
ا إلهيًّا األمر والنهي بوصفهما نظاًما أخالقيًّ
قراءة تأصيلّية إِلشكالّية احلّرّية الفردّية يف ضوء القرآن الكريم

]*[
سامر توفيق  عجيم]1]

حّس  األخلقّي،  الواجب  البّناء،  النقد  االجتمعّي،  التغيري  الثوريّة،  الروح  اإلصلحّي،  الفكر 

املسؤوليّة، املساندة، الّدعم....إلخ، مفردات تشكِّل عنارص محوريّة يف بناء املجتمع الصالح والعادل، 

ال يحتويها إاّل »األمر باملعروف والنهي عن املنكر«. 

والدميوقراطيّة،  والليرباليّة،  الفرديّة،  فلسفات  لقيم  قويًّا   حضوًرا  املعارصة  املجتمعات  تشهد 

وإعلنات حقوق اإلنسان، التي تُعيل من قيمة الفرد، وتغّذي نزعة الحّريّة الشخصيّة. تطرح هذه النزعة 

العامليّة إشكاليّة بنيويّة، من أنّه كيف يحّق لبعض األفراد، من منطلق أطروحة دينيّة خاّصة، التدّخل يف 

خيارات اآلخرين وتضييق إرادتهم الحرّة، بأمرهم بـ/ أو نهيهم عن عقيدة أو سلوك معنّي؟ مع ما يتضّمنه 

مفهوم األمر والنهي بالتحليل اللغوّي-األصويّل من تسلّط ونفوذ واستعلء. 

ومعالجة هذه اإلشكاليّة يحصل يف ضوء فهم الرؤية الكونيّة التي تقوم عليها الترشيعات اإلسلميّة، 

والتي إن مل يؤخذ بعني االعتبار ما بني عنارصها من علقة عضويّة، فسيكون مثّة تشّوه وبرت يف الوعي 

بأطروحة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ إذ من األصول العقديّة اإلسلمية، خالقيّة الله ومالكيّته، 

وبالتايل واليته، مبعنى نفوذ إرادته التكوينيّة، ويتفّرع عنها واليته الترشيعيّة بتنظيم حياة اإلنسان وتقييد 

إرادته الطبيعيّة مبجموعة من القيم والقوانني. 

ومبا أّن األمر والنهي يقتضيان التسلّط عىل خيارات الناس وتضييق حّريّتهم، تتوقّف هذه املمرسة 

املؤمنني  عموم  متنح  التي  القرآنيّة  األدلة  من  الوالية  هذه  وتستظهر  الرشعيّة،  الوالية  عىل  السلطويّة 

حّق التدخل يف خيارات اآلخرين يف ضوء اإلرادة الترشيعيّة اإللهيّة، بنحو ال يعّد تدّخلهم تعّديًا عىل 

الحّريّات الفرديّة، كون الحّريّة يف املفهوم اإلسلمّي ال تعني ترصّف اإلنسان انطلقًا من قناعاته الذاتيّة 

ورغباته الخاّصة، بل توظيف إرادته الحرّة مبا يتوافق مع اإلرادة الترشيعيّة اإللهيّة.

كلامت مفتاحّية: األمر، النهي، املعروف، املنكر، الوالية، األّمة، املجتمع العادل، الحّريّة، السنن 

التاريخيّة، املسؤوليّة االجتمعيّة، الواجب األخلقّي.

]]]- باحث يف الفكر اإلسلمّي – لبنان.

الملخص
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اإللهيّة،  اإلرادة  مثل:  بنيويّة،  مفاهيم  بجملة  والنهي  األمر  نلحظ  الكريم،  القرآن  استقرأنا  لو 

العدل،  القسط،  الخري،  الفلح،  الصلح،  اإلميان،  األّمة،  القيام،  التمكني،  الوالية،  النبّوة، 

السوء،  البغي،  الفحشاء،  الفساد،  النفاق،  الشيطان،  الربكة،  املدد،  النجاة،  االستقامة،  اإلحسان، 

الظلم، الهلك... ، فليس كمثلها فريضة، تعربِّ عن قّوة الحضور األخلقّي والعاطفّي لإلسلم يف 

الحياة اإلنسانيّة العاّمة، وفعاليّة دوره يف عمليّات تنمية املجتمع، وإصلحه، وتغيريه، والنهوض 

اإلدرايّة،  املاليّة،  االقتصاديّة،  السياسيّة،  الرتبويّة، االجتمعيّة،  الفكريّة،  امليادين:  به يف مختلف 

واإلعلميّة... يف هذا السياق، نفهم ما ُروي عن اإلمام عيّل: »وما أعمل الربِّ كلّها، والجهاد يف 

سبيل الله، عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إاّل كنفثة يف بحر لّجّي]1]«]2]. هذا، ما جعلها 

تتموضع يف موقع حيوّي ضمن خارطة املعارف اإلسلميّة، فتحظى باهتمم العلوم الثلثة الرئيسة: 

الكلم ، األخلق]3]، الفقه، مضافًا إىل معالجتها يف مباحث تفسري القرآن، واملوسوعات الحديثيّة 

ورشوحاتها، وكتب السري والتاريخ.

ولنئ  اإلسلم.  يف  األضلع  متكاملة  أطروحة  جعلها  وعاموديًّا،  أفقيًّا  وكيًفا،  كمًّ  التوسع  هذا 

كانت يف األمم السالفة عىل امتداد حركة النبّوة]4]، إالّ أنّه ليس بني أيدينا ما يفيد كونها يف اليهوديّة 

أو املسيحيّة أو غريهم من األديان نظريّة متكاملة، وكذلك يف الفكر الغريّب، ال نعرث عىل ما يقاربها 

بصيغتها اإلسلميّة. ويقول  املؤّرخ الربيطايّن املعارص مايكل كوك Michael Cook: »... إذ ال 

يجوز للمرء أن يقف، ويشاهد بل حراك امرأة –ولو غريبة- تُغتصب يف مكان عاّم]5]. يجب أن يفعل 

شيئًا، إاّل إذا كانت له أعذار مقبولة لعدم التدّخل. بعبارة أخرى، لدينا فكرة واضحة عن واجب ال 

يفرض علينا الترصّف بنحو الئق إزاء الغري فقط، بل كذلك منع اآلخرين من فعل ما فيه تعدٍّ واضح 

عىل الناس. مع ذلك ليس لدينا يف حياتنا اليوميّة مصطلح يرشح هذا الواجب، كم ليست لدينا 

نظريّة عاّمة حول األوضاع التي ينطبق عليها، واإلرغامات التي تسقطه، إّن القيمة األخلقية موجودة 

عندنا، لكّنها ليست من القيم التي أولتها ثقافتنا صياغة متطّورة ومتكاملة...

]]]- النفثة: -كالنفخة- ما ميازج الَنَفس من الريق عند النفخ. والبحر اللّجّي: العميق الذي ال يُدرَك قعره.

]2]- الرشيف الريض، نهج البلغة، رشح الشيخ محّمد عبده، دار املعرفة للطباعة النرش، بريوت، خطبة 374، ج4، ص89.

]3]- انظر: الغزايل، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، بريوت، ط]، 426]ه-2005م، ص782. والفيض الكاشايّن، محسن، 

املحّجة البيضاء يف تهذيب األحياء، صّححه وعلق عليه عيل أكرب الغفارّي، مكتبة الصدوق، طهران، 340]ه.ش، ج4، ص96-7]]؛ 

والرناقّي، محمد مهدي، جامع السعادات، دار املرتىض، بريوت، ط]، ]43]ه-0]20م، ص 430-420.

]4]- انظر مثلً اآليات: آل عمران:3]]، املائدة: 63، 78.

تقرير  تقريرين:  الواليات املتحدة األمريكّية، ونرشت يف  اغتصاب وقعت يف محطة قطار فرعّية يف شيكاغو يف  ]5]- إشارة إىل حادثة 

صحيفة نيويورك تاميز، 23-9-988]، ص33. وتقرير صحيفة شيكاغو تريبيون، 988-9-25].
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م اإلسلم، يف املقابل، اسًم ونظريّة لواجب أخلقّي من هذا النواع، واسع املجال. ال يخلو  يقدِّ

 Commanding Right and( املصطلح »األمر باملعروف والنهي عن املنكر« كرتجمة اإلنكليزيّة

.[1[»...)Forbidding Wrong

التي  اإلشكاليّات  من  مجموعة  عن  إجابًة  فيها،  االجتهاد  لتجديد  قامئة  الحاجة  تزال  وال 

حياة  تشهدها  التي  الجذريّة  والتحّوالت  البرشيّة  الحضارة  ملعامل  البيايّن  الخّط  تصاعد  يطرحها 

اإلنسان املعارص، خصوًصا يف شبكة املعارف والعلوم اإلنسانيّة، نظم االجتمع-السيايّس وهويّة 

والتواصليّة،  الشبکات اإلعلمیَّة  األهيّل،  السياسيّة، منظّمت املجتمع  الحديثة، األحزاب  الدولة 

املؤّسسات التعليميّة والرتبويّة....

إشكالّية احلّرّية ومشكالتها املعاصرة
الفرديّة  فلسفات  بروباغندا  -بفعل  وقيم  ألفكار  قويًّا  حضوًرا  املعارصة  مجتمعاتنا  تشهد 

اإلنسان-،  حقوق  وإعلنات  والدميوقراطيّة،   Liberalism الليرباليّة  واملذاهب   ،Individualism

تغّذي نزعة الحّريّة الشخصيّة]2]، والخصوصيّة Privacy... وتعيل من قيمة الفرد، ومحوريّته، وساعد 

عىل تنشيطها اإلعلم الجديد]3]، بحيث نصبح ومنيس كّل يوم عىل عرشات بل مئات السلوكات 

غري املرغوب فيها مُتارَس تحت شعار: هذه حّريّتي، هذا شأين الخاّص، هذه حيايت الشخصيّة... 

هذا، مع سيادة منطق الدولة وقوانينها الوضعيّة، وحرصيّة سلطتها عىل مواطنيها يف تنفيذ القوانني 

وتكّفل حقوقهم. ومع ما تشهده املجتمعات اإلنسانيّة من تعّدديّة فكريّة ودينيّة وسياسيّة... داخل 

العامل عىل فضاء كويّن مشرتك.  الجغرافيّة وانفتاح  الحواجز  الواحد، وتكرّس  أو املجتمع  الدولة 

ورفض إجبار الفرد أو تعنيفه لقبول عقيدة أو سلوك معنّي، واعتباره تعّديًا عىل حقوق اإلنسان...

]]]- كوك، مايكل، األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفكر اإلسلمّي، ترجم النّص وراجعه عىل املصادر وقّدم له الدكتور رضوان 

السّيد، عبد الرحمن الساملّي، عامر الجليص، الشبكة العربّية لألبحاث والنرش، ط2، 3]20م، ص26-25.

]2]- يتضمن اإلعلن العاملّي لحقوق اإلنسان-حسبام اعتمدته الجمعّية العاّمة يف باريس 0] كانون األول 948] مبوجب القرار 7]2 

ألف- عبارات عّدة تفيد هذا املعنى: يف الديباجة »... غاية ما يرنو إليه عامة البرشّي انبثاق عامل يتمّتع فيه الفرد بحّريّة القول والعقيدة ويتحّرر 

من الفزع«، وتنّص املادة 3: » لكّل فرد الحق يف الحياة والحّريّة ويف األمان عىل شخصه«. واملادة 8]: »لكّل شخص حّق يف حّريّة الفكر 

والوجدان والدين، ويشمل هذا الحّق حّريّته يف تغيري دينه أو معتقده، وحّريّته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعّبد وإقامة الشعائر واملامرسة 

والتعليم، مبفرده أو مع جامعة، وأمام املأل أو عىل حدة«. واملادة 9]: »لكّل شخص حّق التمّتع بحّريّة الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحّق 

حّريّته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة...«. واملادة 30: » ليس يف هذا اإلعلن أّي نّص يجوز تأويله عىل نحو يفيد انطواءه عىل تخويل 

أّي دولة أو جامعة، أو أّي فرد، أيَّ حقٍّ يف القيام بأّي نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إىل هدم أيِّ من الحقوق والحّريّات املنصوص عليها فيه«. 

الدميوقراطية  الرابع:  املبحث  االجتامعّي،  التواصل  لوسائل  الفكريّة  املباين  كتابنا:  بالتفصيل يف  النقطة  هذه  الضوء عىل  سلّطنا   -[3[

الرقمّية والفردانّية، مركز املعارف للدراسات الثقافية، بريوت، ط]، ]202م، ص77-59.



ا ا إلهيًّ األمر والنهي بوصفهما نظاًما أخالقيًّ

2 0 2 ء 2 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 26 

225

أمام هذا املشهد، هل، وكيف، وملاذا... يحّق لبعض األفراد، ومن منطلق أطروحة دينيّة خاّصة، 

التدّخل يف شؤون أفراد آخرين لتضيّق إرادتهم الحرّة وتحّدد خياراتهم، بأمرهم بـ/ أو نهيهم عن 

عقيدة أو ترصّف معنّي، قد يصل أحيانًا إىل حّد املضايقة وممرسة العنف أو إثارة الفزع؟ 

ولنفرتض، أّن ذلك جائز يف املجتمعات التي تسود فيها منظومة دينيّة خاّصة بحكم اختيار الفرد 

االنتمء إىل ثقافة هذا املجتمع ورؤيته الكونيّة والحقوقيّة، فكيف يصّح يف املجتمعات التعّددية؟ 

بل نحفر عميًقا، ونفرتض أّن الفرد يعيش يف مجتمع دينّي أو دولة دينيّة، فهذا أقىص ما ينبغي 

أن يفيده عىل ضوء تطّور مفهوم فقه الدولة واملواطنة، أن يكون املواطن خاضًعا ملنطق القانون، 

الذي ينحرص تطبيقه بأيدي األجهزة املختّصة تربويًّا وأمنيًّا وقضائيًّا... دون أن يكون مثّة حق لعموم 

األفراد يف األمر والنهي مبا يتضمنه ذلك من تسلّط عىل اآلخرين؟

املحور األّول: حتليل مفهوم األمر والنهي: قراءة أصولّية
يك  واملنكر،  املعروف،  النهي،  األمر،  األربعة:  املفتاحية  الكلمت  تحليل  من  املقالة  نبدأ 

يتضح املقصود من مفهوم »األمر باملعروف« و »النهي عن املنكر«]1]. فقد عرّف بعض العلمء 

األمر بأنّه: »قول القائل ملن دونه يف الرتبة: افعل«]2]. والنهي: »قول القائل ملن دونه: ال تفعل«]3].

وعرّفهم آخرون بأّن: »األمر: طلب الفعل من الغري عىل جهة االستعلء. والنهي: طلب الرتك 

عىل جهة االستعلء أيًضا«]4]. وقيّده بعضهم بـ»القول«]5]، ُمعلًِّل، أّن الفعل ال يسمى أمرًا حقيقة، 

النهي،  جانب  يف  وكذا  حقيقة؛  بالصلة  أمر  أنّه  عليه  يصدق  ال  فيصيّل،  غريه؛  لرياه  يصيّل  فمن 

فرضب الولد بهدف ترك الرسقة، ليس نهيًّا حقيقة، بل مجازًا]6].

]]]- انظر: الجرجاين، عيل بن محّمد، التعريفات، وضع حواشيه وفهارسه محّمد باسل عيون السود، منشورات محّمد عيل بيضون، دار 

الكتب العلمّية، بريوت، ط]، 2000م، باب األلف/277، ص40.

]2]- عبد الجبار بن أحمد الهمداين، املعروف بالقايض عبد الجبار املعتزيّل، رشح األصول الخمسة، تعليق أحمد بن الحسني بن هاشم، 

دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، ط]، 422]ه-]200م، ص88. والجرجايّن، التعريفات، ص40.

]3]- التعريفات، باب النون/967]، ص243.

]4]- السيورّي، املقداد بن عبد الله، الباب الحادي عرش مع رشحيه النافع يوم الحرش ملقداد بن عبد الله السيورّي، ومفتاح الباب أليب 

الفتح بن مخدوم الحسينّي، حّققه وقّدم عليه الدكتور مهدي محّقق، مؤّسسة جاب وانتشارات، مشهد-إيران، 376]ه، ص57 وكذلك يف 

مفتاح الباب، ص6]2 . 

اليقني يف أصول الدين، تحقيق يعقوب الجعفرّي املراغّي، دار األسوة للطباعة والنرش،  ، الحسن بن يوسف، مناهج  ]5]- انظر: الحيّلّ

منظّمة األوقاف والشؤون الخرييّة مركز الدراسات والتحقيقات اإلسلمّية، ط]، 5]4]ه، ص]544-54. 

]6]- األحسايّئ، محّمد بن أيب جمهور، كشف الرباهني يف رشح رسالة زاد املسافرين، تحقيق الشيخ وجيه بن محمد املسبح، مؤّسسة أّم 

القرى للتحقيق والنرش، بريوت، ط]، 422]ه، ص477.
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الطلب  وهو  مشرتك  معنى  إىل  والنهي  األمر  إرجاع  األصوليّني]1]  متأّخري  مشهور  رفض  وقد 

مع اختلف املتعلَّق، مستشهدين بالوجدان اللغوّي، عىل التباين الذايتّ بني صيغتي »افعل« و»ال 

تفعل«، فاألمر طلبّي ويدّل عىل البعث نحو الطبيعة، أّما النهي فليس طلبًا بل زجر وردع وتبعيد]2].

وما ذُكِر يف التعريفني من قيد: »َمْن دونه« أو »االستعلء«، فإلخراج أمرين: األّول: السؤال، فهو 

ال يسّمى أمرًا ألنّه عىل جهة التسّفل. والثاين: االلتمس، ألنّه عىل جهة املساواة. وذهب بعض 

األصوليّني كالسيّد الخويّئ والشهيد الصدر إىل أّن »الظاهر اشرتاط العلّو]3] يف صدق األمر دون 

االستعلء«، أّما  »طلب املستعيل ال يسّمى أمرًا حقيقة، وإن كان بحسب نظره واّدعائه أمرًا«]4].

ويظهر من السيّد الخمينّي اعتبار العلو واالستعلء مًعا]5]. أّما الشيخ لطف الله الصايف، فقد جرّد 

مفهوم األمر عن العلّو أو االستعلء، غاية األمر، أنّه لو صدر الطلب من السافل أو املساوي بداعي 

تحريك الغري، يذّمه العقلء ألّن صدوره منه غري الئق]6].

من الواضح، أنّه بناء عىل اآلراء كلّها، األمر مأخوذ فيه -سواء بالتضّمن أم القرينة الخارجيّة- نحو 

من التسلّط عىل املأمور، والكلم عينه يف النهي. 

املعروف واملنكر ومجاالتهما 
املعروف عىل مبنى املعتزلة »كّل ما يحسن يف نظر العقل«، وعند األشاعرة: » كّل ما يحسن يف 

الرشع«]7]. وقال الشيخ الطويّس: »هو ما أوجب الله فعله أو رّغب فيه عقلً أو رشًعا«]8]. 

فيشمل املعروف –عند املشهور- ثلثة مجاالت: الواجب، املستحّب، ترك املكروه. واألمر 

بالواجب واجب، وباملستحب مندوب، والنهي عن املكروه مندوب أيًضا. ومبا أّن املنكر ضّد 

]]]- الهاشمّي، محمود، بحوث يف علم األصول، مباحث الدليل اللفظّي، تقريرات السّيد محّمد باقر الصدر، ط2، مركز الغدير للدراسات 

اإلسلمّية، 7]4]ه-997]م، ج3، ص]]-4].

]2]- الخمينّي، روح الله، مناهج الوصول إىل علم األصول، تحقيق مؤّسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام الخمينّي، ط]، مطبعة مؤسسة العروج، 

4]4]ه، ج2، ص03].

]3]- »العلّو أمر اعتبارّي له منشأ عقليّئ يختلف بحسب الزمان واملكان، وامليزان هو نفوذ الكلمة والسلطة والقدرة عىل املأمور«. مناهج 

الوصول، ج]، ص240-239.

]4]- بحوث يف علم األصول، مصدر سابق، ج2، ص5].

]5]- مناهج الوصول، مصدر سابق، ج]، ص240-239.

]6]- الصايف الكلبايكايّن، لطف الله، بيان األصول، ج]، األمر6: مقصد:]، فصل:]، الجهة الثانية: اعتبار العلّو واالستعلء.

]7]- التعريفات، باب امليم/]76]، ص8]2.

]8]- الطويّس، محّمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القرآن، تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصري العاميّل، ج5، ص257. ومجمع البيان، 

ج5، ص87. والسبزوارّي، السّيد عبد األعىل، مواهب الرحمن يف تفسري القرآن، مؤّسسة املنار، ط3، 8]4]ه، ج6، ص94].
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املعروف، فيُعرَف مبا يقابله. لكن، يختص املنكر مبا هو حرام، فيكون النهي عنه واجبًا. 

وعليه، هل املقصود من األمر والنهي يف باب املعروف واملنكر، خصوص العبارات اإلنشائيّة 

أو الخربيّة، التي يستفاد منها البعث والزجر باملفهوم الذي رشحه األصوليّون؟ أم يشمل العبارات 

التقريريّة والوصفيّة وصيغ الوعظ واإلرشاد والنصح والتوجيه التي تحّث عىل فعل املعروف وترك 

املنكر بالتذكري بالجّنة والنار، والثواب والعقاب ...؟  ففي مجال االعتقاد مثًل، هل تكفي عبارة: 

َْك لَُظلٌْم َعِظيٌم]1] أم ال بّد من القول: ال ترشك بالله ليصدق النهي عن املنكر؟ ويف   الِشّ
ّ
إَِن

لَٰوةَ َتنَْهٰى َعِن ٱلَْفْحَشآءِ َوٱلُْمنَكرِ]2] ليصدق األمر بالصلة؟  مجال العمل، هل تكفي عبارة إِّنَ ٱلّصَ

أم ال بّد من: )أقم الصلة(؟

مثّة وجهة نظر فقهيّة، أّن األمر والنهي مفهومان عرفيّان خاّصان ال إجمل فيهم، يقعان مقابل 

األساليب التبليغيّة والدعويّة األخرى، فكّل لفظ ـ مثًل ـ ال يتضّمن معنى األمر، ال يصدق عليه أمر 

باملعروف، وإن كان وعظًا... والشاهد، وجوب األمر باملعروف، دون الوعظ، كذلك لو وجب 

تعليم الجاهل وإرشاده، فهو عنوان مستقّل عن األمر والنهي]3]. بل ذهب بعضهم إىل أّن اإلخبار 

عّم هو ثابت يف لوح الواقع الترشيعّي من واجبات ومحرّمات، كقول: تجب الصلة يف الرشيعة، 

ال يصدق عليه األمر، بل ينبغي قول: »أقم الصلة« مثًل...

فيعتقد الرأي الثاين مبحوريّة املقاصديّة، وأنّه ال خصوصيّة لصيغة األمر أو النهي، فتكفي كّل 

عبارة تحّقق الهدف، أي فعل املعروف أو ترك املنكر، حتى لو كانت وصفيّة، وعظيّة، إرشاديّة...]4]، 

بل يعتقد الشهيد مرتىض مطّهري أّن تشكيل املعاهد لتدريس اللغة العربيّة هو جزء من آليّات النهي 

عن املنكر، باعتبار محاربة اللغة العربيّة من املنكرات التي ينبغي عدم السكوت عليها. ويوّسع 

ا معيًّنا يحّدد فيه باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،  الدائرة فيقول: »إّن اإلسلم ال يضع حدًّ

السلبيّة  أّن املوضوعات  بأجمعها تدخل يف عداد املعروف، كم  اإليجابيّة  فاألهداف اإلسلميّة 

البحث يف موضوع األمر باملعروف  أّن مدار  كافّة يف اإلسلم، تدخل يف عداد املنكر، صحيح 

استنباطها  التي ميكن  للقرائن  ونظرًا  لكّنه،  والنهي،  األمر  تعبري  يتلّخص يف  املنكر،  عن  والنهي 

من القرآن الكريم نفسه، واستناًدا إىل األحاديث اإلسلميّة املؤكّدة، وتأسيًسا عىل مسلّمت فقهنا 

]]]- لقامن: 3]...

]2]- العنكبوت:45.

]3]- انظر: الطباطبايّئ القّمّي، السّيد تقي، مباين منهاج الصالحني، إرشاف عباس الحاجيايّن، دار السور، بريوت، 8]4]هـ-997]م، 

ج7،  ص56].

]4]- جامع السعادات، ج2، ص428. والسيستاين، منهاج الصالحني، ج]، ص8]4.
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اإلسلمّي، وبشهادة التاريخ اإلسلمّي، فإّن املقصود ليس األمر والنهي اللفظينّي فحسب، بل إّن 

املقصود هو االستفادة من كّل الوسائل املرشوعة يف سبيل تطبيق األهداف اإلسلميّة وتدعيمها 

وترسيخها يف املجتمعات، وهذه هي الروح الحقيقيّة لواقع موضوع األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر«]1]. 

ليسا منطويني عىل مجرَّد طلب فعل املعروف  األمر والنهي  أّن  السبحايّن إىل  الشيخ  وذهب 

وطلب ترك املنكر، مستشهًدا عىل ذلك بأّن الجهاد حتّى االبتدايّئ]2] وإجراء الحدود والقصاص 

من مصاديق األمر والنهي رغم كونهم غري طلبيّني، معلًّل أّن »الطلب اإلنشايّئ الذي هو من قبيل 

املفهوم، وإن مل يكن موجوًدا يف إجراء حّد القتل والرجم، لكّنه فيه واقعيّة الطلب وحقيقته وأثره، 

إذ بإجراء هذين الحّدين تنعدم املنكرات واقًعا، ولو بالنسبة لآلخرين... وخلصة القول: إّن األثر 

بالنسبة إىل  نفسه، ولكّنه موجود  الجاين  بالنسبة إىل  منفيًّا  الحدود وإن كان  املطلوب من إجراء 

املجتمع«]3].

هذا، وميكن القول، إّن األلفاظ ليست غاية مستقلّة بحّد ذاتها يف الداللة عىل املعاين املطلوبة، 

بل هي وسائل لتعبري املتكلّم عن مراده الجّدي. قال الشاعر: 

           إّن الكلم لفي الفؤاد وإمّنا            جعل اللسان عىل الفؤاد دليًل

كلغَة  واملمنوع،  املسموح  عىل  للداللة  أخرى  وسائل  يستخدم  ما  كثريًا  اإلنسان  أّن  إاّل 

الجسِدBody language، بتحريك اإلصبع أو رفع الحواجب، وكاإلشارات الضوئيّة والرسوم البيانيّة 

فاللغة مأخوذة عىل نحو الطريقيّة ال املوضوعيّة يف إيصال املعنى إىل  يف قانون السري... إلخ. 

ذهن السامع ليفهم املراد ويرتّب األثر املطلوب، وأّي وسيلة عرفيّة أخرى، يستعملها من له سلطة 

نهيًا. وعليه،  الزجر، تكون  بداعي  ينشئها  أو  أمرًا،  الفعل، تكون  البعث نحو  بداعي  والنهي  األمر 

يكون األمر والنهي يف باب املعروف واملنكر ليسا إرشادينّي إىل إطاعة أمر الله تعاىل ونهيه كم 

ذهب إىل ذلك بعض الفقهاء، »بل الظاهر من األدلّة وجوب األمر والنهي املولوينّي تأكيًدا ألمر 

الله ونهيه«]4].

]]]- مطّهري، مرتىض، األمّئة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، دار اإلرشاد، بريوت، ط]، 432]هـ-]]20م، ص370-369.

]2]- بحوث يف امللل والنحل، الدار اإلسلمّية، بريوت، ط2، ]]4]هـ-]99]م، ج3، ص0]4. ورفض بعض الفقهاء هذا التداخل. 

انظر: ما وراء الفقه، مصدر سابق، ص222.

]3]- السبحايّن، جعفر، مفاهيم القرآن، معامل الحكومة اإلسلمّية، بقلم جعفر الهادي، دار األضواء، بريوت، ط]، 405]ه-984]م، ج2، 

ص]332-33.

]4]- دراسات يف والية الفقيه، ج2، ص232.
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والنتيجة، أّن املأخوذ يف عنوان األمر باملعروف والنهي عن املنكر، هو األمر والنهي مبعناهم 

األّول،  الرأي  هو  األدلّة  ظهور  حسب  نرّجحه  فالذي  والنفوذ.  السلطة  إلظهار  املتضّمن  العريّف 

فهم عنوان مستقّل عن عناوين أخرى تساهم يف تحقيق األهداف املشرتكة، ومثّة شواهد عديدة 

ُمُروَن 
ْ
ٌة يَْدُعوَن إَِل ٱْلَْيِ َوَيأ

ّ
َم
ُ
نُكْم أ يف القرآن والسنة عىل هذا الفهم، منها قوله تعاىل: َوْلَُكن ِمّ

بِٱلَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن ٱلُْمنَكرِ]1]، حيث عطفهم عىل الدعوة إىل الخري، وهو يفيد التغاير، وكذلك 
حّقق  وإن  مستقّل،  عنوان  فهو  الوعظ،  عدم وجوب  من  سابًقا  الفقهاء  بعض  أفاده  ما  األمر عىل 

الهدف ذاته.

ع اإلسلمّي، بل يريد لهدفه أن يتحّقق بوسائل  فوحدة الهدف ليست متام املناط يف نظر املرشِّ

متعّددة، من جملتها الدعوة أو الوعظ، ومن جملتها األمر باملعروف مبا يتضّمنه من منطق حزم 

كأسلوب خاّص، وهذه سّنة عقلئيّة يف الرتبية، فمثًل يف تربية الطِّفل يكون لنا هدف معنّي، ومع 

قناعتنا بإمكانيّة التوّصل إليه بالثواب، نسعى لتحقيقه بواسطة أسلوب األمر غري املقرون بالتعليل أو 

العقاب؛ ألّن األسلوب قد يكون هدفًا وسيطًا منظوًرا إليه بذاته أيًضا، لتعويد الطِّفل عىل عنرص آخر 

من األهداف، وهو عدم التمرّد والشعور بسلطة أعلئيّة تضبط ترصّفاته، أو تنمية الشعور بالخوف 

ا أو المباليًا.  من عواقب السلوك غري املرغوب فيه عند الطِّفل لكونه مستخفًّ

املحور الثاين: املبىن العقدّي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر
ففهم  لها،  التحتيّة  البنية  تشّكل  التي  الدينيّة  الكونيّة  الرؤية  عىل  اإلسلميّة  الترشيعات  تقوم 

عن  ويجيب  االلتباسات  ويرفع  الهدف،  يحّدد  مبنهج  جزئيّة  قضيّة  أو  كلّيّة  ترشيعيّة  أطروحة  أّي 

عقيدة،  اإلسلمّي  للمنطق  العاّمة  املفاهيميّة  الشبكة  ضوء  عىل  يتّم  أن  ينبغي  إمّنا  اإلشكاليّات، 

ومفاهيَم، وقيًم، وعواطف...، وإذا مل ندخل يف الحساب العلقة العضويّة بني مختلف عنارص 

الشبكة سيكون مثة تشّوه وبرت يف الوعي بهذه األطروحة أو تلك خارج صيغتها العاّمة، وإذا نُظر 

إىل عنرص ما ملحاكمته مبعزل عن العنارص األخرى املساهمة يف التصميم، كان ذلك أشبه بالنظر 

إىل جزء من مبنى صّممه أبرع املهندسني ليكون غاية يف الفّن والجمل، وإصدار حكم سلبّي عليه 

قبل أن يتّم بناؤه كم أراده املهندس يف رسمه للخريطة العاّمة]2]. 

]]]- آل عمران:04].

]2]- يراجع: الصدر، محّمد باقر، اقتصادنا، دار التعارف، بريوت، ]]4]ه-]99]م، ص]29 وما بعد. وشمس الدين، محّمد مهدي، يف 

االجتامع السيايّس اإلسلمّي، دار الثقافة للطباعة والنرش، إيران، ط]، 4]4]هـ-994]م، ص25. 



بحوث تأصيلّية

2 0 2 ء 2 شــتا
 A L - I S T I G H R A B 26 االستغراب

230

ومن األصول العقديّة القرآنيّة أّن الله تعاىل خالق كّل يشء]1]، ويتفّرع عليه مالكيّته له]2]، وبالتايل 

.[3[ ُ ُهَو الَْوِلُّ ربوبيّته، وواليته عليه، فَاللَّ

والوالية عىل قسمني: تكوينيّة أو حقيقيّة، مبعنى نفوذ إرادة الله يف كّل مراتب الوجود وذّرات 

الكون، فيحّق له الترصّف يف كّل يشء مبا شاء كيف شاء]4].

تثبت  ال  ذاتيّة  مولويّة  هناك  تكن  مل  »فلو  التكوينيّة،  فرع  وهي  اعتباريّة،  أو  ترشيعيّة  والثانية: 

الجعليّة أيًضا، ألّن فاقد اليشء ال يعطيه«]5]، فبم أّن الناس كافّة، مخلوقون، مربوبون، مملوكون... 

لله تعاىل، تكون إرادته الترشيعيّة –وهي تدخل يف دائرة الترصّف أيًضا- عامّة بحّق جميع أفراد البرش 

دون مزاحمة، فله سبحانه وتعاىل حّق تنظيم حياة اإلنسان وتقييدها مبجموعة من القيم والقوانني، 

والترصّف يف نفوس الناس وأموالهم، والتسلّط عىل خياراتهم]6].

وعليه، إّن مصدر سلطة األمر والنهي واإللزام هو الله تعاىل حقيقة، أصالة، ذاتًا، وحرًصا، دون 

غريه.

وأفراد البرش جميًعا، أمامه تعاىل سواسية، ال والية ألحد منهم عىل اآلخر، وال سلطة له عىل 

غريه يف بدنه وعقيدته وأمواله وترصّفاته... وال تكون سلطة بعضهم عىل بعض رشعيّة إاّل برتخيص 

إلهّي، وإاّل كانت ترصّفًا عدوانيًّا]7].

فبم  صفاته،  طبيعة  يف  تعاىل  بيده  البرش  عىل  والوالية  الحاكميّة  حّق  انحصار  ملّيّة  وتكمن 

ٍء]8]، يكون تعاىل العالِم مبا عليه واقع الطبيعة البرشيّة  تَْقَن ُكَّ َشْ
َ
أ ِي  الَّ  ِ أّن اإلنسان ُصنَْع اللَّ

َل َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَبُِي]9]-وخصوصياتها الذهنية والنفسية والوجدانية والجسميّة 
َ
-أ

وحاجاتها الواقعية، وما يوصلها إىل أهدافها الوجودية]10]. وهو تعاىل الغني املطلق إِنَّ اللََّ َغِنٌّ 

]]]- األنعام، اآلية02].

]2]- امللك، اآلية].

]3]- الشورى، اآلية9.

قم، ج6،  بقم املرشفة،  املدّرسني  لجامعة  التابعة  اإلسلمّي  النرش  مؤّسسة  القرآن،  تفسري  امليزان يف  الطباطبايّئ، محمد حسني،   -[4[

ص2].

]5]- بحوث يف علم األصول، مصدر سابق، ج4، ص29.

]6]- امليزان يف تفسري القرآن، ج]]، ص77].

الدار  ص425.  ج]،  السبحاين(،  جعفر  الشيخ  )محارضات  العقل  والسنة  الكتاب  ضوء  عىل  اإللهيات  محمد،  حسن  امليك،    -[7[

اإلسلمية، بريوت، ط]، 0]4]ه-990]م.

]8]-  النمل:88.

]9]- امللك:4].

]0]]-  الشريازي، نارص مكارم، أنوار الفقاهة، مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب، قم، ط]، 425]ه، ج]، ص3]4-5]5. 



ا ا إلهيًّ األمر والنهي بوصفهما نظاًما أخالقيًّ

2 0 2 ء 2 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 26 

231

َعِن الَْعالَِمَي]1]، املجرّد عن هوى االنتفاع الشخيص من القوانني التي يرّشعها]2].
وعليه، إّن أوامره ونواهيه تعاىل ال تعود بالنفع عليه »إِنَّ اللَه -ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل- َخلََق الَْخلَْق ِحنَي 

َمْن  تَْنَفُعُه طَاَعُة  َعَصاُه، َوالَ  َمْن  َمْعِصيَُة  ترَُضُُّه  أِلَنَُّة الَ  َمْعِصيَِتِهْم،  ِمْن  آِمًنا  َخلََقُهْم َغِنيًّا َعْن طَاَعِتِهْم 

أَطَاَعه«]3]، بل تخضعان مللكات املصالح واملفاسد يف األفعال التي توصل اإلنسان إىل كمله 

اإلنسايّن،  للمجتمع  وصلح  وخري  وإحسان  عدل  هو  مبا  إاّل  تتعلّق  ال  تعاىل  فأوامره  وسعادته. 

ُمُر بِالَْعْدِل َواْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرَب 
ْ
 الَلَّ يَأ

ّ
ونواهيه ال ترتبط إاّل مبا هو ظلم وفساد ورّش... إَِن

 .[4[ُروَن
ّ
ُكْم تََذَك

ّ
َوَينَْه َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِ َواْلَْغِ يَعُِظُكْم لََعلَ

ُمُر 
ْ
ُه يَأ

ّ
يَْطاِن فَإِنَ

ّ
بِْع ُخُطَواِت الَش

ّ
يَْطاِن َوَمْن يَتَ

ّ
بُِعوا ُخُطَواِت الَش

ّ
ِيَن آَمُنوا َل تَتَ

ّ
َها اَل

ّ
ُي
َ
يف املقابل، يَا أ

وءِ 
ّ
ُمرُُكْم بِالُس

ْ
َما يَأ

ّ
ُه لَُكْم َعُدٌوّ ُمبٌِي* إَِن

ّ
يَْطاِن إِنَ

ّ
بُِعوا ُخُطَواِت الَش

ّ
بِالَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِ... ،[5[... َوَل تَتَ

 .[6[َما َل َتْعلَُموَن ِ
ّ
ْن َتُقولُوا َعَ الَل

َ
َوالَْفْحَشاءِ َوأ

هذا، ومن حّقه تعاىل، أن يأذن لغريه باألمر أو النهي ثبوتًا، وقد وقع إثباتًا، سواء أكان يف مجال 

التكوين]7] أم الترشيع، فيمنح شخًصا ما كالنبّي أو الويّص سلطة تدبري شؤون األفراد أو املجتمع 

 َورَُسولُُه 
ُّ

ُكُم الَل
ّ
َما َولُِي

ّ
نُفِسِهْم ،[9[إَِن

َ
ْوَلٰ بِٱلُْمْؤِمنِيَن ِمْن أ

َ
 أ
ّ
بُِى

ّ
والترصّف يف نفوسهم وأموالهم] ،[8ٱلَن

...[10[ ِذيَن آَمُنوا
ّ
َوالَ

املحور الثالث: والية األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف القرآن
تفريًعا عىل النتائج السابقة، وبلحاظ ما تبّنيناه من معنى تضّمن األمر والنهي للسلطة والنفوذ، 

املستلزمان لتضييق حّريّة األفراد يف مشيئة الفعل أو الرتك، والتسلّط عىل خياراتهم الحياتيّة يف هذا 

]]]-  آل عمران:97.

]2]-  اإللهيات، مصدر سابق، ج2، ص248.

]3]- الرشيف الريض، نهج البلغة، خطبة املتقني، 93].

]4]-  الحج:90.

]5]-  النور:]2.

]6]-  البقرة:68]-69].

َن ٱلطِّنِي كََهْيـَِٔة ٱلطَّريِْ  لَُك الَْمْوِت الَِّذي ُوكَِّل ِبكُْم( السجدة:]]. )... أىَنِّٓ أَْخلُُق لَكُم مِّ ]7]-  )فاملدبرات أمًرا( النازعات:5، )ُقْل يََتَوفَّاكُم مَّ

ِخُروَن ِف بُُيوتِكُْمَ ( آل عمران:49. َفأَنُفُخ ِفيِه َفَيكُوُن طَرْيًا ِبإِْذِن ٱللَِّه َوأُبِْرُئ ٱأْلَكَْمَه َوٱأْلَبْرََص َوأُْحِى ٱلَْمْوىَتٰ ِبإِْذِن ٱللَِّه َوأُنَبُِّئكُم مِبَا تَأْكُلُوَن َوَما تَدَّ

]8]- التوحيدّي التربيزّي، محّمد عيل، مصباح الفقاهة، تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخويّئ، مكتبة الداوري، قم، 377]ه.ش، ج3، 

ص285.

]9]- األحزاب:6.

]0]]- املائدة:55.
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االتجاه أو ذاك، يتوقّف هذا اللون من املمرسة السلطويّة يف األمر والنهي عىل الوالية الرشعيّة]1]، 

وَن]2]. ومّثة آية يف القرآن نستظهر منها أنّها يف  ِ َتْفَتُ
ّ
ْم َعَ الَل

َ
ذَِن لَُكْم ۖ أ

َ
وإاّل تكون افرتاًء آلَلُّ أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن 
ْ
ْوِلَاُء َبْعٍض ۚ يَأ

َ
مقام البيان من هذه الجهة، َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

.[3[...َعِن الُْمنَكِر

الوالية  فقد وردت  املعنى.  هذا  استفادة  لننظر كيف ميكن  الوالية  مدلول  يستلزم رشح  وهذا 

يف املعاجم اللغويّة مبعان متعّددة، منها: القرابة، النرصة، األجدر بالترصف، األحقيّة، السلطان، 

األمارة، السياسة، امللك، القيام باألمر، الغلبة، التمّكن، املحبّة، الصداقة...]4]. 

هذا، وقد اختلفوا يف املصدر الذي تؤول إليه، فتبّنى بعضهم القرابة، وبعضهم النرصة، وبعضهم 

ماّدة ويّل هو وقوع يش ء وراء يش ء مع  الواحد يف  أّن األصل  السلطنة... واستظهر املصطفوّي 

رابطة بينهم. وأّما مفاهيم القرب والحّب والنرص واملتابعة، فهي من آثار األصل باختلف املوارد. 

وذكر من مصاديقه: الوالية مبعنى تدبري أمور الغري والقيام بكفاية جريان حياته ومعاشه، فإّن الويّل 

واملتويّلّ واقع وراء املتوىّل عليه، والرابطة بينهم تدبري األمور والقيام به.... فالويّل هو املتّصف 

مع  وراء يش ء  الوقوع  واألجدر يف جهة  األحرى  وهو  األولويّة،  مفهوم  ومنها:  والتدبري.  بالوالية 

وجود الرابطة]5]...

ويف تفسري اآلية، أغلب املفرّسين حملوا الوالية يف اآلية عىل أحد معانيها اللغويّة دون بيان 

]]]- مباين منهاج الصالحني، مصدر سابق، ج7، ص38].

]2]- يونس:59

]3]- التوبة:]7.

]4]- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد الّسلم محمد هارون، مكتبة اإلعلم اإلسلمّي، قم، 404]ه، ج6، 

ص]4]. الجوهرّي، إسامعيل بن حامد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربّية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمليني، بريوت، 

للجميع،  العلم  دار  اللغة،  يف  الوسيط  والقابوس  املحيط  قاموس  يعقوب،  بن  محّمد  آبادّي،  الفريوز  ص2528.  ج6،  987]م،  ط4، 

بريوت، ج4، ص]40. الفيومّي، أحمد بن محّمد، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، دار الكتب العلمّية، بريوت، 398]ه، ج]، 

ص672. ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريّب- مؤّسسة التاريخ العريّب، بريوت،  اعتنى بتصحيح أمني محّمد عبد الوهاب 

ومحّمد الصادق العبيدّي، ط2، 8]4]ه-997]م، ج5]، ص]40.

]5]- املصطفوّي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم، مؤّسسة الطباعة والنرش وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسلمّي، ط]، 7]4]هـ، 

ج3]، ص205.
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القرائن والشواهد]1]، فيكون أشبه بالحمل الترّبعّي، لكن املفرتض يف فهم اآلية محاولة الكشف 

عن املراد الجّدي لله تعاىل من مفردة الوالية مبا هي جزء من الرتكيب العاّم، وليس مجرّد استبدال 

التصّورّي  املعنى  عىل  يتوقّف  ال  الجّدي  واملراد  اللغة،  يف  له  مرادف  آخر  بلفظ  »الوالية«  لفظ 

اللغوّي فقط، وإن كان له دور يف الفهم، لكن األهّم النظر إىل طبيعة العلقة بني مفردات الرتكيب 

وعنارصه، والشواهد الخارجيّة، وقرائن السياق.

وال نفهم ملاذا مل يتّم فهم الوالية يف اآلية يف ضوء ربطها مبفهوم آخر يتفّرع عنها، وهو األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر، فاملعاين التي ذكروها وإن أمكن ربطها به، إاّل أنّها بعيدة عن سياق اآلية، 

فاألمر والنهي باملعنى األصويّل الذي رشحناه، واملأخوذ فيه السلطة والنفوذ والغلبة... يشّكل قرينة 

نستظهر يف ضوئها كون الوالية يف اآلية مبعنى السلطة واألحّق بالترصّف والسياسة والتدبري والقيام 

باألمر...، مع مساعدة اللغة عليه، وقال ابن األثري: »وكأّن الوالية تُشِعر بالتدبري والقدرة والفعل«]2]، 

ولنا قرائن عديدة عىل ذلك يف االستعمل القرآيّن والعريفّ، أّما ما ذكروه من معاٍن كالتنارص، والتواّد، 

والرتاحم، والتعاضد، والتآخي، والتآلف... فهي من لوازم الوالية مبعنى الترصّف والتدبري أو مقارناتها. 

وقد استظهر بعض الفقهاء واملفرّسين هذا املعنى من اآلية، نذكر بعضها: يقول الشيخ املنتظري: »... 

والظاهر من الوالية هو سلطة الشخص وأولويّته. فالله تعاىل بواليته العاّمة عىل عباده جعل لكّل مؤمن 

ومؤمنة حّق الوالية والسلطة عىل غريه ليكون له حّق األمر والنهي«]3].

ويقول العّلمة الطباطبايّئ: »... ليدّل بذلك عىل أنّهم مع كرثتهم وتفرّقهم من حيث العدد ومن 

الذكورة واألنوثة ذوو كينونة واحدة متّفقة ال تشّعب فيها؛ ولذلك يتوىّل بعضهم أمر بعض ويدبّره؛ 

ولذلك كان يأمر بعضهم بعًضا باملعروف وينهى بعضهم بعًضا عن املنكر، فلوالية بعض املجتمع 

عىل بعض والية سارية يف جميع األبعاض دخل يف تصّديهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

فيم بينهم أنفسهم«]4]. 

]]]- تبّنى الفخر الرازي يف مفاتيح الغيب أّن الوالية يف اآلية مبعنى: القرب. وقال الطربّي: »إّن صفتهم أّن بعضهم أنصار بعض وأعوانهم«. 

ومثله: الخازن يف لباب التأويل يف معاين التنزيل، والسمرقندّي يف بحر العلوم، والطويّس يف التبيان الجامع لعلوم القرآن، والطربيّس يف 

مجمع البيان، والبغوّي يف معامل التنزيل، والطربايّن يف التفسري الكبري. وكذلك اآللويّس يف روح املعاين والصابويّن يف صفوة التفاسري 

مع إضافتهام: »التعاضد«. وقال ابن كثري: »أي يتنارصون ويتعاضدون، كام جاء يف الصحيح: »املؤمن للمؤمن كالبنيان يشّد بعضه بعًضا، 

وشبك بني أصابعه..«. وأضاف إليها النسفّي يف مدارك التتنزيل وحقائق التأويل: »الرتاحم«. وقال الواحدّي يف الوجيز: »الرحمة واملحّبة«. 

والقرطبّي يف  القلوب واألخوة«،  بني  »التأليف  السنة:  أهل  تأويلت  »النرصة واألخّوة واملوّدة«، واملاتريدّي يف  املنار:  ورشيد رضا يف 

الجامع ألحكام القرآن: »أي قلوبهم مّتحدة يف التواّد والتحاّب والتعاطف«. وكذلك الشوكايّن يف فتح القدير.

الطناحّي،  محّمد  الزاوي ومحمود  أحمد  طاهر  تحقيق  واألثر،  الحديث  النهاية يف غريب  الجزرّي،  محّمد  بن  املبارك  األثري،  ابن   -[2[

مؤّسسة إسامعيليان، قم، ط4، 364]ه.ش، ج5، ص227.

]3]- املنتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسلمّية، الدار اإلسلمّية، بريوت، ط2، 409]ه-988]م، ج2، ص232.

]4]- امليزان يف تفسري القرآن، ج9، ص352.
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ويريد  اآلخرين،  ويّل  مؤمن  كّل  وأّن  الوالية  عن  »يتحّدث  الصدر:  باقر  محّمد  السيّد  ويقول 

بالوالية تويّل أموره بقرينة تفريع األمر باملعروف والنهي عن املنكر عليه، والنّص ظاهر يف رسيان 

الوالية بني كّل املؤمنني واملؤمنات بصورة متساوية«]1]. 

والنتيجة، أّن أطروحة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تدخل ضمن مفهوم الوالية بالتضّمنات 

اآلخرين  تكون سلطته عىل  فيها،  له  املأذون  الحدود  فمن ميارسها ضمن  سابًقا،  التي رشحناها 

الحياتيّة  وخياراتهم  خصوصيّاتهم  عىل  افرتاًء  وال  الفرديّة،  حّريّتهم  عىل  تعّديًا  وليست  مرشوعة، 

الشخصيّة...؛ ألنّهم ال ميلكون من إرادة الترصّف يف ذواتهم وشؤونهم وخصوصيّاتهم وخياراتهم 

إاّل يف حدود اإلرادة املولويّة اإللهيّة.

املحور الرابع: احلّرّية الطبيعّية-الفلسفّية واالجتماعّية-احلقوقّية
الطبيعيّة،  أو  التكوينيّة  إىل:  تقسيمها]2]  وميكن  اإلنسانيّة،  الحّريّة  مسألة  إثارة  إىل  يحيلنا  هذا 

وتعني قدرة اإلنسان بأصل الخلقة عىل الفعل أو الرتك، وال تتقيّد هذه الحّريّة إاّل بالسنن الطبيعيّة 

والقوانني الوجوديّة، والبحث عنها فلسفّي.

والحّريّة االعتباريّة-االجتمعيّة، وهي عبارة عّم يكفله مذهب اجتمعّي ما، من حقوق لألفراد، 

متّكنهم من القيام باألفعال التي من شأنها تلبية حاجاتهم وتحقيق رغباتهم يف ضوء منظومته العقديّة 

والقيميّة.

والحّريّة االجتمعيّة يف اإلسلم، ال تعني نفي مطلق سيطرة الغري أو تحّرر اإلنسان من كّل قيد، 

بحيث يشبع نزعة الحّريّة الطبيعيّة – التي يلعب تأّصلها يف الذات البرشيّة دوًرا نشطًا يف دفعه ليعشق 

االنعتاق من كّل القيود، ويرفض أّي قرس أو  إكراه- عىل حساب حاجاته ورغباته وأشواقه األخرى، 

بل كفلها لألفراد وفق رؤيته الكونيّة، التي تشّخص أّن رأس هرم حاجات اإلنسان والهدف الوجودّي 

املتعايل يف  بالخضوع إلرادة  الفطرّي  الدينّي  الشعور  مع  االنسياق  أي  والعبوديّة،  العبادة  هو  له 

أوامره ونواهيه، واالنجذاب نحو املطلق.

فيوجد تناسب طردّي وعكيّس بني االتصال باملطلق والخضوع إلرادة املتعالني وبني التحّرر 

واالنعتاق، وبني القطيعة معه وبني اللتحّرر، فاالتصال باملطلق املتعايل يحرِّر اإلنسان من كلِّ 

0]4]ه-990]م،  بريوت،  للمطبوعات،  التعارف  دار  األنبياء،  وشهادة  اإلنسان  خلفة  الحياة،  يقود  اإلسلم  باقر،  محّمد  الصدر،   -[[[

ص53].

]2]- انظر: الصدر، محّمد باقر، اقتصادنا، دار التعارف، بريوت، ]]4]ه-]99]م، ص274.
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سلطة لغري الله تعاىل، فل يكون »من حّق أّي قّوة يف الكون أن تترصّف يف مصريه، وتتحّكم يف 

وجوده وحياته...«]1]، فينعتق من سيطرة األرباب واآللهة املصطنعة التي متثّلت يف التاريخ بصورة 

والزعمء]5]،  السلطني  األنبياء]4]،  والرهبان،  األحبار  والنجوم]3]،  الكواكب  األصنام]2]،  مختلفة، 

ََذ إِلََهُه َهَواهُ]6]، وتقديس األنا.  وخصوًصا أّم األصنام صنم النفس، بتأليه الذات اتَّ

وهذا ما ميكن فهمه من بعض النصوص الدينيّة، عن أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب قال: 

»من ترك الشهوات كان حرًا«]7]. 

ين... رفض الشهوات فصار حرًّا«]8].  وعن اإلمام الصادق: »إّن صاحب الدِّ

الذاتيّة،  قناعاته  الترصّف يف ضوء  اإلنسان يف  إرادة  تعني  الحّريّة االجتمعيّة ال  أّن  والنتيجة، 

ورغباته الخاّصة، وأهوائه الشخصيّة، وما ينتخبه من خيارات حياتيّة، عىل مستوى العقيدة، واألخلق، 

واملشاعر، والسلوك... بل توظيف إرادته وحّريّته الطبيعيّة مبا يتطابق مع اإلرادة الترشيعيّة اإللهيّة. 

الفرد ومساندته يف أن يترصّف  السياق، يأيت األمر باملعروف والنهي عن املنكر لدعم  ويف هذا 

يف ضوء إرادة املتعايل، وتأمني البيئة الحاضنة له للرتباط باملطلق، والتحّرر من القيود واألغلل 

ّيَِباِت َوُيَحّرُِم َعلَيِْهُم اْلََبائَِث  ُمُرُهم بِالَْمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن الُْمنَكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّ
ْ
املصطنعة كلّها. ... أ

 .[9[ْغَلَل
َ
َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصَُهْم َواْل

املحور اخلامس: املحّركات العاطفّية لألمر باملعروف يف بن�اء املجتمع الصالح
يقوم األمر باملعروف يف جوهر مقاصديّته –كم أرشنا- عىل تنشيط التفكري اإليجايّب، وتثوير 

الفكر اإلصلحّي، واستنهاض الروح الثوريّة، وتنمية النقد البّناء، وتنشيط الواجب األخلقّي، وتفعيل 

مجموعة من العواطف اإلنسانيّة )التضامن، التنارص، التعاضد، التباّر، التواّد، والرتاحم...(، والتي 

]]]- الصدر، محّمد باقر، املدرسة القرآنّية، تقديم زيك امليلد، دار الكتاب املرصّي-القاهرة، دار الكتاب اللبنايّن-بريوت، ]]20م، ص 

.[09-[08

]2]- الشعراء:]7.

]3]- األنعام:79-75.

]4]- التوبة:]3.

]5]- النازعات:24.

]6]- الفرقان:43.

]7]- تحف العقول، ص89.

]8]- املفيد، محّمد بن محّمد، األمايل، تعليق حسن استادويل، رشكة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، ط]، ]43]هـ - 0]20م، مج6، 

ح4]، ص52.

]9]- األعراف:57].
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تُعيل جوانيّة اإلنسان اإلحساس مبحوريّة األنا االجتمعيّة، بل األنا الكونيّة يف الرؤية الخلصيّة، 

مضاًدا حيويًّا لكّل ما هو رهبانيّة، قعود، عزلة، تقوقع، تقاعس، تكاسل، المباالة، إهمل، ونرجسيّة... 

إبحارهم اضطرابات مناخيّة،  البرشّي كافّة، تعرتض  أفراد املجتمع  يركبها  فثّمة سفينة مشرتكة 

وأمواج مرتاكمة، وظلمت ورعد وبرق... تهّدد حياتهم، فلو دار قطب رحى كّل منهم حول محوره 

ا الطَرْف عن الغري، فسيغرق ومن معه. أّما لو عاش كّل عضو هّم املجموع، وساهم  الخاّص، غاضًّ

قدر سعته يف عمليّة اإلنقاذ، فثّمة فرصة كبرية لتحقيق الهدف والنجاة]1].

وميكن أن نستوحي هذا املعنى مم ُروي عن رسول الله، عن النعمن بن بشري، أنّه قال: 

سمعت عن النبّي، قال: »مثل القائم عىل حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهّموا عىل سفينة، 

فأصاب بعضهم أعلها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مّروا عىل 

من فوقهم، فقالوا: لو أنّا خرقنا يف نصيبنا خرقًا، ومل نؤذ من فوقنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا؛ هلكوا 

جميًعا، وإن أخذوا عىل أيديهم؛ نجوا جميًعا«]2]. 

هذا، وعن أمري املؤمنني: »... فإنّهم )أي الناس( صنفان: إّما أخ لك يف الدين، وإّما نظري 

لك يف الخلق«]3].

َخَويُْكْم]4]، ومبدأ النظائريّة 
َ
ْصلُِحوا َبْيَ أ

َ
َما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ فَأ ومقتىض عقد األخّوة اإلميانيّة إِنَّ

ِي َخلََقُكم ّمِن  َها انلَّاُس اتَُّقواْ َربَُّكُم الَّ يُّ
َ
الَخلقيّة التي تؤكّد الوحدة العضويّة للنوع اإلنسايّن، يَا أ

نَّْفٍس َواِحَدٍة]5]، هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ويعضد ذلك، تركيز النصوص الدينيّة عىل طبيعة هذه الوحدة العضويّة للمجتمع اإلميايّن:

عن اإلمام الصادق: »املؤمن أخو املؤمن كالجسد الواحد، إن اشتىك شيئًا منه وجد أمل 

ذلك يف سائر جسده، وأرواحهم من روح واحدة، وإّن روح املؤمن ألشّد اتصااًل بروح اللَّه من 

اتصال شعاع الشمس بها«]6].

]]]- انظر: السبحايّن، مفاهيم القرآن، ج2، ص9]3. 

فيه،  واالستهام  القسمة  يف  يقرع  هل  باب  ج3،  ]40]ه-]98]م،  الفكر،  دار  البخارّي،  صحيح  إسامعيل،  بن  محّمد  البخاري،   -[2[

ص39].

]3]- نهج البلغة، ص427.

]4]- الحجرات: 0].

]5]- النساء: ].

]6]- الكايف، ج2، ص66]. 
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وعنه: »املؤمنون يف تبارّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتىك تداعى له سائره 

بالسهر والحّمى«]1].

يرشح بعض األطبّاء هذا الحديث بأنّه إذا أصيب أّي عضو من أعضاء جسم اإلنسان مبرض أو 

جرح... فإنّه يصدر شكوى عصبيّة حّسيّة عىل هيئة استغاثة إىل الدماغ، فيصدر الدماغ أمرًا لباقي 

األعضاء املتحّكمة يف عمليّات الجسد بإسعاف العضو املصاب وإغاثته، فيدعو بعضها بعًضا.. 

فمراكز اإلحساس تدعو مراكز اليقظة والتحّكم يف املّخ،  وهذه تدعو بدورها الغّدة النخاميّة إلفراز 

الهرمونات، التي تدعو باقي الغدد الصّمء إلفراز هرموناتها، التي تدعو وتحّفز جميع أعضاء الجسم 

لنجدة العضو املشتيك . ومعنى التداعي هنا أن يتوّجه كّل جزء يف الجسد بأعىل قدر من طاقته 

لنجدة املشتيك وإسعافه ... وهي صورة من صور التعاون الجمعّي، ال ميكن أن توصف بكلمة 

أبلغ من التداعي ]2] . 

ومن باب التقريب، كم أنّه حال انتشار وباء معٍد مثل كوفيد 19، يحّق لألفراد أن يتدّخل بعضهم 

يف زجر اآلخرين عن اإلرضار باألمن الصّحّي للمجتمع، بحيث ال يحّق لحامل الفريوس -تحت 

شعار الحّريّة- التجّول والتنّقل كم يشاء. وكم ال يحّق لشخص أن يقوم بحرق إطارات السيّارات 

باملعروف  األمر  للناس. كذلك حال  الصّحّي  األمن  ومتعّديًا عىل  البيئة  ثًا  ملوِّ العام  الشارع  عىل 

والنهي عن املنكر، فهو عمليّة تداعي أبناء املجتمع اإلميايّن أو اإلنسايّن لوقاية املجتمع وحميته 

ومعالجته من كّل األمراض العقائديّة واألخلقيّة واالجتمعيّة واالقتصاديّة... فيحّق ألفراد املجتمع 

أن يتدّخل بعضهم يف شؤون من تعارض خياراته الحياتيّة األمن األخلقّي وتلوث البيئة الروحيّة 

لبناء املجتمع الصالح.

املسؤولّية االجتماعّية واالختي�ار الفردّي
ا، يفصل بني الحّريّة الشخصيّة والخصوصيّة وبني الفوىض والعبثيّة، يكمن  فثّمة خيط دقيق جدًّ

يف إرادة االنتمء، خصوًصا إذا أخذنا بعني االعتبار أّن الخيارات الفرديّة ال تعربِّ عن حالة خاّصة 

بصاحب االختيار، بل متتّد تأثريات اختياره إىل اآلخرين الذين يحتّكون به ويتفاعلون معه وينفعلون 

عنه، فاألفراد الذين يتشاركون وحدة الحياة ليسوا عنارص فاعلة، بل سلبيّة منفعلة أيًضا، فلسان حال 

]]]- الكويف، حسني بن سعيد، املؤمن، تحقيق ونرش مدرسة اإلمام املهدّي، قم، ط]، ]99]م، ص39. وانظر: صحيح البخارّي، ج7، 

ص78.

]2]- انظر: عبده، محّمد يوسف، فوائد الحّمى وعلجها معجزة نبويّة، املؤمتر العاملّي السابع لإلعجاز العلمّي يف القرآن والسنة، ص5-4.
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الذات بطريقة سلبيّة  الغري إىل خيارات  كّل فرد: ما اخرتته هو األفضل، وكأنّه يف مكان ما دعوة 

صامتة، ألّن من يختار شيئًا لنفسه بالذات، كأنّه يفرتضه خياًرا لآلخرين بالواسطة.

الفهم  يف  الحيويّة  النقطة  هذه  إىل  سارتر،  بول  جان  الفرنيّس  الوجودّي  الفيلسوف  تنبّه  وقد 

العاّمة، حيث يقول:  الحرّة وعلقتها باملسؤوليّة االجتمعيّة اإلنسانيّة  الفرديّة  الفلسفّي للخيارات 

»عندما نقول إّن اإلنسان مسؤول عن نفسه، ال نعني أّن اإلنسان مسؤول عن وجوده الفردّي فحسب، 

بل هو بالحقيقة مسؤول عن جميع الناس وكّل البرش... عندما نقول إّن اإلنسان يختار نفسه بنفسه، 

نعني بالتايل أّن اإلنسان الذي يختار نفسه إمّنا يختار تبًعا لذلك جميع البرش.

ويف الواقع، إن كّل عمل نقوم به يخلق الرجل الذي نريده، ويخلق بنفس الوقت الرجل الذي نرغب 

يف أن نكونه، فإذا اختار اإلنسان أن يكون شيئًا معيًّنا، فهو بذلك يؤكّد قيمة اختياره، ألنّه ال نستطيع 

أبًدا أن نختار الرش. إّن ما نختاره ال يكون إاّل الخري، وال خري يف نظرنا إذا مل يكن خريًا للجميع«]1].

ضابط احتامل التأثري وخلق بيئة غري آمنة للمعصية

ويف هذا السياق، نرّجح أّن ضابط احتمل التأثري الذي رشطه الفقهاء يف وجوب األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، يحتاج إىل قراءة مختلفة، إذ نستظهر من األدلّة أنّه ليس املطلوب يف األمر أو 

النهي خصوص عمليّة التأثري املبارش يف هذا الفرد الخاّص أو ذاك ليرتك هذا السلوك الجزيّئ أو ذلك، 

بل مثّة هدف يرتبط باالجتمع العام، وهو خلق بيئة غري آمنة للعصيان، أي إشعار املُقِبل عىل املعصية 

بالقلق النفيس والتوتر وعدم الراحة، بحيث ال تسيطر عىل املناخ العام حالة من االطمئنان واالنسيابيّة 

يف ارتكاب املعصية، عىل األفراد كلّهم تسجيل اعرتاضهم وإبداء انزعاجهم وإظهار استيائهم حتّى مع 

عدم احتمل التأثري يف هذا الفرد أو ذاك، ال أن يعيشوا »عقليّة املشاهد«، تحت شعار اللتأثري بذريعة 

عدم اكرتاث العايص وال مباالته، بل أن يكون لسان حال ومقال كلٍّ )قال إين لعملكم من القالني(]2].

يعلّق السيّد عيل السيستايّن عىل مذهب املشهور بقوله: »ولكن ال يرُتك االحتياط بإبداء االنزعاج 

والتذّمر وإظهار الكراهة واالستياء والتنّفر، فعًل أو قواًل، لرتكه املعروف أو ارتكابه املنكر، ولو مع 

]]]- سارتر، جان بول، الوجودية مذهب إنساين، قدم له الدكتور كامل الحاج، منشورات دار مكتبة الحياة، بريوت-لبنان، 983]م، ص46-

 .48

]2]- الشعراء:68].
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عدم احتمل تأثريه فيه واالرتداع به«]1].

الحرّة؛  بإرادتهم  اإلميانيّة  الحركة  إىل  االنتمء  اختاروا  الذين  األفراد  تجاه  القضيّة  هذه  وتتأكّد 

والقيميّة  العقائديّة  املنظومة  بسقف  محكوًما  الرتك  أو  الفعل  مشيئة  يف  االختيار  يصبح  حينها  إذ 

فوىض  إىل  الحّريّة  وانقلبت  عدمها،  وجودها  من  لزم  وإاّل  املُريد،  إليها  ينتمي  التي  والترشيعيّة 

وعبثيّة، وهذا ال يعني أن ال يكون اآلخر الواقع خارج هويّة األّمة ليس موضوًعا لألمر والنهي، بل 

هو كذلك بلحاظ آخر، وهو رضورة التفاعل اإليجايّب مع خيار إرادة االنتمء إىل األّمة اإلسلميّة 

كونها )خري أّمة( و )خري الربيّة(]2].

وبهذا الفهم، يفيد األمر باملعروف والنهي عن املنكر أّن كّل فرد يف املجتمع اإلميايّن خصوًصا 

واإلنسايّن عموًما ليس –فقط- مسؤواًل عن خلصيّة ذاته، وليس معنيًّا –فقط- برتبية نفسه إليصالها 

إىل سعادتها وكملها الطبيعّي اللئق بحالها، بتغليب محوريّة النزعة الفرديّة الليرباليّة التي تقود إىل 

محوريّة األنا، بل مسؤول عن خلص اآلخرين، وتكميل نفوسهم، مبساندتهم ودعمهم عىل تحقيق 

األهداف الوجوديّة التي هي مقتىض كمل طبيعتهم]3].

فاإلسلم مل يُرد ألبناء املجتمع اإلنسايّن الواحد أن يعيشوا يف جزر منعزلة]4]، بحيث ال يشارك 

أحدهم اآلخر أهدافه الوجوديّة من الناحية العمليّة، وال يعنيه ما يؤول إليه أمره يف معاده، بل أقام 

بناءه عىل أساس التشارك والتفاعل واإلحساس باملسؤوليّة والتكافل والتعاضد والتعاون...، هذه 

يشّم  وما  العبادات  خصوًصا  اإلسلميّة،  الترشيعات  يف  واضحة  املجتمعيّة  املقاصديّة  الروحيّة 

منه رائحة العبادة، كصلة الجمعة، واالجتمع األكرب يف الحج، واملشاركة يف تشييع الجنائز... 

فجميعها تهدف إىل أن يكون املؤمن، بل اإلنسان مطلًقا عنرًصا إيجابيًّا مساهًم يف بناء املجتمع 

اإلنسايّن الصالح والعادل يف حركة التمهيد واالنتظار اإليجايّب لظهور ويل العرص اإلمام محّمد بن 

الحسن املهدّي عّجل الله تعاىل فرجه الرشيف.

بن�اء النموذج احلضارّي العاليّم
هذا، وإذا نظرنا إىل مفهوم »األّمة« باملنطق القرآيّن املوصوفة بأنّها »خري أّمة«، مع تقييد هذه 

https://www.sistani. :منهاج الصالحني، ج]، كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الفصل الثاين: يف رشائطهام. وأنظر -[[[

/0296/org/arabic/qa

]2]- البينة:7.

]3]- مواهب الرحمن، ج6، ص92].

]4]- انظر: املنتظري، مصدر سابق، ج2، ص4]2.
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ْخرَِجْت لِلنَّاِس 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
أ الخرييّة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، يكون ملدلول اآلية ُكنُْتْم َخْيَ 

ِ]1] مقصودان]2]: ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِاللَّ
ْ
تَأ

األّول: يتعلّق بذات األّمة وهويّتها، أي لزوم أن تعّد األّمة ذاتها وتبني هويّتها يف مختلف امليادين 

منوذًجا  لتصبح  واملاليّة...  والسياسيّة  واالقتصاديّة  واالجتمعيّة  والحقوقيّة  واألخلقيّة  الفكريّة 

. َخْيَ الَبِيَّة و  ٍة مَّ
ُ
حضاريًّا عامليًّا، أي َخْيَ أ

الداخيّل لهويّتها  البناء  لِلنَّاِس، فإذا نجحت األّمة يف عمليّة  ْخرَِجْت 
ُ
أ يتعلّق باآلخر  والثاين: 

الحضاريّة عىل ضوء معطيات الوحي الدينّي، وتكوين املجتمع املستقيم العادل الصالح القوّي 

املتمّكن من القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهي بهذه الخرييّة الذاتيّة تحّقق الرشط 

الذي ميكن أن يحاكيه اآلخرون يف تحقيق سعادتهم،  للنموذج الحضارّي اإلنسايّن  املوضوعّي 

م رسالتها اإللهيّة إىل اآلخرين عىل ضوء جاذبيّة النموذج السلويكّ الذي يحبِّب اإلميان إىل  وتُقدِّ

الناس ويزيّنه يف قلوبهم فيكرهوا مناذج الكفر والفسوق والعصيان.

وعىل ضوء هذا الفهم أيًضا، أجاب املفرّسون عن اإلشكاليّة التي طرحها بعضهم حول قوله 

ن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم]3]، من أنّها تفيد أّن  نُفَسُكْم َل يَُضُُّكم مَّ
َ
ِيَن آَمُنواْ َعلَيُْكْم أ َها الَّ يُّ

َ
تعاىل: يَا أ

اإلنسان املهتدي عليه بنفسه وليس له أن يتدّخل يف شؤون اآلخرين، وهي تدّل عىل جواز ترك 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فقال الطربيّس: »إّن هذه أوكد آية يف وجوب األمر باملعروف 

نُْفَسُكْم يعني: عليكم 
َ
و النهي عن املنكر؛ ألّن الله تعاىل خاطب بها املؤمنني فقال: َعلَيُْكْم أ

 .[5[[4[»نُفَسُكْم
َ
أهل دينكم، كم قال:  َوَل َتْقُتلُواْ أ

بها عموم  يُراد  بها األفراد عىل نحو انحليّل، بل  الواردة يف اآلية ال يقصد  فمفردة »أنفسكم« 

املؤمنني عىل نحو املجموع؛ ألّن املجتمع اإلميايّن هو مبنزلة النفس الواحدة، فيكون املعنى يا 

أيها الذين آمنوا ال يرضكم من ضّل برصفكم عن القيام مبسؤوليّة هداية أنفسكم بأمر بعضكم بعًضا 

باملعروف ونهي بعضكم بعًضا عن املنكر يك يتحّقق مجتمع الهداية]6].

]]]- آل عمران: 0]].

]2]- الروحاين، فقه الصادق، ج9]، ص278.

]3]- املائدة:05]

]4]-  مجمع البيان، ج3، ص392.

]5]-  النساء:29.

]6]-  امليزان يف تفسري القرآن، ج6، ص64].
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املحور السادس: دور النهي عن املنكر يف السنن االجتماعّية والتاريخّية
هذا مضافًا إىل عنرص آخر يشّكل خطورة فائقة، وهي دور األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

يف القوانني التاريخيّة والسنن االجتمعيّة عىل ضوء الرؤية القرآنيّة، خصوًصا يف بعده املجتمعّي 

والحكومتّي، حيث تؤكّد عىل الربط العيّل األكيد بني أمرين:

األول: املجتمع الصالح، املستغفر، املستقيم، القائم بالقسط، الحاكم بالعدل، املُقيم للكتب 

اإللهيّة...، من جهة، وبني املدد الغيبّي وتفّجر األرض برثواتها وخرياتها وتفتّح السمء بربكاتها.

والثاين: بني مجتمع الظلم، الفساد، الرتف، السوء، الفسق، اإلجرام.... وبني الهلك والعذاب 

واألخذ...

اًرا* يُرِْسِل  ومن مصاديق األّول، عىل لسان النبّي نوح :َفُقلُْت اْسَتْغفُِروا َربَُّكْم إِنَُّه َكَن َغفَّ

.[1[نَْهاًرا
َ
ْمَواٍل َوَبنَِي َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم أ

َ
َماء َعلَيُْكم ّمِْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم بِأ السَّ

يعلّق العّلمة الطباطبايّئ عىل اآلية: »... ملغفرة الذنوب أثر بالغ يف رفع املصائب والنقمت 

املجتمع  صلح  بني  ا  خاصًّ ارتباطًا  مثّة  أّن  أي  واألرض  السمء  من  النعم  أبواب  وانفتاح  العاّمة 

اإلنسايّن وفساده؛ وبني األوضاع العاّمة الكونيّة املربوطة بالحياة اإلنسانيّة وطيب عيشه ونكده«]2]. 

َّوِ  ل
َ
َوأ  [3[رِْض

َ
َوال َماء  السَّ ّمَِن  بََرَكٍت  َعلَيِْهم  لََفَتْحَنا  َقْوا  َواتَّ آَمُنواْ  الُْقَرى  ْهَل 

َ
أ نَّ 

َ
أ َولَْو  تعاىل:  ويقول 

ِهْم ِمْن َرّبِِهْم  نْزَِل إِلَْ
ُ
يَل َوَما أ نِْ قَاُموا الَّْوَراةَ َوالِْ

َ
ُهْم أ نَّ

َ
اء َغَدقًا [4[َولَو أ ْسَقيَْناُهم مَّ

َ
رِيَقةِ َل اْسَتَقاُموا َعَ الطَّ

 .[5[رُْجلِِهْم
َ
َكلُوا ِمْن فَوْقِهْم َوِمْن َتِْت أ

َ
َل

يعلّق السيد محمد باقر الصدر عىل هذه اآليات الثلث بقوله: »هذه اآليات الثلث تتحدث عن 

علقة معيّنة هي العلقة بني االستقامة وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعاىل، وبني وفرة الخريات وكرثة 

ْهلَْكَناَها 
َ
يِّن ّمِن قَْرَيٍة أ

َ
ا َظلَُموا [7[فََكأ ْهلَْكَناُهْم لَمَّ

َ
اإلنتاج«]6].  ومن مصاديق الثانية: َوتِلَْك الُْقَرى أ

ْرنَاَها  فََدمَّ الَْقْوُل  َعلَيَْها  فََحقَّ  فِيَها  َفَفَسُقواْ  فِيَها  ُمْتَ َمْرنَا 
َ
أ قَْرَيًة  نُّْهلَِك  ن 

َ
أ َرْدنَا 

َ
أ ِإَوَذا   [8[َظالَِمٌة َوِهَ 

]]]-  نوح:0]-2].

]2]-  امليزان يف تفسري امليزان، ج20، ص02]

]3]-  األعراف: 96.

]4]-  الجن: 6].

]5]-  املائدة:66.

]6]-  الصدر، محّمد باقر، مقّدمات يف التفسري املوضوعّي للقرآن، دار التوجيه اإلسلمّي، بريوت، ص57.

]7]-  الكهف: 59.

]8]-  الحج:45.
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 .[3[ْغرِقُوا
ُ
أ َخِطيَئاتِِهْم  ا  مَّ  [2[لَُهْم ِحلَّْت 

ُ
أ َطّيَِباٍت  َعلَيِْهْم  ْمَنا  َحرَّ َهاُدواْ  يَن  الَِّ ّمَِن  فَبُِظلٍْم   [1[تَْدِمًيا

ومن مؤرّشات قياس املجتمع الصالح هو القيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يقول 

 ِ ِ آنَاء اللَّيِْل َوُهْم يَْسُجُدوَن يُْؤِمُنوَن بِاللَّ ٌة قَائَِمٌة َيتْلُوَن آيَاِت اللَّ مَّ
ُ
ْهِل الِْكَتاِب أ

َ
تعاىل: لَيُْسواْ َسَواء ّمِْن أ

 ،[4[اِلَِي ولَئَِك ِمَن الصَّ
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َويَُسارُِعوَن ِف اْلَْيَاِت َوأ

ْ
َواْلَوِْم اآلِخرِ َوَيأ

فلم يشهد لهم بالصلح إاّل بضميمة هذه الوظيفة وإضافتها.

وقد ربط الله تعاىل نجاة املجتمع ورفع العذاب والهلك عنه بالنهي عن املنكر والسوء والفساد، 

ُبُهْم َعَذابًا َشِديًدا قَالُواْ َمْعِذَرةً إَِل َرّبُِكْم َولََعلَُّهْم  ْو ُمَعّذِ
َ
ُ ُمْهلُِكُهْم أ ٌة ّمِنُْهْم لَِم تَعُِظوَن قَوًْما اللَّ مَّ

ُ
ِإَوذْ قَالَْت أ

ِيَن َظلَُمواْ بَِعَذاٍب بَئِيٍس بَِما َكنُواْ  َخْذنَا الَّ
َ
وءِ َوأ ِيَن َينَْهْوَن َعِن السُّ نَيَْنا الَّ

َ
ا نَُسواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِ أ َيتَُّقوَن* فَلَمَّ

ْن  ْولُواْ بَقِيٍَّة َينَْهْوَن َعِن الَْفَسادِ ِف اَلرِْض إِلَّ قَلِيًل ّمِمَّ
ُ
َيْفُسُقوَن [5[فَلَْوَل كََن ِمَن الُْقُروِن ِمن َقبْلُِكْم أ

ْهلَُها 
َ
َوأ بُِظلٍْم  الُْقَرى  ِلُْهلَِك  َربَُّك  َكَن  َوَما  ُمْرِِمَي  َوَكنُواْ  فِيهِ  تْرِفُواْ 

ُ
أ َما  َظلَُمواْ  ِيَن  الَّ َبَع  َواتَّ ِمنُْهْم  نَيَْنا 

َ
أ

ُمْصلُِحوَن]6]. وقد طرد الله تعاىل عن باب رحمته الجمعات التي مل يتحّمل أفرادها حّس مسؤوليّة 
ائِيَل َعَ لَِساِن َداُووَد وَِعيَس ابِْن  يَن َكَفُرواْ ِمن بَِن إِْسَ بعضهم يف التناهي عن املنكر] ،[7لُعَِن الَِّ

 .[8[نَكٍر َفَعلُوهُ َلِئَْس َما َكنُواْ َيْفَعلُوَن َكنُواْ َيْعَتُدوَن*َكنُواْ َل يَتََناَهْوَن َعن مُّ َمْرَيَم َذلَِك بَِما َعَصوا وَّ
ومثّة أحاديث وروايات كثرية تفيد هذا املعنى، منها:

عن رسول الله: »ال يزال الناس بخري ما أمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وتعاونوا عىل الرب 

والتقوى، فإذا مل يفعلوا ذلك نزعت منهم الربكات وسلط بعضهم عىل بعض ومل يكن لهم نارص 

يف األرض وال يف السمء«]9].

وعن أمري املؤمنني يف بعض خطبه: »إمّنا هلك من كان قبلكم، حيث عملوا باملعايص ومل 

]]]-  اإلرساء:6].

]2]-  النساء:60].

]3]-  نوح:25.

]4]-  آل عمران:4]].

]5]-  األعراف:64]-65].

]6]-  هود: 6]]-7]].

]7]-  مطّهري، مرتىض، املجتمع والتاريخ، ص204، دار املرتىض، بريوت، 3]4]ه-993]م.

]8]-  املائدة:78.

]9]-  الطويّس، محّمد بن الحسن، تهذيب األحكام يف رشح املقنعة، تحقيق وتعليق السّيد حسن املوسوّي الخرسان، طهران، دار الكتب 

اإلسلمّية، 364]ش، ط3، ج6، ص]8].
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ينههم الربانيّون واألحبار عن ذلك، وإنّهم ملّا متادوا يف املعايص ومل ينههم الربانيّون واألحبار 

عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر«]1].

الرايض بفعل قوم كالداخل معهم فيه
تبقى نقطة أخرية يف هذا املحور، تتعلّق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي الرضا، فثّمة 

آيات وروايات كثرية تفيد أّن الرايض بفعل قوم كالداخل فيه معهم؛ ولذا عاقب الله سبحانه وتعاىل 

صّنف  وقد  بفعله،  الراضية  الجمعة  إىل  الفرد  به  القائم  الذنب  بنسبة  الرضا،  بسبب  سابقة  أمًم 

ا يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  بعض املحّدثني يف موسوعاتهم الروائيّة بابًا خاصًّ

تحت عنوان: »باب وجوب إنكار املنكر بالقلب عىل كّل حال، وتحريم الرضا به ووجوب الرضا 

باملعروف«.

من هذه الروايات: عن أمري املؤمنني : »الرايض بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعىل كل 

داخل يف باطل إمثان : إثم العمل به، وإثم الرضا به«]2].  وعنه: »أيها الناس! إمنّا يجمع الناس 

الرضا والسخط، وإمّنا عقر ناقة مثود رجل واحد، فعّمهم الله بالعذاب ملّا عّموه بالرضا«]3].

وعن أيب الحسن عيل بن موىس الرضا: »... ومن رىض شيئًا كان كمن أتاه، ولو أّن رجًل 

قُتل باملرشق فريض بقتله رجل باملغرب لكان الرايض عند الله عّز وجّل رشيك القاتل ...«]4].

املحور السادس: األمر باملعروف والنهي عن املنكر بني الشمول والتقيي�د
ذهب املشهور إىل كونها كفائيّة، واحتّج السيّد املرتىض]5] بأّن الهدف هو وقوع الحسن وارتفاع 

القبيح، ومل يتعلّق بإيقاعه من ُمبارِش بعينه، فإذا تحّقق الهدف بأّي شخص كان، يكون توّجه األمر 

بهم إىل اآلخر عبثًا، وهو قبيح عقًل ورشًعا.

]]]-  الكايف، ج5، ص57.

]2]-  نهج البلغة، الحكمة:54].

]3]-  نهج البلغة، الخطبة:]20.

األعلمّي  مؤّسسة  بريوت،  األعلمّي،  حسني  وتقديم:  وتعليق  تصحيح   ،Еالرضا أخبار  عيون  بابويه،  بن  عيّل  بن  محّمد  الصدوق،   -[4[

للمطبوعات، 404] - 984]م، ج2، ص274.

]5]- واملرتىض، عيّل بن الحسني، الذخرية يف علم الكلم، تحقيق السّيد أحمد الحسينّي، مؤّسسة النرش التابعة لجامعة املدّرسني بقم 

املرشفة، ]]4]ه، ص560.
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واختار الشيخ الطويّس العينيّة مستدالًّ بعموم اآليات واألخبار]1].  ومال الشيخ الجواهرّي، إىل 

التفصيل، بني اإلنكار القلبّي فهو عينّي، أّما غريه فكفايّئ]2].  وقد دعم كلٌّ منهم وجهة نظره بقوله 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ]3]. فبعد االتفاق 
ْ
ٌة يَْدُعوَن إَِل اْلَْيِ َوَيأ مَّ

ُ
تعاىل: ْلَُكن ّمِنُكْم أ

عىل الوجوب يف الجملة مبقتىض مفردة: »ولْتَُكن«، فالظاهر أّن اللم لألمر وليست لإلضافة، واألمر 

ظاهر يف الوجوب، مثّة قراءتان: 

األوىل: أّن »من«  يف )منكم( بيانيّة، ومعناها »لزوم كون املجتمع بهذا االجتمع الصالح أّمة 

يدعون إىل الخري، فيكون الخطاب إىل عاّمة املكلّفني«]4]. 

والثانية: أّن كلمة »من« تبعيضيّة، مفادها تعلّق الوجوب ببعض األّمة، مع سكوت اآلية عن بيان 

هويّة من هو هذا البعض.

واعترب العّلمة الطباطبايّئ أّن البحث يف كونها تبعيضيّة أو بيانيّة ال يرجع إىل مثرة محّصلة؛ ألنه 

بعد حصول الهدف من األمر والنهي بالبعض، فإن كان الخطاب يف اآلية للبعض فهو ذاك، وإن كان 

للكّل كان أيًضا باعتبار البعض]5]. 

وأيّد السيّد عبد األعىل السبزوارّي والسيّد صادق الروحايّن وجهة النظر هذه، بناء عىل تحليلهم 

للواجب الكفايّئ باملعنى األصويّل]6]. 

وسواء أكانت عينيّة أم كفائيّة، الذي يهّمنا يف املسألة، أّن والية األمر باملعروف غري مختّصة 

يقول  »بل يجب –كم  الناس دون غريهم،  أو بصنف خاّص من  اإلميايّن  أفراد املجتمع  ببعض 

العلمء وغريهم، والعدول والفّساق،  السيستايّن- عند اجتمع الرشائط املذكورة عىل  السيّد عيل 

للمعروف  تاركًا  الشخص  كون  دام  ما  وجوبه  يسقط  وال  والفقراء،  واألغنياء  والرعية،  والسلطان 

وفاعًل للمنكر ...«]7].

وعليه، ال يحّق لإلنسان –ولو كان فاسًقا- أن يتخىّل عن القيام بواجبه األخلقّي ويعطّل الروح 

]]]- والطويّس، محّمد بن الحسن، االقتصاد فيام يتعلّق باالعتقاد، دار األضواء، بريوت، ط2، 406]ه-986]م، ص237.

]2]- جواهر الكلم، ج]2، ص362.

]3]- آل عمران:04].

]4]- الروحايّن، محّمد صادق، فقه الصادق، مؤّسسة دار الكتاب، قم، 2]4]، ط3، ج9]، ص275.

]5]-  امليزان يف تفسري القرآن، ج3، ص2]4.

]6]- مواهب الرحمن، مصدر سابق، ص95]. وفقه الصادق، ج9]، ص]]3.

]7]- السيستايّن، عيل، منهاج الصالحني، دار املؤّرخ العريّب، بريوت، ط4]، 429]ه-2008م، ج]، مسألة:272].
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الثوريّة يف عمليّة اإلصلح والتغيري، ويجّمد حّس املسؤولية االجتمعيّة تحت شعار أنّه غري عادل 

وإنكاره،  تركه،  أمران:  غريه،  من  فعلَه  امُلشاِهد  الحرام  فاعل  عىل  الواجب  »ألّن  ورع]1]،  غري  أو 

وال يسقط برتك أحدهم وجوب اآلخر، كيف ولو رشط ذلك القتىض عدم وجوب ذلك إاّل عىل 

التطبّع  الروحيّة قد تدفعه إىل تغيري ذاته، ألّن  بالكلّيّة«]2]. بل هذه  الحسبة  فينسّد باب  املعصوم، 

قنطرة الطبع. نعم، ال شّك يف أنّه لو مل تكن العدالة رشط وجوب إاّل أنّها رشط كمل ورشط تأثري، 

فلو كان القائم بهم متحلّيًا بالتقوى والورع والعدالة، بحيث يأمر مبا يأمتر به، وينتهي عّم ينهى 

عنه]3]، لكانت قّوة تأثري أمره ونهيه أشّد يف نفوس اآلخرين، فيتفاعلون إيجابًا معه ثقة بصدقه، ألنّه 

ا يأمر باملعروف  يقّدم بالنموذج السلويكّ ما ميكن لآلخرين محاكاته. عن اإلمام الصادق: » إنَّ

وينهى عن املنكر من كانت فيه ثلث خصال: عامل مبا يأمر به، وتارك ملا ينهى عنه، عادل فيام 

يأمر، عادل فيام ينهى، رفيق فيام يأمر، ورفيق فيام ينهى«]4].

وإاّل سيكون حاله كم قال أبو عثمن البحرّي:

وغري تقيٍّ يأمُر الناَس بالتٌّقى       طبيٌب يداوي الناس وهو عليُل

ونَِعم ما قال أبو األسود الدؤيّل شعرًا:

أَيَُّها الرَُّجُل املَُعلُِّم َغرْيَُه                        َهلَّ لَِنْفِسَك كَاَن َذا التَّْعلِيُم

َقاِم                      كَيَْم يَِصحُّ ِبِه َوأَنَْت َسِقيُم َواَء لِِذي السِّ تَِصُف الدَّ

َوأََراَك تُْصلُِح ِبالرََّشاِد ُعُقولََنا                   أَبًَدا َوأَنَْت ِمَن الرََّشاِد َعِقيُم

اَل تَْنَه َعْن ُخلٍُق َوتَأيِْتَ ِمثْلَُه                     َعاٌر َعلَيَْك إَِذا فََعلَْت َعِظيُم

ابَْدأْ ِبَنْفِسَك فَانَْهَها َعْن َغيَِّها                   فَِإَذا انْتََهْت َعْنُه فَأَنَْت َحِكيُم

فَُهَناَك يُْقبَُل َما تَُقوُل َويُْقتََدى                   بالِعلِْم ِمْنَك َويَْنَفُع التَّْعلِيُم

املنكر  والنهي عن  باملعروف  األمر  الذاتيّة ملمرسة  الضمنة األخلقيّة  أّن هذه  األمر  ويتأكّد 

تنّشط مجموعة من القيم األخلقّية التي تحافظ عىل صفاء هذه الفريضة يف املمرسة والتطبيق، 

]]]-  التفتازايّن، مسعود بن عمر، رشح املقاصد، تحقيق وتعليق عبد الرحمن عمرية، منشورات الرشيف الريّض، ط]، 409]ه-989]م، 

ج5، ص74].

]2]-  جامع السعادات، ج2، ص426.

]3]-  جواهر الكلم، ج]2، ص382.

]4]-  الصدوق، الخصال، ص09].
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فتمنع القائم بها من التعّدي عىل اآلخرين وحفظ حدود الله فيهم، امتثااًل لقوله تعاىل: تِلَْك ُحُدوُد 

األمر  سيمرس  حينها  أنّه  كم   .[1[الُِموَن الظَّ ُهُم  ولَئَِك 
ُ
فَأ  ِ اللَّ ُحدُوَد  َيَتَعدَّ  َوَمن  َتْعَتُدوَها  فََل   ِ اللَّ

والنهي برفق فيحّقق األهداف املطلوبة]2]، فـ«من كان رفيًقا يف أمره، نال ما يريد من الناس« –

ِمْن  وا  َلنَفضُّ الَْقلِْب  َغلِيَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َولَْو  تعاىل:  ويقول   ،[3[  الصادق اإلمام  كم روي عن 

تبايًنا ذاتيًّا بني الحزم والقّوة والتمّكن املطلوبة يف األمر والنهي  أنّه مّثة  ]4]. وهذا يعني   َحْولَِك
وبني الفظاظة والغلظة والقسوة. 

كم أنّه، سيتمتّع بالثبات االنفعايّل والحلم والصرب، فيكون قادًرا عىل تحّمل الضغوطات وما 

يواجهة من صعوبات وتحّديات]5]، فل ينهزم، وييأس، وينسحب من الفضاء العام. ولعّل هذا ما 

ٰ َما  ُمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمنَكرِ َواْصِبْ َعَ
ْ
َلةَ َوأ قِِم الصَّ

َ
يشري إليه لقمن الحكيم يف قوله: يَا ُبَنَّ أ

ُمورِ]6] حيث عّقب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بأمره بالصرب 
ُ
َصابََك ۖ إِنَّ َذٰلَِك ِمْن َعزِْم اْل

َ
أ

عىل ما يصيبه.

حرمة التجّسس والتلّصص على خصوصّيات الناس
كم أنّه، سيحرّم عىل نفسه التجّسس عىل الناس والتلّصص عىل خصوصيّاتهم وتتبّع عرثاتهم 

تحت شعار األمر باملعروف والنهي عن املنكر]7]، فاإلسلم كفل للمتسرتّ باملعصية السرت وعدم 

الفضيحة فـ »الله ستري يحب السرت«]8]، فاملنكر الذي هو مورد النهي يف اإلسلم هو ما ميارسه 

اإلنسان يف الفضاء املفتوح، ال بني جدران منازله.

قال الجرجايّن يف رشوط األمر باملعروف: »...)وثانيهم عدم التجّسس والتفتيش( عن أحوال 

ن تَِشيَع 
َ
ُبوَن أ يَن يُِ ِ

ّ
 اَل

ّ
الناس )للكتاب والسّنة، أّما الكتاب فقوله تعاىل: ول تَسسوا]9] وقوله إَِن

]]]-  البقرة:229.

الفهرّي، مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، ط]، 422]هـ- العقل والجهل، تعريب أحمد  الله، جنود  انظر: الخمينّي، روح    -[2[

]200م ص3]3-320. والرناقّي، جامع السعادات، ص230.

]3]-  الكايف، ج2، ص77، ح 6].

]4]-  آل عمران:59].

]5]-  جامع السعادات، ج2، ص430.

]6]-  لقامن:7].

[7]-  https://www.sistani.org/arabic/qa/0296/

]8]-  الكايف، ج5، ص555.

]9]-  الحجرات:2].
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ِيَن آَمُنوا]1] فإنّه يدّل عىل حرمة السعي يف إظهار الفاحشة، وال شّك أّن التجّسس 
ّ
الَْفاِحَشُة ِف اَل

سعي يف إظهارها )وأّما السنة، فقوله: »من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته، ومن تتبّع الله عورته 

فضحه عىل رؤوس األشهاد األّولني واآلخرين«. وقوله: »من ابتيل بيشء من هذه القاذورات 

فليسرتها« )بسرت الله...( وعلم من سريته أنّه كان ال يتجّسس عن املنكرات، بل يسرتها، ويكره 

إظهارها، جعلنا الله ممن اتبع الهدى واقتدى برسول الله...«]2]. 

املحور السابع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر بني الفردانّي�ة واحلكومتّي�ة
وعطًفا عىل ما تقّدم، تبقى نقطة أخرية، وهي أنّنا منيل إىل ما تبّناه بعض الفقهاء واملتكلّمني من 

انقسام هذه الفريضة إىل قسمني: 

انفرادّي: موّجه إىل آحاد األفراد، مم ال يحتاج إىل جهاز حكومّي خاّص وسلطة تنفيذيّة قادرة 

متمّكنة، كم يف آية )بعضهم أولياء بعض(.

واجتمعّي-حكومتّي: موّجه إىل السلطة املتمّكنة التي بيدها إدارة شؤون املجتمع وتدبري أموره 

أفراد  هم  مبا  املسلمني  آلحاد  يجوز  وال  العاّمة،  املصالح  تحفظ  التي  القوانني  لتطبيق  النظاميّة 

رِْض 
َ
ُٰهْم ِف ٱْل نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ التصّدي له إاّل بإذن السلطة الحاكمة. وميكن استظهاره من قوله تعاىل: ٱلَّ

بقرينة كون   ،[3[ُِمور
ُ
ٱْل َعٰقَِبُة   ِ َولِلَّ ٱلُْمنَكرِ ۗ  َعِن  َوَنَهْواْ  بِٱلَْمْعُروِف  َمُرواْ 

َ
َوأ َكٰوةَ  ٱلزَّ َوَءاتَُواْ  لَٰوةَ  ٱلصَّ قَاُمواْ 

َ
أ

التمكني يف الفهم العريّف يفيد معاين: القدرة، السلطة، االستقرار، الثبات، القّوة، العظمة، الشّدة. 

ويف املنطق القرآيّن يفيد التمكني يف األرض معنى السلطة القادرة عىل إنفاذ أوامرها ونواهيها عىل 

ْهلَْكَنا 
َ
لَْم يََرْواْ َكْم أ

َ
رِْض]4]، وقوله: أ

َ
ُٰهْم ِف ٱْل نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ أفراد املجتمع، كم يف قوله تعاىل: ٱلَّ

رِْض]6]، بغّض  َْ
ُٰهْم ِف ٱل نَّ كَّ يَن إِن مَّ ن لَُّكْم ،[5[ٱلَِّ رِْض َما لَْم ُنَمّكِ

َ
ُٰهْم ِف ٱْل نَّ كَّ ِمن َقبْلِِهم ّمِن قَْرٍنۢ مَّ

النظر عن الفرق بني مكّناه أو مكّنا له...، وميكن دعم وجهة النظر هذه ببعض الروايات، منها:

مع  اإلسلم،  إىل  دعاء  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أّن   ...«  :املؤمنني أمري  عن 

]]]-  النور:9].

]2]-  اإليجّي، عبد الرحمن، والجرجايّن، عيل بن محّمد، رشح املواقف، ويليه حاشيتا السيالكويّت والجلبّي، عني بتصحيحه السّيد محّمد 

بدر الدين النعاميّن الحلبّي، منشورات الرشيف الريض، مطبعة السعادة، مرص، ط]، 325]ه-907]، ج8، ص375.

]3]-  الحج:]4.

]4]-  يوسف:56.

]5]-  األنعام:6.

]6]-  الكهف:84.
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رّد املظامل، ومخالفة الظامل، وقسمة الفيء والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها يف 

حّقها«]1].

ومنهاج  األنبياء،  املنكر سبيل  والنهي عن  باملعروف  األمر  إّن   «  : قال   :أيب جعفر وعن 

املظامل،  وترّد  املكاسب،  وتحّل  املذاهب،  وتأمن  الفرائض،  تقام  بها  عظيمة  فريضة  الصلحاء، 

وتعمر األرض، وينتصف من األعداء، ويستقيم األمر«]2].

هذا الفهم لطبيعة هذه الفريضة نلمسه بوضوح يف نصوص بعض قدماء املتكلّمني والفقهاء، 

نكتفي منها بنّص القايض عبد الجبار املعتزيّل )ت 415ه(: »إّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

عىل رضبني: أحدهم: ما ال يقوم به إاّل األمئّة. 

والثاين: ما يقوم به كافّة الناس. 

أّما ما ال يقوم به إاّل األمئّة، فذلك كإقامة الحدود، وحفظ بيضة اإلسلم، وسّد الثغور، وتنفيذ 

الجيوش، وتولية القضاة واألمراء، وما أشبه ذلك. 

أشبه ذلك.  والزنا، وما  الخمر، والرسقة،  فهو كرشب  الناس،  أفناء  به غريهم من  يقوم  ما  وأّما 

ولكن إذا كان هناك إمام مفرتض الطاعة فالرجوع إليه أوىل«]3].

ومن أراد التفصيل، فقد بحثه بنحو واٍف بعض العلمء املعارصين كالشيخ جعفر السبحايّن]4]، 

والسيد صادق الروحايّن]5]، والشيخ املنتظري]6]، والشيخ محّمد مهدي شمس الدين]7]، وغريهم، 

بغض النظر عن االختلفات يف تفاصيل الرؤية االجتهاديّة حسب املباين الفقهيّة بالنظر إىل والية 

الفقيه وفقه الدولة.

بالغ  املنكر،  والنهي عن  باملعروف  األمر  الدولة من  بفقه  املتعلّق  الجانب  والبحث عن هذا 

األهّميّة، يحتاج إىل دراسة مستقلّة، لعلّنا نوفق لنرشها يف فرصة أخرى.

التابعة  النرش اإلسلمي  الغفاري، مؤسسة  أكرب  الرسول، تصحيح وتعليق: عيل  آل  العقول عن  الحسن، تحف  الحراين،  ابن شعبة   -[[[

لجامعة املدرسني بقم املرشفة، قم، 404]ه، ص237.

]2]-  الكايف، ج5، ص56.

]3]-  رشح األصول الخمسة، ص94. وأنظر: ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون )وهي مقدمة الكتاب املسمى كتاب العرب 

وديوان املبتدأ والخرب(، منشورات محّمد عيل بيضون، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط]، 993]م، ص76]-77].

]4]- مفاهيم القرآن، ج2، ص324.

]5]- فقه الصادق، ج9]، ص2]3.

]6]-  دراسات يف والية الفقيه، ج2، ص3]2.

]7]-  شمس الدين، محمد مهدي، االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسلمي، املؤسسة الدولية، بريوت، ط]، 9]4]ه-999]م، ص00].
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