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خلاصة: هذاالبحث  اظهارللمأمورات والمنهيات التي يجب أن يتناولها الآمر بالمعروف  والناهي عن المنكر ،مع اظهار أنواع الناس التي يتوجه اليهم النهي.
الكلمات المفتاحية:  المأمورات ؛ المنهيات ؛ المصالح ؛ درء المفاسد. 

                                 
المقدمة
ان الشريعة تقوم علي أمر عظيم وقاعدة مهمة وهي: جلب المصالح ودرء المفاسد.ولذا فيجب علي الامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن  يتناول أوامر ومنهيات من أجل اقامة الدعوة الي الله.ومصالح العباد تتعلق بأمور ضرورية أو حاجيات أو تحسينيات.

موضوع المقالة

1 ـ المؤمورات والمنهيات الي يجب أن يتناولها الامر بالعروف والناهي عن المنكر:
أولا : الضروريات : وهي لاقيام لحياة الناس بدونهاوهي : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال .
ثانيا: الحاجيات : وهي التي يحتاجها الناس للعيش في سعة.
ثالثا: التحسينيات: وهي ترجع الي مكارم الاخلاق ومحاسن العادات.
ان اوامر الشرع ونواهيه تختلف وتتفاوت  وهذا الاختلاف يجب أن يوضع أمام أعين الدعاة ليقدرووا لكل حكم قدره في الترغيب والترهيب وهي  علي النحو التالي :
أ ـالوجوب:ما طلب الشارع من المكلف القيام به علي الزوم.
ب ـ الحرمة:ما طلب الشارع تركه علي وجه الزوم.
ج ـ الندب: ما طلب الشارع فعله علي وجه التفضيل لا الزوم.
د ـ الكراهة : ما طلب الشارع تركه علي وجه الترجيح لا الزوم.
هـ ـ الاباحة :تخير المكلف بين القايم بالفعل وتركه.
ز ـ البطلان :حكم شرعي يلحق افعال المكلفين اذا جاؤوا بها علي غير الوجه المشروع.
2 ـ نوعان من الناس يتوجه اليهما النهي:
النوع الاول : المقصرون في العبادة، والمتكاسلون عنها دون جحود أو انكارفهؤلاء يحتاجون لمن يوقظهم من غفلتهم ،قال تعالى : { فذكر انما أنت مذكر}الغاشية21
يقول الامام ابن كثير:"تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده فتابوا وأنابوا، واستعاذوا بالله ، ورجعوا من قريب".وهؤلاء لا يقسى عليهم في الموعظة ، ولا يعنفون اثناء النصيحة.
النوع الثاني:جماعة من المؤمنين غرتهم الحياة الدنيا وزينتها فاندفعوا لطلبها ، فيجب توخي الحكمة معهم والحيظة والحذر في نهيهم عن المنكر.
3 ـ مراتب انكار المنكر الذي فيه الاحتساب :حدد الامام  أبو حامد الغزالي حقيقة الفعل الذي يستوجب الانكار ، وقد فصل هذا التعريف متضمنا الشروط التالية:
ـ الشرط الاول : كونه منكرا بمعنى أن يكون محذور الوقوع في الشرع.
ـ الشرط الثاني: أن يكون المنكر موجودا في الحال.
ـ الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرا للمحتسب بغير تحسس.
ـ الشرط الرابع : أن يكون منكرا معلوما بغير اجتهاد.
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