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  التغيري ضرورة وغاية

  بيان السنة ضرورة التغيري
إن منهج اإلسالم يف بناء املسلم عقيدةً وسلوكا ال يرمي إىل أن جيعله صاحلاً يف نفسه فحسب ، بل يتجاوز ذلك إىل 

( ن لألمة املسلمة ، وبه ترتقي األمة من طور االتصاف أن جيعله الصاحل املصلح ، فيه يتحقق الوجود املتمك
  .سلوكا ووجودا ) املسلمة ( انتساباً إىل أفق ) باإلسالمية 

املسلم الصاحل يف نفسه فحسب ، به تكون األمةُ اإلسالمية ، وال تقوم به األمة املسلمة ، فإنَّ املسلمة أمة صاحلة يف 
دعوة اٍإلسالم رامية دائماً إىل الصالح واإلصالح معاً ، ولن يكون إصالح ومن مثَّ كانت . نفسها مصلحة ما حوهلا 

  .البتة إال بتحقق الصالح الذايت ومتكنه 
ُمونَ ِقيَوالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضُهمْ أَْولَِياُء َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُي{ : يقول اهللا تعاىل 

  ) . ٧١: التوبة ( } يمٌ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُيِطيُعونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئَك َسيَْرَحُمُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِك
  ) .  ١٣٢: طه ( } َوأُْمْر أَهْلََك بِالصَّلَاِة وَاْصطَبِْر َعلَْيَها { 

الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا }{ ْن َيْنُصُرهُ إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز َولَيَْنُصَرنَّ اللَُّه َم{ 
  ) . ٤١ـ ٤٠:احلج ( } بِالَْمْعرُوِف َوَنهَْوا َعنِ الُْمْنكَرِ َوِللَِّه َعاِقَبةُ الْأُُمورِ 

  ) ٦: التحرمي ( } ِذيَن آَمُنوا قُوا أَنْفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاًرا يَاأَيَُّها الَّ{ 
يف تلك اآليات وغريها ميتزج الصاحل باملصلح ليشكل كنه املسلم الذي به تقوم األمة املسلمة ، اليت ال تستقيم 

  .حركة احلياة بغري قيادهتا وريادهتا 
  :إلصالح ويف السنة أحاديث كثرية ، ميتزج فيها الصالح با

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو على املنرب فقال « : عن درة بنت أيب هلب ، قالت  يا رسول : قام رُجلٌ إىل النيبَّ 
خري الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم باملعروف وأهناهم عن : أيَّ اإلسالم خري ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم ! اهللا 

آمرهم باملعروف ( باإلصالح اجلمعي ) أقرؤهم وأتقاهم ( الذَّايت امتزج الصالح . » املنكر وأوصلهم للرحم 
حسن التالوة واحلفظ فحسب ، بل هو إىل ذلك أيضا ) اإلقراء ( ، فليس ) وأهناهم عن املنكر ، وأوصلهم للرحم 

  .حسن فقه ما يقرأ ، وحسن تطبيقه وطاعة ما به أمر وعنه هني : 
حلاً يف نفسه ، منصرفا عن غريه، مشتغال حباله ، بل هو صاحل يف نفسه ، فاألمة املسلمة ال يكون املرء فيها صا

  .إنسانا وكونا : ومصلح ملا حوله ثانيا 
كُْنُتمْ َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ { : واحلق عز وجل جعل هذه األمة خري أمة أخرجت للناس بصالحها وإصالحها معاً 

  ) . ١١٠: آل عمران ( } َهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََتْن



إخل شرط هذه اخلريية، ... } َتأْمُُرونَ بِالَْمْعرُوِف { : فهي أمة أخرجت للناس ، أي ملا فيه صاحلهم ، وقد جعل قوله 
ك فقها بالغاً ، فتحققت هبم وقد فقه الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ ذل. وبيان كوهنا أخرجت للناس وملصلحتهم 

( لو شاء اهللا لقال : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ـ قال : فقها وسلوكاً األمة املسلمة ، كما حيبها اهللا تعاىل 
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ومن صنع ) كنتم(فكنا كلنا ولكن قال ) أنتم خري أمة  فهي خاصة ألصحاب حممد 

بيان أن من حتقق فيه كما حتقق يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من ) : هم من صنع صنيع( صنيعهم ، قوله 
  .الصالح واإلصالح يف القرون التالية إىل يوم القيامة ، فهو منهم 

( ، إىل أفق ) اإلسالمية ( وقد فسرها أبو هريرة أيضا تفسريا كاشفا عن حقيقة هذه السِّمة الرافعة لألمة من طور 
  ) :املسلمة 

تأتون هبم : خري الناس للناس : قال } كُْنُتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ { : ى البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه رو
  .يف السالسل يف أعناقهم ، حىت يدخلوا يف اإلسالم

كم من أن يفسرها ليس يف هذا دعوة إىل إكراه الناس على اإلسالم ، وقسرهم عليه ، فإن سيدنا أبا هريرة أفقه وأح
  :تفسرياً يصطدم مع قول اهللا تعاىل 

  ) .٢٥٦: البقرة ( } لَا إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ { 
إنه يريد ، إنكم تكونون خري الناس للناس ، إذا ما دعومتوهم إىل : ولكنه فسرها تفسري أهل احلكمة والبالغة العالية 

احلكمة والقدوة واألسوة والسلوك امللتزم هدي اهللا تعاىل يف كل حال ، وباحللم واألناة والصرب واملصابرة اإلسالم ب
فتأسروهنم وتأخذون مبجامع قلوهبم وعقوهلم فقهاً وسلوكاً ، فينقادون لكم وللدخول يف اإلسالم إعجاباً واقتناعاً ، 

وقدوة وأسوة ، ال أسر أغالل وأصفاد ، فسيدنا أبو هريرة كانقياد األسري املغلول يف السالسل ، فهو أسر دعوة 
عليم بأن قسر امرئ على عقيدة ما ، ال يكون خرياً له ، ولو أنه أراد ظاهر عبارته لكان صدرها متناقضاً مع 

  .عجزها ، كما ال خيفى ، وأبو هريرة ، أحكم من أن خيتلط عليه ما يقول 

فعل اخلري والدعوة إليه واإلعانة عليه ، وترك الشرِّ والنهي عنه ، : وقوامها  ففي اآلية بيان حقيقة األمة املسلمة ،
حىت تستقيم حركة احلياة ، فإن بذلك بقاء احلياة وصالحها ، ولذلك جعل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ احلياة 

ال بالدعوة إىل اخلري ، واألمر يف هذه األرض كمثل احلياة يف سفينة متخر عباب البحر ، ال جناة هلا ، وملن فيها ، إ
  .باملعروف ، والنهي عن املنكر ، واألخذ على أيدي املفسدين 

  بيان السنة ضرورة التغيري

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال  مثل القائم على حدود اهللا « : عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما ـ عن النيب 
فأصاب بعضهم أعالها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين يف أسفلها  والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ،

لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ، ومل نؤِذ من فوقنا ، فإن يتركوهم : ، إذا استقوا من املاء مّروا على من فوقهم ، فقالوا 
  .» وما أراُدوا هلكُوا مجيعا ، وإن يأخذوا على أيديهم ، جنوا وجنوا مجيعا 

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لواقع احلياة على هذه األرض ، وعالئق الناس فيها ، ببعضهم  الصورة اليت يقدمها النيب 
، ومسؤوليتهم يف احلفاظ على بقائها وصالحها صورة منتزعة من واقع مشاهد ، ال يتأتى ألحد أن جيادل ، أو 



واملقارنة واملوازنة ، من هدي يأخذ بأيدي الناس  يتوقف فيه البتة ، فلن يكون منه إال التسليم مبا ينتهي إليه التصوير
  . إىل اليت هي أهدى وأقوم ، اقتناعا واطمئنانا ، فينقادون إليه انقياد ذي األغالل ، إىل خري ، يرمى به إليه 

ه ، يشبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، القائم على حدود اهللا تعاىل ، املراقب هلا ، الواقف عند محاها يف مجيع شأن
والواقع فيها ، الراتع املنهمك املستمر يف انتهاكها ، فال يرعوى ، يشبه هذين الصنفني ـ ويف رواية ألمحد يضيف 

االنتهاك ، حتت ستار . املصانع املنافق ، املزين النتهاك احلرمات ، الساكت عن ذلك . إليهم املداهن يف حدود اهللا 
ـ يشبه هذه األصناف الثالثة وعالئ قهم ببعضهم على ظهر هذه األرض ، بقوم شاءوا السفر يف سفينة متخر احلرية 

عباب البحر ، فكان بينهم استهام املنازل واقتسامها ، فكان لبعضهم أعالها ، وكان لبعضهم أسفلها ، وهو أوعرها 
ا يف حاجة وشرها كما يف رواية ألمحد ـ وكذلك منازل الناس يف احلياة على هذه األرض ـ وكان الذين يف أسفله

إىل أن يستقوا ماًء ، فإذا استقوا مّروا على من فوقهم ، النازلني اقتراعاً أعلى السفينة ، فكان ضرورة أن َيُصبّّ 
ال : فقال الذين يف أعالها « األسفلون عند مرورهم على األعلني ، فتأذى األعلون ، ويف رواية للترمذي وأمحد 

لو أنا خرقنا يف : فقال األسفلون « كما يف رواية ألمحد : ى األسفلني فثقل ذلك عل» ندعكم تصعدون فتؤذوننا 
  ،» نصيبنا خرقا فاستقينا منه ومل منرَّ على أصحابنا فنؤذيهم 

تأذيتم يب والبد يل من : ما لك ؟ فقال : فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا « : ويف رواية للبخاري 
ملداهنني املصانعني ، الذين يبغون الفتنة يف األرض ، حتت شعار احلرية الشخصية ، فقال وهنا برز صنيع ا» املاء 

ال ، فإن أخذوا على يدي ذلك : ، وقال اآلخرون » إمنا خيرق يف نصيبه « : بعضهم كما يف رواية لإلمام أمحد 
اجلميع ، وإِن تركوه خيرق يف نصيبه جنا )) احلرية الشخصية (( اخلارق ، ومل ينخدعوا مبقاله املداهن، الرافع شعار 

  .خرقاً هلكوا مجيعاً
يشري إىل وقائع مثلها يف حياة الناس ، يف هذه ) أصحاب السفينة ( هذا التفصيل لوقائع األحداث يف املشبه به 

  .األرض 
والرسول صلى اهللا عليه وسلم ـ اختار موقع أحداث املشبه به سفينة ، وهو مكان دال على عظيم تعرضه 

للمخاطر اجلسام ، اليت ال ختفى ، ليهدي الناس إىل أنَّ هذه األرض ، وما عليها ، ال تقل تعرضاَ للمخاطر اجلسام 
عما تتعرض له السفينة يف حبر جليَّ ، قد تكون خطايا بعض ساكنيها سببا هلالك مجيعهم حني ال يأخذون على أيديهم 

.  

اسَْتجِيبُوا ِللَِّه َوِللرَّسُولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيحْيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء  َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ : قال تعاىل 
} اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ وَاتَّقُوا ِفْتَنةً لَا ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا مِْنكُْم خَاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ }{ َوقَلْبِِه َوأَنَُّه إِلَْيهِ ُتْحَشُرونَ 

  ) . ٢٥ـ  ٢٤: األنفال (

واقع : هذه الصورة الكلية اليت رمسها النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ببيانه احلكيم جتمع بني واقعني متشاهبني متماثلني 
املنكر ، وواقع  ممتد عرب احلياة زماناً ومكانا ، هو واقع القائمني على حدود اهللا ، اآلمرين باملعروف والناهني عن

الواقعني فيها ، التاركني للمعروف ، املرتكبني للمنكر ، وواقع املداهنني املصانعني يف احلق ، الساكتني على الشر ، 
يقابل ذلك الواقع واقع قريب إىل األذهان واألبصار ال يكاد يغفل عنه ، أو جيهله أحد من الناس ، هو صورة املشبه 

يرى سفينة يف حبر جلّي ، يقبل قوم على اإلحبار فيها : أنه يرى األحداث جتري أمام عينيه صورة جتعل املتلقي ك: به 



هكذا تبدأ األحداث ، دون . ، ويرى تقاسم القوم ، واستهامهم مواقع فيها ، فإذا قوم يف أعالها ، وقوم يف أسفلها 
ض ، مث تأيت ضرورات احلياة وحاجاهتا ، أن يكون فيها ما خيرجها عن سنن العدالة ، وكذلك تبدو احلياة على األر

وأثرها يف جمرياهتا ، وعالئق الناس بعضهم ببعض وفقا ملناهجهم يف التعامل مع تلك الضرورات واحلاجات ومن 
تكون عندهم ، فاألعلون ممتعون باالستقاء دومنا حاجة إىل مرور على غريهم ، فتتحقق ضروراهتم وحاجاهتم دومنا 

  ذلك طائفة من الناس يف هذهاصطدام باآلخرين وك

  .احلياة 
واألسفلون يقتضي حتقيقهم ضرورات حياهتم ومصاحلهم املرور على غريهم واالصطدام هبم ، فإذا هم أمام أمرين 

  :عظيمني 
  .ضرورة حتقيق ضروراهتم وحاجاهتم · 
  .ضرورة االتصال باآلخرين واالحتكاك ببعض شؤوهنم · 

ناس يف هذه احلياة ، وهنا تكون احلكمة واحلنكة ، وتقدير األمور مبقاديرها ، وفقاً وتلك حال اجلمهرة الكاثرة من ال
ملا يقضي به حسن البصرية والفراسة ، واستبصار العواقب من األسفلني ، ومن شاكلهم ، وهنا يكون اإليثار 

  .والصرب اجلميل ، واالحتساب والفضل من األعلني ، ومن شاكلهم 
ـ يف هديه هذا يرسم لنا صورة ملا هو الغالب على الطائفتني يف احلياة الرسول ـ صلى اهللا علي األعلني : ه وسلم 

فيصور لنا . واألسفلني ، فال أيثار وال احتساب وال فضل من األعلني ، وال حكمة وال حسن بصرية من األسفلني 
اهتم ، فكان هذا من األعلني غري األعلني ، وقد تأذوا من مرور األسفلني عليهم ، واملرور حقهم وضرورة من ضرور

  .محيد 

إِنَّ اقتسام األشياء عدالة وارتضاء ، ال ينفي أن يكون لآلخرين هبا بعض احلق ولو من وجه خفي ، فليس الذي 
ميلكه هذا ، بِخال من حق اآلخرين فيه ، فكل أمر اإلنسان وشأنه وماله من املوجودات حساً ، ومعىن ، لغريه فيه 

  .إخل ... ده وعقله وقلبه ، ماله وولده وعلمه ، تقواه وقدره وجاهه جس: بعض احلق 
وما يكون ألحد ، وال ينبغي له أن يتربم من أن يستعمل اآلخرون ما هلم من حق ، فيما ملكت يده بفضل اهللا تعاىل 

لوجوه ، وغري قليل من الناس تضيق نفوسهم حني يطلب اآلخرون حقوقهم عندهم ، فترتسم آيات الضجر على ا. 
وقد تلفظ األفواه كلماٍت طاعنات ، وقد متتد األيدي ، مبا يؤذي الطالبني حقاً هلم ، وما ذلك باملنهج األمثل يف 

  .اإلسالم 
األمثل إسالماً ، إظهار البشاشة والرضا ، حني يطلب اآلخرون حقوقهم ، بل من حقهم على من تكون حقوقهم يف 

باستخدام حقهم املتعلق مبا ملكت أيديهم ، ويوحون إليهم ، أن أخذه منهم  أيديهم ، أن يبثوا يف نفوسهم رضاهم
أحبُّ إليهم ، أو كمثل حبهم هم ، أن يأخذوا ما هلم عند غريهم ، فقد هدى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك 

  .» ال يؤمن أحدكم حىت ُيحبَّ ألخيه ما حيب لنفسه « : بقوله 

ليه وسلم من حال األعلني ، تصوير ملا يكون من بعض األمة من دافعات إىل اخلطايا ، وفيما ذكره النيب صلى اهللا ع
وإن كثرياً مما يقترفه اجلاهلون ، حيمل مجع من غريهم أوزار محلهم عليه واضطرارهم للتردي فيه ، مبا يكون منهم ، 

  .منها ما هو مقصود ، ومنها ما هو عن غفلة وجهالة. من أساليب حاملة على ذلك 



  .من مسؤولية األعلني ومن ضارعهم يف األمة ، أن يعتصموا من محل غريهم على التردي يف اخلطايا 
: الغين حني ميتنع عن أداء زكاة ماله ، أو يتأخر يف إخارجها ، حيمل بعض الفقراء على التردي يف بعض اخلطايا 

  .سرقة ، أو استجداًء أو احتياالً ، فُتخَرُق السفينة 
حيرم زوجه من بعض حقوقها احلسية واملعنوية ، حيملها على أن تسقط يف مستنقع النشوز أو اخليانة ، الزوج حني 

  .فُتخرُق السفينة 
  .األب حني حيرم بنيه بعض حقوقهم ، حيملهم ، على التردي يف هاوية العقوق ، فُتخرُق السفينة 

لماً وصنعة ، وال خيلص يف تعليمهم ، حيمل املعلم حني حيرم تالميذه بعض حقوقهم ، فال حيسن إعداد نفسه ع
  .بعضهم على أن خيتلس العلم ، أو يسرقه عند اختباره ، فُتَخرقُ السفينة

ويل األمر األعلى حيث حيرم شعبه حقه عليه ، يف أن حيكمهم مبا شرع خالقهم ، ال مبا شرعه هو ، وبطانته ، حيملُ 
يسقط حبه وهيبته والثقة فيه من نفوسهم ، ومتتلئ : كاد يصلح شعبه أو بعضه على أن خيرق السفينة خرقاً ال ي

القلوب والعقول كرهاً وادعاء خيانة ، فيسهل على الدمهاء اخلروج عليه ، فيفسدون يف األرض ، فُتخَرُق السفينة 
فإن احلامل وإذا ما كان الدال على اخلري كفاعله .. واملسؤول عن ذلك هو ويل األمر وبطانته ، إذ منع شعبه حقه . 

وما خرجت أمة قط على إمام عدل ، فالعدل أساس امللك ، وال يكون عدل البتة إذا مل .. لغريه على الشر كفاعله 
  .يك وفقاً ملا أنزل اهللا عز وجل 

إن احلكمة لتقتضي بأن ليس الصالح أن ال تفعل الشر ، بل وأال حتمل اآلخرين عليه ، بل وأن تعينهم على 
  .ردي يف خباله االعتصام من الت

حاجتهم إىل املاء ، وهو : والرسول صلى اهللا عليه وسلم يصور لنا حال األسفلني يف السفينة بني شقي الرحى 
  .ضرورة الضرورات ، وتأذي اآلخرين من املرور عليهم 

ررين فإذا بالبصائر تغشى فال تقدر األمور قدرها ، وال تتفرس يف الواقعات عواقبها ، فينظرون يف أخف الض
  .فيحتملونه 

االفتتان حبق امللكية واحلرية الشخصية : وقد كشف لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم ما هو غالب على الدمهاء حينذاك
، اليت يظن أهنا املطلقة اليد ، تفعل فيما متلك ما تشاء ، فريين على األلباب ، ما يطمس نورها ، فتهتف الضاللة 

  .» خرقاً ومل نؤذ من فوقنا لو خرقنا يف نصيبنا « : فيهم 
كلما فاتنة ، ) مل نؤذ من فوقنا ) ( يف نصيبنا ( كلمات تقال ، حتمل يف ظواهرها طيب املقاصد ، وحسن الدوافع 

تلقي بالغشاوة على البصائر فال تنفذ يف عقىب األشياء ، ولكن من حتت تلك الكلمات الطامة ، اليت ال تبقي وال تذر 
.  

كلمات يغشى بريقها البصائر فال تفقه كنهها ، . ء ، وجرثومة الفساد ، يف كثري من احلياة كلمات هي أصل الدا
مث يزعم أنه يفعلها . ليس املرء مبطلق اليد فيما ميلك بفضل اهللا تعاىل : وال يفقه قائلوها فلسفة االمتالك يف اإلسالم 

  .مر وميحق لكيال يؤذي غريه ، وهو يف حقيقة فعله ال يؤذي فحسب ، بل هو يد
حني يستقيم تصور اإلنسان حقائق االمتالك يف اإلسالم ، تستقيم حركته وسلوكه فيما ميلك ، فيعلم أن حلرية 

  .التصرف فيما ملكه اهللا تعاىل ، حداً يقف عنده ، ال يتعداه ، ألن يف تعديه ضربا من االعتداء على اآلخرين 



قال فكان .  حائط رجلٍ من األنصار ، قال ومع الرجل أهله عن مسرة بن جندب أنه كانت له عضُد من خنله يف« 
مسرة يدخل إىل خنله فيتأذى به ويشق عليه ، فطلب إليه أن يبيعه ، فأىب ، فطلب إليه أن يناقله ، فأىب ، فأتى النيب 

أن يناقله ، فأىب ، صلى اهللا عليه وسلم ، فذكر له ، فطلب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يبيعه فأىب ، فطلب إليه 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه )) أنت مضار : (( أمراً رغبة فيه فأىب ، فقال )) فهبه له ، ولك كذا وكذا : (( قال 

  .» اذهب فاقلع خنله : (( وسلم لألنصاري 
املضارة ، سواء  فهدى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أنَّ حرية تصرف املرء فيما ميلك غري مطلقة ، بل حتكمها ترك

  .ما كان منها جهالة ، وما كان منها عمداً 

إن حال أهل السفينة كما صوره الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اجلالء والبديهة العقلية واملسلمة الفطرية ما جيعله 
عالئق ومسؤولية ، : بعيداً عن اجلدال ، أو التوقف فيه ، وهذا ما جيعل إقامته مقام املشبه به حال الدنيا ومن فيها 

: حقاً وواجباً ، أمراً يستوجب التسليم املطلق ، بأن حكم العقل يف حال الدنيا ، ومن فيها ، حكم السفينة وأهلها 
عالئق ومسؤولية ، وحقاً واجباً ، وأن التوقف يف ذلك خطيئة عقلية تقذف بصاحبها خارج أفق اإلنسانية ، فإذا 

عد أن أبان عالقة القائمني على حدود اهللا يف الدنيا ، بالواقعني فيها ، وباملداهنني بالرسول صلى اهللا عليه وسلم من ب
، قد أقام احلجة على كل ذي عقل ، أنَّ صالح املرء يف نفسه غري كاف ، بل فريضة عليه أن يكون صاحلاً ، وأن 

  .يدع أيدي العابثني ممتدة بالشر يكون مصلحاً ما حوله ، قائماً باالحتساب والرقابة الراشدة على ما حوله ، فال 

فأقام اإلنسانية أمام فريضة تغيري املنكر ، ومنع أهله منه ، واألخذ على أيديهم أيَّا كانت نياهتم ومقاصدهم ، قياماً ال 
تستطيع الفكاك منه ، والتخلي عنه ، أو التوقف فيه ؛ ألن يف هذا التوقف والتخلي إخراجاً هلا من أفق اإلنسانية 

  .لمة وقذفا هبا يف محأة اجلاهلية وخباهلا املس
وهو صلى اهللا عليه وسلم باختياره عناصر املشبه به على هذا النحو ، أبلغ يف هدي األمة إىل أنَّ فريضة تغيري املنكر 

ضرورة حياة ، ال ينظر فيها إىل دوافع فعل املنكر ونوازعه ، فإن كثرياً من املاحقات قد يكون مبعثها حسن نوايا 
  .اجلاهلني احلمقى 

إن حسن النية وحده ، ال يثمر خرياً وال يهدي إليه ، إال إذا كان هذا احلسن مثرة علم وفقه ، وحكمه وبصرية ، 
  .فأغلق بذلك البيان الباب ، يف وجه من يتواىن عن تغيري املنكر الواقع اغتراراً حبسن نوايا فاعليه 

إمنا خيرق يف نصيبه (( راراً باحلرية الشخصية ، اليت بدت يف قول املداهنني وأغلقه يف وجه من يتواىن عن التغيري ، اغت
. ((  

إمنا يرفعها لواءاً مجهرة من املداهنني املرجفني يف املدينة ، يدلسون هبذه ) إمنا خيرق يف نصيبه ( هذه املقابلة اإلبليسية 
ثون خلف كل ناعق ، مبا يرفع عنهم تكاليف على الدمهاء ، الذين يله) احلرية الشخصية ( األغلوطة اإلبليسية 

فما من مذهب فلسفي أو سياسي . الصالح واإلصالح ، ويبهرج هلم أغلوطاته ، مبا تشتهيه نوازع احليوانية فيهم 
أو اجتماعي أو فين ، أراد أن يضرب يف األمة املسلمة فيوهي بنياهنا ، فيصرف الناس عن االستمساك باهلدي ، إِال 

  .إمنا خيرق يف نصيبه: احلرية الشخصية ) أغلوطة ( رفع شعاراً 
هذه املذاهب وإن تغايرت وتناحرت فيما بينها ، منهجاً وحركة ، فالذي يوحد بينها الرغبة اجلموح ، يف صرف 

الناس عن التعاون على حتقيق الوجود املتمكن لألمة املسلمة ، فال جتد فتنة يف الناس أسرع وأنكى من أغلوطة 



  .لشخصيةاحلرية ا
  :بروتوكوالت حكماء صهيون : جاء يف ميثاق إِبليس 

، كلمات ما انفكت ترددها منذ )) احلرية واملساواة واإلخاء : (( كذلك كنا قدمياً ، أول من صاح يف الناس (( 
ذلك احلني ببغاوات جاهلة ، متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر ، وقد حرمت بترددها العامل من جناحه ، 

  )) .حرمت الفرد من حريته الشخصية احلقيقية ، اليت كانت من قبل يف محى حيفظها من أن خينقها السفلة و
  )) .تزج باجملتمع يف نزاع مع كل القوى حىت قوى الطبيعة وقوة اهللا ) احلرية ( إن كلمة (( 

فما املخرج منها يا : ه الصحابةوإذا ما كان النيب صلى اهللا علي وسلم قد هدى حني أخرب أنه ستكون فتنةُُ ، فسأل
كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس باهلزل ، من « : رسول اهللا ؟ قال 

، وهو ما استند إليه وإىل غريه من آيات اهللا » تركه من جبار قصمه اهللا ، ومن ابتغى اهلدى من غريه أضله اهللا 
اٍإلسالم هو احلل ، إذا ما كان ذلك فإن املرجفني يف األمة الساعني : لم والدعوة فتنادوا خملصني واحلكمة ، أهل الع

الليربالية قد اختذت احلرية املطلقة (( على الرغم من أن )) الليربالية هي احلل (( يف األرض فساداً يرفعون شعاراً 
  .كاشف عن حقيقتها وكنهها ، ومن احلرية اشتق هلا امسها ال)) األساس شبه املقدس هلا 

يف حقيقتها إال رفض سلطة الدين يف شؤون احلياة عقيدة وشريعة ومنهج حياة سياسية واقتصادية )) الليربالية (( ما 
واجتماعية وثقافية ، وإن حاول بعض دهاقنتها ، خداع الدمهاء ، يف بيان حقيقتها ، مبا ال ينفرهم منها ، فيبهرجوهنا 

  .م وال يقدمون هلم ، يف مفتتح دعوهتم هلا ، ما ميكن أن تنتبه له بعض عقول الدمهاء فينصرفوا عنها يف بادئ األمر هل
دعوة إعالء شأن الفرد وحريته )) الليربالية (( ، أن )) املاسونية (( اخلارجة من عباءة )) الليربالية (( يزعم دهاقني 

ه يف املشاركة يف عقد اجتماعي ، يرتضيه يف ظل جمتمع ، يوفر يف االختيار ، واالنتماء ، وامللكية ، والقرار ، وحق
  )).كافة ضمانات احلرية بأشكاهلا الدميقراطية والتوازن الطبيعي يف اجملتمع 

كلمات يغشون هبا على عقول كثري من الدمهاء ، فيتمكنون منهم ويسعون هبم إىل تقويض الوجود املتمكن لألمة 
إطالق احلرية الدينية كاملة ، وعادلة ، ومتساوية ، وبال احنياز ، (( تهم القائمة على املسلمة ، ومن خالل تبين سياس

وملكياهتم اخلاصة ، وعلى السلطة ) كذا( وأن الدولة مهمتها توفري احلرية لكل األفراد ، ومحاية مصاحلهم املدنية 
أصحاهبا بدعوى الدين ، تعد حمرمة أو  عدم التدخل يف الشؤون الدينية إال إِذا كانت بعض األعمال اليت يقوم هبا

  )) .جمرمة أصالً ألسباب غري دينية 

يف دهاء ميزج السم بالعسل عن هدفها األعظم ، فهي تؤمن وتدعو إىل أن ترفع الدولة )) الليربالية (( هكذا تكشف 
تساوى عندها اإلسالم ، يدها عن شؤون الدين الذي تعتنقه مجهرة األمة ، فال تنفق عليه من بيت املال شيئاً ، في

أن يبقى الدين (( وسائر الديانات واملعتقدات ، وال يكون للدولة معتقد ، تتبناه وتدعو إليه ، فالليربالية تدعو إىل 
ال يتعدى جماله ما يعرف عند الدمهاء بالطقوس الدينية يف مناخاهتا الزمانية واملكانية ، ال )) عالقة بني اإلنسان وربه 

جيب على الدولة أن تأخذ على أيدي من )) الليربالية (( املسلم مسجده أو منزله ، وإال كان خرقاً يف يتجاوز هبا 
وهم بذلك ال يبيحون للسلطة احلاكمة أن تنفق على أمر من شؤون الدين من اخلزانة . تسول له نفسه أن يفعل 

ن يعنيه ذلك ، وليس من شؤون السلطة العامة ، وبدعوى أن الدين من الشؤون الشخصية لألفراد ، ينفق عليه م
والدولة ، ويف الوقت نفسه جيعلون مسؤولية الدولة العناية مبا يسمى فنوناً وثقافة عاملية على اختالف أنواعها 



وأهدافها ، ويلزمون الدولة اإلنفاق عليها من اخلزانة العامة ، وما ذاك إال أن يف تلك الفنون حتقيقاً لغاياهتم من 
  .جود املتمكن لألمة املسلمة تقويض الو

يتسللون من دعوة عدم التدخل يف الشؤون الدينية من قبل الدولة إنفاقاً ورعاية ، إىل وجوب )) الليربالية (( ودعاة 
تصديها بالردع ، إذا كانت بعض األعمال اليت يقوم هبا أصحاهبا بدعوى الدين ، تعد حمرمة ، أو جمرمة أصالً ، 

فهم يوجبون ـ حتت هذا الستار ـ مصادرة كل ما يستشعرون فيه اقتراباً من هيمنتهم على  ألسباب غري دينية ،
إىل آخر تلك األستار ، فكل ما .. ُسدَّة احلكم ، بدعوى أن يف هذا اعتداء على حرية األفراد ، أو دعوى التطرف 
، أو اجملرمة ، ألسباب غري دينية ، أمَّا  ال يتناسق مع أهوائهم وأهدافهم ، يكون عندهم من املمارسات الدينية احملرمة

ما كان حمرماً ألسباب دينية جاءت هبا الشريعة ، فال دخل للسلطة فيها ، ألهنا لن متس أهدافها يف تقويض األمة 
املسلمة ، وهم يطلقون وصف التحرمي والتجرمي ، للممارسات الدينية ، ألسباب غري دينية ، ليتأتى هلم احلكم به 

ا ال يروق هلم ، من شؤون املمارسات الدينية لدى املسلمني ، فتتحول كثري من احلقوق الدينية املشروعة على كل م
على السلطة )) الليربالية ((للمسلمني مما جاء به الكتاب والسنة أعماالً حمرمة أو جمرمة ألسباب غري دينية تستوجب 

  احلاكمة التصدي هلذه املمارسات الدينية املشروعة أو

اليت تتستر اآلن بعد )) املاركسية (( مع عدوها اللدود )) الليربالية (( فروضة بالكتاب والسنة ، وهبذا تتعانق امل
، فيدعوان إىل التصدي لكثري من املمارسات الدينية املشروعة )) اليسار (( اهنيار الشيوعية العاملية حتت ستار 

  .بالكتاب والسنة 
ية الشخصية املطلقة اليت هي األساس املقدس لليربالية ، إمنا هو عني ما جاء به وهذا الذي ينطلق منه دعاة احلر

: (( إنَّ كلمة احلرية اليت ميكن أن تفسر بوجوه شىت سنجدها هكذا )) : (( بروتوكوالت صهيون (( ميثاق إبليس 
: إذ سيترك لنا أن نقول  :تعريف الكلمة هكذا ، سينفعنا على هذا الوجه )) احلرية حق عمل ما يسمح به القانون 

)) أين تكون احلرية ، وأين ينبغي أن ال تكون ، وذلك لسبب بسيط هو القانون ، لن يسمح إال مبا نرغب حنن فيه 
.  

يتسللون من خالل اخلداع بأغلوطة حرية الفرد يف االختيار واالنتماء وامللكية والقرار ، إىل )) الليربالية (( ودعاة 
ن باعتبار أن الدين ليس حقًّا شخصيَّا لفرد معني ، يعد االعتداء عليه ، والطعن فيه ، اعتداء حرية الطعن يف الدي

على اآلخرين ، وباعتبار أنَّ الدين موروث قابل للنظر فيه ، والنقد له ، وهم يف حماولتهم خرق السفينة ، بل 
برتوكوالت حكماء )) : (( إبليس (( اق إغراقها يعملون يف كل جانب ، ويف آن واحٍد ، معتصمني يف كل هذا مبيث

جيتهدون يف االستهزاء بالسنة وأهلها وقرهنا باخلرافات وعدم صالحيتها لتقدم األمة ، ويضربون هبا عرض : صهيون 
  .احلائط ألهنا ال توافق أهواءهم وأهدافهم ، فيخرقون يف السفينة خرقاً ماحقاً ال يبقي وال يذر 

(( يل فيعمد إىل القرآن يقول فيه مقالة مارق ، وهي شنشنة تعرفها احلياة الثقافية منذ ومنهم من جيتهدون يف التضل
وتغريد )) الفن القصصي يف القرآن (( وحممد أمحد خلف اهللا يف )) يف الشعر اجلاهلي (( يف كتاب )) طه حسني 

قذف به حياتنا الثقافية ، خيرق به  حىت نصر أيب زيد يف كل ما)) دراسة أصوات املد يف التجويد القرآين (( عنرب يف 
  .يف سفينة األمة خرقاً مبرياً 



إن النص يف حقيقته وجوهره منتج ثقايف ، واملقصود بذلك أنه تشكل يف الواقع والثقافة : (( يقول نصر أبو زيد 
فإن اإلميان ! ) !كذا ( خالل فترة تزيد على العشرين عاماً ، وإذا كانت هذه احلقيقة تبدو بديهية ومتفقاً عليها 

بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكي يطمس هذه احلقيقة البديهية ويعكر ـ من مث ـ إمكانية الفهم العلمي 
  )) .لظاهرة النص 

جتسد يف املسيحية يف خملوق : إن كالم اهللا قد جتسد يف شكل ملموس يف كلتا الديانتني : (( ويقول نصر أبو زيد 
د يف اإلسالم نصا لغويا يف لغة بشرية هي اللغة العربية ، ويف كلتا احلالتني صار اإلهلي بشري هو املسيح ، وجتس

بشريا أو تأنسن اإلهلي ، واللغة العربية يف الوحي اإلسالمي متثل الوسيط الذي حتقق فيه وبه التحول ، ويتمثل 
ـ الوسيط الذي حتقق التحول فيه وبه يف املسيحي   )) .ة اللحم والدم ـ مرمي 

وإذا كان الفكر الديين اإلسالمي ينكر على الفكر الديين املسيحي توهم طبيعة مزدوجة للسيد املسيح ، : (( ويقول 
ويصر على طبيعته البشرية ، فإن اإلصرار على الطبيعة املزدوجة للنص القرآين وللنصوص الدينية بشكل عامٍ ، يعد 

  )) .حلالتني عن إهدار احلقائق التارخيية واملوضوعية املالبسة للظاهرة وقوعاً يف نفس التوهم ، وينتج التوهم يف ا
وهذا قليل من كثري حياول به خرق السفينة وإغراقها ، وآيات اإلضالل واإلرجاف فيما نقلناه عنه ذات جالء ال 

  .يتوقف معه أحد يف إدراك فداحة ما يرمي إليه القائل وأمثاله 

عالقة اإلنسان باهللا تعاىل عالقة العبد بسيده ، ألن هذا عنده جيعل اإلنسان مغلوالً وهو فوق هذا ال يرضى أن تكون 
دائماً مبجموعة من الثوابت اليت إذا فارقها حكم على نفسه باخلروج من اإلنسانية ، وليست هذه الرؤية ـ كما 

حيث ينظر لعالقة اهللا باإلنسان  يف اخلطاب الديين السلفي املعاصر)) احلاكية (( يقول ـ معزولة متاماً عن مفهوم 
والعامل من منظور عالقة السيد بالعبد الذي ال يتوقع منه سوى إذعان ـ كما يقول ـ وهو ال يرضى أن يذعن هللا ، 

قد آن أوان املراجعة واالنتقال إىل : (( ومن مث يهتف يف الناس حاثاً على الثورة على اهللا ، وعلى القرآن قائالً 
علينا أن نقوم . ال من سلطة النصوص وحدها ، بل من كل سلطة تعوق مسرية اإلنسان يف عاملنا مرحلة التحرر ، 

  )) .هبذا اآلن ، وفوراً قبل أن جيرفنا الطوفان 

وهم يرفضون أن حيكم الوحي على الواقع وأن حيتكم إىل النص ، ألن االحتكام إىل النصوص الدينية يف املسائل 
إن أي إصالح ديين )) : (( عبد العظيم أنيس (( يقول .. ؤدي إىل ما يرونه خرياً هلم االجتماعية والسياسية ال ي

حقيقي يف ظروف اليوم ، وحنن على أبواب القرن الواحد والعشرين ، والكرة األرضية بسبب ثورة االتصال ، تكاد 
ـ  أن تتحول إىل قرية كونية كبرية ، ويف عصر ميثاق حقوق اإلنسان العاملي ، أقول أي إصالح ديين حقيقي ال بد 

  ... )) .كنقطة بدء أن يتخلى عن فكرة حتكيم النصوص الدينية يف املسائل االجتماعية والسياسية 
، وهو الذي ينادي )) احتمينا بالنصوص ، فدخل اللصوص (( حسن حنفي من أنه / وذلك إمياناً مبا أعلنه د 

  :متسائالً يف سخرية 
ن اإلنسان ؟ وملاذا نقول حقوق اإلنسان وال نقول حقوق اهللا ؟ ملاذا حيكم الوحي على ملاذا يكون اهللا أفضل م(( 

  )).الواقع ؟ وملاذا ال حيكم الواقع على الوحي ؟
  .هكذا خيرق يف السفينة خرقاً ماحقاً 



سورة ( جيعله مخسة فصول أو قصائد ، يسمى كل قصيدة أو فصالً ) آية جيم ( ويأيت آخر يصدر ديوان شعر أمساه 
، وكل ما فيه ال يعدو أن يكون ) أعوذ بالشعب من السلطان الغشيم باسم اجليم : (( ويصدر الديوان بقوله ) 

خباالً ، كال بل هو كيد شيطان رجيم ، ال يتأتى ألحد يف رأسه ذرة عقل أن يزعم أن فيه من الشعر أو النثر أو قول 
  .عاقل شيئاً 

  :، فجاء منصفاً له من غنب اهللا ، ومن غنب العاملني ، يقول )) اجليم (( رف ومن ُهذائه أن كل ما عداه قد غنب ح
(( مث كيف مل تفطنوا أيها األدباء الفصحاء إىل أنه حىت يف التراث الفصيح مل يضطهد حرف مثلما اضطهدت (( 

  ......، وإال فدلوين أيها الشعراء النحارير على جيمية حمترمة يف الشعر العريب كله )) اجليم 
)) اجليم (( ولعل ما قيل عن الشعر يصدق بفصَّه ونصَّه على القرآن الكرمي فلسَّر ما كرَّم القرآن حروفاً كثرية ليس 

كَّرم الصاد والقاف والنون وكذلك األلف والالم والراء ، ولكن أحداً ال يعرف على وجه اليقني ِلمَ : من بينها 
وإذا ما تركنا القرآن الكرمي إىل ...... رمز إىل ركن إسالمي ركني وهو احلج اجليم حقها ، وهي اليت ت) كذا ( غََبَن 

  )) .ميدان املعاين العامة ألفينا احلقائق نفسها تقريباً 

عند هذا املرجف يف املدينة ، ويأيت هو لينصفه من اهللا )) اجليم (( هكذا يغنب اهللا ـ جل جالله ـ والعاملون حرف 
ليست جمرد حرف ما يف أجبدية ما ، بل هي (( ذلك علوا كبرياً ـ ذلك أن هذا اجليم عنده الغابن ـ تعاىل اهللا عن 

إهنا سر الوجود وكماله الشخصي ، ذلك أن الوجود جيمي بطبعه ، فهيهات لشيٍء أو شخصٍ . أجبدية قائمة بذاهتا 
بل كل كلمة بل كل حرف ال  ذلك أن كل عبارة..... بغري فضل اجليم أن يوجد ، فلتخضعوا إذن لقانون اجليم 

  .... .يفلت مهما حاول من صبغة جيمية كامنة 
)) اجليم (( وألن أطماعي كأجيامي ال حد هلا ، فإنين لن أرضى بأقل من أن يعمد كل من كان امسه خالياً من حرف 

فيعمد ...اناً حبرف اجليم مجاالً ، أما من كان امسه مزد)) كمال (( جليا ، ويصبح )) علّي (( إىل جتييم امسه ليصبح 
إىل أن جيعل بقية احلروف كلها أجياما ، فيحدث ألول مرة يف تاريخ اللغات أن تتوحد األمساء بينما تتمايز 

  )) .املسميات 
  .كذلك يكون اإلبداع الشعري معوالً خيرق السفينة بل إعصاراً حيرق السفينة ومن فيها 

، فقد أخرجها على حنو (( اجليم جترح )) (( السورة اخلامسة (( وأمساه ) تلموده ( وأدهى من ذلك وأّمر ما ختم به 
أعوذ بالشعب من السلطان الغشيم باسم : (( يستدعي إىل عقل القارئ منط بناء السورة القرآنية ، يستفتحها قائال 

ما اجليم ، فإذا مزجنا وما أدراك : (( مث يقول ...... اجليم واجلنة واجلحيم وجمتمع النجوم أنكم اليوم ستفجأون 
  )) ......األجيام مزجاً ، مث خمجنا جُْرَجُهنَّ خمجا ، مث جمجناهن جما ، قل يا أيها اجملرمون ، إنكم اليوم لفي وجوم 

  .اجليم جل جالهلا : (( قائالً )) تلموده (( مث خيتم سورته اخلامسة ، وخيتتم 
  )) .صدق احلرف الرجيم 

حني )) عبد الوهاب البيايت (( لى اهللا والقرآن كمثل ما قال يف تلموده ، ففاق أستاذه لن يكون إجرام وافتراء ع
  )) :كلمات ال متوت : (( قال يف ديونه 

  اهللا يف مدينيت يبيُعه اليهوُد
  اهللا يف مدينيت مشرَُّد طرِيُد

  أراده الُغزاةُ أن يكونَ



  هلم أجريا شاعرا قوادا
  خيدع يف قيثاره املذهَّبِ العباد

  لكنه أُصيب باجلنون
  ألنَّه أراد أن يصون زنابق احلقول

  ))من جرادهم أراَد أن يكون 

كل ذلك وكثري غريه يف جماالت عديدة ، ومؤسسات رمسية وغري رمسية ، جياهد أصحابه ، يف أن خيرق يف سفينة 
  .األمة خرقاً ، بل جياهدون يف أن حيرقوها حرقاً ال يبقي وال يذر

من يعلن أن يف قلبه ذرة من إميان باهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وانتساباً إىل اإلسالم  فكان فريضة على كل
ولذلك قاهلا الرسول : وأهله أن يقوم إىل تغيري هذا املنكر ، وأن يأخذ على أيديهم من قبل أن حيرقوا أو أن خيرقوا 

هلكوا مجيعا ، وإن أخذوا علي أيديهم جنوا وجنوا  فإن يتركوهم وما أرادوا« : صلى اهللا عليه وسلم مكلفاً حمذراً 
  .» مجعياً 

ولن جتد شأناً من شؤون األمة اآلن ديناً ، ودنيا ، إال وجدت فيه من جياهد أن خيرق ، ومن جياهد أن حيرق ، فوضع 
الشامل لألمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم األمة كلها يف وجه أولئك املفسدين يف األرض ، وحذرنا الدمار واهلالك 

، إذا حنن توانينا أو تقاعسنا أو ختاذلنا أو شغلتنا أموالنا وأهلونا عن ردع أولئك املرجفني يف األمة الساعني فيها 
  .فساداً وهم اليوم كُثْر، هلم من ذي سلطان عون ، وهلم من الدمهاء عجبٌُ 

يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا { : إِنكم تقرأون هذه اآلية  يا أيها الناُس« : عن أيب بكر الصديق ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال (( 
إن الناس : (( فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . } َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم لَا َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَديُْتْم 

  .» ن عنده إِذا رأَوا الظامل فلم يأخذوا علي يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب م
الزموا صالح أنفسكم ، وال شأن لكم : ال يستقيم فهمه على أنَّ املعىن فيه } َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم { : إن قول اهللا تعاىل 

  .بفساد غريكم ، فإهنم ال يضرونكم يف شيء فإِن فسادهم وبالُُ عليهم هم أنفسهم ، وأنتم منه ناجون 
ألن ذلك متناقض مع دالالت صرحية آليات } َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُمْ { : اىل ال يصح أن يكون هذا هو معىن قوله تع

وهذه اآلية من حقها . ومن النصيحة لكتاب اهللا تعاىل أن تفسر آياته بعضها يف ضوء بعض ويف ضوء السنة . أخرى 
  :أن تقرن بقول تعاىل 

} َواْعَتِصمُوا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًعا َولَا َتفَرَّقُوا }{ ِه َولَا َتمُوُتنَّ إِلَّا َوأَنُْتْم ُمْسِلُمونَ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِت{ 
  ) . ١٠٣ـ  ١٠٢: آل عمران ( 

بَِحْبلِ  َواْعَتِصمُوا{ : وقوله ثانياً . يوجب أول ما يوجب صالح الذات وكماهلا } اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه { قوله أوالً 
ال ( وقوله ) مجيعا ( ولذلك جاء قوله . يوجب إصالح اآلخرين وإعانتهم على الكمال } اللَِّه َجِميًعا وَلَا َتفَرَّقُوا 

  .فال يكفي أن يكون اإلنسان معتصماً حببل اهللا وحده دون أن يكون اعتصامهم به مجيعاً ) تفرقوا 
جمال عالقة املسلم بأخيه املسلم ، وجمال عالقة األمة : أن ملعناه جمالني } كُْم َعلَْيكُْم أَْنفَُس{ : الصحيح يف فقه قوله 

  .املسلمة بغريها من األمم األخرى 



أنَّ عليكم أنفسكم بإصالحها وهتذيبها وتثقيفها بثقافة الدعوة إىل اهللا فكراً : أما اجملال األول فإن املعىن القومي 
سن الصرب على الدعوة وابتالئها ، واالحتساب لوجه اهللا ، لتكمل خصال وسلوكاً وتدريبها على حسن التعليم وح

أنفسكم املسلمة ، فإذا ما حتقق ذلك فإنه لن يضركم من ضل عند دعوتكم له إىل احلق باحلسىن ، وإن كان قويَّا 
تموها فال متسلطاً ، فإنكم ستكونون بإصالح أنفسكم على النحو الذي مضى ، قد هذبتموها ، وحصنتموها ، ودرب

ينال منكم من ضل إذا اهتديتم إىل حسن إعدادها وتدريبها ، وقيامها ، مبا عليها من فريضة األمر باملعروف والنهي 
  .عن املنكر قوالً وسلوكاً 

جمال عالقة األمة املسلمة بغريها من األمم ، فإنَّ املعىن إنكم يا أيها الذين آمنوا أمة واحدة ، : أمَّا اجملال اآلخر 
عليكم أنفسكم فزكوها ، وطهروها . منفصلون عمن سواكم متضامنون ، متكافلون فيما بينكم ، فعليكم أنفسكم 

  ......، وعليكم مجاعتكم فالتزموها ، وراعوها ، وال عليكم أن يضل غريكم إذا أنتم اهتديتم 
  ......باألمم األخرى  إن هذه اآلية تقرر مبادئ أساسية يف طبيعة األمة املسلمة ، ويف طبيعة عالقتها

إن كون األمة املسلمة مسؤولة عن نفسها أمام اهللا ، ال يضريها من ضل إذا اهتديت ، ال يعين أهنا غري حماسبة على 
  ......التقصري يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما بينها أوالً مث يف األرض مجيعاً 

مة التبعة يف كفاح الشر ، ومقاومة الضالل ، وحماربة الطغيان ، إن هذه اآلية ال تسقط عن الفرد ، وال عن األ
وأطغى الطغيان االعتداء على ألوهية اهللا ، واغتصاب سلطانه ، وتعبيد الناس لشريعة غري شريعته ، وهو املنكر الذي 

  )) .ال ينفع الفرد وال ينفع األمة أن هتتدي ، وهذا املنكر قائم 
وأمة بتغيري هذا املنكر ، فإن الدمار هو عقىب السوء ، وذلك بينها الصديق عليه الرضوان وإذا مل يقم كل منا أفراداً 

إن الناس إذا « : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بعد أن أشار إىل ضالل فهم الناس اآلية فقال 
  .» رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده 

وَاتَّقُوا { : فتغيري املنكر فريضة ألنه ضرورة حياة ، به يتحقق لألمة وجودها اآلمن ، وإال عمهم اهللا بعقاب من عنده 
  ) .٢٥: األنفال ( } ِفْتَنةً لَا ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُْم خَاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ 

أمر اهللا املؤمنني أن ال يقروا املنكر بني ظهرانيهم ، فيعمهم : (( رضي اهللا عنهما بقوله )) عباس ابن (( وقد فسرها 
  )) .اهللا بالعذاب 

وقد جاءت أحاديث عدة حتذر سوء عقىب السكوت عن املنكر ، واإلعراض عن تغيريه ، أو االنشغال عن هذا 
  .التغيري 

لى النيب صلى اهللا عليه وسلم فغرفت يف وجهه أن قد حضر دخلت ع: عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت « 
: شيء ، فتوضأ وما كلم أحداً ، فلصقت باحلجرة ، أمسع ما يقول ، فقعد على املنرب ، فحمد اهللا وأثىن عليه وقال 

سألوين فال يا أيها الناس ، إن اهللا يقول لكم ُمُروا باملعروف ، واهنوا عن املنكر ، قبل أن َتْدعوين فال أجيبكم وت
  .» أعطيكم ، وتستنصروين فال أنصركم 

ما من رجل يكون يف قوم « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وعن عبد اهللا بن جرير عن أبيه قال (( 
  .» يعمل فيهم باملعاصي ، يقدرون على أن ُيغريوا عليه ، فال يغريوا ، إال أصاهبم اهللا بعقاب قبل أن ميوتوا 



إنَّ أول ما دخل النقص على بين إسرائيل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد اهللا بن مسعود ، قال  عن« 
يا هذا ، اتق اهللا ودع ما تصنع ، فإنه ال حيل لك ، مث يلقاه من الغد ، فال مينعه : كان الرجل يلقى الرجل ، فيقول 

لُِعَن { : ، مث قال )) ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض ذلك ، أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا 
كال ، واهللا ، : مث قال } فَاِسقُونَ { إىل قوله } الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم 
ظامل ، ولتأطرنَّه على احلق أطراً ، ولتقصُرنَّه على احلق لتأُمُرنَّ باملعروف ، ولتنهونَّ عن املنكر ، ولتأُخذُنَّ على يدي ال

  .» قصراً 
  .» أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعضٍ مث ليلَعنّنكم كما لعنهم « : ويف رواية زاد 

ـ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن جابر أنه قال ((  أوحى اهللا عز وجل ـ إىل جربيل ـ عليه السالم 
اقلبها : فقال : قال . يا رب إنَّ فيهم عبدك فالناً مل يعصك طرفة عني : لب مدينة كذا وكذا بأهلها ، فقال أن أق

  .» عليه فإن وجهه مل يتمعَّر يفّ ساعةً قطُّ 

ويف هذا داللة باهرة على أن االكتفاء بالصالح الذايت واالعتصام من مشاركة املفسدين إفسادهم ، ال يقي املرء من 
  .ك إال إذا مجع إليه تغيري املنكر الواقع ممن حوله ، بكل ما ميكن تغيريه به فله الّنجاُء اهلال
يا معشر « : أقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : عن عبد اهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ قال(( 

الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إال فشا  مل تظهر: املهاجرين ، مخس إذا ابتليتم هبن ـ وأعوذ باهللا أن تدركوهن 
ومل ينقصوا املكيال وامليزان ، إال أُخذوا . فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا

ومل مينعوا زكاة أمواهلم ، إال ُمنعوا القطر من السماء ، ولوال . بالسنني ، وشدة املؤونة ، وجور السلطان عليهم
ومل ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله ، إال سلَّط اهللا عليهم عدّوا من غريهم فأخذوا بعض ما يف . م مل ميطرواالبهائ
  .» وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا ، ويتخريوا مما أنزل اهللا ، إال جعل اهللا بأسهم بينهم . أيديهم

  .هذه املهلكات اخلمس ، هي فينا شاخصة ، تكاد تراها حيث وقع بصرك

إن من عهد اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم األخذ على أيدي الظاملني واملفسدين يف األرض ، واملرجفني يف و
  .املدينة ، فإن مل نفعل سلَّط اهللا علينا عدواً من غرينا وقد فعل ، فأسامنا ذُالَّ مل تشهد األمة مثله منذ كانت

  .فسدين ، هي الفريضة املوءودة يف أمتناإن تغيري املنكر ، واألخذ على يد الظامل ، وردع امل
ولن تستقيم حياة أمة بغري القيام هبا قياماً ناصحاً ، فالتغيري ضرورة حياة ، وهو يف اإلسالم ال يبتغى به إىل عرض من 

  .أعراض احلياة الدنيا
ما فيه خري اإلنسان والوجود  إن غاية تغيري املنكر ، حتقيق الوجود املتمكن لألمة املسلمة ، لتأخذ بيد احلياة كلها إىل

  .كله على هذه األرض ، فيعم السالم واخلري حتت راية اإلسالم الذي ارتضاه اهللا ـ تعاىل ـ للعاملني ديناً

  الفصل الثاين

  التغيري ضرورة وغاية

  بيان النبوة وسائل التغيري
  احلقيقة والشروط: بيان املنكر الواجب تغيريه 



  طهحقيقته وشرو: بيان التغيري 
  بيان املغّير املنكر شروطه وآدابه

  بيان الواقع يف املنكر شروطه وأحواله
  مراتبها وآداهبا: بيان وسائل التغيري 
  أحواله وآدابه: تغيري املنكر باليد 

  أحواله وآدابه: تغيري املنكر باللسان 
  أحواله وآدابه: تغيري املنكر بالقلب 

  العجز عن التغيري باليد أو اللسان
د املنكر يف اجملتمع أمر طبيعي ، ال خيلو منه جمتمع يف أي حقبة من حقب احلياة ، ولكن الذي ليس من إن وجو

، ويف التغيري بقاُء احلياة على النحو الذي حيبه اهللا (!) الطبيعي أن يرى أبناء اجملتمع املنكر ، فال يسعون إىل تغيريه 
  .عز وعال 

كان فريضةً وضرورة حياة ، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد بني منهاج وملا كانت غاية تغيري املنكر عظيمة ، و
التغيري وآلياته ووسائله ، والضوابط واآلداب ، حىت ال تضل األمة يف قيامها بتلك الفريضة ، فتسلك هبا غري 

  . السبيل القومي ، أو تتخذ وسيلة غري اليت تكون هلا 

وضوابطه ، يقيم األمة على احملجة البيضاء وال يبقي هلا عذراً يف التقاعس أو ) )تغيري املنكر (( وبيان النبوة لوسائل 
التكاسل عن القيام هبذه الفريضة ، فكان البيان شافياً شامالً ، ال يكاد يفلت منه واحد من األمة ، مهما كان موقعه 

، من مقومات شخصية املسلم )) ملنكر تغيري ا(( يف احلياة ، ومهما كانت قدرته واستطاعته ، مما يدل على أن منزلة 
  .، الذي به قيام األمة املسلمة 

  بيان النبوة وسائل التغيري

من رأى منكم « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ قال (( 
  ) .رواه مسلم ( » وذلك أضعف اإلميان  منكرا فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ،

واألربعة وأمحد قد بني السبل ، اليت يسلكها )) مسلم (( الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث الذي رواه 
مث بني آالت التغيري وسبله من بعد ذلك ، ناظماً » من رأى منكم منكرا فليغريه « : املرء إىل التغيري ، فصّدوه بقوله 

ظماً أولياً ، فال يتخلى املرء عن سبيل ، إىل الذي بعده ، إال إذا أعذر نفسه ، وأيقن أن ليس يف طوقه القيام هلا ن
  .بالتغيري من خالل السبيل الذي ترك 

ولبيان ما هدى إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بياناً مفصالً جيلّي الدقائق وحيرر القول ويفصل املشتجرات حىت ال 
  :ملعتذر ، سيكون بياننا على النحو التايل يبقى عذر 

  .حقيقته وشروطه : بيان املنكر · 
  .حقيقته وشروطه : بيان التغري· 
  .شروطه وآدابه : بيان املَغيَّر · 



  .بيان ذي املنكر وشروطه · 
  . شروطها وآداهبا : بيان وسائل التغيري · 

  احلقيقة والشروط: بيان املنكر الواجب تغيريه 
املبين ملا ) أُنكرِ ( اسم مفعول من ) ُمكرم ( مثل ) ُمفَْعل ( بضم امليم وسكون النون ، وفتح الكاف ) منكر ( كلمة 

  .مل يسم فاعله ، أي جُهِل ومل يعرف 
وقد اختلفت عبارة أهل العلم يف بيان حقيقة املنكر ، فمنهم من عرَّفه مبا هو أعلى صوره ، ومنهم من عرفه ببعض 

  .التعاريف كاشفة عن حقيقة وماهية املنكر الواجب تغيريه  صوره ، فلم تكن
إىل أن املنكر عبادة األوثان ، وهذا أعلى أنواع املنكر ، وال يتصور أنه يقصر حقيقته عليه ، )) أبو العالية (( ذهب 

  .فإنه من العلم واحلكمة مبكان عظيم 
كر الذي قام رجل لتغيريه ، ليس من عبادة األوثان ، ، دالُُ على أن املن)) أيب سعيد (( ومساق احلديث من رواية 

  .وإمنا هو تقدمي خطبة العيد على الصالة 
فجعله رأس املنكر ، وما عداه من الكبائر دونه وداخل يف . رأس املنكر الكفر )) : الفخر الرازي (( ولذلك قال 

  .املنكر 
  .هللا عنه املنكر هو ما هنى ا)) : أحكام القرآن (( وقال اجلصَّاص يف 

  .املنكر املعاصي اليت أنكرها الشرع : وقال األلوسي 
  .املنكر ما أنكره الشرع وكرهه ومل يرض به : وقال علي القاري 

املنكر كل فعل حتكم العقول الصحيحة بقبحه ، أو تتوقف يف استقباحه واستحسانه : (( وقال الراغب األصفهاين 
  )) .العقول ، فتحكم بقبحه الشريعة 

  .الذي جيب على األمة تغيريه ، هو ما خالف الشرع كتاباً وسنة خمالفة قاطعة )) املنكر (( ذي نذهب إليه أن وال
وسواء يف هذا ، أن تكون املخالفة ملا أمر به الشرع إجياباً أو ملا هنى عنه حترمياً ، وسواء كانت املخالفة تركاً بالكلية 

ص ، أو نقصاً منه بغري عذر ، أو تغيرياً فيه ، أو تبديالً يف ذاته ، أو فيما ، ملا أمر به الشرع أو زيادة عليه بغري ن
فكل مغايرة ذاتية أو عريضة فيما أمر به الشرع هي منكر ، ومثل ذلك . يتعلق به زماناً أو مكاناً أو كيفية أو وسيلة 

  .إخل .. متاماً املخالفة بالفعل ملا هنى عنه ، خمالفة كلية أو غري كلية 
  .اء يف هذا ـ أيضاً ـ أن يكون األمر أو النهي تصرحياً ، أو تلوحياً ، تفصيالً أو إمجاالً وسو

أن يكون املنكر متفقاً على إنكاره : *تلك حقيقة املنكر الذي جيب على األمة تغيريه ، وهو يشترط فيه شروط أمهها 
العلم املوثوق هبم من ذوي االختصاص لثبوته بالكتاب أو السنة ، حبيث ال يكون إنكاره حمل خالف بني أهل 

والتقوى فإن كان حمل اجتهاد واختالف ، فليس مما جيب على األمة تغيريه ، بل يكون ملن ذهب إىل أنه منكر على 
  .الراجح عنده وأن يدعو إىل تركه من باب النصيحة إىل ما هو األعلى واألليق باملسلم 

لكتاب والسنة بغري طريق العبارة واملنطوق ، هو مناط اختالف بني وغري قليل من أحكام الشريعة املستمدة من ا
  .أهل العلم 

وكل ما أدى إىل منكر حمقق هو نفسه منكر ، جيب تغيريه ، فمن تيقن أن هذا العنب ال يزرع إال ليصنع مخراً ، 



يكشف عورات  كانت زراعة العنب هبذا الغرض منكراً فوجب تغيريه ، ومن تعلم الطب ليؤذي املسلمني ، أو
  إخل... نسائهم ، كان تعلمه الطب منكراً ، جيب تغيريه 

وحتقيق هذا الشرط من األمور املهمة ، اليت قد يتساهل فيها بعض الناس ، فإن حتقيقه على الوجه الصحيح ، ال 
وجوه يكون إال ممن مجع بني العلم واحلكمة ، إذ العلم حيقق له الوقوف على وجوه الداللة يف النصوص ، و

  .اصطفاءات األئمة ، والوقوف على دقائق العلم 

واحلكمة حتقق له سعة األفق ، ونفاذ البصرية ، إىل عقىب األحداث ، فال يغتر برأي فطري ، عليه مسحة من زخرف 
القول ، أو وهج احلماسة ، واندفاع الشبيبة ، بل يكون له من احلكمة والروية ، ما جيعله يقف على حقائق األشياء 

.  
وإذا ما كان حتقيق الوقوف على ما اتفق عليه أئمة أهل العلم ، وما اختلفوا فيه من الكدى اليت ال يكاد جيتازها إال 
اخلاصة فكيف بتحقيق احلكمة مع ذلك ؟ إنَّ غري قليل ممن استطاع التفوق يف فقه الدين ، فقه تصور ، ليفتقر إىل 

  .اً مثمراً متناغياً مع الفطرة الصافية ، وحركة احلياة املسلمة كثري من احلكمة يف توظيف هذا الفقه ، توظيف
» من رأى منكم منكرا فليغريه « : أن يكون املنكر موجوداً متيقناً ، ولذلك قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم · 

ة ، كأن يتيقن أنه دال على وجوب العلم بوقوع املنكر ، علماً حمققاً ، أو بإقدام صاحبه عليه ال حمال) رأى ( فقوله 
وأن الشواهد والقرائن قاطعة بعزمه على إيقاعه ، فإن من املنكر ما يكون . إخل ... يدّبر لقتل آخر أو لشرب مخر 

تغيريه مبنعه منه ، قبل وقوعه ، بأي سبيل من سبل املنع املشروعة ، وهو يف هذا يكون أقرب إىل النهي عن املنكر ، 
  .أعم من التغيري  منه إىل تغيريه ، فإن النهي

ويستوي يف املنكر الواجب على األمة تغيريه ، أن يكون مما يتعلق حبق اهللا تعاىل ، أو حبق أحد من عباده ، ويستوي 
ـ أيضاً ـ أن يكون ذلك املنكر قوالً أو فعالً ، كبرياً أو صغرياً ، فكل ما أنكره الشرع جيب تغيريه ، وإن اختلفت 

  .وسائل التغيري 
لفظ املنكر يف احلديث نكرة ، ليكون عاماً ، فإنَّ النكرة يف سياق الشرط تعم ، مثلما تعم ، يف سياق النفي  وقد جاء

  .ـ كما هو معلوم عند أهل العلم 
ويستوي يف هذا أن يكون هذا املنكر واقعاً من كبري أو من صغري ، ذكر أو أنثى ، فلو أن صغرياً أراد أن يقتل ، أو 

أن حيرق ماله ، فإنه جيب منعه ، وإن كان غري مكلف ، وكذلك اجملنون ، لو أقدم على منكر ، يشرب مخراً ، أو 
فال عربة مبن يقع منه املنكر ، بل العربة باملنكر نفسه ، وحتقق أنه . منع منه وال سيما منكراً يتعلق حبقوق اآلخرين 

من : حمذوفاً ، ليدل على العموم ، فكأنه قيل ) رأى  (ولذا جاء املفعول الثاين للفعل . منكر ال رخصة ملن يفعله فيه 
  .رأى منكم منكراً واقعاً من أحد من الناس 

ذلك ما يهدي إليه النصح لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تدبراً وتأويالً ، وليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض 
كون التقدير من رأى منكم منكراً من نفسه ، أو الناظرين يف احلديث من أنه مقيد بالنفس ، ومن له عليه والية ، في

أهله ، فيغريه ، فيكون التغيري حمصوراً جوازه يف منكر واقع من نفس املغّير أو أهله ، الذين له عليهم والية ، كما 
فذلك غري صحيح ومن ورائه شر مستطري ، إذا )) مواجهة الفكر املتطرف يف اإلسالم (( يذهب إليه مؤلفو كتاب 

يفتح الباب ملن ليس ألحد عليهم والية ، كالسلطان األعلى وبطانته ، أن يقترفوا من املنكر ما شاءوا ، فليس أنه 



  .وتلك اليت ال يقول هبا عاقل . ألحد ـ بناء على اجتهاد أولئك املؤلفني ـ أن يغري منكرهم 
س ، وسواء يف هذا أن يكون ظهوره بذاته ، أن يكون املنكر بواحاً ظاهراً ، ال حيتاج اليقني بعلمه إىل تفتيش وجتس· 

فكل منكر دلت عليه آياته ولوازمه ، هو من املنكر . إخل ... أو مبا اقترن به ، من صوت ، أو لون ، أو رائحة 
  .الظاهر، الذي جيب تغيريه 

  .أما إن كان املنكر خفيَّاً ، يقترف سراً ، فال يستقيم التفتيش عنه 

يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال عن أيب برزة األسلمي (( 
اإلميانُ قلبه ، ال تغتابوا املسلمني ، وال تتبعوا عوراهتم ، فإنه من اتَّبع عوراهتم ، يتَّبع اهللا عورته ومن يتَّبع اهللا عورته 

  .» يفضحه يف بيته 
أن يبحث عما مل يظهر من احملرمات فإن غلب على الظنَّ استسوار قوم  ليس للمحتسب ،)) : (( املاوردي (( يقول 

  :هبا ، ألمارة وآثار ظهرت ، فذلك ضربان 
أن يكون ذلك يف انتهاك حرمة ، يفوت استدراكها ، مثل أن خيربه من يثق بصدقه ، أن رجالً خال برجل : أحدمها 

حلال ، أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من ليقتله ، أو بامرأة ليزين هبا ، فيجوز له يف مثل هذا ا
  ......فوات ما ال يستدرك 

ما قصر عن هذه الرتبة ، فال جيوز التجسس عليه وال كشف األستار عنه ، فإن مسع أصوات : الضرب الثاين 
فليس عليه أن  املالهي املنكرة ، من دارٍ ، أنكرها خارج الدار ، ومل يهجم عليها بالدخول ، ألن املنكر ظاهر

  )).يكشف عن الباطن 

ومثَّ منكرات أعظم أثراً يف األمة من غريها كمنكر إشاعة الفتنة يف األمة لتقويض هيبة السلطان املسلم ، واخلروج 
عليه ، وكمنكر استراق أسرار الدولة وأخبارها لنقلها للعدو ، وكمنكر التآمر على إفساد اقتصاد األمة ، وثقافتها 

وصحة أبنائها ، والتآمر على إشاعة الفاحشة يف األمة وتغييب عقول أبنائها ، وتزوير ، إرادة األمة يف  وعقيدهتا ،
فمثل هذه املنكرات جيب اختاذ .اختيار ممثليها يف اجملالس النيابية ، وغريها ، من املنكرات ، ذات األثر اجلسيم املبري 

  .مما يبيت له بليلٍ ، وال يكون جماهرة السبيل إىل تغيريها ومنعها من قبل وقوعها ، وهو 

فالتجسس والتفتيش منهي عنه يف املنكرات ذات اآلثار الفردية الشخصية اليت ال يكاد يتعدى أثرها الفادح إىل كثري 
من اآلخرين ، أما ما كان من املنكرات مبرياً ماحقاً عزة األمة وقوهتا ، فذلك جيب اختاذ السبل إىل تغيريها ومنعها 

« : ، ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم )  ١٢: احلجرات ( } َولَا َتَجسَُّسوا { : قبل وقوعها ، فعموم قوله تعاىل من 
إياكم والظن ، فإن الظن أكذب احلديث ، وال حتسسوا ، وال جتسسوا ، وال حتاسدوا ، وال تدابروا ، وال تباغضوا 

التجسس خمصص مبا كان من املنكرات اليت يكون أثرها فادحاً إمنا هو عموم هني عن » ، وكونوا عباد اهللا إخوانا 
  .ومقوضاً هليبة األمة وعزهتا ، وسالمتها ، حبيث يكون ذلك املنكر أعظم جرماً من التجسس 

  .تلك أهم شرائط املنكر الذي جيب على األمة تغيريه 

  حقيقته وشروطه: بيان التغيري 
لتبديله بغريه ، حنو غريت غالمي ) والثاين ( يري صورة الشيء دون ذاته لتغ) أحدمها : ( التغيري يقال على وجهني 

  .ودابيت ، إذا أبدلت هبما غريمها 



  .قاله الراغب يف املفردات 
فاألصل يف التغيري استبدال شيء مرغوب فيه ، بشيء مرغوب عنه ، فهو ليس تركاً وإزالة فحسب ، بل يتبعهما 

  .أخّص من اإلزالة ، وأخّص من النهي عن الشيء  إقامة غريه مقامه ، فيكون التغيري
، وهو أقرب إىل معىن اإلزالة إن كان موجوداً قائماً ، وإىل املنع منه ) فليغريه ( واحلديث قد جاء باألمر بتغيري املنكر 

تعاقب ، إن شارف على الوقوع ، وليس ظاهر احلديث آمراً بإزالة املنكر ، وإقامة معروف مقامه ، وإن كان يغلب 
  .أحدمها األخر ، فحيث غاب املنكر ، كان املعروف ، وحيث غاب املعروف ، كان املنكر 

، يهدي إىل أن متام الفريضة وكماهلا بإقامة معروف مقام ) فليغريه : ( وكأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني قال 
من رأى منكم منكراً فليزله ، أو فليمنعه ، وإمنا : ما يزال من املنكر ، حىت ال ندع للمنكر جماالً للعود ، فهو مل يقل

  .فليغريه

ألفينا داللة التغيري ، تتجدد بتجدد ما ) بيده ، بلسانه ، بقلبه ( وإذا نظرنا فيما تعلق هبذا الفعل من وسائله وآالته 
نع ، بل هو سبب له ، تعلق هبا فغري خفي ، أن التغيري باليد ليس هو التغيري باللسان ، فاللسان ليس بآلة إزالة وم

فحقيقة تغيري املنكر ، ختتلف باختالف .. قد تكون آلة إزالة وتغيري حقيقي ) اليد ( ، ولكن ) القلب(وكذلك 
  .وسيلته ، وباختالف املنكر الذي يقع عليه ذلك التغيري ، وباختالف من يقوم بذلك التغيري 

  :وللتغيري شرائط وآداب نذكر منها 
إمياناً واحتساباً وابتغاًء ملرضاة اهللا عز وعال ، يف حتقيق الوجود املتمكن لألمة املسلمة الفاعلة أن يكون التغيري · 

الرائدة ، وليس تغيرياً لعصبية قومية ، أو وطنية ، أو لغوية ، أو حزبية، أو حتقيقاً هلوى يف النفس ، أو موافقة ملا 
  .حتب 

  .كون هذا التغيري يف نفسه منكراً حيتاج إىل تغيري فهذه غايات قد يقع تغيري املنكر من أجلها ، في

َوَما أُِمرُوا إِلَّا ِلَيعُْبُدوا اللََّه ُمخِْلِصَني { أما التغيري الذي هو عبادة ، فإمنا هو اخلاص لوجه اهللا تعاىل ، ال يبتغى به غريه 
  :لعباده غناُه عن الشركاء يف حديثه القدسي ، واهللا سبحانه وتعاىل ، قد بني )  ٥: البينة ( } لَُه الدِّيَن ُحنَفَاَء 

  .» أنا أغىن الشركاء عن الشرك ، من عمل عمال أشرك فيه معي غريي تركته وشركه « 
وحني يكون هذا التغيري احتساباً ، ُيعُني اهللا القائم هلذا التغيري ، على االستعداد له ، استعداد قلبياً وعقلياً ونفسياً 

هلذا التغيري تبعات جساماً وابتالءات عظاماً ، لو مل يكن القائم له حمتسباً وجه اهللا تعاىل ،  وجسدياً ومالياً ، ألن
{ : لنكص على عقبيه أو تقاعس عن إنفاذ ما بدأ ، وهذا ما يهدي إليه قوله تعاىل يف بعض وجوه داللته املتكاثرة 

فإن من االهتداء املشروط ) ١٠٥: : املائدة (} رُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اهَْتدَْيُتمْ َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُمْ أَنْفَُسكُْم لَا َيُض
  .النتفاء أضرار الضالني من يقوم بالتغيري أن يكون عملهم خملصاً هللا تعاىل ، بل ذلك رأس االهتداء 

إخالص النية وموافقة  :ذلك أن كل عمل صاحل أساسه أمران . أن يكون التغيري موافقاً هدي الكتاب والسنة · 
  .الشرع 

: يف قول تعاىل )) الفضيل بن عياض (( وهلذا كان أئمة السلف ـ رمحهم اهللا ـ جيمعون هذين األصلني ، كقول (( 
يا أبا علي ، ما أخلصه وأصوبه ؟ : فقيل . أخلصه ، وأصوبه : قال )  ٢: امللك ( } ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَملًا { 

إِنَّ العمل إِذا كان صواباً ، ومل يكن خالصاً ، مل يقبل ، وإذا كان خالصاً ومل يكن صواباً ، مل يقبل ، حىت :  فقال



  .واخلالص أن يكون هللا ، والصواب أن يكون على السنة . يكون خالصاً صواباً 
 بنية ، وال يقبل قول ال يقبل قول وعمل إال: والاللكائي ، عن سعيد بن جبري قال )) ابن شاهني (( وقد روى 

  )) .وعمل وّنية إِال مبوافقة السنة 
وموافقة الشرع ، ال تكون إال عن علم ومعرفة ، وإذا كّنا قد ذكرنا ضرورة العلم حبقيقة املنكر املراد تغيريه ، فإن 

تغيريه معرفة  الشرط هنا معرفة كيفية التغيري ، وفقاً هلدي الشريعة ، وهذا يستوجب معرفة أسباب املنكر املراد
  .كاشفة ، ومعرفة آثاره العاجلة واآلجلة يف األمة 

ومعرفة ما حييط بوجود املنكر ، وانتشاره يف األمة من مالبسات ، وما يعني على بقائه أو جتدده ، أو إغراء الناس 
  .ريه أو إنكاره باالنشغال به ، أو التلبس والتردي فيه ، أو السكوت على أهله ، أو إجالهلم ، أو اخلوف من تغي

ويستوجب معرفة ما يترتب على تغيريه ، بأي سبيل من آثار إجيابية ، أو سلبية ، واملوازنة بني هذه اآلثار ، فيما 
  .حيسن اختيار املنهج ، والزمان ، واملكان واملقدار ، الذي هو أنفع لألمة ، عنده تغيريه 

ر ، تغيرياً نافعاً ، فيختار ما هو أكثر نفعاً ، وأقل ضرراً على ويستوجب معرفة السبيل القومي ، إىل تغيري هذا املنك
  .األمة ، وما هو أقدر على القيام به ، وأصرب على إنفاذه 

ويستوجب معرفة منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تغيري املنكر ، وفقاً لطبيعة هذا املنكر ومنزلته يف االعتداء على 
  ...ووفقاً حلال من يتلبس به ، وأسباب تلبسه ، وغايته من ذلك التلبس  حق اهللا تعاىل ، أو حق عباده ،

  .إن القصور يف معرفة شيء من ذلك ، تكون آثاره فادحة ، وإتقان معرفته تعني على حسن على القيام به 
الرغبة وهذه املعرفة عمل مجاعي ، يتركز على الصرب واملصابرة ، والتواصي باحلق والنصيحة ، وحسن العزمية ، و

  .اجلموح يف إتقان العمل 

إن اجلهد الفردي جهد قاصر يف هذا ، وهو إن مل يك عقيماً ، إال أن مثرته غري نافعٍة النفع املرجو من مثلها ، ولذلك 
للَِّه َواْعَتِصمُوا بَِحْبلِ ا{ : دعا اهللا عز وجل األمة إىل االعتصام حببله مجيعاً ، وهني عن التفرق يف حتقيق هذا االعتصام 

فهو ما أمر بأن يعتصم كل فرد منا حببل اهللا على حياله ، دون اجتماع )  ١٠٣: آل عمران ( } َجِميًعا َولَا تَفَرَّقُوا 
، فهو من عطف مجلة على مجلة ، ) وال تعتصموا حببله متفرقني : (معناه } وَلَا َتفَرَّقُوا { : وقوله . مع اآلخرين 

  .وليس عطف فعل على فعل 
ودعاهم إىل التواصي ) ٢: املائدة ( } َوَتَعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى { : دعا عباده إىل التعاون على الرب والتقوى وقد 

َحقِّ إِلَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوَتوَاصَْوا بِالْ}{ إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ }{ َوالَْعْصرِ { : باحلق وبالصرب 
  ) . ٣ـ  ١العصر ( } َوَتوَاَصْوا بِالصَّْبرِ 

، وهو كما قال ، )) لو فكر الناس كلهم يف سورة العصر لكفتهم : (( روي عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال 
 فإن اهللا أخرب فيها أن مجيع الناس خاسرون ، إال من كان يف نفسه مؤمناً صاحلاً ، ومع غريه موصياً باحلق موصياً

  )) .بالصرب 
َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه { ومل يرض اهللا أن يكون املسلم صادقاً فحسب ، بل دعاه إىل أن يكون مع الصادقني 

  ) . ١١٩: التوبة ( } َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني 
إىل القيام بتحقيق الوجود املتمكن لألمة هذه املعية املنبعثة من الصدق مع اهللا تعاىل ، ومن اتَّقائه ، هي السبيل 



  .املسلمة ، وهي اليت ال ترضي الطغاة واملفسدين يف األرض ، ألنّ فيها الوقاء من كيدهم ومكرهم 
  .أن يسلك بالتغيري منهج التدرج واحلكمة واحللم والرفق ، ليكون ذلك أجنح وأجنع· 

ه وعواقبه يف الدنيا واآلخرة ، كل ذلك باحلكمة وأول تلك املراحل تعريف صاحب املنكر حبكم فعله وآثار
  .واملوعظة احلسنة 

إن أو ما بدأ به النيب صلى اهللا عليه وسلم هو تعليم الناس اخلري ، والسبيل إليه ، والشر والسبيل إىل االعتصام منه 
هالة به وظنَّا أنه مما ال فإن كثرياً من العامة يقدمون على املنكر ، ويتردون فيه ج. ، وحث على ذلك التعلم ومحده 

َوَمْن أَْحَسُن قَْولًا ِممَّْن َدَعا إِلَى { : بأس به ، فإذا ما ُعلَّم باحلكمة ، ووعظ باحلسىن ، كان أبعد عن املنكر وأنفر منه 
تكون الدعوة إليه  وقد أمر اهللا عز وعال أن) .  ٣٣: فصلت ( } اللَِّه َوَعِملَ صَاِلًحا َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني 

  ) . ١٢٥: النحل ( } اْدُع إِلَى َسبِيلِ رَبَِّك بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنةِ { : باحلكمة واملوعظة احلسنة 
وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم رؤوفاً رحيماً بأمته ، يشفق على الطائع . ومن الدعوة إىل سبيله ، تغيري املنكر 

، ويف قصته مع األعرايب الذي بال يف ... )) » إمنا أنا لكم مبنزلة الوالد أُعلَّمكم « : هو القائل والعاصي ، و
  .مسجده القدوة واألسوة يف حسن تعليم اجلاهل ، حني يقع يف منكر 

يف بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذ جاء أعرايب ، فقام يبول « عن أنس بن مالك قال 
: (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال . َمْه َمْه : املسجد ، فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن هذه املساجد ال : (( مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعاه ، فقال له . ، فتركوه حىت بال )) دعوه . ال ُتْزرِمُوه 
أو كما قال » ، إمنا هي لذكر اهللا عز وجل ـ والصالة وقراءة القرآن  تصلح لشيء من هذا البول ، وال القذر

ويف رواية أن . » فأمر رجال من القوم ، فجاء بدلو من ماء فَشنَّه عليه « : قال . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .» ، ومل ُتبعثوا ُمعسَّرين فإمنا بعثتم مُيسَّرين « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه عندما زجروا األعرايب 

ولذلك ملا تفقه األعرايب ، مبا قال له الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، قال واصفاً حلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .» فقام إيل ـ بأيب وأمي ـ فلم يؤّنب ومل َيُسب « : ورفقه 

جد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وحضرته ما اقترفه األعرايب منكر ال شك فيه ، من وجوه كثرية ، أعالها حرمة مس
  .ذلك الفعل 

وما اقترفه األعرايب ال حيتاج العلم بأنه منكر ، إىل معرفة خاصة ، فالفطرة تأباه ، وبرغم من ذلك ، ما أنَّبه النيب 
هداها هبذا صلى اهللا عليه وسلم ، وما سبَّه ، بل وما غضب ، بل كان الرفيق الرحيم ، وقد علَّم أصحابه واألمة ، و

  .» إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه ، وال ينزع من شيء إال شانه « : وبقوله 
السَّاُم عليكم « : وقد قال ألم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ، حني غضبت من قولة اليهود له صلى اهللا عليه وسلم 

مهالً يا عائشة ، إن اهللا حيب : (( اهللا عليه وسلم  فقال رسول اهللا صلى: وعليكم السَّاُم واللعنةُ ، قالت : فقالت : 
قد : (( يا رسول اهللا ، أومل تسمع ما قالوا ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، فقلت )) الرفق يف األمر كلَّه 

  .» )) وعليكم : قلت 

فأقبل . سول اهللا ائذن يل يف الزنا يا ر: إن فًىت شاباً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال « : وعن أيب أمامة قال 
أحتبه ألمك ؟ : (( فجلس ، قال : ، فدنا منه قريبا ، قال )) ادنه : (( فقال . َمْه ، َمْه : القوم عليه فزجروه ، وقالوا 



: قال  ))أحتبه البنتك ؟ : (( قال )) . وال الناس حيبونه ألمهاهتم : (( قال . ال ، واهللا ، جعلين اهللا فداءك : قال )) 
قال )) أحتبه ألختك ؟ : (( قال )) . وال الناس حيبونه لبناهتم : (( قال . ال ، واهللا ، يا رسول اهللا جعلين اهللا فداءك 

ال ، : قال )) أفتحبه لعمتك ؟ : (( قال )) . وال الناس حيبونه ألخواهتم : (( قال . ال ، واهللا ، جعلين اهللا فداءاك : 
ال، واهللا ، : قال )) أفتحبه خلالتك ؟ : (( قال )) . وال الناس حيبونه لعماهتم : (( قال . ءاك واهللا ، جعلين اهللا فدا

اللهم اغفر ذنبه ، : (( فوضع يده عليه ، وقال : قال )) . وال الناس حيبونه خلاالهتم : (( قال . جعلين اهللا فداءاك 
  .» إىل شيء  فلم يكن بعد ذلك الفىت يلفت)) وطهَّر قلبه ، وحصَّن فرجه 

أي منكر هذا الذي يستأذن فيه الفىت ؟ وأي منكر يكون ذلك االستئذان من سيد األنبياء ؟ إنه ملنكر جدَّ عظيم ، 
ال ميلك أحد غري النيب صلى اهللا عليه وسلم إزاءه ذرة من حلم ورفق ، ولكنه صلى اهللا عليه وسلم الرؤوف 

، حد اإلعجاز لكل ما عداه من اخللق ، أن يبلغ ما بلغ يف هذا احللم الرحيم ، الذي بلغ يف موقفه هذا وكثري غريه 
  .والصرب اجلميل 

وليس الرفق واحللم يف تغيري املنكر ، بذاهب بصاحبه إىل املداهنة واملصانعة حني يعتدى بذلك عمداً على حق من 
  .هللا رب العاملني  حقوق اهللا تعاىل ، أو حقوق عباده ، بل يكون ذلك حينذاك احلزم واحلسم والغضبة

ـ صلى اهللا عليه وسلم ((  ـ زوج النيب  أن قريشاً أمهّهم شأن املرأة اليت « : عن عروة بن الزبري ، عن عائشة 
من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : سرقت يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة الفتح ، فقالوا 

سامة بن زيد ، حبُّ رسول اهللا عليه وسلم ، فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلوَّن وجه ومن جيترئ عليه إال أُ: فقالوا 
استغفر يل يا رسول : فقال له أسامة )) أتشفع يف حدَّ من حدود اهللا ؟ (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

أما بعد : ى اهللا مبا هو أهله ، مث قال فلما كان العشي قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاختطب ، فأثىن عل. اهللا 
، فإمنا أهلك الذين من قبلكم ، أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 

، مث أمر بتلك املرأة اليت )) وإين ـ والذي نفسي بيده ـ لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها . احلدَّ 
  ». ا سرقت ، فقطعت يده

فحسنت توبتها بعد ، وتزوجت ، وكانت تأتيين بعد : (( قالت عائشة : قال ابن شهاب ، قال عروة : قال يونس 
  .ذلك ، فأرفع حاجتها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، متفق عليه ، والنص ملسلم 

  .وأكرم وأجدى وأنفع  كذلك الرفق ، وكذلك احلزم يف تغيري املنكر ، كلُُ يف موضعه الذي هو به أليق
ومما يدخل يف باب الرفق واحلكمة يف هذا ، أال يكون ذلك مواجهة ومصارحة يف مٍأل من الناس ، فإهنا حينذاك 

من وعظ أخاه سّرا فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه عالنية فقد فضحه : يقول اإلمام الشافعي . تشهري ال تذكري 
  .وشانه 

، وذلك » من َعيََّر أخاه بذنب مل َيُمْت حىت يعمله « : َره أخاه بذنب ، أن يقع فيه وقد جعل اهللا من عقوبة من َعيَّ
إذا مل يكن صاحب املنكر جماهراً مفتخراً ، به متخذاً فعله رسالة حياته ، كمثل املاسونيني والعلمانيني واملاركسيني 

ن كان كذلك فقد وجب تغيري منكره ، ودفعه وغريهم من املرجفني احملاربني اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، فم
عالنية ، وفضح أمره وأفاعيله وصنائعه السوء واإلرجاف وإشاعة الفاحشة والسُّوأى ، فإن اهللا عز وعال َحَرَم 

  :اجملاهرين عفوه 



، وإنَّ اجملاهرة كُلً أُمَّيت معاىف إال اجملاهرين « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عن أيب هريرة قال (( 
يا فالن ، عملت البارحة كذا ، وكذا ، وقد بات : أن يعمل الرجل بالليل عمال مث يصبح وقد ستره اهللا فيقول 

  .» يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر اهللا عنه 

 فإذا ما كان هذا حال من جاهر على هذا النحو ، فكيف حبال من ال يفعلها بليل ، بل يفعلها جهاراً هناراً ،
ويتخذها فخاراً ومنهج حياة؟ أولئك أوىل باحلرمان من عفو اهللا ، وأوىل بفضح أمرهم للناس ، حىت يعرف الناس 

  .صنيعهم فيحذروا وينكروا 
فاحلكمة يف تغيري منكر مثل هؤالء اجملاهرين باملنكر املفاخرين بفعله ، والدعوة إليه ، الغلظة يف وجوههم ، 

وأفعاهلم ، ومبن يناصرهم ، أو يسكت عن باطلهم ، حىت يكشف حاهلم ، فال خيدع والتصريح بأمسائهم وأوصافهم 
  .الناس مبكرهم ، وزائف فكرهم ، وزخرف قوهلم ، وباطل مذهبهم 

ـ ينعقون يف حمافلهم العامة ، ومناشريهم السيارة ، أهنم مسلمون موحدون ملتزمون  وهم ـ خداعاً وزوراً 
م إمنا هو الذي يدعو الناس إىل عبادة اهللا بآراء خلقه ، ال هبدي كتابه ، كذلك بصحيح اإلسالم ، وأنِّ من خالفه

يزعمون ، وينادون أن اإلسالم قد عصم دماءهم وأعراضهم وأمواهلم ، بال إله إال اهللا ، وأهنم يقولوهنا ، فال حتل 
  .دماؤهم وأعراضهم 

اليت اختذوها عقيدة من )) السَّلولية (( ، فذلك دعامة ذلك ديدن املنافقني من املاسونيني والعلمانيني واملاركسيني 
فإن هذه ليست كلمات تقال فحسب ، )) ال إله إال اهللا (( فإذا ما ختفَّى أولئك حتت ادعاء قول . دون اإلسالم 
هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، حني طالبهم هبا، إمنا هي منهاج حياة ورسالة وجود ، )) قريش (( وإال ملا قاتلت 

ويف حياة كل قائل هلا آيات ظاهرة على متكنها من قلبه واستقرارها فيه ، فيكون . مقتضياهتا وحقوقها ، وواجباهتا 
ومنهجها ورسالتها ، )) ال إله إال اهللا (( املسلم املعصوم هبا دمه وماله وعرضه ، أو يكون يف حياته ناقضاتُُ ملعىن 

  .لذي يعصم هبا دمه وماله وعرضه فتكون تلك اآليات القاطعات بأنه ليس ا
ال إله (( عليه أن يعرض نفسه ومنهج حياته وحركته يف األرض على مقتضيات متكن )) ال إله إال اهللا (( كل قائل 

  .من قلبه أو ناقضاهتا )) إال اهللا 

لقرآن ، بل من من يطعن يف كتاب اهللا ، ومن يدعو إىل التحرر من سلطة ا)) ال إله إال اهللا : (( هل يعصم قول 
ال : (( سلطان اهللا ، ومن ال يرضيه أن تكون عالقته باهللا عالقة عبد بسيده ألنه ال حيب اإلذعان ؟ وهل يعصم قول 

من يستهزئون بالرسول والسنة والصحابة ، كمن يستهزئ من التيمم بالتراب عند نقض الوضوء لذي )) إله إال اهللا
إخل ملن خرج منه ريح ، ويتساءل ما عالقة ذلك بوجهه ويديه ... الوجه عذر ، ويستهزئ بالوضوء بغسل اليدين و

  ، أال يكفي غسل حمل خروج الريح ؟
، دم وعرض ومال من يزعم أنَّ بعض أحكام الشريعة الثابتة بالكتاب والسنة )) ال إله إال اهللا : (( وهل يعصم قول 

، وأنَّ القرآن والسنة ال يصلحان يف القرن العشرين أن  ، إمنا هي رجعية وعادات بدوية ال تليق باحلياة املعاصرة
  حيتكم إليهما يف حياتنا السياسية واالجتماعية ؟

  ، دم وعرض ومال من يعلن صراحة أنَّه ضد احلكم مبا أنزل اهللا ؟)) ال إله إال اهللا : (( وهل يعصم قول 



، من قلوب أصحاب هذه األقاويل ))  اهللا ال إله إال(( أيتفق ادَّعاء اإلسالم ، مع كل هذه الناقضات معىن 
  والدعاوى ؟

الذي يقول فيه )) مسلم (( الذي رواه اإلمام )) أسامة بن زيد (( ويتعلق أولئك املرجفون يف املدينة حبديث سيدنا 
  )) :أسامة (( سيدنا 

ال إله إال اهللا : فقال : رجال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية فصّبحنا احلُُرقات من جهينة، فأدركت « 
: (( ، فطعنته ، فوقع يف نفسي من ذلك ، فذكرته للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أفال شققت عن قلبه : (( قال . قلت يا رسول ، إمنا قاهلا خوفا من السالح : قال )) . أقال ال إله إال اهللا وقتلته ؟ 
  .» فما زال يكررها حىت متنيت أين أسلمت يومئذ )) . ا أم ال ؟ حىت تعلم أقاهل

فإن تعلقهم حبديث )) السَّلُويل (( وإذا كان أولئك ال يتعلقون بالسنة إال حني يرون فيها ما ينفعهم يف تنفيذ خمططهم 
  .غري نافع هلم )) أسامة (( 

  .فقتله )) أسامة (( ع حال الرجل الذي طعنه وكل عاقل يقرأ احلديث قراءة مسلمة ، جيد أن حاهلم ال يتفق م

بعد قوهلا ما ينقضها ، )) أسامة (( مل يظهر منه لسيدنا )) ال أله إال اهللا (( بعد قول )) أسامة (( الرجل الذي قتله 
لك أن يعصم دمه هبا ، حىت يقع منه ما ينقضها قوالً أو فعالً ، ولذ)) أسامة (( من قول أو عمل ، فكان على سيدنا 
، أي أقاهلا خوفاً من » أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال ؟ « : قال له الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

السالح ، وما يزال على ما كان عليه قبلها ، أم قاهلا اعتقاداً جازماً ، فلو أنه بدا من الرجل ما جيعل أسامة يوقن أنه 
، ألهنا ستكون مقالة خادعة )) ال إله إال اهللا : (( هللا عليه وسلم قتله بعد قوله قاهلا خوفاً ، ما أنكر عليه النيب صلى ا

.  

ال : (( واملاسونيون واملاركسيون والعلمانيون ، وكل املرجفني يف املدينة ، ال يكفون عن قول وفعل ما ينقض قوهلم 
يف األرض فساداً ، تنادي صباح مساء أهنم إمنا نقضا ال يبقي وال يذر ، فجميع أحواهلم اليت يعيثون هبا )) إله إال اهللا 

َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن { : تقية وخديعة ، وأن هم يف هذا كمثل الذين قال اهللا تعاىل فيهم )) ال إله إال اهللا : (( يقولون 
  ) . ١٤: البقرة ( } َنْحُن ُمسَْتْهزِئُونَ  آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى شََياِطينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُمْ إِنََّما

( } ِخَرُه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ آِمنُوا بِالَِّذي أُنْزِلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجهَ النََّهارِ َواكْفُُروا آ{ 
  ) . ٧٢: آل عمران 

تغيري منكرهم ، كشف أقاويلهم وأفاعيلهم مقرونة هبا أمساؤهم وأوصافهم  فمثل أولئك ، احلكمة كل احلكمة يف
ومواقعهم يف احلياة الثقافية والقيادية ، وبيان أباطيلهم ، وما يرمون به إليه من إفساد يف األرض ، وحب إلشاعة 

فإن لكثري منهم  الفاحشة يف الذين آمنوا ، حىت يعرف الناس حقيقتهم ، فال خيدعون مبعسول قوهلم وزخرفهم ،
  .فصاحة لسان تسيب قلوب وعقول الدمهاء ، وقد حذَّر النيب صلى اهللا عليه وسلم من أمثاهلم 

إن أخوف ما أخاف على أُميت كلُّ « : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» منافق عليُم اللسان 

من تعلَّم صرف الكالم لَيْسَيب قلوب « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  .» الرجال أو الناس مل يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال 



وإن من ألزم ما حيمله أهل العلم وطالبه من فرائض ، الوقوف على حقيقة مذاهب العلمانيني واملاسونيني ، 
هم ، واالجتهاد يف فحصها وسرب أغوارها ودفائنها ، وخبئ مراميها ، ونقض ما فيها من واملاركسيني ، ومن شايع

  .دعاوى باطلة وأقاويل فاسقة 
  .إن حسن الظن بأمثاهلم يردي يف مهاويهم ، فاملؤمن كَيِّس فَِطن ، ال ُيلَدغ من ُجْحرٍ مرتني 

  :وإن احلكمة يف أمثاهلم ، االستماع إىل قول الشاعر 
  ذَْرعا وإنْ تلقَُه باجلَْهل يَْنَحِسمِ... إنْ َتلْقَُه باحللم ضقت به  واجلَْهلُ

  شروطه وآدابه: بيان املغِّري املنكر 
  :إذا ما كان تغيري املنكر ، عبادة يتقرب هبا إىل اهللا تعاىل ، فإنه يشترك مع بقية العبادات يف بعض الفرائض 

العقل والبلوغ ، فمن جنَّ عقله ، أو أصابه فيه داء ، فقد : يف أن يكون القائم بالتغيري مكلفا ، وأساس التكل· 
أعفي من فريضة التغيري ، ما بقي اجلنون أو الداء ، ومن مل يبلغ احللم ، ال جيب عليه التغيري ملنكر رآه ، فإن كان 

  مميزاً عارفاً باملنكر قادراً على تغيريه صحَّ له أن يغريه ، وال جيوز منعه من ذلك
جيوز محله على التغيري ، إال على سبيل تدريبه على الطاعات من قبل وجوهبا عليه ، على أن يكون ذلك حتت كما ال 

  .إمرة وليه 

أن يكون مسلماً ، فإنَّ أي عبادة ال تقبل بغري إسالم ، وال تفرض من قبل الدخول فيه ، فال يتصور أن تفرض · 
يؤمن هبا ، وإن كان ذلك منكراً يف شريعته ، اليت يؤمن هبا أيضاً ،  على غري املسلم ، أن يغري ما تنكره شريعة هو ال

فنحن غري مكلفني حبمل غري املسلمني على التمسك بشرائع عباداهتم ، اليت يتفق بعضها مع بعض ما يف اإلسالم ، 
سى عليه السالم ، فلم يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيمل يهود املدينة على ترك الربا ، وهو احملرم يف توراة مو

مثلما هو حمرم يف اإلسالم ، إال إذا حتاكموا إىل املسلمني ، فيحملون على حكم اإلسالم وحده ، ألهنم حتاكموا إليه 
  .طواعية 

فإذا أعان غري املسلم على تغيري املنكر ، أثيب على إعانته تلك ، مبا يليق هبا من نعم الدنيا ، وال يصح منعه من أن 
  .إال إذا خرق شروط التغيري وآدابه  يعني على ذلك

وال يشترط مع اإلسالم العدالة ، فكل مسلم جيب عليه تغيري املنكر على الوجه الذي هو أهل له ، وليس بالزم · 
ذلك ما عليه أهل العلم فإن للفاسق بل عليه أن يغري املنكر ، إال إذا كان ال . أن يكون غري مرتكب للمنكرات 

توبات استهانة أو استهزاء أو إنكاراً لفرضيتها ، فإنه يكون بذلك غري مسلم البتة ، بل هو مرتد يقيم الصلوات املك
  .، وهو أدىن منزلة من أهل الكتاب ، فإن استتيب وتاب والتزم ، وجبت إعانته وإكرامه وتأليف قلبه 

لم ـ فإنه ال ُيسقط عنه فريضة أما إن كان فاسقاً يؤدي الصالة أو يتركها كسالً ال استهانة ـ عند بعض أهل الع
تغيري املنكر بسقوطه هو فيه ، فإن الفسق ال يرفع التكليف ، مثلما ترفعه الرّدة ، وهذا الفاسق يكون على أحد 

  :أمرين 
  .أن يكو مرتكبا منكرا غري الذي يراه من غريه  -
  .أن يكون مرتكباً منكراً من جنس ما يراه من غريه  -



فال يتأثر بوقوعه هو يف منكر . إن كان األول ، فإن تغيري منكر غريه فرض عليه ، ما حتققت فيه بقية شرائط التغيري 
فإِننا لو اشترطنا أن يكون القائم . آخر ، فالواقع يف منكر الغيبة مثالً ، عليه أن يغري منكر سرقة واقع من غريه 

  . جند من يتحقق يف ذلك ، وال سيما يف عصرنا والعصور القادمة بالتغيري خالياً من كل منكر ، فإنا نكاد ال
)) إن مل يأمر مبعروف ومل ينه عن املنكر ، إال من ال يكون فيه شيء ، مل يأمر أحد بشيء : (( يقول سعيد بن جبري 

  )) .فأعجب مالكا ذلك من سعيد بن جبري 
أن يكون غريه عليماً بوقوعه : يراه من غريه ، فإن له حالني وإن كان اآلخر أي املغيِّر ، واقعاً يف منكر من جنس ما 

  .فيه أو ال يكون 
إن كان عليماً بوقوعه فيه فاألوىل تغيري منكر نفسه أوالً ، وال سيما إذا ما كان التغيري باللسان ، حىت ال يكون 

  .السعي إىل التغيري حينئٍذ عقيماً أو عقباه أكثر ضرراً 
عه فيه ، مل يتوقف تغيريه منكر غريه على تقدمي تغيريه منكر نفسه ، بل يفعلهما معاً أيَّاً كان وإن كان غري عليم بوقو

سبيل التغيري وآلته ، فال ينتظر الفراغ من متام تغيري منكر نفسه ، وال سيما إذا ما كان املغري ذا والية عامة أو خاصة 
  .على من يريد تغيري منكره 

من ميكن أن يقوم بالتغيري دونه ، فعليه االشتغال بتغيري منكر نفسه أوالً ، ويدع غريه  فإن كان من العامة ومن حوله
  .يقوم بتغيري هذا املنكر مىت كانوا قادرين وصاحلني لتغيريه 

يروى أن رجالً جاء سيدنا عبد اهللا بن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ فقال يا ابن عباس ، إين أريد أن آمر (( 
إن مل ختش أن تفتضح بثالث آيات من كتاب : أرجو ، قال : أبلغت ذلك ، قال : املنكر قال  باملعروف وأهنى عن

  .اهللا ، فافعل 
  وما هنَّ ؟: قال 
  .، أحكمت هذه ؟ قال ال } أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ َوتَْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم { : قوله تعاىل : قال 
ال ، فاحلرف الثالث : ، أحكمت هذه ؟ قال } ِلَم َتقُولُونَ َما لَا َتفَْعلُونَ { : اىل قوله تع: فاحلرف الثاين ؟ قال : قال 
  ؟

َوَما أُرِيُد أَنْ أَُخالِفَكُمْ إِلَى َما أَنَْهاكُْم َعْنُه إِنْ أُرِيُد إِلَّا الْإِْصلَاحَ { : عليه السالم )) شعيب (( قولُ العبد الصاحل : قال 
  )) .فابدأ بنفسك : قال .  ال: ، أحكمت هذه ؟ قال } 

إن صح سنداً ، داللة على أنَّ املرء أن يكون أهالً للقيام بفريضة األمر )) ابن عباس (( يف هذا املوقوف على 
باملعروف ، والنهي عن املنكر ، حىت يكون قياماً مثمراً ، فإن مل يك أهالً فعليه أن يبدأ بنفسه ، ويدع غريه ملن هو 

  .مر باملعروف والنهي عن املنكر ، فيؤديهما أداء غري عقيم قادر علي هذا األ
على أنه ينبغي أن نكون على وعي ، بأنَّ ما قاله ابن عباس هلذا الرجل إمنا هو خمصوص حبال ما إذا كان ِمْن حول 

على حنو ما الرجل َمْن هو أقدر على القيام بفريضة األمر باملعروف ، والنهي عن املنكر ، فيترك ذلك ملن هو أقدر 
  .، إذ كان مجهور الصحابة والتابعني كثري )) ابن عباس (( كان يف زمان 

أما إن كان مثل ذلك الرجل يف جمتمع ليس فيه من هو أقدر منه على ذلك أو كان فيه ، ولكن عجز عن الوفاء 
فيه اآليات الثالث  بكل الفريضة ، أو شغله املال واألهلون ، فال ريب يف أن مثل هذا الرجل ، وإن مل تتحقق



املذكورات ، جيب عليه القيام بفريضة التغيري ملنكر غريه ، يف الوقت الذي يسعى فيه جاهداً الىتحقيق هذه اآليات 
  .الثالث على الوجه القومي 

رقُُ ومما ينبغي وعيه هنا أن الرجل كان يرمي إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وليس إىل تغيري منكر يراه ، وف
فالتغيري ، .. غري خفي بني فريضة تغيري منكر وقع ورآه املرء ، وفريضة أمر مبعروف وهني عن منكر ، وإن مل يقع 

  .بعض النهي ، وليس كله 
ن ال يؤخذ منه أ} ِلمَ َتقُولُونَ َما لَا َتفَْعلُونَ { : اآلية وقوله تعاىل ... } أََتأُْمُرونَ النَّاَس { : على أن قوله تعاىل 

مرتكب املنكر ال يغري منكر غريه ، فقد جاء هذا القول يف سياق ذم النهي عن املنكر وإتيانه ، أو األمر بالرب ، وترك 
فعله يف الوقت نفسه ، وال يلزم من ذلك منع النهي عن املنكر ممن هذه حاله ، أو منع األمر بالرب ممن هذه حاله ، 

فهو قول سيق للنهي عن ارتكاب هذه .. يريه يف غريه ، حىت يتركه هو بل هو دعوِة إىل ترك املنكر ، ال ترك تغ
  .األفعال ، وإبراز شناعة إتياهنا مع العلم بأهنا منكر ، ومع دعوة اآلخرين إىل تركها 

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلُق أقتاُب بطنه ، فيدور « : ومثل هذا أيضاً قوله صلى اهللا عليه وسلم 
يا فالن ، ما لك ؟ أمل تكن تأمرنا باملعروف وتنهانا : ما يدور احلمار بالرحى ، فيجتمع إليه أهل النار ، فيقولون ك

) متفق عليه ، والنص ملسلم ( » بلى، قد كنت آمر باملعروف وال آتيه ، وأهنى عن املنكر وآتيه : عن املنكر؟ فيقول 
.  

قيام باألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر ، ممن مل يفعل املعروف ، فذلك احلديث غري مسوقٍ إىل النهي ، عن ال
وميتنع عن املنكر ، بل هو مسوق إىل اإلبالغ يف بيان شناعة إتيان املنكر مع النهي عنه ، وترك املعروف وأمر 

  .اآلخرين به 
هو إنكارُُ عليهم من حيث تركهم املعروف ، ال  : ((وحنوه } أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ { : يقول الغزايل يف قوله تعاىل 

  )) .من حيث أمرهم ، ولكنَّ أمرهم دلَّ على قوة علمهم ، وعقاب العامل أشد ، ألنه ال عذر له مع قوة علمه 
  :ويبقى شرط إذن الويل األعلى ، أو من ينيبه ، ملن يقوم بتغيري املنكر · 

األمر األعلى ، ملن يقوم بالتغيري ، ويذهب آخرون إىل عدم  يذهب مجاعة من أهل العلم إىل اشتراط إذن ويل
  .اشتراطه 

حال ويل األمر ، وحال املغريِ ، وحال وسيلة التغيري ، والكيفية اليت يتم هبا : وحتقيق ذلك متوقف على أشياء ثالثة 
  .التغيري 

  :يكون غري ذلك  أمَّا حال ويل األمر ، فإما أن يكون حاكماً مبا أنزل اهللا تعاىل ، وإما أن
إن كان مقيماً لشرع اهللا تعاىل ، ال حيكم بغريه عمداً ، وال خيلط به غريه ، فإن كان املغيِر من العامة ، فإن تغيري 

املنكر يف نفسه ، ومن له عليهم والية خاصة كاألهل ، ال حيتاج إىل إذن ، إذا ما غري بلسانه أو بيده يف بعض صور 
بعض صور التغيري باليد حينئذ حتتاج إىل إذن ، كأن يترتب على التغيري باليد إيذاء بالغ يف  التغيري باليد ، وإن تكن

  نفس مرتكب املنكر كأن يضربه ضرباً مهلكاً أو مربحاً

ـ  أنَّ أعمى كانت له أُم ولد تشتم النيب صلى اهللا عليه وسلم « أما ما ُروي عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما 
فلما كانت ذات ليلة ، جعلت تقع يف النيب صلى اهللا : قال . فال تنتهي ، ويزجرها فال تنزجر  وتقع فيه ، فينهاها



عليه وسلم وتشتمه ، فأخذ اِملْغَولَ فوضعه يف بطنها واتكأ عليها فقتلها ، فوقع بني رجليها طفل ، فلطخت ما هناك 
أنشد اهللا رجال فعل ما فعل ، يل : (( س فقال بالدم ، فلما أصبح ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فجمع النا

فقام األعمى يتخطى الناس ، وهو يتزلزل حىت قعد بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، قال )) عليه حق إال قام 
يا رسول اهللا ، أنا صاحبها ، كانت تشتمك ، وتقع فيك فأهناها فال تنتهي ، وأزجرها فال تنزجر ويل منها : فقال 
ن مثل اللؤلؤتني ، وكانت يل رفيقة ، فلما كان البارحة ، جعلت تشتمك وتقع فيك ، فأخذت املغول ، فوضعته ابنا

  .» )) أال اشهدوا أنَّ دمها هدر : (( يف بطنها ، واتكأت عليها حىت قتلتها ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، وقد زجرت عنه مرارا ، ومثل هذا يستباح به الدم ، إن املنكر الذي وقعت فيه هذه املرأة ، إمنا هو كفر صراح 
فإن شتم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، واجلهر بذلك ، واإلصرار عليه ، بعد الزجر ، مما ال حتتمله نفس من يف قلبه 
  . ذرة من إميان ، وكذلك االستهزاء بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، واجلهر بذلك ، واإلصرار عليه

أنه ما قتلها ألمر به متعلق ، وإمنا ) ويل منها ابنان مثل اللؤلؤتني ، وكانت يل رفيقة : ( والصحايب قد أعلن بقوله 
  .احتسابا لوجه اهللا ، وغضبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

د ، حيتاج إىل إذن ويل أما إن كان املنكر يف غري أهله، ويف من ليس له عليهم والية خاصة ، فإن تغيري املنكر بالي
األمر املقيم شرع اهللا تعاىل ، وتغيريه باللسان إن كان أهالً له ال حيتاج وله أن يتركه ملن هو أعلم به منه ، إن علم 
أنَّ غريه هذا قائم بذلك ، واألوىل السعي إىل من يظن أنه أعلم ، وأقدر ، وأوىل ، فيخربه ليغري ما رآه من منكر ، 

نكر ، مما حيتمل تأخري تغيريه قليالً ، فيكون بسعيه إىل من هو أقدر وأعلم بالتغيري قائماً بتغيري املنكر إن كان ذلك امل
أيضاَ ، ويبقى من بعد ذلك عليه مؤازرة أهل العلم واالحتساب ، وتكثري سوادهم ، ومحايتهم ، والدفع عنهم 

  .صور التغيري  فكل ذلك من.. ورعايتهم يف أهلهم ، إن أضريوا ، والدعاء هلم 

أما إن كان املغيِّر من أهل العلم ، واإلمامة ، املشهود هلم يف هذا من الصاحلني ، وكان ويل األمر األعلى مقيماً شرع 
اهللا تعاىل ، فإنَّ تغيريه املنكر يف غري أهله بيده حيتاج إىل إذن من ويل األمر ، إذا ما كان هذا التغيري مرتباً عليه إيذاء 

حب املنكر ، أما إن كان الضرر واقعاً على ما هو خارج عن نفسه فللعامل الثقة أن يغري املنكر يف غريه يف نفس صا
أهله ، دون إذن خاص من ويل األمر ، ألن ويل األمر املقيم شرع اهللا تعاىل ، يأذن ضمناً للعامل الثقة ، أن يغري املنكر 

ر بلسانه ، ال حيتاج فيه العامل من ويل األمر ، املقيم شرع اهللا ، إذناً بيده فيما ال يتعلق باألنفس ، وكذلك تغيريه املنك
خاصاً ، ألن علمه وإمامته والشهادة له بذلك من أقرانه من أهل العلم ، إذنُُ عامُُ ، بأن يغري املنكر بلسانه ، بل هو 

  .تغيري باللسانأول من يفرض عليه ذلك التغيري ، وليس ألحد أن مينعه من ذلك ، مىت حقق آداب ال
  .أما تغيريه بالقلب ، فذلك ما ال يستأذن فيه أحدُُ من أحد أبداً ، فهو فريضة ال تسقط إال بسقوط التكليف 

وإن كان ويل األمر األعلى ال حيكم بشرع اهللا تعاىل ، أو خيلط به ما يشرعه لنفسه ، فيأخذ ببعض الشرع يف أبواب 
  :خيتلف ، ويتركه يف أبواب أخرى ، فإن األمر 

إن كان املَُغيُِّر من العامة ، فله أن يغري املنكر بلسانه ، حني يكون قادراً عليه سواء كان املنكر واقعاً من أهله ، ومن 
  .له عليهم والية ، أم من غريهم ، شريطة االلتزام بآداب التغيري باللسان 

. إن منعه امتنع مىت كان يف األمة من يقوم به سواه وال حيتاج إىل إذن ويل األمر ، الذي ال يقيم شرع اهللا تعاىل ، ف
  .ويبقى عليه مؤازرة أهل العلم يف هذا ومناصرهتم ، والدعاء بنصر احلق وأهله 



واألعلى واألحب . وله أن يغري املنكر بيده حني يكون قادراً عليه ملتزماً بشروطه وآدابه ، فيما ال يتعلق باألنفس 
أو يسعى إىل من هو أقدر وأوىل فيخربه ، ويؤازره ، ويشد . صحبة مغري من أهل العلم  إلينا ، أن يكون ذلك منه يف

من عضده ، لتكون ألهل العلم احملققني شوكة يف وجه ويل األمر ، الذي ال يقيم شرع اهللا تعاىل ، فإنه إذا رأى هلم 
  .شوكة ، خضع للحق ، الذي يدعون إليه 

د له به فإن تغيري املنكر بلسانه ال حيتاج إىل إذن من ويل األمر الذي ال يقيم وإن كان املغري من أهل العلم املشهو
شرع اهللا تعاىل ، وإن منعه ويل األمر فله أال ميتنع ، بل يصابر وجيالد ، ألنَّ هذا حق اهللا عز وجل كلَّف به أهل 

  .» يف معروف  إمنا الطَّاعة« : العلم وليس لويل األمر ، أن مينعهم من أداء حق اهللا تعاىل 
وما يفعله بعض الوالة من إجياب استئذان العامل يف الدعوة إىل اهللا يف بيوت اهللا ، إمنا هو بغي وعدوان على حق أهل 

العلم، فإنَّ من حتققت فيه آيات العلم والصدق ، كان يف تكليف اهللا له بالبيان ، إذناً إهلياً ، ال يصادره أحد مىت 
  .هللا تعاىل وقال كلمة احلق احتساباً التزم بأدب الدعوة إىل ا

أما تغيري العامل املنكر بيده ، فيما ال يتعلق باألنفس ، فال حيتاج إىل إذن من ويل األمر ، الذي ال يقيم شرع اهللا ، ألنه 
بالضرورة لن يأذن ألحد ، وهو حني أعرض عن شرع اهللا تعاىل ، فلم حيكم به رعيته ، قد أسقط حقَّ نفسه عليهم 

فللعامل تغيري املنكر بيده ، فيما دون األنفس ، دون إذن هذا الويل إذا ما حقق آداب وشروط التغيري . طاعتهم له  يف
  .باليد

  وللعامل أيضاً أن يأمر غريه ممن هو قادر عليه ، أن يغري املنكر بيده ، حتت رايته

  .دعاء هلموعلى العامة مناصرة العلماء يف هذا والوقوف معهم والدفع عنهم ، وال
وكل ما قلناه يف تغيري املنكر باليد ، إمنا هو حني يعلم به ويل األمر ، أو من ينوب عنه ، مثَّ ال يقوم بالتغيري ، أو ال 
يأمر أحداً بتغيريه من والته ، فإن كان ممن يقوم هو بتغيريه أو يأمر من يغريه إذا ما بلغه ذلك ، وحتقق منه فليس 

تغيري املنكر باليد ، ألن ذلك حق ويل األمر، ال يسقط منه وال يتجاوز إذنه ، إال إذا تركه  ألحد أن يتجاوز إذنه يف
يف الوقت . وأسقطه بالتغافل عنه أو الزعم بأن هذا من احلرية الشخصية ، اليت ال يسمح لنفسه االعتداء عليها 

  :وصدق الشاعر قائالً . الذي يقيم الدنيا وال يقعدها إذا مسَّه أحد مبا يكره ، من قول أو فعل 
  َسب اإلله فإن الناس أحرارا... يقاد للسجن من َسبَّ الزعيم ومن 

ويشترط يف املغري شروط أخرى ، منها ما سبقت اإلشارة إليه حتقق العلم بنكارة ما يريد إنكاره ، عند مجهور · 
، ويعتد به ، فإنه ال جيب عليه التغيري ، بل العلماء ، فإن مل يتحقق ، وعلم أنَّ فيه اختالفاً ، ممن يوثق باختالفهم 

  .يكتفي بالدعوة إىل ما هو األمسى واألرجح ، مبيناً ملن شاء وجه رجحان ما يدعو إليه 

ويشترط فيه العلم بطرائق التغيري ، وأحكامها ، وآداهبا ، ومن جهل شيئاً من هذا وجب عليه أن يسعى إىل من 
ستكني إىل أنه ال يعلم ، فعليه أن يغري جهله بذلك ، إىل العلم به ، مىت كان يف قومه يعلمه ، مث يقوم بالتغيري ، وال ي

  .من يعلمه ، وقد تيسر العلم يف زماننا ملن شاء 
ويشترط يف املغري أيضاً ، أن يكون قادراً على التغيري ، فإن عجز عن طريق ، انتقل إىل ما دونه وسعى إىل أن يرفع 

فإن املسلم ال يليق به أن يرضى بالدنية ، فيما يتعلق بشؤون . ن القيام بالطريق األعلى عن نفسه أسباب عجزه ، ع
  .دينه وآخرته ، وليكن حرصه على األعلى يف هذا ، ال يقل عن حرصه عليه يف شؤون دنياه 



نظر تقبل وعظه ، وال يشترط يف املغري أن يتيقن أن تغيريه املنكر مفض إىل أثر ، فيمن يغري منكره ، فليس عليه أن ي
فَإِنْ أَعَْرضُوا فََما { : أو االستجابة ألمره وهنيه ، فإن اهللا عز وعال ما كلفنا أن يكون لدعوتنا أثر يف اآلخرين 

  ) . ٤٨: الشورى ( } أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم حَِفيظًا إِنْ َعلَْيَك إِلَّا الَْبلَاغُ 

عن ابن . (( ومه ، فال يستجيُب له إال قليل ، أوال يستجيب له أحد وقد كان النيب يف األمم الغابرة ، يقيم يف ق
عُرضت عليَّ األمم ، فجعل النيب « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال 

  .» والنبيان ميرون معهم الرهط ، والنيب ليس معه أحد 

  شروطه وأحواله: بيان الواقع يف املنكر 
ن التغيري ، إمنا هو واقع على منكر حمقق ، يقوم به واحد من الناس ، فإنَّ ذلك الواقع يف هذا املنكر ال يشترط ملا كا

، بل كل منكر يقع من أحد ، يكون ذلك الفعل منكراً يف حقه ، أو حق ) عاقالً ، بالغاً ( لتغيريه أن يكون مكلفاً 
  .ريهمن هو مثله ممن ليس له فيه رخصة ، فإنه جيب تغي

  .اجملنون مينع من إتالف ماله ، أو مال غريه ، وكذلك الصيب ، وإن كان كالمها غري مكلف 
  .والكافر البالغ العاقل ، يرجع تغيري منكره الواقع منه ، إىل نوع ذلك املنكر وحمله

ملنكر ، ألن كفره إن كان منكره مما ليس منكراً يف دينه ، وال يتعلق به حق مسلم ، فال جيب على أحد تغيري هذا ا
  .هو نفسه أعلى املنكرات ، وال جيب على أحد أن مينعه منه ، بل وال يصلح ألحد أن يكرهه على تركه 

وإن كان منكره مما هو منكر يف دينه ـ أيضاً ـ وإن تعلق به حق غري مسلم فال جيب على أحد أن يغريه ، إال إذا 
  .لذي احتكم إليه حتاكم إلينا ، فيحمل على ما حيكم به اإلسالم ا

فإن تعلق حبق مسلم ، وجب منعه منه ، وإنزاله على ما يقضي به اإلسالم ، حفاظاً على حق املسلم ، أو حق األمة 
  .والدعوة 

وإن كان صاحب املنكر مسلماً مكلفاً ، فيشترط فيه التيقن أنَّ ذلك الفعل منكر يف حقه عند مجهور أهل العلم ، 
  .على ما كان مرجوحاً ، فال جيب على أحد تغيريه ، بل ينصح إىل األعلى باحلكمة فإن كان فيه خالف ، وهو 

واملسائل يف هذا الباب كثرية ، مما يستوجب على القائم لتغيري منكر ما ، أن يعلم موقعه من باب ما اختلف األئمة 
  .يف حكمه 

خاصة ليس منكراً ، لوجود رخصة له ، ترفع وقد يكون ما فعل منكراً يف نفسه عند مجيع العلماء ، إال أنه يف حقه 
  .إخل ... عنه نكارة هذا الفعل ، كمن أفطر يف رمضان لعذر ، أو غطى رأسه يف الطواف لعذر 

فإن كان فعله ما َحُرم ، لضرورة شرعية ، فإنه ُيسعى إىل رفع الضرورة عنه ال أن مينع من ذلك احملرم ، فإن أزيلت 
فكان فقه حال ذي املنكر ، من .. نكره غُّير عليه بالُسبل اليت حددها اإلسالم أسباب الضرورة ، وبقي على م

  .ركائز شخصية املغيِر ، وركناً ركيناً من مسؤوليته 
  تابع الفصل الثاين

  مراتبها وآداهبا: بيان وسائل التغيري 
  أحواله وآدابه: تغيري املنكر باليد 

  أحواله وآدابه: تغيري املنكر باللسان 



  أحواله وآدابه: املنكر بالقلب  تغيري
  العجز عن التغيري باليد أو اللسان

  مراتبها وآداهبا: بيان وسائل التغيري 
الناظر يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيد أنه حني أوجب على من رأى منكراً أن يغريه ، ذكر وسائل 

  :من عمل اإلنسان ، نوعان كُليَّان ذلك أنَّ ما يقع . التغيري ومسالكه ، وقد أحاط هبا جامعة 
  .داخل جوَّاين قليب  -
  .خارجي برَّاين -

أداته : والفعل . أداته اللسان وما ضارعه من أدوات البيان : فعل وقول ، القول : قسمان ) اخلارجي ( وهذا الثاين 
  .اجلارحة كاليد وما ضاهاها مما يستخدمه اإلنسان يف أفعاله 

قليب ، يترتب عليه واقع سلوكي يف احلياة ، وإما خارجي فعلي أداته اليد وما ضاهاها ، وإما فالتغيري إما جواين 
وهو قد رتبها . خارجي قويل أداته اللسان وما ضارعه ، فكان فيما ذكره الرسول صلى اهللا عليه وسلم مجعاً حمكماً 

ناظرُُ إىل ) اليد ـ اللسان ـ القلب ( ازل الوجه الن: على حنو جامع بني النهج الصاعد من وجه ، والنازل من آخر 
االستطاعة ، وإىل حال املغيِّر ، ومنزلته يف القيام بفريضة التغيري ، فإن املغري باليد ال شك أعلى قدرة واستطاعة ، 
مث من  فالتغيري باليد أحوج إىل مزيد من الشجاعة واملصابرة واحلكمة واحلزم ، مث من بعده يف هذا ، التغيري باللسان ،

، وهو يف الوقت ) التغيري باليد ( دوهنم مجيعاً يف هذا املغري بالقلب فكان البدء باألصعب أداء ، واألشق تكليفاً 
  .نفسه أعلى منزلة ، وأنفذ أثراً ، وأسرع ، وأجنع عالجاً 

ثرة من يطيق أو من ناظرُُ إىل مشولية التكليف ، وك) اليد ـ اللسان ـ القلب ( والوجه الصاعد يف الترتيب نفسه 
يصلح ، فال شك يف أن التغيري باليد وما ضارعها ، من يكلف به لتحقق شروطه فيه ، أقل بكثري ممن يكلف بالتغيري 

باللسان ، وكذلك من يطيق أو من يصلح للتغيري باليد ، أقل ممن يطيق أو يصلح للتغيري باللسان ، وأكثر ذلك 
الذي ال يعجز عنه مسلم البتة ، فكل املسلمني له صاحلون ما داموا أهالً  عدداً يف هذا التغيري بالقلب ، فذلك

  .للتكليف 
فالترتيب الذي ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم ناظر يف حاليه ، إىل منهاجية التدرج العلمي للتغيري ، وليس ناظراً 

  .، فالتغيري أخص من النهي  إىل التدرج التربوي للنهي عن املنكر ، وفرق بني تغيري املنكر والنهي عنه
ومنهاجية التدرج يف النهي ، يُْبدأ فيها بالتعليم ، وتأليف القلوب ، واستمالتها إىل البعد عن املنكر باحلكمة واملوعظة 
، فإن مل ُيجد ذلك انتقل إىل ما هو أشد منه يف النهي ، كإظهار التجهم واإلعراض عن اإلكرام ، فإن مل جيد ، كان 

  .هو أشد من ذلك  النهي مبا

هذه مراحل تربوية يف النهي عن املنكر ، أما تغيري املنكر فإن املنهج يبدأ مبا هو أشد تكليفاً ، يبدأ املرء باملنع باليد ، 
فإن عجز عنه كان باللسان ، فإن عجز عنه كان بالقلب ، فهو تدرج ناظر إىل درجات التكليف ومراحله ، وإىل 

  .ليس إىل قابلية التأثري يف املنهي عن املنكر مقدار استطاعة فاعله ، و
وملا كان نظرنا إىل تغيري املنكر ، فإنا نعتمد التدرج املنوط باستطاعة املغري ال التدرج املنوط بقابلية القائم باملنكر ، أو 

  .الواقع فيه للتأثري 



  أحواله وآدابه: تغيري املنكر باليد 
الناس ، يكون هلا أو عليها دون غريها ، بل هو عام خيتلف مناطه ودرجته  هذا التغيري غري مقصورٍ على طائفة من

  :باختالف أمور عدة أمهها 
  .عالقة من يقوم بالتغيري ، مبن يقع منه املنكر  -
  .نوع املنكر املراد تغيريه ومناخات وقوعه  -

  :ل أن عالقة املغيِّر ، مبن وقع منه املنكر على واحد من مخسة أحوا: وبيان هذا 
  .أن يكون للمغيِّر والية خاصة على ذي املنكر ، كوالية الوالد على ولده ، والزوج على زوجته  -١
  .أن يكون للمغيِّر والية عامة على ذي املنكر ، كوالية السلطان على رعيته وأمته  -٢
  .إال يكون ألي من املغيِر وذي املنكر والية عامة أو خاصة ، كما بني أفراد الرعية  -٣
  .أن يكون لذي املنكر والية خاصة على من يقوم بالتغيري ، كأن يكون ذو املنكر والد املغري ، أو زوجها  -٤
أن يكون لذي املنكر والية عامة على املغيِر ، كوالية السلطان الواقع يف املنكر على رعيته اليت تريد تغيري  -٥

  .منكره 
  .تالفها ، وباختالف املنكر هذه مخسة أحوال خيتلف حكم التغيري باليد باخ

على أن التغيري باليد غري حمصور يف القوة ، اليت هي استخدام السيف ، وما شاكله ، أو الضرب . نفسه وظروفه 
  .وما ضارعه ، فإن التغيري باليد ذو صور ومراحل عديدة 

ت شرب اخلمر وإراقتها ، من ذلك استخدام اليد يف إفساد آالت املنكر ، أو إذهاب عني املنكر ، كتحطيم أدوا
وهتدمي حاناهتا ، إذا مل تكن تصلح إال لذلك ، أو غلق الطرق املؤدية إليها ، أو قطع املياه وأدوات اإلنارة عنها ، 

وكذلك إفساد آالت الغناء املاجن احملرم ، وأدوات تصوير املنكر أو طبعه أو نشره يف الناس ، وإفساد أماكن بيعه 
  .إخل.. ن تلك األماكن صاحلة إال لذلك وتوزيعه ، إذا مل تك

  .كل هذا وكثري مثله يدخل يف التغيري باليد ، وهو ليس من استخدام السيف املؤدي إىل إراقة دم ، أو إزهاق روح 
  .أن يكو للمغيِر والية خاصة على ذي املنكر ، كوالية الوالد على ولده ، والزوج على زوجته: احلالة األوىل · 

اإلمام راعٍ ومسؤول : كُلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته « :  هذا ، قوله صلى اهللا عليه وسلم أساس احلكم يف
عن رعيته ، والرجل راعٍ يف أهله ، وهو مسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، 

  .واخلادم راعٍ يف مال سيده ومسؤول عن رعيته 

( » لرجل راعٍ يف ماله أبيه ، ومسؤول عن رعيته وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته وا: حسبت أن قد قال : قال 
  ) .متفق عليه ، والنص ملسلم 

فعلى الوالد والزوج وما ضارعهما تغيري املنكر الواقع ، ممن هو حتت واليتهما بيده ، وفقاً ملا يتناسب مع هذا املنكر 
فساد آلته دون اللجوء إىل ما هو فوق ذلك ، فكل صورة من صور ، من صور التغيري باليد ، فقد يكفي يف تغيريه إ

  .التغيري تقوم حبق التغيري ال ينتقل إىل ما فوقها 
والوالد والزوج وما ضارعهما ، له حق التغيري بكل صور التغيري باليد ، دون احلدود ، أو ما فيه إزهاق روح ، أو 

  .وعال  إراقة دم ، فذلك لإلمام حبقه الذي شرعه اهللا عز



أن يكون للمغيِّر والية عامة على ذي املنكر ، كوالية السلطان على رعيته ، فإن هلذا املغري ، أو : احلالة الثانية · 
عليه تغيري منكر رعيته باليد ، بكل صور التغيري باليد ، تغيرياً ال يبقي منه وال يذر ، فيكسر آالت املنكر ، أو يزيل 

ذ كل ما حيقق له القيام هبذا الغرض قياماً خالصاً تاماً هللا ، وليس انتصاراً لسلطانه فإن عينه أو ما يقوم به ، ويتخ
قاومه ذو املنكر وأعوانه ، أخذ على يديهم مبا يتناسب مع مقاومتهم ، وما يبديها ، ولو أدى إىل قتل من قاوم ، إن 

  .مل يكن من القتل بدَّ 
  .بد منه ، ال يتأتى مع حال ويل األمر ، إن كان صادقاً مع اهللا تعاىل  العجز عن تغيري املنكر باليد ، إذا كان ال

وال يدخل يف هذا التغيري باليد العلماء ، الذين مل تكن هلم نيابة من الوايل ، إذا كان الوايل مقيماً شرع اهللا تعاىل ، 
  .، وليست والية تنفيذ فوالية العامل يف رعاية الوايل املسلم ، إمنا هي والية تعليم ، ونصح ، وفتوى 

أما إن كان الويل األعلى ال يقيم شرع يف حكمه ، ويأىب تغيري املنكر ، أو يقر أهله عليه ، أو يزعم أن ذلك من 
احلقوق الشخصية املكفولة هلم ، مبا شرعه هو أو بطانته ، أو مبا نص عليه ، ما يسمى حبقوق اإلنسان العاملية ، أو 

منكر جيب تغيريه ، من بعد أن بينَّه له العلماء بياناً شافياً ، ال يتوقف معه من كان غري ذي كان ال يعترف بأنَّ هذا 
هوى ، فإنَّ للعلماء بل عليهم فريضة أن يتحدوا وأن يغريوا املنكر ، بأيديهم ، دون البلوغ به حد إزهاق روح ، أو 

هنم أهل احلكمة ، يقدرون األمور مبقاديرها ، ويقدمون إراقة دم ، فإن خافوا فتنة هبذا أضر باألمة من هذا املنكر ، فإ
  .األهم على غريه 

) هـ ٦٦٩(يف أحداث عام )) ابن كثري (( يغري املنكر ، هو وأعوانه بيديه ـ كما حيكي )) ابن تيمية (( وقد كان 
  .ـ فقد كسر آنية اخلمر يف احلانات ، ومزق أوعيتها ، وأوراقها ، وفرح الناس بذلك 

ن السلطان يف عصره ، مل يكن يقيم الشرع ، ويغري املنكر ، ما كان البن تيمية الفقيه أن يعتدي على حقه ، ولوال أ
  .وهو العليم بذلك احلق 

وليس للعامة . فإلمام العلماء يف مثل هذا ، أن يقيم تغيري املنكر ، حني يتخلى الوايل عن حقه ، ويهدر حق الشرع 
  .لماء وفتواهم ، وحتت إرادهتم الراشدة احلكيمة أن تفعل ذلك ، إال مبعونة الع

  .إال يكون ألي من املَغيِر ، وذي املنكر والية عامة أو خاصة على اآلخر ، كما بني أفراد الرعية : احلالة الثالثة · 
  :هذه احلالة ذات شقني 

  .أن يكون ويل األمر األعلى يقيم شرع اهللا وينكر املنكر ويغريه حني يعلم به  -
  .أال يكون كذلك  -

إن كان يقيم الشرع ، ويغري املنكر ، فليس للعامة أن تغري املنكر الواقع ، ممن ليس هلم عليه والية ، تغيرياً باليد ، 
بل عليهم إبالغ ويل األمر ، أو نوابه ، ومن أقامهم لذلك ، وهم يتولون ذلك ، فإن طلبوا معاونة العامة ، فقد 

  .وفق مطلوهبم وحتت إمارهتم  وجب عليهم تقدمي العون هلم

وأما إن كان الويل ال يقيم شرع اهللا وال يغري املنكر ، بل جيعله من احلقوق املكفولة ، مبا شرعه هو أو بطانته من 
قوانني ، فعلى العامة اللجوء إىل أئمة العلماء ، ورفع األمر إليهم للتصدي للسلطان ، ومحله على تغيري املنكر ، وإال 

به ، وعلى العامة حينذاك مناصرة العلماء ، وتأييدهم ومحايتهم ، فإن العلماء إذا ما وجدوا عوناً من العامة قاموا هم 
والسلطان إذا ما علم أن األمة من .. ، قاموا يف وجه السلطان ، الذي ال يقيم شرع اهللا تعاىل مبا حيمله على العدل 



وتريده العامة ، فإنَّ السلطان الطاغية ال يشتهي شيئاً كمثل خلف علمائها خضع للحق الذي يدعو إليه العلماء ، 
  .اشتهاء إهانة العلماء وإذالهلم ، وحتطيم منزلتهم يف قلوب العامة 

أن يكون لذي املنكر والية خاصة على من يقوم بتغيري منكره ، كأن يكون ذو املنكر والد املغيِّر أو : احلالة الرابعة · 
تغيري املنكر باليد حينئذ يرجع إىل نوع املنكر ودرجته ، فثَمَّ منكر يغري باليد ، دون أن زوجها ، فإن كان كذلك ف

يلحق صاحب املنكر إيذاء يف نفسه ، فللولد ، والزوجة يف مثل هذا ، تغيري املنكر باليد ، إذا مل يترتب على ذلك ما 
  .هو أشدَّ ضرراً 

على ما يتعلق به حق اآلخرين ، كمثل قتل أو سرقة أو إحراق مال وللولد أن مينع أباه والزوجة زوجها من اإلقدام 
  .فذلك مما ال حيتمل تأخرياً يف تغيريه بالصد عنه ... 

  .فإن كان املنكر كفراً بواحاً فلريفعه إىل السلطان املقيم شرع اهللا تعاىل ، ليغريه مبا يستحق
ب عليه حني ال يكون غريه أهالً للقيام به أو كانت فتغيري املنكر باليد ممن هو حتت والية ذي املنكر ، إمنا جي

فإن كان فيمن حوهلم ، من يكون أهالً للقيام بذلك حق . املالبسات ال تسمح باللجوء إىل آخرين للقيام بذلك 
  .قيامه ، فاألوىل أن يلجأ الولد إليهم لتغيري منكر والده مبا يستحق ، وكذلك الزوجة 

ـ إىل أن للولد مع والده الواقع يف املنكر ، أن يغريه باملنع ، بالقهر ، ويذهب اإلمام الغزايل ـ رمح ه اهللا تعاىل 
بأن يكسر مثالً عوده ، ويريق مخره ، وحيل اخليوط من ثيابه املنسوجة من احلرير ، ويرد إىل (( بطريق املباشرة ، 

ه عن إدرار رزق من ضريبة املسلمني إذا كان املالك ، ما جيده يف بيته من املال احلرام الذي غصبه أو سرقه ، أو أخذ
صاحبه معيَّناً ، ويبطل الصور املنقوشة على حيطانه ، واملنقورة يف خشب بيته ، ويكسر أوان الذهب والفضة ، فإنَّ 
فعله يف هذه األمور ليس يتعلق بذات األب ، خبالف الضرب والسب ، ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه إال 

لولد حق وسخط األب منشؤه حبه للباطل وللحرام ، واألظهر يف القياس أنه يثبت للولد ذلك بل يلزمه أنَّ فعل ا
  )) .أن يفعل ذلك 

وما نقوله إمنا هو يف حال ارتكاب املنكر ، أو اإلعداد له ، أما إذا كان املنكر قد وقع فإن أمر صاحبه يرفع إىل 
  .يع األحوال ، إن املنع حق عام ولكن العقوبة حق السلطان السلطان ، ليقضي فيه باحلق ، وهذا أصل يف مج

أن يكون ذو املنكر ذا والية عامة على من يقوم بتغيري منكره، كأن يكون ذو املنكر هو السلطان : احلالة اخلامسة · 
  .، وويل األمر األعلى 

يراه أن يغريه ، مبا يستطيع ، إذا مل إن كان منكره منكراً خاصاً ال يتعلق حبق الرعية ، فإن كان يفعله سراً فلمن 
يترتب على تغيريه منكر أشد منه ، وأشنع ، وليس له االعتداء على السلطان بدفع ، أو إيثاق ، أو حبس ، أو 

  .ضرب ، وليس له إفشاء هذا السر يف الناس ، حىت يبقى للسلطان يف قلوب العامة هيبة ، ما دام مسلماً 
، فعلى علماء األمة تعريفه وتعليمه ، ليكف ما دام مسلماً يقيم الصالة ، مث منعه منه ، وإن كان منكره مما جيهر به 

وعلى العامة مناصرة العلماء ، دون إحداث فتنة أشنع من منكره ، الذي جياهر به ، ما دام هذا املنكر ليس كفراً 
  .بواحاً 

ملة تنفق فيما ال تنفع املسلمني والرعية ، أو وإن كان منكر السلطان متعلقاً حبق رعيته ، كفرض مكوس وضرائب ظا
كإشاعة الفسق ، أو مناصرة الطغاة من رعيته ، واحتجابه عن املظلومني من رعيته ، فعلى العلماء القيام أوالً بتعريفه 



احلق ونصحه ، فإن مل يفعل ، ومكث على ذلك ، سعى العلماء إىل منعه من ذلك ، باحتادهم ، والتصدي له ، 
لعامة حوهلم ، حىت يرتدع خوفاً على سلطانه ، وليس هلم اخلروج عليه بالسيف ، ما دام يعلن إسالمه وحشد ا

ويقيم الصالة ، فإنه وإن كان ظاملاً فاسقاً ، فإنه مسلم ، ويف اخلروج عليه بالسيف فتنة أشد وأنكى من منكره ، 
وب أعدائها من الكافرين ، وعلى العلماء السعي إىل ألن يف اخلروج عليه بالسيف هتدمياً هليبة األمة ، يف عيون وقل

  .عزله ، بطريق غري طريق السيف 
  وال سيما أن تغيري وعزل الوالة يف زماننا له طرق أخرى غري طريق السيف ،

ع اهللا وإذا كان املنكر الواقع من السلطان متعلقاً بإقامة شرع اهللا تعاىل ، واحلكم مبا أنزل اهللا ، فإمَّا أن يعلن أن شر
هو احلق املطلق ، الكفيل بتحقيق العدالة يف األمة ، وأنَّ اإلسالم كتاباً وسنة ، يف هديه حل لكل ما تعانيه األمة ، إال 

أنه برغم من ذلك يأخذ من غريه ألسباب ظاهرة أو باطنة ، كأن يكون يف تركه شرع اهللا تعلى حتقيق مصاحله 
اً أمام قوة داخلية ، أو خارجية ، سعت إىل تنصيبه والياً ، فال يستطيع اخلاصة الدنيوية ، أو يكون ضعيفاً خوار

خمالفة أمرها ، لقدرهتا على التخلص منه بطرق عديدة ، فإن مثل هذا السلطان ظامل ، فاسق ، كفره ال خيرجه عن 
، وتبيان احلق له ، مبا  اإلسالم ، ومن مثَّ ال جيوز اخلروج عليه بالسيف ، بل يسعى العلماء إىل مناصحته ، ومكاشفته

ال يدع شبهة ، فإن أناب وأصلح ، نوصر وعّزر ، وإال سعى العلماء والصاحلون إىل قيادة األمة ، لعزله باحلسىن ، 
  .اليت ال تزهق فيها روح أو يراق دم 

وأن ما أما إن أعلن السلطان معارضته للشرع، وتصديه ملا أنزل اهللا ، ويرى أن فيما حيكم به صالح األمة ، 
حكمت به األمة يف صدر اإلسالم ، وما بعده ، ال يتوافق مع واقع األمة يف هذا العصر ، يف شؤوهنا االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية ، وال سيما السياسية الدولية ، فإن مثل هذا كافر كفراً صرحياً ، ألن من يزعم أن ما أنزل 
مان ومكان ، ويصلحهما هبديه ، قد أنكر صرحياً من الدين ، فيه برهان من كتاباً وسنة ، ال يصلح لكل ز: اهللا تعاىل 

فالقرآن كتاب اهللا تعاىل اخلالد هدُيه لألمة ، املبني هلا شؤون حياهتا حىت تقوم الساعة ، ال تستقيم . اهللا ورسوله 
بذلك ، فقد كفر كفراً خمرجاً  حياة األمة يف أي طور من أطوارها ، وأي مناخ من مناخاهتا إال هبديه ، ومن مل يؤمن

عن امللة ، ألنه يعتقد هبذا أن اهللا عاجز عن أن ينزل ما فيه صالح األمة حىت قيام الساعة ، أو يعتقد ، أنَّ األمة ، 
مع واقع احلياة املعاصرة ، أو أن اهللا عجز عن علم ما فيه صالح  -حباجة إىل كتاب ونيب جديد يتناغى ـ يف زعمه

ة عشر قرناً من نزول القرآن ، فلم يودع فيه ما يهدي إىل صالحها من بعد ، وكل ذلك ال يتوقف األمة بعد مخس
  عاقل يف القول ، بأن قائله فيه من اهللا برهان قاطع ،

  .بأنه كافراً كفراً خمرجاً من امللة 
لَا َيجُِدوا ِفي أَْنفُسِهِْم حََرًجا ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما  فَلَا َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم ثُمَّ{ 
، فإذا ما ثبت كفر السلطان كفراً خمرجاً من امللة ، فقد وجب على األمة اخلروج عليه ، ونزع )  ٦٥: النساء ( } 

فهو فريضة ، ألنه ليس يف األمة أنكى يد الطاعة منه وعزله ، ولو كان عزالً بالسيف ، فإذا كان ال بد من السيف 
  .وأنكر من أن يكون سلطاهنا كافراً بدينها ، وليس لكافر على مسلم والية 

حالة كفر : وتلك هي احلالة اليت أبيح فيها لألمة بل فرض عليها اخلروج على السلطان وعزله وإن كان بالسيف 
  .السلطان كفراً صراحاً 



حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعتها تقول : أم احلصني قال عن حيىي بن حصني ، عن جدته (( 
إن أُّمر عليكم عبد « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوالً كثرياً ، مث مسعته يقول : فقال : حجة الوداع ، قالت 

  .» يقودكم بكتاب اهللا فامسعوا له وأطيعوا ) أسود : حسبتها قالت ( ُمجدع 

قيد بالغ يف استحقاق السمع والطاعة ، فإن قادهم بغريه فال مسع وال طاعة ، وهذا ) ودكم بكتاب اهللا يق: ( قوله 
على املرء السمع والطاعة « : عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : (( ما يصرح به حديث آخر 

  .»  طاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية ، فإن أمر مبعصية فال مسع وال
  .» ال طاعة يف معصية اهللا ، إمنا الطاعة يف املعروف « : ويف حديث آخر 

حدثنا ـ أصلحك اهللا ـ حبديث : دخلنا على عبادة بن الصامت ، وهو مريض فقلنا : (( وعن جنادة بن أمية قال 
  :ينفع اهللا به مسعَتُه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

 صلى اهللا عليه وسلم فبايعناه ، فكان فيما أخذه علينا ، أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا دعانا رسول اهللا« 
إال أن تروا كُفرا بواحا عندكم من اهللا : ومكرهنا وُعسرنا ويسرنا ، وأثرٍة علينا ، وأن ال ننازع األمر أهله ، قال 

  .» فيه برهان 
عن أم سلمة ـ زوج النيب صلى اهللا : ال األئمة الظاملني إذا ما صلوا وقد صرح صلى اهللا عليه وسلم بالنهي عن قت

  :عليه وسلم أنه قال 

إنه ُيستعمل عليكم أُمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برئ ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضي « 
  .» وتابع، قالوا يا رسول اهللا ، أال نقاتلهم ؟ قال ال ، ما صلُّوا 

« : عن عقبة بن مالك ، قال (( مر بنوع والية من يعرض عن حكم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، بل جاء األ
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية ، فسلمت رجال منهم سيفا ، فلما انصرفنا ما رأيت مثل ما المنا رسول اهللا 

ض ألمري الذي أمرُت وهنيُت عنه ، أن جتعلوا أعجزمت إذ أمرت عليكم رجالً فلم مي(( قال : صلى اهللا عليه وسلم 
  .» مكانه آخر ميضي أمري الذي أمرت به أو هنيت عنه 

فاٍإلسالم يدعو إىل احلفاظ على وحدة األمة املسلمة خلف ويلّ أمرها ، وإن كان عاصياً ، وإن على األمة أن تؤدي 
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على احلوض ، وإن للويل حقه عليها ، وتسأل اهللا تعاىل الذي هلا ، وتصرب حىت تلق

ضرب اإلمام الظهر وأخذا املال ، إال أن يأمر الويل مبعصية ، أو ينهى عن طاعة عن علم ، أو يأيت من األقوال أو 
األفعال ما هو كفر صراح فيه من اهللا برهان ، كترك صالة وامتناع عن احلكم ، مبا أنزل اهللا تعاىل ، على النحو 
الذي ذكرنا ، أومناصرة غري املسلمني وتنفيذ خمططاهتم يف إذالل األمة ، أو اإلرجاف يف قومه بأن أمور العامل من 

إخل تلك ... حوهلا وتصريفها ، إمنا هي يف يد دولة ما ، غري مسلمة ، لبث روح اليأس يف قومه فريكعوا ألعدائها 
ومنعة ، فمثل ذلك ال يسع األمة قط الصرب عليه ، بل جيب  األفاعيل املاحقة وجود األمة املسلمة ، وجود عزة

عليها فريضة عني أن تنزع يد الطاعة منه ، وأن ختلع بيعته ، وأن تويل على املسلمني غريه منهم ، يقودهم بكتاب 
من اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وإن مل يكن هلا سبيل إىل حتقيق هذا إال السيف ، فإن السيف أهون 

  احلياة حتت والية مثل هذا السلطان ، وإنَّ السيف حينذاك هو العدل ،



  .الذي ال تقوم احلياة املسلمة إال به 
وإذا ما كان هدي اإلسالم فيما دون كفر اإلمام ، هو الصرب والسمع فيما ال معصية هللا تعاىل فيه ، فإنَّ من هديه 

وعلى . صاحل به ، إذا كان إىل ذلك سبيل حسن ، ال يراق فيه دما ء أيضاً السعي باحلسىن إىل تغيريه واستبدال إمام 
  .علماء األمة بيان ذلك السبيل احلسن ، والدعوة إليه ومناصرته باحلكمة واملوعظة احلسنة 

  أحواله وآدابه: تغيري املنكر باللسان 
وقاية من املنكرات ، وعالج ما اللسان وسيلة التعريف والتعليم واملناصحة ، والدعوة وبيان األحكام ، وطرق ال

  .وقع منها ، ووسيلة التخويف من سوء العقىب ، يف الدارين ، ملن ارتكبها ، أو أعان عليها ، أو علمها ورضي هبا 
والتغيري باللسان غري حمصور يف تأنيب وتعنيف من أقدم على منكر ، أو وقع فيه ، أو التشهري مبن اختذ املنكر صناعة 

بعض صور التغيري ، وليس من أعالها ، بل لتغيري املنكر صوٌر جد كثرية ، منها ما هو مباشر يف ورسالة ، فذلك 
  .التغيري ، ومنها ما ميكن كل مكلف أن يقوم به ، ومنها ما ال يقوم به إال خاصة من املكلفني املسلمني 

  :ما يستطيعه كل مسلم من التغيري باللسان غري قليل · 
وهو عنه عاجز ، كتبليغ ويل .قادراً على التغيري باليد ، أو غريها ، حني يكون ذلك أجنع  تبليغ من يكون: منه -

  .األمر ومن يقوم مقامه مبا يراه من منكر 
ذكر اهللا تعاىل بصفات اجلالل والقهر وآيات العذاب عند رؤية املنكر وأهله ، ذكراً مسموعاً ، لينتبه ذو : ومنه  -

  .املنكر فيحجم عنه ويكف 

الدعاء ألصحاب املنكرات باهلداية ، والعفو عنهم ، وتطهري اجملتمع من منكراهتم ، والدعاء على املصرِّين : ومنه  -
احملاربني اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم الساعني بالفتنة ، ليهلكهم اهللا تعاىل ، ويزهق باطلهم ، فالدعاء ، 

  .والوسائل املوصلة إىل تغيري املنكر وال سيما يف السحر من األسلحة الفاعلة ،
  :ومما ال يستطيعه إال من حتققت فيه خصائص التغيري باللسان وآدابه · 
نشر العلم بأسباب الوقوع يف املنكر ، وعواقبه ، وطرائق الوقاية منه ، وأفانني املرجفني به يف املدينة وأثرهم يف  -

  .أو كتابياً  إخل ، سواء كان هذا النشر شفاهياً ،... األمة 
التشهري بسري احملاربني اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، الساعني يف األرض فساداً ، ممن ينتسبون : ومنه  -

لإلسالم جهاراً ، ففي كشف هؤالء ، وما ميكرون ويكيدون للمسلمني ، ونقض افتراءاهتم ودحضها ، تغيري بالغ 
  .للمنكر 

، إمنا هو للعلماء ، منظور فيه إىل بعض صوره اليت ال يقوم حبقها إال العلماء ،  والقول بأن تغيري املنكر باللسان
  .وليس عاماً يف كل صور التغيري باللسان ، فإنَّ منها ما يستطيعه كثري من األمة 

  :وللتغيري باللسان أحوال كاليت ذكرناها يف التغيري باليد ، وآداب لكل حالة · 

خاصة على ذي املنكر كأن يكون املغيِّر هو الوالد أو الزوج ، فإنه يقوم بالتغيري باللسان  إذا كان املغيِّر ذا والية -
  .أيضاً ، دون إذن من الويل األعلى ، وعليه أن يقوم بكل صور هذا التغيري ، مىت كان جميداً هلا 

ن الرعية من يقوم بذلك وإذا كان املغيِّر ذا والية عامة على ذي املنكر ، فاألمر كذلك ، وعليه أن يكلف م -
ويرعاه ، فإن من حق الرعية على ويل األمر ، أن حيميها من كل ما يوقع هبا ضرراً من غريها ، أو من بعض أبنائها 



عليه أن حيمي عقيدهتا الصحيحة ، وأن ينقيها من كل ما هو غري مشروع ، وأن حيمي علمها وثقافتها النافعة ، .. 
والكساد والبوار ، وأن حيمي صحتها من األدواء الفاتكة ، وأن حيمي كل شيء فيها  وأن حيمي اقتصادها من الربا

  .من كل ما ميكن أن يلحق بأحد منها ضرراً 

وإذا كان املغيِّر وذو املنكر ، ليس ألحدمها على اآلخر والية عامة أو خاصة ، بل بينهما عالقة اإلخاء اإلمياين ،  -
أن يغري بلسانه منكر غريه ، فيما يستطيعه وجييده ، وال سيما ما يكون عاماً من  اليت هي أوثق العالئق ، فإن لكلّ

صور التغيري باللسان ، اليت سبقت اإلشارة إليها ، فإن كان من أهل العلم ، املشهود هلم من العلماء ، فإن عليه 
املسلم ، املقيم شرع اهللا تعاىل ، ألن فريضة ، أن يغري بلسانه املنكر ، وال حيتاج يف هذا إىل إذن خاص من ويل األمر 

معه إذناً عاماً ، فهذه رسالة أهل العلم اليت كلفهم هبا اإلسالم ، وال جيوز ألحد من أهل العلم ، أن يتقاعس أو 
وإن كان الوايل ال يقيم شرع اهللا ، فعلى العلماء أيضاً التغيري باللسان وال يتوقف . يتشاغل عن أداء تلك الرسالة 

لى إذن من أحد ، مىت التزم العامل بأدب التغيري باللسان ، وعلى العامة مناصرة العلماء يف هذا ، حىت ال يسعى هذا ع
  .مثل ذلك السلطان إىل إحلاق الضرر هبم ، أو بأحد من أهليهم ، أو منعهم من أداء رسالتهم 

لده ، أو يكون زوج من تريد تغيري وإذا كان لذي املنكر والية خاصة على من يقوم بالتغيري ، كأن يكون وا -
منكره ، فإن بعض صور التغيري باللسان ال جيوز للولد أو الزوجة فعلها ، كالتعنيف والتشهري وإغالظ القول ، وما 

وكذلك عليهما أو . شابه ذلك ، أما بيان املنكر وعقباه ، والدعاء باهلداية والوعظ باحلسىن ، فذلك هلما أو عليهما 
من حيسن القيام بتغيري منكرمها ، إذا ما خشي الولد أو الزوجة ، أن يتجاوز أحدمها ، فإن التجاوز يف هلما إبالغ 

  .نفسه منكر جيب مع ظن الوقوع فيه االستعانة بآخرين 
  :وإذا كان لذي املنكر والية عامة كالسلطان ، فإن تغيري منكره باللسان من الرعية ، يرجع إىل نوع املنكر  -

كره خاصاً به ، مستوراً ال جياهر به ، فعلى من يراه ممن حوله من بطانته مناصحته باحلسىن ، والدعاء له إن كان من
  .باهلداية ، وبالستر أيضاً ، حىت ال تسقط هيبته من قلوب األمة ، إذا ما كان مسلماً يقيم الصالة 

وبيان اهلدى واحلق ، والدعاء له بالتوبة  وإن كان منكره خاصاً غري مستور ، فعلى علماء األمة مناصحته باحلسىن،
والصالح ، وتعليم األمة بغض فعله ، دون خروج عليه ، ما دام مسلماً يقيم الصالة ، فإن تاب وأناب ، نوصر 
وعّزر ، وإن مل يتب سعت األمة إىل عزله باحلسىن ، دون فتنة هي أكرب من منكره ، وإال كان الصرب فريضة حىت 

  .كان مفعوالً يقضي اهللا أمراً 
وإن كان منكره عاماً يتعلق حبق األمة ، ومل يكن منكراً يدخل به باب الكفر املخرج من امللة ، فإن على علماء األمة 

السعي إليه ، ملناصحته وإرشاده وتعليمه ، مث إلزامه بأن يقضي يف األمة بالعدل ، وعلى العامة مناصرة العلماء 
ناصحته عالنية ، مىت تيسرت مناصحته سرا ، فإن مناصحته عالنية ، أو ذكر مناكريه وتأييدهم ، وال جيوز للعلماء م

، تعني العامة على اخلروج عليه ، كما أن اجملاهرة بنصيحة السلطان ، تدفعه إىل االستهتار يف املنكر واإلصرار عليه 
.  

عن مناصحته ، واإلخالص فيها ، وليس لعامل ، له إىل سلطان سبيل مناصحته يف سرٍ، أن يتقاعس أو يتشاغل 
  واالستعداد للوفاء حبقها ، وليس له أن يستبدل هبذه املناصحة يف السر ، مناصحة يف العالنية ،



أترون أين ال أكلمه إال : أال تدخل على عثمان فتكلمه ، فقال : قيل له : عن شقيق ، عن أسامة بن زيد ، قال (( 
  )) .بيين وبينه ، ما دون أن أفتتح أمراً ال أحبُّ أن أكون أول من فتحه واهللا ، لقد كلمته فيما . أُِسمعكم 

  )) .وهذا كله إذ أمكن ذلك ، فإن مل ميكن الوعظ سرا واإلنكار ، فليفعله عالنية لئال يضيع أصل احلق 
الوالة وعلى العامة الوقوف مع علماء األمة ومناصرهتم ، والذَّب عنهم وتكثري سوادهم حىت يرسخ يف قلوب 

  .هيبتهم ، وأنَّ من ورائهم األمة إذا ما دعوا إىل احلق ، فيخضع أولئك الوالة لذلك احلق 
وتاريخ علماء األمة حافل بالتصدي لقول احلق يف وجه الوالة حني ينحرفون عالنية عن احلق ، وسياق رواية حديث 

حيث قام رجل إىل الوايل ، حني أراد خمالفة السنة والذي سبق ذكره ، فيه الداللة على ذلك ) تغيري املنكر ملن رآه ( 
  .أما هذا فقد قضى ما عليه : ، بتقدمي خطبة العيد على صالهتا ، فأنكر بلسانه ، فقال أبو سعيد اخلدري 

أنَّ أبا سعيد فعل ذلك أيضا مع مروان ، وهو أمري املدينة ، فأراد أن خيطب قبل الصالة ، : ويف رواية للبخاري 
أبا : غّيرمت واهللا ، فقال : فجبذت بثوبه ، فجبذين ، فارتفع ، فخطب قبل الصالة ، فقلت له : (( سعيد  يقول أبو

إن الناس مل يكونوا جيلسون لنا بعد : ما أعلم واهللا خري مما ال أعلم ، فقال : سعيد ، قد ذهب ما تعلم ، فقلت 
  )) .الصالة ، فجعلتها قبل الصالة 

  ) .غريمت واهللا : فقلت له ) ( فجبذت بثوبه ( ان ، وسعى إىل تغيري منكره باليد وباللسان فأبو سعيد أنكر على مرو
قال رسول : عن أيب سعيد اخلدري قال : (( وقد حثَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم على قول احلق ملن جار من الوالة 

  .» أمري جائر (( أو )) أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإن كان السلطان ال يقيم الشرع إعراضاً عنه ، أو ال يقيم الصالة ، أو ينكر معلوماً من الدين ال يستقيم بدونه 

إميان ، كصالة أو صيام أو جهاد ، فإن ذلك السلطان كافٌر كفراً خيرجه من امللة ، وال يليق باألمة السكوت عليه ، 
  .كان ال بد من السيف ، وإال فغريه أنفع وأمحد سبيالً إىل عزله وجيب عزله ولو بسيف ، إن 

  أحواله وآدابه: تغيري املنكر بالقلب 
ُيفَسَُّر التغيري بالقلب بأنه كره املنكر ، وأن هذا ليس بإزالة ، وتغيري من فاعله للمنكر ولكنه هو الذي وسعه ، ويف 

  .هذا نظر 
قلبيَّاً ، فإن له واقعاً سلوكياً يف حياة صاحبه يصدق ذلك الكره أو يكذبه ،  إذا كان كره املنكرات وأصحاهبا ، فعالً

فإن من آيات أو مثرات كره املنكرات ، اإلعراض عنها ، وعن أصحاهبا ، واجتناهبم ، واالعتصام من االختالط هبم 
داموا على منكرهم ، ، وفعل ما ميكن أن يعود عليهم بنفع دنيوي ، ووجوب إظهار بغض أفعاهلم واحتقارهم ما 

  .ووجوب قطيعتهم يف شىت حركات احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية ، وال سيما اجملاهرون منهم مبنكراهتم 
وسبيل مقاطعة أهل املنكر اجملاهرين واملرجفني يف املدينة ، به ضرب من ضروب التغيري املؤثرة ، وهو مما ال يعجز 

  .عنه أحد أبداً 
َوَعلَى { : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختاذ هذا السبيل يف واقعة الذين ختلفوا عن غزوة العسرة وقد علمنا 

  ) . ١١٨: التوبة ) ( اآلية ... } الثَّلَاثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا حَتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهِمُ الْأَْرُض بَِما َرُحَبْت 

ك القطيعة البالغة األثر وصفاً فيه اهلداية إىل املنهاج األمثل يف سبيل ما كان من تل)) كعب بن مالك (( وقد وصف 
  .تغيري املنكر بالقلب 



إنَّ جمرد عدم الرضا القليب عن املنكر وصاحبه ، لغري كاٍف يف تغيري املنكر ، وال يعد صاحبه مغيِراً ، ولذلك مسى 
  .ثمرته ، اليت ينبغي أن تنبثق من هذا الكره القليب النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا الفعل القليب تغيرياً نظراً ل

إنَّ أول ما دخل النقص على بين « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عبد اهللا بن مسعود ، قال (( 
لغد يا هذا ، اتَّق اهللا ، ودع ما تصنع ، فإنه ال حيلُّ لك ، مث يلقاه من ا: إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ، فيقول 

لُِعَن الَِّذيَن { : فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ، مث قال 
اَهْونَ َعْن كَاُنوا لَا َيَتَن}{ كَفَُروا ِمْن َبنِي إِسَْرائِيلَ َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوعِيَسى اْبنِ َمْرَيَم ذَِلكَ بَِما َعَصْوا َوكَاُنوا يَْعَتُدونَ 

َتَرى كَثًِريا ِمْنُهمْ َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَنْفُسُُهْم أَنْ َسِخطَ }{ ُمْنكَرٍ فََعلُوُه لَبِئَْس َما كَانُوا َيفَْعلُونَ 
ُنونَ بِاللَِّه وَالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهمْ أَْولَِياَء َولَِكنَّ َولَْو كَانُوا ُيْؤِم}{ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِفي الَْعذَابِ ُهمْ َخاِلُدونَ 

  .} كَِثًريا ِمنُْهْم فَاِسقُونَ 
كال ، واهللا لتأمرون باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذنَّ على يدي الظامل ، ولتأطُرنه على احلق أطرا ، : مث قال 

  .» را ولتقصرونه على احلق قص

  .» أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض ، مث ليلعنكم كما لعنهم « : ويف رواية زادت 
ففي هذا آيات باهرات على أن من التغيري القليب ، مقاطعة أصحاب املنكر وترك خمالطتهم ، وذلك الذي ال يعجز 

وهلذا احلكم عدة وجوه من املعىن )) ان أضعف اإلمي(( عنه أحد ، وقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا التغيري 
  :أعالها 

ولذلك جاء قوله . إن تكاليف هذا السبيل من التغيري أضعف تكاليف اإلميان، فكل من تلبس باإلميان هو قادر عليه 
، وهذا  التغيري اليدوي واللساين ، فكأنه قال فليغريه بقلبه: يف الضربني األولني ) فإن مل يستطع ( هذا مناظراً لقوله 

وليس وراء ذلك من « : وهو يتناسق من وجه مع قوله يف رواية أخرى . يستطيعه كل مسلم ، ألنه أضعف األميان 
  .، أي وليس وراء هذا التكليف من تكاليف اإلميان حبة خردل ، فهو أخفها وأيسرها » اإلميان حبة خردل 

ضعف إلميان من عجز عن التغيري اليدوي أو اللساين وصفا بال» وذلك أضعف اإلميان « : وعلى هذا ال يكون قوله 
، ولكنه قام حبق التغيري القليب ، بل هو وصف بالضعف واليسر ، ملا كلف به من عجز به ، من عجز عن التغيري 

  .اليدوي واللساين ، أي ما كلف به من تكاليف اإلميان ضعيف يسري ، ال يعجز عنه أحدُُ أبداً 

فمن . األعلى ، وقام حبق التكليف األدىن ، ال يوصف إميانه بأنه ضعيف ، بل إميانه قوي ألن من عجز عن التكليف 
عجز عن الصالة قائماً وصلى جالساً صالة تامة ، ال يوصف إميانه بالضعف ، بل يوصف ما كلف به بأنه أيسر مما 

هو قادر عليه ، وأما من عجز عن فاإلميان ال يوصف بالضعف ، إال إميان من ترك ما .. كلف به غريه وأضعف ثقالً 
أمر ، وقام حبق ما استطاعه ، فإنه ال يوصف إميانه بضعف ، وإن وصفت تكاليف ما قدر عليه بأهنا أضعف من 

  .تكاليف ما عجز عنه 
أي أقله مثرة ، وهو مقبول ، ) أضعف اإلميان : ( ويذهب مجاعة إىل أن هذا وصفُُ لثمرة هذا التغيري القليب ، فقوله 

ذا ما ناظرنا مثرة التغيري القليب بثمرة التغيري اليدوي واللساين من وجه ، وإن كانت مثرة هذا التغيري القليب قد إ
تكون مع بعض املنكرات أعظم أثراً من غريها ، ولذلك فعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم مع الذين ختلفوا عن غزوة 

  .العسرة



ليف التغيري القليب ، وليس وصفاً لثمرته أو وصفاً إلميان فاعله القائم حبقه ، إنه وصف لتكا: املعىن الذي أذهب إليه 
  .العاجز عن التغيري اليدوي واللساين 

كُرهُُ قليب ، تصاحبه استجابة سلوكية ملقتضياته ، : والتغيري القليب للمنكرات على النحو الذي كشفنا عن حقيقته 
ثى أياً كان وضعه يف العلم واجلهل ، والغىن والفقر ، الصحة واملرض ، إمنا هو فرض عني على كل مسلم ذكراً أو أن

  .فهو ال يسقط عن أحد مادام مكلفاً 
وهو مالزم ملا هو أعلى منه تكليفاً ، فمن استطاع التغيري اليدوي لزمه معه أيضاً التغيري القليب ، وكذلك مستطيع 

  .ذي شرحناه التغيري اللساين يلزمه التغيري القليب على النحو ال
وقد بيَّن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنَّ التارك للمنكرات فعالً وقوالً لكنه خيالط أهلها ، وغري غاضب هللا عز وجل 

  .بشأهنا ، إمنا هو من أهل املنكرات أيضاً ، ال يقل عنهم شناعة إمث واستحقاق عقوبة 
أوحى اهللا عز وجل إىل جربيل ـ عليه السالم ـ أن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن جابرٍ قال (( 

اقلبها عليه : يا ربّ إن فيهم عبدك فالناً مل يعصك طرفة عني ، قال ، فقال : اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها ، قال 
  .» وعليهم ، فإنَّ وجهه مل يتمعَّر يفَّ ساعة قطُّ 

التغيري اليدوي ، واللساين ، : ب تغيري املنكر وسبله والناظر يف حال كثري من الناس ، يرى ختلياً عن مجيع مرات
بل ترى كثرياً من العامة يبتهجون مبعرفة وصحبة املتمرسني . والقليب ، وال يعني أحداً على شيء من ذلك التغيري 

ن باملنكرات ، ويفتخرون مبعرفتهم أو مشاهدهتم ومصافحتهم ومعرفة دقائق أخبارهم ، هذا ما تراه يف حال كثري م
العامة مع أصحاب املنكرات اجملاهرين هبا الساعني إىل إشاعة الفاحشة يف األمة عن عمٍد وتآمر مع أعداء األمة من 

  .املاسونيني والصهيونيني واملاركسيني والعلمانيني 
شبيبة إن اإلعجاب بالطواغيت واحملاربني اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وأهل الفسق والفاحشة ، ليكاد يشيع يف 

  .األمة وشيبها ، مما يكاد ينزل هبا من اهللا عز وعال ، من اللعن والغضب ، ماال يبقي وال يذر 

  العجز عن التغيري باليد أو اللسان

إذا ما كان تغيري املنكر ذا مراتب ثالث ، فإنَّ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد قيد فرضية التغيري باليد باالستطاعة 
التغيري (للسان ، فإن عجز عن األوىل ، انتقل إىل الثانية ، فإن عجز عنها أيضاً انتقل إىل األخري ، وكذلك التغيري با

  ).القليب
يكون احلسيّ  ملرض أو فقد األداة اليت يكون هبا التغيري ، فيقدر العفو بقدر . حسّي ومعنوي : والعجز نوعان 

، فإن حتقق العجز احلسيّ )  ١٥ -١٤: القيامة ( } َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيَرهُ }{  َبلِ الْإِْنَسانُ َعلَى نَفِْسِه َبصَِريةٌ{ : العجز 
عن مباشرة التغيري اليدوي أو اللساين بقي وجوب إعانة من هو غري عاجز إعانةً مستطاعةً مثل املناصرة واملؤازرة ، 

  .، ومناصحته والتواصي باحلق وبالصرب وتكثري السواد ، والدعاء له بالتوفيق والتثبيت ، وإخالفه يف أهله إن غاب 
متفق ( » من جهَّز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا « : عن زيد بن خالد ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال (( 

  ) .عليه 
  . ويكون العجز املعنوي يف صور عديدة ، منها ما ميلك املرء إزالته واالعتصام منه ، ومنها ما ال يستطيع إزالته 



العجز العلمي ، فمن مل يستطع تغيري املنكر جلهله به أو بآدابه وضوابطه ، وجب عليه السعي إىل : مما يستطاع إزالته 
  .أن يتعلم ، ما جيهل ، حىت يقوم هبذه الفريضة ، اليت حيسن حتقيقها على حنو حيقق لألمة رسالتها 

هداً وال ماالً ملا يبذله أهل العلم من نشر العلم النافع وإزالة العجز العلمي قد تيسرت طرائقه ، فمنه ما ال يكلف ج
.  

  :خوف مكروه على النفس أو األهل ، وهو درجات وأحكام : ومن العجز الذي قد ال يستطاع إزالته لبعض األمة 
أهل إذا خاف املرء على نفسه القتل لذلك ، وعلم أن يف قتله بذلك نفعاً وأثراً عاجالً أو آجالً ، فإن كان من · 

العلم املقتدى هبم ، فاألعلى واألوجب أال يصده هذا عن القيام حبق التغيري باليد أو اللسان ، فقد ندبت السنة 
  .لذلك

» سيد الشهداء محزةُ بُن عبد املطلب، ورجلُُ قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله « : روى احلاكم مرفوعاً عن جابر 
.  

حديثاً طويالً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عن غالم ممن كان قبلنا ، حبث )) صهيب (( وروى مسلم بسنده عن 
عن احلق واهلدى حىت علمه وآمن به ودعا إليه ، وعاش له ، فتوعده امللك إن مل يكف عن دعوته قتله ، فوجد أن 

نك ، فأىب، فدفعه إىل ارجع عن دي: فقيل له « : يف قتله نفعاً للدعوة فصرب ، يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا ، فاصعدوا به اجلبل ، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه : نفرٍ من أصحابه فقال 

، فََرَجَف هبم اجلبل ، فسقطوا وجاء )) اللهم اكفنيهم مبا شئت : (( وإال فاطرحوه ، فذهبوا به فصعدوا اجلبل فقال 
اذهبوا : ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم اُهللا ، فدفعه إىل نفر من أصحابه ، فقال : امللك  ميشي إىل امللك ، فقال له

اللهم : (( فتوسطوا به البحر ، فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه ، فذهبوا به ، فقال )) قُرقُورٍ (( به فامحلوه على 
ما فعل أصحابك ؟ : امللك ، فقال له امللك  فانكفأت هبم السفينة ، فغرقوا ، وجاء ميشي إىل)) اكفنيهم مبا شئت 

جتمع الناس يف : قال ! وما هو : إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به ، قال : قال كفانيهم اُهللا ، فقال للملك 
  صعيد واحد ، وتصلبين على جذع ، مثَّ خذ سهما من كنانيت ،

مث ارمين به فإنك إن فعلت ذلك قتلتين ، فجمع الناس باسم اهللا رب الغالم ، : مث ضع السهم يف كبد القوس مث قل 
باسم اهللا : يف صعيد واحد ، وصلبه على جذع مث أخذ سهما من كنانته ، مث وضع السهم يف كبد القوس ، مث قال 

  .ربِّ الغالم ، مث رماه ، فوقع السهم يف صدغه فوضع يده يف صدغه يف موضع السهم فمات 
أرأيت ما كنت حتذر ؟ : م ، آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم ، فأتى امللك ، فقيل له آمنا برب الغال: فقال الناس 

قد واهللا نزل بك حذرك ، قد آمن الناس ، فأمر باألخدود يف أفواه الّسكك فخّدت ، وأضرم النريان ، وقال من مل 
ا صّبي هلا ، فتقاعست أن تقع فيها اقتحم ففعلوا حىت جاءت امرأة ومعه: يرجع عن دينه فامحوه فيها ، أو قيل له 

  .» يا أمه ، اصربي ، فإنك على احلق : فقال هلا الغالم 
يف هذا القصص احلق داللة باهرة وإيذان بالغ بأن تضحية الداعية والعامل والقدوة بنفسه يف سبيل دعوته احلقة ذات 

  .مة ، فيكون ذلك أنفع للدعوة أثر عظيم ، ونفع عميم للدعوة وتأجيج جذوة االستمساك هبا يف صدور األ
  .والعامل الداعية ذو احلكمة قادر ـ بعون اهللا تعاىل ـ على أن يقدر األمور مبا هو أنفع وأجنع 



وكل ذلك من باب العزمية اليت هي أليق حبال أهل العلم والدعوة ، ويبقى هلم باب الفسحة والرخصة مفتوحاً ، 
  .ن يدعه حىت يزول خوفه ، ولكن الصرب والتضحية أعلن وأمسى فمن خاف القتل إن غّير املنكر ، فله أ

النصيحة الزمة على قدر الطاقة إذ علم الناصح أنه ُيقبل نصحه وُيطاع أمره ، وأمن على )) : (( ابُن بطّال (( يقول 
  ) .نفسه املكروه ، فإن خشي على نفسه أذًى ، فهو يف سعة 

لسالم يف هذا أسوة ، فقد كّف عن بين إسرائيل ، ومحلهم عن تغيري منكر عليه ا)) هارون (( وجيعلون له يف سيدنا 
  :عظيم هو عني الشرك حني خشي على نفسه القتل 

لَْواَح وَأََخذَ كُْم َوأَلْقَى الْأََولَمَّا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَسِفًا قَالَ بِئَْسَما َخلَفُْتُمونِي ِمْن َبْعِدي أََعجِلُْتْم أَْمَر رَبِّ{ 
بَِي الْأَْعَداَء َولَا َتْجَعلْنِي َمعَ الْقَوْمِ  بِرَأْسِ أَِخيِه َيُجرُّهُ إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِي َوكَادُوا َيقُْتلُوَننِي فَلَا ُتْشِمْت

) ١٥١ـ  ١٥٠: األعراف ( } ا ِفي َرْحَمِتَك وَأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوِلأَِخي َوأَْدِخلَْن}{ الظَّاِلِمَني 
،  

  )) .ويف هذا دليل على أن ملن خشي القتل عند تغيري املنكر ، أن يسكت عنه : (( يقول ابن العريب 
  :يف هذا االستدالل نظر مفصل 

لغ يف ذلك مبلغا عظيما ، وخشي على الدعوة ، إمنا كف عن منع بين إسرائيل ، بعد أن ب)) هارون (( إنَّ سيدنا 
عليه السالم لكانت آثار )) موسى (( عليهما السالم ، فلو أنه قتل ، وليس فيهم )) موسى (( وهو خليفة أخيه 

ذلك جدَّ فادحة على الدعوة فأيقن بنور النبوة وحكمتها ، أن الصرب عليهم ، وترك التصدي هلم ، حىت يعود موسى 
، أنفع وأعلى للدعوة ولألمة ، من اإلقدام على التصدي واالستشهاد يف سبيل اهللا ، فإن يف االستشهاد  عليه السالم

(( عليه السالم ما سكت خمافة قتله فقط ، )) هارون (( خريه وحده ، وهو إمنا يريد اخلري لألمة والدعوة ، فسيدنا 
 ٩٤: طه ( } َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن َبنِي إِسَْراِئيلَ َولَْم َترْقُْب قَْوِلي  إِنِّي َخشِيُت أَنْ{ : إمنا خشي تفرق األمة من بعد قتله 

اْخلُفْنِي ِفي قَْوِمي { عليه السالم ، وهو ذاهب إىل امليقات )) موسى (( ، فحرصه على القيام حبق ما كلفه به ) 
عليه )) هارون (( ، وهو السبب الرئيس إىل كف سيدنا )  ١٤٢: األعراف ( } َوأَصِْلْح َولَا َتتَّبِْع َسبِيلَ الُْمفِْسِديَن 

  .السالم عن التصدي هلم ، من بعد أن بلغ يف دعوهتم والتصدي هلم مبلغاً عظيماً 

وللعامل الداعية يف ذلك أسوة حسنة ، فإذا ما رأى أن تصديه للمنكر وإقدامه على االستشهاد يف سبيل اهللا تعاىل ، 
، وإن كان فيه نفع له وحده ، أن يقدم صاحل الدعوة واألمة على صاحله هو ، وذلك  خسران بالغ للدعوة واألمة

كأن يكون إماماً يف قومه ذا منهج بديع يف الدعوة وذا أثر نافذ يف القلوب ال يتحقق من غريه كمثل حتققه منه ، 
مته من القتل أوىل وأعلى من وأنه يستفاد منه ساملاً يف األمة أكثر من استشهاده ، فليكن حرصه حينذاك على سال

  .حرصه على استشهاده ، حىت يتمكن من تربية قادة خيلفونه وأجيال حتمل أمانة الدعوة من بعده 
أما إن رأى العامل حبكمته أنّ يف صربه واستشهاد إهلاباً وتأجيجاً جلذوة االنتصار للحق يف قلوب األمة ، وكان يف 

  .أن يصرب حىت يقتل الناس من خيلفه يف الدعوة ، فاألعلى 
وإن كان اخلائف على نفسه القتل ، ليس من أهل العلم والقدوة ، فأحّب إيلّ أن يدع ذلك التغيري حىت يزول ما · 

خيشاه ، ما دام يف األمة من يقوم به ممن هو األعلى منه من أهل العلم ، شريطة أن يناصرهم مبا يستطيع ، وأن 
  .خيلفهم يف أهليهم 



األهل ، وال سيما الوالدان والزوجة واألوالد ، فاألحب إيلّ أن يقدر العامل القدوة حاهلم ، فإن كان  أما اخلوف على
أهله ممن ال يفتنون يف دينهم ، وكان القتل أحب إىل نفوسهم ، وكان القتل أيضاً أنفذ أثراً يف الدعوة ، وأهزُّ 

َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ { اإليذاء والقتل  لعروش الطغيان ، فاألوىل القيام حبق التغيري ، والصرب على
  ) .٦٩: العنكبوت ( } اللََّه لََمَع الُْمْحِسنَِني 

أما إن كانوا ممن خيشى عليهم الفتنة يف الدين ، فاألعلى بل األوجب محايتهم من الفتنة ، بالكف عما يؤدي إليها من 
اليد أو اللسان ، حىت يزول ما خيشاه عليهم وحىت يرقى إمياهنم إىل درجة الرسوخ والصمود أمام احملن تغيري املنكر ب

.  
وإذا ما كان حال اخلوف على األهل ، لذوي العلم والقدوة ، فإن حال غريهم من العامة أوىل حبمايتهم من الفتنة ، 

  .بالكف عما قد يسبب تعرضهم للفتنة يف دينهم 

إن كان قادراً . ملرء على نفسه وأهله التعذيب اجلسدي ، أو املعنوي الفاتن ، فُتقدُر األمور بقدرها وإذا خاف ا· 
على الصرب واحتماله ، موقناً أنَّه لن يفنت يف دينه ، فاألعلى له وللدعوة ولألمة أن يستعني باهللا تعاىل على ذلك ، 

العلماء القدوة أو ممن هم دون ذلك ما دام قد حتقق التيقن ويصرب ، ويصابر فيغري املنكر الذي رآه ، سواء كان من 
وأهل العلم وطالبه أوىل بذلك من غريهم ، فإن اهللا تعاىل ـ قد نعى على من يدعي اإلميان . على الصرب واالحتمال 

نْ يُْتَركُوا أََحِسَب النَّاُس أَ}{ امل { يقول جل جالله .وال يصرب على تكاليفه ، وعلى مقتضيات الدفاع عنه ونشره 
( } َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني }{ أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَ 

  ) . ٣- ١: العنكبوت 

توقف يف قوهلا كفار مكة حني طولبوا باإلميان ، وإمنا هو فما كان اإلميان قط كلمات تلوكها األلسنة ، وإال ملا 
ودعوى القيام بتلك التكاليف ، حيتاج بيان الزائف منها واخلالص ، إىل ابتالء وفتنة .. تكاليف وجماهدة ومصابرة 

 كمثل فتنة النار الذهب ، فال يبقى منه إال ما خلص ونصح، فمن أذهبت الفتنة دعوة اإلميان من قلبه ، فهو
  .الكذاب األشر يف دعواه اإلميان 

َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَا { : وهذا األمنوذج املتخاذل املستخدم أمام الفتنة والبالء ، شاخص يف كل جيل 
َك لََيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا َمَعكُْم أََولَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بَِما ِفي أُوِذَي ِفي اللَِّه َجَعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبِّ

  ) . ١٠: العنكبوت ( } ُصدُورِ الَْعالَِمَني 
وما كان اهللا مصوراً هبذا من ضعف حلظة عن احتمال الفتنة ، ولكنه يصور هبذا من جعل فتنة الناس كعذاب اهللا 

بني ما هو من عذاب اهللا ، وما هو من فتنة الناس ، فحسب أهنما سواء ، ذلك الذي اختلطت يف حسه الفارقات 
ومثل هذا ال يقوم يف قلب خالطه اإلميان مهما بلغ الناس يف فنون الفتنة والتعذيب ، فكل فتنة ومصيبة دون النار 

  .عافية 

الثبات : ضيات دعوى اإلميان فمن ادعى اإلميان ومل يصرب على الفتنة فيه ، كانت دعواه سرابا ، ولذا كان من مقت
َياُبَنيَّ { : البنه لنتأسى هبا )) لقمان (( عليه ، واختاذ األسباب احملققة للصرب على تكاليفه ، وقد حكى احلق موعظة 

  ) .١٧: لقمان ( } ْزمِ الْأُُمورِ أَِقمِ الصَّلَاةَ َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف وَاْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ وَاْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َع
إقامة الصالة ، بكل ما تتطلبه من مقتضيات يف بناء شخصية الداعية ، واألمر : فهذه الدعائم األربع لنجاح الداعية 



باملعروف والنهي عن املنكر ، بكل ما يتطلبانه من زاد وفري لتكوين شخصيته ، وحتقيق القيام بتلك الفريضة البالغة 
 حتقيق قيام األمة املسلمة الرائدة القائدة ، املخرجة الناس من جور السالطني إىل عدل اإلسالم ، مث الصرب األثر يف

  .على ما يلقاه الداعية من أهل الباطل من كل صنوف وفنون االفتتان واالبتالء 

فإنَّ أهل . هذه الدعائم األربع ابنه ، إيذان بالغ باألمر اإلجيايب مبا تضمنته من )) لقمان (( ويف قصِ القرآن موعظة 
اإلخبار عنه أو عن صاحبه يف سياق املدح ، أو الرضا : العلم ليذهبون إىل أنَّ سنَّة البيان القرآين يف األمر بالفعل 

  .عنه أو عن صاحبه ، وذلك ما هو اجللي يف القصص القرآين وما حيكيه من أخبار السابقني 
يصرب على الفتنة واالبتالء ، وجدير به قبل التصدي للدعوة إىل اهللا تعاىل ، وإىل املسلم القوي اإلميان ، جدير بأن 

تغيري املنكر بيده ، أو لسانه ، أن يدرب نفسه وأهله على الصرب على االبتالء ، وعلى الصمود أمام احملن ، وأهوال 
  .التعذيب ، الذي يبدع فيه الطواغيت وشياطينهم 

تعذيب الطغاة ، لينكأ يف سويداء الطواغيت أعظم من السهام املسمومة ، وإنَّ  إنَّ صرب الدعاة وأهليهم على
  .مضاجعهم لتُقضُّ هبم من مصابرة الدعاة ومرابطتهم واحتساهبم ما يلقونه من تعذيبهم ونكاهلم 

يَاأَيَُّها { : نكر ويف القرآن حث بالغ على الصرب واملصابرة يف سبيل اإلميان ، والدعوة إليه ، والدفع عنه ، وتغيري امل
  ) . ١٥٣: البقرة ( } الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتعِيُنوا بِالصَّْبرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن 

كُْم كَْيدُُهْم شَْيئًا إِنَّ اللََّه بَِما إِنْ َتْمَسْسكُْم َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِنْ ُتصِْبكُْم َسيِّئَةٌ َيفَْرُحوا بَِها َوإِنْ َتصْبُِروا َوَتتَّقُوا لَا َيُضرُّ{ 
  ؟)  ١٢٠: آل عمران ( } َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 

يَن أَْشَركُوا أَذًى كَثًِريا َوإِنْ لَُتْبلَُونَّ ِفي أَمَْواِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذ{ 
  ).١٨٦: آل عمران ( } بُِروا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ َتْص
  ) . ٢٠٠: آل عمران ( } يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصبُِروا َوصَابُِروا َورَابِطُوا وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ { 

فسه ، أن ميسك عن التغيري باليد أو اللسان ، بل أذن له فيما وعلى الرغم من ذلك ، فقد جعل اهللا ملن خشي على ن
َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن { : أذن له أن يكفر بلسانه وحده مع اطمئنان قلبه باإلميان إذا ما خشي على نفسه : فوق ذلك 

َمْن َشَرَح بِالْكُفْرِ َصْدًرا فََعلَْيهِْم غََضٌب ِمَن اللَِّه وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيمٌ َبْعِد إَِميانِهِ إِلَّا َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِالْإَِمياِن وَلَِكْن 
  ) .١٠٦: النحل ( } 
فإذا خاف املرء على عرضه أو عرض أهله ، بانتهاك حرمته ، كمثل ما يفعل الطواغيت اآلن يف املعتقالت · 

تغيري املنكر بيده أو لسانه ، ويقيم على تغيريه بقلبه ،  والسجون ، فإنّ األعلى يف هذه احلال أن يكف املسلم عن
على النحو الذي وّضحناه ، فإن حفاظ املسلم على عرضه وعرض أهله أوىل وأوجب من احلفاظ على نفسه وأهله 

  .وماله 

والطواغيت اليوم يعلمون أنه ال يفت يف عضد الدعاة كمثل ما يلم بأعراضهم ، فإذا هبم اليوم يسلكون ذلك 
فَلَا َتْحَسَبنَّ اللََّه }{ َوقَْد َمكَرُوا َمكْرَُهْم َوِعْنَد اللَِّه َمكُْرُهْم َوإِنْ كَانَ َمكُْرُهمْ ِلَتزُولَ ِمْنُه الْجِبَالُ { : املسلك املاحق 

  ) . ٤٧ـ  ٤٦: إبراهيم ( } ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ 
أَْو يَأُْخذَُهْم }{ ونَ الَِّذيَن َمكَُروا السَّيِّئَاتِ أَنْ َيْخِسَف اللَُّه بِهِمُ الْأَْرَض أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَا َيشُْعُر أَفَأَِمَن{ 

  ) . ٤٧ـ  ٤٥: النحل ( } ٌف َرحِيٌم أَوْ َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف فَإِنَّ َربَّكُْم لََرُءو}{ ِفي َتقَلُّبِهِْم فََما ُهْم بِمُْعجِزِيَن 



تلك األحوال الثالثة ، اليت ينظر يف أثرها يف من يقوم بتغيري املنكر ، بيده أو بلسانه ، كفاً عنه ، أو إبالغاً يف القيام 
  .حال اخلوف من القتل على نفسه أو أهله ، حال اخلوف على النفس أو األهل من انتهاك العرض : به 

صور اخلوف وأحواله ، كإيذاء يف مال أو عمل أو غري ذلك ، فإن الذي تقتضيه املسؤولية  أما دون ذلك من
اإلميانية اجلهادية على كل مسلم ومسلمة احلرص البالغ على االنتصار للدعوة ، والقيام حبق تغيري املنكر مبا يسع 

اله وعمله وجاهه وراحته وطمأنينته املرء من يد أو لسان ، واحتساب كل ما يلقاه من إيذاء وأضرار دنيوية يف م
إخل أحبَّ ... وحريته املكفولة له شرعاً ، فال يليق مبسلمٍ يعتز بإسالمه أن جيعل حرصه على ماله أو وظيفته أو جتارته 

  .إليه وأعزَّ عليه من اهللا عزَّ وعال ، ومن رسوله صلى اهللا عليه وسلم وتطهري األمة من املنكر 
كََسادََها اؤُكُْم َوأَْبَناُؤكُْم َوإِخَْواُنكُْم وَأَْزوَاُجكُْم َوَعشَِريُتكُْم َوأَْموَالٌ اقَْتَرفُْتُموَها وَِتجَاَرةٌ َتْخَشْونَ قُلْ إِنْ كَانَ آَب{ 

ِتَي اللَُّه بِأَْمرِِه وَاللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه َوجِهَاٍد ِفي َسبِيِلِه فَتََربَّصُوا حَتَّى َيأْ
  ).٢٤: التوبة ( } الْفَاِسِقَني 

وهذا التجرد ال يطالب به الفرد وحده ، إمنا تطالب به اجلماعة املسلمة ، فما جيوز أن يكون هناك اعتبار لعالقة (( 
  .يف سبيل اهللا  أو مصلحة ، يرتفع على مقتضيات العقيدة يف اهللا ومقتضيات اجلهاد

فاهللا ال يكلف نفساً إال وسعها ، وإنه .. وما يكلف اهللا الفئة املؤمنة هذا التكليف ، إال وهو يعلم أنَّ فطرهتا تطيقه 
ملن رمحة اهللا ، بعباده أن أودع فطرهتم هذه الطاقة العالية من التجرد واالحتمال ، وأودع فيها الشعور بلذة علوية 

لذَّة الشعور باالتصال باهللا ، ولذة الرجاء يف رضوان اهللا ، ولذة .. ا لذائذ األرض كلها لذلك التجرد ال تعدهل
االستعالء على الضعف واهلبوط واخلالص من ثقلة اللحم والدم ، واالرتفاع إىل األفق املشرق الوضيء ، فإذا 

  )) .ص والفكاك غلبتها ثقلة األرض ، ففي التطلع إىل األفق ما جيدد الرغبة الطامعة يف اخلال
، هتديد بالغ ملن مل ينعتق من أسر حبَّ األهلني ، ومتاع احلياة } فَتََربَّصُوا حَتَّى يَأِْتيَ اللَُّه بِأَمْرِِه { : ويف قوله تعاىل 

  .الدنيا ، وتفضيله على حبَّ اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، واجلهاد يف سبيل اهللا جل جالله 

ن عظيم بأن اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل ، ومنه تغيري املنكر ، ال يعفي منه اخلوف على األهلني فيما دون ويف هذا إيذا
  :القتل والفتنة يف الدين والعرض 

أال ، ال مينعنَّ رجال هيبةُ « : عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام خطيباً فكان فيما قال (( 
  )) .قد واهللا رأينا أشياء فهبنا : وقال : فبكى أبو سعيد : ، قال » قَّ إذا علمه الناس أن يقول حب

بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة ، يف العسر واليسر ، « : وعن عبادة بن الصامت قال 
  .» خناف يف اهللا لومة الئم واملنشط واملكره ، وأن ال ننازع األمر أهله ، وأن نقول باحلق حيثما كنا ، وال 

يا رسول اهللا ، : ، قالوا )) ال ُيحِقر أحُدكم نفسه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب سعيد قال 
يرى أمرا هللا عليه فيه مقال ، مث ال يقول فيه ، فيقول اهللا عز وجل له يوم القيامة : (( كيف حيقر أحدنا نفسه ؟ قال 

  .» فإياي كنت أحقُّ أن ختشى : تقول يف كذا وكذا ، فيقول خشيت الناس ، فيقول ما منعك أن : 

أن اخلوف على عرض من أعراض احلياة الدنيا ، ليس من صور العجز املانع من االستطاعة اليت هي : وجممل األمر 
سحة يف أن يدع تغيري ما شرط التكليف بتغيري املنكر باليد أو اللسان ، ومل جيعل ملن خاف على عرض من دنياه ، ف

  .يراه من منكر بيده أو لسانه إذا ما كان أهالً للتغيري اليدوي أو اللساين 
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إذا ما كان جليا أنَّ تغيري املنكر إمنا هو لدرء املفاسد ، كيما يتحقق الوجود املتمكن لألمة املسلمة ، فإنه إذا ما تيقن 
، أن تغيريه منكراً سوف يترتب عليه وقوع منكر أعّم ، أو أبقى أو أنكى أثراً ، املسلم ، أو غلب على ظنه الراشد 

  .فجمهور أهل العلم يذهبون إىل ترك تغيري ذلك املنكر إىل األدىن ، دفعاً لوقوع ما هو فوقه 
نه ال يسوغ إذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه ، وأبغض إىل اهللا ورسوله ، فإ)) : ابن القيم (( يقول 

إنكاره ، وإن كان اهللا يبغضه وميقت أهله ، وهذا كاإلنكار على امللوك والوالة باخلروج عليهم ، فإنه أساس كل 
  ... شر وفتنة إىل آخر الدَّهر 

ومن تأمل ما جرى على اإلسالم يف الفنت الكبار والصغار ، رآها من إضاعة هذا األصل ، وعدم الصرب على منكر ، 
ه ، فتولد منه ما هو أكرب منه ، فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرى مبكة أكرب املنكرات وال فطلب إزالت

يستطيع تغيريها ، بل ملّا فتح اهللا مكة ، وصارت دار إسالم ، عزم على تغيري البيت وردَّه على قواعد إبراهيم ، 
عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم  ومنعه من ذلك مع قدرته عليه ، خشية وقوع ما هو أعظم منه من

باإلسالم ، وكوهنم حديثي عهٍد بكفر ، وهلذا مل يأذن يف اإلنكار على األمراء باليد ، ملا يترتب عليه من وقوع ما هو 
  :فإنكار املنكر أربع درجات ... أعظم منه 

  .أن يزول وخيلفه ضده ) األوىل ( 
  .أن يقل وإن مل يزل جبملته ) الثانية ( 
  .أن خيلفه ما هو مثله ) الثالثة (
  .أن خيلفه ما هو شر منه ) الرابعة ( 

  ). ٦٦)) ( فالدرجتان األوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة حمرمة 

 وتقدير درجات املنكر يف حادثات احلياة ونوازهلا ، وما بينها من مراتب ، حباجة إىل بصرية نافذة يف دقائق فقه الدين
، ويف فقه نوازل احلياة ، الذي هو أساس فقه التدين ، وحباجة أيضاً إىل احلكمة البالغة ، وإخالص النصح يف حتقيق 

  .ما اشتبه ، وحترير ما اشتجر ، وذلك جهد بالغ ال يقوم به إال صفوة أهل العلم 
ة ، فمىت قدر اإلنسان على اتباع اعتبار مقادر املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريع: (( يقول اإلمام ابن تيمية 

النصوص ، مل يعدل عنها ، وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر ، وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبرياً هلا 
  .وبداللتها على األحكام 

  وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعني بني معروف ومنكرٍ ، حبيث

فعلومها مجيعاً ، أو يتركومها مجيعاً ، مل جيز أن يؤمروا مبعروف وال أن ينهوا عن منكر ال يفرقون بينهما ، بل إما أن ي
، بل ينظر ، فإن كان املعروف أكثر ، أمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من املنكر ، ومل ينه عن منكر يستلزم تفويت 

سعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله ، معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصّد عن سبيل اهللا وال
وإن كان املنكر أغلب ، هني عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف ، ويكون .. وزوال فعل احلسنات 

  .األمر بذلك املعروف املستلزم للمنكر الزائد عليه ، أمراً مبنكر، وسعياً يف معصية اهللا ورسوله
ان ، مل يؤمر هبما ، ومل ينه عنهما ، فتارة يصلح األمر ، وتارة يصلح النهي ، وإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزم



  ......وتارة ال يصلح ال أمر وال هني ، حيث كان املعروف واملنكر متالزمني ، وذلك يف األمور املعينة الواقعة 
  .وهذا باب واسع وال حول وال قوة إال باهللا 

عليه وسلم لعبد اهللا بن أُّبي ، وأمثاله من أئمة النفاق والفجور ، ملا هلم من  إقرار النيب صلى اهللا: ومن هذا الباب 
أعوان ، فإزالة منكره بنوع من عقابه ، مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك ، بغضب من قومه ومحيتهم ، وبنفور 

  )) .يقتل أصحابه )) حممدا (( الناس إذا مسعوا أن 
فعلوها ؟ أما :  يف غزاة سكع فيها رجل من املهاجرين رجالً من األنصار فتناصرا ومن ذلك حني قال عبد اهللا بن أُيب

يا رسول : واهللا لئن رجعنا إىل املدينة لُيخرجن األعزُّ منها األذلّ ، فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقام عمر فقال 
  .اهللا ، دعين أضرب عنق هذا املنافق 

  ) .متفق عليه ( » دعه ال يتحدث الناس أنَّ حممدا يقتل أصحابه  «: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رضي اهللا عنه بعد أن )) عمر (( فتلك حكمة النبوة اليت جيب أن يتأسى هبا القائمون بتغيري املنكر ، وهلذا قال 

  :استبان له نور احلكمة النبوية يف هذا 
  )) .لم أعظُم بركة من أمري قد ـ واهللا ـ علمُت ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وس(( 

ومن مثَّ فإن تغيري املنكر املترتب على تغيريه آثار فردية أو مجاعية ، ال يستقيم القيام به إال من بعد مراجعة مالبساته 
ومساقاته ، واملوازنة بينه وبني آثاره ، وهذا يقتضي استشارة أهل العلم واحلكمة ، فكثرياً ما يتوقف الطبيب عن 

ٍء ما خشية ما سوف يترتب على معاجلته دوائياً أو جراحياً من أدواء وآثار أفدح ، إىل أن تتهيأ الظروف معاجلة دا
واملالبسات ملعاجلته دومنا آثار ضارة ، وكذلك ُمغيِر املنكر حيتاج إىل احلكمة يف هذا أكثر من احتياج الطبيب ، فإنَّ 

وال أحسب أن أحداً يتهم .. قد يترتب على غفلة املغّير للمنكر  ما يترتب على غفلة الطبيب يف هذا ، أقل ضرراً مما
أجدرُ : مثل ذلك الطبيب بالتقصري أو اخليانة أو اإلفراط يف القيام بواجبه حينئذ ، بل هو بوصف احلكيم النَّطاسيِّ 

ملنكر ، حىت تتهّيأ له وكذلك ينبغي أال يتهم العامة والدمهاء ، علماء األمة حني يوصون بالصرب على ذلك ا.. وأحقُّ 
الظروف ومناخات ومالبسات ومساقات أفضل ، يؤيت التغيري فيها مثراً أطيب وأعظم ، وهذا وجه من وجوه املعىن 

قُلْ َهِذِه َسبِيِلي { : ، ويف قوله تعاىل )  ١٢٥: النحل ( } اْدُع إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمةِ { : القرآين يف قوله تعاىل 
  وأَْدُع

  ) . ١٠٨: يوسف (} إِلَى اللَِّه َعلَى َبصَِريٍة أََنا َوَمنِ اتََّبعَنِي َوسُْبَحانَ اللَِّه َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكنيَ 
فاحلكمة والبصرية ، دعامتا النجاح يف القيام بتغيري املنكر ، قياماً يرضي اهللا عزَّ وعال ، وحيقق الغاية من التكليف به 

.  
  .ى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وصلى اهللا عل

  .واحلمد هللا رب العاملني 
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