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دوائر االنتماء وتقاطع المصالح

ــن  ــر م ة دوائ ــدَّ ــوَد ِع ــتلزم وج ــذا يس ــات؛ وه َع ــش يف تَجمُّ ــه، يعي ــا بَطْبِع ــاَن َمَدنِيًّ ــَق اهلُل اإلنس َخَل
ــه، ثــم إلــى  ــِه وقبيلت ــَرتِه، ثــم إلــى عائلتِ ــه؛ فهــو ينتمــي أوًل إلــى َنْفِســه، ثــم إلــى ُأْس النتمــاء بالنســبة ل

ــا. َه ــانِيَّة ُكلِّ ــى اإلنس ــم إل ــه، ث تِ ــى ُأمَّ ــم إل ــه، ث ــِده وَوَطنِ ــى َبَل ــم إل ــه، ث ــه وَجَماَعتِ طائَِفتِ

وقــد َتَتَطابــُق المصالــح بيــن هــذه الدوائــر -وهــذا َنــاِدٌر-، وكثيــًرا مــا تتقاطــُع -وهــذا َشــْأُن النــاِس 
يف أغلــِب أحوالِِهــم-، وقــد تتباعــُد المصالــح ول تلتقــي.

ُم مصَلَحَتهــم يف آخرهتــم  ِة وُيَقــدِّ وأعظــُم النــاِس َقــْدًرا عنــد اهلل -وعنــد النــاس- مــن ينصــح للَبَشــِريَّ
ــَراِم  ــِل الكِ ُس ــة يف الرُّ ــَور الِمَثالِيَّ ــى ُص ــى أعل ــر إل ــل األم ــة، ويص ــه الدنيوي ــة نفس ــى مصلح ــم عل ودنياه

ــَواُت اهللِ َعَلْيِهــم َوَســَاُمُه-. -َصَل

ــُه اْلُبْشــَرى  ْوُع َوَجاَءْت ــرَّ ــَم ال ــْن إِْبَراِهي ــَب َع ــا َذَه ــم é: }َفَلمَّ ــى- عــن إبراهي ــْوَل اهللِ -َتَعاَل ــْل َق َتَأمَّ
ــاَل  ــا: }َوإِْذ َق ــه أيًض ــى- عن ــُه -َتَعاَل ــٌب{)))، وَقْوَل اٌه ُمنِي ــٌم َأوَّ ــَم َلَحلِي ــوٍط * إِنَّ إِْبَراِهي ــْوِم ُل ــي َق ــا فِ ُيَجاِدُلنَ
ــاَم * َربِّ إِنَُّهــنَّ َأْضَلْلــَن َكثِيــًرا مِــَن  ــا َواْجنُْبنـِـي َوَبنـِـيَّ َأْن َنْعُبــَد اأْلَْصنَ إِْبَراِهيــُم َربِّ اْجَعــْل َهــَذا اْلَبَلــَد آمِنً
ــَك َغُفــوٌر َرِحيــٌم{)))، وحديــَث النبــي § وهــو يحكــي  ــُه مِنِّــي َوَمــْن َعَصانـِـي َفإِنَّ النَّــاِس َفَمــْن َتبَِعنـِـي َفإِنَّ
ــْر  ــمَّ اْغِف ــِه ويقــول-: »اللُه ــْوُه، وهــو يمَســُح الــدَم عــن َوْجِه ــُه حتــى َأْدَم ــُه َقْوَم ــاِء -َضَرَب ــا مــن األنبي َنبِيًّ
ــاِر اأَلْخَشــَبْين  لَِقْومِــي َفإِنَُّهــم َل َيْعَلُمــوَن«)))، وَقوَلــه لَمَلــِك الِجَبــاِل -وقــد اســَتْأَذَنُه أن ُيْطبِــَق علــى الُكفَّ
ــْن  ــم َم ــِن َأْصَابِِه ــْن َبْي ــم؛ َلَعــلَّ اهلَل أن ُيْخــِرَج مِ ــْل َأْســَتْأنِي بِِه ــِف-: »َب بعــد رحلــِة معانــاٍة عظيمــٍة لِلطَّائِ

ــِه َشــْيًئا« ))). ــُدُه َل ُيْشــِرُك بِ َيْعُب

اٍر َظَلمــٍة اتََّهُمــوه يف ِعْرِضِه  َل ُرؤيــا الَملـِـك وَنَصــح فيهــا لَِقــْوٍم ُكفَّ ــْل يف قصــة ُيوُســَف -حيــَن َأوَّ َوَتَأمَّ
ــُط َلُهــم  بمــا َيْعَلُمــوَن َأنَّــُه َبِريــٌئ منــه ثــم َســَجنُوُه علــى هــذه التهمــة المكذوبــة بِْضــَع ِســنِيَن، ثــم هــو ُيَخطِّ
مــا يصنعــون يف َخمســِة َعَشــَر عاًمــا-: }َقــاَل َتْزَرُعــوَن َســْبَع ِســنِيَن َدَأًبــا َفَما َحَصْدُتــْم َفــَذُروُه فِي ُســنُْبلِِه إِلَّ 

))) ]هود: )7، 75[
))) ]إبراهيم: 5)، 6)[

))) ]ُمتَـَّفٌق َعَليِه[
))) ]ُمتَـَّفٌق َعَليِه[
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ــا ُتْحِصنُوَن  ْمُتــْم َلُهــنَّ إِلَّ َقلِيــًا مِمَّ ــا َتْأُكُلــوَن * ُثــمَّ َيْأتـِـي مـِـْن َبْعــِد َذلـِـَك َســْبٌع ِشــَداٌد َيْأُكْلــَن َمــا َقدَّ َقلِيــًا مِمَّ
ــا  ــُد محبوًس ــزاُل َبْع ــو ل ي ــُروَن{ )))، وه ــِه َيْعِص ــاُس َوفِي ــاُث النَّ ــِه ُيَغ ــاٌم فِي ــَك َع ــِد َذلِ ــْن َبْع ــي مِ ــمَّ َيْأتِ * ُث
ــه -الذيــن باعــوه رقيًقــا، بعــد َحَســٍد وَبْغــٍي وُطْغيــاٍن وُظلــٍم  ْخَوتِ ــْل دعــاءه إِلِ يف الســجن مظلوًمــا، َوَتَأمَّ
ــَو َأْرَحــُم  ــُر اهلُل َلُكــْم َوُه ــْوَم َيْغِف ــاَل َل َتْثِريــَب َعَلْيُكــُم اْلَي ــُه-: }َق ــِه مِنْ ــه وِحرمــاِن َأبِي وِحرمــاٍن لــه مــن َأبِي
اِحِميــَن * اْذَهُبــوا بَِقِميِصــي َهــَذا َفَأْلُقــوُه َعَلــى َوْجــِه َأبِــي َيــْأِت َبِصيــًرا َوْأُتونـِـي بَِأْهلُِكــْم َأْجَمِعيــَن{)))،  الرَّ

َلَقــاء«))). ــَة -بعــد أذى إِْحــَدى وِعشــريَن َســنٍَة-: »اْذَهُبــوا َفَأْنُتــم الطُّ ــْل قــول النبــي § ألهــِل َمكَّ َوَتَأمَّ

ــي شــرح اهلل لهــا صدورهــا  ــر الت ــَة العظيمــَة مــن الَبَش ــَت هــذه النوعي ــَك؛ َأْدَرْك ــَت ُكلَّ ذل ْل إذا َتَأمَّ
ــم. ــاِس َلُه ــم مــع شــدة أذى الن ــْت أن تنَصــح لِلعاَل َل ــى َتَحمَّ حت

ي  ُم مصَلَحَتــُه علــى مصَلَحــِة ُأْســَرتِه وعائَِلتـِـه وَقبيَلتـِـه، ومنهم مــن ُيَضحِّ وُهنـَـاَك مــن النــاِس مــن ُيَقــدِّ
ُم َمصَلَحــَة عائلتِه  مــن َأْجلِِهــم ولــو أتــى ذلــك علــى َمصَلَحــِة َنْفِســه -بــل وعلــى حياتــه-، ومنهــم مــن ُيَقــدِّ
ــه  ُم مصَلَحــَة َجماَعتِ ــدِّ ــه، ومنهــم مــن ُيَق ــه فــوق عائلتِ ــه، ومنهــم مــن يجعــل طائفَت علــى َمصَلَحــِة طائفتِ
ُم مصلحــَة أهــِل َبَلــِدِه  ُم مصَلحــَة عائلتِــه علــى جماعتِــه، ومنهــم مــن ُيَقــدِّ علــى عائلتِــه، ومنهــم مــن ُيَقــدِّ
تـِـِه علــى أهــِل َبَلــِدِه -بــل  ُم مصَلَحــَة ُأمَّ تـِـه -وُربََّمــا لــم َيْعَبــأ هبــا َقــّط-، ومنهــم مــن ُيَقــدِّ علــى مصَلَحــِة ُأمَّ
تـِـِه-، وهــؤلء أقــرُب النــاِس وأشــبهُهم بأنبيــاِء  ــُق إل مــع مصَلَحــِة ُأمَّ يــرى أن مصَلحــَة أهــِل َبَلــِدِه ل تتحقَّ

اهللِ َوُرُســلِِه.

ــي بجميــِع الَمَصالـِـح -حتــى ُربََّمــا بَِمْصَلَحــِة  أمــا َأْســَوُأ النــاِس َحــاًل وَأْضَيُقُهــم َصــْدًرا: مــن ُيَضحِّ
ــا والبــاِد  ْنَي ــَأيِّ َثَمــٍن، ولــو بخــراِب الدُّ ــه- بِ ِه -بتضييــِع مصَلَحتِ َنْفِســِه- مــن َأْجــِل أن ينتقــَم مــن َعــُدوِّ

والِعَبــاِد، مثــل عبــارة »شمشــون« المشــهورة يف هــدم المعبــد: »َعَلــيَّ َوَعَلــى َأْعَدائِــي«.

ْلــَت كذلــك أدلــة  ْلــَت مــا َحْوَلــَك مــن تقاُطــِع الَمَصالِــِح وَتَصاُرِعَهــا وَتنَاُفِســها، َوَتَأمَّ وإذا َتَأمَّ
ــِر -عــن  ــِع المفاِســد عــن النَّْفــِس والَغْي الشــريعة اإلســامية التــي ل نظيــَر لهــا يف ِرَعايــِة المصالِــح وَدْف
ــِة- وضبــِط معــاين المصالِــح بأحســِن ترتيــٍب -بتقديــِم مصَلحــِة  ــِة واألُمَّ ــْرِد والَجَماَعــِة، عــن الدوَل الَف

))) ]يوسف: 7) - 9)[
))) ]يوسف: )9، )9[

))) ]رواه البيهقي يف السنن الكربى: )660[
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يــِن، ثــم النَّْفــِس، ثــم الِعــْرِض، ثــم الَعْقــِل، ثــم الَمــاِل-؛ علِْمــت نعمــَة اهللِ عليــَك باإلســاِم، وَبِقــَي أن  الدِّ
ــَك. ــا يف حياتِ ــَق ذلــك َعَملِيًّ ُتَطبِّ

ُض لختبــاراٍت واختيــاراٍت ُكلَّ يــوٍم -بــل ُكلَّ َســاَعٍة-، وهــذه طبيعــة الحيــاة  وكل واحــٍد مِنَّــا َيَتَعــرَّ
ُكــْم َأْحَســُن َعَمــًا{ ]هــود: 7[، وهــو بَِطْبِعــِه َحِريــٌص على مصَلَحِة َنْفِســه؛ ولكــن حين ينتمي  }لَِيْبُلَوُكــْم َأيُّ
يــُن النَِّصيَحــُة. ُقلنــا:  ــٍة، وحيــن يكــون صادًقــا يف تطبيــق قــول النبــي §: »الدِّ إلــى كيــاٍن ومجتمــٍع وُأمَّ
تِِهــم.« ]رواه مســلم[، وحيــن ُيــدِرُك أنــه  ــِة الُمْســلِِميَن َوَعامَّ ــِه، ولِكِتابـِـِه، ولَِرُســولِِه، َوأِلَئِمَّ لَِمــن؟ قــال: لِلَّ
قــد َيَســُع الفــرَد مــا ل َيَســُع الَجماَعــَة -يف رعايــِة مصالِِحــه، وكذلــك لبــد وأن يراعــي مصلَحــَة ُمْجَتَمِعــِه 
تـِـِه-؛ حيــن يــدرك كل ذلــَك: ُيــدِرُك مــدى ُصعوبــِة الجتهــاِد والختيــاِر والُمَواَزَنــة -بيــن المصالـِـح  وُأمَّ
م  ــدِّ ــى ُيَق ــْت- حت ــض إذا اجتَمَع ــا البع ــد بعِضه ــح والَمفاِس ــا، والَمصالِ ــِد وبعِضه ــا، والَمفاِس وبعِضه
أكــر المصلحتيــن ولــو فاَتــت أدناُهمــا، وَيْدَفــع أكــر المفســدتين ولــو احتمــل أدناهمــا، ويــوازن بيــن 
المصالــح والمفاســد إذا اجتَمَعــت وتاَزَمــت، وُيــْدِرك مــدى حاجتــه إلــى توفيــق اهلل وإعاَنتـِـه؛ فيخلــص 
ــِة  ع لــه بَطَلــِب الِهَدايــِة إلــى الصــراِط المســتقيِم وأن ُيِعينـَـه علــى الســداِد مــع قِلَّ هلل القصــد والنِّيَّــة، ويَتَضــرَّ
ِذيــن يتحملــون مســئولية  البَِضاَعــِة وَكْثــَرِة الِفَتــِن، كمــا يبــذل جهــده يف تحصيــل الشــورى مــع إخوانــه الَّ
ِذيــن ينظــرون بالعينيــن وليــس بواحــدٍة، ويلتفتــون إلــى جوانــب األمــر  الَجْمــِع وليــس الَفــْرِد، والَّ
ــا  ــة الشــرِع التــي َشــِهَدت الُعُقــوُل الســليمُة بَِصوابَِه المختلفــة وليــس إلــى جانــٍب واِحــٍد وُيْهِمُلــون َأِدلَّ
ــراَر  ــْدَح النــاِس وَثنَاَءُهــم ول الِف اَر اآلخــرَة، ليــس َم ــة، ويرجــون َوْجــَه اهللِ والــدَّ وليــس إعمــاَل الَعاطَِف

ِهــم وَطْعنِِهــم. مِــن َذمِّ

ــٍة وَبَلــٍد وطائفــٍة وجماعــٍة وأفــراٍد -يف ِدينِهــم  وحيــن َيْعَلُمــوَن جميًعــا أن األمــر ســيتعلق بَمِصيــر ُأمَّ
وِدمائِِهــم وَأْعَراِضِهــم وَأْموالِِهــم-؛ ل ُيْمكِنُُهــم أن يكــون اختياُرهــم أِلَْمــٍر ُمَعيَّــٍن اختيــاًرا عشــوائًيا 
ــد  ــك ق ــة- يف ذل ــن الَخطِيئ ــًا ع ــَأ -َفْض ــًة أن الَخَط ــا- خاصَّ ــا أو َتْدمِيِريًّ ــون انتقاميًّ ــن أن يك ــًا ع -فض
ــر؛ عنــد ذلــك َيعَلمــون عظمــَة قــوِل شــعيب é }إِْن ُأِريــُد إِلَّ  ُيَكلِّــف أجيــاًل مــن اإلخفــاِق والتَأخُّ

ــُب{))). ــِه ُأنِي ــُت َوإَِلْي ْل ــِه َتَوكَّ ــاهللِ َعَلْي ــي إِلَّ بِ ــا َتْوفِيِق ــَتَطْعُت َوَم ــا اْس ــَاَح َم ْص اإْلِ

))) ]هود: 88[
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ــا َأْمــَر ُرْشــٍد ُيَعــزُّ فيــه َأْهــُل َطاَعتِــَك، َوُيْهــَدى فيــِه َأْهــُل َمْعِصَيتِــك، وُيؤَمــُر فيــِه  تِن ــْئ ألُمَّ لُهــمَّ َهيِّ فالَّ
ــا َرَشــًدا«. ــْن َأْمِرَن ــا مِ ــْئ َلنَ ُدنــَك َرْحَمــًة َوَهيِّ ــا مِــن لَّ ــا آتِنَ بالَمْعــُروِف وُينَْهــى فيــِه عــن الُمنَْكــِر، »َربَّنَ

ــو  َاُق ــم مُّ ــوَن َأنَُّه ــَن َيُظنُّ ِذي ــى اْلَخاِشــِعيَن * الَّ ــَرٌة إِلَّ َعَل ــا َلَكبِي ــَاِة ۚ َوإِنََّه ــِر َوالصَّ ْب ــَتِعينُوا بِالصَّ »َواْس
ــِه َراِجُعــوَن«. ــْم إَِلْي ــْم َوَأنَُّه َربِِّه

هــذا بالنســبة إلــى دائــرة المصالــح التــي يجــب علــى المســلم فيهــا النصــح للنــاس، ما بيــن مصلحِة 
ــة  ــى مصلح ــه، إل ــه وطائفتِ ــة جماعتِ ــى مصلح ــه، إل ــة عائلتِ ــى مصلح ــَرتِه إل ــة ُأْس ــى مصلح ــه، إل َنْفِس

تِــه، إلــى مصلحــة البشــر عموًمــا.. مجتمِعــه ووطنـِـه، إلــى مصلحــة ُأمَّ

وأمــا عــن أنــواع المصالــح التــي يجــب النصــح فيهــا لهــؤلء، والتــي يلــزم أن نضعهــا نصــب أعيننــا 
ــة ل  ــد المحض ــة والمفاس ــح المحض ــة أن المصال ــح؛ خاص ــاب المصال ــف وحس ــار المواق ــد اختي عن

تــكاد توجــد إل نــادًرا؛ فيلــزم البحــث يف أنواعهــا لتقديــم المصلحــة األكــر علــى المصلحــة األدنــى.

*******
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أنواع المصالح التي يجب النصح فيها

أوًل: مصلحــة الديــن: وهــي أعظــم المصالــح والضــرورات لإلنســان، بالنظــر إلــى جملــة حياتــه 
ــٍذ  ــة: }َيْوَمئِ ــوم القيام ــن ي ــى- ع ــال -تعال ــه، ق ــط حيات ــي فق ــوق األرض ه ــه ف ــت حياُت ووجــوده؛ فليس
ــوق األرض  ــه ف ــكأن حيات ــي { )))؛ ف ــُت لَِحَياتِ ْم ــي َقدَّ ــوُل َياَلْيَتنِ ــَرى * َيُق ْك ــُه الذِّ ــى َل ــاُن َوَأنَّ ْنَس ــُر اإْلِ َيَتَذكَّ
ــا  ــَل َصالًِح ــْن َعِم ــُرُه ۖ َوَم ــِه ُكْف ــَر َفَعَلْي ــن َكَف ــى: }َم ــال تعال ــرة، وق ــبة لآلخ ــرٍة بالنس ــاٍة معت ــت بحي ليس
َفِلَنُفِســِهْم َيْمَهــُدوَن{ )))، قــال مجاهــد: يف القــر؛ فالِمهــاد يف القــرِ أولــى باإلعــداِد والتســويِة مــن فــراش 

حجــرة النــوم.

فالواجــب علــى الناصــح أن يقــدم مــا فيــه تحقيــق إيمــان َنْفِســه وُأْســَرتِه وعائلتِــه وجماعتِــه 
تِــه؛ بــل الناصــُح -تمــاَم النصــِح- مــن ينصــح للكفــار ويضحــي بنفســه مــن  ومجتمِعــه وأهــل بلــده وُأمَّ
أجــل أن يؤمنــوا، ولــو بفــوات نفســه ونفوســهم، كمــا فعــل غــاُم »أصحــاب األخــدود« إذ قــال للَملـِـك: 
ــٍد َواحــٍد  ــاَس يف َصعي ــُع النَّ ــاَل: َتْجَم ــَو؟ َق ــا ُه ــاَل: َم ــِه. َق ــُرَك بِ ــا آُم ــَل َم ــى َتْفَع ــَت بَقاتلــي َحتَّ ــَك َلْس )إنَّ
ــْل: بْســم  ــمَّ ُق ــْوِس ُث ــِد الَق ــْهَم يف َكب ــمَّ َضــِع السَّ ــي، ُث ــْن كِنَاَنت ــْهمًا مِ ــْذ َس ــمَّ ُخ ــْذٍع، ُث ــى ِج ــي َعَل وَتْصُلُبن
ــُه  ــاَس يف َصعيــد واحــٍد، َوَصَلَب ــَع النَّ ــَت ذلِــَك َقَتلَتنــي. َفَجَم ــَك إَِذا َفَعْل ــي؛ َفإنَّ ــمَّ اْرمِن اهلل ربِّ الُغــاَِم، ُث
ــاَل: بِســِم اهللِ ربِّ  ــمَّ َق ــْوِس، ُث ــِد الَق ــْهَم يف َكبِ ــمَّ َوَضــَع السَّ ــِه، ُث ــْن كِنَاَنتِ ــمَّ َأَخــَذ َســْهمًا مِ ــى ِجــْذٍع، ُث َعَل
ــَربِّ الُغــاِم،  ــا بِ ــاُس: آَمنَّ ــاَل النَّ ــِه َفَمــاَت، َفَق ــَدُه يف ُصْدِغ ــِه، َفَوَضــَع َي ــَع يف ُصْدِغ ــاُه َفوَق ــمَّ َرَم الُغــاِم، ُث
ــاُس( ]رواه  ــَن النَّ ــْد آَم ــَذُرَك. َق ــَك َح ــَزَل ب ــْد واهلل َن ــَذُر؛ َق ــَت َتْح ــا ُكنْ ــَت َم ــُه: َأَرَأْي ــَل َل ــُك فقي ــَي الَملِ َفُأتِ

ــا. ــاة النفــوس يف الدني ٌم علــى حي ــدَّ ــِر ُمَق ــلِم[؛ فرتُكهــم للشــرِك والكف ُمْس

ــى التهلكــة، ول  ــده إل ــَب ذلــك؛ ول ُيلقــي بي ــِن مــع حفــظ النفــس َوَج ــُظ الدي ــا إذا أمكــن ِحْف أم
ــن يف  ــاء الدي ــِة؛ إذ أن بق ــاء الُمْهَج ــراه إلبق ــد اإلك ــذر عن ــِرع الع ــا ُش ــة؛ وإنم ــى التهلك ــاس إل ــي بالن ُيلق
القلــب مــع الطمأنينــة باإليمــان حاصــٌل مــع النطــق بكلمــة الكفــر عنــد اإلكــراه، وإن كان هــذا ل َيْلــَزم؛ 
لمــا يف إظهــار الديــن بالصــر علــى القتــل وعــدم النطــق بكلمــة الكفــر مــن مصلحــِة تعظيــم اإليمــان يف 

النفــس وعنــد النــاس، وتحصيــل الشــهادة.
))) ]الفجر: ))، ))[

))) ]الروم: ))[
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ًيــا إلــى غيــره مــن المســلمين فيلزمــه ِحفُظهــم وعــدم تعريضهــم للهــاك،  أمــا إذا كان األمــر ُمَتَعدِّ
إذا أمكــن بقاؤهــم علــى الديــن بنطقــه لكلمــة الكفــر أو مــا دون ذلــك، كمــا َقبَّــَل عبــداهلل بــن حذافــة رأس 
ــروم لكــي يطلــق ســراح مــن معــه مــن أســرى المســلمين؛ فللمــرء أن يســامح يف حــق نفســه،  ملــك ال
ــرتك  ــِة ب َي ــع المفســدة الُمَتَعدِّ ــم  بوجــوب دف ــال أهــل العل ــذا ق ــره؛ ول ــه أن يســامح يف حــق غي وليــس ل

الِحْســَبة مــع اســتحباب الحتســاب اذا كانــت المفســدة مقتصــرة علــى المحتســب.

أمــا مــا يمكــن فيــه بقــاء الديــن والنفــس -بتفويــت مــا دون ذلــك مــن المصالــح لمجمــوع األمــة أو 
المجتمــع أو الجماعــة، أو حتــى العائلــة واألســرة- فذلــك واجــٌب بــا شــك ول نــزاع.

ــة  ــنَِّة: الطريق ــي بالُس ــدع، ونعن ــم الب ــنَِّة وتركه ــاس بالُس ــزاُم الن ــك الت ــن كذل ــة الدي ــن مصلح وم
والمنهــج، وخاصــة يف العتقــاد، ونعنــي بالبــدع يف المقــام األول: بــدع الضالــة يف العقائــد كالرفــض 
)التشــيع( والخــوارج )التكفيــر( والعتــزال ونحوهــا؛ فمهمــا كان أمامنــا مــن اختيــار بيــن أمــور أحدهــا 
ــن  ــود م ــى لوج ــا كان أبق ــار، وم ــك الختي ــِزَم ذل ــره َل ــن غي ــر م ــنَّة أكث ــاس بالُس ــزام الن ــى الت ــؤدي إل ي

ــاره. ــزم اختي ــنَّة وينهاهــم عــن البدعــة وُيَعلُِّمهــم مــا يلزمهــم يف دينهــم ل ــى الُس يدعوهــم إل

ــذي ُيعــِدم الدعــاة أو يســجنهم ويمنعهــم مــن  ــار الصفــِريِّ -ال ــد أهــل العلــم- الخي وليــس -عن
ــًدا  ــاس بعي ــن الن ــوة بي ــن الدع ــز ع ــع العج ــرة، م ــفر والهج ــم للس ــى اهلل، أو يضطره ــوة إل ــور الدع ص
عنهــم- بخيــاٍر ُمْعَتَبــٍر، مــا لــم يكــن يف ذلــك النطــق بالكفــر أو الشــرك أو البدعــة الضالــة مثــًا؛ بــل كل 
وســيلة ُتبِقــي الدعــوة قائمــة بصــورة مــن الصــور -ولــو َقلَّــْت- فهــي مشــروعٌة، وهــي خيــٌر مــن إعدامهــا 
يــة؛ وكلُّ هــذا مــن حفــظ ديــن المجتمــع ومــا دونــه، بــل الحفــاظ علــى طائفــة أهــل الُســنَّة قائمــة  بالُكلِّ

بمنهجهــا داعيــة إلــى شــرع اهلل خيــر لمجمــوع األمــة بــا شــك.

ــات؛  ــرك المحرم ــات وت ــات والواجب ــل الطاع ــاس بفع ــزام الن ــن الت ــة الدي ــن مصلح ــك م وكذل
ــا  ــزكاة وإيصاله ــاء ال ــاجد وإيت ــر المس ــوات وتعمي ــى الصل ــاس عل ــظ الن ــى أن ُيحافِ ــرب إل ــا كان أق فم
النــاس ذلــك ومعاونتهــم عليــه، وســد حاجــات فقرائهــم  تعليــم  إلــى مســتحقيها والتمكــن مــن 
شــباهبم  يجعــل  ممــا  بــدًل  الختيــار،  كان لزم  إليــه؛  والعتمــار  البيــت  وصــوم رمضــان وحــج 
ــات. ــض والوجب ــون الفرائ ــاجد ويضيع ــى المس ــق إل ــدون الطري ــم يفق ــاءهم وأطفاله ــم ونس  ورجاله
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ــة علــى الظاهــرة- مــن حــب اهلل تعالــى والخــوف منــه،  َم وكــذا أداء الواجبــات الباطنــة -بــل هــي ُمَقدَّ
ــادات القلــوب. ــه، والصــر والخــاص والصــدق، وغيرهــا مــن عب ــه، وشــكر نِعمت ورجــاء رحمت

وأمــا تــرك المحرمــات: فهــو يشــمل تــرك المحرمــات الباطنــة -كالكِْبــر والُعْجــب والريــاء 
ــا  ــر -كالزن ــن الكبائ ــرة م ــات الظاه ــوب-، والمحرم ــراض القل ــائر أم ــد وس ــلِّ والَحَس ــْمَعة والِغ والسُّ
واللــواط والســرقة وشــرب الخمــر والربــا والميســر-، وخيانــة األمانــة -خاصــة الغلــول-، ونحوهــا، 

ــك. ــي دون ذل ــي ه ــر الت والصغائ

ــك  ــَة ذل ــم ُحْرَم ــن ُيَعلُِّمه ــود م ــك ووج ــرتك ذل ــاس -ب ــتصاح الن ــى اس ــرب إل ــا كان أق ــكل م ف
ويدعوهــم إلــى َتْركِــه- كان يلــزم اختيــاره.

ــِة  ــن، وِصَل ــرِّ الوالدي ــة والمســتحبة -َكبِ ــزام األخــاق الواجب ــى الت وكذلــك كل مــا كان أقــرب إل
ــة- والبعــد عــن ســيئ األخــاق -كالكــذب،  ــران، والصــدق واألمان ــى الجي األرحــام، واإلحســان إل
مــات، والغيبــة والنميمــة، وســوء الظــن، والُفْحــِش  وإخــاف الوعــد، وإطــاق البصــر إلــى الُمَحرَّ
ــر يف النــاس. ــاِع ذلــك الخي ــؤدي إلــى ضي ــه علــى مــا ي َم ــا أن ُنَقدِّ ــَذاء- كان واجًب ــِن والَب ْع ــبِّ واللَّ والسَّ

ــن  ــظ الدي ــم -لحف ــا فيه ــاس ووجوده ــن الن ــوة م ــرب الدع ــى ق ــؤدي إل ــار ي ــكل خي ــا: ف وعموًم
ــاُره. ــه واختي ــلم فِْعُل ــى المس ــا عل ــن-؛ كان واجًب ــْدِر الُمْمكِ بالَق

ويجــب أن ننتبــه يف هــذه النقطــة إلــى أن خيــار الفوضــى يف بلــد مــن البــاد هــو مــن أســوأ الخيارات 
التــي تعــود علــى ديــن المجتمــع بالضــرر، وليــس فقط حفــظ دنياهــم وأرواحهــم وأعراضهــم وأموالهم، 
ْيِن َوَجــَد مـِـن ُدونِِهَمــا َقْوًمــا لَّ َيــَكاُدوَن  ــدَّ ألــم تســمع قــول اهلل عــن ذي القرنيــن: }َحتَّــٰى إَِذا َبَلــَغ َبْيــَن السَّ
َيْفَقُهــوَن َقــْوًل{)))؛ فلــم يذكــر -َرِضــَي اهلُل َعنـْـُه- مــا ذكــر عنــد مغــرب الشــمس ومشــرقها مــن بيــان خطــر 
الظلــم وعقوبتــه، والرتغيــب يف اإليمــان والعمــل الصالــح ومثوبتــه؛ بــل بــدأ ببنــاء الســد مــع إشــارات 
ٍة َأْجَعــْل َبْينَُكــْم َوَبْينَُهــْم َرْدًمــا * آُتونِــي  ــي َخْيــٌر َفَأِعينُونِــي بُِقــوَّ نِّــي فِيــِه َربِّ لمعــاين التوحيــد، }َقــاَل َمــا َمكَّ
َدَفْيــِن َقــاَل انُفُخــوا ۖ َحتَّــٰى إَِذا َجَعَلــُه َنــاًرا َقــاَل آُتونـِـي ُأْفــِرْغ َعَلْيــِه  ُزَبــَر اْلَحِديــِد ۖ َحتَّــٰى إَِذا َســاَوٰى َبْيــَن الصَّ
قِْطــًرا * َفَمــا اْســَطاُعوا َأن َيْظَهــُروُه َوَمــا اْســَتَطاُعوا َلــُه َنْقًبــا{ ]الكهــف: 95-97[، حتــى إذا انتهــى منــه 

))) ]الكهف: )9[
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اَء ۖ َوَكاَن َوْعــُد  ــي َجَعَلــُه َدكَّ َرهــم باآلخــرة }َفــإَِذا َجــاَء َوْعــُد َربِّ ــَر النــاَس بــأن هــذا مــن فضــل اهلل، وَذكَّ َذكَّ
ــم أدوات  ــدم عنده ــكاد تنع ــيًئا، وت ــون ش ــى ل يفقه ــاد والفوض ــد الفس ــاس عن ــا{ )))؛ ألن الن ــي َحقًّ َربِّ

الســتقبال للدعــوة.

ــا أن ذلــك يمكــن  ــا منّ فــا َيَســُعنَا أبــدا أن ندفــع مجتمًعــا إلــى الفوضــى وبــاًدا إلــى الخــراب ظنً
ــر  ــد كف ــن يعتق ــٍح، أو م ــُر ناص ــٌن غي ــاشٌّ خائ ــك إل َغ ــى ذل ــِدم عل ــا؛ ول ُيْق ــن أو الدني ــة الدي ــه إقام مع
ــر  ــى الخي ــاة إل ــاء والدع ــدى األنبي ــس ه ــذا لي ــل ه ــه، ب ــن هدايت ــدًل م ــه ب ــام من ــد النتق ــع ويري المجتم
-عــر الزمــان- مــع المجتمعــات الكافــرة؛ فــإن ُحــبَّ الهدايــة لهــم مغــروز يف الفطــرة الســليمة كمــا قــال 
النبــي § لَعلـِـيِّ بــن أبــي طالــب يف فتــح َخْيَبــر -حيــن َدَفــَع لــه الرايــة-: }اْنُفــْذ َعَلــى ِرْســلَِك، َحتَّــى َتنـْـِزَل 
ْســَاِم، َوَأْخبِْرُهــْم بَِمــا َيِجــُب َعَلْيِهــْم مـِـْن َحــقِّ اهللِ فِيــِه؛ َفــَواهللِ أَلَْن َيْهــِدَي  بَِســاَحتِِهْم، ُثــمَّ اْدُعُهــْم إَِلــى اإْلِ

اهلُل بِــَك َرُجــًا َواِحــًدا َخْيــٌر َلــَك مِــْن َأْن َيُكــوَن َلــَك ُحْمــُر النََّعــِم«))).

ــْو  ــاِن -}َوَل ــِل اإليم ــِح أه ــرب يف صال ــاَر الح ــع أن خي ــِة«؛ م ــْلِم يف »الُحَديبَِي ــاُر السِّ ــذا كان ِخي ول
ــْلِم َفتًحــا ُمبينـًـا. ــُوا اأْلَْدَبــاَر ُثــمَّ َل َيِجــُدوَن َولِيًّــا َوَل َنِصيــًرا{ )))-، كان ِخيــاُر السِّ ِذيــَن َكَفــُروا َلَولَّ َقاَتَلُكــُم الَّ

نــا علــى وجــوب الحفــاظ علــى الديــن، يف دائــرِة الشــخِص نفِســه وُأْســَرتِه، وعائلتـِـه  ــه َيُدلُّ وهــذا كلُّ
ــْذِل ُكلِّ جهــد لدعــوة البشــرية ُكلِّهــا  ــه ُكلِّهــا، وَب تِ ــه وبلــِده وُأمَّ ــه، ومجتَمِع ــه وجماعتِ ــه، وطائفتِ أو قبيلتِ
للدخــول يف هــذا الديــن واللتــزام بــه، والتضحيــة مــن أْجــِل هــذه الغايــة العظيمــة النبيلــة بالنفــس 

والمــال.

يــن -الــذي هــو ِعْصَمــُة األَْمــِر- ]مــن أنــواع المصالــح التــي يجــب علــى  ثانًيــا: الــذي َيلـِـي أمــَر الدِّ
ــُظ النفــوس التــي خلقهــا اهلل  ــه[: ِحْف تِ المســلم أن يعمــل علــى حفظهــا؛ ُنْصًحــا لنفســه ولُمْجَتَمعــه وُأمَّ
- لعبادتــه، ولــم يــأذن ألََحــٍد أن ُيزِهقهــا -إل بمــا شــرعه هــو ســبحانه- ألنــه هــو مالكهــا،  -َعــزَّ َوَجــلَّ

.(((} َم اهلُل إِلَّ بِاْلَحــقِّ تِــي َحــرَّ قــال تعالــى: }َوَل َتْقُتُلــوا النَّْفــَس الَّ

))) ]الكهف: 98[
))) ]رواه البخاري[
))) ]الفتح: ))[

))) ]اإلسراء: ))[
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ــا َمــن ُيْفِســُد  ــُل فِيَه ــاء، فقالــوا: }َأَتْجَع ــَب المائكــُة ممــن ُيفِســد يف األرض وَيســِفك الدم َتَعجَّ
ــٌر  ــاء أم ــفك الدم ــا ذاك إل ألن س ــَك{ )))؛ وم ُس َل ــدِّ ــِدَك َوُنَق ــبُِّح بَِحْم ــُن ُنَس ــاَء َوَنْح َم ــِفُك الدِّ ــا َوَيْس فِيَه
ــٌم -غايــة التعظيــم- يف اإلجــرام، وهــو وإن كان مــن ضمــن الفســاد يف األرض إل أنــه ُعطـِـف عليــه  ُمَعظَّ

ــْرِك بــاهلل. ــه أعظــم أنــواع الفســاد بعــد الشِّ تخصيًصــا لــه، ألن

ول يتجــرأ علــى خيــار ســفك الدمــاء المعصومــة -وباألخــصِّ المؤمنــة منهــا والريئــة- إل َجبَّــاٌر 
يف األرض، ويشــرتك يف الجــروت: َمــن َباَشــَر، وَمــن َأَمــَر أو َأْكــَرَه، وَمــن َأَعــاَن وَتَســبََّب َقاِصــًدا، وَمــن 

َرِضــَي بذلــك.

والَعَجــُب أن يكــون مــن ضمــن خيــاراِت بعــِض المنتســبين إلــى العمــل اإلســامي ســفك دمــاء 
الماييــن مــن النــاس -بــل المســلمين!-، وتحويــل البــاد إلى فوضــى بزعم ُنْصــَرة الدين، بــل ويعلنون 
ــِش« يف هــذا البــاب؛ لكــي ينشــروا الرعــب والخــراب يف البــاد؛ تمهيــًدا إلقامــة  مــا َســّموه: »إدارة الَتَوحُّ

الدولــة اإلســامية -يف زعمهــم-!.

ــَعها أصحاُبــه-  وَمــن َتَدبَّــَر ســيرة النبــي § َعلـِـم أنــه مــا أقامهــا ]نعنــي الدولــة اإلســامية[ -َوَوسَّ
ــِش« يف ذلــك، ســواًء المســلمين والمعاهديــن،  علــى ســفك الدمــاء المعصومــة قــط، فضــًا عــن »التَوحُّ
ــَراء،  ــان، واألَُج ــال وأعمــال الحــرب -كالنســاء والصبي ــِر المعاهديــن ممــن ل يشــارك يف القت بــل وغي
ــة: »مــا كانــت هــذه  ــان المعتزليــن-، لقــول النبــي § لمــا رأى امــرأة مقتول والشــيوخ الفانيــن والرهب
ــال  ــًدا« ]رواه مســلم[، وكمــا ق ــوا امــرأًة ول َولِي ــِرِه علــى جيشــه: »ول تقتل ــال § ألمي ــل«)))، وق لُِتَقاتِ
: »فــا تقتــل الغلمــان، فــإن رســول اهلل § هنــى عــن  ــُه- لِنَْجــَدة الَحــُروِريِّ ابــن عبــاس -َرِضــَي اهلُل َعنْ
قتــل الغلمــان، إل أن َتْعَلــم منهــم مــا َعلِــَم الخضــر مــن الغــام« -أي: وهــذا مســتحيٌل بــا وحــي وقــد 
انقطــع-، وقــال النبــي § لبعــض أصحابــه))): »أدِرك خالــًدا فُقــل َلــه: ل يقتــل امــرأة ول عســيفا« -أي: 

أجيًرا، كالفاحين يف حقولهم، ونحوهم من المدنيين الذين ل يشاركون يف القتال بأي صورة-. 

))) ]البقرة: 0)[
))) ]رواه أمحد، وابن حبان يف صحيحه[
))) ]كما أخرجه ابن حبان يف صحيحه[
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ــم  ــع عنه ــه- أن َيمنَ ــة علي ــارات المعروض ــه -يف الخي تِ ــه وألُمَّ ــٍح لنفس ــى ُكلِّ ناص ــب عل فالواج
ــوس. ــاق النف ــم إزه ــاء وُيَجنِّبه ــفك الدم س

ــوف ويف  ــات األل ــن أو مئ ــل المايي ــارات قت ــض الخي ــإن كان يف بع ــة؛ ف ــذا واجب ــة يف ه والُمواَزَن
غيرهــا قتــل العشــرات أو المئــات مــع بقــاء الديــن: كان الواجــُب دفــُع الِخيــار األول ورفضــه، واحتمــاُل 

الِخيــار الثــاين.

وتــأيت منافــع النفــوس ضمــن هــذا البــاب -وإن كانــت دوهنــا يف المنزلة-، فمنهــا: األََلــم والتعذيب 
الجســدي، والســجن والحبــس؛ فمنــُع ذلك واجــٌب أيًضا.

ــَر بيــن القتــِل والحبــِس، أو بيــن القتــِل والضــرِب: كان اختيــار الحبــس أو الضــرب أهــون  وإن ُخيِّ
الشــرور..

ــٍك  ــد َملِ َع عن ــا َتَشــفَّ ــا علــى ســبيل التمثيــل- أن َعالًِم ــة المشــهورة -وَأُظنَُّه ــروى الِقصَّ ويف هــذا ُت
مــن الملــوك َأَمــَر بَقْتــِل َرُجــٍل مظلــوٍم، فَقبِــَل شــفاعَته علــى أن يقــوم بَضْربِــه أمــام النــاس؛ فقــاَم الَعالـِـُم 
بإيقافــه وضربــه؛ فقــال النــاس: ســبحان اهلل، يضربــه ُظلًمــا وُعدواًنــا إرضــاًء للَملِــك الظالــم؛ صــار مــن 
ــى:  ــه تعال ــه، ضمــن مــن يدخلــون يف قول ــٌذ ل ــوِم ُمنِْق أعــوان الظلمــة!، وهــو يف الحقيقــة ناصــٌح للمظل

ــاَس َجِميًعــا{ ))). ــا النَّ }َوَمــْن َأْحَياَهــا َفَكَأنََّمــا َأْحَي

ومـِـن َأْجــِل الحفــاِظ علــى النفــوس َشــَرع اهلُل النطــَق بَِكلَِمــِة الُكفــر عنــد اإلكــراه، قــال تعالــى: }َمــن 
ــن َشــَرَح بِاْلُكْفــِر َصــْدًرا َفَعَلْيِهــْم  يَمــاِن َوَلٰكـِـن مَّ َكَفــَر بـِـاهللِ مـِـن َبْعــِد إِيَمانـِـِه إِلَّ َمــْن ُأْكــِرَه َوَقْلُبــُه ُمْطَمئـِـنٌّ بِاإْلِ
َمــة علــى الديــن، بــل ألن الديــن  ــٌم{ )))، ليــس ذلــك ألن النفــس ُمَقدَّ ــَن اهللِ َوَلُهــْم َعــَذاٌب َعظِي َغَضــٌب مِّ
ُيْمكـِـن ِحْفُظــه بطمأنينــة القلــب باإليمــان وإن نطــق بكلمــة الكفــر؛ فُيْمكـِـن ِحفــظ النفــِس وِحفــظ الديــِن 

. مًعا

وقد تتفاوت مسألة ِحفظ منافِع النفوِس يف هذا الباب حسب األدلة الشرعية..

))) ]املائدة: ))[
))) ]النحل: 06)[
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ــْجُن  فــا يصــح اإلكــراه بالســجن علــى الزنــا، قــال تعالــى: عن يوســف عليه الســام: }َقــاَل َربِّ السِّ
ــَن اْلَجاِهلِيــَن{ )))؛ فــَدلَّ  ــا َيْدُعوَننـِـي إَِلْيــِه َوإِلَّ َتْصــِرْف َعنِّــي َكْيَدُهــنَّ َأْصــُب إَِلْيِهــنَّ َوَأُكــن مِّ َأَحــبُّ إَِلــيَّ مِمَّ

علــى أن مــن َصَبــا وَمــاَل إلــى مثــل هــذا األمــر كان مــن الجاهليــن.

َنَقــَل الُقْرُطبـِـيُّ اإلجمــاَع علــى عــدم صحــة اإلكــراِه علــى الزنــا بالســجن، يف حيــن اختلــف العلمــاء 
يف اإلكــراه علــى الزنــا بالضــرب الشــديد والتهديــد بالقتــل؛ الصحيــح جــواز اإلقــدام عليــه إذا لــم يكــن 
نـًـا  فيــه انتهــاك حرمــة معصــوم أو معصومــة قــال تعالــى }َوَل ُتْكِرُهــوا َفَتَياتُِكــْم َعَلــى اْلبَِغــاِء إِْن َأَرْدَن َتَحصُّ

ِحيــٌم{))). ــنَّ َفــإِنَّ اهلَل مـِـن َبْعــِد إِْكَراِهِهــنَّ َغُفــوٌر رَّ ْنَيــا َوَمــن ُيْكِرههُّ َتْبَتُغــوا َعــَرَض اْلَحَيــاِة الدُّ لِّ

َأنَّــُه  َغْيــِرِه  َقْتــِل  َعَلــى  ُأْكــِرَه  َمــْن  َأنَّ  َعَلــى  اْلُعَلَمــاُء  )َأْجَمــَع  تفســيره))):  يف  القرطبــي  قــال 
اْلَبــَاِء  َعَلــى  َوَيْصبِــُر  َغْيــِرِه،  َأْو  بَِجْلــٍد  ُحْرَمتِــِه  اْنَتَهــاُك  َوَل  َقْتلِــِه  َعَلــى  ْقــَداُم  اإْلِ َلــُه  َيُجــوُز  َل 
الدنيــا واآلخــرة.. اْلَعافَِيــَة يف  اهلُل  َوَيْســَأُل  بَِغْيــِرِه،  َنْفَســُه  َيْفــِدَي  َأْن  َلــُه  َيِحــلُّ  َوَل  بِــِه،  َنــَزَل  ــِذي   الَّ
ٌف َوَأْصَبــُغ َواْبــُن َعْبــِد اْلَحَكــِم َواْبــُن اْلَماِجُشــوِن: َل َيْفَعــُل َأَحــٌد  واخُتلِــف يف الزنــى، َفَقــاَل ُمَطــرِّ
ــاَل  ــُن. َق ــْوٍر َواْلَحَس ــو َث ــاَل َأُب ــِه َق ، َوبِ ــدُّ ــُه اْلَح ــٌم َوَيْلَزُم ــَو آثِ ــُه َفُه ــإِْن َفَعَل ــُه، َف ــْم َيْفَعْل ــَل َل ــَك، َوإِْن ُقتِ َذلِ
ــُه َذلِــَك. ــا لَِمــْن َأْلَزَم ــِه، ِخَاًف ــى الزنــى َوَل َحــدَّ َعَلْي ْقــَداُم َعَل ــوُز اإْلِ ــُه َيُج ِحيــُح َأنَّ : الصَّ  اْبــُن اْلَعَربِــيِّ
ثــم قــال: َوَقــاَل اْبــُن ُخَوْيــِز َمنـْـَداَد فـِـي َأْحَكامـِـِه: اْخَتَلــَف َأْصَحاُبنـَـا متــى ُأْكــِره الرجــل علــى الزنــى، َفَقــاَل 
ــُه إِنََّمــا َيْفَعــُل َذلـِـَك بِاْختَِيــاِرِه. َوَقــاَل َبْعُضُهــْم: َل َحــدَّ َعَلْيــِه. َقــاَل اْبــُن ُخَوْيــِز  ، أِلَنَّ َبْعُضُهــْم: َعَلْيــِه اْلَحــدُّ

ِحيــُح. ــَداَد: َوُهــَو الصَّ َمنْ

، َوَلكِــْن  ــْلَطاُن َفاْلِقَيــاُس َأْن ُيَحــدَّ ، َوإِْن َأْكَرَهــُه السُّ ــْلَطاِن ُحــدَّ َوَقــاَل َأُبــو َحنِيَفــَة: إِْن َأْكَرَهــُه َغْيــُر السُّ
. َوَخاَلَفــُه َصاِحَبــاُه َفَقــاَل: َل َحــدَّ َعَلْيــِه فـِـي اْلَوْجَهْيــِن، َوَلــْم ُيَراُعــوا اِلْنتَِشــاَر ]يعنــي  َأْسَتْحِســُن َألَّ ُيَحــدَّ

ــُص مـِـَن اْلَقْتــِل بفعــل الزنــى َجــاَز َأْن َينَْتِشــَر. انتشــار َذَكــِره قبــل اإليــاج[، َوَقاُلــوا: َمَتــى َعلـِـَم َأنَّــُه َيَتَخلَّ

ــْلَطاِن.( انتهــى. ]وهــذا  ــْلَطاِن فـِـي َذلـِـَك َوَغْيــِر السُّ َقــاَل اْبــُن اْلُمنـْـِذِر َل َحــدَّ َعَلْيــِه، َوَل َفــْرَق َبْيــَن السُّ
ــو الصحيح[. ه

))) ]يوسف: ))[
))) ]النور: ))[

))) ]ج0)/ص)8)-)8)[
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ــراَه  ــدُت اإلك ــَب فوج ــُت المذاه ْل ــاوى))): )تأمَّ ــوع الفت ــة يف مجم ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش وق
ــة  ــر يف الِهَب ــر يف كلمــة الكفــر كاإلكــراه الُمْعَتَب ــه؛ فليــس اإلكــراُه الُمعَتَب ــَره علي يختلــف باختــاف الُمْك
ونحوهــا؛ فــإن أحمــد قــد َنــصَّ يف غيــر موضــٍع علــى أن اإلكــراه علــى الكفــر ل يكــون إل بتعذيــب مــن 

ــٍد، ول يكــون الــكاُم إكراًها(.انتهــى. ضــرٍب أو قي

ــه اهلل-: »  ــك -رحم ــال مال ــا ق ــراٌه، كم ــق إك ــد الُمَحقَّ ــى أن الوعي ــدل عل ــا ي ــد ورد م وإن كان ق
ــِه.« ))). ــُد بِ ــا َيَتَوعَّ ــاَذُه لَِم ــِدي َوإِْنَف ــَم َذلِــَك اْلُمْعَت ــَق ُظْل ــْع، إَِذا َتَحقَّ ــْم َيَق ــَراٌه َوإِْن َل ُف إِْك ــُد اْلُمَخــوِّ َواْلَوِعي

ــْجِن َتْوقِيــٌت، إِنََّمــا ُهــَو َمــا َكاَن  ــْرِب َوالسَّ قــال القرطبــي))): )َوَلْيــَس ِعنـْـَد َمالـِـٍك َوَأْصَحابـِـِه فـِـي الضَّ
ــِرِه  ــْلَطاِن َوَغْي ــَراُه السُّ يــُق َعَلــى اْلُمْكــَرِه. َوإِْك ــُه الضِّ ــْن ِســْجٍن َيْدُخــُل مِنْ ــا َكاَن مِ ــْرِب، َوَم ــَن الضَّ ُيْؤلِــُم مِ

ــَد َمالـِـٍك إِْكــَراٌه(. انتهــى. ِعنْ

ــَة  ــاَم َخْمَس ــْجِن، َوَأَق ــِة بِالسِّ ــى اْلَفاِحَش ــاَُم َعَل ــِه السَّ ــُف َعَلْي ــِرَه ُيوُس ــا))): )ُأْك ــي أيًض ــال القرطب وق
ــا  ــِرَه َرُجــٌل بالســجن علــى الزنــى َم ــْو ُأْك ــْدِرِه، َوَل ــِه َوَشــِريِف َق ــِم َمنِْزَلتِ ــا َرِضــَي بَِذلِــَك لَِعظِي ــَواٍم، َوَم َأْع
ــُه إَِذا كان فادًحــا فإنــه  ِحيــُح َأنَّ ــِه اْلُعَلَمــاُء، َوالصَّ ــَف فِي ــِد اْخَتَل ــْرِب َفَق ــِرَه بِالضَّ ــإِْن ُأْك ــُه إِْجَماًعــا. َف َجــاَز َل
، َوُهــَو َضِعيــٌف، َفــإِنَّ  ُه. َوَقــْد َقــاَل َبْعــُض ُعَلَمائِنـَـا: إِنَّــُه َل َيْســُقُط َعنـْـُه اْلَحــدُّ يســقط عنــه إثــم الزنــى َوْحــدُّ
يــِن. ُفــُه َبْيــَن َبَاَءْيــِن، َفإِنَّــُه مـِـْن َأْعَظــِم اْلَحــَرِج فـِـي الدِّ اهلَل َتَعاَلــى َل َيْجَمــُع َعَلــى َعْبــِدِه اْلَعَذاَبْيــِن، َوَل ُيَصرِّ

يــِن مـِـْن َحــَرٍج{.)5).(. انتهــى. }َومــا َجَعــَل َعَلْيُكــْم فـِـي الدِّ

ثالًثــا: يــأيت الحفــاظ علــى األعــراض والفــروج ومــا يتعلــق هبــا يف ضــرورات اإلنســان التــي يلــزم 
ــى  ــةَّ يف الحفــاظ علــى ذلــك؛ فالدعــوُة إل الحفــاظ عليهــا، والنصــح للهــل والمجتمــع والبــاد واألُم
مــات الفواحــش ُكلِّهــا، وعقوبــُة مرتكبيهــا، والتحذيــُر مــن  م وُمَقدِّ الحجــاب، ومنــُع الختــاط الُمَحــرَّ

الزنــا واللــواط، وإقامــُة الحــدود علــى فاعــل ذلــك مــن النصيحــة الواجبــة للمــة يف هــذا البــاب.

))) ]ج5/)09[
))) نقله القرطيب يف تفسريه ]ج0)/ص90)[

))) ]ج0)/ص90)[
))) ]ج9/ص87)[

)5) ]احلج: 78[
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والواجــب علــى المســلم أن َينَصــح ألهلــه وُأْســَرتِه وَمــن َتحــت وليتــه نصيحــًة واجبــًة يف ذلــك؛ 
ــه؛ إذ أن األعــداء إنمــا  ــا لُمجتمعــه ووطنِ ــة ناصــٌح أيًض ــا، وهــو يف الحقيق َماتِه ــع الفواحــش وُمَقدِّ ليمن
يتمكنــون مــن اخــرتاق األوطــان بتدميــر أخــاِق أفراِدهــا وُأَســِرها واختــال العاقــة بيــن الرجــل 
ــم يف  ــى أولوياهت ــى أول ــراض عل ــاد يف األع ــر الفس ــدة يف نش ــم الفاس ــوا قَِيَمُه ــك وضع ــرأة؛ ولذل والم

ــه. ــاِم وأهلِ ــد اإلس ــم ض حرهب

رابًعــا: بعــد الحديــث عــن النُّْصــح إلــى الفــرد والجماعــة والوطــن واألمــة، لِِحفــظ الديــن والنَّْفــس 
والِعــْرض، يــأيت الــكام عــن ِحفــظ العقــل.

ــُر  ــا اْلَخْم ــوا إِنََّم ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َه ــا َأيُّ ــى: }َي ــال تعال ــِل، ق ــٍب للعق ــكٍِر ُمذه ــرُع ُكلَّ ُمْس م الش ــرَّ ــد َح فق
ــُد  ــا ُيِري ــوَن * إِنََّم ــْم ُتْفلُِح ُك ــوُه َلَعلَّ ــْيَطاِن َفاْجَتنُِب ــِل الشَّ ــْن َعَم ــٌس مِّ ــاُب َواأْلَْزَلُم ِرْج ــُر َواأْلَنَص َواْلَمْيِس
ــَاِة  ُكــْم َعــن ِذْكــِر اهللِ َوَعــِن الصَّ ــْيَطاُن َأن ُيوقـِـَع َبْينَُكــُم اْلَعــَداَوَة َواْلَبْغَضــاَء فـِـي اْلَخْمــِر َواْلَمْيِســِر َوَيُصدَّ الشَّ

ــَراٌم«))). ــٍر َح ــٌر، َوُكلُّ َخْم ــي §: » ُكلُّ ُمْســكٍِر َخْم ــوَن{ )))، وقــال النب نَتُه ــم مُّ ــْل َأنُت ۖ َفَه

راِت وُصــَور اإلدمــان ُكلِّهــا نصيحــٌة للفــرِد والجماعــِة والُمجَتَمــِع، وإقامــُة  فَمنْــُع الَخمــِر والُمَخــدِّ
ــا  ــة المريضــة؛ ُنصًح راِت هــو أعظــم صــور اإلصــاح لهــذه الفئ ــدِّ علــى شــاِربِي الَخمــِر والُمَخــدِّ الَح
ٌم شــرًعا فهــو  راِت وتجريــم بيِعهــا، كمــا هــو ُمحــرَّ لهــم ولغيرهــم، ومحاربــُة التِّجــار يف الَخمــِر والُمَخــدِّ
ــَر،  ــَرة: الَخْم ــِر َعْش ــَن اهلُل يف الَخْم ــي §: »َلَع ــال النب ــاد، ق ــذا الفس ــن ه ــراِده م ــوِل أف ــى عق ــاٌظ عل حف
َوَشــاِرَبَها، َوَســاقِيَها، َوَبائَِعَهــا، َوُمْبَتاَعَهــا، َوَعاِصَرَهــا، َوُمْعَتِصَرَهــا، َوَحامَِلَهــا، َواْلَمْحُموَلــَة إَِلْيــِه، َوآكَِل 

ــا.«))). َثَمنَِه

م التِّجــار  والواجــُب علــى الدولــة المســلمة: منــُع التِّجــار يف الَخْمــِر، والعقوبــُة عليــه، كمــا ُتَحــرِّ
َرات وُتعاقِــب عليــه، ول يجــوز منــُح التصاريــِح لَِبْيِعهــا عانيــًة يف أســواِق الُمســلميَن، حتــى  يف الُمَخــدِّ
ــِة والَعْهــِد، بــل إن باعوهــا واشــرتوها َفِفيَمــا َبينَهــم، ول يجــوز إقامــة مصانــع الخمــور، ول  ألهــل الذمَّ
زراعــة المخــدرات وتصنيعهــا ول اســتيرادها ول تصديرهــا ول هتريبهــا، ول يجــوز الســماح هبــا علــى 

))) ]املائدة: 90-)9[
))) ]رواه ُمْسِلم[

))) ]صحيح، رواه الرتمذي وابن ماجة[
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ــْكر  ا، وبشــرط عــدم السُّ الطائــرات واألماكــن الســياحية، بــل مــن أراد مــن الكفــار ُشــْرَبها ففــي بيتـِـِه ِســرًّ
ــِة وِحَماَيتِِهــم مـِـن َأْضَراِرَهــا. يف الطريــِق العــام؛ وكل ذلــك للحفــاظ علــى عقــوِل أبنــاِء األُمَّ

وإدمــاُن النََّظــِر إلــى الَمواقــع اإلباحيــة، هو فســاٌد للُعُقــوِل واألَْعــَراِض مًعا؛ فيلــزم منُعــه وُمحارَبُته، 
والدعــوُة إلــى مقاطعتهــا؛ آلثارهــا التدميرية على ســلوك النســان.

إفســاًدا يضاهــي تماًمــا إدمــاَن  ــر يف العقــل والســلوك  ُيَؤثِّ بــل إدمــاُن بعــِض األلعــاِب َصــار 
منــه. للتحذيــر  والنصيحــة  كلــه  ذلــك  مــن  المنــع  فيجــب  َرات؛  الُمَخــدِّ

خامًســا: يــأيت ِحفــُظ األمــواِل بتحريــم الســرقة والغصــب والنتهــاب والختــاس والغلــول، 
ــَرر،  ــا، كالَغ ــي عنه ــوع المنه ــر والبي ــا والَمْيِس َب ــم الرِّ ــاص، وتحري ــام والخ ــال الع ــى الم ــداء عل والعت
والبيــوع التــي ُتعيــن علــى الحــرام أو َتُقــوم عليــه، وكــذا اإلجــارات التــي تعيــن علــى الحــرام، كُحْلــواِن 
ــِر البغــي، وَثَمــِن الكلــِب، وَثَمــِن الــدِم، وقــد ثبــت النهــي عــن ذلــك كلــه يف األحاديــث  الكاهــِن، وَمْه

ــة. الصحيح

ــاة  ــى الدع ــب عل ــه، ويج ــك ومحاَرَبُت ــُع ذل ــه َمنْ ــع كلِّ ــلمة والمجتم ــة المس ــى الدول ــب عل ويج
ــال. ــذه الخص ــن ه ــر م التحذي

وكذلــك يجــب الحــذر ممــن يدمــر البيــوت والمصانــع والمتاجــر والمــزارع، يف المــدن والقــرى، 
ــاُس  ــُب الن ــوُق وَينَْه ــا الحق ــع فيه ــي تضي ــَرة الت ــى الُمَدمِّ ــَاِد بالفوض ــِب البِ ــبب يف تخري ــرم التس ويح

بعُضهــم بعًضــا فيهــا.

*******
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ضرورة الموازنة عند التعارض

يف كل هــذه المصالــح ]والضــرورات[ التــي َيِجــُب تحصيُلهــا َوَدْفــُع الفســاد عنهــا تجــب الُمَواَزَنــُة 
ــُل الَشــرَّ وُيكثــُر الَخْيــَر، يف قــدر كل واحــدة منهــا، ويف المفاضلــة بيــن أنــواع  -عنــد التعــاُرِض- بمــا ُيَقلِّ

المصالــح والمفاســد.

َاِم ¬ ))): قاَل اإلماُم الِعزُّ بُن عبِد السَّ

َر َدْرُء اْلَجِميــِع َدَرْأَنــا  )إَذا اْجَتَمَعــْت اْلَمَفاِســُد اْلَمْحَضــُة: َفــإِْن َأْمَكــَن َدْرُؤَهــا َدَرْأَنــا، َوإِْن َتَعــذَّ
ــُف َوَقــْد َيَتَخيَّــُر َوَقــْد َيْخَتلـِـُف فـِـي التََّســاِوي  اأْلَْفَســَد َفاأْلَْفَســَد َواأْلَْرَذَل َفــاأْلَْرَذَل، َفــإِْن َتَســاَوْت َفَقــْد َيَتَوقَّ

ــاِت.. ــاِت َواْلَمْكُروَه َم ــِد اْلُمَحرَّ ــَن َمَفاِس ــَك َبْي ــي َذلِ ــْرَق فِ ــاُوِت، َوَل َف َوالتََّف

َوِلْجتَِمــاِع اْلَمَفاِســِد َأْمثَِلــٌة: َأَحُدَهــا: َأْن ُيْكــَرَه َعَلــى َقْتــِل ُمْســلٍِم بَِحْيــُث َلــْو اْمَتنـَـَع مِنـْـُه ُقتـِـَل، َفَيْلَزُمــُه 
ْبــِر َعَلــى اْلَقْتــِل، أِلَنَّ َصْبــَرُه َعَلــى اْلَقْتــِل َأَقــلُّ َمْفَســَدًة مـِـْن إْقَدامـِـِه َعَلْيــِه، َوإِْن  َأْن َيــْدَرَأ َمْفَســَدَة اْلَقْتــِل بِالصَّ
َم َدْرُء  َقــَدَر َعَلــى َدْفــِع اْلَمْكــُروِه بَِســَبٍب مـِـْن اأْلَْســَباِب َلِزَمــُه َذلـِـَك لُِقْدَرتـِـِه َعَلــى َدْرِء اْلَمْفَســَدِة، َوإِنََّمــا ُقــدِّ
ْجَمــاِع اْلُعَلَمــاِء َعَلــى َتْحِريــِم اْلَقْتــِل َواْختَِافِِهــْم فـِـي اِلْستِْســَاِم لِْلَقْتــِل، َفَوَجــَب َتْقِديــُم  ْبــِر إِلِ اْلَقْتــِل بِالصَّ
َدْرِء اْلَمْفَســَدِة لِْلَجْمــِع َعَلــى ُوُجــوِب َدْرئَِهــا، َعَلــى َدْرِء اْلَمْفَســَدِة اْلُمْخَتَلــِف فـِـي ُوُجــوِب َدْرئَِهــا َوَكَذلـِـَك 

ــَواِط. َنــا َواللِّ ْبــَر ُمْخَتَلــٌف فـِـي َجــَواِزِه َوَل ِخــَاَف فـِـي َتْحِريــِم الزِّ ــَواِط َفــإِنَّ الصَّ َنــا َواللِّ َلــْو ُأْكــِرَه َعَلــى الزِّ

ــَهاَدِة  َوَكَذلـِـَك َلــْو ُأْكــِرَه بِاْلَقْتــِل َعَلــى َشــَهاَدِة ُزوٍر َأْو َعَلــى ُحْكــٍم بَِباطـِـٍل َفــإِْن َكاَن اْلُمْكــَرُه َعَلــى الشَّ
ــَهاَدُة َوَل اْلُحْكــُم؛ أِلَنَّ  ٍم َلــْم َتُجــْز الشَّ بِــِه َأْو اْلُحْكــِم بِــِه َقْتــًا َأْو َقْطــَع ُعْضــٍو َوإِْحــَاَل بِْضــٍع ُمَحــرَّ
اِلْستِْســَاَم لِْلَقْتــِل َأْوَلــى مـِـْن التََّســبُِّب إَلــى َقْتــِل ُمْســلٍِم بَِغْيــِر َذْنــٍب، َأْو َقْطــِع ُعْضــٍو بَِغْيــِر ُجــْرٍم، َأْو إْتَيــاِن 
ــِه  ــَهاَدِة َأْو بِاْلُحْكــِم ِحْفًظــا لُِمْهَجتِ ــُه بِالشَّ ــُه إْتَاُف ــاٍل َلِزَم ــَهاَدُة َأْو اْلُحْكــُم بَِم ــْت الشَّ ٍم َوإِْن َكاَن بِْضــٍع ُمَحــرَّ

ــِر. ــَأْكِل َمــاِل اْلَغْي ــَزُم ِحْفُظُهَمــا بِ َكَمــا َيْل

ــَة ِســَوى اْلَخْمــِر،  َوَكَذلـِـَك َمــْن ُأْكــِرَه َعَلــى ُشــْرِب اْلَخْمــِر، َأْو ُغــصَّ َوَلــْم َيِجــْد َمــا َيِســيُغ بِــِه اْلُغصَّ
َمــاِت اْلَمْذُكــوَراِت. ــْرِع مِــْن ِرَعاَيــِة اْلُمَحرَّ ــُه َيْلَزُمــُه َذلـِـَك؛ أِلَنَّ ِحْفــَظ اْلَحَيــاِة َأْعَظــُم فِــي َنَظــِر الشَّ َفإِنَّ

نَِم« ))9 – )9 ))) يف كتاِبِه »قـََواِعُد اَلْحَكاِم يِف َمَصاِلِح اْلَ
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ــِة  ــْن ُحْرَم ــفُّ مِ ــِر َأَخ ــاِل اْلَغْي ــَة َم ــُه، أِلَنَّ ُحْرَم ــِر َأَكَل ــاِل اْلَغْي ــى َأْكِل َم ــرَّ إَل ــي: إَذا ُاْضُط ــاُل الثَّانِ اْلِمَث
ــَن إْحــَدى  ــِع َبْي ــَدِة اْلَجْم ــْن َقاِع ــَذا مِ ــَدٍل، َوَه ــِر بَِب ــاِل اْلَغْي ــَاِف َم ــْن إْت ــُم مِ ــِس َأْعَظ ــَواَت النَّْف ــِس، َوَف النَّْف

ــى. ــْرِع.(. انته ــي الشَّ ــٌر فِ ــَو َكثِي ــَرى، َوُه ــِة اأْلُْخ ــْذِل اْلَمْصَلَح ــِن َوَب اْلَمْصَلَحَتْي

َوَمَفاِســِدَها؛  اْلَمَقاِصــِد  َرَذائِــِل  بِاْختِــاَِف  اْلُمَخاَلَفــاِت  َوَســائِِل  َوْزُن  )َيْخَتلِــُف   :(((¬ وقــال 
ــِه،  ــَذاِت اهللِ َوِصَفاتِ ــِل بِ ــى اْلَجْه ــُل إَل ــائِِل، َفالتََّوسُّ ــائِِر اْلَوَس ــْن َس ــى َأْرَذِل اْلَمَقاِصــِد َأْرَذُل مِ ــيَلُة إَل َفاْلَوِس
ــُل  َنــا، َوالتََّوسُّ ــِل إَلــى الزِّ ــُل إَلــى اْلَقْتــِل َأْرَذُل مـِـْن التََّوسُّ ــِل إَلــى اْلَجْهــِل بَِأْحَكامـِـِه، َوالتََّوسُّ َأْرَذُل مـِـْن التََّوسُّ
ــِة  َلَل ــْن الدَّ ــُح مِ ــاِك َأْقَب ْمَس ــِل بِاإْلِ ــى اْلَقْت ــُة َعَل َعاَن ــِل، َواإْلِ ــى َأْكٍل بِاْلَباطِ ــِل إَل ــْن التََّوسُّ ــُح مِ ــا َأْقَب َن ــى الزِّ إَل

ــِه، َعَلْي

ٌم لَِكْونِــِه َوِســيَلًة  ــِة ُمَحــرَّ َلَلــِة َعَلْيــِه، َوالنََّظــُر إَلــى اأْلَْجنَبِيَّ  َوَكَذلـِـَك ُمنَاَوَلــُة آَلــِة اْلَقْتــِل َأْقَبــُح مِــْن الدَّ
َنــا، َواْلَخْلــَوُة بَِهــا َأْقَبــُح مـِـْن النََّظــِر إَلْيَهــا، َوِعنَاُقَهــا فـِـي اْلَخْلــَوِة َأْقَبــُح مـِـْن اْلَخْلــَوِة بَِهــا، َواْلُجُلــوُس  إَلــى الزِّ

ِة َأَدائِــِه إَلــى اْلَمْفَســَدِة اْلَمْقُصــوَدِة بِالتَّْحِريــِم. ــِه، لُِقــوَّ َبْيــَن ِرْجَلْيَهــا بَِغْيــِر َحائِــٍل َأْقَبــُح مـِـْن َذلـِـَك ُكلِّ

ــْهَوَة َتْشــَتدُّ بِاْلِعنـَـاِق  ِة َأَدائَِهــا إَلــى اْلَمَفاِســِد، َفــإِنَّ الشَّ َوَهَكــَذا َتْخَتلـِـُف ُرَتــُب اْلَوَســائِِل بِاْختـِـَاِف ُقــوَّ
َمــا  ــا، َوُكلَّ َن ــِه إَلــى الزِّ ِة َأَدائِ ــوَّ ــِه لُِق ــْن َذلِــَك ُكلِّ ــُح مِ بَِحْيــُث َل ُتَطــاُق، َوَلْيــَس َكَذلِــَك النََّظــُر، َوالتَّْفِســيُر َأْقَب
ــاِغُل َعْن  َقِوَيــْت اْلَوِســيَلُة فـِـي اأْلََداِء إَلــى اْلَمْفَســَدِة َكاَن إْثُمَهــا َأْعَظــَم مـِـْن إْثــِم َمــا َنَقــَص َعنَْهــا، َواْلَبْيــُع الشَّ
ِف َوالطَّاَعــاِت  َبــْت َمْصَلَحــُة التََّصــرُّ اْلُجُمَعــِة َحــَراٌم َل أِلَنَّــُه َبْيــٌع، َبــْل لَِكْونـِـِه َشــاِغًا َعــْن اْلُجُمَعــِة، َفــإِْن ُرتِّ
ــِة َأَداِء  ــى َمْصَلَح ــِه َعَل ــِل َمْصَلَحتِ ــِة. لَِفْض ــى اْلُجُمَع ُف َعَل ــرُّ ــَك التََّص َم َذلِ ــدِّ ــِة، ُق ــِة اْلُجُمَع ــى َمْصَلَح َعَل

ُم إْنَقــاُذ اْلَغِريــِق، َوإِْطَفــاُء اْلَحِريــِق، َعَلــى َصــَاِة اْلُجُمَعــِة. اْلُجُمَعــِة، َفُيَقــدَّ

ــِذِه  ــَن َه ــٍر َبْي ــِر َتْخيِي ــْن َغْي ــِة مِ ــى َصــَاِة اْلُجُمَع ــوِس َواأْلَْبَضــاِع َعَل ــْن النُُّف ــُع َع ْف ُم الدَّ ــدَّ ــَك ُيَق َوَكَذلِ
ــَن  ــٌر َبْي ــا َتْخيِي ــِة َفإِنََّه ــِقَطِة لُِوُجــوِب اْلُجُمَع ــِة اْلُمْس ــَذاِر اْلَخِفيَف ــَاِف اأْلَْع ــِة، بِِخ ــَن اْلُجُمَع ــاِت َوَبْي اْلَواِجَب

ــى. ــِة.(. انته ــِر َواْلُجُمَع ْه الظُّ

))) )ص ))6 – ))7(
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ــيِّ  ــِر اْلَمنِْه ــَك اْلُمنَْك ــَدِة َذلِ ــِع َمْفَس ــى َدْف ــيَلٌة إَل ــِر َوِس ــْن اْلُمنَْك ــُي َع ــَذا النَّْه ــال ¬))): )..... َوَك وق
َعنـْـُه، َوُرْتَبُتــُه فـِـي اْلَفْضــِل َوالثَّــَواِب َمْبنِيَّــٌة َعَلــى ُرْتَبــِة َدْرِء َمْفَســَدِة اْلِفْعــِل اْلَمنِْهــيِّ َعنـْـُه فـِـي َبــاِب اْلَمَفاِســِد، 
ــَاهللِ  ــِر بِ ــْن اْلُكْف ــُي َع ــِر، َفالنَّْه َغائِ ــِر الصَّ ــى َأْصَغ ــَي إَل ــى َأْن َتنَْتِه ــِد إَل ــِب اْلَمَفاِس ــى ُرَت ــُه َعَل ــُب ُرَتُب ــمَّ َتَتَرتَّ ُث

َأْفَضــُل مِــْن ُكلِّ َنْهــٍي فِــي َبــاِب النَّْهــِي َعــْن اْلُمنَْكــِر.

َفَمــْن َقــَدَر َعَلــى اْلَجْمــِع َبْيــَن َدْرِء َأْعَظــِم اْلِفْعَلْيــِن َمْفَســَدًة َوَدْرِء َأْدَناُهَمــا َمْفَســَدًة َجَمــَع َبْينَُهَمــا لَِمــا 
َذَكْرَنــاُه مـِـْن ُوُجــوِب اْلَجْمــِع َبْيــَن ِرْدِء اْلَمَفاِســِد، مِْثــَل َأْن َينَْهــى َعــْن ُمنَْكَرْيــِن ُمَتَفاِوَتْيــِن َأْو ُمَتَســاِوَيْيِن َفَمــا 

َزاَد، بَِكلَِمــٍة َواِحــَدٍة.

ــا  ــا َعمَّ ــاُل اْلُمَتَفاِوَتْيــِن َأْن َيــَرى إْنَســاًنا َيْقُتــُل َرُجــًا َوآَخــَر َيْســُلُب َمــاَل إْنَســاٍن، َفَيُقــوُل َلُهَمــا ُكفَّ مَِث
ــاِن. َتْصنََع

ــا  َومَِثــاُل اْلُمَتَســاِوَيْيِن َأْن َيــَرى اْثنَْيــِن َقــْد اْجَتَمَعــا َعَلــى َقْتــِل إْنَســاٍن َأْو َســْلِب َمالـِـِه َفَيُقــوُل َلُهَمــا ُكفَّ
ــا َتْصنَُعــوَن. ــوا َعمَّ َعــْن َقْتلِــِه َأْو َســْلبِِه. َوَكَذلـِـَك َيُقــوُل لِْلَجَماَعــِة ُكفُّ

َوإِْن َقــَدَر َعَلــى َدْفــِع اْلُمنَْكَرْيــِن دْفَعــًة َواِحــَدًة َلِزَمــُه َذلـِـَك، َوإِْن َقــَدَر َعَلى َدْفــِع َأَحِدِهَما َدَفَع اأْلَْفَســَد 
ــَن اْلَغــاِزي مـِـْن  َفاأْلَْفَســَد، َواأْلَْرَذَل َفــاأْلَْرَذَل َســَواٌء َقــَدَر َعَلــى َدْفــِع َذلـِـَك بَِيــِدِه َأْو بِلَِســانِِه، مِْثــَل َأْن َيَتَمكَّ
ُم َرْمــَي  َقْتــِل َواِحــٍد مـِـْن اْلُمْشــِركِيَن بَِســْهٍم َومـِـْن َقْتــِل َعْشــَرٍة بَِرْمَيــٍة َواِحــَدٍة َتنُْفــُذ فـِـي َجِميِعِهــْم، َفإِنَّــُه ُيَقــدِّ
ْســَاِم، َحَســَن التَّْدبِيــِر فـِـي  اْلَعَشــَرِة َعَلــى َرْمــِي اْلَواِحــِد، إلَّ َأْن َيُكــوَن اْلَواِحــُد َبَطــًا َعظِيــَم النَِّكاَيــِة فـِـي اإْلِ

اْلُحــُروِب: َفَيْبــَدُأ بَِرْميـِـِه َدْفًعــا لَِمْفَســَدِة َبَقائـِـِه، أِلَنََّهــا َأْعَظــُم مـِـْن َمْفَســَدِة َبَقــاِء اْلَعَشــَرِة.

ــاِر َل َنَجــاَة َلُهــْم مِنَْهــا َوَقــَدَر َعَلــى  َهــَة َنْهــٍر َعَلــى َأْلــٍف مـِـْن اْلُكفَّ َوَكَذلـِـَك َلــْو َقــَدَر َعَلــى َأْن َيْفَتــَح ُفوَّ
ــِم  ــْن ِعَظ ــِه مِ ــا فِي ــِة لَِم ــِل اْلِماَئ ــْن َقْت ــى مِ ــِر َأْوَل ــِة النَّْه َه ــُح ُفوَّ ــَكاَن َفْت ــاِل َل ــْن آَلِت اْلِقَت ــْيٍء مِ ــٍة بَِش ــِل مِاَئ َقْت

ــَاِح. ــِة بِالسِّ ــِل اْلِماَئ ــْن َقْت ــِة َأَخــفَّ مِ َه ــُح اْلُفوَّ اْلَمْصَلَحــِة، َوإِْن َكاَن َفْت

َســاِن بَِتَفــاُوِت ُرَتبـِـِه،  َوَكَذلـِـَك َتَتَفــاَوُت َكَراَهــُة اْلُمنَْكــِر بِاْلُقُلــوِب ِعنـْـَد اْلَعْجــِز َعــْن إْنــَكاِرِه بِاْلَيــِد َواللِّ
َفَتُكــوُن َكَراَهــُة اأْلَْقَبــِح َأْعَظــَم مـِـْن َكَراَهــِة َمــا ُدوَنــُه.(. انتهــى.

))) )ص 7)) – 8)))



20

اْلَمَفاِســِد؛  فِــي  ُرَتبَِهــا  بِاْختِــاَِف  َتْخَتلِــُف  اْلَمَظالِــِم  ِوَلَيــُة  )َوَكَذلِــَك   :(((  :¬ وقــال 
ــْرِب بَِغْيــِر َحــقٍّ . ْلــِب بَِغْيــِر َحــقٍّ َأْقَبــُح مِــْن اْلِوَلَيــِة َعَلــى الضَّ َفاْلِوَلَيــُة َعَلــى اْلَقْتــِل َواْلَقْطــِع َوالصَّ
ــُة  َعاَن ــَواِل، َوَتْضِميــِن اْلُخُمــوِر َواأْلَْبَضــاِع، َوَكَذلِــَك اإْلِ ــُة َعَلــى اْلُمُكــوِس َوَغْصــِب اأْلَْم َوَكَذلِــَك اْلِوَلَي

َعَلــى إْثــٍم َوُعــْدَواٍن َوُفُســوٍق َوِعْصَيــاٍن.

ْثــِم َواْلُعــْدَواِن َواْلُفُســوِق َواْلِعْصَيــاِن َل مـِـْن ِجَهــِة َكْونـِـِه َمْعِصَيــًة، َبــْل  َوَقــْد َتُجــوُز اْلُمَعاَوَنــُة َعَلــى اإْلِ
ــُه َحــَراٌم َعَلــى  مِــْن ِجَهــِة َكْونـِـِه َوِســيَلًة إَلــى َمْصَلَحــٍة َوَلــُه َأْمثَِلــٌة مِنَْهــا َمــا ُيْبــَذُل فِــي اْفتِــَكاِك اأْلََســاَرى َفإِنَّ

آِخِذيــِه ُمَبــاٌح لَِباِذلِيــِه.(. انتهــى.

ُتــُه  َغــِر َواْلكَِبــِر، َوبِاْختِــاَِف َمــا ُتَفوِّ وقــال ¬))): )َيْخَتلِــُف إْثــُم اْلَمَفاِســِد بِاْختِاَفَِهــا فِــي الصِّ
ــِع اأْلَْعَضــاِء  ــِة َمنَافِ ــِل النُُّفــوِس َوإَِزاَل ــُم فِــي َقْطــِع اأْلَْعَضــاِء َوَقْت ْث ــُف اإْلِ ــِع َواْلَمَصالِــِح، َفَيْخَتلِ ــْن اْلَمنَافِ مِ
ــَر  ــَع اْلِخنَْص ــْن َقَط ــِم َم ــِل َكإِْث ْج ــْن الرِّ ــُر مِ ــَر َواْلبِنِْص ــَع اْلِخنَْص ــْن َقَط ــُم َم ــَس إْث ــِع؛ َفَلْي ــَاِف اْلَمنَافِ بِاْختِ
ــْن  ــِه َأْو مِ ــْن َنْفِس ــَك مِ ــَع َذلِ ــَواٌء َقَط ــِة، َوَس ْنَيِويَّ ــِة َوالدُّ ينِيَّ ــا الدِّ ــْن َمنَافِِعَه ــُه مِ َت ــا َفوَّ ــِد، لَِم ــْن اْلَي ــَر مِ َواْلبِنِْص
َســاِن -إْن  ــِع اللِّ ــْن َمنَافِ ــا َســنَْذُكُرُه مِ َســاِن، لَِم ــي َقْطــِع اللِّ ــِم فِ ْث ــي َقْطــِع اأْلُُذِن َكاإْلِ ــُم فِ ْث ــَس اإْلِ ــِرِه، َوَلْي َغْي

ــى-. ــاَء اهلُل َتَعاَل َش

ــا  ــْدًل، َأْو َحاكًِم ــا َع ــَل إَماًم ــْن َقَت ــِة َم ــلِِميَن بَِمَثاَب ــاِق اْلُمْس ــْن ُفسَّ ــا مِ ــًقا َظالًِم ــَل َفاِس ــْن َقَت ــَس َم َوَلْي
ْنَصــاِف. َوَعَلــى َهــَذا َحَمــَل َبْعُضُهْم  َتــُه َعَلــى اْلُمْســلِِميَن مـِـْن اْلَعــْدِل َواإْلِ ُمْقِســًطا، َأْو َولِيًّــا ُمنِْصًفــا، لَِمــا َفوَّ
َقْولــه َتَعاَلــى: }َمــْن َقَتــَل َنْفًســا بَِغْيــِر َنْفــٍس َأْو َفَســاٍد فـِـي األَْرِض َفَكَأنََّمــا َقَتــَل النَّــاَس َجِميًعــا َوَمــْن َأْحَياَهــا 
ــْت اْلَمْفَســَدُة فـِـي َقْتــِل َنْفــٍس َجَعــَل إْثَمَهــا َكإِْثــِم َمــْن َقَتــَل النَّــاَس  ــا َعمَّ َفَكَأنََّمــا َأْحَيــا النَّــاَس َجِميًعــا{ )))َلمَّ
ْقَســاِط  ــْدِل َواإْلِ ــاِذ ُوَلِة اْلَع ــي إْنَق ــَدُة فِ ــْت اْلَمْفَس ــا َعمَّ ــْن َمَصالِــَح َوَلمَّ ــاِس مِ ــى النَّ ــُه َعَل َت ــا َفوَّ ــا لَِم َجِميًع
ْنَصــاِف مـِـْن اْلَمَهالـِـِك، َجَعــَل َأْجــَر ُمنِْقِذَهــا َكَأْجــِر ُمنِْقــِذ النَّــاِس مـِـْن َأْســَباِب اْلَهــَاِك َجِميًعــا لُِعُمــوِم  َواإْلِ

َمــا َســَعى فِيــِه مِــْن اْلَمَصالـِـِح.

))) )ص9)))
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ْنَســاِن َعَلــى َأْعَضــاِء َنْفِســِه َيَتَفــاَوُت إْثُمَهــا بَِتَفــاُوِت َمنَافِــِع َمــا َجنَــى َعَلْيــِه،  َوَكَذلِــَك ِجنَاَيــُة اإْلِ
َوَلْيــَس  يــِن،  لِلدِّ َوُنْصَرتِــِه  َوإِْنَصافِــِه  ِه  َوبِــرِّ َوإِْقَســاطِِه  َعْدلِــِه  مِــْن  ـاِس  النَـّ َعَلــى  َتــُه  َفوَّ َمــا  َوبَِتَفــاُوِت 
َوَلْيــَس  َربِّــِه،  َوَبْيــَن  َبْينَــُه  ُمْشــَتَرٌك  ــِه  ُكلِّ َذلِــَك  فِــي  اْلَحــقَّ  أِلَنَّ  َنْفِســِه،  مِــْن  َذلِــَك  ُيْتلِــَف  َأْن  أِلََحــٍد 
َمــاِم اأْلَْعَظــِم لَِســاَن َنْفِســِه َكَقْطــِع َمــْن َل َينَْتِفــُع بِلَِســانِِه . َقْطــُع اْلَعالِــِم َأْو اْلَحاكِــِم َأْو اْلُمْفتِــي َأْو اإْلِ
ِعيــِف  ــِديِد النَِّكاَيــِة فـِـي اْلِجَهــاِد َيــَد َنْفِســِه َأْو ِرْجــَل َنْفِســِه َأْعَظــُم مـِـْن َقْطــِع الضَّ َوَكَذلـِـَك َقْطــُع اْلَبَطــِل الشَّ
ــَداِل  ــي اأْلَْب ــْن َتَســاِوي اأْلَْعَضــاِء فِ ــَزُم مِ ــِه، َوَل َيْل ــَل َنْفِس ــِه َأْو ِرْج ــَد َنْفِس ــاِد َي ــي اْلِجَه ــُه فِ ــَر َل ــِذي َل َأَث الَّ

ــاِم. ــا فِــي اآْلَث َتَســاِوي َتْفِويتَِه

ــْن  ــُم ِوْزًرا مِ ــِن َأْعَظ ْجَلْي ــُع الرِّ ــَك َقْط ــِن، َوَكَذلِ ــِم اأْلُُذَنْي ــْن َصْل ــا مِ ــدُّ إْثًم ــِن َأَش ــْقُء اْلَعْينَْي ــَك َف َوَكَذلِ
ــْن َقْطــِع اْلِخنَْصــِر  ــِن َأْعَظــُم ِوْزًرا مِ ــبَّاَبِة مِــْن إْحــَدى اْلَيَدْي ْبَهــاِم َوالسَّ َقْطــِع َأَصابِِعِهَمــا، َوَكَذلِــَك َقْطــُع اإْلِ

ــا. ــِر مِنُْهَم َواْلبِنِْص

ــْت  ــٍو َكاَن ــُكلُّ ُعْض ــِد؛ َف ــِق اْلَمَفاِس ــِح َوَتْحِقي ــِت اْلَمَصالِ ــِب َتْفِوي ــى ُرَت ــِه َعَل ــَذا ُكلِّ ــي َه ــَداُر فِ َواْلَم
ــِة َعَلــى  َســاِن َكاْلِجنَاَي ــِل َواللِّ ــُة َعَلــى اْلَعْق ــِه َأْعَظــَم ِوْزًرا؛ َفَلْيَســْت اْلِجنَاَي ــُة َعَلْي ــْت اْلِجنَاَي ــمَّ َكاَن ــُه َأَت َمنَْفَعُت

اْلَخنَاِصــِر َواآْلَذاِن.(. انتهــى.

وَقاَل ُسْلَطاُن الُعَلَماِء ¬ أيًضا))):

ُهــْم  ْينَــا َأَقلَّ ــِة بَِحْيــُث َل ُيوَجــُد َعــْدٌل: َولَّ ــِة َواْلَخاصَّ َرْت اْلَعَداَلــُة فِــي اْلِوَلَيــِة اْلَعامَّ )َقاِعــَدٌة: إَذا َتَعــذَّ
ُفُســوًقا.. َوَلــُه َأْمثَِلــٌة:

ُط  ْمــَكاِن، َفــإَِذا َكاَن اأْلََقــلُّ ُفُســوًقا ُيَفــرِّ ُهــْم ُفُســوًقا ِعنـْـَد اإْلِ ُم َأَقلُّ ــِة َفُيَقــدَّ َر فـِـي اأْلَئِمَّ - َأَحُدَهــا: إَذا َتَعــذَّ
ُط فـِـي اْلُخُمــِس َفَمــا  ُط فـِـي ُخُمِســَها َلــْم َتُجــْز َتْولَِيــُة َمــْن ُيَفــرِّ ــِة َمَثــًا َوَغْيــُرُه ُيَفــرِّ فـِـي ُعْشــِر اْلَمَصالـِـِح اْلَعامَّ
ْزَنــا َذلـِـَك أِلَنَّ ِحْفــَظ تِْســَعِة اأْلَْعَشــاِر بَِتْضيِيــِع  ُط فـِـي اْلُعْشــِر، َوإِنََّمــا َجوَّ َزاَد َعَلْيــِه، َوَيُجــوُز َتْولَِيــُة َمــْن ُيَفــرِّ
ــوُن  ــِس َأْيًضــا، َفَيُك ــِع اْلُخُم ــْن َتْضيِي ــِع، َومِ ــِع اْلَجِمي ــْن َتْضيِي ــَاِم مِ ْس ــِل اإْلِ ــاِم َوأِلَْه ــُح لِْلَْيَت ــِر َأْصَل اْلُعْش

ِهَمــا. َهــَذا مـِـْن َبــاِب َدْفــِع َأَشــدِّ اْلَمْفَســَدَتْيِن بَِأَخفِّ

ــقَّ  ــْت اْلَح ــُة إَذا َواَفَق ــُه اْلَعامَّ َفاُت ــَذْت َتَصرُّ ــِر ُنفِّ ــِه بِالتَّْبِذي ــوٌر َعَلْي ــَة َمْحُج ــَواَل اْلَعامَّ ــى اأْلَْم ــْو َتَولَّ َوَل
نَِم« )ص 85 – 86) ))) يف »قـََواِعُد اَلْحَكاِم يِف َمَصاِلِح اْلَ
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ــِه. ــوِص َمْصَلَحتِ ــَع ُخُص ــاِذِه َم ْنَق ــَب إِلِ ــِه، إْذ َل ُموِج ــُه لِنَْفِس ُف ــُذ َتَصرُّ ــُروَرِة، َوَل ُينَفَّ لِلضَّ

ــا  ُفُهَم ــُذ َتَصرُّ ــْل ُينَفَّ ــَاِء َفَه ــى َرْأِي اْلُعَق ــُع إَل ــٍز َيْرِج ــيٍّ ُمَميِّ ــَرَأٍة َأْو َصبِ ــِة اْم ــاُس بَِتْولَِي ــَي النَّ ــْو ُاْبُتلِ َوَل
ــٌة. ــَك َوْقَف ــي َذلِ ــُوَلِة؟ َفِف ــاِة َواْل ــِة اْلُقَض ــاِد َوَتْولَِي ــِد اأْلَْجنَ ــقَّ َكَتْجنِي ــُق اْلَح ــا ُيَوافِ ــامُّ فِيَم اْلَع

ــِة،  ــْوا اْلَقَضــاَء لَِمــْن َيُقــوُم بَِمَصالـِـِح اْلُمْســلِِميَن اْلَعامَّ ــٍم َفَولَّ ــاُر َعَلــى إْقلِيــٍم َعظِي َوَلــْو اْســَتْوَلى اْلُكفَّ
ــامَِلِة، إْذ َيْبُعــُد َعــْن َرْحَمــِة  ــِة َوَدْفًعــا لِْلَمَفاِســِد الشَّ ــا لِْلَمَصالِــِح اْلَعامَّ ــِه َجْلًب ــاُذ َذلِــَك ُكلِّ ــِذي َيْظَهــُر إْنَف َفَالَّ
ــامَِلِة، لَِفــَواِت اْلَكَمــاِل  ــُل اْلَمَفاِســِد الشَّ ــِة َوَتَحمُّ ــْرِع َوِرَعاَيتـِـِه لَِمَصالـِـِح ِعَبــاِدِه َتْعطِيــُل اْلَمَصالـِـِح اْلَعامَّ الشَّ

فِيَمــْن َيَتَعاَطــى َتْولَِيَتَهــا لَِمــْن ُهــَو َأْهــٌل َلَهــا، َوفِــي َذلـِـَك اْحتَِمــاٌل َبِعيــٌد.(. انتهــى.

ــَل إْن  ــوًقا، مِْث ــْم ُفُس ُه ــا َأَقلَّ ْمنَ ــِة: َقدَّ ئِمَّ ــقِّ األَْ ــي َح ــوِق فِ ــُب اْلُفُس ــْت ُرَت ــال ¬))): )...إَذا َتَفاَوَت وق
ِع  ــِة بَِقْتــِل النُُّفــوِس َوفِْســُق اآْلَخــِر بِاْنتَِهــاِك ُحْرَمــِة اأْلَْبَضــاِع، َوفِْســُق اآْلَخــِر بِالتََّضــرُّ َكاَن فِْســُق َأَحــِد اأْلَئِمَّ
ــا  ْمنَ ــُه َقدَّ َر َتْقِديُم ــذَّ ــإِْن َتَع ــاِع، َف ــاِء َواأْلَْبَض َم ِع لِلدِّ ــرِّ ــى اْلُمَتَض ــَواِل َعَل َع لِْلَْم ــرِّ ــا اْلُمَتَض ْمنَ ــَواِل، َقدَّ لِْلَْم

ــاِء. َم ُض لِلدِّ ــرَّ ــْن َيَتَع ــى َم َع لِْلَْبَضــاِع َعَل اْلُمَتَضــرِّ

ــى  ــِر َعَل ــا َواأْلَْصَغ ــِر مِنَْه ِغي ــِر َوالصَّ ــوِب َواأْلَْكَب ُن ــْن الذُّ ــِر مِ ــى اْلَكبِي ــُم َعَل ــُب التَّْقِدي ــَك َيَتَرتَّ َوَكَذلِ
اْختِــَاِف ُرَتبَِهــا.

فِــِه َمــَع إَعاَنتِــِه َعَلــى َمْعِصَيتِــِه؟  َقاَمــِة ِوَلَيتِــِه َوإَِداَمــِة َتَصرُّ َفــإِْن قِيــَل: َأَيُجــوُز اْلِقَتــاُل َمــَع َأَحِدِهَمــا إِلِ
ُقْلنَــا: َنَعــْم؛ َدْفًعــا لَِمــا َبْيــَن َمْفَســَدَتْي اْلُفُســوَقْيِن مِــْن التََّفــاُوِت، َوَدْرًءا لِْلَْفَســِد َفاأْلَْفَســِد.

َوفـِـي َهــَذا َوْقَفــٌة َوإِْشــَكاٌل مـِـْن ِجَهــِة َأنَّــا ُنِعيــُن الظَّالـِـَم َعَلــى َفَســاِد اأْلَْمــَواِل َدْفًعــا لَِمْفَســَدِة اأْلَْبَضــاِع 
َمــاِء َوِهــَي َمْعِصَيــٌة. َوِهــَي َمْعِصَيــٌة، َوَكَذلـِـَك ُنِعيــُن اآْلَخــَر َعَلــى إْفَســاِد اأْلَْبَضــاِع َدْفًعــا لَِمْفَســَدِة الدِّ

ــِل  ــى َتْحِصي ــيَلًة إَل ــا َوِس ــْل لَِكْونَِه ــًة َب ــا َمْعِصَي ــِة َل لَِكْونَِه ــى اْلَمْعِصَي ــُة َعَل َعاَن ــوُز اإْلِ ــْد َيُج ــْن َق َوَلكِ
َعاَنــِة َمْصَلَحــٌة َتْرُبــو َعَلــى َمْصَلَحــِة َتْفِويــِت اْلَمْفَســَدِة؛ َكَمــا  اِجَحــِة، َوَكَذلـِـَك إَذا َحَصــَل بِاإْلِ اْلَمْصَلَحــِة الرَّ

ُتْبــَذُل اأْلَْمــَواُل فِــي فِــَدى اأْلَْســَرى اأْلَْحــَراِر اْلُمْســلِِميَن مِــْن َأْيــِدي اْلَكَفــَرِة َواْلَفَجــَرِة.(. انتهــى.

))) )ص 86 – 87)
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ــاٍت  ــٍع إْقَطاَع ــاٍت َوُمْقط ــَولٍّ ِوَلَي ــٍل ُمَت ــئَِل َعْن َرُج ــة ¬))) إذ ُس ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش وق
ــُه َوَيْجَتِهــَد فِــي  ْلــَم ُكلَّ ــاُر َأْن ُيْســِقَط الظُّ ــِه اْلَعــاَدُة، َوُهــَو َيْخَت ــْلَطانِيَِّة َمــا َجــَرْت بِ ــْن اْلُكَلــِف السُّ َوَعَلْيَهــا مِ
ْلــَم َل  ــى َغْيــَرُه َفــإِنَّ الظُّ ــُه إْن َتــَرَك َذلـِـَك َوَأْقَطَعَهــا َغْيــَرُه َوَولَّ َذلـِـَك بَِحَســِب َمــا َقــَدَر َعَلْيــِه، َوُهــَو َيْعَلــُم َأنَّ
تِــي فِــي إْقَطاِعــِه َفُيْســِقَط  ــَك اْلُمُكــوَس الَّ ــَف تِْل ــُه َأْن ُيَخفِّ ــْزَداُد، َوُهــَو ُيْمكِنُ ــْل ُربََّمــا َي ــُه َشــْيٌء؛ َب ــَرُك مِنْ ُيْت
النِّْصــَف، َوالنِّْصــُف اآْلَخــُر ِجَهــَة َمَصــاِرَف َل ُيْمكِنُــُه إْســَقاُطُه؛ َفإِنَّــُه ُيْطَلــُب مِنْــُه لِتِْلــَك اْلَمَصــاِرِف 

ــا. َه ــُه َردُّ ــْن َذلِــَك َل ُيْمكِنُ ــَو َعاِجــٌز َع ــا، َوُه ِعَوَضَه

َفَهــْل َيُجــوُز لِِمْثــِل َهــَذا َبَقــاُؤُه َعَلــى ِوَلَيتِــِه َوإِْقَطاِعــِه، َوَقــْد ُعِرَفــْت نِيَُّتــُه َواْجتَِهــاُدُه َوَمــا َرَفَعــُه مِــْن 
ْقَطــاِع، َوُهــَو إَذا َرَفــَع َيــَدُه َل َيــُزوُل  ْلــِم بَِحَســِب إْمَكانـِـِه؟ َأْم َعَلْيــِه َأْن َيْرَفــَع َيــَدُه َعــْن َهــِذِه اْلِوَلَيــِة َواإْلِ الظُّ
ــِه إْثــٌم  ــَر؟ َوَهــْل َعَلْي ْقَطــاِع َكَمــا ُذكِ ــِة َواإْلِ ــُه اْلَبَقــاُء َعَلــى اْلِوَلَي ــْزَداُد؟. َفَهــْل َيُجــوُز َل ــْل َيْبَقــى َوَي ْلــُم َب الظُّ
فِــي َهــَذا اْلِفْعــِل؟ َأْم َل؟ َوإَِذا َلــْم َيُكــْن َعَلْيــِه إْثــٌم؛ َفَهــْل ُيَطاَلــُب َعَلــى َذلـِـَك؟ َأْم َل؟ َوَأيُّ اأْلَْمَرْيــِن َخْيــٌر 
ْلــِم َوِزَيــاَدِة؟ َوإَِذا َكاَنــْت  ْلــِم َوَتْقلِيلِــِه، َأْم َرْفــُع َيــِدِه َمــَع َبَقــاِء الظُّ َلــُه: َأْن َيْســَتِمرَّ َمــَع اْجتَِهــاِدِه فـِـي َرْفــِع الظُّ
ْلــِم؛ َفَهــْل اأْلَْوَلــى َلــُه  ِعيَّــُة َتْخَتــاُر َبَقــاَء َيــِدِه لَِمــا َلَهــا فـِـي َذلـِـَك مـِـْن اْلَمنَْفَعــِة بـِـِه َوَرْفــِع َمــا َرَفَعــُه مـِـْن الظُّ الرَّ

ْلــَم َيْبَقــى َوَيــْزَداُد بَِرْفــِع َيــِدِه. ــُة َتْكــَرُه َذلـِـَك لِِعْلِمَهــا َأنَّ الظُّ ِعيَّ ــَة، َأْم َيْرَفــُع َيــَدُه؟ َوالرَّ ِعيَّ َأْن ُيَوافـِـَق الرَّ

َفَأَجاَب:

ْلــِم بَِحســِب إْمَكانـِـِه َوِوَلَيتـِـِه َخْيــٌر َوَأْصَلــُح  ــِه، َنَعــْم إَذا َكاَن ُمْجَتِهــًدا فـِـي اْلَعــْدِل َوَرْفــِع الظُّ اْلَحْمــُد لِلَّ
ــُه  ــَر: َفإِنَّ ــْد ُذكِ ــا َق ــِرِه َكَم ــتِيَاِء َغْي ــْن اْس ــٌر مِ ــاِع َخْي ْقَط ــى اإْلِ ــتِيَاُؤُه َعَل ــِرِه َواْس ــِة َغْي ــْن ِوَلَي ــلِِميَن مِ لِْلُمْس
ــْن  ــى َذلِــَك َأْفَضــُل مِ ــاُؤُه َعَل ــْل َبَق ــي َذلِــَك؛ َب ــِه فِ ــَم َعَلْي ــاِع َوَل إْث ْقَط ــِة َواإْلِ ــى اْلِوَلَي ــاُء َعَل ــُه اْلَبَق َيُجــوُز َل

ــُه. ــْم َيْشــَتِغْل إَذا َتَرَكــُه بَِمــا ُهــَو َأْفَضــُل مِنْ ــِه إَذا َل َتْركِ

َوَقْد َيُكوُن َذلَِك َعَلْيِه َواِجًبا إَذا َلْم َيُقْم بِِه َغْيُرُه َقاِدًرا َعَلْيِه.

ْمــَكاِن- َفــْرٌض َعَلــى اْلكَِفاَيــِة؛ َيُقــوُم  ْلــِم -بَِحَســِب اإْلِ ْمــَكاِن- َوَرْفــُع الظُّ َفنَْشــُر اْلَعــْدِل -بَِحَســِب اإْلِ
ُكلُّ إْنَســاٍن بَِمــا َيْقــِدُر َعَلْيــِه مـِـْن َذلـِـَك إَذا َلــْم َيُقــْم َغْيــُرُه فـِـي َذلـِـَك َمَقاَمــُه، َوَل ُيَطاَلــُب َواْلَحاَلــُة َهــِذِه بَِمــا 

ْلــِم. َيْعِجــُز َعنـْـُه مـِـْن َرْفــِع الظُّ
))) الفتاوى )0)/56) - 60))
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اُبُهــْم  تـِـي َل ُيْمكِنُــُه َرْفُعَهــا َل ُيَطاَلــُب بَِهــا، َوإَِذا َكاُنــوا ُهــْم َوُنوَّ ُرُه اْلُمُلــوُك مـِـْن اْلَوَظائِــِف الَّ َوَمــا ُيَقــرِّ
ــَك  ــْوا تِْل ــْم َأْعَط ــُع إَلْيِه ــْم ُيْدَف ــِف َوإَِذا َل ــَك اْلَوَظائِ ــِض تِْل ــَراِر َبْع ــا إلَّ بِإِْق ــُن َدْفُعَه ــَواًل َل ُيْمكِ ــوَن َأْم َيْطُلُب
ُفــُه َكاَن َأْخــُذ تِْلــَك اْلَوَظائِــِف َوَدْفُعَهــا إَلْيِهــْم  ْلــَم َأْو َيِزيــُدُه َوَل ُيَخفِّ ُر الظُّ ْقَطاَعــاِت َواْلِوَلَيــَة لَِمــْن ُيَقــرِّ اإْلِ
ــْن  ــَرُب مِ ــَو َأْق ْحَســاِن َفُه ــْدِل َواإْلِ ــى اْلَع ــِذِه إَل ــْن َه ــْن ُصــِرَف مِ ــا، َوَم َه ــْن إْقَراِرَهــا ُكلِّ ــًرا لِْلُمْســلِِميَن مِ َخْي

ْحَســاِن مِــْن َغْيــِرِه. َغْيــِرِه َوَمــْن َتنَاَوَلــُه مِــْن َهــَذا َشــْيٌء أبعــَد َعــْن اْلَعــْدِل َواإْلِ

يِر  ــرِّ ْلــِم، َوَيْدَفــُع َشــرَّ الشِّ ــِذي َيْفَعــُل َهــَذا اْلَخْيــَر َيْرَفــُع َعــْن اْلُمْســلِِميَن َمــا َأْمَكنـَـُه مـِـْن الظُّ َواْلُمْقَطــُع الَّ
ــُر َظالِــٍم َلُهــْم-  ــُه َرْفُعــُه -َوُهــَو ُمْحِســٌن إَلــى اْلُمْســلِِميَن َغْي بَِأْخــِذ َبْعــِض َمــا َيْطُلــُب مِنُْهــْم؛ َفَمــا َل ُيْمكِنُ

ُيَثــاُب َوَل إْثــَم َعَلْيــِه فِيَمــا َيْأُخــُذُه َعَلــى َمــا َذَكــَرُه.

ــْدِل  ــي اْلَع ــًدا فِ ــَرِة إَذا َكاَن ُمْجَتِه ــا َواآْلِخ ْنَي ــي الدُّ ــِه فِ ــَم َعَلْي ــَذُه، َوَل إْث ــا َأَخ ــِه فِيَم ــاَن َعَلْي َوَل َضَم
ْمــَكاِن. ْحَســاِن بَِحَســِب اإْلِ َواإْلِ

ــْن  ــِر َهــُؤَلِء مِمَّ ــِريِك، َوَغْي ــِة، َوالشَّ ــِل فِــي اْلُمَضاَرَب ــِر اْلَوْقــِف، َواْلَعامِ ــِم، َوَناظِ َوَهــَذا َكَوِصــيِّ اْلَيتِي
ُف لَِغْيــِرِه بُِحْكــِم اْلِوَلَيــِة َأْو اْلِوَكاَلــِة إَذا َكاَن َل ُيْمكِنُــُه فِْعــُل َمْصَلَحتِِهــْم إلَّ بِــَأَداِء َبْعِضــِه مِــْن  َيَتَصــرَّ
اِســيَن  َأْمَوالِِهــْم لِْلَقــاِدِر الظَّالـِـِم؛ َفإِنَّــُه ُمْحِســٌن فـِـي َذلـِـَك َغْيــُر ُمِســيٍء، َوَذلـِـَك مِْثــُل َمــا ُيْعطـِـي َهــُؤَلِء الَمكَّ
َبــِة َعَلــى  تـِـي ُاْؤُتِمنُــوا؛ َكَمــا ُيْعُطوَنــُه مـِـْن اْلَوَظائِــِف اْلُمَرتَّ ُرَقــاِت َواأْلَْشــَواِل َواأْلَْمــَواِل الَّ َوَغْيَرُهــْم فـِـي الطُّ
ــِذِه  ــي َه ــِه فِ ــِرِه َأْو لِنَْفِس َف لَِغْي ــرَّ ــْن َتَص ــإِنَّ ُكلَّ َم ــَتَرى؛ َف ــاُع َوُيْش ــا ُيَب ــى َم ــِة َعَل َب ــِف اْلُمَرتَّ ــاِر َواْلَوَظائِ اْلَعَق
َي َهــِذِه اْلَوَظائـِـَف؛ َفَلــْو َكاَن َذلـِـَك َل َيُجــوُز أِلََحــٍد َأْن  اأْلَْوَقــاِت مـِـْن َهــِذِه اْلبـِـَاِد َوَنْحِوَهــا َفــَا ُبــدَّ َأْن ُيــَؤدِّ

ــِرِه َلــِزَم مِــْن َذلـِـَك َفَســاُد اْلِعَبــاِد َوَفــَواُت َمَصالِِحِهــْم. َف لَِغْي َيَتَصــرَّ

ــاُد  ــُم َواْلَفَس ْل ــَف الظُّ ــُه َتَضاَع ــاُس مِنْ ــَل النَّ ــْو َقبِ ــٌل: َل ــٌم َقلِي ــَع ُظْل ــاَّ َيَق ــَك لَِئ ــْن َذلِ ــى َع ــِذي َينَْه َوَالَّ
ــِض  ــْم بَِبْع ــْم ُيْرُضوُه ــإِْن َل ــِق َف ِري ــاُع الطَّ ــْم ُقطَّ ــَرَج َعَلْيِه ــٍق َوَخ ــي َطِري ــوا فِ ــْن َكاُن ــِة َم ــَو بَِمنِْزَل ــْم؛ َفُه َعَلْيِه
اْلَمــاِل َأَخــُذوا َأْمَواَلُهــْم َوَقَتُلوُهــْم. َفَمــْن َقــاَل لِتِْلــَك اْلَقافَِلــِة: َل َيِحــلُّ َلُكــْم َأْن ُتْعُطــوا لَِهــُؤَلِء َشــْيًئا مِــْن 
ــِذي َينَْهــى َعــْن َدْفِعــِه، َوَلكِــْن َلــْو  ــُه َيْقِصــُد بَِهــَذا ِحْفــَظ َذلـِـَك اْلَقلِيــِل الَّ تـِـي َمَعُكــْم لِلنَّــاِس؛ َفإِنَّ اأْلَْمــَواِل الَّ

ــَع َذلِــَك!. ــُر، َوُســلُِبوا َم ــُل َواْلَكثِي ــْم َذَهــَب اْلَقلِي ــاَل َلُه ــا َق ــوا بَِم َعِمُل
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ُســَل لَِتْحِصيــِل  ــَرائُِع؛ َفــإِنَّ اهلَل َتَعاَلــى َبَعــَث الرُّ ــا َل ُيِشــيُر بـِـِه َعاقِــٌل، َفْضــًا َأْن َتْأتـِـَي بـِـِه الشَّ َفَهــَذا مِمَّ
ْمــَكاِن. اْلَمَصالـِـِح َوَتْكِميلَِهــا َوَتْعطِيــِل اْلَمَفاِســِد َوَتْقلِيلَِهــا بَِحَســِب اإْلِ

ا  ــِف َوَيْصــِرُف إَلــى َمــْن َنَســُبُه ُمْســَتِقرًّ ــْن اْلَوَظائِ ــا ُيوَجــُد مِ ــُع بَِم ــِذي َيْدَف ــي اْلُمْقطــُع الَّ َفَهــَذا اْلُمَتَولِّ
ا َكثِيــًرا َعــْن اْلُمْســلِِميَن َأْعَظــُم مـِـْن َذلـِـَك، َوَل ُيْمكِنــُه َدْفُعــُه إلَّ بَِذلـِـَك؛  َعَلــى ِوَلَيتـِـِه َوإِْقَطاِعــِه ُظْلًمــا َوَشــرًّ
ــَك  ــي َذلِ ــِه فِ ــَم َعَلْي ــَك َوَل إْث ــى َذلِ ــاٌب َعَل ــَو ُمَث ــْيًئا؛ ُه ــُه َش ــُص مِنْ ُه َوَل َينُْق ــرُّ ــْن ُيِق ــى َم ــَدُه َتَولَّ ــَع َي إَذا َرَف
ــُة  ــُه إَقاَم ــِذي َل ُيْمكِنُ ــِف الَّ ــِر اْلَوْق ــِم َوَناظِ ــيِّ اْلَيتِي ــِة َوِص ــَذا بَِمنِْزَل ــَرِة. َوَه ــا َواآْلِخ ْنَي ــي الدُّ ــاَن فِ َوَل َضَم
ْلــَم؛  ــى َمــْن َيُجــوُر َوُيِريــُد الظُّ ــْلَطانِيَِّة إَذا َرَفــَع َيــَدُه َتَولَّ ــُل مِــْن اْلَمَظالـِـِم السُّ َمْصَلَحتِِهــْم إلَّ بَِدْفــِع َمــا ُيَوصِّ

ــُة. ــِه َهــِذِه اْلِوَلَي ــْد َتِجــُب َعَلْي ــْل َق ــِه فِيَمــا َيْدَفُعــُه؛ َب ــَم َعَلْي ــَزٌة َوَل إْث ــُه َجائِ َفِوَلَيُت

ــُه  ــا؛ أِلَنَّ َه ــا ُكلِّ ــُه َدْفُعَه ــَاِدِه َوَل ُيْمكِنُ ــْن بِ ــَف َع ــُف اْلَوَظائِ ــِذي ُيَخفِّ ــُع الَّ ــِديُّ اْلُمْقَط ــَك اْلُجنْ َوَكَذلِ
َيْطُلــُب مِنـْـُه َخْيــٌل َوِســَاٌح َوَنَفَقــٌة َل ُيْمكِنـُـُه إَقاَمُتَهــا إلَّ بـِـَأْن َيْأُخــَذ َبْعــَض تِْلــَك اْلَوَظائـِـِف َوَهــَذا َمــَع َهــَذا 
َينَْفــُع اْلُمْســلِِميَن فـِـي اْلِجَهــاِد. َفــإَِذا قِيــَل َلــُه: َل َيِحــلُّ َلــك َأْن َتْأُخــَذ َشــْيًئا مـِـْن َهــَذا؛ َبــْل اْرَفــْع َيــَدك َعــْن 
ــًا  ــا َجاِه ــُل ُمْخطًِئ ــَذا اْلَقائِ ــلِِميَن: َكاَن َه ــُع اْلُمْس ــَم َوَل َينَْف ْل ــُد الظُّ ــْن ُيِري ــَذُه َم ــُه َوَأَخ ــاِع َفَتَرَك ْقَط ــَذا اإْلِ َه
ــْن َغْيِرِهــْم َوَأْنَفــُع لِْلُمْســلِِميَن  ــٌر مِ ِذيــَن ُهــْم َخْي ــْرِك َواْلَعــَرِب الَّ ــْن التُّ ــِل مِ ــْل َبَقــاُء اْلَخْي يــِن؛ َب ــِق الدِّ بَِحَقائِ
ــْن َأْن َيْأُخــَذ  ــٌر لِْلُمْســلِِميَن مِ ــَكاِن َخْي ْم ــِم بَِحَســِب اإْلِ ْل ــَع َتْخِفيــِف الظُّ ــْم َم ــْدِل َعَلــى إْقَطاِعِه ــَرُب لِْلَع َوَأْق

ــُر ُظْلًمــا. ْقَطاَعــاِت َمــْن ُهــَو َأَقــلُّ َنْفًعــا َوَأْكَث تِْلــَك اإْلِ

ْمــَكاِن َيْجِزيــِه اهلُل َعَلــى  ْحَســاِن بَِحســِب اإْلِ ِهــْم فـِـي اْلَعــْدِل َواإْلِ َواْلُمْجَتِهــُد مـِـْن َهــُؤَلِء اْلُمْقَطِعيــَن ُكلِّ
ــْم َيُكــْن إلَّ  ــا َيْأُخــُذ َوَيْصــِرُف إَذا َل ــُه، َوَل ُيَؤاِخــُذُه بَِم ــُه َعَلــى َمــا َعَجــَز َعنْ ــِر َوَل ُيَعاقُِب ــْن اْلَخْي َمــا َفَعــَل مِ

ا َأْعَظــَم مِنْــُه. َوَاهلُل َأْعَلــُم.(. انتهــى. َذلـِـَك ]َو[ َكاَن َتــْرُك َذلـِـَك ُيوِجــُب َشــرًّ

ــّي وأمثالِــه مــن أئمــِة النِّفــاِق  وقــال ¬ يف))): )ومــن هــذا البــاِب إقــراُر النبــيِّ § لعبــِداهلل بــن ُأَب
ــِه مســتلزمة إزالــَة َمعــروٍف أكــرَ مــن  ــِره بنــوٍع مــن ِعَقابِ ــَواِن؛ فإزالــة ُمنَْك والُفجــوِر، ِلَمــا َلُهــم مــن األَْع

ــه(. انتهــى. ــُل َأْصَحاَب ــًدا َيْقُت ــِمُعوا أن ُمحمَّ ــاِس إذا َس ــوِر الن ــم، وبِنُُف ــِه َوَحِميَّتِِه ذلــك، بَِغَضــِب َقومِ

))) )االستقامة: )/5)))
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وَقــاَل اإِلَمــاُم أحمــُد بــن عبِدالرحمــِن بــن قدامــة ¬ يف))): ) ..... وإن َعلِــَم الُمنْكِــُر  أنــه ُيضــَرب 
ــٍر  ــِه إلــى ُمنَْك ــر إِّل بإِْفَضائِ ــِع الُمنَك ــَز َعــن َدْف ــه َعَج ــُه الِحْســبة؛ ألن ــْز َل ــْم َتُج ــه: َل ــن أصحابِ ــره مِ معــه غي

آخــر، وليــس ذلــك مــن القــدرة يف شــيء(. انتهــى.

ْيــِدي فِــي اْلَغــْزِو«  ــم ¬  ))): )»هنــى النبــي § َأْن ُتْقَطــَع األَْ ومــن ذلــك: مــا قاَلــُه اإِلَمــاُم ابــُن الَقيِّ
ــَب َعَلْيــِه  َرَواُه َأُبــو َداُود؛ َفَهــَذا َحــدٌّ مـِـْن ُحــُدوِد اهللِ َتَعاَلــى، َوَقــْد َنَهــى َعــْن إَقاَمتـِـِه فـِـي اْلَغــْزِو َخْشــَيَة َأْن َيَتَرتَّ
َمــا ُهــَو َأْبَغــُض إَلــى اهللِ مـِـْن َتْعطِيلـِـِه َأْو َتْأِخيــِرِه مـِـْن ُلُحــوِق َصاِحبـِـِه بِاْلُمْشــِركِيَن َحِميَّــًة َوَغَضًبــا َكَمــا َقاَلــُه 
ــِه َواأْلَْوَزاِعــيُّ َوَغْيُرُهــْم  ْرَداِء َوُحَذْيَفــُة َوَغْيُرُهــْم، َوَقــْد َنــصَّ َأْحَمــُد َوإِْســَحاُق ْبــُن َراْهَوْي ُعَمــُر َوَأُبــو الــدَّ
ــي  ــيِّ فِ ــِم اْلِخَرقِ ــو اْلَقاِس ــا َأُب ، َوَذَكَرَه ــُدوِّ ــي َأْرِض اْلَع ــاُم فِ ــُدوَد َل ُتَق ــى َأنَّ اْلُح ــَاِم َعَل ْس ــاِء اإْلِ ــْن ُعَلَم مِ
ــْن  ــُن َأْرَطــاَة بَِرُجــٍل مِ ــُر ْب ــْد »َأَتــى بِْش ، َوَق ُمْخَتَصــِرِه َفَقــاَل: َل ُيَقــاُم اْلَحــدُّ َعَلــى ُمْســلٍِم فِــي َأْرِض اْلَعــُدوِّ
ــي َســِمْعت َرُســوَل اهللِ § َيُقــوُل: َل ُتْقَطــُع اأْلَْيــِدي فِــي اْلَغــْزِو  ــُه َفَقــاَل: َلــْوَل َأنِّ اْلُغــَزاِة َقــْد َســَرَق مَِجنَّ

َحاَبــِة.(. انتهــى. : َوُهــَو إْجَمــاُع الصَّ ــٍد اْلَمْقِدِســيُّ َلَقَطْعــت َيــَدك« ، َرَواُه َأُبــو َداُود، َوَقــاَل َأُبــو ُمَحمَّ

*******

))) )خمتصر منهاج القاصدين: ص 8)))
))) »إعالم املَوقِّعني عن َربِّ العاَلمني« )ج ) / ص )))
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االجتهاد في  تقدير األمور والُمواَزَنة بينها

إن مــن أهــم المســائل يف هــذا البــاب -بــاب الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد، ومعرفــة 
مقاديرهــا- هــي مســألة كيفيــة معرفــة وقــوع الضــرر والمفســدة ووقــوع فــوات مصلحــة مــن المصالــح، 

ــك؟ ــرف ذل ــف نع ــا؛ كي ــة بينهم ــك الموازن ــد ذل ــم بع ث

هــذه المســألة مبنيــة علــى الجتهــاد بَغَلَبــة الظــن، ل يجــوز أن يكون ذلــك بمجرد التوهم والشــك، 
ول يشــرتط يف ذلــك اليقيــن التــام والعلم، فــإن الغيــب ل يعلمه إل اهلل.

ف وســلوك الطــرف الُمتعاَمــل معــه يف ذلــك-؛  ــن َتَصــرُّ ــة الظــن تعــرف بجريــان العــادة -مِ وَغَلَب
ــه، والنــاس عاجــزون عــن أن  ــَع الضــرر علــى ُمخالِِف ــر أو ُنِهــي أو ُخولِــف َأوَق فــإذا ُعــرف أنــه كلمــا ُأمِ

يدفعــوا -بالنظــر إلــى مــا يف أيديهــم-  فــإن ذلــك يكــون حّجــة يف هــذا البــاب.

قــال العــز بــن عبــد الســام -رحمــه اهلل-: )أكثــر المصالــح والمفاســد ل وقــوف علــى مقاديرهــا 
ة الوقــوف علــى تحديدهــا.(. ))). وتحديدهــا؛ وإنمــا ُتعــرف تقريًبــا لِِعــزَّ

-، لتقديــر أدنــى المفســدتين أو أقــوى وأكــر  وهــذا األمــر يحتــاج إلــى توفيــق مــن اهلل -َعــزَّ َوَجــلَّ
ٍع إليــه، واســتخارة واستشــارة، ودراســة تامــة  المصلحتيــن، فهــذا يحتــاج إلــى لجــوء إلــى اهلل، وتضــرُّ
للواقــع قــدر اإلمــكان، فــا يكلــف اهلل نفًســا إل وســعها، وإنمــا علينــا أن نبــذل الجهــد يف معرفــة واقعنــا، 
ول يجــوز أن نعيــش يف الخيــال والبعــد عــن الواقــع حتــى نصــف أمــوًرا ل يمكــن أن تقبــل، أو نغفــل 

عــن قــوى وموازنــات يشــهدها الجميــع، إل مــن يتكلــم يف هــذا البــاب بغيــر توفيــق مــن اهلل!.

ــل  ــى اهلل لتحصي ــوء إل ــن اللج ــا م ــد فيه ــائل، لب ــر المس ــن أخط ــألة م ــذه المس ــول: ه ــك نق لذل
التوفيــق، والتشــاور، ودراســة جيــدة للواقــع حســب المتــاح مــن المعلومــات.

ــَاِم أيًضــا -رحمــه اهلل-: )والوقــوف علــى تســاوي المفاســد وتفاوهتــا  ــِد السَّ ــُن َعْب ــزُّ ب وقــال الِع
ــى  ــوف عل ــن الوق ــز م ــاوي أع ــى التس ــوف عل ــى، والوق ــه اهلل تعال َق ــن َوفَّ ــا إل م ــدي إليه ة، ل يهت ــزَّ ِع

ــى  ))). ــب.(. انته ــد إل بالتقري ــح والمفاس ــط المصال ــن ضب التفــاوت؛ ول يمك
))) ]قواعد الحكام ص-00)[

))) قواعد الحكام ص-0)[



28

ــُت  ــاس: »إذا قل ــول للن ــد كان يق ؛ فق ــيِّ ــف الثََّقِف ــن يوس ــاج ب ــام الَحجَّ ــك أي ــة يف ذل ــن األمثل وم
ألحِدكــم اخــُرج مــن هــذا البــاب وخــرج مــن غيــره؛ ضربــُت عنقــه«!، وكان يخطــب النــاس حتــى يحيــن 
ــا  وقــت صــاة العصــر ل يقــول لــه أحــٌد »الصــاَة أيهــا الرجــل«!، )حتــى قــال اْلَحَســُن -رحمــه اهلل- َلمَّ
ُهــمَّ َأْنــَت َأَمتَّــُه َفاْقَطــْع َعنَّــا ُســنََّتُه- َوفـِـي ِرَواَيــٍة َشــْينَُه- َفإِنَّــُه َأَتاَنــا ُأَخْيِفــَش ُأَعْيِمــَش،  ــاُج: »اللَّ َمــاَت اْلَحجَّ
ــَيتِِه،  ــي مِْش ــُر فِ ــُه َوَيْخطِ َت ــُل ُجمَّ ــبِيِل اهللِ، ُيَرجِّ ــي َس ــاٌر فِ ــا ُغَب ــِرَق فِيَه ــا َع ــاِن، َواهللِ َم ــَرِة اْلَبنَ ــٍد َقِصي ــدُّ بَِي َيُم
ــَاُة. َل مـِـَن اهللِ َيتَِّقــي، َوَل مـِـَن النَّــاِس َيْســَتِحي، َفْوَقــُه اهلُل َوَتْحَتــُه  َوَيْصَعــُد اْلِمنَْبــَر َفَيْهــِدُر َحتَّــى َتُفوَتــُه الصَّ
ُجــُل. ُثــمَّ َيُقــوُل اْلَحَســُن: َهْيَهــاَت! َحــاَل ُدوَن  َهــا الرَّ ــَاُة َأيُّ مِاَئــُة َأْلــٍف َأْو َيِزيــُدوَن، َل َيُقــوُل َلــُه َقائـِـٌل: الصَّ

ــْوُط«(.   ))). وهــذا يدلنــا علــى مســألة العمــل بَغَلَبــة الظــّن. ــْيُف َوالسَّ َذلـِـَك السَّ

ول يشــرتط أن يباَشــر جــزٌء مــن العقوبــة، بالضــرب أو التعذيــب، قبــل أن يجــوز لإلنســان اعتبــار 
فعــل المفســدة األدنــى أو تــرك المصلحــة األدنــى لدفــع مفســدة أكــر وجلــب المصلحــة األعظــم؛ بــل 
غلبــة الظــن بنــاء علــى مشــاهدة األمــر الواقــع وتكــرر العــادة وجرياهنا هــو الــذي كان عليه الســلف، حتى 
ــون الجمعــة ظهــًرا باإليمــاء والحجــاج يخطــب، ل  ثبــت عــن عطــاء وســعيد بــن جبيــر أهنــم كانــوا ُيَصلُّ
يســتطيعون أن يقومــوا، ول يســتطيعون أن يركعــوا ويســجدوا، ول يســتطيعون أن يقيمــوا الجماعــة ول 

ًقــا يف صحيحــه. أن يذهبــوا إلــى مــكان آخــر؛ فلذلــك َصلُّوهــا ظهــًرا باإليمــاء كمــا ذكــره البخــاري ُمَعلَّ

*******

))) القرطيب يف تفسريه )6)/ 9)))



29

ضرورة مراعاة النصيحة لمجموع الناس أو أكثرهم

مــن المســائل الخطيــرة يف هــذا البــاب: ضــرورة مراعــاة النصيحــة لمجمــوع النــاس أو ألكثرهــم، 
ــن  ــاب م ــذا الب ــة، وه ــات خاص ــن الجماع ــة م ــة جماع ــاة مصلح ــل مراع ــن أج ــك م ــدار ذل ــس إه ولي
أخطــر مــا تتعــرض لــه كثيــر مــن الجماعــات يف واقعنــا المعاصــر؛ إذ تبنــي عملهــا علــى رعايــة مصلحتهــا 

دون النظــر إلــى مصالــح باقــي مجتمعهــا..

وذلــك عنــد جماعــات التكفيــر راجــع إلــى أهنــم يحكمــون علــى المجتمــع كلــه بالكفــر، وعنــد 
جماعــات »التوقــف والتبيــن«  والجماعــات التــي تســمي نفســها »الســلفية الجهاديــة« -وهــي ليســت 
ســلفية ول جهاديــة- وإنمــا تنتمــي إلــى »الفكــر الُقْطبـِـّي« الــذي يــرى معظــم المجتمعــات مــن »الطبقــة 
الُمَتَميَِّعــة« التــي ل يشــغل نفســه بالحكــم عليهــا؛ فــا يحكــم عليهــا بإســام ول بكفــر بنــاء علــى وصــف 
المجتمــع بأنــه مجتمــع جاهلــي، وأن ذلــك تفســيره كــدار الحــرب أو دار الكفــر -وإن لــم يحكــم علــى 
عمــوم النــاس بالكفــر- لكنــه ل يعبــأ بمصالــح هــذه »الطبقــة الُمَتَميَِّعــة« يف دينهــا وأنفســها وأعراضهــا 
َمــة لجماعتــه فقــط، إضافــة إلــى ذلــك أنــه  وعقولهــا وأموالهــا، وليبنــي المصلحــة علــى مصلحــة ُمتَوهَّ
ليــس مــن أهــل الموازنــة بيــن رتــب المصالــح المختلفــة؛ وإنمــا قــد يفعــل األفعــال التــي ترتتــب عليهــا 
ــم  ــم- أهن ــن له ــداء، أو للموافقي ــا أو للع ــرب مث ــالة -للغ ــل رس ــل توصي ــن أج ــة م ــار العظيم المض
موجــودون قائمــون!، أو توصيــل رســالة بــأن مخالفيهــم يســفكون الدمــاء وينتهكــون حقــوق اإلنســان؛ 
ومثــل هــذه ليســت بمصالــح معتَبــرة بالموازنــة مــع حفــظ الديــن والنفــس والعــرض والعقــل والمــال.

ولنضــرب علــى ذلــك مثــاًل: إذا جــاء رجــل وقــال إنــه ســيقتل عشــرة أبريــاء مــن أجــل قتــل رجــل 
ــة علــى  يعتقــد القاتــل أنــه كافــر، مــع أن هــذا لــم يتــم فيــه إثبــات ارتــكاب الكفــر األكــر الناقِــل عــن الِملَّ
وجــٍه ل يحتمــل الظــن والحتمــال والتخميــن والســتنتاج ومجــرد التحليــات السياســية؛ وإنمــا علــى 
وجــه البينــات وبعــد أن ُتســتوَفى الشــروط وتنتفــي الموانــع؛ فــإذا لــم يقــع ذلــك وَحَكــم علــى شــخٍص 
ــكام  ــن الح ــم ول م ــل العل ــن أه ــك ل م ــة بذل ــه وظيف ــون ل ــه دون أن يك ــد أن يقتل ــم يري ــر، ث ــه كاف أن
-وهــذان الصنفــان هــم أئمــة المســلمين-؛ فــإذا كان ُمْقِدًمــا علــى مثــل هــذا ظانًّــا أن هــذا فيــه مصلحــة: 
ــة بيــن المصالــح والمفاســد؛ حتــى لــو  دة، ليــس فيهــا موازن مــة؛ بــل مفاســد مجــرَّ فهــي مصالــح ُمتَوهَّ
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ــل بذلــك إلــى قتــل كافــٍر واحــد؟  افرتضنــا أنــه كافــر قطًعــا، فهــل يجــوز قتــل المســلمين األبريــاء لُيتَوصَّ
والمــراد مــن ذلــك كلــه عمــل دعايــة يف العالــم أننــا نقــوم بالمهــام التــي أعلنــا القيــام هبــا وهددنــا هبــا؟! 
ْســَاِم  نعــوذ بــاهلل. والنبــي § يقــول: »َأْبَغــُض النَّــاِس إَِلــى اهللِ َثَاَثــٌة: ُمْلِحــٌد فـِـي اْلَحــَرِم، َوُمْبَتــٍغ فـِـي اإْلِ
ْنَيــا َأْهــَوُن َعَلــى  لِــُب َدِم اْمــِرٍئ بَِغْيــِر َحــقٍّ لُِيَهِريــَق َدَمــُه« )))، وقــال §: »َلــَزَواُل الدُّ ــِة، َوُمطَّ ُســنََّة اْلَجاِهلِيَّ
«)))، وقــال: »َلــْن َيــَزاَل اْلُمْؤمِــُن فِــي ُفْســَحٍة مِــْن ِدينـِـِه، َمــا َلــْم ُيِصــْب َدًمــا  اهللِ مِــْن َقْتــِل ُمْؤمِــٍن بَِغْيــِر َحــقٍّ
ــاٌل  ــاٌء ورج ــاء ونس ــاٌل أبري ــل أطف ــة، أن ُيْقَت ــة عظيم ــك مصيب ــا ش ــذا ب ــاري[؛ وه ــا« ]رواه البخ َحَراًم
مســلمون وُمعاهــدون لــم َيرتكبــوا مــا ُيوِجــب َقْتَلهــم حتــى ُتثبـِـت هــذه الجماعــات أهنــا موجــودة علــى 

الســاحة!.

بــأي ميــزان للمصالــح والمفاســد ُيَضّحــى بالمســلمين األبريــاء أو بواحــد منهــم، أو بمعاهديــن قــد 
غلــظ النبــي § يف َقْتلِِهــم بغيــر حــق، حتــى يتــم َقْتــُل رجــٍل واحــد لــو ثبــت ُكْفــُره؟! كيــف وُكْفــُره لــم 
ُتــه لــم تقــم عليهــا البينــة، ولــم تســتوىف الشــروط ولــم تنتفــي الموانــع؟! بــل لــم يثبــت أصــا  يثبــت، وِردَّ

ٍة أو كفــٍر أكــر؟!!. ارتكابــه لـِـِردَّ

فأيــن مراعــاة حرمــات المســلمين عموًمــا؟ فضــًا عــن أن يكــون بعــض المقتوليــن ذا أمــان فــا 
ــاك  ــة الشــرعية؛ فليــس هن ا عــن الموازن ــد جــدًّ ــات الوجــود!، هــذا الــكام بعي ــه لمجــرد إثب يصــح قتل
مصالــح معتــرة تتحقــق مــن وراء ذلــك، بــل ل يحــدث إل تشــويه صــورة اإلســام يف العالــم، وتشــويه 

ــزام يف المجتمعــات المســلمة!. صــورة اللت

َنسأُل اهلَل أن ُيِعيَذ المسلمين من هذا الباء.

*******

))) ]رواه البخاري[
))) ]سنن ابن ماجة: 0)6[
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ها إلى الُعلماء ُغموض الُمواَزنات وضرورة َردِّ

َمَردُّ المواَزنة بين المصالح والمفاسد إلى أهل العلم.

ــَزاِن  ــَو بِِمي ــِد ُه ــِح َواْلَمَفاِس ــِر اْلَمَصالِ ــاَر َمَقاِدي ــنَّ اْعتَِب ــة ¬))): )َلكِ ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش ق
َبــاِع النُُّصــوِص َلــْم َيْعــِدْل َعنَْهــا، َوإِلَّ اْجَتَهــَد َرْأَيــُه لَِمْعِرَفــِة اأْلَْشــَباِه  ْنَســاٍن َعَلــى اتِّ ــِريَعِة؛ َفَمَتــى قــدَر اإِلِ الشَّ

ــا وبدللتهــا علــى األحــكام.(. انتهــى. ــِر، َوَقــلَّ أن ُتْعــِوز النُُّصــوص مــن يكــون َخبِيــًرا هبَ َوالنََّظائِ

فحقيقــة الرتجيــح بيــن المصالــح والمفاســد هــو مــن أغمــض أمــور الجتهــاد عنــد مــن ل يفهــم 
مقاصــد الشــريعة وأحكامهــا َوُرَتــب المصالــح ومقاديرهــا؛ مــن أجــل ذلــك كان الجتهــاد هــو بميــزان 

الشــريعة يف تحقيــق هــذا األمــر.

ْنَســاِن  ــُة اإلِْ ــَذا َأْن َتُكــوَن َمَحبَّ قــال شــيخ اإلســام ¬ أيًضــا، يف مجمــوع الفتــاوى))): )َوَأْصــُل َه
اْلَمْعــُروَف َوُبْغُضــُه لِْلُمنَْكــِر، َوإَِراَدُتــُه لَِهــَذا، َوَكَراَهُتــُه لَِهــَذا، ُمَوافَِقــًة لُِحــبِّ اهللِ َوُبْغِضــِه َوإَِراَدتـِـِه َوَكَراَهتـِـِه 
ــُف  ــإِنَّ اهلَل َل ُيَكلِّ ــِه؛ َف ــِه َوُقْدَرتِ تِ ــِب ُقوَّ ــُروِه بَِحَس ــُه لِْلَمْك ــوِب َوَدْفُع ــُه لِْلَمْحُب ــوَن فِْعُل ــْرِعيِّيَن. َوَأْن َيُك الشَّ

ُقــوا اهلَل َمــا اْســَتَطْعُتْم{ ))).. َنْفًســا إلَّ ُوْســَعَها، َوَقــْد َقــاَل: }َفاتَّ

ــا، َل  ــِه َوُبْغِضَه ــِة َنْفِس ــِب َمَحبَّ ــُه بَِحَس ــُه َوَكَراَهُت ــُه َوإَِراَدُت ــُه َوُبْغُض ــوُن ُحبُّ ــْن َيُك ــاِس َم ــْن النَّ ــإِنَّ مِ َف
َبــَع  ْنَســاُن َفَقــْد اتَّ َبَعــُه اإْلِ بَِحَســِب َمَحبَّــِة اهللِ َوَرُســولِِه َوُبْغــِض اهللِ َوَرُســولِِه، َوَهــَذا مـِـْن َنــْوِع اْلَهــَوى؛ َفــإِْن اتَّ
ــُة النَّْفــِس َوَيْتَبــُع  َبــَع َهــَواُه بَِغْيــِر ُهــًدى مـِـَن اهللِ{)))؛ َفــإِنَّ َأْصــَل اْلَهــَوى هــو َمَحبَّ ــَن اتَّ َهــَواُه }َوَمــْن َأَضــلُّ مِمَّ
ــِذي فِــي النَّْفــِس- َل ُيــَاُم ]العبــُد[ َعَلْيــِه؛ َفــإِنَّ  َذلـِـَك ُبْغُضَهــا َوَنْفــُس اْلَهــَوى -َوُهــَو اْلَحــبُّ َواْلُبْغــُض الَّ
َباِعــِه، َكَمــا َقــاَل َتَعاَلــى: }َيــا َداُوُد إنَّــا َجَعْلنـَـاَك َخلِيَفــًة فـِـي اأْلَْرِض  َذلـِـَك َقــْد َل ُيْمَلــُك؛ َوإِنََّمــا ُيــَاُم َعَلــى اتِّ

ــَك َعــْن َســبِيِل اهللِ{ )5).. َفاْحُكــْم َبْيــَن النَّــاِس بِاْلَحــقِّ َوَل َتتَّبِــِع اْلَهــَوى َفُيِضلَّ

ِذيــَن  َل َحــاُل الَّ ــَهَواِت؛ َفــإِنَّ اأْلَوَّ َبــاِع اأْلَْهــَواِء فِــي الشَّ َياَنــاِت َأْعَظــُم مِــْن اتِّ َبــاُع اأْلَْهــَواِء فِــي الدِّ َواتِّ
))) االستقامة ))/ 7)))
((((-((( /(8(  (((
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َكَفــُروا مـِـْن َأْهــِل اْلكَِتــاِب َواْلُمْشــِركِيَن، َكَمــا َقــاَل اهلُل َتَعاَلــى: }َفــإِْن َلــْم َيْســَتِجيُبوا َلــَك َفاْعَلــْم َأنََّمــا َيتَّبُِعوَن 
ــا  ــْم بَِم ــْم َبْينَُه ــى: }َوَأِن اْحُك ــاَل َتَعاَل ــَن اهللِ{ )))، َوَق ــِر ُهــًدى مِ ــَواُه بَِغْي ــَع َه َب ــَن اتَّ ــْن َأَضــلُّ مِمَّ ــْم َوَم َأْهَواَءُه

َأْنَزَل اهلُل َوَل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم{))).

ــنَِّة مِْن ]المنســوبين إلــى[ اْلُعَلَمــاِء َواْلِعَبــاِد ُيْجَعُل  َولَِهــَذا َكاَن َمــْن َخــَرَج َعــْن ُموِجــِب اْلكَِتــاِب َوالسُّ
وَنُهْم َأْهــَل اأْلَْهــَواِء؛ َوَذلـِـَك إنَّ ُكلَّ َمــْن َلــْم َيتَّبِــْع اْلِعْلــَم َفَقــْد  ــَلُف ُيَســمُّ مِــْن َأْهــِل اأْلَْهــَواِء؛ َكَمــا َكاَن السَّ
ــى اهلُل َعَليــِه َوَســلََّم-؛  ــِذي َبَعــَث بِــِه َرُســوَلُه -َصلَّ يــِن َل َيُكــوُن إلَّ بُِهــَدى اهللِ الَّ َبــَع َهــَواُه، َواْلِعْلــُم بِالدِّ اتَّ
َفاْلَواِجــُب َعَلــى اْلَعْبــِد َأْن َينُْظــَر فـِـي َنْفــِس ُحبِّــِه َوُبْغِضــِه. َومِْقــَداِر ُحبِّــِه َوُبْغِضــِه: َهــْل ُهــَو ُمَوافـِـٌق أِلَْمــِر اهللِ 
ــى اهلُل َعَليــِه َوَســلََّم-؛ بَِحْيــُث َيُكــوُن َمْأُمــوًرا  ــِذي َأْنَزَلــُه َعَلــى َرُســولِِه -َصلَّ َوَرُســولِِه؟ َوُهــَو ُهــَدى اهللِ الَّ
ــوا  ُم ــاَل: }َل ُتَقدِّ ــْد َق ــإِنَّ اهلَل َق ــَدْي اهللِ َوَرُســولِِه؛ َف ــَن َي ــِه َبْي ــا فِي ًم بَِذلِــَك اْلَحــبِّ َواْلُبْغــِض. َل َيُكــوُن ُمَتَقدِّ
ِم َبْيــَن  َبْيــَن َيــَدِي اهللِ َوَرُســولِِه{)))؛ َوَمــْن َأَحــبَّ َأْو َأْبَغــَض َقْبــَل َأْن َيْأُمــَرُه اهلُل َوَرُســوُلُه َفِفيــِه َنــْوٌع مـِـْن التََّقــدُّ

َيــَدْي اهللِ َوَرُســولِِه.(. انتهــى.

هــذه المســألة مــن أعظــم المســائل أهميــًة؛ ألن كثيــًرا مــن النــاس حيــن ل يــدرك الطريقــة الشــرعية 
ــل أدنــى المفســدتين لدفــع أعظمهمــا،  يف الرتجيــح بيــن المصالــح والمفاســد والموازنــة بينهــا، وَتَحمُّ
ــر  ــن أن أم ــواه، ويظ ــع ه ــك يتب ــدرك ذل ــا ل ي ــا، عندم ــل أعظمهم ــن لتحصي ــى المصلحتي ــت أدن وتفوي
النــاس جميًعــا يف ذلــك؛ ومــن هنــا يقــول بعــض الجهــال أن المصلحــة والمفســدة »طاغــوت العصــر«!، 
ــاهلل، وإن ذلــك مــن  ــاذ ب ــد مــن دون اهلل، والعي ــا ُيعب ومنهــم مــن يقــول أن مصلحــة الدعــوة صــار َصنًَم
أجــل الجهــل بطريقــة الرتجيــح بيــن المصالــح والمفاســد بموازيــن الشــريعة وبالعلــم ل بالهــوى، 
وحيــن ظنــوا أن هــذا األمــر كل واحــد فيــه يتبــع هــواه ظنــوا أن هــذا مــن الطغيــان وأنــه يمكــن أن يكــون 
- ل  ــزَّ َوَجــلَّ ــإن مــا شــرعه اهلل -َع ــن؛ ف ــد مــن دون اهلل؛ وهــذا مــن الضــال الَبيِّ ــا ُيعب ــا أو صنًم طاغوًت
ــا! -أي إلهــا يعبــد مــن دون اهلل- يف أصــل الكلمــة وظاهرهــا،  ــا، فضــًا أن يكــون طاغوًت يكــون طغياًن
- عــن شــعيب عليــه الســام: }إِْن ُأِريــُد  ول أن يكــون صنًمــا كمــا ســماه البعــض، قــال اهلل -َعــزَّ َوَجــلَّ
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-: }واهلُل َل ُيِحــبُّ اْلَفَســاَد{ )))، وقــال:  }واهلُل َل ُيِحــبُّ  ْصــَاَح َمــا اْســَتَطْعُت{)))، وقــال -َعــزَّ َوَجــلَّ إِلَّ اإْلِ
ــا ُيعبــد؟!،  - بموازيــن الشــريعة صنًم اْلُمْفِســِديَن{ )))؛ فكيــف تكــون مراعــاة مــا شــرعه اهلل -َعــزَّ َوَجــلَّ
َم اإلنســاُن  ــدَّ ــد إذا َق ــا ُيعب ــة المصلحــة والمفســدة صنًم ــاهلل مــن ذلــك، إنمــا يكــون ادعــاء رعاي نعــوذ ب
ــه  ــٍة يظنهــا للدعــوة أو للمجتمــع أو النــاس؛ ألن َم ــه مــن أجــل مصلحــٍة ُمَتَوهَّ الكفــَر وقــاَل الكفــَر وَفَعَل
ــَع أعظــَم المصالــح -وهــو التوحيــد-، ول يكــون ذلــك  َم أعظــم المفاســد وَضيَّ ــدَّ بذلــك يكــون قــد َق
أبــًدا فيمــن يشــهد أن ل إلــه إل اهلل وأن محمــًدا رســول اهلل ظاهــًرا وباطنـًـا، ومــن يحقــق حقائــق اإليمــان 
بــاهلل وبالمائكــة والكتــب والرســل واليــوم اآلخــر والقــدر خيــره وشــره، واإلســام والشــهادة والصــاة 
والصيــام والــزكاة والحــج، ومــن اإلحســان الــذي هــو أن تعبــد اهلل كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه 

يــراك.

فــإن مــن يختلــط عليــه مثــل هــذا األمــر حتــى يجعــل مــن لــم يضيــع هــذه المصالــح لكونــه يتكلــم 
ــا لاختــاف يف المواقــف السياســية!؛ ل شــك أن  ــا أو طاغوًت باســم المصلحــة والمفســدة يعبــد صنًم

هــذا مــن الجهــل العظيــم.

لذلــك نقــول إن الثوابــت التــي لــم تتغيــر يف الشــريعة قــط مــن اإلســام واإليمــان واإلحســان، لبــد 
ــاق  ــر والنف ــب والكف ــرك والتكذي ــن الش ــا م ــا يضاّده ــح، وم ــا يف المصال ــة دائًم َم ــي الُمَقدَّ ــل ه وأن تظ
م  والشــك وغيــر ذلــك مــن أنــواع الُمخاَلَفــة يف العقيــدة، هــي أعظــم المفاســد التــي يجــب درؤهــا؛ ُتَقــدَّ

يف الدفــع والــدرء علــى غيرهــا.

وأمــا المواقــف السياســية، وطــرق التعامــل مــع المخالفين -ابتــداًء من الكفــار والمنافقيــن وانتهاًء 
بالفســقة والمبتدعيــن مــن المســلمين، ومــا بيــن ذلــك ومــا بعــده كذلــك- مــن األمــور الجتهاديــة التــي 
ــا؛ فــإن هــذه تتســم بالمرونــة بــا شــك، فقــد  يقــع فيهــا الخــاف بيــن أهــل العلــم وبيــن النــاس عموًم
ــنَّتِه؛ فقــد كان يف مكــة  ــع علــى ُس َل ــِه َوَســلََّم- مــن ذلــك مــن يعرفــه مــن اطَّ ــى اهلُل َعَلي فعــل النبــي -َصلَّ
- ذلــك يف قولــه:  َكاَة، كمــا َبيَّــَن -َعــزَّ َوَجــلَّ ــَاَة َوآُتــوا الــزَّ ــوا َأْيِدَيُكــْم َوَأقِيُمــوا الصَّ يقــول ألصحابــه: ُكفُّ
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َكاَة{ )))، ثــم بعــد ذلــك أنــزل اهلُل  ــَاَة َوآُتــوا الــزَّ ــوا َأْيِدَيُكــْم َوَأقِيُمــوا الصَّ ِذيــَن قِيــَل َلُهــْم ُكفُّ }َأَلــْم َتــَر إَِلــى الَّ
ِذيــَن ُيَقاَتُلــوَن بَِأنَُّهــْم ُظلُِمــوا ۚ َوإِنَّ اهلَل َعَلــٰى َنْصِرِهــْم َلَقِديــٌر{)))، ثــم أنــزل اهلُل  - عليــه: }ُأِذَن لِلَّ -َعــزَّ َوَجــلَّ
ِذيــَن ُيَقاتُِلوَنُكــْم َوَل َتْعَتــُدوا ۚ إِنَّ اهلَل َل ُيِحــبُّ اْلُمْعَتِديــَن{)))، ثــم  -: }َوَقاتُِلــوا فـِـي َســبِيِل اهللِ الَّ -َعــزَّ َوَجــلَّ
ــًة ۚ َواْعَلُمــوا َأنَّ اهلَل َمــَع اْلُمتَِّقيَن{)))،  ــًة َكَمــا ُيَقاتُِلوَنُكــْم َكافَّ -: }َوَقاتُِلــوا اْلُمْشــِركِيَن َكافَّ أنــزل اهلُل -َعــزَّ َوَجــلَّ
ــَو  ــُه ُه ــى اهللِ إِنَّ ْل َعَل ــَوكَّ ــا َوَت ــْح َلَه ــْلِم َفاْجنَ ــوا لِلسَّ -: }َوإِْن َجنَُح ــزَّ َوَجــلَّ وفيمــا بيــن ذلــك أنــزل اهلُل -َع
يــِن َفَعَلْيُكــُم النَّْصــُر إِلَّ َعَلــى َقــْوٍم َبْينَُكــْم َوَبْينَُهــْم  ــِميُع اْلَعلِيــُم{ )5)، وأنــزَل: }َوإِِن اْســَتنَْصُروُكْم فـِـي الدِّ السَّ
ــْم  ــمَّ َل ــِركِيَن ُث ــَن اْلُمْش ــْم مِ ــَن َعاَهْدُت ِذي -: }إِلَّ الَّ ــزَّ َوَجــلَّ ــال -َع ــٌر{)6)، وق ــوَن َبِصي ــا َتْعَمُل ــاٌق َواهلُل بَِم مِيَث
تِِهــْم إِنَّ اهلَل ُيِحــبُّ اْلُمتَِّقيــَن{  ــوا إَِلْيِهــْم َعْهَدُهــْم إَِلــى ُمدَّ َينُْقُصوُكــْم َشــْيًئا َوَلــْم ُيَظاِهــُروا َعَلْيُكــْم َأَحــًدا َفَأتِمُّ
ــى َيْســَمَع َكَاَم اهللِ  ــَن اْلُمْشــِركِيَن اْســَتَجاَرَك َفَأِجــْرُه َحتَّ -: }َوإِْن َأَحــٌد مِ ]التوبــة: [«، وقــال -َعــزَّ َوَجــلَّ

ُثــمَّ َأْبلِْغــُه َمْأَمنَــُه َذلـِـَك بَِأنَُّهــْم َقــْوٌم َل َيْعَلُمــوَن{)7).

ــة  ــاَلَمة والهدن ــن الُمَس ــا بي ــال وم ــن القت ــا بي ــعًة م ــًة واس ــوص مرون ــذه النص ــظ يف ه ــت تلح إًذا أن
ــن. ــى حي ــوله إل ــن آذى اهلل ورس ــو عم ــح والعف ــر والصف والص

وهــذا التنــوع يف المواقــف السياســية والحربيــة والســلمية ممــا يجــب فهمــه وإدراكــه ليســتعمل يف 
الموضــوع الائــق به.

ــم  ــاب ليحك ــزل الكت ــإن اهلل أن ــا؛ ف ــوص وترجيحاهت ــه النص ــى معرف ــا إل ه ــات َمَردُّ ــذه الموازن وه
ــَن  ــَث اهلُل النَّبِيِّي ــَدًة َفَبَع ــًة َواِح ــاُس ُأمَّ -: }َكاَن النَّ ــلَّ ــزَّ َوَج ــال -َع ــا ق ــه، كم ــوا في ــا اختلف ــاس فيم ــن الن بي
ــِه{)8)، وكذلــك  ــوا فِي ــا اْخَتَلُف ــاِس فِيَم ــَن النَّ ــاَب بِاْلَحــقِّ لَِيْحُكــَم َبْي ــُم اْلكَِت ــَزَل َمَعُه ــِريَن َوُمنِْذِريــَن َوَأْن  ُمَبشِّ

))) ]النساء: 77[ 
))) ]احلج: 9)[

))) ]البقرة: 90)[
))) ]التوبة: 6)[

)5) ]النفال: )6[
)6) ]النفال: )7[

)7) ]التوبة: 6[
)8) ]البقرة: )))[
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بعــث الرســول § حاكًمــا يحكــم بيــن النــاس فيمــا اختلفــوا فيــه، وكــذا ُســنَُّته مــن بعــده، وقــال تعالــى: 
ــا  ــا مِمَّ ــِهْم َحَرًج ــي َأْنُفِس ــُدوا فِ ــمَّ َل َيِج ــْم ُث ــَجَر َبْينَُه ــا َش ــوَك فِيَم ُم ــى ُيَحكِّ ــوَن َحتَّ ــَك َل ُيْؤمِنُ ــَا َوَربِّ }َف

ــلِيًما{))). ــلُِّموا َتْس ــَت َوُيَس َقَضْي

والخطــر يف هــذا المقــام أن يتولــى الرتجيحــات جاهــٌل أو مبتــدٌع منحــرف عــن منهــج أهــل الُســنَّة، 
م هــواه ويظــن أن ذلــك هــو اجتهــاده المشــروع، ليــس كل مــا يــراه اإلنســان يكــون هــو الشــريعة؛ فإن  ُيَقــدِّ

مثــل هــذا المعنــي يعــد تطبيًقــا لقاعــدة المصلحــة والمفســدة علــى غيــر مــا طبقهــا عليــه أهــُل العلــم!.

فالعلمــاء يبحثــون عــن الشــرع ويتقربــون منــه حتــى ينظروا أيــن تكون المصلحــة، والواقعــة التي ل 
يعلمــون فيهــا نًصــا شــرعًيا يقيســوهنا علــى أقــرب نــص شــرعي؛ وليــس المــراد أهنــم يقرروهنــا بعقولهــم، 
َم َأْوَكُدُهَمــا َلــْم َيُكــْن اآْلَخــُر  قــال شــيخ اإلســام ¬))): )فــإذا اْزَدَحــَم َواِجَبــاِن َل ُيْمكـِـُن َجْمُعُهَمــا َفُقــدِّ
فـِـي َهــِذِه اْلَحــاِل َواِجًبــا َوَلــْم َيُكــْن َتاِرُكــُه أِلَْجــِل فِْعــِل اأْلَْوَكــِد َتــاِرَك َواِجــٍب فـِـي اْلَحِقيَقــِة. َوَكَذلـِـَك إَذا 
ــي َهــِذِه اْلَحــاِل  ــى فِ ــُل اأْلَْدَن ــْم َيُكــْن فِْع ــِل َأْدَناُهَمــا َل ــْرُك َأْعَظِمِهَمــا إلَّ بِِفْع ــُن َت ــاِن َل ُيْمكِ َم اْجَتَمــَع ُمَحرَّ
ــْم  ــَاِق َل ْط ــاِر اإْلِ ٍم بِاْعتَِب ــرَّ ــُل ُمَح ــَذا فِْع َي َه ــمِّ ــٍب َوُس ــْرُك َواِج ــَك َت َي َذلِ ــمِّ ــِة َوإِْن ُس ــي اْلَحِقيَق ــا فِ ًم ُمَحرَّ
ــُروَرِة؛ َأْو  اِجَحــِة َأْو لِلضَّ ِم لِْلَمْصَلَحــِة الرَّ . َوُيَقــاُل فـِـي مِْثــِل َهــَذا َتــْرُك اْلَواِجــِب لُِعــْذِر َوفِْعــُل اْلُمَحــرَّ َيُضــرَّ

لَِدْفــِع َمــا ُهــَو أحــرم منــه..

ــا  ــْت فِيَه ــي َنَقَص تِ ــِة الَّ ــِة َواأْلَْمكِنَ ــي اأْلَْزمِنَ ــيََّما فِ ا َل ِس ــدًّ ــٌع ِج ــاٌب َواِس ــاُرِض[ َب ــاُب التََّع ــَذا ]َب َوَه
َمــا اْزَداَد النَّْقــُص اْزَداَدْت َهــِذِه  ِة؛ َفــإِنَّ َهــِذِه اْلَمَســائَِل َتْكُثــُر فِيَهــا، َوُكلَّ ِة َوِخَاَفــِة النُُّبــوَّ آَثــاُر النُُّبــوَّ
ــيَِّئاِت َوَقــَع  ــُه إَذا اْخَتَلَطــْت اْلَحَســنَاُت بِالسَّ ــِة؛ َفإِنَّ ــِة َبْيــَن اأْلُمَّ اْلَمَســائُِل، َوُوُجــوُد َذلـِـَك مِــْن َأْســَباِب اْلِفْتنَ
ــَن َســيَِّئاٍت  ُحــوَن َهــَذا اْلَجانـِـَب َوإِْن َتَضمَّ ــَاُزُم؛ َفَأْقــَواٌم َقــْد َينُْظــُروَن إَلــى اْلَحَســنَاِت َفُيَرجِّ اِلْشــتَِباُه َوالتَّ
ــًة،  ــنَاٍت َعظِيَم ــَرَك َحَس ــَر َوإِْن َت ــَب اآْلَخ ُحــوَن اْلَجانِ ــيَِّئاِت َفُيَرجِّ ــى السَّ ــُروَن إَل ــْد َينُْظ ــَواٌم َق ــًة، َوَأْق َعظِيَم
ِة َأْو  ــرَّ ــِة َواْلَمَض ــَداُر اْلَمنَْفَع ــْم مِْق ــْم َأْو أِلَْكَثِرِه ــُن َلُه ــْد َل َيَتَبيَّ ــِن َق ــُروَن اأْلَْمَرْي ــَن َينُْظ ِذي ــطون الَّ والمتوس
ــيَِّئاِت لَِكــْوِن اأْلَْهــَواِء َقاَرَنــْت  َيَتَبيَّــُن َلُهــْم َفــَا َيِجــُدوَن َمــْن ُيِعينُُهــْم ]علــى[ اْلَعَمــَل بِاْلَحَســنَاِت َوَتــْرَك السَّ

))) ]النساء: 65[
))) جمموع الفتاوى )0)/ 58-57)
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اآْلَراَء.(. انتهــى.

- أن يلهمنــا رشــدنا، ويعيذنــا مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا وأهــواء  نســأل اهلل -َعــزَّ َوَجــلَّ
نفوســنا، وأن يلهمنــا الرشــد يف كل مــا ُأْشــكِل علينــا.

*******
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الَمَصاِلح والَمَفاِسد في موازين الشريعة

ــِرَدٌة يف جميــع أحــكام الشــريعة؛ قــال اهلل  ٌة ُمطَّ قاعــدة »المصالــح والمفاســد« قاعــدٌة ُمْســَتِقرَّ
ــي  ــا َتْوفِيِق ــَتَطْعُت ۚ َوَم ــا اْس ــَاَح َم ْص ــُد إِلَّ اإْلِ ــه الســام-: }إِْن ُأِري ــَعيب -علي ــى لســان ُش ــى- عل -تعال
ــال  ــاَد{ )))، وق ــال -ســبحانه وتعالــى-: }َواهلُل َل ُيِحــبُّ اْلَفَس ــُب{ )))، وق ــِه ُأنِي ــُت َوإَِلْي ْل ــِه َتَوكَّ ــاهللِ َعَلْي إِلَّ بِ
-: }َواهلُل َل ُيِحــبُّ اْلُمْفِســِديَن {))). هــذه األدلــة الســمعية تدلنــا علــى لــزوم مراعــاة المصالــح  -َعــزَّ َوَجــلَّ

ــد. والمفاس

ــم  ــون أهواءه ــن يقدم ــن م ــرق بي ــح الف ــا يتض ــن هن ــريعة؛ وم ــزان الش ــك بمي ــون ذل ــد أن يك ولب
باســم المصلحــة دون أن يتمســكوا بالديــن وأحكامــه ومبادئــه وبيــن مــن يطبقــون هــذه القاعدة الشــرعية 

بموازينهــا الشــرعية كذلــك.

فــا يجــوز أن ُيطلِــق أحــد أن مصلحــة الدعــوة أو مصلحــة المجتمــع أو مصلحــة المســلمين 
ــارت  ــدة« ص ــة والمفس ــة »المصلح ــق أن قضي ــوز أن يطل ــن دون اهلل!، ول يج ــد م ــا ُيْعَب ــارت َصنًَم ص
طاغــوت العصــر!، هــذا نابــٌع مــن الجهــل، وإهــدار للدلــة الشــرعية التــي َبيَّنَهــا الكتــاُب وَبيَّنَْتَهــا الُســنَّة، 
ــِفينَُة َفَكاَنــْت لَِمَســاكِيَن َيْعَمُلــوَن فـِـي اْلَبْحــِر َفــَأَرْدُت  ــا السَّ - علــى لســان الخضــر: }َأمَّ قــال اهلل -َعــزَّ َوَجــلَّ
َأْن َأِعيَبَهــا َوَكاَن َوَراَءُهــْم َملِــٌك َيْأُخــُذ ُكلَّ َســِفينٍَة َغْصًبــا {)))، فقــد َباَشــَر اإلعابــة مــن أجــل أن يدفــع عــن 

أصحــاب الســفينة ضــرًرا أشــد.

ٍة  ولهــذا َنقــول: هــذه الكلمــات تخالــف مقتضــى األدلــة الشــرعية، وإنكارهــا إنــكاٌر لقاعــدٍة ُمْســَتِقرَّ
يف الديــن، وإن كان هنــاك مــن النــاس مــن يطبقهــا تطبيًقــا خاطًئــا بنــاًء علــى عــدم معرفــة موازيــن وُرَتــب 
مهــا -يف  ودوائــر المصالــح والمفاســد؛ فربمــا ارتكــَب الُكْفــَر أو قاَلــُه أو َفَعَلــُه مِــن أجــل مصلحــٍة َيَتَوهَّ
ــه؛ فهــذا  ــيٌّ عن ــٌر أو منه ــك كف ــُم أن ذل ــو َيْعَل ــٍة- وه ــٍة دنيوي ــاٍد أو أي مصلح ــاٍل أو اقتص ــٍة أو م سياس
ــة- أن المصلحــة الموهومــة والمفســدة  مــن أعظــم الخلــل، وقــد ينطبــق عليــه -إذا قامــت عليــه الُحجَّ

))) ]هود: 88[
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))) ]الكهف: 79[
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الموهومــة عنــده صــارت َصنًَمــا ُيْعَبــد مــن دون اهلل.

لكــن ل يجــوز هــذا اإلطــاق؛ خصوًصــا أن مــن النــاس مــن يتصــور أن كل مــن رفــع شــعار 
»المصلحــة والمفســدة« ينطبــق عليــه هــذا الــكام، ويســتنكِر كثيــًرا مــن المواقــف المبنِيَّــة علــى األصول 
الشــرعية اعتبــاًرا منــه لهــذه الكلمــات الَرنَّانــة الُمْجَمَلــة بوصــف »المصالح والمفاســد« بأهنــا طاغوت!.

ونعــوذ بــاهلل أن َنِصــَف شــيًئا َنــصَّ الشــرُع علــى اعتبــاره وأهميتــه بأنــه طاغــوت، وإنمــا يكــون ذلــك 
ــا  ــل م ــن أج ــة م ــة الضال ــى البدع ــاهلل- أو عل ــاذ ب ــر -والعي ــى الكف ــِدم عل ــذي ُيْق ــوم، ويف ال يف الموه

يتوهــم مــن مصالــح دنيــاه.

ــه إنســاٌن  ــوَزن بميــزان الشــريعة، وهــذا إنمــا يقــوم ب ر أن الصــاَح والفســاَد لبــد أن ُي ــرِّ لذلــك ُنَق
خبيــٌر هبــا، خصوصــا يف أوقــات الفتــن؛ فأوقــات الفتــن هــي أشــد األوقــات خطــورًة؛ بســبب اختــاط 
ــا  ــا، وإنم ــاف فيه ــه ل خ ــا فإن ا َمْحًض ــرًّ ــا أو َش ــًرا َمْحًض ــت خي ــور إن كان ــد؛ فاألم ــح والمفاس المصال

ــح والمفاســد والحســنات والســيئات. ــاط المصال ــد اخت ــا عن ــكام دائًم يكــون ال

َتــَب بيــن المصالــح والمفاســد؛ فُتَقّدم مصلحــة اإليمان،  ولذلــك كان الواجــب علينــا أن نعــِرف الرُّ
ــظ  ــم يف حف ــًا- ث ــظ الرواح أص ــا -حف ــوس يف حفظه ــة النف ــّدم مصلح ــر، وُتَق ــدة الكف ــع مفس وتْدَف
ــِة اإلنســان وَعــَدم َحْبِســه-، وتْدَفــع المفاســد المقابلــة لذلــك؛  َي األعضــاء ثــم يف حفــظ المنافــع -كُحرِّ
ــس  ــدة َحْب ــع مفس ــم تدف ــاء، ث ــع األعض ــدة قط ــع مفس ــم تْدَف ــوس- ث ــل النف ــل -قت ــدة القت ــع مفس تْدَف

ــه. ك ومنافِِع اإلنســان عــن التَحــرُّ

ــِه؛ فــا شــك أنــه  فلــو قيــل إلنســاٍن أن ِرْجَلــه التــي أصيبــت بــداٍء قاتــٍل لــو ُتِرَكــْت ألدَّى إلــى َمْوتِ
ــِه وَيْحَتِمــُل ذلــك الفســاد دفًعــا لمفســدة الهــاك والمــوت، وإذا قيــل إلنســاٍن: نقطــُع  م قطــَع ِرْجلِ ُيَقــدِّ
ُم الحبــَس َدْفًعــا لمفســدة قطــع األعضــاء،  ِرْجَلــَك أو َيــَدَك أو َنْفَقــُأ عينـَـك أو ُتْحَبــس؛ فــا شــك أنــه ســُيَقدِّ
م  اللهــمَّ إل مــن ُطِمَســْت بصيرُتــه أو ذهــَب عقُلــه، أو اْخَتــلَّ ميــزاُن المصالــح والمفاســد عنــَده حتــى ُيَقــدِّ
ِد موقــٍف سياســيٍّ وُمَحاَفَظــة علــى كســٍب يف وظيفــٍة أو ُرْتَبــٍة أو مــكاٍن يف الدولــة  الهــاك لتحقيــِق ُمَجــرَّ
َظــنَّ أنــه لبــد أن ُيحافِــظ عليــه زاعًمــا أن هــذا هــو الشــرعية!، وهــذا َخَطــٌر عظيــٌم بــا شــك؛ يحصــل 
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منــه مــن أنــواع الخلــل عنــد كثيــٍر مــن النــاس مــا ُيعــَرف بــه َفَســاد مواقِِفــه ومخالفتهــا لشــرع اهلل -ســبحانه 
وتعالــى-. 

والــكام يف هــذه القضيــة »اعتبــار المصالــح والمفاســد والحســنات والســيئات« ُربََّمــا ُيَقاَبــل 
بشــيٍء مــن الســخرية، ممــن ل َيْعَتبـِـر ذلــك مــن التجاهــات الُمخالَِفــة، الذيــن يــرون حتميــة المواجهــة 
وتغييــر مــا َرَأوه ُمنَْكــًرا علــى كل حــاٍل بغــض النظــر عمــا يرتتــب علــى ذلــك مــن األضــرار والمفاســد!، 
ــَك  ــر ذل ون مــن يعت ــدُّ ــِد، وَيُع ــِح والَمفاِس ــاك شــيٌء يســمى بالمصالِ ــال بعضهــم: ليــس هن ــل ُربَّمــا ق ب
ــا أو ُمَخالًِفــا للشــرعية أو ُمَضيًِّعــا لهــا؛ ولفــظ الشــرعية لبــد أن يكــون مرتبًطــا  ــا أو عميــًا أو خائنً جباًن

بالشــريعة، فهــو األصــل يف هــذا البــاب.

وبالنســبة لُِرَتــِب الَمَصالـِـِح بعــَد النُُّفــوِس: فابــد ان يراعــى مصلحة الِعــْرِض والنََّســِب، ثم مصلحة 
الُعقــول، ثــم مصلحــة األمــوال كمــا تقــدم ذلــك، ويْدَفــع بنفــس الرتتيــب أيًضــا: انتهــاك األعــراض، ثــم 
فســاد العقــول، ثــم تخريــب األمــوال أو ضياعهــا، ولبــد أن نجتهــد يف وزن ذلــك بميــزان الشــريعة، ل 

علــى حســب األهــواء.

ــُع -الــذي لبــد مــن دراســته ومعرفــة  ــرون هــذا األمــر: فقــد دل الواقِ وأمــا مــن َيْســَخُرون أو ُينْكِ
ــوا هــذه األمــور ازدادت الَمَفاِســد يف الديــن ويف النفــوس ويف  موازيــن القــوى فيــه- أهنــم عندمــا َأْهَمُل
األعــراض ويف العقــول واألمــوال، وَظَهــَرت ظهــوًرا شــديًدا، وضاعــت َمَصالِــح عظيمــة كان مــن 

ــدة«. ــة والمفس ــة »المصلح ــوا قضي ــا إذا راع ــًرا منه ــدًرا كبي ــلمون ق ــَل المس ــن أن ُيَحصِّ الممك

ــا إل  ــُف َنْفًس ــه يف هــذا األمــر أيًضــا إلــى قاعــدة »القــدرة والعجــز«؛ فــإن اهلَل ل ُيَكلِّ ــد أن ننتب ولب
ــَعَها. ُوْس

ــي: يــزول بــزوال آلــة الفعــل، وآخــر َمْعنـَـِوي: يكــون بغلبــة الظــن بوقــوع  والعجــز نوعــان: نــوٌع ِحسِّ
األذى المعتــر شــرعا، وهــو الــذي يعتــر عــذًرا يف اإلكــراه؛ فــإذا ثبــت اإلكــراه زال الوجــوب والتحريــم 
 ،- عــن اإلنســان، ومــن ذلــك: إذا َغَلــَب علــى الظــن قتــل اآلمــر والناهــي الداعــي إلــى اهلل -َعــزَّ َوَجــلَّ
ب تعذيًبــا  ًة ُمْعَتَبــرة يضيــق فيهــا الحــال باإلنســان، أو ثبــت أنــه ُيهــاُن إهانــًة شــديدًة أو ُيَعــذَّ أو ســجنه ُمــدَّ
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ــَرف أن  ــى ُيْع ــِر حت ــراِر األم ــُل إل بتك ــنَّ ل َيْحُص ــإن الَظ ــاَدِة؛ ف ــاِن الَع ــك بَجَري ــَرة يف ذل ــديًدا -والِعْب ش
هــذا هــو المعتــاد، وليــس أن يكــون بمجــرد الحتمــال أو خــوف الحصــول دون أن يغلــب الظــنُّ علــى 

ذلــك-.

ــا  ًي ــا مــن قتــٍل أو حبــٍس أو تعذيــٍب -فضــًا أن يكــون ذلــك ُمَتَعدِّ ــه مــا ذكرن فمــن َغَلــب علــى َظنِّ
إلــى غيــره-: فإنــه يكــون معــذوًرا يف تــرك مــا يجــب عليــه مــن تغييــٍر بَِيــٍد أو لســاٍن، بخــاف القلــب فإنــه 

يجــب أن يكــون كارًهــا للمنكــر يف كل حــال؛ ألنــه ل ســلطان ألََحــٍد علــى َقْلبِــِه إل اهلل.

ومــا كان مـِـن ضــرٍر ُمَتَعــدٍّ علــى غيــِره: فإنــه لبــد وأن يجتنــب القيــام بمــا يــؤدي إلــى ســفك نفــوس 
ــَل يف نفِســِه َوَصَبــر، ل يجــوز أن ُيلــزم النــاس  اآلخريــن؛ فليــس لــه أن يســامح يف حــق غيــِره، وإن َتَحمَّ

بــرتك الرخصــة يف هــذا البــاب.

وَكْيــَف إذا كان ِديــن المجتمــع يحصــل فيــه ضــرٌر عظيــٌم لغيــاب مــن يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن 
المنكــر ويدعــو إلــى الخيــر؟! أو بتدميــر الكيانــات اإلســامية الصحيحــة التــي تمنــع انحــراف النــاس يف 
عقائدهــم ومعاماهتــم إلــى مناهــج أهــل البــدع -فضــًا عــن الكفــر واإللحــاد-؟!، فــإن ِحْفــَظ الكيانات 
اإلســامية يف ظــروف الِفَتــن أمــٌر واجــٌب ل يشــك يف وجوبــه عاقــٌل، وهــو يــأيت يف المرتبــة تالًيــا للحفــاظ 
ــَع  ــت موِض ــا وليس ــُف فيه ــي ل ُيْخَتَل ــرعية الت ــوص الش ــه النص ــاءت ب ــا ج ــج وم ــدة والمنه ــى العقي عل

الجتهاد.

ولبــد أن ننظــر أيًضــا يف قاعــدة المــآلت؛ فهــذه ثالثــة المســائل التــي نتكلــم فيهــا بعــد المصلحــة 
، ناتًجــا عــن دراســة  والمفســدة، والقــدرة والعجــز: النظــر يف المــألت، وهــذا يحصــل أيًضــا بَغَلَبــة الظــنِّ

الواقــع وموازيــن القــوى فيــه دراســًة صحيحــًة.

ــن شــروط األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: أن ل يرتتــب علــى زوال المنكــر -إن  فــإن مِ
ــَب  ــر المنكــَر لكــن َتَرتَّ ــه- منكــٌر أَشــّد منــه؛ فــإن َمــن َفَعــل ذلــك ليــس بقــادٍر، أعنــي مــن َغيَّ ر زواُل ــدِّ ُق
ــا ل  علــى تغييــره منكــٌر أعظــم، فــإن هــذا ليــس بقــدرٍة؛ ألن الغــرض هــو زوال منكــرات الشــرع مطلًق
ذاك المنكــر بَِعْينـِـه دون اآلخــر؛ وإنمــا المقصــود زوالــه بالكليــة، بخــاف مــا لــو زال المنكــُر وَخَلَفــُه مــا 
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هــو معــروٌف فهــذا واجــٌب شــرًعا، وإذا لــم يــزل المنكــر بالكليــة وإنمــا َقــلَّ فقــط فهــذا واجــٌب أيًضــا، 
ٌم شــرًعا،  أمــا إذا زال وَخَلَفــُه مــا هــو َشــرٌّ منــه، أو فــات مــا هــو أعظــم منــه مــن المعــروف: فهــذا ُمَحــرَّ

ــر المنكــر. وهــذا أمــر يقــع فيــه كثيــٌر مــن النــاِس دوَن ِعْلــٍم ودون إدراك ويظــن أنــه ُيَغيِّ

ــا  ــر م ــم بغي ــرات، والحك ــع المنك ــر أفظ ــٌب؛ فالكف ــِر َذْن ــَد الُكْف ــَس َبْع ــول: »َلْي ــاس يق ــض الن وبع
أنــزل اهلل هــو مــن الكفــر، ومــوالة أعــداء اهلل كذلــك، والصــد عــن ســبيل اهلل مــن ذلــك«؛ فنقــول: نعــم، 
ــؤذون  ــأيت مــن ي ــر أشــخاُصها فقــط وأن ي هــذه منكــراٌت، ولكــن أفظــع منهــا أن تبقــى كمــا هــي ويتغي
المســلمين إضافــًة إلــى ذلــك؛ فــا شــك أن كافــًرا ل يــؤذي أفضــل مــن كافــٍر يــؤذي المســلمين، لبــد 

ــِدم فيهــا علــى قــوٍل أو عمــٍل إل بعلــم. مــن فهــم هــذه المســألة جيــًدا، ول ُنْق

ــه هنــا علــى مســألة هامــة يف قضيــة الحكــم بغيــر مــا أنــزل اهلل؛ فابــد أن نعــرف أن  ونحــب أن ُننَبِّ
قضيــة تطبيــق الشــريعة يكــون األمــر فيهــا علــى درجتيــن: الدرجــة األولــى: درجــة القبــول، والدرجــة 
ر -بــل وُيْقِســم علــى- أنــه َيْحَتــِرم الشــرَع، وأنــه  الثانيــة: درجــة التطبيــق والتنفيــذ؛ فــإذا ُوِجــد إنســان ُيَقــرِّ
يريــد أن ُيَطبَِّقــه، ويريــد أن َيُعــمَّ الشــرُع الَعاَلــم ولكــن لبــد مــن التــدرج؛ نقــول: ل شــك أن هــذا خيــٌر 
ًفــا وَرْجِعيَّــًة بمــا  مــن الــذي يقــول: »أتريــدون أن تردونــا إلــى جهــالت القــرون الوســطى؟؛ كفاكــم َتَخلُّ

تطلبــون مــن تطبيــق الشــريعة«!.

ل شــك أن القبــول يثبــت بــه أصــل اإليمــان وإن لــم يقــع التطبيــُق َبْعــد؛ فيكــون تــرك التطبيــق يف 
حالــة اللتــزام بالشــريعة يف التشــريع العــام كأصــٍل ُيرَجــع إليــه وُيــَردُّ مــا َخاَلَفــه ويجــب تعديــل كل مــا 
َخاَلَفــه -كمــا ينــص علــى ذلــك الدســتور الــذي يقســم الرؤســاء والــوزراء وأعضــاء المجالــس النيابيــة 
وغيرهــم علــى احرتامــه-؛ مــن يقــول إنــه يقبــل هــذا ويلتــزم بــه لكنــه ل يطبقــه ل يكــون كافــًرا الكفــَر 
األكــر، وهــذه مســألة مهمــة يف هــذا البــاب لبــد مــن مراعاهتــا؛ فــإن كثيــًرا مــن النــاس يتســارع بالتكفيــر 
رغــم وجــود هــذه النصــوص يف الدســتور ورغــم تصريــح القــادة بذلــك يف احرتامهــم للشــرع وتنفيذهــم 

لــه، بــل وإقرارهــم ومعاونتهــم علــى وجــود هــذه المــواد يف الدســاتير المعتــرة.

ِج الشــرعي -الــذي يبنــى علــى  ــَدرُّ ــَر يف الَت ــر فيهــا وَتَأخَّ وأمــا مســألُة التنفيــذ والتطبيــق: فَمــن قصَّ
مراعــاة المصلحــة والمفســدة، والقــدرة والعجــز، أو اســتيفاء الشــروط للحــدود حتــى ُتقام علــى وجهها 
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ــة بعــض الحقــوق أو  ــر فعجــز عــن إقام ــم ُيَقصِّ ــا مــن ل ــم، وأم ــك: فهــو آث ــَر يف ذل الشــرعي- مــن َقصَّ
ــر شــيًئا مــن الحــدود ألنــه لــم ُتســتوَفى الشــروط الشــرعية يف مرتكبــي مــا يســتوجب  الحــدود، أو مــن أخَّ
ــًرا؛ فمــن  الحــد أو يف الشــهود الذيــن يشــهدون أو يف القضــاة الذيــن يحكمــون؛ فــإن هــذا ل يكــون ُمَقصِّ
ــائل  ــم يف مس ــتطاع أن يحك ــه اس ــاء لكن ــاس يف الدم ــن الن ــم بي ــو يحك ــاص وه ــن القص ــًا ع ــز مث عج
ــًرا يف  ــح بينهــم؛ فهــذا أمــٌر مشــروع ل يكــون النســان ُمَقصِّ ــى يصلِ ــاس حت ــات وأن يســرتضي الن الدي
فِْعلـِـه؛ ألنــه ل يحصــل إقامــة الحــدود يف هــذه الحالــة إل بمفســدة أعظــم، أو أن تحصــل الحــدود وُتقــام 
ــُل الشــرَع ول يعرفــه حتــى يطبقــه، وكذلــك مــن  علــى غيــر مــن يســتحقها، أو أن يحكــم هبــا مــن َيْجَه

يكــون يف إقامتــه لهــا فســاٌد أعظــم.

ْصــُل َأنَّ َهــِذِه اْلَواِجَبــاِت ]الحقــوق والحــدود[ ُتَقــاُم  قــال شــيخ الســام ابــن تيميــة ¬))): )َواألَْ
ــَدِد  ــْم َيُقــْم إلَّ بَِع ــِن، َوَمَتــى َل ــْج إَلــى اْثنَْي ــْم ُيْحَت ــٍر َل ــْن َأمِي َعَلــى َأْحَســِن اْلُوُجــوِه؛ َفَمَتــى َأْمَكــَن إَقاَمُتَهــا مِ
ٍة[ َومـِـْن َغْيــِر ُســْلَطاٍن ُأقِيَمــْت إَذا َلــْم َيُكــْن فـِـي إَقاَمتَِهــا َفَســاٌد َيِزيــُد َعَلــى إَضاَعتَِهــا َفإِنََّهــا مـِـْن »َبــاِب  ]َوُعــدَّ
ِعيَّــِة  اِعــي[ َأْو الرَّ اأْلَْمــِر بِاْلَمْعــُروِف َوالنَّْهــِي َعــْن اْلُمنَْكــِر«؛ َفــإِْن َكاَن فـِـي َذلـِـَك مـِـْن َفَســاِد ُوَلِة اأْلَْمــِر ]الرَّ

َمــا َيِزيــُد َعَلــى إَضاَعتَِهــا َلــْم ُيْدَفــْع َفَســاٌد بَِأْفَســَد مِنْــُه. َوَاهلُل َأْعَلــُم.(. انتهــى.

ــًرا وجماعــات،  ــراًدا وُأَس ــداَر النُّصــح للمســلمين هــو حفــظ مصالحهــم، أف ــن أن َم ــه ُيبيِّ هــذا كل
ــة:  ــة الخمس ــح الضروري ــول المصال ــدور ح ــح ت ــذه المصال ــا، وه ــة كله ــات، واألم ــاًدا ومجتمع وب

ــب.. ــط بالنس ــرض مرتب ــال«، والِع ــل، الم ــرض، العق ــس، الِع ــن، النف ي »الدِّ

ولكن يبقى أن ُنَبيِّن أنواع المصالح من حيث اعتبارها.

*******

))) جمموع الفتاوى )))/ 76))
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أنواع المصالح من حيث اعتبارها شرًعا

م أهُل العلم أنواع المصلحة ]من حيث اعتبارها شرًعا[ إلى ثاثة أقسام: َقسَّ

القسم األول: المصلحة الُمْعَتَبرة:

وهي المصلحة التي اعترها الشرُع بِنَصٍّ أو إجماع.

ــٌة..  ُحجَّ َفِهــَي  ِلْعتَِباِرَهــا  ــْرُع  الشَّ َشــِهَد  َمــا  ــا  )َأمَّ  :(((¬ الغزالــي  إلمــام  قــال 
ْجَمــاِع.. َواإْلِ ـصِّ  النَـّ َمْعُقــوِل  مِــْن  اْلُحْكــِم  اْقتَِبــاُس  َوُهــَو  اْلِقَيــاِس،  إَلــى  َحاِصُلَهــا   َوَيْرِجــُع 
َمــْت  ُم قَِياًســا َعَلــى اْلَخْمــِر؛ أِلَنََّهــا ُحرِّ ــا َأنَّ ُكلَّ َمــا َأْســَكَر مِــْن َمْشــُروٍب َأْو َمْأُكــوٍل َفُيَحــرَّ َومَِثاُلــُه: ُحْكُمنَ
ــْرِع اْلَخْمــَر َدلِيٌل َعَلــى ُمَاَحَظــِة َهــِذِه اْلَمْصَلَحِة.. ــِذي ُهــَو َمنـَـاُط التَّْكلِيــِف، َفَتْحِريــُم الشَّ لِِحْفــِظ اْلَعْقــِل الَّ

ــْرِع مِــْن اْلَخْلــِق َخْمَســٌة:  ــْرِع، َوَمْقُصــوُد الشَّ َنْعنِــي بِاْلَمْصَلَحــِة: اْلُمَحاَفَظــَة َعَلــى َمْقُصــوِد الشَّ
ــِذِه  ــَظ َه ــُن ِحْف ــا َيَتَضمَّ ــُكلُّ َم ــْم، َف ــَلُهْم َوَماَلُه ــْم َوَنْس ــُهْم َوَعْقَلُه ــْم َوَنْفَس ــْم ِدينَُه ــَظ َعَلْيِه ــَو َأْن َيْحَف َوُه
ُت َهــِذِه اأْلُُصــوَل َفُهــَو َمْفَســَدٌة َوَدْفُعَهــا َمْصَلَحــٌة.  اأْلُُصــوِل اْلَخْمَســِة َفُهــَو َمْصَلَحــٌة، َوُكلُّ َمــا ُيَفــوِّ
ــُروَراِت، َفِهــَي َأْقــَوى اْلَمَراتِــِب فِــي اْلَمَصالـِـِح.. ــٌع فِــي ُرْتَبــِة الضَّ  َوَهــِذِه اأْلُُصــوُل اْلَخْمَســُة ِحْفُظَهــا َواقِ

ُت  ــوِّ ــَذا ُيَف ــإِنَّ َه ــِه؛ َف ــى بِْدَعتِ اِعــي إَل ــِدِع الدَّ ــِة اْلُمْبَت ــِر اْلُمِضــلِّ َوُعُقوَب ــِل اْلَكافِ ــْرِع بَِقْت ــُه: َقَضــاُء الشَّ َومَِثاُل
ــْرِب؛ إْذ  ــُظ النُُّفــوِس، َوإِيَجــاُب َحــدِّ الشُّ ــِه ِحْف ــْم، َوَقَضــاُؤُه بِإِيَجــاِب اْلِقَصــاِص؛ إِْذ بِ ــِق ِدينَُه َعَلــى اْلَخْل
ــاِب،  ــِل َواأْلَْنَس ــُظ النَّْس ــِه ِحْف ــا؛ إْذ بِ َن ــدِّ الزِّ ــاُب َح ــِف، َوإِيَج ــَاُك التَّْكلِي ــَي مِ ــي ِه تِ ــوِل الَّ ــُظ اْلُعُق ــِه ِحْف بِ
ــْم  ــِق َوُه ــاُش اْلَخْل ــَي َمَع ــي ِه تِ ــَواِل الَّ ــُظ اأْلَْم ــُل ِحْف ــِه َيْحُص اِق؛ إْذ بِ ــرَّ ــاِب َوالسُّ ــِر اْلُغصَّ ــاُب َزْج َوإِيَج

ــا. وَن إَلْيَه ــرُّ ُمْضَط

ــْن  ــٌة مِ ــِه مِلَّ ــَتِمَل َعَلْي ــَتِحيُل َأْن َل َتْش ــا َيْس ــِر َعنَْه ْج ــِة َوالزَّ ــوِل اْلَخْمَس ــِذِه اأْلُُص ــِت َه ــُم َتْفِوي َوَتْحِري
ــَرائُِع فـِـي َتْحِريــِم  تـِـي ُأِريــد بَِهــا إْصــَاُح اْلَخْلــِق، َولَِذلـِـَك َلــْم َتْخَتلـِـْف الشَّ ــَرائِِع الَّ اْلِمَلــِل َوَشــِريَعٌة مـِـْن الشَّ

ــِرَقِة َوُشــْرِب اْلُمْســكِِر(. انتهــى. َنــا َوالسَّ اْلُكْفــِر َواْلَقْتــِل َوالزِّ

ر هــذا فــإن المصلحــة قــد تكــون منصوًصــا عليهــا يف كام الشــارع، وقــد ل تكــون  وإذا َتَقــرَّ

))) )املستصفى: )7)-)7))
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ــاهلل  ــوله §، ف ــنة رس ــاب اهلل وس ــاه يف كت ــذي يؤت ــم ال ــم بالفه ــا العال ــدي إليه ــا؛ فيهت ــا عليه منصوًص
ــك: ــة ذل ــن أمثل ــاء، وم ــن يش ــة م ــؤيت الحكم ــبحانه ي س

َاَة لِِذْكِري{ ))). 1- قوله تعالى: }َوَأقِِم الصَّ

ِه{ ))). ُه لِلَّ يُن ُكلُّ 2- وقوله: }َوَقاتُِلوُهْم َحتَّٰى َل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

3- هنــي النبــي § عــن الجمــِع بيــن المــرأِة وَمَحاِرمَِهــا؛ منًعــا مــن القطيعــة؛ كمــا قــال §: )إِنَُّكــم 
إَِذا َفَعْلُتــم َذلـِـَك؛ َقَطْعُتــْم َأْرَحاَمُكم.())).

4- ومــن ذلــك: وجــوب اعتــزال النســاء يف المحيــض؛ ألنــه أذى؛ لقولــه تعالــى: }َوَيْســَأُلوَنَك َعــِن 
ــٰى َيْطُهــْرَن{ ))). وإذا ثبــت أن  اْلَمِحيــِض ۖ ُقــْل ُهــَو َأًذى َفاْعَتِزُلــوا النَِّســاَء فـِـي اْلَمِحيــِض ۖ َوَل َتْقَرُبوُهــنَّ َحتَّ
ــى  ــا عل ــه كذلــك؛ قياًس ــزال النســاء في حــال النفــاس كحــال الحيــض يف التعــرض لــلذى؛ وجــب اعت

الحيــض؛ لاشــرتاك يف العلــة.

واألمثلة على ذلك كثيرة جًدا..

ــِويَّة،  ــلِيَمة والِفَطــِر السَّ فالمصلحــة المعتــرة هــي التــي تبنــى عليهــا األحــكام بمقتضــى العقــوِل السَّ
ــْرِع مــن العبوديــة، وليــس لمجــرد الهــوى والظــن والتخميــن. َقــِة لُِمــَراِد الشَّ الُمَحقِّ

قــال اإلمــام الشــاطبي ¬)5): )اْلَمَصالـِـُح اْلُمْجَتَلَبــُة َشــْرًعا َواْلَمَفاِســُد اْلُمْســَتْدَفَعُة إِنََّمــا ُتْعَتَبــُر مِــْن 
ــِة،  ْنَيــا لِْلَحَيــاِة اأْلُْخــَرى، َل مـِـْن َحْيــُث َأْهــَواِء النُُّفــوِس فـِـي َجْلــِب َمَصالِِحَهــا اْلَعاِديَّ َحْيــُث ُتَقــاُم اْلَحَيــاُة الدُّ

ــِة.. َأْو َدْرِء َمَفاِســِدَها اْلَعاِديَّ

لِيُل َعَلى َذلَِك ُأُموٌر: َوالدَّ

ِفيــَن َعــْن  ــِريَعَة إِنََّمــا َجــاَءْت لُِتْخــِرَج اْلُمَكلَّ َأَحُدَهــا: َمــا ســيأيت ذكــره إن شــاء اهلل تعالــى مــن َأنَّ الشَّ

))) ]طه: ))[
))) ]النفال: 9)[

))) ]ُمتَـَّفٌق َعَلْيِه[
))) ]البقرة: )))[

)5) )املوافقات: )/ )6)
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ــِه؛ َوَهــَذا اْلَمْعنـَـى إَِذا َثَبــَت َل َيْجَتِمــُع َمــَع َفــْرِض َأْن َيُكــوَن َوْضــُع  َدَواِعــي َأْهَوائِِهــْم َحتَّــى َيُكوُنــوا ِعَبــاًدا لِلَّ
ــِريَعِة َعَلــى َوْفــِق َأْهــَواِء النُُّفــوِس، َوَطَلــِب َمنَافِِعَهــا اْلَعاِجَلــِة َكْيــَف َكاَنــْت، وقــد قــال ربنــا- ســبحانه:  الشَّ

.((( } ــَماَواُت َواألَْرُض َوَمــْن فِيِهــنَّ َبــَع اْلَحــقُّ َأْهَواَءُهــْم َلَفَســَدِت السَّ }َوَلــِو اتَّ

القسم الثاين: مصلحة شهد الشرع لُبْطَانِها ]المصلحة الُمْلَغاة[

ــَم  ــا -َوإِن َتَوهَّ ــاج هب ــوز الحتج ــا، ول يج ــة اتفاًق ــي باطل ــا. وه ــرع بإلغائه ــهد الش ــا ش ــي: م وه
ــا-. ــا صاًح ــِل أن فيه ــَل للعق ــُض وُخيِّ البع

ــي،  ــي األندلس ــى الليث ــن يحي ــى ب ــن أن يحي ــُره: م ــي ¬ وغي ــام الغزال ــكاه اإلم ــا ح ــا: م ومَِثاُلَه
ــار  ــه يف هن ــًة ل ــَع جاري ــا َواَق ــل ]َلمَّ اِخ ــن الدَّ ــد الرحم ــلطاَن عب ــى الس ــك ¬، أفت ــام مال ــب اإلم صاح
رمضــان[ بصيــام شــهرين متتابعيــن، نظــًرا لحالـِـِه الُمناِســب؛ فلمــا خــرج َراَجَعــُه بعــُض الفقهــاء، وقالــوا 
ــذا  ــرين؟! فه ــة المعس ــوم وظيف ــوم؛ والص ــى الص ــه إل ــدل ب ــف يع ــٍة؛ كي ــاق رقب ــى إعت ــادر عل ــه: »الق ل
الملــك يملــك عبيــًدا غيــر محصوريــن«، فقــال لهــم: »لــو فتحنــا عليــه هــذا البــاب َلَســُهل أن يخطــأ كل 
يــوم ويعتــق رقبــة؛ فــا يزجــره إعتــاق الرقبــة؛ ويزجــره صــوم شــهرين متتابعيــن«، وهــذا القــول باطــٌل 
َمــة باطلــة، وليســت مصلحــة يف الحقيقــة. باتفــاق مــن ُيْعَتــدُّ بـِـِه مــن أهــل العلــم؛ إذ هــذه المصلحــة ُمَتَوهَّ

يقــول اإلمــام الغزالــي ¬))): )َفَهــَذا َقــْوٌل َباطـِـٌل َوُمَخالـِـٌف لِنـَـصِّ اْلكَِتــاِب بِاْلَمْصَلَحــِة َوَفْتــُح َهــَذا 
ــَرائِِع َوُنُصوِصَهــا بَِســَبِب َتَغيُّــِر اأْلَْحــَواِل. اْلَبــاِب ُيــَؤدِّي إَلــى َتْغيِيــِر َجِميــِع ُحــُدوِد الشَّ

ــا  ــوا َأنَّ ُكلَّ َم ــْم، َوَظنُّ ــوِك بَِفْتَواُه ــُة لِْلُمُل ــْل الثَِّق ــْم َتْحُص ــاِء َل ــِع اْلُعَلَم ــْن َصنِي ــَك مِ ــِرَف َذلِ ــمَّ إَذا ُع ُث
ْأِي.(. انتهــى. ــرَّ ــْم بِال ــْن ِجَهتِِه ــٌف مِ ــَو َتْحِري ــِه َفُه ــوَن بِ ُيْفُت

ول شــك أن تعطيــل النصــوص بزعــم المصلحــة -كمــا يف تحليــل الربــا والخمــور- لمــا يتوهمــه 
َهــا  البعــض مــن تحقيــق مصلحــة اقتصاديــة جــاء النــص بإلغائهــا، كمــا قــال اهلل ســبحانه وتعالــى: }َيــا َأيُّ
ُكــْم  ــْيَطاِن َفاْجَتنُِبــوُه َلَعلَّ ــْن َعَمــِل الشَّ ِذيــَن آَمنُــوا إِنََّمــا اْلَخْمــُر َواْلَمْيِســُر َواأْلَنَصــاُب َواأْلَْزَلُم ِرْجــٌس مِّ الَّ

))) ]اْلُمْؤِمُنوَن: )7[
))) )املستصفى: )7))
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َم َبْيــَع اْلَخْمِر  َبــا{)))، وقــول النبــي §: )إِنَّ اهلَل َحــرَّ َم الرِّ ُتْفلُِحــوَن{)))، وقــال تعالــى: }َوَأَحــلَّ اهلُل اْلَبْيــَع َوَحــرَّ
َواْلَمْيَتــِة َواْلِخنِْزيــِر َواأْلَْصنَــاِم(. ))).

أو أن ينــادي البعــُض بالمســاواة بيــن الذكــر واألنثــى يف الميــراث بحجــة األخــوة الجامعــة بينهمــا، 
-: }ُيوِصيُكــُم  وهــذا مــردود بــا شــك؛ لــورود النــص الــذي يــدل علــى إلغائــه، وهــو قولــه -َعــزَّ َوَجــلَّ
َكــِر مِْثــُل  َجــاًل َونَِســاًء َفلِلذَّ َكــِر مِْثــُل َحــظِّ اأْلُنَثَيْيــِن{ ))). وقولــه: }َوإِن َكاُنــوا إِْخــَوًة رِّ اهلُل فـِـي َأْوَلِدُكــْم ۖ لِلذَّ

َحــظِّ اأْلُنَثَيْيــِن{ )5).

وكذلــك ســائر المحرمــات بزعــم المصلحــة، وكــذا تعطيــل الحــدود؛ هــو مــن هــذا الباطــل الــذي 
يــراد بــه هــدم الشــريعة..

ومن هنا نعلم أن نصوص الشريعة هي األصل يف معرفة المصالح، وليس العكس.

القسم الثالث: المصلحة المسكوت عنها 

وهي: ما سكت عنها الشارع، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.

ــُة، َفَلــْم َتْشــَهْد بِاْعتَِبــاِرِه  ــَواِهُد اْلَخاصَّ قــال اإلمــام الشــاطبي ¬ )6): )الثَّالـِـُث: َمــا َســَكَتْت َعنْــُه الشَّ
َوَل بِإِْلَغائِــِه....(. انتهــى.

وهذا النوع من المصلحة:

إمــا يكــون موافقــا للقواعــد العامــة للشــريعة والمقاصــد الكليــة لهــا؛ فُيْلَحــق بالمصلحــِة - 1
الُمْعَتَبــَرة -وإن لــم يــدل عليــه دليــٌل خــاص-..

وهــذا مــا يطلــق عليــه عنــد أهــل العلــم: »المصلحــة المرســلة«؛ فهــي مصلحــٌة مــن حيــث ماءمتها 

))) ]املائدة: 90[
))) ]البقرة: 75)[

))) ]ُمتَـَّفٌق َعَلْيِه[
))) ]النساء: ))[

)5) ]النساء: 76)[
)6) )االعتصام : )/ ))6)
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لمقاصــد الشــريعة وتصرفاهتــا، وُمْرَســَلة مــن حيــث أنــه لــم يشــهد لهــا دليــٌل خاص.

ومثــال ذلــك: جمــع القــرآن الكريــم يف عهــد أبــي بكــر الصديــق -َرِضــَي اهلُل َتَعاَلــى َعنـْـُه-، مــع أنــه 
ل يوجــد دليــل أو نــص خــاص ينــص علــى هــذه المســألة..

َفُقــوا َعَلــى َجْمــِع  َم اتَّ ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ قــال اإلمــام الشــاطبي ¬))): )َأنَّ َأْصَحــاَب َرُســوِل اهللِ َصلَّ
ــْم  ــْيًئا َل ــُل َش ــَف َنْفَع ــْم: َكْي ــاَل َبْعُضُه ــْد َق ــْل َق ــِه َأْيًضــا، َب ــِه َوَكْتبِ ــى َجْمِع ــمَّ َنــصٌّ َعَل ــَس َث اْلُمْصَحــِف، َوَلْي
َيْفَعْلــُه َرُســوُل اهللِ َصلَّــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلََّم؟ َفــُرِوَي َعــْن َزْيــِد ْبــِن َثابـِـٍت -َرِضــَي اهلُل َعنـْـُه- َقــاَل: َأْرَســَل إَِليَّ 
َأُبــو َبْكــٍر -َرِضــَي اهلُل َعنـْـُه- َمْقَتــَل )َأْهــِل( اْلَيَماَمــِة، َوإَِذا ِعنـْـَدُه ُعَمــُر -َرِضــَي اهلُل َعنـْـُه- َقــاَل َأُبــو َبْكــٍر: )إِنَّ 
ــُل  ــي َأْخَشــى َأْن َيْســَتِحرَّ اْلَقْت ــِة، َوإِنِّ ــْوَم اْلَيَماَم ــْرآِن َي اِء اْلُق ــرَّ ــِد اْســَتَحرَّ بُِق ــَل َق ــاَل(: إِنَّ اْلَقْت ــَر َأَتانِــي َفَق ُعَم
ــُه:  ــي َأَرى َأْن َتْأُمــَر بَِجْمــِع اْلُقــْرآِن. َقــاَل: َفُقْلــُت َل ــٌر، َوإِنِّ َهــا َفَيْذَهــَب ُقــْرآٌن َكثِي ــِن ُكلِّ اِء فِــي اْلَمَواطِ بِاْلُقــرَّ
َكْيــَف َأْفَعــُل َشــْيًئا َلــْم َيْفَعْلــُه َرُســوُل اهللِ §؟ َفَقــاَل لـِـي: ُهــَو -َواهللِ- َخْيــٌر.. َفَلــْم َيــَزْل ُعَمــُر ُيَراِجُعنـِـي 

ــِذي َرَأى ُعَمــُر. فِــي َذلـِـَك َحتَّــى َشــَرَح اهلُل َصــْدِري َلــُه، َوَرَأْيــُت فِيــِه الَّ

َقــاَل َزْيــٌد: َفَقــاَل َأُبــو َبْكــٍر: إِنَّــَك َرُجــٌل َشــابٌّ َعاقِــٌل َل َنتَِّهُمــَك، َقــْد ُكنْــَت َتْكُتــُب اْلَوْحــَي لَِرُســوِل 
اهللِ §، َفَتَتبَّــِع اْلُقــْرآَن َفاْجَمْعــُه. َقــاَل َزْيــٌد: َفــَواهللِ َلــْو َكلَُّفونـِـي َنْقــَل َجَبــٍل مـِـَن اْلِجَبــاِل َمــا َكاَن َأْثَقــَل َعَلــيَّ 
مـِـْن َذلـِـَك. َفُقْلــُت: َكْيــَف َتْفَعُلــوَن َشــْيًئا َلــْم َيْفَعْلــُه َرُســوُل اهللِ §؟ َفَقــاَل َأُبــو َبْكــٍر: ُهــَو َواهللِ َخْيــٌر، َفَلــْم 
ــِذي َشــَرَح َصْدَرْيِهَمــا؛ َفَتَتبَّْعــُت اْلُقــْرآَن َأْجَمُعــُه مـِـَن  َيــَزْل ُيَراِجُعنـِـي فـِـي َذلـِـَك َحتَّــى َشــَرَح اهلُل َصــْدِري لِلَّ

َجــاِل. َقــاِق َواْلُعُســِب َواللَِّخــاِف، َومـِـْن ُصــُدوِر الرِّ الرِّ

َحاَبِة.(. انتهى. َفَهَذا َعَمٌل َلْم ُينَْقْل فِيِه ِخَاٌف َعْن َأَحٍد مَِن الصَّ

ــه أو َتْركــه، إل أن  ــِرد فيــه دليــٌل خــاص يــدل علــى فِْعلِ فَجْمــع القــرآن مــن المصاحــِف وإن لــم َي
أصحــاب رســول اهلل § رأوا مــن المصلحــة فِْعــل ذلــك؛ َعَمــًا بالقواعــد العامــة الداعيــة إلــى حفــظ 

ــْن َأَهــمِّ ُأصولِــِه بــا شــك. الديــن، والقــرآن الكريــم مِ

ــاِم َوَأْهــَل اْلِعــَراِق  وقــال ¬))): )وَعــْن َأَنــِس ْبــِن َمالـِـٍك َأنَّ ُحَذْيَفــَة ْبــَن اْلَيَمــاِن َكاَن ُيَغــاِزي َأْهــَل الشَّ

))) )االعتصام )/ ))6-))6)
(6(( /(( (((
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ــَة َوَأْذَربِيَجــاَن، َفَأْفَزَعــُه اْختَِاُفُهــْم فِــي اْلُقــْرآِن؛ َفَقــاَل لُِعْثَمــاَن: َيــا َأمِيــَر اْلُمْؤمِنِيــَن! َأْدِرْك  فِــي َفْتــِح َأْرمِينِيَّ
ــَة َقْبــَل َأْن َيْخَتلُِفــوا فـِـي اْلكَِتــاِب َكَمــا اْخَتَلَفــِت اْلَيُهــوُد َوالنََّصــاَرى؛ َفَأْرَســَل ُعْثَماُن إَِلــى َحْفَصَة:  َهــِذِه اأْلُمَّ
َهــا َعَلْيــِك. َفَأْرَســَلْت َحْفَصــُة بَِهــا إَِلــى ُعْثَمــاَن؛  ُحــِف َننَْســُخَها فـِـي اْلَمَصاِحــِف ُثــمَّ َنُردُّ َأْرِســلِي إَِلــيَّ بِالصُّ
ْحَمــِن  ــِد الرَّ ــِن اْلَعــاِص، َوَعْب ــِر، َوَســِعيِد ْب َبْي ــِن الزُّ ــِد اهللِ ْب ــى َعْب ــٍت، َوإَِل ــِن َثابِ ــِد ْب ــى َزْي َفَأْرَســَل ُعْثَمــاُن إَِل
ْهــِط اْلُقَرِشــيِّيَن  ــاَل لِلرَّ ــمَّ َق ــي اْلَمَصاِحــِف، ُث ُحــَف فِ ــِن ِهَشــاٍم، َفَأَمَرُهــْم َأْن َينَْســُخوا الصُّ ــِن اْلَحــاِرِث ْب ْب

ــُه َنــَزَل بِلَِســانِِهْم. الثََّاَثــِة: َمــا اْخَتَلْفُتــْم فِيــِه َأْنُتــْم َوَزْيــُد ْبــُن َثابـِـٍت َفاْكُتُبــوُه بِلَِســاِن ُقَرْيــٍش، َفإِنَّ

ُحــَف فـِـي اْلَمَصاِحــِف، َبَعــَث ُعْثَمــاُن فـِـي ُكلِّ ُأُفــٍق بُِمْصَحــٍف  َقــاَل: َفَفَعُلــوا، َحتَّــى إَِذا َنَســُخوا الصُّ
تـِـي َنَســُخوَها، ُثــمَّ َأَمــَر بَِمــا ِســَوى َذلَِك مـِـَن اْلِقــَراَءِة فـِـي ُكلِّ َصِحيَفــٍة َأْو ُمْصَحٍف  مـِـْن تِْلــَك اْلَمَصاِحــِف الَّ

َأْن ُيْحــَرَق..(. انتهــى.

بيــن  خــاف  فيــه  تفريــط  دون  ـاع  الُصنَـّ ]وتضميــن  ـاع  الُصنَـّ تضميــن  ذلــك  ومــن 
بالعمــوم  عليــه  يحتــج  بالواحــد  الجماعــة  ]وقتــل  بالواِحــِد  الجماعــِة  وَقْتــُل  العلــم[،  أهــل 
الدواويــن،  وتدويــن  النقــود،  وصــك  مخالــف[،  لهــا  يعلــم  ل  التــي  الصحابــة  وبآثــار 
نصوصهــا. مــن  نــص  مــع  يتعــارض  ول  الشــريعة،  مقاصــد  يائــم  ممــا  هــذا   ونحــو 
وقــال اإلمــام الشــنقيطي ¬: )واعلــم أن ]اإلمــام[ مالــًكا يراعــي المصلحــة المرســلة يف الحاجيــات 
والضروريــات كمــا قــرره علمــاء مذهبــه. ودليــل مالــك علــى مراعاهتــا: إجمــاع الصحابــة عليهــا، كتولية 
أبــي بكــر لعمــر، واتخــاذه الســجون، وكتابــة أســماء الجنــد يف الديــوان، وإحــداث عثمــان ألذان آخــر يف 

الجمعــة، وأمثــال ذلــك كثيــرة جــدا.(. انتهــى))).

والمصلحــة المرســلة: كذلــك ل تكــون يف العبــادات؛ إذ األصــل يف العبــادات أهنــا توقيفيــة، ول 
َره الشــرُع -بــأن جعــل لــه مقــداًرا معلوًمــا- كنصيــب الذكــر واألنثــى يف الميــراث؛ فاعتبــاُر  يف شــيٍء َقــدَّ

المصلحــة وَردُّ الكتــاب والُســنَّة مــن تحكيــِم الهــوى، وهــو ُمنَاَزَعــٌة لُِحْكــِم اهللِ َوَرُســولِِه §.

ــا؛ - 2 ــريعة ومقاصده ــات الش ــم لتصرف ــر مائ ــة غي ــن المصلح ــوع م ــذا الن ــون ه أو أن يك
ــة. ــة مرجوح َم ــة ُمَتَوهَّ ــك مصلح ــون بذل ــا تك ــه؛ ألهن ــه وبطان ــى إلغائ ــرعُ عل ــهد الش ــا ش ــق بم فُيْلَح

))) )مذكرة يف أصول الفقه: )0))
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مثال ذلك: ما يراه المالكية -على تفصيٍل عندهم- من منع المريض مرض الموت من الزواج، 
هبم،  إضرار  هذا  ويف  جديًدا،  وارًثا  الورثة  على  ُيْدِخل  هذا  بزواجه  ألنه  وقع-؛  -إن  نكاحه  وفسخ 
ة على  والقاعدة العامة تقول: )ل ضرر ول ضرار(؛ فهذه مصلحة غير مازمة لتفرعات الشريعة الحاضَّ

َمة على مثل هذه المصالح. النكاح والمصححة له -إذا وقع بشروطه- والعمومات يف مثل هذا ُمَقدَّ

*******
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أهمية ُمَراَجَعة أهل العلم والخبرة

إن تحقيــق الموازنــات تحتــاج إلــى ُمَماَرســة طويلــة المــدى، وتحتــاج إلــى ُمجاَلَســة أهــل العلــم 
ومراجعتهــم يف كل أمــر مشــكل؛ حتــى نعلــم كيــف نقــوم بالدعــوة إلــى اهلل علــى الوجــه الصحيــح.

ــن ذلــك إل  ــاج إلــى خــرة وطريقــة صحيحــة؛ ول ُيمكِ ــرة، ويحت ــاج إلــى علــم وبصي األمــر يحت
ْكــِر إِْن ُكنُْتــْم َل َتْعَلُمــوَن{)))، فعنــد وجــود  -: }َفاْســَأُلوا َأْهــَل الذِّ بمراجعــة أهــل العلــم قــال اهلل -َعــزَّ َوَجــلَّ
ــرورة  ــا وض ــع بعضه ــح م ــداُرؤ المصال ــد، أو َت ــح والمفاس ــاع المصال ــبهات، أو اجتم ــل أو الش الجه
ــل، وكــذا إذا تزاحمــت المفاســد  ــو بفــوات األق ــل األعظــم ول ــن أعظمهــا وأَقلِّهــا لتحصي ــار بي الختي
ولبــد مــن احتمــال بعضهــا؛ فابــد مــن معرفــة مقــدار األقــل لحتمالـِـه دفًعــا للشــد؛ قــال اهلل -ســبحانه 
ــٰى ُأولِــي  ُســوِل َوإَِل ــى الرَّ وُه إَِل ــْو َردُّ ــِه ۖ َوَل ــِن َأِو اْلَخــْوِف َأَذاُعــوا بِ ــَن اأْلَْم ــٌر مِّ ــْم َأْم وتعالــى-: }َوإَِذا َجاَءُه
ــون يف  م ــم الُمَقدَّ ــم ه ــل العل ــى أن أه ــك عل ــَدلَّ ذل ــْم{ )))، ف ــَتنبُِطوَنُه مِنُْه ــَن َيْس ِذي ــُه الَّ ــْم َلَعلَِم ــِر مِنُْه اأْلَْم
ــى اهلُل  ــام النبــي -َصلَّ ــاء وعرفــاء أي ــردون إلــى أولــي األمــر منهــم، ومنهــم أمــراء ونقب ذلــك؛ فالنــاس ُي
ــبحانه  ــصَّ -س ــن َخ ــة، لك ــف اإلداري ــوة يف الوظائ ــل الق ــن أه ــاس م ــد أن ــوم يوج ــلََّم-، والي ــِه َوَس َعَلي
ــْم« ومــا ذاك إل ألن هــذه المســائل  ــَتنبُِطوَنُه مِنُْه ــَن َيْس ِذي ــُه الَّ وتعالــى- الذيــن يســتنبطونه، قــال: »َلَعلَِم
ــد  ــد وق ــح والمفاس ــا المصال ــتبك فيه ــي تش ــة الت ــور السياس ــن أم ــا م ــوف- كله ــن والخ ــور األم -أم

تتعــارض الحســنات والســيئات؛ ولذلــك يكــون هــذا علــى أهــل العلــم مــن أَشــقِّ األمــور.

ــى  ــي -َصلَّ ــْم{ )))، وكان النب ــوَرى َبْينَُه ــْم ُش ــى: }َوَأْمُرُه ــال تعال ــاَوَرة، ق ــى الُمَش ــون إل ــا يحتاج كم
ــٌد بالوحــي المعصــوم عــن الزلــل، ومــع  اهلُل َعَليــِه َوَســلََّم- أكثــر النــاس ُمَشــاَوَرًة ألصحابــه، مــع أنــه مؤيَّ

َتــه كيــف يتخــذون القــرارات. ــُم ُأمَّ ذلــك ُيَعلِّ

لهــذا َنقــول: لبــد مــن الرجــوع ألهــل العلــم، وتحقيــق النظــر يف الواقــع بالُمَشــاَوَرة فيمــا بينهــم 
وبيــن بعضهــم البعــض، وذلــك أنــه ل يتحقــق اتخــاذ القــرار الصحيــح إل بــأن يكــون هنــاك علــم 
وبصيــرة، وأن يكــون هنــاك دراســة للواقــع وموازيــن القــوى، وأن يكــون هنــاك تشــاور بيــن أهــل العلــم.

))) ]النحل: ))[
))) ]النساء: )8[
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ــا  ــنا وأنن ــى رؤوس ــاء عل ــايخ والعلم ــول »إن المش ــن يق ــمع م ــمعنا أن نس ــا وس ــا رأين ــب م وأعج
ــي  ــك«!؛ َأفِ ــم بذل ــم منه ــا أعل ــة- فإنن ــي السياس ــوف -أعن ــن والخ ــور األم ــن يف أم ــم لك ــرف َقْدَره نع
مســائل العقيــدة والعبــادة والمعاملــة والحــال والحــرام واألخــاق وســائر األمــور تعرفــون َقــْدَر 
ــة -أشــد  العلمــاء ثــم إذا جــاءت المســائل األصعــب واألشــد احتياًجــا لاجتهــاد والتشــاور وهــي َخِفيَّ
ــا- فعنــد ذلــك ترتكــون رأيهــم وتكونــون  خفــاًء مــن أمــور الختــاف يف األمــور المجــردة التــي ذكرن
أنتــم أعلــم منهــم بذلــك؟! وتتبعــون يف الحقيقــة دعايــات أهــل البــدع والضــال -التــي هــي يف حقيقــة 
ُقــوا األمــة- فتجدهــم يكــون  ُروا أهــل البــدع والضــال لكــي ُيَمزِّ األمــر دعايــات األعــداء الذيــن َســخَّ
ــون مــا حــرم اهلل  ــا وُيِحلُّ ــة المزعومــة يف العقائــد حتــى أهنــم ينطقــون بالكفــر أحياًن عندهــم مــن المرون
مــون مــا أَحــلَّ اهلُل وَيســَتِدلُّون باآليــات واألحاديــث يف غيــر موضعهــا قطًعــا  -ســبحانه وتعالــى- أو ُيَحرِّ
وباإلجمــاع!، كمــن يحتــج علــى الحريــات التــي يطلبهــا الغرب يف الشــذوذ الجنســي وانتشــار الفواحش 
والحريــة يف الُمعاَشــَرة الجنســية وكذلــك يف حمايــة حقــوق الُمْلِحديــن كمــا يســموهنم فيقــول »َل إِْكــَراَه 
ــِل  ــى: }َوُق ــه تعال ــك قول {)))، وكذل ــيِّ ــَن اْلَغ ــُد مِ ْش ــَن الرُّ ــْد َتَبيَّ ــة }َق ــة اآلي ــوٌم أن تكمل ــِن«! ومعل ي ــي الدِّ فِ
اْلَحــقُّ مـِـْن َربُِّكــْم َفَمــْن َشــاَء َفْلُيْؤمـِـْن َوَمــْن َشــاَء َفْلَيْكُفــْر إِنَّــا َأْعَتْدَنــا لِلظَّالِِميــَن َنــاًرا َأَحــاَط بِِهــْم ُســَراِدُقَها 
ــَراُب َوَســاَءْت ُمْرَتَفًقــا{)))؛ شــتان بيــن دللة  َوإِْن َيْســَتِغيُثوا ُيَغاُثــوا بَِمــاٍء َكاْلُمْهــِل َيْشــِوي اْلُوُجــوَه بِْئــَس الشَّ
ُب الملــَل  هــذه اآليــة علــى مســئولية اإلنســان وعقوبــة مــن َظَلــم وَكَفــر وبيــن الحريــة الغربيــة التــي ُتَصــوِّ
ــم  ــْرِض باطِلِه ــامية- لَف ــة اإلس ــم األُمَّ ــًة قَِي ــم -خاص ــم األم ــر قَِي ــاق وتدمي ــدم األخ ــح ه ــا وتبي ُكلَّه

ــم. ــم وانحرافِه وضالِه

نعجــب ممــن يتابــع إعــام هــؤلء بالليــل والنهــار، وَيْقَبــل كل مــا يقولــون، وَيِجــُد يف نفســه َحَرًجــا 
ُهــم -مــن دون  ممــا يقولــه أهــل العلــم!، ويزعــم أهنــم ل يفهمــون يف السياســة، مــع أن اهلل تعالــى َخصَّ
ِذيــَن َيْســَتنبُِطوَنُه مِنُْهــْم«؛ لذلــك َنُقــول: أهــُل العلــم هــم  ُأولــي األمــر- بالفهــم والعلــم فقــال: »َلَعلَِمــُه الَّ

ُمــون يف بــاب المصالــح والمفاســد. الُمَقدَّ

ــَن  قــال الشــيخ عبدالرحمــن بــن ناصــر الســعدي ¬ يف تفســير قولــه تعالــى }َوإَِذا َجاَءُهــْم َأْمــٌر مِّ
))) ]البقرة: 56)[
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ِذيــَن َيْســَتنبُِطوَنُه  ُســوِل َوإَِلــٰى ُأولـِـي اأْلَْمــِر مِنُْهــْم َلَعلَِمــُه الَّ وُه إَِلــى الرَّ اأْلَْمــِن َأِو اْلَخــْوِف َأَذاُعــوا بـِـِهۖ  َوَلــْو َردُّ
ــم إذا  ــي له ــه ينبغ ــق. وأن ــر الائ ــذا غي ــم ه ــن فِْعلِِه ــاِده ع ــى[ لِِعب ــن اهلل ]تعال ــٌب م ــذا تأدي ــْم{))): )ه مِنُْه
جاءهــم أمــٌر مــن األمــور المهمــة والمصالــح العامــة مــا يتعلــق باألمــن وســرور المؤمنيــن، أو بالخــوف 
ــى الرســول  ــه إل ــل يردون ــوا ول يســتعجلوا بإشــاعة ذلــك الخــر، ب ــة: عليهــم أن يتثبت ــه مصيب الــذي في
ــور  ــون األم ــن يعرف ــة، الذي ــل والرزان ــح والعق ــم والنص ــرأي والعل ــِل ال ــم، أه ــر منه ــي األم ــى أول وإل
ًزا  ويعرفــون المصالــح وضدهــا؛ فــإن رأوا يف إذاعتــه مصلحــًة ونشــاًطا للمؤمنيــن وســروًرا لهــم وتحــرُّ
مــن أعدائهــم َفَعلــوا ذلــك. وإن رأوا أنــه ليــس فيــه مصلحــة أو فيــه مصلحــة ولكــن مضرتــه تزيــد علــى 
ِذيــَن َيْســَتنْبُِطوَنُه مِنُْهــْم{ أي: يســتخرجونه بفكرهــم وآرائهم  مصلحتــه لــم يذيعــوه، ولهــذا قــاَل: }َلَعلَِمــُه الَّ

الســديدة وعلومهــم الرشــيدة.

ــى  ــي أن ُيَولَّ ــور ينبغ ــن األم ــر م ــث يف أم ــل بح ــه إذا حص ــي أن ــة وه ــدة أدبي ــل لقاع ــذا دلي ويف ه
م بيــن أيديهــم، فإنــه أقــرب إلــى الصــواب وأحــرى  َمــْن هــو أهــٌل لذلــك، وُيجعــل إلــى أهلــه، ول ُيَتَقــدَّ

للســامة مــن الخطــأ.

ع لنشــر األمــور مــن حيــن ســماِعها، واألمــر بالتأمــل قبــل الــكام  وفيــه النهــي عــن الَعَجَلــِة والتََّســرُّ
والنظــر فيــه، هــل هــو مصلحــٌة فُيْقــِدم عليــه اإلنســان؟ أم ل فُيْحِجــم عنــه؟.(. انتهــى))).

ــَدت  ــل النجــوم يف الســماء؛ إذا َب ــو مســلم الخــولين ¬: »العلمــاء يف األرض مث ــال أب ولهــذا ق
للنــاس اهَتــدوا هبــا، وإذا َخِفَيــت عليهــم َتَحيَّــروا«، وقــال الحســن البصــري: »َمَثــل العلمــاء مثــل المــاء؛ 

حيثمــا َســَقُطوا َنَفُعــوا«.

ــم  ــون أهن ــم ويزعم ــل العل ــاع أه ــن اتِّب ــَك م ُروَن ــن ُيَحذِّ ــال الذي ــدع والض ــل الب ــن أه ــَذر م فاْح
ــى  ــم أن يطيعوهــم عل ــد ألهــل العل ــة ]ولذلــك لب ــم منهــم بأمــور السياســة وأهنــم رجــال المرحل أعل
ــا إذا ظهــرت  ــٍم-![، خصوًص ــكل عال ــول ل ــٍل -ل أق ــكل عاق ــل ل ــار هــذا الَخَل ــم! مــع ظهــور آث َخَللِه
ــا يف تدميرهــم ألنفســهم وَمــن  إمــارات التكفيــر والتخريــب والتدميــر للمجتمعــات، وظهــر ذلــك َجلِيًّ

))) ]النساء: )8[
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َتبِعهــم، خصوًصــا أهنــم ل يعَبــأون إل بمصلحــة طائفتهــم المحــدودة التــي ليســت مــن مصلحــة األمــة 
يف غالـِـب األوقــات؛ فابــد أن ننتبــه إلــى هــذا الخطــر الــذي يــردده البعــض وهــو ل يعــي -مـِـن أن أهــل 
العلــم ل ُيستَشــارون يف هــذه األمــور-؛ كيــف وهــم قــد بذلــوا كل مــا يف وســعهم يف دراســة الواقــع، بعــد 
ــى اهلُل َعَليــِه  ِعلمهــم بالشــريعة وموازينهــا وكيــف ُتتََّخــذ المواقــف مــن ســيرة األنبيــاء وســنة النبــي -َصلَّ
َوَســلََّم-، ثــم تشــاوروا مــع بعضهــم وتشــاوروا مــع عامــة أهــل الــرأي مــن إخواهنــم، ثــم كانــت مواقفهــم 
ــم  ــم وجماعتِه تِه ــاًدا أِلُمَّ ــى- ورش ــبحانه وتعال ــن اهلل -س ــا م ــت توفيًق ــنوات ُتْثبِ ــر س ــل اهلل- ع -بفض
مــوا أنفَســهم يف ذلــك ولــم  ودعوتِهــم ومنهِجهــم المبــارك؛ َأُيريــد بعــض األغــرار والشــباب أن ُيَقدِّ
ُلــوا شــيًئا مــن العلــم بالشــريعة -فضــًا عــن مقاِصِدهــا- والجتهــاد يف ترتيــب أولوياهتــا وأمــور  ُيَحصِّ
المصالــح والمفاســد فيهــا -التــي هــي أصعــب أمــور الجتهــاد-؛ فابــد أن ُيرَجــع إلــى أهــل العلــم دون 
ًة وســوًءا عــن  غيرهــم مــن أهــل الجهــل والثــورة والفــورة التــي ل ُتراعــي فتنــًة ول تدفــع فوضــى وَمَضــرَّ

المســلمين.

*******
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خاتمة

اِصح أموٌر مهمة البد أن َيْسَتْحِضَرها النَّ

ــة  ــى لنــا أن ُننَبِّــه علــى بعــض األمــور المهمــة التــي لبــد أن َيســَتْحِضَرها النَّاِصــح يف قيامـِـه بُمِهمَّ َتَبقَّ
النُّْصــح.. نختــم هبــا مقالتنــا هــذه؛ نســأل اهلل أن ينفــع هبــا يف الدنيــا واآلخــرة.

ــن  ــه م ــَق يف عمل ــُح الَخْل ــِقط الناِص ــى ُيس ــب، حت ــذا الواج ــام هب ــاص يف القي ــة اإلخ أوًل: أهمي
حســابِه، فهــو ل يريــد إل وجــه اهلل، }َوَمــا أِلََحــٍد ِعنـْـَدُه مـِـْن نِْعَمــٍة ُتْجــَزى * إِلَّ اْبتَِغــاَء َوْجــِه َربِّــِه اأْلَْعَلــى 

ــْدِح مــاِدٍح، ول يهــرب ويخــاف مــن َذمِّ َذامٍّ ممــن يخالفــه. * َوَلَســْوَف َيْرَضــى { )))، فــا َيفــرح بَم

يــن؛ فابــد  وكثيــٌر مــن الناصحيــن قــد تجــده َيفــرح إذا َمَدَحــه َمــن َمْدُحــه َشــْيٌن مــن الُمَخالِِفيــن للدِّ
ــٌن؛  هــم َزْي ــن َذمُّ ــن مِمَّ ي امِّ ــَذمِّ الذَّ ــق بِ ــاِة مــن َيضي َع ــاس والدُّ ــك، ومــن الن ــى نفســه مــن ذل أن يحــذر عل
ــى تكــوُن لــه الســامُة مــن  لكنــه فــراًرا مــن ذلــك يــرتك مــا ُأمــر بــه مــن النصيحــة والدعــوة إلــى اهلل؛ َفَأنَّ
ــْم  ــا َجاَءُك َم ــاِء، بــل الســب والشــتم، بــل الضــرب والقتــل، قــال تعالــى: }َأَفُكلَّ مِّ وقــد حصــل للنبي الــذَّ
ــار  ْبُتــْم َوَفِريًقــا َتْقُتُلــوَن{)))، وقــد َوَقــَع ذلــك مــن الُكفَّ َرُســوٌل بَِمــا َل َتْهــَوى َأْنُفُســُكُم اْســَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقــا َكذَّ

والُمْجِرميــن.

أمــا َمــن َيْخَدُعــه َخــاِدٌع بــأن ذلــك لرعايــة َهْيَبــة الداعــي ومصلحــة الدعــوة فــا يريــد أن يتعــرض 
لذلــك حتــى ل ُيــَذمَّ ول ُيْشــَتم؛ فيــرتك النــاس يهلكــون وُيقتلــون وُيحبســون ول َينصحهــم بمــا 
ــنَِّة األنبيــاء  ــِة َنْفِســه فهــو المخالــف لُِس ــه ُيْبِقــي علــى هيب َيحفــظ دينَهــم ودعوَتهــم وُدنياهــم، ويزعــم أن

والمرســلين..

تِــه  وهــل تبقــى الدعــوة أصــًا حتــى تبقــى هيبــُة الــذي يزعــم أنــه يحافــظ عليهــا إذا لــم َينَصــح أِلُمَّ
ــِر  ــِن اْلُمنَْك ــَه َع ــُروِف َواْن ــْر بِاْلَمْع ــَاَة َوْأُم ــِم الصَّ ــيَّ َأقِ ــه: }َياُبنَ ــان لبن ــال لقم ــاذا إًذا ق ــه؟! ولم وُمجتمع
ــي يعلــم  ــرك النصيحــة الت ــوِر{)))؟؛ فمــا العزيمــة يف ت ــْزِم اأْلُُم ــْن َع ــَك مِ ــَك إِنَّ َذلِ ــا َأَصاَب ــى َم ــْر َعَل َواْصبِ

))) ]الليل: 9) - ))[
))) ]البقرة: 87[
))) ]لقمان: 7)[
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النســان أهنــا حــق ونصــح صــادق للمــة والدعــوة وطوائــف المســلمين إذا ُشــتِْمَت، والقيــام هبــا حيــن 
ــم؟! ومــن أيــن ُأِخــذ هــذا مــن ســيرة األنبيــاء والعلمــاء المليئــة بصــور الصــر علــى  م وُتَعظَّ ــل وُتَقــدَّ ُتَبجَّ

األذى وأنــواع التَُّهــم خاصــة إذا كانــت مــن أهــل الكفــر أو أهــل البــدع؟

تِهــم بالتخلــف والرجعيــة، بــل األنبيــاُء  فمــا زال المســلمون علــى الــدوام يتحملــون ُتَهــَم أعــداء ُأمَّ
-إلــى يومنــا هــذا- وخاَتُمهــم محمــد § يتعرضــون للســخرية والســتهزاء، وأبــو بكــر وعمــر وعثمــان 
ــر إلــى اآلن  -َرِضــَي اهلُل َعنُْهــم- إلــى اآلن ُيَســبُّون مــن الرافضــة، َوَعلِــيٌّ -َرِضــَي اهلُل َعنْــُه- مــا زال ُيَكفَّ
مــن الخــوارج، والصحابــُة -َرِضــَي اهلُل َعنُْهــم- ل يزالــون ُيَســبُّون إلــى اآلن مــن الشــيعة والمستشــرقين 

والتغريبييــن.

ــنات  ــا الحس ــرح هبداي ــدع؛ فلتف ــال والب ــغ والض ــل الزي ــن أه ــم مِ ــك ُتتََّه ــر أن ــة الخي ــن عام فم
وتكفيــر الســيئات.

أيهــا الداعــي المظلــوم الــذي َيتَِّهُمــَك أهــُل الضــال بأنــك الظالــم المنافــق المرتــد: ل َتْعبــأ بِِهــم 
وِســْر يف طريقــك.

وأقــول إلخــواين: إذا كنتــم َعِمْلُتــم هلل مــن أجــل أن تحفظــوا دعــوَة الحــق وأن تحفظــوا دمــاَء 
المســلمين فــا ُتــراق يف فوضــى عميــاء، وأعــراَض المســلمين والمســلمات فــا ُتنَْتَهــك يف فتنــٍة دهمــاء، 
وباَدكــم ]التــي هــي بــاد المســلمين، بــل هــي محــور الرتــكاز فيهــا يف زماننــا ولــو َســَقَطت ضاعــت 
ــم أن  ــى باِدك ــم عل ــم حافظت ــك-[، إذا كنت ــن ذل ــلمين م ــايف المس ــأل اهلل أن يع ــلمين -نس ــاد المس ب
ه صــورة الديــن يف العاَلــم وصــورة اللتــزام عنــد المســلمين؛ فــا  ــر باســم الديــن، وُتَشــوَّ ب وُتَدمَّ ُتَخــرَّ
يــن -شــعروا أم لــم يشــعروا-. َرُهم األعــداُء لتدميــر ِدينِهــم باســم الدِّ َتْخَشــوا َذمَّ الشــائنين الذيــن َســخَّ

ــم؛  ك ــم ول َحقَّ ــوا ُحْرَمَتك ــم َيعرف ــس ول ــم باألم وُك ــن َذمُّ ــدح الذي ــوا بم ــم أن َتفرح ــا: إياك وأيًض
ــت  ــم انطلق ــى باطِلِه ــم عل ــم ل ُتوافُِقوه ، وإن َبِقيُت ــبِّ ــَم السَّ ــبُّوُكم أعظ ــًدا َس ــم غ ــم إن خالفتموه فإهن

ــوء. ــم بالسُّ ــنُتهم وأيديه ألس

ــه ابتغــاء وجــه اهلل، ل َتنتظـِـروا جــزاًء مــن أحــٍد، ول َتفرحــوا بُِشــْكِر أحــٍد، }َل  فاْجَعُلــوا َعَمَلكــم ُكلَّ
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ُلــوا إل علــى اهلل الــذي ُيدافـِـع عــن الذيــن آَمنــوا  ُنِريــُد مِنُْكــْم َجــَزاًء َوَل ُشــُكوًرا { ]اإلنســان: 9[، ول َتَتَوكَّ
ــوا { ]الحــج: 38[؛ فلســتم بحاجــٍة إلــى َغيــِره، وإنمــا َأَخْذُتــم باألســباب  ِذيــَن آَمنُ ــُع َعــِن الَّ }إِنَّ اهلَل ُيَدافِ
ــز(  ــاهللِ َوَل َتْعَج ــَتِعْن بِ ــَك، َواْس ــا َينَْفُع ــى َم ــِرْص َعَل ــاًل ألمــر رســول اهلل §: )اْح ــم ُتَضيِّعوهــا امتث ول

]رواه مســلم[.

أمــا القلــب فــا بــد أن ل يتعلــق إل بــاهلل وحــده، النافــع الضــار، الُمعطــي المانـِـع، الُمِعــّز الُمــِذّل، 
ــِذّل مــن يشــاء،  مالــك الملــك ُيؤتِــي الُملــَك َمــن يشــاء وَينــِزع الملــَك ممــن يشــاء، وُيِعــّز مــن يشــاء وُي

بَِيــِده الخيــُر وهــو علــى كل شــيٍء َقِديــر.

ِزَمــُة  ــَمُة الاَّ ــدق يف النُّصــح والرغبــة يف هدايــة الخلــق وِحْفــظ مصالِِحهــم هــي السِّ ثانًيــا: لَِيُكــن الصِّ
َلُكــم، كمــا َلِزَمــت مؤمــن آل ياســين، فنََصــَح قوَمــه يف الدنيــا ولمــا قتلــوه ظــل النُّصــح لهــم َغالًِبــا عليــه، 
حتــى قــال تعالــى عنــه: }إِنِّــي آَمنْــُت بَِربُِّكــْم َفاْســَمُعوِن * قِيــَل اْدُخــِل اْلَجنَّــَة َقــاَل َياَلْيــَت َقْومـِـي َيْعَلُمــوَن 

* بَِمــا َغَفــَر لـِـي َربِّــي َوَجَعَلنـِـي مـِـَن اْلُمْكَرمِيــَن { ]يــس: 25 - 27[.

ــِزَل النــاَس -ذاّمهــم وماِدحهــم- فيمــا بيننــا وبيــن اهلل وهــذا هــو اإلخــاص، ولبــد  فابــد أن َنْع
أن نعــزل أنفســنا فيمــا بيننــا وبيــن النــاس؛ فــا نســعى لانتقــام ألنفســنا ممــن آذانــا، أو نريــد دمــار َمــن 
ــا مـِـَن اأْلَْنبَِيــاِء َضَرَبــُه  َخاَلَفنــا؛ بــل نظــل علــى الــدوام نــردد ونســتحضر قــوَل النبــي § وهــو َيْحكِــي َنبِيًّ
ــْم َل َيْعَلُمــوَن«  ــي َفإِنَُّه ــْر لَِقْومِ ــمَّ اْغِف ُه ــوُل: »اللَّ ــِه، َوَيُق ــْن َوْجِه َم َع ــدَّ ــَو َيْمَســُح ال ــْوُه َوُه ــُه حتــى َأْدَم َقْوُم
ــَبْيِن،  ــُم اأْلَْخَش ــَق َعَلْيِه ــاِل أن ُيْطبِ ــُك الِجَب ــه َمَل ــَرَض علي ــا َع ــه § لم ــلم[، وقوَل ــاري ومس ]رواه البخ
َفَقــاَل: »َبــْل َأْرُجــو َأْن ُيْخــِرَج اهلُل مـِـْن َأْصَابِِهــْم َمــْن َيْعُبــُد اهلَل َوْحــَدُه َل ُيْشــِرُك بـِـِه َشــْيًئا« ]رواه البخــاري 
ومســلم[، وحــاَل النبــي § الــذي قالــت عنــه عائشــُة -َرِضــَي اهلُل َعنَْهــا-: »َوَمــا اْنَتَقــَم َرُســوُل اهللِ § 
-« ]رواه  ــلَّ ــزَّ َوَج ــِه -َع ــا لِلَّ ــَم بَِه ــاِت اهللِ؛ َفَينَْتِق ــْن ُحُرَم ــٌة مِ ــَك ُحْرَم ، إِلَّ َأْن ُتنَْتَه ــطُّ ــْيٍء َق ــي َش ــِه فِ لِنَْفِس

ــوَن الناصحيــَن!. ــَر األنبيــاء ونصيَحَتهــم للنــاس وإن كانــوا ل ُيِحبُّ البخــاري ومســلم[، وَصْب

ــي هــي  ــى الســتمرار يف النصــح لمجتمِعكــم وباِدكــم -الت ــكم عل ــوا أنفَس نُ ــد أن ُتَوطِّ ــا: لب ثالًث
ــم ودعوتِكــم الُمباَركــة -دعــوة أهــل الُســنَّة والجماعــة- يف أي الظــروف،  تِك بــاد المســلمين- وُأمَّ
َرِضــَي النــاُس َعنَّــا أم َســِخطوا، أكرمونــا أم آذونــا، واســتحِضروا قــول النبــي §: »َمــِن اْلَتَمــَس ِرَضــى 
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ــَخِط اهللِ:  ــاِس بَِس ــا النَّ ــَس ِرَض ــِن اْلَتَم ــُه، َوَم ــاَس َعنْ ــُه، َوَأْرَضــى النَّ ــِه َعنْ ــَي الِلَّ ــاِس: َرِض ــَخِط النَّ اهللِ بَِس
ــان يف صحيحــه عــن عائشــة -َرِضــَي اهلُل  ــاَس« ]أخرجــه ابــن حب ــِه النَّ ــِه، َوَأْســَخَط َعَلْي ــِه َعَلْي َســَخَط الِلَّ

ــا-[. َعنَْه

نســأل اهلَل أن ُيصلـِـح بــاَد المســلمين يف كل مــكان، وأن َيدفــع عنهــم األذى والســوَء يف كل مــكان، 
هــم، اللهــم ُمنــِزل الكتــاب وُمْجــِري الســحاب وَهــاِزم األحــزاب ســريع  وأن َيــُرّد عنهــم كيــَد َعُدوِّ
الحســاب، اهــِزم أعــداَء المســلمين وَزْلِزْلهــم واْنُصْرنــا عليهــم، اللهــم أنــت مولنــا ل مولــى لنــا ســواك 

ــك § وعبــاِدك المؤمنيــن. وإنــا مغلوبــون فاْنَتِصــْر لِِدينِــك وكتابِــك وُســنَِّة نبيِّ

*******

انتهت مقاالت »تأمالت في النصيحة« بَحْمد اللِه وتوفيِقه..

َل؛ فله الحمد، وما كان فيها من خطأٍ  فما كان فيها من صواٍب فِمَن اهللِ، وهو الذي َمنَّ بِِه َوَتَفضَّ
وَزَلٍل فِمنِّي ومن الشيطان؛ واهلُل ورسوُله منه َبريئان، وأنا راجٌع عنه -إذا َعلِْمُته- يف الدنيا واآلخرة.

*******
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