د .حممد سعيد رمضان البوطي

من آداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

من آداب األمز باملعزًف ًالنيي عن املنكز
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِ
قال اهلل تعاىل( :ولَ تَسبُّواْ الَّ ِذين ي ْدعو َن ِمن د ِ
ك
ون اللّ ِو فَيَ ُسبُّواْ اللّوَ َع ْدواً بِغَ ِْي ِع ْلم َك َذل َ
ُ
ََ ُ
َ ُ
َزيَّنَّا لِ ُكل أ َُّمة َع َملَ ُه ْم ُثَّ إِ َىل َرِّبِم َّم ْرِجعُ ُه ْم فَيُنَبئُ ُهم ِِبَا َكانُواْ يَ ْع َملُو َن).
احلكم الذي تتضمنو ىذه اآلية ،ىٌ:

النهي عن استثارة أصحاب املنكر  -باسم اإلنكار عليهم  -إىل الوقوع يف مضاعفات
أو منكرات أخرى.
كأن يسب املؤمن ما يعبده اآلخرون من دون اهلل تعاىل من أوثان وآهلة أخرى ،فيعمد
سب اهلل تعاىل بدافع من املغايظة والعصبية اجلاىلية.
ىؤلء إىل ّ
فهذه الستثارة ل تعترب يف حكم الشريعة اإلسالمية من قبيل أمر باملعروف ول هني عن
منكر ،وإّّنا ىي ذريعة إىل الوقوع يف حمرم ،وقد أمر اهلل تعاىل بسد الذرائع إليها وإن بدت يف
ظاىر األمر وأولو غية مربرة عل حرمات اهلل.
واحلكمة من ذلك واضحة فإّّنا الغاية اليت شرع من أجلها مبدأ األمر باملعروف والنهي
احلق يف اجملتمع وإزالة الباطل عنو بقدر اإلمكان ،وذلك عن طريق
عن املنكر إشاعة ّ
جل ،وإّّنا يتم ذلك ضمن جو من الصفاء النفسي عن األغراض
النصيحة لدين اهلل ّ
عز و ّ
واألىواء والضغائن ،وبأسلوب موضوعي يستهدف خماطبة الفكر والعقل ول يتجو إىل جرح
الشعور والنفس ،ويف وقت ل خيش فيو من الفضيحة والتشهي...
ففي ىذه احلالة وحدىا ،يشرع مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر لعامة املسلمني،
الشر يف
ّأما يف احلالت املخالفة األخرى فإن التلبس بذلك ل يعدو أن يكون فتحاً لذريعة ّ
أي شكل من أشكالو ،وىو ل يرضاه اهلل سبحانو وتعاىل...
ومن أجل ذلك كانت ضرورة النظر يف آداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر أش ّد من
ضرورة اقتحام األمر باملعروف والنهي عن املنكر كيفما كان السبيل!! .
بل كثياً ما يكون القتحام يف حقيقتو عند اهلل تعاىل أشد من املنكر الذي يراد إزالتو.
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إ ّن الذي يفجؤه املنكر يف طريقو أو عند جاره فينقض إىل إنكاره يف غي احلالة والشروط
اليت أوضحناىا ،فيستثي بذلك صاحب املنكر إىل اإليغال يف منكره أو إىل التمادي فيو ،إّّنا
يتوىل كربه يف احلقيقة ذاك الذي زعم أنّو سع إىل إنكاره ،فيتكب بسبب ذلك إث املشاركة
فيو بعد أن كان مرجواً لو الثواب واألجر عل إزالتو.
أىم ما جيب عل املسلم مالحظتو يف ىذا الصدد ،ىو التفريق بني الغضب هلل تعاىل
و ّ
والغية لدينو ،والغضب للنفس وحب النتصار هلا.
إ ّن كثياً دمن يريدون إنكار املنكر ينساقون إىل ذلك بدافع من النتصار للنفس أكثر من
دافع النتصار لدين اهلل تعاىل ،وىو ل خيف عل الطرف اآلخر فتكون نتيجتو الستكبار
والعناد.
كم من أستاذ يرى من بعض تالمذتو منكراً دينياً جياىر بو أمامو ،فيستشيط غضباً
ويتميز غيظا إذ يشعر أن يف ذلك جرحاً وإساء ًة ملركزه الديين املرموق وأنو ليس إل تعبياً عن
ط يف صاحب ذلك املنكر إيذاءً وضرباً وينفذ فيو أعل
السخرية بو والتهوين من شأنو فينح ّ
درجات اإلنكار من أجل دين اهلل ،وىو يف احلقيقة إّّنا يفعل ذلك من أجل نفسو !! ويعلم
ذلك منو التلميذ فال يزداد إل بغياً وعناداً..
وكم من ذي مظهر دين يرى بالشارع من جياىر أمامو باإلفطار يف شهر الصوم مثالً،
يشك أ ّن الرجل إّّنا فعل ذلك مغايظة ملظهره الديين،
فيذىب بو الغضب كل مذىب ،إذ ل ّ
فيفعل كل ما يساعده الظرف عل فعلو وىو لو مل يكن يف ىذا املظهر الديين وعلم أ ّن
صاحب املنكر مل يكن يعنيو يف دمارسة املنكر ،ملا اىتم لذلك ول التفت إليو !..
مثل ىذه الدوافع النفسية جترف صاحبها إىل طريقة غي مشروعة ول جمدية يف اإلنكار
شر أكرب ومنكر أعظم !..
والتعليم ،فتكون بذلك ذريعة إىل ّ
وعل املسلم الصادق يف إسالمو ّإما أن يسكت يف ىذه احلالة فال يتلبس بأمر يعلم أنّو
ظ النفس وأغراضها فيسلك إىل ذلك سبيلو املنتج
غي خملص هلل فيو ،و ّإما أن يعلو عن ح ّ
املشروع غي عابئ بشيء سوى النتصار لدين اهلل تعاىل..
وىذه اآلية ومثلها كثي يف القرآن ىي اليت نبهت علماء الشريعة اإلسالمية إىل أساس
تشريعي عظيم ىو ما يسم ِببدأ س ّد الذرائع.
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املصدر:

ِ
حممد سعيد رمضان البوطي حفظو اهلل تعاىل
كتاب ُحكم وحكمة للعالمة الشيخ ّ
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