العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

االمر بالمعروف والنهي عن المنكر واثرهما على السلم االجتماعي

أ.م.د .يقضان سامي محمد

الباحث :زيد على جاسم حمد

جامعة بابل /كلية العلوم االسالمية
The promotion of virtue and the prevention of vice and their impact on social peace
Researcher. Zaid Ali Jasim Hamad
Ass. Prof. Dr. Yakthan Sami Mohammed
College of Islamic Sciences\ University of Babylon
hadeel 270@gamil.com
Abstract
Enjoining what is right and forbidding what is wring is one of the most important duties imposed
by islam on the individual. Therefor abiding this duty is for the establishment of this religion. Allah is
guaranteed to save his religion by many means including the duty of enjoining what is right and for
bidding what is wring. The socity which applies this religious duty lives in security, safety, prosperity
and happiness as it avoids all that leads to the violation of these thing, otherwise, the society will suffer
from serious consequences such the prevalence of corruption, denial of rights, descent of calamities,
discontinuation of divine mwrcy and accordingly the absence of social peace
Key word: foebidding, worng, social peace.
الملخص:
ان االمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهم الواجبات التي فرضها االسالم على الفرد ،لذلك يعبر العمل به اقامه لها الدين،

فاهلل تعالى تكفل بحفظ دينه من الضياع ،وجعل ذلك عبر الفريضة يشعر باالمن ويسوده الطمانينة والسعادة النه يبتعد عن كل ما يؤذي

الى االخالل بهذه االمور ،اما اذا ترك المجتمع هذه الفريضة فان ذلك يؤدي الى عواقب وخيمة منها شيوع الفساد دون رادع ،وسلب
الحقوق ،ونزول المصائب ،وانقطاع الرحمة االلهية وبالتالي غياب السلم االجتماعي.
الكلمات المفتاحية :المعروف ،المنكر ،السلم االجتماعي

المقدمة:

فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الخصال التي دعا اليها القران ،فهذا االمر من اهم االسباب التي تؤدي الى

تحقيق الصالح وتحفظ المجتمع من االخطار والمفاسد وتزرع بذور الخير والتطور ،واوضح مثال على ذلك هو ثورة االمام الحسين
(عليه السالم) الن الهدف االساسي منها هو اصالح االمة عن طريق تطبيق مبدا االمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والشك ان صالح العباد في معاشهم متوقف على طاعة اهلل تعالى وهذه الطاعة متوقفة على العمل بهذا المبدأ العظيم ،حيث

ان افراد المجتمع متى ما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ساعد ذلك على توفير السعادة والطمأنينة في حياتهم.

وان من اهم االسباب التي دعت الى اختيار الموضوع هو االثر الكبير لهذا المبدا في تحقيق السلم االجتماعي من خالل

االبتعاد منك ار من مثل الظلم والجور والتعدي على الحرمات وغيرها الن بوجود يسود القلق والخوف في نفوس االفراد.

وفي هذا الحديث حاولت الكشف عن مدى مشروعية هذا المبدأ في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ثم بيان السمات التي
يتحلى بها بالمعروف والناهي عن المنكر ،وبعدها بينت النتائج المترتبة على ترك العمل بهذا المبدأ.
خطة البحث:

شملت خطة البحث مقدمة ومبحثين ،االول :مفهوم االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشروعيته في الكتاب العزيز والسنة

الشريفة وتضمن مطلبين ،والثاني :ضوابط االمر بالمعروف والناهي عن المنكر والنتائج المترتبة على ذلك وفيه ثالثة مطالب ،وثبت
المصادر والمراجع.
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المبحث االول :مفهوم االمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اللغة واالصطالح:

المطلب االول :المعروف لغة واصطالحا

ان معنى المعروف لغة :هو ضد المنكر ،والعرف ضد النكر ،والعروف والعارف تعني الصبو ،والمعروف يطلق على الوجه الن
()1

االنسان يعرف به ،ويطلق على الجود فقيل :هو اسم ما تسديه وتبذله

()2

والمعروف هو كل ما يستحسن به من االفعال ،وهو ما تعرفه النفس من خير وتطمان اليه

اما المعنى االصطالحي فيعني :هو كل اسم جامع لكل االعمال التي تكون للطاعه والتقرب الى اهلل واالحسان والود الى الناس ،وكل ما
()3

امر به الدين ونهى عن المقبحات وقد سمي معروف ألنه تعرفه العقول السليمة

ثانيا :المنكر في اللغة واالصطالح
ان معنى المنكر في اللغة هو :واحد المناكر ،هو النكر ،قال تعالى ولقد جئتم شيئا نكرا) [الكهف ]74:واالنكار :تغيير المكان،
()4

واالنكار :الجحود ،والتناكر :التجاهل

()5

وعرف كذلك :كل ما قبحه الشرع وكرهه وحرمه

()6

اما في المعنى االصطالحي :هو كل قول وكل فعل وكل قصد قبحه الشارع ونهى عنه
فالمنكر في اللغة واالصطالح يجتمع تحت معنى :القبح ،والجحود ،والتجاهل.

اما المطلب الثاني :مشروعية االمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب العزيز والسنة النبويه الشريفه

اوال :مشروعيته في الكتاب العزيز

وردت الكثير من النصوص القرآنية في االمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها:
وف وتَْنهون ع ِن ا ْلمن َك ِر وتُؤ ِمُن ِ َّ ِ
ِ
ُخ ِرج ْ ِ
 -1قال تعالىُ :كنتُم َخ ْير أ َّ ٍ
َه ُل ا ْل ِكتَ ِ
اس تَأْم ُر َ ِ
ان َخ ْي ار لَّهُم
آم َن أ ْ
ُمة أ ْ َ
اب لَ َك َ
َ ْ َ
ْ َ
ون بالله َولَ ْو َ
ون با ْل َم ْع ُر َ َ ْ َ َ ُ
ت ل َّلن ِ ُ
ِ
ون َّ(آل عمران ،)110 :معناه (خير امة) وانما قال( :كنتم) لتقدم البشارة لهم في الكتب الماضية
ون َوأَ ْكثَُرُه ُم ا ْلفَاسقُ َ
ِّم ْنهُ ُم ا ْل ُم ْؤ ِمُن َ

ويعضد هذا البيان ما روي عن النبي (صلى اهلل وعليه واله وسلم) انه قال :انتم وفيتم سبعين امه انتم خيرها واكرمها على اهلل .او
المراد كنتم عند اهلل في اللوح المحفوظ خير امة ،وقيل(:كان) في االية تامة والمعنى :وجدتم وخلقتم و(خير امة) نصب على
الحال .وقيل (كان) بمعنى (صار) ومعناه صرتم خير امة لكونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وايمانكم باهلل .فيصير
هذه الخصال على هذا المعنى االخير شرطا في كونهم خيرا .وقد روي عن بعض الصحابة انه قال :من اراد ان يكون خيرها
فليؤد شرط اهلل فبه من االيمان باهلل واالمر بالمعروف والنهي عن المنك

()7

فمعنى االية فانكم يامعشر المسلمين بهدايتكم الى طريق الحق فانتم خير امة اظهرها اهلل للناس ألنكم تؤمنون باهلل وتاتون

بفريضتي االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن المعلوم ان انبساط هذا التشريف على جميع االمة لكون البعض متصفين بحقيقة
االيمان والقيام بحق االمر بالمعروف والنهي عم المنكر هذا محصل ما ذكروه في المقام .والظاهر واهلل اعلم ان قوله كنتم غير منسلخ
عن الزمان واآلية تمدح حال المؤمنين في اول ظهور االسالم من السابقين االولين من المهاجرين واالنصار والمراد االيمان هو االيمان
بدعوة االجتماع على االعتصام بحبل اهلل وعدم التفرق فيه في مقابل الكفر به على ما يدل عليه قوله اكفرتم بعد ايمانكم االية وكذا

المراد بأيمان اهل الكتاب ذلك ايضا فيؤل المعنى الى انكم معاشر امة االسالم كنتم في اول ما تكونتم وظهرتم للناس خير امة ظهرت

 )1ينظر :الجواهري ،الصحاح.4/1421،
 )0ينظر :ابن منظور ،لسان العرب033/5،
 )3ينظر :المصدر السابق.9/042 ،
 )4ينظر :الجواهري ،الصحاح.0/837 ،
 )5ينظر :ابن منظور ،لسان العرب5/033،
 )6ينظر :ابراهيم الدسوقي ،الحسبة في االسالم.9 ،
( 7ينظر :الطهراني ،مقتنيات الدرر.0/049،
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لكونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتعتصمون بحبل اهلل متفقين متحدين كنفس واحدة ولو كان اهل الكتاب على هذا
()1

الوصف ايضا لكان خي ار لهم لكنهم اختلفوا منهم امة مؤمنون واكثرهم فاسقون
َ -2و ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َو ْال ُم ْؤ ِمن ُ
ُوف َويَ ْنهَوْ نَ َع ِن ْال ُمن َك ِر َويُقِي ُمونَ ال ه
هللا
َات بَ ْع ُ
ضهُ ْم أَوْ لِيَاء بَعْض يَأْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر ِ
صالةَ َوي ُْؤتُونَ ال هز َكاةَ َوي ُِطيعُونَ ه َ
هللاُ إِ هن ه
ك َسيَرْ َح ُمهُ ُم ه
َزيز َح ِكيم َّ(التوبة )71 :ذكر اهلل سبحانه المنافقين ووصفهم بقبيح خصالهم ،فاقتضت
َو َرسُولَهُ أُوْ لَئِ َ
هللاَ ع ِ
الحكمة ان يذكر المؤمنين ويصفهم بضد اوصافهم ،ليتصل الكالم بماقبله اتصال النقيض بالنقيض ،فقال :ﭧﭐﭨﭐُّﭐ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ َّ في سائر االمور( )2وقيل (يامرون بالمعروف) أي مااوجب اهلل فعله
()3

عليهم (وينهون عن المنكر) وهو ما نهي اهلل عن فعله .ويداومون على فعل الصالة واخراج الزكاة ويمتثلون اوامر اهلل
ك هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ (آل عمران)104 :
ُوف َويَ ْنهَوْ نَ َع ِن ْال ُمن َك ِر َوأُولَئِ َ
 -3قال تعالى َو ْلتَ ُكن ِّمن ُك ْم أُ همة يَ ْد ُعونَ إِلَى ْال َخي ِْر َويَأْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر ِ
(ولتكن منكم امة يدعون الى الخير) لتكن امر يدل على الوجوب ،ومن في (منكم) للتبعيض اشارة الى ان هذا االمر من فروض
الكفايات ،والخيرعام لما يجب فعله وما يجوز تركهُّ ،ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ َّ والمراد بالمعروف هنا ما يجب فعله بقرينه وجوب االمر
به ،والمراد بالمنكر ما يجب تركه بقرينه وجوب النهي عنه ،وتجدر االشارة الى ان وجوب االمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ضرورة دينية عن المسلمين يستدل بها ،وال يستدل عليها (واولئك) الذين يأمرون بالمعروف (هم المفلحون) المنتصرون دنيا
()4

واخرة

ثانيا :مشروعيته في السنة النبوية الشريفة

ان الرويات التي تدل على وجوب االمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة ومتواترة عن رسول اهلل (صلى اهلل وعليه واله

وسلم) واهل بيته (عليهم السالم) وقد دلت السيرة على ذلك حتى اصبح سكوت االمام المعصوم (عليه السالم) عن عمل معين دليل
على جوازه ،فلو كان محرما لنهي عنه ،وكانت سيرة المعصومين (عليهم السالم) خير مثال لتجسيد هذا المبدأ والدعوة الى اهلل تعالى،
عن طريق تصحيح اعتقاد الناس وتربيتهم ،ومن الروايات:

 -1قال رسول اهلل (صلى اهلل وعليه واله وسلم)(االسالم ثمانية اسهم االسالم سهم والصالة سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم الجهاد
()5

في سبيل اهلل سهم وصوم رمضان سهم واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من السهم له)

والظاه ر من حديث النبي (صلى اهلل وعليه واله وسلم) انه وضع االمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جملة الواجبات
الشرعية على الفرد.

()6

 -2قال رسول اهلل (صلى اهلل وعليه واله وسلم) (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ،ويوقر كبيرنا ،ويأمر بالمعروف ،وينهي عن المنكر) .
فقد سلب رسول ا هلل(صلى اهلل وعليه واله وسلم) صفة االسالم وااليمان ممن ال يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ومعنى السلب هو
قلة الحظ من الدين ،وصفة االسالم وااليمان ال تسلب اال ممن ال يؤدي واجبا(.)7

 -3قال رسول اهلل(صلى اهلل وعليه واله وسلم) (اذا ظهرت البدعة في امتي فليظهر العالم علمه ،فان لم يفعل فعليه لعنة اهلل)(.)8

فمن مظاهر االمر بالمعروف والنهي عن المنكر محاربة البدع وذلك عن طريق اثبات مخالفتها للعقيدة والشريعة ،ثم بيان الراي

الحكم االصوب والسلوك الذي ينسجم مع المبادئ والقيم االسالمية ،ومحاربة البدع واجبة(،)9ومعنى الحديث(اذا ظهرت البدع في امتي)
 )1الطباطبائي ،الميزان3/378-377 ،
 )0الكاشاني ،زبدة التفاسير.3/137،
 )3الطهراني ،مقتنيات الدرر.5/161،
 )4محمد جواد مغنية ،التفسير المبين.82 ،
 )5الهندي ،كنز العمال.1/32،
 )6النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين.1/025،
 )7ينظر :مركز الرسالة ،االمر بالمعروف والنهي عن المنكر.00،
 )8هادي النجفي ،موسوعة احاديث اهل البيت.7/055،
 )9مركز الرسالة ،االمر بالمعروف والنهي عن المنكر.00،
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سواء كانت البدع متعلقة بالعقائد كتجسيم الواجب وتصويره وكالقول بحشر االرواح دون االجساد كما ذهب اليه طائفة من المبتدعة او
متعلقة بزيادة االعمال ونقصانها كاثبات صالة الضحى وتحريم المتعة كما ذهب اليه طائفة من الفرق الضآلة والمضلة او متعلقة بغيرها
من االمور المنافية لما ثبت في الشريعة ،والمراد باالمة االمة المجيبة اما كلهم كما هو الظاهراو االعم من الكل ،والبعض على

احتمال( :فليظهر العالم علمه) مع االمكان وعدم الخوف والتقية الن اهلل تعالى شرفه بفضيلة العلم وكرمه بشرف الرئاسة وجعله ناص ار
لدينه وحاكما على عباده ،فوجب عليه ان يحفظ قوانين الدين من الزيادة والنقصان ،وان ينظر الى احوال المكلفين ويحملهم على
االعتدال ان تجاوزوا عن حده ،وحاله كحال الطبيب المشفق في حفظ صحة االبدان ودفع االمراض الموجبة لزوالها وفساد مزاج

االعضاء(.)1

المبحث الثاني :ضوابط االمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامور المعروف والمنكر والنتائج المترتبة على ذلك
المطلب االول :ضوابط اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر

على الفرد الذي يريد ان يطبق هذا المبدأ ان يلتزم بمجموعة من الضوابط االخالقية والتي تساعده على التعامل مع االخرين من

مجتمعه ،وتحقيق هذا الهدف منها:
اوال :العلم

يجب على اآلمر بالمعروف ،والناهي عن المنكر ،على ان يكون عالما بالشيء الذي يأمر به ،وينهي عنه ،وهذه الصفة البد

ان توجد قبل البدء في االمر والنهي ،يكون عالما بما يأمر به من معروف ،وينهي به عن منكر.

وال يعني هذا انه ال يأمر اال العلماء ،او طلبة العلم ،المهم النهي عن المنكر باعتبار انه منكر ،او االمر بالمعروف على
اعتبارانه معروف ،حتى نكون على بصيرة ،ونكون ممن قال اهلل تعالى فيهمَ :وأَ هما اله ِذينَ س ُِعد ْ
ت
ُوا فَفِي ْال َجنه ِة َخالِ ِدينَ فِيهَا َما دَا َم ِ
او ُ
ك َعطَاء َغ ْي َر َمجْ ُذوذ َّ(يوسف)108 :
ات َواألَرْ ضُ إِاله َما شَاء َر ُّب َ
ال هس َم َ
قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي ادعو اليها والطريقة التي انا عليها سبيلي وسنتي ومنهاجي ،وسمي الدين سبيال ال نه الطريق
(.)2

الذي يؤدي الى الثواب

واعلم ان السبيل في اصل اللغة الطريق ،وشبهوا المعتقدات بها لما ان االنسان يمر عليها الى الجنة ادعوا اهلل على بصيرة
وحجة وبرهان انا ومن تبعني الى سيرتي وطريقتي وسيرة اتباعي الدعوة الى اهلل ،الن كل من ذكر الحجة واجاب عن الشبهة فقد دعا
بمقدار وسعه الى اهلل وهذا يدل على ان الدعاء الى اهلل تعالى انما يحسن ويجوز مع هذه الشرط وهو ان يكون على بصيرة مما يقول

وعلى هدى ويقين( .)3ﭐ وقيل ُّ ﱳ ﱴ ﱵ َّ أي ادعو الناس الى معرفته سبحانه بصفات كماله ونعوت جالله ومن جملتها التوحيد فالجملة

ال محل لها من االعراب ُّ على بصيرة َّ أي بيان وحجة واضحة غير عمياء(.)4
ثانيا :الحلم

يجب على اآلمر بالمعروف ،والناهي عن المنكر ،ان يكون حليما ،حتى ال يثور ويغضب عندما يجابه بشي ال يرضيه او لم

يتوقعه ،فيفسد اكثر مما يصلح ،وحتى ال يتأثر فيصبح الموضوع انتقاما للنفس وتشفيا ،بل انكا ار لما يغضب اهلل سبحانه وتعالى ،ورغبة
()5

في تصحيح االوضاع

فالبد للعالم الى اهلل ان يروض نفسه قبل كل شيء ،يروضها على ان تكون حليمة ولو لطمت في احد خديها لذات اهلل ال عطت

الخد الثاني اذا علمت انها هلل وفي سبيل اهلل ،فالبد ان يتحمل وان يصبر وليعلم ان هذا العمل هلل
 (1ينظر :المازندرائي ،شرح اصول الكافي.0/036،
 )0الرازي ،التفسير الكبير.18/005 ،
 )3ينظر :المصدر نفسه.18/005 ،
 (4االلوسي ،شرح اصول الكافي.0/036،
 )5ينظر :عبدهللا ابن الحسن ،اثر االمر بالمعروف في حياة االمة.17،
 )6ينظر :المصدر نفسه.17 ،
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ثالثا :الصبر

على من يبق هذا المبدأ الصبر على ما يناله ،،واول ما امر نبينا محمد عليه الصالة والسالم ،بإبالغ الرسالة باألمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،في قول اهلل تعالى يَا أَيُّهَا ْال ُم هز ِّم ُل)(قُ ِم الله ْي َل إِاله قَلِيال)(نِصْ فَهُ أَ ِو انقُصْ ِم ْنهُ قَلِيال)(أَوْ ِز ْد َعلَ ْي ِه َو َرتِّ ِل ْالقُرْ آنَ
ك قَوْ ال ثَقِيال)(إِ هن نَا ِشئَةَ الله ْي ِل ِه َي أَ َش ُّد َو ْ
ار َسبْحً ا طَ ِويالَّ)(المدثر)7-1 :
ط ًءا َوأَ ْق َو ُم قِيال)(إِ هن لَ َ
تَرْ تِيال)(إِنها َسنُ ْلقِي َعلَ ْي َ
ك فِي النههَ ِ
يأمر اهلل سبحانه وتعالى الرسول باألمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر ،فيقول له اصبر على ما امرك به من اداء الرسالة

وتعليم الدين ،وما ينالك من االذى ،فاحتمله لتنال الفوز من اهلل بالنعيم والصبر الذي هو طاعة اهلل هو الصبر على الضرر الذي يدعو
اليه العقل ،الن ما يدعو اليه العقل فخالق العقل يريده ،الن بمنزلة دعاء المر الى الفعل ،والسبب الذي يتقوى به على الصبر هو
التمسك بداعي العقل دون داعي الطبع ،الن العقل ،يدعو بالترغيب فيما ينبغي ان يرغب فيه .والطبع داعي الهوى يدعو الى خالف ما
()1
ْجل لههُ ْم َكأَنههُ ْم يَوْ َم يَ َروْ نَ َما يُو َع ُدونَ لَ ْم
في العقل واهلل قال لنبيه عليه الصالة والسالم فَاصْ بِرْ َك َما َ
صبَ َر أُوْ لُوا ْال َع ْز ِم ِمنَ الرُّ ُس ِل َوال تَ ْستَع ِ

يَ ْلبَثُوا إِاله َسا َعةً ِّمن نههَار بَالغ فَهَلْ يُ ْهلَ ُ
ك إِاله ْالقَوْ ُم ْالفَا ِسقُونَ (االحقاف ،)38:أي فصبر يا محمد على اذى هؤالء الكفار ،وعلى ترك
اجابتهم لك ،كما صبر الرسل،فيكون جميع االنبياء هم اولو العزم ،النهم عزموا على اداء الرسالة ،وتحمل اعبائها(.)2
المطلب الثاني :امور المعروف وامور النهي

اوال :امور المعروف

ان امور المعروف هي كل االفعال المستحسنة التي حث عليها الشرع ومنها:
ِ
ب َو َمن َيتَ َو َّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَهُ َو َح ْسُبهُ إِ َّن اللَّهَ َبالِغُ أ َْم ِرِه قَ ْد َج َع َل اللَّهُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد اَّر
1ـ التوكل على اهلل َوَي ْرُزْقهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال َي ْحتَس ُ
(الطالق)3 ِ:
َّ
ِ
ِ
2ـ العدل إِ َّن اللَّهَ َيأْم ُر بِا ْل َع ْد ِل و ِ
اإل ْح َس ِ
ونَّ النحل90 :
ان َوِايتَاء ذي ا ْلقُ ْرَبى َوَي ْنهَى َع ِن ا ْلفَ ْح َشاء َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْلَب ْغ ِي َيعظُ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
ُ
َ
ِ
ِ
َّ
ون َعلَى األ َْر ِ
ون قَالُوا َسالما (الفرقان)63:
اد َّ
3ـ التواضع َو ِعَب ُ
ض َه ْونا َوِا َذا َخاطََبهُ ُم ا ْل َجاهلُ َ
ين َي ْم ُش َ
الر ْح َم ِن الذ َ
ضهَا ِمن بَعْض َو ه
 -4التخلق بمكارم االخالق ،قال تعالى إِ هن ه
هللاَ اصْ طَفَى آ َد َم َونُو ًحا َوآ َل إِ ْب َرا ِهي َم َوآ َل ِعمْرَانَ َعلَى الْ َعالَ ِمينَ )( ُذ ِّريهةً بَ ْع ُ
هللاُ
َس ِميع َعلِيم (آل عمران )134 - 133 :وقال تعالى قُ ْلنَا ا ْهبِطُ ْ
ي فَالَ خَ وْ ف َعلَ ْي ِه ْم َوالَ
وا ِم ْنهَا َج ِميعًا فَإ ِ هما يَأْتِيَنه ُكم ِّمنِّي هُدًى فَ َمن تَبِ َع هُدَا َ
هُ ْم يَحْ زَ نُونََّ (البقرة)83 :
َِّ
ين آمُنوْا الَ تُ ِحلُّوْا َش َعائِر اللَّ ِه والَ َّ
ضال ِّمن
ي َوالَ ا ْلقَالئِ َد َوال ِّ
ون فَ ْ
ين ا ْلَب ْي َ
ت ا ْل َح َر َام َي ْبتَ ُغ َ
آم َ
الش ْه َر ا ْل َح َر َام َوالَ ا ْلهَ ْد َ
َ
 -5اعانة المؤمن َيا أَيُّهَا الذ َ َ
َ
ص ُّدو ُك ْم َع ِن ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َرِام أَن تَ ْعتَ ُدوْا َوتَ َع َاوُنوْا َعلَى ا ْلَبِّر َوالتَّ ْق َوى َوالَ
اصطَ ُ
َّرِّب ِه ْم َوِر ْ
ادوْا َوالَ َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َشَن ُ
ض َوانا َوِا َذا َحلَْلتُ ْم فَ ْ
آن قَ ْوٍم أَن َ
يد ا ْل ِعقَ ِ
تَ َعاوُنوْا َعلَى ِ
اإلثِْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب (المائدة)2 :
ان َواتَّقُوْا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َش ِد ُ
َ
()3
 -6االهتمام بامور المسلمين ،قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله وسلم) (المؤمن للمؤمن كالبنيان ،يشد بعضه بعضا)
 -7الصبر وكظم الغيظ ،قال تعالى قُلْ يَا ِعبَا ِد اله ِذينَ آ َمنُوا اتهقُوا َربه ُك ْم لِله ِذينَ أَحْ َسنُوا فِي هَ ِذ ِه ال ُّد ْنيَا َح َسنَة َوأَرْ ضُ ه
هللاِ َوا ِس َعة إِنه َما ي َُوفهى
الصهابِرُونَ أَجْ َرهُم بِ َغي ِْر ِح َسابَّ (الزمر)10 :
ثانيا :امور المنكر

ان امور المنكر هي كل االعمال التي قبحها الشرع ونهى عنها ،ومنها:

 -1الظلم

فقد حدثت العديد من ايات القران الكريم عن الظلم وحذرت القائمين به ،ومنها:
ص َراطًا ُّم ْستَقِي ًما (النساء)168 :
أَ -ولَهَ َد ْينَاهُ ْم ِ
 )1الطوسي ،التبيان.12/174 ،
 )0الطبرسي ،مجمع البيان.9/157 ،
( 3الريشهري ،ميزان الحكمة.1/028 ،
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ت فَ َما َكانَ ه
هللاُ
ت أَتَ ْتهُ ْم ُر ُسلُهُم بِ ْالبَيِّنَا ِ
ب َم ْديَنَ َو ْال ُم ْؤتَ ِف َكا ِ
ب -أَلَ ْم يَأْتِ ِه ْم نَبَأ ُ اله ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم قَوْ ِم نُوح َوعَاد َوثَ ُمو َد َوقَوْ ِم إِ ْب َرا ِهي َم َوأَصْ َحا ِ
وا أَنفُ َسهُ ْم يَ ْ
لِيَ ْ
ظلِ َمهُ ْم َولَ ِكن َكانُ ْ
ظ ِل ُمونََّ (التوبة)70 :
اس أَنفُ َسهُ ْم يَ ْ
هللاَ الَ يَ ْ
ت -إِ هن ه
ظلِ ُمونََّ (يونس)44 :
اس َش ْيئًا َولَ ِك هن النه َ
ظلِ ُم النه َ
والمستفاد من هذه النصوص المباركة ان الظلم يقع من االنسان على نفسه وال يقع من اهلل على عباده ،وبذلك فان من اتبع

الظلم ال ينال الغفران والهداية االلهية ويكون مصيره الهالك.
 -2االعانة على الظلم:

َِّ
الن ُار َو َما لَ ُكم ِّمن ُد ِ
ين ظَلَ ُموْا فَتَ َم َّس ُك ُم َّ
ون
نهى اهلل تعالى عن معاونة الظالمين والركون اليهم ،حيث قال تعالى َوالَ تَْرَكُنوْا إِلَى الذ َ
َّ ِ ِ
ون(هود، )113 :وهذا هو ادب القران الكريم وهو ادب آل البيت عليهم السالم وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية
نص ُر َ
الله م ْن أ َْولَِياء ثَُّم الَ تُ َ
من التنفير عن الركون الى الظالمين ،ومشاركتهم في أي عمل كان ومعاونتهم ولو بشق تمرة

()1

 -3قطع صلة الرحم:

()2

وهو رذيلة االفراط في قطع صلة الرحم وحقيقتها عدم مشاركة ذوي اللحمة في الخيرات الدنيوية وهي رذيلة مستلزمة للبخل
ك اله ِذينَ لَ َعنَهُ ُم ه
صا َرهُ ْمَّ (محمد)23-22 :
ض َوتُقَطِّعُوا أَرْ َحا َم ُك ْم)(أُوْ لَئِ َ
ص همهُ ْم َوأَ ْع َمى أَ ْب َ
هللاُ فَأَ َ
فَهَلْ َع َس ْيتُ ْم إِن تَ َوله ْيتُ ْم أَن تُ ْف ِسدُوا فِي األَرْ ِ
 -4آكل مال اليتيم ،إِ هن اله ِذينَ يَأْ ُكلُونَ أَ ْم َوا َل ْاليَتَا َمى ظُ ْل ًما إِنه َما يَأْ ُكلُونَ فِي بُطُونِ ِه ْم نَا ًرا َو َسيَصْ لَوْ نَ َس ِعي ًرا (النساء)10 :

ت ه
هللاِ فَهُ َو خَ يْر لههُ ِعن َد َربِّ ِه َوأُ ِحله ْ
ان
 -5شهادة الزورَ ،ذلِ َ
ت لَ ُك ُم األَ ْن َعا ُم إِاله َما يُ ْتلَى َعلَ ْي ُك ْم فَاجْ تَنِبُوا الرِّجْ َ
ك َو َمن يُ َعظِّ ْم ُح ُر َما ِ
س ِمنَ األَوْ ثَ ِ
َواجْ تَنِبُوا قَوْ َل ُّ
ورَّ (الحج)30 :
الز ِ
 -6عقوق الوالدين ،نهى اهلل سبحانه وتعالى عن عقوق الوالدين وجعل العاق جبا ار شقياَ ،وبَ ًّرا بِ َوالِ َدتِي َولَ ْم يَجْ َع ْلنِي َجبهارً ا َشقِيًّا (مريم:
)32

ِ
َّ
ون (التوبة)77 :
 -7خلف الوعدفَأَ ْعقََبهُ ْم نِفَاقا ِفي قُلُوبِ ِه ْم إِلَى َي ْوِم َي ْلقَ ْوَنهُ بِ َما أ ْ
َخلَفُوْا اللهَ َما َو َع ُدوهُ َوبِ َما َك ُانوْا َي ْكذُب َ
ب ُك َّل م ْختَ ٍ
ش ِفي األ َْر ِ
اس وال تَ ْم ِ
صع ِّْر َخ َّد َ ِ ِ
ال فَ ُخ ٍ
ض َم َرحا إِ َّن اللَّهَ ال ُي ِح ُّ
ورَّ (لقمان)18 :
 -8االختيال والتكبر َوال تُ َ
ُ
ك ل َّلن َ

المطلب الثالث :النتائج المترتبة على ترك االمر بالمعروف والنهي عن المنكر

توطئة:

إن هنالك مجموعة من النتائج المترتبة على ترك العمل بمبدأ االمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي من شأنها التأثير على

حياة الفرد بشكل كبير ومنها:
اوال :اللعن

()3

ان معنى اللعن هو :االبتعاد عن الخير ،ويكون من اهلل باألبعاد عن رحمته ولطفه ،ومن الناس بالدعاء عليه َكانُ ْ
وا الَ يَتَنَاهَوْ نَ
س َما َكانُ ْ
وا يَ ْف َعلُونَ (المائدة)79 - 78 :
عَن ُّمن َكر فَ َعلُوهُ لَبِ ْئ َ
معناه :ان الكافرين هم ملعونون بدعوة بلسان انبيائهم ،وفيه تعريض لهؤالء الذين كفرهم اهلل

في هذه اآليات من اليهود ملعونين بدعوة من انبيائهم انفسهم ،وذلك بسبب عصيانهم ألنبيائهم ،وهم كانوا مستمرين على
()4

االعتداء

وقيل معناه يأسهم من مغفرة اهلل مع االقامة على الكفر والمعصية هلل سبحانه وتعالى لدعاء االنبياء (عليهم السالم) عليهم
()5

بالعقوبة ودعوتهم مستجابة مع ما في ذلك من فضيحة ،وانطواء اولياء اهلل لهم على العداوة ،والظاهرة عليهم في اقامة الحجة

( 1محمد رضا المضفر ،عقائد االمامية.113 ،
)0البحراني ،شرح نهج البالغة.0/070 ،
 )3ينظر :حسن المصطفوي ،التحقيق في كلمات القران.12/000 ،
 )4ينظر :الطبطبائي ،الميزان.6/79 ،
 )5ينظر :الطوسي التبيان.3/629 ،
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معناه لعنوا على لسان داوود لما اعتدوا في سبتهم ،فقال :اللهم البسهم اللعنة مثل الرداء ،فمسخهم اهلل قردة وعلى لسان عيسى ابن مريم
لما كفروا بعد نزول المائدة ،فقال عيسى :اللهم عذب من كفر بعد ما اكل من المائدة عذابا ال تعذبه احد من العالمين والعنهم كما لعنت
()1

اصحاب السبت ،فصاروا خنازير ،وكانوا خمسة االف رجل
ثانيا :عدم اجابة الدعاء

قال رسول اهلل ( اذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة واذا طففت المكيال والميزان اخذهم اهلل بالسنين والنقص واذا منعوا

الزكاة منعت االرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها واذا جاروا في االحكام وتعاونوا على الظلم والعدوان واذا نقضوا العهد سلط
اهلل عليهم عدوهم واذا قطعوا االرحام جعلت االموال في ايدي االشرار واذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا االخيار

من اهل بيتي سلط اهلل علي هم شرارهم فيدعوا خيارهم فال يستجاب لهم

()2

معنى قوله (واذا جاروا في االحكام وتعاونوا على الظلم والعدوان) الن الدافع للتعاون على الظلم والعدوان والباعث للتعاون على
البر واالحسان هو العدل ،فاذا ارتفع العدل وتحقق ضده وهو الجور تحقق التعاون على الظلم والعدوان في النفس والمال والعرض وذلك
()3

موجب لتبدد النظام المطلوب عقال وشرعا

اما قوله (واذا قطعوا االرحام جعلت االموال في ايدي االشرار) اول االرحام واوالها بالوصل رحم محمد وال محمد واالئمة صلى

اهلل عليه وعليهم السالم وقطعها يوجب وقوع اموال المؤمنين واالبرار في ايدي الفجرة واالشرار كما وقع في الصدر االول واستمر ال
االن ،ثم ارحام المؤمنين وقطعها يوجب انقطاع النسل الموجب لوقوع االموال في ايدي االشرار ،او يوجب وقوع المخالفة بينهم وعدم

ممانعة بعضهم بعضا ،وذلك يوجب طمع االشرار في اموالهم واخذها منهم ظلما ،وقوله (واذا لم يأمروا بالعدل .....الى اخره) يحتمل
ترتب التسليط على ترك كل واحد من االمرين المذكورين ،وعلى تركهما جميعا ،ووجه عدم استجابة دعاء االخيار هو استحكام الغضب

وبلوغه حد الحتم واالبرام ،اال يرى انه تقبل شفاعة خليل الرحمن لقوم لوط

()4

ثالثا :الفساد في جوانب الحياة
َِّ
ِ
َّة ي ْنهون ع ِن الْفَس ِاد ِفي األَر ِ َّ ِ
ٍِ
قال تعالى فَلَوالَ َكان ِمن ا ْلقُر ِ ِ ِ
ين ظَلَ ُموْا
ض إِال قَليال ِّم َّم ْن أ َ
ون من قَْبل ُك ْم أ ُْولُوْا َبقي َ َ ْ َ َ
َنج ْيَنا م ْنهُ ْم َواتََّب َع الذ َ
َ
ْ
َ َ ُ
ْ
ِِ
ِ
ين (هود.)116 :
َما أُتْ ِرفُوْا فيه َو َك ُانوْا ُم ْج ِرم َ
(ينهون عن الفساد في االرض) معناه :كان يجب ان يكون منهم قوم بهذه الصفة ،مع انعام سبحانه وتعالى ،بكمال العقل،

وبعثة الرسل اليهم ،واقامة الحجج لهم ،وهذا تعجيب وتوبيخ لهؤالء الذين سلكوا سبيل من قبلهم في الفساد نحو عاد ،وثمود ،والقرون
التي عدها القران ،واخبر بهالكها اي ان العجب منهم ،كيف لم تكن من جملتهم بقية في االرض ،يأمرون فيها بالمعروف ،وينهون عن
()5

المنكر ؟ وكيف اجتمعوا على الكفر حتى استأصلهم اهلل بالعذاب ،وانواع العقوبات باهلل ،ومعاصيهم له

وقيل معناه اي كان يجب ان

يكون منهم قوم باقون في االرض ينهون عن الفساد مع انعام اهلل عليهم بكمال العقل والقدرة ،وبعثة الرسل اليهم ،واقامة الحجج ،واولو
بقية هم الباقون ،فعجب اهلل نبيه كيف لم يكن منهم بقيه في االرض يأمرون فيها بالمعروف وينهون فيها عن المنكر ،وكيف اجتمعوا
على الكفر حتى استأصلهم اهلل بالعذاب والعقوبات لكفرهم باهلل ومعاصيهم له ثم استثنى بقولهَ اال قليال والمعنى انهم هلكوا جميعا اال
()6

قليال ممن انجى منهم ،وهم الذين امنو مع الرسل ،ونجوا معهم من العذاب الذي نزل بقومهم

 )1ينظر :الطبرسي ،مجمع البيان.1/530،
 )0الكليني :الكافي.0/374،
 )3ينظر :المازندرائي ،شرح اصول الكافي.12/42 ،
 )4ينظر :المصدر نفسه.12/42،
)5ينظر :الطبرسي ،مجمع البيان.6/374 ،
 )6ينظر :الطوسي ،التبيان.6/18 ،
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رابعا :تسلط الظالمين واالشرار

ان نصر اهلل تعالى للمجتمع متوقف على الدين عبر القيام بفريضة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وتركه يؤدي الى نشوء

بيئة فاسدة بعيدة عن العناية االلهية ،والى هذا المعنى اشار االمام علي (عليه السالم) حيث قال( :ال تتركوا االمر بالمعروف والنهي
()1

عن المنكر فيولى اهلل امركم شراركم ثم تدعون فال يستجاب لكم)
ويرى الباحث:

ان االسم عندما جاء بهذا المبدأ العظيم كان هدفه تكامل المجتمع واالرتقاء به والعمل على اصالح النظم التي تبخس االنسان

حقه ،لذلك فان تطبيق هذا المبدأ ضروري في حياة المجتمع ألنه يقوم على تحقيق العدالة ونشر المبادئ التشريعية واصالح االخالق
والحفاظ على كيان المسلمين وبالتالي يخلق مجتمع يعمه االمن واالستقرار

الخاتمة

بعد انتهاء البحث البد من االشارة الى بعض النتائج وهي:

 -1ان المعروف كل امر مستحسن حث عليه الشرع بخالف المنكر هو كل عمل منبوذ نهى عنه الشرع.
 -2ان االمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر االسالم.
 -3تحقيق االفضلية التامة لالمة التي تطبق هذا المبدأ.
 -4ان االمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي الى نشر المفاهيم التشريعية ،واصالح االخالق.

 -5ان ترك العمل بهذا المبدأ يؤدي الى االخالل بالسلم االجتماعي وغياب مظاهر السعادة واالمن.
 -6ان االسالم جاء بهذا المبدأ من اجل تحقيق التكامل االنساني والحفاظ على كيان االنسان وكرامته.
 -7يجب على كل من يقوم هذا المبدأ التحلي باألخالق الكريمة ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.
المصادر:

 .1القران الكريم

 .2اسماعيل بن حماد الجوهري (ت393ه) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان.
 .3جمال الدين محمد ابو الفضل ابن منظور (ت711ه) ،لسان العرب ،دار صادر بيروت.1955،
 .4ابراهيم دسوقي الشهاوي ،الحسبة في االسالم ،مكتبة دار العروبة ،القاهرة1382 ،ه.

 .5مير علي الحائري الطهراني (ت1353هــ) ،تفسير مقتنيات الدرر ،تحقيق :محمد وحيد الحائري ،مؤسسة الكتاب اإلسالمية،
2012م.
 .6محمد حسين الطباطبائي (ت1402ه) ،الميزان في تفسير القران ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات.
 .7فتح اهلل بن شكر الكاشاني (ت988هــ) ،زبدة التفاسير ،تحقيق :مؤسسة المعارف اإلسالمية ،قم ،ايران ،الطبعة االولى1423 ،هــ.
 .8مير علي الحائري الطهراني (ت1353هــ) ،تفسير مقتنيات الدرر ،تحقيق :محمد وحيد الحائري ،مؤسسة الكتاب اإلسالمية،
2012م

 .9محمد جواد مغنية ،التفسير المبين ،مؤسسة دار الكتاب االسالمي ،الطبعة الثانية1983 ،م.329 ،
 .10عالء الدين علي بن حسام الهندي (ت957هــ) ،كنز العمال ،تحقيق :كري حياني  -صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الخامسة1981 ،م.

 .11محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري (ت405هــ) ،المستدرك على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الرابعة1991 ،م
 )1علي بن ابي طالب عليه السالم ،نهج البالغة.3/77 ،
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 .12مركز الرسالة ،االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،قم ،ايران،ط1420 ،1ه.
 .13هادي النجفي ،موسوعة احاديث اهل البيت ،دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة االولى،
2002م.

 .14مولى محمد صالح المازندراني ،شرح أصول الكافي ،تحقيق :المير از أبو الحسن الشعراني ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
لبنان ،الطبعة االولى2000 ،م.
 .15ابو عبداهلل محمد بن عمر الرازي (606ه) ،التفسير الكبير ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1421 ،1ه.
 .16شهاب الدين محمود بن عبد اهلل األلوسي (ت1270هــ) ،تفسير االلوسي ،تحقيق :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة االولى1415 ،ه ـ.

 .17عبداهلل بن الحسن محمد ،اثر االمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة االمة ،دار القاسم ،مصر.1998،
 .18ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هــ) ،التبيان في تفسير القرآن ،تحقيق :أحمد حبيب قصير العام ،مطبعة مكتب
اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة االولى1409 ،هــ.
 .19أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548ه ــ) ،مجمع البيان في تفسير القران ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،لبنان،
الطبعة االولى1995 ،م

 .20محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني( ،ت329هـ) ،الكافي ،تحقيق :علي أكبر الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،الطبعة
الثالثة.
المحمدي الريشهري ،ميزان الحكمة ،دار الحديث ،قم ،ايران ،الطبعة االولى1422 ،هــ.
محمد بن إسماعيل
.21
ّ
ّ
 .22محمد رضا المظفر (ت1383هــ) ،عقائد االمامية ،تحقيق :حامد حفني داود.
 .23كمال الدين ميثم بن علي البحراني (ت679هــ) ،شرح نهج البالغة ،مركز النشر مكتب االعالم االسالمي ،الحوزة العلمية ،قم،
ايران ،الطبعة االولى1362 ،هـ ـ
 .24محمد كاظم المصطفوي ،فقه المعامالت ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة1423 ،ه ـ ،الطبعة
االولى.

 .25االمام علي بن ابي طالب ،نهج البالغة ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان.
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