
فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
إىل  وإيصاله  اإلنساين،  املجتمع  هداية  أجل  من  اإلسالم  جاء 
املنهج  بتقرير  واألخالقي،  الفكري  واالرتقاء  والنمو  التكامل  قّمة 
اإلهلي يف واقع احلياة، وجعله احلاكم عىل أفكار الناس، ومشاعرهم، 
االستعدادات  اإلنسان حيمل يف جوانحه  وإن  ومواقفهم، خصوصًا 
الشيطان  إىل دور  املختلفة للخري والرش والفضيلة والفجور، إضافة 
ويقّوم  ويرشده  هيديه  من  إىل  بحاجة  فهو  واإلغراء،  الوسوسة  يف 
العقيدة  وفق  عىل  لتسري  العملية،  وممارساته  وعواطفه  تصوراته  له 
املفاهيم  نزول  اهلداية بمجرد  تتحقق هذه  والرشيعة اإلسالمية، وال 
والقيم عىل رسول اهلل ما مل ترتسخ يف حياة الناس وتكون ُجزءًا 
حياهتم،  يف  ذلك  بعد  فيامرسوهنا  والنفسية  الفكرية  منظومتهم  من 
املنكر، وجعله  والنهي عن  باملعروف  األمر  فأوجب سبحانه وتعاىل 
من أركان اإلسالم، ألنه غاية الدين وقوام الرشيعة كام عّب عنه اإلمام 
أمري املؤمنني: )غاية الدين األمر باملعروف والنهي  عن املنكر، 
حممد  اإلمام  وقال  ص185(،  ج12،  )املستدرك:  احلدود(  وإقامة 
األنبياء  سبيل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  )إّن   :الباقر
املذاهب  وَتأمن  الفرائض  ُتقام  الصلحاء، فريضة عظيمة هبا  ومنهاج 
وَتل املكاسب، وُترد املظامل، وُتعمر األرض وُينتصف من األعداء، 

وَيستقيم األمر...( )الكايف: ج5، ص56(.
إىل  والتوجيه  التناصح  القربات  وأفضل  املهامت  أهم  من  فإن 
وُيغِضب  خيالفه  مما  والتحذير  عليه،  والصب  باحلق  والتوايص  اخلري 
اهلل عز وجل ويباعد من رمحته، وقد عّده العلامء الركن السادس من 
تعاىل:  قوله  اإليامن كام يف  اهلل عز وجل عىل  أركان اإلسالم، وقّدمه 
َعْن  َوَتنَْهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَ  ُكنُْتْم 
يف  وجل  عز  اهلل  وقّدمه  عمران:110(،  )آل   بِاهلل َوُتْؤِمنُوَن  امْلُنَكِر 
سورة التوبة عىل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة فقال تعاىل: َوامْلُْؤِمنُوَن 
َعْن  َوَينَْهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َيْأُمُروَن  َبْعٍض  َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  َوامْلُْؤِمنَاُت 
ُأْوَلئَِك  َكاَة َوُيطِيُعوَن اهلل َوَرُسوَلُه  َوُيْؤُتوَن الزَّ الَة  َوُيِقيُموَن الصَّ امْلُنَكِر 

ُهْم اهلل إِنَّ اهلل َعِزيٌز َحكِيٌم )التوبة:71(. َحُ َسَيْ
وبيان ألمهيته  الواجب  هذا  لِعظم شأن  إيضاح  التقديم  هذا  ويف 
يف حياة األفراد واملجتمعات والشعوب، وبتحقيقه والقيام به تصلح 
األمة ويكثر فيها اخلري ويضمحل الرش ويقل املنكر، وبإضاعته تكون 
األمة  وتتفّرق  كثرية،  والرشور  كبرية  والكوارث  وخيمة  العواقب 

صوت  ويظهر  وتنترش،  الرذائل  وتظهر  متوت،  أو  القلوب  وتقسو 
الباطل، ويفشو املنكر.

فضائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
عيّل  )يا  قال:   املؤمنني ألمري   اهلل رسول  وصية  يف  جاء 
لئن هيدي اهلل عىل يديك نسمًة خٌي ممّا طلعت عليه الشمس( )جممع 
الصالة  بعد  األعامل  )أفضل   :وقال ص75(،  ج3،  البيان: 
اإلسالم، وصوم شهر رمضان:  الواجبة، وحجة  والزكاة  املفروضة، 
اجلهاد يف سبيل اهلل، والدعاء إىل دين اهلل، واألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر( )مسند زيد: ص351(.
جعله  أن  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  فضائل  وتتجسد 
العقاب  لنزول  سببًا  تركه  وجعل  والفالح  الرمحة  إىل  بابًا  تعاىل  اهلل 

والعذاب يف دار الدنيا، ويف دار اآلخرة.
ومن فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما يلي:

َبَعْثنَا  َوَلَقْد  تعاىل:  قال   ،الرسل مهام وأعامل  أنه من  أوالً: 
ٍة َرُسوالً َأْن ُاْعُبُدوا اهلل َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت )النحل:36(. يِف ُكلِّ ُأمَّ

اْلَعابُِدوَن  التَّائُِبوَن  املؤمنني كام قال تعاىل:  أنه من صفات  ثانيًا: 
بِامْلَْعُروِف  اآلِمُروَن  اِجُدوَن  السَّ اكُِعوَن  الرَّ ائُِحوَن  السَّ اِمُدوَن  احْلَ
 امْلُْؤِمننَِي  ْ َوَبشِّ اهلل  ُدوِد  حِلُ افُِظوَن  َواحْلَ امْلُنَكِر  َعْن  َوالنَّاُهوَن 
)التوبة:112(، عىل عكس أهل الرش والفساد: امْلُنَافُِقوَن َوامْلُنَافَِقاُت 
َوَيْقبُِضوَن  امْلَْعُروِف  َعْن  َوَينَْهْوَن  بِامْلُنَْكِر  َيْأُمُروَن  َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضُهْم 

ْم َنُسوا اهلل َفنَِسَيُهْم إِنَّ امْلُنَافِِقنَي ُهْم اْلَفاِسُقوَن )التوبة:67(. َأْيِدهَيُ
ثالثًا: إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خصال الصاحلني، 
آَياِت  َيْتُلوَن  َقائَِمٌة  ٌة  ُأمَّ اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمْن  َسَواًء  َلْيُسوا  تعاىل:  قال 
َوَيْأُمُروَن  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهلل  ُيْؤِمنُوَن  َيْسُجُدوَن*  َوُهْم  ْيِل  اللَّ آَناَء  اهلل 
ِمَن  َوُأْوَلئَِك  اِت  ْيَ اْلَ يِف  َوُيَساِرُعوَن  امْلُنَْكِر  َعْن  َوَينَْهْوَن  بِامْلَْعُروِف 

نَي )آل عمران:113- 114(. احِلِ الصَّ
املنكر:  عن  والنهي  باملعروف  األمر  األمة  هذه  فضل  من  رابعًا: 
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعْن امْلُنَكِر  ُكنُْتْم َخْيَ ُأمَّ

َوُتْؤِمنُوَن بِاهلل )آل عمران:110(.
َمْن  اهلل  نَّ  َوَلَينُصَ تعاىل:  قال  النرص،  أسباب  من  أنه  خامسًا: 
َأَقاُموا  األَْرِض  يِف  نَّاُهْم  َمكَّ إِْن  الَِّذيَن  َعِزيٌز*  َلَقِويٌّ  اهلل  إِنَّ  ُه  َينُصُ
َعاِقَبُة  َوهلل  امْلُنَْكِر  َعْن  َوَنَْوا  بِامْلَْعُروِف  َوَأَمُروا  َكاَة  الزَّ َوآَتْوا  الَة  الصَّ
)األمر   :أبو عبد اهلل الصادق 41(، قال  األُُموِر )احلج:40- 

باملعروف والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل فمن نصمها أعزه اهلل 
ومن خذهلام خذله اهلل( )الكايف: ج5، ص59(.

سادسًا: هو من اخلري الكثري وفيه من األجر عظيم ملن قام به، قال 
َمْعُروٍف  َأْو  بَِصَدَقٍة  َأَمَر  َمْن  إاِلَّ  َنْجَواُهْم  ِمْن  َكثٍِي  ال َخْيَ يِف  تعاىل: 
َأْو إِْصالٍح َبنْيَ النَّاِس َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهلل َفَسْوَف ُنْؤتِيِه 
َأْجرًا َعظِياًم )النساء:114(، قال رسول اهلل: )من دعا إىل هدى 
أجورهم  من  ذلك  ينقص  ال  تبعه  من  أجور  مثل  األجر  من  له  كان 

شيئا( )كنز العامل: ج15، ص780(. 
 :اهلل رسول  قال  كام  الذنوب  تكفري  أسباب  من  أنه  سابعًا: 
والصالة  الصيام  يكفرها  ونفسه وجاره،  وماله  أهله  الرجل يف  )فتنة 
والصدقة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر( )كنز العامل: ج11، 

ص225(.
حفظ  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر  القيام  يف  ثامنًا: 
واملال،  والنسل  والعقل  والنفس  الدين  للرضورات اخلمس، وهي: 

ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الفضائل غري ما ذكرنا.
آثار ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

ظهر  رايته؛  وُعّطلت  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  ُتِرك  إذا 
الفساد يف الب والبحر وترتب عىل تركه أمور عظيمة منها: 

ال  فِْتنًَة  ُقوا  َواتَّ وجل:  عز  اهلل  قال  والعذاب،  اهلالك  وقوع   -1
رسول  وعن  )األنفال:25(،   ًة َخاصَّ ِمنُْكْم  َظَلُموا  الَِّذيَن  ُتِصيَبنَّ 
نَّكم عذاب  اهلل: )لتأمرن باملعروف ، ولتنهن عن املنكر، أو َلَيُعمَّ
نفس  )والذي   :وعنه ص135(،  ج16،  )الوسائل:  اهلل...( 
أن  اهلل  ليوشكن  أو  املنكر  عن  ولتنهون  باملعروف  لتأمرن  بيده  حممد 
)كنز  لكم(  يستجاب  فال  لتدعنه  ثم  عنده،  من  عقابًا   عليكم  يبعث 
العامل: ج3، ص67(، وعن أيب جعفر وأيب عبد اهلل قال: )ويل 
املنكر( )الوسائل:  لقوم ال يدينون اهلل باألمر باملعروف، والنهي عن 
ج16، ص117(، وأوحى اهلل عز وجل إىل شعيب النبي: )أين 
معّذب من قومك مائة ألف أربعني ألفا من رشارهم وستني ألفا من 
خيارهم، فقال: يا رب هؤالء األرشار فام بال األخيار؟ فأوحى اهلل 
)الكايف:  لغضبي(  يغضبوا  ومل  املعايص  أهل  داهنوا  إليه:  وجل  عز 

ج5، ص56(.
قال  منها  ذلك  يف  أحاديث  وردت  وقد  الدعاء،  إجابة  عدم   -2
)لتأمرن  يقول:   الرضا احلسن  أبا  سمعت  عرفة:  بن  حممد 

ليستعملن عليكم رشاركم فيدعو  أو  املنكر،  باملعروف، ولتنهن عن 
خياركم فال يستجاب هلم( )الوسائل: ج16، ص118(.

3- لعن اهلل لألمة، قال رسول اهلل: )واهلل لتأمرن باملعروف، 
ولتنهن عن املنكر، ولتأطرنم عىل احلق أطرا أو ليرضبن اهلل بقلوب 
ج6،  امليزان:  )تفسري  لعنهم(  كام  وليلعنكم  بعض  عىل  بعضكم 

ص83(.
وشيوع  املعايص،  وتزيني  والكفار،  والفجار  الفساق  تسلط   -4
املنكر واستمراؤه، قال أمري املؤمنني: )ال ترتكوا األمر باملعروف 
يستجاب  فال  تدعون  ثم  رشاركم  عليكم  فيوىل  املنكر  عن  والنهي 

لكم...( )رشح النهج: ج3، ص77(.
5- ظهور اجلهل، واندثار العلم، وختبط األمة يف ظلم حالك ال 
فجر هلا، ويكفي عذاب اهلل عز وجل ملن ترك األمر باملعروف والنهي 
وقلة  شوكته  وضعف  عليه،  واملنافقني  األعداء  تسلط  املنكر،  عن 

هيبته.
 معنى األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

املعروف: هو كل فعل حسن، واملنكر: هو كل فعل قبيح. 
أو عىل  كتابه،  به يف  تعاىل  اهلل  أمر  ما  فاملعروف:  وأما اصطالحًا، 
لسان رسوله حممد، وسمي هذا معروفًا، ألن النفوس السليمة 
وبتعبري  به،  التعبد  وتقبله وتستحسن  تعرفه وتفضله وتشهد بحسنه 
أخر املعروف ضد املنكر، وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل والرشع 

حسنه.
هذا  وعىل  اإلنكار،  من  مشتق  وهو  ينكر،  ما  كل  هو  واملنكر: 
واألعامل  معروفة،  أمور  بأهنا  الصاحلة  األعامل  ُوِصفت  األساس 
السيئة بأهنا أمور منكرة، ألن الفطرة اإلنسانية الطاهرة تعرف القسم 

األول وتنكر القسم الثاين. )تفسري األمثل: ج2، ص631(.
والطريق األصوب لتحصيل مصاديقهام وتشخيصهام هو الرجوع 
إىل الرشع الذي هو عقل من اخلارج - كام أن العقل رشع من الداخل 
فهو  إليه  الناس  ورغب  األقدس  الشارع  به  أمر  ما  فكل  وعليه   -
املسلمني  وذمهم ووبخهم  الشارع عنه  أن كـل ما هنى  معروف كام 

عليـه فمنكـر.
أقسام األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 

املعروف ينقسم إىل: الواجب والندب، فاألمر بالواجب واجب، 
النهي عن املكروه، فهو من مجلة املعروف  وباملندوب مندوب وكذا 



املندوب.
واملنكر: ال ينقسم، ألنه كله حرام، فالنهي عنه كله واجب.

شروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
املنكر واألمر باملعروف ما مل تكتمل رشوط  النهي عن  وال جيب 

مخسة:
األول: معرفة املعروف واملنكر ولو إمجاالً، فال جيبان عىل اجلاهل 
باملعروف واملنكر، ولكن قد جيب التعلم مقدمة لألمر باألول والنهي 

عن الثاين.
املنهي عن  وانتهاء  باألمر،  باملعروف  املأمور  ائتامر  احتامل  الثاين: 
املنكر بالنهي، فإذا مل حيتمل ذلك، وعلم أن الشخص الفاعل ال يبايل 
املشهور،  عىل  يشء  عليه  جيب  ال  هبام  يكرتث  وال  النهي،  أو  باألمر 
ولكن ال يرتك االحتياط  بإظهار الكراهة فعال أو قوال ولو مع عدم 

احتامل االرتداع به.
وارتكاب  املعروف،  ترك  عىل  مرصا  الفاعل  يكون  أن  الثالث: 
املنكر فإذا كانت أمارة عىل ارتداع العايص عن عصيانه مل جيب يشء، 
أو  الوجوب بمجرد احتامل ذلك، فمن ترك واجبًا  يبعد عدم  بل ال 
فعل حرامًا واحتمل كونه منرصفًا عنه أو نادمًا عليه مل جيب يشء، هذا 
واعتبار اإلرصار لعله املشهور بني الفقهاء ولكن الظاهر كفاية إحراز 
يكون  بحيث  بقاء  أو  حدوثًا  املنكر  وفعل  املعروف  ترك  عىل  عزمه 
توجيه األمر أو النهي الشخيص إليه يف حمله عند العقالء ولو مل يكن 

متلبسًا باملعصية فضاًل عن توقف الوجوب عىل اإلرصار.
الرابع: أن يكون املعروف واملنكر منجزًا يف حق الفاعل، فإن كان 
ما فعله مباح  أن  املعروف، العتقاد  تركه  أو  املنكر،  معذورًا يف فعله 
ذلك  يف  معذورًا  وكان  بواجب،  ليس  تركه  ما  أن  أو  بحرام،  وليس 
لالشتباه يف املوضوع، أو احلكم اجتهادًا، أو تقليدًا مل جيب يشء، وكذا 
إذا مل يكن معذورًا يف فعله يف بعض املوارد كام إذا عجز عن اجلمع بني 
امتثال األهم منهام،  امتثال تكليفني بسوء اختياره ورصف قدرته يف 
اإلتيان  املهم وإن كانت وظيفته عقال  ترك  فإنه ال يكون معذورًا يف 
املنكر  القبيحني بل واملحرمني، هذا ولو كان  انتخابًا ألخف  باألهم 
مما ال يرىض الشارع بوجوده مطلقا كاإلفساد يف األرض وقتل النفس 
املحرتمة ونحو ذلك فال بد من الردع عنه، ولو مل يكن املبارش مكلفًا 

فضاًل عام إذا كان جاهاًل باملوضوع أو باحلكم .
الامس: أن ال يلزم من األمر باملعروف والنهي عن املنكر رضر 

وهلذه املرتبة كذلك درجات ختتلف شدة ولينًا فمنها:
األوىل: الوعظ واإلرشاد والقول اللني، بأن يعظ الفاعل وينصحه، 
ويذكر له ما أعد اهلل سبحانه للعاصني من العقاب األليم والعذاب يف 
اجلحيم، أو يذكر له ما أعده اهلل تعاىل للمطيعني من الثواب اجلسيم 
والفوز يف جنات النعيم، ومع احتامل التأثري هبا جيب رعايتها وال جيوز 

تعدهيا إىل ما هو أشد.
الوعظ  تأثري  الناهي عدم  أو  الثانية: األمر والنهي مع علم اآلمر 
والنهي،  األمر  املرتبة األعىل من  إىل  فينتقل  اللني،  بالقول  واإلرشاد 
وجيب أن يكون من األيرس يف القول إىل األيرس مع احتامل التأثري وال 

جيوز التعدي )ال سيام إذا كان املورد مما هيتك الفاعل به(.
الثالثة: غلظة القول والتشديد )مع احتامل التأثري به وعدم احتامل 

التأثري بام ذكر أعاله( بأن يشدد يف األمر وبالوعيد عىل املخالفة.
اليد: وهي مرتبة اإلنكار باليد وال يصار إىل  3- مرتبة الفعل أو 
من  بأي  حيصل  ال  التأثري  بأن  االطمئنان  أو  بالعلم  إال  املرتبة  هذه 

املرتبتني األوليني وله درجات.
كحبس  املنكر،  وبني  الفاعل  بني  حيول  بأن  احليلولة:  األوىل- 
مع  واملنكر،  اللهو  آلة  كرس  أو  منزله  من  اخلروج  من  ومنعه  الفاعل 
مراعاة األيرس فاأليرس، وينبغي يف هذه الصورة االستئذان من الفقيه 

اجلامع للرشائط.
الثانية- الرضب واإليالم: الظاهر جوازمها مراعيًا لأليرس فاأليرس 

وينبغي أخذ اإلذن من الفقيه اجلامع للرشائط.
وال جيوز إال بإذن اإلمام عىل األقوى،  الثالثة- اجلرح أو القتل: 
حصول  مع  مقامه  للرشائط  اجلامع  الفقيه  الزمان  هذا  يف  ويقوم 

الرشائط.
مالحظة: التعدي عن املقدار الالزم يف دفع املنكر مع وجود رضر 

عىل فاعل املنكر حمرم، ويكون الناهي ضامنًا.

عىل اآلمر يف نفسه أو عرضه أو ماله املعتد به، وكذا ال يلزم منه وقوعه 
يف حرج ال يتحمله، فإذا لزم الرضر أو احلرج مل جيب عليه ذلك، إال 
إذا أحرز كونه بمثابة من األمهية عند الشارع املقدس هيون دونه حتمل 
الرضر أو احلرج، والظاهر أنه ال فرق فيام ذكر بني العلم بلزوم الرضر 
أو الظن به أو االحتامل املعتد به عند العقالء املوجب لصدق اخلوف.
وإذا كان يف األمر باملعروف أو النهي عن املنكر خوف اإلرضار 
ببعض املسلمني يف نفسه أو عرضه أو ماله املعتد به فالظاهر سقوط 
وجوهبام، نعم إذا كان املعروف واملنكر من األمور املهمة رشعًا فال بد 
من املوازنة بني اجلانبني بلحاظ قوة االحتامل وأمهية املحتمل فربام ال 

حيكم بسقوط الوجوب وربام حيكم به .
مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

من  مراتب البد  املنكر  والنهي عن  باملعروف  لألمر  الفقهاء  ذكر 
الفقهاء  رتبها  ما  بحسب  نذكرها  والنهي،  األمر  يف  تدرجها  رعاية 

)قدست أرسارهم( وهي كام ييل:
1- مرتبة القلب: واملقصود هبا: أن يعمل اآلمر أو الناهي عماًل 
املطلوب هو  أن  املنكر، ومعنى ذلك:  القلبي عن  انزجاره  منه  يظهر 
إظهار ما يف قلب الناهي أو اآلمر من حالة بغض ونفور من حالة ترك 
العودة عن  إىل  يدعوه  أنه  منها  يفهم  بطريقة  املنكر  فعل  أو  املعروف 

ترك املعروف، واالنتهاء عن فعل املنكر.
والبد من االلفات إىل أن بعض هذه األعامل يكون أقل حدة من 
بعضها اآلخر ولذا البد من رعاية القاعدة أعاله حتى يف نفس املرتبة 
جيوز  فال  مؤثرًا  وكان  القلب  مرتبة  درجات  من  حدة  أقل  كان  فام 

التجاوز إىل ما هو أشد من نفس الرتبة.
)وله درجات كغمض  الفقهاء:  يقول  املرتبة  وعن مصاديق هذه 
العني، والعبوس واالنقباض يف الوجه، وكاإلعراض بوجهه أو بدنه، 

وهجره وترك مراودته ونحو ذلك(.
به األمر  لسانًا، واملقصود  اللسان: وهي األمر والنهي  2- مرتبة 
بحيث  الكالم  بواسطة  املنكر  لفاعل  النهي  أو  للمعروف  للتارك 
يفهم منه الفاعل أو التارك األمر والنهي، والبد من التنبيه إىل أنه ال 
يلجأ إىل هذه املرتبة إال إذا مل حيتمل التأثري بإظهار التنفر القلبي وهو 
املرتبة األوىل، يقول الفقهاء )قدست أرسارهم(: لو علم أن املقصود 
الثانية  إىل  االنتقال  جيب  القلب(  )مرتبة  األوىل  باملرتبة  حيصل  ال 

)اللسان( مع احتامل التأثري. 


