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قال أمير المؤمنين)عليه السالم() :األمر بالمعروف أفضل أعمال الخلق(].[١
االم::ر ب::المعروف والنھ::ي ع::ن المنك::ر م::ن الواجب::ات الش::رعية المترتب::ة عل::ى
المسلمين ،وھذا االمر واجب على كل مسلم مكل:ف أن ي:أمر بم:ا يرض:ي ﷲ تع:الى و
ينھى عن المعاصي الت:ي ح:رم ﷲ تع:الى فعلھ:ا ،وال يج:وز الح:د ت:رك ھ:ذا العم:ل أو
االخالل به؛ ألن بتركه ممكن أن تنتشر المعاصي والمحرمات ،وإن ال:دين االس:المي
ال يج ﱢوز ألحد أن يتنازل عن واجبه المفروض عليه ،واألمر بالمعرف يعد من افضل
أعمال االنسان المؤمن الذي يؤمن بالرسالة االسالمية.
واالمام علي)عليه السالم( يبين لنا ذلك وأكده في حكمته أعاله ،وكذلك أن غاية
االسالم ھو أن ننشر الفضيلة ونأمر بھا ،وننبذ الرذيلة وننھى عنھا ،و قال االمام علي
)علي:::ه الس:::الم( ف:::ي ھ:::ذا الش:::أن) :غاي:::ة ال:::دين ،األم:::ر ب:::المعروف ،والنھ:::ي ع:::ن
المنكر(] ،[٢و االمر بالمعروف والنھي عن المنك:ر م:ن اساس:يات ال:دين االس:المي،
ويؤكد ذلك قوله تعالى في كتابه العزيز م:ن وص:ية لقم:ان الحك:يم البن:ه﴿ :ي:ا بن:ي أق:م
الصالة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ،[٣]﴾...وقال )صلى ﷲ عليه وآله( مخاطبا ً
المرء المسلم أن يكون آمرا ً بالمعروف وباإلص:الح؛ كالنص:يحة والموعظ:ة الحس:نة،
وناھي::ا ً ع:::ن المعاص::ي والف:::واحش النك::راء) :ك:::ن ب::المعروف آم:::را ،وع::ن المنك:::ر
ناھياً(].[٤

فضائل األمر بالمعروف والنھي عن المنكر:
إن اآلمر بعمل الخير والفضيلة والن:اھي ع:ن المحرم:ات وال:ذي يب:ين لآلخ:رين
مدى تأثيرھا على المجتمع االسالمي؛ فھذا صاحب مكانة عالية عن:د ﷲ تع:الى ،وھ:و
خليفة ﷲ في االرض ورسوله وكتابه عز وجل ،ھذا ما وصفه به الرسول ﷲ )ص:لى
ﷲ عليه وآله( ،إذ أ ﱠنه قال) :من أمر بالمعروف ونھى عن المنكر ،فھو خليف:ة ﷲ ف:ي
أرض::ه ،وخليف::ة رس::ول ﷲ ،وخليف::ة كتاب:::ه(] ،[٥وإ ﱠن::ه واج::ب مھ::م م::ن الواجب:::ات
الشرعية بعد الصالة ،حيث أن رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وآله( جعل مرتبته كمرتب:ة
الص:الة ،إذ أ ﱠن:ه )ص:لى ﷲ علي::ه وآل:ه( ق:ال) :أم:رك ب::المعروف ،ونھي:ك ع:ن المنك::ر
صالة(].[٦
ومن فضائله أيضا ً أ ﱠنه جعله رس:ول ﷲ )ص:لى ﷲ علي:ه وآل:ه( بمثاب:ة الص:دقة؛
أي :إن الموعظ:ة الت::ي يق::دمھا الف:رد ال::ى الن::اس؛ فتك::ون ھ:ذه الموعظ::ة م::ؤثرة بھ::م؛
فيتعظون بھا ،وبسببھا يرجعون ال:ى الص:واب وال:ى تع:اليم ال:دين االس:المي االلت:زام
بھا ،والى ألفتھم االجتماعية ،وھذه أحب صدقة الى ﷲ تعالى ،وكذلك انھا أفضل م:ن
عبادة الف سنة ،إذ أ ﱠنه )صلى ﷲ عليه وآله( قال) :ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى
ﷲ من موعظ:ة يع:ظ بھ:ا قوم:ا ،يتفرق:ون وق:د نفعھ:م ﷲ بھ:ا ،وھ:ي أفض:ل م:ن عب:ادة
سنة(] ،[٧وكذلك أن اآلمر بالمعروف وفاعل الخير والناھي عن المنكر يكون له من
االجر كأجر فاعله ،كما روي عن رس:ول ﷲ )ص:لى ﷲ علي:ه وآل:ه( ،حي:ث أ ﱠن:ه ق:ال:
)اآلم::ر ب:::المعروف كفاعل::ه(] ،[٨و ك:::ذلك ق:::ال )ص::لى ﷲ علي:::ه وآل::ه() :م:::ن أم:::ر
بمعروف و نھى عن منكر ،أو دل على خير ،أو أشار به فھو شريك(].[٩
وكذلك ﱠ
أن أفضل ما يقدمه المرء المؤمن من ھدية أو شيء ثمين ھو أن يقدم له
النصيحة والحكمة في سبيل ﷲ؛ فبكالم:ه ھ:ذا ممك:ن أن يرج:ع الش:خص المقاب:ل ال:ى
مساره الصحيح إذا كان خارجا ً عن طريق الھداي:ة والص:الح ،كم:ا روي ع:ن رس:ول
ﷲ )صلى ﷲ عليه وآله( ،إذ أ ﱠنه قال) :ما أھدى المس:لم ألخي:ه ھدي:ة أفض:ل م:ن كلم:ة
حكمة ،تزيده ھدى ،أو تر ﱠده عن ردى(] ،[١٠وكذلك ّ
إن درج:ة ومنزل:ة الم:رء اآلم:ر

بالمعروف والناھي عن المنكر بمنزلة الشھيد ،كما روي عن النبي االكرم )صلى ﷲ
عليه وآله( ،إذ إنَه قال ...) :و اآلمر بالمعروف والناھي عن المنكر شھيد(].[١١

طرق األمر بالمعروف والنھي عن المنكر:
إن أ ﱠول ھذه الطرق أو المحاوالت التي تمكننا من القضاء على المنك:ر ھ:ي :أن
يقوم المؤمن بتغيير المنكر بيده ،وھ:ذا م:ن أق:وى درج:ات اإليم:ان؛ ف:إن ل:م تك:ن لدي:ه
االستطاعة والقدرة على ذل:ك؛ فعلي:ه أن ينك:ره وينھ:ى عن:ه بلس:انه ،وإن ل:م يس:تطع؛
فبقلبه وھذا اضعف درجات إيمان المرء ،كما روي عن النبي االكرم )صلى ﷲ عليه
وآله( ،إذ إ ﱠنه قال) :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلس:انه ،ف:إن ل:م
يس::تطع فبقلب::ه ،ل::يس وراء ذل::ك ش::يء م::ن االيم::ان( وف::ي رواي::ة) :ان ذل::ك أض::عف
االيمان(].[١٢
وينبغ:::ي اإلش:::ارة إل:::ى مس:::لمة مھم:::ة وھ:::ي يج:::ب أن ي:::تحال الش:::خص اآلم:::ر
بالمعروف والناھي عن المنكر بالصفات اإليمانية بمعنى أنه يج:ب عل:ى الش:خص أن
يصلح نفسه أوال ثم ينظر إلى غيره ،ولربما يتعظ الكثير بمالحظتھم أفعاله وسلوكياته
في المجتمع ،وھ:ذا يعط:ي واقعي:ة ومقبولي:ة أكث:ر ف:ي الوس:ط االجتم:اعي ،إذ ال تقب:ل
النصيحة من شخص مرتكب المعصية نفسھا فمن األول:ى أن ينص:ح نفس:ه بھ:ا ،وھن:ا
تظھر فائدة جليل:ة والربم:ا مخفي:ة ع:ن المالحظ:ة ،إذ ل:و الت:زم الن:اس بھ:ذه القاع:دة –
إصالح النفس أوال -ثم يبادروا باالمر بالمعروف والنھي عن المنكر الستقام المجتمع
وتطھر من شوائب المعاصي ،ويفت:رض أيض:ا أن يك:ون لدي:ه دراي:ة ومعرف:ة عن:دما
يأمر بفعل الخير واالصالح وينھ:ى ع:ن الفحش:اء والمنك:ر ،وھ:ذا م:ا أش:ار الي:ه أمي:ر
المؤمنين )عليه السالم( ،إذ أ ﱠنه قال ... ) :وليس يأمر بالمعروف وينھى ع:ن المنك:ر،
اال من كان فيه ثالث خصال :رفيق بما يأمر به ،رفيق بما ينھى عنه ،عدل فيما يأمر
به ،عدل فيما ينھ:ى عن:ه ،ع:الم بم:ا ي:أمر ب:ه ،ع:الم بم:ا ينھ:ى عن:ه(]ّ ،[١٣
وإن االم:ر
ب::المعروف والنھ::ي ع::ن المنك::ر يك::ون ض::من فئ::ة معين::ة م::ن الن::اس م::ثال :أن يك::ون

شخصا ً جاھالً وإذا نھي عن فعل المنكر ممكن أن يتعلم ويستجيب لألم:ر ويع:دل ع:ن
فعل المنكر ،أو مؤمن يقب:ل ال ﱠنص:يحة و الموعظ:ة عن:دما تق:دم ل:ه ال ﱠنص:يحة؛ فيأخ:ذھا
وي:::تعظ م:::ن الش:::خص المقاب:::ل ،ولك:::ن إذا ك:::ان المقاب:::ل ص:::احب س:::يف ف:::ال ي:::ؤمر
بالمعروف ،وھذا الكالم م:ا اثبت:ه لن:ا ال ﱠن ِبّ :ي )ص:لى ﷲ علي:ه وآل:ه( ،إذ أ ﱠن:ه ق:ال) :إنم:ا
يؤمر بالمعروف وينھى عن المنك:ر ،جاھ:ل ف:يعلم ،أو مؤم:ل يرتج:ى ،و أم:ا ص:احب
سيف أو سوط فال(] ،[١٤وايضا ً قال االمام جعفر ب:ن محم:د الص:ادق عليھم:ا أفض:ل
الص َ
ﱠ:الة وال ﱠس:َ :الم ف::ي ھ::ذا الش::أن) :إنم::ا يُ:ؤمر ب::المعروف ويُنھ::ى ع::ن المنك::ر م::ؤمن
فيتعظ ،أو جاھل فيتعلم ،فأما صاحب سيف وسوط فال(].[١٥
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