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 ند وجوب الكالم مدعاة لهالك األمةالسكوت ع

 البقاعي حسن أنسد. 

خريية هذه األمة بقيامها بأداء واجب  الذي ربط احلمد هلل رب العاملني ،بسم اهلل الرمحن الرحيم
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن  قال سبحانه وتعاىل:ف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ُكنُتْم َخي ْ

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ بِاْلَمْعُروِف  على  وبارك وصلى اهلل وسلم، [111: آل عمران] َوتَ ن ْ
 وبعد. ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،رمحة للعاملني باإلنذار والبشرى املبعوث

أو هو ما ، حتماً طلبًا من املكلف عّرف الواجب اصطالحًا بأنه ما طلب الشارع فعله يُ 
طلب الشارع فعل أمر ما وترتيبه ف هبا الواجب عرَ تاركه، ومن األساليب اليت يُ  ويعاقبيثاب فاعله 

 اإلسالمية ةعيالشر  تبّين، وهذا يصدق على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إذ العقاب على تركه
 وأ أنه ليس باستطاعته ذلك، عن النهي عنه إال عندما يرىأنه ما ينبغي ملن رأى منكراً أن يسكت 

عن  يفعندئذ يقتصر واجب األمر باملعروف والنهأن هنيه عنه سيؤدي غالبًا إىل منكر أكرب منه، 
 اخلدري سعيد أيب عنيف احلديث ورد فقد  ،وذلك أضعف اإلميان ،لى اإلنكار بالقلبنكر عامل

 استطاع فإن ،منكرا منكم رأى من: يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال عنه اهلل رضي
 .اإلميان أضعف وذلك ،فبقلبه ،يستطع مل فإن ،فبلسانه ،يستطع مل فإن ،بيده فليغريه بيده يغريه أن

 .الصحيح يف مسلم أخرجه

يف تنفيذ أوامر اهلل تعاىل ورسوله فاملسلم الصادق يف إسالمه ما ينبغي أن يكون مقتصرًا 
بتلك  واأسرته وجمتمعه سواء التزمرف عن الط ياً صلى اهلل عليه وسلم على حق نفسه فقط، مغض

بكر الصديق رضي أيب  ولقد ورد عن، وا. فمن مل يهتم ألمر املسلمني فليس منهماألوامر أم مل يلتزم
اَل  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكمْ هذه اآلية  ، قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤوناهلل عنه
يعً  َمْرِجُعُكمْ  اللَّهِ  ِإىَل  لَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتمْ ضَ  مَّن َيُضرُُّكم ول اهلل وإين مسعت رس، [111: املائدة] امجَِ
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أوشك أن يعمهم اهلل  إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه إن الناس :صلى اهلل عليه وسلم يقول
 رواه أبو داوود والرتمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. .منه بعقاب

واجب شرعي باملعىن ستدلُّ من هذين احلديثني على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يُ 
 فيثاب فاعله ويأمث تاركه. ،طلب الشارع احلكيم فعله طلباً جازماً إذ  ،االصطالحي

ما يؤكد ضرورة األمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت يف أسوء من األخبار ورد كما 
أبو داود  رواهالذي  يف احلديثاألحوال االجتماعية اليت قد ينجرف إليها اجملتمع، ومصداق ذلك 

 هِذهِ  يف َتصنعُ  كيفَ : قُلتُ  اخُلَشنَّ  ثَعلبةَ  أبا َسألتُ عن أيب أمية الشعباين قال:  وابن ماجه والرتمذي
 اْهَتَديْ ُتمْ  ِإَذا َضلَّ  َمنْ  َيُضرُُّكمْ  اَل  أَنْ ُفَسُكمْ  َعَلْيُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا :قلتُ  ؟آيةٍ  أيُّ  :قالَ  ،اآليةِ 
 بلِ : فقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  اللَّهُ  صلَّى اللَّهِ  رسولَ  عنها سألتُ  خبريًا، عنها سألتَ  لقد واللَّهِ  أما :يل فقالَ 

، مؤثَرةً  وُدْنيا ،متَّبًعا َوَهًوى ،مطاًعا ُشحًّا رأيتَ  إذا حىتَّ  املنكِر، عنِ  وتَناهوا باملعروفِ  ائَتِمروا
 فإنَّ  العوام ، وأمرَ  وإيَّاكَ  بَنفِسَك، فعليكَ  ،منهُ  َلكَ  بدَّ  ال أمرًا ورأيتَ  برأِيِه، رأيٍ  ذي كل   وإعجابَ 

 مخسنيَ  كأجرِ  يومئذٍ  منكم للعاملِ  اجلمِر، على قبضٍ  مثلِ  عَلى فيهنَّ  صربر  الصَّرِب، أيَّامَ  وراِئُكم ِمن
 .عمِلهِ  مثلَ  يعَملونَ  رجاًل 

حباجة ماّسة للقيام بواجب األمر باملعروف ويف كل يوم هم ال شك أن املسلمني اليوم 
واستجابة ألمر النيب صلى اهلل عليه وعلى آله  ،مبا ورد يف األحاديث أعاله والنهي عن املنكر عمالً 

 َصلَّى- اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  - عنهما اهلل رضى - ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ ديث الوارد حبة وسلم يف احلوص
  رَاعٍ  النَّاسِ  َعَلى الَِّذى فَاإِلَمامُ  َرِعيَِّتِه، َعنْ  ولر َمْسؤُ  وَُكلُُّكمْ  رَاعٍ  ُكلُُّكمْ  َأالَ : قَالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 
 أَْهلِ  َعَلى رَاِعَيةر  َواْلَمْرأَةُ  َرِعيَِّتِه، َعنْ َمْسُؤولر  َوْهوَ  بَ ْيِتهِ  أَْهلِ  َعَلى رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  َرِعيَِّتِه، َعنْ َمْسُؤولر  َوْهوَ 
ُهْم، وَلةر َمْسؤُ  َوِهىَ  َوَوَلِدهِ  َزْوِجَها بَ ْيتِ   َأالَ  َعْنهُ َمْسُؤولر  َوْهوَ  َسي ِدهِ  َمالِ  َعَلى رَاعٍ  الرَُّجلِ  َوَعْبدُ  َعن ْ

 .َرِعيَِّتهِ  َعنْ َمْسُؤولر  وَُكلُُّكمْ  رَاعٍ  َفُكلُُّكمْ 
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الفئات األخرى ومن مّث من إصالح  ،صالح األمة يبدأ من إصالح األفراد واألسرإن 
 هذا ويف للمجتمع، كما عّلَمنا ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسّلم من خالل سريته العطرة،

 األمة أفراد من فرد كل على تقع املسؤولية أن وسلم عليه اهلل صلى  النيب يذكر الشريف احلديث
 كان فلئن األمة، أفراد لكل شاملة ولكنها وحده، احلاكم على قاصرة ليةاملسؤو  فليست اإلسالمية،

 اؤمتن عما كذلك مسؤول األمة أفراد من فرد كل فإن تعاىل، اهلل أمام رعيته عن والً مسؤ  احلاكم
 زوجها، بيت عن ولةؤ مس واملرأة بيته، أهل عن مسؤول فالرجل اختصاصه، دائرة يف كل   عليه،

 ، وهكذا..سيده مال عن ولمسؤ  واخلادم

إىل اهلل  دعوهتم من حيث أعضاء أسرتهمسؤولية رب األسرة جتاه وقد بنّي لنا الشرع احلنيف 
من ذلك قول اهلل تبارك وتعاىل:  أحدهم. بلات شرعية قد حصلت من قِ عند رؤية خمالف إنذارهمو 
 َنيبِ قرَ األَ  كَ تَ عشريَ  رْ ذِ نْ وأ [412: الشعراء]كما بنّي اإلمام الشهيد حممد   - ، إذ كان من املمكن

يأمر اهلل رسوله بإنذار عشريته وذوي قرباه  أن ال - سعيد رمضان البوطي يف كتابه فقه السرية النبوية
، إذ يدخل أفراد [42 :احلجر] رؤمَ ا تُ مبَِ  عْ دَ اصْ فَ خاصة، اكتفاًء بعموم أمره اآلخر وهو قوله: 

يف عموم الذين سيصدع أمامهم بالدعوة واإلنذار، ويف هذا إملاحر إىل درجات  قرباه عشريته وذوو
هي  فأدىن درجات املسؤولية، وأصحاب الدعوة خصوصاً  ،املسؤولية اليت تتعلق بكل مسلم عموماً 

الذي ال  للحديث  األخري وقال بعضهم: يدخل يف العموم املنفردمسؤولية الشخص عن نفسه، 
وجيتنب املنهيات  ،إنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حىت يعمل املأموراتف ،زوجة له وال خادم

فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، وال يلزم من االّتصاف بكونه راعًيا أن ال يكون  ،فعاًل ونطًقا واعتقاًدا
 .مرعًيا باعتبار آخر

باه، وتوجيها إىل القيام ومن يلوذون به من ذوي قر  فهي مسؤولية املسلم عن أهله الدرجة الثانيةوأما 
حبق هذه املسؤولية خصص اهلل األهل واألقارب بضرورة اإلنذار والتبليغ بعد أن أمر بعموم التبليغ 

، وهذه الدرجة من املسؤولية يشرتك يف ضرورة حتّمل أعبائها كل مسلم صاحب أسرة أو واجلهر به
املسلم يف أسرته أو بني أقاربه، إال أن عوة دومه و قرىب، وليس من اختالف بني دعوة الرسول يف ق
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األول يدعو إىل شرع جديد منزل عليه من اهلل تعاىل، وهذا يدعو بدعوة الرسول الذي بعث إليه، 
يف قومه أن يقعد عن تبليغهم ما أوحي  فهو يبلغ عنه وينطق بلسانه. وكما ال جيوز للنيب أو الرسول

بل جيب أن حيملهم على ن تبليغ أهله وأسرته ذلك، إليه، فكذلك ال جيوز لرب األسرة أن يقعد ع
 اتباع ذلك محالً ويلزمهم إلزاماً.

أسرته عند رؤيته ملخالفات  األسرة مع أفراد كيفية تعامل رب  الشريعة اإلسالمية علماءبنّي و 
ذكر اإلمام الغزايل يف كتابه إحياء علوم  فعلى سبيل املثال،شرعية قد حصلت من قبل أحدهم. 

يف الدعابة وحسن  الرجل يتبسطأنه ما ينبغي أن  ،عند حديثه عن واجبات الزوج جتاه زوجته ،الدين
بل يراعي االعتدال  ،ويسقط بالكلية هيبته عندها ،اخللق واملوافقة باتباع هواها إىل حد يفسد خلقها

بل  ،ألبتة وال يفتح باب املساعدة على املنكرات ،فال يدع اهليبة واالنقباض مهما رأى منكرا ،فيه
واهلل ما أصبح رجل يطيع امرأته : )قال احلسن ،مهما رأى ما خيالف الشرع واملروءة تنمر وامتعض

ومسى  ،[42 :النساء] اءِ سَ على الن   ونَ امُ وَّ ق َ وقد مسى اهلل الرجال ،(فيما هتوى إال كبه اهلل يف النار
 فإذا انقلب السيد مسخراً  ،[41 :يوسف] ابِ ى البَ دَ ا لَ هَ دَ ي  ا سَ يَ لفَ أَ وَ  :فقال تعاىل الزوج سيداً 

إن أرسلت عناهنا قليال مجحت بك  ،ونفس املرأة على مثال نفسك، (بدل نعمة اهلل كفرا)فقد 
وإن كبحتها وشددت يدك عليها يف حمل الشدة  ،جذبتك ذراعاً  وإن أرخيت عذارها فرتاً  ،طويال

 .هبرفق هوفظاظت هبلين هزج غلظمي أن عليهبل  ،اإلكرام فينبغي على الرجل أن ال ميحضها، ملكتها
قبل  ،اختربي زوجك :وكانت املرأة تقول البنتها ،وكانت نساء العرب يعلمن بناهتن اختبار األزواج

فإن سكت فكسري  ،فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه ،اإلقدام واجلراءة عليه انزعي زج رحمه
فيهن شر  :ذنإف .امتطيه فإمنا هو محاركفإن سكت فاجعلي اإلكاف على ظهره و  ،العظام بسيفه
فالطبيب احلاذق  ،واملطايبة والرمحة عالج الضعف ،فالسياسة واخلشونة عالج الشر ،وفيهن ضعف

مث ليعاملها مبا يصلحها   ،إىل أخالقها بالتجربة فلينظر الرجل أوالً  ،هو الذي يقدر العالج بقدر الداء
 .كما يقتضيه حاهلا
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مبا أمر اهلل ورسوله صلى اهلل  ، فإن كانوا ملتزمنياألمر يف ما يتعلق ببقية أفراد أسرته كذلك
عائشة حديث رسول اهلل الذي رواه أمحد يف مسنده عن أم املؤمنني مبقتضى فليلتزم هو  ،عليه وسّلم

ْؤمِ  قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:رضي اهلل عنها 
ُ
ننَي ِإميَانًا َأْحَسنُ ُهْم إنَّ ِمْن َأْكَمِل امل

إمنا يكون على حسب تعامله مبقتضى مقياس حسن خلق املرء ولطفه إذ إن  .ُخُلَقاً، َوأَْلطَُفُهْم بَِأْهِلهِ 
وإن ظهرت من أحدهم معصية أو خمالفة  مع أهله الذين هم ألصق الناس به،بالدرجة األوىل ذلك 

 آنفاً. ما مت ذكرها أرشد إليه علماء الشريعة وفق مب عملشرعية 

قيام املسلمني بواجب األمر باملعروف وجدير بالذكر أن من أجل  أسباب رمحة اهلل لعباده 
بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناتُ  ودليل ذلك يف قول اهلل تبارك وتعاىل:والنهي عن املنكر، 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة وَ  بَ ْعضٍ   يُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلهُ يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
ي فعندما يكون تيار األمر باملعروف والنه ،[11 :التوبة] ِإنَّ اللََّه َعزِيزر َحِكيمر  ولََِٰئَك َسيَ ْرمَحُُهُم اللَّهُ أُ 

ال ريب أن اهلل سبحانه ينجي الذين ينهون عن السوء إذا ما نزل عن املنكر هو الغالب يف اجملتمع، 
فَ َلمَّا َنُسوا َما  ومصداق ذلك قول اهلل تعاىل: ورمبا أجنى هبم غريهم، بالء أو عقاب رباين باألمة،

َنا الَِّذيَن يَ ن َْهْوَن َعِن السُّوِء َوَأخَ   ْذنَا الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس مبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ ذُك ُروا ِبِه َأجَني ْ
أما عندما يكون تيار التقاعس عن أداء واجب األمر باملعروف والنهي عن  ،[161 :األعراف]

فإن  ،السائد يف اجملتمعاملنكر هو الغالب، أو عندما يكون األمر باملنكر والنهي عن املعروف هو 
الذي  من أهم أسباب استنزال سخط اهلل تعاىل وعقابه دلياًل على وجود النفاق، وهو ذلك يكون

 اِفَقاُت بَ ْعُضُهم م ن بَ ْعضٍ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمنَ ، ودليل ذلك قول اهلل تبارك وتعاىل: يعمُّ اجملتمع بأكمله
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبضُ  ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم  وا اللََّه فَ َنِسيَ ُهمْ َنسُ  وَن أَْيِديَ ُهمْ يَْأُمُروَن بِاْلُمنَكِر َويَ ن ْ

َنًة الَّ ُتِصيََبَّ الَّ ، وقوله: [61: التوبة] اْلَفاِسُقونَ  َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه  ِذيَن ظََلُموا ِمنُكْم َخاصَّةً َوات َُّقوا ِفت ْ
  إن الناس :الذي مّت ذكره وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .[41 :األنفال] َشِديُد اْلِعَقابِ 

 .منه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه
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فقد عّمت املصائب واالبتالءات على ما مت ذكره،  شاهدوواقعنا الذي نعيشه اليوم 
مجيع املسلمني على اختالف درجات  أصاب رشاشهاحىت على اختالف أنواعها والعقوبات الربّانية 

 إذ ما اجرتأ من اجرتأ من الرجال والنساء على فعل املعاصي .بعدهم عن اهلل تعاىل أو قرهبم منه
عن أداء واجب األمر باملعروف  إال بسبب قعود من قعدرة هبا يف جمتمعنا املسلم واجملاه املتنوعة

    ئات هذا اجملتمع.األسر إىل شىت فانطالقاً من  ،والنهي عن املنكر

إمنا هو إن سبيل الوقاية من سخط اهلل تبارك وتعاىل ورفع البالء والغالء وتسلط األعداء 
جِنيَل َوَما  وصدق اهلل تعاىل إذ يقول:شرع اهلل تعاىل أمرًا وهنياً، بالتزام  َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموا الت َّْورَاَة َواإْلِ

ْم أَلََكُلوا ِمن فَ وْ  ُهْم أُمَّةر مُّْقَتِصَدةر  ِقِهْم َوِمن حَتِْت أَْرُجِلِهمأُنزَِل إِلَْيِهم م ن رَّهبِ  ُهْم َساَء َما  م ن ْ وََكِثرير م ن ْ
 . [66 :املائدة] يَ ْعَمُلونَ 

نا بتوبة صادقة ال ننكثها أبداً، وأن ويكرمَ  ،ما يصلح حالنايرشدنا إىل  أن سبحانهاهلل أسأل 
وأن يكرمنا  ،عةوأن خيرَجنا من ذل املعصية إىل عز  الطا ،لزَمنا سبيل االستقامة ال نزيغ عنها أبداً يُ 

 ، والشوق إىل لقائه، وأن خيتم حياتنا بأحب  وبلذة النظر إىل وجهه الكرمي ،بالرضا بعد القضاء
سيدنا األعمال إليه حىت نلقاه وهو راٍض عنا، واحلمد هلل رب  العاملني، وصلى اهلل وسلم وبارك على 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

  

 


