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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (كتب ابن تيمية)ول إلى العمم المأمول البن سعدي طريق الوص
 (88-55 القواعد) الحسبة لواسطة،ا -5

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

 :دالحمد هلل، والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده، أما بع
 :-رحمو اهلل-: ومن رسالة الواسطة قال -اهللرحمو -غفر لشيخنا، ولنا، ولمحاضرين، قال الشيخ االميم ف

 ثبات الواسطة بين اهلل وبين عباده: أنيا عمى قسمين: إحاصل جواب الشيخ في 
وغيره من الرسل وسائط  -صمى اهلل عميو وسمم-واسطة من تمام الدين واإليمان إثباتيا، وىي أن الرسول 

 بين اهلل وبين عباده، وفي تبميغ دينو وشرعو.
اهلل، وليجمب لو المنافع التي ال يقدر عمييا إال  ىواسطة شركية: وىي التقرب إلى أحد من الخمق ليقربو إلو 

اهلل، أو يدفع عنو المضار، فيذا النوع من الشرك األكبر الذي ال يغفره اهلل، فالخمق مضطرون إلى وساطة 
وائج من اهلل، فميس بين العبد وبين اهلل الرسل في تبميغ الدين، وليس بيم حاجة إلى وساطة أحد في طمب الح

 حجاب وال واسطة.
 :ما بعدأ ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل

 ،في رجميف تناظرا -اهلل ورحم-جو إلى الشيخ ىي جواب عمى سؤاؿ وُ  (الواسطة بيف اهلل وخمقو)فيذه الرسالة في 
فإننا ال نقدر أف  ،-عز وجؿ-بد لنا مف واسطة بيننا وبيف اهلل  ال ونإ ا:مناظرة وقعت بيف رجميف فقاؿ أحدىم

 .نصؿ إليو إال بذلؾ
ىذا أصؿ ىذه الرسالة جواب عمى ىذا  ،؟فسألوه مف المحؽ مف ىذيف ،ال حاجة ليذه الواسطة :خروقاؿ اآل

  .السؤاؿ في المناظرة التي وقعت بيف ىذيف
 ،وىذه ىي الطريقة الصحيحة في الجواب عمى السؤاؿ المجمؿ ،كالـٌ مفصؿ -رحمو اهلل-وكالـ شيخ اإلسالـ 
ىنا نقاًل عف كالـ شيخ اإلسالـ إنما ىو حاصؿ ما  -اهلل ورحم-وما ذكره المصنؼ  ،فيفالواسطة تحتمؿ نوع

نما لخصنص كالـ شيخ اإلسالـ و  وليس ،-اهلل ورحم- ةذكره شيخ اإلسالـ ابف تيمي -أولو ف ىذا في وبيّ  ،وا 
ال فكالـ شيخ اإلسالـ في ىذا طويؿ ،-ثبات الواسطة أنيا عمى قسميفالشيخ في إحاصؿ جواب  وفيو  ،وا 

عمييـ الصالة -وىـ الرسؿ  ،بد منيا واسطة ال :وىو أف الواسطة نوعاف ،فأجاب بيذا الجواب المفصؿ ،تفصيؿ
نما يت ،فالناس ال يتمقوف عف اهلل مباشرة ،-عز وجؿ-في التبميغ عف اهلل  -والسالـ مقوف الديف والشرائع مف وا 

 ،نيـ يتمقوف الديف عف اهلل مباشرةإ :والذيف يقولوف ،شكاؿ فيوفيذا ال إ ،-عمييـ الصالة والسالـ-طريؽ الرسؿ 
 .حدثني قمبي عف ربي فيؤالء قد ضموا الطريؽ :أو يقولوف

وىكذا الذيف عولوا عمى  ،وكؿ ذلؾ يقع لطوائؼ مف المتصوفة ،وىكذا الذيف يعتمدوف عمى الرؤى والمنامات
 .وتركوا المنقوؿ مف الوحي كؿ ىؤالء عمى ضالؿ ،العقوؿ
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 ،فيما يتصؿ بالوحي وتبميغ الشرائع وسائط بيف اهلل وخمقو -عمييـ الصالة والسالـ-والصحيح أف الرسؿ 
  .واسطة بيف اهلل ورسمو ،ىذه ميمتيـ ووظيفتيـ ،والرساالت

أو الذيف  ،القبور ةوىو فعؿ أىؿ اإلشراؾ بمختمؼ طوائفيـ مف عبد ،شركيةأما الواسطة األخرى فيي الواسطة ال
ُبوَنا ِإالَ  َنْعُبُدُىمْ  َما}: وىو ،يميـ واحدقِ  فإفّ  ،أو نحو ذلؾ ،أو الذيف يعبدوف األصناـ ،يعبدوف المالئكة  ِإَلى ِلُيَقرِّ

و  ،ال يمكف أف يوصؿ إليو مباشرة -تبارؾ وتعالى-إف اهلل  :وفمسفتيـ في ىذا أنيـ يقولوف ،[ٖ:الزمر] {ُزْلَفى الَموِ 
وما إلى ذلؾ ال ميف مف الناس والمموؾ إف المعظ   :فيقولوف و،إذ يقيسوف اهلل عمى خمق ؛بد مف واسطة إنما ال

وىذا  ،إلى ىؤالء الناس وبد مف الوسائط ممف يوصؿ حاجت فإذا كانت لو حاجة فال ،الناس يتوصؿ إلييـ آحاد
 .وىو مف أقبح أنواع القياس ،قياس لمخالؽ عمى المخموؽ

أنيـ  -عز وجؿ-وفي أفعاؿ اهلل  ،باب األسماء والصفاتفي طوائؼ مف أىؿ الكالـ الذيف انحرفوا ومعموـ أف 
ثبتوا فقاسوه في باب الصفات فأ ،-قياس الخالؽ عمى المخموؽ-أعني في أصمو  ،وقعوا في ىذا النوع مف القياس

 ،وىذا ال يميؽ باهلل ،ىذا ال يصح :قالوا ،وىكذا في باب األفعاؿ ،قياسًا عمى المخموقيف أشياء وأشياء ونفوا عنلو 
وساء أدبيـ مع اهلل  ،ويمتنع عميو أف يفعؿ كذا ،يجب عمى اهلل أف يفعؿ كذا :وقالوا ،فأثبتوا ونفوا ،وىذا ال يكوف

 -وىو قياس أىؿ اإلشراؾ-وىذا النوع  ،عميو بسبب أنيـ قاسوا الخالؽ عمى المخموقيف واءواجتر  ،-جؿ جاللو-
 .وىذا قياس قبيح ،بيذا االعتبار المخموقيف قاسوه عمى

وليذا لما  ؛الحيثية ىذهليس بينو وبيف خمقو واسطة مف  وما موضع مف كتابو أن قرر في غير -عز وجؿ-واهلل 
َذا} :قاؿ فقؿ  لـ يقؿ: ،[ٙٛٔ:البقرة] {ِلي َفْمَيْسَتِجيُبوا َدَعانِ  ِإَذا الَداعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقِريبٌ  َفِإنِّي َعنِّي يِعَبادِ  َسأََلكَ  َواِ 
 .{َقِريبٌ  َفِإنِّي} :بتبميغيـ عف ىذه القضية مباشرة أجابحتى فيما يتصؿ  ،ني قريبإ :ليـ

 ،يعني بالعبادة ،وقيؿ غير ذلؾ ،بالدعاء إليّ  فالمراد أنيـ يتوجيو  :ستجابة قيؿوىذه اال {ِلي َفْمَيْسَتِجيُبوا} :ثـ قاؿ
  :فياتاف واسطتاف ،إلى غير ىذا مما ذكر ،ستجيبأبأني أو 

وكالـ شيخ اإلسالـ في  ،وىكذا ينبغي أف يكوف الجواب دائمًا عف القضايا المجممة ة،والثانية باطم ،األولى حؽ
ثبات إوسيأتي منو في بعض كتبو في الكالـ عمى مسألة الجية  ،مةىذا كثير حينما يجيب عف األشياء المجم

مسألة حموؿ كوما إلى ذلؾ مما يقولو أىؿ الكالـ  ،وكذلؾ أيضًا ما يتصؿ بالتحيز ،-عز وجؿ-الجية هلل 
  .فيو يفصؿ في مثؿ ىذه القضية ،-سبحانو وتعالى-الحوادث بذاتو 

 األسباب ثالثة أمور:عمى العبد أن يعرف في : -رحمو اهلل-قال 
فإن  ،ومع ىذا فمو موانع ،بد معو من أسباب أخر أحدىا: أن يعمم أن السبب المعين ال يستقل بالمطموب بل ال

ن لم يشأ الناس ،ما شاء كان -سبحانو-وىو  ،ل اهلل األسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصودكمِّ لم يُ   ،وا 
 .وما شاء الناس ال يكون إال أن يشاء اهلل

أو يخالف الشرع كان  ،فمن أثبت شيئًا سببًا بال عمم ،عممبالثاني: أنو ال يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إال 
 أو حصول النعماء. ،مبطاًل مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البالء

فإن العبادات مبناىا عمى  ،الثالث: أن األعمال البدنية ال يجوز أن يتخذ منيا سببًا إال أن تكون مشروعة
 التوقيف.
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 بأف اإلنساف ال ،"العبودية"وقد مضى شيء مف ىذا في الرسالة السابقة  ،ىذه تصمح أف تكوف قاعدة في األسباب
نما يفعؿ السبب ،ال يركف إليو بقمبو وولكن ،بد لو مف فعؿ السبب  ،بوذلؾ ال يقتضي بالضرورة حصوؿ المسب   ،وا 

ولكف ذلؾ ال يعني  ،وفعميا ،وقد أمر بتعاطي األسباب ،ىو خالؽ األسباب والمسببات -ىتبارؾ وتعال-فإف اهلل 
 .ال يعني ذلؾ بالضرورة ،أف يتحقؽ المسبب إذا تعاطى المكمؼ السبب

 ، وتتعمؽ بو ال أف تتعمؽ بالسبب، ىذا ىو الطريؽ الصحيح.-تبارؾ وتعالى-توجو القموب إلى اهلل تإذف 
ينبو عمى ىذه األمور الثالثة التي أوليا أف السبب المعيف  -اهلل ورحم-وشيخ اإلسالـ ابف تيمية  ،واألسباب أنواع

بد  بل ال :وىو ما عبر عنُو بقولو ،موانع ؽ شروط وانتفاءُ تحق   :بد معو مف أشياء يعني ال ،ال يستقؿ بالمطموب
ىؿ ىذا يعني حصوؿ  -بشرب الدواء-دواء قاـ اإلنساف بأخذ ال فإذا ،خر، ومع ىذا فميا موانعأمعُو من أسباب 

 البرء؟ 
  ؟لذي ىو البرءا بولكف ىؿ ىذا يقتضي وقوع المسب   ،وىذا سبب ،يشرب الدواء فقد يأكؿ اإلنساف أو ،ال :الجواب
بؿ قد يكوف ىذا الدواء  ،بد مف تحقؽ شروط وانتفاء موانع ال ،بد معو مف أسباب أخر فيذا ال ،ال :الجواب

لكف إذا ذىب إلى المستشفى ىؿ يعني ىذا  ،الذىاب إلى المستشفى ،والذىاب إلى الطبيب سبب ،ضررًا عميو
  .ارتفاع العمة وحصوؿ البرء؟

ال يقتضي بالضرورة أف  وفيذه األسباب ما كاف منيا صحيحًا فإن ،مأمور بتعاطي السبب ولكن ،ال :الجواب
ولكف ىؿ  ،سقي الزرع سبب ،ذا نزؿ المطر فيذا سببفإ ،-عز وجؿ-ولكف األمر بيد اهلل  ،ويترتب عميو مسبب

  ىذا يعني ظيور النبات؟
  غرس األشجار سبب ىؿ يعني ذلؾ حصوؿ الثمار؟ ،ال :الجواب
قد ال يخرج  وولكن ،وقؿ مثؿ ذلؾ في المكاسب والتجارات وما إلى ذلؾ فيخرج اإلنساف يتكسب ،ال :الجواب
فقد يخرج اإلنساف إلى  ،بد أيضًا مف انتفاء الموانع وال ،أخر معينة بد مف أسباب بشيء، فالقد ال يرجع  ،بطائؿ
ال يشتري الناس فيو البضائع  ،وجد السوؽ كاسداً  وولكن ،السبب ؿَ ويجد السوؽ كاسدًا فيو فعَ  ،السوؽ

أو ال  ،ؿ الناس عمييابِ قويجد بضائع كثيرة مف جنس بضاعتو فال يُ  ،وقد يذىب اإلنساف إلى السوؽ ،المعروضة
ة، فمف الناس أو خسارة حتى لو باع ىذه السمع ،فيحصؿ لُو بسبب ذلؾ فوات المطموب ويشترونيا بما كاف يؤمم
 ،قد يطمب اإلنساف العمـ ىذا سبب ،ففعؿ السبب ال يقتضي بالضرورة حصوؿ المسبب مف يبيع بغبف وخسارة،
   .يكوف بذلؾ عالمًا؟ وولكف ىؿ ىذا يعني أن

 بد مف معرفتو فيذا األمر األوؿ الذي ال ،بد مف انتفاء الموانع وال ،ةد مف أسباب أخرى معينب ال ،ال :الجواب
ىو مسبب األسباب وخالقيا  -تبارؾ وتعالى-اهلل  أف السبب المعيف ال يستقؿ بالمطموب، إذف :في باب األسباب

ال تعتمد عمى دراستؾ وميارتؾ  ،وتوجو إلى اهلل ،فعؿ السببا ،فيجب أف يتوجو إليو ،وبيده تصريؼ األمور
 ،-عز وجؿ-عتمد عمى اهلل اولكف  ،وال تعتمد عمى زيد وعمرو في تحصيؿ مطالبؾ ،وخبراتؾ ومعرفتؾ وحذقؾ

ثـ  ،ولو كاف األمر يسيراً  ،ستخارةبد لؾ مف اال ال :وليذا دائمًا نقوؿ لمف أراد أف يفعؿ فعالً  ،فعؿ األسباباو 
فإف الذي بيده النفع والضر ىو اهلل  ،ال تعمؽ قمبؾ بالمخموقيف ،مؽ قمبؾ باهللوبعد ذلؾ ع ،فعؿ السبب الصحيحا

فإذا حصؿ   ،عمى الجادة ،اإلنساف بيذه المثابة فيو عمى الصراط المستقيـ فإذا كاف ،وحده دوف أحد سواه
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ف تخمؼ مطموبو ،حمد اهلل ومطموب  -عز وجؿ-هلل استخار ا وألن ؛وىو في غاية الطمأنينة والرضا ،حمد اهلل وا 
ختار لو افإذا  كاف فيو الخير، فاهلل يختار لو،ختر لي ما ايا رب ال أحسف التدبير ف :وقاؿ ،وفصرؼ اهلل ذلؾ عن

  .وىذا سوء أدب مع اهلل ،ما يدؿ عمى ما ينافي ىذه االستخارة وويظير من ،يتسخط ويحزف ويجزع فمف الخطأ أف
ال يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إال بعمم، فمن أثبت شيئًا سببا بال عمم، أو يخالف الشرع  والثاني: أن :قال

في شرحو لكتاب  -اهلل ورحم-عبد الرحمف بف سعدي  بعض أىؿ العمـ كالشيخ ووىذا الذي يعبر عن ،كان مبطالً 
سماه الكذب و عبر عف ىذا  (القوؿ السديد)أو في التعميؽ عمى أبواب وتراجـ كتاب التوحيد الذي ىو  ،التوحيد

وما يحتؼ  ،وىذا يقع الناس فيو كثيرًا السيما في باب الطب ،ىذا سبب وليس كذلؾف إ :عمى القدر حينما يقاؿ
وفيو خصائص يذىب معيا آالـ الروماتـز والضغوط  ،مف لبس ىذا السوار فإف ىذا السوار فيو قوى :بو يقولوف

ويفحصوف ىذا  ،ختصاص مف أىؿ العمـ بالطبوىذا السوار حينما يعرض عمى أىؿ اال ،النفسية وما إلى لؾ
وىذا ال  ،فيذا يعتبر مف الكذب عمى القدر ،ليس فيو مزية ،ليس فيو شيء مف ىذا :ويقولوف ،السوار ونحو ذلؾ

كذب عمى القدر  وأنوالخطر األكبر في ىذه الجزئية غير  ،وكثيرًا ما يتعاطى الناس أشياء مف ىذا القبيؿ ،يجوز
 لماذا؟  ًئافييا شيأف يعتقد  ،عتقاد الفاسدناس كثيرًا إلى االقد يؤدي بيؤالء ال وأن
ختصاص ممف يعرفوف مدركة ككالـ أىؿ اال ةعم وا يكوف للمّ  ؟!ولماذا ىذا السوار ،ليس لذلؾ عمة مدركة وألن

 تتوالتجارب والدراسات أثب اأو عممي   االني طبي  إف المعدف الف :ويقولوف ،أو أىؿ الطب أو نحو ذلؾ ،ىذه المعادف
  .لكف عمة مبيمة فيذا كذب عمى القدر ،قبؿىذا يُ  ،أو شيء مف ىذا القبيؿ ،يفيد لعالج الحساسية مثالً  وأن

وبأسمائيا المختمفة التي أدخموىا لعؿ  ،ولدى ما يسمى بالطاقة ،وىذا باب واسع لدى أصحاب البرمجة العصبية
  .أو شيء مف ىذا القبيؿ ،التوازف النفسي عندىـشبو ذلؾ لو اسـ أ مايعالجوف بو الضغوط النفسية وماخرىا آمف 

 ،ويعتقدوف أنيـ يعالجوف األمراض المستعصية بيذه األشياء التي ىي ال تعدو أف تكوف أوىامًا في الغالب
 ،األواف أنيـ كانوا يتبعوف وىمًا وىكذا نفقوا أمواليـ فييا استباف ليـ بعد فواتأفإذا  ،ويتبعيـ فئاـ مف الناس

 ،وفي بعض البالد لربما يأتوف بأشياء أعظـ مف ذلؾ ،عتقد فييا أنيا تحقؽ كذافالشاىد أف مثؿ ىذه األشياء يُ 
أنُو  ةبطريقة معينتمثاؿ ال ذاى إذا تعاطى اإلنساف مع وويعتقدوف أن ،أو صورة نحو ذلؾ ،يعني عمى صورة حيواف

فمف اعتقد في  ،اآلف دخمنا في الوثنية ،فيذا كمو مف الوثنية ،أو يفيد في كذا أو نحو ذلؾ ،يكوف عالجًا لكذا
بيذه العيف أو انغمس فييا  العيف فييا شفاء، مف اغتسؿ هىذ :حجر أو في عيف ماء لعمة غير مدركة يقوؿ

فإف اعتقد أنيا بذاتيا تؤثر فيذا شرؾ أكبر مخرج  ،ةعتقد في بعض العيوف فيذا نوع مف الوثنيوكاف ىذا يُ  ،فيشُ 
ف اعتقد ،مف الممة يعني أف اهلل لـ يجعؿ  ،أودعيا فييا فيذا كذب عمى القدرو  ،أف اهلل خمؽ فييا ىذه الخاصية وا 

واهلل ىذا النوع  :ف يقاؿأعمة مدركة ك تجدف وُ إا ال تؤثر بنفسيا أمّ  :يعني بعضيـ يقوؿ ،فييا ىذا الذي ادعوه
شكاؿ فيو إذا إأو لسخونة مائيا تفيد في عالج كذا فيذا ال  ،كذا هأو ميا ،ةكبريتي هأو ميا ،معدنية هميا ،همف الميا

طالقًا ثـ يتشبث الناس بمثؿ ىذه األمور إىذا  ء مفلكف أف ال يوجد شي ،شكاؿ فيوإإذا ثبت فيذا ال  ،ثبت عممياً 
 ،وتنتشر بينيـ انتشار النار في اليشيـ ،ويتناقموف فييا األخبار الممفقة المكذوبة ،اراع في مثؿ ىذه القضايسوىـ 

    .يعد مف الكذب عمى القدر :فيذا احفظوه
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البدنية  ،وىكذا أيضًا في أصؿ الكتاب الذي نقؿ منو ،ىكذا في النسخة الخطية ،ف األعماؿ البدنيةإ :قاؿ :الثالث
شكؿ عميو اإلعراب في النسخة التي ألربما  ًئاىنا زاد شي ،ال يجوز أف يتخذ منيا سببًا إال أف تكوف مشروعة

فإن  ،إال أن تكون مشروعة :قاؿ وألن ؛األعماؿ الدينية: لكف األعماؿ البدنية الذي يظير أف المقصود ،عندي
وأف  ،أتى مع األعماؿ الدينية فكأف العبارة فييا تحريؼنما يتوىذا الكالـ إ ،العبادات مبناىا عمى التوقيف

  .األعماؿ الدينية: الصحيح
في أمور المكاسب والعالج وغير ذلؾ مف األمور  ،ذاؾ في األمور العادية تعاطي األسباب في األمور العادية

عز -د اهلل ينما األمور بإ ،ب بالضرورةأف يعمؿ اإلنساف السبب وال يعتقد أف ىذا السبب يورث المسب   ،الحياتية
 .ةىذه واحد -وجؿ

 .في األمور العادية ،سبب وليس كذلؾ وأف ال يعتقد في شيء أن :والثانية
تحصؿ  ،-عز وجؿ-اهلل  ةألف األعماؿ الصالحة ىي أسباب تحصؿ بيا مرضا ؛األمور الدينيةبيتصؿ  :الثالث

 ،منيا ما ىو أسباب عادية :فاألسباب أنواع ،كؿ ىذا مف قبيؿ األسباب ،ىي أسباب ،يحصؿ بيا ثوابو ،بيا جنتو
األعمال الدينية ال يجوز أن يتخذ منيا سببًا إال  :قاؿ ؟فينا ما حاؿ األسباب الدينية ،ومنيا ما ىو أسباب دينية

 .فإن العبادات مبناىا عمى التوقيف ،أن تكون مشروعة
-أتقرب إلى اهلل أف أريد  ،أنا أريد أف أتسبب في دخوؿ الجنة :قاؿ -وجؿعز -راد أف يتقرب إلى اهلل أيعني لو 
 تتقرب بماذا؟  -عز وجؿ

ولـ يشرعيا  ،بيا -عز وجؿ-رجؿ يخترع عبادات لـ يأذف اهلل  ،بتدئيا مف نفسيأو  ،بتدعياأأتقرب بعبادات  :قاؿ
 .فيذا في األسباب الدينية ،إال بما شرع -عز وجؿ-عبد اهلل ال يُ  :فما الحكـ؟ نقوؿ

يجب أف يكوف ذلؾ بالعمؿ  ووما عنده مف الثواب فإن -عز وجؿ-اهلل  ةفكؿ مف أراد أف يتوصؿ إلى مرضا
 {َصاِلًحا َعَماًل  َفْمَيْعَملْ  َربِّوِ  ِلَقاءَ  َيْرُجو َكانَ  َفَمنْ } يذابفإنو ال سبيؿ إال  ،الخالص لوجيو الكريـ ،المشروع

في معرفة األسباب عمى  اىذا مفيد جد   ،[ٓٔٔ:الكيؼ] {َأَحدً  َربِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َواَل } صوابًا، ، يعني[ٓٔٔ:الكيؼ]
                                          .في ىذه السطور ولكف لخص ،والكالـ أطوؿ مف ىذا بكثير ،اختصاره

 (:)ومن رسالة الحسبة: -رحمو اهلل-قال 
 ط.طَ وال شَ  ،سكْ ال وَ  ،ر عمييم تسعير عدلعِّ حاجة الناس ال تندفع إال بالتسعير العادل سُ إذا كانت  قال:

اآلف الحسبة  ،وباب الحسبة قديمًا أوسع مما ىو عميو اليوـ ،رسالة الحسبة مشيورة ومطبوعة طبعات متعددة
ي السابؽ أوسع مف ىذا تقـو الحسبة ف ،واألمر المباشر بالمعروؼ ،تتصؿ فيما يتعمؽ باإلنكار المباشر لممنكر

كانت تقوـ بيا  ،وأعماؿ لجيات أخرى رقابية ،أعماؿ كثيرة لمبمديات :مثؿ ،بأعماؿ كثيرة مف جيات متعددة
ذا قرأت بتوسع في ىذه  ،والفاسد ،الصالح منيا ،أنيـ يفحصوف السمع :فمف ضمف األعماؿ مثالً  ،الحسبة وا 

 ،في الحبوب ،في األطعمة ،في العسؿ ،وطرؽ الغش في العطور ،وأنواع الغش ،األبواب يتحدثوف عف الغش
فيـ يأتوف األسواؽ ويراقبونيا مف ىذه  ،ألصحابو وأربابو عجيبة وحيال اوما إلى ذلؾ كؿ ىذا يذكروف لو طرقً 

 .الحيثية
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يرجع لعمؿ  كؿ ىذا ،شجَ الن  ، و والغش ،والتدليس ،وكذلؾ أيضًا ما يتصؿ بالمعامالت المحرمة والفاسدة مف الربا
فينا يتحدث في رسالة الحسبة  ،أعواف ول -اية الحسبة ىي والية كبيرة جد  وال-وصاحب الوالية ىذه  ،أىؿ الحسبة

 ما عالقة التسعير بموضوع الحسبة؟  :عف قضية التسعير قد يقوؿ قائؿ
يراقب  وب سابقًا أنفإف مف أعماؿ المحتس ،شكاؿإذا فيمت ىذا األصؿ وسعة والية الحسبة زاؿ عنؾ اإل :أقوؿ

 ،جروفوأف يترؾ الناس يتّ  ،فاألصؿ شرعًا أف ال يسعر يا،ومف ذلؾ ما يتصؿ باألسعار والتالعب ب ،األسواؽ
ولكف إذا  ،ىذا األصؿ ،أو يسعر ،دوف أف يضيؽ عمييـ ،ألواف المعامالت المباحةمف ويكتسبوف بيعًا وشراء 

 ،إذا كانت حاجة الناس ال تندفع إال بالتسعير :فيو يقوؿ ،يجوز عندىا التسعير ودعت الضرورة إلى ذلؾ فإن
   .يترؾ الناس تضيع مصالحيـ؟ ؟،ما العمؿ ،يعني اضطروا ليذا

أو بعض السمع السيما ما -لو أف أصحاب السمع  بمعنى ،لكف التسعير العادؿ ،بد مف التسعير فال ،ال :الجواب
واختفت  ،قاموا يتالعبوف بيا فاحتكروىا -األقوات مثالً  ،ةأو حاجات الناس األصمي ،يتوقؼ عميو ضرورات الناس

وكثرة  ،لقمة المعروض ؛بيا مف األمور العسيرة ففي ىذه الحاؿ ترتفع األسعاروصار تطم   ،مف األسواؽ أو كادت
ويبقى عامة الناس في حاؿ مف  ،ىا إال األغنياءؤ وال يستطيع شرا ،شترى ىذه إال بأغمى األثمافالطمب فال تُ 

وال  ،تسعير عدؿ ال وكس ،بد أف يكوف عادالً  لكف ىذا التسعير ال ،فرض التسعير عمى الناسفينا يُ  ،الضرر
ال  وبمعنى أن ،جور ال نقص واليعني  ،ططَ س وال شَ كْ ال وَ  ،والشطط ىو الجور ،لوكس ىو النقصا ،شطط

فتبخس ىذه السمع فتباع بأقؿ مف  ،فيظمموف ،يجعؿ األسعار بحيث يكوف ذلؾ ضررًا يعود عمى أصحاب السمع
 ،ال يحقؽ لمتجار مصالحيـ ،اأو بيامش مف الربح يسير جد   ،أو بسعر التكمفة أو نحو ذلؾ ،سعر التكمفة لربما

وليذا ىؤالء الذيف يعمموف  ؛اعي مثؿ ىذه الجوانبفالشارع ير  ؟جرتّ ألماذا  :ويقوؿ لؾ ،تبور التجارات ـّ ومف ثَ 
حينما تشتري بكذا أنا  امت نقاطً أو إذا حصّ  ،وأعطيؾ عمبة مناديؿ االسيارة بنزينً  امأل :الدعايات يقولوف لؾ مثالً 
أو حتى لو لـ  ،نعطيو اويسحب رقمً  ،مف يشتري :أو يوقؼ سيارة عند المتجر ويقوؿ ،أعطيؾ مقابؿ ذلؾ كذا

  لماذا؟ ،حراـ ال يجوز وثـ بعد ذلؾ يعطيو ىذا كم ،سحبلشراء أرقاـ تُ يشترط ا
والذي يفعؿ ىذه  ،فالذي ال يفعؿ ىذا ينجفؿ الناس عنو ،مصالح أىؿ السوؽ ،يضر بالمصمحة العامة وألن

سمعة وتحصؿ عمى  شترِ اأو  ،كؿ يوـ كذا في األسبوع تخفيضات :ف يقوؿ مثالً أك ،األشياء يتيافت الناس عميو
عروض مف  وإف اليوـ في :فتأتي وتجد الزحاـ الذي حصؿ اليوـ فيقاؿ لؾ ،بكذا وتحصؿ عمى كذا شترِ ا ،سمعة

الشريعة ما جاءت  ،يفسد عمى أىؿ السوؽ فينجفموف عميو ،ىذا كمو يفسد عمى الناس مصالحيـ ،ىذا القبيؿ
ف عمؿ أىؿ الحسبة يعني بفرؽ مؤثر فإف مِ  ،روؼ بكثيروليذا لو جاء إنساف يبيع بأقؿ مف السعر المع ،بالضرر
التجار الجدد  ؟،لكنو ماذا يؤثر ،قؿ مف سعر التكمفةأال يتضرر حينما يبيع ب اكبيرً  اقد يكوف ىذا تاجرً  وه،أف يمنع

إذا دخؿ جديد في السوؽ قاـ بعض  ،عصابات ،وىذا الذي يحصؿ ،ينياروف ،سيخرجوف مف السوؽ مباشرة
ويشتروف السمع المشيورة  ،فال يشترييا أحد ،بسمعتو ، ال يستطيع أف ينزؿىؤالء التجار بيذه األعماؿ فينيار
ال  :فيقاؿ ليـ ،فالشريعة تمنع مف ىذا ،وىذا جديد فالنتيجة الخسارة المحققة ،المعروفة ذات األسماء المرموقة

وال ىذه العروض والدعايات مف  ،ه األسعار ىذا الوضع الذي يضر أىؿ السوؽيحؽ لكـ أف تضعوا مف ىذ
   .وما أشبو ذلؾ ،الجوائز
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ال  وبمعنى أن ،وال جور ،ططَ وال شَ  ،ال يظمـ أصحاب السمع ،سكْ ال وَ  ،فالتسعير إذا احتيج إليو فإنو يكوف بعدؿ
ومف  ،ر بسعر أكثر مما تستحؽ مثالً كأف تسع ،يكوف ذلؾ بحيث أيضًا يحصؿ بو جور أو ظمـ لعامة الناس

 .يعني كما سبؽ في الوكس ،الجور أف تسعر بسعر أقؿ مما ينبغي
 لزم بيا بقيمة المثل.تجب عميو أُ  ومن امتنع من معاوضةٍ  :-رحمو اهلل-قال 

يعني أف األصؿ أف الناس أحرار فيما يممكوف ما لـ  ،-اهلل ورحم-ىذه ممخصة مف كالـ شيخ اإلسالـ ابف تيمية 
وال يمـز  ،-اإلجارة-كرائيا إمـز بوال يُ  ،مـز ببيعياعنده سمعة ال يُ مف ف ،-عز وجؿ-ذلؾ إلى ما حـر اهلل  يفضِ 

شكاؿ إلكف ذلؾ إف كاف بحؽ فال  ،فال يكره عمى بيع ،ونحو ذلؾ ،ذنوأو ال تباع مف غير إ ،بالتنازؿ عنيا مثالً 
عنده  ،عنده عقارات ،وعنده أمواؿ أخرى ة،إنساف عميو ديوف حالّ  :فيجوز اإلكراه عمى البيع بحؽ مثؿ ،فيو

ىؤالء  وؼ   :يقاؿ لو ؟،جراءفرفعوا ذلؾ إلى القضاء فما ىو اإل ،والناس يطالبونو بأمواليـ وىو يماطؿ ،أراضٍ 
ما أريد أف أبيع ىذه  :قاؿ ،رات التي عندؾىذه العقايقاؿ:  ،ما عندي نقود ،ما عندي سيولة :يقوؿ ،الناس

ويمكف أف يحجر  ،جبريُ  ،مـز بالبيع بما يحصؿ بو الوفاء لمغرماءفينا يُ  ،حتفظ بيا لممستقبؿأأريد أف  ،العقارات
  .نظر فيما تحت يده ويوفى الغرماء بحصصيـ بطريقة عادلةعمى المفمس أيضًا ثـ يُ 

جد أف ىذا اإلنساف  فوُ  ،حسابي صفر ،ما عندي نقود :وقاؿ ،فقة الواجبةوكذلؾ لو أف ىذا اإلنساف امتنع مف الن
ففي  ،وىذا يحصؿ ،وىـ ال يجدوف ما يأكموف ،ويغني أىمو وأوالده ،لو عقارات كاف باإلمكاف أف يبيع واحدة منيا

وىكذا اإلكراه عمى البيع  ،ىذا ووما أشب ،وتحقيؽ ىذا النفقات الواجبة ،ىذه الحاؿ يباع ما يحصؿ بو سد الحاجة
والناس  ،وعمى الطريؽ أو عنده طعاـ في البمد ،والناس مسافروف ،ىذا اإلنساف عنده مثاًل طعاـ ،بثمف المثؿ

  .ة باألقواتئومستودعاتو ممي ،يـ حاجة وشدةتأصاب
ر في يمقوف الب   ،في البحركما يفعموف في البالد الرأسمالية يمقونو  ،ىذا مالي وأنا حر ،أنا ال أريد أف أبيع :ويقوؿ

 ،واإلسالـ يمنع مف ىذا ،والناس يموتوف في مجاعات كما تشاىدوف ،البحر مف أجؿ أف يحافظ عمى األسعار
ىذه التجارة التي و  ،نما الحرية التي ال يحصؿ بيا ضرر عمى اآلخريفا  و  ،ليست ىذه الحرية مطمقة :لوؿ ايقف

 .وىكذا ،مـز بالبيع بسعر المثؿيُ ففيؤالء الناس ليـ حؽ  ،حصمتيا أصال حصمتيا مف شراء الناس منؾ
 حتراز فيكون مع التيمة.وأما المنع واال ،العقوبة ال تكون إال عمى ذنب ثابت :-رحمو اهلل-قال 

وليس عمى الظنوف  ،فال تكوف العقوبة إال عمى أمر ثابت ،الخطأ في العفو خير مف الخطأ في العقوبة
وىو ظمـ لمناس ال يجوز بحاؿ مف األحواؿ ىذا  ،فإف ىذا خالؼ العدؿ ،واألمور المشكوؾ فييا ،حتماالتواال

واألصؿ  ،ىذا ال يجوز ،أو نحو ىذا ،أو احتماؿ ،أو تيمة ،يجوز لؾ أف تعاقبو لمجرد ظف يعني ال ،في العقوبة
  .أف اإلنساف برئ حتى تثبت عميو التيمة

 ،حترازيجوز المنع واال ،نونةظيعني أنيا م ،وجود التيمة دوف القطع بياالذي يسوغ في مثؿ ىذه الحاالت  فإذ
جتماع مع حتراز مثؿ ىذا اإلنساف محؿ ريبة فيمكف أف يمنع مف االيعني المنع واال ،المنع يكوف مع التيمة

كاف أو أف يبقى في م ،أو أف يذىب ،يمكف أف يمنع مف أف يوجد ،الناس في األماكف التي تكوف مظنة لمريبة
 ،إنساف تحوـ عميو تيـ فيما يتصؿ بالعالقات مع النساء ،ابتعد عف ىذا :يقاؿ ،يكوف مظنة لحصوؿ ما اتيـ بو
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عميو كالـ، وتيـ  ،ىنا ما ثبت عميو شيء ،ىذه الجية بعض األقساـ فييا تتعامؿ مع النساءو  ،يعمؿ في جية
   .فما العمؿ؟ثبات إلكف ما فيو 

ال نقص  ،ما ظممناؾ ، يتعامؿ فيو مع النساء مف باب االحترازالخر آلقسـ ينقؿ  ،حترازع واالنىنا يجوز الم
 .نظير ىذا القسـ لكف ما فيو تعامؿ مع النساء فقط ، نقمناؾ إلى قسـ آخرما عاقبناؾ ،ال نقصت مرتبتؾ ،راتبؾ

أنو صاحب  ،ادةما ثبت أنو يكذب في الشي ،قبناهااإلنساف المتيـ بالكذب ال نقبؿ شيادتو لكف ما عكذلؾ و 
 .  لكف تحـو حولو الشبيات فما العمؿ؟ ،شيادة زور

 ،ىذا في حاؿ التيمة ،أنا ال أقبؿ شيادتؾ في ىذه القضية ،ما ظممناؾ ،يمكف أف نحترز منو فال نقبؿ شيادتو
ال يجوز معاقبة الناس بأي لوف مف العقوبة لمجرد  ،وىذا مف كماؿ عدؿ الشريعة ،أما العقوبة ففي ثبوت الجناية

 .ظمـحتراز فباب أوسع بشرط أف ال يُ أما اال ،شبية
 أو فعل المحرمات نوعان:  ،: العقوبة عمى ترك الواجبات-رحمو اهلل-قال 

 في الشرع ال يزاد فييا وال ينقص. أواًل: مقدرة
 ،وبالتوبيخ ،وبالحبس ،وتكون بالضرب ،مقصودثانيًا: راجعة إلى اجتياد الوالي بحسب ما يحصل بو ال

 وبحسب حالو.   ،كل أحد بحسب ذنبو ،وبالمال
نوع مقدر شرعًا  :أف العقوبة نوعاف ،يعني الحدود والتعزيرات نوعاف ،فعؿ المحـر العقوبة عمى ترؾ الواجب أو

حد القذؼ أف يجمد  ،فو حد القذؼ ثمان ،مقدرة في الشرع ال يزاد فييا وال ينقص ،كاف صفتيا اأي   ،وىذه الحدود
فال يجوز أف يزاد  ،والسارؽ تقطع يده مف مفصؿ الكؼ ،والزاني غير المحصف يجمد مائة جمدة ة،ثمانيف جمد

   .يعني ليس مف المحاربيف ،أو تقطع يده ورجمو لمجرد السرقةفال تقطع مف المرفؽ،  ،فييا
إذا كاف القذؼ فيذه مقدره ال يزاد  ،أو أكثر مف ثمانيف جمدة ،ةوكذلؾ أيضًا ال يوجد مثاًل أكثر مف مائة جمد

 {َواِحدٍ  ُكلَ  َفاْجِمُدوا} ،يعني الزاني والزانية ،[ٕ:النور] {رَْأَفةٌ  ِبِيَما تَْأُخْذُكمْ  َواَل }: -عز وجؿ-وليذا قاؿ اهلل  ؛فييا
 َواِحدٍ  ُكلَ  َفاْجِمُدوا} :قاؿ ،لئال يتوىـ أف المائة منقسمة عمى الرجؿ والمرأة ؛جمدوىمااف :الحظ ما قاؿ [ٕ:النور]

   .جد مف يفيـ أف المائة منقسمةجمدوىما مائة جمدة لوُ اف :ولو قاؿ ،{ِمْنُيَما
أو بتقميؿ  ،منيا إسقاط الحد بالكمية :وىذه الرأفة تكوف في صور ،{الَموِ  ِدينِ  ِفي رَْأَفةٌ  ِبِيَما تَْأُخْذُكمْ  َواَل } :قاؿ

 .{الَموِ  ِدينِ  ِفي رَْأَفةٌ  ِبِيَما تَْأُخْذُكمْ  َواَل } ،أو بالصفة تخفيؼ الضرب ،العدد
فالتعزيرات تارة تكوف  وىذه التعزيرات،راجعة إلى اجتياد الوالي بحسب ما يحصل بو المقصود،  ةوالثاني :يقوؿ

 ،وبحسب حالو ،كؿ أحد بحسب ذنبو ،يعني غرامة مالية ،العقوبات المالية ،وبالماؿ ،والتوبيخ ،والحبس ،بالضرب
يقوؿ  ،أعماؿ معينة يطالب بيا كأف يعزره القاضي ،شاقة مثالً الاألشغاؿ  :وقد تكوف بجيد بدني كما يقولوف

   .تنظؼ ىذا المسجد الجامع بكاممو مثالً  :مثالً 
 عقوبة من جنس المعصية كان ذلك ىو المشروع بحسب اإلمكان.: إذا أمكن أن تكون ال-رحمو اهلل-قال 
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 مف حد في إال أسواط، عشرة فوؽ أحد جمديُ  ال)): حديثالقد جاء في  وألن ؛حدالتي قبميا ىؿ تُ جتيادية ىذه اال
أف تزيد  ال يجوز في التعزيرات :وقاؿ ،وفبعضيـ أطمق ،وما المراد بو ،والعمماء تكمموا عمى ىذا ،(ٔ)((اهلل حدود

جتياد الذي يكوف مف قبؿ ىذا لكف ىذا اال ،ذكروىا وه بقيودد، وقيىذا مقيد :وبعضيـ قاؿ ،سواطأعف عشرة 
كأف تكوف الجناية ال تستحؽ ىذا  ،ف أصدر ىذه العقوبة أيضًا ال يجوز أف يكوف بظمـأو مَ  ،القاضي مثالً 

أو تكوف جناية  ،ولكنو حكـ عميو بألؼ جمدة ،ةاًل يسير يعني كأف تكوف جناية ىذا اإلنساف مث ،التعزير المبالغ فيو
 .فيذا كمو ال يجوز ،ىذا اإلنساف يسيرة فحكـ عميو بالحبس سنوات

 ،إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك ىو المشروع بحسب اإلمكان :والقاعدة التي بعدىا
أو الرجـ  ،والعمماء تكمموا في مسألة جمد الزاني مثالً  ،رعألف القضية حسميا الشا ؛أما بالنسبة لمحدود فيذا واضح

ىذا قالو  ،لـ في جميع أجزاء بدنوليذوؽ األ ؛يرجـ ىذا المحصف وستمتاع لكؿ أجزاء البدف فإنلما كاف اال :قالوا
لكف إذا نظرت  ،نما ىي اجتيادإيعني ليست قطعية  ،مستنبطة وليست منصوصة ةوىي عم ،بعض أىؿ العمـ

ألف ىذه اليد  ؛قطع يد السارؽف ،اآلف لمعقوبات الشرعية التي قدرىا الشارع تجد أنيا في غاية المناسبة عموماً 
 ،ىذه اليد لما كانت مموثة ،لئال تفسد عمى الناس أمرىـ ؛فقطعت ،ىي التي تمتد إلى أخذ ثمرة عرؽ الشرفاء

  .فيذه العقوبة مناسبة لمسرقة ،ناس في المجتمعتسمـ أمواؿ الل ؛مريضة كانت إلى البتر أحوج
 َوَأْرُجُمُيمْ  َأْيِديِيمْ  ُتَقَطعَ  َأوْ  ُيَصَمُبوا َأوْ  ُيَقَتُموا َأنْ }: عمى الترتيب ـأفي المحاربيف مثاًل سواء كاف عمى التأخير و 

يعني ما يراه الحاكـ مف  ،ما أف يكوف ذلؾ لمتخيير بحسب ما يراه مف المصمحةإ [ٖٖ:المائدة] {ِخاَلفٍ  ِمنْ 
ف فعموا كذا وا   عؿ كذا،إف فعموا كذا فُ نيـ إ :-اهلل ورحم-كاف ذلؾ عمى التقسيـ كما يقوؿ الشافعي ، أو المصمحة

فيما يتصؿ بقطع اليد والرجؿ مف خالؼ فتنشؿ  ،فانظر مثاًل في نفييـ فيستريح الناس مف شرىـ كذا،عؿ بيـ فُ 
فإذا كانت اليد  ،ألف اإلنساف إذا قطعت لو رجؿ يميؿ إلى الجية الثانية فيحاوؿ أف يكوف ىناؾ توازف ؛الحركة

 ؛وكانت ىذه العقوبة مناسبة ل ـّ ومف ثَ  ،مف الجية الثانية مقطوعة اضطرب فتكوف حركتو في غاية الصعوبة
 .أو يقتؿ إف كاف ال يندفع شره إال بالقتؿ ،لينقطع فساده عف المجتمع

أمر بشاىد الزور أف يركب  وقؿ عنو أننُ  -رضي اهلل تعالى عنو-كذلؾ أيضًا فيما يتصؿ ببقية العقوبات عمر و 
د وجيو الحديث في ىذه الشيادة وسوّ  ما قمبك ،ويد وجسوّ ويُ  ،يعني وجيو إلى الجية األخرى ،مقموباً  ةعمى داب
لكف في التعزيرات كيؼ تكوف  ،اؿ لالجتياد فيياكما سبؽ أف العقوبات الشرعية ال مج ،يعني ىذا تعزير ،بالكذب

  .يعني أف يتحرى القاضي عقوبة تناسب الجناية في باب التعزير ،؟مف جنس الجناية
 "أعمى" :قيؿ ،[ٕٚ:اإلسراء] {َأْعَمى اْْلِخَرةِ  ِفي َفُيوَ  َأْعَمى َىِذهِ  ِفي َكانَ  َوَمنْ }: يقوؿ -عز وجؿ-وفي اآلخرة اهلل 

 .موصوؼ بالعمىي أ ،يحشر ال يبصر ويعني المقصود أن ،وصفة ل
ىذا قوؿ آخر  ى،في اآلخرة أشد عم ويعني أن ،-الثانية في اآلخرة "أعمى"- ،أفعؿ تفضيؿ "أعمى"إف  :وقيؿ

 .معروؼ في المسألة

                                                           

 برقـ التعزير، أسواط قدر باب الحدود، كتاب ومسمـ، ،(ٛٗٛٙ) برقـ واألدب، التعزير كـ باب الحدود، كتاب البخاري، أخرجو - ٔ
(ٔٚٓٛ.) 
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 الرجاؿ صور في الذر أمثاؿ القيامة يوـ المتكبروف يحشر)) :جاء في عقوبة المتكبريف يوـ القيامة وكذلؾ ما
 .ألنيـ تطاولوا وتعالوا بغير حؽ فصاروا بيذه المثابة ؛(ٕ)((...مكاف، كؿ مف الذؿ يغشاىـ

 آؿ] {اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َغلَ  ِبَما َيْأتِ  َيْغُملْ  َوَمنْ } :وفي اآلخرة ،في الدنيا يحرؽ متاعوُ  وفإن مثؿ ذلؾ في الغاؿّ  وقؿ
 مف ظمـ مف)) :قتطعيا بغير حؽافإذا كاف قد أخذ أرضًا  ،ذكر ىذا -صمى اهلل عميو وسمـ-والنبي ، [ٔٙٔ:عمراف

ذا كاف سرؽ دابة أو نحو ذلؾ ، (ٖ)((أرضيف سبع مف طوقو اشيئً  األرض  ،بعيراً  منيا غؿ مف)) ،-غميا يعني-وا 
 .(ٗ)((يحممو القيامة يوـ بو أتي شاة أو

 يوـ كاف إذا إال حقيا، منيا يؤدي ال فضة وال ذىب صاحب مف ما)) :فضةالالمانع الزكاة إف كاف الذىب و 
ذا كانت  ،(٘)((وظيره وجبينو جنبو بيا فيكوى جينـ، نار في عمييا فأحمي نار، مف صفائح لو حتف  صُ  القيامة وا 

 بقاعٍ  ليا طحبُ  القيامة يوـ كاف إذا إال حقيا، منيا يؤدي ال غنـ، وال بقر، صاحب ))وال :اأو غنمً  اأو بقرً  بالإ
فيذا  ،(ٙ)((بأظالفيا وتطؤه بقرونيا تنطحو عضباء وال جمحاء، وال عقصاء، فييا ليس ،شيئاً  منيا يفقد ال قرقر،

 .كمو مف ىذا القبيؿ
 .واهلل المستعاف ،فالمقصود أف التعزيرات يتحرى فييا أيضًا أف تكوف متناسبة مع الجناية

مثاًل يمكف أف تكوف العقوبة مف جنس ىذا أف تصادر ىذه السيارة  طفح  يعني مثؿ إنساف يؤذي الناس بسيارتو يُ 
  .وىكذا ،أو دائماً  ،أو أكثر ،أو شيراً  ،مثاًل أسبوعاً 

ما إنشاء ،ما إخبارإرسالة اهلل لرسمو:  -رحمو اهلل-قال   ،فاإلخبار عن نفسو وعن خمقو مثل: التوحيد ،وا 
 واإلنشاء: األمر والنيي واإلباحة. ،والقصص الذي يندرج فيو الوعد والوعيد

إذ  ،لتضمنيا ثمث التوحيد ؛القرآن التي تعدل ثمث [ٔ:اإلخالص] {َأَحدٌ  الَموُ  ُىوَ  ُقلْ }وىذا كما ذكر اهلل في سورة 
 َوَيْنَياُىمْ  ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرُىمْ }: -صمى اهلل عميو وسمم-وقولو في صفة نبينا محمد  ،ىو قصص وتوحيد وأمر

فإن اهلل أمر  ،وىو بيان لكمال رسالتو ،[55ٔ:األعراف] {اْلَخَباِئثَ  َعَمْيِيمُ  َوُيَحرِّمُ  الَطيَِّباتِ  َلُيمُ  َوُيِحل   اْلُمْنَكرِ  َعنِ 
وصف األمة بما  ، وحرم كل خبيث، وكذلكوأحل كل طيب ،ونيى عن كل منكر ،عمى لسان نبيو بكل معروف

 آل] {اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَتْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ }يأمرىم بالمعروف وينياىم عن المنكر قال:  ،وصف بو نبييا
 .[ٓٔٔ:عمران

                                                           

 في وأحمد ،(ٕٜٕٗ) برقـ ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف والورع والرقائؽ القيامة صفة أبواب الترمذي، أخرجو - ٕ
 (.ٜٕٖٔ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وحسنو ،"حسف إسناده: "محققوه وقاؿ ،(ٚٚٙٙ) برقـ المسند،

 باب المساقاة، كتاب ومسمـ، ،(ٕٕ٘ٗ) برقـ األرض، مف شيئا ظمـ مف إثـ باب والغصب، المظالـ كتاب البخاري، أخرجو - ٖ
 (.ٕٔٙٔ) برقـ وغيرىا، األرض وغصب الظمـ تحريـ

 وقاؿ ،(ٖٙٓٙٔ) برقـ المسند، في وأحمد ،(ٓٔٛٔ) برقـ الصدقة، عماؿ في جاء ما باب الزكاة، أبواب ماجو، ابف أخرجو - ٗ
 (.ٜٓٗٙ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"لغيره صحيح حديث: "محققوه

 (.ٜٚٛ) برقـ الزكاة، مانع إثـ باب الزكاة، كتاب مسمـ، أخرجو - ٘
 المصدر السابؽ. - ٙ
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موا أمر الناس ألنيم كمّ  ؛نفعيم ليم وأعظميم إلييم إحساناً أفيم  ،فيذه األمة خير أمة أخرجت لمناس
ونيوا عن كل منكر لكل  ،حيث أمروا بكل معروفو  ،ونيييم عن المنكر من جية الصفة والقدر ،بالمعروف

 .أحد
كل معروف بمروا أمن جية الصفة والقدر حيث  ،ىذه الواو في النسخة الخطية غير موجودة ،فيو واو زائدة ما

 .حدأونيوا عن كل منكر لكل 
ونيوا عن أمروا بكل معروف حيث  ،مر الناس ونيييم عن المنكر من جية الصفة والقدرأألنيم كمموا قال: 

وأقاموا ذلك بالجياد في سبيل اهلل بأمواليم وأنفسيم، وىذا كمال النفع لمخمق، وسائر األمم  ،كل منكر لكل أحد
بل منيم من لم يجاىد،  ،لم يأمروا كل أحد بكل معروف وال نيوا كل أحد عن كل منكر، وال جاىدوا عمى ذلك

ل الصائل الظالم، ال قاتَ فع عدوىم عن أرضيم كما يُ والذين جاىدوا من بنى إسرائيل فعامة جيادىم كان لد
  دين وأمرىم بالمعروف، ونيييم عن المنكر.جاىَ لدعوة المُ 

يقوؿ بأف حاصؿ ما جاء بو  وأن -اهلل ورحم-ممخص مف كالـ شيخ اإلسالـ ابف تيمية  ووىحاصؿ ىذا  
عمييـ -أو عف رسمو  ،خبر عف اهلل ،نشاءإما ا  ما خبر و إحاصؿ الرسالة أنيا  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-الرسوؿ 

 ،ىذا كمو أخبار ،خبر عف اليوـ اآلخر ،األمـ السابقة الذي ىو القصص، أو عف المالئكةأو  ،-الصالة والسالـ
ال تفعموا كذا الذي ىو  ،فعموا كذاا :يقوؿ ليـ ،نشاءإأو يكوف  ،ما فعؿ اهلل بالمؤمنيف ،ما فعؿ اهلل بالمكذبيف

كاف أو  ،يعني الواجب والمستحب ،غير جاـز ـسواء كاف األمر جازمًا أ ،واإلباحة ،والنيي ،األمر ،التشريع
يعني  ،أجمميا وفيذه األحكاـ الخمسة لكن ،فيبقى المباح ،أو غير جاـز الذي ىو المحـر والمكروه اجازمً  نييال

 ،األمر والنيي ،ما إنشاءا  أخبار و  ماإ ،ف ىذامِ  فيو -عمييـ الصالة والسالـ-فما جاءت بو الرسؿ  ،أمور التشريع
باعتبار  ،ثمث القرآن تعدل  {َأَحدٌ  الَموُ  ُىوَ  ُقلْ }فسورة  :يقوؿ ىنا ،والتشريع وىذا كمو داخؿ فيو ،الحالؿ والحراـ

    .عتقادأو قضايا اال ،أف القرآف يتعمؽ بالتوحيد -كما قاؿ بعض أىؿ العمـ-
 .وىو األحكاـ :واألمر الثاني

 .ىكذا قاؿ أىؿ العمـ ،عتقادفتضمنت ىي ىذا الثمث األوؿ المتعمؽ باال ،الذي ىو القصص مثالً  :الثالثواألمر 
إذ ىو قصص لتضمنيا ثمث التوحيد  :ويقوؿ ،لكف المقصود ىنا توضيح ما يناسب المقاـ ،وقيؿ غير ذلؾ

 ُىوَ  ُقلْ } وتوحيد ،قصص ىذه ثمث ،القرآف ،قصص وتوحيد وأمر؟ىو ؟ ما ىو الذي يقصد ماذا ،وتوحيد وأمر
  .وأمر ونيي ،جاءت بيذا {َأَحدٌ  الَموُ 

 َلُيمُ  َوُيِحل   اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَياُىمْ  ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرُىمْ } :-صمى اهلل عميو وسمم-وقولو في صفة نبينا محمد 
فإن اهلل أمر عمى لسان نبيو بكل  ،، وىو بيان لكمال رسالتو[55ٔ:األعراف] {اْلَخَباِئثَ  َعَمْيِيمُ  َوُيَحرِّمُ  الَطيَِّباتِ 

وىي صفة  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ىذه صفة النبي  ،ىذا الذي ىو األمر والنيي ،عن كل منكر معروف ونيى
 َوَتْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  ِلمَناسِ  ُأْخِرَجتْ  ُأَمةٍ  َخْيرَ  ُكْنُتمْ } :-عز وجؿ-وليذا قاؿ اهلل  ؛ىذه األمة واختصت بو

 َأْىلِ  ِمنْ  َسَواءً  َلْيُسوا} :لكف في بني إسرائيؿ قاؿ ،ر اإليماففأخّ  [ٓٔٔ:عمراف آؿ] {ِبالَموِ  َوُتْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ 
فجاء باإليماف  ،[ٗٔٔ-ٖٔٔ:عمراف آؿ] {* ُيْؤِمُنونَ  َيْسُجُدونَ  َوُىمْ  الَمْيلِ  آَناءَ  الَموِ  آَياتِ  َيْتُمونَ  َقاِئَمةٌ  ُأَمةٌ  اْلِكتَابِ 

ففي حؽ ىذه األمة قدـ  {اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوَيْأُمُرونَ }: ثـ قاؿ ،{اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالَموِ  ُيْؤِمُنونَ } :أوالً 
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وفي بني إسرائيؿ ذكر اإليماف أواًل ثـ األمر بالمعروؼ  ،ا ذكر صفتيااألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر لمّ 
 هاستنبطوه وىو أف ذلؾ لما كاف اإليماف مشتركًا بيف ىذه األمة وسائر األمـ أخر  ىبعض أىؿ العمـ معنً  وفأخذ من

بمعنى أنيا تأمر بكؿ  ،ولما كاف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر مف خصائص ىذه األمة ،في صفتيا
 ،فميس ىناؾ أحد فوؽ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،وتنيى عف كؿ منكر لكؿ أحد ،معروؼ لكؿ أحد

نيى عف مر بالمعروؼ ويُ ؤ الجميع ي ،لضعفو أو عجزه أو مسكنتو ؛ىذا دعوه :فيقاؿ ووليس ىناؾ أحد دون
 ،فصارت بذلؾ خير أمة أخرجت لمناس ،ذا ىو المقصودفي ،وال ولد ،ال والد ،ستثنى مف ذلؾ أحدال يُ  ،المنكر

المثابة في  هبيذ : األمـ السابقة لـ تكففيو يقوؿ ،ليا ىذه الخصيصة التي تميزت بيا عمى سائر األمـ ركوذ
رأس  ونما ذكره ىنا باعتبار أنإفإف الجياد  ،وكذلؾ الجياد ،باب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،ىذا الباب
يعني أعمى مراتب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر الجياد والذي مف  ،المعروؼ والنيي عف المنكراألمر ب

فإف مفارقة األرض التي ال  ،نكرماليجرة ىي نوع مف األمر بالمعروؼ والنيي عف ال ،أعمى مراتبو أيضًا اليجرة
 ،ىذا مف مقتضيات بؿ ىو مف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر -تبارؾ وتعالى-يستطيع فييا أف يعبد ربو 

وما إلى  ،وىو معيـ ،وويمتقط الصور ليـ ول ،ىجر المنكر وىجر أىمو ال أف يسافر إلييـ ويقصدىـ ويأنس بيـ
ذا تزوج امرأة أخذىا وذىب بيا إلى بالد ال تعرؼ المعروؼ وال تنكر المنكر ،ذلؾ وىو منشرح الصدر بيذا  ،وا 

سياحة  :ويشاىد أنواع المنكرات ثـ يقوؿ ،ال يستطيع أف يأمر بالمعروؼ وال يستطيع أف ينكر أدنى منكرو 
يجب اليجرة مف " :-اهلل ورحم-ماـ مالؾ وليذا قاؿ اإل ،فاإلنساف يفارؽ المنكر ،فيذا حراـ ال يجوز ،إسالمية

  .واهلل المستعاف ،وىذا يقصدىا ،(ٚ)"البالد التي تظير فييا البدع
 ،يمي ذلؾ اليجرة ،ذكر الجياد باعتبار أنو أعمى قامة في األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر نوفالمقصود ىنا أ

كما فعؿ و  ،-عميو الصالة والسالـ-وفي اهلل كما فعؿ إبراىيـ  ،فإف اإلنساف يترؾ الوطف واألىؿ والعشيرة هلل
فيما دوف  ،(ٛ)(())مف رأى منكـ منكرًا فميغيره بيده :ثـ يأتي بعد ذلؾ ،-صمى اهلل عميو وسمـ-أصحاب النبي 

 .وذلؾ أضعؼ اإليماف(( ،فإف لـ يستطع فبقمبو ،))فإف لـ يستطع فبمسانو ،قتاؿ الكفار ،الجياد الذي ىو القتاؿ
ولـ يكف عندىـ مف الجياد الذي ىو قتاؿ  ،إف األمـ السابقة لـ يكف عندىـ مف ىذا كما عند ىذه األمة :فيقوؿ

فْ  ،الكفار ما عند ىذه األمة ولكنو ليس كالجياد الذي فرض عمى  ،بنو إسرائيؿ عندىـ جياد ،جد عند بعضيـوُ  وا 
ل قاتَ والذين جاىدوا من بني إسرائيل فعامة جيادىم كان لدفع عدوىم عن أرضيم كما يُ  :يقوؿ ،ىذه األمة

اإلسالـ ال يكرىيـ عمى الدخوؿ ، يعني دعوتيـ لإلسالـ، دين وأمرىم بالمعروفجاىَ المُ  الصائل الظالم ال لدعوة
يجعؿ الطرؽ واألسباب مشرعة ال يحوؿ دوف الناس حائؿ حينما يريدوف اعتناؽ اإلسالـ أو  وولكن ،فيو بالقتاؿ

 .وىذا أمر واضح ال خفاء فيو ،واألوؿ ىو جياد الدفع ،جياد الطمب :فيذا الذي يقاؿ لو ،التعرؼ عمى أحكامو

                                                           

 (.ٜٕٓ/ ٛ) االستذكار: انظر - ٚ
 بالمعروؼ األمر وأف وينقص، يزيد اإليماف وأف اإليماف، مف المنكر عف النيي كوف بياف باب اإليماف، كتاب مسمـ، أخرجو - ٛ

 (.ٜٗ) برقـ واجباف، المنكر عف والنيي
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ألن اهلل أخبر أنيم يأمرون بكل معروف وينيون عن  ؛وليذا كان إجماع ىذه األمة حجة :-رحمو اهلل-قال 
خبار عن اهلل أو عن خمقو بباطل إفمو اتفقوا عمى إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حالل أو  ،كل منكر

 معروف من الكمم الطيب والعمل الصالح.لكانوا متصفين باألمر بمنكر والنيي عن 
 ؛تباع لمرشد واليدى والحؽا -أعني المؤمنيف-تباع سبيميـ اف ،[ٓٔٔ:عمراف آؿ] {ِلمَناسِ  ُأْخِرَجتْ  ُأَمةٍ  َخْيرَ  ُكْنُتمْ }

 َما ُنَولِّوِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َسِبيلِ  َغْيرَ  َوَيَتِبعْ  اْلُيَدى َلوُ  َتَبَينَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  الَرُسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ } :قاؿ -عز وجؿ-ألف اهلل 
فسبيؿ المؤمنيف أنيـ يأمروف بكؿ معروؼ وينيوف عف كؿ  ،[٘ٔٔ:النساء] {َمِصيرًا َوَساَءتْ  َجَيَنمَ  َوُنْصِموِ  َتَوَلى

 أف ال يمكف ،كاف إجماعيـ حجة ـّ ، ومف ثَ مف كاف اً عمى أحد كائن فال يمكف أف يقروا باطالً  ،منكر لكؿ أحد
تفاؽ عمى ايسكت الجميع مف أوليـ إلى آخرىـ فيحصؿ بذلؾ  ،رغي  ىو باطؿ ومنكر وال يُ  أمريتفقوا عمى 

 ؛كاف إجماعيـ حجة ـ  ومف ثَ  ،ويبيف الحؽ -عز وجؿ-بد أف يوجد مف يقوـ بأمر اهلل  ال ،فيذا ال يكوف ،الباطؿ
   .ةألنيـ ال يجتمعوف عمى ضالل

 ما دليمؾ عمى اإلجماع مف القرآف؟ ،لما سألو رجؿ عف الحجة مف القرآف لإلجماع -اهلل ورحم-والشافعي 
 ِمنْ  الَرُسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ } :ستنبط ذلؾ مف ىذه اآليةاكاممة ثـ عاد ثانية حتى  ةاحتبس في بيتو فقرأ القرآف ختم

  .اآلية [٘ٔٔ:النساء] {اْلُيَدى َلوُ  َتَبَينَ  َما َبْعدِ 
 آَمُنوا َواَلِذينَ  }:أثنى اهلل عمى الصالح والمصمحين وقد ،كل ما أمر اهلل بو فيو صالح :-رحمو اهلل-قال 

فحيث كانت مفسدة األمر والنيي أعظم من  ،المفسدين في غير موضع وذمَ  [ٕٛ:البقرة] {الَصاِلَحاتِ  َوَعِمُموا
ن كان قد تُ  إذ المؤمن عميو أن يتقي اهلل في  ،محرمعل وفُ  ،رك واجبمصمحتو لم تكن مما أمر اهلل بو وا 

 وليس عميو ىداىم. ،هعباد
 وذـ   ،وقد أثنى اهلل عمى الصالح والمصمحيف ،كؿ ما أمر اهلل بو فيو صالح ،ىذا أصؿ في مراعاة المصالح

  .مقصود ىذه الشريعة الصالح واإلصالح فإذ ،المفسديف في غير موضع
فحيث كاف ذلؾ ال يؤدي إلى تحقيؽ مقصود  ،كر الصالح واإلصالحومقصود األمر بالمعروؼ والنيي عف المن

إذا كاف يؤدي  ،ير الصالح والخير والمعروؼ فإف األمر بالمعروؼ في ىذه الحالة يكوف منكراً ثالشارع مف تك
وكذلؾ إذا كاف ىذا النيي عف المنكر ال يؤدي إلى تقميؿ المنكر وتقميؿ الشر بؿ يؤدي إلى  ،إلى مفسدة أعظـ

 َتُسب وا َواَل } :-عز وجؿ-وليذا قاؿ اهلل  ؛تفاقمو وكثرتو وزيادتو فإف النيي عف المنكر يكوف مف قبيؿ المنكر
 ،شكاؿ فيوإلية المشركيف أمر ال آفسب  ،[ٛٓٔ:األنعاـ] {ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  َعْدًوا الَموَ  َفَيُسب وا الَموِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  اَلِذينَ 

وليذا قاؿ  ؛فالمتسبب فيو يكوف قد فعؿ منكراً  ،-عز وجؿ-ولكف ذلؾ يؤدي غالبًا إلى سب اهلل  ،فال حرمة ليا
فسئؿ ، والديو(( الرجؿ شتـ الكبائر ))مفوقاؿ:  ،(ٜ)((و))لعف اهلل مف لعف والدي :-صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 

يسكت  فل ويعني ىذا ىو المتوقع أن ،(ٓٔ)فيسب أمو(( موويسب أ ،))يسب أبا الرجؿ فيسب أباه :فقاؿ ؟عف ىذا
 ،المعنةإليو  -صمى اهلل عميو وسمـ-فوجو النبي  ،في سب والديو اً أواًل الذي ابتدأ بالسب متسبب فيكوف ىذا الساب  

                                                           

 (.ٜٛٚٔ) برقـ فاعمو، ولعف تعالى اهلل لغير الذبح تحريـ باب األضاحي، كتاب مسمـ، أخرجو - ٜ
 (.ٜٓ) برقـ ،وأكبرىا الكبائر بياف باب ،اإليماف كتاب مسمـ، أخرجو - ٓٔ
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واستحؽ  ،زؿ منزلة المباشرلكف لما كاف متسببًا نُ  ،ما لعف والديو وحظ مع أنال ،))لعف اهلل مف لعف والديو(( :قاؿ
ال  ونإ -األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر-حتساب وليذا يقاؿ في الحسبة واال ؛فاألمر ليس باليسير ،المعنة

لذي يتولى ىو ا -تبارؾ وتعالى-وأف اهلل  ،مف قبيؿ فعؿ السبب وويرى أن ،يجوز لإلنساف أف يتعاطى ذلؾ
بؿ يجب عميو أف ينظر إلى العواقب باعتبار الظف الغالب في  ،فيفيـ تعاطي األسباب عمى غير وجيو ،النتائج

  ؟ما ىي العاقبة ،مجاري العادات
بؿ يؤدي إلى كثرة  ،فإذا كاف أمره بالمعروؼ ونييو عف المنكر ال يؤدي إلى تكثير الخير والصالح والمعروؼ

وقد  ،ثمًا بذلؾآفيكوف  ،أو تقميؿ الخير فإف ىذا األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ىو مف قبيؿ المنكر ،المنكر
فإف  ،بد لمف أراد أف يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر مف العمـ نو الإ :وليذا قالوا ؛صمحيُ  وأفسد حيث يظف أن

فإذا  ،خر وىو العقؿ الراجحآبد لو مف أمر  وال ،بد مف عمـ ال ،مف يأمر وينيى بال عمـ يفسد أكثر مما يصمح
يكوف عنده  ،ىذه الحكمة، فيبصر األشياء عمى حقائقيا ،جتمع لو ىذا وىذا فيو كنور العيف مع ضوء الشمسا

 ،ويطيش عقمو في تمؾ المقامات ،أخرؽ فيو طيش وخفة فيفسد وعنده عمـ لكنيكوف فبعض الناس قد  ،حكمة
وال في  ،فيذا ال يجوز ال في القضايا الخاصة ،رؼ تصرفات ال يقرىا الشرعويتص ،فيأتي بألواف الرعونات

عنده عمـ فيتصرؼ تصرفات يممييا عميو عقمو  وكذلؾ أيضًا قد يكوف عنده عقؿ راجح لكف ما ،القضايا العامة
   .-صمى اهلل عميو وسمـ-عمى غير ما جاء بو الرسوؿ  وفيكوف فعم ،لكنيا غير مزمومة بزماـ الشرع

وليس عنده عقؿ  ،الذي عنده عمـ :نحف نقوؿ ،-نسأؿ اهلل العافية-ومف الناس مف ال يكوف عنده عمـ وال عقؿ 
 ،وفيكمؿ نقص ،قدـستشير أىؿ العمـ قبؿ أف يُ يوالذي عنده عقؿ وليس عنده عمـ  ،قدـيستشير العقالء قبؿ أف يُ 

بد مف اجتماع ىذيف األمريف  فال ،لكف الذي ال عمـ وال عقؿ ىذا ال يصمح لألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر
   .باإلضافة إلى أمور أخرى كػالرفؽ ونحوه

ألف الدنيا ليس فييا كما يقوؿ الشاطبي  ؛ؿ عميو الرجحافنما المعو  إفيذه المصالح  ،يجب مراعاة ذلؾ ففينا إذ
فقد  ،ثر عميو مثاًل أنو يبيع المخدرات أو نحو ىذافيذا اإلنساف الذي عُ  ،نما المصالح غالبةإ ،مصمحة خالصة
في جية إذا عمموا ذلؾ  ويشتغؿ مثالً  ،نفس ةه أسرة أربع عشر ىذا مسكيف عند :ويقوؿ ،ويأتي مف يشفع ل
اآلف فساده وضرره  ،ىذا يفسد في المجتمع :ؿافيق ،وتكونوف قد قطعتـ رزقو وما أشبو ذلؾ ،سيفصؿ مف عممو

ترؾ وال يستر عميو بخالؼ مف كانت جريمتو أو جنايتو جناية  يُ ال ،بد مف معاقبتو ، فالغير قاصر عميو ىو
بيذه الجناية القاصرة  إذا ُأخذ :فيقاؿ مثالً  ،نظر عندئذ في المفاسد والمصالحفيُ  ،خاصة يعود ضررىا عميو ىو

وما إلى ذلؾ مف  ،وقد يؤدي بيـ إلى بيع األعراض ،ويكونوف عالة عمى الناس ،ىؤالءقد يفصؿ فيتضرر  وأن
 ؟،بس ىذا اإلنساف ما الذي سيحصؿ مف وراء حبسوكذلؾ فيما يتعمؽ  بالحبس ونحوه إذا حُ  ،ىراعَ فينا يُ  ،األمور

فدخؿ وتعمـ  ةيسير  بس في جنايةىذا حُ  ،؟أو أف الضرر سيتفاقـ ،ويقؿ الضرر ،ىؿ ستتحقؽ المصمحة الشرعية
ى فيو راعَ يُ  وفيذا كم ،وتخرج مجرمًا بعدما كانت جنايتو في جزء يسير ،مف الحبس مف الجرائـ اأشياء كثيرة جد  

حتاج أف وىناؾ أمور يُ  ،ويحتاج إلى دقة نظر ،ويحتاج إلى عمـ ،وىذا يحتاج إلى بصر ،المصالح والمفاسد
 ،ألنيا شائكة ومشكمة ومتداخمة ، وىناؾ قضايا قد يتوقفوف فييا؛يجتمع عمييا مجموعة مف الناس يقرروف فييا

وأنا  ،-عز وجؿ-إف النتائج عمى اهلل  :-وىذا ىو المقصود-ال يقوؿ اإلنساف و  ،لكف يجب مراعاة ىذا األصؿ
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 فتارة ،ىراعَ فإف مقاصد الشارع يجب أف تُ  ،التآبؿ عميؾ أف تنظر في الم ،ليس كذلؾ ،ال ،مر وأنيىأف آ عميّ 
 .نقدـ المصمحة :فينا يقاؿ ،تكوف المصمحة راجحة والمفسدة مرجوحة

وتارة تتساوى المصمحة والمفسدة فننظر في  ،وتارة تكوف المفسدة راجحة والمصمحة مرجوحة فندفع المفسدة
 .المراتب

ثـ  ،ثـ العرض ،ثـ العقؿ ،ثـ النفس ،الديف :ىاوالضروريات خمس أعال ،فعندنا ضروريات وحاجيات وتحسينيات
 :نقوؿ ،فإذا تساوت المصالح والمفاسد وتزاحمت فينا ال نقوؿ بأف درء المفسدة مقدـ عمى جمب المصمحة ،الماؿ

فإذا كانت مرتبة المصمحة أعمى قدمت  ،؟وفي أي المراتب ىذه المصمحة ؟،في أي المراتب ىذه المفسدة
تالؼ األمواؿ،  ،زىاؽ النفوسإة وفيو مفسد ،جيادالوليذا شرع  ؛المصمحة وأىدرت المفسدة ا كاف ومع ذلؾ لمّ وا 

 .عالء كممة الديفإزىاؽ النفوس في جانب إفر فيو حفظ الديف اغتُ 
أو قتؿ القاتؿ ىذا فيو مفسدة  تعمؽ مثاًل بقطع يد السارؽ مثاًل،وكذلؾ أيضًا فيما ي ،والمقصود بو الجياد المشروع
 ِفي َوَلُكمْ } ،نعـ :نقوؿ ،انا واحدً تر اخس فم مف المجتمع بدال ثنيفاننا خسرنا إ :كما يقوؿ بعض المفتونيف

فخسراف واحد قد يكوف مفسدة ولكف فيو مصمحة أعظـ أف الناس  [ٜٚٔ:البقرة] {اأْلَْلَبابِ  ُأوِلي َيا َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ 
فإذا تساوت المرتبة في  ،وننظر إلى العموـ والخصوص ،فنحف ننظر إلى ىذه المراتب ،يأمنوف عمى حياتيـ

أو كمو يرجع إلى العقؿ نظرنا في العمـو  ،أو كمو يرجع إلى النفس ،الضروري مثاًل كؿ ذلؾ يرجع إلى الديف
ظر نما بعد النا  و  ،طالقو، وىذا أيضًا ليس عمى إفالمصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة ،والخصوص
 ،مصمحة العامة بحاجي قدمنا المصمحة الخاصةالو  ،الخاصة تتعمؽ بضروري فإذا كانت المصمحة ،في المراتب

ذا كانت المصمحة العامة تتعمؽ بالماؿو  وليذا  ؛والمصمحة الخاصة تتعمؽ بالديف فإننا نقدـ المصمحة الخاصة ،ا 
 -قتموفيُ -أو تزىؽ نفوسيـ  ،فتنوف بدينيـألنيـ قد يُ  ؛سارىتبذؿ األمواؿ مف بيت ماؿ المسمميف لفداء األ

  .فنقدـ المصمحة الخاصة ،ماؿ العاـالفنعطييـ مف 
يدخؿ في  فإف اإلنساف ال ـّ ، ومف ثَ تحتاج إلى عقؿو  ،وتحتاج إلى حسف نظر ،يذه الطريقة تحتاج إلى عمـف

 واهلل المستعاف. ،النتائج عمى اهلل :القضايا الكبار ثـ يتصرؼ مف عند نفسو ويقوؿ
 وترك القتال في الفتنة. ،وترك قتال األئمة ،: لزوم الجماعةأىل السنة: من أصول -رحمو اهلل-قال 

 .لزـو الجماعة يعني الذيف ىـ عمى الحؽ ،ولو كنت وحدؾ ،المقصود بالجماعة الحؽ
إال أف تروا كفرًا )) :وضبطو بضابط واضح محدد ،قيد ذلؾ -صمى اهلل عميو وسمـ-فالنبي  ،وترك قتال األئمة

 ،أو التي يختمؼ الناس فييا ،أما األشياء األخرى المحتممة التي لـ تستبف ،(ٔٔ)((عندكـ فيو مف اهلل برىاف ،بواحاً 
  .وتكوف مترددة ليس عندنا فييا مف اهلل برىاف فيذا ال يجوز ،أو نحو ىذا

                                                           

 ،(ٙ٘ٓٚ) برقـ ،"تنكرونيا اأمورً  بعدي ستروف: "-وسمـ عميو اهلل صمى- النبي قوؿ باب الفتف، كتاب البخاري، أخرجو - ٔٔ
 (.ٜٓٚٔ) برقـ المعصية، في وتحريميا معصية، غير في األمراء طاعة وجوب باب اإلمارة، كتاب ومسمـ،
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، يعني وغمبة المصمحة عمى المفسدة ،قيود المعروفة مف القدرةاليقيد ب وفيو مف اهلل برىاف فإن وما كاف عندنا
ذا خرجوا سيُ  ، يستطيعوفالبرىاف والناس  اهلل عندنا فيو مف يقاؿ  ،فعؿ؟قتموف سيبادوف فماذا يُ ليس عندىـ قدرة وا 

  .ال يجوز لكـ ذلؾ ،ال تفعموا :ليـ
ألف ىذا عنده شعبة  ماإ ،وال يستبيف الحؽ ،وذلؾ حينما تختمط األمور عمى الناس ،وترك القتال في الفتنة :قاؿ

أو ألف ذلؾ لـ يتضح وما استباف  ،خر عنده شعبة مف الحؽ وشعبة مف الباطؿواآل ،مف الحؽ وشعبة مف الباطؿ
 وليس فقط يده. ،بؿ يحفظ لسانو ،فإف اإلنساف يجتنب ذلؾ وال يدخؿ فيو ،فيو الحؽ

فيما إذا  ،والحسنات والسيئات يجب ترجيح الراجح منيا ،إذا تعارضت المصالح والمفاسد :-رحمو اهلل-قال 
وذلك  ،لدفع أكبرىما ؛وتعارضت المصالح والمفاسد يجب احتمال أدني المفسدتين ،ازدحمت المصالح والمفاسد

ال اجتيد برأيو لمعرفة األشباه  ،فمتى قدر اإلنسان عمى اتباع النصوص لم يعدل عنيا ،بميزان الشريعة وا 
  ز النصوص من يكون خبيرًا بيا وبداللتيا عمى األحكام.وِ عْ أن تُ  وقل ،والنظائر

المصالح  تفيما إذا ازدحم :قاؿ ،إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجيح الراجح منيا
 إذاما يعني ىذا في حاؿ  ،وتعارضت المصالح والمفاسد يجب احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرىما ،المفاسد

ىدار األخرى ال ،جد مصمحتاف ال نستطيع القياـ بيما معاوُ  ،ازدحمت المصالح فماذا  ،بد مف القياـ بواحدة وا 
  .نفعؿ؟

ما أف يكوف ذلؾ إ ؟كيؼ نعرؼ أف ىذه أعظـ لكف ،نقوـ بالمصمحة األعظـ ونتخمى عف المصمحة األقؿ
النفع العاـ المتعمؽ   :أو أف يعرؼ ذلؾ بأمور وطرائؽ أخرى مثؿ ،يعني نعرفو بالنصوص الشرعية ،منصوصاً 

حاؿ الناس  ،الحاؿ والزماف الذي يكوف فيو ،عتقاد وما إلى ذلؾواال ،كأف تكوف ىذه تتعمؽ بقضايا أصوؿ الديف
وة كارثة في مكاف وعندؾ مصالح أخرى تتعمؽ بالدع تجداآلف وُ  يعني مثالً  ،حاجتيـ إلى كذا ،التي تقتضي كذا

وال يوجد في الناس مف يقـو  ،وال تستطيع القياـ بيذا وىذا ،أو تعميـ العمـ وتدريس ذلؾ ،-عز وجؿ-إلى اهلل 
ريف جيد الخي   بد أف ينصبّ  فال ، يكفي فيو ىؤالءاليعني  ،ما لضخامة ذلؾإبد أف يوجو الجيد  فال ،بيذا وىذا

 فعؿ؟ فماذا يُ  ،إلى واحد مف ىذيف
غاثة ىؤالء الناس الذيف وقع ،يمكف أف تؤجؿ البرامج الدعوية والدروس لحؿ ىذه الكارثة :نقوؿ  ،ليـ مصيبة توا 

ما العمـو ا  و  ،ما الحاؿ ومقتضاىاإ ،يرجح بأحد ىذه األمور :فينا يقاؿ ،ذلؾغير  وأ ،ما زلزاؿا  و  ،ما طوفافإ
وىذا يتعمؽ بأمور تتصؿ  ،باالعتقاد ،الديفؽ ىذا يتعمؽ بأصوؿ أو المتعم   ،ينظر إلى ىذه القضايا ،والخصوص

نرجح المصمحة األعمى ونيدر األخرى إذا ما استطعنا القياـ  :فينا يقاؿ ؟،واضح ،ذلؾ ووما أشب ،بالصحة
إف استطعنا أف ندفع  ،بد مف ارتكاب واحدة منيما إذا ازدحمت المفاسد كذلؾ أمامنا مفسدتاف ال ،بالقضيتيف

  :ىنا يقاؿ ؟لكف إذا ما استطعنا فما العمؿ ،جبالمفسدتيف ىذا ىو الوا
 ىذيفِ  الدى استو  فْ ر وخي  ***  فِ يْ رّ مف ضُ  ب األخؼ  وارتكِ 

ليذه المفسدة األدنى  ، وارتكابناشكاؿ فيوإوىذا ال  ،ارتكب المفسدة األدنى في سبيؿ دفع المفسدة األعمى :يقاؿف 
ترؾ الواجب حينما  ،ترؾ الواجب وعندئذ ال يكوف ذلؾ مف قبيؿ فعؿ المنكر أو ،-عز وجؿ-ال يكوف معصية هلل 

وفي تزاحـ المفاسد حينما نرتكب  ،ال ،يالـ الناس عمى ىذاو  ،اتركنا واجبً  :فنقوؿ ،تتزاحـ المصالح تركنا واحدة
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بد مف ارتكاب أحد  ال وألن ؛معصية ؿَ فعَ  ،منكراً  ؿَ ف ىذا فعَ إ :المفسدة األقؿ عندىا ال نستطيع أف يقوؿ أحد
واألمثمة  ،متنوعة كالتي ذكرتيا آنفاً  األعمى يقيسو العمماء باعتباراتو  ،الضرريف والمفسدتيف لدفع األعمى منيما

 ،وتساىؿ الناس فيو كثيرًا اليـو ،ال أحب أف أمثؿ لكف اآلف التصوير حراـ بجميع أنواعو ،يختمؼ عمييا الناس
ألف الناس  ؛بد منو الوما إلى ذلؾ ىذا أمر  -عز وجؿ-الدعوة إلى اهلل  ،الخروج بالفضائيات وتعميـ الناس العمـ

   يتمقوف مف ىذه الفضائيات مع مفسدة التصوير فما العمؿ؟ صاروا إنما
ج في ىذه فمف فعؿ ذلؾ وىو يعتقد حرمة التصوير وخر  ،لدفع أعالىما ؛يرتكب األخؼ مف الضرريف :فينا نقوؿ
ترؾ ىذا الفضاء وال يُ  ،بد أف يوجد في األمة مف يقـو بيذا وال ،ـو بفرض كفائيقي وألن ؛يكوف مأجوراً  والبرامج فإن

أما التصوير الذي  ،نترؾ ذلؾ تورعًا مف التصويرو  ،وىذه القنوات لألشرار يفسدوف الديف واألخالؽ وعقائد الناس
ب عمى يعني رك   ،األمثمة كثيرة لكف خذ ما شئت ودع ما شئتو  ،يسوغ وال فائدة فيو فمثؿ ىذا ال ،ال معنى لو

نما تقرر ، و وليست لتقرير القواعد ،ألف األمثمة لمتوضيح ؛مف األمثمة ما تشاء -قةإذا كانت موافِ -القاعدة  ا 
 ،المثاؿ لمتوضيح نماإ ،وىذا خطأ ،كر المثاؿ اختمفوافإذا ذُ  ،وكثير مف الناس يتفقوف عمى القاعدة ،القواعد باألدلة

  .وضع مف األمثمة ما شئت
نما  يالم عميو فإن ذلك ال ُيممك، و ونفس اليوى وىو الحب والبغض الذي في النفس ال :-رحمو اهلل-قال  ا 

 يالم عمى اتباعو بغير ىدى من اهلل.
إليو الذي ىو ف اليوى الذي ىو ميؿ النفس عف الشيء أو ألكف المقصود  ،مكممة ليا والقاعدة األخرى ستأتي

 {ُوْسَعَيا ِإالَ  َنْفًسا الَموُ  ُيَكمِّفُ  اَل } ،طاؽألف الشارع لـ يكمفنا بما ال يُ  ؛الحب والبغض ىذا ال يؤاخذ عميو اإلنساف
ىذه األمور تقع في قمب اإلنساف مف  ،ذلؾ وفمثؿ ىذه القضايا مما يتصؿ بالحب والبغض وما أشب ،[ٕٙٛ:البقرة]

أف خطاب الشارع إذا توجو إلى المكمؼ في أمر ال  ي:وليذا ذكرت قاعدة في بعض المناسبات وى ؛غير إرادة
ال يستطيع  ،شرط الندـ في التوبة :إلى سببو مثؿ ،أو إلى أثره ،ينصرؼ إلى سببو ويدخؿ تحت طوقو فإن

    .؟كيؼ يندـ ،أف يندـ متى ما أراد اإلنساف
أو  ،وما إلى ذلؾ فيندـ ،عد لمعاصيفأوجرأتو عميو وما  ،لى عقوبة اهلليتوجو الخطاب إلى السبب ينظر إ :نقوؿ

فيو حينما  ،والرأفة رحمة رقيقة ،[ٕ:النور] {الَموِ  ِدينِ  ِفي رَْأَفةٌ  ِبِيَما تَْأُخْذُكمْ  َواَل }قولو تعالى: مثؿ  ،يتجو إلى أثره
ال  :األثر كأف يقوؿ ،يتجو النيي إلى األثر نماإ ،ال ؟فيؿ يؤاخذ ،عميو الحد فقد يرؽ لو يرى ىذا اإلنساف يقاـ

أو في  ،فيقمؿ أو يمغى الحد ، يحتمؿال ،ىذا حراـ ،ىذا ضعيؼ ،ىذا مسكيف ،حؽىذا ما يستالحد، عميو  واقيمت
مف غير  وألن ؛ا ما يقع في القمب فال يؤاخذ اإلنساف عميوأمّ  ،فيذا ىو المحـر ،الصفة يضرب ضربًا خفيفاً 

 َذِلؾَ  ُيَصد ؽُ  َواْلَفْرجُ  َوَتْشَتِيي، َتَمن ى َوالن ْفُس )) :-صمى اهلل عميو وسمـ-النفس كما قاؿ النبي  فمجرد ميؿ ،إرادتو
ىنا تأتي  ،يؤاخذ ولكف إذا واقع ذلؾ فإن ،فميؿ النفس إلى الحراـ ومواقعة الحراـ ال يؤاخذ عميو ،(ٕٔ)((ُيَكذ ُبوُ  َأوْ 

                                                           

 آدـ ابف عمى درقُ  باب القدر، كتاب ومسمـ، ،(ٖٕٗٙ) برقـ الفرج، دوف الجوارح زنا باب االستئذاف، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٔ
 (.ٕٚ٘ٙ) برقـ وغيره، الزنا مف حظو
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ولكنو يجاىد نفسو  ،ىو يميؿ مثاًل إلى سماع المعازؼ ونحو ذلؾ ،أنا أميؿ :قد يقوؿ بعض الناس ،المؤاخذة
 .تباع اليوى حينما يفعؿ ذلؾالكف يؤاخذ عمى  ،ويمتنع منيا فيذا ىوى لكنو ال يؤاخذ عميو

أنا نفسي تنقبض مف بعض األشياء ولكني أجاىد نفسي  :قد يقوؿ اإلنساف مثالً  ،ووكذلؾ قد يكوف فيو ميؿ عن
الصوـ أجد نفسي ال تميؿ إليو  ،أجد بذلؾ عناء وصعوبة :يقوؿ ،ستيقاظ لصالة الفجر مثالً اال ،ياعمى فعم

فيي غير  ،وتحتجب -عز وجؿ-ولكنيا تتقي اهلل  ،المرأة مثال قد تنفر مف بعض األشياء الحجاب مثالً  ،طالقاً إ
 ،تباع ذلؾ اليوى ىو المحـراولكف  ،رادتوإومف غير  ،مف غير إرادتيا وألن ؛عمى ىذا الذي يقع في قمبيا ةمؤاخذ

  .ىو الذي يجري عميو العقاب والحساب
 أو تعمؿ لـ ما أنفسيا، بو حدثت ما أمتي عف تجاوز اهلل إف))أما مجرد ميؿ النفس فيذا ال يؤاخذ اإلنساف عميو  

ىذا في  ،وليس ذلؾ مما يصور كؿ حاالت اليوى ،رادةإيقع مف غير  وألن ؛حديث النفسفيذا في  ،(ٖٔ)((تتكمـ
 .عنو -عز وجؿ-فتجاوز اهلل  ،حديث النفس فقط

ىل ىو موافق  ،الواجب عمى العبد أن ينظر في نفس ُحبو وُبغضو ومقدار حبو وبغضو :-رحمو اهلل-قال 
ال يكون  ،لبغضوىو ىدى اهلل الذي أنزل عمى رسولو بحيث يكون مأمورًا بذلك الحب وا ،ألمر اهلل ورسولو

ومن أحب أو  ،[ٔ:الحجرات] {َوَرُسوِلوِ  الَموِ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدُِّموا اَل }: فإنو قال ،متقدمًا فيو بين يدي اهلل ورسولو
ومجرد الحب والبغض ىوى لكن  ،أبغض قبل أن يأمره اهلل ورسولو ففيو نوع من التقدم بين يدي اهلل ورسولو

 المحرم اتباع حبو وبغضو بغير ىدى من اهلل.
ومف ذلؾ أف ال يكوف  ،ف اإلنساف عميو أف يعالج قمبو بحيث ال يكوف في قمبو أدنى مخالفةإ :ىنا يريد أف يقوؿ

 ،طيافتسخ -عز وجؿ-ومساخط اهلل  ،فتحبيا -عز وجؿ-اهلل  ما ارتاضت عمى محابّ  نفٌس  وىذا اإلنساف ل
بمعنى  ،ال يتقدـ بالحب والبغض -وىو الذي يقصده في كالمو ىذا بالدرجة األولى-وفوؽ ذلؾ وىو أف اإلنساف 

فيتعرؼ عمى  ،يحب الصابريف ،اهلل يحب كذا ،-عز وجؿ-اإلنساف عميو أف يتعرؼ عمى األمور التي يحبيا اهلل 
 وفإن ـّ ، ومف ثَ فيذا ىو األكمؿ ،أف يكوف تابعًا ليا ،ثـ يكوف ىواه تبعًا ليا ،-عز وجؿ-ىذه األمور المحبوبة هلل 

نما ينظر إلى محابّ ، و باإلقباؿ عمى األشياء فيحبيا أو يبغضيا مف عند نفسو ال يبادر لى مساخطو ا   ،الشارع وا 
بيؿ التقدـ بيف يدي وجعؿ ذلؾ مف ق ،ىنا -اهلل ورحم-ىذا مقصود شيخ اإلسالـ  ،فيجعؿ حبو وبغضو تبعًا لذلؾ

أف ال  -عز وجؿ-فمف األدب مع اهلل  ،[ٔ:الحجرات] {َوَرُسوِلوِ  الَموِ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدُِّموا اَل }: واهلل يقوؿ ،اهلل ورسولو
عز -مف أمر اهلل  وألن ؛أنا أكره الحجاب لكني أحتجب :والمرأة تقوؿ ،أنا أكره الصوـ ،أنا أكره كذا :يقوؿ لشيء

قضية الحساب ف ،ستسالـ واإلذعاف الكامؿىذا خالؼ اال ،{َوَرُسوِلوِ  الَموِ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدُِّموا الَ }: نقوؿ ،-وجؿ
 مجترئاً  يكوف أف لإلنساف ينبغيال  لكف إرادة،كوف عمى ىذه األمور التي تقع في النفس مف غير توالعذاب ال 

نما المؤمف التقي الصالح ىو الذي ينظر ما الذي  ،في حبو وبغضو بيف يديو اً ومتقدم ،-وجؿ عز- اهلل عمى وا 
  .ووما الذي ال يحبو فيبغض ،وفيحب -عز وجؿ-يحبو اهلل 

                                                           

 الطالؽ في والنسياف والغمط وأمرىما، والمجنوف والسكراف ره،والكُ  اإلغالؽ في الطالؽ باب الطالؽ، كتاب البخاري، أخرجو - ٖٔ
 برقـ تستقر، لـ إذا بالقمب والخواطر النفس حديث عف اهلل تجاوز باب اإليماف، كتاب ومسمـ، ،(ٜٕٙ٘) برقـ وغيره، والشرؾ

(ٕٔٚ.) 
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ذا نظرت في كالـ المحبيف لبعض البشرو  وأنيـ  ،وويذكرون ،وما قالوه تجد أنيـ يصفوف ذلؾ ،وفي أشعارىـ ،ا 
لكف العقاب  ،فيذا ىو الحب الكامؿ ،ويكرىوف كؿ ما يكرىو ىذا المحبوب ،يحبوف كؿ ما يحبو ىذا المحبوب

 ،أف يروض نفسو عمييا ،يحتاج اإلنساف أف يربي نفسو عمييا ،فيذه مف مراتب الكماؿ ،خرآوالثواب ىذا شأف 
 .واهلل المستعاف ،-عز وجؿ-لما يحبو اهلل  اويكوف بذلؾ محب   ،أف يجاىد نفسو حتى تستقيـ لو

 


