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 النيي عن املنكزمن آداب األمز باملعزًف ً
 سم اهلل الرمحن الرحيمب

 َكَذِلكَ  ِعْلم   ِبَغْيِ  َعْدواً  الّلوَ  فَ َيُسبُّواْ  الّلوِ  ُدونِ  ِمن َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّواْ  َولَ ): قال اهلل تعاىل
م ِإىَل  ُثَّ  َعَمَلُهمْ  أُمَّة   ِلُكل   َزي َّنَّا  .(يَ ْعَمُلونَ  َكانُواْ  ِبَا فَ يُ َنب ئُ ُهم مَّْرِجُعُهمْ  َرِّبِ 

 :، ىٌاحلكم الذي تتضمنو ىذه اآلية
قوع يف مضاعفات إىل الو  -باسم اإلنكار عليهم  -النهي عن استثارة أصحاب املنكر 

 .أو منكرات أخرى
، فيعمد آهلة أخرىو  اهلل تعاىل من أوثانمن ما يعبده اآلخرون من دون ؤ كأن يسب امل

 .العصبية اجلاىليةو  ء إىل سّب اهلل تعاىل بدافع من املغايظةلؤ ى
ل هني عن و  فهذه الستثارة ل تعترب يف حكم الشريعة اإلسالمية من قبيل أمر باملعروف

إن بدت يف و  قد أمر اهلل تعاىل بسد الذرائع إليهاو  ،إّّنا ىي ذريعة إىل الوقوع يف حمرمو  ،منكر
 .ة مربرة عل  حرمات اهللأولو غي و  ظاىر األمر

النهي و  احلكمة من ذلك واضحة فإّّنا الغاية اليت شرع من أجلها مبدأ األمر باملعروفو 
ذلك عن طريق و  ،إزالة الباطل عنو بقدر اإلمكانو  احلّق يف اجملتمع إشاعةعن املنكر 

 نفسي عن األغراضإّّنا يتم ذلك ضمن جو من الصفاء الو  ،جلّ و  النصيحة لدين اهلل عزّ 
ل يتجو إىل جرح و  العقلو  بأسلوب موضوعي يستهدف خماطبة الفكرو  ،الضغائنو  األىواءو 

 .. .التشهيو  يف وقت ل خيش  فيو من الفضيحةو  ،النفسو  الشعور
 ،النهي عن املنكر لعامة املسلمنيو  يشرع مبدأ األمر باملعروف ،ففي ىذه احلالة وحدىا

حلالت املخالفة األخرى فإن التلبس بذلك ل يعدو أن يكون فتحًا لذريعة الشّر يف أّما يف ا
 .. .تعاىلو  اهلل سبحانوىو ل يرضاه و  ،أي شكل من أشكالو

النهي عن املنكر أشّد من و  من أجل ذلك كانت ضرورة النظر يف آداب األمر باملعروفو 
 !! .كيفما كان السبيلنكر  النهي عن املو  ضرورة اقتحام األمر باملعروف

 .يف حقيقتو عند اهلل تعاىل أشد من املنكر الذي يراد إزالتو القتحامبل كثياً ما يكون 
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الشروط و  ه املنكر يف طريقو أو عند جاره فينقض إىل إنكاره يف غي احلالةؤ إّن الذي يفج
إّّنا  ،كره أو إىل التمادي فيوفيستثي بذلك صاحب املنكر إىل اإليغال يف من ،اليت أوضحناىا

فيتكب بسبب ذلك إث املشاركة  ،الذي زعم أنّو سع  إىل إنكارهيتوىل كربه يف احلقيقة ذاك 
 .األجر عل  إزالتوو  فيو بعد أن كان مرجواً لو الثواب

 الغضب هلل تعاىلىو التفريق بني  ،أىّم ما جيب عل  املسلم مالحظتو يف ىذا الصددو 
 .هلا النتصارحب و  الغضب للنفسو  ة لدينو،الغي و 

للنفس أكثر من  النتصارإّن كثياً دمن يريدون إنكار املنكر ينساقون إىل ذلك بدافع من 
 ىو ل خيف  عل  الطرف اآلخر فتكون نتيجتو الستكبارو  ،لدين اهلل تعاىل النتصاردافع 

 .العنادو 
 فيستشيط غضباً  ،دينيًا جياىر بو أمامو كم من أستاذ يرى من بعض تالمذتو منكراً 

أنو ليس إل تعبياً عن و  إساءًة ملركزه الديين املرموقو  يتميز غيظا إذ يشعر أن يف ذلك جرحاً و 
ينفذ فيو أعل  و  ضرباً و  يف صاحب ذلك املنكر إيذاءً  فينحطّ التهوين من شأنو و  السخرية بو

يعلم و  !!يف احلقيقة إّّنا يفعل ذلك من أجل نفسو  ىوو  ،درجات اإلنكار من أجل دين اهلل
 . .عناداً و  ذلك منو التلميذ فال يزداد إل بغياً 

 ،كم من ذي مظهر دين يرى بالشارع من جياىر أمامو باإلفطار يف شهر الصوم مثالً و 
 ،إذ ل يشّك أّن الرجل إّّنا فعل ذلك مغايظة ملظهره الديين ،فيذىب بو الغضب كل مذىب

علم أّن و  ىو لو مل يكن يف ىذا املظهر الديينو  فعل كل ما يساعده الظرف عل  فعلوفي
 !.. ل التفت إليوو  ملا اىتم لذلك ،يكن يعنيو يف دمارسة املنكرصاحب املنكر مل 

 ل جمدية يف اإلنكارو  مثل ىذه الدوافع النفسية جترف صاحبها إىل طريقة غي مشروعة 
 !.. منكر أعظمو  فتكون بذلك ذريعة إىل شّر أكرب ،التعليمو 

احلالة فال يتلبس بأمر يعلم أنّو عل  املسلم الصادق يف إسالمو إّما أن يسكت يف ىذه و 
أغراضها فيسلك إىل ذلك سبيلو املنتج و  إّما أن يعلو عن حّظ النفسو  ،غي خملص هلل فيو

 ..املشروع غي عابئ بشيء سوى النتصار لدين اهلل تعاىل
مثلها كثي يف القرآن ىي اليت نبهت علماء الشريعة اإلسالمية إىل أساس و  ىذه اآليةو 
 .يعي عظيم ىو ما يسم  ِببدأ سّد الذرائعتشر 
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  :املصدر
 ِحكمة للعالمة الشيخ حمّمد سعيد رمضان البوطي حفظو اهلل تعاىل و  مكتاب ُحك


