
 نكرعن الم ينهالمعروف و المر باأل

 کّل شخص بالغ و عاقل ،       يجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على             ـ  1  ةمسألال

  :بالشرائط التالية

المعروف و المنکر و أحکامهما و أحکام األمر بالمعروف و             الناهي     اآلمر و  یعرف ـ أن     1

  .النهي عن المنکر

 .  أو ینهاه یقوم بترک أمر واجب أو فعل عمل محّرم أن یتيّقن بأّن من یرید أن یأمره-2

 سواًء آان التأثير فوريًا أو غير فوري، آامال أو ناقصًا،             ،  ـ أن يحتمل تأثير األمر أو النهي       3

 . لم يجب علم بعدم التأثير إطالقًافإذا 

ؤّدي ی، فلو علم أو ظّن أّن أمره أو نهيه    خسارة   كون في أمره ونهيه مفسدة و     ت ـ أن ال     4

 عليه أو على بعض المؤمنين لم يجب عليه         مهّم إلحاق ضرر نفسي أو عرضي أو مالي         إلی

حفظ اإلسالم والقرآن   األساسية المرتبطة ب  المنكر من اُالمور       آان المعروف و   إذا، ولكن     ذلك

 ال يجب اإلعتناء بالضرر بل       ، أو حفظ األحكام الضرورية لإلسالم    وإستقالل البلدان اإلسالمية    

  .في هذا الطریقبذل المال والنفس   واإلقدام باألمر بالمعروف و النهي عن المنکرجب ي

 اإلسالم  وجب على الجميع وخاصًة علماء          ،  الدینلو حدثت بدعة في         ـ  2  ةمسألال

 .لإظهار الحّق وإنكار الباط

عتنى به أّن السكوت سيؤّدي إلى أن ينقلب المنكر             یإذا احتمل إحتماال       ـ  3  ةمسألال

خاصًة على علماء الدين      جب على الجميع و   ، فالیجوز السکوت و ی    معروفًا أو المعروف منكرًا     

  .إظهار الحّق

 ينلظالماتقوية  سببا ل علماء اإلسالم أو غيرهم     المفّکرین و   سكوت  لو آان     ـ  4  ةمسألال

  . وجب إظهار الحّق وإنكار الباطلر المحّرمات على سائمجرأتهیوجب  أو همأو تأييد

  

 1



الفقيه بعضها ال يحتاج إلى إذن        لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب و        ـ  5  ةمسألال

ال يحتاج إلى إذن الحاآم         الذي    ف   ؛  شرعي وبعضها اآلخر يحتاج إلى ذلك          الحاآم ال  و   

هجر العراض وعدم اإلعتناء و    الشرعي هو األمر بالمعروف باللسان والقلب وبالنصيحة أو اإل          

ألمر بالمعروف والنهي عن    و أما الذي یحتاج إلی إذن الحاکم الشرعي هو ا           .  ةمراودالوترك  

 ال  حالة ففي هذه ال     ؛ الضرب والجرح أو إتالف األموال وأمثال ذلك        باستخدام القّوة ک  المنكر  

 األحکام و    حظةمال و    يجوز ألي شخص التوّسل بهذه اُالمور بدون إذن الحاآم الشرعي               

  . من قبل الفقيه الجامع للشرائطسالميةالضوابط اإل
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