج��اره تكفرھ��ا ال��صالة، : إّن��ك علی��ھ لج��ريء فكی��ف ق��ال؟ قل��ت
  . )١(..."والصدقة، والمعروف

 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    - ع�ن الّنب�ي      -رضي اهللا عنھ  -عن أبي سعید الخدري      :الحدیث الثالث 
  . )٢("أفضل الجھاد كلمة عدل عند سلطان جائر: "قال

     وفي روایة أخرى عند النسائي بإسناد صحیح من طریق أبي عبد اهللا طارق بن ش�ھاب              
 وق�د وض�ع     -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      -الّنبي  أّن رجًال سأل    : -رضي اهللا عنھ  -البجلي األحمسي   

  . )٤("كلمة حق عند سلطان جائر: "أي الجھاد أفضل؟ قال: )٣(رجلھ في الغرز

ب اطا  

 ّر، وأن ا روف وا روب او واردةا وث ادا ر

 ؤو  

-بایعنا رسول اهللا    : " قال -ضي اهللا عنھ  ر-عن أبي الولید عبادة بن الصامت        :الحدیث األول 
 على السمع والطاع�ة ف�ي الع�سر والی�سر، والمن�شط والمك�ره، وعل�ى              -صلى اهللا علیھ وسلم   

، وعلى أن ال ننازع األمر أھلھ إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهللا تعالى فیھ       )٥(أثرة علینا 
  . )٦(" لومة الئمبرھان، وعلى أن نقول بالحق أینما كّنا ال نخاف في اهللا

 عل�ى  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -بایع�ت رس�ول اهللا   :  عن جریر بن عبد اهللا ق�ال   :الحدیث الثاني 
  . )٧("إقام الصالة، وإیتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

                                                           

/ ٢ج/ ١٣٦٨  متف��ق علی��ھ، ص��حیح البخ��اري، البخ��اري، كت��اب الزك��اة، ب��اب ال��صدقة تكف��ر الخطیئ��ة،         -١
، وصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب الفتن وأش�راط ال�ساعة، ب�اب ف�ي الفتن�ة الت�ي تم�وج            ٥٢٠ص

  . ٢٢١٨ص/ ٤ج/ ١٤٤كموج البحر، 
/ ٤ج/ ٤٣٤٤، كت��اب المالح��م، ب��اب األم��ر والنھ��ي،     )س��لیمان ب��ن األش��عث  (داود س��نن أب��ي داود، أب��و   -٢

، كت�اب الف�تن، ب�اب م�ا ج�اء أف�ضل الجھ�اد كلم�ة         )محمد ب�ن عی�سى   (، وسنن الترمذي، الترمذي   ١٢٤ص
وھ��ذا ح��دیث ح��سن غری��ب م��ن ھ��ذا : ق��ال أب��و عی�سى . ٤٧١ص/ ٤ج/ ٢١٧٤ع�دل عن��د س��لطان ج��ائر،  

  .الوجھ
المعجمة، ثّم راء ساكنة، ثّم زاي وھو ركاب كور البعیر إذا كان من جلد أو خشب ھو بفتح الغین :  الغرز -٣

ش��رح الن��ووي عل��ى ص��حیح م��سلم، یحی��ى ب��ن ش��رف   : أنظ��ر. وقی��ل ھ��و الك��ور مطلق��َا كالرك��اب لل��سرج 
  .٩٧ص/ ٨النووي، ج

ائر، ، كت��اب البیع��ة، ب��اب ف��ضل م��ن تكل��م ب��الحق عن��د إم��ام ج��)أحم��د ب��ن ش��عیب( ال��سنن الكب��رى، الن��سائي-٤
ص�ححھ  . ١٦١ص/ ٧ج/ ٤٢٠٩،  )المجتبى(وأخرجھ أیضًا في السنن الصغرى    . ٤٣٥ص/ ٤ج/ ٧٨٣٤
  .٢٨١ص/ ٩صحیح سنن النسائي، محمد ناصر الدین، ج: أنظر. األلباني

حاش�یة  : أنظ�ر . أثر غیرنا علینا، أي أّن األمراء یفضلون علیكم غیركم ف�ي العطای�ا والحق�وق    :  أثرة علینا  -٥
  .١٤٠ص/ ٧ور الدین بن عبد الھادي، جن(السندي، السندي

/ ٦ج/ ٦٧٧٤ متف��ق علی��ھ، ص��حیح البخ��اري، البخ��اري، كت��اب األحك��ام، ب��اب كی��ف یب��ایع اإلم��ام الّن��اس،  -٦
، وصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء ف�ي غی�ر مع�صیة،                  ٢٦٣٣
  .١٤٧٠ص/ ٣ج/ ١٧٠٩

 ال��دین -ص�لى اهللا علی��ھ وس��لم -خ��اري، كت��اب اإلیم��ان، ب�اب ق��ول الّنب��ي  متف�ق علی��ھ، ص��حیح البخ�اري، الب  -٧
، وصحیح مسلم، مسلم، كتاب اإلیمان، باب بیان أّن ال�دین الن�صیحة،    ٣١ص/ ١ج/ ٥٧،  ...النصیحة هللا 

  .٧٥، ص١ج/ ٥٦



 - ٤٢٩٦ -

أبایع�ك عل�ى   :  قل�ت -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -أتیت الّنب�ي    :      وفي روایة أخرى عنھ أّنھ قال     
صح لك�ل م�سلم، فبایعت�ھ عل�ى ھ�ذا ورّب ھ�ذا الم�سجد إّن�ي لناص�ح              اإلسالم ف�شّرط عل�ّي والن�      

  .)١("لكم
الدین النصیحة قلن�ا  : " قال-صلى اهللا علیھ وسلم- عن تمیم الداري أّن الّنبي    :الحدیث الثالث 

 . )٢("هللا، ولكتابھ، ولرسولھ، والئمة المسلمین، وعاّمتھم: لمن؟ قال
 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      - ع�ن الّنب�ي    -اهللا عن�ھ  رض�ي   -عن أبي سعید الخدري      :الحدیث الرابع 

ی�ا رس�ول اهللا، م�ا لن�ا م�ن مجال�سنا ب�ّد، نتح�دث              : فقالوا! إیاكم والجلوس في الطرقات   : "قال
. فإذا أبیتم إال المجلس، فأعطوا الطری�ق حق�ھ  : -صلى اهللا علیھ وسلم   -فقال رسول اهللا    . فیھا
ر، وك�ف األذى، ورد ال�سالم، واألم�ر        غض البص : وما حّق الطریق یا رسول اهللا؟ قال      : قالوا

   .)٣("بالمعروف، والنھي عن المنكر
وال��ذي : " ق�ال -ص�لى اهللا علی��ھ وس�لم  - ع�ن حذیف��ة ب�ن الیم�ان ع��ن الّنب�ي     :الح�دیث الخ�امس  

نفسي بیده لتأمرّن بالمعروف ولتنھ�وّن ع�ن المنك�ر، أو لیوش�كّن اهللا أن یبع�ث عل�یكم عقاب�ًا                   
  . )٤("منھ ثّم تدعونھ فال یستجاب لكم

 فعرف�ت ف�ي   -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -دخ�ل عل�ّي الّنب�ي       :  ع�ن عائ�شة قال�ت      :الحدیث ال�سادس  
وجھھ أن قد حضره شيء فتوضأ وما كلم أحدًا، ثّم خرج، فلصقت بالحجرة أسمع م�ا یق�ول،     

یا أیھا الّن�اس إّن اهللا تب�ارك وتع�الى یق�ول            : "فقعد على المنبر فحمد اهللا وأثنى علیھ، ثّم قال        
مروا بالمعروف وانھوا عن المنكر قبل أن تدعوني فال أجیبكم، وتسألوني فال أعطیكم،      : لكم

  . )٥("وتستنصروني فال أنصركم، فما زاد علیھّن حتى نزل

  اطب اث

دد راب ار روف وا ن ار، ر ادث او اواردة 

ن درو  

أول من بدأ بالخطبة یوم العید قبل الصالة مروان، : بن شھاب قال عن طارق :الحدیث األول
أّم�ا ھ�ذا   : قد ترك ما ھنال�ك، فق�ال أب�و س�عید     : الصالة قبل الخطبة، فقال   : فقام إلیھ رجل فقال   

                                                           

/ ١ج/ ٥٧، ... ال�دین الن�صیحة هللا  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   - المرجع السابق، كتاب اإلیمان، باب قول الّنبي       -١
  .٣١ص

  .٧٤ص/ ١ج/ ٥٥ صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب اإلیمان، باب بیان أّن الدین النصیحة، -٢
 متفق علیھ، صحیح البخاري، البخاري، كتاب المظالم، باب أفنیة ال�دور والجل�وس فیھ�ا والجل�وس عل�ى                  -٣

نھ��ي ع��ن  ، وص��حیح م��سلم، م��سلم، كت��اب اللب��اس والزین��ة، ب��اب ال     ٨٧٠ص/ ٢ج/ ٢٣٣٣ال��صعدات، 
  .١٦٧٥ص/ ٣ج/ ٢١٢١الجلوس في الطرقات وإعطاء الطریق حقھ، 

، وس�نن الترم�ذي،     ١٢١ص/ ٤ج/ ٤٣٣٦ سنن أبي داود، أبو داود، كتاب المالحم، ب�اب األم�ر والنھ�ي،               -٤
. ٤٦٨ص/ ٤ج/ ٢١٦٩الترمذي، كتاب الفتن، باب م�ا ج�اء ف�ي األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر،             

  ".ث حسنھذا حدی: "قال أبو عیسى
، كت�اب الف�تن، ب�اب األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر،             )محم�د ب�ن یزی�د     ( سنن اب�ن ماج�ھ، اب�ن ماج�ھ         -٥

  .٤ص/ ٩صحیح سنن ابن ماجھ، ج: أنظر. صححھ األلباني. ١٣٢٧ص/ ٢ج/ ٤٠٠٤



 - ٤٢٩٧ -

م�ن رأى م�نكم منك�رًا    : " یق�ول -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -فقد قضى ما علیھ سمعت رسول اهللا    
  . )١("نھ، فإن لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف اإلیمانفلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسا

م�ا م�ن   : " ق�ال -صلى اهللا علیھ وسلم- عن عبد اهللا بن مسعود أّن رسول اهللا   :الحدیث الثاني 
نبي بعثھ اهللا في أّمة قبلي إال كان لھ من أّمتھ حواریون وأصحاب یأخ�ذون ب�سنتھ ویقت�دون     

لون ماال یفعلون ویفعلون ماال ی�ؤمرون، فم�ن          یقو )٢(بأمره، ثّم إّنھا تخلف من بعدھم خلوف      
جاھدھم بیده فھو مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن، ومن جاھدھم بقلبھ فھو م�ؤمن،    

 . )٣("ولیس وراء ذلك من اإلیمان حبة خردل
س�تكون أم�راء   : " ق�ال  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      - ع�ن أّم س�لمة أّن رس�ول اهللا           :الحدیث الثال�ث  

أف�ال  : ق�الوا . من عرف برئ، وم�ن أنك�ر س�لم، ولك�ن م�ن رض�ي وت�ابع              فتعرفون وتنكرون، ف  
  . )٤("ال ما صلوا: نقاتلھم؟ قال

ی�ستعمل عل�یكم   : " أّن�ھ ق�ال  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –     وفي روایة أخرى عنھا ع�ن الّنب�ي        
. أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد س�لم، ولك�ن م�ن رض�ي وت�ابع        

  . )٥("ال ما صلوا: سول اهللا أال نقاتلھم؟ قالیا ر: قالوا
صلى اهللا علیھ - عن عدي بن عدي عن العرس بن عمیرة الكندي عن الّنبي             :الحدیث الرابع 

أنكرھ�ا  : إذا عمل�ت الخطیئ�ة ف�ي األرض ك�ان م�ن ش�ھدھا فكرھھ�ا وق�ال م�رة         : "  ق�ال  -وسلم
  . )٦("كمن غاب عنھا، ومن غاب عنھا فرضیھا كان كمن شھدھا

ببیان عقوبة ترك األمر بالمعروف والنھي تخریج األحادیث النبویة الواردة :      المطلب الرابع   
  عن المنكر، وأّنھا عقوبة جماعیة

ص�لى اهللا علی��ھ  – أّن الحبی�ب الّنب�ي   -رض��ي اهللا عنھم�ا -أس�امة ب�ن زی�د     ع�ن  :الح�دیث األول        
  یؤتى : " قال-وسلم

فی�دور بھ�ا كم�ا ی�دور الحم�ار        في الّن�ار )٧( في الّنار، فتندلق أقتابھبالرجل یوم القیامة فیلقى       
  ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنھانا  أي فالن ما شأنك: الّنار فیقولونبرحاه، فیجتمع إلیھ أھل 

                                                           

، وس�نن  ٦٩ص/ ١ج/ ٤٩ المرجع السابق، كتاب اإلیمان، باب بیان كون النھي عن المنكر من اإلیم�ان،             -١
، وس�نن اب�ن ماج�ھ،     ٢٩٦، ص ١ج/ ١١٤٠ي داود، أبو داود، كتاب الصالة، باب الخطب�ة ی�وم العی�د،              أب

  .٤٠٦ص/ ١ج/ ١٢٧٥ابن ماجھ، كتاب الصالة، باب ما جاء في صالة العیدین، 
: أنظ��ر.  أي تح��دث، والخل��وف ب��ضم الخ��اء وإس��كان ال��الم الخ��الف ب��شر، وبف��تح ال��الم فھ��و الخ��الف بخی��ر -٢

  .٢٨ص/ ٢النووي، جصحیح مسلم بشرح 
 ص��حیح م��سلم، م��سلم ب��ن الحج��اج، كت��اب اإلیم��ان، ب��اب بی��ان ك��ون النھ��ي ع��ن المنك��ر م��ن اإلیم��ان وأن    -٣

  .٦٩ص/ ١ج/ ٥٠اإلیمان یزید وینقص وأن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجبان، 
رع، وت�رك قت�الھم م�ا     المرجع السابق، كتاب اإلمارة، باب وج�وب اإلنك�ار عل�ى األم�راء فیم�ا یخ�الف ال�ش            -٤

  .١٤٨٠ص/ ٣ج/ ١٨٥٤صلوا ونحو ذلك، 
 المرجع نف�سھ، كت�اب اإلم�ارة، ب�اب وج�وب اإلنك�ار عل�ى األم�راء فیم�ا یخ�الف ال�شرع، وت�رك قت�الھم م�ا                       -٥

  .١٤٨١ص/ ٣ج/ ١٨٥٤صلوا ونحو ذلك، 
أللب�اني،  ص�ححھ ا . ١٢٤ص/ ٤ج/ ٤٣٤٥ سنن أبي داود، أبو داود، كتاب المالحم، ب�اب األم�ر والنھ�ي،           -٦

  .٢ص/ ١صحیح سنن أبي داود، ج: أنظر
ب�در  (عمدة الق�ارئ، العین�ي  : أنظر.  تنصب أمعاؤه من جوفھ وتخرج من دبره، واالندالق الخروج بسرعة   -٧

  .١٦٦ص/ ١٥، ج)الدین العیني



 - ٤٢٩٨ -

  . )١("وأنھى عن المنكر وآتیھ بلى كنت آمر بالمعروف وال آتیھ،: عن المنكر؟ قال       
 أّن -رض�ي اهللا ع�نھنّ    - عن أّم حبیبة بنت أبي سفیان عن زینب ابن�ة جح�ش              :الحدیث الثاني        

ال إل�ھ إال اهللا وی�ل للع�رب م�ن ش�ّر ق�د        :  دخل علیھا فزعًا یق�ول     -صلى اهللا علیھ وسلم   -الّنبي  
قالت . اقترب فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل ھذه وحلق بإصبعھ اإلبھام والتي تلیھا

  . )٢("نعم إذا كثر الخبث:  رسول اهللا أنھلك وفینا الصالحون؟ قالیا: زینب بنت جحش فقلت
 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   - ع�ن الّنب�ي   -رضي اهللا عنھما- عن النعمان بن بشیر :الحدیث الثالث       

 فأص�اب  )٣(مثل الق�ائم عل�ى ح�دود اهللا والواق�ع فیھ�ا كمث�ل ق�وم اس�تھموا عل�ى س�فینة                   : "قال
، فكان الذین في أسفلھا إذا استقوا من الماء مروا عل�ى م�ن       بعضھم أعالھا وبعضھم أسفلھا   

لو أّنا خرقنا في ن�صیبنا خرق�ًا ول�م ن�ؤذ م�ن فوقن�ا، ف�إن یترك�وھم وم�ا أرادوا              : فوقھم فقالوا 
  . )٤(ھلكوا جمیعًا وإن أخذوا على أیدیھم نجوا ونجوا جمیعًا

ی�ا أّیھ�ا الّن�اس، إّنك�م لتق�رؤون      :  قال-رضي اهللا عنھ-عن أبي بكر الصدیق     :الحدیث الرابع         
وإّن��ي . )٥("ی��ا أّیھ��ا ال��ذین آمن��وا عل��یكم أنف��سكم ال ی��ضركم م��ن ض��ل إذا اھت��دیتم ":ھ��ذه اآلی��ة

إّن الّناس إذا رأوا الظالم فلم یأخ�ذوا عل�ى   : " یقول-صلى اهللا علیھ وسلم-سمعت رسول اهللا   
  . )٦("یدیھ أوشك أن یعّمھم اهللا بعقاب منھ

         
م�ا م�ن   : " یق�ول -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -سمعت رسول اهللا :  عن جریر قال:الحدیث الخامس       

رج��ل یك��ون ف��ي ق��وم یعم��ل ف��یھم بالمعاص��ي یق��درون عل��ى أن یغّی��روا علی��ھ ف��ال یغّی��روا، إال  
  .)٧("أصابھم اهللا بعذاب من قبل أن یموتوا

  

                                                           

/ ٣ج/ ٣٠٩٤ متفق علیھ، صحیح البخاري، البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة الن�ار وأنھ�ا مخلوق�ة،       -١
،   وصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب الزھد والرقائق، باب عقوبة من یأمر بالمعروف               ١١٩١ص

  .٢٢٩٠ص/ ٤ج/ ٢٩٨٩وال یفعلھ، وینھى عن المنكر ویفعلھ، 
/ ٣ج/ ٣١٦٨ متف��ق علی��ھ، ص��حیح البخ��اري، البخ��اري، كت��اب األنبی��اء، ب��اب ق��صة ی��أجوج وم��أجوج،       -٢

ب الفتن وأشراط الساعة، باب اقت�راب الف�تن وف�تح      ،   وصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتا        ١٢٢١ص
  .٢٢٠٨ص/ ٤ج/ ٢٨٨٠ردم یأجوج ومأجوج، 

/ ١٣عم��دة الق��ارئ، العین��ي، ج :  اتخ��ذ ك��ل واح��د م��نھم س��ھمًا، أي ن��صیبًا م��ن ال��سفینة بالقرع��ة، أنظ��ر     -٣
  .٥٧ص

، ٨٨٢ص/ ٢ج/ ٢٣٦١ المرج��ع ال��سابق، كت��اب ال��شركة، ب��اب ھ��ل یق��رع ف��ي الق��سمة واالس��تھام فی��ھ؟،  -٤
وسنن الترمذي، الترمذي، كتاب الفتن، باب منھ، أي م�ن الب�اب ال�سابق ب�اب م�ا ج�اء ف�ي تغیی�ر المنك�ر                     

  ".ھذا حدیث حسن صحیح: "وقال أبو عیسى. ٤٧٠ص/ ٤ج/ ٢١٧٣بالید أو باللسان أو بالقلب، 
  .١٠٥ سورة المائدة، آیة-٥
، وس�نن الترم�ذي،     ١٢٢ص/ ٤ج/ ٤٣٣٨،   سنن أبي داود، أبو داود، كتاب المالحم، ب�اب األم�ر والنھ�ي             -٦

وق�ال  . ٤٦٧ص/ ٤ج/ ٢١٦٨الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول الع�ذاب إذا ل�م یغی�ر المنك�ر،                
  ".وھذا حدیث حسن صحیح: "أبو عیسى

. ، ص�ححھ األلب�اني  ١٢٢ص/ ٤ج/ ٤٣٣٩ سنن أبي داود، أبو داود، كتاب المالحم، ب�اب األم�ر والنھ�ي،           -٧
  . ٢ص/ ١یف سنن أبي داود، جصحیح وضع: أنظر
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  املبحث الثاني

املعروف والنهي عن املنكر  دراسة األحاديث النبوية الواردة بشأن األمر ب

  وعالقتهما بالسلم املدني

  اطب اول

دم اف ارر، ون ا روف وا رف ار  

َعَرف���ت ال���شيَء َمْعِرَف���ًة وِعْرفان���ًا،    م���صدر الفع���ل الثالث���ي َع���َرَف، أي،   :المع���روف لغ���ة   
   .)١( من الخیر وتبسأ بھ وتطمئن إلیھكل ما تعرفھ النفس: والمْعُروُف واحد ضد النََّكُر وھو

اسم جامع لكل ما عرف من طاع�ة اهللا والتق�رب إلی�ھ واإلح�سان إل�ى          :  والمعروف اصطالحاً 
خلقھ، وكل ما ندب إلی�ھ ال�شرع ونھ�ى عن�ھ م�ن المح�سنات والمقبح�ات، وھ�و م�ن ال�صفات                        

صفة وح��سن  الغالب��ة، أي، أم��ر مع��روف ب��ین الّن��اس إذا رأوه ال ینكرون��ھ، والمع��روف الن��       
أھ�ل  : "، ومن�ھ الح�دیث    )٢(الصحبة مع األھل وغیرھم م�ن الّن�اس، والمنك�ر ض�د ذل�ك جمیع�ھ               

  .)٣("المعروف في الدنیا ھم أھل المعروف في اآلخرة
 المع��روف ك��ل م��ا تعرف��ھ النف��وس وستح��سنھ العق��ول م��ن مك��ارم األخ��الق    :وقی��ل أی��ضًا     

ك�ل زم�ان وعن�د أھ�ل ك�ل مل�ة، ف�ال          ومحاسن الشیم، وھي التي كانت لم ت�زل مستح�سنة ف�ي             
  .)٤(تزال كذلك ال یجري علیھا النسخ، وال یجوز فیھا التبدیل

أْنَك�َر ال�َشيَء ُیْنِك�َرُه إْنَك�اَرًا َفُھ�َو ُمْنَك�ٌر، َوَنَك�َرُه        : یق�ال .  مصدر الفع�ل الثالث�ي َنَك�رَ       :المنكر لغة 
  . )٥( ُمْسَتْنَكٌر، َوالَجْمُع َمَناِكْیٌرُیْنِكَرُه ُنْكَرًا َفُھَو َمْنُكوٌر، َواْسَتْنَكَرُه َفُھَو

ضد المعروف، وھو اسم جامع لكل م�ا قّبح�ھ ال�شرع وحرم�ھ وكرھ�ھ م�ن                  : المنكر اصطالحاً 
  .)٦(األقوال واألفعال الظاھرة والباطنة

طلب فعل كل ما حسّنھ الشرع، وأمر بھ، وندب إلیھ من األق�وال     : واألمر بالمعروف ُیعنى بھ   
  . ة والباطنة، مّما قد ُیثاب فاعلھ، وُیعاقب أو ُیعاتب تاركھ في اآلخرةواألفعال الظاھر

طلب الكفِّ عن كل ما قّبحھ الشرع وحرّمھ وكرھھ من األق�وال          : والنھي عن المنكر ُیعنى بھ    
  .واألفعال الظاھرة والباطنة، مّما قد ُیعاقب فاعلھ وُیثاب تاركھ في اآلخرة

                                                           

، )محم�د ب�ن مك�رم   (، ولسان العرب، ابن منظور  ١٢١ص/ ٢، ج )الخلیل بن أحمد  ( كتاب العین، الفراھیدي   -١
  .، بتصرف٢٤٠ص/ ٩ج

  .٢١٧-٢١٦ص/ ٣، ج)المبارك بن محمد الجزري( النھایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر-٢
ھ��ذا ح��دیث : "، وق��ال٣٥٧ص/ ٤ج/ ٧٩٠٨، )ن عب��د اهللامحم��د ب��( الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین، الح��اكم -٣

  ". صحیح اإلسناد ولم یخرجاه
  .١٥٦ص/ ١، ج)أحمد بن محمد بن إبراھیم( غریب الحدیث، الخطابي-٤
، ٢٣٣/ ٥، ول��سان الع��رب، اب��ن منظ��ور، ج ١١٤/ ٥ النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر، اب��ن األثی��ر، ج -٥

  .بتصرف
  .تصرف، ب١١٤ص/ ٥ المرجع السابق، ج-٦
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ني   :لسل لم

: یق�ال . لفعل الثالثي َسِلَم َیْسَلُم ِسْلَمًا َوَسْلَمًا، والسالم في األص�ل ال�سالمة      مصدر ا : السلم لغة 
للجّن��ة دار ال��سالم؛ ألنّھ��ا دار ال��سالمة م��ن اآلف��ات،  : َس��ِلَم َی��ْسَلُم َس��الَمًا َوَس��الَمًة، ومن��ھ قی��ل 
 :، وم�نھم م�ن یق�ول   "ال�سالم أم�ان اهللا ف�ي األرض     : "وروى یحیى بن ج�ابر أّن أب�ا بك�ر ق�ال           

ق�وال  : ق�الوا س�المًا، أي، ق�الوا   : ق�ال اب�ن عرف�ة   . سالم أي أم�ري وأم�رك المب�ارأة والمتارك�ة       
یتسلمون فیھ لیس فیھ تعّد وال م�أثم، وكان�ت الع�رب ف�ي الجاھلی�ة یحی�ون ب�أن یق�ول أح�دھم            

س�الم عل�یكم فكأّن�ھ عالم�ة الم�سالمة، وأّن�ھ ال          : ویقولون. أنعم صباحًا وأبیت اللعن   : لصاحبھ
  . )١(لكحرب ھنا

ني لغة  وھ�ي فعیل�ة، وتجم�ع    :  من مدن بالمكان، أي، أقام بھ فعل ممات، ومن�ھ المدین�ة          :لم

على مدائن بالھمز، و المدینة الحصن یبنى في أصطمة األرض مشتق من ذل�ك، وك�ل أرض      
یبنى بھا حصن في أصطمتھا فھي مدینة، والنسبة إلیھا مدیني، والجمع مدائن، وفالن مدن         

  .)٢(مُصر األمصار: نًا كما یقالالمدائن تمدی
تمك�ین الف�رد م�ن الع�یش ف�ي مجتمع�ھ ب�أمن وس�الم، وقدرت�ھ عل�ى                    : السلم المدني اص�طالحاً   

مزاولة نشاطاتھ على أفضل وجھ دون وجل أو رھبة، مؤدی�ًا للواجب�ات المطلوب�ة من�ھ عل�ى                   
لحی�اة، وت�أمین    كحق االعتقاد، والعبادة، وا   (أتّم الوجوه ما أمكن، وحاصًال على جمیع حقوقھ       

، وسالمًا من كل ما ق�د یع�رض       )حاجاتھ األساسیة من مأكل ومشرب وملبس، وما شابھ ذلك        
  . حیاتھ للخطر

ب اطا  

 نر، ون ا روف وا را أ  

     دلت النصوص النبویة الشریفة سالفة الذكر عل�ى أھمّی�ة األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن         
، وبی��ان ف��ضلھ، وأّن��ھ ذو م��آالت متع��ددة الجوان��ب، ومتنوع��ة المح��اور، فف��ي الح��دیث المنك��ر

 أّن األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر یتن��زل   -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم –األول ب��ّین الّنب��ي 
منزل��ة ال��صدقات ف��ي تحقی��ق معن��ى التكاف��ل والت��ضامن االجتم��اعي، فكم��ا أّن ال��صدقة ت��ؤتي    

ز المحت�اجین عل�ى تن�وع حاجّی�اتھم واخ�تالف مط�البھم، فك�ذا            ثمارھا في كل ح�ین وت�سّد ع�و        
األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فھ�و أم�ر ع�ام ی�شمل ك�ّل عم�ل خی�ر  یمك�ن للم�سلم أن           

ص�لى اهللا علی�ھ   –ینتفع بھ وینفع غی�ره م�ن الم�سلمین ب�ھ، وف�ي الح�دیث الث�اني لف�ت الّنب�ي                    
عن المنكر بدلیل أّنھ قرنھ بأھّم ركنین م�ن          النظر إلى أھّمیة األمر بالمعروف والنھي        -وسلم

في تكفیر ما ق�د ُیفت�تن ب�ھ الم�سلم م�ن جھ�ة أھل�ھ وول�ده،                   ) الصالة والصدقة (أركان اإلسالم   
ك�أن یق��ع فیم�ا ال ُتحم��د عقب��اه م�ن األق��وال واألفع��ال م�ن أجلھ��م أو ین��شغل بھ�م وف��ي تحقی��ق      

ھ، ومن جھ�ة مال�ھ ك�أن یكت�سبھ          أمانیھم عن واجباتھ ومسؤولیاتھ األخرى الملقاة على عاتق       
أو ی��صرفھ ف��ي غی��ر وجوھ��ھ ال��شرعّیة الم��ستحقة ل��ھ، وم��ن جھ��ة ج��اره ك��أن ی��سيء ل��ھ أو   
یتصرف في حقھ تصرفًا یخالف فیھ ما قد أمر ب�ھ الم�سلم تجاھ�ھ، وف�ي الح�دیث الثال�ث نّب�ھ                        

                                                           

  .٢٩٠-٢٨٩ص/ ١٢ النھایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر الجزري، ج-١
  .٤٠٢/ ١٣ لسان العرب، ابن منظور، ج-٢
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ین  إلى أّن أفضل أنواع الجھاد وأعظم�ھ ھ�و ق�ول كلم�ة ح�ق ب�              -صلى اهللا علیھ وسلم   –الّنبي  
یدي سلطان ظالم؛ وذلك بالنظر إلى آثاره على المجتمع، وألّن�ھ مع�رض للقھ�ر والھ�الك م�ن                   

صلى اهللا –قبلھ نتیجة قولھ لھذه الكلمة دون خوف أو وجل، وفي ھذا  تحفیز من قبل الّنبي 
 على القیام بھذا الواجب العظیم ببیانھ لعظ�م األث�ر المترت�ب عل�ى فعل�ھ إل�ى ی�وم              -علیھ وسلم 

  .ة، إذ ُیكتب لھ أجره وأجر من عمل بھذا الحّق إلى یوم القیامةالقیام
     وإذا نحن أنعمنا النظر في ھذه األحادیث النبویة اس�تطعنا الوق�وف عل�ى مق�صد ال�شارع       
والمغزى منھا فیما یخص ضمان سالمة األفراد والجماعات ف�ي أّي مجتم�ع م�ن المجتمع�ات       

لم یلعب دورًا إیجابیًا ویشغل حّیزًا رئی�سًا ف�ي البقع�ة    اإلنسانیة، إذ نلمس من خاللھا أّن المس    
التي یعیشھا ویتحرك في جنباتھا، فھو عنصر خیر أینما حّل و ارتحل، فالصدقة لفظ ع�ام ال        
یقت��صر عل��ى الن��واحي المادی��ة فق��ط كم��ا ق��د یتب��ادر لل��بعض مّن��ا، ب��ل ی��شمل أی��ضًا الن��واحي      

ن، كإغاثة الملھوف، ومساعدة الع�اجز، وم�ا     المعنویة التي لھا مردود ونفع على بني اإلنسا       
 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –شابھ ذلك، وفي حال عجز المسلم عن أدائھا وفعلھا جعل لھ الّنب�ي   

ب��دیًال عنھ��ا أال وھ��و األم��ر ب��المعروف أو الخی��ر؛ ألّن��ھ ی��سّد مكانھ��ا ف��ي تحقی��ق معن��ى الخی��ر  
 مكّف�رًا م�ن   -اهللا علی�ھ وس�لم  ص�لى  –واإلمساك عن الشّر، لیس ھذه فحسب، بل جعل�ھ الّنب�ي       

مكّفرات الذنوب التي قد یقع فیھا المسلم تجاه أھلھ ومالھ، وولده، وجاره، وجعلھ نوعًا م�ن        
أن��واع الجھ��اد ف��ي س��بیل اهللا ع��ّز وج��ل، ب��ل أف��ضلھا وأعالھ��ا مرتب��ة أن ُیح��ّق الح��ّق وُیبط��ل   

ی�دي األع�داء ف�ي     الباطل في وجھ سلطان جائر، وشّبھھا كمن جاھ�د بنف�سھ وألق�ى بھ�ا ب�ین                  
أرض المعركة؛ الش�تراكھما ف�ي المح�صلة النھائی�ة وھ�ي احتم�ال تعرض�ھما للقھ�ر والھ�الك               
على ید العّدو أو السلطان تحقیقًا لسالمة العباد والبالد، وتأكیدًا على أھمّی�ة األم�ن واألم�ان،              

رھا والراح��ة واالطمئن���ان؛ ألّن األم��ان ض���ابط ھ���اّم م��ن ض���وابط اس��تمرار الحی���اة واس���تقرا    
  .وتطورھا نحو األفضل

  اطب اث

  م ار روف وا ن ار

     دلت النصوص الشرعیة من الكتاب والسّنة على وج�وب األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن              
المنكر، فھو أمر الزم على كل مسلم، لكن ك�ل بح�سب الموق�ع ال�ذي ی�شغلھ، وبح�سب علم�ھ                      

ت��ھ، لم��ا ل��ھ م��ن فوائ��د عدی��دة جّم��ة تع��ود عل��ى األّم��ة       وفھم��ھ، وف��ي ح��دود طاقات��ھ وإمكانا  
اإلسالمیة بالخیر، وتسمو بھا بین سائر األمم، وتحقق لھا رفعتھا ومجدھا، والشواھد عل�ى              

خذ العفو وأمر ب�العرف وأع�رض ع�ن         : "ذلك كثیرة نذكر منھا على سبیل المثال قولھ تعالى        
ن إل��ى الخی��ر وی��أمرون ب��المعروف  ول��تكن م��نكم أّم��ة ی��دعو : "، وقول��ھ تع��الى)١("الم��شركین

، ومن السّنة النبویة األحادیث ال�شریفة س�الفة   )٢("وینھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون     
 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –ففي الح�دیث األول ك�ان م�ن جمل�ة األم�ور الت�ي ب�ایع الّنب�ي                   : الذكر

 أي القی��ام ب��األمر  علیھ��ا ال��صحابة ق��ول الح��ق أینم��ا ك��انوا ال یخ��افون ف��ي اهللا لوم��ة الئ��م،       
بالمعروف والنھي عن المنكر في كل زم�ان ومك�ان، ولجمی�ع الّن�اس عل�ى اخ�تالف أح�والھم                  

                                                           

  .١٩٩ سورة األعراف، آیة-١
  .١٠٤ سورة آل عمران، آیة-٢
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ومآالتھم دون ممارة أو مداھنة ألي جھ�ة كائن�ة م�ن كان�ت، ودلی�ل الوج�وب ف�ي ھ�ذا ال�نّص                 
النب��وي أّن البیع��ة عل��ى ال��شيء تعن��ي التقّی��د وااللت��زام ب��ھ؛ ألّنھ��ا ف��ي أص��ل وض��عھا وحقیق��ة  

مرھا عقد وعھد بین طرفین فأكثر بنیة االلتزام فیما أبرما العھد علیھ، ث�ّم إّن ف�ي اس�تخدام               أ
صیغة الفعل الماض�ي باإلض�افة إل�ى م�ا علی�ھ الفع�ل م�ن دالل�ة لغوّی�ة ومعنوّی�ة یعط�ي األم�ر                         
زیادة أھمّیة، فالمبایعة تقتضي السمع والطاعة للمبایع لھ كما توجب االلت�زام بم�ا ت�ّم انعق�اد           

وفي الحدیث الثاني كانت البیعة بلفظ االشتراط نصًا صریحًا على وجوب القی�ام         . لبیعة علیھ ا
؛ لذا أقسم جریر ب�اهللا ع�ز وج�ل أّن�ھ         "فشّرط علّي والنصح لكل مسلم    : "بھذا الواجب، إذ قال   

ق��ائم بم��ا أش��ترط علی��ھ ال محال��ة، فل��و ل��م یك��ن األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر عل��ى      
 عل��ى جری��ر، ولم��ا أق��سم جری��ر عل��ى  -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم–ش��ترطھ الّنب��ي الوج��وب لم��ا ا

امتثالھ، ومع أّن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر داخل في م�سّمى البیع�ة عل�ى اإلس�الم،            
 زی��ادة تأكی��د عل��ى -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم–إال أّن التن��صیص عل��ى اش��تراطھ م��ن قب��ل الّنب��ي 

وفي الح�دیث الثال�ث ب�ّین الّنب�ي        . فعیل دوره بین المسلمین   وجوبھ، وعلى أھمّیة القیام بھ وت     
 أّن عماد الدین وقوامھ ھ�و الن�صح هللا، ولكتاب�ھ، ولرس�ولھ، وألئم�ة      -صلى اهللا علیھ وسلم  –

وف�ي  . المسلمین، وعاّمتھم، فلو لم یكن النصح واجبًا لما جعلھ قوامًا لھذا ال�دین وعم�ادًا ل�ھ              
 م�ن جمل�ة حق�وق الطری�ق وواجب�ات م�ن       - علی�ھ وس�لم  صلى اهللا–الحدیث الرابع جعل الّنبي     

جلس على أفنیتھا وجنباتھا األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ثّم إّن النھي والتح�ذیر ف�ي      
واألم�ر بإعط�اء   . ھذا الحدیث جاء یحمل معنى الترھی�ب م�ن فع�ل م�ذموم یج�ب االبتع�اد عن�ھ                

 الشرط، حیث تضّمن فعل الشرط الطریق حّقھ جاء في أسلوب لغوّي مناسب أال وھو أسلوب
 لفعل یقوم بھ الصحابة مع اس�تقراء معن�ى ال�سماح لھ�م         -صلى اهللا علیھ وسلم   –إقرار الّنبي   

بذلك في حال التزم�وا بم�ا س�یأتي ف�ي ج�واب ال�شرط تی�سیرًا عل�ى الّن�اس وت�سھیًال لحی�اتھم                    
وج��ھ اإلل��زام وحاجّی��اتھم الیومی��ة، فج��اء بع��د ذل��ك األم��ر ال��صریح ب��صیغة فع��ل األم��ر عل��ى     

والتكلیف، وھي الشروط التي ال یجوز أن یجل�س الم�سلم ف�ي الطری�ق إال باألخ�ذ بھ�ا؛ ألّنھ�ا                   
وف�ي الح�دیث لخ�امس ج�اء األم�ر ب�المعروف والنھ�ي        . صارت واجبة علیھ على وجھ اإللزام 

ص�لى اهللا علی�ھ   –عن المنكر نصًا ص�ریحًا بلف�ظ الوج�وب، ل�یس ھ�ذا فح�سب، ب�ل أك�ّد الّنب�ي                    
–الق�سم ب�اهللا تع�الى ال�ذي بی�ده نف�س محّم�د        : لى وجوبھ بجملة مؤكدات ك�ان منھ�ا    ع -وسلم

، والم التأكید ونون التوكید الثقیلة الدالتان على التأكید، كم�ا أّن�ھ ح�ّذر    -صلى اهللا علیھ وسلم 
وف��ي . م��ن مغّب��ة ع��دم القی��ام ب��ھ بوق��وع العقوب��ة الجماعّی��ة الت��ي تع��ّم الجمی��ع دون اس��تثناء   

 ج�اء األم�ر مق�رون بمعن�ى التھدی�د والترھی�ب وذل�ك أدع�ى لاللت�زام ب�األمر                     الحدیث ال�سادس  
بالمعروف والنھي عن المنكر، فالمسلم یعلم أّنھ إن لم یقم بھذا األمر الواج�ب علی�ھ م�ن اهللا                
تع��الى س��وف یع��ّرض نف��سھ لك��وارث وت��داعیات س��لبّیة ال ی��ستطیعھا وأھّمھ��ا ع��دم اس��تجابة   

  .عالىالدعاء وعدم النصرة من اهللا ت
     وقد اختلف العلماء في نوع ھذا الوجوب ھل ھو ف�رض ع�ین؟ أو ھ�و عل�ى الكفای�ة؟ أو                

  :ھو نافلة؟ بعد اتفاقھم على وجوبھ ومشروعیتھ على أقوال عدة، وھي على النحو اآلتي



 - ٤٣٠٣ -

إّنھ فرض كفایة، وھو مذھب جمھور أھل ال�سّنة، وب�ھ ق�ال ال�ضحاك م�ن أئم�ة             : القول األول 
وجوب األمر والنھي یعّم كل مكلف : " یقول الھیتمي.)١(ري، وأحمد بن حنبلالتابعین، والطب

" ولتكن منكم أمة: "من حر وقن وذكر وأنثى، لكنھ وجوب على الكفایة لقولھ تبارك وتعالى 
، إذ لو كان فرض ع�ین لق�ال ولتكون�وا؛ نع�م ق�د یك�ون ف�رض ع�ین كم�ا إذا ك�ان بمح�ل ال                        )٢(

ثّم ف�رض الكفای�ة ھ�و ال�ذي إذا ق�ام ب�ھ واح�د ح�از ثواب�ھ          . رهیعلمھ غیره أو ال یقدر علیھ غی   
  .)٣("وأسقط الحرج عن الباقین

إذا المنكر في موض�ع ال یعل�م ب�ھ إال ھ�و،      : إّنھ فرض عین في مواضع، ومنھا     : القول الثاني 
ومن یرى المنكر من زوجتھ أو ولده، أو ی�رى اإلخ�الل ب�شيء م�ن                . وكان متمكنًا من إزالتھ   

  .)٤(الي الحسبة، فإّنھ یتعّین علیھ؛ الختصاصھ بھذا الفرضالواجبات، وو
إّن األمر بالمعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر نافل�ة، وھ�و م�ذھب الح�سن الب�صري             : القول الثالث 
  .)٥(وابن شبرمة
إّن األمر والنھ�ي یك�ون واجب�ًا    : األول: التفصیل، وقد اختلفوا على ثالثة أقوال    : القول الرابع 

ي الواج��ب ترك��ھ، ومن�دوبًا ف��ي المن��دوب فعل�ھ أو ف��ي المن��دوب ترك��ھ   ف�ي الواج��ب فعل��ھ أو ف�  
ف�ّرق أب�و عل�ي    : والث�اني . )٦(ھكذا، وھ�و رأي ج�الل ال�دین البلقین�ي واألذرع�ي م�ن ال�شافعیة             

إّن األم�ر بالواج�ب   : "الجیاني من المعتزلة بین األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر، فق�ال               
. )٧("ر فكل��ھ م��ن ب��اب واح��د، ویج��ب النھ��ي ع��ن جمیع��ھ واج��ب، وبالنافل��ة نافل��ة، وأّم��ا المنك��

إّن مق�صود النھ�ي   : "قال ابن تیمیة وابن القّیم الجوزیة وعز الدین بن عبد ال�سالم           : والثالث
عن المنكر أن یزول ویخلفھ ضده، أو یق�ل وإن ل�م ی�زل بجملت�ھ، أو یخلف�ھ م�ا ھ�و مثل�ھ، أو            

  . )٨(موضع اجتھاد، والرابع محرمیخلفھ ما ھو شر منھ، واألوالن مشروعان، والثالث 
أّن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر في األصل ھ�و ف�رض عل�ى    :      والراجح واهللا أعلم 

الكفایة إذا قام ب�ھ ال�بعض س�قط اإلث�م ع�ن الب�اقین، وإذا امتن�ع عن�ھ الجمی�ع ول�م یقوم�وا ب�ھ              
إال ...". ینھون عن المنكرولتكن منكم أّمة یأمرون بالمعروف و: "أثموا جمیعًا؛ لقولھ تعالى

 -رحم�ھ اهللا –أّنھ یصبح فرضًا على التعیین في المواطن السالفة التي ذكرھ�ا اإلم�ام الن�ووي         
وذلك جمعًا بین األدلة؛ وألّن إعمال األدلة أولى من إھمالھا بالكلّی�ة م�ا أمك�ن كم�ا ھ�و مق�رر              

  .في علم مختلف الحدیث

                                                           

، وك�شاف  ١٠ص/ ٦  مغني المحتاج إل�ى معرف�ة ألف�اظ المنھ�اج، محم�د ب�ن أحم�د الخطی�ب ال�شربیني، ج                     -١
/ ٦، والموسوعة الفقھیة الكویتی�ة، ج     ٣٤ص/ ٣ن متن اإلقناع، منصور بن یونس البھوتي، ج       القناع ع 

  . ٢٤٨ص
  .١١ اآلیة سبق توثیقھا، ص-٢
  .٢٨٠ص/ ٢ الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، ج-٣
  .٢٤٨ص/ ٦، والموسوعة الفقھیة، ج٢٠ص،/ ٢ شرح النووي على صحیح مسلم، النووي، ج-٤
  .٢٤٨/ ٦ المرجع السابق، ج-٥
  .٢٧٨ص/ ٢ المرجع نفسھ، ج-٦
  .١٤٦ شرح األصول الخمسة، أبي علي الجیاني، ص-٧
  .١٦٨ص/ ٢ المرجع نفسھ، ج-٨
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راب اطا  

روف وا رب ارار ودرن ا ،  

ا  درجا و   

 في األحادیث الشریفة سالفة ال�ذكر الم�سلمین عاّم�ة    -صلى اهللا علیھ وسلم–     وجّھ الّنبي   
إلى اتخاذ األولویات، والبدء بالمرتب�ة الت�ي م�ن األول�ى أن ُتَتخ�ذ ف�ي تغیی�ر المنك�ر وإزالت�ھ،                   

فق قواع�د دقیق�ة وض�وابط رش�یدة تكف�ل س�المة تطبیق�ھ          وإحالل الخیر مكانھ واستبدالھ بھ و     
بین صفوف األفراد والجماعات، وتحق�ق الغای�ات الت�ي ینبغ�ي أن ُتك�رّس لھ�ا جمی�ع الجھ�ود                     
والطاقات في سبیل الوصول إلیھا وضمان تحقیقھا بما یعود على المجتمع المسلم على وجھ 

فق�د ع�رض الرس�ول     واألم�ان،  الخصوص، والمجتمعات اإلنسانیة على وجھ العموم بال�سالم       
م��ن رأى م��نكم منك��رًا فلیغی��ره   : " ف��ي ح��دیث أب��ي س��عید الخ��دري   -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم –

 ألسلوب لغ�وّي س�ھل ومع�ان واض�حة یفھمھ�ا ال�سامع مھم�ا كان�ت ثقافت�ھ، حی�ث            )١(..."بیده
استخدم أسلوب الشرط الذي یترتب فیھ فعل على فعل آخ�ر؛ فرؤی�ة المنك�ر ھ�ي فع�ل ال�شرط               

ي یترتب علیھ أمر إلھي واجب على المؤمن بتغییر ذلك المنكر وفق درج�ات وم�ستویات                 الذ
وصیغة المضارع المتصل بالم األمر تشعر بوج�وب التنفی�ذ واإلس�راع للمب�ادرة بھ�ذا        . معّینة

التغییر لحمایة المجتم�ع وس�ائر الب�شریة م�ن االنح�راف، وم�ن ث�ّم الوق�وع ف�ي الھ�الك ال�ذي              
 م�ن ال�سّنة النبوی�ة، ث�م ب�ّین الح�دیث م�ستویات ھ�ذا التغیی�ر وكیفیت�ھ                  نّصت علیھ أدلة أخرى   

بأسلوب سھل واضح؛ فتأتي الی�د ف�ي المرتب�ة األول�ى عل�ى أال ی�ؤدي إنك�ار ذل�ك المنك�ر إل�ى                   
مفسدة أو فتنة أكبر من المنكر ذاتھ، كمن رأى شخصًا ی�شرب الخم�ر وح�اول أن یمنع�ھ م�ن       

الخمر منھ عنوة، فما كان منھ إال أن اعتدى علی�ھ       شربھا بالزجر، أو الضرب، أو أخذ كأس        
فأرداه قتیال، فال بّد إذًا من دراسة األم�ر بحكم�ة ومنط�ق، وم�ا ق�د یترت�ب علی�ھ م�ن عواق�ب                        
وخیمة في نھایة المطاف، ث�ّم ت�أتي مرتب�ة التغیی�ر بالل�سان عن�دما یعج�ز الم�سلم ع�ن تغیی�ر                 

إل��ى الفع��ل المنك��ر أو الت��صریح إن ل��زم  المنك��ر بی��ده، فیل��زم عل��ى الم��سلم التلم��یح واإلش��ارة  
األم��ر، كم��ا ك��ان ی��شیر علی��ھ ال��صالة وال��سالم أحیان��ًا إل��ى أفع��ال وأق��وال ص��درت م��ن بع��ض    

، وأخی�رًا ت�أتي مرتب�ة       "ما بال أقوام یفعلون ك�ذا ك�ذا       : "الصحابة جانبت وجھ الصواب بقولھ    
منكر وبغضھ، وق�د یظھ�ر      القلب التي ال یعجز أّي مسلم عن التغییر بھا، وذلك بكراھة ذلك ال            

عالمات الغضب على وجھ المغّیر وجسده، ومن المالحظ أّن ھ�ذه المرات�ب ق�د ش�ملت جمی�ع                  
المسلمین على اختالف مستویاتھم، وبھذا النھج الرباني الحك�یم تحق�ق توس�یع دائ�رة تغیی�ر        
المنك�ر لت�شمل ك��ل ف�رد ف��ي المجتم�ع الم��سلم،كل ح�سب قدرت��ھ واس�تطاعتھ، ف��ال یك�ون فیھ��ا        

كلی��ف لل��نفس بم��ا ال تطی��ق، ّمم��ا یجع��ل ال��نفس م��سؤولة ع��ن أداء ھ��ذا الواج��ب الرب��اني         ت
ومسارعة للمبادرة للعمل اإلیجابي الذي ُینقض المجتمع من االنحراف، ویحمي صرحھ م�ن              
التصدع، إّنھا المسؤولیة الجماعیة التي تظھر فیھا شخصیة المسلم اإلیجابیة المتفاعلة م�ع            

وف��ي . ًا ع��ن الحیادّی��ة وال��سلبّیة، بم��ا ی��ضمن س��المة الب��شرّیة كاف��ة األح��داث م��ن حول��ھ بعی��د
ما من نبّي بعثھ اهللا في أّم�ة  : " أّنھ قال-صلى اهللا علیھ وسلم–حدیث ابن مسعود عن الّنبي     

قبلي إال كان لھ من أّمتھ حواریون وأصحاب یأخذون بسنتھ ویقتدون بأمره، ثّم إّنھ�ا تخل�ف                 

                                                           

  .٧ الحدیث سبق تخریجھ، ص-١
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یفعل��ون ویفعل��ون م��اال ی��ؤمرون، فم��ن جاھ��دھم بی��ده فھ��و   م��ن بع��دھم خل��وف یقول��ون م��اال  
مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن، ومن جاھدھم بقلبھ فھو م�ؤمن، ول�یس وراء ذل�ك           

 بأس��لوب بالغ��ّي ب��دیع ھ��و  -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم–ب��دأ الّنب��ي  )١("م��ن اإلیم��ان حّب��ة خ��ردل 
 ھم أتب�اع األنبی�اء ال�صادقین    أسلوب الحصر، وذلك تأكید لوجود فئة صادقة ثابتة على الحقّ 

ثّم بّین الحدیث درجات اإلیمان . ینصرون دین اهللا تعالى في األرض ویالزمونھ رحمة بالعباد
ومستویاتھ لدى المؤمنین الذین ینكرون المنكر، وأّن إنكار المنكر صورة من صور اإلیمان، 

 تك�رر ث�الث م�ّرات؛    وعّبر الحدیث الشریف ع�ن ھ�ذه الفك�رة باس�تخدام أس�لوب ال�شرط ال�ذي        
اإلیمان الذي تتن�وع م�ستویاتھ ودرجات�ھ،      : لتأكید قضیتین مھمتین في المجتمع المسلم؛ ھما      

وفي حدیث اب�ن  . والجھاد الذي ُیعّد ھنا وسیلة مشروعة واجبة على كل مسلم لتغییر المنكر         
 األرض إذا عمل�ت الخطیئ�ة ف�ي   : " أّن�ھ ق�ال  -صلى اهللا علی�ھ وس�لم  -عمیرة الكندي عن الّنبي    

أنكرھا كمن غاب عنھ�ا، وم�ن غ�اب عنھ�ا فرض�یھا ك�ان             : كان من شھدھا فكرھھا وقال مرة     
 أّن إنك�ار الخطیئ�ة وكرھھ�ا ف�ي األرض      -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      - ب�ّین الّنب�ي      )٢("كمن شھدھا 

؛ لتدل عل�ى الترتی�ب     )فكرھھا(یعادل الغیاب عنھا، ویستخدم الحدیث الفاء العاطفة في الفعل          
في األحداث، فال مجال للترّیث أو التب�اطؤ، ب�ل إّن وق�وع الخطیئ�ة یج�ب أن یتبعھ�ا             والتعقیب  

مباش��رة كرھھ��ا وإنكارھ��ا لم��ن ش��ھدھا وھ��و ل��یس راض��یًا عنھ��ا، عندئ��ذ ی��صل المنك��ر لھ��ذه   
وأّم�ا ع�ن تف�صیل ھ�ذه المرات�ب وكیفی�ة التغیی�ر بھ�ا، فھ�و                 . الخطیئة إلى درجة الغیاب عنھ�ا     

  :على النحو اآلتي

تبة  لىلم التفا عليه: أل ي لمنك    تح

 وك�ان ف��ي  مرتك��ب المنك�ر بی��ان حك�م ال�شرع ف�ي الفع��ل ال�ذي ق�ام ب�ھ       : وُیق�صد بھ�ذه المرتب�ة   
می��زان ال��شارع م��ن المنك��رات أو المحرم��ات الت��ي تخ��الف قواع��ده وأص��ولھ، وُت��ضاد كیفی��ة    

: -ی��ھ وس��لمص��لى اهللا عل–اس��تنادًا لح��دیث الّنب��ي  . تطبی��ق أحكام��ھ عل��ى الوجھ��ة ال��صحیحة  
، إذ "هللا، ولكتابھ، ولرس�ولھ، والئم�ة الم�سلمین، وع�اّمتھم    :  قلنا لمن؟ قال .الدین النصیحة "

ھناك من أصناف المدعوین من یجھل أّن ما یتلفظ بھ م�ن أق�وال أو م�ا یق�وم ب�ھ م�ن أفع�ال،           
ھي من قبیل األق�وال واألفع�ال المنك�رة الت�ي نھ�ى ال�شرع عنھ�ا وحرّمھ�ا أو تخ�الف الكیفی�ة                        
ال��صحیحة ف��ي أدائھ��ا وتطبیقھ��ا، فالواج��ب عل��ى المغّی��ر والحال��ة تل��ك أن یعرف��ھ بحرم��ة م��ا     
اقترفھ، وبخطورة م�ا ارتكب�ھ عل�ى س�المتھ وس�المة المجتم�ع ال�ذي یع�یش فی�ھ وعل�ى أمن�ھ                      
واستقراره، وأّن ھذه األفع�ال م�ن الواج�ب عل�ى ك�ّل إن�سان س�وّي أن یترف�ع عنھ�ا، وینب�ذھا                        

ب حك��یم ومنطق��ي ف��ي الوق��ت نف��سھ بعی��دًا ع��ن ال��سّب والتأنی��ب     عقل��ھ وقلب��ھ، ولك��ن بأس��لو 
والتعنیف بمن وقع في شيء من ھذه المنكرات، وسّولت لھ نف�سھ الول�وج فیھ�ا دون رقاب�ة           
ذاتیة من ذات نفسھ؛ لعلھ یرتدع بالن�صیحة والكلم�ة الطیب�ة، ولربم�ا أت�اح ل�ھ ھ�ذا األس�لوب             

ھ فیما وقع فیھ من خطأ في لحظة ضعف، أو الحكیم في الدعوة إلى االستقامة، ومراجعة ذات
ھوى نفس، أو وسوسة شیطان، أو ما شابھ ذلك، ومن الشواھد التطبیقیة على ھذه المرتبة 

 ورقت�ھ ف�ي تعل�یم     -صلى اهللا علیھ وس�لم    - رفقھ   -صلى اهللا علیھ وسلم   –من واقع حیاة الّنبي     
  :لمنكر الذي وقع فیھ اآلتيمن تصّرف تصرفًا خاطئًا وھو یظّنھ تصرفًا صحیحًا، وتحدیده ل

                                                           

  .٨ الحدیث سبق تخریجھ، ص-١
  .٨ الحدیث سبق تخریجھ، ص-٢



 - ٤٣٠٦ -

 قصة األعرابي الذي بال في المسجد، فانتھره الصحابة وزجروه على ھ�ذا الفع�ل ال�ذي م�ا                -
 -صلى اهللا علیھ وسلم–كان ینبغي أن یكون في بیت من بیوت اهللا تعالى، فما كان من الّنبي 

ل�ى م�نھج التی�سیر    إال أن طلب منھم تركھ وعدم زج�ره حت�ى أت�ّم ص�نیعھ ھ�ذا، منّبھ�ًا إی�اھم إ             
وترك التعسیر الذي تمّیزت بھ األّمة اإلسالمّیة دون س�ائر المل�ل والنح�ل، ث�ّم دع�اه بأس�لوب              
حكیم، فعّرفھ بھ وبّین لھ برفق ولین أّن بی�وت اهللا ال ت�صلح ل�شيء م�ن ھ�ذا الق�ذر، ب�ل ھ�ي              

ي بینم��ا نح��ن ف�� : فع��ن أن��س ب��ن مال��ك ق��ال . مخص��صة ل��ذكر اهللا، ولل��صالة، وق��راءة الق��رآن 
 إذ جاء أعرابي فقام یبول في الم�سجد، فق�ال    -صلى اهللا علیھ وسلم   –المسجد مع رسول اهللا     

ص�لى اهللا علی�ھ   -ق�ال رس�ول اهللا     :  م�ھ؟ م�ھ؟ ق�ال      -صلى اهللا علیھ وس�لم    -أصحاب رسول اهللا    
 -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-ال تزرم��وه دع��وه، فترك��وه حت��ى ب��ال، ث��ّم إّن رس��ول اهللا :  "-وس��لم

إّن ھذه المساجد ال تصلح لشيء من ھذا البول وال الق�ذر، إنّم�ا ھ�ي ل�ذكر اهللا           : دعاه فقال لھ  
:  ق�ال  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      -عز وج�ل، وال�صالة، وق�راءة الق�رآن، أو كم�ا ق�ال رس�ول اهللا                  

وف��ي روای��ة أب��ي ھری��رة عن��د  . )١("ف��أمر رج��ًال م��ن الق��وم فج��اء ب��دلو م��ن م��اء ف��شّنھ علی��ھ  
 وم�ن ال�شواھد   .)٢("إنّما بعثتم میسرین ولم تبعث�وا مع�سرین   ف : "...البخاري جاء في آخرھا   

 ف�ي تعل�یم م�ن وق�ع م�ن ال�صحابة ف�ي             -صلى اهللا علیھ وسلم   –العملّیة أیضًا على رفق الّنبي      
قصة معاویة ب�ن الحك�م، إذ ك�ان ی�صلي           : الخطأ أثناء تطبیقھ لبعض مناسك دینھ وتحدیده لھ       

، فعط�س أح�دھم، ف�شّمتھ ف�ي     -ھ وس�لم ص�لى اهللا علی�  –ھو وغی�ره م�ن ال�صحابة م�ع رس�ول           
یرحمك اهللا، ظنًا من�ھ بج�واز ذل�ك، فرم�اه ال�صحابة بأب�صارھم، فاس�تغرب م�ن             : الصالة قائالً 

واثك��ل أّمی��اه م��ا ش��أنكم تنظ��رون إل��ّي؟ فأخ��ذوا ی��ضربون عل��ى أفخ��اذھم : نظ��راتھم إلی��ھ ق��ائًال
ص�لى اهللا علی�ھ   –والّنب�ي  تنبیھًا لھ على مضّیھ ق�دمًا ف�ي ال�تكلم بك�الم خ�ارج نط�اق ال�صالة،                   

 -صلى اهللا علیھ وسلم– قد تركھ وشأنھ، فلّما فرغوا من الصالة جمیعًا، بّین لھ الّنبي -وسلم
أّن الصالة ال یصلح فیھا شيء من كالم الّناس، بل تقتصر أفعالھ�ا عل�ى الت�سبیح، والتكبی�ر،        

ص�لى اهللا  –نیع الّنب�ي  وقراءة القرآن، فما كان من معاویة إال أن اعترف بخطئھ، ممتدحًا ص�     
فبأبي ھو وأّمي ما رأیت معلمًا قبل�ھ وال بع�ده      : " في التعلیم والتأدیب، حیث قال     -علیھ وسلم 

إّن ھ�ذه ال�صالة ال   : "ق�ال . أحسن تعلیم�ًا من�ھ، ف�و اهللا م�ا كھرن�ي، وال ض�ربني، وال ش�تمني                 
  .  )٣("نیصلح فیھا شيء من كالم الّناس إنّما ھو التسبیح والتكبیر وقراءة القرآ

 ھ��ذا، ورقّی��ھ ف��ي كیفی��ة ت��صحیح الخط��أ ح��ال   -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم –     وأس��لوب الّنب��ي 
وقوعھ بین صفوف الصحابة بالحكمة والمنطق أعطى معاویة مزیدًا من الج�رأة ف�ي س�ؤالھ                
واستفساره عن مدى صحة ما كان یمارسھ ھو وغیره م�ن ال�صحابة م�ن ممارس�ات خاطئ�ة          

 ب�ھ لم�ا مل�ك ھ�ذه الج�رأة وألع�رض       -صلى اهللا علی�ھ وس�لم  –ق الّنبي  في الجاھلیة، ولوال رف   
ی�ا رس�ول   : قل�ت : "عن سؤالھ واالستنصاح بھ، وقد كان من ضمن ما سأل واستن�صح قول�ھ    

ف�ال  : ق�ال . اهللا إّني حدیث عھد بجاھلیة وقد جاء اهللا باإلسالم، وإّن مّن�ا رج�اًال ی�أتون الكھ�ان           
                                                           

اب وج��وب غ��سل الب��ول وغی��ره م��ن النجاس��ات إذا   ص��حیح م��سلم، م��سلم ب��ن الحج��اج، كت��اب الطھ��ارة، ب�� -١
  .٢٣٦، ص١ج/ ٢٨٥حصلت في المسجد وأن األرض تطھر بالماء من غیر حاجة إلى حفرھا، 

، ١ج/ ٢١٧ ص��حیح البخ��اري، البخ��اري، كت��اب الوض��وء، ب��اب ص��ب الم��اء عل��ى الب��ول ف��ي الم��سجد،         -٢
  .٨٩ص

م الك��الم ف��ي ال��صالة ون��سخ م��ا ك��ان م��ن   المرج��ع ال��سابق، كت��اب الم��ساجد ومواض��ع ال��صالة، ب��اب تح��ری -٣
  .٣٨١ص/ ١ج/ ٥٧٣إباحة، 



 - ٤٣٠٧ -

 .)١(..."ذاك شيء یجدونھ في صدورھم ف�ال ی�صدّنھم  : الق. ومّنا رجال یتطیرون : قال. تأتھم
: -رض�ي اهللا ع�نھم  –ومن الشواھد التطبیقیة على ھذا المعنى أیضًا من واقع حیاة ال�صحابة     

: ما جاء عن عبد اهللا بن مسعود حینما شاھد على خباب بن األرت خاتمًا من ذھب، فقال ل�ھ          
وق�د عل�ق   . )٢("ن ت�راه عل�ّي بع�د الی�وم فألق�اه       أم�ا إّن�ك ل�     : ألم یأن لھذا الخاتم أن یلقى؟ ق�ال       "

الحافظ ابن حجر على ھذا األسلوب المنطق�ي ف�ي ال�وعظ واإلرش�اد ال�ذي س�لكھ اب�ن م�سعود             
وفي الحدیث منقبة البن مسعود، وحسن تأنیھ في الموعظة والتعلیم، وأّن   : "مع خباب قائالً  

 رج�ع، ولع�ّل خباب�ًا ك�ان یعتق�د      بعض الصحابة كان یخفى علیھ بعض األحكام، فإذا نّبھ علیھا    
أّن الّنھي عن لبس الرجال خاتم الذھب للتنزیھ، فنّبھھ ابن مسعود على تحریمھ، فرجع إلیھ                

  .)٣("مسرعًا
     ومرتب��ة التعری��ف ب��المنكر وتحدی��ده، ون��صح الواق��ع فیھ��ا وإرش��اده إل��ى الطری��ق األق��وم  

 زمان ومكان، وف�ي زمانن�ا ھ�ذا عل�ى           واألمثل من المراتب التي یحتاجھا الّناس كثیرًا في كل        
 ع�ن ال�دین، وان�شغالھم ب�أمور       -إن ل�م یك�ن األكث�ر      -وجھ الخصوص؛ لبعد بع�ض الّن�اس فی�ھ          

الدنیا وطلب متاعھا الزائل عن طلب�ھ والتفق�ھ ف�ي أحكام�ھ، حت�ى وص�ل الح�ّد ب�البعض م�نھم                   
ھ�م وقل�ة فھمھ�م ف�ي       استغرابھ ما إذا كان ھذا الفعل حرام�ًا أو ك�ان ح�الًال، وم�ا ذل�ك إال لجھل                  

كثیر من األحایین ألحكام دینھم، وقد ُیستغرب أحیانًا إذا قلنا أّن ھناك من الّناس من ال یفرق 
بین ما إذا كان ھذا النّص حدیثًا ش�ریًفا أو ك�ان آی�ًة قرآنی�ًة، ب�ل ھن�اك م�ن ال ُیح�سن التمیی�ز               

عل�م أحیان�ًا، وق�دیمًا    والتفریق ب�ین أرك�ان ال�صالة، وس�ننھا، وواجباتھ�ا، وم�ن بع�ض طلب�ة ال          
، فالّناس یحتاجون تعلم طریقة الوضوء الصحیحة، فھناك من   "شّر البلّیة ما ُیضحك   : "قالوا

، ...ال یحسنھ ویجیده، ویحتاجون إلى من یعلمھم كیفی�ة أداء ال�صالة عل�ى وجھھ�ا ال�صحیح               
  . وھلّم جرا

ة م�ع علم�ھ بحرمتھ�ا؛          وقد یقع المخالف في فعل شيء من المنكرات أو األفعال المحرّم�           
لذا ینبغي على الداعی�ة أو م�ن یق�وم بواج�ب إنك�ار المنك�ر أن ُینك�ر علی�ھ ھ�ذا الفع�ل بطری�ق                   
الن��صح واإلرش��اد ل��ھ س��ّرًا بعی��دًا ع��ن أع��ین الّن��اس وم��رآتھم؛ ألّن ھ��ذا األس��لوب أدع��ى ف��ي    

ا ق�صد ن�صحھ   استجابتھ وطواعیتھ في اإلقالع عّما ارتكبھ ووقع فیھ، لعلمھ بأّن الداعیة إّنم�        
 ف�ي  -رحم�ھ اهللا –یق�ول اإلم�ام ال�شافعي    . وإرشاده إلى الخیر ولم یقصد التشھیر بھ وخیانت�ھ       

م��ن وع��ظ أخ��اه س��ّرًا فق��د ن��صحھ وزان��ھ، وم��ن وعظ��ھ عالنّی��ة فق��د ف��ضحھ      : "ھ��ذا المعن��ى
  . )٤("وخانھ

                                                           

 المرج��ع ال��سابق، كت��اب الم��ساجد ومواض��ع ال��صالة، ب��اب تح��ریم الك��الم ف��ي ال��صالة ون��سخ م��ا ك��ان م��ن   -١
  .٣٨١ص/ ١ج/ ٥٧٣إباحة، 

ب�ي   صحیح البخاري، البخاري، كتاب المغازي، باب قدوم األشعریین وأھل الیمن وقال أبو موسى ع�ن النّ        -٢
  .١٥٩٥ص/ ٤ج/ ٤١٣٠ ھم مني وأنا منھم، -صلى اهللا علیھ وسلم-

  .١٠١ص/ ٨، ج)أحمد بن علي( فتح الباري، ابن حجر-٣
  .١٤٠ص/ ٩، حلیة األولیاء، ج)أحمد بن عبد اهللا األصبھاني( أبو نعیم-٤



 - ٤٣٠٨ -

تبة لثانية لته بالي: لم   تغيي لمنك 

ر بالی��د وإتالف��ھ إذا ل��م یرت��دع ص��احبھ ول��م یقب��ل إزالت��ھ إزال��ة المنك��: "وُیق��صد بھ��ذه المرتب��ة
بنفسھ، مثل كسر آنیة الخمر، أو كسر آالت اللھو والغناء، أو رفع الرجل ع�ن ش�خص یری�د           

  .)١(..."قتلھ
     وھ��ذه المرتب��ة ُتع��ّد م��ن أق��وى المرات��ب وأعالھ��ا ف��ي تغیی��ر المنك��ر وإزالت��ھ م��ن ج��ذوره  

من رأى : "-صلى اهللا علیھ وسلم – یؤكد ذلك قول الّنبي      واإلقالع عنھ بصورة نھائیة، ومّما    
م��نكم منك��رًا فلیغی��ره بی��ده، ف��إن ل��م ی��ستطع فبل��سانھ، ف��إن ل��م ی��ستطع فبقلب��ھ وذل��ك أض��عف     

 بذكر مراتب تغییر المنكر ودرجاتھ من    -صلى اهللا علیھ وسلم   –فقد تدّرج الّنبي    . )٢("اإلیمان
 العلیا ھي التغییر بالید؛ ألّنھا تتطلب مزی�د ق�وة       األعلى إلى األدنى مرتبة فیھا؛ فجعل الدرجة      

وجرأة من القائم على تغییر المنكر أو من یملك سلطة التغییر بالید؛ لیس ھذا فحسب، بل ال             
ب��ّد أن یتمت��ع ص��احبھا بال��دھاء والحكم��ة والفطن��ة حت��ى ی��ستطیع إزال��ة المنك��ر دون وق��وع      

لیھ وعدم تغییره، وھذه الدرجة أیضًا خسائر أو مفسدة ربما تكون أعظم من مجرد اإلبقاء ع
ص��لى اهللا علی��ھ –مخاط��ب بتطبیقھ��ا جمی��ع الم��سلمین دون اس��تثناء ألح��د م��نھم ب��دلیل قول��ھ  

، ف�األمر ھن�ا بتغیی�ر المنك�ر عل�ى الوج�وب لك�ل        "من رأى منكم منكرًا فلیغیره بی�ده      : "-وسلم
بھ�ذه الدرج�ة، إال أّن   من شاھده بأّم عینیھ حاكم�ًا ك�ان أو محت�سب أو داعی�ة، فالك�ل مطال�ب              

م��ن بی��ده ال��سلطة أو الحك��م یبق��ى أق��وى م��ن غی��ره ف��ي س��لوك ھ��ذه الدرج��ة بحك��م س��لطتھ        
ومسؤولیتھ، فما یستطیعھ الحاكم قد ال یستطیعھ عاّمة الشعب أو أح�د أف�راده، م�ن ھن�ا ك�ان                
عل��ى م��ن ش��اھد المنك��ر ُیرتك��ب م��ن قب��ل بع��ض األش��خاص عالنی��ة دون مراع��اة لحرم��ات         

عرافھم، أن ُیعرفھ بھ أوًال، ثّم ینصحھ ویرشده إلى تركھ، فإن أبى وأص�ّر عل�ى           المسلمین وأ 
االستمرار في فعل المنكر، وجب علیھ إزالتھ بالید على الفور، ومن ال�شواھد عل�ى ذل�ك م�ن       

وت�اهللا ألكی�دّن   : "كتاب اهللا عّز وجل قول رّب الع�زة حكای�ة عل�ى ل�سان إب�راھیم علی�ھ ال�سالم          
فق�د ق��ام  . )٣("فجعلھ�م ج��ذاذًا إال كبی�رًا لھ�م لعلھ��م یرجع�ون    * وا م�دبرین أص�نامكم بع�د أن تول��  

سیدنا إبراھیم علیھ السالم بتكسیر األصنام وتحطیمھ�ا بع�د إص�رار قوم�ھ عل�ى عبادتھ�ا م�ن              
دون اهللا ج��ّل وع���ال، وبع��د دع���وة طال���ت معھ��م ك���ان زادھ���ا التعری��ف، والتوجی���ھ والن���صح     

ھم وإرشادھم إلى أّنھا معبودات ال نف�ع منھ�ا وال    واإلرشاد، لكن دون فائدة مرجوة من نصح      
 م�ا روي ع�ن    -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      –ومن الشواھد التطبیقیة من واقع حی�اة الّنب�ي          . ضرر

 رأى خاتمًا من ذھ�ب ف�ي ی�د رج�ل، فنزع�ھ          -صلى اهللا علیھ وسلم   -ابن عباس أّن رسول اهللا      
فقیل للرج�ل بع�د م�ا ذھ�ب     ". دهیعمد أحدكم إلى جمرة من نار فیجعلھا في ی        : "فطرحھ، وقال 

ال واهللا ال آخذه أبدًا وقد طرح�ھ  :  خذ خاتمك انتفع بھ، قال     -صلى اهللا علیھ وسلم   -رسول اهللا   
ق�دم  : عائ�شة أّنھ�ا قال�ت   ومن ذلك أی�ضًا م�ا ج�اء ع�ن     . )٤(-صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا   
ل��ى س��ھوة ل��ي فیھ��ا ل��ي ع   م��ن س��فٍر وق��د س��ترت بق��رامٍ -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-رس��ول اهللا 

                                                           

  .١٩٩-١٩٨ فقھ إنكار المنكر، بدریة بنت سعود البشیر، ص-١
  .٧ الحدیث سبق تخریجھ، ص-٢
  .٥٨-٥٧سورة األنبیاء، آیة -٣
/ ٢٠٩٠ صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب اللباس والزینة، ب�اب تح�ریم خ�اتم ال�ذھب عل�ى الرج�ال،         -٤

  .١٦٥٥، ص٣ج
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أش��ّد الّن��اس ع��ذابًا ی��وم  : "ھتك��ھ وق��ال-ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-تماثی��ل، فلّم��ا رآه رس��ول اهللا 
وم�ا ج�اء ع�ن أب�ي       .)١("فجعلناه وسادة أو وسادتین   : القیامة الذین یضاھون بخلق اهللا، قالت     

 فیھ كل�ب  ال تدخل المالئكة بیتًا: " یقول-صلى اهللا علیھ وسلم -سمعت رسول اهللا    : طلحة قال 
:  ق�ال -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -إّن ھذا یخبرني أّن النبي: فأتیت عائشة، فقلت: وال تمثال، قال 

ال، : ال تدخل المالئكة بیت�ًا فی�ھ كل�ب وال تماثی�ل، فھ�ل س�معت رس�ول اهللا ذك�ر ذل�ك؟ فقال�ت                      "
ا ولكن سأحدثكم ما رأیتھ فعل، رأیتھ خرج في غزاتھ فأخذت نمطًا ف�سترتھ عل�ى الب�اب، فلّم�             

إّن اهللا ل�م    : عرف�ت الكراھی�ة ف�ي وجھ�ھ فجذب�ھ حت�ى ھتك�ھ أو قطع�ھ، فق�ال                  . قدم فرأى النمط  
فقطعن��ا من��ھ وس��ادتین وح��شوتھا لیف��ًا فل��م یع��ب   : یأمرن��ا أن نك��سو الحج��ارة والط��ین، قال��ت 

عل�ى تغیی�ر المنك�ر بالی�د، وھت�ك ال�صور المحرّم�ة،        وف�ي ھ�ذا دلی�ل      : " ق�ال الن�ووي    .)٢("ذلك
  .)٣(" المنكروالغضب عند رؤیة

ك تبة آلتي    : م لقي ل على ه لم

اختصاص أصحاب السلطة والمسؤولیات بھذه المرتب�ة ف�ي األع�ّم األغل�ب، إذ ت�ستعمل         : أوًال
ھذه الدرجة في األعّم األغلب وتستخدم من قبل القائمین عل�ى أم�ور العاّم�ة م�ن الم�سؤولین         

ؤولیات، فھ�م یملك�ون م�ن ال�صالحیات الت�ي تخ�ولھم        كالمحتسبین ومن أنیطت بھم ھذه المس     
حّق القیام بإزالة المنكر أكثر من غی�رھم مّم�ن ھ�م م�ن عاّم�ة ال�شعب أو أف�راده، وق�د تك�ون                   
ھ��ذه ال��سلطة الت��ي یملكونھ��ا أدع��ى اللت��زام م��ن ت��سّول لھ��م نفوس��ھم فع��ل المنك��رات بحك��م        

لطة أو زمام األمر أحدًا ی�شرب  سلطتھم وقوتھم، وبالتالي فإذا رأى المحتسب مّمن یملك الس    
الخمر على سبیل المثال أراقھا بیده أو أمر فاعلھا أن ُیریقھا ھو بنفسھ، أو رأى من یسرق       

-، یقول القاضي عیاض ...متاع غیره أخذه ورّده إلى صاحبھ، أو أمر فاعلھ أن یرده بنفسھ
ره بك�ل وج�ھ أمكن�ھ    ھذا الح�دیث أص�ل ف�ى ص�فة التغیی�ر، فح�ق المغّی�ر أن یغی�              : "-رحمھ اهللا 

زوالھ بھ قوًال كان أو فعًال، فیكسر آالت الباطل، ویریق الم�سكر بنف�سھ أو ی�أمر م�ن یفعل�ھ،               
ومّم�ا یؤك�ّد أّن إزال�ة      . )٤("وینزع الغصوب ویرّدھا إلى أص�حابھا بنف�سھ أو ب�أمره إذا أمكن�ھ             

م�ن یق�وم مقام�ھ،     المنكر بالید ف�ي الج�رائم الكبی�رة من�وط ف�ي األع�ّم األغل�ب ب�ولّي األم�ر أو                      
ولیس ألحد أن یزیل المنك�ر  : "-رحمھ اهللا–ولیس آلحاد الّناس قول شیخ اإلسالم ابن تیمیة  

بما ھو أنكر منھ مثل أن یقوم واحد من الّناس یری�د أن یقط�ع ی�د ال�سارق، ویجل�د ال�شارب،                
ه ویقیم الح�دود؛ ألّن�ھ ل�و فع�ل ذل�ك ألف�ضى إل�ى الھ�رج والف�ساد؛ ألّن ك�ل واح�د ی�ضرب غی�ر                

وألّن ف�ي خ�الف   . )٥("ویّدعي أّنھ استحق ذلك، فھ�ذا ینبغ�ي أن یقت�صر فی�ھ عل�ى ول�ّي األم�ر            
  .ذلك مفسدة للمجتمع وأمنھ واستقراره

                                                           

، ٥، ج)٥٦١٠(ص��حیح البخ��اري، البخ��اري، كت��اب اللب��اس، ب��اب م��ا وط��ئ م��ن الت��صاویر، ح��دیث رق��م       -١
  .٢٢٢١ص

س، ب���اب تح���ریم ت���صویر ص���ورة الحی���وان، ح���دیث    ص���حیح م���سلم، م���سلم ب���ن الحج���اج، كت���اب اللب���ا     -٢
  .١٦٦٥، ص٣، ج)٢١٠٦(رقم

   .٨٦ص/ ١٤، ج)یحیى بن شرف( شرح النووي على صحیح مسلم، النووي-٣
  .٢٠ص/ ٢ المرجع السابق، ج-٤
  . ٢٠٣ص/ ٣، ج)ھـ٧٢٨:ت( المستدرك على مجموع الفتاوي، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة-٥
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الرفق في تغییر المنكر بھذه الدرجة مع الجاھل ما أمكن، والتغلیظ على المتم�ادي ف�ي    : ثانیًا
ویرف�ق ف�ي التغیی�ر جھ�ده     : " عی�اض غّیھ ما ل�م یول�ّد منك�رًا أش�ّد مّم�ا غّی�ره، یق�ول القاض�ي         

بالجاھل، وبذى العّزة الظ�الم المخ�وف ش�ّره إذ ذل�ك أدع�ى إل�ى قب�ول قول�ھ، كم�ا ی�ستحب أن                
یكون مت�ولي ذل�ك م�ن أھ�ل ال�صالح والف�ضل لھ�ذا المعن�ى، ویغل�ظ عل�ى المتم�ادي ف�ي غّی�ھ                           

انبھ محمّیًا عن والمسرف في بطالتھ إذا أمن أن یؤثر إغالظھ منكرًا أشّد مّما غیره؛ لكون ج      
وھ��ذا م��ن ب��اب التأكی��د عل�ى أم��ن المجتم��ع؛ ألنّن��ا ال نتعام��ل م��ع واح��د أو  . )١("س�طوة الظ��الم 

  . اثنین، وإّنما نتعامل مع شریحة كبیرة من أھل الغوایة في المجتمع
العدول عن ھذه الدرجة والنزول إلى الدرجة التي تلیھا وھي القول باللسان أو اإلنكار            : ثالثًا

فان غل�ب  : " في حالة ما إذا ترتّب على المضّي بھا منكرًا أشّد، یقول القاضي عیاض             بالقلب
عل��ى ظّن��ھ أن تغیی��ره بی��ده ی��سبب منك��رًا أش��ّد من��ھ م��ن قتل��ھ أو قت��ل غی��ره ب��سببھ ك��ّف ی��ده     
واقتصر على القول باللسان وال�وعظ والتخوی�ف، ف�ان خ�اف أن ی�سبب قول�ھ مث�ل ذل�ك غّی�ر                     

 وإن وجد من یستعین بھ -إن شاء اهللا تعالى-ھو المراد بالحدیث وھذا . بقلبھ وكان في سعة
على ذلك استعان ما لم یؤد ذلك إلى إظھار سالح وحرب، ولیرفع ذل�ك إل�ى م�ن ل�ھ األم�ر إن       
كان المنكر من غیره أو یقتصر على تغییره بقلبھ ھذا ھو فقھ المسألة وص�واب العم�ل فیھ�ا             

اإلنكار بالتصریح بك�ل ح�ال، وإن قت�ل ونی�ل من�ھ ك�ل       عند العلماء والمحققین خالفا لمن رأى  
  . )٢("أذى

بقاء وصف اإلیمان ثابتًا في حّق اآلمر بالمعروف والناھي عن المنكر في حال سقوط : رابعًا
ما من نبّي بعثھ اهللا ف�ي  : "-صلى اهللا علیھ وسل –واجب اإلنكار بالید، ومّما یؤكد ذلك قولھ        

حواری�ون وأص�حاب یأخ�ذون ب�سنتھ ویقت�دون ب�أمره، ث�ّم إّنھ�ا            أّمة قبلي إال كان لھ من أّمتھ        
تخلف من بعدھم خلوف یقولون ماال یفعلون ویفعلون ماال یؤمرون، فمن جاھدھم بیده فھ�و    
مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن، ومن جاھدھم بقلبھ فھو م�ؤمن، ول�یس وراء ذل�ك           

 في ھذا الح�دیث أّن ص�فة   - علیھ وسلمصلى اهللا–ففد بّین الّنبي    . )٣("من اإلیمان حّبة خردل   
اإلیمان ال ت�زول ع�ن اآلم�ر ب�المعروف والن�اھي ع�ن المنك�ر بف�وات تح�صیلھ للجھ�اد ب�أعلى                    
درجات تغییر المنكر أال وھي التغییر بالید، بل یبقى ثابتًا في بقیة درجاتھ األخرى، وإن كان 

  .  أضعفھا الجھاد والتغییر بالقلب
لحقیقة تضمن س�المة اآلم�ر ب�المعروف والن�اھي ع�ن المنك�ر والواق�ع                  وھذه القیود في ا   

في المنكر على حّد س�واء، وبالت�الي س�المة األف�راد والجماع�ات م�ا أمك�ن، وم�ن ھن�ا یظھ�ر                        
خط��أ م��ن ی��سلك الدرج��ة األول��ى عل��ى ك��ل ح��ال وف��ي ك��ل ح��ین دون مراع��اة لفق��ھ األولوی��ات   

قیام بتغییر المنكر، فحفظ األنفس، وتحقی�ق  والمقاصد الشرعیة التي ینبغي أن ُتراعى حال ال 
الكرامة اإلن�سانّیة، وحف�ظ م�صالح العب�اد وال�بالد م�ن أول�ى األولوی�ات الت�ي م�ن الواج�ب أن                     

  .یضعھا المغّیر للمنكر نصب عینیھ في كل زمان وفي كل مكان

                                                           

  .٢٠ص/ ٢صحیح مسلم، النووي، ج شرح النووي على -١
  .٢٠ص/ ٢ المرجع السابق، ج-٢
  .٨ الحدیث سبق تخریجھ، ص-٣
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تبة لثالثة   تغيي لمنك باللسا: لم

قول وال�وعظ واإلرش�اد، والتخوی�ف م�ن اهللا ع�ّز            النھي عن المنكر ب�ال    : وُیقصد بھذه المرتبة  
  .)١(وجل

     وھذه المرتبة ینتقل إلیھا اآلمر بالمعروف والناھي عن المنكر بعد عج�زه وع�دم قدرت�ھ                
عل��ى تغیی��ر المنك��ر بی��ده،  وتك��ون بتوجی��ھ الواق��ع ف��ي الفع��ل المنك��ر وت��ذكیره بأّن��ھ مخ��الف    

قی��ام ب��ھ واإلص��رار عل��ى فعل��ھ بالكلم��ة  لل��شرع وم��ضاد ل��ھ، وتخویف��ھ وتح��ذیره م��ن مغّب��ة ال  
أدع إل���ى س���بیل رب���ك بالحكم���ة   : "الطیب���ة، والحكم���ة، والموعظ���ة الح���سنة؛ لقول���ھ تع���الى   

وذلك : "-رحمھ اهللا–یقول اإلمام الغزالي . )٢("والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن
 ع��رف كون��ھ ف��یمن یق��وم عل��ى األم��ر وھ��و ع��الم بكون��ھ منك��رًا، أو ف��یمن أص��ّر علی��ھ بع��د أن 

منكرًا، كالذي یواظب على شرب الخمر، أو على الظلم، أو على اغتیاب المسلمین، أو كشف 
عورات المسلمین، أو ما یجري مجراه، فینبغي أن یوعظ ویخوف باهللا تعالى، وت�ورد علی�ھ                
األخبار الواردة بالوعید في ذلك، وتحكى لھ سیرة السلف الصالح في انتھائھم عن المعاصي 

فإن أصّر مرتكب المنكر . )٣("لموا حرمتھا بسرعة عجیبة، واستجابة ألوامر اهللا تعالى     إذا ع 
في غّیھ ومنك�ره، أو ب�دا من�ھ االس�تھانة بم�ا یلق�ى إلی�ھ م�ن وع�ظ ون�صح وإرش�اد، فیزج�ره                
اآلم��ر ب��المعروف والن��اھي ع��ن المنك��ر بعب��ارات فیھ��ا ن��وع غلظ��ة، لك��ن ال تحم��ل فح��شًا ف��ي   

اب وال لعان، وتغییر المنكر ال یكون بارتكاب منكر أشّد منھ، ویلجأ القول؛ فالمسلم لیس بسّب
إل��ى ذل��ك إذا رأى اآلم��ر ب��المعروف والن��اھي ع��ن المنك��ر أّن األس��لوب ال��سھل الل��ّین ل��م یف��د    
المنكر علیھ شریطة أن یقول الحّق ال یخاف في اهللا لومة الئم، ومن الشواھد التطبیقیة م�ن             

استخدمھ إبراھیم علیھ السالم مع قومھ حینما دعاھم برف�ق ول�ین           حیاة األنبیاء السابقین ما     
فلم یقبلوا الحّق ولم یذعنوا لھ، فسلك معھم الغلظة في القول، قال تع�الى حكای�ة عل�ى ل�سان              

أّف لك�م ولم�ا تعب�دون    * قال أفتعبدون من دون اهللا م�ا ال ی�نفعكم ش�یئًا وال ی�ضركم           : "إبراھیم
فإن أبى مرتكب المنكر اإلذعان بھذا األسلوب سلك معھ اآلمر         . )٤("من دون اهللا أفال تعقلون    

إن ل�م تنت��ھ ألض��ربّنك  : "ب�المعروف والن��اھي ع��ن المنك�ر التھدی��د والتخوی��ف، ك�أن یق��ول ل��ھ   
، لكن ینبغي أن تكون عب�ارات التھدی�د والتخوی�ف         "ألخبرّن السلطات بفعلك  "، أو   "وألوذینك

إن ل�م  : "شرعًا وعقًال، فال یجوز أن یقول لھ    ضمن دائرة المعقول وفي حدود المقدور علیھ        
وال یھ�دد بوعی�د ال   : "یق�ول الغزال�ي  . )٥(تنتھ ألحرقّن بیتك، أو أسلب مالك، أو ما ش�ابھ ذل�ك         

، وم�ا   "ألس�بّن زوجت�ك   "، أو   "ألض�ربّن ول�دك   "، أو   "ألنھبّن دارك : "یجوز لھ تحقیقھ كقولھ   
إن قال��ھ م��ن غی��ر ع��زم فھ��و    یج��ري مج��راه، ب��ل إّن ذل��ك إن قال��ھ ع��ن ع��زم فھ��و ح��رام، و     

  .  )٦("كذب

                                                           

  .١٦٣، ص)حمد بن ناصر( حقیقة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وأركانھ ومجاالتھ، العمار-١
  .١٢٥ سورة النحل، آیة -٢
  .٤٤صسید إبراھیم، :  األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، الغزالي، تحقیق-٣
  .٦٧-٦٦ سورة األنبیاء، آیة -٤
  .، بتصرف١٦٧-١٦٤ حقیقة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وأركانھ ومجاالتھ، العمار، ص-٥
  .٤٨ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، الغزالي، ص-٦
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بعة تبة ل   تغيي لمنك بالقل: لم

  عدم الرضا القلبي بما ُیرتكب من المنكرات والمعاصي: وُیقصد بھذه المرتبة
     وھ��ذه المرتب��ة ھ��ي أض��عف درج��ات إنك��ار المنك��ر وأدناھ��ا مرتب��ة، وینتق��ل إلیھ��ا اآلم��ر     

 وع�دم تمكن�ھ م�ن تغیی�ر المنك�ر بالی�د أو الل�سان،              بالمعروف والناھي عن المنكر بع�د عج�زه       
فیسقط عنھ وجوب إنكار المنكر بھ�اتین الم�رتبتین، وتج�ب ف�ي حّق�ھ مرتب�ة اإلنك�ار بالقل�ب،                
فھي واجبة على التعیین على كل فرد من أفراد المسلمین، فال تسقط بحال م�ن األح�وال، ب�ل      

م؛ لح�دیث أب�ي س�عید الخ�دري ال�سابق           ال بّد أن یستمر كره المسلم وبغضھ للمنكر على الدوا         
 أّن اإلنك�ار بالقل�ب ھ�و أض�عف درج�ات            -صلى اهللا علی�ھ وس�لم     –ذكره، والذي بّین فیھ الّنبي      
عب�د  ، ولحدیث )١("فإن لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف اإلیمان     : "اإلیمان، حیث قال في آخره    

نب�ّي بعث�ھ اهللا ف�ي أّم�ة        م�ا م�ن     : " ق�ال  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      -اهللا بن مسعود أّن رسول اهللا       
قبلي إال كان لھ من أّمتھ حواریون وأصحاب یأخذون بسنتھ ویقتدون بأمره، ثّم إّنھ�ا تخل�ف                 
م��ن بع��دھم خل��وف یقول��ون م��اال یفعل��ون ویفعل��ون م��اال ی��ؤمرون، فم��ن جاھ��دھم بی��ده فھ��و     
مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن، ومن جاھدھم بقلبھ فھو م�ؤمن، ول�یس وراء ذل�ك           

:  أّن�ھ ق�ال  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   – ولحدیث أّم س�لمة ع�ن الّنب�ي    .)٢("ن اإلیمان حّبة خردل  م
یستعمل علیكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن ك�ره فق�د ب�رئ، وم�ن أنك�ر فق�د س�لم، ولك�ن             "

م�ن ك�ره    : "ومعن�اه . )٣("ال م�ا ص�لوا    : یا رسول اهللا أال نقاتلھم؟ قال     : قالوا. من رضي وتابع  
طع إنكارًا بید وال لسان فقد برئ من اإلث�م، وأدى وظیفت�ھ، وم�ن أنك�ر بح�سب       بقلبھ ولم یست  

 وم�ا ھن�ا   .)٤("طاقتھ فقد سلم من ھذه المع�صیة، وم�ن رض�ي بفعلھ�م وت�ابعھم فھ�و العاص�ي        
مصدریة، ظرفّیة، زمانّیة؛ وذلك لإلشارة إلى زم�ان وق�وع الح�دث بمعن�ى م�ا دام�وا ی�صلون               

  .فال قتال لھم
: ، وف��ي الروای��ة األخ��رى "أض��عف اإلیم��ان: "-ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم –ھ      والم��راد بقول��

، أي أقل��ھ وأرخ��صھ، یق��ول ش��یخ اإلس��الم اب��ن  "ول��یس وراء ذل��ك م��ن اإلیم��ان حب��ة خ��ردل "
م�راده أّن�ھ ل�م یب�ق بع�د ھ�ذا اإلنك�ار م�ا ی�دخل ف�ي اإلیم�ان حت�ى یفعل�ھ الم�ؤمن، ب�ل                           : "تیمیة

ده أّن من لم ینك�ر مع�ھ م�ن اإلیم�ان حّب�ة خ�ردل؛       اإلنكار بالقلب آخر حدود اإلیمان، لیس مرا 
، فجعل الم�ؤمنین ث�الث طبق�ات، فك�ل م�نھم فع�ل اإلیم�ان ال�ذي             "لیس وراء ذلك  : "ولھذا قال 

ق��د نج��د أعظ��م الّن��اس إیمان��ًا یعج��ز ع��ن اإلنك��ار، : س��ؤال: "ویق��ول القراف��ي. )٥("یج��ب علی��ھ
شرع منع�ھ، أو أس�قطھ عن�ھ ب�سبب         وعجزه ال ینافي تعظیمھ هللا تعالى وق�وة اإلیم�ان؛ ألّن ال�            
ال یل�زم م�ن العج�ز نق�ص اإلیم�ان           : عجزه عن اإلنكار؛ لكونھ یؤدي لمفسدة أعظ�م، أو نق�ول          

المراد باإلیمان ھھن�ا اإلیم�ان      : ؟ جوابھ "وذلك أضعف اإلیمان  : "فما معنى قولھ علیھ السالم    

                                                           

  .٧ الحدیث سبق تخریجھ، ص-١
  .٨ الحدیث سبق تخریجھ، ص-٢
  .٨ الحدیث سبق تخریجھ، ص-٣
األث��ر ش��رح كت��اب األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر، لإلم��امین الجلیل��ین اب��ن تیمی��ة واب��ن       ال��سنة و-٤

  ..٦٣الجوزي، ص
  .١٤٨ص/ ١ اقتضاء الصراط المستقیم، ابن تیمیة، ج-٥
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، أي صالتكم لبیت المق�دس،      )١("وما كان اهللا لیضیع إیمانكم    : "الفعلي الوارد في قولھ تعالى    
وأقوى اإلیمان الفعل�ي إزال�ة الی�د؛ الس�تلزامھ إزال�ة المف�سدة عل�ى الف�ور، ث�ّم                    . والصالة فعل 

. )٢("الق��ول؛ ألّن��ھ ق��د ال یق��ع مع��ھ اإلزال��ة، وق��د تق��ع، واإلنك��ار القلب��ي ال ی��ورث إزال��ة البت��ة    
یم��ان ب��أّن ھ��ذا منك��ر،   ھ��و اإل: "وحقیق��ة اإلنك��ار بالقل��ب كم��ا ق��ال ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة    

فإن حصل ھ�ذا ك�ان ف�ي القل�ب إیم�ان، وإذا فق�د القل�ب معرف�ة ھ�ذا المع�روف           . وكراھتھ لذلك 
ویتطلب اإلنكار بھذه المرتبة مفارقة المنك�ر    . )٣("وإنكار المنكر ارتفع ھذا اإلیمان من القلب      

ب فی�ھ؛ لقول�ھ   وأھلھ، وعدم الجلوس معھم حال مواقعتھم لھ أو البقاء في المكان الذي أرتك�            
وقد نزل علیكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات اهللا یكفر بھا ویستھزأ بھا فال تقع�دوا       : "تعالى

یقول القرطبي في توجیھ ھذه اآلیة  . )٤("معھم حتى یخوضوا في حدیث غیره إّنكم إذًا مثلھم        
المعاص�ي إذا  ، فدّل بھذا على وجوب اجتن�اب أص�حاب    : "...مبّینًا حقیقة إنكار المنكر بالقلب    

ظھر م�نھم منك�ر؛ ألّن م�ن ل�م یجتن�بھم فق�د رض�ي فعلھ�م والرض�ا ب�الكفر كف�ر، ق�ال اهللا ع�ّز                        
، فكل من جلس في مجلس معصیة ولم ینكر علیھم یك�ون معھ�م ف�ي           "إّنكم إذّا مثلھم  : "وجل

الوزر سواء، وینبغي أن ینكر علیھم إذا تكلم�وا بالمع�صیة وعمل�وا بھ�ا، ف�إن ل�م یق�در عل�ى                 
، وإذا ثبت تجنب أھل ...ر علیھم فینبغي أن یقوم عنھم حتى ال یكون من أھل ھذه اآلیة         النكی

ومن الشواھد على إنكار المنكر بالقل�ب م�ن         . )٥("المعاصي فتجنب أھل البدع واألھواء أولى     
  أّنھ�ا أخبرت�ھ      -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      -ما جاء عن عائ�شة زوج الّنب�ي          :السّنة النبویة اآلتي  

 ق�ام عل�ى   -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   - نمرق�ة فیھ�ا ت�صاویر، فلّم�ا رآھ�ا رس�ول اهللا              أّنھا اش�ترت  
یا رسول اهللا أتوب إلى اهللا وإل�ى رس�ولھ    : الباب فلم یدخل فعرفت في وجھھ الكراھیة، فقلت       

: م�ا ب�ال ھ�ذه النمرق�ة؟ قال�ت فقل�ت      : "-ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      -ماذا أذنبت؟ فقال رسول اهللا        
إّن أص�حاب  : "-ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -ھا وتوسدھا، فقال رس�ول اهللا       اشتریتھا لك لتقعد علی   

إّن البی�ت ال�ذي فی�ھ    : أحی�وا م�ا خلق�تم، وق�ال    : ھذه ال�صور یع�ذبون ی�وم القیام�ة، ویق�ال لھ�م       
ب�اب ھ�ل یرج�ع إذا       : "؛ ل�ذا ب�وب البخ�اري لھ�ذا الح�دیث بقول�ھ            )٦("الصور ال تدخلھ المالئك�ة    

عود صورة في البیت فرجع، ودعا ابن عمر أب�ا أی�وب   رأى منكرًا في الدعوة؟ ورأى ابن مس 
غلبنا علیھ النساء، فقال من كن�ت أخ�شى   : فرأى في البیت سترًا على الجدار، فقال ابن عمر        

بصیغة االس�تفھام؛ إلف�ادة وج�ود    " علیھ فلم أكن أخشى علیك، واهللا ال أطعم لكم طعامًا فرجع  
 أورده من اآلث�ار ع�ن بع�ض ال�صحابة م�ا      خالف بین العلماء في حكم ھذه المسألة، وكان ما      

  .  یشعر باختیاره لھذا الرأي وھو رجوع المدعو فیما إذا رأى منكرًا في الدعوة
     ھ��ذا وال ُیفھ��م م��ن ك��ون اإلنك��ار بالقل��ب یقت��ضي مفارق��ة المنك��ر أن ت��دع بع��ض األعم��ال  

، فال  ...كالمشروعة، أو قصد بعض ما یشرع قصده من األماكن لوجود بعض المنكرات ھنا            
كم�ا إذا اتبع�ت الجن�ازة، ث�ّم     . یھجر المسجد لكونھ مزخرفًا مثًال، أو كان أھلھ یسبلون ثی�ابھم      

                                                           

  .١٤٣ سورة البقرة، آیة-١
  .٢٥٦ص/ ٤، ج)شھاب الدین( الفروق، القرافي-٢
  .١٤٨ص/ ١ المرجع السابق، ج-٣
  ..١٤٠ سورة النساء، آیة-٤
  .٤١٨ص/ ٥، ج)محّمد بن جریر( تفسیر الطبري، الطبري-٥
/ ٥ج/ ٤٨٨٦؟ ... البخاري، ص�حیح البخ�اري، كت�اب النك�اح، ب�اب ھ�ل یرج�ع إذا رأى منك�را ف�ي ال�دعوة                     -٦

  .١٩٨٦ص
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، وق�د ك�ان   )١(جاء من یضرب بالدف، أو یظھر النیاحة، فال تدع ما أنت فیھ ألجل ھذا المنكر         
  إذا ح��ضر جن��ازة ث��ّم ظھ��ر ھن��اك بع��ض المنك��رات ل��م یرج��ع عنھ��ا-رحم��ھ اهللا–اإلم��ام أحم��د 

وق�د ق�ال اإلم�ام ال�شافعي ف�ي         . )٢("ال ت�دع حق�ًا لباط�ل      : "ویقول كما قال الحسن البن س�یرین      
وإذا دعي الرجل إلى الولیمة وفیھا المعصیة من الم�سكر او الخم�ر أو م�ا أش�بھ ذل�ك                    : "األّم

من المعاصي الظاھرة نھاھم، فإن نحوا ذلك عنھ وإال ال أحب لھ أن یجلس، فإن علم قبل أّن     
وھو قول أبي حنیفة أیضًا كما    . )٣("ھم فال أحب لھ أن یجیب وال یدخل مع المعصیة         ذلك عند 

من دع�ي إل�ى ولیم�ة طع�ام،      "جاء في البنایة والعنایة شرح الھدایة، حیث جاء عنھ أّنھ قال            
أبتلیت بھذا م�ّرة ف�صبرت،   : فوجد ثّمة لعبًا أو غناء فال بأس بأن یقعد ویأكل، قال أبو حنیفة 

ابة الدعوة سّنة فال یتركھا لما أقترن بھا من البدعة م�ن غی�ره ك�صالة الجن�ازة              وھذا ألّن إج  
واجبة اإلقامة وإن حضرتھا نیاحة، فإن قدر على المن�ع م�نعھم، وإن ل�م یق�در ی�صبر، وھ�ذا                 
إذا لم یكن مقتدى بھ، فإن كان مقتدى بھ ولم یقدر على منعھم یخرج وال یق�ع؛ ألّن ف�ي ذل�ك     

  . )٤("المعصیة على المسلمینشین الدین وفتح لباب 

  اطب اس

  و رك ار روف وا ن ار

     نّصت األحادیث النبویة الشریفة المتعددة على عقوبة ترك األمر بالمعروف والنھي عن  
المنك��ر، وأّنھ��ا عقوب��ة جماعّی��ة تع��ّم المجتم��ع اإلس��المي بأس��ره دون اس��تثناء ألح��د م��نھم؛      

 أفراده ف�ي أدائھ�م لھ�ذا الواج�ب كم�ا ھ�و مطل�وب م�نھم، وبالكیفی�ة ال�صحیحة                   لتقصیر بعض 
الت��ي ت��ؤتي ثمارھ��ا ف��ي ك��ّل ح��ین ولك��ل جی��ل؛ ولتج��اوز ال��بعض اآلخ��ر ف��ي فع��ل المعاص��ي        
والمنك��رات دون مراع��اة لحرم��ات الم��سلمین أو لحّقھ��م ف��ي الع��یش بأم��ان واطمئن��ان، وم��ن   

  :  ھذا حالھ وشأنھ اآلتيجملة العقوبات التي قد یصاب بھا أّي مجتمع
یأّیھ�ا  : "إّن اهللا تبارك وتعالى یق�ول : -صلى اهللا علیھ وسلم– عدم إجابة الدعاء؛ لقولھ   :أوًال

م��روا ب��المعروف وانھ��وا ع��ن المنك��ر قب��ل أن ت��دعوني ف��ال أجی��بكم، وت��سألوني ف��ال      الّن��اس 
 قی�ام الم�سلمین   ففي ھذا الحدیث جعل اهللا عز وجلّ  . )٥("أعطیكم، وتستنصروني فال أنصركم   

بواج��ب األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر ش��رطًا إلجاب��ة دع��ائھم، وإعط��ائھم س��ؤلھم،      
ونصرة من استنصره منھم، ومّما یؤكد ذلك أّن الحدیث قد بدأ بأسلوب إنشائي نوع�ھ األم�ر                 

مظھ�رًا  ) انھ�وا (، و)م�روا : (لینّبھ السامع إلى أمر جلل، فتوالى األمر مرتین في قول�ھ تع�الى         
الطب��اق ال��ذي أدى إلب��راز المعن��ى وزیادت��ھ وض��وحًا، وجم��ع ب��ین األم��رین ب��واو یفی��د الجم��ع  
والمشاركة، أي، أّن األمرین مقترنان ال یمكن فصل أحدھما عن اآلخر؛ فاآلمر بالمعروف ال       

ث�ّم ی��أتي التح��ذیر  . یق�در إال أن ینھ��ى ع�ن المنك��ر لتتكام�ل شخ��صّیتھ م�ن أج��ل بن�اء المجتم��ع     
د لمن ال یلتزم باألمر النبوي الذي ما ھو إال وحي إلھي، ذلك التحذیر الخطیر     بأسلوب التھدی 

                                                           

  .٣٨١ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر أصولھ وضوابطھ وآدابھ، خالد بن عثمان السبت، ص-١
  .٢٧٨ص/ ١لقاضي محمد بن أبي یعلى، ج طبقات الحنابلة، ا-٢
   .١٨١ص/ ٦، ج)محمد بن إدریس( األم، الشافعي-٣
، والعنای�ة ش�رح الھدای�ة،    ٨٦-٨٤ص/ ٢، ج)محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى     ( البنایة شرح الھدایة، العیني    -٤

  .١٢ص/ ١٠محمد بن محمد بن محمود البابرتي، ج
  .٨ الحدیث سبق تخریجھ، ص-٥
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ال��ذي یقل��ب حی��اة الم��رء إل��ى جح��یم، والتح��ذیر یت��ضمن الحرم��ان م��ن إجاب��ة ال��دعاء وح��بس  
الخیر والعطاء والرزق وامتناع النصر، إّن الحرمان نتیجة حتمّی�ة لم�ن ال یلت�زم ب�أوامر اهللا                  

یستخدم الحدیث النبوي أیضًا أسلوب الطباق لیثیر انتباه ال�سامع إل�ى           تعالى وال یمتثل لھا، و    
وفي ). أعطیكم(و ) تسألوني(، وبین )أجیبكم(و ) تدعوني(خطورة األمر؛ فیأتي الطباق بین 

 وق�وع العق�اب الجم�اعي عل�ى     -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –حدیث حذیفة السابق ذكره أكّد الّنبي   
اجب األمر بالمعروف والنھي عن المنك�ر، ث�ّم ع�دم إجاب�ة            المسلمین في حالة عدم قیامھم بو     

  . دعائھم حال رفعھم أكُّفھم إلى السماء تضرُّعًا لرفعھ
العق��اب اإللھ��ي ال��ذي یع���ّم الجمی��ع، ویك��ون ف��ي ال��دنیا بال��ذل، والھ���وان،          اس��تحقاق  :ثانی��اً 

ص�لى  –ول�ھ  واستھانة أعدائھم بھم، وفي اآلخرة یك�ون بالع�ذاب األل�یم م�ن اهللا ع�ز وج�ّل؛ لق         
والذي نفسي بیده لت�أمرّن ب�المعروف ولتنھ�وّن ع�ن المنك�ر، أو لیوش�كّن           : "-اهللا علیھ وسلم  

وھذا العقاب اإللھي ال یقتصر . )١("اهللا أن یبعث علیكم عقابًا منھ ثّم تدعونھ فال یستجاب لكم
ب�ھ  فقط على من قّصر بواجب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، بل یشمل أی�ضًا م�ن ق�ام                 

ولكّنھ لم یمتثلھ واقعًا عملّیًا في حیاتھ، فكان یأمر غیره بالمعروف وال یأتی�ھ، وینھ�ى غی�ره             
فیدور بھا كما یدور   كما جاء في حدیث الرجل الذي تندلق أقتابھ في الّنارعن المنكر ویأتیھ

 ص�ورة مخیف�ة یتج�سد       -صلى اهللا علیھ وسلم   –الحمار برحاه، ففي ھذا الحدیث ضرب الّنبي        
یھا تغلیظ عقوبة من ی�أمر ب�المعروف وینھ�ى ع�ن المنك�ر لكّن�ھ ال یلت�زم ب�المعروف ویفع�ل                 ف

ث�ّم ی�أتي    . المنكر، صورة تبعث في النفس الرعب واالشمئزاز والرھبة م�ن العاقب�ة الوخیم�ة             
سؤال من یرى ھذه الصورة القبیح�ة ی�وم القیام�ة م�ن ب�اب العج�ب فكی�ف یك�ون م�صیر ھ�ذا              

م��ا أش��ّد تح��ذیر ھ��ذا . والن��اھي ع��ن المنك��ر بھ��ذه ال��صورة المفزع��ةالرج��ل اآلم��ر ب��المعروف 
الح��دیث ال��شریف م��ن مغّب��ة مخالف��ة األفع��ال لألق��وال والوعی��د ال��شدید ل��ھ، وتت��والى األفع��ال    
المستخدمة في الحدیث الشریف وتف�صل الف�اء العاطف�ة بینھ�ا لت�دل عل�ى تت�ابع العق�اب عل�ى             

، ث�ّم یك�ون   )فیجتم�ع (، )فی�دور (، )فیلقى(، )ؤتىی(ھذا الرجل المتصف بھذا الفعل، ومن ذلك   
االعتراف الذي ال مفّر منھ یوم القیامة؛ لیظھر نف�اق ذل�ك الرج�ل ال�ذي اس�تحق ذل�ك العق�اب                  

  .  اإللھي
 ھالك المجتمع اإلسالمي بأس�ره، وخ�رق ص�ّفھم، وتفك�ك وح�دتھم؛ وذل�ك ألّنھ�م ترك�وا               :ثالثًا

 األخ�ذ عل�ى أی�دیھم م�ع ق�درتھم عل�ى ذل�ك،        أصحاب المعاصي یعیثون في األرض فسادًا دون  
واألّم��ة اإلس��المّیة إذا وص��لت إل��ى ھ��ذا الح��ّد م��ن ع��دم االكت��راث لم��ا ی��صنعھ الع��صاة ویفعل��ھ  

حدیث زینب بنت جح�ش    : ومّما یؤكد ذلك  . الظلمة فقد ُتوّدع منھا، وإن وجد فیھا الصالحون       
 إلھ إال اهللا ویل للع�رب م�ن ش�ّر    ال: " دخل علیھا فزعًا یقول-صلى اهللا علیھ وسلم-أّن الّنبي   

. قد اقترب فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل ھذه وحل�ق بإص�بعھ اإلبھ�ام والت�ي تلیھ�ا                   
نع��م إذا كث��ر : ی��ا رس��ول اهللا أنھل��ك وفین��ا ال��صالحون؟ ق��ال  : قال��ت زین��ب بن��ت جح��ش فقل��ت  

قظ�ة واالنتب�اه؛   ، إذ یوحي التمھید للحدیث الشریف بأمر جلل عظیم یحثنا عل�ى الی           )٢("الخبث
، وھ�ي الف�زع ال�ذي    -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –ذلك أّنھ بدأ بوصف الحال التي دخل فیھا الّنبي  

 قول�ھ بخی�ر   -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –یثیر في النفس المؤمنة الرھبة والخوف، ثّم بدأ الّنب�ي      

                                                           

  .٨ ص الحدیث سبق تخریجھ،-١
  .١٠ الحدیث سبق تخریجھ، ص-٢
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 الوی�ل ال�ذي    لف�ظ -صلى اهللا علیھ وس�لم –، ثّم ذكر  )ال إلھ أال اهللا   : (الكلم، وھي كلمة التوحید   
لتزید الموقف ھوًال ) شّر(یبعث في النفس الرعب ویخّص العرب بھذه الكلمة، ثّم تأتي كلمة 

وخطورة ورعبًا، فالویل والشّر لفظت�ان من�سجمتان ف�ي ال�سیاق، ودالت�ان عل�ى الف�زع ال�ذي                     
ي ، ثّم یأت-رضي اهللا عنھا– عندما دخل على زینب -صلى اهللا علیھ وسلم–كان یحیط بالّنبي 

ق�د  : (-ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –الذي یفی�د تأكی�د األم�ر وإثبات�ھ ف�ي قول�ھ             ) قد(حرف التحقیق   
ثّم یأتي اإلعالن واإلخبار عن جوھر الموضوع بفعل مبني للمجھول ثّم ذكر الخطب ). اقترب

 -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     –، ث�ّم یوض�ح الّنب�ي        )ی�أجوج وم�أجوج   (العظیم وھو انفتاح م�ن ردم       
خط بحركة بأصابعھ الشریفة، ثّم یأتي االستفھام الذي یفید التعج�ب م�ن زین�ب               اقتراب ذلك ال  

 باحتمالّی��ة ھ��الك العب��اد ب��شرط -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم– فی��أتي رّد الّنب��ي -رض��ي اهللا عنھ��ا–
ظاھر محدد وھو كثرة الخبث، ومعنى الكثرة ھنا یتضمن غلبة المعاصي والفساد ورجحانھا         

  .مل الخبث بكثرتھ على اضمحاللھ وعندئذ ھالك األّمةعلى الخیر القلیل الذي سیع
     ویؤكّد ھذا المعنى حدیث النعمان بن بشیر الذي جاء بصورة ت�شبیھّیة عظیم�ة المع�اني                
والدالالت؛ فترك الّناس یغرق�ون ف�ي الف�ساد والمنك�رات والمعاص�ي دون األخ�ذ عل�ى أی�دیھم                    

 ال��ذین أرادوا أن ُیح��دثوا خرق��ًا ف��ي  س��بب ف��ي وق��وع الھ��الك ال��ذي س��یعّم الجمی��ع ؛ فھ��ؤالء   
السفینة سیكون مآل فعلھم وباًال على جمیع ركاب السفینة؛ فھل ُیتركون على ھواھم بحج�ة               
أّنھم أحرار في نصیبھم من السفینة یفعلون ما یشاءون؟ لق�د ج�اء الح�دیث النب�وي بأس�لوب        

 بالغّیة أخرى كان من خبري لیس المراد منھ إفادة السامع بالخبر، ولكّنھ خرج إلى أغراض
أبرزھا استنھاض الھمم وحث السامعین على القی�ام ب�واجبھم تج�اه ال�دین وحمای�ة المجتم�ع                   

ثّم أنظر . من الفساد، إّنھا الشخصّیة اإلیجابّیة التي تبادر إلى ردع الفاسدین وزجر الظالمین           
س، مث�ل الطب�اق   المحسنات البدیعّیة التي أكّدت المعنى ووضحت الفرق بین صنفین م�ن الّن�ا        

، فالطباق ھنا قد أبرز المعن�ى       )ھلكوا ونجوا (وبین  ) أعالھا وأسفلھا (و) القائم والواقع : (في
ث��ّم أنظ��ر ال��صورة البیانّی��ة ف��ي اس��تخدام االس��تعارة المكنّی��ة؛ حی��ث ش��ّبھت     . وزاده وض��وحًا

ى وھ�ذا ی�دل عل�   . المعاصي بمساحة محدودة یحرصھا رجال یمنعون الّناس من الوقوع فیھ�ا    
المسؤولّیة الكبیرة الملقاة على عاتق المصلحین في ھذه األّمة، یمنعون الّن�اس م�ن الوق�وع               
في الرذیلة، فالحظ الدقة في استخدام عناصر التشبیھ وانسجام ال�صورة الفنّی�ة م�ع الغ�رض          

أخ��ذوا عل��ى : (-ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم –ث��ّم أنظ��ر الكنای��ة ف��ي قول��ھ   . ال��ذي س��یق م��ن أجل��ھ 
 المقصود باألخذ على الید المعنى السطحي المباش�ر، ولك�ن ل�ھ دالل�ة معنوّی�ة        ، فلیس )أیدیھم

تب��ّین ض��رورة تحّم��ل الم��سؤولّیة واتخ��اذ مواق��ف حازم��ة تج��اه المخ��ربین، بمعن��ى اس��تخدام    
واستخدام البحر كعن�صر م�ن عناص�ر الت�شبیھ ی�وحي بالمخ�اطر              . الشّدة والقوة إن لزم األمر    

ل��و ح��صل م��ا أراده ال��ذین ك��انوا ین��وون إح��داث خ��رق ف��ي العظیم��ة الت��ي س��یواجھھا الجمی��ع 
السفینة، كما أّن السفینة صورة لمجتمع مصغر لو فعل المفسدون فعلتھم لھلك ھذا المجتمع 

ی�دل عل�ى أّن الّن�اس ف�ي ال�سفینة           ) اس�تھموا (بأسره، والّدقة ف�ي اختی�ار األلف�اظ فم�ثًال قول�ھ             
  .عتمدوا على القسمة العادلةأخذوا مواقعھم استنادًا إلى الحّق والعدل وا
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  اطب ادس

،را طوار ون ا روف وا رد اوا  

دم اوع او و   

قواع��د رص��ینة لواج��ب األم��ر   ) الكت��اب وال��سّنة النبوی��ة (     وض��ع اإلس��الم مّم��ثًال بركنی��ھ   
ف�ل س�المة تطبیق�ھ وتفعیل�ھ بم�ا      ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر، وض�بطھ ب�ضوابط دقیق�ة تك       

یحفظ سالمة العباد والبالد، وقد جاءت ھذه القواع�د ش�املة لجمی�ع أرك�ان األم�ر ب�المعروف                   
والنھي عن المنكر، فكان منھا ما یتعلق باآلمر وھو الشخص الذي ی�أمر ب�المعروف وینھ�ى      

ا م�ا یتعل�ق   عن المنكر، ومنھا ما یتعلق بالمأمور وھ�و ال�شخص الم�أمور أو المنھ�ي، ومنھ�             
بمحل األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ومنھا ما یتعلق بمراتب األمر بالمعروف والنھي 
عن المنكر ودرجاتھ، وكیفیة تغییر المنكر وفق ك�ل مرتب�ة م�ن مراتب�ھ، وس�نعرض ف�ي ھ�ذا             
المطلب لكل قاعدة من ھذه القواعد مع ضرب األمثلة التطبیقی�ة م�ن الواق�ع، وبی�ان إش�كالیة        

–ا وكیفیة تطبیقھا عند البعض م�ن الّن�اس، والحل�ول اإلیجابی�ة م�ن واق�ع حی�اة الّنب�ي                      فھمھ
 وال��سلف ال��صالح وكیفی��ة تع��املھم م��ع ھ��ذه األحادی��ث وفھمھ��ا فھم��ًا  -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم

  .صحیحًا
     واألركان الالزمة لألمر بالمعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر أربع�ة، ولك�ل رك�ن منھ�ا قواع�د                   

بھ��ا تتكف��ل بتحقی��ق ال��سلم الم��دني وق��د بّینھ��ا العلم��اء، وھ��ي عل��ى النح��و       وش��رائط خاص��ة  
  :)١(اآلتي

لناهي ع لمنك: ال ئ لمتعلقة بشخ آلم بالمع  لش ع    لق

أن یكون مكلفًا شرعًا، فغیر :       من قواعد اآلمر بالمعروف والناھي عن المنكر وشرائطھ
، وھذا ال یكون إال بعد اإلیمان، وال یخفى وج�ھ اش�تراطھ؛ ألّن   المكلف ال یلزمھ أمر وال نھي  

ھذا نصرة لل�دین، فكی�ف یك�ون م�ن أھل�ھ م�ن ھ�و جاح�د ألص�لھ وم�ن أعدائ�ھ، وزاد بع�ضھم              
ل�یس للفاس�ق أن ی�أمر       : اشتراط العدالة، وقد اختلفوا في ھ�ذا ال�شرط، فاعتبرھ�ا ق�وم فق�الوا              

ال ت�شترط   : ، وق�ال آخ�رون    )٢("وتن�سون أنف�سكم   أتأمرون الّناس بالبر    : "وینھى لقولھ تعالى  
ف��ي األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر الع��صمة م��ن المعاص��ي كلھ��ا، وإال ك��ان خرق��ًا           

إذا لم یأمر بالمعروف وین�ھ ع�ن المنك�ر إال م�ن یك�ون      : "لإلجماع، ولھذا قال سعید بن جبیر     
أّن�ھ ال ی�سلم أح�د م�ن     المعن�ى ف�ي ھ�ذا ب�ّین     : "قال اب�ن رش�د  ،  "فیھ شيء لم یأمر أحد بشيء     

 واستكثر من الح�سنات     -َعَلْیِھَما السََّلامُ -مواقعة الذنوب والخطایا، فقد خاطب الخضر لموسى      
فإّنك مصیب السیئات، واعمل خیرًا فإّنك ال بد عامل شرًا، وھو نبي مرسل، فكیف بمن دونھ 

. )٣("ع�صوماً من ش�رط اآلم�ر ب�المعروف والن�اھي ع�ن المنك�ر أن یك�ون م                من الّناس، فلیس    
واستدل أصحاب ھذا الرأي بأّن لشارب الخمر أن یجاھد ف�ي س�بیل اهللا، وك�ذلك ظ�الم الیت�یم،             

                                                           

/ ٢، ج)حام�د ب�ن محم�د ب�ن محم�د     (إحی�اء عل�وم ال�دین، الغزال�ي    :  أفدنا ھذه المعلومات ملخصة من كت�اب     -١
  .٣٣٥-٣١٢ص

  .٤٤ سورة البقرة، آیة-٢
/ ١٨، ج)محم�د ب�ن أحم�د   ( البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل للم�سائل الم�ستخرجة، اب�ن رش�د      -٣

  .٣٣٠ص
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 وال بع�ده، إذ كان�ت جن�ود     -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      –ولم یمنعوا من ذلك ال ف�ي عھ�د الرس�ول            
وأن المسلمین لم تزل مشتملة على البّر والفاجر، وشارب الخم�ر، وظ�الم األیت�ام، وغی�رھم،      

كون عالمًا بالمعروف والمنكر؛ ألّنھ إن لم یكن عارفًا بھما لم یصح ل�ھ أم�ر وال نھ�ي؛ إذ ال        ی
 كم�ا اش�ترطوا أن ی�أمن م�ن أن ی�ؤدي إنك�اره       ،یأمن أن ینھ�ى ع�ن المع�روف وی�أمر ب�المنكر         

المنكر إلى منكر أكبر منھ، مثل أن ینھى عن شرب خمر فیئول نھیھ عن ذلك إلى قتل نف�س                  
وأض�اف اب�ن رش�د ش�رطًا      . ألّن�ھ إن ل�م ی�أمن ذل�ك ل�م یج�ز ل�ھ أم�ر وال نھ�ي                   وما أش�بھ ذل�ك؛      

أن یعلم أو یغلب على ظنھ أن إنكاره المنك�ر مزی�ل ل�ھ، وأن أم�ره ب�المعروف             : "خامسًا وھو 
مؤثر ونافع، فإن ل�م یعل�م ذل�ك وال غل�ب عل�ى ظّن�ھ ل�م یلزم�ھ األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن              

ی�ق م�صالح الّن�اس وم�ا یكف�ل أم�ن المجتم�ع وس�المة                وغرض ھذه ال�شرائط تحق    . )١("المنكر
  .أفراده

لنهي ع لمنك: ثانيا لمتعلقة بمحل ألم بالمع  ئ  لش ع    لق

أن یك��ون الم��أمور ب��ھ :  وم��ن قواع��د مح��ل األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر وش��رائطھ
م��ن رأى ص��بیًا أو معروف��ًا ف��ي ال��شرع ویك��ون المنھ��ي عن��ھ مح��ذور الوق��وع ف��ي ال��شرع، ف   

مجنونًا یشرب الخمر فعلی�ھ أن یری�ق خم�ره ویمنع�ھ، وأن یك�ون المنك�ر موج�ودًا ف�ي الح�ال             
وھ�و أحت��راز مّم��ن ف��رغ م��ن ش��رب الخم��ر، ف�إّن ذل��ك ل��یس إل��ى اآلح��اد وق��د انق��رض المنك��ر   
واحتراز عّما سیوجد في ثاني الحال كمن یعلم بقرینة حال أّنھ عازم عل�ى ال�شرب ف�ي لیلت�ھ                  

إنكار علیھ إال بالوعظ، وإن أنكر عزمھ علیھ لم یجز وعظھ أی�ضًا، ف�إّن فی�ھ إس�اءة ظ�ّن                   فال  
ص�لى اهللا علی�ھ   –بالمسلم وربما صّدق قولھ، وربما ال یقدم على ما عزم علیھ لعائق؛ لقولھ     

دال على وجوب العلم بوقوع المنكر      ) رأى: (، فقولھ "من رأى منكم منكرًا فلیغیره    : "-وسلم
 أو بإق��دام ص��احبھ علی��ھ ال محال��ة ك��أن یت��یقن أّن��ھ ی��دبر لقت��ل آخ��ر وال��شواھد       علم��ًا محقق��اً 

 وأّم�ا  )٢(والقرائن قاطعة بعزمھ عل�ى إیقاع�ھ، فتغیی�ره والحال�ة تل�ك أم�ر ال ب�ّد م�ن القی�ام ب�ھ                    
المنكر فال بّد أن یكون ظاھرًا بغی�ر تج�سس، فك�ل م�ن أغل�ق باب�ھ ال یج�وز التج�سس علی�ھ،                          

، فك�ل م�ن س�تر مع�صیة ف�ي داره وأغل�ق باب�ھ ال یج�وز أن         )٣("سواوال تجس� : "لقول�ھ تع�الى  
یتجسس علیھ وقد نھى اهللا عنھ، وحّد الظھور واالستتار أّن كل من أغلق ب�اب داره وت�سّتر          
بحیطانھ فال یجوز الدخول علیھ بغی�ر إذن�ھ لنع�رف المع�صیة إال أن یظھ�ر ف�ي ال�دار ظھ�ورًا                      

ر واألوتار إذا ارتفع�ت بحی�ث ج�اوز ذل�ك حیط�ان      یعرفھ من ھو خارج الدار كأصوات المزامی     
الدار، وأن یكون المنكر متفقًا على تحریمھ بالكتاب، والسّنة، وإجماع المسلمین بغیر خالف 

: یق�ول الن�ووي   . معتبر، فكل ما ھو محل اجتھاد فلیس محًال لإلنكار، بل یكون محًال لإلرشاد            
 بإنك�اره، ب�ل ذل�ك للعلم�اء، ویلتح�ق بھ�م م�ن             ومّما یتعلق باالجتھاد لم یك�ن للع�وام االبت�داء         "

أعلم��ھ العلم��اء ب��أّن ذل��ك مجم��ع علی��ھ، ث��ّم العلم��اء إّنم��ا ینك��رون م��ا أجم��ع عل��ى إنك��اره، أّم��ا  
، أو الم�صیب واح�د وال نعلم�ھ، وال إث�م     ك�ل مجتھ�د م�صیب     المختلف فیھ ف�ال إنك�ار فی�ھ؛ ألّن          

م��ن الخ��الف، فھ��و ح��سن  عل��ى المخط��ئ، لك��ن إن ندب��ھ عل��ى جھ��ة الن��صیحة إل��ى الخ��روج     
محبوب، ویكون برفق؛ ألّن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخ�الف إذا ل�م یل�زم         

                                                           

  .٣٣١ص/ ١٨المرجع السابق، ج -١
  .، بتصرف٦٦ فقھ تغییر المنكر، محمود توفیق محمد السعد، ص-٢
  .١٢ سورة الحجرات، آیة-٣
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وكل ما أدى إلى منكر متحقق ھو نفسھ یجب تغییره، فم�ن ت�یقن         . )١(" ثابتة منھ إخالل بسنة  
 تغییره، أّن ھذا العنب ال یزرع إال لیصنع خمرًا كانت زراعة العنب لھذا الغرض منكرًا وجب     

وتحقق ھذا الشرط على الوجھ الصحیح ال یكون إال مّمن جمع ب�ین العل�م والحكم�ة، إذ العل�م        
یحقق لھ الوقوف على وجوه الدالل�ة ف�ي الن�صوص، ووج�وه اص�طفاءات األئم�ة، والوق�وف            

والحكمة تحقق لھ سعة األفق، ونفاذ البصیرة إلى عقب�ى األح�داث وم�ا ق�د             . على دقائق العلم  
  . )٢(ھا من نتائجیترتب علی

     وثمرة ھذه الشروط ھي التي تحول دون وجود الشك والریبة التي تؤدي إلى فقدان ثقة 
  .أفراد المجتمع ببعضھم البعض، وھذا فیھ من الخطورة ما فیھ على أمن المجتمع وسالمتھ

لمـأم              : ثالثا عـ  مـ ق لمنهـي  لمأم   لمتعلقة بشخ  ئ  لش ع  لق

هش  أن یك�ون ب�صفة ی�صیر الفع�ل الممن�وع من�ھ ف�ي حّق�ھ منك�رًا، وال ی�شترط كون�ھ                            :ئ

مكلفًا، إذ لو شرب الخمر ال�صبي من�ع من�ھ وأنك�ر علی�ھ، وإن ك�ان قب�ل البل�وغ، وال ی�شترط                          
. كونھ ممّیزًا، فالمجنون أو الصبي غیر الممّیز لو وج�دا یرتكب�ان منك�رًا لوج�ب منعھم�ا من�ھ       

ال ی�شترط ف�ي النھ�ي ع�ن المنك�ر أن        أّن�ھ   : " آخر لبعض العلماء وھو    وأضاف القرافي شرطاً  
یكون المالبس لھ عاصیًا بل یشترط أن یكون مالبسًا لمفسدة واجبة الدفع أو تاركًا لمصلحة        

أمر الجاھل بمعروف ال یعرف إیجابھ أو نھیھ ع�ن منك�ر         : واجبة الحصول، ولھ أمثلة أحدھا    
: ورابعھ�ا . ضرب الصبیان على ترك ال�صالة     : وثالثھا. غاةقتل الب : وثانیھا. ال یعرف تحریمھ  

  .)٣("قتل المجانین والصبیان إذا صالوا على الدماء واألبضاع ولم یمكن دفعھم إال بقتلھم

لمنك: بعا لنهي ع  ألم بالمع  لمتعلقة بنف  ئ  لش ع    لق

الت��درج ف��ي مراتب��ھ   : طھوم��ن قواع��د نف��س األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر وش��رائ      
التعریف بالمنكر، ثّم التغییر بالی�د، ث�ّم التغیی�ر    : ودرجاتھ حسب األولى فاألولى، ومن مراتبھ   

باللسان، ثّم اإلنكار بالقلب، إذ یرى جمھور الفقھاء أّن المراتب األساس�یة لألم�ر ب�المعروف                
ھ ال�ذي ج�اء ب�األمر       والنھي عن المنكر ثالث، وذلك لح�دیث أب�ي س�عید الخ�دري ال�سابق بیان�                

وھو أقرب إلى معنى اإلزالة إن كان موج�ودًا قائم�ًا، وإل�ى المن�ع إن        ) فلیغیره(بتغییر المنكر   
یھ�دي إل�ى    ) فلیغی�ره : ( ح�ین ق�ال    -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      –شارف على الوقوع، وكأّن الّنب�ي       

منك�ر مج�اًال   تمام الفریضة وكمالھا بإقامة المعروف مقام ما یزال م�ن المنك�ر حت�ى ال ن�دع لل        
إّنما تتجدد بتجدد ما یتعلق بھا، فالتغییر ) بیده، بلسانھ، بقلبھ(للعود، ووسائل التغییر وآالتھ 

بالید ل�یس ھ�و التغیی�ر بالل�سان، فالل�سان ل�یس بآل�ة إزال�ة ومن�ع، ب�ل ھ�و س�بب ل�ھ، وك�ذلك                       
ل�ف ب�اختالف   القلب، ولكّن الید قد تكون آلة إزالة وتغیی�ر حقیق�ي، فحقیق�ة تغیی�ر المنك�ر تخت          

وسیلتھ، وباختالف المنكر الذي یقع علیھ ذلك التغییر، وباختالف من یقوم بذلك التغییر، فال 
ب��ّد أن یك��ون التغیی��ر إیمان��ًا واحت��سابًا وابتغ��اء لمرض��اة اهللا تع��الى، ول��یس تغیی��رًا لع��صبّیة       

ا التغیی�ر ف�ي   ، فھذه الغایات قد یقع تغیی�ر المنك�ر م�ن أجلھ�ا، فیك�ون ھ�ذ      ...قومّیة، أو وطنّیة  
نفسھ منكرًا یحتاج إلى تغیی�ر، وأن یك�ون موافق�ًا ھ�دي الكت�اب وال�سّنة، وموافق�ة ال�شرع ال              

                                                           

  .٢٢٠ص/ ١٠، ج)یحیى بن شرف( روضة الطالبین وعمدة المتقین، النووي-١
  .، بتصرف٦٥ المرجع السابق، ص-٢
  .٣٠٤ص/ ١٣، ج)شھاب الدین أحمد بن إدریس( الذخیرة، القرافي -٣
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تكون إال عن علم ومعرفة بأسباب المنكر المراد تغییره وما یح�یط بوج�ود المنك�ر وانت�شاره             
ّیة، في األّمة من مالبسات، ویستوجب معرفة ما یترتب على تغییره بأي سبیل من آثار إیجاب

 -صلى اهللا علیھ وسلم–أو سلبّیة، والموازنة بین ھذه اآلثار، ویستوجب معرفة منھج الّنبي 
في تغییر المنكر وفقًا لطبیعة المنكر ومنزلتھ في االعتداء على حّق اهللا تعالى، أو عل�ى ح�ّق      

اب�ي  عباده، ووفقًا لحال من یتلّبس بھ، وأسباب تلّبسھ، وغایتھ من ھذا التلّبس وق�صة اإلعر        
  . )١(الذي بال في المسجد وما شابھھا خیر دلیل على سوّیة ھذا المنھج

     وھذا التدرج في التغییر من شأنھ إزالة المنكر وبالدرجة الت�ي تناس�بھ م�ن الق�وة، وف�ي             
ھذا ضمان ألمن المجتمع وعلى نحو أسرع فضًال عّما یترك�ھ األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن       

مّیة م�ن أث�ر عظ�یم ف�ي نف�وس أف�راد المجتم�ع ف�ي ال�سعي إل�ى                    المنكر باعتباره ش�عیرة إس�ال     
التغیی��ر نح��و األف��ضل، وتأكی��د أھمّی��ة اإلص��الح وع��دم االكتف��اء ب��صالح ال��نفس رج��اء نف��ع        

  .المجتمع واالرتقاء بأمنھ وسالمتھ من جھة، واعذارًا إلى اهللا تعالى من جھة أخرى

لمن        لنهي ع  ألم بالمع  ب  م�ا ع ض ئ            لـش عـ  ك لخاص�ة بالق

ها، فهي على لنح آلتي ك   :لسال 

 اعتبار القرائن واألخذ بشواھد األحوال ف�ي إنك�ار المنك�ر، ف�ال ب�ّد م�ن مالحظ�ة ال�دالئل                     :أوًال
واألمارات الم�صاحبة للفع�ل المنك�ر؛ ل�یحكم م�ن خاللھ�ا عل�ى أّن ھ�ذا المنك�ر وق�ع خفی�ة، أو                         

وجود الم�ال الم�سروق م�ع ال�شخص قرین�ة ظ�اھرة عل�ى               : لمثالمتوقع حدوثھ، فعلى سبیل ا    
أّن�ھ س��ارق وإن ل��م ن��شھد عملّی�ة ال��سرقة، وأّم��ا م��ا ق��د یتوق�ع حدوث��ھ كم��ن أح��ضر أوان��ي ال    
تستعمل عادة إال لصنع الخمر أو لشربھ، فھذه أمارة ظاھرة ت�دل عل�ى أّن ھ�ذا منك�ر متوق�ع                

لحال�ة إال اإلنك�ار ب�الوعظ واإلرش�اد، أّم�ا      حدوثھ، وبالتالي لیس للناھي عن المنكر ف�ي ھ�ذه ا          
التعنیف والضرب، فال یجوز آلحاد الّناس وال للسلطان إال إذا كانت تلك المعصیة علمت منھ          
بالعادة المستمرة، وقد أقدم على السبب المؤدي إلیھا ولم یبق لحصول المعصیة إال ما لیس         

ال��صفات الخلقّی��ة للم��أمور ب��المعروف مراع��اة : فی��ھ االنتظ��ار، وم��ن الق��رائن المعتب��رة أی��ضاً 
والمنھي عن المنكر، فالشخص التقّي ال یتوقع منھ المنكر في الغالب، وذلك بخالف الفاس�ق       

–ما روي عن ابن عباس عن الّنبي : فھو محل ریبة فال یغفل عنھ، ومن الشواھد على ذلك
ال تل�ك ام�رأة   : ه فق�ال  لو رجمت أحدًا بغی�ر بّین�ة رجم�ت ھ�ذ          : " أّنھ قال  -صلى اهللا علیھ وسلم   

 امتن�ع ع��ن رج�م تل��ك   -ص��لى اهللا علی�ھ وس��لم –، ف�الّنبي  )٢("كان�ت تظھ�ر ف��ي اإلس�الم ال��سوء   
المرأة لعدم وجود بّینة واضحة على ارتكابھا لجریمة الزنا، لكن ب�دا منھ�ا وظھ�ر م�ا یوج�ب        

اهللا ص�لى  –الریبة، فقد أعلنت السوء ف�ي تزّینھ�ا وھیئتھ�ا، وال�شواھد عل�ى تح�رّي الرس�ول                 
 وص�حابتھ للق�رائن ودالئ�ل الح�ال ف�ي الحك�م عل�ى األفع�ال بالنك�ارة كثی�رة ن�ذكر                -علیھ وس�لم  

 مّر على صبرة طع�ام،     -صلى اهللا علیھ وسلم   -ما روي عن أبي ھریرة أّن رسول اهللا         :  منھا
أص�ابتھ ال�سماء ی�ا    : ما ھذا یا صاحب الطع�ام، ق�ال  : فأدخل یده فیھا فنالت أصابعھ بلًال، فقال  

                                                           

  .، بتصرف٧٢-٦٩ فقھ تغییر المنكر، محمود توفیق السعد، ص-١
 ل�و كن�ت راجم�ًا بغی�ر      -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      - صحیح البخاري، البخاري، كتاب الطالق، باب ق�ول الّنب�ي            -٢

  .٢٠٣٤ص/ ٥ج/ ٥٠٠٤بّینة، 
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–ف�الّنبي  . )١("ل اهللا، قال أفال جعلتھ فوق الطعام كي یراه الّناس م�ن غ�ّش فل�یس مّن�ي           رسو
وم�ن  .  حكم عل�ى غ�ش ذل�ك الب�ائع بم�ا ب�دا ل�ھ م�ن ظ�اھر ح�ال الطع�ام                 -صلى اهللا علیھ وسلم   

نع�م ی�ا    : رفعت امرأة إلى عمر بن الخطاب قد زنت، ف�سألھا ع�ن ذل�ك فق�ال               : "واقع الصحابة 
إّن�ا لت�ستھل ب�ھ اس�تھالل م�ن ال یعل�م أّن�ھ           : ت ذل�ك وأیدت�ھ، فق�ال عل�ي        أمیر المؤمنین، وأع�اد   
  .)٢("حرا، فدرأ عنھا الحد

     وكل م�ا س�بق ی�شعر بأھمّی�ة التثب�ت واالحتی�اط ف�ي التعام�ل م�ع م�ن ھ�و مح�ل لل�شك أو                        
الریبة، ودون دفع الثقة بھ؛ ألّن غیاب الثقة باآلخرین ربما ول�دت ش�رخًا ف�ي بن�اء المجتم�ع           

  . في تفتیت وحدتھوساھمت
 البدء باألھّم فالمھّم في قضایا اإلنكار، وھذا یعن�ي الت�درج ف�ي اإلنك�ار، ف�ال ُیطل�ب م�ن                       :ثانیًا

ترك شرب الخم�ر وھ�و ل�م ینط�ق بال�شھادتین بع�د، وال ُینك�ر عل�ى                : الكافر على سبیل المثال   
من البدء بالق�ضایا   وال بّد   . وھلّم جرا ... من حلق لحیتھ، وھو یعلم أّنھ ال یصلي أو ال یصوم          

–أوصى الّنبي : األصیلة كفساد العقیدة واالنحراف عن جادة الحّق، ومن الشواھد على ذلك         
إّنك تقدم : "صلى اهللا علیھ وسلم معاذ بن جبل التدرج في دعوة أھل الیمن إلى اإلسالم فقال         
 عرف�وا ذل�ك   على قوم من أھل الكتاب،فلیكن أول ما تدعوھم إلى أن یوح�دوا اهللا تع�الى، ف�إذا       

فأخبرھم أّن اهللا فرض علیھم خمس صلوات في یومھم ولیلتھم، فإذا صلوا ف�أخبرھم أّن اهللا         
افترض علیھم زكاة في أموالھم تؤخذ من غن�ّیھم فت�رّد عل�ى فقی�رھم، ف�إذا أق�روا ب�ذلك فخ�ذ                 

ت المراد أعلمھم أّنھم مط�البون بال�صلوا      : "قال النووي . )٣("منھم وتوق كرائم أموال الّناس    
وغیرھا في الدنیا والمطالبة في ال�دنیا ال تك�ون إال بع�د اإلس�الم، ول�یس یل�زم م�ن ذل�ك أن ال                 

 رتب -صلى اهللا علیھ وسلم-یكونوا مخاطبین بھا یزاد في عذابھم بسببھا في اآلخرة؛ وألّنھ    
صالة   بال� -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -ذلك في الدعاء إلى اإلسالم وبدأ باألھّم فاألھّم أال تراه بدأ     

إذًا ال ب�ّد م�ن   . )٤("قبل الزكاة ولم یق�ل أح�د أّن�ھ ی�صیر مكلف�ًا بال�صالة دون الزك�اة واهللا أعل�م            
تقدیم الكلّیات على الجزیئ�ات واألص�ول عل�ى الف�روع فیم�ا یتعل�ق بق�ضایا اإلنك�ار، وال یعن�ي               

ال�ب  ذلك إھمال الفرعیات أو التساھل فیھا، فالتركیز في اإلصالح على األص�ول یق�ود ف�ي الغ         
إلى إصالح الفروع، فإذا وجد امرأة سافرة ال تصلي أوال تحسن الصالة، فالواجب ف�ي حّقھ�ا      

إعالمھا بفرضیة الصالة ووجوبھا أوًال، ثّم ننكر علیھا سفورھا، إذ العمل باألولویات یقوي ‘
  .بنیان المجتمع ویزیده صالبة ومتانة

 والمق�صود أال یترت�ب عل�ى إنك�ار المنك�ر            اعتب�ار النت�ائج المترتب�ة عل�ى إنك�ار المنك�ر،            :ثالثًا
: منكر أشّد منھ أو مف�سدة أعظ�م م�ن مج�رد اإلبق�اء عل�ى المنك�ر، والقاع�دة األص�ولّیة تق�ول              

، فإذا كان اإلنكار یترتب علی�ھ منك�ر أعظ�م مف�سدة       "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح     "
ل یح�رم، وم�ن ال�شواھد عل�ى      من المنكر المراد إزالتھ، فال یجوز ف�ي ھ�ذه الحال�ة اإلنك�ار، ب�               

 حینما فتح مك�ة وص�ارت دار ق�رار    -صلى اهللا علیھ وسلم–أّن الّنبي : ذلك من السّنة النبویة  
                                                           

 من غ�شّنا فل�یس   -صلى اهللا علیھ وسلم– صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب اإلیمان، باب قول الّنبي  -١
  .٩٩ص/ ١ج/ ١٠٢مّنا، 

  .٨٢بن قیم الجوزیة، صشمس الدین  الطرق الحكمیة، -٢
 أمت�ھ إل�ى   -صلى اهللا علیھ وس�لم - البخاري، صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء الّنبي           -٣

  . ٢٦٨٥ص/ ٦ج/ ٦٧٣٩توحید اهللا تبارك وتعالى، 
  . ١٩٨ص/ ١ ج صحیح مسلم بشرح النووي، النووي،-٤
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للمسلمین أراد أن ُیغّیر البیت ویرده على قواعد إبراھیم، ولكن لق�رب عھ�د ق�ریش باإلس�الم            
یمنع�ھ م�ن ذل�ك     ما عزم علی�ھ، ول�م     -صلى اهللا علیھ وسلم   –وكونھم حدیثي عھد بكفر، ترك      

سألت الّنبي : إال خشیة وقوع ما ھو أعظم من عدم احتمال قریش للتغییر، فعن عائشة قالت     
فم�ا لھ�م ل�م ی�دخلوه ف�ي      : نعم، قلت:   عن الجدر أمن البیت ھو؟ قال-صلى اهللا علیھ وسلم   -

م�ك  فع�ل ذل�ك قو  : فما شأن بابھ مرتفعًا؟ ق�ال     : إّن قومك قصرت بھم النفقة، قلت     : البیت؟ قال 
لیدخلوا من شاءوا ویمنعوا من شاءوا، ولوال أّن قومك حدیث عھ�دھم بالجاھلی�ة فأخ�اف أن     

ومن الشواھد التطبیقیة . )١("تنكر قلوبھم أن أدخل الجدر في البیت وأن ألصق بابھ باألرض    
اإلسالم حّرم سؤال الّناس واستجدائھم لغیر حاجة، لكن م�ن س�أل الّن�اس لحاج�ة            : من الواقع 

ل من الدیون ما ال یطیق ولم یستطع سدادھا، أو أصاب ما لھ جائحة أو فاق�ة تجع�ل       كّمن حمّ 
من یعرفھ یشھد لھ بحاجتھ ال ُینكر علیھ فعلھ ھذا؛ ألّن اإلنكار علیھ في ھذه الحالة قد یؤدي 
إلى الھ�الك، والك�ذب مف�سدة محرّم�ة یج�ب اإلنك�ار عل�ى م�ن یتعام�ل مع�ھ، ولك�ن إذا ت�ضّمن                       

ب إنكاره مفسدة أعظم منھ، وجب ترك اإلنكار، كم�ن یك�ذب لی�صلح ب�ین       الكذب مصلحة وترت  
الّن��اس، أو ی��وري ف��ي الح��دیث عل��ى زوجت��ھ إلص��الحھا واس��تمرار ًا للحی��اة الزوجی��ة، ف��إّن      

ومن أمثلة . اإلنكار على مثل ھذا یؤدي إلى بقاء الخصومة بین الّناس، وفي ھذا فساد عظیم
ی��د ی��سبب منك��رًا أش��ّد م��ن قتل��ھ أو قت��ل غی��ره ك��ّف ی��ده   إذا ك��ان التغیی��ر بال: عل��ى ذل��ك أی��ضًا

واقتصر على اإلنكار باللسان وعظًا وتخویف�ًا، ف�إن خ�اف أن ی�سبب قول�ھ مث�ل ذل�ك لج�أ إل�ى                  
اإلنكار بالقلب، كاإلنكار على ال�والة وال�سالطین، فغالب�ًا ی�ؤدي اإلنك�ار عل�یھم إل�ى القت�ل كم�ا                 

يء إال ألّن��ھ وق��ف ف��ي وجھ��ھ وأنك��ر علی��ھ  ح��دث ل��سعید ب��ن جبی��ر ال��ذي قتل��ھ الحج��اج ال ل��ش 
وھذا یؤكد عظمة اإلسالم وأّن أحكامھ كلھا مبنّیة عل�ى  . مظالمھ للّناس وامتنع من الوالء لھ  

مصالح العباد، وأّن العقوبات لیست مقصودة بذاتھا، بل لما یترتب علیھا من فائدة، فإذا قدر 
كلھ مرتبط بحسب التق�دیر لم�صالح الّن�اس      لنا أن ندفع الشّر األعظم باألقل فال ضیر، واألمر          

  .والمجتمع
     وھنا ال ب�ّد م�ن مراع�اة م�ا إذا ك�ان منك�ره، أّي ال�سلطان، منك�رًا خاص�ًا ب�ھ یتعل�ق بح�ّق                       
الرعّیة، فإن كان یفعلھ سرًا فلمن یراه أن یغّیره بما یستطیع إذا لم یترتب على تغییره منكرًا 

ب�دفع، أو ح�بس، أو ض�رب؛ حت�ى تبق�ى ل�ھ ھیبت�ھ ف�ي           أشّد ولیس لھ االعتداء على السلطان       
قل��وب العاّم��ة م��ا دام م��سلمًا، وإن ك��ان منك��ره مّم��ا یجھ��ر ب��ھ، فعل��ى علم��اء األّم��ة تعریف��ھ       
وتعلیمھ لیكّف عنھ ما دام مسلمًا یقیم الصالة، ثّم منعھ منھ، وعل�ى العاّم�ة مناص�رة العلم�اء       

 دام ھ�ذا المنك�ر ل�یس كف�رًا بواح�ًا، وإن           دون إحداث فتنة أشّد من منكره الذي یج�اھر ب�ھ م�ا            
كان منكره متعلقًا بحّق الرعّیة كفرض ضرائب ظالمة، أو إشاعة فسق، أو مناصرة الطغ�اة،      
أو ما شابھ ذلك، فعلى العلماء القیام أوًال بتعریفھ بالحّق ونصحھ، فإن لم یفع�ل ومك�ث عل�ى                    

لھم؛ حت�ى یرت�دع خوف�ًا عل�ى     ذلك س�عى العلم�اء إل�ى منع�ھ والت�صدي ل�ھ، وح�شد العاّم�ة ح�و           
س��لطانھ، ول��یس لھ��م الخ��روج علی��ھ بال��سیف م��ا دام یعل��ن إس��المھ ویق��یم ال��صالة، ف��إن ك��ان 
ظالمًا فاسقًا، فإّنھ مسلم، وفي الخروج علیھ بالسیف فتنة أشّد من منكره ت�رك ذل�ك، وس�عى         

 متعلق�ًا  وإذا ك�ان المنك�ر الواق�ع م�ن ال�سلطان       . العلماء في عزلھ بطریق غی�ر طری�ق ال�سیف         
بإقامة الشرع والحكم بما أنزل اهللا، فإّما أن یعل�ن أّن ش�رع اهللا ھ�و الح�ق المطل�ق إال أّن�ھ ال                     

                                                           

  . ٥٧٣ص/ ٢ج/ ١٥٠٧ صحیح البخاري، البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنیانھا، -١
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یقوم بتطبیق�ھ كم�ا ینبغ�ي من�ھ س�عیًا لم�صلحة دنیوی�ة، أو ك�ان ض�عیفًا أم�ام ق�وة داخلی�ة، أو                     
خارجی��ة، ف��إّن مث��ل ھ��ذا ال��سلطان ظ��الم فاس��ق كف��ره ال یخرج��ھ م��ن اإلس��الم، ف��ال ب��ّد م��ن          
مناصحتھ وتبیان الحق لھ، فإن أناب وأصلح نوصر وع�ّزر، وإال س�عى العلم�اء وال�صالحون         

  .إلى قیادة األّمة وعزلھ
     وھذا تأكید على م�دى ح�رص اإلس�الم عل�ى وح�دة ال�صف والحیلول�ة دون وق�وع الفتن�ة            

  .التي ال تذر في المجتمع صالحًا وال طالحًا إال قذفتھ بنارھا
لل�سان، فإّن�ھ ج�ائز ب�شرط أن یك�ون فیم�ا ب�ین المغّی�ر والواق�ع ف�ي المنك�ر                         أّما استعمال ا  

نف��سھ؛ ألّن الن��صیحة واجب��ة عل��ى الم��سلم، وأّم��ا اإلنك��ار بالقل��ب، فھ��ي واجب��ة ف��ي جمی��ع         
األحوال؛ ألّن ھذه الدرجة ال یترتب علیھا ضرر، ومن ال ینكر على األم�راء بقلب�ھ خ�رج م�ن         

  .دائرة اإلیمان
مراتب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ودرجاتھ، فاألصل البدء بالید حال  اعتبار :رابعًا 

تغییر المنكر، لكن ال بّد أن یكون للمغّیر والیة خاصة على فاعل المنكر، كوالیة الوال�د عل�ى              
وأن یك��ون للمغّی��ر والی��ة عاّم��ة عل��ى فاع��ل المنك��ر، كوالی��ة     . ول��ده، وال��زوج عل��ى زوجت��ھ  

تغییر بالید غیر محصورة في القوة كالقتل بالسیف وما شابھھ مّما السلطان على رعیتھ، وال
قد یؤدي إلى إراقة الدم وإزھاق األرواح، بل لھا صور كثیرة، كاستخدام الید في إفساد آالت 
المنكر، أو تحطیم أدوات شرب الخم�ر وإراقتھ�ا، أو إغ�الق حاناتھ�ا وفع�ل ك�ل م�ا م�ن ش�أنھ                        

ة اإلنكار باللسان الذي ھو وسیلة التعلیم والمناصحة، وال تضییق سبل المنكر، ثّم تأتي مرتب 
بّد من اّتباع أسلوب الرف�ق والل�ین وال یلج�أ إل�ى التغل�یظ إال إذا ل�زم األم�ر وخاص�ة إذا أص�ّر                   
المأمور على فعل المنكر، ثّم مرتبة اإلنك�ار بالقل�ب وھ�ي أقلھ�ا وأض�عفھا رتب�ة، وذل�ك بك�ره                

وأّم�ا ص�فة النھ�ي ع�ن        : "یق�ول الن�ووي   . )١(ن یق�ع فی�ھ    المنكر وعد الرض�ا القلب�ي ب�صنیع م�         
فلیغی��ره بی��ده، ف��إن ل��م ی��ستطع  : "-ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-المنك��ر ومراتب��ھ، ف��ضابطھ قول��ھ  

، فعلیھ أن یغّیر بكل وجھ أمكنھ، وال یكفي الوعظ لمن أمكنھ إزالتھ بالید، وال تكفي "فبلسانھ
غ�ي أن یرف�ق ف�ي التغیی�ر بالجاھ�ل وبالظ�الم        كراھة القلب لمن قدر على النھي بالل�سان، وینب        

الذي یخاف شره، فإّن ذلك أدعى إلى قبول قولھ، وإزالة المنكر، وإن قدر على م�ن ی�ستعین                
بھ ولم یمكنھ االستقالل استعان ما لم یؤد ذلك إلى إظھار سالح وحرب، فإن عجز رف�ع ذل�ك       

  .)٢("ھإلى صاحب الشوكة، فإن عجز عن كل ذلك، فعلیھ أن یكرھھ بقلب
     م��ن ھن��ا ك��ان ال ب��ّد م��ن األخ��ذ بع��ین االعتب��ار ھ��ذه القواع��د وال��ضوابط لم��ن یق��وم بھ��ذا    

-الواجب العظیم؛ حتى ال یقع فیما ھو محظور شرعًا من حی�ث ال ی�دري؛ وھ�ذا م�ا نالحظ�ھ                   
 في زماننا مّم�ن یت�صدون ل�ھ وھ�م ال یح�سنون ص�نعھ، وال یفقھ�ون طرق�ھ               -ولألسف الشدید 
راع��ون فق��ھ األولوی��ات والمقاص��د ال��شرعیة المرج��وة من��ھ ج��راء قی��امھم ب��ھ  وكیفیت��ھ، وال ی

فعل��ى س��بیل . بطریق�ة أو ب��أخرى جانبھ�ا ال��صواب أو جانب�ت ال��صواب وانحرف�ت ع��ن الج�ادة     
م��ا یتعل��ق بالمرتب��ة األول��ى م��ن مرات��ب األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر وھ��ي  : المث��ال

من ح�ّق الجمی�ع وتق�ع تح�ت ت�صرفھم وص�الحیاتھم،       مرتبة التغییر بالید ھناك من یظّن أّنھا        

                                                           

، ١٩٢-١٤٩فق�ھ إنك�ار المنك�ر، بدری�ة بن�ت س�عود،         :  أفدنا في توضیح ھذه الضوابط ملخ�صة م�ن كت�اب           -١
  .، بتصرف١١٣-٩٥كتاب فقھ تغییر المنكر، محمود توفیق محمد سعد، ص: وأنظر أیضًا

  .٢٢٠ص/ ١٠ة الطالبین وعمدة المتقین، النووي، ج روض-٢
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وبمق��دورھم اس��تخدامھا ف��ي جمی��ع الظ��روف واألح��وال وف��ي ح��ّق الجمی��ع، وھ��ذا ظ��ّن وفھ��م  
خ��اطئ، فھ��ذه المرتب��ة وإن كان��ت واجب��ة عل��ى جمی��ع الم��سلمین، إال أّن الوج��وب فیھ��ا مقّی��د   

النق�یض ِم�ن ذل�ك َم�ْن     بقواعد رصینة ومنظبط بضوابد دقیقة أشرنا لھا س�الفًا، وھن�اك عل�ى        
یظّن أّن التغییر بالید ھي مھّم�ة ال�سلطان أو المحت�سب، وھ�ذا أی�ضًا ظ�ّن وفھ�م خ�اطئ، نع�م                    
ھناك بعض األمور مختصة بھذه الفئة كإقامة الحدود، والقتل، وما شابھ ذلك، فھذه القضایا            

تعل�ق بمرتب�ة   وفیم�ا ی . ال تخول صالحّیاتھا آلحاد الّن�اس؛ إذ ل�و خول�وا ب�ذلك لعّم�ت الفوض�ى              
التغییر باللسان فھناك من یستخدم التعنی�ف وال�شتم وال�سّب ابت�داء وق�د ی�صل ب�ھ األم�ر ف�ي                       
نھایة المطاف إلى تكفیر غیره مّمن یقع في بعض الكبائر والجرائم الكبرى ویظنون أّن ھ�ذا                 
األسلوب ھو األنجع واألسلم، لیس ھذا فحسب، بل ھناك من یقوم عل�ى ن�صح غی�ره عالنی�ة        

جمیع األحوال مّما قد یترتب علیھ نفرة المدعو وعدم تلبیتھ لنصحھھ وإرشاده؛ لظّنھ أّن في 
وفیما یتعلق بمرتبة التغییر بالقلب ھناك من یظّن أّنھا . الداعیة إّنما قصد التشھیر بھ وبفعلھ

تتحقق بمجرد عدم الرض�ا بفع�ل المنك�ر، فیج�الس أھل�ھ ولربم�ا ج�املھم ف�ي بع�ض األح�ایین                  
وھن�اك م�ن    . ، وھو ال یدري أّنھ شریك لھم في الوزر وم�ن ث�ّم ف�ي اس�تحقاق اإلث�م                  وسایرھم

یظّن أّن األفضل واألسلم اعتزال الّناس وعدم مخالطتھم من باب النجاة والسالمة، وھذا ظّن  
وھناك من یظّن . وفھم خاطئ، بل إّن مخالطة الّناس والصبر على أذاھم ھو األفضل واألولى

لمعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر ھ��ي مھّم��ة العلم��اء وح��دھم والع��ارفین ب��ھ، أّن واج��ب األم��ر ب��ا
واألمر لیس كذلك، بل ھي مھّمة الجمیع ك�ل ح�سب علم�ھ وفھم�ھ، فالق�ضایا الكلّی�ة الخاص�ة           
بھذا الدین مّما ال یسع المسلم جھلھا ال بّد أن ی�أمر بم�ا یع�رف منھ�ا، أّم�ا م�ا یتعل�ق بدقائق�ھ            

ول�و دققن�ا النظ�ر ف�ي ح�دیث      . رك للمتخصصین والمعنیین فیھاوتفاصیل مسائلھ فھذه إّنما تت  
 ال�ذي ج�اء فی�ھ تحدی�د مرات�ب األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن          -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      –الّنبي  

المنكر ودرجاتھ وآلّیة التغییر بھا واالنتقال والتدرج في اس�تعمالھا لم�ا وقع�ت ھ�ذه األخط�اء        
 رّتبھ�ا ح�سب   -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –الّنبي  الشائعة بین صفوف من یق�وم بھ�ذا الواج�ب، ف�           

قوتھا في إزالة المنكر وحسب تمكّن اآلمر بالمعروف والناھي عن المنكر وقدرتھ من القیام           
بھ��ا، ف��أقوى مرات��ب تغیی��ر المنك��ر ھ��و التغیی��ر بالی��د؛ ألّن إزال��ة المنك��ر بھ��ا أم��ر متحق��ق،        

، وتلیھا ف�ي الق�وة مرتب�ة    والتخلص من المفسدة المترتبة على حصولھ ووقوعھ أمر حاصل       
التغییر بالل�سان؛ ألّن تغیی�ر المنك�ر وإزالت�ھ أم�ر ق�د یتحق�ق وق�د ال یتحق�ق، ث�ّم تلیھ�ا مرتب�ة                         
التغییر بالقلب وھي أضعفھا وأقلھا لعدم إزالة المنكر بھا، واألھّم من ذل�ك ھ�و مراع�اة ح�ال                 

ب�ل ال ب�ّد م�ن مراع�اة     الناھي عن المنكر ومدى قدرتھ على التغییر بالید، ل�یس ھ�ذا فح�سب،           
م�ن رأى  : أحوال الفعل المنكر نفسھ، وبأي درجة یمكن تغیی�ره وإزالت�ھ، فعل�ى س�بیل المث�ال            

شخ��صًا اعت��دى عل��ى آخ��ر بال��ضرب أو القت��ل، فالواج��ب ھن��ا اس��تخدام الدرج��ة األول��ى؛ ألّن     
الموقف یستدعي رفع یده عن المضروب أو المن�وي قتل�ھ عل�ى الف�ور، وال یحتم�ل الموق�ف                     

تغییر باللسان، أو عدم الرضا لھذا الفعل بالقلب، وعلى الصعید اآلخر م�ن رأى آخ�ر ی�سّب                 ال
فالنًا من الّناس أو یغتابھ فالواجب ھنا التغییر باللسان، لكن لو أصّر مرتكب المنكر وتمادى               
في السّب والشتم ولم ینفع معھ أس�لوب الن�صح واإلرش�اد فالواج�ب اإلنك�ار القلب�ي ومغ�ادرة                 

 الذي ھو فیھ، وإال ُعّد مشاركًا لھ في الجرم وترّتب اإلث�م، واهللا تع�الى أج�ل، وأعل�ى،                المكان
  .وأعلم
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  الخاتمة والتوصیات
  :      ومن النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة اآلتي ذكره

األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر ُیع��ّد م��ن أھ��ّم عوام��ل نھ��ضة األّم��ة اإلس��المیة       : أوًال
زتھا ورفعتھا واستمرار بقائھا، بل ھو س�بب خیرّیتھ�ا وتمّیزھ�ا عل�ى غیرھ�ا م�ن          وتحقیق ع 
  .سائر األمم

األمر بالمعروف والنھي من المنك�ر واج�ب عل�ى ك�ل م�سلم ك�ل بح�سب علم�ھ وفھم�ھ،           : ثانیًا
وفي حدود طاقاتھ وإمكانات�ھ، وھ�ذا یعن�ي أّن الم�سلم ینبغ�ي أن یك�ون عن�صر خی�ر ال مع�ول                  

  .ھدم في صرح األّمة
مرات��ب األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر وطرائق��ھ متنوع��ة ومتع��ددة، وف��ي ھ��ذا   : ثالث��ًا

التن��وع س��عة للم��سلم ف��ي اختی��ار المرتب��ة الت��ي ی��ستطیعھا، والطریق��ة المناس��بة ف��ي تحّققھ��ا   
  .وتحقیقھا بما یضمن سالمة األفراد والجماعات

سواء، ومن أھّم عوامل تحّققھ األم�ر       السلم المدني یشمل سالمة البالد والعباد على ال       : رابعًا
  .بالمعروف والنھي عن المنكر

لألم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر أرك��ان ورك��ائز أساس��یة تؤك��د س��المة بنائ��ھ    : خام��سًا
وفعالیتھ في تأسیس المجتمع�ات ال�صالحة المتمّی�زة بأخالقھ�ا وت�صرفاتھا، وب�دورھا الفاع�ل            

  .  ّیة األخرىالمنوط بھا بین سائر المجتمعات اإلنسان
األمر بالمعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر من�ضبط بقواع�د رص�ینة تكف�ل س�المة تطبیق�ھ                    : سادسًا

وتفعیلھ بین ص�فوف األف�راد والجماع�ات، وھ�ي كلّی�ة وطرائ�ق تحقیقھ�ا متنوع�ة، بم�ا یؤك�ّد             
  .صالحّیتھا لكل زمان ولكل مكان

 بناء المجتمع وس�لمھ الم�دني   األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ركیزة أساسّیة في : سابعًا
  .  المتمثل  في المقاصد الكلّیة لإلسالم وأحكامھ الشریفة

  التوصیات
إعداد الدعاة المھرة وتأھیلھم للقیام بواجب األمر بالمعروف والنھي ع�ن المنك�ر عل�ى       : أوًال

  .أتّم وجھ
مي عل�ى وج�ھ   مواكبة األحداث والتطورات التي تقع على الصعیدین اإلن�ساني واإلس�ال          : ثانیًا

الخصوص، ومن ثّم اختیار األسلوب األمثل واألنجع في مواجھتھا وتوجیھھا بما یحفظ أمن          
  .المجتمعات واستقرارھا

االجتماع الدوري بالدعاة وكل من یقوم بواج�ب األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر                  : ثالثًا
نجاح مھّمتھم والدور   من قبل المختصین والمعنیین بھ؛ لتوجیھھم وإرشادھم إلى ما یضمن           

  .الذي یلعبونھ في مجتمعاتھم
مراعاة المقاصد الشرعّیة وفقھ األولویات حال تطبی�ق األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن       : رابعًا

  .  المنكر وتفعیل دوره بین صفوف األفراد والجماعات
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  ثبت المراجع والمصادر
، دار المعرف��ة، )ھ��ـ٥٠٥: ت( إحی��اء عل��وم ال��دین، حام��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي     -١

  ط، .بیروت، د
ناص�ر ب�ن عب�د الك�ریم     :  اقتضاء ال�صراط الم�ستقیم، أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة، ت           -٢

  ).١(ھـ ط١٤٠٤العقل، مكتبة الرشد، الریاض، 
  .ط.ھـ، د١٤١٠، دار المعرفة، بیروت، )ھـ٢٠٤( األم، محمد بن إدریس الشافعي-٣
  سید إبراھیم: حامد بن محمد بن محمد الغزالي، تنكر،  األمر بالمعروف والنھي عن الم-٤
، خالد بن عثمان ال�سبت،    )أصولھ وضوابطھ وآدابھ  ( األمر بالمعروف والنھي عن المنكر     -٥

  ).١(ھـ ط١٤١٥المنتدى اإلسالمي، لندن، 
، دار الكت�ب  )ھـ٨٥٥( البنایة شرح الھدایة، محمود بن أحمد بن موسى بدر الدین العیني    -٦

  ).١(ھـ ١٤٢٠بیروت، العلمیة، 
البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل للمسائل المستخرجة، أبو الولید محم�د ب�ن       -٧

محم���د         حج���ي وآخ���رون، دار الغ���رب   : ، ت)ھ���ـ٥٢٠: ت(أحم���د ب���ن رش���د القرطب���ي 
  ).٢(ھـ ط١٤٠٨اإلسالمي، بیروت ، 

عب�د  : ، ت )ھ�ـ ١١٣٨:ت(دي حاشیة السندي، نور الدین بن عبد الھادي أبو الحسن ال�سن           -٨
  ).٢(ھـ ط١٤٠٦الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات، حلب، 

 حقیقة األمر بالمعروف والنھي المنكر وأركانھ ومجاالت�ھ، حم�د ب�ن ناص�ر عب�د ال�رحمن                 -٩
  ).١(ھـ ط١٤١٧العمار، مركز الدراسات واإلعالم، دار شبیلیا، 

، دار الكتاب العربي،    )ھـ٤٣٠:ت(فھاني حلیة األولیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األص         -١٠
  ).٤(ھـ ط١٤٠٥بیروت، 

، دار الغ�رب اإلس�المي،   )ھ�ـ ٦٨٤:ت( الذخیرة، شھاب ال�دین أحم�د ب�ن إدری�س القراف�ي       -١١
  ).١(م ط١٩٩٤بیروت، 

زھی��ر : ، ت)ھ��ـ٦٧٦:ت( روض��ة الط��البین وعم��دة المتق��ین، یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي -١٢
  ).٣(ھـ ط١٤١٢الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار :  ت،)ھـ٢٧٥:ت( سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید بن ماجھ        -١٣
  .ط.الفكر، بیروت، د

محمد محي : ، ت)ھـ٢٧٥:ت( سنن أبي داود، سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني-١٤
  .ط.الدین عبد الحمید، دار الفكر، بیروت، د

ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر لإلم�امین الجلیل�ین اب�ن            السّنة واألثر شرح كتاب األم     -١٥
تیمی���ة واب���ن الج���وزي، عل���ي أحم���د عب���د الع���ال الطھط���اوي، دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت،  

  ).١(ھـ ط١٤٢٤
أحم��د محم��د : ت، )ھ��ـ٢٧٩:ت( س��نن الترم��ذي، محم��د ب��ن عی��سى ب��ن س��ورة الترم��ذي -١٦

  .ط.شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د
عبد الغفار سلیمان البنداري : ، ت)ھـ٣٠٣:ت(السنن الكبرى، أحمد بن شعیب النسائي  -١٧

  ).١(ھـ ط١٤١١وسید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
محم�د  : ، ت)ھ�ـ ٦٧٦:ت(شرح الن�ووي عل�ى ص�حیح م�سلم، یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي                 -١٨

  ).١(ھـ ط١٤١٥فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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م�صطفى دی�ب البغ�ا،      : ، ت )ھ�ـ ٢٥٦:ت( صحیح البخاري، محمد بن إس�ماعیل البخ�اري        -١٩
  ).٣(ھـ ط١٤٠٧دار ابن كثیر، بیروت، 

محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، دار إحی�اء           : ، ت )ھـ٢٦١:ت( صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج     -٢٠
  .ط.التراث العربي، بیروت، د

، برن�امج   )ھ�ـ ١٤٢٠: ت(لباني   صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، محمد ناصر الدین األ         -٢١
 من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة - المجاني -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

  .باإلسكندریة
، م�صدر  )ھ�ـ ١٤٢٠: ت( صحیح وضعیف سنن أبي داود، محم�د ناص�ر ال�دین األلب�اني        -٢٢

اج مرك��ز ن��ور اإلس��الم   م��ن إنت��- المج��اني -برن��امج منظوم��ة التحقیق��ات الحدیثی��ة  : الكت��اب
  .ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة

، برن�امج   )ھ�ـ ١٤٢٠: ت( صحیح وضعیف سنن النسائي، محم�د ناص�ر ال�دین األلب�اني              -٢٣
 من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة - المجاني -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

  .باإلسكندریة
  .ط. یعلى، دار المعرفة، بیروت، د طبقات الحنابلة، محمد بن أبي-٢٤
أحمد عبد الحلیم، دار الفكر، بیروت، :  الطرق الحكمیة، شمس الدین بن القیم، مراجعة-٢٥

  .ط.د
، دار الفك�ر،    )ھ�ـ ٧٧٦:ت( العنایة شرح الھدایة، محمود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى الب�ابرتي              -٢٦

  .ط.د
، دار إحی��اء الت��راث )ھ��ـ٨٥٥:ت(عم��دة الق��اري، ب��در ال��دین محم��ود ب��ن أحم��د العین��ي    -٢٧

  .ط.العربي، بیروت، د
عب��د الك��ریم : ، ت)ھ��ـ٨٣٣:ت( غری��ب الح��دیث، أحم��د ب��ن محم��د ب��ن إب��راھیم الخط��ابي -٢٨

  .ط.ھـ، د١٤٠٢إبراھیم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكالمة، 
: ت( ف��تح الب��اري ش��رح ف��ي ص��حیح البخ��اري، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر الع��سقالني         -٢٩

  .ط.معرفة، بیروت، د، دار ال)ھـ٨٥٢
 الف�����روق، ش�����ھاب ال�����دین أحم�����د ب�����ن إدری�����س عب�����د ال�����رحمن الم�����الكي ال�����شھیر      -٣٠

  .ط.، عالم الكتب، بیروت، د)ھـ٦٨٤:ت(بالقرافي
ھـ ١٤٢١ فقھ إنكار المنكر، بدریة بنت سعود بن محمد البشیر، دار ابن حزم، بیروت، -٣١

  ). ١(ط
حة، وزارة األوق�اف وال�شؤون اإلس�المیة،      فقھ تغییر المنكر، توفیق محمد السعد، الدو       -٣٢

  ).١(ھـ ط١٤١٥
مھ�دي  : ، ت)ھ�ـ ١٧٠:ت( كتاب العین، الخلیل بن أحم�د ب�ن عم�رو ب�ن تم�یم الفراھی�دي           -٣٣

  .ط.المخزومي وإبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل، د
 ك���شاف القن���اع ع���ن م���تن اإلقن���اع، من���صور ب���ن ی���ونس ب���ن ص���الح ال���دین البھ���وتي    -٣٤

  .ط.، دار الكتب العلمیة، بیروت، د)ھـ١٠٥١:ت(الحنبلي
  ).١(، دار صادر، ط)٧١١:ت( لسان العرب، محمد بن مكرم المعروف بابن منظور-٣٥
م�صطفى عب�د   : ، ت)ھ�ـ ٤٠٥:ت( المستدرك على الصحیحین، محمد بن عبد اهللا الح�اكم    -٣٦

  ).١(ھـ ط١٤١١القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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م����وع فت����اوي ش����یخ اإلس����الم، تق����ي ال����دین أحم����د ب����ن عب����د        الم����ستدرك عل����ى مج -٣٧
  ) ١(ھـ ط١٤١٨ن، .محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، د: ، جمع وترتیب)ھـ٧٢٨:ت(الحلیم

 مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة ألف��اظ المنھ��اج، ش��مس ال��دین محم��د ب��ن أحم��د الخطی��ب         -٣٨
  ).١(ھـ ط١٤١٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، )ھـ٩٧٧:ت(الشربیني

  .ط.ھـ، د١٤٠٨موسوعة الفقھیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت،  ال-٣٩
 النھایة في غریب الحدیث واألثر، أبو السعادات المبارك ب�ن محم�د الج�زري المع�روف         -٤٠

  .ھـ١٣٩٩طاھر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي، المكتبة العلمیة، : بابن األثیر، ت
 




