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تؤمبلٌت فً النصٌحة 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

ا بَطْبِعه، ٌعٌش فً  ًٌّّ فقد َخلََق هللاُ اإلنساَن َمَدنِ

ة دوابر ِمن َعات؛ وهذا ٌستلزم وجوَد ِعدَّ  تَجمُّ

االنتماء بالنسبة له؛ فهو ٌنتمً أوالًّ إلى َنْفِسه، ثم 

إلى أُْسَرتِه، ثم إلى عابلتِِه وقبٌلته، ثم إلى طابَِفتِه 

تِه، ثم  وَجَماَعتِه، ثم إلى َبلَِده وَوَطنِه، ثم إلى أُمَّ

ة ُكلَِّها.  ٌَّ إلى اإلنسانِ

ن هذه الدوابر  ٌْ -وهذا َناِدرٌ -وقد َتَتَطابُق المصالح ب

ا ما تتقاطُع ، وكثٌ وهذا َشؤُْن الناِس فً أؼلِب -رًّ

، وقد تتباعُد المصالح وال تلتقً.-أحوالِِهم 

ا عند هللا  َمن  -وعند الناس-وأعظُم الناِس َقْدرًّ

ُم مصَلَحَتهم فً آخرتهم  ٌَُقدِّ ِة و ٌَّ ٌنصح للَبَشِر

ودنٌاهم على مصلحة نفسه الدنٌوٌة، وٌصل األمر 

 ٌَّ ُسِل الِكَراِم إلى أعلى ُصَور الِمَثالِ َصلََواُت -ة فً الرُّ

ِهم َوَسبَلُمهُ   ٌْ .-هللاِ َعلَ

لْ َقْولَ هللاِ  بَلم-عن إبراهٌم  -َتَعالَى-وَتؤَمَّ ِه السَّ ٌْ -َعلَ

ْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى ) : ا َذَهَب َعْن إِْبَراِهٌَم الرَّ َفلَمَّ

اٌه ٌَُجاِدلَُنا فًِ َقْوِم لُوٍط . إِنَّ إِْبَراِهٌَم لَ  َحلٌٌِم أَوَّ

ا:  -َتَعالَى-، وَقْولَُه (7٘-7ٗ)هود:( ُمنٌِبٌ  عنه أٌضًّ

ا َواْجُنْبنًِ ) َوإِْذ َقالَ إِْبَراِهٌُم َربِّ اْجَعلْ َهَذا اْلَبلََد آِمنًّ

ا ِمَن  ُهنَّ أَْضلَْلَن َكثٌِرًّ ًَّ أَْن َنْعُبَد اأْلَْصَناَم . َربِّ إِنَّ َوَبنِ

اِس  َك النَّ ُه ِمنًِّ َوَمْن َعَصانًِ َفإِنَّ َفَمْن َتبَِعنًِ َفإِنَّ

-، وحدٌَث النبً (ٖٙ-ٖ٘)إبراهٌم:( َؼفُوٌر َرِحٌمٌ 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ا من األنبٌاِء  -َصلَّى هللاُ َعلَ ًٌّّ وهو ٌحكً َنبِ

َضَرَبُه َقْوَمُه حتى أَْدَمْوهُ، وهو ٌمَسُح الدَم عن -

ُهم اَل اللُهمَّ اؼْ : )-َوْجِهِه وٌقول فِْر لَِقْوِمً َفإِنَّ

ْعلَُمونَ  وقد -، وَقولَه لَملَِك الِجَباِل )متفق علٌه(( ٌَ

ن بعد رحلِة  ٌْ ٌُْطبَِق على الُكفَّاِر األَْخَشَب اسَتؤَْذَنُه أن 

ابِؾِ  ُ : )-معاناٍة عظٌمٍة لِلطَّ ٌُْخِرَج هللاَّ َبلْ أَْرُجو أَْن 

 َ
ْعُبُد هللاَّ ٌَ ٌُْشِرُك بِِه  ِمْن أَْصبلَبِِهْم َمْن  َوْحَدهُ، الَ 

ا بًّ ٌْ . )متفق علٌه(( َش

ٌُوُسَؾ  لْ فً قصة  لَ  -علٌه السبلم-َوَتؤَمَّ حٌَن أَوَّ

َهُموه  ُرإٌا الَملِك وَنَصح فٌها لَِقْوٍم ُكفَّاٍر َظلَمٍة اتَّ

ُه َبِريٌء منه ثم َسَجُنوهُ  ْعلَُموَن أَنَّ ٌَ فً ِعْرِضِه بما 

ْضَع ِسنٌَِن، ثم هو على هذه التهمة المكذوبة بِ 

ا:  ُط لَُهم ما ٌصنعون فً َخمسِة َعَشَر عامًّ ٌَُخطِّ

ا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ) َقالَ َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنٌَِن َدأَبًّ

ا َتؤُْكلُوَن . ُثمَّ  ؤْتًِ ِمْن َبْعِد فًِ ُسْنُبلِِه إاِلَّ َقلٌِبلًّ ِممَّ ٌَ

ا  ْمُتْم لَُهنَّ إاِلَّ َقلٌِبلًّ ِممَّ ؤُْكْلَن َما َقدَّ ٌَ َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد 

ٌَُؽاُث  ؤْتًِ ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم ِفٌِه  ٌَ ُتْحِصُنوَن . ُثمَّ 

ْعِصُرونَ  ٌَ اُس َوفٌِِه  ، وهو ال (9ٗ-7ٗ)ٌوسؾ:( النَّ

ا، ا فً السجن مظلومًّ لْ  ٌزالُ َبْعُد محبوسًّ َوَتؤَمَّ

الذٌن باعوه رقٌقًّا بعد َحَسٍد وَبْؽًٍ -دعاءه إِلِْخَوتِه 

وُطْؽٌاٍن وُظلٍم، وِحرماٍن له ِمن أَبٌِه وِحرماِن أَبٌِِه 

ُ َلُكْم : )-ِمْنهُ 
ْؽفُِر هللاَّ ٌَ ْوَم  ٌَ ُكُم اْل ٌْ َقالَ اَل َتْثِرٌَب َعلَ

اِحِمٌَن . اْذَهُبوا بَِقِمٌِصً  َهَذا َفؤَْلقُوُه َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

ا َوْأُتوِنً بِؤَْهلُِكْم أَْجَمِعٌنَ  ؤِْت َبِصٌرًّ ٌَ ( َعلَى َوْجِه أَبًِ 

لْ ما روي عن النبً (9ٖ-9ٕ)ٌوسؾ: َصلَّى -، َوَتؤَمَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َة  -هللاُ َعلَ بعد أذى إِْحَدى -أنه قال ألهِل َمكَّ

َلَقاء"-وِعشرٌَن َسَنةٍ   .: "اْذَهُبوا َفؤَْنُتم الطُّ
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ْلَت ُكلَّ ذلَك؛ أَْدَرْكَت هذه النوعٌَة العظٌمَة  إذا َتؤَمَّ

لَْت  ِمن الَبَشر التً شرح هللا لها صدورها حتى َتَحمَّ

أن تنَصح لِلعاَلم مع شدة أذى الناِس لَُهم. 

ُم مصلََحَتُه  ٌَُقدِّ على مصلََحِة وُهَناَك ِمن الناِس َمن 

ً ِمن  ٌَُضحِّ أُْسَرتِه وعابِلَتِه وَقبٌلَتِه، ومنهم َمن 

بل وعلى -أَْجلِِهم ولو أتى ذلك على َمصلََحِة َنْفِسه 

ُم َمصلََحَة عابلتِه على -حٌاته ٌَُقدِّ ، ومنهم من 

َمصلََحِة طابفتِه، ومنهم َمن ٌجعل طابفَته فوق 

ُم مصَلَحَة جَ  ٌَُقدِّ ماَعتِه على عابلتِه، ومنهم َمن 

ُم مصلَحَة عابلتِه على  ٌَُقدِّ عابلتِه، ومنهم َمن 

ُم مصلحَة أهِل َبلَِدِه على  ٌَُقدِّ جماعتِه، ومنهم َمن 

تِه  ْعَبؤ بها َقطّ -مصلََحِة أُمَّ ٌَ َما لم  ، ومنهم َمن -وُربَّ

تِِه على أهِل َبلَِدِه  ُم مصلََحَة أُمَّ بل ٌرى أن -ٌَُقدِّ

تِهِ  مصلَحَة أهِل َبلَِدهِ  ، -ال تتحقَُّق إال مع مصلََحِة أُمَّ

وهإالء أقرُب الناِس وأشبهُهم بؤنبٌاِء هللاِ َوُرُسلِِه. 

ا: فهو َمن  قُُهم َصْدرًّ ٌَ أما أَْسَوأُ الناِس َحاالًّ وأَْض

ً بجمٌِع الَمَصالِح  َما بَِمْصَلَحِة -ٌَُضحِّ حتى ُربَّ

ِه  -َنْفِسهِ  ضٌٌِع بت-ِمن أَْجِل أن ٌنتقَم ِمن َعُدوِّ

ا والببلِد  -مصلََحتِه ٌَ ْن بِؤَيِّ َثَمٍن، ولو بخراِب الدُّ

والِعَباِد، مثل عبارة "شمشون" المشهورة فً 

ًَّ َوَعلَى أَْعَدابًِ!".  هدم المعبد: "َعلَ

ْلَت ما َحْولََك ِمن تقاُطِع  الَمَصالِِح وإذا َتؤَمَّ

ْلَت كذلك أدلة الشرٌعة  وَتَصاُرِعَها وَتَنافُِسها، َوَتؤَمَّ

اإلسبلمٌة التً ال نظٌَر لها فً ِرَعاٌِة المصالِح 

ِر  ٌْ ْفِس والَؽ عن الَفْرِد -وَدْفِع المفاِسد عن النَّ

ةِ  وضبِط معانً  -والَجَماَعِة، وعن الدولَِة واألُمَّ

ٌِن، ثم  بتقدٌمِ -المصالِح بؤحسِن ترتٌٍب  مصلَحِة الدِّ

ْفِس، ثم الِعْرِض، ثم الَعْقِل، ثم الَمالِ  ؛ علِْمت -النَّ

َق ذلك  ًَ أن ُتَطبِّ نعمَة هللاِ علٌَك باإلسبلِم، وَبِق

ا فً حٌاِتَك.  ًٌّّ َعَملِ

ُض الختباراٍت واختٌاراٍت ُكلَّ  َتَعرَّ ٌَ ا  وكل واحٍد ِمنَّ

ْبلَُوُكْم )، وهذه طبٌعة الحٌاة -بل ُكلَّ َساَعةٍ -ٌوٍم  ٌَ لِ

ُكْم أَْحَسُن َعَمبلًّ  ٌُّ ، وهو بَِطْبِعِه َحِرٌٌص (7)هود:( أَ

على مصلََحِة َنْفِسه؛ ولكن حٌن ٌنتمً إلى كٌاٍن 

ٍة، وحٌن ٌكون صادقًّا فً تطبٌق قول  ومجتمٍع وأُمَّ

ِه َوَسلَّمَ -النبً  ٌْ ٌُن النَِّصٌَحةُ : )-َصلَّى هللاُ َعلَ ( الدِّ

ِة قُْلَنا: لَِمْن؟ َقالَ: ) ِ َولِِكَتابِِه، َولَِرُسولِِه، َوأِلَبِمَّ هلِلَّ

تِِهمْ  .  )رواه مسلم(( اْلُمْسلِِمٌَن، َوَعامَّ

َسُع الَجماَعَة  ٌَ َسُع الفرَد ما ال  ٌَ ٌُدِرُك أنه قد  وحٌن 

فً رعاٌِة مصالِِحه، وكذلك البد وأن ٌراعً -

تِهِ   ؛ حٌن ٌدرك كل ذلَك:-مصلَحَة ُمْجَتَمِعِه وأُمَّ

-ٌُدِرُك مدى ُصعوبِة االجتهاِد واالختٌاِر والُمَواَزَنة 

ن المصالِح وبعِضها، والَمفاِسِد وبعِضها،  ٌْ ب

 -والَمصالِح والَمفاِسد وبعِضها البعض إذا اجتَمَعتْ 

م أكبر المصلحتٌن ولو فاَتت  ٌَُقدِّ أدناُهما، حتى 

ْدَفع أكبر المفسدتٌن ولو احتمل أدناهما،  ٌَ و

ن المصالح والمفاسد إذا اجتَمَعْت  ٌْ وٌوازن ب

ٌُْدِرك مدى حاجته إلى توفٌق هللا  وتبلَزَمت، و

ع له  ة، وٌَتَضرَّ ٌَّ وإعاَنتِه؛ فٌخلص هلل القصد والنِّ

ٌُِعٌَنه  بَطلَِب الِهَداٌِة إلى الصراِط المستقٌِم، وأن 

داِد مع قِلَِّة البَِضاَعِة وَكْثَرِة الفَِتِن، كما على الس

ٌبذل جهده فً تحصٌل الشورى مع إخوانه الَِّذٌن 

ٌتحملون مسبولٌة الَجْمِع ولٌس الَفْرِد، والَِّذٌن 

ٌنظرون بالعٌنٌن ولٌس بواحدٍة، وٌلتفتون إلى 

جوانب األمر المختلفة، ولٌس إلى جانٍب واِحٍد 
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ٌُْهِملُون أَِدلَّة ا لشرِع التً َشِهَدت الُعقُولُ السلٌمُة و

بَِصوابَِها ولٌس إعمالَ الَعاِطَفة، وٌرجون َوْجَه هللِا 

اَر اآلخرَة، لٌس َمْدَح الناِس وَثَناَءُهم وال  والدَّ

ِهم وَطْعنِِهم.  الفِراَر ِمن َذمِّ

ٍة  ا أن األمر سٌتعلق بَمِصٌر أُمَّ ْعلَُموَن جمٌعًّ ٌَ وحٌن 

فً ِدٌنِهم وِدمابِِهم -اعٍة وأفراٍد وَبلٍَد وطابفٍة وجم

ٌُْمِكُنُهم أن ٌكون -وأَْعَراِضِهم وأَْموالِِهم ؛ ال 

ا  ًٌّّ ا عشواب ٍن اختٌارًّ ٌَّ فضبلًّ عن -اختٌاُرهم أِلَْمٍر ُمَع

ا ًٌّّ ا أو َتْدِمٌِر ًٌّّ ةًّ أن الَخَطؤَ  -أن ٌكون انتقام -خاصَّ

ٌَُكلِّؾ أجٌاالًّ ِمن -َفْضبلًّ عن الَخِطٌبة  فً ذلك قد 

علَمون عظمَة قوِل  ٌَ ر؛ عند ذلك  اإلخفاِق والتؤَخُّ

بَلم-شعٌب  ِه السَّ ٌْ إِْن أُِرٌُد إاِلَّ اإْلِْصبَلَح َما ) :-َعلَ

ِه  ٌْ ْلُت َوإِلَ ِه َتَوكَّ ٌْ ِ َعلَ اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفٌِقًِ إاِلَّ بِاهللَّ

. (88)هود:( أُنٌِبُ 

ٌَُعزُّ فٌه أَْهلُ َطاَعتَِك، فالَّلُهمَّ  تِنا أَْمَر ُرْشٍد  ْا ألُمَّ ٌِّ َه

ٌُإَمُر فٌِه بالَمْعُروِؾ  تِك، و ٌَ ٌُْهَدى فٌِه أَْهلُ َمْعِص َو

ٌُْنَهى فٌِه عن الُمْنَكِر  َنا آِتَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةًّ )و َربَّ

ا ْا لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشدًّ ٌِّ ، (ٓٔ)الكهؾ:( َوَه

َها لََكبٌَِرةٌ إاِلَّ َعلَى ) بَلِة َوإِنَّ ْبِر َوالصَّ َواْسَتِعٌُنوا بِالصَّ

ُهْم  ِهْم َوأَنَّ ُهْم ُمبَلقُو َربِّ ُظنُّوَن أَنَّ ٌَ اْلَخاِشِعٌَن . الَِّذٌَن 

ِه َراِجُعونَ  ٌْ . (ٙٗ-٘ٗ)البقرة:( إِلَ
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( ٕتؤمبلت فً النصٌحة )

 

 كتبه/ ٌاسر برهامً

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

 بعد؛

فقد تكلمنا فً مقالنا السابق عن دابرة المصالح 

ن التً ٌجب على المسلم فٌها النصح للناس،  ٌْ ما ب

مصلحِة َنْفِسه، إلى مصلحة أُْسَرتِه إلى مصلحة 

عابلتِه، إلى مصلحة جماعِته وطابفتِه، إلى 

تِه، إلى  مصلحة مجتمِعه ووطنِه، إلى مصلحة أُمَّ

ا.  مصلحة البشر عمومًّ

والٌوم نتكلم عن أنواع المصالح التً ٌجب النصح 

ٌَلزم أن نضعها نصب أعٌننا  فٌها لهإالء، والتً 

ختٌار المواقؾ وحساب المصالح؛ خاصة أن عند ا

المصالح المحضة والمفاسد المحضة ال تكاد توجد 

ا؛ فلزم البحث فً أنواع المصالح لتقدٌم  إال نادرًّ

 المصلحة األكبر على المصلحة األدنى.

: مصلحة الدٌن: وهً أعظم المصالح  أوالًّ

والضرورات لئلنسان، بالنظر إلى جملة حٌاته 

ٌاُته فوق األرض هً فقط ووجوده؛ فلٌست ح

َوِجًَء عن ٌوم القٌامة: ) -تعالى-حٌاته، قال 

ْكَرى  ُر اإْلِْنَساُن َوأَنَّى لَُه الذِّ َتَذكَّ ٌَ ْوَمبٍِذ  ٌَ َم  ْوَمبٍِذ بَِجَهنَّ ٌَ

اتًِ ٌَ ْمُت لَِح َتنًِ َقدَّ ٌْ الَ ٌَ قُولُ  ٌَ ؛ فكؤن (ٕٗ-ٖٕ)الفجر:(. 

بة حٌاته فوق األرض لٌست بحٌاٍة معتبرٍة بالنس

ِه ُكْفُرهُ َوَمْن : )-تعالى-لآلخرة، وقال  ٌْ َمن َكَفَر َفَعلَ

ْمَهُدونَ  ٌَ ا َفؤِلَنفُِسِهْم  ، قال (ٗٗ)الروم:( َعِملَ َصالِحًّ

مجاهد: "فً القبر"؛ فالِمهاد فً القبِر أولى 

 باإلعداِد والتسوٌِة ِمن فراش حجرة النوم.

م ما فٌه تحقٌق  فالواجب على الناِصح أن ٌقدِّ

ن َنْفِسه وأُْسَرتِه وعابلتِه، وجماعتِه ومجتمِعه إٌما

تِه؛ بل الناصُح  ِمن  -تماَم النصحِ -وأهل بلده وأُمَّ

ٌنصح للكفار وٌضحً بنفسه ِمن أجل أن ٌإمنوا، 

ولو بفوات نفسه ونفوسهم، كما فعل ؼبلُم 

َك لَْسَت )"أصحاب األخدود" إذ قال للَملِك:  إِنَّ

َما آُمُرَك بِِه، َقالَ: َوَما ُهَو؟ َقالَ: بَِقاِتلًِ َحتَّى َتْفَعلَ 

اَس فًِ َصِعٌٍد َواِحٍد، َوَتْصلُُبنًِ َعلَى  َتْجَمُع النَّ

ْهَم فًِ  ا ِمْن ِكَناَنتًِ، ُثمَّ َضِع السَّ ِجْذٍع، ُثمَّ ُخْذ َسْهمًّ

َكبِِد اْلَقْوِس، ُثمَّ قُلْ: بِاْسِم هللاِ َربِّ اْلُؽبَلِم، ُثمَّ 

اَس اْرِمنًِ، َفإِنَّ  َك إَِذا َفَعْلَت َذلَِك َقَتْلَتنًِ، َفَجَمَع النَّ

ا  فًِ َصِعٌٍد َواِحٍد، َوَصلََبُه َعَلى ِجْذٍع، ُثمَّ أََخَذ َسْهمًّ

ْهَم ِفً َكْبِد اْلَقْوِس، ُثمَّ  ِمْن ِكَناَنتِِه، ُثمَّ َوَضَع السَّ

ْهُم َقالَ: بِاْسِم هللاِ، َربِّ اْلُؽبَلِم، ُثمَّ َرَماهُ َفَوَقَع  السَّ

َدهُ فًِ ُصْدِؼِه فًِ َمْوِضِع  ٌَ فًِ ُصْدِؼِه، َفَوَضَع 

ا  اُس: آَمنَّا بَِربِّ اْلُؽبَلِم، آَمنَّ ْهِم َفَماَت، َفَقالَ النَّ السَّ

ًَ اْلَملُِك َفقٌِلَ لَُه:  ا بَِربِّ اْلُؽبَلِم، َفؤُتِ بَِربِّ اْلُؽبَلِم، آَمنَّ

َت َما ُكْنَت َتْحَذُر؟ َقدْ  ٌْ َوهللاِ َنَزلَ بَِك َحَذُرَك، َقْد  أََرأَ

، فترُكهم للشرِك والكفِر )رواه مسلم(( آَمَن النَّاسُ 

ٌم على حٌاة النفوس فً الدنٌا.  ُمَقدَّ

أما إذا أمكن ِحْفُظ الدٌِن مع حفظ النفس َوَجَب 

ٌُلقً بالناس  ٌُلقً بٌده إلى التهلكة، وال  ذلك؛ وال 

اإلكراه إلبقاء وإنما ُشرع العذر عند  إلى التهلكة؛

الُمْهَجِة؛ إذ أن بقاء الدٌن فً القلب مع الطمؤنٌنة 

باإلٌمان حاصلٌ مع النطق بكلمة الكفر عند 

ْلَزم؛ لما فً إظهار الدٌن  ٌَ اإلكراه، وإن كان هذا ال 

بالصبر على القتل وعدم النطق بكلمة الكفر ِمن 

مصلحِة تعظٌم اإلٌمان فً النفس وعند الناس، 

 دة.وتحصٌل الشها

ا إلى ؼٌره ِمن المسلمٌن  ًٌّ أما إذا كان األمر ُمَتَعدِّ

فٌلزمه ِحفُظهم وعدم تعرٌضهم للهبلك، إذا أمكن 

بقاإهم على الدٌن بنطقه لكلمة الكفر أو ما دون 

لَ عبد هللا بن حذافة   -رضً هللا عنه-ذلك، كما َقبَّ

رأس ملك الروم لكً ٌطلق سراح َمن معه ِمن 

رء أن ٌساِمح فً حق أسرى المسلمٌن؛ فللم

نفسه، ولٌس له أن ٌسامح فً حق ؼٌره؛ ولذا 

ِة بترك  ٌَ قال أهل العلم بوجوب دفع المفسدة الُمَتَعدِّ

الِحْسَبة مع استحباب االحتساب إذا كانت المفسدة 

 مقتِصرة على المحتسب.
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بتفوٌت ما -أما ما ٌمكن فٌه بقاء الدٌن والنفس 

ة أو المجتمع دون ذلك ِمن المصالح لمجموع األم

؛ فذلك -أو الجماعة، أو حتى العابلة واألسرة

 واجٌب ببل شك وال نزاع.

نة  وِمن مصلحة الدٌن كذلك التزاُم الناس بالسُّ

نة: الطرٌقة والمنهج،  وتركهم البدع، ونعنً بالسُّ

وخاصة فً االعتقاد، ونعنً بالبدع فً المقام 

(، األول: بدع الضبللة فً العقابد كالرفض )التشٌع

والخوارج )التكفٌر(، واالعتزال، ونحوها؛ فمهما 

ن أموٍر أحدها ٌإدي إلى  ٌْ كان أمامنا ِمن اختٌاٍر ب

ة أكثر ِمن ؼٌره لَِزَم ذلك  التزام الناس بالُسنَّ

االختٌار، وما كان أبقى لوجود َمن ٌدعوهم إلى 

ٌَُعلُِّمهم ما ٌلزمهم  نة وٌنهاهم عن البدعة، و السُّ

 اره.فً دٌنهم لزم اختٌ

ٌُعِدم -الخٌار الصفِريِّ  -عند أهل العلم-ولٌس  الذي 

الدعاة أو ٌسجنهم وٌمنعهم ِمن صور الدعوة إلى 

هللا، أو ٌضطرهم للسفر والهجرة، مع العجز عن 

ا عنهم ن الناس بعٌدًّ ٌْ بخٌاٍر ُمْعَتَبٍر، ما لم  -الدعوة ب

ٌكن فً ذلك النطق بالكفر أو الشرك أو البدعة 

؛ بل كل وسٌلة ُتبقًِ الدعوة قابمة  الضبللة مثبلًّ

فهً مشروعٌة،  -ولو َقلَّتْ -بصورٍة ِمن الصور 

ة؛ وكلُّ هذا ِمن حفظ  وهً خٌٌر ِمن إعدامها بالُكلٌِّ

دٌن المجتمع وما دونه، بل الحفاظ على طابفة 

نة قابمة بمنهجها داعٌة إلى شرع هللا خٌر  أهل السُّ

 لمجموع األمة ببل شك.

التزام الناس بفعل  الدٌن:وكذلك ِمن مصلحة 

الطاعات والواجبات وترك المحرمات؛ فما كان 

أقرب إلى أن ٌحافِظ الناس على الصلوات وتعمٌر 

المساجد وإٌتاء الزكاة وإٌصالها إلى مستحقٌها 

والتمكن ِمن تعلٌم الناس ذلك ومعاونتهم علٌه، 

وسد حاجات فقرابهم وصوم رمضان وحج البٌت 

الزم االختٌار، بدالًّ مما ٌجعل  واالعتمار إلٌه؛ كان

شبابهم ورجالهم ونساءهم وأطفالهم ٌفقدون 

الطرٌق إلى المساجد وٌضٌعون الفرابض 

 والوجبات.

بل هً مقدمة على -وكذا أداء الواجبات الباطنة 

والخوؾ منه،  -تعالى-ِمن حب هللا  -الظاهرة

ورجاء رحمته، وشكر نِعمته، والصبر واإلخبلص 

 من عبادات القلوب. والصدق، وؼٌرها

فهو ٌشمل ترك المحرمات  وأما ترك المحرمات:

كالكبر والعجب والرٌاء والسمعة، والؽل -الباطنة 

، والمحرمات -والحسد، وسابر أمراض القلوب

كالزنا واللواط، والسرقة، -الظاهرة ِمن الكبابر 

-، وخٌانة األمانة -وشرب الخمر، والربا والمٌسر

، والصؽابر التً هً دون ، ونحوها-خاصة الؽلول

 ذلك.

بترك ذلك -فكل ما كان أقرب إلى استصبلح الناس 

ٌَُعلُِّمهم ُحْرَمَة ذلك وٌدعوهم إلى َتْرِكه  -ووجود من 

وكذلك كل ما كان أقرب إلى كان ٌلزم اختٌاره، 

َكبِرِّ الوالدٌن، -التزام األخبلق الواجبة والمستحبة 

األرحام، واإلحسان إلى الجٌران، والصدق وِصلَِة 

كالكذب، -والبعد عن سٌا األخبلق  -واألمانة

مات،  وإخبلؾ الوعد، وإطبلق البصر إلى الُمَحرَّ

والؽٌبة والنمٌمة، وسوء الظن، والفحش والسب 

َمه على ما  -واللعن والبذاء ا أن ُنَقدِّ كان واجبًّ

 ٌإدي إلى ضٌاِع ذلك الخٌر فً الناس.

ا فكل خٌار ٌإدي إلى قرب الدعوة ِمن  :وعمومًّ

-لحفظ الدٌن بالَقْدِر الُمْمِكن-الناس ووجودها فٌهم 

ا على المسلم فِْعلُه واختٌاُره.  ؛ كان واجبًّ

وٌجب أن ننتبه فً هذه النقطة إلى أن خٌار 

الفوضى فً بلٍد ِمن الببلد هو ِمن أسوأ الخٌارات 

قط التً تعود على دٌن المجتمع بالضرر، ولٌس ف

حفظ دنٌاهم وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم، ألم 

َن تسمع قول هللا عن ذي القرنٌن: ) ٌْ َحتَّى إَِذا َبلََػ َب

ْفَقُهوَن  ٌَ َكاُدوَن  ٌَ ا الَّ  ِن َوَجَد ِمن ُدونِِهَما َقْومًّ ٌْ دَّ السَّ

ما  -رضً هللا عنه-؛ فلم ٌذكر (9ٖ)الكهؾ:( َقْوالًّ 

ن خطر ذكر عند مؽرب الشمس ومشرقها ِمن بٌا

الظلم وعقوبته، والترؼٌب فً اإلٌمان والعمل 

الصالح ومثوبته؛ بل بدأ ببناء السد مع إشارات 
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ٌر لمعانً التوحٌد ) ٌْ ً فٌِِه َربًِّ َخ نِّ َقالَ َما َمكَّ

ا . آُتونًِ  َنُهْم َرْدمًّ ٌْ َنُكْم َوَب ٌْ ٍة أَْجَعلْ َب َفؤَِعٌُنونًِ بِقُوَّ

ِن َقالَ ُزَبَر اْلَحِدٌِد َحتَّى إَِذا سَ  ٌْ َدَف َن الصَّ ٌْ اَوى َب

ِه  ٌْ ا َقالَ آُتونًِ أُْفِرْغ َعلَ اْنفُُخوا َحتَّى إَِذا َجَعلَُه َنارًّ

ْظَهُروهُ َوَما اْسَتَطاُعوا لَُه  ٌَ ا . َفَما اْسَطاُعوا أَْن  قِْطرًّ

ا َر (97-9٘)الكهؾ:( َنْقبًّ ، حتى إذا انتهى منه َذكَّ

َرهم باآلخرة الناَس بؤن هذا ِمن فضل هللا، وَذكَّ 

اَء َوَكاَن َوْعُد َربًِّ ) َفإَِذا َجاَء َوْعُد َربًِّ َجَعلَُه َدكَّ

ا ؛ ألن الناس عند الفساد (98)الكهؾ:( َحّقًّ

ا، وتكاد تنعدم عندهم  والفوضى ال ٌفقهون شٌبًّ

 أدوات االستقبال للدعوة.

ا  ا إلى الفوضى وببلدًّ ا أن ندفع مجتمعًّ فبل ٌسعنا أبدًّ

ا مّنا أن ذلك ٌمكن معه إقامة الدٌن  إلى الخراب ظنًّ

ٌُْقِدم على ذلك إال َؼاشٌّ خابٌن ؼٌُر  أو الدنٌا؛ وال 

ناصٍح، أو َمن ٌعتقد كفر المجتمع وٌرٌد االنتقام 

بل هذا لٌس هدي األنبٌاء  منه بدالًّ ِمن هداٌته!

مع المجتمعات  -عْبر الزمان-والدعاة إلى الخٌر 

مؽروز فً الفطرة الكافرة؛ فإن ُحبَّ الهداٌة لهم 

ًِّ  -صلى هللا علٌه وسلم-السلٌمة كما قال النبً  لَعلِ

فً فتح خٌبر حٌن  -رضً هللا عنه-بن أبً طالب 

اْنفُْذ َعلَى ِرْسلَِك، َحتَّى َتْنِزلَ دفع له الراٌة: )

بَِساَحتِِهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم إِلَى اإْلِْسبَلِم، َوأَْخبِْرُهْم بَِما 

ِهمْ  ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ  ُ ْهِدَي هللاَّ ٌَ ِ أَلَْن  ِ فٌِِه؛ َفَوهللاَّ ِمْن َحقِّ هللاَّ

ُكوَن لََك ُحْمُر  ٌَ ٌر لََك ِمْن أَْن  ٌْ ا َخ بَِك َرُجبلًّ َواِحدًّ

َعمِ   .)متفق علٌه(( النَّ

ِة"  ٌَ ْلِم فً "الُحَدٌبِ مع أن خٌاَر -ولذا كان ِخٌاُر السِّ

ُم الَِّذٌَن َولَْو َقاَتلَكُ : )-الحرب فً صالِح أهِل اإلٌمانِ 

ا ا َواَل َنِصٌرًّ ًٌّّ ِجُدوَن َولِ ٌَ ( َكَفُروا لََولَُّوا اأْلَْدَباَر ُثمَّ اَل 

ا.(ٕٕ)الفتح: ا ُمبٌنًّ ْلِم َفتحًّ  ، كان ِخٌاُر السِّ

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( ٖنصٌحة )تؤمبلت فً ال

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

بعد؛  

فقد تكلمنا فً المقال السابق عن وجوب الحفاظ 

الدٌن فً دابرِة الشخِص نفِسه وأُْسَرتِه، على 

وعابلتِه أو قبٌلتِه، وطابفتِه وجماعتِه، ومجتَمِعه 

تِه ُكلِّها، وَبْذِل ُكلِّ جهٍد لدعوة البشرٌة  وبلِده وأُمَّ

ُكلِّها للدخول فً هذا الدٌن وااللتزام به، والتضحٌة 

من أْجِل هذه الؽاٌة العظٌمة النبٌلة بالنفس 

والمال. 

كمل الٌوم أنواع المصالح التً ٌجب على ونست

ا لنفسه  المسلم أن ٌعمل على حفظها ُنْصحًّ

تِه؛ فالذي ٌلً أمَر الدٌن  الذي هو -ولمجتمعه وأُمَّ

َعزَّ -ِحْفُظ النفوس التً خلقها هللا  :-ِعْصَمُة األَْمرِ 

ٌُزِهقها  -َوَجلَّ  إال بما -لعبادته، ولم ٌؤذن ألََحٍد أن 

: -تعالى-ألنه هو مالكها، قال ؛ -شرعه هو سبحانه

ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ )
َم هللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ( َواَل َتْقُتلُوا النَّ

.  (ٔ٘ٔ)األنعام:

ٌَسفِك  ٌُفِسد فً األرض و َب المبلبكُة ممن  َتَعجَّ

ٌُْفِسُد فٌَِها الدماء، فقالوا: ) ْسفُِك أََتْجَعلُ فٌَِها َمن  ٌَ َو

ُس لَكَ  ُح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ ( الدِّ

؛ وما ذاك إال ألن سفك الدماء أمٌر (ٖٓ)البقرة:

ٌم  فً اإلجرام، وهو وإن كان  -ؼاٌة التعظٌم-ُمَعظَّ

ِمن ضمن الفساد فً األرض إال أنه ُعِطؾ علٌه 

ْرِك  ا له، ألنه أعظم أنواع الفساد بعد الشِّ تخصٌصًّ

باهلل. 

-وال ٌتجرأ على خٌار سفك الدماء المعصومة 

اٌر فً  -وباألخصِّ المإمنة منها والبرٌبة إال َجبَّ

األرض، وٌشترك فً الجبروت: َمن َباَشَر، وَمن 

ا، وَمن  َب َقاِصدًّ أََمَر أو أَْكَرَه، وَمن أََعاَن وَتَسبَّ

ًَ بذلك.  َرِض

والَعَجُب أن ٌكون ِمن ضمن خٌاراِت بعِض 

المنتسبٌن إلى العمل اإلسبلمً سفك دماء المبلٌٌن 

، وتحوٌل الببلد إلى -بل المسلمٌن!-ِمن الناس 

فوضى بزعم ُنْصَرة الدٌن، بل وٌعلنون ما َسّموه: 

ِش" فً هذا الباب؛ لكً ٌنشروا  "إدارة الَتَوحُّ

ا إلقامة الدولة  الرعب والخراب فً الببلد تمهٌدًّ

.-فً زعمهم!-اإلسبلمٌة  

َر سٌرة النبً  ِه َوَسلَّمَ -وَمن َتَدبَّ ٌْ َعلِم  -َصلَّى هللاُ َعلَ

َعها  -نعنً الدولة اإلسبلمٌة-أنه ما أقامها  َوَوسَّ

أصحاُبه على سفك الدماء المعصومة قط، فضبلًّ 

ِش" فً ذلك، سواءًّ المسلمٌن  عن "التَوحُّ

والمعاهدٌن، بل وؼٌِر المعاهدٌن ممن ال ٌشارك 

كالنساء والصبٌان، -ل الحرب فً القتال وأعما

؛ -واألَُجَراء، والشٌوخ الفانٌن والرهبان المعتزلٌن

ِه َوَسلَّمَ -لقول النبً  ٌْ لما رأى امرأة  -َصلَّى هللاُ َعَل

)رواه أحمد وأبو داود، ( َما َكاَنْت َهِذِه لُِتَقاتِلَ مقتولة: )

ِه َوَسلَّمَ -، وقال وصححه األلبانً( ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

اْؼُزوا بِاْسِم هللاِ فًِ َسبٌِِل هللاِ، ألمٌِرِه على جٌشه: )

َقاِتلُوا َمْن َكَفَر بِاهللِ، اْؼُزوا َواَل َتُؽلُّوا، َواَل َتْؽِدُروا، 

ا . )رواه مسلم(( َواَل َتْمُثلُوا، َواَل َتْقُتلُوا َولٌِدًّ
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لَِنْجَدة  -هللا عنهما رضً-وكما قال ابن عباس 

الَحُروِريِّ فً بٌان حرمة قتل الؽلمان: "َوأَْنَت َفبَل 

ا؛ إاِلَّ أَْن َتُكوَن َتْعلَُم ِمْنُهْم َما َعلَِم  َتْقُتلْ ِمْنُهْم أََحدًّ

. أي وهذا )رواه مسلم(اْلَخِضُر ِمَن اْلُؽبَلِم ِحٌَن َقَتلَُه" 

مستحٌلٌ ببل وحً، وقد انقطع الوحً. 

ِه َوَسلَّمَ -النبً وقال  ٌْ لبعض  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ةًّ َواَل أصحابه: ) ٌَّ ا َفقُلْ لَُه: اَل َتْقُتلْ ُذرِّ أَْدِرْك َخالِدًّ

، وفً )رواه ابن حبان، وصححه األلبانً(( َعِسٌفًّا

ْقُتلَنَّ اْمَرأَةًّ َواَل َعِسٌفًّارواٌة: ) ٌَ )رواه ( قُلْ لَِخالٍِد: اَل 

ا، َعِسٌفًّا. )نً(أبو داود، وصححه األلبا (: أي أجٌرًّ

كالفبلحٌن فً حقولهم، ونحوهم ِمن المدنٌٌن 

الذٌن ال ٌشارِكون فً القتال بؤي صورة.  

تِه  فً -فالواجب على ُكلِّ ناصٍح لنفسه وألُمَّ

مَنع عنهم سفك  -الخٌارات المعروضة علٌه ٌَ أن 

ٌَُجنِّبهم إزهاق النفوس، والموازنة فً  الدماء و

فإن كان فً بعض الخٌارات قتل  هذا واجبة؛

المبلٌٌن أو مبات األلوؾ، وفً ؼٌرها قتل 

العشرات أو المبات مع بقاء الدٌن: كان الواجُب 

دفُع الِخٌار األول ورفضه، واحتمالُ الِخٌار الثانً.  

وإن كانت -وتؤتً منافع النفوس ضمن هذا الباب 

األَلَم والتعذٌب  ، فمنها:-دونها فً المنزلة

، والسجن والحبس؛ فمنُع ذلك واجٌب الجسدي

َر بٌن القتِل والحبِس، أو بٌن القتِل  ٌِّ ا، وإن ُخ أٌضًّ

والضرِب: كان اختٌار الحبس أو الضرب أهون 

الشرور. 

ة المشهورة  وأَُظنَُّها على -وفً هذا ُتروى القِصَّ

ا َتَشفََّع عند َملٍِك من  :-سبٌل التمثٌل أن َعالِمًّ

َرُجٍل مظلوٍم، فَقبِلَ شفاعَته على الملوك أََمَر بَقْتِل 

أن ٌقوم بَضْربِه أمام الناس؛ فقاَم الَعالُِم بإٌقافه 

ا  وضربه؛ فقال الناس: "سبحان هللا! ٌضربه ُظلمًّ

ا إرضاء للملك الظالم؛ صار ِمن أعوان  وُعدوانًّ

الظلمة!، وهو فً الحقٌقة ناصٌح للمظلوِم ُمْنقٌِذ له، 

اَها : )-لىتعا-ضمن َمن ٌدخلون فً قوله  ٌَ َوَمْن أَْح

ا اَس َجِمٌعًّ ا النَّ ٌَ َما أَْح . (ٕٖ)المابدة:( َفَكؤَنَّ

وِمن أَْجِل الحفاِظ على النفوس َشَرع هللاُ النطَق 

َمْن َكَفَر ): -تعالى-بَِكلَِمِة الُكفر عند اإلكراه، قال 

ِ ِمْن َبْعِد إٌَِمانِِه إاِلَّ  َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمبِنٌّ بِاهللَّ

ِهْم  ٌْ ا َفَعَل بِاإْلٌَِماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًّ

ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌمٌ  ، (ٙٓٔ)النحل:( َؼَضٌب ِمَن هللاَّ

َمة على الدٌن، بل ألن  لٌس ذلك ألن النفس ُمَقدَّ

ٌُْمِكن ِحْفُظه  بطمؤنٌنة القلب باإلٌمان وإن الدٌن 

ٌُْمِكن ِحفظ النفِس وِحفظ الدٌِن  نطق بكلمة الكفر؛ ف

ا.  معًّ

وقد تتفاوت مسؤلة ِحفظ منافِع النفوِس فً هذا 

الباب حسب األدلة الشرعٌة؛ فبل ٌصح اإلكراه 

علٌه -عن ٌوسؾ  -تعالى-قال بالسجن على الزنا: 

ْدُعوَننًِ َقالَ َربِّ : )-السبلم ٌَ ا  ًَّ ِممَّ ْجُن أََحبُّ إِلَ السِّ

ِهنَّ َوأَُكن  ٌْ َدُهنَّ أَْصُب إِلَ ٌْ ِه َوإاِلَّ َتْصِرْؾ َعنًِّ َك ٌْ إِلَ

َن اْلَجاِهلٌِنَ  ؛ فدل على أن َمن َصَبا (ٖٖ)ٌوسؾ:( مِّ

وَمالَ إلى مثل هذا األمر كان ِمن الجاهلٌن. 

 ًُّ اإلجماَع على عدم  -رحمه هللا-وَنَقلَ القُْرُطبِ

صحة اإلكراِه على الزنا بالسجن، فً حٌن اختلؾ 
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العلماء فً اإلكراه على الزنا بالضرب الشدٌد 

والتهدٌد بالقتل؛ والصحٌح جواز اإلقدام علٌه إذا 

لم ٌكن فٌه انتهاك حرمة معصوم أو معصومة، 

اتُِكْم َعلَى اْلبَِؽاِء إِْن َواَل ُتْكِرُهوا : )-تعالى-قال  ٌَ َفَت

ا َوَمن  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ا لَِّتْبَتُؽوا َعَرَض اْلَح نًّ أََرْدَن َتَحصُّ

ِحٌمٌ  َ ِمن َبْعِد إِْكَراِهِهنَّ َؼفُوٌر رَّ
( ٌُْكِرههُّنَّ َفإِنَّ هللاَّ

. (ٖٖ)النور:

"أَْجَمَع اْلُعلََماُء َعلَى أَنَّ : -رحمه هللا-قال القرطبً 

ُجوُز لَُه اإْلِْقَداُم  ٌَ ُه اَل  ِرِه أَنَّ ٌْ َمْن أُْكِرَه َعلَى َقْتِل َؼ

ِرِه،  ٌْ َعلَى َقْتلِِه، َواَل اْنَتَهاُك ُحْرَمتِِه بَِجْلٍد أَْو َؼ

ِحلُّ لَُه أَْن  ٌَ ْصبُِر َعلَى اْلَببَلِء الَِّذي َنَزلَ بِِه، َواَل  ٌَ َو

ْفدِ  َة فً الدنٌا ٌَ ٌَ ُ اْلَعافِ
ْسؤَلُ هللاَّ ٌَ ِرِه، َو ٌْ َي َنْفَسُه بَِؽ

ٌؾ َوأَْصَبُػ  واآلخرة. واخُتلِؾ فً الزنا، َفَقالَ ُمَطرِّ

ْفَعلُ أََحٌد  ٌَ َواْبُن َعْبِد اْلَحَكِم َواْبُن اْلَماِجُشوِن: اَل 

ْفَعْلُه، َفإِْن َفَعَلُه َفُهَو آثِ ٌَ ْلَزُمُه َذلَِك، َوإِْن قُتِلَ لَْم  ٌَ ٌم َو

 : ًِّ ، َوبِِه َقالَ أَُبو َثْوٍر َواْلَحَسُن. َقالَ اْبُن اْلَعَربِ اْلَحدُّ

ِه،  ٌْ ُجوُز اإْلِْقَداُم َعلَى الزنا َواَل َحدَّ َعلَ ٌَ ُه  ِحٌُح أَنَّ الصَّ

ِخبَلفًّا لَِمْن أَْلَزَمُه َذلَِك. 

ِز َمْنَداَد فًِ أَْحَكاِمهِ  ٌْ : اْخَتلََؾ ثم قال: َوَقالَ اْبُن ُخَو

أَْصَحاُبَنا متى أُْكِره الرجل على الزنا، َفَقالَ َبْعُضُهْم: 

اِرِه. َوَقالَ  ٌَ ْفَعلُ َذلَِك بِاْختِ ٌَ َما  ُه إِنَّ ، أِلَنَّ ِه اْلَحدُّ ٌْ َعلَ

ِز َمْنَداَد: َوُهَو  ٌْ ِه. َقالَ اْبُن ُخَو ٌْ َبْعُضُهْم: اَل َحدَّ َعلَ

ِحٌُح.  الصَّ

، َوإِْن َوَقالَ أَُبو َحنٌِفَ  ْلَطاِن ُحدَّ ُر السُّ ٌْ َة: إِْن أَْكَرَهُه َؼ

، َولَِكْن أَْسَتْحِسُن  ٌَُحدَّ اُس أَْن  ٌَ ْلَطاُن َفاْلقِ أَْكَرَهُه السُّ

ِه فًِ  ٌْ . َوَخالََفُه َصاِحَباُه َفَقااَل: اَل َحدَّ َعلَ ٌَُحدَّ أاَلَّ 

ٌَُراُعوا ااِلْنتَِشاَر  ِن، َولَْم  ٌْ ر َذَكِره ٌعنً انتشا-اْلَوْجَه

َتَخلَُّص ِمَن -قبل اإلٌبلج ٌَ ُه  ، َوَقالُوا: َمَتى َعلَِم أَنَّ

ْنَتِشَر.  ٌَ اْلَقْتِل بفعل الزنا َجاَز أَْن 

َن  ٌْ ِه، َواَل َفْرَق َب ٌْ َقالَ اْبُن اْلُمْنِذِر: اَل َحدَّ َعلَ

ْلَطاِن"  ِر السُّ ٌْ ْلَطاِن فًِ َذلَِك َوَؼ )انتهى من تفسٌر السُّ

. وهذا هو الصحٌح. (8ٗٔ-8ٖٔ، صٓٔالقرطبً ج

ْلُت : -رحمه هللا-وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  "تؤمَّ

المذاهب فوجدت اإلكراه ٌختلؾ باختبلؾ الُمْكَره 

علٌه؛ فلٌس اإلكراه المعتبر فً كلمة الكفر 

كاإلكراه المعتبر فً الهبة ونحوها، فإن أحمد قد 

 نص فً ؼٌر موضٍع على أن اإلكراه على الكفر ال

ٌكون إال بتعذٌب من ضرٍب أو قٌٍد، وال ٌكون 

.  )انتهى ِمن الفتاوى الكبرى(الكبلم إكراها" 

وإن كان قد ورد ما ٌدل على أن الوعٌد الُمَحقَّق 

"َواْلَوِعٌُد  :-رحمه هللا-إكراهٌ، كما قال مالك 

َقْع، إَِذا َتَحقََّق ُظْلَم َذلَِك  ٌَ ُؾ إِْكَراهٌ َوإِْن لَْم  اْلُمَخوِّ

ُد بِِه" ا َتَوعَّ ٌَ )نقله القرطبً فً ْلُمْعَتِدي َوإِْنَفاَذهُ لَِما 

. (9ٓٔ/ ٓٔتفسٌره 

َس ِعْنَد َمالٍِك  :-رحمه هللا-قال القرطبً  ٌْ "َولَ

َما ُهَو َما  ْجِن َتْوقٌٌِت، إِنَّ ْرِب َوالسَّ َوأَْصَحابِِه فًِ الضَّ

ْرِب، َوَما َكاَن ِمْن ِسْجنٍ  ٌُْإلُِم ِمَن الضَّ ْدُخلُ  َكاَن  ٌَ

ِرِه  ٌْ ْلَطاِن َوَؼ ٌُق َعلَى اْلُمْكَرِه. َوإِْكَراهُ السُّ ِمْنُه الضِّ

. (9ٓٔ/ ٓٔ)تفسٌر القرطبً ِعْنَد َمالٍِك إِْكَراهٌ" 

ا: ٌُوُسُؾ  وقال القرطبً أٌضًّ بَلمُ -"أُْكِرَه  ِه السَّ ٌْ  -َعلَ

ْجِن، َوأََقاَم َخْمَسَة أَْعَواٍم، وَ  َما َعلَى اْلَفاِحَشِة بِالسِّ

ًَ بَِذلَِك لَِعِظٌِم َمْنِزلَتِِه َوَشِرٌِؾ َقْدِرِه، َولَْو أُْكِرَه  َرِض

ا. َفإِْن  َرُجلٌ بالسجن على الزنا َما َجاَز لَُه إِْجَماعًّ
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ِحٌُح  ْرِب َفَقِد اْخَتلََؾ فٌِِه اْلُعلََماُء، َوالصَّ أُْكِرَه بِالضَّ

ا فإنه ٌسقط عنه إثم الزن ُه إَِذا كان فادحًّ هُ. أَنَّ ا َوْحدُّ

 ، ْسقُُط َعْنُه اْلَحدُّ ٌَ ُه اَل  َوَقْد َقالَ َبْعُض ُعلََماِبَنا: إِنَّ

 َ
ْجَمُع َعلَى َعْبِدِه  -َتَعاَلى-َوُهَو َضِعٌٌؾ، َفإِنَّ هللاَّ ٌَ اَل 

ُه ِمْن أَْعَظِم  ِن، َفإِنَّ ٌْ َن َببَلَء ٌْ فُُه َب ٌَُصرِّ ِن، َواَل  ٌْ اْلَعَذاَب

ٌنِ  ٌِن ِمْن ) اْلَحَرِج فًِ الدِّ ُكْم فًِ الدِّ ٌْ َوَما َجَعلَ َعَل

.  (87ٔ/ 9)تفسٌر القرطبً " (78)الحج:( َحَرجٍ 

ثم ٌؤتً الحفاظ على األعراض والفروج وما ٌتعلق 

لزم الحفاظ علٌها،  ٌَ بها فً ضرورات اإلنسان التً 

والنصح لؤلهل والمجتمع، والببلد واألُمةَّ فً 

فالدعوةُ إلى الحجاب، ومنُع الحفاظ على ذلك؛ 

مات الفواحش ُكلِّها،  م وُمَقدِّ االختبلط الُمَحرَّ

وعقوبة مرتكبٌها، والتحذٌُر ِمن الزنا واللواط، 

وإقامُة الحدود على فاعل ذلك، ِمن النصٌحة 

الواجبة لؤلمة فً هذا الباب. 

والواجب على المسلم أن ٌنصح ألهله وأُْسَرتِه 

لٌمنع  واجبةًّ فً ذلك؛ وَمن تحت والٌته نصٌحةًّ 

َماتِها، وهو فً الحقٌقة ناصٌح  الفواحش وُمَقدِّ

ا لُمجتمعه ووطنِه؛ إذ أن األعداء إنما ٌتمكنون  أٌضًّ

ِمن اختراق األوطان بتدمٌر أخبلِق أفراِدها 

ن الرجل والمرأة؛  ٌْ وأَُسِرها واختبلل العبلقة ب

َمُهم الفاسدة فً نشر الفساد فً  ٌَ ولذلك وضعوا قِ

عراض على أولى أولوٌاتهم فً حربهم ضد األ

اإلسبلِم وأهلِه. 

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة  

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( ٗتؤمبلت فً النصٌحة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

بعد؛  

فقد تكلمنا فً المقاالت السابقة عن النصح إلى 

الفرد والجماعة، والوطن واألمة؛ لحفظ الدٌن، 

والنفس، والعرض، ونتكلم الٌوم عن ِحفظ العقل. 

م الشرُع كلَّ ُمْسِكٍر ُمذهٍب للعقِل،  -قال هللا فقد َحرَّ

ِسُر : )-تعالى ٌْ َما اْلَخْمُر َواْلَم َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِنَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

َطاِن  ٌْ ْن َعَمِل الشَّ َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِّ

َطاُن أَْن  ٌْ ٌُِرٌُد الشَّ َما  َفاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن . إِنَّ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َوا ٌْ ِسِر ٌُوقَِع َب ٌْ ْلَبْؽَضاَء ِفً اْلَخْمِر َواْلَم

بَلِة َفَهلْ أَْنُتْم  ِ َوَعِن الصَّ ُكْم َعْن ِذْكِر هللاَّ ُصدَّ ٌَ َو

ُ -، وقال النبً (9ٔ-9ٓ)المابدة:( ُمْنَتُهونَ  َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ( ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، َوُكلُّ َخْمٍر َحَرامٌ : )-َعلَ

.  )رواه مسلم(

راِت وُصَور اإلدمان ُكلِّها  فَمْنُع الَخمِر والُمَخدِّ

نصٌحٌة للفرِد والجماعِة والُمجَتَمِع، وإقامُة الَحدِّ 

راِت هو أعظم صور  على شاِربًِ الَخمِر والُمَخدِّ

ا لهم  اإلصبلح لهذه الفبة المرٌضة؛ ُنصحًّ

راِت  ولؽٌرهم، ومحاربُة االتِّجار فً الَخمِر والُمَخدِّ

ا فهو حفاٌظ وتجرٌم  ٌم شرعًّ بٌِعها، كما هو ُمحرَّ

على عقوِل أفراِده ِمن هذا الفساد؛ عن أنس بن 

ِ  -رضً هللا عنه-مالك  َصلَّى -قال: لََعَن َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلََّم فًِ الَخْمِر َعَشَرةًّ: ) ٌْ ُ َعلَ
َعاِصَرَها، هللاَّ

ِه، َوُمْعَتِصَرَها، َوَشاِرَبَها، َوَحاِملََها، َوالَمحْ  ٌْ ُمولَُة إِلَ

َها، َوَبابَِعَها، َوآِكلَ َثَمنَِها، َوالُمْشَتِري لََها،  ٌَ َوَساقِ

)رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه ( َوالُمْشَتَراةُ لَهُ 

.  األلبانً(

منُع االتِّجار فً  والواجُب على الدولة المسلمة:

م االتِّجار فً  الَخْمِر، والعقوبُة علٌه، كما ُتَحرِّ

َرات وُتعاقِب علٌه، وال ٌجوز منُح التصارٌِح  الُمَخدِّ

ِعها عبلنٌةًّ فً أسواِق الُمسلمٌَن، حتى ألهل  ٌْ لَِب

ِة والَعْهِد، بل إن باعوها واشتروها َففٌَِما  الذمَّ

َبٌَنهم، وال ٌجوز إقامة مصانع الخمور، وال زراعة 

المخدرات وتصنٌعها، وال استٌرادها وال 

بها، وال ٌجوز السماح بها تصدٌرها، وال تهرٌ

على الطابرات واألماكن السٌاحٌة، بل َمن أراد ِمن 

ْكر  ا، وبشرط عدم السُّ الكفار ُشْرَبها ففً بٌتِِه ِسّرًّ

فً الطرٌِق العام؛ وكل ذلك للحفاظ على عقوِل 

تِِهم ِمن أَْضَراِرَها.  ٌَ ِة وِحَما أبناِء األُمَّ

َظِر إلى الَمواقع اإلباح ٌة، هو فساٌد وإدماُن النَّ

ا؛ فٌلزم منُعه وُمحارَبُته،  للُعقُوِل واألَْعَراِض معًّ

والدعوةُ إلى مقاطعتها؛ آلثارها التدمٌرٌة على 

ر  ٌَُإثِّ سلوك اإلنسان؛ بل إدماُن بعِض األلعاِب َصار 

ا إدماَن  ا ٌضاهً تمامًّ فً العقل والسلوك إفسادًّ

َرات! فٌجب المنع ِمن ذلك كله، والنصٌحة  الُمَخدِّ

للتحذٌر منه. 

ثم ٌؤتً ِحفُظ األمواِل بتحرٌم السرقة والؽصب، 

واالنتهاب واالختبلس، والؽلول، واالعتداء على 

ِسر  ٌْ َبا والَم المال العام والخاص، وتحرٌم الرِّ

والبٌوع المنهً عنها: كالؽرر، والبٌوع التً تعٌن 

على الحرام أو َتقُوم علٌه، وكذا اإلجارات التً 
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ام: كُحْلواِن الكاهِن، وَمْهِر البؽً، تعٌن على الحر

وَثَمِن الكلِب، وَثَمِن الدِم، وقد ثبت النهً عن ذلك 

كله فً األحادٌث الصحٌحة.  

وٌجب على الدولة المسلمة والمجتمع كلِّه َمْنُع 

ذلك ومحاَرَبُته، وٌجب على الدعاة التحذٌر ِمن 

هذه الخصال. 

ر البٌوت وا لمصانع وكذلك ٌجب الحذر مَمن ٌدمِّ

والمتاجر والمزارع، فً المدن والقرى.  

وٌحرم التسبب فً تخرٌِب الببَِلِد بالفوضى 

ْنَهُب الناُس  ٌَ َرة التً تضٌع فٌها الحقوُق، و الُمَدمِّ

ا فٌها.  بعُضهم بعضًّ

وفً كل هذه المصالح التً ٌجب تحصٌلها وٌلزم 

 -عند التعاُرِض -دفع الفساد عنها، تجب الُمَواَزَنُة 

َر، فً قدر كل واحدة بما ٌُ  ٌْ ٌُكثُر الَخ َقلِّلُ الَشرَّ و

ن أنواع المصالح  ٌْ منها، وفً المفاضلة ب

والمفاسد. 

بَلِم  "إَذا  :-َرِحَمُه هللاُ -قالَ اإلماُم الِعزُّ بُن عبِد السَّ

اْجَتَمَعْت اْلَمَفاِسُد اْلَمْحَضُة َفإِْن أَْمَكَن َدْرُإَها َدَرْأَنا، 

َر دَ  ْرُء اْلَجِمٌِع َدَرْأَنا اأْلَْفَسَد َفاأْلَْفَسَد، َوإِْن َتَعذَّ

َتَوقَُّؾ، َوَقْد  ٌَ َواأْلَْرَذلَ َفاأْلَْرَذلَ، َفإِْن َتَساَوْت َفَقْد 

َفاُوِت، َواَل  َساِوي َوالتَّ ْخَتلُِؾ فًِ التَّ ٌَ ُر، َوَقْد  ٌَّ َتَخ ٌَ

َماِت  َن َمَفاِسِد اْلُمَحرَّ ٌْ َفْرَق فًِ َذلَِك َب

ُروَهاِت... َواِلْجتَِماِع اْلَمَفاِسِد أَْمثِلٌَة: أََحُدَها: َواْلَمكْ 

ُث لَْو اْمَتَنَع ِمْنُه قُتِلَ،  ٌْ ٌُْكَرَه َعلَى َقْتِل ُمْسلٍِم بَِح أَْن 

ْبِر َعَلى اْلَقْتِل،  ْدَرأَ َمْفَسَدَة اْلَقْتِل بِالصَّ ٌَ ْلَزُمُه أَْن  ٌَ َف

ِه، أِلَنَّ َصْبَرهُ َعلَى اْلَقْتِل أََقلُّ  ٌْ َمْفَسَدةًّ ِمْن إْقَداِمِه َعلَ

َوإِْن َقَدَر َعَلى َدْفِع اْلَمْكُروِه ِبَسَبٍب ِمْن اأْلَْسَباِب 

َم  َما قُدِّ لَِزَمُه َذلَِك لُِقْدَرتِِه َعَلى َدْرِء اْلَمْفَسَدِة، َوإِنَّ

ْبِر إِلِْجَماِع اْلُعلََماِء َعلَى َتْحِرٌِم  َدْرُء اْلَقْتِل بِالصَّ

ِل َواْختبَِلِفِهْم فًِ ااِلْستِْسبَلِم لِْلَقْتِل، َفَوَجَب َتْقِدٌُم اْلَقتْ 

َدْرِء اْلَمْفَسَدِة لِْلَجْمِع َعلَى ُوُجوِب َدْربَِها، َعلَى َدْرِء 

اْلَمْفَسَدِة اْلُمْخَتلَِؾ فًِ ُوُجوِب َدْربَِها، َوَكَذلَِك لَْو 

َنا َواللَِّواِط َفإِنَّ ال ْبَر ُمْخَتلٌَؾ فًِ أُْكِرَه َعلَى الزِّ صَّ

َنا َواللَِّواِط.  َجَواِزِه، َواَل ِخبَلَؾ فًِ َتْحِرٌِم الزِّ

َوَكَذلَِك لَْو أُْكِرَه ِباْلَقْتِل َعلَى َشَهاَدِة ُزوٍر أَْو َعلَى 

َهاَدِة بِِه أَْو  ُحْكٍم بَِباِطٍل َفإِْن َكاَن اْلُمْكَرهُ َعَلى الشَّ

ٍم لَْم اْلُحْكِم بِِه َقْتبلًّ أَْو قَ  ْطَع ُعْضٍو َوإِْحبَللَ بِْضٍع ُمَحرَّ

َهاَدةُ َواَل اْلُحْكُم؛ أِلَنَّ ااِلْستِْسبَلَم لِْلَقْتِل أَْولَى  َتُجْز الشَّ

ِر َذْنٍب، أَْو َقْطِع  ٌْ َسبُِّب إلَى َقْتِل ُمْسلٍِم بَِؽ ِمْن التَّ

ٍم َوإِْن  اِن بِْضٍع ُمَحرَّ ٌَ ِر ُجْرٍم، أَْو إْت ٌْ َكاَنْت ُعْضٍو بَِؽ

َهاَدِة أَْو  َهاَدةُ أَْو اْلُحْكُم بَِماٍل لَِزَمُه إْتبَلفُُه بِالشَّ الشَّ

ْلَزُم ِحْفُظُهَما ِبؤَْكِل َماِل  ٌَ ا لُِمْهَجتِِه َكَما  بِاْلُحْكِم ِحْفظًّ

ِر.  ٌْ اْلَؽ

َوَكَذلَِك َمْن أُْكِرَه َعَلى ُشْرِب اْلَخْمِر، أَْو ُؼصَّ َولَْم 

ِسٌُػ  ٌَ ِجْد َما  ْلَزُمُه ٌَ ٌَ ُه  َة ِسَوى اْلَخْمِر، َفإِنَّ بِِه اْلُؽصَّ

ْرِع ِمْن  اِة أَْعَظُم ِفً َنَظِر الشَّ ٌَ َذلَِك؛ أِلَنَّ ِحْفَظ اْلَح

َماِت اْلَمْذُكوَراِت.  ِة اْلُمَحرَّ ٌَ ِرَعا

ِر أََكلَُه،  ٌْ انًِ: إَذا اُْضُطرَّ إلَى أَْكِل َماِل اْلَؽ اْلِمَثالُ الثَّ

ْفِس،  أِلَنَّ ُحْرَمةَ  ِر أََخؾُّ ِمْن ُحْرَمِة النَّ ٌْ َماِل اْلَؽ

ِر بَِبَدٍل،  ٌْ ْفِس أَْعَظُم ِمْن إْتبَلِؾ َماِل اْلَؽ َوَفَواَت النَّ

ِن َوَبْذِل  ٌْ َن إْحَدى اْلَمْصلََحَت ٌْ َوَهَذا ِمْن َقاِعَدِة اْلَجْمِع َب

ْرِع"   )انتهىاْلَمْصلََحِة اأْلُْخَرى، َوُهَو َكثٌٌِر فًِ الشَّ

. (9ٗ-9ِٖمن َقَواِعُد األَْحَكاِم فًِ َمَصالِِح اأْلََناِم 
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ْخَتلُِؾ َوْزُن َوَسابِِل اْلُمَخالََفاِت : -َرِحَمُه هللاُ -وقال  ٌَ "

بِاْختبَِلِؾ َرَذابِِل اْلَمَقاِصِد َوَمَفاِسِدَها؛ َفاْلَوِسٌلَُة إلَى 

لُ أَْرَذِل اْلَمَقاِصِد أَْرَذلُ  َوسُّ ِمْن َسابِِر اْلَوَسابِِل، َفالتَّ

ِل  َوسُّ ِ َوِصَفاتِِه، أَْرَذلُ ِمْن التَّ إلَى اْلَجْهِل بَِذاِت هللاَّ

لُ إلَى اْلَقْتِل أَْرَذلُ ِمْن  َوسُّ إلَى اْلَجْهِل ِبؤَْحَكاِمِه، َوالتَّ

َنا أَْقَبُح ِمنْ  لُ إَلى الزِّ َوسُّ َنا، َوالتَّ ِل إلَى الزِّ َوسُّ  التَّ

ِل إلَى أَْكٍل بِاْلَباِطِل، َواإْلَِعاَنُة َعلَى اْلَقْتِل  َوسُّ التَّ

ِه.  ٌْ اَللَِة َعلَ بِاإْلِْمَساِك أَْقَبُح ِمْن الدَّ

ِه،  ٌْ اَللَِة َعلَ َوَكَذلَِك ُمَناَولَُة آلَِة اْلَقْتِل أَْقَبُح ِمْن الدَّ

ٌم لَِكْوِنِه وَ  ِة ُمَحرَّ ٌَّ َظُر إلَى اأْلَْجَنبِ َنا، َوالنَّ ِسٌلَةًّ إلَى الزِّ

َها، َوِعَناقَُها فًِ  ٌْ َظِر إلَ َواْلَخْلَوةُ بَِها أَْقَبُح ِمْن النَّ

َها  ٌْ َن ِرْجَل ٌْ اْلَخْلَوِة أَْقَبُح ِمْن اْلَخْلَوِة بَِها، َواْلُجلُوُس َب

ِة أََدابِِه إلَى  ِر َحابٍِل أَْقَبُح ِمْن َذلَِك ُكلِِّه، لِقُوَّ ٌْ بَِؽ

ْحِرٌِم. اْلَمْفَسَدةِ   اْلَمْقُصوَدِة ِبالتَّ

ِة أََدابَِها  َوَهَكَذا َتْخَتلُِؾ ُرَتُب اْلَوَسابِِل بِاْختبَِلِؾ قُوَّ

ُث اَل  ٌْ ْهَوَة َتْشَتدُّ بِاْلِعَناِق بَِح إلَى اْلَمَفاِسِد، َفإِنَّ الشَّ

ْفِسٌُر أَْقَبُح ِمْن َذلَِك  َظُر، َوالتَّ َس َكَذلَِك النَّ ٌْ ُتَطاُق، َوَل

ْت اْلَوِسٌلَُة فًِ كُ  ٌَ َنا، َوُكلََّما َقِو ِة أََدابِِه إلَى الزِّ لِِّه لِقُوَّ

اأْلََداِء إلَى اْلَمْفَسَدِة َكاَن إْثُمَها أَْعَظَم ِمْن إْثِم َما 

اِؼلُ َعْن اْلُجُمَعِة َحَراٌم اَل  ُع الشَّ ٌْ َنَقَص َعْنَها، َواْلَب

ٌع، َبلْ لَِكْونِِه َشاِؼبلًّ  ٌْ ُه َب َبْت أِلَنَّ  َعْن اْلُجُمَعِة، َفإِْن ُرتِّ

اَعاِت َعَلى َمْصلََحِة اْلُجُمَعِة،  ِؾ َوالطَّ َمْصلََحُة التََّصرُّ

ُؾ َعَلى اْلُجُمَعِة. لَِفْضِل َمْصَلَحتِِه  َصرُّ َم َذلَِك التَّ قُدِّ

ُم إْنَقاُذ اْلَؽِرٌِق،  ٌَُقدَّ َعلَى َمْصلََحِة أََداِء اْلُجُمَعِة، َف

اْلَحِرٌِق، َعلَى َصبَلِة اْلُجُمَعِة. َوإِْطَفاءُ  

ْفُع َعْن النُّفُوِس َواأْلَْبَضاِع َعَلى  ُم الدَّ ٌَُقدَّ َوَكَذلَِك 

َن َهِذِه اْلَواِجَباِت  ٌْ ِر َتْخٌٌٍِر َب ٌْ َصبَلِة اْلُجُمَعِة ِمْن َؼ

َن اْلُجُمَعِة، بِِخبَلِؾ اأْلَْعَذاِر اْلَخفٌَِفِة اْلُمْسقَِطِة  ٌْ َوَب

ْهِر َواْلُجُمَعِة" لُِوجُ  َن الظُّ ٌْ َها َتْخٌٌٌِر َب وِب اْلُجُمَعِة َفإِنَّ

. (7ٕٔ-ٕٙٔ)قواعد األحكام، ص 

ًُ َعْن اْلُمْنَكِر َوِسٌلٌَة  :-َرِحَمُه هللاُ -وقال  ْه "َوَكَذا النَّ

ًِّ َعْنُه، َوُرْتَبُتُه  إلَى َدْفِع َمْفَسَدِة َذلَِك اْلُمْنَكِر اْلَمْنِه

ٌة َعَلى ُرْتَبِة َدْرِء َمْفَسَدِة  فًِ اْلَفْضلِ  ٌَّ َواِب َمْبنِ َوالثَّ

ُب  ًِّ َعْنُه فًِ َباِب اْلَمَفاِسِد، ُثمَّ َتَتَرتَّ اْلفِْعِل اْلَمْنِه

ًَ إلَى أَْصَؽِر  ُرَتُبُه َعلَى ُرَتِب اْلَمَفاِسِد إلَى أَْن َتْنَتِه

ِ أَفْ  ًُ َعْن اْلُكْفِر بِاهلَلَّ ْه َؽابِِر، َفالنَّ َضلُ ِمْن ُكلِّ َنْهًٍ الصَّ

ْهًِ َعْن اْلُمْنَكِر.  فًِ َباِب النَّ

ِن  ٌْ َن َدْرِء أَْعَظِم اْلفِْعلَ ٌْ َفَمْن َقَدَر َعَلى اْلَجْمِع َب

َنُهَما لَِما  ٌْ َمْفَسَدةٌ َوَدْرُء أَْدَناُهَما َمْفَسَدةُ َجْمٍع َب

َن َدْرِء اْلَمَفاسِ  ٌْ ِد، ِمْثلَ َذَكْرَناهُ ِمْن ُوُجوِب اْلَجْمِع َب

ِن َفَما  ٌْ ٌَ ِن أَْو ُمَتَساِو ٌْ ِن ُمَتَفاِوَت ٌْ ْنَهى َعْن ُمْنَكَر ٌَ أَْن 

َزاَد، بَِكلَِمٍة َواِحَدٍة. 

، َوآَخَر  ْقُتلُ َرُجبلًّ ٌَ ا  ٌََرى إْنَسانًّ ِن: أَْن  ٌْ ِمَثالُ اْلُمَتَفاِوَت

ا َتْصَنَعا قُولُ َلُهَما ُكفَّا َعمَّ ٌَ ْسلُُب َمالَ إْنَساٍن، َف ِن. ٌَ

ِن َقْد اْجَتَمَعا َعلَى  ٌْ ٌََرى اْثَن ِن: أَْن  ٌْ ٌَ َوِمَثالُ اْلُمَتَساِو

ُقولُ لَُهَما: ُكفَّا َعْن  ٌَ َقْتِل إْنَساٍن أَْو َسْلِب َمالِِه، َف

ا  قُولُ لِْلَجَماَعِة: ُكفُّوا َعمَّ ٌَ َقْتلِِه أَْو َسْلبِِه. َوَكَذلَِك 

ِن َدْفَعةًّ َواِحَدةًّ  َتْصَنُعوَن. َوإِْن َقَدَر َعَلى َدْفعِ  ٌْ اْلُمْنَكَر

لَِزَمُه َذلَِك، َوإِْن َقَدَر َعَلى َدْفِع أََحِدِهَما؛ َدَفَع اأْلَْفَسَد 

َفاأْلَْفَسَد، َواأْلَْرَذلَ َفاأْلَْرَذلَ؛ َسَواٌء َقَدَر َعَلى َدْفِع 

َن اْلَؽاِزي ِمنْ  َتَمكَّ ٌَ ِدِه أَْو بِلَِسانِِه، ِمْثلَ أَْن  ٌَ َقْتِل  َذلَِك بِ

ٍة  ٌَ َواِحٍد ِمْن اْلُمْشِرِكٌَن بَِسْهٍم َوِمْن َقْتِل َعْشَرٍة بَِرْم

ًَ اْلَعَشَرِة  ُم َرْم ٌَُقدِّ ُه  َواِحَدٍة َتْنفُُذ فًِ َجِمٌِعِهْم، َفإِنَّ
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ُكوَن اْلَواِحُد َبَطبلًّ َعِظٌَم  ٌَ َعلَى َرْمًِ اْلَواِحِد؛ إالَّ أَْن 

ِة فًِ اإْلِْسبَلِم، ٌَ َكا ْدبٌِِر فًِ اْلُحُروِب:  النِّ َحَسَن التَّ

َها أَْعَظُم ِمْن  ا لَِمْفَسَدِة َبَقابِِه؛ أِلَنَّ ْبَدأُ بَِرْمٌِِه َدْفعًّ ٌَ َف

َمْفَسَدِة َبَقاِء اْلَعَشَرِة. 

َهَة َنْهٍر َعلَى أَْلٍؾ  ْفَتَح فُوَّ ٌَ َوَكَذلَِك لَْو َقَدَر َعلَى أَْن 

ِمْنَها، َوَقَدَر َعلَى َقْتِل ِماَبٍة  ِمْن اْلُكفَّاِر اَل َنَجاَة لَُهمْ 

ْهِر أَْولَى  َهِة النَّ ٍء ِمْن آاَلِت اْلقَِتاِل لََكاَن َفْتُح فُوَّ ًْ بَِش

ِمْن َقْتِل اْلِماَبِة لَِما فٌِِه ِمْن ِعَظِم اْلَمْصلََحِة، َوإِْن 

بَلِح.  َهِة أََخؾَّ ِمْن َقْتِل اْلِماَبِة بِالسِّ َكاَن َفْتُح اْلفُوَّ

َكَذلَِك َتَتَفاَوُت َكَراَهُة اْلُمْنَكِر بِاْلقُلُوِب ِعْنَد اْلَعْجِز وَ 

ِد َواللَِّساِن بَِتَفاُوِت ُرَتبِِه، َفَتُكوُن  ٌَ َعْن إْنَكاِرِه بِاْل

)قواعد َكَراَهُة اأْلَْقَبِح أَْعَظَم ِمْن َكَراَهِة َما ُدوَنُه" 

.  (8ٕٔ-7ٕٔاألحكام، ص 

ُة اْلَمَظالِِم َتْخَتلُِؾ  :-َرِحَمُه هللاُ -وقال  ٌَ "َوَكَذلَِك ِواَل

ُة َعلَى اْلَقْتِل  ٌَ بِاْختبَِلِؾ ُرَتبَِها فًِ اْلَمَفاِسِد؛ َفاْلِواَل

ِة َعلَى  ٌَ ِر َحقٍّ أَْقَبُح ِمْن اْلِواَل ٌْ ْلِب بَِؽ َواْلَقْطِع َوالصَّ

ُة َعلَى اْلُمُكوسِ  ٌَ . َوَكَذلَِك اْلِواَل ِر َحقٍّ ٌْ ْرِب بَِؽ  الضَّ

َوَؼْصِب اأْلَْمَواِل، َوَتْضِمٌِن اْلُخُموِر َواأْلَْبَضاِع، 

َوَكَذلَِك اإْلَِعاَنُة َعلَى إْثٍم َوُعْدَواٍن َوفُُسوٍق 

اٍن.  ٌَ َوِعْص

َواْلُعْدَواِن َواْلفُُسوِق َوَقْد َتُجوُز اْلُمَعاَوَنُة َعلَى اإْلِْثِم 

، َبلْ ِمْن ِجَهِة  ةًّ ٌَ اِن اَل ِمْن ِجَهِة َكْونِِه َمْعِص ٌَ َواْلِعْص

ٌُْبَذلُ  َكْونِِه َوِسٌلَةًّ إلَى َمْصلََحٍة َولَُه أَْمثِلٌَة، ِمْنَها: َما 

ُه َحَراٌم َعلَى آِخِذٌِه ُمَباٌح  فًِ اْفتَِكاِك اأْلََساَرى َفإِنَّ

. (9ٕٔٔ)قواعد األحكام، ص  لَِباِذلٌِِه"

ْخَتلُِؾ إْثُم اْلَمَفاِسِد بِاْختبَِلفَِها  :-َرِحَمُه هللاُ -وقال  ٌَ "

ُتُه ِمْن اْلَمَنافِِع  َؽِر َواْلِكَبِر، َوِباْختبَِلِؾ َما ُتَفوِّ فًِ الصِّ

ْخَتلُِؾ اإْلِْثُم فًِ َقْطِع اأْلَْعَضاِء َوَقْتِل  ٌَ َواْلَمَصالِِح، َف

إَِزالَِة َمَنافِِع اأْلَْعَضاِء بِاْختبَِلِؾ اْلَمَنافِِع؛ النُّفُوِس وَ 

ْجِل  َس إْثُم َمْن َقَطَع اْلِخْنَصَر َواْلبِْنِصُر ِمْن الرِّ ٌْ َفلَ

َتُه  ِد، لَِما َفوَّ ٌَ َكإِْثِم َمْن َقَطَع اْلِخْنَصَر َواْلبِْنِصَر ِمْن اْل

ِة، ٌَّ ِو ٌَ ْن ِة َوالدُّ ٌَّ ٌنِ َوَسَواٌء َقَطَع َذلَِك  ِمْن َمَنافِِعَها الدِّ

َس اإْلِْثُم فًِ َقْطِع اأْلُُذِن  ٌْ ِرِه، َولَ ٌْ ِمْن َنْفِسِه أَْو ِمْن َؼ

َكاإْلِْثِم فًِ َقْطِع اللَِّساِن، لَِما َسَنْذُكُرهُ ِمْن َمَنافِِع 

ُ َتَعالَى-اللَِّساِن   .-إْن َشاَء هللاَّ

ا ِمْن فُسَّ  َس َمْن َقَتلَ َفاِسقًّا َظالِمًّ ٌْ اِق اْلُمْسلِِمٌَن َولَ

ا، أَْو  ا ُمْقِسطًّ ، أَْو َحاِكمًّ ا َعْدالًّ بَِمَثاَبِة َمْن َقَتلَ إَمامًّ

َتُه َعلَى اْلُمْسلِِمٌَن ِمْن اْلَعْدِل  ا ُمْنِصفًّا، لَِما َفوَّ ًٌّّ َولِ

: -َتَعاَلى-َواإْلِْنَصاِؾ. َوَعلَى َهَذا َحَملَ َبْعُضُهْم َقْوله 

ا بِؽَ ) ِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد فًِ األَْرِض َمْن َقَتلَ َنْفسًّ ٌْ

ا  ٌَ َما أَْح اَها َفَكؤَنَّ ٌَ ا َوَمْن أَْح اَس َجِمٌعًّ َما َقَتلَ النَّ َفَكؤَنَّ

ا اَس َجِمٌعًّ ْت اْلَمْفَسَدةُ فًِ (ٕٖ)المابدة:( النَّ ا َعمَّ ، لَمَّ

ا؛ َقْتِل َنْفٍس َجَعلَ إْثَمَها َكإِْثِم َمْن َقَتلَ  اَس َجِمٌعًّ النَّ

ْت  ا َعمَّ اِس ِمْن َمَصالَِح، َولَمَّ َتُه َعلَى النَّ لَِما َفوَّ

اْلَمْفَسَدةُ فًِ إْنَقاِذ ُواَلِة اْلَعْدِل َواإْلِْقَساِط َواإْلِْنَصاِؾ 

اِس  ِمْن اْلَمَهالِِك، َجَعلَ أَْجَر ُمْنقِِذَها َكؤَْجِر ُمْنقِِذ النَّ

ا لُِعُموِم َما َسَعى فٌِِه ِمْن ِمْن أَْسَباِب اْلَهبَلِك  َجِمٌعًّ

اْلَمَصالِِح. 

َتَفاَوُت  ٌَ ُة اإْلِْنَساِن َعلَى أَْعَضاِء َنْفِسِه  ٌَ َوَكَذلَِك ِجَنا

ِه، َوبَِتَفاُوِت َما  ٌْ إْثُمَها بَِتَفاُوِت َمَنافِِع َما َجَنى َعلَ

هِ  اِس ِمْن َعْدلِِه َوإِْقَساِطِه َوبِرِّ َتُه َعلَى النَّ  َفوَّ

ٌُْتلَِؾ َذلَِك  َس أِلََحٍد أَْن  ٌْ ٌِن، َولَ َوإِْنَصافِِه َوُنْصَرتِِه لِلدِّ

َنُه  ٌْ ِمْن َنْفِسِه؛ أِلَنَّ اْلَحقَّ فًِ َذلَِك ُكلِِّه ُمْشَتَرٌك َب
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َس َقْطُع اْلَعالِِم أَْو اْلَحاِكِم أَْو اْلُمْفتًِ  ٌْ ِه، َولَ َن َربِّ ٌْ َوَب

ْنَتفُِع أَْو اإْلَِماِم اأْلَْعَظِم لِ  ٌَ َساَن َنْفِسِه َكَقْطِع َمْن اَل 

بِلَِسانِِه. 

َد  ٌَ ِة فًِ اْلِجَهاِد  ٌَ َكا ِدٌِد النِّ َوَكَذلَِك َقْطُع اْلَبَطِل الشَّ

ِعٌِؾ الَِّذي  َنْفِسِه أَْو ِرْجلَ َنْفِسِه أَْعَظُم ِمْن َقْطِع الضَّ

َد َنْفِسِه أَْو ِرْجلَ  ٌَ َنْفِسِه، َواَل اَل أََثَر لَُه فًِ اْلِجَهاِد 

ْلَزُم ِمْن َتَساِوي اأْلَْعَضاِء فًِ اأْلَْبَداِل َتَساِوي  ٌَ

َتْفِوٌتَِها فًِ اآْلَثاِم. 

ِن،  ٌْ ا ِمْن َصْلِم اأْلُُذَن ِن أََشدُّ إْثمًّ ٌْ َن ٌْ َوَكَذلَِك َفْقُء اْلَع

ا ِمْن َقْطِع  ِن أَْعَظُم ِوْزرًّ ٌْ ْجلَ َوَكَذلَِك َقْطُع الرِّ

اَبِة ِمْن إْحَدى  أََصابِِعِهَما، بَّ َوَكَذلَِك َقْطُع اإْلِْبَهاِم َوالسَّ

ا ِمْن َقْطِع اْلِخْنَصِر َواْلِبْنِصِر  ِن أَْعَظُم ِوْزرًّ ٌْ َد ٌَ اْل

ِمْنُهَما. 

َواْلَمَداُر فًِ َهَذا ُكلِِّه َعلَى ُرَتِب َتْفِوٌِت اْلَمَصالِِح 

ْنَفَعُتُه أََتمَّ َوَتْحقٌِِق اْلَمَفاِسِد؛ َفُكلُّ ُعْضٍو َكاَنْت مَ 

ُة  ٌَ َسْت اْلِجَنا ٌْ ا؛ َفلَ ِه أَْعَظَم ِوْزرًّ ٌْ ُة َعَل ٌَ َكاَنْت اْلِجَنا

ِة َعلَى اْلَخَناِصِر  ٌَ َعلَى اْلَعْقِل َواللَِّساِن َكاْلِجَنا

.  (ٖٔٔ-ٖٓٔ)انتهى ِمْن قواعد األحكام، ص َواآْلَذاِن" 

ٌة   ٌَّ .-إِْن َشاَء هللاُ َتَعالَى-وللحدٌث َبقِ

 قع أنا السلفًمو

www.anasalafy.com 
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( ٘تؤمبلت فً النصٌحة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

بعد؛  

بَلِم  َرِحَمُه -فقد َقالَ ُسْلَطاُن الُعلََماِء الِعزُّ بُن عبِد السَّ

ِة  :-هللاُ  ِة اْلَعامَّ ٌَ َرْت اْلَعَدالَُة فًِ اْلِواَل "َقاِعَدةٌ: إَذا َتَعذَّ

َنا أََقلَُّهْم  ٌْ ٌُوَجُد َعْدلٌ: َولَّ ُث اَل  ٌْ ِة بَِح َواْلَخاصَّ

فُُسوقًّا... َولَُه أَْمثِلٌَة: 

ا أََحُدهَ  - ُم أََقلُُّهْم فُُسوقًّ ٌَُقدَّ ِة َف َر فًِ اأْلَبِمَّ ا: إَذا َتَعذَّ

ُط فًِ ُعْشِر  ٌَُفرِّ ِعْنَد اإْلِْمَكاِن، َفإَِذا َكاَن اأْلََقلُّ فُُسوقًّا 

ُط فًِ ُخُمِسَها لَْم  ٌَُفرِّ ُرهُ  ٌْ ِة َمَثبلًّ َوَؼ اْلَمَصالِِح اْلَعامَّ

ُط فًِ الْ  ٌَُفرِّ ُة َمْن  ٌَ ِه، َتُجْز َتْولِ ٌْ ُخُمِس َفَما َزاَد َعلَ

ْزَنا  َما َجوَّ ُط فًِ اْلُعْشِر، َوإِنَّ ٌَُفرِّ ُة َمْن  ٌَ ُجوُز َتْولِ ٌَ َو

َذلَِك؛ أِلَنَّ ِحْفَظ تِْسَعِة اأْلَْعَشاِر بَِتْضٌٌِِع اْلُعْشِر 

َتاِم َوأِلَْهِل اإْلِْسبَلِم ِمْن َتْضٌٌِِع اْلَجِمٌِع،  ٌْ أَْصلَُح لؤِْلَ

ُكوُن َهَذا ِمْن َباِب َوِمْن َتْضٌِ  ٌَ ا، َف ضًّ ٌْ ٌِع اْلُخُمِس أَ

ِن بِؤََخفِِّهَما.  ٌْ َدْفِع أََشدِّ اْلَمْفَسَدَت

ْبِذٌِر  ِه بِالتَّ ٌْ َة َمْحُجوٌر َعلَ َولَْو َتَولَّى اأْلَْمَوالَ اْلَعامَّ

ُة إَذا  َفاُتُه اْلَعامَّ ُروَرِة، ُنفَِّذْت َتَصرُّ َواَفَقْت اْلَحقَّ لِلضَّ

فُُه لَِنْفِسِه، إْذ اَل ُموِجَب إِلِْنَقاِذِه َمَع  ٌَُنفَُّذ َتَصرُّ َواَل 

ِة اْمَرأٍَة  ٌَ اُس بَِتْولِ ًَ النَّ ُخُصوِص َمْصلََحتِِه. َولَْو اُْبُتلِ

ُذ  ٌَُنفَّ ْرِجُع إلَى َرْأيِ اْلُعَقبَلِء َفَهلْ  ٌَ ٍز  ٌِّ ًٍّ ُمَم أَْو َصبِ

ٌَُوافُِق اْلَحقَّ َكَتْجنٌِِد اأْلَْجَناِد تَ  فُُهَما اْلَعامُّ فٌَِما  َصرُّ

ِة اْلقَُضاِة َواْلُواَلِة؟ َففًِ َذلَِك َوْقَفٌة.   ٌَ َوَتْولِ

َولَْو اْسَتْولَى اْلُكفَّاُر َعلَى إْقلٌٍِم َعِظٌٍم َفَولَّْوا اْلَقَضاَء 

قُوُم بَِمَصالِِح اْلُمْسلِِمٌَن الْ  ٌَ ْظَهُر لَِمْن  ٌَ ِة، َفاَلَِّذي  َعامَّ

ا لِْلَمَفاِسِد  ِة َوَدْفعًّ ا لِْلَمَصالِِح اْلَعامَّ إْنَفاُذ َذلَِك ُكلِِّه َجْلبًّ

تِِه  ٌَ ْرِع َوِرَعا ْبُعُد َعْن َرْحَمِة الشَّ ٌَ اِملَِة، إْذ  الشَّ

لُ  ِة َوَتَحمُّ لَِمَصالِِح ِعَباِدِه َتْعِطٌلُ اْلَمَصالِِح اْلَعامَّ

َتَعاَطى اْلَمَفاسِ  ٌَ اِملَِة، لَِفَواِت اْلَكَماِل فٌَِمْن  ِد الشَّ

َتَها لَِمْن ُهَو أَْهلٌ لََها، َوفًِ َذلَِك اْحتَِمالٌ َبِعٌٌد"  ٌَ َتْولِ

. (8ٙ - 8٘)َقَواِعُد األَْحَكاِم فًِ َمَصالِِح اأْلََناِم، ص 

"... إَذا َتَفاَوَتْت ُرَتُب اْلفُُسوِق  :-َرِحَمُه هللاُ -وقال 

ْمَنا أََقلَُّهْم ُفُسوقًّا، ِمْثلَ إْن َكاَن فِ ِة: َقدَّ ً َحقِّ اأْلَبِمَّ

ِة بَِقْتِل النُّفُوِس، َوفِْسُق اآْلَخِر  فِْسُق أََحِد اأْلَبِمَّ

ِع  بِاْنتَِهاِك ُحْرَمِة اأْلَْبَضاِع، َوفِْسُق اآْلَخِر بِالتََّضرُّ

َع لؤِْلَمْ  ْمَنا اْلُمَتَضرِّ ِع لؤِْلَْمَواِل، َقدَّ َواِل َعلَى اْلُمَتَضرِّ

ْمَنا  َر َتْقِدٌُمُه َقدَّ َماِء َواأْلَْبَضاِع، َفإِْن َتَعذَّ لِلدِّ

َماِء.  ُض لِلدِّ َتَعرَّ ٌَ َع لؤِْلَْبَضاِع َعلَى َمْن  اْلُمَتَضرِّ

ُنوِب  ْقِدٌُم َعلَى اْلَكبٌِِر ِمْن الذُّ ُب التَّ َتَرتَّ ٌَ َوَكَذلَِك 

ِؽٌرِ  ِمْنَها َواأْلَْصَؽِر َعلَى اْختبَِلِؾ  َواأْلَْكَبِر َوالصَّ

ُرَتبَِها. 

تِِه  ٌَ ُجوُز اْلقَِتالُ َمَع أََحِدِهَما إِلَِقاَمِة ِواَل ٌَ َفإِْن قٌِلَ: أَ

تِِه؟ قُْلَنا:  ٌَ فِِه َمَع إَعاَنتِِه َعلَى َمْعِص َوإَِداَمِة َتَصرُّ

ِن ِمنْ  ٌْ ًْ اْلفُُسوَق َن َمْفَسَدَت ٌْ ا لَِما َب َفاُوِت،  َنَعْم؛ َدْفعًّ التَّ

ا لؤِْلَْفَسِد َفاأْلَْفَسِد.  َوَدْرءًّ

الَِم  ا ُنِعٌُن الظَّ َوفًِ َهَذا َوْقَفٌة َوإِْشَكالٌ ِمْن ِجَهِة أَنَّ

 ًَ ا لَِمْفَسَدِة اأْلَْبَضاِع َوِه َعلَى َفَساِد اأْلَْمَواِل َدْفعًّ

ٌة، َوَكَذلَِك ُنِعٌُن اآْلَخَر َعَلى إْفَساِد اأْلَْبضَ  ٌَ اِع َمْعِص

ٌة.  ٌَ ًَ َمْعِص َماِء َوِه ا لَِمْفَسَدِة الدِّ َدْفعًّ
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ِة اَل لَِكْونَِها  ٌَ ُجوُز اإْلَِعاَنُة َعلَى اْلَمْعِص ٌَ َولَِكْن َقْد 

، َبلْ لَِكْونَِها َوِسٌلَةًّ إلَى َتْحِصٌِل اْلَمْصَلَحِة  ةًّ ٌَ َمْعِص

اِجَحِة، َوَكَذلَِك إَذا َحَصلَ بِاإْلَِعاَنِة َمْصلََحةٌ  َتْرُبو  الرَّ

َعلَى َمْصلََحِة َتْفِوٌِت اْلَمْفَسَدِة؛ َكَما ُتْبَذلُ اأْلَْمَوالُ 

ِدي  ٌْ فًِ فَِدى اأْلَْسَرى اأْلَْحَراِر اْلُمْسلِِمٌَن ِمْن أَ

)َقَواِعُد األَْحَكاِم ِفً َمَصالِِح اأْلََناِم، ص اْلَكَفَرِة َواْلَفَجَرِة" 

8ٙ - 87) .

"َعْن  :-َرِحَمُه هللاُ -وُسبِل شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

َها ِمْن  ٌْ اٍت َوُمْقطٍع إْقَطاَعاٍت َوَعلَ ٌَ َرُجٍل ُمَتَولٍّ ِواَل

ْخَتاُر  ٌَ ِة َما َجَرْت بِِه اْلَعاَدةُ، َوُهَو  ٌَّ ْلَطاِن اْلُكلَِؾ السُّ

ْجَتِهَد فًِ َذلَِك بَِحَسبِ  ٌَ ْلَم ُكلَُّه َو ٌُْسقَِط الظُّ َما َقَدَر  أَْن 

َرُه  ٌْ ُه إْن َتَرَك َذلَِك َوأَْقَطَعَها َؼ ْعلَُم أَنَّ ٌَ ِه، َوُهَو  ٌْ َعلَ

َما  ٌء؛ َبلْ ُربَّ ًْ ٌُْتَرُك ِمْنُه َش ْلَم اَل  َرهُ َفإِنَّ الظُّ ٌْ َوَولَّى َؼ

ٌَُخفَِّؾ تِْلَك اْلُمُكوَس الَّتًِ فًِ  ٌُْمِكُنُه أَْن  ْزَداُد، َوُهَو  ٌَ

ٌُسْ  ْصَؾ، َوالنِّْصُؾ اآْلَخُر ِجَهَة إْقَطاِعِه َف قَِط النِّ

ٌُْطلَُب ِمْنُه لِتِْلَك  ُه  ٌُْمِكُنُه إْسَقاُطُه؛ َفإِنَّ َمَصاِرَؾ اَل 

ٌُْمِكُنُه  اْلَمَصاِرِؾ ِعَوَضَها، َوُهَو َعاِجٌز َعْن َذلَِك اَل 

َها.  َردُّ

تِِه َوإِقْ  ٌَ ُجوُز لِِمْثِل َهَذا َبَقاُإهُ َعلَى ِواَل ٌَ َطاِعِه، َفَهلْ 

ْلِم  ُتُه َواْجتَِهاُدهُ َوَما َرَفَعُه ِمْن الظُّ ٌَّ َوَقْد ُعِرَفْت نِ

َدهُ َعْن َهِذِه  ٌَ ْرَفَع  ٌَ ِه أَْن  ٌْ بَِحَسِب إْمَكانِِه؟ أَْم َعلَ

ْلُم  ُزولُ الظُّ ٌَ َدهُ اَل  ٌَ ِة َواإْلِْقَطاِع، َوُهَو إَذا َرَفَع  ٌَ اْلِواَل

ْزَداُد؟. َفهَ  ٌَ ْبَقى َو ٌَ ِة َبلْ  ٌَ ُجوُز لَُه اْلَبَقاُء َعَلى اْلِواَل ٌَ لْ 

ِه إْثٌم فًِ َهَذا اْلفِْعِل؟  ٌْ َواإْلِْقَطاِع َكَما ُذِكَر؟ َوَهلْ َعَل

ٌَُطالَُب َعَلى َذلَِك؟  ِه إْثٌم؛ َفَهلْ  ٌْ ُكْن َعلَ ٌَ أَْم اَل؟ َوإَِذا لَْم 

ْسَتِمرَّ  ٌَ ٌر لَُه: أَْن  ٌْ ِن َخ ٌْ َمَع  أَْم اَل؟ َوأَيُّ اأْلَْمَر

ِدِه َمَع  ٌَ ْلِم َوَتْقلٌِلِِه، أَْم َرْفُع  اْجتَِهاِدِه فًِ َرْفِع الظُّ

ُة َتْخَتاُر َبَقاَء  ٌَّ ِع اَدِة؟ َوإَِذا َكاَنْت الرَّ ٌَ ْلِم َوِز َبَقاِء الظُّ

ِدِه لَِما لََها فًِ َذلَِك ِمْن اْلَمْنَفَعِة بِِه َوَرْفِع َما َرَفَعُه  ٌَ

ْلِم؛ َفَهلْ  َة، أَْم  ِمْن الظُّ ٌَّ ِع ٌَُوافَِق الرَّ اأْلَْولَى لَُه أَْن 

ْبَقى  ٌَ ْلَم  ُة َتْكَرهُ َذلَِك لِِعْلِمَها أَنَّ الظُّ ٌَّ ِع َدهُ؟ َوالرَّ ٌَ ْرَفُع  ٌَ

ِدِه.  ٌَ ْزَداُد بَِرْفِع  ٌَ َو

ا فًِ اْلَعْدِل َفؤََجاَب:  ِ، َنَعْم، إَذا َكاَن ُمْجَتِهدًّ اْلَحْمُد هلِلَّ

ْلمِ  ٌر َوأَْصلَُح  َوَرْفِع الظُّ ٌْ تِِه َخ ٌَ بَِحسِب إْمَكانِِه، َوِواَل

ِرِه، َواْستٌِبَلُإهُ َعَلى  ٌْ ِة َؼ ٌَ لِْلُمْسلِِمٌَن ِمْن ِواَل

ِرِه  ٌْ ٌر ِمْن اْستٌِبَلِء َؼ ٌْ ُه -َكَما َقْد ُذِكرَ -اإْلِْقَطاِع َخ ؛ َفإِنَّ

ِة َواإْلِْقَطاِع َواَل  ٌَ ُجوُز لَُه اْلَبَقاُء َعَلى اْلِواَل ِه ٌَ ٌْ  إْثَم َعلَ

فًِ َذلَِك؛ َبلْ َبَقاُإهُ َعلَى َذلَِك أَْفَضلُ ِمْن َتْرِكِه إَذا لَْم 

ْشَتِؽلْ إَذا َتَرَكُه بَِما ُهَو أَْفَضلُ ِمْنُه.  ٌَ

ُرُه  ٌْ قُْم بِِه َؼ ٌَ ا إَذا لَْم  ِه َواِجبًّ ٌْ ُكوُن َذلَِك َعلَ ٌَ َوَقْد 

ِه.  ٌْ ا َعَل َقاِدرًّ

ْلِم -بَِحَسِب اإْلِْمَكانِ -َفَنْشُر اْلَعْدِل  بَِحَسِب -، َوَرْفُع الظُّ

قُوُم ُكلُّ إْنَساٍن بَِما  -اإْلِْمَكانِ  ٌَ ِة؛  ٌَ َفْرٌض َعَلى اْلِكَفا

ُرهُ فًِ َذلَِك َمَقاَمُه،  ٌْ قُْم َؼ ٌَ ِه ِمْن َذلَِك إَذا لَْم  ٌْ ْقِدُر َعلَ ٌَ

ٌَُطالَُب َواْلَحالَُة َهِذهِ  ْعِجُز َعْنُه ِمْن َرْفِع  َواَل  ٌَ بَِما 

ْلِم.  الظُّ

ٌُْمِكُنُه  ُرهُ اْلُملُوُك ِمْن اْلَوَظابِِؾ الَّتًِ اَل  ٌَُقرِّ َوَما 

اُبُهْم  ٌَُطالَُب بَِها، َوإَِذا َكاُنوا ُهْم َوُنوَّ َرْفُعَها؛ اَل 

ٌُْمِكُن َدْفُعَها إالَّ بِإِْقَراِر َبْعِض تِ  ْطلُُبوَن أَْمَواالًّ اَل  ْلَك ٌَ

ِهْم أَْعَطْوا تِْلَك  ٌْ ٌُْدَفُع إَل اْلَوَظابِِؾ، َوإَِذا لَْم 

ِزٌُدهُ َواَل  ٌَ ْلَم أَْو  ُر الظُّ ٌَُقرِّ َة لَِمْن  ٌَ اإْلِْقَطاَعاِت َواْلِواَل

ا  رًّ ٌْ ِهْم َخ ٌْ ٌَُخفِّفُُه؛ َكاَن أَْخُذ ِتْلَك اْلَوَظابِِؾ َوَدْفُعَها إَل

ُكلَِّها، َوَمْن ُصِرَؾ ِمْن َهِذِه  لِْلُمْسلِِمٌَن ِمْن إْقَراِرَها

ِرِه َوَمْن  ٌْ إلَى اْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن َفُهَو أَْقَرُب ِمْن َؼ
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ٌء أبعَد َعْن اْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن ِمْن  ًْ َتَناَولَُه ِمْن َهَذا َش

ِرِه.  ٌْ َؼ

ْرَفُع َعْن اْلُمْسلِمِ  ٌَ َر  ٌْ ْفَعلُ َهَذا اْلَخ ٌَ ٌَن َواْلُمْقَطُع الَِّذي 

ٌِر بِؤَْخِذ َبْعِض  رِّ ْدَفُع َشرَّ الشِّ ٌَ ْلِم، َو َما أَْمَكَنُه ِمْن الظُّ

ٌُْمِكُنُه َرْفُعُه  ْطلُُب ِمْنُهْم؛ َفَما اَل  ٌَ َوُهَو ُمْحِسٌن -َما 

ُر َظالٍِم لَُهمْ  ٌْ ِه  -إلَى اْلُمْسلِِمٌَن َؼ ٌْ ٌَُثاُب، َواَل إْثَم َعلَ

ؤُْخُذهُ َعَلى َما َذكَ   ٌَ َرهُ.فٌَِما 

ا  ٌَ ْن ِه فًِ الدُّ ٌْ ِه فٌَِما أََخَذهُ، َواَل إْثَم َعلَ ٌْ َواَل َضَماَن َعلَ

ا فًِ اْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن  َواآْلِخَرِة إَذا َكاَن ُمْجَتِهدًّ

بَِحَسِب اإْلِْمَكاِن. 

تٌِِم، َوَناِظِر اْلَوْقِؾ، َواْلَعاِمِل فًِ  ٌَ ًِّ اْل َوَهَذا َكَوِص

ُؾ اْلُمَضاَرَبِة، وَ  َتَصرَّ ٌَ ْن  ِر َهُإاَلِء ِممَّ ٌْ ِرٌِك، َوَؼ الشَّ

ٌُْمِكُنُه فِْعلُ  ِة أَْو اْلِوَكالَِة إَذا َكاَن اَل  ٌَ ِرِه ِبُحْكِم اْلِواَل ٌْ لَِؽ

َمْصلََحتِِهْم إالَّ بِؤََداِء َبْعِضِه ِمْن أَْمَوالِِهْم لِْلَقاِدِر 

ُر مُ  ٌْ ُه ُمْحِسٌن فًِ َذلَِك َؼ الِِم؛ َفإِنَّ ِسًٍء، َوَذلَِك الظَّ

َرُهْم فًِ  ٌْ اِسٌَن َوَؼ ٌُْعِطً َهُإاَلِء الَمكَّ ِمْثلُ َما 

ُرَقاِت َواأْلَْشَواِل َواأْلَْمَواِل الَّتًِ اُْإُتِمُنوا؛ َكَما  الطُّ

َبِة َعلَى اْلَعَقاِر  ٌُْعُطوَنُه ِمْن اْلَوَظابِِؾ اْلُمَرتَّ

ٌَُباعُ  َبِة َعَلى َما  ٌُْشَتَرى؛ َفإِنَّ ُكلَّ  َواْلَوَظابِِؾ اْلُمَرتَّ َو

ِرِه أَْو لَِنْفِسِه فًِ َهِذِه اأْلَْوَقاِت ِمْن  ٌْ َؾ لَِؽ َمْن َتَصرَّ

َي َهِذِه اْلَوَظابَِؾ؛  َإدِّ ٌُ َهِذِه اْلببَِلِد َوَنْحِوَها َفبَل ُبدَّ أَْن 

ِرِه لَِزَم  ٌْ َؾ لَِؽ َتَصرَّ ٌَ ُجوُز أِلََحٍد أَْن  ٌَ َفلَْو َكاَن َذلَِك اَل 

ْن َذلَِك َفَساُد اْلِعَباِد َوَفَواُت َمَصالِِحِهْم.مِ  

َقَع ُظْلٌم َقلٌِلٌ: لَْو َقبِلَ  ٌَ ْنَهى َعْن َذلَِك لَِببلَّ  ٌَ َواَلَِّذي 

ِهْم؛ َفُهَو  ٌْ ْلُم َواْلَفَساُد َعَل اُس ِمْنُه َتَضاَعَؾ الظُّ النَّ

ِهْم قُ  ٌْ اُع بَِمْنِزلَِة َمْن َكاُنوا فًِ َطِرٌٍق َوَخَرَج َعلَ طَّ

ٌُْرُضوُهْم بَِبْعِض اْلَماِل أََخُذوا  ِرٌِق َفإِْن لَْم  الطَّ

ِحلُّ  ٌَ أَْمَوالَُهْم َوَقَتلُوُهْم. َفَمْن َقالَ لِتِْلَك اْلَقافِلَِة: اَل 

ا ِمْن اأْلَْمَواِل الَّتًِ َمَعُكْم  بًّ ٌْ لَُكْم أَْن ُتْعُطوا لَِهُإاَلِء َش

ْقِصُد بِهَ  ٌَ ُه  اِس؛ َفإِنَّ َذا ِحْفَظ َذلَِك اْلَقلٌِِل الَِّذي لِلنَّ

ْنَهى َعْن َدْفِعِه، َولَِكْن لَْو َعِملُوا بَِما َقالَ لَُهْم َذَهَب  ٌَ

اْلَقلٌِلُ َواْلَكِثٌُر، َوُسلُِبوا َمَع َذلَِك! 

ًَ بِِه  ٌُِشٌُر بِِه َعاقِلٌ، َفْضبلًّ أَْن َتؤْتِ ا اَل  َفَهَذا ِممَّ

 َ
َرابُِع؛ َفإِنَّ هللاَّ ُسلَ لَِتْحِصٌِل  -َتَعاَلى- الشَّ َبَعَث الرُّ

اْلَمَصالِِح َوَتْكِمٌلَِها، َوَتْعِطٌِل اْلَمَفاِسِد َوَتْقلٌِلَِها 

ْدَفُع  ٌَ بَِحَسِب اإْلِْمَكاِن؛ َفَهَذا اْلُمَتَولًِّ اْلُمْقطُع الَِّذي 

ْصِرُؾ إلَى َمْن َنَسُبُه  ٌَ ٌُوَجُد ِمْن اْلَوَظابِِؾ َو بَِما 

ا ُمْسَتقِّرًّ  ا َكثٌِرًّ ا َوَشّرًّ تِِه َوإِْقَطاِعِه ُظْلمًّ ٌَ ا َعلَى ِواَل

ٌُْمِكنُه َدْفُعُه إالَّ  َعْن اْلُمْسلِِمٌَن أَْعَظُم ِمْن َذلَِك، َواَل 

ْنقُُص ِمْنُه  ٌَ هُ َواَل  ٌُقِرُّ َدهُ َتَولَّى َمْن  ٌَ بَِذلَِك؛ إَذا َرَفَع 

ا؛ ُهَو ُمَثاٌب َعلَى َذلَِك َواَل إْثَم عَ  بًّ ٌْ ِه فًِ َذلَِك، َش ٌْ لَ

 ًِّ ا َواآْلِخَرِة. َوَهَذا بَِمْنِزلَِة َوِص ٌَ ْن َواَل َضَماَن فًِ الدُّ

ٌُْمِكُنُه إَقاَمُة َمْصلََحتِِهْم  تٌِِم َوَناِظِر اْلَوْقِؾ الَِّذي اَل  ٌَ اْل

ِة إَذا َرَفَع  ٌَّ ْلَطانِ لُ ِمْن اْلَمَظالِِم السُّ ٌَُوصِّ إالَّ بَِدْفِع َما 

َدهُ تَ  ُتُه َجابَِزٌة ٌَ ٌَ ْلَم؛ َفِواَل ٌُِرٌُد الظُّ ُجوُر َو ٌَ َولَّى َمْن 

ِه َهِذِه  ٌْ ْدَفُعُه؛ َبلْ َقْد َتِجُب َعلَ ٌَ ِه فٌَِما  ٌْ َواَل إْثَم َعلَ

ُة.  ٌَ اْلِواَل

ٌَُخفُِّؾ اْلَوَظابَِؾ َعْن  َوَكَذلَِك اْلُجْنِديُّ اْلُمْقَطُع الَِّذي 

ٌُْمِكُنُه َدْفعُ  لٌ ببَِلِدِه َواَل  ٌْ ْطلُُب ِمْنُه َخ ٌَ ُه  َها ُكلَِّها؛ أِلَنَّ

ؤُْخَذ َبْعَض  ٌَ ٌُْمِكُنُه إَقاَمُتَها إالَّ بِؤَْن  َوِسبَلٌح َوَنَفَقٌة اَل 

ْنَفُع اْلُمْسلِِمٌَن فًِ  ٌَ تِْلَك اْلَوَظابِِؾ َوَهَذا َمَع َهَذا 

ِحلُّ لَك أَْن َتؤُْخَذ شَ  ٌَ ا ِمْن اْلِجَهاِد. َفإَِذا قٌِلَ لَُه: اَل  بًّ ٌْ

َدك َعْن َهَذا اإْلِْقَطاِع َفَتَرَكُه َوأََخَذُه  ٌَ َهَذا؛ َبلْ اْرَفْع 

ْنَفُع اْلُمْسلِِمٌَن: َكاَن َهَذا اْلَقابِلُ  ٌَ ْلَم َواَل  ٌُِرٌُد الظُّ َمْن 
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ِل ِمْن  ٌْ ٌِن؛ َبلْ َبَقاُء اْلَخ ا َجاِهبلًّ بَِحَقابِِق الدِّ ُمْخِطبًّ

ْرِك َواْلَعَرِب الَّذِ  ِرِهْم َوأَْنَفُع التُّ ٌْ ٌر ِمْن َؼ ٌْ ٌَن ُهْم َخ

لِْلُمْسلِِمٌَن َوأَْقَرُب لِْلَعْدِل َعلَى إْقَطاِعِهْم َمَع َتْخفٌِِؾ 

ؤُْخَذ  ٌَ ٌر لِْلُمْسلِِمٌَن ِمْن أَْن  ٌْ ْلِم بَِحَسِب اإْلِْمَكاِن َخ الظُّ

ا َوأَْكَثُر ُظْلمًّ   ا.تِْلَك اإْلِْقَطاَعاِت َمْن ُهَو أََقلُّ َنْفعًّ

َواْلُمْجَتِهُد ِمْن َهُإاَلِء اْلُمْقَطِعٌَن ُكلِِّهْم فًِ اْلَعْدِل 

ُ َعلَى َما َفَعلَ 
ْجِزٌِه هللاَّ ٌَ َواإْلِْحَساِن بَِحسِب اإْلِْمَكاِن 

ٌَُعاقُِبُه َعلَى َما َعَجَز َعْنُه، َواَل  ِر، َواَل  ٌْ ِمْن اْلَخ

ٌَْصِرُؾ، إَذا َلمْ  ؤُْخُذ َو ٌَ ُكْن إالَّ َذلَِك َكاَن  ٌَُإاِخُذهُ بَِما  ٌَ

ُ أَْعلَُم" 
ا أَْعَظَم ِمْنُه. َوهللَاَّ ٌُوِجُب َشّرًّ َتْرُك َذلَِك 

. (ٖٓٙ-ٖٙ٘/ ٖٓ)مجموع الفتاوى 

ًِّ  :-َرِحَمُه هللاُ -وقال  -"وِمن هذا الباِب إقراُر النب

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًّ وأمثالِه ِمن  -َصلَّى هللاُ َعلَ لعبد هللِا بن أَُب

فاِق والفُجوِر، ِلَما لَُهم ِمن األَْعَواِن؛ فإزالة أبمِة النِّ 

ُمْنَكِره بنوٍع ِمن ِعَقابِِه مستلزمة إزالَة َمعروٍؾ 

تِِهم، وبُِنفُوِر  ٌَّ أكبَر ِمن ذلك، بَِؽَضِب َقوِمِه َوَحِم

ْقُتلُ أَْصَحاَبه!".  ٌَ ا  دًّ الناِس إذا َسِمُعوا أن ُمحمَّ

. (٘ٔٔ/ ٕ)االستقامة، 

-اُم أحمُد بن عبد ِالرحمِن بن قدامة وَقالَ اإلِمَ 

ٌُضَرب معه  :-َرِحَمُه هللاُ  "وإن َعلَِم الُمْنِكُر أنه 

ؼٌره ِمن أصحابِه: لَْم َتُجْز لَُه الِحْسبة؛ ألنه َعَجَز 

َعن َدْفِع الُمنَكر إاِّل بإِْفَضابِِه إلى ُمْنَكٍر آخر، ولٌس 

)مختصر منهاج القاصدٌن، ذلك من القدرة فً شًء" 

. (8ٔٔص 

م  ٌِّ : -َرِحَمُه هللاُ -وِمن ذلك ما قالَُه اإلَِماُم ابُن الَق

ِه َوَسلَّمَ -"نهى النبً  ٌْ أَْن ُتْقَطَع  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِدي فًِ اْلَؽْزِو"  ٌْ ؛ )رواه أبو داود، وصححه األلبانً(اأْلَ

 ِ َوَقْد َنَهى َعْن  ،-َتَعالَى-َفَهَذا َحدٌّ ِمْن ُحُدوِد هللاَّ

ِه َما ُهَو  ٌْ َب َعلَ َتَرتَّ ٌَ َة أَْن  ٌَ إَقاَمتِِه فًِ اْلَؽْزِو َخْش

ِ ِمْن َتْعِطٌلِِه أَْو َتؤِْخٌِرِه ِمْن لُُحوِق  أَْبَؽُض إلَى هللاَّ

ا َكَما َقالَُه ُعَمُر  ةًّ َوَؼَضبًّ ٌَّ َصاِحبِِه بِاْلُمْشِرِكٌَن َحِم

فَ  ٌْ ْرَداِء َوُحَذ ُرُهْم، َوَقْد َنصَّ أَْحَمُد َوأَُبو الدَّ ٌْ ُة َوَؼ

ُرُهْم ِمْن  ٌْ ًُّ َوَؼ ِه َواأْلَْوَزاِع ٌْ َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَو

ُعلََماِء اإْلِْسبَلِم َعلَى أَنَّ اْلُحُدوَد اَل ُتَقاُم فًِ أَْرِض 

ًِّ فًِ ُمْخَتَصِرِه  ، َوَذَكَرَها أَُبو اْلَقاِسِم اْلِخَرقِ اْلَعُدوِّ

، َوَقْد  َفَقالَ: اَل  ٌَُقاُم اْلَحدُّ َعَلى ُمْسلٍِم فًِ أَْرِض اْلَعُدوِّ

"أََتى بِْشُر ْبُن أَْرَطاَة ِبَرُجٍل ِمْن اْلُؽَزاِة َقْد َسَرَق 

 ِ ُه َفَقالَ: لَْواَل أَنًِّ َسِمْعت َرُسولَ هللاَّ ُ -ِمَجنَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِدي  -َعلَ ٌْ قُولُ: اَل ُتْقَطُع اأْلَ فًِ اْلَؽْزِو ٌَ

ٍد  ٌََدك"، َرَواهُ أَُبو َداُود، َوَقالَ أَُبو ُمَحمَّ لََقَطْعت 

َحاَبِة"  : َوُهَو إْجَماُع الصَّ ًُّ )انتهى ِمن إعبلم اْلَمْقِدِس

. (ٖٔ/  ٖالُمَوقِّعٌن عن َربِّ العاَلمٌن، 
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( ٙتؤمبلت فً النصٌحة )

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

بعد؛  

باب الموازنة -فإن ِمن أهم المسابل فً هذا الباب 

ن المصالح والمفاسد، ومعرفة مقادٌرها ٌْ : -ب

مسؤلة كٌفٌة معرفة وقوع الضرر والمفسدة، 

ووقوع فوات مصلحة ِمن المصالح، ثم بعد ذلك 

الموازنة بٌنهما.  

هذه المسؤلة مبنٌة على االجتهاد بؽلبة الظن، ال 

ٌجوز أن ٌكون ذلك بمجرد التوهم والشك، وال 

ٌشترط فً ذلك الٌقٌن التام والعلم، فإن الؽٌب ال 

ٌعلمه إال هللا. 

ؾ -وؼلبة الظن تعرؾ بجرٌان العادة  ِمن َتَصرُّ

؛ فإذا ُعرؾ -وسلوك الطرؾ الُمتعاَمل معه فً ذلك

أنه كلما أُِمر أو ُنِهً أو ُخولِؾ أَوَقَع الضرر على 

بالنظر -والناس عاجزون عن أن ٌدفعوا  ُمخالِفِه،

فإن ذلك ٌكون حّجة فً هذا  -إلى ما فً أٌدٌهم

الباب. 

"أكثر  :-رحمه هللا-قال العز بن عبد السبلم 

المصالح والمفاسد ال وقوؾ على مقادٌرها 

ة الوقوؾ على  ا؛ لِِعزَّ وتحدٌدها، وإنما ُتعرؾ تقرٌبًّ

. (ٓٓٔ)قواعد األحكام، ص تحدٌدها" 

، -َعزَّ َوَجلَّ -وهذا األمر ٌحتاج إلى توفٌٍق ِمن هللا 

لتقدٌر أدنى المفسدتٌن أو أقوى وأكبر 

المصلحتٌن، فهذا ٌحتاج إلى لجوٍء إلى هللا، 

ٍع إلٌه، واستخارة واستشارة، ودراسٍة تامة  وتضرُّ

ا إال وسعها،  للواقع قدر اإلمكان، فبل ٌكلؾ هللا نفسًّ

فً معرفة واقعنا، وال وإنما علٌنا أن نبذل الجهد 

ٌجوز أن نعٌش فً الخٌال والُبعد عن الواقع حتى 

ا ال ٌمكن أن ُتقبل، أو نؽفل عن قوى  نصؾ أمورًّ

وموازنات ٌشهدها الجمٌع، إال َمن ٌتكلم فً هذا 

الباب بؽٌر توفٌٍق ِمن هللا! 

هذه المسؤلة ِمن أخطر المسابل، البد  لذلك نقول:

حصٌل التوفٌق، فٌها ِمن اللجوء إلى هللا لت

والتشاور، ودراسٍة جٌدة للواقع حسب المتاح ِمن 

المعلومات. 

"والوقوؾ  :-رحمه هللا-قال العز بن عبد السبلم 

ة، ال ٌهتدي  على تساوي المفاسد وتفاوتها ِعزَّ

، والوقوؾ على -تعالى-إلٌها إال َمن َوفََّقه هللا 

التساوي أعز ِمن الوقوؾ على التفاوت؛ وال ٌمكن 

)انتهى ِمن المصالح والمفاسد إال بالتقرٌب"  ضبط

.  (ٕٓقواعد األحكام، ص

أٌام الحجاج بن ٌوسؾ  وِمن األمثلة فً ذلك:

الثقفً، فقد كان ٌقول للناس: "إذا قلُت ألحِدكم 

اخُرج ِمن هذا الباب وخرج ِمن ؼٌره؛ ضربُت 

عنقه"! وكان ٌخطب الناس حتى ٌحٌن وقت صبلة 

الصبلَة أٌها الرجل! حتى  العصر ال ٌقول له أحٌد:

اُج: "اللَُّهمَّ  -رحمه هللا-قال اْلَحَسُن  ا َماَت اْلَحجَّ لَمَّ

َتُه  ا ُسنَّ ُه َفاْقَطْع َعنَّ َنهُ -أَْنَت أََمتَّ ٌْ ٍة: َش ٌَ  -َوفًِ ِرَوا
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ٍد َقِصٌَرِة اْلَبَناِن،  ٌَ ُمدُّ بِ ٌَ ِمَش،  ٌْ فَِش أَُع ٌْ ُه أََتاَنا أَُخ َفإِنَّ

ِ َما عَ  َتُه َوهللاَّ لُ ُجمَّ ٌَُرجِّ  ،ِ ِرَق فٌَِها ُؼَباٌر فًِ َسبٌِِل هللاَّ

ى  ْهِدُر َحتَّ ٌَ ْصَعُد اْلِمْنَبَر َف ٌَ تِِه، َو ٌَ ْخِطُر فًِ ِمْش ٌَ َو

اِس  قًِ، َواَل ِمَن النَّ تَّ ٌَ  ِ بَلةُ؛ اَل ِمَن هللاَّ َتفُوَتُه الصَّ

ُ َوَتْحَتُه ِماَبُة أَْلٍؾ أَوْ  ْسَتِحًٌ، َفْوَقُه هللاَّ ِزٌُدوَن، اَل  ٌَ ٌَ

قُولُ  ٌَ ُجلُ. ُثمَّ  َها الرَّ ٌُّ بَلةُ أَ قُولُ لَُه َقابِلٌ: الصَّ ٌَ

ْوُط"  ُؾ َوالسَّ ٌْ َهاَت! َحالَ ُدوَن َذلَِك السَّ ٌْ اْلَحَسُن: َه

.  (9ٖٖ/ ٙٔ)ذكره القرطبً فً تفسٌره 

وهذا ٌدلنا على مسؤلة العمل بَؽلََبة الظّن.  

ٌُشترط أن ٌباَشر جزٌء مِ  ن العقوبة بالضرب أو وال 

التعذٌب قْبل أن ٌجوز لئلنسان اعتبار فعل المفسدة 

األدنى أو ترك المصلحة األدنى لدفع مفسدة أكبر 

وجلب المصلحة األعظم؛ بل ؼلبة الظن بناءًّ على 

مشاهدة األمر الواقع وتكرر العادة وجرٌانها هو 

الذي كان علٌه السلؾ، حتى ثبت عن عطاء 

ا وسعٌد بن جبٌر أنه ٌَُصلُّون الجمعة ظهرًّ م كانوا 

باإلٌماء والحجاج ٌخطب، ال ٌستطٌعون أن 

ٌقوموا، وال ٌستطٌعون أن ٌركعوا وٌسجدوا، وال 

ٌستطٌعون أن ٌقٌموا الجماعة وال أن ٌذهبوا إلى 

ا باإلٌماء كما ذكره  مكان آخر؛ فلذلك َصلُّوها ظهرًّ

البخاري ُمَعلَّقًّا فً صحٌحه. 

ضرورة  فً هذا الباب: وِمن المسابل الخطٌرة

مراعاة النصٌحة لمجموع الناس أو ألكثرهم، 

ولٌس إهدار ذلك ِمن أجل مراعاة مصلحة جماعة 

ِمن الجماعات خاصة، وهذا الباب ِمن أخطر ما 

تتعرض له كثٌر ِمن الجماعات فً واقعنا 

المعاصر؛ إذ تبنً عملها على رعاٌة مصلحتها 

دون النظر إلى مصالح باقً مجتمعها. 

وذلك عند جماعات التكفٌر راجع إلى أنهم 

ٌحكمون على المجتمع كله بالكفر، وعند جماعات 

والجماعات التً تسمً نفسها "التوقؾ والتبٌن"، 

وهً لٌسْت سلفٌة وال -"السلفٌة الجهادٌة" 

" الذي  -جهادٌة ًّ وإنما تنتمً إلى "الفكر القُْطبِ

 ٌِّ َعة" التً ٌرى معظم المجتمعات ِمن "الطبقة الُمَتَم

ال ٌشؽل نفسه بالحكم علٌها؛ فبل ٌحكم علٌها 

بإسبلم وال بكفر بناءًّ على وصؾ المجتمع بؤنه 

مجتمع جاهلً! وأن ذلك تفسٌره كدار الحرب أو 

-وإن لم ٌحكم على عموم الناس بالكفر-دار الكفر 

َعة" فً  ٌِّ ، لكنه ال ٌعبؤ بمصالح هذه "الطبقة الُمَتَم

ا، وعقولها وأموالها، دٌنها وأنفسها وأعراضه

َمة لجماعته  ولٌبنً المصلحة على مصلحة ُمتَوهَّ

فقط؛ إضافة إلى ذلك أنه لٌس ِمن أهل الموازنة 

ن رتب المصالح المختلفة؛ وإنما قد ٌفعل األفعال  ٌْ ب

التً تترتب علٌها المضار العظٌمة ِمن أجل 

للؽرب مثبلًّ أو لؤلعداء، أو -توصٌل رسالة 

هم موجودون قابمون! أو أن -للموافقٌن لهم

توصٌل رسالة بؤن مخالفٌهم ٌسفكون الدماء 

وٌنتهكون حقوق اإلنسان؛ ومثل هذه لٌسْت 

بمصالح معتَبرة بالموازنة مع حفظ الدٌن، 

والنفس، والعرض، والعقل، والمال. 

إذا جاء رجل، وقال: إنه  ولنضرب على ذلك مثاالًّ:

سٌقتل عشرة أبرٌاء ِمن أجل قتل رجل ٌعتقد 

القاتل أنه كافر، مع أن هذا لم ٌتم فٌه إثبات 

ارتكاب الكفر األكبر الناقِل عن الِملَّة على وجٍه ال 
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ٌحتمل الظن واالحتمال، والتخمٌن واالستنتاج 

ومجرد التحلٌبلت السٌاسٌة؛ وإنما على وجه 

ن ُتستوَفى الشروط وتنتفً البٌنات، وبعد أ

الموانع؛ فإذا لم ٌقع ذلك وَحَكم على شخٍص أنه 

كافر، ثم ٌرٌد أن ٌقتله دون أن ٌكون له وظٌفة 

وهذان -بذلك ال ِمن أهل العلم وال ِمن الحكام 

ا على -الصنفان هم أبمة المسلمٌن ؛ فإذا كان ُمْقِدمًّ

ا أن هذا فٌه مصلحة: فهً مصالح  مثل هذا ظاّنًّ

ن ُمتوَ  ٌْ دة، لٌس فٌها موازنة ب مة؛ بل مفاسد مجرَّ هَّ

المصالح والمفاسد؛ حتى لو افترضنا أنه كافر 

ل  ٌُتَوصَّ ا، فهل ٌجوز قتل المسلمٌن األبرٌاء ل قطعًّ

بذلك إلى قتل كافٍر واحد؟!  

والمراد من ذلك كله عمل دعاٌة فً العالم أننا 

نقوم بالمهام التً أعلنا القٌام بها وهددنا بها؟! 

ِه َوَسلَّمَ -نعوذ باهلل! والنبً  ٌْ  ٌقول: -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ َثبلََثٌة: ُمْلِحٌد فًِ الَحَرِم، ) اِس إِلَى هللاَّ أَْبَؽُض النَّ

لُِب َدِم اْمِرٍئ  ِة، َوُمطَّ ٌَّ َة الَجاِهلِ َوُمْبَتٍػ فًِ اإلِْسبلَِم ُسنَّ

ٌَُهِرٌَق َدَمهُ  ِر َحقٍّ لِ ٌْ َصلَّى -، وقال )رواه البخاري(( بَِؽ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ ِمْن : )-هللاُ َعلَ ا أَْهَوُن َعلَى هللاَّ ٌَ ْن لََزَوالُ الدُّ

ِر َحقٍّ  ٌْ )رواه ابن ماجه، وصححه ( َقْتِل ُمْإِمٍن بَِؽ

َزالَ الُمْإِمُن فًِ فُْسَحٍة ِمْن ، وقال: )األلبانً( ٌَ لَْن 

ا ا َحَرامًّ ٌُِصْب َدمًّ ؛ وهذا خاري()رواه الب( ِدٌنِِه، َما لَْم 

ٌُقتل أطفال أبرٌاء  ببل شك مصٌبة عظٌمة، أن 

ونساء، ورجال مسلمون ومعاهدون لم ٌرتكبوا ما 

ٌوجب َقْتلَهم حتى تثبت هذه الجماعات أنها 

موجودة على الساحة! 

بؤي مٌزان للمصالح والمفاسد أن ٌضحى 

بالمسلمٌن األبرٌاء أو بواحٍد منهم، أو بمعاهدٌن 

ِه َوَسلَّمَ َصلَّ -قد ؼلظ النبً  ٌْ فً َقْتلِِهم  -ى هللاُ َعلَ

بؽٌر حق، حتى ٌتم َقْتلُ رجٍل واحد لو ثبت ُكْفُره؟!  

َنة،  ٌِّ ُته لم تقم علٌها الب كٌؾ وُكْفُره لم ٌثبت، وِردَّ

ولم تستوَؾ الشروط ولم تنتِؾ الموانع! بل لم 

ٍة أو كفٍر أكبر؟! فؤٌن  ٌثبت أصبلًّ ارتكابه لِِردَّ

ا؛ فضبلًّ عن أن مراعاة حرمات  المسلمٌن عمومًّ

ٌكون بعض المقتولٌن ذا أماٍن؛ فبل ٌصح قتله 

لمجرد إثبات الوجود؟!  

ا عن الموازنة الشرعٌة؛ فلٌس  هذا الكبلم بعٌد جّدًّ

هناك مصالح معتبرة تتحقق ِمن وراء ذلك، بل ال 

العالم، ٌحدث إال تشوٌه صورة اإلسبلم فً 

وتشوٌه صورة االلتزام فً المجتمعات المسلمة! 

نسؤل هللا أن ٌعٌذ المسلمٌن ِمن هذا الببلء. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( 7تؤمبلت فً النصٌحة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

بعد؛  

ن المصالح والمفاسد إلى  ٌْ فَمَردُّ المواَزنة ب

أهل العلم: 

"لَِكنَّ  :-َرِحَمُه هللاُ -قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

بِِمٌَزاِن اْعتَِباَر َمَقاِدٌِر اْلَمَصالِِح َواْلَمَفاِسِد ُهَو 

َباِع النُُّصوِص  ِرٌَعِة؛ َفَمَتى قدَر اإِلِْنَساٍن َعَلى اتِّ الشَّ

ُه لَِمْعِرَفِة اأْلَْشَباِه  ٌَ ْعِدلْ َعْنَها، َوإاِلَّ اْجَتَهَد َرْأ ٌَ لَْم 

ا  َظاِبِر، َوَقلَّ أن ُتْعِوز النُُّصوص َمن ٌكون َخبٌِرًّ َوالنَّ

. (7ٕٔ/ ٕ )االستقامةبَها وبداللتها على األحكام" 

ن المصالح والمفاسد هو ِمن  ٌْ فحقٌقة الترجٌح ب

أؼمض أمور االجتهاد عند َمن ال ٌفهم مقاصد 

الشرٌعة وأحكامها، َوُرَتب المصالح ومقادٌرها؛ 

ِمن أجل ذلك كان االجتهاد هو بمٌزان الشرٌعة فً 

تحقٌق هذا األمر. 

ا: "َوأَْصلُ َهذَ  -َرِحَمُه هللاُ -قال شٌخ اإلسبلم  ا أٌضًّ

ُة اإْلِْنَساِن اْلَمْعُروَؾ َوُبْؽُضُه لِْلُمْنَكِر،  أَْن َتُكوَن َمَحبَّ

 ِ َوإَِراَدُتُه لَِهَذا، َوَكَراَهُتُه لَِهَذا، ُمَوافَِقةًّ لُِحبِّ هللاَّ

ُكوَن  ٌَ ٌَن. َوأَْن  ٌِّ ْرِع َوُبْؽِضِه َوإَِراَدتِِه َوَكَراَهتِِه الشَّ

تِِه فِْعلُُه لِْلَمْحُبوِب َوَدْفُعُه  لِْلَمْكُروِه بَِحَسِب قُوَّ

ا إالَّ ُوْسَعَها، َوَقْد  ٌَُكلُِّؾ َنْفسًّ َ اَل 
َوقُْدَرتِِه؛ َفإِنَّ هللاَّ

َ َما اْسَتَطْعُتمْ َقالَ: )
قُوا هللاَّ )مجموع " (ٙٔ)التؽابن:( َفاتَّ

. (ٖٗٔ-ٖٔٔ/ 8ٕالفتاوى 

ُكوُن ُحبُُّه  ٌَ اِس َمْن  َوُبْؽُضُه َوإَِراَدُتُه َفإِنَّ ِمْن النَّ

ِة َنْفِسِه َوُبْؽِضَها، اَل بَِحَسِب  َوَكَراَهُتُه بَِحَسِب َمَحبَّ

ِ َوَرُسولِِه، َوَهَذا ِمْن  ِ َوَرُسولِِه َوُبْؽِض هللاَّ ِة هللاَّ َمَحبَّ

َبَع َهَواهُ  َبَعُه اإْلِْنَساُن َفَقْد اتَّ َنْوِع اْلَهَوى؛ َفإِْن اتَّ

ِ َوَمْن أََضلُّ مِ ) ى ِمَن هللاَّ ِر ُهدًّ ٌْ َبَع َهَواهُ بَِؽ َن اتَّ ( مَّ

ْفِس (ٓ٘)القصص: ُة النَّ ؛ َفإِنَّ أَْصلَ اْلَهَوى هو َمَحبَّ

ْتَبُع َذلَِك ُبْؽُضَها، َوَنْفُس اْلَهَوى  ٌَ َوُهَو اْلَحبُّ -َو

ِه؛ َفإِنَّ  -َواْلُبْؽُض الَِّذي فًِ النَّْفسِ  ٌْ ٌُبَلُم العبُد َعلَ اَل 

َباِعِه، َكَما َقالَ َذلَِك قَ  ٌُبَلُم َعَلى اتِّ َما  ٌُْملَُك؛ َوإِنَّ -ْد اَل 

ا َجَعْلَناَك َخلٌَِفةًّ فًِ اأْلَْرِض : )-َتَعالَى ا َداُووُد إِنَّ ٌَ

ٌُِضلََّك  بِِع اْلَهَوى َف اِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَّ َن النَّ ٌْ َفاْحُكْم َب

 ِ َوَمْن : )-ىَتَعالَ -، َوَقالَ (ٕٙ)ص:( َعْن َسبٌِِل هللاَّ

 ِ ى ِمَن هللاَّ ِر ُهدًّ ٌْ َبَع َهَواهُ بَِؽ َن اتَّ َباُع أََضلُّ ِممَّ (... َواتِّ

َباِع اأْلَْهَواِء فًِ  اَناِت أَْعَظُم ِمْن اتِّ ٌَ اأْلَْهَواِء فًِ الدِّ

لَ َحالُ الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل  َهَواِت؛ َفإِنَّ اأْلَوَّ الشَّ

َفإِْن لَْم : )-َتَعالَى-َن، َكَما َقالَ هللاُ اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكٌ

بُِعوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن  تَّ ٌَ َما  ْسَتِجٌُبوا لََك َفاْعلَْم أَنَّ ٌَ

 ِ ى ِمَن هللاَّ ِر ُهدًّ ٌْ َبَع َهَواهُ بَِؽ َن اتَّ -(، َوَقالَ أََضلُّ ِممَّ

ُ َواَل : )-َتَعالَى
َنُهْم بَِما أَْنَزلَ هللاَّ ٌْ بِْع َوأَِن اْحُكْم َب  َتتَّ

. (9ٗ)المابدة:( أَْهَواَءُهمْ 

ِة ِمْن  نَّ َولَِهَذا َكاَن َمْن َخَرَج َعْن ُموِجِب اْلِكَتاِب َوالسُّ

ٌُْجَعلُ ِمْن أَْهِل  المنسوبٌن إلى اْلُعلََماِء والعباد 

وَنُهْم أَْهلَ اأْلَْهَواِء؛  ٌَُسمُّ لَُؾ  اأْلَْهَواِء؛ َكَما َكاَن السَّ

َبَع َهَواهُ،  َوَذلَِك إنَّ ُكلَّ  بِْع اْلِعْلَم َفَقْد اتَّ تَّ ٌَ َمْن لَْم 

ِ الَِّذي َبَعَث بِِه  ُكوُن إالَّ بُِهَدى هللاَّ ٌَ ٌِن اَل  َواْلِعْلُم بِالدِّ

؛ َفاْلَواِجُب َعلَى -َصلَّى هللاُ َعلٌَِه َوَسلَّمَ -َرُسولَُه 

ِه َوُبْؽِضِه. َومِ  ْنُظَر فًِ َنْفِس ُحبِّ ٌَ ِه اْلَعْبِد أَْن  ْقَداِر ُحبِّ

ِ َوَرُسولِِه؟ َوُهَو  َوُبْؽِضِه: َهلْ ُهَو ُمَوافٌِق أِلَْمِر هللاَّ
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ِ الَِّذي أَْنَزلَُه َعلَى َرُسولِِه  َصلَّى هللاُ َعلٌَِه -ُهَدى هللاَّ

ا بَِذلَِك اْلَحبِّ َواْلُبْؽِض. -َوَسلَّمَ  ُكوُن َمؤُْمورًّ ٌَ ُث  ٌْ ؛ بَِح

ا فٌِ مًّ ُكوُن ُمَتَقدِّ ٌَ ِ َوَرُسولِِه؛ َفإِنَّ هللَا اَل  َدْي هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ِه َب

ِ َوَرُسولِهِ َقْد َقالَ: ) َديِ هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُموا َب ( اَل ُتَقدِّ

ؤُْمَرُه (ٔ)الحجرات: ٌَ ، َوَمْن أََحبَّ أَْو أَْبَؽَض َقْبلَ أَْن 

ُ َوَرُسولُُه َففٌِِه َنْوٌع 
ِ هللاَّ َدْي هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ِم َب َقدُّ ِمْن التَّ

. )انتهى(َوَرُسولِِه" 

ا  ؛ ألن كثٌرًّ هذه المسؤلة ِمن أعظم المسابل أهمٌةًّ

ِمن الناس حٌن ال ٌدرك الطرٌقة الشرعٌة فً 

ن المصالح والمفاسد والموازنة بٌنها،  ٌْ الترجٌح ب

ل أدنى المفسدتٌن لدفع أعظمهما، وتفوٌت  وَتَحمُّ

ٌن لتحصٌل أعظمهما؛ عندما ال أدنى المصلحت

ا  ٌدرك ذلك ٌتبع هواه، وٌظن أن أمر الناس جمٌعًّ

فً ذلك. 

وِمن هنا ٌقول بعض الجهال: إن المصلحة 

والمفسدة "طاؼوت العصر"!  

ا  ومنهم من ٌقول: إن مصلحة الدعوة صارت َصَنمًّ

. -والعٌاذ باهلل!-ٌُعبد ِمن دون هللا  

ن وإن ذلك ألجل الجهل بطرٌقة الترج ٌْ ٌح ب

المصالح والمفاسد بموازٌن الشرٌعة، وبالعلم ال 

بالهوى! وحٌن ظنوا أن هذا األمر كل واحد فٌه 

ٌتبع هواه؛ ظنوا أن هذا ِمن الطؽٌان، وأنه ٌمكن 

ٌُعبد ِمن دون هللا؛ وهذا  ا  ا أو صنمًّ أن ٌكون طاؼوتًّ

ٌِّن؛ فإن ما شرعه هللا  ال  -َعزَّ َوَجلَّ -ِمن الضبلل الَب

ا ٌكون طؽ ا، فضبلًّ أن ٌكون طاؼوتًّ ا -ٌانًّ أي إلهًّ

فً أصل الكلمة وظاهرها، وال  -ٌُعبد ِمن دون هللا

ا كما سماه البعض، قال هللا  َعزَّ -أن ٌكون صنمًّ

إِْن أُِرٌُد إاِلَّ : )-علٌه السبلم-عن شعٌب  -َوَجلَّ 

-َعزَّ َوَجلَّ -، وقال (88)هود:( اإْلِْصبَلَح َما اْسَتَطْعتُ 

ٌُِحبُّ اْلَفَسادَ : ) وهللاُ ، وقال: )(ٕ٘ٓ)البقرة:( وهللاُ اَل 

ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌنَ  ؛ فكٌؾ تكون (ٗٙ)المابدة:( اَل 

بموازٌن  -َعزَّ َوَجلَّ -مراعاة ما شرعه هللا 

ٌُعبد؟! نعوذ باهلل من ذلك، إنما  ا  الشرٌعة صنمًّ

ٌُعبد  ا  ٌكون ادعاء رعاٌة المصلحة والمفسدة صنمًّ

َم اإلنساُن الكفَر، وقالَ الكفَر وَفَعلَه ِمن أجل إذا َقدَّ 

َمٍة ٌظنها للدعوة أو للمجتمع أو  مصلحٍة ُمَتَوهَّ

َم أعظم المفاسد  الناس؛ ألنه بذلك ٌكون قد َقدَّ

َع أعظَم المصالح  ٌَّ ، وال ٌكون -وهو التوحٌد-وَض

ا  ا فٌمن ٌشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمدًّ ذلك أبدًّ

ا، ومن ٌحقق حقابق رسول هللا ظاهرًّ  ا وباطنًّ

اإلٌمان باهلل وبالمبلبكة، والكتب والرسل، والٌوم 

اآلخر، والقدر خٌره وشره، واإلسبلم والشهادة، 

والصبلة والصٌام، والزكاة والحج، وِمن اإلحسان 

الذي هو أن تعبد هللا كؤنك تراه، فإن لم تكن تراه 

فإنه ٌراك. 

حتى ٌجعل َمن فإن َمن ٌختلط علٌه مثل هذا األمر 

لم ٌضٌع هذه المصالح "لكونه ٌتكلم باسم 

ا  ا أو طاؼوتًّ المصلحة والمفسدة"؛ ٌعبد صنمًّ

لبلختبلؾ فً المواقؾ السٌاسٌة؛ ال شك أن هذا 

ِمن الجهل العظٌم. 

إن الثوابت التً لم تتؽٌر فً الشرٌعة  لذلك نقول:

وأن تظل قط ِمن اإلسبلم واإلٌمان واإلحسان، البد 

ا فً المصالح، وما ٌضاّدها ِمن  َمة دابمًّ هً الُمَقدَّ

الشرك والتكذٌب والكفر، والنفاق والشك، وؼٌر 
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ذلك ِمن أنواع الُمخالََفة فً العقٌدة، هً أعظم 

م فً الدفع والدرء  المفاسد التً ٌجب درإها؛ ُتَقدَّ

على ؼٌرها. 

وأما المواقؾ السٌاسٌة، وطرق التعامل مع 

ابتداءًّ ِمن الكفار والمنافقٌن وانتهاءًّ - المخالفٌن

بالفسقة والمبتدعٌن ِمن المسلمٌن، وما بٌن ذلك 

ِمن األمور االجتهادٌة التً ٌقع  -وما بعده كذلك

ا؛ ن الناس عمومًّ ٌْ ن أهل العلم وب ٌْ  فٌها الخبلؾ ب

-فإن هذه تتسم بالمرونة ببل شك، قفد فعل النبً 

لَع  -َصلَّى هللاُ َعلٌَِه َوَسلَّمَ  ِمن ذلك َمن ٌعرفه َمن اطَّ

تِه؛ فقد كان فً مكة ٌقول ألصحابه:  على ُسنَّ

َكاَة"، كما  بَلَة َوآُتوا الزَّ ُكْم َوأَقٌُِموا الصَّ ٌَ ِد ٌْ "ُكفُّوا أَ

َن  ٌَّ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن ذلك فً قوله: ) -َعزَّ َوَجلَّ -َب

ُكْم َوأَقٌُِموا ا ٌَ ِد ٌْ َكاةَ قٌِلَ لَُهْم ُكفُّوا أَ بَلَة َوآُتوا الزَّ ( لصَّ

علٌه:  -َعزَّ َوَجلَّ -، ثم بعد ذلك أنزل هللاُ (77)النساء:

َ َعلَى )
ُهْم ُظلُِموا َوإِنَّ هللاَّ ٌَُقاَتلُوَن ِبؤَنَّ أُِذَن لِلَِّذٌَن 

: -َعزَّ َوَجلَّ -، ثم أنزل هللاُ (9ٖ)الحج:( َنْصِرِهْم لََقِدٌرٌ 

ٌَُقاتِلُوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا َوَقاِتلُوا فًِ َسبٌِِل ) ِ الَِّذٌَن  هللاَّ

ٌُِحبُّ اْلُمْعَتِدٌنَ  َ اَل 
، ثم أنزل هللاُ (9ٓٔ)البقرة:( إِنَّ هللاَّ

ٌَُقاتِلُوَنُكْم : )-َعزَّ َوَجلَّ - َوَقاتِلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكافَّةًّ َكَما 

قٌِنَ  َ َمَع اْلُمتَّ
، (ٖٙلتوبة:)ا( َكافَّةًّ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

ن ذلك أنزل هللاُ  ٌْ َوإِن َجَنُحوا : )-َعزَّ َوَجلَّ -وفٌما ب

ِمٌُع  ُه ُهَو السَّ ِ إِنَّ لْ َعلَى هللاَّ ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ لِلسَّ

َوإِِن اْسَتنَصُروُكْم فًِ ، وأنزلَ: )(ٔٙ)األنفال:( اْلَعلٌِمُ 

ْصُر إاِلَّ َعَلى؟ قَ  ُكُم النَّ ٌْ ٌِن َفَعلَ َنُهم الدِّ ٌْ َنُكْم َوَب ٌْ ْوٍم َب

ُ بَِما َتْعَملُوَن َبِصٌرٌ 
ٌَثاٌق َوهللاَّ ، وقال (7ٕ)األنفال:( مِّ

َن اْلُمْشِرِكٌَن ُثمَّ لَْم : )-َعزَّ َوَجلَّ - إاِلَّ الَِّذٌَن َعاَهدتُّم مِّ

وا  ا َفؤَتِمُّ ُكْم أََحدًّ ٌْ ٌَُظاِهُروا َعلَ ا َولَْم  بًّ ٌْ نقُُصوُكْم َش ٌَ

ِهْم عَ  ٌْ قٌِنَ إِلَ ٌُِحبُّ اْلُمتَّ  َ
تِِهْم ؟ إِنَّ هللاَّ ( ْهَدُهْم إِلَى؟ ُمدَّ

َوإِْن أََحٌد ِمَن : )-َعزَّ َوَجلَّ -، وقال (ٗ)التوبة:

ِ ُثمَّ  ْسَمَع َكبَلَم هللاَّ ٌَ اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرهُ َحتَّى 

ْعلَ  ٌَ ُهْم َقْوٌم اَل  . (ٙ)التوبة:( ُمونَ أَْبلِْؽُه َمؤَْمَنُه َذلَِك بِؤَنَّ

إذن أنَت تلحظ فً هذه النصوص مرونة واسعة ما 

ن الُمَسالََمة والهدنة، والصبر  ٌْ ن القتال، وما ب ٌْ ب

والصفح والعفو عَمن آذى هللا ورسوله إلى حٌن؛ 

وهذا التنوع فً المواقؾ السٌاسٌة والحربٌة 

وإدراكه لٌستعمل فً والسلمٌة مما ٌجب فهمه 

الموضع البلبق به. 

ها إلى معرفه النصوص  وهذه الموازنات َمَردُّ

ن  ٌْ وترجٌحاتها؛ فإن هللا أنزل الكتاب لٌحكم ب

َكاَن : )-َعزَّ َوَجلَّ -الناس فٌما اختلفوا فٌه، كما قال 

ِرٌَن  ٌَن ُمَبشِّ ٌِّ بِ ُ النَّ
ةًّ َواِحَدةًّ َفَبَعَث هللاَّ اُس أُمَّ النَّ

َن َوُمنذِ  ٌْ ْحُكَم َب ٌَ ِرٌَن َوأَنَزلَ َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لِ

اِس فٌَِما اْخَتَلفُوا فٌِهِ  ، وكذلك بعث (ٖٕٔ)البقرة:( النَّ

ن  -َصلَّى هللاُ َعلٌَِه َوَسلَّمَ -الرسول  ٌْ ا ٌحكم ب حاكمًّ

ُته ِمن بعده، وقال  الناس فٌما اختلفوا فٌه، وكذا ُسنَّ

ُموَك فٌَِما َفبَل : )-تعالى- ٌَُحكِّ ٌُْإِمُنوَن َحتَّى  َك اَل  َوَربِّ

ا  مَّ ا مِّ ِجُدوا فًِ أَنفُِسِهْم َحَرجًّ ٌَ َنُهْم ُثمَّ اَل  ٌْ َشَجَر َب

ا ٌَُسلُِّموا َتْسلٌِمًّ َت َو ٌْ . (٘ٙ)النساء:( َقَض

والخطر فً هذا المقام: أن ٌتولى الترجٌحات 

نة،  جاهلٌ أو مبتدٌع منحرؾ عن منهج أهل السُّ

م هواه، وٌظن أن ذلك هو اجتهاده المشروع! ٌق دِّ

لٌس كل ما ٌراه اإلنسان ٌكون هو الشرٌعة؛ فإن 

مثل هذا المعنً ٌعد تطبٌقًّا لقاعدة المصلحة 

والمفسدة على ؼٌر ما طبقها علٌه أهلُ العلم! 
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فالعلماء ٌبحثون عن الشرع وٌتقربون منه حتى 

ٌنظروا أٌن تكون المصلحة؟ والواقعة التً ال 

ا ٌقٌسونها على أقرب  ًٌّّ ا شرع ٌعلمون فٌها نّصًّ

نص شرعً؛ ولٌس المراد أنهم ٌقررونها 

بعقولهم. 

"فإذا اْزَدَحَم : -َرِحَمُه هللاُ -قال شٌخ اإلسبلم 

ُكْن  ٌَ َم أَْوَكُدُهَما لَْم  ٌُْمِكُن َجْمُعُهَما َفقُدِّ َواِجَباِن اَل 

ُكْن َتاِرُكُه أِلَْجِل اآْل  ٌَ ا َولَْم  َخُر فًِ َهِذِه اْلَحاِل َواِجبًّ

فِْعِل اأْلَْوَكِد َتاِرَك َواِجٍب فًِ اْلَحقٌَِقِة. َوَكَذلَِك إَذا 

ٌُْمِكُن َتْرُك أَْعَظِمِهَما إالَّ بِفِْعِل  َماِن اَل  اْجَتَمَع ُمَحرَّ

ُكْن فِْعلُ اأْلَْدَنى فًِ هَ  ٌَ ا أَْدَناُهَما لَْم  مًّ ِذِه اْلَحاِل ُمَحرَّ

ًَ َهَذا  ًَ َذلَِك َتْرُك َواِجٍب َوُسمِّ فًِ اْلَحقٌَِقِة َوإِْن ُسمِّ

ٌَُقالُ فًِ ِمْثِل  . َو ُضرَّ ٌَ ٍم ِباْعتَِباِر اإْلِْطبَلِق لَْم  فِْعلُ ُمَحرَّ

ِم لِْلَمْصلََحِة  َهَذا َتْرُك اْلَواِجِب لُِعْذِر َوفِْعلُ اْلُمَحرَّ

اِجَحةِ   ُروَرِة؛ أَْو لَِدْفِع َما ُهَو أحرم منه. الرَّ أَْو لِلضَّ

َعاُرِض -َوَهَذا  َما فًِ  -َباُب التَّ ٌَّ ا اَل ِس َباٌب َواِسٌع ِجّدًّ

ِة  ُبوَّ اأْلَْزِمَنِة َواأْلَْمِكَنِة الَّتًِ َنَقَصْت فٌَِها آَثاُر النُّ

ِة؛ َفإِنَّ َهِذِه اْلَمَساِبلَ َتْكُثرُ  ُبوَّ فٌَِها، َوُكلََّما  َوِخبَلَفِة النُّ

ْقُص اْزَداَدْت َهِذِه اْلَمَسابِلُ، َوُوُجوُد َذلَِك  اْزَداَد النَّ

ُه إَذا اْخَتلََطْت  ِة؛ َفإِنَّ َن اأْلُمَّ ٌْ ِمْن أَْسَباِب اْلفِْتَنِة َب

بَلُزُم؛ َفؤَْقَواٌم  َباِت َوَقَع ااِلْشتَِباهُ َوالتَّ ٌِّ اْلَحَسَناُت ِبالسَّ

ْنُظُرونَ  ٌَ ُحوَن َهَذا اْلَجانَِب  َقْد  ٌَُرجِّ إلَى اْلَحَسَناِت َف

ْنُظُروَن إلَى  ٌَ ، َوأَْقَواٌم َقْد  َباٍت َعِظٌَمةًّ ٌِّ َن َس َوإِْن َتَضمَّ

ُحوَن اْلَجانَِب اآْلَخَر َوإِْن َتَرَك َحَسَناٍت  ٌَُرجِّ َباِت َف ٌِّ السَّ

ِن قَ  ٌْ ْنُظُروَن اأْلَْمَر ٌَ ، والمتوسطون الَِّذٌَن  ْد َعِظٌَمةًّ

ِة  ُن لَُهْم أَْو أِلَْكَثِرِهْم ِمْقَداُر اْلَمْنَفَعِة َواْلَمَضرَّ ٌَّ َتَب ٌَ اَل 

ٌُِعٌُنُهْم على اْلَعَملَ  ِجُدوَن َمْن  ٌَ ُن لَُهْم َفبَل  ٌَّ َتَب ٌَ أَْو 

َباِت لَِكْوِن اأْلَْهَواِء َقاَرَنْت  ٌِّ بِاْلَحَسَناِت َوَتْرَك السَّ

. (8٘-7٘/ ٕٓ)مجموع الفتاوى، اآْلَراَء" 

أن ٌلهمنا رشدنا، وٌعٌذنا ِمن  -َعزَّ َوَجلَّ -نسؤل هللا 

شرور أنفسنا وسٌبات أعمالنا وأهواء نفوسنا، 

وأن ٌلهمنا الرشد فً كل ما أُْشِكل علٌنا. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( 8تؤمبلت فً النصٌحة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

ِرَدٌة  ةٌ ُمطَّ فقاعدة المصالح والمفاسد قاعدة ُمْسَتقِرَّ

على  -تعالى-فً جمٌع أحكام الشرٌعة؛ قال هللا 

إِْن أُِرٌُد إاِلَّ اإْلِْصبَلَح : )-السبلمعلٌه -لسان ُشَعٌب 

ْلُت  ِه َتَوكَّ ٌْ ِ َعلَ َما اْسَتَطْعُت ۚ َوَما َتْوفٌِقًِ إاِلَّ بِاهللَّ

ِه أُنٌِبُ  ٌْ : -سبحانه وتعالى-، وقال (88)هود:( َوإِلَ

ٌُِحبُّ اْلَفَسادَ ) ُ اَل 
َعزَّ -، وقال (ٕ٘ٓ)البقرة:( َوهللاَّ

ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌنَ : )-َوَجلَّ  ُ اَل 
. هذه (ٗٙ)المابدة:( َوهللاَّ

األدلة السمعٌة تدلنا على لزوم مراعاة المصالح 

والمفاسد. 

والبد أن ٌكون ذلك بمٌزان الشرٌعة؛ وِمن هنا 

مون أهواءهم باسم  ن َمن ٌقدِّ ٌْ ٌتضح الفرق ب

المصلحة دون أن ٌتمسكوا بالدٌن وأحكامه 

ن َمن ٌطبِّ  ٌْ قون هذه القاعدة الشرعٌة ومبادبه وب

بموازٌنها الشرعٌة كذلك. 

ٌُطلِق أحٌد أن مصلحة الدعوة أو  فبل ٌجوز أن 

مصلحة المجتمع أو مصلحة المسلمٌن صارت 

ٌُْعَبد من دون هللا!   ا  َصَنمًّ

وال ٌجوز أن ٌطلق أن قضٌة "المصلحة 

والمفسدة" صارت طاؼوت العصر! هذا نابٌع ِمن 

َنها الكتاُب الجهل، وإهدار لؤلدلة  ٌَّ الشرعٌة التً َب

ة، قال هللا  نَّ َنْتَها السُّ ٌَّ على لسان  -َعزَّ َوَجلَّ -وَب

ْعَملُوَن فًِ الخضر: ) ٌَ فٌَِنُة َفَكاَنْت لَِمَساِكٌَن  ا السَّ أَمَّ

ؤُْخُذ  ٌَ اْلَبْحِر َفؤََرْدُت أَْن أَِعٌَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َملٌِك 

ا ، فقد َباَشَر اإلعابة (79الكهؾ:)( ُكلَّ َسفٌَِنٍة َؼْصبًّ

ا أشد.  ِمن أجل أن ٌدفع عن أصحاب السفٌنة ضررًّ

هذه الكلمات تخالؾ مقتضى األدلة  ولهذا َنقول:

ٍة فً  الشرعٌة، وإنكارها إنكاٌر لقاعدٍة ُمْسَتقِرَّ

الدٌن، وإن كان هناك ِمن الناس َمن ٌطبقها تطبٌقًّا 

ا بناءًّ  على عدم معرفة موازٌن وُرَتب خاطبًّ

المصالح والمفاسد؛ فربما ارتكَب الُكْفَر أو قالَُه أو 

مها  َتَوهَّ ٌَ فً سٌاسٍة أو ماٍل -َفَعلَُه ِمن أجل مصلحٍة 

ْعلَُم أن  -أو اقتصاٍد أو أي مصلحٍة دنٌوٌةٍ  ٌَ وهو 

ًٌّ عنه؛ فهذا ِمن أعظم الخلل، وقد  ذلك كفٌر أو منه

ةإذا قامت -ٌنطبق علٌه  أن المصلحة  -علٌه الُحجَّ

ا  الموهومة والمفسدة الموهومة عنده صارت َصَنمًّ

ٌُْعَبد من دون هللا، لكن ال ٌجوز هذا اإلطبلق؛ 

ا وأن ِمن الناس َمن ٌتصور أن كل من  خصوصًّ

رفع شعار: "المصلحة والمفسدة" ٌنطبق علٌه 

ٌَّة  ا ِمن المواقؾ المبنِ هذا الكبلم، وٌستنِكر كثٌرًّ

ا منه لهذه الكلمات على األص ول الشرعٌة اعتبارًّ

انة الُمْجَملَة بوصؾ "المصالح والمفاسد"  الَرنَّ

بؤنها طاؼوت! 

ا َنصَّ الشرُع على  ونعوذ باهلل أن َنِصَؾ شٌبًّ

اعتباره وأهمٌته بؤنه طاؼوت، وإنما ٌكون ذلك 

ٌُْقِدم على الكفر  والعٌاذ -فً الموهوم، وفً الذي 

ضبللة ِمن أجل ما ٌتوهم أو على البدعة ال -باهلل

ِمن مصالح دنٌاه. 
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ٌُوَزن  ر أن الصبلَح والفساَد البد أن  لذلك ُنَقرِّ

بمٌزان الشرٌعة، وهذا إنما ٌقوم به إنساٌن خبٌٌر 

بها "خصوصا فً أوقات الفتن"؛ فؤوقات الفتن 

هً أشد األوقات خطورةًّ؛ بسبب اختبلط المصالح 

ا َمحْ  ا والمفاسد، فاألمور إن كانت خٌرًّ ا أو َشّرًّ ضًّ

ا  ا فإنه ال خبلؾ فٌها، وإنما ٌكون الكبلم دابمًّ َمْحضًّ

عند اختبلط المصالح والمفاسد، والحسنات 

والسٌبات. 

ن  ٌْ َتَب ب ولذلك كان الواجب علٌنا أن نعِرؾ الرُّ

المصالح والمفاسد؛ فُتَقّدم مصلحة اإلٌمان، وتْدَفع 

-مفسدة الكفر، وُتَقّدم مصلحة النفوس فً حفظها 

ثم فً حفظ األعضاء ثم فً  -حفظ األرواح أصبلًّ 

ِة اإلنسان وَعَدم َحْبِسه-حفظ المنافع  ٌَ ، -كُحرِّ

-وتْدَفع المفاسد المقابلة لذلك؛ تْدَفع مفسدة القتل 

ثم تْدَفع مفسدة قطع األعضاء، ثم  -قتل النفوس

ك ومنافِِعه.  تدفع مفسدة َحْبس اإلنسان عن التَحرُّ

ِرْجلَه التً أصٌبت بداٍء قاتٍل إن  فلو قٌل إلنساٍن:

م قطَع  ٌَُقدِّ ى إلى َمْوتِِه؛ فبل شك أنه  لو ُتِرَكْت ألدَّ

ا لمفسدة الهبلك  ْحَتِملُ ذلك الفساد دفعًّ ٌَ ِرْجلِِه و

َدَك أو  ٌَ والموت، وإذا قٌل إلنساٍن: نقطُع ِرْجلََك أو 

ُم الحبَس  ٌَُقدِّ ُ عٌَنك أو ُتْحَبس؛ فبل شك أنه س َنْفَقؤ

ا لمفسدة قطع األعضاء، اللهمَّ إال َمن ُطِمَسْت َدْفعًّ 

بصٌرُته أو ذهَب عقلُه، أو اْخَتلَّ مٌزاُن المصالح 

ِد  م الهبلك لتحقٌِق ُمَجرَّ ٌَُقدِّ والمفاسد عنَده حتى 

ًٍّ وُمَحاَفَظة على كسٍب فً وظٌفٍة أو  موقٍؾ سٌاس

ٌُحافِظ  ُرْتَبٍة أو مكاٍن فً الدولة َظنَّ أنه البد أن 

ا أن هذا هو الشرعٌة! وهذا َخَطٌر علٌ ه زاعمًّ

عظٌٌم ببل شك؛ ٌحصل منه ِمن أنواع الخلل عند 

ٌُعَرؾ به َفَساد مواقِفِه  كثٌٍر ِمن الناس ما 

. -سبحانه وتعالى-ومخالفتها لشرع هللا  

اعتبار المصالح -والكبلم فً هذه القضٌة 

ٌَُقاَبل بشًءٍ  -والمفاسد، والحسنات والسٌبات َما   ُربَّ

ْعَتبِر ذلك ِمن االتجاهات  ٌَ ِمن السخرٌة مَمن ال 

الُمخالَِفة، الذٌن ٌرون حتمٌة المواجهة، وتؽٌٌر ما 

ا على كل حاٍل بؽض النظر عما ٌترتب  َرأَوه ُمْنَكرًّ

ما قال  على ذلك ِمن األضرار والمفاسد! بل ُربَّ

ى بالمصالِِح  بعضهم: لٌس هناك شًٌء ٌسمَّ

ون  ُعدُّ ٌَ ا أو عمٌبلًّ والَمفاِسِد، و َمن ٌعتبر ذلَك جبانًّ

ا لها! ولفظ  عًّ ٌِّ ا أو ُمَخالِفًّا للشرعٌة أو ُمَض أو خابنًّ

ا بالشرٌعة؛ فهو  الشرعٌة البد أن ٌكون مرتبطًّ

األصل فً هذا الباب. 

فبلبد أن  وبالنسبة لُِرَتِب الَمَصالِِح بعَد النُّفُوِس:

َسِب، ثم مصلحة  ٌُراعى مصلحة الِعْرِض والنَّ

، وٌْدَفع -كما تقدم ذلك-ل، ثم مصلحة األموال الُعقو

ا: انتهاك األعراض، ثم فساد  بنفس الترتٌب أٌضًّ

العقول، ثم تخرٌب األموال أو ضٌاعها، والبد أن 

نجتهد فً وزن ذلك بمٌزان الشرٌعة، ال على 

حسب األهواء. 

ٌُْنِكرون هذا األمر: ْسَخُرون أو  ٌَ فقد دلَّ  وأما َمن 

بد ِمن دراسته ومعرفة موازٌن الذي ال-الواقُِع 

أنهم عندما أَْهَملُوا هذه األمور ازدادت  -القوى فٌه

الَمَفاِسد فً الدٌن وفً النفوس وفً األعراض 

ا،  ا شدٌدًّ وفً العقول واألموال، وَظَهَرت ظهورًّ

وضاعت َمَصالِح عظٌمة كان ِمن الممكن أن 
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ا منها إذا راعوا قضٌ ا كبٌرًّ لَ المسلمون قدرًّ ة ٌَُحصِّ

"المصلحة والمفسدة". 

ا إلى قاعدة:  والبد أن ننتبه فً هذا األمر أٌضًّ

ا إال  ٌَُكلُِّؾ َنْفسًّ "القدرة والعجز"؛ فإن هللاَ ال 

ُوْسَعَها. 

ً: ٌزول بزوال آلة  والعجز نوعان: نوٌع ِحسِّ

الفعل، وآخر َمْعَنِوي: ٌكون بؽلبة الظن بوقوع 

ا، وهو الذي ٌعتبر عذرًّ  ا فً األذى المعتبر شرعًّ

اإلكراه؛ فإذا ثبت اإلكراه زال الوجوب والتحرٌم 

عن اإلنسان. 

إذا َؼلََب على الظن قتل اآلمر والناهً  وِمن ذلك:

ةًّ ُمْعَتَبرة -َعزَّ َوَجلَّ -الداعً إلى هللا  ، أو سجنه ُمدَّ

ٌُهاُن  ٌضٌق فٌها الحال باإلنسان، أو ثبت أنه 

ا ا شدٌدًّ ب تعذٌبًّ ٌَُعذَّ والِعْبَرة فً - إهانةًّ شدٌدةًّ أو 

ٌَْحُصلُ إال بتكراِر  ذلك بَجَرٌاِن الَعاَدِة؛ فإن الَظنَّ ال 

ٌُْعَرؾ أن هذا هو المعتاد، ولٌس أن  األمِر حتى 

ٌكون بمجرد االحتمال أو خوؾ الحصول دون أن 

ه ما -ٌؽلب الظنُّ على ذلك ، فَمن َؼلَب على َظنِّ

ون فضبلًّ أن ٌك-ذكرنا ِمن قتٍل أو حبٍس أو تعذٌٍب 

ا إلى ؼٌره ًٌّ ا فً ترك -ذلك ُمَتَعدِّ ؛ فإنه ٌكون معذورًّ

ٍد أو لساٍن، بخبلؾ  ٌَ ما ٌجب علٌه ِمن تؽٌٌٍر بِ

ا للمنكر فً كل  القلب فإنه ٌجب أن ٌكون كارهًّ

حال؛ ألنه ال سلطان ألََحٍد على َقْلبِِه إال هللا. 

وما كان ِمن ضرٍر ُمَتَعدٍّ على ؼٌِره: فإنه البد وأن 

ٌام بما ٌإدي إلى سفك نفوس اآلخرٌن؛ ٌجتنب الق

لَ فً  فلٌس له أن ٌسامح فً حق ؼٌِره، وإن َتَحمَّ

ٌُلزم الناس بترك  نفِسِه َوَصَبر، فبل ٌجوز أن 

الرخصة فً هذا الباب. 

َؾ إذا كان ِدٌن المجتمع ٌحصل فٌه ضرٌر  ٌْ وَك

عظٌٌم لؽٌاب َمن ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن 

و بتدمٌر الكٌانات المنكر وٌدعو إلى الخٌر؟! أ

اإلسبلمٌة الصحٌحة التً تمنع انحراؾ الناس فً 

فضبلًّ -عقابدهم ومعامبلتهم إلى مناهج أهل البدع 

؟! فإن ِحْفَظ الكٌانات اإلسبلمٌة -عن الكفر واإللحاد

فً ظروؾ الفَِتن أمٌر واجٌب ال ٌشك فً وجوبه 

ا للحفاظ على  ًٌّ عاقلٌ، وهو ٌؤتً فً المرتبة تال

المنهج، وما جاءت به النصوص العقٌدة و

ٌُْخَتلَُؾ فٌها، ولٌسْت موِضَع  الشرعٌة التً ال 

االجتهاد. 

ا فً قاعدة المآالت؛ فهذه ثالثة  والبد أن ننظر أٌضًّ

المسابل التً نتكلم فٌها بعد المصلحة والمفسدة، 

والقدرة والعجز: النظر فً المؤالت، وهذا ٌحصل 

ا عن  ، ناتجًّ ا بَؽلََبة الظنِّ دراسة الواقع أٌضًّ

 . وموازٌن القوى فٌه دراسةًّ صحٌحةًّ

فإن ِمن شروط األمر بالمعروؾ والنهً عن 

ر -أن ال ٌترتب على زوال المنكر  المنكر: إن قُدِّ

منكٌر أَشّد منه؛ فإن َمن َفَعل ذلك لٌس  -زوالُه

ٌَّر المنكَر، لكن َتَرتََّب على  بقادٍر، أعنً َمن َؼ

لٌس بقدرٍة؛ ألن تؽٌٌره منكٌر أعظم، فإن هذا 

الؽرض هو زوال منكرات الشرع مطلقًّا ال ذاك 

نِه دون اآلخر؛ وإنما المقصود زواله  ٌْ المنكر بَِع

بالكلٌة، بخبلؾ ما لو زال المنكُر وَخَلَفُه ما هو 

ا، وإذا لم ٌزل المنكر  معروٌؾ فهذا واجٌب شرعًّ
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ا، أما إذا زال  بالكلٌة وإنما َقلَّ فقط فهذا واجٌب أٌضًّ

َفُه ما هو َشرٌّ منه، أو فات ما هو أعظم منه وَخلَ 

ا، وهذا أمر ٌقع  ٌم شرعًّ ِمن المعروؾ: فهذا ُمَحرَّ

فٌه كثٌٌر ِمن الناِس دوَن ِعْلٍم ودون إدراك وٌظن 

ٌِّر المنكر.  ٌَُؽ أنه 

َس َبْعَد الُكْفِر َذْنٌب؛ فالكفر  وبعض الناس ٌقول: ٌْ "لَ

 هو ِمن أفظع المنكرات، والحكم بؽٌر ما أنزل هللا

الكفر، ومواالة أعداء هللا كذلك، والصد عن سبٌل 

هللا من ذلك".  

نعم، هذه منكراٌت، ولكن أفظع منها أن فنقول: 

تبقى كما هً وٌتؽٌر أشخاُصها فقط، وأن ٌؤتً َمن 

ٌإذون المسلمٌن إضافةًّ إلى ذلك؛ فبل شك أن 

ا ال ٌإذي أفضل ِمن كافٍر ٌإذي المسلمٌن،  كافرًّ

ا، وال ُنْقِدم فٌها فبلبد ِمن  فهم هذه المسؤلة جٌدًّ

على قوٍل أو عمٍل إال بعلم. 

ونحب أن ُنَنبِّه هنا على مسؤلة هامة فً قضٌة 

الحكم بؽٌر ما أنزل هللا؛ فبلبد أن نعرؾ أن قضٌة 

 تطبٌق الشرٌعة ٌكون األمر فٌها على درجتٌن:

الدرجة األولى: درجة القبول. والدرجة الثانٌة: 

ر درجة التطبٌ ٌَُقرِّ بل -ق والتنفٌذ؛ فإذا ُوِجد إنسان 

ٌُْقِسم على ْحَتِرم الشرَع، وأنه ٌرٌد أن  -و ٌَ أنه 

ُعمَّ الشرُع الَعالَم، ولكن البد ِمن  ٌَ َقه، وٌرٌد أن  ٌَُطبِّ

التدرج؛ نقول: ال شك أن هذا خٌٌر ِمن الذي ٌقول: 

"أترٌدون أن تردونا إلى جهاالت القرون 

ةًّ بما تطلبون ِمن الوسطى؟؛ كفاكم َتَخلُّ  ٌَّ فًّا وَرْجِع

تطبٌق الشرٌعة!". 

وإن لم -ال شك أن القبول ٌثبت به أصل اإلٌمان 

؛ فٌكون ترك التطبٌق فً حالة -ٌقع التطبٌُق َبْعد

ٌُرَجع  االلتزام بالشرٌعة فً التشرٌع العام كؤصٍل 

ٌَُردُّ ما َخالََفه، وٌجب تعدٌل كل ما َخالََفه  -إلٌه و

لك الدستور الذي ٌقسم الرإساء كما ٌنص على ذ

والوزراء وأعضاء المجالس النٌابٌة وؼٌرهم على 

؛ َمن ٌقول إنه ٌقبل هذا وٌلتزم به، لكنه -احترامه

ا الكفَر األكبر، وهذه مسؤلة  ال ٌطبقه ال ٌكون كافرًّ

ا  مهمة فً هذا الباب البد ِمن مراعاتها؛ فإن كثٌرًّ

ه ِمن الناس ٌتسارع بالتكفٌر رؼم وجود هذ

النصوص فً الدستور، ورؼم تصرٌح القادة بذلك 

فً احترامهم للشرع وتنفٌذهم له، بل وإقرارهم 

ومعاونتهم على وجود هذه المواد فً الدساتٌر 

المعتبرة. 

ر فٌها  وأما مسؤلُة التنفٌذ والتطبٌق: فَمن قصَّ

ِج الشرعً  َر فً الَتَدرُّ ٌُبنى على -وَتؤَخَّ الذي 

المصلحة والمفسدة، والقدرة والعجز، أو مراعاة 

استٌفاء الشروط للحدود حتى ُتقام على وجهها 

َر فً ذلك: فهو آثم، وأما َمن لم  -الشرعً َمن َقصَّ

ر فعجز عن إقامة بعض الحقوق أو الحدود،  ٌَُقصِّ

ا ِمن الحدود؛ ألنه لم ُتستوَؾ  ر شٌبًّ أو َمن أخَّ

لحد أو الشروط الشرعٌة فً مرتكبً ما ٌستوجب ا

فً الشهود الذٌن ٌشهدون أو فً القضاة الذٌن 

ا؛ فمن عجز مثبلًّ  رًّ ٌحكمون؛ فإن هذا ال ٌكون ُمَقصِّ

ن الناس فً الدماء،  ٌْ عن القصاص وهو ٌحكم ب

لكنه استطاع أن ٌحكم فً مسابل الدٌات وأن 

ٌسترضً الناس حتى ٌصلِح بٌنهم؛ فهذا أمٌر 

ا فً  رًّ فِْعلِه؛ ألنه ال مشروع ال ٌكون اإلنسان ُمَقصِّ
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ٌحصل إقامة الحدود فً هذه الحالة إال بمفسدة 

أعظم، أو أن تحصل الحدود وُتقام على ؼٌر َمن 

ْجَهلُ الشرَع وال  ٌَ ٌستحقها، أو أن ٌحكم بها من 

ٌعرفه حتى ٌطبقه، وكذلك َمن ٌكون فً إقامته لها 

فساٌد أعظم. 

"َواأْلَْصلُ  :-َرِحَمُه هللاُ -قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

ُتَقاُم َعلَى  -الحقوق والحدود-أَنَّ َهِذِه اْلَواِجَباِت 

أَْحَسِن اْلُوُجوِه؛ َفَمَتى أَْمَكَن إَقاَمُتَها ِمْن أَِمٌٍر لَْم 

ٍة َوِمْن  قُْم إالَّ بَِعَدِد َوُعدَّ ٌَ ِن، َوَمَتى لَْم  ٌْ ٌُْحَتْج إلَى اْثَن

كُ  ٌَ ِر ُسْلَطاٍن أُِقٌَمْت إَذا لَْم  ٌْ ْن فًِ إَقاَمتَِها َفَساٌد َؼ

َها ِمْن َباِب اأْلَْمِر  ِزٌُد َعَلى إَضاَعِتَها، َفإِنَّ ٌَ

ْهًِ َعْن اْلُمْنَكِر؛ َفإِْن َكاَن فًِ َذلَِك  بِاْلَمْعُروِؾ َوالنَّ

ِزٌُد َعلَى  ٌَ ِة َما  ٌَّ ِع ِمْن َفَساِد ُواَلِة اأْلَْمِر أَْو الرَّ

ٌُْدَفْع َفَسادٌ  ُ أَْعلَُم"  إَضاَعتَِها لَْم 
بِؤَْفَسَد ِمْنُه. َوهللَاَّ

. (7ٙٔ/ ٖٗ)مجموع الفتاوى 
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( 9تؤمبلت فً النصٌحة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

بعد؛ 

ا فٌَِما َمَضى ِمن المقاالِت أن مداَر النُّصح  نَّ ٌَّ َب

ا  ا وأَُسرًّ للمسلمٌن هو حفظ مصالحهم؛ أفرادًّ

ا ومجتمعات، واألمة كلها، وهذه  وجماعات، وببلدًّ

المصالح تدور حول المصالح الضرورٌة الخمسة: 

ٌن  المال"،  -العقل  -رض العِ  -النفس  -"الدِّ

والِعرض مرتبط بالنسب. 

ٌِّن الٌوم أنواع المصالح ِمن حٌث اعتبارها.  وُنَب

م أهلُ العلم أنواع المصلحة  من حٌث -َقسَّ

ا  إلى ثبلثة أقسام: -اعتبارها شرعًّ

القسم األول: المصلحة الُمْعَتَبرة:  

وهً المصلحة التً اعتبرها الشرُع بَِنصٍّ أو 

ا َما : -َرِحَمُه هللاُ -المام الؽزالً إجماع، قال إ "أَمَّ

ْرِجُع  ٌَ ٌة... َو ًَ ُحجَّ ْرُع اِلْعتَِباِرَها َفِه َشِهَد الشَّ

اِس، َوُهَو اْقتَِباُس اْلُحْكِم ِمْن  ٌَ َحاِصلَُها إلَى اْلقِ

َمْعقُوِل النَّصِّ َواإْلِْجَماِع... َوِمَثالُُه: ُحْكُمَنا أَنَّ ُكلَّ َما 

ا َعلَى  اسًّ ٌَ ُم قِ ٌَُحرَّ أَْسَكَر ِمْن َمْشُروٍب أَْو َمؤُْكوٍل َف

َمْت لِِحْفِظ اْلَعْقِل الَِّذي ُهَو َمَناُط  َها ُحرِّ اْلَخْمِر؛ أِلَنَّ

ْرِع اْلَخْمَر َدلٌِلٌ َعَلى ُمبَلَحَظِة  ْكلٌِِؾ، َفَتْحِرٌُم الشَّ التَّ

َهِذِه اْلَمْصلََحِة... 

ْرِع، َنْعنًِ بِاْلَمْصَلَحةِ  : اْلُمَحاَفَظَة َعَلى َمْقُصوِد الشَّ

ْحَفَظ  ٌَ ْرِع ِمْن اْلَخْلِق َخْمَسٌة: َوُهَو أَْن  َوَمْقُصوُد الشَّ

ِهْم ِدٌَنُهْم َوَنْفَسُهْم َوَعْقلَُهْم َوَنْسلَُهْم َوَمالَُهْم،  ٌْ َعلَ

ُن ِحْفَظ َهِذِه اأْلُُصوِل اْلَخْمَسِة َفُهَو  َتَضمَّ ٌَ َفُكلُّ َما 

ُت َهِذِه اأْلُُصولَ َفُهَو َمْفَسَدٌة مَ  ٌَُفوِّ ْصلََحٌة، َوُكلُّ َما 

َوَدْفُعَها َمْصَلَحٌة. 

َوَهِذِه اأْلُُصولُ اْلَخْمَسُة ِحْفُظَها َواقٌِع فًِ ُرْتَبِة 

ًَ أَْقَوى اْلَمَراتِِب فًِ اْلَمَصالِِح...  ُروَراِت، َفِه الضَّ

ْرِع بَِقْتلِ  اْلَكاِفِر اْلُمِضلِّ َوُعقُوَبِة  َوِمَثالُُه: َقَضاُء الشَّ

ُت َعلَى  ٌَُفوِّ اِعً إلَى بِْدَعتِِه؛ َفإِنَّ َهَذا  اْلُمْبَتِدِع الدَّ

اْلَخْلِق ِدٌَنُهْم، َوَقَضاُإهُ بِإٌَِجاِب اْلقَِصاِص؛ إِْذ بِِه 

ِحْفُظ النُّفُوِس، َوإٌَِجاُب َحدِّ الشُّْرِب؛ إْذ بِِه ِحْفُظ 

َنا؛ اْلُعقُوِل الَّتًِ هِ  ْكلٌِِؾ، َوإٌَِجاُب َحدِّ الزِّ ًَ ِمبَلُك التَّ

اِب  ْسِل َواأْلَْنَساِب، َوإٌَِجاُب َزْجِر اْلُؽصَّ إْذ بِِه ِحْفُظ النَّ

 ًَ ْحُصلُ ِحْفُظ اأْلَْمَواِل الَّتًِ ِه ٌَ اِق؛ إْذ بِِه  رَّ َوالسُّ

َها.  ٌْ وَن إلَ َمَعاُش اْلَخْلِق َوُهْم ُمْضَطرُّ

ْجِر َعْنَها َوَتْحِرٌُم َتْفوِ  ٌِت َهِذِه اأْلُُصوِل اْلَخْمَسِة َوالزَّ

ِه ِملٌَّة ِمْن اْلِملَِل َوَشِرٌَعٌة  ٌْ ْسَتِحٌلُ أَْن اَل َتْشَتِملَ َعلَ ٌَ

َرابِِع الَّتًِ أُِرٌد بَِها إْصبَلُح اْلَخْلِق، َولَِذلَِك لَْم  ِمْن الشَّ

َرابُِع فًِ َتْحِرٌِم اْلُكْفِر وَ  َنا َتْخَتلِْؾ الشَّ اْلَقْتِل َوالزِّ

ِرَقِة َوُشْرِب اْلُمْسِكِر"  )انتهى ِمن المستصفى، ص َوالسَّ

ٔ7ٖ-ٔ7ٗ) .

ا  ر هذا فإن المصلحة قد تكون منصوصًّ وإذا َتَقرَّ

ا  علٌها فً كبلم الشارع، وقد ال تكون منصوصًّ

علٌها؛ فٌهتدي إلٌها العالم بالفهم الذي ٌإتاه فً 
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ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ -كتاب هللا وسنة رسوله  ٌْ ، - َعلَ

ٌإتً الحكمة َمن ٌشاء. -سبحانه-فاهلل  

وِمن أمثلة ذلك: 

بَلَة لِِذْكِري: )-تعالى-قوله  -ٔ . (ٗٔ)طه:( َوأَقِِم الصَّ

ُكوَن وقوله: ) -ٕ ٌَ َوَقاتِلُوُهْم َحتَّى؟ اَل َتُكوَن فِْتَنٌة َو

 ِ ٌُن ُكلُُّه هلِلَّ . (9ٖ)األنفال:( الدِّ

ِه َوَسلَّمَ -نهً النبً  -ٖ ٌْ عن الجمِع  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ا ِمن القطٌعة؛ وروي  بٌن المرأِة وَمَحاِرِمَها؛ منعًّ

ُكْم إِْن  -صلى هللا علٌه وسلم-عنه  أنه قال: "إِنَّ

)أخرجه الطبرانً فً َفَعْلُتْم َذلَِك َقَطْعُتْم أَْرَحاَمُكْم" 

.  الكبٌر(

وجوب اعتزال النساء فً  وِمن ذلك: -ٗ

ْسؤَلُوَنَك : )-تعالى-المحٌض؛ ألنه أذى؛ لقوله  ٌَ َو

َساَء فًِ  ى َفاْعَتِزلُوا النِّ َعِن اْلَمِحٌِض قُلْ ُهَو أَذًّ

ْطُهْرنَ  ٌَ ، (ٕٕٕ)البقرة:( اْلَمِحٌِض َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى 

حال النفاس كحال الحٌض فً وإذا ثبت أن 

التعرض لؤلذى؛ وجب اعتزال النساء فٌه كذلك؛ 

ا على الحٌض؛ لبلشتراك فً العلة. واألمثلة  قٌاسًّ

ا.  على ذلك كثٌرة جّدًّ

فالمصلحة المعتبرة هً التً تبنى علٌها األحكام 

ة، الُمَحقَِّقِة  ٌَّ ِو لٌَِمة والفَِطِر السَّ بمقتضى العقوِل السَّ

ْرِع ِمن العبودٌة، ولٌس لمجرد الهوى لُِمَراِد الشَّ 

والظن والتخمٌن. 

"اْلَمَصالُِح : -َرِحَمُه هللاُ -قال اإلمام الشاطبً 

َما ُتْعَتَبُر ِمْن  ا َواْلَمَفاِسُد اْلُمْسَتْدَفَعُة إِنَّ اْلُمْجَتلََبُة َشْرعًّ

اِة  ٌَ ا لِْلَح ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ُث ُتَقاُم اْلَح ٌْ ُث َح ٌْ اأْلُْخَرى، اَل ِمْن َح

ِة، أَْو َدْرِء  ٌَّ أَْهَواِء النُّفُوِس فًِ َجْلِب َمَصالِِحَها اْلَعاِد

ِة.  ٌَّ َمَفاِسِدَها اْلَعاِد

لٌِلُ َعلَى َذلَِك أُُموٌر:  َوالدَّ

ِمن أَنَّ  -إن شاء هللا تعالى-َما سٌؤتً ذكره أََحُدَها: 

َما َجاَءْت  ِرٌَعَة إِنَّ لُِتْخِرَج اْلُمَكلَّفٌَِن َعْن َدَواِعً الشَّ

ِ؛ َوَهَذا اْلَمْعَنى إَِذا  ا هلِلَّ ُكوُنوا ِعَبادًّ ٌَ أَْهَوابِِهْم َحتَّى 

ِرٌَعِة  ٌَُكوَن َوْضُع الشَّ ْجَتِمُع َمَع َفْرِض أَْن  ٌَ َثَبَت اَل 

َعلَى َوْفِق أَْهَواِء النُّفُوِس، َوَطلَِب َمَنافِِعَها اْلَعاِجلَِة 

َبَع سبحانه: ) -َؾ َكاَنْت، وقد قال ربناَكٌْ  َولَِو اتَّ

َماَواُت َواألَْرُض َوَمْن  اْلَحقُّ أَْهَواَءُهْم لََفَسَدِت السَّ

. (7ٔ)المإمنون:( فٌِِهنَّ 

القسم الثانً: مصلحة شهد الشرع 

لُبْطبَلنِها )المصلحة الُمْلَؽاة(: 

وهً ما شهد الشرع بإلؽابها. وهً باطلة اتفاقًّا، 

لَ -وال ٌجوز االحتجاج بها  ٌِّ َم البعُض وُخ َوإِن َتَوهَّ

ا  .-للعقِل أن فٌها صبلحًّ

 -َرِحَمُه هللاُ -ما حكاه اإلمام الؽزالً وِمَثالَُها: 

وؼٌُره: ِمن أن ٌحٌى بن ٌحٌى اللٌثً األندلسً، 

، أفتى السلطاَن -َرِحَمُه هللاُ -صاحب اإلمام مالك 

اِخل  ا وَ -عبد الرحمن الدَّ اَقَع جارٌةًّ له فً نهار لَمَّ

ا لحالِِه  -رمضان بصٌام شهرٌن متتابعٌن، نظرًّ

الُمناِسب؛ فلما خرج َراَجَعُه بعُض الفقهاء، وقالوا 
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له: "القادر على إعتاق رقبٍة؛ كٌؾ ٌعدل به إلى 

الصوم؛ والصوم وظٌفة المعسرٌن؟! فهذا الملك 

ا ؼٌر محصورٌن"، فقال لهم: "لو  ٌملك عبٌدًّ

هذا الباب لََسُهل أن ٌخطؤ كل ٌوم  فتحنا علٌه

وٌعتق رقبة؛ فبل ٌزجره إعتاق الرقبة؛ وٌزجره 

صوم شهرٌن متتابعٌن"، وهذا القول باطلٌ باتفاق 

ٌُْعَتدُّ بِِه ِمن أهل العلم؛ إذ هذه المصلحة  َمن 

َمة باطلة، ولٌست مصلحة فً الحقٌقة"  ُمَتَوهَّ

. (ٖٙ/ ٕ)الموافقات: 

"َفَهَذا َقْولٌ َباِطلٌ : -َرِحَمُه هللاُ -قال اإلمام الؽزالً 

َوُمَخالٌِؾ لَِنصِّ اْلِكَتاِب ِباْلَمْصَلَحِة، َوَفْتُح َهَذا اْلَباِب 

َرابِِع َوُنُصوِصَها  ي إلَى َتْؽٌٌِِر َجِمٌِع ُحُدوِد الشَّ ٌَُإدِّ

ِر اأْلَْحَواِل. ُثمَّ إَذا ُعِرَؾ َذلِكَ  ٌُّ ِمْن َصنٌِِع  بَِسَبِب َتَؽ

َقُة لِْلُملُوِك بَِفْتَواُهْم، َوَظنُّوا أَنَّ  اْلُعلََماِء لَْم َتْحُصلْ الثِّ

ْأيِ"  ٌُْفُتوَن بِِه َفُهَو َتْحِرٌٌؾ ِمْن ِجَهتِِهْم بِالرَّ ُكلَّ َما 

.  (7ٗٔ)المستصفى، ص 

كما -وال شك أن تعطٌل النصوص بزعم المصلحة 

وهمه البعض ِمن لما ٌت -فً تحلٌل الربا والخمور

تحقٌق مصلحة اقتصادٌة جاء النص بإلؽابها، كما 

َها الَِّذٌَن آَمُنوا : )-سبحانه وتعالى-قال هللا  ٌُّ ا أَ ٌَ

ْن  ِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِّ ٌْ َما اْلَخْمُر َواْلَم إِنَّ

َطاِن َفاْجَتنُِبوُه لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ  ٌْ ( َعَمِل الشَّ

َم : )-تعالى-، وقال (9ٓ)المابدة: َع َوَحرَّ ٌْ ُ اْلَب
َوأََحلَّ هللاَّ

َبا ِه -، وقول النبً (7ٕ٘)البقرة:( الرِّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

َتِة َواْلِخْنِزٌِر : )-َوَسلَّمَ  ٌْ َع اْلَخْمِر َواْلَم ٌْ َم َب إِنَّ هللاَ َحرَّ

.  )متفق علٌه(( َواأْلَْصَنامِ 

ن الذكر واألنثى أو أن ٌنادي البعُض بال ٌْ مساواة ب

فً المٌراث بحجة األخوة الجامعة بٌنهما، وهذا 

مردود ببل شك؛ لورود النص الذي ٌدل على 

ُ فًِ : )-َعزَّ َوَجلَّ -إلؽابه، وهو قوله 
ٌُوِصٌُكُم هللاَّ

نِ  ٌْ ٌَ َكِر ِمْثلُ َحظِّ اأْلُْنَث ، (ٔٔ)النساء:( أَْواَلِدُكْم لِلذَّ

َكِر ِمْثلُ  َوإِْن َكاُنواوقوله: ) إِْخَوةًّ ِرَجاالًّ َونَِساءًّ َفلِلذَّ

نِ  ٌْ ٌَ . (7ٙٔ)النساء:( َحظِّ اأْلُْنَث

وكذلك سابر المحرمات بزعم المصلحة، وكذا 

تعطٌل الحدود؛ هو ِمن هذا الباطل الذي ٌراد به 

هدم الشرٌعة، وِمن هنا نعلم أن نصوص الشرٌعة 

هً األصل فً معرفة المصالح، ولٌس العكس. 

م الثالث: المصلحة المسكوت عنها:القس 

وهً ما سكت عنها الشارع، ولم ٌدل دلٌل شرعً 

على اعتبارها أو إلؽابها. 

الُِث: َما  -َرِحَمُه هللاُ -قال اإلمام الشاطبً  فً: "الثَّ

ُة، َفلَْم َتْشَهْد ِباْعتَِباِرِه  َواِهُد اْلَخاصَّ َسَكَتْت َعْنُه الشَّ

. (ٔٔٙ/ ٕ)االعتصام َواَل بِإِْلَؽابِِه... " 

وهذا النوع ِمن المصلحة: 

إما ٌكون موافقًّا للقواعد العامة للشرٌعة  -ٔ

ٌُْلَحق بالمصلحِة الُمْعَتَبَرة  -والمقاصد الكلٌة لها؛ ف

، وهذا ما ٌطلق -وإن لم ٌدل علٌه دلٌلٌ خاص

علٌه عند أهل العلم: "المصلحة المرسلة"؛ فهً 

الشرٌعة مصلحٌة ِمن حٌث مبلءمتها لمقاصد 

وتصرفاتها، وُمْرَسلَة ِمن حٌث إنه لم ٌشهد لها 

دلٌلٌ خاص. 
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ومثال ذلك: جمع القرآن الكرٌم فً عهد أبً بكر 

ًَ هللاُ َتَعالَى َعْنهُ -الصدٌق  ، مع أنه ال ٌوجد -َرِض

دلٌل أو نص خاص ٌنص على هذه المسؤلة؛ قال 

"إِنَّ أَْصَحاَب َرُسوِل  :-َرِحَمُه هللاُ -اإلمام الشاطبً 

 ِ ِه َوَسلَّمَ -هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
َفقُوا َعلَى َجْمِع  -َصلَّى هللاَّ اتَّ

ا،  ضًّ ٌْ َس َثمَّ َنصٌّ َعلَى َجْمِعِه َوَكْتبِِه أَ ٌْ اْلُمْصَحِؾ، َولَ

ْفَعْلُه َرُسولُ  ٌَ ا لَْم  بًّ ٌْ َؾ َنْفَعلُ َش ٌْ َبلْ َقْد َقالَ َبْعُضُهْم: َك

 ِ ُ -هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاَّ ٌْ ِد ْبِن - َعلَ ٌْ ؟! َفُرِوَي َعْن َز

ُ َعْنهُ -َثابٍِت 
ًَ هللاَّ ًَّ أَُبو َبْكٍر  -َرِض -َقالَ: أَْرَسلَ إِلَ

ُ َعْنهُ 
ًَ هللاَّ َماَمِة، َوإَِذا ِعْنَدهُ  -َرِض ٌَ َمْقَتلَ )أَْهِل( اْل

ُ َعْنهُ -ُعَمُر  ًَ هللاَّ َر أََتانًِ، َقالَ أَُبو َبْكٍر: إِنَّ ُعمَ  -َرِض

ْوَم  ٌَ اِء اْلقُْرآِن  َفَقالَ: إِنَّ اْلَقْتلَ َقِد اْسَتَحرَّ بِقُرَّ

اِء فًِ  ْسَتِحرَّ اْلَقْتلُ ِباْلقُرَّ ٌَ َماَمِة، َوإِنًِّ أَْخَشى أَْن  ٌَ اْل

ْذَهَب قُْرآٌن َكثٌٌِر، َوإِنًِّ أََرى أَْن  ٌَ اْلَمَواِطِن ُكلَِّها َف

ا َتؤُْمَر بَِجْمِع اْلقُْرآ بًّ ٌْ َؾ أَْفَعلُ َش ٌْ ِن. َقالَ: َفقُْلُت َلُه: َك

 ِ ْفَعْلُه َرُسولُ هللاَّ ٌَ ِه َوَسلَّمَ -لَْم  ٌْ ُ َعلَ
؟ َفَقالَ -َصلَّى هللاَّ

ِ -لًِ: ُهَو  ٌَُراِجُعنًِ فًِ  -َوهللاَّ َزلْ ُعَمُر  ٌَ ٌر.. َفلَْم  ٌْ َخ

ُت فٌِِه  ٌْ ُ َصْدِري لَُه، َوَرأَ
الَِّذي َذلَِك َحتَّى َشَرَح هللاَّ

َرأَى ُعَمُر. 

ٌ اَل  َك َرُجلٌ َشابٌّ َعاقِل ٌد: َفَقالَ أَُبو َبْكٍر: إِنَّ ٌْ َقالَ َز

 ِ ًَ لَِرُسوِل هللاَّ ِهُمَك، َقْد ُكْنَت َتْكُتُب اْلَوْح ُ -َنتَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ -َعلَ ٌد: َفَوهللاَّ ٌْ ِع اْلقُْرآَن َفاْجَمْعُه. َقالَ َز ، َفَتَتبَّ

ًَّ  لَوْ  َكلَّفُونًِ َنْقلَ َجَبٍل ِمَن اْلِجَباِل َما َكاَن أَْثَقلَ َعلَ

ْفَعْلُه َرُسولُ  ٌَ ا لَْم  بًّ ٌْ َؾ َتْفَعلُوَن َش ٌْ ِمْن َذلَِك. َفقُْلُت: َك

 ِ ِه َوَسلَّمَ -هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ -َصلَّى هللاَّ ؟ َفَقالَ أَُبو َبْكٍر: ُهَو َوهللاَّ

ٌَُراجِ  َزلْ  ٌَ ٌر، َفلَْم  ٌْ ُ َخ ُعنًِ فًِ َذلَِك َحتَّى َشَرَح هللاَّ

ْعُت اْلقُْرآَن  ِهَما؛ َفَتَتبَّ ٌْ َصْدِري لِلَِّذي َشَرَح َصْدَر

َقاِق َواْلُعُسِب َواللَِّخاِؾ، َوِمْن ُصُدوِر  أَْجَمُعُه ِمَن الرِّ

ْنَقلْ فٌِِه ِخبَلٌؾ َعْن أََحٍد ِمَن  ٌُ َجاِل. َفَهَذا َعَملٌ لَْم  الرِّ

َحاَبِة" . (ٖٔٙ-ٕٔٙ/ ٕ)االعتصام  الصَّ

ِرد فٌه دلٌلٌ  ٌَ فَجْمع القرآن ِمن المصاحِؾ وإن لم 

خاص ٌدل على فِْعلِه أو َتْركه، إال أن أصحاب 

ِه َوَسلَّمَ -رسول هللا  ٌْ ُ َعلَ
رأوا ِمن  -َصلَّى هللاَّ

المصلحة فِْعل ذلك؛ َعَمبلًّ بالقواعد العامة الداعٌة 

ْن أََهمِّ أُصولِِه ببل إلى حفظ الدٌن، والقرآن الكرٌم مِ 

شك. 

َفَة  :-َرِحَمُه هللاُ -وقال  ٌْ "وَعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك أَنَّ ُحَذ

اِم َوأَْهلَ اْلِعَراِق فًِ  ٌَُؽاِزي أَْهلَ الشَّ َماِن َكاَن  ٌَ ْبَن اْل

َة َوأَْذَربٌَِجاَن، َفؤَْفَزَعُه اْختبَِلفُُهْم فًِ  ٌَّ َفْتِح أَْرِمٌنِ

ا أَِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن! أَْدِرْك َهِذِه  اْلقُْرآِن؛ َفَقالَ  ٌَ لُِعْثَماَن: 

ْخَتلِفُوا فًِ اْلِكَتاِب َكَما اْخَتَلَفِت  ٌَ َة َقْبلَ أَْن  اأْلُمَّ

ُهوُد َوالنََّصاَرى؛ َفؤَْرَسلَ ُعْثَماُن إِلَى َحْفَصَة:  ٌَ اْل

ُحِؾ َنْنَسُخَها فًِ اْلَمَصاِحِؾ ُثمَّ  ًَّ بِالصُّ أَْرِسلًِ إِلَ

ِك. َفؤَْرَسلَْت َحْفَصُة بَِها إَِلى ُعْثَماَن؛  ٌْ َها َعلَ َنُردُّ

ِ ْبِن  ِد ْبِن َثابٍِت، َوإِلَى َعْبِد هللاَّ ٌْ َفؤَْرَسلَ ُعْثَماُن إِلَى َز

ْحَمِن ْبِن  ِر، َوَسِعٌِد ْبِن اْلَعاِص، َوَعْبِد الرَّ ٌْ َب الزُّ

ْنَسخُ  ٌَ ُحَؾ فًِ اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َفؤََمَرُهْم أَْن  وا الصُّ

بَلَثِة: َما  ٌَن الثَّ ٌِّ ْهِط اْلقَُرِش اْلَمَصاِحِؾ، ُثمَّ َقالَ لِلرَّ

ُد ْبُن َثاِبٍت َفاْكُتُبوهُ ِبلَِساِن  ٌْ اْخَتلَْفُتْم فٌِِه أَْنُتْم َوَز

ُه َنَزلَ بِلَِسانِِهْم.  ٍش، َفإِنَّ ٌْ قَُر

ُحَؾ  فًِ َقالَ: َفَفَعلُوا، َحتَّى إَِذا َنَسُخوا الصُّ

اْلَمَصاِحِؾ، َبَعَث ُعْثَماُن فًِ ُكلِّ أُفٍُق بُِمْصَحٍؾ ِمْن 

تِْلَك اْلَمَصاِحِؾ الَّتًِ َنَسُخوَها، ُثمَّ أََمَر بَِما ِسَوى 

َذلَِك ِمَن اْلقَِراَءِة فًِ ُكلِّ َصِحٌَفٍة أَْو ُمْصَحٍؾ أَْن 

.  )انتهى(ٌُْحَرَق" 



 
36 

 

اع دون وتضمٌن الُصنَّ -تضمٌن الُصنَّاع  وِمن ذلك:

ن أهل العلم ٌْ ، وَقْتلُ الجماعِة -تفرٌط فٌه خبلؾ ب

وقتل الجماعة بالواحد ٌحتج علٌه -بالواِحِد 

ٌُعلم لها مخالؾ -بالعموم، وبآثار الصحابة التً ال 

، وصك النقود، وتدوٌن الدواوٌن، ونحو هذا مما 

ٌبلبم مقاصد الشرٌعة، وال ٌتعارض مع نصٍّ ِمن 

نصوصها. 

"واعلم أن  :-َرِحَمُه هللاُ -الشنقٌطً وقال اإلمام 

ا ٌراعً المصلحة المرسلة فً  اإلمام مالكًّ

الحاجٌات والضرورٌات كما قرره علماء مذهبه. 

ودلٌل مالك على مراعاتها: إجماع الصحابة 

علٌها، كتولٌة أبً بكر لعمر، واتخاذه السجون، 

وكتابة أسماء الجند فً الدٌوان، وإحداث عثمان 

ا" ألذان آخر ف ً الجمعة، وأمثال ذلك كثٌرة جّدًّ

. (ٖٕٓ)انتهى ِمن مذكرة فً أصول الفقه، ص 

كذلك ال تكون فً العبادات؛ والمصلحة المرسلة: 

إذ األصل فً العبادات أنها توقٌفٌة، وال فً شًٍء 

َره الشرُع  ا-َقدَّ ا معلومًّ كنصٌب  -بؤن جعل له مقدارًّ

حة وَردُّ الذكر واألنثى فً المٌراث؛ فاعتباُر المصل

نة من تحكٌِم الهوى، وهو ُمَناَزَعٌة  الكتاب والسُّ

ِه َوَسلَّمَ -لُِحْكِم هللاِ َوَرُسولِِه   ٌْ ُ َعلَ .-َصلَّى هللاَّ

أو أن ٌكون هذا النوع ِمن المصلحة ؼٌر مبلبم  -ٕ

ٌُْلَحق بما شهد  لتصرفات الشرٌعة ومقاصدها؛ ف

الشرُع على إلؽابه وبطبلنه؛ ألنها تكون بذلك 

َمة مرجوحة.م  صلحة ُمَتَوهَّ

 -على تفصٌٍل عندهم-ما ٌراه المالكٌة  مثال ذلك:

ِمن منع المرٌض مرض الموت ِمن الزواج، 

ٌُْدِخل -إن وقع-وفسخ نكاحه  ؛ ألنه بزواجه هذا 

ا، وفً هذا إضرار بهم،  ا جدٌدًّ على الورثة وارثًّ

والقاعدة العامة تقول: "ال ضرر وال ضرار"؛ 

مبلزمة لتفرعات الشرٌعة فهذه مصلحة ؼٌر 

ة على النكاح والمصححة له  إذا وقع -الحاضَّ

َمة على  -بشروطه والعمومات فً مثل هذا ُمَقدَّ

مثل هذه المصالح. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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( ٓٔتؤمبلت فً النصٌحة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول هللا، أما 

بعد؛  

أهمٌة مراجعة أهل العلم والخبرة: 

إن تحقٌق الموازنات تحتاج إلى ُمَماَرسة طوٌلة 

المدى، وتحتاج إلى ُمجالََسة أهل العلم ومراجعتهم 

فً كل أمر مشكل؛ حتى نعلم كٌؾ نقوم بالدعوة 

إلى هللا على الوجه الصحٌح. 

ٍة، وٌحتاج إلى خبرٍة األمر ٌحتاج إلى علٍم وبصٌر

ٌُمِكن ذلك إال بمراجعة أهل  وطرٌقٍة صحٌحٍة، وال 

ْكِر إِْن : )-َعزَّ َوَجلَّ -العلم، قال هللا  َفاْسؤَلُوا أَْهلَ الذِّ

أو  ، فعند وجود الجهل(ٖٗ)النحل:( ُكْنُتْم اَل َتْعلَُمونَ 

الشبهات، أو اجتماع المصالح والمفاسد، أو 

تعارض المصالح مع بعضها وضرورة االختٌار 

ن أعظمها وأَقلِّها لتحصٌل األعظم ولو بفوات  ٌْ ب

األقل، وكذا إذا تزاحمت المفاسد، والبد ِمن احتمال 

ا  بعضها؛ فبلبد ِمن معرفة مقدار األقل الحتمالِه دفعًّ

َوإَِذا َجاَءُهْم : )-الىسبحانه وتع-لؤلشد؛ قال هللا 

وهُ إِلَى  أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِؾ أََذاُعوا بِِه َولَْو َردُّ

ُسوِل َوإِلَى أُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذٌَن  الرَّ

ْسَتْنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ  ، فَدلَّ ذلك على أن (8ٖ)النساء:( ٌَ

ٌُردون  مون فً ذلك؛ فالناس  أهل العلم هم الُمَقدَّ

إلى أولً األمر منهم، ومنهم أمراء ونقباء 

، والٌوم -َصلَّى هللاُ َعَلٌِه َوَسلَّمَ -وعرفاء أٌام النبً 

ٌوجد أناس ِمن أهل القوة فً الوظابؾ اإلدارٌة، 

ٌن ٌستنبطونه، الذ -سبحانه وتعالى-لكن َخصَّ 

ْسَتْنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ قال: ) ٌَ (، وما ذاك إال لََعلَِمُه الَِّذٌَن 

كلها ِمن  -أمور األمن والخوؾ-ألن هذه المسابل 

أمور السٌاسة التً تشتبك فٌها المصالح 

نات والسٌبات؛ والمفاسد، وقد تتعارض الحس

ولذلك ٌكون هذا على أهل العلم ِمن أَشقِّ األمور. 

: -تعالى-كما ٌحتاجون إلى الُمَشاَوَرة، قال 

َنُهمْ ) ٌْ ، وكان (8ٖ)الشورى:( َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َب

أكثر الناس ُمَشاَوَرةًّ  -مَ َصلَّى هللاُ َعلٌَِه َوَسلَّ -النبً 

ٌد بالوحً المعصوم عن  ٌَّ ألصحابه، مع أنه مإ

َته كٌؾ ٌتخذون القرارات.  ٌَُعلُِّم أُمَّ الزلل، ومع ذلك 

البد ِمن الرجوع ألهل العلم، وتحقٌق  لهذا َنقول:

ن النظر فً الواقع  ٌْ بالُمَشاَوَرة فٌما بٌنهم وب

بعضهم البعض، وذلك أنه ال ٌتحقق اتخاذ القرار 

الصحٌح إال بؤن ٌكون هناك علم وبصٌرة، وأن 

ٌكون هناك دراسة للواقع وموازٌن القوى، وأن 

ن أهل العلم.  ٌْ ٌكون هناك تشاور ب

"إن  وأعجب ما رأٌنا وسمعنا أن نسمع َمن ٌقول:

المشاٌخ والعلماء على رإوسنا، وأننا نعرؾ 

أعنً -َقْدَرهم، لكن فً أمور األمن والخوؾ 

فإننا أعلم منهم بذلك!"؛ أَفًِ مسابل  -السٌاسة

العقٌدة والعبادة والمعاملة والحبلل والحرام 

اء ثم واألخبلق، وسابر األمور تعرفون َقْدَر العلم

ا  إذا جاءت المسابل األصعب واألشد احتٌاجًّ

ة  ٌَّ أشد خفاءًّ ِمن -لبلجتهاد والتشاور وهً َخفِ

 -أمور االختبلؾ فً األمور المجردة التً ذكرنا
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فعند ذلك تتركون رأٌهم وتكونون أنتم أعلم منهم 

بذلك؟! وتتبعون فً الحقٌقة دعاٌات أهل البدع 

دعاٌات التً هً فً حقٌقة األمر -والضبلل 

ُروا أهل البدع والضبلل لكً  األعداء الذٌن َسخَّ

قُوا األمة فتجدهم ٌكون عندهم ِمن المرونة  -ٌَُمزِّ

المزعومة فً العقابد حتى إنهم ٌنطقون بالكفر 

م هللا  ٌُِحلُّون ما حرَّ ا و أو  -سبحانه وتعالى-أحٌانًّ

سَتِدلُّون باآلٌات  ٌَ مون ما أَحلَّ هللاُ، و ٌَُحرِّ

ا وباإلجماع!  واألحادٌث فً ؼٌر موضعها قطعًّ

كَمن ٌحتج على الحرٌات التً ٌطلبها الؽرب فً 

الشذوذ الجنسً وانتشار الفواحش، والحرٌة فً 

الُمعاَشَرة الجنسٌة، وكذلك فً حماٌة حقوق 

اَل إِْكَراَه فًِ فٌقول: ) -كما ٌسمونهم!-الُمْلِحدٌن 

ٌنِ  ْشُد (! ومعلوٌم أن تكملة اآلٌة: )الدِّ َن الرُّ ٌَّ َقْد َتَب

 ًِّ : -تعالى-، وكذلك قوله (ٕٙ٘)البقرة:( ِمَن اْلَؽ

ٌُْإِمنْ ) ُكْم َفَمْن َشاَء َفْل َوَمْن َشاَء  َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربِّ

ا أََحاَط بِِهْم ُسَراِدقَُها  الِِمٌَن َنارًّ ا أَْعَتْدَنا لِلظَّ ْكفُْر إِنَّ ٌَ َفْل

ْشِوي اْلُوُجوَه  ٌَ ٌَُؽاُثوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل  ْسَتِؽٌُثوا  ٌَ َوإِْن 

َراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفقًّا ؛ شتان (9ٕ)الكهؾ:( بِْبَس الشَّ

ن داللة هذه اآلٌة على مسبولٌة اإلنسان  ٌْ ب

ن الحرٌة الؽربٌة التً  ٌْ وعقوبة َمن َظلَم وَكَفر وب

م  ٌَ ُب المللَ ُكلَّها وتبٌح هدم األخبلق وتدمٌر قِ ُتَصوِّ

م -األمم  ٌَ ة اإلسبلمٌةخاصةًّ قِ لَفْرِض باِطلِهم  -األُمَّ

وضبللِهم وانحراِفهم. 

نعجب مَمن ٌتابع إعبلم هإالء باللٌل والنهار، 

ا مما  ِجُد فً نفسه َحَرجًّ ٌَ ْقَبل كل ما ٌقولون، و ٌَ و

ٌقوله أهل العلم! وٌزعم أنهم ال ٌفهمون فً 

ُهم  -تعالى-السٌاسة، مع أن هللا  ِمن دون -َخصَّ

لََعلَِمُه الَِّذٌَن فقال: ) فهم والعلم،بال -أُولً األمر

ْسَتنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ  (؛ لذلك َنقُول: أهلُ العلم هم ٌَ

ُمون فً باب المصال  ح والمفاسد.الُمَقدَّ

َرِحَمُه -قال الشٌخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمٌر ) :-تعالى-فً تفسٌر قوله  -هللاُ 

وهُ إِلَى  ِمَن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِؾ أََذاُعوا بِِه َولَْو َردُّ

ُسو ِل َوإِلَى أُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذٌَن الرَّ

ْسَتْنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ   -تعالى-(: "هذا تؤدٌٌب ِمن هللا ٌَ

لِِعباِده عن فِْعلِِهم هذا ؼٌر البلبق، وأنه ٌنبؽً لهم 

األمور المهمة والمصالح إذا جاءهم أمٌر ِمن 

العامة ما ٌتعلق باألمن وسرور المإمنٌن، أو 

بالخوؾ الذي فٌه مصٌبة: علٌهم أن ٌتثبتوا وال 

ٌستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل ٌردونه إلى 

الرسول وإلى أولً األمر منهم، أهِل الرأي والعلم 

والنصح والعقل والرزانة، الذٌن ٌعرفون األمور 

وضدها؛ فإن رأوا فً إذاعته  وٌعرفون المصالح

ا  زًّ ا لهم وتحرُّ ا للمإمنٌن وسرورًّ مصلحةًّ ونشاطًّ

ِمن أعدابهم َفَعلوا ذلك. وإن رأوا أنه لٌس فٌه 

مصلحة أو فٌه مصلحة، ولكن مضرته تزٌد على 

لََعلَِمُه الَِّذٌَن مصلحته لم ٌذٌعوه، ولهذا قالَ: )

ْسَتْنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ  ( أي: ٌستخرجونه بفكرهم ٌَ

وآرابهم السدٌدة وعلومهم الرشٌدة. 

وفً هذا دلٌل لقاعدٍة أدبٌة، وهً أنه إذا حصل 

ٌَُولَّى َمْن هو  بحث فً أمٍر ِمن األمور ٌنبؽً أن 

ن أٌدٌهم،  ٌْ م ب ٌَُتَقدَّ ٌُجعل إلى أهله، وال  أهلٌ لذلك، و

ه أقرب إلى الصواب وأحرى للسبلمة ِمن فإن

الخطؤ. 
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ع لنشر األمور ِمن  َسرُّ وفٌه النهً عن الَعَجلَِة والتَّ

حٌن سماِعها، واألمر بالتؤمل قْبل الكبلم والنظر 

ٌُْقِدم علٌه اإلنسان؟ أم ال  فٌه: هل هو مصلحٌة ف

ٌُْحِجم عنه؟"  . (9ٓٔ)انتهى ِمن تفسٌر السعدي، صف

 :-َرِحَمُه هللاُ -الخوالنً  ولهذا قال أبو مسلم

"العلماء فً األرض مثل النجوم فً السماء؛ إذا 

ٌَت علٌهم  َبَدت للناس اهَتدوا بها، وإذا َخفِ

ٌَّروا".  َتَح

"َمَثل العلماء : -رحمه هللا-وقال الحسن البصري 

مثل الماء؛ حٌثما َسَقُطوا َنَفُعوا". 

ُروَنَك ِمن  ٌَُحذِّ فاْحَذر ِمن أهل البدع والضبلل الذٌن 

باع أهل العلم، وٌزعمون أنهم أعلم منهم بؤمور  اتِّ

السٌاسة وأنهم رجال المرحلة "ولذلك البد ألهل 

ى َخَللِهم! مع ظهور آثار هذا العلم أن ٌطٌعوهم عل

ا -ال أقول لكل عالمٍ -الَخلَل لكل عاقٍل  !"، خصوصًّ

إذا ظهرْت أمارات التكفٌر والتخرٌب والتدمٌر 

ا فً تدمٌرهم ألنفسهم  ًٌّّ للمجتمعات، وظهر ذلك َجلِ

ا أنهم ال ٌعَبؤون إال بمصلحة  وَمن َتبِعهم، خصوصًّ

مة طابفتهم المحدودة التً لٌسْت ِمن مصلحة األ

فً ؼالِب األوقات؛ فبلبد أن ننتبه إلى هذا الخطر 

ِمن أن أهل العلم -الذي ٌردده البعض وهو ال ٌعً 

ٌُستَشارون فً هذه األمور ؛ كٌؾ وهم قد بذلوا -ال 

كل ما فً وسعهم فً دراسة الواقع، بعد ِعلمهم 

َخذ المواقؾ ِمن  بالشرٌعة وموازٌنها وكٌؾ ُتتَّ

، -َصلَّى هللاُ َعلٌَِه َوَسلَّمَ - سٌرة األنبٌاء وسنة النبً

ثم تشاوروا مع بعضهم وتشاوروا مع عامة أهل 

 -بفضل هللا-الرأي ِمن إخوانهم، ثم كانت مواقفهم 

 -سبحانه وتعالى-عْبر سنوات ُتْثبِت توفٌقًّا ِمن هللا 

تِهم وجماعتِهم، ودعوتِهم ومنهِجهم  ا أِلُمَّ ورشادًّ

المبارك.  

ٌُرٌد بعض األؼرار وا موا أنفَسهم أَ ٌَُقدِّ لشباب أن 

ا ِمن العلم بالشرٌعة  لُوا شٌبًّ ٌَُحصِّ -فً ذلك ولم 

واالجتهاد فً ترتٌب  -فضبلًّ عن مقاِصِدها

التً -أولوٌاتها وأمور المصالح والمفاسد فٌها 

ٌُرَجع إلى -هً أصعب أمور االجتهاد ؟! فبلبد أن 

أهل العلم دون ؼٌرهم ِمن أهل الجهل والثورة 

، وال تدفع فوضى والفورة ا لتً ال ُتراعً فتنةًّ

ا عن المسلمٌن!  ةًّ وسوءًّ وَمَضرَّ

خاتمة: 

تبقى أمور مهمة البد أن ٌستحضرها الناصح فً 

نسؤل هللا -قٌامه بمهمة النصح، نختم بها مقاالتنا 

.-خرةأن ٌنفع بها فً الدنٌا واآل 

: أهمٌة اإلخبلص فً القٌام بهذا الواجب، حتى  أوالًّ

ٌُسقِط الناِصُح الَخْلَق فً عمله ِمن حسابِه، فهو ال 

َوَما أِلََحٍد ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى )ٌرٌد إال وجه هللا: 

ْرَضى. إاِلَّ اْبتَِؽا ٌَ ِه اأْلَْعلَى . َولََسْوَؾ  ( َء َوْجِه َربِّ

ٌَفرح بَمْدِح ماِدٍح، وال ٌهرب (ٕٔ-9ٔ)اللٌل: ، فبل 

َذامٍّ مَمن ٌخالفه، وكثٌٌر ِمن وٌخاؾ ِمن َذمِّ 

ٌن  ٌْ ٌَفرح إذا َمَدَحه َمن َمْدُحه َش الناصحٌن قد تجده 

ٌن؛ فبلبد أن ٌحذر على نفسه ِمن  ِمن الُمَخالِفٌِن للدِّ

ذلك.  

ن  ٌن ِممَّ امِّ ٌَضٌق بَِذمِّ الذَّ َعاِة َمن  وِمن الناس والدُّ

ا ِمن ذلك ٌترك ما أُِمر ب ٌن؛ لكنه فرارًّ ٌْ هم َز ه ِمن َذمُّ
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النصٌحة والدعوة إلى هللا؛ َفؤَنَّى تكوُن له السبلمُة 

مِّ وقد حصل لؤلنبٌاِء، بل السب والشتم، بل  ِمن الذَّ

أََفُكلََّما َجاَءُكْم : )-تعالى-قال  الضرب والقتل،

ْبُتْم َرُسولٌ بَِما اَل َتْهَوى أَ  ا َكذَّ ْنفُُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِرٌقًّ

ا َتْقُتلُونَ  ، وقد َوَقَع ذلك ِمن (87)البقرة:{ َوَفِرٌقًّ

الُكفَّار والُمْجِرمٌن. 

ْخَدُعه  ٌَ َبة الداعً أما َمن  ٌْ َخاِدٌع بؤن ذلك لرعاٌة َه

ومصلحة الدعوة فبل ٌرٌد أن ٌتعرض لذلك حتى ال 

ٌُقتلون  ٌُْشَتم؛ فٌترك الناس ٌهلكون و ٌَُذمَّ وال 

ٌَحفظ دٌَنهم ودعوَتهم  ٌَنصحهم بما  ٌُحبسون، وال  و

ٌُْبقًِ على هٌبِة َنْفِسه فهو  وُدنٌاهم، وٌزعم أنه 

ِة األنبٌاء   والمرسلٌن!المخالؾ لُِسنَّ

وهل تبقى الدعوة أصبلًّ حتى تبقى هٌبُة الذي 

تِه  ٌَنَصح أِلُمَّ ٌزعم أنه ٌحافظ علٌها إذا لم 

وُمجتمعه؟!  

ا قال لقمان البنه: ) بَلَة ولماذا إذًّ ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن ٌَ

ُروِؾ َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعَلى َما َوْأُمْر بِاْلَمعْ 

؟!  (7ٔ)لقمان:( أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ 

فما العزٌمة فً ترك النصٌحة التً ٌعلم اإلنسان 

وطوابؾ أنها حق ونصح صادق لؤلمة والدعوة 

م  ل وُتَقدَّ المسلمٌن إذا ُشتِْمَت، والقٌام بها حٌن ُتَبجَّ

م؟! وِمن أٌن أُِخذ هذا ِمن سٌرة األنبٌاء  وُتَعظَّ

والعلماء الملٌبة بصور الصبر على األذى وأنواع 

التَُّهم خاصة إذا كانت ِمن أهل الكفر أو أهل 

البدع؟! فما زال المسلمون على الدوام ٌتحملون 

تِهم بالتخلؾ والرجعٌة! ُتَهَم أع  داء أُمَّ

َصلَّى -وخاَتُمهم محمد  -إلى ٌومنا هذا-بل األنبٌاُء 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٌتعرضون للسخرٌة واالستهزاء،  -هللاُ َعلَ

ًَ هللاُ َعْنُهم-وأبو بكر وعمر وعثمان  إلى  -َرِض

ًٌّ اآل ٌَُسبُّون ِمن الرافضة، َوَعلِ ًَ هللاُ َعْنهُ -ن   -َرِض

ٌَُكفَّر إلى اآلن ِمن الخوارج، والصحابُة  -ما زال 

ًَ هللاُ َعْنُهم ٌَُسبُّون إلى اآلن ِمن  -َرِض ال ٌزالون 

الشٌعة والمستشرقٌن والتؽرٌبٌٌن؛ فِمن عبلمة 

َهم ِمن أهل الزٌػ والضبلل والبدع؛  الخٌر أنك ُتتَّ

تفرح بهداٌا الحسنات وتكفٌر السٌبات.فل 

ِهُمَك أهلُ الضبلل بؤنك  تَّ ٌَ أٌها الداعً المظلوم الذي 

الظالم المنافق المرتد: ال َتْعبؤ بِِهم، وِسْر فً 

طرٌقك. 

جل أن إذا كنتم َعِمْلُتم هلل ِمن أوأقول إلخوانً: 

تحفظوا دعوَة الحق، وتحفظوا دماَء المسلمٌن فبل 

ُتراق فً فوضى عمٌاء، وأعراَض المسلمٌن 

والمسلمات فبل ُتْنَتَهك فً فتنٍة دهماء، وببلَدكم 

"التً هً ببلد المسلمٌن، بل هً محور االرتكاز 

فٌها فً زماننا، ولو َسَقَطت ضاعْت ببلد المسلمٌن 

"، إذا كنتم -مٌن ِمن ذلكنسؤل هللا أن ٌعافً المسل-

ر باسم الدٌن،  ب وُتَدمَّ حافظتم على ببلِدكم أن ُتَخرَّ

ه صورة الدٌن فً العالَم وصورة االلتزام  وُتَشوَّ

عند المسلمٌن؛ فبل َتْخَشوا َذمَّ الشابنٌن الذٌن 

ٌن  َرُهم األعداُء لتدمٌر ِدٌنِهم باسم الدِّ شعروا -َسخَّ

.-أم لم ٌشعروا 

ا: وُكم  وأٌضًّ إٌاكم أن َتفرحوا بمدح الذٌن َذمُّ

ٌَعرفوا ُحْرَمَتكم وال َحقَّكم؛ فإنهم إن  باألمس ولم 

، وإن َبقٌُِتم ال  بِّ ا َسبُّوُكم أعظَم السَّ خالفتموهم ؼدًّ
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م ُتوافِقُوهم على باِطلِهم انطلقْت ألسنُتهم وأٌدٌه

وء؛ فاْجَعلُوا َعَملَكم ُكلَّه ابتؽاء وجه هللا، ال  بالسُّ

اَل َتنتِظروا جزاءًّ ِمن أحٍد، وال َتفرحوا بُِشْكِر أحٍد، )

ا ، وال (9)اإلنسان:( ُنِرٌُد ِمْنُكْم َجَزاءًّ َواَل ُشُكورًّ

لُوا  ٌُداِفع عن الذٌن آَمنوا َتَتَوكَّ إال على هللا الذي 

ٌَُدافُِع َعِن الَِّذٌَن آَمُنوا)  َ
؛ فلستم (8ٖ)الحج:( إِنَّ هللاَّ

َؼٌِره، وإنما أََخْذُتم باألسباب ولم بحاجٍة إلى 

ٌِّعوها امتثاالًّ ألمر رسول هللا  ِه -ُتَض ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ َواَل : )-َوَسلَّمَ  ْنَفُعَك، َواْسَتِعْن بِاهللَّ ٌَ اْحِرْص َعلَى َما 

. )رواه مسلم(( َتْعَجز

أما القلب فبل بد أن ال ٌتعلق إال باهلل وحده، النافع 

الضار، الُمعطً المانِع، الُمِعّز الُمِذلّ، مالك الملك 

نِزع الملَك مَمن ٌشاء،  ٌَ ٌُإتًِ الُملَك َمن ٌشاء و

ِده الخٌُر وهو  ٌَ ٌُِذلّ َمن ٌشاء، بِ ٌُِعّز َمن ٌشاء و و

على كل شًٍء َقِدٌر. 

دق فً ُكن الصِّ ٌَ ا: لِ ًٌّ النُّصح والرؼبة فً هداٌة  ثان

ِزَمُة لَُكم،  َمُة البلَّ الخلق وِحْفظ مصالِِحهم هً السِّ

كما لَِزَمت مإمن آل ٌاسٌن، فَنَصَح قوَمه فً 

ا علٌه، حتى  الدنٌا، ولما قتلوه ظل النُّصح لهم َؼالِبًّ

ُكْم َفاْسَمُعوِن . ) عنه: -تعالى-قال  إِنًِّ آَمْنُت بَِربِّ

ْعلَُموَن . بَِما  ٌَ َت َقْوِمً  ٌْ الَ ٌَ َة َقالَ  قٌِلَ اْدُخِل اْلَجنَّ

-ٕ٘)ٌس:( َؼَفَر لًِ َربًِّ َوَجَعَلنًِ ِمَن اْلُمْكَرِمٌنَ 

ٕ7) .

فٌما بٌننا  -ذاّمهم وماِدحهم-ن َنْعِزلَ الناَس فبلبد أ

ٌْن هللا وهذا هو اإلخبلص، والبد أن نعزل  وب

ن الناس؛ فبل نسعى لبلنتقام  ٌْ أنفسنا فٌما بٌننا وب

ألنفسنا مَمن آذانا، أو نرٌد دمار َمن َخالََفنا؛ بل 

َصلَّى -نظل على الدوام نردد ونستحضر قولَ النبً 

ِه َوَسلَّ  ٌْ اِء َضَرَبُه  -مَ هللاُ َعلَ ٌَ ا ِمَن اأْلَْنبِ ًٌّّ ْحِكً َنبِ ٌَ وهو 

َم َعْن َوْجِهِه،  ْمَسُح الدَّ ٌَ َقْوُمُه حتى أَْدَمْوهُ َوُهَو 

قُولُ: ) ٌَ ْعلَُمونَ َو ٌَ ُهْم اَل  ( اللَُّهمَّ اْؼفِْر لَِقْوِمً َفإِنَّ

ِه َوَسلَّمَ -، وقولَه )متفق علٌه( ٌْ لما  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِهُم  ٌْ ٌُْطبَِق َعَل َعَرَض علٌه َملَُك الِجَباِل أن 

ِن، َفَقالَ: ) ٌْ ُ ِمْن اأْلَْخَشَب
ٌُْخِرَج هللاَّ َبلْ أَْرُجو أَْن 

ا بًّ ٌْ ٌُْشِرُك بِِه َش َ َوْحَدهُ اَل 
ْعُبُد هللاَّ ٌَ ( أَْصبَلبِِهْم َمْن 

َصلَّى هللاُ -، وحالَ النبً )رواه البخاري ومسلم(

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًَ هللاُ -الذي قالْت عنه عابشُة  -َعلَ َرِض

ِ -َعْنَها ِه -: "َوَما اْنَتَقَم َرُسولُ هللاَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ لَِنْفِسِه إاِلَّ  -َوَسلَّمَ  ْنَتقَِم هلِلَّ ٌَ ِ، َف  أَْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة هللاَّ

، وَصْبَر األنبٌاء ونصٌَحَتهم )متفق علٌه(بَِها" 

ٌُِحبُّوَن الناصحٌَن!  للناس وإن كانوا ال 

ُنوا أنفَسكم على االستمرار فً  ا: البد أن ُتَوطِّ ثالثًّ

التً هً ببلد -النصح لمجتمِعكم وببلِدكم 

تِ -المسلمٌن دعوة أهل -كم ودعوتِكم الُمباَركة وأُمَّ

ًَ الناُس  -الُسنَّة والجماعة فً أي الظروؾ، َرِض

ا أم َسِخطوا، أكرمونا أم آذونا، واستحِضروا  َعنَّ

ِه َوَسلَّمَ -قول النبً  ٌْ  َمِن اْلَتَمسَ ) :-َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ َعْنُه، َوأَْرَضى  ًَ هللِاَّ اِس: َرِض ِ بَِسَخِط النَّ
ِرَضى هللاَّ

 :ِ اِس بَِسَخِط هللاَّ اَس َعْنُه، َوَمِن اْلَتَمَس ِرَضا النَّ النَّ

ِه النَّاسَ  ٌْ ِه، َوأَْسَخَط َعلَ ٌْ ِ َعلَ )أخرجه ابن ( َسَخَط هللِاَّ

. حبان فً صحٌحه، وصححه األلبانً(

ٌُصلِح ببلَد المسلمٌن فً كل مكان،  نسؤل هللاَ أن 

ٌَدفع عنهم األذى والسوَء فً كل مكان، وأن  وأن 

هم.   ُرّد عنهم كٌَد َعُدوِّ ٌَ



 
42 

 

اللهم ُمنِزل الكتاب وُمْجِري السحاب وَهاِزم 

األحزاب سرٌع الحساب، اهِزم أعداَء المسلمٌن 

ْلِزْلهم واْنُصْرنا علٌهم، اللهم أنت موالنا ال وزَ 

مولى لنا سواك، وإنا مؽلوبون؛ فاْنَتِصْر لِِدٌنِك 

ٌِّك  ِة نب ِه َوَسلَّمَ -وكتابِك، وُسنَّ ٌْ ، -َصلَّى هللاُ َعلَ

وعباِدك المإمنٌن. 

بَحْمد هللاِ -انتهت مقاالت: "تؤمبلت فً النصٌحة" 

، فما كان فٌها ِمن صواٍب فِمَن هللاِ، وهو -وتوفٌقِه

لَ؛ فله الحمد، وما كان فٌها ِمن  الذي َمنَّ بِِه َوَتَفضَّ

خطٍؤ وَزلٍَل فِمنًِّ وِمن الشٌطان؛ وهللاُ ورسولُه منه 

فً الدنٌا  -إذا َعلِْمُته-َبرٌبان، وأنا راجٌع عنه 

واآلخرة. 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 

http://www.anasalafy.com/

