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 املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

وأشهد أن ال إله إال هللا  ، أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له
  -لم صلى هللا عليه وآله وس -وحده ال شريك له وأشهد أن نبينا حممداً رسول هللا 

فإن من فضل هللا تعاىل على عباده أنه مل يكلفهم فوق طاقتهم فريتفع اإلمث : أما بعد 
 واحلرج عند عدم القدرة واالستطاعة وهذه نعمة كربى.

وإذا كان األمر كذلك فينبغي أن ننطلق يف أمران وهنينا مبعىن أنه ال يلزمنا إنكار املنكر 
أبنه سيخلفه معروف أو على األقل ال خيلفه منكر إال إذا كنا قادرين على إنكاره وجنزم 

أكرب منه ولذا جيب أن يتدرج املسلم يف األمر والنهي وأن يلبس لكل حالة لبوسها. 
تبدأ أواًل ابلتعرف مث ابلتعريف مث النهي والوعظ والنصح واإلرشاد واألخذ على اليد 

 والكتابة جلهة االختصاص وهكذا.
املنكر شيئًا فشيئًا ابلطرق املشروعة حىت يزول  هذا  واملقصود من ذلك هو أن يدفع

 املنكر.
وهذه الرسالة توضح درجات تغيري املنكر وكالم العلماء يف ذلك ، أسأل هللا أن ينفع 

 هبا وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي إنه ويل ذلك والقادر عليه.
 وصلى هللا على نبينا حممد.

 املؤلف
 عبد العزيز بن أمحد املسعود
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 الفصل األول

 درجات النهي عن املنكر

 املبحث األول

 القدرة واالستطاعة وضابطها
إن من فضل هللا تعاىل على خلقه أن جعلل ديلن اإلسلالم ديلن الواقعيلة، فهلو ال يطاللب 
املسلمني أبمور فوق طاقتهم ال يستطيعون فعلها أًًي كان هذا املأمور به، فإما أن يسقط  

 كلية أو خيفف إىل درجة تتناسب مع قدرات هذا الشخص. 
ولقلد جللاءت النصللوص الشلرعية مللن الكتللاو والسلنة موضللية ذلللك أوضلح بيللان، يقللول 

ُ نَ ْفًسا إِّالا ُوْسَعَها}تعاىل:   . (1) {ال ُيَكلهُِّف اّلله
 . (2) {فَات اُقوا اّللاَ َما اْسَتَطْعُتمْ }ويقول تعاىل: 
ُ بُِّكُم اْلُيْسَر َوال يُرِّيُد بُِّكُم اْلُعْسرَ  يُرِّيدُ }ويقول تعاىل:   . (3) {اّلله

 .(4)«إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم»: ويقول 
 فهذه النصوص الشرعية تبني بوضوح أن اإلنسان ال يكلف فوق طاقته

 

                                                 

 [.286سورة البقرة جزء من اآلية ] (1)
 [. 16سورة التغابن جزء من اآلية ] (2)
 [. 185سورة البقرة جزء من اآلية ] (3)
 تقدم خترجيه.  (4)



 

 تغيري املنكردرجات  6
 

يف أي أمر من أمور الشلر،، وملا األملر ابملعلروف والنهلي علن املنكلر إال جلزء ملن أواملر  
 لشر،. ا

 والذي يقول فيه:  ومدار هذا املبيث على حديث رسول هللا 
م  ن رأم م  نكم منك  ًرا فليغ  ريف بي  دفت ف  بل ا يس  تطمل فبلس  انه ف  بل ا يس  تطمل فبقلب  ه »

 .(1)«وذلك أضعف اإلميال
أبن املغري للمنكلر ال يلزمله إلالتله بطريقلة واحلدة، بلل  فهذا نص صريح من املصطفى 

 فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وهذا أقل األحوال. عليه أن يغريه بيده 
احلللديث: أخللرب  «م  ن رأم م  نكم منك  ًرا فليغ  ريف بي  دف» يقللول اجلصللاص حللول قوللله 

أن إنكار املنكر على هذه الوجوه الثالثة على حسب اإلمكلان، ودل عللى أنله  النيب 
مل يكلن ذللك فلليس عليله أكثلر ملن  إن مل يستطع تغيلريه بيلده فعليله تغيلريه بلسلانه، مث إن

 .(2)إنكاره بقلبه
يف هلللذا احللللديث  : وأملللا صلللفة النهلللي ومراتبللله فقلللد قلللال -رمحللله هللا  –وقلللال النلللووي 
 فقوللله  «فليغ  ريف بي  دف ف  بل ا يس  تطمل فبلس  انه ف  بل ا يس  تطمل فبقلب  ه»الصللييح: 

كنللله هلللو اللللذي فبقلبللله معنلللاه فليكرهللله بقلبللله ولللليس ذللللك ملاللللة وتغيلللري منللله للمنكلللر ول
 وقال عبد القادر عودة: ويشرتط يف اآلمر ابملعروف والناهي عن .(3)وسعه

 

                                                 

 تقدم خترجيه.  (1)
 .36ص 2أحكام القرآن. اجلصاص جل (2)
 .25ص 2جل 1صييح مسلم بشرح النووي م (3)
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املنكللر أن يكللون قللادرًا علللى األمللر والنهللي وتغيللري املنكللر، فللإن كللان عللاجزًا فللال وجللوو  
 .(1)عليه إال بقلبه أي يكره املعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها

 ويدخل على عدم القدرة ما يلي: 
 احلسي. العجز  -1
 العجز املعنوي.  -2

واألمللر ابملعللروف والنهللي عللن املنكللر  اثللل اجلهللاد والللدعوة إىل هللا أو هللا مًعللا، لللذا فإنلله  
كلما تتوفر القلدرة العلميلة واجلسلمية فلإن عطلاءه ونفعله يكلون أكثلر، وكلملا نقلص لديله 

يكللون  جانللب مللن اجلوانللب ذات الصلللة ابألمللر ابملعللروف والنهللي عللن املنكللر فللإن نفعلله
 أقل. 

 لذا اشرتط العلماء إلجياو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر القدرة احلسية واملعنوية. 
أواًل: العجلللز احلسلللي: فيشلللرتط يف اآلملللر ابملعلللروف والنلللاهي علللن املنكلللر سلللالمة جسلللمه 
وقوته وكمال حواسه فال يلزم األخرس واألصم واألعملى مبلا ال يعلملون أنله منكلر، أو ال 

 إنكاره لفقد تلك احلواس أو بعضها.  يستطيعون
 كذلك ضعيف اجلسم وهزيله الذي ال يستطيع الدفا، عن نفسه أو ال يتيمل األذى. 
وكذلك ال يلزم من خيشى عللى مالله وعرضله ملن النهلب أو االنتهلاأ إذا أملر أو هنلى أو 

 حنو ذلك. 
 
 

                                                 

 . 497ص 1نائي، عبد القادر عودة جلالتشريع اجل (1)
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كونلله قللادرًا، وال وقللد أفللاغ الغللزايل القللول يف ذلللك ونقتطللف طللا قللال: الشللرط ا للامس:  
خيفللللى أن العللللاجز للللليس عليلللله حسللللبة إال بقلبلللله، إذ كللللل مللللن أحللللب هللا يكللللره معاصلللليه 

 وينكرها. مث قسم االستطاعة إىل أحوال منها قوله: 
أحدها: أن يعلم أنه ال ينفع كالمله، وأنله يضلرو إن تكللم، فلال يلب عليله احلسلبة، بلل 

ضر مواضع املنكر ويعتلزل يف بيتله حلىت ال رمبا حترم يف بعض املواضع، نعم يلزمه أن ال حي
 يشاهد وال خيرج إال حلاجة مهمة أو واجب..

احلالة الثانية: أن يعلم أن املنكر يزول بقوله وفعله يناله وال يقدر لله عللى مكلروه فيجلب 
 عليه اإلنكار وهذه هي القدرة املطلقة. 

مكروًها فال يب عليله احلسلبة  احلالة الثالثة: أن يعلم أنه ال يفيد إنكاره ولكنه ال خياف
 لعدم فائدهتا، ولكن تستيب إلظهار شعائر اإلسالم، وتذكري الناس أبمر الدين. 

احلاللة الرابعلة: أن يعللم أنله يصلاو مبكلروه ولكللن يبطلل املنكلر بفعلله كملا يقلدر علللى أن 
 يرمي لجاجة الفاسق، حبجر فيكسرها ويريق ا مر.. ولكن يعلم أنله يرجلع إليله فيضلرو

 .(1)رأسه. فهذا ليس بواجب وليس حبرام بل هو مستيب
 
 
 

                                                 

مللن  35إىل  26ابختصللار. وملزيللد مللن التفاصلليل اناللر الصللفيات مللن  26ص 7جللل 3إحيللاء علللوم الللدين. الغللزايل م (1)
 املرجع نفسه. 
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 اثنًيا: اجلانب املعنوي: 
لا ابملنكلرات، فليعلم مواقلع 

ً
ا عارفًا أبحكام الشر، وعامل

ً
فيشرتط يف احملتسب أن يكون عامل

احلسبة وحدودها وجماريها وموانعها، حيث إن احلسبة أمر مبعروف وهني عن منكر، فلال 
ا فإنه يعرف مراتب كل منهما. بد أن يعرف حدود امل

ً
 عروف وحدود املنكر فإذا كان عامل

يقول الشريلي: مللا أن كانلا احلسلبة أملرًا مبعلروف وهنيًلا علن منكلر وإصلالًحا بلني النلاس 
وجللب أن يكللون احملتسللب فقيًهللا عارفًللا أبحكللام الشللريعة  للليعلم مللا  مللر بلله وينهللى عنلله. 

قبيلله الشللر،، وال مللدخل للعقللول يف معرفللة فللإن احلسللن مللا حسللنه الشللر،، والقبلليح مللا 
. ورو جاهللل يستيسللن بعقللله املعلروف واملنكللر إال بكتللاو هللا عللز وجللل وسلنة نبيلله 
 .(1)ما قبيه الشر،، ويرتكب احملاور وهو غري عامل به..

للا مبللا  مللر بلله وينهللى -رمحلله هللا  –وقللال اإلمللام النللووي 
ً
: إمنللا  مللر وينهللى مللن كللان عامل

تلف ابختالف الشيء فإن كان من الواجبات الااهرة واحملرمات املشهورة  عنه، وذلك خي
كالصللالة والصلليام والللزان وا مللر وحنوهللا فكللل املسلللمني علمللاء هبللا. وإن كللان مللن دقللائق 
األفعال واألقوال وطا يتعلق االجتهاد مل يكن للعوام ملدخل فيله وال  لم إنكلاره بلل ذللك 

 .(2)للعلماء
ي إنكار فيما حيتاج إىل علم أو اجتهاد بل يسقط عنه األمر والنهي إًذا فليس على العام

 يف هذه احلالة. ولكن يلزمه أن ينكر األمور اليت 
 
 
 

                                                 

 هل. 1365دار الثقافة بريوت  –. حتقيق السيد البال العريين 6هناية الرتبة يف طلب احلسبة. عبد الرمحن الشريلي ص (1)
 .51ص 1شرح صييح مسلم. النووي جل (2)
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 ال يعذر أحد جبهلها كرتأ الصالة وفعل الزان وشرو ا مر وحنو ذلك. 
يقللول الغللزايل: العللامي ينبغللي للله أن ال حيتسللب إال يف اجلليللات املعلومللة، كشللرو ا مللر، 

لزان، وترأ الصالة، فأما ملا يعللم كونله معصلية ابإلضلافة إىل ملا يطيلف بله ملن األفعلال وا
 .(1)ويفتقر فيه إىل االجتهاد فالعامي إن خاغ فيه كان ما يفسده أكثر طا يصليه

ََي أَي َُّها الاذِّيَن آَمنُ وا َعلَ ْيُكْم أَنُفَس ُكْم ال َيُُّ رُُّ م رفع االلتباس عن تفسري قوله تعاىل: 
ما  ن َض  لا إَِّذا اْدتَ  َديْ ُتمْ 

خيطللك كثللري مللن النللاس ويتصللورون هللذه اآليللة حجللة  للم يف  .(2)
رفع احلرج عنهم يف علدم اسلتطاعتهم عللى األملر ابملعلروف والنهلي علن املنكلر إذا التزملوا 
هللم أبنفسللهم. بللل رمبللا دعللاهم تصللورهم هللذا إىل تثبلليط النللاس  وإقعللاد همهللم عللن األمللر 

 عن املنكر. ابملعروف والنهي
وهذا مفهوم خطري وفيه ضرر كبري على الناس ألهنم هبلذا التصلور ال يهتملون ابلنلاس وال 
مصلللالحهم وال أملللرهم وال هنللليهم وإمنلللا يهتملللون مصلللالح أنفسلللهم فقلللط وهلللذا هلللو علللني 

وهللذا الفهللم للله خيللوط قد للة إال أن  ا طللأ املخللالف لكتللاو هللا تعللاىل وسللنة رسللوله 
ألال هلذا املفهلوم العلالق أبذهلان بعلض النلاس   -أاب بكلر الصلديق  –ا ليفة الراشد 

ًي أيها الناس إنكلم تقلرنون هلذه اآليلة »فقد دفعه هذا األمر إىل أن يصعد املنرب ويقول: 
 يقول: اآلية. وإين مسعا رسول هللا  {ََي أَي َُّها الاذِّيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكمْ }
 

                                                 

 . 28ص 7جل 3إحياء علوم الدين. الغزايل م (1)
 [. 105سورة املائدة جزء من اآلية ] (2)
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اا فل   م وا   ذوا عل   ش يدي   ه أوم   ك ب أل يع ه   م بعق   ا  إل الن   اذ إذا رأوا ال    » 
 .(1)«منه

 يقول:  قال: مسعا رسول هللا  وعن جرير 
ما من رجل يف قوم يع  ل ف يهم عملعا  ي يق درول عل ش أل يغ ريوا علي ه ف   يغ ريوا »

 .(2)«إال أ اهبم ب بعذا  من قبل أل ميوتوا
َها الاذِّيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم ال َيُُّرُُّ م ََي أَي ُّ }ويقول أبو بكر اجلصاص حول اآلية 

: وليس على ما يان هذا الاان لو يردت هذه اآلية عن قرينة {مان َضلا إَِّذا اْدَتَديْ ُتمْ 
يعين احفاوها ال يضركم من ضل إذا اهتديتم  { َعَلْيُكْم أَنُفَسُكمْ } : وذلك ألنه قال

يف أنفسلنا ويف غلريان فلال دالللة إًذا عللى سلقوط فلرغ األملر  ومن االهتداء اتبلا، أملر هللا
 .(3)ابملعروف والنهي عن املنكر

وقال الزخمشري: ليس املراد ترأ األمر ابملعروف والنهي علن املنكلر. فلإن ملن تركهملا ملع 
 .(4)القدرة عليهما فليس مبهتٍد، وإمنا هو بعض الضالل الذين فصلا اآلية بينهم وبينه

 مر كما تصوروا ملا جردت السيوف وأريقا الدماء، وبذلاولو كان األ
 
 

                                                 

. ورواه الرتمللذي يف سللننه. 4338حللديث  122ص 4رواه أبللو داود يف سللننه. كتللاو املالحللم. ابو األمللر والنهللي جللل (1)
 . 2257حديث  316ص 3ذا مل يغري املنكر. جلأبواو الفنت. ابو ما جاء يف نزول العذاو إ

 . 4339حديث  123، 122ص 4رواه أبو داود يف سننه. كتاو املالحم، ابو األمر والنهي جل (2)
 . 592ص 2أحكام القرآن اجلصاص جل (3)
 . 51ص 2جل 1تفسري الكشاف م (4)
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األنفللس واألمللوال. بللل ال بللد مللن األمللر ابملعللروف والنهللي عللن املنكللر الللذي بلله تسللتقيم  
 األمور. 

حلول هلذه اآليلة: واالهتلداء إمنلا يلتم أبداء  –رمحله هللا  –وقال شلي  اإلسلالم ابلن تيميلة 
األمللر ابملعلروف والنهللي علن املنكللر كملا قللام  الواجلب فلإذا قللام املسللم مبللا جيلب عليلله ملن

بغللريه مللن الواجبللات مل يضللره ضللالل الضللالل، وذلللك يكللون لرة ابلقلللب ولرة ابللسللان 
 .(1)ولرة ابليد

... وكال وهللا إن هذا اللدين ال يقلوم إال جبهلد وجهلاد،  -رمحه هللا  –وقال سيد قطب 
أهلل يبلذلون جهلدهم للرد النلاس إليله  وال يصلح إال بعمل وكفاح. وال بد  ذا الدين ملن

وإخراج الناس ملن عبلادة العبلاد إىل عبلادة هللا وحلده ولتقريلر ألوهيلة هللا يف األرغ، وللرد 
املغتصلللبني لسلللللطان هللا طلللا اغتصللللبوه مللللن هلللذا السلللللطان، وإلقاملللة تشللللريع هللا يف حيللللاة 

ون أفلراًدا ضلالني الناس، وإقامة الناس عليها. ال بد من جهد ابحلسىن حني يكلون الضلال
حيتاجون إىل اإلرشاد واإلانرة. وابلقوة حني تكون القوة الباغية يف طريلق النلاس هلي الليت 
تصللدهم عللن ا للدى وتعطللل ديللن هللا أن يوجللد، وتعللوق شللريعة هللا أن تقللوم. وبعللد ذلللك 
تسقط التبعة عن الذين آمنوا، وينال الضالون جلزائهم ملن هللا حلني يرجلع هلهالء وهلهالء 

َا ُ نُتْم تَ ْعَ ُلولَ }هللا  إىل ُعُكْم َجِّيًعا فَ يُ نَ بهُِّئُكم ِبِّ  . (3()2) {إََِّل اّللهِّ َمْرجِّ
 
 

                                                 

 . دار الكتاو العريب. 62يمية صاحلسبة يف اإلسالم أو وظيفة احلكومة اإلسالمية لشي  اإلسالم ابن ت (1)
 [. 105سورة املائدة جزء من اآلية ] (2)
 . 1394دار األرقم بريوت ط 151طريق الدعوة يف ظالل القرآن. سيد قطب. مجع وإعداد أمحد فائز ص (3)
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وخالصة القول يف املفهوم العلام ملن هلذه اآليلة والنصلوص الليت مبعناهلا. أهنلا سملر النلاس 
ابلللللدعوة إىل هللا وإىل األمللللر ابملعللللروف والنهللللي عللللن املنكللللر وعللللدم ا للللوف أو الللللرتدد أو 

 قف مهما ضل الناس ومهما اعرتغ الناس. التو 

 ضابط االستطاعة: 
ال شللك أن ضللابط االسللتطاعة للليس للله ميللزان دقيللق، فاألشللخاص خيتلفللون، فهللذا يقللدر 
علللى أمللور ال يسللتطيعها شللخص آخللر، وهللذا قللد أعطللاه هللا قللوة يف العلللم واجلسللم وآخللر 

سلله. ولكلللن ملللع قللد فقلللدها أو أحللدها. فالضلللابط احلقيقللي ملللرتوأ لضللمري الشلللخص نف
ذلك ينبغي أن يكون هناأ حد أدىن يقف عنده الناس حىت ال يكون مبدأ علدم القلدرة 
وسلليلة لللرتأ األمللر والنهللي فهنللاأ أمللور جيللب أال تصللد النللاس عللن األمللر والنهللي. فمللثاًل 
ا وف من اللوم أو السلب والشلتم وحنلو ذللك. فلال يعلذر أحلد ملن النلاس بسلبب ذللك 

 تعلاىل. ولقلد أثلىن هللا سلبيانه وتعلاىل عللى اللذين جياهلدون ألنه بسيط وهو يف ذات هللا
 يف سبيله وال خيافون فيه لومة الئم. 

 . (1) {ئِّم  ُُيَادُِّدوَل يفِّ َسبِّيلِّ اّللهِّ َوال ََيَاُفوَل َلْوَمَة ال}يقول تعاىل: 
: أي ال يللردهم عمللا هللم فيلله مللن طاعللة هللا تعللاىل وإقامللة -رمحلله هللا  –يقللول ابللن كثللري 

احلللدود وقتللال أعدائلله، واألمللر ابملعللروف والنهللي عللن املنكللر ال يللردهم عللن ذلللك راد، وال 
 .(2)يصدهم عنه صاد، وال حييك فيهم لوم الئم وال عذل عاذل

 

                                                 

 [. 54سورة املائدة جزء من اآلية ] (1)
 دار الفكر.  70ص 2تفسري القرآن العايم. جل (2)
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على أن نقول احلق أينما كنا، ال  قال: ابيعنا رسول هللا  وعن عبادة بن الصاما 
 .(1)خناف يف هللا لومة الئم

ع املسلمون فيما ذكر ابن عبد الرب أن املنكر واجب تغيريه على كلل أمج»وقال القرطيب: 
من قدر عليه، وأنه إذا مل يليقه بتغيريه إال الللوم اللذي ال يتعلدى إىل األذى، فلإن ذللك 

 .(2)«ال ينبغي أن  نعه من تغيريه
ويقللول الغللزايل: ولللو تركللا احلسللبة بلللوم الئللم أو ابغتيللاو فاسللق أو شللتمه أو تعنيفلله أو 

 .(3)سقوط املنزلة عن قلب أمثاله مل يكن لليسبة وجوو أصاًل إذ ال تنفك احلسبة عنه
فينبغللي لرمللر ابملعللروف والنللاهي عللن املنكللر أال يلتفللا  للذه األمللور الصللغرية فإهنللا تعللد 
قشورًا بسيطة تصيبه يف ذات هللا وهو مع ذلك ال يعترب قدم شيًئا يذكر، وكان األوىل لله 

 نفسه رخيصة يف سبيل هللا. واألفضل أن يقدم 
وجيللب أن يعللرف املسلللم أن عللذر الشللار، يف عللدم النهللي عللن املنكللر إذا خللاف اإلنسللان 
عللى نفسله رخصللة. وأملا طريقلة العز للة والفضلل فهللو أن يقلدم اإلنسلان نفسلله وملا  لللك 
ملللن أجلللل إعلللالء كلملللة هللا تعلللاىل، دون أن يرتاجلللع علللن كلملللة احللللق مهملللا كلفتللله  ألن 

 ب يف ذلك. الشار، رغ
 
 
 
 

                                                 

 . 7200حديث  343ص 4ري يف اجلامع الصييح. كتاو األحكام. ابو كيف يبايع الناس اإلمام جلرواه البخا (1)
 .48ص 4جل 2اجلامع ألحكام القرآن م (2)
 ابختصار. دار الفكر.  33ص 7جل 3إحياء علوم الدين م (3)
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إن  ه تص  يب أم  ر يف آا  ر »: قللال قللال رسللول هللا  وروي عللن عمللر بللن ا طللاو 
الزمال من سلطاهنم مدائد ال ينجو منه إال رجل عرف دين ب فجادد عليه بلسانه 
وي  دف وقلب  ه ف  ذلك ال  ذي س  بقب ل  ه الس  وابنت ورج  ل ع  رف دي  ن ب فص  د  ب  هت 

ي هت ف بل رأم م ن يع   ل اب ري أيب ه علي  ه وإل رأم ورج ل ع رف دي ن ب فس  كب عل
 .(1)«من يع ل بباطل أبغُّه عليه فذلك ينجو علش إبطانه  له

أفُّ ل اجله اد  ل  ة ي ن عن د »: قلال: قلال رسلول هللا  وعن أيب سعيد ا لدري 
 .(2)«أمري جائر»أو  «سلطال جائر

أال ال »وفيللله:  يف حديثللله الطويللل عللن النلليب  ويف املسللند عللن أيب سللعيد ا للدري 
مينعن رجً  مهابة الناذ أل يتكلم عحل ن إذا عل  هت أال إل أفُّ ل اجله اد  ل  ة ي ن 

 .(3)«عند سلطال جائر
فهلللذه األحاديلللث وغريهلللا تفيلللد أن اإلنسلللان ملللأجور عنلللدما يصلللد، بكلملللة احللللق و ملللر 
ن وينهللى، ولللو أدى ذلللك إىل هالكلله وتعذيبلله  ألن نتيجللة الكلمللة الصللادقة عنللد السلللطا

 اجلائر معروفة. 
: ال شللك أن التضلليية ابلللنفس والنفلليس يف سللبيل اجلهللر بكلمللة احلللق (4)يقللول العمللري

 ليسا أبمر سهل ترغب فيه النفوس فهي تطلب حًبا قوًًي 
 
 

                                                 

 . املكتب اإلسالمي. 1426، 1425ص 3رواه البيهقي. مشكاة املصابيح. التربيزي. حتقيق حممد انصر األلباين جل (1)
 . 4344حديث  124ص 4رواه أبو داود يف سننه كتاو املالحم. ابو األمر والنهي جل (2)
 . 19ص 3رواه اإلمام أمحد يف مسنده جل (3)
 هل. وله مهلفات إسالمية تقارو عشرين كتااًب. 1356عامل هندي معاصر من مواليد  (4)
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وإخالًصا عميًقلا، وعز لة صلادقة وهلة بعيلدة. ولكلن طلا ال شلك فيله أيًضلا أن أصلياو 
  درجة وأعالهم مكانة. العز ة وأهل اإلخالص هم أرفعهم عند هللا

مث يقلللول: هلللذه األملللة الللليت ألقلللى هللا عللللى كواهلهلللا مهملللة األملللر ابملعلللروف والنهلللي علللن 
املنكللر، واللليت عليهللا أن تصلللح أمرهللا بنفسللها  للا لريلل  مشللرق جميللد يف الصللدق واجلللرأة 
والشهامة والصد، ابحلق، ولئن وجدت فيه من سكا عن املنكر وما قلوي عللى إظهلار 

وف لضلللعف إ انللله، فلللال تسلللتقل علللدد أويل العلللزم وأصلللياو ا ملللم اللللذين تصلللدوا املعلللر 
للباطل وشهدوا ابحلق يف ظالل السيوف وذلك هو الذي ملا لال يضلمن لةملة، حياهتلا 
وبقاءهللا وإن فقللدت كافللة األمللة يوًمللا هللذه الللروح: روح التضلليية والفللداء والتفللاين كللان 

هللا ومل حيل بينها وبني هالكها شيء وسقطا أشأم يوم يف لرخيها وانقطعا عنها رمحة 
 .(1)«يف الدرأ األسفل إىل هاوية االحنطاط

 وجو  األمر والنهي ولو ااف علش نفسه: 
قد يكون األمر والنهي واجًبا ولو خاف على نفسه ا الأ، وذللك إذا كلان يرتتلب عللى 

فهنللا جيللب  ذلللك هدايللة طائفللة مللن النللاس إذا قللال كلمللة احلللق، أو ضللال م إذا سللكا.
 عليه أن يقول كلمة احلق ولو أدى ذلك إىل قتله. 

يف حديثلله  والللدليل علللى ذلللك قصللة الغللالم مللع امللللك اللليت رواهللا صللهيب عللن النلليب 
 الطويل وقد ذكرها أهل التفاسري عند تفسري سورة الربوج. 

بين ... فقال الغ م لل لك: إنك ال تقتلين يىت تصل»ورواه الرتمذي يف سننه وفيهلا: 
 وترميين وتقول إذا رميتين بسم ب ر  دذا 

                                                 

 .263، 262ل الدين العريب صاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر. جال (1)
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الغ   م. ق  ال ف  أمر ب  ه فص  لب ل رم  اف فق  ال بس  م ب ر  د  ذا الغ   م. ق  ال فوض  مل 
الغ م يدف علش  دغه يني رمي ل مات. فقال أانذ لقد علم دذا الغ م علً ا م ا 

 .(1)«عل ه أيد فبان نؤمن بر  دذا الغ م...
علمه أنه سيهتدي بعده آالف الناس وقصلة اإلملام أمحلد بلن فهذا الغالم ضيى بنفسه ل

مشهورة. حيث ثبا على قوله احلق يف أن القرآن منزل غري خملوق  –رمحه هللا  –حنبل 
 لعلمه أن الناس سيقتدون به، ولو قال إنه خملوق تورية لضل بذلك خلق كثري. 

حلللق ولللو أدى ذلللك إىل فهللذه احلللاالت وأمثا للا جيللب علللى املسلللم أن يقللول فيهللا كلمللة ا
 هالكه. وهللا املستعان.

 املبحث الثاين

 التغيري عليد ومروطه
ونقصد بذلك تغيري املنكلر ابليلد ككسلر املالهلي وإراقلة ا ملر وإتلالف آنيتله إذا مل يكلن 
ذلك وخلع احلرير، وتكسري األصنام ومتزيق الصور أو طمسها وإتالف الكتب واجملالت 

 املضللة وحنو ذلك. 
 صل يف تغيري املنكر ابليد الكتاو والسنة وإمجا، املسلمني على ذلك. األ

َوََتّللاِّ أَلَ ِّي    َدلا َأْ     َناَمُكم بَ ْع    َد َأل تُ َولُّ    وا }: يقللللول تعللللاىل حكايللللة عللللن إبللللراهيم 
ُع ولَ  *ُمْدبِّرِّيَن  ُْم َلَعلاُهْم إِّلَْيهِّ يَ ْرجِّ كسلر   إبراهيم فل (2) {َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا إِّالا َ بِّريًا َّلا

 األصنام بيده. 

                                                 

 . 3398حديث  109ص 5رواه الرتمذي يف سننه. أبواو التفاسري. سورة الربوج جل (1)
 [. 58، 57سورة األنبياء اآلية ] (2)
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َوان ُ   ْر إََِّل إَِّّلِّ   َك الا   ذِّي لَْل   َب َعَلْي   هِّ َعا ًِّف   ا }:وقلللال تعلللاىل حكايلللة علللن موسلللى 
َفناُه يفِّ اْلَيمهِّ َنْسًفا  .(1) {لاُنَحرهِّقَ ناُه لُا لََننسِّ

أنه أحلرق العجلل اللذي عبلد ملن دون هللا ونسلفه يف  عن كليمه موسى  فأخرب 
 اليم. 

ََْد   َن اْلَباطِّ   ُل إِّلا اْلَباطِّ   َل َ    اَل }ويقلللول تعلللاىل آملللرًا نبيللله أن يقلللول:  َوقُ   ْل َج   اق احْلَ   نُّ َو
 . (2) {َُْدوقًا

وذلللك حينمللا دخللل مكللة عللام الفللتح فأخللذ يطعللن األصللنام بعللود بيللده وهللو يتلللو هللذه 
 اآلية. 

المثائلة مكلة وحلول البيلا سلتون وث قال دخلل النليب  ورد عن عبد هللا بن مسعود 
ََْدَن اْلَباطُِّل إِّلا اْلَباطِّ َل َ  اَل } :نصب فجعل يطعنها بعود يف يده. ويقول َجاق احْلَنُّ َو

 . (4()3) {َُْدوقًا
 (5)«م  ن رأم م  نكم منك  ًرا فليغ  ريف بي  دف» قللال: قللال رسللول هللا  وعللن أيب هريللرة 

 احلديث. 
 بتغيري املنكر ابليد.  فهذا نص صريح من الرسول 

                                                 

 [. 97سورة طه جزء من اآلية ] (1)
 [. 81سورة اإلسراء آية ] (2)
 [. 81سورة اإلسراء آية ] (3)
 3جلل «ابو وقلل جلاء احللق ولهلق الباطلل إن الباطلل كلان لهوقًلا»يح. كتلاو التفسلري. رواه البخاري يف اجللامع الصلي (4)

 .4720حديث  252ص
 تقدم خترجيه.  (5)
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وال  ذي نفس  ي بي  دف ليوم  كن أل ين  زل » قللال: قللال رسللول هللا  يب هريللرة وعللن أ
فيكم ابن مرمي يكً ا مقسطًا فيكسر الصليب ويقت ل ابنزي ر ويُّ مل اجلزي ة ويف ي  

 .(1)«املال يىت ال يقبله أيد
قللال: كنللا أسللقي أاب عبيللدة وأاب طليللة وأيب ابللن كعللب مللن  وعللن أنللس بللن مالللك 

فقال: إن ا مر قد حرما. فقال أبو طلية: قلم ًي أنلس فضي  لهو ومتر فجاءهم آت 
 .(2)«هاقت  ر  ه  فاهرقها فل  

ويف رواية ملسلم: فقال أبو طلية: ًي أنس قم إىل هذه اجلرة فاكسرها فقما إىل مهراس 
 .(3)«لنا فضربتها أبسفله حىت تكسرت

د إىل املربلللل قللللال: خللللرج رسللللول هللا  –رضللللي هللا عنهمللللا  –وعللللن عبللللد هللا بللللن عمللللر 
فخرجا معه فكنلا علن  ينله، وأقبلل أبلو بكلر فتلأخرت لله فكلان علن  ينله وكنلا علن 

املربد، فإذا بزقاق على املربد فيها مخر. قال ابن عمر: فدعاين  يساره فأتى رسول هللا 
لعنب » :ابملدية، وما عرفا املدية إال يومئذ، فأمر ابلزقاق فشقا مث قال رسول هللا 

 ديث.احل (4)«اب ر ومارهبا
 أن آتيه ويف رواية البن عمر  أيًضا  قال: أمرين رسول هللا 

 

                                                 

 . 2222حديث  119ص 2رواه البخاري يف اجلامع الصييح. كتاو البيو،. ابو قتل ا نزير جل (1)
 . 5582حديث  12ص 4سر والتمر جلاملرجع السابق. كتاو األشربة. ابو نزل حترمي ا مر وهي من الب (2)
 6جلللل 3رواهللا مسللللم يف اجلللامع الصلللييح. كتللاو األشلللربة. ابو حتللرمي ا ملللر وبيللان أهنلللا تكللون ملللن عصللري العنلللب. م (3)

 . 89، 88ص
 .71ص 2يف املسند جل رواه اإلمام أمحد  (4)
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مبدية وهي الشفرة فأرهفا فأتيته هبا فأرسل هبلا فأرهفلا مث أعطانيهلا وقلال: اغلد عللي  
هبللا ففعلللا، فخللرج أبصلليابه إىل أسللواق املدينللة وفيهللا لقللاق مخللر قللد جلبللا مللن الشللام 

اق حبضرته مث أعطانيها، وأمر أصيابه الذين  فأخذ املدية مين فشق ما كان من تلك الزق
كلانوا معله أن  ضلوا معلي وأن يعلاونوين وأملرين أن آا األسلواق كلهلا فلال أجلد فيهللا لق 

 .(1)«مخر إال شققته ففعلا فلم أترأ يف أسواقها لقًا إال شققته
وصيابته على تغيلري املنكلر  فهذه األحاديث دليل واضح ابلقول والفعل من الرسول 

 ليد. اب

 املنكرات الر ُيْو إت فها عليد: 
للنللاهي عللن املنكللر أن يتلللف األشللياء العينيللة احملرمللة مثللل األصللنام املعبللودة مللن دون هللا 
بشلىت أنواعهلا وأًًي كانللا مادهتلا ملن خشللب أو ذهلب أو حنلاس. فللله تكسلريها وإتالفهللا 

لك أو األشلرطة الليت وكذلك آالت اللهو بشىت أنواعها من عود وآالت موسيقية وحنو ذ
سلللجل فيهلللا أغلللاين خليعلللة وموسللليقى ماجنلللة وحنلللو ذللللك. أو الصلللور ا ليعلللة احملرملللة فلللله 

 طمسها أو متزيقها وإتالفها. 
كل ذلك جيول له تغيريه ابليد وإتالفه لكلن عليله أن ينالر إىل قواعلد الشلر، قبلل اإلقلدام 

 على ذلك ومراعاة املصلية ال خيلف ذلك منكرًا أكرب منه...
 ه إلنسانم   قال األثرم: سألا أاب عبد هللا عن رجل كسر عوًدا كان مع أ  

 
 
 

                                                 

 .5/36املرجع السابق. وانار جممع الزوائد جل (1)
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 فهل يغرمه. أو يصليه؟ قال:  
ال أرى عليه أبًسا أن يكسره وال يغرمه وال يصليه. قيل فطاعتهلا؟ قلال: لليس  لا طاعلة 

 يف هذا. 
وا، فأخلذ وقال أبو داود: مسعا أمحد يسأل عن قوم يلعبون ابلشلطرن  فنهلاهم فللم ينتهل

الشطرن  فرمى هبا. قال: قد أحسن. قيل: فليس عليه شيء. قال: ال، قيل له: وكذلك 
يف رجللل يللرى مثللل  –إن كسللر عللوًدا أو طنبللورًا؟ قللال: نعللم. وقللال عبللد هللا: مسعللا أيب 

الطنبللللور أو العللللود أو الطبللللل أو مللللا أشللللبه هللللذا مللللا يصللللنع بلللله؟ قللللال: إذا كللللان مكشللللوفًا 
 فاكسره. 

سلللألا أاب عبلللد هللا علللن كسلللر الطنبلللور الصلللغري يكلللون ملللع الصللليب؟ قلللال  وقلللال امللللرولي:
يكسره أيًضا. قلا: أمر يف السوق فأرى الطنبور تبا، أأكسره؟ قال: ما أراأ تقوى، إن 

قلللا ادعللى لغسللل امليللا فللأمسع صللوت الطبللل؟ قللال إن قللدرت  –أي فافعللل  –قويللا 
 .(1)على كسره وإال فاخرج

تفيد إنكار املنكر ابليد، وكسر مثل هلذه  –رمحه هللا  –د وهذه الرواًيت عن اإلمام أمح
 املنكرات وإلالتها. وهذه مبنية على أصل الشر،. 

قال: قال يل علي بن أيب طالب: أال أبعثك على ملا بعثلين  فعن أيب ا ياج األسدي 
ايلللة ويف رو  «أن ال تلللد، متثلللااًل إال طمسلللته وال قلللربًا مشلللرفًا إال سلللويته عليللله رسلللول هللا 

 .(2)«وال صورة إال طمستها»

                                                 

 . 279، 278محه هللا. الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية. صذكر ذلك كله ابن القيم ر  (1)
 . 61ص 3جل 2رواها مسلم يف اجلامع الصييح. كتاو اجلنائز. ابو األمر بتسوية القرب م (2)
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البيللا فوجللد فيلله صللورة  دخللل النلليب »قللال:  –رضللي هللا عنهمللا  –وعللن ابللن عبللاس 
أم   ا د   م فق   د ملع   وا أل امل ئك   ة ال ت   دال بيتً   ا في   ه »:إبلللراهيم وصلللورة ملللرمي فقلللال 

 احلديث.  « ورة
يللدخل حللىت ملللا رأى الصللور يف البيللا مل  أن النلليب  –أيًضللا  –ويف روايللة البللن عبللاس 

 احلديث. (1)«أمر هبا فمييا
فهللذه األحاديللث وغريهللا مللن النصللوص تبلللني مشللروعية إلالللة املنكللرات ابليللد، علللى أيلللة 

 صورة كانا اإللالة طا يناسب ذلك املنكر إما تغيريًا كلًيا أو جزئًيا. 
 كر ما أتلفه؟ نِّ دل يُّ ن املُ 

أتلفه  ألن ما أتلفله منكلر وحملرم املسألة خالفية بني العلماء فبعضهم يقول ال يضمن ما 
فثمنه حرام فال ضمان عليه. وبعضهم يقول ما يزول به املنكر ال ضمان فيه وأملا البلاقي 

 فيضمنه. 
ذكلللر ا لللالل يف كتابللله بسلللنده علللن أيب احلصلللني أن شلللرحًيا أا يف طنبلللور فللللم يقلللض فيللله 

 .(2)بشيء
ان أاب السفر حدثهم، أنه سأل وقال ا الل أخربين حممد بن أيب هارون، أن حيىي بن يزد

 أاب عبد هللا عن رجل رأى يف يد رجل عوًدا، أو 
 
 

                                                 

يَم َالِّ يً  } :رواها البخاري يف اجلامع الصلييح. كتلاو األنبيلاء. ابو قولله تعلاىل (1) ُ إِّبْ  َرادِّ َ َذ اّلله  165 النسلاء {َواَّتا
 . 3352، 3351حديث  460، 459ص 2جل

 . 129األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. ا الل ص (2)
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طنبورًا فكسره أصلاو أو أخطلأ وملا عليله يف كسلره شليء؟ فقلال قلد أحسلن ولليس عليله 
 .(1)يف كسره شيء

 وقال ابن قدامة: وإن كسر صليًبا أو مزمارًا أو طنبورًا أو صنًما مل يضمنه. 
ذلللك إذا فصللل يصللللح لنفللع مبللاح، وإذا كسلللر مل يصلللح لنفلللع  وقللال الشللافعي: إن كلللان

مباح لزمه ما بني قيمته منفصاًل ومكسورًا. ألنه أتلف ابلكسلر ملا لله قيملة، وإن كلان ال 
 يصلح ملنفعة مباحة مل يلزمه ضمانه. 

وقال أبو حنيفلة: يضلمن. ولنلا أنله ال حيلل بيعله فللم يضلمنه كامليتلة. واللدليل عللى أنله ال 
 : قول النيب  حيل بيعه

 متفق عليه. «إل ب يرم بيمل اب ر وامليتة وابنزير واأل نام»
 .(2)«بعثب ِبحن القينات واملعاْف»وقال: 

 وقال ابن عبد القوي يف مناومته: 
 وال غ        رم يف دف الص        نو   س        رته

 

 وال          ور أيًُّ        ا وال آل        ة ال        دد *
 

 وآل            ة تنج            يم وس            حر و             وف
 

 و ت   ب ي   وت د   ذا وأم   باده اق   دد *
 

 وب       ي  وج       ْو للق        ار بق       در م       ا
 

 يزي    ل ع    ن املنك    ور مقص    د مفس    د *
 

ْ  اب        ر أو  س      ر دت       ه  وال م      ن 
 

 إذا عج        ز اإلنك        ار دول التق        دد *
 

 وإل يت           أتش دون           ه دف           مل منك           ر
 
 

* 
 (3)ض   نب ال  ذي ينق  ي بتغس  يله ق  د

 

                                                 

 املرجع السابق.  (1)
 . 446، 445ص 50املغين والشرح الكبري. كتاو الضمان جل (2)
 . 255إىل  243ص 1غذاء األلباو لشرح مناومة اآلداو. جل (3)
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 .(1)ورأي ابن عبد القوي يف هذه املسألة التفصيل
علللق ابملنكللر نفسلله فأحيللااًن يكللون كللله منكللرًا، قلللا: والللذي ياهللر يل أن االخللتالف يت

فهللذا  –آلللة الغنللاء  –وأحيللااًن جيمللع بللني املنكللر واملعللروف. فللإذا كللان كللله منكللرًا كللالعود 
يكسلر وال ضلمان فيلله  ألنله خمصلص  للذا الغلرغ فقلط وال  كللن االسلتفادة منله بشلليء 

داه. فمثاًل: إذا كان فيه  آخر. وإن كان فيه من هذا وذاأ فاألوىل إلالة املنكر وترأ ما ع
كتلللاو فيللله فصلللول جيلللدة ولكلللن فيللله فصلللل خبيلللث. فتملللزق أوراق هلللذا الفصلللل ويلللرتأ 
البللاقي. وكللذلك احلللال لللو كللان فيلله جملللة فيهللا مقللاالت طيبللة ولكللن فيهللا صللورة خليعللة 
فتملللزق هلللذه الصلللورة ويلللرتأ البلللاقي. ولكلللن ينبغلللي أن يعللللم إذا كانلللا املصللللية تقتضلللي 

 املنكر واملعروف فإنه يتلف وال ضمان.  إتالف الذي مجع بني
فعلللى اآلمللر ابملعلللروف والنللاهي علللن املنكللر أن يللزن هلللذه األمللور مبيلللزان الشللر، مث  ضلللي 

  مروطه وضوابطه:لتنفيذ أمر هللا تعاىل. 
أن يكون تغيريه للمنكر خالًصا لوجه هللا تعاىل وليس هدفه من ذلك هو ردود فعل  -1

 حنو ذلك من حاوظ النفس. أو االنتقام أو التشفي أو 
أن يتبع قواعد الشر، يف ذلك حبيث يتأكد أن إنكاره هذا لن خيلفه منكر أشد منه  -2

 فإن توقع ذلك توقف حىت تتضح له األمور. 
 أن يتيقق من هذا املنكر وأنه يستيق التغيري أو اإلتالف.  -3
إتللالف بعضللها وتللرأ أن ال يتجللاول احلللد املشللرو، إن كللان مللن املنكللرات اللليت  كللن  -4

 البعض اآلخر.
 أن يباشر ذلك بنفسه إن تيسر ذلك أو يستعني مبن هو أهاًل لذلك.  -5

                                                 

 ات. راجع شرح هذه األبيات يف تلك الصفي (1)
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 املبحث الثالث

 التغيري عللسال ومروطه
مللن أهللم وسللائل تغيللري املنكللر تغيللريه ابللسللان وذلللك بتعريللف النللاس ابحلكللم الشللرعي أبن 

يمكن تغيللري املنكللر عللن طريللق هللذا حمللرم ومنهللي عنلله. فقللد يرتكللب املنكللر جلهللله بلله. فلل
الوعظ واإلرشاد والنصح والتخويف وتغلليظ القلول والتقريلع والتعنيلف وحنلو ذللك، فلعلله 

 يقلع عن املنكر بسبب ذلك. 
ولتغيري املنكر ابللسان مراتب عللى اآلملر ابملعلروف والنلاهي علن املنكلر أن يسللكها أواًل 

 إيذانهم. أبول  ألن ا دف األساسي هو إصالح الناس وليس 

 املرتبة األوَل: التعريف: 
أبن هذا  –إما ابملباشرة أو التعريض حسب املوقف  –وذلك أبن يعرف مرتكب املنكر 

ال ينبغي أو حرام وأنا لسا طن يفعل ذلك ابلقصد، فأنا أرفع ملن ذللك. ويبلني لله 
 ذلك ابحلكمة والرفق واللني حىت يقبل وال ينفر. 

فلإن املنكلر قلد يقلدم عليله املقلدم جبهلله، وإذا »ك قلال فيله: وقد ضلرو الغلزايل ملثاًل للذل
يصلللي وال حيسللن الركللو، والسللجود، فيجللب تعريفلله  (1)عللرف أنلله منكللر تركلله كالسللوادي

ابللطلللللف ملللللن غلللللري عنلللللف  وذللللللك ألن يف ضلللللمن التعريلللللف نسلللللبة إىل اجلهلللللل واحلملللللق 
 سليما ابلشلر،. والتجهيل إيذاء، وقلما يرضى اإلنسان أبن ينسب إىل اجلهل ابألمور وال

ولذلك ترى اللذي يغللب عليله الغضلب كيلف أن تنكشلف علورة جهلله والطبلا، أحلرص 
 على سرت عورة 

                                                 

 السوادي: اجلاهل من أهل الريف.  (1)
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ا ولقد كنا أيًضا جاهلني أبملور الصلالة فعلمنلا 
ً
اجلهل. فنقول له إن اإلنسان ال يولد عامل

العلماء، ولعل قريتك خاليلة علن أهلل العللم، أو عاملهلا مقصلر يف شلرح الصلالة. وهكلذا 
يتلطللف بلله لييصللل التعريللف مللن غللري إيللذاء، فإيللذاء املسلللم حمللذور كمللا أن تقريللره علللى 
املنكللر حمللذور. وللليس مللن العقللالء مللن يغسللل الللدم ابلللدم أو البللول، ومللن اجتنللب حمللذور 
السلللكوت عللللى املنكلللر واسلللتبدل عنللله حملللذور اإليلللذاء للمسللللم ملللع االسلللتغناء عنللله، فقلللد 

 .(1)«غسل الدم ابلبول على التيقيق..
قلللا: وخيتلللف األسلللوو مللن شللخص آلخللر ومللن وقللا إىل وقللا، فعلللى النللاهي عللن 
املنكر أن يلبس لكلل حاللة لبوسلها. وال بلد يف كلل احللاالت ملن عاملل مشلرتأ أال وهلو 

 التعريف ابلرفق واللني واللطف وال سيما إذا كانا حال الواقع يف املنكر جمهولة. 
وقللع يف حماللور فإنلله خيطللب ويعمللم وال إذا علللم شخًصللا مللا قللد  ولقللد كللان الرسللول 

 خيصص. كل ذلك من أجل أال جيرح شعور ذلك الشخص.
إذا كلره ملن إنسلان  قاللا: كلان رسلول هللا  –رضي هللا عنهلا  –فقد ورد عن عائشة 

 . «ما عل أقوام يفعلول  ذا و ذا»شيًئا قال: 
 احلديث.  (2)«إذا بلغه عن الرجل شيء»ويف رواية 

 نده قال أخربين عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أنه وروى ا الل بس
 
 

                                                 

 ابختصار.  45ص 7جل 3إحياء علوم الدين. الغزايل م (1)
 . 4788حديث  250ص 4رواه أبو داود يف سننه. كتاو األدو ابو يف حسن العشرة جل (2)
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مسللع أاب عبللد هللا يقللول: والنللاس حيتللاجون إىل مللداراة ورفللق يف األمللر ابملعللروف بللال غلاللة 
إال رجللاًل مباينًلللا معلنًلللا ابلفسلللق واللللردى فيجلللب عليلللك هنيللله وإعالنللله  ألنللله يقلللول: لللليس 

 .(1)لفاسق حرمة، فهذا ال حرمة له
ربين حممد بن علي الوراق قلال: حلدثين مهنلا قلال: قلال أمحلد بلن حنبلل،  وقال أيًضا: أخ

كلان أصلياو ابلن مسلعود إذا ملروا بقلوم يلرون ملنهم ملا يكرهلون. يقوللون مهلاًل رمحكلم 
 . (2)هللا

 فهذه اآلاثر تبني طريقة السلف رضي هللا عنهم يف النهي عن املنكر. 

 من ب تعاَل:  املرتبة الثانية: النهي علوعظ والنصح والتخويف
وهذه الدرجة تتعللق غالبًلا ملن مرتكلب املنكلر العلارف حبكمله يف الشلر، جلالف الدرجلة 

 األوىل فهي يف الغالب تستعمل للجاهل يف احلكم. 
فهللذا يسللتعمل معلله أسلللوو الللوعظ والنصللح والتخويللف مللن هللا تعللاىل ويللذكر للله آًيت 

ادُْع إَِّلِّ }احلسلللنة يقلللول تعلللاىل: الرتهيلللب والوعيلللد، ولكلللن أبسللللوو احلكملللة واملوعالللة 
حلِّْكَ ةِّ َواْلَ ْوعَِّ ةِّ احلََْسَنةِّ   . (3) {َسبِّيلِّ رَبهَِّك عِّ

فَبَِّ ا َرمْحَة  مهَِّن اّللهِّ لِّنَب ََّلُْم َوَلْو ُ نَب َف ًّا َغلِّيَظ اْلَقْلبِّ النَفُُّّوا مِّْن }ويقول تعاىل: 
 ها سثريها وهذا يعترب ذكرى.. وحىت لو كان عارفًا  ذه النصوص فل(4) {َيْولِّكَ 

 
                                                 

 . 80األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. ا الل ص (1)
 املرجع السابق.  (2)
 [. 125من اآلية ] سورة النيل جزء (3)
 [.159] سورة آل عمران اآلية (4)
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 .(1) {َوذَ هِّْر فَبِّلا الذهِّْ َرم تَنَفمُل اْلُ ْؤمِّنِّنيَ }وهللا يقول:  
ويبني له ملا أعلد هللا للطلائعني، ويلذكره ابمللوت وأنله لليس لله وقلا معلني، بلل  ا بغتلة، 

 ورمبا جاء اإلنسان وهو واقع يف املعصية، فتكون خامتته سيئة. 
ه من نصيه وإرشاده حبه له وخوفه عليله ملن علذاو يلوم القياملة، وأنله ويبني له أن هدف

ما فعل ذلك إال إشفاقًا عليه، حىت يطمئن له وتنفتح نفسه لسما، املوعاة ورمبا أعقلب 
 ذلك اإلقال، عما هو واقع به. 

 وينبغي أن يتدرج مع النهي يف األحوال التالية: 
ملخوفلللة للعاصلللني وامللللذنبني، وأقلللوال أن يلللذكر بعلللض النصلللوص ملللن القلللرآن والسلللنة ا -1

 السلف يف ذلك. وخيتار من ذلك القصري شديد الوقع يف النفس. 
تللذكريه ابألمللم والطوائللف واألشللخاص الللذين وقعللوا يف املعصللية وحللل عللليهم غضللب  -2

 هللا وعذابه. والشواهد يف الكتاو والسنة كثرية جًدا.
يصيب اإلنسلان يف نفسله وأهلله ومالله أن يذكره أن للذنوو سلبيات كثرية، وأن ما  -3

 بسبب الذنوو. 
ال يزي  د الع   ر إال ال  يت وال ي  رد الق  در إال »: ورد عللن ثللوابن قللال: قللال رسللول هللا 

ْ  علذنب يصيبهحْ الدعاقت وإل الرجل ليُ   .(2)«رم الر
 
 
 

                                                 

 [. 55سورة الذارًيت آية ] (1)
 . 4022حديث  1334ص 2رواه ابن ماجه يف سننه. كتاو الفنت. ابو العقوابت جل (2)
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يَبة  فَبَِّ ا َ َسَبْب أَْيدِّيُكْم وَ }وقوله تعاىل:   .(1) {يَ ْعُفو َعن َ ثِّري  َوَما َأَ اَبُكم مهِّن مُّصِّ
 وغري ذلك من النصوص واآلاثر اليت تبني عقوبة املعاصي يف الدنيا واآلخرة. 

حماولللة ذكللر األدلللة والشللواهد ا صوصللية إن كللان يعللرف ذنبلله بشللكل خللاص. فللإذا   -4
كللللان معروفًللللا بشللللرو ا مللللر ركللللز علللللى عقوبللللة شللللارو ا مللللر واآلاثر الللللواردة يف ذلللللك 

 ة عليه يف الدنيا واآلخرة. مث ينتقل إىل الوعظ بشكل عام. والعقوابت املرتتب
ولييرص كل احلرص أن تكون املوعاة سرًا بينه وبينه حىت ال سخذه العزة ابإلمث فريفض 

 قبو ا، وحىت يعلم حبق أنه ليس للناهي هدف سوى النصيية واإلشفاق عليه فقط. 
بن كدام قلال: رحلم هللا ملن أهلدى  ذكر ابن عبد الرب يف كتابه هبجة اجملالس: عن مسعر

 .(2)«عيويب يف سرت بيين وبينه فإن النصيية يف املة تقريع إيلي 
وروى احلللافظ أبللو نعلليم يف احلليللة  بسللنده  عللن مللرة بللن شللرحبيل قللال: سللئل سلللمان بللن 
ربيعة عن فريضة فخالفه عمرو بن شرحبيل. فغضب سلمان ابن ربيعة ورفع صوته فقلال 

وهللا لكذلك أنز ا هللا تعلاىل فأتيلا أاب موسلى األشلعري فقلال: القلول  عمرو بن شرحبيل:
ما قاله أبو ميسرة. وقال لسلمان ينبغي لك أال تغضب إن أرشدأ رجلل. وقلال لعملرو: 

 قد كان ينبغي 
 
 
 
 
 

                                                 

 [.30سورة الشورى آية ] (1)
 . 47ص 1هبجة اجملالس. ابن عبد الرب جل (2)
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 .(1)«لك أن تساوره يعين تساوره وال ترد عليه والناس يسمعون
اللليت تعللني صللاحب املنكللر علللى أن يقلللع  فينبغللي للنللاهي عللن املنكللر أن يسللتخدم السللبل

 عن معصيته. وهللا أعلم. 

 املرتبة الثالثة: الغل ة علقول: 
وهذه املرتبة يلجأ إليها بعد اسلتخدامه األسللوو السلهل الللني القريلب. وبعلد معرفتله أن 
أسلللوو اللللني مل جيللد عنللد ذلللك يغلللظ للله القللول ويشللدد عليلله ويزجللره مللع مراعللاة قواعللد 

 ذلك. الشر، يف 
 فإذا أمن شره فإنه يقوم بذلك ولكن ال يقوم إال حًقا. 

وهللذا األسلللوو قللد اسللتعمله أبللو األنبيللاء عليلله وعللليهم السللالم. يقللول هللا تعللاىل حكايللة 
 . (2) {ُأفه  لاُكْم َولَِّ ا تَ ْعُبُدوَل مِّن ُدولِّ اّللاِّ َأَفَ  تَ ْعقُِّلولَ }عنه 

تييي أال تعللللرف أن فعلللللك هللللذا فعللللل الفسللللاق فيقللللول اتللللق هللا أمللللا ختللللاف هللا أمللللا تسلللل
 والفجار، وهكذا، فلعله ينزجر. 

وينبغلللي للنلللاهي أال يطللللق لسلللانه يف كلللل ملللا يلللرد عليللله، بلللل حياسلللب نفسللله عللللى كلملللة 
ستخرج منه، ويف الوقا نفسه عليه أال يتعدى، فلإذا عللم أن صلاحبه اسلتجاو أو أقللع 

 خريًا وابرأ فيك.  وقف. وشكره على استجابته كأن يقول: جزاأ هللا
 يقول الغزايل و ذه الدرجة أدابن: 

 
 

                                                 

 . 143، 142ص 4جل 2حلية األولياء وطبقات األصفياء. م (1)
 [. 67سورة األنبياء آية ] (2)
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 أحدها: أال يقدم عليها إال عند الضرورة والعجز عن اللطف. 
الثللاين: أال ينطللق إال ابلصللدق وال يسرتسللل فيلله. فيطلللق لسللانه الطويللل مبللا ال حيتللاج إليلله 

 .(1)«بل على قدر احلاجة..

 املرتبة الرابعة: التهديد والتخويف: 
 ذه املرتبة هي آخر احملاوالت لنهيه ابللسان ويعقبها بعد ذلك إيقا، الفعل. وه

فيقال له: إن مل تنته ألضربنك وألوذينك، أو ألخربن بك السلطات لتسلجنك وتعاقبلك 
 على فعلك. 

وهكذا يورد عليه بعض أساليب التخويف والتهديد ولكن ينبغي أن يكون هلذا التهديلد 
ل عقللاًل وشلرًعا حلىت يعلرف أنللك صلادق يف هتديلدأ  ألنللك والتخويلف يف حلدود املعقلو 

لو هددته أبمور غري جائزة شرًعا عرف أنك غري جاد  ألن اآلمر جيلب أن يكلون أقلرو 
 الناس استجابة لشر، هللا تعاىل. 

فللال يقللول للله: إن مل تنتلله سللوف أحللرق بيتللك مبللن فيلله وأسلللب مالللك وأفعللل وأفعللل. مللن 
 أمور ال يول شرًعا. 

لغزايل: وال يهدد بوعيد ال جيول له حتقيقه كقوله ألهننب دارأ أو ألضربن ولدأ أو يقول ا
ألسللبني لوجتللك ومللا جيللري جمللراه بللل إن ذلللك إن قاللله عللن عللزم فهللو حللرام وإن قاللله مللن 

 .(2)«غري عزم فهو كذو..
هلذه هللي مراتللب اإلنكللار ابللسللان فعلللى النلاهي أن يسلللك هللذه املراتللب عنللد هنيلله مرتبللة 

 وال ينتقل من مرتبة قبل أختها  ألن املقصود إصالح  مرتبة،

                                                 

 . 47ص 7جل 3إحياء علوم الدين. الغزايل م (1)
 . 50ص 7جل 3إحياء علوم الدين. م (2)
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هللذا املسلللم الللذي وقللع يف منكللر، وللليس املقصللود االنتقللام منلله أو االنتصللار عليلله. فللإن 
 انتهى عند املرتبة األوىل فهو املطلوو وإال انتقل لليت تليها وهكذا. وهللا املستعان. 

 املبحث الرابمل

 ضا عملنكر وإقرارفوُيكم الرهِّ  تلدينالتغيري علقلب وبيال منزلته من ا
املنكللر ال تقللره الشللريعة أبي حلللال مللن األحللوال، فلللال بللد مللن تغيلللريه ولكللن تغيللريه عللللى 

 مراتب. 
وملللا كللان النللاس خيتلفللون يف قللدراهتم اجلسللمية والعقليللة وغللري ذلللك. فللإن الشللار، احلكلليم 

املكلفلني بلرتأ رتب إنكار املنكر على حسب قدرة الشخص، ولكلن ال يعلذر أحلد ملن 
 اإلنكار مهما يكن من أمر. 

فيجللب عليلله أن يغللريه بيللده، فللإن مل يسللتطع فبلسللانه، فللإن مل يسللتطع فبقلبلله وهللذا أقللل 
األحلوال  ألن كلل إنسلان يسلتطيع ذللك ومللن هلو اللذي ال يقلدر عللى اإلنكلار ابلقلللب 

 إال رجل قد مرغ قلبه وانتكس فهذا أمره أشد من قضية اإلنكار ابلقلب. 
من رأم منكم »قال:  ألصل يف هذا احلكم. ما رواه اإلمام مسلم بسنده عن النيب وا

منكًرا فليغريف بي دفت ف بل ا يس تطمل فبلس انهت ف بل ا يس تطمل فبقلب هت وذل ك أض عف 
 .(1)«اإلميال

 

                                                 

رواه اإلملام مسلللم يف اجللامع الصللييح. كتلاو اإل للان. ابو بيلان كللون النهلي عللن املنكلر مللن اإل لان وأن اإل للان يزيللد  (1)
 . 50ص 1جل 1وف والنهي عن املنكر واجبان موينقص وأن األمر ابملعر 
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ما من نيب بعثه ب يف أم ة قبل ي »قال:  أن رسول هللا  وعن عبد هللا بن مسعود 
ه يواريول وأ حا  واذول بسنته ويقتدول أبمرف. ل إهنا َّتل ف إال  ال له من أمت

من بعددم الوف يقولول ما ال يفعلول ويفعلول ما ال يؤمرول. ف  ن جاد ددم بي دف 
فه  و م  ؤمنت وم  ن جاد  ددم بلس  انه فه  و م  ؤمنت وم  ن جاد  ددم بقلب  ه فه  و م  ؤمنت 

 احلديث.  (1)«وليس وراق ذلك من اإلميال يبة اردل
فقللال: هللذا  –رمحلله هللا  –النللووي بشللرح مسلللم كللالم القاضللي عيللاغ  وقللد ذكللر اإلمللام

احلديث أصل يف صفة التغيري فيق املغري أن يغريه بكل وجه أمكنه لواله به قواًل كان أو 
فعاًل، فيكسر آالت الباطل، ويريق املسكر بنفسه. أو  مر من يفعله، وينز، املغصوابت 

ذا أمكنه، ويرفق جهده ابجلاهل وبلذي العلزة الالامل ويردها إىل أصياهبا بنفسه أو أبمره إ
املخللوف شللره. إذ ذلللك أدعللى إىل قبللول قوللله. كمللا يسللتيب أن يكللون متللويل ذلللك مللن 
أهل الصالح والفضل  ذا املعلىن، ويغللظ عللى املتملادي يف غيله واملسلرف يف بطالتله إذا 

سلطوة الالامل فلإن غللب أمن أن يهثر إغالظه منكرًا أشد طا غريه لكون جانبه حممًيا عن 
عللللى ظنللله أن تغيلللريه يسلللبب منكلللرًا أشلللد منللله ملللن قتلللله أو قتلللل غلللريه بسلللبب كلللف يلللده، 
واقتصر على القلول ابللسلان واللوعظ والتخويلف. فلإن خلاف أن يسلبب قولله مثلل ذللك 
غلللري بقلبللله وكلللان يف سلللعة وهلللذا هلللو امللللراد ابحللللديث إن شلللاء هللا تعلللاىل. وإن وجلللد ملللن 

ستعان ما مل يهد ذلك إىل إظهار سالح وحرو، ولريفع ذلك إىل يستعني به على ذلك ا
من له األمر إن كان املنكر من غريه، أو يقتصلر عللى تغيلريه بقلبله هلذا هلو فقله املسلألة، 

 وصواو العمل فيها عند العلماء واحملققني خالفًا ملن رأى اإلنكار

                                                 

 املرجع السابق اجلزء والصفية.  (1)
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رمحله هللا  –القاضلي ابلتصريح بكل حال، وإن قتل ونيل منه كل أذى، هذا آخر كالم  
-(1) . 

ومن كان يف قلبه حياة ولليس يف مقلدوره أن يغلري املنكلر بيلده وال بلسلانه فعليله أن يكلره 
هللذا املنكللر ويعلللم هللا مللن قلبلله الصللدق والعز للة علللى متللين لوال هللذا املنكللر ولللوال املللانع 

 أللاله. 
ا وال ينكللللر مللللن ميلللا األحيلللاء؟ فقلللال: الللللذي ال يعلللرف معروفًللل قيلللل البلللن مسلللعود 

 .(2)منكرًا
 فالذي ال  مر ابملعروف وال ينكر املنكر أبدىن درجاته فهو ميا القلب.

يوًمللا يف اجلهللاد ويف األمللر ابملعللروف والنهللي عللن  (3)وعنللدما تكلللم حيللىي بللن معللاذ الللرالي
املنكللر قالللا للله امللرأة: هللذا واجللب وضللع عنللا فقللال: هلليب أنلله وضللع عللنكن سللالح اليللد 

. فللإن (4)ضللع عللنكن سللالح القلللب فقالللا للله صللدقا جللزاأ هللا خللريًاواللسللان فلللم يو 
سالح اللسان ال يسلقط علن امللرأة فعليهلا أن تنكلر عللى ملن تسلتطيع اإلنكلار عليله ملن 

 أقارهبا الرجال وأما النساء فعليها اإلنكار عليهن بصفة عامة. و ذا شواهد: 
 
 

                                                 

 . 25ص 2جل 1صييح مسلم بشرح النووي م (1)
 . 18األمر ابملعروف البن تيمية ص (2)
هو حيىي بلن معلاذ اللرالي واعلظ لاهلد مل يكلن لله نالري يف وقتله ولله ملواعظ مشلهورة أقلام بلبل  وملات يف نيسلابور سلنة  (3)

 .51ص 10جل 5، حلية األولياء م15ص 13سري األعالم جل هل. 258
 إعالم املوقعني البن القيم.  (4)
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أت امللرأة بللني الصللفا واملللروة عليهللا أهنللا ر  –رضللي هللا عنهللا  –ورد أن عائشللة أم املللهمنني 
انزعللي هللذا »فقالللا عائشللة:  –أي ثللوو عليلله خطللوط متصللالبة  –مخيصللة مللن صلللب 

 .(1)«إذا رآه يف ثوو قضبه من ثوبك فإن رسول هللا 
 وأما علنسبة لإلنكار علش الرجال: 

رأت أخاهلللا عبللللد الللللرمحن يسللللر، يف الوضللللوء  –رضللللي هللا عنهللللا  –فقلللد ورد أن عائشللللة 
رأ الصللالة علللى سللعد بللن أيب وقللاص. فقالللا: ًي عبللد الللرمحن أسللب  الوضللوء فللإين ليللد

 .(2)«ويل لةعقاو من النار»يقول:  مسعا رسول هللا 
وال شك إن إنكار املرأة بقلبها على الرجال هو الغالب وعلى النساء يف بعلض احللاالت 

درتله عللى اإلنكلار جالف الرجل فإن إنكاره يف قلبه مقيد باروف معينة، وهلي علدم مق
ابليللد واللسللان فيجللب علللى املسلللم أن يعلللم أنلله ال يعللذر حبللال بللرتأ اإلنكللار بقلبلله عنللد 
عجزه عن اإلنكار ابليد واللسلان. وإذا كلان قلبله ال يتيلرأ عنلد رنيتله للمنكلر فعليله أن 
يعلم أن قلبه مريض وحيتاج إىل عالج. وأملا إذا عللم صلدق نيتله بقلبله يف بغضله للمنكلر 

ىن لواله فإن هللا سبيانه وتعاىل يعطيه مثل أجر القادر عليه وعلى أسوأ األحوال فإنله ومت
 ال  مث برتكه ذلك. 

 فأما حب القلب وبغضه –رمحه هللا  –يقول شي  اإلسالم ابن تيمية 
 
 
 

                                                 

 . 225ص 6مسند اإلمام أمحد جل (1)
 . 147ص 1جل 1رواه مسلم يف اجلامع الصييح، كتاو الطهارة ابو وجوو غسل الرجلني بكما ما. م (2)
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وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جالمة ال توجب نقص ذلك إال بنقص اإل ان.  
ن فهللو حبسللب قدرتلله ومللىت كانللا إرادة القلللب وكراهتلله كاملللة لمللة وفعللل وأمللا فعللل البللد

 .(1)«العبد معها حبسب قدرته فإنه يعطى ثواو الفاعل الكامل..
 

 املبحث ابامس

موقف النادي من فاعل املنكر عند اإل رار عليه ويدال يف ذلك اَّلجر والغل ة 
 والبغ 
املنكللر إمللا لضللعفه أو لعجللزه أو لقللوة  قللد متللر ابإلنسللان حللاالت ال يسللتطيع فيهللا تغيللري

فاعل املنكر فال يسلتطيع تغيلريه ال بيلده وال بلسلانه. فيتعلني عليله تغيلريه بقلبله. ولكلن ال 
 بد أن يكون للتغيري ابلقلب رصيد من الواقع يصدق ما يف القلب. 

وقلللد شلللر، الشلللار، احلكللليم أملللرًا يطاللللب بللله اإلنسلللان أن يفعلللله يلللاه فاعلللل املنكلللر عنلللد 
 صرار عليه، وهو بغضه وهجره. اإل

 تعريف اَّلجر لغة: 
 قال اجلوهري: ا جر: ضد الوصل. واملهاجرة من أرغ إىل أرغ ترأ األوىل للثانية. 

 .(2)والتهاجر: التقاطع. وا جرلن: هجرة إىل احلبشة وهجرة إىل املدينة
 
 

                                                 

 . 23ة. حتقيق صالح الدين املنجد صاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر. ابن تيمي (1)
 . 851ص 2الصياح: لج اللغة وصياح العربية اجلوهري جل (2)



 

 تغيري املنكردرجات  37

 واَّلجر الشرعي نوعال: 
َوَقْد نَ زاَل َعَلْيُكْم يفِّ اْلكَِّتا ِّ َأْل إَِّذا }اىل: األول: مبعىن الرتأ للمنكرات. ومنه قوله تعل

َ  ا فَ    تَ ْقُع  ُدوا َمَعُه  ْم َي  ىتا ََيُوُض  وا يفِّ َي  دِّيث   َ  ا َوُيْس  تَ ْهَزأُ هبِّ ْع  ُتْم آََيتِّ اّللهِّ ُيَكَف  ُر هبِّ ملِّ
ثْ ُلُهمْ   . (1) {َغرْيِّفِّ إِّناُكْم إًِّذا مهِّ

ي بعد وصوله إليكم ورضيتم ابجللوس معهم يف أي إنكم إذا ارتكبتم النه»قال ابن كثري: 
املكان الذي يكفر فيه آبًيت هللا ويستهزأ هبلا وأقررمتلوهم عللى ذللك فقلد شلاركتموهم يف 

 .(2)«الذي هم فيه
ُهْم َي ىتا ََيُوُض وا }ومنه قوله تعاىل:  َْ َع ن ْ َوإَِّذا رَأَْيَب الا ذِّيَن ََيُوُض وَل يفِّ آََيتِّنَ ا فَ َأْعرِّ

يَ ناَك الشاْيطَاُل َف  تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذهِّْ َرم َممَل اْلَقْومِّ ال ا الِّ ِّنيَ  يفِّ َيدِّيث    {َغرْيِّفِّ َوإِّماا يُنسِّ
(3) . 

وقيللللل إن املللللهمنني داخلللللون يف  : وا طللللاو جمللللرد للنلللليب -رمحلللله هللا  –قللللال القللللرطيب 
 وإًيه.  ا طاو معه وهو الصييح. فإن العلة مسا، ا وغ يف آًيت هللا وذلك يشملهم

ودل هبذا على أن الرجل إذا علم من اآلخر منكرًا وعلم أنه ال يقبل منه فعليه أن يعرغ 
 .(4)عنه إعراغ منكر وال يقبل عليه

 .. ومن  ال يؤمن »وفيه  –الطويل  –وورد يف حديث جابر بن عبد هللا 
 

                                                 

 [. 140سورة النساء جزء من اآلية ] (1)
 . 567، 566ص 1تفسري القرآن العايم جل (2)
 [.68سورة األنعام آية ] (3)
 . 12ص 7جل 4اجلامع ألحكام القرآن م (4)
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 احلديث. (1)«واليوم اآلار ف  يقعد علش مائدة يشر  عليها اب رعهلل 
 من هذا الباو ا جرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم. و 

رَل إََِّل َرإهِّ إِّنا  ُه ُد  َو اْلَعزِّي  ُز }: ومنلله قوللله تعللاىل حكايللة عللن إبللراهيم  َوقَ  اَل إِّينهِّ ُمَه  اجِّ
 .(2) {احْلَكِّيمُ 

 .(3)قال القرطيب: وهو أول من هاجر من أرغ الكفر
نَ  ًة الا ُتصِّ  يَاا الا  ذِّيَن لََلُ   وا مِّ  نُكْم َوات اُق  }:وقللال القللرطيب أيًضللا حللول قوللله تعللاىل  وا فِّت ْ

 .(4) {َاآ اةً 
قال علمانان: فالفتنة إذا عما هلك الكل، وذللك عنلد ظهلور املعاصلي وانتشلار املنكلر 
وعلدم التغيلري، وإذا مل ت غللري وجلب علللى امللهمنني املنكلرين  للا بقللوهبم هجللران تللك البلللدة 

كلم فليمن كلان قبلنلا ملن األملم.. وهبلذا قلال السللف رضلي وا رو منها. وهكذا كلان احل
 .(5)«هللا عنهم

الثلللللاين: ا جلللللر عللللللى وجللللله التأديلللللب والعقوبلللللة، وهلللللو هجلللللر أهلللللل املعاصلللللي واملنكلللللرات 
واملخالفللات وهللو مبنزلللة التعزيللر، ويفعللله إذا رآه أقللوى يف نفسللية الفاعللل مللن التغيللري ابليللد 

 للسان. واللسان أو إذا عجز عن التغيري ابليد وا

                                                 

 . 339ص 3سند جلرواه اإلمام أمحد يف امل (1)
 .2953حديث  199ص 4ورواه الرتمذي أيًضا يف سننه. أبواو االستئذان واآلداو. ابو دخول احلمام جل

 [.26سورة العنكبوت جزء من اآلية ] (2)
 . 339ص 13جل 7اجلامع ألحكام القرآن م (3)
 [. 25سورة األنفال جزء من اآلية ] (4)
 . ابختصار. 392ص 7جل 4اجلامع ألحكام القرآن. القرطيب م (5)
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فإذا أظهر اإلنسان املكلف معصيته أو عرف هبا وأصر عليها سواء أكانا هذه املعصية 
فعليللة أم قوليللة أم اعتقاديللة فمللن السللنة هجللره، فا للاجر يثللاو عليلله  ألنلله مللن أجللل هللا 

 تعاىل. 
كعبًللا وصللاحبيه وأمللر الصلليابة هبجللرهم مخسللني يوًمللا. وهجللر نسللاءه   وقلد هجللر النلليب 

رضللي هللا  –ابللن أختهللا عبللد هللا بللن الللزبري  –رضللي هللا عنهللا  -رت عائشللة شللهرًا. وهجلل
 مدة. –عنهما 

أنله مل يتخللف عللن » -وهللو أحلد الثالثلة اللذين تيللب علليهم  -ورد علن كعلب بلن ماللك
يف غللزوة غزاهللا قللط غللري غللزوتني غللزوة العسللرة وغللزوة بللدر. قللال: فأمجعللا  رسللول هللا 

يقللدم مللن سللفر سللافره إال ضلليى. وكللان يبللدأ  ضلليى، وكللان قلمللا صللدق رسللول هللا 
عن كالمي وكالم صاحيب ومل ينله علن كلالم أحلد  ابملسجد فريكع ركعتني، وهنى النيب 

من املتخلفني غريان. فاجتنب الناس كالمنا. فلبثا كذلك حىت طال علي األمر وما من 
ن ملن فلأكو  أو  لوت الرسلول  شيء أهم إيل من أن أموت فلال يصللي عللي النليب 

 الناس بتلك املنزلة فال يكلمين أحد منهم، وال يصلي علي فأنزل هللا توبتنا عللى نبيله 
 احلديث.  (1)«عند أم سلمة... حني بقي الثلث اآلخر من الليل ورسول هللا 

لللبعض الصلليابة والصلليابة  للم. ومللن انحيللة  فهللذا احلللديث يثبللا هجللر رسللول هللا 
األثلر الكبلري يف تلركهم للمعلروف وفعلهلم للمنكلر يف أخرى يثبلا كيلف كلان  لذا ا جلر 

 وعدم ا روج معه.  ترأ الرسول 
 

                                                 

 3اآليللللة جللللل {واُف    لهِّ اُ  يِّنَ ال    ذا  ةِّ  ثَ    ش الثا لَ    عَ وَ }رواه البخللللاري يف اجلللللامع الصللللييح. كتللللاو تفسللللري القللللرآن. ابو  (1)

 . 4677حديث  239ص
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حدثا أن عبد هللا بن الزبري قال يف بيع أو إعطلاء  –رضي هللا عنها  –وورد أن عائشة 
أعطتلله عائشللة: وهللا لتنتهللني عائشللة أو ألحجللرن عليهللا. فقالللا: أهللو قللال هللذا؟ قللالوا: 

نذر أن ال أكلم ابن الزبري أبلًدا فاستشلفع ابلن اللزبري إليهلا حلني  نعم. قالا: هو هلل عليي 
طالللا ا جللرة. فقالللا: وهللا ال أشللفع فيلله أبللًدا وال أحتنللث إىل نللذري. فلمللا طللال ذلللك 

وهلا ملن  –على ابن الزبري كلم املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن األسود بن عبلد يغلو  
ملللا أدخلتمللاين علللى عائشللة فإهنللا ال حيللل  للا أن وقللال  مللا: أنشللدكما ابهلل  –بللين لهللرة 

تنلللذر قطيعللليت. فأقبلللل بللله املسلللور وعبلللد اللللرمحن مشلللتملني أبرديتهملللا حلللىت اسلللتأذان عللللى 
عائشللة فقللاال: السللالم عللليكم ورمحللة هللا وبركاتلله، أنللدخل؟ قالللا عائشللة: ادخلللوا قللالوا:  

فلما دخلوا دخل ابن  –وال تعلم أن معهم ابن الزبري  –كلنا؟ قالا: نعم ادخلوا كلكم 
الللللزبري احلجللللاو فللللاعتنق عائشللللة وطفللللق يناشللللدها ويبكللللي وطفللللق املسللللور وعبللللد الللللرمحن 

هنللى عمللا قللد علمللا مللن ا جللرة  يناشللداهنا إال كلمتلله وقبلللا منلله. ويقللوالن إن النلليب 
فإنه ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثال  ليال. فلما أكثروا على عائشة من التلذكرة 

فقللا تللذكرها وتبكللي وتقللول: إين نللذرت والنللذر شللديد. فلللم يللزاال هبللا حللىت  والتيللري  ط
كلمللا ابللن الللزبري وأعتقللا يف نللذرها ذلللك أربعللني رقبللة. وكانللا تللذكر نللذرها بعللد ذلللك 

 .(1)«فتبكي حىت تبل دموعها مخارها
وروي عن اإلمام أمحلد قلال: إذا عللم أنله مقليم عللى معصليته وهلو يعللم بلذلك مل  مث إن 

 ه حىت يرجع وإال كيف يتبني للرجل ما هو عليه إذاهو جفا
 

                                                 

. وقلد بلوو البخلاري يف البلاو اللذي بعلده 6075حديث  150ص 4املرجع السابق. كتاو األدو. ابو ا جر جل (1)
 من ا جران ملن عصى. وذكر حديث الثالثة. وذكرانه بطوله قبل هذا احلديث مباشرة. ابو ما جيول 
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 .(1)مل ير منكرًا وال جفوة من صديق 
 وورد عن سفيان الثوري أنه قال لعلي بن احلسن السليمي:

إًيأ وما يفسد عليك عملك وقلبك، فإمنا يفسد عليك قلبك أهل الدنيا وأهل احللرص 
هللا، وإًيأ وما يفسد عليك دينك وإخوان الشياطني الذين ينفقون أموا م يف غري طاعة 

فإمنا يفسد عليك دينك جمالسة ذوي األلسن املكثرين للكلالم، وإًيأ وملا يفسلد عليلك 
معيشللتك، فإمنللا يفسللد عليللك معيشلللتك أهللل احلللرص وأهللل الشللهوات، وإًيأ وجمالسلللة 
أهل اجلفاء، وال تصيب إال مهمًنا وال  كل طعامك إال تقي، وال تصيب الفلاجر وال 

سه وال يالس من جيالسه، وال تهاكلله وال تهاكلل ملن يهاكلله وال حتلب ملن حيبله، وال يال
تفشي إليه سرأ وال تبتسم يف وجهه وال توسع له يف جملسك فإن فعلا شيًئا ملن ذللك 
فقد قطعا عرى اإلسالم. وإًيأ وأبلواو السللطان وأبلواو ملن  ا أبلواهبم وأبلواو ملن 

 .(2)  الدجال...يهوى هواهم، فإن فتنتهم مثل فنت
فمن خالل النصوص القرآنية واألحاديث النبويلة واآلاثر يتبلني لنلا مشلروعية ا جلر، وأنله 

 سنة يثاو عليها اإلنسان إذا كان ذلك هلل تعاىل. 

 أنواع اَّلجر: 
: ا جلللر كليلللة. ويكلللون ذللللك للكفلللار فلللال جيالسلللهم وال يسللللم علللليهم وال الن   وع األول

 عالقة معهم مطلًقا. يهاكلهم وال يشارهبم فال 

                                                 

 . 258ص 1اآلداو الشرعية يف املنح املرعية. ابن مفلح جل (1)
 . 47ص 7جل 4حلية األولياء وطبقات األصفياء م (2)
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ُذوا اْليَ ُهوَد َوالناَصاَرم َأْولَِّياق بَ ْعُُُّهْم }يقول تعاىل:  ََي أَي َُّها الاذِّيَن آَمُنوا ال تَ تاخِّ
ُهْم إِّلا اّللهَ ال يَ ْهدِّي اْلَقْوَم ال االِّ ِّنيَ  ن ْ  . (1) {َأْولَِّياق بَ ْع   َوَمن يَ تَ َوَّلاُم مهِّنُكْم فَبِّناُه مِّ

ُذوا َعُدوهِّي َوَعُدواُ ْم َأْولَِّياق}: ويقول تعاىل  . (2) {ََي أَي َُّها الاذِّيَن آَمُنوا اَل تَ تاخِّ
رِّ يُ َوادُّوَل َمْن َيادا اّللاَ َوَرُسوَلُه }ويقول تعاىل:  ّللاِّ َواْليَ ْومِّ اآْلاِّ اَل َتُِّد قَ ْوًما يُ ْؤمُِّنوَل عِّ

ريَتَ ُهمْ َوَلْو َ انُوا آَعقُدْم َأْو أَبْ َناقُدْم أَ   اآلية.  (3) {ْو إِّْاَوانَ ُهْم َأْو َعشِّ
وغللري ذلللك مللن النصللوص اللليت تفيللد وجللوو هجللر الكفللار وتللركهم وعللدم حمبللتهم مهمللا  

 كانوا، حىت ولو كانوا من األقربني. 
: هجر كلي ملدة مهقتة كشهر أو شهرين أو أقل أو أكثر حسب ما تقتضيه النوع الثاين

 وصيابته مع الثالثة الذين خلفوا.  مصلية صالحه. كما فعل النيب
إن أول مللا دخللل  قللال: قللال رسللول هللا  وملللا ورد يف حللديث عبللد هللا بللن مسللعود 

الللنقص علللى بللين إسللرائيل أنلله كللان الرجللل يلقللى الرجللل فيقللول: ًي هللذا اتللق هللا ود، مللا 
ن تصللنع، فإنلله ال حيللل لللك، مث يلقللاه مللن الغللد وهللو علللى حاللله فللال  نعلله ذلللك أن يكللو 

أكيللله وشللريبه وقعيللده، فلمللا فعلللوا ذلللك ضللرو هللا قلللوو بعضللهم علللى بعللض مث قللال: 
َ  ا } لُعِّ َن الا  ذِّيَن َ َف ُروا مِّ  ن بَ ينِّ إِّْس  َرائِّيَل َعلَ ش لَِّس  الِّ َداُووَد َوعِّيَس ش ابْ  نِّ َم ْرمَيَ َذلِّ  َك ِبِّ

 َعَصوا واَ انُوا

                                                 

 [. 51سورة املائدة اآلية ] (1)
 [. 51سورة املمتينة جزء من اآلية ] (2)
 [. 22ة اجملادلة جزء من اآلية ]سور  (3)
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تَ َرم َ ثِّريًا  *َعُلوُف لَبِّْئَس َما َ انُوا يَ ْفَعُلوَل َ انُوا ال يَ تَ َناَدْوَل َعن مُّنَكر  ف َ   *يَ ْعَتُدوَل  
َط اّللهُ َعَلْيهِّْم َويفِّ  ُهْم يَ تَ َولاْوَل الاذِّيَن َ َفُروا لَبِّْئَس َما َقداَمْب ََّلُْم أَنُفُسُهْم َأل َسخِّ ن ْ مهِّ

ُقولَ } : إىل قوله {اْلَعَذا ِّ ُدْم َاالُِّدولَ   . (2()1) {فَاسِّ
اىل رغم أهنم أمروهم ابملعروف وهنوهم عن املنكر ولكن ملا أصروا فههالء ذمهم هللا تع

 على فعلهم مل يهجروهم بل آكلوهم وشاربوهم ولذلك عاتبهم هللا.
 : هجر جزئي كأن يهجره يف بعض جوانب التعامل فقط. النوع الثالث

 مثل هجر الزوجة يف املنام فقط لتأديبها. 
اِّ ََّتَ      اُفوَل }يقلللللول تعللللللاىل:  ملِّ َوال       ا َُْدنا َفعِّ ُ      وُدنا َواْدُج      ُروُدنا يفِّ اْلَ َُّ      اجِّ ُنُش      و

غُ وا َعلَ ْيهِّنا َس بِّيً   وا جلر: أن يوليهلا ظهلره فلال . (3) {َواْضرِّبُوُدنا فَبِّْل َأَطْعَنُكْم فَ   تَ ب ْ
ويف املسلند علن حكليم بلن معاويلة علن أبيله . (4)ينام معها يف فراش أو حتا حلاف واحد

تطع ه   ا إذا طع    بت »ملللا حلللق لوجلللة أحلللدان عليللله قلللال: »قللللا:  يف حديثللله الطويلللل
 (5)«وتكس   ودا إذا ا تس   يبت وال تُّ   ر  الوج   ه وال تق   بح وال  ج   ر إال يف البي   ب

 احلديث.

                                                 

 [. 81-78سورة املائدة آية ] (1)
 رواه أبو داود.  (2)
 [. 34سورة النساء جزء من اآلية ] (3)
 . 244ص 1جل 1انار الكشاف. الزخمشري م (4)
 . 3ص 5رواه اإلمام أمحد يف املسند جل (5)
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 أقسام الناذ علنسبة للهجر: 
ختتلف منزلة الناس من حيث املعصية فبعضهم كافر أو يصل إىل درجة الكفر، وبعضهم 

الف، إىل غلللري ذللللك ملللن هلللذه األنلللوا،، فاملسللللم جيلللب أن مبتلللد، وبعضلللهم علللاٍص أو خمللل
يكون موقفه منهم حبسب معصيتهم. وسوف نورد أقسام الناس من حيث املعصلية عللى 

 النيو التايل: 
 : فهذا يقاطع ابلكلية وقد حتدثنا عن ذلك وذكران األدلة عليه. القسم األول: الكافر
 مني: : واملبتد، ينقسم إىل قسالقسم الثاين: مبتدع

 ، فهذا جيب هجره ومقاطعته. مبتدع يدعو إَل بدعته -أ
: وجيب هجر ملن كفلر أو فسلق ببدعلة أو دعلا إىل بدعلة -رمحه هللا  –قال اإلمام أمحد 

مضلة أو مفسلقة عللى ملن عجلز علن اللرد عليله أو خلاف االغلرتار بله دون غلريه، وقيلل: 
وقطللع ابللن عقيللل بلله يف  السللابق. جيللب هجللره مطلًقللا وهللو ظللاهر كللالم اإلمللام أمحللد 

 .(1)معتقده قال: ليكون ذلك كسرًا له واستصالًحا
وقلال ا للالل: حللدثنا إمساعيلل بللن إسللياق الثقفللي النيسلابوري أن أاب عبللد هللا سللئل عللن 

 .(2)رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ قال: ال وإن سلم ال يرد عليه
 
 
 
 
 

                                                 

 . 268ص 1اآلداو الشرعية ابن مفلح جل (1)
 املرجع السابق.  (2)
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 أخبار تفيد ذلك منها:  وقد ورد عن النيب 
إل جم  وذ د  ذف األم  ة املك  ذبول » ر بللن عبللد هللا قللال: قللال رسللول هللا مللا رواه جللاب

أبق  دار ب. إل مرض  وا ف    تع  ودودم وإل م  اتوا ف    تش  هدودمت وإل لقيت   ودم ف    
 .(1)«تسل وا عليهم

قال: ال يالسلوا أهلل  عن النيب  وروى اإلمام أمحد مبسنده عن عمر بن ا طاو 
 .(2)القدر وال تفاحتوهم

 نفال من أمر ليس َّل ا يف اإلس  م »: قال: قال رسول هللا  ابن عباس وعن 
 .(3)«نصيب: املرجئة والقدرية

لك   ل أم   ة جم   وذت وجم   وذ د   ذف األم   ة »: قلللال: قلللال رسلللول هللا  وعلللن حذيفلللة 
ْت  هت وم  ن م  َر م  نهم ف     ال  ذين يقول  ول ال ق  درت م  ن م  ات م  نهم ف    تش  هدوا جنا

 احلديث. (4)«تعودودم ودم ميعة الدجال..
 .(5)«وإل ماتوا ف  تشهدودم»:  ويف رواية أليب داود أيًضا

فهلللذه األحاديلللث تفيلللد مقاطعلللة أهلللل البلللد، والضلللالالت واألهلللواء اللللذين يلللدعون إليهلللا 
 ويصرون عليها. 

 
 

                                                 

 .92حديث  35ص 1رواه ابن ماجه يف سننه. ابو القدر جل (1)
 .30ص 1مسند اإلمام أمحد جل (2)
. وقللال الرتمللذي هللذا 2339حللديث  308ص 3رواه الرتمللذي يف سللننه. أبللواو القللدر. ابو مللا جللاء يف القدريللة جللل (3)

 حديث حسن غريب. 
 . 4692حديث  222ص 4رواه أبو داود يف سننه. كتاو السنة. ابو يف القدر جل (4)
 . 4691املرجع السابق اجلزء والصفية حديث  (5)
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: وهللو اجلاهللل ابلبدعللة اللليت اعتنقهللا فمثللل هللذا ال يقللاطع بللل يتللابع املبت  دع الع  امي -و
لسلبل املناسلبة لتفكلريه فرمبلا كانلا عودتله سلهلة  ألن ميلول ويبلني لله احللق ويوضلح لله اب

اجلاهللل يف الغالللب عاطفيللة. وإن أصللر للمللرة األوىل والثانيللة فتواصللل معلله احملاولللة فلعلللله 
 يرجع وإن أصر بعد ذلك فيتبع هبم ا جر. 

اف االقتداء به فأمره أ هون قال الغزايل: املبتد، العامي الذي ال يقدر على الدعوة وال خي 
فاألوىل أن ال يقابح ابلتغليظ واإلهانة، بل يتلطف به يف النصح فإن قلوو العوام سريعة 
التقللب. فللإن مل ينفلع النصللح وكللان اإلعلراغ عنلله تقبيًيللا لبدعتله، سكللد االسللتيباو يف 

 .(1)«اإلعراغ
: فهلللذا يهجلللر حلللىت يلللد، تللللك الكبلللرية، ويكلللون القس   م الثال   ث: مرتك   ب الكب   رية -3

 من قبل الشخص أو األشخاص الذين يعلمون بفعله. هجره كلًيا 
 القسم الرابع: مرتكب الصغرية ويكون هجره جزئًيا يف بعض جوانب احلياة.  -4
القسم ا امس هجر اجملتهد املخطك يف اجتهاده كأن يفعل أمرًا يعلم أنه خمطك فيله  -5

هجلر اإلملام ولكن خوفه من السلطان جعله يتأول أو يعرغ وينجلو ملن السللطان وقلد 
مجاعللة طللن أجللابوا يف احملنللة مثللل حيللىي ابللن معللني وعلللي بللن املللديين وغريهللا مللع  أمحللد 

 .(2)فخامة شأهنم

                                                 

 . 170، 169ص 2انار إحياء علوم الدين. الغزايل. مراتب الذين يبغضون يف هللا وكيفية معاملتهم جل (1)
 . 258، 257ص 1انار غذاء األلباو السفاريين جل (2)
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 اَّلجر احملرم: 
ا جر من األمور الكبرية. للذلك ال جيلول ملسللم أن يهجلر أخلاه املسللم إال إذا تبلني حبلق 

وأقوالله وأفعالله، فإنله ال جيلول أنه يسلتيق ا جلر. وأملا إذا كلان مسللًما علداًل يف اعتقلاده 
 هجره حبال. 

 منها:  وقد جاء النهي عن ذلك صرحًيا يف األحاديث الثابتة عن النيب 
ال تباغُّ    وا وال واس    دوا وال »قللللال:  أن رسللللول هللا  مللللا رواه أنللللس بللللن مالللللك 

 .(1)«تدابروا و ونوا عباد ب إاوااًنت وال حيل ملسلم أل يهجر أااف فو  ث ث
ال حي  ل »قللال:  عطللاء بللن يزيللد الليثللي عللن أيب أيللوو األنصللاري أن رسللول هللا  وعللن

لرج  ل أل يهج  ر أا  اف ف  و  ث   ث لي  ال يلتقي  ال فيع  َر د  ذا ويع  َر د  ذا واري   ا 
 .(2)«الذي يبدأ علس م

 : ويف روايلة أخلرى «فيص د د ذا ويص د د ذا» : ورواه مسلم بنفس اللفظ ولاد يف رواية
 .(3)«ث ثة أَيم»
 
 
 

                                                 

. ورواه الرتمللللذي يف 6076حللللديث  105ص 4جللللر جلللللرواه البخللللاري يف اجلللللامع الصللللييح. كتللللاو األدو. ابو ا  (1)
 5. واإلمام أمحد يف مسنده جل1997حديث  219ص 3سننه أبواو الرب والصلة، ابو ما جاء يف كراهية ا جرة جل

 . 416ص
 .6077املرجع السابق اجلزء والصفية حديث  (2)
 . 10، 9ص 8جل 4بال عذر شرعي. ممسلم اجلامع الصييح. كتاو الرب والصلة. ابو حترمي ا جر فوق ثال   (3)
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تف   تح أب   وا  اجلن   ة ي   وم االثن   ني وي   وم »قلللال:  أن رسلللول هللا  هريلللرة  وعلللن أيب
اب يس فيغفر لكل عبد ال يشرك عهلل ميًئا إال رجً   ان ب بين ه وب ني أاي ه م حناق 
فيقال ان روا دذين يىت يصطلحات ان روا دذين يىت يصطلحات ان  روا د ذين ي ىت 

 .(1)«يصطلحا ويف رواية إال املتهاجرين
 حاديث الصييية صرحية يف حترمي ا جر إذا مل يكن له مربر شرعي. فهذه األ

 فعلى املسلمني أن  متروا ابملعروف ويتناهوا عن املنكر فيما حيل وحيرم. 
 فباو ا جر عايم. فهو الذي يبني قوة اإل ان من ضعفه. 

فتجلللد الشلللخص  –وال حلللول وال قلللوة إال ابهلل  –واملداهنلللة يف هلللذا العصلللر قلللد كثلللرت 
فيجيللب دعوتلله ويهاكللله ويشللاربه  –مللثاًل  –جيللالس شخًصللا آخللر وهللو يعلللم أنلله يصلللي 

 ويبتسم يف وجهه. فال هو يهجره وال جيد من ينكر عليه فعله. فإان هلل وإان إليه راجعون. 
* * * 

                                                 

 . 11املرجع السابق اجلزء والباو ص (1)
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 الفصل الثاين

 التغيري علش من دو أعلش

 املبحث األول

 التغيري علش امللوك واألمراق
طلللا ال شلللك فيللله أن يف صلللالح الراعلللي صلللالًحا للرعيلللة، حيلللث إن للراعلللي سللللطة وقلللوة 

 ونفوًذا ليسا بيد أحد من أفراد الرعية. 
وإذا كان املسهول عن معام الطوائف واجلماعات والفئات صاحلًا انعكس صالحه على 

 من حتته فما ابلك ابلسلطان. 
ن هللو أهللل لللذلك طللن يتصللف ابلتقللوى لللذا فإنلله ينبغللي أال يتللوىل أمللور املسلللمني إال ملل

وا للوف مللن هللا تعللاىل ومراقبتلله والقللوة يف الللرأي والسللداد واحلكمللة يف املنطللق، ولكللن قللد 
يتللوىل علللى املسلللمني مللن للليس أهللاًل لللذلك فيللذعن املسلللمون للله ولةمللر الواقللع ناللرًا ملللا 

 يرتتب على ذلك من جلب املصاحل ودفع املفاسد. 
ال بللد أن يسللعى العلمللاء واملصللليون إىل بللذل مجيللع األسللباو ولكللن علللى أي احلللالني فلل

إىل إصالح الراعي وتذكريه ونصيه، والسعي إلصالح من حوله. انطالقًا من توجيهات 
قلن   ا مل   ن َي رس   ول ب. ق   ال: هللت  –ث    اًث  –ال   دين النص   يحة »: الشلللر،. يقلللول 

 .(1)«ولكتابهت ولرسولهت وألئ ة املسل نيت وعامتهم

                                                 

 تقدم خترجيه.  (1)
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ان ال بللد أن يكللون للله بطانللة يتللأثر هبللا، وهللذه البطانللة قللد تكللون صللاحلة فيكللون والسلللط
نفعهللا لالسللالم واملسلللمني، وقللد تكللون سلليئة فيكللون ضللررها علللى اإلسللالم واملسلللمني. 

 ومن هنا  ا دور العلماء. 

 يكم داول العل اق علش احلكام: 
هم يلرى أن اللدخول اختلف العلماء يف اللدخول عللى السلالطني واجلللوس معهلم، فبعضل

 عليهم مشرو، بل واجب ملناصيتهم وتذكريهم واحليلولة دوهنم وقرانء السوء. 
وبعضللهم يللرى االبتعللاد عللنهم وعللدم الللدخول عللليهم وجمالسللتهم  ألن يف الللدخول عللليهم 

 إهانة للعلم والعلماء وذلة  م. 
صلدره شليًئا حق على كل مسلم أو رجلل جعلل هللا يف »: (1)يقول اإلمام مالك بن أنس

من العلم والفقه أن يلدخل عللى ذي سللطان  ملره اب لري وينهلاه علن الشلر ويعاله  ألن 
العامل إمنا يدخل على السلطان  مر اب ري وينهاه عن الشر، فإذا كان فهو الفضل الذي 

 .(2)«ليس بعده فضل
 يرمحللك»وقيلل لالمللام ماللك: إنللك تلدخل علللى السلالطني وهللم يالملون وجيللورون قلال: 

 .(3)«هللا فأين املتكلم ابحلق

                                                 

مالك بن أنس األصبيي فقيه األمة وإليه ينسب املذهب املالكي. وأهم مصنفاته املوطأ ولله كتلب ورسلائل تلويف سلنة  (1)
 هل. 179

 . 10/5، التهذيب 1/439الوفيات 
حتقيلق أمحلد بكلري حمملود. دار مكتبللة  «القاضلي عيللاغ»سلالك. عيللاغ بلن موسلى عيلاغ ترتيلب امللدارأ وتقريلب امل (2)

 . 208، 207ص 1احلياة بريوت جل
 . 1371. دار املعارف العثمانية حبيدر آابد ا ند 30ص 1تقدمة اجلرح والتعديل. ابن أيب حامت الرالي جل (3)
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وألهية صالح الراعي فإننا جند أن كثريًا من العلماء يدعون  م ابلصالح يف قنلوهتم، بلل 
 وعلى املنابر يف كل مجعة، كل ذلك رجاء صالحهم. 

للو كلان يل دعلوة »أنه قلال:  –رمحه هللا  –ولذلك فإنه يروى عن اإلمام أمحد بن حنبل 
للو كانلا »ويروى أيًضلا علن الفضليل بلن عيلاغ أنله قلال:  «لطانمستجابة جلعلتها للس

يل دعللللوة مسللللتجابة جلعلتهللللا لالمللللام  ألن بلللله صللللالح الرعيللللة فللللإذا صلللللح أمنللللا العبللللاد 
 .(1)«والبالد

رغم شدته وحتلذيره ملن السلالطني فإنله يغشلاهم أحيلااًن  –رمحه هللا  – (2)وسفيان الثوري
وبلللنفس الوقلللا فهلللو حلللذر ملللن أسلللاليبهم للمصللللية، وقلللد كلللان جريئًلللا وصلللرحًيا معهلللم 

 .(3)وخداعهم
 كل ملك ال يكون عاداًل فهو واللص »: (4)ويقول إبراهيم بن أدهم

 
 
 

                                                 

 . 10/99البداية والنهاية  (1)
للا ورًعلللا تقيًللا ال خيللاف يف هللا لومللة الئلللم. قللال عنلله اإلمللام أمحلللد 97لللد سلللنة سللفيان الثللوري الكللويف و  (2)

ً
ال »هللل كللان عامل

هللل 161خللرج مللن الكوفللة وسللكن مكللة واملدينللة. مث طلبلله املهللدي فتللوارى ومللات ابلبصللرة سللنة  «يتقدملله يف قللليب أحللد
 مستخفًيا. 

 . 1/210وفيان األعيان  6/371. طبقات ابن سعد 7/229سري األعالم 
 .163كتاو اإلمام سفيان الثوري. أبو الفتح البيانوين. دار السالم للطباعة. القاهرة. ص (3)
إبللراهيم بللن أدهللم التميمللي. مللن كبللار الزهللاد والعلمللاء املشللهورين وكللان تقيًللا ورًعللا. وللله ملل ثر كثللرية. قللال عنلله سللفيان  (4)

 . الثوري. إنه يشبه ا ليل. ولو كان يف الصيابة لكان رجاًل فاضاًل 
 . 7/387وسري األعالم  7/367احللية 
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سلللواء، وكلللل علللامل ال يكلللون تقيًلللا فهلللو واللللذئب سلللواء وكلللل ذل لغلللري هللا فهلللو والكللللب 
 .(1)«سواء

 وأملللا القسلللم الثلللاين فهلللو اللللذين يرفضلللون اللللدخول عللللى احلكلللام خوفًلللا ملللن وقلللو، بعلللض
 املفاسد. 

قللال: إن الرجللل ليللدخل علللى السلللطان ومعلله دينلله فيخللرج وال  ورد عللن ابللن مسللعود 
 .(2)دين معه، وقيل ومل؟ قال: ألنه يرضيه بسخط هللا

رفض أن يستجيب للسلطان عندما دعلاه. وقلال مسلتنكرًا:  (3)ويروى أن محاد بن سلمة
 . «أمحل حلية محراء إىل ههالء؟ وهللا ما فعلا»

حيللذر أقرانلله وأصللدقاءه مللن االحتكللاأ ابلسللالطني  –رمحلله هللا  –فيان الثللوري وكللان سلل
والقرو منهم وعدم خمالطتهم  لئال يتأثروا بدنياهم أو يلينلوا معهلم. فقلد جلاء يف الرسلالة 

قال فيها: وإًيأ واألمراء والدنو منهم وأن ختالطهم يف  (4)اليت بعث هبا إىل عباد بن عباد
فيقللال لللك: تشللفع فللرتد عللن مالللوم مالمتلله فللإن تلللك خديعللة شلليء، وإًيأ أن ختللد، 

 .(5)«ًمالي إبليس، وإمنا اختذها فجار القراء س  

                                                 

 . 7/394سري األعالم  (1)
 .126ص 2إحياء علوم الدين. جل (2)
محاد بن سلمة بن دينلار. إملام ثقلة وقلدوة يف احللديث وقيلل إنله كلان مسلتجاو اللدعوة. قلال عنله اإلملام أمحلد: محلاد  (3)

 . 1/202. تذكرة احلفاظ 6/249. احللية (167عندان من الثقات. ما نزداد فيه كل يوم إال بصرية. ت )
 . 7/262انار سري األعالم  (4)
 . 1/88تقدمة اجلرح والتعديل  (5)
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أي علللللى  –لللللو دخلللللا عللللليهم »وكلللللم يوًمللللا بعللللض النللللاس سللللفيان الثللللوري وقللللالوا للللله: 
فقللال إين أخشللى أن يسللألين هللا عللن مقللامي مللا قلللا فيلله؟ فقيللل  –أصللياو السلللطان 

 .(1)«مرون أن أسبح يف البير وال تبتل ثيايبله: تقول وتتيفظ. قال: س
 فإن قيل كيف ينصح الناس وهو يدخل على السالطني أحيااًن نقول: 

إما أنه ينصيهم  وفه عليهم من أال يقوموا بواجبهم على الوجه املطلوو. هلذا ابلنسلبة 
  م. 

نله سليقول كلملة وأما ابلنسلبة لله. فلةن دخولله يعتلرب اندرًا، وهلو أيًضلا واثلق ملن نفسله أب
 احلق وأنه ال خيالف يف هللا لومة الئم. 

أن األمللللر حيتللللاج إىل توسللللط فللللال إفللللراط وال تفللللريط.  –والعلللللم عنللللد هللا  –والللللذي نللللراه 
لنصلللليهم وإرشللللادهم وتلللللذكريهم مطلللللوو وهللللو ملللللن ابو  –بقللللللة  –فالللللذهاو إللللليهم 

 لنهي عن املنكر. املناصية اليت أمر هبا الشار، احلكيم، ومن ابو األمر ابملعروف وا
وألنه إذا ترأ العلماء الوالة تصور الواحد منهم نفسه أنه مصيب وأنه عللى حلق وأصلبح 
ذلك فرصة لقرانء السوء لالحاطة به وتزيني الباطل له، ومن مث يقبل ملنهم  ألنله ال جيلد 

 من يقول له هذا خطأ وهذا صييح وهذا حرام وهذا حالل. 
ابهلل ونصلليوا للله، وقللالوا للله: هللذا حللرام وهللذا فيلله فسللاد ولكللن إذا لاره العلمللاء وذكللروه 

 للمجتمع، وبينوا له أمراغ اجملتمع وعالجها. فال شك أن
 
 
 

                                                 

 .162كتاو اإلمام سفيان الثوري. البيانوين ص (1)
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 لذلك سثريًا عليه، وإذا مل يقبل منهم كل ما طلبوه حقق  م بعضه.  
وكللم نشللاهد يف عصللران هللذا مللن القضللاًي اللليت يللذهب يطالللب هبللا العلمللاء وطلبللة العلللم 

مباشرة فنجد أنه يتيقق منها أمور كثرية بينما لو تركا فإنه ال يتيقلق  ويتصلون ابلوالة
 منها شيء. 

واحملاللور يف هللذه القضللية هللو كثللرة االخللتالط هبللم، واألخللذ مللن دنيللاهم ومللداهنتهم وحنللو 
 ذلك. وهللا املستعان. 

 أدلة اإلنكار علش السلطال: 
السلللمع والطاعلللة يف  عللللى قلللال: ابيعنلللا رسلللول هللا  ورد علللن عبلللادة بلللن الصلللاما 

العسر واليسر واملنشط واملكره، وعللى أثلرة علينلا، وعللى أال ننلال، األملر أهلله، وعللى أن 
 .(1)«نقول احلق أينما كنا وال خناف يف هللا لومة الئم

وقلللد وضلللع رجلللله يف الغلللرل، أي  وعلللن طلللارق بلللن شلللهاو أن رجلللاًل سلللأل رسلللول هللا 
 .(2) «ائر ل ة ين عند سلطال ج»اجلهاد أفضل قال: 

ال حيق  رل أي  د م نفس  هت أل »: قللال: قللال رسللول هللا  وعللن أيب سللعيد ا للدري 
 يرم أمر ب عليه فيه مقال ل ال يقوله فيقول ب: 

 
 
 

                                                 

 .343ص 4رواه البخاري يف صيييه. كتاو األحكام. ابو كيف يبايع اإلمام الناس جل (1)
 . 12ص 6جل 3اعة األمراء يف غري معصية وحتر ها يف املعصية مورواه مسلم يف كتاو اإلمارة. وجوو ط

 . 315ص 4رواه اإلمام أمحد يف املسند جل (2)
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 .(1)«ما منعك أل تقول فيه فيقول: ر  اشيب الناذ فيقول: وأان أين أل َيشش
وقللول كلملة احلللق فهلذه النصللوص وغريهلا مللن األحاديلث تبللني الوقلوف أمللام السلالطني، 

عنلللدهم، وأنللله إذا حصلللل  لللم شللليء يكرهونللله بسلللبب هلللذا األملللر فهلللو يف ذات هللا وهلللم 
 مأجورون عليه. 

وإذا كان اإلسالم رغب يف اجلهاد وحث عليه وجعله من أعلى مراتب الدين رغم أنه يف 
ظللاهره هللالأ للللنفس واملللال وكللل شلليء، ولكللن عاقبتلله يف النهايللة محيللدة  ألن فيلله نصللرًا 

السللالم واملسلللمني. وهللو حمبللوو إىل هللا. إًذا فيكللون ابو األمللر ابملعللروف والنهللي عللن ل
 املنكر آكد  ألن القتل فيه واألذى ظن وليس متأكد بل هو ظن أغلبه السالمة. 

َومَِّن النا اذِّ َم ن َيْش رِّي نَ ْفَس ُه ابْتِّغَ اق }ولذلك شواهد ذكرها العلماء منها قوله تعاىل: 
ْلعَِّبادِّ  َمْرَضاتِّ اّللهِّ  ُ َرُؤوفَل عِّ  . (2) {َواّلله

فاعرتضلله نفللر  ورد عللن سللعيد بللن املسلليب قللال: أقبللل صللهيب مهللاجرًا إىل رسللول هللا 
ملن قلري ، فنلزل عللن راحلتله وأخلرج مللا يف كنانتله ملن السللهام، وأخلذ قوسله، مث قللال: ًي 

أرمللي كللل معشللر قللري  لقللد علمللتم أين مللن أرمللاكم رجللاًل، وأمي هللا ال تصلللون إيل حللىت 
سللهم معللي يف كنللانيت مث أضللرو بسلليفي مللا بقللي يف يللدي منلله شلليء مث افعلللوا مللا شللئتم، 
فقالوا له: ًي صهيب لقد جئتنا صعلوًكا ال مال لك، وقد أصبيا غنًيا، وهللا ال نرتكك 

 خترج مبالك أبًدا فدلنا على مالك. فقال  م: إن دللتكم على مايل ختلوا 

                                                 

 . 30ص 3رواه اإلمام أمحد يف املسند جل (1)
 [. 207سورة البقرة آية ] (2)
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علية مبكة. فخلوا سبيلي فخرجا حىت قدما املدينة فبلل  سبيلي؟ قالوا: نعم. فدللتهم 
فنزلللا اآليلة وتالهللا  « رب ح البي  مل أع حي بت رب ح البي  مل أع حي ب»: فقللال ذللك النليب 
 .(1) أخرجه احلاكم والبيهقي رسول هللا 

  سبيانه أن للذي يفر يوم الزحف، رغم خطورتله، علذااًب أليًملا. وجعلله الرسلول وبنيي 
 من الكبائر. 
َْْيًفا َف  تُ َولُّوُدُم اأَلْدَعَر }يقول تعاىل:   *ََي أَي َُّها الاذِّيَن آَمُنوا إَِّذا َلقِّيُتُم الاذِّيَن َ َفُروا 

 اّللهِّ َوَمن يُ َوَّلهِِّّْم يَ ْوَمئِّذ  ُدبُ َرُف إِّالا ُمَتَحرهِّفًا لهِّقَِّتال  َأْو ُمَتَحيهًِّزا إََِّل فِّئَ ة  فَ َق ْد َعق بَِّغَُّ ب  مهِّ نَ 
ريُ َومَ   .(2) {ْأَواُف َجَهناُم َوبِّْئَس اْلَ صِّ
  احلق واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ليس فيما حيصل يف سبيله هتلكة. نيفتبي

َْيدِّيُكْم إََِّل الت اْهُلَكةِّ }مفهوم قول هللا تعاىل:   . (3) {َوال تُ ْلُقوا أبِّ
عللى العلدو وحلدي  إن محللا –رضلي هللا عنهملا  –ورد أن رجاًل قال للرباء بن عالو 

فَ َقاتِّ  ْل يفِّ َس  بِّيلِّ }»: أكنللا ألقيللا بيللدي إىل التهلكللة؟ قللال: ال. قللال هللا لرسللوله 
 .(5)«. فإمنا ذاأ يف النفقة(4) {اّللهِّ ال ُتَكلاُف إِّالا نَ ْفَسكَ 

 عن أسلم أيب عمران التجييب قال: كنا مبدينة الروم فأخرجوا إلينا صًفا 
 
 

                                                 

 .33، 32أسباو النزول عن الصيابة واملفسرين. عبد الفتاح القاضي ص (1)
 [.16، 15]سورة األنفال آية  (2)
 [.195سورة البقرة جزء من اآلية ] (3)
 [. 84سورة النساء جزء من اآلية ] (4)
 .281ص 4رواه اإلمام أمحد يف املسند جل (5)
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م مللن املسلللمني مللثلهم أو أكثللر وعلللى أهللل مصللر عقبللة بللن عايًمللا مللن الللروم فخللرج إللليه
عامر وعلى اجلماعة فضالة بن عبيد، فيملل رجلل ملن املسللمني عللى صلف اللروم حلىت 
دخل علليهم فصلاح النلاس وقلالوا: سلبيان هللا يلقلي بيديله إىل التهلكلة، فقلام أبلو أيلوو 

تأويللل، وإمنللا نزلللا هللذه األنصللاري فقللال: ًي أيهللا النللاس إنكللم لتهولللون هللذه اآليللة هللذا ال
اآلية فينا معشر األنصار ملا أعز هللا اإلسالم وكثلر انصلروه فقلال بعضلنا للبعض سلرًا دون 

: إن أموالنا قلد ضلاعا، وإن هللا قلد أعلز اإلسلالم وكثلر انصلروه فللو أقمنلا رسول هللا 
ينلا ملا قلنلا يرد عل يف أموالنا وأصلينا ما ضا، منها، فأنزل هللا تبارأ وتعاىل على نبيه 

َيْ   دِّيُكْم إََِّل الت اْهُلَك   ةِّ } فكانلللا التهلكلللة اإلقاملللة  {َوأَنفُِّق   وا يفِّ َس   بِّيلِّ اّللهِّ َوال تُ ْلُق   وا أبِّ
علللى األمللوال وإصللالحها وتركنللا الغللزو. فمللا لال أبللو أيللوو شاخًصللا يف سللبيل هللا حللىت 

 .(1)«دفن يف أرغ الروم
لريلة الكر لة، وبلني أن اللذي يقاتلل املفهوم الصلييح   أبو أيوو األنصاري فقد بنيي 

يف سللبيل هللا وجياهللد إلعللالء كلمللة هللا ابلسلليف والقلللم والكلمللة للليس مللن الللذين يلقللون 
أبنفسهم إىل التهلكة. وإمنا الذي ينغمس يف دنياه أو يتقاعس إذا الح له أمر فيله إعلزال 

 لدين هللا هذا هو الذي يلقي بنفسه وغريه إىل التهلكة. 
ما مسعا كلملة كانلا أقلوى لقلليب وأقلر لعيلين يف  –رمحه هللا  –د بن حنبل ورد عن أمح

احملنة من كلمة مسعتها من فقري أعمى قال: يل: ًي أمحد إن هتلك يف احللق ملا شلهيًدا، 
 .(2)«وإن عشا عشا محيًدا

                                                 

 . قال الرتمذي حسن غريب. 4053حديث  280ص 4رواه الرتمذي يف سننه. كتاو التفسري جل (1)
 . 24ص 2اآلداو الشرعية جل (2)
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ًي أاب عبد هللا قلد أعلذرت فيملا بينلك وبلني هللا وقلد »وقال إسياق بن حنبل عم أمحد: 
يابك واليوم بقيلا يف احللبس والشلر، فقلال يل: ًي علم إذا أجلاو العلامل تقيلة أجاو أص

 .(1)«واجلاهل جبهل فمىت يتبني احلق، فأمسكا عنه
 فهال يفطن اآلمرون ابملعروف والناهون عن املنكر لذلك. 

 أسلو  اإلنكار علش السلطال: 
ايللة األملللر ملللع مللن توجيهلللات اإلسللالم العايملللة اسلللتعمال األسلللوو الللللني احلسلللن يف بد

املأمورين ابملعروف واملنهيني علن املنكلر، وإذا كانلا توجيهلات اإلسلالم ملع عاملة النلاس  
 كذلك فهي آكد يف حق السلطان. 

حلِّْكَ ةِّ َواْلَ ْوعَِّ ةِّ احلََْسَنةِّ }يقول تعاىل:   . (2) {ادُْع إَِّلِّ َسبِّيلِّ رَبهَِّك عِّ
لا  رِّ دِّ  َي َأْيَس  نُ }ويقللول تعللاىل:  نَ  ُه َع  َداَوةَل َ أَنا  ُه َو ِّ   اْدفَ  مْل عِّ نَ  َك َوبَ ي ْ فَ  بَِّذا الا  ذِّي بَ ي ْ

 . (3) {محِّيمَل 
 أبن خياطب فرعون هبذا األسلوو:  ويقول تعاىل آمرًا موسى 

 . (4) {فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لايهًِّنا لاَعلاُه يَ َتذَ اُر َأْو ََيَْشش}
 
 

                                                 

 ء والصفية. املرجع السابق اجلز  (1)
 [.125سورة النيل جزء من اآلية ] (2)
 [.34سورة فصلا جزء من اآلية ] (3)
 [.44سورة طه آية ] (4)
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إل الرف  ن ال يك  ول يف »: قللال رسللول هللا  قالللا: –رضللي هللا عنهللا  –وعللن عائشللة 
ْانهت وال ينزع من ميق إال مانه  .(1)«ميق إال 

إل ب رفي  ن حي  ب الرف  ن ويعط  ي عل  ش الرف  ن م  ا ال يعط  ي عل  ش »ويف روايللة أخللرى: 
 .(2)«العنف وما ال يعطي علش ما سواف

 .(3)«من حيرم الرفن حيرم ابري»قال:  عن النيب  وعن جرير بن عبد هللا 
فهذه اآلًيت القرآنية واألحاديلث النبويلة الصلييية كلهلا سملر املسللمني أبن يسلتخدموا 
احلكمللة والرفللق يف أمللرهم وهنلليهم  ألنلله أقللرو للقبللول والنفللوس جمبولللة علللى مسللا، الكللالم 
الطيب الرفيق الذي ياهر العطف والشفقة على املأمور، ومن مث حتصل اإلجابة أو على 

ل، وإن تيسلر وعالله سللرًا بينله وبينلله فهللو أفضلل وأوىل، لللئال سخللذه األقلل ال جيعللل رد فعلل
العزة ابإلمث. فيجلس معه وحده ويلذكره ابهلل ووعلده ووعيلده، ويرغبله مبلا عنلد هللا إن هلو 

 قام مبا جيب وهكذا. 
من أراد أل ينصح لسلطال أبمر ف  يبد له ع نية ولكن »قال:  وقد ورد أن النيب 

 .(4)«ه فبل قبل منه فذاك وإال  ال قد أدم الذي عليه لهليأاذ بيدف فيخلو ب
 هبذا ا صوص وإذا سملنا يف األحاديث الواردة عن الرسول 

 
 

                                                 

 .22ص 8جل 4رواها مسلم يف اجلامع الصييح. كتاو الرب والصلة واآلداو، ابو فضل الرفق م (1)
 .22ص 8جل 4رفق مرواها مسلم يف اجلامع الصييح. كتاو الرب والصلة واآلداو، ابو فضل ال (2)
 .22ص 8جل 4رواها مسلم يف اجلامع الصييح. كتاو الرب والصلة واآلداو، ابو فضل الرفق م (3)
 .404ص 3رواه اإلمام أمحد يف املسند جل (4)
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وجلللدان أن نصلللح السللللطان خيضلللع لالللروف تتعللللق أحيلللااًن ابألملللر، وأخلللرى ابلسللللطان،  
 واثلثة ابآلمر. 

األبللواو يللل  ولكللن علللى اآلمللر ابملعللروف أن يلللبس لكللل حالللة لبوسللها ويناللر إىل أي 
 منها. حىت يتيقق مراد الشر، من أمره وهنيه. 

فللال يشللتد حينمللا يطلللب اللللني، وال يلللني حينمللا تطلللب الشللدة، وال جيهللر حينمللا يكللون 
 اإلسرار أفضل، وال يسر حينما يكون اجلهر أفضل. 

 وهللا املستعان. 

 منوذ  من أمر السلطال عحلن وعدم ابوف منه: 
وكان معه اإلمام مالك بن أنس، فلما دخلال  (1)صور ابن طاووساستدعى أبو جعفر املن

عليه أطرق ساعة مث التفا إىل ابن طاووس فقال له: حدثين عن أبيك طاووس فأجابه: 
إن أشد الناس عذااًب يوم القيامة رجلل أشلركه هللا يف »قال:  حدثين أيب أن رسول هللا 

. قللال مالللك: فضللمما ثيللايب فأمسللك املنصللور سللاعة «حكملله. فأدخللل اجلللور يف عللدل
خمافللة أن  للةين مللن دملله. مث التفللا إليلله أبللو جعفللر. فقللال: عاللين ًي ابللن طللاووس قللال: 

إَِّرَم َذاتِّ  *َأَاْ تَ   َر َ ْي  َف فَ َع  َل رَبُّ  َك بَِّع  اد  } : نعللم ًي أمللري املللهمنني إن هللا تعللاىل يقللول
ثْ ُلَها يفِّ اْلبَِّ   *اْلعَِّ ادِّ  لْ َوادِّ  *دِّ الارِّ َاْ َُيَْلْن مِّ َوفِّْرَع ْوَل  *َوََثُوَد الاذِّيَن َجابُوا الصاْخَر عِّ

َفَص  با َعلَ  ْيهِّْم رَبُّ  َك  *فَ  َأْ ثَ ُروا فِّيَه  ا اْلَفَس  اَد  *الا  ذِّيَن َطغَ  ْوا يفِّ الْ  بَِّ دِّ  *ذِّي اأْلَْوََتدِّ 
 .(2) {إِّلا رَباَك لَبِّاْل ِّْرَ ادِّ  *َسْوَط َعَذا   

                                                 

هلللل. سلللري 132عبللد هللا بلللن طللاووس بلللن كيسلللان اليمللاين حملللد  ثقلللة. قللال ابلللن سلللعد: مللات يف خالفلللة السلللفاح سللنة  (1)
 . 5/267ذيب التهذيب . هت6/103األعالم 

 [.14-6سورة الفجر آية ] (2)
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يايب خمافة أن  ةين من دمه فأمسك عنه مث قال: انوللين اللدواة. قال مالك: فضمما ث
فأمسك عنه. قال: ما  نعك أن تناولنيها؟ فقال: أخشلى أن تكتلب هبلا معصلية فلأكون 

 شريًكا فيها. فلما مسع ذلك، قال: قوًما عين. 
قال طاووس: ذلك ما كنلا نبغلي منلذ اليلوم. قلال ماللك: فملا لللا أعلرف البلن طلاووس 

 .(1)«فضله
 اإلنكار علش األمراق: 

جيللب علللى ويل األمللر أال يضللع مسللهواًل عللن شللهون املسلللمني يف أي عمللل مللن األعمللال 
وال سيما املهمة منها إال من هو مههل لذلك، يتسم ابلصالح والتقوى وا وف من هللا 
والقللوة يف الللرأي. وعلللى وجلله ا صللوص األمللراء  ألن  للم صللالحيات كثللرية فهللو صللورة 

 لويل األمر. مصغرة 
ولذلك جند الوالة يف العصور األوىل يهتمون ابألملراء فلال يكلفلون ابإلملارة إال األكفلاء. 
 وبنفس الوقا فهم يتابعوهنم ويوصوهنم ابلقيام أبعما م ياه الرعية على أحسن وجه. 

أملره »ملا بعث سعد بن ماللك الزهلري عللى جلي  العلراق  ورد أن عمر بن ا طاو 
سلله وموعاللة جيشلله وأمللرهم ابلنيللة الصللاحلة والصللرب، فللإن النصللر  ا مللن هللا مبياسللبة نف

 .(2)«على قدر النية واألجر على قدر احلسبة
 
 

                                                 

 .1/160انار تذكرة احلفاظ  (1)
 .37ص 3انار البداية والنهاية. ابن كثري جل (2)
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.. أنه إذا بعث سرية وىل أمرها رجاًل وأوصاه فقال لله: وورد عن علي بن أيب طالب 
اىل فلإن أوصيك بتقوى هللا الذي ال بد لك ملن لقائله، وعليلك ابللذي يقربلك إىل هللا تعل

 .(1)«ما عند هللا خري من الدنيا
فأسلوو الوالة دائًما وصلية األملراء ابإلخلالص للرعيلة، وأملا إذا حصلل منله منكلرات أو 

 طن حتته فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على ويل األمر يف كل ما ذكران. وهللا أعلم. 
* * * 

 املبحث الثاين

ْوجهات  غيري االبن علش والدف والزوجة علش 
قد جعل هللا سبيانه وتعاىل للوالدين حقوقًا كثرية وكبرية فمهما عمل الولد يلاه والديله ل

 فإنه ال يعترب موفًيا حقوقهما بل وال جزاًء منها. 
َوَقَُّ  ش رَبُّ  َك َأالا }قللرن طاعتلله بطللاعتهم فقللال تعللاىل:  والللدليل علللى ذلللك أن هللا 

ُف وَ  ُلَغنا عِّن  َدَك اْلكِّبَ   َر َأَي  ُدُ َا َأْو  ِّ ُ َ  ا فَ    تَ ْعبُ  ُدوا إِّالا إَِّيا ْلَوالِّ  َدْينِّ إِّْيَس  ااًن إِّما  ا يَ   ب ْ عِّ
َُ   ا قَ   ْواًل َ رِّميً  ا  َهْرُ َ  ا َوقُ  ل َّلا َُ   ا ُأفه  َوال تَ ن ْ َواْافِّ  ْ  ََّلَُ   ا َجنَ  اَُّ ال  ذُّلهِّ مِّ  َن  *تَ ُق  ل َّلا

 .(2) {رَب اَياينِّ َ غِّريًاالرامْحَةِّ َوُقل را هِّ اْرمَحُْهَ ا َ َ ا 
 بعبادته وتوحيده وجعل  سبيانه أمر هللا  –رمحه هللا  –قال القرطيب 

 

                                                 

 .128ا راج أليب يوسف ص (1)
 [.24، 23سورة اإلسراء آية ] (2)
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َألِّ اْم      ُكْر  ِّ }بللللللر الوالللللللدين مقللللللرواًن بللللللذلك، كمللللللا قللللللرن شللللللكرها بشللللللكره فقللللللال: 
وقال: والرب هبما واإلحسان إليهما أال يتعلرغ لسلبهما وال يعقهملا فلإن  (1){َولَِّوالَِّدْيكَ 
وقلد ورد يف صلييح البخلاري أن عبلد هللا سلأل النليب  .(2)«ن الكبائر بال خلالفذلك م
  :قلال مث أي؟ قلال: «الص ة علش وقتها»أي العمل أحب إىل هللا عز وجل فقال .
 جللاء رجللل إىل رسللول هللا »قللال:  وعللن أيب هريللرة  احلللديث.  (3)«ب  ر الوال  دين»

قلال: مث ملن؟ قلال:  «أم ك»قلال:  فقال ًي رسلول هللا ملن أحلق النلاس حبسلن صليابيت؟
 .(4)«أبوك». قال: مث من؟ قال: «أمك». قال: مث من قال: «أمك»

 احلديث. (5)«إل ب يرم عقو  األمهات»قال:  وعن املغرية بن شعبة عن النيب 
أال أنبلئكم أبكلرب  قلال: قلال رسلول هللا  –رضي هللا عنهملا  –وعن أيب بكر عن أبيه 

 (6)«اإلم     راك عهللت وعق     و  الوال     دين..» :ل هللا. قللللالالكبللللائر؟ قلنلللللا: بلللللى ًي رسلللللو 
فهذه األحاديث الصييية تدل على عاملة حقلوق الواللدين، فقبلل أن يقلدم احلديث. 

عللللى أمرهلللا ابملعلللروف وهنيهملللا علللن املنكلللر عليللله أن يضلللع قاعلللدة طاعتهملللا وحقوقهملللا 
 نصب عينيه. 

                                                 

 [. 14سورة لقمان جزء من اآلية ] (1)
 . 238ص 10جل 5اجلامع ألحكام القرآن م (2)
حلللديث  88إىل  86ص 4روى هلللذه األحاديلللث البخلللاري يف اجللللامع الصلللييح. كتلللاو األدو ابو اللللرب والصللللة جلللل (3)

5970 ،5971 ،5975 ،5976. 
حلللديث  88إىل  86ص 4روى هلللذه األحاديلللث البخلللاري يف اجللللامع الصلللييح. كتلللاو األدو ابو اللللرب والصللللة جلللل (4)

5970 ،5971 ،5975 ،5976. 
حلللديث  88إىل  86ص 4لبخلللاري يف اجللللامع الصلللييح. كتلللاو األدو ابو اللللرب والصللللة جللللروى هلللذه األحاديلللث ا (5)

5970 ،5971 ،5975 ،5976. 
حلللديث  88إىل  86ص 4روى هلللذه األحاديلللث البخلللاري يف اجللللامع الصلللييح. كتلللاو األدو ابو اللللرب والصللللة جلللل (6)

5970 ،5971 ،5975 ،5976. 



 

 تغيري املنكردرجات  64
 

نللع مللن أن  مرهللا ابملعللروف وكللون  مللا هللذه احلقللوق العايمللة فللإن ذلللك ال يعللين وال  
وينهاها عن املنكر، فهما من مجلة من أمر هللا أبملرهم ابملعلروف وهنليهم علن املنكلر، إال 
أنه بناء على احلقوق اليت جعلها هللا  ما فإنه جيب أن يكون هناأ أسلوو خلاص عنلد 

 أمرها ابملعروف وهنيهما عن املنكر. 
 ة عند أمرها أو هنيهما: فنقول ينبغي أن يتبع ا طوات التالي

وينفللذ أوامرهللا  –مللا أمللراه بطاعللة  –عليلله أن يقللوي عالقتلله هبمللا ويسللمع كالمهمللا  -1
حللىت يكللون حمبللواًب  مللا، وإذا أحبللاه صللعب عليهمللا رفللض أمللره، وال سلليما إن كللان أمللره 

 أمرًا هلل. وعلى هذا جبلا النفوس على حمبة من أحسن إليها. 
وفًا أو فعاًل منكرًا فعليه ابلتعريض أواًل والتعريف اثنًيا. كأن يقلول: إذا رآها ترًكا معر  -2

ما حكم هذا، ومسعا العامل الفالين يقول كذا، وما رأيكم مبن فعل كذا، وغري ذلك من 
األساليب الكثرية اليت يسلتنتجون منهلا أن هلذا حلرام، وهلذا حلالل وأن هلذا مكلروه وأن 

 هذا مستيب. 
يقلل من األكل والشرو أمامهما ويبني أن سبب ذللك خوفله فإن أصرا على ذلك  -3

 عليهما من عذاو هللا تعاىل. 
فللإن أصللرا علللى ذلللك اسللتأذهنما يف ا للروج مللن املنللزل إن كللان لديلله مقللدرة أو صللرب  -4

 واحتسب حىت يقضي هللا أمرًا كان مفعواًل. 
ا كانلا عالقتله هبملا إذ –يف الغاللب  –وال أتصور أن الوالدين  تنعان من طاعة ولدها 

جيدة. بل إننا نشاهد من خالل الواقع أن البيا يتغري أبكمله عند صالح أحد األبنلاء 
 شريطة أن تكون عالقة هذا الولد يف البيا طيبة. 
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وهللل يلللزم الولللد إتللالف املنكللر الللذي عنللد والديلله مللن آالت اللهللو بشللىت أنواعهللا وإراقللة 
 ا مر ورد املغصوو عندهم وحنو ذلك؟. 

 .(1)«له ذلك بل يلزمه أن يفعل ذلك..»يقول الغزايل: 
قلا: ويف كالمه نار  ألن سلطة الوالد يف البيا أقوى وإمكانيتله أكثلر وللن يلنجم علن 

 ذلك إال ضرر أكرب وهو حصول سخط الوالد الذي رمبا ينت  عنه العقوق. 
سره. فبإمكان الوالد أن فمثاًل لو كان عند الوالد آالت  و كالعود مثاًل. مث قام الولد وك

يشرتي اثنني ويسخط على الولد، وننصح الشباو الذين حيلاولون بطلرق مباشلرة إتلالف 
مللا يف البيلللوت مللن آالت  لللو وحنوهلللا كالتلفللال وامللللذًي، وغريهلللا فييصللل صلللرا، بينهملللا 
وعداوة وقطيعة رحم وأضرار كبلرية. وكلان ينبغلي أن يعلاه هلذه األملور ابلليت هلي أحسلن 

 ا طوات اليت أمر هبا الشر، حىت ال يقع يف حماور أكرب. ويتبع 
وقللد سللئل احلسللن عللن الولللد كيللف حيتسللب علللى الوالللد؟ قللال يعالله مللا مل يغضللب فللإن 

 .(2)غضب سكا عنه
 ما احلكم إذا اعتدى الوالد على الولد بسبب أمره وهنيه؟ 

ه ابملثل بل يصرب إذا اعتدى الوالد على ولده ابلسب والضرو وحنو ذلك فإنه ال يرد علي
وحيتسللللب، فللللإن الشللللر، ال جييللللز للللله ردود الفعللللل  ألن الشللللار، هنللللى أن يقللللال  مللللا أدىن  

 كلمات التوبي . 
 
 
 

                                                 

 ابختصار.  24ص 7جل 3إحياء علوم الدين. م (1)
 . 38انار أصول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. ابن النياس ص (2)
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 . {َف  تَ ُقل َّلاَُ ا ُأفه  }بل التضجر الذي رمبا يعمله الولد وال يعلمه الوالد 
وإذا قذفله »ويف روايلة  (1)«ال يقلاد الواللد ابلوللد»موقوفًا  وورد عن عمر بن ا طاو 

 .(2)«ال حيد

 إنكار الوالد علش الولد: 
 وأما إنكار الوالد على الولد فهو من األمور اليت نص عليها الشر، وأكد عليها. 

ََي أَي َُّه    ا الا    ذِّيَن آَمنُ    وا قُ    وا أَنُفَس    ُكْم َوَأْدلِّ    يُكْم اَنرًا َوُقوُدَد    ا النا    اُذ }يقللللول تعللللاىل: 
 .(3) {َواحلَِّجارَةُ 

بللرتأ املعاصللي وفعللل الطاعللات. أبن سخللذوهم مبللا  {قُ  وا أَنُفَس  ُكمْ }ري: يقللول الزخمشلل
 . (4)سخذون به أنفسكم
إهنلا تبعلة امللهمن يف نفسله ويف أهلله »حول هذه اآلية:  –رمحه هللا  –ويقول سيد قطب 

ثقيلللة رهيبللة. فالنللار هنللاأ وهللو متعللرغ  للا هللو وأهللله وعليلله أن حيللول دون نفسلله وأهللله 
 .(5)«تنتار هناأ.. ودون هذه النار اليت

فهللذا أمللر مللن هللا تعللاىل يتضللمن معللىن النصلليية أبن يبللذل اإلنسللان جهللده يف إصللالح 
 نفسه وأهله حىت حيول صالحه وأهله دون النار. 

                                                 

حلللديث  428ص 2رواهلللا الرتملللذي يف سلللننه. كتلللاو احللللدود. ابو ملللا جلللاء يف الرجلللل يقتلللل ابنللله يقلللاد منللله أم ال جلللل (1)
1420 ،1421 . 

حلللديث  428ص 2ه أم ال جللللرواهلللا الرتملللذي يف سلللننه. كتلللاو احللللدود. ابو ملللا جلللاء يف الرجلللل يقتلللل ابنللله يقلللاد منللل (2)
1420 ،1421. 

 [.6سورة التيرمي جزء من اآلية ] (3)
 . 130ص 6جل 3تفسري الكشاف م (4)
 .  3618ص 6يف ظالل القرآن جل (5)
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 أن رسول هللا  –رضي هللا عنهما  –وورد يف احلديث الصييح عن عبد هللا بن عمر 
م ام األع  م ال ذي عل ش الن اذ أال  لكم راع و لكم مس ؤول ع ن رعيت هت فاإل»قال: 

راع ود  و مس  ؤول ع  ن رعيت  هت والرج  ل راع عل  ش أد  ل بيت  ه ود  و مس  ؤول ع  ن رعيت  هت 
ْوجه  ا وول  دف ود  ي مس  ؤولة ع  نهمت وعب  د الرج  ل راع  وامل  رأة راعي  ة عل  ش أد  ل بي  ب 

 .(1)«علش مال سيدف ودو مسؤول عنهت أال فكلكم راع و لكم مسؤول عن رعيته
 مسهولية الرجل ياه أوالده بل ياه أسرته. فهذا احلديث العايم يبني 
ألل ي  ؤد  الرج ل ول  دف ا  ري »: قلال: قللال رسلول هللا  وورد علن جللابر بلن مسللرة 
 .(2)«من أل يتصد  بصاع

 .(3)«ما  ل والد ولًدا أفُّل من أد  يسن»أنه قال:  وجاء عن الرسول 
ة إذا بل س س مل س نني مروا الصيب علص » وروى أبو داود يف سننه بسنده عن النيب 
 .(5)«مروا أوالد م علص ة..»ويف رواية .(4)«وإذا بلس عشر سنني فاضربوف عليها

 فهذه األحاديث كلها تبني مسهولية الوالد ياه أبنائه فعليه أن يتقي
 

                                                 

ْمرِّ َأطِّيُعوا اّللهَ َوَأطِّيُعوا الراُسوَل َوُأْو ِّ األَ }رواه البخاري يف اجلامع الصييح. كتاو األحكام. ابو قول هللا تعاىل:  (1)

نُكمْ   . 7137حديث  328ص 4جل {مِّ
 .2018، 2017حديث  227ص 3رواها الرتمذي يف سننه. أبواو الرب والصلة. ابو ما جاء يف أدو الولد جل (2)
 .2018، 2017حديث  227ص 3رواها الرتمذي يف سننه. أبواو الرب والصلة. ابو ما جاء يف أدو الولد جل (3)
 .495، 494حديث  133ص 1لصالة. ابو مىت يهمر الغالم ابلصالة جلرواها أبو داود. كتاو ا (4)
 . 495، 494حديث  133ص 1رواها أبو داود. كتاو الصالة. ابو مىت يهمر الغالم ابلصالة جل (5)
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هللا وحيسن تربيتهم، فهي أمانة يف عنقه وعليله أن  ملرهم ابملعلروف وينهلاهم علن املنكلر  
ربطهم ابملساجد وحلق الذكر وتعليم القرآن وربطهم ابلشباو الصلاحل  ومن أهم املعروف

 األتقياء الذين يدلوهنم على كل خري وحيذروهنم من كل شر. 
وعليلله أن ينهللاهم عللن املنكللر. ومللن أعاللم املنكللرات اتصللا م ابلشللباو الفاسللد املنيللرف 

 الذين يدلوهنم على كل شر ويبعدوهنم من كل خري. 

 نكار علش أوالددا: دور املرأة يف اإل
وال ننسلللى أن للملللرأة دورًا كبلللريًا يف تربيلللة أوالدهلللا، وحلللىت ملللع وجلللود واللللدهم  ألن امللللرأة 
جالسة يف البيا طيلة الوقا جالف الرجلل فهلي تعلرف أملورًا ال يعرفهلا الرجلل، فعليهلا 

طلاو أن تتقي هللا وحتسن تربية أوالدها وسمرهم ابملعروف وتنهاهم عن املنكلر، وتنفلذ خ
واملللرأة راعيللة علللى أهللل بيللا لوجهللا وولللده وهللي »الللذي خاطبهللا بلله بقوللله:  الرسللول 

 .(1)«مسهولة عنهم
 أبن املرأة مسهولة عن تربية أوالدها وإصالحهم.  فهذا نص صريح من الرسول 

َر هِّ }: -عليهللا السللالم  –يقللول أبللو بكللر اجلصللاص حللول قللول هللا تعللاىل عللن أم مللرمي 
 . (2) {َلَك َما يفِّ َبْطينِّ ُُمَرارًا فَ تَ َقباْل مِّينهِّ إِّناَك أَنَب السا ِّيمُل اْلَعلِّيمُ  إِّينهِّ َنَذْرتُ 

يقلللول: يلللدل عللللى أن للللةم ضلللراًب ملللن الواليلللة عللللى الوللللد يف سديبللله وتعليمللله وإمسلللاكه 
 .(3)«وتربيته، لو أهنا ال متلك ذلك ملا نذرت يف ولدها

                                                 

 سبق خترجيه.   (1)
 [.35سورة آل عمران اآلية ] (2)
 .12ص 2أحكام القرآن جل (3)
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ْوجها:   تغيري الزوجة علش 
وج علللى الزوجللة واضللح الداللللة يف الكتللاو والسللنة. وهللو مقبللول شللرًعا وعقللاًل تغيللري الللز 

 للقوامة اليت جعلها هللا للرجل على املرأة. 
 يقول تعاىل: 

 اآلية.  (1) {الرهَِّجاُل قَ وااُموَل َعَلش النهَِّساق}
 .(2)«قيامهم عليهن ابلتأديب والتدبري واحلفظ والصيانة»يقول اجلصاص: 
فنقللللول: كثللللريًا مللللن  «تغيللللري الزوجللللة علللللى الللللزوج»اج إىل توضلللليح هللللو ولكللللن الللللذي حيتلللل

الزوجات تبلى بلزوج غلري صلاحل، فإملا أن يكلون ملن التلاركني لصلالة اجلماعلة أو الصلالة  
 كلية وقد يكون مبتلى بشرو املسكرات واملخدرات وغري ذلك. 

 فما هو موقف الزوجة من ذلك؟ 
جلال صلالًحا وفسللاًدا قلوة وضلعًفا، فللبعض كالر   –أيًضللا  –ال شلك أن الزوجلات خيلتلفن 

النسللاء تكللون مستسلللمة لزوجهللا العاصللي وحللىت لللو كانللا صللاحلة فهللي سللاكتة عنلله تللراه 
 يفعل املنكرات صباح مساء وال تنكر عليه، بل رمبا كانا هتيك له اجلو لفعل ذلك. 

 وبعضهن تنكر لرة وتسكا أخرى وتغضب لرة وترضى بعدها. 
 
 
 

                                                 

 [.34سورة النساء جزء من اآلية ] (1)
 . 229ص 2أحكام القرآن جل (2)
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أن تتقللي هللا تعللاىل وتعللرف أهنللا مسللهولة عللن إصللالح لوجهللا  والواجللب علللى كللل لوجللة
بقدر املستطا،. فتنار إىل املنكرات اليت يفعلها لوجها فإن كانا صغائر أو غري مكفرة 
حتلاول معلله وتكثللر احملاولللة وتسللتخدم األسللاليب اجليللدة اللليت تراهللا تناسللب لوجهللا وينقللاد 

ذا كانلللا املنكلللرات مكفلللرة كلللرتأ معهلللا فيهلللا وكلللل املللرأة أعلللرف بالللروف لوجهلللا، وأملللا إ
الصالة كلية فعليها أن تبني أحكام الصالة له وحكم لركها وتبني أن العالقلات الزوجيلة 
ال تصلح طن دون الصالح وحتاول مرة بعد ملرة فلإن أصلر اسلتعانا أبهلهلا وأهلله، فلإن 

ثبلا أصر على ذلك فلها احلق أن تطلب الطالق. والشر، يطلقها منه وللو مل يلرغ إذا 
 فعاًل أنه ال يصلي البتة. 

ويف الغالب إذا كانا املرأة حكيمة وقوية بنفس الوقا وقد ملةت قللب الرجلل حبًلا يف 
 إخالصها ووفائها وخوفها من رهبا وطاعتها فإنه ال يعصي  ا أمرًا. 

 فعليها أن تقوم مبا جيب حياله حىت تكون مسموعة الكلية. 
* * * 
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 املبحث الثالث

 ف علش مُّيفهتغيري الُّي
اإلسللالم ديللن العامللة والللرتابط والكرامللة واألخللوة ولللذلك جنللد أنلله شللر، إكللرام الضلليف  
ألنه يف الغالب قد انتقل من بلده وأهله إىل مكان آخر قد ال يعرف به أحلًدا أو يعلرف 

 القليل فهو حباجة إىل من يكرمه ويهنسه ملدة يسرية حددها الشار،.
ا العصللر تغللريت فأوجللدت املطللاعم واملقللاهي والفنللادق وإذا كانللا ظللروف احليللاة يف هللذ

وحنو ذلك فإن كثريًا من الناس ال يرغبها وال يلرلح إليهلا. وأيًضلا بعلض األملاكن والقلرى 
 قد ال يوجد فيها شيء من ذلك. 

فمهما يكن من أمر فعلى املسلم أن يقوم ابحلق الذي أوجبله عليله اإلسلالم يلاه ضليوفه 
ويستقبلهم اسلتقبااًل يليلق هبلم وال يتضلايق ملنهم وخيلدمهم ويبتسلم  لم املسافرين والزائرين 

 وياهر فرحه هبم تنفيًذا لتعاليم اإلسالم. 
م  ن    ال ي  ؤمن عهلل والي  وم اآلا  ر » عللن النلليب  ورد يف احلللديث عللن أيب هريللرة 

فليكرم ضيفهت ومن  ال يؤمن عهلل واليوم اآلار فليصل رمحهت وم ن   ال ي ؤمن عهلل 
 .(1)«يوم اآلار فليقل اريًا أو ليص بوال

م   ن     ال ي   ؤمن عهلل والي   وم اآلا   ر »قلللال:  وعلللن أيب شلللريح الكعللليب أن رسلللول هللا 
 يوم وليلة والُّيافة ث ثة أَيم ف ا بعد (2)فليكرم ضيفه جائزته

 
 

                                                 

 .6138حديث  116ص 4رواه البخاري يف اجلامع الصييح. كتاو األدو، ابو حق الضيف جل (1)
 جائزته: أي ما جيتال به الطريق من طعام وماء. (2)
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 .(2)«عندف يىت ال حيرجه (1)ذلك فهو  دقةت وال حيل له أل يثوي 
أا أا  ي أن  ك »فقللال:  رسللول هللا  دخللل عللليي : ويف حللديث عبللد هللا بللن عمللرو قللال

تق  وم اللي  ل وتص  وم النه  ار؟ قل  ب: بل  ش ق  ال: ف    تفع  ل ق  م و  و   م وأفط  ر. ف  بل 
 احلديث.  (4)«عليك يقًّا (3)جلسدك عليك يقًّات ولعينك عليك يًقات وإل لزورك

 فهذه األحاديث تبني حق الضيف والزائر. 
 : وأما إنكار الُّيف علش مُّيفه. فنقول

هنللاأ منكللرات كثللرية يواجههللا الضلليوف والللزوار وسللوف نللذكر بعًضللا مللن هللذه املنكللرات 
 وموقف الضيف أو الزائر منها. فمن هذه املنكرات: 

 أواًل: اإلسراف يف الولي ة: 
يالحظ من خالل الواقع حصول تبذير وإسراف يف مناسبات شىت  فالذي عنده ضيف 

شللرة يصللنع طعاًمللا يكفللي ملائللة والللذي عنللده يصللنع طعاًمللا يكفللي لعشللرة والللذي عنللده ع
 مائة يصنع طعاًما يكفي لةلف. 

ولنفرغ أنه ال يصل إىل هلذه النسلبة فلالواقع أن اللذي صلنع للملدعوين يكفلي أضلعاف 
 أضعاف العدد. 

 وفيه جزء مل –ويف هناية املناسبة يهخذ ما تبقى من الطعام والليوم 
 
 

                                                 

 أي يقيم أطول من ذلك.  (1)
 .6136البخاري: كتاو األدو، حديث  (2)
 أي لائريك.  (3)
 . 6134رقم املرجع السابق حديث  (4)
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 . -وال حول وال قوة إال ابهلل  –لة مث بعد ذلك يرمى يف الزاب –متسه األيدي  
إن هلللذا الفعلللل يعتلللرب ملللن املنكلللرات العايملللة الللليت خيشلللى بسلللببها أن تلللزول تللللك اللللنعم، 

 (1) {َوال ُتْس   رُِّفوا إِّنا   ُه ال حيِّ   بُّ اْلُ ْس   رِّفِّنيَ }ملخالفتهلللا لتعلللاليم اإلسلللالم يقلللول تعلللاىل: 
 .(2) {َياطِّنيِّ وََ اَل الشاْيطَاُل لَِّربهِّهِّ َ ُفورًاإِّلا اْلُ َبذهِّرِّيَن َ انُوا إِّْاَواَل الشا }ويقول: 

وال شللك أن مللن فعللل هللذا يعتللرب مسللرفًا ومبللذرًا، لللذا جيللب علللى الضلليف أن ينكللر علللى 
مضلليفه هللذا الفعللل ولكللن ابألسلللوو املناسللب حبيللث ال يكلملله إال بعللد خللروج النللاس، 

وتللون لعللدم وجللود لقمللة فيبللني للله حكللم اإلسللالم يف ذلللك ويوضللح للله أن هنللاأ أانًسللا  
العلللي ، فلللإذا كلللان مث لًيدة يف اللللدخل فعليللله أن يصلللرفها إىل أولئلللك بلللداًل ملللن رميهلللا يف 

 القمامة. 

 اثنًيا: وجود آالت اللهو: 
بعض الناس عندما يكون عنده مناسبة ما كزواج وحنوه فإنه إما أن  ا مبغنيني ومغنيات 

ومسللجالت، ويزيللد األمللر فااعللة أن يضللع للرجللال والنسللاء، وإمللا أن  ا أبشللرطة غنللاء 
 لذلك مكربات صوت حىت يسمع من حوله ومن يف الداخل وا ارج. 

هلداهم  –وال شك أن ذلك يعترب ملن املنكلرات العايملة الليت ابتللي هبلا بعلض املسللمني 
 ألن هذا فعل حمرم فاإلسالم قد حرم آالت اللهو والطرو.  –هللا 
 
 

                                                 

 [. 31األعراف جزء من اآلية ] (1)
 [. 27سورة اإلسراء آية ] (2)
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َِِّي ََّلْ َو احْلَ دِّيثِّ لُِّيُِّّ لا َع ن َس بِّيلِّ اّللاِّ بِّغَ رْيِّ عِّْل م  َومِّ َن النا اذِّ }يقول تعلاىل:  َم ن َيْش 
َذَدا ُدُزًوا ُأولَئَِّك ََّلُْم َعَذا َل مُّهِّنيَل   . (1) {َويَ تاخِّ

وقد فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبلد هللا وجماهلد  –رمحه هللا  –قال القرطيب 
الغناء، بل إن ابلن مسلعود  « و احلديث»أبن  واحلسن وسعيد بن جبري وقتادة والنخعي

 .(2)أقسم ثال  مرات بقوله: والذي ال إله إال هو إنه الغناء
 وقد جاءت أحاديث كثرية تبني حترمي الغناء وليس هذا هو موضو، بسطها. 

 واملقصود أن نعرف أن هذا املنكر يفعل يف كثري من املناسبات. 
حللال وال يتلأخر حلىت هنايلة هلذه املناسلبة ولكللن للذا جيلب عللى الضليف إنكلار ذللك يف ا

ابألسلللوو املناسللب فللإن اسللتجيب للله وإال خللرج منهللا، ألنلله ال جيللول للله االسللتما، إىل 
 حمرم. 

 اثلثًا: االات ط والتي : 
ومللن املنكللرات اللليت حتصللل يف بعللض املناسلللبات وال سلليما الكبللرية منهللا االخللتالط بلللني 

 مام الرجال وهن متجمالت. الرجال والنساء ومرور النساء أ
وهذا من املنكلرات العايملة الليت حتصلل يف هلذه املناسلبات حيلث إن النسلاء تلدخل إىل 

 أماكن الرجال والرجال إىل أماكن النساء وحيصل أيًضا 
 

                                                 

 [.6سورة لقمان آية ] (1)
 .52، 51ص 14جل 7اجلامع ألحكام القرآن. م (2)

 . 144، 142وانار األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. ا الل 
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تلربج وسلفور ابلنسلبة للنسللاء، أملام الرجلال وال شلك أن ذلللك ملن املنكلرات الكبلرية اللليت 
لضلليف إذا رأى مثللل ذلللك أن  مللر املسللهول عللن الضلليافة جيللب إلالتهللا وحماربتهللا فعلللى ا

مبنع ذلك، ويبني حتر ه، فإن امتثل فذاأ وإال فإن عليه أن خيرج وخيرب اجلهلات املختصلة 
 بذلك حملاربة هذا االحنراف والفساد. 

وقلللد يتسلللاهل بعلللض األسلللر فلللإذا كانلللا املناسلللبة صلللغرية فلللال ي لللدعى إليهلللا إال األعملللام 
لعللم وبعللض األقللارو وحيصللل بللذلك اخللتالط وسللفور وتللربج ويقولللون وأوالدهللم وبنللات ا

للليس بيننللا غريللب وهللذا منكللر جيللب إلالتلله فكللل شللخص للليس ذا حمللرم فللال جيللول أماملله 
 .(1)التربج والسفور

 رابًعا: التصوير: 
وملللن املنكلللرات الشلللائعة يف الضللليافة: التصلللوير. سلللواء التصلللوير الفوتلللوغرايف أو بوسلللاطة 

، واملصيبة أنه حيصل للرجاء والنساء فتصور كل حركات النسلاء «ديوالفي»آالت تصوير 
الصلللغرية والكبلللرية وحيصلللل التصلللوير للنسلللاء الصلللاحلات والطاحللللات أحيلللااًن حيصلللل بعللللم 

 وأحيااًن بغري علم، حيث يكون يف البيا شبكات تصوير. 
فة وال شللك أن هللذه مصلليبة عايمللة حيللث إن الرجللل  ا أبهللله إكراًمللا لصللاحب الضلليا

 وما يعلم إال وصور أهله بني أيدي الناس يتداولوهنا. 
 وال شك أن هذا منكر عايم، ومرتكبه مرتكب جرم كبري. 

 أنه قال:  ورد عن النيب 

                                                 

 الكتاو والسنة. لفضيلة الشي  عبلد العزيلز بلن ابل انار األدلة التفصيلية بتيرمي ذلك يف كتاو احلجاو والسفور يف (1)
 . - رمحه هللا –
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 .(1)«إل أمد الناذ عذاًع عند ب يوم القيامة املصورول»
 .(2)«.. إل امل ئكة ال تدال بيًتا فيه  ورة»وجاء يف حديث آخر 

فهلللذه األحاديلللث تبلللني .(3)«لع   ن ب آ    ل ال   رع... واملص   ور»يث اثللللث وورد يف حلللد
 حرمة هذا املنكر. 

لذا جيلب عللى الضليف أال يسلكا علن هلذا املنكلر فعليله تغيلريه ابلطلرق املشلروعة، وإن 
 رفضوا فعليه أن يبل  هذا األمر إىل اجلهات املختصة لكي تربأ الذمة بذلك. 

مة من كتابة أو حنوها عللى البيلوت املشلرتكة والليت ومن جهة أخرى. جيب أن يوضع عال
يكون فيها شبكات تصوير حىت يكون املستأجر والضيف عللى بينلة ملن أملره فلال خيلد، 

 يف ذلك. 
وإذا مل يكن مثة ضمري ألن يفعلل ذللك فعللى الضليف أن يسلأل أبي طريقلة هلل يف هلذا 

 لقصد اإلنكار فقط. البيا شبكات تصوير أم ال؟ فإن كان فيه مل يذهب إال وحده 

 اامًسا: السهر والتأاري ليً : 
ومللللن املنكللللرات اللللليت حتصللللل يف املناسللللبات وال سلللليما مناسللللبات األفللللراح أهنللللم يسللللهرون 
ويتأخرون إىل قرو صالة الفجلر، وهلذا السلهر بلال شلك لليس عللى طاعلة بلل هلو عللى 

 معصية يف الغالب. ويرتتب على هذا التأخر سلبيات كثرية منها: 

                                                 

، 5957، 5950حلللللديث  83، 81ص 4روى هلللللذه اللللللرواًيت اإلملللللام البخلللللاري يف صللللليييه. كتلللللاو اللبلللللاس جلللللل (1)
5962. 

، 5957، 5950حلللللديث  83، 81ص 4روى هلللللذه اللللللرواًيت اإلملللللام البخلللللاري يف صللللليييه. كتلللللاو اللبلللللاس جلللللل (2)
5962. 

، 5957، 5950حلللللديث  83، 81ص 4روى هلللللذه اللللللرواًيت اإلملللللام البخلللللاري يف صللللليييه. كتلللللاو اللبلللللاس جلللللل (3)
5962. 
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 رأ صالة الفجر  ألن الذي انم قرو الفجر كيف يستيقظ للفجر؟!ت -1
أن الشلللر، هنلللى علللن احللللديث بعلللد العشلللاء إال ملصللللية وقطًعلللا التلللأخر اللللذي هبلللذه  -2

 الصفة ليس فيه مصلية. 
تعريض النساء واألطفال لةخطار إذ إهنم خيرجون والناس نيام فرمبا تعرضوا للفساق  -3

 ليل كله للبيث على صيدهم. واجملرمني الذين يسهرون ال
للللذا جيلللب عللللى الضللليف أن ينكلللر هلللذه العلللادة السللليئة املنكلللرة و ملللر أصلللياو الشلللأن 
معلالن انتهلاء املناسللبة يف الوقلا وإن تيسلر اإلعللالن قبلل ذللك فهللو أملر حسلن وتكللون 
على شكل مالحاة تول، ملع اللدعوة يكتلب فيهلا هنايلة املناسلبة كملا أهنلم يكتبلون ذللك 

 . يف بدايتها

 اب  ة يف املبحث
إن ملا ذكلرانه عبلارة علن أمثللة قليللة ملللا حيلد  يف الضليافة واللذي مل نلذكره أكثلر وأكثللر. 
ويف احلقيقة إن اجملتمعات اإلسالمية أخذت تقلد الغرو يف معام األشياء وسخذ عنهم  
ة كللل عللادة سلليئة وتطبقهللا يف جمتمعاهتللا مللع وجللود الفللارق الكبللري بللني اجملتمعللات املسلللم

 وبني الكافرة. 
فما كانا اجملتمعات اإلسالمية من قبل تعلرف هلذه األملور الدخيللة ملن اللهلو والطلرو 
والتصوير واإلسراف والسهر واالخلتالط والتلربج والسلفور وغلري ذللك  ألن اإلسلالم هنلى 
عنهلللا. وإذا وجلللد شللليء ملللن هلللذه األملللور فهلللو بشلللكل ضللليق ملللن أسلللر حملللدودة وأفلللراد 

 معدودة. 
ب عللللى املسللللمني أن يهبلللوا إلنكلللار تللللك األملللور قبلللل أن تزيلللد وتسلللري إىل للللذا فإنللله جيللل

 اآلخرين وقبل أن يتسع ا رق على الراقع. 
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