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قال تعالى:

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}

سورة البقرة آية ()143
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ِ
الر ِحي ِم
الر ْْح ِن َّ
بِ ْس ِم الل َّ
تقديم
احلمد لل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده
وبعد:
فإن الدعوة إىل الل -عز وجل -مهمة األنبياء والرسل ،وواجب املؤمنني
عامة وأهل العلم منهم خاصة ،قال تعاىل{ :وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ} [فصلت]33 :
وقال تعاىل{ :وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران]104 :
وقال جل وعال{ :ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ}(النحل)125 :
والبصرية يف الدعوة إىل الل هي أعىل درجات احلكمة والعلم ،وحقيقتها
الدعوة إىل الل عىل علم ويقني وبرهان عقيل ورشعي ،وترتكز البصرية يف
الدعوة إىل الل عىل ثالثة أمور:
7
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األول :أن يكون الداعية عىل بصرية ،وذلك بأن يكون عال ًام باحلكم
الرشعي فيام يدعو إليه.
الثاين :أن يكون عىل بصرية يف حال املدعو حتى ُيقدَ م له ما ُيناسبه.
الثالث :أن يكون عىل بصرية يف كيفية الدعوة
واحلكمة يف الدعوة إىل الل ال تقترص عىل الكالم اللني والرتغيب والرفق
واحللم والعفو والصفح ،بل تشمل مجيع األمور التي ُعملت بإتقان
وإحكام ،وذلك بأن ترتل يف منازهلا الالئقة هبا ،فيوضع القول احلكيم
والتعليم والرتبية يف مواضعها ،واملوعظة يف موضعها ،واملجادلة بالتي
هي أحسن يف موضعها ،وجمادلة الظامل املعاند ،واملستكرب يف موضعها،
والزجر والغلظة والقوة يف مواضعها ،وكل ذلك بإحكام وإتقان ،ومراعاة
ألحوال املدعوين ،والواقع واألزمان واألماكن ،يف خمتلف العصور
والبلدان ،مع إحسان القصد والرغبة فيام عند الكريم املنان.
ومن تلك املنطلقات جاءت فكرة هذا الكتاب الذي أسميته:
(مسائل دعوية يف ضوء فقه املوازنات)
ومن املعلوم أن الفقه يف الدين فقه شامل انطالق ًا من دعاء النبي صىل الل
عليه وسلم البن عباس ريض الل عنه بقوله:
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(اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل ) ومن أنواع ذلك الفقه الشامل فقه
املوازنات.
واهلدف من ذلك :تأصيل هذا الفقه وبيان حاجة الدعاة وطلبة العلم إليه
سيام يف هذا العرص ،وكيف يمكن اإلفادة من مسائله وقضاياه يف التعامل
مع الناس ،ومشاكلهم وعالجها بأسلوب الرشع احلكيم البعيد عن طريف
اإلفراط والتفريط؟.
ويتكون البحث من متهيد وثالثة فصول وخامتة
التمهيد وفيه بيان املقصود بفقه املوازنات وبيان أمهيته.
الفصل األول :املوازنة بني املصالح عند تزاْحها وفيه مبحثان:
املبحث األول :إيراد بعض األدلة واألمثلة الرشعية عىل هذه احلالة.
املبحث الثاين :ذكر املسائل اللصيقة برسالة الدعاة يف هذه احلالة ومنها:
 تقديم األصول عىل الفروع ،واألهم عىل املهم ،والفرائض عىلاملندوبات.
 تقديم املصالح الكبرية عىل الصغرية والتدرج يف ذلك. تقديم رأي مجاعة املسلمني عىل رأي الفرد ،واملصلحة العامة عىلاخلاصة.
9
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 املوازنة بني حق األمة يف الوحدة وحقها يف بيان العلم ،وتغيري املنكر. ترك املستحبات ملصلحة تأليف القلوب. بيان أن مصلحة التأليف بني املسلمني أعظم من فعل سنة أو تركمكروه ،وفيه اإلشارة إىل أن التعصب للمسائل اخلالفية من شعائر أهل
الفرقة.
 أمر العامة باجلمل الثابتة بالنص ،وإبعادهم عن فضول العلم،والفتاوى الشاذة ،ومواطن اخلالف ،وما يوقع بينهم القطيعة ،والتفرقة.
 مراعاة حال الزمان ،واملكان ،واملخاطبني وتنوع اخلطاب بناء ًا عىلذلك.
الفصل الثاين :املوازنة بني سيئتني عند تزاْحهام وفيه مبحثان:
املبحث األول :إيراد بعض األدلة واألمثلة الرشعية عىل هذه احلالة.
املبحث الثاين :ذكر املسائل اللصيقة برسالة الدعاة يف هذه احلالة ومنها.
 جمالسة أصحاب املعايص لدفع ما هو أشد حرمة. السكوت عن بعض املنكرات أحيان ًا هو مقتىض الرشع. -عدم تغيري املنكر إذا ترتب عليه ما هو أنكر منه.
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الفصل الثالث :التزاحم بني حسنة وسيئة ال يمكن اجلمع بينهام وفيه
مبحثان:
املبحث األول :إيراد بعض األدلة واألمثلة الرشعية عىل هذه احلالة.
املبحث الثاين :ذكر املسائل اللصيقة برسالة الدعاة يف هذه احلالة ومنها:
 تأخري بيان العلم ملصلحة كحديث معاذ ريض الل عنه. إسالم الكافر عىل يد مبتدع أوىل من بقائه عىل كفره. الصالة خلف املبتدع الذي ال يوجد له بديل أوىل من ترك صالةاجلامعة بالكلية.
 توبة الفاجر بسامع أحاديث ضعيفة أوىل من بقائه عىل فجوره. عدم اإلنكار عىل من كان حديث التوبة واإلسالم إال بعد متكنه منالعلم والعمل.
 حتقيق القول يف مسألة عدم اإلنكار يف املختلف فيه ،وغري ذلك مناملسائل.
اخلامتة :وفيها نتائج البحث وتوصياته:
املصادر واملراجع.
11
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وسيعزز البحث بإذن الل بنصوص ونقوالت من الكتاب والسنة وهدي
أئمة السلف املعتربين يف هذا الشأن كالعز بن عبد السالم ،وابن تيمية
وغريمها ،وسيكون منهجي يف هذا البحث -بعون الل -وفق التايل:
أ -ذكر اآليات واألحاديث واآلثار الواردة يف ذلك ،واستنباط احلكم
والفقه منها.
ب -ختريج األحاديث واآلثار من مظاهنا فإن كان يف الصحيحني فقد
اجتاز القنطرة ،وإن كان يف غريمها بينت درجته نقال عمن ذكر ذلك من
علامء الشأن ،ومل أتوسع يف التخريج إذ ليس ذلك مقصود البحث.
ج -عزو األبيات إىل قائليها أو مصادرها الواردة فيها.
د -رشح الكلامت الغريبة الواردة يف ثنايا البحث من كتب الغريب
واللغة.
وأخريا هذا جهد املقل أقدمه سائالً املوىل عز وجل أن يتقبله مني ،وأن
يكتبه يف ميزان حسنايت ،وأن يغفر اخللل والتقصري ،وصىل الل وسلم عىل
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
وكتبه
أ.د .عبد الرْحن بن أْحد علوش مدخيل
Allosh60@gmail.com
12
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تمهيـــــــــد
قبل بيان املقصود بفقه املوازنات ،البد من بيان كلمتيه املشتمل عليهام- :
فالفقه" :هو العلم باليشء والفهم له ،وغلب عىل علم الدين لسيادته
ورشفه ،والفقه يف األصل الفهم .يقال" :أويت ٌ
فالن فقه ًا يف الدين أي فه ًام
فيه"(.)1
فاملراد من الفقه املعنى اللغوي الذي خيدم موضوعنا ال املعنى
االصطالحي الذي هو العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسب من
أدلتها التفصيلية"(.)2
أما املوازنات فهي مجع موازنة وفعله وازن وجاء تعريفه يف اللغة "وازنت
بني الشيئني موازنة ووزان ًا ،وهذا يوازن هذا إذا كان عىل زنته أو كان
حماذية ...وقوله تعاىل{ :وأنبتنا فيها من كل شيء موزون} جرى عىل َو َز َن من

( )1لسان العرب مادة" فقه" ( ،)522/13دار الفكر الطبعة األولى ،الصحاح
للجوهري 2342/6 ،دار العلم للماليين.
( )2التعريفات للجرجاني ( )216دار الكتاب العربي الطبعة الثانية.
13
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قدر الل ال جياوز ما قدره الل عليه ال يستطيع خلق زيادة فيه وال
نقصان"(.)1
وقال اجلوهري" :وازنت بني الشيئني موازنة ووزان ًا وهذا يوازن هذا إذا
كان عىل زنته أو حماذية"(.)2
وفقه املوازنات هو الفقه الذي يوازن بني املصالح بعضها وبعض مرجح ًا
الراجح عىل املرجوح ،ويقدم األفضل عىل املفضول واألهم عىل املهم،
والواجب عىل املندوب ،والرضوري عىل احلاجي ،واحلاجي عىل
التحسيني عند التعارض.
وهو ذلك الفقه الذي يوازن بني املفاسد بعضها وبعض ،وهو أيض ًا الفقه
الذي يوازن بني املصالح واملفاسد عند التعارض ،يقول شيخ اإلسالم
ابن تيمية" :ليس العاقل الذي يعلم اخلري من الرش وإنام العاقل الذي يعلم
خري اخلريين ورش الرشين.
إن اللبيب إذا بدى من جسمه

مرضان خمتلفان داوى األخطرا

إىل أن يقول :فالتعارض إما بني حسنتني ال يمكن اجلمع بينهام ،فنقدم
أحسنهام بتفويت املرجوح ،وإما بني سيئتني ال يمكن اخللو منهام ،فيدفع
( )1لسان العرب مادة وزن ( ،)447/13دار الفكر الطبعة األولى.
( )2الصحاح ( )2217/6دار العلم للماليين.
14
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أسوأمها باحتامل أدنامها ،وإما بني حسنة وسيئة ال يمكن التفريق بينهام ،بل
فعل احلسنة مستلزم لوقوع السيئة ،وترك السيئة مستلزم لرتك احلسنة،
فريجح األرجح من منفعة احلسنة ومرضة السيئة (.)1
أمهية فقه املوازنات:
تربز أمهية فقه املوازنات يف الرشيعة اإلسالمية من جوانب عدة من أمهها:
أن التوازن هو سنة الل يف الكون واحلياة.
أن التوازن طريق للنجاة قال عليه الصالة والسالم ":القصد القصد
تبلغوا"(،)2
قال ابن حجر :القصد أي :ألزموا الطريق الوسط املعتدل"(.)3
أن الل أمر املسلمني بالثبات عىل الطريق املستقيم فقال" :وأن هذا
رصاطي مستقي ًام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"(.)4
( )1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( )51/20جمع :عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم العاصمي النجدي ،مصورة عن الطبعة األولى1398 ،هـ.
( )2رواه البخاري [كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل  300/11رقم
]6098
( )3فتح الباري [ ]303/11الدار السلفية الطبعة الثالثة.
( )4سورة األنعام آية (.)153
15
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أن الرشيعة جاءت ملراعاة مصالح الناس يف العاجل واآلجل ويف هذا
يقول ابن القيم رْحه الل تعاىل" :فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم
ومصالح العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ورْحة كلها ،ومصالح
كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرْحة
إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من
الرشيعة ،وإن دخلت فيها بالتأويل"(.)1
ويقول العز بن عبد السالم" :ال خيفى عىل عاقل قبل ورود الرشع أن
حتصيل املصالح املحضة ودرء املفاسد املحضة عن نفس اإلنسان وغريه
حممود حسن ،وأن تقديم أرجح املصالح فأرجحها حممود حسن ،وأن
درء أفسد املفاسد فأفسدها حممود حسن ،وأن تقديم املصالح الراجحة
عىل املرجوحة حممود حسن ،وأن درء املفاسد الراجحة عىل املصالح
املرجوحة حممود حسن .واتفق احلكامء عىل ذلك وكذلك الرشائع عىل
حتريم الدماء واألبضاع واألموال واألعراض ،وعىل حتصيل األفضل
فاألفضل من األقوال واألعامل ...وكذلك األطباء يدفعون أعظم
املرضني بالتزام بقاء أدنامها ،وجيلبون أعىل السالمتني والصحتني وال
( )1أعالم الموقعين البن القيم [ ]14/3دار الجيل  -بيروت ،1973 ،تحقيق :طه عبد
الرؤوف سعد.
16
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يبالون بفوات أدنامها ،ويتوقفون عند احلرية يف التساوي والتفاوت ،فإن
الطب كالرشع وضع جللب مصالح السالمة والعافية ولدرء مفاسد
املعاطب واألسقام ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك وجللب ما أمكن جلبه
من ذلك فإن تعذر درء اجلميع أو جلب اجلميع فإن تساوت الرتب ختري،
وإن تفاوتت استعمل الرتجيح عند عرفانه والتوقف عند اجلهل به،
ٍ
واحد منهام موضوع
والذي وضع الرشع هو الذي وضع الطب فإن كل
جللب مصالح العباد ودرء مفاسدهم"(.)1
وإذا تعارضت املفاسد واملصالح أو املنافع واملضار ،فاملقرر أن ينظر إىل
حجم كل من املصلحة واملفسدة وأثرها ومداها ،فتغتفر املفسدة اليسرية
جللب املصلحة الكبرية ،وتغتفر املفسدة املؤقتة جللب املصلحة الدائمة أو
الطويلة املدى.
وتقبل املفسدة وإن كربت إذا كانت إزالتها تؤدي إىل ما هو أكرب منها ،ويف
احلاالت العادية يقدم درء املفسدة عىل جلب ملصلحة.

( )1قواعد األحكام في أصول األنام للعز بن عبد السالم [ ]7-6دار الطباع ،الطبعة
األولى1414 ،هـ.
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ثم إن الوسائل إذا تعددت وكانت مرشوعة كلها ،فاألصلح منها قد
تدخله النسبة االعتبارية ،بمعنى أن األصلح واألفضل قد خيتلف
باختالف الزمان واملكان واألشخاص.
فرب وسيلة تكون أفضل يف وقت دون وقت .ورب وسيلة تكون أفضل
يف مكان دون مكان .ورب وسيلة تكون أفضل بالنسبة لشخص دون
شخص آخر .والضابط يف ذلك هو مالحظة املصالح والنظر يف مآالت
األفعال) (.)1

(فلقد أباح الرسول صىل الل عليه وسلم للنساء اخلروج إىل املساجد
للصالة كام أخرجه أبو داود بسنده إىل أيب هريرة ريض الل عنه أن رسول
الل صىل الل عليه وسلم قال :ال متنعوا إماء الل مساجد الل ،ولكن
ليخرجن وهن تفالت(.)2
هذا ما كان يف زمن رسول الل صىل الل عليه وسلم ،ثم حدث بعد ذلك
أن تغريت حالة النساء وأحدثن ما مل يكن يف عرصه النبوة .حتى قالت

( )1قواعد الوسائل في الشريعة .165
( )2تفلة :غير متطيبة.
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عائشة ريض الل عنها فيام رواه أبو داوود :لو أدرك رسول الل ما أحدث
النساء ملنعهن املساجد كام منعت نساء بني إرسائيل (.)1

وقد بني ابن حجر رْحه الل:
جواز النهي عن املستحبات إذا خيش أن يفيض ذلك إىل السآمة وامللل
وتفويت احلقوق املطلوبة الواجبة أو املندوبة الراجح فعلها عىل الفعل
املستحب املذكور ()2

( )1الثبات والشمول في الشريعة .465
( )2فتح الباري 249/ 4 ،البن حجر العسقالني.
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الفصل األول
املوازنة بين املصالح عند تزاحمها
املقصود بالتزاحم تعارض حكمني رشعيني يف الواقع العميل عىل نحو
يعجز معه املكلف عن اجلمع بينهام ،فيضطر إىل اختيار أحدمها وإعطائه
األولوية يف التنفيذ والعلم ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية":
والتعارض إما بني حسنتني ال يمكن اجلمع بينهام ،فتقدم أحسنهام بتفويت
املرجوح ،وإما بني سيئتني ال يمكن اخللو منهام فيدفع أسوأمها باحتامل
أدنامها ،وإما بني حسنة وسيئة ال يمكن التفريق بينهام ،بل فعل احلسنة
مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لرتك احلسنة ،فريجح األرجح
من منفعة احلسنة ومرضة السيئة"(.)1
وثمة ضوابط يستنري هبا املسلم املكلف عموم ًا والدعاة إىل الل خصوص ًا
عند التزاحم أوردها بيشء من االختصار ثم أفصل فيها بذكر املسائل
اللصيقة برسالتهم يف الصفحات التالية بإذن الل ،ومن تلك الضوابط:

()1فتح الباري :البن حجر العسقالني.]51/20[ .
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أو ً
ال :عند تزاحم الرضوريات يقدم حفظ الدين عىل حفظ النفس ،ويقدم
حفظ النفس عىل ما به حفظ العقل ،وما به حفظ العقل عىل ما به حفظ
النسل ،وما به حفظ النسل مقدم عىل ما به حفظ الامل.
فاجلهاد واجب حلفظ الدين وإن أدى إىل إتالف النفس؛ ألن حفظ الدين
مقدم عىل حفظ النفس ،ورشب اخلمر مباح ملن أكره عىل رشهبا أو اضطر
إليها ،ألن حفظ النفس مقدم عىل حفظ العقل وهكذا (.)1
ثاني ًا :عند تزاحم املصالح املتعلقة بكيل واحد كالدين ،أو النفس ،أو
العقل ،فالضابط يف التقديم يرجع إىل اعتبارات عدة ،منها:
أن املصلحة العامة تقدم عىل اخلاصة ،واملصلحة األكيدة تقدم عىل الظنية،
واملصلحة الدائمة عىل املنقطعة ،واملصلحة املتعدية عىل القارصة،
واملصلحة األطول نفع ًا عىل املحدودة ،واملصالح اجلوهرية عىل الشكلية،

( )1انظر فقه األولويات دراسة في الضوابط لمحمد الوكيلي (ص )197وما بعدها،
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األولى1416،هـ ،وفقه األولويات للدكتور
مجدي الهاللي (ص )31-30دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،الطبعة األولى1414،هـ.
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واملصالح املستقبلية عىل اآلنية الضعيفة ...وغريها من الضوابط املعتربة
يف هذا الباب (.)1
ثالث ًا :عند تزاحم املصالح واملفاسد ،يكون األوىل يف التقديم واالعتبار ما
ييل:
أن تتزاحم املصالح فيقدم ما مصلحته خالصة أو راجحة -كام بينا سابق ًا
بعض ًا من اعتبارات الرجحان.
أن تتزاحم املفاسد فيقدم بالدرء ما مفسدته خالصة أو راجحة ،ومن
القواعد الفقهية يف ذلك :يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام،
والرضر األشد يزال بالرضر األخف ،وإذا تعارضت مفسدتان روعي
أعظمهام رضر ًا بارتكاب أخفهام (.)2

( )1انظر قواعد األحكام للعز بن عبد السالم [ص  56وما بعدها] ،ضوابط المصلحة
في الشريعة اإلسالمية للبوطي [ 217وما بعدها] دار الرسالة ،الطبعة السادسة،
1412هـ ،فقه األولويات ،للوكيلي []275-197ـ.
( )2انظر الموافقات للشاطبي ،تحقيق :مشهور حسن [ ]50-44/2دار ابن عفان،
الطبعة األولى1417،هـ األشباه والنظائر للسيوطي [ ]187دار الكتاب العربي ،الطبعة
األولى1407 ،هـ.
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أن تتزاحم املفاسد واملصالح ،واملصالح راجحة ،فتقدم املصالح عىل
املفاسد ،أو تكون املفاسد راجحة فيقدم درؤها عىل ما يف املصالح من
نفع ،وال نبايل بفوات املرجوح (.)1
أن تتساوى املفاسد واملصالح يف ذات األمر ،فنقدم القاعدة الفقهية :درء
املفاسد يقدم عىل جلب املصالح( ،)2ألن اعتناء الشارع باملنهيات أشد منه
باملأمورات كام يف قوله صىل الل عليه وسلم ":ما هنيتكم عنه فاجتنبوه،
وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"(.)3
يظهر لنا مما مىض أن النظر املصلحي لألعامل وفقه مراتبها من خالل ما
يرتتب عليها من نفع أو رضر يعد أساس ًا هلذا الفقه ،يقول الشاطبي رْحه
الل" :الطاعة أو املعصية تعظم بحسب عظم املصلحة أو املفسدة الناشئة
عنها ،وقد علم يف الرشيعة أن أعظم املصالح جريان األمور الرضورية
اخلمسة املعتربة يف كل ملة ،وأن أعظم املفاسد ما يعود باإلخالل هبا"(.)4
( )1انظر قواعد األحكام للعز بن عبد السالم [.]56
( )2انظر قواعد األحكام للعز بن عبد السالم [ ]57-56مفتاح دار السعادة البن القيم
[ ]14/2دار الفكر ،األشباه والنظائر للسيوطي [.]188
( )3رواه البخاري [كتاب االعتصام ،باب االقتداء بسنن الرسول صلى هللا عليه وسلم
[ 2658/6رقم  ]6858ومسلم [كتاب الفضائل ،باب توقيره صلى هللا عليه وسلم
 1829/4رقم .]1337
( )4الموافقات [.]511/12
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رابع ًا :أحكام املقاصد أوىل باالعتبار من أحكام الوسائل:
وهذا عند التزاحم يف العمل باألحكام الرشعية فإنه يقدم ما هو من
األعامل والترصفات مقصود لذاته ،والنفوس تسعى لتحصيله بمساع
شتى أو حتمل عىل السعي إليه امتثا ً
ال ،فهذه املقاصد تقدم عىل ما كان من
باب الوسائل املرشوعة ،فالوسائل وضعت لتحصيل أحكام أخرى
ليست مقصودة بذاهتا ،بل لتحصيل غريها عىل الوجه املطلوب
األكمل(.)1
فالوسائل أو الذرائع يف حقيقتها معتربة ،فوسائل املحرمات يف كراهتها
واملنع منها مطلوب بحسب إفضائها إىل غاياهتا ،وكذا الطاعات يف حمبتها
واإلذن هبا بحسب إفضائها إىل غاياهتا ،فوسيلة املقصود تابعة للمقصود،
ولكن عند التزاحم والتعارض نعترب املقاصد ولو كان يف ذلك تضييع
ألحكام الوسائل (.)2

( )1انظر مقاصد الشريعة البن عاشور [ ]147نشر الشركة التونسية للتوزيع.
( )2انظر إعالم الموقعين [.]153/3
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ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية :يغتفر يف الوسائل ماال يغتفر يف
املقاصد(.)1
ألهنا أهون منها بعكس املقاصد ال يفرط فيها ،ومن األمثلة :اخلروج إىل
الدعوة إىل الل عز وجل وسيلة إىل واجب رشعي ،وحقوق الزوجة
واألوالد والوالدين واجبة مقصودة يف ذاهتا ،فإن كان يف اخلروج للدعوة
تضييع حلقوق األوالد والزوجة ،فإن املقدم ما كان واجب ًا مقصود ًا يف ذاته
عىل ما هو وسيلة إىل الواجب (.)2

( )1انظر األشباه والنظائر للسيوطي [ص.]93
( )2انظر فقه األولويات للوكيلي [.]239
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املبحث األول
إيراد بعض األدلة واألمثلة عىل حالة تزاحم املصالح
التعارض بني قضاء الدين وصدقة التطوع :فكالمها حسنة حمببة لكن قدم
سداد الدين عىل صدقة التطوع لرجحانه.
التعارض بني نفقة األهل ونفقة اجلهاد الكفائي" :كبناء املدارس
واملساجد ونحوها" فكالمها حسنة طيبة ولكن قدم األول عىل الثاين ألن
األول فرض عني والثاين فرض كفاية.
عند التعارض بني بر الوالدين واجلهاد الذي مل يتعني "الكفائي" نقدم بر
الوالدين لام رواه اإلمام أْحد عن أيب سعيد اخلدري (ريض الل عنه):
هاجر رجل إىل النبي صىل الل عليه وسلم من اليمن وأراد اجلهاد فقال
صىل الل عليه وسلم هل باليمن أبواك؟ قال نعم ،قال صىل الل عليه
وسلم :هل أذنا لك؟ قال ال .فقال صىل الل عليه وسلم :ارجع إىل أبويك
فاستأذهنام ،فإن فعال فجاهد وإال فربمها ما استطعت (.)1

( )1أخرجه أحمد [ ]76-75/3وأبو داود في سننه [كتاب الجهاد ،باب في الرجل يغزو
وأبواه كارهان  21/2رقم  ]2530وأبو يعلى [ 531/2رقم  ]1402وقال األلباني في
اإلرواء [ ]21/5صحيح بمجموع طرقه.
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ومثل تقديم الفاضل عىل املفضول ،تقديم بعض الفرائض عىل بعض،
كتقديم الصالة الوسطى عىل سائر الصلوات ،وكتقديم قراءة القرآن عىل
الذكر ،وتقديم الصالة عليهام.
ومثل تقديم املبدالت عىل أبداهلا :تقديم االستنجاء بالامء عىل االستجامر
باألحجار ،وكتقديم الطهارة بالامء عىل الطهارة بالرتاب.
ومثل تقديم بعض الرواتب عىل بعض تقديم الوتر وسنة الفجر عىل سائر
الرواتب ،وكتقديم صالة اجلنازة عىل صالة العيدين والكسوفني ألن
حرمة امليت آكد من أداء العيدين (.)1
ومثل تقديم األهم عىل املهم تقديم الصحابة (ريض الل عنهم) نصب
اخلليفة وإقامة اخلالفة يف سقيفة بني ساعدة عىل دفن النبي صىل الل عليه
وسلم ،ألهنم ريض الل عنهم قد رتبت األولويات عندهم وعلموا أن
هناك ما هو أهم من املهم ولذلك ما تصوروا أن تستقيم حياهتم بغري
خالفة وخليفة وبغري حكومة وإمارة إىل غري ذلك من األمثلة يف هذا
الباب الواسع.

( )1انظر :قواعد األحكام [.]56-48
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املبحث الثاني
املسائل اللصيقة برسالة الدعاة يف هذه احلالة
إن من األهداف العظيمة هلذا الفقه تطبيقه يف واقع األمة ،واإلفادة منه يف
الدعوة والتوجيه واإلصالح ولعل من اجلوانب املهمة هلذا الفقه وهلا أثر
فاعل يف توجيه رسالة الدعاة إىل الل ما ييل- :
مسألة :تقديم األصول عىل الفروع:
وهذا من تقديم األهم عىل املهم ،واملهم عىل غري املهم ،فالبدء باألصول
العقدية واألصول العبادية بدء بام بدأ به الشارع احلكيم ،فالقرآن املكي
أول ما تنزل عىل النبي صىل الل عليه وسلم لتأكيد هذه األصول،
ودعوات األنبياء عليهم صلوات الل وسالمه مجيعها جاءت مقررة هلذا
املعنى ( .)1يقول الل تعاىل{ :ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا اهلل واجتنبوا
الطاغوت}(.)2
( )1سورة النحل :آية .36
( )2انظر مناهج أهل األهواء واالفتراق ،للدكتور ناصر العقل [ ]46/3دار الوطن،
الطبعة األولى1415 ،هـ.
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فالتشاغل بالفروع العلمية أو العملية عن حتقيق األصول وترسيخها
جهالة وخرق وسمة ألهل األهواء والفرق (.)1

بل وصل األمر ببعض الدعاة وطالب العلم إىل امتحان الناس ببعض
الفرعيات أو املسائل اخلربية؛ كبعض مسائل الصفات الدقيقة أو قضايا
القدر العميقة ،ومطالبة الكل بعلمها وحماربة من خيالفها فضالً عن
تشديدهم فيمن يرتك سنة وإنكارهم عىل من خيالف رأهيم ،وقد يربطون
تلك املخالفة بأصل عقدي كبري ،وهذا الشك يزيد األمة فرقة ويضعف
الوحدة بني املسلمني ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وإين أقرر أن الل
قد غفر هلذه األمة خطأها ،وذلك يعم اخلطأ يف املسائل اخلربية القولية،
واملسائل العملية ،وما زال السلف يتنازعون يف كثري من هذه املسائل ،ومل
يشهد أحد منهم عىل أحد بكفر وال بفسق وال معصية"( .)2فالتنازع يف
مسائل الفروع ال ينبغي أن يصل إىل حد التكفري أو التبديع ،الن ذلك ال
يقع إال عىل من فرط يف األصول ووقع يف كبائر الذنوب.

( )1مجموع فتاوى ابن تيمية [.]229/3
( )2المصدر السابق (.)229/3
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مسألة :تقديم املصالح الكبرية عىل الصغرية:
عىل الداعية واخلطيب عندما يوجه الناس أن يالحظ تلك القاعدة يف
دروسه وخطبه ،فإن احلكمة تفرض عىل املسلم مراعاة أحوال الناس
واملخاطبني ،ومقدار امتثاهلم ألحكام الرشع خيتلف ويتباين فال ينبغي
للداعية واخلطيب معاملة الناس مجيع ًا باملثل ،أو التعجل يف إلزامهم باحلق
كله ونفوسهم قد ألفت غريه واعتادت عليه.
يؤيد ذلك قول عائشة ريض الل عنها" :إنام نزل أول ما نزل منه أي القرآن
سور من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار ،حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم،
نزل احلالل واحلرام ،ولو نزل أول يشء :ال ترشبوا اخلمر ،لقالوا :ال ندع
اخلمر أبدأ ،ولو نزل :ال تزنوا ،لقالوا :ال ندع الزنى أبد ًا.)1( "...
واألساس الفقهي الذي تستند عليه قاعدة التدرج يكمن يف قواعد ترجيح
املصالح الكبرية والعظيمة والدائمة عىل سواها من املصالح الصغرية
واجلزئية واملنقطعة؛ ألن امتناع الناس عن تطبيق الرشع كله دفعة واحدة
قد يؤدي هبم إىل الشقاق وإحداث الفتن العارمة ،وهي ال شك مفسدة

( )1رواه البخاري [كتاب فضائل القرآن ،باب تأليف القرآن 1910/4رقم .]4707
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كبرية تبعد وتنأى باحتامل مفسدة تأخري إعالن تطبيق الرشع واحلق الذي
يرفضونه.
مسألة :تقديم رأي مجاعة املسلمني عىل رأي الفرد:
وهذا من أكرب املصالح املستفادة من فقه املوازنات ومن لوازم تلك
القاعدة أال يتعصب الداعية واخلطيب لرأيه إذا كان من خيالفه هم األكثر
واألفقه واألقرب للصواب ،كام أن من لوازم ذلك أن خيضع اخلطيب
لرأي مجاعة طلبة العلم واملوجهني له بانتقادات يف أسلوبه ،أو وسائل
طرحه ،وأال يرضب بتلك األقوال عرض احلائط.
ومما جاء يف ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن عبيدة السلامين أنه قال:
"سمعت علي ًا يقول :اجتمع رأيي ورأي عمر يف أمهات األوالد أن ال
يبعن ،ثم رأيت بعد أن يبعن ،قال عبيدة :فقلت له :فرأيك ورأي عمر يف
اجلامعة أحب إىل من رأيك وحدك يف الفرقة"(.)1

( )1رواه عبد الرزاق في مصنفه [ 291/7رقم  ]13224والبيهقي في السنن الكبرى
[ ]343/10قال الشوكاني في سبل السالم [ ]79/4عن هذا األثر :وهو معدود في أصح
األسانيد.
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مسألة :املوازنة بني حق األمة يف الوحدة ومجع الكلمة ،وحقها يف بيان
العلم وتغيري املنكر وبيان أن مصلحة التأليف أعظم من فعل سنة خالفية
وتغيري منكر
قد يتزاحم عند الداعية واخلطيب مطلبان مطلب احلرص عىل وحدة األمة
ومجع الكلمة ،ومطلب بيان العلم وتغيري املنكر وإن أدى إىل اخلالف
والفرقة ،يؤصل القول الفصل يف هذا التزاحم شيخ اإلسالم ابن تيمية إذ
يقول-رْحه الل -مفتي ًا برتك املستحبات من أجل تأليف القلوب ،فبعدما
تعرض ملسألة اجلهر بالبسملة وذكر أقوال العلامء فيها قال" :ويستحب
للرجل أن يقصد إىل تأليف القلوب برتك هذه املستحبات؛ ألن مصلحة
التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا ،كام ترك النبي صىل الل
عليه وسلم تغيري بناء البيت لام يف إبقائه من تأليف القلوب ،وكام أنكر ابن
مسعود ريض الل عنه عىل عثامن إمتام الصالة يف السفر ثم صىل خلفه مت ًام،
وقال :اخلالف رش"(.)1
وله رْحه الل موقف متزن يف املوازنة بني احلرص عىل اإلتباع بالتزام السنة
وبني احلرص عىل التأليف واالجتامع بمراعاة أحوال الناس واستعدادهم

( )1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]407/22
32



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

للتقبل ،يقول رْحه الل" :ولو كان اإلمام يرى استحباب يشء،
واملأمومون ال يستحبونه فرتكه ألجل االتفاق واالئتالف كان قد
أحسن"(.)1
ويرضب مثالً بأداء ركعتني قبل اجلمعة –رغم عدم ورودها يف السنة-
يقول" :إن كان الرجل مع قوم يصلوهنا ،فإن كان مطاع ًا إذا تركها -وبني
هلم السنة -مل ينكروا عليه ،بل عرفوا السنة ،فرتكها حسن ،وإن مل يكن
مطاع ًا إذا تركها ،ورأى أن يف صالهتا تأليف ًا لقلوهبم إىل ما هو أنفع ،أو
دفع ًا للخصام والرش لعدم التمكن من بيان احلق هلم ،وقبوهلم له ،ونحو
ذلك ،فهذا أيض ًا حسن"(.)2
ويؤصل رْحه الل أمر اخلالف يف الفروع يف أصل عام حيفظ األصول وال
يفرط هبا يف سبيل يشء من الفروع فيقول ":االعتصام باجلامعة واالئتالف
من أصول الدين ،والفرع املتنازع فيه من الفروع اخلفية ،فكيف يقدح يف
األصل بحفظ الفرع؟"()3

( )1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]268/22
( )2المصدر السابق [.]195-194/24
( )3المصدر السابق [.]254/22
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ولعل يف قصة موسى وفرعون عندما عبد بنو إرسائيل العجل إبان غياب
موسى ،وغضبه عىل أخيه هارون بعد عودته ،وقول هارون( :إين خشيت
أن تقول فرقت بني بني إرسائيل ومل ترقب قويل...اآليات( )1خري دليل
عىل هذه القضية.
ومن فروع هذه املسألة البعد عن التعصب للخالفيات وأنه من شعائر
الفرقة:
كثري ًا ما يقع التفرق املحرم والتباغض املنكر من أجل اخلالف عىل إثبات
سنة أو نفيها ،ومن أمثلة ذلك أنه لام ذكرت البسملة البن تيمية واخلالف
يف كوهنا آية ويف اجلهر هبا ...قال" :وأما التعصب هلذه املسائل ونحوها،
فمن شعائر الفرقة واالختالف الذي هنينا عنه ،وإال فهذه املسائل من
أخف مسائل اخلالف جد ًا لوال ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار
الفرقة"(.)2

( )1سورة طه اآليات ()94-92
( )2مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]406-405/22
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ومن فروعها أن عىل املتصدي لتوجيه الناس أن يأمر العامة باجلمل الثابتة
بالنص ،وال يشغلهم بالتفاصيل واملسائل الدقيقة التي توقع بينهم الفرقة
ويف هذا يوجه ابن تيمية إىل رصف العامة عن املسائل الدقيقة والتفاصيل
التي تؤدي إىل الفرقة واالختالف ولعل القارئ يالحظ معي أن كثري ًا منا
يأخذه احلامس وال يطرح إال التفاصيل املختلف عليها ،وال يبايل بام
يستتبع ذلك من فرقة حمرمة.
يقول رْحه الل( :والواجب أمر العامة باجلمل الثابتة بالنص واإلمجاع،
ومنعهم من اخلوض يف التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة واالختالف،
فإن الفرقة واالختالف من أعظم ما هنى الل عنه ورسوله صىل الل عليه
وسلم"(.)1
مسألة :البعد عن إثارة الفتاوى الشاذة واألقوال الضعيفة:
لقد كان من أساليب األعداء وما زال ،إثارة بعض الفتاوى الشاذة
واألقوال الضعيفة ليختلف الناس حوهلا ويتفرقوا عليها ،ولذلك يمنع
ال
ابن تيمية من نقل مثل هذه األقوال -ال للذم وال لإلتباع -ويرضب مث ً

( )1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]237/12
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بمسألة تنازع فيها العلامء :هل يعتق ولد الزنا بامللك؟ يقول" :ومثل هذه
املسألة الضعيفة ليس ألحد أن حيكيها عن إمام من أئمة املسلمني ،ال عىل
وجه القدح فيه ،وال عىل وجه املتابعة له فيها ،فإن ذلك رضب من الطعن
يف األئمة وإتباع األقوال الضعيفة ،وبمثل ذلك صار وزير الترت يلقي
الفتنة بني مذاهب أهل السنة ،حتى يدعوهم إىل اخلروج عن السنة
واجلامعة ،ويوقعهم يف مذاهب الرافضة وأهل اإلحلاد"(.)1
وكذا ينبغي للخطيب إبعاد العامة عن فضول العلم الذي ال حيتاجونه
ابتداء ،يرضب الشوكاين مثالً بخالف العلامء حول (املعدوم مكلف أم
ال؟) ،وذكر اخلالفات الكالمية فيها ثم قال" :وتطويل الكالم يف هذا
البحث قليل اجلدوى ،بل مسألة اخلالف يف كالم الل سبحانه وإن طالت
ذيوهلا ،وتفرق الناس فيها فرق ًا وامتحن هبا من امتحن من أهل العلم،
وظن من ظن أهنا من أعظم مسائل أصول الدين ليس هلا كبري فائدة ،بل
هي من فضول العلم ،وهلذا صان الل سلف هذه األمة من الصحابة
والتابعني وتابعيهم عن التكلم فيها"( ،)2وهذا إن صح ابتدا ًء إال انه إذا
( )1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]137/22
( )2إرشاد الفحول ،للشوكاني ،تحقيق محمد البدري [ ]33مؤسسة الكتب الثقافية،
الطبعة األولى1992،هـ.
36



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

تكلم أحد يف ذلك بباطل فالبد ألهل احلق أن يردوا عليه باطله صيانة
لألمة عن االفتتان بذلك الباطل فيكون هلذا الرد حينئذ كبري فائدة وال يعد
من فضول العلم ،وهذا هو ما فعله كبار أئمة السلف كاإلمام أْحد رْحه
الل.
ومن هذا الباب إشارة عبد الرْحن بن عوف ريض الل عنه عىل عمر بن
اخلطاب ريض الل عنه تأجيل البيان يف قضية بيعة أيب بكر إىل املدنية :فقد
سمع عمر ريض الل عنه أن رجالً يدعى أن بيعة أيب بكر ريض الل عنه
كانت فلتة ،وأنه يريد أن يبادر إىل بيعة رجل بعد موت عمر لعل البيعة
تثبت له كام ثبتت أليب بكر ،تأثر عمر لام سمع وأراد أن جيمع الناس يف
مني يف موسم احلج ليوضح هلم املسألة -كيف متت بيعة أيب بكر -فقال
عبد الرْحن بن عوف ريض الل عنه" :يا أمري املؤمنني ال تفعل ،فإن
املوسم جيمع رعاع الناس وغوعاءهم ،فإهنم الذين يغلبون عىل قربك
حني تقوم يف الناس ،وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطريها عنك كل
مطري ،وأن ال يعوها ،وأن ال يضعوها عىل مواضعها فأمهل حتى تقدم
املدينة ،فإهنا دار اهلجرة والسنة ،فتخلص بأهل الفقه وأرشاف الناس،
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فتقول ما قلت متمكن ًا ،فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوهنا عىل
مواضعها"(.)1
ويرى ابن حجر من فوائد احلديث" :التنبيه عىل أن العلم ال يودع عند غري
أهله ،وال حيدث به إال من يعقله ،وال حيدث القليل الفهم بام ال
حيتمله"(.)2
والقاعدة الرشعية يف هذا الباب أن عىل طالب العامل خماطبة الناس بام
ينفعهم وجتنيبهم ما يفتنهم:
ويوجه ابن تيمية يف تعريف الناس بمسائل العقيدة إىل مراعاة التمييز بني
ما هو واجب االعتقاد أو مستحب االعتقاد أو فيه مرضة ،ومراعاة احلال
والقوم املخاطبني ،يقول رْحه الل.." :وقد تكون معرفتها مرضة لبعض
الناس فال جيوز تعريفه هبا كام قال عيل ريض الل عنه" :حدثوا الناس بام
يعرفون ،ودعوا ما ينكرون ،أحتبون أن يكذب الل ورسوله صىل الل عليه
وسلم" :وقال ابن مسعود ريض الل عنه" :ما من رجل حيدث قوم ًا حديث ًا
ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم" ...فإذا كان العلم "هبذه املسائل"
( )1رواه البخاري [كتاب الحدود ،باب رجم الحبلى في الزنا  2503/6رقم.]6442
( )2فتح الباري [.]188/12
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قد يكون نافع ًا ،وقد يكون ضار ًا لبعض الناس ،تبني لك أن القول قد
ينكر يف حال دون حال ،ومع شخص دون شخص ،وأن العامل قد يقول
القولني الصوابني ،كل قول مع قوم ،ألن ذلك هو الذي ينفعهم ،مع أن
القولني صحيحان ال منافاة بينهام ،لكن قد يكون قوهلام مجيع ُا فيه رضر عىل
الطائفتني ،فال جيمعهام إال ملن ال يرضه اجلمع"(.)1
ويعدد الغزايل من وظائف املرشد املعلم" :أن يقترص باملتعلم عىل قدر
فهمه ،فال يلقي إليه ما ال يبلغه عقله فينفره ،ولذلك قيل :كل لكل عبد
بمعيار عقله ،وزن له بميزان فهمه ،حتى تسلم منه ،وينتفع بكل ،وإال
وقع اإلنكار لتفاوت املعيار"(.)2
كام أن من فروع هذه املسألة التي ينبغي فقهها مراعاة حال الزمان واملكان
عند البيان.
فإن مراعاة حال الزمان واملكان ،والضعف والقوة ،واالستطاعة والعجز،
فرع عن فقه املوازنات ،وقلة من يفقه ذلك ،فيشنع عىل غريه ،بل قد يتهمه
باملداهنة ومتييع الدين ،ومعلوم أن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره ،ويف
هذا يقول ابن تيمية(:فمن كان من املؤمنني بأرض هو فيها مستضعف أو
( )1فتاوى شيخ اإلسالم [.]60-59/6
( )2إحياء علوم الدين ،ألبي حامد الغزالي [ ]56-55/1دار الفكر العربي.
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يف وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصرب و الصفح عمن يؤذي الل و
رسوله من الذين أوتوا الكتاب و املرشكني ،وأما أهل القوه فإنام يعملون
بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون يف الدين)()1

ويقول يف موضع آخر" :وكثري من الناس قد ينشا يف األمكنة واألزمنة
التي يندرس فيها كثري من علوم النبوات حتى ال يبقى من يبلغ ما بعث
الل به رسوله من الكتاب واحلكمة ،فال يعلم كثريا مما بعث الل به رسوله،
وال يكون هناك من يبلغه ذلك ،ومثل هذا ال يكفر ،وهلذا اتفق األئمة عىل
أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإليامن وكان حديث العهد
باإلسالم فأنكر شيئا من هذه األحكام الظاهرة املتواترة فانه ال حيكم
بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول"()2

ويبني أن املسلم ال يكلف فوق طاقته ،بل يتق الل ما استطاع فيقول:
"والنجايش ما كان يمكنه أن حيكم بحكم القران فان قومه ال يقرونه عىل
ذلك ،وكثريا ما يتوىل الرجل بني املسلمني و التتار قاضيا بل وإماما ويف
نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا فال يمكنه ذلك ،بل هناك من
( )1الصارم المسلول على شاتم الرسول ،البن تيمية تحقيق :محمد عبد هللا عمر
الحلواني ( )413/2دار ابن حزم – بيروت ،الطبعة األولى 1417 ،
( )2مجموع فتاوى ابن تيمية ()407/11
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يمنعه ذلك ،وال يكلف الل نفسا إال وسعها ،وعمر بن عبد العزيز عودي
وأوذي عىل بعض ما أقامه من العدل وقيل إنه سم عىل ذلك ،فالنجايش
وأمثاله سعداء يف اجلنة ،وان كانوا مل يلتزموا من رشائع اإلسالم ما ال
يقدرون عىل التزامه ،بل كانوا حيكمون باألحكام التي يمكنهم احلكم
هبا"(.)1
بل يذهب اإلمام الشاطبي مذهب ًا آخر يف مراعاة الزمان وأهله فيقول:
"وضابطه أنك تعرض مسألتك عىل الرشيعة فان صحت يف ميزاهنا فانظر
يف مآهلا بالنسبة إىل حال الزمان وأهله ،فان مل يؤد ذكرها إىل مفسده
فاعرضها يف ذهنك عىل العقول ،فان قبلتها فلك أن تتكلم فيها ،إما عىل
العموم إن كانت مما تقبلها العقول عىل العموم ،وإما عىل اخلصوص إن
كانت غري الئقة بالعموم وان مل يكن ملسألتك هذا املساغ فالسكوت عنها
هو اجلاري عىل وفق املصلحة الرشعية والعقلية"(.)2
وباجلملة فهذا فقه عزيز ،قل من يفقهه ويعمل به من أبناء املسلمني،
وبسبب اجلهل به وقعت الفرقة واخلالف وانترش التبديع والتصنيف

( )1مجموع فتاوى ابن تيمية ()219-218/19
( )2الشاطبي ،الموافقات ()191/4
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واهتام النوايا ،واحلكم عىل العلامء الراسخني بتمييع الدين ومداهنة
السالطني فإىل الل املشتكى.
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الفصل الثاني
املوازنة بين سيئتين عند تزاحمهما
أما احلالة الثانية من حاالت التعارض ،فهي التعارض بني سيئتني ال
يمكن اخللو منهام ،ففي هذه احلالة تدفع السيئة الكبرية بارتكاب السيئة
الصغرية.

املبحث األول
إيراد بعض األدلة واألمثلة الرشعية عىل هذه احلالة
 يقدم سفر املرأة بال حمرم عىل بقائها يف دار احلرب:ومعلوم أن سفرها بال حمرم غري جائز لام رواه ابن عمر أن رسول الل صىل
الل عليه وسلم قال" :ال حيل المرأة تؤمن بالل واليوم اآلخر أن تسافر
مسرية ثالث إال ومعها ذو حمرم"( .)1ولكن إذا ما قورنت هذه السيئة
( )1رواه مسلم [كتاب الحج ،باب سفر المرأة مع محرم  975/2رقم .]338
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بسيئة بقائها بدار احلرب كان بقاؤها يف دار احلرب أعظم رضر ًا من
سفرها بدون حمرم ،وهلذا السبب جاز سفرها بال حمرم كام فعلت أم كلثوم
بنت عقبة بن أيب معيط يوم احلديبية يوم أن هاجرت من مكة إىل املدينة
وهي عاتق حتى جاء أخواها الوليد وعامرة بنا عقبة فكلام رسول الل صىل
الل عليه وسلم أن يردها إليهم ،فنقض العهد بينه وبني املرشكني يف النساء
خاصة (.)1
تأخري إقامة احلد مفسدة ،لكن األفسد أن يلحق املحدود بالكفار ويرتدذاهب ًا إليهم:
ففي هذه احلالة يؤخر قيام احلد خمافة حلوق املحدود بالكفار خاصة وقت
احلروب ،كام حدث أليب حمجن الثقفي لام رشب اخلمر يوم القادسية،
ورأى سيدنا سعد بن أيب وقاص أن املصلحة يف تأخري إقامة احلد عليه.
يقول ابن القيم" وتأخري احلد لعارض أمر وردت به الرشيعة ،كام يؤخر
عن احلامل واملرضع ،وعن وقت احلر والربد واملرض ،فهذا تأخري
ملصلحة املحدود فتأخريه ملصلحة اإلسالم أوىل"(.)2

( )1أخرجه البخاري [كتاب الشروط ،باب ما يجوز من الشروط  967/2رقم .]2564
( )2إعالم الموقعين [.]18/3
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 تأخري احلد خمافة طمع العدو يف املسلمني:قال علقمة :كنا يف جيش يف ارض الروم ،ومعنا حذيفة بن اليامن وعلينا
الوليد بن عقبة ،فرشب اخلمر ،فأردنا أن نحده ،فقال حذيفة :أحتدون
أمريكم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟ (.)1
فهنا رفض حذيفة إقامة احلد عىل الوليد خمافة حدوث ما هو أفسد من
تأخري إقامة احلد أال وهو طمع العدو يف املسلمني.
 فتوى عثامن بن عفان ريض الل عنه بإحراق املصاحف لدفع الفتنة والرشاملستطري بني األمة:
حيكي حذيفة ريض الل عنه أن املسلمني يوم أرمينية ،اختلفوا يف القراءة
وتنازعوا وأظهر بعضهم إكفار بعض وتالعنوا ،فلام قدم حذيفة إىل املدينة
دخل عىل عثامن قبل أن يدخل بيته فقال :أدرك هذه األمة قبل أن هتلك!
قال :فبامذا؟ قال :يف كتاب الل ،فجمع عثامن املصاحف واستشار
املسلمني ومجع الناس عىل مصحف واحد( .)2وحرق بقية املصاحف
لدرء املفسدة النامجة من اخلالف يف القراءات.
( )1إعالم الموقعين (.)17/3
( )2رواه البخاري [كتاب فضائل القرآن ،باب جمع القرآن  1908/4رقم .]4702
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بالرغم من أن عادة السلف عىل عهد النبي صىل الل عليه وسلم عدم
القيام له إذا رأوه -وهذه هي السنة -غري أنه إذا كان ترك القيام للقادم
يومهه أن فيه احتقار ًا له وخفض ًا حلقه ،فاألصلح أن يقام له ،ألن ذلك
أصلح لذات البني ،وإزالة التباغض والشحناء ،وهذا من باب دفع أعظم
الفسادين بالتزام أدنامها ،كام جيب فعل أعظم الصالحني بتفويت أدنامها،
كام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)1

( )1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]376/1
47



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

املبحث الثاني
ذكر املسائل اللصيقة برسالة الدعاة يف هذه احلالة ومنها
 مسألة :جمالسة أصحاب املعايص رغم أهنا ممنوعة إال أن البعض جوزهالدفع ما هو أشد حرمة كتقليل ظلمهم واإلنكار عليهم:
ويف ذلك يقول ابن تيمية" :ال يشهد املنكرات لغري حاجة ،مثل قوم
يرشبون اخلمر ،فال جيلس عندهم ،وقوم دعوا إىل وليمة فيها مخر وزمر ال
جييب دعوهتم ،وأمثال ذلك بخالف من حرض عندهم لإلنكار عليهم أو
حرض بغري اختياره"(.)1
 مسألة :السكوت عن بعض املنكرات أحيان ًا هو مقتىض الرشع والعقل:تتمثل املشكلة يف إثارة مسألة رشعية دون مراعاة املالبسات املحيطة هبا،
وردود الفعل املتوقعة ،ودون املوازنة بني مفسدة استمرار فهم خاطئ
ومفسدة اإلثارة التي قد تقع ،ودون النظر إىل أنه ما يصلح مع أناس قد ال
يصلح مع آخرين.

( )1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]204/28
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يضع الشاطبي ضابط ًا لذلك -سبقت اإلشارة إليه ،وأعيده لتعلقه هبذه
املسألة -إذ يقول" :وضابطه أنك تعرض مسألتك عىل الرشيعة ،فإن
صحت يف ميزاهنا فانظر يف مآهلا بالنسبة إىل حال الزمان وأهله ،فإن مل يؤد
ذكرها إىل مفسدة فاعرضها يف ذهنك عىل العقول ،فإن قبلتها فلك أن
تتكلم فيها إما عىل العموم إن كانت مما تقبلها العقول عىل العموم ،وإما
عىل اخلصوص إن كانت غري الئقة بالعموم ،وإن مل يكن ملسألتك هذا
املساغ فالسكوت عنها هو اجلاري عىل وفق املصلحة الرشعية
والعقلية"(.)1
ال باملصلحة الراجحة خيتم
وبميزان مراعاة احلكمة إنصاف ًا للحق وعم ً
الشيخ بكر بن عبد الل أبو زيد رسالة (هجر املبتدع) بنصيحة قيمة تنم
عن خربة يف احلياة وفقه يف الرشع إذ يقول" :نصيحتي لكل مسلم سلم من
فتنة الشبهات يف االعتقاد ،أن البدعة إذا كانت مقموعة خافتة ،واملبتدع
إذا كان منقمع ًا مكسور النفس بكبت بدعته فال حيرك النفوس بتحريك
املبتدع وبدعته ،فإهنا إذا حركت نمت وظهرت ،وهذا أمر جبلت عليه
النفوس ،وهذا الكتامن واإلعراض من باب املجاهدة واجلهاد ،فكام يكون

( )1الموافقات [.]191/4
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احلق يف الكالم فإنه يكون يف السكوت واإلعراض فتنزل كل حالة
منزلتها(.)1
مسألة :عدم تغيري املنكر إذا ترتب عليه ما هو أنكر منه:
األصل يف اإلنسان أنه مطالب باألمر والنهي حيث وجب عليه ذلك ،كام
أنه مطالب برتك األمر والنهي حيث يغلب عىل ظنه وقوع مفسدة أكرب من
املصلحة املرجوة باألمر والنهي يقول ابن تيمية .." :فحيث كانت
املفسدة لألمر والنهي أعظم من مصلحته ،مل يكن مما أمر الل به ،وإن كان
قد ترك واجبا وفعل حمرما ،إذ املؤمن عليه أن يتقي الل يف عباد الل،
وليس عليه هداهم"( .)2وبعبارة أخرى يقول" :وإذا كان قوم عىل بدعة أو
فجور ،ولو هنوا عن ذلك وقع بسبب ذلك رش أعظم مما هم عليه من ذلك
ومل يمكن منعهم منه ،ومل حيصل بالنهي مصلحة راجحة :مل ينهوا عنه"(.)3

( )1هجر المبتدع للشيخ بكر أبو زيد [ص  ]50دار ابن الجوزي ،الطبعة الثانية،
1410هـ.
( )2االستقامة البن تيمية ،تحقيق :د .محمد رشاد سالم [ ،]211/2نشر جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة األولى1403 ،هـ
( )3مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]472/14
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ويقول" :وهلذا ال جيوز إنكار املنكر بام هو أنكر منه"(.)1

ويقول يف موضع آخر" :ليكن أمرك باملعروف ،وهنيك عن املنكر غري
منكر"(.)2
ومن ضوابط اإلنكار أال تتعدى -بسبب اإلنكار -مفسدة أو رضر إىل
آخرين ،يقول ابن رجب( :إن خيش يف اإلقدام عىل اإلنكار عىل امللوك أن
يؤذي أهله أو جريانه ،مل ينبغ التعرض هلم حينئذ ،لام فيه من تعدي األذى
إىل غريه ،كذلك قال الفضيل بن عياض وغريه) (.)3
النهي عن املنكر باللسان إذا كان سيجر عىل صاحبه أذى سقط يف حقه
التغيري باللسان ،وانتقل إىل القلب ،يقول ابن تيمية ":فإذا قوي أهل
الفجور ،حتى ال يبقي هلم إصغاء إىل الرب ،بل يؤذون الناهي لغلبة الشح
واهلوى والعجب ،سقط التغيري باللسان يف هذه احلالة ،وبقي بالقلب"(.)4
واإلعذار إنام هو بغلبة الظن عند التارك لإلنكار ال بمجرد الظن والوهم،
وباألذى الذي ال حيتمله مثله ،أما اللوم والسب والشتم والتعنيف ونحوه
( )1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]472/14
( )2المصدر السابق [.]126/28
( )3جامع العلوم والحكم البن رجب [ ]282دار الفكر
( )4مجموع الفتاوى [.]473/14
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فقد حيتمل وال يكون مانع ًا من إنكار املنكر ،إال أن يكون رضب ًا أو تعدي ًا
عىل مال أو أهل.
ويعترب ابن تيمية من املفاسد الكبرية التي تستوجب ترك األمر والنهي أن
يتعرض اآلمر والناهي لألذى ،فيستيئس ،وهيجر األمر والنهي لقلة صربه
وحتمله ،وهبذا تقع مفسدتان مفسدة يف ضعف إيامنه ومفسدة بقاء
منكرهم وجترئهم أكثر من ذي قبل ،يقول -رْحه الل" :-فإن أدى ذلك
إىل رش أعظم منه مل يرشع ،مثل أن يكون اآلمر ال صرب له فيؤذى فيجزع
جزع َا شديد ًا يصري به مذنب ًا وينقص به إيامنه ودينه فهذا مل حيصل به خري ال
له وال ألولئك بخالف ما إذا صرب واتقى الل وجاهد ومل يتعد حدود الل
بل استعمل التقوى والصرب ،فإن هذا تكون عاقبته ْحيدة ،وأولئك قد
يتوبون فيتوب الل عليهم بربكتهم وقد هيلكهم ببغيهم ويكون ذلك
مصلحة(.)1

( )1مجموع الفتاوى [.]96/3
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الفصل الثالث
التزاحم بين حسنة وسيئة

املبحث األول
إيراد بعض األدلة الرشعية عىل هذه احلالة
النيل من النبي صىل الل عليه وسلم ،والنطق بكلمة الكفر سيئة عظيمة،
غري أن النبي صىل الل عليه وسلم أجازه عند جلب املصلحة ودرء
املفسدة ،وقد فعل هذا حممد بن مسلمة بأمر من رسول الل صىل الل عليه
وسلم لام قال النبي صىل الل عليه وسلم" :من لكعب بن األرشف ،فإنه
قد آذى الل ورسوله" ،فقام حممد بن مسلمة فقال يا رسول الل أحتب أن
أقتله؟ قال نعم ،قال :فأذن يل أن أقول شيئ ًا ،قال :قل(.)1

( )1رواه البخاري [كتاب المغازي ،باب قتل كعب من األشرف  1481/4رقم 3811
] ومسلم [كتاب الجهاد والسير ،باب قتل كعب بن األشرف  1425/3رقم .]1801
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وبالفعل ذهب حممد بن مسلمة وأبو نائلة ،وناال من رسول الل صىل الل
عليه وسلم وقاال عنه ماال ينبغي حتى اطمأن كعب بن األرشف إىل
حديثهام ثم قاما فقتاله.
ومن أحداث السرية النبوية يف تأصيل هذا الفقه رشوط احلديبية فإن
الناظر العجل يرى فيها الغبن واحليف ظاهرين عىل املسلمني من
الكافرين يف إمالء الرشوط؛ أمل يمنعوا املسلمني من كتابة (بسم الل
الرْحن الرحيم) وقالوا :ال نعرف إال رْحان الياممة ،ولكن اكتب :باسمك
اللهم ،فرفض املسلمون وأقرها النبي -صىل الل عليه وسلم ،-ثم
رفضوا كتابة (هذا ما قاىض عليه حممد رسول الل) ،وقالوا :لو نعلم أنّك
رسول الل ما صددناك عن البيت وال قاتلناك ،ولكن اكتب :حممد بن
عبد الل ،فقال النبي -صىل الل عليه وسلم :-إين رسول الل وإن
كذبتموين ،اكتب حممد بن عبد الل ،وكانت هذه االعرتاضات منهم (ْحي ًة
جاهلية) كام أخرب الل عنهم يف كتابه ،وإال فقد حتققوا صدقه -صىل الل
عليه وسلم ،-وأيقنوا صحة رسالته بالرباهني التي رأوها وسمعوا هبا(،)1
حتى إذا وصلوا إىل رشط :عىل أال يأتيك منا ٌ
رجل وإن كان عىل دينك إال
( )1زاد المعاد.413/3
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رددته إلينا ،قال املسلمون :سبحان الل! كيف ُي َر ّد إىل املرشكني وقد جاء
مسل ًام؟ ويف تلك األثناء قدم (أبو جندل بن سهيل) يرسف يف قيوده قد
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بني ظهور املسلمني ،فقال أبوه
إيل ،فقال النبي -صىل
(سهيل) :هذا يا حممد أول ما أقاضيك عليه أن تر ّده ّ
الل عليه وسلم :-إنّا مل نقض الكتاب بعدُ  ،فقال سهيل :إذ ًا والل ال
أصاحلك عىل يشء أبد ًا ،فقال النبي -صىل الل عليه وسلم :-فأجزه يل!
وحرك عواطفهم
فرفض سهيل ،ثم استرصخ أبو جندل (املسلمني)
ّ
قائالً :يا معرش املسلمني! ُأ َر ُّد إىل املرشكني وقد جئت مسل ًام ،أال ترون ما
لقيت؟ وكان قد ُع ِّذب يف الل عذاب ًا شديد ًا ،فتأثر املسلمون ،وكان عمر
النبي -صىل الل عليه وسلم -وقال :يا رسول
من أشدهم تأثر ًا حتى أتى َّ
ألست نبي الل حق ًا؟ قال :بىل! قلت :ألسنا عىل احلق وعدونا عىل
الل!
َ
الباطل؟ قال :بىل! فقلت :عال َم نعطي الدنية يف ديننا إذ ًا ،ونرجع ومل حيكم
الل بيننا وبني أعدائنا؟ فقال :إين رسول الل وهو نارصي ،ولست أعصيه.
قال ابن القيم :ومن فوائد قصة احلديبية :أن مصاحلة املرشكني ببعض ما
رش منه،
فيه ضيم عىل املسلمني جائزة للمصلحة الراجحة ،ودفع ما هو ٌّ
دفع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامها (.)1
ففيه ُ
( )1زاد المعاد.603 /3 ،
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وهكذا يكون الفقه يف التنازالت حتقيق املصلحة الكربى ،وإن وقع
مفسدة أقل ،وما أحوجنا إىل هذا الفقه! وهو الذي قال عنه ابن القيم:
وهذا من أدق املواضع وأصعبها ،وأشقها عىل النفس ()1

.

نعم! إن رفض اآلخر ٌ
سهل ،والقطع بعدم التفهم والتعاون مع املخالفني
ال حيتاج مزيد فقه ،ولكن هل حيقق اخلري املطلوب ،وهل ينكأ العدو،
وماذا يرتتب عليه من املفاسد؟
تلك قضايا ال بد من إعادة النظر فيها يف تعاملنا مع أعدائنا وحتقيق
املكاسب إلسالمنا عىل هدي السرية النبوية.
أما رسول الل حممدٌ -صىل الل عليه وسلم-؛ فقد استسهل ما استصعبه
غريه من املسلمني ،وكان ينظر بنور الل إىل ما وراءه من الفتح العظيم،
العز حني صدق وانكرس للّ ،
ريه و ُق ِه َر حيث
وقد كان ،فحصل له ّ
وذل غ ُ
طغى واستكرب ()2

التلفظ بكلمة الكفر مفسدة حمرمة ،لكنه أجري حالة اإلكراه إذا كان القلب
مطمئن ًا باإليامن ،ألن حفظ املهج واألرواح أكمل مصلحة من مفسدة
التلفظ بكلمة ال يعتقدها القلب ،كام فعل عامر بن يارس ريض الل عنه فإنه
( )1زاد المعاد.303/3 ،
( )2زاد المعاد.103/3 ،
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ارتكب مفسدة النطق بكلمة الكفر ليحقق مصلحة أعظم يف دين الل من
هذه املفسدة.
 رشب اخلمر سيئة حمرمة ،لكنه أجيز حالة الرضورة واإلكراه ،ألن حفظالنفوس أوىل من حفظ العقول.
 شق بطن املرأة بعد موهتا إذا كانت حامالً ،مع أنه انتهاك حلرمتها ،لكنمصلحة احلفاظ عىل حياة اجلنني أعظم من مفسدة شق بطنها.
يقول ابن تيمية" :إذا مل يمكن إال ذلك -يعني ال يمكن حتقيق احلسنة إال
بارتكاب سيئة دوهنا يف العقاب ،فهنا ال تبقى سيئة ،فإن ماال يتم الواجب
أو املستحب إال به فهو واجب أو مستحب ،ثم إذا كانت مفسدته دون
تلك املصلحة مل يكن حمظور ًا ،كأكل امليتة للمضطر ونحو ذلك من األمور
املحظورة التي تبيحها احلاجات كلبس احلرير يف الربد ونحو ذلك وهذا
باب عظيم"(.)1
 الغيبة مفسدة حمرمة ،لكنها أجيزت إذا تضمنت مصلحة واجبةالتحصيل وذلك يف حاالت منها:

( )1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم [.]29/35
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أ -أن يشاور يف مصاهرة إنسان فيذكره بام يكره ،فإن هذا مع أنه مفسدة
لكنه جاز لتحقيق مصلحة النصح للمسلمني ،كام قال النبي صىل الل عليه
وسلم لفاطمة بنت قيس لام خطبها أبو اجلهم ومعاوية" :أما معاوية
فصعلوك ،وأما أبو اجلهم فال يضع العصا عن عاتقه"(.)1
ب -القدح يف الرواة جائز بل واجب ،وإال لام وجد علم اجلرح والتعديل
والختلطت األسانيد الصحيحة بالضعيفة ،وال خيفى أن حتقيق هذه
املصلحة أعظم من الوقوع يف مفسدة اجلرح والنقد.
 الكذب سيئة حمرمة ،إال أن يكون جللب مصلحة أو دفع مفسدة،كالكذب يف حالة اإلصالح بني املتخاصمني ،ألن مصلحة تأليف القلوب
أحسن من مفسدة الكذب ،وككذب الرجل عىل زوجته إلصالحها
وحسن عرشهتا ،وكالكذب عىل األعداء ،كأن خيتبئ عندك رجل مظلوم،
والظامل يسألك عنه ليقطع يده ،فالكذب هنا أفضل من الصدق ألن
مصلحة حفظ العضو أعظم من مصلحة الصدق الذي ال يرض وال ينفع،
فام الظن بالصدق الضار(.)2

( )1أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الطالق ،باب المطلقة ثالثا ً ال نفقة لها 1114/2
رقم .]1480
( )2قواعد األحكام للعز بن عبد السالم [.]84
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 وقد سئل احلسن البرصي رْحه الل فيمن حلفه سلطان ظامل عىل نفسهأو عىل أن يدله عىل رجل أو مال رجل ،فقال احلسن :إذا خاف عليه وعىل
ماله فليحلف وال يكفر يمينه ،وهو قول قتادة إذا حلف عىل نفسه أو مال
نفسه .وقد تقدم ما للعلامء يف هذا .وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن
أرشس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس عىل رجل أراد السلطان
قتله أنه ما آواه ،وال يعلم له موضعا ،قال :فحلف له ابن أرشس ،وابن
أرشس يومئذ قد علم موضعه وآواه ،فحلفه بالطالق ثالثا ،فحلف له ابن
أرشس ،ثم قال المرأته :اعتزيل فاعتزلته ،ثم ركب ابن أرشس حتى قدم
عىل البهلول بن راشد القريوان ،فأخربه باخلرب ،فقال له البهلول :قال
مالك إنك حانث .فقال ابن أرشس :وأنا سمعت مالكا يقول ذلك ،وإنام
أردت الرخصة أو كالم هذا معناه ،فقال له البهلول ابن راشد :قال احلسن
البرصي إنه ال حنث عليك .قال :فرجع ابن أرشس إىل زوجته وأخذ
بقول احلسن .وذكر عبد امللك بن حبيب قال :حدثني معبد عن املسيب
بن رشيك عن أيب شيبة قال :سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ
بالرجل ،هل ترى أن حيلف ليقيه بيمينه؟ فقال نعم ،والن أحلف سبعني
يمينا وأحنث أحب إيل أن أدل عىل مسلم .وقال إدريس بن حييى كان
الوليد بن عبد امللك يأمر جواسيس يتجسسون اخللق يأتونه باألخبار،
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قال :فجلس رجل منهم يف حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع يف
الوليد ،فرفع ذلك إليه فقال :يا رجاء! أذكر بالسوء يف جملسك ومل تغري؟
فقال :ما كان ذلك يا أمري املؤمنني ،فقال له الوليد :قل آلل الذي ال هلإ إال
هو ،قال :آلل الذي ال هلإ إال هو ،فأمر الوليد باجلاسوس فرضبه سبعني
سوطا ،فكان يلقى رجاء فيقول :يا رجاء ،بك يستقى املطر ،وسبعون
سوطا يف ظهري! فيقول رجاء :سبعون سوطا يف ظهرك خري لك من أن
يقتل رجل مسلم(.)1
بل إن الصدق هنا بحجة الورع والتقوى ،هو ورع كاذب ووهم مفتعل
وإال فليس أحد أتقى من رسول الل صىل الل عليه وسلم الذي قال:
"احلرب خدعة"(.)2
 وال خيفى أن اخلدعة هلا وسائل وطرق وحيل ومناورات ومفاجئات.مشاركة املرشكني يف أعيادهم تشبه هبم وقد نص اإلمام أْحد عىل كراهية
شهود أعياد املرشكني وقال :ال يتشبه هبم يف أعيادهم وال جتاب دعوهتم
فيها وال يعانون عليها ،ولكن مع هذا جيوز مشاركتهم عند الرضورة أو
( )1الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)190-189 /10
( )2رواه البخاري [كتاب الجهاد والسير ،باب الحرب خدعة  1102/3رقم ]2866
ومسلم [كتاب الجهاد والسير باب جواز الخداع في الحرب  1361/3رقم .]1739
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املصلحة الدينية ،يقول ابن تيمية" :ولو أن املسلم بدار حرب أو دار كفر
غري حرب مل يكن مأمور ًا باملخالفة هلم أي للكفار يف اهلدي الظاهر لام
عليه يف ذلك من الرضر ،بل قد يستحب للرجل أو جيب عليه أن
يشاركهم أحيان ًا يف هدهيم الظاهر إذا كان يف ذلك مصلحة دينية من
دعوهتم إىل الدين واإلطالع عىل باطن أمرهم أو دفع رضرهم عن
املسلمني ونحو ذلك من املقاصد الصاحلة(.)1
 الصالة خلف مبتدع أوىل من ترك اجلامعة بالكلية:ويف بيان أحكام الصالة وراء إمام واقع يف منكر أو بدعة يراعي ابن تيمية
يف الفتوى ميزان اإلنصاف وفقه املصالح فيقول..." :فإن الرشيعة جاءت
بتحصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،بحسب
اإلمكان ،ومطلوهبا ترجيح خري اخلريين إذا مل يمكن أن جيتمعا مجيع ًا،
ودفع رش الرشين ،إذا مل يندفعا مجيع ًا ،فإذا مل يمكن منع املظهر للبدعة
والفجور إال برضر زائد عىل رضر إمامته ،مل جيز ذلك ،بل ُيصيل خلفه ماال
يمكن فعلها إال خلفه ،كاجلمع واألعياد واجلامعة ،إذا مل يكن هناك إمام
( )1اقتضاء الصراط المستقيم ،البن تيمية ،تحقيق د0ناصر العقل ( )173مكتبة
الرشد ،الرياض ،الطبعة الرابعة 1414،هـ.
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غريه ،وهلذا كان الصحابة يصلون خلف احلجاج واملختار بن أيب عبيد
الثقفي وغريمها اجلمعة واجلامعة ،فإن تفويت اجلمعة واجلامعة أعظم
فساد ًا من االقتداء فيها بإمام فاجر ،السيام إذا كان التخلف عنهام ال يدفع
فجوره"(.)1

( )1المسائل الماردينية ،البن تيمية تحقيق الشاويش ( ،)64-63الطبعة الثالثة سنة
1399هـ
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املبحث الثاني
ذكر بعض املسائل اللصيقة برسالة الدعاة يف هذه احلالة
مسألة :تأخري بيان العلم ملصلحة:
 تبليغ العلم حسنة حمببة ،لكن إذا كانت املصلحة يف تأخريه أخرناه عمالًبحديث معاذ الذي سأله فيه النبي صىل الل عليه وسلم عن حق العباد
عىل الل وحق الل عىل العباد؟ فقال معاذ :الل ورسوله أعلم ،فقال صىل
الل عليه وسلم " :فإن حق الل عىل العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئ ًا،
وحق العباد عىل الل أن ال يعذب من ال يرشك به شيئ ًا" فقال معاذ :يا
رسول الل أفال أبرش الناس؟ قال النبي صىل الل عليه وسلم" :ال تبرشهم
فيتكلوا"(.)1

( )1رواه البخاري [كتاب الجهاد والسير ،باب اسم الفرس والحمار  1049/3رقم
 ]2701ومسلم [كتاب اإليمان ،باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة
قطعا ً  43/1رقم .]153
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وعمالً بقول عمر بن اخلطاب عندما سمع مثل هذا احلديث من أيب هريرة
"فإين أخشى أن يتكل الناس عليها ،فخلهم يعملون ،قال رسول الل صىل
الل عليه وسلم :فخلهم"(.)1
والشاهد هنا :أن الدعوة والبالغ مع أهنا حق ومصلحة يف ذاهتا ،لكن قد
تؤخر لعدم مالئمة املكان والزمان ،وخشية أن يتكل الناس عىل مثل هذه
األحاديث ،ولذلك من غري الفطنة الدعوية أن يقف الداعية يف وسط
أناس يتجرعون اخلمر ،ثم يذكر عىل مسامعهم حديث الرجل الذي لعنه
الصحابة لرشب اخلمر فقال هلم النبي صىل الل عليه وسلم :ال تسبوه أما
علمتم إنه حيب الل ورسوله( .)2ومن املصلحة احلسنة أن يؤخر ذكر أمثال
هذه األحاديث عن تلك املواطن.
مسألة :توبة العايص بسامعة أحاديث ضعيفة أوىل من بقائه عىل فجوره:
قد يورد بعض اخلطباء أحاديث ضعيفة يف باب الرتغيب والرتهيب ردع ًا
لبعض العصاة الذين تؤثر فيهم مثل هذه األحاديث ،فليس من فقه
( )1رواه مسلم كتاب اإليمان ،باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة
قطعا ً  44/1رقم .]156
( )2رواه البخاري [كتاب الحدود ،باب ما يكره من لعن شارب الخمر  2489/6رقم
.] 6398
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املوازنات أن نشنع عليهم أمام أولئك النفر الذين ال يفرقون بني الصحيح
والضعيف حتى يستقر اإليامن يف قلوهبم ،ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن
تيمية" :وكذلك كثري من األحاديث الضعيفة يف الرتغيب والرتهيب
والفضائل واألحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون هبا إىل خري مما
كانوا عليه ،وهذا كالرجل يسلم رغبة يف الدنيا ورهبة من السيف ثم إذا
أسلم وطال مكثه بني املسلمني دخل اإليامن يف قلبه ،فانتقل إىل خري مما
كان عليه وخف الرش الذي كان فيه"(.)1
وربام كان من هذا القبيل ما جاء يف مسند اإلمام أْحد من أن رجال عرض
عليه اإلسالم ،فقال أين أجدين كارها ،فقال رسول الل صىل الل عليه
وسلم" :أسلم وإن كنت كارها"( .)2أي فسينقلب إىل الرضا وحيسن
إسالمه.

( )1رواه أحمد [ ]181/3وقال األلباني في السلسلة الصحيحة [ ]439/3إسناده صحيح
على شرط الشيخين.
( )2أخرجه أحمد ( )19/117والضياء في المختارة ( )1990وأبو يعلى ()3765
وهو صحيح على شرط الشيخين كما قال الشيخ األلباني في الصحيحة (.)1454
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مسألة :عدم اإلنكار عىل من كان حديث اإلسالم أو التوبة ابتدا ًء إال بعد
تفقهه يف الدين:
وأسوق لك كالم ابن تيمية بنصه ألمهيته ودقته" :وكذلك التائب من
الذنوب ،واملتعلم ،واملسرتشد ،ال يمكن يف أول األمر أن يؤمر بجميع
الدين ويذكر له مجيع العلم ،فإنه ال يطيق ذلك ،وإذا مل يطقه مل يكن واجب ًا
عليه يف هذه احلال ،وإذا مل يكن واجب ًا مل يكن للعامل واألمري أن يوجب
مجيعه ابتداء.
بل يعفو عن األمر والنهي بام ال يمكن علمه وعمله إىل وقت اإلمكان ،كام
عفا الرسول صىل الل عليه وسلم عام عفا عنه إىل وقت بيانه ،وال يكون
ذلك من باب إقرار املحرمات وترك األمر بالواجبات ،ألن الوجوب
والتحريم مرشوط بإمكان العلم والعمل ،وقد فرضنا انتفاء هذا الرشط،
فتدبر هذا األصل فإنه نافع ،فإن العجز مسقط لألمر والنهي وإن كان
واجب ًا يف األصل"(.)1

( )1فتاوى شيخ اإلسالم [.]59/20
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مسألة :عدم اإلنكار حيث ال جيدي اإلنكار إال عند مظنة القبول- :
إذا علم من حال صاحب املنكر أنه ال يتقبل النهي ،فيصرب عليه ،ويكف
عنه ،ويرتصد الفرص واملواقف املناسبة حلاله ،بحيث يلقي عنده قبو ً
ال يف
الظرف املناسب ،فإن إلقاء املوعظة إىل من ليس عنده قابلية للتقبل تفقد
املوعظة هباءها ،فلو عاد وكرر عليه مرة أخرى ربام ال يتأثر وال يستجيب،
واألمر يقتيض احلكمة وحسن التقدير .يقول ابن تيمية" :فأما إذا كان
املأمور أو املنهي ال يتقيد باملمكن :إما جلهلة ،وإما لظلمه ،وال يمكن
إزالة جهله وظلمه ،فربام كان األصلح الكف واإلمساك عن أمره وهنيه،
كام قيل :إن من املسائل مسائل جواهبا السكوت ،كام سكت الشارع يف
أول األمر عن األمر بأشياء ،والنهي عن أشياء ،حتى عال اإلسالم
وظهر"(.)1
ويرى العز بن عبد السالم أن حكم األمر والنهي عند العلم بعدم جدواه
ينزل من الوجوب إىل االستحباب يقول" :فإن علم اآلمر باملعروف
والناهي عن املنكر أن أمره وهنيه ال جيديان ،وال يفيدان شيئ ًا ،أو غلب
عىل ظنه ،سقط الوجوب ألنه وسيلة ،ويبقى االستحباب ،والوسائل

( )1قواعد األحكام البن عبد السالم [.]109
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تسقط بسقوط املقاصد ،وقد كان رسول الل صىل الل عليه وسلم يدخل
إىل املسجد احلرام وفيه األنصاب واألوثان ،ومل يكن ينكر ذلك كلام رآه،
وكذلك مل يكن كلام رأى املرشكني ينكر عليهم ،وكذلك كان السلف ال
ينكرون عىل الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلام رأوهم،
مع علمهم أنه ال جيدي إنكارهم ،وقد يكون من الفسقة من إذا قيل له:
اتق الل أخذته العزة باإلثم فيزداد فسوق ًا إىل فسوقه وفجور ًا إىل
فجوره"(.)1
لذلك ليس من اإلنصاف إعالن النكري عىل من رأى عدم جدوى األمر
والنهي ،فإنه جمتهد معذور يف تأجيله األمر والنهي إىل الوقت الذي جيدي
فيه ،واملستنكر عليه متعجل مأزور ،ولو أنه بدأ يستفرس ويستوضح لعلم
قبل أن يظلم وجيرح ويفضح.
وباإلضافة إىل ذلك فإنه ال ينبغي التوقف عن األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ابتدا ًء ،دون جتريب ذلك ومبارشته ،ملجرد الظن بعدم جدواه ،ألنه
لو بني كل امرئ عىل جمرد ظنه عدم اجلدوى النقطع األمر والنهي ،وهذه
مفسدة عظمى.

( )1قواعد األحكام البن عبد السالم ()109/1
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مسألة :ال إنكار يف اخلالف املعترب السائغ:
من فروع فقه املوازنات الذي ينبغي استحضاره من قبل اخلطباء والدعاة
فقه اخلالف واملسائل املتعلقة به وتقديم االئتالف عىل اخلالف والتفريق
بني اخلالف السائغ ،واخلالف املذموم ،وفقه مسائل اخلالف التي ال إنكار
فيها ،وما املقصود بعدم اإلنكار يف مسائل اخلالف ،وهل النصح
والتوجيه يف مسائل اخلالف السائغ رديف لإلنكار!؟
إىل غري ذلك من مسائل هذا الباب والذي يعنينا يف هذه املسألة أن عىل
اخلطيب أال يتعجل باإلنكار يف املسائل اخلالفية ويشدد النكري يف ذلك
وكأنه ليس هناك إال قول واحد يف املسألة.
وهناك ضوابط يف هذه املسألة منها- :
 التفريق بني مسائل اخلالف ومسائل االجتهاد:ويفرق ابن تيمية بني مسائل اخلالف ومسائل االجتهاد ،ويعترب أن مسائل
اخلالف هي التي فيها قول واضح الرجحان يؤيده النص ،واآلخر قول
ضعيف ،وأن مسائل االجتهاد هي التي ليس فيها دليل جيب العمل به
وجوب ًا ظاهر ًا لتكافؤ األدلة وتعارضها ،ويوجب اإلنكار يف النوع األول
ويمنع اإلنكار يف النوع الثاين.
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يقول-رْحه الل ":-مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلامء مل
ينكر عليه ومل هيجر ،ومن عمل بأحد القولني مل ينكر عليه ،وإذا كان يف
املسألة قوالن :فإن كان اإلنسان يظهر له رجحان أحد القولني عمل به
وإال قلد بعض العلامء الذين يعتمد عليهم يف بيان أرجح القولني"(.)1
إن مسائل االجتهاد ال يسوغ احلديث فيها ،إال باحلجج العلمية ،ال باهلوى
والتقليد ،ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -عندما سئل عن جواز
األكل من ذبيحة أهل الكتاب الذين دخلوا يف دينهم بعد مبعث النبي
صىل الل عليه وسلم -واملسألة فيها قول ضعيف جد ًا بعدم األكل إال من
ذبائح الذين كان أجدادهم كتابيني من قبل اإلسالم ،فنهى ابن تيمية عن
اإلنكار عىل من يأكل من هذه الذبائح وقال ":ومسائل االجتهاد ال يسوغ
فيها اإلنكار إال ببيان احلجة وإيضاح املحجة ،ال اإلنكار املجرد املستند
إىل حمض التقليد فإن هذا فعل أهل اجلهل واألهواء.
ورضب أمثلة لصور من اخلالف االجتهادي ال ينكر فيها أحد عىل أحد":
مثل تنازع الناس يف بيع الباقالء األخرض يف قرشه ،وبيع املعاطاة والسلم

( )1فتاوى ابن تيمية [.]213-212/35
71



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

احلال ،واستعامل الامء الكثري بعد وقوع النجاسة فيه إذا مل تغريه ،والوضوء
من مس الذكر ،والنساء ،وخروج النجاسات من غري السبيلني ،والقهقهة
يف الصالة ،وترك الوضوء من ذلك ،والقراءة بالبسملة رس ًا ،أو جهر ًا،
وترك ذلك ،وتنجيس بول ما يؤكل حلمه وروثه ،أو القول بطهارة ذلك،
وبيع األعيان الغائبة بالصفة ،وترك ذلك ،والتيمم برضبة أو رضبتني إىل
الكوعني ،أو املرفقني ،والتيمم لكل صالة ،أو لوقت كل صالة ،أو
االكتفاء بتيمم واحد ،وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم عىل بعض ،أو
املنع من قبول شهادهتم"
ويعرب عن رأي بعض العلامء يف هذه األمثلة وغريها" :إن مثل هذه
املسائل االجتهادية ال تنكر باليد ،وليس ألحد أن يلزم الناس باتباعه
فيها ،ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية ،فمن تبني له صحة أحد القولني
تبعه ،ومن قلد أهل القول اآلخر فال إنكار عليه"(.)1
ويرضب أمثلة أخرى من مسائل االجتهاد التي ال إنكار فيها عىل أي
الطرفني" :أهيام أفضل الرتجيع يف األذان أو تركه؟ أو إفراد اإلقامة أو

( )1فتاوى ابن تيمية [.]81-80/30
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إثناؤها؟ وصالة الفجر بغلس أو اإلسفار هبا؟ والقنوت يف الفجر أو
تركه؟
واجلهر بالتسمية أو املخافتة هبا أو ترك قراءهتا؟ ونحو ذلك :فهذه مسائل
االجتهاد التي تنازع فيها السلف واألئمة ،فكل منهم أقر اآلخر عىل
اجتهاده ،فمن ترجح عنده تقليد الشافعي مل ينكر عىل من ترجح عنده
تقليد مالك.)1( ".
 ال ينكر مقلد عىل مقلد إال بحجة ليس هلا معارض قوي:واحلكم بني املختلفني باحلجة الرشعية ،فينبغي أن يكون املنكر عىل فقيه
بعدم وجود حجة رشعية قوية للرأي الذي أخذ به خمالفه ،لئال يتورط يف
كثري من مواقف اإلنكار التي ال يسوغ فيها اإلنكار ،فتكون مفسدته أكرب
من املصلحة التي كان يتوقع أن حيققها ،يقول ابن تيمية" :فمن صار إىل
قول مقلد ًا لقائله مل يكن له أن ينكر عىل من صار إىل القول اآلخر مقلد ًا
لقائله ،لكن إن كان مع أحدمها حجة رشعية وجب االنقياد للحجج
الرشعية إذا ظهرت"(.)2

( )1فتاوى ابن تيمية [.]292/20
( )2المصدر السابق [.]365/35
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فقد يشتبه األمر عىل املختلفني غالب ًا حيث يكون لكل من القولني دليل،
ولكن ال يقدرون عىل ترجيح أحدمها حسب أصول (التعارض
والرتجيح) وال يعلمون الراجح منهام أو طريقة اجلمع بينهام ،فعند
االشتباه لو أنكر سيكون منكر ًا بغري علم ،ألن الذي يعلمه أن إمامه رجح
العمل هبذا النص ،مثلام علم اآلخر أن إمامه رجح النص اآلخر ،أو اجلمع
بني النصني ،ولكن كليهام ال يعلامن الرتجيح بني القولني فيوفران جهود
اإلنكار إىل أن يعلام إن كان هنالك ترجيح معترب يضعف القول اآلخر ،أو
أن كال القولني مما يتسع هلام اخلالف وال يسوغ فيهام اإلنكار.
 ال إنكار بني املختلفني حيث ال سنة وال إمجاع:يستطيع املنكر أن يقطع منذ البداية برتجيح ما كان مؤيد ًا بسنة أو إمجاع،
إن كان اآلخر ليس فيه سنة وال عليه إمجاع ،أما حيث ال سنة وال إمجاع
لكال القولني فعندئذ ال ينكر أحدمها عىل اآلخر ،يقول ابن القيم ":وأما
إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع ،ولالجتهاد فيها مساغ ،مل تنكر عىل
من عمل هبا جمتهد ًا أو مقلد ًا"(.)1

( )1إعالم الموقعين [.]365/3
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 عدم جواز اإلنكار ال يعني عدم جواز النصيحة:إن اإلنصاف يقتيض عدم تأثيم املخالف يف كثري من املسائل اخلالفية،
وعدم اإلنكار عليه ،وعدم الطعن فيه ،ولكن ال يتعارض مع اإلنصاف أن
تنصح له برفق ،مبين ًا حجة ما ذهبت إليه ،لعله خيتار الرأي الذي اخرتته،
هذا إذا علمت أن أداء النصيحة لن يسبب فتنة ،ولن يثري خصومه ،ولن
يوقع مفسدة ،وإال فالواجب عدم نصحه درء ًا للمفاسد املتوقعة.
يقول العز بن عبد السالم" :فمن أتى شيئ ًا خمتلف ًا يف حتريمه معتقد ًا حتريمه
وجب اإلنكار عليه ،وإن اعتقد حتليله مل جيز اإلنكار عليه -إال أن يكون
مأخذ املحلل ضعيف ًا ،-ويشري العز إىل صورة جديدة وهي فيام إذا كان
الرجل خايل الذهن ،ال يعلم للمسألة حك ًام ال بالتحريم وال بالتحليل ،ومل
خيطر عىل باله أن يكون هلا حكم غري اإلباحة األصلية يقول فيه قوال يف
ال أرشد إىل اجتنابه من غري
غاية اإلنصاف ،وإن مل يعتقد حتري ًام وال حتلي ً
توبيخ وال إنكار (.)1

( )1قواعد األحكام ()110
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الخاتمــة
بعد هذه اجلولة يف ثنايا هذا البحث أختمه بذكر ثمراته وتوصياته ،ومنها:
 أن فقه املوازنات رضورة رشعية وواقعية ال يستغني عنه العامل والفقيه،واخلطيب املتصدي لتوجيه الناس وإرشادهم بصفة خاصة ،واملسلمون
بصفة عامة.
 أن فقه املوازنات يعطي كل عمل أو قضية رشعية ميزاهنا الصحيح يفالرشع.
 أن هذا الفقه يكفل للداعية إىل الل ،واخلطيب واإلمام القيام بام وجبعليه دون إفراط أو تفريط ،وحيقق املصلحة الراجحة املرجوة.
 هناك ضوابط رشعية للموازنة بني املصالح عند تزاْحها يفيد منهااخلطيب والداعية فال يقدم الفروع عىل األصول ،وال املندوبات عىل
الواجبات ،وال املصالح التحسينية عىل احلاجية ،وال احلاجية عىل
الرضورية.
 من ثمرات فقه املوازنة بني املصالح عند تزاْحها تقديم مصلحة مجاعةاملسلمني عىل مصلحة الفرد ،والعامة عىل اخلاصة.
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التعصب للمسائل اخلالفية ،وإشغال العامة هبا من نتائج عدم فقه املوازنة
بني املصالح.
 ينبغي عىل الداعية واخلطيب أال يشغل الناس بالفتاوى الشاذة واألقوالالضعيفة التي تزرع بينهم الفرقة واخلالف.
 من ثمرات فقه املوازنة بني املفاسد عند تزاْحها السكوت عن بعضاملنكرات ومراعاة حال الزمان واملكان واملخاطبني يف ذلك.
 أن عىل اخلطيب والداعية أن يؤخرا بيان العلم أحيان ًا ملصلحة راجحة،كام أنه ال يغري املنكر إذا ترتب عليه ما هو أنكر منه.
 من ثمرات فقه املوازنة بني املصالح واملفاسد عند تزاْحها عدم اإلنكارعىل حديث اإلسالم والتوبة حتى يفقه الدين.
 اإلنكار يف املسائل الفرعية اخلالفية االجتهادية له ضوابطه الرشعيةوليست قاعدة ال إنكار يف املختلف فيه مقبولة بإطالق.
 أن فقه املوازنات خاضع الجتهادات فينبغي قبول هذه االجتهاداتوأن تتكامل مع بعضها لتحقيق االئتالف املنشود.
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التوصيات:
يوىص بعمل دورات دورية يف فقه املوازنات تعقد لألئمة واخلطباء
والدعاة.
 إدخال مباحث فقه املوازنات يف مناهج الثقافة اإلسالمية يف اجلامعات. ختصيص حلقات يف اإلذاعة والقنوات الفضائية للحديث عن هذا الفقهوأمهيته.
 عقد املؤمترات الدعوية املتخصصة يف فقه املوازنات ،وكيفية االستفادةمنه.
 إقامة مراكز دعوية متخصصة هتتم هبذه املوضوعات وتنرشهاباألساليب املناسبة.
 اهتامم املؤسسات الرسمية الرشعية هبذه املوضوعات من خالل الطرقالسابقة وغريها.
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والل املوفق
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين
وصلى الله وسلم ىلع نبينا محمد وىلع آله
وصحبه أجمعين
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املصادر واملراجع
 لسان العرب :ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجالالدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،النارش :دار صادر –
بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نرص إسامعيل بن ْحاداجلوهري الفارايب (حتقيق :أْحد عبد الغفور عطار النارش :دار العلم
للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م.
 التعريفات للجرجاين دار الكتاب العريب الطبعة الثانية. جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع :عبد الرْحن بن حممد بنقاسم العاصمي النجدي ،مصورة عن الطبعة األوىل1398 ،هـ.
 صحيح البخاري :حممد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري اجلعفيحتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،نرش دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
.1987 - 1407
 فتح الباري رشح صحيح البخاري :أْحد بن عيل بن حجر أبو الفضلالعسقالين الشافعي ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي قام
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بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه :حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات
العالمة :عبد العزيز بن عبد الل بن باز النارش :دار املعرفة  -بريوت،
.1379
 أعالم املوقعني البن القيم دار اجليل  -بريوت،1973 ،حتقيق :طهعبد الرؤوف سعد.
 قواعد األحكام يف أصول األنام للعز بن عبد السالم دار الطباع ،الطبعةاألوىل1414 ،هـ.
 من فقه األولويات دراسة يف الضوابط ملحمد الوكييل ،املعهد العامليللفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل1416،هـ.
 فقه األولويات للدكتور جمدي اهلاليل دار التوزيع والنرش اإلسالمية،الطبعة األوىل1414،هـ،
 ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية للبوطي دار الرسالة ،الطبعةالسادسة 1412،هـ.
 املوافقات للشاطبي ،حتقيق :مشهور حسن دار ابن عفان ،الطبعةاألوىل1417 ،هـ.
 األشباه والنظائر للسيوطي دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل،1407هـ.
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 صحيح مسلم :مسلم بن احلجاج القشريي حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 مقاصد الرشيعة البن عاشور نرش الرشكة التونسية للتوزيع. مسند أْحد :أبو عبد الل أْحد بن حممد بن حنبل ،املحقق :شعيباألرناؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد الل بن عبد املحسن
الرتكي النارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
 سنن أيب داود :سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بنحممد ِ
ِ
كامل قره
عمرو األزدي ِّ
السج ْستاين ،املحقق :ش َعيب األرناؤوط َّ َ -
بليل ،النارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.
 مسند أيب يعىل :أْحد بن عيل بن املثُنى بن حييى بن عيسى بن هاللالتميمي ،املوصيل ،املحقق :حسني سليم أسد ،النارش :دار املأمون
للرتاث – دمشق ،الطبعة :األوىل1404 ،هـ.
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص الدين األلباين(املتوىف1420 :هـ) إرشاف :زهري الشاويش النارش :املكتب اإلسالمي –
بريوت ،الطبعة :الثانية  1405هـ 1985 -م.
 مناهج أهل األهواء واالفرتاق ،للدكتور نارص العقل دار الوطن،الطبعة األوىل1415 ،هـ.
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 املصنف :أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق :حبيبالرْحن األعظمي النارش :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة الثانية،
.1403
رس ْو ِجردي
 السنن الكربى :أْحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُ ْ َاخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،املحقق :حممد عبد القادر عطا ،النارش :دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.
 سبل السالم ،حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني ،الكحالينثم الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه باألمري (املتوىف:
1182هـ) النارش :دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 إرشاد الفحول ،للشوكاين ،حتقيق حممد البدري مؤسسة الكتبالثقافية ،الطبعة األوىل1992،هـ.
 إحياء علوم الدين ،أليب حامد الغزايل دار الفكر العريب. الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ،البن تيمية حتقيق :حممد عبد اللعمر احللواين دار ابن حزم – بريوت ،الطبعة األوىل.1417 ،
 هجر املبتدع للشيخ بكر أبو زيد دار ابن اجلوزي ،الطبعة الثانية،1410هـ.
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 االستقامة البن تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،نرش جامعة اإلمامحممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة األوىل1403، ،هـ.
 جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديث ًا من جوامع الكلم ،زينالسالمي ،البغدادي ،ثم
الدين عبد الرْحن بن أْحد بن رجب بن احلسنَ ،
الدمشقي ،احلنبيل (املتوىف795 :هـ) ،حتقيق :الدكتور حممد األْحدي أبو
النور ،النارش :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية،
 1424هـ.
 اقتضاء الرصاط املستقيم ،البن تيمية ،حتقيق د0نارص العقل مكتبةالرشد ،الرياض ،الطبعة الرابعة 1414،هـ.
 املسائل الامردينية ،البن تيمية حتقيق الشاويش ،الطبعة الثالثة سنة1399هـ.
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