
 

  
 

 

 املقـــــــــــــدمة:

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله, أما بعد فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد 

استخلف اإلنسان يف هذه األرض وجعل له نورَا من التشريعات السماوية يهتدي بها كي يكون على 

الَة َوآَتْوا الزََّكاَة َوَأَمُروا الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا الصَّ }بصرية من أمرة، قال تعاىل: 

 .1{(41ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعْن اْلُمْنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اأُلُموِر )

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: )من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده فأن مل يستطع فبلسانه فأن مل 

 .2يستطع فبقلبة وذلك أضعف اإلميان (

أسباب اختياري هلذا البحث هو دافع ديين حبت نظرًا ملا ندرك يف الوقت املعاصر  البحث:أسباب اختيار 

من اختالالت دينية وفواحش ال جيوز السكوت عنها مما يكون هلذا البحث الفائدة العظيمة يف 

 املستقبل.

تطبيقه من أهم أهداف البحث هو تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما جيب  أهداف البحث:

 افظات.بوجود هيئة تسمى هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويكون هلا فروع يف مجيع احمل
 

أما عن أهمية البحث فهو أن األمة اإلسالمية حباجة ماسة يف الوقت احلاضر إىل إقامة  أهمية البحث:

 وعدم االنقياد ألمر اهلل.األمر باملعروف والنهي عن املنكر ملا ظهر من فساد وضعف يف تطبيق الدين 
 

أما عن عوائق البحث اليت واجهتين يف إعداد حبثي هذا هي أني مل أجد دراسة سابقة  عوائق البحث:

عن كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبذلك واجهت شح يف املراجع، إال أني تغلبت على 

 ذلك ببذل اجلهد الكبري، حتى أخرجت حبثي هذا بالصورة اليت هي عليه.

                                                             

 .41سورة الحج، اآلية  (1)

 . 9رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين، األمام يحيى بن شرف النووي الدمشقي، مطبعة االندلس، بيروت، ص (2)

 

 كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 الباحث

 د/ شرف الدين أحمد محمد الدمشقي
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 أما عن خطة البحث فقد جعلت حبثي هذا مكونًا من مبحثني هما على النحو اآلتي: خطة البحث:

 كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفقه اإلسالمية .  املبحث األول:

 كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف القانون الوضعي.  املبحث الثاني:

 

 املبحث األول

 كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفقه اإلسالمي

 متهيــد: 

سوف نتطرق يف دراسة هذا املبحث عن كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف فقه 

جاء يف القرآن الكريم والسنة املطهرة، وكما جاء ذكر األمر والنهي يف  الشريعة اإلسالمية كما

 الفكر اإلسالمي األول.

وعالوة على ذلك سوف نتطرق يف دراسة هذا املبحث أيضًا عن إمكانية تطبيق األمر باملعروف 

 والنهي عن املنكر يف الوقت املعاصر .

 حو اآلتي:وعليه.. فهذا املبحث يتكون من مطلبني وهما على الن
 املطلب األول: تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفقيه الشرعي.

 املطلب الثاني: إمكانية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الوقت املعاصر . 
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 املطلب األول

 تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفقه الشرعي

منذ أوائل فجر اإلسالم مت تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما جاء يف القرآن الكريم 

والسنة املطهرة، وكان ذلك عل يد احلبيب املصطفى )صلى اهلل عليه وآله وسلم( أول ما حدث أنه مر 

لسالم )يا صاحب على طعام يباع يف السوق فأدخل يده الشريفة فيه فوجد به بلاًل فقال عليه الصالة وا

الطعام ما هذا؟ فقال أصابته السماء يا رسول اهلل فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: أفال جعلته فوق 

، هذا ما رواه أبو هريرة (3)الطعام حتى يراه الناس، ثم قال صلى اهلل عليه وسلم: من غشنا فليس منا(

 رضي اهلل عنه.

وسلم( ما جاء عن ابن عمر )رضي اهلل عنهما( أنهم كانوا  ويف عهد النيب )صلى اهلل عليه وآله

يشرتون الطعام من الركبان، فبعث رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( إليهم من مينعهم أن يبيعوه 

حتى يؤدوه إىل رحاهلم )أي حتى ينقلوه حيث يباع( أي حتى يصلوا به إىل السوق، كي يكون سعره 

 يف السعر. مفهومًا حبيث ال حيدث غنب

مما تقدم يتضح لنا أن ما قام به رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( من تطبيق األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، يتمثل يف أسلوب النصح، واإلرشاد، والتوجيه، واملنع، والتحذير، كون ذلك أول 

ان ذلك بهدف صيانة احلقوق مرحلة من مراحل األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اإلسالم، وقد ك

ومحاية الضعيف وبهدف تنظيم البيع يف األسواق وضبط األسعار وسهولة املراقبة من حيث صحة السلع 

 وفسادها، وما إىل ذلك مما فيه مصلحة الناس.

ثم بعد فتح مكة عني رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( سعيد بن العاص حمتسبًا على سوق 

احلبيب املصطفى قد أرسى وثبت قواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر بتطبيق  مكة، وبذلك يكون

 ذلك بنفسه أواًل كما تقدم ثم بتعيني من رآه صاحلًا هلذه السلطة اهلامة والعظمية.

)رضي اهلل عنهم( قاموا بتطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر  4 ويف عهد اخللفاء الراشدين

ا جاء يف القرآن الكريم والسنة املطهرة قواًل وعماًل دون تهاون يف ذلك، فقد حارب كما جيب وفقًا مل

أبو بكر )رضي اهلل عنه( املمتنعني عن دفع الزكاة، حتى امتثلوا لذلك ودفوعها إىل بيت مال املسلمني، 

 فعدم دفع الزكاة منكر واملنكر جيب حماربته ولو بالسالح.
رضي اهلل عنه( فقد كان حريصًا على تطبيق األمر باملعروف وأيضَا يف عهد عمر بن اخلطاب )

والنهي عن املنكر كل احلرص حتى إنه كان يعترب نفسه مسؤواًل عن أي خمالفة حتدث من أحد 

                                                             

 . 11( رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين، الدمشقي، مرجع سابق، ص3)

 . 177،  ص2( أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بغداد، ط 4)
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موظفيه حيث قال: )أرأيتم إذا استعملت عليكم خري من أعلم ثم أمرته بالعدل، أكنت قد قضيت ما 

 عمله أعمل مبا أمرته أم ال(. علي قالوا نعم قال: ال حتى أنظر يف

 وهو يف هذه احلالة حالة التتبع واملراقبة ملن يوليهم ملعرفة أمرهم.

وكان يقوم بواجب األمر والنهي بنفسه فكان كثري التجوال يف األسواق ملعرفة الغش يف السلع 

وقد طبق األمر واملبيعات األخرى واحلرف والصناعات والنقص يف املكاييل واملوازين وما أشبه ذلك، 

والنهي على ابن والي مصر عندما ضرب ابن املصري لسبب أنه تفوق عليه يف السباق فاعترب ذلك منكرًا 

 فأمر بأن يأخذ ابن املصري حقه من غرميه باملثل.

وكان ذلك حبضور جمموعة كبرية من الناس وحبضور أبيه الذي كان وقتها واليًا على مصر 

هلل عنه( قد أنصف املظلوم من الظامل وردع وزجر لآلخرين وعلى وجه وبذلك يكون الفاروق )رضي ا

 اخلصوص أصحاب النفوذ وكان ذلك من باب النهي عن املنكر.

وأيضًا يف عهد عثمان بن عفان )رضي اهلل عنه( فقد كان يقوم بواجب األمر باملعروف والنهي عن 

ات على مستوى األقطار حيثهم يف ذلك على املنكر بنفسه، وكان يقوم بتحرير الرسائل إىل عمال الوالي

إقامة العدل واإلنصاف واالبتعاد عن ظلم الناس وعلى وجه اخلصوص الضعفاء واملساكني منهم , 

وهكذا كان األمر يف عهد ذي النورين كما كان األمر يف عهد من قبله يف إقامة األمر باملعروف 

 والنهي عن املنكر.

)رضي اهلل عنه وكرم اهلل وجهه( فقد كان يقوم بتطبيق  5أبي طالبوأيضًا يف عهد اإلمام علي بن 

، 6األمر باملعروف والنهي عن املنكر بنفسه ومل يتهاون يف أي حق من حقوق اهلل أو حق من حقوق العباد

وكان يطبق ذلك على القوي والضعيف، وليس للقوي شافع عنده حيول دون تطبيق أمر اهلل، ولقد عزل 

ة لسبب تهاونهم يف إقامة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولقد قال يف خطبته: )يا الكثري من الوال

أيها الناس إني واهلل ما أحثكم على طاعة إال وأسبقكم إليها وال أنهاكم عن معصية إال وأتناهى 

 قبلكم عنها(, وكان مشهور بالصرامة يف إقامة احلق والعدل.

ويدخل يف اختصاص من يقوم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كل ما يراه من معروف 

أي املراد من ذلك كل ، (7)يفيد الفرد واجملتمع والدولة، وكل ما يراه منكرًا يسيء إىل أولئك مجيعًا

 ما يراه مصلحة للمسلمني وينكر كل ما يراه مفسدة هلم.

                                                             

 وما بعدها. 150( نظام الحسبة عند الزيدية دراسة مقارنة بالمذاهب األربعة، يحيى حسين النونو، ص5)

 .10األطروشي، مكتب التراث، صنعاء، ص( االحتساب، الحسن بن علي 6)

 . 599( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي، ظافر القاسمي، ص7)
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ردي ما يدخل يف اختصاص األمر باملعروف والنهي عن املنكر على النحو وقد جعل العالمة اجملتهد املاو

 :(8)اآلتي
 ما يدخل يف اختصاص األمر باملعروف:  أواًل:

 ما يتعلق حبقوق اهلل تعاىل )أي ما خيص العبادات(. (أ

 ما يتعلق حبقوق العباد )أي احلقوق العامة، واحلقوق اخلاصة(. (ب
 احلقوق املزدوجة، اليت فيها ما هو حق هلل، وما هو حق للعباد(.ما يتعلق باحلقوق املشرتكة )أي  (ج

 

ما يدخل يف اختصاص النهي عن املنكر: ثانيًا:  
 ما يتعلق حبقوق اهلل تعاىل )أي ما خيص العبادات واحملظورات واملعامالت(. (أ

 ما يتعلق حبقوق العباد. (ب
يقوم بواجب األمر  ما يتعلق باحلقوق املشرترترترترترترترترترتكة بينهما، وهذه التقسرترترترترترترترترتيمات الختصرترترترترترترترترتاص من   (ج

باملعروف، والنهي عن املنكر قد جاءت يف كتب الفقه اإلسرترترترتالمي على شرترترترتكل قواعد عريضرترترترتة   

 يندرج حتتها كل اختصاص األمر والناهي.

وبناء على ما تقدم فإن والية األمر باملعروف والنهي عن املنكر من سرترترترترترترترترترتلطتني رئيسرترترترترترترترترترتيتني هما 

األمر باملعروف، وسرترترتلطة القضرترترتاء تدرج حتت النهي عن  الرقابة والقضرترترتاء وأن سرترترتلطة الرقابة تدرج حتت

 املنكر، ونفهم من ذلك أن األمر والنهي رقابية وقضائية أيضًا.

فأما اختصاص الرقابة فهي الرقابة على الشؤون الدينية، والسياسية، واملالية، واإلدارية، وكذلك ما 

صة، وهي رقابة عامة على كل ما يتعلق يتعلق باحلقوق اخلاصة والعامة، وكذا الواجبات العامة واخلا

 .(9)بشؤون الدين واحلياة كونها منبثقة من مبدأ األمر باملعروف

وأما اختصاص القضاء فهو توقيع العقوبة التعزيرية فقط دون توقيع العقوبات الشرعية األخرى وهذا 

ق من حقوق اهلل، أو القضاء منبثق من مبدأ النهي عن املنكر يف كل جرمية تعزيرية سواء أكان يف ح

حق من حقوق العباد بشقيها العامة واخلاصة، وقد قال عن ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية )النهي عن 

 .(10)املنكر ال يتم إال بالعقوبة الشرعية، فإن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن( 

                                                             

 . 303( االحكام السلطانية والواليات الدينية, العالمة علي محمد الماوردي , دار الكتب العلمية , بيروت, ص8)

  .24، ص2الكبيسي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط( أصالة نظام الحسبة العربية اإلسالمية، د. أحمد 9)

 . 44( الحسبة في اإلسالم، شيخ اإلسالم، تقي الدين أحمد بن تيمية، دار الكتاب العربي، صنعاء، ص10)
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أما بالنسبة الختصاص  ذلك االختصاص املتقدم بالنسبة لسلطة األمر باملعروف والنهي عن املنكر،

 من يقوم بهذا الواجب فقد أوردها العالمة املاوردي كما يلي:

 األمر والناهي واليته فرض عني حبكم واليته وال جيوز له أن يتشاغل عنه. (أ
 عني لالستعداء إليه وطلب العون منه عند احلاجة وبذلك يلزمه اإلجابة. (ب
 ن إزالتها.عليه أن يبحث عن املنكرات الظاهرة حتى يتمكن م (ج
 عليه أن يستعني على أداء مهمته من يراه. (د
 حيق له أن يعزر عن املنكرات الظاهرة. (ه
حيق له أن جيتهد يف املسرترترتائل املبنية على العرف، ويقر فيها ما يراه صرترترتاحلًا ل قرار، وينكر فيها  (و

 .(11)ما يراه مستحقًا إلنكاره
وقد جاء يف الشرتريعة اإلسرتالمية الشرتروخل اخلاصرتة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وذلك على النحو     

 اآلتي: 
 شروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر

الشرترترتروخل املشرترترتار إليها بهذا املطلب هي يف األصرترترتل تنقسرترترتم إىل قسرترترتمني: الشرترترتروخل اخلاصرترترتة بالنهي عن     

جب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أما بالنسرترترتبة ل مر  املنكر، والشرترترتروخل اخلاصرترترتة مبن يقوم بوا  

 باملعروف فليس له شروخل خاصة ألنه عبارة عن نصح وهداية وتعليم.

 :(12)أواًل: الشروط اخلاصة بالنهي عن املنكر
وجود منكر: ويشرتخل جلواز النهي عن املنكر أن يكون هناك منكر فعاًل ويستوي أن  الشرط األول:

املنكر صغريًا أم كبريًا، عاقاًل أم جمنونًا فقد أوجب منع هذا املنكر، وإن كان من يكون فاعل 

 الصغائر وجب النهي عنه ومنعه.

: أن يكون املنكر موجوداً يف احلال: ويشرتخل يف املنكر أن يكون حاالً مبعنى أن يكون الشرط الثاني

املنكر فال مكان للنهي عن الشخص مباشرًا للمنكر وقت النهي كشرب اخلمر، فإذا أفرغ من 

 املنكر أو العقاب، والعقاب من حق السلطة وليس ل فراد.

أن يكون املنكر ظاهرًا دون جتسس: يشرتخل للمنهي عن املنكر أن يكون املنكر  الشرط الثالث:

ظاهرًا دون جتسس، ألن اهلل سبحانه وتعاىل حرم التجسس يف قوله تعاىل: )َوال َتَجسَُّسوا( حيث إن 

بيوت هلا حرمتها وال جيوز اهلجوم عليها قبل أن يظهر املنكر، وألن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ال

                                                             

 . 305( األحكام السلطانية والواليات الدينية، العالمة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، مرجع سابق، ص11)

  .501ئي اإلسالمي مقارن بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص( التشريع الجنا12)
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نهى عن تتبع عورات الناس، فقال ملعاوية: )إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت تفسدهم( 

 وقد استقر هذا األمر يف الشريعة من أول يوم.

ن عمر "رضي اهلل عنه" أن تسلق دار رجل وجده على معصية ومما يذكر يف هذا الشأن ما حدث ع

فأنكر عليه، فقال يا أمري املؤمنني إن كنت أنا قد عصيت اهلل من وجه واحد، فأنت قد عصيته من 

ثالثة أوجه، فقال وما هي؟ فقال قد قال اهلل سبحانه وتعاىل: )َوال َتَجسَُّسوا( وقد جتسست، وقال تعاىل: 

وَت ِمْن َأْبَواِبَها(، وقد تسورت من السطح، وقال تعاىل: )ال َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى )َوْأُتوا اْلُبُي

 َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها( وما سلمت، فرتكه عمر وشرخل عليه التوبة.

لسلطة املختصة ولكن إذا األصل أن من أغلق باب داره فال جيوز الدخول عليه دون إذن أو إذن من ا

ظهرت اجلرمية كصوت العيار الناري، أو صوت املستغيث وما شاكل ذلك فإنه جيوز اقتحام املنزل 

 دون إذن مسبق.

أن يكون دفع املنكر بأيسر ما يدفع به: يشرتخل يف دفع املنكر أن يدفعه مبا جيب أن  الشرط الرابع:

ا جيب، ألن ما زاد على احلاجة إىل ذلك ُيعد جرمية أو يدفع به، فال جيوز أن يدفع بأكثر أو أكرب مم

تعديًا، فإذا كان دفع املنكر كافيًا بلسانه فعلم أنه يقتصر على ذلك دون الدفع باليد، وقد خيتلف، 

دفع املنكر باختالف نوع املنكر واختالف حال فاعله، وبذلك ختتلف وسائل دفع املنكر، وبناًء على 

 القائم بهذا العمل على بصرية من أمره.ذلك جيب أن يكون الشخص 

 :(13)ثانيًا: الشروط اخلاصة مبن يقوم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
يشرتخل فيمن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر أن يكون مكلفًا مدركًا  الشرط األول: التكليف:

مسؤولية على غري مكلف وفقًا  خمتارًا، وهذا الشرخل الزم إذا نظرنا إىل وجوب األمر والنهي، وال

 لقواعد الشريعة اإلسالمية، ولوجوب األمر والنهي فال جيب إال على مكلف شرعًا.

يشرتخل فيمن يأمر باملعروف وينهي عن املنكر أن يكون مسلمًا، فاملؤمن بدين  الشرط الثاني: اإلميان:

ن املنكر، أما غري املسلم فال جيب اإلسالم هو الذي يقع عليه القيام بواجب األمر باملعروف والنهي ع

 عليه هذا الواجب العظيم.

                                                             

 ، مرجع سابق. 495( التشريع الجنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة، ص13)
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يشرتخل فيمن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر أن يكون عنده القدرة على األمر  الشرط الثالث: القدرة:

والنهي بلسانه ويده وغري ذلك، فإن كان عاجزًا فال جيب عليه ذلك إال بقلبه أي عليه أن ينكر ذلك 

 تكب املعاصي.بقلبه ويقاطع مر

فإذا خاف الشخص األمر والناهي من أن يلحقه مكروه من ذلك وقد يؤدي فعله إىل منكر أكرب 

مما يريد أن ينكره ففي هذه احلالة الرتك أوىل ويسقط الواجب عليه أيضًا فمن علم أن أمره أو نهيه ال 

ه أن ينكر بقلبه ويقاطع أهل ينفع أو أنه سيؤدي إىل ما هو أنكر منه فالرتك أوىل وال إثم عليه وعلي

 املنكر ويبتعد عنهم ويكرههم بقلبه ونفسه وال شيء عليه غري ذلك.

يشرتخل بعض الفقهاء أن من يقوم باألمر والنهي أن يتحلى بالعدالة فال يصح  الشرط الرابع: العدالة:

وقوله ، (14) َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم( عندهم أن يكون فاسقًا وحيتجون بقوله تعاىل: )َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ

، (15) ال َتْفَعُلوَن( تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن * َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه َأْن َتُقوُلوا َما
 وعندهم أن العاجز عن إصالح نفسه ال ميكن أن يصلح غريه.

يشرتخل بعض الفقهاء يف من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر أن يكون قد  اإلذن:الشرط اخلامس: 

حصل على إذن من السلطة احلاكمة للبالد والعباد، ألن حجتهم أن السلطة حتسن االختيار ملن يقوم 

 بهذا األمر، أو هذه الوظيفة العظيمة، وأن ترك ذلك ل فراد قد يؤدي إىل الفساد والفوضى.

الفقهاء ال يرون ذلك وأن تعيني شخص أو أشخاص من جهة السلطة ال ميانع من ولكن مجهور 

قيام غريهم بواجب األمر والنهي، وحجتهم أن النصوص الواردة يف القرآن الكريم توجب األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر على كل شخص، وعنده القدرة على ذلك، وإمنا املراد من الرأي األول هو تنظيم 

 األمر والنهي.وظيفة 

  

                                                             

 . 44( سورة البقرة، أية: 14)

  .3، 2( سورة الصف، أية: 15)
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 املطلب الثاني

 مكانية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الوقت املعاصرإ

والية األمر باملعروف والنهي عن املنكر هي من املفروض من أولويات والية ولي أمر املسلمني، وهي 

بها إلقامة األمر والنهي السلطة األساسية يف الدولة بل هي أهم شأنًا من أي سلطة أخرى وقد وجب العمل 

نصاف، وإقامة حكم اهلل على القوي والضعيف دون هوادة وال ميكن أن يف البالد وحتقيق العدل واإل

تصلح البالد والعباد إال بهذه الوالية العظيمة اليت أوجب إقامتها النصوص من الكتاب والسنة وبإمجاع 

 أهل العلم.

َمكَّنَّاُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا الصَّالَة َوآَتْوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا قال تعاىل جل شأنه: )الَِّذيَن ِإْن 

 .(16) َعْن اْلُمْنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اأُلُموِر(

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: )والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف وتنهون عن املنكر أو 

 .(17) (اهلل أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعون فال يستجاب لكمليوشكن 
وقد اقرتن وجوب إقامتها كوجوب إقامة الصالة وإيتاء الزكاة كما جاء ذلك يف اآلية الكرمية 

املشار إليها، وهلذا فقد وجب العمل بهذه الوالية من الواجبات املقدسة، اليت ال جيوز التهاون يف األخذ 

 وة على إمجاع فقهاء وعلماء املسلمني يف وجوب العمل بها.بها، وهذه عال

وقد قال عن ذلك العالمة الصنعاني: )اعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعظم شعائر الدين 

وقال عن ذلك أيضًا العالمة ابن مفتاح: )واعلم أن واجب إقامة األمر باملعروف ، (18) ووجوبها معلوم شرعًا(

 .(19) املنكر معلوم من الدين بالضرورة( والنهي عن

ومما تقدم يعين أنه قد وجب على الدولة إقامة هذه السلطة العظيمة، وقامة هذه السلطة العظيمة 

عن طريق الدولة ممكنة وسهلة وميسرة وليس يف ذلك صعوبة إطالقًا إن صلحت النوايا لتطبيق حكم 

عمل األمر باملعروف والنهي عن املنكر بنفسه، ثم اهلل يف أرضه، وقد كان احلبيب املصطفى يقوم ب

 .(20)عني لذلك عمر بن اخلطاب يف املدينة، وعني سعيد بن سعيد بن العاص يف مكة بعد الفتح
                                                             

 . 41( سورة الحج، أية: 16)

 . 8( رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين، النووي الدمشقي، مرجع سابق، ص17)

 . 468، مكتبة اليمن الكبرى، ص4، ج1( التاج المذهب ألحكام المذهب، العالمة أحمد قاسم العنسي الصنعاني، ط18)

 .583، 582ى، ص، القاهرة، مكتبة اليمن الكبر 2، ط4( شرح األزهار، العالمة أبو الحسن عبدهللا مفتاح، ج19)

 . 11، 10( أصالة نظام الحسبة العربية اإلسالمية، د/ أحمد الكبيسي، مرجع سابق، ص20)
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وكذلك يف عهد اخللفاء الراشدين )رضي اهلل عنهم( كانوا يقومون بهذا الواجب بأنفسهم، ثم يعينون 

العربية واإلسالمية كان يعني ملن يقوم بواجب هذا النظام ويف ظل الدول ، (21)لذلك من هو أهاًل له

اإلسالمي العظيم من كبار رجال الدول من العلماء، والفقهاء والقضاة املشهود هلم بالورع والعفاف، 

 .(22)واحلنكة، والتقى، واجلراءة، يف إحقاق احلق وإنصاف املظلوم

سمى هيئة األمر باملعروف والنهي عن وبناء على ما تقدم فمن املمكن أن تنشئ الدولة هيئة ت

املنكر، ويكون هلا فروع يف كل حمافظة من حمافظات اجلمهورية، ويتم تعيني رئيس هلذه اهليئة، 

ومدراء عموم لفروعها يكونون من أهل العلم، والورع، والتقى، والصرامة، ال خيافون يف اهلل لومة 

على اإلطالق، بل يعد ذلك مصلحة عامة للبالد الئم، وحتقيق ذلك ممكن ليس فيه صعوبة وال مشقة 

 والعباد.

فولي أمر املسلمني يف البالد هو املسؤول األول عن حتقيق هذا األمر العظيم ويقع عليه عبء إصدار 

القرار إلنشاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتعيني من يصلح هلا من أهل العلم والكفاءة، 

قد عمل بكتاب اهلل وسنة نبيه، وعدم حتقيق ذلك يعين أن ولي أمر املسلمني  والنزاهة، ويكون بذلك

 يف البالد مل يعمل بكتاب اهلل وال بسنة نبيه، وإنه قد خرج عن الشريعة اإلسالمية.

وألهمية األخذ مببدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر وما لذلك من مصاحل عامة للبالد والعباد واليت 

 لى النحو اآلتي هي:سوف نسردها ع

اإلشراف على أداء العبادات كما جيب كالصالة املفروضة اليومية، وصالة اجلمعة، وإغالق  أواًل:

احملالت التجارية وقت صالة اجلمعة وأداء الزكاة سواء اخلاصة بزكاة الفطرة أو غريها، وحماربة 

 املرتدين، والفسقة، وكل من يريد أن يشوه مسعة اإلسالم واملسلمني.

ألخالق واآلداب العامة: كمحاربة جرمية الزنا، والدعارة، وجرمية اللوخل، احملافظة على ا ثانيًا:

وحماربة شرب اخلمر واملصنعة لذلك، وحماربة توريد املخدرات، واحلشيش، وحماربة جرمية السرقة، 

 وما شاكل ذلك من أنواع الفسوق والفجور.

                                                             

 . 597( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي، ظافر القاسمي، مرجع سابق، ص21)

 . 597( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي، ظافر القاسمي، مرجع سابق، ص22)
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بة األسعار، واملوازين، واملكاييل، مراقبة األسواق العامة، وأصحاب احلرف والصناعة: مثل مراق ثالثًا:

وصالح السعلة من حيث صالحيتها وفسادها، وحماربة الغش والتدليس، ومنع استرياد املواد السامة، 

 وكل ما فيه ضرر بالناس.

مكافحة تفشي الرشوة واالختالس: وهذا ما حيدث يف اجلهاز اإلداري، والقضائي، وغري ذلك  رابعًا:

الذي حيدث يف البنوك، فاألخذ مببدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر كفيل  وكذلك التعامل بالربا،

للقضاء على ذلك كله، وكون هذا املبدأ العظيم وقائي وعالجي يف نفس الوقت، وحيل العدل 

واإلنصاف، واالستقرار يف البالد بتعاليم اإلسالم، ألن يف ذلك القوة والصرامة، عالوة على الرفق بالناس 

 ر إىل املصاحل العامة واخلاصة.والنظ

النظر يف إيرادات الدولة واملصروفات: مثل اإليرادات املتحصلة من املوانئ واجلمارك،  خامسًا:

والضرائب، وغري ذلك من اجلهات اإليرادية للدولة، واحملافظة على هذه اإليرادات من االختالس، 

 والسرقة، والتالعب.

بتصرف كما جيب يف املشاريع العامة، كاملدارس  وكذلك النظر يف املصروفات: هل هي

واملستشفيات، واملساجد، واآلبار، والطرق، وغري ذلك من املشاريع العامة، فاالهتمام باملال العام 

 واحملافظة عليه واجب، ألن املال عصب احلياة كما يقال.

تنفيذية(: من حيث تنفيذ املراقبة على أعمال السلطات الثالث )التشريعية، والقضائية، وال سادسًا:

األعمال وصحة اإلجراءات، واللوائح، والقوانني، والنظم، ومن حيث تنفيذ األحكام الشرعية وغري 

 ذلك مما يهم البالد والعباد.

وبذلك يتم احرتام ذلك السلطان من جهة املواطن، والثقة به، ألنه قد حيدث عدم التنفيذ يف مثل 

وإما لسبب إهمال وعدم الشعور باملسؤولية، وبذلك تتصدى سلطة ما تقدم إما لسبب مصاحل شخصية 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر بردع من هو مسؤول على ذلك حتى يتم تنفيذ ما يراد تنفيذه سواء 

 أكانت أحكامًا شرعية أم لوائح أم أوامر وما شاكل ذلك.

الداخلية أم السياسة اخلارجية: حيث إن الرقابة على أعمال السلطة السياسية، سواء السياسة  سابعًا:

والية األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيق هلا الرقابة حتى على ولي أمر املسلمني من حيث صالحيته 

أو عدم صالحيته شخصيًا وحيق هلا عزله يف حالة عدم صالحيته، أو إصالح اعوجاجه إن حدث منه ما 

 نون.خيالف شرع اهلل أو خيالف الدستور والقا
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 املبحث الثاني

 كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف القانون الوضعي

 متهيــد:

سوف نقوم بدراسة هذا املطلب من حيث إقامة األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن طريق 

يف القوانني الوضعية، وهي تتمثل يف آلية املعارضة فقط، وليس لذلك سلطة أخرى كما هو احلال 

 الشريعة اإلسالمية.

وهذه اآللية املشار إليها يف القانون الوضعي هي اليت تأتي من األحزاب املعارضة للحزب احلاكم وهي 

سلطة رقابية على أعمال الدولة، ولكن دون جدوى، أي ال تؤدي واجبها كما جيب، وليس هلا الصرامة 

املنكر يف الشريعة اإلسالمية، وقد جعلت والقوة كما هو احلال لوالية األمر باملعروف والنهي عن 

مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف حالة تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 

 املطلب األول من هذا البحث .

 وعليه فهذا من املبحث يتكون من مطلبني هما على النحو اآلتي: 

 انون يف تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر.مقارنة بني الشريعة والق املطلب األول:

 تطبق األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن طريق املعارضة. املطلب الثاني:
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 املطلب األول

 مقارنة بني الشريعة والقانون يف تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وقبل كل شيء ال بد من القول: إن الشريعة اإلسالمية هي يف األصل من عند اهلل سبحانه وتعاىل،  أواًل:

أي من صنع اخلالق، أما القوانني الوضعية فهي من عند البشر، أي من وضع املخلوق، ومن يريد أن 

ال مقارنة، ولكن  يقارن بني هذا وذاك فإمنا يريد أن يقارن بني اخلالق واملخلوق، وهذا من املستحيل أي

نريد أن نوضح شيئًا من املقارنة بني مفعول الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف حال تطبيق األمر 

 باملعروف والنهي عن املنكر يف كال احلالني، وذلك على النحو اآلتي:

نكر، متتاز الشريعة اإلسالمية من يوم وجودها مبا جاءت به من األمر باملعروف والنهي عن امل

وهي ميزة مل تعرفها القوانني الوضعية قدميًا، ولكنها بدأت تعرفها وتأخذ بها يف نطاق ضعيف ابتداء 

 .(23)من القرن املاضي فقط

ولقد ترتب على إجياب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف شريعة اإلسالم، أن أصبح األفراد 

وينتقدوا تصرفاتهم، ويقوموا اعوجاجهم، ملزمني بأن يوجه بعضهم بعضًا، وأن يوجهوا احلكام، 

وبذلك مت حفظ األمن وحماربة اإلجرام، ومحاية األخالق العامة، بل كان يف ذلك الضمان الكايف 

 للقضاء على املفاسد يف مكمنها وقبل ظهورها وانتشارها.

حبق  ومل تعرف القوانني الوضعية ذلك، إال ابتداء من القرن املاضي حيث بدأت تعرتف ل فراد

النقد، وحق املعارضة، وتعرتف ل فراد بالقبض على اجملرم يف حالة التلبس، وتسليمه للجهات املختصة، 

ولكن القوانني الوضعية مع هذا مل تأخذ مببدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر على إطالقه، وإمنا 

 .(24)يف كل احلاالتقصرت تطبيقه على حاالت معينة، خبالف الشريعة اإلسالمية اليت تطبقه 

فالشريعة اإلسالمية جاءت من عند اهلل شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة ال ترى فيها عوجًا، وال 

ترى فيها نقصًا، بدأت ببعثة النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( واكتملت يوم أن قال اهلل تعاىل: )اْلَيْوَم 

 .(25) ْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا(َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُك

                                                             

 . 512يع الجنائي اإلسالمي، مقارن بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ( التشر 23)

 . 513(التشريع الجنائي اإلسالمي، مقارن بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص24)

 . 3( سورة المائدة، اآلية 25)
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فالشريعة مل تأت جلماعة دون مجاعة، أو لقوم دون قوم، أو لدولة دون دولة، كما هو احلال يف القوانني 

الوضعية، وإمنا جاءت للناس كافة من عرب وعجم وشرقيني وغربيني فهي تنظم األحوال الشخصية 

ن احلكم واإلدارة، والسياسة، وتنظم عالقات الدول بعضها بالبعض اآلخر يف واملعامالت، وتنظم شؤو

 السلم واحلرب، وهي صاحلة لكل زمان ومكان حتى يرث اهلل األرض ومن عليها.

ونصوص الشريعة اإلسالمية غري قابلة للتبديل والتغيري، كما هو احلال يف القانون الوضعي تتبدل 

احلاجة لذلك، وأساس الفرق بني الشريعة والقانون، هو أن نصوصه وتتغري حسب الزمان وحسب 

وقال تعاىل: )ال َيْأِتيِه ، (26) الشريعة من عند اهلل سبحانه وتعاىل، وهو يقول: )اَل َتْبِديَل ِلَكِلَماِت الّلِه(

 .(27)اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد( 

القانون فهو من عند البشر، وشتان ما بني صنع اخلالق وصنع املخلوف، ويف األصل ال مماثلة أما 

على النحو  بني هذا وذاك، فاالختالفات األساسية بني الشريعة والقانون، تتمثل يف ثالثة وجوه هي

 :(28)اآلتي

يتثمل فيه نقص البشر إن القانون من صنع البشر، أما الشريعة من صنع اهلل، فالقانون  الوجه األول:

وضعفهم، وقلة حيلتهم، وبذلك فالقانون عرضة للتغيري والتبديل، وهو ناقص دائمًا، وال ميكن أن يبلغ 

 حد الكمال، ما دام صانعه ال ميكن أن يوصف بالكمال.

إن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة، تصنعها اجلماعة لتنظيم شؤونها وسد حاجتها، فهي  الوجه الثاني:

مستوى اجلماعة اليوم، ومتخلفة عن اجلماعة غدًا، ألن القوانني تتغري بتغري تطوير اجلماعة، فهي  يف

 بذلك قواعد مؤقتة، أي إن هذه القواعد تتغري بتغري الزمان واملكان.

أما الشريعة فقواعدها وضعها اهلل سبحانه وتعاىل على سبيل الدوام ال تتغري بتغري الزمان واملكان، 

على الشريعة اإلسالمية أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمن، وقد تغري يف خالل ذلك الناس ولقد مر 

 وأحواهلم وأحكامهم، وما إىل ذلك ومل تتغري قواعدها وأحكامها، أو نصوصها حتى التاريخ.

                                                             

 . 64( سورة يونس، اآلية 26)

 . 3( سورة فصلت، اآلية 27)

 . 17، مرجع سابق، ص1لوضعي، ج( التشريع الجنائي اإلسالمي، مقارن بالقانون ا28)
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مل جاء القانون متأخرًا عن اجلماعة وتابعًا لتطورها، فكان القانون من صنع اجلماعة و الوجه الثالث:

تكن اجلماعة من صنع القانون، أما الشريعة اإلسالمية فليست من صنع اجلماعة، بل اجلماعة نفسها 

 من صنع الشريعة ألن الشريعة أصاًل من صنع اهلل الذي أتقن كل شيء خلقه.

ونستطيع أن نبني أهم املميزات اجلوهرية اليت متيز الشريعة اإلسالمية عن القوانني الوضعية وهي 

 :(29)اآلتي

الكمال: متتاز الشريعة اإلسالمية على القوانني الوضعية بالكمال، ألنها استكملت كل  امليزة األوىل:

ما حتتاجه من قواعد ومبادئ ونظريات، اليت تكفل سد حاجة اجلماعة والناس كافة يف احلاضر 

 القريب واملستقبل البعيد.

السمو: متتاز الشريعة اإلسالمية على القوانني الوضعية بالسمو، أي أن قواعدها ومبادئها  امليزة الثانية:

أمسى دائمًا من مستوى اجلماعة، وأن فيها من املبادئ والنظريات ما حيفظ هلا هذا املستوى السامي 

 الذي به ارتفع مستوى اجلماعة.

لقوانني الوضعية بالدوام، أي الثبات واالستمرار، الدوام: متتاز الشريعة اإلسالمية عن ا امليزة الثالثة:

ألن نصوصها ال تقبل التعديل والتبديل مهما تغري الزمن ومهما طالت األعوام، فهي بذلك تظل حافظة 

 لصالحها يف كل زمان ومكان.

 املطلب  الثاني

 تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن طريق املعارضة

باملعروف والنهي عن املنكر ليس له وجود يف القوانني الوضعية، كأمر  يف األصل أن مبدأ األمر

ونهي مبا حتمله الكلمة من معنى، كما هو احلال يف الفقه اإلسالمي، وإمنا هو عبارة عن نصح وتوجيه 

 حزاب املعارضة فقط ليس إال.ورقابة عن طريق األ

سالمي فقد نزلت فيه نصوص قرآنية أما األمر باألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفقه اإل

عدة، وقد ذكرنا الكثري منها آنفًا هذا عالوة على ما جاء من أحاديث نبوية عن ذلك، وما جاء عنه يف 

املذاهب اإلسالمية، وعند أهل العلم، وقد سبق وأن ذكرنا مقارنة القانون الوضعي بالشريعة اإلسالمية 

الكثري عمن هو القانون الوضعي، ومن هي الشريعة  يف الفرع الذي قبل هذا مباشرة، وأوضحنا

 من هذا البحث. 28-25اإلسالمية، وما مصدر كل منهما، راجع من ص

                                                             

 . 24، مرجع سابق، ص1( التشريع الجنائي اإلسالمي، مقارن بالقانون الوضعي، ج29)
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ففي الدول الغربية ينهض النظام السياسي على أساس وجود حكومة متثل األغلبية، على أن يكون 

سيلة املناسبة، ومن ثم ولد نظام ل قليم اليت مل يتح هلا االشرتاك يف احلكم حق التعبري عن الرأي بالو

 .(30)املعارضة واليت متارس نشاطها عرب القنوات الشرعية، وهي األحزاب السياسية

فاملعارضة لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية )السياسة الشرعية( تعتربه أمرًا مشروعًا بل مستحبًا ألن 

ومن ثم كانت املعارضة يعرتيها الزلل السلطة وإن كانت سلطة مسلمة إال أنها غري معصومة من اخلطأ، 

 الذي جيب اجتنابه.

كما أن مبدأ الشورى يف اإلسالم حيتم وجود املعارضة، فال معنى للشورى إذا مل يكن هناك آراء 

متباينة، فاختالف اآلراء هو الذي يبني احلقيقة، ويوجب األمر والنهي، فمفهوم املعارضة يف الفكر 

قد يتوهم البعض أنه مترد على احلكومة، بل املعارضة يف اإلسالمي السياسي اإلسالمي ليس كما 

يعين حق التناصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وسبيل ذلك هو النقد اهلادف والبناء الذي خيدم 

 .(31)مصلحة األمة، وال جيلب الفنت

جانبها تنظيم وجدير بالذكر أنه ليس هناك نظام حمدد للمعارضة، وإمنا تتوىل كل دولة من 

هذا األمر بالطريقة اليت تراها مناسبة هلا، حفاظًا على صيانة النظام العام يف الدولة اإلسالمية، هذا 

وقد طبق نظام املعارضة يف عصر اإلسالم األول، تطبيقًا منوذجيًا، وكان لنا بذلك فضل السبق على 

 .(32)العاملني، وليس فقط على الدول الغربية وحدها

ر باملعروف مقصورًا على الصالة والصوم، وليس النهي عن املنكر مقصورًا على حماربة الزنا فليس األم

والسرقة، وإمنا يدخل يف معنى األمر باملعروف والنهي عن املنكر، األمر العام بالعدل واإلصالح والنقد، 

 .(33)والنهي عن كل ما يضر الرعية، ويبدد أمواهلم ويضعف شوكتهم

                                                             

 . 202, ص 8( الثقافة اإلسالمية، مجموعة من االستاذة المؤلفين، مكتب اإلرشاد , صنعاء , ط 30)

 ( نفس المرجع السابق. 31)

 ( نفس المرجع السابق.32)

 . 204( الثقافة اإلسالمية، مرجع سابق، ص33)
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سياسي يف نظر رجال الفكر اإلسالمي فرض على كل مسلم، ألن االهتمام بشؤون فممارسة العمل ال

املسلمني هو من قبيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو األمر املطلوب شرعًا، عماًل باآليات 

 .(34)الكرمية واألحاديث الشريفة، الواردة عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

عزلة عن مشاكل املسلمني ومآسيهم مدعيًا أنه يريد التفرغ للعبادة فهذا وعليه فإن من حياول ال

هو املكذب بالدين، إن ممارسة العمل السياسي ُتعد التزامًا على املسلم يف الوقت املعاصر ملا لذلك من 

 ضرورة.

ولذلك فعمل األحزاب املعارضة للحزب احلاكم ُيعد حبق من قبيل األمر باملعروف والنهي عن 

نكر، وإذا كان هناك ما يلزم ل مر والنهي، سواء ما يتعلق بأعمال الدولة، أو خيص رعايا هذه امل

 الدولة، أو ما خيص اإلسالم واملسلمني بشكل عام.

فمن املقرر يف الفقه السياسي اإلسالمي، أن الدين اإلسالمي قد أتى مبنهاج كامل لتنظيم شؤون 

احلياة يف الدولة، واجملتمع إىل جانب كونه عقيدة دينية، كون اإلسالم دينًا ودولًة معًا حيكم البالد 

 .(35)صافوالعباد يف كل ما يتعلق بشؤون احلياة الدينية والدنيوية، بكل صرامة وعدل وإن

ولقد كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( هو أول من أسس الدولة اإلسالمية يف املدينة 

املنورة دولة متينة البنيان، يتوافر فيها ما يتوافر لكل دولة من أركان )إقليم، وشعب، وسلطة(، فقامت 

 ساس أن تستمد سلطتها من الكتاب والسنة.أتلك الدولة على 

لدولة تقوم بالواجب الديين والدنيوي ومن ضمن ذلك األمر باملعروف والنهي عن وكانت تلك ا

املنكر كما جيب، وحماربة الفساد جبميع أشكاله وألوانه، وكذلك نهج اخللفاء الراشدين )رضي 

اهلل عنهم( يف إدارة الدولة وشؤون اإلسالم واملسلمني، وكان نظام العارضة مسموح به يف عهدهم 

مرحب به عند ولي أمر املسلمني، سواء يف حالة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو  كمبدأ شوروي

 يف حالة مكافحة الفساد واملال اإلداري.

فتلك املعارضة يف الوقت املعاصر مبا رافقها من أزمات سياسية، سواء متثلت يف ممارسة بعض 

احد، أو نتيجة انقسام املعارضة، فقد األحزاب يف حكومة االئتالف لدور املعارضة، واحلكم يف آن و
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أدى ذلك إىل أزمة حقيقية، تتمثل يف ممارسة دور مزدوج، معارض داخل الوطن، ومعارض خارج الوطن، 

 .(36)مما جعل ذلك ينعكس سلبًا على أداء املعارضة

غري أن ذلك ال ينفي الدور الفاعل للمعارضة الوطنية، وترسيخ البناء املؤسسي للمجتمع املدني وتصويب 

األخطاء واالحنرافات، ومكافحة الفساد، وتقديم البدائل األفضل لبناء الوطن، مما يعزز دور املعارضة 

 .(37)يف حالة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

للمعارضة، تتمثل يف إجناز مهام البناء االقتصادي، والتنمية الشاملة من  ويف طليعة املهام الراهنة

خالل استكمال تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي، واملالي، واإلداري، ومن أولويات تلك املهام حماربة 

الفساد بكافة أشكاله وصوره، بطريقة منهجية، وبأسلوب عملي وقانوني منظم من خالل القضاء على 

 .(38)الفساد، واملناخ الذي يتولد منهمنابع 

وتكمن األزمة احلقيقة للمعارضة يف أنها مل تعد تنظر إىل األمام بقدر ما تنظر إىل املاضي، ومل 

تقيم جتربتها السابقة وتقف على األخطاء بهدف تصحيحها، ومن ناحية ثانية فإن بعض األحزاب خلق 

 .(39)ل التهمجوًا من عدم الثقة، وفتح جمااًل واسعًا لتباد

فأحزاب املعارضة حتتاج إىل إعادة النظر يف بنائها يف كافة اجملاالت، وعدم السماح باالنشغال 

يف اجملال السياسي فقط، وإهمال السعي يف قضايا الناس، ومواجهة الفساد، ليتم بناء جسور ثقة بينها 

 وبني املواطنني.

املعروف والنهي عن املنكر غري جمدي كما هو وهذا مما يعين أن رقابة املعارضة يف حالة األمر ب

احلال يف فقه الشريعة اإلسالمية، ألن الشريعة من صنع اخلالق، والقوانني الوضعية من صنع املخلوق 

 والفارق بينهما بعيد كبعد السماء عن األرض.

                                                             

 . 94، ج11( الديمقراطية واألحزاب في اليمن، مركز دراسات المستقبل، مطبعة دار المجد، صنعاء، ط36)

 . 95مرجع سابق، ص ( الديمقراطية واإلحزاب في اليمن ,37)

 ( نفس المرجع السابق . 38)

 . 105( نفس المرجع السابق , ص 39)



163 

 

 

 163 

الفقه اإلسالمي والقانون  يف  كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر
                                                                          د/ شرف الدين أحمد محمد الدمشقي أ| .                                                                  الوضعي

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020سبتمبر -يوليو( 7) د( المجل35) العدد

 

خطاء العاكسة للصورة احلقيقة للسلطة، فهي اليت تتقمص األ ةويف الواقع أن املعارضة هي املرآ

وتعمل على فضح االنفالت املالي واإلداري، فإذا مل تكن هذه املعارضة فاعلة وقادرة على الرقابة فإنها 

 .(40)يف هذه احلالة معارضة صورية، ومشلولة احلركة

فاهلدف من املعارضة مراقبة األخطاء والفساد املالي واإلداري ومراقبة املنكرات، والقضاء عليها، 

صوص عليه يف الدستور، فإذا مل حتصل املعارضة على ذلك، فهي عبارة عن وهو حق مكفول ومن

 .(41)معارضة شكلية أو صورية ليس إال
  

                                                             

 . 97،ـ ص1( الحالة السياسية في اليمن، علي مطهر العثربي، دار المعرفة للطباعة والنشر، صنعاء، ط40)

 ( نفس المراجع السابق. 41)
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 اخلامتة

األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما جاءت به اآليات القرآنية الكرمية، واألحاديث النبوية 

الشريفة املتقدم ذكرها، وكما جاء يف الفكر اإلسالمي األول، أصبح العمل به من الواجبات الدينية 

ف والنهي عن بالضرورة، وقد كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( يقوم بواجب األمر باملعرو

املنكر بنفسه، وكذلك اخللفاء الراشدين من بعده كانوا يقومون بهذا الواجب بأنفسهم، كما تقدم 

 اإليضاح عن ذلك يف حبثنا هذا.

وقد اهتم فقهاء اإلسالم اهتمامًا كبريًا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فأسسوا قواعده، 

يقوم بواجب تطبيقه، وحددوا وسائل دفع املنكر، والشروخل اخلاصة به، والشروخل اخلاصة مبن 

 وحددوا لآلمر الناهي عدم التجاوز يف هذه الوسائل، كما تقدم أيضًا ذلك.

ثم أوضحنا بهذا البحث كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفقه الشرعي، وامكانية 

كيفية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن تطبيقه يف الوقت املعاصر، ثم أوضحنا بهذا البحث أيضًا، 

املنكر يف القانون الوضعي، وقد جعلنا لذلك مقارنة بني الشريعة والقانون، ثم ذكرنا كيفية تطبيقه 

 يف القانون عن طريق املعارضة.

ولذلك فقد قمت جاهدًا بإخراج هذه الدراسة إىل حيز الوجود يف حبث متكامل عن األمر باملعروف 

ملنكر، وذكرت فيه إمكانية تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف وقتنا املعاصر والنهي عن ا

وفقًا لتصوري لذلك بتأسيس هيئة تسمى )هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر( وأن يكون هلذه 

روخل اهليئة فروع يف مجيع حمافظات اجلمهورية، وذكرت املهام اليت تقوم به هذه اهليئة وفروعها والش

 اخلاصة بذلك.

 وبناء على ذلك فقد استنتج الباحث اآلتي:

اتضح األمر جليًا أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الواجبات الدينية، وفقًا للنصوص اليت  أواًل:

جاءت عنه يف القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة، وكذا ما جاء عند فقهاء املذاهب اإلسالمية 

 ووجوب تطبيقه.يف وجوبه 

إن العمل بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيه املصلحة العامة ل مة، من خالل القضاء  ثانيًا:

على املنكرات مبختلف أنواعها وأشكاهلا، وإقامة الواجبات الدينية كما جيب، وبذلك يتم صالح 

 البالد والعباد على أحسن حال.
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والنهي عن املنكر يعين القضاء على املظامل، وعلى وجه اخلصوص اليت  إن حتقيق األمر باملعروف ثالثًا:

 يتعرض هلا املغلوب على أمره من الضعفاء واملساكني، وبذلك يتحقق العدل واإلنصاف يف بالد اإلسالم.

أخالقية إن حتقيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يعين تطهري اجملتمع املسلم من املفاسد الال رابعًا:

ليت حتدث يف وقتنا املعاصر، وهي كثرية، ووجود جمتمع ذي أخالق عالية ومثاليٍّ يف كل شيء من ا

 الناحية الدينية والدنيوية.

إن تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يعين فيه اإلصالح املالي، واإلداري للبالد وكل ما  خامسًا:

ن املنكر من اختصاصه الرقابة على ذلك بصدق، وديانة، يتعلق بعمل الدولة ألن األمر باملعروف والنهي ع

 وأمانة، وبذلك الصالح الشامل للبالد.

 وعليه فتوصيات الباحث هي على الوجه التالي:

نظراً ملا قد جاء من اآليات القرآنية الكرمية، واألحاديث النبوية الشريفة، وملا جاء عند أهل العلم،  أواًل:

عن وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإني أوصي أمة املسلمني وفقهاء املذاهب اإلسالمية 

 القيام بتطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر لتحقيق املصلحة العامة.

أوصي ولي أمر املسلمني بإنشاء هيئة تسمى )هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر( يكون  ثانيًا:

كل حمافظات اجلمهورية، ويعني لذلك من تتوفر فيهم الشروخل  مقرها العاصمة، ويكون هلا فروع يف

 الالزمة للقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر . 

أوصي أمة املسلمني القيام بالضغط على السلطة إلنشاء هيئة األمر برتاألمر باملعروف والنهي عن  ثالثًا:

 صلحة العامة واخلاصة.املنكر مع وجود الفروع اخلاصة بذلك نظرًا لتحقيق امل

 واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني،،،
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