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خلاصة: سنبين باذن الله من خلال بحثنا هذا أنواع البشر الذين يوجه اليهم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر.
الكلمات المفتاحية:    انواع البشر؛ التوجيه ؛كيفية العلاج؛ مراتب انكار المنكر. 

                                  
I.المقدمة :

قال تعالى :(( ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين* الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)) هود 118،119؛لقد خلق الله البشر مختلفين في الايمان والكفر ، والطاعة والمعصية الي غير ذلك من الأمور ، ومن موجبات القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتعرف علي أنواع البشر،ومدى اقبالهم علي فعل الطاعات ، واقترافهم السيئات.

II.موضوع المقالة:

سوف نتناول اصناف البشر وأنواع الخلائق، ومدى درجة كل نوع في القرب والبعد عن الطاعة أو المعصية ، وذلك وفق العناصر الاتية:
أولا :الصنف الاول:صنف لا يعرف شيء عن دينه ، وذهنه خال من كل ما أمر الله به أو نهى عنه ، كمن نشأ في بيئة جاهلية بعيد عن دار الاسلام ، وهذا  الصنف من الناس موجود بكثرة ويعامل هؤلاء برفق وأناة ، ويدعون الي الدين بحكمة.
الصنف الثاني :أناس جمعوا الي الجهل بالدين : قسوة القلب ، وظلمة النفس ، وضلال العقل ، لا يعرفون عن الدين شيء ولا يردون أن يتعلموا.وهؤلاء نفر قليل من جماعة المسلمين، يمكن حصرهم في الفئات التالية:
أولاـ العلمانيون:وتجب ملاحقة أفكارهم ، وتفنيد مزاعمهم ، وفضح عمالتهم لاعداء الدين ، وكشف خيانتهم لعقيدة الأمة وثوابتها.
ثانيا ـ بعض المترفين من أبناء هذه الأمة ، الذين فتح الله عليهم الدنيا ، ومكن لهم بالثراء في الأرض ، وقد أبطرتهم النعم ، وافسدتهم الأموال ، فطغوا وبغوا ،ويتم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر: باستغلال أوقات فراغهم من شواغل الدنيا ، وتذكيرهم بأمور الاخرة ، استغلال ما يقعون فيه من كوارت مالية ، وبدنية، ونفسية؛ كتابة الخطابات لهم باظهار ما يقعون فيه من أخطاء برفق ، وأدب وحسن بيان.
الصنف الثالث: جماعة من المسلمين علي علم بالعقائد الاسلامية ، غير أن وعيهم غير كامل و معرفتهم ناقصة ، لاحكام الشرع وأوامر الله ونواهيه ، فتاثر فيهم المعظة الحسنة ، وتستميلهم الكلمة الطيبة.
ومما سبق فانه علي القائم بشان الدعوة أن يقدر لكل جماعة ما يناسبها   وما تطيقه من الأمر والنهي ، والترهيب والترغيب ،وهذه هي الدعوة الي الله بالصيرة المسنتيرة ، والحكمة والموعظة الحسنة.
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