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ملخص
البالد اإلسالمية ال  بلد إسالمي  كغريه من  إندونيسيا 
خيلو من اخلري واملعروف كما ال خيلوا من الشر واملنكرات. 
وق��د ق��ام ب��واج��ب إن��ك��ار املنكر هناك كثري م��ن الشباب 
املتحمسني، غ��ري أهن��م يف كثري م��ن األح��ي��ان ال ي��راع��ون 
ي��ؤدي إىل منكر  املنكر مما  إنكار  الشرعية يف  الضوابط 
مثله أو أكرب منه. ومن هنا يهدف هذا البحث إىل بيان 
أمهية الضوابط الشرعية يف إنكار املنكر من خالل فقه 
إنكار املنكر. ولتحقيق اهلدف الذى يرمى إليه البحث 
ُيستخدم املنهج الوصفي ىف كتابته كما ُيستخدم املنهج 
إىل  ال��دراس��ة  املسائل. وتصل  فهم  للتعمق ىف  التحليلي 
عليهم  جي��ب  إندونسيا  يف  وخ��اص��ة  مجيعاً  املسلمني  أن 
وأن  املنكر،  حنو  بواجبهم  القيام  قبل  املنكر  إنكار  فقه 
إنكار املنكر هو تغيري ما ليس فيه رضا اهلل من قول أو 
فعل إىل ما فيه رضا اهلل، وأن املنَكر يكون بإجياد الفعل 
احملظور شرًعا كما يكون برتك الفعل املطلوب شرًعا، وأن 
إنكار املنكر واجب عند وقوعه، بالرتتيب الذي جاء يف 
احلديث وهو اإلنكار باليد، مث باللسان، مث بالقلب. كما 
أنه ينبغي أن يتوفر إلنكار املنكر ضابطاً عاماً هو مراعاة 
املصاحل وحتقيقها ودرء املفاسد وتعطيلها. وهناك ضوابط 
أخرى متفرعة عنه، وهذه الضوابط جيب مراعاهتا وااللتزام 
هبا يف إنكار املنكر سواء يف إندونيسيا أو يف غريها حىت 

تؤيت مثارها وال يتهم اإلسالم بالعنف والتطرف. 
 – املنكر  اإلن��ك��ار–   – ال��ض��واب��ط  الرئيسة:  الكلمات 

العنف – إندونيسيا.

Abstract

Indonesia is a Muslim country, and, like other 
countries, is not without evil. Many enthusiastic 
young men have committed the duty to deny 
evil. However, they often do not observe the 
rules set by the Shari‘ah in denying evil. This 
leads to the commision of another evil similar 
to or greater than the evil that they first wanted 
to eradicate. This research aims to explain the 
importance of legal controls in denying evil 
through the deep understanding of what it 
takes in denying evil. To achieve its goals, 
this research uses the descriptive approach 
in writing, and the analytical approach to 
understand the legal issues at hand. The study 
finds that all Muslims, especially in Indonesia, 
must first have deep and proper understanding 
of denying evil before considering their duty 
to ward off evil. The study also concludes that 
the denial of evil has general controls, namely, 
to take into account the larger social interests. 
These controls must be observed and adhered 
to in the denial of evil.

Keywords: Controls, Denial, Evil, Violence, 
Indonesia.

المقدمة
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل 
له، ومن يضلله فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 
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وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
أم���ا ب��ع��د، ف���إن وج���ود امل��ن��ك��ر يف اجمل��ت��م��ع اإلس��الم��ي أم��ر 
ط��ب��ي��ع��ي، ال خي��ل��و م��ن��ه جم��ت��م��ع يف أي ح��ق��ب��ة م��ن حقب 
احل��ي��اة، ول��ك��ن ال���ذي ل��ي��س م��ن الطبيعي أن ي���رى أب��ن��اء 
وقد  ت��غ��ي��ريه.  إىل  يسعون  ف��ال  املنكر  اإلس��الم��ي  اجملتمع 
اللعنة ألهنم كانوا ال يتناهون عن منكر  اليهود  استحق 
فعلوه، قال اهلل تعاىل: »لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِن ِإْسرَائِيَل 
َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُوا 
ي�َْعَتُدوَن. َكانُوا ال ي�َت�ََناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر ف�ََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا 

ي�َْفَعُلوَن«
   .(Al-Quran, 5:78-79) 

وال���ن���اس إذا رأوا امل��ن��ك��ر ف��ل��م ي��غ��ريوه ان��ت��ش��رت امل��ن��ك��رات 
أبناء ذلك اجملتمع العقاب، روى أبو  وزادت، واستحق 
داود ع��ن ج��ري��ر ق���ال: مسعت رس���ول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم يقول: »َما ِمْن َرُج��ٍل َيُكوُن يف ق�َ��ْوٍم ي�ُْعَمُل ِفيِهْم 
ِإالَّ  ي�َُغي�ُِّروا  َعَلْيِه َفال  ي�َُغي�ُِّروا  َأْن  َعَلى  ي�َْقِدُروَن  بِاْلَمَعاِصي 

َأَصاب�َُهْم اللَُّه ِبَعَذاٍب ِمْن ق�َْبِل َأْن َيُوتُوا«
 (Sunan Abu Dawud, v. 4, h. 331 

 .and Al- Albani, 2000)
إضافة إىل ذلك، فإن أمهية إنكار املنكر تظهر يف كونه 
ج��زءاً ال يتجزأ من األم��ر باملعروف والنهي عن املنكر. 
وقد دّل االستقراء الصحيح على أن نصوص الشريعة إمنا 
جاء ت لتحقيق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل. وهذه 
ال��ض��رورات  لتحقيقها هي  الشريعة  ال��ي ج��اءت  املصاحل 
وأنفسهم وعقوهلم  دينهم  املعروفة، وهي حفظ  اخلمس 
(Al- Ghazali,1993).وه��������ذه  وم��اهل��م  ونسلهم 
ب��األم��ر  ت��ق��وم وال تتحقق يف واق����ع األم����ة إال  األم����ور ال 
باملعروف والنهي عن املنكر، فإن فيه قيام الشرائع وحتقق 
تلك املصاحل واحملافظة عليها، وبه يدفع عنها ما يؤدي 
 (As- إىل رفضها أو اإلخ���الل هب��ا م��ن قريب أو بعيد

   . Sabt,1995)
واملسلم عند ما ال جيوز له أن يسكت أمام املنكر الذي 
رآه وعلمه، ففي نفس الوقت ال جيوز له كذلك أن ينكر 
املنكر ب���دون ض��واب��ط، وذل���ك ألن إن��ك��ار املنكر ب��دون 
مراعاة أّي ضابط ي��ؤدي إىل أض��رار شىت مثلها، بل يف 
كثري من األحيان أشّد منها. وهذا ما وقع فيه كثري من 

الشباب املتحمسني يف إندونيسيا، حيث يقومون بإزالة 
ال��ذي هو ليس من اختصاصهم  ما يرونه منكرًا بيدهم 
وذلك دون مباالة بعواقبه حىت وصل األمر إىل درجة أهنم 
قاموا بإفساد بعض املرافق العامة باسم إنكار املنكر، وقد 
يرتتب على ذل��ك خ��س��ارة عظيمة. ومم��ا يشري إىل هذه 
الظاهرة ما فعله بعض الشباب عام 1102 م يف بعض 
احملافظات اإلندونيسية. حيث وقعت يف ذلك العام عدة 
أحداث أدت إىل عنف وفوضى، منها ما حدث يف هنار 
رمضان من إفساد مطعم يف ماكاسار وطعن ثالثة من 
 (Detik News,أغسطس 1102م  8 عماله يف 
(2011 . وختريب مطاعم يف مادورة (ةيقرشلا ىواج) 
 ،(Kompas, 2011) يف 71 أغسطس 1102م
بدعوى عدم إحرتام حلول شهر رمضان الكري، وإفساد 
سيارة لبائع اخلمر يف جاكرتا يف 72 أغسطس 1102م. 

 (Detik News, 2011)
وهكذا، ال متر سنوات إال ويف إندونيسيا بعض الشباب 
املسلمني أو اجلمعيات اإلسالمية الذين حياربون املنكر 
وأه���ل���ه ب���ش���ّدة وع���ن���ف حب��ي��ث ال هت��م��ه��م ال���ع���واق���ب وال 
يوم  الناس كل  يفعلها  واملنكرات  عليهم.  الناس  إنكار 
اهل���وى وال��ش��ي��ط��ان. ويبدو  إم��ا جلهلهم هب��ا أو التباعهم 
الغضب على من  أش��ّد  املتحمس يغضبون  الشباب  أن 
أو حياء.  هب��ا دون خ��وف  باملنكرات وجي��ه��رون  يقومون 
أض���ف إىل ذل����ك، ف���إن احل��ك��وم��ة اإلن��دون��ي��س��ي��ة ال���ي هلا 
مسؤولية كربى يف إنكار املنكرات والي هلا قدرة ورجال 

هلذه املهمة الشريفة ال تقوم بواجبها كما ينبغي ويرام.
وال��دراس��ة املعمقة حول هذه القضية تدلنا بال شك أن 
ظاهرة إنكار املنكر بشدة وعنف ظاهرة مؤسفة سببها 
الرئيسي عدم فقه إنكار املنكر وفهم ضوابطه. فاحلماسة 
فقط ال تكفي يف إنكار املنكر بل احلماسة بدون الفقه 
املتحمسني  الشباب  م��ع أن ع��دد  تنفع.  مم��ا  تضر أكثر 
املنكر ليس بقليل، وهم  ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن  ل��أم��ر 
م��ن��ت��ش��رون يف أحن����اء ال���ب���الد، ول��ك��ن ل��أس��ف ف���إن ه��ذه 
ت��ؤدي إىل  إن��ك��ار املنكر  ال��ي ال يصحبها فقه  احلماسة 
عواقب سيئة من أشّدها سوء الظن من عوام الناس بأن 
اإلسالم دين العنف والتطرف. وال غرابة إذا انتهز أعداء 
اإلسالم هذه احلالة السيئة للطعن يف الدين واالستهزاء 
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بتعاليمه، والعياذ باهلل.   
ه���ذا ك��ل��ه يقتضي ال��ك��ش��ف ع��ن ال��ض��واب��ط ال��ش��رع��ي��ة يف 
إنكار املنكر وبياهنا حىت يرتّسخ يف أذه��ان من يقومون 
هب���ذه امل��ه��م��ة ال��ش��ري��ف��ة يف إن��دون��ي��س��ي��ا وغ��ريه��ا ف��ق��ه إن��ك��ار 
امل��ن��ك��ر، وم���ن مث ال ي��ق��ع��ون يف احمل���ظ���ورات ال��ش��رع��ي��ة ال��ي 
وحماولة  السابق  العرض  من  وانطالقا  عقباها.  حتمد  ال 
إن��ك��ار املنكر ح��ىت يكون  ال��ض��واب��ط الشرعية يف  ل��وض��ع 
دليال يهتدي به جاء هذا البحث العلمي حبيث سنتطرق 
فيه إىل مباحث؛ فنتعّرف أوال على مفهوم إنكار املنكر 
وأرك��ان��ه، مث نأيت ثانيا إىل عرض مشروعية إنكار املنكر 
ومراتبه، ونعقبه ببيان الضوابط الشرعية يف إنكار املنكر، 
ويف اخلتام ننهي الكالم بثمرات البحث. ومن هنا فإن 
املباحث الي سنمر عليها يف هذه الدراسة املتواضعة هي 

كما يلي:

املبحث األول  : مفهوم إنكار املنكر وأركانه.
املبحث الثاين  : مشروعية إنكار املنكر ومراتبه.

املبحث الثالث: الضوابط الشرعية يف إنكار املنكر.
اخلامتة  : مثرات البحث.

المبحث األول: مفهوم إنكار المنكر وأركانه.
اإلن��ك��ار يف ال��ل��غ��ة: م��ص��در م��ن »أن��ك��ر«، وي���أيت ملعان: 
 (Ibnu Manzor, األول: اجلهل أو نقيض املعرفة
(1930. أو خالفها (Az- Zubaidi, 1984) ؛ 
أنكره إنكارا، واستنكره وتناكره إذا جهله. الثاين: خالف 
نكرت  يقال:  االع���رتاف (Ibnu Faris, 1979)؛ 
(Ibnu Man-  ال��ش��يء وأن��ك��رت��ه. ال��ث��ال��ث: اجل��ح��ود

ال��راب��ع:  ال��ش��يء أي ج��ح��ده.  (zor, 1930 ؛ أن��ك��ر 
التغيري (Az- Zubaidi, 1984) أو تغيري املنكر 
(Ibnu Manzor, 1930). ويرد استعمال لفظ 
الفقهاء بعىن اجلحود، وبعىن  »اإلن��ك��ار« يف اصطالح 
 .(Wizarat al- Auqaf, 1983)  تغيري املنكر
واجلحد واجلحود مصدر من »جحده حقه وحبقه« أي 
 (Al- أن��ك��ره، وال يكون إال على علم من اجلاحد به
هِبَ���ا  »َوَج�����َح�����ُدوا  ت���ع���اىل:  ق���ال   ..Askari, 1991)
َواْست�َي�َْقَنت�َْها أَن�ُْفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 

(Al- Quran, 27:14) .»اْلُمْفِسِديَن
أم��ا امل��ن��َك��ر يف ال��ل��غ��ة: اس��م مفعول م��ن »أن��ك��ر«، بعىن 
خ��الف امل��ع��روف أوض���ده. وه��و ك��ل فعل حتكم العقول 
ال��ص��ح��ي��ح��ة ب��ق��ب��ح��ه، أو ت��ت��وق��ف يف اس��ت��ق��ب��اح��ه ال��ع��ق��ول 
 .(Az- Zubaidi, 1984) فتحكم الشريعة بقبحه
 (Ibnu .وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر

 Manzor, 1930)
وأم��ا املنكر يف االص��ط��الح فهو: م��ا ليس فيه رض��ا اهلل 
من قول أو فعل (Al- Jurjani, 1985). وهو قد 
ب��إجي��اد فعٍل هن��ت الشريعة عنه، وق��د يكون برتك  يكون 
وجهني:  ذا  املنكر  فيكون  بفعله،  الشريعة  أم���رت  ف��ع��ٍل 
إجيايب وسليب. يتمثَّل اإلجيايب بإجياد الفعل احملظور شرًعا، 
ويتحقق السليب برتك الفعل املطلوب شرًعا وإن كان ال 

(Zaidan, 2001) .يعترب معصية يف حقِّ فاعله
بناء على ما سبق من معىن لفظي اإلنكار واملنكر لغة 
واصطالحا فإنه يكن القول يف مفهوم إنكار املنكر بأنه 
تغيري ما ليس فيه رضا اهلل من قول أو فعل إىل ما فيه رضا 
اهلل، ويكون ذل��ك باليد أو باللسان، أو أن��ه جحود ما 
ليس فيه رضا اهلل من قول أو فعل، ويكون ذلك بالقلب. 
قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: »َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا 
ف�َْلي�َُغي�ِّْرُه بَِيِدِه فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه 
 (Sahih Muslim, v. 1, »َوَذِلَك َأْضَعُف اإِليَاِن
(h. 69. وج��اء يف رواي���ة ال��رتم��ذي بلفظ »ف�َ��ْل��ي�ُ��ْن��ِك��ْرُه«  
(Sunan at- Tirmidzi, v. 4, h. 469-

.470)
واألص���ل يف التغيري اس��ت��ب��دال ش��يء م��رغ��وب فيه بشيء 
مرغوب عنه، فهو ليس تركاً وإزالة فحسب، بل يتبعهما 
إق��ام��ة غ���ريه م��ق��ام��ه، ف��ي��ك��ون التغيري أخ���ّص م��ن اإلزال����ة، 
وأخ��ّص من النهي عن الشيء. وكأن الرسول صلى اهلل 
عليه وس��ل��م ح��ني ق���ال: »ف��ل��ي��غ��ريه«، ي��ه��دي إىل أن متام 
الفريضة وكماهلا بإقامة معروف مقام ما يزال من املنكر، 
 (Sa’ad, ل��ل��ع��ودة  للمنكر جم����ااًل وأم����اًل  ن���دع  ح��ىت ال 

.2011)

أركان إنكار المنكر:
حىت يتم إنكار املنكر فإنه البد من قائم هبذه الوظيفة 
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وهو املنِكر (فاكلا رسكب)، كما البد من وج��ود من 
فإنه  جت��ري عليه ه��ذه الوظيفة وه��و املنَكر عليه، وأي��ض��اً 
البد من عمل أوترك جيرى فيه اإلنكار وهو املنَكر حتفب) 
(فاكلا، كما البد من عمل املنِكر وهو اإلنكار. وهبدا 
يتبني أن إلنكار املنكر أربعة أركان وهي: 1. املنِكر، 2. 
واملنَكر عليه، 3. واملنَكر، 4. واإلنكار. وبيان ذلك كما 

يلي:    
ف��اع��ل من  اللغة اس��م  املنِكر (فا��ك��لا رسكب): يف   .1
 (Majma’ al- Lughat al- ال���ش���يء  أن���ك���ر 
»َوَج���اَء  ت��ع��اىل:  قوله  ومنه    .Arabiyah, 2004)
ُمْنِكُروَن«  لَ��ُه  َوُه��ْم  ف�ََعَرف�َُهْم  َعَلْيِه  َفَدَخُلوا  يُوُسَف  ِإْخ��َوُة 
باملنِكر هنا هو  (Al- Quran, 12:58). وامل��راد 

 (Zaidan, 2001) .الذي يقوم بإنكار املنكر
هذا، وقد ذكر اإلمام الغزايل مخسة شروط للمنِكر وهي: 
التكليف، واإليان، والعدالة، واإلذن من اإلمام، والقدرة 
منها  األوىل  ال��ث��الث��ة   .(Al- Ghazali, 2004)
وهي: اإليان والعدالة واإلذن من اإلمام، شروط الصحة. 

أما التكليف والقدرة فمن شروط الوجوب. 
2. المنَكر عليه: هو كل إنسان يباشر أيَّ فعل جيوز 
املنكر عليه من  اإلن��ك��ار. وال خيلو ح��ال  فيه  أو جي��ب 
أحد األمرين: األول: أن يكونوا آحاداً متفرقني، وأفراداً 
عليه، وه��م رعية  يتضافروا  فيه ول  يتحزبوا  متبددين، ل 
فعل  يكون  أن  ال��ث��اين:  وأف���ذاذ مستضعفون.  مقهورون، 
املنكر من مجاعة قد تضافرت عليه، وعصبة قد حتزبت 
إل��ي��ه. وي��ش��رتط يف املنَكر عليه أن يكون بصفة  ودع��ت 
ي��ص��ري ال��ف��ع��ل امل��م��ن��وع م��ن��ه يف ح��ق��ه م��ن��ك��ًرا وإن ل يكن 
معصية حياسب عليها ديانة. وعلى هذا، ال يشرتط فيه أن 
يكون بالًغا عاقال، فاجملنون إذا زىن وجب اإلنكار عليه، 
 (Al- Ghazali, وكذا الصيب مميًزا كان أو غري مميٍز

 . 2004)
3. المنَكر (فاكلا حتفب): كما سبق بيانه ما ليس فيه 
رضا اهلل من قول أو فعل. وهو قد يكون بإجياد فعٍل هنت 
الشريعة عنه، وقد يكون برتك فعٍل أمرت الشريعة بفعله، 
فيكون املنكر ذا وجهني: إجيايب وسليب. يتمثَّل اإلجيايب 
بإتيان الفعل احملظور شرًعا، ويتحقق السليب برتك الفعل 
املطلوب شرًعا. وقد وضع العلماء إلنكار املنكر شروطاً 

جيب على منكر املنكر أن يعرفها ويراعيها عند إنكاره، 
له أو  للمنكر يف منكر مساٍو  أثناء تغيريه  حىت ال يقع 

أكرب منه، وفيما يلي بيان هذه الشروط:
 أوال: أن يكون منكراً شرعا: أن يكون املنكر منكراً 
للدليل الشرعي الصحيح. فما ليس بنكر  شرعاً خمالفاً 
شرعاً فال جيوز أن حيمل الداعي غريه على التخلي عنه، 
إال أن ي��ك��ون م��ن ب���اب ال��دع��وة إىل م��ك��ارم األخ���الق، 
وحم��اس��ن ال��ع��ادات، فيكون م��ن ب��اب األم��ر ال م��ن باب 
    .(Al- Anshari, 2010) النهي

ثانيا: أن يكون موجوداً في الحال:    
ومعىن هذا أن يكون املنكر موجوًدا يف احلال؛ ألنَّ املنكر 
إذا وقع وانتهى فال إنكار فيه على فاعله، وإمنا لويل األمر 
أن يعاقبه إذا ثبت ذلك عليه، ولكن جيوز اإلنكار على 
 .(Zaidan, 2001) فاعله بوعظه بعدم العودة إليه
ق��ال اب��ن جنيم: »ق��ال��وا لكل مسلم إقامته ح��ال مباشرة 
املعصية، وأما بعد الفراغ منها -أي املعصية- فليس ذلك 
لغري احلاكم«.   (Ibnu Nujaim, 1999) ومما 
ينبغي أن يعلم أن وجود املقدمات له حكم وجود املنكر 
من حيث وقوع اإلنكار. ومن املعلوم يف قواعد الفقه أن 
 .(As- Subki, 1991) »الدفع أسهل من الرفع«

   
من شروط  غير تجسس:  من  يكون ظاهراً  أن  ثالثا: 
تغيري املنكر أن يكون املنكر ظاهًرا. واملراد بظهور املنكر 
انكشافه للمحتسب وعلمه به بدون جتسس. ويستوي 
يف ه��ذا أن ي��ك��ون ظ��ه��ور املنكر ب��ذات��ه، أو ب��ا اق���رتن به 
من ص��وت أو رائحة أو غري ذل��ك من القرائن. أم��ا إن 
كان املنكر خفًيا، يقرتف س��ًرا يف بيت مثاًل، فال جيوز 
ال��ت��ج��س��س ل��ك��ش��ف��ه. ق���ال ال���ق���رايف: »وم����ا ل ي��ظ��ه��ر من 
املنكرات ال يتعرض له وخيلي الناس يف سرت اهلل إال أن 
خي��ربه م��ن يثق ب��ه أن رج��ال خ��ال ب��رج��ل ليقتله أو ب��ام��رأة 
 (Al- Qarafi, »ليزين هبا .... فيكشف عن ذلك

  .1994)
يَن  واألدلة على هذا كثرية منها قوله تعاىل: »يَا أَي�َُها اْلذِّ
َآَم��نُ��واْ ْاْج��تَ��نِ��بُ��واْ َك��ثِ��ي�ْ��رَاً ِم��َن الْ��ظَّ��ِن ِإنَّ ب�َ��ْع��َض الْ��ظَّ��ِن ِإمْثٌ َوال 
 (Al- Quran, »جَتَسَُّسواْ َوال ي�َْغَتْب ب�َْعُضُكْم ب�َْعَضًا
(12:49. وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »يَا 
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َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِه وَلَْ َيْدُخِل اإِليَاُن ق�َْلَبُه اَل ت�َْغَتابُوا 
اْلُمْسِلِمنَي َواَل ت�َتَِّبُعوا َعْورَاهِتِْم، فَِإنَُّه َمِن ات�ََّبَع َعْورَاهِتِْم ي�َتَِّبِع 
(Su-  اللَُّه َعْوَرَتُه َوَمْن ي�َتَِّبِع اللَُّه َعْوَرَتُه ي�َْفَضْحُه ىِف ب�َْيِتِه« 

.nan Abu Dawud, v. 5, h. 124)
املنكر  ي��ك��ون مجمعا ع��ل��ي��ه: وم���ن ش����روط  راب��ع��ا: أن 
الواجب إنكاره أن ال يكون من املسائل الي يسوغ فيها 
اخل��الف. فال جي��وز اإلن��ك��ار يف ش��يء خمتلف فيه. فمن 
مث ال جيوز لإلنسان أن ينكر شيئا لكونه خمالفاً ملذهبه 
أو ل��ع��ادة ال��ن��اس، فكما ال جي��وز ل��إلن��س��ان أن ي��أم��ر إالَّ 
بعلم، ال جي��وز أن ينكر إالَّ بعلم، وه��ذا كله داخ��ل يف 
قوله تعاىل: »َوال ت�َْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع 
 (Al-  »َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوال
»والمنكر  رج���ب:  اب���ن  ق���ال   .Quran, 36:17)
 (Ibnu »م��ا ك��ان جممعا عليه إن��ك��اره:  ال��ذي يجب 
(Rajab, 2004. أما إذا كان مما جيوز فيه اخلالف، 
فال يُنكر، ألهنا مما وسع اهلل فيها على عباده. قال ابن 
تيمية: »إذا كانت املسألة من مسائل االجتهاد الي شاع 
فيها النزاع، ل يكن ألحد أن ينكر على اإلمام وال على 
نائبه من حاكم وغريه، وال ينقض ما فعله اإلمام ونوابه 
من ذلك« (Ibnu Taimiyah, 2004).. وقال 
النووي: »مث العلماء إمنا ينكرون ما أمجع على إنكاره، 
 (An- Nawawi, »أما املختلف فيه فال إنكار فيه

    .1392H)
4. اإلنكار: هو القيام بتغيري املنكر فعاًل. اإلنكار الكامل 
يتّم بتغيريه متاًما وحموه فعال من ِقَبل املنِكر، أو من ِقَبل 
صاحب املنكر نفسه، بأن يأمره املنِكر بتكسري آلة املنكر 
فيطيع أمره، فإن عجز املنِكر عن التغيري باليد انتقل إىل 
التغيري بالقول عن طريق الوعظ واإلرشاد والتخويف باهلل 
تعاىل، وقد يزول املنكر هبذ الطريق وقد ال يزول ويبقى 
صاحب املنكر مصرًّا على منكره، فإذا عجز املنِكر عن 
بأن يكرهه  بالقلب،  بالقول حت��وَّل إىل اإلنكار  اإلنكار 

 (Zaidan, 2001) بقلبه

المبحث الثاني: مشروعية إنكار المنكر ومراتبه.
هناك أدلة كثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع تدل على 

مشروعية إنكار املنكر وهي كما يلي: 

املنكر  إنكار  مشروعية  ثبتت  لقد  الكتاب:  من  األدل��ة 
من  املنكر  ع��ن  والنهي  باملعروف  األم��ر  بعموم نصوص 
الكتاب، حيث تأيت النصوص تارة بصيغة األمر من اهلل 
ع��ّز وج��ّل للمؤمنني كما ج��اء يف قوله ت��ع��اىل: »َولْ��تَ��ُك��ْن 
ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوي�َن�َْهْوَن 
 (Al- Quran, »َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
باملؤمنني ألهنم  التنويه  بصيغة  أخ��رى  وت��ارة   .3:104)
ي��ف��ع��ل��ون ذل���ك ك��م��ا يف ق��ول��ه ت��ع��اىل: »ُك��ْن��تُ��ْم َخ���ي�ْ���َر أُمَّ���ٍة 
اْلُمْنَكِر  َعِن  َوت�َن�َْهْوَن  بِاْلَمْعُروِف  تَْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخرَِجْت 
َوت�ُْؤِمُنوَن بِاللَِّه« (Al- Quran, 3:110) . وتأيت 
يف أحيان أخرى بصيغة التنديد باملنافقني ألهنم يفعلون 
ع��ك��س ذل���ك ك��م��ا ج���اء يف ق��ول��ه ت���ع���اىل: »الْ���ُم���ن���افِ���ُق���وَن 
َواْلُمناِفقاُت ب�َْعُضُهْم ِمْن ب�َْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َوي�َن�َْهْوَن 
ِإنَّ  ف�ََنِسي�َُهْم  اللََّه  َنُسوا  أَْيِدي�َُهْم  َوي�َْقِبُضوَن  اْلَمْعُروِف  َعِن 
 (Al- Quran, 9:67)»اْلفاِسُقوَن ُه��ُم  اْلُمناِفِقنَي 
. وي��ب��دو م��ن ه��ذه اآلي���ات أن األم���ر ب��امل��ع��روف والنهي 
املفروضة على  احملكمة  القرآنية  امل��ب��ادئ  م��ن  املنكر  ع��ن 
امل��س��ل��م��ني يف ك���ل ظ����رف وم���ك���ان، وأن�����ه م���ن ال��ص��ف��ات 
واخلصائص الي جيب أن تتحقق باملسلمني الصادقني.  

 (Izzat, 1383H)
إن��ك��ار  وأم��ا األدل���ة م��ن السنة: فلقد ثبتت م��ش��روع��ي��ة 
املنكر بعموم نصوص األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وكذا بنصوص تغيري املنكر خصوصا من السنة بأساليب 
متنوعة. فتأيت النصوص تارة بأمر الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم بتغيري املنكر حيث قال: »َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا 
ف�َْلي�َُغي�ِّْرُه بَِيِدِه فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه 
 (Sahih Muslim, v. 1, »َوَذِلَك َأْضَعُف اإِليَاِن
(h. 69. وق��د دّل ه��ذا احلديث بظاهره على وجوب 
تغيري املنكر على ك��ل م��ن رآه. وت��أيت ت��ارة أخ��رى بنفي 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم اإليان عمن قعد عنه ولو 
بالقلب حيث قال: »َما ِمْن َنيبٍّ ب�ََعَثُه اللَُّه يف أُمٍَّة ق�َْبِلي 
ِإالَّ َكاَن َلُه يف أُمَِّتِه َحَوارِيُّوَن َوَأْصَحاٌب يَْأُخُذوَن ِبُسنَِّتِه 
َوي�َْقَتُدوَن بَِأْمرِِه، مُثَّ ِإن�ََّها خَتُْلُف ِمْن ب�َْعِدِهْم ُخُلوٌف ي�َُقوُلوَن 
َفَمْن َجاَهَدُهْم  ي�ُْؤَمُروَن،  َما اَل  َوي�َْفَعُلوَن  ي�َْفَعُلوَن،  َما اَل 
بِ��يَ��ِدِه ف�َ��ُه��َو ُم��ْؤِم��ٌن، َوَم��ْن َج��اَه��َدُه��ْم بِِلَسانِِه ف�َ��ُه��َو ُم��ْؤِم��ٌن، 
ِمَن  َذلِ��َك  ُمْؤِمٌن، ولَْيَس َورَاِء  ف�َُهَو  ِبَقْلِبِه  َوَم��ْن َجاَهَدُهْم 
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 (Sahih Muslim, v. 1, »اإِليَ���اِن َحبَُّة َخ���ْرَدٍل
(h. 69.. ويف مناسبة أخرى ذكرت النصوص أن من 
خصوصية هذه األمة أهنا أمة آمرة باملعروف، وناهية عن 
املنكر، فإذا ذهبت عنها هذه اخلاصية فإهنا ليست على 
منهجها وطريقها، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
َويَْأُمْر  َوي�ُ��َوق�ِّ��ْر َكِبريَنَا،  ي�َ��ْرَح��ْم َصِغريَنَا،  َم��ْن لَْ  ِمنَّا  »لَْيَس 
(Sunan at- Tirmi- ْنَكِر«

ُ
ْعُروِف َوي�َْنَه َعِن امل

َ
 بِامل

(dzi, v. 4, h. 322.. كما ذكرت أن اهلل تعاىل 
سيعاقب قوما ل يقوموا بواجب تغيري املنكر، قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رَأَْوا اْلُمْنَكَر ف�ََلْم 
 (Musnad ِبِعَقاِبِه«.  اللَُّه  ي�َُعمَُّهُم  َأْن  أَْوَش��َك  يُغريُوُه 

 Ahmad, v. 1, h. 178)
وأما األدلة من إجماع األمة: فقد أمجع علماء اإلسالم 
قدياً وحديثًا على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
واجب مستدلني على ذلك با ورد يف كتاب اهلل وسنة 
رسوله صلى اهلل عليه وسلم. قال اإلمام القرطيب: »قال 
النهي ع��ن املنكر  اب��ن عطية: واإلمج���اع منعقد على أن 
فرض ملن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى املسلمني، 
املنكر وال خيالطه«  ذا  بقلبه ويهجر  فينكر  ف��إن خ��اف 
اجل��ص��اص:  وق���ال   ..(Al-Qurthubi, 1964)
»أكد اهلل تعاىل فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وبينه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أخبار متواترة عنه 
 -lA »فيه، وأمجع السلف وفقهاء األمصار على وجوبه
تطابق  »قد  النووي:  وق��ال   ..(1992)  ,hsohssaJ
على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب 
والسنة، وإمجاع األمة، وهو أيضا من النصيحة الي هي 
م��ن ال��دي��ن، ول خي��ال��ف يف ذل��ك إال بعض ال��راف��ض��ة وال 
 ..(An- Nawawi, 1392H) »يعتد خبالفهم
وقال ابن حزم: »اتفقت األمة كلها على وجوب األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر بال خالف من أحد منهم« 

 . .(Ibnu Hazm, 1996)
مما سبق من إمج��اع األم��ة يتضح لنا أن العلماء متفقون 
على وج��وب إنكار املنكر من حيث األص��ل، غري أهنم 
اختلفوا يف نوعية هذا الوجوب: هل هو وجوب عين أو 
كفائي؟ منهم من ذهب إىل أنه فرض عني، ومنهم من 
ذهب إىل أنه واجب على الكفاية، واملهم كلهم أمجعوا 

على بعض األحوال الي يكون فيها إنكار املنكر فرض 
 (Wizarat al-  :عني وهذه األحوال هي كما يلي

Auqaf, 1983)
األول��ى: األئ��م��ة وال���والة وم��ن ينتدهبم أو يستنيبهم ويل 
األمر عنه، ألن هؤالء متمكنون بالوالية ووجوب الطاعة. 
أَقَ��اُم��وا  اأَلْرِض  َمكَّنَّاُهْم يف  ِإْن  تعاىل: »الَّ��ِذي��َن  ق��ال اهلل 
الصَّالَة َوآت�َُوا الزََّكاَة َوأََم��ُروا بِاْلَمْعُروِف َون�ََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر 
 (Al- Quran, 22:41 and»َولِلَِّه َعاِقَبُة األُُم��وِر
    .Al- Qurthubi, 1964)

 
الثانية: من يكون يف موضع ال يعلم باملعروف واملنكر 
إال هو، أو ال يتمكن من إنكاره غريه كالزوج واألب، 
وكذلك كل من علم أنه يقبل منه ويؤمتر بأمره، أو عرف 
م���ن ن��ف��س��ه ص��الح��ي��ة ال��ن��ظ��ر واالس���ت���ق���الل ب���اجل���دال، أو 
 (Ibnuعرف ذلك منه، فإنه يتعني عليه األمر والنهي
 al- Arabi, 2003 and Al- Haitsami,

 . 1987)
الثالثة: اإلنكار بالقلب فرض عني على كل مكلف وال 
يسقط أص��ال، إذ ه��و ك��راه��ة املعصية وه��و واج��ب على 
وق���ال   ..(Ibnu Rajab, 2004) م��ك��ل��ف  ك���ل 
اإلمام أمحد: إن ترك اإلنكار بالقلب كفر حلديث »وهو 
أضعف اإلي��ان« ال��ذي يدل على وج��وب إنكار املنكر 
حبسب اإلمكان والقدرة عليه، فاإلنكار بالقلب ال بد 
منه فمن ل ينكر قلبه املنكر دل على ذهاب اإليان من 

 .(Al- Haitsami, 1987)قلبه
ال��راب��ع��ة: أن اإلن��ك��ار ق��د جي��ب ع��ل��ى غ��ري امل��ن��ص��وب هلا 
ابتداء،  (بِستحملا) بوجب آخ��ر، وعلى احملتسب جيب 
كما إذا رأى املودع سارقا يسرق الوديعة فلم ينعه وهو 

 (Ibnu al- Arabi, 2003) .يقدر على منعه
   

مراتب إنكار المنكر:
من القواعد العامة الي حتكم القيام بواجب إنكار املنكر 
يكون  املنكر  إنكار  إن  إذ  املنكر؛  إنكار  مراتب  معرفة 
بقدر االستطاعة. وقد أشار الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
إىل ه��ذه امل��رات��ب يف حديثه الشريف حيث ق��ال: »َم��ْن 
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فَِبِلَسانِِه  َيْسَتِطْع  لَْ  فَِإْن  بَِيِدِه  ف�َْلي�َُغي�ِّْرُه  ُمْنَكرًا  ِمْنُكْم  رََأى 
 (Sahih »فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإِليَاِن
أو  التغيري  وم��رات��ب   .  Muslim, v. 1, h. 69)
اإلن��ك��ار يف ه��ذا احل��دي��ث كما ي��ل��ي: اإلن��ك��ار باليد، مث 

باللسان، مث بالقلب. 
أق���وى مراتب  ه��و  باليد  اإلن��ك��ار  باليد.  اإلن��ك��ار  أوال: 
اإلنكار وأع��اله��ا، وذل��ك كإراقة اخلمر، وكسر األصنام 
املعبودة من دون اهلل، ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم 
من تنفيذ مراده. ومن األدلة الي تدل على تغيري املنكر 

باليد ما يلي:
ما جاء يف القرآن الكري عن إبراهيم عليه السالم: »َوتَاللَِّه 
أَلِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم ب�َْعَد َأْن ت�َُولُّوا ُمْدِبرِيَن. َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا 
 (Al- Quran, ي�َْرِجُعوَن«  ِإلَْيِه  َلَعلَُّهْم  هَلُ��ْم  ِإال َكِبريًا 
األصنام  السالم كسر  عليه  فإبراهيم   .21:57-58)
بيده. وقال تعاىل: »َواْنظُْر ِإىَل ِإهَلِ��َك الَّ��ِذي ظَْلَت َعَلْيِه 
 (Al- »َع��اِك��ًف��ا لَ��نُ��َح��رِّق�َ��نَّ��ُه مُثَّ لَ��ن�َ��ْن��ِس��َف��نَّ��ُه يف الْ��يَ��مِّ نَ��ْس��ًف��ا
ع���ن كليمه  س��ب��ح��ان��ه  ف��أخ��رب   ،Quran, 20:97)
م��وس��ى عليه ال��س��الم أن��ه أح���رق العجل ال���ذي عبد من 
دون اهلل ونسفه يف اليم. وورد عن عبد اهلل بن مسعود 
رضي اهلل عنه ق��ال: »َدَخ��َل النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم 
َفَجَعَل  ُنُصًبا،  َوِستُّوَن  ِماَئٍة  ثَ��اَلُث  الَكْعَبِة  َوَح��ْوَل  َمكََّة، 
ت��ع��اىل: »َوقُ���ْل  يَ���ِدِه، َوَج��َع��َل يَتلو قوله  بِ��ُع��وٍد يف  َيْطُعن�َُها 
 (Al-»اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا اْلَباِطُل ِإنَّ  َوَزَه��َق  َجاَء احلَْقُّ 
 Quran, 17:81, Sahih al- Bukhari,
 v. 3, h. 252 and Sahih Muslim, v.

 .3, h. 1675)
ثانيا: اإلنكار باللسان. يكون اإلنكار باللسان حينما 
ل��ع��دم سلطته  ب��ي��ده  ت��غ��ي��ريه  امل��ن��ك��ر  ال يستطيع م��ن رأى 
املساوية  املفسدة  م��ن  عليه  يرتتب  مل��ا  أو  مرتكبه،  على 
 (An- باللسان   التغيري  إىل  ينتقل  فإنه  ال��راج��ح��ة،  أو 
ال��ن��اس  ب��ت��ع��ري��ف  وذل�����ك   ،Nawawi,1392H)
باحلكم الشرعي بأن هذا حمرم ومنهي عنه، فقد يرتكب 
املنكر جلهله به، فيمكن تغيري املنكر عن طريق الوعظ، 

والنصح، واإلرشاد، وحنو ذلك من البيان. 
اإلنكار  ع��ن  امل��ؤم��ن  عجز  إذا  بالقلب.  اإلنكار  ثالثا: 
ب��ال��ي��د وال��ل��س��ان، ان��ت��ه��ى إىل اإلن���ك���ار ب��ال��ق��ل��ب. وإن��ك��ار 

القلب هو اإليان بأن هذا الشيء منكر، وكراهته لذلك 
(Ibnu Taimiyah, 1999).. وهذا الواجب ال 
يسقط عن املؤمن بوجه من الوجوه؛ إذ ال عذر ينعه وال 
شيء حيول بينه وبني اإلنكار بالقلب، وليس هناك شيء 
من التغيري ما هو أقل منه كما جاء يف حديث: »َما ِمْن 
َنيبٍّ ب�ََعَثُه اللَُّه يف أُمٍَّة ق�َْبِلي ِإالَّ َكاَن َلُه يف أُمَِّتِه َحَوارِيُّوَن 
َوَأْصَحاٌب يَْأُخُذوَن ِبُسنَِّتِه َوي�َْقَتُدوَن بَِأْمرِِه، مُثَّ ِإن�ََّها خَتُْلُف 
ِمْن ب�َْعِدِهْم ُخُلوٌف ي�َُقوُلوَن َما اَل ي�َْفَعُلوَن، َوي�َْفَعُلوَن َما اَل 
ي�ُْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه ف�َُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم 
ُمْؤِمٌن،  ف�َُهَو  ِبَقْلِبِه  َجاَهَدُهْم  َوَم��ْن  ُم��ْؤِم��ٌن،  ف�َُهَو  بِِلَسانِِه 
 (Sahih»ولَْيَس ِمْن َورَاِء َذِلَك ِمَن اإِليَاِن َحبَُّة َخ��ْرَدٍل
(Muslim, v. 1, h. 69 . أي ل يبق بعد هذا 
من اإلنكار ما يدخل يف اإليان حىت يفعله املؤمن ويثاب 
عليه، بل اإلنكار بالقلب آخر حدود اإليان. وعليه أن 
يهجر املنكر وأهله، فإن عجزه عن اإلنكار ليس عذرا 
يبيح له مشاهدة ذلك املنكر أو جمالسة أهله. قال تعاىل: 
»َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعن�ُْهْم َحىتَّ 
 (Al- Quran, 6:68) »خَيُوُضوا يف َحِديٍث َغرْيِِه

هذا ما أشار إليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم،   
غري أن العلماء ذك��روا مراتب أخرى يف التغيري ما يكن 
 3891 ,faquA -la taraziW) :إجيازه فيما يلي
أوال: التنبيه والتذكير. وذلك فيمن يعلم أنه يزيل فساد 
ما وق��ع لصدور ذل��ك على غ��رة وجهالة، كما يقع من 
اجلاهل بدقائق الفساد يف البيوع، ومسالك الربا الي يعلم 
خفاؤها عنه، وكذلك ما يصدر من عدم القيام بأركان 
الصالة وشروط العبادات فينبهون بطريق التلطف والرفق 

واالستمالة.   
ثانيا: الوعظ والتخويف باهلل. ويكون ذلك ملن عرف 
أنه قد اقرتف املنكر وهو عال به من أنواع املعاصي الي 
ال ختفى على املسلم املكلف فيتعاهده احملتسب بالعظة 

واإلخافة من ربه.
ث��ال��ث��ا: ال��زج��ر وال��ت��أن��ي��ب واإلغ����اظ ب��ال��ق��ول والتقريع 
باللسان والشدة في التهديد واإلنكار. وذلك فيمن ال 
ينفع فيه وعظ، وال ينجح يف شأنه حتذير برفق، بل يظهر 

عليه مبادئ اإلصرار على املنكر واالستهزاء بالعظة.
المنكر. وذلك فيمن  بإزالة ذلك  باليد  رابعا: التغيير 
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ك��ان ح��ام��ال اخل��م��ر، أو ماسكا مل��ال م��غ��ص��وب، وعينه 
قائمة بيده، وربه متظلم من بقاء ذلك بيده، طالب رفع 
املنكر يف بقائه حتت ح��وزه وتصرفه، فأمثال هذا ال بد 
فيه من الزجر واإلغالظ من املباشرة لإلزالة باليد، أو ما 
يقوم مقام اليد كأمر األعوان املمتثلني أمر املغري يف إزالة 

املنكر.
خامسا: إيقاع العقوبة بالنكال والضرب. وذلك فيمن 
إال  دفعه  على  يقدر  ول  بإظهاره  وتلبس  باملنكر  جتاهر 

بذلك.
سادسا: االستعداء ورف��ع األم��ر إلى الحاكم واإلم��ام 
ملا له من عموم النظر ونفوذ الكلمة، ما ل تدع الضرورة 
لرتك النصرة به ملا خيشى من فوات التغيري، فيجب قيام 

احملتسب با تدعو إليه احلاجة يف احلال.
وقد يتساءل البعض عن كيفية اجلمع بني قوله   
ف�َْلي�َُغي�ِّْرُه  ُمْنَكرًا  ِمْنُكْم  رََأى  »َم��ْن  عليه وسلم:  اهلل  صلى 
بَِيِدِه فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك 
 (Sahih Muslim, v. 1, h. »َأْضَعُف اإِليَ��اِن
(69 وبني ما ذكره العلماء من أنه يبدأ بلسانه قبل يده؟ 
ب��ع��د ال��ب��ح��ث وامل��ط��ال��ع��ة ات��ض��ح ل��ن��ا أن العلماء   

اختلفوا يف هذه القضية على قولني:
القول األول: إن اإلنكار يبدأ باللسان وليس   
باليد. وه��ذا مقتضى ق��ول أيب بكر اب��ن ال��ع��ريب عند ما 
قال: »ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: »َمْن 
فَِبِلَسانِِه  َيْسَتِطْع  لَْ  فَِإْن  بَِيِدِه  ف�َْلي�َُغي�ِّْرُه  ُمْنَكرًا  ِمْنُكْم  رََأى 
 (Sahih»فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإِليَاِن
احل��دي��ث  ه���ذا  ويف   .Muslim, v. 1, h. 69)
ب��دأ يف  من غريب الفقه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
البيان باألخري يف الفعل وهو تغيري املنكر باليد وإمنا يبدأ 
 (Ibnu  »  ... فباليد  يكن  ل  ف��إن  وال��ب��ي��ان  باللسان 
(al- Arabi, 2003 . وإليه ذهب القرضاوي حيث 
قال: »إذا استطعت أن تغري باللسان فال تلجأ إىل اليد 
كأن يرى أحد منكرا من ولده فينهره ويكف عنه الولد، 
إمنا  ال��ي��د.  احل���ال الستعمال  يستدعي  وال  يكفي  ف��ه��ذا 
 (Al- Qardhawi, »يلجأ لليد إذا ل ينفع اللسان

 .2011)
ي��ب��دو أن أص��ح��اب ه��ذا ال��ق��ول ال ي��ف��رق��ون بني   

النهي عن املنكر وإنكاره والدعوة إىل اخلري. ويكون إنكار 
املنكر -عندهم- يف ذاته عني النهي عن املنكر وهو يف 
نفس الوقت ال��دع��وة إىل اخل��ري. ودليلهم يف ه��ذا عموم 
َواْلَمْوِعَظِة  بِاحلِْْكَمِة  َربِّ��َك  َسِبيِل  ِإىَل  »ادُْع  تعاىل:  قوله 
 (Al- Quran, » احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَِّي ِهَي َأْحَسُن

 16:125)
القول الثاني: إن اإلنكار يبدأ باليد فإن ل يكن فباللسان 
وإن ل يكن فبالقلب. وهذا مقتضى قول القاضي عياض 
عندما ق��ال: »ه��ذا احلديث أصل يف صفة التغيري فحق 
املغري أن يغريه بكل وج��ه أمكنه زوال���ه ب��ه ق��واًل ك��ان أو 
ب��ي��ده يسبب  تغيريه  أن  ف��إن غلب على ظنه  ف���ع���اًل،... 
منكرا أشد منه من قتله أو قتل غريه بسبب كف يده، 
فإن  وال��ت��خ��وي��ف،  وال��وع��ظ  باللسان  ال��ق��ول  على  اقتصر 
 (An- »بقلبه خ��اف أن يسبب قوله مثل ذل��ك غ��ري 
يبني  هنا  القاضي  وك��الم   .Nawawi, 1392H)
صفة التغيري حسب ترتيب احلديث، وإليه ذهب العثيمن.

وأص��ح��اب ه��ذا ال��ق��ول يفرقون ب��ني ال��دع��وة إىل   
اخل��ري والنهي عن املنكر وإن��ك��اره. فالدعوة إىل اخل��ري يف 
الثانية،  ال��درج��ة  املنكر يف  ال��درج��ة األوىل، وال��ن��ه��ي ع��ن 
 (Al- Utsaimin, وإنكار املنكر يف الدرجة الثالثة
(2002.. ودليلهم يف هذا قوله تعاىل:  »َوْلَتُكْن ِمْنُكْم 
َعِن  َوي�َن�َْهْوَن  بِاْلَمْعُروِف  َويَ��ْأُم��ُروَن  اخْلَ��رْيِ  ِإىَل  َيْدُعوَن  أُمَّ��ٌة 
 (Al- Quran, الْ��ُم��ْف��لِ��ُح��وَن«  ُه��ُم  َوأُول��ئِ��َك  اْلُمْنَكِر 
(3:104.  حيث ب��دأ اهلل يف ه��ذه اآلي��ة بالدعوة إىل 
ب��األم��ر باملعروف والنهي ع��ن املنكر. أما  ثّ��ىن  اخل��ري، مث 
اإلنكار فهو يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: »َمْن 
فَِبِلَسانِِه  َيْسَتِطْع  لَْ  فَِإْن  بَِيِدِه  ف�َْلي�َُغي�ِّْرُه  ُمْنَكرًا  ِمْنُكْم  رََأى 
 (Sahih»فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإِليَاِن
النيب  يقل  ل  حيث   .Muslim, v. 1, h. 69)
صلى اهلل عليه وسلم: فلينه عنه؛ ألن هذه املرحلة مرحلة 

 (Al- Utsaimin, 2002)  .بعد النهي
وال��ذي يظهر لنا أن ال��دع��وة إىل اخل��ري والنهي   
وه��ي ثالث  متفاوتة،  املنكر خمتلفة  وإن��ك��ار  املنكر  ع��ن 
مراتب: األوىل الدعوة إىل اخلري، والثانية األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، والثالثة إنكار املنكر. وذلك ألن اهلل 
ف��رق ب��ني ال��دع��وة إىل اخل��ري والنهي ع��ن املنكر يف قوله: 
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»َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف 
 (Al- اْلُمْفِلُحوَن«.  ُهُم  َوأُول��ئِ��َك  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوي�َن�َْهْوَن 
عليه  اهلل  النيب صلى  أف��رد  (Quran, 3:104 كما 
ُم��ْن��َك��رًا  ِم��ْن��ُك��ْم  ق��ول��ه: »َم���ْن رََأى  وس��ل��م تغيري املنكر يف 
ف�َْلي�َُغي�ِّْرُه بَِيِدِه فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه 
 (Sahih Muslim, v. 1,»َوَذِلَك َأْضَعُف اإِليَاِن

h. 69)
املنكر على حقيقته؛  تغيري  فيحمل حديث  ه��ذا  وعلى 
إذ األصل يف الكالم احلقيقة فال داعي إىل تأويله، فيبدأ 
اإلنكار باليد، فإن ل يستطع املنِكر فباللسان، وإن ل 
مراتب  م��ن  العلماء  ذك��ره  م��ا  وحيمل  فبالقلب.  يستطع 
إنكار املنكر على عموم مراتب الدعوة إىل اخلري واألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر وإنكار املنكر معا. 
فاعله  فليدع  منكرا  رأى  فمن  ه��ذا،  على  بناء   
إىل اخلري أوال، فإن ل ينته فليأمره باملعروف ولينهه عن 
ب��ال��ي��د وإن ل  امل��ن��ك��ر  ينته فلينكر  ث��ان��ي��ا، وإن ل  امل��ن��ك��ر 
بأن  علما  فبالقلب.  يستطع  وإن ل  فباللسان،  يستطع 
قوله:  عليه وس��ل��م:  اهلل  قوله صلى  االستطاعة يف  معىن 
هو  فَِبَقْلِبِه«  َيْسَتِطْع  لَْ  فَ��ِإْن  فَِبِلَسانِِه  َيْسَتِطْع  لَْ  »فَ���ِإْن 
التمكن من التغيري دون ُضّر يلحقه أو يلحق عموم الناس 

.(Ibnu Asyur, 1984) كالفتنة

المبحث الثالث:الضوابط الشرعية في إنكار 
المنكر.

من خالل البحث يف فقه إنكار املنكر توصلنا إىل أعظم 
ضوابط يف إنكار املنكر جيدر أن نذكره ضابطا عاما فيه 
وتعطيلها،  املفاسد  ودرء  وحتقيقها  املصاحل  م��راع��اة  وه��و 
وذلك ألنه إذا كان املكلف مأمورا براعاة املصلحة وجتنب 
املفسدة بشكل عام فإنه على وجه اخلصوص مأمور هبما 
يف إنكار املنكر، إذ إن حتقيق املصلحة وجتنب املفسدة 
هو غاية إنكار املنكر. قال ابن القيم: »إن النيب صلى 
اهلل عليه وسلم شرع ألمته إجياب إنكار املنكر ليحصل 
 (Ibnu »ب��إن��ك��اره م��ن امل���ع���روف م��ا حي��ب��ه اهلل ورس���ول���ه

 .Qayyim al- Jauziyah, 1423H)
املنكر أن ينضبط  بإنكار  فينبغي ملن يقوم  ه��ذا،  وعلى 
حت��ت ه��ذه ال��غ��اي��ة، فينظر إىل عملية إن��ك��اره ه��ل حتقق 

املصلحة وجتنب املفسدة أم ال؟ وذلك بالنظر ملا يرتتب 
على اإلزالة من آثار، واالجتهاد والسعي للخروج بأفضل 
النتائج احملققة للمصلحة املزيلة للمفسدة، فيقوم باإلنكار 
عند حتقق املصاحل فيه وويرتكه عند ترتب املفاسد عليه. 
العام ضوابط أخ��رى أمهها ما  وتتفرع عن ه��ذا الضابط 

يلي: 
أوال: التصور الصحيح لمفهوم المنكر وفقه إنكاره  

  
ه���ذا م��ن ب���اب ال��ع��ل��م ق��ب��ل ال��ق��ول وال��ع��م��ل. وع��ل��ى ه��ذا، 
فيجب أن ي��ك��ون ل��دى م��ن ي��ري��د ال��ق��ي��ام ب��إن��ك��ار املنكر 
ت��ص��ور ص��ح��ي��ح مل��ف��ه��وم امل��ن��ك��ر ح���ىت ال ي��ن��ك��ر م���ا ليس 
ب��ن��ك��ر؛ ك��م��ا جي��ب أن ي��ك��ون ل��دي��ه إمل���ام ب��ش��روط جيب 
اإلنكار  براتب  وعناية  العملية  هب��ذه  يقوم  فيمن  توفرها 
ح��ىت ال ي��ق��وم هب���ذا ال��ع��م��ل ال��دع��وي ع��ل��ى غ��ري ع��ل��م وال 
بصرية. قال تعاىل: »ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اللَِّه َعَلى 
 (Al- Quran, 12:108) »َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن ات�َّب�ََعِن
احل��ق والباطل  ال��ي متيز هبا بني  املعرفة  ، والبصرية: هي 

    .(Al- Baghawi, 1989)
ثانيا: التثبت والتبين قبل إنكار المنكر   

   
التثبت والتبني قبل احلكم على الشيء يرتتب  إن عدم 
عليه ض��رر، ول��ذل��ك ق��ال ت��ع��اىل: »يَ��ا أَي�ُّ��َه��ا الَّ��ِذي��َن آَم��نُ��وا 
ِبََهاَلٍة  ق�َ��ْوًم��ا  ُتِصيُبوا  َأْن  ف�ََتب�َي�َُّنوا  بَِنَبٍإ  فَ��اِس��ٌق  َج��اءَُك��ْم  ِإْن 
 (Al- Quran,  »ف�َُتْصِبُحوا َعَلى َما ف�ََعْلُتْم نَاِدِمنَي
(49:6  حيث ذك��ر سبب حت��ذي��ره، وه��و لئال تصيبوا 
قوما با يؤذيهم، واحلال أنكم جتهلون حقيقة أمرهم، أو 
خشية أن تصيبوا قوما بهالة، لظنكم أن النبأ الذي جاء 
  .(Thanthawi, 1998) به الفاسق حقا

     
والضرر ال بد من دفعه قبل الوقوع وإزالته بعد الوقوع. 
وقد ثبت أن من شروط الضرر الواجب إزالته أن يكون 
حمققاً يف احلال أو املستقبل. وهذا يعن أن الضرر الذي 
ج��اءت الشريعة ب��ض��رورة إزال��ت��ه ودف��ع��ه يصدق على كل 

ضرر يلحق سواء كان واقعا أومتوقعا. 
ثالثا: البدء بإنكار أنكر المنكرات

هذا الضابط من باب البدء باألهم قبل املهم. وقد قال 
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العز ابن عبد السالم أنه إذا اجتمعت املفاسد احملضة فإن 
أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء اجلميع درأنا األفسد 
ف���األرذل. وكذلك احل��ال يف املنكرات  فاألفسد واألرذل 
 (Ibnu Abd فتبدأ اإلزال���ة يف أعظمها ت��زامح��ت  إذا 

.as- Salam, 2000)
إن ه���ذا ال��ض��اب��ط ذو أمه��ي��ة ب��ال��غ��ة، وخ���اص���ة يف أي��ام��ن��ا 
وأشكاهلا  أنواعها  املنكرات بميع  انتشرت  ه��ذه حيث 
وت��داخ��ل��ت. ورب��ا بلغت احل��ال إىل أن بعض ال��دع��اة ال 

يعرفون من أين يبدؤون يف إنكار املنكرات. 
رابعا: الدعوة والنهي قبل اإلنكار

قال تعاىل: »َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن 
بِاْلَمْعُروِف َوي�َن�َْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن« 
اهلل  ال��ن��يب صلى  وق���ال   .(Al- Quran, 3:104)
فَ��ِإْن  بَِيِدِه  ف�َْلي�َُغي�ِّْرُه  ُمْنَكرًا  ِمْنُكْم  رََأى  »َم��ْن  عليه وسلم: 
لَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن لَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف 

.(Sahih Muslim, v. 1, h. 69)»اإِليَاِن
والناس متفاوتون، منهم جاهل ومنهم ع��ال. منهم من 
وق��ع يف املنكر بهالة ومنهم من وق��ع فيه ب��دون عمد، 
ومنهم من وق��ع جحودا وإن��ك��ارا. ولكل طريقة عالجه 
املنكر وإنكار املنكر،  الدعوة إىل اخلري والنهي عن  من 
فينبغي أن يكون النهي عن املعاصي بتلطف كما ينبغي 
 (Al- Asqalani, ب��ال��ت��درج  العلم  تعليم  يكون  أن 

(2004.  مراعاة للمصلحة ودفعا للمضرة. 
روى البخاري أن أعرابيا بال يف املسجد، فثار إليه الناس 
ب��ه، فقال هل��م رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ليقعوا 
»َدُع��وُه َوَهرِيُقوا َعَلى ب�َْولِِه َسْجاًل ِمْن َماٍء، أَْو َذنُوبًا ِمْن 
(Sa- ت�ُب�َْعثُوا ُمَعسِّرِيَن«. بُِعْثُتْم ُمَيسِّرِيَن، وَلَْ  َا  فَِإمنَّ  َماٍء، 

(hih al- Bukhari, v. 4, h. 104 يف هذا 
احلدبث إنكار وهن��ي. األول إنكار الصحابة على فعل 
األع���رايب وه��و يف ق��ول ال���راوي: »ف��ث��ار إليه ال��ن��اس ليقعوا 
به«. والثاين هني الرسول صلى اهلل عليه وسلم الصحابة 
عن اإلن��ك��ار على فعل األع���رايب وه��و يف قوله صلى اهلل 
عليه وسلم: »َدُعوُه ...«. فالبول يف املسجد منكر جيب 
إنكاره، غري أن األع��رايب عندما فعله قد ال يفهم أن ما 
فعله منكر، فليس من حقه اإلنكار باليد وإمنا دعوته إىل 

اخلري وتعليمه.

خامسا: ارتكاب أخف الضررين    
   

الضابط من تطبيقات قاعدة »الضرر األش��د يزال  هذا 
بالضرر األخ���ف« أو »خي��ت��ار أه��ون ال��ش��ري��ن، أو أخف 
أعظمهما  روع��ي  مفسدتان  تعارض  »إذا  أو  الضررين« 
ضرراً بارتكاب أخفهما« أو »إذا اجتمع ضرران أسقط 

األصغر لأكرب«.   

الذين  اب��ن تيمية على أصحابه  القبيل إنكار  وم��ن ه��ذا 
أن���ك���روا  ع��ل��ى ق���وٍم م��ن ال��ت��ت��اِر ي��ش��رب��ون اخل��م��َر يف ِقصَّته 
املشهورة؛ إذ قال فيها: »م��ررُت أنا وبعُض أصحايب يف 
زمِن التتاِر بقوٍم منهم يشربون اخلمَر، فأنكَر عليهم من 
ا حرََّم اهلل اخلمر  كان معي، فأنكرُت عليه، وقلُت له: إمنَّ
ا تصد عن ذكِر اهلل وعن الصالِة، وه��ؤالء يصدُّهم  ألهنَّ
اخل��م��ر ع��ن ق��ت��ل ال��ن��ف��وس وس���يب ال���ذرِي���ِة وأخ����ِذ األم����واِل 
 (Ibnu Qayyim al- Jauziyah, فدعهم«  

  .1423H)
سادسا: أن ال يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر. 

    
هذا الضابط من تطبيقات قاعدة »الضرر ال يزال بثله« 
لقاعدة ال  أو »الضرر ال ي��زال بالضرر« الي تعترب قيداً 
ضرر وال ضرار؛ ألن الضرر مهما كان واجب اإلزالة، فال 
يكون بإحداث ضرر مثله، وال بأكثر منه بطريق األوىل. 
فإنكار املنكر ه��و م��ن ب��اب إزال���ة املعاصي وامل��ن��ك��رات، 
أعظم  منكر  ع��ن��ه  ب���دال  ليحل  منكر  ي���زال  أن  حي��ل  وال 
منه، فالشريعة مبنية على جلب املصاحل وتكميلها؛ ودفع 
املفاسد وتقليلها. وإمنا شرع إنكار املنكر ليحصل بإنكاره 
من املعروف ما حيبه اهلل ورسوله، فإذا كان إنكار املنكر 
يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض على اهلل ورسوله فإنَّه ال 
 (Ibnu  يسوغ إنكاره، وإن كان اهلل يبغضه ويقت أهله
فإذا    .Qayyim al- Jauziyah, 1423H)

أدت إىل ذلك كان اإلنكار يف ذاهتا منكرا.  
هذه هي الضوابط الشرعية يف إنكار املنكر، غري أننا ال 

نقول إهنا كل الضوابط، بل نقول إن هذه هي أمهها.
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الخاتمة: نتائج البحث.
بعد البحث املتواضع ملوضوع الضوابط الشرعية إلنكار 
املنكر توصلنا إىل أهم نتائجه وهو أنه جيب على كل من 
يقوم بإنكار املنكر سواء يف إندونيسيا أو يف غريها من 
البالد أن يراعي الضابط الشرعي العام فيه وهو مراعاة 
املصاحل وحتقيقها، ودرء املفاسد وتعطيلها، كما أنه ينبغي 
التصور  أمهها:  ال��ي  عنه  املتفرعة  الضوابط  م��راع��اة  أيضاً 
الصحيح ملفهوم املنكر وفقه إنكاره، والتثبت والتبني قبل 
إن��ك��ار املنكر، وال��ب��دء بإنكار أنكر امل��ن��ك��رات، وال��دع��وة 
والنهي قبل اإلنكار، وارتكاب أخف الضررين، وأن ال 
املنكر منكر أك��رب. وه��ذه الضوابط  إن��ك��ار  يرتتب على 
كلها جيب االلتزام هبا يف إنكار املنكر حىت تؤيت مثراهتا 
املرجوة وحىت ال يتهم اإلسالم بأنه دين العنف والتطرف.

هذا ونسأل اهلل عز وجل حسن التوفيق وحسن اخلامتة، 
ون��ص��ل��ي ون��س��ل��م ع��ل��ى س��ي��دن��ا وم���والن���ا حم��م��د وع��ل��ى آل��ه 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا 

أن احلمد هلل رب العاملني.
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