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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 المقدمة 

 سيئات  ومن   أنفسنا   شرور  من   ابهلل  ونعوذ ،  ونستهديه    ونستعينه  حنمده،  هلل  احلمد   إن
  وحده   للا  إال  الإله  أن  وأشهد،  له  هادي  فال  يضلل  ومن،  له  مضل  فال  للا   يهده  من،  لنا أعما 

 .    كثريا  تسليما  وسلم   وصحبه آله  وعلى  عليه  للا صلى، ورسوله  عبده حممدا وأن ، له الشريك

بـ)ضوابط    بعد  أما املوسوم  الكتاب  فيه    لدفع  شرعيةفهذا  بينت  الشبهات(، قد 
الكثري    لفهمالشرعية، اليت ميكن أن تكون مستندا    النصوصة من  الضوابط املستنبط  عضب

 من القضااي املعاصرة، بناء على أسس شرعية حمكمة.  

عدم التفريق بني النصوص من حيث العموم واخلصوص، أو اإلطالق والتقييد،    فإن
الكثريين، فعلى الزلل  عند    أو احملكم واملنسوخ، أو احملكم واملتشابه من أعظم أسباب 

جوب األمر ابملعروف والنهي عن  سبيل املثال : قد جاءت النصوص الشرعية املتواترة بو 
من ذلك أمري وال وزير، وبوجوب الصدع ابحلق  وأال خناف يف للا    املنكر وأن اليستثين

لومة الئم، وأن تطبيق األحكام الشرعية جيب أن يكون على اجلميع، وأن احلاكم جيب  
وأن ال    وأن السمع والطاعة للحاكم مقيد بعدم األمر ابملعاصي،عليه العدل مع رعيته،  

يقع احلاكم يف الكفر البواح .  وكل هذا من احلق الذي الخيتلف يف صحته أحد، وإمنا  
اخلالف يف كيفية تطبيق ذلك ؟  وقد قرر العلماء أن العمل  هبذه النصوص مقيد بقيود  

 من أمهها :

الناس،أن اخلوض يف نلك القضااي،    :أوال وإمنا هو من شأن   ليس شأان لكل أحد من 
الصحابة   وهدي  السنة،  ابتباع  ،واملتصفني  ابلعلم  عرفوا  الذين  الراسخني  العلماء 

وهو يتكلم عن   -للا  رمحه –والتابعني هلم إبحسان  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 خواص   وظيفة  من  الدقائق  هذه  يف   ثفالبح   اجلملةمسألة من مسائل اجلهاد "ويف  

 ( 1) " العلم أهل

 

    248/  4منهاج السنة النبوية  -1
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خمصصة    أن  :ثانيا العمومات  و بهذه  وقواعد كلية،  أخرى،  قولية ا   نصوص  مجاعات 
" إذا    الكلية الكربى احملكمة :  القاعدةوعملية، والنظر يف ذلك كله موزون مبيزان  

وجدت مفسداتن وال بد من ارتكاب إحدامها فيجب ارتكاب املفسدة الصغرى لدرء  
ا معىن آخر :" إذا وجدت مصلحتان والبد من تفويت إحدامها املفسدة الكربى" وهل

والذي يقدر   (  2) صلحة الكربى"فيجب تفويت املصلحة الصغرى من أجل حتصيل امل
 لك الضوابط.  تسيأيت بيانه يف  كمااملصاحل أو املفاسد هم أهل االختصاص  

االستقراء    لقد أن يكون ضابطا من خالل  ما ميكن  الوسع يف حتديد  ألدلة  بذلت 
ااي، فقمت بتأصيل كل  الكتاب و السنة وآاثر السلف، والكتب اليت تناولت تلك القض

  ضابط من السنة وآاثر الصحابة رضي للا عنهم وأرضاهم ؛ ألهنم أفقه الناس بسنة النب 
   مث أذكر بعضا من التطبيقات املعاصرة املخالفة لتلك الضوابط، مع توضيح املفاهيم ،

 ضابط، والشبهات اليت ميكن استخدام الضابط يف اإلجابة عنها.   املستنبطة من كل

وإمنا اجتهدت وسعي يف مجع هذه املادة،    ،  أدعي أنين أتيت بشيء جديد مل أسبق إليه  وال
القضااي، من خالل تدريسي   تناول تلك  الفهم، واخلربة يف  وصياغتها حبسب ما أعطيت من 

 رحلة الدراسات العليا ابملعهد العايل للقضاء .   ملنهج مقاصد الشريعة لسنوات طويله، يف م 

، فأسأل للا    سبحانهأن الكمال عزيز والقصور الزم ملا سوى كتاب للا    فيخي  وال
اهلدى والسداد واإلخالص يف األقوال واألعمال،   هسبحانه مغفرة الزلل واخلطأ، كما أسأل

الكرمي،  وآخر  وأن لوجهه  الكتاب وجيعله خالصا  احلمد هلل رب    ينفع هبذا  أن  دعواان 
 العاملني. 

  

 

   5احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص:   ؛  330/ 1ية انظر االستقامة البن تيم -2
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 التمهيد وفيه مبحثان 

 المبحث األول :  تعريف الضابط 
 

:"    الضَّْبط   اللغة  َأي حازٌِم"  لزوم يف  والرجل ضاِبٌط  وَحْبس ه،  وقال يف (  3) الشيء   ،
 القاموس:" 
وَضباطًة :    َضَبطَه   ى كَحبَـْنَطى :  ومجٌل ضاِبٌط وَضبَـْنطَ   ورج لٌ ابحلَْزِم.     َحِفظَهَضْبطاً 

     ( 4) شديٌد" قوي  
 الضابط يف االصطالح فعرف بتعريفات منها :  وأما

 .  (5) كلية فقهية تنطبق على فروع كثرية من ابب واحد "  قضية"
 "   (6) انتظم صوراً متشاهبة يف موضوع واحد، غري ملتفت فيها إىل معىن جامع مؤثر  ما"

  الكتاب فيكون هو املقصود ابلضابطالتعريف الثاين أقرب إىل موضوع هذا    ولعل
 هنا. 

 تعاىل أعلم.   وللا
  

 

(  386/  3؛ معجم مقاييس اللغة البن فارس )   (372/  1؛ وانظر خمتار الصحاح ) (340/  7لسان العرب )  -3
 مادة )ضبط( 

 ( 872القاموس احمليط للفريوز آابدي )ص:   -4
 ( .  137/ 1)  ( . األشباه والنظائر البن جنيم11/ 1( األشباه والنظائر للسبكي )5) 
 ( . 67-58(. القواعد الفقهية ليعقوب ابحسني ) 6) 
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 المبحث الثاني:  
 التعريف باأللفاظ ذات الصلة وفيه ثالثة مطالب:

 

 المطلب األول : تنقيح المناط.  وقد عرف بتعاريف متقاربة منها : 
 

  كذا،   إال  والفرع   األصل  بني  فرق   ال:  يقال  أبن  الفارق،  إبلغاء  ابألصل  الفرع   إحلاق " •
 املوجب   يف  الشرتاكهما  احلكم  يف  اشرتاكهما  فيلزم البتة، احلكم  يف  له مدخل ال وذلك

 ( 7)"له
  حت   ابالجتهاد  فينقح   النص  يف   غريه  مع  مذكورا   احلكم  يف   املعترب   الوصف  يكون   أن" •

 (8)"ملغى هو مما معترب  هو ما مييز
  يف و  فيها  اثبت  كم احل بل  هبا خمصوصا وليس  معينة عني  يف  ثبت قد  احلكم  يكون  أن :" •

 ( 9) " احلكم مناط يعرف أن  فيحتاج غريها
  أن   واإلمجاع   ابلنص  علم   وقد  معينة  عني   يف   احلكم   على  نص  قد  الشارع   يكون  أن " •

  الوصف  مييز  أي  احلكم  مناط  ينقح   أن   فيحتاج  وغريها  يتناوهلا  بل  هبا  خيتص  ال  احلكم
 ( 10)"منه ينقص وال عليه يزداد ال  حبيث احلكم  ذلك به تعلق الذي

 ليس من ابب القياس    هاملعىن متفق عليه بني العلماء يف اجلملة أن وهذا

  وليس :"    -رمحه للا-.  وقال شيخ اإلسالم(11) " القياس  ابب  عن  خارج   وهو  قالوا"
  ختريج   هو  فيه  النزاع   يكون   الذي  القياس   فإن ؛    حجة  القياس  كون  على  مبينا  هذا

  هلذا   ؛  يسّميه  ال   وبعضهم  قياساً   الناس  بعض  هيسمي  النوع   وهذاوقال :". ..  (.  12) "املناط
 والصواب  .القياس   فيها   يستعملون   ال  اليت   املواضع  يف   يستعملونه  وأصحابه  حنيفة  أبو   كان 

 

 ( 141/  2إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ) -7
 ( 10/21املوافقات )  -8
 ( 326/ 22جمموع الفتاوى البن تيمية ) -9

 ( 281/ 4درء تعارض العقل والنقل )  -10
 ( 23/ 10املوافقات )-11
 ( 153/  2الفتاوى الكربى ) -12
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  النزاع   يقبل مما   ليس  املناط  حتقيق  أن كما  النزاع   فيه  ميكن  الذي  القياس  من  ليس  هذا  أن
 ( 13)"العلماء ابتفاق 

سئل عن فأرة وقعت يف مسن فقال : "    ل للا  :" ثبت يف الصحيح أن رسو ومثاله
فإنه متفق على أن احلكم ليس خمتصا بتلك    (  14) "  ممسنك  وكلوا  واطرحوهألقوها وما حوهلا  

الفأرة والسمن ليست   ولفظالفأرة وذلك السمن بل احلكم اثبت فيما هو أعم منهما.   
أخرب    ،الذي السائل    علق احلكم هبا بل من كالمحت يكون هو الذي    من كالم النب  

وقع على سريته لكان األمر    ولو(، 15)قال له األعرايب إنه وقع على امرأته    كمامبا وقع له،  
ولو وطئها    (  16) قال له اآلخر: "رأيت بياض خلخاهلا يف القمر فوثبت عليها"  وكماكذلك،  

كم  يف هذا ما عليه األئمة املشهورون: أن احل  فالصواب  بدون ذلك كان احلكم كذلك.
للا    ألن   ؛إذا وقع يف السمن وحنوه من املائعات  يف ذلك معلق ابخلبيث الذي حرمه للا  
علقنا احلكم هبذا املعىن كنا قد اتبعنا كتاب    فإذا أابح لنا الطيبات وحرم علينا اخلبائث،  

وما    فإذاللا،   اخلبيث  ألقي  الطيب  يف  اخلبيث  النب  وقع  أكل  الطيب كما  وأكل  حوله 
" (17 ) 

: أن النازلة إذا وقعت، فهي أتيت  مرتبطة أبوصاف خمتلفة، فمن أويت ص من ذلك:   لوخن
بصرية يف الفهم فإنه سوف حيدد الوصف الذي يرتبط به احلكم الشرعي حت يلحقه مبا 

 يناسبه من األدلة الشرعية اليت قد مت حتديد مناط احلكم فيها.  

 

 ( 360- 358/  5الفتاوى الكربى ) -13
ابب ما يقع من النجاسات يف    235( ر 56/  1من حديث ابن عباس رضي للا عنهما صحيح البخاري )  -14

 السمن واملاء 
ابب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر؛  1936( ر  32/  3صحيح البخاري )  -15

 2651(ر138/  3صحيح مسلم  )
ابب ما  1199  (ر503/  3ابب الظهار ؛سنن الرتمذي )  3457(ر 95/  6نن للنسائي )اجملتىب من الس  -16

جاء يف املظاهر يواقع قبل أن يكفر، وقال :"حسن غريب صحيح" ؛ وحسنه األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج  
 ( 179/  7أحاديث منار السبيل )

 ( 363 - 361/ 5انظر الفتاوى الكربى )  -17
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 طلب الثاني: تحقيق المناط الم
 ا :متقاربة منه عرف بتعاريف وقد

 صورة  يف   وجودها  يف   فيجتهد  وإمجاع،،  بنص  وصف  علية  على  االتفاق   يقع   أن  :" •
 ( 18) "سارق  النباش  أن  كتحقيق  النزاع،

 إىل  املعني  على  احلكم   يف   حيتاج  بوصف  معلق  احلكم  فإن  واالمجاع   ابلنص  يعمل  ن:"أ •
 ( 19) "فيه الوصف  ذلك ثبوت يعلم أن

 الكتاب  هبا  نطق  اليت  العامة  الكلية  األحكام  تحت  املعينة  القضااي  إدخال:"  هو •
 ( 20)"والسنة

  تعيني   وكذا   اإلمام  نصب  إجياب  من  علم  ما  بعد  اإلمام  تعيني  يف   كاالجتهادأمثلته : "  من
  املثل   وإجياب،   القريب  نفقة  يف   الكفاية  وتقدير   التعزيزات  تقدير  يف   وكذا   والوالة   القضاة

  نفقة   يف   احلكم  مناط  فإن.    الصيد  جزاء  يف   املثل  وطلب  اجلناايت  وأروش   املتلفات  قيم  يف 
  بقول   فيدرك ال  أم  الشخص  هلذا  كفاية  الرطل  أن   إما  ابلنص   معلوم  وذلك  الكفاية  القريب
 ال  أنه:   أحدمها :  أبصلني االجتهاد  هذا  وينتظم.  والتخمني  الظن  على  مبىن  وهو  املقومني

  األول  األصل أما.   الواجب أنه  منه  زمفيل  الكفاية  قدر   الرطل   أن:  والثاين.  الكفاية  من  بد
  ؛   بقرة  الوحش  محار  يف   جيب :  نقول  وكذا.  فبالظن  الثاين  وأما، "  واإلمجاع   ابلنص  فمعلوم

 مثل   والبقرة،  واجب  املثل  فنقول  (  21) اآلية    ِمْثل  َما قـََتَل ِمَن النـََّعمِ   فَجَزاءٌ :تعاىل  لقوله
  حتقيق  أما  احلكم  مناط  هي  اليت   ثليةملا   وهي،  ابلنص  معلوم  فاألول.   الواجب  هي  فإذن 
..واالجتهاد  املقايسة  من  بنوع   فمعلوم  البقرة  يف   املثلية   يف   االجتهاد  القبيل  هذا  ومن.. 
  عند   ابالجتهاد  فيعلم  القبلة  جهة  هي  هذه   أن  أما  ابلنص  جهتها  استقبال  جيب  فإنه  القبلة
 كل  يف   وحتققها ابإلمجاع   معلوم  الشهادة  قبول  مناط  كوهنا  فإن  العدالة  وكذا.    اليقني  تعذر

 

 ( 142/  2ق احلق من علم األصول )إرشاد الفحول إيل حتقي -18
 ( 329/ 22جمموع الفتاوى البن تيمية ) -19
 ( 280/ 4درء تعارض العقل والنقل )  -20
 سورة املائدة  95من اآلية  -21



11 
 

  يف   النظر  وإمنا،  اجلملة  حيث  من  جوازه  أو  وجوبه  علم  وكلما  مظنون   الشهود  من  واحد
 ( 22) " . وتقديره تعيينه

 أنه ليس من ابب القياس    ملةالقسم أيضا متفق عليه يف اجل وهذا

   اجتهاد،   نوع   وهو  األمة  بني   فيه  خالف  ال  وهذا  (  23) الغزايليف اإلهباج :" قال    قال •
  وهي  ؟  فيه  خمتلفا  يكون   وكيف   ؟  قياسا   هذا   يكون   فكيف   فيه   خمتلف   والقياس :  قال

  شخص   كل   كفاية  وقدر  األشخاص  عدالة  على  التنصيص  ألن   ؛  شريعة  كل  ضرورة
 ( 24)"حمال

  االجتهاد   فهذابعد ذكر بعض األمثلة لتحقيق املناط:"    -رمحه للا-شيخ اإلسالم  قال •
  بيان   ميكنه  ما  غاية  الشارع   فإن  شريعة  كل  يف   ضروري  وهو  العلماء  عليه  اتفق  مما

  من  حتتها  منها  أخص  هو  ما  دخول  معرفة  إىل  حيتاج   مث  الكلية  العامة  ابألمساء  األحكام
 هذا  مبثل  عليه  للقياس  املثبتني  األئمة  من  احتج   من  احتج   وقد.    واألعيان  األنواع 
 وحنو  الشخص  وعدل  الصيد  وجزاء  القبلة  يف   هذا  مبثل  ورد  العزيز   القرآن   وأن ،  القياس

 ميكن   وال  منه  بد  ال  ضروري  وهو  فيه  نزاع   ال  هذا  مثل  فإن  فيه  حجة  ال  وهذا،  ذلك
  وإن   قياسا  يسمونه  ال   القياس   ونفاة.    هذا  مبثل   إال   -   عني  أو  -   النوع   حكم   إثبات

 ( 25) "لفظيا نزاعا  كان  قياسا املسمي مساه
رعية على الوقائع  عن تطبيق األحكام الش   حتقيق املناط هو عبارةوخنلص من ذلك:  أن  

عة.   واألعيان، وهذا اليكون إال بعد التحقق من وجود علة احلكم الشرعي يف تلك الواق
 وللا تعاىل أعلم. 

 

 ( 82/ 3اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي  ) -22
امد، فيلسوف، متصوف، له حنو مئيت مصنف. ولد عام  هو حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، أبو ح   -23

ومولده ووفاته يف الطابران )قصبة طوس، خبراسان(  انظر األعالم خلري الدين الزركلي     505، وتويف عام    450
 694، ( ت 84/  6(ت  ؛ طبقات الشافعية الكربى لعبدالوهاب السبكي ) 22/  7)

 ( 82/ 3إىل علم األصول للبيضاوي  )اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول   -24
 ( 281280- / 4درء تعارض العقل والنقل )  -25
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     المطلب الثالث: تخريج المناط 

:"   قال • املناسبة   تعريف  يف  الفحول  إرشاد    وابملصلحة  ابإلخالة  عنها  ويعرب   يف 
 كتاب  عمدة  وهي  املناط   ختريج   استخراجها   ويسمى  املقاصد  ةوبرعاي  وابالستدالل

  مع املناسبة إبداء   مبجرد العلة  تعني  هي  املناسبة ومعىن ووضوحه غموضه وحمل  القياس
 ( 26) "املالئم  واملناسب  املالءمة  اللغة  يف   واملناسبة  غريه  وال  بنص  ال  القوادح  عن  السالمة

املوافقات "  وعرفه •   للمناط   يتعرض  مل  احلكم   على  الدال  النص  أن   إىل   راجع  وهويف 
 ( 27) "القياسي  االجتهاد وهو ابلبحث أخرجه فكأنه

  أن :    وهو  احملض  القياس :    وهو  املناط   ختريج   وأما: "  -رمحه للا-شيخ اإلسالم  قال •
  مثلها   غريها  أن   على  فيستدل  هبا  احلكم   خيتص  أنه  يظن  قد  أمور   يف   حكم   على   ينص

 علق   الشارع   أن  على  الدليل   قام  الذي  الوصف  يف   اكلالشرت   أو  ؛  الفارق   النتفاء  إما
  نفاة   وينكره  العلماء  مجاهري   به  تقر  الذي   القياس  هو  فهذا  .  األصل  يف   به  احلكم
 الشارع  علق  الذي  املشرتك  ابجلامع  العلم   لعدم  فيه  الغلط  يكثر   وإمنا.  (28) "  القياس
  أبن   للمستدل  املعرتض  مطالبة:    وهو   املطالبة  سؤال  يسمى  الذي  وهو،  به  احلكم

  غلط   فأكثر .   العلة  دليل   أو   ؛   احلكم  علة  هو  والفرع   األصل  بني  املشرتك  الوصف
 أهل  على  شناعاهتم  كثرت  وهلذا،  بعلة  ليس  ما  األصل  يف   علة  ظنهم  من  القائسني
 والفرع   األصل  بني  ليس  وأنه،  الفارق   إلغاء  على  دليل  قام  إذا   فأما.   الفاسد  القياس

 هو   الفالين  املعىن  أن   على   الدليل  قام  أو   ؛   الصورتني  نيب  ألجله   الشارع   يفرق   فرق 
  فهذا   ؛  أخرى  صورة  يف   موجود  وهو،  األصل  يف   احلكم  هبذا  الشارع   حكم  ألجله  الذي

 ( 29) . "املقدمتني هاتني يعرف مل من إال  فيه ينازع  ال القياس
 عليه  واإلمجاع   النص  دل  الذي   احلكم  علة  استنباطه  يف   االجتهاد  هويف اإلهباج:"  وقال •

  إال  ابلرب   الرب   تبيعوا  ال :"  قوله  حنو،  ابإلمياء  وال  ابلصراحة  ال  علته   لبيان  تعرض  غري   من
 

 ( 319إرشاد الفحول حملمد الشوكاين )ص:  -26
 ( 25-23/  10املوافقات )  -27
 ( 18- 17/ 19جمموع الفتاوى البن تيمية ) -28
 ( 18- 17/ 19جمموع الفتاوى البن تيمية ) -29
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  نظر  اجملتهد  لكن،  الطعم  الراب   حترمي علة  أن  على  يدل  ما  فيه   ليس   فإنه  ( 30) "مبثل  مثال 
  خفاء   من  العلة  أخرج  اجملتهد  فكأن،  وغريها  املناسبة  من  العقلية  ابلطرق   العلة  واستنبط 

  يف   مذكورا  لكونه  يستخرجه  مل  فإنه  املناط  تنقيح   خبالف،  املناط  ختريج   مسى  كذلفل  ؛
  الغزايل   قال   يصلح   ال   ما  وترك  للعلية  يصلح   ما  منه  وأخذ  املنصوص  نقح   بل ،  النص
 (  31) "اخلالف فيه عظم  الذي  والقياس االجتهاد هو وهذا

النازلة إذا وقعت  ومل ميكن أن تلحق حبكموخنلص من ذلك:    قد تبينت علته    :  أن 
يمكن أن تلحق حبكم علته مستنبطة، إذا وجدت تلك ابلنص، كما يف حتقيق املناط ، ف

 النب زمن    يف   فالتعامل  ؛النقدية    األوراق املعاصرة :    األمثلة  ومنالعلة يف تلك النازلة  ،   
  جند   ال  النقدية  األوراق   وهذه  النقدية،  ابألوراق التعامل    صار،  والفضة  لذهباب   كان  

ولو مل تعترب يف حكم   للفقهاء،  قول  أو  عنها  يتحدث    رسوله  سنة  وال  للا  كتاب  من  نصاً 
الذهب والفضة لكان الراب يف هذا العصر جمرد اتريخ، ولذا فقد أمجعت اجملامع الفقهية 

إحلاقها ابلذهب والفضة يف احلكم، وهذا اإلحلاق هو من ابب اإلحلاق   على(32)   املعاصرة
 علة مستنبطة هي مطلق الثمنية.   وللا تعاىل أعلم. فرع أبصل جبامع 

  

 

)   من حديث أيب سعيد اخلدري رضي للا عنه   -30 البخاري  البيع ابلفضة ؛    2177( ر74/  3صحيح  ابب 
 4138( ر42/  5صحيح مسلم  )

 ( 83/ 3اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي  ) -31
وإحلاق النقد أبحكام الذهب والفضة هو حمل اتفاق بني مجيع اهليئات الشرعية املمثلة للعامل اإلسالمي :      -32

، قرارات  اجملمع  الفقهي اإلسالمي  ص     40رارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة ص  انظر ق
  268- 13/267( ؛  فتاوى اللجنة الدائمة  32ثة) ؛ قرار هيئة كبار العلماء املتخذ يف الدورة الثال   101- 99
    398؛ /



14 
 

 المطلب الرابع : المصلحة المرسلة. 

 عرفت بتعاريف متقاربة  منها :   وقد 

 الشريعة  أصول  من  معني   أصل  له  يشهد  ال  الذي   وهو  إلغاؤه،   وال   اعتباره  يعلم   ال  ما " •
  (  33) "ابالعتبار

 (  34) "مساوية  أو راجحة مفسدة ا تعارضه ومل، إلغائها  على دليل  يدل مل" هي اليت   •
 (  35) "معني  نص  ابالعتبار  وال ابلبطالن الشرع من له يشهد مل ما " •

وقتل  أمثلتها مما جاء عن الصحابة رضي للا عنهم :" مجع املصحف، وتضمني الصناع،    ومن 
   (  36) اجلماعة ابلواحد"

 املرسلة  ابملصلحة  يعملون  كلهم  املذاهب  أهل  أن  واحلق:"  -للا    رمحه–  (  37) الشنقيطي  قال •
 (  38) "حجة غري أهنا  أصوهلم  يف  قرروا وإن

  لتصرفات   مالئما   وكان  معني،   نص   له  يشهد   مل   شرعي   أصل   كل   :"  - للا   رمحه –الشاطب    قال •
  األصل  ذلك   كان  إذا  إليه  وي رجع  عليه،  ي بىن  صحيح  فهو   أدلته؛  من  معناه  ومأخوذا،  الشرع

 ابنفرادها   ابحلكم  القطع  على  تدل  أن  يلزم  ال  لةاألد  ألن  ؛  به  مقطوعا   أدلته  مبجموع  صار  قد
  أصل   للفرع  يشهد   مل  وإن   فإنه. ..  كاملتعذر  ذلك  ألن  تقدم؛   كما   إليها   غريها   انضمام  دون 

,  املعني  األصل  يساوي  قد   قطعيا   كان  إذا  الكلي   واألصل  كلي،   أصل  له  شهد   فقد   معني؛ 
 (  39) ". وضعفه   املعني األصل  قوة   حبسب عليه   يربو وقد 

 

 ( 134/  2إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ) -33
 ( 151أصول الفقه على منهج أهل احلديث )ص:   -34
 ( 344/ 1املستصفى يف علم األصول )  -35
 ( 125-120/ 2)  انظر االعتصام ـ للشاطب -36
ن عبدالقادر الشنقيطي وامسه الصحيح آب ، وهو من قبيلة محري العربية  هو حممد األمني بن حممد املختار ب -37

الباء من   اهلمزة وتشديد  ، مبد  آاب   : ؛ وتويف  1325اإلابء ولد عام  .ولقبه  "ترمجة موجزة  1393هـ  انظر   ، هـ 
 بقلم: الشيخ / عطية حممد سامل. "لصاحب الفضيلة الشيخ حممد األمني الشنقيطي

 ( 171لشيخ الشنقيطي )ص:  مذكرة أصول الفقه ل  -38
 ( 53 - 51/ 2املوافقات )  -39
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أن الكثري من النوازل من قبيل املصاحل املرسلة اليت مل يشهد هلا    لك:   من ذ  وخنلص
وال ابالعتبار، وإمنا يكون احلكم فيها ابملنع أو ابجلواز بناء على أصل كلي،    لغاءالنص معني الاب

على    ينومن ذلك بعض العقود املعاصرة، أو األمور املتعلقة ابلعادات، فإن احلكم جبوازها  ينب
ة، وهذا حيتاج فيه إىل املوازنة بني املصاحل واملفاسد املرتتبة على احلكم. وللا  للحة املرساملص
 ىل أعلم.  تعا 
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 الضابط األول 
 قاعدة قبول العمل: اجتماع اإلخالص والمتابعة  وفيه مطالب

 

 المطلب األول : تأصيل الضابط
 :اىلوقال تع  3الزمر    - 1دل على شرط اإلخالص الكتاب والسنة : فمن الكتاب:  

  وما أمروا إال ليعبدوا للا خملصني له الدين حنفاء
فاعبد للا     :وقال تعاىل  - 2  (  40) 

خملصا له الدين
قل إين أمرت أن أعبد للا خملصا له الدين   :وقال تعاىل  -3  (  41) 

 (42 )   
قل للا أعبد خملصا له ديين   :وقال تعاىل  -4

يـَْرج وا  َن  َفَمْن َكا  :وقال تعاىل  -5   (  43) 
ْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ي ْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا ِلَقاَء رَبِِّه فـَ

 (44 ) 

قال :"أسعد   عن النب  ماجاء يف )البخاري( عن أيب هريرة    -1ومن السنة:   
ويف الصحيحني   -452الناس بشفاعيت من قال ال إله إال للا خالصا من قلبه أو نفسه"

قال:" إن للا حرم على النار من قال ال إله إال للا   عن النب   تبان بن مالك عن ع
     46يبتغي بذلك وجه للا عز وجل" 

قال :" يقول للا عز وجل  :"من جاء ابحلسنة   أن النب    ويف مسلم عن أيب ذر    -1 
تقرب مين شربا  ئة مثلها أو أغفر ومن فله عشر أمثاهلا وأزيد ومن جاء ابلسيئة فجزاؤه سي 

 

     5البينة اآلية  -40
 2الزمر اآلية  -41
 11الزمر  -42
    41الزمر  -43
 110سورة الكهف اآلية  -44
( )هبذا  ( ) كتاب العلم ، ابب احلرص على احلديث  99( برقم: ) 31/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) -   45

 اللفظ( 
( ) كتاب الصالة ، ابب املساجد يف البيوت (  425( برقم: )92/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -   46

ال  ، ))هبذا  ) 126/    2لفظ(  برقم:  َعْن  33(  التخلف  الرخصة يف  ، ابب  الصالة  املساجد ومواضع  ) كتاب   )
 اجلماعة بعذر ( )مبثله.( 
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نه ذراعا ومن تقرب مين ذراعا تقربت منه ابعا ومن أاتين ميشي أتيته هرولة ومن  تقربت م
 الصحيحنيويف    -2  47لقيين بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب شيئا لقيته مبثلها مغفرة"

قال:" يقول للا تعاىل ألهون أهل النار عذااب يوم     عن النب    عن أنس بن مالك  
قول أردت منك  :"لو أن لك ما يف األرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم في  القيامة

   48أهون من هذا وأنت يف صلب آدم أن ال تشرك يب شيئا فأبيت إال أن تشرك يب"

لَقْد َكاَن َلك ْم يف  عاىل  ودل على شرط املتابعة الكتاب والسنة، فمن الكتاب  : قوله ت 
َ َواْليَـْوَم اآْلَخِ َرس وِل اَّللَِّ أ ْسَوٌة َحسَ  َر َوذََكَر اَّللََّ َكِثريًا َنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرج و اَّللَّ

وقوله تعاىل    (  49
:  َأ ي رِيد وَن  قـَْبِلَك  ِمْن  أ ْنِزَل  َوَما  ِإلَْيَك  أ ْنِزَل  مبَا  َآَمن وا  َأهنَّ ْم  يـَْزع م وَن  الَِّذيَن  ِإىَل  تـََر  ْن  َأمَلْ 

وِت َوَقْد أ ِمر وا َأْن َيْكف ر وا ِبِه َوي رِيد  الشَّْيطَان  َأْن ي ِضلَّه ْم َضاَلاًل بَِعيًدا  يـََتَحاَكم وا ِإىَل الطَّاغ  


نَـه ْم     : إىل قوله    64-61اآلايت       َفاَل َورَبَِّك اَل يـ ْؤِمن وَن َحتَّ حي َكِّم وَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
َقَضْيَت َوي َسلِّم وا َتْسِليًما مث َّ اَل جيَِد وا يف أَنـْف ِسِهْم َحَرًجا ممَّا

  (50)    

ه ْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك  َويـَق ول وَن َآَمنَّا اِبَّللَِّ   :وقوله تعاىل َواِبلرَّس وِل َوَأطَْعَنا مث َّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌق ِمنـْ
ه ْم م ْعِرض وَن َوِإْن  َوَما أ ولَِئَك اِبْلم ْؤِمِننَي َوِإَذا د ع وا ِإىَل اَّللَِّ َوَرس وِلِه لَِيْحك َم بـَيْـ  نَـه ْم ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ

َأيف قـ ل وهِبِْم َمَرٌض َأِم اْراَتب وا َأْم خَيَاف وَن َأْن حيَِيَف اَّللَّ  َعَلْيِهْم       ِه م ْذِعِننيَ َيك ْن هَل م  احْلَقُّ َيَْت وا ِإلَيْ 
َا َكاَن قَـ  ْوَل اْلم ْؤِمِننَي ِإَذا د ع وا ِإىَل اَّللَِّ َوَرس وِلِه لَِيْحك َم  َوَرس ول ه  َبْل أ ولَِئَك ه َم الظَّاِلم وَن ِإمنَّ

نَـه ْم َأْن يَـ  ْعَنا َوَأطَْعَنا َوأ ولَِئَك ه م  اْلم ْفِلح وَن َوَمْن ي ِطِع اَّللََّ َوَرس وَله  َوخَيَْش اَّللََّ َويـَتـَّْقهِ بـَيـْ   ق ول وا مسَِ

 

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، ابب  2687( برقم: )67/   8أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  -  47
 والتقرب إىل للا تعاىل ( )هبذا اللفظ( فضل الذكر والدعاء 

، ابب قول للا تعاىل    ( ) كتاب أحاديث األنبياء3334( برقم: ) 133/    4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  48
( برقم:  134/    8اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه" )وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة ( )هبذا  

 اأْلرض ذهبا ( )بنحوه.( ( ) كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ، ابب طلب الكافر الفداء مبلء 2805)
    21سورة األحزاب اآلية   -49
 من سورة النساء      65اآلية  -50
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فَأ ولَِئَك ه م  اْلَفائِز ونَ 
َوَرس ول ه  َوَما َكاَن ِلم ْؤِمٍن َواَل م ْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَّ      :تعاىل  وقوله    (  51) 

َأْمًرا َأْن َيك وَن هَل م  اخلِْرَيَة  ِمْن َأْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِص اَّللََّ َوَرس وَله  فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل م ِبيًنا
 (52 )   

  النب   أن    عنها   ما جاء يف الصحيحني  عن عائشة رضي للا  :ومن السنة  -
  أحدث  "من  آخر  لفظ   ويف   ،  )53(رد"    فهو   أمران   عليه  ليس  عمال   عمل  من  "   :قال 
  "   :  وسلم يف الصحيحني  عليه  للا   صلى  وقوله)54(رد"     فهو  منه  ماليس  هذا  أمران  يف 
    )55(   "مين فليس  سنيت عن رغب من

 المطلب الثاني : اإلخالص  أمر خفي :  
هلا ظاهر واب لاألعمال  ليس  والبواطن  لنا  طن،  نا منها شيء، وأمرها إىل للا، وإمنا 

الظاهر، وهو الذي تتعلق به أحكام الدنيا  يف صحيح البخاري :"  أن عمر بن اخلطاب 
وإن الوحي     رضي للا عنه قال:"إن أانسا كانوا يؤخذون ابلوحي يف عهد رسول للا   

ا خريا أمناه وقربناه  أعمالكم فمن أظهر لنآلن مبا ظهر لنا من  قد انقطع وإمنا أنخذكم ا 
وليس إلينا من سريرته شيء للا حياسبه يف سريرته ومن أظهر لنا سوءا مل أنمنه ومل نصدقه  

فكثري من الناس، يغلب على الظن، صدقه، وإخالصه،       (  56) وإن قال إن سريرته حسنة"
هداية واليت كانت سببا يف    ين نفع للا بدعوهتم، وقصده احلسن، وقد يكون من الدعاة الذ

 ؟     إشكال فيه، ولكن هل هذا هو املعيار الشرعي  الكثريين، كل ذلك ال

 

    52- 47سورة النور اآلايت  -51
    36سورة النساء اآلية   -52

أخرجه   –   (53) عنها،  تعاىل  للا  رضي  عائشة  حديث  البخاري    من  صحيح  اجلزم  بصيغة  معلقا  البخاري 
       1718/ح 1343/ص 3/ ابب النجش ؛ صحيح مسلم ج 753/ص 2ج

/ ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ؛    2550/ ح  959/ص 2صحيح البخاري ج   -  (54)
       1718/ح 1343/ص 3صحيح مسلم ج 

/ كتاب  4776/ح1949/ص5البخاري جحديث أنس بن مالك رضي للا تعاىل عنه،  صحيح  من    –  (55)
     1401/ح  1020/ص 2النكاح /  صحيح مسلم ج

اَبب الشَُّهَداِء اْلع د وِل َوقـَْوِل اَّللَِّ تـََعاىَل }َوَأْشِهد وا َذَوْي َعْدٍل ِمْنك ْم{    2641(ح169/  3صحيح البخاري )  -56
 ِمْن الشَُّهَداِء{  َو }ممَّْن تـَْرَضْونَ 
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فاحلسنات ال بكاد خيْل و منها  أحٌد، حت اليهود والنصارى عندهم حسنات، وحسبك 
مبا تقدم يف املعيار األول من مثال اخلوارج، فال شك أن قصدهم كان حسنا وكثري من 

  يريدون اخلري ولكن مل يوفقوا لتحصيله، فكانوا ممن قال للا تعاىل فيهم   الضالل كذلك  
يًقا َحقَّ َعَلْيِهم  الضَّاَلَلة  ِإهنَّ م  اختََّذ وا الشََّياِطنَي َأْولَِياَء ِمْن د وِن اَّللَِّ َوحَيَْسب وَن  َفرِيًقا َهَدى َوَفرِ 
هنَّ ْم لََيص دُّوهَن ْم َعِن السَِّبيِل َوحَيَْسب وَن َأهنَّ ْم  إِ وَ   سورة األعراف    30اآلية    َأهنَّ ْم م ْهَتد وَن  

( الَِّذيَن  103ق ْل َهْل نـ نَـبِّئ ك ْم اِبأْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل )ة الزخرف  ( سور 37)   م ْهَتد وَن   
نـَْيا َوه ْم حَيَْسب وَن َأهنَّ ْم حي ِْسن وَن ص   ًعا  َضلَّ َسْعيـ ه ْم يف احْلََياِة الدُّ سورة  104،  103اآليتان      نـْ

    الكهف

، فمن  فالبد من القصد احلسن أن يوافق الشريعة اليت أمر للا هبا، وجاء هبا نبيه  
 خالفها فهو مبطل، وإن كان قصده حسنا وهذا هو موضع احلديث يف املطلب التايل. 

 ق المتابعة: يالمطلب الثالث: معيار الصحة في أحكام الدنيا:  تحق
اليت تتضمن الداللة على احلق،   ايشكل على الكثريين، تلك املعايري أعظم مإن من  

الباطل، وسبب اإلشكال ؛ أن هذه املعايري من حيث  وهي أيضا قد تكون داللة على 
األصل هي معايري للحق، والباطل دخيل عليها، فرمبا يتلبس أهل الباطل يتلك املعايري 

عايري إشكال يف كوهنا م  على صدق دعوهتم.   والفتكون سببا يف كثرة أتباعهم، وبرهاان  
للحق أصال، ولكن البد من أن نتنبه إىل أهنا ليست كافية يف احلكم على من وجدت عنده 

، بل وقد يوجد بعضها عند من   أبنه من دعاة اخلري، بل رمبا توجد عند دعاة الشر كذلك
 ري: ي اتصح نسبته لدين اإلسالم  البتة. ومن تلك املع ال

 :  نصرة الدين: معيار األول  لا
ونصرة الدين ليست دليال على صدق هذا الناصر أو صالحه ؛ ألن نصر الدين قد  

نبهنا   وقد   .، والفجار  الكفار  من  ا  يكون  من  وحذران  ذلك  يف  العلى  بذلك  غرتار 
 أحاديث منها : 
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فقال لرجل   قال شهدان مع رسول للا    ما جاء يف الصحيحني  عن أيب هريرة   •
اإلسمم يدعي  قتاال شديدا  ن  الرجل  قاتل  القتال  فلما حضر  النار  أهل  الم هذا من 

فأصابته جراحة فقيل اي رسول للا الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم  
إىل النار قال فكاد بعض الناس أن يراتب فبينما    قتاال شديدا وقد مات فقال النب  

راحا شديدا فلما كان من الليل مل يصرب ت ولكن به جقيل إنه مل ميهم على ذلك إذ  
بذلك فقال للا أكرب أشهد أين عبد للا ورسوله    على اجلراح فقتل نفسه فأخرب النب  

مث أمر بالال فنادى ابلناس إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة وإن للا ليؤيد هذا الدين 
 ( 57) ابلرجل الفاجر"

:" ليؤيدن للا هذا    قال : قال رسول للا  مالك  حبان عن أنس بن    وعند  ابن  •
    ( 58) الدين بقوم ال خالق هلم"

 ( 59) كما يف الصحيحني وقد مات كافرا   ويشهد لذلك نصرة أيب طالب لرسول للا   •
 واملعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي من صنع املستشرقني الكفار، وقد نفع الدين.   •

 قد نصرت الدين.   ة من صنع الكفار واملالحدة، و ومعظم وسائل االتصال املعاصر   •
به.    واالقتداء  الناصر  مواالة  على  دليال  ليست  الدين  واملبتدع      فنصرة  فالكافر، 

،والفاسق، كل هؤالء قد يكونون سببا يف نصرة الدين، ولكن هذا اليغين عنهم من للا  
بتدع، وهكذا الفاسق، وجيب نصر للا به الدين، وهكذا امل  شيئا فالكافر يبقى كافرا، وإن

أو  ال تعامل مع كل واحد منهم حبسب ماعنده من املخالفة، سواء كانت املخالفة كفرا، 
 بدعة أو فسقا.  

 

57-   ( البخاري  )3062(ح72/  4صحيح  مسلم   صحيح  ؛  اْلَفاِجِر؛  اِبلرَّج ِل  الدِّيَن  يـ َؤيِّد   اَّللََّ  ِإنَّ  /  1اَبب 
 3062(ح73
 قال األرنؤوط حديث صحيح   4517(ح376/  10حبان برتتيب ابن بلبان حملمد التميمي )  -58
َأْن َيْستَـْغِفر وا لِْلم ْشرِِكنَي { ؛    } َما َكاَن لِلنَِّبِّ َوالَِّذيَن آَمن وااَبب قـَْوِلِه  4675(ح 69/  6صحيح البخاري )   -59

 141(ح 40/  1صحيح مسلم  )
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وجيب على كل مسلم أن يربأ من الكافر، ومن املبتدع حبسب ماعنده من البدعة، ومن   ▪
 سطته . من كان وإن حصل نصر للدين بواالفاسق حبسب ماعنده من الفسق، كائنا 

  
   :قول الحق واالستشهاد به: المعيار الثاني  

وهذا معيار آخر يستدل به يف االقتداء، وهو معيار انقص أيضا، فليس كل من قال  
 احلق واستشهد به ممن يصح االقتداء به، ومما يدل على ذلك:  

أن احلق جيري على لسان الكافر، و الشيطان،  والفاجر، والكاهن ، ومع ذلك فهم  
 سوا إبسوة يف االقتداء، بل هم أئمة يف  الشر .  لي

كال يف كون احلق يؤحذ من كل أحد، فقد قبل للا قول الكافر ملا كان حقا  وال إش
َها َآاَبَءاَن َواَّللَّ  َأَمَراَن هِبَا ق ْل ِإنَّ    كما يف قوله تعاىل :  وإذا فـََعل وا فَاِحَشًة قَال وا َوَجْداَن َعَليـْ

فقد سلم هلم قوهلم أبهنم وجدوا     اَل تـَْعَلم ونَ م ر  اِبْلَفْحَشاِء أَتـَق ول وَن َعَلى اَّللَِّ َما  اَّللََّ اَل َيَْ 
 آابئهم على ذلك ،وهو حق، مع بيانه يف مواضع كثرية أبن ذلك ليس حبجة تنفعهم.   

:" َصَدَقَك َوه َو قول شيطان ملا كان حقا كما يف البخاري فقال    وقبل النب  
َاِطب  َكذ وبٌ   ( 60) َأاَب ه َريـَْرَة قَاَل اَل قَاَل َذاَك َشْيطَاٌن" م ْنذ  َثاَلِث لََياٍل ايَ    تـَْعَلم  َمْن خت 

َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ     -وبني أن الكاهن قد يصدق أحياان كما يف الصحيحني عن  
َها قَاَلْت َسَأَل َرس وَل اَّللَِّ   وا اَي َرس وَل اَّللَِّ  اَل لَْيَسوا ِبَشْيٍء فـََقال  اَنٌس َعْن اْلك هَّاِن فـَقَ   َعنـْ

ث واَن َأْحَيااًن ِبَشْيٍء فـََيك ون  حَ  قًّا فـََقاَل َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم تِْلَك اْلَكِلَمة   ِإهنَّ ْم حي َدِّ
 ( 61) َولِيِِّه فـََيْخِلط وَن َمَعَها ِماَئَة َكْذبٍَة" ِمْن احْلَقِّ خَيْطَف َها ِمْن اجلِْينِِّّ فـَيَـق رَُّها يف أ ذ نِ 

ومع ذلك كله فإن احلق عندما َييت من الكافر، أو من الشيطان، أو من الكاهن، 
فإن هذا احلق الذي جاؤوا به اليغري من حقائقهم شيئا، فهو مل يزل كافرا، ومل يزل شيطاان،  

 

ًئا فََأَجازَه  اْلم وَكِّل  فـَه َو َجائِزٌ  2311(ح101/ 3صحيح البخاري )  -60  اَبب ِإَذا وَكََّل رَج اًل َفرَتََك اْلوَِكيل  َشيـْ
 5952(ح36/  7ابب الكهانة ؛ صحيح مسلم  )  5762(ح 136/ 7صحيح البخاري )  -61
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وا به حت ننسى كوهنم من أعداء الدين ومل يزل كاهنا.   فال يغران هذا احلق الذي جاؤ 
 أصال. 

 كثرة التعبد هلل بأنواع القربات : لثالمعيار الثا
وهذا املعيار، الشك أنه من عالمات اخلري، ومع ذلك فإن كثرة التعبد هلل ليست 

 معيارا كافيا للتسليم مبا يقوله أو يفعله أصحاهبا.   ومن األمثلة على ذلك : اخلوارج

هتم للقرآن  ءونبهنا إىل أهم ما مييزهم، بكثرة تعبدهم هلل، وحسن قرا نا  فقد بني نبي
، ومع هذا فقد حذران  من االغرتار بذلك  ة يفوقون هبا أصحاب رسول للا  جإىل در 

منهم، فهم أعداء لدين هلل رغم تلك العبادة، وقراءة القرآن.   وأتمل معي نلك األلفاظ  
 النبوية يف وصفهم : ومن ذلك :  

ويف ،  ابجلعرانة منصرفه من حنني     قال:} أتى رجل رسول للا   جابر  يث  دح -1
اي حممد اعدل    :  فقال،  يقبض منها يعطي الناس     ورسول للا     ،    ثوب بالل فضة

 . لقد خبت وخسرت إن مل أكن أعدل  ؟  ويلك ومن يعدل إذا مل أكن أعدل  :  قال.  
معاذ للا   :فقال.  تل هذا املنافق  دعين اي رسول للا فأق:  فقال عمر بن اخلطاب  

أصحايب أقتل  أين  الناس  يتحدث  جياوز    ،   أن  القرآن ال  يقرأون  وأصحابه  هذا  إن 
الرمية{ من  السهم  ميرق  منه كما  ميرقون  له    )62(حناجرهم  فإن  }دعه  لفظ  ويف   ،

قرآن ال جياوز  أصحااب حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم يقرأون ال
    )63(ميرق السهم من الرمية {ميرقون من اإلسالم كما تراقيهم 

هذا قوما يقرأون    ئي"  إن من ضئضوفيه قول النب  وحديث أيب سعيد اخلدري   -2
من   ميرقون  األواثن  أهل  ويدعون  اإلسالم  أهل  يقتلون  حناجرهم  جياوز  ال  القرآن 

 

 /ابب ذكر اخلوارج وصفاهتم  1063/ح  740/ص2صحيح مسلم ج -  (62)
/ ابب     6534/ح  2540/ص 6من حديث أيب سعيد اخلدري رضي للا تعاىل عنه ، صحيح البخاري ج   –   (63)

ان للا ليضل قوما بعد إذ هداهم حت يبني  قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم وقول للا تعاىل   وما ك
ما يتقون   وكان بن عمر يراهم شرار خلق للا وقال إهنم انطلقوا إىل آايت نزلت يف الكفار فجعلوها على    هلم

 /ابب ذكر اخلوارج وصفاهتم ، واللفظ ملسلم 1064/ح  744/ص 2املؤمنني ؛صحيح مسلم ج
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،  ويف لفظ   )64(هم ألقتلنهم قتل عاد{اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية لئن أدركت
هذا قوم يتلون كتاب للا رطبا ال جياوز حناجرهم ميرقون    )65(ضئي} إنه خيرج من ضئ

قتل   ألقتلنهم  أدركتهم  لئن  قال  أظنه  قال  الرمية  من  السهم  ميرق  الدين كما  من 
 )66(  مثود{

يقول خيرج يف هذه األمة ومل يقل منها قوم حتقرون     وعنه قال } مسعت رسول للا    -3
لوقهم أو حناجرهم ميرقون من الدين  صالهتم فيقرأون القرآن ال جياوز ح  صالتكم مع

 ،   )67(  مروق السهم من الرمية {

فألن أخر من السماء    قال :} إذا حدثتكم عن رسول للا   وحديث علي   -4
أحب إيل من أن أقول عليه ما مل يقل وإذا حدثتكم فيما بيين وبينكم فإن احلرب 

يقول سيخرج يف آخر الزمان قوم أحداث األسنان     خدعة مسعت رسول للا   
سفهاء األحالم يقولون من خري قول الربية يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون  

السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن من الدين كما ميرق  
القيامة{ يوم  النا)68(  قتلهم عند للا  أيها   { لفظ:  إين مسعت رسول للا   ، ويف  س 

 وال بشيء  قراءهتم  إىل  قراءتكم  ليس  القرآن  يقرأون  أميت  من  قوم  خيرج  يقول 
ء يقرأون القرآن حيسبون  صالتكم إىل صالهتم بشيء وال صيامكم إىل صيامهم بشي

أنه هلم وهو عليهم ال جتاوز صالهتم تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من  
اجليش الذين يصيبوهنم ما قضي هلم على لسان نبيهم  صلى للا عليه  الرمية لو يعلم  

 

 وارج وصفاهتم/ابب ذكر اخل1064/ح  741/ص2صحيح مسلم ج -  (64)
 :"املراد به النسل والعقب" 69/ص 8ري جقال ابن حجر يف فتح البا –  (65)
 /ابب ذكر اخلوارج وصفاهتم1064/ح  742/ص2صحيح مسلم ج -  (66)
ابب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم    /   6532/ح   2540/ص 6صحيح البخاري ج   -   (67)

  743/ص 2صحيح مسلم جوقول للا تعاىل   وما كان للا ليضل قوما بعد إذ هداهم حت يبني هلم ما يتقون ؛    
 /ابب ذكر اخلوارج وصفاهتم ،واللفظ ملسلم 1064ح/

ن بعد إقامة احلجة عليهم  / ابب قتل اخلوارج وامللحدي  6531/ح   2539/ص6صحيح البخاري ج     -   (68)
وقول للا تعاىل   وما كان للا ليضل قوما بعد إذ هداهم حت يبني هلم ما يتقون   وكان بن عمر يراهم شرار خلق  

  1066/ح747/ص 2للا وقال إهنم انطلقوا إىل آايت نزلت يف الكفار فجعلوها على املؤمنني ؛ صحيح مسلم ج
 فظ ملسلم ابب التحريض على قتل اخلوارج ،والل
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وصف انسا إين     ، ويف لفظ:}إن رسول للا     )69(وسلم  ال تكلوا عن العمل{
تهم يف هؤالء يقولون احلق أبلسنتهم ال جيوز هذا منهم وأشار إىل حلقه ألعرف صف

    )70(من أبغض خلق للا إليه{
إن بعدي من أميت    للا     عاىل عنه قال:} قال رسولوحديث أيب ذر رضي للا ت -5

أو سيكون بعدي من أميت قوم يقرأون القرآن ال جياوز حالقيمهم خيرجون من الدين  
     )71(كما خيرج السهم من الرمية مث ال يعودون فيه هم شر اخللق واخلليقة {

،  دة العبادة  ش   من،  أنه ابلرغم من تلك الصفات اليت اتصفوا هبا    :  وجه االستدالل  
ألقتلنهم قتل عاد " وفي لفظ " قتل ثمود  عنهم : "  فقد قال  ؛  وكثرة قراءة القرآن  

"  ووصفهم بأنهم  : "  أبغض خلق هللا إليه" "هم شر الخلق والخليقة"    
ثم ال يعودون وقال عنهم "يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية  

اإلسالم"   من  يمرقون   "، أ  فيه"   شرهم  مر  و  لعظم  إال  وماذاك  بقتلهم، 
   وفسادهم.

 القوة الخارقة وحصول الكرامات   : المعيار الرابع 
، اخلوارق   من  شيء  يده   على   جرى  من  كل   أن  منهم   ظنا ،  كثر  انس  به  ضل  املعيار  وهذا

 .  خطأ وهو.  للا  أولياء من ويل فهو
 . تعاىل  هلل  يال و  يكون أن  جيب  العادة خوارق  من شيء يده  على  جرى من كل  فليس 

 وإخراج ،  املطر  وإنزال  املوتى  كإحياء  اخلارقة  القوى  من  للا  أعطاه  الدجال  فاملسيح 
 .  النار يف  للا  قذفه اتبعه من دجال مسيح  فهو ذلك  ومع، األرض من الكنوز

  َواَل   ْيِهمْ لَ عَ   َخْوفٌ   اَل   اَّللَِّ   َأْولَِياءَ   ِإنَّ   َأاَل )  فقال  كتابه   يف   وأعدائه  أوليائه  بني  للا  فرق   وقد
نـَْيا   احْلََياةِ   يف   اْلب ْشَرى  هَل م     يـَتـَّق ونَ   وََكان وا  َآَمن وا  الَِّذينَ    حَيَْزن ونَ   ه مْ    تـَْبِديلَ   اَل   اآْلَِخَرةِ   َويف   الدُّ

 

 ابب التحريض على قتل اخلوارج  1066/ح 748/ص2صحيح مسلم ج -  (69)
 ابب التحريض على قتل اخلوارج  1066/ح 749/ص2صحيح مسلم ج -  (70)
 / ابب اخلوارج شر اخللق واخلليقة     1068/ح 750/ص2صحيح مسلم ج -  (71)
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  وال  عليهم   خوف   ال  الذين   أولياءه   أن  تعاىل  فذكر  (  72) ( اْلَعِظيم    اْلَفْوز    ه وَ   َذِلكَ   اَّللَِّ   ِلَكِلَماتِ 
  ؛   العادة  خوارق   من  شيء  أيديهم  على  جيري  ان  يشرتط  ومل  املتقون  املؤمنون  هم  حيزنون  هم

  مؤمنا  كان  إذا اخلوارق  من شيء يديه  على جير  مل وإن هلل  وليا يكون قد الشخص أن فدل
ت مْ   ِإنْ   قلْ :)  تعاىل  وقال  - 2.   متقيا بُّونَ   ك نـْ   ذ ن وَبك مْ   َلك مْ   ْغِفرْ يَـ وَ   اَّللَّ    حي ِْبْبك م    فَاتَِّبع وين   اَّللََّ   حتِ 
  وظاهرا  ابطنا  للرسول  املتبعون  هم  للا  عند  احملبوبون  للا  فأولياء  (  73) (رَِحيمٌ   َغف ورٌ   َواَّللَّ  
 .  تعاىل هلل  وليا يكون أن  عن فضال  مبؤمن فليس هذا خبالف كان  ومن
  ب   ااثو ستغا  أهنم  أعرفهم  ممن  احد  و   غري   يل  ذكر  قد  و :"  للا  رمحه  اإلسالم  شيخ   قال ▪

  األرمن  النصارى   به  أحاط  من  مثل،  الشدائد  تلك  من  أتيتهم  قد  و  اهلواء   يف   رأوين  ف
  أطلعوا   لو،  مناصحني  من  ملطفات  كتب  معه  و   العدو  به  أحاط  قد  آخر  و ،    ليأخذوه

  حلفت   و،  أصال   جرى  مبا  مادريت  أىن  هلم  فذكرت،  ذلك  حنو  و ،  لقتلوه  معه  ما  على
  علمت  قد   أان  و،   الكرامات  تكتم  كما  ذلك   كتمت   أىن   يظنوا  ال   حت  ذلك  على   هلم
  هلم  بينت  و  بعد  فيما  يل   تبني   مث ،  بدعة   و  شرك  هو  بل  مبشروع   ليس   فعلوه  الذي  أن
  أصحاب   من  احد  و  غري   يل  وحكى،   به  املستغاث  صورة  على  تتصور  شياطني  هذه  أن

  أبحياء   ستغاثواا  أهنم   كثري   خلق  حكى  و ،  ذلك  مثل   هبم  ستغاثا  ملن  جرى   أنه  الشيوخ
  و ،  الشياطني  من  هذا  أن  عرف  حت  هذا  ستفاضا  و،  ذلك  مثل  فرأوا   أموات  و

 أوقعته  اإلسالم  دين يعرف  ال  ممن  كان   فإن،  اإلمكان  حبسب اإلنسان  تغوى  الشياطني
  و ،  للشيطان  يسجد  أن  و   للا   يذكر   ال   أن   فأمرته  احملض   الكفر  و  الظاهر  الشرك   يف 

  بالد   يف   كثريا   جيري   هذا   و ،  الفواحش  يفعل  و   دم لا  و   امليتة   َيكل   أن   أمرته  و  له  يذبح 
 يف   اإلسالم  مدائن  بعض  يف   جيري   و ،  ضعيف  إسالم  و   كفر  فيها  بالد   و  احملض  الكفر

 أنواع   على  الشام  و  مصر  يف   ذلك جرى  قد  حت،  أصحاهبا  إميان   يضعف  اليت  املواضع
 ( 74) "صفها و يطول 

 

 64-62سورة يونس اآلايت   -72
 31سورة آل عمران اآلية  -73
 17/458الفتاوى  انظر جمموع   -74
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  وترك  -3  والنوافل   -2  ابلفرائض  -1  اليه  املقربون   أحبابه  هم   للا  فأولياء  وابجلملة
   خوارق،  أيديهم  على  جتر  مل  وإن،  شيئا  ابهلل   يشركون  ال   الذين  -5   له  املوحدون  -4  احملارم

 واملنجم   والكاهن  الساحر  والية  على  دليال   فلتكن  ؛  للا  والية  على  دليال   اخلوارق   كانت  فإن
،  ألوف  اخلوارق   من  هلم  ريجي  فإهنم   االصنام،   وعباد  والنصارى  اليهود  ورهبان  واملتفرس

  كما  واألقوال  األفعال  يف   هلم  جملانستهم  عليهم  يتنزلون  فإهنم  الشياطني  قبل  من  هي  ولكن
  السَّْمعَ   يـ ْلق ونَ    أَثِيمٍ   َأفَّاكٍ   ك لِّ   َعَلى  تـَنَـزَّل     الشََّياِطني    تـَنَـزَّل    َمنْ   َعَلى  أ نـَبِّئ ك مْ   َهلْ ﴿:تعاىل  قال

  َله    فـَه وَ   َشْيطَاانً   َله    نـ َقيِّضْ   الرَّمْحَنِ   ِذْكرِ   َعنْ   يـَْعش    َوَمنْ ﴿:تعاىل  وقال  (  75) ﴾َكاِذب ونَ   َوَأْكثـَر ه مْ 
 ( 76) ﴾َقرِينٌ 

  

 

 223-221سورة الشعراء اآلايت   -75
 36سورة الزخرف اآلية   -76
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 : األتباعكثرة : المعيار الخامس 
ويظن أن ذلك دليال على إمامة املتبوع، وهذا ليس على  ،  بعضهم يغرت بكثرة األنباع  

َوَما ﴿ عاىل : : أن أكثر الناس يف ضالل.  قال ت،  فإن سنة للا عز وجل يف خلقه  إطالقه
َأْكثـَر  النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مب ْؤِمِننيَ 

َوِإْن ت ِطْع َأْكثـََر َمْن يف اأْلَْرِض    ﴿، وقال تعاىل :  (  77) 
ي ِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اَّللَّ 

َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّك ور   ﴿ويدل عليه قوله تعاىل :   ( 78) 
 (79) . 

ه َما قَاَل َخَرَج    و يدل عليه من السنة : ما جاء يف الصحيحني َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ  َعنـْ
النَِّبُّ   َنا  َمَعه    َعَليـْ َوالنَِّبُّ  الرَّج ل   َمَعه   النَِّبُّ  مَي رُّ  َفَجَعَل  اأْل َمم   َعَليَّ  ع ِرَضْت  فـََقاَل  يـَْوًما 

وقوله عليه الصالة والسالم : "     (  80) ِبُّ لَْيَس َمَعه  َأَحٌد"َمَعه  الرَّْهط  َوالنَّ   الرَّج اَلِن َوالنَِّبُّ 
 .   ( 81) بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوب للغرابء"

وقد شذ الناس  والقلة هم أصحاب احلق،    مة ضالل هلم أتباع ابملاليني ،ئأوكم من  
نف إال  بن حنبل  يسرياً  كلهم يف زمن أمحد  يومئذ  راً  القضاة  فكانوا هم اجلماعة، وكانت 

، وملا   واملفتون واخلليفة وأتباعهم كلهم هم الشاذون، وكان اإلمام أمحد وحده هو اجلماعة
مل حتمل ذلك عقول الناس قالوا للخليفة اي أمري املؤمنني أتكون أنت وقضاتك ووالتك 

فأخذه  ،  يتسع علمه لذلك  فلم  ،  احلق  والفقهاء واملفتون على الباطل، وأمحد وحده على  
   ابلسياط والعقوبة بعد احلبس الطويل. 

 

  

 

   103سورة يوسف:  -77
   116سورةاألنعام: من اآلية -78
     13من اآلية  سورة سـبأ: -79
 549(ح 137/  1ابب من مل يرق ؛ صحيح مسلم  ) 5752(ح134/ 7صحيح البخاري )  -80
 389(ح 90/  1صحيح مسلم  ) -81
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    :قوة الحجة والذكاء الخارق:  المعيار السادس 

 يوًما من املسجد،  -رمحه للا    -عن معن بن عيسى قال : )) انصرف مالك بن أنس  
إلرجاء، فقال: اي  وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل ي قال له : أبو احلورية، كان يـ ّتهم اب

ك برأيي.  قال : " فإن غلبتين ؟ "،  عبدللا، أمسع مين شيًئا، أكلمك به، وأحاجك وأخرب 
قال إن غلبتك اتبعتين، قال : " فإن جاء رجل آخر، فكلمنا فغلبنا ؟ "، قال : نتبعه،  

  صلى   - حممًدا    -عز وجل    - : " اي عبدللا، بعث للا    -ه للا تعاىل  رمح  -فقال مالك  
 ( 82) بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إىل دين " ((   - للا عليه وسلم 

،والصرب  اجلرأة والشجاعة  ليست إن  الصفات،  ، والذكاء، وقوة احلفظ  وغري من 
معيارا يف صحة االتباع، فهذه الصفات قد تكون حممودة، أو العكس، فإذا استعملت  

مة  أئعلى صاحبها.  والكثري من    لنصر الباطل وحماربة احلق فهي صفات عادت ابلوابل
ق شيئا، والعجب  الضالل قد أوتوا منطقا وسيطرة على العقول، ولكن ذلك اليغين من احل

، أن اذكى الناس قد ضل يف بدهيات العقيدة، وإنين أتعجب كما تعجب الشيخ   يف ذلك
اء الكالم حممد بن عبد الوهاب  رمحه للا حني قال :" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف علم

وأتوا مس  فهوماً،  أتوا  وأتوا علوماً، وما  أتوا زكاء،  أتوا  ذكاء، وما   : عاً، يف آخر احلموية 
إذا فهمت هذا : تبني لك عظم قدرة للا، على إضالل من شاء مع    (  83) وأبصارًا، وأفئدة"

جرا،    الذكاء، والفطنة، كأهنم مل يفهموا قصة إبليس، وال قصة قوم نوح، وعاد، ومثود، وهلم
كانوا جيحدون آبايت للا   إذا شيء عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من  فما أغىن

هبم ما كانوا به يستهزئون  وحاق 
 (84  .) 

وأعجب من ذلك: ما رأيت،  وقال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه للا تعاىل:"   
يشرح    لدات، مث ومسعت، ممن يدعى أنه أعلم الناس، ويفسر القرآن، ويشرح احلديث مبج 

 

 (   62" الشريعة " : ) -82
 ( 90العقيدة احلموية الكربى البن تيمية )ص:  -83
 [   26]سورة األحقاف:-84
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الربدة ويستحسنها، ويذكر يف تفسريه، وشرحه للحديث: أنه شرك ! وميوت ما عرف ما 
 ( 85)"خرج من رأسه ! هذا: هو العجب العجاب

النا الكالم وأتباعهم من أحذق  الذكاء  وقال :"وأهل  س وأفطنهم حت إن هلم من 
 ( 86) واحلفظ والفهم ما حيري اللبيب"

  وأذكاهم   الناس  أعلم   من  كان   وإن،    احلق  خالف  من  خمالفة  عليك   يهّون   ومما "  وقال
  أصول   يف   افرتاقهم  من  األمة  هذه  يف   وقع   ما،  الناس  أكثر   اتبعه  ولو،    جهال   وأعظمهم 

 طريقة  وتسميتهم   املتكلمون   عليه  وما،  املعرفة  يدعي  من  وغالب  تعاىل  للا  وصفات  الدين
،  الكالم  كتب  من  كتاب  يف   طالعت  اإذ   أنك  مع،    وجتسيماً   وتشبيهاً   حشوا    للا   رسول

  إىل   أوله  من  الكتاب  جتد   الدين  أصل  وهو،    أحد   كل   على  واجب  هذا   أن   يزعم   كونه  مع
،   اللهم ،  للا رسول عن حديث وال، للا كتاب  من آبية  منه مسألة على يستدل ال،  آخره

 بل،    وحيل ا  من  أصوهلم  َيخذوا  مل  أهنم  معرتفون  وهم،  مواضعه  عن  ليحرفه  يذكره  أن  إال
 يف   الباري  فتح   يف   ذكر  ما  مثل-1   .  ذلك   يف   للسلف  خمالفون  أهنم   ومعرتفون،  عقوهلم  من

  السلف   إمجاع   فذكر ،   وينقص  ويزيد  وعمل  قول  وهو،  البخاري  قول  على  اإلميان  مسألة
 نقله  البخاري  أن   ذكر   وكذلك،  ذلك  على  اإلمجاع   نقل  أنه  الشافعي  عن  وذكر،  ذلك  على

 !! يرده ومل املتأخرين مال ك  حكى  ذلك بعد مث

  يف   وقرأت  -  الرتاجم  تلك  فتأمل  -  الصحيح  آخر  يف   التوحيد  كتاب  يف   نظرت  فإن-2
  اإلميان   وجوب  على  اإلمجاع   ونقلهم،    اخللف  من  أتباعهم  ومن  السلف  من  العلم  أهل  كتب

 صالنصو   من  شيئاً   أتول   أو،    منها  شيئاً   جحد  من  وأن،    ابلقبول  وتلقيها  تعاىل  للا  بصفات
 .  العلم أهل إمجاع  وخالف للا على  افرتى فقد

  أمجع "   :  الرب   عبد  بن  عمر   أبو  قال  حت،   وضاللة  بدعة  الكالم  علم  أن  اإلمجاع   ونقلهم -3
  يعّدون   ال،    وضالالت  بدع   أهل  الكالم  أهل  أن  :واألمصار  األعصار  مجيع   يف   العلم   أهل
 .   يطول هذا يف  والكالم. "العلماء طبقات من اجلميع عند

 

 ( 122الرسائل الشخصية حملمد بن عبدالوهاب )ص: -85
 ( 264الشخصية حملمد بن عبدالوهاب )ص:    الرسائل-86
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  ابهلل   اخللق  أجهل  عليه  وأمجع  بل ،    كلهم  املسلمون  أمجع  شيء  إىل  عمدوا   أهنم  واحلاصل
  كابروا ،      أنفسهم  عند  من  كالماً   هؤالء  فابتدع ،      النب   مهل  بعث  الذين،    األواثن  عبدة:
  وراجت -. ..  األمر  هذا  علم  يف   يتكلم  من  مجهور  اتبعهم  كله  هذا  مع  مث   .أيضاً   العقول  به

  من  هلم سبقت من إال-ومغارهبا األرض مشارق  طبقت حت ،  واجلاهل العامل  على بدعتهم
  ويرموهنم   الناس  يبغضوهنم،    األسود  الثور   جلد  يف   البيضاء  كالشعرة  وهم،    احلسىن  للا

 .    ( 87) "ابلتجسيم

  

 

 ( 264-261الرسائل الشخصية حملمد بن عبدالوهاب )ص: -87
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 : من التطبيقات المعاصرة المخالفة لهذا الضابط : المطلب الرابع   
 عض املعايري السابقة. هواء بسبب تلبسهم بببدعاة السوء وأهل األ االغرتار ▪
 احلركات اجلهادية يف هذا العصر على امتدادها مثل تنظيم القاعدة أو داعش،   من  كثري  ▪

مثل  قتلهم  معصومي الدماء، والغدر،  -حرام، فمع ثبوت خمالفاهتم الكثرية  وكو بأو  
املخالفات   من  ذلك  وغري  العهد،  ونقض  والظلم،  واخليانة  الشرعية والكذب، 

دهم، فأين شرط املتابعة املتضمن ومع ذلك جتد من يتعاطف معهم ويؤي   -الواضحة
 الرباءة ممن يفعل مثل ذلك ؟   

 المطلب الخامس :  المفاهيم الشرعية المستفادة من الضابط
األعمال هلا ظاهر وابطن، والبواطن ليس لنا منها شيء، وأمرها إىل للا، وإمنا لنا    أن •

 لذي تتعلق به أحكام القبول أو الرد .  الظاهر، وهو ا
حلسن غري كاف يف قبول األعمال مامل يوافق الشريعة اليت أمر للا هبا،  القصد ا   أن •

 ، فمن خالفها فهو مبطل، وإن كان قصده حسنا.  وجاء هبا نبيه 
 معيار القبول يف أحكام الدنيا  يكون عند حتقق املتابعة.  أن •
 انت الوسيلة مقبولة شرعاإال إذا كالوسيلة  الغاية التربر أن •
من صدر منه خمالفة للسنة فيجب ردها ولو كان ممن  نصر الدين  بقول أو فعل،    أن •

الذكاء اخلارق ولو كثر   أهل  أومن  احلجة،  أوكان قوي    ، العبادة  أهل  أو كان  من 
 أتباعه.   

تلبسهم    وجوب ▪ بسبب  األهواء  وأهل  السوء  بدعاة  االغرتار  املععدم   ايري ببعض 
 بقة. السا
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 المطلب السادس  :  أثر الضابط في الرد على بعض الشبهات: 
 
،ويضيق عليهم  ، أو بعض األحزاب ، أو بعض الرايات    لماذا يحارب بعض الدعاة •

 رغم نصرهم الواضح للدين؟ 
 : ذلك  أم    ويجاب عن  ؟  الدين  نصروا  ،لكونهم  الدعاة  المزعومة على  الحرب  هل 

متابعة بأن قالوا ، أو فعلوا مايستحقون به المحاسبة والعقاب  لكونهم خالفوا شرط ال
في نصرة الدين ، فعلى سبيل المثال ، المبتدعة ممن نصروا   ، وإن كان لهم سبق 

ول بدعتهم ، أو إقرارها ،  ون سببا في قبكالدين ، ولكن نصرتهم للدين اليجوز أن ت
لنصرة الدين ، فيكون ذلك    وتقدم البيان كيف أن الناس يغترون بالراية التي ترفع

بالراية المرفوعة ، وال    مدعاة لغض الطرف عن مخالفاتهم الواضحة ، فليس العبرة
بإعالن الغرض منها ، بل البد من إثبات ذلك باألقوال واألفعال التي تتفق مع هدي  

  صلى هللا عليه وسلم .  رسول هللا
 لماذا التركيز على األخطاء رغم كثرة الصواب؟  •

لك بناء على هذا الضابط : بماجاء في مقدمة هذا الضابط وهو أثر  ب عن ذوالجوا
وإنما نأخذكم اآلن بما ظهر لنا من أعمالكم    عمر رضي هللا عنه كما في البخاري :"

إل وليس  وقربناه  أمناه  خيرا  لنا  أظهر  في  فمن  يحاسبه  من سريرته شيء هللا  ينا 
نصد ولم  نأمنه  لم  سوءا  لنا  أظهر  ومن  حسنةسريرته،  سريرته  إن  قال  وإن  "  قه 

 فصوابك لك ، والخطأ سوف تحاسب عليه مهما كان قصدك. 
 الظن بالمسلمين؟  ءلماذا نسي  •

والجواب عن ذلك : بأن بيان األخطاء الشرعية واجب ، وليس في ذلك إساءة للظن  
يستطيع أحد الحكم على النيات ، فهي كما تقرر في هذا الضابط أمر خفي ،  ، فلن  

برة بما تقول وتفعل ، فإن كان القول أو الفعل موافقا للسنة قبل ، وإن كان  ولكن الع
 كائنا من كان ،  فا فمردود على ما فعله أو قاله مخال
يمكن أن  لماذا نتخاذل عن نصرة أهل الجهاد بحجة وجود األخطاء؟ ومن الذي   •

 يسلم من األخطاء؟ 
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اإلخالص ) لتكون كلمة هللا    بأن الجهاد له جانبان : األول : هو  والجواب عن ذلك :
األقوال    العليا(  من  تتبين  المتابعة وهي  والثاني:    . أحد سوى هللا  يعلمه  ال  فهذا 

واألفعال ، فإذا كانت تلك الراية تناقض ثوابت الدين من خالل أقوالها ، وأفعالها ،  
يستحق  نف ، واألخذ بجريرة الغير بقتل من الوتبرر ) الكذب ، والغدر ، والقسوة ، والع

دماء ، واألموال ، وهذه كلها مناقضة لما جاء به النبي  القتل ، واالستهانة بعصمة ال
 الكريم فكيف يجوز نصر مثل تلك الراية ؟  

والجواب على قول القائل : من يسلم من تلك األخطاء؟  بأن نقول له بأن المحاسبة  
صوابه إن أصاب   ي الصواب الموجود عند المخطئ ، ولكنتعني نف  على الخطأ ، ال 

 ، وترتب على خطئه جناية فيحاسب عليه .    فله ، وخطأه إن أخطأ
فهذه األسئلة ونحوها لم يراع السائل فيها شرط المتابعة، فليس كل من تلبس بمعيار  

ل، أو  من المعايير المتقدمة يستحق النصرة والتأييد، بل البد من البراءة من كل فع
أن   ء، والواجبئل، وهو تحقيق لعقيدة الوالء والبرا قول خالف السنة مهما كان القا
الشرعية   أحكامنا  في  األشخاص-نراعي  على  أو  الوقائع،  على  نطلقها    -التي 

موافقتها للشرع بناء على الظاهر لنا، بصرف النظر عن حقائق األمور، والواقع،  
 وهذا يتضح من خالل الضابط التالي. 
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 الضابط الثاني 
 لشرع ، ولو خالف الواقع لى الظاهر الموافق لالحكم الشرعي يبنى ع

 :وفيه مطالب
 المطلب األول : معنى الضابط

ارتباطه أبمر قد حدث، وليس أبمر قد   من أخص املعاين اللغوية للواقع هو :  إن
عليها حكم ؛ ألن تطبيق احلكم غري ممكن قبل وقوع   بىنحيدث، فاألمور االفرتاضية الي

حكمها من جهة اجلواز، أو عدمه، مع توضيح مسندات   يان بالنازلة.  فإذا وقعت أمكن  
من جعل من فقه الواقع : الفقه فيما هو متوقع يف    .   وبناء عليه  فإن  تاحلكم أاي كان

 املستقبل، يعترب خمالفا هلذا املصطلح منطوقا، ومعىن.   

مناط، فإن املعترب يف الواقع هو الواقع  املوافق للشرع، فاحلكم الشرعي له    وأيضا
ن  الواقع حقيقة، وبناء عليه فال يلزم أ   حلكمإذا وجد مت تطبيق احلكم، ولو خالف هذا ا

يكون احلكم الشرعي مطابقا للواقع حقيقة بل قد خيالف الواقع ؛ ألن األحكام الشرعية 
غالبا ماترتبط ابلظاهر دون الباطن ، ومع ذلك فتطبيقه هو الصواب ؛ ألن للا هو الذي  

 وجودا وعدما .  أن املصلحة تدور مع تطبيق أحكام للا ورسوله   شرعه والشك

القصاص على من مل يقتل حقيقة بناء على ماظهر من   سبيل املثال قد يقام  فعلى
األدلة، وقد يقضي القاضي على خالف الصواب بناء على ما ظهر له إىل غري ذلك مما  

 سيأيت توضيحه من السنة النبوية املطهرة. 

 له من الكتاب والسنة واألثر وفيه ثالثة فروع اني : تأصيالمطلب الث
 باألسباب الظاهرة   ربط األحكام :  الفرع األول 

 ا يدل على ذلك :   ممعادة الشريعة بربط األحكام أبسباب واقعة وليست متوقعة ،و  جرت

 من الكتاب :
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  تعاىل :    قوله -                                                

               (88 ) 

 هبا   فيخرب   حتققها،  قبل  األمور  إىل  يبادر   من  على  إنكار:"    - رمحه للا-ابن كثري    قال •
:  أي (  يستنبطونه:)قوله  ومعىن....  صحة  هلا   يكون   ال  وقد  وينشرها،  ويفشيها

 حفرها  إذا  العني،   الرجل  استنبط:  يقال  معادنه،  من  ويستعلمونه  يستخرجونه
 ( 89)" قعورها من واستخرجها

َلٍة أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمن وا ِإْن َجاءَك ْم فَاِسٌق بِنَـَبٍأ فـَتَـبَـيـَّن وا َأْن ت ِصيب وا قـَْوًما جبََها   ايَ     تعاىل:   وقوله -

فـَت ْصِبح وا َعَلى َما فـََعْلت ْم اَنِدِمنَي  
  (90   ) 

  حيكم لئال  له، لي حَتاطَ  الفاسق خرب   يف  ابلتثبت تعاىل َيمر :"-للا رمحه–ابن كثري  قال •
  وراءه،  فياقت  قد  بقوله   احلاكم   فيكون  خمطًئا،  أو  كاذابً -األمر  نفس  يف -  فيكون   بقوله
 ( 91)"املفسدين سبيل اتباع   عن للا هنى وقد

 : ومن السنة 
،  جهينة  من  احلرقات  فصبحنا   سرية  يف     للا   رسول   بعثنا :  قال  زيد   بن  أسامة  عن -

    للنب  فذكرته،  ذلك  من  نفسى  يف   فوقع  فطعنته.  للا  إال  إله  ال:  فقال  رجال   فأدركت
  قاهلا   إمنا   للا   رسول   اي :  قلت  قال «.    وقتلته  للا  إال  إله  ال   أقال»      للا   رسول   فقال
  فمازال «.    ال  أم  أقاهلا  تعلم  حت  قلبه  عن  شققت  أفال »    قال.  السالح  من  خوفا

 ( 92) ." يومئذ  أسلمت أىن متنيت  حت على يكررها

 

 النساء  83من اآلية  -88
 ( 366-365/  2انظرتفسري ابن كثري ) -89
 احلجرات  6اآلية  -90
 (  370/ 7تفسري ابن كثري )  -91
 287( ر  67/  1صحيح مسلم  ) -92
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الدالة على أنه قاهلا للنجاة    (  93)بىن على قرائن احلال  االستدالل: أن أسامة    وجه
الرسو  عليه  فأنكر  قد      لبنفسه،  أنه  احلال وهو  بواقع  معلقا  احلكم  نطق  وجعل 

عصمة الدم واملال ولو كان قد قاهلا للنجاة    الشهادتني، وهو مبجرد فعله ذلك فقد انل 
 بنفسه.  

 حجرته  بباب  خصومة  مسع    للا  رسول"أن      النب   زوج  عنها  للا   رضي  سلمة  أم  عن -
 من   أبلغ   يكون  أن  بعضكم   فلعل  اخلصم   َيتيين   وإنه  بشر   أان   إمنا  فقال  إليهم   فخرج
 قطعة  هي فإمنا مسلم  حبق له  قضيت  فمن   بذلك له  فأقضي ق صد  أنه  فأحسب  بعض

 ( 94) "فليرتكها أو فليأخذها النار من
  يقطع  ال  أبنه  صرح  أنه  معقطعا،    مصيب  قضائه  يف     لنب أن    وجه االستدالل: 

الشرعي بناه على ماظهر له وإن مل    فاحلكم.   (  95) ترى  كما  األمر  نفس  يف   الواقع  حبقيقة
 يكون يف الواقع كذلك.  

    النب  عند  التالعن  ذكر  أنه:"    - للا عنهما  رضي–ابن عباس    عن  الصحيحني :"  يف  -
 قد  أنه  إليه  يشكو  قومه  من  رجل  فأاته،  انصرف  مث  قوال  ذلك  يف   عدي  بن  عاصم  فقال
  النب   إىل  به  فذهب  لقويل   إال  األمر  هبذا  ابتليت  ما  عاصم  فقال  رجال   امرأته  مع  وجد
  الشعر  سبط   اللحم  قليل  مصفرا  الرجل  ذلك  وكان  تهامرأ  عليه  وجد  ابلذي   فأخربه 

  اللهم     النب   فقال  اللحم   كثري   آدم  خدال   أهله  عند   وجده  أنه  عليه  ادعى  الذي  وكان
   ، (96) "  بينهما    النب  فالعن  وجده  أنه  زوجها  ذكر  الذي  ابلرجل  شبيها  فجاءت  بني

 أكحل  به  ءتاج  فإن  أبصروها  ويف لفظ للبخاري عن ابن عباس رضي للا عنهما :"

 

أنه مل    - 4أنه قتل بعض املسلمني     - 3أنه كافر أصال     - 2تالية .  أنه يف معركة ق  - 1وهي قرائن قوية :    -93
 يقل هذه الكلمة إال بعد أيقن اهلالك . 

البخاري )ص  -94 )   2458(ر131/  3حيح  ؛ صحيح مسلم   يعلمه  إمث من خاصم يف ابطل وهو  /  5ابب 
   4572(ر 129

 ( 12/ 10اجملموع احلسن يف الرد على أيب احلسن ) -95
 3816(ر 205/  4ابب اللعان ؛ صحيح مسلم  ) 5308(ر35 / 7صحيح البخاري )  -96
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  كذلك  به  فجاءت  (  97)سحماء  ابن  لشريك  فهو  الساقني  خدجل  األليتني   سابغ  العينني
 ( 98) "شأن وهلا يل  لكان  للا كتاب  من مضى ما لوال وسلم   فقال

أن املرأة كاذبة يف ميينها، وأهنا قد قالت خبالف   : أنه قد تبني للنب    وجه االستدالل
 احلكم على الظاهر بناء على أميان اللعان.      الواقع، ومع ذلك فقد أمضى النب

قال :" الولد للفراش وللعاهر   الصحيحني عن عائشة رضي للا عنها أن النب    ويف  -
 )99(  احلجر"

، ولكن  لعاهر: أن هذا احلكم على خالف الواقع فالولد حقيقة هو ل وجه االستدالل 
 الفراش سيدا كان أو زوجا.   بصاحباحلكم الشرعي ربطه 

  بشريك    النب  عند  امرأته  قذف  أمية  بن  هالل  أن  عنهما  للا  رضي  عباس  ابن  عن -
  أحدان   رأى  إذا  للا  رسول  اي  فقال  ظهرك   يف   حد  أو  البينة    النب  فقال  سحماء  ابن

  فذكر   ظهرك  يف   حد  وإال  البينة  يقول   فجعل  البينة  يلتمس  ينطلق  رجال   امرأته  على
 ( 100) " اللعان حديث

ألنه    - رد الدعوى ولو كانت حقيقة تدل عليها قرائن احلال  جم  أن   االستدالل :   وجه
التكفي إلثبات احلكم الشرعي إبيقاع احلد،   - أن رجال عاقال يقذف زوجته ابلزان  يندر

 حتقيقها يف واقع احلال.    يتعذربل البد من البينة اليت 
   :ومن تطبيقه عند السلف •
أانسا كانوا    إن:"قالنه  ضي للا عاخلطاب ر   بن  عمرجاء يف صحيح البخاري :" أن    ما -

الوحي قد انقطع وإمنا أنخذكم اآلن مبا ظهر    وإنيؤخذون ابلوحي يف عهد رسول للا 

 

ن اجلد بن العجالن البلوي حليف االنصار،  سحماء وهي أمه واسم أبيه عبدة بن مغيث ب هو شريك بن   -97
   3917( ت 285/ 5ةوهو أخو الرباء بن مالك ألمه ، انظر اإلصابة يف متييز الصحابة ) 

 ان ابب اللع 4747(ر 100/ 6صحيح البخاري )  -98
/ ابب تفسري املشبهات  ؛    724/ص 2من حديث عائشة رضي للا تعاىل عنها ،صحيح البخاري ج    –  (99)

 /ابب الولد للفراش وتوقي الشبهات    1080ص /2صحيح مسلم ج 
 ابب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة  2671(ر 178/ 3صحيح البخاري ) -100
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لنامن أعمالكم فمن أظهر لنا خريا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء للا حياسبه  
   )101(حسنة"ن سريرته يف سريرته ومن أظهر لنا سوءا مل أنمنه ومل نصدقه وإن قال إ

 وجوب التثبت من مستندات الحكم الشرعي : الفرع الثاني 
هريرة    يف  - أيب  عن  مسلم    دجالون   آخرالزمان  يف   يكون»للا  رسول   قال صحيح 

  اليضلونكم   وإايهم   فإايكم  والآابؤكم  أنتم  تسمعوا  مبامل  األحاديث  من  َيتونكم  كذابون
 (. 102) «يفتنونكم وال

تثبت من القائل ابلنظر يف أدلته اليت  ل على وجوب اليف احلديث دلي  االستدالل :وجه  
يستدل هبا من جهة ثبوهتا، ومن جهة االستدالل هبا فليس كل من استدل بدليل من 

 الكتاب والسنة يسلم له، بل البد من النظر والتأمل ممن هو أهل لذلك.  
قال لبعض ة نكثوا العهد فظأن بين قري  عندما بلغ النب    ألحزابيف قصة غزوة ا  جاء -

 حقا  كان   فإن  ؟  ال   أم   القوم  هؤالء  عن  بلغنا   ما   أحق  تنظروا،   حت  انطلقواأصحابه  "
  وبينهم   بيننا  فيما  الوفاء  على   كانوا  وإن  الناس   أعضاد  يف   تفتوا  وال   أعرفه،  حلنا  يل  فاحلنوا

  عنهم،   بلغهم   ما  أخبث  على  فوجدوهم  أتوهم،  حت  فخرجوا:  قال  للناس   به  فاجهروا
. عقد  وال  حممد  وبني  بيننا  عهد  ال  ؟   للا  رسول  من:  وقالوا?    للا   رسول  من  واانل(    فيما)

  دع :  عبادة  بن  سعد  له  فقال  حدة،  فيه  رجال   وكان  وشامتوه،  معاذ  بن  سعد  فشامتهم
 معهما،   ومن   وسعد  سعد  أقبل  مث.  املشامتة  من  أرب  وبينهم  بيننا   فما  مشامتتهم،  عنك

  والقارة   عضل   كغدر  أي  والقارة؛  عضل:  لوااق  مث   عليه،  فسلموا?    للا  رسول   إىل
  معشر   اي  أبشروا  أكرب،  للا?    للا  رسول  فقال  وأصحابه؛  خبيب  الرجيع،  أبصحاب
 ( 103){"املسلمني

 قد تثبت من اخلرب قبل ان يبين عليه حكما.    أن النب   وجه االستدالل : 
 عليها، منها: كثرية تدل على مسؤولية الكلمة، وأن العبد حماسب    حاديثجاءت أ  وقد ▪

 

 ابب الشهداء العدول    5/   2498/ر934/ص2صحيح البخاري ج -  (101)
 16(ر9/  1صحيح مسلم  ) -102
 ( 142/ 3السرية النبوية البن هشام ) -103
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يقول إن العبد ليتكلم     يف الصحيحني عن أيب هريرة أنه مسع رسول للا     ماجاء -
هبا يف النار أبعد مما بني املشرق واملغرب، وهذا لفظ     ابلكلمة ما يتبني فيها  يهوي

قال إن العبد    ويف حديث آخر يف البخاري عن أيب هريرة عن النب   ،  )104( مسلم  
للا ال يلقي هلا ابال يرفع للا هبا درجات وإن العبد ليتكلم   انمن رضو ليتكلم ابلكلمة 

 )105(  ابلكلمة من سخط للا ال يلقي هلا ابال يهوى هبا يف جهنم.{
 (.  106)«  مسع ما بكل حيدث  أن كذاب   ابملرء فيك»    :"  صحيح مسلم قال  ويف  -
ف عليك هذا فقلت  أنه قال :" اي نب للا فأخذ بلسانه قال ك  ) ويف حديث معاذ    -

ثكلتك أمك اي معاذ وهل يكب    -    -ن مبا نتكلم به فقالاي نب للا وإان املؤاخذو 
    )107(الناس  يف النار على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم{

  :حكمهاالنهي عن األسئلة االفتراضية وما في : الفرع الثالث 
 : فمن الكتاب

:"   املقدمة  يف -للا  رمحه–الشاطب  ماذكره قال  حيث    ينبين  ال  مسألة  كل  اخلامسة 
:  ابلعمل  وأعين  شرعي،  دليل  استحسانه  على  يدل  مل  فيما   خوض  فيها   فاخلوض  عمل؛   عليها
  استقراء   ذلك  على  والدليل   .شرعا  مطلوب  هو  حيث  من  اجلوارح،  وعمل  القلب  عمل

  :الكرمي  القرآن  يفف  ؛ به  مكلفا  عمال   يفيد  ال  عما  ي عرض  الشارع   رأينا  فإان  الشريعة؛

َواحلَْجِّ  لِلنَّاسِ  َمَواِقيت   ِهيَ   ق لْ  اأْلَِهلَّةِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ 
 (108 )

 

 عن  السؤال  من  السائل  قصده  إعراضاعما  العمل؛  به  يتعلق  مبا  اجلواب  فوقع "
  حالته   إىل  يعود  بدرا،مث  يصري   حت  ميتلئ  مث  كاخليط،  دقيقا  الشهر  أول  يف   يبدو  ملَِ :"اهلالل
ظ ه ورَِها  ِمنْ   اْلبـ ي وتَ   أتَْت وا   أبَِنْ   اْلرِبُّ   َولَْيسَ :  قال  مث".  ؟األوىل

  من   أتويل  على  بناء،  (  109) 
 

 2988/ر 2290/ص 4؛ صحيح مسلم ج6112/ر 2377/ص5صحيح البخاري ج -  (104)
 6113/ر 2377/ص5صحيح البخاري ج -  (105)

 7ر)8/ 1صحيح مسلم  ) من حديث حفص بن عاصم -106
 ، وقال :"حسن صحيح"  2616/ر11/ص5سنن الرتمذي ج -  (107)

   189سورةالبقرة:   189من اآلية  -108
 البقرة   سورة  189من اآلية  -109
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  التمثيل   يف   السؤال  هذا   أن   اجلواب  مجلة  من  فكان   املعىن؛  هذا  يف   نزلت   كلها  اآلية  أن   أتول
 يف   نفعا  تفيد  ال  اليت   األمور  هبذه  العلم  ال ،    التقوى  هو   إمنا  والرب ،  ظهورها  من  للبيوت   إتيان 

ن  الساعة  عن  سؤاهلم  بعد  تعاىل  وقال.  إليه  جترُّ   وال  التكليف،   ِمنْ   أَْنتَ   ِفيمَ :  م ْرساها  أايَّ
ِذْكَراَها

 بد   ال  أنه  علمها  من  يكفي  إذ  يعين؛  ال  عما  سؤال  هذا  عن  السؤال   إن:  أي(  110) 
"للسائل  قال  الساعة؛  عن   والسالم  الصالة  عليه  س ئل  ملا  ولذلك  منها،  َأْعَدْدتَ   ام: 

به  ومل فائدة،  فيه مما  هبا يتعلق ما إىل سؤاله صريح  عن إعراضا ؛ ( 111) "هلا؟  .سأل عما  جي 

َتس ؤْك مْ   َلك مْ   تـ ْبدَ   ِإنْ   َأْشَياءَ   َعنْ   َتْسأَلوا  ال  آَمن وا  الَِّذينَ   أَيُـَّها   ايَ :  تعاىل  وقال
 (112 )

  وجهه؛   يف   الغضب  ي عرف  ماو ي   قام  -السالم  عليه -  أنه  ر وي  أيب؟  من:  سأل  رجل  يف   نزلت
:  قال أيب؟ من! للا رسول   اي: فقال رجل، فقام". أنبأتكم إال شيء عن تسألوين  ال: "فقال

:  البقرة صفات عن إسرائيل بين سؤال يف  عبَّاس ابن   وقال.   فنزلت (. 113) "ح ذافة أبوك "
  سؤاهلم  أن  نيِّ ب ي  وهذا،  (  114) " عليهم  للا  فشدد   شددوا؛   ولكن  ألجزأهتم،  ما  بقرة  ذحبوا  لو"
    ( 115) . فائدة  فيه كني مل

 : السنة ومن 

 

 سورة النازعات  43اآلية  -110
ابب عالمة حب للا عز وجل لقول ؛     6171( ر   40/  8صحيح البخاري )  من حديث أنس     -111

 6878( ر42/  8صحيح مسلم  )
 سورة املائدة    101من اآلية  -112
ابب الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما    92( ر 30/  1صحيح البخاري ) ن حديث أيب موسى  م  -113

 6270( ر93/ 7مسلم  )  يكره ؛صحيح 
 ( 448/ 1اجلامع ألحكام القرآن للقرطب )  -114
 ( 68 - 2/64ملوافقات ) -115
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 )116(شعبة  بن  املغرية  عنالصحيحني     يف  -
     النب   عن    عليكم   حرم  للا  إن:"  قال  

  وإضاعة  السؤال  وكثرة   وقال   قيل   لكم   وكره   البنات ووأد  وهات  ومنعا  األمهات  عقوق 
 ( 117)"املال

 يما اليفيد.فيه ذم لكثرة األسئلة واخلوض ف  وجه االستدالل : 
 ( 119)األنصارى  عدى  بن  عاصم  إىل  جاء  (  118)العجالىن  عوميرا   أنالصحيحني    ويف  -

 يفعل  كيف  أم  فتقتلونه  أيقتله  رجال   امرأته  مع  وجد  رجال   أن  لو  عاصم  اي  أرأيت  له  فقال
  رسول   فكره-  للا  رسول  عاصم  فسأل.  للا  رسول  عاصم  اي  ذلك  عن  ىل  فسل

 عاصم رجع فلما  للا رسول من  مسع ما عاصم على كرب   حت وعاهبا املسائل للا
  مل   لعومير  عاصم   قال    للا   رسول  لك  قال   ماذا   عاصم  اي   فقال  عومير   جاءه   أهله   إىل

 (. 120) . «عنها  سألته اليت املسألة  للا  رسول  كره  قد خبري   أتتىن
 كره سؤاله  عن شيء مل يقع.     : أن النب   وجه االستدالل 

  عليه   أكثروا  فلما  كرهها  أشياء  عن    للا  رسول  سئل  قال  ي األشعر   موسى  أيب  عن -
 حذافة  أبوك   قال   أيب   من  للا   رسول  اي   فقال  (  121) رجل  فقام  سلوين  وقال  غضب  املسألة

 

مد ، أسلم قبل عمرة  هو املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن قيس الثقفي أبو عيسى أو أبو حم  – (116)
ة مخسني . انظر اإلصابة يف متييز  ابلكوفة سن    احلديبية وشهدها وبيعة الرضوان ، كان يقال له مغرية الرأي ،  مات

 8185/ت197/ص6الصحابة ج 
 4582( ر131/  5ابب عقوق الوالدين من الكبائر؛ صحيح مسلم  )  5975(ر4/  8صحيح البخاري )   -117
لعجالين وقال الطرباين هو عومير بن احلارث بن زيد بن جابر بن اجلد بن العجالن  هو عومير بن أيب أبيض ا   -118

 6118( ت 746/ 4ئه ؛ انظر اإلصابة يف متييز الصحابة ) وأبيض لقب ألحد آاب 
هو عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن بن حارثة بن ضبيعة العجالين القضاعي شهد أحدا وكان رسول     -119

هل قباء وأهل العالية فلم يشهد بدرا مات يف والية معاوية وهو بن مائة ومخس عشرة سنة  استعمله على أ  للا  
 80( ت 43/  5ذيب التهذيب ) انظر انظر هت 

 3816(ر 205/  4ابب اللعان ؛ صحيح مسلم  ) 5308(ر35/ 7صحيح البخاري )  -120
ذافة أو أبو حذيفة وأمه  هو عبد للا بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي أبو ح   -121

بدرا ؛ يقال مات يف خالفة عثمان    متيمة بنت حراثن من بين احلارث بن عبد مناة من السابقني األولني يقال شهد 
    4625( ت57/  4حكاه البغوي وقال أبو نعيم تويف مبصر يف خالفة عثمان انظر اإلصابة يف متييز الصحابة ) 
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  ما  عمر   رأى   فلما  شيبة  موىل  سامل  أبوك   فقال  أيب   من  للا   رسول  اي   فقال  آخر   قام  مث
 ( 122) " وجل زع للا  إىل نتوب  إان قال الغضب من  للا رسول بوجه
غضب من كثرة األسئلة اليت يتعلق هبا حكم شرعي،    االستدالل : أن النب    وجه

 أو كانت من املسكوت عنه. 
"إن للا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها،وحدحدودا فال تعتدوها،    النب   وقد قال -

أشياء  فالتبحثوا  فال   وحرم  نسيان  غري  لكم  أشياءرمحة  عن  تنتهكوها،وسكت 
  ( 123) عنها"

 عن البحث فيما سكت عنه.   اأن فيه هني  وجه االستدالل : 
  يتساءلون  الناس   يربح  لن    للا   رسول   قال:"  مالك  بن  أنس الصحيحني عن    ويف  -

 ( 124) "للا  خلق فمن شيء كل  خالق للا  هذا يقولوا حت
  ( 125)"يعنيه  ال  ما  وتكلف   السؤال  كثرة   من  يكره   ما  ابب  عليه البخاري فقال :"  بوب
  يف  الناس خوض عن اإلخبار ذكر  ابن حبان على هذا احلديث فقال :" ب عليه، وبو 

 ( 126) " عنها هلم أغضي اليت املسائل من األغلوطات
    للا  رسول  قالرضي للا عنهما     عباس   ابنمعىن احلديث السابق  ماجاء عن    ويف  -

  والقدر  ن الولدا   يف   يتكلموا   مل  ما  -   مقاراب  أو   -  موائما  األمة  هذه   أمر   يزال  ال : )  
) (127 )  

 

ا يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه وقوله تعاىل } ال  ابب م  7291(ر 95/  9صحيح البخاري )  -122
 تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { 

انشر   -123 بن  جرثوم  اخلشين  ثعلبة  أيب  حديث  ) من  الطرباين  القاسم  ألبو  األوسط  املعجم   ،7  /
) 7461(ر 265 الكربى  البيهقي  سنن  )  19509(ر 12/  10؛  الدارقطين  سنن  ؛  :"موقوف"  /  4وقال 
 ( 44؛  وقال األلباين :" حسن بشواهده انظر  اإلميان البن تيمية )ص:  4443(ر 170
ابب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه وقوله تعاىل } ال    7296(ر 96/  9صحيح البخاري )  -124

 تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { 
    7296(ر96/ 9صحيح البخاري )  -125
 ( 117/  15صحيح ابن حبان ) -126
• قال أبو حامت : الولدان أراد به أطفال املشركني ، وقال احملقق  6724(ر 118/  15صحيح ابن حبان )  -127

 األرنؤوط :" إسناده صحيح" 
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أيها الناس    فقال  هريرة رضي للا تعاىل عنه، قال:» خطبنا رسول للا     أيب  حديث -
قد فرض للا عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام اي رسول للا فسكت حت قاهلا  

قلت نعم لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما تركتكم    لو  ثالاث فقال رسول للا   
كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء  فإمنا هلك من  

  دعوين  ويف لفظ للبخاري:"   (  128)« أتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوهف
  عن  هنيتكم  فإذا   أنبيائهم  على  واختالفهم   بسؤاهلم   قبلكم   كان  من  هلك  إمنا   تركتكم   ما

 ( 129) "استطعتم ما منه فأتوا  أبمر أمرتكم  وإذا فاجتنبوه  شيء
  يقفوا  مل  سكتوا   لو  ألهنم  فيها؛  عمل  فائدة  ال  زايدة،  هنا  سؤاهلمأن    وجه االستدالل : 

  وقال  قيل  عن: "السالم  عليه  هنى  هنا  ومن . فيه  فائدة   ال  السؤال   فصار   عمل،  عن
 ( 130) "يفيد ال عما السؤال مظنة ألنه ؛ "السؤال وكثرة

    :تطبيقه عند السلف •

  رسول  أصحاب  من  خريا  كانوا  قوما  رأيت  ما:"  قالا    عنهمرضي للا  عباس  ابن  عن -
 ( 131) القرآن  يف  كلهن  قبض حت مسألة عشرة ثالث االعن  سألوه ما   للا

 يسأل  فجعل  املدينة  قدم   (  133) صبيغ  له  يقال  رجال   ان :"(  132) يسار  بن   سليمان   عن -
  اان   قال  انت  من  فقال  النخل  عراجني  اعدله  وقد   عمر  إليه  فأرسل،  القرآن  متشابه  عن

  عمر   للا عبد  اان  وقال  فضربه  العراجني  تلك  من  عرجوان  عمر  فأخذ  صبيغ  عبد للا

 

 /ابب فرض احلج مرة يف العمر     1337/ر975/ص 2صحيح مسلم ج  -128
 ابب االقتداء بسنن رسول للا صلى للا عليه وسلم  7288(ر94/ 9صحيح البخاري )  -129
 ( 70/ 2وافقات ) امل -130
 ( 51/  1سنن الدارمي لعبدللا الدارمي ) -131
هو سليمان بن يسار اهلاليل املدين موىل ميمونة ،  وقيل أم سلمة ،  ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة   مات    -132

 ع 3/ 16- 81( ت 70/  1؛ تذكرة احلفاظ وذيوله )    ( 391/  1بعد املائة وقيل قبلها     ؛ انظر  تقريب التهذيب ) 
بوزن عظيم  -133 ويقال    هو صبيغ    ، ،والثانية ساكنة  االوىل مكسورة   بن عسل مبهملتني  معجمة  ، وآخره 

 ( 4143( ت)379/ 5ابلتصغري ويقال بن سهل احلنظلي له إدراك . انظر اإلصابة يف متييز الصحابة ) 
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  كنت   الذى  ذهب  قد   حسبك  املؤمنني  امري   اي   فقال  رأسه   دمي  حت   ضراب   له  فجعل
 "( 134) رأسي يف  اجد

 المطلب الثالث: من التطبيقات المعاصرةالمخالفة لهذا الضابط: 
 السؤال عن أمور مل حتدث.    كثرة •
 األحكام على أمور افرتاضية، وكأهنا واقعة عني.  بناء •
 نطبيق األحكام دون تثبت من توفر الشروط واملوانع  مباشرة •
سفك الدماء وانتهاك األعراض واألموال بناء على بعض القرائن املتومهة،   استحالل •

 أو مبجرد الظن.  
مل الشرعي مع الوقائع  األحكام على الشائعات والتقارير املضللة  ،واحلق أن التعا  بناء •

احتماال على  وال  افرتاضات  على  الواقع  اليبىن  على  يبىن  بل  املتوقع،  على  وال  ت 
ألعداء خيططون ويعملون هلدم الدين، ولكن جيب أن تعلم أن  حقيقة، فال شك أن ا

العاملني وليس كل ماخيططون له حيدث، فمع   الكون هو رب  يتحكم يف هذا  الذي 
التبين على ذلك حكما يف الواقع، وهذا معروف طات، لكنك  تلك املخط  ناالحرتاز م

عدوهم ولكنهم  يف عرف التعامل الدويل، يهم يعملون من خلف الكواليس هلدم بالد  
اليظهرون ذلك، ويتنصلون من كل دليل يدل على ذلك، ويقبل تنصلهم الرمسي يف 

الد يستقيم شيء يف  بنينا  الظاهر.  وأيضا فإن كل شيء حمتمل، فالميكن أن  لو  نيا 
 أحكامنا على االحتماالت، أو الظن أو  القرائن اليت الحتقق اليقني.   

ع احلال وإمنا مطية أكثر املنظرين " زعموا وقد قال  التنظري الذي الينبين على واق   كثرة •
  «   يف   وقال .    (  135) «  زعموا  الرجل   مطية  بئس والسالم كما  الصالة  عليه 

 )136(  ن أكذب احلديث{الصحيحني }إايكم والظن فإن الظ

 

؛وانظر نصب الراية  ( ابب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع  54/  1سنن الدارمي لعبدللا الدارمي )   -134
 ( 332/  3حاديث اهلداية لعبدللا الزيلعي )أل

؛ صححه األلباين  4974(ر449/  4سنن أيب داود للسجستاين )   من حديث أيب مسعود األنصاري    -135
 866(ر 522/  2يف السلسلة الصحيحة )

 2563/ر1985/ص4؛ صحيح مسلم ج4849/ر1976/ص 5صحيح البخاري ج   -  (136)
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 كرتونية .  ال املزورين واملنتحلني للشخصيات من خالل املواقع ا  كثرة •
من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إىل غري أبيه أو يري عينه ما مل تر   إن :"   قال   وقد -

 ( 137) أو يقول على رسول للا صلى للا عليه وسلم ما مل يقل"
 (. 138) « الكاذبني  أحد فهو كذب  أنه  يرى حبديث عىن حدث من » :"   وقوله -
  قول  يدع   مل  من:"    للا  رسول  قال  قال  عنه  للا  رضي  هريرة  أيب  عنالبخاري     ويف  -

 ( 139) "وشرابه طعامه يدع  أن يف  حاجة هلل  فليس  به والعمل الزور
  الكبائر   أبكرب   أنبئكم  أال    للا  رسول  قال  قال  )140( بكرة  أيبالصحيحني عن    ويف  -

 أال  فقال  فجلس  متكئا  وكان  الوالدين  وعقوق   ابهلل  اإلشراك  قال   للا   رسول  اي  بلى  قلنا
  ال  قلت  حت  يقوهلا  زال  فما  الزور  وشهادة  الزور  وقول  أال  الزور   وشهادة  الزور  وقول

 ( 141)"يسكت
قال أتدرون ما الغيبة قالوا للا    أن رسول للا     صحيح مسلم عن أيب هريرة   ويف  -

إن كان يف أخي ما أقول قال إن    أفرأيتره قيل  ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك مبا يك
  )142(كان فيه ما تقول فقد اغتبته  وإن مل يكن فيه فقد هبته{

 المفاهيم الشرعية المستفادة من الضابط   المطلب الرابع : 
 األحكام الشرعية تطبق على الظاهر وإن خالف الواقع.   أن •
 على أمور واقعة فعال.  األحكام الشرعية التصدر بناء على أمر افرتاضي بل أن •
 األحكام الشرعية ترتبط أبسباب ظاهرة اثبتة.  أن •

 

 3509( ر 180/  4بخاري )صحيح ال  ن األسقع  من حديث واثلة اب -137
   1(ر7/ 1صحيح مسلم  ) من حديث املغرية ابن شعبة   -138
 ابب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم 1903(ر  26/ 3صحيح البخاري )  -139

النب   هو : نفيع بن احلارث ويقال بن مسروح  ، ويقال نفيع بن احلارث ابن كلدة ، ،  وكان تدىل إىل    - (  140) 
     من حصن الطائف ببكرة فاشتهر أبيب بكرة  ،وكان ممن اعتزل يوم اجلمل مل يقاتل مع واحد من الفريقني ،سكن

  8799/ت 467/ص 6أبو بكرة البصرة ومات هبا يف سنة إحدى ومخسني. انظر ؛ اإلصابة يف متييز الصحابة ج 
   2660/ت 1530/ص4االستيعاب ج 

 269(ر 64/ 1الدين من الكبائر؛ صحيح مسلم  ) عقوق الو ابب  5976ر 4/ 8صحيح البخاري )  -141
 2589/ر2001/ص4صحيح مسلم ج -  (142)
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س ؛ ألن احلكم الشرعي يقضي  من تطبيق احلكم الشرعي حتقق العدل عند النا اليلزم  •
 ملن كانت البينة بيده، وقد يكون احملكوم له، قد  حتصل عليها ظلما.   

املدعى عليه كما يف قصة    احلكم الشرعي إذا ثبت بشرطه الينقض ولو تبني كذب  أن •
 املالعنة. 

 ، أو تطبيقه.الشرعيالتثبت من مستندات الدعوى قبل إطالق احلكم  وجوب •
ثبوات شرعيا،   بناء األحكام  أن  • تثبت  مل  اليت  املستندات  أو  الشائعات  الشرعية على 

 خمالف هلذا األصل.  
 المطلب الخامس :  أثر الضابط في الرد على بعض الشبهات 

 ق ألهلها رغم اتضاح االستحقاق؟ عاد احلقو ملاذا الت •
أبن صاحب احلق إذا مل يكن لديه مايثبت حقه ، وخصمه قد أثبت    واجلواب عن ذلك :

أنه صاحب احلق ، ولو كان بغري وسيلة مشروعة : كأن تكون البينة )وهم الشهود( كاذبة  
ن من يفعل ذلك ، أو اليبايل أبن حيلف ميينا غموسا ، أو من خالل الرشوة ، فال شك أ

فية اليت اليعلمها القاضي ، وبناء على  آمث ومستحق للوعيد ، ولكن ذلك من األمور اخل
ذلك فإنه سيقضي ابحلق لصحاب الدليل األقوى فيما يظهر له ، مثل ما قال النب صلى  

 للا عليه وسلم يف احلديث املتقدم) إمنا أقضي على حنو مما أمسع( احلديث 
 ظلم يف تطبيقها؟ حكام رغم وضوح الملاذا تطبق بعض األ •

ى هذا الضابط : أبن القائل أو احملكوم عليه ، نظر إىل أمر ابطن  واجلواب عن ذلك بناء عل 
، مل يثبت دليله ، وقضي للظامل على املظلوم ألن الظامل جاء ابلبينة وعجز عنها املظلوم ،  

 وهذا الحيلة فيه للقاضي.
 رغم ظهوره للناس ؟  ملاذا يقر أهل الباطل على ابطلهم •

ابط : أبن هذا القائل يدعي على البعض أبهنم  واجلواب عن ذلك بناء على هذا الض     
من أهل الباطل ، وقد يكونوا كذلك ، ولكن ليس العربة مبجرد الدعوى ، بل جيب أن  
تثبت ذلك ابلبينة ، فالشرع اليبين أحكامه على جمرد الدعوى إال إذا أثبتت البينة ، وحنن  

ة بذلك يف احلكم الشرعي  نعلم أن هناك أهل  للباطل فيما يغلب على ظننا ، ولكن العرب 
 ، بل البد من البينة اليت تثبت ذلك ، فمجرد التهمة اليبىن عليها حكم. 



47 
 

 ملاذا يطبق احلكم على الضعيف، ويرتك الشريف؟  •
الضعيف  واجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط :  من قال لك أبن احلكم يطبق على 

احلكم للشريف ؛ لكونه شريفا؟    ، ويرتك الشريف؟  فهذه جمرد دعوى تدعيها ، فهل كان
أم لكونه قد أثبت احلق املدعى ابلبينة ؟    فقد حيكم للشريف على الضعيف ، ليس من  
أجل أنه شريف ، ولكن ألنه متكن من إثبات دعواه ابلبينة ، وعجز عن ذلك الضعيف ،  

كن من إثبات حقه بطرق غري مشروعة ، ولكن ذلك اليطعن يف  وقد يكون الشريف مت
كم الشرعي الذي صدر من القاضي بناء على البينة اليت أثبتها صاحب احلق ، وال  احل

الوعيد   جاء  هنا  ومن   ، ابلباطل  الناس  أموال  أبكل  اليبايل  الناس  من  البعض  أن  شك 
يطعن يف عدالة الشرع ، الشديد ملن يفعل ذلك من خالل نصوص كثرية ، ولكن ذلك ال

 أو صحته. 
الشرعي، وشروط  الحكم  فهم  انبنت على خلل في  قد  األسئلة  ومثل هذه 
تطبيقه، وظنا منهم أن الحكم البد أن يترتب عليه رضى جميع المتخاصمين  
أهل   غير  من  تصدر  األسئلة  تلك  مثل  أن  الغالب  وفي  بّين.  خطأ  وهو 

له، فأهل االختصاص هم أفقه  االختصاص، واألصل أن كل علم يؤخذ من أه
وأعلمهم بوقائع األمور التي اختصوا بها من دون الناس، وهذا هو  الناس 

 موضع الحديث في الضابط التالي. 
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 الضابط الثالث
 أهل االختصاص أفقه الناس بواقعهم 

 وفيه مطالب
 المطلب األول : معنى الضابط

من األمور الدينية،    أمريف  صة  خا  ودراية أهل االختصاص هم: كل من كان  له معرفة   
قام بتحصيلها من   اليتفيما اختص به من املعرفة     لغريهمرجعاً    بح أو الدنيوية  حبيث يص

.  فهؤالء هم أهل العلم فيما اختصوا  (  143) خالل، الدراسة أو ابلتجربة وطول املعايشة"
ىن يف مواضع أمجع الفقهاء على تقرير هذا املع  وقد       به، فال يصح أخذه من غريهم.

 كثرية من مؤلفاهتم.   

كل شئ امنا يرجع    ويف   ،يف معرفة العيوب إىل عرف التجار  املرجع  يف املبسوط:"  قال
 ( 144) يعدونه عيبا فهو عيب "  فما إىل أهل تلك الصنعة، 

)قال( قال: مالك أرى    ؟ هل يلزمه الولد  اخلصى  مالك عن  سئل   يف املدونة:"   وقال
 ( 145)مل يلزمه" ،وإالكان يولد ملثله لزمه الولد   فإن أن يسئل أهل املعرفة بذلك،

العلم به كاألمراض    أهلكان العيب مما ال يعلمه إال    فإنالتاج واإلكليل :"  يف   وقال
  ( 146) اليت ال يعرف أسرارها إال األطباء فال يقبل إال قول أهل املعرفة بذلك"

ابلع   وقال املعرفة  أهل  من  واحد  قال  الطالبني"إن  روضة  ثبت    أنهيب  يف  عيب 
  ( 147) الرد" 

 

وهو تعريف للخبري ذكره  الدكتور عدانن عزايزة يف حبثه قول اخلبري وحجيته يف إثبات العيب املوجب      -143
كلية الشريعة    يف مال " لفسخ عقد النكاح ، واملقدم  إىل ندوة القضاء الشرعي يف العصر احلاضر : الواقع واآل 

 م 13/4/2006- 11 جامعة الشارقة  - والدراسات اإلسالمية 
 ( 209/  6املبسوط ) -144
 ( 210/  4املدونة الكربى ) -145
 ( 201/  7التاج واإلكليل ملختصر خليل ) -146
 ( 166/  5روضة الطالبني ) -147



49 
 

 ( 148) "اخلربة أهل إىل  رجع احلاجة قدر يف  اختلفا فإن يف املغين :" قال

على عقوبة من انتحل مهنة ليس هو من أهلها، كمدعي الطب، واملتعامل اجلاهل،   وأمجعوا
 ؛ ألن هذا من ابب التزوير والتدليس املنهي عنه شرعا.    ( 149) وحنوهم

لناس، سواء كان من اجلهة التنظريية، أو من عند مجيع ا  -أيضا-املعىن متفق عليه  وهذا
 خاصة فيما يتعلق ابألمور الدينية.   حيث التطبيق، وإن وجد خلل يف من التطبيقات

 المطلب الثاني : تأصيله من الكتاب والسنة واألثر   

 أما الكتاب، فقد جاء فيه آيات كثيرة تدل على هذا المعنى ومنها :  

ت مْ   ِإنْ   الذِّْكرِ  َأْهلَ  فَاْسأَلوا :   تعاىل  قوله -   تـَْعَلم ونَ  ال ك نـْ
   (150  ) 

،  علمائها  تقليد   عليها   العامة  أن  العلماء  خيتلف   مل :"    -رمحه للا -)151(  القرطب  قال •
ت مْ   ِإنْ   الذِّْكرِ   َأْهلَ   فَاْسأَلوا   :    وجل  عز   للا  بقول  املراد   وأهنم   تـَْعَلم ونَ   ال   ك نـْ

  أمجعوا  
القبلة  يثق   ممن  غريه   تقليد  من  بدله   ال  عمى ألا  أن   على   ؛   عليه  أشكلت   إذا  بتميزه 

  مل  وكذلك،  عامله  تقليد   من  له  بد  ال   به  يدين   ما  مبعىن  بصر   وال   له  علم  ال  من  فكذلك
  التحليل   جيوز   منها  اليت  ابملعاين  جلهلها  ؛   الفتيا  هلا  جيوز   ال  العامة  أن  العلماء  خيتلف 

 ( 152) ."والتحرمي

 

 ( 211/  4املغين ) -148
(  ؛  بدابة اجملتهد وهناية  257  / 12رية )( ؛ الذخ 3/  21؛ فتح القدير ) (311/  18انظر املبسوط )   -149

( ؛  246/  10( ؛ اإلنصاف ) 202/  20( ؛  أسىن املطالب )101/  7(؛ األم للشافعي )342/  2املقتصد )
 ( 133/  6املغين )
 سورة النحل  43من اآلية  -150

مبنية  ر، استقر هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ،  أبو عبدللا االنصاري االندلسي القرطب املفس   – (151)
- 317/ص 1بين خصيب وتويف هبا ودفن يف شوال من سنة إحدى وسبعني وستمائة . انظر الديباج املذهب ج

318 
 272/  11اجلامع ألحكام القرآن للقرطب )  -152
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ا يرجع إىل معرفة كل شيء إىل من له بصر يف ذلك الباب كما يف  وط "إمناملبس  يف  قال •
  ( 153) معرفة القيمة واألصل يف ذلك قوله تعاىل "فاسئلوا أهل الذكر"

ت مْ   ِإنْ   الذِّْكرِ   َأْهلَ   فَاْسأَلوا    وقولهيف القواعد احلسان: :"  قال •   تـَْعَلم ونَ   ال  ك نـْ
  فذكر   

 ( 154) . "يعلمه وال العبد حيتاجه ما كل  عملي عنه،  املسئول وأطلق املسئولني
  تعاىل :    وقوله  -                                                 

               (155  )   
:"    قال • رمحه للا   هبا  فيخرب   حتققها،  قبل  األمور  إىل  يبادر  من  على  إنكار ابن كثري 

:  أي (  يستنبطونه:)قوله  ومعىن....  صحة  هلا   يكون   ال  وقد  وينشرها،  ويفشيها
 حفرها  إذا  العني،   الرجل  استنبط:  يقال  معادنه،  من  ويستعلمونه  يستخرجونه
 ( 156) "قعورها من واستخرجها

      : تعاىل    وقوله -                                

            (157 )   

   :تعاىل  وقوله -                                             

                            (158  ) 

اخْلَاِئِضنيَ   وَك نَّا تعاىل :  قوله - َمَع  خَن وض  
:  أي:"  -للا    رمحه–قال ابن كثري  ( ،  159)   

 ( 160) " نعلم ال  فيما نتكلم 

 

 ( 218/  6املبسوط ) -153
     ( 41القواعد احلسان يف تفسري القرآن للشيح ابن سعدي  )ص:  -154
 النساء  83من اآلية  -155
 ( 366-365/  2رتفسري ابن كثري )انظ -156
 اإلسراء     36اآلية  -157
 األعراف   33اآلية  -158
 املدثر  45اآلية    -159
 ( 273/ 8تفسري ابن كثري )  -160
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 منها :  أحاديث كثيرةوأما السنة ف

  احتلم   مث  رأسه  يف  فشجه  حجر  منا  رجال   فأصاب  سفر  يف   خرجنا:    قال     جابر  عن -
 وأنت  رخصة  لك  جند  ما:    قالوا  ؟   التيمم  يف   رخصة  يل  جتدون  هل:    ألصحابه  فقال
  قتلوه :    قال  بذلك  أخرب     النَِّبّ   على   قدمنا  فلما  فمات  فاغتسل  املاء  على  تقدر

 ويعصب  يتيمم  أن  كافيه  إمنا،  السؤال  العي  شفاء  فإمنا  يعلموا  مل  إذا  الو سأ  أال  للا  قتلهم
    )161( سائر جسده ويغسل عليها ميسح  مث  خبرقة جرحه على

 فهذه الفتوى فقدت العلم الصحيح فلم تطابق الواقع.    وجه االستدالل : 
 فخرج  قال«.    لصلح   تفعلوا  مل  لو»    فقال  يلقحون  بقوم  مر  -   النب  أن  أنس   عن -

  أبمر   أعلم   أنتم »    قال   وكذا   كذا  قلت  قالوا «.    لنخلكم   ما»    فقال  هبم   فمر   شيصا
  يقولون   النخل  برون ؤ ي  وهم  املدينة    للا  نىب   قدم  ويف لفظ ملسلم:"   (.  162) «  دنياكم

  كان   تفعلوا  مل   لو  لعلكم »    قال  نصنعه  كنا   قالوا «.    تصنعون   ما »    فقال  النخل  يلقحون
  بشر   أان  إمنا »    فقال  له  ذلك  فذكروا  -  قال   -   تفنقص  أو  فنفضت  فرتكوه«.    خريا
  بشر  أان  فإمنا  رأى  من  شيءب  أمرتكم  وإذا  به  فخذوا  دينكم  من  ءيبش   أمرتكم  إذا
»(163)  . 

ففي احلديث دليل على اعتبار قول أهل االختصاص  املبين على    االستدالل: وجه  
 العرف والتجربة.  

  سول للا لت : دخل علي ر قا -للا عنها رضي-عائشة   عنيف الصحيحني  ماجاء -
دخل علي فرأى  ،  مل تري أن جمززاً املدجلي  ، أاي عائشة    : ذات يوم وهو مسرور فقال

 

/  227/ص1/  ابب يف اجملروح يتيمم  ؛ سنن البيهقي الكربى ج336/ر  93/ص 1سنن أيب داود ج  –  (161)
ن وقال بن أيب داود تفرد به الزبري بن  :"وصححه بن السك147/ص 1؛ وقال يف تلخيص احلبري ج   1016ح  

 الصواب"      خريق وكذا قال الدارقطين قال وليس ابلقوي وخالفه األوزاعي فرواه عن عطاء عن بن عباس وهو 
 6277(ر 95/  7صحيح مسلم  ) -162
 6276(ر 95/  7صحيح مسلم  ) -163
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ن هذه  إفقال  ،  وبدأت أقدامهما  ،  قد غطيا رؤوسهما  ،  قطيفة    ليهماوع،  أسامة وزيداً  
 .    )164(األقدام بعضها من بعض"

االستدالل إقراره    وجه   :   مشر على  دليل  جمزز  القائف  لقول  قول  وحجية  وعية 
، واعتبار قول القائف يف إحلاق النسب اعتبار لقول اخلبري   حكمه يف إحلاق النسبو 

 .  ( 165) وحجية حكمه
وأبو بكر رجالً من بين   عائشة رضي للا عنها قالت ". .. واستأجر رسول للا    وعن -

  - للارمحه -القيم ابن.  قال )167((166) وهو من بين عبد بن عدي هادايً خريتاً"  الديل
النب   قبل  املدينة يف   "وقد  ليدله على طريق  استأجره  الذي  الدليل املشرك  خرب 

فيه دليل على االعتماد على    االستدالل :  وجه  (  168) وأمانته"هجرته ملا ظهر له صدقه  
 ظهر صدقه وأمانته.   إذاخربة اخلبري واعتبار قوله وفعله ولو كان مشركاً 

    للنب  كتبت   حت  اليهود   كتاب  يتعلم   أن   أمره    بالن   أن   )169(اثبت  بن  زيد   عن -
 .   ( 170) "إليه كتبوا  إذا كتبهم  وأقرأته كتبه

زيداً بتعلم لسان اليهود حت يصري مرتمجاً بينه وبينهم،    النب    أمر:    وجه االستدالل
 على اعتبار قول اخلبري وحجيته يف الشرع.  دليلففيه 

 

صلى للا عليه وسلم  /ابب مناقب زيد بن حارثة موىل النب  3525/ر 1365/ص3صحيح البخاري ج   -   (164)
 / ابب العمل إبحلاق القائف الولد ، واللفظ للبخاري    1459/ر1081/ص 2؛ صحيح مسلم ج 

 ( 1171ث الصحيحني )ص:  انظر كشف املشكل من حدي -165
 ( 358/  13اخلريت هو " املاهر ابهلداية" انظر شرح السنة ـ للبغوى )  -166

شركني عند الضرورة أو إذا مل يوجد أهل  /ابب استئجار امل2144/   790/ص 2صحيح البخاري ج  -  (167)
 اإلسالم   

 ( 104/ 1أعالم املوقعني) -168
األنصاري اخلزرجي أبو سعيد  وهو الذي مجع    هو زيد بن اثبت بن الضحاك  بن مالك بن النجار  –   (169)

 2882/ت592/ص2القرآن يف عهد أيب بكر  مات سنة  مخس وأربعني  . انظر اإلصابة يف متييز الصحابة  
 ابب ترمجة احلكام وهل جيوز ترمجان واحد -7195(ر76/ 9حيح البخاري ) ص -170
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  وال  تطبب   من»    قال    للا  رسول   أن   )171( جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  عن -
 (. 172) « ضامن  فهو طب منه يعلم

 تطبيقه عند السلف    •
  بكر   أاب  وذكر     للا  نب  فذكر  اجلمعة  يوم  خطب    اخلطاب  بن  عمرمسلم أن    يف  -

 أقواما   وإن  أجلى   حضور   إال   أراه  ال   وإين   نقرات  ثالث  نقرين  ديكا   كأن   رأيت   إين   قال
 نبيه  به  بعث  الذى  وال  خالفته  وال  دينه  ليضيع  يكن  مل  للا  وإن   أستخلف  أن  َيمرونين

   للا   رسول  يف تو   الذين  الستة  هؤالء  بني  شورى  فاخلالفة  أمر  يب  عجل  فإن    وهو  
 ( 173) "راض عنهم

قد اختار خلالفته أفضل صحابة رسول للا    : أن عمر ابن اخلطاب    وجه االستدالل
  ب  ممن له سبق اإلسالم واجلهاد وممن زكاهم الن   ،وكل واحد منهم هو أهل للخالفة

 فهم من أهل االختصاص ابخلالفة ابتفاق املسلمني. 
  خرج  اخلطاب  بن  عمر  أن:     -رضي للا عنهما -  عباس  ابن  عنالصحيحني    ويف  -

  وأصحابه   اجلراح  بن  عبيدة   أبو   األجناد  أمراء  لقيه،    بسرغ   كان  إذا  حت  الشأم  إىل
  املهاجرين   يل  ادع :  عمر  فقال:   عباس  ابن  قال.   شأملا  أبرض  وقع  قد  الوابء  أن  فأخربوه
  بعضهم   فقال  فاختلفوا  ابلشأم  وقع  قد  الوابء  أن  وأخربهم  فاستشارهم  فدعاهم  األولني

  رسول   وأصحاب  الناس  بقية  معك  بعضهم  وقال  عنه  ترجع   أن  نرى  وال  ألمر  خرجت  قد
  يل   ادع :"  قال  مث    .  عين  ارتفعوا:  فقال  الوابء   هذا   على  تقدمهم  أن   نرى   وال     للا

 

اص السهمي  ، ويقال الطائفي ،    قال  هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد للا بن عمرو ابن الع   - (  171) 
بن حجر :"قلت عمرو بن شعيب ضعفه انس مطلقا ووثقه اجلمهور وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب  

ه مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده فأما روايته عن أبيه فرمبا دلس ما يف الصحيفة بلفظ عن  ومن ضعف
 صحتها كما يقتضيه كالم أيب زرعة"  قال خليفة مات سنة مثاين عشرة ومائة.انظر  فإذا قال حدثين أيب فال ريب يف 

ج التهذيب  تذهيب  ج290/ص 1خالصة  واألمساء  الكىن  هتذ 101/ت 61/ص1؛  التهذيب  ؛  يب 
 . 80/ت43/ص 8ج

؛  4830(ر52/  8؛ سنن النسائي ألمحد النسائي )14588ر )320/  4سنن أيب داود للسجستاين )   -172
؛ وصححه ووافقه الذهب ؛ وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة    7484(ر 236/  4حيحني  )املستدرك على الص 

 635(ر 226/  2)
 1286(ر 81/  2صحيح مسلم  ) -173
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:  فقال  كاختالفهم  واختلفوا  املهاجرين  سبيل  فسلكوا  فاستشارهم  فدعوهتم  األنصار
،  الفتح   مهاجرة  من  قريش  مشيخة  من  هنا  ها  كان   من  يل  ادع :  قال  مث .   عين  ارتفعوا

  على  تقدمهم وال ابلناس ترجع أن  نرى: فقالوا رجالن عليه منهم  خيتلف فلم فدعوهتم
 ( 174) . "عليه فأصبحوا ظهر على مصبح  إين  الناس  يف  عمر ى فناد  الوابء هذا

 فيه دليل أن أفقه الناس ايلواقع هم أهل االختصاص، وأنه اليشرتط  وجه االستدالل :
يف ذلك أن يكونوا أفضل الناس داينة وعلما، فمن املعلوم أن من له سبق يف اإلسالم 

كان الرأي الصواب   سألةاملمن املهاجرين واألنصار أفضل ممن بعدهم، ولكن يف هذه 
مع من أتخر إسالمه من مهاجرة أهل الفتح رضي للا عنهم أمجعني، وقد أخذ به عمر  

    .وهو الذي وافق السنة ، 

 املهاجرين  من  رجاال  أقرئ  كنت:  قال   - رضي للا عنهما-  عباس  ابن  عنالبخاري     ويف  -
 يف   اخلطاب  بن   عمر   عند   وهو،  مبىن  منزله   يف   أان   فبينما،  عوف  بن  الرمحن  عبد   منهم
  املؤمنني  أمري   أتى   رجال   رأيت  لو:  فقال  الرمحن  عبد  إيل   رجع  إذ،  حجها  حجة  آخر
 فالان  ابيعت  لقد  عمر  مات  قد   لو  يقول  ؟  فالن   يف   لك  هل  املؤمنني  أمري   اي:  فقال  اليوم
  للا   شاء  إن  إين:  قال   مث  عمر  فغضب،  فتمت  فلتة  إال  بكر  أيب  بيعة  كانت  ما  فوللا
  عبد  قال.   أمورهم  يغصبوهم   أن  يريدون  الذين  هؤالء  فمحذرهم  الناس   يف   العشية  لقائم

 ؛  وغوغاءهم  الناس  رعاع   جيمع  املوسم  فإن  تفعل  ال  املؤمنني  أمري   اي:  فقلت  الرمحن
  فتقول  تقوم  أن  أخشى  وأان،  الناس  يف   تقوم  حني  قربك  على  يغلبون  الذين  هم  فإهنم
  فأمهل.   مواضعها  على  يضعوها  ال  وأن   وهاعي  ال  وأن،  مطري   كل  عنك  يطريها  مقالة
،  الناس  وأشراف  الفقه  أبهل  فتخلص،  والسنة  اهلجرة  دار  فإهنا  ؛  املدينة  تقدم  حت

  فقال .   مواضعها  على  ويضعوهنا،  مقالتك  العلم   أهل  فيعي،  متمكنا  قلت   ما  فتقول
 ( 175) . "ابملدينة أقومه مقام ل أو بذلك ألقومن -  للا  شاء إن -  وللا عمر

 

 5915(ر 29/  7ابب مايذكر يف الطاعون ؛ صحيح مسلم  )  5397( ر 2163/ 5) صحيح البخاري  -174
 الزان إذا أحصنت ابب رجم احلبلى من  6830(ر 168/ 8صحيح البخاري )  -175
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طرحه على العامة ؛ ألهنم    : أن احلديث يف القضااي الكربى اليصح   وجه االستدالل 
ليسوا من أهل االختصاص مبثل تلك القضااي وقد يرتتب على ذلك مفاسد كربى،  

 يف ذلك.    برأي عبدالرمحن بن عوف    وقد أخذ عمر  
  من   عنه  للا  رضي  اخلطاب  بن  عمر  خرج:"  قال   -رضي للا عنهما-  عمر  بن  عن -

.   أالعبه   حبيب   ال   أن   وأرقين ،  جانبه  واسود   الليل  هذا   تطاول:    تقول  امرأة   فسمع ،  الليل
  املرأة  تصرب   ما أكثر كم :   عنها للا رضي  عمر بنت حلفصة  اخلطاب بن عمر فقال
  من  أكثر  اجليش أحبس  ال:   عمر  فقال.  أشهر  أربعة  أو  ستة:  فقالت  زوجها؟  عن
 ( 176)"هذا

عتمد يف قراره هذا على أهل اخلربة من النساء  يف حتديد املدة  ه اأن  : وجه االستدالل 
 اليت ميكن فيها للمرأة أن تصرب عن الزوج.

 ذلك :  ومن    المطلب الثالث: من التطبيقات المعاصرة المخالفة لهذا الضابط 
أهل االختصاص، فتجد من يتحدث عن املسائل   التعدي من غري املختصني  على   كثرة  •

 س عنها  وهلم جرا. و ليس من أهلها، أو عن القضااي الطبية وهو أبعد الناالشرعية وه
احلديث عن القضااي الكبار أمام عامة الناس  ممن جيهل حقيقتها، فيضل ويضل، كما    •

 خدعات   سنوات  الناس  على  أتيت:    قال    النب  عن:    هريرة  أيب  عن   قال النب  
 األمني  فيها خيون و اخلائن فيها متنؤ ي و الصادق  فيها يكذب و الكاذب فيها يصدق 

  يتكلم   التافه  الرجل:    قال   ؟  الرويبضة  ما   و  للا   رسول   اي:    قيل  الرويبضة  فيهم   ينطق  و
  السفية :   قال  ؟  الرويبضة  ما  و للا رسول اي  قيل  قال  ويف لفظ :"(  177)"العامة  أمر  يف 

 ( 178)"العامة أمر يف  يتكلم 

 

 2463(ر 174/ 2؛ سنن سعيد بن منصور ) 17628(ر  29/  9سنن البيهقي الكربى ) -176
"إسناده حسن" ؛ املستدرك على  قال احملقق األرنؤوط:   8440(ر 338/  2مسند أمحد بن حنبل )    -177

 صححه احلاكم ووافقه الذهب  8439(ر512/ 4الصحيحني  ) 
؛ مسند أمحد بن حنبل  3258(ر  313/  3القاسم الطرباين )  املعجم األوسط ألبو من حديث أنس    - 178

 13322(ر 220/  3)
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الكربى منها مما يرتتب عليه  الطعن يف قرارات أهل االختصاص،    كثرة • مفاسد  حت 
 عظيمة.  

 على التقارير والتحاليل اليت تصدر من هنا وهناك، وترك املصادر املختصة.  االعتماد •
 المفاهيم الشرعية المستفادة من الضابط :  المطلب الرابع 

 أهل االختصاص هم أهل العلم فيما اختصوا به، فال يصح أخذه من غريهم. أن •
 من اجلناة على الشريعة. - من غري أهل اإلختصاص   وهو–الناس من يفيت  أن •
 إال إذا كان من أهل األختصاص.  ذلكلكل قوم أمريا يقوم بشؤوهنم وال يكون ك أن •
 االستشارة يف األمور الكربى تكون ألهل االختصاص من رؤوس الناس، دون العامة.  أن •
 صاحب االختصاص قد اليكون من أهل االستقامة.  أن •
 الكربى التطرح أمام العامة ؛ لكوهنم من غري أهل االختصاص.   ضاايالق أن •
 من املعتدين على أهل االختصاص.   التحذير •

 أثر الضابط في الرد على بعض الشبهات :  المطلب الخامس  
 ببيان احلق ورد الباطل؟ مالعلماء بواجباهتاليقوم  ملاذا •

فاحلق جيب بيانه  يعلم يقال ،    أن ليس كل ما  واجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط :
 ما عامة الناس فإن بعض البيان يكون فتنة . أألهل االختصاص ، 

 العلماء احلكام ابلسكوت عن بعض املسائل؟ نملاذا يداه •
واجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : هذه جمرد دعوى فهم مل يسكتوا يف بيان احلق ،  

، فالعلماء حماسبون عند للا إذا    األمر وغريهم  ختصاص من والة ولكنهم بينوا ذلك ألهل اال
مل ينصحوا ابلبيان لوالة األمر ، ووالة األمور حماسبون إذا قصروا يف القيام مبا جيب عليهم ،  
أما العامة فال مدخل هلم بذلك ، والذين يزعمون العلم فينكرون املخالفات أمام العامة هم  

إاثرة الناس حبجة وجود املخالفات ، ومنهج  وراء    شرعية  ة مصلحاخلوارج القعدية ، فإنه ال
، والشيخ حممد بن   القيم  ابن  السلف من األئمة كاإلمام أمحد ، وشيخ اإلسالم وتلميذه 
عبدالوهاب والشيخ ابن ابز ، والشيخ حممد بن عثيمني ، واأللباين ، مل يكونوا يوما من األايم  

م وجود املنكرات واملخالفات  ني وإمامهم رغمجاعة املسلم  دعاة للخروج ، بل دعاة إىل لزوم 
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الظاهرة ، والشك أهنم َيمرون الوالة ابملعروف وينهون عن املنكر ، ولكن مل يكونوا يوما  
 دعاة إىل الفتنة واإلنكار يف غيبة احلاكم . 

 ملاذا يتم تولية من ال تتوفر فيه شروط الوالية؟   •
صاحب االختصاص ،  يعرف ذلك هو    ابط : أن الذي واجلواب عن ذلك بناء على هذا الض

 أما عامة الناس فال مدخل هلم يف ذلك . 
 يؤخذ رأيهم يف قضااي األمة؟  ملاذا يستهان ابلناس فال •

ألهواء العامة ، بل   عواجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أبن قضااي األمة ال ختض
تلك القضااي وهذا املعمول  ألهل االختصاص من قادة األمة ، فالعامة ليسوا جهة استشارة يف  

 عند مجيع البشر . به 
 بني املسئولني يف عدم إصالح األخطاء؟  ؤملاذا التواط •

واجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أبن هذا القائل يدعي ذلك ؛ ألنه ليس من أهل  
ألنه  ؛  يتعذر إصالح بعض األخطاء    اعرف ملاذ،  ختصاص ، ولكن من ابتلي ابملسؤولية  اال

 . ب اختصاصصاح
 تتخذ القرارات املناسبة يف القضااي املطروحة؟  ملاذا ال •

  ن واجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أبن من يطرح مثل هذا السؤال غالبا ما يكو 
حقيقة القضية أو تفاصيلها ، والذي يعرف القرار   مأحد املنظرين ، أو العامة الذي ال يعل

مي ، أو من كان بعيدا عن  هو املعترب ، أما العا  هو صاحب االختصاص فرأيه،  املناسب  
 القضية فال عربة برأيه. 

تطرح   األسئلة  األمور، -غالبا-جميع هذه  بحقائق  له  قبل من ال علم  من 
ولكونه من غير أهل االختصاص؛ وألّن األحكام يراعى في تطبيقها موافقة  

النسبية اإلضافية  الشرع، وليس األهواء ؛ وألّن مسألة العدل والظلم من األمور  
 ابط التالي .على كثير من الناس، وموضع بيانها الض  في، وهي مسألة تخ
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 الضابط الرابع
 العدل والظلم نسبيان ، والفيصل في إثباته أونفيه هو : الشرع

 وفيه سبعة مطالب
 المطلب األول : العدل والظلم نسبيان 

ن الذي يقرر املصاحل واملفاسد  وأ،  فيةتقدم الكالم يف كون املصاحل واملفاسد إضا  كما
اتَـَّبَع احْلَقُّ َأْهَواَءه ْم لََفَسَدِت   َوَلوِ هو شرع للا، وليس أهواء الناس ؛ ألنه كما قال تعاىل :  

السََّمَوات  َواأْلَْرض  َوَمْن ِفيِهنَّ  
والظلم من األمور    العدل  فكذلكاحلال هنا،    كذلك(  179)

 لنسبة لك، وحنن نرى اخلصمني يفابة يل قد يكون ظلما  اإلضافية، فما يكون عدال ابلنسب
قيل ألعدل    وقدجملس القضاء الحيصل الرضا منهما مجيعا، بل أحدمها يعتقد أنه مظلوم.   

   .(  181)وقيل له " تلك قسمة مل يرد هبا وجه للا"  (  180)" ايرسول للا اعدل"  الناس  
   (. 182) ويل احلكم هذا إذا عدل "صدق الشاعر حني قال :"  ونصف الناس أعداء ملن    وقد

وبناء على ذلك، فإن الذي يقرر كون هذا عدال، وهذا ظلما، هو الشرع املطهر املنزه عن  

اَّللََّ اَل َيْظِلم  ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتك  َحَسَنًة ي َضاِعْفَها َويـ ْؤِت ِمْن َلد ْنه  َأْجًرا   ِإنَّ الظلم قال تعاىل:   

َعِظيًما
كمسلمني لدينا القناعة التامة هبذا من جهة االعتقاد، ولكن اخللل  حنن  ، و   (  183) 

ع، ولكن ليس  من وجود الظلم يف الواق  فالبديكون يف تطبيق هذا االعتقاد يف الواقع.   
ل  ءكل من يدعي الظلم يكون صادقا، أو يكون مظلوما حقيقة.  وهذا يقودان إىل أن نتسا

به مقدار العدل أو الظلم يف مكان ما ؟  وإذا أردان  عن املعيار الذي ميكن لنا أن نقيس  

 

 سورة املؤمنون  71من اآلية  -179
 2505(ر 112/ 3نيسابوري ) ؛صحيح مسلم لل 610 ر  (200/  4صحيح البخاري ـ م م )-180
 2494(  109/ 3؛ صحيح مسلم )    v3150(95/  4صحيح البخاري ـ م م )-181
،    691اببن الوردي ولد سنة   للشاعر زين الدين عمر بن مظفر الشهري  هذا البيت من قصيدة طويلة  -182

 161( ت 160/ 6هـ  يف حلب ، انظر شذرات الذهب يف أخبار من ذهب للدمشقي ) 749وتوىف سنة 
 سورة النساء  40اآلية  -183
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لمني  أن حندد معيارا للعدل والظلم، فيجب أن يكون معيارا متفقا عليه، ليس عندان كمس 
من مؤمن وكافر ؛  حت يكون املعيار الذي يقاس به مقدار    اسبل عند مجيع الن   فحسب،

 ديث يف املطلب التايل.العدل، ومقدار الظلم، معيارا عادال، وهذا هو موضع احل

 المطلب الثاني : معيار العدل والظلم يضبط بمدى الحفظ للضروريات الخمس
الدين  الضرورايت  ( مجيع    اخلمس  عليها  اتفقت   ) واملال  والنسل،  والعقل،  والنفس، 
 الشرائع،  

:" وجمموع الضرورايت مخسة، وهي: حفظ الدين، والنفس،    -للا  رمحه–الشاطب    قال •
 ( 184) : إهنا مراعاة يف كل ملة"الوااملال، والعقل، وقد قوالنسل، و 

.  اجية، وحتسينية :"ملا ذكر أن املقاصد تنقسم إىل ثالثة أقسام : ضرورية، وح  وقال •
األعظم يف املطالب الثالثة احملافظة على األول منها وهو قسم الضرورايت،   املقصود..

ه امللل كما اختلفت يف الفروع، ومن هنالك كان مراعى يف كل ملة، حبيث مل ختتلف في
 ( 185) فهي أصول الدين، وقواعد الشريعة، وكليات امللة."

سس العمران املرعية يف كل ملة، واليت لوالها مل أ  هي  يف وصف الضرورايت :"  وقال •
 ( 186) جتر مصاحل الدنيا على استقامة، ولفاتت النجاة يف اآلخرة."

ون حبسب حفظ تلك الضرورايت ا يك إمن  والظلمعلى ذلك فإن معيار العدل    وبناء •
اخلمس، فوجودها ابتداء، وحتقيقها يف اجملتمعات على وجه الكمال، هو العدل الذي  
جاءت الشريعة به وأمرت بتحصيله، والعدل درجات كثرية الحد هلا، فكلما زاد العدل  

لما  كلما كان حفظ الضرورايت اخلمس أشد وأكرب، والظلم دركات كثربة الحد هلا، فك
،  -كما تقدم- الظلم كلما اخنرم من الضرورايت بقدره.  والعدل والظلم نسبيانزاد  

النقص،  فالبد من  البشر،  طبيعة  ينايف  يوجد عدل خالص  ألن هذا  أن  فال ميكن 
والتقصري،ولكن قد يكون العدل غالبا، وقد يكون الظلم غالبا، وقد يستواين من حيث 

 

 ( 17/ 4املوافقات )  -184
 ( 45/ 4املوافقات )  -185
 ( 6/ 1املوافقات )  -186
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لدول ابلظلم الغالب، أو حنكم هلا ابلعدل من اولة  .  وإذا أردان أن حنكم على دنظر ال
الغالب، فيجب أن يكون املعيار يف ذلك "القدر الذي حيفظ من تلك الضرورايت 
اخلمس يف تلك الدولة" فبقدر مايوجد من حفظ الضرورابت اخلمس بقدر ما يوجد 

ظلم  من العدل، وبقدر النقص املوجود يف حفظ الضرورايت اخلمس  بقدر ما يوجد ال 
فكلما زاد حفظها زاد وجود العدل، وكلما نقص حفظها، أو زال بعضها زاد وجود  .    

 الظلم. وللا تعاىل أعلم.  
الظلم   من  ويوجد  اإلسالم،  من  مايوجد  بقدر  العدل  من  يوجد   : الثالث  المطلب 

 بقدرمايوجد من مخالفته   
دول العامل كله،  يف    وجودأردان أن نطبق املعيار السابق يف معرفة العدل والظلم امل  إذا

الدول ظلما   أشد  العامل قوة ونفوذا، وحرية،   تتصدر  اليت  الدول  تلك  فإننا سوف جند 
يف  -وأقلها عدال، وإذا مت تطبيق هذا املعيار على الدول اإلسالمية، فإننا سوف جند أهنا

من  راه  على ذلك هو: املقدار الذي ن  والربهانأكثر الدول عدال وأقلها ظلما،     -اجلملة
 قظ الضرورايت اخلمس يف تلك الدول .  ح

اآليت:  فإذا جند  الكربى  الدول  يف  اخلمس  الضرورايت  تلك  إىل    فأعظم    نظران 
الضروايت اخلمس  هو الدين، ومجيع الدول املتقدمة تدين حبرب الدين عموما وتدعو  

ل  النفس ، وقتل نفس يف تلك الدول كقت   الثاين :  والضروري     لإلحاد بكل وسيلة.  
الثالث : العقل، وقد أابحوا يف قوانينهم كل    والضروري   الذابب بل أسهل، وأقل كلفة.  

 مايزيل العقل، أو أكثره.   

لألعراض،    والضروري وهتكا  للنسل،  إهالكا  الدول  أكثر  وهم   ، النسل   :    الرابع 
  ول واألخري عندهم، فمن أجله حيييون اخلامس: املال، وهذا هو الضروري األ  والضروري

فظ املال عن غريهم من الدول،  فإهنم مل يتمكنوا من وميوتون، وابلرغم مامتيزوا به يف ح
غاي فاملال عندهم   ، الواقع من جهة حتصيله، ومن جهة صرفه   والظلم  الفساد  ،  ةمنع 

صرفه، ووسائل    والغاية عندهم تربر كل وسيلة ، فوسائل حتصيله حمرمة وظاملة، ووسائل
علينا ماهم فيه اآلن من حالة يرثى هلا حت أصبحوا مجيعا مهددين    فيحفظه كذلك، وال خي
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وهاكم نزرا يسريا مما هو معروف عندهم منذ سنوات طويلة، والشك أن هذه .  ابإلفالس
 قد زادت أو تضاعفت:    - اآلن–النسب 

(  15م أنه جيرى يف كل )1962يف تقرير إحصائي ملنظمة الصحة العاملية يف عام    جاء •
إىل أن نسبة النساء الاليت يتعرضن ة إجهاض.  وتشري اإلحصاءات يف كندا  مليون حادث

( إىل  تصل  الرجال  )%29لعنف  إىل  النسبة  تصل  أمريكا  ويف  تذكر  22%(  ( كما 
( من النساء األمريكيات يتعرضن للعنف، حبيث تتعرض %30إحصاءات أخرى أن )

من النساء الاليت يتعرضن  عنف سنوايً. وهناك مكاملة كل دقيقة  ( مليون امرأة لل1.8)
(  %51يف بريطانيا لطلب املساعدة.  ويف فرنسا تشكل النساء )   لاملنز   لألذى داخل 

من ضحااي العنف، كما أن امرأة من أصل مخس عرضة لضغوط أو عنف جسدي يف 
 (. 187)األماكن العامة يف فرنسا

دابري منع احلمل  الدكتور "ميشيل الثهام" بتزويد الفتيات قبل اخلامسة عشرة بت  يطالب  •
كما أقر جملس  (.  188) الت اإلجهاض" لتفادي الزايدة يف األطفال غري الشرعيني وحا

اللوردات الربيطاين جيعل اإلجهاض عمالً مشروعاً جلميع الشاابت دون السادسة عشر 
(189  .) 
يف معظم اجملتمعات الغربية    ملعروف.. تعريف األسرة ا   فاطمة مالك من كندا.   تقول"  •

رأة والرجل واألطفال، فهناك األسر  خلي عنه. مل يعد هذا التعريف يعين املقد مت الت
 ذات العائل الواحد ) األب أو األم( وهناك األسر املكونة من اثنني من جنس واحد.

الكاتبة ملاذا يلجأ الغربيون إىل العالقات مع اجلنس املماثل يف حني أنه ليس    وتتساءل
لرجال والنساء قبل الزواج) وبعده( أو العيش  بني ا  اجلنس   ةهناك أية قيود على ممارس

دون زواج يف جمتمع تبين العري؟ ويف جمتمع كهذا  يعتقد اإلنسان أنه ال حاجة ملثل 
ر حيدث. وترى الكاتبة أن للا سبحانه وتعاىل خلق هذه املمارسات ولكن هذا األم

كان هلا أتثري    غربة الالتجاذب بني املرأة والرجل ليستمر النوع اإلنساين ولكن ثقاف
 

 .   9العنف جتاه املرأة / د ميسون الفايز : 
 .    29أهداف األسرة يف اإلسالم / حسني حممد يوسف  
 .   30أهداف األسرة يف اإلسالم / حسني حممد يوسف  
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على تفكري الشعوب الغربية، فعندما تكون املمارسات اجلنسية يف جمتمع ما دون    دمرم
البهائم ال تقوم مبثل هذه قيود فإن الناس ينحدرون إىل مادون حياة البهائم، بل إن  

  (. 190)املمارسات" 
  الذي ة ومعاملة اجملرمني  مبا  جاء يف مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمي  وأختم  •

الندوة الدولية ملكافحة اجلرمية واإلرهاب    رئيس م، حيث قد صرح  2005أقيم يف عام   
( مثان مرات يف الوالايت 8ايل )اجلرمية قد منت خالل األعوام الثالثني األخرية حو   أبن

و) األمريكية،  و)7املتحدة  والسويد،  بريطانيا  يف  مرات  سبع  يف  4(  مرات  أربع   )
   ورايت االحتاد السوفييت السابقة، و )مرتني( يف الياابن(("مجه

إلحصاءات اجلرمية يف الوالايت املتحدة األمريكية فأن معدل اجلرائم لديها: وقوع    وطبقاً "
( اثنية،  25( اثنية، سرقة سيارة كل )14( ثوان، جرمية سطو كل )3جرمية سرقة عادية كل )

( اثنية  31( ثوان، قتل كل ) 6جرمية اغتصاب كل )( اثنية،  60سرقة مقرتنة ابلعنف كل ) 
" (191 ) 

إذا  الدول اإلسالمية عموما، فإن الضرورايت اخلمس  منخرمة يف كثري   ألكثر   جئنا   أما 
ولذا فإن عقالء   ولكنها ليست كاخنرامها يف تلك الدول اليت تزعم التقدم واحلضارة.  منها،

 الغرب يتمنون لوكانوا مثلنا :

" بعد أن أمضت يف القاهرة عدة أسابيع،  يان ستانربي مريكية "هيلس الصحفية األ  تقول •
مث عادت إىل بالدها، تقول : "إن اجملتمع العريب كامل وسليم، ومن اخلليق هبذا اجملتمع  
أن يتمسك بتقاليده اليت تقيد الفتاة والشاب يف حدود املعقول، وهذا اجملتمع خيتلف  

د املرأة، وحتتم احرتام  أخالق موروثة حتتم تقيي  عن اجملتمع األوريب واألمريكي، فعندكم
األب واألم، وحتتم أكثر من ذلك عدم اإلابحية الغربية؛ اليت هتدم اليوم اجملتمع واألسرة  
يف أوراب وأمريكا. . امنعوا االختالط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إىل عصر احلجاب،  

 

"األسرة يف بعض اجملتمعات الغربية املعاصرة"  إعداد د. مازن بن     خلنقال عن حبث :  الغرب من الدا    -190
 21- 20صالح مطبقاين ،األستاذ املشارك  بعمادة البحث العلمي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ص 

  طن  مقال اإلجرام العاملي وفشل العقوابت الوضعية  للدكتور  أكرم عبدالرزاق املشهداين· موقع دنيا الو   -191
www.alwatanvoice.com/arabic/news/2005/05/ 
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تمع األمريكي أمريكا.   لقد أصبح اجملفهذا خري لكم من إابحية وانطالق وجمون أوراب و 
.. وإن ضحااي االختالط واحلرية   بكل صور اإلابحية واخلالعة.  مليئاً  معقداً  جمتمعاً 
ميلئون السجون واألرصفة والبارات والبيوت السرية، إن احلرية اليت أعطيناها لفتياتنا  
للمخدرات  وعصاابت  أحداث  عصاابت  منهم  جعلت  قد  الصغار  وأبنائنا 

 (. 192) الرقيق" و 
الربفسور األملاين يودفو ليفيلتز كبري علماء اجلنس يف جامعة برلني يف إحدى دراساته    ويقول

اجلنسية أبنه يدرس علوم اجلنس وأدوار اجلنس وأدوية اجلنس فلم جيد عالجا أجنح وال  

 َوحَيَْفظ وا  ِهمْ َصارِ أَبْ   ِمنْ   يـَغ ضُّوا  لِْلم ْؤِمِننيَ   قلْ   أجنع من قول الكتاب الذي نزل على حممد  

  أَْبَصارِِهنَّ   ِمنْ   يـَْغض ْضنَ   لِْلم ْؤِمَناتِ   َوق لْ ،  َيْصنَـع ونَ   مبَا  َخِبريٌ   اَّللََّ   ِإنَّ   هَل مْ   َأزَْكى  َذِلكَ   فـ ر وَجه مْ 

َها َظَهرَ  َما ِإالَّ  زِينَـتَـه نَّ  يـ ْبِدينَ  َواَل  فـ ر وَجه نَّ  َوحَيَْفْظنَ      (  194( )193) اآلية   ِمنـْ

هم من هذا أن العدل منتف تماما عن تلك الدول، بل هو موجود،  يف  وال
ويختلف من حيث قوته وضعفه من دولة ألخرى، ولكننا نتحدث عن المعيار  

 العام الشامل لجميع الضروريات الخمس.    
وال شك أن  شريعة اإلسالم قد عنيت حبفظ تلك الضرروايت مبا اليوجد يف شريعة   •

و يف حكم اإلسالم، وكل عدل قد وجد يف تلك ج صوره، هدل يف أهب غريها، فالع
فاإلسالم سابق إليه ؛ فالعدل واإلسالم   -والذي هو عدل بنسبته لشرع للا-الدول  

اإلسالم  خمالفة  وبقدر  العدل،  يوجد  اإلسالم  من  مايوجد  فبقدر  اليفرتقان،  صنوان 
قد تفوقت   -هاعفض  برغم–يةوبناء على ذلك جند أن  الدول اإلسالم يوجد الظلم.  

تفخر   مل تزل  الضرورايت اخلمس ؛ ألهنا  الغرب والشرق من جهة حفظ  على دول 
 

 98/    4رسالة إىل حواء   -192
 ، سورة النور 31،  30اآليتان   -193
انظر الغرب يرتاجع عن التعليم املختلط لبفريل شو طبع مكتبة العبيكان ابلرايض . ، وانظر إىل تلبيس    -194

 .   89/   88مردود ملعايل الدكتور  صاحل بن محيد 
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تلك   حفظ  يف  متفاوتون  وهم  شرائعه،  بعض  تطبق  ،والزالت  لإلسالم  ابنتمائها 
الضرورايت،  فبقدر مايوجد عندهم من تطبيق لشريعة اإلسالم بقدر مايوجد من العدل  

الض  تلك  به  ،  الذي حتفظ  ما  رورايت  بقدر   فاتوبقدر  اإلسالم  عليهم من شريعة 
مايوجد عندهم  من الظلم الذي يفوت بعض الضرورايت أو ينقصها.  وهذا هو موضع 

 املطلب التايل:  
 أكثر الدول إقامة لإلسالم  هي أكثر الدول عدال وأقلها ظلما   المطلب الرابع : 

لنا أبن الدول اإلسالمية أكثر الدول عدال من    بني أمم األرض كلها، وأقلها  إذا حتقق 
الش  املعيار  على  بناء  الضرورايت ظلما،  من  احملفوظ  "املقدار    : وضابطه  للعدل  رعي 

و  للظلم   الشرعي  املعيار  على  وبناء  الضرورايت اخلمس"،  من  املفقود  "املقدار  ضابطه 
اخلمس"، فمقدار النقص للضرورايت اخلمس يف الدول اإلسالمية ليس كماهو احلال يف  

لدول اليت تسمي نفسها بـ:"الدول الدميقراطية".  وإذا جئنا نقارن بني الدول اإلسالمية ا
ة املقدار الذي تقوم به  ظلما، فالبد أن نقارن بينها من جهيف أيها أكثر عدال، وأيها أكثر  

من اإلسالم، وابملقارنة بني مجيع الدول اإلسالمية، جند أن اململكة العربية السعودية أكثر  
 ول اإلسالمية إقامة لإلسالم إبمجاع أهل األرض، والربهان على ذلك أمور منها : الد

نهما أن  أن أركان اإلسالم مخسة : ملا جاء يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي للا ع
قال " بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال للا وأن حممدا رسول للا وإقام    النب  

ويف لفظ ملسلم :" » بىن اإلسالم على   (  195)ة واحلج وصوم رمضان"الصالة وإيتاء الزكا
مخسة على أن يوحد للا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان واحلج «. فقال رجل  

    " (196 )وصيام رمضان قال ال. صيام رمضان واحلج. هكذا مسعته من رسول للا  احلج  
 ( 197) ه"،ويف لفظ ملسلم:" أن يعبد للا ويكفر مبا دون

 

) بين اإلسالم على مخس ( ؛ صحيح مسلم    ابب اإلميان وقول النب   8[ر 12/  1ي  خار ]صحيح الب  -195
 123ر  34/ 1

 120ر  34/ 1صحيح مسلم    -196
 121ر 34/  1صحيح مسلم  -197
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فالركن األول هو ركن التوحيد، واململكة قامت على أعظم أنواع العدل وهو التوحيد،   

ْرَك    وهدمت أعظم أنواع الظلم وهو الشرك حيث قال تعاىل: اَي ب يَنَّ اَل ت ْشِرْك اِبَّللَِّ ِإنَّ الشِّ

  ل للا يف الصحيحني :"  قال قلت اي رسو   وحديث ابن مسعود     (198  )َلظ ْلٌم َعِظيٌم  

أي الذنب أعظم قال أن جتعل هلل ندا وهو خلقك قلت مث أي قال أن تقتل ولدك خشية 
النب   تزاين حليلة جارك وأنزل للا تصديق قول  أن  قال  قال مث أي    أن َيكل معك 

 ََآَخر ِإهَلًا  اَّللَِّ  َمَع  َيْدع وَن  اَل  املعبود(  200)  اآلية" (199  )َوالَِّذيَن  العبادة إبفراد  ،  فتوحيد 

هو أهم خصائص اململكة العربية السعودية،    بوع وهو النب  وتوحيد املتابعة إبفراد املت
 ورمزها وعنواهنا الذي تفخر به أوال.   فهل يعرف بلد مثلها يف إقامة هذا الركن ؟

إقامة الصالة ، من حيث تعطيل    الثاين : الصالة ، فاليعرف  والركن • بلد مثلها، يف 
 مجيع األسواق من أجلها.   مجيع املصاحل، وإغالق 

الثالث : الزكاة وال يعرف مثلها يف جباية زكاة األموال هبذا املسمى، وتطبيق    والركن •
 أحكام الزكاة اخلاصة بكل نوع من أنواع األموال. 

يف حتقيق الصيام يف رمضان من جهة   ا ثلهالرابع: صوم رمضان وال يعرف بلد م  الركن •
يتميز به  منع اجلميع من اجملاهرة ابإلفط الدوام، وغري ذلك مما  ار، وختفيف ساعات 

 بالد عن غريها من البلدان.  الصوم يف هذه ال
، فرجال الدولة أبسرها الداخلامس : احلج وهذا الركن أبرز خصائص هذه الب  الركن •

 يف كل حج مع احلجاج حلظة بلحظة.   إضافة إىل: من امللك إىل أصغر مسؤول جتدهم  
اليت حتكم بشرع للا يف الدين، والنفس، واملال،     -أعلم  فيما–  الدولة الوحيدة  أهنا •

 والعرض. 

 

 سورة لقمان  12من اآلية  -198
 سورة الفرقان  68من االي -199
 267ر  63  /1ابب قتل الولد خشية أن َيكل معه؛ صحيح مسلم  6001[ر8/ 8صحيح البخاري  -200
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وهي الدولة الوحيدة  اليت أسست هيئة شرعية لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر    •
التجمعات للتنبيه    اكنتشر يف أميرئسها وزير هلا فروع يف مجيع املدن واحملافظات، وتن

 الظاهرة.   على الصالة ومنع املخالفات الشرعية
وهي أكثر الدول اإلسالمية عناية بنشر اإلسالم والدعوة إليه، ودعم أهله من خالل   •

و   -1: والدعوة  واألوقاف  األسالمية  الشؤون  العدل    -2  اإلرشادوزارة    -3وزارة 
الرائسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد    - 4اإلفتاء ورائسة هيئة كبار العلماء  

منظمة -8هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية    - 7ة العامل اإلسالمي  رابط-النبوي الشريف
اإلسالمي   للتنمي  - 9املؤمتر  اإلسالمي  لطباعة   -10  ةالبنك  فهد  امللك  جممع 

اجلامعة اإلسالمية    -11ريف والعناية به ابملدينة املنورة.البنوك اإلسالمية  املصحف الش 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية     ةجامع   -11ابملدينة املنورة ومعظم طالهبا من اخلارج  

املكرمة     13 القرى يف مكة  أم  املراكز اإلسالمية يف مشارق األرض    -13جامعة 
 ومغارهبا.   

ا  فاململكة  • املمكنة)!!(  العربية  صوره  أفضل  يف  اإلسالم  متثل  حكما    – لسعودية 
قال      النبعمر عن    ابنهذا العصر،. وقد جاء يف صحيح مسلم عن    يف -بيقاوتط

» إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو َيرز بني املسجدين كما أترز احلية  
 جحرها «. وهو كذلك اآلن.    يف 

ابق يف معرفة مقدار العدل والظلم ،فإن اململكة العربية السعودية  إىل املعيار الس   وابلنظر 
ا   حفظادول األرض    أكثرهي    أكثر  ؛ ألهنا  إقامة لإلسالم. للضرورايت اخلمس  لدول 

 عدال، وأقلها ظلما.   رضن أكثر دول األفيجب أن تكو 

فإن  من حيكم ابإلسالم، ويتخذه    ؛ هذه النتيجة هي اليت يسلم هبا كل منصف     و
الدين والدم والعرض أقرب للعدل من غريه.  قال الشيخ بن    يف منهجا، وشريعة حيكم به 

الرسالة حت قيض للا لإلسالم    ولقد :"-رمحه للا-ابز عهد  علماء مصلحني   اليوم   منذ 
جمدد   الوهابهؤالء الدعاة املصلحني اإلمام الشيخ حممد بن عبد    رزأب  ومننقلوه للناس...

عظيمة أعادت   إصالحيةالقرن الثاين عشر اهلجري رمحه للا الذي وفقه للا للقيام بدعوة 



67 
 

من الشرك والبدع،    اجلزيرة به  لإلسالم يف اجلزيرة العربية قوته وصفاءه ونفوذه وطهرللا
إىل أجزاء كثرية من   املباركةامتدت آاثر هذه الدعوة  وهداهم به إىل الصراط املستقيم.و 

وكان من أقوى أسباب جناح    فيه،العامل اإلسالمي وأتثر هبا عدد من العلماء واملصلحني  
احلكام من    ذلكم هم   دعاهتا،   وآزرواهذه الدعوة أن هيأ للا هلا حكاما آمنوا هبا ونصروها  

للا مؤسس الدولة السعودية مث أبنائه    رمحه د  آل سعود بدءا من اإلمام اجملاهد حممد بن سعو 
وأحفاده من بعده. .. وهذه الدعوة وإن كانت سلسلة دعوة اإلصالح ومرتبطة مبذهب 

خت   السلف ومل  هلا؛  السابق  والعنا  رجالصاحل،  الدراسة  من  املزيد  تستحق  أهنا  إال  ية عنه 
يزال جاهال حقيقته  وتبصري  ال  الناس  من  الكثري  هبا؛ ألن  مثرات  الناس  أمثرت  ا، وألهنا 
مل حتصل على يد مصلح قبله بعد القرون املفضلة، وذلك ملا ترتب عليها من قيام  عظيمة
حيكمه اإلسالم، ووجود دولة تؤمن هبذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقا صافيا نقيا    جمتمع

ك مما لعقائد واألحكام والعادات واحلدود واالقتصاد وغري ذلالناس يف ا  مجيع أحوال  يف 
بعض املؤرخني هلذه الدعوة يقول: إن التاريخ اإلسالمي بعد عهد الرسالة والراشدين    جعل

  السعودية يشهد التزاما اتما أبحكام اإلسالم كما شهدته اجلزيرة العربية يف ظل الدولة    مل
هذه    بثمراتبالد واحلمد هلل تنعم فعت عنها. وال تزال هذه الاليت أيدت هذه الدعوة ودا

بكثري من    أضرتوة أمنا واستقرارا ورغدا يف العيش وبعدا عن البدع واخلرافات اليت  الدع
   (. 201) البالد اإلسالمية حيث انتشرت فيها"

قلنا : إن اململكة   يقول إذا  إننا النبالغ  العرب :"  أنطنيوس يف كتابه يقضة  جورج 
دول العامل وال يستثىن  عربية السعودية قد بلغت يف حفظ األمن اليوم درجة قد تفوق كافة  ال

.  قلت : والزالت حبمد للا ومنته ؛ برغم جهود األعداء (202) احلضارة"  من ذلك أعرقها يف 
 يف زعزعته. 

  

 

 384- 383/ 1جمموع الفتاوى    -201
 57خطب امللك فيصل ص   -202
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 المطلب الخامس : من التطبيقات المعاصرةالمخالفة لهذه الضوابط:
للثروة، فحصروا معيار العدل يف ضرورة   يف التوزيع العادل  حيصر العدل والظلم  من •

، وال شك أنه سلاملال، حت وإن زالت بقية الضرورايت : كالدين والنفس والعقل والن
 هذا خلل يف منهج التفكري. 

من يطالب بتطبيق هذا النظام الغريب يف بالد اإلسالم حتت مسميات متعددة ، وهم    •
العزة يتصورون أهنم بذلك حيصلو  تنال  ن العدل بغري اإلسالم، وهيهات هيهات أن 

اخلطاب رضي للا عنه   بنظام يستأصل تلك الضرورايت استئصاال، وصدق عمر ابن
  نطلب   فمهما  ابإلسالم  للا، فأعزان  قوم  أذل   كناحني قال تلك املقولة اخلالدة :" إان  

، وحتذير  م من بعض واقعهم. وحسبك مبا تقد( 203) " للا أذلنا به للا  أعزان ما بغري  العز
ازداد انغماسهم فيه، حت صار احلسن عندهم قبيحا،    الذيعقالئهم من هذا اجلحيم  

غ ونَ   اجْلَاِهِليَّةِ   َأَفح ْكمَ   والقبيح حسنا، قال تعاىل :"    ح ْكًما  اَّللَِّ   ِمنَ   َأْحَسن    َوَمنْ   يـَبـْ

 َمنْ   ي ِضلُّ   اَّللََّ   فَِإنَّ   َحَسًنا  فـََرَآه    َعَمِلهِ   س وء    َله    ز يِّنَ   َأَفَمنْ  وقال :   (204  ،)ي وِقن ونَ   ِلَقْومٍ 

ًتا  َكانَ   َأَوَمنْ   سبحانه:"  ،وقال(  205)اآلية  َيَشاء    َمنْ   َويـَْهِدي  َيَشاء   َناه    َميـْ  َوَجَعْلَنا  فََأْحيَـيـْ

َها  خبَارِجٍ   لَْيسَ   الظُّل َماتِ   يف   َمثـَل ه    َكَمنْ   النَّاسِ   يف   ِبهِ   مَيِْشي  ن ورًا  َله     لِْلَكاِفرِينَ   ز يِّنَ   َكَذِلكَ   ِمنـْ

 .     (206 )يـَْعَمل ونَ  َكان وا  َما

  

 

، وصححه األلباين     207ر  85/ 1أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهب ،  املستدرك على الصحيحني  -203
 2893ر  63/ 3يف صحيح الرتغيب والرتهيب  

  سورة النساء  49اآلية  -204
 سورة قاطر  7اآلية  -205
 نعام األسورة  121اآلية  -206
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 المطلب السادس : المفاهيم الشرعية المستفادة من الضابط  
العدل والظلم من األمور اإلضافية، فما يكون عدال ابلنسبة يل قد يكون ظلما     أن •

الرضا منهما مجيعا، بل   لك، وحنن نرى اخلصمني يف جملس القضاء الحيصل  لنسبةاب
 وم.    أحدمها يعتقد أنه مظل

 معيار العدل والظلم يضبط مبدى احلفظ للضرورايت اخلمس.  أن •
من حيصر العدل والظلم يف التوزيع العادل للثروة ولوأزال بقية الضرورايت جاهل    أن •

 خمالف للشرع.
 . تهلفجد من خمابقدرمايو   الظلم   من  ويوجدمايوجد من اإلسالم،    بقدر   العدل  من  يوجد •
 .  ظلما وأقلها  عدال الدول أكثر  هي  لإلسالم إقامة الدول أكثر   أن •
العربية السعودي  أن • الدول عدال   ةاململكة  أكثر  تطبيقا لإلسالم فهي  الدول  أكثر  هي 

 وأقلها ظلما.  
 المطلب السابع :  أثر الضابط في الرد على بعض الشبهات 

 ى أحد من الظلم!؟ لو كانت الشريعة حمكمة حقا ملا اشتك 
: أبن أفضل من طبق الشريعة رسول   أوالواجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط :  

اهلدى صلى للا عليه وسلم ، ومع ذلك فقد اهتم ابلظلم ، وقتل اخلليفة الراشد عثمان بن  
تقدم معنا يف الضابط الثاين أبنن األحكام    وثانيا:عفان رضي للا عنه حبجة وجود الظلم .  

ملعىن أن احلكم الشرعي خالف الواقع : وا  الشرعية تبىن على الظاهر املوافق للشرع ولو
يبىن على البينة ، ولو كانت بينة كاذبة ، ورمبا يعجز صاحب احلق عن إثبات حقه فيحكم 

زوال الظلم  يف الواقع ، فوجود    خلصمه . وبناء على ذلك فإن حتكيم الشريعة ال يعين
 أن الشريعة غري حمكمة .  ال يعينالظلم ودعوى الظلم 

 خمالف للشرع!؟ كل من ترتب على حكمه ظلم فهو 
واجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أبن ذلك ليس صحيحا إال إذا كان الظلم  
مقصودا ، أما إذا صدر احلكم الشرعي بناء على وجود البينة مع مدعي احلق ، وعجز  

م الشرعي هنا حكم صحيح ، والظلم الواقع على  املدعى عليه عن إثبات حقه ، فإن احلك
 ي ، يبوء به مزور البينة ، أو الذي حلف ميينا غموسا . صاحب احلق احلقيق
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 أين دعوى تطبيق الشريعة مع كثرة املظامل يف مجيع الضرورايت؟ 
زوال مجيع املظامل    واجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أبن تطبيق الشريعة ال يعين

يصدر منهم  ، دهم وازع ديين ، أو وازعهم ضعيف لكثري من الناس الذي ليس عن؛ ألن ا
 عدم تطبيق الشريعة . وقد يتعذر إثبات ذلك شرعا ، وهذا ال يعين الظلم للغري ،

 ملاذا اليزال الظلم ابلتوزيع العادل للثروة؟ 
ل للا  ناس يف توزيع الثروة هو رسو واجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أعدل ال

يدعي الظلم ويشتكي عدم العدل يف توزيع  من  ، ومع ذلك فقد وجد  صلى للا عليه وسلم  
الثروة ، وهكذا مع عثمان بن عفان رضي للا عنه ، فإرضاء الناس بذلك أمر مستحيل 

 ) ونصف الناس أعداء ملن ويل احلكم إذا عدل(  : كما قيل
 فساداً مالياً! حنن أكثر الدول  

ضابط : أبن هذه املقولة من اجلناية واجلحود ، فأوال :  بناء على هذا الواجلواب عن ذلك  
دولة    135فهناك تقرير سنوي يتضمن مراكز الدول يف الفساد ، وحيتوي على أكثر من  

، السعودية يف آخر تقرير بلغة املرتبة السابعة واخلمسني ، وهي قد تفوقت على بعض  
كان هذا الرتتيب قبل  وهذا تقرير حمايد .   واثنيا :  لعريقة مثل إيطاليا ، وروسيا . الدول ا

بن   سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  هبا  قام  واليت  الفساد  ضد  الكربى  احلرب 
عبدالعزيز، وويل عهده األمني حممد بن سلمان ، فلم تستثن صغريا وال كبريا . فكيف يقال 

 دول فسادا ماليا ؟؟؟  بعد ذلك أننا أكثر ال
 !؟ لدول عدالحنن أقل ا 

الدولة األوىل يف  الضابط : كيف نكون كذلك وحنن  بناء على هذا  واجلواب عن ذلك 
تطبيق الشريعة اإلسالم ، الذي هو أعدل الشرائع ؟ فهذا القائل هبذه املقولة يقرر أبن  

 شريعة اإلسالم أظلم الشرائع . وال شك أبن ذلك هبتان عظيم. 
يف بالدان مع   هم عن اإلسالم، وحنن نعيش الظلم ا تنعم دول الكفر ابلعدل مع بعدملاذ 

 قربنا من اإلسالم؟
واجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أبن هذا القائل إذا أراد أن يكون منصفا يف 

  -1معرفة معيار العدل والظلم فيجب أن يطبق املطالب السابقة يف هذا الضابط وهي : 
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م هي أن دين اإلسال  - 2ورايت اخلمس.  ل عدال هي أكثر الدول حفظا للضر أكثر الدو 
أن العدل يقوى ابلقدر الذي تطبق فيه    - 3الشريعة األوىل يف حفظ الضرورايت اخلمس.  

أن أكثر الدول    4شريعة اإلسالم ، ويضعف ابلقدر الذي ختالف فيه شريعة اإلسالم .  
سعودية هي أن اململكة العربية ال   -5م .   عدال هي أكثر الدول تطبيقا لشريعة اإلسال 

ريعة اإلسالم إبمجاع أهل األرض ، فيجب أن تكون أكثر الدول  أكثر الدول تطبيقا لش 
 عدال وأقلها ظلما . 

عدال يف مجيع   وأقلها  ظلما  الدول  أكثر  من  الغربية  الدول  املعيار،فإن  هذا  على  وبناء 
مهم  حماربة مجيع األداين ؛ ألن نظا  الضرورايت اخلمس ، فهم حرب ضد الدين من خالل

يشجعون اإلحلاد ويدعون إليه ، وال شك أن ضعف الوازع قائم على قمة اإلحلاد ،فهم  
 يف املطلب الثالث من الضابط.   هالديين عندهم يؤثر على بقية الضرورايت وراجع ما ذكرت

قدران أبن الشريعة   الواقع فلوهذه األسئلة وحنوها تصدر من جاهل حبقيقة الشرع، وحبقيقة  ف
ابلظلم  اهتم النب    التساؤالت فقدفريها، فسيبقى من يطرح مثل هذه  قد طبقت حبذا

تطبيق الشريعة خيالف أهواء الناس، ولن مينع وجود الظلم مطلقا،    الناس ألنوهو أعدل  
فإن الكثري من الناس َيخذ حقوق الناس، ابلغش، والتزوير، واحللف الكاذب، واألحكام 

ويل احلكم إذا    ما قيل: " ونصف الناس أعداء ملنة تقام على الظاهر كما تقدم، وكالشرعي
عدل"، قلت: فكيف إذا ظلم ؟ فال أدري كيف انتكست املفاهيم عند الكثري من الناس،  
حت صارت أكثر الدول ظلما هي أعدل الدول، وأعدل الدول صارت هي أفسد الدول، 

 والحول وال قوة إال ابهلل؟.
  ولعله من األسباب التي تثير تلك  أمر آخر يغفل عنه كثير من الناس،وهنا  

 التساؤالت وهو موضع الحديث في الضابط التالي. 
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 الضابط الخامس 
غربة اإلسالم تزداد بالنسبة للزمن العام والمكان العام،  وهي إضافية  

 الخاص والمكان الخاص  بالنسبة للزمن

 وفيه مطالب
 ضابط:  المطلب األول : معنى ال

  بدأ :       للا  رسول  قال  -رضي للا عنه-  هريرة  أيب  عنيف صحيح مسلم    جاء
 . (207) "للغرابء  فطوب  غريبا بدأ كما   وسيعود  غريبا اإلسالم

  من  يلقون  ما  إليهأتوا يشكون     عندماصحيح البخاري عن أنس بن مالك    ويف 
  ربكم،   تلقوا  ،حت   منه  شر  بعده  الذي  إال  زمان  عليكم  َييت  ال  فإنه،  اصربوا  :فقال  احلجاج

   " (208)  نبيكم نم  مسعته

أن اإلسالم من حيث عموم الزمان، وعموم املكان اليزال ينقص   وجه االستدالل :
 حت يعود كما كان يف أول أمره ضعيفا مستخفيا. 

بعموم الزمان  هو زمن الدنيا كلها، وعموم املكان هو الدنيا كلها، فهو    واملقصود
 مكان الدنيا.   بة لعموم، وابلنس الدنيايزداد غربة كلما قسناه بعموم زمان 

نسبنا اإلسالم إىل مكان معني، أو إىل زمن خاص يف مكان معني فقد يكون  إذا    أما
 اإلسالم هبذه النسبة أقوى مما كان ابلنسبة األوىل.  

رتة كان  فذلك نضرب مثاال على اململكة العربية السعودية، فقد مرت هبا    ولتوضيح 
ما قبل اإلسالم، واثن وغلبت عليها مظاهر الشرك كاإلسالم فيها غريبا حت عبدت فيها األ

مبساندة -للا  رمحه–مث امنت للا عليها بدعوة اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبدالوهاب  

 

  145ر  [ 130ص    -  1صحيح مسلم    ]  ج  -(207)
 6657/ابب ال َييت زمان إال الذي بعده شر منه/ر2591ص     6صحيح البخاري  ج   -(208)
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حت أصبحت يف الدولة السعودية األوىل كما لوكان    -للا  رمحه–بن سعود    مداألمري حم
 الم عقيدة وعمال. أهلها من أصحاب القرون املفضلة يف تطبيق شريعة اإلس

اململكة العربية السعودية بعد تلك الدعوة أفضل من حاهلا قبل ذلك، فصار    فحال
 الزمن املتأخر أفضل وأكثر خريا من الزمن املتقدم.  

فإن الغربة نسبية للزمن واملكان اخلاص، فقد يكون اإلسالم يف مكان على ذلك    وبناء
خاص أفضل من    زمانيكون اإلسالم يف    خاص أفضل من غريه من األماكن األخرى، وقد

 حيث الزمن من الزمن الذي قبله.  وللا تعاىل أعلم.  

 المطلب الثاني : تأصيله من السنة : 
 على ذلك ما يلي:  الدين يف ازدايد منذ وفاته ويدل  غربة

  الذين  مث،  قرين   أميت  خري :    للا  رسول  قال  حصني  بن  عمرانالصحيحني عن     يف  -
  إن   مث ،  ثالاث  أو   قرنني   قرنه   بعد  أذكر   أدري  فال :   عمران  قال،  يلوهنم  ن ذيال  مث ،  يلوهنم
  ويظهر ،  يوفون   وال   وينذرون  يؤمتنون  وال   وخيونون،  يستشهدون  وال   يشهدون   قوما  بعدكم
    للا   رسول  سئل:"  لفظ ملسلم عن عبدللا بن مسعود    ويف    (209) "السمن  فيهم 
  شهادة   تبدر  قوم  جيئ  مث،  يلوهنم   الذين  مث ،  يلوهنم  الذين   مث ،  قرين :  قال  خري؟  الناس  أي

   (210) "شهادته  ميينه وتبدر، ميينه أحدهم
  العلم   يقبض  حت  الساعة  تقوم  ال:"    النب   قال:  قال  هريرة  أيب  عنويف الصحيحني    -

  يكثر  حت، القتل القتل وهو اهلرج ويكثر الفنت وتظهر الزمان ويتقارب الزالزل وتكثر
ما تضمنه هذا احلديث   ومجيعالباري:". ..   فتح ال يف   ق   ،   (211) "فيفيض  املال  فيكم 

 

/ابب فضائل أصحاب النب صلى للا عليه وسلم ورضي للا  1335ص      3صحيح البخاري  ج     -(209)
صحيح مسلم  ج   ؛ 3450املسلمني فهو من أصحابه /ر   منعنهم ومن صحب النب صلى للا عليه وسلم أو رآه 

 2535/ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم/ر1965ص    4
 2535/ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم/ر1963ص     4صحيح مسلم  ج     -(210)
    4؛ صحيح مسلم  ج    989ر /ت/ابب ما قيل يف الزالزل واآلاي350ص      1صحيح البخاري  ج    -(211)

 157/ابب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان  /ر    2057ص 
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نقص العلم وظهر اجلهل والقي الشح يف القلوب    فقدعياان،    رأيناهامن األشراط قد  
 ( 212)وعمت الفنت وكثر القتل " 

    ؟: كيف لو رأيت هذا الزمانقلت

 اجاحلج   من  مايلقون   إليه يشكون       أتوا  عندماصحيح البخاري عن أنس بن مالك    يف  -
  ربكم،   تلقوا  ،حت  منه  شر  بعده  الذي  إال ،    زمان  عليكم  الَييت  فإنه  ،  اصربوا  :فقال
    " (213)  نبيكم من مسعته

البخاري    ويف  -   على   كان  مما  شيئا  أعرف  ما:"  قال-رضي للا عنه-أنس  عن صحيح 
 ضيعتم   ما  ضيعتم  أليس:  قال.   الصالة:  قيل .   وسلم  عليه  للا  صلى  النب  عهد
   (214) "فيها

أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر   :" إنكم لتعملونقالأنس    عنالبخاري    ويف  -
 ( 215) من املوبقات" إن كنا لنعدها على عهد النب  

فهذه األحاديث، وماجاء يف معناها، أن الغربة تزداد بتقدم الزمان،     وجه االستدالل : 
دة يف موضع، كانت الغربة أمر نسب، ختتلف من مكان آلخر، فهي قد تكون شدي  وإن

 وخفيفة يف موضع آخر. 
   من أعظم مظاهر الغربة : إن   المطلب الثالث: المنهج النبوي في زمن الغربة : 

وصرف   انطماس  • األولياء،  تقديس  من  املختلفة،  بصوره  الشرك  وظهور  التوحيد 
 العبادات هلم مثل عبادة الدعاء والنذر والذبح .  

 املعاصي  والفجور عالنية. انتشار •
 ره.  ابلتهاون أبمور الدين، وشعائ اهرةاجمل •

 

 16/ص 13فتح الباري ج -212
 6657/ابب ال َييت زمان إال الذي بعده شر منه/ر2591ص     6صحيح البخاري  ج   -(213)
   506/ابب تضييع الصالة عن وقتها/ر  198ص     1  صحيح البخاري  ج -(214)

 ابب ما يتقى من حمقرات الذنوب  6492ر  )103/ 8صحيح البخاري )  -215
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ما وجودت هذه العالمات يف بلد من البلدان، أو  كان املسلم  يف بلد حيكمه    فإذا
الكفار، فالواجب االقتداء مبنهج الرسول عليه الصالة والسالم يف مثل هذه احلالة املتمثل 

 يلي:  افيم

 أوال :  الصبر والتقوى، والعفو والصفح  

  فيها   هو  أبرض   املؤمنني   من  كان   فمن"    – رمحه للا    –مية  الم بن تيشيخ اإلس  قال
 عمن،  العفو  و  والصفح   الصرب   آبية  فليعمل،  مستضعف  فيه  هو  وقت  يف   أو،  مستضعف

  آبية   يعملون   فإمنا  القوة  أهل  أما   و،  املشركني  و  الكتاب  أوتوا   الذين  من  رسوله  و   للا   يؤذي 
  يعطوا   حت  الكتاب  أوتوا  الذين   قتال  آبية  و ،  الدين  يف   يطعنون   الذين  الكفر  أئمة  قتال

 (216) "صاغرون هم و  يد عن اجلزية

القيم،    والعجيب ابن  وتلميذه  اإلسالم  من شيخ  فيه كل  ظهر  الذي  الزمن  - أن 
- كان زمن غربة شديدة، لدين التوحيد احلق، حت وصف ابن القيم  - رمحهما للا تعاىل

أخذ يف االغرتاب والرتحل حت عاد غريبا كما    مث هذه الغربة بقوله :". ..   - رمحه للا تعاىل
رسول للا وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه يف أول  بدأ بل اإلسالم احلق الذي كان عليه  

   )217(ظهوره"

شك أبن دعوة الناس يف زمن الغربة ختتلف عن الدعوة يف زمن ظهور اإلسالم   وال
  ذلك يف هذا الشأن:"..    - تعاىل  للا  رمحه–وانتشاره ،يقول الشيخ حممد بن عبدالوهاب  

   )218("الغربة  حال  يف     للا  رسول  طريقة  لزوم  من  أفضل  للا  إىل  به  يتقرب  شيئاً   أعرف  ال  أين
يف بداية دعوته إمنا كان يبني للناس من غري مساس مبا عليه املشركون ،ولذا    والرسول  

م التضر وال تنفع فنابذوه  فإهنم مل ينابذوه يف بداية األمر حت صرح فيما بعد أبن آهلته
 العداء.   

 

  [ 229ص    -  1ا لصارم املسلول    ]  ج    -(216)
 198/ 3انظر مدارج السالكني   –  (217)
 646ــ   638رسائل اإلمام حممد بن عبدالوهاب الشخصية ، الرسالة الثانية واألربعون  ، ص   -  (218)
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 التوحيد أوال، والتحذير من الشرك  ثانيا :

أن تكون الدعوة كما كانت يف بداية غربة اإلسالم، وهي الدعوة هلذه الشهادة    جيب
، والتحذير مما يناقضها.  وإذا كان الناس يف حاجة ماسة لفهم هذه  عناهاالعظيمة ببيان م

 زمان، فهم يف هذا الزمن أحوج ما يكون .   الشهادة حق الفهم، يف كل 

 لثا: التركيز على الدعوة والبيان بالحكمة والموعظة الحسنة.   ثا

الدعوة، ولو وجد من   وقد اليت تعني على  الوسائل احلديثة،  الزمان من  توفرت يف هذا 
مية، يعمل جبد، وإخالص، لكانت الثمار كثرية.  والبد أن نتذكر أن كثريا من الدول اإلسال 

كما يف أندنوسيا، والفلبني، وماليزاي. فليس  دخلت بكاملها يف اإلسالم بسبب الدعوة،  
شح     القتال هو الوسيلة الوحيدة لنشر اإلسالم.، فإذ  مع  الثمار  هي  هذه  كانت 

 الوسائل يف العصر املاضي، فكيف هبا اآلن؟

 المطلب الرابع: من التطبيقات المعاصرة المخالفة لهذا الضابط  
ج صوره، كما لو كان يف القرن األول،  بتطبيق اإلسالم على اجملتمعات يف أهب  البةطامل •

وهذا غري ممكن شرعا وال قدرا ؛ ألنه الَييت زمان إال والذي بعده شر منه.  وإمنا 
يف التدرج عند تطبيق أحكام   املطلوب تطبيقه حسب اإلمكان واتباع هدي النب  

 الشريعة.
، والتغيري ابلقوة، وكأننا يف عصر الفتوحات، اجهة األعدءالذي حيث على مو   الطرح •

: ملاذا الكف عن املواجهة ،مادام    بعضهم رغم الضعف الظاهر.  حيث قد يتسائل  
لتأخر وعدم اإلقدام ؟ ملاذا  ا  مؤمنا ابهلل راب. ... ويتقي للا فيما أمر وهني، ملاذا  ءاملر 

أ هذه  ؟  النفس  عن  الدفاع  على  القدرة  مع  يوجههاالتحمل  الديين،    سئلة  احلماس 
حينما جاءه عبد الرمحن بن عوف   واإلندفاع العاطفي ،وقد أجاب عنها رسول للا  

 فلما   مشركون  وحنن  عز  يف   كنا  إان  للا  رسول  اي  فقالوانفر من أصحابه يف مكة )  يف  
  ابلقتال  ران أم  املدينة  إىل   للا  حولنا  فلما  تقاتلوا  فال   ابلعفو  أمرت  إين   فقال  أذلة  صران  آمنا

    وجل  عز  للا   فأنزل  فكفوا                               
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       (219)". (220)   
 مبكة  وهم  اإلسالم  ابتداء  يف   املؤمنون  كانيف  تفسريه:"    -رمحه للا   -كثري   ابن  قال ▪

  الفقراء   مبواساة  مأمورين  وكانوا،  النصب  ذات  تكن  مل  وإن،  والزكاة  ابلصالة  مأمورين
  قون يتحر   وكانوا،  حني   إىل  والصرب ،  املشركني  عن  والعفو  ابلصفح   مأمورين  وكانوا ،  منهم

 ألسباب  مناسبا  ذاك  إذ  احلال  يكن  ومل،  أعدائهم  من  ليشتفوا  ؛  ابلقتال  أمروا  لو  ويودون
  بلدهم  يف  كانوا  كوهنم:    ومنها  عدوهم  عدد  كثرة   إىل  ابلنسبة عددهم  قلة:   منها  كثرية
   يقال،   كما  ابتداء  فيه  ابلقتال  األمر  يكن  فلم ،  األرض  بقاع   أشرف  حرام  بلد  وهو

 أمروا  ملا  هذا  ومع،  وأنصار  ومنعة  دار  هلم  صارت  ملا،  ابملدينة  إال  هادابجل  يؤمر  مل  فلهذا
رَبَـَّنا ملَ   َوقَال وا  شديدا خوفا  الناس  مواجهة وخافوا، منه بعضهم جزع ، يودونه كانوا  مبا

َنا اْلِقَتاَل َلْواَل َأخَّْرتـََنا ِإىَل َأَجٍل َقرِيبٍ  َكتَـْبَت َعَليـْ
 ةدم  إىل   فرضه  أخرت   لوال   أي  (  221) 

   (222")النساء وأتمي  األوالد  ويتم الدماء سفك فيه فإن  أخرى
 المفاهيم الشرعية المستفادة من الضابط  المطلب الخامس :

 .   غربة الدين يف ازدايد منذ وفاته  أن •
 الغربة نسبية ختتلف ابختالف الزمان واملكان والشخص.   أن •
 ا وضعفها .    االقتداء ابملنهج النبوي يف زمن الغربة حبسب قوهت وجوب •
أهبج صوره    أن • اجملتمعات يف  اإلسالم على  بتطبيق  القرن  -املطالبة  لو كان يف  كما 

غري ممكن شرعا وال قدرا ؛ ألنه الَييت زمان إال والذي بعده شر منه كما قرر     -األول

 

 سورة النساء  77من اآلية    -219
ص     -   6؛سنن النسائي    ]  ج    2377[/ر 76ص     -   2صححه احلاكم ووافقه الذهب  ]  ج    -(220)

  3086ر/  [  2
 ة النساء ر سو  77من اآلية  -221

 [  698ص    -  1]  ج     تفسري بن كثري   -(222)
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  وإمنا املطلوب تطبيقه حسب اإلمكان واتباع هدي النب .    يف التدرج عند تطبيق
 ة.أحكام الشريع

ء، والتغيري ابلقوة، وكأننا يف عصر الفتوحات، احيث على مواجهة األعد  الطرح الذي   أن  •
 رغم الضعف الظاهر خمالف للمنهج النبوي يف زمن الغربة.  

 

 أثر الضابط في الرد على بعض الشبهات :  المطلب السادس 
 الشريعة كاملة يف اجملتمع املسلم ؟  قال تطبملاذا  

طبيعة احلال ، فالشريعة مطلوب تطبيقها  ب  - 1على هذا الضابط :  واجلواب على ذلك بناء  
كاملة ، وهو هدف جيب السعي لتحقيقه ، ولكن ذلك متعذر ألسباب كثرية منها غربة  
الدين عموما ، فإن من الينطق عن اهلوى قرر أبن كل زمان سيكون أسوء من الذي قبله  

، مع أفضل    لقرون ، وأفضل األمكنةعنه رغم أنه يف أفضل انس رضي للا  أ، وأتمل بكاء  
ماكان من  أن  ، وكيف  الطارئة  التغريات  تعجب من  أنه  ، كيف  الوقت  ذلك  اخللق يف 

املوبقات يف عهد النب صلى للا عليه وسلم ، أصبح يف أعني الناس أدق من الشعر .  
السعودية يف   -2 العربية  املثال ، فإن اململكة  الزمان هي أفضل  وعلى سبيل  بلد   هذا 

لشريعة كما مت إثباته سابقا يف الضابط السابق ، فالغربة الدينية عندان  إسالمي يف تطبيق ا
واصفا الزمان   -رمحه للا-ليست كالغربة الدينية يف بالد أخرى ، وأتمل قول ابن القيم  

  ( 198/  3كني )مدارج السالالذي يعيش فيه أبنه أشد غربة من الزمن األول حيث قال يف  
بل اإلسالم احلق الذي كان  ،  خذ يف االغرتاب والرتحل حت عاد غريبا كما بدأ  أ مث:" ... 

وإن كانت أعالمه  ،  هو اليوم أشد غربة منه يف أول ظهوره  ،  عليه رسول للا وأصحابه  
ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة فاإلسالم احلقيقي غريب جدا وأهله غرابء أشد الغربة بني  

    "أهـ.لناسا
 اء والذل هلم مع القدرة على املواجهة؟كون لألعدملاذا الر  •
 اجلهاد من أجل قتال أعداء اإلسالم؟ نال نعلملاذا  •
 عن اإلسالم واملسلمني ضد أعداءه رغم بغيهم علينا؟  عال نداف ملاذا  •
 ملاذا خناف من املنظمات احلقوقية اليت تدافع عن أهل الفساد ؟   •
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 ملاذا خنفي تطبيق احلدود الشرعية خوفا من جلان حقوق اإلنسان؟ •
واجلواب على تلك األسئلة السابقة بناء على هذا الضابط : أن يقال ، أبن التمكني يف 

س ، فتارة تكون القوة  مداولة بني النا  - كما قضت بذلك سنة للا الكونية- هذه الدنيا  
وقت حكمه ، ومن املعلوم من الدين ابلضرورة    للكفر ، واترة تكون القوة لإلسالم ، ولكل

، أن الواجبات تسقط مع العجز ، وال جتب إال مع القدرة ، فليس من الشرع وال من  
احلكمة أن تتصرف تصرف القوي يف زمن الضعف ، واألسوة يف ذلك هو رسول للا صلى  

م ، وأصحابه عليه وسلم وأصحابه ،  فها أنت ترى رسول للا صلى للا عليه وسلللا  
املطلوب يف ذلك   الشرعي  املوقف  ، وانظر ماهو  قبل كفار قريش  يذلون وميتهنون من 
الوقت . وانظر كذلك إىل فعل النب صلى للا عليه وسلم يف غزوة األحزاب ، عندما حفر 

ة ، وانظر إىل التنازالت اليت أبداها النب صلى للا عليه  اخلندق لعدم القدرة على املواجه
يف صلح احلديبية رغم أهنم كانوا مثلهم يف القوة أو أقوى كما قال تعاىل يف سورة    وسلم

 ( اَوَلْو قَاتـََلك م  الَِّذيَن َكَفر وا َلَولَّو ا اأْلَْداَبَر مث َّ اَل جيَِد وَن َولِيًّا َواَل َنِصريً )22الفتح اآلية 
 ملاذا تلغى بعض األحكام الشرعية؟  •
 عية بقوة ؟احلدود الشر  قال تطبملاذا  •
 ملاذا تقر األنظمة الوضعية املخالفة لشريعة اإلسالم؟ •

أحد جيرؤ على    واجلواب على تلك األسئلة السابقة بناء على هذا الضابط : أن يقال ال 
إلغاء األحكام الشرعية ، وال على إقرار األنظمة الوضعية ، والشرع حيثنا على الرفق وينهى  

رء ابلشبهات ، وَيمر مبراعاة املصاحل واملفاسد عند عن العنف  ، ويؤصل أبن احلدود تد
أربعني سنة العربية السعودية قبل  ،    تطبيق األحكام ، وأبني ذلك ابملثال :ففي اململكة 

كيف كان حال الناس ؟ مالذي كان يقال عن من أدخل يف بيته التلفزيون   ؟ وانظر ماهو 
ا كان املوقف منها ، مث كيف أصح  حال الناس اآلن ،  مث جاءت األطباق الفضائية فماذ

حال الناس؟ مث جاء االنرتنت واجلواالت فماذا كان موقف الناس منها ، مث كيف أصبح  
أن حال الناس من حيث الداينة قبل أربعني سنة أفضل من حاهلم    حال الناس ؟  وال شك

أربعني سنة  اآلن ، ولكن هل تريد أن تتعامل مع الناس يف هذا الزمان كما كان احلال قبل  
؟ مث لو أردت ذلك فهل تستطيع؟  فإذا كنت كرب أسرة التستطيع ذلك مع حرصك  
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لى قدر استطاعتك ، قكيف يكون  واجتهادك ، وإمنا حتاول أن ختفف من تلك املفاسد ع
 موقف احلاكم وهو حيكم أمما متفاوتة يف كل شيء ، وزمن خمتلف يف الكثري من األمور ؟؟؟ 

تصدر من جاهل بحقيقة الشرع، وقواعده وأصوله،     فهذه األسئلة ونحوها،
فديننا دين صبر وحكمة، وليس دين حماس وتهور، والعاقبة دائما تكون  

بمراعاة الزمان والمكان    واإلتباع لهدي نبي الهدى ألهل الصبر والتقوى  
 والحال كما يأتي بيانه في الضابط التالي. 
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 الضابط السادس
 ال واألشخاص عند تطبيق األحكاممراعاة األماكن واألحو 

 وفيه مطالب
 الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والشخص وفيه فرعان :  المطلب األول :

  االجتهادية   الشرعية  األحكاماألمور املسلمة أن    من    الفرع األول : معنى الضابط  
 .   والبيئية الزمنية واألحوال األوضاع  بتغري  تتأثر

 األزمنة   تغري   حبسب  واختالفها  الفتوى  تغري :)    فصل  يف   ـ  للا  رمحه  ـ  م القي  ابن  يقول •
  بسبب   وقع  وقد   جداً   النفع  عظيم   فصل  هذا( : "    والعوائد  والنيات  واألحوال  واألمكنة

،  إليه  سبيل  ال  ما  وتكليف  واملشقة  احلرج  من  أوجب  الشريعة على  عظيم  غلط  به  اجلهل
 مبناها   الشريعة  فإن   به،   أتيت  ال  املصاحل  مراتب  علىأ   يف  اليت  الباهرة  الشريعة  أن   يعلم  ما

  كلها   ومصاحل  كلها  عدل  وهي،  واملعاد  املعاش  يف  العباد  ومصاحل  احلكم  على  وأساسها
  ومن ،  ضدها  إىل   الرمحة  ومن،  اجلور  إىل  العدل  من  خرجت  مسألة  فكل،  كلها  وحكمة

 فيها   دخلت  وإن  الشريعة  من  فليست،  العبث  إىل  احلكمة  ومن   املفسدة  إىل  املصلحة
  ( 223) "ابلتأويل

ع   وقال • اختالف  الكتب على  املنقول يف  الناس مبجرد  أفت  "من  وعوائدهم   رفهم: 
الدين أعظم من  وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على 
جناية من طبب الناس كلهم على اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم مبا يف 

لطبيب اجلاهل وهذا املفيت اجلاهل أضر تب الطب على أبداهنم، بل هذا اكتاب من ك
 . (224) "مما على أداين الناس وأبداهن

 العوائد  تلك  تغري   مع  العوائد  مدركها  اليت  األحكام  إجراء  إن:"ـ  للا  رمحه  ـ  القرايف   وقال •
  احلكم   يتغري :    العوائد  يتبع  الشريعة  يف   هو  ما  كل   بل،  الدين  يف  وجهالة  اإلمجاع   خالف

 ( 225) "  املتجددة  العادة تقتضيه ما  إىل  العادة تغري  عند فيه
 

 ( 3/  3أعالم املوقعني) -223
 (  3/89(  أعالم املوقعني )224) 

 112اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص    -225
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: "القصد من     -للا  رمحه–  (226)الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن آل الشيخ   وقال •
التشريع واألوامر حتصيل املصاحل ودرء املفاسد حسب اإلمكان، وقد ال ميكن إال مع 

و  املصلحتني،  أدىن  تفويت  أو  الضررين،  أخف  واألزمان  ارتكاب  األشخاص  اعتبار 
واألحوال أصل كبري، فمن أمهله وضيعه فجنايته على الشرع وعلى الناس أعظم جناية  

" (227). 
 ثاني : تأصيله من السنة واألثر : الفرع ال

 تغير الحكم بتغير األحوال واألسباب  ومن ذلك :  ▪
 بعد  يصبحن فال  منكم ضحى من:"   النب قال  قال    )228(األكوع  بن  سلمة عن -

  فعلنا   كما  نفعل  للا   رسول   اي   قالوا  املقبل  العام  كان  فلما  شيء  منه  بيته  يف   وبقي  اثلثة
  أن   فأردت  جهد   ابلناس   كان  العام  ذلك   فإن   وادخروا  وأطعموا  كلوا   قال  املاضي  عام

 أجل  من  هنيتكم   إمنا لفظ ملسلم عن عائشة رضي للا عنها "  ويف .   (  229) "فيها  تعينوا
 ( 230) "  وتصدقوا وادخروا فكلوا دفت  اليت الدافة

 أن احلكم تغري بتغري احلال.    وجه االستدالل : 

 

(  هو: الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرمحن بن حسن بن اإلمام حممد بن عبدالوهاب الوهيب التميمي، أبو  226) 
، وأخذ العلم فيها عن والده وعميه  1232مع أسرته إىل مصر عام هـ، ونقل 1225عبدللا، ولد يف الدرعية سنة 

ملني اجملاهدين، من مؤلفاته: مصباح الظالم ومنهاج  عبدللا وإبراهيم، وعن عدد من علماء مصر، كان من العلماء العا
 (. 426ـ  16/413هـ. انظر يف ترمجته: الدرر السنية )1292التأسيس، تويف عام 

 (. 339ـ 2/331(، )434ـ  1/425(، وانظر يف هذا املعىن: توصيف األقضية )65/ 8(  الدرر السنية ) 227) 
الشجرة ،   أول مشاهده احلديبة ، وكان من الشجعان  هو سلمة بن عمرو األكوع ،  كان ممن ابيع حتت    -(  228) 

  3391ت /151/ص 3، ويسبق الفرس عدوا ،   وتويف ابملدينة ، سنة أربع وسبعني . اإلصابة يف متييز الصحابة ج 
    1016/ت  639/ص2؛ االستيعاب ج 

سلم   ابب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها ؛ صحيح م  5569( ر103/  7صحيح البخاري )  -229
 5222( ر 81/  6)

 5215(ر 80/  6صحيح مسلم  ) -230
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بريدة بن احلصيب  عن -
 سقاء  يف  إال  النبيذ  عن هنيتكم»     للا  رسول قال قال( 231) 

 (. 232) « مسكرا تشربوا وال كلها  األسقية يف  فاشربوا
هنم  كان قد هناهم عن الشرب يف بعض األسقية ؛ أل  أن النب    وجه االستدالل :

كانوا يشربون فيها اخلمر فنهاهم عن الشرب فيها من أجل سد ذريعة شرب اخلمر،  
 فلما تغري احلال، وأمن منهم ذلك نسخ النهي.  

  فليتم  شرب  أو  فأكل   صائم   وهو  نسى  من  » :    للا  رسول  قال :  قال  هريرة   أب   عن -
:   (.  233) «  وسقاه  للا  أطعمه  فإمنا  صومه االستدالل  تغري   وجه  احلكم  بسبب   أن 

 النسيان.  
 احلكم  مراعاة حلال الشخص ومن ذلك : تغري  ▪
  يزكيهم  وال  القيامة  يوم  للا   يكلمهم  ال   ثالثة»      للا  رسول   قال:"  قال  هريرة   أب  عن -

 (. 234)«مستكرب   وعائل،  كذاب  وملك،  زان  شيخ :    أليم  عذاب  وهلم  -  إليهم  ينظر  وال
غريهم ألن الدواعي لتلك احملرمات : أن احلكم يف حق هؤالء أغلظ من    وجه االستدالل 

 ضعيفة يف حقهم، وهذا يف مراعاة للحال.  
  وما   »  قال.  للا  رسول  اي  هلكت  فقال    النب   إىل  رجل  جاء   قال  هريرة  أب  عن -

  قال «.    رقبة  تعتق  ما  جتد   هل »    قال .  رمضان  يف   امرأيت  على  وقعت  قال«.    أهلكك
 ما  جتد  فهل»    قال.  ال  قال«.    متتابعني  شهرين  تصوم  أن  تستطيع  فهل»    قال.  ال

  فقال. متر فيه بعرق    النب  فأتى  جلس  مث  - قال - ال قال«.  مسكينا ستني تطعم

 

  هو بريدة بن احلصيب بن عبد للا بن احلارث بن االعرج بن  سعد بن رزاح االسلمي  ، غزا مع النب   -231
غزا  خراسان يف زمن عثمان مث حتول إىل مرو فسكنها إىل أن مات يف خالفة يزيد بن معاوية   عشرة غزوة     ست

    632( ت474  /1نة ثالث وستني انظر اإلصابة يف متييز الصحابة )قال بن سعد مات س
 2305( ر65/  3صحيح مسلم  ) -232
(  160/  3ابب الصائم إذا أكل أو شرب انسيا ؛ صحيح مسلم  )  6669( ر136/  8صحيح البخاري )   -233

 2772ر
 309( ر72/  1صحيح مسلم  ) -234
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  النب  فضحك.  منا  إليه  أحوج  بيت  أهل  البتيها  بني   فما  منا  أفقر   قال«.  هبذا  تصدق »  
 (. 235)« أهلك فأطعمه اذهب»  قال مث  أنيابه بدت  حت  

يتغري حبسب حال الشخص، فالواجب العتق، فإن مل جيد    أن احلكم  وجه االستدالل : 
 فالصوم، فإن مل يستطع فاإلطعام، فإن مل يستطع سقطت. 

  فقام   أعراب  جاء  إذ    للا  رسول   مع  املسجد  يف   حنن  بينما :  قال    مالك  بن   أنس  عن -
  ال »      للا   رسول  قال  قال.  مه  مه     للا  رسول  أصحاب  فقال  املسجد  يف   يبول 

 املساجد  هذه  إن»    له  فقال  دعاه    للا  رسول   إن   مث .  ابل  حت  فرتكوه«.    دعوه   تزرموه
  وقراءة   والصالة  وجل  عز  للا  لذكر  هى  إمنا  القذر  وال  البول  هذا  من   شيءل  تصلح   ال

لفظ   ،ويف (  236).«"عليه  فشنه  ماء  من  بدلو  فجاء  القوم  من  رجال  فأمر:  قال.  القرآن
أيب هريرة   ،ويف " (237)  النب   فنهاهم  الناس   فزجره  للبخاري:" للبخاري عن    لفظ 

  على  وهريقوا  دعوه:    النب  هلم   فقال  الناس   فتناوله  املسجد  يف   فبال  أعرايب  قام :"  قال
 (، 238) "معسرين تبعثوا ومل ميسرين بعثتم فإمنا ماء من ذنواب أو ماء من سجال  بوله

(  239) يصحيح مسلم عن معاوية بن احلكم السلم  ويف  -
رسول  عم  أصلى   أان   بينا :   قال  

  واثكل   فقلت  أببصارهم   القوم   فرماين.  للا   يرمحك  فقلت   القوم  من  رجل   عطس  إذ     للا
  رأيتهم  فلما  أفخاذهم  على  أبيديهم  يضربون  فجعلوا.  إىل  تنظرون   شأنكم  ما  أمياه

  قبله   معلما  رأيت   ما  ي وأم  هو  فبأيب    للا   رسول   صلى  فلما  سكت   لكىن   يصمتونين 
  هذه   إن»    قال  شتمين   وال  ضربين   وال   كهرين   ما  للا فو  منه  تعليما   أحسن  بعده  وال

 

ن ومل يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر؛  ابب إذا جامع يف رمضا1936( ر  32/  3صحيح البخاري )  -235
 2651(ر138/  3)صحيح مسلم   

 687( ر 163/  1ابب الرفق يف األمر كله ؛ صحيح مسلم  ) 6025( ر  12/ 8صحيح البخاري )  -236
 ابب يهريق املاء على البول 221(ر54/ 1صحيح البخاري )  -237
 ابب صب املاء على البول يف املسجد 220(ر54/ 1صحيح البخاري )  -238

[ /ت    537ص     -   1، تقريب التهذيب    ]  ج    معاوية بن احلكم السلمي صحايب نزل املدينة     -(239)
    8070[ /ت   148ص    -  6،   اإلصابة يف متييز الصحابة    ]  ج   6750
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  القرآن   وقراءة  والتكبري   التسبيح   هو  إمنا  الناس  كالم  من  شيء  فيها  يصلح   ال  الصالة
»(240  ) 

  مث   فصلى  رجل  فدخل  املسجد  دخل   للا  رسول  أن  هريرة   أب  عنالصحيحني    ويف -
  مل   فإنك  فصل  رجعا»    قال  السالم    للا  رسول  فرد    للا   رسول  على  فسلم  جاء

  رسول   فقال  عليه  فسلم     النب  إىل  جاء  مث   صلى   كان   كما  فصلى  الرجل  فرجع«.    تصل
  ذلك   فعل  حت«.    تصل  مل  فإنك  فصل  ارجع»    قال  مث«.    السالم  وعليك»      للا

  قمت   إذا»    قال.  علمين  هذا  غري  أحسن   ما  ابحلق   بعثك  والذى  الرجل   فقال  مرات   ثالث
 حت   ارفع  مث  راكعا  تطمئن  حت  اركع  مث  القرآن  من  معك  تيسر  ما  رأ اق  مث  فكرب  الصالة  إىل

 يف   ذلك  افعل  مث  جالسا  تطمئن  حت  ارفع  مث  ساجدا  تطمئن  حت   اسجد  مث  قائما  تعتدل
 ( 241) «."  كلها  صالتك

الثالثة  األحاديث  من  االستدالل  ووجه   وجه  اجلاهل.   حال  مراعاة    : السابقة 
 اةمل يطلب منه قضاء الصلوات املاضية مراع  االستدالل من احلديث األخري أنه  

 جلهله.   
 يرع   مل   ضعيف  خمدج  إنسان  أبياتنا  بني  كان:    قال  (  242) عبادة  بن  سعد  بن  سعيد  عن -

  إىل  سعد  شأنه فرفع مسلما وكان  هبا خيبث الدار إماء من أمة على وهو اال  الدار  أهل
  ضربناه   ان   ذلك  من  فأضع  أنه   للا   رسول   اي   قالوا   حده   اضربوه  فقال     للا   رسول 

 سبيله  وخلوا  واحدة   ضربة  به  فاضربوه  مشراخ  مائة  فيه  عثكاال  له  فخذوا   قال  قتلناه   مائة
" (243 )  

 

 1227( ر70/  2صحيح مسلم  ) -240
 عليه  ابب أمر النب صلى للا  793( ر 158/ 1؛ صحيح البخاري )  911( ر 10/ 2صحيح مسلم  )   -241

 وسلم الذي ال يتم ركوعه ابإلعادة 
هو سعيد بن سعد بن عبادة االنصاري اخلزرجي أبوه أحد النقباء  وقال بن عبد الرب صحبته صحيحة      -242

    3272( ت90/ 5انظر اإلصابة يف متييز الصحابة ) 
سناد رجاله  قال احملقق األرنؤوط:" حديث صحيح وهذا إ  21985( ر  222/  5مسند أمحد بن حنبل )   -243

ق حسن احلديث لكنه مدلس وقد عنعنه"، وقد صححه األلباين يف السلسلة  ثقات غري حممد بن إسحاق فهو صدو 
 2986(ر 187/ 7الصحيحة لأللباين ) 
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 : أن فيه مراعاة حلال من يقام عليه احلد، حيث روعي فيه ضعفه.    االستدالل وجه 
  منكرا   منكم  رأى  من»    يقول  -  للا  رسول  مسعتقال:"    أيب سعيد اخلدري    عن -

 (. 244) «  اإلميان   أضعف  وذلك  فبقلبه  يستطع  مل  فإن  فبلسانه  يستطع   مل  فإن   بيده   هفليغري 
 فقال   الصالة  عن    النب  فسألت  بواسري   يب  كانت:  قال  )245 (حصني  بن  عمران  عن -

 ( 246) "جنب فعلى  تستطع  مل فإن فقاعدا  تستطع  مل  فإن قائما صل
من جهة وجود    احلكم يتغري حبسب حال الشخص  أناالستدالل من احلديثني    وجه

 أن فيه مراعاة حلال الشخص عند عجزه عن بعض األركان.   القدرة أو عدمها  :
 تطبيقه عند السلف  •
  عمر  فإذا  فنظرت  رجل   فحصبين  املسجد  يف   قائما  كنت  قال   )247(يزيد  بن  السائب  عن -

  قاال   أنتما  أين  من  أو   أنتما   من  قال  هبما   فجئته  هبذين   فأتين  اذهب  فقال  اخلطاب  بن
 يف   أصواتكما  ترفعان  ألوجعتكما  البلد  أهل  من  كنتما  لو:"  قال.   لطائفا  أهل  من

 راعا كوهنما غريبني.   : أن عمر    وجه االستدالل    " (248 )  للا رسول مسجد
 تغير الحكم  مراعاة لحال الزمان ومن ذلك :  •
  إنلرجل سأله عن الصيام يف السفر:"    قال     النب   أن   عنها  للا   رضي  عائشة  عن -

 ( 249) "فأفطر  شئت إنو  فصم شئت

 

 186( ر50/  1صحيح مسلم  ) -244
خالفة  ويكىن أاب جن َْيد ، أسلم  عام خيرب ،  مات يف    هو عمران بن حصني بن عبيد بن خلف اخلزاعي ،   - (  245) 

   6014/ت 705/ص4. انظر اإلصابة يف متييز الصحابة ج  معاوية ،سنة اثنتني ومخسني 
ابب إذا مل يطق قاعدا صلى على جنب وقال عطاء إن مل يقدر أن  1117( ر 48/  2صحيح البخاري )  -246

 يتحول إىل القبلة صلى حيث كان وجهه 
 وأبو يزيد الكندي املدين ابن أخت منر  سائب بن يزيد  ابن سعيد بن مثامة أبو عبد للا ،هو ال –  (247)

.   انظر اإلصابة يف متييز الصحابة     94وأان ابن سبع سنني تويف سنة     قال السائب:  حج يب أيب مع النب   
 80/ 437/ص 3؛ سري أعالم النبالء ج  3739/ت  276/ص 3ج

 ابب رفع الصوت يف املساجد   470ر (  101/ 1صحيح البخاري )  -248
البخار   -249 )صحيح  )   1943( ر33/  3ي  مسلم   واإلفطار؛ صحيح  السفر  الصوم يف  (  144/  3ابب 

 2681ر
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  قد   أفطر   من  على   وال   صام  من  على  تعب  ال   قال   -   عنهما  للا  رضى  -   عباس   ابن  عن -
 (. 250) "وأفطر  السفر يف    للا رسول صام

  وال   املفطر  على  الصائم  يعب  فلم    النب   مع  نسافر   كنا   قال    مالك  بن  أنس   عن -
 ( 251) " الصائم على املفطر

جواز الصوم والفطر يف السفر   صل: أن األ   ثة وجه االستدالل من هذه األحاديث الثال 
من غري تفضيل ألحدمها على اآلخر، ولكن يف بعض األحوال قد يكون الفطر أفضل،  

 وقد يكون الصوم يف السفر منهيا عنها كما يف األحاديث التالية : 
  املفطر   ومنا  الصائم  فمنا   السفر  يف     النب   مع   كنا:  قال  الصحيحني عن أنس    يف  -

  الشمس   يتقى  من  ومنا  الكساء  صاحب  ظال   أكثران   حار   يوم  يف   منزال  فنزلنا   -   قال   -
  رسول   فقال  الركاب  وسقوا  األبنية  فضربوا  املفطرون  وقام  الصوام  فسقط  -  قال  -   بيده
  ( 252) «. " ابألجر  اليوم املفطرون  ذهب»    للا

 أن األفضل يف مثل هذه احلال هو الفطر.   :ستدالل الوجه ا
 مكة  إىل الفتح   عام  خرج   للا  رسول  أن  -  عنهما  للا  رضى- للا  بدع  بن  جابر  وعن -

 حت  فرفعه  ماء  من  بقدح  دعا  مث   الناس   فصام  الغميم   كراع   بلغ   حت  فصام  رمضان  يف 
  أولئك»    فقال  صام  قد   الناس   بعض  إن  ذلك  بعد  له  فقيل  شرب   مث  إليه  الناس  نظر 

   (. 253) «  العصاة أولئك العصاة
 صوم يف مثل هذه احلال يكون حمرما.  : أن ال  وجه االستدالل 

 

(  141/  3؛ صحيح مسلم  )  4279(ر ابب الصوم يف السفر واإلفطار  146/  5صحيح البخاري )  -250
 ، واللفظ ملسلم  2665ر

ا يف   يعب أصحاب النب صلى للا عليه وسلم بعضهم بعضابب مل    1947( ر 34/  3صحيح البخاري )  -251
 2671( ر 142/ 3الصوم واإلفطار ابب الصوم يف السفر واإلفطار؛ صحيح مسلم  ) 

 2678( ر143/  3ابب فضل اخلدمة يف الغزو؛ صحيح مسلم  )   2890( ر 35/  4صحيح البخاري )   -252
 2666(ر 141/  3صحيح مسلم  ) -253
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  يف    للا  رسول  كان :" قال -عنهما للا  رضي- للا  عبد بن  جابر عنالصحيحني  ويف  -
 الرب  من  ليس  فقال  صائم  فقالوا  هذا  ما  فقال  عليه  ظلل  قد  ورجال   زحاما  فرأى  سفر

 ( 255) "  لكم   رخص   الذى   للا  برخصة  عليكم لفظ ملسلم : "  ويف (  254) "السفر  يف   الصوم
 : أن الصوم يف مثل هذه احلال يكره  وهو حممول على وجود املشقة   ه االستدالل وج

 قال  صيام  وحنن  مكة  إىل    للا  رسول  مع  سافران:"  قال  اخلدرى  سعيدأيب     وعن -
«.    لكم  أقوى   والفطر  عدوكم  من  دنومت   قد   إنكم »      للا  رسول  فقال  منزال  فنزلنا 

 مصبحو  إنكم »    فقال  آخر  منزال  نزلنا  مث  أفطر   من  ومنا  صام  من  فمنا  رخصة  فكانت
  مع  نصوم  رأيتنا   لقد   قال  مث   فأفطران   عزمة  وكانت «.    فأفطروا   لكم   أقوى  والفطر   عدوكم
 (. 256) "السفر يف  ذلك بعد   للا  رسول

أن احلكم تغري ثالث مرات : األوىل عندما كان الصوم والفطر سواء    :  وجه االستدالل 
أن والثانية عندما بني  أمر    يف احلكم،  أمر ابلفطر  والثالث عندما  الفطر،  األوىل هو 

 وجوب فصار الفطر واجبا.  
 تغير الحكم  مراعاة لحال المكان ومن ذلك :  •
األنصاري  أيوب  أيب جاء يف الصحيحني عن    ما -

  أتيتم   إذا :"  قال    النب   أن   )257(
 ( 258) "غربوا أو شرقوا ولكن تستدبروها وال القبلة تستقبلوا فال  الغائط

  على  يوما  ارتقيت  لقد:"    قال-رضي للا عنهما-  عمر  بن  للا  عبد  عنحيحني  الص  ويف  -
 ( 259) "حلاجته املقدس بيت مستقبال  لبنتني على    للا رسول فرأيت لنا  بيت ظهر

 

ليه واشتد احلر ليس  ابب قول النب صلى للا عليه وسلم ملن ظلل ع  1946( ر 34/  3صحيح البخاري )  -254
 2668( ر 142/ 3من الرب الصوم يف السفر؛ صحيح مسلم  ) 

 2671(ر 142/  3صحيح مسلم  ) -255
 2680( ر 144/  3صحيح مسلم  ) -256

ألنصاري هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار أبو أيوب ا   –  (257)
ا شهد  السابقني  من   ، وكنيته  ابمسه  الصحابة  معروف  متييز  يف  اإلصابة  انظر  بعدها.  وما  وبدرا  لعقبة 

   600/ت 426-424/ص 2؛ االستيعاب ج 2165/ت 234/ص 2ج
/  1ابب قبلة أهل املدينة وأهل الشام واملشرق ؛ صحيح مسلم  )   394( ر 88/  1صحيح البخاري )   -258
 632(ر 259
 634( ر261/ 1)   ابب من تربز على لبنتني ؛ صحيح مسلم 145( ر 41/ 1صحيح البخاري )  -259
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للقبلة عند قضاء   االستداللوجه   تغري احلكم بني كون االستدابر  دليل على  فيه   :
 احلاجة، يف الفضاء أو البنيان.  

 وفيه فرعان:  ( 260) ني  : لكل مقام مقال وليس كل ما يعلم يقال المطلب الثا
  الواقع يف قوله    القائل  يراعي  أن  الضابط  هبذا  ويقصد     الفرع األول : معنى الضابط

متعلقا ابلزمان، أو املكان، أو الشخص .  فليس    -الواقع  هذا–  كان  سواءً ،  به  احمليط
القائل قد قاله صدقا، بل البد من معرفة أن يكون حقا، وال أن يكون    املعترب يف القول أن

أو الزمان،  أو هذا  املكان،  يقال يف هذا  القول مناسب ألن  الشخص.    كون هذا  هلذا 
  رأى :"امللوك   أحد وكذلك البد من مراعاة األسلوب الذي يقال به القول.  فقد جاء أن   

  يف   ميوتون  وأقاربك  لكأه  مجيع   إن:    بقوله  معرب   الرؤاي   له  فعرب ،  سقطت   أسنانه  أن   النوم  يف 
،  الرؤاي  عليه  فقص ،  آخر  مبعرب   جيء  مث.   شديًدا  عقاابً   وعاقبه  امللك  فاستاء،  حياتك  حال
 إجازة  وأجازه  امللك  ف سر.   عمًرا  أهله  أطول  يكون  امللك  أن  الرؤاي  هذه  أتويل:    له  فقال
  وهذا     .  (  261)"نفسه  من  مراده  به  يبلغ  أن  يرجو  مبا  خماطب  كل  خياطب  فالبليغ.   سنية

 الضابط ليس خاصا أبهل االختصاص فحسب، بل هو ضابط مناسب حت لعامة الناس.  
  يطلب  حق  هو  مما  يعلم  ما  كل   ليس  أنه  يعلم  هذا  ومنالشاطب رمحه للا :"...  قال •

  ما  فمنه  ينقسم،   ذلك   بل  ابألحكام،  علماً   يفيد  ومما  الشريعة  علم   من  كان   وإن   نشره،
  ال   أو   إبطالق،  نشره  يطلب   ال   ما  ومنه  الشريعة،  علم   غالب  وهو  النشر،   مطلوب   هو

 ( 262)"شخص أو وقت، أو حال،  إىل  ابلنسبة نشره  يطلب
  البيان  علم  يف   يطرد الذي  وهو  مقال،  مقام  ولكل   يناسبه،  ما  له  موطن  كل   إن:"  وقال •

" (263 ) 
 من السنة واألثر  الفرع الثاني : تأصيلة

 

ولكن رأيت  هذا الضابط داخل فيما تقدم من جهة تغري احلكم بتغري الزمن والشخص واملكان واحلال ،    -260
 ختصيص هذا  مبطلب مستقل ؛ ألمهيته     

 ( 834/ 10جملة املنار حملمد رشيد رضا )  -261
 [. 4/189']املوافقات -262
 ( 363/ 3املوافقات )  -263
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  جبل   بن  ايمعاذ:  قال  الرحل  على  رديفة  ومعاذاً   النب   أنالصحيحني عن أنس    يف  -
  إالللا   الإله  أن   يشهد  أحد  مامن"  قال  مث   -ثالاثً   -وسعديك  للا   ايرسول   لبيك :  قال,

  الناس   به  أخرب   أفال   للا  ايرسول  قلت"  النار  علىللا    حرمه  إال  للا  رسول  حممد  وأن 
لفظ  (  264) " أتمثاً   موته  عند  معاذ  فأخربهبا,يتكلوا  إذاً :قال  فيستبشروا؟ ويف  يف   ، 

 ( 265) "فيتكلوا  تبشرهم  ال  قال؟    الناس  به  أبشر  أفال   للا  رسول  اي  فقلت  الصحيحني :"
قد هناه عن تبشري الناس بذلك ؛ ألهنم قد يسيؤوا فهم،    : أن النب    وجه االستدالل

  قوم   دون  قوما  ابلعلم  خص  من  ابب  فقال :"  -رمحه للا-بوب عليه البخاري   وقد
 "   يفهموا  ال أن كراهية

 ذلك  يسمع  أن  من  خوفا  العام  التبشري   من  منعه:"  -للا  رمحه -  (  266)الصالح  ابن  لقا •
 عليه  َأِمنَ   َمنْ   اخلصوص  على    به  وأخرب ،  ويتكل  فيغرت   علم   وال   له  خربة   ال  من

 املسلك   هذا  معاذ  فسلك  معاذًا،  به  أخرب   فإنه  املعرفة،  أهل  من  واالتكال  االغرتار
 ( 267)"ذلكل أهالً  رآه من اخلاصة من به فأخرب 

: العلماء  قال:   البخاري  صحيح    ألوائل  شرحه  يف -رمحه للا-  )268(رجب  ابن  وقال 
 عموم   يف   تشاع   ال   الرخص  أحاديث  أن:  يتكلوا   لئال   الناس  تبشري   من  معاذ  منع  من  يؤخذ

  العمل،  يف  اجتهاداً  إال  يزدد فلم  معاذ مسعها وقد هبا، املراد  عن فهمهم  يقصر  لئال  الناس؛ 

 

ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا ؛ صحيح    128(ر 37/  1صحيح البخاري )   -264
 157(ر45/  1مسلم  )

 153( ر 43/ 1ابب اسم الفرس واحلمار ؛ صحيح مسلم  )  2856( ر  29/ 4صحيح البخاري )  -265
هو عثمان بن عبد الرمحن بن موسى بن أيب نصر الكردي الشهرزوري و عمرو بن الصالح ولد سنة سبع   -266

وأربعني  سمائة وسبعني ومخ ثالث  سنة  ) تويف  السبكي  لعبدالوهاب  الكربى  الشافعية  طبقات  .انظر  /  8وستمائة 
 1229( ت187
 ( 241/  1شرح النووي على مسلم ) -267

هو : زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد  بن رجب بن احلسن بن حممد بن مسعود البغدادي    –  (268)
. انظر كشف الظنون  795، وتويف سنة    744وقدم إىل دمشق سنة    736نة  الدمشقي احلنبلي ، ،  ولد ببغداد س

 118/ 5؛  معجم املؤلفني  1911/ص 2ج
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 هذا  ظاهر  على  اتكاالً   يقصر  أن  يؤمن  فال   منزلته،  يبلغ  مل  من  فأما  وجل،  عز  للا  وخشية
 (.  269)"اخلرب 

  عند   يذكر  أن   ينبغي  ال  املتشابه  أن  على   دليل   وفيه :"  -للا  رمحه–ابن حجر    وقال •
  لبعضهم   كان  اال  عقوهلم  تبلغه  ال  حديثا  قوما  حمداث  أنت  ما  مسعود  ابن  قول  ومثله  العامة

  اليت  األحاديث  يف   أمحد  بعض  دون  ببعض  التحديث  كره  ممنو   (  270) مسلم  رواه  فتنة
  الغرائب   يف   يوسف  وأبو  الصفات  أحاديث  يف   ومالك  السلطان  على  اخلروج  ظاهرها

  عن  وحنوه  الفنت   من  يقع  ما  املراد  وأن   اجلرابني  يف   عنه  تقدم  كما   هريرة   أبو   قبلهم   ومن
  وسيلة   اختذها  ألنه  العرنيني  بقصة  للحجاج  أنس  حتديث  أنكر  أنه  احلسن  وعن  حذيفة

  يكون   أن  ذلك  وضابط   الواهي  بتأويله  الدماء  سفك  يف   املبالغة  من  يعتمده  كان   ما  إىل
 خيشى  من  عند  عنه  فاإلمساك  مراد  غري   األصل  يف   وظاهره  البدعة  يقوي  احلديث  ظاهر
 ( 271) "أعلم وللا مطلوب بظاهره األخذ عليه

  قال   النب    أن  هريرة أيب    معىن احلديث السابق ما جاء يف صحيح مسلم عن  ويف  -
  هذا   وراء  من  لقيت  فمن  هاتني  يبنعل   اذهب»    قال  نعليه  وأعطاين «.    هريرة  أاب  اي»  

 لقيت   من  أول   فكان «    ابجلنة  فبشره  قلبه   هبا   مستيقنا  للا   إال  إله  ال  أن   يشهد  احلائط
  من   هبما  بعثين     للا   رسول  نعال   هااتن  فقلت .  هريرة  أاب   اي   النعالن  هااتن  ما  فقال  عمر

  بني   بيده   عمر  فضرب .  ابجلنة  بشرته  قلبه  هبا  مستيقنا  للا  إال  إله  ال   أن  يشهد  لقيت
  بكاء  فأجهشت    للا  رسول  إىل   فرجعت  هريرة   أاب  اي   ارجع  فقال  السيت  فخررت  يثدي

  قلت «.    هريرة  أاب  اي  لك  ما»      للا  رسول  ىل  فقال  يأثر   على  هو  فإذا   عمر  وركبىن
.  ارجع   قال  السيت  خررت  ضربة  يثدي   بني  فضرب  به  بعثتين  يلذاب  فأخربته  عمر  لقيت
  أنت   أبيب  للا  رسول  اي  قال«.    فعلت  ما  على  محلك  ما  عمر  اي »      للا  رسول  له  فقال

 بشره  قلبه  هبا  مستيقنا  للا   إال  إله  ال   أن  يشهد  يلق  من  بنعليك  هريرة  أاب  أبعثت  يوأم

 

 ( 340/ 11فتح الباري ) -269
 14( ر 9/  1صحيح مسلم  ) -270
 ( 225/  1فتح الباري ) -271
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.  يعملون   فخلهم   عليها   الناس   يتكل  أن   أخشى  فإين   تفعل  فال   قال«.    نعم »    قال .  ابجلنة
 (.  272) -« فخلهم»     للا  رسول قال

  قط   مثلها  مسعت  ما  خطبة    للا   رسول  خطب  قال :"   أن الصحيحني عن أنس    ويف  -
  للا   رسول  أصحاب  فغطى  قال  كثريا  ولبكيتم   قليال   لضحكتم  أعلم  ما  تعلمون  لو  قال
  للا  رسول  بلغ   مسلم:"  ولفظ(  273) "  خنني  هلم  وجوههم    شيء   أصحابه  عن 

  تعلمون   ولو  والشر   اخلري   يف   كاليوم  أر  فلم  والنار  اجلنة  على  عرضت»    فقال  فخطب
  يوم     للا  رسول  أصحاب  على   أتى  فما  قال «.   كثريا   ولبكيتم   قليال   لضحكتم   أعلم   ما

 " خنني وهلم  رءوسهم  غطوا -  قال - منه أشد
 .  مل خيربهم بكل ما يعلم : أن النب   وجه االستدالل 

 تطبيقه عند السلف    •
  من   مسعته  حديث  من  ما  وللا:"  قال  أنه  الصامت   بن  عبادة  عنصحيح مسلم    يف  -

  اليوم  أحدثكموه  وسوف   واحدا  حديثا  إال   حدثتكموه  إال  خري   فيه  لكم  -   للا   رسول
  حممدا   وأن  للا  إال   إله  ال   أن  شهد  من»    يقول    للا   رسول  مسعت  يبنفس   أحيط  وقد

 (. 274) « النار  عليه للا  حرم للا  رسول
 فيه : "  احلديث  هذا  شرح   يف   -رمحه للا-(  275)عياض  القاضي  يقول:   وجه االستدالل

  وذلك   واحد،  كل   عقل  حيتمله  ال  مما  والفتنة   فيه  الضرر  خشي  ما  كتم  أنه  على  دليل
 رضي   الصحابة  عن  هذا  ومثل،  الشريعة  حدود   من  حد   فيه  وال   عمل،   حتته  ليس  فيما
  حتمله   ال أو  ضرورة،  إليه  تدعو  وال عمل،   حتته  ليس   مبا  احلديث  ترك  يف   كثري   عنهم  للا

 

 156( ر44/  1صحيح مسلم  ) -272
م تسؤكم ؛  صحيح مسلم   ابب ال تسألوا عن أشياء إن تبدلك   4621( ر54/  6صحيح البخاري )   -273

 6268( ر 92/  7)
 151( ر43/  1صحيح مسلم  ) -274
عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن حممد بن عبد للا بن  هو  أبو الفضل: عياض بن موسى بن    -275

موسى بن عياض اليحصب ، ولد يف سبتة يف شهر شعبان سنة ست وتسعني وأربعمائة ، وتويف مبراكش يف شهر  
(  212/  20ة وقيل يف شهر رمضان سنة أربع وأربعني ومخسمائة.  انظرسري أعالم النبالء للذهب ) مجادى األخري 

 ( 101لديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب )ص: ؛  ا  136ت
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  أبخبار  يتعلق  ما  سيما  ال  سامعه،  أو   قائله،   على   مضرته  خشيت   أو  العامة،  عقول
  ولعنهم،   آخرين  وذم  مستحسنة،  غري   أبوصاف  وصفوا  قوم  وتعيني   واإلمارة،  املنافقني

   ( 276) "أعلم وللا
»   يقول  مسعه  أنه  (  279) جرير  عن  )278(  بالشع  عن  (  277)الرمحن  عبد  بن  منصور  عن -

 عن  روى  وللا  قد   منصور  قال«.    إليهم   يرجع  حت  كفر  فقد  مواليه  من  أبق  عبد  أميا
   (. 280)" ابلبصرة هنا ها عىن يروى  أن أكره ولكىن   النب

 واخلوارج   املعتزلة  من  فيها  ملا  أي:":"  -للا  رمحه–  (  281) السيوطي  قال  وجه االستدالل: 
النووي(،  282) " الكبائر  أرابب  بتكفري   قوهلم  يف   احلديث   بظاهر  فيتعلقون رمحه  - وقال 

  مث ،  عليه  موقوفا  جرير  عن  الشعب  عن  احلديث  هذا  روى  منصورا  أن  فمعناه  :"   -للا
 اخلواص  أيها   فاعلموه     النب  إىل  مرفوع   إنه  وللا :  موقوفا  اايه  روايته  بعد  منصور  قال

  اليت   البصرة  يف   عىن   فيشيع   ؛   رواييت  لفظ  يف   هبرفع  أصرح  أن   أكره   فإين  ؛  احلاضرون
 واخلوارج،  النار  يف   ياملعاص  أهل  بتخليد  يقولون   الذين،  واخلوارج  املعتزلة  من  مملوءة  هي

 (  283) "احلديث  هذا  بظاهر  التعلق  يف   شبهة  وهلم،  بكفره  فيحكمون  التخليد  على  يزيدون 

 

 ( 229/  1شرح النووي على مسلم ) -276
 544ت  ( 276/  10هو  منصور بن عبد الرمحن العداين األشل النضري انظر هتذيب التهذيب ) -277

هو عامر بن شراحيل احلمريي الشعب أبو عمرو الكويف ولد  لست سنني خلت من خالفة عثمان رضي    –  (278)
للا عنه ومات سنة أربع ومائة وقيل سنة سبع ومائة وهو ابن االثنتني ومثانني سنة ،  انظر خالصة تذهيب التهذيب  

 76/ت 79/ص1؛ تذكرة احلفاظ ج 1177/ت 243/ص 1؛ التاريخ األوسط ج184/ص 1ج
هو جرير بن عبدللا بن جابر  البجلي  نزل  الكوفة وسكنها وكان له هبا دار ، مث حتول إىل قرقيسياء ،    -279

ومات هبا سنة اربع ومخسني ، وقد قيل إن جريرا تويف سنة إحدى ومخسني وقيل مات ابلسراة يف والية الضحاك بن  
 ( 236/ 1اب  ) رفة االصحقيس على الكوفة ملعاوية .  انظر االستيعاب يف مع 

 237( ر58/  1صحيح مسلم  ) -280
هو جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الكمال بن حممد بن سابق الدين ، اخلضريي السيوطي  ولد سنة   -281
 ( 301/ 3هـ انظر األعالم خلري الدين الزركلي ) 911هـ ، وتويف  سنة   849
 ( 87 / 1الديباج على املسلم جلالل الدين السيوطي )  -282
 ( 59/  2رح النووي على مسلم )ش -283
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 وأما ،  فبثثته  دمهاأح  فأما  وعاءين    للا  رسول  من  حفظت:"  قال  هريرة   أيب  عن -
 ( 284) " البلعوم  هذا قطع  بثثته فلو  اآلخر

  ابن   وقال  كذلك  الفنت  أخبار  من  كتمه  ما: قال يف عمدة القاري هو :"  وجه االستدالل 
 فساد   من    النب   به  عرف  وما  الساعة  أشراط  أحاديث  الثاين  الوعاء  من  املراد  بطال
  أمسيهم   أن  شئت  لو  يقول  رةهري  أبو  وكان  قريش  من  سفهاء  أغيلمة  أيدي   على  الدين

  خاف  إذا  مبعروف  أمر  من  لكل  ينبغي  وكذلك،  يصرح  فلم  نفسه  على  فخشي  أبمسائهم
 احلالل  يف   هبا  حيدث  مل  اليت   األحاديث  كانت  ولو،  يعرض  أن  التصريح   يف   نفسه  على

  على   ينبه  مل   الذي   الثاين   الوعاء  محل  ويقال،  اآلية  حبكم   كتمها   وسعه  ما،  واحلرام
  هريرة   أبو  كان  وقد،  وذمهم  وأحواهلم  اجلور  أمراء  أسامي  تبيني   فيها  ليتا  األحاديث

  رأس   من  ابهلل   أعوذ   كقوله،  منهم  نفسه  على   خوفا   به  يصرح  وال  بعضهم   عن  يكين
 سنة  كانت  ألهنا  ؛  معاوية  بن   يزيد  خالفة  إىل   بذلك  يشري ،  الصبيان  وإمارة،  الستني
 ( 285) " بسنة  قبلها فمات هريرة  أيب  دعاء للا فاستجاب، اهلجرة من ستني

 ( 286) " ورسوله للا  يكذب أن أحتبون يعرفون  مبا الناس  حدثواقال :"   علي   وعن -
من األحاديث واآلاثر يف وجوب مراعاة حال   االستدالل : هو يف معىن ماتقدم  وجه

 املستمع للقول من حيث العلم واجلهل، ومن حيث اإلدراك والفهم وحنوذلك. 
 

 المخالفة لهذا الضابط:  لتطبيقات المعاصرةالمطلب الثالث: من ا
مراعاة بعض الفتاوى ألحوال الزمان واملكان واألشخاص، وهذا حيدث كثريا يف    عدم •

فإن من عظم أسباب الزلل   هذا الزمان لكثرة من تصدر للفتوى وهو ليس من أهلها. 
تنزيل الشريعة يف فقه الواقع : الفتوى الصادرة عن جهل ابحلكم، أو بفهم الواقع املراد  

املتصدرون  للفتوى يف كل شأن، ويف كل علم،  وهي  -يف هذا الزمان–عليه، وقد كثر  

 

 ابب حفظ العلم  120( ر 35/ 1صحيح البخاري )  -284
 ( 151/ 4عمدة القاري شرح صحيح البخاري )  -285
ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال  127( ر 37/  1أخرجه البخاري معلقا تعليقا جمزوما به )  -286
 يفهموا 
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فتاوى خاوية من  التصور الصحيح للقضية املطروحة، وخاوية من العلم    -يف معظمها–
الصحيح ابحلكم الشرعي، وكما قيل فإن احلكم على الشيء فرع عن تصوره.  قال  

يبكي فقال   )287(:"...وقد رأى رجل ربيعة بن أيب عبد الرمحن  -رمحه للا–ابن القيم  
ما يبكيك فقال استفيت من ال علم له، وظهر يف اإلسالم أمر عظيم، قال ولبعض من 
ربيعة  رأى  لو  فكيف  العلماء:  بعض  قال  السراق،  من  ابلسجن  أحق  ههنا  يفيت 

د ابع التكلف إليها،  وإقدام من ال علم عنده على الفتيا، وتوثبه عليها، وم  (  288)زماننا
وتسلقه ابجلهل واجلرأة عليها، مع قلة اخلربة، وسوء السرية، وشؤم السريرة،  وهو من 
السلف   وآاثر  والسنة  الكتاب  معرفة  يف  له  فليس  أوغريب،  منكر  العلم  أهل  بني 

كل ال ابلفضل، وابملناصب ال ابألهلية، نصيب... وهذا الضرب إمنا يستفتون ابلش 
ن ال علم عنده عليهم، ومسارعة أجهل منهم إليهم، تعج منهم قد غرهم عكوف م

احلقوق إىل للا تعاىل عجيجا، وتضج منهم األحكام إىل من أنزهلا ضجيجا، فمن أقدم  
  ابجلرأة على ما ليس له من فتيا أوقضاء أوتدريس استحق اسم الذم، ومل حيل قبول 

من أانس، فقل ايرب ال   فتياه وال قضائه، هذا حكم دين اإلسالم وإن رغمت أنوف
 ( 289) ترغم سواها "

 يف  الشبهات اليت توقع العامة يف الشك واحلرية.   اخلوض •
اخلالفات العقائدية يف وسائل اإلعالم العامة، واليت قد يرتتب عليها    يف  بعض  اخلوض •

 وقوع الفنت  الطائفية.  
  

 

عثمان   املشهور بربيعة الرأي من موايل آل املنكدر ، وعنه اخذ  فروخ أبو  هو  ربيعة ابن ايب عبد الرمحن  -  (287)
؛ الطبقات    23/ت89/ص 6مالك بن انس  ، تويف سنة ست وثالثني ومئة ابملدينة.  انظرسري أعالم النبالء ج

م  مكتبة العلو   2/ حممد بن سعد بن منيع اهلامشي أبو عبدللا ط  225/ ت   320/ص 1الكربى )القسم املتمم( ج
 حتقيق زايد حممد منصور      /واحلكم  

 وأقول كيف لو رأى زماننا ؟  -288
 ( 208- 207/  4أعالم املوقعني) -289
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 المطلب الرابع :  المفاهيم الشرعية المستفادة من الضابط 
عند    والبيئية  الزمنية  واألحوال  األوضاع   بتغري   تتأثر  االجتهادية  الشرعية  حكاماأل  أن •

 تطبيقها.  
من أفت الناس مبجرد املنقول يف الكتب على اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم    أن •

 وأمكنتهم وأحواهلم فقد ضل وأضل. 
 وليس كل مايعلم يقال ولو كان حقا.  اللكل مقام مقا أن •
 

 أثر الضابط في الرد على بعض الشبهات :  س المطلب الخام
 
 ملاذا التناقض يف الفتاوى الشرعية؟  •
اجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط :  هذا التناقض هو عند السامع الذي مل يتنبه      

 أبن تطبيق احلكم خيتلف ابلنظر حلال الشخص أو مكانه أو زمانه . 
 ؟ملاذا التفاوت يف تطبيق األحكام على الناس •

 اجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أبن هذا التفاوت مبين على اختالف حال   
 الشخص أو مكانه أو زمانه .

 ملاذا اليتم الكشف عن مالبسات بعض القضااي بوضوح؟  •
 اجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط: أبن ليس كل مايعلم يقال ، ولكل مقام مقال.    
 بعض القضااي الشرعية؟ ملاذا يسكت العلماء يف بيان •

اجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : هذه جمرد دعوى ، فليس كل قضية شرعية     
جيب بياهنا ، ألن بعضها من قبيل مااليقال ، وألن بعضها قد يرتتب على التفصيل فيها  

 مفسدة أكرب من مفسدة عدم البيان. 
  الداخل واحلارج؟ملاذا التتم املواجهة الواضحة جتاه أعداء اإلسالم يف  •
 ا اليتم التصريح أبعداء اإلسالم يف بالد اإلسالم؟ملاذ •

اجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أبن ذلك راجع للمصلحة واملفسدة اليت     
 يقررها والة األمر ، ومن جهة اثنية فلكل مقام مقال ، وليس كل مايعلم يقال.
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ضابط الذي يوجب مراعاة الزمان واحلال واملكان،  السائل ملثل تلك األسئلة مل يتنبه هلذا ال
والشخص،فلو كان السائل يعقل هذا الضابط ملا سأل مثلها؛ فإن عدم مراعاة ذلك يوقع  
تطبيق   عند  واملصاحل  املفاسد  مراعاة  تقتضي  احملكمة  الكلية  والقاعدة  عظيم؛  فساد  يف 

 مقتضى الضابط التايل.  األحكام، وهذا هو
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 الضابط السابع
 وب الموازنة بين المصالح والمفاسد عند التعارضوج

 وفيه مطالب
 المطلب األول: المصلحة والمفسدة، من المعاني اإلضافية: 

أن املصلحة واملفسدة تكون ابلنسبة، فما يكون مصلحة لشخص، أو جلماعة    واملعىن
لشخص، أو جلماعة أخرى، وما يكون مفسدة لشخص أو جلماعة يكون    مفسدةقد يكون  

 حة لشخص أو جلماعة أخرى، كما يقال " مصائب قوم عند قوم فوائد "  مصل

ال  وفائد املصلحة  هي  حقيقة  املصلحة  نعلم  أن   : أهنا كوهنا كذلك  الشرع  قرر  يت 
كذلك وإن مل تكن مصلحة ابلنسبة لنا، وأن املفسدة حقيقة هي املفسدة اليت قرر الشرع 

ست املصلحة واملفسدة خاضعة لألهواء ابلنسبة لنا.  فلي  مصلحةأهنا مفسدة وإن كانت  
 بل للشرع وحده.  

 إضافية   تكون   أن  عامتها  واملضار  املنافعيف املوافقات :"    -للا    رمحه–الشاطب    قال
  إىل   وابلنسبة  حال،   دون   حال   يف   مضار  أو   منافع  أهنا  إضافية  كوهنا   ومعىن  حقيقية،  ال

  ظاهرة،   لإلنسان  نفعةم  مثال   والشرب  فاألكل   وقت،   دون   وقت أو   شخص،  دون  شخص
  يولد   ال  وكونه   مرا،   وال  كريها   ال  طيبا،   لذيذا  املتناول   وكون   األكل،  داعية  وجود   عند  ولكن
  غريه  يلحق  وال  آجل،  وال  عاجل  ضرر  به   يلحقه  ال  اكتسابه  وجهة  آجال،  وال  عاجال   ضررا
  ضررا   نتكو   املنافع  من  فكثري   جتتمع،  قلما األمور  وهذه  آجل،  وال  عاجل  ضرر  أيضا  بسببه
 كله   وهذا  آخر،  يف   ضررا   تكون وال  حال،  أو  وقت  يف   ضررا  تكون   أو   منافع،   ال   قوم  على
، الشهوات  لنيل   ال   احلياة،  هذه  إلقامة  ممنوعة  أو  مشروعة  واملفاسد  املصاحل  كون   يف   بني
  فدل  يكون،  ال ذلك ولكن األهواء، متابعة مع ضرر حيصل  مل لذلك، موضوعة كانت  ولو

 ( 290) ."األهواء تتبع  ال املفاسدو  املصاحل أن  على

 

 

 ( 39/ 2املوافقات )  -290
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 قبل تقرير األحكام :  المطلب الثاني :  النظر في المآالت
 األفعال  ،كانت  شرًعا   مقصود  معترب  األفعال  مآالت  يف  النظر  :"  -للا  رمحه–الشاطب    قال

  ابإلقدام   املكلفني  عن   الصادرة   األفعال  من  فعل   على   حيكم   ال   اجملتهد  أن   وذلك  خمالفة،   أو  موافقة
  فيه   ملصلحة  مشروًعا يكون    فقد ،  الفعل  ذلك   إليه   يؤول  ما   إىل   نظره   بعد   إال  ابإلحجام   أو

  مشروع   غري  يكون  وقد  فيه،   قصد  ما   خالف  على   مآل  له  ولكن  تدرأ،  ملفسدة  أو   تستجلب،
  يف   القول  أطلق   فإذا  ذلك،   خالف   على  مآل   له   ولكن   به،   تندفع   مصلحة  أو   عنه  تنشأ   ملفسدة 
 تزيد  أو  املصلحة  تساوي  مفسدة   إىل  فيه   املصلحة  استجالب  أدى  فرمبا   ابملشروعية،  األول
  بعدم الثاين يف  القول  أطلق  إذا  وكذلك   ابملشروعية   القول إطالق  من مانًعا  هذا  فيكون   عليها، 

  بعدم  القول  إطالق  يصح  فال  تزيد،  أو  تساوي  مفسدة  إىل  املفسدة  استدفاع   أدى  رمبا   مشروعية
  على   جار،  الغب  حممود  املذاق  عذب   أنه   إال  املورد،  صعب   تهدللمج  جمال  وهو  املشروعية

هذا الضابط أنه موازنة بني املصاحل واملفاسد عند التعارض    وحقيقة    (  291) ." الشريعة  مقاصد
 ، واألمثلة فيه واحدة.    وهو داخل يف معىن الضابط اآليت

أخ وارتكاب  المصلحتين،  أعلى  تحصيل  يجب  التعارض  عند   : الثالث  ف  المطلب 
 المفسدتين  ،وفيه ثالثة فروع : 

 األول : معنى الضابط : الفرع 
املفاسد وتقليلها،    الشريعة املصاحل وتكميلها، وتعطيل  بتحصيل  اإلسالمية جاءت 

ودفع أعظم املفسدتني   مها،وترجيح خري اخلريين وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدان
 ابحتمال أدانمها. 

  اذا   افيم  العامة   القاعدة  يف   داخل  ذلك"ومجاع    :"-للا  رمحه–اإلسالم    شيخ   قال •
  الراجح   ترجيح   جيب  فإنه  تزامحت ، أو  والسيئات  واحلسنات  واملفاسد   املصاحل  تعارضت

وتعارضت  واملفاسد  املصاحل  ازدمحت  إذا  فيما  منها فإن  واملفاسد  املصاحل،    األمر ، 
  فإن ،   له  ضاملعار   يف ، فينظر  مفسدة  ودفع  مصلحة  لتحصيل  متضمنا   كان  وإن  والنهى 

  يكون، بل  به  مأمورا  يكن  مل،   أكثر  املفاسد  من  حيصل  أو  املصاحل  من  يفوت  الذي  كان

 

 ( 195-194/ 4املوافقات )  -291
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 هو  واملفاسد  املصاحل  مقادير  اعتبار، لكن  مصلحته  من  أكثر  مفسدته  كانت  ،إذا  حمرما
 ( 292") "  عنها يعدل مل النصوص اتباع  على  االنسان قدر ، فمت الشريعة مبيزان 

القيم    وقال • اليت وضعها بني عباده،    - للا    رمحه  - ابن  "وإذا أتملت شرائع دينه   :
وجدهتا ال خترج عن حتصيل املصاحل اخلالصة أو الراجحة حبسب اإلمكان، وإن تزامحت  
قدَّم أمهها وأجلَّها، وإن فاتت أدانها، وتعطيل املفاسد اخلالصة أو الراجحة حبسب 

دانمها، وعلى هذا وضع أحكم  فساداً ابحتمال أ  اإلمكان، وإن تزامحت عطل أعظمها 
بعباده،    حلاكمني ا له بكمال علمه وحكمته، ولطفه  شرائع دينه دالة عليه، وشاهدة 

وإحسانه إليهم، وهذه اجلملة ال يسرتيب فيها من له ذوق من الشريعة، وارتضاع من  
أعظم كان شهوده حمل منها  تضلعه  اسنها ثديها، وورد من صفو حوضها، وكلما كان 

كمل، وال ميكن أحداً من الفقهاء أن يتكلم يف مآخذ األحكام وعللها،  ومصاحلها أ
 .(293) واألوصاف املؤثرة فيها إحلاقاً وفرقاً إال على هذه الطريقة"

  حتصيلها   أمكن  فإن   اخلالصة،  األخروية  املصاحل  اجتمعت  إذا:"    األحكام  قواعد  يف   قال •
  لقوله   فاألفضل،  ضلواألف  فاألصلح   صلح األ  حصلنا   حتصيلها  تعذر  وإن  حصلناها،

رْ :  تعاىل  َواتَِّبع وا:  وقوله.    (294)َأْحَسَنه   فـَيَـتَِّبع ونَ  اْلَقْولَ   َيْسَتِمع ونَ  الَِّذينَ  ِعَبادِ  فـََبشِّ

رَبِّك مْ   ِمنْ   ِإلَْيك مْ   أ ْنِزلَ   َما   َأْحَسنَ 
أبَِْحَسِنَها   َيَْخ ذ وا  قـَْوَمكَ   َوْأم رْ :  وقوله(،  295)   

  (296 ،)

وال    والتفاوت،التساوي    يف   خيتلف   وقد  يقرع،  وقد   ختريان،   اجلمع  تعذر  مع   استوت  فإذا
 (  297) فرق يف ذلك بني املصاحل الواجبات واملندوابت "

اجتمعت مصاحل ومفاسد فإن أمكن حتصيل املصاحل ودرء املفاسد   إذا  : "   -  وقال •
اَّللََّ َما اْسَتطَْعت مْ   وافَاتَـّق  فعلنا ذلك امتثاال ألمر للا تعاىل فيهما لقوله سبحانه وتعاىل:  

  

 

 ( 224-216/ ص    2)ج    - االستقامة  -292
 ( 22/  2(  مفتاح دار السعادة  )293) 

 سورة الزمر  16،17اآليتني    من   -294
 سورة الزمر   55من اآلية  -295
 سورة األعراف  144من اآلية  -296
 ( 77/ 1قواعد األحكام يف مصاحل األانم )  -297
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وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت املفسدة أعظم من املصلحة درأان املفسدة (،  298)
َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ق ْل ِفيِهَما ِإمْثٌ    َيْسأَلوَنكَ وال نبايل بفوات املصلحة، قال للا تعاىل:  

حرمهما ألن مفسدهتما أكرب   (.  299)   اآلية ْكرَب  ِمْن نـَْفِعِهَماَكِبرٌي َوَمَناِفع  لِلنَّاِس َوِإمْث ه َما أَ 
أعظم من املفسدة حصَّلنا املصلحة مع التزام    ملصلحةمن منفعتهما.... وإن كانت ا

     .(300)املفسدة، وإن استوت املصاحل واملفاسد فقد يتخري بينهما، وقد يتوقف فيهما"
 مسألتان   الفرع الثاني: تأصيله من السنة واألثر وفيه 

 ارتكاب أدنى المفسدتين ،وتحصيل أولى المصلحتين عند التعارض.    المسألة األولى:

 معروف  بني، جامعني الطائفة أو الشخص  كان  إذا  :" -للا  رمحه–شيخ اإلسالم  قال
بل  بينهما  يفرقون   ال   حبيث   ومنكر   أن   جيز، مل  مجيعا  يرتكومها  او   مجيعا  يفعلومها  أن   إما، 
بل  منكر  عن  ينهوا  أن  الو   مبعروف  يؤمروا وإن    ـ  به  أمر  أكثر  املعروف  كان  فإن  ينظر، 
، بل  منه  أعظم  معروف  تفويت   يستلزم  منكر  عن  ينه ، ومل  املنكر  من  دونه  هو  ما  استلزم 
    رسوله  وطاعة  طاعته  زوال  يف   والسعي  للا  سبيل  عن  الصد  ابب  من  حينئذ   النهي  يكون 
  مندونه    هو  ما  فوات  استلزم  وإن   عنه  هني   ب أغل  املنكر   كان   نإو .    احلسنات  فعل  وزوال

  يف   وسعيا  مبنكر  أمرا   عليه   الزائد   للمنكر  املستلزم  املعروف  بذلك  االمر، ويكون  املعروف
، فتارة  عنهما  ينه  ومل  هبما  يؤمر  مل  املتالزمان  واملنكر  املعروف  تكافأ  وان ،   ورسوله  للا  معصية
 واملعروف  املنكر  كان  حيث   هني  وال  امر  ال  يصلح   ال ، واترة  النهي  يصلح ، واترة  األمر  يصلح 

  وينهى   مطلقا  ابملعروف  فيؤمر  النوع   جهة  من  واما،   الواقعة  املعينة  االمور  يف   وذلك  متالزمني
 ( 301")  مطلقا املنكر عن

 األمثلة من الكتاب والسنة: 

 

 سورة التغابن  17من اآلية  -298
 سورة البقرة  219من اآلية  -299
 ( 111  -1/110قواعد األحكام يف مصاحل األانم )   -300

 ( 88-86/  1قواعد األحكام يف مصاحل األانم )
 ( 224-216/ ص    2)ج    - االستقامة  -301
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 فمن الكتاب:  

السَِّفيَنة    َأمَّا  للا تعايل يف سورة الكهف يف قصة موسى وخضر عليهما السالم:  قول  -

فََأَرْدت  َأْن َأِعيبَـَها وََكاَن َورَاَءه ْم َمِلٌك َيَْخ ذ  ك لَّ َسِفيَنٍة    اْلَبْحرِ َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يـَْعَمل وَن يف  

االستدالل: ذكرت اآلية مفسدتني مفسدة تعييب السفينة حت ال    وجه (302  ) َغْصًبا 

 رضا فتم ارتكاب أخف املفسدتني .  ومفسدة أخذها، فتعا، امللك الظامل   هاَيخذ
َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلمٍ  اَّللََّ  َتس بُّوا الَِّذيَن َيْدع وَن ِمْن د وِن اَّللَِّ فـََيس بُّوا َوال تعاىل: قوله -

  (303 ) 
: سب للا  والثانية .األوىل: هي ترك سب آهلة املشركني اجملرد   املفسدة :  وجه االستدالل

  كربى سدة الففسدتني وهي ترك سب آهلة املشركني درائ للمارتكاب أدىن امل  فتم تعاىل.  
 املرتتبة على ذلك وهي سب للا عز وجل.    

َتة  َوالدَّم  َوحَلْم  اخْلِنزِير   ح ّرَِمتْ تعاىل:   قوله - اْضط رَّ    َفَمنْ قوله تعاىل:  إىل  َعَلْيك ْم اْلَميـْ

  َغف وٌر رَِحيمٌ اَّللََّ  فَِإنَّ  يف خَمَْمَصٍة َغرْيَ م َتَجاِنٍف إِلمثٍْ 
 (304 )  

 .فيه مفسداتن تعارضتا: فاملفسدة األوىل: هي األكل من امليتة  فهنا:  وجه االستدالل
 املضطر إذا مل َيكل من: مفســدة هالك النفس وتلفها وقد تعارضتا هنا، فإن والثانية

امليتة   امليتة من  األكل  مفسدة  من  أشد  النفس  تلف  مفسدة  أن  سيموت، والشك 
ارتكاب أدىن املفسدتني الذي هو األكل من امليتة دفًعا للمفسدة   الشريعة تفجوز 

 .هالك النفس هو الكربى الذي 
 ومن السنة: 

البخاري من حديث أيب هريرة رضي للا تعاىل عنه يف قصة األعرايب الذي ابل يف   يف  -
   ( 305) املسجد فهمه الصحابة رضوان للا عليهم

 

 سورة الكهف  79اآلية  -302
 سورة األنعام  108األية    -303
 سورة املائدة  3اآلية  -304
 سبق خترجيه  -305
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االستدالل النووي  :  وجه  للحديث:"  – للا    هرمح–قال  أعظم  وفيه   يف شرحه   دفع 
لقوله    الضررين أخفهما  قوله  دعوه"   ابحتمال  العلماء كان  قال   "   ":؛   دعوه  

  فكان  ؛  حصل  أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد  إحدامها:  ملصلحتني
سري قد حصل يف جزء ي  التنجيس احتمال زايدته أوىل من ايقاع الضرر به. والثانية: أن

امل  بوله  سجدمن  أثناء  يف  أقاموه  من   لتنجست فلو  ومواضع كثرية  وبدنه  ثيابه 
 ( 306) "سجدامل

على الصحابة، ومل يقل هلم مل هنيتم    :" مل ينكر النب    -للا  رمحه–ابن حجر    وقال •
املفسدتني  أعظم  دفع  وهي  الراجحة،  للمصلحة  عنه  ابلكف  أمرهم  ؟بل  األعرايب 

 ( 307)أعظم املصلحتني برتك ايسرمها " وحتصيلابحتمال أيسرمها.
دفع أعظم املفسدتني ابحتمال أيسرمها وحتصيل أعظم   وفيه يف عمدة القارئ :" وقال •

مها فإن البول فيه مفسدة وقطعه على البائل مفسدة أعظم منها  املصلحتني برتك أيسر 
الف  سدتنيفدفع أعظمها أبيسر املف البائل إىل  راغ  وتنزيه املسجد عنه مصلحة وترك 

 ( 308)مصلحة أعظم منها فحصل أعظم املصلحتني برتك أيسرمها"
معاوية :" فلما حللت ذكرت له أن  قالت  -رضي للا عنها-  )309(فاطمة بنت قيس  عن -

» أما أبو جهم فال يضع عصاه    . فقال رسول للا  بن أب سفيان وأاب جهم خطباين
مث قال »    فكرهتهزيد «. أسامة بن  يعن عاتقه وأما معاوية فصعلوك ال مال له انكح 

 ( 310) واغتبطت به." خرياأسامة «. فنكحته فجعل للا فيه  يانكح 

 

 ( 217/  12شرح مسلم للنووي )  -306
/  1ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة ؛ صحيح مسلم  )1458(ر 119/ 2صحيح البخاري )  -307

 132(ر38
 ( 26/ 6شرح صحيح البخاري ) عمدة القاري  -308

هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس ،  من املهاجرات األول وكانت    –  (309)
ذات مجال وعقل وكانت عند أيب بكر بن حفص املخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد . انظر اإلصابة يف  

    11604/ت69/ص 8متييز الصحابة ج 
 3770( ر 195/  4لم  )صحيح مس -310
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لكن جاز ذلك   عليها، من ابب الغيبة النطباق تعريف الغيبة  وهذا  :وجه االستدالل
 مع أن فيه مفسدة درءاً للمفسدة األشد وهي أن تتزوج مبن اليصلح هلا. ذ 

يقول ال صالة   مسعت رسول للا    إين:"}  تقال  -رضي للا تعاىل عنها-عائشة    عن -
  )311(حبضرة الطعام وال هو يدافعه األخبثان {

فيه مفسداتن: األوىل: مفسدة ذهاب اخلشوع بسبب التفكري   فإن:  االستداللوجه  
. والثانية: مفسدة أتخري الصالة عن أول الوقت أو تفويت  األخبثني يف الطعام ومدافعة

ة ذهاب اخلشوع الذي هو لب الصالة وروحها أشد  مفسد  أن  اجلماعة، لكن الشك
 املفسدة الكربى ابرتكاب أدانمها. فروعيت وأكرب من مفسدة فوات اجلماعة

الصادق املصدوق يقول هالك أميت على يدي غلمة من   مسعت:"قالهريرة أيب    عن -
  ( 312) قريش" 

االستدالل  ديث  هذا احل  يف :"  احلديثمعلقا على  -رمحه للا-ابن حجر  قال:    وجه 
أعلم أاب هريرة    أيضا حجة ملا تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار ؛ ألنه  

هالك األمة على أيديهم    أنوأمساء آابئهم ومل َيمرهم ابخلروج عليهم مع    أبمساء هؤالء
االستئصال   إىل  وأقرب  اهلالك  أشد يف  اخلروج  لكون  أخف  ؛  فاختار  طاعتهم،  من 

 ( 313)املفسدتني وأيسر االمرين" 
 نيف منهاج السنة: )وهلذا كان املشهور م  -للا  رمحه-شيخ اإلسالم ابن تيمية    قال •

مذهب أهل السنة اهنم ال يرون اخلروج على األئمة وقتاهلم ابلسيف وإن كان فيهم  
النب   عن  املستفيضة  الصحيحة  األحاديث  ذلك  على  دلت  ألن    ظلم، كما  ؛  

ساد احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة، فال يف القتال والفتنة أعظم من الف  دالفسا
 ( 314) يدفع أعظم الفسادين ابلتزام أدانمها " 

 

     560/ر 393/ص1حيح مسلم جص -  (311)
ابب قول النب صلى للا عليه وسلم هالك أميت على يدي أغيلمة    3605ر    199/  4صحيح البخاري      -312

 سفه 
 13/13فتح الباري   -313
   194/  3منهاج السنة  -314
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عباس   ما - ابن  عن  الصحيحني:  يف   عنهما-جاء  النب     - رضي للا  يقول:} مسعت 
يقول ال خيلون رجل ابمرأة إال ومعها ذو حمرم وال تسافر املرأة إال مع ذي    خيطب

 )315( حمرم{
: "ال تسافر املرأة إال مع   قال: قال النب   - للا عنهما    رضي -ابن عباس   حديث -

ذي حمرم، وال يدخل عليها رجل  إال ومعها حمرم"، فقال رجل: اي رسول للا إين أريد  
 . (316) أن أخرج يف جيش كذا وكذا وامرأيت تريد احلج ؟ فقال: "اخرج معها"

قدمي األهم فاألهم من : ويف احلديث ت  -رمحه للا    - قال النووي    وجه االستدالل :
األمور املتعارضة، فإنه ملا عرض له الغزو واحلج رجح احلج؛ ألن امرأته ال يقوم غريه  

 . (317) مقامه يف السفر معها، خبالف الغزو، وللا أعلم"
رجل يف بين إسرائيل يقال له:   كان: "   قال: قال رسول للا    أيب هريرة    حديث -

فأب  أمه فدعته  أتته  وصاليت  يأم  اللهم أن جييبها، فقال    جريج يصلي، فجاءته  ، مث 
فقالت   وكان جريج يف صومعته،  املومسات،  تريه وجوه  متته حت  ال  اللهم  فقالت: 
امرأة: ألفنت جرجياً فتعرضت له فكلمته، فأب فأتت راعياً فأمكنته من نفسها، فولدت  

فتوضأ وصلى مث    وكسروا صومعته فأنزلوه وسبُّوه، أتوهالماً فقالت: هو من جريج، فغ
أتى الغالم فقال: من أبوك اي غالم ؟ قال الراعي، قالوا: نبين صومعتك من ذهب قال 

رأسها إليه تدعوه فقالت اي   فرفعت  . ويف لفظ يف الصحيحني :"(318) ال إال من طني"
أمك كلمين أان  فصادفته  جريج  أم.  اللهم  فقال  صالته وصاليت  ي يصلى  فاختار   .

. وصاليت  ي . قال اللهم أمنية فقالت اي جريج أان أمك فكلمينالثا  يف   ت فرجعت مث عاد

 

/ابب من اكتتب يف جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له  2844/ر1094/ص 3صحيح البخاري ج   -   (315)
     1341/ر 978/ص2، صحيح مسلم ج عذر هل يؤذن له 

ابب من اكتتب يف جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر    1862( ر19/  3صحيح البخاري ) (  316) 
 3336( ر104/  4هل يؤذن ؛ صحيح مسلم  ) 

 ( 73/ 4على مسلم )  (  شرح النووي317) 
 673( ر4/  8)ابب إذا هدم حائطا فلينب مثله ؛ صحيح مسلم    2482( ر137/  3صحيح البخاري )   -318
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اللهم    كلمته فأب أن يكلمين  يوإنى  فاختار صالته فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابين 
 (.  319)فال متته حت تريه املومسات."

: "يف احلديث أن األمرين إذا تعارضا   - رمحه للا    - قال ابن حجر  :    وجه االستدالل
 . (320) ما"ب دئ أبمهه

قوله: "اي رب أمي وصاليت"، قول يدل على أن جرجياً     :   -رمحه للا   - القرطب    وقال •
أمه  ي درك أن صالته كانت ندابً، وإجابة  كان عابدًا، ومل يكن عاملاً، إذ أبدىن فكرة 
كانت عليه واجبًة، فال تعارض يوجب عليه إشكاالً، فكان جيب عليه ختفيف صالته 

وإجابة   قطعها،  و أو  إليه،  جميئها  تكرر  وقد  سيما  ال  واحتياجها  أمه،  تشوقها 
 . (321) ملكاملته"

قال: "هلك أيب وترك سبع أو تسع بنات ؟ فتزوجت امرأة فقال النب    جابر    حديث -
    ًقلت: ثيباً قال: هال جارية   ثيباً ؟  أم: تزوجت اي جابر ؟ قلت: نعم، قال بكرا

قل  ؟  أو تضاحكها وتضاحكك  أو تسع  تالعبها وتالعبك  ت: هلك أيب فرتك سبع 
للا   فبارك  قال:  عليهن  تقوم  امرأة  فتزوجت  مبثلهن  أجيئهن  أن  فكرهت  بنات 

 (322) عليك"
: "يؤخذ منه أنه إذا تزامحت مصلحتان    -رمحه للا    -:  قال ابن حجر    وجه االستدالل

 .(323) فعل جابر، ودعا له ألجل ذلك" صوبهما، ألن النب ق دم أمه
: "وقول جابر يف اعتذاره عن زواج الثيب ما ذكر    -رمحه للا    - اض  القاضي عي  وقال •

ذلك له، ما هو األوىل من إيثار مصلحة    من قيامها على أخواته، وتصويب النب  
 (324) احلال والنفس واآلل على شهواهتا ولذاهتا" 

 

(  3/  8ابب إذا دعت األم ولدها يف الصالة ‘ صحيح مسلم  )   1206( ر63/  2صحيح البخاري )    -319
    6672ر

 ( 483/  6فتح الباري ) -320
 (. 513  –  6/512املفهم ) -321
 3714( ر 176/  4ابب الدعاء للمتزوج ؛ صحيح مسلم  ) 6387( ر 82/ 8اري ) صحيح البخ -322
 ( 123/  9فتح الباري ) -323
 (. 674/ 4إكمال املعلم )  -324
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جابر، فإنه راعى  ل: "وهذا احلديث يدل على فضل عق -رمحه للا   -القرطب  وقال •
منه    لك ة صيانة أخواته وآثرها على حق نفسه، ونيل لذته، ولذ مصلح  استحسنه 
قال له خريًا، وفيه ما يدل على جواز قصد الرجل وقال له: ابرك للا لك، و   النب  

وال ي عاب من قصد   ألصل،من الزوجة القيام له أبمور ومبصاحل ليست الزمة هلا يف ا
  (325) شيئاً من ذلك"

يقول: "والذي نفسي بيده لوال أن رجاالً    : مسعت النب  قال   أيب هريرة    حديث -
من املؤمنني ال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عين، وال أجد ما أمحلهم عليه، ما ختلفت  
عن سريٍة تغزو يف سبيل للا، والذي نفسي بيده لوددت أين أقتل يف سبيل للا، مث أحيا  

  (326) مث أقتل مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل"
ابن حجر    االستداللجه  و  : "يف احلديث ترك بعض املصاحل    - رمحه للا    -: قال 

 ( 327)ملصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة"
: قوله: "والذي نفسي بيده لوال أن رجاالً من املؤمنني ال   -رمحه للا  -النووي   وقال •

تغزو يف    ةٍ تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عين وال أجد ما أمحلهم عليه ما ختلفت عن سري
الشفقة على املسلمني والرأفة هبم، وأنه كان يرتك    منسبيل للا" فيه: ما كان عليه  

 . ( 328) بعض ما خيتاره للرفق ابملسلمني، وأنه إذا تعارضت املصاحل بدأ أبمهها"
 الترجيح بين المصالح والمفاسد باعتبار المآل:   المسألة الثانية :

صلى ذات ليلة يف   أن رسول للا    – عنها  رضي للا  –عائشة أم املؤمنني    حديث -
املسجد فصلى بصالته انس مث صلى من القابلة فكثر الناس، مث اجتمعوا من الليلة  

إلي  فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي    رسول للا    هم الثالثة  أو الرابعة فلم خيرج 

 

 (. 4/215املفهم ) -325
 (. 1876( ومسلم برقم )2797أخرجه البخاري برقم ) -326
 (. 6/17فتح الباري ) -327
 (. 13/22شرح النووي على مسلم ) -328
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وذ عليكم"  تفرض  أن  أين خشيت  إال  إليكم  اخلروج  من  مينعين  ومل  يف صنعتم،  لك 
 (.  329)رمضان

ابن حجر  :  وجه االستدالل : "يف احلديث: ترك بعض املصاحل   -رمحه للا    -قال 
 . ( 330)خلوف املفسدة"

إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان    وفيه  : " - للا  رمحه–النووي    وقال
ه كان رأى الصالة يف املسجد مصلحة ملا ذكرانه، فلما عارض  اعترب أمههما ألن النب  

وتركهم  اِ خوفه   عجزهم  من  ختاف  اليت  املفسدة  لعظم  تركه  عليهم  الفرتاض 
 . (331)للفرض"

عن اجلدر   قالت سألت رسول للا    -عنها  رضي للا-الصحيحني عن عائشة    ويف  -
أمن البيت هو: قال نعم، قلت فلم مل يدخلوه قي البيت، قال إن قومك قصرت هبم  

: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ومينعوا   النفقة، قلت فما شأن اببه مرتفعا ؟ قال
نظرت  من شاءوا ولوال أن قومك حديث عهدهم يف اجلاهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم ل

  . ( 332) أدخل اجلدر يف البيت وأن ألزق اببه ابألرض" نأ
من ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر   ابب عليه البخاري :"  بوب  وجه االستدالل :

 ( 333)ه فيقعوا يف أشد منه"فهم بعض الناس عن
أن يظنوا ألجل ق رب عهدهم   : "خشي رسول للا    -رمحه للا    -ابن حجر    قال •

ترك املصلحة  منه  في ستفاد  لينفرد ابلفخر عليهم يف ذلك،  بناءها  أنه غرّي  ابإلسالم 
 . (334) ألمن الوقوع يف املفسدة، وترك إنكار املنكر خشية الوقوع يف أنكر منه"

 

ابب حتريض النب صلى للا عليه وسلم على صالة الليل والنوافل    1129( ر 50/  2صحيح البخاري )   -329
 1819( ر177/  2)   من غري إجياب ؛ صحيح مسلم 

 ( 14/  3فتح الباري ) -330
 ( 41/  6شرح النووي على مسلم ) -331
/ ابب فضل مكة وبنياهنا  ؛  صحيح مسلم   1507/ ر   573/ص 2البخاري ج   وهذا لفظ مسلم،  صحيح   -332

 3313( ر100/  4)
 ( 37/ 1صحيح البخاري )  -333

 ( 225/ 1(  فتح الباري ) 334) 
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آخر: "وفيه تقدمي األهم فاألهم من دفع املفسدة وجلب املصلحة،   يف موضع  وقال •
ذا تعارضا ب دئ بدفع املفسدة، وأن املفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب وأهنما إ

 . (335)عمل املصلحة"
هذا ترك بعض األمور اليت    : "يف قول النب    -رمحه للا    -القاضي عياض    وقال •

ما   تولد  خيف  إذا  عملها  على  ي ستصوب  الناس  واستئالف  تركه،  من  أضر  هو 
 . (336) اإلميان"

: "يف هذا احلديث دليل لقواعد من األحكام منها: إذا    -للا    رمحه  -النووي    وقال •
تعارضت املصاحل أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر اجلمع بني فعل املصلحة وترك 

ما كانت عليه من   أخرب أن نقض الكعبة وردها إىل  ابألهم؛ ألن النب    ئاملفسدة ب د
مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض    قواعد إبراهيم  

من أسلم قريبا، وذلك ملا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فريون تغيريها عظيما، فرتكها  
" (337) . 

  ينفر   ال  وأن  للتألف  اخلوارج  قتال  ترك  منالبخاري يف صحيحه  فقال :"ابب    وبوب -
    النب   بينا   قال   سعيد  أيب   عن  :"  وفيه" مث ذكر حديث ذي اخلويصرة  عنه  الناس 
  ويلك  فقال  للا  رسول  اي  اعدل  فقال  التميمي  اخلويصرة  ذي  بن  للا  عبد  جاء  يقسم
  له   فإن  دعه   قال  عنقه  أضرب  دعين  اخلطاب  بن  عمر  قال  أعدل  مل  إذا  يعدل  ومن

  ميرق   كما  الدين  من  رقون مي  صيامه  مع  وصيامه  صالته  مع  صالته  أحدكم  حيقر  أصحااب
   ( 338)" احلديثالرمية من السهم

 

 ( 448/ 3(  فتح الباري ) 335) 
 ( 222-221/  4للقاضي عياض )  -ملعلم شرح صحيح مسلم  (  إكمال ا336) 
 (. 89/ 9( شرح النووي على مسلم )337) 

 6933ر   ( 17/ 9ي ـ م م ) صحيح البخار  -338
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ذلك مل   ومع  (339) ناليما  كان يعلم املنافقني أبعياهنم وأخرب هبم حذيفـة بن  النب    أن -
   ( 340)هأصحاب وذلك كله خشية أن يتحدث الناس أن حممًدا يقتل،  ليتعرض هلم بقت

 فيكون هذا الكالم منفًرا للناس عن الدين. 
: افتتان الناس عن اإلسالم ونفورهم األوىل مفسداتن: فاملفسدة  فهنا:  لوجه االستدال 

املنافقني والثانيةمنه.   على  اإلبقاء  يف    مقتله   وترك  :  لكفرهم  القتل  يستحقون  أهنم  مع 
ابرتكاب املفسدة الصغرى، دفًعا لكربى  فروعيت الباطن، لكن املفسدة األوىل أشد وقًعا

 مقتضى تبويب البخاري.  ووه .املفسدتني ابرتكاب أدانمها

  أيب   بن  للا  لعبد    النب  إقرار  الباب  هذا  ومن:"    -للا  رمحه –شيخ اإلسالم    قال •
  عقابه   من  بنوع   منكره، فإزالة    األعوان  من  هلم؛ ملا     والفجور  النفاق   أئمة  من  وأمثاله

 مسعوا   إذا  الناس، وبنفور  ومحيتهم  قومهبغضب    ؛  ذلك  من  أكرب   معروف  إزاله  مستلزمة
،    به  خاطبهم   مبا   اإلفك  قصة   يف   الناس   خطب  ملا  وهلذا ،   اصحابه  يقتل   حممدا  ان 

  مع  عبادة  بن  سعد  له  ي، محفيه  أحسن  الذي  قوله  معاذ  بن  سعد   له، وقال  منهواعتذر  
 ( 341")   فتنة تكون كادت  حت قبيله منهم  لكل وتعصب وصدقه اميانه حسن

قال » من   أن رسول للا     -للا عنهما  رضي–عبد للا بن عمرو بن العاص    عن -
الكبائر شتم الرجل والديه «. قالوا اي رسول للا هل يشتم الرجل والديه قال » نعم  

 (. 342) يسب أاب الرجل فيسب أابه ويسب أمه فيسب أمه «
 : هني عن سب والدي خصمه سدا لذريعة سب والديه.  وجه االستدالل

معتكفا فأتيته أزوره ليال      النبقالت كان    -رضي للا عنها-يصفية بنت حي  عن -
دار أسامة بن زيد فمر    يف . وكان مسكنها  ليقلبين  يفحدثته مث قمت ألنقلب فقام مع

إهنا صفية   لكما» على رس    النبأسرعا فقال     النب رجالن من األنصار فلما رأاي  

 

 ابب } فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم {  4658( ر65/  6صحيح البخاري )-339
؛ صحيح مسلم     3330/ابب ما ينهى من دعوى اجلاهلية/ر  1296ص      3صحيح البخاري  ج      -(340)

 2584ر  1998ص     4ج 
 ( 224-216/ ص    2)ج    - االستقامة  -341
 ابب ال يسب الرجل والديه  5973( ر 3/ 8؛ صحيح البخاري ) 273( ر64/  1صحيح مسلم  ) -342
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«. فقاال سبحان للا اي رسول للا. قال » إن الشيطان جيرى من اإلنسان    يبنت حي
 (. 343) قلوبكما شرا «. أو قال » شيئا « يف خشيت أن يقذف  جمرى الدم وإين

  ابلنب  السوء ظنهما لذريعةدفع أخربمها مبن معه سدا  أن النب  وجه االستدالل : 
   . 

يقول عام الفتح وهو   مسع رسول للا   أنه-رضي للا عنهما-عبد للا  بن  جابر  عن -
وامليتة واخلنزير واألصنام«.فقيل: اي رسول للا    للا ورسوله حرم بيع اخلمر   إن»مبكة:

أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى هبا السفن ويدهن هبااجللود ويستصبح هبا الناس فقال»ال 
حرم   إن للا عز وجل ملا  »قاتل للا اليهود  عند ذلك  قال رسول للا   هو حرام«.مث

  ( 344) مثنه« عليهم شحومها أمجلوه مث ابعوه فأكلوا
 لذريعة أكلها.  سدااملذكور بشحوم امليتة حرام  االنتفاعَ : فالنهي عن   ستدالل وجه اال

جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها    قال رسول للا » ال  قالأب هريرة    عن -
»(345  .) 

 النهي عن اجلمع بينهما سدا لذريعة قطيعة الرحم.   وجه االستدالل:
 تطبيقه عند السلف    •

اري عن نافع عن ابن عمر رضي هللا عنهما "أن غالما قتل غيلة  في صحيح البخ -
 ( 346) فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم"

اجلماعة ابلواحد سدا لذريعة التخلص من القصاص عن طريق    قتل:  وجه االستدالل 
 االشرتاك يف القتل.  

 

؛ صحيح مسلم    ابب هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل ابب املسجد 2035( ر 49/  3صحيح البخاري )  -343
    5808( ر8/  7)

 4132(ر41/ 5ابب بيع امليتة واألصنام ؛ صحيح مسلم  ) 2236( ر 84/ 3لبخاري ) صحيح ا -344
345-  ( البخاري  )   5109ر  ( 12/  7صحيح  على عمتها ؛صحيح مسلم   املرأة  تنكح  ال  (  135/  4ابب 

   3502ر
 ( ابب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم   8/ 9صحيح البخاري )  -346
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ركعتني وأبو  مبىن    انفع عن  ابن عمر رضي للا عنهما  قال صلى رسول للا    عن -
بكر وعثمان صدرا من خالفته مث إن عثمان صلى بعد أربعا.   بكر بعده وعمر بعد أب

 (. 347) صلى مع اإلمام صلى أربعا وإذا صالها وحده صلى ركعتني"فكان ابن عمر إذا  
مبىن أربع ركعات فقيل ذلك لعبد للا بن مسعود فاسرتجع    عثمان    صلى مسلم :"  ويف  -

ركعتني    مبىن ركعتني وصليت مع أب بكر الصديق مبىن  للا  مث قال صليت مع رسول  
مبىن   اخلطاب  بن  عمر  مع  حظ  ركعتني وصليت  ركعتان    ي فليت  ركعات  أربع  من 

 ( 348) متقبلتان."
أن ابن مسعود وابن عمر رضي للا عنهم يراين أن إمتام الصالة يف   :  وجه االستدالل 

ازان بني هذه املخالفة وخمالفة اإلمام  السفر خالف السنة وخمالفة السنة شر، لكنهما  و 
 . فتبني أن خمالفة اإلمام أكرب شرا وأعظم  ولذا صليا وراءه. وللا اعلم 

 فة لهذا الضابط: المطلب الرابع : من التطبيقات المعاصرة المخال 
عدم املراعاة للمصاحل واملفاسد عند التعارض، فيتم ارتكاب املفاسد الكربى لتحصيل   

أو تفوت املصاحل الكربى بتحصيل مصاحل أصغر منها، ومن أبرز األمثلة على    مصاحل صغرى، 
 ولعله"  :  -رمحه للا- تيمية  ابن  قالذلك عدم الصرب على جور احلكام ابخلروج عليهم، فإنه وكما  

 من  أعظم  هو  ما   الفساد  من   خروجها  يف   وكان  إال  سلطان  ذي  على  خرجت  طائفة   يعرف  يكاد  ال
من خرج على إمام ذي سلطان إال كان، ما تولد على فعله  وقل وقال:"  ( 349) "  أزالته الذي الفساد

 ( 350) من الشر أعظم مما تولد من اخلري "

 المفاهيم الشرعية المستفادة من الضابط  المطلب الخامس :
املصلحة احلقيقية هي: املصلحة اليت قرر الشرع أهنا كذلك وإن مل تكن مصلحة   أن •

لنا، واملفسدة ا حلقيقية هي املفسدة اليت قرر الشرع أهنا مفسدة وإن كانت  ابلنسبة 
 وحده.  لنا.  فليست املصلحة واملفسدة خاضعة لألهواء بل للشرع  سبةمصلحة ابلن

 

 1624(ر 146/  2ابب الصالة ميىن ؛ صحيح مسلم  )  1082ر( 42/ 2صحيح البخاري )  -347
 1628(ر 146/  2؛ صحيح مسلم  )  ابب الصالة مبىن  1084(ر43/ 2صحيح البخاري )  -348
   231/  3منهاج السنة النبوية  -349
    4/262منهاج السنة النبوية  -350
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 النظر يف املآالت قبل تقرير األحكام، أو تطبيقها.    وجوب •
 التعارض جيب حتصيل أعلى املصلحتني، وارتكاب أخف املفسدتني. عند •
 كام من أبرز أمثلة عدم املوازنة بني املصاحل واملفاسد. على احل اخلروج •

 
 المطلب السادس :  أثر الضابط في الرد على بعض الشبهات 

 
 بعض احملرمات، وتنتهك بعض الواجبات؟ملاذا تقر  •

اجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : أبن ذلك من قبيل مراعاة املصلحة واملفسدة     
دتني لدرء املفسدة الكربى ، وعلى سبيل املثال : كم من  رب  ، فيتم ارتكاب أدىن املفس 

لزوجة ، األيناء ،  أسرة عنده كامل الصالحيات يف تغيري املنكر ، وتوجد عند أسرته ) ا
البنات ، الوالدان( ، أو عند بعضهم بعض املخالفات الشرعية يف السلوك أو اللباس أو  

األجهز  بعض  أبضا  بيته  يف  وجد  وقد   ، ذلك  املقطوع  غري  األمور  بعض  تتضمن  اليت  ة 
بتحرميها ، والسؤال أنت كرب أسرة قد ابتليت بذلك ، ماهو موقفك ؟؟؟ فأنت بناء على  

وتقر ارتكاب املخالفات    -2تقر املنكرات يف بيتك.     -1لنا من أسرتك :  ما يظهر  
غيري  وال حترك ساكنا ، فأين الت  -3املوجودة يف أسرتك من حيث السلوك أو اللباس.   

ابلقوة؟؟؟ وأان أعرف مبا ستجيب : ستقول : أن مراعاة املصاحل واملفاسد واجبة ن ولو أين  
 زادت املفاسد ، وتشتت األسرة .......اخل .   طبقت ما أراه حقا ابلقوة فلرمبا

فأقول لك : إذا كان هذا حال رب األسرة مع أسرته ، فكيف ابحلاكم ، الذي حيكم أانس  
واملشارب ؟ هل تريد منه أن ينفذ ما يراه حقا ولو ابلقوة؟؟؟ أم أن    من خمتلفي العقائد

يسدد أبن   ، الصغرية  األسرة  رب  على  الواجب  هو  عليه  للا   الواجب  ويتقي  يقارب 
 مااستطاع إىل ذلك سبيال .
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 ملاذا ال يؤمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر يف الكثري من األحيان؟ •
ذا الضابط :  أبن األمر ابملعروف يراعى فيه املصلحة اجلواب عن ذلك بناء على ه   

حلاصلة ، وهكذا  واملفسدة ، فيحرم اإلنكار ابليد إذا ترتب عليه مفسدة أكرب من املفسدة ا
اليؤمر   قد  ولذا   ، ذلك  مراعاة  فيه  جيب  اللسان  أو  ابليد  فالتغيري   ، ابللسان  اإلنكار 

 ابملعروف ، وال ينهى عن املنكر أحياان. 
يعلمون أبن هذا الضابط: الذي ميثل القاعدة الكلية احلاكمة   -فقط -ون يف العلم لراسخ ا

املصاحل   أدانها، وتعارض  ارتكاب  املفاسد يوجب  تعارض  الشريعة، أبن  أدلة  على مجيع 
يوجب تفويت أدانها، فهو ضابط قطعي ال خيالفه أحد من عقالء البشر، فالذي ال يعقل 

 لك األسئلة . مثل تهذا الضابط، سوف تبدر منه 
وإذا أتملت التساؤالت الواردة على تلك الضوابط، والشبهات اليت اعرتهتا، وأردت أن  

 تعرف منشأها، وكيف ميكن اجلواب عليها؛ فالبد من فقه الضابط التايل.  
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 الضابط الثامن 
 الرد إلى المحكم عند التشابه طريقة أهل الرسوخ وفيه ستة مطالب

 تشابه والمحكمى المالمطلب األول : معن
يوضح هذا أن للا وصف القرآن    رمحه للا يف التدمرية:". ..ومما–قال شيخ اإلسالم  

هو  ما  ومنه  هو حمكم،  ما  منه  آخر، جعل  موضع  ويف  متشابه،  وأبنه  أبنه حمكم،  كله 
متشابه، فينبغي أن يعرف اإلحكام والتشابه الذي يعمه، واإلحكام والتشابه الذي خيص  

[ فأخرب أنه    1:    تعاىل : }اَلر ِكَتاٌب أ ْحِكَمْت آاَيت ه  مث َّ فصلْت { ] هود   بعضه قال للا 
أحكم آايته كلها، وقال تعاىل : }اَّللَّ  نـَزََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب مَُّتَشاهِبًا مَّثَاينَ { ]الزمر :  

دق من الكذب يف  فإحكام الكالم إتقانه بتمييز الص...      [ فأخرب أنه كله متشابه.    23
كله حمكم مبعىن اإلتقان، فقد مساه للا    أخباره، ومتييز الرشد من الغي يف أوامره، والقرآن

[.  فاحلكيم مبعىن احلاكم،    1حكيًما بقوله : }الر تِْلَك آاَيت  اْلِكَتاِب احْلَِكيِم { ] يونس :  
بَ  َعَلى  يـَق صُّ  اْلق ْرآَن  َهَذا  بقوله : }ِإنَّ  ِفيِه  كما جعله يقص  الَِّذي ه ْم  َأْكثـََر  ِإْسَرائِيَل  يِن 

َلى    76] النمل :  خَيَْتِلف وَن {   يـ تـْ يـ ْفِتيك ْم ِفيِهنَّ َوَما  [، وجعله مفتًيا يف قوله : }ق ِل اَّلّل  
[.  أي : ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله   127َعَلْيك ْم يف اْلِكَتاِب { ] النساء :  

قوله ومبشًرا يف  َويـ    هاداًي  َأقْـَوم   ِهَي  لِلَّيِت  ِيْهِدي  اْلق ْرآَن  َهَذا  الَِّذيَن  : }ِإنَّ  اْلم ْؤِمِننَي  ر   َبشِّ
الذي يعمه فهو ضد االختالف 9يـَْعَمل وَن الصَّاحِلَاِت { ] اإلسراء :   التشابه  [.  وأما 

اْخِتاَلفًا َكِثريًا { ] النساء :   املنفي عنه يف قوله : }َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اَّللِّ َلَوَجد وْا ِفيهِ 
َْتِلٍف يـ ْؤَفك  َعْنه  َمْن أ ِفَك { [ وهو االختالف املذكور يف   82  قوله : }ِإنَّك ْم َلِفي قـَْوٍل خمُّ

فالتشابه هنا : هو متاثل الكالم وتناسبه حبيث يصدق بعضه     [.    9،  8] الذارايت :  
ع آخر، بل َيمر به أو بنظريه أو مبلزوماته، بعضا، فإذا أمر أبمر مل َيمر بنقيضه يف موض

مر به يف موضع آخر، بل ينهي عنه أو عن نظريه أو عن ملزوماته،  وإذا هني عن شيء مل َي
إذا مل يكن هناك نسخ.  وكذلك إذا أخرب بثبوت شيء مل خيرب بنقيض ذلك، بل خيرب بثبوته  

فيه أو ينفي لوازمه، خبالف القول  أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخرب بنفي شيء مل يثبته، بل ين
فيثبت الشيء اترة وينفيه أخرى، أو َيمر به وينهي  املختلف الذي ينقض بعضه بعًضا،  
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عنه يف وقت واحد، ويفرق بني املتماثلني فيمدح أحدمها ويذم اآلخر.  فاألقوال املختلفة 
 هنا هي املتضادة، واملتشاهبة هي املتوافقة. 

ملعاين وإن اختلفت األلفاظ، فإذا كانت املعاين يوافق بعضها وهذا التشابه يكون يف ا
ويقتضي بعًضا لبعض،  بعضها  ويشهد  بعًضا،  بعضها  ويناسب  بعًضا،  بعضها  ويعضد   ،

 بعضها بعًضا، كان الكالم متشاهبًا، خبالف الكالم املتناقض الذي يضاد بعضه بعًضا. 

مصدق له، فإن الكالم احملكم    فهذا التشابه العام، ال ينايف اإلحكام العام، بل هو
بع يناقض  ال  بعًضا  بعضه  يصدق  فإنه ضد  املتقن  اخلاص،  اإلحكام  بعًضا، خبالف  ضه 

التشابه اخلاص، والتشابه اخلاص هو مشاهبة الشيء لغريه من وجه مع خمالفته له من وجه  
 آخر، حبيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك.  

بقدر    صل بينهما، حبيث ال يشتبه أحدمها ابآلخر، وهذا التشابه إمنا يكونواإلحكام هو الف
 مشرتك بني الشيئني مع وجود الفاصل بينهما.  

مث من الناس من ال يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبًها عليه، ومنهم من يهتدي  
يث يشتبه إىل ذلك، فالتشابه الذي ال يتميز معه قد يكون من األمور النسبية اإلضافية، حب

  يزيل عنهم هذا االشتباه  على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما
وهي ما يشتبه فيها الحق    ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس،      ...

والباطل، حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم  
والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات؛ ألنه تشبيه   يشتبه عليه الحق بالباطل،

فمن عرف الفصل بني الشيئني، اهتدى     ض األمور بما ال يشبهه فيه.   للشيء في بع 
وجيتمعان يف شيء   إال  شيئني  من  وما  الفاسد،  والقياس  االشتباه  به  يزول  الذي  للفرق 

فلهذا كان ضالل بين آدم    ويفرتقان يف شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافرتاق من وجه؛
ط كما قال اإلمام أمحد : أكثر ما خيطئ الناس  من قبل التشابه، والقياس الفاسد ال ينضب

من جهة التأويل والقياس.  فالتأويل يف األدلة السمعية، والقياس يف األدلة العقلية، وهو  
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والقياس اخل املتشاهبة،  األلفاظ  يكون يف  إمنا  اخلطأ  والتأويل  قال،  يكون يف  كما  إمنا  طأ 
 (. 351)املعاين املتشاهبة "

    تأصيل الضابط:  المطلب الثاني :
جاء يف الصحيحني عن عائشة رضي للا تعاىل عنها قالت تال رسول للا  صلى للا عليه  

اآلية   هذه      : وسلم                                       

                                                                

                                                                 

   مث قالت قال رسول للا  صلى للا عليه وسلم  إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه
   )352(فأولئك الذين مسى للا فاحذروهم{

 األموال والدماء :" فإذا كان من يقضي بني الناس يف -رمحه للا–قال شيخ اإلسالم  
عادال كان يف النار فكيف مبن حيكم يف امللل واألداين وأصول  واألعراض إذا مل يكن عاملا  

اإلميان واملعارف اإلهلية واملعامل الكلية بال علم وال عدل كحال أهل البدع واألهواء الذين 
ويتم األنبياء  نصوص  من  الصريح  احملكم  ويدعون  املشكوك  ابملتشابه  سكون  يتمسكون 

راء ويعرضون عما بينهما من الفروق املانعة من  ابلقدر املشرتك املتشابه يف املقاييس واآل
 ( 353)اإلحلاق واالستواء"

وقال :" ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضالل النصارى وأمثاهلم من الغالية كغالية العباد  
نقولة عن األنبياء،  والشيعة وغريهم ثالثة أشياء :  أحدها الفاظ متشاهبة جمملة مشكلة م

الصرحي فيه شبهة  وعدلوا عن األلفاظ  ة احملكمة ومتسكوا هبا، وهم كلما مسعوا لفظا هلم 
متسكوا به ومحلوه على مذهبهم، وإن مل يكن دليال على ذلك، واأللفاظ الصرحية املخالفة  

 

 ( 38-36الرسالة التدمرية )  -351
 2665/ر 2053/ص 4ج  ؛ صحيح مسلم4273/ر 1655/ص4صحيح البخاري ج -  (352)

 ( 109- 108/  1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية ) -353
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يتأولوها كما يصنع أهل الضالل يتبعون املتشابه م ن  لذلك، إما أن يفوضوها، وإما أن 
 الصريح من القسمني.  األدلة العقلية والسمعية ويعدلون عن احملكم

من    به كثري  مما ضل  وهذا  الشياطني  أحوال  من  وهي  آايت  ظنوها  خوارق  والثاين 
الضالل املشركني وغريهم، مثل دخول الشياطني يف األصنام وتكليمها للناس، ومثل إخبار  

مع هلم  بد  وال  غائبة  أبمور  للكهان  من    الشياطني  تقع  تصرفات  ومثل  من كذب  ذلك 
 الشياطني.   

والثالث أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب وإال فليس مع النصارى وال  
غريهم من أهل الضالل على ابطلهم ال معقول صريح، وال منقول صحيح، وال آية من 

استفسروا عن   آايت األنبياء، بل إن تكلموا مبعقول تكلموا أبلفاظ متشاهبة جمملة، فإذا 
ها وابطلها تبني ما فيها من التلبيس واالشتباه.   وإن  معاين تلك الكلمات، وفرق بني حق

تكلموا مبنقول فإما أن يكون صحيحا لكن ال يدل على ابطلهم،  وإما أن يكون غري 
 ( 354) صحيح اثبت بل مكذوب"

ا ابلنفي واإلثبات دون  » وأما األلفاظ اجململة ؛ فالكالم فيه  قال ابن تيمية رمحه للا :"
االستفصال ؛ يوقع يف اجلهل والضالل والفنت واخلبال والقيل والقال « ) منهاج السنة 

2/217   . ) 
 اليت هي  – وقال ابن القيم رمحه للا : » إن هؤالء املعارضني للكتاب والسنة بعقلياهتم 

حمتملة ، حتتمل  يبنون أمرهم يف ذلك على أقوال مشتبهة    ، إمنا  – يف احلقيقة جهليات  
معاين متعددة ، ويكون ما فيها من االشتباه يف املعىن ، واإلمجال يف اللفظ ؛ يوجب تناوهلا  
حبق وابطل ، فبما فيها من احلق : يقبل من مل حيط هبا علماً ما فيها من الباطل ، ألجل  

نشأ ضالل فيها من الباطل نصوص األنبياء ، وهذا ماالشتباه وااللتباس . مث يعارضون مبا  
البدع كلها ... فأصل ضالل بين آدم من األلفاظ   قبلنا وهو منشأ  من ضل من األمم 

 

 ( 316- 315/  2الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية )اجلواب   -354
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  3/925اجململة واملعاين املشتبهة وال سيما إذا صادفت أذهاانً خمبطة « ) الصواعق املرسلة  
 . ) 

: » فإن اإلمجال واإلطالق وعدم    وقال عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن رمحهم للا
وعدم الفقه عن   أمبعرفة موانع اخلطاب وتفاصيله ؛ حيصل به شيء من اللبس واخلطالعلم 

للا ، ما ي فسد األداين ويشتت األذهان وحيول بينها وبني فهم السنة والقرآن « ) عيون  
   ( 355)  "( . 1/166الرسائل 

ر الغلط يف هذا إمنا هو على حرف واحد،  : "... ومدا  -رمحه للا    –وقال الشاطب  
هو اجلهل مبقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض فإن مأخذ الراسخني إمنا هو  و 

على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة حبسب ما ثبت من كلياهتا وجزئياهتا املرتبة عليها،  
ا املفسر مببينها.. إىل  وعامها املرتب على خاصها، ومطلقها احملمول على مقيدها، وجممله

ناحيها. وما مثلها إال مثل اإلنسان الصحيح السوي، فكما أن اإلنسان  ما سوى ذلك من م
ال يكون إنساانً ابليد وحدها، وال ابلرجل وحدها، وال ابلرأس وحده، وال ابللسان وحده،  

حقي على  احلكم  منها  يطلب  ال  الشريعة  فكذلك  إنساانً،  هبا  مسي  اليت  جبملته  قة بل 
ان. وإن ظهر لبادئ الرأي نطق  ذلك الدليل، فإمنا  االستنباط إال جبملتها، من أي دليل ك

هو تومهي ال حقيقي فشأن الراسخني يف العلم تصور الشريعة صورة واحدة، خيدم بعضها  
 .356بعضا، كأعضاء اإلنسان إذا صورت صورة متحدة " 

  

 

ا نقلته بتصرف يسري من كتاب احلكم بغري ما أنزل للا مناقشة أتصيلية علمية هادئة بندر بن انيف احملياين    -355
 العتيب 

 
 

 . 1/312تصام للشاطىب،االع 356
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 أمثلة على  الثوابت المحكمات:   المطلب الثالث :
لزوم جماعة الصحابة       تضمن ذلك : من الثوابت المحكمة  : تعظيم الصحابة  وي ▪

 وتقييد فهم الكتاب والسنة بفهمهم  
ي عجز   الألنه     ؛التنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، البد منه    إن

من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد  
أو مبا    ،ن على ابطلهم مبا كان عليه النب  األهواء يف هذه األمة يستدلو   فأهلبه حنلته،  

عليه الصالة والسالم أو ببعض نصوص الكتاب، وهلذا كانت احلاجة إىل صحابة النب    قاله
،  فضلَّ اخلوارج أول ما ضلوا يف أحاديث النب    ،وا للناس تلك النصوصلكي يبين  

وضلوا يف بيان مسألة احلكم  يف األمساء ويف الوعد والوعيد، فبنّي الصحابة ما يعىن بذلك،  
بغري ما أنزل للا  فكفروا هبا، والصحابة رضوان للا عليهم بينوا هلم الصواب يف ذلك. ؛  

ينتسبون إىل السنة واجلماعة، وال يكتفون بنسبتهم إىل السنة؛ ألن  هلذا كان أئمة اإلسالم،  
ة، وأما السنة واجلماعة النسبة إىل السنة يدخل فيها كثري من أهل البدع يف مقابلة الرافض

فإهنا تلخص الطريق الذي يكون أتباعه على طريقة الصحابة وعلى طريقة اجلماعة قبل أن  
فالبد للمسم أن جيمع بني أمرين         (.  357) ل والقلوبتظهر األهواء وقبل أن تفسد العقو 

ا  اثنني: إال ابتباع ما كان عليه سلف  يتم ذلك على وجهه  ألمة اإلخالص واملتابعة وال 
 ومما يوجب اتباع الصحابة مايلي:  . الصاحلون رضوان للا تعاىل عليهم أمجعني 

قال } النجوم أن النب    يف صحيح مسلم من حديث أيب موسى األشعري -1
توعد , وأان أمنة ألصحايب , فإذا  أمنة للسماء , فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما  

ة ألميت , فإذا ذهب أصحايب أتى  ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون , وأصحايب أمن
: أنه جعل نسبة أصحابه إىل من     وجه االستدالل       (  358) أميت ما يوعدون {

بعدهم كنسبته إىل أصحابه , وكنسبة النجوم إىل السماء , ومن املعلوم أن هذا 
ونظري    من وجوب اهتداء األمة هبم ما هو نظري اهتدائهم بنبيهم  التشبيه يعطي  

 

عبدالعزيز آل الشيخ حفظه   بتصرف من شريط مسموع شرحا ملسائل اجلاهلية  لفضيلة الشيخ صاحل بن  -357
 للا  

 6629ر 183/  7صحيح مسلم    -358
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ألرض ابلنجوم , وأيضا فإنه جعل بقاءهم بني األمة أمنة هلم , وحرزا  اهتداء أهل ا
من الشر وأسبابه , فلو جاز أن خيطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان  

 .  ( 359)احملال الظافرون ابحلق أمنة للصحابة وحرزا هلم , وهذا من

أصحايب فلو أن    :" ال تسبواعن أيب سعيد اخلدري رضي للا عنه قال قال النب   -2
 ( 360)أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه"

وألقرانه من مسلمة احلديبية   --:" أن هذا خطاب منه خلالد بن الوليد  وجه االستدالل 
أصحابه أو نصيفه أفضل عند للا من مثل أحد ذهبا من مثل والفتح , فإذا كان مد أحد  

ف جيوز أن حيرمهم للا الصواب يف الفتاوى ويظفر به خالد , وأضرابه من أصحابه، فكي
 من بعدهم ؟ هذا من أبني احملال. 

ابن عباس رضي للا   -3 يزيد عن  بن أيب  الصحيح من حديث عبد للا  ثبت يف  ما 
 عليه وسلم وضوءا , فقال : من وضع هذا ؟  عنهما } أنه وضع للنب صلى للا

وقال عكرمة : } ضمين   ( 361)الدين {قالوا : ابن عباس , فقال : اللهم فقهه يف  
إليه رسول للا صلى للا عليه وسلم فقال اللهم علمه احلكمة {.  ومن املستبعد 
جدا بل املمتنع أن يفيت حرب األمة وترمجان القرآن الذي دعا له رسول للا صلى 
 للا عليه وسلم بدعوة مستجابة قطعا أن يفقهه يف الدين ويعلمه احلكمة وال خيالفه 

أحد م بعده فيها  املتأخرين  واحد من  ويفيت  فيها على خطأ  ويكون  الصحابة  ن 
خبالف فتواه ويكون الصواب معه , فيظفر به هو ومقلدوه , وحي َّرِم ه ابن عباس  

   (. 362)والصحابة 

واالقتفاء أبثره، والميكن حتقيق ذلك   النجاة كل النجاة تكمن يف اتباع هدي النب ف
جاء الفيصل بني أهل السنة وأهل البدعة، فإن أهل البدعة  ابه، وهنا  إال ابالقتداء أبصح

 

 140/  4أعالم املوقعني  -359
و  ابب قول النب صلى للا عليه وسلم لو كنت متخذا خليال قاله أب   3673ر    8/  5صحيح البخاري    -360

 6651ر188/ 7سعيد ؛ صحيح مسلم    
 6523ر 158/  7يح مسلم   ابب ما يقول عند اخلالء ؛ صح 143ر 41/  1صحيح البخاري  -361
 146-130/  4انظر أعالم املوقعني   -362
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يدخلون مع أهل السنة يف مقابل الرافضة، فجيء بقيد اجلماعة، فقالوا أهل السنة واجلماعة  
قد جاء تقييد فهم الكتاب وسنة بفهم الصحابة يف  و        ويقصد ابجلماعة أصحاب النب  

َوَمن ي َشاِقِق الرَّس وَل ِمن بـَْعِد َما تـََبنيََّ َله  اهْل َدى    جل : الكتاب والسنة، كما يف قوله عز و 

األلباين    .  قال    (363)َويـَتَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلم ْؤِمِننَي نـ َولِِّه َما تـََوىلَّ َون ْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصريًا 

َوَمن ي َشاِقِق    مل يقتصر على قوله    –ألمر واضح عند أهل العلم    –:" فإن للا    -رمحه للا–

وإمنا أضاف إىل    الرَّس وَل ِمن بـَْعِد َما تـََبنيََّ َله  اهْل َدى َويـَتَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلم ْؤِمِننَي نـ َولِِّه َما تـََوىلَّ 

َوَمن ي َشاِقِق الرَّس وَل ِمن بـَْعِد َما تـََبنيََّ َله   املؤمنني، فقال :  ري سبيلمشاقة الرسول اتباع غ

، فمن اتبع  َساءْت َمِصريًا  اهْل َدى َويـَتَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلم ْؤِمِننَي نـ َولِِّه َما تـََوىلَّ َون ْصِلِه َجَهنََّم وَ 

ه جهنم  سبيل املؤمنني : فهو الّناجي عند رب العاملني، ومن خالف سبيل املؤمنني : فحسب
، ألهنم مل يكتفوا بعدم  –قدمياً وحديثاً    –وبئس املصري.  من هنا ضلت طوائف كثرية جداً  

، ولكن ركبوا عقوهلم، واتبعوا أهواءه م يف تفسري الكتاب والسنة،  التزام سبيل املؤمنني َحْسب 
 تعاىل  للا مث بنوا على ذلك نتائج خطرية جدًا، خرجوا هبا عما كان عليه سلفنا الصاحل رضوان

أكدها عليه     َويـَتَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلم ْؤِمِننيَ عليهم مجيعاً.  وهذه الفقرة من اآلية الكرمية:  

كما يف حديث سنة اخللفاء يث نبوي صحيح.  الصالة والسالم أتكيداً ابلغاً يف غري ما حد
الفا كثريا  "فإنه من يعش منكم فسريى اخت  الراشدين عند اختالف الزمان حيث قال  

ابلنواجذ(   عليها  وعضوا  هبا  فتمسكوا  املهديني  الراشدين  اخللفاء  وسنة  بسنيت  فعليكم 
ا أتى على بين  :"ليأتني على أميت م  وكذا حديث افرتاق األمة حيث قال  (،  364)  احلديث

 

 سورة النساء  115اآلية  -363
حبان -364 ابن  حنبل    5ر  178/  1صحيح  بن  أمحد  مسند  ؛  صحيح"  إسناده   ": األرنؤوط  قال   ،4  /
الرتمذي     17184ر126 داود     2676ر 44/  5؛سنن  أيب  سنن  ؛  صحيح"  حديث  هذا   ": وقال   ،4  /
، وقال:" هذا حديث صحيح ليس له علة"    329ر174/  1رك على الصحيحني للحاكم  ؛ املستد4609ر329

 ووافقه الذهب  

http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
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إسرائيل حذو النعل ابلنعل، حت إن كان منهم من أتى أمه عالنية لكان يف أميت من يصنع  
ن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة، وتفرتق أميت على ثالث وسبعني ذلك، وإ

أان عليه وأصحايب( النار إال ملة واحدة ما  وما رواه معاوية بن أيب  ( ،  365)  ملة كلهم يف 
قال: "أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على ثنتني    أن رسول للا  يان  سف

وسبعني ملة، وإن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني، ثنتان وسبعون يف النار وواحدة  
اجلماعة" هي  اجلنة  للا    (  366)يف  رضي  عمرو  بن  عبدللا  حديث  من  آخر  لفظ  ويف   ،

زيد بن آدم الدمشقي قال حدثين  عن عبد للا بن ي   (،367)عنهما""ما أان عليه وأصحايب"
النب  أن  مالك  بن  أنس  األسقع و  بن  واثلة  و  أمامة  أبو  و  الدراء  بين    أبو  قال:"إن 

إسرائيل افرتقوا على إحدى وسبعني فرقة والنصارى على ثنتني وسبعني كلهم على الضاللة 
ن على ما أان  عظم ؟ قال : من كا إال السواد األعظم قالوا : اي رسول للا ومن السواد األ

.  ويشهد هلذه النصوص من أن االفرتاق حاصل يف هذه األمة ماثبت (  368) عليه وأصحايب"
قال : " لتتبعن سنن من كان قبلكم    أن النب  يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري 

اليه  قلنا اي رسول للا  تبعتموهم  ود  شربا شربا وذراعا بذراع حت لو دخلوا جحر ضب 
ويف لفظ عن أيب هريرة رضي للا عنه " ال تقوم الساعة حت   (  369) فمن "والنصارى قال  

 

"  ، وقال:" هذا حديث مفسر غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه2641ر26/  5سنن الرتمذي   -365
 وحسنه األلباين  

،وقال :" هذه أسانيد تقام به    443ر   ، برتقيم الشاملة آليا179/ 1املستدرك على الصحيحني للحاكم    -366
، وقال يف جممع الزوائد "إسناد    3993ر102/  4احلجة يف تصحيح هذا احلديث" ووافقه الذهب ؛ سنن ابن ماجة  

 قال األرنؤوط "إسناده حسن"  16979ر102/ 4صحيح ،رجال ثقات" ؛مسند أمحد بن حنبل  
نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه"    ، وقال:" هذا حديث مفسر غريب ال 2641ر26/  5سنن الرتمذي   -367

 وحسنه األلباين  
 7659ر152/  8املعجم الكبري الطرباين -368
 ابب قول النب صلى للا عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم 7320ر 103/ 9صحيح البخاري  -369
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أتخذ أميت أبخذ القرون قبلها شربا بشرب وذراعا بذراع فقيل اي رسول للا كفارس والروم  
 ( 370)فقال ومن الناس إال أولئك"

يكون  ؛ علم أنه ال  حيث قال »ومن آاته للا علماً وإمياانً   -رمحه للا-قال شيخ اإلسالم •
- ال يف العلم وال يف العمل  -عند املتأخرين من التحقيق، إال ما هو دون حتقيق السلف

الصحابة   أن مذهب  والعقليات، وابلعمليات: علم  له خربة ابلنظرايت،  . ومن كان 
دائماً أرجح من قول من بعدهم، وأنه ال يبتدع أحد قوالً يف اإلسالم إال كان خطأ،  

 (. 371) من قبله" ب قد سبق إليه وكان الصوا

:" من أحدث يف هذه األمة شيئا مل يكن عليه سلفها   -رمحه للا-قال اإلمام مالك ▪
 ( 372)) صلى للا عليه وسلم ( خان الرسالة" النبفقد زعم أن 

الشعب   ▪ للبغوي  ـ:يف   -رمحه للا -وقال  السنة  أصحاب  1/318شرح  من  "ماجاءك 
قيل الصعافقة:الذين يدخلون    الصعافقة"  هؤالءودع عنك مايقول    ،   فخذه  حممدٍ 

 .   لذين ال علم هلم "ا أراد  رأس مال، السوق بال 

وأصحابه    وقال أبو حامت الرازي ـ رمحه للا ـ: " مذهبنا واختياران اتِّباع  رسول للا   ▪
.ذكره عنه الاللكائي يف )) شرح أصول االعتقاد ((  ...بعدهم إبحساٍن.  والتَّابعني وَمن

(323.)    

( "َعْن حم َمَِّدْبِن ِسريِيَن قَاَل ِإنَّ َهَذا اْلِعْلَم ِديٌن فَاْنظ ر وا  11/   1)-ويف صحيح مسلم •
 َعمَّْن أتَْخ ذ وَن ِديَنك ْم.".   

ولوايت الدعوة والتعامل مع :  منهج أئمة السلف وأتباعهم يف أمن الثوابت المحكمة •
وشي أمحد  املخالفات  كاإلمام  مع وجود  ابن  األئمة  وتلميذه  تيمية،  ابن  اإلسالم  خ 

 القيم، والشيخ ابن ابز، والشيخ ابن عثيمني رحم للا اجلميع 

 

ابب قول النب صلى للا عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ؛    7319ر 102/  9صحيح البخاري  -370
 6952ر  57/  8صحيح مسلم   

   7/436جمموع الفتاوى  -371
 64/  2االعتصام    -372
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المحكمة  • الثوابت  الكلية    :   من  للقاعدة  ختضع  الشرعية  واألدلة  القواعد  مجيع  أن 
احملكمة : إذا وجدت مفسداتن البد من ارتكاب إحدامها فيجب ارتكاب الصغرى 

صلحتان البد من تفويت إحدامها فيجب تفويت الصغرى  لدرء الكربى، وإذا وجدت م
 لتحصيل الكربى. 

عند حصول الفنت أو إعتزال    : لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم  من الثوابت المحكمة  •
 مجيع الفرق عند تعذر اجلماعة واإلمامة. 

المحكمة  • الثوابت  الكلية    من  للقاعدة  ختضع  الشرعية  واألدلة  القواعد  مجيع  أن   :
: إذا وجدت مفسداتن البد من ارتكاب إحدامها فيجب ارتكاب الصغرى احملكمة  

مها فيجب تفويت الصغرى  لدرء الكربى، وإذا وجدت مصلحتان البد من تفويت إحدا
 لتحصيل الكربى.  

: حترمي الدماء  واألموال املعصومة لكل انطق ابلشهادتني ولكل    من الثوابت المحكمة   •
مر املسلمني ، أو أخذه من أي فرد من أفرادهم  أبي  كافر أخذ العهد والذمة من يل أ

أهل احلرب إذا    وجه من الوجوه، وحترمي قتل النساء واألطفال والشيوخ ولو كانوا من
 مل يشاركوا يف القتال . 

 " من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد"   من الثوابت المحكمة •

ة ، وإخالف الوعد والقسوة أن الغدر ابلعهد ، والكذب واخليان  من الثوابت المحكمة" •
والعنف  " من اخلصال املذمومة  اليت جاء اإلسالم بذمها وتوعد ابلعقوبة الشديدة 

 الدنيا واآلخرة. عليها يف 
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 المطلب الرابع : من التطبيقات المعاصرة المخالفة: 
 في مسائل التكفير   •
احملكم، ومن ذلك    االستدالل ابملتشابه من نصوص الكتاب والسنة، وكالم العلماء، وترك •

إيراد النصوص العامة، أو املطلقة يف تكفري من حكم بغري ما أنزل للا، أو تكفري من 
مواالة للكفار بقول أو فعل، دون نظر النطباق الشروط املقيدة لتطبيق حكم  يظهر منه 

املتضمنة الشرتاط   االطالقات  لتلك  املقيدة  للنصوص  نظر  ودون  املعني،  على  الكفر 
 يف هاتني املسألتني واالعتقاد حمله القلب.  االعتقاد

أخذ اطالقات العلماء يف تكفري املعني يف بعض املواضع،  من غري اعتبار للقيود اليت  •
 ذكروها يف مواضع أخرى. 

 تطبيق أحكام الكفر على املعني دون نظر يف الشروط اليت نص عليها العلماء.   •

البواح جييز اخلروج مطلقا مت وجد. بناء    اخلروج على احلكام على اعتبار أن وجود الكفر •
ى ماجاء يف حديث عبادة ابن الصامت رضي للا عنه، وترك النصوص والقواعد املقيدة عل

 هلذا احلديث.  

 التكفري بالزم القول مع تنصيص العلماء على أن الزم القول ليس بالزم.  •

عرفه والتزمه . وأن املرء قد    ن الزم املذهب ال يكون مذهباً إال إذاأبأهل العلم  "وقد قرر  
يعتقد خالف ما يلزم من قوله ، ولو كان التالزم قوايً حبيث ي نسب القائل للتناقض لو مل يلتزم  

قال ابن تيمية رمحه للا : » والزم املذهب ال جيب أن يكون مذهباً ، بل أكثر     ذلك الالزم .
إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن    قوااًل وال يلتزمون لوازمها ؛ فال يلزمالناس يقولون أ

يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً لإلثبات ولكن ال يعرف ذلك اللزوم «) الفتاوى 
وقال: » فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و   ( .   461/ 16

اللزوم مل جَي ز أن    –هَو    –  فيوله ، وإن كان متناقضاً ... فأما إذا نما ال يرضاه ؛ فليس ق
وقال: » وأما قول السائل : هل الزم       ( . 42/ 29يضاف إليه الالزم حبال « ) الفتاوى  

املذهب مذهب ؟ أم ليس مبذهب ؟ فالصواب : أن ] الزم [ مذهب اإلنسان ليس مبذهب  
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  عليه « ) الفتاوى أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذابً     له إذا مل يلتزمه ، فإنه إذا كان قد 

20/217  . )"  (373 ) 

 في مسائل الجهاد   •
األخذ ابألدلة العامة املوجبة للجهاد وترك الشروط املقيدة لذلك ومن ذلك مراعاة   •

 حال الضعف والقوة. .. 

االستدالل على قصد املسلمني واملعاهدين ابلقتل استدالال مبسألة الرتس، مع وجود  •
 املسألة على حمل النزاع.  الفوارق الكربى، وعدم انطباق شروط 

قياس العمليات االنتحارية على االنغماس يف العدو مع وجود الفارق يف القياس،   •
ال إن  حيث  ؛  النزاع  حمل  على  املسألة  انطباق  عدم  االنتحارية  ومع  – عمليات 

، بل بلغت اجلرأة هبم   تكون يف غري أهل القتال كالنساء واألطفال  غالبا ما-املعاصرة
 . املساجد وقتل املصلني   إىل استباحة

االستدالل على قتل النساء واألطفال والشيوخ حبديث الصعب بن جثامة رضي للا   •
اع، فغالبا مايكون التطبيق  عنه، وهو منسوخ، على أن تطبيقهم أصال ليس يف حمل النز 

 يف غري ساحة احلرب.  

 في مسائل اإلمامة والبيعة •
لطاعة عند األمر ابملعصية، أو النهي عن  االستدالل بعموم األدلة يف عدم السمع وا •

 املعروف، وترك األدلة املقيدة ابلقدرة وعدم ترتب املفسدة األكرب على عدم االمتثال.  

إلمام املسلمني كافة، وهو اخلليفة املنتظر ،ويف ذلك    تكون إال  أن السمع والطاعة ال •
مئا منذ  السرداب  تنتظره حت خيرج من  اليت  الرافضة  بعقيدة  السنني؟!!!،  شبه  ت 

 ويرتكون اإلمجاع املخالف لذلك. 

أن املنكر العلين ينكر علنا ولو يف غيبة اإلمام بعموم بعض األدلة، وترك األدلة اليت  •
 ضرة اإلمام، وبعدم املفسدة األكرب.  تقيد ذلك أبن يكون يف ح 
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 تكون شرعية إال برضا اجلميع.    أن البيعة ال •

    تلزمه البيعة. أن من مل يبايع ال  •

 المطلب الخامس :  المفاهيم الشرعية المستفادة من الضابط
 ينقض بعضها بعضا، بل يكمل بعضها بعضا.  أن أدلة الشريعة ال •

من  • احملكم  إىل  الرد  والواجب  العلماء،  ويف كالم  النصوص  يف  يكون  التشابه  أن 
 النصوص، واحملكم من كالم أهل العلم.  

 املتشابه.   أن أهل الزيغ يرتكون احملكم ويتبعون   •

ه التباع املتشابه  مرد  –يف مسائل التكفري واجلهاد واجلماعة واإلمامة  -أن أكثر الظالل   •
 يف تلك املسائل  وترك احملكم. 

 

 المطلب السادس :  أثر الضابط في الرد على بعض الشبهات ومنها: 
ونصرة   • الظلم  برفع  الشريعة  أمر  من  الرغم  على  احلكام  مظامل  على  السكوت  ملاذا 

 ملظلوم؟ ا
 ملاذا جيب السمع والطاعة للحاكم وهو َيمر ابملعاصي؟ •

بناء على هذا الضابط : أبن عدم السمع والطاعة مقيد ابلقاعدة      اجلواب عن ذلك 
السمع والطاعة مفسدة اكرب من    - 2القدرة     - 1الكلية وهي   أن اليرتتب على عدم 

ة اليت تقيد مجيع أدلة الشريعة  مفسدة السمع والطاعة يف املعصية ، فمن القواعد احملكم
إذ ا وجدت مفسداتن وأنت مضطر الرتكاب إحدامها هي : الواجب مع عجز ، وأنه 

 .ختصاصال ، والذي يعرف ذلك هم أهل ان ترتكب املفسدة الصغرى ا فيجب عليك 
 ملاذا جيب السمع والطاعة للحاكم على الرغم من إقراره للكفر البواح؟ •

عل    بناء  ذلك  عن  اهلند  اجلواب  يف  فاملسلمون  املثال  سبيل  على   : الضابط  هذا  ى 
املائة ومخسني مليون مسلم ، حيكمهم هندوسي ، والسمع والطاعة هنا ليس من   يتجاوزون

ابب أنه حاكم مسلم ، ولكن السمع والطاعة هنا من أجل حتقيق مصاحل املسلمني وتقليل  
ذين يتجاوزون املائة مليون مسلم ،  املفاسد الواقعة عليهم ، وهكذا املسلمون يف الصني ال

الكفار،  واحلاكم هلم وثين ، وقس عل تعيش حتت حكم  اليت  املسلمة  األقليات  ى ذلك 
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فكيف حبكام املسلمني الذي مهما بلغت خمالفاهتم ، فإهنم يظهرون والئهم لدين اإلسالم 
وا كحكام  والكثري من أحكام الشريعة مطبقة ، فرغم كثرة املخالفات الشرعية فلن يكون

فإن السمع والطاعة للحاكم    مسلمي اهلند ، أو حكام مسلمي الصني ، وبناء على ذلك 
مرتبط بتحقيق أعلى املصاحل ولو مت تفويت أدانها ، وبدرء أعظم املفاسد ولو ،  مهما كان  

مت ارتكاب أدانها. ولذا تواترت النصوص يف النهي عن اخلروج على األئمة مطلقا مهما 
 لم واجلور وهذا أمر حمكم .  بلغوا من الظ

 د تبني كفره البواح؟ملاذا مننع اخلروج على احلاكم وق •
اجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط : املتشابه هنا هو حديث عبادة بن الصامت     

رضي للا عنه " إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من للا برهان " فمفهوم ذلك :"أنكم  
هذا عندكم فيه من للا برهان جاز لكم منازعة األمر أهله " ولكن    إذا رأيتم كفرا بواحا

املفهوم وهو من املتشابه جيب رده إىل األمر احملكم ، فإن هذا املفهوم مقيد ابلقاعدة الكلية  
القطعية اجملمع عليها وهي " إذا وجدت مفسداتن وأنت مضطر الرتكاب إحدامها فيجب 

كربى" وعلى مر التأريخ اإلسالمي فإن اخلروج على  أن ترتكب املفسدة الصغرى لدرء ال
:" ولعله ال يكاد يعرف  -مر سوى الفساد العريض ومن هنا قال شيخ اإلسالم  األئمة مل يث

طائفة خرجت على ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد 
 وهذا أمر حمكم.  (374) الذي أزالته اهـ" 

 الئم؟ خناف يف للا لومة  به أبن نقول احلق ال  الرسول ننفذ ما أمران ملاذا ال •
اجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط: أبن هذا األمر جيب رده إىل األمر احملكم وهو     

تقدم يف حديث أيب سعيد    أن ذلك مقيد بتحقيق املصاحل ، ودرء املفاسد ، فهو مثل ما
غريه... احلديث ( فليس كونه حقا فيجب اخلدري رضي للا عنه ) من رأى منكم منكرا فلي

 جيب مراعاة الزمان واملكان واملصلحة واملفسدة .أن يقال ، بل  
 ملاذا نستنكر قتل الكفار حبجة أهنم معصومون، وهم يقتلون املسلمني ظلماً وعدواان؟ •

 

 . 231/  3منهاج السنة النبوية  ((374
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اليت جاءت مبشروعية      العامة  األدلة  : أبن  الضابط  بناء على هذا  اجلواب عن ذلك 
ابملثل ليست أوىل من الصفح أن املعاقبة    -1ة ابملثل مقيدة أبمور حمكمة منها :  املعاقب

أن العقوبة جيب أن توقع على املعتدي نفسه   -2والعفو  واإلحسان يف دين اإلسالم .  
أن الذي له احلق يف ذلك هو    - 3يربر الظلم  .    وليس على شخص بريء ، فإن الظلم ال

 ويل األمر وليس عامة الناس .  
 ة إخواهنم ؟ ملاذا مننع جهاد األعداء ؟ ومننع اجملاهدين من نصر  •

اجلواب عن ذلك بناء على هذا الضابط: أبن احملكم من الشريعة أن اجلهاد واجب مع     
نطيق قتاله ، أو مبا يرتتب    القدرة ، وأن تكون القوة متكافئة ، فلم نكلف بقتال من ال

واملسلمني اإلسالم  أهل    عليه ضرر ودمار على  اجلهاد واحلرب هم  يقرر   الذي  وأن   ،
 فهم من يستطيع تقدير املصاحل واملفاسد .    ، ن والة األمراالختصاص م

إبمجاع   هدين من نصرة إخواهنم: فإن اجلهاد يشرتط له إذن ويل األمر ،وأما دعوى منع اجملا
وهو   ر اثلث خارجوأم  ،    العلماء ، فنصرة املسلم كما يف آية األنفال مشروطة أبمرين فيها

نصرة املسلم  جتب بشرطني: األول : أن تكون  ف،    أن يكون هناك قدرة على ردع املعتدي
يكون بني    ن الأ وليس من أجل احلرية أو الدميوقراطية .  والثاين:  ،  النصرة من أجل الدين  

القاعدة تلك الدولة الناصرة وبني الدولة املعتدية عهد أو ميثاق .  والثالث من خارج اآلية  
 .الكلية وهي أن توجد القدرة على قتال تلك الدولة املعتدية .وهذا أمر حمكم 

ببعض األدلة املتشاهبة اليت مل ترد إىل  مسك فيها  تلك التساؤالت وما شاهبا، يتم الت  كلف
 حمكمها حت يعرفوا اجلواب عنها ؟

 
 


