
 اإلنكار )معناه، أصل مشروعيته، شروطه، طرائقه(

 د. عبدهللا بن عبداحملسن بن منصور الطريقي
 227-183، ص43املصدر: جملة البحوث اإلسالمية، العدد 

 هجري  8/1/1428 -ميالدي  27/01/2007 اتريخ اإلضافة:
       271زايرة: 

 
 على حممد وآله وصحبه وسلم، وبعد:احلمد هلل الذي خلق فأبدع، وأنعم فأكرم، وأصلي وأسلم 

، فشرع هلا من فإن من لطف هللا وكرمه على هذه األمة أن أوضح هلا طريق اهلداية وبني معامل الغواية، لكن القلوب قد مترض فتتيه عن احلياة املستقيمة
 العالج ما يناسب حاهلا.

ا ما تكفيها اإلشارة عن صريح العبارة، ومنها ما حتتاج لنظرة عني عاتبة، أو وختتلف وسائل العالج ابختالف أنواع األمراض اليت تصاب هبا ؛ فمنه
 مشفقة، ومنها ما حتتاج لبيان وإيضاح، وجدال ومناقشة، ومنهم من ال يصلحه إال السوط، أو السجن، وإن كانت فئة أخرى ال يسرتاح منها إال

مت هللا هذا الدين، ومن هذه األمور ما اختص بفعله والة األمر، ومنها ما هو ابلسيف، وكل هذا ال يكون إال وفق ضوابط شرعية حددت منذ أن أ
 على عامة الناس أو خاصتهم.

 وفالحه.واإلنكار من األمور الالزمة لصالح اجملتمعات اليت ال ختلو من وجود طفيليات يعقن سريه ويفسدن حاله، فاملبادرة إىل ذلك مهمة لصالحه 
 عض جوانبه، وأبني بعض غوامضه والبحث يتكون من أربعة فصول:ولعلي فيما كتبت أن أوضح ب

 الفصل األول: يف معىن اإلنكار.
 الفصل الثاين: يف أصل مشروعيته.

 الفصل الثالث: يف شروط اإلنكار.
 الفصل الرابع: يف طرائق اإلنكار.

 نا حممد وآله وصحبه.وأسأل هللا تعاىل أن يهدينا ألطيب القول وأن ينفعنا به. وصلى هللا وسلم على نبي
 

 الفصل األول: يف معىن اإلنكار
 ري.املنكر يف األمر: خالف املعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه، فهو منكر، والتنكر: التغري، والنكري: اسم اإلنكار الذي معناه التغ

 .[1]والنكري واإلنكار: تغري املنكر
 وأصل اإلنكار أن يرد القلب ماال يتصوره وذلك ضرب من اجلهل.

ن يف وقد يستعمل ذلك فيما ينكر ابللسان، وسبب اإلنكار ابللسان اإلنكار ابلقلب، ولكن رمبا ينكر اللسان الشيء وصورته يف القلب حاضرة ويكو 
 .[2]لك كاذابً، وعلى هذا قوله تعاىل: }يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَت هللِا ُثَّ يُنِكُروََنَا{ذ

احه العقول فتحكم الشريعة بقبحه، وإىل هذا القصد يف قوله تعاىل: }اأَلِمُروَن واملنكر: كل فعل حتكم العقول الصحيحة بقبحه، أو تتوقف عن استقب
 .[3]اِبْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَكِر{

 أي: إنكاري. [4]تعاىل: }َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي{ والنكري: اإلنكار قال
 .[5]واإلنكار تغيري املنكر

 .[6]قال القرطيب: )املنكر ما أنكره الشرع ابلنهي عنه، وهو يعم مجيع املعاصي والرذائل والدانءات على اختالف أنواعها(
 

 الفصل الثاين: يف أصل مشروعيته
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 إنكار املنكرات املخالفة للشرع من األمور الواجبة على من قدر على إنكارها يدل عليه ما يلي:
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر{ - 1  .[7]قال هللا تعاىل: }ُكنُتْم َخرْيَ ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس َتَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
َهْوَن َعِن اْلمُ  - 2  .[8]نَكِر{قال تعاىل: }َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْوِلَيآُء بَ ْعٍض َيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

ب الفعل ممن ففي هاتني اآليتني داللة على مشروعية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ؛ لثناء هللا تعاىل على من اتصف بذلك، والثناء داللة على طل
 قدر عليه.

َناَهْوَن َعن مُّنَكٍر ل تعاىل: }ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبِِن ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َذِلَك مِبَا َعَصواْ قا - 3  وََّكانُوْا يَ ْعَتُدوَن * َكانُوْا ال يَ ت َ
ففي هاتني اآليتني وصف لفئة من بِن إسرائيل كانت تعمل املعاصي، وتتعدى، ومع هذا كانوا ال يتناهون عن  [9]فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوْا يَ ْفَعُلوَن{

زمان طلب الرتك، لفعل أمر حمظور شرعاً، وما كان حمظوراً وجب تركه واإلنكار املنكر الذي يفعلونه، فحق عليهم اللعن والذم لذلك الفعل، ومها يستل
 على فاعله، مما يدل على وجوب إنكار املنكر.

الَة َوْأُمْر اِبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواصْ  - 4 آ َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم ِِبْ َعَلى مَ قال هللا تعاىل فيما حيكيه سبحانه عن لقمان: }اَيُبَِنَّ َأِقِم الصَّ
 .[10]اأُلُموِر{

، وهذا القدر على جهة الندب والقوة يف ذات قال القرطيب: )يقتضي حضاً على تغيري املنكر، وإن انلك ضرر فهو إشعار أبن املغريِِ يؤذي أحياانً 
 .[11]هللا(
َهْوَن َعِن  - 5 َنا الَِّذيَن يَ ن ْ ا َنُسوْا َما ذُكُِِروْا بِِه َأجَني ْ ا َعتَ ْوا َعن مَّا َُنُوْا قال تعاىل: }فَ َلمَّ وِء َوَأَخْذاَن الَِّذيَن ظََلُموا بَِعَذاِب بَِئيِس مِبَا َكانُوْا يَ ْفُسُقوَن * فَ َلمَّ السُّ

 .[12]َعْنُه قُ ْلَنا هَلُْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي{
ويف الطرف اآلخر من يلقيها يف ذنب احلوت،  [13]روى أشهب عن مالك قال: زعم ابن رومان أَنم كانوا َيخذ الرجل منهم خيطاً ويضع فيه وهقة

تَ َلى، حىت كثر صيد احلوت وُمِشَي به يف األسواق، وأعلن  الفسقة بصيده، اخليط وتد ويرتكه كذلك إىل األحد، ُث تطِرق الناس حني رأوا من صنع ال يُ ب ْ
صبح الناهون ذات يوم يف جمالسهم ومل فقامت فرقة فنهت وجاهرت ابلنهي واعتزلت. ويقال: إن الناهني قالوا: ال نساكنكم فقسموا القرية جبدار، فأ

 .[14]خيرج من املعتدين أحد، فقالوا: إن للناس لشأان، فَ َعَلْوا على اجلدار فنظروا فإذا هم قردة
الناهني عن املنكر جنوا من العذاب بنص القرآن، أما الظلمة والعتاة فقرر النص القرآين هلم سوء العاقبة واملآل، مما يدل على ومن هذا نعلم أن 

 وجوب إنكار املنكر وعدم التهاون فيه.
بيده، فإن مل يستطع فبلسانه،  ))من رأى منكم منكراً فليغريهعن أيب سعيد رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  - 6

مسعود: )هلك ، ففي هذا احلديث داللة على وجوب إنكار املنكر حبسب القدرة عليه. قال ابن [15]فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان((
 من مل يعرف بقلبه املعروف واملنكر(، يشري إىل أن معرفة املعروف واملنكر ابلقلب فرض ال يسقط عن أحد فمن مل يعرفه هلك.

))إذا عملت اخلطيئة يف األرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب وعن العرس بن عمرية، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 .[17]؛ ألن الرضا ابخلطااي من أقبح احملرمات [16]يها كان كمن شهدها((عنها فرض

))إن أول ما دخل النقص على بِن إسرائيل كان الرجل يلقى عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  - 7
يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الرجل فيقول: اي هذا اتق هللا ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك ُث يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن 

، ُث قال: [18]َن{ُث قال: }ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبِِن ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ{ إىل قوله: }َفاِسُقو  هللا قلوب بعضهم ببعض((
، [20]على احلق أطرا، ولتقصرنه على احلق قصرا(( [19]))كال وهللا، لتأمرن ابملعروف، ولتنهون عن املنكر، ولتأخذن على يدي الظامل، ولتأطرنه

 .[21]))أو ليضربن هللا بقلوب بعضكم على بعض، ُث ليلعنكم كما لعنهم((ويف رواية: 
ففي هذا احلديث داللة على وجوب رد الناس إىل احلق وإلزامهم إايه، وحبسهم عليه، وخمالفة ذلك تؤول إىل ضرب القلوب بعضها على بعض، 

 ب املعاصي، مما يدل على أن عدم إنكار املنكر معصية، وفعل املعصية حرام.واستحقاق اللعن، وهذا بسبب ارتكا
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))والذي نفسي بيده لتأُمرنَّ ابملعروف ولتنهونَّ عن املنكر أو عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  - 8
، ففي هذا احلديث اقرتن لفظ األمر والنهي بالم األمر الدالة على طلب [22]ب لكم((ليوشكنَّ أن يبعث عليكم عقاابً منه ُث تدعونه فال يستجا

ن مل يفعل ذلك ليوشك أن ينزل به العقاب ومن ُث ال يستجاب له دعاء، الفعل، مما يدل على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وفيه أن م
 وال خالص من ذلك إال ابإلنكار على العصاة، وما يؤول إىل الواجب فهو واجب، مما يدل على وجوب اإلنكار.

ه اآلية وتضعوَنا على غري مواضعها عن إمساعيل عن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن محد هللا وأثىن عليه: اي أيها الناس إنكم تقرؤون هذ - 9
))إن الناس إذا رأوا الظامل فلم َيخذوا وسلم يقول:  ، قال: وإان مسعنا النيب صلى هللا عليه[23]}َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكم مَّن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم{

 .على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب((
))ما من قوم يعمل فيهم ابملعاصي ُث يقدرون على أن يغريوا ُث ال يغريوا، وقال عمرو عن هشيم: وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

. ففي هذا احلديث وعيد على من مل يغري املنكر، والوعيد ال يكون إال على ترك واجب، وترك الواجب [24]إال يوشك أن يعمهم هللا منه بعقاب((
 حرام، مما يدل على وجوب تغيري املنكر. 

))إن هللا عز وجل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة حىت يروا املنكر بني بن عمرية قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن عدي  - 10
 .[25]ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فال ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب هللا العامة واخلاصة((

))إذا خفيت اخلطيئة مل تضر إال صاحبها وإذا ظهرت فلم تغري ضرت وأليب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 .[26]العامة((

، ))إذا ظهرت املعاصي يف أميت عمهم هللا بعذاب من عنده((ويف رواية ألم سلمة رضي هللا عنها قالت: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
))يصيبهم ما أصاب الناس ُث يصريون إىل مغفرة من هللا يصنع أبولئك؟( قال:  ، قلت: فكيف))بلى((فقلت: ايرسول هللا، أما فيهم الصاحلون؟ قال: 

 .[27]ورضوان((
ر، عم ضررها عامة الناس وخاصتهم، وهذا أمر مشاهد يف عصران احلاضر، ففي هذه النصوص داللة على أن املعاصي إذا ظهرت وشاعت ومل تنك

وقد فشيوع الزان يف بعض اجملتمعات أدت أضراره إىل إصابة غري الزانة حيث انتقلت أمراضه إليهم عن طريق نقل الدم أو وسائل النقل األخرى، 
))اي مر رضي هللا عنهما قال: أقبل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: تكون العقوبة غري ذلك مما يشاء هللا من األمراض، فعن عبدهللا بن ع

وجاع اليت مل معشر املهاجرين مخس إذا ابتليتم هبن، وأعوذ ابهلل أن تدركوهن، مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واأل
 .[28]تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا...((

ملعروف ففي هذا داللة على وجود عالقة قوية بني ظهور الفاحشة وإعالَنا وبني الطاعون واألوجاع اليت مل تكن فيمن مضى، وما مرض نقص املناعة ا
 ياًل على تلك العقوابت املذكورة.ابإليدز إال دل

))إذا رأيت أميت هتاب الظامل أن تقول له أنت الظامل عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  - 11
 . ففي هذا داللة على أن ترك إنكار املنكرات مهابة من الناس من أسباب حلول العقوبة مما يدل على وجوب إنكار املنكر.[29]فقد تودع منهم((

، فإن خاف فينكر بقلبه قال ابن عطية: )اإلمجاع منعقد على أن النهي عن املنكر فرض ملن أطاقه، وأمن الضرر على نفسه وعلى املسلمني - 12
مر ابملعروف فهو أمر إجياب إبمجاع األمة، وقد تطابق على وجوب األ ))فليغريه((. وقال النووي: )وأما قوله: [30]ويهجر ذا املنكر وال خيالطه(

الفهم، كما والنهي عن املنكر الكتاب والسنة وإمجاع األمة، وهو أيضاً من النصيحة اليت هي الدين، ومل خيالف يف ذلك إال بعض الرافضة، وال يعتد خب
وبه ابلشرع ال ابلعقل خالفاً قال اإلمام أبو املعايل إمام احلرمني: ال يكرتث خبالفهم يف هذا، فقد أمجع املسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤالء، ووج

فاً ملا ذكرانه ؛ ألن املذهب الصحيح عند فليس خمال [31]للمعتزلة، وأما قول هللا عز وجل: }َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكم مَّن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم{
وإذا كان كذلك فمما   [32]ى{احملققني يف معىن اآلية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فال يضركم تقصري غريكم، مثل قوله تعاىل: }َأال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخرَ 

األمر  كلف به األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فإذا فعله ومل ميتثل املخاطب فال عتب بعد ذلك على الفاعل ؛ لكونه أدى ما عليه فإمنا عليه
 والنهي ال القبول وهللا أعلم.
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ة إذا قام به بعض الناس سقط احلرج عن الباقني، وإذا تركه اجلميع أُث كل من متكن منه بال عذر ُث إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاي

على منكر  وال خوف، ُث إنه قد يتعني كما إذا كان يف موضع ال يعلم به إال هو، أو ال يتمكن من إزالته إال هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غالمه
رضي هللا عنهم: ال يسقط عن املكلف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ؛ لكونه ال يفيد يف ظنه، بل جيب عليه  أو تقصري يف املعروف. قال العلماء

ى عنه، بل عليه األمر فعله فإن الذكرى تنفع املؤمنني... قال العلماء: وال يشرتط يف اآلمر والناهي أن يكون كامل احلال ممتثاًل ما َيمر به جمتنباً ما ينه
أبحدمها   خماًل مبا َيمر به، والنهي وإن كان متلبساً مبا ينهى عنه، فإنه جيب عليه شيئان: أن َيمر نفسه وينهاها، وَيمر غريه وينهاه فإذا أخلوإن كان 

 .[33]كيف يباح له اإلخالل ابآلخر(
)وقال حِذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً(. وقال بعض األصوليني: فرض على 

َناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فَ َعُلوُه{ . فهذا يقتضي اشرتاكهم يف الفعل [34]الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاً بدليل قوله تعاىل: }َكانُوا ال يَ ت َ
 .[35]وذمهم على ترك التناهي(

عليه  قال العلماء: )وال خيتص األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أبصحاب الوالايت بل ذلك جائز آلحاد املسلمني(. قال إمام احلرمني: والدليل
نهوَنم عن املنكر مع تقرير املسلمني إايهم وترك إمجاع املسلمني فإن غري الوالة يف الصدر األول والعصر الذي يليه كانوا َيمرون الوالة ابملعروف وي

 .[36]توبيخهم على التشاغل ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من غري والية(
املنكرات هلي من أوجب الواجبات، وأصل الضرورات لصالح اجملتمعات، عندما تشطط عن طريق اهلداية، وخيتار بعض  ويف ضوء ما تقرر فإن إزالة

، حىت أفرادها طريق الغواية. فإن تركت املنكرات ومل تنكر فستعث به كما يعث السوس يف الصوف والثياب والطعام، وستنخر يف األمة وتضعف حاهلا
حرك هلا قوام، وال ترتفع منها أعناق، بل سرتضى من األمر ابلدون، ومن املتع ابلرديء حىت تكون لينة رخوة ال حيمى هلا تكون هزيلة رديئة، ال يت

ربة جانب، وال تصد يد ضارب، تستنجد من الغريب فك األسر، ومحاية األهل، وأمن الداير، وطرد األغراب، بل حمتاجة منه إىل لقمة هانئة، أو ش
 أنكرت فقوهتا مانعة، وحاهلا متعافية.سائغة. لكنها إن 

 
 الفصل الثالث: يف شروط اإلنكار

 ال ينبغي ملن يريد اإلنكار أن ينكر على خمالفة إال إذا حتققت به الشروط اآلتية:
فما اختص بعلمه العلماء من دقائق األفعال واألقوال وما يتعلق ابالجتهاد  [37]أن يكون فقيها فيما َيمر به، فقيها فيما ينهى عنه الشرط األول:

 ؛ ألن اجلاهل قد َيمر مبا ليس مبعروف وينهى عما ليس مبنكر. [38]مل يكن للعوام مدخل فيه، وال هلم إنكاره بل ذلك للعلماء
ففي هذه اآلية داللة على أن الداعي إىل هللا البد من أن يكون على  [39]قال تعاىل: }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعوْا ِإىَل هللِا َعَلى َبِصريٍَة َأاَن َوَمِن ات َّبَ َعِِن{

 .[40]بصرية: وهي الدليل الواضح الذي ال لبس يف احلق معه
ل ما هو خفي يف والعامل مبا َيمر به أو ينهى عنه: هو املتمكن من التفريق بني أنواع املخالفات ودرجة اإلنكار الالزم حلال املخالفة ؛ ألن من األفعا

 .[41]اخلصام( احلكم. يقول الشوكاين: )على أن طرف الفخذ قد يتسامح بكشفه يف مواطن احلرب ومواقف
ال نف و وعند احلنفية، حكم العورة يف الركبة أخف منه يف الفخذ، فلو رأى غريه مكشوف الركبة ينكر عليه برفق، وال ينازعه إن جل، ويف الفخذ بع

وءة يؤدبه على ذلك إن جل  .[42]يضربه إن جل، ويف السَّ
 .[43]وعند املالكية: إن الفخذ عورة خمففة جيوز كشفها مع اخلواص وال جيوز مع غريهم

 قلت: ومثل هذه األمور ال يدركها إال فقيه مبا َيمر به، أو ينهى عنه.
 التحقق من وجود املنكر ومعرفة مكانه. الشرط الثاين:

بتحقق وجوده، فمن مسع صوت غناء حمرم أو آالت املالهي وعلم املكان الذي هي فيه فإنه ينكره ؛ ألنه  ويتحقق ذلك عن طريق الرؤية أو العلم به
 قد حتقق وجود املنكر، وعلم موضعه، فهو كمن رآه.
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لى من علم نص على ذلك اإلمام أمحد وقال: )أما إذا مل يعلم مكانه فال شيء. أما التفتيش عما اسرتاب به فال حيل(، وكذا تسور اجلدران ع
. واستثىن أبو يعلى املنكر الذي به [44]اجتماعهم على منكر، روي ذلك عن بعض األئمة مثل سفيان الثوري، وهو داخل يف التجسس املنهي عنه

حرمة يفوت استدراكها كالزان والقتل، فله التجسس، واإلقدام، والكشف، والبحث إن أخِبه ثقة، حذراً من فوات ماال يستدرك من انتهاك انتهاك 
 .[45]احملارم، وإن كان دون ذلك يف الرتبة مل جيز التجسس عليه وال الكشف عنه

َُه ُجْهده(  .[46]قال إمام احلرمني: )وليس لآلمر ابملعروف البحث والتنقري والتجسس واقتحام الدور ابلظنون، بل إن عثر على منكٍر، غريَّ
بكلمة خرجت من أخيك : )وال تظنن [47]وجيب التثبت من املخالفة املقتضية لإلنكار ؛ ألن األصل حسن الظن ابلناس. قال عمر رضي هللا عنه

ن هبم ال . وذلك ابعتبار أن املخالفة خارجة عن أصل الفطرة الصحيحة، وألن األصل حسن الظ[48]املؤمن إال خرياً، وأن جتد هلا يف اخلري حمماًل(
 اهتامهم مامل يقم دليل على االهتام.

سُ  َن الظَّنِِ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِِ ِإُثٌْ َوال جَتَسَّ ، ففي هذه اآلية َني عن الظن السيء الذي ال يرتقي [49]وْا{قال تعاىل: }ََي أَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا اْجَتِنُبوْا َكِثريًا مِِ
 إىل درجة الصدق إمنا هو أوهام وشكوك.

لك ؛ ألن بعض ذ يقول ابن كثري: )يقول هللا تعاىل انهياً عباده املؤمنني عن كثري من الظن، وهو التهمة والتخون لألهل، واألقارب، والناس يف غري حمله
 .[50]يكون إمثاً حمضاً فليجتنب منه احتياطاً(

أي: ال جتعلوا ما قام عندكم  [51]ققوا(())إذا ظننتم فال حتروى الطِباين إبسناده عن جابر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 من الظن حمققاً يف نفوسكم، حمكمني للظن.

 فوظة كراماهتم حىت يتبني بوضوح أَنم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه.ومعىن هذا أن يظل الناس أبرايء، مصونة حقوقهم وحرايهتم واعتبارهم حم
ظهر وجاء النهي عن التجسس ؛ ألنه جزء من الظن، وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات واالطالع على السوءات والناس ال يؤاخذون إال مبا ي

 .[52]منهم من خمالفات وجرائم
ُنوْا َأن ُتِصيُبوْا قَ وْ  ي َّ َبٍإ فَ تَ ب َ  .[53]ِمنَي{َماً جبََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوْا َعَلى َما فَ َعْلُتْم اَندِ واحلق تبارك وتعاىل يقول: }ََي أَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِإن َجآءَُكْم َفاِسُق بِن َ

ويف  ففي هذه اآلية َتكيد على وضوح مصدر التلقي واالبتعاد عن مصادر األنباء اليت حتدث تشويشاً يف صفاء املعلومات وخلاًل يف وسائل نقلها
 .[54]لنتائج املرتتبة عليهاا

هللا ورسوله فإنه ال أن حيصل ابإلنكار املعروف الذي حيبه هللا ورسوله. فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل  الشرط الثالث:
 ر.يسوغ إنكاره، وإن كان هللا يبغضه وميقت أهله. وهذا كاإلنكار على امللوك والوالة ابخلروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إىل آخر الده

))ال، ما أقاموا اتلهم ؟ فقال: وقد استأذن الصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها وقالوا: أفال نق
 .[55]الصالة((

 
الصِب على منكر، َفطُِلب إزالته فتولد يقول ابن القيم: )ومن َتمل ما جرى على اإلسالم يف الفنت الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا األصل وعدم 

دار إسالم  منه ما هو أكِب منه، فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرى مبكة أكِب املنكرات وال يستطيع تغيريها، بل ملا فتح هللا مكة وصارت
ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ؛  خشية وقوع –مع قدرته عليه  –عزم على تغيري البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك 

 .[57]عليه وقوع ما هو أعظم منه(، وهلذا مل َيذن يف اإلنكار على األمراء ابليد ملا يرتتب [56]لقرب عهدهم ابإلسالم، وكوَنم حديثي عهد بكفر
 

ذَكِِْر ِإن ن ََّفَعِت قال الشنقيطي: )ويشرتط يف وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه مل جيب، كما يدل عليه ظاهر قوله تعاىل: }فَ 
مطاعاً، وهوى  ))بل ائتمروا ابملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحاً ، وقوله صلى هللا عليه وسلم عن أيب ثعلبة اخلشِن: [58]الذِِْكَرى{

ى اجلمر متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ؛ فعليك خباصة نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أايماً الصابر فيها كالقابض عل
ل أجر مخسني ))بويف لفظ: قيل اي رسول هللا أجر مخسني رجل منا أو منهم ؟ قال:  للعامل فيهن أجر مخسني رجاًل يعملون مثل عملكم((
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. فهذه الصفات يف احلديث: الشح املطاع، واهلوى املتبع.. إخل، مظنة لعدم نفع األمر ابملعروف، فدل احلديث على أنه إن عدمت [59]منكم((
 .[60]ه سقط وجوبهفائدت

 وعلى املُْنِكر أن ينظر للمصاحل املرتتبة على إنكاره، فإذا كان املنكر الذي يريد إنكاره سيخلفه شر منه فيحرم عليه اإلنكار.
  يت أهل الفجور والفسوق يلعبون ابلشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصرية إال إذا نقلتهم منه إىل ما هو أحب إىل هللا ورسولهفإذا رأ

تركهم كان   كالرمي والسباق املشروع، وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على هلو أو مساع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إىل طاعة هللا فهو املراد، وإال
على ذلك خرياً من أن تفرغهم ملا هو أعظم من ذلك ؛ ألن ما هم فيه شاغل هلم عن ذلك. روي عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه مر مع بعض 

هللا وعن  ذكرأصحابه يف زمن التتار بقوم منهم يشربون اخلمر، فأنكر عليهم من كان معه، فأنكر عليه وقال له: )إمنا حرم هللا اخلمر ؛ ألَنا تصد عن 
 .[61]الصالة، وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس، وسيب الذرية وأخذ األموال فدعهم(

 قال يف مراقي السعود:

 هذين  استوى لدى وخي  رَنْ         ُضرَّْين   من األخف وارتكب

 .[62]والعلماء أمجعوا على ارتكاب أخف الضررين
ي عن املنكر، ومجاع ذلك داخل يف القاعدة العامة فيما إذا هلذا جيب على املنكر أن يراعي ارتكاب أخف الضررين عند األمر ابملعروف والنه

لحة، تعارضت املصاحل واملفاسد، واحلسنات والسيئات، أو تزامحت فإنه جيب ترجيح الراجح منها ؛ ألن األمر والنهي، وإن كان متضمناً حتصيل مص
 ودفع مفسدة إال أنه ينبغي أن ينظر إىل املعارض له.

 ملصاحل أو حيصل من املفاسد أكثر، مل يكن مأموراً به، بل يكون حمرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.فإن كان الذي يفوت من ا
، ومن ُث فال واملعتِب يف تقدير مقادير املصاحل واملفاسد هو ميزان الشريعة. فإن كان املعروف أكثر أمر به، وإن استلزم وجود ما هو دونه من املنكر

 ال يفوت املعروف األعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من ابب الصد عن سبيل هللا، والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله، ينه عن هذا املنكر حىت
املعروف وزوال فعل احلسنات، أما إن كان املعروف أقل واملنكر أغلب، َُني عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف، وإن خالَف وأمر هبذا 

 .[63]د ما هو زائد عليه من املنكر كان آمراً مبنكر وساعياً يف معصية هللا ورسولهاملستلزم لوجو 
 

 .[64]يعلم أنه ال يقبل منه، وصح القبول بوجه وهذا قول أكثر العلماءحكى القاضي أبو يعلى روايتني عن أمحد يف وجوب إنكار املنكر على من 
هُبُْم  وهو من املعذرة اليت أخِب هللا تعاىل فيها عن الذين أنكروا على املعتدين يف السبت أَنم قالوا ملن قال هلم: }ملَ تَِعظُوَن قَ ْوماً هللُا ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِِ

ُقوَن{ . لكن ورد ما يستدل به على سقوط األمر والنهي عند عدم القبول واالنتفاع به، [66][65]َعَذاابً َشِديداً َقاُلوْا َمْعِذرًَة ِإىَل رَبُِِكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َّ
ُتْم{فعن أيب ثعلبة اخلشِن أنه قيل له: كيف تق ؟ قال: سألَت عنها خبريا، أما  [67]ول يف هذه اآلية: }َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكم مَّن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدي ْ

))بل ائتمروا ابملعروف واَنوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنياً ل هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: وهللا لقد سألت عنها رسو 
. واملذهب الصحيح عند احملققني يف معىن اآلية: أنكم إذا [69][68]مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام((

ا كان كذلك فمما كلف به املرء هو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فإذا فعل املرء ذلك ومل ميتثل فعلتم ما كلفتم به فال يضركم تقصري غريكم، وإذ
ع املخاطب فال عتب بعد ذلك على الفاعل ؛ لكونه أدى ما عليه، فإمنا عليه األمر والنهي ال القبول، وهذا يدل على الوجوب فإن الذكرى تنف

 .[71]. قال ابن رجب: )وهذا كله حيمل على أن من عجز عن األمر ابملعروف أو خاف الضرر سقط عنه([70]املؤمنني
 الرفق يف اإلنكار. الشرط الرابع:

هللا مما ينبغي للمنكر أن يتصف به الرفق يف إنكاره، حيث يتحقق ابلرفق ماال يتحقق ابلعنف، والرفق أقرب إىل حصول املطلوب، فعن عائشة رضي 
، ويف رواية عنها أن [72]يكون يف شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه(( ))إن الرفق العنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .[74][73]لرفق ماال يعطي على العنف وماال يعطي على ما سواه(())إن هللا رفيق حيب الرفق ويعطي على ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
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نه مما ففي هذا ثناء على من اتصف ابلرفق والثناء ال يكون إال على فعل أمر مطلوب، وفيه تصريح بذم العنف، والذم ال يكون إال على فعل منهي ع
 يدل على اشرتاط الرفق أثناء األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

  عنه إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: )مهالً رمحكم هللا(.وكان أصحاب عبدهللا بن مسعود رضي هللا
عدل مبا ينهى، قال سفيان الثوري: )ال َيمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر إال من كان فيه ثالث خصال: رفيق مبا َيمر، رفيق مبا ينهى، عدل مبا َيمر، 

 عامل مبا َيمر، عامل مبا ينهى(.
تاجون إىل مداراة ورفق يف األمر ابملعروف بال غلظة إال رجاًل مبايناً معلناً ابلفسق والردى، فيجب عليه َنيه وإعالنه ؛ ألنه يقال قال أمحد: )الناس حي

 .[75]ليس لفاسق حرمة فهذا ال حرمة له(، وقال: )َيمر ابلرفق واخلضوع فإن أمسعوه ما يكره ال يغضب فيكون يريد أن ينتصر لنفسه(
لت وإال قال اهليثم بن مجيل: )قلت ملالك بن أنس: اي أاب عبدهللا الرجل يكون عاملاً ابلسنة أجيادل عنها ؟ قال: ال، ولكن خيِب ابلسنة فإن قب

. قال الشنقيطي: )فإن كانت دعوته إىل هللا بقسوة وعنف فإَنا تضر أكثر مما تنفع فال ينبغي أن يسند األمر ابملعروف إسناداً مطلقاً، [76]سكت(
لصِب على أذى الناس ؛ ألن األمر ابملعروف وظيفة الرسل وأتباعهم، وهو مستلزم لألذى من الناس ؛ ألَنم جمبولون إال ملن مجع بني العلم واحلكمة وا

ى َمآ ابلطبع على معاداة من يتعرض هلم يف أهوائهم الفاسدة، وأغراضهم الباطلة، ولذا قال العبد الصاحل لقمان احلكيم لولده: }َواْصِِبْ َعلَ 
 .[78]( [77]َأَصاَبَك{

وْا ِمْن َحْوِلَك{يقول احلق تبارك وتعاىل: }فَبِ  َن هللِا لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النَفضُّ  .[79]َما َرمْحٍَة مِِ
وهي الشراسة، واخلشونة يف املعاشرة، وهي القسوة والغلظة، ومها من األفعال املنفرة للناس ال يصِبون على فهذه اآلية تضمنت النهي عن الفظاظة 

 معاشرة صاحبها وإن كثرت فضائله، ورجيت فواضله، بل يتفرقون ويذهبون من حوله ومن ُث تفوت هدايتهم وال تبلغ قلوهبم الدعوة.
 .[80]تشدد يف العتب والتوبيخ يوصل إىل االهتداء يف كتاب هللاواللني يف املخاطبة والصِب والتجلد وعدم ال

البشرية هلا كِبايؤها وعنادها وقد ال تنقاد إال ابلرفق حىت ال وإن شعر املُْنَكر عليه بغلظة يف القول أو زجر يف احلديث فقد يتأثر وينفعل ؛ ألن النفس 
هذه الكِبايء تشعر ابهلزمية، وهذا األسلوب جيعل لرأي القائم ابإلنكار قوته وعلوه فتلني له الكِبايء هيبة واحرتاماً وثقة، فاجلدل ابحلسىن يطامن 

أن ال قصد من اإلنكار إال كشف احلقيقة واالهتداء إليها، وليس القصد إثبات الذات، احلساسة ويشعر املُْنَكر عليه أن ذاته مصونة، وقيمته كرمية و 
 .[81]أو نصرة الرأي، وهزمية الرأي اآلخر

 
وال، ، وقول الدعاة يف الدعوة إىل هللا من أحسن األق[82]ِبيِل رَبَِِك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احْلََسَنِة َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن{قال تعاىل: }ادُْع ِإىَل سَ 

َّن َدَعآ ِإىَل هللِا َوَعِمَل َصاحِلًا َوَقاَل ِإنَِِّن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي{ ل هللا صلى هللا عليه وسلم إليه، والرفق حبب رسو  [83]يقول سبحانه: }َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل ممِِ
 .[84]))يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا((روي عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .[85]هذا داللة على ترك التشديد على املخالف والبدء معه ابملالطفة والتدرج يف بيان املخالفة، وما ينبغي له عمله إزاء ذلكففي 
االجتماعية والعادات والتقاليد املتوارثة. ولكي حيقق اإلنكار مثرته ينبغي للقائم ابإلنكار أن يراعي البيئة والعادات سواء  الشرط اخلامس: معرفة البيئة

بني فئة أو  من حيث معرفة مقدار االلتزام أبحكام اإلسالم، أو معرفة نوع املخاطب وما يناسبه من أنواع اخلطاب، وهل املخالفة شائعة بني الناس، أو
 ئات معينة، وهل جياهر هبا أو ال جياهر، وهل فعل املنكر ابستمرار أو يف أوقات معينة، وهكذا ؟ف

كم إن من مقتضى معرفة ذلك حسن التصرف يف التعامل مع املنكر عليه حيث جيب إنزال الناس منازهلم، فنصيحة األمي غري نصيحة املتعلم، واحلا 
ذهن، وما يلزم ذكره للمجاهر خيتلف عن غري اجملاهر، ومن يتكرر منه الفعل غري من فعل املنكر مرة واحدة غري نصيحة احملكوم، واملعاند غري خايل ال

 أو مرات حمدودة.
العلم حبال والتعامل مع املرتكبني للمنكرات الشائعة بني الناس خيتلف عن التعامل مع خمالف ارتكب خمالفة غري شائعة. يقول ابن تيمية: )والبد من 

. فإن العلم حباله جيعلك تستكشف كافة أفعاله واخلبري ابلشيء يسهل عليه فهمه، ويتمكن من كشف أمره، وإصالح حاله [86]واملنهي( املأمور
 ك شأَنا بصري، وهو فيما يقدره من إنكار يكون به حكيماً.فهو إذن هبا خبري، وإبدرا
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 الفصل الرابع: يف طرائق اإلنكار

ينبغي  القائم ابإلنكار أشبه ما يكون ابلطبيب خيتار من العالج ما يناسب حال املريض فيصف من الدواء ما كان أقل ضرراً وأكثر نفعاً. وكما ال
م وإن كانت تساعد على الشفاء مع وجود دواء حيصل به الشفاء وهو ال يضر، فكذا الذي يقوم إبنكار للطبيب أن خيتار من األدوية ما يضر اجلس

 املنكر ال حيل له أن يستعمل يده إن كان ما دونه يف الرتبة حيقق ذلك، وال ينهر إذا كان اللني أجدى وهكذا.
 وهلذا فإن طرائق اإلنكار هي:

 
 أواًل: النصيحة.

ِة ن األسلوب، واللطافة مع إيضاح احلق هو ما تقتضيه أصول الدعوة إىل سبيل هللا، قال تعاىل: }ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِِك اِبحلِْْكمَ اإلنكار ابحلكمة، وحس
 .[87]َواْلَمْوِعظَِة احْلََسَنِة{

ق، وذكر النووي: أن املختلف فيه ال إنكار فيه... لكن إن ندبه على جهة النصيحة إىل اخلروج من اخلالف فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله برف
 .[88]فإن العلماء متفقون على احلث على اخلروج من اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسنة أو وقوع يف خالف آخر(

 .[89]قال الشافعي: )من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه(
إىل املشاعر  والقائم ابإلنكار ينبغي أن يراعي حال املنصوحني وظروفهم، وتوقع األوقات املناسبة لقبوهلم النصيحة ؛ لتسري إىل القلوب برفق، وتتعمق

 بلطف لتجد مكاانً تستقر فيه.
ىل إظهار أخطاء املنصوح ؛ ألَنا قد تقع منه عن جهل، أو حسن نية وهذا يقتضي عدم التحامل على ومن دواعي القبول أال يسعى القائم ابإلنكار إ

 املخالف، أو ترذيله، أو تقبيحه.
 والقائم ابإلنكار يستحسن له أن يعرف بنفسه ويظهر منزلته اليت تؤهله للنصح، فيوسف عليه السالم قبل أن ينصح صاحبيه يف السجن أخِب عن

ن َيَْتَِيُكَما َذِلُكَما ممَّا َعلََّمِِن َريبِِ ِإيِنِ ما جيهالن حاله، قال سبحانه حكاية عنه: }َقاَل ال َيَْتِيُكَما طََعاٌم تُ ْرزََقانِِه ِإال نَ َبْأُتُكَما بَِتْأِويِلِه قَ ْبَل أَ نفسه ؛ ألَن
ٍء َذِلَك ِمن اِفُروَن * َوات َّبَ ْعُت ِملََّة َءاََبِءى ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َما َكاَن لََنآ َأن نُّْشِرَك اِبهلِل ِمن َشيْ تَ رَْكُت ِملََّة قَ ْوٍم ال يُ ْؤِمُنوَن اِبهلِل َوُهم اِبآَلِخَرِة ُهْم كَ 

َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال َيْشُكُروَن{  .[90]َفْضِل هللِا َعَلي ْ
ن داخل بعد هذا التعريف قام بنصحهما قبل أن يقضي حاجتهما، وهكذا يكون القائم ابإلنكار مدركاً لواجبه أثناء أداء حياته اليومية حىت وإن كا

 .[91]السجن
 

لكن منا  ومما يستحسن فعله قبل البدء ابلنصح إشعار املنكر عليه أبن ما فعله من منكر ال خيرجه عن املسلمني، وأن هذا نوع تقصري وكلنا مقصرون،
ن اجلميع جند لإلسالم يدافعون عن محاه، ويذودون عن حوزته، سواء من كان منهم يسبل لثيابه، أو يقصر هلا، املكثر، ومنا املقل، ومنا املتوسط، وأ

الواجب  أو يرسل حليته، أو حيلقها أو خيفف منها، وأن الكل أمة واحدة، غري أن هذا اإلخالل ابلواجب عند املخالف حيتاج ملراجعة ليتحقق الكمال
 جيب أن نلتقي يف دوحة واحدة ال خُيتَ َلف عليها فالكل حيب اخلري وأهله، سواء من كان منكراً للمخالفات أو مرتكباً هلا. يف هذه األمة، وأننا كأمة

 وعند البدء يف احلديث معه يستحسن تكنيته ليصغي إليه ؛ ألن هلذا أثره يف االستجابة.
يف قصة ذهاب عتبة بن ربيعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وكان سيداً حليماً يف قومه وفيه: فقام عتبة حىت جلس إىل  [92]روى البيهقي بسنده

عرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي ابن أخي إنك منا حيث قد علمت... حىت أ
قال:  ))أفرغت اي أاب الوليد((... حىت إذا فرغ عتبة قال له النيب صلى هللا عليه وسلم: ))اي أاب الوليد أمِسع((فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

، قال: مسعت، قال: ))مسعت اي أاب الوليد((لت إىل السجدة فسجدها ُث قال: ، قال: أفعل، فتال عليه من أول سورة فص))امسع مِن((نعم، قال: 
 .[93]، ُث قام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم لبعض: حنلف ابهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به())فأنت وذاك((
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لعمر: )اي أمري  –وهو نصراين  –. وعن حيىي بن أيب كثري، قال الفرافصة ))اي أاب احلارث أسلم((والنيب صلى هللا عليه وسلم لقي أسقف جنران فقال: 
 .[94]املؤمنني إنكم َتكلون ذبيحة ال أنكلها، قال: وما ذاك اي أاب حسان، فذكر احلديث(

. وإذا كان هذا مع غري املسلمني فإن املخالف من املسلمني أوىل هبذا [95]قال ابن هانئ: )رأيت أاب عبدهللا كىنَّ نصرانياً طبيباً فقال: اي أاب إسحاق(
 االحرتام وأحظى ابلتقدير.

ئ املُْنَكر عليه ويريح نفسه، فيحس مب حبة القائم ابإلنكار له، وأنه ومن مظاهر االحرتام البشاشة والطالقة يف الوجه أثناء اإلنكار ؛ ألن مثل هذا يُ َهدِِ
 مبنزلة احملبوب من أخ وصديق.

 .[96]))ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق((عن أيب ذر رضي هللا عنه قال: قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم: 
عل ففي هذا داللة على أن طالقة الوجه من املعروف الذي يثاب عليه اإلنسان ألخيه اإلنسان، واألجر سيضاعف إن حقق هذا لفعل جتنيب إنسان ف

 خمالفة ارتكبها.
 

لك إىل الليث بن سعد، وجواب الليث له لنعرف أدب العلماء عند والنصح كان هو َنج األئمة الكبار فيما بينهم، وفيما يلي أورد رسالة اإلمام ما
 املناصحة:

 من مالك بن أنس إىل الليث بن سعد: )سالم هللا عليك. فإين أمحد هللا إليك الذي ال إله إال هو أما بعد:
بلغِن أنك تفيت الناس أبشياء خمالفة ملا عليه مجاعة  عصمنا هللا وإايك بطاعته يف السر والعالنية، وعافاان وإايك من كل مكروه، اعلم، رمحك هللا، أنه

الناس عندان، وببلدان الذي حنن فيه، وأنت يف إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك، 
ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن حقيق أبن ختاف على نفسك، وتتبع ما ترجو النجاة ابتباعه، فإن هللا تعاىل يقول يف كتا ابُِقوَن اأَلوَّ به العزيز: }َوالسَّ

ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتِْري حَتْتَ َها اأَلَْنَاُر َخالِ  ْر  [97]ِظيُم{ِديَن ِفيَهآ أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلعَ ات َّبَ ُعوُهم إبِِْحَساٍن رَِّضَي هللُا َعن ْ وقال تعاىل: }فَ َبشِِ
تَِّبُعوَن َأْحَسَنُه َأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم هللُا َوُأْوَلِئَك ُهْم   .[98]ُأْوُلوْا اأَلْلَباِب{ِعَباِد * الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ ي َ

ني أظهرهم، فإمنا الناس تبع ألهل املدينة، إليها كانت اهلجرة، وهبا نزل القرآن، وأحل احلالل، وحرم احلرام، إذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب
ما عنده صلوات هللا عليه ورمحته وبركاته. ُث قام من بعده حيضرون الوحي والتنزيل، وَيمرهم فيطيعونه، ويسن هلم فيتبعونه، حىت توفاه هللا، واختار له 

ى ما وجدوا يف أتبع الناس له من أمته، ممن ويل األمر من بعده، فما نزل هبم مما علموا أنفذوه، وما مل يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ُث أخذوا أبقو 
 غريه أقوى منه وأوىل، ترك قوله وعمل بغريه.ذلك يف اجتهادهم، وحداثة عهدهم، وإن خالفهم، خمالف أو قال امرؤ: 

ذي يف أيديهم ُث كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل، ويتبعون تلك السنن، فإذا كان األمر ابملدينة ظاهراً معمواًل به، مل أر ألحد خالفه لل
قولون: هذا العمل ببلدان، وهذا الذي مضى عليه من مضى منا، مل من تلك الوراثة اليت ال جيوز ألحد انتحاهلا وال ادعاؤها، ولو ذهب أهل األمصار ي

عاين يكونوا من ذلك على ثقة، ومل يكن هلم من ذلك الذي جاز هلم. فانظر رمحك هللا فيما كتبت إليك فيه لنفسك، واعلم أين أرجو أن ال يكون د
، فأنزل كتايب منك منزلته، فإنك إن فعلت تعلم أين مل آلك نصحاً، وفقنا إىل ما كتبت به إليك إال النصيحة هلل تعاىل وحده، والنظر لك، والظن بك

 هللا وإايك لطاعته، وطاعة رسوله يف كل أمر، وعلى كل حال، والسالم عليكم ورمحة هللا(.
 .[99]وكتب يوم األحد لتسع مضني من صفر

 
 وأجاب الليث مبا يلي:

كتابك تذكر فيه من   )سالم عليك، فإين أمحد إليك هللا الذي ال إله إال هو، أما بعد: عافاان هللا وإايك، وأحسن لنا العاقبة يف الدنيا واآلخرة. قد بلغِن
ه ابلعون على شكره والزايدة من إحسانه، وذكرت نظرك يف الكتب اليت بعثت هبا إليك، صالح حالكم الذي يسرين، فأدام هللا ذلك لكم، وأمت

ا بنظرك وإقامتك إايها، وختمك عليها خبامتك، وقد أتتنا فجزاك هللا عما قدمت منها خرياً، فإَنا كتب انتهت إلينا عنك، فأحببت أن أبلغ حقيقته
 فيها.
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تقوَي ما أاتين عنك إىل ابتدائي ابلنصيحة، ورجوت أن يكون هلا عندي موضع، وأنه مل مينعك من ذلك  وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من
، وأين حيق علي فيما خال إال أن يكون رأيك فينا مجياًل إال ألين مل أذاكرك مثل هذا، وأنه بلغك أين أفيت أبشياء خمالفة ملا عليه مجاعة الناس عندكم

 من قبلي على ما أفتيتهم به، وأن الناس تبع ألهل املدينة اليت إليها كانت اهلجرة وهبا نزل القرآن.اخلوف على نفسي، العتماد 
تيا، وال أشد وقد أصبَت ابلذي كتبَت به من ذلك إن شاء هللا تعاىل، ووقع مِن ابملوقع الذي حتب، وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أْكَرَه لشواذ الف

 نة الذين َمَضوا، وال آَخَذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مِن واحلمد هلل رب العاملني ال شريك له.تفضياًل لعلماء أهل املدي
لناس صاروا به وأما ما ذكْرَت من مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة ونزول القرآن هبا عليه بني ظهري أصحابه، وما علمهم هللا منه، وأن ا

 تبعاً هلم فيه فكما ذكرت.
ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم إبِِحْ و  ابُِقوَن اأَلوَّ ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت أما ما ذكرت من قول هللا تعاىل: }َوالسَّ َساٍن رَِّضَي هللُا َعن ْ

فإن كثرياً من أولئك السابقني األولني خرجوا إىل اجلهاد يف سبيل هللا ابتغاء مرضاة  [100]ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{جَتِْري حَتْتَ َها اأَلَْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبًدا ذَ 
إليهم الناس، فأظهروا بني ظهرانيهم كتاب هللا وسنة نبيه، ومل يكتموهم شيئاً علموه، وكان يف كل جند منهم طائفة هللا، فجندوا األجناد، واجتمع 

سلمون يعلمون كتاب هللا وسنة نبيه وجيتهدون برأيهم فيما مل يفسره هلم القرآن والسنة، وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم امل
ولئك الثالثة مضيعني ألجناد املسلمني وال غافلني عنهم، بل كانوا يكتبون يف األمر اليسري إلقامة الدين واحلذر من االختالف ألنفسهم، ومل يكن أ

ل فيه إذا جاء أمر عمبكتاب هللا وسنة نبيه، فلم يرتكوا أمراً فسره القرآن أو عمل به النيب صلى هللا عليه وسلم أو ائتمروا فيه بعده إال علَّمومُهوُه، ف
 ه.أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبصر والشام والعراق على عهد أيب بكر وعمر وعثمان، ومل يزالوا عليه حىت قبضوا مل َيمروهم بغري 

م، مع أن أصحاب فال نراه جيوز ألجناد املسلمني أن حُيِْدثوا اليوم أمراً مل يعمل به سلفهم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتابعني هل
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد اختلفوا بعد يف الفتيا يف أشياء كثرية، ولوال أين قد عرفت أن قد علمتها كتبت هبا إليك.

 ُث اختلف التابعون يف أشياء بعد أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعيد بن املسيب ونظراؤه، أشد االختالف.
بعدهم، فحضرهتم ابملدينة وغريها، ورأسهم يومئذ ابن شهاب، وربيعة بن أيب عبدالرمحن، وكان من خالف ربيعة لبعض ما قد ُث اختلف الذين كانوا 

ثري ممن مضى ما قد عرفت وحضرت، ومسعُت قوَلَك فيه، وقول ذوي الرأي من أهل املدينة: حيىي بن سعيد، وعبيدهللا بن عمر، وكثري بن فرقد، وغري ك
 حىت اضطرك ما كرْهَت من ذلك إىل فراق جملسه. هو أَسنُّ منه

ك حبمد وذاكْرُتك أنت وعبدالعزيز بن عبدهللا بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك، فكنتما من املوافقني فيما أنكرت، تكرهان منه ما أكرهه، ومع ذل
الم، ومودة إلخوانه عامة، ولنا خاصة، رمحه هللا وغفر له هللا عند ربيعة خري كثري، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبني، وطريقة حسنة يف اإلس

 وجزاه أبحسن من عمله.
بثالثة أنواع ينقض  –على فضل رأيه وعلمه  –وكان يكون من ابن شهاب اختالف كثري إذا لقيناه، وإذا كاتبه بعضنا فرمبا كتب إليه يف الشيء الواحد 

 ، فهذا الذي يدعوين إىل ترك ما أنكرت تركي إايه.بعضها بعضاً، وال يشعر ابلذي مضى من رأيه يف ذلك
علمه إال هللا وقد عرفت أيضاً عيب إنكاري إايه أن جيمع أحد من أجناد املسلمني بني الصالتني ليلة املطر، ومطر الشام أكثر من مطر املدينة مبا ال ي

الوليد، ويزيد بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وقد بلغنا مل جيمع منهم إمام قط يف ليلة مطر، وفيهم أبو عبيدة بن اجلراح، وخالد بن 
 [101]))َييت معاذ يوم القيامة بني يدي العلماء برتوة((، وقال: ))أعلمكم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل((أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 وشرحبيل ابن حسنة، وأبو الدرداء، وبالل بن رابح.
يفة بن وكان أبو ذر مبصر، والزبري بن العوام، وسعد بن أيب وقاص، وحبمص سبعون من أهل بدر، وأبجناد املسلمني كلها، وابلعراق ابن مسعود، وحذ

سنني، وكان معه من أصحاب رسول هللا صلى هللا  –كرم هللا وجهه يف اجلنة   –بن حصني، ونزهلا أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب  اليمان، وعمران
 عليه وسلم، فلم جيمعوا بني املغرب والعشاء قط.

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد وميني صاحب احلق، وقد عرفت أنه مل يزل يُقضى ابملدينة به، ومل يقض به
 ابلشام وحبمص وال مبصر وال ابلعراق، ومل يكتب به إليهم اخللفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
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الناس، فكتب  ُث ويل عمر بن عبدالعزيز، وكان كما قد علمت يف إحياء السنن، واجِلدَّ يف إقامة الدين، واإلصابة يف الرأي، والعلم مبا مضى من أمر
لك إليه ُرزيق بن احلكم: إنك كنت تقضي ابملدينة بشهادة الشاهد الواحد، وميني صاحب احلق، فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز: إان كنا نقضي بذ

غرب قط ليلة املطر، ابملدينة، فوجدان أهل الشام على غري ذلك ؛ فال نقضي إال بشهادة رجلني عدلني، أو رجل وامرأتني، ومل جيمع بني العشاء وامل
 واملطر يسكب عليه يف منزله الذي كان فيه خبناصرة ساكناً.

هل ومن ذلك أن أهل املدينة يقضون يف َصُدَقات النساء أَنا مىت شاءت أن تتكلم يف مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليها، وقد وافق أهل العراق أ
المرأة بصداقها املؤخر،  –وال َمْن بعدهم  -حاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة على ذلك وأهل الشام وأهل مصر، ومل يقض أحد من أص

 إال أن يفرق بينهما موت، أو طالق فتقوم على حقها.
وهو الذي كان  –ومن ذلك قوهلم يف اإليالء: إنه ال يكون عليه طالق حىت يوقف، وإن مرت أربعة األشهر، وقد حدثِن انفع عن عبدهللا بن عمر 

أنه كان يقول يف اإليالء الذي ذكر هللا يف كتابه: ال حيل للُمويل إذا بلغ األجل إال أن يفيء كما أمر هللا، أو  –عنه ذلك التوقيف بعد األشهر يروى 
 يعزم الطالق، وأنتم تقولون: إن لبث بعد أربعة األشهر اليت مسى هللا يف كتابه ومل يوقف، مل يكن عليه طالق.

بن عفان، وزيد بن اثبت، وقبيصة بن ذؤيب، وأاب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف، قالوا يف اإليالء: إذا مضت أربعة األشهر فهي وقد بلغنا أن عثمان 
الرجعة تطليقة ابئنة. وقال سعيد بن املسيب، وأبو بكر بن عبدالرمحن ابن احلارث بن هشام، وابن شهاب: إذا مضت أربعة األشهر فهي تطليقة، وله 

 يف العدة.
من ذلك أن زيد بن اثبت كان يقول: إذا ملَّك الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة، وإن طلقت نفسها ثالاثً فهي تطليقة، وقضى بذلك و 

نفسها عبدامللك بن مروان، وكان ربيعة بن عبدالرمحن يقوله، وقد كاد الناس جيتمعون على أَنا إن اختارت زوجها مل يكن فيه طالق، وإن اختارت 
ها، إال أن يرد واحدة أو اثنتني كانت له عليها الرجعة، وإن طلقت نفسها ثالاثً ابنت منه ومل حتل له حىت تنكح زوجاً غريه فيدخل هبا ُث ميوت أو يطلق

 عليها يف جملسه فيقول: إمنا ملكتك واحدة، فيستحلف وخُيلَّى بينه وبني امرأته.
ا رجل تزوج أَمة، ُث اشرتاها زوجها، فاشرتاؤه إايها ثالث تطليقات، وكان ربيعة يقول ذلك، وإن ومن ذلك أن عبدهللا بن مسعود كان يقول: أمي

 تزوجت املرأة احلرة عبداً فاشرتته فمثل ذلك.
ت الكتاب وقد بُ لِِْغنا عنكم شيئاً يف الفتيا مستكرهاً، وقد كنت كتبت إليك يف بعضها فلم جتبِن يف كتايب، فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك، فرتك

أن يقدم الصالة  –حني أراد أن يستسقي  –إليك يف شيء مما أنكره، وفيما أوردت فيه على رأيك، وذلك أنه بلغِن أنك مرت زَُفر بن عاصم اهلاليل 
 ل رداءه ُث نزل فصلى.قبل اخلطبة، فأعظمُت ذلك ؛ ألن اخلطبة واالستسقاء كهيئة يوم اجلمعة إال أن اإلمام إذا دان من فراغه من اخلطبة فدعا حوَّ 

فعل  وقد استسقى عمر بن عبدالعزيز، وأبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وغريمها، فكلهم يقدم اخلطبة والدعء قبل الصالة، فاستهرت الناس كلهم
 زَُفر بن عاصم من ذلك واستنكروه.

حىت يكون لكل واحد منهما ما جتب فيه الصدقة، ويف كتاب عمر  ومن ذلك أنه بلغِن أنك تقول يف اخلليطني يف املال: أنه ال جتب عليهما الصدقة
حيىي بن بن اخلطاب أنه جيب عليهما الصدقة ويرتادان ابلسوية، وقد كان ذلك يُعمل به يف والية عمر بن عبدالعزيز قبلكم وغريه، والذي حدثنا به 

 ل اجلنة مصريه.سعيد ومل يكن بدون أفاضل العلماء يف زمانه، فرمحه هللا، وغفر له، وجع
د من ومن ذلك أنه بلغِن أنك تقول: إذا أفلس الرجل وقد ابعه رجل سلعة فتقاضى طائفة من مثنها أو أنفق املشرتي طائفة منها، أنه َيخذ ما وج

 متاعه، وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من مثنها شيئاً، أو أنفق املشرتي منها شيئاً فليست بعينها.
تذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعط الزبري بن العوام إال لفرس واحد، والناس كلهم حيدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسني ومنعه ومن ذلك أنك 

 –لك الفرس الثالث، واألمة كلهم على هذا احلديث: أهل الشام، وأهل مصر، وأهل العراق، وأهل إفريقية، ال خيتلف فيه اثنان ؛ فلم يكن ينبغي 
 أن ختالف األمة أمجعني. –إن كنت مسعته من رجل مرضي و 

عة إذا ذهب وقد تركت أشياء كثرية من أشباه هذا، وأان أحب توفيق هللا إايك وطول بقائك ؛ ملا أرجو للناس يف ذلك من املنفعة، وما أخاف من الضَّي
استيقنه، وال ترتك الكتاب إيلَّ خبِبك وحالك وحال ولدك وأهلك مثلك، مع استئناسي مبكانك، وإن أنت الدار ؛ فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك ف



كر ما أوالان وحاجًة إن كانت لك أو ألحد ُيوَصُل بك، فإين أَسرُّ بذلك، كتبت إليك وحنن صاحلون معافون واحلمد هلل، نسأل هللا أن يرزقنا وإايكم ش
 .[102]ومتام ما أنعم به علينا. والسالم عليكم ورمحة هللا

 ففي هاتني الرسالتني األدب اجلم يف حسن التخاطب، وفيهما دراية ورعاية لفقه التعامل مع املخالف.
 طب والتحاور ابحلجج العلمية دون تعريض أو جتريح بعضهما ببعض أو ابآلخرين.وهااتن الرسالتان متثالن حبق لوانً رفيعاً من أدب التخا

، فكنتما [103]انظر إىل قول الليث بن سعد يف ربيعة شيخ اإلمام مالك: )وذاكرت أنت وعبدالعزيز بن عبدهللا بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك
ة حسنة من املوافقني فيما أنكرت، تكرهان منه ما أكرهه، ومع ذلك حبمد هللا عند ربيعة خري كثري، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبني، وطريق

 أبحسن من عمله(.يف اإلسالم، ومودة إلخوانه عامة ولنا خاصة، رمحه هللا وغفر له وجزاه 
إمجاعاً وال  فأين هذا من اإلنكار يف عصران احلاضر على العلماء الذين خالفوا منكريهم وقد يكون احلق معهم، أو أَنم مل يعارضوا بقوهلم دلياًل وال

 قاعدة شرعية.
 وة مع عامة الناس فضاًل عن العلماء.وأين هذا مما يشتهر يف عصران هذا يف سرعة جتهيل اآلخرين بغري وجه حق مما ال تقتضيه أصول الدع

 
  اثنياً: التأديب:

))من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل ال: عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ق [104]األصل فيه ما روي عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه
 .[105]يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان((

يث أصل يف صفة التغيري، فحق املغري أن يغريه بكل وجه أمكنه زواله به قواًل كان أو فعاًل، فيكسر آالت قال القاضي عياض رمحه هللا: )هذا احلد
ابجلاهل،  الباطل ويريق املسكر بنفسه، أو َيمر من يفعله، وينزع الغصوب ويردها إىل أصحاهبا بنفسه، أو أبمره إذا أمكنه، ويرفق يف التغيري جهده

شره إذ ذلك أدعى إىل قبول قوله. كما يستحب أن يكون متويل ذلك من أهل الصالح والفضل هلذا املعىن، ويغلظ على  وبذي العزة الظامل املخوف
ظنه أن تغيريه  املتمادي يف غيه، واملسرف يف بطالته إذا أمن أن يؤثر إغالظه منكراً أشد مما غريه ؛ لكون جانبه حممياً عن سطوة الظامل، فإن غلب على

كراً أشد منه: من قتله أو قتل غريه بسبب كف يده اقتصر على القول ابللسان، والوعظ، والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل بيده يسبب من
 .[106]ذلك غري بقلبه وكان يف سعة(

 قال ابن مفلح: )وأعاله ابليد، ُث ابللسان، ُث ابلقلب(.
قال:  قال املروذي: )قلت أليب عبدهللا: كيف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ؟ قال: ابليد، واللسان، وابلقلب وهو أضعف. قلت: كيف ابليد ؟

 هم، وقال يف رواية صاحل: )التغيري ابليد ليس ابلسيف والسالح(.يفرق بينهم، ورأيت أاب عبدهللا مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بين
قال أبو داود: )مسعت أمحد سئل عن رجل مر بقوم  [107]قال القاضي: )وظاهر هذا يقتضي جواز اإلنكار ابليد إذا مل يفض إىل القتل والقتال(

: )يقلبها يلعبون ابلشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به. فقال قد أحسن(. وقال يف رواية أيب طالب فيمن مير ابلقوم يلعبون ابلشطرنج
 .[108]عليهم إال أن يغطوها أو يسرتوها(

وال ينكر بسيف إال ذو سلطان. وقال ابن اجلوزي: )يضرب ابليد والرجل وغري ذلك مما ليس فيه إشهار سالح أو سيف جيوز لآلحاد بشرط 
رون السالح ؛ لكونه ال يقدر على اإلنكار بنفسه، فالصحيح أن ذلك حيتاج إىل الضرورة، واالقتصار على قدر احلاجة، فإن احتاج إىل أعوان يشه

 .[109]إذن اإلمام ؛ ألنه يؤدي إىل الفنت وهيجان الفساد(
إن األمر ابملعروف ال يليق بكل أحد، وإمنا يقوم به السلطان إذا كانت إقامة احلدود إليه، والتعزير إىل رأيه، واحلبس واإلطالق له،  قال القرطيب: )ُث

. وقال: )قال العلماء: األمر ابملعروف ابليد على األمراء، [110]والنفي والتغريب، فينصب يف كل بلدة رجاًل صاحلاً قوايً عاملاً أميناً وَيمره بذلك(
ة أو القتل ابلعقوبوابللسان على العلماء، وابلقلب على الضعفاء يعِن عوام الناس. فاملنكر إذا أمكنت إزالته ابللسان للناهي فليفعله، وإن مل ميكنه إال 

 .[111]فليفعل، فإن زال بدون القتل مل جيز القتل(
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اختصاص والة األمر على أن يقوم ويل األمر أبمر احلسبة  قلت: الذي أراه وهللا أعلم أنه ال حيل آلحاد الناس إزالة املنكرات ابليد، بل إن ذلك من
 سواء بنفسه أو مبن ينيبه من جهات تعتِن هبذا األمر.

 وهلذا ال حيل للمسلم أن يتطاول على الناس بيده وويل األمر قائم بذلك لو رفع األمر إليه أو علمه.
تاج إىل السرت يف البداية، روي عن هزال رضي هللا عنه أن ماعز بن مالك كان يف وال ينبغي اإلسراع يف رفع األمر إىل السلطان ؛ ألن األمر قد حي

))ويلك اي هزال، أما لو كنت حجره قال: فلما فجر قال له: إئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخِبه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له: 
، فاخلريية ال تكون إال يف أمر مطلوب مما يدل على طلب السرت إال أن جياهر املرء ابلزان أو تصل [112]سرتته بثوبك لكان خرياً مما صنعت به((

 .[113]احلال إىل إشاعته والتهتك به
... لكن إن مل يرتدع إال ابلسلطان وجب [115]وقال: أمَّا السلطان فما أرى ذلك [114]وكره اإلمام أمحد الرفع إىل السلطان ورغب يف الوعظ

 رفعه.
الفنت أكثر مما يرجى من تلك اإلزالة، والرفع إىل السلطان إن عجز عن الوعظ ُمَِبِِيء  والنهي عن إزالة املنكرات ابليد آلحاد الناس ؛ ألَنا حتدث من

 به ذمته ومن ُث تعلق اإلُث ابلوايل ولزمه إزالته.
نصرة و لكن إذا تعلق املنكر بنصرة مظلوم يؤذى يف ماله، أو بدنه، أو عرضه وحنو ذلك مما يفوت التأخري حق النصرة وجبت املبادرة يف اإلنكار، 

 املظلوم إن قدر على ذلك، وإن مل يقدر بنفسه سعى إلخبار الناس أو األجناد.
ابليد ال حيقق أما إذا كانت املنكرات شائعة يف جمتمع من اجملتمعات ولدى والة األمر تقصري يف هذا اجلانب، أو عدم مباالة يف ذلك، فإن كان اإلنكار 

 السعي ابلنصيحة واحلجج العلمية ببيان حترميها وآاثرها على الفرد واجملتمع وحيث الناس على تركها إزالتها، بل سيحدث فتنة وهرجاً فما عليه إال
أو اهلاتف، وهجرها، والوسائل لتحقيق ذلك كثرية ومنها: اللقاءات الفردية أو املراسلة أو الندوات أو من خالل املقاالت أو املطبوعات أو األشرطة 

تحقق الغرض دون إاثرة فتنة أو فساد وقتل فال أبس إبزالتها، وإن حصل للقائم بذلك شيء من األذى بنفسه، حكي وإذا كانت اإلزالة مرجوة وس
ج زواله عن ابن العريب أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغيريه الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء االقتحام عند هذا اخلطر وإن مل ير 

 فأي فائدة عنده.
ِر َواْصِِبْ َعَلى َمآ والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان وال يبايل. يدل عليه قوله تعاىل: }َوْأُمْر اِبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنكَ قال: )

 .[117]ففي هذه اآلية إشارة إىل األذية( [116]َأَصاَبَك{
شعار أبن املغريِِ يؤذى أحياانً، وهذا القدر على جهة الندب قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية: )يقتضي حضاً على تغيري املنكر وإن انلك ضرر، فهو إ

 .[118]والقوة يف ذات هللا، وأما على اللزوم فال(
، وقيل: إن زاد [119]))يتعرض من البالء ملا ال يطيق((، قيل: كيف يذل نفسه ؟ قال: ن يذل نفسه(())ال ينبغي ملسلم أوعن حذيفة مرفوعاً: 

 وجب الكف، وإن تساواي سقط اإلنكار.
 فأما السب والشتم فليس بعذر يف السكوت ؛ ألن اآلمر ابملعروف يلقى ذلك يف الغالب(.قال ابن اجلوزي: )

ي وإما قال الشيخ تقي الدين: )الصِب على أذى اخللق عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إن مل يستعمل لزم أحد أمرين إما تعطيل األمر والنه
 .[120]هي أو مثلها أو قريب منها وكالمها معصية وفساد(حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك األمر والن

                         
 لسان العرب مادة نكر.  [1]
 .83سورة النحل، من اآلية   [2]
 .112سورة التوبة، من اآلية   [3]
 .44آلية سورة احلج، من ا  [4]
 .5/120بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، بصرية يف نكر   [5]
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 .167ص 10انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج  [6]
 .110سورة آل عمران، من اآلية   [7]
 .71سورة التوبة، من اآلية   [8]
 .79، 78سورة املائدة، اآليتان   [9]
  .17سورة لقمان، اآلية   [10]
 .68ص 14انظر اجلامع ألحكام القرآن، ج  [11]
 .166، 165سورة األعراف، اآليتان   [12]
 الوهق ابلتحريك: حبل تشد به اإلبل واخليل لئال تند، لسان العرب مادة وهق.  [13]
 .440ص 1انظر اجلامع ألحكام القرآن، ج  [14]
، والرتمذي يف 22ص 2جوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، صحيح مسلم بشرح النووي، جأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، ابب و   [15]

 .49، 20ص 3، وأخرجه أمحد يف مسنده، ج8/111، والنسائي يف سننه بشرح السيوطي، 4/469اجلامع الصحيح، 
، وأخرجه الطِباين يف املعجم الكبري، حديث رقم 500ص 11أخرجه أبو داود يف كتاب املالحم ابب األمر والنهي، عون املعبود، ج  [16]

 ، وإسناده حسن.139ص 17، ج345
 .282، 281انظر جامع العلوم واحلكم، ص  [17]
 .81 -78سورة املائدة، اآلايت   [18]
 .11/488أصل األطر العطف والتثِن ومعناه: رده إىل احلق، عون املعبود   [19]
، وأخرجه الرتمذي يف كتاب تفسري القرآن، ابب سورة 488ص 11أخرجه أبو داود يف كتاب املالحم ابب األمر والنهي، عون املعبود، ج  [20]

قال املنذري: )وأبو عبيدة مل يسمع  252ص 5املائدة، وقال: )حسن غريب(، وذكر أن بعضهم رواه عن أيب عبيدة مرساًل، اجلامع الصحيح، ج
، وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، سنن ابن ماجه، 488ص 11من أبيه فهو منقطع(، عون املعبود، ج

 .269ص 7، قال اهليثمي: )رواه الطِباين ورجاله رجال الصحيح(، جممع الزوائد، ج1327ص 2ج
 .11/488أليب داود، عون املعبود، ج  [21]
، والرتمذي يف كتاب الفنت ابب ما جاء يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، قال أبو عيسى: )هذا 388ص 5أخرجه أمحد يف مسنده ج  [22]

  .468ص 4حديث حسن( اجلامع الصحيح ج
 .105سورة املائدة، من اآلية   [23]
 11لرتمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه(، عون املعبود، جأخرجه أبو داود يف كتاب املالحم ابب األمر والنهي، قال املنذري: )وأخرجه ا  [24]

 .489ص
ادين ثقات، وأخرج حنوه الطِباين عن العرس بن عمرية أخرجه أمحد من طريقني، وأخرجه الطِباين وفيه رجل مل يسم وبقية رجال أحد اإلسن  [25]

  .268 -267ص 7ورجاله ثقات، جممع الزوائد، ج
 .267ص 7امل الفقاري وهو مرتوك، جممع الزوائد، جأخرجه الطِباين يف األوسط وفيه مروان بن س  [26]
 .7/268أخرجه أمحد إبسنادين رجال أحدمها رجال الصحيح، جممع الزوائد   [27]
 .1332ص 2أخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت ابب العقوابت، سنن ابن ماجه، ج  [28]
، أخرجه أمحد، والبزار، والطِباين، وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح، وكذلك إسناد أمحد إال أنه وقع يف األصل غلط، جممع الزوائد  [29]

 .270ص 7ج
 .253ص 6اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج  [30]
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 .105سورة املائدة، من اآلية   [31]
 .38سورة النجم، اآلية   [32]
 .23، 22ص 2ظر شرح النووي على صحيح مسلم، جان  [33]
 .79سورة املائدة، من اآلية   [34]
 .253ص 6اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج  [35]
 .23ص 2انظر صحيح مسلم بشرح النووي، ج  [36]
 .135انظر احلسبة البن تيمية، ص  [37]
 .173ص 2، وأضواء البيان، ج281، وجامع العلوم واحلكم، ص214ص 4انظر املوافقات للشاطيب، ج  [38]
 .108ية سورة يوسف، من اآل  [39]
 .173ص 2انظر أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، ج  [40]
 .70ص 2انظر نيل األوطار، ج  [41]
 .409ص 1، وحاشية ابن عابدين، ج147ص 10انظر املبسوط، ج  [42]
 .420ص 2انظر حاشية العدوي، ج  [43]
 .253، واألحكام السلطانية للماوردي، ص284انظر جامع العلوم واحلكم، ص  [44]
 .26ص 2انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج  [45]
 .26ص 2انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج  [46]
 .212ص 4ذكره ابن كثري يف تفسريه، ج  [47]
 انظر الفرق بني النصيحة والتعيري.  [48]
 .12سورة احلجرات، من اآلية   [49]
 .212ص 4قرآن العظيم، جانظر تفسري ال  [50]
 ، وانظر الفتح الكبري للسيوطي،400ص 1أخرجه الديلمي، وهو ضعيف لكن له شواهد، انظر فيض القدير شرح اجلامع الصغري، ج  [51]

 .131ص 1ج
 .534، 533ص 7، ويف ظالل القرآن، ج212ص 4انظر تفسري القرآن العظيم، ج  [52]
 .6سورة احلجرات، من اآلية   [53]
 .527، 526من  7يف ظالل القرآن، ج  [54]
 .12/244احلديث أخرجه مسلم عن عوف بن مالك، صحيح مسلم بشرح النووي   [55]
، وأخرجه 156ص 2نص احلديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي هللا عنها يف كتاب احلج ابب فضل مكة وبنياَنا، صحيح البخاري، ج  [56]

 .88ص 9مسلم يف كتاب احلج ابب نقض الكعبة وبنائها، صحيح مسلم بشرح النووي، ج
 .243ص 12انظر كتاب اإلمارة ابب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع، صحيح مسلم بشرح النووي، ج  [57]
 .9سورة األعلى، اآلية   [58]
، وابن ماجه يف كتاب الفنت ابب قوله تعاىل: "اي أيها 494ص 11ب األمر والنهي، عون املعبود جأخرجه أبو داود يف كتاب املالحم اب  [59]

، والرتمذي يف كتاب تفسري القرآن سورة املائدة، وقال: )حديث حسن غريب(، 1330ص 2الذين آمنوا عليكم أنفسكم.."، سنن ابن ماجه، ج
 .257ص 5اجلامع الصحيح، ج

 .175ص 2أضواء البيان، ج  [60]
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 .5ص 3وقعني، جإعالم امل  [61]
 .175ص 2أضواء البيان، ج  [62]
 .123، 122انظر احلسبة البن تيمية، ص  [63]
 .283انظر جامع العلوم واحلكم، ص  [64]
 .164سورة األعراف، من اآلية   [65]
 .283لعلوم واحلكم، صانظر جامع ا  [66]
  .105سورة املائدة، من اآلية   [67]
 .3حاشية  200سبق خترجيه يف الشرط الثالث، ص  [68]
 .283انظر جامع العلوم واحلكم، ص  [69]
 .23، 22ص 2انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج  [70]
 .283انظر جامع العلوم واحلكم، ص  [71]
 .16/146أخرجه مسلم يف كتاب الِب ابب فضل الرفق، صحيح مسلم بشرح النووي   [72]
 ملسلم، املرجع السابق.  [73]
 .133، 24ص 2انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج  [74]
 .47، 46، وانظر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر للخالل، ص285انظر جامع العلوم واحلكم، ص  [75]
 .363انظر جامع بيان العلم وفضله، ص  [76]
 .17سورة لقمان، من اآلية   [77]
 .174ص 2انظر أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، ج  [78]
 .159سورة آل عمران، من اآلية   [79]
 .199، 198ص 4تفسري املنار، ج  [80]
 .292ص 5انظر يف ظالل القرآن، ج  [81]
 .125سورة النحل، من اآلية   [82]
 .33سورة فصلت، اآلية   [83]
 1أخرجه البخاري يف كتاب العلم، ابب ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ال ينفروا، فتح الباري، ج  [84]

 .163ص
 .163ص 1انظر فتح الباري، ج  [85]
  .133تيمية، ص انظر احلسبة البن  [86]
 .125سورة النحل، من اآلية   [87]
 .191ص 1انظر اآلداب الشرعية البن مفلح، ج  [88]
 .24ص 2، وصحيح مسلم بشرح النووي، ج31ص 1انظر اجملموع، ج  [89]
 .38، 37سورة يوسف، اآليتان   [90]
ه  من حتويل حاكم وحكومة اهلند إىل اإلسالم وهو 971انظر كيف متكن الشيخ أمحد بن عبدالواحد الفاروقي السرهندي املولود سنة   [91]

 .209داخل السجن، انظر اإلسالم بني العلماء واحلكام ص
 ه .1405، الطبعة األوىل سنة 204ص 2انظر دالئل النبوة للبيهقي، ج  [92]
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 .61ص 3اية، جالبداية والنه  [93]
 .180ص 2انظر مسائل اإلمام أمحد، ج  [94]
 .180ص 2انظر مسائل اإلمام أمحد، ج  [95]
 .177ص 16ند اللقاء، صحيح مسلم بشرح النووي، جأخرجه مسلم يف كتاب الِب واآلداب، ابب استحباب طالقة الوجه ع  [96]
 .100سورة التوبة، اآلية   [97]
 .18، 17سورة الزمر، اآليتان   [98]
 .64ص 1انظر ترتيب املدارك، ج  [99]
 .100سورة التوبة، اآلية   [100]
  الرتوة: اخلطوة.  [101]
 .88 -83ص 3إعالم املوقعني، ج  [102]
 ألنه صار َيخذ مبنهج مدرسة أهل الرأي يف بعض املسائل.  [103]
 .6الثاين يف أصل مشروعيته، رقم سبق خترجيه يف الفصل   [104]
 .280انظر جامع العلوم واحلكم، ص  [105]
 .25ص 2انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج  [106]
 .162، 161ص 1اآلداب الشرعية، ج  [107]
 .167ص 1اآلداب الشرعية، ج  [108]
 .174ص 1اآلداب الشرعية، ج  [109]
 .47ص 4اجلامع ألحكام القرآن، ج  [110]
 .49ص 4املرجع السابق ج  [111]
 .217ص 5أخرجه أمحد يف مسنده، ج  [112]
 .358ص 2، وبلغة السالك ج463ص 8انظر شرح فتح القدير، ج  [113]
 .54، 53، 36انظر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ص  [114]
 .53املرجع السابق، ص  [115]
  .17سورة لقمان، من اآلية   [116]
 .48ص 4اجلامع ألحكام القرآن، ج  [117]
 .68ص 14اجلامع ألحكام القرآن، ج  [118]
، وابن ماجه يف كتاب الفنت، ابب قول هللا تعاىل: "اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم" سنن ابن 405ص 5أخرجه أمحد يف مسنده، ج  [119]

وقال: )حسن غريب(، اجلامع  2254حديث رقم  67لفنت، ابب ، والرتمذي يف كتاب ا4016، حديث رقم 1331ص 2ماجه، ج
 .522ص 4الصحيح ج

 .156ص 1اآلداب الشرعية، ج  [120]
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