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ملخص الدراسة:

حتِسَاب يف عصر النبوة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد ،مل يسر اال ْ

حتِسَابه على من وقع يف
النبِي  يف ا ْ
على صورة واحدة ،بل اختذ عدة صور ،فقد سلك َّ
املنكرات وترك املأمورات مراتب ودرجات ومسات من املهم إبرازها وبيانها .وملراتب
تغيري املنكر درجات ،وهلا مسات ،ويرتتب على القيام بها مثرات ،وهذا ما سنتعرف عنه
يف تلك الدراسة .وتربُز أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
 أهمية فقه احملتَسِب لالحتساب وأنه ليس على درجة واحدة ،خاصة يف هذا الزمان
الذي اختلطت فيه األفهام.
 االقتداء بفعل النيب  يف االحتساب ولن يكون ذلك إال بإبراز جوانب من احتسابه
 والوقوف على ما يستفاد منه.
 احلاجة إىل مجع ما يتعلق بفقه احتساب النيب  من دواوين السنة النبوية والسرية يف
سفر واحد.
وقد هدفت من هذه الدراسة إىل ما يلي:
 التعرف على جانب من سرية النيب  واليت تتعلق مبراتب ودرجات ومسات ومثرات
احتسابه .
 بيان فقه احتساب النيب  يف تغيري املنكرات وأنه مل يلزم فيها درجة واحدة وال حالة
واحدة بل اختذ عدة مراتب ودرجات.

املقدمة:

ح َمدُهُ ،وَنَ ْسَتعِينُهُ ،وَنَ ْسَتغْ ِفرُهُ ،وََنعُوذُ بِاللَّهِ ِمنْ ُشرُورِ
حمْد لِلَّهَِ ،ن ْ
إن ا ْل َ
أَنْفُ ِسنَا ،وَ ِمنْ سَِّيئَاتِ أَ ْعمَالِنَاَ ،منْ يَ ْهدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ،وَ َمنْ يُضْ ِللْ فَلَا
َمدًا
حدَهُ لَا َشرِيكَ لَهُ ،وَأَشْ َهدُ أَنَّ ُمح َّ
هَادِيَ لَهُ ،وَأَشْ َهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ َو ْ

َع ْبدُهُ َورَسُولُهُ،ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭼآل عمران ،١٠ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭼالنساء ،١ :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

األحزاب،٧١ – ٧٠ :أَمَّا َب ْعدُ((.))1
حتِسَاب يف عصر النبوة على صورة واحدة ،بل اختذ عدة صور،
مل يسر اال ْ
النبِي  يف احْتِسَابه على من وقع يف املنكرات وترك املأمورات
فقد سلك َّ
مراتب ودرجات ومسات من املهم إبرازها وبيانها ،ويرجع ذلك إىل ما يلي:



أن املنكرات واملخالفات الشرعية ليست على درجة واحدة ،فمنها

البدع ،ومنها الكبائر واملهلكات ،ومنها الصغائر ،ومنها املكروهات ،فعلى
حسب نوع ا ْلمُنْكَر كانت مرتبة االحتساب.

- 1رواه النسائي يف سننهِ ،كتَاب النِّكَاحِ ،مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ ِعنْدَ النِّكَاحِ ،رقم
خ ْطبَةِ النِّكَاحِ ،رقم
احلديث ( ،)3278ورواه ابن ماجه يف سننهِ ،كتَاب النِّكَاحِ ،بَابُ ُ
احلديث ( ،)1892وصححه احلاكم يف املستدرك ،رقم احلديث ( ،)2744وابن حبان
يف صحيحه ،رقم احلديث ( )6568واأللباني يف مشكاة املصابيح ،برقم (.)5860
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أن فاعلي ا ْل ُمنْكَر ليسوا سواء ،فمنهم اجلاهل باحلكم ،ومنهم غري

القاصد للوقوع يف املعصية ،ومنهم املتكرب املعاند ،ومنهم من ضعف أمام
املغريات ،ومنهم النادم على ما فعل ،فعلى حسب حال فاعل ا ْل ُمنْكَر كانت
درجة اإلنكار.



أن القائمني بالتغيري ليسوا يف درجة واحدة ،فمنهم من له والية على

مرتكب املنكر ،ومنهم من ليس له والية عليه .فالتغيري باليد يتعيَّن على
"السلطان ونوابه يف الواليات العامة ،ويكون أيضًا من صاحب البيت يف أهل
بيته يف الواليات اخلاصة"(.)1
حتِسَاب سواء
حتَسِب ومباشرته لال ْ
واالحتساب املراد يف الدراسة" :فعل ا ْل ُم ْ
( )

باألمر باملعروف  ،أو النهي عن املنكر"  . 2و"القيامُ فعلًا با ْلحِ ْسبَة؛ كأنْ يأمرَ

معينٍ بكيفية معينة ،أو يزيل منكرًا بيده؛ كأن يكسره ،أو
ا ْل ُمحْتَسِبُ بفعلٍ ِّ
( )

ميزقه  ،أو يتلفه ،أو يدفع صاحب الْ ُمنْكَر بيده ،وبالقوة عمَّا هو فيه" . 3

واملرادُ مبراتب تغيري ا ْل ُمنْكَر وإنكاره :ما يكون :باليدِ واللِّسَانِ والقلبِ،
حتَسِب معرفة املرتبة املناسبة للتغيري ،وهذا من املهمَّات األساسية
وعلى ا ْل ُم ْ
اليت ينبغي معرفتها ،فلتغيري ا ْل ُمنْكَر فقه ،فيكون "باليد مع القدرة ،وباللسان

( - )1فتح القوي املتني يف شرح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي وابن رجب رمحهما
اهلل (.)117 /1
( - )2األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصوله وضوابطه وآدابه.)351 /1( ،
( - )3أصول الدعوة ص .195
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عند عدم الْمُ ْكَن ِة ،وبالقلب عند خوف الفتنة ،والعجز عن القيام بالفريضة
( )

وهو أضعفها" . 1

ومما ينبغي لفت االنتباه إليه أن "اإلنكار بالقلب واللسان قبل اإلنكار باليد،
وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعاىل عن الكفار والفساق والعصاة من
أقواهلم وأفعاهلم؛ يذكر ذلك على وجه الذم والبغض هلا وألهلها وبيان
فسادها وضدها والتحذير منها ...وتغيري القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته
 ،وذلك ال يكون إال بعد العلم به وبقبحه ثم بعد ذلك يكون اإلنكار باللسان
ثم يكون باليد"(.)2

وكذلك لتغيري ا ْل ُمنْكَر درجات أشار إليها الغزالي رمحه اهلل بقوله" :وله
درجات وآداب ،أما الدرجات فأوهلا التعرف ،ثم التعريف ،ثم النهي ،ثم
الوعظ والنصح ،ثم السب والتعنيف ،ثم التغيري باليد ،ثم التهديد
بالضرب ،ثم إيقاع الضرب وحتقيقه ،ثم شهر السالح ،ثم االستظهار فيه
( )

باألعوان ومجع اجلنود" . 3

فاملراتب تغيري املنكر درجات ،وهلا مسات ،ويرتتب على القيام بها مثرات،
وهذا ما سنتعرف عنه يف تلك الدراسة .وتربُز أهمية هذه الدراسة فيما يلي:



أهمية فقه احملتَسِب لالحتساب وأنه ليس على درجة واحدة ،خاصة

يف هذا الزمان الذي اختلطت فيه األفهام.

( )1االحتساب وأثره يف تغيري املنكر،ص .31
( )2جمموع الفتاوى (.)339- 338 /15
( )3إحياء علوم الدين ()329 /2
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االقتداء بفعل النيب  يف االحتساب ولن يكون ذلك إال بإبراز

جوانب من احتسابه  والوقوف على ما يستفاد منه.



احلاجة إىل مجع ما يتعلق بفقه احتساب النيب  من دواوين السنة

النبوية والسرية يف سفر واحد.
وقد هدفت من هذه الدراسة إىل ما يلي:
 - 1التعرف على جانب من سرية النيب  واليت تتعلق مبراتب ودرجات
ومسات ومثرات احتسابه .
 - 2بيان فقه احتساب النيب يف تغيري املنكرات وأنه مل يلزم فيها درجة
واحدة وال حالة واحدة بل اختذ عدة مراتب ودرجات.
منهج الدراسة:
ملا كانت هذه الدراسة تتحدث عن جانب من سرية النيب  املتعلق بفقه
االحتساب ،وكذلك بدراسة جزءا من السنة النبوية املطهرة املتعلقة مبوضوع
فقه احتساب النيب  ومجع ما يتعلق بذلك ناسَبها أن يسلُكَ الباحثُ فيها
املنهج االستقرائي

(())1

املقرتِن بالتحليل واالستنباط(( ،))2وهكذا يسلك

املتخصصون يف أمثال هذه الدراسات هذا املنهج لذلك سأقتفي أثرَهم وأسِري
على دربهم.

(- )1ويعتمد املنهج االستقرائي على مجع املادة العلمية واستقراء النصوص وتصنيفها
للوصول إىل قواعد وأحكام عامة .كيف تكتب حبثًا ناجحًا( ،ص.)31
( - )2ويقوم على أساس عرض اآلراء وحتليلها ،وتوضيح غامضها ،وينبغي أن يقرتن
التحليل بالتعليل« .كيف تكتب حبثًا ناجحًا» (ص )31باختصار.
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أما منهجي يف ختريج األحاديث فكان على النحو التالي:




ختريج األحاديث من مصادرها األصلية.
صرُ عليه خترجيًا ،وال أُطِيل يف
ما ُذكِر يف الصحيحني أو أحدهما أقت ِ

خترجيه من الكتب األخرى وإن ُوجِدت فيها ،إال إذا وجدت لفظة ُذكِرت يف
غريهما وحيتاج الباحث إىل ذكرها للداللة على معنى خيدُم الفِكرة اليت
يُقرِّرها.



لن أحكُمَ على ما يف الصحيحني ،إذ هما أصحُّ كتابني بعد كتاب اهلل

عز وجل وقد تلقَّت األُمَّة ذلك بالقبول.



جتُه وحَكَمْتُ عليه ،فإن ُوجِد مَن
ما ذكر يف غري الصحيحني خرَّ ْ

حَكَم عليه من العلماء املعتربين قدميًا وحديثًا اكتفيت باحلكم على احلديث من
خالل أقواهلم حتى ال خنرجَ عن مقصود الدراسة.



لن أذكرَ بيانات مراجع كتب السنة والتخريج وكذلك بقية املراجع

عند أول ذكرها يف العزو إليها ،وسأكتفي بذكرها يف فهرس املراجع يف نهاية
الدراسة.

تقسيمات الدراسة:

اشتملت هذه الدراسة على مقدمة ومطلبني وخامتة.
حتدثت يف املقدمة عن :أهمية الدراسة ،وأهدافها ،واملنهج الذي سلكته،
وتقسيماتها.
حتِسَاب يف عصر
وسأبني يف هذه الدراسة مراتب ودرجات ومسات ومثرات اال ْ
النبوة يف املطلبني التاليني:
حتِسَاب النيب .
ا ْل َمطْلَبُ ا ْلأَوَّلَُ :مرَاتِبُ وَ َدرَجَاتُ ا ْ
َأوَّلًا :مَ ْرتبةُ تغيريِ ا ْلمُنْ َكرِ باليدِ ودرجاتُها.
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َثانِيًا :مرتبةُ تغيري ا ْل ُمنْكَر باللسان ودرجاتها.
َثالِثًا :مرتبةُ إنكار ا ْلمُنْكَر بالقلب.
حتِسَاب النيب .
ا ْل َمطْلَبُ الثَّاني :مثراتُ ا ْ
َأوَّلًا :انتشارُ الفضيلةِ واألمنِ واألمانِ واحندارِ الرزيلةِ.
ض.
َثانِيًا :التَّ ْم ِكنيُ ِفي الَْأ ْر ِ
حابَة.
َثالِثًا :نُزُولُ الْ َرب َكاتِ ِو ِف ْتحُ الدَّْنَيا عَ َلى الصَّ َ
ثم ختمت الدراسة خبامتة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات ،وذيلت
البحث بفهرس للموضوعات.
فهذا جهدي أودعته هذه الدراسة ،فإن كنت قد أصبت فالفضل هلل وحده،
وإن كانت األخرى فمن نفسي ،ويبقى النقص والقصور من طبيعة البشر،
وأستغفر اهلل من كل زلة قلم أو فكر .وأسأل اهلل أن جيعل عملي هذا صوابًا
ولوجهه خالصًا ،وأن ينفعين به يوم يقوم األشهاد.
هذا وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد عدد ما ذكره الذاكرون ،وغفل عن
ذكره الغافلون ،وعلى آله وصحبه ،وعلى كل من سار على دربه واسنت
بسنته إىل يوم الدين.
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صرِ النُبُوَّةِ.
ا ْل َمطْلَبُ ا ْلأَوَّلَُ :مرَاتِبُ وَ َدرَجَاتُ ومسات االحْتِسَابِ فِي عَ ْ
أولًا :مرتبة تغيري الْ ُمنْكَر باليد ودرجاتها.
النبِي  إزالة ا ْل ُمنْكَر باليد ،وهذه
من مراتب تغيري املنكرات اليت سلكها َّ
املرتبة من أعلى مراتب التغيري وأقواها ،وهلا ضوابط ،فال يصح استخدام
حتَسَب عليه
حتَسِبِ الرمسي ،ومن له والية على ا ْل ُم ْ
هذه املرتبة إال لِ ْلمُ ْ
كالرجل يف احْتِسَابه على أبنائه وزوجته وأخواته إن كانوا حتت واليته ،ومن
له صالحيات يف العمل الذي يعمل فيه ،وغري ذلك.
ومن تأمل احْتِسَاب النَّبِي يعلم فقهه يف املرتبة املستعملة يف تغيري املنكر،
حيث جند ما يلي:





اختالف اإلنكار وتغيري ا ْل ُمنْكَر باختالف مقرتف الذنب.
وحتقيق املصلحة وهي زوال املنكر.
وعدم استخدام املرتبة األعلى ما دامت األدنى ستؤدي الغرض.

يدل على ذلك تلك الواقعة اليت ذكرها عباد بن شرحبيل حيث قالَ :قدِمْتُ
ت ِمنْ ُس ْنبُلِهِ ،
َمعَ عُمُومَتِي ا ْلمَدِينَةَ َ ،ف َدخَلْتُ حَاِئطًا ِمنْ حِيطَانِهَا  ،فَفَرَكْ ُ
ضرَبَنِي َ ،فأََتيْتُ رَسُولَ اهللِ أَ ْستَ ْعدِي
خذَ كِسَائِي وَ َ
َفجَاءَ صَاحِبُ ا ْلحَائِطِ َ ،فَأ َ
حمَلَكَ عَلَى َهذَا ؟ فَقَالَ :
الرجُلِ فَجَاءُوا بِهِ  ،فَقَالَ  :مَا َ
سلَ إِلَى َّ
عَ َليْهِ َ ،فَأرْ َ
خذَ ِمنْ ُسْنبُلِهِ فَفَ َركَهُ  ،فَقَالَ رَسُولُ اهللِ :
خلَ حَائِطِي َفَأ َ
يَا رَسُولَ اهللِ  ،إِنَّهُ َد َ
مَا ع ََّلمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا  ،وَلَا أَ ْط َعمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاِئعًا  ،ارْدُدْ عَ َليْهِ كِسَاءَهُ  ،وَأَ َمرَ
صفِ وَسْقٍ"(.)1
لِي رَسُولُ اهللِ ِبوَسْقٍ أَوْ نِ ْ
( - )1أخرجه الطيالسي يف "مسنده" برقم )1265( :وابن أبي شيبة يف "مصنفه" (
كتاب البيوع واألقضية  ،من رخص يف أكل الثمرة إذا مر بها ) برقم )20693( :وأمحد
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حتِسَاب باملرتبة اليت يتم بها زوال ا ْلمُنْكَر
فيدل احلديث على البدء باال ْ
باألخف واألسهل إنْ أدى ذلك إىل تغيري املنكر ،وقد قرَّر غري واحد من أهل
العلم البدء باألخف يف التغيري إن أدى ذلك إىل حصول املقصود ،ومن ذلك
ما يلي:
قال ابن حجر رمحه اهلل" :إنَّ املفسدة إذا ارتفعت باألهون من الزَّجر اكتفي
به عن األعلى من العقوبة ،نبَّه عليه ابن دقيق العيد"(.)1
وقال الزخمشري رمحه اهلل" :كيف يباشر اإلنكار؟ قلت :يبتدئ بالسهل ،فإن
مل ينفع ترقى إىل الصعب؛ ألنّ الغرض كف املنكر"(.)2
وقال ابن العربي رمحه اهلل وهو يتحدث يف مسألة "ترتيب األمر باملعروف
النبِي  أنه قالَ (( :منْ رَأَى ِمنْكُمْ مُنْ َكرًا فَ ْلُيغَِّيرْهُ
والنهي عن املنكر :ثبت عن َّ
يف "مسنده" برقم )17793( :وابن ماجه يف "سننه" ( أبواب التجارات  ،باب من مر على
ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ) برقم )2298( :وأبو داود يف "سننه" ( كتاب اجلهاد
 ،باب يف ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللنب إذا مر به) برقم)2620( :
والنسائي يف "اجملتبى" ( كتاب آداب القضاة  ،باب االستعداء ) برقم )5424( :واحلاكم
يف "مستدركه" ( كتاب األطعمة  ،حكاية موىل آبي اللحم حني أصابته جماعة شديدة )
برقم ،)7275( :وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،والبيهقي يف "سننه
الكبري" ( كتاب الضحايا  ،باب ما حيل للمضطر من مال الغري ) برقم)19723( :
والضياء املقدسي يف "األحاديث املختارة" برقم ،)298( :وقال احلافظ ابن حجر يف
اإلصابة يف متييز الصحابة (:)554/5روى حديثه أبو داود والنسائي  ،وابن أبي عاصم
بإسناد صحيح.
( - )1فتح الباري ،البن حجر (.)130/2
( - )2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.)426 /1( ،
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ِبَيدِهَِ ،فإِنْ لَمْ يَسَْت ِطعْ َفبِلِسَانِهَِ ،فإِنْ لَمْ يَ ْستَ ِطعْ َفبِقَلْبِهِ ،وَذَلِكَ أَضْ َعفُ
الِْإميَانِ))( .)1ويف هذا احلديث من غريب الفقه أن النَّبِي  بدأ يف البيان باألخري
يف الفعل ،وهو تغيري ا ْل ُمنْكَر باليد ،وإمنا يبدأ باللسان والبيان ،فإن مل يكن
فباليد .يعين أن حيول بني ا ْل ُمنْكَر ،وبني متعاطيه بنزعه وجبذبه منه ،فإن مل
يقدر إال مبقاتلة وسالح فليرتكه ،وذلك إمنا هو إىل السلطان؛ ألن شهر
السالح بني الناس قد يكون خمرجًا إىل الفتنة ،وآيلًا إىل فساد أكثر من األمر
باملعروف والنهي عن املنكر"(.)2
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه اهلل" :كيفية اإلنكار على من يفعل
حتَسِبِ
ا ْل ُمنْكَر خيتلف باختالف حال الفاعل ،وما يناسب حاله ،فينبغي لِ ْلمُ ْ
أن يستعمل يف إنكاره الكيفية اليت تكون أنسب وأجدى يف زوال املنكر،
وذلك بأن يراعي مقامه ومنزلته ،ثم يسلك معه أقرب الوسائل إىل حصول
املقصود ،وهو الصالح ،فيكون قد أتى باألمر والنهي بالصراط املستقيم،
الذي أمر به ،ومثله يف ذلك كالطبيب الذي يعطي املريض من الدواء ما
يناسب حاله ومزاجه"(.)3
النبِي  يف استعمال هذه املرتبة جيد أنه سلك فيها درجات،
ومن تأمل حال َّ
وتلك الدرجات هي:
( - )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب اإلميان ،باب بيان كون النهي عَنْ املنكر من
اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص ) برقم.)49( :
( - )2أحكام القرآن ،البن العربي (.)383 /1
( - )3القول البني األظهر يف الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
ص.116
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 - 1إزالة ا ْل ُمنْكَر ،وتغيريه بأمره غريه ليغريه.
النبِي  ا ْلمُنْكَر بأمره غريه؛ ليغريه ما يلي:
ومن أمثلة إزالة َّ



أرسل عليًا لتكسري األصنام ،وأمره أال يرتك صنمًا إال ويزيله،

ويطمس الصور.
ف َعنْ أَبِي الْهَيَّاجِ ا ْلأَ َسدِيِّ ،قَالَ" :قَالَ لِي عَلِيُّ ْبنُ أَبِي طَالِبٍ :أَلَا أَْب َعثُكَ عَلَى
مَا َبعَثَنِي عَ َليْهِ رَسُولُ اهللِ أَنْ لَا َتدَعَ ِت ْمثَالًا إِلَّا َطمَسْتَهُ ،وَلَا َقبْرًا مُ ْشرِفًا إِلَّا
َويْتَهُ"(.)1
س َّ



النبِي  خالدًا هلدم أماكن األوثان اليت تعبد من دون اهلل.
وأرسل َّ

هلل خَاِلدَ ْبنَ ا ْلوَلِيدِ إِلَى
ف َعنْ َع ْبدِ اللَّهِ ْبنِ أَبِي الْهُذَ ْيلِ ،قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ ا ِ
ضرِبُهَا بِ َسيْفِهَِ ،ويَقُولُ« :إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ أَهَانَكِ»( .)2وعَنْ
ج َعلَ يَ ْ
الْعُزَّى ،فَ َ
أَبِي الطُّ َفيْلِ ،قَالَ :لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اهللِ مَكَّةَ ،بَعَثَ خَاِلدَ ْبنَ ا ْلوَلِيدِ إِلَى َنخْلَةَ،
َوكَانَتْ بِهَا الْعُزَّىَ ،فَأتَاهَا خَالِدٌَ ،وكَانَتْ عَلَى ثَلَاثِ َس ُمرَاتٍ ،فَ َق َطعَ
خَبرَهُ ،فَقَالَ:
النبِي َفأَ ْ
السمُرَاتِ ،وَ َهدَمَ الْبَيْتَ َّالذِي كَانَ عَ َليْهَا ،ثُمَّ َأتَى َّ
َّ
السدَنَةُ ،وَهُمْ
صرَتْ بِهِ َّ
جعَ خَالِدٌ ،فَلَمَّا بَ ُ
صَنعْ َشْيئًاَ ،فرَ َ
جعَْ ،فإِنَّكَ لَمْ تَ ْ
ارْ ِ
جَبتُهَا ،أَ ْم َعنُوا فِي ا ْلجََبلِ ،وَهُمْ يَقُولُونَ :يَا عُزَّى يَا عُزَّىَ ،فَأتَاهَا خَالِدٌ،
حَ َ
( - )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب اجلنائز ،باب الْأمر بتسوية القرب ) برقم:
(.)969
( - )2أخرجه ابن أبي شيبة يف "مصنفه" (كتاب املغازي ،ما ذكر يف كتب النيب
وبعوثه) برقم ،)37788( :والطرباني يف "املعجم الكبري"( ،بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ)،
برقم .)3811(:وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( :)176 /6رواه
الطرباني ،ورجاله رجال الصحيح إال أنه مرسل.
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َممَهَا
الترَابَ عَلَى رَأْسِهَاَ ،فع َّ
حتَ ِفنُ ُّ
َفإِذَا ا ْمرَأَةٌ عُ ْريَانَةٌ ،نَا ِشرَةٌ شَ َعرَهَا ،تَ ْ
النبِي فََأخَْبرَهُ  ،فَقَالَ " :تِلْكَ ا ْلعُزَّى "(.)1
جعَ إِلَى َّ
ِالس ْيفِ حَتَّى َقتَلَهَا ،ثُمَّ رَ َ
ب َّ



النبِي  جريرًا إىل ذي اخلَ َلصة ،وأمره بإزالتها ،وكانت
وأرسل َّ

كعبة اليمانية ،فانطلق ،فكسرها ،وأحرقها.
حينِي
جرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اهللِ :أَلَا تُرِ ُ
فعن قيس بن أبي حازم ،قال" :قَالَ لِي َ
خ ْثعَمَ يُسَمَّى كَ ْعبَةَ ا ْلَيمَاِنيَةِ ،قَالَ :فَاْنطَلَقْتُ
ِمنْ ذِي ا ْلخَلَصَةَِ ،وكَانَ بَ ْيتًا فِي َ
خيْلٍ ،قَالََ :وكُنْتُ لَا
صحَابَ َ
حمَسََ ،وكَانُوا أَ ْ
خمْ ِسنيَ وَمِائَةِ فَارِسٍ ِمنْ َأ ْ
فِي َ
ص ْدرِي حَتَّى رََأيْتُ َأَثرَ أَصَاِبعِهِ فِي صَ ْدرِي،
ضرَبَ فِي َ
خيْلِ ،فَ َ
أَثْبُتُ عَلَى الْ َ
جعَلْهُ هَا ِديًا مَهْدِيًّا ،فَا ْنطَلَقَ إَِليْهَا ،فَكَ َسرَهَاَ ،وحَرَّقَهَا،
وَقَالَ :اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ ،وَا ْ
خبِرُهُ ،فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ :وَالَّذِي َب َعثَكَ بِا ْلحَقِّ مَا
ثُمَّ َبعَثَ إِلَى رَسُولِ اهللِ يُ ْ
جرَبُ ،قَالََ :فبَارَكَ فِي خَ ْيلِ
جوَفُ أَوْ أَ ْ
ج َملٌ أَ ْ
جْئتُكَ حَتَّى َترَ ْكتُهَا َكأَنَّهَا َ
ِ

( - )1أخرجه النسائي يف "الكربى" ( كتاب التفسري ،قوله تعاىل":أفرأيتم الالت
والعزى") ،برقم )11483( :وأبو يعلى يف "مسنده" برقم ،)902( :والضياء املقدسي
يف "األحاديث املختارة" برقم ،)258( :وقال الزيلعي يف "ختريج أحاديث الكشاف" (/3
 )384 - 382باختصار :رواه الواقدي يف كتاب املغازي يف غزوة الفتح ،ورواه أبو
عبد اهلل األزرقي من طريق الواقدي،ورواه ابن مردويه يف تفسريه من طريق حممد بن
إسحاق ،ورواه ابن سعد يف الطبقات بسنده عن حممد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعبد
الرمحن بن أبي الزناد ومجاعة ،ورواه أيضًا يف ترمجة خالد بن الوليد أخربنا حممد بن
عمر هو الواقدي بسند األزرقي ومتنه ،ورواه البيهقي يف دالئل النبوة يف فتحه مكة،
والطرباني يف معجمه ،وأبو يعلى املوصلي يف مسنده عن الطرباني ،رواه أبو نعيم يف
دالئل النبوة يف الباب الثامن والعشرين بسنده ومتنه.
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ت فِي ا ْلجَاهِلِيَّةِ
خمْسَ مَرَّاتٍ( .)1وعن جرير ،قال" :كَانَ بَيْ ٌ
حمَسََ ،و ِرجَالِهَا َ
َأ ْ
النبِي صَلَّى
الشأْمِيَّةُ ،فَقَالَ ِليَ َّ
يُقَالُ لَهُ ذُو ا ْلخَلَصَةِ ،وَالْ َك ْعبَةُ الَْيمَاِنيَةُ ،وَالْكَ ْعبَةُ َّ
خمْ ِسنيَ رَا ِكبًا
حينِي ِمنْ ذِي ا ْلخَلَصَةَِ ،فنَ َفرْتُ فِي مِائَةٍ َو َ
اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا ُترِ ُ
النبِي فََأخَْب ْرتُهَُ ،فدَعَا لَنَا
فَكَ َسرْنَاهُ ،وَ َقتَ ْلنَا َمنْ َوجَدْنَا عِ ْندَهَُ ،فأَتَيْتُ َّ
حمَسَ"(.)2
وَلَِأ ْ



وذكر صاحب كتاب أخبار مكة أمساء عدد من الصحابة ممن أرسلهم

النَّبِي  هلدم األصنام.
سعِيدِ ْبنِ َع ْمرٍو الْ ُهذَلِيِّ ،قَالَ :ملا فتح رسول اهلل  مكة بث السرايا،
ف َعنْ َ
فبعث خالد بن الوليد إىل العزى ،وبعث إىل ذي الكفني صنم عمرو بن
مححمة الطفيل بن عمرو الدوسي ،فجعل حيرقه بالنار ،ويقول:
َيا ذَا الْ َكفَّ ْي ِن َل ْستُ من عَُبادِ َكا مِيلَادَُنا أَ ْق َدمُ ِم ْن ِميلَادِ َكا
ت النَار فِي فُ َؤادكَا
إني حَ َش ْش َ
وبعث سعيد بن عبيد األشهلي إىل مناة باملشلل فهدمها ،وبعث عمرو بن
العاص إىل سواع صنم هذيل فهدمه ،وكان عمرو يقول انتهيت إليه وعنده
السادن ،فقال :ما تريد قلت :هدم سواع ،قال :وما لك وله؟ قلت :أمرني
( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب اجلهاد والسري ،باب حرق الدور والنخيل
) برقم ،)3020( :ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل
جرير بن عبد اهلل رضي اهلل تَعَالَى عنه ) برقم.)2476( :
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املغازي ،باب غزوة ذي اخللصة ) برقم:
( ،)4355ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل جرير بن
عبد اهلل رضي اهلل تَعَالَى عنه ) برقم.)2476( :
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رسول اهلل ،قال :ال تقدر على هدمه ،قلت :مل؟ قال :ميتنع ،قال عمرو:
حتى اآلن أنت يف الباطل ،وحيك ،وهل يسمع ويبصر؟ قال عمرو :فدنوت
منه فكسرته ،وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته ،ومل جيدوا فيه شيئًا ،ثم
قلت للسادن كيف رأيت؟ قال :أسلمت هلل تعاىل"(.)1



وأمر النَّبِي  غريه بإزالة وإراقة ،وكسراألواني اليت فيها أطعمة

حمرمة.
النبِي رَأَى نِريَانًا تُوقَدُ َيوْمَ خَ ْيبَرَ ،قَالَ" :عَلَى
فعن سلمة بن األكوع :أَنَّ َّ
ح ُمرِ الْإِنْسِيَّةِ ،قَالَ :اكْ ِسرُوهَا وَأَ ْهرِقُوهَا،
مَا تُو َقدُ َهذِهِ النِّريَانُ؟ قَالُوا :عَلَى الْ ُ
قَالُوا :أَلَا نُهَرِيقُهَا وََنغْسِلُهَا؟ قَالَ :اغْسِلُوا"(.)2



وأمر النَّبِي غريه بإخراج الصور ،وإزالتها من بيت اهلل احلرام.

فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما :أَنَّ رَسُولَ اهللِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ ،أَبَى أَنْ
خلَ ا ْلبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةَُ ،فأَ َمرَ بِهَا فَُأخْ ِرجَتْ ،فَُأخْ ِرجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ
َيدْ ُ
النبِي صَلَّى اهللُ عَ َليْهِ وَسَلَّمَ :قَاتَلَهُمُ
وَإِسْمَاعِيلَ فِي َأيْدِي ِهمَا ِمنَ الَْأزْلَامِ ،فَقَالَ َّ
خلَ الَْبيْتَ ،فَكََّبرَ فِي نَوَاحِي
اهللُ ،لَ َقدْ عَ ِلمُوا :مَا ا ْستَقْ َسمَا بِهَا قَطُّ .ثُمَّ َد َ
ا ْلبَيْتَِ ،وخَ َرجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ(.)3

( - )1أخبار مكة.)132 ،131 /1( ،
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املظامل ،باب هل تكسر الدنان اليت فيها
اخلمر ) برقم. )2477( :
( - )3أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املغازي ،باب أين ركز النيب الراية يوم
الفتح ) برقم.)4288( :
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ومن فقه هذا احلديث وغريه من األحاديث "كسر آالت الباطل ،وما ال
يصلح إال ملعصية اهلل كالطنابري ،والعيدان ،واملزامري ،والربابط اليت ال معنى
هلا إال التلهي بها عن ذكر اهلل عز وجل ،والشغل بها عما حيبه إىل ما يسخطه
أن يغريه عن هيئته املكروهة إىل ما خالفها من اهليئات اليت يزول عنها املعنى
املكروه ،وذلك أنه عليه السالم كسر األصنام ،واجلوهر الذى فيه ال شك أنه
يصلح إذا غري عن اهليئة املكروهة لكثري من منافع بين آدم احلالل ،وقد روي
عن مجاعة من السلف كسر آالت املالهي ،وروى سفيان عن منصور ،عن
إبراهيم  ،قال :كان أصحاب عبد اهلل يستقبلون اجلواري معهن الدفوف يف
الطريق فيخرقونها ،وروى نافع عن ابن عمر :أنه كان إذا وجد أحدًا يلعب
بالنرد ضربه ،وأمر بها فكسرت ،قال املهلب رمحه اهلل :وما كسر من آالت
الباطل  ،وكان يف خشبها بعد كسرها منفعة فصاحبها أوىل بها مكسورة ،إال
أن يرى اإلمام حرقها بالنار على معنى التشريد ،والعقوبة على وجه
االجتهاد"(.)1



النبِي غريه بإخراج املخنثني واملرتجالت نكاية وختويفًا ملن
وأمر َّ

تسول له نفسه يف الوقوع يف ذلك املنكر.
الرجَالِ،
فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال":لَ َعنَ النَّبِي الْمُخَنَِّثنيَ ِمنَ ِّ
النبِي
خ َرجَ َّ
وَا ْلمَُترَجِّلَاتِ ِمنَ النِّسَاءِ ،وَقَالََ :أخْ ِرجُوهُمْ ِمنْ بُيُوتِكُمْ ،قَالََ :فأَ ْ
فُلَانًا ،وََأخْ َرجَ عُ َمرُ فُلَانًا"(.)2
( - )1شرح صحيح البخاري ،البن بطال (.)606 /6
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب اللباس ،باب املتشبهون بالنساء
واملتشبهات بالرجال) برقم.)5885( :
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وألهمية تغيري املنكر باليد يف مثل هذه احلاالت إىل أن يرتدع أهل املعاصي،
ويتوبوا بوب البخاري بابًا مساه ( باب نفي أهل املعاصي واملخنثني ) ،ورحم
اهلل ابن حجر حني علق على مثل هذه األحاديث بقوله" :ويف هذه األحاديث
مشروعية إخراج كل من حيصل به التأذي للناس عن مكانه إىل أن يرجع عن
ذلك ،أو يتوب"(.)1
النبِي  أمر غريه من أصحابه بتغيري املنكر ،وقد
ومما سبق ذكره جند أن َّ
استجاب من أمرهم ،فقاموا باملهمة على أعلى وجه.
 - 2إزالة ا ْل ُمنْكَر ،وتغيريه بنفسه.
ومن أمثلة إزالة ا ْل ُمنْكَر ،وتغيريه بيده بنفسه ما يلي:



هتك النَّبِي  السرت الذي كانت تستعمله عائشة ،وكان فيه مثاثيل،

وأزال ا ْل ُمنْكَر بيده.
خذَتْ عَلَى سَ ْهوَةٍ لَهَا ِسْترًا فِيهِ
فعن عائشة رضي اهلل عنها« :أَنَّهَا كَانَتِ َّات َ
خذْتُ ِمنْهُ ُن ْمرُ َقتَ ْينِ ،فَكَاَنتَا فِي الَْبيْتِ َيجْلِسُ
النبِي ،فَاتَّ َ
َتمَاثِيلُ  ،فَ َهتَكَهُ َّ
عَ َليْ ِهمَا»(.)2
النبِي  بتغيري ا ْل ُمنْكَر بيده ،قال املال علي القاري رمحه اهلل" :قال
فقام َّ
النَّووي رمحه اهلل :أي قطع ،وأتلف الصورة اليت فيه"(" .)3فهتك السرت،

( - )1فتح الباري ،البن حجر (.)334/10
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املظامل ،باب هل تكسر الدنان اليت فيها
اخلمر ) برقم.)2479( :
( - )3مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (.)2851 /7
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أي :شقه ،وهذا يدخل يف قوله :فإن كسر صنمًا؛ ألن التماثيل اليت هي
الصور كانت تعبد كما كان الصنم يعبد"(.)1



وكان  ينقض الصور بيده.

النبِي  ال يرتك صورًا إال نقضها ،حتى بوَّب البخاري بابًا يف صحيحه
فكان َّ
مساه :باب نقض الصور ،ذكر فيه عدة أحاديث ،منها ما ذكره عمران بن
النبِي لَمْ يَ ُكنْ يَ ْترُكُ فِي َبيْتِهِ
حطان ،أن عائشة رضي اهلل عنها ،حدثته" :أَنَّ َّ
شَ ْيئًا فِيهِ تَصَالِيبُإِلَّا نَقَضَهُ"(.)2
قال ابن حجر رمحه اهلل" :والذي يظهر أنه استنبط نقض الصور اليت تشرتك
مع الصليب يف املعنى ،وهو عبادتهم من دون اهلل ،فيكون املراد بالصور يف
الرتمجة خصوصًا ما يكون من ذوات األرواح ،وقال ابن بَطَّال رمحه اهلل :يف
هذا احلديث داللة على أنه  كان ينقض الصورة ،سواءً كانت ممّا له ظل،
أم ال ،وسواء كانت مما توطأ أم ال ،سواء يف الثياب ،ويف احليطان ،ويف
الفرش ،واألوراق وغريها"(.)3



النبِي  خامت الذهب من يد الرجل الذي كان يلبسه ،وطرحه
ونزع َّ

يف األرض.
فعن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما،أَنَّ رَسُولَ اهللِ رَأَى خَاَتمًا ِمنْ ذَهَبٍ
جعَلُهَا
جمْرَةٍ ِمنْ نَارٍ ،فََي ْ
ح ُدكُمْ إِلَى َ
جلٍ َفَنزَعَهُ َف َطرَحَهُ ،وَقَالََ :يعْ ِمدُ أَ َ
فِي َيدِ َر ُ
( - )1عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)33 /13
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب اللباس ،باب نقض الصور ) برقم:
(.)5952
( - )3فتح الباري ،البن حجر (.)385/10
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خذْ
جلِ َب ْعدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَُ :
فِي َيدِهِ! فَقِيلَ لِلرَّ ُ
خذُهُ أََبدًا ،وَ َقدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اهللِ صَلَّى
خَاَتمَكَ اْنتَ ِفعْ بِهِ ،قَالَ :لَا وَاهللِ ،لَا آ ُ
اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"(.)1
النبِيا ْل ُمنْكَر باليد ،قال النَّووي رمحه اهلل " :فيه إزالة
ففي احلديث غري َّ
ا ْل ُمنْكَر باليد ملن قدر عليها ،وأما قوله حني نزعه من يد الرجل" :يَعْ ِمدُ
جعَلُهَا فِي َيدِهِ"ففيه :تصريح بأن النهي عن خامت
ج ْمرَةٍ ِمنْ نَارٍ َفيَ ْ
َأحَ ُدكُمْ إِلَى َ
الذهب للتحريم"( ،)2وينكر على من يلبسه من الرجال .وقال فيصل النجدي
رمحه اهلل" :يف هذا احلديث :إزالة ا ْل ُمنْكَر باليد للقادر عليه ،وأنَّ النهي عن
النبِي  واجتناب نهيه،
خامت الذهب للتحريم .وفيه :املبالغة يف امتثال أمر َّ
وهلذا ترك الرجل أخذ اخلامت ،وأخذُه جائز لالنتفاع به"(.)3



وأزال النَّبِي  بنفسه النخامة اليت كانت يف قبلة املسجد ،وأنكر

على من فعلها.
جدِنَا َهذَا ،وَفِي َيدِهِ
فعن جابر رضي اهلل عنهماَ.....أتَانَا رَسُولُ اهللِ فِي مَ ْس ِ
جدِ ُنخَامَةًَ ،فحَكَّهَا بِالْ ُعرْجُونِ ،ثُمَّ
ُعرْجُونُ اْبنِ طَابٍَ ،فرَأَى فِي ِقبْلَةِ ا ْلمَ ْس ِ
أَ ْقَبلَ عَ َليْنَا ،فَقَالَ :أَيُّكُمْ ُيحِبُّ أَنْ يُ ْع ِرضَ اهللُ عَنْهُ؟ قَالََ :فخَشَ ْعنَا ،ثُمَّ قَالَ:
أَيُّكُمْ ُيحِبُّ أَنْ يُ ْع ِرضَ اهللُ َعنْهُ؟ قَالََ :فخَ َش ْعنَا ،ثُمَّ قَالَ :أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ
ُيعْ ِرضَ اهللُ َعنْهُ؟ قُ ْلنَا :لَا أَُّينَا يَا رَسُولَ اهللِ ،قَالََ :فإِنَّ َأحَ َدكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي،
( - )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب اللباس والزينة ،باب فِي طرح خامت الذهب)
برقم.)2090( :
( - )2املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج(.)65 /14
( - )3تطريز رياض الصاحلني (.)152 /1
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َفإِنَّ اهللَ َتبَارَكَ َوَتعَالَى قَِبلَ َوجْهِهِ ،فَلَا َيبْصُقَنَّ ِقَبلَ َوجْهِهِ ،وَلَا َعنْ يَمِينِهِ،
وَلَْيبْصُقْ َعنْ يَسَارِهِ تَحْتَ ِرجْلِهِ ا ْليُ ْسرَىَ ،فإِنْ َعجِلَتْ بِهِ بَا ِدرَةٌ فَ ْليَ ُقلْ بَِثوْبِهِ
هَكَذَا ،ثُمَّ َطوَى َثوْبَهُ َبعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ،فَقَالََ :أرُونِي َعبِريًا ،فَقَامَ َفتًى ِمنَ
جعَلَهُ عَلَى
خذَهُ رَسُولُ اهللِ َف َ
حتِهَِ ،فأَ َ
ا ْلحَيِّ يَ ْشتَدُّ إِلَى أَهْلِهَِ ،فجَاءَ ِبخَلُوقٍ فِي رَا َ
النخَامَةِ(.)1
رَأْسِ الْ ُعرْجُونِ ،ثُمَّ َلطَخَ بِهِ عَلَى أََثرِ ُّ
النبِي  ا ْل ُمنْكَر بإزالته بيده ،قال النَّووي رمحه اهلل" :يف هذا
فقد غري َّ
احلديث تعظيم املساجد ،وتنزيهها من األوساخ وحنوها  ،وفيه استحباب
تطيبها ،وفيه إزالة الْ ُمنْكَر باليد ملن قدر ،وتقبيح ذلك الفعل باللسان"(.)2



النبِي األصنام ،وكسرها ملا مكن اهلل له يف األرض ،ودخل
وأزال َّ

مكة فاحتًا ،ومل يرتك صنمًا واحدًا منها.
ح ْولَ ا ْلبَيْتِ
النبِي مَكَّةَ َيوْمَ الْفَتْحِ ،وَ َ
فعن عبد اهلل رضي اهلل عنه ،قالَ " :دخَلَ َّ

سِتُّونَ َوثَلَاُثمِائَةِ نُصُبٍَ ،فجَ َعلَ َي ْط َعنُهَا ِبعُودٍ فِي َيدِهِ َويَقُولُ:ﭽ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﭼ اإلسراء ٨١ :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭼ سبأ.)3("٤٩ :

( - )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب الزهد والرقائق ،باب حديث جابر الطويل
وقصة أبي اليسر ) برقم.)3014( :
( - )2املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج(.)138/18
( - )3أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املغازي ،باب أين ركز النيب الراية يوم
الفتح ) برقم ،)4287( :ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب اجلهاد والسري ،باب إزالة
الْأصنام من حول الكعبة ) برقم.)1781( :
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النبِي  املنكر :التغيري باليد ،وقد
لقد كان من مراتب ودرجات تغيري َّ
النبِي  يف استعمال هذه املرتبة درجات ،فبعض املنكرات:
اختذ َّ





النبِي  بيده.
أزاهلا َّ
وبعضها أمر غريه بإزالتها.
النبِي  احلد على مقرتف تلك املنكرات بنفسه أحيانا،
وبعضها أقام َّ

وبتكليفه غريه أحيانًا أخر ،وسيأتي بيان بعض تلك الصور.
وفقه تغيري ا ْل ُمنْكَر باليد يقرره القاضي ِعيَاض رمحه اهلل بقوله(( :وقوله" :
فليغريه بيده فإنْ مل يستطع فبلسانه " احلديث :أصل يف صفة تغيري املنكر،
وعلم على العلم يف عمله ،فمن حق املغري أولًا أن يكون عاملًـا مبا يغريه،
عارفًا با ْل ُمنْكَر من غريه ،فقيهًا بصفة التغيري ودرجاته ،فيغريه بكل وجه أمكنه
زواله به ،وغلبت على ظنه منفعة تغيريه مبنزعه ذلك من فعل أو قول ،فيكسر
آالت الباطل ،ويريق ظروف املسكر بنفسه ،أو يأمر بقوله من يتوىل ذلك،
وينزع املغصوب من أيدي املتعمدين بيده أو يأمر بأخذها منهم ،وميكن منها
أربابها ،كل هذا إذا أمكنه ،ويرفق يف التغيري جهده باجلاهل ،أو ذي العزة
الظامل املخوف شره؛ إذ ذلك أدعى إىل قبول قوله ،وامتثال أمره ،وأمسع
لوعظه وختويفه ،كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الفضل
والصالح ،هلذا املعنى ،ويغلظ على املغرت منهم يف غيه ،واملسرف يف بطالته،
إذا أمن أن يؤثر إغالظه منكرًا أشد مما غريه ،أو كان جانبه حمميًا عن سطوة
الظامل ،فإن غلب على ظنه أن تغيريه بيده يسبب منكرًا أشد منه من قتله أو
قتل غريه بسببه ،كف يده ،واقتصر على القول باللسان ،والوعظ
والتخويف ،فإن خاف أيضًا أن يسبب قوله مثل ذلك غري بقلبه ،وكان يف
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سعة ،وهذا هو املراد باحلديث إن شاء اهلل ،وإن وجد من يستعني به على
ذلك استعان ،ما مل يؤد ذلك إىل إظهار سالح وحرب ،ولريفع ذلك إىل من
له األمر إن كان الْ ُمنْكَر من غريه ،أو يقتصر على تغيريه بقلبه ،هذا هو فقه
املسألة ،وصواب العمل فيها عند العلماء واحملققني ،خالفًا ملن رأى اإلنكار
بالتصريح بكل حال ،وإن قتل ونيل منه كل أذى"(.)1
 - 3إنزال العقوبة املستحقة على مرتكيب املنكرات ،واملقررة شرعًا.
من درجات تغيري املنكر باليد:إنزال العقوبة املستحقة على مرتكيب املنكرات،
واملقررة شرعًا ،ومن أمثلة ذلك:



إقامة احلد على من وقع وارتكب الزنا.

كما فعل مع ماعز والغامدية ،فعن َعبْد اهللِ بْن ُبرَ ْيدَةََ ،عنْ أَبِيهِ،أَنَّ مَا ِعزَ ْبنَ
مَالِكٍ ا ْلأَسْ َلمِيَّ أَتَى رَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اهللِ ،إِنِّي
َقدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي َوزَنَيْتُ ،وَإِنِّي ُأرِيدُ أَنْ ُتطَهِّرَنِيَ ،فرَدَّهُ ،فَلَمَّا كَانَ ِمنَ الْ َغدِ
َأتَاهُ ،فَقَالَ :يَا رَسُولَ اهللِ ،إِنِّي َقدْ زََنيْتَُ ،فرَدَّهُ الثَّاِنيَةََ ،فَأرْ َسلَ رَسُولُ اهللِ
صَلَّى اهللُ عَ َليْهِ وَسَلَّمَ إِلَى َقوْمِهِ ،فَقَالَ :أََتعْ َلمُونَ ِبعَقْلِهِ َبأْسًا ُتنْ ِكرُونَ ِمنْهُ
شَ ْيئًا؟ فَقَالُوا :مَا َنعْ َلمُهُ إِلَّا وَفِيَّ ا ْلعَقْلِِ ،منْ صَالِحِينَا فِيمَا ُنرَى ،فََأتَاهُ الثَّاِلثَةَ،
سلَ إَِليْهِمْ َأيْضًا ،فَسََألَ َعنْهُ فََأخَْبرُوهُ أَنَّهُ لَا َبأْسَ بِهِ ،وَلَا ِبعَقْلِهِ ،فَلَمَّا كَانَ
فََأرْ َ
الرَّاِبعَةَ حَ َفرَ لَهُ حُ ْفرَةً ،ثُمَّ أَ َمرَ بِهِ َفرُجِمَ ،قَالََ :فجَاءَتِ ا ْلغَامِدِيَّةُ ،فَقَالَتْ :يَا
رَسُولَ اهللِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ َفطَهِّرْنِي ،وَإِنَّهُ رَدَّهَا ،فَلَمَّا كَانَ الْ َغدُ قَالَتْ :يَا رَسُولَ
حبْلَى ،قَالَ:
اهللِ لِمَ َترُدُّنِي؟ َلعَلَّكَ أَنْ َترُدَّنِي َكمَا رَدَدْتَ مَا ِعزًا ،فَوَاهللِ إِنِّي َل ُ
خرْقَةٍ ،قَالَتَْ :هذَا َقدْ
إِمَّا لَا ،فَاذْ َهبِي حَتَّى تَلِدِي .فَلَمَّا وََلدَتْ َأتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي ِ
( - )1إكمال املعلم بفوائد مسلم (.)290 /1
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ِالصبِيِّ فِي َيدِهِ
وَلَ ْدتُهُ ،قَالَ :اذْهَبِي َفَأرْضِعِيهِ حَتَّى تَ ْفطِمِيهِ .فَلَمَّا َف َطمَتْهُ أََتتْهُ ب َّ
الطعَامََ ،فدَفَعَ
ِي اهللِ َقدْ َف َطمْتُهُ ،وَ َقدْ َأ َكلَ َّ
خبْزٍ ،فَقَالَتْ :هَذَا يَا نَب َّ
كِ ْسرَةُ ُ
ص ْدرِهَا ،وَأَ َمرَ
جلٍ ِمنَ ا ْلمُسْلِمِنيَ ،ثُمَّ أَ َمرَ بِهَا َفحُ ِفرَ لَهَا إِلَى َ
الصَّبِيَّ إِلَى َر ُ
حجَرٍَ ،فرَمَى رَأْسَهَا َفَتنَضَّحَ( )1الدَّمُ
جمُوهَاَ ،فيُقِْبلُ خَاِلدُ ْبنُ ا ْلوَلِيدِ بِ َ
النَّاسَ َفرَ َ
عَلَى َوجْهِ خَاِلدٍ فَسَبَّهَا ،فَ َس ِمعَ نَبِيُّ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا،
َالذِي نَفْسِي بَِيدِهِ لَ َقدْ تَابَتْ َتوْبَةًَ ،لوْ تَابَهَا صَاحِبُ
فَقَالَ :مَهْلًا يَا خَاِلدَُ ،فو َّ
مَكْسٍ لَغُ ِفرَ لَهُ ،ثُمَّ أَ َمرَ بِهَا فَصَلَّى عَ َليْهَا وَدُفِنَتْ(.)2
وكذلك إقامة احلد على ابن الرجل العسيف ،ومن زنا بها ،ف َعنْ أَبِي هُ َرْيرَةَ،
َو َز ْيدِ ْبنِ خَاِلدٍ ا ْلجُهَنِيِّ رضي اهلل عنهما ،قَالَا :جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ :يَا رَسُولَ
ص َدقَ ،اقْضِ َبيَْننَا بِ ِكتَابِ
اهللِ ،اقْضِ بَيَْننَا بِ ِكتَابِ اهللِ ،فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالََ :
اهللِ ،فَقَالَ ا ْلأَعْرَابِيُّ :إِنَّ اْبنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ،فَزَنَى بِا ْمرََأتِهِ ،فَقَالُوا
سأَلْتُ
الرجْمُ ،فَ َفدَيْتُ اْبنِي مِنْهُ ِبمِائَةٍ ِمنَ ا ْل َغنَمِ وَوَلِيدَةٍ ،ثُمَّ َ
لِي :عَلَى اْبنِكَ َّ
النبِي:
أَ ْهلَ ا ْلعِلْمِ ،فَقَالُوا :إَِّنمَا عَلَى اْبنِكَ جَ ْلدُ مِائَةٍ َوَتغْرِيبُ عَامٍ ،فَقَالَ َّ
َلأَقْضِيَنَّ َبيْنَ ُكمَا بِ ِكتَابِ اهللِ ،أَمَّا ا ْلوَلِيدَةُ وَا ْل َغنَمُ َفرَدٌّ عَ َليْكَ ،وَعَلَى اْبنِكَ جَ ْلدُ

(- )1قال النووي" :فتنضح" روي باحلاء ،وباخلاء ،واألكثر على احلاء ،ومعناه ترشش
وانصب .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ((.)203/11تنضح يتنضح) :إذا
ترشش؛ يعين :وقع رشاش الدم من املرجومة على وجه خالد .املفاتيح يف شرح
املصابيح (.)253 /4
( - )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب احلدود ،باب من اعرتف على نفسه بالزنى )
(برقم.)1695( :
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جمْهَا،
جلٍ فَا ْغدُ عَلَى ا ْمرَأَةِ َهذَا فَا ْر ُ
مِائَةٍ ،وََتغْرِيبُ عَامٍ ،وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ ِلرَ ُ
جمَهَا(.)1
فَ َغدَا عَ َليْهَا أَُنيْسٌَ ،فرَ َ



إقامة احلد على من سرقت ،وإنزال العقوبة املقررة شر ًعا يف حقها.

خزُومِيَّةً كَانَتْ تَ ْسَتعِريُ الْ َمتَاعَ
فعن ابن عمررضي اهلل عنهما،أَنَّ ا ْمرَأَةً َم ْ
ج َوْي ِريَةُ ،عَنْ
حدُهَُ ،فأَ َمرَ النَّبِي بِهَا فَ ُقطِعَتْ َيدُهَا.قَالَ أَبُو دَاوُدَ :رَوَاهُ ُ
جَ
وَتَ ْ
نَا ِفعٍَ ،عنِ اْبنِ ُعمَرَ ،أَوْ َعنْ صَفِيَّةَ ِبنْتِ أَبِي ُعَب ْيدٍ زَادَ فِيهِ :وَأَنَّ النَّبِي قَامَ
خطِيبًا فَقَالََ :هلْ ِمنِ ا ْمرَأَةٍ تَاِئبَةٍ إِلَى اهللِ َورَسُولِهِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍَ ،وتِلْكَ
َ
شَا ِهدَةٌ ،فَلَمْ تَقُمْ ،وَلَمْ تَكَلَّمْ(.)2



أمر  بقتل شديد العداوة واإليذاء للمسلمني ممن آذى اهلل والرسول

بعد أن مكن اهلل له يف األرض ،كابن خَطل وغريه.
خلَ مَكَّةَ َيوْمَ الْفَتْحِ ،وَعَلَى رَأْسِهِ
فعن أنس بن مالك "،أَنَّ النَّبِي دَ َ
خ َطلٍ ُمَتعَلِّقٌ ِبأَ ْستَارِ الْكَ ْعبَةِ ،فَقَالَ:
جلٌ فَقَالَ :ا ْبنُ َ
ا ْل ِمغْفَرُ ،فَلَمَّا َنزَعَهُ جَاءَ َر ُ
حرِمًا"(.)3
ا ْقتُلْهُ .قَالَ مَالِكٌ :وَلَمْ يَ ُكنِ الَّنبِي  فِيمَا ُنرَى ،وَاهللُ أَعْلَمُ َيوْ َمِئذٍ ُم ْ
( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح
جور فالصلح مردود ) برقم.)2695( :
( - )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب احلدود ،باب قطع السارق الشريف وغريه
 ،والنهي عَنْ الشفاعة فِي احلدود ) برقم ،)1688( :وأبو داود يف "سننه" ( كتاب
احلدود ،باب يف القطع يف العارية إذا جحدت ) برقم ،)4395( :واللفظ له.
( - )3أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املغازي ،باب أين ركز النيب الراية يوم
الفتح ) برقم ،)4286( :ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب احلج ،باب جواز دخول مكة
بغري إحرام ) برقم.)1357( :
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النبِي  العقوبة املستحقة يف كعب األشراف الذي كان يهجو
وأنزل َّ

النبِي  فأمر بقتله فَقُتل.
َّ
فعن عبد اهلل بن كعب بن مالك ،عن عمه :أَنَّ َكعْبَ ْبنَ ا ْلأَ ْشرَفِ كَانَ يَهْجُو
خمْسَةَ نَ َفرٍَ ،فجَاؤُوهُ،وَ ُهوَ فِي
س ْعدَ ْبنَ ُمعَاذٍ أَنْ َيبْعَثَ إَِليْهِ َ
النَّبِيَ ،فأَمَرَ النَّبِي َ
َمجْلِسِ َقوْمِهِ فِي الْ َعوَالِي ،فَلَمَّا رَآهُمْ ذُ ِعرَ ِمنْهُمْ ،وَقَالَ :مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا:
جتِهَِ ،فدَنَا ِمنْهُ
َد ْثنِي ِبحَا َ
جئْنَا إَِليْكَ ِلحَاجَةٍ ،قَالَ :فَلَْيدْنُ إِلَيَّ بَعْضُكُمْ فَ ْليُح ِّ
ِ
جْئنَاكَ ِلَنبِيعَكَ أَ ْدرَاعًا َلنَا ،قَالَ :وَاهللِ َلِئ ْن َفعَ ْلتُمْ ،لَ َقدْ
َبعْضُهُمْ ،فَقَالُواِ :
جلُ بَ ْينَ أَظْ ُه ِركُمْ  -أَوْ قَالَ :بِكُمْ َ ،-فوَا َعدُوهُ أَنْ
الر ُ
جُ ِه ْدتُمْ ُم ْنذُ َن َزلَ َهذَا َّ
الليْلِ ،قَالََ :فجَاؤُوهُ ،فَقَامَ إَِليْهِمْ ،فَقَالَتِ ا ْمرََأتُهُ :مَا
َي ْأتُوهُ َب ْعدَ َهدْأَةٍ ِمنَ َّ
جتِهِمْ،
جَاءَكَ َهؤُلَاءِ َهذِهِ السَّاعَة بِ َشيْءٍ ِممَّا تُحِبُّ ،قَالَ :إِنَّهُمْ َقدْ حَدَّثُونِي ِبحَا َ
ِالسيْفِ ،فَ َطعَنَهُ فِي
َمدُ ْبنُ مَسْ َلمَةَ ب َّ
فَلَمَّا دَنَا ِمنْ ُهمُا ْعَتنَقَهُ أَبُو َعبْسٍ ،وَعَلَاهُ مُح َّ
جرِهِ ،فَ َقتَلُوهُ ،فَلَمَّا أَصْبَحَتْ يَهُودَُ ،غدَوْا إِلَى النَّبِي ،فَقَالُوا:
خَاصِ َرتِهِ ِبخِنْ َ
النبِي مَا كَانَ يَ ْهجُوهُ فِي أَ ْشعَارِهِ ،وَمَا كَانَ ُيؤْذِيهِ،
َكرَهُمُ َّ
قُِتلَ سَِّيدُنَا غِيلَةً ،فَذ َّ
قَالَ:ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِي إِلَى أَنْ يَكْتُبَ َب ْينَ ُهوَبَ ْينَهُمْ ِكتَابًاَ ،أحْسَبُهُ قَالَ :فَكَانَ
ٍّ(.)1
ذَلِكَ الْ ِكتَابُ َمعَ عَلِي



وأمر بقتل أبي رافع اليهودي ،وكان ممن حزب األحزاب ضد

املسلمني.

( - )1أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" ( كتاب اجلهاد ،باب البيات ) برقم،)9388( :
وأمحد يف "مسنده" برقم ،)24406( :وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (،195/6
 :)196رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح.
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

397

فعن الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما ،قال« :بَعَثَ رَسُولُ اهللِ رَ ْهطًا مِنَ
خلَ عَلَيْهِ عَ ْبدُ اهللِ ْبنُ عَتِيكٍ َب ْيتَهُ َليْلًا ،فَ َقتَلَهُ ،وَهُوَ
ا ْلأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَا ِفعٍ ،فَ َد َ
نَائِمٌ»( .)1وعن الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما ،قالَ« :بعَثَ رَسُولُ اهللِ رَ ْهطًا
صنَهُمْ ،قَالَ :
خلَ حِ ْ
جلٌ ِمنْهُمْ َفدَ َ
ِمنَ ا ْلأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَا ِفعٍ ِليَ ْقتُلُوهُ ،فَا ْنطَلَقَ رَ ُ
فَ َدخَلْتُ فِي َمرْبِطِ دَوَابَّ لَهُمْ قَالَ :وَأَغْلَقُوا بَابَ ا ْلحِصْنِ ،ثُمَّ إِنَّهُمْ فَ َقدُوا
خ َرجَ ُأرِيهِمْ أََّننِي أَطْلُبُهُ َمعَهُمْ،
خرَجْتُ فِي َمنْ َ
خرَجُوا َيطْلُبُونَهُ َف َ
حمَارًا لَهُمْ ،فَ َ
ِ
صنِ َليْلًا فَوَضَعُوا
حمَارَ ،فَ َدخَلُوا وَ َدخَلْتُ ،وَأَغْلَقُوا بَابَ ا ْلحِ ْ
فَ َوجَدُوا ا ْل ِ
خذْتُ ا ْلمَفَاتِيحَ ،فَ َفتَحْتُ بَابَ
ا ْلمَفَاتِيحَ فِي كَوَّةٍ حَيْثُ َأرَاهَا ،فَلَمَّا نَامُوا أَ َ
الصوْتَ
ا ْلحِصْنِ ،ثُمَّ َدخَلْتُ عَلَيْهِ ،فَقُلْتُ :يَا أَبَا رَا ِفعٍ َفَأجَاَبنِي فََتعَمَّدْتُ َّ
ضرَْبتُهُ فَصَاحََ ،فخَ َرجْتُ ،ثُمَّ جِئْتُ ،ثُمَّ َرجَعْتُ َكأَنِّي مُغِيثٌ ،فَقُلْتُ :يَا أَبَا
فَ َ
صوْتِي ،فَقَالَ :مَا لَكَ لِأُمِّكَ ا ْلوَ ْيلُ ،قُلْتُ :مَا َشأْنُكَ؟ قَالَ :لَا
رَا ِفعٍ وَغَيَّرْتُ َ
ضرََبنِي ،قَالَ :فَوَضَعْتُ َسيْفِي فِي بَ ْطنِ ِهثُمَّ َتحَامَلْتُ
خلَ عَلَيَّ فَ َ
أَ ْدرِي َمنْ َد َ
خرَجْتُ ،وَأَنَا دَهِشٌَ ،فَأَتيْتُ س َُّلمًا لَهُمْ ِلأَنْ ِزلَ مِنْهُ
عَ َليْهِ حَتَّى َقرَعَ الْ َعظْمَ ،ثُمَّ َ
صحَابِي ،فَقُلْتُ :مَا أَنَا ِببَا ِرحٍ حَتَّى
َفوَقَعْتُ َف ُوثِئَتْ ِرجْلِيَ ،فخَرَجْتُ إِلَى أَ ْ
حجَازِ،
جرِ أَ ْهلِ الْ ِ
أَسْ َمعَ النَّا ِعيَةََ ،فمَا َبرِحْتُ حَتَّى َسمِعْتُ َنعَايَا أَبِي رَا ِفعٍ تَا ِ
النبِي فََأخَْبرْنَاهُ (.)2
قَالَ :فَقُمْتُ ،وَمَا بِي قَ َلبَةٌ حَتَّى َأتَ ْينَا َّ

( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب اجلهاد والسري ،باب قتل املشرك النائم )
برقم.)3022( :
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب اجلهاد والسري ،باب قتل املشرك النائم )
برقم.)3022( :
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النبِي  العقوبة على كل من وقع يف منكر من املنكرات يستوجب
وأنزل َّ
إقامة احلد عليه ،سواء من املسلمني كما ذكرنا من مناذج ،أو من غري املسلمني
كما فعل مع بين قينقاع ،وبين النضري ،وبين قريظة ،ومع الروم يف غزوة
مؤتة وتبوك ،وغري ذلك.
ثانيًا :مرتبة تغيري الْ ُمنْكَر باللسان ودرجاتها.
حتِسَابه إنكار ا ْل ُمنْكَر
من مراتب تغيري ا ْل ُمنْكَر واليت سلكها رسول اهلل  يف ا ْ
النبِي  يف هذه املرتبة درجات ،وميكن بيان تلك
باللسان ،وقد سلك َّ
الدرجات فيما يلي:
 - 1تعريف صاحب ا ْلمُنْكَر أن ما فعله ،ووقع فيه منكرًا ،وخمالفًا
للشرع ،بالبيان ،واإلرشاد ،والتعليم ،مع التحلي بالرفق ،والتلطف يف
حتِسَاب إذا كان جاهلًا.
اال ْ
ومن أمثلة ذلك ما يلي:



النبِي  مع معاوية بن احلكم السلمي.
ما فعله َّ

النبِي  بتعريفه أن ما
وذلك ملا تكلم يف الصالة عن جهل ،فاحتسب عليه َّ
فعله ال يصلح أن يكون يف الصالة ،وأرشده إىل ما ينبغي أن يكون عليه حال
املسلم يف الصالة ،من البعد عن كالم الناس ،واالنشغال بالتسبيح ،والتكبري
وقراءة القرآن(.)1



النبِي  مع من مل يطمئن يف الصالة.
وما فعله َّ

( - )1حديث معاوية بن احلكم السلمي أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب املساجد
ومواضع الصالة ،باب حتريم الكالم فِي الصالة ونسخ ما كان من إباحته ) برقم:
(.)537
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النبِي  وعلمه ،وبيَّن له ما ينبغي أن يكون عليه املسلم يف الصالة
فأرشده َّ
من االطمئنان ،وإمتام الركوع والسجود ،وحضور القلب(.)1
 - 2النصح والوعظ.
النبِي  يف تغيري
النبِي  باللسان ،وقد اتسم َّ
حتِسَاب َّ
وهذه من درجات ا ْ
ا ْل ُمنْكَر بسمات حسب ما يقتضية حال ا ْل ُمحْتَسَب عليه ،واملقام .ومن السمات
النبِي  يف هذه الدرجة ما يلي:
اليت سلكها َّ



وعظ من يقع يف ا ْلمُنْكَر دون حتديد الفاعل ،والتصريح بامسه.

وأحيانًا إذا استدعى األمر ينادي يف الناس ،ويصعد املنرب ،وينكر هذا ا ْل ُمنْكَر
النبِي
بعد أن جيمع الناس ،وأمثلة ذلك يف السنة النبوية كثرية ،منها قول َّ
":مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَ ْشَترِطُونَ ُشرُوطًاَ ،ليْسَ فِي ِكتَابِ اهللِ َمنِ اشَْت َرطَ َشرْطًا
لَيْسَ فِي ِكتَابِ اهللِ ،فَلَيْسَ لَهَُ ،وإِنِ ا ْشتَ َرطَ مِائَةَ مَرَّةٍ"( ،)2وقوله« :مَا بَالُ
صنَعُهُ ،فَوَاللهِإِنِّي َلأَعْ َلمُهُمْ بِاهللِ وَأَ َشدُّهُمْ لَهُ
الشيْءِ أَ ْ
أَ ْقوَامٍ يََتنَزَّهُونَ َعنِ َّ

( - )1احلديث أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب األذان ،باب وجوب القراءة
لإلمام ،واملأموم يف الصلوات كلها يف احلضر والسفر ) برقم ،)757( :ومسلم يف
"صحيحه" ( كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة الفاحتة فِي كل ركعة ) برقم.)397( :
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب الصالة ،باب ذكر البيع والشراء على
املنرب يف املسجد ) برقم ،)456( :ومسلم يف صحيحه ( كتاب العتق ،باب إمنا الوالء ملن
أعتق )برقم.)1504( :
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خَ ْشيَةً»(( .))1وقوله":مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا َكذَا وَ َكذَا ،لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ،
َوجُ النِّسَاءَ ،فَ َمنْ رَغِبَ َعنْ سَُّنتِي فَ َليْسَ مِنِّي"(.)2
وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ،وََأَتز َّ



حتِسَاب ملن وقع يف
اإلنكار على صاحب ا ْلمُنْكَر مباشرة ،وتوجيه اال ْ

املخالفة الشرعية بعينه.
النبِي ،ومن أمثلة ذلك:
حتِسَاب َّ
وهذا كثري يف ا ْ
ما فعله مع ابن عمرو ،فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما،
قال" :رَأَى رَسُولُ اهللِ عَلَيَّ َثوْبَ ْينِ ُمعَصْ َفرَ ْينِ ،فَقَالَ :إِنَّ َهذِهِ ِمنْ ِثيَابِ
الْكُفَّارِ ،فَلَا تَ ْلبَسْهَا"(.)3
وما فعله مع عثمان بن مظعون ،ف َعنْ ُعرْوَةَ رمحه اهلل ،قَالََ " :دخَلَتِ
خوْلَةُ ِبنْتُ حَكِيمٍ  -عَلَى عَائِشَةَ ،وَ ِهيَ
ا ْمرَأَةُ ُع ْثمَانَ ْبنِ َمظْعُونٍ -وَا ْسمُهَا َ
بَاذَّةُ الْ َهْيئَةِ ،فَ َسأََلتْهَا :مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ :زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلََ ،ويَصُومُ النَّهَارَ!
خلَ النَّبِي ،فَ َذكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ عَائِشَةُ .فَلَ ِقيَ رسول اهلل ،فَقَالَ :يَا عُ ْثمَانُ إِنَّ
فَ َد َ

( - )1أخرجه البخاري يف صحيحه( ،كتاب األدب ،باب من مل يواجه الناس
بالعتاب) ،برقم ( ،)6101ومسلم يف صحيحه( ،كتاب الفضائل ،باب علمه باهلل
تَعَالَى وشدة خشيته)برقم.)2356( :
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب النكاح ،باب الرتغيب يف النكاح ) برقم:
( ،)5063ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب النكاح) ،برقم. )1401( :
( - )3أخرجه مسلم يف "صحيحه" (كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عَنْ لبس الرجل
الثوب املعصفر ) برقم.)2077( :
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الرَّ ْهبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَ َلْينَا ،أَ َفمَا لَكَ فِيَّ أُ ْسوَةٌ؟ َفوَاهللِ إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلهِ،
حدُودِهِ"(.)1
وََأحْ َفظَكُمْ ِل ُ
وما ذكرته قبل من فعله مع عائشة ،وحفصة رضي اهلل عنهما ،وغري ذلك كثري.



حتَسَب عليه.
ختويف وترهيب ا ْلمُ ْ

ومن أمثلة ذلك ما يلي:
تهديد من يرفع بصره يف السماء يف الصالة .فعن قتادة ،أن أنس بن مالك
النبِي صلى اهلل عليه وسلم" :مَا بَالُ أَ ْقوَامٍ َيرْفَعُونَ
حدثهم ،قال :قال َّ
السمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟ فَا ْشتَدَّ َقوْلُهُ فِي ذَلِكَ ،حَتَّى قَالََ :ليَ ْنتَ ُهنَّ
أَبْصَارَهُمْ إِلَى َّ
خطَ َفنَّ أَبْصَارُهُمْ"(.)2
َعنْ ذَلِكَ ،أَوْ َلتُ ْ
النبِي صلى اهلل
وترهيب من يتفاخر باآلباء واألجداد .فعن أبي هريرة ،عن َّ
خرُونَ بِآبَائِهِمُ َّالذِينَ مَاتُوا إَِّنمَا هُمْ َفحْمُ
عليه وسلم ،قالَ« :ليَ ْنتَهِيَنَّ أَ ْقوَامٌ يَ ْفتَ ِ
ج َعلِ َّالذِي ُيدَهْدِهُ ا ْلخِرَاءَ ِبأَنْفِهِ ،إِنَّ
جَهَنَّمَ ،أَوْ َليَكُونُنَّ أَ ْهوَنَ عَلَى اهللِ ِمنَ ا ْل ُ

( - )1أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" ( كتاب النكاح ،باب وجوب النكاح وفضله )
برقم ،)10375( :وأمحد يف "مسنده" برقم ،)26533( :وابن حبان يف "صحيحه" (
املقدمة ،ذكر اإلخبار عما جيب على املرء من لزوم هدي املصطفى برتك االنزعاج عما
أبيح من هذه الدنيا له بإغضائه ) برقم ،)9( :والطرباني يف "الكبري" برقم،)8319( :
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)301/4وأسانيد أمحد رجاهلا ثقات ،إال أن طريق "
إن أخشاكم " أسندها أمحد ووصلها البزار برجال ثقات.
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب األذان ،باب رفع البصر إىل السماء يف
الصالة ) برقم. )750( :
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خرَهَا بِالْآبَاءِ ،إَِّنمَا ُهوَ ُمؤْ ِمنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ
اهللَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ ا ْلجَاهِلِيَّةِ وَ َف ْ
شَقِيٌّ ،النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ ،وَآدَمُ خُلِقَ ِمنْ ُترَابٍ»(.)1
وختويف من يسمع نداء اجلمعة ثم مل جيب ،وترهيبه .فقد قال َ « :منْ
الندَاءَ َيوْمَ ا ْلجُ ُمعَةِ ،فَلَمْ َيأْتِ  -أَوْ لَمْ يُجِبْ  -ثُمَّ َس ِمعَ النِّدَاءَ فَلَمْ
سَ ِمعَ ِّ
الندَاءَ فَلَمْ َيأْتِ  -أَوْ لَمْ يُجِبْ َ -طَبعَ
َيأْتِ  -أَوْ لَمْ ُيجِبْ  -ثُمَّ سَ ِمعَ ِّ
جعِلَ قَلْبَ ُمنَافِقٍ»( .)2و َعنْ عَ ْبدِ اهللِ بْنِ
اهللُ  -عَزَّ َوجَلَّ  -عَلَى قَلْبِهَِ ،ف ُ
َكعْبِ ْبنِ مَالِكٍَ ،عنْ أَبِيهَِ ،ع ْن رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَ َليْهِ وَسَلَّمَ ،قَالَ:
ج ُمعَةِ ،ثُمَّ لَا َيأْتُونَهَا ،أَوْ َليَ ْطبَعَنَّ اهللُ عَلَى
«لََيْنتَ ِهيَنَّ أَ ْقوَامٌ يَ ْسمَعُونَ النِّدَاءَ َيوْمَ الْ ُ
قُلُوبِهِمْ ،ثُمَّ َليَكُونُنَّ ِمنَ الْغَافِ ِلنيَ »(.)3



بيان قبح واستهجان ما وقع فيه من منكرات.

ومن أمثلة ذلك:
( - )1أخرجه الرتمذي يف "جامعه" ( أبواب املناقب عن رسول اهلل  )برقم:
( ،)3955وقال :ويف الباب عن ابن عمر ،وابن عباس ،وهذا حديث حسن ،وحسَّنَهُ
األلباني يف ((صحيح سنن الرتمذي)) برقم.)3955( :
( - )2أخرجه أبو يعلى يف "مسنده" برقم ،)7167( :والضياء املقدسي يف "األحاديث
املختارة" برقم ،)203( :وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)193/2وحممد بن عبد
الرمحن هو ابن سعد بن زرارة اختلف عليه فيه فرواه عنه عبد امللك ابن إبراهيم اجلدي،
والنضر بن مشيل عن شعبة ،عن حممد بن عبد الرمحن عن عمه ورواه أبو إسحاق
الفزاري ،عن شعبة عن حممد بن عبد الرمحن ،عن ابن أبي أوفى كما سيأتي ،وبقية
رجاله ثقات.
( - )3أخرجه الطرباني يف الكبري برقم ،)197( :وقال اهليثمي يف جممع الزوائد
( :)194- 193/2رواه الطرباني يف الكبري وإسناده حسن.
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تشبيه النَّبِي  لبعض املنكرات اليت يقع فيها املرء بفعل بعض احليوانات .فعن
صفوان بن يعلى"،أَنَّ أَبَاهُ غَزَا َمعَ رَسُولِ اهللِ ِفي َغزْوَةِ َتبُوكَ ،فَا ْستَ ْأجَرَ َأجِريًا
جلُ ذِرَاعَهُ ،فَلَمَّا أَ ْوجَعَهُ نََترَهَا َفأَنْ َدرَ ثَنِيَّتَهَُ ،فرُ ِفعَ ذَلِكَ
الر ُ
فَقَاَتلَ َرجُلًا َفعَضَّ َّ
حلُ ! َفأَبْ َطلَ
إِلَى رَسُولِ اهللِ  ،فَقَالَ :يَ ْع ِمدُ َأحَ ُدكُمْ َفَيعَضُّ َأخَاهُ َكمَا يَعَضُّ الْ َف ْ
َثنَِّيتَهُ"(.)1
واستهجان النَّبِي  ملا يقدم عليه بعض الرجال ،وتقبيح ما يفعله الزوج يف
النبِي أنه قال« :يَ ْعمِدُ
جلد زوجته ،ثم جيامعها آخر الليل .فقد صحَّ عن َّ
خرِ َيوْمِهِ »(.)2
جعُهَا ِمنْ آ ِ
َأحَ ُدكُمْ فَيجْ ِلدُ ا ْمرَأَتَهُ جَ ْلدَ ا ْلعَبْدِ ،فَ َلعَلَّهُ يُضَا ِ



إعالن الرباءة من الفعل الذي وقع فيه صاحب املنكر.

ومن ذلك براءته من فعل خالد بن الوليد ملا قتل يف املعركة من مل حيسن
النبِي خَاِلدَ ْبنَ ا ْلوَلِيدِ إِلَى
نطق الشهادتني ،فعن سامل ،عن أبيه ،قالَ":بعَثَ َّ
جعَلُوا
ج ِذميَةََ ،فدَعَاهُمْ إِلَى ا ْلإِسْلَامِ ،فَلَمْ ُيحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا :أَسْلَ ْمنَاَ ،ف َ
َبنِي َ
جلٍ
ج َعلَ خَاِلدٌ يَقُْتلُ ِمنْهُمْ َوَيأْ ِسرُ ،وَدَ َفعَ إِلَى كُلِّ َر ُ
صَبأْنَا ،فَ َ
يَقُولُونَ :صََبأْنَا َ
( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املغازي ،باب غزوة تبوك وهي غزوة
العسرة ) برقم )4417( :ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب القسامة واحملاربني والقصاص
والديات ،باب الصائل على نفس اإلنسان ،أو عضوه إذا دفعه املصول عليه  ،فأتلف
نفسه ،أو عضوه ال ضمان عليه ) برقم ،)1674( :النسائي يف "اجملتبى" ( كتاب القسامة
والقود ،باب ذكر االختالف على عطاء يف هذا احلديث ) برقم ،) 4786( :واللفظ له.
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب تفسري القرآن ،سورة والشمس وضحاها
) برقم ،)4942( :ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب النار
يدخلها اجلبارون ،واجلنة يدخلها الضعفاء ) برقم.)2855( :
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جلٍ مِنَّا أَسِريَهُ ،فَقُلْتُ:
مِنَّا أَسِريَهُ ،حَتَّى إِذَا كَانَ َيوْمٌ أَ َمرَ خَاِلدٌ أَنْ يَ ْقُتلَ كُلُّ َر ُ
صحَابِي أَسِريَهُ ،حَتَّى َقدِ ْمنَا عَلَى
جلٌ ِمنْ أَ ْ
وَاهللِ لَا أَ ْقُتلُ أَسِريِي ،وَلَا يَقُْتلُ َر ُ
صَنعَ خَالِدٌ
النَّبِي فَ َذ َكرْنَاهَُ ،فرَ َفعَ النَّبِي َيدَهُ فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَْبرَأُ إَِليْكَ مِمَّا َ
مَرَّتَ ْينِ"(.)1



توجيه النيب الصحابة إىل ما ينبغي عليهم فعله يف االحْتِسَاب على

من وقع يف تلك املنكرات.
حتِسَاب على هذه املنكرات،
النبِي  بيان أفضل مراتب ودرجات اال ْ
وهدف َّ
ومن أمثلة ذلك:
النبِي  الصحابة ملا مكن اهلل له يف األرض أال يدعوا صورة إال
أمر َّ
طمسوها ،وال قربًا إال سووه باألرض ،وال صنمًا إال كسروه .ف َعنْ أَبِي
الْهَيَّاجِ ا ْلأَ َسدِيِّ ،قَالَ" :قَالَ لِي عَلِيُّ ْبنُ أَبِي طَالِبٍ :أَلَا أَبْ َعثُكَ عَلَى مَا َب َعثَنِي
عَ َليْهِ رَسُولُ اهللِ أَنْ لَا َتدَعَ ِت ْمثَالًا إِلَّا َطمَسْتَهُ ،وَلَا قَ ْبرًا مُ ْشرِفًا إِلَّا سَوَّ ْيتَهُ"(.)2
إرشاد النَّبِي  إىل إحَْثاء الرتاب يف وجه املدَّاحني .فعن همام بن احلارث":أَنَّ
جثَا عَلَى ُركَْبتَيْهِ وَكَانَ َرجُلًا
ج َعلَ َيمْ َدحُ ُع ْثمَانَ ،فَ َع َمدَ ا ْلمِقْدَادَُ ،ف َ
َرجُلًا َ

( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املغازي ،باب بعث النيب خالد بن
الوليد إىل بين جذمية ) برقم.)4339( :
( - )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب اجلنائز ،باب الْأمر بتسوية القرب ) برقم:
(.)969
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صبَاءَ ،فَقَالَ لَهُ عُ ْثمَانُ :مَا َشأْنُكَ؟ فَقَالَ :
ج َعلَ َيحْثُو فِي وَجْهِهِ ا ْلحَ ْ
خمًا َف َ
ضَ ْ
الترَابَ"(.)1
حثُوا فِي وُجُوهِهِمُ ُّ
حنيَ ،فَا ْ
إِنَّ رَسُولَ اهللِ قَالَ :إِذَا رَأَ ْيتُمُ ا ْلمَدَّا ِ
توجيه النَّبِي  للصحابة إىل الشدة يف إنكار بعض املنكرات القبيحة كالتعزي
بعزاء اجلاهلية .فعن أُبي بن كعب،أَنَّ َرجُلًا اعَْتزَى بِ َعزَاءِ ا ْلجَاهِلِيَّةِ،
َفأَعَضَّهُ ،وَلَمْ يَكْنِهَِ ،فنَ َظرَ الْ َقوْمُ إَِليْهِ ،فَقَالَ لِلْ َقوْمِ :إِنِّي َقدْ َأرَى َّالذِي فِي
أَنْفُسِكُمْ ،إِنِّي لَمْ أَ ْستَ ِطعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ َهذَا ،إِنَّ رَسُولَ اهللِ أَ َمرَنَا :إِذَا سَ ِم ْعتُمْ
ض ْمرَةَ قَالَ:
َمنْ يَ ْعَتزِي ِب َعزَاءِ ا ْلجَاهِلِيَّةِ َفأَعِضُّوهُ ،وَلَا تَكْنُوا"( .)2و َعنْ ُعتَيِّ ْبنِ َ

ٍّ َرجُلًا تَعَزَّى ِبعَزَاءِ ا ْلجَاهِلِيَّةَِ ،فأَعَضَّهُ أُبَيٌّ ،وَلَمْ يُ ْكنِهِ ،فَنَ َظرَ إِلَيْهِ
رَأَيْتُ ِع ْندَ أُبَي
حدًا أََبدًا ،إِنِّي
صحَابُهُ ،قَالََ :كأَنَّكُمْ أَنْ َك ْرتُمُوهُ؟ فَقَالَ :إِنِّي لَا أَهَابُ فِي َهذَا َأ َ
أَ ْ
سَ ِمعْتُ النَّبِي يَقُولَُ « :منْ َتعَزَّى ِب َعزَاءِ ا ْلجَاهِلِيَّةِ َفأَعِضُّوهُ وَلَا تَ ْكنُوهُ»(.)3
تلك هي أهم مسات النصح والوعظ واليت سلكها النيب  يف تغيري املنكر
باللسان.
 - 3اإلغالظ يف النصح ملن وقع يف منكر يستدعي الشدة يف اإلنكار.

( - )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب الزهد والرقائق ،باب النهي عَنْ املدح إذا
كان فيه إفراط) برقم.)3002( :
( - )2أخرجه أمحد يف "مسنده" برقم ،)21624( :والطرباني يف "الكبري" ()198 / 1
برقم ،)532( :وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)3/3رواه الطرباني يف الكبري،
ورجاله ثقات.
( - )3أخرجه البخاري يف األدب املفرد (باب :من كره أن يقعد ويقوم له الناس)
برقم ،)963( :وصَحَّحَهُ األلباني يف صحيح األدب املفرد برقم.)963( :
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من درجات تغيري املنكر باللسان:اإلغالظ يف النصح ملن وقع يف منكر يستدعي
الشدة يف اإلنكار .ويف ذلك بيان من النَّبِي  لشناعة ما وقع فيه من منكر،
وحتذير لغريه من الوقوع يف هذا ا ْل ُمنْكَر القبيح ،ومبالغة فيه.
ومن أمثلة ذلك إنكاره على أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما حني قتل من نطق
الشهادتني ظنًا منه أنه قاهلا خوفًا من السيف ،فعن أسامة بن زيد بن حارثة
حنَا
حرَقَةِ ِمنْ جُ َهْينَةَ ،فَصَبَّ ْ
رضي اهلل عنهما ،قالَ" :بعََثنَا رَسُولُ اهللِ إِلَى ا ْل ُ
جلٌ ِمنَ ا ْلأَنْصَارِ َرجُلًا ِمنْهُمْ ،فَلَمَّا غَشِينَاهُ،
الْ َقوْمَ فَ َهزَ ْمنَاهُمْ ،وََلحِقْتُ أَنَا َورَ ُ
قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ ،فَكَفَّ عَنْهُ ا ْلَأنْصَارِيُّ ،وَطَ َعنْتُهُ ِبرُ ْمحِي حَتَّى َقتَلْتُهُ ،قَالَ:
َفلَمَّا َقدِ ْمنَا بَ َلغَ ذَلِكَ النَّبِي ،فَقَالَ لِي :يَا أُسَامَةُ ،أَ َقتَلْتَهُ بَ ْعدَمَا قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا
اهللُ؟ قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،إَِّنمَا كَانَ مَُت َعوِّذًا ،قَالَ :فَقَالَ :أَ َقتَ ْلتَهُ بَ ْعدَمَا
َررُهَا عَلَيَّ حَتَّى َتمََّنيْتُ أَنِّي لَمْ َأكُنْ
قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اهللُ؟ قَالَ :فَمَا زَالَ يُك ِّ
أَسْلَمْتُ قَ ْبلَ ذَلِكَ الَْيوْمِ"(.)1
 - 4التهديد والوعيد يف إنزال العقوبة ملن يقع يف املنكرات.
من درجات تغيري املنكر باللسان :التهديد والوعيد يف إنزال العقوبة ملن يقع
يف املنكرات ،ومن أمثلة ذلك ما يلي:



تهديد النَّبِي  ملن يقع يف جرمية الزنا بالتنكيل به ،وإقامة احلد عليه.

جلٍ قَصِريٍ أَشْعَثَ ،ذِي
ف َعنْ جَاِبرِ ْبنِ سَ ُمرَةَ ،قَالَُ" :أِتيَ رَسُولُ اهللِ ِبرَ ُ
َرتَ ْينِ ،ثُمَّ أَ َمرَ بِهِ فَ ُرجِمَ ،فَقَالَ رَسُولُ
عَضَلَاتٍ ،عَ َليْهِ ِإزَارٌ ،وَ َقدْ زَنَى َفرَدَّهُ م َّ
( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املغازي ،باب بعث النيب  أسامة بن
زيد إىل احلرقات من جهينة ) برقم ،)4269( :ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب اإلميان،
باب حتريم قتل الكافر بعد أن قَالَ ال إله إال اهلل ) برقم.)96( :
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التيْسِ ،يَ ْمنَحُ
اهللِ :ك َُّلمَا نَ َفرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اهللِ َتخ ََّلفَ َأحَ ُدكُمَْ ،ينِبُّ َنبِيبَ َّ
جعَلْتُهُ نَكَالًا أَوْ نَكَّ ْلتُهُ"(.)1
حدٍ ِمنْهُمْ إِلَّا َ
حدَاهُنَّ الْكُ ْثبَةَ ،إِنَّ اهللَ لَا ُيمَكِّنِّي ِمنْ أَ َ
ِإ ْ
النبِي من يقع يف جرمية الزنا مبعاقبته ،وجعله "سبب نكال،
فقد هدد َّ
وانزجار عن الفاحشة لغريه"(.)2و"عاقبه مبا يردعه ،وخييف غريه من إتيان
جعَلْتُهُ نَكَالًا) أي عظة وعربة ملن
صنيعه"( .)3قال النَّووي رمحه اهلل (" :إِلَّا َ
بعده مبا أصبته منه من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة"(.)4



تهديد النَّبِي  وتوعده ملن يرتك صالة اجلماعة يف املسجد.

جدِ لَا
ِمنْ حَ ْولَ ا ْلمَ ْس ِ
النبِي  قال" :لََي ْنتَ ِهيَنَّ ِرجَالٌ م َّ
فعن أبي هريرة ،أن َّ
حزَمِ
جمِيعِ ،أَوْ َلأُحَرِّقَنَّ حَ ْولَ ُبيُوتِهِمْ ِب ُ
خرَةَ فِي الْ َ
يَشْ َهدُونَ ا ْلعِشَاءَ الْآ ِ
َالذِي نَفْسِي بَِيدِهِ
ا ْلحَطَبِ"( .)5وعن أبي هريرة ،أن رسول اهلل  قال« :و َّ
لَ َقدْ هَمَمْتُ أَنْ آ ُمرَ ِبحَطَبٍ َفيُحْطَبَ ،ثُمَّ آ ُمرَ بِالصَّلَاةِ فَُيؤَذَّنَ لَهَا ،ثُمَّ آ ُمرَ َرجُلًا
َالذِي نَفْسِي ِبَيدِهِ
َرقَ عَ َليْهِمْ بُيُوتَهُمْ ،و َّ
فََيؤُمَّ النَّاسَ ،ثُمَّ أُخَاِلفَ إِلَى ِرجَالٍ فَُأح ِّ

( - )1أخرجه مسلم يف "صحيحه"( كتاب احلدود ،باب من اعرتف على نفسه بالزنى )
برقم.)1692( :
( - )2الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (.)445 /18
( - )3فتح املنعم شرح صحيح مسلم (.)588 /6
( - )4املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (.)196 /11
( - )5أخرجه أمحد يف "مسنده" برقم )8031( :والبزار يف "مسنده" برقم،)8381( :
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)42/2رواه أمحد ،ورجاله موثقون.
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جدُ َعرْقًا َسمِينًا ،أَوْ ِمرْمَاَت ْينِ حَسََنتَ ْينِ لَشَهِدَ ا ْلعِشَاءَ»(.)1
حدُهُمْ :أَنَّهُ َي ِ
َلوْ َيعْلَمُ َأ َ
النبِي  ،وتوعد من يقع يف هذا املنكر" ،ويف احلديث اإلشارة إىل
فقد هدد َّ
ذمّ املتخلفني عن الصَّالة بوصفهم باحلرص على الشّيء احلقري من مطعوم ،أو
ملعوب به ،مع التّفريط فيما حيصل رفيع الدّرجات ،ومنازل الكرامة .ويف
احلديث من الفوائد أيضًا :تقديم الوعيد والتَّهديد على العقوبة ،وسرّه أنّ
املفسدة إذا ارتفعت باألهون من الزَّجر اكتفي به عن األعلى من العقوبة ،نبَّه

عليه ابن دقيق العيد"(.)2
ي
النبِي  وتوعد بين وليعة اليت شاقت اللهورسوله َب َس ْب ِ
هدد َّ

الذرية ،وقتل املقاتلة.
ٍّ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ َ":ليَ ْنتَهِيَنَّ بَنُو وَلِيعَةَ ،أَوْ َلأَبْعَثَنَّ
ف َعنْ أَبِي ذَر
إَِليْهِمْ َرجُلًا َكنَفْسِيُ ،ينْ ِفذُ فِيهِمْ أَ ْمرِيَ ،فيَقُْتلُ ا ْلمُقَاتِلَةََ ،ويَ ْسبِي الذُّرِّيَّةَ "(.)3
النبِي  وفد ثقيف اليت حاد قومها اهلل ورسوله بأن مل ينتهوا
وهدد َّ

لينزلن بهم أشد العقوبة.
( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب األذان ،باب وجوب صالة اجلماعة )
برقم ،)644( :ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب فضل
صالة اجلماعة ،وبيان التشديد فِي التخلف عنها ) برقم.)651( :
( - )2فتح الباري ،البن حجر (.)130/2
( - )3أخرجه النسائي يف "الكربى" ( كتاب اخلصائص ،ذكر قوله  علي كنفسي )
برقم ،)8403( :وابن أبي شيبة يف "مصنفه" ( كتاب الفضائل ،فضائل علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه ) برقم،)32800( :وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد ومنبع الفوائد"
( :)110 /7رواه الطرباني يف األوسط ،وفيه عبد اهلل بن عبد القدوس التميمي وقد
ضعفه اجلمهور ووثقه ابن حبان ،وبقية رجاله ثقات.
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ح َ
ني
ح ْنطَبٍ قَالَ":قَالَ رَسُولُ اهللِ ِلوَ ْفدِ ثَقِيفَ ِ
ف َعنِ ا ْلمُطلِب ْبنِ َع ْبدِ اللَّهِ ْبنِ َ
َن إليكم َرجُلًا مِنِّي  -أَوْ قَالَِ :م ْثلَ نَفْسِي
جَاءُوا :واهلل َلتُسْلِمُنَّ ،أَوْ لَأ ْبعَث َّ
خذَنَّ أَمْوَالَكُمْ ،قَالَ عُ َمرُ:
َن َذرَارِيَّكُمْ ،وََليَ ْأ ُ
ضرِبَنَّ أَ ْعنَاقَكُمْ ،وََليَ ْسبِي َّ
 فَ َليَ ْجعَلْتُ أَنْصِبُ صَ ْدرِي له َرجَاءَ أَنْ يَقُولَ:
فَوَاهللِ مَا اشتهيت ا ْلإِمَارَةَ إِلَّا َيوْ َمئِذٍَ ،
خذَ ِبَيدِهِ ،ثُمَّ قَالَُ " :هوَ َهذَاُ ،هوَ َهذَا
ٍّ فََأ َ
هَذَا ،قَالَ :فَا ْلتَفَتَ إِلَى عَلِي
مَرَّتَ ْينِ"(.)1
ثالثًا :مرتبة إنكار الْ ُمنْكَر بالقلب.
من مراتب تغيري املنكر :التغيري بالقلب إذا عجز عن التغيري باليد واللسان،
أو كان تغيريه للمنكر يرتتب عليه منكر أكرب منه ،فإذا اعتقد أن تغيريه الْ ُمنْكَر
باليد سيؤدي إىل مفسدة حمققة فإنه ينتقل إىل التغيري باللسان ،فإذا مل جيد ذلك
أنكر ا ْل ُمنْكَر بقلبه.
ومن تأمل السرية النبوية ،والسنة احملمدية تبني له ذلك ،ومما يدل على إنكار
النبِي  للمنكر بقلبه عند العجز عن التغيري باليد ما يلي:
َّ
 - 1عدم تكسري األصنام يف الفرتة املكية ،واالكتفاء باإلنكار بالقلب بعد
أن مل يُجدِ التغيري باللسان.
فكان يطوف بالبيت مع وجود تلك األصنام حول الكعبة ،والسبب يف عدم
االكتفاء باإلنكار بالقلب النظر إىل املفاسد العظيمة اليت تلحق باملسلمني إن

( - )1أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه (كتاب اجلامع ،باب أصحاب النيب صلى اهلل
عليه وسلم) برقم ،)20389( :واحلديث خرجهابن حجر وذكر أقوال العلماء ،ثم ذكر
عدة شواهد يف املطالبالعاليةحمققا ( )71 - 68 /16ثم بني أن احلديث يرتقي إىل
درجةاحلسنلغريه جبميع الشواهد ،واهلل أعلم.
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قاموا بتكسري األصنام يف هذه الفرتة ،فرمبا تكون سببًا يف استباحة بيضتهم،
وحلوق أشد أصناف العذاب باملؤمنني ،ثم رمبا يؤدي إىل بناء أكثر من األصنام
اليت كسرت ،وتشيد أفخم منها ،وكذلك عدم جدوى الفعل يف إبعاد الناس
عن عبادتها بهذه الصورة.
 - 2عدم مقاتلة الكفار يف الفرتة املكية ،وعدم مقابلة اإلساءة باإلساءة،
ومعاملة الكفار باملثل ،واالكتفاء باإلنكار عليهم باللسان ،ثم بالقلب ،إن مل
جيد ذلك.
فعلى الرغم مما فعله كفار قريش مع املستضعفني من املؤمنني من أمثال:
عمار ،وياسر ومسية ،وخباب ،وزنرية ،وغريهم من املسلمني رضي اهلل عن
النبِي  أنكر ا ْل ُمنْكَر بقلبه ،حيث أنكر ما أقدم
مجيع الصحب واآلل إال أن َّ
النبِي 
عليه املشركون من التنكيل بهؤالء املستضعفني من املؤمنني ،واكتفى َّ
حبثهم على الصرب ،وبيان الثواب اجلزيل الذي ينتظرهم يف اآلخرة ،وظل
األمر كذلك إىل أن مَنَّ اهلل على بعض املسلمني ،فقاموا بعتق بعضهم ،فلم
النبِي  الفعل
النبِي  مبعاملة هؤالء املشركني باملثل ،وإمنا أنكر َّ
يأمر َّ
بالقلب ،وهذا على عكس الفرتة املدنية ملا أسست الدولة اإلسالمية ،فكان
التغيري واإلنكار باليد .قال ابن القيم رمحه اهلل" :إنه تعاىل نهى املؤمنني يف مكة
عن االنتصار باليد ،وأمرهم بالعفو والصفح؛ ِلئَلَّا يكون انتصارهم ذريعة إىل
وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة اإلغضاء ،واحتمال الضيم ،ومصلحة
حفظ نفوسهم ،ودينهم ،وذريتهم راجحة على مصلحة االنتصار،
واملقابلة"(.)1
( - )1إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)111 /3
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 - 3عدم هدم الكعبة ،وبناؤها على قواعد إبراهيم ،مع أنه خالف البناء
الصحيح الذي بناه إبراهيم عليه السالم.
والسبب املانع للنيب  من ذلك خوف تنفري الناس من اإلسالم مع قرب
النبِي قَالَ لَهَا :يَا عَائِشَةَُ ،لوْلَا
عهدهم به ،فعن عائشة رضي اهلل عنها" :أَنَّ َّ
خرِجَ
ت فِيهِ مَا ُأ ْ
حدِيثُ عَ ْهدٍ ِبجَاهِلِيَّةٍَ ،لأَ َمرْتُ بِا ْلبَيْتِ فَ ُهدِمََ ،فأَ ْدخَلْ ُ
أَنَّ َقوْمَكِ َ
جعَلْتُ لَهُ بَاَب ْينِ بَابًا َشرْقِيًّا وَبَابًا َغرْبِيًّاَ ،فبَلَغْتُ بِهِ
مِنْهُ ،وَأَ ْلزَقْتُهُ بِا ْلَأرْضَِ ،و َ
سأَلْتُ
أَسَاسَ إِْبرَاهِيمَ"( .)1ويف رواية أن :عائشة رضي اهلل عنها ،قالتَ :
جدْرِ ،أَ ِمنَ ا ْلَبيْتِ ُهوَ؟ قَالََ :نعَمْ ،قُلْتَُ :فمَا لَهُمْ لَمْ ُي ْدخِلُوهُ فِي
النَّبِي َعنِ الْ َ
ا ْلبَيْتِ؟ قَالَ :إِنَّ َقوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ ،قُلْتَُ :فمَا َشأْنُ بَابِهِ ُم ْرتَ ِفعًا؟
قَالََ :ف َعلَ ذَلِكَ َقوْمُكِ ِلُي ْدخِلُوا َمنْ شَاؤُوا ،وََي ْمنَعُوا َمنْ شَاؤُوا ،وََلوْلَا أَنَّ
خلَ ا ْلجَدْرَ
َقوْمَكِ حَدِيثٌ عَ ْهدُهُمْ بِا ْلجَاهِلِيَّةِ ،فََأخَافُ أَنْ تُنْ ِكرَ قُلُوبُهُمْ ،أَنْ أُدْ ِ
فِي الْبَيْتِ ،وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِا ْلأَرْضِ»( .)2قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل:
"فالعمل الواحد يكون فعله مستحبًا تارة ،وتركه تارة باعتبار ما يرتجح من
مصلحة فعله ،وتركه حبسب األدلة الشرعية ،واملسلم قد يرتك املستحب إذا
النبِي  بناء البيت على
كان يف فعله فساد راجح على مصلحته كما ترك َّ
قواعد إبراهيم ،وقال لعائشة رضي اهلل عنها(( :لوال أن قومك حديثو عهد
( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب احلج ،باب فضل مكة وبنيانها ) برقم:
(.)1586
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب احلج ،باب فضل مكة وبنيانها ) برقم:
( ،)1584ومسلم يف "صحيحه" (كتاب احلج ،باب جدر الكعبة وبابها) برقم:
(.)1333
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باجلاهلية لنقضت الكعبة ،وأللصقتها باألرض ،وجلعلت هلا بابني بابا يدخل
الناس منه ،وبابا خيرجون منه)) واحلديث يف الصحيحني ،فرتك النَّبِي  هذا
األمر الذي كان عنده أفضل األمرين للمعارض الراجح ،وهو حدثان عهد
قريش باإلسالم؛ ملا يف ذلك من التنفري هلم ،فكانت املفسدة راجحة على
املصلحة"(.)1
النبِي ملا عليه الوضع احلالي للكعبة يف زمانه من خمالفة قواعد
فكان كراهية َّ
إبراهيم ،وأنكر ذلك بقلبه ،وأظهر هذا الكره بلسانه لزوجته ،إال أنه مل يُقدم
على التغيري باليد خمافة املفسدة املرتتبة على الفعل ،لذلك رجح املصلحة
العظمى ،وامتنع من نقض الكعبة.
حتَسَب عليهم قرر العلماء يف
ومن خالل ما قام به النَّبِي  يف التعامل مع الْ ُم ْ
إنكار املنكر :مراعاة املصاحل واملفاسد ،وأكد عليها غري واحد من العلماء،
ومن ذلك ما يلي:
قال ابن القيم رمحه اهلل" :إنكار ا ْل ُمنْكَر أربع درجات؛ األوىل :أن يزول
وخيلفه ضده ،الثانية :أن يقل وإن مل يزل جبملته ،الثالثة :أن خيلفه ما هو
مثله ،الرابعة :أن خيلفه ما هو شر منه؛ فالدرجتان األوليان مشروعتان،
والثالثة موضع اجتهاد ،والرابعة حمرمة "(.)2
وقال املناوي رمحه اهلل":فينبغي ملن يقوم بهذه الوظيفة أن ينظر نظرًا
خالصًا ،ويتأمل يف العواقب ،وما يرتتب على األمر والنهي ،فقد تكون
املفسدة املرتتبة عليهما أشد من املفسدة املرتبة على تركهما؛ كمن يتعاطى
( - )1جمموع الفتاوى (.)195 /24
( - )2إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)12 /3
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ا ْل ُمنْكَر جبواره ،وخييفه ،وال يكثر فعله خوفًا أن يبلغه ،فإذا نهاه فقد أزعجه
من جواره ،فكأنه يقول له :افعل ما شئت بعد أن ال أراك ،فينتقل إىل حمل
بني فساق يأمن فيه فيتجاهر .حكي عن ال ِعيَاض أنه زاره بعض األعاظم فسمع
جبواره صوت عود فأعظم ذلك ،وذكره له ظانًا أنه جيهله ،فقال :هذا جاري
منذ سنني ،وأعرف منه ،وأعظم منه ،ومل أنكر عليه قط ،فإنه يرتك كثريًا من
املعاصي خوفًا أن تبلغين ،ولو أعلمته حتول فسكن حملًا ال حيتشم فيه أحد
،فيكون إغراء مين له على إكثار املعصية،والتجاهر بها"(.)1
وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل" :إذا تعارضت املصاحل واملفاسد ،واحلسنات
والسيئات ،أو تزامحت فإنه جيب ترجيح الراجح منها ،فيما إذا ازدمحت
املصاحل واملفاسد ،وتعارضت املصاحل واملفاسد فإن األمر والنهي وإن كان
متضمنًا لتحصل مصلحة ،ودفع مفسدة فينظر يف املعارض له ،فإن كان الذي
يفوت من املصاحل أو حيصل من املفاسد أكثر مل يكن مأمورًا به ،بل يكون
حمرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته"(.)2
النبِي  ذكرتها،
حتِسَاب َّ
تلك هي أهم مراتب ودرجات ،ومسات ا ْ
وَدلَّلْت عليها من خالل ذكر مناذج من السنة النبوية ،والسرية احملمدية.
حتِسَاب النيب .
ا ْل َمطْلَب الثاني :مثرات ا ْ
للقيام بشعرية األمر باملعروف والنهي عن ا ْل ُمنْكَر مثرات تعود على الفرد
النبِي  بهذه
واجلماعة ،ومن تأمل عصر النبوة جيد العناية التامة من َّ
الشعرية ،فقد قام بها على أكمل وجه ،وقام بها الصحابة الكرام ،فعم اخلري
( - )1فيض القدير (.)478 /3
( - )2جمموع الفتاوى (.)129 /28
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الوفري ،والتمكني يف األرض ،وانتشرت الفضيلة بعد أن كان السائد يف العصر
اجلاهلي الرزيلة ،واستتب األمن بعد عصر كان القوي يأكل الضعيف ،إىل
حتِسَاب فيما يلي:
غري ذلك من الثمرات ،وميكن بيان أهم مثرات اال ْ
أولًا :انتشار الفضيلة واألمن واألمان واحندار الرذيلة.
ثانيًا :التمكني يف األرض.
ثالثًا :نزول الربكات وفتح الدنيا على الصحابة.
وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أولًا :انتشار الفضيلة واحندار الرذيلة وعم األمن واألمان.
حتِسَاب يف اجملتمع املسلم يف عصر النبوة :انتشار
من مثرات القيام بشعرية اال ْ
الفضيلة واحندار الرذيلة ،وعمَّ األمن واألمان ،فبعد أن كان السائد يف العصر
السابق لعصر النبوة انتشار الفواحش ،وظلم القوي للضعيف ،وإساءة
الشعِريَة إىل أفضل ما يطمح له جمتمع من
اجلوار ،تغري احلال بعد القيام بهذه َّ
انزواء الرذيلة ،وانتشار الفضيلة ،وعمّ االستقرار والرخاء بإقامة احلدود،
وغرس الوازع الديين ،والتواصي باحلق ،والتواصي بالصرب.
النبِي  وبعدها من قول جعفر بن أبي
وال أدلَّ على تصور الواقع قبل بعثة َّ
طالب حني صور الواقع بأحسن مقال ،وأفضل صورة ،وأفصح بيان،
حيث قارن بني حال اجلزيرة العربية قبل جميء النَّبِي  وبعد جميئه ،وكان مما
صنَامَ وَنَ ْأ ُكلُ ا ْلمَ ْيتَةَ ،وََن ْأتِي الْ َفوَاحِشَ،
قال" :كُنَّا َقوْمًا أَ ْهلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعُْبدُ الْأَ ْ
الضعِيفَ ،فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ
وَنَ ْق َطعُ الَْأ ْرحَامَ ،وَنُسِيءُ ا ْلجِوَارَ ،يَ ْأ ُكلُ الْ َقوِيُّ مِنَّا َّ
صدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهَُ ،فدَعَانَا إِلَى
حَتَّى َبعَثَ اهللُ إَِلْينَا رَسُولًا مِنَّا نَ ْعرِفُ نَسَبَهُ وَ ِ
حجَارَةِ
حنُ نَ ْعبُدُ ،وَآبَاؤُنَا ِمنْ دُونِهِ ِمنَ الْ ِ
َحدَهُ وَنَ ْعُبدَهُ ،وََنخْ َلعَ مَا كُنَّا نَ ْ
اهللِ لُِنو ِّ
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الرحِمَِ ،وحُسْنِ
وَالْأَ ْوثَانِ .وَأَ َمرَنَا بِصِ ْدقِ الْحَدِيثِ ،وَأَدَاءِ ا ْلأَمَانَةِ ،وَصِلَةِ َّ
ا ْلجِوَارِ ،وَالْكَفِّ َعنِ الْ َمحَارِمِ وَالدِّمَاءِ ،وَنَهَانَا َعنِ الْفَوَاحِشِ ،وَقَ ْولِ الزُّورِ،
حدَهُ لَا نُ ْشرِكُ بِهِ
صنَةِ .وَأَ َمرَنَا أَنْ نَ ْعُبدَ اهللَ وَ ْ
وََأ ْكلِ مَالِ ا ْليَتِيمِ ،وَ َقذْفِ الْ ُمحْ َ
َالصيَامِ"(.)1
َالزكَاةِ و ِّ
شَ ْيئًا ،وَأَ َمرَنَا بِالصَّلَاةِ و َّ
وحتى نعلم واقع عصر النبوة والذي كان يعيشه اجملتمع املسلم نستقرأ تاريخ
هذا العصر لنجد استتباب األمن ،وحفظ الضرورات اخلمس :الدين،
والعرض ،والنسل ،واملال والعقل ،فكم من جرائم قد حدثت يف هذا
النبِي
اجملتمع؟ إن من أُقيم عليهم احلد من خالل استقراء واقع العصر يف زمن َّ
 بسبب ما ارتكبوا من جرائم ،ومنكرات حاالت فردية تعد على األصابع،
ماعز والغامدية( .)2وابن الرجل الذي كان يعمل عسيفًا عند رجل وزوجة هذا
العسيف( .)3واملرأة القرشية اليت كانت جتحد املتاع ،واليت سرقت يف غزوة
الفتح ،فعن عروة بن الزبري رمحه اهلل« ،أَنَّ ا ْمرَأَةً َسرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْ َفتْحِ،
َفأُِتيَ بِهَا رَسُولُ اهللِ ،ثُمَّ أَ َمرَ فَ ُقطِعَتْ َيدُهَا ،قَالَتْ عَائِشَةَُ :فحَسُنَتْ َتوَْبتُهَا
جتَهَا إِلَى رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ
وََتزَوَّجَتَْ ،وكَانَتْ َت ْأتِي بَ ْعدَ ذَلِكََ ،فَأرْ َفعُ حَا َ
( - )1أخرجه أمحد يف "مسنده" برقم ،)1764( :وابن خزمية يف "صحيحه" ( كتاب
الزكاة ،باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل اهلجرة إىل أرض احلبشة )برقم:
( ،)2260وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)27/6رواه أمحد ،ورجاله رجال
الصحيح غري إسحاق ،وقد صرح بالسماع.
( - )2حديث ماعز والغامدية أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب احلدود ،باب من
اعرتف على نفسه بالزنى ) (برقم.)1695( :
( - )3احلديث أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على
صلح جور ،فالصلح مردود ) برقم.)2695( :
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عَ َليْهِ وَسَلَّمَ( .)1وعدة حاالت ملن شرب اخلمر.
كل هذا يدلُّ داللةً واضحةً على أن القيام بشعرية األمر باملعروف والنهي عن
ا ْل ُمنْكَر من أهم أسباب استتباب األمن واألمان واالستقرار ،وانتشار
الفضيلة ،وتقليص اجلرمية وانعدامها.
ثانيًا :التمكني يف األرض.
حتِسَاب يف العصر النبوي ،فبعد أن كان الصحابة
وهذه من مثرات القيام باال ْ
يف بداية الدعوة اإلسالمية قلةً قليلةً مستضعفني يف األرض ،يستقوي عليهم
الوجهاء والزعماء ،عَذبوا الكثري منهم وآذوهم ،وأخرجوهم من ديارهم،
وقتلوا بعضهم ،مكَّن اهلل هلم يف األرض ،وسادُوا وقادُوا ،وال أدلَّ على
ذلك من:
قول أبي جهل البن مسعودٍيف غزوة بدر " :لقد ارتقيت مرتقى صَعبًا يا
رُ َو ْي ِعيَّ الغنم"(.)2
النبِي  وطلب من قومه إن أرادوا احملافظة
وخوف هرقل عظيم الروم من َّ
النبِي  املرسل من رب
على ملكهم ،وعزهم يف الدنيا ،فعليهم اتباع هذا َّ
العاملني ،وقد عبَّر عن ذلك هرقل ألبي سفيان وقومه ،وأخرب أبو سفيان بأنه
أصبح أمر ابن عبد اهلل عظيمًا بسبب ما مكَّن اهلل له يف األرض ،ولنرتك ألبي
سفيان يقص علينا بعضًا مما جاء يف حواره مع هرقل حيث قال له يف نهاية
ضعَ َقدَمَيَّ هَاتَ ْينِ ،وَ َقدْ كُنْتُ
احلوارَ " :فإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَ َسَيمْلِكُ َموْ ِ
( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب الشهادات ،باب شهادة القاذف،
والسارق ،والزاني) برقم.)2648( :
( - )2السرية النبوية ،البن كثري (.)441 /2
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أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ ،لَمْ َأ ُكنْ أَظُنُّ أََّنهُ ِمنْكُمْ ،فَ َلوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي َأخْلُصُ إِلَيْهِ،
َشمْتُ لِقَاءَهُ ،وََلوْ كُنْتُ ِع ْندَهُ َلغَسَلْتُ َعنْ َقدَمِهِ .ثُمَّ دَعَا بِ ِكتَابِ رَسُولِ
لََتج َّ
صرَىَ ،فدَفَعَهُ إِلَى ِهرَ ْقلَ ،فَ َقرَأَهَُ ،فإِذَا
حيَةَ إِلَى َعظِيمِ بُ ْ
اهللِ َّالذِي بَعَثَ بِهِ دِ ْ
َمدٍ َع ْبدِ اهللِ َورَسُولِهِ إِلَى ِهرَ ْقلَ عَظِيمِ
الرحْ َمنِ الرَّحِيمِِ ،منْ ُمح َّ
فِيهِ :بِسْمِ اهللِ َّ
الرُّومِ :سَلَامٌ عَلَى َمنِ اتََّبعَ الْ ُهدَى ،أَمَّا َبعْدَُ ،فإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ ا ْلإِسْلَامِ،
َرَتيْنَِ ،فإِنْ َتوَلَّيْتَ َفإِنَّ عَ َليْكَ ِإثْمَ ا ْلَأرِيسِِّينيَ،
جرَكَ م َّ
أَسْلِمْ تَسْلَمْ ،يُ ْؤتِكَ اهللُ َأ ْ

َوﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ آل عمران٦٤ :قَالَ
أَبُو سُ ْفيَانَ  :فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ ،وَ َفرَغَ مِنْ ِقرَاءَةِ الْ ِكتَابَِ ،كُثرَ ِع ْندَهُ الصَّخَبُ،
جنَا :لَ َقدْ أَمرَ أَمْرُ
خرِ ْ
حنيَ أُ ْ
صحَابِي ِ
جنَا ،فَقُلْتُ لِأَ ْ
خرِ ْ
صوَاتُ وَأُ ْ
وَا ْرتَفَعَتِ ا ْلأَ ْ

اْبنِ أَبِي َكبْشَةَ ،إِنَّهُ َيخَافُهُ مَلِكُ َبنِي ا ْلأَصْ َفرَِ .فمَا زِلْتُ مُو ِقنًا أَنَّهُ َسَيظْ َهرُ حَتَّى
خلَ اهللُ عَلَيَّ ا ْلإِسْلَامَ"( .)1وقد صدقت نبوة هرقل بقولهَ " :فإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ
أَدْ َ
ضعَ َقدَمَيَّ هَاتَ ْينِ " ،فقد ملك املسلمون الروم والفرس،
حَقًّا فَسََيمْلِكُ َموْ ِ
ودانت هلم األرض ،وسادوا العامل بأسره ،وهلل الفضل ،واملنة يف ذلك من
قبل ،ومن بعد ،وكان ذلك بسبب قيامهم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ثالثًا :نزول الربكات وفتح الدنيا على الصحابة.

( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي
إىل رسول اهلل) برقم ،)7( :ومسلم يف "صحيحه" (كتاب اجلهاد والسري ،باب كتاب
النيب  إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم) برقم.)1773( :
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حتِسَاب نزول الربكات ،وفتح الدنيا على
من مثرات القيام بشعرية اال ْ
أصحاب النَّبِي  ،فبعد أن أخرجوا من بيوتهم ،وأخذت أموال الكثري
منهم ،أغناهم اهلل بعد فقر ،وكفاهم بعد حاجة ،وفتحت عليهم خريات
الدنيا ،فقسمت عليهم أموال وفرية بعد خيرب ،وبعد غزوة حنني ،ومن تأمل
حتِسَاب والتواصي
الغنائم ،وما فتح اهلل عليهم من الدنيا علم مثرة القيام باال ْ
باحلق ،والتواصي بالصرب.
وحتى نعرف حقيقة ما كان يعيشه الصحابة أذكر ثالثة من القصص اليت
تبني ما كان عليه الصحابة من احلاجة والفقر الذي كان يصل بهم احلال إىل
عدم وجود ما يقيتهم من طعام وشراب ،وهذا أقل احلاالت اليت يطمح إليها
النبِي ،وبعض الصحابة إىل
أي إنسان أن يرزق طعام يقتات به ،مما دفع َّ
اخلروج ليلًا للبحث عن طعام ،فعن أبي هريرة قال" :خرج رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم  -أو ليلة  -فإذا هو بأبي بكر وعمر،
فقال« :ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قاال :اجلوع يا رسول اهلل،
قال« :وأنا ،والذي نفسي بيده ،ألخرجين الذي أخرجكما ،قوموا» ،فقاموا
معه ،فأتى رجلًا من األنصار فإذا هو ليس يف بيته ،فلما رأته املرأة ،قالت:
مرحبًا وأهلًا ،فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :أين فالن؟» قالت:
ذهب يستعذب لنا من املاء ،إذ جاء األنصاري ،فنظر إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وصاحبيه ،ثم قال :احلمد هلل ما أحد اليوم أكرم أضيافا مين،
قال :فانطلق ،فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب ،فقال :كلوا من هذه،
وأخذ املُدية ،فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إياك ،واحلَلوب»،
فذبح هلم ،فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ،فلما أن شبعوا
ورووا ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألبي بكر ،وعمر :والذي
نفسي بيده ،لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ،أخرجكم من بيوتكم
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي واخلمسون ربيع اآلخر 1440هـ

419

اجلوع ،ثم مل ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم"( .)1وعن أبي هريرة قال:
جدَ فَ َوجَدْتُ
جئْتُ الْمَ ْس ِ
خرَجْتُ مِنْ بَ ْيتِي َيوْمًا ،مَا َأخْ َرجَنِي إِلَّا ا ْلجُوعُ ،فَ ِ
"َ
صحَابِ رَسُولِ اهللِ ،فَقَالُوا :مَا َأخْ َرجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقُلْتُ:
نَ َفرًا ِمنْ أَ ْ
جنَا إِلَّا ا ْلجُوعُ ،فَقُ ْمنَا فَ َدخَ ْلنَا عَلَى
حنُ مَا َأخْ َر َ
جنِي الْجُوعُ ،قَالُوا :وَنَ ْ
َأخْ َر َ
جنَا ا ْلجُوعُ فَدَعَا
خرَ َ
خرَجَكُ ْم َهذِهِ السَّاعَةِ؟ " قُ ْلنَا :أَ ْ
رَسُولِ اهللِ ،فَقَالَ " :مَا َأ ْ
الت ْمرََت ْينِ
جلٍ َت ْمرََتيْنِ ،فَقَالَ " :كُلُوا هَاَت ْينِ َّ
ِب َطبَقٍ فِيهِ َتمْرٌَ ،فأَعْطَى كُلَّ رَ ُ
وَا ْشرَبُوا عَ َليْهِ ِمنَ ا ْلمَاءَِ ،فإِنَّ ُهمَا سَُيجْ ِزيَانِكُمْ َيوْمَكُمْ َهذَا" ،قَالَ أَبُو ُهرَ ْيرَةَ:
جرِيَ ،فرَآنِي لَمَّا رَفَعْتُ التَّ ْمرَةَ فَ َسأََلنِي،
حْ
خَبأْتُ تَ ْمرَةً فِي ِ
فََأكَلتُ َتمْرَةً وَ َ
فَقُلْتُ :رَفَ ْعتُهَا ِلأُمِّي ،قَالَ " :كُلْهَا َفإِنَّا َسنُ ْعطِيكَ لَهَا َتمْ َرَتيْنِ"(.)2
بل كانت متر عدة أهلة ،وال توقد النار لطهي الطعام يف بيت النَّبِي ،
وهذا يدل على قلة اليد ،والفقر الذي كان يعيشه النَّبِي  وأهل بيته ،فعن
ختِي إِنْ كُنَّا َلنَ ْن ُظرُ إِلَى الْهِلَالِ
عائشة رضي اهلل عنها؛ أنها قالت لعروة« :اْبنَ أُ ْ
ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَ ْهرَيْنِ ،وَمَا أُو ِقدَتْ فِي أَْبيَاتِ رَسُولِ اهللِ نَارٌ ،فَقُلْتُ :مَا كَانَ
الت ْمرُ وَا ْلمَاءُ ،إِلَّا أَنَّهُ َقدْ كَانَ ِلرَسُولِ اهللِ جِريَانٌ
ُيعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ :ا ْلأَ ْسوَدَانَِّ :
ِمنَ ا ْلأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ َمنَائِحَُ ،وكَانُوا َيمَْنحُونَ رَسُولَ اهللِ ِمنْ أَْبيَاتِهِمْ
فَيَسْقِينَاهُ»(.)3
( - )1أخرجه مسلم يف صحيحه( ،كتاب األشربة ،باب جواز استتباعه غريه إىل دار
من يثق برضاه بذلك ،وبتحققه حتققا تاما ،واستحباب االجتماع على الطعام) ،برقم:
(.)2038
( - )2أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان برقم.)10444( :
( - )3أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب الرقاق ،باب كيف كان عيش النيب
وأصحابه وختليهم من الدنيا ) برقم ،)6459( :ومسلم يف "صحيحه" ( كتاب الزهد
والرقائق ) برقم.)2972( :
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النبِي  وقد أثر احلصري يف ظهره ،وذلك لقلة اليد
ودخل عمر  على َّ
النبِي  وبيَّن له أن اآلخرة خري
فتأثر ،وبكى من حال النَّبِي  فواساه َّ
وأبقى ،ففي احلديث الطويل يف الصحيحني ،وفيه" :وَإِنَّهُ َلعَلَى حَصِريٍ مَا
َبيْنَهُ ،وََبيْنَهُ َشيْءٌَ ،وتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ ِمنْ أَدَمٍ حَ ْشوُهَا لِيفٌ ،وَإِنَّ عِ ْندَ ِرجْ َليْهِ
صبُوبًا ،وَعِ ْندَ رَأْسِهِ أَهَبٌ ُمعَلَّقَةٌ ،فَرَأَيْتُ َأَثرَ ا ْلحَصِريِ فِي جَ ْنبِهِ َفبَكَيْتُ،
َقرَظًا مَ ْ
صرَ فِيمَا ُهمَا فِيهِ
فَقَالَ « :مَا ُيبْكِيكَ؟» ،فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ إِنَّ كِ ْسرَى وَ َقيْ َ
خرَةُ»(.)1
وَأَنْتَ رَسُولُ اهللِ ،فَقَالَ « :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّْنيَا وََلنَا الْآ ِ
وبفضل اهلل وبالقيام بشعرية األمر باملعروف ،والنهي عن ا ْل ُمنْكَر تغري احلال،
وفتح اهلل على الصحابة من بركات األرض ،يدل على ذلك ما يلي:
النبِي  كان من كثرة الربكات واخلريات يعطي عطاء كثريًا ،فقد أعطى
أن َّ
رجلًا غنمًا بني جبلني ،وال يفعل ذلك إال من فتح اهلل عليه الدنيا ،وأعطاه
من خرياتها ،فعن موسى بن أنس ،عن أبيه ،قال" :مَا ُسِئلَ رَسُولُ اهللِ
جبَلَيْنِ،
جلٌ َفأَ ْعطَاهُ غََنمًا بَ ْينَ َ
عَلَى ا ْلإِسْلَامِ شَ ْيئًا إِلَّا أَ ْعطَاهُ ،قَالََ :فجَاءَهُ َر ُ
َمدًا يُ ْعطِي َعطَاءً لَا َيخْشَى
جعَ إِلَى َقوْمِهِ فَقَالَ :يَا قَوْمِ ،أَسْ ِلمُوا! َفإِنَّ ُمح َّ
فَ َر َ
الْفَاقَةَ"(.)2

( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" (كتاب تفسري القرآن ،بابتبتغي مرضاة أزواجك)
برقم )4913( :ومسلم يف "صحيحه" (الطالق باب يف اإليالء ،واعتزال النساء
وختيريهن) برقم.)1479( :
( - )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب الفضائل ،باب ما سئل رسول اهلل شيئًا
قط فَقَالَ ال وكثرة عطائه) برقم.)2312( :
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وأعطى املؤلفة قلوبهم الكثري والكثري بعد غزوة حنني حتى أعطى صفوان
ثالمثائة ،وال يفعل ذلك إال من فتحت عليه اخلريات ،فعن ابن شهاب ،قال:
« َغزَا رَسُولُ اهللِ َغزْوَةَ الْ َفتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ ،ثُمَّ خَ َرجَ رَسُولُ اهللِ بِ َمنْ َمعَهُ ِمنَ
صرَ اهللُ دِينَهُ وَا ْلمُسْ ِلمِنيَ ،وََأ ْعطَى رَسُولُ
حنَ ْينٍَ ،فنَ َ
ا ْلمُسْلِ ِمنيَ ،فَاقَْتتَلُوا بِ ُ
النعَمِ ،ثُمَّ مِائَةً ،ثُمَّ مِائَةً»( .)1وأعطى
اهللِ َيوْ َمِئذٍ صَفْوَانَ ْبنَ أُمَيَّةَ مِائَةً ِمنَ َّ
غريهم من سادة قريش الكثري والكثري.
أنه تكفل بسداد مجيع ديون من مات ،وعليه دين مل يقم بسداده ،بسبب
ما فتح اهلل له من اخلريات والربكات ،ومل يكن يستطيع سداد تلك الديون
أول األمر ،يدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي اهلل عنه:أَنَّ
جلِ الْ ُمَتوَفَّى عَ َليْهِ الدَّ ْينَُ ،فيَسْأَلَُ :هلْ َترَكَ ِلدَ ْينِهِ
رَسُولَ اهللِ  كَانَ يُ ْؤتَى بِالرَّ ُ
فَضْلًاَ ،فإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ َترَكَ لِ َديْنِهِ وَفَاءً ،صَلَّى ،وَإِلَّا قَالَ لِ ْلمُسْلِمِنيَ :صَلُّوا
حبِكُمْ .فَلَمَّا َفتَحَ اهللُ عَ َليْهِ الْفُتُوحَ ،قَالَ :أَنَا أَوْلَى بِالْ ُمؤْمِِننيَ مِنْ
عَلَى صَا ِ
أَنْفُسِهِمْ ،فَ َمنْ ُتو ُِّفيَ مِنَ ا ْل ُمؤْ ِمِننيَ َفَترَكَ دَ ْينًاَ ،فعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ،وَ َمنْ َترَكَ مَالًا
فَلِ َو َرثَتِهِ(.)2
أنه أعطى أم أمين رضي اهلل عنها ترضية هلا عشرة أضعاف ما هلا ،وال يفعل
ذلك إال من فتح اهلل له من الربكات واخلريات ،فعن أنس  ،قال" :كَانَ
النخَلَاتِ ،حَتَّى ا ْفَتتَحَ قُ َر ْيظَةَ وَالنَّضِريَ ،وَإِنَّ أَهْلِي أَ َمرُونِي
ِلنبِيِّ َّ
ج َعلُ ل َّ
جلُ يَ ْ
الرَّ ُ
سأَلَهُ َّالذِينَ كَانُوا أَعْ َطوْهُ أَوْ َبعْضَهَُ ،وكَانَ النَّبِي َقدْ أَ ْعطَاهُ أُمَّ
النبِيَ ،فأَ ْ
أَنْ آِتيَ َّ
( - )1أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( كتاب الفضائل ،باب ما سئل رسول اهلل  شيئًا
قط فَقَالَ ال وكثرة عطائه) برقم.)2313( :
( - )2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب الكفالة ،باب الدين ) برقم.)2298( :
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َالذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
جعَلَتِ الثَّوْبَ فِي ُعنُقِي تَقُولُ :كَلَّا و َّ
َأيْ َمنََ ،فجَاءَتْ أُمُّ َأيْ َمنَ فَ َ
َالنبِي يَقُولُ :لَكِ َكذَا،
ُهوَ لَا ُيعْطِيكَهُمْ ،وَ َقدْ أَ ْعطَانِيهَا ،أَوْ َكمَا قَالَتْ ،و َّ
َوتَقُولُ :كَلَّا وَاهللِ ،حَتَّى أَ ْعطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَ َشرَةَ أَ ْمثَالِهِ ،أَوْ كَمَا قَالَ"(.)1
حتِسَاب يف عصر النبوة كثرية اكتفيت بذكر أهمها :وهي
ومثرات القيام باال ْ
انتشار الفضيلة ،وانزواء الرزيلة ،والتمكني يف األرض ،ونزول اخلريات
والربكات.

*

*

*

( - )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( كتاب املغازي ،باب مرجع النيب  من
األحزاب ) برقم. )4120( :
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الْخَاتِمَ ُة

ِفي نِ َهايَ ِة هذه الدراسة أمحدُ اهللَ وأشكُره محدًا يليقُ جباللِ وجههِ وعظيمِ
حات ،فله احلمد احلسن،
ض ِل ِه َوِإ َعانَِت ِه وتَ ْو ِفيقِ ِه تتمُّ الصَّالِ َ
سلطانِ ِه؛ إذْ ِب َف ْ
والثناء اجلميل على ما يسَّر من إمتام تلك الدراسة ،على الرغم من كثرة
األعباء واملشاغل.
ولعلَّ من املتأكَّد ختمَ هذا البحث بإيراد أهمِّ النتائج اليت توصَّل إليها الباحث
من خالل حبثه ،وهي على النحو التالي:
حتِسَاب يف عصر النبوة على صورة واحدة ،بل اختذ عدة
 - 1مل يسر اال ْ
حتِسَابه على من وقع يف املنكرات ،وترك
النبِي  يف ا ْ
صور ،فقد سلك َّ
املأمورات مراتب ودرجات ،ويرجع ذلك إىل أن املنكرات واملخالفات
الشرعية ليست على درجة واحدة.
النبِي  إزالة ا ْل ُمنْكَر باليد،
 - 2من مراتب تغيري املنكرات اليت سلكها َّ
وهذه املرتبة من أعلى مراتب التغيري وأقواها ،وهلا ضوابط ،فال يصح
حتَسَب
حتَسِبِ الرمسي ،ومن له والية على الْ ُم ْ
استخدام هذه املرتبة إال لِ ْل ُم ْ
عليه.
النبِي يعلم فقهه يف املرتبة املستعلمة يف تغيري
 - 3من تأمل احْتِسَاب َّ
املنكر ،حيث جند اختالف اإلنكار ،وتغيري ا ْلمُنْكَر باختالف مقرتف الذنب،
وحتقيق املصلحة وهي زوال املنكر ،وعدم استخدام املرتبة األعلى ما دامت
األدنى ستؤدي الغرض.
النبِي  املنكر :التغيري باليد ،وقد
 - 4كان من مراتب ودرجات تغيري َّ
النبِي
النبِي  يف استعمال هذه املرتبة درجات ،فبعض املنكرات أزاهلا َّ
اختذ َّ
 بيده ،وبعضها أمر غريه بإزالتها ،وبعضها هدد وتوعد من يقع فيه،
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النبِي  احلد على مقرتف تلك املنكرات بنفسه أحيانًا ،وبتكليفه
وبعضها أقام َّ
غريه أحيانًا أخر.
النبِي  العقوبة على كل من وقع يف منكر من املنكرات
 - 5أنزل َّ
يستوجب إقامة احلد عليه ،سواء من املسلمني كما ذكرنا من مناذج ،أو من
غري املسلمني كما فعل مع بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة ،ومع الروم يف
غزوة مؤتة وتبوك ،وغري ذلك.
حتِسَابه
 - 6من مراتب تغيري ا ْل ُمنْكَر ،واليت سلكها رسول اهلل  يف ا ْ
النبِي  يف هذه املرتبة درجات.
إنكار ا ْل ُمنْكَر باللسان ،وقد سلك َّ
النبِي  يف احتسابه:
 - 7من درجات تغيري ا ْلمُنْكَر باللسان اليت سلكها َّ
تعريف صاحب ا ْل ُمنْكَر أن ما فعله ووقع فيه منكر وخمالف للشرع ،بالبيان
حتِسَاب إذا كان
واإلرشاد والتعليم ،والتحلي بالرفق والتلطف معه يف اال ْ
جاهلًا.
حتِسَاب النَّبِي 
 - 8النصح والوعظ والتخويف والرتهيب من درجات ا ْ
باللسان ،وقد اتَّ َسم النَّبِي  يف تغيري ا ْل ُمنْكَر بسمات حسب ما يقتضية حال
ا ْل ُمحْتَسَب عليه ،واملقام.
 - 9من السمات اليت سلكها النَّبِي  يف هذا درجة النصح والتخويف:
وعظ من يقع يف ا ْل ُمنْكَر دون حتديد الفاعل والتصريح بامسه.
النبِي يف الناس،
حتِسَاب ينادي َّ
 - 10أحيانًا إذا استدعى األمر يف اال ْ
ويصعد املنرب وينكر هذا ا ْلمُنْكَر بعد أن جيمع الناس.
حتِسَاب ملن وقع يف
 - 11اإلنكار على صاحب ا ْل ُمنْكَر مباشرة ،وتوجيه اال ْ
حتَسَب عليه ،وبيان قبح
املخالفة الشرعية بعينه ،وختويف وترهيب ا ْلمُ ْ
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النبِي  يف درجة
واستهجان ما وقع فيه من منكرات من السمات اليت سلكها َّ
النصح والتخويف.
النبِي  يف درجة النصح والتخويف:
 - 12من السمات اليت سلكها َّ
حتِسَاب ملن وقع يف منكر يستدعي الشدة يف اإلنكار ،بيانًا من
اإلغالظ يف اال ْ
النبِي  لشناعة ما وقع فيه من منكر ،وحتذيرًا لغريه من الوقوع يف هذا ا ْل ُمنْكَر
َّ
القبيح ،ومبالغة يف التحذير.
 - 13إعالن الرباءة من الفعل الذي وقع فيه صاحب منكر،وتوجيه 
حتِسَاب على من وقع يف تلك
الصحابة إىل ما ينبغي عليهم فعله يف اال ْ
النبِي  يف درجة النصح والتخويف.
املنكرات مسةٌ من السمات اليت سلكها َّ
 - 14من مراتب تغيري املنكر :التغيري بالقلب إذا عجز عن التغيري باليد
واللسان ،أو كان تغيريه للمنكر يرتتب عليه منكر أكرب منه.
حتَسِب أن تغيريه ا ْل ُمنْكَر باليد سيؤدي إىل مفسدة حمققة
 - 15إذا اعتقد الْ ُم ْ
فإنه ينتقل إىل التغيري باللسان ،فإذا مل جيد ذلك أنكر ا ْلمُنْكَر بقلبه ،ومن تأمل
السرية النبوية والسنة احملمدية تبني له ذلك.
 - 16للقيام بشعرية األمر باملعروف والنهي عن ا ْل ُمنْكَر مثرات تعود على
النبِي  بهذه
الفرد واجلماعة ،ومن تأمل عصر النبوة جيد العناية التامة من َّ
الشعرية ،فقد قام بها على أكمل وجه ،وقام بها الصحابة الكرام.
حتِسَاب يف اجملتمع املسلم يف عصر النبوة:
 - 17من مثرات القيام بشعرية اال ْ
انتشار الفضيلة واحندار الرذيلة ،وعم األمن واألمان،والتمكني يف األرض.
 - 18بعد أن كان الصحابة يف بداية الدعوة اإلسالمية قلة قليلة مستضعفني
يف األرض،يستقوي عليهم الوجهاء والزعماء ،عذبوا الكثري منهم
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وآذوهم،وأخرجوهم من ديارهم ،وقتلوا بعضهم ،مكن اهلل هلم يف
األرض ،وسادوا وقادوا بسبب قيامهم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
حتِسَاب نزول الربكات وفتح الدنيا على
 - 19من مثرات القيام بشعرية اال ْ
أصحاب النَّبِي  ،فبعد أن أخرجوا من بيوتهم ،وأخذت أموال الكثري
منهم ،أغناهم اهلل بعد فقر ،وكفاهم بعد حاجة ،وفتحت عليهم خريات
الدنيا.
التوصيات

أما التوصيات اليت أرى من األهمية مبكان األخذ بها فأمجلها فيما يلي:
 - 1أوصي مجيع املسلمني بإحياء شعرية األمر باملعروف والنهي عن
ا ْل ُمنْكَر والتواصي بذلك فيما بينهم؛ إذ جناة اجملتمع بالقيام بتلك الشعرية،
وهالكه برتك تلك الشعرية ،وما خرب قصة أصحاب السبت عنا ببعيد.
 - 2أوصي أهل التخصص باحلرص على عقد دورات وبرامج لبيان فقه
األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر حتى ال يقع القائم فيه بأضرار تعود على
ا ْل ُمحْتَسِِبنيَ بالضرر.
وما كان يف هذه الدراسة من صواب فمن اهلل وحده ،ومن كان فيها من خطأ
ونقص وقصور فمين ومن الشيطان واهلل ورسوله منه برآء ،وأستغفر اهلل منه
وأتوب إليه ،وأسأله أال يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون ،وعلى آله وصحبه أمجعني
وأسأل اهلل أن ينفع به الكاتب والقارئ وجيعل له القبول يف األرض ،وأن
جيعل هذا الكالم شاهدًا لنا ال علينا ،وأن ينفعنا به يوم يقوم األشهاد ،وأن
النبِي  يف اجلنة ،واملسلمني.
يرزقنا الفردوس األعلى ،ومرافقة َّ

*

*

*
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 فتح املنعم شرح صحيح مسلم،ملوسى شاهني الشني،دار الشروق الطبعة:األوىل.
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The Prophet’s Ihtisab “Seeking Allah’s Blessings”:
Ranks, Degrees and Rewards

Dr. Mahmoud bin Abdulhadi Desouki Al-Ezawy
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
Abstract:
All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon His Final
Messenger. Seeking Allah`s Blessings, or seeking the reward from Allah, in the
Age of prophet Muhammad did not have one way to be applied, because the
prophet "peace be upon him" applied his ‘ihtisab for Allah blessings to those
who committed vices and sins. Furthermore, seeking Allah only has important
rankings, degrees and rewards which should be highlighted and clarified. The
ranks of changing vices fall in degrees, have characteristics which should be
applied to reap their fruits. This is what we will explore in the current study.
The rationale for the current study is seen in the following:
It is important to know that the seeker of íhtisab, its jurisprudence, and the
fact that it does not fall in one grade, especially in our times when understanding
íhtisab has been muddled up.
We need to take Prophet Muhammad’s acts as a model to follow in seeking
Allah`s blessings, which can be achieved only by highlighting the Prophet’s
examples and extracting what is to be learned from them.
There is a need to collect what is related to the understanding of the
prophet’s seeking for Allah`s blessings from the prophet’s biographies and
Sunnah literature in one volume.
The current study aims at the following: first getting acquainted with the
aspect of the Prophet’s life which relates to the ranks, grades and fruit of seeking
Allah’s blessings. The second aim is to clarify the Prophet’s seeking of Allah’s
blessings in changing vices, illustrating that he did not follow one grade or one
case but a number of ranks and degrees.
Keywords: íhtisab (seeking Allah’s blessings), Prophet Muhammad
biography, Prophet Muhammad’s model. Ranks and degrees of íhtisab.
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