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حلمـــد هللا رب العـــاملني، والـــصالة والـــسالم علـــى خـــامت النبيـــني، وعلـــى آلـــه وأصــــحابه ا  ا

كرمـه الطيبني الطاهرين، وعلى أصحابه والتابعني ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين، وعنا معهـم ب
  . وفضله وجوده وإحسانه إىل يوم الدين

  ــ :أما بعد

فإنــه قــد ســألين بعــض الطلبــة أن أكتــب هلــم مجــال مــن الفــروع واألدلــة علــى قاعــدة املــصاحل 
ا القاعدة ا أكرب قاعدة يف الشريعة اإلسالمية على اإلطالق، فإ اليت ترجـع  واملفاسد، وذلك أل

  . قائد وشرائعهلا كل الشريعة أصوال وفروعا، أعين ع

 لتقريــــر املــــصاحل وتكمليهــــا وتعطيــــل فــــإن اهللا تعــــاىل إن أنــــزل كتابــــه الكــــرمي وســــنة نبيــــه 
املفاسد وتقليلها، فال جتد فرعا من فروع العقيدة وال اآلداب وال الفقه إال وهـو متفـرع علـى هـذه 

د أويت خــريا القاعــدة، فمــن رزقــه اهللا تعــاىل فهمــا فيهــا فقــد أويت احلكمــة، ومــن يــؤت احلكمــة فقــ
  . كثريا

  : فأنا أوصي طلبة العلم جميعا أن

وأن يتفقهـوا فيهــا التفقـه الكامـل، وأن يولوهــا عنايـة خاصــة، وأن  يقبلـوا علـى هــذه القاعـدة
  . يقرؤوا فيها كثريا، ففيها من اخلري الكثري والفهم للشريعة ما ال حييط به الوصف

ــم عليهــا، فكــم فيهــا مــن اخلــري وأوصــي العلمــاء وفقهــم اهللا تعــاىل لكــل خــري أن ير بــوا طال
هلـم، وقـد كتبـت فيهـا كثـريا، ولكـن لـيس علـى وجـه اإلفـراد، ومبـا أنـين قـد أفـردت بالكتابـة مـا هــو 
ـا  أقل منها شأنا، فـأرى أنـه لزامـا علـي أن أفردهـا بالتـأليف والتـدليل والتفريـع، والكتابـة فيهـا وبيا

  .ستطول
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 ففيـــه خـــري كثـــري، واملقـــصود النـــصيحة هللا تعـــاىل  ولكـــن أرجـــو منـــك أن ال تـــستطل األمـــر،
تـذكير األماجـد بأدلـة " وألئمة املسلمني وعامتهم، وأمسيت هذه الوريقات املختصرة بــ ولنبيه 

  . "وفروع قواعد المصالح والمفاسد

املــراد شــرحها أوال، مث نــذكر  وسـتكون طريقتنــا يف الــشرح بــإذن اهللا تعــاىل أن نــذكر القاعــدة
ه مـــــن الـــــشرح اإلفـــــرادي واإلمجـــــايل، مث نبـــــني معناهـــــا إمجـــــاال، مث نطـــــرق مـــــا ورد يف مـــــا حتتـــــاج لـــــ

ـــة، ونقررهـــا بـــبعض كـــالم العلمـــاء  ــــتـــصحيحها مـــن األدل ــــ رحمهـــم اهللا تعـــالى ــــ ، مث نـــسبح يف ــــ
  . فروعها، وسوف نذكر من الفروع من اعتدنا عليه، وهي مائة فرع

عــد، فــسوف نــذكر علــى كــل منهــا مــا خيــصها مــن ومبـا أن قواعــد املــصاحل واملفاســد أربــع قوا
الفـــروع املـــذكورة، وأنـــا أرجـــو ممـــن يـــأتون بعـــدي أن ال خيتـــصروه، دعـــوا النـــاس يفهمـــون، فـــإن مـــن 
الناس من يفهم من فروع قليلة، ولكننا نقتدي يف كتبنا ورسائلنا بأضعف الناس فهما، ولـن خيلـو 

  . جديدكل فروع من الفروع املذكورة من فائدة يف بيان حكم 

ـــه حمبتـــك أيهـــا : والمقـــصود عنـــدي أن ختـــرج مـــن كتـــايب بـــالفهم الكامـــل، وهـــذا يـــدفعين ل
املـسلم، وإين أشـهد اهللا تعــاىل علـى حمبــة كـل مــسلم، حـىت مـن ســيأيت بعـدي مــن املـسلمني، فــإين 

  . أحب كل واحد منهم على قدر ما معه من موافقة الشريعة

، وأن يبـارك يف اجلميـع وأن جيعـل أعمالنـا نافعـة واهللا أسأل أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضـاه
هلــم، وأن جيعلهــا أعمــاال موفقــة مباركــة، وأن ال جيعلهــا وبــاال علينــا، وأســأله جــل وعــال أن يغفــر 
للعلماء، وأن جيزيهم عنا وعن املسلمني خري اجلزاء، وأن يبارك يف علومهم، وأن يكلـل جهـودهم 

 مـــن ريـــاض اجلنـــة، وإىل املقـــصود حـــىت ال نطيـــل يف بالنجـــاح والتوفيـــق، وأن جيعـــل قبـــورهم روضـــة
  ــ :املقدمات، فأقول وباهللا تعاىل التوفيق ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق

  ــ:األم في هذا الباب تقول اعلم وفقك اهللا تعالى أن القاعدة

  )الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليها(
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 الـــدين علــى وجـــه العمــوم واإلمجــال، فيـــدخل فيــه تـــشريع :المـــراد بهــا) ةالــشريع: (فقولــه
ليست مقصورة علـى الفقـه العملـي فقـط، ال، بـل جماهلـا  العقائد وتشريع األعمال، فهذه القاعدة

  . يدخل فيه الفقه األكرب، وهو العقيدة

  ــ :فإن قلت

  وهل العقيدة يطلق عليها شريعة؟ 

  ــ :فأقول

ــــة مـــن أهـــل العلـــم نعـــم، أال تـــرى أن مجلـــ  ألفـــوا يف العقيـــدة باســـم ـــــــ رحمهـــم اهللا تعـــالى ـــ
  ". الشريعة" يف كتابه  ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــ الشريعة، كاإلمام اآلجري

ــرعةً  {: وكيـف تقـول هـذا الكــالم وقـد قـال اهللا تعــاىلــــ:فـإن قلـت ش كُمــن ــا م لْنعكُـلٍّ جل
ــا اجهنمأن الرســل متفقــون يف العقائــد، فلــو كانــت العقيــدة يطلــق عليهــا ، مــع ]٤٨:املائــدة[}و

  . لكل جعلنا منكم عقيدة: شريعة لكان معىن اآلية

األنبيــاء متفقــون يف : عنــد أهــل الــسنة رحمهــم اهللا تعــالى أن مــع أن المعــروف المتقــرر
  العقائد، فعقيدة األنبياء واحدة، فكيف اجلواب؟ 

  .  ال إشكالــ:فأقول

  :أن يقال إن الشريعة لها إطالقانوبيان الحال 

 إطالق عام.  
 وإطالق خاص .  

ـا تعـين الفقـه والعقائـد، وال جـرم يف ذلـك؛ ألن األحكـام العقيـدة :فأما اإلطالق العام  فإ
  . داخلة يف مسمى التشريع، فهي من مجلة التشريع الذي أمر اهللا تعاىل به



  
وليد السعيدان حفظه اهللا /  لفضيلة الشيخواملفاسداملصاحل عدة قا  ٥

ا خت:وأما الشريعة باإلطالق الخاص والعرف الخاص ص املـسائل العمليـة، أي أمـور  فإ
ا أمور العقيدة   . الفقه، واآلية إمنا أرادت اإلطالق اخلاص ال العام، فلم يرد 

ومـا أَرسـلْنا مـن    {: قـال تعـاىل العقيدة واحدة عند مجيع األنبياء، كما: أن ألن المتقرر
نَّه ال إِلَه إِ نَا فَاعبدونِقَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَ : ، وكما قال النيب ]٢٥:األنبياء[}لَّا أَ

ٌواألنبياء إخوة لعالت، ُأمهاتـهم شتى ودينـهم واحد« ِ َ َ َْ ُْ ُ َُ ِ ََّ ُ َّ ٌٍ َّ َِ َ ُْ ِ ََِْ ْ«)١(.   

َِأنــا َأولـى النَّــاس بعيـسى ابــن مـريم، فــي األولــى واآلخـرة«:  وقـال َ َِ ْ َْ َ َُ ِ َ َْ ِ ْ َ ِِ ِ ْ ُقــالوا »َ َكيـف؟ يــا : َ َ ْ َ
ُرســو ِل اهللاَ َ قــالَ َاألنبيــاء إخــوة مــن عــالت، وُأمهــاتـهم شــتى، وديــنـهم واحــد، فـلــيس بـيـنـنــا «: َ َ ُ َْ ْ ُ ُ ََ ْ ََ َ َْ ٌ ِ َِ َ َْ ِْ َّ َ ُ َّ ٌٍ َّ َ ُْ ِ َِْ
ٌّنبي َِ«)٢(.  

 فــاملراد بالــدين يف هــذا احلــديث أي أمــور االعتقــاد، مــع أن الــدين بــاإلطالق العــام يــشمل 
ـــذا يتحـــرر لـــك  الفـــرق بـــني الـــشريعة بإطالقهـــا العـــام وإطالقهـــا العقيـــدة والفقـــه، فكلهـــا ديـــن، و

  . اخلاص، فالشريعة بإطالقها العام يدخل فيها الدين كله، علمياته وعملياته، أي عقائده وفقهه

 فإنـه ال دخـل فيهـا إال أمـور الفقـه، أي الفقـه األصــغر، :وأمـا الـشريعة بـاإلطالق الخـاص
  . وهذا واضح إن شاء اهللا تعاىل وال إشكال فيه

 أي نزلت من اهللا تعاىل، فإن الشريعة كلها نازلة من اهللا تعـاىل، فـاهللا :}جاءت{له وقو

  . ، وكالمها نازل من عند اهللا تعاىلتعاىل بني هذا الدين وهذه الشريعة بكتابه وسنة نبيه 

 آمنا بأن القرآن موصوف بالنزول من عند اهللا تعاىل، ولكن هل الـسنة كـذلك ــ:فإن قلت
  اهللا تعاىل؟ نازلة من عند 

                                                             
ِقـــــــول اللــــــه : [بــــــاب" صــــــحيحه"أخرجــــــه البخــــــاري يف  )١( َّ ِ ْ َواذكــــــر يف الكتــــــاب مــــــرمي إذ انـتبــــــذت مــــــن أَهلهــــــا{َ ِ ْ ْ َ َِ ِْ َ ََ ْ ُِ ِ ََ ْ ِْ ِ ْ : مــــــرمي [}َ

 ].٣٤٤٣: [برقم) ٤/١٦٧]](١٦
ُفضائل عيسى عليه السالم: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٢( َ ََّ َِ ِ ِْ َ َ ِ  ].٢٣٦٥:[ برقم) ٤/١٨٣٧] (َ
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نعــم، وهــذا أمــر متفــق عليــه بــني أهــل اإلســالم، فقــد كانــت الــسنة تنــزل علــى : والجــواب

وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتَاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم {: قال تعاىل  كما ينزل القرآن، كماالنيب 
يمظع كلَيع فَضْلُ اللَّه كَانو لَمتَع ١١٣:النساء[}اتَكُن.[  

   :عند العلماء أن والمتقرر 

ـــا إال الــسنة، وكـــذلك قولـــه تعـــاىل : ُاحلكمــة إن قرنـــت بـــالقرآن يف مقـــام اإلنــزال فـــال يـــراد 

  ]. ٤-٣:النجم[}إِن هو إِلَّا وحي يوحى* وما ينطق عنِ الْهوى {

ََأال إني ُأوتيت اْلكتاب،«: وقوله  َِ ُ ِ ِِّ ُومثـله َ َ ْ ِ ُ معه َ َ َ«)٣(.  

 واملهـم أن الـسنة كانـت تنــزل مـن عنـد اهللا تعــاىل كمـا ينـزل القــرآن، فالـشريعة كلهـا والــدين 
  . كله جاءت ببيان مصاحل الدارين

  .  أي بتشريع وتثبيت وتأصيل:بتقرير: وقوله

ا أي منافع الدين والدنيا:المصالح   .  مجع مفرده مصلحة، وهي املنفعة، واملراد 

ي تكميل هذه املـصاحل، فإنـه لـيس بالـضرورة أن تتحقـق املـصلحة كاملـة، فـال  أ:وتكميلها
  . أقل من أن يتحقق منها ولو أكثرها

ا املصاحل اخلالصة):تقرير المصالح(فقوله    .  يريد 

ا املصاحل الراجحة:وتكميلها   . يريد 

                                                             
ِيف لـــــــــزوم : [بـــــــــاب" ســـــــــننه"، وأخرجـــــــــه أبـــــــــو داود يف ]١٧١٧٣: [بـــــــــرقم) ٢٨/٤١٠" (املـــــــــسند"أخرجـــــــــه أمحـــــــــد يف ) ٣( ُ ُ ِ

ــــــسنَّة ِال ــــــصيد والــــــذبائح واألطعمــــــة وغــــــري :[ بــــــاب" ســــــننه"أخرجــــــه الــــــدارقطين يف ، و]٤٦٠٤: [بــــــرقم) ٤/٢٠٠](ُّ ِْال َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ِ َ َّ ِ ْ َّ
َذلك  ].٢٦٤١: [برقم) ١/٥١٦" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف ]٤٧٦٨: [برقم) ٥/٥١٧](َِ



  
وليد السعيدان حفظه اهللا /  لفضيلة الشيخواملفاسداملصاحل عدة قا  ٧

وبِئْـرٍ  {:تعـاىل التعطيل يف أصل اللغة هو التفريغ واإلخالء، ومن قوله ):وتعطيل(وقولنا  
يدشرٍ مقَصو طَّلَةع٤٥:احلج[}م.[  

  .  نبذ املفاسد واطراحها وإلغاؤها ودرؤها وإماتتها: والمراد به هنا أي

 مجــع مفــرده مفــسدة، وهــي مــا قابــل املــصلحة، وهــي يف عرفنــا الــضرر، ):المفاســد(وقولــه 
  .فكل ضرر فهو مفسدة

ــــــه  ــــــف ):وتقليلهــــــا(وقول ــــــدر القــــــدرة  أي احلــــــد منهــــــا وختفي ا وضــــــررها علــــــى ق مفــــــسد
واالستطاعة، وأنت تعرف من عاديت أن ال أشتغل باملعاين املفردة عـن األصـل املقـصود، فنكتفـي 

  .ذا القدر من تعريف املفردات، واهللا أعلم 
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  فصل

  ــ :فأما معناها اإلجمالي فنقول فيه وباهللا تعالى التوفيق

لها ومصاحل كلها وبر كلها، فـال جتـد خـريا للنـاس إن الشريعة اإلسالمية خري كلها وعدل ك
يف العاجل واآلجل إال وتدهلم عليه، وال ضـررا علـيهم يف عاجـل أمـرهم وآجلـه إال وتنهـاهم عنـه، 

 خريا إال ودل األمة، وال شرا إال وحذر األمة منه، فكل ما يرجوه املكلفون من فما ترك النيب 
ــت املـصاحل فالـشريعة جــاء بـه وأمــرت بـه، وكـ ل مــا خيـاف علــيهم مـن املفاسـد والــضرر فالـشريعة 

  . عنه وحذرت منه

ـت عنهـا  ا أمـر إجيـاب أو أمـر اسـتحباب، وكـل املفاسـد فالـشريعة  فاملصاحل كلها مأمور 
  . ي حترمي أو كراهة، وهذه القاعدة ترجع هلا كل الشريعة

  : فالشريعة كلها تدور في فلكين

 يف فلك األمر باملصاحل .  
 النهي عن املفاسدوفلك  .  

 والــدين كلــه بكــل تفاصــيله ومجيــع أصــوله وكلياتــه يرجــع إىل هــذه القاعــدة، وهــذه القاعــدة
هــي األصــل الــذي ينبثــق منهــا الــدين كلــه، كمــا قــرر ذلــك مجــع مــن أهــل العلــم رمحهــم اهللا تعــاىل 

 العلـم، فــال جتــد ، وغــريهم مـن أهــلـــــــ رحمهــم اهللا تعــالى ــــــكـالعز بــن عبـد الــسالم، وابـن تيميــة 
فرعــا مــن الفــروع الــشريعة أمــرت الــشريعة بــه إال ويتــضمن هــذا األمــر حتقيــق مــصلحة إمــا خالــصة 

ت عنه إال ويتضمن تعطيل مفسدة إما خالصة وإما راجحة   . وإما راجحة، وال جتد فرعا 

 وفهم هذا األصل الكبري والقاعدة الفخمة فهم حلقيقة الدين الذي جـاء بـه النـيب مـن عنـد
   .اهللا تعاىل

  ".وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل ":يقول اإلمام الشاطبي
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   ِإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكـم ومـصاحل العبـاد يف  ": ويقول اإلمام ابن القيم
 املعــاش واملعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورمحــة كلهــا، ومــصاحل كلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــل مــسألة

ن العــدل إىل اجلــور، وعــن الرمحــة إىل ضــدها، وعــن املــصلحة إىل املفــسدة وعــن احلكــة خرجــت عــ
  ".إىل العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل

أســـاس الـــشريعة اإلســـالمية جلـــب كـــل مـــصلحة تنفـــع العبـــاد ودرء كـــل "ً أيـــضا – ويقـــول 
م   ".مفسدة تضر 

مـل مـصلحة : والقـول اجلـامع ":ـــــــــــ رحمـه اهللا تعـالى وقال أبو العبـاس   أن الـشريعة ال 
قط، بل اهللا تعاىل قد أكمـل لنـا الـدين وأمت النعمـة، فمـا مـن شـيء يقـرب إىل اجلنـة إال حـدثنا بـه 

  ".، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعده إال هالكالنيب 

 إمـا أن -: ا فأحد أمـرين الزم لـه لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع مل يرد 
الشرع دل عليه من حيث مل يعلـم هـذا النـاظر، أو أنـه لـيس مبـصلحة وإن اعتقـده مـصلحة، ألن 
املـصلحة هـي املنفعـة احلاصـلة أو الغالبـة وكثـريا مـا يتـوهم النـاس أن الـشيء ينفـع يف الـدين والـدنيا 

يهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما قُلْ ف{: تعـاىلقـال ويكون فيه منفعة مرجوحة باملضرة، كما
  ].٢١٩:البقرة[}أَكْبر من نَفْعهِما

 وكثري مما ابتدعه الناس من العقائـد واألعمـال مـن بـدع أهـل الكـالم وأهـل التـصوف وأهـل 
الـــرأي وأهــــل امللــــك، حــــسبوه منفعــــة أو مــــصلحة نافعـــا وحقــــا وصــــوابا ولــــيس كــــذلك فــــإذا كــــان 

  ".نسان يرى حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو استصالحه قد يكون من هذا الباباإل

مـل مـصلحة قـط، بـل  ":فمفهوم هذه القاعدة كما قال شيخ اإلسـالم  أن الـشريعة ال 
  ".اهللا تعاىل قد أكمل لنا الدين وأمت النعمة
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ــ ام الــشريعة فلــن جتــد مــصلحة إال وقــد راعتهــا الــشريعة، ومــن ادعــى غــري ذلــك فقــد لزمــه ا
  .بالنقص وأن عقله قد تنبه ملصلحة مل يذكرها الوحي، وهو حمال مردود

ـــة  ـــن تيمي ــــوقـــال اب ــــ رحمـــه اهللا تعـــالى ــــ وال ميكـــن للمـــؤمن أن يـــدفع عـــن إميانـــه أن  ": ــــ
الــــشريعة جــــاءت مبــــا هــــو احلــــق والــــصدق يف املعتقــــدات، وجــــاءت مبــــا هــــو النــــافع واملــــصلحة يف 

  ".يها االعتقاداتاألعمال اليت تدخل ف

وإذا تأملـت شـرائع دينـه الـيت وضـعها بـني  ":ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــوقال اإلمام ابن القيم  
ا ال ختـرج عـن حتـصيل املـصاحل اخلالـصة أو الراجحـة حبـسب اإلمكـان، وإن تزامحـت  عبـاده وجـد

حبـسب اإلمكـان، وإن قدم أمهها وأجلها وإن فات أدناها، وتعطيل املفاسد اخلالصة أو الراجحة 
  . ًتزامحت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها

ًوعلـــى هــــذا وضــــع أحكــــم احلــــاكمني شــــرائع دينـــه دالــــة عليــــه، شــــاهدة لــــه بكمــــال علمــــه  ً
وهـذه اجلملـة ال يـسرتيب فيهـا مـن لـه ذوق مـن الـشريعة . وحكمته ولطفه بعبـاده وإحـسانه إلـيهم

 كـــان تــــضلعه منهـــا أعظــــم كـــان شــــهوده وارتـــضاع مـــن ثــــديها وورود مـــن صــــفو حوضـــها، وكلمــــا
ــــه إىل آخــــره بــــذكر حكــــم اخللــــق واألمــــر ... حملاســــنها ومــــصاحلها أكمــــل والقــــرآن مملــــوء مــــن أول

  ... ومصاحلها ومنافعها، وما تضمناه من اآليات الشاهدة الدالة عليه

ا مـــن أوهلـــا إىل آخرهـــا  ـــا رســـوله حـــق التأمـــل وجـــد وإذا تأملـــت الـــشريعة الـــيت بعـــث اهللا 
ا، مناديـا شاه ًدة بذلك ناطقة به، ووجدت احلكمة واملصلحة والعدل والرمحة باديا على صفحا ً

عليهـــا، يـــدعو العقـــول واأللبـــاب إليهـــا، فالـــشريعة إمنـــا جـــاءت لتحقيـــق مـــصاحل العبـــاد يف املعـــاش 
واملعــاد، ومــا مــن حكــم شــرعه اهللا إال وهــو جالــب ملــصلحة أو دارئ ملفــسدة، أو جالــب وداريء 

  ).حديف آن وا

وهــذه األحكـــام اخلمــسة تتفـــاوت : "ــــــــ رحمــه اهللا تعـــالى ـــــــوقــال العالمــة ابـــن ســعدي  
ًتفاوتا كثريا، حبسب حاهلا ومراتبها وآثارها ًفما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمـر بـه الـشارع : ً ً
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ـي حتـرمي أ ـى عنـه الـشارع  و ًأمر إجياب أو استحباب، وما كانـت مفـسدته خالـصة أو راجحـة 
  ".كراهة

  ــ :وبناء عليه

فكـــل فـــرع يتـــضمن حتقيـــق مفـــسدة أو نفـــي مـــصلحة فلـــيس مـــن الـــدين يف صـــدر وال ورد، 
  . وإدخاله يف فروع الدين ظلم وجور وعدوان على الشريعة

 كــل الــدين إمنــا جــاء لتحقيــق مــصاحل العبــاد يف :فالخالصــة مــن شــرح هــذه القاعــدة أن
فساد يف الدارين، هذا هـو ديـن اهللا تعـاىل الـذي جـاءت بـه الدارين، ونفي الشر والضرر عنهم وال

األدلة الشرعية، فما مل يكن حمققا هلذا املقصود الكبري أو كان مـضادا لـه فلـيس مـن الـدين، واهللا 
  .أعلم 
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  فصل

تقريـر ( ـــــ رحمهـم اهللا تعـالى ـــــــواعلم رمحك اهللا تعاىل ووفقـك لكـل خـري قـول أهـل العلـم 
ا لي)المصالح ردة عن هدي النـصوص، وال ترجـع  أ ست املصاحل اليت ترجع لألهواء والعقول ا

معرفتها إىل الرغبات والشهوات ومـا متليـه شـياطني اإلنـس واجلـن، بـل ال بـد وأن تعلـم وفقـك اهللا 
تعــاىل أن العلمــاء قــد قعــدوا قواعــد لتبيــني حقيقــة املــصاحل املعتــربة شــرعا، فاملــصاحل ليــست كلهـــا 

فكم من املصاحل اليت متليها علينا شهواتنا وعقولنا القاصـرة وأهواؤنـا العفنـة وهـي يف معتربة شرعا، 
ا مرفوضة شرعا   . ذا

ـــا  فــإذا ال تــتم معرفــة حقيقــة هـــذه القاعــدة إال بعــد معرفــة اخلطـــوط العريــضة الــيت تعــرف 
 هـــذه املـــصاحل املعتـــرب شـــرعا، واملـــصاحل غـــري املعتـــربة شـــرعا، وهـــذا بـــاب مهـــم جـــدا لفهـــم حقيقـــة

القاعدة، ال سـيما يف زمـن كثـر فيـه أدعيـاء املـصاحل واملفاسـد، فاملـصاحل واملفاسـد املعتـربة هـي الـيت 
اعتربهــا الــشرع، وجعــل هلــا حظــا مــن االعتمــاد والقبــول واملراعــاة، والكــالم يف هــذا التقريــر يطــول، 

 املـــــصاحل وال يكــــون مـــــضبوطا يف الغالــــب إال بتقريـــــر مجــــل مـــــن القواعــــد املهمـــــة يف بــــاب معرفـــــة
  . واملفاسد

وأنا أسوق لك هذه القواعد واليت من خالهلا تعرف كيف حقيقة املـصاحل واملفاسـد املعتـربة 
  ــ:شرعا، فأقول

 ـكل مصلحة حتافظ وتصون مقصود الشرع فهي معتربة:األولى القاعدة .  
   :ومعنى هذه القاعدة

 مقــصود الــشرع، فهــذا أن هنــاك مــن املــصاحل املــدعاة مــا لــيس لــه مــدخل يف احملافظــة علــى
النــوع مــن املــصاحل لــيس مبعتــرب شــرعا، وهنــاك مــن املــصاحل املــدعاة مــا هــو منــاقض أصــال ملقــصود 
الــشارع، فهــذه املــصاحل ملغــاة مرفوضــة مــن بــاب أوىل، فــإذا كــان نــرفض ونلغــي املــصلحة الــيت ال 

، ال جــرم ختـدم مقـصود الــشارع، فكيـف باملـصلحة املــدعاة الـيت تنـاقض وتعــارض مقـصود الـشارع
ــا ملغــاة مــن بــاب أوىل، فكــل مــن ادعــى تقريــر حكــم مــن األحكــام الــشرعية فإننــا ننظــر فيمــا  أ
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ننظر فيه يف املصلحة املرجوة من تقرير هذا احلكم، فإن كانت ختدم مقصود الشارع فاحلمـد هللا، 
ا غري معتربة   .وإن كانت ال ختدم أو كانت تناقض فإ

   :فمثال
إن الدراسة املختلطة بـني الـذكور واإلنـاث فيهـا تربيـة الـنشء علـى : إن من الناس من يقول

معرفـــة األمـــور وتالقـــح األفكـــار وإزالـــة العوائـــق واخلـــوف بـــني اجلنـــسني، وفيهـــا مـــن املـــصاحل كيـــت 
ا ال ختدم مقصود الشرع   . وكيت وكيت، وأنت إذا نظرت إىل هذه املصاحل وجد

ســـد مجيـــع الطـــرق الـــيت تفـــضي إىل فـــإن مـــن مقاصـــد الـــشرع يف عبـــاده حفـــظ أعراضـــهم، و
اإلخـــالل بـــذلك، فتعـــرف بـــذلك أن هـــذه التقريـــرات يف مـــسألة الدراســـة املختلطـــة علـــى خمتلـــف 
ـا ليـست مـن  ا ليست على هدى وليست من الدين، وأ ألفاظها وأوجه املخادعة للعامة فيها أ

  . املصاحل املعتربة يف الشريعة
قــول غــرورا، وال ميكــن أبــدا أن تقــره الــشريعة، فتعــرف بــأن مــا يقــال فيهــا أنــه مــن زخــرف ال

ا أبدا ال تكون من املصاحل املعتربة يف الشرع   .حىت وإن جاءونا مبائة مصلحة، فإ
   :أن  ألن المتقرر

كل مصلحة مدعاة ال حتافظ على مقصود الشرع فباطلة، فكل مصلحة ال ختـدم مقـصود 
ــا ال الـشرع فهـي باطلـة، وال جـرم يف هـذا، فـإذا أول ضـابط  وقاعـدة مـن قواعـد املـصاحل املعتـربة أ

  . تكون أبدا إال خادمة ملقصود من مقاصد الشرع
 اليت ختدم مقصود الـشارع وحتـافظ عليـه، وتؤيـده وحتميـه، :فالمصلحة المعتبرة شرعا هي

  . هذه هي املصلحة املعتربة
اطلـة، بـل  مـصاحل ب:وأما المصالح المـدعاة التـي تناقـضه وتعارضـه وتبطلـه وتلغيـه فهـي

  .هي مصاحل إبليسية وأغراض شيطانية مل يرد منها إال خمالفة الشرع
فـإن الـشريعة مبناهـا علـى احلكـم ومـصاحل العبـاد  " :ـــــ رحمه اهللا تعـالى ــــــقال ابن القيم  

يف املعـــاش واملعـــاد، وهـــي عـــدل كلهـــا ورمحـــة كلهـــا، ومـــصاحل كلهـــا، وحكمـــة كلهـــا، فكـــل مـــسألة 
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 اجلور، وعن الرمحـة إىل ضـدها، وعـن املـصلحة إىل املفـسدة، وعـن احلكـم خرجت عن العدل إىل
  ".إىل العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل

فَتَـرى الَّـذين فـي قُلُـوبِهِم مـرض      {:  وهو يتمثل يف قوله تعاىل عن املنافقني: ومثال آخر
  ]. ٥٢:املائدة[}صيبنا دائرةيسارِعون فيهِم يقُولُون نَخْشى أَن تُ

فــانظر كيــف قــرر املنــافقون هــذه املــصلحة واعتربوهــا وعملــوا مبقتــضاها، وهــي اخلــوف مــن 
الكفار بأن يصيبوهم باألذى من القتل وغريه، فحملتهم تلك املصلحة على املسارعة فيهم، أي 

م واالتفاق معهم على ما فيـه ضـرر علـى املـؤمنني، وهـل ا ملـصلحة الـيت ادعاهـا هـؤالء على مواال
  املنافقون معتربة شرعا ؟ 

ـا حتملهــم علــى مــواالة : والجـواب ــا تعــود علـى أصــل الــدين باإلبطــال، فإ بــالطبع ال، أل
م والـذل هلـم ومـوافقتهم علـى مـا فيـه  م على املسلمني وعلى مـود أعداء اهللا تعاىل وعلى مظاهر

  . ن والضرر على املؤمننيضرر باملسلمني، وكل ذلك مما يوجب هدم الدي
ــا ال ختــدم مقــصود :فــإذا  مــصلحتهم تلــك الــيت ادعوهــا مــصلحة باطلــة ظاملــة فاســدة، أل

ا مناقضة ملقصود الشرع يف حفظ الدين ومحاية املؤمنني   . الشرع، فضال عن كو
  :ومثال ثالث

األوراد مـن يبتــدع بــدعا حبجــة أنــه يريــد ترغيــب النــاس يف الــدين، كبــدع األذكــار اجلماعيــة و
م ما قرروها للعامة إال وهلم فيها مصاحل، ولكن هل تلك املصاحل معتربة شرعا   .الصوفية، فإ

ــا ترجــع علــى أصــل الــدين بــالنقض، فــإن مــن مقاصــد الــشارع : والجــواب  بــالطبع ال، أل
ـــم  حفـــظ الـــدين، وســـد بـــاب االبتـــداع ممـــا حيفـــظ بـــه الـــدين، وهـــؤالء زعمـــوا مبـــصلحتهم هـــذه أ

يـــب النـــاس يف الـــدين وتكثـــري ذكـــر العبـــد لربـــه، وهـــذا طغيـــان وعـــدوان علـــى الـــشرع، يريـــدون حتب
فالــشرع جــاء بــاألمر باإلتبــاع والنهــي عــن االبتــداع، فكــل مــصلحة تــدعى ختــالف هــذا املقــصود 

ا مصلحة باطلة ال غية شرعا   .وتفتح باب اإلحداث يف الدين فإ
   :ومثال رابع
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ـــلنــيب إن مــن البقــر مــن يكــذب يف احلــديث علــى ا ــذا الكــذب أنــه يريــد ترغيــب ـ  زاعمــا 
النـاس يف الــشرع أو يف بعـض العبــادات، فيـضع فيهــا األحاديـث حبجــة أنـه يريــد حتبيـب النــاس يف 
ـــا علـــى خـــالف مقـــصود الـــشرع، فقـــد  فعلهـــا، وهـــذه املـــصلحة املـــدعاة باطلـــة الغيـــة شـــرعا، أل

ى علــى خــالف هــذا األصــل ، فكــل مــصلحة تــدعاتفقــت األمــة علــى حتــرمي الكــذب علــى النــيب 
وتناقض هذا األصل املتفق عليه فهـي مـصلحة مـا قررهـا إال الـشيطان، ال ميكـن أن تـأيت الـشريعة 

أي حنــــن " حنـــن نكــــذب لـــه وال نكــــذب عليـــه: "باعتبارهـــا وإقرارهـــا، وذلــــك علـــى مــــنهج القائـــل
عـــد ً فيـــأتون بأحاديـــث وقـــصص واهيـــة، قـــد تكـــون أحيانـــا خمالفـــة ألصـــول وقوانكـــذب لرســـول 

ًالــــشريعة، زعمــــا مــــنهم أن ذلــــك ممــــا يرغــــب يف حــــب اهللا وعبادتــــه، ويرهــــب مــــن البعــــد عــــن اهللا 
  .وطاعته، وهذه املصلحة اليت يقوهلا هؤالء ترجع على أصل الدين باإلبطال

الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت علَـيكُم       {:قـال اهللا تبـارك وتعـاىل  لقـد:ونقول لهم 
معا  نيند مالاإلِس لَكُم يتضري ووجـاء الوعيـد الـشديد، والتحـذير األكيـد مـن ]٣:املائـدة[}ت ،

صــاحب الرســالة واملبلــغ عــن اهللا، مــن الكــذب عــن اهللا وعــن رســوله، كمــا يف احلــديث املتــواتر أن 
ٍإن كــذبا علــي لــيس ككــذب علــى َأحــد «:  قــال النــيب ِ َِ ًَ ََ ٍَ َ َ ََ ْ َ َّ َّ َمــن كــذب ، ِ َ َ ْ داَ ًعلــي متـعم ِّــ َ َُ َّ َ ْفـليتبـــوأ ، َ َّ َ ََ ْ َ

ِمقعده من النَّار  َ ِ ُ َ َ ْ َ«)٤( 

نَّما حرم ربي الْفَواحش مـا ظَهـر منهـا ومـا بطَـن واإلِثْـم       {: قال اهللا قبـل ذلـك  بل قُلْ إِ
  ــه ــزلْ بِ ني ــم ــا لَ م ــه ــشرِكُواْ بِاللّ ــق وأَن تُ ــرِ الْح بِغَي ــي ــا الَ  والْبغْ م ــه ــى اللّ ــواْ علَ ــلْطَانًا وأَن تَقُولُ س 

ونلَم٣٣:األعراف[}تَع .[  

                                                             
ََمـــا يكـــره مـــن النـياحـــة علـــى: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف : متفـــق عليـــه )٤( ِ َِ َ ُ َِّ َ َُ ِامليـــت ْ ، ]١٢٩١: [بـــرقم) ٢/٨٠](َِّ

َيف التحـذير مـن الكـذب علـى رسـول اهللا صـلى اهللا تـعـاىل عليـه وسـلم: [بـاب" صـحيحه"وأخرجه مـسلم يف  َّ َّ َِ َُ َِ ِ ِْ َْ َ ََ ََ ُ ََ ِ َ ِ ِ َِ ْ َّ : بـرقم) ١/١٠](ِ
]٤.[ 
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فاالبتداع يف الدين، والزيـادة فيـه، والتعبـد هللا مبـا مل يـشرعه لـيس فيهـا أي مـصلحة، بـل إن 
ـا خمالفـة ومـضادة ملـا شـرعه اهللا، وخمالفـة ملـا نـص  ُّتوهم وجود مـصلحة فيهـا فهـي غـري معتـربة؛ أل

  ."ال يعبد الشارع إال بما شرع": العلماء بأنهعليه 

  . فيكون االبتداع يف الدين يف حقيقة األمر مفسدة حمضة ال مصلحة فيها

  : ومثال خامس

دعوى تسوية الذكر باألنثى، وأنه ال فرق بينهما، وذلك يف مسألة املرياث، ويف غريهـا مـن 
ــ ا تــصادم وتعــارض نــصوص الكتــاب املــسائل، فهــذه مفــسدة يتــوهم فيهــا اجلــاهلون مــصلحة؛ أل

قَالَت رب إِنِّي وضَعتُها أُنثَى واللّه أَعلَم بِما وضَعت ولَيس الذَّكَر {: والسنة، قال اهللا عز وجل
  ].٣٦:آل عمران[}كَاألُنثَى

نثَيي  يوصيكُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ{: وقال عز وجل   ].١١:النساء[}نِ األُ

فكـل مـا خـالف الـنص الـشرعي مـن ].٢٢٨:البقـرة[}وللرجالِ علَـيهِن درجـةٌ    {: وقال 

الكتاب أو السنة أو اإلمجاع فهو ملغى غري معترب، وحكمه أنه ال جيوز العمل به، وال نسبته إىل 

رِ الَّـذين يخَـالفُون عـن    فَلْيحـذَ {: الدين، وإمنا جيب التحذير منه ومـن أهلـه، قـال اهللا عـز وجـل
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَوتْنف مهيبأَن تُص رِه٦٣:النور[}أَم.[  

َّ بل إنـه ال مفـسدة علـى اإلطـالق أعظـم وأشـد وأخطـر مـن معارضـة الكتـاب والـسنة، ومـا 
  .أمجعت عليه األمة

  : كثيرة  واألمثلة على هذه القاعدة
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  ـــديك عليهـــا هـــيفـــإذا أول قاعـــدة ال ـــشد ي ـــد مـــن أن ت  أن املـــصلحة الـــيت ختـــدم :ب
مقــصود الــشرع وال تعارضــه وال تبطــل شــيئا مــن الــشرع هــي املــصلحة املعتــربة شــرعا، وأمــا املــصاحل 
املدعاة من هنـا وهنـاك علـى خـالف مقـصود الـشرع وال ختـدم مقـصودا مـن مقاصـده، فـضال عـن 

ا مصاحل ملغاة وباطلة ا تناقضه وتصادمه فإ   .، واهللا أعلم كو
 ـــ النظــر يف املــصاحل واملفاســد ال يكــون إال مبيــزان الــشرع، ال بــاألهواء :القاعــدة الثانيــة ـ

والرغبــات النفــسية، والــشهوات احليوانيــة، نعــم، وهــذا مهــم يف فهــم املــصلحة املعتــربة، فكثــري مــن 
اعتبارهـا ال مـن املصاحل اليت يـدعيها بعـض النـاس ال دليـل عليهـا شـرعا، ومل تـأت الـشريعة أصـال ب

بــاب العمــوم واإلمجــال وال مـــن بــاب التنــصيص والتخــصيص، فـــال تــدخل حتــت أصــل عـــام، وال 
ا من جاء من عند هواه ومن كيس نفسه   .أصل خاص، وإمنا جاء 

ـا أحــوال العبـد ال يعرفهــا  ":ـــــــ رحمـه اهللا تعــالى ــــــ قـال الـشاطبي  إن املـصاحل الــيت تقـوم 
ـا علـم إال مـن بعـض الوجـوه والـذي خيفـى عليـه حق معرفتهـا إال خالقهـ ا وواضـعها ولـيس للعبـد 

منهــا أكثــر مــن الــذي يبــدو لــه فقــد يكــون ســاعيا ىف مــصلحة نفــسه مــن وجــه ال يوصــله إليهــا أو 
يوصـــله إليهـــا عـــاجال ال آجـــال أو يوصـــله إليهـــا ناقـــصة ال كاملـــة أو يكـــون فيهـــا مفـــسدة تـــرين يف 

  ".خريها بشراملوازنة على املصلحة فال يقوم 
 األهواء والرغبـات واخللجـات النفـسية ال مـدخل هلـا يف التـشريع، : والمتقرر باإلجماع أن

لَـوِ اتَّبـع الْحـق أَهـواءهم لَفَـسدت الـسموات       {:قـال تعـاىل وال يف تقريـر مـصاحل التـشريع، كمـا و
مكْرِهبِذ ماهنلْ أَتَيب يهِنف نمو ضاألَرورِضُونعم مكْرِهذ نع م٧١:املؤمنون[} فَه.[  

 اهلــوى ال يكــون إال تابعــا ال متبوعــا، فــإن الــسالمة والنجــاة إمنــا :والمتقــرر باإلجمــاع أن 
ى «: هــي يف أن تكــون أهواؤنــا تبعــا للــشرع ال العكــس، كمــا قــال النــيب  َّــال يـــؤمن َأحــدكم حت َ َ ُْ ُ ُ ُ ِ ْ َ

َيكون هواه تـبـعا لما ِ ً َ ََ ُ َ َ َ ِِ جئت بهُ ُ ْ ِ«)٥( 

                                                             
ِرد البــدع واألهـــواء: [بـــاب" شــرح الـــسنة"أخرجــه البغـــوي يف  )٥( َ ْ َ َ ِ ْ َِّ ِ مـــشكاة "ه األلبـــاين يف ، وضــعف]١٠٤: [بـــرقم) ١/٢١٣](َ

ٌهـذا حـديث : ، ونقـل عـن النـووي تـصحيحه هلـذا احلـديث يف األربعـني، وقـال النـووي فيـه]١٦٧: [بـرقم) ١/٥٩" (املـصابيح ِ َ َ َ
ِصحيح رويـناه يف كتاب احلجة بإسناد صحيح َِ ٌ ََ َْ ُ ِِْ َّ ْ ِ ََ . 
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 وال أعلم يف النصوص الشرعية ذكر اهلوى إال يف معرض الذم، وقد بـني اهللا تبـارك وتعـاىل 

فَإِن لَم يستَجِيبوا لَك فَـاعلَم  {: قال تعـاىل أن من خالف احلق فإمنا خالفه بسبب اتباعه هلواه،
نَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضَـلُّ ممـنِ         اتَّبـع هـواه بِغَيـرِ هـدى مـن اللَّـه إِن اللَّـه ال يهـدي الْقَـوم               أَ

نيم٥٠:القصص[}الظَّال.[  

 فاهلوى ال مدخل له يف تقرير املصاحل واملفاسد، بل إن احلق قسيمه اهلـوى، وكـل مـصلحة 
  .موهومة خالفت موازين الشريعة فإن مبعثها األهواء وال ريب

ــبِيلِ    {: قـــال تعـــاىل ـ س ــن ــضلَّك عـ ــوى فَيـ ــعِ الْهـ ــا تَتَّبِـ لَـ و قــالْح ـ ــاسِ بِ ــين النـ ـ ب كُمــاح فَـ
ــه ُوقــد يلــبس الــشيطان علــى املــرء فــيظن أن أهــواءه مقاصــد شــرعية، فــرتاه يقــرر ] ٢٦:ص[}اللَّ

ـا املصاحل وينسبها إىل الشرع، وهي يف احلقيقة إمنا هي أهواؤها يقررها وميليها على الناس على  أ

] ٨١:التوبة[}وقَالُوا ال تَنفروا في الْحر{: مصاحل معتربة شرعا، كالذي يقول اهللا تعاىل عنهم

ــم  ــذا مــصلحة اجلهــاد، فجعلــوا النفــور يف احلــر خمالفــا للمــصلحة، ويف احلقيقــة أ فهــم يعطلــون 
جــدوا احلــر والنفــور  وال نــصرة الــدين، ولكـنهم و جبنـاء ال يريــدون النفــور وال اجلهــاد مـع النــيب

يف احلر متعلقا هلم خيتفون وراءه عن فضح نواياهم اخلبيثة، فهم ال يقررون مصلحة شـرعية، وإمنـا 

ــيقُولُ {: قــــال اهللا تعــــاىل عــــنهم يقــــررون مــــا متليــــه علــــيهم مــــصلحتهم الشخــــصية، وكالــــذين ــ س
ا ذَرذُوهتَأْخل مغَانإِلَى م إِذَا انطَلَقْتُم خَلَّفُونونَا الْمتَتَّبِع قُلْ لَن اللَّه لُوا كَالمدبي أَن ونرِيدي كُمونَا نَتَّبِع

، ]١٥:الفـتح[}كَذَلكُم قَالَ اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُون بلْ تَحسدونَنا بلْ كَانُوا ال يفْقَهون إِلَّا قَليلًـا   

ــا جبهلهــم ونفــاقهم حقــا، وهــي عــني فهـم يف هــذا الكــالم إمنــا يريــدون تقريــر مــصاحل  وأهـواء يظنو
  .الباطل
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تمــع، :وكالــذين يقولــون  تمــع فــال ينبغــي أن يعطــل نــصف ا ــا نــصف ا  وظفــوا املــرأة فإ
ـا مـع الرجــال يف األسـواق واحملــالت  وهـم يريـدون بــذلك إخـراج املـرأة مــن جلبـاب حيائهـا والــزج 

م يف احلقيقة ال  يريدون نفعها باملال، وإمنا يريـدون حريـة الوصـول والشركات جنبا إىل جنب، أل
إليهــا، كمـــا قالـــه العــارفون مبقاصـــد هـــذه الثلـــة التافهــة املنافقـــة الفاســـدة، فــانظر كيـــف يقـــرر أهـــل 

  . الباطل هذه املصاحل وخيفون وراءها مقاصد أخبث وأجنس من ذرق اخلنازير

ــــا نابعــــة مــــن األهــــواء فالواجــــب احلــــذر مــــن هــــذه املــــصاحل املــــدعاة وعــــدم تــــصديقها، أل
والـشهوات النفـسية والرغبــات الـشيطانية، فـإذا ال بــد أن تـؤمن بـأن اهلــوى والـشهوة ال مـدخل هلــا 
يف تقريــر املــصلحة الــشرعية، فــاألهواء والــشهوات ال مــدخل هلــا يف التــشريع ال تقريــر وال تعلــيال، 

  .واهللا أعلم 

 لـشرعي فهـي باطلـة، نعـم، كـل مـصلحة قـررت علـى خـالف الـدليل ا: القاعدة الثالثة
ـا ليـست يف احلقيقـة  وهذا هو احلق، فـإن املـصاحل املـدعاة إن كانـت مـصادمة للـدليل الـشرعي فإ

ا مصاحل   .مصاحل، بل مفاسد، وإن رآها العامة أ
ال ميكـن أن توجـد مـصلحة حقيقيـة تـصادم نـصا  ":ــــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــقال ابن تيمية  

  ".أو إمجاعا أو قياسا

أحـدها الـرأي املخـالف للـنص، : الـرأي الباطـل أنـواع ":- رحمـه اهللا–ويقـول ابـن القـيم  
ُوهذا مما يعلـم باالضـطرار مـن ديـن اإلسـالم فـساده وبطالنـه وال حتـل الفتيـا بـه وال القـضاء، وإن . ُ

  ".وقع فيه من وقع بنوع من تأويل وتقليد

ًالــصحيحة املعتــربة ال تقــع أبــدا  أن املــصلحة احلقيقيــة :هــو  والخالصــة مــن هــذه القاعــدة
  .خمالفة للنصوص، واهللا أعلم 

 ـا إمجـاع العلمـاء فهـي باطلـة، كمـا قالـه :القاعدة الرابعة  كل مصلحة مدعاة عـورض 
 يف النقـل الـسابق، ومــا أكثـر تلـك املــصاحل اخلرافيـة الـيت تعــارض ـــــــ رحمـه اهللا تعـالى ـــــــابـن تيميـة 

ا اإلمجاع، واهللا أعلم اإلمجاع، فال نقبل البتة إن    .عورض 
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 ال جيوز إمهال املصاحل املعتربة املتحققـة مبـصاحل ومهيـة، ألن املـصاحل :القاعدة الخامسة 
ـا وال تعريــضها للــزوال  املتحققـة ورقــة يف اليـد، كمــا يقـال، فــال جيـوز إمهاهلــا وال تركهـا وال العبــث 

 ال، وســتأيت الفــروع الكثــرية علــى مــن أجــل حتقيــق مــصاحل ومهيــة ال نــدري عنهــا هــل ســتكون أو
  .إن شاء اهللا تعاىل، واهللا أعلم  هذه القاعدة
 ـــسادسة  تقـــدير املـــصاحل واملفاســـد يف األمـــور التـــشريعية واألحكـــام العامـــة :القاعـــدة ال

يفتقـــر إىل اجتهـــاد عـــامل متأهــــل، نعـــم، هـــذا هــــو احلـــق، فـــإن العامــــة ال درايـــة عنـــدهم باملــــصاحل 
هـا وغـري املعتـرب، ال سـيما يف النـوازل العامـة الـيت قـد يعظـم خطرهـا فيمـا لـو واملفاسد وما املعترب من

أخطأنا يف متييز صالحها من فسادها، فالواجب تـرك هـذا البـاب ألهـل العلـم املتـأهلني، حـىت ال 
  .خيتلط احلابل بالنابل
ـــ فأهــل العلــم  ســد فالواجــب قــالوا كلمــتهم وبينــوا املــصاحل واملفا  إذاـــــــ رحمهــم اهللا تعــالى ــــ

الوقــوف علــى حــدود كالمهــم، وال حــق للعامــة أن خيــالفوهم فيمــا قــرروه، فأهــل العلــم رمحهــم اهللا 
ا وبطريقها، وأدرى باملفاسد وما يرتتب عليها وكيفيـة املوازنـة بينهـا  تعاىل أبصر باملصاحل وأعرف 

العــارفني املتــأهلني، فيمــا لــو حــصل بينهــا تعــارض، فتقــدير املــصاحل واملفاســد مــرده إىل أهــل العلــم 
  .واهللا أعلم

 الشريعة ما تركت مصلحة معتربة فيها خري لناس يف دينهم ودنيـاهم :القاعدة السابعة 
إال ودلتهم عليها مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وذلـك ألن الـدين كامـل يف كـل مـصادره ومـوارده، 

ــنكُم وأَتْممــ  {: قــال تعــاىل ــم دي ــت لَكُ ــوم أَكْملْ الْي   ــالم اإلِس ــم ــيت لَكُ ضرــي و تمعن كُمــي ت علَ
فالدين كامل، ومبا أنه جاء لتحقيق املصاحل، فال ميكن أن يكون مثة شيئا من ] ٣:املائدة[}دينا

 . املصاحل النافعة للناس يف دينهم ودنياهم قد أغفلها الشارع، هذا ال يكون أبدا
ـا مل يـأت الـشرع ولكن من الناس من خيفى عليه وجه معرفة هـ ذه املـصلحة املعينـة فـريى أ

ال باعتبارها وال بإلغائها، ولذلك فـإن تـسمية هـذا النـوع مـن املـصاحل باملـصاحل املرسـلة يف احلقيقـة 
ــا الــشرع، ال ميكــن أن  يف الــنفس منــه شــيء مــن زمــن قــدمي، فغــن املــصاحل املعتــربة كلهــا قــد جــاء 
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س يف ديـنهم أو دنيـاهم ختفـى علـى الـشارع فيرتكهـا، نتصور مصلحة حقيقيـة فيهـا نفـع وخـري للنـا
  . هذا ال يكون

ولكن الطريق إىل معرفة هذه املصاحل إمـا عـن طـرق املطابقـة أو عـن طريـق التـضمن أو عـن 
طريق االلتزام، ومجيع ما ذكروه أدلة على املصاحل املرسلة هو يف احلقيقة قد ورد الدليل باعتبارها، 

، ولكنها مستفادة من الدليل العام، كجمـع القـرآن الكـرمي يقولـون ولكن ليس بأدلة خاصة نصية
  .إنه مصلحة مرسلة

نَّـا لَـه    {:  ويف احلقيقة إن مجعه مصلحة مطلوبة بعموم قوله تعـاىل نَّا نَحن نَزلْنا الـذِّكْر وإِ إِ
ظُونافذا النص ا] ٩:احلجر[}لَح   .لعامفكل وسيلة تتضمن حفظ القرآن فهي مطلوبة شرعا 

إن مجع القرآن يف عهد أيب بكر ال تدل عليـه اآليـة ال مطابقـة :  وال أظن أن عالما يقول
وال تضمنا وال التزاما، إال إن كان ال يفقه أصـال أنـواع الداللـة هـذه، واملهـم أن مجيـع مـا يذكرونـه 

ة والــيت يف أمثلــة املــصاحل املرســلة يف احلقيقــة ال بــد وأن يــدخل حتــت أصــل عــام مــن أصــول الــشريع
  . دلت عليها النصوص باملطابقة أو التضمن أو االلتزام

  : والخالصة أن

ـا، ومـن ادعـى غـري  كل مصلحة فيها خـري للنـاس يف ديـنهم ومعاشـهم فـإن الـشريعة جـاء 
  .ذلك فهو مطالب بالربهان الدال على هذا، واهللا أعلم 

 واهيـة واملرويـات الـضعيفة  ال يضر اعتبار املصلحة معارضتها للنقول ال:القاعدة الثامنة
الباطلــة، ألن تلــك النقــوالت واملرويــات ال تؤخــذ أصــال بعــني االعتبــار، وليــست حمــال الســتنباط 
األحكــام الـــشرعية، فـــإن قـــدرنا أنـــه عـــارض مقتـــضاها بعـــض املـــصاحل، فـــال تكـــون تلـــك املعارضـــة 

ـــا معرضـــة لـــ بعض النقـــول مبطلـــة للمـــصلحة، بـــل املـــصلحة معتـــربة ومعتمـــدة، وال يقـــدح فيهـــا كو
  . الضعيفة الواهية، واهللا أعلم
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 األحاديـث الواهيـة والنقـوالت املنكـرة املوضـوعة ليـست حمـال صـلحا :القاعدة التاسـعة 
ـا ليــست حمـال الســتنباط األحكـام الــشرعية أصـال، ومــا  السـتنباط املــصاحل أو معرفـة املفاســد، أل

ستنباط مصلحة شرعية معتـربة، ليس مبحل صاحل الستنباط احلكم الشرعي فليس مبحل صاحل ال
  .  واهللا أعلم 
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  فصل

إذا علمت هذا وفقك اهللا تعاىل، فاعلم بارك اهللا تعاىل فيك ووفقـك لكـل خـري أن : أقول
قواعـــد املـــصاحل واملفاســـد كثـــرية، أعـــين القواعـــد املندرجـــة حتـــت األصـــل العـــام الـــذي حنـــن بـــصدد 

  . شرحه، هي كثرية جدا

الطويل جدا يف قواعد الشرعية وجدت أن كل هـذه القواعـد بل ال أخفيك أنه بعد التأمل 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بقاعدة املصاحل واملفاسـد، ولكـن لعلـي أن أخـصص الكـالم هنـا علـى ثـالث 

  . قواعد منها، وهي اليت سأسوق هلا األدلة وأفرع عليها إن شاء اهللا تعاىل

  :ا يليوهذه الثالث مع القاعدة األم تكون أربع قواعد، وهي كم

  . الشريعة وضعت لتقرير املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها :القاعدة األم

 إذا تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامها :القاعدة الثانية .  
 إذا تعارض مفسدتان روعي أشدمها بارتكاب أخفهما :القاعدة الثالثة .  
 ملصلحة  درء املفسدة مقدم على جلب ا:القاعدة الرابعة.  

وحنـــن عقـــدنا هـــذا الفـــصل للتـــدليل علـــى هـــذه القواعـــد، وذلـــك ألن كـــل دليـــل يـــدل علـــى 
واحـــدة منهـــا فإنـــه يـــدل علـــى البقيـــة متـــام، فالـــدليل الواحـــد يـــصلح لالســـتدالل بـــه عليهـــا مجيعـــا، 

  . ولذلك سيكون التدليل عليها واحدا يف موضع واحد طلبا لالختصار

  :نستمد العون والفضل وحسن التحقيقفنقول وباهللا تعالى التوفيق ومنه 

 ا {:  قوله تعاىل:الدليل األولودع وا اللَّهبسفَي ونِ اللَّهد نم ونعدي ينوا الَّذبال تَسو
  ]. ١٠٨:األنعام[}بِغَيرِ علْمٍ

ـــى املــؤمنني عـــن ســـب آهلــة املـــشركني، مـــع أن ســـب :ووجــه الداللـــة منهـــا أن  اهللا تعـــاىل 
 فيه مصلحة إيغـاظهم وتـسفيه أحالمهـم، وهـذا مـصلحة، ولكـن ملـا عـارض هـذه املـصلحة آهلتهم
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م لزامـا سينتـصرون ألنفـسهم، فـإن سـببنا آهلـتهم  مفسدة أعظم، وهي سبهم لربنا جل وعال، أل
  . فيبادلوننا بنفس املوال ويسبون اهللا تعاىل

ا اهللا تعــاىل عــن حتــصيل وســبهم هللا تعــاىل مفــسد ال تقاومهــا مــصلحة ســبنا آلهلــتهم، فنهانــ
مــصلحة ســـب آهلـــتهم، مــن أجـــل دفـــع مفـــسدة ســبهم لـــه جـــل وعــال، وهـــذا دليـــل علـــى أن درء 
املفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب املـــصاحل، وألن ســـب آهلـــتهم فيـــه مـــصلحة، ولكـــن تـــركهم لـــسب اهللا 
ـــا معاشـــر املـــؤمنني أن نـــرتك املـــصلحة الـــصغرى والـــيت هـــي ســـب  تعـــاىل فيـــه مـــصلحة أكـــرب، فأمرن

  . حتصيال ومراعاة للمصلحة الكربى وهي تركهم لسب اهللا تعاىلآهلتهم،

ــــ : إن تعـــارض مـــصلحتان روعـــي أعالمهـــا بتفويـــت أدنامهـــا، فـــإن قلـــت:ألن المتقـــرر أنـــه  ـ
  أوليس ترك سب آهلتهم مفسدة ؟ 

 بلــــى، ولكــــن هــــذه املفــــسدة صــــغرى مقارنــــة مبفــــسدة ســــبهم هللا تعــــاىل، فهمــــا ــــــ:فــــأقول
  . آهلتهم، وهي الصغرى، ومفسدة سبهم هللا تعاىل، وهي الكربىمفسدتان، مفسدة تركنا لسل

إن تعـــارض مفـــسدتان روعـــي أشـــدمها بارتكـــاب أخفهمـــا، فـــانظر كيـــف : والمتقـــرر أنـــه 
انتظم هـذا الـدليل الواحـد مجيـع القواعـد املـذكورة، ممـا يفيـدك أن الـدليل الواحـد يـصلح أن يكـون 

  .أعلم دليال على قواعد املصاحل األربع كلها، واهللا 

 قوله تعاىل:الدليل الثاني  :} عافنمو كَبِري ا إِثْميهِمرِ قُلْ فسيالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَكسي
  ].٢١٩:البقرة[}للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نَفْعهِما

م " :ــــــ رحمــه اهللا تعــالى ـــــــقـال العــز بــن عبــد الــسالم   ا أكــرب مــن حرمهمــا ألن مفـسد
  ". منفعتهما

وهكذا يقال يف كل ما كان فساده أكرب من نفعه فإنه ال يكون حمرما، وهو دليـل علـى أن 
درء املفــسدة مقـــدم علـــى جلــب املـــصلحة، وتلـــك املنــافع الـــيت يف اخلمـــر علــى خـــالف بـــني أهـــل 
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ملنـافع الـيت يف العلم رمحهم اهللا تعـاىل يف حتديـد املـراد منهـا، ولكنهـا جيمعهـا وصـف املنـافع، تلـك ا
اخلمــر مــصلحة، ولكــن مــصلحة تركهــا أكــرب وأنفــع وأعظــم، فهمــا مــصلحتان، أحــدمها أكــرب مــن 

  .األخرى

  .  إن تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامها:والمتقرر أنه 

ومنافع {:  إن األمر برتك اخلمر فيه تفويت لتلك املنافع املذكورة، يف قوله:ونقول كذلك
 وتفويـت هـذه املنـافع علـى أهلهـا مفـسدة علـيهم، ولكـن تـركهم ومـا يريـدون مـن شـرب }سِللنا

اخلمر اليت هي أم اخلبائث على اإلطـالق ال جـرم أنـه سـيوقعهم يف مفاسـد أعظـم وأخطـر، فهمـا 
مفسدتان، وإحدامها أكرب من األخرى، فكان احلل الشرعي هو إلغاء املفسدة الـصغرى باإلقـدام 

هتمامــا جبانــب املفــسدة الكــربى، وكــل هــذا ألن الــشريعة جــاءت لتقريــر املــصاحل عليهــا مراعــاة وا
  .وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، واهللا أعلم 

 قوله تعاىل يف سـورة الكهـف يف قـصة موسـى واخلـضر عليهمـا الـصالة :الدليل الثالث 
 ودفـع املفاسـد، فقولـه والسالم، فإن ما فعله اخلضر يف املـسائل الـثالث مبـين علـى حتقيـق املـصاحل

حتَّـى إِذَا ركبـا فـي الـسفينة خرقَهـا قَـالَ أَخرقْتَهـا لتُغْـرِقَ أَهلَهـا لَقَـد جِئْـت شـيئًا                {: تعاىل
أَما السفينةُ فَكَانَت لمساكني يعملُون {: مث فسر اخلضر فعله هذا بقوله] ٧١:الكهف[}إِمرا

  ].٧٩:الكهف[} فَأَردت أَن أَعيبها وكَان وراءهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبافي الْبحرِ

  : وبيان تخرج هذا الفعل على قواعد أن نقول 

إن إبقاء السفينة على حاهلـا بـدون هـذا اخلـرق فيـه مـصلحة لأليتـام، يف أن تبقـى سـفينتهم 
ــا مــن هــذا امللــك الظــامل الــذي ســاملة مــن اخلــروق، ولكــن خرقهــا فيــه مــ صلحة أخــرى وهــي جنا

يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا، فإن سفينتهم إن مرت عليه ورأى فيها هذا اخلرق فإنه سـيجعلها 
  . متر مرور الكرام ولن تطمع نفسه يف أخذها
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  : فعندنا مصلحتان

 مصلحة جناة السفينة من هذا امللك الظامل، وهي املصلحة الكربى:ًأوال  . 
 ولكـــن تعارضـــها مـــصلحة أخـــرى وهـــي مـــصلحة أخـــرى مـــصلحة بقـــاء الـــسفينة ً:انيـــاث 

 .سليمة من الكسور واخلروق، وال جرم أن هذه املصلحة هي املصلحة الصغرى
 فهمــا مــصلحتان تعارضــتا، مــصلحة كــربى ومــصلحة كــربى، فقــد اخلــضر بــأمر اهللا تعـــاىل 

مللك الظـامل، ففـوت املـصلحة الـصغرى املصلحة الكربى فأمره خبرق السفينة حىت تنجو من هذا ا
ـا مـن هـذا امللـك،  واليت هي سالمة السفينة من اخلـرق، مراعـاة للمـصلحة الكـربى والـيت هـي جنا

  .وهذا دليل على أنه إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعالمها بتفويت أدنامها

  : الثانية  وكذلك نقول في تخريجها على القاعدة

نــه مفــسدة، ولكنــه مفــسدة تعتــرب صــغرى عنــد مفــسدة أخــذها إن خــرق الــسفينة ال جــرم أ
  من قبل هذا امللك الظامل، أليس كذلك ؟ 

ـذا اخلـرق وهـو املفـسدة الـصغرى مـن : والجواب ا إن خرقـت اآلن فـسيحتمون  بلى، فإ
أخـــذ امللـــك الظـــامل هلـــا وهـــي املفـــسدة الكـــربى، وهـــذا دليـــل علـــى إن تعـــارض مفـــسدتان روعـــي 

ـــ إن أخـذ هـذا :فهما، فتأمل هذا األمر فإنـه ذو شـأن عظـيم، وكـذلك نقـولأشدمها بارتكاب أخ
امللــك الظــامل للــسفينة مفــسدة، وإبقاؤهــا ســليمة مــن اخلــروق مــصلحة، فهنــا مــصلحة ومفــسدة، 

  فأيهما أعلى، ألن العليا هي اليت سرتاعى وهي اليت ستقدم ؟

 ولــذلك مــا نظــرت ال جــرم أن مفــسدة أخــذ امللــك هلــا أعظــم وأشــد فــسادا،: والجــواب 
الــشريعة للمــصلحة الــصغرى يف جانــب هــذه املفــسدة الكــربى، فــأمر اهللا تعــاىل اخلــضر بــأن خيــرق 

  .هذه السفينة من باب تفويت املصلحة الصغرى يف سبيل دفع املفسدة الكربى

 درء املفاســــد، وهــــو أخــــذ امللــــك الظــــامل للــــسفينة، مقــــدم علــــى جلــــب :أن  ألن المتقــــرر
ا ســليمة مــن العيــب واخللــل، وكــل هــذا ألن الــشريعة جــاءت لتقريــر املــصاحل املــصاحل، وهــو بقاؤهــ
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بيــديك  وتكميلهــا وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا، فالوصــية أيهــا الطالــب أن تــشد علــى هــذه القاعــدة
  .  وأن تعض عليها بنواجذك، وفقك اهللا تعاىل، واهللا أعلم 

 اهللا تعـــــاىل قـــــال وال نـــــزال يف قـــــصة موســـــى مـــــع اخلـــــضر، وهـــــي أن :الـــــدليل الرابـــــع :

فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا لَقيا غُالما فَقَتَلَـه قَـالَ أَقَتَلْـت نَفْـسا زَكيـةً بِغَيـرِ نَفْـسٍ لَقَـد جِئْـت شـيئًا                   {
ــرا ــؤمنينِ   {: ، وفــسر اخلــضر فعلــه هــذا بقولــه]٧٤:الكهــف[}نُكْ م اهــو أَب ــان ــالم فَكَ ــا الْغُ أَمو

 ا أَنينا فَخَشكُفْرانًا وا طُغْيمقَههرا* يمحر بأَقْرو زَكَاة هنا مريا خمهبا رملَهدبي نَا أَن دفَأَر{ 
 ]. ٨٠:الكهف[

  :ونحن نذكر لك وجه تخريج هذا الفعل وهذا التصرف على القواعد كلها فنقول

 املـصلحة تعارضـها مــصلحة إن بقـاء هـذا الغـالم حيـا ال جـرم أن فيـه مـصلحة، ولكـن هـذه
أعلـى منهـا، وهـي راحـة الوالـدين مـن إرهـاق هـذا الغـالم واكتفـاؤهم مبوتـه مـن عظـيم خطـره وشـره 

  . وطغيانه عليهم، فراحة األبوين من هذا العناء املستمر الطويل مع الولد مصلحة كربى

مــن وبقــاؤه حيــا مــصلحة هلمــا ولكنهــا دنيــا، فمــصلحة راحتهمــا منــه أكــرب وأجــل وأعظــم 
مصلحتهما به حيا، فقدم اهللا تعاىل املصلحة العليـا وفـوت عليهمـا املـصلحة الـدنيا، فقتـل اخلـضر 
الغــالم وأبطــل بقتلــه املــصلحة الــدنيا، مراعــاة للمــصلحة العليــا وهــي راحــة األبــوين مــن كفــر هــذا 

  .الولد وطغيانه، فهما مصلحتان، كربى وصغرى

  . مها بتفويت أدنامها إن تعارض مصلحتان روعي أعال:والمتقرر أنه 

 إن قتلــه فيــه مفــسدة، أي علــى الوالــدين، وبقــاءه حيــا فيــه مفــسدة أعظــم :وكــذلك نقــول
وأخطــر وأكــرب، فهمــا مفــسدتان، كــربى وصــغرى، فــأمر اهللا تعلــى اخلــضر أن يقــدم علــى املفــسدة 

حلني الصغرى وهي قتله الغالم، مراعـاة ودفعـا للمفـسدة الكـربى وهـي إيـذاء هـذين الوالـدين الـصا
  .بطغيانه وكفره
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إن تعـــارض مفـــسدتان فإنـــه يراعـــى شـــأن املفـــسدة الكـــربى بالــــسماح :  ألن المتقـــرر أنـــه
  . بارتكاب املفسدة الصغرى

 إن قتلــه مفــسدة، وبقــاءه حيــا مــصلحة، فهمــا مــصلحة ومفــسدة، ولكــن :وكــذلك نقــول
رع مل ينظــــر مفـــسدة بقائـــه حيـــا علـــى والديـــه أكـــرب، فـــأمر اخلـــضر بقتلـــه دفعـــا للمفـــسدة، والـــشا

ـــا مـــصلحة مغمـــورة يف حبـــر ظلمــات املفاســـد الكثـــرية مـــن بقائـــه حيـــا، وإن  للمــصلحة املقابلـــة أل
  . تعارض مصلحة ومفسدة وكان املفسدة أرىب من املصلحة

 درء املفاســـد مقـــدم علــى جلـــب املـــصلح، فبقــاؤه حيـــا جلـــب مـــصلحة، :فــإن المتقـــرر أن
 مــن املــصلحة املطلــوب جلبهــا، فــال جــرم أن دفــع وقتلــه دفــع مفــسدة، واملفــسدة املــراد فعهــا أكــرب

املفسدة يف هذه الصورة مقدم على جلب املـصلحة، وهـذا واضـح إن شـاء اهللا تعـاىل، فمـا أعظـم 
  .وما أطيبها هذه القاعدة

ــــ بــالوحي، : وكيــف علــم اخلـضر باملــستقبل املظلــم الـسيئ هلــذا الغــالم ؟ فنقـول: فـإن قلــت

ولـذلك فالـصحيح ] ٨٢:الكهـف[}وما فَعلْتُه عن أَمرِي{لتأويلألن اهللا تعاىل قال بعد هذا ا

  . أن اخلضر نيب، واختاره كثري من احملققني من أهل السنة رمحهم اهللا تعاىل

   وهل جيوز للواحد منا فعل ذلك فيما مل توسم يف ولد أنه سيكون ولد سوء ؟:فإن قلت

ــ: فــأقول ك ودرايتــك فإنــك ال تــستطيع أن  بــالطبع ال جيــوز، مهمــا كانــت فراســتك وخربت
تعــرف مــا ســيكون ألن مــا ســيكون عليــه احلــال مــن علــم الغيــب الــذي ال يعلمــه إال اهللا تعــاىل، 
ففعــل اخلــضر لــيس عــن اجتهــاد وال عــن حــدس وال عــن ختمــني، وإمنــا هــو عــن وحــي مــن العلــيم 

ز للواحـد منـا اخلبري الذي يعلم ما كان ومـا يكـون ومـا مل يكـن أن لـو كـان كيـف يكـون، فـال جيـو
أن يباشــر قتــل غــالم حبجــة االقتــداء باخلــضر، وأن هــذا الغــالم ســيكون غــالم ســوء علــى والديــه، 
ومــن فعــل هــذا فالواجــب عليــه القــود إال أن يعفــو أوليــاء الــدم إىل الديــة أو هللا تعــاىل جمانــا، واهللا 

  .أعلم 
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 ـوا ال تَ   {:  قوله تعـاىل:الدليل الخامسنآم ينـا الَّـذها أَينَـا     ي قُولُـوا انظُرـا وناعقُولُـوا ر
  ــيم ل ــذَاب أَ ع رِينــاف للْكَ وا وعــم اسفنهــى اهللا تعــاىل عبــاده املــؤمنني عــن قــول ]١٠٤:البقــرة[}و ،

، وهي عند املؤمنني مـن األلفـاظ الـيت ال بـأس بقوهلـا، ولكـن ملـا كانـت ذريعـة لليهـود }راعنا{
ا يف لغتهم للنيل من النيب   . مأخوذة من الرعونة، وهي الغلظة واجلفاء؛ أل

ســـدت الـــشريعة هـــذا البـــاب ســـدا حمكمـــا بإبـــدال اللفـــظ املـــوهم بلفـــظ ال إيهـــام يـــه، وهـــو 

ـت عـن القـول املـوهم مـع أنـه كـان ممـا يقولـه املؤمنـون لتنبيـه النـيب }انظُرنَا{قـول  ، فالـشريعة 

  . عارضته مفسدة، منعه الشارعلاللتفات هلم، فقوهلم هلذا القول فيه مصلحة، ولكن ملا 

 دفـــع املفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب املـــصاحل، وألن قـــوهلم هلـــذا اللفـــظ فيـــه :ألن المتقـــرر أن
مــصلحة هلـــم، ولكــن تـــركهم لقولــه واالنتقـــال عنــه إىل اللفـــظ اآلخــر فيـــه مــصلحة أكـــرب وأعظـــم، 

  .فرتكت املصلحة الصغرى من أجل مراعاة املصلحة الكربى

تعارضـــت مـــصلحتان روعـــي أعالمهــا بتفويـــت أدنامهـــا، وألن قـــوهلم  إن :ألن المتقــرر أنـــه 
هلـــذا القـــول فيـــه مفـــسدة، وتـــركهم لـــه فيـــه مفـــسدة، ولكـــن لـــو قارنـــا بـــني املفـــسدتني، لوجـــدنا أن 

م يــستدفعون برتكــه مــا هــو أعظــم منــهتربــومفــسدة قولــه    علــى مفــسدة تركــه، فهــم وإن تركــوه فــإ
  . مفسدة

ض مفـسدتان فروعـي أشـدمها بارتكـاب أخفهمـا، فـانظر  إن تعـار:وذلك ألن المتقرر أنـه
كيف كانت هذه اآليـة دالـة علـى تقريـر هـذه القواعـد كلهـا، وهـذا مـن توفيـق اهللا تعـاىل لنـا بفهـم 

  .العلم، واهللا أعلم 
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 قوله تعاىل:الدليل السادس  :} نامِ كَمرالْح جِدسالْم ةارمعو اجةَ الْحقَايس لْتُمعأَج
ــوم   آمـ  ــدي الْقَ هال ي ــه ــه واللَّ ــد اللَّ نع ونتَوــس ال ي ــبِيلِ اللَّـه ــي سف ــد اهجــرِ و مِ اآلخــو الْيو ــه ن بِاللَّ

نيم١٩:التوبة[}الظَّال.[  

َحديث النـُّعمان بن بـشري، قـال وقد روى مسلم من  َ ٍ ِ َ ْ َ ِكنـت عنـد منبـر رسـول اهللا «: ْ ِ ُ ََ ِ ْ َ ْ ِْ ِ ُ ُ ،
َفـقال ر َ َ ٌجلَ ُما أُبالي َأن ال َأعمـل عمـال بـعـد اإلسـالم إال َأن ُأسـقي اْلحـاج، وقـال آخـر: ُ َ َ َ َ َ ََّ َ ً ََ َ َ ََ ِ ْ ْْ َّْ ِِ ِ ْ َ ْْ َ َ َمـا : ِ

ُأُبــالي َأن ال َأعمــل عمــال بـعــد اإلســالم إال َأن َأعمــر اْلمــسجد اْلحــرام، وقــال آخــر َ ََ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ ِْ ْ َّْ ِِ ِ َ ً َْ ْ ْ َ َ ُاْلجهــاد : ِ َ ِ

ِفي سبيل ا ِ َ َهللا َأفضل مما قـلتم، فـزجرهم عمر، وقالِ َ َُ َُ َُ ْ ُْ َُ َ َ ْ َّ ِ ُ َ ْ ِال تـرفـعـوا َأصـواتكم عنـد منبـر رسـول : ِ ُ ََ ِ ْ َ ِْ ِ ْ ُْ َ ََ ْ ُ َ َ
ِ وهو يـوم اْلجمعة، ولكـن إذا صـليت اْلجمعـة دخلـت فاسـتـفتـيته فيمـا اختـلفـتم فيـه، ِاهللا  ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ُ َ َ ُْ َْ ْ َ ُ َ ُ َْ ْ َْ ُ َ ُْ َ َ َ َ َ ُُ ْ ُ ْ ََّ َِ َ َ

ُفأنـزل اهللا َ َ َّ عز وجلََْ َ َ علْتُم سقَايةَ الْحاج وعمارة الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمـن بِـاِ والْيـومِ    {: ََّ أَج
َاآلية إلى آخرها] ١٩: التوبة [}الْآخرِ ِ ِ َِ ََ ْ«)٦(.  

 ال، ففي هذه اآلية يبني اهللا تعاىل أن أعمال احلـج مـن العمـارة والـسقاية والرفـادة والـسدانة
تــساوي اإلميــان بــاهللا واليـــوم اآلخــر واجلهــاد يف ســبيل اهللا فاإلميـــان بــاهللا واجلهــاد يف ســبيل إعـــالء 

  . أعظم درجة عند اهللا من أعمال احلج، كلمته

وهنـا بيـان أن ، إال بسبب كثرة منافعهمـا، وما عظم ثواب اإلميان واجلهاد على ثواب احلج
وقد يكون هذا . املوازنة فريجح منها األكثر منفعةكل ما ذكر من األعمال الصاحلة إال أنه عند 

  .وهكذا، واهللا أعلم . وقت وهذا يف وقت

 قوله تعاىل :الدليل السابع } كَبِري يهتَالٌ فقُلْ ق يهتَالٍ فامِ قررِ الْحهنِ الشع أَلونَكسي
مِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه والْفتْنةُ أَكْبر من وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرا

                                                             
ِفضل الشَّهادة يف سبيل اهللا: [باب" صحيحه" أخرجه مسلم يف  )٦( ِ َِِ ِ ِ َ َ ْ َ تـعاىلَ َ  ].١٨٧٩: [، برقم)٣/١٤٩٩](َ
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ــلِ َ، أي أن مفـــسدة صـــدِّ املـــشركني عـــن ســـبيل اهللا، وكفـــرهم بـــه، وصـــدهم ]٢١٧:البقـــرة[}الْقَتْـ
املؤمنني عن املسجد احلرام، وإخراجهم منـه، أكـرب مـن مفـسدة قتـاهلم يف الـشهر احلـرام، فتحتمـل 

  .واهللا أعلم . املفسدتني لدفع أكربمها، فال بأس بالقتال يف الشهر احلرام يف تلك الظروفأدىن 
 األدلــة القرآنيــة الكثــرية الــيت تــأمر بالتوحيــد، وتنهــى عــن الــشرك، فــإن : الــدليل الثــامن

ي عن املفسدة، وكـذلك األدلـة الكثـرية اآلمـرة  يها عن الشرك  أمرها بالتوحيد أمر باملصلحة، و
نة والناهيــة عــن البدعــة، فــإن األمــر بالــسنة أمــر بتحقيــق املــصلحة، والنهــي عــن البدعــة أمــر بالــس

بتعطيل املفسدة، وكذلك األدلة الكثرية اآلمرة بالطاعة والناهية عـن املعـصية، فـإن األمـر بالطاعـة 
ي عن املفسدة، وباجلملـة فاألدلـة مـن القـرآن كثـري ة أمر بتحصيل املصلحة، والنهي عن املعصية 

  .جدا على هذه القاعدة العظيمة 
 روى البخــاري يف صــحيحه عــن عائــشة رضــي اهللا عنهــا أن النــيب :الــدليل التاســع  
ْ يـــا عائـــشة لـــوال قـومــك حـــديث عهـــدهم «:قــال هلـــا ُ ُ ْ َ ٌَ ِ َ ُ ْ ْ َِ َِ َ َ ُ ِقـــال ابـــن الزبـيـــر  -َ ْ َُّْ ُ َ ُ بكفـــر، لنـقـــضت -َ ْ َ ََ ٍ ْ ُ ِ

ِالكعبة فجعلت لها بابـين ْ ََ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ْ ٌباب: َ َ يدخل النَّاس وباب يخرجون َ ُ َ َ َُ ُْ ٌ َ ُ ُ ِفـفعله ابن الزبـير" ْ ْ َُّْ ُ ُ َ َ َ َ« )٧( .  
ويف احلــديث دليـــل لقواعــد مــن األحكــام منهـــا إذا : "وقــال النــووي فــي شـــرح الحــديث

تعارضت املصاحل أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر اجلمع بـني فعـل املـصلحة وتـرك املفـسدة 
َبــدأ بــاألهم؛ ألن نقــض الكعبـــة  -عليــه الـــسالم-َّ وردهــا إىل مــا كانـــت عليــه مــن قواعـــد إبــراهيم ْ

ًمــصلحة، ولكــن تعارضــه مفــسدة أعظــم منــه وهــي خــوف فتنــة بعــض مــن أســلم قريبــا، وذلــك ملــا 
  ".كانوا يعتقدون من فضل الكعبة فريون تغيريها فرتكها

َُقــصر َبــاب مــن تــرك بعــض االختيــار خمافــة أن يـ" وقــد تــرجم البخــاري هلــذا احلــديث بقولــه  ْ
َّفهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منه ُ."  

ويف احلديث معىن ما ترجم له ألن قريشا كانـت تعظـم "  :ـــ رحمه اهللا ــــوقال ابن حجر  
ّأمر الكعبة جدا، فخشي أن يظنوا ألجـل قـرب عهـدهم باإلسـالم أنـه غـري بناءهـا لينفـرد بـالفخر  َ

                                                             
ِ مــن تـــرك بـعــض االختيــار، خمافــة َأن يـقــصر فـهــم بـعــض النَّــاس عنــه، فـيـقعــوا يف :[بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري يف  )٧( ُِ َُ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ ََ َ َُ ََ ِ ِ ْ ْ ُْ َ َْ َْ َ ِ ِْ َ

َُأشد منه ْ ِ َّ  ].١٢٦:[ برقم) ١/٣٧ ] (َ
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مــن الوقــوع يف املفــسدة، ومنــه تــرك إنكــار املنكــر ُعلــيهم يف ذلــك، ويــستفاد منــه تــرك املــصلحة أل
 بنـاء البيـت علـى هـذه الـصفة احملبوبـة لـه فـانظر كيـف تـرك النـيب "خشية الوقوع يف أنكـر منـه 

 أن يهــدم البيــت ويبنيــه علــى مــن أجــل دفــع املفــسدة املخــوف منهــا، فقــد كانــت رغبــة النــيب 
نـه، وبـاب خيرجـون منـه،ولكن هـل طبـق النـيب قواعد إبراهيم وجيعل له بابني، باب يدخل الناس م

ا من العلم، وهل بثها بني الناس ؟    هذه الرغبة، مع أ

ال، بــل بقــي البيــت علــى مــا هــو عليــه، فمــا املــانع ؟ إنــه حتقيــق املــصاحل ودفــع : والجــواب 
حل املفاسد، فلما كان تبليغ هذا العلم والقيام به يوجب شـيئا مـن املفاسـد ويعطـل مجـال مـن املـصا

  . كانت املصلحة الدعوية السكوت عنه، وعدم بثه يف الناس، واهللا أعلم 

 َعـــن ابـــن مـــسعود، قـــال روى البخـــاري يف صـــحيحه :الـــدليل العاشـــر َ ٍ ُ ْ َ ِ ِْ ُّكـــان النَّـــيب : َ ِ َ َ 
َيـتخولنا باْلموعظة في األيام، كراهة السآمة عليـنا« َ ََْ َِ ِ َِ ْ ََّ َ َ ََ َ َِّ ََّ ِ َ ِ ُ َ«)٨(.  

تعليم لدفع مفـسدة النفـور والفتـور واالنقطـاع، مـع أن كثـرة الـوعظ فيـه فرتك كثرة الوعظ وال
  .، واهللا أعلممصلحة، ولكن ملا كانت حتوطه بعض املفاسد تركه النيب 

 َملعـاذ بـن جبـل قـال:  روى البخاري يف صحيحه أن النيب قال:الدليل الحادي عشر َ :
ٍيــا معــاذ بــن جبــل« َ َ ُ ََ ْ َ َ، قــال»َ ُلبـيــك يــا رســ: َ ََ َ ْ َول اللــه وســعديك، قــالََّ ََ َ ْ َ ْ َ َ ِ ُيــا معــاذ«: َّ َ ُ َ، قــال»َ َلبـيــك يــا : َ َ ْ ََّ

َرسـول اللـه وسـعديك ثالثـا، قـال ً َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َُ َِ ُمـا مــن َأحـد يـشهد َأن ال إلـه إال الله وَأن محمدا رســول «: َّ ُ َ ُ َ َ ْ ََ ًَ َّـُ َّ ُ َّـَ ِ َِّ َ َ ْْ َ ٍ ِ
ه  ه، صــدقا مــن قـلبــه، إال حرمــه الل ُالل َّــُ ِ ََّــ َ َّْ َّ ِ ِِْ َ ًِ ْ ِعلــى النَّــارِ َ ِ، قــال يــا رســول اللــه»َ َّ َ َُ ََ َأَفــال ُأخــرب بــه النَّــاس : َ ِ ِ ُ ِ ْ َ َ

َفـيستبشروا؟ قال َ َُ ِ َْ ْ ُإذا يـتكلوا«: َ ِ ََّ ً ا معاذ عند موته تأمثا»ِ ًََُّ وَأخبـر  ِِ ِْ َ َُ ْ ٌ َ َ َِ َ ْ َ
)٩(.  

                                                             
ْمـا كـان النَّـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يـتخـوهلم بالموعظـة والعلـم كـي [: بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري يف : متفق عليه) ٨( َ َِ َّ َِّْ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْْ ِ ُ َُ َّ َََ َ ََ ْ َ ُ َ ُّ ِ

ُال يـنفـــــروا ِ َْ ِاالقتـــــصاد يف الموعظـــــة: [بـــــاب" صـــــحيحه"، وأخرجـــــه مـــــسلم يف ]٦٨: [، بـــــرقم)١/٢٥](َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِ َ : ، بـــــرقم)٤/٢١٧٢](ْ
]٢٨٢١.[ 
ُمــــن خــــص بــــالعلم قـومــــا دون قـــــوم، كراهيــــة َأن ال يـفهمــــوا :[بــــاب" صــــحيحه"أخرجـــه البخــــاري يف  )٩( َ ْ َ ََ َ ً ْ َْ َ ِ َ ٍْ َْ َ َُ ِ ِْ ِ َّ :[ بــــرقم) ١/٣٧] (َ

١٢٨.[ 
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َيا َأبا هريـرة«قال أليب هريرة  ويف صحيح مسلم أن النيب َ َْ ُ َ َ وَأعطاين نـعل»َ َْ َ ِ ْ ِيه،َ َقـال ْ ْاذهـب «: َ َ ْ
ُبنـعلي هاتـين، فمن لقيت من وراء هـذا اْلحـائط يـشهد َأن ال إلـه إال اهللا مـستـيقنا بهـا قـلبـه،  َ َ َ َ ُْ ُ َ َ ْ ْْ َ َ ْ َ ِْ ًِ َِ ِْ َ َ َُ َِّ َِ ََ ْ َ َُ ْ َ َِ ِ ِ َ َِّ َ

ِفـبــشره باْلجنَّــة َ َِ ُ ْ ِّ َ، فكــان أَول مــن لقيــت عمــر، فـقــال»َ َ ََ َ َ َُ َ ُ ُ ِ ْ َ َّ ِمــا هاتــان الــنـَّعالن: َ َِ ْ َ َ ُ يــا أَبــا هريـــرة؟ فـقلــتَ ُُْ َ ََ َْ َ َ :
ِهاتان نـعال رسول اهللا  ِ ُ َ َ ْ َ ِ َ ـا قـلبـه، بـشَّرته َ ما من لقيت يـشهد َأن ال إلـه إال اهللا مـستـيقنا  ُ، بـعثين  ُ َُْ َْ ُ َ َ َُ َ ُ َْْ ِ ًِ َِ ِْ َُ َِّ َِ ََ ْ ُ َ َْ َ ِ ِ

َباجلنَّــة، فــضرب عمــر بيــده بـــني ثــديي فخــررت الســيت، فـ َ ْ َِ ْ ِ ُِ َْ َ ََ ُ ََ َّ ََ َ ََ ْ ُِ ِ ِ َِ َقــالْ ــرة، فـرجعــت إىل : َ ــا هريـ َارجــع يــا أَب ِ ُ ُْ َ َ ََ َ ََ َ ْ ْ ِ ْ
ِرسول اهللا  ِ ُ ِ، فأجهشت بكاء، وركبين عمر، فإذا هو على أَثري، فـقال رسـول اهللا َ ُِ َ َُ َُ َ ََ َ َ َِ ََ َُ ُُ َُ ِ َِ َ ً َ ْ َ ْ َما لك يا «: َ ََ َ
ــرة؟ ََأبــا هريـ َ َْ ُ ُ قـلــت»َ ََْلقيــت عمــر، فأخبـرتــه بالــذي بـعثتــ: ُْ َ ِ َِّ ِ ُ ُْ َ ْ ََ َ َ ُ ُ ــني ثــديي ضــربة خــررت َ ُين بــه، فــضرب بـ َْ ََ ََ ًَ َ َْ َ َّ َْ ََ ْ ِ ِ ِ

ِالســيت، ْ َقــال ِ ِارجــع، فـقــال رســول اهللا : َ ُ َُ َ َ َ ْ ِ ْ :»َيــا عمــر، مــا حملــك علــى مــا فـعلــت؟ ْ َ َ َ َ َ ََ ََ َُ َ َ قــال»َُ ــا : َ َي
َِرســـول اهللا، بــــأيب أَنــــت، وأُمــــي، أَبـعثـــت أَبــــا هريـــــرة بنـعليــــك، مـــن لقــــ َْ َ َ َ َُ َْ ُ َ ََ ْ ِ َِ َْ َْ َْ ِّ َ ََِ ُي يــــشهد َأن ال إلــــه إال اهللا ِ َِّ َِ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ

ــا قـلبــه بــشَّره باجلنَّــة؟ قــال َمــستـيقنا  َ َِ َ َ ُْ ِ َُ ُ ُ َْ ِ ًِ َْ ْنـعــم«: ْ َ َ، قــال»َ ُفــال تـفعــل، فــإين َأخــشى َأن يـتكــل النَّــاس : َ َ ِ ََّ ْ َ ْ ِّ َِ َْ َ ْ َ َ
ِعليـها، فخلهم يـعملون، قال رسول اهللا  ُ َُ ََ ََ َ َُ َْ ْ ِ ِّ َ َْ ْفخلهم«: َ ِ ِّ َ َ«)١٠(.  

فكـأن قولـه ملعـاذ أخـاف أن يتكلـوا، كـان بعـد قـصة أيب : "ــــــ رحمـه اهللا -بن حجر قال ا
  ".هريرة، فكان النهي للمصلحة ال للتحرمي، فلذلك أخرب به معاذ لعموم اآلية بالتبليغ

ــذه البــشارة وإدخــال الــسرور علــيهم بــذلك مــصلحة، واتكــاهلم علــى ذلــك  فتبليــغ النــاس 
  . سدة عظيمة، لذا اعتمد رسول اهللا ما رآه عمر يف ذلكوعدم فهمهم وتركهم العمل مف

 ِّعلـي عـن - رحمه اهللا -روى البخاري : الدليل الثاني عشر َحـدثوا النَّـاس، بمـا «: َِ ِ َ ُ ِّ َ
ُيـعرفون َأتحبون َأن يكذب، الله ورسوله ُ ُْ ُ ُ ََ َ َّ َ َّ َ ُّْ َُ َِ ُ ِ«)١١(.  

                                                             
ِمـن لقـي اهللا باإلميـان وهـو غيــر شـاك فيـه دخـل اجلنَّـة وحـرم علـى النَّـار:[ بـاب" صـحيحه"أخرجه مـسلم يف  )١٠( ََ َ َِّ َُ َ ْ ََ َْ َ َ َُ ِ ِ ٍِّ َ َُ َْ ِ ِْ ِ َ) [١/٥٩ (

 ].٣:[ برقم
ُمــن خــص بــالعلم قـومــا دون قـــوم، كراهيــة َأن ال يـفهمــوا: [بــاب" صــحيحه"رجــه البخــاري يف أخ)  ١١( َ ْ َ ََ َ ً ْ َْ َ ِ َ ٍْ َْ َ َُ ِ ِْ ِ َّ : ، بــرقم)١/٣٧] (َ
]١٢٧.[ 
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ُ ينبغـــي أن يـــذكر عنـــد وفيـــه دليـــل علـــى أن املتـــشابه ال": - رحمـــه اهللا-قـــال ابـــن حجـــر 
  "العامة

وهـذا مـن بــاب دفـع املفــسدة حـىت وإن فاتــت بـه بعــض املـصاحل الــيت ال تقاومهـا، وباجلملــة 
  . فاألدلة على هذه القواعد كثرية

 أننــا نــذكر مــا تبقــى مــن األدلــة يف التفريــع، حــىت تكــون أدلــة :وأنــا أرى واهللا تعــالى أعلــم
فنـــؤخر مــا بقــي منهــا إىل ذلــك احلــني، واهللا املوفـــق علــى هــذه القواعــد وفروعــا يف نفــس الوقــت، 

  .واهلادي 
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  فصل

وقـــد كثـــرت نقـــول أهـــل العلـــم رحمهـــم اهللا تعـــالى وتـــواترت فـــي تقريـــر هـــذه القواعـــد 
  ــ :العظيمة الجليلة، ونذكر لك طرفا من هذه النقول الطيبة فنقول

 يف طبــــائع مركـــوز... واعلـــم أن تقــــدمي األصـــلح فالــــصاحل ":قـــال العــــز بـــن عبــــد الــــسالم
ولـــو خـــري بـــني احلـــسن ، فلـــو خـــريت الـــصيب الـــصغري بـــني اللذيـــذ واأللـــذ ألختـــار األلـــذ... العبـــاد

ال يقـدم الـصاحل علــى األصـلح إال جاهـل بفــضل األصـلح أو شــقى ، واألحـسن ألختـار األحــسن
  ".متجاهل ال ينظر إىل ما بني املسرتني من تفاوت

عارضـت املـصلحتان وتعـذر مجعهمـا فـإن علـم رجحـان إذا ت ":ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــ وقال 
  ".إحدامها قدمت

  . "وقاعدة الشرع والقدر حتصيل أعلى املصلحتني وإن فات أدنامها ":وقال ابن القيم

التعــارض بـني املـصاحل يوجـب املوازنــة بينهمـا فـإن ثبــت  ":وقـال بـدران أبــو العينـين بـدران
  ".حمافظة على األهمأن إحدامها أهم من األخرى لزم إهدار املهم 

َفإن الله أَمـر بالـصالح ونـهـى عـن الفـساد وبـعـث  ":ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــوقال ابن تيمية  َ ََ ََ َِ َ ََْ ْ َ َ ِ َ َّ ِ َِ َّ َّ َ
َرسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتـعطيل المفاسد وتـقليلها َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُِ ِْ ِْ ِْ ِ ِْ ِ ْ َِ ُ َُ.(  

ــــوقـــال  ــــ رحمـــه اهللا تعـــالى ــــ والـــشريعة جـــاءت بتحـــصيل املـــصاحل وتكميلهـــا وتعطيـــل  ":ــــ
املفاسد وتقليلها فهـي حتـصل أعظـم املـصلحتني بفـوات أدنامهـا وتـدفع أعظـم الفـسادين باحتمـال 
أدنامهــا فــإذا وصــف احملتمــل مبــا فيــه مــن الفــساد مثــل كونــه مــن عمــل الــشيطان مل مينــع ذلــك أن 

كــون إقــرارهم علــى ذلــك مــن املــشروع فهــذا يكـون قــد وقــع بــه مــا هــو أحــب إىل الــشيطان منـه وي
  ".أصل ينبغي التفطن له
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والرسـل بعثـوا بتحـصيل املـصاحل وتكميلهـا وتعطيـل املفاســد  ":ــــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــوقـال 
  ".وتقليلها وتقدمي خري اخلريين على أدنامها حسب اإلمكان ودفع شر الشرين خبريمها

والـشرائع جـاء بتحـصيل املـصاحل وتكميلهـا وتعطيـل املفاسـد " :ـــــ رحمه اهللا تعالى ــــــوقال 
وتقليلهـــا فهـــي تـــأمر مبـــا تـــرتجح مـــصلحته وإن كـــان فيـــه مفـــسدة مرجوحـــة كاجلهـــاد وتنهـــى عمـــا 

  ".ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول احملرمات من اخلمر وغريه

ــــوقـــال  ل املـــصاحل وتكميلهـــا وتبطيـــل وعلـــى أن الواجـــب حتـــصي ":ــــــــ رحمـــه اهللا تعـــالى ــــ
املفاســـد وتقليلهـــا فـــإذا تعارضـــت كـــان حتـــصيل أعظـــم املـــصلحتني بتفويـــت أدنامهـــا ودفـــع أعظـــم 

  ).املفسدتني مع احتمال أدناها هو املشروع

ولــيعلم العاقـــل إن العقــل والــشرع قــد يوجبـــان  ":ــــــــ رحمــه اهللا تعــالى ـــــــوقــال ابــن القــيم 
  . دام املفاسد وتقليلهاحتصيل املصاحل وتكميلها وإع

  : فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه المصلحة والمفسدة وجب عليه أمران

 أمر علمي .  
 وأمر عملي .  

فــالعلمي طلــب معرفــة الــراجح مــن طــريف املــصلحة واملفــسدة فــإذا تبــني لــه الرجحــان وجــب 
  ".عليه إيثار األصلح له

 اخللق واألمر، فكما أنـه يف أمـره ال يـأمر إال واهللا سبحانه له ":ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــوقال 
بــأرجح األمــرين ويــأمر بتحــصيل املــصاحل وتكميلهــا وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا وإذا تعــارض أمــران 
رجح أحسنهما وأصلحهما وليس يف الشريعة أمر يفعـل إال ووجـوده للمـأمور خـري مـن عدمـه وال 

  ".ي عن فعل إال وعدمه خري من وجوده

فإن الـشرائع مبناهـا علـى املـصاحل حبـسب اإلمكـان وتكميلهـا "  رحمه اهللا تعالى ــــــــــوقال 
  ".وتعطيل املفاسد حبسب اإلمكان وتقليلها
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ــــــــ رحمهـم فهذا شرح هذه القواعد تنظريا وتأصـيال واسـتدالال، مـع بعـض قـول أهـل العلـم 
احلقيقة هي فـروع كثـرية، وسـنذكرها لـك  فيها، وبقي لنا أن نذكر الفروع عليها، ويف اهللا تعالى ـــــ

بأدلتها إن شاء اهللا تعاىل مع بيان وجه التخريج على هذه القواعد حىت تتعرف على عظمة هـذه 
  . القواعد، وحىت تتمرس على طريقة التخريج عليها

  ــ:فنقول وباهللا تعالى التوفيق
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  فصل

 الفرع األول :  
  : باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 هــذا البــاب العظـــيم الكبــري يف الــشريعة اإلســالمية مبـــين علــى تقريــر املــصاحل أو تقريـــر فــإن
  . أعالها، ومبين على دفع املفاسد أو دفع أعالها

مبعـــــىن أن األمـــــر بـــــاملعروف والنهـــــي عـــــن املنكـــــر ال يكـــــون إال إن كـــــان يـــــؤدي إىل حتقيـــــق 
ألمــر بــاملعروف والنهــي عـــن مــصلحة، فــإن لــزم منــه تعطيــل املــصاحل ووجـــود املفاســد فــال يكــون ا

  . املنكر واجبا يف هذه احلالة، بل يكون تركه خري من فعله
  فــإن كــان األمــر بـــاملعروف يوجــب الوقــوع يف مفــسدة أعظـــم مــن املعــروف الــذي نريـــد

  .حتقيقه باألمر به فاملشروع ترك األمر به يف هذه احلالة
 ــــد وإن كــــان املنكــــر يوجــــب الوقــــوع يف مفــــسدة أعظــــم وأخطــــر مــــن امل فــــسدة الــــيت نري

 .تعطيلها باإلنكار فإن املشروع يف هذه احلالة هو ترك اإلنكار إىل حني آخر
ً مـأمورا  وهذا هو ما قـرره أهـل العلـم رمحهـم اهللا تعـاىل يف كتـبهم، ولـذلك فقـد كـان النـيب 

 بـرتك قتــل املنــافقني، مــع أن قــتلهم مــن األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، ولكــن ملــا كــان قــتلهم
ُدعـه«، فكان يقـول يفضي إىل الوقوع يف مفسدة أعظم وأكرب وأخطر تركه النيب  ْ ُال يـتحـدث ، َ َّ َ ََ َ

ُالنَّاس َأن محمدا يـقتل َأصحابه ْ َُ َ َ َ ُُ ْ ً َّ َّ ُ«)١٢(.  
وهلذا ال جيوز إنكار املنكر مبا هو أنكـر منـه وهلـذا : "ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــقال ابن تيمية  

ة األمــر بالــسيف ألجــل األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر ألن مــا حيــصل حــرم اخلــروج علــى وال
بــذلك مــن فعــل احملرمــات وتــرك واجــب أعظــم ممــا حيــصل بفعلهــم املنكــر والــذنوب وإذا كــان قــوم 
ـوا عـن ذلـك وقـع بـسبب ذلـك شـر أعظـم ممـا هـم عليـه مـن ذلـك ومل  على بدعـة أو فجـور ولـو 

  ".ة راجحة مل ينهوا عنهميكن منعهم منه ومل حيصل بالنهي مصلح
                                                             

ِقـولـــه: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف : متفـــق عليـــه) ١٢( ِ ْ ِيـقولـــون لـــئن رجعنـــا إىل املدينـــة ليخـــرجن األعـــز م{: َ ِ ُِّ َ َ َُ َ َّ َ ُ َ ْ َِ ْ َ َِ
َ َ ِ ْ َ َ َنـهـــا ُ ْ

َاألذل، وللــه العــزة ولرســوله وللمــؤمنني ولكــن املنــافقني ال يـعلمــون ُ َ ُ َ َ ََْ َ َُ َّ َُ َِِ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ ِْ ِ ِ َِ َّ َّ َ ، وأخرجــه ]٤٩٠٧: [، بــرقم)٦/١٥٤]](٨: املنــافقون[} َ
ًنصر األخ ظالما أَو مظلوما[ :باب" صحيحه"مسلم يف  َ ُْ َْ ًْ ِ ِ َ ِ ْ  ].٢٥٨٤: [ ، برقم)٤/١٩٩٨] (َ
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 شـرع ألمتـه إجيـاب أن النـيب  ": بقولـهــــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــ ابـن القـيم جليا هذا األمر 
إنكار املنكر ليحصل بإنكاره من املعروف مـا حيبـه اهللا ورسـوله فـإذا كـان إنكـار املنكـر يـستلزم مـا 

وان كان اهللا يبغضه وميقت أهله وهـذا هو أنكر منه وأبغض إىل اهللا ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره 
  . كاإلنكار على امللوك والوالة باخلروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إىل آخر الدهر

  يف قتــال األمــراء الــذين يــؤخرون الــصالة عــن وقتهــاوقــد اســتأذن الــصحابة رســول اهللا 
َال، ما َأقاموا فيكم الصالة«: وقالوا أفال نقاتلهم فقال َ ََّ ُ ُ َِ ُ ْ، ال، مـا َأقـاموا فـيكم الـصالة، َأال مـن َ َ ُ ََ َ ََ َّ ُ ُ َِ

ِولي عليه وال، فـرآه يأتي شيئا من معصية اهللا ِ ِِ َِ َ ْ َْ ِ ًِْ َْ ْ ُ ََ َ ٍ َ ََ ِفـليكـره مـا يـأتي مـن معـصية اهللا، َ ِ ِِ َ َ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َ ْ ْ َّوال يـنـزعن ، َ َ ِ َْ ََ
ٍيدا من طاعة َ َ ْ َِ ً«)١٣(. 

 والـصغار رآهـا مـن إضـاعة هـذا األصـل  ومن تأمل ما جرى على اإلسالم يف الفنت الكبـار
 يــرى وعـدم الـصرب علـى منكـر فطلـب إزالتـه فتولـد منــه مـا هـو اكـرب منـه فقـد كـان رسـول اهللا 

مبكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها بل ملا فتح اهللا مكة وصـارت دار إسـالم عـزم علـى تغيـري 
يــه خـشية وقــوع مــا هـو أعظــم منــه البيـت ورده علــى قواعـد إبــراهيم ومنعــه مـن ذلــك مــع قدرتـه عل

م حديثي عهد بكفر   . من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم باإلسالم وكو

وهلــذا مل يــأذن يف اإلنكــار علــى األمــراء باليــد ملــا يرتتــب عليــه مــن وقــوع مــا هــو أعظــم منــه 
وإن مل كما وجد سـواء فإنكـار املنكـر أربـع درجـات األوىل أن يـزول وخيلفـه ضـده الثانيـة أن يقـل 

يــزل جبملتــه الثالثـــة أن خيلفــه مـــا هــو مثلــه الرابعـــة أن خيلفــه مـــا هــو شــر منـــه فالــدرجتان األوليـــان 
  ".مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة حمرمة

ــاز   ًويــشرتط يف هــذا أيــضا أال يكــون هــذا  ":ـــــــ رحمــه اهللا تعــالى ـــــــوقــال الــشيخ ابــن ب
 هــذا اإلنكـار يــسبب وقـوع مــا هـو أنكــر، فـإذا كــان إنكــاره اإلنكـار يــسبب أنكـر منــه، أال يكـون

ًهلـــذا املنكـــر خيـــشى منـــه منكـــر أكـــرب فليجتنـــب ذلـــك حـــىت ال يقـــع األكـــرب، إذا أنكـــر عليـــه مـــثال 
جلوســه يف حمــل مــا هــو مناســب أو أنكــر عليــه شــرب الــدخان أو مــا أشــبه ذلــك شــرب املــسكر 

                                                             
ْخيار األئمة وشرارهم:[ باب" صحيحه"لم يف أخرجه مس) ١٣( ِِ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ  ].١٨٥٥:[ برقم) ٣/١٤٨٢] (َ
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ســب اهللا، مــا كفــاه ســب املــسلم ســب شــرب اخلمــر مغايظــة لــه، أو إذا أنكــر عليــه ســب املــسلم 
  . اهللا، فهذا يرتك حىت يعاجل بطريقة أخرى

فاملقــصود أنــه يتحــرى يف إنكــار املنكــر أن يرتتــب عليــه زوال املنكــر وعــدم حــصول مــا هــو 
أنكر منه، فإذا كان يف مجاعة لو أنكر عليهم حصل منهم ما هو أنكر، يرتكهم إىل وقت آخـر، 

  . واهللا أعلم ". مأو إىل جهات أخرى تقوم عليه

 الفرع الثاني :  
مـا جـاءت بـه الـشريعة مـن املـأمورات والعقوبـات : "ـــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــقال أبو العباس 

والكفارات وغري ذلك فإنه يفعل منه حبسب االستطاعة، فـإذا مل يقـدر املـسلم علـى جهـاد مجيـع 
  . املشركني، فإنه جياهد من يقدر على جهاده

 يقدر على عقوبـة مجيـع املعتـدين، فإنـه يعاقـب مـن يقـدر علـى عقوبتـه، فـإذا وكذلك إذا مل
مل ميكن النفى واحلبس عن مجيع الناس؛ كان النفى واحلبس على حسب القـدرة، مثـل أن حيـبس 
ًبــــدار ال يباشـــــر إال أهلهـــــا ال خيـــــرج منهـــــا، أو أال يباشــــر إال شخـــــصا أو شخـــــصني، فهـــــذا هـــــو 

  . املمكن، فيكون هو املأمور به

وإن أمكـن أن جيعــل ىف مكــان قــد قــل فيــه القبــيح وال يعــدم بالكليــة كــان ذلــك هــو املــأمور 
بــه، فــإن الــشريعة جــاءت بتحــصيل املـــصاحل وتكميلهــا، وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا، فالقليــل مـــن 

  .واهللا أعلم " اخلري خري من تركه، ودفع بعض الشر خري من تركه كله

 الفرع الثالث:  
ًاء الفاســق حاكمــا إذا كــان إبعــاده عــن هــذا املنــصب يوجــب مفاســدا أهــل الــسنة يــرون بقــ ً

 . أكرب من املصلحة املرجوه كإراقة الدماء وتسلط األعداء وذهاب األمن وحنو ذلك من املفاسد

ــا وقعــت بعــد إبعــاده يف  ــا مل تبعــده أل وكــم مــن دولــة متنــت حاكمهــا الفاســق الفــاجر وأ
ن أجـل ذلــك علمـاء اإلســالم اخلـروج علــى احلكـام وأوجبــوا ومنـع مــ، مفاسـد ال طاقــة هلـا حبملهــا 
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طــاعتهم بــل واوجبــوا احلــج واجلهــاد معهــم والــصالة خلفهــم إذا كــان هــو إمــام املــسلمني الــذي ال 
  . تقام اجلمع واجلماعات إال خلفه

ًوكل ذلك مراعاة للمصاحل واملفاسد بل ومنعـوا أيـضا مـن اإلنكـار العلـين علـى احلكـام ألنـه 
  .ّ ويسبب ذهاب هيبة احلاكم ومن مث ذهاب األمنالعامة  يوغر صدور

بـذرة ،  اخلروج اللساين والسالطة اللفظية على احلكـام :عند أهل العلم أن  ومن المتقرر
وال يـزال العـامل اإلسـالمي يعـاين ، من بـذور اخلـروج الفعلـي باليـد واحلـسام وسـد الـذرائع مطلـوب 

   . - رضي اهللا عنه -اإلنكار العلين على عثمان األمرين من اآلثار السيئة اليت سببها 

 وال نـزال نـرى ونـسمع أخبـار هـذه - رضـي اهللا عنـه -ّوكذلك اإلنكار العلـين علـى علـي 
الطائفــــة الزائفــــة عــــن الطريــــق املــــستقيم واملــــنهج الــــسليم بــــني اليــــوم واآلخــــر مــــن إتــــالف األمــــوال 

  . واألنفس والزروع واحلرث والنسل

كـار العلـين علـى احلكـام فهـو مزلـق خطـري وطامـة وخيمـة البـد مـن وكل ذلك من بـاب اإلن
ا وإحكام إقفاهلا فلن تعيش األمـة بأمـان مـادام فيهـا مـن يثـري ذلـك  الوقوف يف وجهها وسد أبوا

فإذا غلب على ظنك انك إن غـريت ذلـك املنكـر أعقبـه منكـر أو مفـسدة ، ويؤججه ويدعوا إليه
  .  آخرأشد فاملشروع الرتك والصرب إىل حني

وهــذه ،  الــشريعة جــاءت لتقريــر املــصاحل وتكميلهــا وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا:وذلــك ألن
ــا فإنــه ماحــصلت هــذه الباليــا إال بــسبب اجلهــل  املــسألة ينبغــي وعيهــا ودراســتها وتــذكري النــاس 

وأسأله جل وعـال بامسـه األعظـم أن يهـدي ضـال املـسلمني وأن ، مبثل هذه املسائل واهللا املستعان
  .ثبت مطيعهمي

ـــ قــال ابــن تيميــة  ـــ رحمــه اهللا تعــالى ــــ  بتحــصيل املــصاحل إن اهللا تعــاىل بعــث رســوله  ":ــــ
وتكميلهــا، وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا، فــإذا تــوىل خليفــة مــن اخللفــاء كيزيــد وعبــد امللــك واملنــصور 

  . وغريهم
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علـه مــن يـرى الــسيف، جيــب منعـه مــن الواليـة وقتالـه حــىت يـوىل غــريه كمـا يف: فإمـا أن يقـال
ّفهــذا رأي فاســد؛ فــإن مفــسدة هــذا أعظــم مــن مــصلحته، وقــل مــن خــرج علــى إمــام ذي ســلطان 
ْإال كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من اخلـري، وغايـة هـؤالء إمـا أن يـغلبـوا وإمـا أن  ُ

ِْيـغلبوا، مث يزول ملكهم فال يكون هلم عاقبة، وأما أهل احلرة وابن األشعث  وابـن املهلـب وغـريهم َ
م، فال أقاموا دينا وال أبقوا دنيا   .ًفهزموا وهزم أصحا

 واهللا تعــاىل ال يــأمر بــأمر ال حيـــصل بــه صــالح الــدين وال صـــالح الــدنيا، وإن كــان فاعـــل 
ذلـــك مـــن أوليـــاء اهللا املتقـــني ومـــن أهـــل اجلنـــة، فليـــسوا أفـــضل مـــن علـــي وعائـــشة وطلحـــة والـــزبري 

ً، ومـع هـذا مل حيمـدوا مـا فعلـوه مـن القتـال، وهـم أعظـم قـدرا عنـد عـنهم ـــــــــــــ رضـي اهللا وغريهم 
  . اهللا وأحسن نية من غريهم

وكذلك أهل احلرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكـذلك أصـحاب ابـن األشـعث 
  .، وهو أعلم وأعلى )كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، واهللا يغفر هلم كلهم

 الفرع الرابع : 
ُمــن كــتم علمــا يـعلمــه«لقــد تقــرر أن تعلــيم العلــم واجــب وأن كتمــه حمــرم ففــي احلــديث  ْ َُ ًَ َ ْ َْ ِ َ َ ،

ٍجاء يـوم اْلقيامة ملجما بلجام من نار َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َِ ٍ ِِ ً َّ َ ِ ِ َ َ«)١٤(. 

 تَكْتُمونَـه  وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَـاقَ الَّـذين أُوتُـوا الْكتَـاب لَتُبيننـه للنـاسِ وال       { : وقال تعـاىل
 ونتَرشا يم يلًا فَبِئْسا قَلنثَم ا بِهوتَراشو مورِهظُه اءرو ذُوهب١٨٧:آل عمران[}فَن[ ،  

                                                             
ٍمـن سـئل عـن علــم :[ بـاب" سـننه"، وأخرجـه ابـن ماجــه يف ]١٠٥٩٧:[ بـرقم) ١٦/٣٥١" (مـسنده"أخرجـه أمحـد يف ) ١٤( ِْ ِْ ُ ْ ََ َ

ُفكتمـه  َ ََ ، وصــححه األلبــاين ]٤٨١٥:[ بـرقم) ٥/١٠٨" (املعجـم األوســط"، وأخرجـه الطــرباين يف ]٢٦٥:[ بــرقم) ١/٩٧] (َ
  ].٦٥١٧:[ برقم) ٢/١١١١" (صحيح اجلامع" يف 
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لكــــن مــــن غلــــب علــــى ظنــــه يف شــــيء مــــن العلــــم أن يف إظهــــاره اآلن مفــــسدة أعلــــى مــــن 
 وقـت آخـر فلـيس كـل املصلحة املرجوة يف تعليمـة فـإن احلكمـة الـسكوت عنـه وتـأخري إبالغـه إىل

  . ما يعلم يقال فليس تعليم العلم فتل عضالت وال صراخ

ًبـــل هـــو حتقيـــق للمـــصاحل ودرء للمفاســـد فمـــىت غلـــب علـــى الظـــن أن يف تعليمـــه شـــيئا مـــن 
املفاسـد الــيت تربــوا علــى مــصلحة تعليميــة فاســكت عنـه إىل حــني آخــر ولــيس هــذا الــسكوت مــن 

الشريعة جاءت لتقرير املصاحل وتكميلها وتعطيـل املفاسـد الكتم املنهي عنه بل هو مأمور به ألن 
  .وتقليلها 

كنـت ردف : قـال   رضي اهللا عنـه ـــــــ- ودليل ذلك ما يف الصحيحني من حديث معـاذ 
َيـا معـاذ، هـل تـدري حـق الله علـى عبـاده، ومـا حـق العبـاد علـى «علـى محـار فقـال  النـيب  ََ َِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َِ ُّ ََّ ِ ِ َّـ ِ ْ َ ْ َ ُ َ
ِالله ُقـلت، »؟ َّ ُالله ورسوله َأعلم: ُْ َ ْ ُ ُُ ُ ََ َقال ،َّ ِفإن حق الله على العباد َأن يـعبدوه وال يـشركوا بـه «: َ ِ ِِ ُِ ْ َُ ُ َ َ ََ ُ َُ ْ ْ َِ َ َّ َِّ َّ
ًْشيئا ًْوحق العباد على الله َأن ال يـعذب من ال يشرك بـه شـيئا، َ َ ِ ِ ِِ ُ َِ ْ َ َُ ْ َ ُ َ ََ َِّ ْ َّ َ ِ َّ ُفـقلـت، »َ ُْ َيـا رسـول اللـه أَفـال : َ َ ِ َّ َ ُ ََ

َأُبشر به النَّاس؟ ُِِ ِّ َقال َ ْال تـبشرهم« :َ ُْ ِّ َُ ُفـيتكلوا، َ ِ َََّ« )١٥(.  

ًـى معـاذا أن ينقـل للنـاس ذلـك النـوع مـن العلـم ألنـه  وهذا واضح يف داللته فإن النيب 
م سـيتواكلون عليـه ويـدعون العمـل وألنـه لـن يفـوت  غلب على ظنه أن الناس إن مسعوا ذلك فـإ

ًذه الفضيله ثابته مـن حـق مـن قـام بـشرطها حـق القيـام سـواءا علمهـا بالسكوت عنه شيء ألن ه
  . أومل يعلمها

  :ولذلك أخذنا من هذا قاعدة مفيدة ونصها يقول

ً ويدل عليه أيضا حديث أنس يف املتفق علية "لكل مقام مقال وليس كل ما يعلم يقال"
َومعــاذ رديفــه علــى الرحــل، قــال أن النــيب  َ َِّ ْ َُ ٌَ ُ ِ َ َيــا معــ«: َُ ُ ٍاذ بــن جبــلَ َ َ َ ْ َ، قــال»َ ِلبـيــك يــا رســول اللــه : َ َّ َ َُ ََ َ َّْ

                                                             
ِاسـم الفـرس واحلمـار: [باب] ٢٨٥٦: [برقم) ٤/٢٩" (صحيحه"أخرجه البخاري يف : متفق عليه) ١٥( َ َِ ِ َ َ ِ ، وأخرجـه مـسلم ]ْ

ُمن لقي اهللا باإلميان وهو : [ باب] ٣٠: [برقم) ١/٥٨" (صحيحه"يف  َ ِ َ ِْ ِ َ َِ ْ ِغيـر شاك فيه دخل اجلنَّة وحرم على النَّار َ ََ َِّ َُ ََ ْ َ َ َ ِ ِ ٍّ َ ُ َْ .[ 
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َوســعديك، قــال َ َ ْ َ ْ َ ُيــا معــاذ«: َ َ ُ َ، قــال»َ َلبـيــك يــا رســول اللــه وســعديك ثالثــا، قــال: َ ً َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َِ َّ ٍمــا مــن َأحــد «: َّْ َ ْ َِ

ه، صـــد دا رســـول الل ه وَأن محم ْيـــشهد َأن ال إلـــه إال الل ِ ِ َّـــ َّـــ ِ ُِ ُ َ ُ ََ ًَ َّـــُ َّ ُ ََّ َ َ ْْ ه علـــى َ َقا مـــن قـلبـــه، إال حرمـــه الل َ ُ َّـــُ َِ َ َّْ َّ ِ ِْ َ ًِ

َِّ، قال يا رسول الله»ِالنَّار َ َُ ََ َأَفال ُأخرب به النَّاس فـيستبشروا؟ قال: َ َ َ َ َُ َِ َِْ ْ َ ِ ُ ِ ُإذا يـتكلوا«: ْ ِ ََّ ً ـا معـاذ »ِ ٌ وَأخبــر  َ ُ َ َِ َ ْ َ
ًََُّعند موته تأمثا ِِ ِْ َ َ ْ«)١٦(.  

 رضــي اهللا عنــه -اري مــن حــديث أيب هريــرة ويف صــحيح البخــ، أي خــروج مــن إمث الكــتم
ِحفظـت مـن رسـول الله « -:قال - َّـِ ِ ُ ْ ََ ِ ُ ِ وعـاءينْ َْ َ ا اآلخـر فـلـو بـثثتـه : ِ ا َأحـدهما فـبثثتـه، وَأم ُفأم ُ ُ ُ ُْ َْ ََ ْ َ ََ َ َ َُ َ َّـ ََّـ َ ُ َ

ُقطع هذا البـلعوم ُ ْ ُ ََ َ ِ ُ«)١٧( .  

  . دبأي جمرى الطعام فهذا هو عني احلكمة واملصلحة وياليتنا نفقه هذا األ

َيــا َأبــا « :قــال رســول اهللا : قــال – رضـي اهللا عنــه -ويف صـحيح مــسلم عــن أيب هريــرة  َ
َهريـرة َ َْ َ وَأعطاين نـعليه، قال»ُ َ ِ َْ َْ َ ِ ْ ُاذهب بنـعلي هاتـين، فمن لقيت من وراء هذا اْلحائط يـشهد «: َ َ ْْ َ َ ْ ْ َْ َ ِْ َ ََ َ ْ َِ َ َ َِ َ ََِّ ِ َ َِ

َِأن ال إلـه إال اهللا مــستـيقنا ب ًِ ْ َ َْ ُ ُ َِّ َِ َ ِهــا قـلبـه، فـبــشره باْلجنَّــةْ َ َ ُِ ُ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ، فكــان أَول مـن لقيــت عمـر، فـقــال»َ َ ََ َ َ َُ َ ُ ُ ِ ْ َ َّ َمــا : َ
ُهاتان النـَّعالن يا أَبا هريـرة؟ فـقلت ُ َُْ ََ ََ َْ َ َ ِ َِ ِهاتان نـعال رسول اهللا : ْ ِ ُ َ َ ْ َ ِ َ ما مـن لقيـت يـشهد َأن ال َ َ، بـعثين  ْ ُ َ َْ َ َ َُ َِ ْ َ ِِ َِ

َْإله إال اهللا مستـي ْ ُ ُ َِّ ا قـلبه، بشَّرته باجلنَّة، فضرب عمر بيده بــني ثـديي فخـررت السـيت، فـقـالََِ َقنا  ََ َُ َ ْ َ َِ ْ ُ ُِ ُِ َْ َ َ ُ ََ ُ ََ َّ ََ َ َ َْ ُِ ِِ ِِ َِ ْ ْ ْ ً :
ـــا هريــــرة، فـرجعـــت إىل رســـول اهللا  ِارجـــع يـــا أَب ِ ُ َ َ ََ َ ِ ُ ُْ َ َ ََ َ ْ ْ ِ ََ، فأجهـــشت بكـــاء، وركبـــين عمـــر، فـــإذا هـــو علـــى ْ َُ ُُ َُ ِ َ ََ َِ ََِ ً َ ُ ْ َ ْ َ

َأَثري، فـ ِقال رسول اهللا َِ ُ َُ َ َ :»َما لك يا َأبا هريـرة؟ َ َْ ُ َ َ ََ ُ قـلـت»َ ِلقيـت عمـر، فأخبـرتـه بالـذي بـعثتـين : ُْ ََْ َ ِ َِّ ِ ُ ُْ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َ
َبــه، فــضرب بـــني ثــديي ضــربة خــررت الســيت، قــال ََ ْ َِ ْ ِ ُِ َْ ََ ََ ًَ َ َْ َ َّ َْ ِارجــع، فـقــال رســول اهللا : ِ ُ َُ َ َ َ ْ ِ ْ :» َيــا عمــر، مــا َُ َ ُ

َحملك على ما فـ َ ََ ََ َ َعلت؟َ ْ َ قال»َ ْيا رسول اهللا، بأيب أَنـت، وأُمـي، أَبـعثـت أَبـا هريــرة بنـعليـك، مـن : َ َ َ َ ُ ََ َْ ُ َ ََ ْ ِ َِ َْ َْ َْ ِّ َ ََِ ِ َ

                                                             
َمــــــــن خــــــــص بــــــــالعلم قـومــــــــا دون قـــــــــوم، كراهيــــــــة َأن ال : [بــــــــاب" صــــــــحيحه"أخرجــــــــه البخــــــــاري يف : متفــــــــق عليــــــــه) ١٦( َْ َ َ ً ْ َِ َ ٍْ َْ َ َُ ِ ِْ ِ َّ َ

ُيـفهمــوا َ ْ َمــن لقــي اهللا : [بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم يف ]١٢٨: [، بــرقم)١/٣٧](َ َِ ْ ــر شــاك فيــه دخــل َ َباإلميــان وهــو غيـ َ َُ ِ ِ ٍّ َ َُ َْ َ ِ ِْ ِ
ِاجلنَّة وحرم على النَّار ََ َِّ َُ ََ  ].٣٢: [، برقم)١/٦١](ْ

ِ حفظ العلم:[باب" صحيحه"أخرجه البخاري يف  )١٧( ِْ ِ  ].١٢٠:[ برقم) ١/٣٥ ] (ِْ
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ا قـلبه بشَّره باجلنَّة؟ قال َلقي يشهد َأن ال إله إال اهللا مستـيقنا  َ ََ َِ َ َ ُ َْ ِ ِ ُِ ََ ُ َُ َ ُْ ِ ًِ َِْ ْ َّ َ ْ ُ ْ ْنـعم«: َ َ َ، قـال»َ ِّفـال تـفعـل، فـإين : َ َِ َْ َ ْ َ َ
َِأخشى َأن يـتكل النَّاس عليـها، فخلهم يـعملون، قال رسول اهللا  ُِ َُ َ ََ ََ َ َُ َْ ْ ِ ِّ َ َْ َ ُ َ َّ ْ َ ْ :»ْفخلهم ِ ِّ َ َ«)١٨(  

َكفى باْلمرء كذبا َأن يحدث بكل ما «: ًويف صحيح مسلم من حديث أيب هريره مرفوعا َ ُ ًِّ ُ ِ َِ ِّ ْ ِ َ َ َِ ْ َ
َسمع َِ«)١٩( .  

ٍما َأنت بمحدث « :وقال ابن مسعود ِّ َ َُ ِ َ ْقـوما حديثا ال تـبـلغه عقولهم، إال كان لبـعضهم ْ ِْ َِّ ْ َُ َ ً ِْ َ َ ُِ ُ ُْ ُ ُ ُ َ َ ً ِ َ
ًفتـنة َ ِْ«)٢٠( .  

ًاعلــم أنـه لـيس يــسلم أحـد حيـدث بكــل مـا مسـع وال يكــون إمامـا أبـدا وهــو  ":وقـال مالـك ً
  ". حيدث بكل مامسع

قيم أمـــور العامـــة ويـــسعون فيمـــا يعـــود ت كـــان يـــسكت عـــن بعـــض مـــا يعلمـــه لتـــسوالنـــيب 
ًلـو تـعلمـون مـا َأعلـم لـضحكتم قلـيال ولبكيـتم كثيـرا«: قـال  بالنفع فثبـت عنـه أنـهعليهم ُِ َ ْ ُْ ُ ْْ َ ََ َ َْ َ ََ ًُ ِ ْ ِ َ َ َْ َ َومـا ، َ َ

ِتـلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله  َّ ِ َِ َ ََ ُ ََ ِّْ َْ ُ َِ َ ُ ُّ َ ْ َْ ُْ َ َُ ِ ُ َ ِ َ ِ َّ«)٢١(.  

ب أن أنبهـك علـى أمـر وهـو أن مراعـاة املـصاحل وباجلملـة فأدلـة هـذه املـسألة كثـرية لكـن جيـ
واملفاسد ال ينظـر فيهـا إىل مـا يغلـب علـى ظـن اجلبنـاء الكـساىل واملتهـوكني وأهـل الدعـه واخلمـول 
ًوالذين ال يريدون العمل للدين أصال فإنه لو فتح الباب هلؤالء ملـا حتـرك أحـد للـدين ومـا أكثـرهم 

ً ما إن يفتح أحد درسا أو ميشي يف طريـق دعـوة مـن توزيـع يف هذا الزمان ألكثرهم اهللا تعاىل فإنه

                                                             
ٍّمن لقي اهللا باإلميـان وهـو غيــر شـاك :[باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )١٨( َ َُ َْ ُ َ ِ ِْ ِ َ َِ ْ ِ فيـه دخـل اجلنَّـة وحـرم علـى النَّـارَ ََ َِّ َُ ََ ْ َ َ َ ِ ِ) [ ١/٥٩ (

 ].٣١:[ برقم
َالنـَّهي عن احلديث بكل ما مسع:[ باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )١٩( َ َِ َِ ِّ ُ ِ ِ ْ ِِ َ ْ) [١/١٠.( 
َالنـَّهي عن احلديث بكل ما مسع: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٢٠( َ َِ َِ ِّ ُ ِ ِ ْ ِِ َ ْ)[١/١١.( 
: بــرقم) ٤/٥٥٦: [ ](بــاب" ســننه"، وأخرجــه الرتمــذي يف ]٢١٥١٦: [بــرقم) ٣٥/٤٠٥" (املــسند"د يف أخرجــه أمحــ) ٢١(
) ١/٢٣٥" (صـــحيح اجلـــامع"، وصـــححه األلبـــاين يف ]٣٢٠٨: [بـــرقم) ٤/١٧٧" (مـــسنده"، وأخرجـــه البـــزار يف ]٢٣١٢[

 ].١٠٢٠: [برقم
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ــالت واجلرائــد إال طفقــوا يطرقــون  ًكتــاب أو شــريط نــافع أو يكتــب مقــاال نافعــا يف أحــد زوايــا ا ً
  . بابه ناصحني وحمذرين من مغبة

ذلــك وأنــه مــن العجلــة وأن األســلم الــرتك وأن املــصلحة تقتــضي التوقــف فإيــاك مث إيــاك أن 
بــل ال بـــد فيهــا مـــن االجتهــاد وحتقيـــق النظـــر يف ، ً هــذه القاعـــدة راجعــا لفهـــم هـــؤالءجتعــل منـــاط

  .الوقائع واألحوال وهذا إمنا يفهمه أهل الرسوخ يف العلم

وهـم قليــل ولكـن اهللا تعــاىل يبـارك يف كلمــتهم وتــوجيههم حـىت إن الواحــد مـنهم ليوجــه أمــة 
دينــة فــدعك مــنهم عــصم اهللا األمــة مــن كاملــة مــن النــاس وأمــا الغوغــائيون وأهــل اإلرجــاف يف امل

  .فهمهم الفاسد والحول والقوة إال باهللا، واهللا أعلم 

 الفرع الخامس :  
 ال نسخ يف األخبـار وال يف األحكـام : أنهــــ رحمهم اهللا تعالى ـــــالمتقرر عند أهل العلم 

ذيب هلـــــا، الــــيت ال تنقطــــع مــــصاحلها أو مفاســــدها؛ وذلـــــك ألن نــــسخ األخبــــار يف احلقيقــــة تكــــ
  . والكذب ال يتصور أن يدخل يف أخبار الشارع

 يف الـــسنة فإنـــه ال ميكـــن أن يدخلـــه فمـــا أخـــرب اهللا تعـــاىل يف الكتـــاب ومـــا أخـــرب بـــه النـــيب 
اخللـف وال النــسخ، فالنـسخ مقــصور يف األحكـام فقــط، وأمــا يف األخبـار فإنــه ال مـدخل لــه فيهــا 

  .البتة

ـــا  فمـــا رأيتـــه مـــن الــدعاوى يف شـــي: وعليــه ء مـــن األخبـــار الــشرعية أنـــه منـــسوخ فـــاعلم أ
دعوى باطلة، ألن األخبار ال يدخلها النسخ، وكذلك األحكام الشرعية اليت يف األمر بـشيء ال 

  . تنتهي وال تنقطع مصلحته ال يدخله النسخ أيضا، مع أنه من مجلة األحكام الشرعية

عـن انتهـاء املـصلحة مـن هـذا ومع ذلك فال يدخله النـسخ البتـة، وذلـك ألن النـسخ عبـارة 
احلكم املعـني يف هـذا الوقـت املعـني، فريفعـه اهللا تعـاىل ويبـدلنا بـه حكمـا شـرعيا آخـر، فمـا كانـت 
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مــصلحته مــستمرة فإنــه ال يدخلــه النــسخ، ألنــه لــو نــسخ الرتفعــت مــصلحته، والــشريعة جــاءت 
  . بتقرير املصاحل وتكميلها

والعمـــرة وبـــر الوالـــدين والتوحيـــد واإلميـــان وذلـــك كتـــشريع الـــصالة والزكـــاة والـــصدق واحلـــج 
وحنوهــا مـــن األحكـــام الـــشرعية، فـــإن مـــصاحلها ال ميكـــن أن تنتهـــي يف أي زمـــان، فحيـــث كانـــت 

  . مصلحتها دائمة مستمرة فال نسخ فيها

وكذلك املنهيات الشرعية عن األمـور الـيت هـي مفـسدة خالـصة أو راجحـة، فـإن النـسخ ال 
 بغري حق واخليانة والظلم والغش وحنوها مما كانـت مفـسدته مـستمرة يدخلها، كتحرمي الزنا والقتل

  . ال تنقطع، بل هو مفسدة يف كل زمان وكل مكان

فهـــذا النـــوع مـــن األحكــــام ال يدخلـــه النـــسخ أيـــضا، فــــال ميكـــن أن ينـــسخ الـــشارع حرمــــة 
ـــا إىل جـــواز الزنـــا، وال أن ينـــسخ حرمـــة قتـــل  الكـــذب إال حـــل الكـــذب وال أن ينـــسخ حرمـــة الزن

  . النفس بغري حق إىل جواز االعتداء على النفوس بالقتل، وهكذا

  : فعندنا ثالثة أشياء ال يمكن أن يدخلها النسخ

 األخبار، ألن نسخها تكذيب هلا، والكذب ال يدخل يف أخبار الشريعة:األول . 
 األحكام الشرعية ذات املصلحة الدائمة املستمرة اليت ال تنقطع:الثاني  . 
 ت الشريعة عنه مما مفسدته دائمة مستمرة ال تنقطع ما :الثالث . 

  : وعليه

ـا دعـوى كاذبـة، وإذا  فإذا رأيت من يدعي النسخ يف حكـم ال تنقطـع مـصلحته، فـاعلم أ
ا دعوى كاذبة، واهللا أعلم   .رأيت دعوى يف نسخ ما مفسدته دائمة ومستمرة فاعلم أ

 الفرع السادس:  
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 أهــل األهــواء والبـدع وخلــف أهــل الفجــور ففيــه وأمـا الــصالة خلــف": قــال شــيخ اإلســالم
  . نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه

 تقـــدمي الواحـــد مـــن هـــؤالء ىف اإلمامـــة ال جيـــوز مـــع :لكـــن أوســـط األقـــوال فـــي هـــؤالء أن
يه عن ذلك، القدرة على غريه؛ فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع جيب اإلنكار عليه   . و

وهلـــذا فـــرق مجهـــور األئمـــة بـــني ، جـــره لينتهـــى عـــن فجـــوره وبدعتـــهوأقـــل مراتـــب اإلنكـــار ه
الداعيـة وغــري الداعيـة؛ فــإن الداعيــة أظهـر املنكــر فاسـتحق اإلنكــار عليــه خبـالف الــساكت؛ فإنــه 

فهـــذا ال ينكـــر عليـــه ىف الظـــاهر فـــإن اخلطيئـــة إذا خفيـــت مل تـــضر إال ، مبنزلـــة مـــن أســـر بالـــذنب
  . ت العامةولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضر، صاحبها

وتوكل سرائرهم إىل اهللا تعاىل خبالف من أظهر ، وهلذا كان املنافقون تقبل منهم عالنيتهم 
الكفر؛ فإذا كان داعية منع من واليته وإمامته وشهادته وروايته ملا ىف ذلك من النهـي عـن املنكـر 

امه ىف شهادته وروايته؛ فإذا أمكن إلنسان أال ي قدم مظهـرا للمنكـر ال ألجل فساد الصالة أو ا
  . ىف اإلمامة وجب ذلك لكن إذا واله غريه

ومل ميكنــه صــرفه عــن اإلمامــة أو كــان هــو ال يــتمكن مــن صــرفه إال بــشر أعظــم ضــررا مــن 
وال دفع أخـف الـضررين ، ضرر ما أظهره من املنكر؛ فال جيوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثري

  . بتحصيل أعظم الضررين

بتحـــــصيل املـــــصاحل وتكميلهـــــا وتعطيـــــل املفاســـــد وتقليلهـــــا حبـــــسب فـــــإن الـــــشريعة جـــــاءت 
ــا تــرجيح خــري اخلــريين إذا مل ميكــن أن جيتمعــا مجيعــا ودفــع شــر الــشرين إذا مل ، اإلمكــان ومطلو

  . يندفعا مجيعا

فإذا مل ميكن منع املظهر للبدعة والفجور إال بضرر زائد على ضرر إمامته مل جيز ذلـك بـل 
ه فعلها إال خلفه كاجلمع واألعياد واجلماعة إذا مل يكن هناك إمـام غـريه؛ يصلي خلفه ما ال ميكن



  
وليد السعيدان حفظه اهللا /  لفضيلة الشيخواملفاسداملصاحل عدة قا  ٤٩

ــــد الثقفــــي وغريمهــــا اجلمعــــة  ــــن أيب عبي وهلــــذا كــــان الــــصحابة يــــصلون خلــــف احلجــــاج واملختــــار ب
  . واجلماعة

فــإن تفويــت اجلمعــة واجلماعــة أعظــم فــسادا مــن االقتــداء فيهمــا بإمــام فــاجر ال ســيما إذا 
، فيبقـى تـرك املـصلحة الـشرعية بـدون دفـع تلـك املفـسدة ، يدفع فجـوره كان التخلف عنهما ال 

وهلذا كان التاركون للجمعة واجلماعات خلف أئمـة اجلـور مطلقـا معـدودين عنـد الـسلف واألئمـة 
  . واهللا أعلم " من أهل البدع
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 الفرع السابع :  
 ألحـد أن يـشرع  العبادات كلها مبناها على اإلتباع ال علـى االبتـداع، فلـيس:قال العلماء

من الدين ما مل يأذن بـه اهللا، فلـيس ألحـد أن يـصلي إىل قـربه ويقـول هـو أحـق بالـصالة إليـه مـن 
ـــــه  ـــــت عن ـــــة، وقـــــد ثب ـــــهالكعب ـــــصحيح أن ـــــور«: قـــــال  يف ال ـــــى اْلقب ـــــصلوا إل ِال ت ُُ َِ ُّ َ ُ ـــــسوا ، َ ُوال تجل ِ ْ َ ََ

َعليـها َْ َ«)٢٢(. 
 أفـضل مـن الـصالة يف املـساجد  مع أن طائفة مـن غـالة العبـاد يـصلون إىل قبـور الـصاحلني

  . حىت املسجد احلرام والنبوي واألقصى

وكثري من الناس يرى أن الدعاء عند قبور األنبياء والصاحلني أفضل منه يف املساجد، وهذا 
  . كله مما قد علم مجيع أهل العلم بديانة اإلسالم أنه مناف لشريعة اإلسالم

َ والسنة فقد ضل وأضـل، ووقـع يف مهـواة مـن ومن مل يعتصم يف هذا الباب وغريه بالكتاب
ــا جــاءت  التلــف؛ فعلــى العبــد أن يــسلم للــشريعة احملمديــة الكاملــة البيــضاء الواضــحة، ويــسلم أ

  . بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها

وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغريها اليت يظنها حـسنة ونافعـة مـا لـيس مبـشروع علـم 
ا راجحــة علــى مــصلحتها، إذ الــشارع احلكــيم ال يهمــل أن  ضــررها راجــح علــى نفعهــا، ومفــسد

  . املصاحل، واهللا أعلم 

 الفرع الثامن :  
  هل جيوز استخدام اجلن يف األمور الطيبة النافعة للدين؟

نعم، فإذا كنت قادرا علـى ذلـك فـال بـأس، فـإذا أسـلم عنـدك أحـد مـنهم فـال : والجواب 
ره بــدعوة قومــه لإلســالم، ويــأمرهم بالتوحيــد وينهــاهم عــن الــشرك، بــل أنــت بــأس عليــك أن تــأم

                                                             
َالنـَّهي عن اجللوس عل: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٢٢( َُ َِ ُْ ِِ َِْى القرب والصالة عليهْ َ ََّ ِْ َ ِ  ].٩٧٣: [برقم) ٢/٦٦٨](َْ
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ًمأمور بذلك؛ ألنـه حيقـق كثـريا مـن املـصاحل الـشرعية، وال مفـسدة تـصادم ذلـك، وكاسـتخدامه يف 
  . االستدالل على مكان السحر، فهذا أمر طيب وقد حصلت منه آثار محيدة

م، وكاســـتخدام اهـــدين لكـــن البـــد مـــن احلـــذر مـــن كثـــرة كـــذ هم يف إبـــالغ بعـــض أمـــور ا
ًالــذين انقطعــت معهــم وســائل االتــصال، فهــذا طيــب أيــضا، لكــن البــد مــن ابــتالء املخــرب مــنهم 
ًعــدة مــرات، ليتبــني صــدقه ونــصحه للمــسلمني، وإال فالكــذب فــيهم كثــري جــدا، وحنــو ذلــك ممــا 

  . حيقق مصلحة شرعية

ميلهــا وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا، ويـدل علــى ذلــك أن الــشريعة جــاءت لتقريــر املــصاحل وتك
  .وهذا النوع من االستخدام فيه حتقيق للمصاحل وتعطيل للمفاسد، واهللا أعلم 

 الفرع التاسع:  
إن األعمـال الدينيـة ال جيـوز أن يتخـذ منهـا شـيء  ":ـــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــقال ابن تيمية 

لتوقيـف، فـال جيـوز لإلنـسان أن يـشرك ًسببا، إال أن تكون مـشروعة؛ فـإن العبـادات مبناهـا علـى ا
  . باهللا فيدعو غريه، وإن ظن أن ذلك سبب يف حصول بعض أغراضه

ُولـــذلك ال يعبـــد اهللا بالبـــدع املخالفـــة للـــشريعة، وإن ظـــن ذلـــك؛ فـــإن الـــشياطني قـــد تعـــني 
اإلنسان علـى بعـض مقاصـده إذا أشـرك، وقـد حيـصل بـالكفر والفـسوق والعـصيان بعـض أغـراض 

 حيـــل لـــه ذلـــك؛ إذ املفـــسدة احلاصـــلة بـــذلك أعظـــم مـــن املـــصلحة احلاصـــلة بـــه؛ إذ اإلنـــسان، فـــال
َ بعـــث بتحـــصيل املـــصاحل وتكميلهـــا وتعطيـــل املفاســـد وتقليلهـــا، فمـــا أمـــر اهللا بـــه،  الرســـول ُ

ى عنه؛ فمفسدته راجحة   .  واهللا أعلم "فمصلحته راجحة، وما 

 الفرع العاشر :  
وكـــل مــا يــأمر اهللا بـــه البــد أن تكــون مـــصلحته  ": ـــــــــــــ رحمــه اهللا تعـــالىقــال ابــن تيميـــة 

وهـــذا مـــذهب مجهـــور ... راجحـــة علـــى مفـــسدته، واملـــصلحة هـــي املنفعـــة، واملفـــسدة هـــي املـــضرة
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املــــسلمني مــــن الــــسلف واخللــــف أن مــــا أمــــر اهللا بــــه البــــد أن تكــــون مــــصلحته راجحــــة ومنفعتــــه 
  . راجحة

وأمـــا جهـــم ومـــن وافقـــه مـــن اجلربيـــة وأمـــا مـــا كانـــت مـــضرته راجحـــة فـــإن اهللا ال يـــأمر بـــه، 
ًإن اهللا قــد يــأمر مبــا لــيس فيــه منفعــة وال مــصلحة البتــة، بــل يكــون ضــررا حمــضا إذا فعلــه : فيقولـون ً

املأمور به، وقد وافقهم على ذلك طائفـة مـن متـأخري أتبـاع األئمـة ممـن سـلك مـسلك املتكلمـني 
  ".م واجلربية يف مسائل القدر، فنصر مذهب جه-أبي الحسن األشعري وغيره-

ـــ وقــال  ـــ رحمــه اهللا تعــالى ــــ ويكفــي املــؤمن أن يعلــم أن مــا أمــر اهللا بــه فهــو ملــصلحة ": ــــ
ى اهللا عنه فهـو مفـسدة حمـضة أو غالبـة، وأن اهللا ال يـأمر العبـاد مبـا أمـرهم  حمضة أو غالبة، وما 

اهم خبال به عليهم، بل أمـرهم مبـا فيـه  اهم عما  ـاهم عمـا فيـه ًحلاجته إليهم وال  صـالحهم و

يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عن الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات { بأنهفسادهم، وهلذا وصف نبيه 
ثائالْخَب هِملَيع مرحيـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــ إهـ كالمه }و.   

  فصل

 الفرع الحادي عشر :  
ّفإن أمكـن توليـة إمـام بـر مل جيـز توليـة فـاجر وال ": ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــ وقال أبو العباس

مبتدع يظهر بدعته، فإن هؤالء جيب اإلنكـار علـيهم حبـسب اإلمكـان وال جيـوز تـوليتهم، فـإن مل 
ميكـن إال توليــة أحـد رجلــني كالمهـا فيــه بدعــة وفجـور، كــان توليـة أصــلحهما واليـة هــو الواجــب، 

أحـدمها فيـه ديـن وضـعف عـن اجلهـاد، واآلخـر فيـه :  يف الغزو إال تـأمري أحـد رجلـنيوإذا مل ميكن
ًمنفعة يف اجلهاد مع ذنوب له، كان توليـة هـذا الـذي واليتـه أنفـع للمـسلمني، خـريا مـن توليـة مـن 

  .واهللا أعلم " ّواليته أضر على املسلمني

 الفرع الثاني عشر :  
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مـاع القـوة واألمانـة يف النـاس قليـل؛ وهلـذا كـان عمـر بـن اجت ":ـــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــوقال 
اللهـم أشـكو إليــك جلـد الفـاجر، وعجــز الثقـة، فالواجـب يف كــل : اخلطـاب رضـي اهللا عنـه يقــول

  . والية األصلح حبسبها

فـــإذا تعـــني رجـــالن أحـــدمها أعظـــم أمانـــة واآلخـــر أعظـــم قـــوة؛ قـــدم أنفعهمـــا لتلـــك الواليـــة 
 إمـــارة احلــروب الرجـــل القــوي الـــشجاع وإن كــان فيـــه فجــور علـــى ًوأقلهمــا ضــررا فيهـــا؛ فيقــدم يف

  . ًالرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا

ُِكما سئل اإلمام أمحد عن الـرجلني يكونـان أمـريين يف الغـزو؛ وأحـدمها قـوي فـاجر واآلخـر 
أمـــا الفـــاجر القـــوي، فقوتـــه للمـــسلمني، وفجـــوره علـــى : صـــاحل ضـــعيف، مـــع أيهمـــا يغـــزى؟ فقـــال

. وأما الصاحل الضعيف فصالحه لنفسه وضعفه على املسلمني، فيغـزى مـع القـوي الفـاجرنفسه؛ 
ِوَأن اهللا يـؤيد هذا الدين بالرجل اْلفاجر«: وقد قال النيب  ِ َ ِ ُ َُّ ِ َ ِّ َ َِّ ُ َ َ َّ َ«)٢٣(.   

ْإن اهللا ليـؤيد هذا الدين بأقـوام ال خالق لهم«وروي  ُ َ ََ َ ََ ٍَ َِ َْ َِ ِّ َ َِّ ُ ُ َ َّ«)٢٤( .  

ًجرا، كـــان أوىل بإمـــارة احلـــرب ممـــن هـــو أصـــلح منـــه يف الـــدين إذا مل يـــسد وإن مل يكـــن فـــا
  .واهللا أعلم ..."مسده

 الفرع الثالث عشر :  
الــشارع يعتــرب املفاســد واملــصاحل، فــإذا اجتمعــا قــدم املــصلحة الراجحــة  ":وقــال رحمــه اهللا

 أباح رمي العـدو على املفسدة املرجوحة؛ وهلذا أباح يف اجلهاد الواجب ما مل يبحه يف غريه، حىت

                                                             
ين بالرجـل الفـاجر: [بـاب" صحيحه"أخرجه البخاري يف : متفق عليه )٢٣( ِإن اللـه يـؤيـد الـدِّ َِّ َ ِ َُّ َُّ ِ َِ ُ َِّ ، ]٣٠٦٢: [، بـرقم)٤/٧٢](َ

َغلظ حترمي قـتل اإلنسان نـفسه، و: [باب" صحيحه"وأخرجه مسلم يف  ُ َ َْ َْ ِ ِ ِْ ِ َْ ِ َْ ِ ََأن مـن قـتـل نـفـسه بـشيء عـذب بـه يف النَّـار، وأَنـه ال َِ ُ َُّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ٍ
ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َّ

ٌيدخل اجلنَّة إال نـفس مسلمة َْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ ََِّ ْ ُ ُ   ].١١١: [، برقم)١/١٠٥] (ْ

ِاالستعانة بالفجـار يف احلـرب: [باب" سننه"أخرجه النسائي يف  )٢٤( ْ َْ ِْ ِ َّ ُ َُِ َ ِ لطـرباين يف ا، وأخرجـه ]٨٨٣٤:[ بـرقم) ٨/١٤٧ ] (ِْ
 ].١٨٦٠:[ برقم) ١/٣٨٠" (صحيح اجلامع الصغري"، وصححه األلباين يف ]١٣٢:[ برقم) ١/٩٧" (املعجم الصغري"
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باملنجنيق، وأن أفضي ذلك إىل قتل النساء والـصبيان، وتعمـد ذلـك حيـرم، ونظـائر ذلـك كثـرية يف 
  ".واهللا أعلم. الشريعة

 الفرع الرابع عشر:   
األمـر بقتـال الطائفـة الباغيـة مـشروط بالقـدرة واإلمكـان، إذ  ":ـــــ رحمه اهللا تعـالى ــــــوقال 

ل املـشركني والكفـار، ومعلـوم أن ذلـك مـشروط بالقـدر واإلمكـان، فقـد ليس قتاهلم بـأوىل مـن قتـا
 غـري ًتكـون املـصحلة املـشروعة أحيانـا هـي التـألف باملـال، واملـساملة واملعاهـدة، كمـا فعلـه النـيب 

واهللا " مــرة، واإلمـــام إذا اعتقــد وجـــود القــدرة ومل تكـــن حاصـــلة كــان الـــرتك يف نفــس األمـــر أصـــلح
  .أعلم 

 شرالفرع الخامس ع :  
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عـن احلرمـة والـدين فواجـب :"وقال رحمه اهللا

ًإمجاعــا فالعــدو الــصائل الــذي يفــسد الــدين والــدنيا ال شــيء أوجــب بعــد اإلميــان مــن دفعــه فــال 
  . يشرتط له شرط بل يدفع حبسب اإلمكان

 دفــع الــصائل الظــامل وقــد نــص علــى ذلــك العلمــاء أصــحابنا وغــريهم فيجــب التفريــق بــني
وإذا دخــل العـدو بــالد اإلسـالم فـال ريــب أنـه جيــب دفعـه علــى .... الكـافر وبـني طلبــه يف بـالده 

األقرب فاألقرب إذ بالد اإلسالم كلها مبنزلة البلـدة الواحـدة، وأنـه جيـب النفـري إليـه بـال إذن والـد 
ذا وهو خري مما يف املختصرات   . وال غرمي ونصوص أمحد صرحية 

كن هل جيب على مجيع أهل املكان النفري إذا نفر إليه الكفايـة، كـالم أمحـد فيـه خمتلـف، ل
ًوقتـــال الـــدفع مثـــل أن يكـــون العـــدو كثـــريا ال طاقـــة للمـــسلمني بـــه لكـــن خيـــاف إن انـــصرفوا عـــن 
عدوهم عطف العدو على من خيلفون من املسلمني فهنا قد صرح أصـحابنا بأنـه جيـب أن يبـذلوا 

َاف علــيهم يف الــدفع حــىت يــسلموا، ونظريهــا أن يهجــم العــدو علــى بــالد مهجهــم ومهــج مــن خيــ ْ َ
  . املسلمني
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وتكون املقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على احلـرمي فهـذا وأمثالـه قتـال دفـع ال 
  . قتال طلب ال جيوز االنصراف فيه حبال ووقعة أحد من هذا الباب

 الــدين الــصحيح الــذين هلــم خــربة مبــا عليــه أهــل  يعتــرب يف أمــور اجلهــاد أهــل:والواجــب أن
الــدين دون الــدنيا الــذين يغلــب علــيهم النظــر يف ظــاهر الــدين فــال يؤخــذ بــرأيهم، وال بــرأي أهــل 

  ".الدين الذين ال خربة هلم يف الدنيا

 الفرع السادس عشر :  
الفعــل إذا كــان يفــضي إىل مفــسدة ولــيس فيــه مــصلحة  ":قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة

ــي عــن الــصالة يف األوقــات الثالثــة ملــا يف ذلــك مــن املفــسدة الراجحــة راج ُحــة يـنهــى عنــه كمــا  ُْ
وهــــو التــــشبه باملــــشركني الــــذي يفــــضي إىل الــــشرك، ولــــيس يف قــــصد الــــصالة يف تلــــك األوقــــات 

  .ّمصلحة راجحة إلمكان التطوع يف غري ذلك من األوقات

 مـنهم يف هـذه األوقـات، وهـو أظهـر ّوهلذا تنازع العلماء يف ذوات األسباب؛ فسوغها كثري
ّقــويل العلمــاء؛ ألن النهــي إذا كــان لــسد الذريعــة أبــيح للمــصلحة الراجحــة وفعــل ذوات األســباب 
حيتاج إليه يف هـذه األوقـات ويفـوت إذا مل يفعـل فيهـا، فتفـوت مـصلحتها، فأبيحـت ملـا فيهـا مـن 

ري هذا الوقت، فال تفوت بالنهي ّاملصلحة الراجحة خبالف ما ال سبب له؛ فإنه ميكن فعله يف غ
  .واهللا أعلم " عنه مصلحة راجحة، وفيه مفسدة توجب النهي عنه

 الفرع السابع عشر :  
ــــقـــال ابـــن تيميـــة  ــــ رحمـــه اهللا تعـــالى ــــ مـــن : وقـــد ذهـــب كثـــري مـــن مبتدعـــة املـــسلمني ":ــــ

فعـوا بـذلك وصـاروا الرافضة واجلهمية وغريهم إىل بالد الكفار، فأسلم على يديـه خلـق كثـري، وانت
   ".ًمسلمني مبتدعني، وهو خري من أن يكونوا كفارا

ــــوقـــال  ــــ رحمـــه اهللا تعـــالى ــــ ُوهـــذه األمـــور يـــسلم بـــسببها نـــاس ويتـــوب بـــسببها نـــاس  ":ــــ ُ
ا، فينتقلون بـسببها إىل مـا هـو خـري ممـا كـانوا عليـه، كالـشيخ الـذي فيـه  يكونون أضل من أصحا
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ًيه قـوم كفـار فيـدعوهم إىل اإلسـالم فيـسلمون ويـصريون خـريا ممـا كذب وفجور من اإلنس قد يأت
  ً.كانوا، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا

ِوَأن اهللا يـؤيد هـذا الـدين بالرجـل اْلفـاجر« :وقد قال النبي   ِ َ ِ ُ َُّ ِ َ ِّ َ َِّ ُ َ َ َّ ، وهـذا كـاحلجج )٢٥(»َ
ـا  كثـري مـن أهـل الباطـل، وتقـوى واألدلة اليت يذكرها كثري مـن أهـل الكـالم والـرأي، فإنـه ينقطـع 

ــا قلــوب كثــري مــن أهـــل احلــق، وإن كانــت يف نفــسها باطلــة فغريهـــا أبطــل منهــا، واخلــري والـــشر 
ا أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إىل ما هو خري منه   " . درجات، فينتفع 

مني ًكــذلك بعــض امللــوك قــد يغــزو غــزوا يظلــم فيــه املــسل ":ـــــــ رحمــه اهللا تعــالى ـــــــوقــال 
ًوالكفار ويكون آمثـا بـذلك، ومـع هـذا فيحـصل بـه نفـع خلـق كثـري كـانوا كفـارا فـصاروا مـسلمني،  ً

  ".ًوذلك كان شرا بالنسبة إىل القائم بالواجب، وأما بالنسبة إىل الكفار فهو خري

ـــــوقــــال   ـــــ رحمــــه اهللا تعــــالى ــــ ــــضعيفة يف الرتغيــــب  ":ــــ ــــري مــــن األحاديــــث ال وكــــذلك كث
ا إىل خـري ممـا كـانوا عليـه، والرتهيب والفض ائل واألحكام والقصص، قد يسمعها أقوام فينتقلون 

ًوإن كانت كذبا وهذا كالرجل يسلم رغبة يف الدنيا ورهبة مـن الـسيف، مث إذا أسـلم وطـال مكثـه 
  . بني املسلمني دخل اإلميان يف قلبه

 مـن أن يبقــى فـنفس ذل الكفـر الـذي كـان عليـه وانقهـاره ودخولـه يف حكـم املـسلمني خـري
ًكافرا، فانتقل إىل خـري ممـا كـان عليـه، وخـف الـشر الـذي كـان فيـه، مث إذا أراد اهللا هدايتـه أدخـل 

  ".اإلميان يف قلبه

ًوأكثر املتكلمني يردون بـاطال بباطـل، وبدعـة ببدعـة، لكـن  ":ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــوقال  
ًاطـــل املـــسلمني، فيـــصري الكـــافر مـــسلما قــد يـــردون باطـــل الكفـــار مـــن املـــشركني وأهــل الكتـــاب بب

                                                             
ين بالرجـل الفـاجر: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري يف : متفق عليه)  ٢٥( ِإن الله يـؤيد الدِّ َِّ َ ِ َُّ َُّ ِ َِ ُ َِّ ، ]٣٠٦٢: [، بـرقم)٤/٧٢](َ

َغلظ حترمي قـتل اإلنسان نـفسه، وَأن مـن قـتـل نـفـسه بـشيء عـذب بـه يف النَّـار، وأَنـه ال : [ابب" صحيحه"وأخرجه مسلم يف  َُ ُ َُّ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ َِ ِّ ُ ٍ
ْ َ َْ َ َْ ْ َْ ََ ََ َْ َ َّ ِِ ِ ِْ ْ َ

ٌيدخل اجلنَّة إال نـفس مسلمة َْ ِ ْ ُ َ ٌَ َ ََِّ ْ ُ ُ   ].١١١: [، برقم)١/١٠٥] (ْ
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ًمبتدعا، وأخص من هؤالء من يـرد البـدع الظـاهرة كبدعـة الرافـضة ببدعـة أخـف منهـا وهـي بدعـة 
  ".أهل السنة

وألجـــل هـــذا مــــدح شـــيخ اإلســـالم ابــــن تيميـــة رمحــــه اهللا بعـــض الفئـــات مــــن أهـــل الكــــالم 
 التأويــل وذلــك لتــصديهم ملــا كالكالبيــة، والكراميــة، واألشــعرية مــع مــا هــو معلــوم مــن بــدعهم يف

هـــو شـــر مـــنهم مـــن الفـــرق كاملعتزلـــة والرافـــضة، وكـــذلك لـــردهم علـــى عمـــوم الكفـــار وامللحـــدين 
  .والزنادقة ألن ما يدعون غريهم إليه خري مما هم عليه من الكفر والبدع

ة، وكـذلك متكلمـة أهـل اإلثبـات، مثـل الكالبيـة، والكراميـ ":ـــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــوقال  
واألشـعرية إمنـا قبلــوا واتبعـوا واســتحمدوا إىل عمـوم األمــة مبـا أثبتـوه مــن أصـول اإلميــان، مـن إثبــات 
الــصانع وصــفاته، وإثبــات النبــوة، والــرد علــى الكفــار مــن املــشركني وأهــل الكتــاب وبيــان تنــاقض 

  . حججهم، وكذلك استحمدوا مبا ردوه على اجلهمية واملعتزلة، والرافضة والقدرية

  : واع المقاالت التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة، فحسناتهم نوعانمن أن

 إما موافقة أهل السنة واحلديث . 
 وإما الرد على من خالف السنة واحلديث ببيان تناقض حججهم.  

ففــي اجلملــة أهــل الــسنة  ":ـــــــ رحمــه اهللا تعــالى ـــــــقــول أبــي العبــاس  وكــل ذلــك جيمعــه 

ــه مـــــا   {: قـــــال تعـــــاىل ورســـــوله حبـــــسب اإلمكـــــان كمـــــاجيتهـــــدون يف طاعـــــة اهللا  ـــ ـــــاتَّقُوا اللَّ فَ
تُمتَطَعوقال النيب ]١٦:التغابن[}اس  »ْإذا َأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ْ ُْ ْ َ َُ ْ َْ َْ ِ ُ َُْ ٍ َِ ُ َ ِ«) ٢٦(. 

                                                             
] القتــداء بــسنن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلما: [ بــاب] ٧٢٨٨: [بــرقم) ٩/٩٤" (صــحيحه"أخرجــه البخــاري يف ) ٢٦(

فـرض احلـج مــرة : [بـاب] ١٣٣٧: [بــرقم) ٢/٩٧٥" (صـحيحه"مـن طريـق أيب الزنـاد عـن األعــرج، وأخرجـه مـسلم يف 
 .من طريق الربيع بن مسلم عن حممد بن زياد] يف العمر
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ـــــاد يف املعـــــاش واملعـــــاد وأنـــــه أمـــــر ًويعلمـــــون أن اهللا تعـــــاىل بعـــــث حممـــــدا   بـــــصالح العب
ـى  عــن الفـساد فــإذا كـان الفعـل فيــه صـالح وفــساد رجحـوا الـراجح منهمــا فـإذا كــان بالـصالح و

صــالحه أكثــر مــن فــساده رجحــوا فعلــه وإن كــان فــساده أكثــر مــن صــالحه رجحــوا تركــه فــإن اهللا 
  . واهللا أعلم " بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلهاتعاىل بعث رسوله 

 الفرع الثامن عشر :  
األصــــل هــــو وجــــوب حــــضور اجلماعــــة ووجــــوب إيقاعهــــا يف املــــسجد، وال جيــــوز اعلــــم أن 

ٍالتخلـف عــن ذلــك إال ملــسوغ شـرعي وهــذا املــسوغ الــشرعي هــو طـروء حالــة علــى املكلــف لــو مل  ٍ ٍ
  . يراعها لوقع يف املفسدة اخلالصة أو الراجحة

ـــذ فالـــشريعة تقـــول لـــه ـــا إال:فحينئ   إن اجلماعـــة ســـقطت عنـــك ألنـــك ال تـــستطيع إتيا
بوقوعك يف هذه املفسدة لتحصيل املصلحة ودرء املفاسد عندنا مقدم على جلب املـصاحل وهـذا 
ًداخل حتت قاعدة دفع احلرج الذي هو من خصائص هذه األمـة املرحومـة زادهـا اهللا شـرفا ورفعـة 

ــت   {:وهــــو فــــرع مــــن قاعــــدة قولــــه تعــــاىل..  ــي كَانَــ ــاللَ الَّتــ ــرهم واألَغْــ ــنهم إِصــ ــ ع ــضَع  ويــ
 هِملَـيفــإذا كـان حـضورك للجمعـة واجلماعــة يـؤدي إىل مفـسدة خالــصة أو ] ١٥٧:األعـراف[}ع

راجحـة فـال تــأت وأنـت معــذور بعـدم القيــام بـذلك الواجــب ألن الواجبـات تــسقط بـالعجز عنهــا 
والـــشريعة جـــاءت لتقريـــر املـــصاحل وتكميلهـــا وتعطيـــل املفاســـد وتقليلهـــا فمـــن قـــام بـــه هـــذا العـــذر 

ذه ا   .حلالة فإنه ال تلزمه اجلمعة أعين ال يلزمه حضور اجلمعة واجلماعة، واهللا أعلم واتصف 

 الفرع التاسع عشر :  

نَّه {قال اهللا تعاىل يف سورة األنفال  لقد وإِن جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّه إِ
 ــيم لالْع يعمــس ــو ال يــة فيهــا أمــر املــؤمنني بــأن جينحــوا إىل الــسلم إن ، فهــذه اآل]٦١:األنفــال[}ه
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فَإِذَا انسلَخ األَشهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشرِكني حيث {: طلبه الكفار منهم، مع أن اهللا تعاىل قال
اموا الصالة وآتَوا الزكَاة وجدتُموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِن تَابوا وأَقَ

  يمحر غَفُور اللَّه إِن مبِيلَهوا إِلَـى    {: ، ويقـول اهللا تعـاىل]٥:التوبة[}فَخَلُّوا سعتَـدـوا وفَال تَهِن
الَكُممأَع كُمرتي لَنو كُمعم اللَّهو نلَواألَع نْتُم   ].٣٥:حممد[}السلْمِ وأَ

اآليات األمـر بالـسلم، ويف بعـضها النهـي عنـه، فكيـف احلـال يف هـذه اآليـات  ففي بعض 
  الكرمية ؟ 

 األمر واضح، وال اختالف فيه وهللا احلمد واملنـة، رأى بعـض العلمـاء أن آيـة التوبـة :فأقول
نـــسخت آيـــة ســـورة األنفـــال، ألن أحكـــام اجلهـــاد الـــيت نزلـــت يف ســـورة التوبـــة، كانـــت هـــي آخـــر 

  .، وغريهرضي اهللا عنهما ــــــــــــ إلسالم ونسب القول بالنسخ إىل ابن عباس مراحل اجلهاد يف ا

 حكم املهادنة واملساملة، مل يعـد مـشروعا، فلـيس للمـسلمني أن يعقـدوا :ومعنى النسخ أن
  .مهادنة مع عدوهم، إال يف حالة الضرورة فالضرورة شرط يف عقد اهلدنة عند هؤالء

إذا ... فأمـا هـل جتـوز املهادنـة؟ فـإن قومـا أجازوهـا ابتـداء ":ـــــــــ رحمـه اهللا ـقـال ابـن رشـد 
ـــــة ألهـــــل  ـــــضرورة الداعي رأى ذلـــــك اإلمـــــام مـــــصلحة للمـــــسلمني، وقـــــوم مل جييزوهـــــا إال ملكـــــان ال

  . ورد القول بالنسخ كثري من العلماء من مفسرين وغريهم، فأجازوها للمصلحة..." اإلسالم

ــــ رحمـــه اهللا ـــــــفقـــال ابـــن كثيـــر  وقـــول ابـــن عبـــاس وجماهـــد، وزيـــد بـــن أســـلم، وعطـــاء : "ــــــ

قَاتلُوا الَّذين {إن هذه اآلية منسوخة بآية السيف يف بـراءة : اخلراساين وعكرمة واحلسن، وقتادة
فيه نظر أيضا، ألن آيـة بـراءة فيهـا األمـر بقتـاهلم ] ٢٩:التوبة[}ال يؤمنون بِاللَّه وال بِالْيومِ اآلخرِ    

ن ذلــك، فأمــا إذا كــان العــدو كثيفــا، فإنــه جتــوز مهــادنتهم، كمــا دلــت عليــه هــذه اآليــة إذا أمكــ
  .الكرمية
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  ". واهللا أعلم. ، يوم احلديبية، فال منافاة، وال نسخ وال ختصيص وكما فعل النيب 

  . وهذا القول هو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل

ال للـشك يف طـروء االخـتالف  إن اآليات واضـحة الداللـة حبيـث ال تـدع جمـا:وأقول أيضا
عليهــا، فــإن آيــة األنفــال فيهــا األمــر باالســتجابة للــسلم واملهادنــة حــال طلــب الكفــار هــذا وآيــة 

  .سورة حممد فيها النهي عن الذل واخلنوع واالبتداء بطلب اهلدنة

ـــى أهـــل  فـــاهللا تعـــاىل أمـــر املـــسلمني حـــال يطلـــب الكفـــار اهلدنـــة بـــأن جينحـــوا هلـــا، ولكنـــه 
عن ابتداء طلب اهلدنة، فقبول اهلدنـة عنـد طلـب الكفـار هلـا حممـول علـى مـا إن اقتـضت اإلميان 

املــصلحة هــذا القبــول، والنهــي عــن املهادنــة وطلبهــا حممــول علــى مــا إذا كانــت املــصلحة يف عــدم 
  .الطلب، فاألمر يدور مع املصلحة

 فاآليــات حتمــل  ألن الــشريعة جــاءت بتقريــر املــصاحل وتكميلهــا وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا،
على اختالف أحوال املسلمني قوة وضـعفا، فـإن كـانوا يف منعـة مـن العـدد والعـداد والقـوة املعنويـة 

  . واحلسية فال يطلبون اهلدنة، وإن كانوا يف حال من اهلوان والضعف املعنوي واملادي

مـع ورأى اإلمام أن طلب اهلدنة هو األنفع واألصلح للمسلمني فلهم ذلـك، فـاألمر يـدور 
ا يف حملها على ما تقتـضيه املـصلحة، وطلـب اهلدنـة أو قبوهلـا هـو مـن  املصلحة، وكل آية يعمل 

  . التصرف العام إلمام املسلمني

 تـصرف اإلمـام علـى الرعيـة منـوط باملـصلحة، واهللا :في القواعد أن ومن المعلوم المتقرر
  .أعلم

 الفرع العشرون :  
ن صالة اجلمعـة واجلماعـة واحلـج واجلهـاد إن كـان ال لقد قرر أهل السنة رمحهم اهللا تعاىل أ

يقيمــه إال إمــام املــسلمني العــام، وكــان فيــه شــيء مــن الفــسق والفجــور، فــإن احلــق والواجــب هــو 
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 أنـه ال يتخلـف عـن الـصالة ــــــ رحمهم اهللا تعـالى ـــــــإقامة هذه األمور خلفه، بل قرر أهل السنة 
  . ال مبتدعخلف إمام املسلمني يف هذه احلالة إ

وـلـو صـــلى خلـــف مبتــدع يـــدعو إىل بدعتـــه، أو فاســق ظـــاهر الفـــسق، وهــو اإلمـــام الراتـــب 
الــذي ال ميكنــه الــصالة إال خلفــه، كإمــام اجلمعــة والعيــدين، واإلمــام يف صــالة احلــج بعرفــة، وحنــو 

  . ذلك، فإن املأموم يصلي خلفه، عند عامة السلف واخللف

  . الفاجر، فهو مبتدع عند أكثر العلماء ومن ترك اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام

 كــانوا يــصلون ـــــــ رضــي اهللا عــنهم ـــــــــ يــصليها وال يعيــدها، فــإن الـصحابة :والـصحيح أنــه 
اجلمعــة واجلماعــة خلــف األئمــة الفجــار وال يعيــدون، كمــا كــان عبــد اهللا بــن عمــر يــصلي خلــف 

  . ما تقدم، ك ـــــ رضي اهللا عنه ــــــاحلجاج بن يوسف، وكذلك أنس

 وغـريه يـصلون خلـف الوليـد بـن عقبـة بـن ـــــ رضي اهللا عنـه ــــــــوكذلك عبد اهللا بن مـسعود 
ـم الـصبح مـرة أربعـا، مث فقـال ! أزيـدكم ؟: قـال ًأيب معيط، وكان يـشرب اخلمـر، حـىت إنـه صـلى 

  !! ما زلنا معك منذ اليوم يف زيادة: له ابن مسعود

ه دخـل ع«: ويف الصحيح ََأن َ َ َ ُ ُلـى عثمـان بـن عفان رضـي الله عنـه، َّـ َُْ َ َّـُ َ ِ َ ََ َّـَ ِ ْ ْ ٌ وهـو محـصور -َ ُ ْ َ َ ُ َ- 
َفـقـــال َ ـــرى، ويـــصلي لنـــا إمـــام فتـنـــة، ونـتحـــرج؟ فـقـــال: َ ـــزل بـــك مـــا نـ ة، ونـ ك إمـــام عام َإن ََ َ ُ َ َ ََّ َ َ ُ َ َََ َ ٍَ ِ ٍَ َ َْ َ َُ َ ُِ ِ َِ ِّ َ ِ َ َّـــ ــ : ـَّ

َالصالة َأحسن ما يـعمل النَّاس، فإذا َأحسن النَّ« َُ َْ َْ َِ ُ ُ َ ْ َ َ َُ ْاس، فأحسن معهـم، وإذا َأسـاءوا فاجتنـب َّ َ َ َِْ ْ ُ َْ َُ َ َِ ْ َ ِ َ ُ
ْإساءتـهم ُ ََ َ ِ«)٢٧(.  

وذلــــك ألن الــــشرائع جـــــاءت بتحــــصيل املــــصاحل وتكميلهـــــا، وتعطيــــل املفاســــد وتقليلهـــــا، 
  . حبسب اإلمكان 

                                                             
ِِ يـقــــوم عــــن ميــــني اإلمــــام، حب:[بــــاب" صــــحيحه"أخرجــــه البخــــاري يف  )٢٧( ِِ َ ْ َِ ِ َ َُ ِذائــــه ســــواء إذا كانــــا اثـنـــــنيُ ْ َْ َ َ َ ِ ً َ َ ِ ِ :[ بــــرقم) ١/١٤١ ] (َ

٦٩٥.[ 
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ًفتفويــت اجلمــع واجلماعــات أعظــم فــسادا مــن اإلقتــداء فيهمــا باإلمــام الفــاجر، الســيما إذا 
ًعنهـا ال يــدفع فجــورا، فيبقـى تعطيــل املـصلحة الــشرعية بــدون دفـع تلــك املفــسدة، كـان التخلــف 

  .واهللا أعلم 
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  فصل

 الفرع الواحد والعشرون :  
ما قرره الفقهاء من أن السنة ترك السنة إن كانت الـرتك ملـصلحة التـأليف، وهـذا أمـر مهـم 

وهــو قــادم ، ذهب معــنيالبــد وأن يفهمــه الــدعاة، فــإن كــان اإلنــسان بــني ظهــراين دولــة تــدين مبــ
  . للدعوة أصال

وكــان أفـــراد تلــك الدولـــة ال يــسمعون ملـــن خيــالفهم يف املـــذهب، وكنــت أنـــت تــرى أن مـــن 
السنة كذا وكذا مما ال يراه أهل هذه الدولة، فالـذي نـراه يف حقـك أن تـرتك هـذه الـسنة مـن بـاب 

جمـرد مـصلحة فعـل هـذه مصلحة التأليف فإن مصلحة التأليف واستماع الدعوة، أوىل مراعاة مـن 
  . السنة

وعلـى ذلــك فــاألوىل اجلهـر بالبــسملة أحيانــا ملـصلحة التــأليف، الســيما يف الـبالد الــيت تــرى 
ــا آيـــة مـــن الفاحتـــة، واألوىل تـــرك القنـــوت يف الــوتر أحيانـــا ملـــصلحة التـــأليف واألوىل تـــرك ضـــم ، أ

  . اليدين أحيانا على الصدر ملصلحة التأليف

ـــأليف وهكـــذا، ومـــا ذلـــك إال ألن مراعـــاة واألوىل تـــرك اجلهـــر با ـــا ملـــصلحة الت لتـــأمني أحيان
مصلحة تأليف القلوب واحتاد الـصف، وعـدم اخلـالف والفرقـة أوىل مـن مراعـاة فعـل هـذه الـسنة، 

  .ألن الشريعة جاءت بتقرير املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، واهللا أعلم 

 الفرع الثاني والعشرون :  
كـم إنـشاء البنـوك الـيت تعـرف ببنـوك احلليـب، أي جيمـع حليـب النـساء يف  مـا ح:إن قلـت

  مكان واحد ليتغذى به الطفل؟

 إن هــذه املــسألة مــن املــسائل احلديثــة وقــد اختلــف فيهــا أنظــار أهــل العلــم وبعــد : فــأقول
  . النظر يف األقوال وأدلتها

  : ة أوجه منهاوجدنا أن الصواب هو التحريم فال يجوز إنشاء هذه البنوك وذلك لعد
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  أن بنــوك احلليــب ســيدفع الكثــريين إىل عمليــة التحــرمي ألنــه ســتعم الفوضــى فقــد يتــزوج 
الرجــل امـــرأة يكــون قـــد ارتـــضع منهــا أو مـــن لــنب ابنتهـــا أو مـــن لــنب أمهـــا وهــذه مفـــسدة عظيمـــة 

 . ًتفضي إىل اختالط احلابل بالنابل فتمنع سدا للذريعة
  .  من أصول هذه الشريعة سد الذريعة:وقد تقرر في القواعد أن

 ــا فــأي ســبب :ومنهــا ٍ أن حفــظ النــسل مــن الــضرورات اخلمــس الــيت جــاءت الــشريعة 
وهـذا اللـنب يف ، يفضي إىل ضياع النسل واختالطـه فإنـه البـد أن مينـع حمافظـة علـى هـذه الـضرورة
سل وحفـظ النـ، البنوك املـسماة ال يعـرف لـنب أي امـرأة وال نـدري مـن الطفـل الـذي سريتـضع منـه

 . واجب والتسبب يف اختالطه وإضاعته حمرم
  . ماال يتم ترك احلرام إال به فرتكه واجب وفعله حمرم :وقد تقرر في القواعد أن

 أن القــول جبــواز إنــشاء هــذه البنــوك فيــه إقــدام علــى مفاســد متحققــة مــن أجــل :ومنهــا 
ن أمـــه موجـــودة فـــإن ارتـــضاع الطفـــل ممكـــن باســـتئجار مرضـــعة إن مل تكـــ، مراعـــاة مفاســـد متومهـــة

 . واملتطوعون بذلك من النساء كثري
بــل إنـــه مــع تقـــدم الــصناعات فإنـــه ميكــن اســـتبدال لــنب األم مـــع فقــدها وفقـــد املرضــع مـــن 

ًوبناء ، لكنه يسد ثغرة، النساء باحلليب الصناعي فإنه يسد الغرض مع أنه ال يقوم مقام لنب األم
ًاجـــة هلـــا أصـــال فاإلقـــدام عليهـــا إقـــدام علـــى عليــه فإنـــشاء هـــذه البنـــوك ال ضـــرورة تـــدعو لـــه وال ح

  .مفاسد متحققة من أجل دفع مفاسد متومهة

 ال جيوز اإلقدام على املفاسـد املتحققـة مـن أجـل دفـع املفاسـد :في القواعد أنه والمتقرر 
  . املتومهة وهذا واضح

 ال  أن الفائدة من إنشاء هذه البنوك إغاثة األطفال ونفعهم حبليب النساء فإنـه:ومنها 
 . وهذا من باب حتقيق املصلحة، يقوم مقامه شيء يف فائدته وله عوائده الطيبة يف احلال واملآل
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ـا فيـه دفـع ملفـسدة عظيمـة ، فالقول بإنشائها فيه حتقيق مصلحة والقول بإلغائهـا وسـد أبوا
تمــع، فــالقول جبوازهــا فيــه حتقيــق مــصلحة والقــول  وهــي اخــتالط النــسل وضــياع األمــور وفــساد ا

  . بعدمها فيه درء للمفسدة

  . درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل: وقد تقرر في القواعد أن

 أن القـــول بإعـــدام هـــذه البنـــوك وإلغائهـــا فيـــه مفـــسدة تعـــود علـــى بنيـــة هـــذا الطفـــل :ومنهـــا
والقول جبوازها وفتحهـا فيـه ، وال هي متحققة كل التحقق، وليست هذه املفسدة مفسدة عظيمة

تمع بأسرهمفسدة تعود ع   . فهما مفسدتان أحدمها أكرب من األخرى، لى ا

 إذا تعارض مفسدتان فإنـه يراعـى أعالمهـا بارتكـاب :وقد تقرر في األصول والقواعد أنه
  وإذا تعرض ضرران روعي أشدمها بارتكاب أخفهما ، أدنامها

عـود علـى  أن القول بعدم جواز هذه البنوك فيه مفسدة خاصـة وهـي املفـسدة الـيت ت:ومنها
فهنــا ، والقــول جبوازهــا فيــه مفــسدة عامــة عليــه وعلــى غــريه، هــذا الطفــل الــذي ال جيــد مــن يرضــعه

ًفـالقول جبوازهــا يتــضمن ضـررا عامــا والقــول بإغالقهـا ومنعهــا يتــضمن ضــررا ، ضـرران عــام وخــاص ًً
وقــد تقــرر يف القواعــد أنــه إذا تعــارض ضــرران عــام وخــاص فــإن الــضرر العــام مقــدم علــى ، ًخاصــا

  . الضرر اخلاص

 أن القــول جبــواز هــذه البنــوك فيــه مــصلحة تعــود علــى الطفــل الــذي ال جيــد مــن :ومنهــا 
تمـع بأسـره ففيـه مـصلحة ، فهي مصلحة صغرى، يرضعه والقول مبنعها فيه مصلحة تعـود علـى ا
 . كربى

  . إذا تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامها:وقد تقرر في القواعد أنه

 الـــذين أجـــازوا فـــتح هـــذه البنـــوك إمنـــا نظـــروا إىل مـــصلحة الطفـــل فقـــط وهـــذه  أن:ومنهـــا 
فهــم يريــدون أن يرفعــوا الــضرر عنــه لكــن مــا ، املــصلحة ميكــن حتقيــق أكثرهــا بغــري لــنب املرضــعات

تمع  . ًنظروا إىل أن قوهلم جبواز فتحها أوجب ضررا آخر على الطفل وعلى غريه من أفراد ا
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ً الضرر ال يزال بالضرر وتقرر أيضا أن الضرر األخف ال يـدفع :وقد تقرر في القواعد أن
، واملـــصلحة الـــيت يريـــدون حتقيقهـــا للطفـــل ســـيتحقق بعـــضها باحلليـــب الـــصناعي، بالـــضرر األشـــد

  . وال يزال يف األمة خري كثري واحلمد هللا، وباملرضعة املتطوعة إن وجدت أو باملرضعة املستأجرة

 والتقعيد هو القول باملنع من إنـشاء هـذه البنـوك ملـا فيهـا وبذلك فالقول املتفق مع التأصيل
  . من املفاسد العظيمة

الـشرائع جـاءت لتقريـر املـصاحل وتكميلهــا : الـشرعية الكبـرى تقــول وال تـنس أن القاعـدة
  .وتعطيل املفاسد وتقليها، واهللا أعلم 
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 الفرع الثالث والعشرون :  
 وهـو يـتكلم عـن أن بعـض الـسحرة قـد يتحقـق مـا :ــــــ رحمه اهللا تعـالى ـــــقال أبو العباس 

يريــده مــن شــفاء املــريض وحتقيــق بعــض العلــم باألخبــار مــن جهــة الــشياطني ولكــن هــذا وإن كــان 
فيه بعض النفع الذي يراه الساحر نفعا، إال أن فيه من املفاسد ما ال حييط به علـى التفـصيل إال 

َّفــإن الــسا"اهللا تعــاىل، فقــال يف هــذا الــشأن  ََّ ِحر الــسيماوي وإن كــان يـنــال بــذلك بـعــض َأغراضــه ِ ِِ َ َْ َ ْ َ ََ َِ َ ِ ُِ َ َ ْ َ
ِكمــا يـنــال الــسارق بالــسرقة بـعــض َأغراضــه وكمــا يـنــال الكــاذب بكذبــه وباخليانــة بـعــض َأغراضــه  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ َْ َْ َْ َ َ ََ َ ُْ ِ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ ْ ُ َُ ََ ََ َ َّ ُ َِّ ِ

ْوكمــــا يـنـــــال المـــــشرك بـــــشركه وكفـــــره بـعـــــض َأغ َُ ْ َ َِِ ِْ ُ ََ ْ َِِ ِ ِ ْ ُ َْ ُ ـــــذه َ ِراضـــــه وهـــــؤالء وإن نـــــالوا بـعـــــض َأغراضـــــهم  ِِ َ ْ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َِ َِ َُ َ ِ

ْالمحرمات فإنـها تـعقبـهم من الضرر عليهم يف الدنـيا واآلخـرة َأعظـم ممـا حـصلوه مـن َأغراضـهم  ْ ِْ ِِ َ ُ َ َْ ُ َ َْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ ََّ َ ََِّ ْ ِ ِْ َ ُْ ُّ ِ ْ َ َّ ُ َْ َّ َِ َّ ْ .
َفإن الله بـعث الرسل بتحصيل الم ْ ِ ِ ْ َِ َِ ُ َُّ ََ َ َ َّ َصالح وتكميلها وتـعطيل المفاسد وتـقليلهاَّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِْ ِ ْ ِ ْ   .واهللا أعلم " ِ

 الفرع الرابع والعشرون :  
ا علـى وجـه :ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــقال أبو العباس   يف شأن األموال املـأخوذة مـن أصـحا

ا َنـعــم إذا كانـت األمــو: "الـسرقة أو الغـصب والقهــر وجهـل أصـحا َْ ْ ْ َ ََ َ ْ ْال قـد ُأخـذت بغــري حـق وقــد َ َ ْ ََ ٍّ ََ ِْ َ ِ ْ ِ ُ
ا ككثــري مــن األمــوال الــسلطانية ؛ فاإلعانــة علــى صــرف هــذه األمــوال يف  ِـتعـذر ردهــا إىل َأصــحا َِّ َِ َْ َْ َْ ْ ِْ َ َِ ِْ َ ََ َّ َ ََ َُ ََ ِ َ ُِّ ِ ِ ِْ َْ َ َِ َ ْ ُّ َ َ

ِمصالح المسلمني كسداد الثـُّغور ونـفقة المقاتلة وحنو ْ ُ ََ ْ َْ ُ َ ُِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ ِ َ َ ذلكَ ْمن اإلعانـة علـى الـرب والتـقـوى ؛ إذ : َِ ََ ْ َّ َ ِّ ِْ َ َِ َِ ِْ ْ
ِالواجــب علــى الــسلطان يف هــذه األمــوال  َ ََْ ْ ِ ِ َِ ِ ِ َ َْ ُّ َ ُ ا وردهــا علــيهم وال علــى -ْ َ إذا مل ميكــن معرفــة َأصــحا ََ ََ ََ ََْ ِ ْ َ ُّ َ َ ِْ ْ ُْ َِ َ ِ ُْ ْ َ

ْورثتهم  ِ َِ َ َأن يصرفـها -ََ َِ ْ َ ُ مع التـوبة إن كـان هـ-ْ َ َ ْ َِ َ َْ ُِو الظـامل َّ َّ َ إىل مـصالح المـسلمني -َ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ َ ُهـذا هـو قــول . َ ْ َ َ ُ ََ
َمجهور العلمـاء كمالـك وَأيب حنيفـة وَأمحـد وهـو منـقـول عـن غـري واحـد مـن الـصحابة وعلـى ذلـك  ِ ٍ َِ َ ََ ََ ْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َّْ ِ ٌِ ُْ َ َ ُْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ُ ُ ْ

ِدلت األدلـة الـشَّرعية كمـا هـو منـصوص يف ٌ ُ َْ َ ُ َ َ ُ َُِّ ْ َّ ََِّ ْ ْ ْ موضـع آخـر وإن كـان غيــره قـد َأخـذها فـعليـه هـو َأن َ َْ ُ َُ ْ َ َ ْ َِ ََ َُ ْ َ ََ َ َ َِ ٍ ِ ْ َ
ــا ذلــك كــذلك لــو امتـنــع الــسلطان مــن ردهــا َيـفعــل  ِّ َ ْ َِ ُ َُّ ْ َ ََ َ ََ ْ ْ َ ِ َِ َ َ ِ َ َ ِكانــت اإلعانــة علــى إنـفاقهــا يف مــصالح : ْ ِ َِ ََ ِ َ ُْ َََ ََ َِْ ْ

ا أَوىل من تـركها بيد من يضيـ ََِّأصحا ُ َْ َ ْ ْ َ َِ ِ َ ِ َِْ َ ِ ا وعلى المسلمني ْ َعها على َأصحا ِْ ِ ْ ُ َْ َ ََ ََ َِ َ ُ .  
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َفإن مدار الشَّريعة على قـوله تـعاىل  ََ ََ ِ ِِ ْ َ ََ ِ َ َ َ َّ ِ} تُمـتَطَعا اسم المفـسر لقولـه }فَاتَّقُوا اللَّه ِ ِ ْ َ َِ ُ ِّ ُ اتَّقُـوا  {ْ
هتُقَات قح وعلى قـول }اللَّه ِ ْ َ ََ َ : »َْإذا َأمرتكم بأمر فأ ٍ َِْ ْ ُْ ُ َ َ ْتوا منه ما استطعتمِ ُ ْ َ َُ ْ َ ْ ِ ُ«) ٢٨( .  

ْوعلى َأن الواجب حتصيل المصالح وتكميلها ؛ وتـعطيل المفاسد وتـقليلها فـإذا تـعارضـت  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َِ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ َ ُْ ُْ ِ ِْ ِ ْ َ َ َّ َ
َكان حتصيل َأعظم المصلحتـني بتـفويت َأدنامها ودفع َأعظم المفس ْ َْ َ َْ ْ َِ َِ َ َْ ْ ُْ ْ َُ َ َْ ِ ِِ َ َِ ِ َ ْ ُ ْ َ َدتـني مع احتمـال َأدناهـا هـو َ ُ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ

ُالمشروع ُ ْ َ   .واهللا أعلم " ْ

 الفرع الخامس والعشرون :  
ِسـئل سـماحة الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز   امـرأة تزوجــت : بمـا نـصهـــــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــُ

ـــه مـــودة، وقـــد خرجـــت مـــن بيتـــه منـــذ ثـــالث عـــشرة ســـنة،  ابـــن عمهـــا ومل يكتـــب اهللا يف قلبهـــا ل
اولــت منــه الطــالق أو املخالعــة أو احلــضور معــه إىل احملكمــة فلــم يــرض بــذلك، وهــي تبغــضه وح

بغضا كثريا تفضل معه املوت على الرجـوع إليـه، وقـد أسـقطت نفـسها مـن الـسطح ملـا أراد أهلهـا 
  اإلصالح بينها وبينه، فما احلكم ؟ 

ـــفأجــاب  ـــ رحمــه اهللا تعــالى ــــ التفريــق بينهــا وبــني زوجهــا مثــل هــذه املــرأة جيــب  ": بقولــهــــ
 لثابـت بـن قـيس ملـا أبغـضته زوجتـه وطلبـت املشار إليه، إذا دفعت إليـه جهـازه ؛ لقـول النـيب 

ــــه  ــــرد حديقتــــه إلي ًاقـبــــل الحديقــــة وطلقهــــا تطليقــــة«فراقــــه، ومسحــــت ب ََ َِْ َ َ ْ َِّ َ ِ َ َِ  رواه البخــــاري يف )٢٩(»ْ
  .صحيحه

                                                             
] االقتــداء بــسنن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: [ بــاب] ٧٢٨٨: [بــرقم) ٩/٩٤" (صــحيحه"أخرجــه البخــاري يف ) ٢٨(

فـرض احلـج مــرة : [بـاب] ١٣٣٧: [بــرقم) ٢/٩٧٥" (صـحيحه"مـن طريـق أيب الزنـاد عـن األعــرج، وأخرجـه مـسلم يف 
 .من طريق الربيع بن مسلم عن حممد بن زياد] يف العمر

ِاخللع وكيف الطالق فيه: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري يف  )٢٩( ِ ُ َ َّ َ ْ ََ ِ  ].٥٢٧٣: [، برقم)٧/٤٦](ُْ
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« : قـال النـيب  ها أضرارا كثرية، وقدوألن بقاءها يف عصمته، واحلال ما ذكر يسبب علي
َال ضرر وال ضرار  َ ََ َِ َ ََ«)٣٠(. 

 وألن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلهـا وتعطيـل املفاسـد وتقليلهـا، وال ريـب أن 
بقـــاء مثـــل هـــذه املـــرأة يف عـــصمة زوجهـــا املـــذكور مـــن مجلـــة املفاســـد الـــيت جيـــب تعطيلهـــا وإزالتهـــا 

  . والقضاء عليها

 الــزوج عــن احلــضور مــع املــرأة املــذكورة إىل احملكمــة وجــب علــى احلــاكم فــسخها وإذا امتنــع
مـن عـصمته، إذا طلبـت ذلـك وردت عليـه جهـازه للحـديثني الـسابقني وللمعـىن الـذي جـاءت بـه 
الشريعة واستقر من قواعدها، وأسأل اهللا أن يوفـق قـضاة املـسلمني؛ ملـا فيـه صـالح العبـاد والـبالد 

  .واهللا أعلم "  من ظلمه، ورمحة املظلوم ومتكينه من حقه؛ وملا فيه ردع الظامل

 الفرع السادس والعشرون :  
ـــوســئل الــشيخ عبــد العزيــز  ـــ رحمــه اهللا تعــالى ــــ  هــل جيــوز للوالــد أن يهــب : بمــا نــصهــــ

ألحد أوالده ماال أو عقارا دون بقية األوالد، حيث إن هذا الولد ينفـع والـده دون بقيـة األوالد، 
  وحق الولد على الوالد ؟، ري حق الوالد على الولدوما تفس

ـــ فأجــاب  ـــ رحمــه اهللا تعــالى ــــ ــهــــ لــيس للوالــد أن خيــص بعــض أوالده بــشيء مــن  ": بقول
ْفاتـقوا الله واعدلوا بــين َأوالدكـم«: املال على سبيل التخصيص واإليثار؛ لقول النيب  ُ ُِ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َّ َ«) ٣١( 

  . رواه البخاري ومسلم

                                                             
" املـــــسند"، أخرجـــــه أمحـــــد يف ]٢٧٥٨: [بـــــرقم) ٤/١٠٧٨] (القـــــضاء يف املرفـــــق: [بـــــاب" املوطـــــأ"أخرجـــــه مالـــــك يف ) ٣٠(
، وصــــححه األلبــــاين يف ]١٠٣٣: [بــــرقم) ١/٣٠٧" (املعجــــم األوســــط"، وأخرجــــه الطــــرباين يف ]٢٨٦٥: [بــــرقم) ٥/٥٥(
 ].٧٥١٧: [برقم) ٢/١٢٥٠" (صحيح اجلامع"
َاهلبــة للولــد، وإذا أَعطــى بـعــض ولــده شــيئا مل جيــز، حــىت يـعــدل :[ بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري يف : متفــق عليــه )٣١( ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََّ َ َ َْ ُ ْ ََ ْ ً َْ ِ َ ََ َ ِ َ ِ

ِنـهم ويـعطــي اآلخــرين مثـلــه، وال يــشهد عليــهَْبـيـــ ِ ِْ َُ ََ ُ َ ُْ ُْ َُ َ َ َِ َ َْ ْ ِكراهــة : [بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم يف ]٢٥٨٦: [بــرقم) ٣/١٥٧](َ َ َ َ
ِتـفضيل بـعض األوالد يف اهلبة َِ ْ َِْ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ ِ ْ  .، واللفظ للبخاري]١٦٢٣: [برقم) ٣/١٢٤١](َ
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وبعــضهم قــد خيــرج عنــه، فإنــه جيــوز للوالــد أن ،  إذا كــان بعــض األوالد يف حاجــة أبيــهلكــن
جيعل البنه املطيع القائم بأعماله راتبا شهريا أو سنويا بقدر عمله، كالعامل األجنيب أو أقل، مـع 
م هــم الــذين تباعــدوا  مراعــاة نفقتــه إذا كــان ينفــق عليــه، ولــيس يف هــذا ظلــم لبقيــة األوالد؛ لكــو

 والــدهم ومل يقومــوا حبقــه، هــذا هــو الــذي يظهــر يل مــن الــشرع املطهــر الــذي جــاء بتحــصيل عــن
وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا، والــذي جــاء بــشرعية جمــازاة احملــسن علــى إحــسانه ، املــصاحل وتكميلهــا
  .واهللا أعلم " واملسيء بإساءته

 الفرع السابع والعشرون :  
احلمـد هللا رب العـاملني، والـصالة  ":هللا تعـالى ــــــــــــ رحمـه اقال الشيخ عبد العزيز بن بـاز 

  : والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، أما بعد

ّفقــد ورد إيل ســؤال مــضمونه أن مجاعــة مــن املــسلمني القــاطنني يف جنــوب أفريقيــا قــد بنــوا 
م حكــو متهم بـــإخالء ذلـــك مــسجدا يف حـــيهم يـــصلون فيــه اجلمعـــة واجلماعـــة والعيــد، وقـــد أمـــر

احلي مـن الـسكان املـسلمني وإبعـادهم إىل جهـة أخـرى، فهـل جيـوز بيـع املـسجد املـذكور بواسـطة 
  القاضي أو املتويل عليه وعمارة مسجد آخر يف احلي اجلديد الذي يسكنون فيه؟ 

وكـل شـيء يـدل علـى ، وهل يباع بشكله مـسجدا أو يغـري فيـه كرفـع احملـراب واملنـرب واملئذنـة
سجدا، أو يهدم ويباع أرضا بيضاء، مع العلـم أنـه يف هـذه احلالـة تـنقص قيمتـه كثـريا، بـل كونه م

  ال يساوي شيئا؟ 

ال ريـــب أن املـــسجد املـــذكور ســـوف تتعطـــل منفعتـــه إذا ارحتـــل املـــسلمون عـــن : والجـــواب
وإذا تعطلـت منفعـة الوقــف سـواء كـان مـسجدا أو غـريه جـاز بيعـه يف أصــح ، احلـي الـذي هـو فيـه

  .وتصرف قيمته يف وقف آخر بدل منه مماثل للوقف األول، حيث أمكن ذلك، لعلماءأقوال ا

 وقد روي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه أنـه أمـر بنقـل مـسجد الكوفـة 
  . إىل مكان آخر؛ ملصلحة اقتضت ذلك
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 املعتمــد فتعطــل املنفعــة أوىل جبــواز النقــل واملــسألة فيهــا خــالف بــني العلمــاء؛ ولكــن القــول
وتعطيــــل ، جــــواز ذلــــك؛ ألن الــــشريعة اإلســــالمية الكاملــــة جــــاءت بتحــــصيل املــــصاحل وتكميلهــــا

ـت عـن إضـاعتها، وال ريـب أن الوقـف إذا تعطـل ال ، وأمرت حبفـظ األمـوال، املفاسد وتقليلها و
مصلحة يف بقائه، بل بقاؤه من إضاعة املال، فوجب أن يباع ويصرف مثنه يف مثلـه إال أن يكـون 

  . فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن يف إصالح الباقي، يع بعضه يكفي إلصالحهب

فيبــاع املــسجد ، أمــا هــذه الــصورة املــسئول عنهــا فــال ميكــن حــصول املنفعــة إال ببيــع اجلميــع
ويصرف مثنه يف عمارة املسجد اجلديد يف احلي الـذي حتـول إليـه ، كله على حاله من دون نقص
حكــم املــسجد وصــار كــسائر البقــاع جيــوز اختــاذه مزرعــة وحوانيــت املــسلمون، وإذا بيــع زال عنــه 

وأمـا إزالـة مـا يـدل علـى أنـه مـسجد بعـد ، وانتقل حكـم املـسجد إىل املـسجد اجلديـد، وحنو ذلك
  .العزم على بيعه كاملئذنة وحنوها فلم أقف فيه على كالم ألحد من أهل العلم

ــــة ذلــــك أوىل والســــيما إ:واألقــــرب واهللا أعلــــم أن  ــــم قــــد  إزال ذا كــــان بــــني الكفــــرة؛ أل
وإن كان حكمه قد زال لكنهم ال ، يقصدون إغاظة املسلمني بامتهانه نظرا إىل أنه كان مسجدا

ينظـــرون إىل األحكـــام، وإمنـــا ينظـــرون إىل الـــصورة الظـــاهرة، فـــإذا أزيلـــت أمـــارات املـــسجد البـــارزة 
  . مكاملئذنة واحملراب زال هذا احملذور، واهللا سبحانه وتعاىل أعل

م يف ، ويــويل علــيهم خيــارهم، ونــسأل اهللا ســبحانه أن يــصلح أحــوال املــسلمني ويرفــع شــأ
ويكفـي املـسلمني شـرهم إنـه علـى كـل شـيء قـدير وصـلى ، كل مكان، وأن يذل أعـداء اإلسـالم

  ".اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه

 الوقـف ونقـل الوقـف  إن بـاب: فقد فرع الشيخ الجواب على هذه القاعدة، بل أقـول
عنــــد تعطــــل منافعــــه كلــــه مبــــين علــــى حتقيــــق هــــذه القاعــــدة، فــــالوقف مــــشروع لتحقيــــق املــــصاحل 

  .وتكميلها ولتعطيل املفاسد وتقليلها، واهللا أعلم 

 الفرع الثامن والعشرون :  
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مـا حكــم اإلسـالم يف عمــل املـرأة وخروجهــا بزيهــا : وسـئل مساحــة الوالـد أيــضا عـن مــا نــصه
  الشارع واملدرسة والبيت هكذا، وعمل املرأة الريفية مع زوجها يف احلقل ؟الذي نراه يف 

ـــفأجــاب   ال ريــب أن اإلســالم جــاء بــإكرام املــرأة واحلفــاظ  ": بقولــهـــــــ رحمــه اهللا تعــالى ــــ
ا، عليها وصيانتها عن ذئاب بين اإلنسان    . وحفظ حقوقها ورفع شأ

ا يف النكـــاح وجعـــل هلـــا فجعلهـــا شـــريكة الـــذكر يف املـــرياث وحـــرم وأد هـــا وأوجـــب اســـتئذا
مطلــق التــصرف يف ماهلــا إذا كانــت رشــيدة وأوجــب هلــا علــى زوجهــا حقوقــا كثــرية وأوجــب علــى 
ا اإلنفاق عليها عند حاجتها وأوجـب عليهـا احلجـاب عـن نظـر األجانـب إليهـا لـئال  أبيها وقرابا

ا كل أحد لْتُموهن متَاعا {حـزاب قال تعاىل يف سورة األ، تكون سلعة رخيصة يتمتع  وإِذَا سأَ
 ــوبِهِن ــوبِكُم وقُلُ ــر لقُلُ أَطْه ــم ــابٍ ذَلكُ جح اءرو ــن م نــأَلُوه وقــال  ،اآليــة ] ٥٣:األحــزاب[}فَاس

 يدنني علَيهِن من يا أَيها النبِي قُلْ لأَزْواجِك وبناتك ونساء الْمؤمنني{سبحانه يف السورة املذكورة 
  ].٥٩:األحزاب[}جلَابِيبِهِن ذَلك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَان اللَّه غَفُورا رحيما

قُلْ للْمؤمنني يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظُـوا فُـروجهم ذَلـك    { وقال تعاىل يف سورة النور 
 وقُلْ للْمؤمنات يغْضُضْن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ،ى لَهم إِن اللَّه خبِري بِما يصنعون أَزْكَ

هن إِلَّا لبعولَتهِن ولَا يبدين زِينتَهن إِلَّا ما ظَهر منها ولْيضْرِبن بِخُمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينتَ
هِنولَتعب اءآب أَو هِنائآب اآلية ] ٣١:النور[}أَو.  

 فـسره الـصحايب اجلليـل عبـد اهللا ابـن مـسعود رضـي }إِلَّا ما ظَهر منهـا  { فقوله سبحانه 

 وفــسره ابــن اهللا عنــه بــأن املــراد بــذلك املالبــس الظــاهرة ؛ ألن ذلــك ال ميكــن ســرته إال حبــرج كبــري
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واألرجــح يف ذلــك قــول ابــن مــسعود ألن ، عبـاس رضــي عنهمــا يف املــشهور عنــه بالوجــه والكفـني 
ما من أعظم الزينة فسرتمها مهم جدا    .آية احلجاب املتقدمة تدل على وجوب سرتمها ولكو

زلـت كان كـشفهما يف أول اإلسـالم مث ن: "ــــــ رحمه اهللا ــــــوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وألن كــشفهما لــدى غــري احملــارم مــن أعظــم أســباب الفتنــة ومــن ، آيــة احلجــاب بوجــوب ســرتمها 

وإذا كان الوجه والكفان مـزينني بالكحـل واألصـباغ وحنـو ذلـك ، أعظم األسباب لكشف غريمها 
ــــل كــــان كــــشفهما حمرمــــا باإلمجــــاع  ــــوم حتــــسينهما ، مــــن أنــــواع التجمي والغالــــب علــــى النــــساء الي

وأمــا مــا يفعلــه النــساء اليــوم مــن كــشف ، حــرمي كــشفهما متعــني علــى القــولني مجيعــا وجتميلهمــا فت
الـــرأس والعنـــق والـــصدر والـــذراعني والـــساقني وبعـــض الفخـــذين فهـــذا منكـــر بإمجـــاع املـــسلمني ال 
يرتاب فيه من له أدىن بصرية والفتنة يف ذلك عظيمة والفساد املرتتب عليـه كبـري جـدا فنـسأل اهللا 

ملـــسلمني ملنــع ذلـــك والقــضاء عليـــه والرجــوع بـــاملرأة إىل مــا أوجـــب اهللا عليهــا مـــن أن يوفــق قــادة ا
  ".احلجاب والبعد عن أسباب الفتنة

وقَرن في بيـوتكُن ولَـا تَبـرجن تَبـرج الْجاهليـة      {:  ومما ورد يف هذا الباب قوله سـبحانه
واعد من النساء اللَّاتي لَا يرجون نكَاحا فَلَيس والْقَ{: وقوله سبحانه] ٣٣:األحزاب[}الْأُولَى

   يعــم س ــه ــن واللَّ لَه ــر يخ فْنفتَعــس ي أَنو ــة بِزِين ــات جرتَبم ــر ي ــابهن غَ يث نــضَع ي أَن ــاح نج هِنــي علَ
يملوىل بلزوم البيوت؛ ألن خروجهن غالبا ، فأمر اهللا سبحانه النساء يف اآلية األ]٦٠:النور[}ع

وقد دلت األدلة الشرعية على جواز اخلروج للحاجة مع احلجـاب والبعـد عـن ، من أسباب الفتنة
  . ولكن لزومهن للبيوت هو األصل وهو خري هلن وأصلح وأبعد عن الفتنة، أسباب الريبة

ـاهن عـن تـربج اجلاهليـة وذلـك بإظهــار احملاسـن واملفـاتن وأبـاح  يف اآليـة الثانيـة للقواعــد مث 
وهــن العجــائز الــاليت ال يرجــون نكاحــا وضــع الثيــاب مبعــىن عــدم احلجــاب بــشرط عــدم تــربجهن 
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وإذا كان العجائز يلزمن باحلجـاب عنـد وجـود الزينـة وال يـسمح هلـن برتكـه إال عنـد عـدمها ، بزينة
  .وهن ال يفنت وال مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات

 أن اســتعفاف القواعــد باحلجــاب خــري هلــن ولــو مل يتــربجن بالزينــة وهــذا  مث أخــرب ســبحانه
  . كله واضح يف حث النساء على احلجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة واهللا املستعان

أما عمل املرأة مع زوجها يف احلقل واملصنع والبيت فـال حـرج يف ذلـك وهكـذا مـع حمارمهـا 
، وإمنــا احملــرم عملهــا مــع الرجــال غــري حمارمهــا، ا مــع النــساءوهكــذ، إذا مل يكــن معهــم أجنــيب منهــا

ــا وإىل رؤيــة بعــض  ألن ذلــك يفــضي إىل فــساد كبــري وفتنــة عظيمــة كمــا أنــه يفــضي إىل اخللــوة 
والشريعة اإلسالمية الكاملة جاءت بتحـصيل املـصاحل وتكميلهـا ودرء املفاسـد وتقليلهـا ، حماسنها

وال ســبيل إىل الــسعادة والعــزة والكرامــة ،  يف مواضــع كثــريةوســد الــذرائع املوصــلة إىل مــا حــرم اهللا
والنجاة يف الدنيا واآلخرة إال بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها واحلـذر ممـا خالفهمـا والـدعوة 

  . إىل ذلك والصرب عليه

وأعاذنــا مجيعــا مــن مــضالت الفــنت إنــه ، وفقنــا اهللا وإيــاكم وســائر إخواننــا إىل مــا فيــه رضــاه
  .كرمي، فباب سرت العورة مبين على حتقيق املصاحل ودفع املفاسد واهللا أعلم جواد 

 ــ :الفرع التاسع والعشرون  
فـي مـسألة تحديـد النـسل والـرد  ــــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــوقال الشيخ عبد العزيز بن باز 

ضيلة قد نشرت بعض الصحف احمللية منذ أمد قريـب خـربا مفـاده أن فـ ":على من أفتى بجوازه
واشـتهر ، املفيت العام يف األردن قد أفىت بإباحة حتديد النسل وأن احلكومة إذا قررته لزم العمـل بـه

ــالس السـتغرابه واسـتنكار املـسلمني لــه ومـن أجـل ذلــك ، هـذا اخلـرب بـني النــاس وصـار حـديث ا
كثـر الــسؤال عــن حكـم هــذه املــسألة وهــل هـذه الفتــوى صــواب أم خطـأ فرأيــت أن مــن الواجــب 

  ".على أمثايل بيان ما يدل عليه شرع اهللا عز وجل يف هذه املسألة
 اعلم أيها القارئ وفقين اهللا وإياك إلصابة احلق أين اطلعت على الفتـوى املـذكورة : فأقول

وتأملـــت مـــا اعتمـــد عليـــه فـــضيلة املفـــيت العـــام يف األردن يف إصـــداره هـــذه الفتـــوى املـــشتملة علـــى 
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أن احلكومة إذا قررته كان العمل به الزما فألفيته قد ركز فتواه على القول بإباحة حتديد النسل، و
ــن     {: قولــــه عــــز وجــــل ــه مــ ــ ــيهم اللّ ــ غْنــى ي ــا حتَّــ ــدون نكَاحــ ــا يجِــ ــذين لَــ ــستَعفف الّــ لْيــ و

هوعلــى قــول النــيب ]٣٣:النــور[}فَــضْل ، :»ــا معــشر الــشباب مــن اســتطاع مــنكم البــاء َي َ َ َ َ َُ َُ ْ ِ َ َ َ ْْ ِ َِّ َة َ
ْفـليتـزوج َّ َ ََْ ٌومن لم يستطع فـعليه بالصوم فإنه له وجاء، َ َ ْ َ ْ َِ ُ ُ ََ ََّ َِ َِ َّ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َْ«)٣٢(. 

 وعلــى األحاديــث الدالــة علــى إباحــة العــزل، هــذه أدلــة املفــيت الــيت اعتمــد عليهــا يف هــذه 
  . الفتوى العظيمة

لقــد " :وهنــاك أمــر آخــر مهــد بــه الفتــوى وهــو قولــه بــالحرف الواحــد فــي أول الفتــوى
عظمـــت خمـــاوف العـــامل مـــن تزايـــد الـــسكان يف كـــل مكـــان وصـــار اخلـــرباء يعـــدون ذلـــك منـــذرا لـــه 

  ". بالويل والثبور وعظائم األمور

؛ إذا قـررت احلكومـة هـذا فـإن العمـل بـه يكـون الزمـا ":ثم قال في آخر الفتوى مـا نـصه
  ". ألن من املتفق عليه أن ويل األمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتما

هـى املقـصود مـن كـالم املفـيت وكـل مـن تأمـل مـا اعتمـده املفـيت يف هـذه الفتـوى مــن ذوي انت
 الـصواب ورمـى يف غـري مرمـى وحتقـق بـأن مـا ذكـره ، وخـالفالنجعـةيعلم أنه أبعـد العلم والبصرية 

مــن األدلــة ال يــدل علــى مــا ذهــب إليــه بوجــه مــن الوجــوه بــل هــي يف جانــب والفتــوى يف جانــب 
  -:ر الشاع قالآخر كما

  
                                                             

ْقــــو: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف : متفـــق عليـــه) ٣٢( َل النَّـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلمَ َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ََمـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة «: ِ َ َُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ
ِفـليتـــزوج، ألنــه أَغــض للبــصر وَأحــصن للفــرج ْ َ ْ ْ ِْ ُِ ََ َ ْْ ُ َِ َ َُّ َ ََّ ِ َّ َ ِوهــل يـتـــزوج مــن ال أَرب لــه يف النكــاح » َ َ ِّ ِ ُ ََ َ َ َُ َّْ َ ََ ْ َ ، وأخرجــه ]٥٠٦٥: [، بــرقم)٧/٣"](َ

ِاســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نـفــــسه إليـــه، ووجــــد مؤنــــه، واشــــتغال مــــن عجــــز عــــن المــــؤن : [ببــــا" صــــحيحه"مـــسلم يف  َ َ َ َُ َ ََ َْ ِ َ ُ ْ ُ ْ َْ ْ َ ُ َ ْ َِ َ َِ ِ ِْ َ َ ََِ ُ ْ ْ َ ِ ِ َ ِّ ِ
ِْبالصوم َّ  ].١٤٠٠: [، برقم)٢/١٠١٨](ِ

  شتان بين مشرق ومغرب  سارت مشرقة وسرت مغربا
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وأَنْكحـوا الْأَيـامى مـنكُم    {أمـا اآليـة الكرميـة فقـد ذكرهـا اهللا سـبحانه بعـد قولـه عـز وجـل 
ـــ   اسو ــه ــن فَـــضْله واللَّـ ــنهِم اُ مـ ـ ــراء يغْ ــوا فُقَـ ــائكُم إِن يكُونُـ ـ إِمو كُمــاد ــن عبـ ع والـــصالحني مـ

يمل٣٢:النور[}ع.[  

ــــيهم اُ مــــن    { مث قـــال تعـــاىل  غْنتَّـــى يــــا حكَاحن ونجِـــدلَــــا ي ينالـــذ ففتَعــس لْيــ و
 هفــأمر اهللا تعـــاىل بالنكــاح ورغــب فيـــه ووعــد املتــزوج بـــالغىن إن كــان فقـــريا ]٣٣:النـــور[}فَــضْل ،

قــا بــاهللا معتمـدا علــى فـضله وســعة جــوده ترغيبـا لــه يف النكـاح وتــشجيعا لــه علـى اإلقــدام عليـه واث
 مث أمـر }واُ واسع علـيم {: وعلمه بأحوال عباده؛ ولذا ختم اهللا سبحانه وتعاىل اآلية بقوله
  .من ال حيلة له يف النكاح أن يستعفف حىت يغنيه اهللا من فضله

أمــر اهللا فـأي حجــة يف هــذه اآليــة علــى قطــع النـسل أو حتديــده وقــد زعــم فــضيلة املفــيت أن 
ألن تـأخري النكـاح بـسبب ؛ باالستعفاف ملن ال يستطع النكاح يدل على جواز القطع والتحديد

العجــــز يفـــــضي إىل تـــــأخري النـــــسل أو قطعـــــه إن مـــــات قبـــــل أن يتـــــزوج، وهـــــذا احتجـــــاج غريـــــب 
ــــل هــــو مــــن غرائــــب االســــتدالالت ونــــوادر  ــــة بــــصلة ب ــــادر الوجــــود ال ميــــت إىل اآلي واســــتدالل ن

   .املستعان االحتجاج فاهللا 
ـــ قــال الحــافظ ابــن كثيــر  ـــ رحمــه اهللا ـــ هــذا أمــر  ":فــي تفــسير هــاتين اآليتــين مــا نــصهــ

: بـالتزويج وقـد ذهــب طائفـة مـن العلمــاء إىل وجوبـه علـى كــل مـن قـدر واحتجــوا بظـاهر قولــه 
ْيا معشر الشباب من استطاع مـنكم البـاءة فـليتــزوج،« َّ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َُ ْ ِ َ َ ْ ِ َِّ َومـن لـ َ ْ َ ه َ ُم يـستطع فـعليـه بالـصوم فإن َّـَ َِ َِ ْ ََّ َِ ِ ْ َْ ِ ْ ْ

ٌله وجاء َ ِ ُ َ«)٣٣(. 

                                                             
َقــــول النَّـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف : متفـــق عليـــه) ٣٣( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ْ ََن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة َمـــ«: َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ

ِفـليتـــزوج، ألنــه أَغــض للبــصر وَأحــصن للفــرج ْ َ ْ ْ ِْ ُِ ََ َ ْْ ُ َِ َ َُّ َ ََّ ِ َّ َ ِوهــل يـتـــزوج مــن ال أَرب لــه يف النكــاح » َ َ ِّ ِ ُ ََ َ َ َُ َّْ َ ََ ْ َ ، وأخرجــه ]٥٠٦٥: [، بــرقم)٧/٣"](َ
ُاســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نـفــــسه: [بــــاب" صــــحيحه"مـــسلم يف  ْ ُْ ْ َ َْ َ ْ ََ ِ ِ َ ِّ ِ ِ إليـــه، ووجــــد مؤنــــه، واشــــتغال مــــن عجــــز عــــن المــــؤن ِ َ َ َ َُ َ ََْ ِ َ ُ َْ ْ َ ُ َِ َ َِ ِْ َ َِ

ِْبالصوم َّ  ].١٤٠٠: [، برقم)٢/١٠١٨](ِ
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 أخرجــاه يف الــصحيحني مــن حــديث ابــن مـــسعود وقــد جــاء يف الــسنن مــن غــري وجـــه أن 
َتـزوجوا اْلودود اْلولود« :  قالرسول اهللا  َ ُُ َ َ ُ َّ َ ِإني مكاثر األنبياء يـوم اْلقيامة ، َ َِ َ ْ َ َ َُ َ َِْ ْ ٌِ َ ِِّ«)٣٤(. 

 مجع أمي ويقال ذلك للمرأة اليت ال زوج هلـا وللرجـل الـذي ال: بالسقط واأليامىة ويف رواي 
زوجـة لـه وسـواء كـان قـد تـزوج مث فـارق أو مل يتـزوج واحـد منهمـا حكـاه اجلـوهري عـن أهـل اللغـة 

  . رجل أمي، وامرأة أمي: يقال

  . اآلية}لهإِن يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضْ{: وقوله تعاىل

 رغـبهم اهللا يف التـزويج :ــــــــ رضـي اهللا عنهمـا ـــــــقال علي بن أبي طلحة عن ابـن عبـاس  

ــن   {: وأمـــر بـــه األحـــرار والعبيـــد ووعـــدهم عليـــه الغـــىن فقـــال ــه مـ ــنهِم اللَّـ ـ ــراء يغْ ــوا فُقَـ إِن يكُونُـ
ه٣٢:النور[}فَضْل.[  

ِمــود بــن خالــد األرق، ثنــا عمــر بــن عبــد الواحــد َْ وقــال ابــن أيب حــامت حــدثنا أيب حــدثنا حم ِِ َ ُْ َْ ُ ُُ َ ُ ُْ ْ
ِعن سعيد بن عبد العزيز،  ِ َ ْ ِ َِْ َِ ْ ِ َ َقال بـلغني َأن َأبا بكر الصديق رضي الله عنـه قـال«ْ ْ ََ ِّ َُ ُْ ََ َّـ َ ِ َِ َ ِّ ٍ َ َ ََّ ََأطيعـوا الله : َ َّـ ُ ِ

َفيما َأمركم به من النكـاح، يـنجـز لكـم مـا وعـد َِ َْ ََ ُ َْ ُْ ََ ِ ْ ِّ َ ِ ِ ِِ َكم مـن اْلغنـى، قـال تـعـالىَُ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ َإن يكونـوا فـقـراء : ُ َ َ ُ ُْ ُ َ ِ

ِيـغنهم الله من فضله ْ َ ْ ُِ ُ َّ ُ ِ ِْ«)٣٥(.  

وذكر ، رواه ابن جرير ] ٣٢:النور[}إِن يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضْله{:  تعاىل قال

  املقربي عن أيب هريرة البغوي عن عمر حنوه وعن الليث عن حممد بن عجالن عن سعيد 

                                                             
ْالنـَّهــي عــن تـــزويج مــن :[ بــاب" سـننه"، وأخرجــه أيب داود يف ]١٢٦١٣:[ بــرقم) ٢٠/٦٣" (مــسنده"أخرجـه أمحــد يف ) ٣٤( َ ِْ ِ ْ ََ ِ ْ

ِمل يلد من النساء  َ ِّ َ ِ ْ َِ  ].٢٩٣٦:[ برقم) ١/٥٦٦" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف ]٢٠٥٠:[ برقم) ٢/٢٢٠] (َْ
 ].١٤٤٧: [، برقم)٨/٢٥٨٢" (تفسريه"أخرجه ابن أيب حامت يف  )٣٥(
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َّثالثة كلهم حق على اهللا عز وجـل«: قال رسول اهللا : قالــــ رضي اهللا عنه ــــ  َ ََ ََّ َِ َ ٌّ ْ ُ ُّ ُ َ ٌَ ُعونـه : َ ُ ْ َ
َاْلمجاهــد فـــي ســـبيل اهللا عـــز وجـــل، والنَّـــاكح ليـــستـعفف، واْلمكاتـــب يريـــد األداء َُ َ ْ ُ ُُِ َ َ َ ََ ََ ُ َ ْ ُ َ َ ُِ ِ ِْ َ ِ َِّ َّ َ ِ ِ  رواه )٣٦(»ِ

  . محد والرتمذي والنسائي وابن ماجه اإلمام أ

ذلك الرجل الذي مل جيد عليـه إال إزاره ومل يقـدر علـى خـامت مـن حديـد وقد زوج النيب 
ومع هذا فزوجه بتلك املرأة وجعل صـداقها علـى أن يعلمهـا مـا معـه مـن القـرآن واملعهـود مـن كـرم 

  . اهللا تعاىل ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية هلا وله

 فـال أصـل لـه »تزوجـوا فقـراء يغـنكم اهللا«يورده كثـري مـن النـاس علـى أنـه حـديث وأما ما 
ــــه وكــــذا هــــذه األحاديــــث الــــيت  ومل أره بإســــناد قــــوي وال ضــــعيف إىل اآلن، ويف القــــرآن غنيــــة عن

هم اللَّه ولْيستَعفف الَّذين لَا يجِدون نكَاحا حتَّى يغْني{: أوردناها وهللا احلمد واملنة وقولـه تعـاىل
هفَضْل ن٣٣:النور[}م .[  

َيــا معــشر «: هــذا أمــر مــن اهللا تعــاىل ملــن ال جيــد تزوجيــا بــالتعفف عــن احلــرام كمــا قــال  َ ْ َ َ
ْالـــشباب مــــن اســــتطاع مـــنكم البــــاءة فـليتـــــزوج َّ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ ه لــــه ، َِّ ُومـــن لــــم يــــستطع فـعليـــه بالــــصوم فإن ُ ََ َّــــَ َِ َِ ْ َ ْ ََّ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َْ

ٌوجاء َ ِ«)٣٧( .  

                                                             
ِ المكاتـب:[بـاب" سـننه"، وأخرجه ابن ماجـه يف ]٩٦٣٠:[ برقم) ١٥/٣٩٧" (سننه"أخرجه أمحد يف  )٣٦( َ َ ُ ْ) [ ٢/٨٤١ (

ــــــسنن الكــــــربى"ئي يف ، وأخرجــــــه النــــــسا]٢٥١٨:[ بــــــرقم " ســــــننه"، وأخرجــــــه الرتمــــــذي يف ]٤٣١٣:[ بــــــرقم) ٤/٢٧٨" (ال
 .، واللفظ ألمحد]٣٠٨٩:[ برقم) ٢/٩٢٩" (مشكاة املصابيح"، وحسنه األلباين يف ]١٦٥٥:[ برقم) ٤/١٨٤(
َقــــول النَّـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف : متفـــق عليـــه) ٣٧( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ْ ََمـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة «: َ َ َُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ

ِفـليتـــزوج، ألنــه أَغــض للبــصر وَأحــصن للفــرج ْ َ ْ ْ ِْ ُِ ََ َ ْْ ُ َِ َ َُّ َ ََّ ِ َّ َ ِوهــل يـتـــزوج مــن ال أَرب لــه يف النكــاح » َ َ ِّ ِ ُ ََ َ َ َُ َّْ َ ََ ْ َ ، وأخرجــه ]٥٠٦٥: [، بــرقم)٧/٣"](َ
ْاســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نـفــــ: [بــــاب" صــــحيحه"مـــسلم يف  َ َْ َ ْ ََ ِ ِ َ ِّ ِ ْ ِسه إليـــه، ووجــــد مؤنــــه، واشــــتغال مــــن عجــــز عــــن المــــؤن ِْ َ َ َ َُ َ ََْ ِ َ ُ ْ َُ ْ َ ُ َِ َ َِ ِْ َ َِ ُ

ِْبالصوم َّ  ].١٤٠٠: [، برقم)٢/١٠١٨](ِ
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يف تفـسري ـــــــ رحمـه اهللا ـــــــ انتهى املقصود ومبا ذكرناه آنفا وما نقلناه عـن احلـافظ ابـن كثـري 
مــا يــدالن علــى شــرعية النكــاح واحلــث عليــه ملــا فيــه مــن  اآليتــني يتــضح للقــراء حقيقــة معنامهــا وأ

  . املصاحل العظيمة اليت منها قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر وتكثري النسل

ما على جواز قطع احلمل وحتديد النسل ففي غاية من الغرابة والبعد عـن  أما االستدالل 
ِيــا معــشر الــشباب مــن «:  قــالوأمــا حــديث ابــن مــسعود رضــي اهللا عنــه أن النــيب ، الــصواب ََّ َ َ َِ َ َ ْ

ْاسـتطاع مـنكم البـاءة فـليتــزوج َّ َ َ ََ َْ َ َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ ِومـن لـم يـستطع فـعليـه بالـ، ْ ِ ْ َْ َ َ ِ َ ْ ََ ْ َْ ه لـه وجـاءَ ٌصوم فإن َ ِْ ُ َُ َّـ َِ ِ  فهـو دال )٣٨(»َّ
  . على ما دلت عليه اآليتان من احلث على النكاح والرتغيب فيه وبيان بعض حكمه وأسراره

ـــه االشـــتغال بالـــصوم ـــه يـــضعف ؛ ودال أيـــضا علـــى أن مـــن عجـــز عـــن النكـــاح يـــشرع ل ألن
يـه حجـة بوجـه مـا الشهوة ويضيق جماري الشيطان، فهو من أسـباب العفـة وغـض البـصر ولـيس ف

علــى إباحــة قطــع احلمــل أو حتديــد النــسل وإمنــا فيــه تــأخري عنــد العجــز إىل زمــن القــدرة وشــرعية 
  . تعاطي أسباب العفة حىت ال يقع يف احلرام

وأمـــا االحتجـــاج بأحاديـــث العـــزل علـــى حتديـــد النـــسل فهـــو مـــن جـــنس مـــا قبلـــه بعيـــد عـــن 
املـين خـارج الفـرج لـئال حتمـل املـرأة وهـذا إمنـا ألن العزل هو إراقـة ؛ الصواب خمالف ملقاصد الشرع

يفعله اإلنـسان عنـد احلاجـة إليـه مثـل كـون املـرأة مريـضة أو مرضـعة فيخـشى أن يـضرها احلمـل أو 
يــضر طفلهــا فيعــزل هلــذا الغــرض، أو حنــوه مــن األغــراض املعقولــة الــشرعية إىل وقــت مــا، مث يــرتك 

منـــا فيـــه تعـــاطي بعـــض األســـباب املـــؤخرة ذلــك ولـــيس يف هـــذا قطـــع للحمـــل وال حتديـــد للنـــسل وإ
  . للحمل لغرض شرعي

                                                             
َقــــول النَّـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف : متفـــق عليـــه) ٣٨( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ْ ََمـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة «: َ َ َُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ

ََّفـليتـــزو ََْ ِج، ألنــه أَغــض للبــصر وَأحــصن للفــرجَ ْ َ ْ ِْ ُِ ََ َ ْْ ُِ َ ُّ َ ََّ ِوهــل يـتـــزوج مــن ال أَرب لــه يف النكــاح » ِ َ ِّ ِ ُ ََ َ َ َُ َّْ َ ََ ْ َ ، وأخرجــه ]٥٠٦٥: [، بــرقم)٧/٣"](َ
َاســــتحباب النكــــاح لمــــن تاقــــت نـفــــسه إليـــه، ووجــــد مؤنــــه، واشــــتغال مــــ: [بــــاب" صــــحيحه"مـــسلم يف  ُ َ ْ َِ َ َِ ِ ِْ َ َ ََ ََ َُ ْ ُ ْ َْ َِ ُ ْ ْ َ ِ ِ َ ِّ ِن عجــــز عــــن المــــؤن ِ َ َ َُ ْ ِ َ َ ْ

ِْبالصوم َّ  ].١٤٠٠: [، برقم)٢/١٠١٨](ِ
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وهــذا ال حمــذور فيــه يف أصــح األقــوال عنــد العلمــاء كمــا دلــت عليــه أحاديــث العــزل مث إن 
  .العزل ال يلزم منه عدم احلمل فقد يسبقه املين أو بعضه فتحمل املرأة بإذن اهللا

َِّليــست نـفــس مخلوقــة إال «:  يف بعــض األحاديــث الــواردة يف العــزل وهلــذا قــال النــيب  ٌ َ ُْ ْ ََ ٌ ْ َ َْ
َالله خالقها ُِ َ ُ ِما من كل اْلماء« :قال  أنه وروي عنه )٣٩(»َّ َ ِّ ُ ْ َ يكون اْلولـد، وإذا َأراد اهللا خلـق َِ َْ َ ُ َ ََ ِ ُ َ َ ُ ُ َ

ٌشــيء، لــم يمنـعــه شــيء َْ َْ َُ ْ َ ْ ْ َ  حجــة يف أحاديــث العــزل علــى حتديــد النــسل ملــن تأمــل املقــام  فــأي)٤٠(»ٍ
ن وأعطاه حقه من النظـر وجتـرد عـن العوامـل األخـرى نـسأل اهللا لنـا ولفـضيلة املفـيت العـام يف األرد

  .ولسائر إخواننا التوفيق إلصابة احلق والعافية من خطأ الفهم إنه خري مسئول

ومن تأمل ما ذكرناه، وما نقلناه عـن أهـل العلـم يعلـم أن القـول بإباحـة حتديـد النـسل قـول 
وتعطيـــل املفاســـد وتقليلهـــا ، خمـــالف للـــشريعة الكاملـــة الـــيت جـــاءت بتحـــصيل املـــصاحل وتكميلهـــا

  .ةوخمالف للفطرة السليم

 فلمـا كــان قـول املفــيت هــذا خمـالف للكتــاب والـسنة ولقاعــدة حتقيــق املـصاحل ودفــع املفاســد 
 رد الــشيخ عليــه بــأبلغ الــرد، فجــزاه اهللا خــريا عــن اإلســالم واملــسلمني، مفرعــا الــرد علــى القاعــدة

  .املذكورة، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الثالثون  
 وهـو ـــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــية سابقا قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعود

م إىل التخفيـف يف املهــور وعــدم املغـاالة فيهــا ممــا ال شــك : "يـتكلم عــن أمهيــة تنبيـه النــاس ودعــو
فيــه أن الــزواج أمــر مــشروع مرغــوب فيــه، ويف غالــب احلــاالت يــصل إىل حــد الوجــوب، وأغلــب 

                                                             
ـــول اللـــه:[ بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف : متفـــق عليـــه )٣٩( ِقـ َّ ِ ْ ُهـــو اللـــه اخلـــالق البـــارئ{: َ ِ َ ُ ُِ َ َّ َ ُِّاملـــصور ُ َ ُ

] ]٢٤: احلـــشر[} 
ِْ حكــم العــزل:[بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم يف ]٧٤٠٩:[ بـرقم) ٩/١٢١( َ ْ ِ ْ ، واللفــظ ]١٤٣٨:[ بــرقم) ٢/١٠٦٣ ] (ُ

 .للبخاري
 ].١٤٣٨: [، برقم)٢/١٠٦٤](حكم العزل: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف   )٤٠(
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اجـــب أو املـــستحب مـــع وجـــود هـــذه النـــاس ال يـــتمكن مـــن الوصـــول إىل هـــذا األمـــر املـــشروع الو
  .ومن املعلوم أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، املغاالة يف املهور

ومــن هــذا يؤخــذ مــشروعية إرشــاد النــاس وردعهــم عــن التمــادي يف هــذا األمــر الــذي حيــول 
 دون املرء ودون فعل مـا أوجبـه اهللا عليـه السـيما واألمـر بتقليـل املهـر ال يتـضمن مفـسدة، بـل هـو

  .مصلحة حمضة للزوج والزوجة، بل هو أمر للشارع مرغب فيه كما تقدم 

ــــدفع ذلــــك  ــــالكفء إذا خطبهــــا ورضــــيت بــــه إذا مل ي إن امتنــــاع ويل األمــــر مــــن تزوجيهــــا ب
الــصداق الكثــري الــذي يفرضــه مــن اجــل أطماعــه الشخــصية أو لقــصد اإلســراف واملباهــاة أمــر ال 

ه الـذي يفـسق بـه فاعلـه إذا تكـرر، وتنتقـل بـسببه ًيسوغ شرعا بل هو من باب العـضل املنهـي عنـ
  . الوالية إىل غريه

وحالــة عــضل األوليــاء كلهــم لــويل األمــر أن يتــدخل ويتــوىل التــزويج بنفــسه إن كثــرة املهــور 
واملغــاالة فيهــا عــائق قــوي للكثــري مــن التــزوج وال خيفــى مــا يــنجم عــن ذلــك مــن املفاســد الكثــرية 

نــساء، والوســـائل هلــا حكـــم الغايــات والـــشريعة املطهــرة جـــاءت وتفــشي املنكـــرات بــني الرجـــال وال
بتحـصيل املــصاحل وتكميلهـا، وتعطيــل املفاســد وتقليلهـا، ولــو مل يكــن يف الـسعي يف تقليــل املهــور 

  " .إال سد الذرائع املسببة فعل احملرمات لكفى
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والثالثون  
ي يــتكلم عــن العلــوم اإلهليــة والقواعــد الــيت القــول الــصحيح أن دراســة املنطــق اليونــاين الــذ

تفهـــم نـــصوص الكتـــاب والـــسنة علـــى ضـــوئها، هـــذا الـــتعلم حـــرام، بـــل احلرمـــة األكيـــدة، فإنـــه مـــا 
فسدت على كثري من املسلمني علمهم إال بسبب التوغل فيـه، فإنـه علـم فاسـد، ألن مبنـاه علـى 

ناقــضة للمعقــول، فــال حيتــاج لــه الــذكي القواعــد الفلــسفية الكالميــة املنطقيــة املخالفــة للمنقــول وامل
  . وال يفهمه البليد

وهـــل أيت اإلســـالم يف كثـــري مـــن أهلـــه إال ملـــا عربـــت كتـــب اليونـــان، وأقبـــل املـــسلمون علـــى 
ملــة احملتملــة للحــق والباطــل، فــال هــو  دراســتها، وألن هــذا العلــم يــرتدد فيــه كثــري مــن العبــارات ا

رق لدراسة العلوم الـشرعية هـي طريقـة الكتـاب والـسنة يروي غليال وال يشفي عليال، وأحسن الط
  .على فهم سلف األمة

فقلنـــا بـــالتحرمي ، ودع عنـــك علـــم الكـــالم واخلـــزي والـــضالل الـــذي حيملـــه بـــني دفـــات كتبـــه
 ألنــه علــم ال خــري فيــه إال قلــيال، واخلــري الــذي فيــه هــو عنــدنا مقــرر بأدلــة الكتــاب والــسنة -:هنــا

 الـــشر والـــضالل والفـــساد، والـــشريعة جـــاءت لتحـــصيل املـــصاحل أحـــسن تقريـــر، فـــال جيـــىن منـــه إال
  .وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، واهللا أعلم 

 الفرع الثاني والثالثون:-   
حنــن دائمـــا نقــول ملـــن يـــستفتينا عــن االســـتمرار يف املـــداخالت يف املنتــديات علـــى الـــشبكة 

املـصاحل واملفاسـد، فـإن كـان املـسلم عارفـا العنكبوتية أو االنقطاع عنهـا، بأنـه ال بـد مـن النظـر يف 
بدينه وعارفـا مبـذهب أهـل الـسنة واجلماعـة، ومتـضلع مـن علـوم الـسلف، وكـان يـرى أن املـصلحة 

  . اخلالصة أو الراجحة يف بقائه، فنحن نفتيه بالبقاء
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 وإن كان ممن ال علم عنده أو كان سريع التأثر مبا يراه من األمور اليت هلا تعلق بالـشبهة أو
اـلشهوة، وكـان مثـة مــن أهـل العلـم العــارفني الثقـات مـن يكفيــه عـن الـدخول فيهــا فـنحن نقـول لــه 

  . السالمة ال يعدهلا شيء

وعلـــى العبـــد يف هـــذه املـــسألة أن يـــصدق مـــع اهللا تعـــاىل يف مراعـــاة املـــصاحل واملفاســـد، واهللا 
  .أعلم 

 ــ :الفرع الثالث والثالثون  
 علـى أهـل البـدع، وال أن تنظـر هلـم بعـني االعتبـار وأن أحيانا تكون املـصلحة يف أن ال تـرد

حتتقــرهم بالــسكوت وصــرف النظــر عــن كالمهــم، الســيما إن كــان الكــالم فيمــا خيــصك أنــت يف 
  . ذاتك

فأنــا أرى واهللا أعلــم أن الــسكوت عــن مــن نالــك بــاألذى يف كثــري األحيــان أوىل وأحــسن، 
زيــد هليبهــا، فــالرد علــى أهــل البــدع وغــريهم مــن فــإن الفتنــة نــار، وكثــرة الكــالم واجلــدال فيهــا ممــا ي

من عدم الـرد علـيهم البـد وأن يراعـى فيـه جانـب حتقيـق املـصاحل ودفـع املفاسـد، واهللا ، املخالفني 
  .أعلم 

 ــ :الفرع الرابع والثالثون  
م ذكـروا مـن ذلـك ـــــ رحمهم اهللا تعالى ــــــما قرره الفقهاء   يف األعـذار املبيحـة للتـيمم، فـإ

خلوف من اهلالك بالربد إن استعمل الطهارة املائية، واملرأة إن كان بينهـا وبـني املـاء فـساق ختـاف ا
على عرضها منهم، واملدين الذي ال وفاء له إن خاف من غرميه الذي بينه وبني املاء، ومـن كـان 

  . بينه وبني املاء سبع من أسد أو منر أو ذئب أو غري ذلك

ر عميقة ال طريق للوصول هلا إال بـالنزول الـذي خيـاف منـه علـى أو كان املاء موجودا يف بئ
النفس اهلالك، وحنـو هـذه األعـذار، فكـل ذلـك ممـا يبـيح االنتقـال مـن الطهـارة املائيـة إىل الطـاهرة 

 }فَلَم تَجِدواْ مـاء فَتَيممـواْ  {: الرتابية، وما ذلك إال هذا املاء يف حكم املفقود وقد قال تعاىل
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يقي وحكمي؛ وألن الطهارة باملاء مصلحة ولكن حفظ العـرض مـن االنتهـاك والـنفس والعدم حق
  . من اهلالك مصلحة أكرب وأعلى

  . إن تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامها، واهللا أعلم :أنه والمتقرر

 الفرع الخامس والثالثون:-   
ي الكفـار مـصلحة، بينمـا فداء أسرى املسلمني باملال؛ فتحرير األسـارى املـسلمني مـن أيـد

ذهاب جزء من أموال املسلمني إىل الكفار مفسدة، لكـن مـصلحة حتريـر أسـرى املـسلمني أرجـح 
من مفسدة ذهاب جزء من أموال املسلمني إىل الكفار فرتجح، ويدخل يف ذلـك تبـادل األسـرى 

ك الطريــق، وإعطــاء بعــض املــؤن للكفــار إذا مل ميكــن توصــيل املــؤن للمــسلمني احملاصــرين إال بــذل
  .وحنو ذلك من املسائل

 : الكـالم فــي هـذه القاعــدة بكـالم بــديع فقــالـــــــ رحمــه اهللا ـــــــــوقـد لخــص ابـن تيميــة  
ا ترجح خري اخلـريين " الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، وأ

  .أعلم واهللا " ّوشر الشرين وحتصل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها

 ــ :الفرع السادس والثالثون  
 الفقيه إذا كـان يـرى سـنية القنـوت : في الفتاوى أنـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــقرر أبو العباس 

م فإن املشروع يف حقه  يف الوتر، وصلى بقوم ال يرون القنوت يف الوتر وطلبوا منه أن ال يقنت 
لب تأليف القلوب واختاذ الكلمة وقطـع أسـباب ترك القنوت يف هذه احلالة املعينة، وعلة ذلك ط
  . الشقاق واخلالف املفضي إىل التنازع والتحزب

وذلـــــك ألن املنـــــدوب إذا كـــــان يف تركـــــه حتـــــصيل ذلـــــك فاملـــــشروع تركـــــه ألنـــــه إذا تعـــــارض 
مـــصلحتان روعـــي أعالمهـــا بتفويـــت أدنامهـــا، وألن الـــشريعة جـــاءت بتحـــصيل املـــصاحل وتكميلهـــا 

  .لها واهللا أعلموتعطيل املفاسد وتقلي

 ــ :الفرع السابع والثالثون  
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 السنة ترك اجلهر بالبسملة لورود األدلة بذلك كحـديث :قرر أبو العباس في الفتاوى أن
ََّأن النَّبــي « :  أنــس يف الــصحيحني ِ َّ ه عنـهمــا كــانوا يـفتتحــون َ وَأبــا بكــر، وعمــر رضــي الل ُ َ َ َِ َِ ُْ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ َّــُ َ َ ٍ ْ

ِالصالة ب  ََ َّ}داحلَمنيالَمالع بر لَّه٤١(»]٢: الفاتحة [} ل(.  

ـــس بـــن مالـــك، قـــال: ويف روايـــة مـــسلم َعـــن أَن َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ ِّصـــليت خلـــف النَّبـــي «: ْ ِ َ َ َ ُ َّْ َ ،ـــي بكـــر ٍ وَأب ْ َ ِ َ
ه رب اْلعــالمين، ال يــذكرون  َوعمــر، وعثمــان، فكــانوا يــستـفتحون ب اْلحمــد لل َ َُ َُ ْ َ َ ُ ََ َ ِ َ َ ِّْ ْ ََ ْ َ َ َ َِ َِّــ ُ ِ ِ َ ُ َ ُْ ــسمِ{ُ  اِ بِ

َِفي َأول قراءة وال في آخرها ] ١: الفاتحة [}الرحمنِ الرحيمِ ِ ِ ِ َِ ََّ ٍ َ َ ِ«)٤٢(.  

  .»ال يجهرون ببسم اهللا الرحمن الرحيم«:    ويف رواية

ِوَأنـهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن«: والبن خزمية َ ْ َْ َُّ َ ُِّ َِّ ِ ِ ُ ُ َ ْ َّ«)٤٣(.  

ا إذا كا  ن فيـه مـصلحة تـأليف القلـوب فـإن األفـضل يف هـذه ً ولكنه قرر أيضا أن اجلهر 
  . احلالة املعينة أفضل

  : ومثال ذلك

ًإذا صلى اإلنسان بقوم من الشافعية فإنه من املناسـب جـدا اجلهـر بالبـسملة ألن الـشافعية 
ـــا، وقـــد حـــدثين مـــن أثـــق بـــه أنـــه صـــلى إمامـــا يف بعـــض الـــدول األفريقيـــة ومل جيهـــر  ًيـــرون اجلهـــر 

ًوا الــــصالة وقنتـــوا عليــــه وكـــادت تكـــون فتنــــة، فـــاجلهر بالبــــسملة وإن كـــان فعــــال بالبـــسملة فأعـــاد
ًمفضوال إال أنه يف بعض األحوال يكون فاضال وذلك إذا اقرتنت به مصلحة التأليف ً .  

                                                             
ِما يـقول بـعـد التكبـري: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري يف : متفق عليه) ٤١( ِ ْ َّ َ ْ َ َ َُ ، وأخرجـه مـسلم ]٧٤٣:[ بـرقم) ١/١٤٩](ُ

ِحجة من قال ال جيهر بالبسملة: [باب" صحيحه"يف  َِ ََ ْ َ ْ َ ُْ ِ ُ َ ُْ َ َ  .واللفظ للبخاري]. ٣٩٩: [برقم) ١/٢٩٩](َّ
ِحجة من قال ال جيهر بالبسملة: [باب" صحيحه"رجه مسلم يف  أخ )٤٢( َِ ََ ْ َ ْ َ ُْ ِ ُ َ ُْ َ َ َّ)[١/٢٩٩.( 
 ).١/٢٤٩" (صحيحه"أخرجه ابن خزمية يف  )٤٣(
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فــإن مراعــاة مــصلحة التــأليف أوىل مــن مراعــاة فعــل هــذا املنــدوب، وهــذا هــو الــذي ندرســه 
  .املصاحل واملفاسد واهللا أعلملطالبنا، أعين احلرص على النظر يف 

 ــ :الفرع الثامن والثالثون  
النهــي عــن االحتكــار، أي احتكــار الــسلع لوقــت الغــالء، االحتكــار املــضر بالنــاس، فهــذا 

ٌال يحتكر إال خاطئ«: خطأ وحرام، ويف احلديث الذي رواه مسلم يف الصحيح ِ َ َِّ ُ ِ َ ْ َ َ«)٤٤(. 

هــذا االحتكــار يــضر بالنــاس، ويرفــع علــيهم  وهــذا التحــرمي مبنــاه علــى ســد الــذرائع، فــإن 
ــــري، والــــشريعة جــــاءت بتحــــصيل املــــصاحل وتكميلهــــا وتقليــــل  ــــوقعهم يف احلــــرج الكب األســــعار، وي

  .املفاسد وتعطيلها، واالحتكار فيه مراعاة املصلحة اخلاصة على حساب املصلحة العامة

 مـن الـضرر العـام، ويف  املصاحل العامة هـي األحـق بالتقـدمي، وألن االحتكـار:أن  والمتقرر
َال ضرر وال ضرار « احلديث  َ ََ َِ َ ََ«)٤٥(. 

 الـــضرر يـــزال، فـــاحملتكر ظـــامل لنفـــسه وإلخوانـــه، فهـــو أنـــاين جـــشع قـــد قتلـــه :أن  والمتقـــرر
ــــه مــــن نفــــث مسومــــه يف  ــــاس، وأن ال ميكن ــــالبيع كمــــا يبيــــع الن الطمــــع، وعلــــى ويل األمــــر إلزامــــه ب

  أن النهـــي عـــن االحتكـــار مــــن فـــروع هـــذه القاعــــدةاملـــستهلكني الـــضعفاء، واملقـــصود أن تعــــرف
  .واهللا أعلم ."جلب المصالح ودفع المفاسد"الطيبة، أعين قاعدة 

 ــ :الفرع التاسع والثالثون  
  . الصحيح أنه لو ارتفع بناء املرمى وتعددت طوابقه أن ذلك جائز

الــث ومــا دونــه  اهلــواء لــه حكــم القــرار، فمــن رمــى يف الــدور الرابــع أو الث:ألن المتقــرر أن
  . أجزأ وال حرج، وال مانع من هذا
                                                             

ِحترمي االحتكار يف األقـوات: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٤٤( ِ َِ َْ ْ َِ ِ ِْ ِ  ]. ١٦٠٥: [، برقم)٣/١٢٢٨](َْ
" املـــــسند"، أخرجـــــه أمحـــــد يف ]٢٧٥٨: [بـــــرقم) ٤/١٠٧٨] (قـــــضاء يف املرفـــــقال: [بـــــاب" املوطـــــأ"أخرجـــــه مالـــــك يف ) ٤٥(
، وصــــححه األلبــــاين يف ]١٠٣٣: [بــــرقم) ١/٣٠٧" (املعجــــم األوســــط"، وأخرجــــه الطــــرباين يف ]٢٨٦٥: [بــــرقم) ٥/٥٥(
 ]. ٧٥١٧: [برقم) ٢/١٢٥٠" (صحيح اجلامع"
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 مراعــاة املـصاحل، ألن الـشريعة جــاءت لتحـصيل املـصاحل وتكميلهــا :بـل المتقـرر فــي ذلـك
  .وتعطيل املفاسد وتقليها، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع األربعون  
فــإن مل يغــز اجلهــاد ال يقــوم بــه إال والة األمــور : "ـــــــ رحمــه اهللا تعــالى ـــــــقــال أبــو العبــاس 

معهم لزم أن أهل اخلري األبرار ال جياهدون فتفرت عزمـات أهـل الـدين عـن اجلهـاد فإمـا أن يتعطـل 
وإما أن ينفرد به الفجـار فيلـزم مـن ذلـك اسـتيالء الكفـار أو ظهـور الفجـار؛ ألن الـدين ملـن قاتـل 

  . عليه

 وغــريهم حــىت قيــل وهـذا الــرأي مــن أفــسد اآلراء وهــو رأي أهــل البــدع مــن الرافــضة واملعتزلــة
لبعض شيوخ الرافضة إذا جاء الكفار إىل بالدنا فقتلوا النفوس وسـبوا احلـرمي وأخـذوا األمـوال هـل 

  .نقاتلهم؟ فقال ال املذهب أنا ال نغزو إال مع املعصوم فقال ذلك املستفىت مع عاميته 

ب هـذا واهللا إن هذا ملذهب جنس فإن هذا املذهب يفضي إىل فساد الدين والدنيا وصـاح
ــذا الـورع الفاسـد وأيـن ظلـم بعــض  القـول تـورع فيمـا يظنـه ظلمـا فوقــع يف أضـعاف مـا تـورع عنـه 
والة األمور من استيالء الكفار بل من اسـتيالء مـن هـو أظلـم منـه فاألقـل ظلمـا ينبغـي أن يعـاون 

  . على األكثر ظلما

قليلهـــا حبـــسب فـــإن الـــشريعة مبناهـــا علـــى حتـــصيل املـــصاحل وتكميلهـــا وتعطيـــل املفاســـد وت
اإلمكـــان ومعرفـــة خـــري اخلـــريين وشـــر الـــشرين حـــىت يقـــدم عنـــد التـــزاحم خـــري اخلـــريين ويـــدفع شـــر 

  .واهللا أعلم " الشرين ومعلوم أن شر الكفار واملرتدين واخلوارج أعظم من شر الظامل
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد واألربعون  
 وفاجر مـن أهـل القبلـة ونرى الصالة خلف كل بر "- رحمه اهللا-قال اإلمام الطحاوي 

  ". وعلى من مات منهم

ًوقــد تكلــم الــشارح كالمــا نفيــسا رجــح فيــه صــحة الــصالة خلــف الفاســق، وأن مــن أظهــر  ً
ًبدعتــه وفــسقه ال يرتــب إمامــا للمــسلمني، ألنــه يــستحق التعزيــر حــىت يتــوب، وإن أمكــن هجــره 

  ً.حىت يتوب كان حسنا

اجلمعـــة واجلماعــة، فهـــذا ال يــرتك الـــصالة وأمــا إذا كـــان تــرك الـــصالة خلفــه يفـــوت املــأموم 
  .– رضي اهللا عنهم -خلفه إال مبتدع خمالف للصحابة 

وكــذلك إذا كــان اإلمــام قــد رتبــه والة األمــور لــيس يف تــرك الــصالة خلفــه مــصلحة شــرعية، 
فال يـرتك الـصالة خلفـه بـل الـصالة خلفـه أفـضل، فـال جيـوز دفـع الفـساد القليـل بالفـساد الكثـري، 

  . خف الضررين حبصول أعظمهماوال دفع أ

فــــإن الــــشرائع جــــاءت بتحــــصيل املــــصاحل وتكميلهــــا، وتعطيــــل املفاســــد وتقليلهــــا، حبــــسب 
ًاإلمكان، فتفويت اجلمع واجلماعات أعظم فسادا من االقتداء فيهما باإلمـام الفـاجر، وال سـيما 

واهللا "  املفــسدةًإذا كــان التخلــف عنهــا ال يــدفع فجــورا فيبقــى تعطيــل املــصلحة الــشرعية دون دفــع
  .أعلم 

 ــ :الفرع الثاني واألربعون  
مــا احلكــم لــو اغتــاب أحــد أحــدا، فهــل يكــون مــن متــام توبتــه أن خيــربه أو ال؟ هــذه املــسألة 
فيها قوالن للعلماء، مها روايتان عن اإلمام أمحد، ومهـا هـل يكفـي يف التوبـة مـن الغيبـة االسـتغفار 

  للمغتاب أم ال بد من إعالمه وحتليله ؟
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ُوالصحيح أنه ال حيتاج إىل إعالمه، بل يكفيه االستغفار وذكره مبحاسن ما فيه يف املواطن 
  .اليت اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه 

  .  والذين قالوا ال بد من إعالمه، جعلوا الغيبة كاحلقوق املالية

ظلـوم بعـود نظـري مظلمتـه إليـه، فـإن شـاء والفرق بينهما ظاهر ؛ فإن احلقوق املالية ينتفـع امل
ا   . أخذها وإن شاء تصدق 

وأما يف الغيبة فال ميكن ذلك وال حيصل له بإعالمه إال عكس مقصود الشارع، فإنه يـوغر 
  . ُصدره ويؤذيه إذا مسع ما رمي به، ولعله يهيج عداوته وال يصفو له أبدا

ال جيوزه، فضال عن أن يوجبـه ويـأمر بـه وما كان هذا سبيله فإن الشارع احلكيم ال يبيحه و
  .ومدار الشريعة على تعطيل املفاسد وتقليلها، ال على حتصيلها وتكميلها، واهللا تعاىل أعلم. 

 ــ :الفرع الثالث واألربعون  
مسألة عدم احلكم بتضمني األمن إن تلفت يف يده العـني بـال تعـد وال تفـريط، ألن النـاس 

ــذا،  فلــو علــم األمــني أنــه ضــامن، ضــامن، ملــا حفــظ العــني ألحــد مــن ال تقــوم مــصاحلهم غــال 
  . إخوانه املسلمني

 فالــــصحيح أن الوكيــــل ال يـــــضمن تلــــف العــــني غــــال بالتعــــدي والتفـــــريط، ــــــ:وبنــــاء عليــــه
  . والصحيح أن املودع ــ بالفتح ــ ال يضمن تلف العني إال بذلك

ن ال يــضمن تلـف العـني إال بالتعــدي وال تفـريط، والـصحيح أن املــستعري والـصحيح أن املـر
  .ال يضمن تلف العني إال بذلك، والصحيح أن امللتقط ال يضمن تلف العني إال بذلك

 والصحيح أن الشريك يف إحدى أنواع الشركة ال يضمن تلـف العـني يف يـده إال بالتعـدي 
ريط، والتفـــريط، والـــصحيح أن األجـــري اخلـــاص والعـــام، ال يـــضمن تلـــف العـــني إال بالتعـــدي والتفـــ

  . والصحيح أن الراعي ال يضمن تلف العني إال بذلك
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ا إىل اإلبقـاء علـى هـذه العقـود الـيت ال تقـوم مـصاحل النـاس  وكل هذه الرتجيحات نتوصل 
ـا، فلـو عطلـت لتعطلـت منـافع كثـرية، والـشريعة جـاءت بتقريـر املـصاحل وتكميلهـا،  يف الدنيا إال 

  .وتعطيل املفاسد وتقليلها، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الرابع واألربعون  
القــول الــصحيح أنــه حيــق لإلمــام أن يفــرض يف مــال األغنيــاء مــا تقــوم بــه ضــرورة اجلنــد إن 
كـان بيــت مــال املــسلمني فارغــا أو ال يقــوم حباجــة اجلنـد القائمــة، فــإن الــضرر العــام هــو أن يــرتك 

  . أمر اجلهاد والدفاع عن حرمات املسلمني

األغنيــاء بأخــذ شــيء مــن مــاهلم فإنــه ضــرر خــاص مقــصور وأمــا الــضرر الــذي يــدخل علــى 
علـــيهم، فـــإن مل يكـــن أمـــا ويل األمـــر إال هـــذا فلـــه األخـــذ بقـــدر احلاجـــة والـــضرورة، لـــسد حاجـــة 
اجلنـــد، فالـــضرر العـــام يراعـــى بارتكـــاب الـــضرر اخلـــاص، فـــإذا خلـــت األيـــدي ومل يكـــن مـــن مـــال 

ـــو تفـــرق العـــسكر أو اشـــ   دخـــولخليـــف ؛تغلوا بالكـــسباملـــصاحل مـــا يفـــي خبراجـــات العـــسكر ول
الكفـار بـالد اإلسـالم أو خيـف ثـوران الفتنـة مـن أهـل الغرامـة يف بـالد اإلسـالم فيجـوز لإلمــام أن 
يوظــف علــى األغنيــاء مقــدار كفايــة اجلنــد مث إن رأى يف طريــق التوزيــع التخــصيص باألراضــي فــال 

  .حرج ألنا نعلم أنه إذا تعارض ضرران دفع أشدمها واهللا أعلم 

 ــ : الخامس واألربعونالفرع  
ًالقــول الــصحيح أنــه لــو تــردد األمــر بــني أن يــصلي اإلنــسان قائمــا وتنكــشف عورتــه وبــني 

ًفإنه يصلي قاعدا ألن ترك القيام أهون وأخف، فصالته ، ًصالته قاعدا مع عدم انكشاف العورة
وعــي قاعــدا مــع ســرت عورتــه أخــف ضــررا مــن صــالته قائمــا مــع انكــشافها، وإن تعــارض ضــرران ر

  .أعالمها بارتكاب أدنامها، واهللا أعلم 
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 ــ :الفرع السادس واألربعون  
اخلتـان مــن شــعائر اإلســالم، فـإن كــان املــسلم رجــال فاخلتـان يف حقــه مــن واجبــات الــشرع، 
وإما أن كـان امـرأة فاخلتـان يف حقهـا سـنة ومكرمـة، فيختـنت الرجـل ولـو كـان كبـريا ففـي الـصحيح 

ـــ ـــــ رضــي مــن حــديث أيب هريــرة  ــراهيم خليــل  « :قــال رســول اهللا : قــالاهللا عنــه ـ ِاختــتن إبـ َِ َ ِْ
ُالرحمن بـعدما َأتت عليه ثمانون سنة، َ ََ ِ ْ َْ َ َ َ ََ ْ   .)٤٦(»واختتن بالقدوم  َّ

  ــ : لكن أنبه على أمرين

 أنه ال ينبغي للدعاة إن يبادروا ببيان حكم اخلتان للمسلم اجلديد يف بادئ ــ:أحدهما 
ه يف اإلسـالم وتثبـت قدمـه فيـه؛ ألن املبـادرة بـالكالم فيـه قـد تكـون مـن األمر، حـىت يـصلب عـود

 . أسباب الردة عن اإلسالم، والردة مفسدة كربى وبقاء القلفة مفسدة صغرى

 إذا تعارض ضرران فإنه يراعى أشدمها بارتكاب أخفهما، وأن درء املفـسدة :وقد تقرر أنه
  . إشعار آخرمقدم على جلب املصلحة، فيؤخر الكالم فيه إىل 

 ـــ:الثــاني  أنــه إن خيــف عليــه الــضرر البــدين بتقريــر األطبــاء فإنــه يــسقط عنــه إىل حــني ـ
آخر يؤمن فيه هـذا الـضرر، ألن مراعـاة حفـظ الـنفس أوىل مـن مراعـاة مـصلحة اخلتـان، وأمـا هـل 

ـــ ال، لــيس اخلتــان بــشرط يف ذلــك، بــل يــصح إســالمه :اخلتــان شــرط يف صــحة اإلســالم ؟ فــأقول ـ
  .خيتنت باملرة، واهللا أعلم ولو مل 
 ــ :الفرع السابع واألربعون  

ـا ال تـدخل حتـت ملكيـة  بيع بقاع املناسك كمىن وعرفه ومزدلفة، ال جيوز بيعهـا وذلـك أل
ٍأحد بعينه وإمنا هي مناخ مـن سـبق، فهـي مباحـة للجميـع ومـن سـبق إىل مبـاح فهـو أحـق بـه فلـو  ٍ

                                                             
ِقـــول اللــه: [بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري يف : متفــق عليــه) ٤٦( َّ ِ ْ َ تـعــاىلَ َ ــراهيم خلــيال{: َ ًواختــذ اللــه إبـ َِ َِ َ َ ْ ُِ َّ ََّ : النــساء[} َ

ـــراهيم اخلليـــل صـــلى اهللا عليـــه : [بـــاب" صـــحيحه"وأخرجـــه مـــسلم يف ، ]٣٣٥٦: [بـــرقم) ٤/١٤٠]] (١٢٥ ِمـــن فـــضائل إبـ ِ ِْ ََْ ُ ََّ ِِ ِِ َِ َْ َ ِ َ ْ
َوسلم َّ َ  ].٢٣٧٠: [برقم) ٤/١٨٣٩] (َ
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ح إال مــن مالــك للعــني وهــو مل ميلــك هــذه العــني؛ باعهــا أحــد فــإن بيعــه باطــل ألن البيــع ال يــص
ا حق مشرتك بني املسلمني مجيعا   . ًأل

ولكـن يف هـذه األزمنــة رأت الدولـة الـسعودية وفقهــا اهللا تعـاىل أن مـن املــصلحة العامـة بنــاء 
ًمـــىن ومزدلفـــة بنـــاء حمكمـــا مانعـــا للحرائـــق بـــإذن اهللا تعـــاىل جمهـــزا بكـــل مـــا حيتاجـــه احلـــاج ومـــن مث  ً ً ً

يم هذه األبنية إىل الـشركات املتخصـصة لتقـوم خبدمـة ضـيوف الـرمحن وتـوفري مجيـع املتطلبـات تسل
  .ٍيف هذا املخيم بسعر معني مقابل االنتفاع بذلك

 وهـــذا وإن كـــان فيــــه مفـــسدة علـــى بعــــض احلجـــاج إال أن املـــصلحة العامــــة مقدمـــة علــــى 
مــا، فهــذا املبلــغ املــضروب املــصلحة اخلاصــة، وإذا تعــارض ضــرران روعــي أشــدمها بارتكــاب أخفه

  . إمنا هو مقابل االستفادة من هذه اخلدمات ال أنه بيع لألرض املمنوع بيعها

ولذلك فإنه بعد انتهاء مناسك احلج فإن اجلميع خيلـون البقـاع وال حيـق هلـم التـصرف فيهـا 
ًإال بعقــد جديــد مــع ويل األمــر، وعلــى كــل فهــذا ال بــأس بــه إن شــاء اهللا تعــاىل حتقيقــا ل لمــصلحة ٍ

  العامة وقد أقره العلماء وأفتوا جبوازه

 ــ :الفرع الثامن واألربعون  
احلــق أنــه جيــوز إســقاط اجلنــني مــن بطــن أمــه ولــو بعــد نفــخ الــروح فيــه إن كــان يف بقائــه يف 
بطنهــا ضــرر حمقــق عليهــا، وذلــك بتقــرر اللجنــة الطبيــة املــسلمة املعروفــة بــاخلربة واألمانــة والنــصح، 

جنــة بــذلك، جــاز إســقاطه، ألن ضــرر فــوات األم أعظــم مــن الــضرر يف فــوات فــإن صــدر قــرار الل
  .اجلنني، وإن تعارض ضرران روعي أعالمها بارتكاب أدنامها، واهللا أعلم 
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 ــ :الفرع التاسع واألربعون  
ليس كل مبطل تفوه خبرافة البد وأن جياب عنها، ال سيما إن كان من املغمورين الـذين ال 

ــم، وال ينظــر  هلــم بعــني االعتبــار، وال ســيما إن كــان مــا جــاء بــه مــن اخلرافــة أمــره ظــاهر، يؤبــه 
  . وبطالنه قد فاحت منه روائح الننت والفساد

وذلك ألن الرد عليه مما يشهر أمره ويظهر صـيته، واحلـق أن يـرتك مثـل هـذا، فـإن تركـه مـن 
 هــؤالء مــريض أعظــم مــا يعــاجل بــه مثــل هــذا الــصنف مــن أهــل املخالفــات، مــع العلــم بــأن غالــب

  . مرض شهوة، فهو حيب الظهور، فال جيد له طريقا للظهور إال بنشر خمالفته

فلو أن أهل العلم انربوا للرد عليه لكان يف هذا قرة عينه وراحة روحه وحتقيق مقصده، فال 

 ولذلك فإن الـرد علـى }قُلْ موتُوا بِغَيظكُم{ يعامل هذا الصنف إال باإلعراض عنه، ويقال له

هــل البــدع وكــشف الــشبهة ال بــد وأن يقــرن بتحقيــق املــصاحل ودفــع املفاســد، فــاألمر يفتقـــر إىل أ
  .االجتهاد، ولذلك خصصناه بأهل العلم العارفني باملصاحل واملفاسد، واهللا أعلم

 ال تـــرتك الـــساحة ألهــل األهـــواء، يبثــون فيهـــا شـــبههم، :والمقــصود مـــن هـــذا الكــالم أن
ضلون العامـة بتلـك اآلراء الـشاذة والرتهـات الباطلـة،ويبقى الــدعاة ويستعـضلون فيهـا ببـاطلهم، ويـ

والعلمــــاء منــــزوون يف ناحيــــة مــــن النــــواحي، ال أثـــــر هلــــم يف دعــــوة العامــــة وحماربــــة أهــــل األهـــــواء 
  .والتشكيك

بل ال بد وأن يكون هلم الدور الكبري يف نـسف مـا يلقيـه هـؤالء مـن تلـك الـشبه الـشيطانية 
حىت يأمن الناس على دينهم، وهذا من األمور الواجبة على أهل العلـم، واألطروحات اإلبليسية، 

  .ولكنه واجب مربوط بتحقيق املصاحل وتكميلها،وتعطيل املفاسد وتقليلها، واهللا أعلم 
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 ــ :الفرع الخمسون  
إن الناس إن عينوا إماما، أو عينه من قبله، أو غلب على النـاس بـسيفه واسـتتب لـه األمـر 

ل والعقـد، فإنـه ال شـك يكـون هـو اإلمـام الـذي جتـب لـه الـسمع والطاعـة، إال يف وبايعه أهل احل
  . معصية اهللا تعاىل

وال حرج أنه حيرم اخلروج عليه، إال أن نرى كفرا بواحا عندنا فيـه مـن اهللا برهـان، إن غلـب 
ا، على ظننا النصر، وهو اإلمام الذي ال بد مـن إقامـة اجلمـع واجلماعـات خلفـه بـرا كـان أو فـاجر

وهـــو اإلمـــام الـــذي جياهـــد معـــه، ألن الواليـــة الـــشرعية إمـــام أن تنعقـــد باالختيـــار أو بـــالتعيني أو 
  . بالغلبة

ولكن قرر الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل أن تصرف اإلمام عل الرعية ال جيـوز وأن يكـون راجعـا 
نظــر إىل مــصلحته الشخــصية، ال، بــل ال بــد يف كــل تــصرف مــن تــصرفاته الــيت ختــص العامــة أن ي

ــواه  فيهــا إىل حتقيــق املــصاحل ودفــع املفاســد، فلــيس لكونــه إمــام يتــصرف كيفمــا شــاء، علــى مــا 
نفسه ويرتاح له خاطره حىت وإن كـان فيـه مـن املفاسـد مـا فيـه، ال، والفقهـاء ال أحـد مـنهم يقـول 

  . ذلك

ــــه  ــــاس ال بــــد وأن تراعــــى في ــــذي خيــــص الن بــــل كلهــــم متفقــــون علــــى أن التــــصرف العــــام ال
، فــأي فعــل فعلــه وال مــصلحة فيــه أو كانــت مفــسدته خالــصة أو غالبــة فالواجــب علــى املــصلحة

أهــل العلـــم أن يوجهــوه إىل الرتاجـــع، وأن يبينـــوا لــه وجـــه احلـــق، وأن ال جيــاملوه يف ذلـــك، واألمـــر 
  .حيتاج إىل صرب واحتساب أجر، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

ـــا جممـــوع األدلـــة الدالـــة علـــى أن الدالـــة علـــى أن ف :وأمـــا الـــدليل علـــى هـــذه القاعـــدة  إ
  .الشريعة جاءت لتقرير املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، واهللا أعلم 
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والخمسون  
تقريـــر األنظمـــة الـــصادرة مـــن ويل األمـــر ال بـــد وأن يراعـــى فيهـــا املـــصاحل العامـــة، فعلـــى ويل 

ة يف دولتــه مــا يكــون حمققــا للمــصاحل ومكمــال هلــا، ومعطــال للمفاســد األمــر أن يقــرر مــن األنظمــ
  .ومقلال هلا، ألن تصرف اإلمام على رعيته منوط باملصلحة، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الثاني والخمسون  
إذا أمر اإلمام مبقاطعـة سـلعة معينـة أو بـضائع دولـة مـن دول الكفـر فإنـه جيـب علـى رعيتـه 

ــرِ    {: قــال تعــاىل امتثــال أمــره؛ ــي األَم لأُوــولَ و ســوا الر يعأَطو ــه ــوا اللَّ يعــوا أَط نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي ي
نكُم٥٩:النساء[}م.[  

ُاسـمعوا وَأطيعـوا، « : قـال رسـول اهللا : قال - رضي اهللا عنه - وعن أنس بن مالك  ُِ َ َ ْ
َوإن استـعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأس َ ََْ ََّ َ َ ٌّ ِ ٌ ْ ْ َْ َْ ُ َ َ ِ ْ ُ ِ ٌه زبيبة ِ َ َِ ُ«)٤٧(.  

ّ ولــيس لإلمــام أن يــأمر بــذلك إال أن يــرى يف ذلــك مــصلحة عامــة ال تقابلهــا مفــسدة أو 
ّضرر أرجح منه ؛ وذلك أن األصل يف تصرفات الـوالة النافـذة علـى الرعيـة امللزمـة هلـا يف حقوقهـا 

دف إىل خريها    .َّالعامة واخلاصة أن تبىن على مصلحة اجلماعة، وأن 

   :َّالوالة على خالف هذه المصلحة غير جائز ولذا قعد أهل العلم قاعدةّوتصرف  

  .ّتصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة

ـى رسـول اهللا - رضـي اهللا عنـه -َّولعل يف قصة كعب بـن مالـك   املـسلمني عـن  إذ 
  .ًكالمه وصاحبيه شاهدا ألمر اإلمام باملقاطعة، واهللا أعلم

                                                             
ْالسم: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري يف ) ٤٧( ًع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصيةَّ ََ َ ْ َ َِ ِْ ُ َْْ ِ ِ ِ َ َّ َ  ].٧١٤٢: [برقم) ٩/٦٢](ِ
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 ــ:نالفرع الثالث والخمسو   
َّتولية النواب يف األحكام، وتأمري األمراء على اجليوش والسرايا وغـري ذلـك مـن الواليـات و 
الصرف من بيت املال وتقدير مقاديره يف كل عطاء، يف األرزاق للقضاة والعلماء وأئمة الـصالة، 

ألجانـب ًويف أجور موظفي الدولة عموما، وتقدير اخلراج على األرضني، و ما يؤخذ من التجـار ا
 مـــن األراضـــي املـــشرتكة بـــني عامـــة املـــسلمني، وعقـــد الـــصلح بـــني األمحيـــةغـــري املـــسلمني، واختـــاذ 

  .املسلمني والكفار

ْفهذا كله ؛ ملن تصرف به ولغري من تصرف به أو قـرره أو عقـده مـن الـوالة أن يعيـد النظـر  َّ ََّ َ ْ َْ ِ ُّ
  . ينقضه ويبطله يف السبب املقتضي لذلك هل يقتضيه فيبقيه، أو ال فغريه أو 

   ).تصرف الوالة على الرعية منوط بالمصلحة( :وهذا كله مقيد بقاعدة

ــا إىل الوصــية، ال حيــل لــه أن يتــصرف، إال جبلــب  ّفــإن كــل مــن ويل واليــة اخلالفــة فمــا دو َّ
ٌمصلحة أو درء مفسدة، فهذه األسباب تكاد تكون ضوابط، ملا هو موكـول إىل تـدبري احلكـام و 

  . واهللا أعلم والة األمور،

 ــ :الفرع الرابع والخمسون  
تصرف القاضي فيما له فعله يف أموال اليتامى، والرتكات، واألوقاف مقيد باملصلحة، فـإن 

  . مل يكن مبنيا علي املصاحل مل يصح

  .واهللا أعلم" ّمنزلة الويل من اليتيم: منزلة الوايل من الرعية ":ـــــ رحمه اهللا ـــــــقال الشافعي 

 ــ :رع الخامس والخمسونالف  
إننا إن نظرنا إىل التفضيل بني العبادات فإن الـذي ينبغـي علينـا أن ال ننظـر إىل جمـرد ذات 
العبـــادة فقـــط، ال، فـــإن هـــذا قـــصور يف النظـــر، وال ينبغـــي لنـــا أن ننظـــر إىل مـــا يلـــزم مـــن مـــشقة 

ادات هـو أن ننظـر إىل العبادة، ال، فهذا قصور يف النظر أيضا، وإمنـا التفاضـل الـصحيح بـني العبـ
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مـــا يرتتـــب عليهـــا مـــن املـــصاحل الـــشرعية، واحلكـــم املرعيـــة، فالعبـــادة الـــيت تـــستحق أن تكـــون هـــي 
ا املصاحلة   . األفضل هي تلك العبادة اليت تقرتن 

ــا مفــضولة، فــالعربة يف التفــضيل بــني  ــا تنقلــب إىل كو ومــىت مــا ختلفــت عنهــا املــصلحة فإ
 من عدمها، وإن كانت العبـادات كلهـا فيهـا مـصلحة، ولكننـا نقـدم العبادات هو اقرتان املصلحة

  . العبادة اليت حتقق أعلى املصلحتني

 جــــاءت لتقريــــر املــــصاحل وتكميلهــــا، وتعطيــــل املفاســــد :فــــي الــــشريعة أنهــــا ألن المتقــــرر
  .وتقليلها

 إن تعـارض مـصلحتان روعـي أعالمهـا بتفويـت أدنامهـا، :فـي القواعـد أيـضا أنـه  والمتقرر
 حــني يـــسأل عـــن أفـــضل األعمـــال خيتلـــف لــى ذلـــك وردت األدلـــة، فأنـــت تـــرى أن النـــيب وع

 أعطى كل واحـد مـن جوابه بني سؤال وسؤال، وذلك ال بالنظر إىل ذات العبادة، وإمنا ألنه 
  . السائلني ما هو األفضل يف حقه هو، ومن يكون مبنزلته

، ومنهم مـن يقـول لـه بـر الوالـدين، فمنهم من يقول له اجلهاد، ومنهم من يقول له الصالة
ــا  وهـذا االخــتالف يف اجلــواب دليـل علــى أن التفاضــل بــني العبـادات إمنــا هــو باعتبـار مــا يقــرتن 

  . من املصاحل الشرعية

 قــد رد الــذي جــاءه يريــد اجلهــاد بــسبب أنــه تــرك وأنــت تــرى يف األدلــة أيــضا أن النــيب 
مـا، مـع  أن يرجعأبويه يبكيان عليه، فأمره النيب   إىل أبويـه فيـضحكهما كمـا تـسبب يف إحزا

أنه كان يريد اجلهاد، ولكنه رده؛ ألن بر الوالـدين يف حـق هـذا الرجـل يف هـذه احلـال املخـصوصة 
  . أفضل يف حقه من اجلهاد يف سبيل اهللا،

ولــيس هــذا مــن بــاب تفــضيل بــر الوالــدين علــى وجــه اإلطــالق، ال، ولكــن يف هــذه احلــال 
  . هذا الرجل ومن كان مبنزلتهاخلاصة، ويف حق
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 مبعــىن أننــا نقــول ملــن مل جيــب اجلهــاد يف حقــه وكــان مــن بــاب جهــاد الطلــب ال الــدفع ومل 
يأذن له والداه أنـه ال جيـوز أن يـدخل عليهمـا احلـزن ويبكيهمـا بـسبب تعنتـه يف إرادة اجلهـاد، اهللا 

انـت مـصلحتها أكـرب وأعظــم أكـرب، هـذا هـو واهللا الفقـه، فــال نغلـب عبـادة علـى عبــادة، إال إن ك
  . من العبادة األخرى

اجلهاد يف هـذه احلالـة لعظـم املـصلحة فاجلهاد عبادة، وبر الوالدين عبادة، ففضل النيب 
 قـد اليت تقرتن به، وهذا نص يف القاعدة، وأنت ترى أيضا أنه قد ثبت يف احلديث أن النـيب 

  .  خرجت للحج بال حمرمرد الرجل الذي خرج معه للجهاد ألنه علم أن زوجته

فأمره أن خيرج معهـا، ويـرتك اجلهـاد، سـبحان اهللا، أيـرتك اجلهـاد الـذي فيـه إعـالء كلمـة اهللا 
تعـــاىل مـــن أجـــل أن خيـــرج حمرمـــا مـــع امرأتـــه للحـــج، نعـــم، هـــذا هـــو عـــني املـــصلحة، فلمـــا كانـــت 

اهـدين، مصلحة ذهابه مع امرأته ألداء املناسك حمرما هلا أكـرب مـن مـصلحة بقائـه يف صـفو ف ا
 وأمــــره بفعــــل العبــــادة الــــيت هــــي أعظــــم يف حقــــه ويف هــــذه احلالــــة مــــن بقائــــه مــــع رده النــــيب 
اهدين   . ا

فاجلهـــاد عبـــادة، وإحـــسانه إىل امرأتـــه بالـــذهاب معهـــا يف ســـفر احلـــج وبقائـــه معهـــا ومحايتـــه 
ادة باعتبــار  هـذه العبـادة علـى تلـك العبـلعرضـه يف مثـل هـذا الـسفر عبـادة أيـضا، فقـدم النـيب 

ـا  ا، فهذا دليل على أن العبادات تتفاضـل بـني األفـراد باعتبـار مـا يقـرتن  كرب املصلحة املقرتنة 
ا، واهللا أعلم    .من املصاحل، ال بالنظر إىل ذوا

 ــ :الفرع السادس والخمسون  
   :فعندك اآلن عبادتانلو أذن املؤذن وأنت تقرأ القرآن، 

 قراءة القرآن .  
 اء املؤذنوالرتديد ور .  
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فلــو أنــك بــارك اهللا تعــاىل فيــك نظــرت إىل التفــضيل بينهمــا مبجــرد النظــر إىل ذات العبــادة 
ا شيء من مصاحل األذكار   . فال جرم أن قراءة القرآن ال يقار

  :ولكن ما رأيك لو قلنا لك

  إن األفضل لك يف هذه احلالة اخلاصة هو أن ترتك قراءة القرآن وتردد وراء املؤذن ؟

  وملاذا ؟ :  جرم أن هذا هو القول الراجح، فستقول لنا ال

ــا، ولكــن : فــأقول ألننــا يف حــال التفــضيل بــني العبــادات ال ننظــر إىل فــضل العبــادة يف ذا
مـل تـرجيح  ا، ومن مجلة املرجحـات بـني املـصاحل والـيت ال ينبغـي أن  ننظر إىل املصلحة املقرتنة 

  . ال تفوتاملصلحة اليت تفوت على املصلحة اليت 

فالرتديـد وراء املــؤذن تفــوت مـصلحته كلهــا بفــوات األذان، وأمــا قـراءة القــرآن يف هــذا اجلــزء 
  .اليسري فإنه إن فاتت فيمكن أن تدرك، وذلك بالقراءة بعد الفراغ من الرتديد

 إدراك املـــصلحة الـــيت تفـــوت إىل غـــري بـــدل أوىل مـــن مراعـــاة املـــصلحة الـــيت :أن  والمتقـــرر
   .تفوت إىل بدل

 أن ترتك القـراءة وتبـدأ يف الرتديـد، مث إذا :ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو
فرغـــت مـــن الرتديـــد والـــذكر الـــوارد بعـــد األذان ابـــدأ يف القـــراءة تقبـــل اهللا منـــا ومنـــك؛ وذلـــك ألن 

ا من املصاحل، واهللا أعلم    .العبادات تتفاضل باعتبار ما يقرتن 
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 ــ :الفرع السابع والخمسون  
ـــــــصل «: يقـــــــول النـــــــيب  ـــــــم ي ِّمـــــــن ل َ ُ ْ َْ ِركعتـــــــي الفجـــــــرَ ْ َ ِ ََ ـــــــع َْ ُ فـليـــــــصلهما بـعـــــــد مـــــــا تطل َ َ ُُْ َْ َ ْ َ ِ ِّ َ َ

ُالــشمس ْ ، فــالراجح أن قــضاء ركعــيت الفجــر إن فاتــت للعــذر أنــه يكــون واحلــديث صــحيح.)٤٨(»َّ
 قـــضاءمها بعـــد أداء صـــالة ـــــــــ رحمهـــم اهللا تعـــالى ــــــــبعـــد طلـــوع الـــشمس، ولكـــن أجـــاز الفقهـــاء 

ـــ إين مل :ـــ آالـصبح أربعـا، فقـال:ى رجال يصلي بعد الفجـر فقـال رأالفجر مباشرة، ألن النيب 
   .أكن صليتهما، فسكت النيب 

فقـــضاؤمها بعـــد طلـــوع الـــشمس ثابـــت بـــاألمر القـــويل، وقـــضاؤمها بعـــد صـــالة الفجـــر ثابـــت 
  .باإلقرار فقط، فرجح أهل العلم ملن فاتته ركعتا الفجر أن يقضيهما بعد طلوع الشمس

فضل، فيكون قضاؤمها بعد الفجر هو الفعل املفضول، وقـضاؤمها بعـد  ولكن قد ينقلب ال
  الصالة مباشرة هو الفعل الفاضل، سبحان اهللا، وملاذا ؟

ــــه : والجــــواب  ــــشرع هــــي القــــضاء، فمــــن غلــــب علــــى ظنــــه أن ألن املــــصلحة املعتــــربة يف ال
اف سينــسامها إن أخرمهــا، أو غلــب علــى ظنــه وجــود مــا يــشغله بعــد طلــوع الــشمس، أو كــان خيــ

  . غلبة الكسل والفتور فال جرم أن قضاءمها بعد الصالة مباشرة خري من تفويتهما بالكلية

فلمـا كانـت املــصلحة مقرتنـة يف هـذه احلالــة بالفعـل الــذي كـان مفـضوال وهــو قـضاؤمها بعــد 
الــصالة، انقلبــت احلــال فــصار املفــضول فاضــال، ال علــى وجــه اإلطــالق، وإمنــا يف هــذه الظــروف 

  .  الناساخلاصة لبعض

وكم قد فاتتنا ركعتا الفجر بسبب طلب الفعـل الفاضـل يف قـضائهما بعـد طلـوع الـشمس، 
فتفلتـــت علينـــا األمـــور وحـــل علينـــا النـــسيان وفاتـــت املـــصلحة بالكليـــة، واهللا املـــستعان علـــى هـــذه 

                                                             
ما بـعد طلوع الشَّمس: [باب" سننه" أخرجه الرتمذي يف  )٤٨( ِما جاء يف إعاد ْ َ َ َِ ُُ َ ْ َ َِِ َ َ ِ املستدرك على "وأخرجه احلاكم يف ، ]٤٢٣: [، برقم)٢/٢٨٧](ِ

" السلسلة الصحيحة"وصححه الرتمذي يف ، ]٧٥١: [، برقم)١/٢٧٤" (السنن الصغري"، وأخرجه البيهقي يف ]١٠١٥: [، برقم)١/٤٠٨" (الصحيحني
 ].٢٣٦١: [، برقم)٥/٤٧٨(
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النفــوس العــاجزة الــضعيفة، فــنحن نــرجح قــضاءمها بعــد الــصالة مباشــرة يف بعــض األحــوال ملراعــاة 
  . لظروف، وحىت ال تفوت املصلحة بالكليةهذه ا

فــإن قــضاءمها ســنة، وكونــه بعــد طلــوع الــشمس ســنة أخــرى، فلــو كــان يغلــب علــى الظــن 
ما أو التشاغل عنهما فـال جـرم أن مـا ال يـدرك كلـه فـال يـرتك جلـه، فـال أقـل مـن أن نقـول  نسيا

 قــد أدركــت ولــو صــلهما بعــد صــالة الفجــر مباشــرة، حــىت ال تفــوت عليــك الــسنة كلهــا، فتكــون
ا من املصاحل، واهللا أعلم    .بعض السنة، ألن العبادات تتفاضل باعتبار ما يقرتن 
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 ــ :الفرع الثامن والخمسون  
ـــيف الــصحيح مــن حــديث جــابر  ْمــن « : قــال رســول اهللا : قــال ،ـــــــ رضــي اهللا عنهمــا ــــ َ

ِْخاف َأن ال يـقوم من آخر الليل فـليوتر َأ ُ ْ َْ َ ْ َِ َّْ ِ ِ ِ َ ُ َ ِوله، ومن طمع َأن يـقوم آخره فـليوتر آخـر الليـل، َ َّْ َ َِ ِِْ ُ َ َ ْ َْ َ ُْ َ ُ ِ َ َ ُ َ َّ
َفإن صالة آخر الليل مشهودة، وذلك َأفضل  َْ َِ ََ ٌ َ ُ ْْ َ ِ َّ ِِ ِ َ َ َّ َ«)٤٩(. 

وهــذا احلــديث نـــص يف القاعــدة، فأنــت خبـــري بالفــضل الكبــري العظـــيم الــذي ورد يف قيـــام 
 هذا ليس هو األفضل مطلقا، ال، بل األفضل هـو آخر الليل، أعين يف ثلث الليل اآلخر، ولكن

  . ما اقرتنت به املصلحة
فإن خاف اإلنسان أن ال يقوم من آخـر الليـل لعلمـه بغلبـة النـوم عليـه أو ألنـه فـاتر القـوى 
بسبب كثرة العمل يف أول الليل، أو ألنه كثري االشتغال حبفـظ احلـديث ومراجعـة العلـم والتـأليف 

ســهره يف أول الليــل أو ألنــه يتعــاطى بعــض األدويــة الــيت توجــب لــه غلبــة فيــه أو ألنــه طــال مــثال 
  . النعاس كاألدوية النفسية وحنوها، أو لنحو ذلك من األعذار

فــال جــرم أننــا نقــول األفــضل يف حقــك يف مثــل هــذه الظــروف هــو التطــوع يف أول الليــل، 
 اقرتنــت بــه، فــإن غلــب والــوتر يف أولــه، فانقلــب الفعــل املفــضول إىل فعــل فاضــل؛ ألن املــصلحة

علــى ظنــك أن ســتقوم مــن آخــر الليــل وكانــت هــي عادتــك الــيت تقــدر عليهــا فــال جــرم أن صــالة 
  . آخر الليل مشهودة وهي أفضل

ـا  ـا وإمنـا تتفاضـل باعتبـار مـا يقـرتن  وهذا ألن العبادات ال تتفاضل باعتبـار النظـر إىل ذا
ـــــ رضـي اهللا يـرة بـأن يـوتر قبـل أن يرقـد، فإنـه  وسـام أبـا هرمن املصاحل، ولذلك فقد أمر النيب 

َِأوصاني خليلي «: قـالعنه ــــ  ِ َ ِ َ ٍ بثالثْ ام مـن كـل شـهر، وركعتـي الـضحى، «: ََِ َبـصيام ثالثـة َأي ْ َُّ ِ ََ ْ ََّـ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ َِ ٍ ِِ َ ِ ِ
َوَأن ُأوتر قـبل َأن َأرقد ُ َْ ْ َْ ْ َِ   . واحلديث يف الصحيح )٥٠(»َ

                                                             
ُمن خاف َأن ال يـقوم من آخر الليل فـليوتر أَوله: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف ) ٤٩( ََّْ ِْ ِ ُِ ْ َ ْ َْ َ ِ َّ ِ َ ُ ََ ْ  ].٧٥٥: [برقم) ١/٥٢٠](َ
ِصـــــيام َأ: [بــــــاب" صـــــحيحه"أخرجـــــه البخــــــاري يف : متفـــــق عليــــــه) ٥٠( َ ِيــــــام البـــــيضِ ِ ِ َثــــــالث عـــــشرة وأَربــــــع عـــــشرة ومخــــــس : َّ ْ ََ َ ََ ََ َْ َْ ََ َْ َ َ

ََعـشرة ْ :[ ، بــرقم)١/٤٩٨](اســتحباب صـالة الـضحى : [ بـاب" صـحيحه"، وأخرجـه مــسلم يف ]١٩٨١: [، بـرقم)٣/٤١](َ
٧٢١.[ 
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ا أبا ذر، مع أن  ِِجوف الليل اْلغابر«: ا سئل عن أفضل الصالة قال ملوكذلك أمر  َ ِ َّْ ُ ْ َ 
(٥١)«.   

َِأفــضل الــصالة«: وقــال عليــه الــصالة والــسالم َ َّ ُ َ ِبـعــد الــصالة اْلمكتوبــة، ْ َ َُ ْْ َ ِ َ َّ ِالــصالة فــي ، َ ُ َ َّ
ِجوف  ْ َ«)٥٢(.   

ٍيـنــزل ربـنــا تـبــارك وتـعــالى كــل ليـلــة « : وقـال عليــه الــصالة والــسالم َ ََْ ََّ ُ َ َ ََ َ ََ ََُّ ُ ِ َإلــى الــسماء الــدنـياْ ْ ُّ ِ َ َّ َِ ،
ُحين يـبـقى ثـلث الليل اآلخر فـيـقول ُ ُ ََ ََ ُ ِ ِِ ْ َّْ ُ ُ ُمـن يـدعوني فأسـتجيب لـه: َ ََ َ ِ ِْ ََ ُ ْ َ ْ ُمـن يـسألني فأعطيـه، َ َ َ ْ َِ ْ ُ ََ ُِ ْمـن ، ْ َ

ُيستـغفرني فأغفر له  ََ َ ُِ ِْ ََ ِ ْ ْ َ«)٥٣(. 
 بــالوتر قبــل ، وال طريــق يف اجلمــع بــني األحاديــث الــيت فيهــا الوصــيةأو كمــا قــال النــيب 

ـذا الوجـه مـن اجلمـع،  النوم، واألحاديث اليت فيها الرتغيب يف تأخري الصالة إىل ثلث الليل إال 
ـا  أي أنه خيتلف باختالف اقرتان املصلحة من عـدما، ألن العبـادات تتفاضـل باعتبـار مـا يقـرتن 

  .من املصاحل، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع التاسع والخمسون  
 أن صـالة النافلـة يف البيـت أفـضل إال مـا شـرعت فيـه اجلماعـة، فقـال لقـد دل الـدليل علـى

َََأفضل الصالة صالة المرء في بـيته إال المكتوبة « : النيب َُ ْ َ ََِّ ِ ِِْ ِ ْ َُ ََ ِ َّ َ َ ْ«)٥٤(.  
 واألدلـــة يف هـــذا الفـــضل كثـــرية، ويف الـــصحيحني مـــن حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا

ِّحفظت من النَّبي «ــ :قال ِ َ ِ ُ ْ ِ ِشر ركعات ركعتـين قـبل الظهرَ عَ ْ ُّ َ ْ َْ ِْ ََ ََ ٍَ َ َ َوركعتـين بـعدها، ْ ْ ََ َ ِ ْ َ َْ َوركعتـين بـعـد ، َ ْ ََ ِ ْ َ َْ َ
ِالمغرب في بـيته َِِْ ِ ِ ْ ِوركعتـين بـعد العشاء في بـيته، َ ِِْ َْ َِ َ ِ َ ْ َِ َ َْ ِوركعتـين قـبل صالة الصبح ، َ ُّْ ْ َِْ َ ََ َ ِْ َ َ َ«)٥٥(. 

                                                             
 ).١/٧" (تيميةحتقيق اإلميان البن "، وصححه األلباين يف ]٢١٥٥٦: [، برقم)٣٥/٤٤٠" (املسند"أخرجه أمحد يف  )٥١(
َِّفضل صوم المحرم: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٥٢( ََ ُ ْ ِْ َ ِ  ].١١٦٣: [برقم) ٢/٨٢١](ْ
َقـــــول اللــــه تـعــــاىل: [بــــاب" صـــحيحه"أخرجــــه البخــــاري يف : متفـــق عليــــه) ٥٣( َ َ ِ َّ ِ ْ لوا كــــالم اللــــه{: َ ِيريـــدون َأن يـبــــدِّ َّ ََِ ََ ُ َُ ُْ : الفــــتح[} ُ

ِالتـرغيـــب يف الـــدعاء والـــذكر يف آخـــر الليــــل، : [بــــاب" صـــحيحه"لم يف ، وأخرجـــه مـــس]٧٤٩٤: [بـــرقم) ٩/١٤٣٩]](١٥ َّْ ِ ِ ِِّ ِِ ِ ِْ َ ِ َ ُّ ْ َّ
ِواإلجابة فيه ِِ َ َ ِْ  ].٧٥٨: [برقم) ١/٥٢١](َ

ِصالة الليل :[ باب" صحيحه"أخرجه البخاري يف ) ٥٤( َّْ َِ  ].٧٣١:[ برقم) ١/١٤٧] (َ
َالركعتـني قـبل :[باب" صحيحه"أخرجه البخاري يف ) ٥٥( َْ ِ ْ ََ ِ الظهر َّْ  ].١١٨٠:[ برقم) ٢/٥٨] (ُّْ
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َاجعلـوا فــي بـيـوتكم مـن صــالتكم، وال «:  وقـال  ،ــــــ رضـي اهللا عنــه ـــــــ أو كمـا قـال  َ ْ ُْ ُِ َِ َ َْ ُُِ ِ ُ ْ
ًتـتخذوها قـبورا ُُ َ ُ ِ ََّ«)٥٦( .  

فالفعــل الفاضــل هــو التنفــل يف البيــت، واملفــضول هــو التنفــل يف املــسجد، ولكــن إن غلــب 
على ظن اإلنسان أنه سينسى أو أن عنده بعد الصالة عمل قد يفوت معه النافلة يف البيت، أو 

 يــستمعه أو يلقيـــه يف هــذا املــسجد أو كــان مثـــة جنــازة يريــد الــذهاب معهـــا إىل كــان عنــده درس
املقربة، أو كان سيجلس يف املسجد لقراءة القرآن مثال أو خاف كسل النفس وفتورهـا إن ذهـب 

  . إىل البيت، أو كان يريد به التعليم، أي تعليم مجاعة املسجد السنة يف النافلة، وحنو ذلك

افلة يف املسجد يف هذه الظروف أفضل، فانقلب الفاضل إىل مفـضول فال جرم أن فعل الن
واملفـــضول إل فاضـــل، ملـــا اقرتنـــت بـــه املـــصلحة، وهـــذا يفيـــدك أن العبـــادات تتفاضـــل باعتبـــار مـــا 

ا من املصاحل، واهللا أعلم    .يقرتن 

 ــ :الفرع الستون  
الــصالة أعــين النهــي عــن الــصالة يف أوقــات النهــي أعــين التطــوع الــذي ال ســبب لــه، فــإن 

ـى عنهـا  التطوع فيها أجـر عظـيم وثـواب جزيـل قـد أثبتتـه األدلـة فهـي مـن األمـور الفاضـلة لكـن 
ة املـــشركني يف ســـجودهم للـــشمس عنـــد طلوعهـــا النـــيب  ً يف أوقـــات النهـــي ســـدا لذريعـــة مـــشا

ا   . وغرو

ة املـــشركني جعلـــت األمــــر الفاضـــل الـــذي هـــو التطــــوع  فهـــذه املـــصلحة وهـــي عــــدم مـــشا
َّلــصالة أمــرا مفــضوال وتــرك التطــوع الــذي هــو املفــضول جعلتــه أمــرا فاضــال، فــانظر كيــف أدى با ً ً ًً

ًاقرتان املصلحة الشرعية إىل جعل املفضول فاضال والفاضل مفضوال ً .  

                                                             
ِالتطــوع يف البـيــت:[ بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري يف : متفـق عليــه )٥٦( ْ َ ِ ِ ُّ َ ، وأخرجــه مــسلم يف ]١١٨٧:[بــرقم) ٢/٦٠] (َّ
ِ استحباب صالة النَّافلة يف بـيته، وجوازها يف المسجد:[باب" صحيحه" ِ ِْ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َ َِِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ  ]. ٧٧٧:[ برقم) ١/٥٣٨] (ِ
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 فلمـــاذا جتـــوزون إيقـــاع الـــصالة إذا كـــان هلـــا ســـبب يف وقـــت النهـــي مـــع فـــوات :فـــإن قلـــت
  املصلحة ووجود املفسدة ؟ 

  :جوابانلنا : قلنا

 أن األدلــة دلــت علــى جــواز إيقــاع ذوات األســباب يف أوقــات النهــي :الجــواب األول 
ًيا بني عبد مناف ال تمنـعوا َأحـدا «: قال كصالة الطواف حلديث جبري بن مطعم أن النيب  َ ُ َْ َ َ

ٍيطــوف بهـــذا اْلبـيـــت ويـــصلي َأي ســـاعة شـــاء مــن ليـــل َأو نـهـــار َ ْ ْ ََ ْ ٍَ َ ْ َ ُ َ َِ َ َ ٍ َ َّ ِّ َ ِ َ ُِ ه اخلمـــسة وصـــححه  روا)٥٧(»ُ
 . الرتمذي وابن حبان وظاهره العموم
ًَأين مل أَتطهر طهورا «: وكذلك الوضوء حلديث بالل ُ َْ َْ َّ ََ ٍيف ساعة ليل أَو نـهـار، ِّ َ َ ْ ٍ َْ ِ َ َ ُإال صـليت ، ِ َّْ َ َِّ

َبذلك الطهور ما كتب يل َأن ُأصلي ِّ َِ ُْ َ ُِ َ ِ ُّ َ ِ َ ِ«)٥٨(.  

َإذا دخــــل « : ًعلــــى ذلــــك، وكتحيــــة املــــسجد حلــــديث أيب قتــــادة مرفوعــــا  وأقــــره النــــيب  َ َ َ ِ

َُأحدكم المسجد، فال يجلس حتى ي َ َ ََّ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ َ ُ ُ ِصلي ركعتـين ُ ْ ََ ََْ َ ِّ«)٥٩(.  

َفـليـركـــع ركعتــــين قـبــــل َأن يجلـــس « :  ويف روايـــة َِ ْ ْ ْ َْ َْ ََ َ ِْ ََ َ ْ ٍ، وظـــاهره العمـــوم يف أي وقــــت، )٦٠(»ْ

َّإذا صــليتما فــي رحالكمــا ثـــم «: ًوكالــصالة املعــادة حلــديث يزيــد بــن األســود الـــصحيح مرفوعــا ُ َ َُ ِ َ ِ ِ َُّْ َِ َ
َِّأتـيتما مسجد جماعة فصل َ َ ٍ َ َ ْ ََ ََ ِ َِيا معهم، فإنـها لكما نافلةَُْ َ َ ُ َ َ َُّ َِ ْ َ َ َ« )٦١(.  

                                                             
ِالطــواف بـعــد العــصر: [بــاب" ســننه"أخرجــه أبــو داود يف ) ٥٧( َّْ َْ ْ َ َ ِ " ســننه"وأخرجــه الرتمــذي يف ، ]١٨٩٤: [بــرقم) ٢/١٨٠](َ

ُمــــا جــــاء يف الــــصالة بـعــــد العــــصر، وبـعــــد الــــصبح لمــــن يطــــوف: [بــــاب ُ ُّ َ ََّ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َ َْ ْ ِْ َ ِ ، وصــــححه األلبــــاين يف ]٨٦٨: [ بــــرقم)٣/٢١١](ِ
  ].٧٨٩٥: [قمبر) ٢/١٣٠٨" (صحيح اجلامع"
َفضل الطهور بالليل والنـَّهار، وفضل الصالة بـعد: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري يف ) ٥٨( ْ َْ َ َُِ ْ َّْ ِ ِ َِ ََ َِ َِّ ِ الوضوء بالليل والنـَّهارُِّ َ َ ِ َّْ ِ ِ ُ  ].١١٤٩: [، برقم)٢/٥٣](ُ

َمـــا جـــاء يف التطــوع مثــــىن مثــــىن: [بـــاب" صــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف : متفــق عليـــه) ٥٩( َْ َْ َ َ َِ ُّ َ َّ ِ ، وأخرجـــه مـــسلم يف )٢/٥٧] (َ
ما، وأَنـهــا مــشروعة: [بــاب" صــحيحه" ٌاســتحباب حتيــة المــسجد بــركعتـني، وكراهــة اجللــوس قـبــل صــال ََ ُْ َْ َ ُ ََ َ ََّ َ َ َِِ ِ َِ َُ ْ ْ َْ ِ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ ََّ ِ ْ َ ِ يف مجيــع األوقــاتِ َ َْ ْ ِ َِ ِ   [ 
 .واللفظ للبخاري]. ٧١٤: [برقم) ١/٤٩٥(

ـــىن: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف ) ٦٠( ـــىن مثـ َمـــا جـــاء يف التطـــوع مثـ َْ َْ َ َ َِ ُّ َ َّ ِ " صـــحيحه"، وأخرجـــه مـــسلم يف )٢/٥٧] (َ
ِاســتحباب حتيـة المــسجد بـركعتـني، وكراهــة اجللـوس: [بـاب ُُ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ََ ْ ََِّ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ ما، وأَنـهــا مـشروعة يف مجيــع األوقــات  ْ ِ قـبــل صـال َ َْ ََ ْ ِ َِ ِ ٌ َ ُ ْ َ ََّ َ َ ِِ َ َ ْ)  [١/٤٩٥ (
 .واللفظ للبخاري]. ٧١٤: [برقم
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مـا قــد صــليا يف  وقـد قــال ذلـك ملــا رأى رجلـني قــد ختلفـا عــن صـالة الفجــر مـع النــاس؛ أل
رحاهلما فقاله مع دخول وقت النهي يف حقهما، وأمـا سـجود الـتالوة والـشكر فـال تعلـق هلمـا مبـا 

مـا ليـسا بـصالة كمـا  رحمـه اهللا - هـو اختيـار الـشيخ تقـي الـدين حنن فيه؛ ألن القول الراجح أ
- .  

  :والمقصود أن ذوات األسباب مخصوصة من عموم النهي ألمرين

  .  أن األدلة أجازت ذلك وندبت إليه يف ذوات األسباب خاصة :األمر األول

 أن هذه الصلوات املذكورة أعين ذوات األسباب مرتبطة بسببها وهي تفـوت :األمر الثاني
فات سببها فاتـت، وإذا فاتـت فقـد فاتـت مـصلحتها فعنـدنا اآلن مـصلحة فعلهـا لـئال بفواته فإذا 

  . تفوت بفوات سببها ومصلحة خمالفة املشركني

واألدلة رجحت فعلها وإدراك مصلحتها ومل تنظر إىل املفـسدة املقابلـة، ذلـك ألن مـصلحة 
  . حتصيل هذه الصلوات أكرب من مراعاة مصلحة خمالفة املشركني

  .عارضت مصلحتان فإننا نفوت أدناهما بتحصيل كبراهماوإذا ت

  . كما أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي اجتناب أشدهما بارتكاب أخفهما

 املـــصلحة يف فعـــل ذوات األســـباب موجـــودة متحققـــة وإن فعلـــت يف أوقـــات :ًفـــإذا نقـــول
ـا ال تفـوت  مـصلحتها بــاملنع ًالنهـي فهـي الفاضـلة أبـدا، أمـا بقيـة التطوعـات الـيت ال سـبب هلـا فإ

ـذا يتحـرر  ـا ال تفـوت فـيمكن التطـوع يف غـري هـذه األوقـات و من فعلها يف أوقات النهي، إذ أ
  .اجلواب وهللا احلمد واملنة، واهللا أعلم 

                                                                                                                                                                                   
 
ِإعــادة الــصلوات يف : [بــاب" ســننه"، وأخرجــه الــدارمي يف ]١٧٤٧٤: [، بــرقم)٢٩/١٨" (املــسند"أخرجــه أمحــد يف ) ٦١( ِ َََّ ِ َ َ ِ

ِاجلماعة بـعد ما يصلي يف َِّ ُ َ َ ََ ْ ِ َ َ َِّمـا جـاء يف الرجـل يـصلي : [بـاب" سننه"، وأخرجه الرتمذي يف ]١٤٠٧: [، برقم)٢/٨٦٢](َِِْ بـيتهْ ُ ُ َ َِ َّ ِ َ
َوحــده مث يــدرك اجلماعــة َ َ ََ ُُِ ْ َُّ ُ ْإعــادة الفجــر مــع اجلماعــة لمــن : [بــاب" ســننه"، وأخرجــه النــسائي يف ]٢١٩: [، بــرقم)١/٤٢٤](َْ َ َ َِ ِ َ ََ ْ ِْ ْ َ ُ َ ِ

ُصلى وحده َْ َ  ].١١٥٢: [، برقم)١/٣٦٢" (مشكاة املصابيح"، وصححه األلباين يف ]٨٥٨: [برقم، )٢/١١٢](ََّ
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والستون  
اجلهـــر فيمـــا الـــسنة فيـــه عدمـــه، كـــدعاء االســـتفتاح والفاحتـــة يف الـــسرية أو يف اجلنـــازة وحنـــو 

ًاألصـل أنـه مفـضول لكـن إن اقرتنـت بـه مـصلحة تعلـيم النـاس بالـسنة فإنـه يكـون فاضـال، ذلك، 
  .ولذلك ثبت عن عمر أنه جهر بدعاء االستفتاح، وجهر ابن عباس بالفاحتة يف صالة اجلنازة

ا السنة، وصلى النيب : وقال   علـى املنـرب وسـجد يف أصـل املنـرب ليـتعلم النـاس لتعلموا أ
يـه حركـة ليـست مـن جـنس الـصالة مـن تقـدم وتـأخر، لكـن ملـا اقرتنـت مـصلحة صالته، مع أنه ف

  .ًتعليم الناس األمر املشروع صار املفضول فاضال، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الثاني والستون  

وإن تُخْفُوها وتُؤتُوها الْفُقَراء فَهو خير {: أن األفضل هو إخفاء الصدقة كما قال تعاىل
٢٧١:بقرةال[}لَكُم .[  

ِّ والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب«: ويف احلديث ََّ َُ َ ََ ُ ِ ِْ ُ َ َّ َ«)٦٢( .  

ــذا املفــضول مــصلحة شــرعية فإنــه  واملفــضول هــو إخراجهــا أمــام النــاس، لكــن إن اقرتنــت 
ًيكون فاضال كحث النـاس علـى الـصدقة وتـرغيبهم فيهـا وحنـوه، وعلـى هـذا خيـرج حـديث صـدقة 

  . مر بنصف مالهٍأيب بكر مباله كله، وع

وملـــا أمـــر بالـــصدقة علـــى بعـــض الوفـــود وجـــاء رجـــل بذهيبـــة تكـــاد يـــده تعجـــز عـــن محلهـــا 
ًمن سن في اإلسـالم سـنَّة حـسنة « :  فتتابع الناس يف الصدقة فقالووضعها بني يدي النيب  ًَ َ َ ُ َ ْ َِ َ ْ ِْ ِ َّ

َفـعمل بها بـعده كان له َأجرها، وَأجـر مـن عمـل بهـ ْ ْ َِ َِ َِ َِ ُْ َ َُ َُ َ ُ َْ َ َ َ ُ ٌا مـن غيـر َأن يــنـقص مـن ُأجـورهم شـيء، َ ُ ْ َ ْْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ ِ َْ

                                                             
" املـستدرك علـى الـصحيحني"، وأخرجـه احلـاكم يف ]٦٠٨٦: [بـرقم) ٦/١٦٣" (املعجم األوسط" أخرجه الطرباين يف ) ٦٢(
 ].٣٧٩٧: [برقم) ٢/٧٠٨" (صحيح اجلامع"، وحسنه األلباين يف ]٤٢٩: [برقم) ١/٢١٣(
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ْومن سن في اإلسالم سنَّة سيئة فـعمل بهـا بـعـده فـعليـه، وزرهـا، ووزر مـن عمـل مـن غيـر َأن  َ َ ِِّ ِ ِْ ْ َ َْ َْ ْ َ َ َ ُ َ ْ َِ َ َِ َِ ُُ َ ُ َْ َْ ِْ َِ َْ َُ ِ ً ًَ ِ ِ َّ
ْيـنـقص من َأوزارهم شيء َ ْ َِ ِ َ ْ ْ َِ ُ ْ«)٦٣( .  

إن مل يكـن هنـاك مـصلحة شـرعية، وإبـداؤها أفـضل وهـو معـروف، فإخفـاء الـصدقة أفـضل 
  .إن كان هناك مصلحة شرعية، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الثالث والستون  
ــا اجلزيــل وهــو قــرياط مثــل جبــل أحــد  مــن املعلــوم أن صــالة اجلنــازة هلــا أجرهــا العظــيم وثوا

 اقرتنـت بـالرتك كما يف احلديث، وترك الصالة عليها أمر مفضول وتضييع هلذا القرياط، لكـن إن
  . ًمصلحة شرعية فإنه يكون فاضال

ٍوذلك ككون امليت مدينا أو غاال أو مبتـدعا أو مـصرا علـى كبـرية مـن الـذنوب فـإن امتنـاع  ً ً ً ً
األمراء والوجهاء وأهـل الـدين والـصالح مـن العلمـاء والعبـاد وغـريهم، امتنـاعهم مـن الـصالة عليـه 

ًزجرا للناس عن فعله، وردعا هلم عن مواق   . عة جرمه أمر فيه غاية املصلحةً

 من الصالة علـى الغـال ًفيكون فاضال القرتان هذه املصلحة، وعلى ذلك خيرج امتناعه 
  .واهللا أعلم .وعلى قاتل نفسه وعلى من عليه دين وذلك كله مراعاة للمصلحة 

 ــ :الفرع الرابع والستون  
 وقتهـا مفـضول لكـن إذا اقـرتن أن األفضل إيقاع الصالة يف أول الوقـت وتأخريهـا إىل آخـر

ًبه مصلحة راجحة صار فاضال كـأن يؤخرهـا ألنـه سيـصليها باملـاء أو بـساتر للعـورة أو لـشدة حـر 
ًيف الظهــر أو أن يــتعلم الفاحتــة والتــشهد يف آخــر الوقــت وهكــذا فيكــون الفعــل املفــضول فاضــال 

  .واهللا أعلم .بسبب اقرتان املصلحة

                                                             
: بـــــرقم) ٣/٦٠" (الــــسنن الكـــــربى"، وأخرجــــه النـــــسائي يف ]٢٩٦٣: [بـــــرقم) ٧/٣٦٦" (مــــسنده"جــــه البـــــزار يف أخر)  ٦٣(
" صــــحيح اجلــــامع"، وصــــححه األلبــــاين يف ]٣٦٩٣: [بــــرقم) ٤/٩٤" (املعجــــم األوســــط"، وأخرجــــه الطــــرباين يف ]٢٣٤٦[
 ].٦٢٩٩: [برقم) ٢/١٠٨٠(
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 ــ :الفرع الخامس والستون  
ا جــــاءت بــــه الــــشريعة املطهــــرة وجــــوب حفــــظ املــــال، واحــــرتام املــــال، وأن مــــا ميلكــــه إن ممــــ

اإلنــسان مــن املــال فإنــه ال جيــوز التعــدي عليــه، وال جيــوز قهــر النــاس يف أمــواهلم، ال بغــصب وال 
  . بسرقة وال بانتهاب وال بغش وال بغريها

 عليهـا والتـسلط عليهـا فأموال النـاس يف أيـديهم ال جيـوز ألحـد انتهـاك حرمتهـا وال التعـدي

ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتُدلُوا بِها إِلَى {بأي وجه من أوجه التسلط، يقول اهللا تعاىل
       ـونلَمتَع نْـتُم :  ، ويقـول النـيب]١٨٨:البقـرة[}الْحكَّامِ لتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالْـإِثْمِ وأَ

ِفإن دمـاءكم، وَأمـوالكم، وَأعراضـكم، وَأبـشاركم، علـيكم حـرام، كحرمـة يــومكم هـذا، فـي « ِ َِ ََ ٌْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َّ ِ

ُشهركم هذا، في بـلدكم هذا، َأال هل بـلغت ْْ ََّ َْ َ َ ََ َ َْ ُْ ُِ َِ ِ َنـعم، قال: َُْ قـلنا»َ َ ْ َ ْاللهم اشهد «: َ َ ُْ َّ َّ«)٦٤( .  

ُ يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نـفس منهَال«  :وقال  ْ ِ ٍ ْ َ ُِّ ِ ِِ َِّ ٍ ْ ُ َ ٍَ ِ ْ ُ ِ«)٦٥(.   

اه يـــوم اْلقيامــة مــن ســبع « : وقــال ِمــن اقـتطــع شــبـرا مــن األرض ظلمــا، طوقــه اهللا إي َ ُ ْ َْ َْ ْ َ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ َِ ُ ُْ ـَّـ َِ ُ ََّ ً ْ ِ َ َ ً ْ ِ
ََأرضين ِ َ«)٦٦(.  

قـه، بـل يـستثىن منــه  واألدلـة يف هـذا املعـىن كثـرية جـدا، ولكـن هـذا األصـل لـيس علـى إطال
ـا املـصلحة العامـة  ما لو كان يف انتزاع ملكه مـصلحة معتـربة شـرعا، وال بـد منهـا، وكـان يتحقـق 
ـا مـصلحة شـرعية عامـة؛ فإنـه  ا الضرر العام، فـإذا كـان انتزاعنـا مللكيتـه اخلاصـة يتحقـق  ويدفع 

                                                             
َول النَّيب صلى اهللا عليه وسلمَقـ:[ باب" صحيحه"اري يف أخرجه البخ: متفق عليه) ٦٤( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ُال تـرجعـوا بـعـدي كفـارا، يـضرب «: ْ ُِ ْ َ ًَ َّْ ُ َِ ِْ َ

ٍبـعـضكم رقـاب بـعـض ْ َْ ََ َِ ْ ُ ِتـغلـيظ حتـرمي الـدِّماء واألعــراض :[ بــاب" صـحيحه"، وأخرجـه مـسلم يف ]٧٠٧٨:[ بــرقم) ٩/٥٠] (» ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ِ َْ ِ ِْ َ
ِواألموال  َ َْ ْ  .، واللفظ للبخاري]١٦٧٩:[ برقم) ٣/١٣٠٧] (َ

:[ بــرقم) ٧/٣٤٦" (شــعب اإلميــان"وأخرجــه البيهقــي يف ، ]٢٠٦٩٥:[ بــرقم) ٣٤/٢٩٩" (مــسنده"أخرجــه أمحــد يف  )٦٥(
 ].١٤٥٩:[ برقم) ٥/٢٧٩" (إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل"، وصححه األلباين يف ]٥١٠٥

ِحترمي الظلم: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف ) ٦٦( ُّ ِْ ِ َ وغصب األرض وغريهاَْ ِْ ِْ َ ََ َِ َْ  ].١٦١٠: [، برقم)٣/١٢٣٠](ْ
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د العامــة، وهــذا ألن الــدين يــسوغ لنــا حينئــذ أن نأخــذ مــا بــه حتقيــق املــصاحل العامــة ودفــع املفاســ
  .جاء لتحقيق املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها

 إن تعــــارض مــــصلحتان روعـــــي أعالمهــــا بتفويـــــت أدنامهــــا، وإذا تعـــــارض :أنـــــه  والمتقــــرر
  . مفسدتان أو ضرران روعي أشدمها بارتكاب أخفهما

  .  الضرر العام يدفع بالضرر اخلاص، واهللا أعلم :أن والمتقرر

 ــ :فرع السابع والستونال  
القـول احلــق الــذي ال جيـوز القــول بغــريه أنـه جيــب بــذل املـاء للمــضطر املعــصوم، ألن حفــظ 

  . النفوس أوىل من مراعاة الطاهرة املائية

 إذا تعــــارض مفــــسدتان روعــــي أشــــدمها بارتكــــاب أخفهمــــا، وإذا تعــــارض :والقاعــــدة أنــــه
  .علم مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامها، واهللا أ

 ــ :الفرع الثامن والستون  
 أنه جيب على املتخلي حتـذير الغافـل عـن اهللكـة، ــــــ رحمهم اهللا تعالى ــــــلقد قرر الفقهاء 

وكــذلك جيــب علــى املــصلي حتــذير مــن رآه ســيقع يف اهللكــة، فهــذا التحــذير مقــدم علــى كراهيــة 
نفس البشرية أعظـم مـن جمـرد مراعـاة الكالم يف اخلالء، وإمتام نظم الصالة، فإن مصلحة إحياء ال

  عدم الكالم يف اخلالء والصالة، فأين هذه من هذه؟ 

فـإن إحيـاء الــنفس مـن أعظـم مــا جـاءت بـه الــشريعة وحرصـت عليـه أشــد احلـرص، أفيعقــل 
إذا تعارضـــت هـــذه املـــصلحة األساســـية مـــع مـــصلحة عـــدم الكـــالم يف اخلـــالء والـــصالة أن تقـــدم 

  ! ؟الشريعة الثانية على األوىل

ًهذا ال يعقل أبدا، ومن قال ذلك فإنه من أبعد الناس عن معرفـة مقاصـد الـشريعة وترتيـب 
  . األولويات فيها، وحينئذ فيدخل هذا الفرع حتت تعارض املصلحتني واملفسدتني
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  . إذا تعارض مصلحتان قدم أعالمها وإذا تعارض مفسدتان قدم أدنامها:فإنه قد تقرر أنه

مقدمـــة علـــى مراعـــاة مـــصلحة تـــرك الكـــالم يف اخلـــالء، ومفـــسدة  فمـــصلحة إحيـــاء الـــنفس 
تلف النفس أهم من مفسدة الكالم يف اخلالء، فقدمنا املصلحة الكـربى وفوتنـا الـصغرى، ودرأنـا 

  .املفسدة الكربى بإرتكاب املفسدة الصغرى واهللا أعلم

 ــ :الفرع التاسع والستون  
ـــيف حــديث أنــس  ـــ رضــي اهللا تعــالى عنــه ـــــ جــاء أعــرايب فبــال يف طائفــة املــسجد، :  قــالـــــ

ُإن هــذه اْلمــساجد ال تــصلح «: ، فلمــا قــضى بولــه دعــاه فقــالفزجــره النــاس، فنهــاهم النــيب  َُ ْ ََ َ َ ِ َ ِ ِ َّ ِ

ِلشيء من هذا اْلبـول ْ َ َْ َ ِ ٍ ْ َ َّوال اْلقذر إنما هي لذكر اهللا عـز وجـل، ِ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ْ ِ ِ َِ َِّ ِ َ َ ْوالـصالة وقـراءة اْلقـر، َ ُ ِ َِ َ ِ َ ََ ْ أَو »ِآنَّ
ِكما قال رسول اهللا  ُ َُ َ ََ َ قالَ ََْفأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فشنَّه عليه: َ ُ َ َ َ ٍَ َ ُ َْ َِ ٍِ ْ َْ ِ َ ِْ َ َ ًَ َ َ«)٦٧(.   

وهـذا احلــديث فيــه فوائـد قيمــة، يطــول الكــالم عليهـا، والــذي خيــصنا منهــا هنـا هــو أنــه مــن 
فرتكــه يبــول يف املــسجد فيــه مفــسدة، ولكـــن األدلــة الدالــة علــى تقريــر قواعــد املــصاحل واملفاســـد، 

 أشـدمها ضربه وإهانته وختويفه فيه مفسدة أكرب وأخطر، فلما تعارضت مفسدتان راعى النـيب
  .بارتكاب أخفهما

إن الـشرع يقتـضي دفـع  ":ــــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــقال الشخ العالمة محمـد بـن عثيمـين  
هنـاك مفـسدتان البـد مـن ارتكـاب أحـدمها فإنـه يرتكـب أعلى املفسدتني بأدنامهـا، يعـين إذا كـان 

  . األسهل

  : فهنا أمامنا مفسدتان

  . استمرار هذا األعرايب يف بوله وهذه مفسدة:األولى

                                                             
ِالرفـق يف األمـر كلـه: [بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري يف : متفق عليه )٦٧( ُِّ ِ َْ ِ ِ ، وأخرجـه مـسلم ]٦٠٢٥: [، بـرقم)٨/١٢](ِّْ

ِوجـوب غــسل البــول وغـريه مــن النَّجاسـات إذا حـصلت يف: [بـاب" صـحيحه"يف  ِْ ََ َ َ َ َ َُ َ ُِ ِ َِ َ ُِ ْ ِ ْ ْْ ِ ْ المــسجد، وَأن األرض تطهـر بالمـاء، مــن ِ ِ ِ َ َ َْ ِْ ُ ُ ْْ َْ َ َ َّ ِ ِ ْ
َِغري حاجة إىل حفرها ْ َ َ ََِ ٍ ِْ  .، واللفظ لـ مسلم]٢٨٥: [، برقم)١/٢٣٦] (َ
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  :ألن هذه يترتب عليها إقامته من بوله وهذه مفسدة أيضا لكن هذه أكرب :الثانية

تهيـئ للخــروج ففـي ذلــك ضــرر  الـضرر علــى هـذا البائــل ألن البائـل إذا منــع البــول امل: أوال
  .فرمبا تتأثر جماري البول ومسالك البول

 أنــــه إذا قــــام فإمــــا أن يقطــــع رافعــــا ثوبــــه لــــئال تــــصيبه قطــــرات البــــول وحينئــــذ تكــــون :ثانيــــا
القطـــرات منتـــشرة يف املكـــان، ورمبـــا تـــأيت علـــى أفخـــاذه ويبقـــى مكـــشوف العـــورة أمـــام النـــاس ويف 

  .لوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضا مفسدة املسجد وإما أن يديل ثوبه وحينئذ يت

  . هذا الرجل يبول حىت انتهى مث أمر بأن يصب عليه ذنوبا من ماءفلهذا ترك النيب 

 إذا اجتمعت مفسدتان البد من ارتكـاب إحـدامها فإنـه : وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة
ميكـن فعـل مجيعهـا فإنـه يرتكب األسهل واألخف دفعا لألعلى كما إنه إذا اجتمعـت مـصاحل وال 

  .واهللا أعلم" يؤخذ األعلى فاألعلى ففي املصاحل يقدم األعلى ويف املفاسد يقدم األسهل واألدىن

 ــ :الفرع السبعون  
ـى أصـحابه عــن كثـرة سـؤاله وكــان يقـولأن النـيب  ْذرونـي مــا تــركتكم«:   ُ ُْ َ َ َ ِ ُ  مــع أن )٦٨(»َ

ا مـصلحة إبقـاء الذمـة بريئـة مـن التكـاليف ًسؤاله عـن بعـض األشـياء فيـه مـصلحة هلـم، لكـن أيـض
ـم لـو أكثـروا الـسؤال لـشدد اهللا علـيهم بكثـرة التكـاليف، فقـال هلـم َذرونـي مـا «: أكرب، ذلك أل ِ ُ َ

ْتـركتكم ُ ُْ َ َ«)٦٩(.  

ففـــوت املـــصلحة الـــصغرى الـــيت هـــي زيـــادة علمهـــم لتتحقـــق املـــصلحة الكـــربى وهـــي بقـــاء 
مــصلحتان روعــي أكربمهــا بتفويــت أصــغرمها، واهللا ذمــتهم بريئــة مــن التكــاليف؛ ألنــه إذا تعــارض 

  .أعلم 

                                                             
ِفـرض احلج مرة يف العمر: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٦٨( ُ ُ ْ ِْ ً َِّّ ََ َ ِ  ].١٣٣٧: [، برقم)٢/٩٧٥](ْ
ِرض احلج مرة يف العمرَفـ: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٦٩( ُ ُ ْ ِْ ً ََِّّ َ ِ  ].١٣٣٧: [، برقم)٢/٩٧٥](ْ
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والسبعون  
النهــي عــن الــصالة حــال حــضور طعــام تــشتهيه أو وهــو يــدافع األخبثــني كمــا يف حــديث 

  : فإن فيه مفسدتانعائشة املشهور عند مسلم، 

  . ثني مفسدة ذهاب اخلشوع بسبب التفكري يف الطعام ومدافعة األخب:األولى

  .  مفسدة تأخري الصالة عن أول الوقت أو تفويت اجلماعة:والثانية

لكــن الشــك أن مفــسدة ذهــاب اخلــشوع الــذي هــو لــب الــصالة وروحهــا أشــد وأكــرب مــن 
   :وكذلك فيه مصلحتانمفسدة فوات اجلماعة فروعيت املفسدة الكربى بارتكاب أدنامها، 

  .  الصالة خبشوع القلب بسبب عدم الشواغل:األولى

  .  الصالة يف أول الوقت أو مع اجلماعة:والثانية

ولكن روعيت املصلحة األوىل بتفويت املصلحة الثانية ؛ ألن األوىل أكرب مـن الثانيـة، واهللا 
  .أعلم 

 ــ :الفرع الثاني والسبعون  
أنه إن سألك أحد عن شخص ليعرف حاله لتزوجيه فإنه جيب عليك أن تبني لـه مجيـع مـا 

ا «ًور الــشر اسـتدالال بقولـه تعـرف عنـه مـن أمـ ا َأبــو جهـم، فـال يـضع عــصاه عـن عاتقـه، وَأم َّــَأم ََّـ ِ ِِ َ َ ُ َْ ُ َ َ َُ َ َ َ ٍ ْ
ُمعاوية فصعلوك ال مال له َْ َ َ َ َُ ٌ ُ ُ ََ ُ ِ«)٧٠(.   

وهــذا مــن بــاب الغيبــة النطبــاق تعريــف الغيبــة عليهــا، لكــن جــاز ذلــك مــع أن فيــه مفــسدة 
ًلح هلــم خلقــا ودينــا، فروعيــت هــذه املفــسدة ًدرءا للمفــسدة األشــد وهــي تــورط النــاس مبــن ال يــص ً

  .بارتكاب أدىن املفسدتني، واهللا أعلم 

                                                             
ََالمطلقة ثالثا ال نـفقة هلا: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف )  ٧٠( ً ََ َ ََ ََ َ َِ َّ ُ  ].١٤٨٠:[ ، برقم)٢/١١١٤](ْ
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 ــ :الفرع الثالث والسبعون  
فـإن فيـه مفـسدتان  بأسـرى مـسلمني هـو مـن هـذا البـاب؛ ترتسواجواز رمي الكفار الذين 

  : ومصلحتان

  . ونسائهم مفسدة القضاء على املسلمني واستباحة ديارهم وأمواهلم:فالمفسدة األولى

م، والشك أن املفسدتني متعارضتان: والمفسدة الثانية   .  مفسدة قتل املترتس 

فإننــــا إذا راعينــــا عــــدم قتــــل األســــرى املــــسلمني فــــإن الكفــــار سيــــصلون إلينــــا ويفعلــــون بنــــا 
األفاعيل، وإذا رميناهم ودافعنا عن أنفـسنا فـسنقتل إخواننـا املـساكني، فهمـا مفـسدتان البـد مـن 

  . إحدامها

لكن مفـسدة وصـول الكفـار إلينـا واالسـتيالء علينـا أشـد مـن مفـسدة قتـل األسـرى املتـرتس 
  . م؛ ألن األوىل ضررها عام، والثانية ضررها خاص

والضرر العام يدفع بالضرر اخلاص، فجاز رمي الكفار الذين ترتسـوا باملـسلمني مـع أن فيـه 
  . االستيالء عليهمًمفسدة دفعا للمفسدة العامة اليت هي قتل املسلمني و

   :وأما المصلحتان

م:فاألولى   .  مصلحة عدم قتل هؤالء األسرى املترتس 

  .  مصلحة أمن املسلمني واإلبقاء عليهم يف ديارهم:والثانية

والبــــد لفعــــل إحــــدامها مــــن تفويــــت األخــــرى فراعــــت الــــشريعة مــــصلحة حيــــاة األمــــة علــــى 
  .ي أعالمها بتفويت أدنامها، واهللا أعلممصلحة حياة البعض؛ ألنه إذا تعارضت مفسدتان روع

 ــ :الفرع الرابع والسبعون  
هــل جيــوز للطبيــب تــأخري الــصالة عــن وقتهــا بــسبب مراعــاة حــال املــريض يف إجــراء عمليــة 

  وحنوها ؟ 
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األصل أنه جيب على الطبيب إذا كان األمر يدخل حتت حتديده هو أن خيتار : والجواب
وال جيوز لـه أن يتعمـد ، لة كبعد صالة العشاء أو صالة الفجرملثل هذه العمليات األوقات الطوي

توقيـت العمليــة بوقـت حيــصل بــسببه تفويـت الــصالة عــن وقتهـا فــإن الوقــت آكـد شــروط الــصالة 

  إِن الصالة كَانَت علَى الْمؤمنني كتَابا{:  تعاىل قال،فتجب احملافظة عليه

ًلكن إذا مل يكن األمر داخـال حتـت اختيـاره ، صل، فهذا هو األ]١٠٣:النساء[} موقُوتًا
ٍوتصرفه فلينظر فإن كان وقت العملية حصل يف وقت جيوز مجعه مـع الـصالة األخـرى فيجـوز لـه 

ًاجلمع يف هذه احلالة إذا كان يعلم أن وقت العمليـة سيـستغرق الـوقتني مجيعـا فليـصل صـالة مجـع 
  . تقدمي وليتوكل على اهللا

مـوعتني عـن وقتهمـاوال جيوز له أن يـؤخ وال ضـرورة ، فـإن هـذا مـن الكبـائر، ر الـصالتني ا
تــدعو إليــه واألمــر بيــده وجــواز اجلمــع مــشروع ألدىن مــن ذلــك فجــوازه يف هــذه احلالــة مــن بــاب 

  . أوىل

ًفــإذا حــددت العمليــة بعــد الظهــر ولــن تنتهــي إىل بعــد املغــرب مــثال فليــصل الظهــر والعــصر 
لــه واألرفـق بــاملريض أن جيمـع تـأخري فلــه ذلـك كــأن تكـون العمليــة وإذا كــان األيـسر ، مجـع تقـدمي

ًمــثال ســتبدأ قبــل املغــرب بــساعة ولــن تنتهــي إال بعــد الــساعة العاشــرة لــيال فليــؤخر صــالة املغــرب  ً
  .ليصليها مع العشاء مجع تأخري

مـع  أن اجلـــــــ رحمهـم اهللا تعـالى ـــــــكل ذلك جائز ال حرج فيه وقد تقـرر عنـد أهـل العلـم 
  .فال حرج يف هذه الشريعة وهللا احلمد واملنة، ومن أسبابه رفع احلرج عن اإلنسان، رخصة عارضة

 وأمـــا إذا طلـــب الطبيـــب اجلـــراح فجـــأة إلجـــراء عمليـــة حاضـــرة وال تقبـــل التـــأخري ويتعلـــق 
باملبـادرة بإجرائهــا حفـظ الــنفس أو الطـرف فهــذا نقـول لــه قـم اآلن وأجرهــا وال جيـوز لــك التــأخري 
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ِ فاتتـــك صـــلوات يـــوم كامـــل واقـــض إذا انتهـــت تلـــك العمليـــة مجيـــع مـــا فاتـــك مـــن الـــصلوات ولـــو ٍ

  . بالرتتيب تؤذن لألوىل وتقيم لكل صالة منها

وذلــك ألن مــصلحة حفــظ الــنفس والطــرف مقدمــة علــى مــصلحة إيقــاع الــصالة يف وقتهــا 
وحفــظ الــنفس ، وقـد تقــرر يف األصــول أنــه إذا تعــارض مــصلحتان روعـي أعالمهــا بتفويــت أدنامهــا

ـــا  مــن مقاصــد الـــشريعة فهــي مــن الـــضرورات اخلمــس الـــيت جــاءت الــشرائع كلهـــا بوجــوب مراعا
  . واحملافظة عليها، وهالك النفس مفسدة وإخراج الصالة مفسدة لكنها أدىن من األوىل

 إذا تعـارض مفـسدتان روعـي أشـدمها بارتكـاب أخفهمـا ومـن :وقد تقرر فـي القواعـد أنـه
  .املبادرة بإجراء هذه العملية درء مفسدة والصالة يف وقتها فيها جلب مصلحةاملعلوم أن يف 

  .  درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل: وقد تقرر في القواعد أن

 إذا فاتت النفس فإنه ال بدل هلا والصالة إذا فاتت بعذر فـإن هلـا :ًومن المعلوم أيضا أنه
  . ًبدال وهو قضاؤها مىت ما زال العذر

  : أمرانفهما 

  .  يفوت لغري بدل:أحدهما

  .  يفوت لبدل:والثاني

وهـذا ،  مراعاة ما يفوت لغري بدل مقدمة على مـا يفـوت لبـدل:وقد تقرر في القواعد أن
والضرر احلاصـل مـن عـدم إجـراء العمليـة اآلن ضـرر ، ـــــــ رحمهم اهللا تعالى ــــــمتقرر عند الفقهاء 

  . ٍ الصالة عن وقتها لعذر أخف من ذلكوالضرر احلاصل بتفويت، عظيم كبري

، إذا تعــــارض ضــــرران روعــــي أشــــدمها بارتكــــاب أخفهمــــا: وقــــد تقــــرر فــــي القواعــــد أنــــه
فالقواعــــد تفيــــد أن الطبيــــب جيــــب عليــــه أن جيــــري هــــذه العمليــــة الطارئــــة ويقــــضي مــــا فاتــــه مــــن 

  .الصلوات بعد فراغه مباشرة، واهللا أعلم
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 ــ :الفرع الخامس والسبعون  
: يـق بــالقبول أنـه إن أقيمــت الفريـضة العمليـة النافلــة فإنـه يقطعهــا فـورا لقولــه احلـق احلق

ُإذا أُقيمت الصالة فال صالة إال اْلمكتوبة« َ ُ ْ َ ََِّ َِ َُ َ َ ََ َ َّ ِ ِ«)٧١(. 
 وألن مــصلحة الـــدخول يف الفـــرض مــن أولـــه أوىل مـــن مراعــاة االســـتمرار يف هـــذه النافلـــة، 

 بـــرتك املـــصلحة الـــدنيا، وهـــي مـــصلحة االســـتمرار يف فهمـــا مـــصلحتان تعارضـــتا، فـــأمر النـــيب 
 ألنـه ؛النافلة، وحتصيل املصلحة العليا، وهـي مـصلحة الـدخول يف الفـرض وإدراك تكبـرية اإلحـرام

  . إن تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامها

اءه قبل تكبـرية اإل:لكن نقول حـرام  إن مل يبق عليه من النافلة إال مقدار يسري يستطيع إ
  .فليتمه متجوزا فيه حتصيال للمصلحتني، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع السادس والخمسون  
لــو دخــل مريــضان علــى طبيــب وقــد أشــرفا علــى املــوت، وأحــدمها أرجــى جنــاة مــن اآلخــر؛ 

  . فإنه ينصرف إىل الذي هو أرجى ويغلب على ظنه أنه حييا

   :والسبب في هذا

ــذه احلالــة امليئــوس منهــ ا مفـــض إىل مــصلحة مظنونــة وضــعيفة احلــصول، مـــع أن اشــتغاله 
فوات مصلحة متيقنة أو غالبة وهي مصلحة الشاب أو الشخص الـذي مرضـه غـري ميئـوس منـه، 
ـــة الـــيت ال ييـــئس منهـــا مـــصلحة غالبـــة ومـــصلحة راجحـــة، تعارضـــها  لكـــن إقبالـــه علـــى هـــذه احلال

وامهـا ويف املـصاحل أرجحهمـا، مصلحة متومهة، فكان الرتجيح؛ ألن الشرع يقدم يف املفاسد درء أق
  . فإذا تعارضت مصلحتان تقدم أرجحهما، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع السابع والخمسون  

                                                             
ِكراهة الشُّروع يف نافلة بـعد شروع المؤذن: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٧١( ِّ َ ُ ْ ِ ُِ ُ َُ َ ْ ََ ٍ َِِ َ ِ   ].٧١٠: [برقم) ١/٤٩٣](َ
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إذا منعنــا أمــرا مــن األمــور بــسبب كونــه ذريعــة ووســيلة إىل أمــر حمــرم، فــإن هــذا املنــع يــزول 
إن عندما تعارضه مصلحة أرجح منه، فإن كانـت مـصلحة الفعـل مرجحـة علـى مـصلحة الـرتك، فـ

احلكـم ينقلـب، ويكـون فعلـه ممـا ال بـأس بـه، فـاألمر الـذي حـرم مـن أجـل سـد الذريعـة فإنـه جيــوز 
  . احلاجة إليه

 الـــــشريعة جـــــاءت لتقريـــــر املـــــصاحل وتكميلهـــــا وتقليـــــل املفاســـــد :وذلـــــك ألن المتقـــــرر أن
  . وتعطيلها

ال  إن تعــارض مفــسدة ومــصلحة، ولكنــت املــصلحة أرىب مــن املفــسدة فإنــه :أنــه والمتقــرر
ينظر إىل تلك املفسدة، فإن كانت مصلحة فعل مـا حـرم لـسد الذريعـة، إن كانـت مـصلحة فعلـه 

  .أكرب من مصلحة تركه فال جرم أنه جيوز فعله

  .  إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعالمها بتفويت أدنامها:ألن المتقرر أنه

  ــ :ومن المعلوم أن المحرمات قسمان

قاصـــد، فهـــذه ال تبيحهـــا إال الـــضرورات،وهي الـــيت يقـــول  حمرمـــات حتـــرمي م:القـــسم األول
  ". لضرورات تبيح احملظورات "ــــــ رحمهم اهللا تعالى ـــــفيها الفقهاء 

  . حمرمات حترمي وسائل، وهذه احملرمات تبيحها احلاجة واملصلحة الراجحة:القسم الثاني

 ــ :الفرع الثامن والخمسون  
فسفرها بال حمرم من األمور املمنوعـة يف الـشرع، ولكنهـا األصل حرمة سفر املرأة بال حمرم، 

  . منعت من باب سد ذرائع الفساد وحلماية األعراض

ال حـرج يف هــذه احلالــة : فـإن قامــت احلاجـة امللحــة املعتــربة شـرعا لــسفرها بـال حمــرم، فنقــول
ــا علــى مــ ا تريــد مــن ســفرها، كــأن تــسلم يف دار حــرب، وتريــد اهلجــرة وال أحــد مــن أوليائهــا أعا

  . فلها يف هذه احلالة اهلجرة إىل بالد املسلمني فرارا بدينها وحمافظة عليه ولو بال حمرم
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وال نظن فقيها حيرم عليها يف هذه احلالـة أن تـسافر فـرارا بـدينها، فـسفرها املمنـوع بـال حمـرم 
  . صار جائزا للحاجة امللحة، واملصلحة الراجحة

 ســد الذريعــة فإنــه جيــوز للمــصلحة الراجحـــة، واهللا  مــا كــان حترميــه مــن قبيـــل:أن والمتقــرر
  .أعلم

 ــ :الفرع التاسع والخمسون  
ال جـــرم أن اإلقامـــة يف بـــالد الكفـــار بـــني ظهـــرانيهم ال جتـــوز، وهـــي ممنوعـــة مـــن بـــاب ســـد 
الذريعــة وذلــك حلمايــة جنــاب الــدين مــن الــشبهات والــشهوات، ولكــن إن قامــت احلاجــة امللحــة 

ا جتوزواملصلحة الراجحة يف اإلق   . امة يف بالدهم فإ

وذلــك كــاخلوف علــى الــنفس مــن القتــل أو الــسجن أو التعــذيب يف بــالد اإلســالم بــسبب 
الظلــم والعنجهيــة، ولــيس جمــرد اإليــذاء واملــضايقة، أو اخلــوف علــى األهــل والولــد مــن ذلــك، أو 

  . اخلوف على املال

د الكفـار الـيت جيـد فيهـا األمـن فهذه األمور جتيز له يف أصح قويل أهل العلم اإلقامة يف بال
  .وهو أعلى وأعلم. واألمان على نفسه وولده وماله، واهللا املستعان
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  فصل

 ــ :الفرع الموفي للستين  
األصـــل منـــع الـــسفر بـــالقرآن ألرض العـــدو الـــيت بيننـــا وبيـــنهم حـــرب، كمـــا ثبـــت ذلـــك يف 

ه كـــان« احلــديث أن النــيب  ََأن َ ُ ـ ْ يـنـهــى َأن ـَّ َ ِيــسافـر بــاْلقرآنَْ ْ ُ ِ َ َ َ ُ إلـــى َأرض اْلعــدو، مخافــة َأن يـنالـــه ُ َ َََ َْ ََ َ ِّ ُ َ ِْ ِ

ُّاْلعدو ُ   .  على سد الذريعة فاملنع مبين)٧٢(»َ

ولكـن إن غلبــت املـصلحة الراجحــة علـى املنــع فإنــه جيـوز، كمــا لـو كانــت هـذه الــبالد فيهــا 
بعض اجلاليات املسلمة اليت ال بد هلا مـن وجـود القـرآن بيـنهم، كمـا هـو احلـال يف هـذا الزمـان يف 

لــو مــن جاليــات إســالمية كبــرية العــدد، كثــري مــن بــالد الكفــر؛ فــإن أغلــب الــدول الكــافرة ال خت
  .فكيف مينعون من وصول القرآن هلم

هذا ال يكون، فالسفر بالقرآن هلذه البالد وإيصاله ليد املسلمني هناك،مطلب مهم جـدا، 
ويبقى النهي عن السفر به إىل أرض العدو احلربية، أو اليت ليس فيهـا جاليـات مـسلمة، ومـا قلنـا 

حة الراجحـــة،واملنهي عنــه ســدا للذريعـــة جيــوز للمــصلحة الراجحـــة، واهللا بــاجلواز إال لوجــود املــصل
  .أعلم 

 ــ :الفرع الواحد والستون  
ّ ما حكم التجنس باجلنسية األوربيـة للمـسلم الـذي يـأيت :سئل بعض أهل العلم بما نصه

، وفقـد ًّللبالد األوروبية فارا بدينه مـن الظلـم الـذي وقـع عليـه يف بلـده األصـلي،، وفقـد فيـه هويتـه
  أمل الرجوع إىل وطنه؟ 

   :فأجاب بقوله

   :يلزم بيان أمريناحلمد هللا للجواب على هذا السؤال، 
                                                             

ِّالسفر بالمصاحف إىل أَرض العدو :[باب" صحيحه"أخرجه البخاري يف :  متفق عليه )٧٢( َُّ َ ْ َِ َ ِ ِِ ِ َ ْ ِ " صحيحه"وأخرجه مسلم يف ، ]٢٩٩٠: [، برقم)٤/٥٦](َ

ْالنـَّهي َأن يسافـر بالمصحف إىل أَرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم: [باب ِ ِ ْ َُِ ِ ِ ُِ ُ َُ َُ ِ َ ِْ َّ ُ ْ ْ ِِ ْ َ ِ َ ُْ َْ  .، واللفظ ملسلم]١٨٦٩: [، برقم)٣/١٤٩١](َ



  
١٢ وليد السعيدان حفظه اهللا /  لفضيلة الشيخواملفاسداملصاحل عدة قا

  .  كون اإلقامة يف بلد الكفار جائزة:األول

  . قيام احلاجة إىل أخذ اجلنسية :الثاني

 تفصيل األمر األول :  
  : اإلقامة في بالد الكفار ال تجوز إال بالشروط اآلتية

ّاحلاجــــة الـــــشرعية املقتــــضية لإلقامــــة، يف بالدهـــــم وال ميكــــن ســــدها يف بـــــالد  وجــــود :أوال
املسلمني، مثل التجارة، والـدعوة، أو التمثيـل الرمسـي لبلـد مـسلم، أو طلـب علـم غـري متـوفر مثلـه 
ـــنفس مـــن القتـــل أو  يف بلـــد مـــسلم مـــن حيـــث الوجـــود، أو اجلـــودة واإلتقـــان، أو اخلـــوف علـــى ال

رد اإليذاء واملضايقة، أو اخلوف علـى األهـل والولـد مـن ذلـك، أو السجن أو التعذيب، وليس جم
  .اخلوف على املال

ّ أن تكون اإلقامة مؤقتة، ال مؤبدة، بل وال جيوز له أن يعقـد النيـة علـى التأبيـد، وإمنـا ً:ثانيا
ـــا هجـــرة مـــن دار اإلســـالم إىل دار الكفـــر، وهـــذا  يعقـــدها علـــى التأقيـــت؛ ألن التأبيـــد، يعـــين كو

  .  صرحية حلكم الشرع يف إجياب اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالممناقضة

وحيـصل التأقيــت بــأن ينــوي أنـه مــىت زالــت احلاجــة إىل اإلقامـة يف بلــد الكفــار قطــع اإلقامــة 
  .وانتقل

 أن يكــون بلــد الكفــار الــذي يريــد اإلقامــة فيــه دار عهــد، ال دار حــرب، وإال مل جيــز ً:ثالثــا
  . دار حرب إذا كان أهله حياربون املسلمنياإلقامة فيه، ويكون

 تـوفر احلريـة الدينيـة يف بلـد الكفـار، والـيت يـستطيع املـسلم بـسببها إقامـة شـعائر دينـه ً:رابعا
  .الظاهرة

 متكنه من تعلم شـرائع اإلسـالم يف ذلـك البلـد، فـإن عـسر عليـه مل جتـز لـه اإلقامـة ً:خامسا
   .فيه القتضائها اإلعراض عن تعلم دين اهللا
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 أن يغلب ظنه بقدرته على احملافظة على دينه، ودين أهله وولده، وإال مل جيز لـه؛ ً:سادسا
  . ألن حفظ الدين أوىل من حفظ النفس واملال واألهل

 جــاز لــه أن يقــيم يف بــالد الكفــار، -ومــا أعــسر توفرهــا-فمـن تــوفرت فيــه هــذه الــشروط 
إلقامـة فيهـا، وتوجـب اهلجـرة منهـا، وهـي وإال حرم عليه؛ للنصوص الـصرحية الواضـحة الـيت حتـرم ا

  .معلومة، وللخطورة العظيمة الغالبة على الدين واخللق، واليت ال ينكرها إال مكابر

 تحقــق الحاجــة الــشرعية ألخــذ الجنــسية: والثــاني مــن أصــل الــشروط األساســية: 
نـسية، وإال وهي أن تتوقف املصاحل اليت من أجلهـا أقـام املـسلم يف دار الكفـار علـى اسـتخراج اجل

ًمل جيــز لــه، ملــا يف اســتخراجها مــن تــوىل الكفــار ظــاهرا، ومــا يلــزم بــسببها مــن النطــق ظــاهرا مبــا ال  ً
جيـوز اعتقـاده وال التزامــه، كالرضـا بــالكفر أو بالقـانون، وألن اسـتخراجها ذريعــة إىل تأبيـد اإلقامــة 

  .– كما سبق -يف بالد الكفار وهو أمر غري جائز 
مـران فـإين أرجـو أن يغفـر اهللا للمـسلم املقـيم يف بـالد الكفـار مـا أقـدم فمىت حتقـق هـذان األ

ـــه إمـــا مـــضطر لإلقامـــة والـــضرورة تتـــيح احملظـــورة، وإمـــا  عليـــه مـــن هـــذا اخلطـــر العظـــيم، وذلـــك ألن
  . للمصلحة الراجحة على املفسدة، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الثاني والستون  
 ــــــ رحمـه اهللا تعـالى ــــــابـن القـيم   فـي العرايـا، ـــــــــــ رحمهم اهللا تعالىما قرره أهل العلم 

وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه احلاجة كالعرايا فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حـرم "
  " حترمي املقاصد

 أن األصل هو حترمي املزابنة، فقـد وردت األدلـة تفيـد التحـرمي، كمـا يف الـصحيحني ــ:وبيانه
َِأن رسول الله «ــ :ابن عمر رضي اهللا عنهما قالمن حديث  َّ َ ُ َ ِ نـهى عن المزابـنة َّ َ ََ َ ُ ِ َ َ«)٧٣(  

                                                             
ٍالرجـل يكـون لـه ممـر أَو شـرب يف حـائط:[ بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري يف : متفـق عليـه )٧٣( ِ َِ ْ َ ُِ ٌ ْ ٌّ َ ُ ََّ ُ َ ُ ٍأَو يف خنــل ِ َْ ِ ْ) [٣/١١٥ (

َحتــــرمي بـيــــع الرطــــب بــــالتمر إال يف العرايــــا:[ بــــاب" صــــحيحه"، وأخرجــــه مــــسلم يف ]٢٣٨٣:[ بــــرقم ْ َََ ْ ِِ ِ َِّ ِ ِِ َِّ َ ُّ ْ :[ بــــرقم) ٣/١١٧٠] (َْ
١٥٤٠.[ 
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  ــ :وقد فسرها ابن عمر بقوله

ًأن يبيع الرجل مثر حائطه، إن كان خنال بتمر كيال، وإن كان كرما ًأن يبيعه بزبيـب كـيال، : ً
ــى عــن ذلــك كلــه: وإن كـان زرعــا ة يف حترميهــا هــو ســد الذريعــة والعلــ... أن يبيعــه بكيــل طعــام، 

  . عن الوقوع يف ربا الفضل

ولكــن ملــا قامــت احلاجــة يف العرايــا وكانــت احلاجــة هلــا عامــة، رخــصت الــشريعة يف العرايــا، 
  . واألدلة يف جوازها تعترب أدلة خمصصة لعموم النهي عن املزابنة

: هللا عنـه  رضـي ا- ال تعارض بـني عـام وخـاص، فعـن سـهل بـن أي حثمـة :أنه والمتقرر
َِأن رسول الله « َّ َ ُ َ َّ  َنـهى عن بـيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية َأن تـباع بخرصها، يأكلهـا َ ْ َُ ُِ ْ ََّ َ َ ِْ ْ ََ ِ َِ َُ ْ ِ َِِّ ِ َِ َْ َ ََّ َّ َ

ًََأهلها رطبا ُُ َ ِ رخـص لـصاحب العريـةأن رسـول اهللا : - رضي اهللا عنـه - زيد بن ثابت )٧٤(»ْ َِّ َ ْ َ َّ َ :
َأن يبيعها خبرصها  ِ َ ْمن التمرَ َّ.  

ـا رطبـا :وفي رواية ً رخص يف العرية يأخذها أهل البيت خبرصها متـرا، يأكلو ُ ً َ ِ وعـن أيب ... َّ
ُّرخص النَّبي « :- رضي اهللا عنه -هريـرة  ِ َ َّ َ في بـيع العرايا بخرصها مـن التمـر، فيمـا دون َ ُ َ ِ ِِ ْ ََّ َ ِ َ ِْ ْ َ ِ َ ََ ِ

ٍخمسة َأوسق، َأو في خمسة َأوسق ٍُ ُْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ َ«)٧٥(.  

                                                             
ِ بـيـــع الثَّمـــر علـــى رءوس النَّخـــل بالـــذهب أَو الفــــضة:[بــــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري يف : متفـــق عليـــه )٧٤( َّ ِ ِ ِ َ َّ ِِ ِ ْ ِ ُ َُ ََ ِ َْ)[ ٣/٧٦ (

َ حتــــرمي بـيــــع الرطــــب بــــالتمر إال يف العرايــــا:[بــــاب" صــــحيحه"، وأخرجــــه مــــسلم يف ]٢١٩١:[ بــــرقم ْ َََ ْ ِِ ِ َِّ ِ ِِ َِّ َ ُّ ْ :[ بــــرقم) ٣/١١٧٠ ] (َْ
١٥٤٠.[ 

ٍ الرجـل يكـون لـه ممـر أَو شـرب يف حـائط أَو يف خنــل:[بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري يف : متفـق عليـه )٧٥( َِْ ِ ِْ َ ْ َ ٍُ ِ ٌِ ْ ٌّ َ ُ ََّ ُ َ ُ)[ ٣/١١٥ (
َ حتــــرمي بـيــــع الرطــــب بــــالتمر إال يف العرايــــا:[بــــاب" صــــحيحه"، وأخرجــــه مــــسلم يف ]٢٣٨٢:[ بــــرقم ْ َََ ْ ِِ ِ َِّ ِ ِِ َِّ َ ُّ ْ :[ بــــرقم) ٣/١١٧١ ] (َْ

 .، واللفظ للبخاري]١٥٤١
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 ــ :الفرع الثالث والستون  
 كــل مغالبــة مبنيــة علــى املخــاطرة فهــي قمــار وميــسر، واألصــل أنــه ال :أن األصــل المتقــرر

ِ ال ســبق إال فــي « :جيــوز أخــذ العــوض علــى املــسابقات إال مــا خــصه الــنص، لقــول النــيب  َِّ َ َ َ َ
ٍخف، َأو نصل، َأو حافر ِ َ ْ ٍْ ْ َ ٍّ ُ« )٧٦(.  

لى املغالبات ال جيوز، وحترميه مبـين علـى سـد الذريعـة، ألن ممـا  فهذه املعاوضات والسبق ع
جاءت به الشريعة حفظ املال، فكـل طريـق يفـضي إىل أكـل األمـوال بالباطـل فإنـه حمـرم، وامليـسر 

  . والقمار كلها حمرمة جبميع أشكاهلا وخمتلف صورها

 اجلهـاد، وكـان يف ولكن ملا كانت احلاجة ماسة لتعلم فنون احلرب والتفنن يف استخدام آله
ذلـك مــن املــصلحة مــا ال حيــيط بــه الوصــف أجــاز الــشارع أخــذ الــسبق علــى املغالبــات الــيت ختــدم 

  . اجلهاد، فإن آلة اجلهاد يف السابق هي اخليل واإلبل والرماية بالرماح والسهام

فلمــا كانــت هــذه املغالبــات تعــني علــى تعلــم أمــور اجلهــاد والتفــنن يف اســتخدام آالتــه، ويف 
ك مـن املـصلحة مـا ال خيفـى علـى أحـد، أجـازت الـشريعة أخـذ العـوض عليـه، فـاملنع مـن أخــذ ذلـ

الــسبق إمنــا كــان لــسد الذريعــة، وجــواز أخــذه يف هــذه املغالبــات الــثالث قــرر مــن أجــل املــصلحة 
  . الراجحة

 كــان منعــه مــن بــاب ســد الذريعــة فإنــه جيــوز للحاجــة واملــصلحة الراجحــة، :أنمــا والمتقــرر
   .واهللا أعلم

                                                             
ِيف : [بـــــــــــاب" ســـــــــــننه"، وأخرجـــــــــــه أبـــــــــــو داود يف ]١٠١٣٨: [، بـــــــــــرقم)١٦/١٢٩" (املـــــــــــسند"أخرجـــــــــــه أمحـــــــــــد يف  )٧٦(

ِالـــسبق َ ِمـــا جـــاء يف الرهـــان والـــسبق: [بـــاب" ســـننه"، وأخرجـــه الرتمـــذي يف ]٢٥٧٤: [، بـــرقم)٣/٢٩](َّ َِ َ ََّ َ َِ : ، بـــرقم)٤/٢٠٥](َِّ
، وصــــححه األلبــــاين يف ]٤٤١٠:[ ، بــــرقم)٤/٣٢١] (الــــسبق: [بــــاب" الــــسنن الكــــربى"يف ، وأخرجــــه النــــسائي ]١٧٠٠[
 ).٢/١١٣٨" (مشكاة املصابيح"
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 ــ :الفرع الرابع والستون  
لقد تقرر باألدلة الكثرية من الكتاب والسنة أنه ال جيوز النظر إىل امرأة ال حتل لك، يقول 

قُلْ للْمؤمنني يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزْكَى لَهم إِن اللَّه خبِري {: اهللا تعـاىل
 صا يبِمونعوغريهـا مـن األدلـة، والنهـي عـن إطـالق البـصر لـسد ذريعـة املفاسـد ]٣٠:النـور[}ن ،

  . الكثرية الذي جير إليه

فإن العني زناها النظر كما ثبت يف احلـديث، ولكـن ملـا قامـت املـصلحة الراجحـة يف النظـر 
 - اهللا إىل املخطوبة أباحت الشريعة ذلك، بل ونديت إىل ذلـك،وأمرت بـه، فعـن جـابر بـن عبـد

ََأن رســـول اهللا : -رضــي اهللا عنهمـــا  َّ ْإذا خطـــب َأحـــدكم اْلمـــرَأة، فـــإن اســـتطاع َأن «: قـــال ََ َ ُ ََ ْ ِ ِ َِ ُْ َ ُ َ َ َ َ
ْيـنظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهـا فـليـفعـل ََ ْ ََ َ َ َْ َ َ ِ ِ َ َِ ُِ ُ ْ ُ َقـال ،»ْ ُ فخطبـت جاريـة فكنـت َأختبـأ هلـا حـىت رأَيـت :َ َ ُ ُ ْ َْ َ َّ َ َ ََ ُ َّ َََ ُْ َ ًَ ِ

َمنـها ما د َ َ ْ َعاين إىل نكاحها وتـزوجها فـتـزوجتـهاِ َ َ َ َُ َْ َّ َُّ ِ َ َ ِ َِ َ ِ ِ   .أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. )٧٧(»َ

ِّكنـت عنـد النَّبـي « :قـال:- رضـي اهللا عنـه - وعن أيب هريرة  ِ َ ْ ِْ ُ ُ فأتـاه رجـل فـأخبـره ،ُ َُ ٌَ ُْ َ ََ ََ َ
ه تـــزوج امــرَأة مــن األنــصار، فـقــال لــه رســول َُأن َُ َ َُ َُ َ ًَ ِ َ َْ ْ َ ِ َ ْ َّ َ َ ـ ََأنظــرت إليـهــا؟«: ِ اهللا ـَّ َِْ َ ْ َ َ، قــال»َ َال، قــال: َ َ َ :

ًْفاذهب فانظر إليـها، فإن في َأعين األنصار شيئا« َ َْ ِ ََّ ْ َْ ْ ُ ِْ ُ ْْ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ«)٧٨( .  

ً َأن المغــرية بـــن شـــعبة أَراد َأن يـتــــزوج امـــرأَة، :- رضـــي اهللا عنـــه -وعــن املغـــرية بـــن شـــعبة  َّ ََ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َ َُ َْ ُ َ ِ ْ َّ
ُفـقال له  َ َ َ ُّالنَّيب َ َاذهب فانظر إليـها، فإنه َأحرى َأن يـؤدم بـيـنكما«: ِ ُ َ ْ ْ َ َْ ُ َْ َ ْ ْ َ ََ ُ ََّ ِ َِ ُْ َ، فـفعل، فـتـزوجها، فـذكر »ْْ َ ََّ َ َ ََ َ ََ َ َ َ

َمن موافـقتها ِ َِ َ َ ُ ْ
)٧٩(.  

                                                             
َيف الرجــل يـنظــر إىل :[ بــاب" ســننه"، وأخرجــه أيب داود يف ]١٤٥٨٥:[ بــرقم) ٢٢/٤٤٠" (مــسنده"أخرجــه أمحــد يف  )٧٧( ُِ ُ َْ ُِ َّ ِ

َالمـرأَة وهـو يريــد تـزوجيهـا َ ِ ْ َ ُ ُِ َ ُ َ َِ ْ ، ]٩١١:[ بــرقم) ١/٢٧٩" (املعجــم األوسـط"، وأخرجـه الطـرباين يف ]٢٠٨٢:[ بــرقم) ٢/٢٢٨] (ْ
 ].٣١٠٦:[ برقم) ٢/٩٣٢" (مشكاة املصابيح"وحسنه األلباين يف 

َنـــدب النَّظـــر إىل وجـــه المـــرأَة وكفيـهـــا لمـــن يريـــد تـزوجهـــا: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه مـــسلم يف  )٧٨( ََ ُ ُّْ ََ ْ َْ َُ ِ َِ َ َِ َّ َ ِ ْ ْ ِ َ َِ ِ : رقم، بـــ)٢/١٠٤٠](ْ
]١٤٢٤.[ 
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فلمــا كــان النهــي عــن النظــر إىل األجنبيــة مبنيــا علــى درء املفــسدة، وكــان النظــر للمخطوبــة 
الطيبـة العريقـة،  املفسدة أجازت الشريعة النظـر هلـا، هلـذه القاعـدةفيه من املصلحة ما يغلب هذه 

  . واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الخامس والستون  
ُالــــذهب « : حتــــرمي الــــذهب واحلريــــر علــــى الرجــــال، كمــــا ثبتــــت بــــه األدلــــة ففــــي احلــــديث َ َّ

َواْلحرير حل إلناث ُأمتي وحرام على ذكورها ٌِ ُ ُ َ َ َ َُ ََ ََِّ ِ َ ٌِِّ ِ   . حديث صحيح)٨٠( »ِ

ِال تـلبـــسوا الحريـــر وال الـــديباج، وال تـــشربوا فـــي آنيــــة «: ويف حـــديث حذيفـــة مرفوعـــا َِ ُ َ َ َِ َ َْ َ َ ََ ََ َ َِّ ِ ُ ْ
ِالذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافها، فإنـها لهم في الدنـيا ولنا في اآلخرة َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِ ََ َ ََ َْ ُّ ْ ُ َ ََّ َِ ِ ُ ُ ْ ََّ َ ِ َ َّ«)٨١(.  

م أنــه حــرم علــى الرجــال لــسد ذريعــة التــشبه  واألحاديــث يف هــذا املعــىن كثــرية، ومــن املعلــو
بالنـــساء، ولكـــن أجـــازت الـــشريعة منـــه للرجـــال مــــا قامـــت املـــصلحة بلبـــسه، كمـــن بـــه حكــــة يف 

ص النَّبـــي «: جـــسده، كمـــا يف الـــصحيح أن النـــيب  ُّرخ ِ َ ـــ َّ ـــد الـــرحمن فـــي لـــبس َ ِ للزبـيـــر وعب ْ ْ ْ ُْ ُِّ ِِ َ ََّ َ ِ َ ِ

َالحرير، لحكة بهما ِِ ٍ َِّ ِ ِ ِ َ«)٨٢(.  

                                                                                                                                                                                   
َ النَّظـــر إىل المـــرأَة إذا أَراد َأن يـتـزوجهـــا:[بـــاب" ســـننه"أخرجـــه ابـــن ماجـــه يف  )٧٩( َ ََََّ ْ ََ َ ِْ ِِ َ ْ َ أخرجـــه ، ]١٨٦٥:[ بـــرقم) ١/٥٩٩ ] (َِ

:[ بــــرقم) ١/٢٠٩" (صــــحيح اجلــــامع"، وصــــححه األلبــــاين يف ]١٠٥٢:[ بــــرقم) ٢٠/٤٣٣" (املعجــــم الكبــــري"الطــــرباين يف 
٨٥٤.[ 

" صـــــــحيح اجلــــــــامع"، وصــــــــححه األلبـــــــاين يف ]٥١٢٥: [، بـــــــرقم)٥/٢١١" (املعجــــــــم الكبـــــــري"طـــــــرباين يف أخرجـــــــه ال) ٨٠(
 ].٣٤٤٦: [، برقم)١/٦٤٨(
ٍ األكــل يف إنــاء مفــضض:[بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري يف : متفــق عليــه )٨١( َّ ََ َُ ٍ ِ ِ ِ ، وأخرجــه ]٥٤٢٦:[ بــرقم) ٧/٧٧] ( ْ

ِ حترمي استعمال :[باب" صحيحه"مسلم يف  َ ْ ِ ْ ِ ِ ِإناء الـذهب والفـضة علـى الرجـال والنـساء، وخـامت الـذهب واحلريـر علـى الرجـل، َْ ُ َ ََّ َ ََ َِ ِ َّ َّْ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ََ ِ َِ ِّ َِّ ِّ َِ ِ ِ
ِوإباحته للنساء، َ ِّ ِ ِِ َ َوإباحة العلم وحنوه للرجل ما مل يزد على أَربع َأصابع ََِ َ َ َ ُ َ َِ َِ ْ ْ َِ َْ ََ ْ ِْ َِ ِ َّ ِ ِِ َ َ  ].٢٠٦٧:[ برقم) ٣/١٦٣٨ ] (َِ

ــــرخص للرجــــال مــــن احلريــــر للحكــــة: [بــــاب" صــــحيحه"أخرجــــه البخــــاري يف : ق عليــــهمتفــــ )٨٢( ِمــــا يـ ِ َِّ ْ َِّ ِِ َِ َ ُ ُ ََ ِ ِّ :[ بــــرقم) ٧/١٥١] (َ
َإباحـة لـبس احلريـر للرجـل إذا كـان بـه حكـة أَو حنوهـا:[ باب" صحيحه"، وأخرجه مسلم يف ]٥٨٣٩ ُ َْ ْ ُ َ َ ٌَ ََّ ِ ِ ِِ ِ َِ ََّ ِ ِ ِ ِ ْ ِ :[ بـرقم) ٣/١٦٤٦] (ُْ
٢٠٧٦.[ 
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بــه جــاز لقيــام املــصلحة الــيت غلبــت علــى مفــسدة حترميــه، ألن مــا كــان منعــه ســد فالتــداوي 
   .للذريعة فإنه جيوز عند قيام املصلحة الراجحة

 يف هـذا الـصدد يف حتـرمي احلريـر والـذهب علـى الرجـال ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــقال ابن القـيم 
  .ما تدعو إليه احلاجة، واهللا أعلم حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء امللعون فاعله وأبيح منه 

 ــ :الفرع السادس والستون  
ـى أصـحابه عــن كثـرة سـؤاله وكــان يقـولأن النـيب  ْذرونـي مــا تــركتكم«:   ُ ُْ َ َ َ ِ ُ  مــع أن )٨٣(»َ

ًسؤاله عـن بعـض األشـياء فيـه مـصلحة هلـم، لكـن أيـضا مـصلحة إبقـاء الذمـة بريئـة مـن التكـاليف 
ـم لـو أكثـروا الـسؤ َذرونـي مـا «: ال لـشدد اهللا علـيهم بكثـرة التكـاليف، فقـال هلـمأكرب، ذلك أل ِ ُ َ

ْتـــركتكم ُ ُْ َ  ففــوت املــصلحة الــصغرى الــيت هــي زيــادة علمهــم لتتحقــق املــصلحة الكــربى وهــي )٨٤(»َ
بقــاء ذمــتهم بريئــة مــن التكــاليف؛ ألنــه إذا تعــارض مــصلحتان روعــي أكربمهــا بتفويــت أصــغرمها، 

  . واهللا أعلم 

 ــ :ونالفرع السابع والست  
َُأســــرعوا «  :ال جــــرم أن احلــــق هــــو وجــــوب اإلســــراع بامليــــت علــــى قــــربه، لعمــــوم قولــــه  ِ ْ

ْباْلجنـــازة، فـــإن تـــك صـــالحة فخيــــر تـقـــدمونـها، وإن يـــك ســـوى ذلـــك، فـــشر تـــضعونه عـــن  َ ُ ََ َُ َ َُ ََ َ ُ َ َُ َ ُ ٌَّ ًَ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ ِ َِ َ ِّْ َ ٌ َ ِ ِ
ْرقابكم  ُ َِ   .  متفق عليه)٨٥(»ِ

ِال يـنبغــي لج«: ويف احلــديث ِ ِ َ َْ ــين ظهرانــي َأهلــهَ ِيفــة مــسلم َأن تحــبس بـ ِِ ِْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َُ ُ ْ ٍ ْ قــال   ولكــن)٨٦(»َ
ـــ إنــه إن كــان يف التــأخري مــصلحة خالــصة أو راجحــة فإنــه ال ــــــــ رحمهــم اهللا تعــالى ـــــــأهــل العلــم 

                                                             
ِفـرض احلج مرة يف العمر: [باب" صحيحه" مسلم يف أخرجه )٨٣( ُ ُ ْ ِْ ً َِّّ ََ َ ِ  ].١٣٣٧: [، برقم)٢/٩٧٥](ْ
ِفـرض احلج مرة يف العمر: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٨٤( ُ ُ ْ ِْ ً َِّّ ََ َ ِ  ].١٣٣٧: [، برقم)٢/٩٧٥](ْ
َِالــسرعة باجلنــازة: [بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري يف : متفــق عليــه) ٨٥( َِ ِْ ِ َ ْ ، أخرجــه مــسلم يف ]١٣١٥: [بــرقم) ٢/٨٦] (ُّ
َِاإلسراع باجلنازة: [باب" صحيحه" ََْ ِِ َ ْ  ].٩٤٤: [برقم) ٢/٦٥١](ِْ
َالتـعجيــل باجلنــازة وكراهيــة حبــسها:[ بــاب" ســننه"أخرجــه أيب داود يف  )٨٦( ِ ِْ َ َ َِ َِ ََ َِ َ ْ ِ ِ ْ ضــعفه األلبــاين ، و]٣١٥٩:[ بــرقم) ٣/٢٠٠] (َّ

 ].١٦٢٥:[ برقم) ١/٥١٠" (مشكاة املصابيح"يف 
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حــرج يف تأخريهــا قلــيال حــىت تتحقــق املــصلحة املرجــوة، كتــشرحيه ملعرفــة ســبب الوفــاة، أو انتظــار 
ائــه للـصالة عليــه، أو االنتظـار بــه للتحقــق مـن نومــه، وحنـو ذلــك مـن املــصاحل، ألنــه إن بعـض أقرب

  .تعارض مصلحتان فرياعى أعالمها بارتكاب أدنامها، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الثامن والستون  
احلق أن احلامل إن خافت على ولدها فلها أن تفطـر يف شـهر رمـضان، ومـا ذلـك إال ألن 

اإلبقـاء عليهـا ومحايتهـا مـن اهلـالك والـضرر أوىل مـن مراعـاة مـصلحة إمتـام مصلحة إحياء الـنفس و
يوم الصيام، ألن مصلحة صوم هذا اليوم إن فاتت بسبب الفطـر فـسيدرك فيمـا بعـد مـن األيـام، 
ــــه ال بــــدل هلــــا، واملــــصلحة العليــــا مقدمــــة علــــى املــــصلحة  ــــنفس إن فاتــــت فإن ولكــــن مــــصلحة ال

  .الصغرى، واهللا أعلم 

 ــ :سع والستونالفرع التا  
  إن مل جتد املرأة حمرما يهاجر معها إىل بالد اإلسالم فما احلل؟

 يف هذه احلالة تأيت إىل ديارنا وأهال وسـهال بـال حمـرم، فاشـرتاط احملرميـة هنـا ال يلـزم ــ:أقول
  . ملا يف مراعاته من املفاسد عليها وعلى دينها

تفويـت أدنامهـا، واملـصلحة العليـا هنـا إذا تعارض مصلحتان روعي أعالمهـا ب: وقد تقرر أنه
  . هي حفظ دينها وعرضها باهلجرة إلينا، واملصلحة الصغرى وجود احملرم

  .  إن تعارض مفسدتان روعي أشدمها بارتكاب أخفهما:وتقرر أنه

 تركهـا يف هـذه البلـدة الكـافرة مـع مـا يتـضمن ذلـك مـن إهانتهـا :والمفسدة العليا هنا هي
  . و انتهاك عرضها أو قتلها، أو غري ذلكأو فتنها عن دينها، أ

سـفرها بــال حمـرم، فلتـأت إىل ديــار اإلسـالم ولـو بــال حمـرم، وقــد : والمفـسدة الـصغرى هــي
ن انـتقلن مـن مكـة إىل املدينـة بـال حمـارم، واهللا  كان حال كثري من النساء زمن اهلجرة كذلك، فإ

  .أعلم 
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 ــ :الفرع الموفي للسبعين  
   :ألنها خترج البنت مع خطيبها قبل عقد النكاح بينهما؛ أنه ال جيوز البتة أن

 ال تزال أجنبية عنه، وجمرد اختيارها كزوجـة ال يعتـرب شـيئا إن مل حيـصل العقـد بينهمـا :أوال
  .بالشروط املعتربة وليست موافقتها عليه كزوج جيعله زوجا، بل هو أجنيب عنها حىت يعقد عليها

 لقد حصل الفساد الكبري بسبب تسويغ خروجـه معهـا؛  سدا لذريعة الفساد، فواهللا:وثانيا
ُوال يخلون رجل بامرَأة فإن ثالثـهما الشيطان«:  يقولألن النيب  َ ُْ ُ َّْ َ َ ََِ ٍَ َّ ََِّ َ ٌِ ُ ََ ْ«)٨٧(  

ا وختلو به، ورمبا حصل بينهما أمـور  وألنه يلزم كمن ذلك أن ينظر هلا وتنظر إليه، وخيلو 
رأة خطبها رجل وخرج معها، فحصل بينهما ما حـصل، ومـن ال حتمد عقباها، وقد حصل أن ام

  . مث حصل بينهما شيء من اخلالف ففارقها، وهي تبكي األمرين، بعد أن حصل ما حصل

ما يتعرفان على بعـض أكثـر، ألننـا  وال يقال إن خروجها معه فيه فائدة ومصلحة، وهي أ
 جـــدا تفـــوق عليهـــا، بـــل هـــذه ســـنقول نعـــم، ولكـــن هـــذه املـــصلحة حتوطهـــا وحتفهـــا مفاســـد كثـــرية

  . املصلحة ليست بشيء يذكر يف جانب هذه املفاسد الكبرية

 درء املفاســــد مقــــدم علـــى جلــــب املــــصاحل، وإذا تعـــارض مــــصلحتان روعــــي :أن والمتقـــرر
 ال جيـوز خروجهـا معـه، وال اخللــوة -:أعالمهـا بتفويـت أدنامهـا، وعليــه فـسدا لذريعـة الفـساد نقــول

  .ا، واهللا أعلم 

                                                             
ِمـــــــــا جـــــــــاء يف لـــــــــزوم : [، وأخرجـــــــــه الرتمـــــــــذي يف ســـــــــننه بـــــــــاب]٣١: [بـــــــــرقم) ١/٣٤(أخرجـــــــــه أمحـــــــــد يف املـــــــــسند  )٨٧( ُ ُ ِ َ َ َ

ِاجلماعـة َ َ َذكــر اخـتالف أَلفــاظ النَّــاقلني خلــرب عمــر : [، وأخرجــه النــسائي يف الـسنن الكــربى بــاب]٢١٦٥: [بــرقم) ٤/٤٦٥](َ َُ ُ َََِِ ِِ ِ َِْ ِ َِ ْ ْ
ِفيـــه ، وصـــححه ]٣٨٧: [بـــرقم) ١/١٩٧( وأخرجـــه احلـــاكم يف املـــستدرك علـــى الـــصحيحني ،]٩١٨١: [بـــرقم) ٨/٢٨٦] (ِ

 ].٦٠١٢: [برقم) ٣/١٦٩٥(األلباين يف مشكاة املصابيح 
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  )صلف(

ــ اعلم أن األصحاب رمحهم اهللا تعاىل أجـازوا ملـن بـه شـبق أن يطـأ :الفرع الواحد والسبعون
ـــا حائـــضا، ولكـــن بــشروط ـــــ أن ال تكـــون عنـــده زوجـــة أخـــرى :ـــــ األول:امرأتــه احلـــائض حـــال كو

ـــ أن ال ميلـك مهـر حـرة وال مثـن :ــ أن ال تكون عند أمة طاهرة، الثالـث:طاهرة من احليض، الثاين
ـــ أن ال تنــدفع شــهوته إال بــالوطء يف الفــرج، فلــو :أمــة، أي ليتــزوج بــاحلرة ويتــسرى باألمــة، الرابــع ـ

ـــ أن :كــان حيــصل الفــرج لــه بــالوطء يف غــري الفــرج فــال جيــوز لــه مجاعهــا حــال حيــضها، اخلــامس ـ
خيـــاف مـــن احتبـــاس مائـــه أن تتـــشقق أنثييـــه، أي خيـــاف علـــى نفـــسه اهلـــالك، فـــإذا تـــوفرت هـــذه 

ـا حائـضا، وجيـب عليهـا أن متكنـه مـن :فإننا نقولالشروط،  ــ إنه جيوز لـه أن يطـأ امرأتـه حـال كو
  ــ:نفسها، وهذا الفرع خمرج على عدة قواعد

   ــ: القاعدة األولى

ـا، : أن الضرورات تبيح المحظورات أن المتقرر وهذه ضرورة ملحـة، فـال بـد مـن مراعا

ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضْطُرِرتُم إِلَيه وإِن كَثريا لَيـضلُّون  وقَد فَصلَ لَكُم {: قال تعاىل ولذلك
ينتَدعبِالْم لَمأَع وه كبر لْمٍ إِنرِ عبِغَي هِمائوواآليات يف هذا املعىن متعددة ] ١١٩:األنعام[}بِأَه

  يف كتاب اهللا تعاىل، 

  ــ :القاعدة الثانية

 فالـشرع مـن مقاصـده :أن حفظ النفس من ضرورات هذه الشريعة الخمس ررأن المتق
  . العظيمة حفظ النفس

  ــ :القاعدة الثالثة

أن درء املفاســد مقــدم علــى جلــب املــصاحل، وكونــه، وتــرك مجاعهــا حيقــق مــصلحة، والقــول 
  .صاحلجبوازه يف هذه احلالة احلرجة الضيقة، ندفع به مفسدة، ودرء املفاسد مقدم على جلب امل
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  ــ :القاعدة الرابعة

 إن تعـــارض مفـــسدتان فإنـــه يراعـــى أعالمهـــا بارتكـــاب أدنامهـــا، ومجاعهـــا يف :المتقـــرر أنـــه
  احليض مفسدة، وهالكه مفسده، فأي املفسدتني أعظم؟ 

  .ال شك أن مفسدة هالك النفس أعظم، فال بد أن تراعى بارتكاب املفسدة الصغرى

  ــ :القاعدة الخامسة

 إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعالمها بتفويت أدنامها، وال شـك أن منعـه :المتقرر أنه
ـا أكـرب  ا حائضا مـصلحة، ولكـن إحيـاء نفـسه مـصلحة أخـرى، وال جـرم أ من مجاعها حال كو
وأعظــــم مــــن مــــصلحة الــــرتك، فنفــــوت املــــصلحة الــــصغرى، والــــيت هــــي مــــصلحة الــــرتك، مراعــــاة 

  . س، وهذا واضحللمصلحة العليا، وهي مصلحة إحياء النف

  ــ :القاعدة السادسة

أن القياس األولوي حجة، وبيان وجه التخريج أن الشارع أجاز النطق بكلمة الكفر حـال 

ه من بعد إِميانه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمـئن بِاإلِميـانِ ولَكـن مـن     {: اإلكراه، يف قولـه من كَفَر بِاللَّ
مـع أن كلمـة ] ١٠٦:النحل[}الْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضَب من اللَّه ولَهم عذَاب عظيمشرح بِ 

الكفر ال أعظم منها، فهي أعلى املفاسد وأخطر األقوال، فإن جاز ذلك مراعاة إلحياء النفس، 
  . فألن جيوز ملن به شبق وطء زوجته حال حيضها من باب أوىل

  ــ :القاعدة السابعة

 املــشقة جتلـب التيـسري وأن األمــر إذا ضـاق اتــسع، :قاعـدة رفـع الحــرج، وأن المتقـرر أن
وأن كــل فعــل يف تطبيقــه عــسر فإنــه يــصحب باليــسر، و أن اهللا تعــاىل يريــد بنــا اليــسر ال العــسر، 
والتخفيــف ال اإلثقــال، وحنــو هــذه القواعــد املوجبــة للتيــسري والتخفيــف، فكلهــا تــشهد لــصحة مــا 

  .صحاب يف هذا الفرع، وهو احلق عندنا، واهللا أعلم قرره األ
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 ــ :الفرع الثاني والسبعون  
 فــيمن كــان متطهــرا باملــاء وهــو حــاقن، ولــيس ــــــــ رحمهــم اهللا تعــالى ــــــــاختلــف أهــل العلــم 

معه ماء، فهل األفـضل لـه أن يقـاوم بولـه، ويـدرك فـضيلة الـصالة بالطهـارة املائيـة، أم األفـضل لـه 
  ويصلي بال حقن ولكن بالطهارة الرتابية؟ أن حيدث، 

فيـه خـالف، واحلــق أن األفـضل لـه أن يبــول، ويتـيمم، ويـصلي بــالتيمم، وبرهـان ذلــك، أن 
ال صــالة بحــضرة طعــام وال وهــو يدافعــه « الــصالة وهــو حــاقن منهــي عنهــا، كمــا يف حــديث 

 .)٨٨(»َاألخبثان 
  أين هذا من هذا؟ وأما الصالة بالتيمم فال هي مكروهة وال منهي عنها، و

ـــه ذهـــاب اخلـــشوع بـــشدة املدافعـــة،  ـــة توجـــب ل وألن صـــالته بالطهـــارة املائيـــة يف هـــذه احلال
واخلشوع هو لب الصالة وروحها، وال بدل له، وأما حدثه وتيممه بعد احلدث فإمنا أذهب عليه 

  . طهارة املاء فقط، وهي هلا بدل صحيح

ه أوىل من مراعاة ما له بدل صـحيح؛ وألن  مراعاة ما ال بدل ل:وقد تقرر في القواعد أن
صـالته بالطهــارة املائيــة فيهــا مراعـاة مــصلحة بقــاء الطهــارة املائيــة فقـط، وأمــا حدثــه والتــيمم بعــده 
فإن فيه مراعاة مصلحة اخلشوع الذي هو روح الـصالة والزبـدة منهـا وحمـل الثـواب فيهـا، فمراعـاة 

  .ء الطهارة املائيةمصلحة بقاء اخلشوع أوىل فيقدم على مصلحة بقا

  .  إن تعارض مصلحتان، روعي أعالمها بتفويت أدنامها:أنه والمتقرر

 إن تعـارض مفـسدتان فإنـه يراعـى أشـدمها بارتكـاب أخفهمـا، وال جـرم :وألن المتقرر أنـه
أم مفـــسدة ذهـــاب اخلـــشوع أعظـــم و أخطـــر وأوىل مراعـــاة مـــن جمـــرد مـــصلحة الـــصالة بالطهـــارة 

  . املائية

                                                             
ِكراهــة الــصالة حبــضرة الطعــام الــذي يريــد َأكلــه يف احلــال وكراهــة : [بــاب" صــحيحه"أخرجــه مــسلم يف : متفــق عليــه )٨٨ ( ِ َِ ََ َ ََ ََ ِ َ ُْ ِ َّ ُِ ََ َ َّْ ُ ِْ َِّ َ َ ِ

ِصالة مع مدافـعة األخبثـني ال ْ ََ ُ َ َْ َ ْ ِ َ َ َ ِ َ  ].٥٦٠: [برقم) ١/٣٩٣] (َّ



  
١٣ وليد السعيدان حفظه اهللا /  لفضيلة الشيخواملفاسداملصاحل عدة قا

 درء املفاسد مقدم على جاب املـصاحل، واالسـتمرار علـى احتقـان البـول :أن وألن المتقرر
إمنا فيه حتصيل مصلحة الصالة بالطهارة املائيـة، وأمـا احلـدث والتـيمم بعـده فـإن فيـه درء مفـسدة 

  ذهاب اخلشوع، وأين هذا من هذا؟ 

فـضيل حفظ النفس من التلف والـضرر مـن مقاصـد الـشريعة، والقـول بت: أن وألن المتقرر
الصالة بالطهارة املائية هنا يفـضي إىل اسـتمرار االحتقـان الـذي ثبـت طبيـا أنـه ممـا يـضر املـسالك 

  . البولية واملثانة، ورمبا أفضى إىل غري ذلك من األضرار

 ال ضــرر وال ضــرار، واختــار هــذا القــول أبــو العبــاس بــن :فــي القواعــد أنــه وألن المتقــرر
  .، واهللا أعلم ــــــ رحمه اهللا تعالى ــــتيمية 

 ــ :الفرع الثالث والسبعون  
 فـيمن عـدم املـاء يف أول الوقـت، ولكنـه يرجـوه ــــــ رحمهـم اهللا تعـالى ـــــــاختلف أهل العلم 

  يف آخر الوقت، فما األفضل يف حقه؟ 

  أن يصلي أول الوقت بالتيمم؟ أو يؤخر الصالة آخر الوقت فيصليها بالطهارة املائية؟ 

   :راجح عندي واهللا أعلم أنهفيه خالف، وال

 التـيمم هـو طهـارة مـن فقـد :شـرعا أن وذلك ألن المتقـرريصلي يف أول الوقت بـالتيمم، 
املـاء، وهـو رافـع يف األصـح، فـإن تــيمم أول الوقـت وصـلى فقـد أدرك فـضيلتني، الطهـارة الــشرعية 

  . يف حقه ــ وهي التيمم ــ والصالة يف أول وقتها

 يــدرك إال فــضيلة واحــدة، وألن الــصالة يف أول وقتهــا بــالتيمم فيــه وأمـا مــع التــأخري فإنــه ال
مراعـــاة لفـــضيلة الوقــــت، وتأخريهـــا إىل آخــــر وقتهـــا فيـــه مراعــــاة لفـــضيلة الطهــــارة، فهنـــا تعــــارض 

  . مصلحتان
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 إن تعــــارض مــــصلحتان فإنــــه يراعــــى أعالمهــــا بتفويــــت أدنامهــــا، واملــــصلحة :أنــــه والمتقــــرر
لوقــت، وألن أول الوقــت إن فــات فإنــه ال بــد لــه، وأمــا الطهــارة الكــربى هنــا هــي مراعــاة فــضيلة ا

  .املائية إن فاتت فلها بد صحيح، وهو التيمم

 مراعـاة مـا ال بـد لـه أوىل مـن مراعـاة مـا لـه بـدل صـحيح، وألن األدلـة الدالـة :أن والمتقـرر
تــــيمم علـــى تفـــضيل الـــصالة يف أول الوقـــت وردت عامــــة ومطلقـــة، ومل تقيـــد مبتطهـــر باملـــاء وال مب

  . بالرتاب

 األصـــل وجـــوب بقـــاء العـــام علـــى عمومـــه وال خيـــص إىل بـــدليل، واألصـــل :وقـــد تقـــرر أن
ــا مــن هــو متطهــر  وجــول بقــاء املطلــق علــى إطالقــه وال يقيــد إال بــدليل، فهــذه األدلــة خياطــب 
باملاء، ومن هـو متطهـر بـالتيمم، ومـن أخـرج املتـيمم مـن هـذا العمـوم فإنـه مطالـب بالـدليل الـدال 

  . لى ذلك، ألنه خمالف لألصلع

 األصـل هـو البقـاء علـى األصـل حـىت يـرد الناقـل، واألصـل أن الـدليل يطلـب :أن والمتقـرر
من الناقل عن األصـل ال مـن الثابـت عليـه، وألنـه ثبـت بالـسند الـصحيح عـن ابـن عمـر أن تـيمم 

  . وصلى العصر وبينه وبني املدينة ميل أو ميالن، وهو فعل صحايب

 مـذهب الـصحايب حجـة مـا مل خيـالف نـصا، ومل خيالفـه صـحايب آخــر، وألن :أن والمتقـرر
ا ممـا  التيمم يف أول الوقت مع عدم املاء من الرخص الشرعية املقررة بالدليل الصحيح، فاألخذ 
حيبه اهللا تعـاىل ألنـه جـل وعـال حيـب أن تـؤتى رخـصه كمـا يكـره ويـبغض أن تـؤتى معـصيته؛ وألن 

دقة اهللا تعـاىل عليـه، والتـيمم مـع عـدم املـاء مـن صـدقات ربنـا علـى هـذه العبد مأمور بأن يقبل ص
  .األمة املرحومة زادها اهللا شرفا ورفعة، فاحلق قبوهلا ال ردها وتفضيل غريها عليها، واهللا أعلم
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 ــ :الفرع الرابع والسبعون  

فَلَـــم {: اعلـــم رمحـــك اهللا تعـــاىل أن التـــيمم ال يـــشرع إال إن عـــدم املـــاء، لقـــول اهللا تعـــاىل
ويفهم منه أن من كـان واجـدا للمـاء فإنـه ال ] ٤٣:النساء[}تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعيدا طَيبا   

  . يشرع يف حقه التيمم

  ــ : جعلوا عدم الماء قسمينــــــ رحمهم اهللا تعالى ـــــــإال أن العلماء 

  .  عدم حقيقي، وذلك بأن ال جيد املاء أصال:القسم األول

 وعــدم حكمــي، وهــو أن يكــون واجــدا للمــاء، ولكــن مثــة عــذر مينعــه مــن :قــسم الثــانيال
  . استعماله

  . ويف كال احلالتني، أي يف حالة العدم احلقيقي والعدم احلكمي، فإن التيمم جيوز

  ــ :ودونك صور العدم الحكمي حتى تتضح لك المسألة فأقول وباهللا تعالى التوفيق

 لــيت بينهــا وبــني املــاء فــساق ختــشى علــى عرضــها مــنهم، فمــن  املــرأة اــــ:الــصورة األولــى
كانـــت كـــذلك فإنـــه جيـــوز هلـــا االنتقـــال للتـــيمم، بـــل جيـــب عليهـــا ذلـــك، وال جيـــوز هلـــا أن تعـــرض 

رد مراعاة التطهر باملاء   . نفسها وعرضها للذهاب، 
  .  حفظ األعراض من ضرورات هذه الشريعة املباركة:وألنه قد تقرر أن

  .  إن تعارض مصلحتان فإنه يراعى أعالمها بتفويت أدنامها:أنه والمتقرر

أن   إن تعارض مفسدتان فإنه يراعـى أعالمهـا بارتكـاب أدنامهـا، وألن املتقـرر:أنه والمتقرر
درء املفاســد مقــدم علــى جلــب املــصاحل؛ وألن التطهــر باملــاء إن فــات فإنــه يفــوت إىل بــدل، وأمــا 

  . العرض إن فات فإنه يفوت إىل غري بدل

ــا :أن والمتقـرر  مراعــاة مــا يفــوت إىل غـري بــدل، أوىل مــن مراعــاة مـا يفــوت إىل بــدل، وأل
  . ذه احلالة تعترب فاقدة للماء فقدا حكميا
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  .  الفقد احلكمي منزل منزلة الفقد احلقيقي، واهللا أعلم :أن والمتقرر

 حفـة، فلـه حينئـذ من عدم املاء ووجده يباع بـالثمن الكثـري والزيـادةــ :الصورة الثانية  ا
الــرتخص باالنتقــال للتــيمم، واحلمــد هللا، ألن مــن مقاصــد الــشريعة حفــظ املــال؛ وألن الواجبــات 

 . منوطة بالقدرة، وتسقط بالعجز
وأمــا إن وجــده يبــاع بــثمن املثــل، أو بزيــادة يــسرية غــري جمحفــة باملــال، فيجــب عليــه شــراؤه 

  . لعبادة على وجهها الصحيح بال مفسدةعلى القول الصحيح؛ وذلك ألنه متمكن من أداء ا

 أن يكون بينه وبني املاء عدو خياف كلبه، فله الرتخص بالتيمم، ألنه ــ:الصورة الثالثة 
 ،.منزل منزلة الفاقد للماء حقيقة

  أن يكـون معـه املـاء ولكنـه قليـل ال يكفـي إال لـشربه فقـط أو شـرب ـــ:الصورة الرابعة 
 .  هو الشرعائمه، فال جرم أن التيمم هنا

 حفــــظ الــــنفس مــــن اهلــــالك مــــن ضــــرورات هــــذه الــــشريعة املباركــــة؛ وألن :أن ألن المتقــــرر
النفس ال بدل هلا، وأما التطهر باملاء فلـه بـدل صـحيح؛ وألن مـصلحة مراعـاة إحيـاء الـنفس أوىل 

  . من مراعاة مصلحة التطهر باملاء

ه هنــا، بــل التعليــل بــه هنــا مــن ومــا ذكرنــاه يف الــصورة األوىل مــن القواعــد يــصلح التعليــل بــ
  .باب أوىل

 أن جيد املاء، ولكنه جيـد مـضطرا لـه، قـد بلـغ النهايـة مـن العطـش، ــ:الصورة الخامسة 
 فباهللا عليك يف هذه احلالة، أيهما تقدم؟ 

  .ال جرم أنك تقول نقدم إحياء النفس، ملا ذكرناه من التعليل والقواعد يف الصورة األوىل

 أن خياف بنزوله واستعمال املاء فـوت رفقتـه احملتـاج هلـم يف طريقـه، ــ :الصورة السادسة
 . ففي هذه احلالة جيوز له التيمم، ألن انفراده عنهم قد يفضي به إىل التلف والضياع

 أن يكـون بينـه وبـني املـاء سـبع، كأسـد أو ذئـب وحنومهـا، فيجـوز لـه ـــ:الصورة السابعة 
 . عد ذكرناها يف الصورة األوىلالتيمم، بل ال جتوز له املخاطرة، والقوا
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ــا علـــى هــذه األمــة، فــال حـــرج :وبالجملــة  فــإن التــيمم مــن الـــرخص الــيت فــرج اهللا تعــاىل 
عليها يف االنتقال إليه مع الضرورة، أو احلاجة املنزلة منزلة الضرورة، فمىت ما كان الـضرر متحققـا 

 ومــن قــال بغــري ذلــك فقــد خــالف باســتعمال املــاء فإنــه جيــوز للمكلــف االنتقــال منــه إىل التــيمم،
  .األصل يف تشريع التيمم وضيق على األمة ما وسعه اهللا تعاىل عليها، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الخامس والسبعون  
ذكــر بعــض األصــحاب أنــه يــستحب تــوفري األظفــار يف احلــرب، للحاجــة الــيت قــد نعــرض 

  . للظفر الطويل

  .  أما االستحباب فإنه من أحكام الشرعــ:وأقول

ــا لألدلــة الــصحيحة الــصرحية، لكــن ومــع :وقــد تقــرر أن  األحكــام الــشرعية تفتقــر يف ثبو
ذلك فإن حتققت احلاجة إلطالة الظفر يف احلرب، وكان تطويلها أنفع للمحاربني، فال بـأس بـأن 
يتطـوع بــذلك بعـضهم، فهــذا مـن بــاب احلاجــة الـيت يراعــى فيهـا مــا ال يراعـى يف غريهــا، وكمــا أن 

ا، حىت قال تعاىلالصالة ق ، ]٢٣٩:البقـرة[}فَإِن خفْتُم فَرِجالًـا أَو ركْبانًـا  {: د خففت أركا

  . فألن يراعى أمر الظفر من باب أوىل

 القيــاس األولــوي حجــة، وهنــا تفريــع آخــر وهــو أن نقــول إن :وقــد تقــرر فــي القواعــد أن
  . ربعنيبعض أهل العلم أن إطالة الظفر مكروه فقط ولو فيما زاد على األ

 الكراهـة ترتفـع باحلاجـة، فمـع حاجـة احملـاربني إلطالتهـا، ترتفـع :وقد تقرر في القواعد أن
  . كراهة اإلطالة

ـــ:وهنــا تخــريج آخــر  وهــو علــى قولنــا بــأن تقليمهــا حيــرم فيمــا زاد علــى األربعــني وهــو أن ـ
لضرورة عامـة كانـت لقد تقرر أن الضرورات تبيح احملظورات، وتقرر أن احلاجة تنزل منزلة ا: يقال

  .أو خاصة، فحيث اضطر اجليش إىل مثل ذلك فال حرج عليهم فيه
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ـــــ:وهنــــاك تخــــريج آخــــر يف الــــشرع أن درء املفاســــد مقــــدم علــــى جلــــب   وهــــو أن املتقــــررـ
املصاحل، وتقليمها مصلحة، وإطالتها مع حتقق احلاجة يف إطالتهـا مـن بـاب دفـع املفاسـد، فيقـدم 

  . هذا على ذاك

 وهو أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدمها بارتكـاب أخفهمـا، وإن ــ:خروثمة تأصيل آ
تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامهـا، وال جـرم أن مراعـاة املـصلحة العامـة يف الـدفاع 
اهــــدين يف ســــبيل اهللا تعــــاىل أوىل مــــن مراعــــاة ظفــــر يطــــول أو  واملــــدافعني عــــن ديــــار اإلســــالم وا

  . أعلميقصر، وهذا واضح، واهللا

 ــ :الفرع السادس والسبعون  
 مــن نـذر االعتكــاف يف مكــان معــني فلــه أن يعتكــف فيــه وفيمــا هــو :القــول الــصحيح أن

ــــه  ــــوي فل فوقــــه يف الفــــضل، حتــــصيال ألكــــرب املــــصلحتني، فمــــن نــــذر االعتكــــاف يف املــــسجد النب
يف االعتكـــاف يف املـــسجد احلـــرام، ومـــن نـــذر االعتكـــاف يف املـــسجد األقـــصى فلـــه االعتكـــاف 

  . املسجد النبوي

ومـن نـوت االعتكـاف يف املـسجد البعيـد عـن حيهـا فلهـا أن تعتكـف يف املـسجد القريـب، 
ألنه أحفظ هلا وأقرب لالطمئنان عليها وأبعـد عـن التهمـة والريبـة، ومـا ذلـك إال ألنـه إن تعـارض 

  .مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامها، واهللا أعلم

 ــ :الفرع السابع والسبعون  
 يفعلــه مــن أنــه رمبــا كــان يعمــل العمــل أيامــا مث خيــرج مــا كــان النــيب  لــى هــذه القاعــدةع

يرتكــه، ويعلــل هــذا الــرتك خبوفــه أن يفــرض علــى النــاس، كمــا فعلــه يف قيــام رمــضان مجاعــة، ففــي 
َ صلى يف املسجد، فصلى بصالته نـاس، مث صـلى مـن  أن النيب حديث عائشة زوج النيب  ٌ

َُالقابلة، فكثـر َ َ ُ الناس، مث اجتمعوا من الليلة الثالثة، فـلم خيرج إليهم رسـول اهللاَ، َ َْ ََ ِ َ َُ َفـلمـا َأصـبحُ َ ْ َّ َقـال ََ َ :
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ْقد رَأيت الذي صنـعتم ولم يمنـعني من الخروج إليكم إال َأني خـشيت َأن تـفـرض علـيكم « ْ ْ ُْ ْ ُ َْ َ ْ َْ َِ َ ََ ُُ ْ ُ ُِ َِ ِّـُ َِّ َِ ََ ِ ِ ْ ُ ْْ ََ َ ََّ ْ
َوذلك في رمضان َ َََ َِ َِ«)٨٩( .  

  : وهذا في السنة له شواهده، وهذا الفعل تعارض فيه مصلحتان

  . مصلحة الفعل، وهو نوع تعبد هللا تعاىل: المصلحة األولى

 ومـصلحة الــرتك، ألن فيهـا احلمايـة مـن أن يفــرض علـى النـاس فيعجــزوا :المـصلحة الثانيـة
ى الفعـــل، ألنـــه إن  املـــصلحة املرتتبـــة علـــى الـــرتك علـــى املـــصلحة املرتتبـــة علـــعنـــه، فقـــدم النـــيب 

  .تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامها، واهللا أعلم 

                                                             
َ حتـريض النَّـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى:[بـاب" صـحيحه"أخرجـه البخـاري يف : متفق عليه )٨٩( ََ َ َِّ َّ َّ َِ َ ِ ْ ُ َ ِ ِ ْصـالة الليـل والنـَّوافـل مـن  َْ ِ ِ ِِ َ َ َّْ َِ َ

ٍغـري إجيــاب َ ِ ِْ ُالتـرغيــب يف قيــام رمــضان، وهــو التـــراويح: [بـاب" صــحيحه"لم يف ، وأخرجــه مــس]١١٢٩:[ بــرقم) ٢/٥٠ ] (َ َ ِْ َ ََّ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ [ 
 ].٧٦١:[ برقم) ١/٥٢٤(
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 ــ :الفرع الثامن والسبعون  
 يف صـــلح احلديبيــة، وهـــي ال جــرم أنــك تتـــذكر شــروط الـــصلح الــيت وافــق عليهـــا النــيب 

 ـــ هـل جيـوز ملـن بعـد النـيب : هواشروط كانت شديدة على كثري من الصحابة، ولكن السؤال هن
 أعين بـه أن نـصاحلهم علـى أن مـن ؟من أئمة املسلمني أن يصاحلوا الكفار على مثل هذا الشرط

جاءنا منهم مسلما فإننا نـرده إلـيهم، ومـن جـاءهم منـا كـافرا فإنـه ال حـق لنـا يف املطالبـة بـه، هـل 
  جيوز مثل هذا الشرط؟ 

ـــفيــه خــالف بــني أهــل العلــم : والجــواب ـــ رحمهــم اهللا تعــالى ــــ  فمــنهم مــن جــنح إىل ،ـــــ
، وأنـه ال جيـوز ألحـد بعـده مـن األمــة أن القـول بـأن مثـل هـذا الـشرط مـن خـصوصيات النـيب 

  . يشرتط مثل هذا الشرط الشديد على املسلمني

 ال جيــوز لــه أن يــسلم وال أن خيــذل والــذي جعلهــم يقولــون باخلــصوصية هــو أن النــيب 
لكنـه اشـرتط هـذا الـشرط بـوحي مـن اهللا تعـاىل، أحدا من أهل اإلسالم وهـو قـادر علـى نـصرته، و

ـــالوحي بـــأن تلـــك الثلـــة املـــسلمة الـــيت ســـريدهم بـــسبب هـــذا الـــشرط مـــع  فقـــد أعلمـــه اهللا تعـــاىل ب
  . الكفار، لن يقع عليهم أي أذى

 علــى رد أيب جنــدل يف وأن اهللا تعــاىل ســيجعل هلــم فرجــا وخمرجــا، فلــذلك أقــدم النــيب 
ًسيجعل اهللا له فـرجا ومخرجا«: الوق هذه الظروف احلرجة الصعبة، َ ً َ ََ َْ َ َ ُ َ ُ َُ   .  أو كما قال)٩٠(»ْ

املهـــم أنـــه رده بـــأمر الـــوحي بـــأن اهللا تعـــاىل ســـيفرج عـــنهم مـــا هـــم فيـــه مـــن احلـــرج والـــضيق، 
ولــذلك فقــد فـــر أبــو جنـــدل مــنهم وحلـــق بــأيب بـــصري وحلقــتهم ثلـــة مــن املـــسلمني فــصاروا مجاعـــة 

 بـــاهللا ى قوافـــل قــريش، حــىت ناشــدت قــريش النــيب قتاليــة، وثكنــة عــسكرية تقطــع الطريــق علــ
  . والرحم أن يكفهم عنها، وأن يؤويهم عنده، ويبطل الشرط

                                                             
ِصلح احلديبية يف احلديبية:[ باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٩٠( َِ ُ َ ُِ ِْ َْ َْ ِْ ِ ْ  ].١٧٨٤:[ برقم) ٣/١٤١١] (ُ
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 يعلمــه بــالوحي مــن اهللا تعــاىل، فمــا كــان مــن هــذه العاقبــة الطيبــة احلميــدة، كــان النــيب 
ب ال  ألن مـن شـرط قبولـه العلـم بالعاقبـة، والغيـ؛فحيث كان قبول هذا الشرط مبنيا على الـوحي

، فـال جيـوز ألحـد مـن األئمـة يعلمه إال اهللا تعاىل صار هذا الشرط من مجلة ما خص به النـيب 
   .املوافقة على مثل هذا الشرط الشديد

 مل يـرد إىل الكفـار أحـدا مـن املـسلمني أن النـيب : "ـــــ رحمه اهللا تعـالى ــــــقال ابن حزم 
ــــ ــــم يف تلــــك املــــدة إال وقــــد أعلمــــه اهللا عــــز و جــــل أ م ال يفتنــــون يف ديــــنهم وال يف دنيــــاهم وأ

ســينجون وال بــد، كمــا حــدثنا عبــد اهللا بــن يوســف نــا أمحــد بــن فــتح نــا عبــد الوهــاب بــن عيــسى 
حدثنا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم بن احلجاج نا أبو بكر بـن أيب شـيبة نـا عفـان نـا 

 أن مــن  فاشـرتطوا علــى النـيب  محـاد بــن سـلمة عــن ثابـت عــن أنـس أن قريــشا صـاحلوا النــيب
   .جاء منكم مل نرده عليكم ومن جاء منا رددمتوه علينا

قــالوا يــا رســول اهللا أتكتــب هــذا قــال نعــم إنــه مــن ذهــب منــا إلــيهم فأبعــده اهللا ومــن جــاء 
ـــ قـد قـال اهللا عـز و جـل واصـفا لنبيـه :قال أبو حممـد... منهم إلينا فسيجعل اهللا له فرجا وخمرجا 

 : }ى وونِ الْهع قطنا يى { ] ٣:النجم[}موحي يحإِلَّا و وه ٤:النجم[}إِن .[  

بأن من جاءه من عند كفار قريش مسلما فسيجعل اهللا لـه فرجـا   فأيقنا أن إخبار النيب
وخمرجــا وحــي مــن عنــد اهللا صــحيح ال داخلــة فيــه فــصحت العــصمة بــال شــك مــن مكــروه الــدنيا 

منهم حىت تتم جناته من أيدي الكفـار ال يـسرتيب يف ذلـك مـسلم حيقـق النظـر، واآلخرة ملن أتاه 
 وال حيــل ملـسلم أن يــشرتط هـذا الــشرط وال أن وهـذا أمـر ال يعلمــه أحـد مــن النـاس بعــد النـيب 

يفــي بــه إن شــرطه إذ لــيس عنــده مــن علــم الغيــب مــا أوحــى اهللا تعــاىل بــه إىل رســوله وبــاهللا تعــاىل 
  ). التوفيق

  .ميل يف أول األمر إىل هذا القول، ولكن تبني يل بأخره أن يف هذا القول نظراوقد كنت أ
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 التـــشريع إال بالقرينـــة الـــصارفة، وال  األصــل يف أفعـــال النـــيب :أن وذلـــك ألن المتقـــرر 
قرينة تصرف فعله هنا يف موافقته على هذا الشرط عن كونه من باب ما جيوز االقتـداء بـه فيـه يف 

محلول نفس الظروف    . اليت حلت 

  .  األصل يف التشريع التعميم:أن وألن المتقرر

 فإنــه يثبــت يف حـــق األمــة تبعــا إىل بـــدليل  كــل فعـــل ثبــت يف حــق النـــيب:أن والمتقــرر
  .االختصاص

لَقَد كَان { : قال ربنا تبارك وتعاىل  األصل عدم اخلصائص إال بدليل، وقد:أن والمتقرر
  ].٢١:األحزاب[}سوة حسنةٌلَكُم في رسولِ اللَّه أُ

فــإذا حــل باملــسلمني تلــك الظــروف احلرجــة الــصعبة، وكــان مــن املــصلحة العامــة الــيت ترجــع 
على املسلمني بالنفع العام ورفع الضرر أن يشرتطوا مثل هـذا الـشرط املوجـع، فـال حـرج، وهلـم يف 

ر صـادرا مـن والة األمـر  أسوة حسنة، وال مانع من ذلك، ولكن ال بد وأن يكون األمنبيهم 
  . على ما تقتضيه املصلحة العامة، واألمر شديد جدا

 عــن تعــارض مفــسدتان روعــي أشــدمها بارتكــاب أخفهمــا، وأنــه عــن :أنــه ولكــن المتقــرر
تعـــــارض ضـــــرران، روعـــــي أعالمهـــــا بتفويـــــت أدنامهـــــا، وأن الـــــشريعة جـــــاءت بتحـــــصيل املـــــصاحل 

 النــاس مــن نكلــه إىل إميانــه، مــع كثــرة الــدعاء لــه وتكميلهــا، وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا، وإن مــن
  . بالتثبيت، واهللا تعاىل يبتلي عباده بالسراء والضراء، واألمر هللا تعاىل

ولكن أسأل اهللا تعاىل بأمسائـه احلـسىن وصـفاته العلـى أن ال جيعـل املـسلمني ميـرون بظـروف 
َُّحرجة صعبة يضطرون فيها إىل مثل هذا الشرط، واملهم أن دعوى  اخلصوصية يف هـذا الـشرط ال ُ

  . نقبلها ملا قررناه لك من القواعد
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ــــق آخــــر مــــن أهــــل العلــــم  ـــــومثــــة فري ـــــ رحمهــــم اهللا تعــــالى ــــ  ادعــــى دعــــوى أخــــرى غــــري ــــ
ــــــ رحمهـم اخلصوصية، وهي اليت جعلتـين ادخـل هـذه املـسألة يف هـذا الكتـاب، وهـو أن بعـضهم 

ـذا  ذهب إىل أن حديث رد أيباهللا تعالى ـــــ  جندل أصـال منـسوخ، وانـه ال جيـوز مطلقـا العمـل 
الــشرط، ولكــن دعــوى النــسخ هنــا أبعــد قبــوال عنــدنا مــن دعــوى اخلــصوصية؛ ألننــا ال نعلــم علــى 

  . وجه األرض دليال يفيد أن هذا االشرتاط منسوخ

وقـد اختلـف أهـل العلـم يف جـواز مـصاحلة الكفـار  ":ورحم اهللا اإلمام الشوكاني إذ يقول
نعـم، "  يدل على جـواز ذلـك ومل يثبـت مـا يقتـضي نـسخهد من جاء منهم مسلما وفعله على ر

  .مل يوجد ما يقتضي نسخه

 مــا كــان ثابتــا مــن األدلـــة فاألصــل ثبوتــه، وإعمــال الــدليلني أوىل مــن إمهـــال :أن والمتقــرر
ى احدمها ما أمكن، وال حيق ألحد أن يلغـي العمـل بـشيء مـن األدلـة مـع إمكـان إعمالـه، ودعـو

  . النسخ باالحتمال ال جتوز

فــاحلق يف هــذه املــسألة أن الــصلح علــى مثــل هــذا الــشرط ال حــرج فيــه مــع قيــام مقتــضياته، 
  .ودليل إثباته حمكم، وليس مبنسوخ، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، واهللا أعلم
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 ــ :الفرع التاسع والسبعون  
 لكــن قـد يـشكل علينـا النــاس بـأن قـرب النــيب لقـد تقـرر باألدلـة حرمــة البنـاء علـى القبـور، و

ا يف املدينة، والدولة السعودية هي دولة التوحيد   .قد بنيت عليه تلك القبة اخلضراء اليت ترو

   فلماذا ال يهدم ما على القرب ليكون خارج املسجد؟ :فإن قلت 

ارض مفـسدتان روعـي  أنـه إذا تعــــــ رحمهم اهللا تعالى ـــــ لقد تقرر عند أهل العلم :فأقول
وإن الفتنة واملـضرة واملفـسدة الـيت حتـصل يف هـذا اهلـدم وهـذا اإلخـراج ، أشدمها بارتكاب أخفهما

يف هــذا الزمــان أعظــم بكثــري مــن مفــسدة إبقائــه علــى حالــه الراهنــة فإنــه مــع كثــرة اجلهــل وانتــشار 
  . البدعة ومعاداة أهل التوحيد السيما أهل هذه البالد املباركة

ايــة هلــا فإنــه لــو ــدم مــا علــى القــرب مــن البنــاء لثــارت الفــنت الــيت ال   حتركــت معــاول اهلــدم 
ًولــتكلم الرويبــضة يف أهــل التوحيــد ولتحركــت أفــواه املبتدعــة ســبا وشــتما وطعنــا يف الــدين وأهلــه ً ً ،

ولرمبــا حتركـــت جيــوش املبتدعـــة علــى هـــذه الــبالد حبجـــة ختلــيص قـــرب الرســول مـــن أيــدي الوهابيـــة 
  ! للنيباملبغضني 

ولتفـرق الـصف اإلســالمي واختلفـت الكلمــة ولظهـر الــشرور القـويل والفعلــي مـن املرتبــصني 
ًــذه الــبالد وأهلهــا ولرمبــا وصــل األمــر إىل حتــرك األمــم الكــافرة حبجــة حريــة األديــان إنكــارا علــى 

ًهذه البالد ما فعلته بقرب تعظمه سائر قلوب املسلمني ولصارت الـشرارة نـارا مـضطرمة ال  يطفئهـا ٍ
  . شيء

ًفدرء لذلك كله وسدا ألبواب املفاسد والضرر والفتنة رأى والة األمر أن يبقى احلال علـى 
ًما هـو عليـه السـيما وأن القـرب حمفـوظ ومـصون وال يـستطيع أحـد أن يفعـل عنـده شـيئا مـن البـدع 

إبقـاء احلـال والضالالت واملهم أنه البد من إحـسان الظـن يف والة األمـر مـن األمـراء والعلمـاء يف 
  . على ما هو عليه
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ـــم مـــا أبقـــوه رغبـــة مـــنهم يف األمـــر احملـــدث ال وألـــف ال وإمنـــا أبقـــوه مـــن بـــاب مراعـــاة ، وأ
ومــــن بــــاب أنــــه إذا ، املــــصاحل واملفاســــد ومــــن بــــاب حتمــــل الــــضرر األخــــف لــــدفع الــــضرر األشــــد

  .حةتعارضت مفسدة ومصلحة وكان املفسدة أعظم فإن درء املفسدة مقدم على جلب املصل

ومــن بــاب خــشية افتتــان ،  ومــن بــاب ســد الــذرائع ومــن بــاب مجــع الكلمــة واحتــاد الــصف
ولكــن ومــع ذلــك ، ًالعامـة؛ فــإن بعــضهم قــد يفــنت عــن دينــه والعيــاذ بــاهللا تــسخطا مــن هــذا الفعــل

فإنــه البــد مــن انعقــاد القلــوب علــى خطــأ فعــل الوليــد يف إدخالــه القــرب يف املــسجد النبــوي ولكنــه 
ه فالبـــد مـــن مدافعتـــه بقـــدر املـــستطاع متـــوخني يف ذلـــك مـــا حيقـــق املـــصاحل ويـــدرأ شـــيء ابتلينـــا بـــ

  . املفاسد، واهللا املستعان، وهو أعلى وأعلم

 ــ :الفرع الموفي للثمانين  
 أنـه جيـب بـذل املـاء للمـضطر املعـصوم ويعـدل باذلـه ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــاختار ابن تيمية 
ه إذا تعــارض مفــسدتان روعــي أشــدمها بارتكــاب أخفهمــا، وإذا عنــده أنــ إىل التــيمم ألن القاعــدة

  .تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدنامها
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  فصل

 ــ :الفرع الواحد والثمانون  
 مـسألة الزجـر :ــــــ رحمهـم اهللا تعـالى ـــــمن القواعـد المقـررة عنـد أهـل الـسنة والجماعـة 

  .باهلجر

هـذه املـسألة وهـي مـسألة اهلجـر ال بـد :  أنعالى ـــــــــــ رحمهم اهللا تولكن قرر أهل العلم 
  . وان تكون خاضعة لتحقيق املصاحل واندفاع املفاسد

 : بقولـهــــــ حفظـه اهللا تعـالى ــــــويجلي األمر فضيلة شيخنا الـشيخ عبـدالعزيز الراجحـي 
ة يف يفرق بني األحـوال واألشـخاص واألزمـان يف اهلجـر حبـسب املـصلحة، كمـا تبـني مـن احلكمـ"

اهلجر، فزمان يهجر فيه، وزمان ال يهجر فيه، كمـا إذا كـان النـاس حـدثاء عهـد جباهليـة، فينبغـي 
أن يراعـى يف حقهــم األصــلح، مـن التــأليف وتــرغيبهم يف اإلســالم، ودخـوهلم فيــه وعــدم تنفــريهم، 

ل  ملــا جـــاء أهـــقـــال  ليعلمــوا أن هـــذه امللــة احملمديـــة حنيفيــة يف الـــدين، مسحــة يف العمـــل، كمــا
م يف املـسجد، فقـام ينظـر إلـيهم ًلـتـعلم يـهـود َأن فـي ديننـا فـسحة «: وقـال احلبشة يلعبون حبـرا َ َْ ُ َِ ِ ِ َّ ُ ُ َ َ ْ َِ

ٍإني ُأرسلت بحنيفية سمحة ٍ ِ َِ َ َْ َّْ ِ ِ ُ ْ ِِّ« )٩١(.  

ــــاملعروف  ــــة للــــدعاة واآلمــــرين ب ــــدين وعزتــــه، والقــــوة والغلب وإذا كــــان النــــاس يف زمــــن قــــوة ال
  .عمل اهلجر ألن املصلحة فيهوالناهيني عن املنكر، است

وكــــذلك األشــــخاص، شــــخص يهجــــر وشــــخص ال يهجــــر، فيفــــرق بــــني األئمــــة املطــــاعني 
ًوالقـادة واألكـابر وغــريهم، فـال يهجـر القــادة الـذي يـرون أن يف ذلــك غـضاضة علـيهم ونقــصا يف 

  .ّحقهم، الذين رمبا حصل منهم بسبب اهلجر تعد بيد أو لسان

                                                             
) ٤/٤٤٣" (السلـــسلة الـــصحيحة"أللبــاين يف ، وصـــححه ا]٢٥٩٦٠:[ بـــرقم) ٤٣/١١٥" (مــسنده"أخرجــه أمحـــد يف  )٩١(

 ].١٨٢٩:[ برقم
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ومـــن عـــاداهم . درء املفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب املـــصاحل :ألن مـــن القواعـــد الـــشرعية أن
  . وكذلك األحوال يراعى فيها األصلح.يهجر إذا كانت املصلحة يف اهلجر

كمــا يراعــى يف األزمـــان واألشــخاص، وكــذلك األمـــاكن، يفــرق فيهــا بـــني الــيت تكثــر فيهـــا 
رق املوصــلة ّالبـدع واملعاصــي والـيت تقــل، وإذا عـرف مقــصود الـشريعة ســلك يف حـصوله أقــرب الطـ

إليـه وبنــاء بــاب الزجــر بــاهلجر علــى حتقيــق املــصاحل وانــدفاع ملفاســد هــو األمــر املطلــوب والواجــب 
تمعـات واألفـراد، فـال بـد  احملتوم، فالتخبط يف هذا الباب أوجب كثري من املفاسـد علـى األمـة وا

ذا الضابط الطيب، واهللا أعلم   .وان يضبط 

 ــ :الفرع الثاني والثمانون  
يلزم التنبيـه علـى ضـرورة أن حيـرص  ":ــــــ عفا اهللا عنه ـــــ الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق قال

اخلطاب الدعوي املوجه إىل العامة على توجيههم حنو كتب علماء أهـل الـسنة واجلماعـة املـصفاة 
  .من البدع واالعتقادات الزائغة

 من بيان حـسن ألعمـال القلـوب،  للغزايل ملا فيه"اإلحياء"ًفال ينصحون مثال بقراءة كتاب
 الزخمــشري الحتوائــه علــى مجــل عجيبــة مــن أســرار اإلعجــاز البيــاين للقــرآن الكــرمي، "كــشاف"وال 

َّوذلــك ألن العامـــة تقــصر فهـــو مهـــم عــن التمييـــز بــني احلـــق والباطـــل والغــث والـــسمني يف هـــذين 
  .الكتابني وأضرارمها

ب أعظم من املصاحل املتحصلة من وراء ذلـك، فاملفاسد املرتتبة على قراءة العامة هلذه الكت
  ". وقد تقرر أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

وكالمه صحيح ال غبار عليه، وهـو جمـرد علـى قاعـدة حتقيـق املـصاحل وانـدفاع ملفاسـد، واهللا 
  .أعلم

 ــ :الفرع الثالث والثمانون  



  
١٤ وليد السعيدان حفظه اهللا /  لفضيلة الشيخواملفاسداملصاحل عدة قا

ـن عدم دخول النساء إىل مكة من أجـل الطـواف أفـ ":قال العلماء ضل مـن دخـوهلن؛ أل
يف األغلب ال حيصل منهن التحجب املشروع، وال حيصل مـنهن التحـرز مـن مزامحـة الرجـال عنـد 
احلجـر وغـريه، وبـذلك يعلــم أن عـدم دخـوهلن أوىل وأفـضل مــن دخـوهلن؛ ألن درء املفاسـد مقــدم 

رهن علــى جلــب املــصاحل، ال ســيما واملــصلحة يف دخــوهلن ختــصهن، واملــضرة احلاصــلة بــذلك تــض
  .واهللا أعلم " وغريهن، كما هو ظاهر من حال النساء اليوم، إال من رحم اهللا

 ــ :الفرع الرابع والثمانون  
ـــقــال ســماحة الوالــد ابــن بــاز  ـــ رحمــه اهللا تعــالى ــــ  عــن مــا يعــرض يف وســائل اإلعــالم :ــــ

قـدم علـى جلـب ألن درء املفاسـد م؛ دفع الشرور مقدم علـى حتـصيل املـصاحل: "املرئية واملسموعة
  . . املصاحل 

وهــذه الوســائل جيــب فيهــا النــصيحة لــوالة األمــور مــن العلمــاء واألعيــان، وعلــى العامــة أن 
  .يتناصحوا بينهم، وحيذروا ما قد يقع هلم من ذلك يف هذه البالد ويف غريها

ويفرحوا باحلق ويستمعوه وهكذا يف . . فيجب أن حيذروا املنكر فال يفعلوه، وال يستمعوه 
الـــصحف يأخـــذوا حـــسنها ويرتكـــوا قبيحهـــا، فـــاملؤمن ينتقـــي وال يكـــون حاطـــب ليـــل يأخـــذ احليـــة 

  . .والعود 

وهكــذا وســـائل اإلعـــالم املـــسموعة واملرئيــة، يأخـــذ مـــا فيهـــا مـــن اخلــري، ويـــدع مـــا فيهـــا مـــن 
الــشر، وأهــل العلــم مــع والة األمــور ال يزالـــون حبمــد اهللا علــى النــصيحة والتوجيــه، نـــسأل اهللا أن 

واهللا ) فع باألسباب، وأن يوفق والة األمور لكـل مـا فيـه صـالح الـبالد والعبـاد إنـه خـري مـسئولين
  .أعلم 
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 ــ :الفرع الخامس والثمانون  
إن كـان يف إقامـة احلـد مفـسدة راجحـة فالواجـب تـأخري إقامتـه مـن بـاب الـسياسة الــشرعية 

ن إقامــة احلــد مــشروعة جللــب إىل زوال املفــسدة أو نقــصها عــن املــصلحة املطلوبــة مــن إقامتــه، فــإ
  .املصاحل

 فــإن كانـــت إقامتــه يرتتـــب عليهــا مفاســـد أرجـــح مــن هـــذه املــصلحة فالواجـــب تـــأخريه إىل 
 أن احلدود ال تقام يف أرض احلـرب، ـــــ رحمهم اهللا تعالى ـــــحني آخر، ولذلك فقد قرر الفقهاء 

إىل صــف الكفــار، وســـدا أي يف وقــت اجلهــاد، خوفــا مــن ســـخطة مــن أقــيم عليــه احلـــد فينحــاز 
  . لذريعة إضعاف املسلمني بقتل أو جلد أو رجم أحد منهم بسبب احلد

فيؤخر إىل حني الرجوع إىل الدولة واالستقرار فيهـا، مث نقـيم عليـه موجـب احلـد، كمـا فعلـه 
  . عمر وغريه من اخللفاء

 مفــسدة  إن املــريض الــذي يرجــى بــرؤه إن كانــت إقامــة احلــد ليــه اآلن فيهــا:وكــذلك نقــول
أكــرب، فنــؤخر إقامتــه عليــه حــىت يــشفى مــن هــذا املــرض وتــزول املفــسدة، وأمــا إن كــان املــرض ال 
يرجى برؤه، فيقام احلد عليه على صورة ال توجب مفـسدة أكـرب، كمـا لـو وجـب عليـه حـد اجللـد 

  . مائة جلدة أو مثانني جلدة مثال

ؤه إن كــان احلــد جلــدا أو فيــضرب بعثكــال فيــه مائــة مشــراخ مــثال، وهــذا فــيمن ال يرجــى بــر
قطعا، وحنوها، فنقيمه عليه بالصورة الـيت ال توجـب تلفـه، وأمـا إن كـان قـتال فهـو ميـت علـى كـل 

  . حال

 إن كانـت الزانيـة حـامال فإنـه ال يقـام عليـه احلـد حـىت تـضع جنينهـا، وحـىت :وكذلك نقـول
ـــه فيـــه مفـــسدة أكـــرب  مـــن املـــصلحة تفطمـــه مـــن الرضـــاعة، ألن إقامـــة احلـــد عليهـــا وهـــي حامـــل ب

  . املرجوة، وفيها تعد على روح مل جتن وال تزر وازرة وزر أخرى
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وهكذا، فإقامـة احلـد إن كانـت تتـضمن مفـسدة أكـرب مـن املـصلحة املـرادة بإقامتـه فـإن مـن 
احلكمة الشرعية والسياسة املرعية تأخريه إىل حني زوال املفسدة، وهـذا ال يـسمى تعطـيال للحـد، 

 املصاحل واملفاسد، وذلك ألن الشريعة جـاءت لتحقيـق املـصاحل وتكميلهـا بل هو من باب مراعاة
  .وتعطيل املفاسد وتقليلها، وأن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، واهللا أعلم 

 ــ :الفرع السادس والثمانون  
بـاب احلـضانة، فكلـه مــن أولـه إىل آخـره متفــرع علـى قاعـدة حتقيــق املـصاحل ودفـع املفاســد، 

األصـال للطفــل مـن حقــوق األم؛ ألن مـصلحة الطفــل قبـل ســن الـسابعة ال تكــون إال فاحلـضان ب
  . إن ترىب يف حضن أمه حلاجة الرضاعة والعطف واحلنان وحسن الرتبية والرعاية

فاألم عندها من املعرفة والصرب على الرتبية يف حال الـصغر مـا ال يتقنـه األب، فلمـا كانـت 
ال تكـون إال مـع أمـه جعـل الـشرع احلـق يف احلـضانة لـألم، مصلحة الطفل يف بدايات سين عمـره 

  ولكن هذا احلق ينتزع منها إن نكحت، وملاذا؟ 

ألن األم ستكون مشغولة حبقوق الزوج اجلديد عن كمـال رعايـة هـذا الطفـل، ولرمبـا يكـون 
هــذا الــزوج اجلديــد عنــده مــن الغــرية مــن هــذا الطفــل مــا عنــده فيــدخل عليــه الــشيطان فيؤذيهــا يف 

فلها من الزوج األول، ظنا منه أن وجود الطفل من الزوج الـسابق سـيكون مـذكرا هلـا حاهلـا مـن ط
  . ذلك الزوج السابق، والشيطان له مدخل يف التحريش من هذا الباب

فــسدا لذريعــة انــشغال األم عــن طفلهــا، وســدا لذريعــة إيــذاء الطفــل أو التقــصري يف حقــه، 
ََأنـت َأحـق بـه مـا « يف جانب األب، فقال النـيب سحب الشارع حق احلضانة منها ووضعها  َِ ِ ُّ ِ ْ

ِلم تـنكحـي ِ َْ ْ ، ومـا ذلـك إال ملراعـاة املـصاحل واملفاسـد، والبنـت بعـد بلـوغ سـبع سـنني ال جـرم )٩٢(»َ
ا يف حجر أبيها أنفع هلا، لقوة جناب الرتبية واحلفظ   . أ

                                                             
ِمــــن َأحــــق بالولــــد:[ بــــاب" ســــننه"، وأخرجــــه أيب داود يف ]٦٧٠٧:[ بــــرقم) ١١/٣١١" (مــــسنده"أخرجــــه أمحــــد يف  )٩٢( َ َُّْ ِ َ ْ َ [
:[ بــــــرقم) ٧/٢٤٤" (إرواء الغليــــــل يف ختــــــريج أحاديــــــث منــــــار الــــــسبيل"وحــــــسنه األلبــــــاين يف ، ]٢٢٧٦:[ بـــــرقم) ٢/٢٨٣(

٢١٨٧.[ 
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 ال تـــستطيع األم فمـــصلحة البنـــت بعـــد بلـــوغ ســـبع ســـنني مـــع أبيهـــا أعظـــم وأكـــرب، فلرمبـــا
ــــسبب ضــــعفها أن تراعــــي هــــذه البنــــت ال يف نفقتهــــا وال يف رعايتهــــا واحملافظــــة عليهــــا وحــــسن  ب

  . ترتبيتها، فهي يف حجر األب أعظم ملصلحتها

وهكــذا يف كــل مــسألة مــن مــسائل هــذا البــاب املهــم، تــرى أن الــشريعة تــدور حيــث دارت 
ضانة هـي املقدمـة علـى كـل اعتبـار، ألن املصلحة، وما ذلك إال ألن مصلحة الطفل يف بـاب احلـ

  .أن الدين مبين على جلب املصاحل ودفع املفاسد، واهللا تعاىل أعلم  املتقرر

 ــ :الفرع السادس والثمانون  
لقــد وردت عنـــدنا نقـــول عــن أئمـــة الـــسلف وبعــض األحاديـــث تـــذم الــدخول علـــى امللـــوك 

لــسلف جبــواز ذلــك والرتخــيص فيــه، واألمــراء الظلمــة، بينمــا ورد عنــدنا بعــض النقــول عــن بعــض ا
  فكيف اجلمع بني هذه النقوالت يف هذه املسألة؟ 

 -املـوالة واملعـاداة يف الـشريعة اإلسـالمية  "ـــــ رحمهم اهللا تعـالى ــــــقال العلماء : والجواب
  )٣٢٦ص  / ٢ج (

ى  مــا ورد مــن النهــي عــن الــدخول يف اإلمــارة وأعمــال الــوالة فــذلك مقيــد بعــدم القــدرة علــ
عصيان األمر إذا صدر فيما ال تصح الطاعة فيه، أو مع ضعف املأمور عن القيام مبا أمر بـه مـن 

  . واجبات مباحة

أما خمالطة الظلمـة والـدخول علـيهم جللـب مـصلحة عامـة أو خاصـة أو دفـع مفـسدة عامـة 
أو خاصـــة، مـــع كراهـــة مـــا هـــم عليـــه مـــن الظلـــم، وعـــدم ميـــل الـــنفس إلـــيهم وحمبتهـــا هلـــم وكراهـــة 
املواصـــلة هلـــم، لـــوال جلـــب تلـــك املـــصلحة، أو دفـــع تلـــك املفـــسدة، فعلـــى فـــرض صـــدق مـــسمى 
الركون على مثل هذا الفعل، فهـو خمـصص باألدلـة الـشرعية الدالـة علـى مـشروعية جلـب املـصاحل 

  . ودفع املفاسد
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واألعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، وال ختفى على اهللا خافية، ويف اجلملة جيـب علـى 
تلي مبخالطة من فيه ظلم، أن يزن أقواله وأفعاله، وما يأيت وما يذر مبيزان الشرع وأن يـرجح من اب

  ". مصلحة الدعوة على مصلحته اخلاصة، يف كل ما يأخذ أو يدع من قول أو فعل

 فبني النقـوالت الـواردة يف هـذه املـسألة ـــــ رحمهم اهللا تعالى ـــــفانظر كيف مجع أهل العلم 
العظيمة الفخمة، وجعلـوا األمـر دائـرا علـى حتقيـق املفاسـد ودفـع املفاسـد، فـإن كـان  دةذه القاع

  . الدخول عليه خمالطتهم ال جيىن العبد منها إال املفاسد اخلالصة أو الراجحة فهي حمرمة

وأمــا إن كانــت خمالطتــه هلــم والــدخول علــيهم فيــه مــصاحل خالــصة أو راجحــة، فهــو ممــا ال 
  .به بعض الناس من باب حتقيق املصاحل ودفع املفاسد، واهللا أعلمبأس به، بل قد يؤمر 

 ــ :السابع والثمانون  
من حكمة التعليم أن تسكت عن بعض الرتجيحـات الـيت ختـص اجتهـادك أنـت عـن كـان 
م، وال نـزال نـرجح بعـض  يف إخراجها ومعرفة لعامة هلا بعض الضرر على سري الناس واتفاق قلـو

  . األقوال

ا يف خاصـة أنفـسنا وطالبنـا، وال جنعلهـا يف حيـز الظهـور العـام؛ ألن العامـة ولكننا نعمل  
مــستقرة أمــورهم علــى فتــوى املفــيت العــام يف البلــد، واألمــور متزنــة وراكــدة، فــال داعــي للــشوشرة، 
فلــيس كــل شــيء رجحنــاه ال بــد وأن يعلــم بــه اجلميــع أو نــدعوا لــه اجلميــع، أو ال بــد وأن يطــرح 

  .أمام اجلميع

 ما ال حنمده وال حنبذه، بل حنن ننظر يف حتقيـق املـصاحل ودفـع املفاسـد، فمـىت مـا رأينـا هذا
  . أن إذاعة هذا الرتجيح الذي توصلنا إليها فيه مفسدة أرىب من مصلحته

دعوه رهني صدروكم حىت ييـسر اهللا تعـاىل األمـر، واخلـري للعامـة أن ال يطلعـوا ــ :فإننا نقول
ى ما هم عليه من فتاوى علمائهم املعتمـدين، وأن ال نـشوش علـيهم على اخلالف، وأن يقروا عل

  .بكثرة القيل والقال، وهذا كله من باب حتقيق املصاحل ودفع املفاسد، واهللا أعلم 
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 ــ :الفرع الثامن والثمانون  
إن كان إمـام مـسجدكم اإلمـام فيـه نـوع فـسق عقـدي أو عملـي، وكـان ممـن رتبـه ويل األمـر 

  . يف هذا املسجد

  ــ :هذا ال يخلو األمر فيه من حالتينف

 إن كــان يف تــرك الــصالة خلفــه مفــسدة راجحــة كتعطيــل اجلماعــة يف هــذا :الحالــة األولــى
املسجد أو إيغار القلوب على التـارك للـصالة خلفـه فـإن الـصالة خلفـه أفـضل؛ ألن درء املفاسـد 

  . مقدم على جلب املصاحل

ىل من احلـرص علـى جلـب املـصاحل اخلاصـة ومـن وألن احلرص على حتقيق املصاحل العامة أو
املـــصاحل العامـــة حتقيـــق التـــآلف وبـــث روح األخـــوة بـــني املـــسلمني فاملـــصلحة الـــشرعية تقتـــضي أن 

  . يصلى وراء هذا اإلمام

ً أمــا إذا مل يكـــن يف تــرك الــصالة خلفــه أي مفـــسدة أصــال أو فيــه مفاســـد :الحالــة الثانيــة
ك أن تـرك الـصالة خلفـه والبحـث عـن األتقـى هـو األفـضل لكنها نزر يسري ال ينظر إليها فال ش

ًوذلك ألن إمام الـصالة كلمـا كـان أمجـع للـشروط املعتـربة شـرعا كلمـا كانـت الـصالة أكمـل ومـن 
  . الشروط املعتربة للكمال العدالة وعلى ويل األمر أن ال يقدم يف اإلمامة إال األتقى

ــــا مــــن النــــصيحة الواجبــــة للمــــسلمني وهكــــذا يقــــال  يف غــــري اإلمــــام الراتــــب، هــــذا هــــو فإ
  . التحقيق إن شاء اهللا تعاىل يف مسألة الصالة خلف الفاسق

   :أن الفاسق نوعان: وخالصتها أن يقال

ً إمـا أن يكـون مـستورا وإمـا أن يكـون معلنـا فـإن كـان مـستورا فالـصالة خلفـه :النـوع األول ًً
حـــان إمامـــه وســـؤاله عـــن اعتقـــاده أو جـــائزة باالتفـــاق واتفقـــوا علـــى أنـــه ال جيـــب علـــى املـــأموم امت

  البحث يف أحواله املستورة هل هو عدل أم ال؟ 
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وأمــا الفاســق املعلــن فــال خيلــو إن كــان هــو إمــام املــسلمني وال تقــام اجلمعــة : النــوع الثــاني
واجلماعــــة إال خلفــــه فالــــصالة خلفــــه واجبــــة وتاركهــــا مبتــــدع وإن كــــان غــــريه فينظــــر يف املــــصلحة 

  .تفصيله، واهللا أعلمالشرعية على ما مضى 

 ــ :الفرع التاسع والثمانون  
ـــمــن األعــذار املقــررة عنــد الفقهــاء  ـــ رحمهــم اهللا تعــالى ــــ  يف تــرك اجلماعــة واجلمعــة عــذر ــــ

اخلــوف، كــأن خيــاف مــن ضــياع املــال أو خــوف فواتــه أو الــضرر فيــه كمــن خيــاف علــى مالــه مــن 
  . التأخري باملطر الذي هو عذر باالتفاقلص وحنوه وذلك ألن املشقة الالحقة بذلك أعظم من

 فيكون ذلك عذر من باب أوىل ألن القياس األولوي حجة؛ وألن الشريعة من مقاصـدها 
  . حفظ املال وذهاب مفسدة وصالة اجلماعة مصلحة

 درء املفاسـد مقـدم علـى جلـب املـصاحل، أو خيـاف مـن فـوات :وقد تقرر فـي األصـول أن
ًلقبائــل مــثال ويقــل األمــن وخيــاف بعــض النــاس علــى أنفــسهم أن نفــسه كــأن تثــور احلــروب بــني ا

ًخيرجـوا لـصالة اجلماعــة فيـصابون بــأذى فلهـم الــصالة يف رحـاهلم؛ ألن مراعــاة حفـظ الــنفس أوىل 
  . وأوجب من مراعاة مصلحة شهود اجلمعة واجلماعة

 أو خيـــاف علـــى عرضـــه مـــن االنتهـــاك كاملـــسافر بأهلـــه وخيـــاف إذا نـــزل للـــصالة مجاعـــة أن
خيالفه أحد إىل أهله أو ينتشر الفساق يف بلد ما وخيـاف اإلنـسان إذا شـهد اجلماعـة يف املـسجد 
أن خيالفــه أحــد إىل بيتــه فلــه الــصالة يف بيتــه وال يلزمــه حــضور اجلماعــة وال اجلمعــة؛ ألن حفــظ 

  . العرض من مقاصد الشريعة العظيمة

 اجلماعــة مــوت قريبــه أو رفيقــه وإذا فـات فإنــه ال بــدل لــه أو كــان خيــاف حبـضور اجلمعــة أو
  . أو مل يكن مثة من ميرضهما غريه

ا يف تـرك اجلمعـة واجلماعـة وكلهـا داخلـة حتـت اخلـوف واهللا  كل هـذه الـصور يعـذر أصـحا
  .أعلم 



  
١٥ وليد السعيدان حفظه اهللا /  لفضيلة الشيخواملفاسداملصاحل عدة قا

 ــ:الفرع الموفي للتسعين  
ـــمــا قــرره الفقهــاء  ـــ رحمهــم اهللا تعــالى ــــ  مــن أنــه ال جيــوز فعــل عبــادة هللا تعــاىل يف مكــان ــــ

ــــــ رحمـه اهللا تعـالى قال الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب  كمايفعل فيه جنسها لغري اهللا تعاىل، 
  ". باب ال يذبح هللا يف مكان يذبح فيه لغري اهللا": في كتاب التوحيدـــــ

ويف حـديث ثابـت بـن الـضحاك أن ] ١٠٨:التوبـة[}ال تَقُم فيه أَبدا{: وقـول اهللا تعـاىل

ََنــذر رجــل علــى  ٌ ُ َ َ ِعهــد رســول اللــه َ َّ ِ ُ َ ِ ْ َ َأن يـنحــر إبــال ببـوانــة فــأتى النَّــيب َّ ِ َ ََ َ َ َْ َُ َِ ًِِ َ ْفـقــال ،َ َ ْإين نــذرت َأن : َ ُ ْ َ َ ِّ ِ

َُّأْحنـر إبـال ببـوانـة، فـقــال النَّـيب  َِ َ َ ََ َ َ َُِ ًِِ :»ة يـعبـد؟ ُهـل كــان فيهـا وثــن مـن َأوثـان اْلجاهلي َ ُ َ ْ ٌْ َِ َِّــِ ِ ِ َ َ َْ ِ َ َ َ ُ قــالوا»ْ َال، : َ
َقال ْهل«: َ ْ كـان فيهـا عيـد مـن َأعيـادهم؟َ ِ ِ َِ ْْ ِ ٌِ َ َ ُ، قـالوا»َ ِال، قـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َُ َ َ ه «: َ َُأوف بنـذرك، فإن َّـ َِ َ ِ ْ َِ ِ ْ

َال وفاء لنذر في معـصية الله، وال فيمـا ال يملـك ابـن آدم َْ ُ َْ ُ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َّـِ ِ ْ ٍ ْ َ  رواه أبـو داود، وإسـناده علـى )٩٣(»َ
  . شرطهما

  . يف هذا املوقع مفسدته راجحة على املصلحة املرجوة منهوما ذلك إال ألن فعلها

  .واهللا أعلم،  الدين مبين على جلب املصاحل ودفع املفاسد:أن والمتقرر

 ــ :الفرع الواحد والتسعون  
 يف زماننـا يف حكـم سـفر املـرأة بـال حمـرم يف ـــــ رحمهم اهللا تعـالى ــــــلقد اختلف أهل العلـم 

  . الطائرة
 إن الشريعة اإلسالمية مبنيـة علـى جلـب املـصاحل ودرء املفاسـد، : المسألةوأقول في هذه

ومــن مقاصــدها الــضرورية احملافظــة علــى األنــساب واألعــراض، وقــد ثبــت يف الكتــاب والــسنة مــا 
يـدل داللــة واضــحة علــى سـد الــذرائع الــيت تفــضي علـى اخــتالط األنــساب، وانتهــاك األعــراض ؛ 

  .رمي إبدائها زينتها لغري زوجها وحمارمهاكتحرمي خلوة املرأة بأجنيب، وحت

                                                             
:[ بـــــرقم) ٢/٧٥" (املعجـــــم الكبـــــري"، وأخرجـــــه الطـــــرباين يف ]٣٣١٣:[ بـــــرقم) ٣/٢٣٨" (ســـــننه"أخرجــــه أيب داود يف  )٩٣(

 ].٣٤٣٧:[ برقم) ٢/١٠٢٤" (مشكاة املصابيح"، وصححه األلباين يف ]١٣٤١
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ومن يف حكمهم ممن ذكرهم اهللا تعاىل يف سورة النور، كاألمر بغـض البـصر، وحتـرمي النظـرة 
اخلائنة، ومن الذرائع القريبة الـيت قـد تفـضي إىل الفاحـشة، واخـتالط األنـساب، وهتـك األعـراض 

ًن زوجهـا أو أحـد حمارمهـا، فكـان حرامـا ؛ سفر املرأة دون من فيه صـيانة هلـا يف اعتبـار الـشرع، مـ
ٍال يحــل المـرأة تـؤمن بــاهللا « أنـه قـال ملـا ثبـت عـن ابــن عمـر رضـي اهللا عنهمـا، عــن رسـول اهللا 

ٍواليــوم اآلخــر أن تــسافر مــسيرة يــوم وليلــة إال مــع ذي محــرم منهــا رواه أمحــد والبخــاري .)٩٤(»ٍ
  .ومسلم

َّال يخلــون رجــل بــامرَأة، وال تــسافرن «: قــال وملــا ثبــت عــن أيب هريــرة أن رســول اهللا  ََّ َ ٌِ َ ُ َ ََ ٍَ ْ ِ ُ ََ ُ ْ
ٌامرَأة إال ومعها محرم َ َْ َ َْ ََ َ َِّ   . رواه أبو داود واحلاكم)٩٥(»ٌ

 يقـول وهـو خيطـب قـال مسعـت رسـول اهللا  وملا ثبـت عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا،
ــامرَأة، وال تــسافرن امــرَأة« ٌال يخلــون رجــل ب َ َ َ ٌْ َّْ َِّ َ ُ َ ََ ٍَ ِ ُ ََ ُ ٌ إال ومعهــا محــرمْ َ ْ ََ ََ َ َ، فـقــام رجــل فـقــال»َِّ َ ََ ٌَ ُ َ َيــا رســول : َ ُ ََ

ًاللـــــه، اكتتبــــــت يف غــــــزوة كــــــذا وكــــــذا، وخرجــــــت امــــــرَأيت حاجــــــة، َّ َ َِ َِ َْ ِ َ ُ َْ ََ ََ َ ََ ِ ْ ِ ُِ ْ َقــــــال َّ َاذهــــــب فحــــــج مــــــع «: َ َ ُ َّْ َ َ ْ
َامرَأتك ِ َ ْ«)٩٦( .  

 بعـضها التقييـد بـثالث وورد يف بعض الروايات التقييد بيـوم، ويف بعـضها التقييـد بليلـة، ويف
أميال، ويف بعضها بيومني، والتحديد بذلك ليس مبراد، وإمنا هو تعبـري عـن أمـر واقـع، فـال يعمـل 
مبفهومه، مث هو مفهوم عدد معارض مبنطوق حـديث ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا ومـا يف معنـاه، 

 عنهمـا، وهـو واضـح فال يعترب، وإمنا يعترب ما ثبت من اإلطـالق يف حـديث ابـن عبـاس رضـي اهللا
ًيف أن املـرأة منهيــة عــن كـل مــا يــسمى ســفرا إال ومعهـا زوجهــا أو ذو حمــرم هلـا ســواء كــان قلــيال أم  ً

  ً.كثريا
                                                             

ِحـــج النـــساء: [بــــاب" صـــحيحه"أخرجــــه البخـــاري يف : متفـــق عليـــه) ٩٤( َ ِّ ِّ وأخرجـــه مــــسلم يف ، ]١٨٦٢: [بــــرقم) ٣/١٩](َ
ِسفر المرأَة مع حمرم إىل حج وغريه: [باب" صحيحه" ِِْ َ َ ٍَّ َ َ َ ََِ ٍ

ََْ َْ ْ  ].١٣٤١: [برقم) ٢/٩٧٨] (ِ
)٩٥( 
ٌ مــن اكتتـب يف جــيش فخرجــت امرأَتـه حاجــة، أَو كـان لــه عــذر، :[بـاب" صــحيحه"أخرجـه البخــاري يف : متفـق عليــه )٩٦( ْ ُ ُ ُ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َ ًَ َُّ َْ َِ َِ ٍ ِ َ ُ ِ

َهــل يـــؤذن لــ ُ َ ْ ُ ْ ِ ســفر المــرأَة مــع حمــرم إىل حــج وغـــريه:[بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم يف ]٣٠٠٦:[ بــرقم) ٤/٥٩ ] (ُهَ ِِْ َ َ ٍَّ َ َ َ ََِ ٍ
َ َْ َْ ْ ِ [ 

 ].١٣١٤:[ برقم) ٢/٩٧٨(
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ًوسواء كانت شـابة أم عجـوزا، وسـوء كـان الـسفر بـرا أو حبـرا أو جـوا ومـن خـالف يف ذلـك  ً ً ً
و مبـا إذا كانـت الطريـق فخص النهي بالشابة أو قيده مبا ذكر من التحديد يف بعض األحاديث أ

  . غري مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة املأمونة

فقوله مردود بعمـوم حـديث ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا، فإنـه منطـوق فيقـدم علـى مفهـوم 
ًوعلـى هــذا يكــون سـفر النــساء بالطــائرات بـال زوج أو حمــرم منهيــا ، العـدد يف األحاديــث األخــرى

ًبــات لكونــه ســفرا فيــصدق عليــه عمــوم النهــي يف احلــديث، عنــه، ســوء كــن طالبــات أو غــري طال
  .وباهللا التوفيق 

 ــ :الفرع الثاني والتسعون  
ـــاختلــف أهــل العلــم  ـــ رحمهــم اهللا تعــالى ــــ  هــل تغــرب املــرأة إن زنــت وهــي بكــر، علــى ــــ

  . أقوال

والــراجح فــي هــذه المــسالة هــو مــا اعتمــده الــشيخ الــشنقيطي فــي أضــواء البيــان فإنــه 
ـا إن وجـد هلـا حمـرم متـربع بالـسفر معهـا إىل حمـل التغريـب مـع كـون حمـل  ":قال الذي يظهـر يل أ

التغريــب حمـــل مـــأمن ال ختـــشى فيــه فتنـــة، مـــع تـــربع احملـــرم املــذكور بـــالرجوع معهـــا إىل حملهـــا، بعـــد 
ا تغرب ألن العمل بعموم أحاديث التغريب ال معارض له يف احلالة املذكورة   . انتهاء السنة، فإ

وأمــا إن مل جتــد حمرمــا متربعــا بالــسفر معهــا، فــال جيــرب؛ ألنــه ال ذنــب لــه، وال تكلــف هــي 
وقد قدمنا مرارا أن الـنص الـدال علـى النهـي يقـدم علـى " عن ذلك السفر بدون حمرم، لنهيه 

الدال على األمر على األصح؛ ألن درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وهذا التفـصيل الـذي 
  . نعلم أحدا ذهب إليه، ولكنه هو الظاهر من األدلة، والعلم عند اهللا تعاىلاستظهرنا مل

 ــ :الفرع الثالث والتسعون  
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الـذي يظهـر يل  ":ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــفي مسألة حكم األعيان قال الشيخ الشنقيطي 
بهـــا ألن األعيـــان التـــي خلقهـــا اهللا فـــي األرض للنـــاس صـــوابه يف هـــذه املـــسألة هـــو التفـــصيل؛ 

  : ثالث حاالت

  .  أن يكون فيها نفع ال يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغريها:الحالة األولى

  . أن يكون فيها ضرر ال يشوبه نفع كأكل األعشاب السامة القاتلة:الحالة الثانية

أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فإن كان فيهـا نفـع ال : الحالة الثالثة
: يق محلهــا علــى اإلباحــة حــىت يقــوم دليــل علــى خــالف ذلــك لعمــوم قولــهيــشوبه ضــرر، فــالتحق

ــأَرضِ جميعــاً  { ــي الْ ــا ف م ــم ــق لَكُ ــذي خلَ ــو الَّ ا {: وقولــه] ٢٩:البقــرة[}ههــع واألَرض وضَ
نَامِ   ]. ١٠:الرمحن[}لألَ

َال ضــرر وال « : وإن كــان فيهــا ضــرر ال يــشوبه نفــع فهــي علــى التحــرمي لقولــه  ََ َ َ َضــرار َ َ ِ

«)٩٧( .  

  : وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثالث حاالت

  .  أن يكون النفع أرجح من الضرر:الحالة األولى

  .  عكس هذا:الحالة الثانية

فإن كان الـضرر أرجـح مـن النفـع أو مـساويا لـه فـاملنع ،  أن يتساوى األمران:الحالة الثالثة
َال ضرر وال ضر« حلديث  َِ َ ََ َ   . )٩٨(»َار َ

                                                             
" املـــــسند"، أخرجـــــه أمحـــــد يف ]٢٧٥٨: [بـــــرقم) ٤/١٠٧٨] (القـــــضاء يف املرفـــــق: [بـــــاب" املوطـــــأ"أخرجـــــه مالـــــك يف ) ٩٧(
، وصــــححه األلبــــاين يف ]١٠٣٣: [بــــرقم) ١/٣٠٧" (املعجــــم األوســــط"خرجــــه الطــــرباين يف ، وأ]٢٨٦٥: [بــــرقم) ٥/٥٥(
 ].٧٥١٧: [برقم) ٢/١٢٥٠" (صحيح اجلامع"
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وألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وإن كـان النفـع أرجـح، فـاألظهر اجلـواز؛ ألن 
  . املقرر يف األصول أن املصلحة الراجحة تقدم على املفسدة املرجوحة، واهللا أعلم

 ــ :الفرع الرابع والتسعون  
 مـن حـديث ال شك أن السنة جاءت بالنهي عن بيع احلاضر للبادي كمـا يف الـصحيحني

  .  وغريهـــــ رضي اهللا عنهما ـــــابن عباس 
 كـل مـن يقـدم إىل املدينـة بغـض النظـر عـن كونـه :ومن حيث األصل المـراد بالبـادي هـو

من سكان البادية أو مل يكن منها، سواء قدم من البادية أو قـدم مـن مدينـة ثانيـة أو مـن قريـة أو 
  . سهمن أي موضع آخر مادام أنه غريب عن البلد نف

وأيــضا احلاضــر يــستوي فيــه أن يكــون مــن أهــل املدينــة نفــسها أو مقيمــا فيهــا، فكــل ذلــك 
يــصدق عليـــه إذا وقــع البيـــع بعــرض أحـــدمها وهــو احلاضـــر علــى اآلخـــر وهــو البـــادي وهــو خـــارج 

  . املدينة أنه من بيع احلاضر للبادي
ن البــــادي إذا فـــسر املـــصنف رمحــــه اهللا بيـــع احلاضـــر للبــــادي أن يكـــون لـــه مســــسارا مبعـــىن أ

أحــضر الــسلعة والغالــب أن أهــل الباديـــة جيلبــون للمــدن، وهــذا اجللـــب للمــدن حيــصل بــه الرفـــق 
للنـــاس، وإذا تـــوىل البـــادي بيـــع الـــسلعة فـــإن عنـــده قناعـــة والغالـــب فيـــه أنـــه ال يكـــون فيـــه جـــشع 

  . كاحلضري
السعر، فإذا فالغالب أنه يبيع بسعر قليل، والغالب أنه يريد أن يرجع إىل أهله فيخفف يف 

خفــف يف الــسعر حــصل الرفــق للنــاس، وحينئــذ تــرخص األســعار، وتكــون األســواق منتفعــة ببيعــه 
  . لنفسه

والعكـس فـإذا تـوىل احلـضري البيــع للبـادي، فإنـه يريـد مــصلحة لنفـسه ويـسوي هـذا اجللــب 
لوبـة كالبـضائع احلاضـرة، وحينئـذ يستـضر أ هـل مبا هو موجـود يف الـسوق فريتفـع سـعر البـضائع ا

  . السوق
                                                                                                                                                                                   

" املـــــسند"، أخرجـــــه أمحـــــد يف ]٢٧٥٨: [بـــــرقم) ٤/١٠٧٨] (القـــــضاء يف املرفـــــق: [بـــــاب" املوطـــــأ"أخرجـــــه مالـــــك يف ) ٩٨(
، وصــــححه األلبــــاين يف ]١٠٣٣: [بــــرقم) ١/٣٠٧" (ألوســــطاملعجــــم ا"، وأخرجــــه الطــــرباين يف ]٢٨٦٥: [بــــرقم) ٥/٥٥(
 ].٧٥١٧: [برقم) ٢/١٢٥٠" (صحيح اجلامع"
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ومن هنا ذكر بعض العلماء أن الضرر هنا عام، ألنـه يـضر بأسـواق املـسلمني، ويعتـرب هـذا 
مــن ـبـاب املـــصلحة للفــرد املبنيـــة علــى الــضرر للجماعـــة، والــضرر يقـــدم علــى املـــصلحة؛ ألن درء 

  . املفاسد وإزالة األضرار مقدم على جلب املصاحل
 ال يتــوىل احلـضري البيــع للبــادي، بــل كمــا بــأن ومـن هنــا جــاءت الــسنة عـن رســول اهللا 

ٍدعوا النَّاس يـرزق اهللا بـعضهم من بـعض « :  قال ْ َْ ْ َ َِ ْ ُْ َ ُ ِ ُ ََ ُ«)٩٩(. 
 فيحـــصل الـــرزق والـــسعة حينمـــا تبـــاع علـــى الوجـــه املعتـــاد مـــن أن صـــاحب الـــسلعة يبيعهـــا 

  .بنفسه ويرضى بالقليل الذي يقتنع به واهللا أعلم 

 ــ :الفرع الخامس والتسعون  
َال «:  املعلــوم أن النــساء ال جتــب علــيهن الــصالة مجاعــة باتفــاق أهــل العلــم لقولـــه مــن

ه  ه مــــساجد الل ِتمنـعــــوا إمــــاء الل َّــــِ َّــــ َِ ِ َ َ ََ ُ َْ ٌال تمنـعــــوا نــــساءكم اْلمــــساجد، وبـيــــوتـهن خيـــــر «، )١٠٠(»َ ْ َُ َّ ُُ َُُ َ ََ ِ َِ َ َُ ُ َْ َ
َّلهن ُ َ«)١٠١( .  

ا يف مسجد قومها بل  ا يف بيتها أفضل من صال ، بل كلمـا يف مسجد النيب بل صال
  كمـا يف مـسند أمحـد بإسـناد جيـدقـال  صلت فيما هو أسرت من بيتها كلما كـان أفـضل، وقـد

ك «إين أحـــب الـــصالة معـــك، فقـــال : -قـــال ألم محيـــد الـــساعدي، وقـــد قالـــت ِقـــد علمـــت َأن ــ ـَّ ُ ْ َِ ْ َ
ْتحبين الصالة معي، وصالتك في بـيتك خيـر لك من  َ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َْ ِ ُِ َُ ََ َ ِ َ َّ َ ِصالتك في حجرتكِّ ِ َِِ ْ ُ ِ َ َ«)١٠٢( .  

                                                             
ِحترمي بـيع احلاضر للبادي: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم يف ) ٩٩( َ َ َِْ ِ ِِ ْ ِ ْ ِ  ].١٥٢٢: [برقم) ٣/١١٥٧](َْ
ُهــل علــى مــن مل يــشهد اجل: [بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري يف : متفــق عليــه) ١٠٠( َ ْ َِ َ ْْ َ ََ ْ ِمعــة غــسل مــن النــساء والـــصبـيان َ َ ْ ِّ َ َ ُِ َ ٌِّ ِ ْ ُ َ َ

ْوغـــريهم؟ ِِْ َ ِخـــروج النـــساء إىل المـــساجد إذا مل يـتـرتـــب عليـــه :[ بـــاب" صـــحيحه"، وأخرجـــه مـــسلم يف ]٩٠٠: [بـــرقم) ٢/٦](َ َْ ََ ْ َََّ َ ََ َْ َ ِ ِِ ِ َ ْ ِ ِّ ِ ُ
ًفتنة، وأَنـها ال خترج مطيبة َ ََُّ َْ َُْ َْ َّ َ ٌ  ، ]٤٤٢: [برقم) ١/٣٢٧](ِ

، ]٥٦٧:[ بـــــرقم) ١/١٥٥" (ســـــننه"، وأخرجـــــه أيب داود يف ]٥٤٦٧:[ بـــــرقم) ٩/٣٣٧" (ســـــننه"محـــــد يف أخرجـــــه أ )١٠١(
 ]. ١٠٦٢:[ برقم) ١/٣٣٤" (مشكاة املصابيح"وصححه األلباين يف 

:[ بـــــرقم) ٣/٩٥" (صـــــحيحه"، وأخرجـــــه ابـــــن خزميـــــة يف ]٢٧٠٩٠:[ بـــــرقم) ٤٥/٣٧" (مـــــسنده"أخرجـــــه أمحـــــد يف  )١٠٢(
١٦٨٩.[ 
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ِوصـــالتك فــــي «والبيـــت هنـــا أســـرت مـــن احلجـــرة فهـــي الغرفـــة الـــيت تكـــون داخـــل احلجـــرة  ِ ُ َ َ َ
ِحجرتك خيـر من صالتك في دارك، وصالتك في دارك خيـر لك من صـالتك فـي مـسجد  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ ْ َُ َ ََ َ َِ َِ ٌ ٌْ ْ َْ َِ ِِ َِ َُ َِ

ْقـومك، وصالتك في مسجد قـو َ َْ َِ ِِ ِ ِْ َُ َ َ ِمك خيـر لك من صالتك في مسجديِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ِ َِ ٌ ْ َ«)١٠٣( .  
وفيـــه أن صـــالة املـــرأة يف بيتهـــا بـــل فيمـــا يكـــون مـــن الغـــرف الداخليـــة يف بيتهـــا أفـــضل مـــن 

ا يف مسجد النيب    . أو أفضل من الصالة يف احلرم املكيصال
ا يف املـسجد لكنهـا ال متنـع مـن ذلـك لنهـي ال ا يف البيت أفضل من صـال   نـيب فصال

إال أن خيــشى فتنــة أو ضــرر فينهــى عــن ذلــك للفتنــة والــضرر مــن بــاب تقــدمي درء املفاســد علــى 
  .جلب املصاحل، واهللا أعلم 

                                                             
:[ بـــــرقم) ٣/٩٥" (صـــــحيحه"، وأخرجـــــه ابـــــن خزميـــــة يف ]٢٧٠٩٠:[ بـــــرقم) ٤٥/٣٧" (مـــــسنده "أخرجـــــه أمحـــــد يف )١٠٣(

١٦٨٩.[ 
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 ــ :الفرع السادس والتسعون  
القول الصحيح أنه ال جيوز التعرض للقـرآن فتكتـب حروفـه وكلماتـه علـى مقتـضى القواعـد 

ــا تتغـري بـني  الفينــة واألخـرى؛ وألن املـسلمون قــد أمجعـوا علـى تركــه اإلمالئيـة املعاصـرة، وذلـك أل
  . على الرسم العثماين

ــــه علــــى مقتــــضى القواعــــد  ــــري والتبــــديل والتحريــــف فكتابت ــــد التغي ــــه ي ــــا خنــــشى أن تنال وألنن
  . اإلمالئية املعاصرة مصلحة، ولكن تعارضها مفسدة أكرب منها

  . أعلم دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل، واهللا:أن والمتقرر

 الفرع السابع والتسعون:-   
ـن يف األغلـب ال  عدم دخول النـساء إىل مكـة مـن أجـل الطـواف أفـضل مـن دخـوهلن؛ أل
حيصل منهن التحجب املشروع، وال حيصل مـنهن التحـرز مـن مزامحـة الرجـال عنـد احلجـر وغـريه، 

لــى جلـــب وبــذلك يعلــم أن عــدم دخـــوهلن أوىل وأفــضل مــن دخــوهلن؛ ألن درء املفاســـد مقــدم ع
  . املصاحل

السـيما واملـصلحة يف دخـوهلن ختــصهن، واملـضرة احلاصـلة بـذلك تــضرهن وغـريهن كمـا هــو 
  .ظاهر من حال النساء اليوم إال من رحم اهللا، واهللا ويل التوفيق

 ــ :الفرع الثامن والتسعون  
  : ال يجوز البتة أن تخرج البنت مع خطيبها قبل عقد النكاح بينهما، ألنها

 تزال أجنبية عنه، وجمرد اختيارها كزوجة ال يعترب شـيئا إن مل حيـصل العقـد بينهمـا  الــ:أوال
بالـــشروط املعتـــربة، وليـــست موافقتهـــا عليـــه كـــزوج جيعلـــه زوجـــا، بـــل هـــو أجنـــيب عنهـــا حـــىت يعقـــد 

  . عليها
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 سدا لذريعة الفساد، فواهللا لقد حصل الفـساد الكبـري بـسبب تـسويغ خروجـه معهـا، ــ:ثانيا
ُال يخلون رجل بامرَأة ال تحل له، فـإن ثالثـهمـا الـشيطان« يقول  ألن النيب َ ُْ ُ َّْ َ ََِ ٍَ َّ ََِّ ُ َ ُّ ِْ َ َ ََ ٌِ ُ  وألنـه يلـزم )١٠٤(»ََ

ـــا وختلـــو بـــه، ورمبـــا حـــصل بينهمـــا أمـــور ال حتمـــد  كمـــن ذلـــك أن ينظـــر هلـــا وتنظـــر إليـــه، وخيلـــو 
ل، ومـــن مث عقباهـــا، وقـــد حـــصل أن امـــرأة خطبهـــا رجـــل وخـــرج معهـــا، فحـــصل بينهمـــا مـــا حـــص

  . حصل بينهما شيء من اخلالف ففارقها، وهي تبكي األمرين، بعد أن حصل ما حصل

ما يتعرفان على بعـض أكثـر، ألننـا  وال يقال إن خروجها معه فيه فائدة ومصلحة، وهي أ
ســـنقول نعـــم، ولكـــن هـــذه املـــصلحة حتوطهـــا وحتفهـــا مفاســـد كثـــرية جـــدا تفـــوق عليهـــا، بـــل هـــذه 

  . يذكر يف جانب هذه املفاسد الكبريةاملصلحة ليست بشيء 

 درء املفاسد مقدم علـى جلـب املـصاحل، وإذا تعـارض مـصلحتان روعـي أعالمهـا بتفويـت ذ
  . أدنامها

   ــ:وعليه

   ــ:فسدا لذريعة الفساد نقول

ا، واهللا أعلم   .ال جيوز خروجها معه، وال اخللوة 

 ــ :الفرع التاسع والتسعون  
حملتاج إليه علـى احلـج، إن كـان خيـاف علـى نفـسه العنـت، ألن الصحيح أنه يقدم النكاح ا

  .احلج من حتصيل املصاحل، والنكاح من باب درء املفاسد

 درء املفاســد مقــدم علـى جلــب املـصاحل، وألن نفقــة الــزواج املـضطر إليــه مــن :أن والمتقـرر
  .مجلة النفقات الضرورية، وليست من املال الفاضل واهللا أعلم

                                                             
ِمــا جــاء يف كراهيــة :[ بــاب" ســننه"، وأخرجــه الرتمــذي يف ]١٥٦٩٦:[ بــرقم) ٢٤/٤٦٢" (مــسنده"أخرجــه أمحــد يف  )١٠٤( َ َ َِ َ َ ِ َ

ِالــــــدخول علــــــى املغيبــــــات َِ ُ ََ ِ ُ :[ بــــــرقم) ٢/٩٣٥" (مــــــشكاة املــــــصابيح"يف ، وصــــــححه األلبــــــاين ]١١٧١:[ بــــــرقم) ٣/٤٦٦] (ُّ
٣١١٨.[ 
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 ــ :مائةالفرع الموفي لل  
مــسألة التـــزاوج بـــني اجلــن واإلنـــس فهـــي ممـــا ال شــأن لنـــا بـــه، ولكـــن احلــق عنـــدي فيمـــا لـــو 
تصورنا ذلك أنه حمرم ال جيوز، وذلك ألنه األصل يف مشروعية الزواج أن يكون كال من الزوجني 

ق ومـن آياتـه أَن خلـَ   {: سكنا لآلخر، وهذا ال يكون مع اخـتالف اجلـنس، ولـذلك قـال تعـاىل
يها وجعلَ بينكُم مـودة ورحمـةً إِن فـي ذَلـك لَآيـات لقَـومٍ                لَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزْواجا لتَسكُنوا إِ

ونتَفَكَّر٢١:الروم[}ي .[  

فهـــذا الـــسكن وهـــذه املـــودة هـــي األصـــل يف النكـــاح، وأضـــف إىل هـــذا أن الرجـــل لـــه حـــق 
ا ال ترى مـا دامـت القوامة على املرأة و كيف يتم حتقيق هذه القوامة إن كانت املرأة من اجلن، فإ

  . على هيئتها اليت خلقت عليها

دم البيت وفـسد نظـام األسـرة، وألن املفـسدة مـن  فإذا سقطت قوامة الرجل واضطربت وا
ــا وهــ و ال يراهــا تغــري املــرأة مــن اجلــن غــري مأمونــة، إذ قــد تأتيــه امــرأة علــى هيئــة زوجتــه، وتتمثــل 

اية له ا هي فيواقعها وحيصل من املفاسد ما ال    . فيظن أ

 فاملفاسد من هذا العقد ال آخـر هلـا، ودرء املفاسـد مقـدم علـى جلـب املـصاحل، :وبالجملة
  .ووسائل احلرام حرام، واهللا أعلم 

وبه يتم الكالم على هذه القواعد الطيبة العريقـة فـي الـدين اإلسـالمي، فوصـيتي لكـم 
  : ا طلبة العلمي

تموا بالتعرف على هذه القواعـد ـــ أعـين قواعـد املـصاحل واملفاسـد ـــ فـإن فيهـا مـن اخلـري  أن 
العظــيم والنفــع الكبــري مــا ال يعلمــه علــى وجــه الكمــال إال اهللا تعــاىل، فإليهــا ترجــع كــل الــشريعة 

  . أصوال وفروعا



  
١٦ وليد السعيدان حفظه اهللا /  لفضيلة الشيخواملفاسداملصاحل عدة قا

ف أوجــه الرتجــيح فيهــا فأقــسم فمــن أتقنهــا وفهمهــا وأجــاد رد اجلزئيــات والفــروع إليهــا وعــر
  . باهللا أنه على خري كبري من املعرفة واخلربة

فأســأل اهللا تعــاىل أن يوفقنــا ملــا فيــه اخلــري والنفــع والــصالح، وأســأله تعــاىل أن يغفــر للعلمــاء 
وأن جيــزيهم عنــا وعــن املــسلمني خــري اجلــزاء، وأن يبــارك يف اجلهــود، ويغفــر الزلــل، ويــسرت العلــل، 

  . وأن يعاملنا وعلماءنا بكمال عفوه وفضله وبره وإحسانهويصلح اخللل، 
يا رب أحفظ العلمـاء، يـا رب أكـرم العلمـاء، يـا رب اجعـل قبـورهم مـن روضـات اجلنـات، 
واكفهــم الــشر، وانــصرهم وأيــدهم وكــن معهــم، وإين أشــهدك يــا رب أين أحــبهم فيــك، فاحــشرين 

م، وإن كنت متطفال عليهم، ولكن قال لنا نبيك ََأنت مع من َأحببت«:  يف زمر َْ َْ ْ َ َ َ ْ«)١٠٥(.  
اللهــم احــشرين معهــم، واغفــر يل مــا تعلمــه مــين، وقــد أمتمنــا الكــالم علــى هــذه القاعــدة يف 
صــباح يــوم االثنــني، يف اليــوم الــسادس مــن شــهر رجــب عــام مخــس وثالثــني وأربعمائــة وألــف مــن 

وب إليه، وأسـتغفر اهللا تعـاىل وأتـوب اهلجرة، وأستغفر اهللا تعاىل وأتوب إليه وأستغفر اهللا تعاىل وأت
  . إليه

َّواحلمد هللا أوال و آخرا وظاهرا وباطنا، وصل اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصـحبه وسـلم 
  .تسليما كثريا
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