
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 تعريفه / فضله / حكمه

 

 توطئــة:

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القيم الدينية التي تحكم عملية 

كأساس وغاية ومنطلق بحكم العالقة بين  على التوحيداالستخالف البشري القائم 

وما يصاحب ذلك من عمارة األرض وسياسة الناس  واإلله،منظومات اإلنسان والكون 

فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من  واالستخالف،والتي هي مقصود الخالفة 

أهم المبادئ في الرابطة اإليمانية والسياسية وركيزة مانعة من أن تتحول هذه العالقة 

 . )1لعدل )إلى عالقة فرعونية تقوم على االستبداد والخروج عن حد ا

وتظهر أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حراسة الشرعية بمفهومها 

اليف الديني والسياسي من خالل الرقابة الشاملة لحركة األمة ومدى استجابتها لتك

 الشرع.

مفهوم ووانطالقاً من ذلك فإننا نسعى إلى تعريف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ه هذمصطلح الجامع بين األمرين ونحدد الفوارق المنهجية بين الحسبة الذي هو ال

ن واألركان التي تتأسس عليها م وموضوعها،ونتناول حكمها وأهميتها  المصطلحات

 التالية:خالل المباحث 
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 اإلسالمي  القاهرة.



 

 

 

 

 

 

 تعريف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :األولالمبحث 

 تعريف الحسبة وموضوعها  :الثانيالمبحث 

 فضل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم تركه :الثالثالمبحث 

 حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  :الرابعالمبحث 

  



 المبحث األول

 تعريف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 : تعريف المعروف والمنكر لغةً:المطلب األول

: مادة العين والراء والفاء أصل صحيح يدل على معاٍن منها: السكون المعروف /1

والطمأنينة إلى الشيء، يقال: هذا أمر معروف أي أن النفس تألفه وتسكن إليه، ألن 

(. ومنه المعروف الذي يكثر 2)فارس من أنكر شيئاً توحش منه ونبأ عنه، ذكره ابن 

ذكره في النصوص إذ هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة هللا والتقرب إليه، 

واإلحسان إلى الناس، فهو من الصفات الغالية أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه 

 (. 3)ينكرونه ال 

 وهو ضد المعروف وهو مشتق من )ن ك ر( وهو يدل على خالف المعرفة المنكر: /2

لسانه التي يسكن إليها القلب، يقال: ونكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه، ولم يعترف به 

 (. 5وكرهه) الشرع وحرمه(، فالمنكر هو كل ما قبحه 4)

 المطلب الثاني: تعريف المعروف والمنكر اصطالحاً:

: المعروف في االصطالح الشرعي هو كل ما جاء في الشرع مما هو المعروف /1

ً فعله مطلوب قول ه أو فعله، قال ابن جرير: )وأصل المعروف كل ما كان معروفا

جميالً مستحسناً غير مستقبح في أهل اإليمان باهلل، وإنما سميت طاعة هللا معروفاً.. 

 (.6)فعله( ألنه مما يعرفه أهل اإليمان وال يستنكرون 

أو االبتعاد : وهو ضد المعروف، وفي االصطالح الشرعي كل ما جاء النهي المنكر /2

عنه من قول أو فعل، قال ابن جرير: وأصل المنكر ما أنكره هللا ورأوه قبيحاً فعله، 

                                                           

لفكر، ا هارون، دار محمد السالم عبد: اللغة، تحقيق مقاييس زكريا، معجم بن فارس بن أحمد الحسين أبو( 2)

 (. 4/281) م،1979-هـ1399

 (. 9/240( لسان العرب )3)

 (.5/476اللغة )( معجم مقاييس 4)

 (.5/233( لسان العرب )5)

 (.5/676( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )6)



ولذلك سميت معصية هللا منكراً؛ ألن أهل اإليمان باهلل يستنكرون فعلها ويستعظمون 

 (.7)ركوبها 

ويتضح المعنى االصطالحي بالنظر إلى استخدامات القرآن للفظة المعروف ولفظة 

 (:8)اآلتية ، وذلك في األمثلة القرآنية المنكر

 في الترغيب بالعفو وأخذ الدية موصياً الجميع أن يأخذوا بالمعروف. -

(. وهو أمر بأن 9) َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات َِباٌع ِِبْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه ِبِِْحَسان  قال تعالى: 

 الظلم والحيف.تكون الوصية بالمعروف وترك 

ْعُروِف ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخْْيًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواْْلَق َْرِبنَي ِِبْلمَ وقال تعالى: 
ً لحقوق المرأة، وعدم اإلضرار بها واإلحسان إليها عند 10) َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ  ( بيانا

 الطالق.

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم ) َولَُهن   تعالى:قال و ( الطَََّلُق 228ِمْثلُ الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِِبْلَمْعُروِف َولِلر َِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ َواَّللَّ
(، فجعل المناجاة المثمرة ما كانت في الصدقة، 11) ِبِِْحَسان  َمرَََّتِن فَِإْمَساٌك ِبَْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح 

 الح.أو اإلص

كما  عن كل قبيح من قول أو عمل،معبرة أما لفظة المنكر فجاءت في القرآن الكريم 

 في اآليات اآلتية:

 (.12) َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغيِ  َويَْنَهى تعالى:قال 

                                                           

 (. 5/676( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )7)

لقاهرة، ا، دار اإلعالم الدولي 1( حيدر ابن أحمد الصافح، الحسبة في العصر المملوكي وواقعنا المعاصر، ط8)

 .26-24م، ص1993-هـ1414

 .180سورة البقرة، اآلية: ( 9)

 .229 -228( سورة البقرة، اآلية: 10)

 .114( سورة النساء، اآلية: 11)

 .90( سورة النحل، اآلية: 12)



 يَ تَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه ََيُْمُر ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمنْ وقال تعالى: 
 (.13) ِِبْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 

 (.14) أَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الر َِجاَل َوتَ ْقطَُعوَن السَِّبيَل َوََتْتُوَن ِف ََنِديُكُم اْلُمْنَكرَ وقال تعالى: 

ُْم لَيَ ُقوُلوَن ُمْنَكرًا ِمَن وقال تعالى:   (.15) اْلَقْوِل َوُزورًاَوِإَّنَّ

 :وقفات مع التعريفات

: إن األصل في تحديد المعروف والمنكر هو األحكام الشرعية، فما رآه الوقفة األولى

الشرع حسناً فهو معروف، وما رآه قبيحاً فهو منكر، يقول ابن مفلح: )األمر بالمعروف 

 (.16)شرعاً( عنه وهو كل ما أمر به شرعاً، والنهي عن المنكر وهو كل ما ينهى 

السليمة،   : إن العرف المعتبر هو ما وافق الشريعة وتأسس على الفطرةالوقفة الثانية

يأتي في فال عبرة باألعراف المخالفة للشرع، وال األذواق المخالفة للفطرة على ما س

 الوقفة التالية.

م بالشرع : إن األصل في المجتمع المسلم أنه يعرف المعروف الذي علالوقفة الثالثة

والعقل حسنه، وينكر المنكر الذي علم بالشرع والعقل قبحه، وال يكون ذلك إال بأن 

تكون مرجعية األمة إلى الكتاب المنزل، وبهذا االعتبار كان ما استحسنه المسلمون 

وعرفهم دليالً معتبراً، لما رأينا  حسناً، وما استقبحوه قبيحاً، وكان بذلك إجماعهم حجة،

لتي تحدثت عن المعروف أو المنكر بصورة عامة ومطلقة،  تاركة من اآليات ا

التخصيص والتقييد ألعراف الناس وعوائدهم، والتكاليف الواردة فيها مبنية على ذلك، 

يقول اإلمام الشاطبي: )لما كان التكليف مبني على استقرار عوائد المكلفين وجب أن 

ة إلى دخول المكلف تحت حكم ينظر في أحكام العوائد لما ينبني عليها بالنسب

 (.17التكليف()

                                                           

 .21( سورة النور، اآلية: 13)

 .29( سورة العنكبوت اآلية: 14)

 .2( سورة المجادلة، اآلية: 15)

، جمعية 1اآلداب الشرعية والمنح المرعية، ط ( شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي،16)

 .159 /1م، 1997-هـ1418إحياء التراث اإلسالمي الكويت، 

 .2/483( الموافقات 17)



 :وقسم اإلمام الشاطبي العوائد إلى ضربين

ن يكون أ: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها؛ ومعنى ذلك أحدهما

الً أو تركاً، الشرع أمر إيجاباً أو ندباً، أو أنها عن كراهية أو تحريم، أو أذن فيها فع

إن اختلفت ووائد ثابت أبداً كسائر األمور الشرعية.. فال تبديل لها وهذا الضرب من الع

 آراء المكلفين فيها.

ل شرعي، : هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه وال إثباته دليوثانيهما

 وهي على قسمين:

حوال، : العوائد الثابتة العامة التي تختلف بحسب األعصار، واألمصار، واألاألول

 كاألكل والشرب، والنظر، والكالم..، وغيرها، مما هي أسباب لمسببات حكم بها

 ماً.الشارع، فال إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على ما هو وفقها دائ

العوائد المتبدلة التي تختلف بحسب األعصار، واألمصار، واألحوال، كهيئات  الثاني:

اللباس، والمسكن، وغالباً ما يكون تبدلها من حسن إلى قبيح، أو العكس بحسب األماكن 

واألزمنة، أو يتبدل في التعبير عن المقاصد بانصراف العبارات عن معنى إلى عبارة 

مالت كالنكاح وغيره، أو ما يتبدل بحسب أمور أخرى، أو بتبدل األفعال في المعا

خارجة كالبلوغ وغيره. فالحكم الشرعي يختلف باختالف كل ذلك زماناً ومكاناً، وال 

يعني ذلك بحال اختالف في أصل الخطاب؛ ألن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، 

ي يحكم وإنما معنى االختالف أن العوائد إذا اختلفت؛ رجعت كل عادة إلى أصل شرع

 (.18)عليها( به 

و نفياً، وخالصة القول: إن المعروف والمنكر منه ما جاء به الدليل الشرعي إثباتاً أ

 .ومنه ما هو عائد إلى أعراف الخلق دون منافات للشرع على التفصيل الذي تقدم

أمور يكون مقصوراً على الم موضوع الحسبة: إن األمر والنهي في الوقفة الرابعة

و شرعيين، فطريق الحكم على القول أو الفعل بأنه منكر أو معروف؛ هوالمنهي ال

 ورود ذلك في الكتاب، أو السنة، أو اإلجماع، أو العرف المعتبر.

                                                           

 ( بتصرف.509-488 /2( الموافقات )18)



الوقفة الخامسة: المراد باألمر والنهي أعم من الوجوب والتحريم؛ فيدخل فيه المندوب 

 (.19)والمكروه 

 : الحسبة وموضوعها وفضلها:المطلب الثالث

على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح الحسبة، وهي والية  لق العلماءأط

من الواليات الدينية، وظيفتها القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول اإلمام 

 (.20)فعله( الماوردي: )أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر 

المنكر( يقتها والية األمر بالمعروف والنهي عن ويقول ابن جماعة عن الحسبة: )وحق

(، وقال ابن خلدون في تعريفها: )وظيفة دينية من باب األمر بالمعروف والنهي 21)

له( عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين ويعين لذلك من يراه أهالً 

(22.) 

عن المنكر فيما ليس  وعرفها ابن القيم بأنها: )مختصة في األمر بالمعروف والنهي

 (. 23)ونحوهم( من خصائص الوالة، والقضاة، وأهل الديوان 

ي فوبالرغم من أن البعض يجعلها مرادفة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما 

 :يالتالتعريفها االصطالحي، إال أن الصحيح أن بينهما عموم وخصوص على النحو 

يراد  ل واسع جداً؛ حيث إنها تشمل كل ماإن الحسبة في الشريعة ذات معنى ومدلو /1

السالم، وفعله ابتغاء وجه هللا تعالى؛ كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدقة 

ور دون واألذان والحج والعمرة، وكل أعمال البر.. لكنها مقيدة في العرف ببعض األم

 بعض.

ى األمر بالطاعات والنهي تعد والية الحسبة من أشمل الواليات؛ إذ إنها باإلضافة إل /2

عن المعاصي؛ تشمل جوانب أخرى، كمراقبة األسواق والسلع ومدى صالحياتها، 

                                                           

، 1ن(، ط( خالد بن عثمان السبت، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلسلة تصدر عن المنتدى )كتاب البيا19)

، دار 1ن فهد العودة، من وسائل دفع الغربة، ط، وسلمان ب25-24م، ص1995-هـ1415اإلسالمي، لندن، المنتدى 

 .74م، ص1992-هـ1412ابن الجوزي، 

 .299( األحكام السلطانية، ص20)

 .91( تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم، ابن جماعة، ص21)

 .178( مقدمة ابن خلدون، ص22)

 .219ياسة الشرعية، ص( الطرق الحكمية في الس23)



ومتابعة الغش الذي يقع فيها، وجودة البضائع الموجودة في األسواق، ومراقبة الطرق 

من حيث السعة والضيق، والصناعات ومدى إتقانها، وتتبع الدور اآليلة إلى السقوط 

 (. 24)بهدمها واألمر 

ً بالنسبة للقائم  وبناًء على ما سبق من تعريفات اصطالحية نالحظ أن هنالك فروقا

 (:25)اآلتي باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك على النحو 

فية المتطوع في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ هو الذي يقوم بهذه الوظي /1

أجراً على  تظر تكليفاً من ولي األمر، أو يتقاضىبناًء على التكليف الرباني دون أن ين

 عمله.

لية ولي المحتسب هو الذي يقوم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بناًء على تو /2

 األمر للقيام بهذه الوظيفة فيما ال يختص بالقضاء ووالية المظالم.

ر فض النزاعات والخصومات، وهو نوع من األم ومقصودةوالية القضاء،  /3

 بالمعروف والنهي عن المنكر من خالل سلطة ملزمة.

والية المظالم، المقصود بها بسط سلطان القانون على كبار الوالة، ورجال الدولة  /4

ممن يعجز القضاء عن إخضاعهم لحكم القانون، ولهذا فإن نظام المظالم في الدولة 

 (.26)الحديث( بمدلوله اإلسالمية قليل الشبه إلى حد كبير من نظام القضاء اإلداري 

األقسام  ولمزيد من التوضيح فإننا نوجز في الحديث عن نقاط الفروق والتوافق بين هذه

لك في طبيعة ما تقوم به من أمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وقوة اإللزام في ذ

 على النحو اآلتي:

 .كفايةإن الحسبة فرض عين على المحتسب بحكم الوالية، بينما على غيره فرض  /1

 غيرها. ال يجوز للمحتسب أن يتشاغل بغير الحسبة في األمور المباحة، كالتجارة و /2

                                                           

 .31–30( خالد بن عثمان السبت، األمر بالمعروف، ص24)

 . 302–299( الماوردي، األحكام السلطانية، ص25)

م، 1989-هـ1410، 1( عبد اهلل محمد محمد القاضي، السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق، ط26)

 .593ص



ع يجب إنكاره، وليس المتطو اإلحضار( فيماالمحتسب منصوب لالستعداء إليه ) /3

 منصوباً لالستعداء.

 يلزم المحتسب إجابة من استعدى به، وليس ذلك على المتطوع. /4

 نكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك منالمحتسب يبحث عن الم /5

 المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره بحث وال فحص.

ندوب، مالمحتسب له أن يتخذ على إنكاره أعواناً؛ ألنه عمل هو له منصوب، وإليه  /6

 ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعواناً.

متطوع ه أن يعزر في المنكرات الظاهرة ال يتجاوز إلى الحدود وليس للالمحتسب ل /7

 أن يعزر على المنكر.

للمحتسب أن يرتزق من بيت المال على حسبته، وال يجوز للمتطوع أن يرتزق  /8

 على إنكار المنكر. 

للمحتسب االجتهاد فيما يتعلق بالمنكرات العرفية دون الشرعية، كالمقاعد في  /9

للمتطوع وإخراج األجنحة فيه، فيقر وينكر ما أداه اجتهاده إليه، وليس هذا األسواق، 

(27.) 

ع ائتالف مكما أن الحسبة تعتبر عند الفقهاء واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم 

 واختالف بين الطرفين، فالحسبة تزيد على القضاء من ثالثة أوجه، وتساويه في

 ً  .وجهين وتقصر عنه من وجهين أيضا

 أما أوجه الموافقة فهي:

يجوز للمحتسب أن يحضر من ادعى عليه التعدي على حقوق األدميين، وخاصة  /1

 من فيه ثالثة أنواع منها:

 أ/ ما كان متعلقاً بالبخس والتطفيف في المكاييل والموازين.

 ب/ ما كان متعلقاً بالغش والتدليس في المبيع أو الثمن.

                                                           

 . 300-299( الماوردي، األحكام السلطانية، ص27)



وتأخير الدين المستحق مع التمكن من دفعه، وتعلق اإلحضار ج/ ما كان متعلقاً بالمطل 

 بهذه األنواع ألنه منكر ظاهر، وهذا هو مجال عمل المحتسب.

وخاصة في الدعاوى -للمحتسب أن يلزم المدعى عليه الخروج من الحق الذي عليه  /2

القدرة إذا وجب مع اعترافه والقدرة على تسليمه؛ ألنه إذا أخره عن وقته مع  -السابقة

 على التسليم كان هذا منكراً ظاهراً. 

 أوجه القصور بين الحسبة والقضاء:

 ال يسمع فيها عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات. /1

  .التجاحدأنها مقصورة على الحقوق المعترف بها دون ما يدخله  /2



 :أما أوجه الزيادة على القضاء

يأمر به في المعروف وما ينهى عنه من يجوز للمحتسب أن يتعرض لتصفح ما  /1

و أالمنكر، وإن لم يطلبه خصم أو غيره لذلك، وليس هذا للقاضي إال بحضور مدع، 

 خصم يجوز له سماع الدعوى منه.

طين أمر الحسبة مبني على الرهبة فللمحتسب من السالطة واالستطالة التي للسال /2

 اء موضوع للمناصفة، والحسبةفيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقاضي، ألن القض

 موضوعة للرهب.

مبنى والية المحتسب األمر والنهي فيما ال يدخل في صالحيات القاضي، وما ليس  /3

فيه حكم، فهو يأمر بالجمعات والجماعات، والصدق والصدقة وطيب الكالم وإفشاء 

 (. 28)معروف السالم، وغير ذلك مما هو 

 ما شبه مؤتلف، وفرق مختلف.وأما الحسبة ووالية المظالم فبينه

 فأما الشبه الجامع من وجهين: 

ة أ/ أن موضوع الحسبة والمظالم مستقر على الرهبة المختصة بسالطة السلطة وقو

 الصرامة. 

 ب/ جواز التعرض فيها ألسباب المصالح، والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر.

 وأما الفرق بينهما فمن وجهين:

ع لم موضوع لما عجز عنه القضاء، والنظر في الحسبة موضوأ/ أن النظر في المظا

 لما رفه عنه القضاة، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفض.

 ب/ يجوز لوالي المظالم أن يحكم، وال يجوز لوالي الحسبة أن يحكم.

وخالصة القول إن مفهوم األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومفهوم الحسبة 

، هللا، واإلنذارقدم قد عبر عنه القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل الدعوة إلى المت

في  والتبليغ، والجهادوالتبشير، والشهادة على الناس، واإلصالح والنصح، والتذكير 

                                                           

 .43-41، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص302-300( الماوردي، األحكام السلطانية، ص28)



سبيل هللا، وإظهار الدين وإقامته، وإعالء كلمة هللا، والتواصي بالحق، والتعاون على 

 البر، وغير ذلك... 

والي الحسبة: إذا كانت والية الحسبة إحدى الواليات الدينية التي تقوم بوظيفة  شروط

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبين الفرق بينهما، وبين والية القضاء 

شروطاً لوالية الحسبة وهي:  اشترط العلماءوالمظالم، كما ظهرت أوجه التشابه، فقد 

ت الظاهرة، ووجوه المصالح العمومية، والصرامة )اإلسالم، العدالة، العلم بالمنكرا

 (. 29والخشونة في الدين، والحرية()

وظائف المحتسب: إذا كانت حقيقة والية المحتسب هي األمر بالمعروف والنهي عن 

 (:30المنكر، فإن وظائفها تنقسم إلى ثالثة أنواع)

بات من يخل بالواجالنوع األول: ما يتعلق بحقوق هللا تعالى: فينظر والي الحسبة من 

الطهارة، والصلوات، والجمع والجماعات، ومن يرتكب المنكرات؛ كإظهار 

المحرمات، وشرب المسكرات، وكشف العورات، السيما في الحمامات، فيزجر فاعل 

 ذلك ويؤدبه بما يقتضيه الحال.

تها النوع الثاني: حقوق العباد المختصة: وهو النظر في الموازين والمكاييل وصح

والموزونات، والمزروعات  الكيالتى العرف المألوف في بلده، وينظر في عل

ن والمعدودات، وأنواع الحرف والصناعات، ويأمر بإصالح فسادها وجريها على أحس

النظر  عوائدها، ومنه أنواع األشربة والمركبات، كأنواع المعاجين والمفردات، ومنه

، وما ة، والداللين، وأرباب الصنائعفي الشوارع والمجاري، ومنه النظر في السماسر

يتسلمونه باالحتياط بالتضمين، ومنه النظر في أحوال التجار، والواردين من 

 األمصار، والقيم، واألسعار.

النظر في األرقاء إن  العباد: ومنهالنوع الثالث: ما يشترك فيه حق هللا تعالى وحق 

ظر في أهل الذمة فيأمرهم بالغيار وجدوا والسادة، وما يلزمهم شرعاً وعادة، ومنه الن

وما يميزهم عن المسلمين، ويكف عنهم أيدي المعتدين، ويعزر من وجب تعزيره 

باجتهاده، ويختلف ذلك باختالف رعيته وبالده، وال يبلغ بالتعزير حداً من الحدود، 

إلى غير ذلك من إلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن، وله تأديب من خالف في العدة 
                                                           

 .91، وتحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم، ص300( الماوردي، األحكام السلطانية، ص29)
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بأحكام اإلباء جبراً،  نسبه أخذمن النساء، ومن نفى ولداً قد ثبت فراش أمه، ولحوق 

 عزره عن النفي أدباً.

وخالصة القول فإن االحتساب بمفهومه الشامل سواًء قام به الفرد متطوعاً، أو قامت 

به مؤسسة من المؤسسات بتكليف رسمي، إنما هو تعبير عن المشاركة والرقابة 

لك لدفع ظلم محقق أو رفع منكر ظاهر، وكل مخالفة ألي حكم من األحكام الشعبية )وذ

النصية أو المستنبطة، وكل أمر من األمور التنفيذية أو اإلدارية المستندة إلى روح 

الشريعة اإلسالمية، ومواجهة كل خروج على النظام العام اإلسالمي، وكل ما علم من 

أو يتطرق إليه ظن، وذلك برفع دعوى  الدين بالضرورة مما ال يحتمل اجتهاداً،

  (. 31)الشعبية( الحسبة.. والتي تسمى بالدعوة 
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 المبحث الثاني

 فضل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمه

 : المطلب األول: فضل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب األعظم في الدين، وبه جاء األنبياء 

والمرسلون، وبه استحقت هذه األمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وبإضاعته 

فهو الجهاد الدائم المفروض على كل  األنبياء،استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان 

 (.32)هداه ه، وال اعتصام بحبل هللا إال على مسلم، وال قيام لشريعة اإلسالم بدون

فقد تضافرت النصوص الشرعية على أهميته وفضله، وكفى به فضالً أن يكون من 

وظيفة األنبياء والمرسلين، ووظيفة األمة الخاتمة، كما أنه وظيفة األمم السابقة من 

 (:33)اآلتية قبل، ويتجلى فضله وأهميته في النقاط 

وف والنهي عن المنكر وظيفة األنبياء وخاصة نبينا محمد صلى أوالً: األمر بالمعر

يِل ََيُْمرُُهْم هللا عليه وسلم حيث وصفه هللا تعالى بقوله:  ُدونَُه َمْكُتوًِب ِعْنَدُهْم ِف الت َّْورَاِة َواْْلِْنِْ َيَِ
َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكرِ  ي عن المنكر وإخراج (، فقد كان األمر بالمعروف والنه34) ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

الناس من الظلمات إلى النور؛ أهم وظيفة للنبي صلى هللا عليه وسلم منذ بعثته وإلى 

أن التحق بالرفيق األعلى عليه الصالة والسالم، وهي وظيفة األنبياء من قبله، فهذا 

نوح عليه السالم يقضي في قومه ألف سنة إال خمسين عاماً دعوة إلى هللا تعالى، وأمراً 

ً عن المنكر، قال  تعالى على لسانه: قَاَل َربِ  ِإّن ِ َدَعْوُت قَ ْوِمي لَْيًَل  بالمعروف، ونهيا
( َوِإّن ِ ُكلََّما َدَعْوُُتُْم لِتَ ْغِفَر ََلُْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم ِِف َآَذاَِّنِْم 6( فَ َلْم يَزِْدُهْم ُدَعاِئي ِإَلَّ ِفَرارًا )5َوََّنَارًا )

( ُُثَّ ِإّن ِ َأْعَلْنُت ََلُْم 8( ُُثَّ ِإّن ِ َدَعْوُُتُْم ِجَهارًا )7ا ثَِياََبُْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكََبُوا اْسِتْكَبارًا )َواْستَ ْغَشوْ 
 (.35)  ( فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا9َوَأْسَرْرُت ََلُْم ِإْسَرارًا )

                                                           

 .2/342( إحياء علوم الدين، للغزالي 32)

 .35 -27( حيدر بن حمد الصافح، الحسبة في العصر المملوكي، ص33)
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ِإْذ قَاَل ِْلَبِيِه ََي أََبِت ِلَ تَ ْعُبُد وهذا إبراهيم خليل الرحمن يأمر أبيه بالمعروف كما في قوله: 
ًئا )  ( ََي أََبِت ِإّن ِ َقْد َجاَءّن ِمَن اْلِعْلِم َما َِلْ ََيِْتَك فَاتَِّبْعِِن أَْهِدكَ 42َما ََل َيْسَمُع َوََل يُ ْبِصُر َوََل يُ ْغِِن َعْنَك َشي ْ

( ََي أََبِت ِإّن ِ َأَخاُف َأْن 44( ََي أََبِت ََل تَ ْعُبِد الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْْحَِن َعِصيًّا )43ِصرَاطًا َسِوَيًّ )
(، وينهى عن المنكر بيده تكسيراً لألصنام 36) ََيَسََّك َعَذاٌب ِمَن الرَّْْحَِن فَ َتُكوَن لِلشَّْيطَاِن َولِيًّا

(، ونهاهم عن عبادة األصنام بلسانه كما في 37) فَ رَاَغ َعَلْيِهْم َضْرًِب ِِبْلَيِمنيِ ا في قوله: كم

ًئا َوََل َيُضرُُّكمْ قوله:  َفُعُكْم َشي ْ (، وهذا كليم هللا موسى يعيش 38) أَفَ تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما ََل يَ ن ْ

َوَلَقْد واجهة أعتى  طاغية قال تعالى: حياته؛ أمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر في م
َنا ُموَسى ِتْسَع َآََيت  بَ يِ نَات  فَاْسَأْل َبِِن ِإْسرَائِيَل ِإْذ َجاَءُهْم فَ َقاَل َلهُ ِفْرَعْوُن ِإّن ِ َْلَظُنُّ  َك ََي ُموَسى َمْسُحورًا َآتَ ي ْ

 سََّمَواِت َواْْلَْرِض َبَصائَِر َوِإّن ِ َْلَظُنَُّك ََي ِفْرَعْوُن َمثْ ُبورًا( قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َما أَنْ َزَل َهُؤََلِء ِإَلَّ َربُّ ال101)

له  رال حص(، وأما مجادلته لقومه، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ فإنه 39)

في القرآن، ولكن نشير إلى موقفه مع السامري وتغييره لمنكر عبودية العجل بيده كما 

غير ذلك من األنبياء والرسل الذين كانت حياتهم حافلة (. إلى 40في قوله تعالى: )

 باألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكانت وظيفتهم األساسية في الحياة.

َواْنظُْر ِإََل ِإَلََِك ثانياً: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة هذه األمة قال تعالى: 
(، ففي اآلية دليل على األمر 41) نَُّه ُُثَّ لَنَ ْنِسَفنَُّه ِف اْلَيمِ  َنْسًفاالَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَُنَحر ِق َ 

، وارتباط الفالح بذلك، قال الحافظ إلى الخيربالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 

ابن كثير في تفسيره: )والمقصود من هذه اآلية أن تكون فرقة من هذه األمة متصدية 

ً على كل فرد في األمة لهذا الشأن، وإن كان ذلك  (. كما نجد أن 42)بحسبه( واجبا

                                                           

 .45 -42( سورة مريم، اآليات: 36)
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 .66( سورة األنبياء، اآلية: 38)
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خيرية هذه األمة وأفضليتها ارتبطت باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: 

ُتْم َخْْيَ أُمَّة  ُأْخرَِجتْ   (. 43) لِلنَّاِس ََتُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن َْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َ  ُكن ْ

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فبين سبحانه أن هذه األمة خير األمم للناس، فهم أنفعهم 

لهم، وأعظمهم إحساناً إليهم؛ ألنهم كملوا أمر الناس بالمعروف، ونهيهم عن المنكر 

من جهة الصفة والقدر؛ حيث أمروا بكل معروف، ونهوا عن كل منكر لكل أحد، 

سبيل هللا بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. وسائر وأقاموا ذلك بالجهاد في 

األمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، وال نهوا كل أحد عن كل منكر، وال جاهدوا 

في ذلك، بل منهم من لم يجاهد، والذين جاهدوا كبني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع 

 (.44)أراضيهم( عدوهم عن 

 والنهي عنبل علل شيخ اإلسالم ابن تيمية حجة إجماع هذه األمة باألمر بالمعروف 

المنكر فقال: )ولهذا كان إجماع هذه األمة حجة؛ ألن هللا تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل 

معروف وينهون عن كل منكر، فلوا اتفقوا على إباحة محرم، أو اسقاط واجب، أو 

تعالى، أو خلقه بباطل لكانوا متصفين باألمر بمنكر تحريم حالل، أو إخبار عن هللا 

والنهي عن معروف.. من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل اآلية تقتضي أن ما لم تأمر 

(، كما وصف هللا 45)المنكر( به األمة فليس من المعروف، وما لم تنه عنه فليس من 

منكر مع سائر األعمال تعالى مجتمع المسلمين األول باألمر بالمعروف، والنهي عن ال

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ الصالحة قال تعالى:   َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياءُ بَ ْعض  ََيُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

(46.) 

وجعل هللا تبارك وتعالى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين 

َ اْشََتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواََلُْم ِِبَنَّ ََلُُم هلل، كما في قوله تعالى:  الذين باعوا أنفسهم ِإنَّ اَّللَّ
 (.47) اْْلَنَّةَ 

                                                           

 .110ية: ( سورة آل عمران، اآل43)

 .99-28/98( مجموع الفتاوى 44)

 . 100( مجموع الفتاوى ، ص45)

 .71( سورة التوبة، اآلية: 46)

 .111( سورة التوبة، اآلية: 47)



وقد ارتبط الفوز والفالح والنجاة من الخسران بالتواصي بالحق، وهو األمر بالمعروف 

م، كما في قوله تعالى: والنهي عن المنكر، وجعل ذلك من مقومات المجتمع المسل

ْنَساَن َلِفي ُخْسر  1َواْلَعْصِر ) (، يقول القاسمي في تفسيره: )وبيان ذلك أن المراتب 48) ( ِإنَّ اْْلِ

 أربع واستكمالها يحصل للشخص كماله:

والثالثة: تعليمه من ال يحسنه.. والرابعة:  به،معرفة الحق.. والثانية: عمله  إحداها:

 (.49)به( ل صبره على تعلمه والعم

 ثالثاً: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وظائف الدولة المسلمة:

إن مقصود اإلمامة وإقامة الدولة المسلمة هو حراسة الدين، وحماية البيضة، وإقامة 

الحدود، ورعاية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل هللا، قال 

 (.50) َمكَّنَّاُهْم ِف اْْلَْرِض أَقَاُموا الصَََّلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ِِبْلَمْعُروِف َوََّنَْوا َعِن اْلُمْنَكرِ الَِّذيَن ِإْن تعالى: 

 : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وظائف أهل الكتاب:رابعا  

من أهل  أثنى هللا تعالى على القائمين بوظيفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ُلوَن َآََيِت اَّللَِّ َآََنَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن الكتاب، قال تعالى:  لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَائَِمٌة يَ ت ْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 113)  (.51) ( يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلَِخِر َوََيُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

وقد وبخ هللا تعالى علماءهم الذين تركوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله 

ُْثَ َوَأْكِلِهُم السُّْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا يَ تعالى:  نِيُّوَن َواْْلَْحَباُر َعْن قَ ْوَِلُِم اْْلِ َهاُهُم الرَِّبَّ (، 52) ْصنَ ُعونَ َلْوََل يَ ن ْ

اونين بهذا الواجب من أهل الكتاب على لسان رسله، قال وقد لعن هللا تعالى المته

وا يَ ْعَتُدوَن لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُ  تعالى: 
 (.53) ( َكانُوا ََل يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكر  فَ َعُلوهُ 78)

                                                           

 . 2-1( سورة العصر، اآليتان: 48)

 .9/536( محاسن التأويل للقاسمي، 49)

 . 41( سورة الحج، اآلية: 50)
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 الفوائد والمصالح العائدة من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خامسا :

، واقامة الملة، ورعاية المصالح: لقد جاءت الشريعة لتحصيل المصالح حفظ الدين /1

وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها بحسب اإلمكان، وحصر العلماء هذه المصالح فيما 

نها أبو حامد الغزالي بقوله: )مقصود الشرع عرف بالضرورات الخمس، والتي عبر ع

من الخلق خمٌس: وهي أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل 

ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو 

مفسدة، ودفعها مصلحة.. وهذه األصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، 

(. ويبين اإلمام الشاطبي كيفية حفظ الضرورة 54)المصالح( فهي أقوى المراتب في 

أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من  مما يقيوذلك بأمرين: األول: 

جانب الوجود. والثاني ما يدرأ عنها اإلخالل الواقع، أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن 

مراعاتها من جانب العدم.. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من ناحية الوجود، 

والمعامالت راجعة إلى حفظ  والعادات راجعة إلى النفس والعقل من ناحية الوجود،

ً لكن بواسطة  النسل والمال من ناحية الوجود، )وإلى حفظ النفس والعقل أيضا

العادات(، والجنايات راجعة إلى حفظ الجميع من جانب العدم، والذي يجمعها من 

 (.55)المنكر( جانب الوجود األمر بالمعروف، ومن جانب العدم النهي عن 

ه ل؛ فإن األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ولمقاصديفمن خالل النظر األصولي 

أهمية خاصة في حفظ ضرورات الدين ومصالحه المعتبرة، بحيث إذا فقدت هذه 

 المصالح فاتت السعادة الدنيوية واألخروية، وهذا هو الخسران المبين.

تظهر واإلعذار إلى هللا والشهادة على الناس: من أعظم الفوائد التي  إقامة الحجة /2

فضل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما فيه من إقامة الحجة على عباد هللا، 

والخروج عن مسؤولية التكليف باإلعذار إلى هللا، وتحقيق الشهادة على الخلق، قال 

َُبُْم َعَذاًِب  َتِعظُوَن قَ ْوًما اَّللَُّ ُمْهِلُكُهمْ  ِلمَ  تعالى:(. وقال 56) ُرُسًَل ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِينَ تعالى:  َأْو ُمَعذِ 
( في صورة سؤال عن الساكتين عمن اعتدوا في يوم السبت من بني 57) َشِديًدا

                                                           

 . 1/287( المستصفى، 54)

 .2/22( الموافقات 55)

 . 165( سورة النساء، اآلية: 56)

 .164( سورة األعراف، اآلية: 57)



قَاُلوا َمْعِذَرًة ِإََل  اسرائيل، وكانت إجابة اآلمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
وا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُ (. وقال تعالى: 58) َربِ ُكمْ 

 (. 59) َشِهيًداَعَلْيُكْم 

، واالنتفاع بالذكرى، وشكر نعمة هللا تعالى: إن من أعظم الفوائد تحقيق التقوى /3

المرجوة من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول التقوى، واالنتفاع بالذكرى، 

ْر ِإْن نَ َفَعِت الذ ِْكَرىوشكر بعٍض من نعم  هللا التي أسداها على عباده، قال تعالى:   َفذَكِ 

ْر (، وقال تعالى: 60) َفُع اْلُمْؤِمِننيَ َوذَكِ  وََكَذِلَك أَنْ زَْلَناُه قُ ْرَآًَن (، وقال تعالى: 61) فَِإنَّ الذ ِْكَرى تَ ن ْ
َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن َأْو ُُيِْدُث ََلُْم ذِْكرًا (، فاألمر بالمعروف والنهي 62)  َعَربِيًّا َوَصرَّف ْ

لمن كان ذاكراً، أو يحقق الذكرى وذلك لمن  عن المنكر إما أن يحقق التقوى، وهذا

( كما أن األمر بالمعروف والنهي 63) َمْعِذَرًة ِإََل َربِ ُكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ كان غافالً، قال تعالى: 

عن المنكر فيه شكر للعديد من النعم، كنعمة العلم وصحة البدن وسالمة األعضاء، 

 لَِئْن َشَكْرُُتْ َْلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاِب َلَشِديدٌ تعالى: والشكر في النعم يوجب المزيد، قال 

( ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه: )يصبح على 64)

 تهليلهصدقة، وكل  تحميدهكل سالمى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل 

 (.65صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة()

تحصيل الثواب وتكفير السيئات وطلب النجاة: إن األمر بالمعروف والنهي عن  /4

المنكر من أعظم ما يحصل الثواب، ويكفر السيئات، ويحقق النجاة من العذاب الدنيوي 

                                                           

 .164( سورة األعراف، اآلية: 58)
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، حديث المشايخ عن أبي بن 5/167(، ومسند أحمد 720صالة الضحى، ح) باب استحباب -13، 1/498( صحيح مسلم، 65)

 (.838ح)، باب األذكار، 3/119(، وصحيح ابن حبان، 21511كعب، ح)



ِإْن ََتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما ( وقال تعالى: 66) ثْ َقاَل َذرَّة  َخْْيًا يَ َرهُ َفَمْن يَ ْعَمْل مِ واألخروي، قال تعالى: 
َهْوَن َعْنُه ُنَكفِ ْر َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًَل َكرَيًا ُروا ِبِه  (، وقال تعالى: 67) تُ ن ْ فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكِ 

َهْوَن َعنِ  َنا الَِّذيَن يَ ن ْ (، إلى غير 68) السُّوِء َوَأَخْذََن الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاب  بَِئيس  ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ  َأْْنَي ْ

 ذلك من الفوائد العظيمة التي تبين أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويترتب على ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقيض هذه المصالح والفوائد 

الخيرية عن األمة، وظهور الجهل، واندراس العلم، وغربة الدين،  من انتفاء وصف

إجابة الدعاء، وظهور أهل  والشعوب، وعدمونزول العذاب والهالك على األمم 

 (.  69)العظيمة المعاصي، والفسق على أهل الحق والخير، إلى غير ذلك من المفاسد 

 المطلب الثاني: حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ثبت من خالل النصوص الواردة في فضل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أهميته، وأنه يحتل منزلة عظيمة في هذا الدين، وانطالقاً من ذلك فقد أجمع العلماء 

في القول بوجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقل اإلجماع على ذلك غير 

(، 72(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية)71)(، والنووي70واحد من أهل العلم كابن عطية)

(، وأغلب النصوص التي وردت في فضل األمر بالمعروف 73واإلمام الغزالي)

والنهي عن المنكر كانت مدار االستدالل على وجوب األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، ولكن لمزيد من اإليضاح نورد بعض النصوص الحديثية التي يكون من خاللها 

 من النصوص القرآنية السابقة:بيان المراد 

عن أبي سعيد الخضري رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  /1

وسلم يقول: )من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع 
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(، وقوله عليه الصالة والسالم )فليغيره( هو أمر 74)اإليمان( فبقلبه، وذلك أضعف 

ب بإجماع األمة كما قال النووي..، وقال أيضاً: وقد تطابق على وجوب األمر إيجا

بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الكتاب والسنة وإجماع األمة، وأيضاً هو من النصيحة 

 (.75)بخالفهم( التي هي من الدين، ولم يخالف في ذلك إال بعض الرافضة وال يعتد 

وعن أبي بكر رضي هللا عنه قال: يأيها الناس إنكم تقرأون هذه اآلية وتضعونها  /2

(، وإنا سمعنا النبي 76) َعَلْيُكْم أَنْ ُفَسُكْم ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتمْ على غير موضعها 

وشك أن صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أ

 (.77)منه( يعمهم هللا بعقاب 

وعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )والذي نفسي بيده  /3

لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم 

 (.78)لكم( تدعونه فال يستجاب 

هللا عليه وسلم أنه قال: )لتأمرن  وعن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي صلى /4

بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن هللا عليكم شراركم فيدعو خياركم فال 

 (.79)لهم( يستجاب 

وعن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: )مثل  /5

فصار بعضهم في أسفلها، المدهن في حدود هللا والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة 

وصار بعضهم في أعالها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعالها 

فتأذوا به، فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال تأذيتم بي والبد 

                                                           

 ( سبق تخريجه. 74)

 .23-2/22( شرح النووي على مسلم 75)

 .15( سورة المائدة، اآلية: 76)

، باب نزول العذاب إذا لم يغير 4/467(، وسنن الترمذي، 4340النهي، ح)باب األمر و -17، 4/214( سنن أبي داوود، 77)

ر الصديق، ، مسند أبي بك1/2(. ومسند أحمد 4005، كتاب الفتن، ح)5/139ن ماجة، (. وسنن اب2168المنكر، ح)

 (.1ح)

 (.2169، باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح)4/468( سنن الترمذي، 78)

، مسند عمر 1/44مسند البزار،  اإلمام الحافظ الكبير أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، البزار،( 79)

 (.188لخطاب، ح)بن ا



لكوا لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأه

 (. 80)أنفسهم( 

وروت زينب بنت جحش رضي هللا عنها، أن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل  /6

عليها فزعاً وهو يقول: )ال إله إال هللا ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من 

ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا )وحلق بإصبعه اإلبهام والتي تليها( قالت زينب بنت 

 (.81)الخبث( : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر جحش: قلت يا رسول هللا

وعن جرير بن عبد هللا البجلي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ما من  /7

رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فال يغيروا إال 

 (.82)يموتوا( أصابهم هللا بعذاب من قبل أن 

م من النصوص الحديثية يتبين وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما تقد

وذلك لألوامر الصريحة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعيد الشديد بتركه، 

وترتب العقوبات الدنيوية واألخروية على ذلك، إال أن هذا الوجوب الذي نقل عن 

من أن يكون وجوباً عينياً أو كفائياً،  العلماء اإلجماع عليه هو مطلق الوجوب، وأعم

فاإلنكار بالقلب واجب على كل أحد وجوباً عينياً أكيداً، إذ عدم اإلنكار بالقلب يعني 

أنه ليس فيه حبة خردل من إيمان، وأما اإلنكار باليد أو اللسان فرأي جماهير العلماء 

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم  (. والدليل على ذلك قوله تعالى: 83)األمة أنه فرض كفاية على مجموع 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  (، إذ لم يكن 84) أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإََل اْلَْْْيِ َوََيُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

تيمية: )وكذلك األمر في اآلية للجميع، بل لطائفة من األمة، يقول شيخ اإلسالم ابن 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية 

كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضاً كذلك، فإذا لم يقم 

                                                           

 (. 2540اب القرعة في المشكالت، ح)ب -30، 2/954( صحيح البخاري، 80)

لفتن وفتح ردم يأجوج اباب اقتراب  -1، 8/166(. وصحيح مسلم، 3346، كتاب الوحي، ح)4/168( صحيح البخاري 81)

، 5/99ماجة (. وسنن ابن 2187، باب خروج يأجوج ومأجوج، ح)4/480(. وسنن الترمذي، 7418ومأجوج، ح)

 (.27453، حديث زينب بنت جحش، ح)6/428(. ومسند أحمد، 3953كتاب الفتن، ح)

 (.302وف، ح)، باب الصدق واألمر بالمعر1/537(. وصحيح ابن حبان 4339، كتاب الطب، ح)4/122( سنن أبي داوود، 82)

 .101 -28/100،  ومجموع الفتاوى 2/23( شرح النووي 83)

 . 104ية: ( سورة ، آل عمران، اآل84)



به من يقم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب 

يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، فأما القلب فيجب بكل قدرته... وذلك 

حال، إذ ال ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى هللا 

 (.85أو أضعف اإليمان()-أدنى-عليه وسلم 

والقول بأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ال ينزل به عن 

ومقامه الديني، وال يجعل منه ساحة للتهاون بحقوق هللا وحدوده، وذلك أن رتبته 

يشتركان في التعبيد والمصلحة وضرورة وقوع الفعل ولكن  ولكفائيالفرض العيني 

االعتبار في الفرض الكفائي في وقوع الفعل، واالعتبار في الفرض العيني بعين 

ة وفرض العين مشتركان في التعبد الفاعل، يقول ابن بدران الحنبلي: )ففرض الكفاي

والمصلحة والفرق بينهما أن المقصود في فرض الكفاية؛ تحصيل المصلحة التي 

تضمنها فمن أي شخص حصلت كان هو المطلوب، وفي فرض العين تعبد األعيان 

(، كما أن القول بأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؛ ال 86بفعله()

ه، فال يختلف في حقيقته عن فرض العين، يقول اآلمدي: )ال فرق يغير في حكم وجوب

لشمول حد  -من جهة الوجوب-عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية 

ً لبعض الناس.. إال أن واجب العين ال يسقط بفعل الغير بخالف  الواجب لهم خالفا

ال يوجب االختالف في واجب الكفاية، وغايته االختالف في طريق اإلسقاط، وذلك 

 (.87)الحقيقة( 

وبهذا االعتبار فإن الواجب الكفائي يصعب االطمئنان على أدائه بالصورة المطلوبة، 

مما يحتم ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة الدائمة للتأكد من حصول المصلحة 

المرجوة منه، وسقوط الواجب حينها عن البعض بالبعض، ومع ذلك فإن األمر 

روف والنهي عن المنكر؛ يصير فرض عين في مواطن ترتبط بخصوص بالمع

 (:88)اآلتي الوظيفة، أو األهلية، أو الظروف على النحو 

                                                           

 ( سبق تخريجه.85)

 اإلمام مذهب إلى ، التمهيد(هـ1346: ت) بدران محمد بن الرحيم عبد بن مصطفى بن أحمد بن القادر عبد( 86)

 . 111ص م،1996-هـ1417العلمية،  الكتب ، دار1ضناوي، ط أمين محمد: حنبل، تحقيق بن أحمد

 .1/142( اإلحكام في أصول األحكام 87)

، 117، والحسبة في العصر المملوكي، ص28/53، ومجموع الفتاوى 2/23( شرح النووي على صحيح مسلم 88)

 . 123-121وسلمان العودة، من وسائل دفع الغربة، ص



ه يكون فرض عين على من تنصبه الدولة لوالية المحتسب، فيكون ذلك واجب علي /1

 بحكم وظيفته.

و، كمن هلته إال من إزا نال يتمكإذا كان المنكر ال يعلم به إال الشخص نفسه، أو  /2

حالة يرى زوجته، أو ولده، أو غالمه على منكر، أو تقصير، فيتعين عليه في هذه ال

 النهي عن المنكر.

تغييره  إذا كان المنكر يستدعي أن يغير من قبل جماعة لعدم القدرة من الفرد على /3

 لزم تلك الجماعة، وصار في حقهم فرض عين.

يير لدولة؛ كالوزراء واألمراء ونحوهم، فإن تغالحاكم، ونوابه، وكبار رجال ا /4

 المنكر وإقامة المعروف في حقهم فرض عين على من دونهم.

ؤالء هكبير القوم، وشيخ القبيلة، ووجهاء الناس ممن لهم الصدارة في المجتمع،  /5

 ن الناس.يتعين عليهم القيام بالحسبة أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وإصالحاً بي

حكام أإذا وجد عالم بين جهال تعين عليه تغيير المنكر، وإقامة المعروف، ونشر  /6

 هللا بين الناس، ويراعى عند تغيير المنكر ما يلي: 

أ/ أال  يترتب على إنكار المنكر مفسدة أكبر من مفسدة المنكر الذي يراد إنكاره، 

 (: 89)درجات واألحوال في ذلك كما يقول اإلمام ابن القيم أربع 

 أن يزول ويخلفه ضده. األولى:

 أن يقل وأال  يزول بجملته. الثانية:

 أن يخلفه ما هو مثله. الثالثة:

 أن يخلفه ما هو شر منه. الرابعة:

 مة.فالدرجتان األولى والثانية مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محر

و تقليل المنكر، فإذا ترتبت وذلك أن المقصود من إنكار المنكر هو إقامة المعروف، أ

مفاسد أعظم منه فإنه ال يسوغ اإلنكار، يقول ابن القيم: )إن النبي صلى هللا عليه وسلم 

شرع ألمته إيجاب إنكار المنكر، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه هللا ورسوله، 

                                                           

 .4/339( إعالم الموقعين 89)



ه ال يسوغ فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى هللا ورسوله؛ فإن

 (.90)أهله( إنكاره، وإن كان هللا يبغضه ويمقت 

 ب/ األمن وعدم الخوف من االعتداء على الحرمات الخاصة:

قد يترتب على إنكار المنكر؛ الضرر، واألذى على أشخاص المنكرين، دون أن 

يتعداهم إلى غيرهم من أقارب، وأصحاب، ومواطنين آخرين، فإن اإلنكار في هذه 

مندوباً، وإذا راحوا ضحية هذا اإلنكار؛ فإنهم يكونون من شهداء اآلخرة،  الحالة يكون

(، وأما إن تعدى 91لقول النبي صلى هللا عليه وسلم )ومن قتل دون دينه فهو شهيد()

األذى والضرر إلى غير المنكرين من أقرباء وأصحاب، فإن إنكار المنكر يكون 

بوقوع هذا الضرر، فاإلنكار هنا محظوراً إال إذا كان من يقع عليه الضرر راض 

ً يكون مندوباً، يقول اإلمام الغزالي في ذلك: )وإذا كان يؤدي ذلك  أي إنكار -أيضا

إلى أذى قومه فليتركه، وذلك كالزاهد الذي له أقارب أغنياء فإنه ال يخاف على -المنكر

ً منه بواسطتهم، ف إذا كان ماله إن احتسب على السلطان، ولكنه يقصد أقاربه انتقاما

يتعدى األذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها، فإن أذى المسلمين محظور كما 

 (.92أن السكوت على المنكر محظور()

وتأسيساً على ذلك فإن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تختلف أحكامه وتتفاوت؛ 

مترتبة على نظراً الختالف المأمور به، واختالف األحوال واألوقات، والنتائج ال

اإلنكار؛ من حيث الصالح والفساد في ذات األمر المطلوب إنكاره، أو في األشخاص 

ً إلى سقوط الوجوب، أو الحرمة في  القائمين على اإلنكار، حتى يصل األمر أحيانا

 (. 93)المنكر إنكار 

ات َُّقوا ( المفسر لقوله تعالى: 94) اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتمْ  فَات قُوا تعالى:فإن مدار الشريعة على قوله 
(، وعلى قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 95) اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِهِ 

                                                           

 .4/338( إعالم الموقعين 90)

 (.4772، كتاب الطب، ح)4/246(. وسنن أبي داود 1652، مسند سعيد بن زيد، ح)1/190( مسند أحمد، 91)

 . 2/223( إحياء علوم الدين للغزالي 92)

 . 175–159، وابن مفلح، اآلداب الشرعية، ص130-96( خالد السبت، األمر بالمعروف، ص93)

 . 16( سورة التغابن، اآلية: 94)
 . 102( سورة آل عمران، اآلية: 95)



(، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد 96)استطعتم( ما 

ودفع أعظم  وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما،

 (.97المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع)

ويقول القرطبي رحمه هللا: )أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب 

تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بالتغيير إال اللوم الذي ال يتعدى إلى 

إن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، األذى فإن ذلك ال يجب أن يمنعه من تغييره؛ ف

ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك، 

قال: واألحاديث في تأكيد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً، ولكنها مقيدة 

ه والواليات كلها (، ويذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى أن الدين كل98باالستطاعة()

أمر ونهي، فاألمر هو األمر بالمعروف، والنهي هو النهي عن المنكر، فيقول: )وإذا 

كان جماع الدين وجميع الواليات هو أمر ونهي، فاألمر الذي بعث هللا به رسوله هو 

األمر بالمعروف، والنهي الذي بعث هللا به هو النهي عن المنكر،.. وجميع الواليات 

إنما مقصودها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواٌء في ذلك والية اإلسالمية 

الحرب الكبرى مثل: نيابة السلطة، والصغرى مثل: واليات الشرطة، ووالية الحكم، 

 (.99)الحسبة( أو والية المال، وهي والية الدواوين المالية ووالية 

صيل المصالح، وحتى يتحقق المقصود من إنكار المنكر، وتحقيق المعروف، وتح

 ودرء المفاسد ال بد من رعاية وخطوات تغيير المنكر بحسب اإلمكان.

 درجات إنكار المنكر:

هناك درجات في إنكار المنكر ال بد للمسلم المحتسب من رعايتها، عند محاولته إنكار 

 (:100)اآلتية المنكر، ونجملها في الدرجات والخطوات 

                                                           

(. صحيح ابن حبان، 6858ليه وسلم، ح)عب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل با-2، 6/2658( صحيح البخاري، 96)

 (. 19، باب االعتصام بالسنة، ح)1/199

 . 28/223( مجمع الفتاوى 97)

 .4/48( القرطبي 98)

 . 28/53( مجمع الفتاوى 99)

 . 110-1/103( هيكل، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، 100)



( وقول النبي 101) َوََل ََتَسَُّسواالتعرف على المنكرات بال تجسس لقوله تعالى:  /1

تفسدهم( صلى هللا عليه وسلم: )إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن 

(102.) 

تعريف أصحاب المنكرات بمنكراتهم، وخاصة في القضايا التي يجهلها كثير من  /2

الناس، ثم تقديم الموعظة لهم باللين من القول، ثم استعمال العنف في الكالم؛ إذا كان 

إزالة المنكر؛ الذي ال خالف بين المجتهدين على كونه  يجدي فيمثل هذا األسلوب 

نكار فيما يسوغ فيه االختالف، فقد جاء في اآلداب منكراً من المنكرات؛ ألنه ال إ

الشرعية ما نصه: )وال إنكار فيما يسوغ فيه خالف من الفروع على من اجتهد فيه أو 

(. فإن كان المكلف عاجزاً عن اإلنكار باللسان فإن أقل ما يجب 103)فيه( قلد مجتهداً 

رأى منكم منكراً فليغيره عليه اعتزال أهل المنكرات لقوله صلى هللا عليه وسلم: )من 

 (.104)اإليمان( بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

إذا لم يتم تغيير المنكر باللسان ينتقل المكلف مباشرة إلى إنكار المنكر باليد،  /3

بالتلويح، أو الحجز، أو التفريق، أو الضرب، بحيث يمنع صاحب المنكر من منكره، 

تفع به المنكر بحسب اإلمكان من غير قتال، يقول اإلمام الغزالي في هذا: بما ير

)مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سالح، وذلك جائز لآلحاد 

بشرط الضرورة، واالقتصار على قدر الحاجة في الدفع، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن 

 (.105)يكف( 

 يير المنكر:حكم القتل والمقاتلة لتغ /4

ة باللسان مما تقدم يظهر أن األصل في إنكار المنكر أن يدفع بقدر ما تندفع به المفسد

لة، فهل ذلك أو اليد دون قتال، ولكن قد يحتاج إنكار المنكر أحياناً إلى القتل والمقات

دور عن مجتمع إسالمي وسلطة إسالمية شرعية يوالحديث هنا -جائز آلحاد المسلمين؟ 

 على مذهبين:  اختلف الفقهاءفي هذه المسألة ف -ظلها المنكرات ظهرت في

                                                           

 . 12 ( سورة الحجرات، اآلية:101)

 (. 5760، باب الغيبة، ح)13/72التجسس، صحيح ابن حبان،  في النهي عن -44، 2/688( سنن أبي داود، 102)

 . 1/169( اآلداب الشرعية 103)

 ( سبق تخريجه. 104)

 .1/176. وابن مفلح، اآلداب الشرعية، 2/230( الغزالي، إحياء علوم الدين، 105)



: ذهب إلى جواز إنكار المنكر ولو بالقتال والمقاتلة، يقول الجصاص: المذهب األول

)وفي هذه األخبار داللة على أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حاالن: حال 

أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله،  يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته، ففرض على من

وإزالته باليد تكون على وجوه: منها أال يمكن إزالته إال بالسيف وأن يأتي على نفس 

الفاعل المنكر، فعليه أن يفعل ذلك، كمن رأى رجالً قصده، أو قصد غيره بقتله أو 

القول، أو بأخذ ماله، أو قصد الزنا بامرأة  أو نحو ذلك، وعلم أن ال ينتهي إن أنكره ب

قاتله بما دون السالح، فعليه أن يقتله لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: )من رأى منكم 

منكراً فليغيره بيده( فإذا لم يمكن تغييره بيده إال بقتل المقيم على هذا المنكر، فعليه أن 

يقتله فرضاً عليه، وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بقوة سالح انتهى 

نه، لم يجز له اإلقدام على قتله، وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بالدفع بيده، أو بالقول ع

امتنع عليه، ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه، ولم يمكنه إزالة هذا المنكر إال بأن يقدم 

 (.106عليه بالقتل من غير إنذار منه له؛ فعليه أن يقتله()

يه إذا رأى منكراً أن يغيره بيده فإن لم وقال الشوكاني رحمه هللا: )كل مسلم يجب عل

يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه كما صح ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه 

أو لسنة  -سبحانه-وسلم، وظهور كون الشيء منكراً يحصل بكونه مخالفاً لكتاب هللا 

راً على تغييره وسلم أو إلجماع المسلمين، ثم إذا كان قاد وآلةرسول هللا صلى هللا عليه 

بيده كان ذلك فرضاً عليه ولو بالمقاتلة، وهو إن قتل فهو شهيد، وإن قتل فاعل المنكر 

فبالحق والشرع قتله، ولكنه يقدم الموعظة بالقول اللين، فإن لم يؤثر ذلك جاء بالقول 

 الخشن، فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليد، ثم المقاتلة إن لم يمكن التغيير إال

(، وإلى نفس القول ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية قائالً: )ومن لم يندفع فساده 107بها()

في األرض إال بالقتل قتل، مثل المفارق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في 

(، ورجح اإلمام الغزالي هذا المذهب عند إيراده الخالف بين القائلين 108الدين()

يحتاج إنكاره إلى المقاتلة، فقال ما نصه: )فهذا قد ظهر بالجواز والقائلين بالمنع بما 

االختالف في احتياجه إلى إذن اإلمام: )فقال القائلون: ال يشتغل آحاد الرعية بذلك ألنه 
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 ابن ، دار1األزهار، ط حدائق على المتدفق الجرار ، السيل(هـ1250: ت) الشوكاني محمد بن علي بن محمد( 107)

 . 982حزم، ص

 .28/86( مجموع الفتاوى 108)



يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البالد. وقال آخرون: ال يحتاج إلى 

لمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ألنه إذا جاز لآلحاد األمر با - وهو األقيس-إذن 

ثوان، والثواني إلى ثوالث، فقد ينتهي ال محالة إلى تضارب، والتضارب يدعو إلى 

التعاون، فال ينبغي أن يبالي بلوازم األمر بالمعروف، ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا 

من  هللا ودفع معاصيه، ونحن نجوز لآلحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا

فرق الكفار قمعاً ألهل الكفر، وكذلك قمع أهل الفساد جائز ألن الكافر ال بأس بقتله، 

والمسلم إن قتل فهو شهيد، فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه ال بأس بقتله، والمحتسب 

المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد.. ثم قال لكل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك 

 (.109)وأعوانه( فسه بيده وبسالحه وبن

المنع من إنكار المنكر بالمقاتلة إال بإذن اإلمام: رجح ابن الجوزي   المذهب الثاني:

المنع من استعمال السالح إلنكار المنكر إال بإذن اإلمام فقال: )الضرب باليد والرجل 

وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سالح أو سيف، يجوز لآلحاد بشرط الضرورة 

قدر الحاجة، فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السالح لكونه ال يقدر  واالقتصار على

على اإلنكار بنفسه، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن اإلمام ألنه يؤدي إلى الفتن 

(، ويقول ابن العربي: )وإنما يبدأ باللسان والبيان، فإن لم يكن 110وهيجان الفساد()

بنزعه عنه، أو بجذبه منه، فإن لم يقدر  فباليد يعني أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه

 (.111إال بمقاتلة وسالح فيتركه، وذلك إنما هو للسلطان()

 الرأي المختار:

من خالل النظر والتأمل والنصوص الشرعية ومقاصدها، والنظر في أقوال الفقهاء 

فإن القول فيه بالمنع أو اإلباحة بإطالق تترتب عليه مفاسد ال تخفى، وبناًء عليه فإن 

الراجح عندي ما ذهب إليه محمد خير هيكل في كتابه )الجهاد والقتال في السياسة 

 (: 112)حالتين  الشرعية( من تقسيم المسألة إلى

                                                           

 . 2/230( إحياء علوم الدين 109)

 . 1/176( اآلداب الشرعية 110)

 .2/115( ابن العربي، أحكام القرآن، 111)

 . 108-1/107الشرعية، ( هيكل، الجهاد والقتال في السياسة 112)



أ/ حالة خاصة، وهي حالة شروع في منكر ال يمكن تداركه، وذلك مثل رجل يحاول 

على امرأة، فلنا دفعه عنها بالتدريج، فإن استعمل الفاسق السالح الرتكاب  االعتداء

جريمته؛ فلنا أن نستعمل السالح لدفعه عن المنكر بالقوة دون إذن اإلمام، ألن التأخير 

هذا المنكر المجمع على إنكاره هو إهانة للدين، وخذالن للمسلمين،  عن إنكار مثل

ويفوت معه المقصود، ويقع المحظور، والدليل على جواز القتال حديث: )ومن قتل 

(، وال شك أن الدفاع عن امرأة يراد االعتداء عليها دفاع 113)شهيد( دون دينه فهو 

 عن حرمات الدين.

ع قوة إزالة المنكر؛ ألن تتقابل قوة المنكرين م ب/ حالة عامة، وتتمثل في احتياج

الراجح أصحاب المنكرات بالسالح، ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان وتراق الدماء، ف

ها في إزالة هنا ضرورة أخذ إذن اإلمام واالكتفاء بتبليغ الهيئات المختصة، لتقوم بواجب

فيها  لك وجود أماكن تمارسالمنكر ألن هذا من واجبات الدولة اإلسالمية، وأمثلة ذ

اد، فإن البدع أو يباع فيها الخمر أو يلعب فيها الميسر أو توجد أماكن للرقص والفس

لمنكرات لجوء األفراد إلى القتال في مثل هذه األحوال العامة من قبل أنفسهم لمنع ا

ن، مسلميدون علم السلطة يترتب عليه مفاسد عظيمة، ويفتح باباً للقتال بين طوائف ال

ويتأكد هذا القول خاصة أن أنظار الناس تتفاوت في مسائل االحتساب خاصة في 

 لفساد.المسائل المتنازع عليها فما لم يضبط في إنكار ذلك باإلمام حدث التهارج وا

بي وهذا ما ذهب إليه اإلمام النووي فيما نقله عن القاضي عياض قوله في حديث أ

ه يير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنسعيد: )هذا الحديث أصل في صفة التغ

أمر من يفعله، زواله به قوالً أو فعالً، فيكسر آالت الباطل ويريق الُمْسِكر بنفسه، أو ي

ى ظنه وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه، أو يأمره إذا أمكنه.. فإن غلب عل

اقتصر سببه كف يده وأن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه، من قتله أو قتل غيره ب

لبه، على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بق

ستعين يوكان في سعة، وكان هذا هو المراد بالحديث إن شاء هللا تعالى. وإن وجد من 

له  به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سالح وحرب، وليرفع ذلك إلى من

 ن المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه.األمر إن كا
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ً لمن رأى  وهذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين خالفا

 (. 114)أذى( اإلنكار بالتصريح بكل حال، وإن قتل ونيل منه كل 

ويذهب ابن تيمية إلى أن المحتسب ليس من اختصاصه القتل فيقول: )فإن المحتسب 

 (. 115)والقطع( لقتل ليس له ا

ويقول أيضاً عن وقوع الخطأ في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: )وهنا يغلط 

َعَلْيُكْم فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من األمر والنهي تأويالً لقوله تعالى: 
من يريد أن يأمر إما بلسانه  (، والفريق الثاني:116) أَنْ ُفَسُكْم ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم ْ 

وإما بيده مطلقاً من غير فقٍه وحلٍم وصبٍر ونظٍر فيما ال يصلح من ذلك، وما يصلح، 

 (.117)يقدر( وما يقدر عليه من ذلك وما ال 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل التمكين:

مي اإلسالما تقدم من الحديث في إنكار المنكر باليد إنما كان في ظل قيام الحكم 

اف وحاكمية الشريعة، ولكن ما حكم إنكار المنكرات قبل التمكين وفي ظل االستضع

 كما هو الحاصل بعد سقوط الخالفة، وسيادة األحكام الوضعية في كثير من ديار

 المسلمين، وتحكم النخب العلمانية على مفاصل السلطة، وتكريسها للمنكرات في

كار الحقل اإلسالمي؛ قد تباينت آراؤهم في إنالمجتمع، حيث نجد أن العاملين في 

لمسألة أن المنكرات باليد، في ظل هذا الوضع القائم، ولكن الذي يراه الباحث في هذه ا

ريقة تكون معالجتها منهجية وليس فقهية، ونقصد بالمعالجة المنهجية النظر في الط

لقواعد وتأمل ا نبويالمنهج الالنبوية لتمكين الدين وتنزيله على الواقع. ومن تدبر 

 الضابطة لتغيير المنكر وقيامها على المصالح والمفاسد يخلص إلى ما يلي:

أن مرحلة االستضعاف األصل فيها إنكار المنكر بالقول واللسان دون السيف  /1

(، وعدم قيام النبي 118) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَََّلةَ والسنان، كما جاء في قوله تعالى: 

                                                           

 اثالتر إحياء ، دار2الحجاج، ط بن مسلم صحيح شرح النووي، المنهاج مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو( 114)

 .26-2/25 هـ،1392بيروت، -العربي

 .28/86( الفتاوى 115)

 . 105( سورة المائدة، اآلية: 116)

 . 28/102( الفتاوى 117)

 . 77( سورة النساء، اآلية: 118)



صلى هللا عليه وسلم وأصحابه لتغيير كثير من المنكرات بأيديهم في مكة المكرمة 

كاألصنام وغيرها، مما يؤكد عدم الدخول في تغيير المنكر باليد بما يحصل به حد 

 القتال في فترات االستضعاف.

وعوائده  مألوفةمقتضيات التدرج في اإلصالح: لما كان خروج اإلنسان عن  /2

 ً  على النفوس؛ فقد سلكت الشريعة مسلكاً حكيماً في تنزيل أحكامها على وأهوائه صعبا

األفراد والمجتمعات، وكفى دليٌل على ذلك نزول القرآن منجماً، يحمل المجتمع األول 

من حال إلى حال، حتى ال تثفل عليهم التكاليف، فكان البدء باألصول قبل الفروع، 

لة في نزولها وقد اكتملت في االلتزام بها في وبالكليات قبل الجزئيات، فاكتملت الرسا

واقع الصحابة رضوان هللا عليهم. يقول اإلمام الشاطبي مؤكداً هذا المعنى: )ومنها 

التأني في األمور والجري على مجرى التثبت واألخذ باالحتياط، وهو المعهود في 

ن سنة حتى قال حقنا، فلقد أنزل القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عشري

(، 120) َكَذِلَك لِنُ ثَ بِ َت بِِه فُ َؤاَدكَ (، وقال تعالى: 119)  َلْوََل نُ ز َِل َعَلْيِه اْلُقْرَآُن ُُجَْلًة َواِحَدةً الكفار: 

َناُه لِتَ ْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكث  َونَ زَّْلَناُه تَ ْنزِيًَل وقال تعالى:  دة (، وفي هذه الم121) َوقُ ْرَآًَن فَ َرق ْ

كان اإلنذار يترادف، والصراط يستوي بالنسبة إلى كل وجهة، وإلى كل محتاج إليه. 

وحين أبى من أبى من الدخول في اإلسالم بعد عشر سنين أو أكثر بدأوا بالتغليظ 

بالدعاء، وشرع الجهاد ولكن تدرجاً أيضاً حكمة بالغة وترتيباً يقتضيه العدل واإلحسان 

لناس فيه أفواجاً، ولم يبق لقائل ما يقول قبض هللا نبيه إليه، حتى إذا كمل الدين ودخل ا

فقد بانت الحجة ووضحت المحجة واشتد أُسُّ الدين، وقوي عضده بأنصار هللا، فلله 

 (.122)ذلك( الحمد كثيراً على 

وخالصة القول إن منهج اإلصالح يقتضي التدرج؛ لتنزيل األحكام في واقع الناس، 

الشارع عن بيان كثير من األحكام إلى وقت التمكين، وهنا شرعاً وعادة، فقد سكت 

نشير إلى قضية مهمة، وهى أن هذا التدرج إذا كان مطلوباً على صعيد األفراد؛ فإنه 

ً على صعيد الجماعات، والمجتمعات من باب أولى؛ ألن العالقات  يكون مطلوبا

جديد ومخالف لما  المجتمعية أعقد وأكثر تشابكاً، وأشد صعوبة وأكثر مقاومة لكل
                                                           

 . 32( سورة الفرقان، اآلية: 119)

 .32( سورة الفرقان، اآلية: 120)

 . 106( سورة اإلسراء، اآلية: 121)

 . 5/167( الموافقات 122)



اعتاده الناس، وصار جزءاً من ثقافتهم، يقول الشاطبي: )وهذا معنى صحيح معتبر 

في االستقراء العادي فكل ما كان أجرى بالمصلحة وأجرى على جهة التأنيس.. وكان 

أكثرها على أسباب واقعة، فكان أوقع في النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع، 

يس حين كانت تنزل حكماً حكماً وجزئية جزئية؛ ألنها إذا نزلت وكانت أقرب إلى التأن

كذلك لم ينزل حكم إال والذي قبله قد صار عادة واستأنست به نفس المكلف.. إلى أن 

قال: ومن هنا كان عليه الصالة والسالم يكره أضاد هذا ويحب ما يالئمه، فكان يحب 

لدخول تحت ما ال يطاق حمله، الرفق ويكره العنف، وينهى عن التعمق والتكلف، وا

 (.123)للجمهور( ألن هذا كله أقرب إلى االنقياد، وأسهل في التشريع 

اعتبار المصالح والمفاسد: إن الشريعة مبناها وأساسها على المصالح، والناظر  /3

إلى ما يترتب من مفاسد نظراً لتغيير المنكرات من قبل اآلحاد يدرك أهمية القول بترك 

اقعنا المعاصر لتغيير المنكرات العامة، ويمكن تلخيص هذه المفاسد في اإلنكار في و

 (:124)التالية النقاط 

ب أ/ استنفار العامة ضد العمل اإلسالمي، وتصويره لهم على أنه نوع من اإلرها

س، في والتطرف، بما يؤدي إلى تعميق الفجوة بين التيار اإلسالمي، وبين عامة النا

 .فيها إلى التلطف؛ في التعريف والمداراة والتأليف مرحلة هم أحوج ما يكونون

لذي اب/ التشويش على القضية األصلية، وهي قضية التوحيد وتحقيق الشريعة، األمر 

 .المنكرات الجزئيةيقضي إلى حصر العمل اإلسالمي في نقاط االحتساب على هذه 

ن األساسية مج/ إضاعة أوقات الدعاة في هذا التهارج، وانشغالهم به عن مهمتهم 

 تربية وتصحيح مفاهيم وغير ذلك.

دود رد/ اختالط الدعوة في هذه ا لمرحلة بحمية الجاهلية وتجاذب العصبيات نتيجة 

يه إلى فاألفعال المتوقعة لهذه األعمال من قبل الفريقين، في وقت هي أحوج ما تكون 

 النقاء والتجرد.

ن التفرغ عاألعمال الجزئية، واالنشغال بها هـ/ تبديد الجهود وتفريغ الطاقات في هذه 

 لمواجهة المنكر األكبر الذي انبعثت عنه كل هذه المنكرات الجزئية.

                                                           

 .2/150( الموافقات 123)

 .174-173صم، 1993-هـ1413، اآلفاق الدولية لإلعالم، 1( صالح الصاوي، تمهيد إلى ترشيد العمل اإلسالمي، ط124)



و/ إسقاط حرمة المنكر من القلوب؛ عبر البالغ والتربية قبل إزالته باليد. ولذلك لم 

رها يكسر النبي صلى هللا عليه وسلم األصنام في الكعبة أيام االستضعاف، وكان تكسي

 بعد ذلك يوم الفتح األكبر.

ز/ الدعوة بحاجة إلى مناخ هادئ تبلغ فيه رسالة هللا إلى األمة، بعيداً عن أجواء 

 التجاذب واالنفعال.

 


