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 املقدمة

احلمد هلل وحَده، والصَّالُة والسَّالم على َمن ال نيبَّ بعده، وعلى 
 آله وصحبه والتَّابعني هلم بإحسان..

 أما بعد:
عن زينب  بنب     -رمحهما اهلل -فقد روى البخاريُّ ومسلم

استيقظ يوًما من نومه فزًعا  أنَّ النَّيبَّ  -رضي اهلل عنها -جحش
من شرٍّ قد اقترب، ُفِتَح اليوم من ردم للعرب  ويٌل»وهو يقول: 

وحلَّق بأصابعه اإلهبام واليت تليهبا.   .«يأجوج ومأجوج مثل هذه
زين  بن  جحش: فقل : يا رسبول اهلل، أللبو وفينبا    قال  

 .«نعم، إذا كثر اخلبث»الصَّاحلون؟ قال: 
يدلُّ احلديُث على أنَّ املنكَر إذا أصبح ظاهرًة ومل ُيَغيَّر استحق 

َ  اليت ُتهللكو امجميَ ، وهلاا قمُ  بإعدا  هباه  اجمل َ  العامَّ تم  العقوب
الرِّسالَ اليت تستهدف جتليَ العالقَ بني قضيَّتني حيويَّتني وهبامتني  
مها: األمن واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ونظًرا ألنَّ األمبَر  

تبا  ليحقبق   باملعروف والنَّهَي عن املنكر أمٌر غايَ يف األمهيََّ، وحي
َ  من تشريعه إىل صفات ومسات خاصََّ تتأكَّد يف كلِّ َمنل َيقوم  الغاي
به، كما حيتا  إىل معرفَ و رايَ واسعَ يف الشُّروط والضَّوابط لألمر 

 والنَّهي.
وما فعلُته يف هاا البحث هو أنَّين استقرأت مجًعا من النُّصوص 

والنَّهي عبن املنكبر    واملراج  اليت تتعلَّق مبوضوع األمر باملعروف
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ومبوضوع األمن، وحاول  استخالص الدَّوَر األمينَّ للهيئبَ البيت   

 تتولَّى رمسيًّا القياَم مبهامِّ األمر والنَّهي.
 وقد قسَّمُ  البحث  إىل: مقدمَ، وحمورين، وخامتَ. 

َ  البحث وتساؤالته.  ففي املقدمَ عرضُ  خطَّ
األمر واملعروف واملنكبر  واحملور األول: خصَّصُته لبيان مفاهيم 

وأمهيَ كلٍّ منهما يف الشَّريعَ اإلسالميََّ والضَّوابط والشُّروط البيت  
تتعلَّق بالو، مث عرضُ  لواق  هيئَ األمر باملعروف والنبهي عبن   
 املنكر؛ بناًء على ما صدر من جملس الوزراء يف اململكَ هباا الشَّأن.

ان  البدَّور األمبينِّ للهيئبَ    أمَّا احملوُر الثَّاين: فاستهدف  منه بي
وأشرت إىل أنَّه ال ميكن تفعيل هاا الدَّور إال بعد أن يدرك املعنيني 
ما ُعرض يف احملور األوَّل، مثَّ عرضُ  بإجياز يف بيان الدَّور األمينِّ من 
مخسَ جوان  هامََّ يربز فيها  وُر األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر 

َ  على يف حتقيق األمن الشَّا مل للمجتم ، كما تضمَّن البحُث اإلجاب
 التَّساؤالت التَّاليَ:

 ما مفهوم األمن واملعروف واملنكر؟ -1
 إىل أيِّ مدى كان اهتمام اإلسالم هباا األمر؟ -2
 ما ضوابط األمر باملعروف والنهي عن املنكر وشروطهما؟ -3
 ما مدى عالقَ اهليئَ بقضيََّ األمن؟ -4
َُ  وَرها يف إجيا  األمن االجتماعيِّ؟كيف حتقُِّق  -5  اهليئ
ما املهامُّ الرئيسَ والرَّمسيََّ اليت تضطل  هببا هيئبَ األمبر     -6
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 باملعروف والنهي عن املنكر، وما عالقتها بكل من األمن واهليئَ؟

هاا وأسأل اهلل تعاىل أن يكون البحُث قد ُوفِّبق يف العبرض   
 لوجهه الكرمي.واألسلوب، وأن جيعل أعمال نا خالصًَ 

 كتبه
 سليمان بن حممد الصغري

 966707660فاكس: 
 953769377جوال: 

بريد إلكتروين 
alsaqir@yahoo.com 

*     *     * 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الدَّوُر األمينُّ

 هليئة األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر
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 احملور األول: مفاهيم وضوابط

 واملنكر: )أ( مفهوم األمن واملعروف
 مفهوم األمن: -6

األمن: ضدُّ اخلوف، ويعين السَّالم واالطمئنان النَّفسيَّ وانتفاَء 
اخلوف على حياة اإلنسان، وعلى ما تقوم به هاه احلياة من مصاحل 

 .(1)وأسباب، ويشمل أمَن اإلنسان الفر  وأمن اجملتم  
 مفهوم املعروف واملنكر: -7

ًَ وعكرفاًنا: َعلكمهتقول: َعر املعروُف يف اللغة: ، (2)َف يعرُفه معرف
واملعروف: ضدُّ املنكبر، وكلمبَ املعبروف تتضبمَّن املعرفبَ       

 واالستحسان.
 واملنكر: كلمَ تتضمَّن معىن اإلنكار واالستهجان.

ويف االصطالح: ُعرِّف بعدَّةك تعريفات، كلها متقاربَ، أذكبر  
ل ما ُعِرف يف منها تعريف ابن األثري، قال: املعروف اسم جام  لك

والتَّق رُّب إليه، واإلحسان إىل الناس، وكّل مبا   -تعاىل -طاعَ اهلل
 .(3)ندب إليه الشَّرع ولى عنه من احملسنات واملقبحات

                              
إلمساعيل امجوهري، حتقيق: أمحد عبد « تا  اللغَ وصحاح العربيَ»الصحاح:  (1)

، «سالمحياة الناس وأمهيته يف اإل األمن يف»(، وينظر: 5/2701الغفور عطار )
هب، 1410ون اإلسالميَ ؤملعايل الدكتور عبد اهلل التركي، طبعَ وزارة الش

 (.10ص)
 (.3/216« )القاموس احمليط» (2)
 .(216« )النهايَ يف غري  احلديث واألثر» (3)
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واملنكر: ضدُّ املعروف، وكل ما قبَّحه الشَّرُع وحرَّمه وكرهبه  

 .(1)فهو منكر 
 )ب( أمهية األمن واألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر يف  

 اإلسالم:
من هاه املفاهيم السَّابقَ، ومن خالل استعراض نصوص القرآن 
الكرمي والسُّنََّ املطهَّرة وواق  اجملتمعات نلحظ أموًرا عديدًة، مبن  

 أبرزها:
( أنَّ اخلوَف أمٌر وارٌ  وطارٌئ على اإلنسان؛ فإنَّه يؤثِّر عليه 1)

اإلنسان  من السَّعي  ما يًّا ونفسيًّا، وياه  بنعمَ األمن اليت ُتَمكِّن
والتََّصرُّف يف هدوء واطمئنان، ولالو كان للشُّعور بباخلوف يف  
بعض املواض  حكٌم يف الشَّرع يناس  حال  اإلنسان عند اخلوف؛ 
فاخلوف من األعاار املبيحَ للتََّخلُّف عن صالة امجماعَ، وقد يؤثِّر 

وف الثَّابتبَ  يف كيفيََّ الصَّالة وصفتها، كما هي احلال يف صالة اخل
 بالكتاب والسُّنََّ وإمجاع الصَّحابَ رضوان اهلل عليهم.

َ  أمن اإلنسان يف امجماعَ البيت   ويف السُّنََّ النبويََّ ما يؤكِّد أمهيَّ
َمن أصبح منكم آمنا يف ِسرِبِه، معاىف يف »: يعيش فيها؛ يقول 

 .(2)«جسده، عنده قوت يومه، فكأمنا ِحيَزت له الدنيا
على نفس اإلنسان وعلى سالمَ بدنه من العلل، واألمُن  فاألمُن

على الرِّزق، هو األمن الشَّامُل الاي أوجز احلديُث السَّابُق تعريف به  
                              

 (.115« )املرج  السابق» (1)
 (.17، وحسَّنه األلباين، ص)«األ ب املفر »رواه البخاري يف  (2)
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واإلحاطَ  به، وجعل حتقَُّق هاا األمن لدى اإلنسان مبثابَ ملو الدُّنيا 
ا بأ سلرها؛ فكلُّ ما ميلكه اإلنساُن يف  نياه ال يستطي  االنتفاَع به إلَّب 

 إذا كان آمًنا على نفسه ورزقه.
إىل عمل يبعث األمبَن واالطمئنبان  يف    وقد  عا الرسوُل 

نفوس املسلمني، ولى عن كلِّ فعل يبّث اخلوَف والرُّعَ  يف مجاعَ 
األمَن نعمٌَ  املسلمني، حىت ولو كان أقلَّ اخلوف وأهونه؛ باعتبار أنَّ

 َعم على اإلنسان.من أ َجلِّ النِِّ
جاء يف لي الرَّسول صلوات اهلل وسالمه عليبه عبن أن   ومما 

ال َيِحلُّ ملسـلم أن يـرو     »: يروَِّع املسلُم أخاه املسلم قوله 
، كما لى عن أن ُيشلِهر السِّالُح عليه؛ حتَّى ولو كبان  (1)«مسلًما

ال يشري أحدكم إىل أخيه بالسالح، فإنـه ال  »ذلو مكزاًحا، فقال: 
شيطان يزن  يف يده فيقع يف حفـر  مـن   يدري أحدكم لعلِّ ال

 .(2)«النار
ولى أن خيفي اإلنسان مااًل ألخيه، ولبو مل يكبن بقصبد    

 ال يأخذنَّ»االستيالء عليه، ولكن أرا  بالو أن يفزعه عليه، فقال: 
 .(3)«أخيه العًبا وال جادًّا كم متاَ أحُد

ان ربَّه أن ُيَؤمِّن روعاته؛ حيبث كب   وكان من  عاء النَّيبِّ 

                              
 ام أمحد.رواه اإلم (1)
 متفق عليه. (2)
 رواه اإلمام أمحد. (3)
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 .(1)«اللهم استر عورايت وآمن روعايت»يقول: 

فاخلوُف والرَّوُع نقيُض األمن الاي يطلبه املسبلُم يف  نيباه   
وآخرته، ويظهر اهتماُم اإلسالم باألمن حىت يف وق  القتال؛ فبال  
يصلح إرهاب أو قتال َمن ال حيارب؛ كالنِّساء والصِّببيان وكببار   

 قتال ضدَّ املسلمني.السِّنِّ الاين ال مدخل  هلم يف ال
( مشوُل املعروف واملنكر مجمي  أصول الشَّريعَ وفروعها يف 2)

العقائد والعبا ات واألخالق والسلوك واملعامالت؛ سواًء كانب   
ًَ؛ فما كان منهما خرًيا فيدخل  ًَ، مكروهًَ أو مندوب ًَ أو حمرَّم واجب

 يف باب املعروف، وما كان غري ذلو ففي باب املنكر.
مبا   كلَّ فاسم املنكر يعمُّ»رمحه اهلل تعاىل:  -بن تيميَيقول ا
ه ما حيبُّ كلَّ املعروف يعمُّ وهو املبغض، واسُم ؛ولى عنه كرهه اهلُل

حمبوب  هما يعمَّان كلَّكر فإنَّفحيث أفِر ا بالاِّ ؛ويرضاه ويأمر به اهلُل
 .(2)«ين ومكروهيف الدِّ

مَر باملعروف والنَّهَي عن من هاا نفهم أنه خيطئ َمن يظنُّ أنَّ األ
املنكر مهمٌََّ تعىن بتصحيح السُّلوك واألخالق فحس ، ومن هنبا  
يكتفى يف األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر بوعظ النَّاس وتاكريهم 
بتلو األخالق والفضائل، فيحس  نفسه قام هباه املهمََّ. وهاا بال 

 هي عن املنكر.شّو خطٌأ وقصوٌر يف فهم األمر باملعروف والنَّ
( أنَّ السبيل  ملعرفَ املعروف واملنكر هو الشَّرُع، فما عبدَّه  3)

                              
 املصدر السابق، ورواه احلاكم وصححه. (1)
 (.15/343« )الفتاوى» (2)
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الشَّرُع معروًفا فهو كالو، وما عدَّه منكًرا فهو كالو؛ سواء عدَّه 
الناُس كالو أم خالف تصوَُّر النَّاس، وليس للعقل وحده مبعزل عن 

لطَّوائف اليت الشَّرع أن ُيحدِّ  املعروف واملنكر، كما هو عند بعض ا
احنرف َتَصوُّرها يف هاا الباب.. فالعقل السَّليُم الصَّحيُح ال خيبالف  

 الشَّرع.
( إنَّ أوَّل  وأهمَّ ما حيقَُّق األمَن يف اجملتم  املسبلم تطبيبُق   4)

الشَّريعَ اإلسالميََّ، وبدونه ال يستقر أمُر اجملتم  على حبال؛ ببل   
ملااه  الوضعيََّ حبسب  الظُّبروف   يسوُ ه التَّر ُُّ  واالنتقاُل بني ا

واألحوال، ويأيت بعد تطبيق الشَّريعَ يف اجملتم  املسلم أمٌر آخر مهمٌّ 
من أصول اإلسالم ومبا ئه؛ وهو األمُر باملعروف والنَّهُي عن املنك ر، 
واألمر باملعروف والنَّهُي عن املنكر له عالقٌَ وثيقٌَ حبفظ األمبن يف  

دُّ من املعاصي؛ سواًء أضرَّت باألفرا  أم أضرَّت اجملتم ؛ فامجرائُم ُتَع
بأمن اجملتم ، والنَّهُي عن ارتكاهبا أو التَّما ي فيها يسهم يف حتقيبق  
األمن للفر  واجملتم ، وما فش  امجرميَ يف جمتم  من اجملتمعات إلَّا 
بسب  التَّهاون باملعاصي وعدم النَّهي عنها، وترك مرتكبيها حبىت  

َُ على أهل املعروف. تقوى شوكتهم،  وتصبح هلم الَغل َب
وهي ظاهرٌة يشكو منها كثرٌي من اجملتمعات غري املسلمَ يف هاا 
العصر، واإلسالم هباا األصل القرآينِّ يف إصالح اجملتم  يضمن ألَّبا  
ًَ قبل أن ُتط بََّق حبدوُ    َيْطَغى املنكر أو يسو ، وُيَعدُّ هاا املبدأ وقاي

 ن امجرائم.اهلل على َمن يرتكبو
َُ يف اإلسالم ليس  أول  الوسائل يف اإلصالح والتَّقومي؛  فالعقوب
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َُ النُّفوس بإقامَ شعائر الدِّين، واألمبر بباملعروف    بل يسبقها تزكي

 والنَّهُي عن املنكر.
( إنَّ السُّكوَت عن األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر يؤ ِّي 5)

 ، ويقط  ما بني أفبرا ه مبن   إىل تدابر األمور وتناباها يف اجملتم
روابط الرَّحم والقرابَ وامجنسيَ والدِّين؛ وذلو ألنَّ اإلمث  ُمف برٌِّق،  
واخلرَي جامٌ  ُمَوحٌِّد، وما تفرَّق  امجماعات إال بسيا ة الرَّذيلبَ يف  

عليه الصالة والسالم:  -مجوعها، وعموم الظُّلم لربوعها، ولقد قال
على يدي الظامل،  عن املنكر، ولتأخانَّ نهونَّباملعروف ولت ُرنَُّمْأَتل »

، أو ليضربنَّ اهلُل بقلوب بعضكم علبى  (1)ًرا ْطأ  ه على احلقِّولتأطرنَّ
؛ وذلو ألنَّ الاي يرتك  املعاصبي يعتبدي؛ فبإذا  َّ    (2)«بعض

االعتداُء تفرَّق  األمََّ، واضطرب حبُل األمور فيها، وصارت مبن  
 جتمعها. غري روابط تربطها، وال وحدة

عن احلكمَ مبن   -رمحهم اهلل تعاىل -( لقد حتدَّث  العلماء6)
َ  هباا   األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأسهبوا؛ موضِّحني أمهيَّ
املبدأ العظيم، وهنا سأقتصر على كالم نفيس للغزايلِّ وكالم علميٍّ 

 رمحهما اهلل تعاىل، ولعلَّ يف ذلو كفايبًَ  - قيق للشَّيخ الّشنقيطّي
 لطال  احلقِّ وُمريد اخلري.

عبن   هبيَ باملعروف والنَّ األمَر فإنَّ»رمحه اهلل:  -يقول الغزايلُّ
                              

 أي: حتملونه محاًل. (1)
(،  ار 153ص)« األمر باملعروف والنهي عن املنكر»أخرجه املقدسي يف كتابه  (2)

 هب.1410العاصمَ 
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ين، وهو املهم الاي بعث اهلل لبه  املنكر هو القط  األعظم يف الدِّ
 ُةوَُّبب لب  النُّ ه لتعطَّني أمجعني، لو طوي بساطه وأمهل علُمب بيِّالنَّ

اللَ، وشباع   وفش  الضَّب يانَ، وعمَّ  الفترة،   الدِّواضمحلَّ
س  اخلرق، وخرب  البال ، وهلو امجهالَ، واستشرى الفسا ، واتَّ

نا ، وقد كان الاي خفنبا أن  العبا ، ومل يشعروا باهلالك إال يوم التَّ
إذ قد اندرس من هباا القطب     ؛ا إليه راجعونهلل وإنَّ افإنَّ ؛يكون
، فاستول  على القلوب وامنحق بالكلِّيََّ حقيقُته ورمُسه ه،ه وعلُمعمُل

َُ اخلالق، واسترسبل النَّباُس يف    َُ اخللق، وامنح  عنها مراقب مداَهن
متابعَ اهلوى والشَّهوات استرسال  البهائم، وعزَّ على بساط األرض 
َُ الئم؛ فمن سعى يف تاليف هباه   مؤمٌن صا ٌق ال تأخاه يف اهلل لوم

أو متقلِّبًدا لتنفيباها،    الفترة وَسدَّ هاه الثلمَ إما متكفِّاًل بعلمها،
جمدًِّ ا هلاه السُّنََّ الدَّائرة ناهًضا بأعبائها، متشمًِّرا يف إحيائها، مستبدًّا 

ٍَ تتضاءل  رجات الُقرب  ون ذروهتا  .(1)«بُقرَب
األمر باملعروف »رمحه اهلل:  -ويقول العالمَ الشيخ الّشنقيطيُّ

 له ثالث حكم:
ُرُسـلاا  قه؛ كما قال تعاىل: األوىل: إقامَ حجََّ اهلل على َخْل

ُمَبش ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلَئلَّا َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلـ  اللَّـِه ُحةَّـٌة َبْعـَد     
الرُُّسِل

(2). 
الثانيَ: خروُ  اآلمر من عهدة التَّكليف باألمر باملعروف؛ كما 

                              
 (.2/376« )إحياء علوم الدين» (1)
 .165سورة النساء، اآليَ:  (2)
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َقاُلوا قال تعاىل يف صاحلي القوم الاين اعتدى بعُضهم يف السَّب : 

...ِذَر ا ِإَل  َرب ُكْمَمْع
َفَتَولَّ َعْنُهْم َفَما َأْنَت اآليَ، وقال تعاىل:  (1)

ِبَمُلوٍم
 ؛ ف َدلَّ على أنَّه لو مل خير  من العهدة كان ملوًما.(2)

َمْعـِذَر ا ِإَلـ    الثالثَ: رجاء النَّف  للمأمور؛ كما قال تعاىل: 
َوَذكِّْر َفِإنَّ الذِّْكَرى َتْنَفـُع  اىل: ، وقال تعَرب ُكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن

اْلُمْؤِمِننَي
 .(4). اهب (3)

)جـ( ضوابط األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اململكة 
 العربية السعودية:

 أوالا: ضوابط األمر باملعروف والنهي عن املنكر وشروطه:
يف ذلبو بكبالم موسَّب      -رمحهم اهلل تعاىل -تكلََّم العلماُء

تفرِّق، وقد مجعها الشيُخ عبد القا ر عبو ة يف كتاببه القبيِّم:    وم
 -مجًعا طيًِّبا، وملخَُّص ذلو أنَّه قسَّمها« يُّاإلسالم امجنائيُّ شريُ التَّ»

 إىل قسمني: -رمحه اهلل
األول: الشُّروُط الواجُ  توفُُّرها يف اآلمر باملعروف والنَّباهي  

 عن املنكر، وهي:
ن يكون اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر اإلميان؛ مبعىن أ -1

 مؤمًنا هباا الدِّين؛ فَمن كان غرَي مسلم فال َيلتزم هباا الواج .
                              

 .164سورة األعراف، اآليَ:  (1)
 .54سورة الااريات، اآليَ:  (2)
 .55سورة الااريات، اآليَ:  (3)
 (.2/106« )أضواء البيان» (4)
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التَّكليف، مبعىن أن يكون اآلمُر والنَّاهي مكلًَّفا؛ أي مدرًكا  -2
خمتاًرا؛ فمن كان غري مكلَّف فال جي  عليه األمُر والنَّهُي؛ يقبول  

ف ال املكلَّب  غرَي فإنَّ ؛فال خيفى وجه اشتراطه»رمحه اهلل:  -الغزايلُّ
الفعل  ا إمكاُنفأمَّ ؛الوجوب ، وما ذكرناه أر نا به شرط ه أمٌرُمَزْلَي

 َزللبلوغ املميِّ املراهَق يبَّالصَّ حىت إنَّ ؛ستدعي إال العقله فال َيوجواُز
 .(1)«راملنك  ًفا فله إنكاُروإن مل يكن مكلَّ

يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن القدرة: ُيشلَتَرُط  -3
يكون قا ًرا على األمر والنَّهي وتغيري املنكر؛ فإن كان عاجًزا فبال  
جي  عليه إال اإلنكار بالقل ؛ مبعىن أن يكَرَه املعاصبي وُينكَرهبا   

 ويقاطَعها ويقاطَ  فاعل ها؛ َيُدلُّ عليه حديث أيب سعيد اخلدرّي 
ن فَم ؛ره بيدهفليغي  ان رأى منكم منكًرَم»قال:  أنَّ رسول  اهلل 

 بقلبـه، وذلـأ أضـع ُ   فستطع فبلسانه، فمن مل يسـتطع  مل َي
 .(2)«اإلميان

وأحلَق العلماُء بالعجز: اخلوف من إصابَ املكروه، أو أن يؤ َِّي 
 األمُر والنَّهُي إىل منكر أشد.

َُ، وهاا شرٌط عند بعض العلماء؛ فريون أنَّ اآلمبَر   -4 العدال
املعروف والنَّاهي عن املنكر ال يصحُّ أن يكون فاسبًقا عاصبًيا،   ب

َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبر  َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْمحمتجِّني بقوله تعاىل: 
(3) ،

                              
 (.2/373« )إحياء علوم الدين» (1)
 رواه مسلم. (2)
 .44سورة البقرة، اآليَ:  (3)
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َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن َتُقوُلوا َما َلـا َتْفَعُلـونَ  وقوله تعاىل: 

؛ (1)
إصالحها أشدُّ عجًزا عن تقبومي النباس   فالعاجُز عن تقومي نفسه و

 وإصالحهم.
وهناك فريق آخُر من العلماء مل يشترطوا هاا الشَّرط ، وهؤالء 
نظروا إىل أنَّه ال يشترط أن يكون اآلمر والنَّباهي معصبوًما عبن    
املعاصي؛ فاملقصوُ  أن َيجلَعل  اإلنساُن فعل ه مصدًِّقا لقوله؛ ليكبون  

 رجوَّة.لقوله أثُره ونتيجُته امل
 الثاين: شروُط األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر:

أنَّه ليس لألمر باملعروف شبروًطا   -رمحهم اهلل -ذكر العلماُء
ًَ سوى شروط اآلمر والنَّاهي؛ وإنَّما اشترطوا عبّدة شبروط    خاصَّ

 إلنكار املنكر والنَّهي عنه، وهاه الشُّروط كالتَّايل:
ا أنَّ املنكَر كلُّ معصيَ يعصى * وجو  منكر، وكما عرفنا سابًق

هبا اهلل تعاىل؛ فالبدَّ من وجو  منكر واق  ألجل أن ُينلك َر سواء وق  
 هاا املنك ر من مكلَّف أو غري مكلَّف.

* أن يكون موجوً ا يف احلال، فالبدَّ أن يكون املنكُر حالًّبا،  
جنبيَّبَ،  وصاحُبه مباشٌر له وقَ  النَّهي؛ كشربه اخلمر، أو َخْلَوته بأ

 وحنو ذلو.
* أن يكون ظاهًرا  ون  جتسُّس؛ فإذا توقََّف إنكار املنكر على 

حرََّم التََّجسَُّس؛  -تعاىل -التَّجسُّس والتَّفتيش مل جيز ذلو؛ ألنَّ اهلَل
                              

 .3سورة الصف، اآليَ:  (1)
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َوَلا َتَةسَُّسواقال تعاىل: 
، وألنَّ للبيوت حرمَ، ولألشخاص (1)

َُ، واأل لَّبَ يف هباا   ُحرلَمٌَ ال َيجوز انتهاُكها قبل أن تظه َر املعصي
كثريٌة ومتضافرٌة، ولاا فإنَّ هناك أمرين َحثَّ عليهما اإلسبالُم يف  
سبيل إجيا  جمتم  فاضل؛ أ وَُّلهما: احلياُء الاي ال يأيت إال خبري؛ وهو 
أحُد ُشَع  اإلميان، حيمل املرء أالَّ يظهر منه ما ينفر منبه الباَّوَق   

عيٌّ نفسيٌّ؛ إْذ لو ُفوَّ هاا القيُد النطل ق ب   السَّليَم وهو قيٌد اجتما
ًَ شرَّها، وأمَّا األمُر الثَّاين الاي حرص عليبه   َُ معلن الغرائُز الشَّيطانيَّ
اإلسالم فهو أن ال يظهر يف اجملتم  إالَّ الفضائل؛ أمَّا الرَّذائُل فينبغي 

ًَ؛ لكن َُ علنيَّ َ   َستلُرها وعدم ك شلفها للناس، وقد تكون العقوب الرَّذيل
جي  أن ال ُيعلل م أمُرها إال م  عقوبتها؛ ألنَّ إعالَنها جمرَّ ًة ُيفسبد  
اجملتم  وجيعل الشَّرَّ ظاهًرا، وظهوُره يغري باتِّباعه؛ لاا فَمن ارتكَ  

ًَ وأعلنها فقد ارتك  رذيلتني؛ روي عن الشَّافعيِّ رمحه اهلل:  -رذيل
«ًَ ه ومن أببدى صبفحتَ   ،فاستتر فهو يف ستر اهلل من ارتك  رذيل

والعقوبات املغلَّظَ تكا  تكون لإلعالن ال ألصل «. أقمنا عليه احلدَّ
 االرتكاب.

*  فُ  املنكر بأيسر ما يندف  به؛ فال جيوز أن يبدف  املنكبر   
 .(2)بوسيلَ أكرب من الوسيلَ املناسبَ لدفعه 

                              
 .12جرات، اآليَ: سورة احل (1)
/ 2« )إحياء علوم الدين»(، و575 -495« )ياإلسالم يشري  امجنائالتَّ»ينظر:  (2)

حقائق وأغالط حول »، و «املنكر عن ياهصفات اآلمر باملعروف والنَّ»(، و 373
(، 2إلبراهيم السماري،  ار الصميعي، الطبعَ )« األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 وغريها.
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ط يف اآلمبر  َرَتشلب ُي»رمحبه اهلل:   -قال الشَّيُخ الّشنقيطّي -5

ما يأمر به معروف، وأن ما  املعروف أن يكون له علم يعلم به أنَّب
مببا لبيس    رينهى عنه منكر؛ ألنه إن كان جاهاًل بالو فقد يبأم 

من الاي عمَّ ما يف هاا الزَّا ليس مبنكر، وال سيَّمبعروف وينهى عمَّ
معروًفا، واهلل تعاىل يقول:  منكًرا واملنكُر فيه امجهل، وصار فيه احلقُّ

ْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَل  اللَِّه َعَل  َبِصرَيٍ  َأَنا َوَمِن اتََّبَعِنيُق
(1) ،

فدلَّ على أنَّ الدَّاعي إىل اهلل البدَّ أن يكون على بصرية، وهي الدَّليُل 
الواضح الاي ال ل بلس يف احلقِّ معه، وينبغي أن تكون  عوُته إىل اهلل 

افَ، م  إيضاح احلقِّ؛ لقوله تعاىل: باحلكمَ وُحسن األسلوب واللَّط
   اْدُ  ِإَل  َسِبيِل َرب َأ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسـَنِة َوَجـاِدْلُهْم

ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن
؛ فإن كان   عوُته إىل اهلل بقسبوة وعنبف   (2)

 .(3)«وخرق فإنَّها تضرُّ أكثَر مما تنف 
األمبر   سبيُل فُقوالرِّ»هلل: رمحه ا -يقول اإلمام ابن تيميَ -6

هي عن املنكر، وهلاا قيل: ليكن أمبرك بباملعروف   باملعروف والنَّ
بباملعروف   منكر، وإذا كان األمُر و عن املنكر غرَيباملعروف، ولُي

ات البدَّ أن تكون عن املنكر من أعظم الواجبات أو املستحبَّ هُيوالنَّ
، ونزلب   ُلعكث   الرُُّسبا إذ هبا ؛على املفسدة فيه راجحًَ املصلحَُ

ما أمر اهلل به هو صالح، وقد  لُّبل ُك ؛الفسا  الكت ، واهلل ال حي ُّ
الح واملصلحني والاين آمنوا وعملوا الصاحلات، على الصَّ أثىن اهلُل

                              
 .173يوسف، اآليَ: سورة  (1)
 .125سورة النحل، اآليَ:  (2)
 (.104، 2/103« )أضواء البيان» (3)
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فحيث كان  مفسدة األمر  ؛واملفسدين يف غري موض  الفساَ  مَّوذ 
 به، وإن كان قد ُترك والنهي أعظم من مصلحته مل يكن مما أمر اهلل

 .(1)واجٌ  وفعل حمرم 
يشبترك يف جبواز األمبر    »رمحبه اهلل:   -ويقول الّشنقيطّي

ي إىل مفسدة أعظم من ذلبو  ا يؤ ِّهي عن املنكر ألَّباملعروف والنَّ
 .(2)«الضَّررين إلمجاع املسلمني على ارتكاب أخفِّ ؛املنكر

نكـر يف اململكـة   ثانًيا: واقُع األمر باملعروف والنَّهي عن امل
 العربيَّة السعوديَّة:

جرى توحيُد هيئات األمر باملعروف والنَّهي عن املنكبر البيت   
للدَّولَ حت   -رمحه اهلل -كان  قائمًَ إبَّان تأسيس امللو عبد العزيز
 .(3)هب 3/9/1396مسّمى واحد ورئيس واحد، وذلو بتاريخ 

عليبه   هب صدر نظام جديد للهيئَ ُأطلكق26/17/1477ويف 
)نظام هيئَ األمر باملعروف والنهي عن املنكر(، وفيما يلي بعبض  
املوا  اليت تبني من خالهلا واجبات اهليئَ، واختصاصاهتا، والوار ة يف 

 .(4)الباب الراب  من النظام 
                              

 (.10ص)« األمر باملعروف والنهي عن املنكر» (1)
 (.2/104« )أضواء البيان» (2)
،  راسَ فقهيَ وتطبيقيَ للدكتور/ منر احلميداين،  ار «واليَ الشرطَ يف اإلسالم» (3)

 (.213عامل الكت ، ص)
جريدة أم »هب، 26/17/1477(، وتاريخ 30مبوج  املرسوم امللكي رقم )م/ (4)

هب، وقد   طبعه ألول مرَّة يف 10/3/1471( يف 2353عد  )« القرى
 (.15-13هب، )ص15/3/1412
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(: من أهم واجبات هيئات األمر باملعروف والنهي عن 9ما ة )

الدينيَ املقبررة يف   املنكر إرشا  الناس ونصحهم التباع الواجبات
الشريعَ اإلسالميَ، ومحل الناس على أ ائها، وكالو النهي عبن  
املنكر مبا حيول  ون ارتكاب احملرمات واملمنوعات شرًعا، أو اتباع 

 العا ات والتقاليد السيئَ، أو البدع املنكرة.
(: على اهليئات القيام بواج  األمر باملعروف والنهي 17ما ة )

حزم وعزم، مستندة إىل ما َوَرَ  يف كتاب اهلل وسنَ عن املنكر بكل 
وخلفائه الراشدين من بعده واألئمبَ   رسوله، ومقتديَ بسريته 

املصلحني يف حتديد الواجبات واملمنوعات وطرق إنكارها، وأخبا  
الناس باليت هي أحسن، مب  اسبتهداف املقاصبد الشبرعيَ يف     

 إصالحهم.
روف والنهي عن املنكبر  (: تقوم هيئات األمر باملع11ما ة )

بضبط مرتكيب احملرَّمات، أو املتهمني بالو، أو املتهاونني بواجبات 
الشريعَ اإلسالميَ، والتحقيق معهم، على أن يشترك يف التحقيبق  
مندوب من اإلمارة املختصََّ يف األمور املهمَ اليت حتد  باالتفاق بني 

 باملعروف.كل من وزير الداخليَ والرئيس العام هليئَ األمر 
(: للهيئَ حق املشاركَ يف مراقبَ املمنوعات مما لبه  12ما ة )

تأثري على العقائد، أو السلوك، أو اآل اب العامبَ مب  امجهبات    
املختصَ، وطبًقا لألوامر، والتعليمات، وحتبد  الالئحبَ كيفيبَ    

 مشاركَ اهليئَ يف املراقبَ.
عروف أن (: على املراكز الفرعيَ هليئات األمر ببامل 13ما ة )
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ترسل من تضبطه يف أمر يستوج  عقابه إىل املقر الرئيسي للهيئبَ  
 اليت تتبعها الستكمال التحقيق.

(: جي  أن يشترط مندوب مبن هيئبات األمبر    14ما ة )
باملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق القضايا اليت يتعلق اختصاص 

، وبعبد  اهليئَ هبا، و  ضبطها مبعرفَ سلطان األمن، أو اإلمبارات 
صدور احلكم يف القضايا اليت يتعلق اختصاص اهليئَ هببا يشبترك   

 مندوب من هاه اهليئات يف تنفيا العقوبَ.
(: تتوىل هيئات األمر باملعروف التحقيق يف كافبَ  15ما ة )

القضايا اليت تتعلَّق بأعمال هيئَ األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
مبعرفَ هيئات األمبر بباملعروف   ومىت لزم إعا ة التحقيق فإنه يعا  

والنهي عن املنكر، على أن يشترك يف التحقيق مندوب من اإلمارة 
 املختصَ.

(: جي  على احملاكم الشرعيَ أن تشعر هيئات األمر 16ما ة )
باملعروف والنهي عن املنكر باحلكم الصا ر يف القضايا اليت ختبتص  

 هبا هاه اهليئات ملتابعَ تنفياه.
(: تزو  هيئات األمر باملعروف بعد  كباف مبن   10ما ة )

رجال الشرطَ، وحتد  اخلطوات واإلجراءات اليت تكفل قيام رجال 
الشرطَ بواجبهم على النحو األكمل، باالتفاق بني وزير الداخليبَ  

 والرئيس العام هليئَ األمر باملعروف.
تعاون (: على امجهات احلكوميَ واألهليَ املختلفَ أن ت13ما ة )

 م  هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبوج  هاا النظام.
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(: يصدر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيايَ هلاا 19ما ة )

 النظام باالتفاق م  وزير الداخليَ.
ونالحظ يف هاه املوا  مشول اختصاصات اهليئَ لكبثري مبن   

، وعلى َمن يرغ  األمور اليت كان يقوم هبا وايل احلسبَ يف املاضي
معرفَ تفاصيل هاه االختصاصات اليت أشار إليها النظام املباكور  

 االطالع على اللوائح التنفيايَ.
*     *     * 
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 احملور الثاين:

 الدور األمين هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
مما تقدم يتضح مدى االرتباط الوثيق والعالقَ القويَ بني األمر 

والنهي عن املنكر وبني حتقُّق األمن الشامل للمجتمب ،  باملعروف 
وقبل عرض أهم األمور اليت جتلِّي الدور األمين هليئَ األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر ينبغي أن ُيدرك أنه ال ميكن تفعيل الدور األمبين  
للهيئَ إال بعد معرفَ املعنيني بأمهيَ ومكانَ ذلو يف اإلسالم وإملامهم 

كام األمر والنهي، واتِّصاف اآلمرين والناهني بالصبفات  حبكم وأح
اليت بيَّنها العلماء وفًقا للضوابط والشروط اليت تقدم احلديث عنها. 
وأنَّه يف حالَ اإلخالل بشيء من ذلو يؤثر سلًبا على الدور األمين 

 للهيئَ.
 وفيما يلي عرض موجز ألهم األمور اليت جتلِّي ذلو الدور:

 الم احلكيم:)أ( منهج اإلس
إن منهَج اإلسالم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر منبهج  
حكيم يراعي مقتضيات األحوال النفسيَ واالجتماعيَ حىت َينلف با   
َُ إىل القلوب وجيد إليها سببياًل بالتَّصبريح أو التَّلبويح أو     الدَّاعي

َسـِبيِل  اْدُ  ِإَلـ   التَّعريض، باملنطق العقلي أو املوعظَ اخلطابيَ: 
َرب َأ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة َوَجـاِدْلُهْم ِبـالَِّتي ِهـَي      

َأْحَسُن
(1). 

                              
 من سورة النحل. 125اآليَ:  (1)
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 )ب( إقامة شعائر اهلل:

إن األثَر الكبرَي الاي ينتج عن تطبيق األمر باملعروف والنبهي  
عن املنكر أن تقام شعائر اهلل تعاىل من صبالة وزكباة وصبيام    

 وحج... وغري ذلو.
الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض َأَقاُموا الصَّـَلاَ   ول تعاىل: يق

َوَآَتُوا الزََّكاَ  َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِللَّـِه َعاِقَبـُة   
اْلُأُموِر

(1). 
َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصََّلاَ  وقال تعاىل حكايَ عن وصيَ لقمان البنه: 

ْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَل  َما َأَصاَبَأ ِإنَّ َذِلَأ َو
ِمْن َعْزِم اْلُأُموِر

(2). 
فتأمَّل كيف ق َرن  هاه الشَّعائر وربطها بعضها إىل بعض، وهاا 
يدل على وجوب القيام هباه الشَّعائر من صالة وزكاة... أ َمَر كلَّ 

 فعل هاه الشَّعائر.َمن قصر بالو ب
إن  وَر األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر يف إقامَ الشعائر  ور 
أساس؛ فحيث وجد األمر والنَّهي وكان للقائمني ببه صبالحيَ   
وتشجي  يف حماسبَ املقصِّر فإنَّ شعائَر اهلل تعاىل ستحظى بالتَّطبيق، 

شبجي   وحيث أمهل هاا امجان  ومل حيصل للقائمني فيه  عم وال ت
 فإن ذلو ينتج عنه التفريط والتقصري يف شعائر اهلل.

                              
 .41سورة احلج، اآليَ:  (1)
 .10سورة لقمان، اآليَ:  (2)
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وال شو أن التقصرَي يف شعائر اهلل يؤثِّر سلًبا على سلوك الفر  
الاي ينتج عنه زعزعَ الثقَ بني أفرا  اجملتم ، وعدم الثقَ بني األفرا  

 سب  يف زعزعَ األمن بينهم.
 )ج( تطبيق أحكام الشر :

يف اإلسالم أن تطبَّق شرائُ  اهلل؛ فحيث إنَّ من األمور األساسيَ 
ُطبِّق  أحكام اإلسالم كان يف ذلو مصلحٌَ للعبا  والبال ، وحيث 

 ترك ذلو كان يف ذلو فسا  للبال  والعبا .
البدَّ من احملافظَ على اجملتم  املسبلم  »يقول يوسف سباتني: 

دِّ ، والبد لَصب ليبقى سلوك الناس راقًيا يرضي اهلل تعاىل ورسوله 
كلِّ منحرف عن الطريق املستقيم أو زائغ عن احلق أو خار  عبن  
اخللق احلسن، وحىت ال يتَّسَ  هاا االحنراف ويز ا  ذلبو الزَّيبغ   
أوج  اهلل تعاىل على املسلمني أن يتعاونوا أفراً ا ومجاعات علبى  
من  الفسا  من أن ينتشر، فجاءت النصبوص الشبرعيَ َتُحبضُّ    

املعروف والنهي عن املنكر، وجتعبل ذلبو   املسلمني على األمر ب
وظيفَ لأُلمَ وواجًبا عليها مجيًعا؛ وذلو أنَّ اجملتمَ  الواحَد أشبُه ما 
يكون بامجسم الواحد الاي إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له سبائر  

 .(1)«امجسد بالسهر واحلمى
الواحد من حدو   وإذا كان يف إقامَ احلدِّ»... ويقول أيًضا: 

تركه خسارة لكل  خلري ما يعا ل مطر أربعني صباًحا فإنه يفاهلل من ا
                              

م. وانظر: 1933هب، 1473تني، الطبعَ األوىل ، يوسف سبا«طريق العزة» (1)
 للدكتور/ عبد العزيز املسعو .« األمر باملعروف والنهي عن املنكر»
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هاا اخلري، فكيف يف ترك حدو  اهلل مجيعها؟ بل فكيف يف َهجلبر  

 القرآن وإسقاط نظام اإلسالم؟
وإذا كان يف إقامَ أحكام اإلسالم ورعايَ شؤون املسلمني هبا 

اع يف اجملتم  صوٌن للمجتم  من انتشار الرَّذيلَ وحفٌظ له من ضبي 
أمواله وثرواته، وتوحيُد أفكاره وآرائه، فإنَّه يف تعطيبل اإلسبالم   

 ؛«وأحكامه ظهوٌر للفواحش وانتشاُر املفاسد اليت حرَّمهبا اهلل... 
فقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر تنفيا ألحكبام اإلسبالم   

 وشرائعه وحمافظَ على أوامر اإلسالم ونواهيه.
وحتبرمي  »... رمحبه اهلل:   -َويقول شيخ اإلسالم ابن تيميب 

اخلبائث يف معىن النهي عن املنكر، كما أنَّ إحالل  الطَّيِّبات يندر  
ا لى اهلل عنه، وكالو يف األمر باملعروف؛ ألنَّ حترمَي الطَّيِّبات هو مم

مل يتم إال لرسول اهلل  املعروف والنهي عن كل منكر ممااألمر جبمي  
 (1)«خالق املندرجَ يف املعروفمكارم األاهلل به  م تالاي ت. 

فاألمُر باملعروف والنهي عن املنكر مجاع لكل خري، فإذا ما قام 
 حقَّق كلَّ خري واندف  كلُّ شرٍّ.

ومن أهم اخلريات اليت حتصل تطبيق أوامر اهلل تعاىل يف حيا   
 الناس:

 )د( األمن من العقوبات اإلهلية:
لدُّنيويََّ مرهبوٌن بإقامبَ   األمن والسالمَ من العقوبات اإلهليَ ا

                              
 (.13، شيخ اإلسالم ابن تيميَ، ص )«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» (1)
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 األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
والذي نفسي »قال:  عن النَّيبِّ  يف احلديث عن حايفَ 

لتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن اهلل أن بيده! 
 .(1)«يبعث عليكم عقاًبا منه، مث تدعون فال ُيستةاب لكم

ال: إنِّي مسعُ  رسبول  اهلل  ق ويف حديث أيب بكر الصِّدِّيق 
  :إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عل  يديه أوشأ »يقول

 .(2)«أن يعمهم اهلل بعقاب منه
ففي القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكبر سبالمَ مبن    
العقوبات الدُّنيويَ اخلاصَ والعامَ، وجناة للقائمني به مبن اهلبالك   

 -لاي يظهر فيه األمر والنهي، وهلاا ملَّا ذكرالعامِّ، وجناة للمجتم  ا
َ  وما أصاهبا من العقوبات املهلكبَ   -سبحانه َ  املكاِّب اأُلمَم السَّابق

َفَلْوَلا َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلـو َبِقيَّـٍة   العامََّ قال تعاىل: 
كوا بالعااب السَّبابق  ؛ أي: ملَّا َهل َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اْلَأْرِض

ِإلَّا َقِليلاا ِممَّْن َأْنَةْيَنـا  ذْكُره والاي يليق جبرمهم. مث قال تعاىل: 
َواتََّبَع ؛ أي: قلياًل منهم كانوا ينهون عن الفسا  فأجنيناهم ِمْنُهْم

الَِّذيَن َظَلُموا َما ُأْتِرُفوا ِفيِه َوَكاُنوا ُمْةِرِمنَي
 فأهلكوا بالو. (3)

                              
(، وحسَّنه األلباين، وأخرجه املقدسي يف كتابه 2107أخرجه الترماي برقم ) (1)

 (.153(، ص)20حديث رقم )« ملعروف والنهي عن املنكراألمر با»
(، وابن ماجه 3759( )2169(، والترماي برقم )4333أخرجه أبو  او  برقم ) (2)
السلسلَ »(، وصححه أمحد شاكر. واأللباين يف 1/2(، وأمحد )4775)

 (.1564« )الصحيحَ
 .116سورة هو ، اآليَ:  (3)
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َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِه َأْنَةْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن حانه: وقال سب

َعِن السُّوِء َوَأَخْذَنا الَِّذيَن َظَلُموا ِبَعـَذاٍب َبِئـيٍس ِبَمـا َكـاُنوا     
َيْفُسُقوَن

فلم ُيَنجِّ اهلُل إال الاين ينهون عن السوء، وأما الباين   (1)
لاين ظلموا بارتكباهبم لبه،   ظلموا بسكوهتم عن إنكار املنكر، وا

أخاهم بالعااب البئيس بسب  فسقهم، مث يبعثون علبى نيَّباهتم:   
َوَما َربَُّأ ِبَظلَّاٍم ِلْلَعِبيِد

َوَما َكـاَن َربُّـَأ   . وقال سبحانه: (2)
ِلُيْهِلَأ اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن

(3). 
والنـهي عـن    )هـ( اختالل األمن يف ترك األمر باملعروف

 املنكر:
إنَّ ترَك األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر سببٌ  يف وجبو    
أخطار تؤ ي بال شو إىل اخلوف والقلق واختالل األمن والطمأنينَ 
يف اجملتم ، ومن هاه األخطار واآلثار اليت يورثهبا تبرك األمبر    

 باملعروف والنهي عن املنكر ما يلي:
 ، ومقتضيات عدم رف  األعمال.أنه من موان  إجابَ الدعاء -1
وهو أيًضا من أسباب ظهور األشبرار، وتبويل السبفلَ     -2

 وتسلط امجبابرة الاين يسومون الناس سوء العااب.
ومن عقوباته: ضرب الناس بالفاقَ، والفقبر، واهلبوان،    -3
 والالَ.

                              
 .165سورة األعراف، اآليَ:  (1)
 .46سورة فصل ، اآليَ:  (2)
 .110سورة هو ، اآليَ:  (3)
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ومن أخطر أضراره كثرة الشرور، وتنوُّع الفكَتن اليت تغبري   -4
لوجوه، وتشتِّ  الشَّمل، وتفرِّق الكلمَ، وجتعبل  القلوب، وتظلم ا

 بأس الناس بينهم حىت يضرب بعضهم رقاب بعض.
ومنها: زوال امللو، وذهاب الريح، وتسلُّط العدوِّ الباي   -5

َ ، ويهني ذوي الشَّرف واملروءة.  يستبيح البيضَ  ويستعبد األمَّ
 ى، واجملا لَ ومنها: الضَّالل بعد اهلدى، والّتيه يف أو يَ الرَّ -6

 بالباطل لدف  احلق.
ولقد توعَّد اهلُل اجملتمَ  الاي ال يتناهى عن املنكر باللَّعنبَ   -0

 والّسخط والغض  وأليم العقاب وشديد العااب.
ومنها: سوء اخلامتَ؛ حيث يهلكون مهلبو الظباملني، مث    -3

 يبعثون على نيَّاهتم.
ما ور  يف كتباب   فإنَّه يطول بنا املقام عند استقصاء وأخرًيا:

من الوعيد الشديد مل ن تقاعس عبن   اهلل عز وجل وُسنََّ رسوله 
القيام بواج  األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ونكتفي بالتأكيد 
على أن أخطر ما يترت  على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

عبااب  إصابَ اأُلمََّ املهملَ لألمر باملعروف والنهي عن املنكبر بال 
العام، وعدم إجابَ  عاء الصاحلني، واسبتحقاق اللعنبَ، وعبدم    

 استقرار األمن واألمان..
)و( األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيقق مبـدأ العدالـة   

 األمن األساسية: الذي ُيعد من مقومات
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جاءت النُّصوص القرآنيَ واألحا يث النبويَ تأمر به وحتث عليه 

ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم ال وهو الظُّلم؛ يقول تعاىل: وتنهى عن املضا ِّ له؛ أ
َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأَماَناِت ِإَل  َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا 
ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا * َيا َأيَُّها 
الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َفِإْن 
َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَل  اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه 

َواْلَيْوِم اْلَآِخِر َذِلَأ َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويلاا
(1). 

فقيام األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر يعين حتقيَق العدل ببني  
الناس يف مجي  شؤون احلياة واإلنكار على الظاملني واألخا علبى  

 أيديهم.
 ففي حديث أيب عبيدة الطَّويل، وفيه قال: وكان رسول اهلل 

حىت تأخذوا عل  يدي الظامل فتأطروه عل  »متَّكًئا فجلس وقال: 
 .(2)«احلق أطًرا

َُ الظَّباملني   َُ اآلمرين باملعروف والنَّاهني عن املنكر حمارب فمهمَّ
واألخُا على أيديهم حىت يسعَد النَّاس بالعدل حت  ظبل األمبر   

 باملعروف والنهي عن املنكر.
)ز( َتَوفُُّر األمن ضرورٌ  من ضروريَّات اجملتمع اليت تفـو   

 ضرورَ  الغذاء:
                              

 .59، 53سورة النساء، اآليتان:  (1)
، كتاب الفنت، باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، «سننه»رواه ابن ماجه يف  (2)
(2/1323.) 
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ب امجالبَ لألمبن؛ وذلبو ببنباء    اهتمَّ اإلسالم بتوفري األسبا
اإلنسان عقيدًة وأخالًقا وسلوًكا؛ ألنَّ األمَن ال يتوفَّر مبجر  البطش 
واإلرهاب وقوة احلديد والنار؛ وإنَّما يتوفَّر بتهاي  النُّفوس وتطهري 
األخالق وتصحيح املفاهيم؛ حىت تترك النُّفوُس الشَّرَّ رغببًَ عنبه   

ًَ له.  وكراهي
م اليت تفقد هاه املقوِّمات من أفلس النَّاس مبن  وهلاا جند اأُلم

الناحيَ األمنيََّ، وإن كان  متلو األسبلحَ  الفتَّاكبَ  واألجهبزة    
الدَّقيقَ؛ ألن اإلنسان  ال حيكم باآللَ فقط؛ وإنَّما حيكبم بالشَّبرع   

َلَقْد َأْرَسـْلَنا ُرُسـَلَنا   العا ل والسُّلطان القويِّ؛ كما قال تعاىل: 
َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّـاُس ِباْلِقْسـِط   ِباْلَبي 

َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعَلَم اللَّـُه َمـْن   
َيْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز

اهلل عبن  ، وقد لى (1)
التََّعدِّي على النَّاس يف أعراضهم وأمواهلم وأبدالم، كما قال البنيب  

 :«ومن  خل يف «املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده .
من قال ال إلـه إال اهلل  »: اإلسالم  خل يف نطاق األمن؛ لقوله 

، «وكفر مبا ُيْعَبد من دون اهلل حرم دمه وماله وحسابه علـ  اهلل 
كل املسلم عل  املسلم حرام، دمـه  »عليه الصالة والسالم: وقال 

ذلو يتحقَّق بتطبيق األمر باملعروف والنَّهي  وكلُّ «.وماله وعرضه
 عن املنكر بالصُّورة اليت عرضها البحث.
*     *     * 

                              
 .25سورة احلديد، اآليَ:  (1)
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 ختاًما..!

لقد تضمَّن البحُث حموَريلن كما رأي ، ُبيَن احملوُر الثَّاين علبى  
مل احملوُر األوَُّل على مقدمَ تعريفيَ وبياٍن بأمهيَ األول؛ حيث اشت

كل من األمن واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وَعَرَض عرًضبا  
موَجًزا حلكمَ التَّشري  هلاا األمر والنَّهي والضَّوابط والشُّبروط يف  
ذلو، مث عرض لنظام هيئَ األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر، وكان 

اًسا من حيث أنَّ الدَّوَر األمينَّ للهيئَ ال ميكن تفعيلبه  هاا احملور أس
َُ ورجاهلا واجملتم  بأفرا ه  وحتقُُّقه بالصُّورة املرجوَّة إال إذا كان  اهليئ
يقومون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وفًقا ملا عرضه احملبور  

 األول.
ليت يتجلَّى وجاء احملور الثاين كنتيجَ لألوَّل، أبرز أهمَّ األمور ا

 فيها الدَّوُر األمينُّ هليئَ األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر، وهي:
املنهُج احلكيم للدِّين اإلسالميِّ يف تشريعه األمر باملعروف  -1

 والنَّهي عن املنكر.
إقامَ شعائر الدِّين وتطبيق أحكامه سب  وجو  األمن يف  -2
 اجملتم .
َ من وقوع العقوببات اإلهليبَ   األمن والسالمَ والطُّمأنين -3

 والكوارث.
األضرار اخلطرية اليت تؤ ِّي إىل انعدام األمن يف اجملتم  هي  -4

 ناجتَ عن إمهال األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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 حتقُُّق مبدأ العدالَ الاي ُيَعدُّ من املقومات األساسيَ لألمن. -5
األمن إببراز  ور  وهلاا أرى أنَّه من الضَّروريِّ كسبيل لتحقيق 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفضلهما، وأن تتبولَّى بعبُض   
 امجهات ذات العالقَ االهتماَم بالو، مثل:

أن ُتَضمَّن مناهُج العلوم الشَّرعيََّ والتَّربيَ الوطنيََّ يف مراحل  -1
التَّعليم املختلفَ موضوعات يف أمهيَ األمن االجتماعي و ور هيئبَ  

عروف والنهي عن املنكر يف حتقيقه، وبيان فضبل األمبر   األمر بامل
باملعروف والنهي عن املنكر وأهم صفات اآلمر والناهي، والشروط 

 الواج  توافرها فيه.
م امجامعات واملؤسَّسات األكا مييَ مبشاركَ الرئاسَ أن ُتنظكِّ -2

العامََّ هليئات األمر باملعروف والنهي عن املنكبر  ورات علميَّبًَ   
ًَ ُيعىن بإعدا  مناهجها ومشوهلا واختيبار أعضباء   وت ًَ مناسب طبيقي

 اللِّجان املعدة.
َُ هليئات األمر باملعروف والنهي عن  -3 أن ُتلِزم الرئاسَ العامَّ

املنكر منسوبيها وخباصَ أعضاء مراكز اهليئات بااللتحاق بالدَّورات 
عني رمسيًّا يف (، كما جتعل اختياَرها شرًطا لكلِّ َمن ُي2املاكورة يف )

جهاز اهليئَ واألجهزة احلكوميَ املماثلَ؛ كوزارة الشؤون اإلسالميَ 
واألوقاف والدعوة واإلرشا  وإ ارات الشؤون الدِّينيَّبَ بامجهبات   
األخرى؛ كرئاسَ احلرس الوطين ووزارة الدفاع وسالح احلبدو   

 وغريها.
والنبهي  أن ُيفتح باب التَّط وُّع يف هيئات األمر باملعروف  -4
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عن املنكر بتنظيم جديد حتدَّ  فيه مهامُّ املتطوِّعني حسبما تقتضبيه  
أحوال اجملتم ؛ على أن ُيشتَرط  يف املتقدِّمني للتَّط وُّع اجتياز الربنامج 

 (.2املاكور يف رقم )
*     *     * 
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النهايَ يف غري  احلديث واألثر، البن األثري، حتقيق: طاهر  -

 .2الزاوي، ط
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سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤا  عبد البباقي،  ار إحيباء    -
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صفات اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر،  . عبد العزيبز   -
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 الدين املقدسي، حتقيق: أ. . فاحل الصغري،  ار العاصمَ.
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مسند اإلمام أمحد، نشر املكت  اإلسبالمي،  ار صبا ر،    -
 بريوت.
مر باملعروف والنهي عن املنكبر، الصبا ر يف   نظام هيئَ األ -
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*     *     * 
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