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لسالم على سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصـحبه         احلمد هللا رب العاملني، والصالة وا     
 .أمجعني،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد 
فإنَّ فقه األولوليات جزء ال ينجزأ من هذا الدين، وهو قائم علـى املصـاحل واملفاسـد،                 

 .وتعارض فرض العني مع فرض الكفاية، والسنة مع الواجب، وغري ذلك
القدامى يف كتبهم الفقهية والسيما كتب السياسية الشرعية، وممـن           وقد ذكره علماؤنا    

، وكذلك سلطان العلماء العز بن      ))إحياء علوم الدين    (( أفاض فيه اإلمام الغزايل يف كتابه       
عبد السالم يف القواعد وغريها، والعالمة شيخ اإلسالم ابن تيميـة يف جممـوع الفتـاوى      

 .اب كبريبشكل كبري، حبيث يستحق أن يفرد بكت
فقه األولويـات   ((  وممن ذكره من املعاصرين وأفرده بكتاب الدكتور القرضاوي بكتابه          

، وهو كتاب قيم ونافع، ولكنه يفتقر إىل بعض من األدلة الشرعية الدقيقة، كما أنه ال                ١))
 .خيلو من بعض اآلراء الشاذة  واملنحرفة اليت قاهلا حتت ضغط الواقع املر واألليم

كتابنا هذا خالصة هلذا املوضوع، مع الرد على بعض األخطاء اليت وردت بكتـاب               ويف  
 .القرضاوي هدانا اهللا وإياه إىل احلق

 .� وكلٌّ منا يؤخذ من قوله ويرد إال املعصوم 
 : وقد قسمته للمباحث التالية 

 تعريفه وأدلته= املبحث األول
 واع الفقهارتباط فقه األولويات بغريه من أن=املبحث الثاين

 أهم األولويات اليت ال بد من مراعاا=املبحث الثالث
  )أولوية الكيفية على الكمية ( ، )كم ( على الـ ) كيف (  أولوية الـ -١

                                                 
    بصيغ خمتلفة تهو موجود على موقعه وكثري من مواقع الن - ١



 ٢

  األولويات يف جمال العلم والفكر-٢
  األولويات يف جمال الفتوى والدعوة -٣
  األولويات يف جمال العمل -٤
 رات األولويات يف جمال املأمو-٥
  األولويات يف جمال املنهيات-٦
 ) أي أثناء عملية اإلصالح (  األولويات يف جمال اإلصالح -٧

  اإلسالميأمثلة على فقه األولويات يف تراثنا= املبحث الرابع
لها من الكتاب والسنة، مع ختريج األحاديث من مظاا،         ي وقد ذكرت دليل كل مسألة بذ     

 . املوضوعات اليت حتتاج لذلكوشرح غريبها، والتعليق على بعض
 . وغالب اآليات قمت بشرحها، وهي يف الغالب من التفسري امليسر 

وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناِس ويكُـونَ الرسـولُ       { : قال تعاىل 
 .سورة البقرة) ١٤٣(} ..علَيكُم شِهيدا
 .ىل أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه يف الدارينأسال اهللا تعا

 الباحث يف القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود

  م٢/١٠/٢٠٠٩ هـ املوافق ل ١٤٣٠ شوال ١٢يف 
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 :تعريفه 

يقدم األوىل فـاألوىل    مث  ،   وضع كل شيء يف مرتبته بالعدل من األحكام والقيم واألعمال         
نـور  " : شرعية صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل       ) موازين  (  بناًء على معايري  

وال املهم على األهـم وال املرجـوح علـى          ،  فال يقدم غري املهم على املهم     ،  "على نور   
وال يكرب الصـغري وال يصـغر       ،  بل يقدم ما حقه التقدمي ويؤخر ما حقه التأخري        ،  الراجح

 .بل يوضع كل شيء يف موضعه بالقسطاس املستقيم بال طغيان وال إخسار، كبريال
وليست كلـها  ، فالقيم واألحكام واألعمال والتكاليف متفاوتة يف نظر الشرع تفاوتاً بليغاً        

ومنها األركان  ،  ومنها األصلي ومنها الفرعي   ،  فمنها الكبري ومنها الصغري   ،  يف مرتبة واحدة  
وفيهـا األعلـى    ،  وما موضعه يف اهلامش   ،  ا ما موضعه يف الصلب    ومنه،  ومنها املكمالت 

 .والفاضل واملفضول، واألدىن
،  على تفاوت يف الدرجات يف األحكام واألمـور        وقد وردت آيات وأحاديث كثرية تدلُّ     

 :منها 
ِد الْحـراِم  أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِج{:  يف سورة التوبة  - تعاىل   - قال اهللا    -١

كَمن آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وجاهد ِفي سِبيِل اللِّه الَ يستوونَ ِعند اللِّه واللّـه الَ يهـِدي              
الظَّاِلِمني مسورة التوبة) ١٩(} الْقَو. 

ـ            -أيها القوم -أجعلتم   ن  ما تقومون به من سقي احلجيج وِعمارة املسجد احلرام كإميان م
آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهللا؟ ال تتساوى حال املؤمنني وحال الكافرين عند               

واهللا سبحانه ال يوفق ألعمال اخلري القوم الظـاملني         .اهللا، ألن اهللا ال يقبل عمال بغري اإلميان       
 .ألنفسهم بالكفر



 ٤

أَعالَها شهادةُ  ،  نُ ِبضع وسبعونَ شعبةً   اِإلميا: �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  عن أَِبي هريرةَ   -٢
ِإالَّ اللَّه ِن الطَِّريِق، أَنْ الَ ِإلَهاطَةُ اَألذَى عا ِإماهنأَد٢.و 

أَو ِبضع وسبعونَ   ،  اِإلميانُ ِبضع وِستونَ شعبةً   : ، قَالَ �عن رسوِل اِهللا    ،  عن أَِبي هريرةَ   -٣
عةًشب ،ِإالَّ اللَّه ا الَ ِإلَههفَعِن الطَِّريِق، فَأَراطَةُ اَألذَى عا ِإماهنأَداِن، واِإلمي ةٌ ِمنبعاُء شيالْح٣و. 

وخبر ،  والْخبر ِفي ِبضٍع وسبِعني خبر متقَصى صِحيح الَ ارِتياب ِفي ثُبوِتهِ           ":  قال أبو حامت  
فَهو اسم يقَع علَى أَحـِد أَجـزاِء   ، وأَما الِْبضع.يمانَ بِن ِبالٍَل خبر مختصر غَير متقَصى     سلَ

، والترِكيـبِ ،  والْفُصـولِ ،  علَى اَألعدادِ : َألنَّ الِْحساب ِبناؤه علَى ثَالَثَِة أَشياءَ     ،  اَألعداِد
   ِمن اددةِ  فَاَألععساِحِد ِإلَى التالْو  ،    الْأُلُوفالِْمئُونُ وو اترشالْع ولُ ِهيالْفُصا  ،  وم ِكيبرالتو
 لَم يتكَلَّم قَـطُّ     �وذَِلك أَنَّ مذْهبنا أَنَّ النِبي      ،  وقَد تتبعت معنى الْخبِر مدةً    .عدا ما ذَكَرنا  

فَِإذَا ِهـي  ، فَجعلْت أَعد الطَّاعاِت ِمن اِإلميانِ  ،  والَ ِمن سنِنِه شيٌء الَ يعلَم معناه      ،  دٍةِإالَّ ِبفَائِ 
فَعددت كُلَّ طَاعٍة عدها رسولُ اِهللا      ،  فَرجعت ِإلَى السننِ  ،  تِزيد علَى هذَا الْعدِد شيئًا كَِثريا     

�  اِإلمي اِن ِمن  ،     ِعنيبالسِع والِْبض ِمن قُصنت كَالَِم       ،  فَِإذَا ِهي ِن ِمنيفَّتالد نيا بِإلَى م تعجفَر
فَِإذَا ِهي  ،  وعددت كُلَّ طَاعٍة عدها اللَّه جلَّ وعالَ ِمن اِإلميانِ        ،  وتلَوته آيةً آيةً ِبالتدبرِ   ،  ربنا
فَـِإذَا  ،  وأَسقَطْت الْمعاد ِمنها  ،  فَضممت الِْكتاب ِإلَى السننِ   ،  ص عِن الِْبضِع والسبِعني   تنقُ

 ِمـن  �وكُلُّ طَاعٍة جعلَها رسولُ اِهللا ،  كُلُّ شيٍء عده اللَّه جلَّ وعالَ ِمن اِإلمياِن ِفي ِكتاِبهِ         
فَعِلمت أَنَّ مراد   ،  ِه ِتسع وسبعونَ شعبةً الَ يِزيد علَيها والَ ينقُص ِمنها شيءٌ          اِإلمياِن ِفي سننِ  

  ِبينِ           �الننالساِب وةً ِفي الِْكتبعونَ شعبسو عانَ ِبضِر أَنَّ اِإلميبِذِه  ،   كَانَ ِفي الْخه تفَذَكَر
ها ِبِذكِْر شعبةَ ِفي ِكتاِب وصف اِإلمياِن وشعِبِه ِبما أَرجو أَنَّ ِفيهـا الْغِنيـةَ               الْمسأَلَةَ ِبكَمالِ 

 .فَأَغْنى ذَِلك عن ِتكْرارها ِفي هذَا الِْكتاِب، ِللْمتأَمِل ِإذَا تأَملَها
اِإلميانُ :  قَالَ ِفي خبِر عبِد اِهللا بِن ِدينارٍ       � النِبي   أَنَّ،  والدِليلُ علَى أَنَّ اِإلميانَ أَجزاٌء ِبشعبٍ     

ِهـي  ،  فَذَكَر جزًءا ِمن أَجزاِء شعِبهِ    ،  أَعالَها شهادةُ أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه      : ِبضع وسبعونَ شعبةً  
      ِميِع اَألحِفي ج اطَِبنيخلَى الْمع ضا فَراِلكُلُّهو  ،  هقُـلْ   �َألني ـولُ اهللاِ    :  لَمسـي رأَنو ،

                                                 
 صحيح) ١٩١) (٤٢٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢
 )١٦٦)(٣٨٤ / ١ (-بن حبان وصحيح ا) ١٦٢ (- املكرت - صحيح مسلم- ٣



 ٥

، واِإلميانُ ِبمالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْجنِة والناِر وما يشِبه هذَا ِمن أَجـزاِء هـِذِه الشـعبةِ              
فَدلَّ هذَا  ،  ها شهادةُ أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه      أَعالَ: حيثُ قَالَ ،  واقْتصر علَى ِذكِْر جزٍء واِحٍد ِمنها     

وأَدناها ِإماطَـةُ   : ثُم عطَف فَقَالَ  ،  علَى أَنَّ ساِئر اَألجزاِء ِمن هِذِه الشعبِة كُلُّها ِمن اِإلميانِ         
 نفْلٌ كُلُّها ِللْمخـاطَِبني ِفـي كُـلِّ         فَذَكَر جزًءا ِمن أَجزاِء شعِبِه ِهي     ،  اَألذَى عِن الطَِّريقِ  

فَدلَّ ذَِلك علَى أَنَّ ساِئر اَألجزاِء الَِّتي ِهي ِمن هِذِه الشعبِة وكُلَّ جزٍء ِمن أَجزاِء               ،  اَألوقَاِت
 اللَّذَيِن هما ِمن أَعلَى اِإلميـاِن       الشعِب الَِّتي ِهي ِمن بيِن الْجزأَيِن الْمذْكُوريِن ِفي هذَا الْخبرِ         

فَهو لَفْظَةٌ أُطِْلقَت علَى شيٍء     ،  الْحياُء شعبةٌ ِمن اِإلميانِ   : �وأَما قَولُه   .وأَدناه كُلُّه ِمن اِإلميانِ   
وِمنهم من يِقلُّ   ،  ن الناِس من يكِْثر ِفيهِ    فَِم،  وذَِلك أَنَّ الْحياَء ِجِبلَّةٌ ِفي اِإلنسانِ     ،  ِبِكنايِة سبِبهِ 

َألنَّ الناس لَيسوا كُلُّهـم علَـى      ،  وهذَا دِليلٌ صِحيح علَى ِزيادِة اِإلمياِن ونقْصاِنهِ      ،  ذَِلك ِفيهِ 
صح أَنَّ من وِجد    ،  مرتبٍة واِحدٍة ِفيهِ  فَلَما استحالَ اسِتواؤهم علَى     .مرتبٍة واِحدٍة ِفي الْحياءِ   

 ِفيِه أَكْثَر  ،  أَِزيد هانأَقَلُّ    ،  كَانَ ِإمي هِفيِه ِمن ِجدو نمو  ،  قَصأَن هانفِْسـهِ   .كَانَ ِإمياُء ِفي نيالْحو :
   ِمن هاِعدبا يم نيبِء ورالْم نياِئلُ بُء الْحيالش واِتهظُورحالْم ِه ِمنبر ،  ـهـلَ  �فَكَأَنعج 

 .٤ُ"علَى ما ذَكَرناه، ترك الْمحظُوراِت شعبةً ِمن اِإلمياِن ِبِإطْالَِق اسِم الْحياِء علَيِه
: قَـالُوا .»هـٍم   سبق ِدرهم ِمائَةَ أَلِْف ِدر    « :  قَالَ � أَنَّ رسولَ اللَّهِ   � عن أَِبى هريرةَ   -٤

كَانَ ِلرجٍل ِدرهماِن تصدق ِبأَحِدِهما وانطَلَق رجلٌ ِإلَى عرِض ماِلِه فَأَخذَ            « :وكَيف قَالَ 
 ..٥»ِمنه ِمائَةَ أَلِْف ِدرهٍم فَتصدق ِبها 

 -ـا عنـد اهللا      كما بينت تفاو  ،  ويف اجلانب املقابل وضعت معايري لبيان األعمال السيئة       
وذكرت أحياناً بعض النسـب بـني       ،  وشبهات ومكروهات ،   من كبائر وصغائر   -تعاىل  

 :فمثالً ، بعضها وبعض
ِدرهم ِربا يأْكُلُـه    : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  عن عبِد اِهللا بِن حنظَلَةَ غَِسيِل الْمالَِئكَةِ       -١

لَمعي وهلُ وجالر ،دةًأَشينز ثَالَِثنيٍة وِست ٦ ِمن.. 
                                                 

 )٣٨٦ / ١ (- صحيح ابن حبان - ٤
 صحيح) ٢٥٣٩ (- املكرت -سنن النسائي - ٥
  صحيح-٢٢٣٠٣) ٢١٩٥٧)(٣٣٤ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٦



 ٦

شر ما  : �قَالَ رسولُ اِهللا    : يقُولُ،  سِمعت أَبا هريرةَ  : قَالَ،  عن عبِد الْعِزيِز بِن مروانَ     -٢
اِلعه حِل شجِفي الر ،اِلعخ نبج٧.و. 

هم الثَّرثَارونَ  : أَالَ أُنبئُكُم ِبِشراِركُم ؟ فَقَالَ    : �  قَالَ رسولُ اهللاِ  : قَالَ،  عن أَِبي هريرةَ   -٣
 .٨أَالَ أُنبئُكُم ِبِخياِركُم ؟ أَحاِسنكُم أَخالَقًا، الْمتشدقُونَ

: قَالَ،  الَتهأَسوأُ الناِس سرقَةً الَِّذي يسِرق ص     : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  عن أَِبي هريرةَ   -٤
 ..٩والَ سجودها، الَ يِتم ركُوعها: وكَيف يسِرق صالَته ؟ قَالَ

أَمن هو قَاِنت آناء اللَّيِل ساِجدا وقَاِئما يحذَر الْآِخرةَ ويرجـو           {: - تعاىل   - قال اهللا    -٤
       ِوي الَِّذينتسلْ يِه قُلْ هبةَ رمحابِ       رلُوا الْأَلْبأُو ذَكَّرتا يمونَ ِإنلَمعلَا ي الَِّذينونَ ولَمع٩(} ي (

 .سورة الزمر
أهذا الكافر املتمتع بكفره خري، أم من هو عابد لربه طائع له، يقضي سـاعات الليـل يف                  

هـل  : -أيها الرسـول  -القيام والسجود هللا، خياف عذاب اآلخرة، ويأمل رمحة ربه؟ قل           
إمنا .ستوي الذين يعلمون رم ودينهم احلق والذين ال يعلمون شيئًا من ذلك؟ ال يستوون             ي

 .يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة
ولَا الظُّلُمات ولَـا النـور      ) ١٩(وما يستِوي الْأَعمى والْبِصري      {: - تعاىل   - قال اهللا    -٦
)٢٠ (   لَا الْحلَا الظِّلُّ وو  ورر)اُء          ) ٢١شي نم ِمعسي ِإنَّ اللَّه اتولَا الْأَماُء ويِوي الْأَحتسا يمو

 .]٢٢ - ١٩: فاطر[}) ٢٢(وما أَنت ِبمسِمٍع من ِفي الْقُبوِر 
وما يستوي األعمى عن دين اهللا، والبصري الذي أبصر طريق احلق واتبعه، ومـا تسـتوي                

إلميان، وال الظل وال الريح احلارة، وما يسـتوي أحيـاء القلـوب             ظلمات الكفر ونور ا   
أيها -إن اهللا يسمع من يشاء مساع فَهم وقَبول، وما أنت           .باإلميان، وأموات القلوب بالكفر   

                                                 
 صحيح) ٣٢٥٠) (٤٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٧

جيزع جزعا شديدا، وحيزن على درهم يفوتـه،  أن الشحيح : أشد اجلزع، واملراد: أشد البخل، واهللع:الشح  : شح هالع 
ينام فيه، وتعصف فيه الريح، وحيتمل أن يكون : أي» ليل نائم، ويوم عاصف«: أو خيرج عن يده ، وهذا من باب قوهلم      

 .الذي كأنه خلع فؤاده لشدة خوفه وفزعه: »اخلالع«و» خالع لالزدواج«ملكان » هالع«: قال
  صحيح-٨٨٠٨) ٨٨٢٢)(٣٧٠ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٨
 صحيح) ١٨٨٨) (٢٠٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٩



 ٧

 فكذلك  - مساع منفعة  - مبسمع من يف القبور، فكما ال تسمع املوتى يف قبورهم          -الرسول
  .، إن أنت إال نذير هلم غضب اهللا وعقابهال تسمع هؤالء الكفار ملوت قلوم

 أن  - مـثالً    -فنرى  ،  نظرنا يف حال اتمعات اليوم لوجدنا أن األولويات غري مرتبة         وول
وحىت بعـض   .الناس ميدحون أهل الرياضة والرقص أكثر من مدحهم أهل العلوم املختلفة          

 يهتم ببناء املسـاجد يف      فنرى البعض … امللتزمني بالدين ال يلتزمون ذا النوع من الفقه         
أماكن فيها مساجد أصال بدل اهتمامه ببناء املؤسسات التعليمية من جامعـات ومعاهـد              

ونرى البعض اآلخر يهتم بأداء فريضة احلج كل عام بينمـا باسـتطاعته حـج               ،  وغريها
وإنفاق الباقي علـى املشـاريع اخلرييـة والدعويـة          … ثالثة   واثنتني أ  والفريضة مرة أ  

 !نية واإلنسا
حىت بعض املسلمني يسريون بني الناس ويقيمون معارك يومية حيمى وطيسها مـن أجـل               

: فبعضهم وجدوا أكرب مههم يف    ،  مهملني أصول اإلسالم الكربى   ،  خالفية ومسائل جزئية أ  
 !! أيف اليد اليمىن أم يف اليسرى ؟، الساعة أين تلبس

 !! واجب أم سنة ؟: ) )ال السرو( القميص والبنطال (  ولبس الثوب األبيض بدل 
هـل  : واألكل على املنضدة واجللوس على الكرسي للطعام واستخدام امللعقة والشـوكة          

وغريها من املسائل الـيت تأكـل األوقـات ومتـزق           !! ال ؟؟ ويدخل يف التشبه بالكفار أ    
وبعض الفتيان امللتزمني واملتعبدين يعاملون     … اجلماعات وختلق احلزازات وتضيع اجلهود      

 ووحجتـهم أـم عصـاة أ   ، باءهم بقسوة وأمهام بغلظة وإخوام وأخوام بعنـف  آ
وإن كانـا   ،   أوصى بالوالـدين إحسـاناً     - تعاىل   -ناسني أن اهللا    ! منحرفون عن الدين    

قـال اهللا  : وحياوالن بكل جهدمها فتنته عن إسالمه ،  مشركني جياهدان ولدمها على الشرك    
سانَ ِبواِلديِه حملَته أُمه وهنا علَى وهٍن وِفصالُه ِفـي عـاميِن أَِن             ووصينا الِْإن  {: -تعاىل-

      ِصريالْم ِإلَي كياِلدِلوِلي و كُرِبـِه           ) ١٤(اش لَك سا لَيِبي م ِركشلى أَن تع اكداهِإن جو
     ينا ِفي الدمهاِحبصا ومهِطعفَلَا ت ِعلْم           كُمِجعـرم ِإلَي ثُم ِإلَي ابأَن نِبيلَ مس ِبعاتوفًا ورعا م

 .سورة لقمان}  )١٥( فَأُنبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ



 ٨

وعلى أن تشرك معه بالعبـادة      ،  وإذا أحل عليك والداك ليحمالك على أن تكفر باهللا ربك         
ؤالء األصنام واألنداد شركة مـع اهللا يف اخللـق          وأنت ال تعلم هل   ،  غريه من أصنام وأنداد   

، ولكن ذلك جيب أن ال مينعك من اإلحسان إليهما        ،  فال تطعهما فيما أمراك به    ،  واأللوهية
والعناية ،  ومصاحبتهما باملعروف خالل أيام هذه الدنيا القليلة الفانية كإطعامهما وكسوم         

وأنـابوا  ،  أخلصوا العبادة هللا من املؤمنني     واتبع يف أمور الدين سبيل الذين     ...ما إذا مرضا  
فيخربكم مب كنـتم    ،  فإنكم راجعون إليه تعاىل مجيعا يوم القيامة      ،  إليه بدون وهن وال تردد    

 .١٠تعملون من خري وشر وجيازيكم به
 :ومما وقع فيه املسلمون يف عصور االحنطاط وال زال قائماً إىل اليوم 

كالتفوق العلمي  : ض الكفاية املتعلقة مبجموع األمة     فرو - إىل حد كبري     - أم أمهلوا    -١
ال دعـوى   ،  الذي جيعل األمة مالكة ألمر نفسها وسيادا حقاً وفعالً        ،  والصناعي واحلريب 

 .!.ومثل نشر الدعوة إىل اإلسالم، ومثل االجتهاد يف الفقه واستنباط األحكام، وقوالً
مثل فريضة األمـر بـاملعروف      ،  تهاأعطوها دون قيم  و وأمهلوا بعض الفرائض العينية أ     -٢

 !والنهي عن املنكر 
بل تركوا اجلهاد يف سبيل اهللا، وهو فرض عني على كل مسلم يف حال االعتـداء علـى                  

 .املسلمني
فلهـذا  ،  فاهتموا بالصوم أكثر من الصـالة     ،   واهتموا ببعض األركان أكثر من بعض      -٣

ووجد من ينقضي عمره دون أن      ،  وٍجد من املسلمني واملسلمات من يتكاسل عن الصالة       
مـع  ، كما أن أكثر الناس اهتموا بالصالة أكثر مما اهتموا بالزكاة  ،  ينحين هللا راكعاً ساجداً   

وأَِقيمواْ {:كقوله تعاىل    !موضعاً   ) ٢٨(  قرن بينهما يف كتابه الكرمي يف        - تعاىل   -أن اهللا   
الر عواْ مكَعاركَاةَ وواْ الزآتالَةَ والصسورة البقرة) ٤٣(} اِكِعني 

مالحـظ   وكما ه ،   واهتموا ببعض النوافل أكثر من اهتمامهم بالفرائض والواجبات        -٤
عند كثري من املتدينني الذين أكثروا من األذكار والتسابيح واألوراد ومل يولوا هذا االهتمام            

                                                 
 )٣٣٦٥ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١٠
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اإلحسـان   ،صلة األرحـام  ،  بر الوالدين : لكثري من الفرائض وخصوصاً االجتماعية مثل     
 .!.رعاية اليتامى واملساكني، الرمحة بالضعفاء، باجلار

، ِإنَّ فُالَنةَ يذْكَر ِمـن كَثْـرِة صـالَِتها        ،  يا رسولَ اهللاِ  : قَالَ رجلٌ : قَالَ،  فعن أَِبي هريرةَ  
يا رسولَ  : قَالَ،  ِهي ِفي النارِ  : الَقَ،  غَير أَنها تؤِذي ِجريانها ِبِلساِنها    ،  وصدقَِتها،  وِصياِمها

وِإنها تصدق ِبـاَألثْواِر ِمـن      ،  وصالَِتها،  وصدقَِتها،  فَِإنَّ فُالَنةَ يذْكَر ِمن ِقلَِّة ِصياِمها     ،  اِهللا
  .١١ِهي ِفي الْجنِة: قَالَ، والَ تؤِذي ِجريانها ِبِلساِنها، اَألِقِط

اهتموا بالعبادات الفردية كالصالة والذكر أكثر من اهتمامهم بالعبادات االجتماعية           و -٥
والتعـاون علـى الـرب      ،  كالفقه واإلصالح بني الناس واجلهاد الواعي     ،  اليت يتعدى نفعها  

ورعايـة حقـوق    ،  والدعوة إىل العدل والشـورى    ،  والتواصي بالصرب واملرمحة  ،  والتقوى
 !يف خاصة اإلنسان عامة واإلنسان الضع

مـن  : مع أن األقدمني قالوا   ،   واهتم كثري من الناس بفروع األعمال وأمهلوا األصول        -٦
العقيدة واإلميان وإخـالص     وكما أغفلوا أصل البناء كله وه     .ضيع األصول حٍرم الوصول   

 !الدين هللا 
 واشتغال كثري من النـاس بتغـيري املكروهـات أ         :  ومما وقع فيه اخللل واالضطراب     -٧
: ومثـل ذلـك   ،  الواجبات املضيعة  وأكثر مما اشتغلوا بتغيري احملرمات املنتشرة أ      ،  لشبهاتا

وهناك أناس مولعون ـذه  ، مقطوع بتحرميه واالشتغال مبا اختلف يف حله وحرمته عما ه     
وكأمنا ال هم هلم إال إدارة املعارك       ،  اخلالفيات مثل مسائل التصوير والغناء والنقاب وحنوها      

يف حني هم غافلون عن القضايا      ،  وحماولة سوق الناس قسراً إىل رأيهم فيها      ،   حوهلا امللتهبة
 !املصريية الكربى اليت تتعلق بوجود األمة ومصريها وبقائها على اخلريطة 

 
������������� 
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@@@@
 :منها : أنوع الفقهيرتبط فقه األولويات بأنواع أخرى من 

  فقه املوازنات-١
 :ومنها 

 -فقد رأينا يف صلح احلديبية مثالً أن الرسـول          ،   املوازنات بني املصاحل بعضها ببعض     -أ  
املصاحل اجلوهرية واألساسية واملستقبلية على املصاحل واالعتبارات الشـكلية           يغلٍّب – �

 أن فيه إجحافاً    - ألول وهلة    - يظَن   الشروط ما قد   فقبل من ،  اليت يتشبث ا بعض الناس    
 أن حتذف البسـملة     -والسالم    عليه الصالة  -رضا بالدون ورضي     وباجلماعة املسلمة أ  

الرسالة  ورضي أن حيذف وصف   ،  بامسك اللهم : ويكتب بدهلا ،  املعهودة من وثيقة الصلح   
وذلك ليكسب  ،  ويكتفى باسم حممد بن عبد اهللا     ،  حممد رسول اهللا  : املالصق المسه الكرمي  

وال  ووال غـر  ،  اهلدنة اليت يتفرغ فيها لنشر الدعوة وخماطبة ملوك العـامل          من وراء ذلك  
 .."فتحاً مبيناً " : عجب أن مساها القرآن

 اكْتـب : قَالَ ِلعِلي ،  لَما صالَح قُريشا يوم الْحديِبيةِ    ،  �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،  عن أَنِس بِن ماِلكٍ   
اكْتب ِباسِمك  ،  فَقَالَ سهيلُ بن عمٍرو الَ نعِرف الرحمن الرِحيم       ،  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   

مفَقَالَ  ،  اللَّه� ِليولُ اِهللا         :  ِلعسر دمحِه ملَيع الَحا صذَا مه باكْت�  ،    ـنلُ بيهفَقَالَ س
فَقَـالَ  ،  علَم أَنك رسولُ اِهللا الَتبعناك ولَم نكَذِّبك اكْتب ِبنسِبك ِمن أَِبيـكِ           لَو ن : عمٍرو

من أَتى ِمنكُم رددناه علَيكُم ومن      : فَكَتب،  اكْتب محمد بن عبِد اهللاِ    :  ِلعِلي �رسولُ اِهللا   
   ع اهكْنرا تى ِمنأَتكُمولُ اِهللا           ،  لَيسذَا ؟ فَقَالَ ره ِطيِهمعولَ اِهللا نسا رفَقَالُوا ي� :  ماهأَت نم

 .١٢ومخرجا، فَرجا، فَرددناه جعلَ اللَّه لَه، ومن أَتانا ِمنهم، فَأَبعده اللَّه، ِمنا

                                                 
 )٤٨٧٠)(٢١٤ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٧٣٢ و٢٧٣١ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢



 ١١

 رمعقَالَ م : وبِني أَيربأَخو  ،نةَ علٌ   ،   ِعكِْرميهاَء سا جلَم هأَن  ،   ِبيقَالَ الن� :    لَ ِمـنـهس
هاِت اكْتب بيننا وبيـنكُم     : فَقَالَ،  فَجاَء سهيلُ بن عمٍرو   : أَمِركُم قَالَ الزهِري ِفي حِديِثهِ    

أَما : ب ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم فَقَالَ سهيلٌ      اكْت: �فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،  فَدعا الْكَاِتب .ِكتابا
نمحالر  ،    وا هِري ما أَداللَِّه مكِ  ،  فَواربالْم نقَالَ ابو : وا هم  ،     ـماللَّه ِمكِباس باكْت لَِكنو

  بكْتت تا كُنونَ .كَمِلمسفَقَالَ الْم :  بكْتا ناللَِّه مِحيمِ     وِن الرمحِم اِهللا الرا ِإالَّ ِبسفَقَـالَ  ،  ه
  ِبيالن� :ماللَّه ِمكِباس بقَالَ، اكْت ـولُ اِهللا فَقَـالَ    : ثُمسر ـدمحِه ملَيى عا قَاضذَا مه
ولَِكـن  ،  الْبيِت والَ قَاتلْنـاك   ما صددناك عِن    ،  واللَِّه لَو كُنا نعلَم أَنك رسولُ اهللاِ      : سهيلٌ

اكْتـب  ،  واللَِّه ِإني لَرسولُ اِهللا وِإنْ كَذَّبتموِني     : �فَقَالَ النِبي   ،  اكْتب محمد بن عبِد اهللاِ    
 يعظِّمونَ ِفيها حرمـاِت     الَ يسأَلُوِني خطَّةً  : وذَِلك ِلقَوِلهِ : قَالَ الزهِري ،  محمد بن عبِد اهللاِ   

علَى أَنْ تخلُّوا بيننا وبين الْبيِت فَنطُوف ِبـِه فَقَـالَ           : �فَقَالَ النِبي   .اِهللا ِإالَّ أَعطَيتهم ِإياها   
، فَكَتـب . الْعاِم الْمقِْبـلِ   ولَِكن لَك ِمن  ،  واللَِّه الَ تتحدثُ الْعرب أَنا أُِخذْنا ضغطَةً      : سهيلٌ

فَقَـالَ  .ِإالَّ رددته ِإلَينـا   ،  وِإنْ كَانَ علَى ِديِنك   ،  علَى أَنه الَ يأِْتيك ِمنا رجلٌ     : فَقَالَ سهيلٌ 
ِإذْ ،  نا هم كَذَِلك  كَيف يرد ِإلَى الْمشِرِكني وقَد جاَء مسِلما ؟ فَبي        ،  سبحانَ اهللاِ : الْمسِلمونَ

       فسرٍرو يمِن عِل بيهس نِل بدنو جاَء أَبكِ    ،  جاربِن الْمِن ابى عيحقَالَ يِفـي    : و ـفصري
هذَا  :فَقَالَ سهيلٌ .وقَد خرج ِمن أَسفَِل مكَّةَ حتى رمى ِبنفِْسِه بين أَظْهِر الْمسِلِمني          ،  قُيوِدِه

 دمحا مي  ،      ِإلَي هدرِه أَنْ تلَيع ا أُقَاِضيكلُ مولُ اِهللا    .أَوسفَقَالَ ر� :     ـابقِْض الِْكتن ا لَمِإن
مـا أَنـا    : فَأَِجزه ِلي قَالَ  : �فَقَالَ النِبي   .فَواللَِّه ِإذًا الَ نصاِلحك علَى شيٍء أَبدا      : بعد قَالَ 

فَقَالَ أَبو  .بلَى قَد أَجزناه لَك   : قَالَ ِمكْرز .ما أَنا ِبفَاِعلٍ  : فَافْعلْ قَالَ ،  بلَى: قَالَ.مِجيزه لَك ِب
أَالَ ترونَ مـا قَـد      ،  أُرد ِإلَى الْمشِرِكني وقَد ِجئْت مسِلما     ،  أَي معاِشر الْمسِلِمني  : جندٍل

  ؟ و ا ِفي اهللاِ      لَِقيتِديدا شذَابع ذِّبع كَانَ قَد  ،    هنع اللَّه ِضير رمفَقَالَ ع :   ِبيالن تيفَأَت� 
اِهللا ؟ قَالَ    : فَقُلْت ِبين تأَلَس : لَى قُلْتاِطِل ؟ قَـالَ         : بلَى الْبا عنودع؟ و قلَى الْحا عنأَلَس :

، ولَسـت أَعِصـيهِ  ، ِإني رسولُ اِهللا: ِلم نعِطي الدِنيةَ ِفي ِديِننا ِإذًا ؟ قَالَ      فَ: قُلْت: قَالَ،  بلَى
: بلَى قَـالَ  : أَولَست كُنت تحدثُنا أَنا سنأِْتي الْبيت فَنطُوف ِبِه ؟ قَالَ         : قُلْت.وهو ناِصِري 

فَأَتيت أَبا بكْـٍر  : قَالَ، ومتطَوف ِبِه، فَِإنك آِتيِه: قَالَ.الَ: م ؟ قُلْتأَفَأَخبرتك أَنك تأِْتيِه الْعا  



 ١٢

  هنع اللَّه ِضير  ،كْرٍ  : فَقُلْتا با أَبا ؟ قَالَ      ،  يقاِهللا ح ِبيذَا نه سلَى: أَلَيب.لَـى   : قُلْتا عنأَلَس
أَيهـا  : فَِلم نعِطي الدِنيةَ ِفي ِديِننا ِإذًا ؟ قَـالَ      : قُلْت.بلَى:  ؟ قَالَ  الْحق وعدونا علَى الْباِطلِ   

وقَـالَ  ،  فَاستمِسك ِبغرِزهِ ،  وهو ناِصره ،  ولَن يعِصي ربه عز وجلَّ    ،  ِإنه رسولُ اهللاِ  ،  الرجلُ
أَولَـيس كَـانَ    : قُلْت.فَواللَِّه ِإنه لَعلَى الْحق   ،   حتى تموت  تطَوف ِبغرِزهِ : يحيى بن سِعيدٍ  

: أَفَأَخبرك أَنه يأِْتيِه الْعـام ؟ قُلْـت       : قَالَ.بلَى: يحدثُنا أَنا سنأِْتي الْبيت ونطُوف ِبِه ؟ قَالَ       
فَلَما : قَالَ.فَعِملْت ِلذَِلك أَعماالً  : قَالَ عمر : قَالَ الزهِري .ومتطَوف ِبهِ ،  فَِإنك آِتيهِ : قَالَ.الَ

: ثُم احِلقُوا قَـالَ   ،  فَانحروا،  قُوموا:  َألصحاِبهِ �قَالَ رسولُ اِهللا    ،  فَرغَ ِمن قَِضيِة الِْكتابِ   
، قَـام ،  فَلَما لَم يقُم ِمنهم أَحـد     ،  الَثَ مراتٍ حتى قَالَ ذَِلك ثَ   ،  فَواللَِّه ما قَام ِمنهم رجلٌ    

أَتِحب ،  يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَت أُم سلَمةَ  ،  فَذَكَر لَها ما لَِقي ِمن الناسِ     ،  فَدخلَ علَى أُم سلَمةَ   
  جر؟ اخ ذَِلك  ،      تةً حكَِلم مها ِمندأَح كَلِّمالَ ت ثُم    كنـدب ـرحنى ت  ،   اِلقَـكح وعـدتو ،

ِلقَكحفَي.فَقَام  ،جرفَخ  ،       لَ ذَِلـكى فَعتح مها ِمندأَح كَلِّمي فَلَم :   ـهيده ـرحـا  ،  نعدو
اِلقَهوا   .حقَام ا ذَِلكأَوا روا، فَلَمرحى، فَنتا حضعب ِلقحي مهضعلَ بعجـلُ  وقْتي مهضعب كَاد 

 .١٣بعضا غَما 
 .واألمثلة على ذلك كثرية

املضـار متفاوتـة يف      وفاملفاسـد أ  ،  املضار بعضها ببعض   و املوازنات بني املفاسد أ    -ب
ال : منـها ،  أحجامها ويف آثارها وأخطارها وقد وضع الفقهاء مجلة قواعد ضابطة لذلك          

، أكـرب منـه    والضرر ال يزال بضرر مثله أ     ،  كانالضرر يزال بقدر اإلم   ،  ضرر وال ضرار  
يتحمل ،  يتحمل الضرر األدىن لدفع الضرر األعلى     ،  يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين    

 .١٤الضرر اخلاص لدفع الضرر العام 
       هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن أَِبي مةَ بلَبثَع نفع  ،   ِبيقَالَ �أَنّ الن  :   ال ِضرو ررال ضولَ  ،  ارسأَنَّ رو

ويرِوي ،   قَضى ِفي مشاِرِب النخِل ِبالسيِل اَألعلَى علَى اَألسفَِل حتى يشرب اَألعلَى           �اِهللا  

                                                 
 )٢٧٣٢ و٢٧٣١ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٤٢٨ / ٦ (-)  الكتبعامل( مسند أمحد - ١٣
 )٨٥ / ١ (-واألشباه والنظائر البن جنيم ) ١٥٨ / ١ (-انظر األشباه والنظائر للسيوطي - ١٤



 ١٣

نـى  ثُم يسرح الْماُء ِإلَى اَألسفَِل وكَذَِلك حتى تنقَِضي الْحواِئطُ أَو يفْ          ،  الْماُء ِإلَى الْكَعبينِ  
 .١٥الْماُء

وِللرجِل أَنْ يجعلَ خشـبةً     ،  الَ ضرر والَ ِضرار   : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  وعِن ابِن عباسٍ  
 .١٦والطَِّريق الِْميتاُء سبعةُ أَذْرٍع، ِفي حاِئِط جاِرِه

مر من األمور مصـلحة     فإذا اجتمع يف أ   . املوازنات بني املصاحل واملفاسد عند التعارض      -ج
فـإن  ،  والعربة لألغلب واألكثـر   ،  فال بد من املوازنة بينهما    ،  مضرة ومنفعة  وأ،  ومفسدة

املصلحة اليت   وفإذا كانت املفسدة أكثر وأغلب على األمر من املنفعة أ         .لألكثر حكم الكل  
ذكره القرآن  وهذا ما   .ومل تعترب املنفعة القليلة املوجودة فيه     ،  وجب منعه لغلبة مفسدته   ،  فيه

يسأَلُونك عِن الْخمِر والْميِسِر قُلْ     {: يف قضية اخلمر وامليسر يف إجابته عن السائلني عنهما        
               فْـونِفقُونَ قُِل الْعاذَا يم كأَلُونسيا وفِْعِهمِمن ن رآ أَكْبمهِإثْماِس وِللن اِفعنمو كَِبري ا ِإثْمِفيِهم

 ونَكَذَِلكفَكَّرتت لَّكُماِت لَعاآلي لَكُم اللّه نبيسورة البقرة) ٢١٩(} ي. 
 عن حكم تعاطي اخلمر شربا وبيعا وشراًء، واخلمـر كـل   -أيها النيب-يسألك املسلمون  

وهـو  -مسكر خامر العقل وغطاه مشروبا كان أو مأكوال ويسألونك عن حكم القمار             
يف : ، قل هلـم   -قامرة وهي املغالبات اليت فيها عوض من الطرفني       أَخذُ املال أو إعطاؤه بامل    

ذلك أضرار ومفاسد كثرية يف الدين والدنيا، والعقول واألموال، وفيهما منافع للناس مـن          
إذ يصدان عن ذكـر اهللا وعـن        ؛ جهة كسب األموال وغريها، وإمثهما أكرب من نفعهما       

وكـان هـذا متهيـدا      .، ويتلفـان املـال    الصالة، ويوقعان العداوة والبغضاء بني الناس     
أنفقـوا  : ويسألونك عن القَدر الذي ينفقونه من أمواهلم تربعا وصدقة، قل هلم          .لتحرميهما

مثل ذلك البيان الواضح يبين اهللا لكم اآليـات وأحكـام   .القَدر الذي يزيد على حاجتكم 
 .لكي تتفكروا فيما ينفعكم يف الدنيا واآلخرة؛ الشريعة

ودر املفسـدة   ،  فيجاز األمر ويشرع  ،  إذا كانت املنفعة هي األكرب واألغلب     : وبالعكس
، ١٧أن درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة      : ومن القواعد املهمة هنا   .القليلة املوجودة به  

                                                 
 صحيح) ٢٢٠٠)(٥٥ / ٤ (-اآلحاد واملثاين  - ١٥
  صحيح لغريه-٢٨٦٧) ٢٨٦٥)(٧٩٧ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٦



 ١٤

، أن املفسدة الصغرية تغتفر من أجل املصلحة الكـبرية        : وهي،  ويكمل هذه قاعدة أخرى   
وال تترك مصلحة حمققة مـن أجـل        ،  ضة من أجل املصلحة الدائمة    وتغتفر املفسدة العار  

 .مفسدة متومهة
 :١٨ فقه املقاصد-٢

مقاصد النصوص الواردة وروحها وجوهرها، فمن املتفق عليه أن أحكام الشريعة يف            :  أي
 -فإن من أمساء اهللا     ،  وأن وراء ظواهرها مقاصد هدف الشرع إىل حتقيقها       ،  جمموعها معلَّلة 

واحلكيم ال يشـرع    ،  الذي تكرر يف القرآن الكرمي بضعاً وتسعني مرة       " احلكيم  "  -تعاىل  
 .- سبحانه -كما ال خيلق شيئاً باطالً ، شيئاً عبثاً وال اعتباطاً

، وهلذا علّل القـرآن العبـادات ذاـا       ،  وحىت التعبديات احملضة يف الشرع هلا مقاصدها      
لِْكتاِب وأَِقِم الصلَاةَ ِإنَّ الصلَاةَ تنهى عـِن الْفَحشـاء          اتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن ا     {: فالصالة

 .سورة العنكبوت) ٤٥(} والْمنكَِر ولَِذكْر اللَِّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
اتل ما أُنزل إليك من هذا القرآن، واعمل به، وأد الصالة حبـدودها، إن احملافظـة علـى      

وذلك ألن املقيم هلـا، املـتمم       ؛  تنهى صاحبها عن الوقوع يف املعاصي واملنكرات       الصالة
ألركاا وشروطها، يستنري قلبه، ويزداد إميانه، وتقوى رغبته يف اخلري، وتقـل أو تنعـدم               

واهللا يعلم  .رغبته يف الشر، ولَذكر اهللا يف الصالة وغريها أعظم وأكرب وأفضل من كل شيء             
 .وشر، فيجازيكم على ذلك أكمل اجلزاء وأوفاهما تصنعون ِمن خٍري 

خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَيِهم ِإنَّ صالَتك سـكَن             {: والزكاة
ِليمع ِميعس اللّهو مسورة التوبة) ١٠٣(} لَّه. 

ذين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا صـدقة         من أموال هؤالء التائبني ال     -أيها النيب -خذ  
تطهرهم ِمن دنس ذنوم، وترفعهم عن منازل املنافقني إىل منازل املخلصني، وادع هلـم              

                                                                                                                            
 )٢٤٠ / ٤ (-وكتب وليد بن راشد السعيدان ) ٥٤ / ٣ (-االفهام العلية بشرح القواعد الفقهية تلقيح  - ١٧
 / ٣ (-للجديع  .. وتيسري علم أصول الفقه     ) ٥٣ / ١٠ (-واملوافقات  ) ١١ / ١ (-املأمول من لباب األصول      - ١٨

 )١ / ١ (-ومقاصد الشريعة اإلسالمية ) ٥٤



 ١٥

واهللا مسيـع   .باملغفرة لذنوم واستغفر هلم منها، إن دعاءك واستغفارك رمحة وطمأنينة هلم          
 .مل بعملهلكل دعاء وقول، عليم بأحوال العباد ونيام، وسيجازي كلَّ عا

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمـن قَـبِلكُم               {:  والصيام
 .سورة البقرة) ١٨٣(} لَعلَّكُم تتقُونَ

يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، فرض اهللا عليكم الصيام كما فرضه على               
لعلكم تتقون ربكم، فتجعلون بينكم وبني املعاصي وقاية بطاعته وعبادتـه           ؛ م قبلكم األم

 .وحده
  وأَذِّن ِفي الناِس ِبالْحج يأْتوك ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يأِْتني ِمن كُلِّ فَج عِميـقٍ              {: واحلج

ِه ِفي أَياٍم معلُوماٍت علَى ما رزقَهم من بِهيمـِة          ِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّ      )٢٧(
الْفَِقري اِئسوا الْبأَطِْعما وهاِم فَكُلُوا ِمنعسورة احلـج} ) ٢٨( الْأَن. 

ا           - يا إبراهيم  -وأعِلمالناس بوجوب احلج عليهم يأتوك على خمتلف أحواهلم مشاةً وركبان 
، يأتني  )اخلفيف اللحم من السير واألعمال ال من اهلُزال       :(هوعلى كل ضامر من اإلبل، و     

مغفـرة ذنـوم، وثـواب أداء نسـكهم         : ليحضروا منافع هلم من   ؛ من كل طريق بعيد   
وطاعتهم، وتكَسِبهم يف جتارام، وغري ذلك؛ وليذكروا اسم اهللا على ذَبح ما يتقربون به              

شـكرا هللا  ؛ عاشر ذي احلجة وثالثة أيام بعـده : يمن اإلبل والبقر والغنم يف أيام معينة ه    
على نعمه، وهم مأمورون أن يأكلوا ِمن هذه الذبائح استحبابا، ويطعموا منها الفقري الذي              

 .اشتد فقره
حىت نعمـل علـى     ،  ومن حسن الفقه يف دين اهللا أن ندرك مقصود الشرع من التكليف           

فال .يما ال يتصل مبقاصد الشرع وأهدافه     وحىت ال نشدد على أنفسنا وعلى الناس ف       ،  حتقيقه
، مربر للتشديد يف ضرورة إخراج صدقة الفطر من األطعمة يف كل البيئـات يف عصـرنا               

وال .إمنا املقصود إغناء الفقري يف هذا اليوم األغر عن السـؤال          ،  فليست هي مقصودة لذاا   



 ١٦

تب على ذلك شدة    معىن كذلك للتشديد يف رمي اجلمار يف احلج قبل الزوال حىت وإن تر            
 ١٩!الزحام وموت املئات حتت األقدام كما حدث يف مواسم حج ماضية 

 تعاىل  -ذكر اهللا    وبل املقصود ه  ،   على أن هذا أمر مقصود لذاته       فليس يف الشرع ما يدلُّ    
 .التيسري ورفع احلرج وواملطلوب ه، -

فنكـون يف األوىل يف     ،  غريةومن املهم هنا التفريق بني املقاصد الثابتة للشريعة والوسائل املت         
 !ويف الثانية يف ليونة احلرير ، صالبة احلديد

 : فقه نصوص الشريعة اجلزئية -٣
فترد اجلزئيات إىل كلياا والفروع     ،  حبيث يربط بينها وبني املقاصد الكلية والقواعد العامة       

 احملكـم   وبـني ،  التمييز بني القطعي والظين من النصوص     : ومن الضروري هنا  .إىل أصوهلا 
وألزم ما يكون هذا    .واملتشابه يف ضوء احملكم   ،  وفهم الظين يف ضوء القطعي    ،  واملتشابه منها 

  نظراً ،  فهي اليت كثرياً ما يقع اخللط يف فهمها أكثر من القرآن          ،  ة النبوية الفقه بالنسبة للسن
ـ  وألن فيها مـا   ،  ودخوهلا يف الكثري من اجلزئيات والتطبيقات     ،  لتعرضها للتفصيالت   و ه

 .وما ليس للتشريع كحديث تأبري النخل وما على شاكلته، األصل وللتشريع وه
 ـــــــــــ

 الرد على من فرق بني أحاديث الدين والدنيا
 

، والذي يتشبث به دعاة اهلزمية  واالحنالل       فقط    الفرد ال يوجد إال هذا احلديث    : قلت
فلـو  ،  رقة باطلة ال أصل هلا    وهذه التف ،  �والباقي كله تشريع إال ما ورد ختصيصه به         

خاضـع  ،  قوال أو فعل فعالً وسكت عنه الوحي فهو تشريع بـال ريـب  �قال النيب   
 .لألحكام التكليفية اخلمسة

ِإننا نقْبل  : وهناك ِفرقَةٌ أُخرى الَ تِقل خطَرا عن هِذِه الِْفرقَِة تقُول         " : ويف املوسوعة الفقهية  
 صةَ كَمناتِ    السادِصل ِبالِْعبتا يِفيم ِريِعيشٍر تد  ،        اٍت أَوِريعشت ا ِمنينوِر الدِصل ِبأُمتا يا مأَم

                                                 
 ففيه تفصيل لذلك )) ام احلج والعمرةاخلالصة يف أحك(( انظر كتايب - ١٩
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فعن أَنـٍس   ،  وِهي حاِدثَةُ تأِْبِري النخل   ،  ويتعلَّقُونَ ِبشبهٍة واِهيةٍ  ،  سلُوٍك فَلَيست ِبحجٍة علَينا   
لَو تركُوه  : فَقَالَ،  يلَقِّحونَ النخلَ : ما هذَا ؟ قَالُوا   : أَصواتا فَقَالَ  � رسولُ اِهللا    سِمع: قَالَ

     وهلَقِّحي فَلَم كُوهرفَت لُحلَص وهلَقِّحي ا ،  فَلَمِشيص جرفَخ  ،   ِبي؟ قَـالُوا    : �فَقَالَ الن ا لَكُمم :
  ا قُلْتِلم كُوهرولُ اِهللا    فَ،  تسِبهِ        : �قَالَ ر لَمأَع متفَأَن اكُمينِر دأَم ٌء ِمنيفَـِإذَا  ،  ِإذَا كَانَ ش

فَِإلَي ِر ِديِنكُمأَم ٢٠كَانَ ِمن. 
ها ِبالتشـِريِع  هذَا الْخبر ِإنْ دل علَى شيٍء فَِإنما يدل علَى أَنَّ األُْمور الدنيِويةَ الَِّتي الَ ِصلَةَ لَ 

الَ تدخل تحت مِهمـِة  ، بل ِهي ِمن األُْموِر التجِريِبيِة،  تحِليالً أَو تحِرميا أَو ِصحةً أَو فَسادا      
 بل هذَا الْحِديثُ يدل علَى أَنَّ ِمثْل هِذِه األُْمـوِر خاِضـعةٌ           ،  كَمبلٍِّغ عن ربهِ   �الرسول  
ِبهذَا كَانَ قُدوةً عمِليةً ِلحثِّنا علَى أَنَّ األُْمور الدنيِويةَ الْبحتةَ الَِّتي الَ             �والرسول  ،  ِللتجِربِة

             ِمن لَحاألَْص وا هِرفَِة معِفي م دهذُل الْجبا أَنْ ننلَيِغي عبنِريِع يشا ِبالتالَقَةَ لَهِرهِ عانَ ،   غَيتشو
أَو أَنَّ هذَا األَْمـر     ،  أَنَّ هذَا حالَلٌ أَو حرام     �بين هِذِه الْحاِدثَِة وبين أَنْ يِرد عن الرسول         

ِذِه الصور  ألَِنَّ ه ؛  أَو أَنَّ هذَا الْبيع صِحيح أَو غَير صِحيحٍ       ،  موِجب ِللْعقُوبِة أَو غَير موِجبٍ    
 .٢١الَِّذي أَوجب اللَّه علَينا طَاعته ِفي كُل ما يبلِّغُ عن ربِه �ِمن صلِْب وِظيفَِة الرسول 

ومنهم من قال هو غري معصوم لكنه ال يقَر على اخلطأ، ووقع اإلمجاع على عدم اإلقـرار                 
مما ، -�–ة، ومما يدل على ذلك آيات عتابه        سواًء كانت دنوية أو ديني    ، ٢٢ باخلطأ مطلقًا 

 . مل يقر عليه-�–ووقوع اخلطأ، وأنه ، -�–يدل على حصول االجتهاد منه 
وعندي امرأةٌ من   ، -�–دخل علي رسول اهللا     : حديث عائشة ، قالت   : ومن ذلك أيضاً  

، -�–فارتاع رسول اهللا  : هل شعرت أنكم تفْتنون يف القبور؟ قالت      : اليهود، وهي تقول  
هل شعرِت  : "-�–فلبثنا ليايلَ، مث قال رسول اهللا       : قالت عائشة ."إمنا تفْتن يهود  : "وقال

                                                 
  صحيح-١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤)(٣٩٢ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٠
 )٤٥ / ١ (-املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٢١
 ) . ١٩٠، ٧٩(املسودة آلل تيمية  - ٢٢
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 بعـد   -�–فسمعت رسـول اهللا     : قالت عائشة ."أنه أُوِحى إيلَّ أنكم تفتنون يف القبور؟      
 ٢٣.يستعيذُ من عذاب القرب

ـّا      نفى فتنة القرب أولًا عن       -�– إن النيب    : "٢٤قال العلماء    أهل التوحيد، اجتهادا منه، مل
مثّ أُوحي إليه بأن من أهل التوحيد       .وجد أماراٍت تدلُّ على أن عذاب القرب خاص بالكفار        

 .من يعذّب يف قربه، فرجع عن اجتهاده، وأخرب مبا نزل عليه به الوحي يف ذلك
          باجتهاد النيب ملن احتج قوي دنيا وخطأه فيهـا،     يف أمور ال   -�–ويف هذا احلديث إلزام

       فهذا احلديث وقع   .ة يف أمور الدنيا ليست وحياً     كما يف حديث تأبري النخل، على أن السن
   يف أمر عقدي من أمور الدين، وأخطأ فيه، فهل سيلتزمون بطريقة             -�–فيه للنيب اجتهاد 
ـ   ! ة يف أمور العقيدة أو الدين عموما ليست وحيا؟        أن السن : استدالهلم دل علـى   هذا مما ي

 .وهاء استدالهلم
وأما ": "الشفا بتعريف حقوق املصطفى"يف ) هـ٥٤٤ت(ويف ذلك يقول القاضي عياض 

من إخباره عن أحواله وأحوال غريه، وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن : أقواله الدنيوية
و من عمٍد أو سهٍو، أو صحٍة أ: اخلُلف فيها ممتنع عليه من كل حال وعلى أي وجٍه

 معصوم فيما طريقُه اخلرب احملض مما يدخله الصدق -�–وأنه .مرٍض، أ و رضي أو غضب
 .٢٥ "والكذب

 وبذلك خنلص أن اجتهاد النيب–�-يف أمور الدنيا والد السن ِرجخة عن أن تكون ين ال ي
ا  إليه بسنن غريهى يف بعض املسائل ال ينفي أنه كان يوح-�–بوحي؛ ألن اجتهاده 

-عز وجل–فهو إما أن يقَر عليه من ربه : -�–، وأما اجتهاده )وهذا حملّ إمجاع(ابتداًء 
 -�–وبدليل أنه ، -�–بدليل قلّة املسائل اليت صوب فيها اجتهاده ، ، وهو الغالب

لَى اخللق بإصابة احلقأَو. 

                                                 
 )٥٨٤( أخرجه مسلم رقم - ٢٣
والنـووي  ) ٢٠٨ – ٢/٢٠٧(يف املفهم   ، والقرطيب   )١٩٨ – ١٣/١٩١(وقد شرحه الطحاوي يف مشكل اآلثار        - ٢٤

 مبا دلَّ عليه ظاهر احلديث: وغريهم) ٨٨ -٣/٨٧(يف املنهاج شرح مسلم 
 ).٤/٤٧١ (-مع شرحه مللّا علي القاري-الشفا  - ٢٥
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اده برتول الوحي عليه بكتاٍب فيكون ذا اإلقرار مرتَّها عن اخلطأ، وإما أن يصوب اجته
قِْص أو سنِصم من نذا التصويب ع ٍة ببيان أنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذا، وهو

 .-�–البالغ أو تكذيب الواقع خلطابه 
وهذا التقرير البالغ هو الذي يفيدنا التقرير التايل، الذي به تتحرر املسألة، وينحلّ حملّ 

باإلقرار أو (ابتداًء، أو انتهاء : حالًا أو مآلًا، أي إا وحي: حيأنّ السنة و: الرتاع، وهو
 ).التصويب

وأنت تلحظ يف هذين اجلوابني أما يعودان باالجتهاد النبوي إىل أنه معبر عن مراضي اهللا               
 -�– عن اخلطأ يف االجتهاد، أو بعدم إقـراره          -�–إما بعصمة النيب    : تعاىل يف التشريع  
فهو مقَر عليه من اهللا تعاىل، فـاهللا تعـاىل راٍض           ) وهو الغالب ( عليه   ا أُقر على اخلطأ، فم  

– فيه عن مراضي اهللا، فكان اجتـهاده         -�– عليه، فقد بلَّّغنا رسول اهللا       وما مل يقر  .عنه
 . األول كاملنسوخ ببالغه الثاين لتصويب اهللا تعاىل الذي جاء كالناسخ له-�

 -�–إن ما مل يقر عليه النيب       : م، ال من السلف وال من اخللف      ومل يقل أحد من أهل العل     
 مل يقر عليه من ربه      -�–إىل وفاته مشروع جيوز العمل به، وكيف يقول هذا أحد وهو            

 خارج حملِّ النقاش أصالً، وال ينـازع فيـه          -�–فهذا الصنف من اجتهاداته     .عز وجل 
 عن مراضي   ران السابقان أنّ االجتهاد النبوي فيه معب      فقد أفادنا اجلواب  : وأما ما سواه  .أحد

 .اهللا عز وجل، يف التشريع، وبالتايل فهو وحي، لكنه وحي مآالً
وبذلك تصح تلك األوامر املطلقةُ والنصوص العامةُ اليت أضاء ا الكتاب وتـألألت ـا               

؛ -�–وطاعة أوامـره    ،  -�–على وجوب تصديق خربه     : الدالةُ الداللةَ القطعيةَ  : السنة
 أن يكون يف أقواله وأخباره ما مل يقـره اهللا تعـاىل،             ال يحتملُ ) وبعد وفاته  (-�–ألنه  

 فكُلُّه وحي من اهللا تعاىل، وما صوب فقد         -�–فجميع ما مل يصوب من أقواله       : وبالتايل
ا من أدلّة نبوته     ذلك التصويب، وبقي هذا التصويب دليلً      -عز وجل – عن ربه    -�–بلَّغ  

واألهـم  ! ؛ ألنّ مدعي النبوة كذبا لن حيرص على الداللة على أنه قد وقع يف اخلطأ -�–
ةُ مـن أي    أنه ذا التبليغ للتصويب قد متَّ البالغُ وحِفظَ الدين وعصمت السـن           : يف ذلك 

 .سبٍب يدعو إىل التردد يف الطاعة أو التصديق
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"  بوحي ابتداًء وما صـدر عنـه         -�–ما صدر عن النيب     وبذلك يتضح أنه ال فرق بني       
فكما كان املوحى به إليه ابتـداًء ال        ؛  يف وجوب التصديق خلربه والطاعة ألمره     : باجتهاد

ألنه مـوحى بـه إليـه انتـهاًء         ؛  "فكذلك االجتهاد منه  ، خالف يف وجوب ذلك فيه      
بداللـة  ، ب التصـديق والطاعـة      فكلُّها وحي يوجِ  ، " فال فرق بني سنة النيب      .باإلقرار

سنةَ  ال: "واليت مل تخصص سنةً من سننه       ، عمومات النصوص السابقة يف الكتاب والسنة       
  تشـملُ  فالعمومات.ين وال سنةَ الدنيا   ةَ الد وال سن ، الوحي ابتداًء وال سنة الوحي انتهاًء       

يف " رد يف وجوب طاعتـه      بل من تلك النصوص ما و     .ومل تخرج منها شيئًا   ، مجيع السنة 
 .ومنها ما ورد يف وجوب طاعته يف أمور الدنيا على وجه التحديد، اجتهاده خاصة

ـ                 كثري مـن الس لرد كأَهتنِنومن هنا أدخل يف اجلواب عن احلديث الذي جعله بعضهم م 
 عندهم، وإمنا من جهة أا اجتهاد       -�–ال من جهة عدم صحتها عنه       ، -�–الثابتة عنه   

 قد  -�–فهم قد ال يعارضون يف الثبوت، بل قد يقررون أن النيب            .ابلٌ للصواب واخلطأ  ق
قال ذلك احلديث؛ لكنهم يعارضون يف وجوب التصديق مبا تضمنه ذلك احلـديث، ويف              

ة اليت هي وحيالعمل مبا دلّ عليه؛ ألنه عندهم ليس من السن. 
لَو لَـم   «  مر ِبقَوٍم يلَقِّحونَ فَقَالَ      -�- أَنَّ النِبى    وهذا احلديث هو عن عاِئشةَ وعن أَنسٍ      

   لُحلُوا لَصفْعا  .»تِشيص جرفَقَالَ     ٢٦قَالَ فَخ ِبِهم رفَم  »   ِلكُمخا ِلنكَذَا    .»مكَذَا و قَالُوا قُلْت
 ٢٧..»أَنتم أَعلَم ِبأَمِر دنياكُم « قَالَ 

 سـِمع  -�-عن عاِئشةَ أَنَّ النِبـى  :  الوجه من أوجه روايات احلديثويف لفظ آخر هلذا 
 .»ما هذَا الصوت « فَقَالَ .أَصواتا

فَلَم يؤبروا عامِئٍذ فَصار ِشيصا فَذَكَروا      .»لَو لَم يفْعلُوا لَصلَح     « قَالُوا النخلُ يؤبرونه فَقَالَ     
ِبىـوِر              « : فَقَالَ   -�-  ِللنأُم ئًا ِمنيِإنْ كَانَ شِبِه و كُمأْنفَش اكُمينِر دأَم ئًا ِمنيِإنْ كَانَ ش

 فَِإلَى ٢٨..»ِديِنكُم 

                                                 
 .التمر الذي مل يكتمل نموه ونضجه، حىت ربما مل يأِت له نوى : الشيص - ٢٦
  )٦٢٧٧(صحيح مسلم  - ٢٧
 صحيح ) ٢٥٦٥(ن ماجهسنن اب - ٢٨
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أنه صريح يف أنّ النيب     :  به القوم املشار إليهم آنفًا     ووجه داللة هذا احلديث على ما يستدلُّ      
 لذلك قد خيطئ، وبناًء على ذلك وضع قاعـدةً          -�–نه   جيتهد يف أمور الدنيا، وأ     -�–

عامةً لنصوصه املتعلّقة بأمور الدنيا، وأعلمنا أنّ األمر فيها راجع إىل حتقيق املصلحة الـيت               
أنتم أعلـم   : "وذلك عندما قال  ، -�–يعرفها أهل الدنيا، وأنه ال يلزمنا فيها اتباع أمره          

فشأنكم، وإذا كان شيٌء من أمـر       : أمر دنياكم إذا كان شيٌء من     : "، وقال "بأمر دنياكم 
 ".فإيلَّ: دينكم

هذا احلديث هو عمدة فئاٍم كبٍري ممن ردوا عامةَ السنة أو قدرا منها، وجعلوه أصـلًا مـا                  
 !!أكثر ما يلهجون به يف مقاالم وحبوثهم، وكأنه أصل األصول، وأصح منقول

د املبالغ فيه ويف داللته، حيـث جعلـوا هـذا     ما يؤخذ على هؤالء هو هذا االعتما   وأولُ
احلديث الوحيد أساسا ترجع النصوص إليه؛ وكأنه هو املُحكَم الذي تـؤول إليـه كـل               

رهانصوص القرآن والسن م قطرةٌ من حبرها، وغرفةٌ منة اليت تقد!! 
بل بل مئات النصوص،    ...وهذا خطأٌ منهجي، ال من جهة أنه نص واحد مقابل عشرات          

من جهة أنهم مل يمعنوا النظر يف ألفاظ الرواية، لينظروا هل هي دالةٌ على ما يريـدون، أم              
 خيالف مجيع تلـك     ال تدل؟ وهذا اخلطأ كان سيكون مقبولًا، لو مل يكن هذا االستداللُ           

 .النصوص
 . أما وقد خالفها، فكان هذا يوجب عليهم عميق النظر والدراسة

تهم يف انتقائيتهم ألحد ألفاظ الرواية؛ ألا هي الرواية اليت يؤيـد            وقبل الدخول إىل مناقش   
 : لفظُها مرادهم، أود مباحثَتهم يف أصل استدالهلم باللفظ الذي أوردوه واستدلّوا به

ما املراد بأمر الدنيا الذي جتعلونه مما ال يرجع فيه إىل السنة؟ حيث إنه يـدخل                : فأقول هلم 
مـن بيـع    : كاملعامالت:  يف أمر العقائد والعبادات احملضة      كلّ ما ال يدخلُ    يف أمر الدنيا  

وشراء، ونكاح وطالق، وآداب للحـديث واللبـاس والطعـام والشـراب وعمـوم              
 .وغري ذلك...األخالق

، كان هذا القـول     )أمر الدنيا (املقصود مجيع ما ذُكر، لدخوله حتت داللة قوله         :  فإن قالوا 
ة الدالة علـى    ط فهمهم وبطالنه؛ ألنه خالف قطعيات الكتاب والسن       منهم دليلًا على سقو   



 ٢٢

    فيما ذُكر من أمور املعامالت واآلداب واألخـالق، وخـالف           -�–وجوب طاعة النيب 
فهذه كتب الفقه على مجيع املذاهب وكتب العلم لدى مجيع أهـل            : أيضا إمجاع العلماء  

 .العناية باالهتداء بنورها، مستضيئةٌ دايتهاة يف ذلك، عظيمةُ حفيلةٌ بنصوص السن: العلم
 .بل بعض ذلك دون بعض، كأحاديث الطب: وإن قالوا

وما دليل هذا التخصيص؟ مث إن احلديث الذي حتتجون به ليس يف الطب، بل النص               : قلنا
فالتخصيص بال دليل، دليلٌ على بطالن ذلـك        .)أمر الدنيا (الذي تعتمدونه ظاهره العموم     

 .القيل
وبذلك خنلص أن هذا الفهم باطلٌ من أساسه؛ فال عمومه مقبول، وال خصوصه بالـذي               

 .يساعده الدليل؛ بل بطالن طرفيه أوضح ِمن أن حيتاج إىل شيٍء من التطويل
وهذا يكفي النعقاد القلوب على خالف هذا الفهم، وعلى أن نعلـم علـم الـيقني أن                 

 .قيم هلذا احلديث غري قومي والسنة ذا الفهم السمعارضة النصوص القاطعة يف الكتاب
 فما الفهم الصحيح هلذا احلديث؟: فإن قيل

 :هو أن جتمع طرق احلديث، وتنظر يف ألفاظه أولًا: قيل
 ِبقَوٍم علَى   �فقد روى هذا احلديث موسى بِن طَلْحةَ عن أَِبيِه قَالَ مررت مع رسوِل اللَِّه               

فَقَالُوا يلَقِّحونه يجعلُونَ الـذَّكَر ِفـى اُألنثَـى         .»ما يصنع هؤالَِء    « لنخِل فَقَالَ   رُءوِس ا 
لْقَحولُ اللَِّه    .فَيسئًا       « -�-فَقَالَ ريش ِنى ذَِلكغي ا أَظُنم«.     كُـوهرفَت وا ِبذَِلكِبرقَالَ فَأُخ

ِإنْ كَانَ ينفَعهم ذَِلك فَلْيصنعوه فَِإنى ِإنما ظَننت ظَنـا          « ك فَقَالَ   ِبذَِل�فَأُخِبر رسولُ اللَِّه    
فَالَ تؤاِخذُوِنى ِبالظَّن ولَِكن ِإذَا حدثْتكُم عِن اللَِّه شيئًا فَخذُوا ِبِه فَِإنى لَن أَكِْذب علَى اللَِّه                

 ٢٩..»عز وجلَّ 
 الْمِدينةَ وهم يأْبرونَ النخلَ يقُولُونَ يلَقِّحونَ       -�-ع بن خِديٍج قَالَ قَِدم نِبى اللَِّه        ورواه رافِ 

لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَـانَ خيـرا         « :قَالُوا كُنا نصنعه قَالَ   .»ما تصنعونَ   « النخلَ فَقَالَ   
ِإنما أَنا بشر ِإذَا أَمرتكُم      « : فَذَكَروا ذَِلك لَه فَقَالَ    - قَالَ   -ضت أَو فَنقَصت    فَتركُوه فَنفَ .»

                                                 
  )٦٢٧٥(صحيح مسلم - ٢٩
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              رشا با أَنمأٍْى فَِإنر ٍء ِمنىِبش كُمترِإذَا أَمذُوا ِبِه وفَخ ِديِنكُم ٍء ِمنىِبش«.    ـةُ أَوقَالَ ِعكِْرم
 .٣٠.ولَم يشك.معِقِرى فَنفَضتقَالَ الْ.نحو هذَا

 : وسنقف مع هذين اللفظني عدة وقفات
 أنه مل ينههم عن تلقيح النخل إال بناًء         -�–جاء التصريح يف كال اللفظني من النيب        : أوالً

 ابتداًء أنه ال يقول ما يقوله يف ذلك اعتمادا على خـرب             -�–على االجتهاد، ووضح هلم     
مـا  : "-رضي اهللا عنه  –فقد قال يف رواية طلحة      .تمادا على ظنه واجتهاده   السماء، بل اع  

لعلكم لو مل تفعلوا كـان      ": -رضي اهللا عنه  –، وقال يف رواية رافع      "أظن يغين ذلك شيئًا   
وال " أظـن : "، ومن املعلوم أنه لو كان ما قاله يف شأن تلقيح النخل وحيا ملا قـال               "خريا

،  أنه ال يخرب عن وحي السـماء       -�–عان ملن مسعهما منه     ، فهذان اللفظان قاط   "لعلكم"
 .وإمنا يخرب عن اجتهاده

وهذا التنبيه يوجب علينا التفريق بني نص نبوي صريح بأنه اجتهاد غري جمزوم به، مثل هذا                
كنا مع  : ، قال -رضي اهللا عنه  –ومن أمثلته أيضاً حديث ثابت بن يزيد األنصاري         ، النص

، -�–يف جيش، فأصبنا ِضبابا، فشويت منها ضبا، فأتيت بـه الـنيب    -�–رسول اهللا   
إن أُمةً مسخت، ال يدري ما فَعلت، وإين ال أدري لعـل      : " وقال، فجعل ينظر إليه ويقلِّبه   

 ٣١.فما أمر بأكلها، وال ى."هذا منها 
 فَقَالَ ِإنى ِفى غَاِئٍط مضبٍة وِإنه عامةُ        -�-وحديث أَِبى سِعيٍد أَنَّ أَعراِبيا أَتى رسولَ اللَِّه         

 �فَعاوده فَلَم يِجبه ثَالَثًا ثُم ناداه رسولُ اللَِّه         . فَلَم يِجبه فَقُلْنا عاِوده    - قَالَ   -طَعاِم أَهِلى   
 أَو غَِضب علَى ِسبٍط ِمن بِنى ِإسراِئيلَ فَمسـخهم          يا أَعراِبى ِإنَّ اللَّه لَعن    « ِفى الثَّاِلثَِة فَقَالَ    

 ٣٢.»دواب يِدبونَ ِفى اَألرِض فَالَ أَدِرى لَعلَّ هذَا ِمنها فَلَست آكُلُها والَ أَنهى عنها 

                                                 
 أسقطت مثرها: نفضت= يلقح : يأبر-) ٦٢٧٦(صحيح مسلم  - ٣٠
 .بإسناد صحيح) ٣٢٣٨(رقم: وابن ماجه) ٤٣٢٢ – ٤٣٢٠( رقم: والنسائي) ٣٧٨٩( رقم: أخرجه أبو داود - ٣١
  )٥١٥٦(صحيح مسلم  - ٣٢
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ِنى ِإسراِئيلَ الَ يدرى ما     فُِقدت أُمةٌ ِمن ب    « -�-وحديث أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        
فَعلَت والَ أُراها ِإالَّ الْفَأْر أَالَ ترونها ِإذَا وِضع لَها أَلْبانُ اِإلِبِل لَم تشربه وِإذَا وِضع لَها أَلْبانُ                  

 هتِرباِء ش٣٣.»الش 
    ِد اللَّ        -�–مث إن النيببمن حديث ع ةُ قَالَ    : ِه قَالَ  أُوحي إليه مبا صحدالِْقر هدِعن تذُِكرو

ِإنَّ اللَّه لَم يجعلْ ِلمسٍخ نسالً والَ عِقبا وقَـد  « ِمسعر وأُراه قَالَ والْخناِزير ِمن مسٍخ فَقَالَ   
 لَ ذَِلكقَب اِزيرنالْخةُ ودِت الِْقر٣٤.»كَان 

، مث أُوحي   )كما جاء مصرحا به   ( شأن الضب والفأر كان ظنا        يف -�–فتبين أن ما قاله     
 ٣٥.فقطع بذلك دون ظن أو تردد. بأن الـمسوخ ال نسل هلا-�–إليه 

 على وجه القطع وعدم الشك، فهذا حق مطلقًا،إال أن يصوبه           -�–ونص آخر صدر منه     
 . مبا يوحى إليه من قرآن أو سنة-�–النيب 
؛ ألـم   ٣٦ اخلطأ يف هذا احلديث قد وقع من الصحابة الذين تركوا تلقيح النخل           أن  : ثانيا

    النيب محلوا ظن–�-      ه     على عدم احتمال اخلطأ، وكأنه وحيموا ظنعلى ما   -�–، فقد 
 !!علموه يقينا من ضرورة تلقيح النخل

يب فيما ال يتعلّق    أُخطئ وأُص : يعين" إمنا أنا بشر  : "قوله« ): فيض القدير (قال املناوي يف    
يف أمور الدنيا، على ما عليـه       : بالدين؛ ألن اإلنسان حملُّ السهو والنسيان، ومراده بالرأي       

بعض الكاملني قال   .مجع عليـه            : لكن ؛ ألن ما صدر عنه برأيه واجتهاده وأُِقرأراد به الظن
 .٣٧»حجةُ اإلسالم مطلقًا 

لذي يدلّ عليه لفظ احلديث وسياقُه، فاحرص       وهذا الذي ذهب إليه هؤالء الكاملون، هو ا       
 !! أن تكون من الكاملني

                                                 
  )٧٦٨٨(صحيح مسلم - ٣٣
 )٦٩٤١(صحيح مسلم - ٣٤
 ).٣٢٨٨ – ٣٢٧٣ رقم ٣٣٨، ٣٢٨، ٣٢٧-٨/٣٢٥(ا ما قرره الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار وهذ - ٣٥
 ) .١٨/١٢: جمموع الفتاوى(هذا ما صرح به شيخ اإلسالم إن تيميه  - ٣٦
 ) .٢/٥٦٧(فيض القدير  - ٣٧
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 أخربهم بظنه املصرح    -�–فإنك إن نظرت يف لفظ احلديث بروايتيه السابقتني، جتد أنه           
ـّا أخذوا بظنه قال هلم        ، أي ما   ))إمنا ظننت ظنا، فال تؤاخذوين بالظن       : (( بأنه ظن، مث مل

:  جعل الذي يقابل الظن    -�–بأين أظن فال مؤاخذةَ علي، مث إنه        دمت قد صرحت لكم     
إذن فليس  .))ولكن إذا حدثكم عن اهللا شيئًا فخذوا به         : (( ما أخرب به عن اهللا تعاىل، فقال      

هناك إال ظن أو وحي، والظن هو ما صرح بكونه ظنا، والوحي ما قطع به وأُقر عليـه؛                  
 .طأ ال يقَر على خ-�–ألنه 

إمنا أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من       : ((  قال -�–ويشهد لذلك أيضا اللفظ اآلخر، فإنه       
، فتنبه أنه قابلَ بني الـدين  ))دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي، فإمنا أنا بشر         

 .، ومل يقابل بني الدين والدنيا)االجتهاد الظني: أي(والرأي 
هي اليت مل تكن باجتهاد، وليست هـي        ) أي من الوحي  (ين   من الد  أنّ السنة اليت  : واملعىن

فسياق احلديث دلّ الصحابة على الطريقة اليت يفرقون ا         .اليت تكون يف أمور الدنيا مطلقًا     
، ومل يأت يف احلديث ما يفرقون به بينهما؛ إال تصرحيه           )االجتهاد(بني سنة الدين والرأي     

فاحلديث جاء للتفريق بني النص الذي يصرح فيه بأنـه          .تهادبأنه قال ما قال عن ظن واج      
فَأَخبر رسـولُ   : "  وقد قال الطحاوي معلّقاً على هذا احلديث       ،ظن، والنص اآلخر القاطع   

، وِنِهم  فَهو ِفيِه كَساِئِر الناِس ِفي ظُن     ، ِفي هذَا الْحِديِث أَنَّ ما قَالَه ِمن ِجهِة الظَّن           �اللَِّه  
    قُولُهأَنَّ الَِّذي يلَّ       ، وجو زِن اللَِّه عع قُولُها يم وه قُولُها يلَى ِخلَاِف مكُونُ عا لَا يـا  .ِممفَلَم

 .٣٨"ثُم أَباحها ، ِلما كَانَ خاف ِمنها علَى أَولَاِد الْحواِمِل ، كَانَ نهيه عِن الْغيلَِة 
ظنا ووحيا، ال دنيا ودين، وهذا هو مـوطن         : جعل الِقسمةَ ) رمحه اهللا (به أن الطحاوي    فتن

 .الشاهد يف كالمه، وهو واضح الداللة ملن تأمله
آخر            -�–ا ما اجتهد فيه النيب      أم هجبه الوحي بعد ذلك؛ فهذا ووا، مث صوأخرب به جازم 

  قال يف هذا الوجه        -�–ة الوحي واالجتهاد منه     للتفريق بني سنالذي ليس بوحي، بأن ي  :

                                                 
 )٤٥٣٨( وانظر أيضا قوله  و )٢٨٥٤) (٣/٤٨( شرح معاين اآلثار  - ٣٨
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      إنّ ما أُقر عليه النيب–�-  فقد عرفنا بالتصويب أنه ما قاله قبلـه            فهو وحي بووما ص ،
 .ليس وحيا

        بأمور الـدنيا        -�–وقد سبق أن ما اجتهد فيه النيب به له الوحي ال خيتصوفقـد  ،  وص
فإن كان جمرد تصويب الوحي     . الوحي له اجتهاده   اجتهد النيب يف أمور الدين أيضا وصوب      

 يف أمور الدنيا سببا العتقاد أا ليست وحيا، فيلزم أن يكون تصـويب              -�–الجتهاده  
 !!  يف أمور الدين سببا العتقاد أا ليست وحيا أيضا-�–الوحي الجتهاده 

ة وإمجـاع   اب والسـن  وهذا ما ال يقوله إال غُالة أهل الضالل؛ ألنه خيالف قطعيات الكت           
 .علماء املسلمني وعوامهم

ة سن: وبذلك خنلص أن الشرع احملفوظ ونصوصه املصونة قد جعال لنا وسيلتني للتمييز بني            
 إال الصدق وتوجب العلم أو العلم والعمل، وسنة االجتـهاد الـيت             الوحي اليت ال حتتملُ   

 .٣٩حتتمل الصواب واخلطأ
 .للتشريع اخلاص، وقد حقق ذلك احملققون من العلماء و هللتشريع العام وما ووفيها ما ه

 
������������ 

 

                                                 
  -هل اجتهاد النيب -املبحث الثالث ) ٨١ / ١ (- ١ط-))ية وأثرها يف اختالف الفقهاء    السنة النبو ((انظر كتايب    - ٣٩
  ينايف كون السنة وحي ؟- �
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 )أولوية الكيفية على الكمية ( ، )كم ( على الـ ) كيف (  أولوية الـ -١

ـ     ،  فليست العربة بالكثرة يف العدد وال بالضخامة يف احلجم         ى النوعيـة   وإمنـا املـدار عل
 .والكيفية

ال وال يؤمنـون أ   وال يعلمون أ  وولقد ذم القرآن األكثرية إذا كان أصحاا ممن ال يعقلون أ          
ولَِئن سأَلْتهم مـن    {: - تعاىل   -كما نطقت بذلك آيات وفرية من كتاب اهللا         ،  يشكرون

ها لَيقُولُن اللَّه قُِل الْحمد ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم لَا         نزلَ ِمن السماء ماء فَأَحيا ِبِه الْأَرض ِمن بعِد موتِ         
وعد اللَِّه لَا يخِلف اللَّه وعـده ولَِكـن         {: وقال تعاىل   ،سورة العنكبوت ) ٦٣(} يعِقلُونَ

 سورة الروم) ٦(} أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ 
اعملُوا آلَ داوود شكْرا وقَِليلٌ مـن        {: العاملة الشاكرة يف حني مدح القرآن القلة املؤمنة       

كُورالش اِديسورة سبأ) ١٣(} ِعب. 
وِبِإسناِدِه أَنَّ  : ثُم قَالَ ،  فَذَكَر حِديثًا ِبهذَا  ،  عن أنسٍ ويذكر كثري من الناس احلديث النبوي       

  ِبياَءةِ   �النِبالَب رأْمكَانَ ي   ،يا    وِديدا شيهِل نتبِن التى عهقُولُ،  نيو :  لُودالْو وددوا الْوجوزت ،
 ..٤٠فَِإني مكَاِثر ِبكُم اُألمم يوم الِْقيامِة

إمنـا يبـاهي   ،  لن يباهي األمم باجلهلة وال بالفسقة وال بالظاملني� ولكن الرسول الكرمي  
 !بالطيبني العاملني النافعني 

ِإنما الناس كَِإِبِل ِمائٍَة الَ يِجد الرجلَ ِفيهـا         : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  عن أَِبيهِ ،  عن ساِلمٍ ف
 .٤١راِحلَةً
كندرة الراحلة الصاحلة للسـفر والركـوب       ،   داللة على ندرة النوع اجليد يف الناس        ففيه

 !د فيها واحدة من هذا النوع حىت إن املائة ال يكاد يوج، واحلمل يف اإلبل
                                                 

 حسن لغريه) ١٤٠٠)(١٤٨ / ٢ (-كشف األستار  - ٤٠
 )٦١٧٢)(٤٦ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٦٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤١
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، والتفاوت يف بين اإلنسان أكثر منه يف مجيع الفصائل واألنواع األخرى من احليوان وغريه             
لَيس شيٌء خيرا ِمن أَلٍْف ِمثِْلِه      : �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،  عن سلْمانَ حىت جاء يف احلديث     

 .٤٢.ِإال اِإلنسانَ
ومن قـرأ سـري     ،   علم أن عنايته كانت بالنوع ال بالكم       - � -سول  ومن قرأ سرية الر   

العناية إذن جيب أن تتجـه إىل الكيـف         .أصحابه وخلفائه رأى ذلك جبالء ووضوح أيضاً      
ـ ،  والنوع ال جمرد الكم    كل ما يعرب عن مقدار اجلانب املـادي        : هنا" الكم  " واملقصود ب

 وأ،  طول املدة  وأ،  ثقل الوزن  وأ،   احلجم كرب وأ،  سعة املساحة  وأ،  من كثرة العدد  ،  وحده
، وما قلناه يف كثرة العدد نقولـه يف األمـور األخـرى           .غري ذلك مما يدخل يف هذا اال      

، مجال صـورته   وضخامة جسمه أ   وقوة عضالته أ  وفاإلنسان مثالً ال يقاس بطول قامته أ      
 .فهذه كلها خارجة عن جوهره وحقيقة إنسانيته

   ِج، عرِن الْأَعوِل اِهللا       عسر نةَ، عريرأَِبي ه قَالَ  �ن هأَن " :    ـِمنيالس ِظيملُ الْعجالر نأِْتيلَي
: الكهـف [} فَلَا نِقيم لَهم يوم الِْقيامِة وزنا       { : ثُم قَرأَ " يوم الِْقيامِة لَا يِزنُ جناح بعوضٍة       

 . ٤٣متفق عليه.]١٠٥
، ِسواكًا ِمـن أَراكٍ  �كَانَ يحتز ِلرسوِل اِهللا ، أَنَّ عبد اِهللا بن مسعودٍ  ،  ِزر بِن حبيشٍ  عن  و

والَِّذي ،  ما يضِحكُكُم ِمن ِدقَِّة ساقَيهِ    : �فَقَالَ النِبي   ،  فَضِحك الْقَوم ،  وكَانَ ِفي ساقَيِه ِدقَّةٌ   
 ..٤٤نهما أَثْقَلُ ِفي الِْميزاِن ِمن أُحٍدنفِْسي ِبيِدِه ِإ

يهتم بذلك غاية    وفه،  كال.أن اإلسالم ال يقيم وزناً لصحة اجلسم وقوته       : وليس معىن هذا  
دخلَِت امرأَةُ عثْمانَ بِن مظْعوٍن علَى ِنسـاِء     : قَالَ،   عن أَِبي موسى   ففي الصحيح ،  االهتمام

  ِبيالن� أَيئَةِ  فَريئَةَ الْهيا سهن  ،ا لَكِ : فَقُلْنِلكِ      ،  معب ى ِمنلٌ أَغْنجٍش ريا ِفي قُرم  ،ا : قَالَتم
      اِئمفَص هارها نٌء ؟ أَميش ها ِمنلَن  ،  فَقَاِئم لُها لَيأَمقَالَ،  و :   ِبيلَ النخفَد�   لَـه نَ ذَِلكفَذَكَر ،

 الن هفَلَِقي  انُ : فقَالَ،  �ِبيثْما عٍة ؟ قَالَ     ،  يوِفي أُس ا لَكولَ اهللاِ    : أَمسا ري ا ذَاكمو  ،  اكِفـد
                                                 

 سنح) ٩٧٣)(٢٩ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٤٢
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وِإنَّ ،  وِإنَّ َألهِلـك علَيـك حقـا      ،  أَما أَنت فَتقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار     : أَِبي وأُمي ؟ قَالَ   
فَأَتتهم الْمرأَةُ بعد ذَِلك عِطرةً كَأَنهـا       : قَالَ،  وصم وأَفِْطر ،  صلِّ ونم ،  ِلجسِدك علَيك حقا  

وسرا، علَه فَقُلْن :هم ،قَالَت :اسالن ابا أَصا مناب٤٥أَص. 
 وأَحب ِإلَى اِهللا ِمن الْمؤِمِن      الْمؤِمن الْقَِوي خير  : " �قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَِبي هريرةَ قَالَ   

         ـرش كابِإنْ أَصو ،زجعلَا تِباِهللا و ِعنتاسو كفَعنا يلَى مع ِرصاح ،ريِفي كُلٍّ خِعيِف والض
نَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَاِن     فَلَا تقُلْ لَو أَني فَعلْت كَذَا وكَذَا قُلْ قَدر اُهللا وما شاَء اُهللا فَعلَ، فَإِ              

 "ِلمسم اهو٤٦ر. 
فالرجال يقاسون مبا يف رؤوسهم من علم وما يف قلوم من           .ولكنه ال جيعلها معيار الفضل    

وإمنا ،  والعمل يف نظر اإلسالم ال يقاس حبجمه وال عدده        ،  إميان وما يثمره اإلميان من عمل     
فريضة كتبـها    وبل ه ،  ن العمل يف اإلسالم ليس نافلة     وإحسا،  يقاس مبدى إحسانه وإتقانه   

 !كما كتب عليهم الصيام وغريه من الفرائض ،  على املؤمنني- تعاىل -اهللا 
ومثال ذلك الصائم ال حيصل علـى  ، ويف العبادات كذلك الكيفية مقدمة على الكمية فيها     

قَـالَ  : قَـالَ ،  ي هريرةَ فعن أَبِ ،   مهما صام من األيام والشهور     - إذا آذى الناس     -ثواب  
ورب قَاِئٍم لَيس لَه ِمن ِقياِمِه ِإالَّ       ،  رب صاِئٍم لَيس لَه ِمن ِصياِمِه ِإالَّ الْجوع       : �رسولُ اِهللا   

ره٤٧رواه ابن ماجه.الس. 
 : األولويات يف جمال العلم والفكر -٢

 : ومنها 
  :أولوية تقدمي العلم على العمل-أ

فَاعلَم أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه واستغِفر ِلذَنِبك وِللْمؤِمِنني والْمؤِمنـاِت           {: - تعاىل   - قال اهللا    -
اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهسورة حممد) ١٩(} و. 
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طاب وإن كان للنيب    واخل،  عمل ومث ثىن باالستغفار وه   ،  فأمر رسوله بالعلم والتوحيد أوالً    
 .متناول ألمتهو فه- � -
وِمن الناِس والدواب والْأَنعاِم مختِلف أَلْوانه كَذَِلك ِإنما يخشـى          {: - تعاىل   -قال اهللا   و

       غَفُور ِزيزع اء ِإنَّ اللَّهلَماِدِه الْعِعب ِمن رث الـذي يـو   و، فالعلم ه  سورة فاطر ) ٢٨(} اللَّه
 .الدافعة إىل العمل اخلشية

، أَنه سِمع معاِويةَ بن أَِبي سفْيانَ     ،  أَخبرِني حميد بن عبِد الرحمنِ    : قَالَ،  عِن ابِن ِشهابٍ  و-
ألنه إذا فقه   .٤٨من يِرِد اللَّه ِبِه خيرا يفَقِّهه ِفي الدينِ       : يقُولُ،  �سِمعت رسولَ اِهللا    : يقُولُ

 .عمل وأحسن ما عمل
ومن عِمـلَ   ،  من لَم يعد كَالَمه ِمن عمِلِه كَثُرت خطَاياه       : قَالَ،  عن عمر بِن عبِد الْعِزيزِ     -

    لُحصا يِمم أَكْثَر دفْسا يِر ِعلٍْم كَانَ ميبعض الفئات من املسـلمني  ، وهذا واضح يف.٤٩ِبغ ،
وإمنا كان ينقصهم العلم والفهـم      ،  اإلخالص واحلماس  ون مل تكن تنقصهم التقوى أ     الذي

 .الشرع وحقائق الدين مبقاصد
: الْقُضاةُ ثَلَاثَـةٌ  : " �قَالَ رسولُ اِهللا    : عِن بريدةَ الْأَسلَِمي، قَالَ   ،   العلم شرط ألي عمل    -

قَاٍض قَضى ِبغيِر الْحق وهو يعلَم فَذَِلك ِفـي النـاِر،           قَاِضياِن ِفي الناِر، وقَاٍض ِفي الْجنِة،       
               فَذَِلك قى ِبالْحقَاٍض قَضاِر، وِفي الن اِس فَذَِلكالن قُوقح لَكفَأَه لَمعلَا ي وهى وقَاٍض قَضو

 .٥٠"ِفي الْجنِة 
، مل متمكن يف علمه فقيـه يف دينـه        فال جيوز أن يفيت الناس إال عا      ،   وكذلك يف الفتوى   -

، ممن مل يتمكنوا متام التمكن يف الفقه      وأ،  بداية علمهم  ولألسف فإننا نرى بعض من هم يف      
ويتطاولون على العلمـاء    ،  يفتون باستعجال واستعالء يف أعوص املسائل وأخطر القضايا       

هـم  : ور وانتفاخ ويقولون يف غر  ،  بل يناطحون األئمة العظام والصحابة األعالم     ،  الكبار
 . !!!وحنن رجال رجال
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مث فقه مقاصد الشرع وفقـه حقـائق        ،  وهؤالء أنفسهم يفتقرون إىل معرفة قدر أنفسهم      
 !الغرور حجاب كثيف دون ذلك وال حول وال قوة إال باهللا  ولكن، الواقع

، قِْبض الِْعلْم انِتزاعـا ينتِزعـه     ِإنَّ اللَّه الَ ي   : �قَالَ رسولُ اِهللا    : فعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو قَالَ     
، حتى ِإذَا لَم يبِق عاِلما اتخذَ الناس رؤسـاَء جهـاالً          ،  ولَِكن يقِْبض الِْعلْم ِبقَبِض الْعلَماءِ    

 .٥١فَضلُّوا وأَضلُّوا، فَسِئلُوا فَأَفْتوا ِبغيِر ِعلٍْم
، هذَا سيد أَهـِل الْـوبرِ     : فَقَالَ،  �أَتيت رسولَ اِهللا    : قَالَ،   السعِدي وعن قَيِس بِن عاِصمٍ   

ولَ اهللاِ  : فَقُلْتسا رةٌ      ،  يِبعِفيِه ت لَيع سالُ الَِّذي لَيا الْمٍف ؟ فَقَالَ       ،  ميض ال ِمنطَاِلٍب و ِمن
ِإالَّ من أَعطَـى   ،  وويلٌ َألصحاِب اِملِئني  ،  والْكَثْرةُ ِستونَ  ،ِنعم الْمالُ أَربعونَ  : �رسولُ اِهللا   

، يا رسولَ اهللاِ  : قُلْت،  فَأَكَلَ وأَطْعم الْقَاِنع والْمعتر   ،  ونحر السِمينةَ ،  ومنح الْغِزيرةَ ،  الْكَِرميةَ
كَيف تصنع ِبالْعِطيِة ؟    : فَقَالَ،  واٍد أَنا ِفيِه ِمن كَثْرِة نعِمي     الَ يِحلُ بِ  ،  ما أَكْرم هِذِه اَألخالَقِ   

قُلْت : كْرِطي الْبأُع  ، ابِطي النأُعِة ؟ قَالَ     : قَالَ،  وِنيحِفي الْم عنصت فالِْمئَةَ  : كَي حني َألمِإن ،
والَ يوزع رجلٌ ِمن جمـٍل      ،  يغدوا الناس ِبِحباِلِهم  : كَيف تصنع ِفي الطَّروقَِة ؟ قَالَ     : قَالَ

هِطمتخي  ،   ا لَهدا بم ِسكمفَي  ،   هدري وكُونَ هى يتح  ،   ِبيفَقَالَ الن� :  كِإلَي بأَح الُكفَم  ، أَم
أَو أَعطَيـت   ،  ماِلك ما أَكَلْـت فَأَفْنيـت     فَِإنما لَك ِمن    : قَالَ،  ما ِلي : مالُ مواِليك ؟ قَالَ   

تيضفَأَم  ، اِليكوِلم هاِئرسو  ،فَقُلْت : مرا   ،  الَ جهددع ُألِقلَّن تعجر لَِئن  ،    هـرضـا حفَلَم
وا عن أَحٍد هو أَنصح لَكُـم       فَِإنكُم لَن تأْخذُ  ،  خذُوا عني ،  يا بِني : فَقَالَ،  الْموت جمع بِنيهِ  

 ينهـى عـِن   �وقَد سِمعت النيب ،  لَم ينح علَيِه�فَِإنَّ رسولَ اِهللا ،  الَ تنوحوا علَي  ،  ِمني
ِإنكُم ِإذَا سـودتم  فَ، وسودوا أَكَاِبركُم،  وكَفِّنوِني ِفي ِثياِبي الَِّتي كُنت أُصلِّي ِفيها      ،  النياحِة

، وِإذَا سودتم أَصاِغركُم هانَ أَكَاِبركُم علَى النـاسِ       ،  أَكَاِبركُم لَم يزلْ َألِبيكُم ِفيكُم خِليفَةً     
 وا ِفيكُمدهزو  ، كُمشيوا عِلحأَصاسِ     ،  وطَلَِب الن نى عفَِإنَّ ِفيِه ِغن  ، و اكُمِإيأَلَةَوسا ،  الْمهفَِإن

فَِإنه كَانَ يكُونُ شيٌء بيِني وبين هذَا       ،  وِإذَا دفَنتموِني فَسووا علَي قَبِري    ،  آِخر كَسِب الْمرءِ  

                                                 
 / ١٠ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦٩٧١ (- املكرت   -وصحيح مسلم  ) ١٠٠ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ٥١

٤٥٧١)(٤٣٢( 
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يكُم عيبـا ِفـي   فَالَ آمن سِفيها أَنْ يأِْتي أَمرا يدِخلُ علَ    ،  الْحي ِمن بكِْر بِن واِئٍل خماشاتٍ     
٥٢ِديِنكُم. 

 . أولوية الفهم على جمرد احلفظ-ب
والتفقه شيء أعمق وأخص مـن   ،  ال جمرد تعلم الدين   ،   اإلسالم يريد منا التفقه يف الدين      -

تِجـدونَ النـاس   : قَالَ �أَنَّ رسولَ اِهللا  ،  عن أَِبي هريرةَ  ،  إنه الفهم والفهم الدقيق   ،  العلم
وتِجدونَ خير الناِس ِفـي     ،  فَِخيارهم ِفي الْجاِهِليِة ِخيارهم ِفي اِإلسالَِم ِإذَا فَقُهوا       ،  معاِدنَ

الَِّذي يـأِْتي   ،  وتِجدونَ ِمن شر الناِس ذَا الْوجهينِ     ،  هذَا اَألمِر أَكْرههم لَه قَبلَ أَنْ يقَع ِفيهِ       
 .٥٣.وهؤالَِء ِبوجٍه، هؤالَِء ِبوجٍه

-       ِبىِن النى عوسأَِبى م نثَِل         «  قَالَ   - � -عالِْعلِْم كَمى ودالْه ِبِه ِمن ثَِنى اللَّهعا بثَلُ مم
، عشب الْكَـِثري  فَأَنبتِت الْكََأل والْ  ،  فَكَانَ ِمنها نِقيةٌ قَِبلَِت الْماءَ    ،  الْغيِث الْكَِثِري أَصاب أَرضا   

، فَشـِربوا وسـقَوا وزرعـوا     ،  فَنفَع اللَّه ِبها الناس   ،  وكَانت ِمنها أَجاِدب أَمسكَِت الْماءَ    
ن فَذَِلك مثَلُ م  ،  والَ تنِبت كَألً  ،  ِإنما ِهى ِقيعانٌ الَ تمِسك ماءً     ،  وأَصابت ِمنها طَاِئفَةً أُخرى   

ولَـم  ،  ومثَلُ من لَم يرفَع ِبذَِلك رأْسا     ،  فَعِلم وعلَّم ،  فَِقه ِفى ِديِن اللَِّه ونفَعه ما بعثَِنى اللَّه ِبهِ        
 .٥٤» يقْبلْ هدى اللَِّه الَِّذى أُرِسلْت ِبِه 

 وا لذاته وإمنا ه   ولكن املقصد أن احلفظ ليس مقصود     ،   هذا ال يعين أنه ليس للحفظ قيمة       -
 على مـا يف ذلـك مـن    -مبالغة يف تكرمي حفاظ القرآن الكرمي        وإننا لنجد .وسيلة لغريه 

اجلـوائز للنـابغني يف العلـوم        ولكن مل يرصد مثل هذه    ،   بكثري من اجلوائز القيمة    -فضل
 .مع أن حاجة األمة إىل هؤالء أكثر ونفعهم أعظم وأغزر، الشرعية املختلفة

 :صد على الظواهر أولوية املقا-ج
                                                 

 حسن ) ٩٥٣ ( -األدب املفرد للبخاري  - ٥٢
) ٦٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٦٦١٥ (- املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٣٣٥٣ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ٥٣
)٥٧٥٧( 

  )٧٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥٤
 مجع أجدب وأجدب مجع جدب وهى األرض الىت ال تنبت كأل: األجادب

  هنا األرض الىت ال نبات فيهامجع القاع ومعناها: القيعان
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وربط بعضـها   ،  ومعرفة أسرارها وعللها  ،   وذلك من خالل الغوص يف مقاصد الشريعة       -
وعدم االكتفاء بـالوقوف عنـد      ،  وجزئياا إىل كلياا  ،  أصوهلا ورد فروعها إىل  ،  ببعض

أدت هذه احلرفية الظاهرية إىل حتجري       وكثرياً ما .واجلمود على حرفية نصوصها   ،  ظواهرها
وتقييد ما  ،  وتعسري ما يسر الشرع وجتميد ما من شأنه أن يتطور         ،  - تعاىل   - اهللا   ما وسع 

 .٥٥! من شأنه أن يتجدد ويتحرر 
 ).يف األمور املستجدة والطارئة (  أولوية االجتهاد على التقليد -د
وإمنا مراعاة تغري زماننـا عـن       ،  - رمحهم اهللا تعاىل     - وهذا ال يعين نفي تقليد األئمة        -

م   زماتأخر الـزمن    ووهم أنفسهم رمبا ل   .ومعارفنا عن معارفهم  ،  م وحاجاتنا عن حاجا
 لغـريوا كـثرياً مـن       -والنظر    وهم أهل االجتهاد   -حىت رأوا ما رأينا وعاشوا ما عشنا        

 كيف وقد غري أصحام من بعدهم كثرياً منها الخـتالف العصـر           ،  فتاواهم واجتهادام 
وهؤالء؟ بل كيف وقد غري األئمة كثرياً من أقـواهلم يف           والزمان رغم قرب ما بني أولئك       

 ٥٦املكان ؟والزمان أوالنضج أوبتأثري السن أ، تبعاً لتغري اجتهادهم، حيام
  أولوية الدراسة والتخطيط ألمور الدنيا-هـ

فنحن نؤكد ضرورة ذلك    ،   إذا كنا نقول بضرورة سبق العلم على العمل يف أمور الدين           -
ومل يعد يقبل االرجتال    ،  عصر يؤسس كل شيء على العلم      فنحن يف ،  يضاًيف شؤون الدنيا أ   

وال ، الدراسة قبل العزم عليـه     فال بد ألي عمل جاد من     .والغوغائية يف أمر من أمور احلياة     
 وال بـد مـن    ،  وال بد من التخطيط قبل التنفيـذ      ،  بد من االقتناع جبدواه قبل البدء فيه      
فاإلحصاء والتخطيط والدراسـة    .ل اإلقدام على العمل   االستعانة باألرقام واإلحصاءات قب   

 كان أول من أمر بعمل إحصائي       - � -والرسول  ،  صميم اإلسالم  كلها من ،  قبل العمل 
ولقد ظهر أثر التخطـيط يف سـريته يف صـور           ،  املدينة منظم ملن آمن به بعد هجرته إىل      

 .فالتخطيط أساس ألي عمل يراد إجناحه.ومواقف شىت
 .يف اآلراء الفقهية األولويات -و

                                                 
 )٧ / ١ (-وشرح القواعد الفقهية ــ للزرقا ) ٥٥ / ١ (-انظر شرح القواعد الفقهية  - ٥٥
 ))اخلالصة يف بيان أسباب اختالف الفقهاء (( وكتايب )) اخلالصة يف أحكام االجتهاد والتقليد ((  انظر كتايب - ٥٦
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 وذلك مبعرفة اآلراء اليت ال حتتمل اخلالف قط وال يقبل فيها رأي آخر وال جمال فيهـا                  -
واآلراء اليت تتسع للكثري من     ،   من التسامح  -ضئيلة   و ول – واآلراء اليت تقبل نسبة   ،  لتسامح

مـا  فمن النصوص   ،  النصوص وكذلك التفريق بني القطعي والظين من     ،  اخلالف والتسامح 
 ومنها ما هـو   ،  ظين الثبوت قطعي الداللة    وومنها ما ه  ،  ظين الثبوت وظين الداللة معاً    وه

 .قطعي الثبوت قطعي الداللة معاً وومنها ما ه، قطعي الثبوت ظين الداللة
-    فمعظم النصوص فيها حتتمل تعدد األفهـام       ،  ة والقرآن مجيعاً   وظنية الداللة تشمل السن
، واخلاص والعام ،  بطبيعتها فيها احلقيقة وفيها ااز والكناية      اللغةألن ألفاظ   ،  التفسرياتو

الناس وظروفهم واجتاهـام النفسـية       وكثرياً ما ختضع األفهام لعقول    ...واملطلق واملقيد 
 .والعقلية

-   ـا     -ولكن أكثر آياته    ،   الثبوت من غري شك     والقرآن كله قطعيظنيـة   - يف جزئيا 
ولكن القضايا الكربى مثل األلوهية والنبوة      .االستنباط منها  قهاء يف ولذا اختلف الف  ،  الداللة

واألحكـام األساسـية    ،  )ورذائل   فضائل( واجلزاء وأصول العبادات وأمهات األخالق      
، الـرتاع  تقطع، ذلك قد بينتها آيات حمكماتووحن، واحلدود والقصاص، لألسرة واملرياث 

قضايا السنةُ النبويةُ قـوالً وعمـالً وفعـالً         وأكدت هذه ال  .وجتمع الكل على كلمة سواء    
 .واقترن ا التطبيق العملي من األمة، اإلمجاع اليقيين من علماء األمة كما أكدها، وتقريراً

والذي يرفض  . بني النصوص بعضها وبعض    -قصداً  و جهالً أ  - ومن هنا ال جيوز اخللط       -
 تعترب يف   - وإن كانت قليلة     -فهذه  ،  القطعية الثبوت والداللة مجيعاً    رد النصوص  وأبداً ه 

الوحدة العقدية والفكرية والشعورية والعمليـة       ألا هي اليت جتسد   ،  غاية األمهية يف الدين   
من تلك املـؤامرة     ولذلك ال بد أن حنذر    .لألمة املسلمة وهي اليت حيتكم إليها عند الرتاع       

مثل الذين  ،  ت إىل متشاات  واحملكما،  الفكرية اليت تعمل على حتويل القطعيات إىل ظنيات       
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم         {: آية حترمي اخلمر   جيادلون يف 

 سورة املائدة) ٩٠(} ِرجس من عمِل الشيطَاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ
 !على التحرمي " فاجتنبوه " لمة ويشككون يف داللة ك
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يمحق اللّه الْربا ويرِبي الصدقَاِت واللّه الَ       {:  قال تعاىل  ،ومثل الذين جيادلون يف حترمي الربا     
 .سورة البقرة) ٢٧٦(} يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم

رم علَيكُم الْميتـةَ والـدم      ِإنما ح {:  قال تعاىل  ،جيادلون يف حترمي حلم اخلرتير     ومثل الذين  
                   غَفُور ِه ِإنَّ اللّهلَيع اٍد فَال ِإثْمالَ عاٍغ وب رغَي طُرِن اضِر اللِّه فَميا أُِهلَّ ِبِه ِلغمالِْخِرتيِر و ملَحو

ِحيمسورة البقرة) ١٧٣(} ر. 
يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ      { :، قال تعاىل  ومثل الذين جيادلون يف مرياث املرأة      

                 ـفصا النةً فَلَهاِحدو تِإن كَانو كرا تثُلُثَا م نِن فَلَهيتاثْن قاء فَوِنس ِن فَِإن كُنيظِّ اُألنثَيح
 لَه ولَد فَِإن لَّم يكُن لَّه ولَـد ووِرثَـه           وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منهما السدس ِمما ترك ِإن كَانَ        

أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَِإن كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمِه السدس ِمن بعِد وِصيٍة يوِصـي ِبهـا أَو ديـٍن                   
يضةً من اللِّه ِإنَّ اللّـه كَـانَ عِليمـا          آبآؤكُم وأَبناؤكُم الَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً فَرِ        

 .سورة النساء) ١١(} حِكيما
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء ِبما فَضلَ اللّه       {: قال تعاىل ،  يف قوامية الرجل على األسرة     و أ

       اتاِلحفَالص اِلِهموأَم ا أَنفَقُواْ ِمنِبمٍض وعلَى بع مهضعِفظَ      با حِب ِبميلِّلْغ اِفظَاتح اتقَاِنت 
           كُمنفَِإنْ أَطَع نوهِرباضاِجِع وضِفي الْم نوهرجاهو نفَِعظُوه نهوزشافُونَ نخالالَِّتي تو اللّه

 ة النساءسور) ٣٤(} فَالَ تبغواْ علَيِهن سِبيالً ِإنَّ اللّه كَانَ عِليا كَِبريا
وقُل لِّلْمؤِمناِت يغضضن ِمـن أَبصـاِرِهن    {: قال تعاىل ،  املسلمة احملتشم  يف لباس املرأة   و أ

ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنها ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهن ولَا              
  ِدينبي                 أَو ـولَِتِهنعـاء بنأَب أَو ـاِئِهننأَب أَو ولَِتِهنعاء بآب أَو اِئِهنآب أَو ولَِتِهنعِإلَّا ِلب نهتِزين

 التـاِبِعني   ِإخواِنِهن أَو بِني ِإخواِنِهن أَو بِني أَخواِتِهن أَو ِنساِئِهن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ             
     نـِربضلَـا ياء وساِت النرولَى عوا عرظْهي لَم اِل أَِو الطِّفِْل الَِّذينجالر ِة ِمنبِلي الِْإرِر أُوغَي

 لَعلَّكُـم   ِبأَرجِلِهن ِليعلَم ما يخِفني ِمن ِزينِتِهن وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعـا أَيهـا الْمؤِمنـونَ              
 .سورة النــور) ٣١(} تفِْلحونَ
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يا أَيها النِبي قُل لِّأَزواِجك وبناِتك وِنساء الْمؤِمِنني يـدِنني علَـيِهن ِمـن              {:  وقال تعاىل 
سـورة  ) ٥٩(} يمـا جلَاِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّـه غَفُـورا رحِ            

 .األحزاب
 القطعيات هي اليت جيب أن تكون أساس التفقيه والتثقيف وأساس الـدعوة واإلعـالم               -

 .وأساس الوجود اإلسالمي كله وأساس التربية والتعليم
 : األولويات يف جمال الفتوى والدعوة -٣
 . أولوية التخفيف والتيسري على التشديد والتعسري-أ

 - تعـاىل    -ن الكتاب والسنة أن التيسري والتخفيف أحب إىل اهللا           لقد دلت النصوص م    -
شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى لِّلناِس وبيناٍت         {: -تعاىل-قال اهللا   : وإىل رسوله 

 مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعـدةٌ  من الْهدى والْفُرقَاِن فَمن شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ    
من أَياٍم أُخر يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر وِلتكِْملُواْ الِْعدةَ وِلتكَبرواْ اللّه علَـى            

 .سورة البقرة) ١٨٥(} ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
سـورة  ) ٢٨(} يِريد اللّه أَن يخفِّف عنكُم وخِلق اِإلنسانُ ضِعيفًا       { :- سبحانه   -وقال  
يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ وجوهكُم          {: - عز وجل    -وقال  ،  النساء

رجلَكُم ِإلَى الْكَعبِني وِإن كُنتم جنبا فَاطَّهرواْ       وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحواْ ِبرؤوِسكُم وأَ     
وِإن كُنتم مرضى أَو علَى سفٍَر أَو جاء أَحد منكُم من الْغاِئِط أَو الَمستم النساء فَلَم تِجدواْ                 

م وأَيِديكُم منه ما يِريد اللّه ِليجعلَ علَيكُم من         ماء فَتيممواْ صِعيدا طَيبا فَامسحواْ ِبوجوِهكُ     
 .سورة املائدة) ٦(} حرٍج ولَِكن يِريد ِليطَهركُم وِليِتم ِنعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

 اِبيرِن اَألعولَ اِهللا     ،  وعسر ِمعقُولُ �الَِّذي سي : ِإنَّ خ  هرسأَي ِديِنكُم ري  ،    ِديـِنكُم ريِإنَّ خ
 .٥٧أَيسره

 ِبيِدي حتى انتهينا ِإلَى سدِة الْمسِجِد فَِإذَا رجـلٌ          �أَخذَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  وعن ِمحجنٍ 
ذَا فُالَنٌ فَجعلْـت أُطِْريـِه      ه: من هذَا ؟ فَقُلْت   : يركَع ويسجد ويركَع ويسجد فَقَالَ ِلي     

                                                 
  صحيح-١٦٠٣٢) ١٥٩٣٦)(٤٦٩ / ٥ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٥٧



 ٣٧

الَ تسِمعه فَتهِلكَه ثُم انطَلَق ِبي حتى بلَغَ بـاب          : �هذَا هذَا فَقَالَ ِلي رسولُ اِهللا       : وأَقُولُ
 .٥٨ا ثَالَثًاخير ِديِنكُم أَيسره قَالَه: �حجرٍة ثُم أَرسلَ يده ِمن يِدي فَقَالَ رسولُ اِهللا 

 .٥٩".أَحب الديِن ِإلَى اللَِّه الْحِنيِفيةُ السمحةُ:"�قَالَ رسولُ اللَِّه : وعن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 ،بين أَمريِن ِإالَّ أَخذَ أَيسرهما ما لَم يكُن ِإثْمـا  �ما خير رسولُ اِهللا     : قَالَت،  وعن عاِئشةَ 

      هاِس ِمنالن دعا كَانَ أَبولُ اِهللا     ،  فَِإذَا كَانَ ِإثْمسر قَمتا انمو�       ـكهتنكُونَ تفِْسِه ِإالَّ أَنْ يِلن
 . ٦٠.فَينتِقم ِللَِّه عز وجلَّ، حرمةُ اِهللا

ض مـر  ولضـعف أ ، إذا ظهرت احلاجة إليها،  ويتأكد ترجيح الرخصة واختيار التيسري     -
 .غري ذلك من املرجحات لشدة مشقة أو وشيخوخة أوأ

    دِن أَِبي ِهنِعيِد بس نِري قَالَ       ،  فعخِن الشِد اِهللا ببع نب فطَرثَِني مدح :     ـنـانَ بثْمع تيأَت
   هنع اللَّه ِضياِص رةً   ،  الْعٍن ِلقْحا ِلي ِبلَبعفَد  ،فَقُلْت : اِئمي صولَ   : فَقَالَ ،ِإنسر تِمعي سِإن

ِصيام حسن ثَالثَةُ أَياٍم ِفـي  ، الصيام جنةٌ ِمن الناِر كَجنِة أَحِدكُم ِمن الِْقتالِ  : يقُولُ،  �اِهللا  
يا : فَقَالَ،  طَّاِئِف ِحني أَمرِني علَى ال    �وكَانَ ِمن آِخِر ما عِهد ِإلَي رسولُ اِهللا         : الشهِر قَالَ 

وذَا ،  والْبِعيد،  والسِقيم،  فَِإنَّ ِفيِهم الضِعيف  ،  واقْدِر الناس ِبأَضعِفِهم  ،  تجاوِز الصالةَ ،  عثْمانُ
 .٦١"الْحاجِة 

تيسـرياً علـى    ،   قد دعا إىل تعجيل الفطور وتأخري السحور       - � - رأينا أن الرسول     -
أَنت يا ِبالَلُ تؤذِّنُ ِإذَا كَانَ الصبح ساِطعا        :  قَالَ ِلِبالَلٍ  �أَنَّ النِبي   ،   أَِبي ذَر  فعن ،٦٢الصائم

، ِإنما الصبح هكَذَا معتِرضا ثُم دعا ِبسـحوِرِه فَتسـحر         ،  فَلَيس ذَِلك ِبالصبحِ  ،  ِفي السماءِ 
 .٦٣وعجلُوا الِْفطْر، الُ أُمِتي ِبخيٍر ما أَخروا السحورالَ تز: وكَانَ يقُولُ

                                                 
 صحيح) ١٣٩٢)(٦٢٨ / ٢ (-مسند الطيالسي  - ٥٨
 صحيح ) ٩١٨)(٣٧٧ / ١٩ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٥٩
 ) ٣٥٦٠ (- املكـرت    - وصـحيح البخـارى    -٢٦٧٩٢) ٢٦٢٦٢)(٥٢٠ / ٨ (-) عامل الكتب (مسند أمحد    - ٦٠

  )٦١٩٠ (- املكرت -وصحيح مسلم
 صحيح) ١٥٤٢)( ٥٦ / ٣ (-اآلحاد واملثاين  - ٦١
 )١٣٢ / ٣ (-الفتاوى الكربي البن تيمية  - ٦٢
  حسن لغريه-٢١٨٣٩) ٢١٥٠٧)(٢٠٨ / ٧ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٦٣



 ٣٨

الَ تزالُ هِذِه اُألمـةُ ِبخيـٍر مـا عجلُـوا         : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  وعن سهِل بِن سعدٍ   
٦٤اِإلفْطَار. 

 أَسرع الناِس ِإفْطَارا وأَبطَأَه     �اب محمٍد   كَانَ أَصح " : وعن عمِرو بِن ميموٍن الْأَوِدي قَالَ     
  .٦٥"سحورا 

ومعـاذَ  ،  أَبا موسى  �بعثَ رسولُ اِهللا    : عن جدِه قَالَ  ،  عن أَِبيهِ ،  وعن سِعيِد بِن أَِبي بردةَ    
: قَالَ أَبو موسى  .وبشرا والَ تنفِّرا وتطَاوعا   ،  رايسرا والَ تعس  : بن جبٍل ِإلَى الْيمِن فَقَالَ لَهما     

: وشراب ِمن الشـِعريِ ، يقَالُ لَه الِْبتع: يا رسولَ اِهللا ِإنا ِبأَرٍض يصنع ِفيها شراب ِمن الْعسلِ   
 .٦٦متفق عليه.ِكٍر حرامكُلُّ مس: �فَقَالَ رسولُ اِهللا : يقَالُ لَه الِْمزر قَالَ

  يشدد النكري على من يشدد على الناس وال يراعي- � -بل رأيناه 
كما فعل بعض الصحابة الذين كانوا يؤمون الناس ويطيلون يف الصالة           ،  ظروفهم املختلفة 

ـ  : قَالَ، فعن جاِبر بِن عبِد اِهللا ف، طوالً اشتكى منه بعض مأموميهم  بج ـناذُ بعٍل كَانَ م
    ِبيالن علِّي مصي�  ،    مهمؤِمِه فَيِإلَى قَو ِجعري قَالَ،  ثُم :   ِبيالن رلَـٍة     �فَأَخلَي اَء ذَاتالِْعش

ما رأَى ذَِلك   فَلَ،  فَافْتتح سورةَ الْبقَرةِ  ،  ثُم رجع ِإلَينا فَتقَدم لَيؤمنا    ،  فَصلَّى معه معاذُ بن جبلٍ    
     هدحلَّى وى فَصحنِم تالْقَو لٌ ِمنجر  ، فرصان ثُم  ، ا لَها فُالَنُ   : فَقُلْني ا لَك؟ قَالَ  ،  م افَقْتأَن :

 افَقْتا نم  ،   ِبيالن نلَآِتيو� هنِبرفَلَأُخ  ،   ِبيى النـولَ اهللاِ   : فَقَالَ،  �فَأَتسا رـاذًا   ِإ،  يعنَّ م
 كعلِّي مصا  ،  ينمؤفَي ِجعري ثُم  ،     كعلَّى مةَ فَصاِرحاَء الْبالِْعش ترأَخ كِإنـا    ،  ونِإلَي عجر ثُم
أَي رسـولَ   ،  يفَلَما رأَيت ذَِلك تنحيت فَصلَّيت وحدِ     ،  فَافْتتح سورةَ الْبقَرةِ  ،  فَتقَدم لَيؤمنا 

أَفَتانٌ أَنت يـا    : �فَقَالَ النِبي   ،  وِإنما نعملُ ِبأَيِدينا  ،  فَِإنما نحن أَصحاب نواِضح   ،  �اِهللا  
ٍر ِقصـاٍر   وأَمره ِبسو : معاذُ ؟ أَفَتانٌ أَنت يا معاذُ ؟ اقْرأْ ِبسورِة كَذَا وسورِة كَذَا قَالَ عمرو             

: قَالَ لَه  �ِإنَّ النِبي   : ِإنَّ أَبا الزبيِر قَالَ لَهم    : فَقُلْنا ِلعمِرو بِن ِدينارٍ   : قَالَ سفْيانُ ،  الَ أَحفَظُها 

                                                 
 صحيح) ٩٠٤٦) (١٢٧ / ٦ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٦٤
٦٥ - اِنيعناِق الصزِد الربع فنصصحيح ) ٧٣٤٣( م 
وصحيح ) ٤٣٤٤ (- املكرت - وصحيح البخارى -١٩٩٨٠) ١٩٧٤٢)(٦٥٠/  ٦ (-) عامل الكتب (مسند أمحد    - ٦٦

 )٤٦٢٣ (- املكرت -مسلم



 ٣٩

قَالَ ،  ا يغشى واللَّيِل ِإذَ ،  والشمِس وضحاها ،  والسماِء ذَاِت الْبروجِ  ،  اقْرأْ ِبالسماِء والطَّاِرقِ  
 ..٦٧عمرو نحو هذَا

 ِفى تمـاٍم    -�-وعن أَنٍس قَالَ ما صلَّيت خلْف أَحٍد أَوجز صالَةً ِمن صالَِة رسوِل اللَِّه              
انَ عمر بن    متقَاِربةً وكَانت صالَةُ أَِبى بكٍْر متقَاِربةً فَلَما كَ        -�-كَانت صالَةُ رسوِل اللَِّه     

سِمع اللَّه ِلمن حِمـده     «  ِإذَا قَالَ    -�-الْخطَّاِب مد ِفى صالَِة الْفَجِر وكَانَ رسولُ اللَِّه         
«.مهأَو قُولَ قَدى نتح قَام.مهأَو قُولَ قَدى نتِن حيتدجالس نيب دقْعيو دجسي ٦٨ثُم. 

فَـِإنَّ ِمـنهم   ، ِإذَا صلَّى أَحدكُم ِللناِس فَلْيخفِّف« قَالَ � ى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه وعن أَِب
الْكَِبريو ِقيمالسو ِعيفاَء ، الضا شلْ مطَوفِْسِه فَلْيِلن كُمدلَّى أَحِإذَا ص٦٩متفق عليه » و. 

ومل ، وتبناه مجاعـة ،  إنكاراً للتشديد إذا كون اجتاهاً     أشد ما يكون     - � - وكان النيب    -
وهذا ما نالحظه يف إنكاره على الثالثة الذين اختذوا خطـاً   ،  نزعة فردية عارضة   يكن جمرد 

فعن : - تعاىل   -إال اخلري ومزيد التقرب إىل اهللا        يف التعبد غري خطه وإن كانوا ال يريدون       
     ِمعس هالطَِّويِل أَن ديماِلكٍ  حم نب سقُولُ،  أَني :         ِبـياِج النوـوِت أَزيٍط ِإلَى بهاَء ثَالَثَةُ رج

�  ،     ِبيِة النادِعب نأَلُونَ عسا   ،  �يقَالُّوهت مهوا كَأَنِبرا أُخفَقَالُوا،  فَلَم :    ِبيالن ِمن نحن نأَيو
، أَما أَنا فَِإني أُصلِّي اللَّيلَ أَبـدا      : ن ذَنِبِه وما تأَخر ؟ قَالَ أَحدهم      قَد غُِفر لَه ما تقَدم مِ     ،  �

 رقَالَ اآلخو :    الَ أُفِْطرو رهالد وما أَصأَن  ، رقَالَ اآلخا      : وـدأَب جوزالَ أَتاَء وسِزلُ النتا أَعأَن ،
، أَنتم الَِّذي قُلْتم كَذَا وكَذَا ؟ أَما واللَِّه ِإني لَأَخشـاكُم ِللَّـهِ            : الَفقَ،  �فَجاَء رسولُ اِهللا    

 لَه قَاكُمأَتو  ،  أُفِْطرو ومي أَصلَِكن  ، قُدأَرلِّي وأُصاءَ ،  وسالن جوزأَتِتي     ،  وـنس نع ِغبر نفَم
 .٧٠.فَلَيس ِمني

 .٧١رواه مسلم.قَالَها ثَالَثًا.»هلَك الْمتنطِّعونَ  « -�-ِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه وعن عبِد اللَّ

                                                 
 صحيح) ٢٤٠٠)(١٦٠ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧
  )١٠٨٩)(٣٠٦ / ٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ٦٨
 )١٠٧٦ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٧٠٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٩
 )٣١٧)(٢٠ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٠٦٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧٠
 .التعمق فيه والتفاصح: التنطع يف الكالم-  )٦٩٥٥ (- املكرت -صحيح مسلم - ٧١



 ٤٠

  االعتراف بالضرورات الطارئة يف حياة الناس سواء أكانت فردية أم مجاعية-ب
فقد جعلت الشريعة هلذه الضرورات أحكامهـا اخلاصـة         ،   وهذا من التيسري املطلوب    -

األشربة وامللبوسات والعقـود    وحالة االختيار من األطعمة      حمظوراً يف وأباحت ا ما كان     
عامـة  و خاصة كانت أ   -األحيان   وأكثر من ذلك أا نزلت احلاجة يف بعض       ،  واملعامالت

جاء يف   واألصل يف ذلك ما   .تيسرياً على األمة ودفعاً للحرج عنها     ،   مرتلة الضرورة أيضاً   -
رمة يف أربعة مواضع من القرآن الكرمي رٍفع فيها اإلمث          القرآن الكرمي عقب ذكر األطعمة احمل     

ِإنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الِْخِرتيـِر        {.: .غري باغ وال عاد    عن متناوهلا مضطراً  
             ع اٍد فَال ِإثْمالَ عاٍغ وب رغَي طُرِن اضِر اللِّه فَميا أُِهلَّ ِبِه ِلغمو      ِحـيمر غَفُـور ِه ِإنَّ اللّهلَي {

ِإنما حرم علَيكُم الْميتةَ والْدم ولَحم الْخِرتيِر ومآ أُِهلَّ ِلغيِر اللِّه ِبِه            { ،سورة البقرة ) ١٧٣(
ِحيمر غَفُور اٍد فَِإنَّ اللّهالَ عاٍغ وب رغَي طُرِن اضسورة النحل) ١١٥(} فَم. 

إمنا حرم اهللا عليكم ما يضركم كامليتة اليت مل تذبح بطريقة شرعية، والدم املسفوح، وحلم               
وِمن فَضِل اهللا عليكم وتيسريه أنه أباح لكـم أكـل   .اخلرتير، والذبائح اليت ذحبت لغري اهللا    

فمن أجلأته الضرورة إىل أكل شيء منها، غري ظامل يف أكلـه            .هذه احملرمات عند الضرورة   
إن اهللا غفـور    .اجته، وال متجاوز حدود اهللا فيما أُبيح له، فال ذنب عليه يف ذلك            فوق ح 

 .لعباده، رحيم م
أن عبد الرمحن بن عوف والـزبري       : السنة بعد حترمي لبس احلرير على الرجال        وما جاء يف  

ن عف،   من حكّة ما فأذن هلما بلبسه تقديراً هلذه احلاجة         - � -بن العوام شكوا إىل النيب      
وِلعبِد الرحمِن بِن عوٍف ِفي لُبِس الْحِريِر ِلِحكٍَّة كَانت         ،  رخص ِللزبيِر بِن الْعوامِ   : أَنٍس قَالَ 

 .٧٢ِبِهما
 . تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان-ج
ه  من التيسري املطلوب ضرورة االعتراف بالتغري الذي يطرأ على الناس سواء أكان سـبب              -

ومن ثَـم أجـاز     ،  نزول ضرورات به   وأ،  تطور اتمع  وأ،  فساد الزمان كما يعرب الفقهاء    

                                                 
  )٥٥٥٢ (- املكرت - وصحيح مسلم-١٢٨٩٤) ١٢٨٦٣)(٤٦٥ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد   - ٧٢



 ٤١

واألحوال مستدلني يف ذلك     تغري األزمان واألمكنة واألعراف   بفقهاء الشريعة تغيري الفتوى     
بسنتهم ونعض   أن تدي - �-دي الصحابة وعمل اخللفاء الراشدين الذين أمرنا النيب         

وحجر بن  ،  حدثَِني عبد الرحمِن بن عمٍرو السلَِمي     : قال خاِلد بن معدانَ   ،  جذعليها بالنوا 
 ٍر الْكَالَِعيجةَ   : قَاالَ،  حاِريس نب اضبا الِْعرنيلَ ِفيهِ   ،  أَتزن نِمم وها     {: وِإذَا م لَى الَِّذينالَ عو
 مِملَهحِلت كوهِ      أَتلَيع ِملُكُما أَحم الَ أَِجد ا ،  ]: التوبة[}  قُلْتقُلْنا ونلَّمفَس :   نياِئـرز اكنيأَت

ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا    ،  الصبح ذَات يومٍ   �صلَّى ِبنا رسولُ اِهللا     : فَقَالَ الِْعرباض ،  ومقْتِبسيِن
كَأَنَّ ،  يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ قَاِئلٌ ،  ووِجلَت ِمنها الْقُلُوب  ،  ذَرفَت ِمنها الْعيونُ  ،  موِعظَةً بِليغةً 

وِإنْ ،  والسمِع والطَّاعـةِ  ،  أُوِصيكُم ِبتقْوى اهللاِ  : فَماذَا تعهد ِإلَينا ؟ قَالَ    ،  هِذِه موِعظَةَ مودعٍ  
  جا مِشيبا حدباععا      ،  دِتالَفًا كَِثريى اخريفَس كُمِمن ِعشي نم هِة     ،  فَِإنـنسِتي وـنِبس كُملَيفَع

  نيِديهالْم اِشِدينلَفَاِء الرا ،  الْخكُوا ِبهسماِجذِ  ،  فَتوا ِبالنهلَيوا عضعثَاِت   ،  وـدحمو اكُمِإيو
 .٧٣وكُلَّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ،  محدثٍَة ِبدعةٌالْأُموِر فَِإنَّ كُلَّ

 املؤثرة اليت يبالغ فيها باإلنذار والتخويف: البليغة
 سال منها الدمع: ذرفت العيون

 اخلوف واخلشية والفزع: الوجل
 املفارق للدنيا: املودع

 .اليت بعد األنياب: وقيل.هي أواخر األسنان: النواجذ
 مبتدعة: حمدثة
 أمر جديد مل يكن موجودا: ثةحمد

 �بدعة هدى، وبدعة ضالل، فما كان يف خالف ما أمر اللّه به ورسوله              : البدعة ِبدعتان 
فهو يف حيز الذّم واإلنكار، وما كان واقعا حتت عموم ما ندب اللّه إليه وحض عليه اللّـه                  

                                                 
 صحيح) ٥)(١٧٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣

فَعلَيكُم ِبسنِتي ِعند ِذكِْرِه اِالخِتالَف الَِّذي يكُونُ ِفي أُمِتِه بيانٌ واِضح أَنَّ من واظَب علَـى                : �ِه  قَالَ أَبو حاِتٍم ِفي قَولِ    
 .نا اللَّه ِمنهم ِبمنِهالسنِن ، قَالَ ِبها ، ولَم يعرج علَى غَيِرها ِمن اآلراِء ِمن الِْفرِق الناِجيِة ِفي الِْقيامِة ، جعلَ



 ٤٢

كنوع من اجلُود والسخاء وفعل     أو رسوله فهو يف حيز املدح، وما مل يكن له مثال موجود             
 .املعروف فهو من األفعال احملمودة، وال جيوز أن يكون ذلك يف خالف ما ورد الشرع به

 .ما دلت عليه السنة وقبلها القرآن الكرميو بل ه
 هذا األمر يوجب علينا يف هذا العصر أن نعيد النظر يف أقوال قيلت وآراء اتخـذت يف                  -

مالئمة لتلك األزمنة وتلك األوضاع ولكنها مل تعد مالئمة هلذا            كانت رمبا،  أعصار سابقة 
والقول ا اليـوم    ،  للسابقني على بال   مل تكن لتخطر  ،  العصر مبا فيه من مستجدات هائلة     

 .ويشوه وجه دعوته، يسيء إىل اإلسالم وإىل أمته
فتغريت هذه  ،  وهي اليت كانت تستند إىل املصلحة املرسلة أو األعراف السائدة         :  قلت

فال تـتغري وال    ،  أما اليت تستند لنص من القرآن والسنة أو اإلمجاع أو القياس          ،  أو تلك 
 .فهي حمكمة ثابتة، تتبدل

 ـــــــــــ
 الرد على من يزعم تغري بعض أحكام اإلسالم الثابتة ومنها اجلهاد

 
لعامل إىل دار   أما الزعم بأننا أصحبنا يف عصر يرفض كثريا من أحكام اإلسالم، كتقسيم ا            

إسالم ودار حرب، وأن هذا عفا عليه الزمان اليوم لوجود القوانني الدولية، فهذا كفر              
صريح وخروج عن ملة اإلسالم، فهذا التقسيم ليس قائما على املصـلحة وال علـى               
األعراف وال طارئاً كما يزعم فقهاء اهلزمية، بل هو من صميم رسالة اإلسالم، والـيت               

تعاىل، ويأتون باآليات واألحاديث اليت كانت يف بداية اإلسالم للداللة          هي من عند اهللا     
قال العالمة ابـن القـيم       وكأن السابق ينسخ الالحق بنظر فقهاء اهلزمية،      ،  على زعمهم 

لَِقي فَصلٌ ِفي ترِتيِب ِسياِق هدِيِه مع الْكُفّاِر والْمناِفِقني ِمن ِحِني بِعثَ إلَى ِحِني              : رمحه اهللا 
أَنْ يقْرأَ ِباسِم ربِه الِّذي خلَق وذَِلك       : أَولَ ما أَوحى إلَيِه ربه تبارك وتعالَى      " : اللّه عز وجل  

 يا أَيها الْمـدثّر  {أَولَ نبوِتِه فَأَمره أَنْ يقْرأَ ِفي نفِْسِه ولَم يأْمره إذْ ذَاك ِبتبِليٍغ ثُم أَنزلَ علَيِه               
   ِذرفَأَن قُم { ]  ثّردِلِه    ] ٢،  ١الْمِبقَو أَهبفَن }  ْأاقْر {   ب لَهسأَرو }     ثّرـدا الْمها أَيي {  ثُـم

ثُـم أَنـذَر   ، عـربِ أَمره أَنْ ينِذر عِشريته الْأَقْرِبني ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر من حولَهم ِمن الْ     



 ٤٣

الْعرب قَاِطبةً ثُم أَنذَر الْعالَِمني فَأَقَام ِبضع عشرةَ سنةً بعد نبوِتِه ينِذر ِبالدعوِة ِبغيِر ِقتاٍل ولَا                
ِذنَ لَه ِفي الِْقتاِل ثُم أَمره أَنْ       ثُم أُِذنَ لَه ِفي الِْهجرِة وأُ     .ِجزيٍة ويؤمر ِبالْكَف والصبِر والصفْحِ    

               ينكُونَ الدى يتح ِرِكنيشاِل الْمِبِقت هرأَم ثُم قَاِتلْهي لَمو لَهزتاع نمع كُفيو لَهقَات نقَاِتلَ مي
ةَ أَقْساٍم أَهلُ صلٍْح وهدنٍة وأَهلُ حـرٍب  كُلّه ِللِّه ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمِر ِبالِْجهاِد ثَلَاثَ     

وأَهلُ ِذمٍة فَأُِمر ِبأَنْ يِتم ِلأَهِل الْعهِد والصلِْح عهدهم وأَنْ يوِفي لَهم ِبِه ما استقَاموا علَـى                 
        و مهدهع ِهمذَ إلَيبةً نانِخي مهِمن افِد فَِإنْ خهـِد        الْعهقِْض الْعِبـن مهِلمعى يتح مقَاِتلْهي لَم

     هدهع قَضن نقَاِتلَ مأَنْ ي أُِمرو.   لَتزا نلَماَءةٌ   ( ورةُ بوراِم     ) سِذِه الْأَقْسكِْم هاِن حيِبب لَتزن
ِكتاِب حتى يعطُوا الِْجزيةَ أَو يـدخلُوا ِفـي         يقَاِتلَ عدوه ِمن أَهِل الْ    " فَأَمره ِفيها أَنْ    ،  كُلّها

الِْإسلَاِم وأَمره ِفيها ِبِجهاِد الْكُفّاِر والْمناِفِقني والِْغلْظَِة علَيِهم فَجاهـد الْكُفّـار ِبالسـيِف              
 .والسناِن والْمناِفِقني ِبالْحجِة واللّساِن

الْبراَءِة ِمن عهوِد الْكُفّاِر ونبِذ عهوِدِهم إلَيِهم وجعلَ أَهلَ الْعهِد ِفي ذَِلك ثَلَاثَةَ             وأَمره ِفيها بِ  
                ـرظَهو مهبـارفَح وا لَـهِقيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الِّذين مهو اِلِهمِبِقت هرا أَمماٍم ِقسأَقْس

ِهملَيع.ِقسو               مهـدهع ملَه ِتمأَنْ ي هرِه فَأَملَيوا عظَاِهري لَمو وهقُضني لَم قّتؤم دهع ما لَهم
 ِتِهمدأَنْ                 .إلَى م فَـأُِمر طْلَـقم ـدهع مكَانَ لَه أَو وهاِربحي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممِقسو

{  أَشهٍر فَِإذَا انسلَخت قَاتلَهم وِهي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ ِفـي قَوِلـِه              يؤجلَهم أَربعةَ 
وِهي الْحرم الْمذْكُورةُ ِفي قَوِلِه فَِإذَا انسلَخ        ] ٢التوبةُ  [ } فَِسيحوا ِفي الْأَرِض أَربعةَ أَشهٍر      

ِهي أَشهر التسِيِري أَولُهـا     : فَالْحرم ها هنا   ] ٥التوبةُ  [ } اقْتلُوا الْمشِرِكني   الْأَشهر الْحرم فَ  
                 ـأِْذينِفيِه الت قَعِر الِّذي والْأَكْب جالْح موي وهِة وِذي الِْحج ِمن اِشرالْع موالْي وهالْأَذَاِن و موي

ِإنّ ِعـدةَ   { عاِشر ِمن رِبيٍع الْآخِر ولَيست ِهي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ ِفي قَوِلِه           ِبذَِلك وآِخرها الْ  
الشهوِر ِعند اللِّه اثْنا عشر شهرا ِفي ِكتاِب اللِّه يوم خلَق السماواِت والْأَرض ِمنها أَربعـةٌ                

  مرةُ  [ } حبوـِة             فَِإ ] ٣٦التذُو الِْحجِة وـدذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر اِحدو نّ ِتلْك
مرحالْمو.               ـوهٍة واِليوتم را غَيهِلأَن ِكنمذَا لَا يِة فَِإنّ هعبِذِه الْأَرِفي ه ِرِكنيشالْم ريسي لَمو

 ثُم أَمره بعد انِسلَاِخها أَنْ يقَاِتلَهم فَقَتلَ الناِقض ِلعهِدِه وأَجلَ من لَا             إنما أَجلَهم أَربعةَ أَشهرٍ   
                  ـلَمِتِه فَأَسدإلَى م هدهِدِه عهوِفي ِبعِللْم ِتمأَنْ ي هرأَمٍر وهةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه أَو لَه دهع



 ٤٤

 لَاِء كُلّهؤةَ           هيِة الِْجزِل الذّملَى أَهع برضو ِتِهمدإلَى م لَى كُفِْرِهموا عِقيمي لَمو م.  قَرـتفَاس
                 آلَت ٍة ثُمِل ِذمأَهٍد وهِل عأَهو لَه اِرِبنيحاٍم ملَى ثَلَاثَِة أَقْساَءةٌ عروِل بزن دعب هعالْكُفّاِر م رأَم

 الُ أَهونَ            حاِربحالْمٍة ولَ ِذمأَهو اِرِبنيحِن ميمِقس هعوا مارلَاِم فَصلِْح إلَى الِْإسالصِد وهِل الْع
                اِئفخو آِمن لَه اِلمسمِبِه و ِمنؤم ِلمساٍم مثَلَاثَةَ أَقْس هعِض ملُ الْأَرأَه ارفَص هاِئفُونَ ِمنخ لَه

اِربحإلَى اللِّه              .م مهاِئررِكلَ سيو مهتلَاِنيع مهلَ ِمنقْبأَنْ ي أُِمر هفَِإن اِفِقنينِفي الْم هتا ِسريأَمو
            لّغَ ِبالْقَوبأَنْ يو ِهملَيِلظَ عغيو مهنع ِرضعأَنْ ي هرأَمِة وجالْحِبالِْعلِْم و مهاِهدجأَنْ يِليِغ  وِل الْب

                فَلَن ملَه فَرغتإنْ اس هأَن ربأَخو وِرِهملَى قُبع قُومأَنْ يو ِهملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوِسِهمإلَى ن
اِفِقنينالْمالْكُفّاِر و اِئِه ِمندِفي أَع هتِذِه ِسريفَه ملَه اللّه ِفرغي. 

 هتا ِسريأَمِبهِ   وِحزاِئِه وِليِفي أَو   ،          ِشيالْعاِة ودِبالْغ مهبونَ رعدي الِّذين عم هفْسن ِبرصأَنْ ي هرفَأَم
يِريدونَ وجهه وأَلّا تعدو عيناه عنهم وأَمره أَنْ يعفُو عنهم ويستغِفر لَهم ويشاِورهم ِفـي               

   ِهملَيع لّيصأَنْ يِر والْأَم.           ـهتطَاع اِجعريو وبتى يتح هنع لّفختو اهصع نِر مجِبه هرأَمو
   الثّلَاثَةَ الِّذين رجا هلّفُوا.كَمأَنْ           .خو مها ِمـناِتهوِجبى مأَت نلَى مع وددالْح ِقيمأَنْ ي هرأَمو

كُونيمِنيئُهدو مِريفُهاٌء شوس ِفي ذَِلك هدوا ِعن. 
وأَمره ِفي دفِْع عدوِه ِمن شياِطِني الِْإنِس ِبأَنْ يدفَع ِباَلِّتي ِهي أَحسن فَيقَاِبلَ إساَءةَ من أَساَء                

 وقَِطيعته ِبالصلَِة وأَخبره أَنه إنْ فَعلَ ذَِلك عـاد  إلَيِه ِبالِْإحساِن وجهلَه ِبالِْحلِْم وظُلْمه ِبالْعفْوِ     
   ِميمح ِليو هكَأَن هودع.            مهاذَِة ِباَللّـِه ِمـنِتعِباِلاس اِطِني الِْجنيش ِه ِمنودفِْعِه عِفي د هرأَمو

الْمؤِمنونَ ( و  ) سورِة الْأَعراِف   ( ع ِمن الْقُرآِن ِفي     وجمع لَه هذَيِن الْأَمريِن ِفي ثَلَاثَِة مواضِ      
خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عِن الْجاِهِلني وِإما ينزغَنك         { فَقَالَ ِفي سورِة الْأَعراِف     ) 

فَأَمره ِباتقَاِء   ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعراِف  [ } م  ِمن الشيطَاِن نزغٌ فَاستِعذْ ِباللِّه ِإنه سِميع عِلي       
شر الْجاِهِلني ِبالِْإعراِض عنهم وِباتقَاِء شر الشيطَاِن ِباِلاسِتعاذَِة ِمنه وجمع لَه ِفي هِذِه الْآيِة              

 مع الرِعيِة ثَلَاثَةُ أَحواٍل فَِإنه لَا بد لَه ِمـن           فَِإنّ وِلي الْأَمِر لَه   ،  مكَاِرم الْأَخلَاِق والشيم كُلّها   
حق علَيِهم يلْزمهم الِْقيام ِبِه وأَمٍر يأْمرهم ِبِه ولَا بد ِمن تفِْريٍط وعدواٍن يقَع ِمنهم ِفي حقِّه                 

م ما طَوعت ِبِه أَنفُسهم وسمحت ِبِه وسهلَ علَـيِهم          فَأُِمر ِبأَنْ يأْخذَ ِمن الْحق الِّذي علَيهِ      
                وهِف ورِبالْع مهرأْمأَنْ ي أُِمرقّةٌ وشلَا مو ررذِْلِه ضِبب مقُهلْحالِّذي لَا ي فْوالْع وهو قشي لَمو
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 والِْفطَر الْمستِقيمةُ وتِقر ِبحسِنِه ونفِْعِه وِإذَا أَمر ِبـِه          الْمعروف الِّذي تعِرفُه الْعقُولُ السِليمةُ    
وأَمره أَنْ يقَاِبلَ جهلَ الْجاِهِلني ِمنهم ِبالْـِإعراِض        .يأْمر ِبالْمعروِف أَيضا لَا ِبالْعنِف والِْغلْظَةِ     

قُلْ رب  { وقَالَ تعالَى ِفي سورِة الْمؤِمِنني      .فَِبذَِلك يكْتِفي شرهم  عنه دونَ أَنْ يقَاِبلَه ِبِمثِْلِه      
                 مهِعـدا نم كِريلَى أَنْ نا عِإنو ِم الظّاِلِمنيلِْني ِفي الْقَوعجفَلَا ت بونَ ردوعا يي منِريا تِإم

سيئَةَ نحن أَعلَم ِبما يِصفُونَ وقُلْ رب أَعوذُ ِبـك ِمـن            لَقَاِدرونَ ادفَع ِبالِّتي ِهي أَحسن ال     
وقَالَ تعـالَى   ] ٩٧ - ٩٣الْمؤِمنونَ [ } همزاِت الشياِطِني وأَعوذُ ِبك رب أَنْ يحضروِن    

     لَتِة حم فُصورِفي س }       فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسِوي الْحتسلَا تفَِإذَا الّـِذي      و نسأَح ِبالِّتي ِهي
بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه وِلي حِميم وما يلَقّاها ِإلّا الِّذين صبروا وما يلَقّاها ِإلّـا ذُو حـظّ                  

فُصـلَت  [ } يع الْعِلـيم    عِظيٍم وِإما ينزغَنك ِمن الشيطَاِن نزغٌ فَاستِعذْ ِباللِّه ِإنه هو السمِ          
١٣٤ [  كَاِفِرِهمو ِمِنِهمؤم ِهمِجنو ِسِهمِض إنِل الْأَرأَه عم هتِذِه ِسري٧٤فَه. 

 أن الكفار هم الكفار، وأم يتربصـون بنـا          - عن احلق  –لقد فات هؤالء احملجوبني     
وصدروا لنا مجيـع األراجيـف      الدوائر، وأم غزوا العامل اإلسالمي، وأبادوا املاليني،        

وأنه ال خييفهم شيء مثل كلمة اجلهاد يف سبيل اهللا، لذلك يسعون بكل ما              ،  واألضاليل
إىل تغيري مفاهيم اإلسالم احملكمة الثابتة حبجة عـدم مناسـبتها            أوتوا من قوة وضالل   

 ....للعصر أو أا ختالف القوانني الدولية أو تنايف الرمحة واإلنسانية
 !!كان أعداء اإلسالم حيملون من الرمحة واإلنسانية ذرةً؟ومىت 

 !!  وماذا أفاد دعاة احلوار مع هؤالء ؟
هل أصحبت العالقة بيننا وبني الكفار والفجار عالقة محيمة قائمة على احملبة واالحترام             

 !!املتبادل ؟
، اللّـه يف األرض   جاء ليقرر ألوهية    ،  إن هناك مسافة هائلة بني اعتبار اإلسالم منهجا إهليا        

هو اتمع اإلنساين   ،  ويصب هذا التقرير يف قالب واقعي     ،  وعبودية البشر مجيعا إلله واحد    
فال حتكمهم إال شـريعة     ،  بالعبودية لرب العباد  ،  الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد      

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد املعاد - ٧٤
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 حقه إذن أن يزيل     فمن..أو بتعبري آخر تتمثل فيها ألوهيته     ،  اليت يتمثل فيها سلطان اللّه    ،  اللّه
ليخاطب وجدان األفراد وعقـوهلم دون حـواجز وال موانـع      ،  العقبات كلها من طريقه   

إن هناك مسافة هائلـة     ..أو أوضاع الناس االجتماعية   ،  مصطنعة من نظام الدولة السياسي    
فمن حقه فقط أن    .واعتباره نظاما حمليا يف وطن بعينه     ،  بني اعتبار اإلسالم على هذا النحو     

ولو أن اإلسـالم    ..وذاك تصور ..هذا تصور ! هلجوم عليه يف داخل حدوده اإلقليمية     يدفع ا 
، ولكن التصور الكلي لبواعث هذا اجلهاد وأهدافـه ونتائجـه         ..يف كلتا احلالتني سيجاهد   

 .يدخل يف صميم االعتقاد كما يدخل يف صميم اخلطة واالجتاه، خيتلف اختالفا بعيدا
ولكنـه  ،  وال نظام وطـن   ،  فاإلسالم ليس حنلة قوم   .اءإن من حق اإلسالم أن يتحرك ابتد      

ومن حقه أن يتحرك ليحطم احلواجز من األنظمة واألوضاع الـيت      ..ونظام عامل ،  منهج إله 
 .يف االختيار» اإلنسان«تغل من حرية 

إمنا يهاجم األنظمة واألوضاع    .وحسبه أنه ال يهاجم األفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        
 .املقيدة حلرية االختيار، املفسدة للفطرة،  التأثريات الفاسدةليحرر األفراد من

ليحقق إعالنـه   ..من عبادة العباد إىل عبادة اللّه وحده      » الناس«من حق اإلسالم أن خيرج      
 يف التصور   -وعبادة اللّه وحده ال تتحقق      ..وحترير الناس أمجعني  ،  العام بربوبية اللّه للعاملني   

فهو وحده النظام الذي يشرع     . إال يف ظل النظام اإلسالمي     -ي  اإلسالمي ويف الواقع العمل   
 .حاكمهم وحمكومهم.اللّه فيه للعباد كلهم
فقريهم وغنيهم تشريعا واحدا خيضع له اجلميع علـى         .قاصيهم ودانيهم .أسودهم وأبيضهم 

ألم يتلقون التشـريع حليـام مـن        ،  فيعبد الناس العباد  ،  أما يف سائر األنظمة   ..السواء
 .وهو من خصائص األلوهية.ادالعب

فأميا بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى األلوهية اختصاصا              
 !سواء ادعاها قوال أم مل يعلن هذا االدعاء، وعمال

سواء مساهـا   ،  وأميا بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك احلق فقد اعترف له حبق األلوهية            
حىت يقنع بإبالغ عقيدته للناس بوسـيلة       .سالم ليس جمرد عقيدة   واإل! بامسها أم مل يسمها   
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والتجمعات .إمنا هو منهج يتمثل يف جتمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس           .البيان
 .األخرى ال متكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو

 -وهذا  .ومن مث يتحتم على اإلسالم أن يزيل هذه األنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            
فال تكون هناك دينونة وال طاعة لعبـد        . معىن أن يكون الدين كله للّه      -كما قلنا من قبل     

إن ! كما هو الشأن يف سائر األنظمة اليت تقوم على عبودية العباد للعبـاد            ،  من العباد لذاته  
وحتـت اهلجـوم    ،  الباحثني اإلسالميني املعاصرين املهزومني حتت ضغط الواقع احلاضـر        

ألن املستشرقني صـوروا اإلسـالم      .يتحرجون من تقرير تلك احلقيقة    ،  اقي املاكر االستشر
واملستشرقون اخلبثاء يعرفـون جيـدا أن هـذه    .حركة قهر بالسيف لإلكراه على العقيدة 

ومن مث يقوم   ..ولكنهم يشوهون بواعث اجلهاد اإلسالمي ذه الطريقة      .ليست هي احلقيقة  
فيلجـأون إىل تلمـس     ! بنفي هذا االـام   ،  إلسالم عن مسعة ا   - املهزومون   -املنافحون  

» حتريـر اإلنسـان  «وحقـه يف  ، ويغفلون عن طبيعة اإلسالم ووظيفته ! املربرات الدفاعية 
 .ابتداء

 ذلك التصـور الغـريب لطبيعـة    - املهزومني -وقد غشى على أفكار الباحثني العصريني   
ومـن مث   ..ظمة الواقعية للحيـاة   يف الضمري ال شأن هلا باألن     » عقيدة«وأنه جمرد   ..»الدين«

ولكن األمر لـيس كـذلك يف       ! جهادا لفرض العقيدة على الضمري    ،  يكون اجلهاد للدين  
وهو منهج يقوم علـى إفـراد اللّـه وحـده     .فاإلسالم منهج اللّه للحياة البشرية   .اإلسالم

 فاجلهاد له   ! وينظم احلياة الواقعية بكل تفصيالا اليومية      - متمثلة يف احلاكمية     -باأللوهية  
يف ظـل   ،  أما العقيدة فأمرها موكول إىل حرية االقتناع      .جهاد لتقرير املنهج وإقامة النظام    

وتصبح له صـورة    ،  ومن مث خيتلف األمر من أساسه     ..بعد رفع مجيع املؤثرات   ،  النظام العام 
 .جديدة كاملة

مينحه حق احلركة   فإن اللّه   ،  الذي يتمثل فيه املنهج اإلهلي    ،  وحيثما وجد التجمع اإلسالمي   
مع ترك مسـألة العقيـدة الوجدانيـة حلريـة          .واالنطالق لتسلم السلطان وتقرير النظام    

فهذه مسـألة خطـة ال      ،  فإذا كف اللّه أيدي اجلماعة املسلمة فترة عن اجلهاد        ..الوجدان
وعلى هذا األساس الواضح    .مسألة مقتضيات حركة ال مسألة مقررات عقيدة      .مسألة مبدأ 
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وال خنلـط بـني     .يف املراحل التارخيية املتجددة   ،   النصوص القرآنية املتعددة   ميكن أن نفهم  
 .٧٥والداللة العامة خلط احلركة اإلسالمية الثابت الطويل، دالاللتها املرحلية

 ــــــــــــ
 . مراعاة سنة التدرج-د
، خللق يف عامل ا   - تعاىل   - فمن التيسري املطلوب مراعاة سنة التدرج جرياً على سنة اهللا            -

التشريع اإلسالمي يف فرض الفرائض مـن الصـالة والصـيام            واتباعاً ملنهج ،  وعامل األمر 
حترمي اخلمـر علـى     وذلك ه  ولعل أوضح مثال على   .ويف حترمي احملرمات كذلك   ،  وغريمها

 .مراحل معروفة يف تاريخ التشريع اإلسالمي
ومـن التقاليـد   ، جلاهليـة لقد كانت اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم من معامل احلياة ا       

، وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق يف مزاولتـها         .املتغلغلة يف اتمع اجلاهلي   
، فلقد كانوا يشـربون اخلمـر يف إسـراف        ..ويف كوا من مسات ذلك اتمع وتقاليده      

وجيعلوا من املفاخر اليت يتسابقون يف جمالسها ويتكاثرون ويديرون عليهـا فخـرهم يف              
وكان يصاحب جمالس الشراب حنر الذبائح واختاذ الشواء منـها          ! لشعر ومدحهم كذلك  ا

وكانت هـذه   ! للشاربني وللسقاة وألحالس هذه االس ومن يلوذون ا ويلتفون حوهلا         
الذبائح تنحر على األنصاب وهي أصنام هلم كانوا يذحبون عليها ذبـائحهم وينضـحوا             

ويف ذبائح جمالس   ..!)بائح اليت تقدم لآلهلة أي لكهنتها     كما كانت تذبح عليها الذ    (بدمها  
اخلمر وغريها من املناسبات االجتماعية اليت تشبهها كان جيـري امليسـر عـن طريـق                

فيأخذ كل منهم نصيبه منها حبسـب       ،  وهي قداح كانوا يستقسمون ا الذبيحة     .األزالم
كون مـن ال نصـيب      وهكذا حىت ي  ،  يأخذ النصيب األوفر  ) املعلى(فالذي قدحه   .قدحه
وهكذا يبدو تشـابك العـادات      ! وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها      .لقدحه

 .والتقاليد االجتماعية ويبدو جرياا كذلك وفق حال اجلاهلية وتصوراا االعتقادية

                                                 
 )١٤٣٢ / ٣ (-وىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع ) ٨٤ / ١ (-معامل يف الطريق بتحقيقي  - ٧٥

 ))اخلالصة يف أهداف القتال يف اإلسالم ((وكتايب )) مراحل تشريع اجلهاد يف اإلسالم ((  وانظر كتايب 
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ألا إمنا تقوم على جذور     ،  ومل يبدأ املنهج اإلسالمي يف معاجلة هذه التقاليد يف أول األمر          
حاشـا  .دية فاسدة فعالجها من فوق السطح قبل عالج جذورها الغائرة جهد ضائع           اعتقا

بدأ .عقدة العقيدة .إمنا بدأ اإلسالم من عقدة النفس البشرية األوىل       ! للمنهج الرباين أن يفعله   
باجتثاث التصور اجلاهلي االعتقادي مجلة مـن جـذوره وإقامـة التصـور اإلسـالمي               

بين للناس فساد تصورام عـن      ..ة املرتكزة إىل الفطرة   إقامته من أعماق القاعد   .الصحيح
وحني عرفوا إهلهم احلق بدأت نفوسهم تستمع إىل ما حيبه          .األلوهية وهداهم إىل اإلله احلق    
أو يطيعوا أمرا وال يا وما      ! وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا    .منهم هذا اإلله احلق وما يكرهه     

إن عقدة  ..هما تكرر هلم النهي وبذلت هلم النصيحة      كانوا ليقلعوا عن مألوفام اجلاهلية م     
الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة وما مل تنعقد هذه العقدة أوال فلن يثبت فيها شيء مـن                 

ومـا مل تفـتح     .إن مفتاح الفطرة البشرية هاهنـا     ..خلق أو ذيب أو إصالح اجتماعي     
منها زقاق انبهمت أزقـة     وكلما كشف   ،  مبفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروا ملتوية     

وكلمـا  ،  وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد     ،  وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب     
 ..إىل ما ال اية..فتح منها درب سدت دروب ومسالك

مـن هـذه الرذائـل      ،  لذلك مل يبدأ املنهج اإلسالمي يف عالج رذائل اجلاهلية واحنرافاا         
 ..واالحنرافات

وطالت فترة إنشاء ال إلـه إال اللّـه         ..دأ من شهادة أن ال إله إال اللّه       ب..إمنا بدأ من العقيدة   
تعريـف  ! مل يكن فيها غاية إال هذه الغاية      ،  هذه يف الزمن حىت بلغت حنو ثالثة عشر عاما        

حىت إذا خلصـت نفوسـهم للّـه        ..لسلطانه الناس بإهلهم احلق وتعبيدهم له وتطويعهم     
 مبا فيهـا    -عندئذ بدأت التكاليف    ..ا خيتاره اللّه  وأصبحوا ال جيدون ألنفسهم خرية إال م      

 وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب اجلاهلية االجتماعية واالقتصـادية          -الشعائر التعبدية   
بدأت يف الوقت الذي يأمر اللّـه فيطيـع العبـاد بـال             ..والنفسية واألخالقية والسلوكية  

: أو بتعبري آخـر   ! و ينهى عنه أيا كان    ألم ال يعلمون هلم خرية فيما يأمر اللّه به أ         .جدال
بعد أن مل يعد للمسـلم يف       ..بعد االستسالم ..»اإلسالم«لقد بدأت األوامر والنواهي بعد      

أو ..بعد أن مل يعد يفكر يف أن يكون له إىل جانب أمر اللّه رأي أو اختيـار                ..نفسه شيء 
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» باحنطـاط املسـلمني  ماذا خسر العامل «: كما يقول األستاذ أبو احلسن الندوي يف كتابه   
 :» احنلت العقدة الكربى«: حتت عنوان

فاحنلت العقد كلها وجاهدهم رسـول      ..عقدة الشرك والكفر  ..احنلت العقدة الكربى  ..«
فلم حيتج إىل جهاد مستأنف لكل أمر أو ي وانتصر اإلسالم           ،   جهاده األول  - � -اللّه  

وقد دخلوا يف السـلم     .يف كل معركة  فكان النصر حليفه    ،  على اجلاهلية يف املعركة األوىل    
ال يشاقون الرسول من بعد ما تبني هلم اهلدى         ،  كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهم كافة    

حدثوا .وال جيدون يف أنفسهم حرجا مما قضى وال يكون هلم اخلرية من بعد ما أمر أو ى                
ـ            هم زلـة   الرسول عما اختانوا أنفسهم وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت من

نزل حترمي اخلمر والكؤوس املتدفقة على راحام فحال أمر اللّـه بينـها             ..استوجبت احلد 
 .٧٦»وبني الشفاه املتلمظة واألكباد املتقدة وكسرت دنان اخلمر فسالت يف سكك املدينة 

فلقد سـبقت هـذا     ..ومع هذا فلم يكن حترمي اخلمر وما يتصل ا من امليسر أمرا مفاجئا            
املتلبسـة  ،  اطع مراحل وخطوات يف عالج هذه التقاليد االجتماعية املتغلغلـة         التحرمي الق 

 .واملتلبسة كذلك ببعض اجلوانب االقتصادية ومالبساا، بعادات النفوس ومألوفاا
 :لقد كانت هذه هي املرحلة الثالثة أو الرابعة يف عالج مشكلة اخلمر يف املنهج اإلسالمي 

إطالق سهم يف االجتاه حني قال اللّه سبحانه يف سورة النحل           كانت املرحلة األوىل مرحلة     
فكانـت أول   » ..وِمن ثَمراِت النِخيِل والْأَعناِب تتِخذُونَ ِمنه سكَراً وِرزقاً حسناً        «: املكية

فكأمنا هو  ..يف مقابل الرزق احلسن   ) و هو املخمر  (ما يطرق حس املسلم من وضع السكر        
 .سن شيء آخرشيء والرزق احل

مث كانت الثانية بتحريك الوجدان الديين عن طريق املنطق التشريعي يف نفوس املسـلمني              
ِفيِهما ِإثْـم كَـِبري     : قُلْ.يسئَلُونك عِن الْخمِر والْميِسرِ   «: حني نزلت اليت يف سورة البقرة     

ويف هذا إحياء بأن تركهما هو األوىل مـا دام          ..»وِإثْمهما أَكْبر ِمن نفِْعِهما   ،  ومناِفع ِللناسِ 

                                                 
 . من الطبعة الرابعة٨٨ - ٨٧ص  - ٧٦
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إذ أنه قلما خيلو شيء من نفع ولكن حله أو حرمته إمنا ترتكز علـى               .اإلمث أكرب من النفع   
 .غلبة الضر أو النفع

وإيقاع التنافر بينها وبني فريضة الصالة حني نزلت        ،  مث كانت الثالثة بكسر عادة الشراب     
ِذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكارى حتـى تعلَمـوا مـا             يا أَيها الَّ  «: اليت يف النساء  

والصالة يف مخسة أوقات معظمها متقارب وال يكفي مـا بينـها للسـكر مث               ..»تقُولُونَ
 وخاصة عادة الصـبوح يف      -ويف هذا تضييق لفرص املزاولة العملية لعادة الشراب         .اإلفاقة

 وفيه كسـر لعـادة      -عصر أو املغرب كما كانت عادة اجلاهليني        الصباح والغبوق بعد ال   
 ذلـك  - وهو أمر له وزنه يف نفـس املسـلم        -وفيه  .اإلدمان اليت تتعلق مبواعيد التعاطي    

 !التناقض بني الوفاء بفريضة الصالة يف مواعيدها والوفاء بعادة الشراب يف مواعيدها
يأت النفوس هلا يؤا كامال فلم يكـن إال         وقد  ،  مث كانت هذه الرابعة احلامسة واألخرية     

 :النهي حىت تتبعه الطاعة الفورية واإلذعان 
اللَّهم بين لَنا ِفي الْخمـِر بيانـا        : قَالَ،  لَما نزلَ تحِرمي الْخمرِ   : قَالَ،  عن عمر بِن الْخطَّابِ   

يسأَلُونك عِن الْخمِر والْميِسِر قُلْ ِفيِهمـا    {: سورِة الْبقَرةِ فَنزلَت هِذِه اآليةُ الَِّتي ِفي      ،  شاِفيا
 كَِبري هِ   : قَالَ،  }ِإثْملَيع فَقُِرئَت رمع ِعيـا ِشـفَاءً        : فَقَالَ،  فَدانيِر بما ِفي الْخلَن نيب ماللَّه ،

} يا أَيها الَِّذين آمنوا الَ تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى        { :فَنزلَِت اآليةُ الَِّتي ِفي سورِة النساءِ     
أَنْ الَ يقْربن الصالةَ سكْرانُ فَدِعي عمر       :  ِإذَا أَقَام الصالةَ نادى    �فَكَانَ مناِدي رسوِل اِهللا     

، فَنزلَِت اآليةُ الَِّتي ِفـي الْماِئـدةِ      ،  ِفي الْخمِر بيانا ِشفَاءً   اللَّهم بين لَنا    : فَقَالَ،  فَقُِرئَت علَيهِ 
فَقَـالَ عمـر انتهينـا      : قَـالَ } فَهلْ أَنتم منتهـونَ   {فَلَما بلَغَ   ،  فَدِعي عمر فَقُِرئَت علَيهِ   

 .٧٧)أخرجه أصحاب السنن(...انتهينا
مل حيتج األمر إىل أكثر مـن       ،  يف سنة ثالث بعد وقعة أحد     ،  ذهوملا نزلت آيات التحرمي ه    

فمن كان يف يـده كـأس       ..»إن اخلمر قد حرمت   .أال أيها القوم  «: مناد يف نوادي املدينة   

                                                 
 صحيح ) ٣٦٧٢ (- املكرت -وسنن أيب داود ) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٧٧

 رجل  - كما حكى عن نفسه      -وقد كان عمر    .  ورغبته يف بيان شفاء    -� -لعل آية النحل هي اليت أثارت قلق عمر         
 ..ع اجلاهلي مما يدل على تغلغل هذه العادة يف اتم. مخر يف اجلاهلية
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وانتهى األمر  ..وشقت زقاق اخلمر وكسرت قنانيه    ،  حطمها ومن كان يف فمه جرعة جمها      
 القرآين واملنهج الذي يتجلى فيه      واآلن ننظر يف صياغة النص    ! كأن مل يكن سكر وال مخر     

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْخمر والْميِسر والْأَنصـاب والْـأَزالم            «: منهج التربية والتوجيه  
ـ     .ِرجس ِمن عمِل الشيطاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ       ع بيـنكُم   ِإنما يِريد الشيطانُ أَنْ يوِق

فَهـلْ أَنـتم    ،  الْعداوةَ والْبغضاَء ِفي الْخمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللَِّه وعِن الصالةِ          
نا منتهونَ؟ وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ واحذَروا فَِإنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علـى رسـولِ             

ِبنيالغُ الْمالْب«. 
الستجاشة قلوب املؤمنني   ..»يا أَيها الَِّذين آمنوا   «: إنه يبدأ بالنداء املألوف يف هذا القطاع      

 ..من جهة ولتذكريهم مبقتضى هذا اإلميان من االلتزام والطاعة من جهة أخرى
ما الْخمـر والْميِسـر     ِإن«: يلي هذا النداء املوحي تقرير حاسم على سبيل القصر واحلصر         

فهي دنسة ال ينطبـق عليهـا وصـف         ..»والْأَنصاب والْأَزالم ِرجس ِمن عمِل الشيطانِ     
والشيطان عدو اإلنسان القدمي ويكفي     .وهي من عمل الشيطان   .اليت أحلها اللّه  » الطيبات«

وجيفـل  ،  مئز منه نفسه  وتش،  أن يعلم املؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه           
ويف هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كـذلك        ! ويبعد عنه من خوف ويتقيه    ،  منه كيانه 

فَـاجتِنبوه  «:  وهي ملسة أخرى من ملسات اإلحياء النفسي العميق        -باإلطماع يف الفالح    
 ..»لَعلَّكُم تفِْلحونَ

ِإنما يِريد الشيطانُ أَنْ    «: مث يستمر السياق يف كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس          
ويصدكُم عـن ِذكْـِر اللَّـِه وعـِن         ،  يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء ِفي الْخمِر والْميِسرِ      

 ..»...الصالِة
إا إيقاع العداوة   ..ومثرة رجسه ،  وغاية كيده ،  ذا ينكشف لضمري املسلم هدف الشيطان     

عـن  » الذين آمنوا « كما أا هي صد      - يف اخلمر وامليسر     -يف الصف املسلم    والبغضاء  
وهذه األهداف اليت يريدها الشيطان أمور      ! ويا هلا إذن من مكيدة    ..ذكر اللّه وعن الصالة   

واقعة يستطيع املسلمون أن يروها يف عامل الواقع بعد تصديقها من خالل القـول اإلهلـي                
سان إىل طول حبث حىت يرى أن الشـيطان يوقـع العـداوة    فما حيتاج اإلن  .الصادق بذاته 
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فاخلمر مبا تفقد من الوعي ومبا تثري من عرامـة          . بني الناس  - يف اخلمر وامليسر     -والبغضاء  
وامليسر الذي يصاحبها وتصاحبه مبا يتركه يف       .ومبا يج من نزوات ودفعات    ،  اللحم والدم 

 حيقد على قامره الذي يستويل على ماله        النفوس من خسارات وأحقاد إذ املقمور ال بد أن        
إن من طبيعة هذه األمـور أن تـثري       ..ويذهب به غامنا وصاحبه مقمور مقهور     ،  أمام عينيه 

مهما مجعت بني القرناء يف جماالت من العربدة واالنطالق اللذين خييـل  ،  العداوة والبغضاء 
فال حيتاجـان   ،  ن الصالة وأما الصد عن ذكر اللّه وع     ! للنظرة السطحية أما أنس وسعادة    

وغيبوبة امليسر ال تقل عن غيبوبـة اخلمـر عنـد           ،  وامليسر يلهي ،  فاخلمر تنسي ..إىل نظر 
وهكذا عند مـا    ! املقامرين وعامل املقامر كعامل السكري ال يتعدى املوائد واألقداح والقداح         

ين الـذ «تبلغ هذه اإلشارة إىل هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلـوب               
جييء السؤال الذي ال جواب له عندئذ إال جواب عمر رضي اللّه عنـه              ،  وحتفزها» آمنوا

 ..»انتهينا.انتهينا«: فيجيب لتوه ؟»فَهلْ أَنتم منتهونَ« :وهو يسمع 
وأَِطيعوا اللَّـه وأَِطيعـوا الرسـولَ        «: ولكن السياق ميضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبري       

 ..»فَِإنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما على رسوِلنا الْبالغُ الْمِبني.واحذَروا
الذي ال تبقى   ..اإلسالم..طاعة اللّه وطاعة الرسول   : إا القاعدة اليت يرجع إليها األمر كله      

يتم فَِإنْ تولَّ «: والتهديد امللفوف ،  واحلذر من املخالفة  ..معه إال الطاعة املطلقة للّه وللرسول     
     ِبنيالغُ الْما الْبوِلنسلى رما عوا أَنلَمن  ..»فَاعفتحددت التبعة على املخالفني   ،  وقد بلّغ وبي ،

 ..بعد البالغ املبني
إم حني  ..!الذي ترتعد له فرائص املؤمنني    ،  يف هذا األسلوب امللفوف   ،  إنه التهديد القاصم  

 وأدى ولقـد    - � -لقد بلغ الرسول    .هميعصون وال يطيعون ال يضرون أحدا إال أنفس       
 وقد عصوه   -وما هو بدافع عنهم عذابا      ،  نفض يديه من أمرهم إذن فما هو مبسؤول عنهم        

وهو القادر علـى جمـازاة العصـاة    . ولقد صار أمرهم كله إىل اللّه سبحانه    -ومل يطيعوه   
 له فيها املسـالك     وتتكشف،  فتفتح له مغاليقها  ،  إنه املنهج الرباين يطرق القلوب    ! املتولني

 ....والدروب
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 تنايف اليقظة الدائمة اليت يفرضها اإلسالم على قلـب          - بأي مسكر    -إن غيبوبة السكر    
مث ليكون ذه اليقظـة     .مراقبا للّه يف كل خطرة    ،  املسلم ليكون موصوال باللّه يف كل حلظة      

ويف محاية نفسـه    ،  ويف صيانتها من الضعف والفساد    ،  عامال إجيابيا يف مناء احلياة وجتددها     
والفـرد  .ومحاية أمن اجلماعة املسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتـداء         ،  وماله وعرضه 

املسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه يف كـل حلظـة تكـاليف تسـتوجب اليقظـة                 
وتكاليف للجماعة املسلمة الـيت     ،  وتكاليف ألهله ،  وتكاليف لنفسه ،  تكاليف لربه .الدائمة

وهو مطالب باليقظـة الدائمـة      .تكاليف لإلنسانية كلها ليدعوها ويهديها    و،  يعيش فيها 
وحىت حني يستمتع بالطيبات فإن اإلسالم حيتم عليه أن يكون يقظا           .لينهض ذه التكاليف  

إمنا يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية املالك        .فال يصبح عبدا لشهوة أو لذة     ،  هلذا املتاع 
 . تتفق يف شيء مع هذا االجتاهوغيبوبة السكر ال..ألمره

مث إن هذه الغيبوبة يف حقيقتها إن هي إال هروب من واقع احلياة يف فترة مـن الفتـرات                   
واإلسالم ينكر على اإلنسـان هـذا       .وجنوح إىل التصورات اليت تثريها النشوة أو اخلمار       

رفوا حيام  ويص،  ويعيشوا فيها ،  وأن يواجهوها ،  الطريق ويريد من الناس أن يروا احلقائق      
إن مواجهة احلقائق هي حمك العزمية      ..وال يقيموا هذه احلياة على تصورات وأوهام      ،  وفقها

وتذاوب ،  ووهن العزمية ،  واإلرادة أما اهلروب منها إىل تصورات وأوهام فهو طريق التحلل         
وإطالقهـا مـن قيـود العـادة        ،  واإلسالم جيعل يف حسابه دائما تربيـة اإلرادة       .اإلرادة
 ..اإلدمان..ةالقاهر

وهذا االعتبار كاف وحده من وجهة النظر اإلسالمية لتحـرمي اخلمـر وحتـرمي سـائر                
 .مفسد حلياة اإلنسان..وهي رجس من عمل الشيطان..املخدرات

ووصفت بأا رجس مـن     ،  وذكر فيها حترمي اخلمر   ،  وقد حدث أنه ملا نزلت هذه اآليات      
خمتلفتـان يف   ،  حتان متحدتان يف الصـيغة    عمل الشيطان أن انطلقت يف اتمع املسلم صي       

 .الباعث واهلدف
: أو قـالوا  ..كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون اخلمر     : قال بعض املتحرجني من الصحابة    

 ).أي قبل حترميها(فما بال قوم قتلوا يف أحد وهي يف بطوم 
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هه يريـدون   هذا القول أو ما يشب    ..وقال بعض املشككني الذين يهدفون إىل البلبلة واحلرية       
أو الشعور بضياع إميان مـن مـاتوا        ،  أن ينشروا يف النفوس قلة الثقة يف أسباب التشريع        

عندئذ نزلـت   ! ماتوا والرجس يف بطوم   ،  واخلمر مل حترم وهي رجس من عمل الشيطان       
 مـا اتقَـوا     لَيس علَى الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت جناح ِفيما طَِعموا ِإذا         «: هذه اآلية 

واللَّـه يِحـب    ،  ثُـم اتقَـوا وأَحسـنوا     ،  ثُم اتقَوا وآمنـوا   .وآمنوا وعِملُوا الصاِلحاتِ  
ِسِننيحم ال حيرم وأن التحرمي يبدأ من النص ال قبلـه                 ..»الْمنزلت لتقرر أوال أن ما مل حير

اء يف الدنيا أو يف اآلخرة ألن النص هـو          وأنه ال حيرم بأثر رجعي فال عقوبة إال بنص سو         
ليس عليهم جناح   ،  وهي مل حترم بعد   ،  والذين ماتوا واخلمر يف بطوم    ..الذي ينشئ احلكم  

كانوا خيافون اللّه ويعملـون الصـاحلات        لقد..فإم مل يتناولوا حمرما ومل يرتكبوا معصية      
من كانت هذه حاله ال يتناول      و..ويراقبون اللّه ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعماهلم       

 .حمرما وال يرتكب معصية
وال نريد أن ندخل ذه املناسبة يف اجلدل الذي أثاره املعتزلة حول احلكم بـأن اخلمـر                  

أم إنه ناشئ عـن صـفة       ،   بتحرميها - سبحانه   -هل هو ناشئ عن أمر الشارع       : رجس
أم إن هذه الصفة تلزمها     ،  اوهل احملرمات حمرمات لصفة مالزمة هل     .مالزمة للخمر يف ذاا   

واللّه حني حيـرم    ..!فهو جدل عقيم يف نظرنا وغريب على احلس اإلسالمي        ..من التحرمي 
وسواء كان التحرمي   .سواء ذكر سبب التحرمي أو مل يذكر      . مل حرمه  - سبحانه   -شيئا يعلم   

مصـلحة  أو مـن ناحيـة      ،  أو لعلة تتعلق مبن يتناوله من ناحية ذاته       ،  لصفة ثابتة يف احملرم   
 ..اجلماعة

واجلدل بعد ذلك ال ميثـل      ،  فاللّه سبحانه هو الذي يعلم األمر كله والطاعة ألمره واجبة         
إذا كـان التحـرمي     : وال يقولن أحد  ..والواقعية هي طابع هذا املنهج الرباين     .حاجة واقعية 

 يف   حكمـة  - سبحانه   -فال بد أن للّه     !! لصفة ثابتة يف احملرم فكيف أبيح إذن قبل حترميه        
 - سـبحانه    -وهـذا مقتضـى ألوهيتـه       .ومرد األمر كله إىل اللّه    .تركه فترة بال حترمي   

واستحسان اإلنسان أو استقباحه ليس هو احلكم يف األمر وما يراه علة قد ال يكون هـو                 
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سواء عرفـت حكمتـها أو   ، واألدب مع اللّه يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ      .العلة
 .اللّه يعلم وأنتم ال تعلمونو..علتها أم ظلت خافية

على الطاعة للّه إظهارا للعبوديـة  ..إن العمل بشريعة اللّه جيب أن يقوم ابتداء على العبودية         
 ..له سبحانه

وبعد الطاعة جيوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة        .. مبعىن االستسالم  -فهذا هو اإلسالم    
 سواء بـني اللّـه حكمتـه أم مل    -عنه  فيما أمر اللّه به أو ى  - بقدر ما يستطيع     -اللّه  

 فاحلكم يف استحسان شريعة اللّه يف       -وسواء أدركها العقل البشري أم مل يدركها        ،  يبينها
فإذا أمر اللّه أو ى فقد انتهى اجلدل        .إمنا احلكم هو اللّه   ! أمر من األمور ليس هو اإلنسان     

فمعىن ذلك أن الناس هم املرجـع  فأما إذا ترك احلكم للعقل البشري     ..ولزم األمر أو النهي   
 فأين مكان األلوهية إذن وأين مكان العبودية؟..األخري يف شرع اللّه

لَيس علَى الَِّذين آمنوا وعِملُـوا      «: وخنلص من هذا إىل تركيب اآلية وداللة هذا التركيب        
ثُم ،  ثُم اتقَوا وآمنوا  .لُوا الصاِلحاتِ ِإذا ما اتقَوا وآمنوا وعمِ    ،  الصاِلحاِت جناح ِفيما طَِعموا   

    ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهوا ونسأَحا وقَوومل أجد يف أقوال املفسرين ما تستريح إليه النفس         ..»ات
، يف صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع اإلميان والعمل الصـاحل              

كذلك مل أجد يف تفسريي هلذا التكرار يف الطبعـة          ..ومرة مع اإلحسان   ،ومرة مع اإلميان  
 وإن كان ال يبلغ     -وأحسن ما قرأت    ..األوىل من هذه الظالل ما تستريح إليه نفسي اآلن        

االتقاء األول هو االتقاء بتلقي     «:  هو ما قاله ابن جرير الطربي      -من حسي مبلغ االرتياح     
واالتقاء الثاين االتقـاء بالثبـات علـى        .ينونة به والعمل  أمر اللّه بالقبول والتصديق والد    

وكان الذي ذكرتـه يف الطبعـة       ..»التصديق والثالث االتقاء باإلحسان والتقرب بالنوافل     
 .إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد اإلمجال«: األوىل يف هذا املوضع هو

ى مرة مـع اإلميـان يف       مث جعل التقو  .فقد أمجل التقوى واإلميان والعمل الصاحل يف األوىل       
ذلك التوكيد مقصود هنـا     .. يف الثالثة  - وهو العمل الصاحل     -ومرة مع اإلحسان    ،  الثانية

وإلبراز ذلك القانون الثابت يف تقدير األعمال مبا يصاحبها مـن           .لالتكاء على هذا املعىن   
واالتصـال بـه يف كـل       ،  تلك احلساسية املرهفة برقابـة اللّـه      ..فالتقوى.شعور باطين 
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الظـاهرة   والعمل الصاحل الذي هو الترمجة    ،  واإلميان باللّه والتصديق بأوامره ونواهيه    .ظةحل
ال ،  هذه هي مناط احلكم   ..والترابط بني العقيدة الباطنة والعمل املعرب عنها      .للعقيدة املستكنة 

 .٧٨»وهذه القاعدة حتتاج إىل التوكيد والتكرار والبيان..الظواهر واألشكال
وهو املنـهج الـذي     .ف من منهج التربية اإلسالمي القرآين الرباين احلكيم       هنا يبدو لنا طر   

وحنن نشري إىل قاعدة من قواعد      .ميكن استقراؤه يف الكثري من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته       
 .هذا املنهج مبناسبة احلديث عن اخلمر وامليسر

فـإن  ،  سألة اعتقادية أي مب ،  عند ما يتعلق األمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور اإلمياين          
 .اإلسالم يقضي فيها قضاء حامسا منذ اللحظة األوىل

فإن اإلسـالم  ،  أو بوضع اجتماعي معقد   ،  ولكن عند ما يتعلق األمر أو النهي بعادة وتقليد        
ويهيئ الظروف الواقعية اليت تيسر التنفيذ      ،  يتريث به ويأخذ املسألة باليسر والرفق والتدرج      

 .والطاعة
يف ضربة  .أمضى أمره منذ اللحظة األوىل    : ت املسألة مسألة التوحيد أو الشرك     فعند ما كان  

 .حازمة جازمة
ألن .وال لقاء يف منتصـف الطريـق  ، وال جماملة فيها وال مساومة،  ال تردد فيها وال تلفت    

 .ال يصلح بدوا إميان وال يقام إسالم، املسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور
فبـدأ  ..والعادة حتتـاج إىل عـالج     .يسر فقد كان األمر أمر عادة وإلف      فأما يف اخلمر وامل   

بأن اإلمث يف اخلمر وامليسر     ،  بتحريك الوجدان الديين واملنطق التشريعي يف نفوس املسلمني       
مث جاءت اخلطوة الثانية بآية سـورة       ..ويف هذا إحياء بأن تركهما هو األوىل      .أكرب من النفع  

ين آمنوا ال تقْربوا الصـالةَ وأَنـتم سـكارى حتـى تعلَمـوا مـا                يا أَيها الَّذِ  «: النساء
! ال يكفي ما بينها للسكر واإلفاقة     ،  معظمها متقارب ،  والصالة يف مخسة أوقات   ..»تقُولُونَ

وكسر لعادة اإلدمان الـيت تتعلـق       ،  ويف هذا تضييق لفرص املزاولة العملية لعادة الشرب       
 املعروف أن املدمن يشعر باحلاجة إىل ما أدمن عليه من مسكر أو خمدر              مبواعيد التعاطي إذ  
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فإذا جتاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة          .يف املوعد الذي اعتاد تناوله    
حىت إذا متت هاتان اخلطوتان جاء النهي احلازم األخري بتحرمي اخلمر           ..وأمكن التغلب عليها  

مر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم ِرجس ِمن عمِل الشـيطاِن فَـاجتِنبوه           ِإنما الْخ «: وامليسر
 ..٧٩»لَعلَّكُم تفِْلحونَ

الذي كـان نظامـاً   " نظام الرق " على  ولعل رعاية اإلسالم للتدرج هي اليت جعلته يبقي   
االجتماعية  إىل زلزلة يف احلياة   وكان إلغاؤه يؤدي    ،  سائداً يف العامل كله عند ظهور اإلسالم      

فكانت احلكمة يف تضييق روافده بل ردمها كلها كلما وجـد إىل سـبيالً              ،  واالقتصادية
 .فيكون ذلك مبثابة إلغاء للرق بطريق التدرج، أقصى حد وتوسيع مصارفه إىل

وأمـر  ،  فقد كان األمر أمر وضع اجتماعي اقتصـادي       ،  وأما يف الرق مثال   " : ويف الظالل 
واألوضـاع االجتماعيـة    ،   دويل وعاملي يف استرقاق األسرى ويف استخدام الرقيق        عرف

والعـرف  .املعقدة حتتاج إىل تعديل شامل ملقوماا وارتباطاا قبل تعديل ظواهرها وآثارها          
ومل يرد  ،  ومل يأمر اإلسالم بالرق قط    ..الدويل حيتاج إىل اتفاقات دولية ومعاهدات مجاعية      

ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عامليـا يقـوم عليـه    .سترقاق األسرى يف القرآن نص على ا    
فلم يكـن   ..يأخذ به احملاربون مجيعا   ،  ووجد استرقاق األسرى عرفا دوليا    .االقتصاد العاملي 

 .بد أن يتريث يف عالج الوضع االجتماعي القائم والنظام الدويل الشامل
 مع الزمن   -تهي ذا النظام كله     وقد اختار اإلسالم أن جيفف منابع الرق وموارده حىت ين         

وذلك مع العنايـة    .دون إحداث هزة اجتماعية ال ميكن ضبطها وال قيادا        ،   إال اإللغاء  -
 .وضمان الكرامة اإلنسانية يف حدود واسعة، بتوفري ضمانات احلياة املناسبة للرقيق

أن ذلـك   ..بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى احلرب الشرعية ونسـل األرقـاء            
اتمعات املعادية لإلسالم كانت تسترق أسرى املسلمني حسب العرف السائد يف ذلـك             

وما كان اإلسالم يومئذ قادرا على أن جيرب اتمعات املعادية على خمالفـة ذلـك               .الزمان
ولو .الذي تقوم عليه قواعد النظام االجتماعي واالقتصادي يف أحناء األرض         ،  العرف السائد 
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استرقاق األسرى لكان هذا إجراء مقصورا على األسرى الذين يقعـون يف            أنه قرر إبطال    
ويف .بينما األسارى املسلمون يالقون مصريهم السيء يف عامل الرق هناك         ،  أيدي املسلمني 

ولو أنه قرر حترير نسل األرقاء املوجود فعال        ..هذا إطماع ألعداء اإلسالم يف أهل اإلسالم      
ية للدولة املسلمة وجلميع من تضمهم لترك هؤالء األرقـاء  قبل أن ينظم األوضاع االقتصاد 

وال أواصر قرىب تعصمهم من الفقر والسقوط اخللقي        ،  بال مورد رزق وال كافل وال عائل      
هلذه األوضاع القائمة العميقة اجلذور مل ينص القـرآن         ..الذي يفسد حياة اتمع الناشئ    

 الَِّذين كَفَروا فَضـرب الرقـاِب حتـى ِإذا          فَِإذا لَِقيتم «: بل قال ،  على استرقاق األسرى  
  ثاقوا الْودفَش موهمتنها        .أَثْخزارأَو برالْح عضى تتا ِفداًء حِإمو دعا بنا مولكنـه  ..» فَِإم

وترك الدولة املسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه        .كذلك مل ينص على عدم استرقاقهم     
، وتتبادل األسرى من الفريقني   ،  فتفادي من تفادي من األسرى من اجلانبني      .موقفهاطيبعة  

 .وتسترق من تسترق وفق املالبسات الواقعية يف التعامل مع أعدائها احملاربني
وهذا العدد  .. يقل العدد  - وكانت كثرية جدا ومتنوعة      -وبتجفيف موارد الرق األخرى     

 مبجرد أن ينضم إىل اجلماعة املسلمة ويقطع صـلته          القليل أخذ اإلسالم يعمل على حتريره     
فجعل للرقيق حقه كامال يف طلب احلرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها            .باملعسكرات املعادية 

، ومنذ هذه اللحظة اليت يريد فيها احلرية ميلك حرية العمل وحرية الكسب والتملك            .سيده
 أي إنـه    -ليحصل على فديتـه     وله أن يعمل يف غري خدمة سيده        ،  فيصبح أجر عمله له   

 مث يصبح له نصيبه من بيت       -يصبح كيانا مستقال وحيصل على أهم مقومات احلرية فعال          
واملسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه باملال علـى اسـترداد           .مال املسلمني يف الزكاة   

، كبعض حاالت القتـل اخلطـأ     .وذلك كله غري الكفارات اليت تقتضي عتق رقبة       ..حريته
ألن إلغاءه  ،  وبذلك ينتهي وضع الرق اية طبيعية مع الزمن       ..وكفارة الظهار ،  ية اليمني وفد

 .وإىل فساد يف اتمع أمكن اتقاؤه، دفعة واحدة كان يؤدي إىل هزة ال ضرورة هلا
فأما تكاثر الرقيق يف اتمع اإلسالمي بعد ذلك فقد نشأ مـن االحنـراف عـن املنـهج          

وال ..ولكن مبادئ اإلسالم ليست هي املسئولة عنـه      ..ذه حقيقة وه.شيئا فشيئا ،  اإلسالمي
حيسب ذلك على اإلسالم الذي مل يطبق تطبيقا صحيحا يف بعض العهود الحنراف النـاس            
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ال تعد األوضاع   ..ووفق النظرية اإلسالمية التارخيية اليت أسلفنا     ..قليال أو كثريا  ،  عن منهجه 
وال تعد حلقـات يف تـاريخ اإلسـالم         ،  ةاليت نشأت عن هذا االحنراف أوضاعا إسالمي      

إمنا الذي تغـري هـم   .ومل تضف إىل مبادئه مبادئه مبادئ جديدة    .فاإلسالم مل يتغري  .كذلك
 .الناس

 .ومل يعودوا هم حلقة من تارخيه.وقد بعدوا عنه فلم يعد له عالقة م
ـ        ،  وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسالمية       وع فهو ال يستأنفها من حيث انتـهت اجلم

إمنا يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من        .املنتسبة إىل اإلسالم على مدى التاريخ     
 ..أصول اإلسالم الصحيحة
للعقيـدة  ،  أو النمو احلركـي   ،  سواء من وجهة التحقيق النظري    .وهذه احلقيقة مهمة جدا   

ملـا  ،  املناسبةوحنن نؤكدها للمرة الثانية يف هذا اجلزء ذه         .اإلسالمية وللمنهج اإلسالمي  
ويف فهـم الواقـع     ،  نراه من شدة الضالل واخلطأ يف تصور النظرية التارخيية اإلسـالمية          

ومن شدة الضالل واخلطأ يف تصور النظرية التارخيية اإلسالمية ويف فهم           .التارخيي اإلسالمي 
 ومن شدة الضالل واخلطأ يف تصور احلياة اإلسـالمية احلقيقيـة  .الواقع التارخيي اإلسالمي 

ومـن  .وخباصة يف دراسة املستشرقني للتـاريخ اإلسـالمي       .واحلركة اإلسالمية الصحيحة  
وفـيهم بعـض املخلصـني      ! يتأثرون مبنهج املستشرقني اخلاطئ يف فهم هـذا التـاريخ         

 .٨٠" !املخدوعني
 ـــــــــــــ

ق اليومالرد على من يزعم إلغاء الر 
 

م الشرعية الواردة يف القرآن والسـنة غـري      وليس معىن ذلك إلغاؤه ائيا، فاألحكا     :  قلت
قابلة للنسخ، والرق أمر مرتبط باجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل، وهو باق إىل يـوم القيامـة،                 
واملقصود به يف الدرجة األوىل هو جهاد الطلب، وقد غاب عن الوجود بعد سقوط الدولة               

                                                 
 )٢٢٩ / ١ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٠



 ٦١

م أنف دعـاة اهلزميـة، ودعـاة        العثمانية، وسيعود للحياة مرة أخرى بإذن اهللا تعاىل، رغ        
 .الضالل

 واآلن يزعمون أم ألغوه، وهم يسترقُّون األمم والشعوب بال حق وال ذنٍب، وال يسمى              
والذي مل يكن تعبرياً عن آمال األمـم        - الكفري –هذا رقا عند أصحاب القانون الدويل       

لـذين صـاغوه ال     والشعوب؛ وإمنا كان إمالًء من القوي على الضعيف، ومن مث فـإن ا            
يلتزمون به، فما هو إال حرب على ورق ليس إال، ومع ذلك فإن احلمقى واملغفَّلني من قومنا                 

 !!! أنه غري خمالف لإلسالم – زوراً وهتاناً –بل يزعمون .يعولون عليه كثرياً
 . يعين الذي تربوا عليه وألفوه، مما صدره هلم أعداء اإلسالم

 :قلت 
، احلرب اليت تقضي على الرجال املقاتلني وتبقي النسـاء واألطفـال           والرق من آثار    

ولعاثوا ،  فلو تركوا لضاعوا لعدم وجود معيل هلم      ،  فهؤالء صاروا حتت ملك املسلمني    
 .ولنشروا الفاحشة وسط اتمع اإلسالمي، يف األرض فساداً ؛ ألم يف األصل أعداء

ويقوم املسلمون بإعالتـهم    ،  وخطرهموعندئذ نأمن شرهم    ،  أو نوزعهم على ااهدين   
وهؤالء يتعرفون على اإلسـالم مـن       ،  كما يريب املسلم أبناءه   ،  وتربيتهم تربية إسالمية  

وذلك ألن سيدهم مـأمور بعـرض اإلسـالم         ،  ويف الغالب سوف يسلمون   ،  الداخل
 .فمن أسلم على يديه واحد منهم أعتق اهللا رقبته من النار بسببه، عليهم

 األمة وجاءه ولد منها فولدها حيررها وتصبح أم ولد ال جيـوز لـه                وكذلك لو تزوج  
ومن أفضل القربات   ،  وابنها منذ البداية حر   ،  فإن مل حيررها هو فتصبح مبوته حرة      ،  بيعها

 .عند اهللا أن تسلم األمة على يديه مث يعتقها مث يتزوجها كحرة
 كفارات  ومكاتبـة       وقد حض اإلسالم على عتق الرقاب بشىت الوسائل والسبل من         

 .وغريها، وذلك للتقليل من الرق
 ــــــــــــــ
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 وهذه السنة اإلهلية يف رعاية التدرج ينبغي أن تتبع يف سياسة الناس عندما يراد تطبيـق                 -
الثقايف والتشـريعي واالجتمـاعي للحيـاة        ونظام اإلسالم يف احلياة اليوم بعد عصر الغز       

نتوهم أن ذلك يتحقق جبـرة       فال" تمعاً إسالمياً حقيقياً    جم" فإذا أردنا أن نقيم     .اإلسالمية
وإمنا يتحقق ذلـك بطريـق      ! برملان   وجملس قيادة أ   ورئيس أ  وبقرار من ملك أ    وأ،  قلم

وإجياد البدائل  ،  وذلك باإلعداد والتهيئة الفكرية والنفسية واألخالقية واالجتماعية      ،  التدرج
 .ها مؤسسات عدة ألزمنة طويلةقامت علي الشرعية لألوضاع احملرمة اليت

واختاذ كلمة التدرج تكأة لتمويت     ،   ال نعين بالتدرج هنا جمرد التسويف وتأجيل التنفيذ        -
 � -املنهج الذي سلكه النيب     ووه،  التدرج الواعي املخطط له    ال بل ،  الدعوة إىل دين اهللا   

 .إسالمية  لتغيري احلياة اجلاهلية إىل حياة-
 فقد  - عبد العزيز رضي اهللا تعاىل عنه خامس اخللفاء الراشدين           وكما عرب عنه عمر بن     -

أراد أن يعود باحلياة إىل هدي اخللفاء األربعة، لكن بعد أن يتمكن وميسـك اخليـوط يف                 
عبد امللك، فيه فتوة، ومحاس، وحيوية وتقى، فأنكر على أبيه          : يديه، وكان له ابن يقال له     

ايا االحنراف واملظامل، حىت تعود احلياة إىل سـريا         البطء، وعدم اإلسراع يف إزالة كل بق      
مالك يا أبت ال تنفذ األمور؟ فواهللا ما أبايل، لو أن           : األوىل أيام الراشدين، إذ قال له يوما      

 .القدور غلت يب وبك يف احلق
ال تعجل يا بين، فإن اهللا ذم اخلمر يف القرآن مرتني، وحرمها يف             : فكان جواب األب الفقيه   

الثة، وإين أخاف أن أمحل الناس على احلق مجلة، فيـدعوه مجلـة، فيكـون مـن ذا                  الث
 تعاىل  - مهتدياً بسنة اهللا  ،  يريد اخلليفة الراشد أن يعاجل األمور حبكمة وتدرج        ٨١إخل...فتنة
ميضي م إىل املنهج املنشود خطـوة       ، و جيرعهم احلق جرعة جرعة    وفه،   يف حترمي اخلمر   -

 .الصحيحالفقه  وهذا هو، خطوة
 . تصحيح ثقافة املسلم-هـ

                                                 
 وحنـوه يف  ) ١٥ / ١ (-وآفات على الطريق كامـل      . طبعة داار املعرفة بريوت      ٩٤/ ٢املوافقات للشاطيب   : انظر- ٨١
 البن عبد احلكم" ٦٠" "سرية عمر بن عبد العزيز"
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أن نعرف ما ينبغي أن يقـدم     :  من املهم والالزم اليوم وخالل تثقيف املسلمني يف دينهم         -
وال بد من دراسة املهـم      ،  ينبغي أن حيذف من ثقافة املسلم      وما،  وما ينبغي أن يؤخر   ،  هلم

 ٨٢!ال اليت تضيع وقته دون فائدة تذكر، والنافع من العلوم
 .مام مبا اهتم به القرآن أوالً االهت-و
، وأكـده يف أمـره ويـه      ،  وكرره يف سوره وآياته   ،   فما اهتم به القرآن كل االهتمام      -

ويف ،  األولوية والتقدمي والعناية يف تفكرينا ويف سلوكنا       جيب أن تكون له   ،  ووعده ووعيده 
وبالدار اآلخـرة   ،  بيائهأن  وبرساالته إىل  - تعاىل   -وذلك مثل اإلميان باهللا     .تقومينا وتقديرنا 

 ومثـل أصـول   ،  ومثل أصول العبادات والشعائر   .وجنة ونار ،  وما فيها من ثواب وعقاب    
، ومثل الكالم عن اجلهاد يف سبيل اهللا فهـو          الفضائل ومكارم األخالق وحماسن الصفات    

يأيت بعد العبادات احملضة مباشرة، ومثل الكالم عن أعداء اإلسالم ومعرفة طبيعتهم واحلذر             
منهم، وكيفية التخلص منهم، ومثل بيان طبيعة اإلميان والكفر وصفات املؤمنني وصفات            

 .الكافرين وصفات املنافقني، حىت ال تلتبس هذه األمور يف نفس املؤمن
وال نبـالغ     وأما ما اهتم به القرآن اهتماماً قليالً فنعطيه مثل ذلك القدر مـن االهتمـام              

، عمدة امللة وأصل الدين وينبوع اإلسالم      وقرآن الكرمي ه  ألن ال ،  فهذا معيار ال خيطئ   .فيه
ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ ِيهِدي ِللَِّتي ِهـي       {:  يقول - تعاىل   -واهللا  .شارحة ومبينة  والسنة إمنا تأيت  

 سورة اإلسراء) ٩(} أَقْوم ويبشر الْمؤِمِنني الَِّذين يعملُونَ الصاِلحاِت أَنَّ لَهم أَجرا كَِبريا
بالعقيدة الواضحة البسـيطة الـيت ال       ،  فهو يهدي لليت هي أقوم يف عامل الضمري والشعور        

وتطلـق الطاقـات    ،  واليت تطلق الروح من أثقال الوهم واخلرافة      ،  تعقيد فيها وال غموض   
وتربط بني نواميس الكون الطبيعيـة ونـواميس الفطـرة          ،  البشرية الصاحلة للعمل والبناء   

 . يف تناسق واتساقالبشرية
وبني ،  وبني مشاعره وسلوكه  ،  ويهدي لليت هي أقوم يف التنسيق بني ظاهر اإلنسان وباطنه         

متطلعة إىل أعلى   ،  فإذا هي كلها مشدودة إىل العروة الوثقى اليت ال تنفصم         ،  عقيدته وعمله 

                                                 
  )) املسلم بني اهلوية اإلسالمية واهلوية اجلاهلية(( وكتايب  )) موسوعة الغزو الفكري والثقايف((  انظر كتايب - ٨٢
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ان هذا  ولو ك ،  وإذا العمل عبادة مىت توجه اإلنسان به إىل اللّه        ،  وهي مستقرة على األرض   
 .العمل متاعا واستمتاعا باحلياة

فال تشق التكـاليف    ،  ويهدي لليت هي أقوم يف عامل العبادة باملوازنة بني التكاليف والطاقة          
وال تسهل وتترخص حىت تشيع يف النفس الرخاوة        .على النفس حىت متل وتيأس من الوفاء      

 .وال تتجاوز القصد واالعتدال وحدود االحتمال.واالستهتار
وحكومـات  ،  أفرادا وأزواجـا  : ي لليت هي أقوم يف عالقات الناس بعضهم ببعض        ويهد

ويقيم هذه العالقات على األسس الوطيدة الثابتة اليت ال تتـأثر           ،  ودوال وأجناسا ،  وشعوبا
األسـس الـيت   .بالرأي واهلوى وال متيل مع املودة والشنآن وال تصرفها املصاحل واألغراض  

وأعرف مبا يصلح هلم يف كـل أرض ويف         ،  وهو أعلم مبن خلق    ،أقامها العليم اخلبري خللقه   
فيهديهم لليت هي أقوم يف نظام احلكم ونظام املال ونظام االجتمـاع ونظـام              ،  كل جيل 

 .التعامل الدويل الالئق بعامل اإلنسان
وتعظـيم  ،  ويهدي لليت هي أقوم يف تبين الديانات السماوية مجيعها والربط بينها كلـها            

 .نة حرماا فإذا البشرية كلها جبميع عقائدها السماوية يف سالم ووئاممقدساا وصيا
 »      مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهآنَ يـاِلحاِت أَنَّ       «..»ِإنَّ هذَا الْقُرلُونَ الصمعي الَِّذين ِمِننيؤالْم رشبيو

فهذه هي قاعدتـه    » آِخرِة أَعتدنا لَهم عذاباً أَِليماً    وأَنَّ الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبالْ    ،  لَهم أَجراً كَِبرياً  
وال ،  فال إميان بال عمـل    .فعلى اإلميان والعمل الصاحل يقيم بناءه     .األصيلة يف العمل واجلزاء   

وما معا تسري احلياة    .والثاين مقطوع الركيزة له   ،  األول مبتور مل يبلغ متامه    .عمل بال إميان  
 . معا تتحقق اهلداية ذا القرآنوما..على اليت هي أقوم

اإلنسان العجول اجلاهل   .فهم متروكون هلوى اإلنسان   ،  فأما الذين ال يهتدون دي القرآن     
ويدع «: املندفع الذي ال يضبط انفعاالته ولو كان من ورائها الشر له          ،  مبا ينفعه وما يضره   

ذلك أنه ال يعرف مصـائر األمـور        ..»نسانُ عجولًا الِْإنسانُ ِبالشر دعاَءه ِبالْخيِر وكانَ الْإِ     
 .ويعجل به على نفسه وهو ال يدري، ولقد يفعل الفعل وهو شر.وعواقبها

فأين هذا من هـدى القـرآن       ..أو يدري ولكنه ال يقدر على كبح مجاحه وضبط زمامه         
 الثابت اهلادئ اهلادي؟
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ومـن اإلشـارة إىل     ! اإلنسـان هدى القرآن وهو    .شتان شتان : أال إما طريقان خمتلفان   
اإلسراء وما صاحبه من آيات واإلشارة إىل نوح ومن محلوا معه من املؤمنني واإلشارة إىل               

وما يدل عليه هذا القضاء من سنن اللّه يف         ،  قصة بين إسرائيل وما قضاه اللّه هلم يف الكتاب        
 .٨٣ يهدي لليت هي أقوم  ومن قواعد العمل واجلزاء واإلشارة إىل الكتاب األخري الذي،العباد

يا أَهلَ الِْكتاِب قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَِثريا مما كُنتم تخفُونَ ِمن الِْكتاِب              {: ويقول
           ِبنيم ابِكتو وراللِّه ن ناءكُم مج ن كَِثٍري قَدفُو ععي١٥(و(     عبِن اتم ِدي ِبِه اللّههي  هانوِرض 

} سبلَ السالَِم ويخِرجهم مِن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصـراٍط مسـتِقيٍم               
 سورة املائدة) ١٦(

وخامت النبيني ليبني لكم كثريا من األحكـام        ،  يا أهل الكتاب إنا أرسلنا حممدا رسول اهللا       
وكصـفات  ،  كالرجم للزاين احملصـن   ( وكنتم ختفوا   ،  توراة واإلجنيل اليت أنزهلا اهللا يف ال    

ومثـل األحكـام الـيت      ،  والبشارة به اليت حرفتموها ومحلتموها على معان أخرى       ،  حممد
أخفيتموها ونسيتموها كنسيان اليهود ما جاء يف التوراة من أخبار احلساب واجلـزاء يف              

هذا فقد كان الرسول الكرمي يعفو عـن        ومع  ) وقد أظهر الرسول هلم كل ذلك       ،  اآلخرة
 .وال يظهر الكثري مما كانوا يكتمونه، كثري مما كانوا حيفونه

فالنور هـو   ،  إم قد جاءهم نور من اهللا وكتاب مبني       : مث يقول تعاىل خماطبا أهل الكتاب     
وال ما طـرأ علـى      ،  ملا عرفوا الدين احلق   ،  النيب الذي لوال ما جاء به من اهلدى والقرآن        

 .والكتاب هو القرآن، توراة واإلجنيل من تبديل وحتريفال
ومنـاهج  ،  إىل طريق اجلنـة والسـالمة     ،  من أراد اتباع رضوان ربه    ،  يهدي اهللا بالقرآن  

، وخيرجهم من ظلمات الكفر واجلهل والظلم إىل نور اإلميان واحلق والعـدل           ،  االستقامة
 .٨٤ويهديهم إىل الطريق القومي ، بإذن ربه

نيب من األميني   ..الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إىل اإلسالم نيب ليس منهم        لقد كان أهل    
فلمـا  ! الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعاملون ألم هم أهل الكتاب وهؤالء أميون            

                                                 
 )٢٢١٥ / ٤ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٣
 )٦٨٥ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٨٤
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، وجعل فيهم الرسـالة األخـرية     ،  أراد اللّه الكرامة هلؤالء األميني بعث منهم خامت النبيني        
فإذا هم أعلم أهل األرض وأرقـاهم تصـورا         ،  لم هؤالء األميني  وع.الشاملة للبشر أمجعني  

وأصـلحهم جمتمعـا    ،  وأفضـلهم شـريعة ونظامـا     ،  واعتقادا وأقومهم منهجا وطريقا   
 ..وكان هذا كله من فضل اللّه عليهم ومن إنعامه ذا الدين وارتضائه هلم..وأخالقا

 -ذه النعمة وما كـان هلـم   وما كان لألميني أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لوال ه   
 .. من زاد يقدمونه للبشرية إال ما يزودهم به هذا الدين-وليس هلم بعد 

مـدعوون  .يسجل عليهم أم مدعوون إىل اإلسالم     ،  ويف هذا النداء اإلهلي ألهل الكتاب     
 -ويسجل عليهم شـهادته     .كما أخذ عليهم ميثاقه   ،  لإلميان ذا الرسول ونصره وتأييده    

وإىل الناس  ،   كما أنه رسول إىل العرب     -ن هذا النيب األمي هو رسوله إليهم         بأ -سبحانه  
 فال جمال إلنكار رسالته من عند اللّه أوال وال جمال لالدعاء بأن رسالته مقتصـرة                -كافة  

يا أَهلَ الِْكتـاِب قَـد جـاَءكُم        «:أو ليست موجهة إىل أهل الكتاب ثانيا        ،  على العرب 
فهو رسول اللّه   ..»لَكُم كَِثرياً ِمما كُنتم تخفُونَ ِمن الِْكتاِب ويعفُوا عن كَِثريٍ         يبين  ،  رسولُنا
ما تواطأمت على إخفائه من حقـائق       ،  ودوره معكم أن يبني لكم ويوضح ويكشف      .إليكم

وقد أخفى النصارى األسـاس     ..سواء يف ذلك اليهود والنصارى    ..كتاب اللّه الذي معكم   
 ..التوحيد..ناألول للدي

كما أخفوا مجيعا   .وحترمي الربا كافة  ،  وأخفى اليهود كثريا من أحكام الشريعة كرجم الزاين       
 � -كما أنه   ..»الَِّذي يِجدونه مكْتوباً ِعندهم ِفي التوراِة والِْإنِجيلِ      «خرب بعثة النيب األمي     

فقد نسخ اللّه من أحكام الكتب      .ه يعفو عن كثري مما أخفوه أو حرفوه مما مل يرد به شرع            -
مما كانت له وظيفـة وقتيـة يف        ،  والشرائع السابقة ما مل يعد له عمل يف اتمع اإلنساين         

 - يف علم اللّه     -اليت بعث إليها الرسل من قبل ولفترة حمدودة         ،  اتمعات الصغرية اخلاصة  
قد أكملها اللّـه وأمت ـا        و -وتستقر  ،  قبل أن جتيء الرسالة الشاملة الدائمة     ،  من الزمان 

 . فلم يعد فيها نسخ وال تبديل وال تعديل-نعمته ورضيها للناس دينا 
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وما قدر اللّه من أثره     ،  ووظيفته يف احلياة البشرية   ،  ويبني هلم طبيعة ما جاء به هذا الرسول       
لَّه مِن اتبع ِرضوانه سبلَ     يهِدي ِبِه ال  .قَد جاَءكُم ِمن اللَِّه نور وِكتاب مِبني      «.يف حياة الناس  

 ..»ويهِديِهم ِإىل ِصراٍط مستِقيٍم، ويخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْنِه.السالِم
وعلـى طبيعـة هـذا      ..القرآن..وليس أدق وال أصدق وال أدل على طبيعة هذا الكتاب         

قيقة جيدها املؤمن يف قلبه ويف كيانه ويف حياته ويف          إا ح ..»نور«من أنه   ..اإلسالم..املنهج
جيدها مبجرد أن جيد حقيقـة اإلميـان يف         ..رؤيته وتقديره لألشياء واألحداث واألشخاص    

ويشرق به كل شـيء أمامـه       .نور تشرق به كينونته فتشف وختف وترف      » نور«..قلبه
 .فيتضح ويتكشف ويستقيم

كـل  ..وعرامة الشهوة والرتوة  ،  افة اللحم والدم  وكث،  وظلمة التراب ،  ثقلة الطني يف كيانه   
وتـرف  ،  وتـرق الكثافـة   ،  وتشرق الظلمة ،  ختف الثقلة ..أولئك يشرق ويضيء ويتجلى   

 ..العرامة
واحلرية والشـرود يف االجتـاه      ،  والتأرجح والتردد يف اخلطوة   ،  واللبس والغبش يف الرؤية   

يتضـح اهلـدف    .. ويتجلى كل أولئك يشرق ويضيء   ..والطريق البهيم الذي ال معامل فيه     
 ..ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق

»ورن. ِبنيم ِكتابِدي «..هلذا الذي جاء به الرسول الكرمي     ..وصفان للشيء الواحد  ..»وهي
   ِبِه اللَّه-     هوانِرض عبِن اتالمِ  - ملَ السبـ      . س الظُّلُماِت ِإلَـى الن ِمن مهِرجخيوِر ِبِإذِْنـهِ  و ،

 .»ويهِديِهم ِإىل ِصراٍط مستِقيٍم
وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه          ..لقد رضي اللّه اإلسالم دينا    

هو ما يسكبه   » السالم«وما أدق هذا التعبري وأصدقه إنه       ..»سبل السالم «..يهديه..اللّه له 
 .سالم الفرد..هذا الدين يف احلياة كلها

سالم البيت  ..وسالم اجلوارح ،  وسالم العقل ،  سالم الضمري ..وسالم العامل .وسالم اجلماعة 
والسالم مـع   .السالم مع احلياة  ..وسالم البشر واإلنسانية  ،  وسالم اتمع واألمة  ،  واألسرة
 ومل جتده يوما    -السالم الذي ال جتده البشرية      ..والسالم مع اللّه رب الكون واحلياة     .الكون
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وجمتمعه الذي يقوم علـى عقيدتـه       ،   هذا الدين وإال يف منهجه ونظامه وشريعته        إال يف  -
 .وشريعته

سـبل  ..»سبل السالم «،  من يتبع رضوان اللّه   ،  حقا إن اللّه يهدي ذا الدين الذي رضيه       
وال يدرك عمق هذه احلقيقة كما يدركها من ذاق         ..السالم كلها يف هذه اجلوانب مجيعها     

وال يدرك عمق هذه احلقيقة كما يـدركها        ..ات القدمية أو احلديثة   سبل احلرب يف اجلاهلي   
وحرب القلق الناشـئ    .من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد اجلاهلية يف أعماق الضمري          

 .من شرائع اجلاهلية وأنظمتها وختبطها يف أوضاع احلياة
معـىن هـذا    وقد كان املخاطبون ذه الكلمات أول مرة يعرفون من جتربتهم يف اجلاهلية             

وما أحوجنا حنن اآلن    ..إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا املذاق املريح        .السالم
من كل ألوان   ..أن ندرك هذه احلقيقة واجلاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويالت           

ما أحوجنا حنن الـذين عشـنا يف هـذا      ! احلرب يف الضمائر واتمعات قرونا بعد قرون      
وحتطم ،  م فترة من تارخينا مث خرجنا من السالم إىل احلرب اليت حتطم أرواحنا وقلوبنا             السال

بينما منلك الدخول يف السلم اليت منحها اللّه        ..وحتطم جمتمعاتنا وشعوبنا  ،  أخالقنا وسلوكنا 
إننا نعاين من ويـالت اجلاهليـة       ! لنا حني نتبع رضوانه ونرضى ألنفسنا ما رضيه اللّه لنا         

ونعاين من حرب اجلاهلية وسالم اإلسالم يف متنـاول أيـدينا لـو             . منا قريب  واإلسالم
فأية صفقة خاسرة هذه اليت نستبدل فيها الذي هو أدين بالذي هو خري؟ ونشـتري               ..نشاء

 فيها الضاللة باهلدى؟ ونؤثر فيها احلرب على السالم؟
ولكننا .إننا منلك إنقاذ البشرية من ويالت اجلاهلية وحرا املشبوبة يف شىت الصور واأللوان            

حـني  ،  وقبل أن نفيء إىل ظالل السالم     ،  قبل أن ننقذ حنن أنفسنا    ،  ال منلك إنقاذ البشرية   
فنكون من هؤالء الذين يقول اللّه عنهم إنه يهديهم         .نفيء إىل رضوان اللّه ونتبع ما ارتضاه      

 . السالمسبل
ظلمـة الشـبهات    ..واجلاهلية كلها ظلمات  ..»ويخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْنهِ     «

وظلمـة الشـهوات والرتعـات واالنـدفاعات يف         .واخلرافات واألساطري والتصورات  
وظلمة احلرية والقلق واالنقطاع عـن اهلـدى والوحشـة مـن اجلنـاب اآلمـن                .التيه
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هـو  ..والنور هو النور  .اضطراب القيم وختلخل األحكام والقيم واملوازين     وظلمة  .املأنوس
 ..ذلك النور الذي حتدثنا عنه آنفا يف الضمري ويف العقل ويف الكيان ويف احلياة ويف األمور

مستقيم .مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها اليت حتكمها      ..»ويهِديِهم ِإىل ِصراٍط مستِقيمٍ   «
مستقيم إىل اللّه ال يلتوي وال تلتبس فيـه احلقـائق     .ونواميسه اليت تصرفه  مع فطرة الكون    

 ..٨٥واالجتاهات والغايات 
ويوم نبعثُ ِفي كُلِّ أُمٍة شِهيدا علَيِهم من أَنفُِسِهم وِجئْنا ِبك شـِهيدا             {: - تعاىل   -وقال  

     ِتب ابالِْكت كلَيا علْنزنالء وؤلَى هع    ـِلِمنيسى ِللْمـرشبةً ومحرى ودهٍء ويا لِّكُلِّ شاني {
 .سورة النحل) ٨٩(

 حني نبعث يوم القيامة يف كل أمة من األمم شهيدا عليهم، هـو              -أيها الرسول -  واذكر  
 شهيدا على   -أيها الرسول -الرسول الذي بعثه اهللا إليهم من أنفسهم وبلسام، وجئنا بك           

د نزلْنا عليك القرآن توضيحا لكل أمر حيتاج إىل بيان، كأحكام احلالل واحلرام،             أمتك، وق 
والثواب والعقاب، وغري ذلك، وليكون هداية من الضالل، ورمحة ملن صدق وعمل بـه،              

 .وبشارة طيبة للمؤمنني حبسن مصريهم
 : األولويات يف جمال العمل -٤
 .طع أولوية العمل الدائم على العمل املنق-أ

 - تعـاىل    - لقد بين القرآن الكرمي كما وضحت السنة النبوية أن األعمال عنـد اهللا               -
ولكـن هـذا   . من غـريه   - تعاىل   -األفضل واألحب إىل اهللا      وأن هناك ،  متفاوتة املراتب 

ومنها أن يكون   ،  ينبغي أن تراعى   مبين على معايري وأسس    ووإمنا ه ،  التفاوت ليس اعتباطياً  
بعـض   خبالف العمل الذي يقع منه    ،  أن يداوم عليه فاعله ويواظب عليه      :أي،  العمل أدوم 

، خذُوا ِمن الْعمِل ما تِطيقُونَ    : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَت عاِئشةُ .املرات يف بعض األوقات   
، وِإنْ قَـلَّ  ،  أَدومها �  وكَانَ أَحب اَألعماِل ِإلَى رسوِل اهللاِ     ،  فَِإنَّ اللَّه الَ يملُّ حتى تملُّوا     

                                                 
 )٨٦١ / ٢ (- القرآن ـ موافقا للمطبوع ىف ظالل - ٨٥
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الَِّذين هم علَـى صـالَِتِهم      {: قَالَ اللَّه : كَانَ ِإذَا صلَّى صالَةً داوم علَيها يقُولُ أَبو سلَمةَ        
 .٨٦متفق عليه".]املعارج[} داِئمونَ

 . أولوية العمل األطول نفعاً وأبقى أثراً-ب
وكلما كـان   ،  - عز وجل    -اً مطلوب ومفضل عند اهللا       إن امتداد العمل وبقاؤه زمان     -

ومن أجل ذلك فُضلت الصدقة مبا يطول النفع        .وأحب إىل اهللا   كان أفضل ،  النفع به أطول  
أَفْضلُ الصدقَاِت ِظلُّ فُسطَاٍط ِفى سـِبيِل        « -�-عن أَِبى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        ،  به

ةُ خِنيحمِبيِل اللَِّه اللَِّه وٍل ِفى سوقَةُ فَحطَر ِبيِل اللَِّه أَو٨٧»اِدٍم ِفى س. 
: " �قَالَ رسـولُ اِهللا     : سِمعت عبد اِهللا بن عمٍرو، يقُولُ     : وعن أَِبي كَبشةَ السلُوِلي، قَالَ    

  نلَاهلَةً أَعصونَ خعبأَر :    لُ عمعا يِز منةُ الْعِنيحم        ـِديقصتـا واِبهاَء ثَوجا رهلٍَة ِمنصِبخ دب
" فَعددنا ما دونَ مِنيحِة الْعنِز ِمن       : قَالَ حسانُ " موعوِدها ِإلَّا أُدخلَه اُهللا عز وجلَّ ِبها الْجنةَ         

ونحِوِه فَما استطَعنا أَنْ نبلُـغَ      "  الطَِّريِق   رد السلَاِم، وتشِميِت الْعاِطِس، وِإماطَِة الْأَذَى عنِ      
اِريخالْب اهولَةً، رصةَ خرشع سم٨٨خ  

مث ،  وينتفـع بلبنـها   ،  هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل رجالً آخر حيلبها        : املنيحة: منيحة
 .يعيدها إليه

وحنـو  ،  يرمحـك اهللا  : قول له وهو أن ت  ،  والشني أعلى ،  بالشني والسني : تشميت العاطس 
 .مشمت: وكل داٍع خبري، الدعاء: وهو يف األصل، ذلك

مثل ،   ومن هنا كان فضل الصدقة اجلارية اليت يستمر نفعها وأثرها بعد وفاة املتصدق ا              -
ومتيزت احلضارة اإلسالمية بسعتها    ،  املسلمون منذ عصر النبوة    األوقاف اخلريية اليت عرفها   

ممـا مشـل كـل ذوي    ، ونواحي اخلري حىت استوعبت كل جوانب الرب  ،  اوكثرا وتنوعه 
 !احلاجات من بين اإلنسان بل امتد خريها إىل احليوان 

                                                 
 / ٤ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ١٨٦٦ (- املكـرت    -وصحيح مسلم ) ٦٤٦٥ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ٨٦

١٥٧٨)(٤٤٦( 
 اخليمة: الفسطاط-األنثى الىت بلغت أن يطأها الفحل : الطروقة- حسن ) ١٧٢٧ (- املكرت -سنن الترمذى - ٨٧
  )٣١١٢) (٧٢ / ٥ (-وشعب اإلميان ) ٢٦٣١( - املكرت -صحيح البخارى - ٨٨



 ٧١

صـدقٍَة  : ِإذَا مات اِإلنسانُ انقَطَع عملُه ِإالَّ ِمن ثَـالَثٍ     : قَالَ �أَنَّ النِبي   ،  فعن أَِبي هريرةَ  
 .٨٩رواه مسلم.أَو ولٍَد صاِلٍح يدعو لَه، نتفَع ِبِهأَو ِعلٍْم ي، جاِريٍة

ِإنَّ ِمما يلْحق الْمؤِمن ِمن عمِلِه وحسناِتِه بعـد         : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  وعن أَِبي هريرةَ  
أَو بيتـا ِالبـِن     ،  أَو مسِجدا بناه  ،  ثَهومصحفًا ور ،  وولَدا صاِلحا تركَه  ،  ِعلْما نشره : موِتِه

 اهنِبيِل بالس  ،  اهرا أَجرهن اِتهِ       ،  أَويحِتِه واِلِه ِفي ِصحم ا ِمنهجرقَةً أَخدص ِد   ،  أَوعب ِمن قُهلْحت
 .٩٠موِتِه

 .ري جمراههي الدارة املتصلة، كالوقف وما جي: الصدقة اجلارية: صدقة جارية
 . أولوية العمل املتعدي النفع على العمل القاصر النفع-ج
وعلى قدر نفعه لآلخرين يكون فضـله وأجـره   ،  على غريه   فالعمل األكثر نفعاً مفضلٌ    -

 .- تعاىل -عند اهللا 
  رمع نالً ،  فعجأَنَّ ر  ،    ِبياَء ِإلَى النولَ اهللاِ  : فَقَالَ،  �جسا ري  ، الن ِإلَـى اهللاِ    أَي باِس أَح ،

، أَحب الناِس ِإلَى اِهللا أَنفَعهم ِللنـاسِ      : �وأَي اَألعماِل أَحب ِإلَى اِهللا ؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا          
ي عنـه   أَو تقْضِ ،  أَو تكِْشف عنه كُربةً   ،  وأَحب اَألعماِل ِإلَى اِهللا سرور تدِخلُه علَى مسِلمٍ       

ولَِئن أَمِشي مع أٍَخ ِلي ِفي حاجٍة أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أَعتِكف ِفي             ،  أَو تطْرد عنه جوعا   ،  دينا
ومـن كَظَـم    ،  ومن كَف غَضبه ستر اُهللا عورته     ،  هذَا الْمسِجِد شهرا ِفي مسِجِد الْمِدينةِ     

 و ظَهغَي    اهضأَم هِضيماَء أَنْ يش ةِ     ،  لَوامالِْقي مواًء يجر هَأل اُهللا قَلْبأَِخيِه ِفـي      ،  م عى مشم نمو
 امولُ اَألقْدزت موي هماُهللا قَد تثَب ا لَههتثَبى يتٍة حاج٩١الطرباين ."ح. 

 �سِمعت رسـولَ اللَّـِه      : جاِلسا ِعند أَِبي الدرداِء فَقَالَ    كُنت  : قَالَ،  وعن كَِثِري بِن قَيسٍ   
وِإنَّ ، من سلَك طَِريقًا يطْلُب ِفيِه ِعلْما سلَك اللَّه ِبِه طَِريقًا ِمـن طُـرِق الْجنـِة                 : يقُولُ

عاِلم لَيستغِفر لَه من ِفي السماواِت ومن ِفي        وِإنَّ الْ ، الْمالَِئكَةَ لَتضع أَجِنحتها ِلطَاِلِب الِْعلِْم      
وِإنَّ فَضلَ الْعاِلِم علَى الْعاِبِد كَفَضِل الْقَمِر لَيلَةَ الْبـدِر          ، اَألرِض والِْحيتانُ ِفي جوِف الْماِء      

                                                 
 )٣٠١٦)(٢٨٦ / ٧ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٣١٠ (- املكرت -صحيح مسلم - ٨٩
 حسن) ٢٤٢)(١٦٣ / ١ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٩٠
 حسن لغريه) ١٧٦(وصحيح اجلامع ) ٩٠٦(والصحيحة ) ٨٦١)(١٠٦ / ٢ (-املعجم الصغري للطرباين  - ٩١
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وِإنَّ اَألنِبياَء لَم يورثُوا ِدينارا والَ ِدرهما       ، ياِء  وِإنَّ الْعلَماَء ورثَةُ اَألنبِ   ، علَى ساِئِر الْكَواِكِب    
 ، ثُوا الِْعلْمرا ومِإناِفٍر، وظٍّ وذَ ِبحأَخ ذَهأَخ ن٩٢" فَم.. 

 ..٩٣حِرمعلِّم الْخيِر يستغِفر لَه كُلُّ شىٍء حتى الْحوت ِفى الْب: وعِن ابِن عباٍس قَالَ
 ومن هنا كان كل عمل يتعلق بإصالح اتمع ونفعه أفضل من العمل املقصور النفـع                -

أَالَ أُخِبركُم ِبأَفْضلَ ِمن درجـِة      : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  فعن أَِبي الدرداءِ  ،  على صاحبه 
وفَساد ذَاِت الْبـيِن    : ِإصالَح ذَاِت الْبيِن قَالَ   : بلَى قَالَ : والصدقَِة ؟ قَالُوا  ،  والصياِم،  الصالَِة

 .٩٤رواه أمحد.ِهي الْحاِلقَةُ
أَا خصلة سوء تذهب الدين كما تـذهب        : اخلصلة اليت من شأْا أَنْ حتلق، أَراد      : احلالقة

 .املوسى الشعر
كُـلُّ  : " �وقَالَ رسـولُ اِهللا     : و هريرةَ، قَالَ  هذَا ما حدثَنا أَب   : وعن هماِم بِن منبٍه، قَالَ    

          سمالش طْلُعٍم توقَةٌ كُلُّ يدِه صلَياِس عالن ى ِمنلَامقَةٌ،      : " قَالَ" سـدِن صـياثْن نيِدلُ بعي
         تم لَه فَعري ا، أَوهلَيع ِملُهحيِتِه، وابلَ ِفي دجالر ِعنييـةُ       وبـةُ الطَّيالْكَِلمقَةٌ، ودا صهلَيع هاع

 .٩٥" صدقَةٌ، وكُلُّ خطْوٍة يمِشيها ِإلَى الصلَاِة صدقَةٌ، ويِميطُ الْأَذَى عِن الطَِّريِق صدقَةٌ 
 ومن هنا كان فضل الدعوة والعمل الواعي يف سبيل اهللا أعظم أجراً من االنقطـاع إىل                 -

خبالف ،  قرر الفقهاء أن املتفرغ للعبادة ال يأخذ من الزكاة         وكذلك.ات ومرات العبادة مر 
وتفرغ طالب العلم   ،  لنفسه وألن تفرغ املتعبد  ،  ٩٦ألنه ال رهبانية يف اإلسالم    ،  املتفرغ للعلم 

 ! ملصلحة األمة 
ـ  ،  فعن أَِبي هريرةَ  ،  وعلى قدر من ينتفع بعلمه ودعوته يكون أجره ومثوبته         سولَ اِهللا  أَنَّ ر

من دعا ِإلَى هدى كَانَ لَه ِمن اَألجِر ِمثْلُ أُجوِر من تِبعه الَ ينقُص ِمن أُجوِرِهم                : قَالَ،  �
                                                 

 صحيح) ١٢٣١)(٢٢٥ / ٢ (- ٣٦٠ني مسند الشامي - ٩٢
 صحيح) ٣٥٢ (- املكرت -مسسنن الدارمى - ٩٣
  صحيح-٢٨٠٥٨) ٢٧٥٠٨)(٨٨٧ / ٨ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٤
 / ٨ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٣٠٥٣)(٣١ / ٥(-وشعب اإلميـان    ) ٢٩٨٩(- املكرت   -صحيح البخارى  - ٩٥

٣٣٨١)(١٧٤( 
 )٣٥ / ٢ (-انظر اآلداب الشرعية  - ٩٦
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ومن دعا ِإلَى ضالَلٍَة كَانَ علَيِه ِمن اِإلثِْم ِمثْلُ آثَاِم من تِبعه الَ يـنقُص ذَِلـك ِمـن               ،  شيٌء
ئًاآثَاِمِهمي٩٧رواه مسلم. ش. 

ألنـه يف يـوم     ،   وكذلك جاء فضل عمل اإلمام العادل على عبادة غريه عشرات السنني          
ويرد احلق الضـائع  ، ماليينهم وقد يصدر من القرارات ما ينصف آالف املظلومني أ        واحد

وقد يصدر من العقوبات ما يقطع سـبيل        ،  حِرمت منها  ويعيد البسمة إىل شفاه   ،  إىل أهله 
يفتح هلم باب اهلداية والتوبة وأ، ويستأصل شأفتهم، رمنيا. 

ِقيـام  ، عدلُ ساعٍة خير ِمن ِعبادِة ِستني سـنةً « : �قَالَ رسول اِهللا : فعن أَِبي هريرةَ قَالَ   
 .٩٨» معِصيِة ِستني سنةً وجور ساعٍة ِفي حكٍْم أَشد وأَعظَم ِمن، وِصيام نهاِرها، لَيِلها

يوم ِمن ِإماٍم عاِدٍل أَفْضلُ ِمن ِعبـادِة ِسـتني          « : �قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن ابِن عباٍس قَالَ   
 .٩٩» وحد يقَام ِفي اَألرِض أَزكَى ِفيها ِمن قَطِْر أَربِعني يوماً ، سنةً

ويهدي ،  ما يرد الشاردين إىل اهللا    : ويفتح هلم من األبواب   ،  سبابوقد يهيء للناس من األ    
وقد يقيم مـن املشـروعات البنـاءة    .املنحرفني على االستقامة ويعني،  الضالني إىل طريقه  

، ودواء لكـل مـريض    ،  لك جائع  وخبز،  والنافعة ما يساعد على إجياد عمل لكل عاطل       
 كانـت  ول: العلماء األوائل يقولون  وهذا ما جعل    .وكفاية لكل حمتاج  ،  وبيت لكل مشرد  

فإن اهللا يصلح بصالحه    ،  )احلاكم  والرئيس أ :أي  ( لنا دعوة مستجابة لدعوناها للسلطان      
 .خلقاً كثرياً

 . أولوية العمل يف أزمنة الفنت والشدائد-د
فالعمل الصاحل هنا دليل القوة يف الدين والصـالبة يف          ،   أي يف األزمنة الصعبة على األمة      -

احلاجة إىل صاحل األعمال يف هذا الزمن أشد من احلاجة            والثبات على احلق كما أن     اليقني
قَـالَ أَبـو أُميـةَ      ،  األكرب بل إن العاملني يف هذه األزمنة هلم األجر       .إليه يف سائر األزمان   

                                                 
 )١١٢)(٣١٨ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٨٠ (- املكرت -صحيح مسلم - ٩٧
 حسن ] ١٢)[ ٨ / ١ (-فضيلة العادلني من الوالة  - ٩٨
 -واملعجم الكبري للطرباين     ) ٦٩٩٥)(٤٨٣ / ٩ (-وشعب اإلميان    ] ١٣)[ ٨ / ١ (-فضيلة العادلني من الوالة      - ٩٩
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اِنيبعالش :   ِنيشةَ الْخلَبا ثَعأَب تيأَت  ،ةَ    : فَقُلْتلَبا ثَعا أَبـةِ      يـِذِه اآليقُولُ ِفي هت فالَ {: كَي
    متيدتلَّ ِإذَا اهض نم كُمرضا     : ؟ قَالَ ] : املائدة[} يِبريا خهنع أَلْتس اللَِّه لَقَدا وأَم : أَلْتس

ى ِإذَا رأَيت شـحا     حت،  بِل ائْتِمروا ِبالْمعروِف وتناهوا عِن الْمنكَرِ     : فقَالَ،  �رسولَ اِهللا   
ودع ،  فَعلَيك نفْسـك  ،  وِإعجاب كُلِّ ِذي رأٍْي ِبرأِْيهِ    ،  ودنيا مؤثَرةً ،  وهوى متبعا ،  مطَاعا

 اموالْع را   ،  أَمامأَي اِئكُمرو رِ     ،  فَِإنَّ ِمنملَى الْجٍض عِمثْلُ قَب ِفيِهن ربِمثْـلُ    ِللْ،  الص اِمِل ِفيِهنع
أَجر خمِسني ِمنهم   ،  قَالَ وزادِني غَيره يا رسولَ اهللاِ     ،  أَجِر خمِسني رجالً يعملُونَ ِمثْلَ عمِلهِ     

 .١٠٠.خمِسني ِمنكُم: ؟ قَالَ
دنيـا  -.أن يتبع اإلنسان هوى نفسه لبخله، وينقـاد لـه  : البخل الشديد، وطاعته  : الشح
 .أي حمبوبة مشتهاة: مؤثرة

ِإنَّ اَألشعِريني ِإذَا أرملُوا ِفي الْغزو، أَو قـل طَعـام            �قال النِبي   : وعن أِبي موسى، قال   
ـ   ٍد ِعياِلِهم ِبالْمِدينِة ،جمعوا ماكَانَ ِعندهم ِفي ثَوٍب واِحٍد، ثُم اقْتسموه بينهم ِفي ِإناٍء واِح

مها ِمنأَني، ومن مِة، فَهوي١٠١بالس. 
قال مجاعة هو النفقة بالسوية يف السفر وغريه، والذي يظهر أن أصـله يف              : قال ابن التني  

، وأنه ال يتقيد بالتسوية إال يف القسمة، وأمـا         ..السفر، وقد تتفق رفقة فيضعونه يف احلضر      
وقال ابن  .وأحاديث الباب تشهد لكل ذلك    يف األكل فال تسوية الختالف حال اآلكلني،        

هو ما خترجه الرفقة عند املناهدة إىل الغزو، وهو أن يقتسموا نفقتهم بينهم بالسوية              : األثري
حىت ال يكون ألحدهم على اآلخر فضل، فزاده قيدا آخر وهو سفر الغزو، واملعروف أنه               

 .خلط الزاد يف السفر مطلقا
ويف احلـديث   .  احتاد طريقهما واتفاقهما يف طاعة اهللا تعاىل       معناه املبالغة يف  : وقال النووي 

فضيلة عظيمة لألشعريني قبيلة أيب موسى، وحتديث الرجل مبناقبه، وجواز هبة اهـول،             

                                                 
 صحيح) ٣٨٥)(١٠٩ / ٢ (-ن صحيح ابن حبا - ١٠٠
  )٦٥٦٤ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٢٤٨٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٠١
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واهللا . وفضيلة اإليثار واملواساة، واستحباب خلط الـزاد يف السـفر ويف اإلقامـة أيضـا      
 .١٠٢أعلم
 . أولوية عمل القلب على عمل اجلوارح-هـ

ألن األعمال الظـاهرة    ،   إن أعمال القلوب الباطنة مفضلة على أعمال اجلوارح الظاهرة         -
النيـة   ووه،  أساس القبول  وما مل يصحبها عمل باطن ه      -تعاىل  -نفسها ال تقبل عند اهللا      

وِإنما ِلامِرٍئ مـا    ،  ِةِإنما الْأَعمالُ ِبالني  : " �قَالَ رسولُ اِهللا    : فعن عمر بِن الْخطَّاِب، قَالَ    
فَمن كَانت ِهجرته ِإلَى اِهللا ورسوِلِه، فَِهجرته ِإلَى اِهللا ورسوِلِه، ومن كَانت ِهجرته             ،  نوى

 .١٠٣متفق عليه."ِلدنيا يِصيبها أَِو امرأٍَة يتزوجها، فَِهجرته ِإلَى ما هاجر ِإلَيِه 
      ِبيِن النةَ عريرأَِبي ه نقَالَ،  �وع :       ِركُموِإلَى ص ظُرنلَّ ال يجو زع ِإنَّ اللَّه  ،  اِبكُمسال أَحو

اِلكُموال أَمو ،اِلكُممأَعو ِإلَى قُلُوِبكُم ظُرني لَِكن١٠٤و. 
ولَِكن ،  نَّ اللَّه الَ ينظُر ِإلَى صوِركُم وأَمواِلكُم      ِإ: �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  وعن أَِبي هريرةَ  

اِلكُممأَعو ِإلَى قُلُوِبكُم ظُرن١٠٥ي. 
ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ ال ينظُر ِإلَى أَجساِمكُم وال         " : �قَالَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ،  وعن أَِبي ماِلكٍ  

  و اِبكُمسِإلَى أَح  اِلكُموال ِإلَى أَم  ،   ِإلَى قُلُوِبكُم ظُرني لَِكنو  ،      ننحت اِلحص قَلْب كَانَ لَه نفَم
 .١٠٦"وِإنما أَنتم بنو آدم وأَحبكُم ِإلَي أَتقَاكُم ، اللَّه علَيِه

سـِمعت  : ِبي قَالَ عِن الشع ف،  فساده عليه وومدار صالحه أ  ،  حقيقة اإلنسان ووألن القلب ه  
وأَومأَ النعمانُ ِبِإصبعيِه ِإلَى أُذُنيـِه      : " يقُولُ �سِمعت رسولَ اِهللا    : النعمانَ بن بِشٍري يقُولُ   

       اتِبهتشم ذَِلك نيبو ،نيب امرالْحو نيلَالَ بِإنَّ الْح  ،     ِمن ا كَِثريهلَمعقَـى    لَا يِن اتاِس، فَمالن
ومن وقَع ِفي الشبهاِت، وقَع ِفي الْحراِم، كَـالراِعي،  ، الشبهاِت، قَِد استبرأَ ِلِديِنِه، وِعرِضهِ 
                                                 

 )١٢٩ / ٥ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠٢
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حاِرمه يوِشك أَنْ يقَع ِفيِه، أَلَا وِإنَّ ِلكُلِّ مِلٍك ِحمى، وِإنَّ ِحمى اِهللا م            ،  يرعى حولَ الِْحمى  
الْحلَالُ بين والْحرام   : " فَقَالَ �خطَبنا رسولُ اِهللا    :  ويف رواية عِن النعماِن بِن بِشٍري قَالَ        "

    اتِبهتشا ممهنيبو ،نيقَالَ ."بو هفَذَكَر :   ادزو اتهبةً    " الشغضِد مسِإنَّ ِفي الْجا ِإذَ،  أَلَا، و
 الْقَلْب ِهيأَلَا و ،دسالْج دفَس ،تدِإذَا فَسو ،كُلُّه دسالْج لَحص ،تلَح١٠٧متفق عليه"ص. 

وهي أساس الفضائل واخلريات    ،   هي وصية اهللا لألولني واآلخرين     - تعاىل   - وتقوى اهللا    -
مولَى عبـِد   ،  ي سِعيدٍ فعن أَبِ ،  وهي يف حقيقتها ولبها أمر قليب      واملكاسب يف الدنياواآلخرة  

والَ ،  الَ تحاسـدوا  : �قَـالَ رسـولُ اِهللا      : يقُولُ،  سِمعت أَبا هريرةَ  : قَالَ،  اِهللا بِن عاِمرٍ  
 وكُونـوا ِعبـاد اهللاِ   ،  والَ يِبع أَحدكُم علَى بيِع أَِخيهِ     ،  والَ تدابروا ،  والَ تباغَضوا ،  تناجشوا

وأَشار ِبيِدِه  ،  التقْوى هاهنا ،  الَ يظِْلمه والَ يخذُلُه والَ يحِقره     ،  الْمسِلم أَخو الْمسِلمِ  ،  ِإخوانا
كُـلُّ  ،  حسب امِرٍئ مسِلٍم ِمن الشر أَنْ يحِقر أَخـاه الْمسـِلم          ،  ِإلَى صدِرِه ثَالَثَ مراتٍ   

 .١٠٨وِعرضه، ومالُه، دمه:  علَى الْمسِلِم حرامالْمسِلِم
 . أي كرر ثالث مرات مع اإلشارة احلسية بيده إىل صدره ليثبتها يف العقول واألنفس 
 ولألسف فإن بعض املتدينني عامة والدعاة خاصة يركزون على بعض األعمال واآلداب             -

! مثل تقصري ثوب الرجل     ،  ل أكثر من اجلوهر   وبالشك،  الباطن اليت تتعلق بالظاهر أكثر من    
وطريقـة  ،  وعدد درجات املنرب  ،  املرأة وصورة حجاب ،  وإعفاء اللحى ،  وإحفاء الشارب 

بالصورة  إىل غري ذلك من األمور اليت تتعلق      ،  القدمني أثناء القيام يف الصالة     ووضع اليدين أ  
 ال تأخذ األولوية    -ضعها   مهما كان و   -فهذه  ،  والشكل أكثر مما تتعلق باحلوهر والروح     

 .يف الدين
 . وليس معىن كالمنا إمهاهلا، بل ال بد من األخذ بعني االعتبار األهم فاملهم

 أن كثرياً ممن يدققون يف تلك األمور الظاهرة وأمثاهلا          - لألسف الشديد    - وإننا نالحظ    -
، وأعمق أثـراً  هذا التدقيق وال يكترثون به يف أمور أشد خطراً            يغفلون – وليس كلهم    -

                                                 
 ٥٣٥٥) (٤٩٢ / ٧ (-وشعب اإلميان   ) ٤١٧٨ (- املكرت   -وصحيح مسلم ) ٥٢ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ١٠٧

 )٥٣٥٦و
  )٦٧٠٦ (- املكرت - صحيح مسلم-٧٧١٣) ٧٧٢٧)(١٣١ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٠٨
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وإعطاء ،  وإتقان العمل ،  ورعاية احلقوق ،  وأداء األمانات ،  وصلة األرحام ،  مثل بر الوالدين  
عـن احملرمـات     والتورع،  والسيما الضعفاء منهم  ،  والرمحة خبلق اهللا  ،  كل ذي حق حقه   

مثل أوائـل سـورة     ،   به املؤمنني يف كتابه    - تعاىل   - غري ذلك مما وصف اهللا       إىل،  اليقينية
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَت قُلُوبهم وِإذَا تِليت علَيِهم آياته زادتهم             {نفال  األ

ـ ) ٣(الَِّذين يِقيمونَ الصلَاةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ       ) ٢(ِإميانا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ      ك أُولَِئ
      كَـِرمي قِرزةٌ وِفرغمو ِهمبر دِعن اتجرد ما لَهقونَ حِمنؤالْم م٢: األنفـال [} ) ٤(ه - 

) ٢(الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خاِشعونَ      ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ    { سورة املؤمنني    ، وأوائل ]٤
    عِو مِن اللَّغع مه الَِّذينونَ و٣(ِرض ( َكَاِة فَاِعلُونِللز مه الَِّذينو)٤ (  وِجِهمِلفُـر مه الَِّذينو

فَمِن ابتغـى   ) ٦(ِإلَّا علَى أَزواِجِهم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَِإنهم غَير ملُوِمني           ) ٥(حاِفظُونَ  
والَِّذين هم  ) ٨(والَِّذين هم ِلأَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ      ) ٧(وراَء ذَِلك فَأُولَِئك هم الْعادونَ      

الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيهـا      ) ١٠(أُولَِئك هم الْواِرثُونَ    ) ٩(علَى صلَواِتِهم يحاِفظُونَ    
وِعباد الرحمِن الَّـِذين    { ، وأواخر سورة الفرقان     ]١١ - ١: املؤمنون[}) ١١(خاِلدونَ  

والَِّذين يِبيتونَ ِلربِهم   ) ٦٣(يمشونَ علَى الْأَرِض هونا وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَالُوا سلَاما          
ابها كَانَ غَرامـا    والَِّذين يقُولُونَ ربنا اصِرف عنا عذَاب جهنم ِإنَّ عذَ        ) ٦٤(سجدا وِقياما   

والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين         ) ٦٦(ِإنها ساَءت مستقَرا ومقَاما     ) ٦٥(
ِتي حرم اللَّه ِإلَّـا     والَِّذين لَا يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّ          ) ٦٧(ذَِلك قَواما   

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُـد       ) ٦٨(ِبالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما         
ه سيئَاِتِهم حسناٍت   ِإلَّا من تاب وآمن وعِملَ عملًا صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّ         ) ٦٩(ِفيِه مهانا   

) ٧١(ومن تاب وعِملَ صاِلحا فَِإنه يتوب ِإلَى اللَِّه متابـا           ) ٧٠(وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما     
وا ِبآيـاِت   والَِّذين ِإذَا ذُكِّـر   ) ٧٢(والَِّذين لَا يشهدونَ الزور وِإذَا مروا ِباللَّغِو مروا ِكراما          

والَِّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنـا ِمـن أَزواِجنـا          ) ٧٣(ربِهم لَم يِخروا علَيها صما وعميانا       
 ويلَقَّـونَ   أُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ ِبما صبروا    ) ٧٤(وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن واجعلْنا ِللْمتِقني ِإماما       

قُلْ ما يعبأُ ِبكُم ربي     ) ٧٦(خاِلِدين ِفيها حسنت مستقَرا ومقَاما      ) ٧٥(ِفيها تِحيةً وسلَاما    
، ]٧٧ - ٦٣: الفرقـان [} ) ٧٧(لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَـذَّبتم فَسـوف يكُـونُ ِلزامـا        
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الناس يف أمـور     د بعض املتشددين على أنفسهم وعلى     ولألسف الشديد أيضاً جن   .وغريها
، وحتـريهم أشـد التحـري يف ذلـك     ،  مثل اللحم احلالل املذبوح بطريقة شرعية قطعية      

كان واحـداً    وول،  دهنه وأن يكون يف الطعام أثر من حلم اخلرتير أ         وتفتيشهم عن احتمال  
يا أَيها  {تاً يف اليوم عدة مرات      مي ال يبايل أن يأكل حلم إخوانه      ووه،  يف األلف  ويف املائة أ  

الَِّذين آمنوا اجتِنبوا كَِثريا من الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتـب بعضـكُم                 
} لَّه ِإنَّ اللَّه تواب رِحيم    بعضا أَيِحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتا فَكَِرهتموه واتقُوا ال          

قها يصـد  وأ، خيتلق هلم التـهم  وأ، ، حىت إنه ليتصيد هلم الشبهاتسورة احلجرات ) ١٢(
 !خمتلقها وويشيعها إن مل يكن ه

 . اختالف األفضل باختالف الزمان واملكان واحلال-و
قة يف الزمـان واملكـان       إن األولوية واألفضلية يف كثري من األمور ال تكون أولوية مطل           -

بل الغالب أا تتفاوت بتفاوت املـؤثرات الزمانيـة         ؛واألشخاص واألحوال وإن تفاوتت   
 :وهلذا أمثلة كثرية ، والبيئية والشخصية

 :أفضل األعمال الدنيوية • 
الصناعة أم   الزراعة أم : أي هذه األعمال أفضل وأكثر مثوبة عند اهللا       :  فقد اختلف علماؤنا  

 :والذي دعاهم إىل هذا االختالف ما ورد يف فضل كل منها التجارة ؟ 
 ففي فضل الزراعة 

أَو يـزرع   ،  ما ِمن مسِلٍم يغِرس غَرسا     « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      - � -عن أَنٍس   
 .١٠٩»  ِبِه صدقَةٌ ِإالَّ كَانَ لَه، فَيأْكُلُ ِمنه طَير أَو ِإنسانٌ أَو بِهيمةٌ، زرعا

ما ِمن مسِلٍم يغِرس غَرسا ِإالَّ كَانَ ما أُِكلَ ِمنه لَه            « -�-وعن جاِبٍر قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه       
               را أَكَلَِت الطَّيمقَةٌ ودص لَه وفَه هِمن عبا أَكَلَ السمقَةٌ ودص لَه هِمن ِرقا سمقَةٌ ودص    لَـه وفَه 

 .١١٠»صدقَةً والَ يرزؤه أَحد ِإالَّ كَانَ لَه صدقَةٌ 

                                                 
 )٤٠٥٥(- املكرت -وصحيح مسلم ) ٢٣٢٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٠٩
 يأخذ منه وينقصه: يرزأ- ) ٤٠٥٠ (- املكرت -صحيح مسلم - ١١٠
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    ِة، قَالَتاِريصٍر الْأَنشبم أُم نولُ اِهللا     :  وعسر لَيلَ عخٍل ِلـي، فَقَـالَ   �دخا ِفي نأَنو " :
: " مسِلم، قَالَ : قُلْت"  مسِلم أَو كَاِفر ؟      من غَرسه : " ِلي، قَالَ : قُلْت" ِلمن هذَا النخلُ ؟     

فَيأْكُلَ ِمنه ِإنسانٌ، أَو طَير، أَو سبٍع، ِإلَّا كَـانَ لَـه            ما ِمن مسِلٍم يغِرس غَرسا أَو يزرع زرعا         
 .١١١ "صدقَةً 

فَِإنْ ،  نْ قَامِت الساعةُ وِبيِد أَحِدكُم فَِسيلَةٌ     ِإ: �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  وعن أَنس بِن ماِلكٍ   
 .١١٢استطَاع أَنْ الَ يقُوم حتى يغِرسها فَلْيفْعلْ

من أَمسى كَالا ِمن عمِل يديِه      " :  يقُولُ - � -سِمعت رسولَ اللَِّه    : وعِن ابن عباٍس قَالَ   
 .١١٣رواه الطَّبراِني ِفي الْأَوسِط"ه أَمسى مغفُورا لَ

 :ويف فضل الصناعة
        ِبياِحِب النص ِدي كَِربعِن ماِم بِن الِْمقْدع�      ِبيِن النع ثَهدح ها أَكَـلَ   : " ، قَالَ �، أَنم

"  داود لَا يأْكُلُ ِإلَّا ِمن عمِل يـِدِه          أَحد طَعاما قَطُّ خيرا ِمن أَنْ يأْكُلَ ِمن عمِل يِدِه، وكَانَ          
 . ١١٤أَخرجه الْبخاِري ِفي الصِحيِح

 :ويف فضل التجارة 
التاِجر الصدوق الْأَِمني الْمسِلم مع الشهداِء يوم       : " �قَالَ رسولُ اِهللا    : عِن ابِن عمر، قَالَ    

 .١١٥" الِْقيامِة 
نانَ، قَالَ  وعلْمةُ           : "  سعـبالسِة، وامالِْقي موِش اِهللا يرِة ِفي ِظلِّ ععبالس عم وقدالص اِجرالت :

ِإني أَخـاف اَهللا رب     : ِإمام عاِدلٌ، ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات حسٍن وميسٍم ِإلَى نفِْسها فَقَالَ          
 و ،الَِمنيا،             الْعاهِه ِإيبح اِجِد ِمنسِبالْم لَّقعم هلٌ قَلْبجرو ،اهنيع تفَفَاض هداُهللا ِعن لٌ ذُِكرجر

ِإني أُِحبك  : ورجلٌ تصدق ِبصدقٍَة فَكَادت يِمينه تخِفي ِمن ِشماِلِه، ورجلٌ لَِقي أَخاه فَقَالَ           
                                                 

  )٤٠٥٦ (-رت  املك-وصحيح مسلم ) ٣٢٢٢)(١٤٩ / ٥ (-شعب اإلميان  - ١١١
  صحيح-١٣٠١٢) ١٢٩٨١)(٤٩٣ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١١٢
 حسن لغريه ) ٧٧٣٣ (-املعجم األوسط للطرباين  - ١١٣

 وثق) ٢١٣٩(فيه سليمان بن علي بن عبداهللا بن عباس روى عنه مجاعة وقال الذهيب يف الكاشف 
  )١١٧٠)(٤٣٤  /٢ (-وشعب اإلميان  ) ٢٠٧٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ١١٤
 حسن) ١١٧٥)(٤٣٧ / ٢ (-شعب اإلميان  - ١١٥
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وأَنا أُِحبك ِفي اِهللا حتى تصادرا علَى ذَِلك، ورجلٌ نشأَ ِفي الْخيـِر             : الَ الْآخر ِفي اِهللا، وقَ  
 غُلَام وه ١١٦"ِمن. 

التاِجر الصدوق ِبمنِزلَِة الشـِهيِد ِعنـد اِهللا        : سِمعت أَبا نضرةَ يقُولُ   : قَالَ،  وعن أَِبي حرةَ  
 .١١٧يوم الِْقيامِةتعالَى 

فَذَكَرت ذَِلـك   : قَالَ.التاِجر اَألِمني الصاِدق مع الصديِقني والشهداءِ     : قَالَ،  وعِن الْحسنِ 
 .١١٨أَو لَيس ِفي ِجهاٍد؟، صدق الْحسن: ِإلبراِهيم فَقَالَ
أَِبي ذَر نولُ اِهللا : قَالَ، وعسأَ: �قَالَ روقدالص اِجرةَ التنلُ الْجخدي نلُ م١١٩و. 
بل التفضيل يكون حبسب حاجـة اتمـع        ،  ال نفضل واحدة منهم بإطالق    : قال العلماء 

ويكون اتمع يف حاجة إىل غذائه اليومي الذي ال عيش له إال             فحيث تقل األقوات  : إليها
، وتـوفري األمـن الغـذائي      ن اجلـوع  تكون الزراعة أفضل من غريها حلماية األمة م       ،  به

فالصرب عليها يكون مـن أفضـل       ،  وخصوصاً إذا كان يف الزراعة بعض املشقة والصعوبة       
 .األعمال

وحيتاج الناس إىل الصـناعات املختلفـة       ،  وأما حيث تكثر األقوات وتتسع دائرة الزراعة      
وحلمايـة  ،  أخـرى ولتشغيل األيدي العاملة من ناحية      ،  ناحية لالستغناء عن االسترياد من   
ولتفادي نقـص   ،  من ناحية ثالثة   - بالنسبة للصناعات احلربية     -حرمات األمة وحدودها    

الزراعة  وأما حني تتوفر  .فهنا تكون الصناعة أفضل   ،  الكفاية اإلنتاجية لألمة من ناحية رابعة     
وسـيط   وفه،  وحيتاج الناس إىل من ينقل ما تنتجه هذه وتلك من بلد إىل آخر            ،  والصناعة

وكذلك عندما يسيطر على السوق جتار جشعون حمتكـرون         ،  واملستهلك يد بني املنتج  ج
، فهنا تكون التجارة أفضـل    ،  ومتالعبون بأسعار السلع   ومستغلون حلاجات مجاهري اخللق   

                                                 
 فيه انقطاع ) ٨٦١٣)(٣٣٣ / ١١ (-شعب اإلميان  - ١١٦
 صحيح مرسل) ٢٣٥٤٦)(٢٧١ / ٧ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١١٧
 صحيح مرسل) ٢٣٥٤٧٦)(٢٧١ / ٧ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١١٨
 غريهصحيح ل) ٣٧١٩٧و-٣٧١٩٦)(١٤٤ / ١٤ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١١٩
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لَّا تلِْهيِهم ِتجارةٌ ولَا بيع عن ِذكْـِر اللَّـِه وِإقَـاِم     {  الذينوخصوصاً إذا كان من الرجال   
الصارصالْأَبو ِفيِه الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاِة ياء الزِإيتسورة النــور) ٣٧(} لَاِة و. 

وكذلك تطور مناهجهـا    ،  التكنولوجيا املتطورة  ووأحوج ما حتتاج إليه أمتنا يف عصرنا ه       
عميقـة  ،  ارة متميـزة  يوم كانت هلا حض   ،  إليها مكانتها العاملية   مبا يعيد ،  ونظمها التعليمية 

إليه من خالل مـا يطلبـه منـها     وأن تستشرف املستقبل وتنظر  ،  باسقة الفروع ،  اجلذور
 .وما يتطلع إليه العامل من املعرفة به عقيدة ونظاماً وحضارة، وما ينشده أهله، اإلسالم

ريضة ويف العلوم املوصلة إليها أصبح ف     ،  وإن حتصيل هذه التكنولوجيا املتقدمة والتفوق فيها      
وهي يف مقدمة األولويات لألمة     ،  وضرورة حيتمها الواقع  ،  الدين فريضة يوجبها ،  وضرورة

 .اليوم
 :أفضل العبادات • 

 وتعـددت ،  وقد اختلف العلماء بالنسبة ألفضل العبادات بالنسبة للفرد اختالفـاً بعيـداً         
 خيتلـف مـن     أن ذلـك  ووه،  والقول املرجح ما ذكره اإلمام ابن القيم      ،  أقواهلم وتباينت 

فاألفضل .ومن حال إىل آخر   ،  ومن مكان إىل آخر   ،  إىل آخر  ومن وقت ،  شخص إىل آخر  
وكذلك يف  ،  به عن الورد املستحب    واالشتغال،  القيام حبقه : يف وقت حضور الضيف مثالً    

والدعاء والـذكر    االشتغال بالصالة : واألفضل يف أوقات السحر   .أداء حق الزوجة واألهل   
وحضـور جنازتـه    ،  عيادته: موته و يف وقت مرض أخيك املسلم أ      واألفضل.واالستغفار

 .وتشييعه
دون ،  أداء واجب الصرب مع خلطتك م     : واألفضل يف وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك       

 ويصـِبر ،  الْمؤِمن الَِّذي يخاِلطُ الناس   : أَنه قَالَ  �عِن النِبي   ،  فعن ابِن عمر   ،اهلرب منهم 
 ملَى أَذَاهع  ،     ماِلطُهخالَِّذي الَ ي ا ِمنرأَج ظَمقَالَ    ،  أَع ملَى أَذَاهع ِبرصالَ يو :اججح :  ـريخ

ماِلطُهخالَِّذي الَ ي وهكذا....١٢٠ِمن. 
 : األولويات يف جمال املأمورات -٥

                                                 
 صحيح) ٥٠٢٢)(٣٢٢ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٢٠
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 . أولوية األصول على الفروع-أ
واإلميـان مبالئكتـه وكتبـه    ،  وتوحيده- تعاىل - باهللا   وذلك بتقدمي ما يتصل باإلميان     -

لَّيس {: - تعاىل   -قال اهللا   ،  اإلميان كما بينها القرآن الكرمي     أركان، و ورسله واليوم اآلخر  
             ـوالْيِباللِّه و نآم نم الِْبر لَِكنِرِب وغالْمِرِق وشلَ الْمِقب كُموهجلُّواْ ووأَن ت ِم اآلِخـِر   الِْبر

            نابو اِكنيسالْمى وامتالْيى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو نيِبيالناِب والِْكتآلِئكَِة والْمو
عاهـدواْ  السِبيِل والسآِئِلني وِفي الرقَاِب وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ ِبعهِدِهم ِإذَا            

} والصاِبِرين ِفي الْبأْساء والضراء وِحني الْبأِْس أُولَِئك الَِّذين صدقُوا وأُولَِئك هم الْمتقُـونَ            
 .سورة البقرة) ١٧٧(

 يف التوجه يف الصالة إىل جهة املشرق واملغرب إن مل يكن عن             - تعاىل -ليس اخلري عند اهللا   
ا اخلري كل اخلري هو إميان من آمن باهللا وصدق به معبودا وحـده ال               أمر اهللا وشرعه، وإمن   

شريك له، وآمن بيوم البعث واجلزاء، وباملالئكة مجيعا، وبالكتب املرتلة كافـة، وجبميـع              
 ذوي القـرىب، واليتـامى      -مع شدة حبـه   -النبيني من غري تفريق، وأعطى املال تطوعا        

دون سن البلوغ، واملساكني الذين أرهقهـم الفقـر،         احملتاجني الذين مات آباؤهم وهم      
واملسافرين احملتاجني الذين بعدوا عن أهلهم وماهلم، والسائلني الذين اضطروا إىل السؤال            
لشدة حاجتهم، وأنفق يف حترير الرقيق واألسرى، وأقام الصالة، وأدى الزكاة املفروضـة،             

أولئك املتصفون  .ضه، ويف شدة القتال   والذين يوفون بالعهود، ومن صرب يف حال فقره ومر        
ذه الصفات هم الذين صدقوا يف إميام، وأولئك هم الذين اتقَوا عقـاب اهللا فتجنبـوا                

 .معاصيه
آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنـونَ كُـلٌّ آمـن ِباللّـِه               {: - تعاىل   - وقال  

 ورسِلِه الَ نفَرق بين أَحٍد من رسِلِه وقَالُواْ سِمعنا وأَطَعنا غُفْرانـك ربنـا        ومآلِئكَِتِه وكُتِبهِ 
ِصريالْم كِإلَيسورة البقرة) ٢٨٥(} و. 

 مبا أوحي إليه من ربه وحق له أن يـوقن، واملؤمنـون             �صدق وأيقن رسول اهللا حممد      
 العظيم، كل منهم صدق باهللا رباً وإهلًا متصـفًا بصـفات            كذلك صدقوا وعملوا بالقرآن   

اجلالل والكمال، وأن هللا مالئكة كراما، وأنه أنزل كتبا، وأرسل إىل خلقه رسال ال نؤمن               
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: وقال الرسـول واملؤمنـون    . ببعضهم وننكر بعضهم، بل نؤمن م مجيعا       -حنن املؤمنني -
 ذنوبنا، فأنت   -بفضلك-لك، نرجو أن تغفر     مسعنا يا ربنا ما أوحيت به، وأطعنا يف كل ذ         

 . مرجعنا ومصرينا-وحدك-الذي ربيتنا مبا أنعمت به علينا، وإليك 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ آِمنواْ ِباللِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نـزلَ علَـى             {: - تعاىل   - وقال  

ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباللِّه ومالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم اآلِخِر          رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ     
 .سورة النساء) ١٣٦(} فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيدا

يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه مـن التصـديق         
، ومن طاعتهما، وبالقرآن الذي نزله عليه، وجبميـع         �د  اجلازم باهللا تعاىل وبرسوله حمم    

ومن يكفر باهللا تعاىل، ومالئكته املكرمني، وكتبه الـيت         .الكتب اليت أنزهلا اهللا على الرسل     
أنزهلا هلداية خلقه، ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته، واليوم اآلخر الذي يقوم النـاس              

 .من الدين، وبعد بعدا كبريا عن طريق احلقفيه بعد موم للعرض واحلساب، فقد خرج 
 . أولوية الفرائض على السنن والنوافل-ب
، والواجب على املسـتحب   ،   إن فقه األولويات يقتضي أن نقدم األوجب على الواجب         -

وأن نؤكد أمر   ،  واملستحبات ما ال نتساهل يف الفرائض والواجبات       وأن نتساهل يف السنن   
والزكاة الفريضتان األساسيتان اللتـان      وخباصة الصالة ،   من غريها  الفرائض األساسية أكثر  

 وجـاءت عـدة أحاديـث     ،  قرن اهللا بينهما يف القرآن الكرمي يف مثانية وعشرين موضعاً         
، سِمعت ِعكِْرمةَ بن خاِلٍد يحدثُ طَاوسـا      ،  عن حنظَلَةَ بِن أَِبي سفْيانَ    ف،  صحيحة يف ذلك  

، �ِإني سِمعت رسـولَ اِهللا      : أَالَ تغزو ؟ فَقَالَ عبد اِهللا بن عمر       : قَالَ ِالبِن عمر  أَنَّ رجالً   
، وِإيتاِء الزكَـاةِ  ،  وِإقَاِم الصالَةِ ،  شهادِة أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه     : بِني اِإلسالَم علَى خمسٍ   : يقُولُ

 .١٢١متفق عليه.حج الْبيِتو، وِصياِم رمضانَ
 ومن اخلطأ إذن اشتغال الناس بالسنن والتطوعات من الصالة والصـيام واحلـج عـن                -

مث يذهب إىل عمله الـذي      ،  ن يقوم كل الليل   ين م إىل الد  فنرى بعض املنتسبني  ،  الفرائض

                                                 
 )١٥٨)(٣٧٣ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٢٢ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢١
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ـ ، ينبغي   فال يقوم بواجبه كما   ،  متعب كليل القوة   ويتقاضى عليه أجراً وه    ـ  وول م أن  عل
ِإنَّ : �ِثنتاِن حِفظْتهما عن رسـوِل اِهللا       : قَالَ،  عن شداِد بِن أَوسٍ   : إحسان العمل فريضة  

وِإذَا ذَبحـتم فَأَحِسـنوا     ،  فَِإذَا قَتلْتم فَأَحِسنوا الِْقتلَةَ   ،  اللَّه كَتب اِإلحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ     
حالذَّب ،ِحدلْيوهتفْرش كُمدأَح  ،هتذَِبيح ِرحلْي١٢٢.و. 

لوفّر على نفسـه    ،   بالباطل - آخر الشهر    -وأكل للمال     وأن التفريط فيه خيانة لألمانة    
 .مل يلزمه اهللا به وال رسوله، ذلك القيام ألنه ليس أكثر من نفل
فيمضـي إىل  ، يفوخصوصاً يف أيام الص، فيتعبه الصيام، ومثله من يصوم االثنني واخلميس   

والصوم هنا نفـل    .وكثرياً ما يؤخر مصاحل الناس بتأثري الصوم عليه       ،  عمله مكدوداً مهدوداً  
 !غري واجب وال الزم وإجناز املصاحل واجب والزم 

  ةَ، قَالَتاِئشع نولُ اِهللا    : فعسلًـا أَ         : " �قَالَ رمع كُمدِملَ أَحِإذَا ع ِحبالَى يعنْ ِإنَّ اَهللا ت
 هِقنت١٢٣" ي. 

الَ يِحلُّ ِللْمرأَِة أَنْ تصـوم وزوجهـا        «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَِّه     �وعن أَِبى هريرةَ    
 فَِإنه يؤدى   وما أَنفَقَت ِمن نفَقٍَة عن غَيِر أَمِرهِ      ،  والَ تأْذَنَ ِفى بيِتِه ِإالَّ ِبِإذِْنهِ     ،  شاِهد ِإالَّ ِبِإذِْنهِ  

 هطْرِه ش١٢٤»ِإلَي. 
وكذلك نرى بعض املسلمني الذين حيجون      .حقه عليها أوجب من صيام النافلة      ألن وذلك  

وكثرياً من  ،  أن كثرياً من الفقراء حيتاجون إىل املال       مع،  تطوعاً بعد الفريضة مرات عديدة    
الناس ميوتون ألـم   وكثرياً من، لديناملناطق حتتاج إىل املراكز الدعوية لتعليم الناس أمور ا 

 !!ال جيدون الدواء املناسب 
مشاريع دعويـة    لقدموا مساعدة ،  فقهوا دينهم وعرفوا شيئاً من فقه األولويات       ووهؤالء ل 

 !!إنسانية كثرية على استمتاعهم الروحي باحلج التطوعي و
 . أولوية فرض العني على فرض الكفاية-ج

                                                 
 )٥٨٨٤)(٢٠٠ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥١٦٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٢٢
 صحيح ) ٤٩٣٠)(٢٣٣ / ٧ (-شعب اإلميان  - ١٢٣
  )٥١٩٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٢٤
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، فالفرائض يف نفسها متفاوتـة    ،  يف الرتبة على النوافل بال نزاع      كما أن الفرائض مقدمة      -
وأظهر مثال  ،  وقد دلت األحاديث النبوية على ذلك     .الكفاية ففرض العني مقدم على فرض    

ـ ،  يكون اجلهاد فرض كفاية    ما جاء يف شأن بر الوالدين واجلهاد يف سبيل اهللا حينما            ووه
جاَء رجـلٌ   : قال،  عن عبِد اِهللا بِن عمٍرو     ى الشيخان وفقد ر .جهاد الطلب ال جهاد الدفع    

   ِبيادِ  ،  �ِإلَى النِفي الِْجه هأِْذنتس؟ قَـالَ    : فقَالَ،  ي اكاِلدو يأَح : ـمعـا  : قَـالَ ،  نفَِفيِهم
اِهدأي اخلدمة والرعاية والطاعة( .١٢٥فَج..(. 

يا رسولَ اللَّـِه    :  فَقَالَ -�-جاَء رجلٌ ِإلَى النِبى     : الَوعن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص قَ       
فَارِجع ِإلَيِهما وأَضِحكْهما كَما    « :قَالَ  .ِجئْت أُباِيعك علَى الِْهجرِة وتركْت أَبوى يبِكيانِ      

 .١٢٦»أَبكَيتهما 
ِإني أَشتِهي الِْجهاد والَ أَقِْدر علَيـِه       : فَقَالَ،  � النِبي   أَتى رجلٌ : قَالَ،  وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   

فَِإذَا فَعلْـت   ،  فَابلُ اللَّه عذْرا ِفي ِبرها    : أُمي قَالَ : فَهلْ بِقي أَحد ِمن واِلديك ؟ فَقَالَ      : قَالَ
 .١٢٧الطرباين" فَاتِق اللَّه وبرها ، رِضيت عنك أُمكذَِلك فَأَنت حاج ومعتِمر ومجاِهد ِإذَا 

           ِبىاَء ِإلَى النةَ جاِهمأَنَّ ج لَِمىةَ الساِهمِن جةَ باِويعم نـولَ اللَّـِه       -�-وعسا رفَقَالَ ي 
     كِشريتأَس ِجئْت قَدو وأَنْ أَغْز تدمِ  « فَقَالَ  .أَر لْ لَكه   أُم ن«. معا فَِإنَّ  « قَالَ  .قَالَ نهمفَالْز

 .١٢٨رواه النسائي.»الْجنةَ تحت ِرجلَيها 
فَقَـالَ  ،  أَستِشريه ِفي الِْجهادِ   �أَتيت رسولَ اللَِّه    : قَالَ،  عن أَِبيهِ ،  وعن معاِويةَ بن جاِهمةَ   

 ِبياِن ؟ " : �الناِلدو أَلَك "قُلْت :معا " : قَالَ، نِلِهمجأَر تحةَ تنا فَِإنَّ الْجمهم١٢٩"الْز. 
 :فروض الكفاية تتفاوت • 

                                                 
 / ٢ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦٦٦٨ (- املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٣٠٠٤ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ١٢٥
٣١٨)(٢١( 
 صحيح) ٦١٢ (- املكرت -مسند احلميدي  - ١٢٦
 حسن) ٢١٨)(١٤٤ / ١ (-املعجم الصغري للطرباين  - ١٢٧
 صحيح ) ٣١١٧ (- املكرت -سنن النسائي - ١٢٨
 صحيح) ٢١٥٧)(٤١٨ / ٢ (-املعجم الكبري للطرباين  - ١٢٩
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ورمبا أصبح  ،  فهناك فروض كفاية قام ا بعض الناس      ،   وفروض الكفاية نفسها تتفاوت    -
زمن ففي  .مل يقم ا أحد قط    وأ،  أخرى مل يقم ا عدد كافٍ      وفروض كفاية ،  فيها فائض 

، وطلبه فـرض كفايـة    ،  طلب الفقه  اإلمام الغزايل عاب على أهل عصره أم تكدسوا يف        
يوجـد   حىت إن البلدة  ،  مثل علم الطب  ،  على حني ختلَّفوا عن ثغرة يف واجب كفائي آخر        

مع ضرورة الطـب الدنيويـة   ، وال يوجد ا إال طبيب من أهل الذمة   ،  ا مخسون متفقهاً  
ففرض الكفاية الذي مل يقـم      .واألمور الدينية ،  األحكام الشرعية يف   ومع أن للطب مدخالً   

وفرض الكفاية  ،  مل يسد كل احلاجة   وول،  به أحد يكون االشتغال به أوىل ممن قام به بعض         
، كـافٍ  الذي قام به عدد غري كاٍف يكون االشتغال به أوىل من فرض آخر قام به عدد                

 و بعض األحيان فرض عني على زيـد أ وقد يصبح فرض الكفاية يف.ورمبا زائد عن احلاجة 
ومل يوجد  ،  ووجد املوجب لقيامه  ،  ألنه وحده الذي اجتمعت له مؤهالته     ؛  من الناس وعمر

 .املانع منه
ـ  وأ،  وحده اليت تعلَّم الفقه    ووه،  يفيت الناس  كما إذا احتاج بلد ما إىل فقيه       وحـده   وه

صـنعة   ووكل ذي علم أ   ،  سواملهند ومثله املعلم واخلطيب والطبيب   .القادر على حتصيله  
 !ميلكها دون غريه  ووه، حيتاج إليها الناس

 . أولوية حقوق العباد على حق اهللا ارد-د
 فروض األعيان تتفاوت فيما بينها أيضاً، ولقد رأينا الشريعة تؤكد يف كثري من أحكامها               -

 .تعظيم ما يتعلق حبقوق العباد
خبالف فـرض العـني   ،   وحده ميكن التسامح فيه    - تعاىل   -املتعلق حبق اهللا    ،  ففرض العني 

،  مبنيـة علـى املسـاحمة      - تعاىل   -إن حقوق اهللا    : العلماء فقد قال .املتعلق حبقوق العباد  
فإن ،  وأداء الدين واجباً  ،  واجباً وهلذا إذا كان احلج مثالً    .وحقوق العباد مبنية على املشاحة    

  ين مقدمن  إال إذا استأذن  ،  على احلج حىت يؤدي دينه    فال جيوز للمسلم أن يقدم      ،  مأداء الد
 !واثق من قدرته على الوفاء به  ووه، كان الدين مؤجالً وأ، صاحب الدين

 صح احلديث أن الشهادة يف سبيل       - وخباصة احلقوق املالية     - وألمهية حقوق العباد هنا      -
 !دين  ال تسقط عنه ال-يطلبه املسلم للتقرب إىل ربه   وهي أرقى ما-اهللا 
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يغفَر ِللشِهيِد كُلُّ ذَنٍب ِإالَّ     «  قَالَ   -�-فعن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص أَنَّ رسولَ اللَِّه           
 ني١٣٠رواه مسلم.»الد. 

-            ِبياِب النحأَص الً ِمنجأَنَّ ر ِنيهاِلٍد الْجِن خِد بيز نوع�   خ موي فِّيوتربي  ،  وهفَـذَكَر
ِإنَّ : فَقَـالَ ،  فَتغيرت وجوه الْقَوِم ِمن ذَِلك    ،  صلُّوا علَى صاِحِبكُم  : فَقَالَ،  �ِلرسوِل اِهللا   

      هاعتا منحِبيِل اِهللا فَفَتغَلَّ ِفي س كُماِحبـاِوي          ،  صسـوِد الَ يهِز الْيـرخ ا ِمنزرا خندجفَو
هِنِدري١٣١م. 

ليكون يف ذلك أبلغ زاجر عـن       ،   عن الصالة عليه   - � -النيب   فمن أجل درمهني أعرض   
 !!كثر وقلّ أ، الطمع يف املال العام

الْمفِْلس من  : قَالُوا" قَالَ أَتدرونَ مِن الْمفِْلس ؟      : "  قَالَ �وعن أَِبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اِهللا       
    لَه مهلَا ِدر اعتلَا مكَاٍة،          : " فَقَالَ،  وزاٍم وِصيلَاٍة وِة ِبصامالِْقي موأِْتي يِتي يأُم ِمن فِْلسِإنَّ الْم

ويأِْتي قَد شتم هذَا وقَذَف هذَا، وأَكَلَ مالَ هذَا، وسفَك دم هذَا، وضرب هذَا فَيعطَـى                
   هاِتِه، ونسح ذَا ِمنه              ِه أُِخذَ ِمـنلَيا عى مقْضلَ أَنْ يقَب هاتنسح تاِتِه، فَِإنْ فَِنينسح ذَا ِمن

 .١٣٢رواه مسِلم" خطَاياهم فَطُِرحت علَيِه، ثُم طُِرح ِفي الناِر 
سواء أكـان   ،  والسيما ما يتعلق باملال   ،   هذه األحاديث تدل على تعظيم حقوق اخللق       -

 وألن املهم ه  ،  وإن كان تافهاً  ،  وأكله بالباطل ،  أخذه من غري حله    فال جيوز ،  اً أم عاماً  خاص
  إىل والصـغرية جتـر   ،  على الكـثري   يوشك أن جيترئ  ،  ومن اجترأ على أخذ القليل    ،  املبدأ

 .ومعظم النار من مستصغر الشرر، الكبرية
  أولوية حقوق اجلماعة على حقوق األفراد-هـ

فـإن  .تعلقة حبقوق اجلماعة مقدمة على الفرائض املتعلقة حبقوق األفـراد          إن الفرائض امل   -
كمـا قـال    ،  مدين بطبعه وفه،  وال يستطيع أن يعيش وحده    ،  الفرد ال بقاء له إال باجلماعة     

 وبل ه .كثري جبماعته ،  بنفسه فاملرء قليل ،  حيوان اجتماعي كما قال احملدثون    وه وأ،  القدماء
                                                 

  )٤٩٩١ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٣٠
 حسن) ٤٨٥٣) (١٩١ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٣١
  )٣٣٨)(٥٢٢ / ١ (-وشعب اإلميان  ) ٦٧٤٤ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٣٢
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من  األمة آكد  ون هنا كان الواجب املتعلق حبق اجلماعة أ       وم.موجود جبماعته ،  عدم بنفسه 
، فك األسرى وختليصهم من ذل األسر     : ومن األمثلة على ذلك   .الواجب املتعلق حبق الفرد   

، ألن كرامة هؤالء األسرى من كرامـة األمـة اإلسـالمية     .األموال مهما كلف ذلك من   
 قَـالَ قَـالَ     - � - أَِبى موسى    عنف ،وكرامة األمة فوق احلرمة اخلاصة ألموال األفراد      

 .١٣٣» وأَطِْعموا الْجاِئع وعودوا الْمِريض - يعِنى اَألِسري -فُكُّوا الْعاِنى « �رسولُ اللَِّه 
إذا اقتضت ظروف الدولة فرض ضرائب عادلة على القادرين وأهل اليسار حلفظ             وكذلك

وإن ،  كما نص على ذلك الفقهـاء     ،  يوجبهيؤيد ذلك و   فإن الشرع ،  هيبة الدولة ونظامها  
  !١٣٤الزكاة كان الكثري منهم يف األحوال املعتادة ال يطالب الناس حبق يف املال غري

وتلَا هـِذِه   ، ِفي الْماِل حق ِسوى الزكَاِة      : "  أَنه قَالَ  �عِن النِبي   ، فعن فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس     
ر أَن تولُّواْ وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق والْمغِرِب ولَِكن الِْبر من آمن ِباللِّه والْيوِم             لَّيس الْبِ {الْآيةَ  

          اِكنيسالْمى وامتالْيى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو نيِبيالناِب والِْكتآلِئكَِة والْماآلِخِر و
 الس نابِإذَا             و ـِدِهمهوفُـونَ ِبعالْمكَاةَ وى الزآتالةَ والص أَقَامقَاِب وِفي الرو آِئِلنيالسِبيِل و

              ـمه أُولَِئـكقُوا ودص الَِّذين أِْس أُولَِئكالْب ِحنياء وراء والضأْسِفي الْب اِبِرينالصواْ وداهع
 .١٣٥ البقرة سورة) ١٧٧(} الْمتقُونَ

 . أولوية الوالء لألمة واجلماعة على الوالء للقبيلة والفرد-و

                                                 
  )٣٠٤٦ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٣٣
 )١٣ / ٣٥ (-انظر املوسوعة الفقهية الكويتية  - ١٣٤
 حسن لغريه ) ٣٠٤٣)(٢٧ / ٢ (-شرح معاين اآلثار  - ١٣٥

وصحح بعض األئمة وقفه على بعض الصحابة والتابعني وورد عكسه وهو ليس ىف املال حق سوى الزكاة وىف سـنده                    
  صحيح ٤/٨٤ هق ---إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك شره : ضعف وىف معناه

 ،فاحلديث الثاىن حممول على احلالة العادية للمسلمني حيث أن زكاة املال وحنوها             واجلمع بينهما سهل ميسور بإذن اهللا     
 .من موارد الدولة اإلسالمية تكفى حاجة الفقراء واملساكني 

 حيث زكاة املال ال تكفى لسد مثل هـذه          ---حروب كوارث طبيعية    : واحلديث األول حيمل على األحوال الطارئة     
 وهذا مـا    -- من فضول أموال األغنياء      --العادل أخذ ما حيتاج إليه الفقراء أو اجلهاد         الضروريات فيجوز لوىل األمر     

 ، ومشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم       ٤٧٣ و   ٢/٤٧٢قاله كثري من علماء السلف واخللف وهو احلق ، انظر الفيض            
 للقرضاوى حفظه اهللا
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وكان والء الرجـل    ،   كانت القبيلة يف اتمع اجلاهلي هي أساس االنتماء وحمور الوالء          -
علـى  " مظلوماً  وانصر أخاك ظاملاً أ   " : شعار كل منهم   وكان.لقبيلته يف احلق ويف الباطل    

 !! ظاهر معناها 
 من خالل القـرآن الكـرمي       -ورباهم   جاء اإلسالم جعل والء املسلمني ألمتهم     فلما أن   

وال ، ال مينعهم من ذلك عاطفة احلـب لقريـب  ،  على القيام هللا شهداء بالقسط    -ة  والسن
فال حيايب مـن  ، وأن يكون هللا، فالعدل جيب أن يكون فوق العواطف! وعاطفة البغض لعد 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُونواْ قَـواِمني       {: - تعاىل   -اهللا  قال  .يكره وال حييف على من   ،  حيب
                ا فَاللّـهفَقَـري ا أَوغَِني كُنِإن ي ِبنياَألقْرِن وياِلدأَِو الْو لَى أَنفُِسكُمع لَواء ِللِّه ودهِط شِبالِْقس

لُواْ وِإن تلْوواْ أَو تعِرضواْ فَِإنَّ اللّه كَانَ ِبمـا تعملُـونَ            أَولَى ِبِهما فَالَ تتِبعواْ الْهوى أَن تعدِ      
 .سورة النساء) ١٣٥(} خِبريا

يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا قائمني بالعدل، مؤدين للشـهادة              
لى أقـاربكم،   لوجه اهللا تعاىل، ولو كانت على أنفسكم، أو على آبائكم وأمهاتكم، أو ع            

فإن اهللا تعاىل أوىل ما منكم، وأعلم مبا فيـه          ؛ مهما كان شأن املشهود عليه غنيا أو فقريا       
صالحهما، فال حيملنكم اهلوى والتعصب على ترك العدل، وإن حترفوا الشهادة بألسنتكم            

 تعاىل كـان  فتأتوا ا على غري حقيقتها، أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتماا، فإن اهللا           
 .عليما بدقائق أعمالكم، وسيجازيكم ا

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُونواْ قَواِمني ِللِّه شهداء ِبالِْقسِط والَ يجـِرمنكُم            {: - تعاىل   -وقال  
} اْ اللّه ِإنَّ اللّه خِبري ِبما تعملُـونَ شنآنُ قَوٍم علَى أَالَّ تعِدلُواْ اعِدلُواْ هو أَقْرب ِللتقْوى واتقُو       

 .سورة املائدة) ٨(
 كونوا قوامني باحلق، ابتغاء وجه اهللا، شـهداء         �يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله حممد        

بالعدل، وال حيملنكم بغض قوم على أال تعدلوا، اعِدلوا بني األعداء واألحباب على درجة              
إن اهللا خـبري مبـا تعملـون،        . أقرب خلشية اهللا، واحذروا أن جتوروا      سواء، فذلك العدل  

 .وسيجازيكم به
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مل يكن هلم   ،  وأعطاها مفهوماً جديداً  ،  عبارات اجلاهلية   بعض – � - واستخدم الرسول   
يا : فَقَالُوا ،أَو مظْلُوما ،  انصر أَخاك ظَاِلما  : قَالَ �أَنَّ النِبي   ،  فعن أَنِس بِن ماِلكٍ   ،  به عهد 

 .١٣٦.تكُفُّه عِن الظُّلِْم: فَكَيف أَنصره ظَاِلما ؟ قَالَ، رسولَ اِهللا هذَا ننصره مظْلُوما
ومعنى هذَا أَنَّ الظَّاِلم مظْلُوم ِمن ِجهِتِه كَما قَـالَ اُهللا عـز             : " قَالَ الِْإمام أَحمد رِحمه اهللاُ    

، فَكَما ينبِغـي أَنْ ينصـر       ]١١٠: النساء[} ومن يعملْ سوًءا، أَو يظِْلم نفْسه       { : وجلَّ
  ظْلُومالْم-          هنع الظُّلْم فَعدفِْس الظَّاِلِم ِلين رِإذَا كَـانَ        - ِإذَا كَانَ غَي رصنِغي أَنْ يبني كَذَِلك 

  فَعدالظَّاِلِم ِلي فْسن               آهـِلِم، ِإذَا رسِة أَِخيـِه الْمرصاِحٍد ِبنكُلَّ و را أَممِإنفِْسِه، ون نع هظُلْم 
ِلأَنَّ الِْإسلَام ِإذَا جمعهما صارا كَالْبدِن الْواِحِد، كَمـا أَنَّ أُخـوةَ            ؛  يظِْلم وقَدر علَى نصِرهِ   
كَانا كَالْبدِن الْواِحِد، والدين أَقْوى ِمن الْقَرابِة، وأَولَـى ِبالْمحافَظَـِة           النسِب لَو جمعتهما    

ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ فَأَصِلحوا بين     { : علَيِه ِمنها، وِإلَى هذَا وقَعِت الِْإشارةُ ِبقَوِلِه عز وجلَّ        
 كُميو١٣٧]١٠: احلجرات[} أَخ. 

فمن قُِتل حتتها فقتلتـه     ،  القتال حتت رايتها   وأ،   من الدعوة للعصبية   -� - كما حذّر    -
لَيس ِمنا من دعا ِإلَـى عصـِبيٍة   «  قَالَ -�-فعن جبيِر بِن مطِْعٍم أَنَّ رسولَ اللَِّه       ،  جاهلية

 سلَيٍة وِبيصلَى علَ عقَات نا مِمن سلَيٍة وِبيصلَى عع اتم نا م١٣٨داود ورواه أب.»ِمن. 
يا رسولَ اللَّـِه، مـا      :قُلْت: وعن خصيلَةَ بنِت واِثلَةَ بن اَألسقَِع أَنها سِمعت أَباها، يقُولُ         

 .١٣٩داودورواه أب"أَنْ تِعني قَومك علَى الظُّلِْم : الْعصِبيةُ؟ قَالَ

                                                 
 )٥١٦٧) (٥٧١  /١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٩٥٢ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٣٦
 )٨٤ / ١٠ (-شعب اإلميان  - ١٣٧
 حسن لغريه) ٥١٢٣ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٣٨
ومن طريـق آخـر      ) ٥١٢١ (- املكرت   -وسنن أيب داود     ) ١٧٦٩٦)(٤٧٢ / ١٥ (-املعجم الكبري للطرباين     - ١٣٩

 حسن) ١٠٣٨٧(واإلصابة ) ١٧٦٥٨) (٤٥٦ / ١٥ (-املعجم الكبري للطرباين 
وـذيب  ) ١١٩٠٠(لة بنت واثلة بن األسقع وقيل مجيلة روى عنها مجاعة ووثقها ابن حبان التهـذيب              يف سنده فسي  

) ٢٩٠٦(والراوي عنها سلمة بن بشر الدمشقي روى عنه مجاعة وذكره ابن حبان يف ثقاته التهذيب              ) ٧٨٠٦(الكمال  
 ٤/١٥٧وسكت عليه أبو حامت

  عند الطرباين وله متابع تام: قلت



 ٩١

 وأ، قاتـل عليهـا   وأ، وممن دعا إليها، ء منهاىوبر" العصبية  " - � -نيب وكما أنكر ال 
بقولـه وفعلـه    ،  وأكد أمرهـا  ] اتمع وحفظه   " [ اجلماعة  " فإنه دعا إىل    ،  مات عليها 

فعن عرفَجةَ بِن شريٍح اَألشجِعى     ،  والشذوذ وحذَر من الفرقة واخلالف واالنفراد    ،  وتقريره
 تأَيقَالَ ر   ِبىفَقَالَ       -�- الن اسالن طُبخِر يبلَى الِْمنع  »     اتنهو اتنِدى هعكُونُ بيس هِإن

 كَاِئنا من كَانَ فَـاقْتلُوه      -�-فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَو يِريد تفِْريق أَمِر أُمِة محمٍد           
اللَِّه ع دفَِإنَّ ي كُضرةَ ياعمالْج قفَار نم عطَانَ ميِة فَِإنَّ الشاعم١٤٠»لَى الْج. 

وعِن الساِئِب بِن ِمهجاٍن، ِمن أَهِل الشاِم ِمن أَهِل ِإيِلياَء، وكَانَ قَد أَدرك أَصحاب رسوِل               
ر رِضي اُهللا عنه الشام حِمد اَهللا وأَثْنى علَيـِه          لَما دخلَ عم  : ِفي حِديٍث ذَكَره، قَالَ    �اِهللا  

قَـام ِفينـا     �ِإنَّ رسولَ اِهللا    : ووعظَ وذَكَّر، وأَمر ِبالْمعروِف، ونهى عِن الْمنكَِر ثُم قَالَ        
        ِحِم وِصلَِة الرى اِهللا وقْوِبت رفَأَم اِمي ِفيكُما كَِقيِطيبقَـالَ    خِن ويلَاِح ذَاِت الْبص " :  كُملَـيع

فَِإنَّ يد اِهللا علَى الْجماعِة، وِإنَّ الشيطَانَ مع الْواِحِد وهو ِمن اِلاثْنيِن أَبعد، لَـا               ؛  ِبالْجماعِة
ته سيئَته، وسرته حسنته فَهو أَمـارةُ       يخلُونَّ رجلٌ ِبامرأٍَة، فَِإنَّ الشيطَانَ ثَاِلثُهما، ومن ساءَ       

                ا لَـمريِملَ خِإنْ ع هتنسح هرسلَا تو هئَتيس وُءهساِفِق الَِّذي لَا تنةُ الْمارأَمِمِن، وؤِلِم الْمسالْم
م يخف ِمن اِهللا ِفي ذَِلـك الشـر عقُوبـةً،           يرج ِمن اِهللا ِفي ذَِلك ثَوابا، وِإنْ عِملَ شرا لَ         

وأَجِملُوا ِفي طَلَِب الدنيا فَِإنَّ اَهللا قَد تكَفَّلَ ِبأَرزاِقكُم وكُلٌّ ميسر لَه عملُه الَّـِذي كَـانَ                 
علَى  �" ُء ويثِْبت وِعنده أُم الِْكتاِب      عاِملًا، استِعينوا ِباِهللا علَى أَعماِلكُم فَِإنه يمحو ما يشا        

هِذِه خطْبةُ عمر بِن الْخطَّـاِب  " السلَام علَيكُم .نِبينا محمٍد وآِلِه، وعلَيِه السلَام ورحمةُ اهللاِ   
 .١٤١"�علَى أَهِل الشاِم، أَثَرها عن رسوِل اِهللا 

  أَِبي س نوع ِريدولُ اللَِّه    : قَالَ،  ِعيٍد الْخسـا       : �قَالَ راهعفَو قَالَِتيم ِمعا سدبع اللَّه رضن
   هرا غَيهلَّغبفَِقيٍه      ، و راِمِل ِفقٍْه غَيح بفَر ،        أَفْقَه وه ناِمِل ِفقٍْه ِإلَى مح برثَـالَثٌ الَ   ، و

  الْم ِهنلَيِغلُّ عيِمنِل ِللَِّه    : ؤمالْع الَصِإخ ،   ِلِمنيسةُ الْمحاصنمو ،   ِتِهماعمج وملُزفَـِإنَّ  ، و

                                                 
 يتحرك ويضطرب: يركض-صحيح  ) ٤٠٣٧ (- املكرت -ئيسنن النسا - ١٤٠
 صحيح ) ١٠٥٧٤)(٤٢٦ / ١٣ (-شعب اإلميان  - ١٤١



 ٩٢

     اِءِهمرو أِْتي ِمنت مهتوعقَالَ، دِة     : واعملَى الْجاللَِّه ع دي ،        ـرضي ِد اللَِّه لَني نذَّ عش نفَم
 ذُوذُهش ١٤٢"اللَّه. 

ِشريٍ   وعِن باِن بمعقَالَ،  ِن الن :   ِبيرِ  �قَالَ النبلَى الِْمنكُِر الْقَِليلَ   : عشي لَم نـكُِر   ،  مشي لَم
الْكَِثري  ،   اسكُِر النشي لَم نمو  ،  كُِر اللَّهشي لَم.   كْرِة اِهللا شمثُ ِبِنعدحالت  ،   ـا كُفْـركُهرتو ،

 .١٤٣رواه أمحد.والْفُرقَةُ عذَاب،  رحمةٌوالْجماعةُ
، والثَِّريد بركَـةٌ  ،  الْجماعةٌ بركَةٌ " : �قَالَ رسولُ اللَِّه    : وعن أَِبي سِعيٍد الِْإسكَندراِني قَالَ    

ِة تسحروا ولَو علَى جرٍع ِمن      وهو ِمن السن  ،  تسحروا فَِإنه يِزيد ِفي الْقُوةِ    ،  والسحور بركَةٌ 
 ِرينحستلَى الْماللَِّه ع اتلَواٍء ص١٤٤" م. 

       رمِن عِد اللَِّه ببع نِة فَقَالَ   : قَالَرضي اهللا عنهما،    وعاِبيِبالْج رما عنطَبخ :   ِفيكُم تي قُمِإن
ثُم يفْشـو  ، ثُم الَِّذين يلُونهم ،  أُوِصيكُم ِبأَصحاِبي " : الَ ِفينا فَقَ  - � -كَمقَاِم رسوِل اللَِّه    

، وحتى يشهد ولَا يستشهد علَيكُم ِبالْجماعةِ     ،  ولَا يستحلَف ،  الْكَِذب حتى يحِلف الرجلُ   
لَا يخلُونَّ رجـلٌ ِبـامرأٍَة      ،  اِحِد وهو ِمن اِلاثْنيِن أَبعد    فَِإنَّ الشيطَانَ مع الْو   ،  وِإياكُم والْفُرقَةَ 

مـن سـرته    ،  من أَراد بحبوحةَ الْجنِة فَلْيلْزِم الْجماعةَ     ،  ثَلَاثَ ِمراٍر ِإلَّا كَانَ ثَاِلثَهما شيطَانٌ     
الْم فَذَِلك هئَتيس هاَءتسو هتنسح ِمن١٤٥" ؤ. 

وهي مل تغفل أمـر  ،  واملالحظ أن الشريعة اإلسالمية تغرس روح اجلماعة يف أفراد األمة         -
يف " لبنـة   "  الفرد يكون    فهي تعد ،  وآداا ومجيع أحكامها   اتمع يف عباداا ومعامالا   

                                                 
 صحيح) ١٣٠٢)(٢٦٠ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميني  - ١٤٢
( والشـعب    ) ٣٠١٤(  وصـحيح اجلـامع      -١٨٦٤٠) ١٨٤٤٩)(٢٩٧ / ٦ (-) عامل الكتب (مسند أمحد    - ١٤٣

 حسن لغريه) ١٦٣٧) (٢٥٣ / ٢ (-وكشف األستار  ) ٩١١٩ و٤٤١٩
 ضعيف ) ٢٨٦١(مسند ابِن الْجعِد  - ١٤٤
 ) ٢٣١٨( وسنن الترمذى بـرقم    - ٧٩٨١-٣٢٧)٢٣٩ / ١ (- الطبعة الثالثة    -عشرة النساء لإلمام للنسائي      - ١٤٥

 صحيح) ٣٨٧(واملستدرك للحاكم برقم



 ٩٣

ِإنَّ : قَـالَ ،  �ِبي  أَنَّ الن ،  فعن أَِبي موسى  .يف بنية جسده احلي   " عضواً  " وأ،  بنيان اتمع 
 .١٤٦متفق عليه .وشبك بين أَصاِبِعِه.الْمؤِمن ِللْمؤِمِن كَالْبنياِن يشد بعضه بعضا

 اِمرقُولُ     : قَالَ،  وعن عي طُبخِشٍري يب نانَ بمعالن تِمعولَ اِهللا    : سسر تِمعقُـولُ  �سي :
 ِمِننيؤثَلُ الْمم  ِهمادوِفي ت   ،ِمِهماحرتدِ  ،  وسثَلُ الْجم اطُِفِهمعتءٌ     ،  وـيش ـهكَى ِمنتِإذَا اش ،

 ..١٤٧تداعى لَه ساِئر الْجسِد ِبالسهِر والْحمى
كأن أجزاءه قـد دعـا بعضـها    ، إذا تبع بعضه بعضا يف االدام: تداعى البناء: تداعى له 

 .بعضا
 ِن النِشريٍ  وعِن باِن بمولُ اِهللا    : قَالَ،  عساِحـدٍ   : �قَالَ رٍل وجونَ كَرِمنؤكَى   ،  الْمـتِإنْ اش

كَى كُلُّهتاش هأْسر ،كَى كُلُّهتاش هنيكَى عتِإنْ اش١٤٨و. 
 : األولويات يف جمال املنهيات -٦
من مستحب إىل واجـب إىل      :  كما أن هناك تفاوتاً يف املأمورات ودرجاا ومستوياا        -

هناك تفـاوت أيضـاً يف      ،  إخل..تفاوت يف فروض األعيان    فرض كفاية إىل فرض عني إىل     
 تعاىل  -الكفر باهللا   : بال شك  أعالها،  وهي مراتب متفاوتة غاية التفاوت    ،  جانب املنهيات 

 ."خالف األوىل " ما يعبر عنه بـ وأ، املكروه ترتيهاً: وأدناها، -
 :أيضا درجات بعضها دون بعض  والكفر -
 :كفر اإلحلاد واجلحود• 
مبشـرين   رسـالً وكتباً أ ووال أن له مالئكة أ    ،  الذي ال يؤمن صاحبه بأن للكون رباً      ووه 

فهؤالء ال يعترفـون  .شراًووال أن هناك آخرة يجزى الناس فيها مبا عملوا خرياً أ         ،  ومنذرين
بل هم كما قال القرآن عن أسالف هلـم         ،  نبوة وال رسالة وال جزاء أخروي      بألوهية وال 

                                                 
 / ١ (- حبـان    وصـحيح ابـن    ) ٦٧٥٠ (- املكـرت    -وصحيح مسلم ) ٤٨١ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ١٤٦

٢٣١)(٤٦٧( 
  )٦٧٥١ (- املكرت - وصحيح مسلم-١٨٥٦٣) ١٨٣٧٣)(٢٧٦ / ٦ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٤٧
  )٦٧٥٣ (- املكرت - وصحيح مسلم-١٨٥٨٣) ١٨٣٩٣)(٢٨١ / ٦ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٤٨



 ٩٤

سـورة  ) ٣٧(} ِإنْ ِهي ِإلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحـن ِبمبعـوِثني           {: يقولون
 .املؤمنون

يا أَيها الَِّذين آمنواْ آِمنـواْ ِباللّـِه        {: وصدق اهللا العظيم إذ يقول    ،  وهذا شر أنواع الكفر   
ِه والِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُـر ِباللّـِه        ورسوِل

 .سورة النساء) ١٣٦(} ومالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم اآلِخِر فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيدا
وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه مـن التصـديق   يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله       
، ومن طاعتهما، وبالقرآن الذي نزله عليه، وجبميـع         �اجلازم باهللا تعاىل وبرسوله حممد      
ومن يكفر باهللا تعاىل، ومالئكته املكرمني، وكتبه الـيت         .الكتب اليت أنزهلا اهللا على الرسل     

ليغ رسالته، واليوم اآلخر الذي يقوم النـاس        أنزهلا هلداية خلقه، ورسله الذين اصطفاهم لتب      
 .فيه بعد موم للعرض واحلساب، فقد خرج من الدين، وبعد بعدا كبريا عن طريق احلق

 :كفر الشرك• 
، فقد كانوا يؤمنون بوجـود اإللـه  ، وذلك مثل شرك عرب اجلاهلية    ،  وهذا دون السابق   
ولكنـهم  ،  ر الرزق واحليـاة واملـوت     خبالقيته للسماوات واألرض والناس وبتدبريه ألم     و

ويف هذا يقـول    .يف السماء  ومن دونه آهلة أخرى يف األرض أ       وأشركوا باهللا وعبدوا معه أ    
ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن          {: القرآن الكرمي 

 .سورة العنكبوت) ٦١(} ونَاللَّه فَأَنى يؤفَكُ
}     ِمـن يالْح ِرجخن يمو ارصواَألب عمالس ِلكمن يِض أَماَألراء ومالس نقُكُم مزرن يقُلْ م

            تفَقُلْ أَفَالَ ت قُولُونَ اللّهيفَس راَألم ربدن يمو يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت وي٣١(} قُـونَ الْم (
 .سورة يونس

من يرزقكم من السماء، مبا يرتله من املطـر، ومـن   :  هلؤالء املشركني -أيها الرسول -قل  
األرض مبا ينبته فيها من أنواع النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟ ومن ميلك مـا                

ياة واملـوت   تتمتعون به أنتم وغريكم من حواس السمع واألبصار؟ ومن ذا الذي ميلك احل            
يف الكون كلِّه، فيخرج األحياء واألموات بعضها من بعض فيما تعرفون من املخلوقـات،              
وفيما ال تعرفون؟ ومن يدبر أمر السماء واألرض وما فيهن، وأمركم وأمر اخلليقة مجيعا؟               



 ٩٥

أفال ختافون عقـاب اهللا إن      : فسوف جييبونك بأن الذي يفعل ذلك كله هو اهللا، فقل هلم          
  معه غريه؟عبدمت

 : كفر أهل الكتاب• 
وكفرهم من جهة تكذيبـهم     ،  كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى     : ودون هذا الكفر  

وأنزل عليـه الكتـاب     ،   بالرسالة اخلامتة  - تعاىل   -الذي بعثه اهللا    ،  - � -برسالة حممد   
، هة أخـرى  ومصححاً هلا من ج   ،  مصدقاً ملا بني يديه من التوراة واإلجنيل من جهة        ،  اخلالد

وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديـِه ِمـن           {: - تعاىل   - ويف هذا يقول اهللا   
                ـقالْح ِمن اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيكُم بِه فَاحلَيا عِمنيهماِب والِْكت

لٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً ولَِكن لِّيبلُوكُم ِفي مـآ      ِلكُ
) ٤٨(} آتاكُم فَاستِبقُوا اخلَيراِت ِإلَى اهللا مرِجعكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُـونَ      

 .ائدةسورة امل
 القرآن، وكل ما فيه حق يشهد على صدق الكتـب قبلـه،             -أيها الرسول -وأنزلنا إليك   

وأا من عند اهللا، مصدقًا ملا فيها من صحة، ومبينا ملا فيها من حتريف، ناسـخا لـبعض                  
شرائعها، فاحكم بني احملتكمني إليك من اليهود مبا أنزل اهللا إليك يف هـذا القـرآن، وال                 

 احلق الذي أمرك اهللا به إىل أهوائهم وما اعتادوه، فقد جعلنا لكل أمة شريعة،               تنصرف عن 
ولو شاء اهللا جلعل شرائعكم واحدة، ولكنه تعاىل خالف بينها          .وطريقة واضحة يعملون ا   

ليختربكم، فيظهر املطيع من العاصي، فسارعوا إىل ما هو خري لكم يف الدارين بالعمل مبـا    
 .م إىل اهللا، فيخربكم مبا كنتم فيه ختتلفون، وجيزي كال بعملهيف القرآن، فإن مصريك

 وكفرهم أيضاً من حيث أم حرفوا التوراة واإلجنيل اللتني نزلتا على موسـى وعيسـى               
يا أَيها الرسولُ الَ يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفْـِر ِمـن            {: قال تعاىل ،  عليهما السالم 

لُواْ آمنا ِبأَفْواِهِهم ولَم تؤِمن قُلُوبهم وِمن الَِّذين ِهادواْ سماعونَ ِللْكَِذِب سماعونَ            الَِّذين قَا 
ِلقَوٍم آخِرين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَِلم ِمن بعِد مواِضِعِه يقُولُونَ ِإنْ أُوِتيتم هذَا فَخذُوه وِإن               

 ؤت لَّم                  ِرِد اللّـهي لَم الَِّذين لَِئكئًا أُوياللِّه ش ِمن لَه ِلكمفَلَن ت هتنِفت ِرِد اللّهن يمواْ وذَرفَاح هوت
ِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَهو يا ِخزينِفي الد ملَه مهقُلُوب رطَهسورة املائدة) ٤١(} أَن ي 
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ول ال حيزنك الذين يسارعون يف جحود نبوتك من املنافقني الـذين أظهـروا              يا أيها الرس  
وال حيزنك تسرع اليهود إىل إنكار نبوتك،    .اإلسالم وقلوم خالية منه، فإين ناصرك عليهم      

فإم قوم يستمعون للكذب، ويقبلون ما يفْتريه أحبارهم، ويستجيبون لقـوم آخـرين ال            
إن : رون يبدلون كالم اهللا من بعد ما عقَلـوه، ويقولـون          حيضرون جملسك، وهؤالء اآلخ   

جاءكم من حممد ما يوافق الذي بدلناه وحرفناه من أحكام التـوراة فـاعملوا بـه، وإن                 
أيهـا  -ومن يشأ اهللا ضاللته فلن تستطيع       .جاءكم منه ما خيالفه فاحذروا قبوله، والعمل به       

وإنَّ هؤالء املنافقني واليهود مل يِرِد اهللا أن        .دايته دفْع ذلك عنه، وال تقدر على ه       -الرسول
 .يطهر قلوم من دنس الكفر، هلم الذلُّ والفضيحة يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم

وهم أنفسهم درجات فمنهم املسـامل      ،  وبالرغم من ذلك فإن هلم وضعاً خاصاً يف الشريعة        
 كانوا خاضعني لقوانني اإلسالم فهـم        فإن …ومنهم  … الطيب ومنهم احملارب ومنهم     

أهل ذمة ينطبق عليهم قانون أهل الذمة، وإال كانوا حماربني فيخريون بـني ثـالث إمـا                 
قَاِتلُواْ الَّـِذين الَ    {: اإلسالم وإما دفع اجلزية عن يد وهم صاغرون وإما احلرب، قال تعاىل           

      الَ يِم اآلِخِر ووالَ ِبالْيونَ ِباللِّه وِمنؤي          ِمن قالْح ونَ ِدينِدينالَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرح
 .سورة التوبة) ٢٩(} الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب حتى يعطُواْ الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ 

جلـزاء، وال   أيها املسلمون قاتلوا الكفار الذين ال يؤمنون باهللا، وال يؤمنـون بالبعـث وا             
جيتنبون ما ى اهللا عنه ورسوله، وال يلتزمون أحكام شريعة اإلسالم من اليهود والنصارى،             

 .حىت يدفعوا اجلزية اليت تفرضوا عليهم بأيديهم خاضعني أذالء
 :كفر أهل الردة• 
 قُلْ ِقتـالٌ ِفيـِه   يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه{: قال تعاىل .شر أنواع الكفر   وهو 

كَِبري وصد عن سِبيِل اللِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِلِه ِمنه أَكْبر ِعنـد اللّـِه                 
 استطَاعواْ ومـن    والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإنِ           

يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفـي الـدنيا واآلِخـرِة                
 سورة البقرة) ٢١٧(} وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
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القتـال  : هل حيل فيه القتال؟ قل هلم: م عن الشهر احلرا  -أيها الرسول -يسألك املشركون   
يف الشهر احلرام عظيم عند اهللا استحالله وسفك الدماء فيه، ومنعكم الناس من دخـول               
اإلسالم بالتعذيب والتخويف، وجحودكم باهللا وبرسوله وبدينه، ومنـع املسـلمني مـن     

ه، ذلك أكرب ذنبا،    دخول املسجد احلرام، وإخراج النيب واملهاجرين منه وهم أهله وأولياؤ         
والشرك الذي أنتم فيه أكرب وأشد مـن        .وأعظم جرما عند اهللا من القتال يف الشهر احلرام        

وهؤالء الكفار مل يرتدعوا عن جرائمهم، بل هم مستمرون عليها،          .القتل يف الشهر احلرام   
من و.وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن اإلسالم إىل الكفر إن استطاعوا حتقيق ذلك            

 وارتد عن دينه فمات على الكفر، فقد ذهب عملـه يف            -أيها املسلمون -أطاعهم منكم   
 .الدنيا واآلخرة، وصار من املالزمني لنار جهنم ال خيرج منها أبدا

 :كفر النفاق• 
قال ،  من أغلظ أنواع الكفر وأشدها خطراً على احلياة اإلسالمية والوجود اإلسالمي           ووه 

يخاِدعونَ اللَّه  ) ٨(اِس من يقُولُ آمنا ِباللَِّه وِبالْيوِم الْآِخِر وما هم ِبمؤِمِنني           وِمن الن { تعاىل  
ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللَّـه      ) ٩(والَِّذين آمنوا وما يخدعونَ ِإلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ         

  ذَابع ملَها وضرونَ      مكِْذبوا يا كَانِبم ِض قَالُوا        ) ١٠( أَِليموا ِفي الْأَرفِْسدلَا ت مِإذَا ِقيلَ لَهو
وِإذَا ِقيلَ لَهم   ) ١٢(أَلَا ِإنهم هم الْمفِْسدونَ ولَِكن لَا يشعرونَ        ) ١١(ِإنما نحن مصِلحونَ    

أَنؤِمن كَما آمن السفَهاُء أَلَا ِإنهم هم السفَهاُء ولَِكن لَا يعلَمونَ           آِمنوا كَما آمن الناس قَالُوا      
)١٣ (                ـنحا نمِإن كُمعا مقَالُوا ِإن اِطيِنِهميا ِإلَى شلَوِإذَا خا ونوا قَالُوا آمنآم ِإذَا لَقُوا الَِّذينو

أُولَِئـك الَّـِذين    ) ١٥(ستهِزئ ِبِهم ويمدهم ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ       اللَّه ي ) ١٤(مستهِزئُونَ  
          ِدينتهوا ما كَانمو مهتارِتج تِبحا رى فَمدلَالَةَ ِبالْها الضورت٨: البقـرة  [}) ١٦(اش - 

١٦[. 
 :التفريق بني األكرب واألصغر من الكفر والشرك والنفاق 

ومـن  {:  يف قولـه - تعاىل -وعقوبته ذكرها اهللا  ،  ما ذكرناه سابقاً   و فالكفر األكرب ه   -
يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّى ونصـِلِه                 

 .ة النساءسور) ١١٥(} جهنم وساءت مِصريا
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 من بعد ما ظهر له احلق، ويسلك طريقًا غري طريق املؤمنني، ومـا  �ومن خيالف الرسول  
هم عليه من احلق، نتركه وما توجه إليه، فال نوفقه للخري، وندخله نار جهـنم يقاسـي                 

 .حرها، وبئس هذا املرجع واملآل
بلغته بلوغاً مشوهاً ال حيمل على       وأ،  بأن مل تبلغه الدعوة أصالً      فأما من مل يتبني له اهلدى     

مِن اهتدى فَِإنمـا يهتـدي      {: - تعاىل   - وقد قال اهللا  ،  معذور وفه،  النظر والبحث فيها  
ِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنما يِضلُّ علَيها والَ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ                

 .سورة اإلسراء) ١٥(} رسوالً
هداية كل أحد وضالله لنفسه ال حيمل أحد ذنب أحد، وال يدفع عنه مثقال ذرة من                : أي

الشر، واهللا تعاىل أعدل العادلني ال يعذب أحدا حىت تقوم عليه احلجة بالرسالة مث يعانـد                
 .احلجة

 . ال يعذبهوأما من انقاد للحجة أو مل تبلغه حجة اهللا تعاىل فإن اهللا تعاىل
واستدل ذه اآلية على أن أهل الفترات وأطفال املشركني، ال يعذم اهللا حىت يبعث إليهم               

 .١٤٩رسوال ألنه مرته عن الظلم
وما مـن   .وإن ضل فعليها  ،  فهي التبعة الفردية اليت تربط كل إنسان بنفسه إن اهتدى فلها          

وجيـزى  ،  كل عن عمله  إمنا يسأل   .وما من أحد خيفف محل أحد     ،  نفس حتمل وزر أخرى   
 ..كل بعمله وال يسأل محيم محيما

وأال ،  وقد شاءت رمحة اللّه أال يأخذ اإلنسان باآليات الكونية املبثوثة يف صفحات الوجود            
إمنا يرسل إلـيهم الرسـل      ،  يأخذه بعهد الفطرة الذي أخذه على بين آدم يف ظهور آبائهم          

وهي رمحة من اللّه أن يعذر إىل       » ى نبعثَ رسولًا  وما كُنا معذِِّبني حت   «: منذرين ومذكرين 
 .١٥٠العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب

                                                 
 )٤٥٥ / ١ (-تفسري السعدي  - ١٤٩
 )٢٢١٧ / ٤ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٠
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فقد بلغتهم دعوة اإلسالم    ،  اليوم ال عذر ألحد من أهل األرض يف ترك اإلسالم         : قلت
فال عذر هلم عنـد     ،  عن طريق النت وغريه من وسائل اإلعالم وبشكل صحيح ودقيق         

 .اهللا تعاىل
وجهلـهم  ،   عن ضالل أمـم األرض     - إىل حد كبري     -سلمني مسؤولون    ونعتقد أن امل   -

وعليهم أن يبذلوا جهوداً أكرب وأصـدق يف        ،  خصومه واعتناقهم ألباطيل ،  حبقائق اإلسالم 
ويثبتوا هلـم عامليـة      حىت يبينوا هلم  ،  ونشر دعوم لدى كل قوم بلسام     ،  تبليغ رسالتهم 
 .اإلسالم حقاً

 ــــــــــ
 ؤولون عن ضالل أهل األرض ؟هل املسلمون مس

 
فقبل تبليغ دعـوة اإلسـالم هلـؤالء وحتميـل     ،   الضعفاء ال يلتفت إليهم أحد     : قلت

وهو أننا ندعو الناس    ،  جيب أن ننتبه ألمر يف غاية اخلطورة      ،  املسلمني املسؤولية يف ذلك   
تطيع فيس،  حاربه أهله يف عقر داره وتنكروا له      قد  اليوم إىل دين غري مطبق على الواقع        

كالمكم مجيل ولكن أروين أين هو علـى        : أي واحد من هؤالء املدعوين أن يقول لنا       
فإذا نظرت إليهم أثناء تطبيقه تستطيع    ،  وما أكثر الذين حيملون الكالم املعسول     ،  الواقع

فكان من أوجب الواجبات السعي إلجياد دولة تتـبىن اإلسـالم        ،  أن تكشفهم بسهولة  
لتبني للناس إمكانية تطبيق اإلسـالم وصـالحيته        ،  ج حياة عقيدة وعبادة وشريعة ومنه   

ولتدافع عن الدعاة إىل اهللا ال أن تسلِّمهم إىل الكفـار والفجـار             ،  لكل زمان ومكان  
  !!!- كما حيدث اليوم-يسيموهم أشد أنواع العذاب حبجة حماربة اإلرهابل

ن فقهـاء اهلزميـة      ولك،  فاإلسالم مل ينتشر يف األرض إال بعد وجود الدولة اإلسالمية         
 .والتطبيع واحلوار ال يعلمون
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ونسي هؤالء أن الذي يرفض التحاكم إىل اإلسالم أنه ليس مبسلم ولو صام وصـلى               
فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم          {: وزعم أنه مسلم، قال تعاىل    

واْ ِفي أَنفُِسِهمِجداالَ يِليمسواْ تلِّمسيو تيا قَضما مجرسورة النساء) ٦٥(}  ح 
ويقسـم  .يقرره اللّه سبحانه بنفسه   .ومرة أخرى جندنا أمام شرط اإلميان وحد اإلسالم       

وال ،  فال يبقى بعد ذلك قول لقائل يف حتديد شرط اإلميان وحـد اإلسـالم             .عليه بذاته 
 .تأويل ملؤول

وموقـوف  ،  وهي أن هذا القول مرهون بزمان     .. تستحق االحترام  اللهم إال مماحكة ال   
وهذا قول من ال يدرك من اإلسالم شيئا وال يفقه مـن التعـبري    ! على طائفة من الناس   

فهذه حقيقة كلية من حقائق اإلسالم جاءت يف صورة قسـم           .القرآين قليال وال كثريا   
 -م بأن حتكيم رسول اللّه      وليس هناك جمال للوهم أو اإليها     ..مؤكد مطلقة من كل قيد    

وإال مل يبق لشريعة اللّه وسـنة       .إمنا هو حتكيم شريعته ومنهجه    . هو حتكيم شخصه   - �
 وذلك قول أشد املرتدين ارتدادا على عهد أيب بكـر           - � -رسوله مكان بعد وفاته     

بل قاتلهم على ما هو دونه      :  وهو الذي قاتلهم عليه قتال املرتدين      - رضي اللّه عنه     -
يف حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسـول        ،  وهو جمرد عدم الطاعة للّه ورسوله     .ريبكث

أن يتحاكم الناس إىل شريعة     » اإلسالم«وإذا كان يكفي إلثبات     ! بعد الوفاة ،  اللّه فيها 
، ما مل يصحبه الرضـى النفسـي      ،  هذا» اإلميان«فإنه ال يكفي يف     ..اللّه وحكم رسوله  

وهـذا هـو   ..هذا هو اإلسـالم ! يف اطمئنان، جلنانوإسالم القلب وا،  والقبول القليب 
قبل ادعـاء اإلسـالم     ! فلتنظر نفس أين هي من اإلسالم وأين هي من اإلميان         ..اإلميان

 وقبل الرضى   - � -وبعد أن يقرر أن ال إميان قبل حتكيم رسول اللّه           ! وادعاء اإلميان 
 وهذه الشريعة الـيت     إن هذا املنهج الذي يدعون إليه     : يعود ليقول ،  والتسليم بقضائه 

 وهذا القضاء الذي يتحـتم علـيهم قبولـه          - ال لسواها    -حتاكموا إليها   : يقال هلم 
إنه ال يكلفهم شيئا فوق     ..وقضاء رحيم ،  وشريعة مسحة ،  إنه منهج ميسر  ...والرضاء به 

فاللّه يعلـم   ..طاقتهم وال يكلفهم عنتا يشق عليهم وال يكلفهم التضحية بعزيز عليهم          



 ١٠١

ما أداهـا  ، واللّه يعلم أم لو كلفوا تكاليف شاقة. ويرحم هذا الضعف  ضعف اإلنسان 
ومـن مث مل    ..وال يريد هلم أن يقعوا يف املعصية      ،  وهو ال يريد هلم العنت    ..إال قليل منهم  

 .١٥١وما يدعو الكثريين منهم للتقصري واملعصية، يكتب عليهم ما يشق
أو عدم الرضـى حبكـم هـذه        ،  هوعدم حتكيم شريعة اللّ   ،  فما ميكن أن جيتمع اإلميان    

مث هم ال حيكمون شريعة     » مؤمنون«والذين يزعمون ألنفسهم أو لغريهم أم       .الشريعة
إمنا يدعون دعوى كاذبة وإمنـا      ..أو ال يرضون حكمها إذا طبق عليهم      ،  اللّه يف حيام  

يها حكْم اللِّه ثُم    وكَيف يحكِّمونك وِعندهم التوراةُ فِ    {: يصطدمون ذا النص القاطع   
      ِمِننيؤِبالْم لَِئكا أُومو ِد ذَِلكعنَ ِمن بلَّووتفليس األمر يف هذا هو     .سورة املائدة ) ٤٣(} ي

أمر عدم حتكيم شريعة اللّه من احلكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى حبكم اللّـه                
 .١٥٢باللسانمهما ادعوه ، خيرجهم من دائرة اإلميان، من احملكومني

 ــــــــــــ
عند مجهـور   -املعاصي مهما يكن مقدارها يف الدين، وصاحبه         و أما الكفر األصغر فه    -

ِإنَّ اللّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمـن             {.عاص ال كافر   وفاسق أ -العلماء
 سورة النساء) ٤٨(} ما عِظيما يشاء ومن يشِرك ِباللِّه فَقَِد افْترى ِإثْ

إن اهللا تعاىل ال يغفر وال يتجاوز عمن أشرك به أحدا من خملوقاته، أو كفر بأي نوع مـن                   
أنواع الكفر األكرب، ويتجاوز ويعفو عما دون الشرك من الذنوب، ملن يشاء من عبـاده،               

 .ومن يشرك باهللا غريه فقد اختلق ذنبا عظيما
أَنه خـرج   ،  فعن عمر بِن الْخطَّابِ   ،  يسري الرياء واحللف بغري اهللا    : صغر ومن الشرك األ   -

 يبِكـي ؟    �فَوجد معاذَ بن جبٍل قَاِعدا ِعند قَبِر النِبـي          ،  �يوما ِإلَى مسِجِد رسوِل اِهللا      
، �سِمعت رسولَ اِهللا    ،  � ِمن رسوِل اِهللا     يبِكيِني شيٌء سِمعته  : ما يبِكيك ؟ قَالَ   : فَقَالَ
ِإنَّ اللَّـه   ،  فَقَد بارز اللَّه ِبالْمحاربـةِ    ،  وِإنَّ من عادى ِللَِّه وِليا    ،  ِإنَّ يِسري الرياِء ِشرك   : يقُولُ

                                                 
 )٦٩٦ / ٢ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥١
 )٨٩٥ / ٢ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٢



 ١٠٢

وِإنْ حضروا لَم يدعوا ولَـم      ،   لَم يفْتقَدوا  الَِّذين ِإذَا غَابوا  ،  يِحب اَألبرار اَألتِقياَء اَألخِفياءَ   
 .١٥٣يخرجونَ ِمن كُلِّ غَبراَء مظِْلمٍة، قُلُوبهم مصاِبيح الْهدى، يعرفُوا 

ـ  ،  كُنت ِعند ابِن عمر فَحلَف رجلٌ ِبالْكَعبةِ      : قَالَ،  وعن سعِد بِن عبيدةَ    فَقَالَ اب  ـرمع ن :
 .١٥٤من حلَف ِبغيِر اِهللا فَقَد أَشرك: يقُولُ �فَِإني سِمعت رسولَ اِهللا ، ويحك الَ تفْعلْ

، الذي يتخلق بـأخالق املنـافقني   ووه، نفاق العمل والسلوك   و وأما النفاق األصغر فه    -
، حاديث الصـحاح  ما حذرت منه األ    ووه،  عقيدته سليمة  وإن كانت ،  ويسلك سلوكهم 

أَربع من كُن ِفيِه    : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  عن عبِد اِهللا بِن عمٍرو    مثل احلديث املتفق عليه     
: ومن كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمنها كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمن النفَاِق حتى يدعها           ،  كَانَ مناِفقًا خاِلصا  

دِإذَا حثَ كَذَب ،رغَد داهِإذَا عو ،لَفأَخ دعِإذَا وو ،رفَج ماصِإذَا خ١٥٥و. 
      ِبىِن النةَ عريرأَِبى ه نقَالَ   - � -وع  »     ثَ كَذَبداِفِق ثَالَثٌ ِإذَا حنةُ الْمآي ،  ـدعِإذَا وو

لَفانَ ، أَخخ ِمنتِإذَا اؤ١٥٦متفق عليه»و. 
 .١٥٧»آيةُ الْمناِفِق ثَالَثٌ وِإنْ صام وصلَّى وزعم أَنه مسِلم « وقَالَ : واية ملسلمويف ر

 خيافون علـى    - رضوان اهللا عليهم     -جعلت الصحابة    وهذه األحاديث وأمثاهلا هي اليت    
املُؤِمِن ِمن أَنْ   باب خوِف   >> ِكتاب اِإلمياِن   >> ويف صِحيح الْبخاِري    ،  أنفسهم النفاق 

       ِمييالت اِهيمرقَالَ ِإبو رعشالَ ي وهو لُهمطَ عبحي : "       ِشيتِلي ِإلَّا خملَى عِلي عقَو تضرا عم
كُلُّهـم   ،�أَدركْت ثَالَِثني ِمن أَصحاِب النِبي      " : وقَالَ ابن أَِبي ملَيكَةَ   " أَنْ أَكُونَ مكَذِّبا    

                                                 
صحيح ) ٦٣٥٣) (٢٤٧ / ٥ (-وموسوعة السنة النبوية    ) ٣٩٨٩)(١٢٦ / ٥ (- الرسالة   - ط -سنن ابن ماجة   - ١٥٣

 لغريه 
الذين يعكفون على عبادة    : األخفياء- أعلن حربه مع اهللا تعاىل       :حارب الذين يطيعون اهللا ويتبعون أوامره ، بارز       : عادى

جهاالت مفسدة  :  غرباء مظلمة  -لكثرة إميام أضاء اهللا بصائرهم    :  مصابيح اهلدى  -اهللا ويتركون الرياء وحب الظهور      
 أى يهديهم اهللا إىل احلق فيبعدون عن كل الفنت

 صحيح) ٤٣٥٨)(٢٠٠ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٤
 / ١ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٢١٩ (- املكـرت    -وصحيح مسـلم   ) ٣٤ (- املكرت   -حيح البخارى ص - ١٥٥

٢٥٤)(٤٨٨( 
 )٢٢٠ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٥٦
 )٢٢٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٥٧



 ١٠٣

ويـذْكَر  " ِإنه علَى ِإمياِن ِجبِريلَ وِميكَاِئيلَ      : ما ِمنهم أَحد يقُولُ   ،  يخاف النفَاق علَى نفِْسهِ   
ـ       .ما خافَه ِإلَّا مؤِمن والَ أَِمنه ِإلَّا مناِفق       " : عِن احلَسنِ  اِق وما يحذَر ِمن اِإلصراِر علَـى النفَ

 "ولَم يِصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ : ِلقَوِل اللَِّه تعالَى، والِعصياِن ِمن غَيِر توبٍة
: فَخرج ِفيها أَو يِريدها فَتعلَّقْت ِبـِه فَقُلْـت        ،  ِلِجنازٍة،  دِعي عمر : قَالَ،  �،  وعن حذَيفَةَ 
الَ والَ أُبـرئ    : قَالَ،  نشدتك اللَّه أَنا ِمنهم   : فَقَالَ،  فَِإنه ِمن أُولَِئك  ،  ِمري الْمؤِمِنني اجِلس يا أَ  
كدعا بد١٥٨أَح. 

  : كبائر وصغائروأما املعاصي فتنقسم إىل
 اهلوى،  الشح املطاع ،  احلسد والبغضاء وومنها كبائر معاصي القلوب كالكرب      ،   الكبائر -أ

قاد ذلك إىل    وحب اجلاه واملنصب ول   ،  حب الدنيا على اآلخرة   ،  اإلعجاب بالنفس ،  املتبع
حب انتشـار   ،  - سبحانه   -مكر اهللا    األمن من ،  -تعاىل  -اليأس من رمحة اهللا     ،  ظلم الغري 
 …الفاحشة 

، قتل النفس بغري احلـق    : ومنها،  وأما كبائر األعمال فقد وردت يف آيات وأحاديث كثرية        
، قطع الطريـق  ،  الزىن،  شرب اخلمر ،  أكل مال اليتيم،عقوق الوالدين   ،  السحر،  باأكل الر 
 ١٥٩.اخل.…، قذف احملصنات، االنتحار
سِمعت عبـد اِهللا    ،  فعن حميِد بِن عبِد الرحمنِ    ،   تتفاوت يف درجاا   – عموماً   –والكبائر  
يا : واِلديِه قَالُوا ،  ِمن أَكْبِر الْكَباِئِر أَنْ يلْعن الرجلُ     ِإنَّ  : �قَالَ رسولُ اِهللا    : يقُولُ،  بن عمٍرو 

ويسـب  ،  فَيسب أَباه ،  يسب الرجلُ الرجلَ  : وكَيف يلْعن الرجلُ أَبويِه ؟ قَالَ     ،  رسولَ اهللاِ 
هلُ أُمجالر ،هأُم بس١٦٠.فَي. 

                                                 
 صحيح) ٨٣١)(٣٩١ / ١ (-كشف األستار  - ١٥٨
  انظر كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر- ١٥٩
  )٥٩٧٣ (- املكرت -وصحيح البخارى) ٧٠٢٩)(٧٠٨ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٦٠



 ١٠٤

( واملعصية اليت سببها الضعف     ) كالربا  ( ني املعصية اليت سببها الظلم      وقد فرقت الشريعة ب   
ِدرهم ِربـا   : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،  عن عبِد اِهللا بِن حنظَلَةَ غَِسيِل الْمالَِئكَةِ      ،  )كالزىن  

لَمعي وهلُ وجالر أْكُلُهي ،نز ثَالَِثنيٍة وِست ِمن دةًأَش١٦١.ي. 
وقد مستـها   ،  % )١٠٠(فبعد الكبائر تأيت صغائر احملرمات املقطوع حبرمتها      . الصغائر -ب

وهلذا تفتـرق عـن     ،  يكاد أحد يسلم من اإلملام ا حينا من الزمن         وهذه ال ،  الشريعة ملماً 
فعن أَِبـي   ،  وصيام رمضان وقيامه   وصالة اجلمعة ،  الكبائر بأا تكفرها الصلوات اخلمس    

ريرولَ اِهللا     هسقُولُ  �ةَ، أَنَّ رـِة،        : " كَانَ يعمـةُ ِإلَـى الْجعمالْجو ،سمالْخ اتلَوالص
 اِئرِت الْكَبِنبتا، ِإذَا اجمهنيا بم اتكَفِّرانَ مضمانُ ِإلَى رضمرو "ِلمسم اهو١٦٢ ر. 

ر الِْإثِْم والْفَواِحش ِإلَّا اللَّمم ِإنَّ ربك واِسع الْمغِفرِة هو          الَِّذين يجتِنبونَ كَبائِ  {:  وقال تعاىل 
                وه كُمكُّوا أَنفُسزفَلَا ت اِتكُمهطُوِن أُمةٌ ِفي بأَِجن مِإذْ أَنتِض والْأَر نأَكُم مِإذْ أَنش ِبكُم لَمأَع

 لنجمسورة ا) ٣٢(} أَعلَم ِبمِن اتقَى
واهللا سبحانه وتعاىل ملك ما يف السموات وما يف األرض؛ ليجزي الذين أساءوا بعقـام               
على ما عملوا من السوء، وجيزي الذي أحسنوا باجلنة، وهم الذين يبتعدون عـن كبـائر                
الذنوب والفواحش إال اللمم، وهي الذنوب الصغار اليت ال يِصر صاحبها عليها، أو يلم ا               

ى وجه الندرة، فإن هذه مع اإلتيان بالواجبات وترك احملرمات، يغفرها اهللا هلـم              العبد عل 
ويسترها عليهم، إن ربك واسع املغفرة، هو أعلم بأحوالكم حني خلق أبـاكم آدم مـن                
تراب، وحني أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم، فال تزكُّوا أنفسكم فتمـدحوها وتِصـفُوها              

 .به فاجتنب معاصيه من عبادهبالتقوى، هو أعلم مبن اتقى عقا
ِإن تجتِنبواْ كَبآِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مـدخالً            {:  وقال تعاىل 

 سورة النساء) ٣١(} كَِرميا

                                                 
وصـحيح اجلـامع    ) ١٠٣٣( والصـحيحة    -٢٢٣٠٣) ٢١٩٥٧)(٣٣٤ / ٧ (-) عامل الكتب (مسند أمحد    - ١٦١

 صحيح) ٣٣٧٥(
  )٣٣٤٧)(٢٣٠ / ٥ (-وشعب اإلميان ) ٥٧٤ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٦٢



 ١٠٥

  عن كبائر الذنوب كاإلشراك باهللا وعقوق الوالـدين وقَتـلِ          -أيها املؤمنون -إن تبتعدوا   
النفس بغري احلق وغري ذلك، نكفِّر عنكم ما دوا من الصغائر، وندخلكم مدخال كرميـا،     

 .وهو اجلنة

والَِّذين لَا يدعونَ مع اللَِّه ِإلَهـا       { :قال تعاىل   ،   أما الكبائر فال يكفرها إال التوبة النصوح      
        اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُونَ النقْتلَا يو را          آخأَثَام لْقي لْ ذَِلكفْعي نمونَ ونزلَا يو ق٦٨(ِإلَّا ِبالْح (

ِإلَّا من تاب وآمن وعِمـلَ عملًـا        ) ٦٩(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا         
     سح ئَاِتِهميس لُ اللَّهدبي ا فَأُولَِئكاِلحا      صِحيما رغَفُور كَانَ اللَّهاٍت و٧٠(ن (    ـابت ـنمو
 ]٧١ - ٦٨: الفرقان[} ) ٧١(وعِملَ صاِلحا فَِإنه يتوب ِإلَى اللَِّه متابا 

والذين يوحدون اهللا، وال يدعون وال يعبدون إهلًا غريه، وال يقتلون النفس اليت حـرم اهللا                
 من كفر بعد إميان، أو زىن بعد زواج، أو قتل نفس عدوانا، وال              :قتلها إال مبا حيق قتلها به     

يزنون، بل حيفظون فروجهم، إال على أزواجهم أو ما ملكت أميام، ومن يفعل شيئًا من               
يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلُـد فيـه ذلـيال           .هذه الكبائر يلْق يف اآلخرة عقابا     

لكن من تـاب ِمـن هـذه        .)علها كلَّها، أو ملن أشرك باهللا     والوعيد باخللود ملن ف   .(حقريا
الذنوب توبة نصوحا وآمن إميانا جازما مقرونا بالعمل الصاحل، فأولئك ميحـو اهللا عنـهم     

وكان اهللا غفورا ملن تاب، رحيما      .سيئام وجيعل مكاا حسنات ؛ بسبب توبتهم وندمهم       
ومن تاب عما ارتكـب مـن       . بأكرب املعاصي  بعباده حيث دعاهم إىل التوبة بعد مبارزته      

الذنوب، وعمل عمال صاحلا فإنه بذلك يرجع إىل اهللا رجوعا صحيحا، فيقبل اهللا توبتـه               
 .ويكفر ذنوبه

 قد حذرت من االستهانة ا واإلصـرار        - وإن ساحمت وخففت يف الصغائر       -والشريعة  
 !إىل الصغري أصبح كبرياً  فإن الصغري إذا أضيف، عليها

فهناك ،  والبدع ليست كلها يف مرتبة واحدة     .ومما يلحق باملعاصي البدع االعتقادية والعملية     
وهناك بدع مغلظة تصـل     .وبدع متفق عليها وبدع خمتلف فيها     ،  بدع مغلظة وبدع خمففة   
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وهناك بدع  ،  أصول امللة اإلسالمية   بصاحبها إىل درجة الكفر مثل الفرق اليت خرجت على        
 .١٦٣وإمنا تصل به إىل الفسق فسق االعتقاد، ل بصاحبها إىل الكفرمغلظة ولكنها ال تص

وهي األمور اليت ال يعلم حكمها كثري من الناس ويشتبهون          : وبعد الصغائر تأيت الشبهات   
وال جيور لنا أن نرفعها     ،   ليست كاحملرمات املقطوع ا    - إذن   - فهي،  حرمتهاويف حلها أ  

 تذويب احلدود بني مراتب األحكـام       - األمورإىل درجة احلرام الصريح، فإن من أخطر        
، سِمعت النعمانَ بن بِشٍري يخطُب وأَهوى ِبِإصبعيِه إلَى أُذُنيـهِ         : قَالَ،  فعن عاِمرٍ ،  الشرعية

فَمـن  ،  ر مشتِبهات وبينهما أُمو ،  الْحالَلُ بين والْحرام بين   :  يقُولُ �سِمعت النِبي   : يقُولُ
كَـالراِعي  ،  ومن وقَع ِفي الشبهاِت وقَع ِفي الْحرامِ      ،  اتقَى الشبهاِت استبرأَ ِلِديِنِه وِعرِضهِ    

، اِرمهأَالَ وإنَّ ِلكُلِّ مِلٍك ِحمى وِإنَّ ِحمى اِهللا مح        ،  يرعى حولَ الِْحمى يوِشك أَنْ يرتع ِفيهِ      
         كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إذَا صغضِد مسِإنَّ ِفي الْجأَالَ و  ،    كُلُّه دسالْج دفَس تدِإذَا فَسو ،

الْقَلْب ِهي١٦٤أَالَ و. 
واملقصود منها هنا املكروه الترتيهـي الـذي        : ويف أدىن مراتب املنهيات تأيت املكروهات     

ما كان يف تركه أجر ومل يكن يف        : - كما يعرفه العلماء     - ملكروهوا،  إىل احلالل أقرب  وه
فـال  ،  وإمنا قد يعاتـب     على من ارتكب املكروه الترتيهي     - إذن   -فال عقاب   ،  فعله وزر 

كما ال جيوز أن يشـغل النـاس        !! ينبغي أن ينكر مثل ذلك فكيف مبن يشدد يف إنكاره         
 .!حية املكروهات وهم واقعون يف احملرمات الصر مبحاربة

 ) :أي أثناء عملية اإلصالح (  األولويات يف جمال اإلصالح -٧
 تغيري األنفس قبل تغيري األنظمة-أ 
 :وحىت اجلهاد نفسه مراتب ، وهلذا ال بد من التربية قبل اجلهاد 
 .)جهاد الشكوك والشبهات (  جهاد الشيطان –. جهاد النفس-
 . جهاد الكفار واملنافقني وفق شروط وضوابط-
  تقدمي كل ما يتعلق بتقومي الفكر وتصحيح التصور وتصويب منهج النظر والعمل-ب

                                                 
 )٢١ / ٨ (-ة الكويتية  انظر املوسوعة الفقهي- ١٦٣
  وهو يف الصحيحني-صحيح ) ٢٢٤٣٥)(٥٦٠ / ٦ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ١٦٤
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 :وهلا جماالن ، الفكرية ما يسمى بأولوية املعركة و وه
 .)مع غري املسلمني (  معركة فكرية خارج الساحة اإلسالمية - ١
 .)داخل املسلمني أنفسهم (  معركة فكرية داخلية - ٢

 .وأما الثانية فهي اليت سنتكلم عنها فيما يلي،  وضوابطها وآدااأما األوىل فلها قواعدها
 : تيارات متعددة - املسلمني -ال شك أن لدينا 

 :منها ، وله عدة صفات، التيار اخلرايف) ١
 التقليـد األعمـى     -. اجلمود يف الفكـر    -. االبتداع يف العبادة   -. اخلرافة يف االعتقاد   -

 .يف السلوك السلبية -.)دون فهم ( املتعصب 
٢ (منها ، وله عدة صفات، يفالتيار احلر: 
 -. اجلزئية يف االهتمـام    -. الظاهرية يف الفقه   -. الشكلية يف العبادة   -. اجلدلية يف العقيدة   -

 . الضيق باخلالف-. اخلشونة يف الدعوة-.اجلفاف يف الروح
 :تيار الرفض والعنف) ٣
 :منها ، وهلذا التيار عدة صفات، تيار يقوم على رفض اتمع جبميع مؤسساته وهو 
 االعتزاز بالذات اعتزازا يؤدي إىل التكـرب علـى          -. الشدة والصرامة يف االلتزام بالدين     -

 ضيق األفق   -. استعجال األشياء قبل أواا يف اإلصالح      -. سوء الظن باآلخرين   -.اتمع
 -.ارعة إىل الـتكفري    املس -.يف فهم الدين وفهم الواقع وفهم السنن الكونية واالجتماعية        

 .اختاذ القوة سبيالً إىل حتقيق األهداف
وال عالقة هلذا التيار بالتيار اجلهادي احلركي، الذي جاءت النصوص القطعيـة            : قلت

 .١٦٥مبدحه وبيان صفاته، وقد أفردته بكتاب
 :التيار الوسطي) ٤
ولـه  ،  الدينالذي يقوم على التوازن والوسطية يف فهم الدين واحلياة والعمل لتمكني             

 :منها ، صفات ومميزات متيزه عن غريه

                                                 
  ))املفصل يف ختريج أحاديث الطائفة املنصورة((  انظر كتايب - ١٦٥
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 . فقهه للدين فقها شامال متزنا عميقا-
 .واقع املسلمني وواقع غريهم:  فقهه لواقع احلياة دون وين وال ويل-
 .وخصوصا سنن االجتماع البشري،  فقه سنن اهللا وقوانينه اليت ال تتبدل-
 .اهرها فقه مقاصد الشريعة وعدم اجلمود على ظو-
 .مرتبط بأنواع أخرى من الفقه و فقه األولويات وه-
 ).نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه (  فقه االختالف وآدابه -
 . اجلمع بني األصالة واملعاصرة-
 . املوازنة بني ثوابت الشرع ومتغريات العصر-
 .قي أساس كل تغيري حضاري اإلميان بأن التغيري الفكري والنفسي واخلل-
 . تقدمي اإلسالم مشروعاً حضارياً متكامالً لبعث األمة وإنقاذ البشرية-
 . اختاذ منهج التيسري يف الفتوى والتبشري يف الدعوة-
احلرية والكرامة والشورى والعدالة    : مثل،   إبراز القيم االجتماعية والسياسية يف اإلسالم      -

 .وحقوق اإلنسان االجتماعية
ومع املسلمني املغزوين عقلياً واملهزومني     ،  احلوار باحلسىن مع املخالفني من غري املسلمني       -

 .روحياً
 فهم اجلهاد فهما صحيحا بأنواعه كلها دون استثناء ومعرفة أوقاا املعتربة وضـوابطه              -

 .الشرعية
كمـا  ،  سالماملعرب احلقيقي عن اإل    وفه،  التيار الذي نريده ونسعى إليه     ووالتيار الوسطي ه  

وكمـا  ،   يف سنته وسريته   - � -وكما هدى إليه رسوله     ،  يف كتابه  - تعاىل   -أنزل اهللا   
وكما فقهه التابعون هلم بإحسان من خـري        ،  أصحابه فهمه وطبقه الراشدون املهديون من    

 .قرون هذه األمة
 ــــــــــ
 رأينا يف التيار الوسطي
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ضعته على احملـك تظهـر حقيقتـه،        الكالم النظري يقنع الناس، ولكنك إذا و      : قلت
وا عن كثري من الثوابـت       قد ختلَّ  – على حد زعمهم     –فأصحاب هذا التيار الوسطي     

الشرعية حتت ضغط الواقع، أو حبجة عدم مناسبتها لعصرنا، أو عدم صـالحيتها، أو              
إرضاًء للكفار والفجار، ومن مث مل يعد تياراً وسطيا، كما يزعم أصحابه، بل أصـحاب               

تيارات األخرى يزعمون أم ميثلون تيار الوسطية، وعندما يأتون باألدلـة تعـرف             ال
١٦٦عون إليها فهي وسطية غري صحيحة يف حقيقة األمرالوسطية اليت يد. 

 
�������������

                                                 
  انظر الوسطية يف القرآن الكرمي للعمر والصاليب - ١٦٦
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  يف عهد الصحابة-أوال
 

روج على يزيد ي الصحابة احلسني عن اخل 
 

أَين تـذْهب ؟    : قَالَ ابن الزبيِر ِللْحسيِن بِن عِلي رِضي اُهللا عنهم        : عن ِبشِر بِن غَاِلٍب قَالَ    
           هناُهللا ع ِضير نيس؟ فَقَالَ ح اكذَلُوا أَخخو اكلُوا أَبٍم قَتكَاِن    : " ِإلَى قَولَ ِبمكَـذَا  لَأَنْ أُقْت

 .١٦٧"وكَذَا أَحب ِإلَي ِمن أَنْ يستحلَّ ِبي 
جاَءِني حسين يستِشريِني ِفي الْخـروِج      : قَالَ ابن عباسٍ  : قَالَ،  عن أَِبيهِ ،  وعِن ابِن طَاووسٍ  

ِإلَـى  ،  لَشبثْت يِدي ِفي شعِرك   لَوالَ أَنْ يزروا ِبي وِبك      : فَقُلْت،  يعِني الِْعراق ،  ِإلَى ما هاهنا  
: فَكَانَ الَِّذي سخا ِبنفِْسي عنه أَنْ قَالَ ِلي       ،  أَين تخرج ؟ ِإلَى قَوٍم قَتلُوا أَباك وطَعنوا أَخاك        

ه يباِعده أَحب إلَـي     وَألنْ أُقْتلَ ِفي أَرِض كَذَا وكَذَا غَير أَن       ،  ِإنَّ هذَا الْحرم يستحلُّ ِبرجلٍ    
وا هأَنْ أَكُونَ أَن ١٦٨ِمن. 

 ِبيعِن الشقَالَ،  وع :         ِليع نب نيسأَنَّ الْح اٍل لَهِبم وهو رمع نلَغَ اباقِ   ،  بِإلَى الِْعر هجوت قَد ،
هِذِه كُتـب أَهـِل الِْعـراِق       : ِإلَى أَين ؟ فَقَالَ    :فَقَالَ،  فَلَِحقَه علَى مِسريِة يوميِن أَو ثَالَثَةٍ     

مهتعيبلْ : فَقَالَ،  وفْعى،  الَ تفَأَب  ،   رمع ناب فَقَالَ لَه :        ِبـيى النأَت الَمِه السلَيِريلَ عِإنَّ ِجب� 
، �وِإنك بضعةٌ ِمن رسوِل اِهللا      ،  م يِرِد الدنيا  ولَ،  فَاختار اآلِخرةَ ،  فَخيره بين الدنيا واآلِخرةِ   

كُمِمن ِريدي ى، كَذَِلكفَأَب ،رمع ناب قَهنتقَالَ، فَاعو :اللَّه كِدعوتأَس ،الَمالس١٦٩و. 
                                                 

 صحيح ) ١٤٧٥)(٢٦١ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٦٧
 صحيح) ٣٨٥١٩) (١٤٤ / ٢١ (-أيب شيبة مصنف ابن  - ١٦٨
 صحيح) ٦٩٦٨) (٤٢٤ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٩
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    ِدياِلٍم الْأَسِن سى بيحقَالَ،  وعن ي : ِبيعالش تِمعقُولُ،  سـةَ      كَا: يِدينالْم قَِدم رمع ننَ اب
                  ثَلَـاٍث ِمـن ِن أَويلَتِة لَيِسريلَى مع اِق فَلَِحقَهِإلَى الِْعر هجوت قَد ِليع نب نيسأَنَّ الْح ِبرفَأُخ

هِذِه : فَقَالَ، لَا تأِْتِهم   : قَالَفَ،  ومعه طُومير وكُتب  ،  الِْعراق: أَين تِريد ؟ قَالَ   : الْمِدينِة فَقَالَ 
   مهتعيبو مهبِة           : فَقَالَ، كُتالْآِخر نيبا وينالد نيب هِبين ريلَّ خجو زع ةَ  ، ِإنَّ اللَّهالْآِخر ارتفَاخ

ومـا  ، واللَِّه لَا يِليها أَحد ِمنكُم أَبـدا         ،�وِإنكُم بضعةٌ ِمن رسوِل اللَِّه      ،  ولَم يِرِد الدنيا  
         لَكُم ريخ وِإلَّا ِللَِّذي ه كُمنلَّ عجو زع ا اللَّهفَهروا  ،  صِجعقَالَ ، فَارى وفَأَب :   مهـبِذِه كُته

 .١٧٠"لَّه ِمن قَِتيٍل أَستوِدعك ال: فَاعتنقَه ابن عمر قَالَ: وبيعتهم قَالَ
هذا ومل يكن هناك موجب هلذا اخلروج بعد أن بايعته األمة ولو كان احلسني رضي               : قلت

اهللا عنه خريا من ألف من مثل يزيد ولذلك فقد اه خرية الصحابة والتابعني عـن هـذا                  
ه على  والناس يف خروج  ،  وقد جر خروجه على األمة شرا مستطرياً إىل اآلن        ،  اخلروج فأىب 

 :ثالثة أضرب 
الذين حياكمون األشياء بعواطغهم وليس يف عقوهلم فقالوا لقد كان خروجه           : الفريق األول 

فكـان جيـب    ،  واجبا وذلك ألن يزيدا ال يستحق اخلالفة وقد فرض على األمة بـالقوة            
 .اخلروج عليه إلصالح هذا اخللل ورد األمور إىل نصاا

فـال جيـوز    ،  د خرج بغري حق على اإلمام املنتخب شرعا       فريون أنه ق  : وأما الفريق الثاين  
إذا بايعت األمة لشخص واستقر األمر له فال جيوز اخلروج عليه إال            : وقالوا،  خروجه هذا 

وما ام به من م مل يثبت       ،  ومل يكن ذلك يف يزيد بن معاوية      ،  بكفر بواح وما أشبه ذلك    
ويع إلمام وبقي نفر قليل مل يبـايعوا        ولو ب ،  منها مة واحدة وهي من نسج خيال أعدائه       

ولو -واحلسني رضي اهللا عنه     ،  فال عربة برأيهم فيجب عليهم الدخول فيما دخل فيه الناس         
 � ولكن األمة مل تبايعه وليس معه نص من اهللا ورسـوله        -كان خريا من يزيد بال منازع     

 ٠٠٠باخلروج بل النصوص الشرعية الصحيحة متنع ذلك 

                                                 
١٧٠ -  ِقيهيِة ِللْبوبلَاِئلُ النصحيح) ٢٨٠٨( د 



 ١١٢

وذلك ألنه كان قد بيت اخلـروج       ،  إنه قد اجتهد فأخطأ   : فقد قالوا : ثالثوأما الفريق ال  
على يزيد قبل أن يظهر منه أي شيء يوجب هذا اخلروج وظن أن األمة سـتبايعه هـو                  

وهم قوم ال يوثق م فقد قتـل علـى          ،   وكذلك لوثوقه باهل الكوفة    �ملكانته من النيب    
ولو نظرنـا يف تعامـل   ، ا كان ينبغييديهم فهو مأجور من حيث قصده ولكن خروجه م    

يزيد مع خروج احلسني لوجدنا أنه قد تصرف حبكمة حىت نفذ صربه، وإال أي حاكم يف                
فقد علم خبروجه وحاول وايل مكة املكرمة       ! األرض يعلم أن شخصاً سيقوم عليه ويتركه؟      

شـئت مـن   أن يثنيه عن هذا اخلروج فأىب بل أعطاه كتاباً فارغاً وقال له اكتب فيه مـا              
وقد حاول خرية الصـحابة الـذين     ،  حاجات وال تفرق صفوف األمة فأىب رضي اهللا عنه        

عاصروه كابن عمر وابن عباس وأخيه ابن احلنفية وغريهم أن مينعوه فأىب، ومع هذا فقـد                
وحىت عندما جاءه خـرب     ،  وكان بإمكان والة يزيد منعه من ذلك ولكن مل يفعلوا         ،  خرج

 بعث له قبل موته أن ارجع فإن أهل الكوفـة قـد خـذلوه               مقتل مسلم بن عقيل الذي    
وأسلموه، ومع هذا مل يرجع حىت اقترب من الكوفة حىت بلغ السيل الزىب كـان اجلـيش                 

         واحد ومـع       ،  الذي شكِّل لقتاله هو من الذين كانوا قد بايعوه سرا ومل يكن فيهم أموي
على مقتلـه وأكـرم أهلـه       هذا ينسب قتله إىل يزيد وهو غري صحيح، وقد حزن يزيد            

حىت عندما خرج أهل املدينة عليـه مل خيـرج   ، وسيرهم إىل املدينة وأوصى واليه م خريا  
أحد من أهل احلسني، فإذا كانوا يعتقدون بأن يزيداً قد قتله بغري حق فلم مل خيرجوا وقد                 

 !جاءم الفرصة ساحنة ؟
وهم قاتلوه  ،   خذله وهم أهل الكوفة    والصحيح ام كانوا يعتقدون أن الذي قتله هو الذي        

حقيقة وليس يزيد وال حىت عبيد اهللا بن زياد وإن كان لعبيد اهللا تصرفات غـري سـائغة                  
 .شرعاً

مل يكن يف خروج احلسني رضي اهللا عنه مصلحة ولذلك اه كـثري             " :وقال بعض العلماء  
الظلمة الطغاة مـن    وذا اخلروج نال أولئك     ،  من الصحابة وحاولوا منعه ولكنه مل يرجع      
وكان يف خروجه وقتله من الفساد ما مل يكـن        .سبط رسول اهللا حىت قتلوه مظلوماً شهيداً      

ولكنه أمر اهللا تبارك وتعاىل وما قـدره اهللا كـان ولـو مل يشـأ      ،  حيصل لو قعد يف بلده    



 ١١٣

 وقتل احلسني ليس هو بأعظم من قتل األنبياء وقد قُدم رأس حيىي عليه السالم مهـراً    .الناس
قُلْ قَد جاءكُم   { ": لبغي وقتل زكريا عليه السالم، وكثري من األنبياء قتلوا كما قال تعاىل           

   اِدِقنيص مِإن كُنت موهملْتقَت فَِلم مِبالَِّذي قُلْتاِت ونيِلي ِبالْبن قَبلٌ مسسـورة آل  ) ١٨٣(} ر
 ".أمجعنيوكذلك قتل عمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم .عمران

 ـــــــــــ
 ابن عمر وأهل العراق

 
جاَء رجلٌ ِإلَى ابِن عمر وأَنا جاِلس فَسأَلَه عن دِم الْبعوِض ؟ فَقَـالَ              : عِن ابِن أَِبي نعٍم قَالَ    

؟ قَالَ   : لَه تأَن ناِق قَالَ   : ِممِل الِْعرأَه أَلُ    : ِمنسذَا يوا ِإلَى هظُرا انـوِض ؟      هعِم الْبد نع 
همـا ريحـانِتي ِمـن      :  يقُـولُ  � وقَد سِمعت رسولَ اِهللا      �وقَد قَتلُوا ابن رسوِل اِهللا      

 .١٧١الدنيا
 وعن محمِد بِن أَِبى يعقُوب سِمعت ابن أَِبى نعٍم سِمعت عبد اللَِّه بن عمر وسـأَلَه عـنِ                 

قَالَ شعبةُ أَحِسبه يقْتلُ الذُّباب فَقَالَ أَهلُ الِْعراِق يسأَلُونَ عِن الذُّباِب وقَد قَتلُـوا              ،  الْمحِرِم
 ..١٧٢» هما ريحانتاى ِمن الدنيا  « - � -وقَالَ النِبى ، - � -ابن ابنِة رسوِل اللَِّه 

 ـــــــــــ
 ر واخلارجون على يزيد بن معاويةابن عم

 
عن ناِفٍع قَالَ لَما خلَع أَهلُ الْمِدينِة يِزيد بن معاِويةَ جمع ابن عمر حشمه وولَده فَقَالَ ِإنى                  

   ِبىالن تِمعقُولُ   - � -سِة       «  يامالِْقي مواٌء يِلكُلِّ غَاِدٍر ِلو بصنـذَا     .»يا هنعايب ا قَدِإنو
وِإنى الَ أَعلَم غَدرا أَعظَم ِمن أَنْ يبايع رجلٌ علَى بيِع اللَّـِه             ،  الرجلَ علَى بيِع اللَِّه ورسوِلهِ    

                                                 
 صحيح) ٥٦٧٥)(٤٤٠ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٧١
  )٣٧٥٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٧٢



 ١١٤

ِإالَّ ،  والَ بايع ِفى هذَا اَألمرِ     ،وِإنى الَ أَعلَم أَحدا ِمنكُم خلَعه     ،  ثُم ينصب لَه الِْقتالُ   ،  ورسوِلِه
 هنيبِنى ويلَ بصِت الْفَي١٧٣كَان. 

 .األمر القاطع بني الشيئني قطعا تاما: الفيصل
      رمع ناِفٍع أَنَّ ابن نـِر     رضي اهللا عنهما     وعيبِن الزاب عِة مِدينلُ الْمى أَهزتان ِنيِه ِحنيب عمج

عوا يِزيد بن معاِويةَ فَقَالَ ِإنا قَد بايعنا هذَا الرجلَ ِببيِع اللَِّه ورسوِلِه وِإنـى سـِمعت                 وخلَ
وِإنَّ .»الْغاِدر ينصب لَه ِلواٌء يوم الِْقيامِة فَيقَالُ هِذِه غَدرةُ فُالٍَن           «  يقُولُ   -�-رسولَ اللَِّه   

  ـِع اللَّـِه                 ِمنيِلى بالً عجلُ رجالر اِيعبالَى أَنْ يعِباللَِّه ت اكركُونَ اِإلشِر ِإالَّ أَنْ يدظَِم الْغأَع
 ورسوِلِه ثُم ينكُثَ بيعته فَالَ يخلَعن أَحد ِمنكُم يِزيد والَ يسِرفَن أَحد ِمنكُم ِفى هذَا اَألمـرِ      

كُمنيبِنى ويا بلَماً ِفيميكُونَ ص١٧٤مسند أمحد".فَي. 
 .؛ معنامها واحد)الصيلم(و) الفيصل(و.تسرع اإلنسان إىل الشر): الترتي(و) االنتزاء(

 .انتهى" القطيعة املنكرة: الصيلم": وقال أيضا."القطيعة التامة: الفيصل": قال ابن األثري
يف هذا احلديث وجوب طاعة اإلمـام الـذي         ": "باريفتح ال "وقال احلافظ ابن حجر يف      

انعقدت له البيعة،واملنع من اخلـروج عليـه،ولو جـار يف حكمـه، وأنـه ال ينخلـع                  
 .١٧٥انتهى."بالفسق

 .�وهذا هو الفقه احلقيقي، ونعم ما صنع عبد اهللا : قلت
 ـــــــــــ
 بني ابن مطيع وابن احلنفية

 
ِه بن مِطيٍع وأَصحابه ِإلَى محمِد ابِن الْحنِفيِة فَأَرادوه علَـى           ومشى عبد اللَّ  :  ابن كثري  قَالَ

ِإنَّ يِزيد يشرب الْخمر ويترك الصلَاةَ ويتعدى حكْـم         : خلِْع يِزيد، فَأَبى، فَقَالَ ابن مِطيعٍ     
 ما تذْكُرونَ، وقَد حضرته وأَقَمت ِعنده، فَرأَيته مواِظبـا          ما رأَيت ِمنه  : فَقَالَ لَهم .الِْكتاِب

                                                 
  )٧١١١ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٧٣
 القطيعة املنكرة: صيلم-صحيح ) ٥٨٤٢( مسند أمحد - - ١٧٤
 )٧٠ / ١٣ (- فتح الباري البن حجر - - ١٧٥



 ١١٥

فَِإنَّ ذَِلك كَانَ ِمنه تصنعا     : قَالُوا.علَى الصلَاِة، متحريا ِللْخيِر، يسأَلُ عِن الِْفقِْه، ملَاِزما ِللسنةِ        
مِ   : فَقَالَ.لَك افا الَِّذي خم؟         و وعشالْخ ِإلَي ظِْهرى يتا حجر ي أَوـا    ! نلَى مع كُمأَفَأَطْلَع

                كُـني ِإنْ لَمو ،هكَاؤرلَش كُمِإن لَى ذَِلكع كُمكَانَ أَطْلَع ِر ؟ فَلَِئنمِب الْخرش ونَ ِمنذْكُرت
      وا ِبمدهشأَنْ ت ِحلُّ لَكُما يفَم كُموا  أَطْلَعلَمعت قَالُوا.ا لَم :         كُـني ِإنْ لَـمو ـقا لَحندِعن هِإن

اهنأَير. مِة، فَقَالَ       : فَقَالَ لَهادهِل الشلَى أَهع ذَِلك ى اللَّهأَب قَد:  }      ـمهو قِبالْح ِهدن شِإلَّا م
فَلَعلَّـك تكْـره أَنْ     : قَالُوا. ِفي شيءٍ  ولَست ِمن أَمِركُم  ،  سورة الزخرف ) ٨٦(} يعلَمونَ

ما أَستِحلُّ الِْقتالَ علَى ما تِريـدونِني اجلـزء         : قَالَ.يتولَّى الْأَمر غَيرك، فَنحن نولِّيك أَمرنا     
قَالَ ِجيئُوِني ِبِمثِْل أَِبي أُقَاِتلُ     .فَقَد قَاتلْت مع أَِبيك   : قَالُوا.احلادي عشر علَيِه تاِبعا ولَا متبوعا     

لَو أَمرتهما  : قَالَ.فَمِر ابنيك أَبا هاِشٍم والْقَاِسم ِبالِْقتاِل معنا      : فَقَالُوا.علَى ِمثِْل ما قَاتلَ علَيهِ    
لْتقَالُوا.قَات :       لَى الِْقتِفيِه ع اسالن ضحا تقَاما منعم انَ اللَِّه   : قَالَ.اِلفَقُمحبس !   ـاسالن رآم

ِإذًا آمـر   : قَالَ.ِإذًا نكِْرهك : قَالُوا.ِإذَا ما نصحت ِللَِّه ِفي ِعباِدهِ     ! ِبما لَا أَفْعلُه ولَا أَرضاه ؟       
 .١٧٦ رج ِإلَى مكَّةَوخ.الناس ِبتقْوى اللَِّه، وأَلَّا يرضوا الْمخلُوق ِبسخِط الْخاِلِق

 ـــــــــــ
 يل بن عياضضبني ابن املبارك والف

 
أَملَى علَي ابن املُبارِك سنةَ سبٍع وسـبِعين ومائَـٍة،          :قَالَ محمد بن ِإبراِهيم بِن أَِبي سكَينةَ      

سوسطَر اٍض ِمنِل بِن ِعييِعي ِإلَى الفُضا مأَنفَذَهو: 
 لَعِلمت أَنك ِفي الِعبادِة تلْعب* يا عاِبد احلَرِميِن لَو أَبصرتنا 

 فَنحورنا ِبِدماِئنا تتخضب* من كَانَ يخِضب ِجيده ِبدموِعِه 
 تعبفَخيولُنا يوم الصِبيحِة ت* أَو كَانَ يتِعب خيلَه ِفي باِطٍل 
 رهج السناِبِك والغبار اَألطْيب* ِريح العِبيِر لَكُم ونحن عِبيرنا 

 :قَولٌ صِحيح صاِدق الَ يكْذَب* ولَقَد أَتانا ِمن مقَاِل نِبينا 

                                                 
 )٢٥٥ / ٨ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية البن كثري  - ١٧٦



 ١١٦

 لهبأَنِف امِرٍئ ودخانُ ناٍر ت* الَ يستِوي وغُبار خيِل اِهللا ِفي 
 لَيس الشِهيد ِبميٍت الَ يكْذَب* هذَا ِكتاب اِهللا ينِطق بيننا 

 . ١٧٧صدق أَبو عبِد الرحمِن ونصح: ، ثُم قَالَفَلَِقيت الفُضيلَ ِبِكتاِبِه ِفي احلَرِم، فَقَرأَه، وبكَى
 بالعبادة وجمـاورة احلـرم باللعـب        فتأمل كيف وصف انشغال اإلمام الفضيل بن عياض       

هذا مع كون اجلهاد املتحدث عنه فرض كفاية        ، والباطل مقارنةً بتركه للقتال يف سبيل اهللا      
 حال القاعدين عـن اجلهـاد       -رمحه اهللا -فكيف لو رأى اإلمام ابن املبارك       .ال فرض عني  

عدوا ا عـن هـذا      مباذا يا ترى سيصف أعماهلم اليت ق      ، املتعني انشغاالً بنوافل وتطوعات   
 ؟..اجلهاد

 ـــــــــــ
 فقهاء السلف الصاحل

 
االختالط :  حبث العلماء يف أيهما أوىل باملسلم يف زمن الفتنة وانتشار املعاصي والفساد            -١

 باتمع وحماولة إصالحهأم العزلة والنجاة بالنفس ؟
الْمؤِمن الَِّذي يخـاِلطُ    :  أَنه قَالَ  � فعن ابِن عمر عِن النِبي    ،  االختالط باتمع وواألوىل ه 

اسالن  ،  ملَى أَذَاهع ِبرصيو  ،     ماِلطُهخالَِّذي الَ ي ا ِمنرأَج ظَمقَالَ    ،  أَع ملَى أَذَاهع ِبرصالَ يو :
اججح :ماِلطُهخالَِّذي الَ ي ِمن ري١٧٨خ.. 

أم ،  ترك املناهي واحملرمـات   : - تعاىل   -ضل عند اهللا     حبث العلماء يف أيهما أوىل وأف      -٢
ِإنما : قَالَ،  �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،  فعن أَِبي هريرةَ  ،  األولوواألوىل ه  فعل األوامر والطاعات ؟   

       اِئِهمِبيلَى أَنع مِتالَفُهاخو مالُهؤس لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه  ،   كُمتيهءٍ فَِإذَا نيش نع  ،وهِنبتفَاج ،
 .١٧٩فَأْتوا ِمنه ما استطَعتم، وِإذَا أَمرتكُم ِبأَمٍر

                                                 
 ١٢ (-وتاريخ اإلسالم لإلمام الذهيب     ) ٨/٤١٣(وسري أعالم النبالء    ) ٢٠٣ / ٢ (- دار طيبة    - تفسري ابن كثري     - ١٧٧
 )٣٥٨ / ١ (-واخلالصة يف أحاديث الطائفة املنصورة ) ٢٤٠/ 

 صحيح) ٥٠٢٢)( ٣٢٢ / ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٧٨
 )١٩)(١٩٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٢٨٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٧٩
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 الغين الشاكر أم الفقري الصابر ؟: حبث العلماء يف أيهما أفضل-٣
،  مـن الفقـر    – � –واألفضل األول لألحاديث الكثرية اليت تدل على استعاذة الرسول          

 .إىل العمل واجلد واالجتهاد ال الكسل واألول تدع كما أن أفضلية
قَالَ أَبو هريرةَ قَالَ قَالَ أَبو ذَر يا رسولَ اللَِّه ذَهب أَصحاب الدثُوِر ِباُألجوِر يصلُّونَ كَما                

نا مـالٌ نتصـدق     نصلِّى ويصومونَ كَما نصوم ولَهم فُضولُ أَمواٍل يتصدقُونَ ِبها ولَيس لَ          
يا أَبا ذَر أَالَ أُعلِّمك كَِلماٍت تدِرك ِبِهن مـن سـبقَك والَ              « -�-فَقَالَ رسولُ اللَِّه    .ِبِه

         ِلكمذَ ِبِمثِْل عأَخ نِإالَّ م لْفَكخ نم قُكلْحولَ اللَّهِ    .»يسا رلَى ياللَّ « قَالَ  .قَالَ ب ركَبت  زع ه
وجلَّ دبر كُلِّ صالٍَة ثَالَثًا وثَالَِثني وتحمده ثَالَثًا وثَالَِثني وتسبحه ثَالَثًا وثَالَِثني وتخِتمها             

 قَِدير غُِفـرت  ِبالَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وحده الَ شِريك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شىءٍ            
 .١٨٠»لَه ذُنوبه ولَو كَانت ِمثْلَ زبِد الْبحِر 

 ِويوقَالَ الناِبرِ          : ولَى الْفَِقِري الصع اِكرالش ِنيلَ الْغفَض نِليلٌ ِلمِديث دذَا الْحِفـي  ،  ِفي هو
 .١٨١" الطَّواِئف واَللَّه أَعلَمِمنر بين السلَف والْخلَف الْمسأَلَِة ِخلَاف مشهو

وال خيفى أن كُال من الغىن والفقر لون من ألوان االمتحان للناس، فالغين ابتاله اهللا باملال،                
وكلَّفه أن ينفقه يف مرضاته، ويؤدي حق الفقري فيه، فإن فعل فقد فاز وجنا، وإن امتنع فقد                 

 بالفقر، فهل يصرب أم يتضجر ويتأفَّف، فإن صـرب          وأما الفقري فقد ابتاله اهللا    .خاب وخسر 
كان له مثل أجر الغين الشاكر، وإن جلَّ وتأفَّف وتضجر، وسخط على قسمة اهللا، كـان                

وجيب على مجيع املسلمني    .مستحقّاً للعقاب كالغين الفاجر، الَّذي مل يأمتر بأمر اهللا يف ماله          
أغنياء، ويقوموا بأداء الزكاة ـ وكـأن اإلسـالم    أن جيدوا يف الكسب احلالل، ليصبحوا 

 .١٨٢جعل الغىن ركناً من أركانه ـ فال يفوم هذا الركن املكني
 ـــــــــــ
 اإلمام الغزايل يف اإلحياء

                                                 
 مجع دثر وهو املال العظيم: الدثور-صحيح  ) ١٥٠٦ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٨٠
 )٤٣٢ / ٣ (-د عون املعبو - ١٨١
 )٤١٥ / ١ (-القرآن منهاج حياة  - ١٨٢



 ١١٨

 يف - رمحـه اهللا   -حامـد الغـزايل     واإلمام أب : ومن العلماء الذين اهتموا بفقه األولويات     
 )إحياء علوم الدين ( : موسوعته

 :منها ، مثلة اليت ذكرها كثريةواأل
 .وهذا خطأ.. بعض الناس يهملون الفرائض ويشتغلون بالنوافل-أ

وبينما ال توجد عندهم شكوك     ،   بعض الناس يكثرون الشكوك يف الطهارة والنجاسة       -ب
 !بغري حق  يف أكل أموال الناس

 جاَء رجلٌ ِإلَى رسـوِل      قَالَ - رضى اهللا عنه     -أَِبى هريرةَ    ذكر اإلمام الغزايل حديث      -ج
قَالَ ثُم من قَـالَ     .»أُمك  «  فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه من أَحق ِبحسِن صحابِتى قَالَ           -� -اللَِّه  
 » كقَالَ .»أُم نم قَالَ ثُم » كقَالَ .»أُم نم قَالَ ثُم » وكأَب ١٨٣» ثُم. 
ولكنهم ال يهتمـون    ،  …و… ن على بناء املساجد واملدارس و      بعض األغنياء حيرصو   -د

 ١٨٤؟!حرام  أحالل أمواهلم أم
 بعض األغنياء ينشغلون بنوافل الصالة والصيام مع أن أفضل عبادة هلم هي اإلنفاق              -هـ

 !يف وجوه اخلري
ورمبا تركوا  ،   عاب الغزايل على بعض املتدينني من أصحاب األموال أم حيجون كثرياً           -و

 ١٨٥!!ام جياعاً جري
 .وأمثلة أخرى كثرية

 ـــــــــــ
 شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى

 
 رمحـه   -اإلمام ابن تيمية    ) مع جهل كثريين من الناس بذلك     ( وممن اهتم بفقه األولويات     

 :منها ، كثرية) جمموع الفتاوى ( : يف موسوعته األمثلة اليت ذكرها، و-اهللا 

                                                 
  )٥٩٧١ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٨٣
 )٩٦ / ٣ (-إحياء علوم الدين  - ١٨٤
 )٩٨ / ٣ (-إحياء علوم الدين  - ١٨٥



 ١١٩

 بناء الكعبة على قواعـد سـيدنا        - � - حديث ترك الرسول      ذكر اإلمام ابن تيمية    -أ
يـا  :  قَالَ لَها  �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،  عن عاِئشةَ ،   وذلك إبعاداً للفتنة   - عليه السالم    - إبراهيم

 ما أَخرجوا ِمنه    عاِئشةُ لَوالَ أَنَّ قَومِك حِديثُ عهٍد ِبجاِهِليٍة لَهدمت الْبيت حتى أُدِخلَ ِفيهِ           
، ووضعته علَى أَسـاِس ِإبـراِهيم     ،  وأَلْصقْته ِباَألرضِ ،  فَِإنهم عجزوا عن نفَقَِتهِ   ،  ِفي الِْحجرِ 

يِر ِإلَى هدِمـِه    فَكَانَ هذَا الَِّذي دعا ابن الزب     : قَالَ،  وجعلْت لَه بابيِن بابا شرِقيا وبابا غَرِبيا      
 .١٨٦وِبناِئِه

  هدلَ ِعنالْأَفْض كرفَت :  اسالن ِفرنِم         ،  ِلئَلَّا يِبقَو لَِة فَأَممسِبالْب رهى الْجرلٌ يجكَانَ ر لَو كَذَِلكو
 نسأَح كَانَ قَد مافَقَهوكِْس وِبالْع أَو هونِحبتس١٨٧لَا ي. 

 هذَا الْأَمر الَِّذي كَانَ ِعنده أَفْضلُ الْأَمريِن ِللْمعاِرِض الـراِجِح وهـو    �رك النِبي   َت": وقال
ِحدثَانُ عهِد قُريٍش ِبالِْإسلَاِم ِلما ِفي ذَِلك ِمن التنِفِري لَهم فَكَانت الْمفْسدةُ راِجحـةً علَـى      

ِلك استحب الْأَِئمةُ أَحمد وغَيره أَنْ يدع الِْإمام ما هو ِعنده أَفْضلُ إذَا كَـانَ               وِلذَ.الْمصلَحِة
وِمنيأْمالْم أِْليف١٨٨.".ِفيِه ت. 

 ِبناِء الْوقْـِف    فَيجوز تغِيري . يغير ِبناَء الْكَعبةِ   �فَلَولَا الْمعاِرض الراِجح لَكَانَ النِبي      " : وقال
 .١٨٩"ِلأَجِل الْمصلَحِة الراِجحِة؛ ِمن صورٍة إلَى صورٍة

وكَذَِلك لَو فَعلَ ِخلَاف الْأَفْضِل ِلأَجِل بياِن السنِة وتعِليِمها ِلمن لَم يعلَمهـا كَـانَ                -ب
و التعوِذ أَو الْبسملَِة ِليعِرف الناس أَنَّ ِفعلَ ذَِلك حسـن           ِمثْلَ أَنْ يجهر ِباِلاسِتفْتاِح أَ    ،  حسنا

كَما ثَبت ِفي الصِحيِح عن عبدةَ أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب كَـانَ يجهـر   ، مشروع ِفي الصلَاةِ  
     مِبحو ماللَّه كانحبقُولُ ساِت يالَِء الْكَِلمؤِبه         الَ ِإلَـهو كـدالَى جعتو كماس كاربت ِدك

كر١٩٠غَي. 

                                                 
 صحيح) ٣٨١٦)(١٢٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٦
 )٢٦٨ / ٢٢ (-جمموع الفتاوى البن تيمية  - ١٨٧
 )١٩٥ / ٢٤ (-ية جمموع الفتاوى البن تيم - ١٨٨
 )٢٥٣ / ٣١ (-جمموع الفتاوى البن تيمية  - ١٨٩
  )٩١٨ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٩٠



 ١٢٠

وكَذَِلك كَانَ ابن عمر وابن عبـاٍس       .وِلهذَا شاع هذَا اِلاسِتفْتاح حتى عِملَ ِبِه أَكْثَر الناسِ        
ابحاِحٍد ِمن الصو ركَانَ غَياذَِة وِتعاِن ِباِلاسرهجلَِةيمسِبالْب رهج١٩١ِة ي. 

استحب الْأَِئمةُ أَحمد وغَيره أَنْ يدع الِْإمام ما هو ِعنده أَفْضلُ إذَا كَانَ ِفيـِه تـأِْليف                  -ج
وِمنيأْمفِْع            ،  الْمِفي الش لِّمسلَ ِبأَنْ يِر أَفْضلُ الِْوتفَص هدكُونَ ِعنـةَ    ِمثْلَ أَنْ يكْعر لِّيصي ثُم

الِْوتِر، وهو يؤم قَوما لَا يرونَ إلَّا وصلَ الِْوتِر، فَِإذَا لَم يمِكنه أَنْ يتقَدم إلَى الْأَفْضِل كَانـِت                  
فَصِلِه مع كَراهِتِهم ِللصلَاِة    الْمصلَحةُ الْحاِصلَةُ ِبموافَقَِتِه لَهم ِبوصِل الِْوتِر أَرجح ِمن مصلَحِة          

لْفَهكَـانَ                ،  خـا وِبه ـرهـلَ أَو الْجلَِة أَفْضمسةَ ِبالْبافَتخى الْمري نكَانَ ِمم لَو كَذَِلكو
تأِْليِف الَِّتي ِهـي    الْمأْمومونَ علَى ِخلَاِف رأِْيِه فَفَعلَ الْمفْضولَ ِعنده ِلمصلَحِة الْموافَقَِة وال         

 ..١٩٢راِجحةٌ علَى مصلَحِة ِتلْك الْفَِضيلَِة كَانَ جاِئزا حسنا 
كَانَ ِفي ترِكها مضار والسـيئَات      : إذَا ثَبت أَنَّ الْحسناِت لَها مناِفع وِإنْ كَانت واِجبةً         -د

    وِه بكْرِفي الْمو ارضا ماتٍ ِفيهنسح ضع.         ـعمالْج ِكـنمِن لَا ييتنسح نيا بإم ضارعفَالت
فَيدفَع ؛  فَتقَدم أَحسنهما ِبتفِْويِت الْمرجوِح وِإما بين سيئَتيِن لَا يمِكن الْخلُو ِمنهما          ؛  بينهما

  ماهناِل أَدِتما ِباحمأَهوا       .اأَسمهنيب فِْريقالت ِكنمئٍَة لَا ييسٍة ونسح نيا بِإمِة   ؛  ونسلُ الْحلْ ِفعب
فَيرجح الْأَرجح ِمـن منفَعـِة      ؛  وترك السيئَِة مستلِْزم ِلترِك الْحسنةِ    ؛  مستلِْزم ِلوقُوِع السيئَةِ  

 رضمِة ونسئَةِ الْحيِة الس.  بحتسالْماِجِب ولُ كَالْوـةِ    ؛  فَالْأَوِض الِْكفَايفَرِن ويِض الْعكَفَر؛ و
والثَّاِني كَتقِْدِمي نفَقَِة الْأَهِل علَـى      .ِمثْلَ تقِْدِمي قَضاِء الديِن الْمطَالَِب ِبِه علَى صدقَِة التطَوعِ        

وتقِْدِمي نفَقَِة الْواِلديِن علَيِه كَما ِفي الْحِديِث الصِحيِح عـن          ؛  الَِّذي لَم يتعين  نفَقَِة الِْجهاِد   
الصالَةُ علَى  « عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَالَ قُلْت يا نِبى اللَِّه أَى اَألعماِل أَقْرب ِإلَى الْجنِة قَالَ                

« قُلْت وماذَا يا نِبـى اللَّـِه قَـالَ    .»ِبر الْواِلديِن « قُلْت وماذَا يا نِبى اللَِّه قَالَ .»مواِقيِتها  
 .١٩٣»الِْجهاد ِفى سِبيِل اللَِّه 

                                                 
 )١٩٦ / ٢٤ (-جمموع الفتاوى البن تيمية  - ١٩١
 )١٩٥ / ٢٤ (-جمموع الفتاوى البن تيمية  - ١٩٢
  )٢٦٣ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٩٣
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سـتحب  وتقِْدمي الِْجهاِد علَى الْحج كَما ِفي الِْكتاِب والسنِة متعين علَى متعيٍن وم            -هـ  
 بحتسلَى مـانِ            ،  عاللِّسِل الْقَلْـِب وما ِفي عيوتلَى الذِّكِْر إذَا اسآِن عاَءِة الْقُرِقر قِْدميتو ،

وتقِْدمي الصلَاِة علَيِهما إذَا شاركَتهما ِفي عمِل الْقَلِْب وِإلَّا فَقَد يتـرجح الـذِّكْر ِبـالْفَهِم                
اِسعو ابذَا بهو اِجرنالْح اِوزجاَءِة الَِّتي لَا تلَى الِْقرِل عجالْوو. 

والثَّاِلثُ كَتقِْدِمي الْمرأَِة الْمهاِجرِة ِلسفَِر الِْهجرة ِبلَا محرٍم علَى بقَاِئها ِبداِر الْحرِب كَما             -و
    كُلْثُوٍم الَِّتي أَن أُم لَتاِن      فَعِتحةَ اِلاما آيِفيه لَ اللَّهز}       اتِمنؤالْم اءكُموا ِإذَا جنآم ا الَِّذينها أَيي

مهاِجراٍت فَامتِحنوهن اللَّه أَعلَم ِبِإمياِنِهن فَِإنْ عِلمتموهن مؤِمناٍت فَلَا ترِجعوهن ِإلَى الْكُفَّاِر            
 لَّهم ولَا هم يِحلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَن تنِكحـوهن ِإذَا             لَا هن ِحلٌّ  

             ا أَنفَقُوا ذَِلكُمأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماساِفِر وِم الْكَوِسكُوا ِبِعصملَا تو نهورأُج نوهمتيآت
 .سورة املمتحنة) ١٠(} لَِّه يحكُم بينكُم واللَّه عِليم حِكيمحكْم ال

يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل     {: وكَتقِْدِمي قَتِل النفِْس علَى الْكُفِْر كَما قَالَ تعالَى        -ي   
وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِلـِه ِمنـه   ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل اللِّه   

أَكْبر ِعند اللِّه والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديـِنكُم ِإِن                
      ن ِديِنِه فَيع ِمنكُم ِددترن يمواْ وطَاعتا        اسينِفي الد مالُهمأَع ِبطَتح لَِئكفَأُو كَاِفر وهو تم

 .سورة البقرة) ٢١٧(} واآلِخرِة وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
 أَعظَم ِمن ضـرِر قَتـِل        فَتقْتلُ النفُوس الَِّتي تحصلُ ِبها الِْفتنةُ عن الِْإمياِن؛ ِلأَنَّ ضرر الْكُفْرِ          

 .النفِْس
وكَتقِْدِمي قَطِْع الساِرِق ورجِم الزاِني وجلِْد الشاِرِب علَى مضـرِة السـِرقَِة والزنـا               -ك

ا ِفي الْأَصـِل سـيئَةٌ   وكَذَِلك ساِئر الْعقُوباِت الْمأْموِر ِبها، فَِإنما أَمر ِبها مع أَنه       ،  والشرِب
 ررا ضِفيها     ؛  وها ِمنررض ظَمأَع وا هفِْع ما ؛  ِلدهاِئمرج ِهياِد      ؛  والْفَس ذَِلك فْعد ِكنمإذْ لَا ي

 .الْكَِبِري إلَّا ِبهذَا الْفَساِد الصِغِري
 من لَم يقَاِتلْ ِمن النساِء والصبياِن وغَيِرِهم        وِإنْ كَانَ قَتلُ  " باِب الِْجهاِد   "  وكَذَِلك ِفي    -ن

الرمي ِبالْمنجِنيِق والتبِييت ِباللَّيِل جاز ذَِلـك       : حراما فَمتى اُحِتيج إلَى ِقتاٍل قَد يعمهم ِمثْلُ       
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       مراِر الطَّاِئِف وةُ ِفي ِحصنا السِفيه اَءتا جكَم          اِر ِمـنـِل الـدِفـي أَهِنيِق وجنِبالْم ِيِهم
 .الْمشِرِكني يِبيتونَ وهو دفْع ِلفَساِد الِْفتنِة أَيضا ِبقَتِل من لَا يجوز قَصد قَتِلِه

  كَذَِلكِس   "  ورتأَلَةُ التساءُ  " ما الْفُقَهه؛  الَِّتي ذَكَر   ادلُ     فَِإنَّ الِْجهصحِة الْكُفِْر فَينِفت فْعد وه
وِلهذَا اتفَق الْفُقَهاُء علَى أَنه متى لَم يمِكن دفْع الضرِر عن           ؛  ِفيها ِمن الْمضرِة ما هو دونها     

     ازج ِس ِبِهمرتتالْم ِل أُولَِئكفِْضي إلَى قَتا يإلَّا ِبم ِلِمنيسالْم؛  ذَِلك   رـرـِف الضخي ِإنْ لَمو
قَتلُهم : ومن يسوغُ ذَِلك يقُولُ   .لَِكن لَم يمِكِن الِْجهاد إلَّا ِبما يفِْضي إلَى قَتِلِهم فَِفيِه قَولَانِ          

        هونَ شكُوني قَاِتِلنيالْم ِلِمنيسِل الْمهاد ِمثْلَ قَتِة الْجلَحصِل مِلأَج     دةُ الْحإقَام ِمثْلُ ذَِلكاَء، ود
 .وِقتاِل الْبغاِة وغَيِر ذَِلك؛ علَى الْمباِذِل

 .وهذَا باب واِسع أَيضا. وِمن ذَِلك إباحةُ ِنكَاِح الْأَمِة خشيةَ الْعنِت-ال
 اِبعا الرأَمو :    الْم دِة ِعنتيِةفَِمثْلُ أَكِْل الْمصمـِذِه         ؛  خإلَّا ِبه ِكنمةٌ لَا ياِجبةٌ ونسفَِإنَّ الْأَكْلَ ح

فَِإنَّ مضرته راِجحةٌ علَى مصلَحِتِه ِمن      ؛  السيئَِة ومصلَحتها راِجحةٌ وعكْسه الدواُء الْخِبيثُ     
   هقَامِرِه ماِم غَيِة الِْعلَاِج ِلِقيفَعن؛ ماِءووِر ِللدمالْخ برش كَذَِلكِبِه و قَّنيتَء لَا يرِلأَنَّ الْب.  نـيبفَت

                 ـوا هلُ ِبمصحتا وإلَّا ِبه فَعدت ا إذَا لَمهأُ ِمنوأَس وا هفِْع مِن ديِضعولُ ِفي ممتحئَةَ تيأَنَّ الس
    ا إذَا لَمِكهرت ِمن فَعا   أَنلْ إلَّا ِبهصحت   ،         وا هةً ِلمتفَوم تِن إذَا كَانيِضعوِفي م كرتةُ تنسالْحو

هـذَا ِفيمـا يتعلَّـق      .أَو مستلِْزمةً ِلسيئٍَة تِزيد مضرتها علَى منفَعِة الْحسـنةِ        ؛  أَحسن ِمنها 
 .ِبالْموازناِت الديِنيِة

كَسقُوِط الصياِم  ؛  وِإباحةُ الْمحرِم ِلحاجِة ِفي الدنيا    ؛  وأَما سقُوطُ الْواِجِب ِلمضرِة ِفي الدنيا     
وسقُوِط محظُوراِت الِْإحراِم وأَركَاِن الصلَاِة ِلأَجِل الْمرِض فَهذَا باب آخـر           ؛  ِلأَجِل السفَرِ 

؛ ِبِخلَاِف الْباِب الْـأَولِ   ؛   ِفي ِسعِة الديِن ورفِْع الْحرِج الَِّذي قَد تختِلف ِفيِه الشراِئع          يدخلُ
بلْ ذَِلك ثَاِبت ِفـي     ،  فَِإنَّ ِجنسه ِمما لَا يمِكن اخِتلَاف الشراِئِع ِفيِه وِإنْ اختلَفَت ِفي أَعياِنهِ           

 قِْل كَمقَالُ الْعا ي :              ـريخ لَـمعاِقلُ الَِّذي يا الْعمِإنو رالش ِمن ريالْخ لَمعاِقلُ الَِّذي يالْع سلَي
 دشنيِن ويرالش رشِن ويريالْخ: 

 إنَّ اللَِّبيب إذَا بدا ِمن ِجسِمِه مرضاِن مختِلفَاِن داوى الْأَخطَرا
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ا ثَاِبت ِفي ساِئِر الْأُموِر؛ فَِإنَّ الطَِّبيب مثَلًا يحتاج إلَى تقِْويِة الْقُوِة ودفِْع الْمرِض؛ والْفَسـاد                وهذَ
وِة ِفعلُه ِلأَنَّ   أَداةٌ تِزيدهما معا؛ فَِإنه يرجح ِعند وفُوِر الْقُوِة تركُه إضعافًا ِللْمرِض وِعند ضعِف الْقُ             

منفَعةَ إبقَاِء الْقُوِة والْمرِض أَولَى ِمن إذْهاِبِهما جِميعا؛ فَِإنَّ ذَهاب الْقُوِة مستلِْزم ِللْهلَاِك وِلهـذَا               
           ر مطَِر لَهولُ الْمزكُونُ نِب يدالْج دِعن هاِس أَنقُوِل النِفي ع قَرتاس      هِبتنا يى ِبمقَوتِإنْ كَانَ يةً ومح

  لَى ظُلِْمِهمع امِم            ،  أَقْودلَى عظُلِْمِه ع علْطَاِن مالس ودجونَ وحجريو ِهملَيا عررض دأَش همدع لَِكن
 .اٍن ظَاِلٍم خير ِمن لَيلٍَة واِحدٍة ِبلَا سلْطَاٍنِستونَ سنةً ِمن سلْطَ: السلْطَاِن كَما قَالَ بعض الْعقَلَاِء

 ثُم السلْطَانُ يؤاخذُ علَى ما يفْعلُه ِمن الْعدواِن ويفَرطُ ِفيِه ِمن الْحقُوِق مع التمكُِّن لَِكن أَقُـولُ                 
      أَو املْطَاِن الْعلِّي ِللسوتا؛ إذَا كَانَ الْمنإذَا         ه ذَِلك وحناِء والْقَضِة والِْولَايِة واروِعِه كَالِْإمفُر ضعب 

: كَانَ لَا يمِكنه أَداُء واِجباِتِه وترك محرماِتِه ولَِكن يتعمد ذَِلك ما لَا يفْعلُه غَيره قَصدا وقُـدرةً                
   برةُ والِْولَاي لَه تازِصيلُ            جحت ِجباِت الَِّتي ياِجبالْو ِمن تةَ إذَا كَانِلأَنَّ الِْولَاي ذَِلك؛ وتبجا وم

كَانَ ِفعلُها واِجبا فَِإذَا كَانَ   : مصاِلحها ِمن ِجهاِد الْعدو وقَسِم الْفَيِء وِإقَامِة الْحدوِد وأَمِن السِبيلِ         
ِزما ِلتوِليِة بعِض من لَا يستِحق وأَخِذ بعِض ما لَا يِحلُّ وِإعطَاِء بعِض من لَا ينبِغي؛ ولَا                 ذَِلك مستلْ 

  ذَِلك كرت هِكنمي :                ـا أَواِجبكُونُ وإلَّا ِبِه فَي بحتسالْم أَو اِجبالْو ِتما لَا ياِب مب ذَا ِمنه ارص
م         بحتسالْم اِجِب أَوالْو ِة ذَِلكلَحصونَ مد هتدفْسم تا إذَا كَانبحتس  ،     رةُ غَيالِْولَاي تكَان لْ لَوب

             ِبذَِلك هدقَص صخا شلَّاهوى تتح الظُّلْم ا أَقَاملَّاهوت نملَى ظُلٍْم؛ وِملَةٌ عتشم ِهيٍة واِجبو  ِفيفخت 
كَانَ ذَِلك حسنا مع هِذِه النيِة وكَانَ ِفعلُه ِلما يفْعلُه ِمن           : ودفْع أَكْثَِرِه ِباحِتماِل أَيسِرهِ   .الظُّلِْم ِفيها 

 .السيئَِة ِبِنيِة دفِْع ما هو أَشد ِمنها جيدا
ِف النياِت والْمقَاِصِد فَمن طَلَب ِمنه ظَاِلم قَاِدر وأَلْزمه مالًا فَتوسـطَ            وهذَا باب يختِلف ِباخِتلَا   

                  ظِْلـماِرِه أَنْ لَا يِتياخ عم طَى الظَّاِلمأَعو هذَ ِمنأَخةَ الظُّلِْم وظْلُوِم كَثْرِن الْمع فَعدا ِليمهنيلٌ بجر
ذَِلك هفْعدوكَنأَم ِسيئًا :  لَوةً ِللظَّاِلِم كَانَ مانطَ إعسوت لَوا وِسنح١٩٤كَانَ م.. 

 ...وهناك علماء كثريون يف تارخينا القدمي واحلديث اهتموا بفقه األولويات
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 ٦٣....................................................... االهتمام مبا اهتم به القرآن أوالً-و

 ٦٩...............................................................: األولويات يف جمال العمل -٤

 ٦٩................................................ أولوية العمل الدائم على العمل املنقطع-أ

 ٧٠............................................. أولوية العمل األطول نفعاً وأبقى أثراً-ب

 ٧١................................. أولوية العمل املتعدي النفع على العمل القاصر النفع-ج

 ٧٣................................................. أولوية العمل يف أزمنة الفنت والشدائد-د

 ٧٥............................................. أولوية عمل القلب على عمل اجلوارح-ـه

 ٧٨.................................... اختالف األفضل باختالف الزمان واملكان واحلال-و

 ٧٨.............................................................:أفضل األعمال الدنيوية • 

 ٨١.....................................................................:أفضل العبادات • 

 ٨١...........................................................: األولويات يف جمال املأمورات -٥

 ٨٢............................................................ل على الفروع أولوية األصو-أ

 ٨٣................................................ أولوية الفرائض على السنن والنوافل-ب

 ٨٤................................................ أولوية فرض العني على فرض الكفاية-ج

 ٨٥.............................................................:فروض الكفاية تتفاوت • 

 ٨٦................................................ أولوية حقوق العباد على حق اهللا ارد-د

 ٨٧..........................................ة على حقوق األفراد أولوية حقوق اجلماع-هـ

 ٨٨.............................. أولوية الوالء لألمة واجلماعة على الوالء للقبيلة والفرد-و

 ٩٣.............................................................: األولويات يف جمال املنهيات -٦

 ٩٣...................................................................:كفر اإلحلاد واجلحود• 

 ٩٤..............................................................................:كفر الشرك• 

 ٩٥........................................................................:كفر أهل الكتاب• 

 ٩٦..........................................................................:كفر أهل الردة• 

 ٩٧..............................................................................:كفر النفاق• 



 ١٢٩

 ٩٧.................................:الشرك والنفاق التفريق بني األكرب واألصغر من الكفر و

 ٩٩........................................هل املسلمون مسؤولون عن ضالل أهل األرض ؟

 ١٠٣................................................:وأما املعاصي فتنقسم إىل كبائر وصغائر 

 ١٠٦..........................) :أي أثناء عملية اإلصالح (  األولويات يف جمال اإلصالح -٧

 ١٠٦.......................................................تغيري األنفس قبل تغيري األنظمة-أ 

 ١٠٦ تقدمي كل ما يتعلق بتقومي الفكر وتصحيح التصور وتصويب منهج النظر والعمل-ب

 ١٠٧..............................................:التيار اخلرايف، وله عدة صفات، منها ) ١

 ١٠٧...............................................:التيار احلريف، وله عدة صفات، منها ) ٢

 ١٠٧.................................................................:تيار الرفض والعنف) ٣

 ١٠٧.......................................................................:التيار الوسطي) ٤

 ١٠٨....................................................................رأينا يف التيار الوسطي
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 ١١٠...................................................................... يف عهد الصحابة-أوال

 ١١٠.............................................ي الصحابة احلسني عن اخلروج على يزيد

 ١١٣....................................................................وأهل العراقابن عمر 

 ١١٣................................................ابن عمر واخلارجون على يزيد بن معاوية

 ١١٤................................................................بني ابن مطيع وابن احلنفية

 ١١٥.......................................................بني ابن املبارك والفضيل بن عياض

 ١١٦.....................................................................فقهاء السلف الصاحل

 ١١٧..................................................................اإلمام الغزايل يف اإلحياء

 ١١٨.......................................................شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى

 
 

 


