 ‐ 224180ﺷﺮط اﻟﻨﻬ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ أﻻ ﻳﺆدي إﻟ ﻣﻨﺮ أﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ
اﻟﺴﺆال

أﻧﺎ ﻗﻠﻖ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ واﻟﺪي ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪرت ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر  .ﻓﻔ إﺣﺪى اﻟﻤﺮات ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺰﻳﻞ ﺻﻮر اﻟﺰواج اﻟﺘ ﻋﻠﻘﻬﺎ
ﻋﻠ ﺟﺪران اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺴﻔﻠ ، وأﺧﺒﺮﺗﻪ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻓ اﻟﺤﺪﻳﺚ أن اﻟﻤﻼﺋﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﺎً ﻓﻴﻪ ﺻﻮرة ذي روح  ،ﻓﺒﺪأ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺰاء
وﻗﺎل  :أﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﺔ أن ﺗﻈﻞ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺴﻔﻠ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر  ،ﻟﻦ ﻳﻤﻨﻬﺎ أن ﺗﺬﻫﺐ إﻟ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻠﻮي
ﻟﺨﻠﻮه ﻣﻦ أي ﺻﻮرة ! وذات ﻣﺮة ﻛﺎن ﻳﻐﺘﺎب اﺑﻦ ﻋﻤﻪ أﻣﺎﻣ ، ﻓﻨﺼﺤﺘﻪ ﺑﻠﻄﻒ  ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ  ،ﻓﻐﻀﺐ
ﻏﻀﺒﺎً ﺷﺪﻳﺪاً  ،وﻃﻠﺐ ﻣﻨ ﻋﺪم ﻧﺼﺤﻪ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻗﺎل  :إذا ﻛﺎن ﻋﻘﺎب اﻟﻐﻴﺒﺔ اﻟﻨﺎر ﻓﻼ أﺑﺎﻟ أن أدﺧﻠﻬﺎ  .ﻓﻬﻞ ارﺗﺪ
واﻟﺪي ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وأﺻﺒﺢ ﻛﺎﻓﺮاً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺨﺮ ﻣﻦ أﺣﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ورﻓﻀﻬﺎ ﻛﺒﺮاً وﻏﻄﺮﺳﺔ .ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ أﻣﺮه ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ،
وﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ ؛ ﻷﻧﻨ أﺧﺸ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﺮ  .ﻟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أﺧﺸ أن أﻛﻮن ﻗﺪ ارﺗﺒﺖ ذﻧﺒﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﻈﻴﻢ  ،أﻻ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ  .وأﺧﺸ أن أﻋﺎﻗﺐ ﺑﻘﺴﻮة اﻟﻘﻠﺐ ﻟﺘﺮﻛ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ .ﻓﻤﺎ رأﻳﻢ .
ﻫﻞ اﺳﺘﻤﺮ ﻓ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ ﻓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أم ﻣﺎذا ﺗﺮون ؟
ﻣﻠﺨﺺ اﻹﺟﺎﺑﺔ
واﻟﺨﻼﺻﺔ  :أن واﻟﺪك إن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻚ ﻧﺼﻴﺤﺔ وﻳﻮاﺟﻪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺰاء
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ واﻟﺠﺮأة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻒ ﻋﻦ ﻧﺼﺤﻪ وﺗﺘﺮك أﻣﺮه ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ، وﺗﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

اﻟﺬي ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﻪ أن ﺗﺘﺮك أﻣﺮ واﻟﺪك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ ؛ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺮ أﻋﻈﻢ  ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع وﻻ ﻣﻦ
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اﻟﺤﻤﺔ أن ﺗﻮﻗﻊ واﻟﺪك ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ أﻓﺤﺶ وأﺳﻮأ  ،إذ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻮ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﻌﻞ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﺗﻨﻔﻊ  ،ﻟﻦ إذا ﻏﻠﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮر
اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻓﻌﺪﻣﻬﺎ أوﻟ وأوﺟﺐ  .ذﻟﻚ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ إﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻤﻘﺼﺪ ﺳﺎم ، وﻫﻮ ﻧﺸﺮ
اﻟﺨﻴﺮ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮ  ،ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺷﺮا وأﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎدا ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬ ﺣﻴﻨﺌﺬ.
ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
" إذا رأﻳﺖ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا وﻻ ﻳﺘﺮﻛﻪ إﻻ إﻟ ﺷﺮ ﻣﻨﻪ  ،ﻓﻼ ﺗَﺪْعُ إﻟ ﺗﺮك ﻣﻨﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻧﺮ ﻣﻨﻪ  ،أو ﺑﺘﺮك واﺟﺐ أو ﻣﻨﺪوب
ﺗﺮﻛﻪ أﺿﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮوه " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ " اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺤﻴﻢ ).(125 /2
وﻗﺎل أﻳﻀﺎ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
" اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬ ‐ وإن ﻛﺎن ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ودﻓﻊ ﻣﻔﺴﺪة ‐ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓ اﻟﻤﻌﺎرض ﻟﻪ :
ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺬي ﻳﻔﻮت ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻢ ﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرا ﺑﻪ ؛ ﺑﻞ ﻳﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ " ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " ).(129 /28
وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
" إﻧﺎر اﻟﻤﻨﺮ أرﺑﻊ درﺟﺎت :
اﻷوﻟ : أن ﻳﺰول وﻳﺨﻠﻔﻪ ﺿﺪه )وﺿﺪه ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮوف( .
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :أن ﻳﻘﻞ وإن ﻟﻢ ﻳﺰل ﺑﺠﻤﻠﺘﻪ .
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :أن ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻪ .
اﻟﺮاﺑﻌﺔ  :أن ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺮ ﻣﻨﻪ .
ﻓﺎﻟﺪرﺟﺘﺎن اﻷوﻟﻴﺎن ﻣﺸﺮوﻋﺘﺎن  ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﺟﺘﻬﺎد  ،واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ .
ﻓﺈذا رأﻳﺖ أﻫﻞ اﻟﻔﺠﻮر واﻟﻔﺴﻮق ﻳﻠﻌﺒﻮن ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻛﺎن إﻧﺎرك ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺒﺼﻴﺮة إﻻ إذا ﻧﻘﻠﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ إﻟ ﻣﺎ ﻫﻮ
أﺣﺐ إﻟ اﻟﻪ ورﺳﻮﻟﻪ  ،ﻛﺮﻣ اﻟﻨﺸﺎب )اﻟﺴﻬﺎم(  ،وﺳﺒﺎق اﻟﺨﻴﻞ  ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .
وإذا رأﻳﺖ اﻟﻔﺴﺎق ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠ ﻟﻬﻮ وﻟﻌﺐ أو ﺳﻤﺎع ﻣﺎء وﺗﺼﺪﻳﺔ  ،ﻓﺈن ﻧﻘﻠﺘﻬﻢ ﻋﻨﻪ إﻟ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺮاد  ،وإﻻ ﻛﺎن
ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻋﻠ ذﻟﻚ ﺧﻴﺮا ﻣﻦ أن ﺗﻔﺮﻏﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،ﻓﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﺎﻏﻼ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ .
وﻛﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺸﺘﻐﻼ ﺑﺘﺐ اﻟﻤﺠﻮن وﻧﺤﻮﻫﺎ وﺧﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺪع واﻟﻀﻼل واﻟﺴﺤﺮ  ،ﻓﺪﻋﻪ
وﻛﺘﺒﻪ اﻷوﻟ . وﻫﺬا ﺑﺎب واﺳﻊ .
وﺳﻤﻌﺖ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻗﺪس اﻟﻪ روﺣﻪ وﻧﻮر ﺿﺮﻳﺤﻪ ﻳﻘﻮل  :ﻣﺮرت أﻧﺎ وﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑ ﻓ زﻣﻦ اﻟﺘﺘﺎر ﺑﻘﻮم ﻣﻨﻬﻢ
ﻳﺸﺮﺑﻮن اﻟﺨﻤﺮ  ،ﻓﺄﻧﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻌ ، ﻓﺄﻧﺮت ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻗﻠﺖ ﻟﻪ  :إﻧﻤﺎ ﺣﺮم اﻟﻪ اﻟﺨﻤﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﻟﻪ وﻋﻦ
اﻟﺼﻼة  ،وﻫﺆﻻء ﻳﺼﺪﻫﻢ اﻟﺨﻤﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﻮس وﺳﺒ اﻟﺬرﻳﺔ وأﺧﺬ اﻷﻣﻮال  ،ﻓﺪﻋﻬﻢ .
واﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧ : أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) :ﻧﻬ أن ﺗﻘﻄﻊ اﻷﻳﺪي ﻓ اﻟﻐﺰو( رواه أﺑﻮ داود  .ﻓﻬﺬا ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ، 
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وﻗﺪ ﻧﻬ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓ اﻟﻐﺰو ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻐﺾ إﻟ اﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ أو ﺗﺄﺧﻴﺮه ﻣﻦ ﻟﺤﻮق ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
ﺣﻤﻴﺔ وﻏﻀﺒﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ وأﺑﻮ اﻟﺪرداء وﺣﺬﻳﻔﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ " إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ " ).(13-3/12
ﻫﺬا وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف أو اﻟﻤﻨﻬ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ  ،ﻛﺎن ﺣﻘﻪ أوﺟﺐ أن ﻳﺤﻔﻆ  ،وﻣﺼﻠﺤﺘﻪ أوﻟ أن ﺗﺮاﻋ، 
ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﺎﻫ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ ﻳﻨﺒﻐ أن ﻳﺘﺤﻠ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻠﻴﻦ إذا ﻛﺎن ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻷﺣﺪ
واﻟﺪﻳﻪ .
ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻟﻪ واﻟﺪة ﺗﺴء اﻟﺼﻼة واﻟﻮﺿﻮء  .ﻓﻘﺎل  :ﻳﺄﻣﺮﻫﺎ وﻳﻌﻠﻤﻬﺎ  .ﻗﺎل  :ﺗﺄﺑ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ،
ﺗﻘﻮل  :أﻧﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﻚ ﺗﻌﻠﻤﻨ ! ﻗﺎل  :ﻓﺘﺮى ﻟﻪ أن ﻳﻬﺠﺮﻫﺎ أو ﻳﻀﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠ ذﻟﻚ ؟ ﻗﺎل  :ﻻ  ،وﻟﻦ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ وﻳﻘﻮل ﻟﻬﺎ  ،وﺟﻌﻞ ﻳﺄﻣﺮه
أن ﻳﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ  .ﻳﻨﻈﺮ " ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ،رواﻳﺔ أﺑ داود " )ص.(372
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