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تقديم
بععالله ونعععوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن

فل اللععه يهععده مععن أعمالنععا سععيئات ومععن أنفسنا شرور من
اللععه إل إلععه ل أن وأشععهد له، هادي فل يضلل ومن له مضل
ًا أن وأشهد له شريك ل وحده ورسوله. عبده محمد

:وبعد

هدي الهدي تعالى. وخير الله كتاب الحديث أصدق فإن
وكععل محععدثاتها، المععور وشععر وسلم، عليه الله صلى محمد
النار. في ضللة وكل ضللة، بدعة وكل بدعة، محدثة

دينكم} [المائدة: لكم أكملت تعالى: {اليوم الله يقول
3.[

شععيء} مععن الكتععاب في فرطنا ذكره: {ما جل ويقول
].38[النعام: 

ًا صراطي هذا سبحانه: (وأن ويقول فععاتبعوه، مسععتقيم
بععه وصععاكم ذلكععم سععبيله عععن بكم فتفرق السبل تتبعوا ول

].153تتقون} [النعام:  لعلكم

ول ربكععم مععن إليكععم أنععزل مععا وعل: (اتبعوا جل ويقول
].3أولياء} [العراف:  دونه من تتبعوا

البتععداع إبطععال فععي محكمععة صععريحة آيععات فهععذه
والستحسععان الععرأي إلغععاء وفععي الععدين، فععي والخععتراع

الشرع. من دليل غير على القائم الشهواني والستصلحا

ًا، المتععأخرين رويبضععة مععن كععثير بدللتها يرفع لم رأسعع
ً بععه فتلعبععوا الععدين ودعائم اليمان عرى هدم وراموا أصععل

ًا.. وتطاولوا تقوى على يؤسس لم الذي الهش ببنيانهم وأس
ل بمعا اللعه ديعن فععي يتكلمععون فأمسعوا ورضععوان، الله من

مشععرعين أنفسهم نّصبوا يعرفون، ل بما ويهرفون يعلمون،
يهععوون مععا ودعععوته اللععه دين في ويستصلحون يستحسنون
ويشتهون.
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الععدين هذا ترك قد الله أن يظنون حالهم بلسان وكأنهم
ًا لهم شععاؤوا، كيف فيه ليعبثوا حدود ول ضوابط غير من سد

الباطلة. الفاسدة واستحساناتهم بأهوائهم

ًا:  قال قد تعالى أنه مع خلقنععاكم أنمععا أفحسععبتم{منكر
ًا ].115: المؤمنون} [عبث

سععدى} يععترك أن النسععان وجععل: (أيحسععب عععز وقال
].36[القيامة: 

ل علععم بغيععر فيععه الخععائض الله دين في القائل أن وبين
دعععواه علععى الصحيح بالبرهان يأتي حتى الكاذبين من يزال

].64صادقين} [النمل:  كنتم إن برهانكم هاتوا فقال: (قل

فيها درست سنين، قبل سطرتها قد كنت ورقات وهذه
الطريقععة فسععاد وبينععت والستحسععان الستصععلحا موضععوع

زماننععا في بذلك البلوى الهواء. لعموم أهل بها يتناوله التي
سععبلهم فععي ودخععولهم بالمشركين الناس من فئات ولحوق

البواب. هذه من

ابععن السععلم لشيخ لطيفة فتوى آخرها في تناولت وقد
مجمععوع مععن اسععتللتها الباب، بهذا متعلقة الله، رحمه تيمية

عليها. وعلقت وهذبتها اختصرتها فتاواه،

ًا المتواضععع الجهععد بهععذا يفتععح أن تعالى الله أسأل آذانعع
ًا ًا صم ًا عميا وأعين ًا، وقلوبعع صععالحة أعمالنععا يجعععل وأن غلفعع

عليه. والقادر ذلك ولي إنه الكريم، لوجهه خالصة

يرد ومن للسلم، صدره يشرحا يهديه أن الله يرد (فمن
ًا صدره يجعل يضلله أن ًا ضيق ّعد كأنما حرج السععماء في يص

يؤمنععون} [النعععام: ل الععذين على الرجس الله يجعل كذلك
125.[

محمد أبو
عاصم

المقدسي
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ميكافيليون دعاة
Niccola[ ميكافيلي نيقول  Macchiavelli،[ ولععد كافر إيطالي

أربعععة مععدة السياسععي السععلك فععي وانتظععم م،1469 سنة
ًا عشر وانععزوى ذلك، بعد السياسي منصبه عن عزل ثم عام

ّون دراسة على وعكف الريفي، بيته في خلصععة التاريخ. فد
بعنعوان كتعاب فععي المختلفععة ومطالععاته السياسعية تجاربه

ّلف م،1527 عام ميكافيلي وهلك (المير)، الكتععاب ذلك وخ
لهععم، هععدي أعظععم المعاصععرون السياسععيون يعتععبره الععذي
منهعا تخعرج مدرسعة هعذا كتعابه أن والبعاحثون النقعاد ويرى

في أنه الحديث. مع العصر في الساسة جل بمنهجها والتزم
مععا جمععع أن فعلععه مععا كععل لكن بجديد، فيه يأت لم الحقيقة

القععرون فععي وقععادتهم الغععرب أمععراء تصععرفات مععن تفععرق
ّون الوسطى ّنه كانت ما وأظهر ود بيععن ووضعععه نفوسهم تك

عظيمععة قواعععد يعتععبره ما فيه يعرض فهو السياسيين، يدي
عرشععه أركععان وتثبععت حكمععه، فععي الميععر نجاحا في تساهم

فصععل قععد إذ دينععي أو أخلقععي اعتبععار بععأي يتقيععد أن دون
.1ًتماما الخلق عن السياسة

تلك:     وأسسه     قواعده     فمن

بالرعية. الظن سوء- 

المستقيم. والسلوك الفاضلة الخلق ترك- 

ًا كانت سواء بالمعايب يعبأ أل-  ًا أو ظلم خيانععة أو تآمر
حريات. خنق أو دم سفك أو

فععي البقععاء اسععتمرار له يضمن لنه بالنفاق التصاف- 
السلطة.

وميكافيلي الفاروق بين مقارنة وأميرهم) وهي (أميرنا ُكتيب انظر 1
ّواس لمحمد قلعهجي. ر
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تعارضت إذا العهود يحفظ أن للمير ينبغي فل الغدر؛- 
مصالحه. بعض مع

الخبث.- 

البخل.- 

يكععل بأن الشعب غضبة تقيه الرجال من واجهة اتخاذ- 
الرعيععة عنهععا ترضى ول تكرهها التي بالواجبات القيام إليهم

شععر مععن كععان ومععا إليععه أفضععاله أسععندت خير من كان فما
معهم يتساهل بأن الواجهة هذه ُيرضي أن بد ول بهم، ألصق
الخطععار عنععد مععانع والغنععى. ول الرفاهيععة سبل لهم وييسر

بتبديلهم فيقوم لشعبه المنقذ دور هو يلعب أن والضرورات
.2الذكاء غاية فذلك المر، يتحتم عندما إقصائهم أو

الهععداف إلى النظر أو الهتمام عدم كله ذلك أهم ومن
الععذي هو المير مادام شريفة. لنه غير أو شريفة والوسائل

السععوء مععن بلغععت فضععيلة. ومهمععا ستصععبح فإنهععا بها يقوم
صععنعها الععذي الميععر أن طالما لها يصفقون الناس فسيبقى

العرش. على متربع

الهععدف إلععى للوصععول وسععائل من المير يتبعه ما وكل
والدناءة. الخسة نهاية حقيقته في كان وإن مشروع فهو

ّبر ما وهذا .)الوسيلة تبرر الغاية: (بعبارة عنه ُيع

المبادئ هذه حوى الذي هذا كتابه وترك ميكافيلي هلك
والعاريععة الخلق عن المتجردة المنحرفة والوسائل المنتنة

المنحرفيععن. والسياسععيين القععادة قبلععة فأصبحت الدين من
بغريععب هععذا ذلك. وليععس على شاهد أكبر المعاصر وواقعنا

يضععبطهم خلععق أو بحععدوده، يحدهم دين لهم ليس من على
ذلععك مكععافيلي يصععبح، أن الغريععب العجيب وإنما بضوابطه،

بععل للسععلم المنتسععبين مععن لكععثير وأسععوة قععدوة الكععافر،
ل حيععث مععن أو سععبيله. شعععروا فععي والجهععاد إليععه للععدعوة

يشعرون.

سععلوك من يتوّرعون ل الناس من بفئام نسمع فأصبحنا
منهععا اللععه حععذر الععتي المجرميععن سععبيل كععان ولو سبيل أي

باجتنابها. وأمرنا

العجاب. العجب ترى العصر، طواغيت واقع في انظر ثم هذا، تدبر 2
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نجسععه كععانت ولععو وسععيلة بععأي بالخععذ يتحّرجععون ول
مصععلحة أو الععدعوة المصععلحة. مصععلحة معوجععة. بحجععة

الدين... زعموا! مصلحة أو الجماعة

ًا أصععبحوا إن عنععدهم يضععر فل ًا أو جنععد ًا أعوانعع وأنصععار
جائز وبجهاده. فذلك بل باجتنابه الله أمرهم الذي للطاغوت
الدعوة. لمصلحة بزعمهم

الرضععية الدسععاتير احععترام علععى أقسععموا إن ضععير ول
ًا مشععّرعين يكونععوا بععأن ورضععوا الوضعععية والقععوانين وفقعع

بها يكفروا أن الله أمرهم التي الطاغوتية ونصوصها لموادها
لمصععلحة عنععدهم جععائز فععذلك أوليائهععا، ومععن منها ويتبرؤوا
الدين!

وأعلنععوا الطععواغيت تععولي أظهععروا إن عنععدهم ضير ول
ًا عنععدهم جععائز فععذلك البععواحا، الكفععر لستحسععاناتهم وفقعع

المرسلة! المصالح من عندهم هو إذ الفاسدة

وبععاعوه دينهععم أمور من أمر كل عن تنازلوا إن يضر ول
ذلععك يلصععقوا أن يستسععيغون مععاداموا العنز، ثمن من بأقل

الدعوة! بمصلحة

ًا. الله من له تملك فلن فتنته، الله يرد ومن شيئ

الله؟ من الله دين بمصلحة أعلم أهم

الجاريعة تتلعععب كمععا الشععيطان بهععم تلعععب لقععد تالله
بصعاحبه. الكلعب يتجعارى كمععا الهعواء بهم وتجارت بلعبتها،

ّدق ولقععد اللععه عبععاد فععاتبعوه. إل إبليععس+ ظنععه عليهععم صعع
المخلصين.

النهععار وأطععراف الليل آناء الله آيات يتلون أنهم مع هذا
أمععرت كمععا يقععول: (فاسععتقم إذ سععبحانه كلمععه ويسمعون

تركنععوا ول بصععير، تعملععون بما إنه تطغوا ول معك تاب ومن
مععن اللععه دون من لكم وما النار فتمسكم ظلموا الذين إلى

].112تنصرون} [هود:  ل ثم أولياء

إذا أن الكتععاب فععي عليكععم نععزل تعععالى: {وقععد وقععوله
معهععم تقعععدوا فل بهععا، ويسععتهزأ بها يكفر الله آيات سمعتم

ًا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى جععامع الله إن مثلهم إذ
ًا} [النساء:  جهنم في والكافرين المنافقين ].140جميع
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عظيمععة وقععدوة جليلععة أسععوة لنععا يريععد ذكععره جععل الله
النبيععاء مععن طريقتععه علععى معععه) أو والععذين (إبراهيععم

كععانت قععد {والشععهداء: والصالحين والصديقين والمرسلين
لقععومهم قععالوا إذ معه والذين إبراهيم في حسنة أسوة لكم

وبععدا بكععم كفرنععا اللععه دون من تعبدون ومما منكم برؤاؤ إنا
ًا والبغضاء العداوة وبينكم بيننا .}وحده بالله تؤمنوا حتى أبد

هععذه عععن المنحرفين من الشهوات يتبعون الذين ويريد
فتقول حقيرة ساقطة أسوة إلى ويتطلعون، العظيمة الملة

واستصلحاتهم: واستحساناتهم أهواؤهم

فععي شععاكلته على ومن نيقول في أسوة لكم كانت قد"
ولكععن البصععار تعمععى ل الوسيلة!" فإنها تبرر قولهم: الغاية

الصدور. في التي القلوب تعمى

ويسععتدل يتعامععل الععتي اللفاظ من كثيرا أن واعلم هذا
(الستحسععان) و (كععالرأي) و اليععوم النععاس مععن كععثير بهععا

الععدعوة) (مصععلحة المرسععلة) و (المصععلحة (الستصلحا) و
فععي فمعناهععا الشرع، من فيه نص ل فيما كانت ونحوها. إن

وهععي الهععوى، إلععى جميعهععا ومردهععا متقارب، واحد واقعهم
الخلق. من كثير ضلل سبب الحال هذه على

المرسععلة) (المصالح في يتكلم وهو السلم شيخ يقول
فالفقهععاء مشععهور خلف فيها الطريقة فهذه():عع 343/11(

"الععرأي" يسععميها من المرسلة). ومنهم "المصالح يسمونها
"ذوق منهععا "الستحسععان" وقريععب إليهععا يقععرب وبعضععهم
في يجدون أنهم حاصلها وإلهاماتهم" فإّن ووجدهم الصوفية

ويععذوقون وأديععانهم قلععوبهم فععي مصععلحة العمععل أو القععول
ثمرته). طعم

فععإن بععه الهتمععام ينبغععي عظيم فصل قوله: (وهذا إلى
مععن وكععثير عظيععم اضععطراب الععدين فععي حصععل جهتععه من

علععى بناء فاستعملوها، مصالح رأوا والعباد والعلماء المراء
الشععرع... ) فععي محظععور مععاهو منها يكون وقد الصل، هذا
أكثره. وسيأتي الفتاوي في كلمه آخر إلى

الورقععات، هععذه فععي نععبين أن ضرورة ارتأينا هذا ولجل
مععن كععثير بهععا يتلعب التي والمسميات اللفاظ تلك معاني

أو الستحسعععان مسعععمى تحعععت زماننعععا فعععي الرويبضعععة
العععدعوة، مصعععلحة أو المرسعععلة المصعععلحة أو الستصعععلحا

مطية اتخذوها التي والراء الهواء من زخرفوه مما ونحوها
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مععن أو شعروا أركانه وتقويض الدين وهدم الوحي لمعارضة
يشعرون. ل حيث

 

ً أول
لستحسانا

ًا. الشيء لغة: عد هو حسن

ثلثة: معان به ويراد الستحسان فيطلق اصطلحا، أما

لععدليل نظائرهععا عععن المسععألة بحكععم  العععدولالول:
إلى خاص دليل حكم عن الرجوع أو سنة أو كتاب من خاص

وإن عليعه اععتراض ل . فهعذا3منه أقوى طارئ بدليل مقابله
ًا، تسميته في نوزع بالصطلحا. مشاحة فل استحسان

القععول مععن إليععه ُنسععب مععا أحمد أصحاب حمل - وقد 
.4المعنى هذا على بالستحسان

بالستحسععان القععول مععن مالععك إلى ينسب ما - وكذا 
الفحععول إرشععاد فععي الشوكاني ونقل القرطبي، أنكره فقد
إليععه ذهععب الععذي الستحسععان البععاجي: (أن  عععن241 ص

الدليلين... ). بأقوى القول هو مالك، أصحاب

).4/213( للمدي الحكام أصول 3
الصععول مععذكرة  أو147 ص قدامععة لبععن النععاظر روضععة انظععر 4

.167ص للشنقيطي
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ًا سععموه فععإن الععدليل، هععو وقععال: (وهععذا فل استحسععان
.عأه بالتسمية) مشاحة

ُيطلقالثاني: بعقله. المجتهد يستحسنه ما على  

علععى يقععدر ل المجتهععد نفععس في ينقدحا  دليلالثالث:
عنه. التعبير

لععه ليععس المجتهععد لن ظععاهر النععوعين هععذين وبطلن
يعععبر لععم ومععا شععيء، تحسععين في عقله مجرد إلى الستناد

ُيعععرض ُيظهععر حععتى بععالقبول له الحكم يمكن ل عنه علععى و
الشرع.

واعتبروهما الخيرين النوعين 5العلماء جمهور أنكر وقد
استحسععن الشععافعي: (مععن قععال حععتى والهوى الشهوة من
شّرع). فقد

 عععن241 ص الفحععول إرشععاد فععي الشععوكاني ونقععل
بمععا القععول هععو الستحسععان كععان (إن قععوله: السععمعاني
يقععول أحععد ول باطععل فهو دليل غير من ويشتهيه يستحسنه

.6به)

هععذا فععي العلماء أقاويل ساق أن بعد الشوكاني قال ثم
فععي الستحسععان ذكر أن ذكرنا ما بمجموع الباب: (فعرفت

ًا كععان إن لنععه أصلً؛ فيه فائدة ل ،7مستقل بحث إلععى راجععع
مععن فليس عنها خارجا كان وإن تكرار، فهو المتقدمة الدلة

ّول من هو بل شيء في الشرع بمععا الشععريعة هذه على التق
.عأخرى) أه يضادها وبما تارة فيها يكن لم

العقليعععة الستحسعععانات أصعععحاب احتعععج وقعععد هعععذا
استحسععاناتهم،. لكععن بهععا سععوغوا بنصععوص والشععهوانية

مععا لهععم تسععوغ ول ذلك على تعينهم ل التحقيق عند جميعها
أرادوا.

القععول يسععتمعون تعععالى: {الععذين قععوله ذلععك فمععن
.}أحسنه فيتبعون

.240 الفحول إرشاد 5
والفهععم. أمععا العلععم أهععل مععن بهععم (بالحععد) هنععا: المعتععد يقصععد 6

يعلمععون ل بمععا ويتكلمععون يعرفععون ل بمععا يهرفععون الععذين الرويبضة
علععى تجععرأوا فقععد الععدين أمور أخطر في للكلم اليوم تصدروا ممن

وأخبث. ذلك من شر هو بما القول
الحكام. أدلة وأبواب الفقه أصول في يقصد 7

)8(والجهاد التوحيد منبر



القول 
النفيس

القععول أحسععن لن لهم ل عليهم حجة الحقيقة في فهذا
الله صلى رسوله سنة أو الله كتاب في كان ما هو والحديث

ًا الحديث أحسن نزل الله {تعالى: قال كما وسلم عليه كتاب
ًا ثععم ربهععم يخشععون الععذين جلععود منه تقشعر مثاني متشابه

بععه يهدي الله هدى ذلك الله ذكر إلى وقلوبهم جلودهم تلين
هاد} [الزمر]. من له فما الله يضلل ومن يشاء من

( الحكععام كتععابه فععي حععزم بععن علععي محمععد أبععو قععال
لععم تعععالى الله لن لهم، ل عليهم الحتجاج (وهذا ):2/196

فيتبعععون{وجععل:  عز قال وإنما استحسنوه ما فيتبعون يقل
الرسععول وكلم القععرآن وافق ما القوال . واحسن}أحسنه
ن المعتيقن الجمعاع هعو هعذا وسعلم عليعه الله صلى كعل م

مسلم.

ًا، فليععس هذا غير قال ومن عععز بينعه العذي وهعو مسععلم
اللععه إلععى فععردوه شععيء فععي تنععازعتم فإن{يقول:  إذ وجل

يقععل ولععم }،الخععر واليععوم بالله تؤمنون كنتم إن والرسول
يكععون أن المحععال ومععن تستحسععنون مععا إلععى فردوه تعالى
الله لكان ذلك كان لو لنه برهان، دون استحّسنا فيما الحق

ولتضععادت الحقععائق ولبطلععت نطيععق، ل مععا يكلفنععا تعععالى
بععالختلف يأمرنا تعالى ولكان البراهين، وتعارضت الدلئل،

ً يجععوز ل لنععه محععال وهععذا عنععه، نهانععا الذي يتفععق أن أصععل
اختلف علععى واحععد قععول علععى كلهععم العلمععاء استحسععان

الشععدة، طبعهععا فطائفععة وأغراضععهم، وطبععائعهم هممهععم
وطائفععة التصععميم، طبعهععا وطائفععة الليععن، طبعهععا وطائفععة
استحسععان علععى التفععاق إلععى سععبيل ول الحتيععاط، طبعهععا
واختلفهععا المهيجة، والخواطر الدواعي هذه مع واحد شيء

قععد الحنفييععن نجععد ونحععن وموجباتهععا، نتائجهععا واختلف
قععد المععالكيين ونجععد المععالكيون، اسععتقبحه مععا استحسععنوا
يكععون أن فبطععل الحنفيععون، اسععتقبحه قععد قععول استحسنوا

 الحق

ًا وجععل عععز الله دين في بعععض استحسععان إلععى مععردود
الععدين كععان - لععو بععالله وأعععوذ- هذا يكون كان وإنما الناس،
ًا، ّين فيه، مزيد ل تام وهو فأما ناقص عليععه، منصععوص كله مب

ًا استحسععن لمععن معنععى فل عليه مجمع أو مععن أو منععه شععيئ
ًا استقبح لمن ول غيره، ًا أيض غيره. من أو منه شيئ

وإن باطععل والباطععل النععاس، استقبحه وإن حق والحق
للهععوى واتباع شهوة الستحسان أن فصح الناس استحسنه

.عالخذلن) أه من نعوذ تعالى وبالله وضلل

)9(والجهاد التوحيد منبر



القول 
النفيس

ًا المسععلمون رآه بحديث: (مععا واحتجوا عنععد فهععو حسععن
حسن). الله

ابععن علععى موقععوف بعل بمرفععوع ليععس لهم: هذا فيقال
الله رسول بعد أحد قول في وليس 8عنه الله رضي مسعود

ذلععك فععي كععان ولععو حجععة، ديننععا في وسلم، عليه الله صلى
للدللععة وجععه أو حجععة خاصععة الععدليل هذا في كان لما حجة،
ّوهععوه، مععا علععى المسععلمين، اجتمععاع إلععى إشععارة هععو إذ م

مععا أن على دللة فيه وليس ،9دليل عن إل يكون ل والجماع
ًا، وطوائفهم جماعاتهم بعض أو المسلمين آحاد رآه أنه حسن

ًا يكون .10الله عند حسن

 

في للعلماء مضيئة أقوال
الستحسان

-150  (     الشممافعي     إدريممس     بممن     محمممد     المممام  
:   )  م  ه204

ععع أه)شععرع فقععد استحسن من(تعالى:  الله رحمه قال
.)1/274( المستصفى من

ٌذ الستحسان وقال: (إنما ّلذ فقععرة  الرسالة507  ص)ت
)1464(11.

ًا أخرجععه 8 والععبزار الطيالسععي داود أبععو مسعععود ابععن عععن موقوفعع
ًا وُروي وغيرهم، والطبراني انظععر سععاقط، بإسععناد أنس عن مرفوع

).2214( رقم حديث اللباس ومزيل الخفاء كشف
المثال. سبيل على الفحول إرشاد في الجماع مبحث انظر 9

الحكام اصول في ) والحكام4/5/2( للمدي الحكام أصول انظر 10
عبععد بععن العععز العلمععاء سععلطان فتععاوى ). وانظر2/197( حزم لبن

السلم.
للتشععبيه عاقععل بالجتهععاد عععالم إل فيععه يقول (ول ذلك بعد وقوله 11

هععذا كععان (وإذا ذلععك بعععد قععال ولذا القياس، يعني بأنه عليها) واضح
العلععم وجهععة العلععم، جهععة مععن إل يقععول ل أن العالم على كان هكذا
صععاحب يكععون حععتى الصععواب، علععى بالععدلئل بالقياس اللزم الخبر
ًا العلم ًا أبد ًا، متبع الععبيت متبع يكون بالقياس. كما الخبر وطالب خبر

)10(والجهاد التوحيد منبر



القول 
النفيس

أن وسععلم عليععه اللععه صععلى الرسععول دون لحععد ليس(
بما القول فإن استحسن، بما يقول بالستدلل. ول إل يقول

)25(  ص)سععبق مثععال علععى ل يحععدثه شععيء استحسععن
).70( فقره الرسالة

ًا أن يععبين وقععال: (وهععذا يقععول أن أحععد علععى حرامعع
مععن والخععبر الخععبر الستحسععان خععالف إذا بالستحسععان،

كمععا ليصععيبه المجتهععد معناهععا 12يتأخى والسنة. عيُن الكتاب
) الرسععالة504 ص()ليصععيبه عنععه غععاب مععن يتأخععاه الععبيت
) 1456( فقرة

باطل). بالستحسان قال: (القول أنه عنه رواية وفي

لهععل ذلععك لجععاز الععدين في الستحسان لحد جاز (ولو
فععي الععدين فععي يشرع أن ولجاز العلم أهل غير من العقول

ًا) أه لنفسه أحد كل يخرج وأن باب كل .13عشرع

أن مجتهععد أو حععاكم أو مفععت لكععل جععاز فلععو(ويقععول: 
ًا، المععر لكععان فيععه، نعص ل فيما يستحسن ولختلفععت فرطعع

كععل استحسععان حسععب علععى الواحععدة النازلععة في الحكام
ل والحكععام الفتيععا مععن الشععيء: ضععروب في فيقال مفت،

وجععه معرفععة ول فيهععا الحععق تععبين مقععاييس ول لهععا ضععابط
الحكععام وتفسععر الشععرائع تفهععم هكععذا ومععا منهععا الصععواب

الم. من عأه) الدينية

حممزم     بممن     سممعيد     بممن     أحمممد     بممن     علممي     محمد     أبو
:  )  م  ه   456     -   384  (     الظاهري

النععاس، اسععتقبحه وإن حععق اللععه: (الحععق رحمععه يقول
الستحسععان أن فصح الناس، استحسنه وإن باطل والباطل
ُع شععهوة، مععن نعععوذ تعععالى وبععالله وضععلل، للهععوى واتبععا
الحكام. أصول في الحكام ) من196/2 ()الخذلن

لّمععارة النفععس تعععالى: {إن اللععه قععول ذكععر أن وبعععد
الععذين اتبععع وجل: (بععل عز وقوله ]،53بالسوء} [يوسف: 

سععبحانه: وقععوله ،]29علم) [الععروم:  بغير أهواءهم ظلموا
ًا بالعلم بالستدلل قصده وطالب بالعيان ) أهع.…مجتهد

ليصععيبه، عنععه غاب من يتأخاه البيت .. وكما الشيء: تحّراه تأخى 12
الكتععاب مععن الدلة حكمه في يتحرى فالمجتهد والقبلة الكعبة يقصد

القبلععة جهععة الكعبة يرى ل الذي المصلي يتحرى كما ليتبعها، والسنة
إليها. فيصلي

).240( ص الفحول إرشاد عن 13
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القول 
النفيس

اللععه} [القصععص: من هدى بغير هواه اتبع ممن أضل (ومن
يتبع أن إبطال الي هذه تعالى: (وفي الله رحمه قال ،]50
يكععون ول إجمععاع، أو نععص من برهان بغير استحسن ما أحد
ورازقهععم، خالقهم الله من المؤمنين العباد على أحوط أحد

تعععالى الله أمر ما اتباع كله والحتياط إليهم، الرسل وباعث
).198/2(  ص)مخالفته كلها والشناعة به،

الفععرق بالستحسان: ما قال لمن نقول ويقول: (ونحن
استحسنه ما وبين غيرك، واستقبحه أنت استحسنت ما بين

أولععى السععبيلين أحد جعل الذي وما أنت؟ واستقبحته غيرك
تعععالى وبععالله منععه، انفكععاك ل مععا وهععذا الخععر؟ مععن بالحق

).200/2( ص) التوفيق

): (الستحسععان:45/1( ص نفسععه المرجععع في ويقول
ًا أو خطأ كان ووافقها، النفس اشتهته ما هو ع أه)صواب

ل وربععك فل{ تعععالى قوله ) عند97/1( ص أيضا ويقول
فععي يجععدوا ل ثععم بينهععم شععجر فيمععا يحكموك حتى يؤمنون

ًا أنفسعهم ا حرجع ًا ويسعلموا قضعيت مم :النسعاء} [تسعليم
الخععر واليععوم بالله وآمن وحذر عقل لمن كافية : (هذه]65

وجععل عععز ووصععيته إليععه تعالى ربه عهد العهد هذا أن وأيقن
غيععر نفسععه وجد فإن نفسه، النسان فليفتش عليه، الواردة
وسععلم، عليععه اللععه صععلى اللععه رسول عن جاءه لما مسلمة
قياسععه إلععى أو وفلن، فلن قععول إلععى مائلععة نفسععه ووجععد

ّكم نفسه ووجد واستحسانه، ًا فيععه نازعت فيما تح دون أحععد
دونععه، فمععن صععاحب مععن وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا ليس أنه الحق وقوله أقسم قد تعالى الله أن فليعلم مؤمنعع
ًا يكن لم وإذ تعالى، الله وصدق سععبيل ول كععافر فهععو مؤمنعع

يسير. باختصار ع أه)ثالث قسم إلى

قدامة     بن     أحمد     بن     الله     عبد     الدين     موفق     المام
:  )  م  ه   620   - 541  (     المقدسي

ّنععة النععاظر روضععة فععي قععال -147(ص المنععاظر وج  
ّنا: ()148 له ليس العالم أن على قبلنا المة بإجماع لنعلم إ

.14الدلععة فععي نظععر غيععر مععن وشععهوته هععواه بمجععرد الحكم
فهععو المجععرد. بععالهوى حكععم نظععر، غيععر مععن والستحسععان
غيععر والعععالم العععامي بيععن فععرق وأي العععامي، كاستحسععان

ولعععل فاسععدها. عن صحيحها وتمييز الشرعية الدلة معرفة
رائحععة يشععموا لععم الععذين بالرعععاع العالم!! فكيف في فهذا تأمل 14

طعمه. ما دروا ول العلم

)12(والجهاد التوحيد منبر



القول 
النفيس

لععم الدلععة علععى عععرض إذا وخيععال وهم استحسانه، مستند
).طائل...  منه يحصل

فرقوا فإن والصبيان، العوام استحسان يلزمهم (وقال:
ً ليسوا بأنهم الدلععة، فععي ينظععر ل كععان قلنا: إذا للنظر، أهل
هع أ)النظر؟ أهل في فائدة فأي

ًا ثاني
المصالح أو الستصلحا

المرسلة
فقععال الععدين لنا أكمل قد تعالى الله أن الصل أن اعلم

}نعمععتي عليكععم وأتممت دينكم لكم أكملت تعالى: {اليوم
ًا يتركنا لم . وبذلك]3: المائدة[ نستحسععن أو نستصععلح ُسد

تععالى: قعال والعدين الشعرع من أنفسنا تشتهيه ما نتخير أو
].القيامة} [سدى يترك أن النسان أيحسب{

)13(والجهاد التوحيد منبر



القول 
النفيس

المصععالح من إليه تعالى الله ُيرشد لم ما فكل وبالتالي
عقععول واستحسععنته استصععلحته وإن باطععل فهععو المزعومة

محعض حعق فهعو لهعم مصلحة أنه على نص ما الخلق. وكل
عقولهم. استقبحته وإن

أن     الباب     هذا     في     العلماء     كلم     خلصة     فإن     ولذا
أنواع:      ثلثة     إلى     المصالح     يقسموا

المصلحة. فنقععول تلك باعتبار الشرع يشهد  أنالول:
وأطعنا. سمعنا

إليهععا ينظععر ول المصلحة تلك الشرع يلغي  أنالثاني:
يععؤدي هععذا وفتح النص، لمخالفته بطلنه في خلف ل (فهذا

.15الشرع) حدود تغيير إلى

بإلغائهععا ل المصععلحة لتلععك الشرع يشهد ل  أنالثالث:
يذكرون حين الناس أكثر إليه يشير الذي وهذا باعتبارها، ول

علععى بزعمهععم لشتماله كذلك وسموه المرسلة، المصلحة
علععى الشععرع فععي محكععوم غيععر مرسععلة، مطلقععة مصععلحة
إلغائها. على ول اعتبارها

وجععود ل أنععه بععه تعععالى للععه ونععدين نعتقده الذي والحق
الشععرع اتهععم فقععد وجوده زعم ومن الخير، النوع هذا لمثل

اللععه قععول نععص بععذلك وخالف بالتفريط، والكتاب بالنقصان
اليععوم{وقوله:  }،شيء من الكتاب في فرطنا ما{ المحكم
. فلععم}نعمععتي.. اليععة عليكععم وأتممععت دينكععم لكم أكملت
كل مصلحة. بل ذكر أنقص ول الكتاب في تعالى الله يفرط

بععالنص إما باعتبارها أو بإلغائها إما الكتاب شهد فقد مصلحة
وجععوه مععن ذلععك غيععر أو واليمععاء بالشععارة أو بظععاهره أو

تركنععا قععد اللععه أن زعععم فقععد ذلك خلف زعم الدللة. ومن
مععن ضععابط دون آخريععن يسععتقبح مععا بعضنا يستصلح سدى

ّد. قال أو الشرع ًا وتعالى تبارك الله ح الظن: هذا مثل منكر
.]القيامة} [سدى يترك أن النسان أيحسب{

الصععارم كتععابه فععي تيميععة ابععن السععلم شععيخ قال ولذا
الستحسععان بمجععرد الحكععام إثبععات يجععوز المسععلول: (ل

لقوله حرام وذلك بالرأي للدين شرع ذلك فإن والستصلحا،
به يأذن لم ما الدين من لهم شرعوا شركاء لهم تعالى: {أم

.})الله

).149( ص المناظر وجنة الناظر روضة 15
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القول 
النفيس

بالمصععالح ): (القععول344/11( الفتععاوي فععي وقععال
ًا الله به يأذن لم ما الدين من يشرع المرسلة  وهععي- - غالب

والتحسععين الستحسععان مسععألة الوجععوه بعععض مععن تشععبه
.)... ذلك ونحو والرأي العقلي

تهمععل ل الشععريعة أن الجععامع قععال: (والقععول أن إلععى
علينععا وأتععم الععدين لنعا أكمعل قد تعالى الله بل قط، مصلحة
بععه حععدثنا وقععد إل الجنععة إلععى يقععرب شيء من فما النعمة،

ليلهعا البيضعاء علععى وتركنعا وسعلم. عليعه اللععه صعلى النبي
العقععل اعتقععده مععا لكععن هالك، إل بعده عنها يزيغ ل كنهارها
إمععا لزم المريععن فأحععد بععه يرد لم الشرع كان وإن مصلحة

أنعه أو النعاظر هعذا يعلعم لعم حيعث معن عليه دل الشرع أن
هععي المصععلحة لن مصععلحة، اعتقععده وإن بمصععلحة ليععس

ًا الغالبععة، أو الحاصععلة المنفعععة أن النععاس يتععوهم مععا وكععثير
مرجوحععة منفعععة فيععه ويكون والدنيا الدين في ينفع الشيء

فيهمععا والميسععر: (قععل الخمر في تعالى قال كما بالمضرة،
 ).نفعهما من أكبر وإثمهما للناس ومنافع كبير إثم

بععدع مععن والعمال العقائد من الناس ابتدعه مما وكثير
الملععك، وأهععل الععرأي وأهععل التصععوف وأهععل الكلم أهععل

ًا مصععلحة أو منفعععة حسبوه ًا نافععع ًا وحقعع يكععن ولععم وصععواب
اليهععود مععن السععلم عععن الخععارجين مععن كععثير بععل كععذلك،

كععثير يحسععب والمجععوس والصابئين والمشركين والنصارى
والعبععادات والمعاملت العتقادات من عليه هم ما أن منهم

ضععل{ لهععم. فقععد ومنفعععة والععدنيا، الععدين في لهم مصلحة
يحسععنون أنهععم يحسععبون وهععم الععدنيا الحيععاة فععي سعععيهم

ًا ًا. فرأوه عملهم سوء لهم زين وقد }،صنع حسن

ًا يععرى النسععان كععان فععإذا كععان سععيء، هععو مععا حسععن
( عععالبععاب) أه هععذا مععن يكععون قععد واستصععلحه استحسععانه

345/11.(

المرسععلة المصععلحة أن المععذاهب أهل قرر قلت: (ولذا
فععي القرافععي أوضععحه كمععا اللععه ديععن فععي حجععة ليسععت
مععن شععاهد ورود عنععد بالمصععلحة يعملععون . وإنما16التنقيح)
باعتبارها.  الشرع

بهععا التمسععك مععن منععع الجمهععور أن الشععوكاني وذكععر
ًا .17مطلق

).170( ص للشنقيطي الصول مذكرة انظر 16
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القول 
النفيس

المصممالح يقسمممون العلممماء أن واعلممم هممذا
ًا وتحسينية. وحاجية، ضرورية، أقسام: ثلثة إلى عموم

عنععد واسععع فبععاب ؛  والتحسممينيات     الحاجيممات     أممما
ًا نعلععم المقدسععي: (ل قدامععة ابن قال ولذلك ،العلماء خلفعع

ذلععك جاز لو فإنه أصل غير من بهما التمسك يجوز ل أنه في
ًا لكان الرسععل بعثععة إلععى احتجنععا ولمععا بععالرأي للشرع وصف

يعععرف أحععد كل فإن ذلك، في العالم يساوي العامي ولكان
.18عأه نفسه) مصلحة

بمصععلحة العلمععاء يسميها ما فهي ؛  الضروريات     وأما
والنسععب والنفععس سععتة: الععدين وهععي ،عنهععا المفاسععد درء

والمال. والعقل 19والعرض

ًا الضروريات هذه حفظ وسيلة الشرع يترك ولم لما تبع
ا الخلعق يهعوى ل يشعتهون وم ًا. فقضعى حعد ب بقتعل حعدود
ًا المرتد ًا وبالقصاص الدين، على حفاظ النفععس على حفاظ
والمطلقععة زوجهععا عنهععا المتععوفى علععى وبالعععدة الزنا وبحد
ًا ذلك ونحو القععذف حععد شععرع كمععا والنسععب للنسععل حفظعع

ًا ًا الخمععر وحععد للعراض حفظ العقععول،وحععرم علععى حفاظعع
ًا السرقة حد وشرع البيوع، أنواع وبعض الربا للمععال، حفظعع

المصععالح هععذه اعتبععار علععى متضععافرة الشرع فأدلة ولذلك
عليها. والمحافظة

علععى للحفععاظ محددة بوسائل قضى قد الشرع ومادام
الشععرع عليهععا ينص لم وسائل ابتداع يحل فل المصالح هذه

بحجععة الهععوى بمحععض والتشععريع فيععه، أصععل لهععا ليععس أو
مععا لنععه( بحجععة باطععل. وليععس المصععالح هذه على الحفاظ
ً-  الععدماء علععى المحافظععة الشععارع مععن عععرف - بكععل مثل
الععردع فععي أبلععغ كععانت وإن المثلععة يشرع لم ولذلك طريقة

فمععن الخمر، وشرب السرقة في القتل يشرع ولم والزجر،
الشععرع أن يعلععم ولم المصالح هذه من لمصلحة حكما أثبت

كععان المبتععدع، الحكععم ذلك بإثبات المصالح تلك على حافظ
ًا ذلك .20عأه) المجرد بالعقل وحكما بالرأي، للشرع وصف

).149( ص المناظر وجنه الناظر روضة 18
ًا والعععرض، النسععب يجعععل العلمععاء وبعععض 19 ًا شععيئ فيكععون واحععد

شععريعة عععن النقععاب (كشععف كتابنععا فععي بينععا وقد خمسة، المجموع
وأن الضروريات، هذه على للحفاظ جاءت الشريعة أن الغاب) كيف

ليععل هععدمها علعى تعمعل الطعواغيت شععرعها التي الوضعية القوانين
نهار.

).150( ص قدامة لبن المناظر وجنة الناظر روضة انظر 20
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القول 
النفيس

يتركنععا لم تعالى الله أن ؛  الباب     هذا     فخلصة     وهكذا
ًا ًا خلقنعا ول سعد الح لنعا حعدد قعد بعل عبثع والمقاصعد المص

أيضععا سععبحانه حععدد قععد بععل وحسععب، هععذا وليس الشرعية
وابطععل فسععد إليهععا الموصععلة المشروعة والوسائل السبل

المصععلحة إلععى موصلة الظان يظنها قد وطريقة وسيلة كل
ً وسععيلة إل لنا يترك ولم المقصد أو ًا وسععبيل ًا وطريقعع واحععد
مععن المقصععد حكععم لهععا فالوسععيلة النععبيين، خاتم طريق هو

وطععاهرة ونظيفععة مشععروعة تكععون أن يجععب أنهععا حيععث
كالمقصد.

المقاصد). أحكام تعطي  (الوسائل:الفقهاء يقول ولذا

ًا: وقالوه منظوم

الحكم بهذا واحكم كالمقاصد المور وسائل
21للزوائد

( المرسععلة المصععالح فععي تيمية بان السلم شيخ يقول
مععن فععإن بععه الهتمام ينبغي عظيم فصل ): (وهذا343/11

المععراء معن وكعثير عظيم، اضطراب الدين في حصل جهته
ًء فاسععتعملوها مصععالح رأوا والعبععاد والعلمععاء هععذا علععى بنععا

ولععم الشععرع فععي محظععور هععو مععا منهععا يكععون وقععد الصل
ًا المرسععلة المصععالح 22علععى قدم وربما يعلموه بخلف كلمعع

اعتبارهععا يجععب مصععالح أهمععل مععن منهععم وكععثير النصوص،
ًا واجبععات ففععوت بهععا يععرد لععم الشععرع أن علععى بنععاء شععرع

.عومستحبات... ) أه

ّعععده مععا بطلن لععك يظهععر تقععدم وممععا عبععد الشععيخ ق
والعمععل (المسععلمون كتععابه فععي الخععالق عبععد الرحمععن

ًا: المصالح39( ص قال  حين23السياسي) والمفاسععد ) (ثالث
أن الوسععائل: لشععك علععى للحكععم والطريععق السععاس هي

ما بمقدار هو ل أو صالحة بأنها ما وسيلة على الحكم طريق
وقد السعدي ناصر بن الرحمن لعبد الفقهية القواعد منظومة عن 21

في متنوعة فوائد أصلها على وزدت شرحها وهذبت درستها قد كنت
الطلب. أول

(في) كمععا الصواب ولعل الفتاوى مجموع من المطبوع في هكذا 22
الدلة. من العارية المصالح ذم في الكلم إذ السياق من واضح هو

الوحيععد الموضععع هو هذا وليس الكويت، في السلفية الدار طبعة 23
ًا ُصععنف فالكتععاب عليععه المنتقععد فععي المشععاركة لتسععويغ أساسعع

الموافقة العصرية الدعوة وسائل من ونحوها التشريعية البرلمانات
فععي واضععح هععو كمععا المععؤمنين لسبيل والمناقضة المجرمين لسبيل

مقدمته.
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الضععرار مععن تخلقععه أو الشععرعية، المصععالح مععن تحققععه
وحسععاب المععور، وتععدبر العععواقب، فععي فالنظر والمفاسد،

والتعويععل إليععه النظععر يجب ما هو الدينية، والخسائر الرباحا
عليه... ).

النظر يكون أن يجب ) فقال: (وهكذا40( ص ذلك وأكد
وسععائلها، مععن ووسيلة الدعوة، خطوات من خطوة كل في

والععدين للمة المنافع من يحقق أساليبها.. كم من وأسلوب
كععان فععإن الشععرعية، المفاسععد مععن يحقععق والسلم.. وكم

العمععل كععان أقععل، والمفاسععد والتضععحيات أعظععم النفععع
ًا ًا بععل مشروع ًا، واجبعع أكععبر المفسععدة كععانت إن وأمععا أحيانعع
عأه الحجام... ) الواجب فإن المنافع من أعظم والضرار

- الول والطريععق السععاس أن فيه مرية ل الذي فالحق
علععى الحكععم فععي والهععم الول - لكععن الوحيععد نقععول ول

غيععر أم ومعتععبرة مشععروعة، غيععر أم مشععروعة الوسععائل
قبل. من عرفت والدليل. كما والبرهان الشرع هو معتبرة،

ًا والمفاسد المصالح ميزان يأتي ذلك بعد ثم للدليل. تبع
ًا ل ًا حاكم العصععر. دعععاة من كثير حال هو كما عليه، ومهيمن

ًا السلم أهل على أدخلوا ولذلك ًا شر ً عظيم ًا؛ وبععاطل مبينعع
مضععبوطا يكععن لععم إن والمفسععدة المصععلحة ميععزان لن

وسععلم، عليععه اللععه صععلى رسوله وكلم الله بكلم ومحكوما
والستحسانات بالهواء محكوما ريب أو شك دون فسيكون

التنععاقض يحصععل المختلفععة. ولععذلك القاصععرة والعقععول
الله. دين في والتخبط والختلف

ّوز فقد ولذلك، ممعن وكعثير الله هداه المذكور الشيخ ج
المشععاركة الدعويععة الستصععلحات بحجععة طريقته على هم

كالبرلمانععات المععبين والفععك العظيععم الباطععل مععن بكععثير
للطواغيت.  الكفرية المؤسسات من وغيرها التشريعية

ً ذلك على ضرب أن إلى المر به بلغ حتى بععالجزائر مثل
أغلععب أن فزعععم منهععا، الفرنسععي المسععتعمر خععرج حيععن

ًا آنذاك كان اقتصادها يسععفه فأخذ الخمور، صناعة على مبني
ًا المصانع تلك بإغلق القائلين عقول بعالجمود ويصععفهم فور

إقععرار تقتضي المصلحة وأن روحها فهم وعدم النصوص مع
مفسععدة مععن إلغائها. خشععية في مدة والتدرج المصانع تلك

ألغى قد تعالى الله أن . مع24الشعب وتضرر القتصاد انهيار
ّد وقد 24 رحمه اليماني الجعفان علي الشيخ المسألة هذه في عليه ر

هععع،1400 سععنة الحرم حادث إثر على الحجاز في (أعدم تعالى الله
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من المشركين بمنع قضى أن يوم وبين الستصلحا هذا مثل
ّوف سبحانه علم وقد الحرم، دخول مععن المععؤمنين بعض بخ

عععن تنتععج قععد الععتي التجارة وكساد القتصاد ضعف مفسدة
عيلععة خفتععم وإن{سععبحانه:  فقععال المفععاجئ، المنععع ذلععك

حكيععم} عليم الله إن شاء إن فضله من الله يغنيكم فسوف
].28[التوبة: 

أن الستصععلحات هععذه بأصععحاب المععر بلغ فقد وهكذا
ّدي وعدم الشرعية الدلة مع الوقوف يسموا اللعه حعدود تعع
ًا النصوص.  مع جمود

ًا هععذا كان لهم: أن فنقول نعلنهععا فنحععن عنععدكم جمععود
أن تعععالى الله ونسأل به معتزون الجمود بهذا فخورون بأننا

ًا ويميتنعا يحيينعا النحلل لكعم عليعه. وهنيئع النصعوص ععن ب
استصععلحاتكم ظل في الله حدود وتعدي الدلة من والتحرر

المتهافتة.  واستحساناتكم

المرسلة المصالح
الترس ومثال

الحقائق). (كشف سماها رسالة في
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ُنبقععي ل ولكععي الموضععوع هععذا فععي الكلم ولسععتكمال
قععد العلمععاء بعععض أن ثغععره. اعلععم الله دين في للمتلعبين

:ثلث شروط فيها اجتمعت إن المصلحة قبول في تكلموا

مصععلحة وليسععت حقيقيععة مصععلحة تكععون  أنأولهمما:
وهمية.

شخصية. وليست عامة مصلحة تكون  أنثانيها:

ًا المصععلحة هععذه تعععارض ل  أنثالثهمما: ً أو حكمعع دليل
ًا. شرعي

تلععك كععانت ): (إن242( ص الفحععول إرشععاد فععي جععاء
أحد فقد فإن معتبرة كانت كلية، ضرورية،قطعية، المصلحة

معن تكعون بالضععرورية: أن والمعراد تعتععبر. لعم الثلثععة هذه
ل المسععلمين جميععع تعم وبالكلية: أن الخمس. الضروريات

ة فعي أو بععض دون النعاس لبععض كانت لو مخصوصعة حال
ّثععل والبيضععاوي الغزالععي هذا واختار حاله. دون الغزالععي وم

 بمسععألة- الشععروط أي: لهععذه-  المسععتجمعة للمصععلحة
.عالترس) أه

الحكععام أصول في الحكام في المدي الحسن أبو قال
هععو مععا إلععى المصععالح تقسععيم ذكر أن بعد ) وذلك4/216( 

ول باعتبععار لععه الشععرع يشععهد لععم ومععا ملغععي هو وما معتبر
اتفععق قال: ( وقد ،المرسلة بالمصلحة يعرف ما وهو إلغاء،

امتنععاع علععى وغيرهععم والحنفيععة الشععافعية مععن الفقهععاء
مع به يقول أنه مالك عن نقل ما إل الحق، وهو به، التمسك

فالشععبه عنععه صععح إن النقل ولعل عنه، لذلك أصحابه إنكار
المصالح من كان فيما بل مصلحة، كل في بذلك يقل لم أنه

المصععالح مععن كععان فيما ل قطعا، الحاصلة الكلية الضرورية
لعو كمعا وذلعك قطعععي، وقععوعه ول كلعي ول ضععروري، غيعر

عنهم، كففنا لو بحيث المسلمين، من بجماعة الكفار تترس
شعععأفة واستأصعععلوا السعععلم، دار علعععى الكفعععار لغلعععب

المفسععدة انععدفعت وقتلنععاهم الععترس رمينا ولو المسلمين،
ل مسععلم قتععل منه يلزم أنه غير قطعا، المسلمين كافة عن

الصععورة، هععذه فععي مناسععبا كان وإن القتل فهذا له، جريمة
معن يظهععر لععم إنعه غيععر قطعيععة، كليععة ضععرورية والمصلحة

صورة. في إلغاؤها ول اعتبارها الشرع

مععا إلى منقسمة بينا ما على فالمصالح ذلك، عرف وإذا
إلغاؤها. منه عهد ما وإلى اعتبارها، الشارع من عهد
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إلحاقععة وليععس القسععمين ذينك بين متردد القسم وهذا
شععاهد دون بععه الحتجععاج فععامتنع الخععر مععن أولععى بأحدهما

عأه الملغى) دون المعتبر قبيل من أنه يعّرف بالعتبار،

(مسععألة حتى أنه لتعرف الخير الكلم هذا قلت: وتأمل
وليسععت خلف فيهععا وضرورتها خطورتها على الترس) هذه

هععذا فععي المتعععالمين مععن كععثير يزعععم كما إجماع محل هي
الزمان.

ّيدها قد العلماء من بها قال من أن مع هذا ثقععال بقيود ق
الحرام. استحلل من فيها لما

القيود:     تلك     ومن

بقتععل إل وصععدهم الكفععار قتععل إلععى سععبيل يوجععد ل أن
بحال. الترس قتل يحل لم السبيل هذا غير وجد فإن الترس

فيه الترس لجل قتلهم وعدم الكفار ترك بأن يتيقن أن
أيضا. وللترس للمسلمين حقيقي هلك

فل استطاعوا ما هذا قتالهم في الله المسلمون يتق أن
قتله. إلى حقيقة اضطروا ما إل الترس من يقتلوا

الزمععان هععذا فععي المفتععونين مععن كععثيرا فععإن هععذا ومع
وبكععل مبععالة بل وينزلونهععا هععذه الععترس بمسععألة يحتجععون

السععلم دائععرة مععن تخرج خطيرة أبواب على ويسر سهولة
كععثير فععي التوحيععد... كععالولوغ ملة من البراءة إلى وتفضي

الحصر ل المثال سبيل على وخذ ووظائفه الكفر أعمال من
التشععريعية... فقععد والبرلمانات الحكم في المشاركة قضية

وتعسععفوا هععذه الترس بمسألة أنصارها من كثير لها استدل
الععتي الثقععال القيود لتك اعتبار بالغا... دون تعسفا ذلك في
.25بها أقوالهم بالمسألة القائلين قيد

بععالحكم بالشععتراك إل يقععام ل تعععالى اللععه ديععن فكععأن
الشركية! التشريعية البرلمانات أو الكفري

لجاسععم ،231 فقط) ص (للدعاة كتاب المثال، سبيل على انظر 25
والمجععالس الععوزارة فععي المشاركة (حكم وكتاب الياسين، المهلهل
.91ص النيابية)،
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أن المسععلمين جميع هلك بها المشاركة ترك في أن أو
تلععك فععي العلععم أهععل بأقاويل لذلك المحتج يلزم مما نحوه،

المسألة!

اللععه ديععن فععي والتلعععب الهععوى اتبععاع كل... ولكنععه 
العقلععي... ولععو والستصععلحا الستحسععان بمحض والتشريع

ول عنععه يحيععدون ل والععدليل البرهععان هععو القععوم قائععد كععان
الدلععة عععن العععراض ثمرة لهتدوا... ولكنها بسواه يدينون

فليحععذر الفاسععدة، والراء المضلة الهواء والبراهين... إلى
الله ذكرها التي المعرضين عقوبة السبل هذه سلك من كل

فععاعرض ربععه بآيات ذكر ممن أظلم ومن{قوله:  في تعالى
أن أكنععة قلععوبهم علععى جعلنععا إنا يداه قدمت ما ونسي عنها

يهتععدوا فلن الهدى إلى تدعهم وإن وقرا آذانهم وفي يفقهوه
].57  [الكهف}أبدا إذا

يععروا وإن بها يؤمنوا ل آية كل يروا وإن{سبحانه:  وقال
ً يتخذوه ل الرشد سبيل يتخععذوه الغععي سبيل يروا وإن سبيل

ً غععافلين} عنهععا وكععانوا بآياتنععا كععذبوا بععأنهم ذلععك سععبيل
.]146[العراف: 

تنبيه:

النععاس: أكععثر أغفلهععا مهمععة وقاعععدة عظيععم أصععل الى
بععأي معارضتها و تعطيلها يجوز ل الوجود في مصلحة أعظم

.دونها مصلحة

الشععارع اعتبرهععا التي الضرورية المصالح أن علمت قد
والمال. والعقل والعرض والنسب والنفس هي: الدين ستة

لنععه الدين، هو الطلق على كلها المصالح هذه وأعظم
لنهععا الشععارع اعتبرهععا قععد الخععرى الضععروريات كععانت إذا

الععدين معاشععهم. فععإن وأمععور دنيععاهم النععاس علععى تحفععظ
كان النجاة. ولذلك وحده وبه وآخرتهم دنياهم عليهم يحفظ

وهععو الععدين، جنععاب لحفظ تعالى الله وضعه ما الحدود أشد
ّدل (مععن حععديث فععي كمععا القتععل فععاقتلوه) ونحععوه، دينععه بعع

ًا ًا الله جعله وقد خصوص ًا حق فيععه يشاركه ل تعالى له محض
أحد.

ضععد هععو (التوحيععد). الععذي الععدين فععي مععا وأعظععم
تحقيقععه أجععل مععن إل الخلععق اللععه خلععق مععا إذ ،(الشععرك)

 وضده. نقيضه واجتناب

)22(والجهاد التوحيد منبر



القول 
النفيس

.}ليعبععدون إل والنععس الجععن خلقععت وما: {تعالى قال
وحدي. أي: ليعبدونني

أجله، من إل الكتب أنزل ول الرسل سبحانه ارسل وما
ٍة كل في بعثنا تعالى: {ولقد قال ً أم اللعه أعبعدوا أن رسعول

.}الطاغوت واجتنبوا

صععلوات المصععطفى عن أيضا الحاديث تضافرت وقد 
مععن والنجععاة الجنععة دخول مدار بأن تخبر عليه وسلمه الله

الشععرك واجتنععاب التوحيععد تحقيععق علععى موقععوف النععار
ومثبتععات ومكملت متممععات إل الشععرائع بقية وما والتنديد،

الصيل.  الصل لهذا

متضععمنة القععرآن فععي آيععة (كععل أن العلمععاء ذكر ولذلك
عععن خععبر إمععا القععرآن: فععإن إليه، داعية به، شاهدة للتوحيد

الخبري. العلمي التوحيد فهو وأفعاله، وصفاته وأسمائه الله
يعبععد مععا كل وخلع له، شريك ل وحده عبادته إلى دعوة وإما
فهي ونهي، أمر وإما الطلبي. الرادي التوحيد فهو دونه من

لهععل اللععه كرامععة عععن خععبر وإما ومكملته. التوحيد حقوق
الخععرة في به يكرمهم وما الدنيا، في بهم فعل وما توحيده،

بهععم فعل وما الشرك، أهل عن خبر وإما توحيده. جزاء فهو
العععذاب، مععن العقبى في بهم يحل وما النكال من الدنيا في
فععي كلععه فععالقرآن التوحيععد. حكععم عععن خرج عمن خبر فهو

وأهلععه الشععرك شععأن وفععي وجزائععه، وحقععوقه التوحيععد
.26عوجزائهم) أه

تعالى. الله توحيد هي إذن الوجود في مصلحة فأعظم

فكععانت والستشععهاد الجهععاد اللععه شععرع ذلك أجل ومن
نفععس مععن الخرى المصالح كل على مقدمة المصلحة هذه

بععذل حقيقتهععا الجهععاد شععرعة إذ غيرهععا أو عععرض أو مال أو
هععذه جنععاب حفععظ أجععل مععن والضععرورات المصععالح جميععع

أكعبر تععالى: {والفتنعة قعوله ذلعك الكبرى. ويبين المصلحة
].217القتل} [البقرة:  من

الععذي الشععرك هععو الوجععود في مفسدة أعظم وأن كما
فيععه يشعفع أو للموحععد يغفر قد دونه ما لن التوحيد، يناقض
مصععير مصععيره يكععون ثععم بقععدره يعععذب أو مطععاع شععفيع

الموحدين.

الطحاوية. شرحا في العز أبي ابن أيضا وذكره القيم ابن كلم من 26

)23(والجهاد التوحيد منبر



القول 
النفيس

فيععه: تعععالى قععال فقععد بععالله مشععرك وهو مات من أما
وقععال }،الجنععة عليععه اللععه حععّرم فقععد بالله يشرك من إنه{

ذلععك دون مععا ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله أن{سبحانه: 
.}يشاء لمن

للععه يععدعو وهععو مات وسلم: (من عليه الله صلى وقال
ًا البخاري. النار) رواه دخل ند

علععى يقععدم أن لععه يجز المرء. لم وعرفه هذا تقرر فإذا
أن لععه وليععس كمععا الوجود. في مصلحة أي التوحيد مصلحة
الوجععود، فععي مفسععده أي الشرك مفسدة جنب إلى يعظم،

التنديععد وان مصععلحة أعظععم التوحيععد أن قرر قد الشرع لن
أو للعقععل ل الشععرع، إلععى مععرده إنمععا مفسدة. وهذا أعظم
الله. دين في مقرر هو كما والستحسان الهوى

رواه فيمععا وسعلم عليعه اللععه صعلى النععبي عن صح وقد
أعظععم؟) الععذنب سععئل: (أي أنععه وغيرهمععا ومسلم البخاري

خلقك). وقد ندا لله تجعل فقال: (أن

أو نص كل يفهم أن عليه يجب المرء فإن هذا تقرر وإذا
ًا الربععانيين والئمععة المحققيععن للعلماء كلم وعلععى لععه وفقعع

ضوئه. 

يستشععهد الععذي تيميععة ابن السلم شيخ قول ذلك ومن
أن ودون الصععل بهععذا يربطععوه أن دون النععاس، من كثير به

المصععالح تعارضععت يقععول: (إذا حيععث لععه، وفقععا يفقهععوه
يجععب فععإنه تزاحمععت، أو والسععيئات والحسععنات والمفاسععد

والمفاسععد، المصععالح ازدحمععت إذا فيما منها الراجح ترجيح
كععان وإن والنهععي المععر فععإن والمفاسد المصالح وتعارضت
فععي فينظععر مفسععدة ودفععع مصععلحة لتحصععيل متضععمنا
يحصععل أو المصععالح مععن يفوت الذي كان فإن له، المعارض

ًا يكععون بل به، مأمورا يكن لم أكثر، المفاسد من إذا محرمعع
مقععادير اعتبععار لكععن مصععلحته مععن أكععثر مفسععدته كععانت

.27عالشريعة) أه بميزان هو والمفاسد المصالح

مصععلحة أعظععم أن وفهععم الكععاتب أو المتكلم عقل فلو
ّدم لما التوحيد هي الوجود في مرجوحععة مصلحة أي عليها ق

فععي مفسععده أعظععم أن عقععل لععو . وكععذا28أخععرى مزعومععة

).28/129( الفتاوي مجموع 27
والبرلمانات الوزارة في المشاركة حكم كتاب ) من88( ص انظر 28

ن السعلم شعيخ بكلم السعتدلل وفيعه الشعقر لعمعر التشريعية اب
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لجععل احتملهععا ول درأها، ترك لما بالله، الشرك هي الوجود
وصععفها فععي بععالغ مهمععا واصععغر، منهععا أدنععى هععي مفسععدة
كععثير فعي المشعاركة ععن المعدافعين شأن هو كما أصحابها

حيععن اللععه أنععزل ما بغير والحكم والتشريع الكفر أبواب من
والمصعععالح المفاسعععد بميعععزان ذاك لبعععاطلهم يسعععتدركون

ً فيطففون تجاهلً.  أو منهم جهل

إذا الععذين للمطففيععن، ويععل {فيقععول: يتوعععدهم واللععه
وزنععوهم أو كععالوهم  وإذا* يسععتوفون النععاس علععى اكتععالوا

* عظيععم  ليععوم* مبعوثععون أنهععم أولئك يظن  أل* يخسرون
}.العالمين لرب الناس يقوم يوم

دعاة بعض تخبط من مثال
العصر

المصلحة باب في
سعماه: (فصعول كتعاب الخالق عبد الرحمن عبد لشيخل

قععائم اللععه) أغلبععه إلععى الععدعوة في الشرعية السياسة من
كععثير بععه هععدم الذي المعول ذلك الدعوة، مصلحة باب على
ً الدعاة من الرواسععي. كالجبععال ديننا في هي وقواعد أصول

ً فيععه عقععد المصععلحة تتعععارض  - هععل11( بعنععوان فصععل
ًا الشرعي والنص الشرعية فيععه الكلم - ؟!) استفتح - أحيان

128ً( ص بما باليجاب، العنوان هذا على للجواب ) مستدل
والعععرج والمسععافر المريععض ورخععص الضععرورات تععبيحه

ًا والعمععى، العنععوان هععذا مثععل يسععتهجن قععد مععن علععى راد
ًا أو وغفععل العلععم)، وقاصععر الععذهن بقععوله: (بليععد لععه واصععف
ليسععت الرخععص وتلععك الضععرورات تععبيحه مععا أن عن تغافل

نصععوص هععي وإنما الشرعية، للنصوص معارضات بالحقيقة
ًا قيدت شرعية أخرى حععالت في خصصتها عامة. أو نصوص
بينععه تجععد فلععن كععذلك؛ ومععادام اللععه، عند من والكل معينة،
ًا ًا. قال ول تعارض اللعه غيعر عند من كان تعالى: {ولو اختلف
ًا فيه لوجدوا ًا اختلف . }كثير

ًا تعارض فل اللععه نعص التي الشرعية المصالح بين قطع
عنععد مععن الكععل لن كلها الشرعية الوامر وبين عليها تعالى
والتضععاد التعععارض يحصععل وإنمععا العليععم، الحكيععم اللععه

الغفلة أدناهما. مع بتفويت المصلحتين أعظم تحصيل باب في تيمية
والكفععر التوحيععد تحقيععق هععي الوجععود فععي مصععلحة أعظععم أن عععن

بالطواغيت.
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ن الستصعلحات تلك كانت إذا والختلف اللعه، غيعر عنعد م
تهرف مما كثير شأن هو كما سلطانا، بها الله ينزل لم ومما

زماننا.  في المتعالمين واستصلحات استحسانات به

بقوله: الفصل هذا لمثل يعنون أن والجدر فالولى ولذا
والمعيشععية الشععهوانية أو الشخصية المصلحة تتعارض (هل
أجععاب إن عليه حرج فل ثم أحيانا). ومن الشرعي النص مع

اليععوم، الععدعاة من كثير واقع هو هذا إذ باليجاب، ذلك على
والعافية. السلمة الله نسأل

بععاب فععي النزلق عن الناتج فالنحراف حال كل وعلى
أو الشععرع مععن ضععوابط دون والستحسانات الستصلحات

الرحمععن عبد الشيخ زعم فقد لذلك حد، عند يقف ل أصول،
مباشععرة المقدمععة تلععك وبعععد الموضع ذلك في الخالق عبد
بعععض تطعبيق ترك وسلم عليه الله صلى النبي  أن129 ص

وقعوا أو الكفر أعلنوا الذين المنافقين قتل وترك الله حدود
أبععي بععن اللععه كعبععد حععدا، تسععتحق الععتي المخالفععات ببعض

تعععالى: {ل قععوله فيهععم نععزل الععذين بععالقراء والمسععتهزئين
ًا للمصععلحة اتباعععا }،إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروا وتقععديم

أصحابها. بحق الثابتة الحدود على لها

عليه الله صلى قوله وهو نص، لعمال ترك قال: (وهذا
ّدل وسععلم: (مععن ًا "،فععاقتلوه دينععه بعع المصععلحة بتلععك أخععذ

تكلععم وهععي شععرعية مفسععدة خععوف بععالحرى أو الشرعية،
.)الدين عن تنفير هذا وفي أصحابه يقتل محمدا أن الناس

تنفيععذ وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول ترك وكذلك(
ابععن أبععي بععن اللععه عبععد علععى القرآن في الثابت القذف حد

إعلن مععن حذرا وذلك المنافقين الفك. ورأس رأس سلول
المدينعة أحعوال وانتقعاض المسعلمين جماعة وتمزيق الردة
ع. أه)الرسول على

ذلععك بععه أدى حيععث وجععرأة، منه تهور الحقيقة في وهذا
الحدود بعض بتعطيل وسلم عليه الله صلى النبي اتهام إلى

النصوص.  بعض إعمال وترك

الحدود من شاء بما يفرط أن لهواه متبع فلكل ثم ومن
مصععلحة بحجععة النصععوص مععن تركععه اشععتهى مععا يععترك أو

العصععر لمرجئععة شععهيرة شععبهة الحقيقععة في الدعوة. وهذه
ًا يروجونهععا واستحسععاناتهم استصععلحاتهم لتسععويغ أحيانعع
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ّوزون النصععوص بهععا يعارضععون التي الشهوانية سععلوك فيجعع
 المجرمين، سبيل

بحجععة المععؤمنين، وسععبيل النبععوة منهاج عن والنحراف
المعطلين للطواغيت للترقيع أو المزعومة، الدعوة مصلحة
ًا الله، مع والمشرعين تعالى الله لحدود أخرى. أحيان

عععن هععؤلء تلقفهععا قععد قديمة شبهة حال كل على وهي
السلم علماء أمثالها وفي فيها عليهم رد قدامى لهم أشياخ

وشععيخ حععزم ابععن كالمععام العلععم فععي الراسخين الئمة من
تعالى. الله رحمهما تيمية ابن السلم

( رقععم ) تحععت11/201( محلة فععي حزم ابن عقد فقد
اللععه رسععول أن زعععم من كل على فيها يرد ) مسألة2199
قععد المنععافقين أن علععى واطلع عرف وسلم عليه الله صلى
ًا وكفعروا ارتدوا لعم هعذا ومعع للسعلم، إظهعارهم بععد علنع
الععتي الحععدود مععن نحععوه الردة. أو حد فيهم أنفذ ول يقتلهم

استحقوها.

ّين أن فبعد مخالفاتهم ببعض ُيحتج الذين المنافقين أن ب
عليععه يعرفهععم لععم قسععم قسععمين: علععى الشععبهة هععذه في

بالتوبة. فلذوا فعرفهم افتضحوا آخر وقسم قط. السلم

البععاب هذا في المخالفون به احتج ما يورد ذلك بعد أخذ
ًا آيععة آيععة ًا جميعهععا اسععتدللتهم علععى ورد حععديثا، وحععديث رد

ًا ًا علمي ًا نفيس ّبر بالقراءة جدير الشععبهات هععذه لقمععع والتععد
وروجوهععا الوائععل أشععياخهم عن عصرنا مرجئة تلقفها التي

}.طاغون قوم هم بل به أتواصو{

ّيععن أنععه ذلععك ومععن الععذين المنععافقين ) أن207( ص ب
إيمععانهم بعععد كفععروا قععد تبععوك غععزوة في بالقراء استهزؤوا

للحععد وسلم عليه الله صلى الرسول إقامة عدم فعلً. ولكن
ً هعؤلء زععم - كمعا يكعن لععم عليهعم ًا أو للحععد - تعطيل تركع
بالتوبعة لذوا لنهععم بعل المزعومعة، المصعلحة بحجة لنفاذه
ًا ذلععك روى - كمععا بععذنبهم واعععترفوا الندامة واظهروا جميع

تعععالى، اللععه ذكععر - وكمععا النععزول سععبب فععي الحععديث أهل
بععاطنه، بصععدق سععبحانه لعلمععه تععوبته، اللععه قبل من فمنهم
البععاطن. لكعن فعي بكعذبهم لعلمه عنهم يعف لم من ومنهم

نعععف إن{اليععة:  بنععص التوبة جميعهم أظهر قد الظاهر في
هععذا . فعصم}مجرمين كانوا بأنهم طائفة نعذب طائفة عن

الدنيا. في دماءهم الظاهر
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هععو كفر أن بعد أبي بن الله عبد  أن218 ص أيضا وذكر
رسول فقبل والسلم التوبة أظهروا ذلك على ساعده ومن
مععا علععى بععاطنهم يعلم ولم منهم وسلم عليه الله صلى الله

ولكععن التوبععة؟ مععن أظهروا ما على أم الكفر من عليه كانوا
يععوم عليععه المجععازي بلشععك وهععو بععذلك عليععم تعععالى اللععه

يظهرون. بما فيعاملون الدنيا في القيامة. أما

كتععابه في ذكر فقد تيمية ابن السلم شيخ فعل وكذلك
ًا ذلك المسلول) حول (الصارم كلم مععن قريبععا نفيسععا كلم

بععالله يحلفععون{ تعععالى ) قععوله346( ص فسععرد حععزم ابععن
إليهععم انقلبتععم إذا لكععم سععيحلفون{وقععوله:  }،ليرضععوكم..

}،قععالوا... مععا بععالله يحلفععون{ :وقععوله }،عنهععم... لترضوا
اليات، من ونحوها }،جنة... أيمانهم تعالى: {اتخذوا وقوله

ا دلعت أنهعا ذكعر ثم يرضعون كعانوا المنعافقين أن علعى كله
مععن فيععه يقعععون مععا وينكععرون الكاذبععة، باليمععان المؤمنين

.الكفر بكلمة يتكلموا لم أنهم ونحوه. ويحلفون الكفر

تثبت تكن لم البينة ) وأن355( ص أيضا ذلك مثل وذكر
أو الواحععد المؤمن الرجل منهم سمعها وربما مقالتهم على

وسععلم عليععه اللععه صععلى النبي إلى فينقلها الصبي أو المرأة
نصعاب يكمععل مععن يتععوفر ول قالوها، ما أنهم بالله فيحلفون
المععذكور القععذف حععد على يتنزل هذا معهم. ومثل الشهادة

بععذلك عليهععم شهد قد القرآن إن يقال الفك. ول حادثة في
عليععه اللععه صععلى النبي يكن ولم أسماء يعين لم القرآن لن

عنهععم يعلمععه بمععا الععدنيا بأحكععام المنععافقين يعامععل وسععلم
عليهععم يثبععت أو يظهععرون بما بل الوحي، طريق عن بالغيب
بالبينة. 

إذا أنععه معن تقرر ما تعالى، الله رحمه أيضا أجوبته ومن
ّلععب آدمييعن، وحق الله حق حقان الجريمة في اجتمع فععي غ
أن وسعلم عليعه الله صلى له فكان الدمي حق الدنيا أحكام
الععذي القععذف ذلععك ومععن القتععل فععي القود مثل وذلك يعفو

.)300( ) وص296( ص انظر المنافقون فيه خاض

ولععذلك الدمي حق كذلك للنبياء  (أن:)234( ص وقال
عليهععم ووّسععع النععوع، هععذا مثل عن يعفوا أن لهم الله جعل
حععق علععى الدمععي لحععق تغليبا الدمي حق من فيه لما ذلك
عععن يعفععو أن القععذف وحععد القععود لمستحق جعل كما الله،

النبيععاء عفععو جععواز فععي لمععا أولععى وهععم والقععاذف، القاتععل
النبي المتعلقعة العظيمة المصالح من ونحوهم اللعه صعلى ب

.والدين) وبالمة وسلم عليه
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أو زنععا مععن فيععه لععه لحععق مععا : (بخلف235 ص وقععال
ع.به) أه القيام عليه يجب فإنه لغيره، ظلم أو سرقه

شععهواتي عقلععي استصععلحا مجرد ليست فالمسألة إذن
المصععالح من كله ذلك بل هواهم بمحض يقرروه أن للدعاة

ًا المعتبرة كععان فما الشرعية الدلة عليها نصت والتي شرع
غيععره مععن كععان ومععا ومقبععول معتععبر فهععو البععاب هععذا مععن

مردود. فمطروحا

التي الحوادث من كثير عن السلم شيخ أجاب وقد هذا
المععذكور كتععابه مععن شتى مواضع في المنافقين من وقعت
نقلععه وبعضها كلمه من بعضها هذه غير كثيرة أخرى بأجوبة

ّعم كلمهععم العلمععاء. فراجعهععا. وتأمععل مععن غيره عن المععد
ومقععالت السععتدلل أهل مقالت بين الفرق بأدلته. لتعرف

بالكتععاب السععتدلل والستحسععان. فأهععل الستصععلحا، أهل
قععدره وسععلم عليععه اللععه صععلى للنععبي يعرفععون والسععنة

الخععرون سنته... أمععا وعن عنه ويذبون ويعزرونه ويوقرونه
علععى التشععنيع فععي وتععوقعهم بهععم تزري استصلحاتهم فإن

الشععرع تعطيععل إلععى وتنسععبه وسععلم، عليه الله صلى النبي
يشعرون. ل حيث من أو شعروا

ًا إليععه المشععار الموضععع فععي حععزم ابععن قععال لععذا ( آنفعع
وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ظن ): (ومن218/11

وحععل كفععر فقععد أصععحابه مععن القتل عليه وجب من يقتل ل
وسعلم عليعه اللععه صعلى اللععه رسول إلى لنسبته وماله دمه

اللععه رسععول قتععل لقععد تعععالى. واللععه اللععه ومخالفة الباطل
لهععم المقطععوع الفضععلء أصععحابه وسععلم عليععه اللععه صععلى

والغامديععة كمععاعز القتععل عليهععم وجععب إذ والجنععة باليمععان
ّقن الباطعل فمععن عنهعم الله رضي والجهنية والضععلل المععتي

أو يعتقععد أن الصريح الكفر من بل المجرد والفسوق البحت
وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول أن مسلم هو من يظن
أشععنع أصععحابه مععن الجنععة أهععل من فاضلين مسلمين يقتل
قتععل فععي الععواجب الحععق إقامععة يعطل بالحجارة... ثم قتله

يصععلي حععتى بهذا يقنع ل ثم ارتد أنه يدري كافر على المرتد
ّدم كافر. وقد أنه يدري وهو له ويستغفر عليه اللععه نهععي تقعع

اللععه بشععهادة نشععهد ونحععن للكفار. الستغفار عن له تعالى
مرتععد مشععرك كععافر فععإنه واعتقععده، بهذا دان من أن تعالى
عععوليتععه) أه ومن منه تعالى الله إلى نبرأ والمال الدم حلل

ًا.  مختصر

)29(والجهاد التوحيد منبر



القول 
النفيس

للعلماء مضيئة ومواقف أقوال
والدعاة

والملوك الهدى وأئمة
الصالحين

عن العارية المصلحة في 
الدليل

اللممه     رحمه     العزيز     عبد     بن     عمر     الراشد     الخليفة
م):  ه101  (     تعالى

العزيععز عبععد بععن عمععر ولنععي لما(الغساني:  يحيى قال
ًا، سععرقة البلد أكععثر مععن فوجععدتها قععدمتها الموصععل ونقبعع

بالظنععة، النععاس وأسععأله: آخععذ البلد حال أعلمه إليه فكتبت
عليععه جععرت ومععا بالبينععة آخذهم أو 29التهمة؟ على وأضربهم

عليععه جععرت ومععا بالبينععة النععاس آخذ أن الّي، فكتب السنة؟
.)الله أصلحهم فل الحق يصلحهم لم فإن السنة

الموصععل مععن خرجععت فمععا ذلععك، ففعلععت(يحيى:  قال
.30)ونقبا سرقة وأقلها البلد أصلح من كانت حتى

مسممروق     بممن     سممعيد     بممن     سممفيان     اللممه     عبممد     أبو
:  )  م  ه161  (     الثوري

العععاملين العلماء وسيد الحفاظ وإمام السلم شيخ هو
الجهابذة. بشهادة بالحديث المؤمنين وأمير زمانه في

بعينيععك تععرى عيينععة: (لععن ابن لي قال أحمد المام قال
تموت). حتى الثوري سفيان مثل

مععن أتععدري(قععوله:  أحمععد المععام عععن المّروذي وروى
.)قلبي في أحد يتقدمه ل الثوري، سفيان المام المام؟

ذكععر. قععد كمععا البلععد وضرورية!! وحال عامة مصلحة تأمل: فهذه 29
السععنة يخععالف مععا ليستصععلح الراشععد الخليفة هذا كان فما هذا ومع

والحق.
( ص ذلععك بعد قال ) وقد237( ص للسيوطي، الُحلفاء تاريخ عن 30

فععي الحليععة). وانظرهععا فععي نعيععم أبععو قدمته ما جميع ) (أسند241
).2/15( عياض للقاضي الشفا
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فععي سععفيان أحععد خععالف ما(معين:  بن يحيى فيه وقال
.)سفيان قول القول كان إل شيء،

ًا سفيان مع جلست قبيصة: (ما وقال ذكععرت إل مجلسعع
ًا رأيت ما الموت، ًا أكثر كان أحد منه). للموت ذكر

أقبلععت سععفيان مثععل رأيت اليمان: (ما بن يحيى ويقول
ععنها) أه وجهه فصرف عليه، الدنيا

والععورع والخععوف الزهد في رأسا تعالى الله رحمه كان
يععرى يكععن لععم أنععه الثععار. ورغععم ومعرفععة والفقععه والحفظ
ًا. إل كفععرا يظهععروا لم لنهم زمانه أمراء على الخروج بواحعع

يأتي ل فكان لئم، لومة عليهم النكار في يخاف يكن لم أنه
وأنكععر بأعمععالهم الرضععى عدم أظهر لقيهم ما وإذا أبوابهم،

للمععر تحرقععه ومعععاص. وعععن ظلععم مععن أظهروه ما عليهم
يقععول: كععان أنععه عنععه روي المنكععر، عععن والنهي بالمعروف

فأبول أفعل، فل فيه، أتكلم أن علّي يجب الشيء لرى إني(
ًا). دم

أذّل والغنععي المير رأيت ما(يقول:  أصحابه بعض وكان
.)سفيان مجلس في منه

لكععم تركععوا قععد الملععوك هؤلء يقول: (إن سفيان وكان
الدنيا). لهم فاتركوا الخرة،

المععراء علععى دخععوله أو مععداهنته وعععدم إنكاره ولكثرة
إلععى أمععر وانفععذ للسععلطان طلععب القضاء تولى من وفراره
متواريعا، متخفيعا فيهعا ومكعث مكة إلى فخرج بطلبه، الولة

ًا وكان يخافه، ل ومن العلم لهل إل يظهر ل للصلب، مطلوب
اليمن، إلى هرب وقيل وكذا، كذا فله بسفيان جاء من ينادى
البصععرة إلععى خرج بمكة عليه الطلب اشتداد من خاف ولما

ّوله ثم سعيد بن يحيى منزل قرب ونزل وفتععح جواره إلى ح
ًا، وبينه بينه يسععلمون البصععرة أهععل بمحععدثي يععأتيه فكان باب

ومقععامه مكععانه واشععتهر عععرف لما ثم منه، ويسمعون عليه
ات أن منصور. إلعى بن الهيثم منزل إلى تحول فعأخرجت م

عليه وصلى الخلق، فشهده فجأة، البصرة أهل على جنازته
مععن بوصععيه الكععوفي أبجععر بععن الملععك عبد بن الرحمن عبد

رحمععه ومئة وستين إحدى سنة هناك ودفن لصلحه، سفيان
.31تعالى الله

) وحلية203/1( الحافظ ) وتذكرة229/7( النبلء أعلم سير أنظر 31
) وغيرها.356/6( الولياء
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الباب:     هذا     في     تعالى     الله     رحمه     أقواله     ومن

البوشععنجي سععمعت العنععبري  سععمعت:الععذهبي قععال
يقععول أسععباط بععن يوسععف سععمعت الفراء صالح أبا سمعت

فععاعلم بالسععلطان يلععوذ القععارئ رأيت إذا (ُسفيان: لي قال
ٍء، أنه فاعلم بالغنياء يلوذ رأيته وإذا لّص، أنه أن وإيععاك مععرا

هذه فإن مظلوم، عن وتدفع مظلمة، لك: ترد ويقال تخدع،
ُقراء اتخذها إبليس، خدعة ّلما ال ( النبلء أعلم سععير ععع أه)ُس

13/586.(

كتععابه: فععي عبععاد... وكععان بععن عبععاد إلععى سفيان وكتب
مععن شععيء فععي تخععالطهم أو منهععم تععدنو أن والمراء إياك(

ُيقال ُتخدع أن وإياك الشياء مظلععوم عن وتدرأ لتشفع لك و
ُفّجعار اتخعذها وإنمععا إبليس، خديعة ذلك فإن مظلمة، ترد أو

).377 - 6/376( نعيم لبي الحلية ع أه)سلما... القراء

:  )  م  ه   421  (     سبكتكين     محمود     الملك

رعايععاه فععي فسععار أبيععه بعد تملك غزنة بلد صاحب هو
كععثيرة فتوحععات وفتععح السععلم نصععر في وقام عادلة سيرة

سععائر فععي يخطععب فكععان مملكتععه واتسعععت شععأنه وعظععم
تفععد العبيععديين رسععل وكععانت بععالله، القادر للخليفة ممالكه

جهتهععم إلععى اسععتمالته لجل والهدايا بالكتب مصر من عليه
الهند من الكفار بلد في وفتح وهداياهم، كتبهم يحرق فكان

ًا وكسعر لغيعره تتفعق لعم هائلعة فتوحات ن كعثير أوثعانهم م
هععو سععومنات لععه يقععال صنم كسر ما جملة ومن وأصنامهم

فععج كععل مععن إليععه يفععدون كععانوا الععذي العظععم الهنععد صنم
وأعظععم، الحععرام الععبيت الكعبععة إلى الناس يفد كما عميق،

ول توصف ل التي الكثيرة، والموال النفقات عنده وينفقون
ومدينععة قريععة آلف عشععرة الوقععاف مععن عليععه وكععان تعد،

رجععل ألععف وعنععده أمععوالً، خزائنععه امتلت وقععد مشععهورة،
وثلثمائععة حجيجععه، رؤوس يحلقععون رجععل فثلثمائة يخدمونه

بععابه علععى يضععرب لمععا بععابه، علععى ويرقصععون يغنععون رجل
يأكلون ألوف المجاورين من عنده وكان والبوقات، الطبول

هععذا بلععغ لععو يتمنععى الهنععود مععن البعيد كان وقد أوقافه، من
والفات. الموانع وكثره المفاوز طول يعوقه وكان الصنم،

الصنم هذا خبر بلغه لما محمود السلطان الله فاستخار
ّبععاده، ُع المهلكععة، والمفععاوز طريقععه، فععي الهنععود وكععثرة و
تلععك يقطع وأن جيشه في ذلك تجشم في الخطرة والرض
في محمود السلطان فتح كلما الهنود كان وقد إليه، الهوال
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ًا الهنععد ًا وكسععر فتحعع هععذه قععالوا: (إن أصععنامهم مععن صععنم
لهلععك عنهععا راض أنه ولو سومنات عليها سخط قد الصنام

عزمععه من زاد السلطان، ذلك بلغ فلما بسوء)، تقصدها من
ًا ثلثون معه فانتدب لذلك جيشه فندب غزوه على مععن ألفعع

مععن وسععار المتطوعععة سععوى لععذلك اختارهم ممن المقاتلة
ًا عه 418 سنة من شعبان عاشر غزنة إذا الهنود أن منه ظن

السلم. في دخلوا فيه أدعائهم كذب ورأوا فقدوه

بساحة ونزلوا الوثن ذلك بلد إلى وجيشه هو انتهى فلما
الهنععود ورأى العظيمععة، المدينععة بقععدر بمكان هو فإذا عباده

ً المسلمين، من علععى الهنععود وقاتععل مثلععه، يعهععدوا لم قتال
الفريععق بعععد منهععم الفريععق وكععان القتععال أشععد الصنم باب

ويخرجععون ويبكععون فيعتنقععونه سععومنات إلععى يععدخلون
خمسععين المسععلمون منهععم يقتلوا. فقتععل أن إلى فيقاتلون

ًا وأوقععدوا فقلعععوه الصععنم ملكععوا أن من أسرع كان وما ألف
يأخععذ أن محمود للسلطان بذلوا الهنود كان النار. وقد تحته

ً عععز اللععه اسععتخير فقععال: حععتى لهععم، الصععنم ويبقععى أموال
ذكععر، الععذي المععر فععي فكععرت إني(قال:  أصبح فلما وجل،

كسععر الععذي محمععود أيععن ؛القيامة يوم نوديت إذا أنه فرأيت
مععا لجععل الصنم، ترك الذي ؛يقال أن من إلّي أحب الصنم؟

عليععه فوجعد اللععه رحمعه فكسععره ععزم ثم ،)الدنيا من يناله
مععا النفيسععة والجععواهر والععذهب والللععي الجواهر من وفيه
له الله من ونرجو مضاعفة، بأضعاف له بذلوه ما على ينيف
( كععثير والنهايععة) لبععن الجزيل. (البدايععة الثواب الخرة في

حععوادث فععي الثيععر لبن التاريخ في الكامل ) وانظر22/12
.عه 416 سنة

للععدعوة يتصععدرون مععن بعععض أن  لععوهنمما: وأقممول
لجععادلوا ذاك موقفععة فععي كععانوا هععذا زماننععا فععي ومصلحتها

المععال أخذ أن وعقولهم، بأفكارهم واستصلحوا واستحسنوا
كسععر مععن ومصععالحهم للمسععلمين وأنفععع أولععى المعععروض

ًا الصنم ولكععن.. وبعععد. ولن الهنود. وبعد هزيمة مع خصوص
السععمجة، سفسععطاتهم مععن ذلععك غيععر ولعل.. إلى وعسى

فتنتععه الله يرد ومن{ ،الشهوانية ومصالحهم واستحساناتهم
ًا الله من له تملك فلن .}شيئ

) صمماحب  ممم  ه   569  (     زنكي     بن     محمود     الدين     نور
الشام:

وكععان الموصععل، المل) مععن بععن (عمععر الشيخ إليه كتب
ًا بها يفصلوا ل أن فيها والمراء الولة أمر قد الدين نور أمععر
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ّ يعلموا حتى امتثلععوه، شععيء مععن بععه أمرهععم فمععا بععه، المل
الزاهدين. الصالحين من وكان

قععد المفسععدين الععدين: (إن نععور إلى كتب فقد هذا ومع
بقتععل إل يجيععء ل هععذا ومثععل سياسععة إلععى ويحتععاج كععثروا،
يشععهد يجيء من البرية في إنسان أخذ وإذا وضرب، وصلب

الله كتابه: (إن ظهر على الدين نور الملك إليه فكتب )،له؟
ولععو يصلحهم، بما أعلم وهو شريعة لهم وشرع الخلق خلق
فل لنععا، لشععرعها المصععلحة فععي زيادة الشريعة في أن علم

زاد فمععن تعععالى، اللععه شععرعه ما على الزيادة إلى بنا حاجة
مععن بزيععادته،وهععذا يكملها فهو ناقصة الشريعة أن زعم فقد

ل المظلمععة والعقععول شععرعه، مععا وعلععى اللععه على الجرأة
مستقيم). صراط إلى وإياك يهدينا سبحانه والله تهتدي،

النععاس جمععع المل عمععر الشععيخ إلى الكتاب وصل فلما
إلععى يقععول: انظععروا وجعععل الكتاب، عليهم وقرأ بالموصل،

.32الزاهد إلى الملك الملك. وكتاب إلى الزاهد كتاب

:  33  الجوزي     ابن     الرحمن     عبد     الفرج     أبو     الحافظ

():121( ص إبليس تلبيس كتابه في قال تلععبيس ومن 
والسععلطين المععراء الفقهععاء. مخععالطتهم علععى إبليععس

ذلك. وربمععا على القدرة مع عليهم النكار وترك ومداهنتهم
ًا. دنياهم من لينالوا فيه لهم رخصة ل فيما لهم رخصوا عرض

أوجه: لثلثة الفساد بذلك فيقع

علععي لنكععر صععواب علععى أنععي لععول يقول الول: المير
مالي. من يأكل وهو مصيبا أكون ل وكيف الفقيه

بمععاله ول المير بهذا بأس ل يقول أنه لعامي، والثاني: ا
ًا فإن بأفعاله ول عنده. يبرحا ل الفقيه فلن

.34بذلك دينه يفسد فإنه والثالث: الفقيه
).283-12/282( والنهاية البداية 32
اللععه ): (رحمه21/368( النبلء أعلم سير في الذهبي تنبيه: قال 33

التأويل). في يخض لم ليته وسامحه،
خطععر السععلطين علععى فالععدخول الجملععة : "وفي122ص وقال 34

ي تحسعن قعد النيعة لن عظيعم بعإكرامهم تتغيعر ثعم العدخول أول ف
النكععار وتععرك مععداهنتهم عن يتماسك ول فيهم بالطمع أو وإنعامهم،

ن أخاف يقول: (ما عنه الله رضي الثوري سفيان كان وقد عليهم، م
كععان إليهععم). وقععد قلععبي فيميععل إكرامهم من أخاف إنما لي إهانتهم
فتطلبهععم جععورهم مععن يظهععر لما المراء عن يبعدون السلف علماء
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ّبس وقد السععلطان علععى الععدخول فععي عليهععم إبليس ل
.ع أه)مسلم في لنشفع ندخل إنما فيقول

هي. إبليس.. هي، خديعة قلت: فهي

قطب:     سيد

الصعب (من :35الروحا أفراحا في تعالى الله رحمه يقول
نبيلععة غايععة إلععى نصععل أن يمكععن كيععف أتصععور أن علععّي

فععي إل تحيا ل النبيلة الغاية ! إن؟خسيسة وسيلة باستخدام
اسععتخدام يطيععق أن القلععب لععذلك يمكععن نبيل: فكيف قلب

هععذه اسععتخدام إلععى يهتععدي كيععف بععل خسيسععة؛ وسععيلة
الوسيلة؟!

أن لبد الوحل من بركة الممرع الشط إلى نخوض حين
آثارهععا سععتترك الطريق أوحال ملوثين. إن الشط إلى نصل
حيععن الحععال كذلك القدام، هذه مواضع وعلى اقدامنا على

بأرواحنععا، سععيعلق الععدنس خسيسععة: إن وسععيلة نسععتخدم
وصععلنا الععتي الغايععة وفععي الرواحا، هععذه فععي آثاره وسيترك

.ع أه)إليها

أرسععلنا ومععا{ الحععج سععورة في تعالى قوله عند ويقول
الشععيطان ألقععى تمنععى إذا إل نععبي ول رسععول من قبلك من
: (ولقععد}الشععيطان... اليععة يلقي ما الله فينسخ أمنيته في

الرسععل بعععد الععدعوات أصععحاب والحععرارة الحماسععة تععدفع
وانتصعارها. تعدفعهم العدعوات انتشعار فعي الملحة والرغبة

في بالغضاء العناصر بعض أو الشخاص بعض استمالة إلى
هععم يحسععبونه الععدعوة مقتضععيات مععن شيء عن المر أول

ً ليس ينفععروا ل كي أمرهم بعض في ومجاراتهم فيها، أصيل
ويخاصموها. الدعوة من

ل وأسععاليب وسععائل اتخععاذ إلععى كععذلك تععدفعهم ولقععد
الععدعوة منهععج مععع ول الدقيقععة، الدعوة موازين مع تستقيم

ًا المسععتقيم. وذلععك الععدعوة انتصععار سععرعة علععى حرصعع
ًا الدعوة" ومصلحة "مصلحة تحقيق في وانتشارها. واجتهاد

قععويت أقععواٌم فنشععأ والوليععات الفتععاوي فععي إليهم لحاجتهم المراء
إليهم وحملوها للمراء، تصلح التي العلوم فتعلموا الدنيا في رغبتهم
هع. دنياهم" أ من لينالوا

لول نشععرتها قطععب أمينععة أختععه إلى بها بعث لطيفة رسالة وهي 35
العععدد في بعيد) وذلك من (أضواء بعنوان التونسية الفكر مجلة مرة

ذلععك بعععد كتيب في طبع م) ثم1959 (آذار الرابعة السنة السادس،
).26( ص ) منها15( فقرة أعله عديدة. والكلم طبعات
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انحععراف دون النهععج علععى اسععتقامتها فععي الحقيقية الدعوة
فل اللعه، إل يعلمعه ل غيعب فهعي النتائعج كعثير. أمعا أو قليل
النتائععج. إنمععا هععذه حسععاب الععدعوة حملععة يحسب أن يجوز
الععدقيق، الصععريح الواضح الدعوة نهج على يمضوا أن يجب
ًا إل تكون لله. ولن الستقامة هذه نتائج يدعوا وأن فععي خير

المطاف. نهاية

يععتربص الشيطان أن إلى ينبههم الكريم القرآن هو وها
قد الله كان وإذا الدعوة، صميم إلى منها لينفذ تلك بأمانيهم

خلل مععن ينفذ أن للشيطان يمكن فلم ورسله أنبياءه عصم
حاجععة في المعصومين فغير دعوتهم، إلى الفطرية رغباتهم

خيفععة البععالغ، والتحععرج الناحيععة، هذه من الشديد الحذر إلى
نصععرة فععي الرغبععة ثغععرة مععن الشععيطان عليهععم يععدخل أن

. إن"الععدعوة "مصععلحة يسععمونه مععا على والحرص الدعوة
أصحاب قاموس من ترتفع أن الدعوة" يجب "مصلحة كلمة

حيععن منععه، يععأتيهم للشععيطان ومدخل مزلة، لنها الدعوات،
الشخاص. مصلحة ناحية من يأتيهم أن عليه يعز

أصحاب يتعبده صنم الدعوة" إلى "مصلحة تتحول ولقد
علععى إن الصععيل، الععدعوة منهععج معععه وينسععون الععدعوة
النهععج هذا ويتحروا نهجها على يستقيموا أن الدعوة أصحاب

لهم يلوحا قد نتائج من التحري هذا يعقبه ما إلى التفات دون
ًا فيهععا أن الوحيععد وأصععحابها! فععالخطر الععدعوة علععى خطععر

لسععبب النهععج عععن النحععراف خطر هو يتقوه أن يجب الذي
ًا النحراف هذا كان سواء السباب، من قليلً. واللععه أو كثير

هععم مكلفيععن. إنمععا بهععا ليسععوا وهم بالمصلحة منهم أعرف
عععن يحيدوا وأل المنهج، عن ينحرفوا واحد. أل بأمر مكلفون

).2435/4( ص ع أه)الطريق...
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الختام مسك
تيمية ابن السلم لشيخ فتوى

الدعوة" "مصلحة في
المشععايخ أحععد عن فيها السلم شيخ ُيسأل فتوى وهذه

مععن جماعععة يععدعو أن أراد السععنة، واتباع بالخير المعروفين
إلععى الخمر. وقصد وشراب والُسّراق الطرق وقطاع القتلة

زعععم - علععى ذلععك من يتمكن فلم ذلك من ومنعهم هدايتهم
مبععاحا، وغنععاء بالععدف سععماع علععى يجمعهم بأن - إل السائل
أن بعععد وأصبحوا جماعة منهم تاب أن إلى معهم ذلك ففعل
الكبععائر ويقتحمععون يسععرقون بل يزكون ول يصلون ل كانوا

ويععؤدون الشععبهات عععن يتوّرعععون أصععبحوا والموبقععات
المحّرمات.  ويجتنبون المفروضات

الفعممل هذا مثل يباحا هل ؛السلم شيخ فسئل
المصالح؟ من عليه يترتب لما الشيخ لهذا

بين:     أن     الشيخ     جواب     ملخص     فكان

إن الصععوفية أو الناس عليه يجتمع الذي السماع هذا أن
بدعي. سماع فهو تعالى الله إلى قربه اتخذ
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لععم المفضععلة القععرون أهععل مععن الصععالح السععلف وأن
كتععاب تلوة هو المفضل سماعهم كان وإنما يعرفونه يكونوا

عليه. والجتماع تعالى الله

ّين ثم فيه ُيبق فلم الدين لنا أكمل قد وجل عز الله أن ب
ًا ً أو نقص تكميله. أو سده أحد من يحتاج خلل

نصعرة أو الخلق هداية يمكن ل بأنه السائل زعم وابطل
قععد تعععالى اللععه البدعيععة. لن الطععرق هععذه بأمثال إل الدين

الععتي الشععافية، الكافيععة الشرعية والوسائل الطرق أعطانا
وعليها بها واهتدى وسلم عليه الله صلى النبي بها يدعو كان
وأطغى. عنهم المسؤول من أشر كانوا من

ّيععن هععذه عععن أحععد يعععدل ل أنععه تعععالى اللععه رحمععه وب
أو لجهععل إل بدعيععة ووسععائل طععرق إلععى الشرعية الوسائل

فاسد. غرض أو عجز

تلععك عليععه ترتبععت وإن الشععيخ ذلععك فعععل ذم وبالتععالي
ووصعفه بدعيعة دعععوته طريقعة المزعومة. وجععل المصالح

أو الله إلى يدعى بها التي الشرعية بالطرق جاهل شيخ بأنه
عنها. عاجز

صععلى الرسععول وكلم اللععه كلم اتباع وجوب على وأكد
المنحرفيععن وهدايععة اللععه إلععى الععدعوة في وسلم عليه الله

فععي نشععاء كيععف نتخبععط سععدى يخلقنا لم الله فإن والعصاة
ًا سبحانه يترك لم بل الظلمات، لنا وحدد عليه، ودلنا إل خير
وعل. جل ورضاه مقصوده إلى الموصلة الشرعية الوسائل

فتععوى وهععي تيميععة ابععن السلم شيخ فتوى ملخص هذا
ًا القدر عظيمة لكنها الحجم صغيرة هععذا زماننععا في خصوص
وسعععائل يتبععععون ممعععن الشعععيخ ذلعععك أتبعععاع كعععثر حيعععث

نصععرة زاعميععن سععلطان من بها الله أنزل ما واستصلحات
انحععرف مععن زماننععا دعععاة مععن إن الخلق. بل وهداية الدين

ًا ًا انحراف ّين عرفععت وكمعا الشيخ. فععإنه ذلك فعله ما وتعدى ب
ذلععك يجعععل أن أراد لكنععه مباحا لشعر غناء على جمعهم إنما

ًا باتخعاذه تععالى اللعه إلى قربة الغناء النعاس لعدعوة طريقع
ًا. بذلك فكان الضالين وهداية مذموم

والشععرك الكفر اتخذوا فإنهم زماننا دعاة من كثير أما 
العدين لقامععة عليهععا أتبععاعهم جمععوا طريقعة العظيعم بالله

القععوانين احععترام علععى يقسععم - كمععن - زعمععوا ونصععرته
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علععى وسععدنتها عبيععدها ونصععرة تععولي يظهععر أو الوضعععية،
- ويتخععذه ينتهجععه اللععه ديععن غير بدين يرضى الموحدين. أو

ًا هععي - كالديمقراطيععة. الععتي بزعمععه الععدين لنصععر طريقعع
وقععد للشعععب، اللععه تشععريع وليععس للشعب الشعب تشريع

وهععو منععه يقبل فلن دينا السلم غير يبتغ ومن{تعالى:  قال
.}الخاسرين من الخرة في

بفعععل هععؤلء، ضلل يقاس أن الصراحا الظلم من فكان
الجععور مععن - فععإن استصععلحه بطلن - رغععم الشععيخ ذلععك

اواة والحيف ة مس ًا فععل معن ومقايس أو مكروهعا أو مباحع
عععن الععدين نصععر زعععم بمععن الدين، نصر بحجة محرما حتى

ًا وابتغاء بالله الشرك طريق واتباع الله، دين غير ودينا حكم
الدين من له يشرعون متشاكسين وشركاء متفرقين أرباب

الله. به يأذن لم ما

غيععر علععى يتبعععونهم الععذين ومقلععدتهم هععؤلء فلمثععال
قاطعة أدلة من حوته الفتوى. بما هذه نسوق وهدى بصيره

ّلهم ساطعة وبراهين ّين، الباطععل ذلععك عععن يرعوون ع المععب
الوحيععدة الطريقععة هععو الععذي المععبين، الحععق إلععى ويهتععدون

والمرسلين. النبياء طريق وهي أل الدين لنصرة

فععي السععلم شععيح فتععاوى مجمعوع من الفتوى وموضع
).620( ص11 المجلد

شععيخ لن الفتععوى مععن شععيء باختصععار قمععت وقععد هذا
علععى وعلقععت السععماع، مسععألة فععي فيها توسع قد السلم

المقام تناسب بتعليقات منها المواضع بعض

يجععزي وأن منععا ذلععك يتقبععل أن القدير العلي الله أسال
.الجزاء خير عنا السلم شيخ

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

*      *      *
أبععو الععدين الزمععان. تقععي علمععة السععلم شععيخ سععئل

بن الله عبد بن السلم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس
عنه. الله رضي الحراني تيمية بن القاسم أبي

القتععل، الكبائر: مععن قصد على "جماعة" يجتمعون عن
إن ذلك. ثم وغير الخمر، وشرب والسرقة، الطريق، وقطع
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ًا قصعد السعنة واتبعاع بعالخير المعروفيعن المشائخ من شيخ
سععماعا لهم يقيم أن إل يمكنه فلم ذلك، من المذكورين منع

دف وهعو النيعة، بهعذه فيعه يجتمعون وغنعاء ،36صلصعل بل ب
منهععم تععاب هععذا فعل فلما ،37شبابة بغير مباحا بشعر المغني
عععن يتععورع يزكععي، ول ويسرق يصلي ل من واصبح جماعة،

المحرمععات. فهععل ويجتنععب المفروضات، ويؤدي الشبهات،
لمععا الععوجه، هععذا علععى الشععيخ لهععذا السعماع هععذا فعل يباحا

بهذا؟ إل دعوتهم يمكنه ل أنه مع المصالح؟ من عليه يترتب

فأجاب: 

العالمين. رب لله الحمد

اللععه أن ُيعلم أشبهها: أن وما المسألة هذه جواب اصل
ًا بعث الحعق وديعن بالهعدى، وسعلم عليعه اللعه صعلى محمد

ًا.  بالله وكفى كله، الدين على ليظهره شهيد

تعععالى: {اليععوم قععال كمععا الدين، ولمته له أكمل وأنه 
لكععم ورضععيت نعمععتي، عليكععم وأتممععت دينكم، لكم أكملت
ًا السلم  ].3المائدة: } [دين

عصععاه، لمعن والشقاوة أطاعه لمن بالسعادة بشر وأنه
الععذين مععع فأولئععك والرسععول الله يطع تعالى: {ومن فقال
والشعععهداء والصعععديقين النعععبيين معععن عليهعععم اللعععه أنععععم

لقعول هعذا جعوابه فعي تععالى الله رحمه السلم شيخ يتعرض لم 36
آخعر: "…كمععا موضعع في قال ولكنه صلصل)، بل (بدف هنا السائل
الرجال وأما والفراحا، العراس في بالدف يضربن أن للنساء رخص

قععد بععل بكععف، يصععفق ول بدف يضرب منهم أحد يكن فلم عهده في
والتسععبيح للنسععاء التصععفيق قععال: "إنمععا أنععه الصععحيح في عنه ثبت

مععن والمتشععبهين بالرجععال النسععاء مععن المتشععبهات للرجال" ولعن
عمععل مععن والكععف بالدف والضرب الغناء كان ولما بالنساء، الرجال
ًا. ويسمون ذلك يفعل من يسمون السلف كان النساء، الرجال مخنث

الرسععالة هععع. انظععر كلمهععم" أ فععي مشهور وهذا مخانيث، المغنيين
( الكععبرى الرسععائل مجموعععة من والرقص السماع في عشر الثالثة

2/301.(
أناشععيدهم ينشععرون الععذين أولئععك الوصععف هععذا بمثععل يرضععى هل 

الماجنععة للغععاني بععديل إيجععاد بحجة المسلمين شباب بين بالدفوف
ّدق الدعوة)!! وقد (مصلحة بهعذه فخعدعهم ظنعه عليهعم إبليعس صع

أهعم وتفكعروا؛ أنفسعهم إلعى رجععوا أنهعم الباطلعة. ولعو التلبيسات
علععى وأحععرص وسععلم عليه الله صلى الله رسول من وأحكم أفطن

ًا كان فلو ثم ومن الدعوة؟ هذه إليه. سبقوه ولما فوته، لما خير
ّبب من شبابة؛ 37 ّبب، ش عر: ترقيقعه وتشعبيب الغعزل، وهعو يش الش

السماع. آلت من آلة ، النساء. والشبابة: الزّمارة بذكر
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ًا أولئععك وحسععن والصععالحين وقععال ]،69النسععاء: } [رفيقعع
خالععدين جهنععم نعار له فإن ورسوله الله يعص تعالى: {ومن

ًا فيها ].23الجن: ْ} [أبد

مععا إلععى دينهععم من فيه تنازعوا ما يردوا أن الخلق وأمر
اللععه أطيعععوا آمنععوا الععذين أيهععا تعالى: {يا قال كما به، بعثه

شععيء في تنازعتم فإن منكم المر وأولي الرسول وأطيعوا
واليععوم بعالله تؤمنعون كنتععم إن والرسععول اللعه إلعى فردوه
أنععه . واخععبر]59النسععاء: } [تععأويل وأحسععن خير ذلك الخر
تعععالى: قعال كمععا المسعتقيم، صععراطه وإلعى الله إلى يدعو
ومععن أنععا بصععيرة علععى اللععه إلععى أدعععو سععبيلي هععذه {قععل
إلععى لتهععدي تعالى: {وإنك وقال ]،108يوسف: } [اتبعني
وما السموات في ما له الذي الله  صراط* مستقيم صراط

.]53 - 52 :الشورى} [المور تصير الله إلى أل الرض في

ويحععل المنكععر، عععن وينهععى بععالمعروف، يأمر أنه وأخبر
تعععالى: {ورحمععتي قععال الخبععائث. كمععا ويحععرم الطيبععات،

الزكععاة ويؤتععون يتقععون للععذين فسععأكتبها شععيء كل وسعت
النععبي الرسععول يتبعععون  الععذين* يؤمنععون بآياتنا هم والذين
ًا يجدونه الذي المي * والنجيععل التععوراة فععي عندهم مكتوب

الطيبععات لهععم ويحل المنكر عن وينهاهم بالمعروف يأمرهم
الععتي والغلل إصععرهم عنهععم الخبائث. ويضع عليهم ويحرم
النععور واتبعوا ونصروه وعزروه به آمنوا فالذين عليهم كانت
- 156 :العععراف} [المفلحععون هععم أولئك معه أنزل الذي
157[.

بكععل وسععلم عليععه اللععه صععلى الرسععول اللععه أمععر وقععد
كععل طيععب. وحععرم كععل منكر. وأحل كل عن ونهى معروف

أنععه الصععحيح فععي وسععلم عليععه الله صلى عنه خبيث. وثبت
ًا الله بعث قال: (ما ًا كان إل نبي علععى أمتععه يدل أن عليه حق

وثبععت ،38)لهم يعلمه ما شر عن وينهاهم لهم، يعلمه ما خير
الله صلى الله رسول قال: (وعظنا سارية بن العرباض عن

منهععا وذرفععت القلععوب، منهععا وجلععت موعظععة وسععلم عليععه
مععودع موعظععة هععذه كععأن اللععه رسول يا فقلنا العيون. قال

مععن فإنه والطاعة، بالسمع إلينا. فقال: أوصيكم تعهد فماذا
ًا فسععيرى بعدي منكم يعش ًا. فعليكععم اختلفعع بسععنتي كععثير
بهععا تمسععكوا بعععدي، من المهديين الراشدين الخلفاء وسنة

بلفععظ العاص بن عمرو بن الله عبد ) عن46 (المارة مسلم رواه 38
ًا كان إل قبلي نبي يكن لم (إنه قععول يحمععل الحععديث) وعليععه… حقعع
رواه وكععذا البخععاري، على وليس الصحيح في عنه ثبت السلم شيخ

).2/191( ) وأحمد3956( رقم ماجة ) وابن7/153( النسائي
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كععل المععور. فععإن ومحععدثات وإياكم بالنواجذ، عليها وعضوا
قععال: أنععه وسععلم عليه الله صلى عنه . وثبت39)ضللة بدعة

.40)به حدثتكم وقد إل النار عن يبعدكم شيء من تركت (ما
بعدي عنها يزيغ ل كنهارها ليلها البيضاء على وقال: (تركتكم

.41)هالك إل

الكتععاب الجععامع" مععن العظيععم "الصععل هععذا وشععواهد
الكتععب. "كتععاب فعي العلععم أهعل عليه وترجم كثيرة والسنة

البخععاري عليععه ترجععم والسععنة" كمععا بالكتععاب العتصععام
مععن كععان والسععنة بالكتععاب اعتصم وغيرهما. فمن والبغوي

الغععالبين. وجنععده المفلحيععن، المتقيععن. وحزبععه اللععه أوليععاء
ك السلف وكان كسعفينة السعنة(- يقولعون:  وغيعره - كمال
الزهععري: وقال ،)غرق عنها تخلف ومن نجا، ركبها من نوحا،

بالسععنة يقولععون: العتصععام علمائنععا مععن مضععى مععن كععان(
.)نجاة

الضععالين بععه اللععه يهععدي مععا أن فمعلععوم هععذا ُعرف إذا
يكععون أن لبععد العاصععين، علععى به ويتوب الغاوين به ويرشد

لععو فععإنه وإل ،42والسنة الكتاب من رسوله به الله بعث فيما
يكفععي ل وسلم عليه الله صلى الرسول به الله بعث ما كان
ًا، الرسول دين لكان ذلك، في تتمة.  محتاجا ناقص

أمععر بهعا الله أمر الصالحة العمال أن يعلم أن وينبغي 
عنها. الله نهى الفاسدة استحباب. والعمال أو إيجاب

الشارع فإّن ومفسدة، مصلحة على اشتمل إذا والعمل
غلبععت وإن شرعه، مفسدته على مصلحته غلبت فإن حكيم

قععال . كما43عنه نهى بل يشرعه؛ لم مصلحته على مفسدته
أن وعسععى لكععم، كععره وهععو القتععال عليكععم تعععالى: {كتععب

ًا تكرهوا ًا تحبوا أن وعسى لكم، خير وهو شيئ شععر وهو شيئ
وقععال ،]216البقععرة: } [تعلمععون ل وأنتم يعلم لكم. والله

(كتععاب ) والترمععذي5 (سنة دوز ) وأبو127-4/126( أحمد مسند 39
)6 (المقدمععة ماجععة وابععن صععحيح حسععن حععديث ) وقععال16 العلععم

) وغيرهم.16 (مقدمة والدارمي
)20100( مصععنفة فععي الععرزاق عبد رواه مرسل حديث من جزء 40

لمعمر. صاحب عمران عن
)43( برقععم المقدمة في ماجة ) وابن4/126( أحمد المام مسند 41

هععذا - نحععو ماجععة المتقععدم. ولبععن سععارية بععن العربععاض حديث من
.5 رقم حديث المقدمة في ذكره مرفوعا الدرداء أبي عن اللفظ

السائل. سؤال على الجواب خلصة هي وهذه 42
هععو إنمععا والمفاسععد؟ المصععالح مقياس أن تقدم فيما عرفت وقد 43

والستحسان. للهوى وليس الحكيم للشارع
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كععبير إثم قل: فيهما والميسر، الخمر عن تعالى: {يسألونك
،]219البقععرة: } [نفعهمععا مععن أكبر وإثمهما للناس ومنافع
ذلك. بعد تعالى الله حرمهما ولهذا

ًا العمال من الناس يراه ما وهكذا ولععم اللععه، إلى مقرب
مععن أعظععم ضرره يكون أن بد ل فإنه ورسوله؛ الله يشرعه

ًا أعظم نفعه كان فلو نفعه. وإل يهملععه لععم ضرره على غالب
مصععالح يهمععل ل حكيم، وسلم عليه الله صلى فإنه الشارع؛

العالمين. رب إلى يقربهم ما المؤمنين يفوت ول الدين،

للسائل:      فنقول     هذا     تبين     إذا

علععى المجتمعيععن يتععوب أن قصععد المععذكور الشععيخ إن
البععدعي، الطريععق مععن ذكره بما إل ذلك يمكنه فلم الكبائر،

تتععوب بهععا الععتي الشععرعية بععالطرق جاهععل الشععيخ أن يععدل
وسععلم عليععه الله صلى الرسول فإن عنها، عاجز أو العصاة،

مععن هععؤلء من شر هو من يدعون كانوا والتابعين والصحابة
الععتي الشععرعية، بععالطرق والعصععيان والفسععوق الكفر أهل

البدعية. الطرق عن بها الله أغناهم

الععتي الشععرعية الطرق في ليس يقال: إنه أن يجوز فل
علععم قععد فععإنه العصععاة، بععه يتععوب مععا نععبيه بهععا اللععه بعععث

والفسععوق الكفر من تاب قد أنه المتواتر والنقل بالضطرار
بععالطرق المععم مععن تعععالى اللععه إل يحصيه ل من والعصيان
بععل البععدعي؛ الجتماع من ذكر ما فيها ليس التي الشرعية،
اتبعععوهم والذين والنصار المهاجرين من الولون السابقون

- المععة هععذه مععن المتقيععن، اللععه أولياء خير - وهم بإحسان
الطععرق بهععذه ل الشععرعية، بعالطرق تعععالى اللععه إلععى تعابوا

ًا وقراهم المسلمين البدعية. وأمصار ًا قديم مملععوءة وحديث
ويرضععاه اللععه يحبععه مععا وفعععل واتقععاه، اللععه إلععى تاب ممن

البدعية. الطرق بهذه ل الشرعية بالطرق

إل تععوبتهم تمكععن ل العصععاة  أنيقال: أن يمكن فل
مععن الشععيوخ فععي يقععال: أن قععد بععل البدعيععة، الطرق بهذه
ًا الشرعية، بالطرق جاهل يكون علم عنده ليس عنها، عاجز

مما إياه، ويسمعهم الناس، به يخاطب وما والسنة، بالكتاب
الشععرعية الطععرق عععن الشيخ هذا فيعدل عليهم، الله يتوب
ديععن لععه كععان القصد. إن حسن مع البدعية. إما الطرق إلى

أمععوالهم وأخععذ عليهععم، الععترأس غرضععه يكععون أن وإمععا
ًا إن آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قال كما بالباطل، ا من كثير

عن ويصدون بالباطل الناس أموال ليأكلون والرهبان لحبار
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الطععرق عععن أحععد يعععدل فل ]،34التوبععة: } [اللععه سععبيل
. 44فاسد غرض أو عجز، أو لجهل، إل البدعية إلى الشرعية

النععبيين، سعماع هععو القرآن سماع أن المعلوم فمن وإل
ؤمنين. قعال والععارفين، أولئعك{النعبيين:  فعي تععالى والم

حملنا وممن آدم ذرية من النبيين من عليهم الله أنعم الذين
واجتبينا، هدينا وممن وإسرائيل، إبراهيم ذرية ومن نوحا، مع
ًا خروا الرحمن آيات عليهم تتلى إذا ًا سععجد : مريععم} [وبكيعع
58[.

أنععزل معا سعمعوا وإذا {المعرفععة: أهل في تعالى وقال
مععن عرفععوا ممععا الدمع من تفيض أعينهم ترى الرسول إلى

العلععم: أهععل حععق فععي تعععالى . وقال]83المائدة: } [الحق
ن العلعم أوتعوا العذين إن{ يخعرون عليهعم يتلعى إذا قبلعه م

ًا للذقان ربنععا وعععد كععان إن ربنععا سععبحان  ويقولععون* سجد
ًا ويزيععدهم يبكععون للذقععان  ويخععرون* لمفعععول }خشععوع

إنمععا{المععؤمنين:  فععي . وقععال]109 - 107السععراء: [
عليهم تليت وإذا قلوبهم وجلت الله ذكر إذا الذين المؤمنون

ًا زادتهععم آياته يقيمععون يتوكلععون. الععذين ربهععم وعلععى إيمانعع
ًا المؤمنععون هععم ينفقون. أولئك رزقناهم ومما الصلة }حقعع

الحديث أحسن نزل تعالى: {الله وقال ،]4 - 2 :النفال[
ًا كتابا ربهععم يخشععون الذين جلود منه تقشعر مثاني متشابه

}اللععه هععدى ذلععك اللععه ذكععر إلععى وقلوبهم جلودهم تلين ثم
.]23الزمر: [

المعاش أمر لهم واصلح العباد، الله هدى السماع وبهذا
أمععر وسلم. وبععه عليه الله صلى الرسول بعث والمعاد. وبه

كعان بإحسعان. وعليعه اتبععوهم والذين والنصار المهاجرين
عليه الله صلى الله رسول أصحاب كان كما السلف، يجتمع
ً أمروا اجتمعوا إذا وسلم يستمعون، وهم يقرأ أن منهم رجل
موسععى: لبععي يقعول عنه الله رضي الخطاب بن عمر وكان

يستمعون.  وهم موسى أبو . فيقرأ)ربنا ذكرنا(
فععي الكليععة كالقاعععدة تكون تكاد فإنها الذهبية، المقالة هذه تأمل 44

ًا، الناس أحوال فعي والمتعدبر الخصعوص، وجعه علعى والدعاة عموم
شععيخ مقالععة صععدق يعععرف واقعهععم فععي المتأمل زماننا دعاة أحوال

أو النبيععاء منهععاج عععن الععدعاة إعععراض فععإن وفراسته؛ هذه السلم
ّلة تطبيق في تفريطهم ًا إبراهيم م اللععه، إلععى الععدعوة واقع في عملي

أو بحقيقتهععا، جهععل إمععا الثلثععة، السععباب هععذه من لواحد يكون إنما
ومشععاق مكععاره مععن بهععا يحععف ومععا الثقال تكاليفها تحمل عن عجز

معال. أو نيابة أو إمارة أو منصب أو رياسة من فاسد لغرض أو وبلء،
وفرقععان الشععريعة بنععور ينظععر كععان فععإنه السععلم، شيخ الله فرحم

المؤمن. وفراسة التقوى
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مععر أنعه وسعلم عليعه الله صلى النبي عن الصحيح وفي
لقراءتععه، يسععتمع فجعععل يقععرأ، وهععو الشعري موسى بأبي

ًا هذا أوتي وقال: (لقد . وقال:45)داود آل مزامير من مزمار
لقراءتععك، أسععتمع فجعلععت تقععرأ وأنععت البارحععة بك (مررت

ًا لععك لحععبرته تسععمعني أنععك علمت فقال: لو . أي46)تحععبير
ًا. لك لحسنته تحسين

لبععن قععال وسععلم عليععه اللععه صععلى أنععه الصععحيح وفععي
القععرآن عليععك فقععال: أقععرأ القععرآن، علععي مسعععود: (اقععرأ

غيري. قعال: من أسمعه أن أحب أنزل؟! فقال: إني وعليك
اليععة: هععذه إلععى وصععلت حععتى النسععاء سععورة عليه فقرأت

هععؤلء علععى بععك وجئنععا بشهيد، أمة كل من جئنا إذا فكيف{
ًا؟ تععذرفان عيناه فإذا إليه فنظرت لي: حسبك،  قال}شهيد

الععذين القععرون يجتمععع كان السماع هذا  وعلى47)البكاء من
قععال: (خيععر حيععث وسلم، عليه الله صلى النبي عليهم أثنى

الععذين ثععم يلعونهم، الععذين ثععم فيهععم، بعثععت الععذين القععرون
.48)يلونهم

أهععل عليععه يجتمععع سععماع الول السععلف فععي يكععن ولم
بمصععر، ول بالشام، ول باليمن، ول بالحجاز، هذا. ل إل الخير

المبتععدع السماع حدث والمغرب. وإنما وخراسان والعراق؛
عليععه. المقبليععن السععماع، هععذا أهععل الله مدحا وقد ذلك بعد
تعععالى: الرحمة. فقال سبب أنه عنه. واخبر المعرضين وذم

ترحمععون) لعلكععم وأنصععتوا له فاستمعوا القرآن قرئ {وإذا
بآيععات ذكععروا إذا والععذين: {تعععالى . وقال]204العراف: [

ًا عليها يخروا لم ربهم ًا صم وقال ،]73الفرقان: } [وعميان
اللعه لعذكر قلعوبهم تخشعع أن آمنعوا للذين يأن تعالى: {ألم

علععم تعالى: {ولو . وقال]16الحديد:  [الحق) من نزل وما
ًا فيهععم اللععه وهععم لتولععوا أسععمعهم ولععو لسععمعهم، خيععر

عععن لهععم (فمععا تعععالى وقععال ،]23النفععال: } [معرضععون
مععن فععرت مسععتنفرة، حمععٌر معرضععين. كععأنهم التععذكرة
أظلععم تعالى: {ومن وقال ،]51 - 49المدثر: } [قسورة

}يععداه قععدمت مععا ونسي عنها فأعرض ربه بآيات ذكر ممن

(صعععلة )ومسعععلم9/92القعععرآن) ( (فضعععائل البخعععاري انظعععر 45
أحمععد المععام أيضععا أخرجععه ) وقععد236(  رقععم34 المسافرين)بععاب

السنن. وأصحاب
).3/466( مستدركه في الحاكم أخرجه 46
(صعععلة ) ومسعععلم8/250التفسعععير) ( (كتعععاب البخعععاري رواه 47

) وغيرهما.40( المسافرين) باب
والرقاق ،1 الصحابة وفضائل ،9 الشهادات كتاب البخاري، انظر 48
 وغيرهما.210 الصحابة)، (فضائل ومسلم ،10 واليمان ،7
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فمععن هدى مني يأتينكم تعالى: {فإما وقال ،]57الكهف: [
فععإن ذكععري عن أعرض ومن يشقى، ول يضل فل هداي اتبع
رب: لععم قععال أعمى، القيامة يوم ونحشره ضنكا معيشة له

ًا؟ كنععت وقععد أعمى حشرتني آياتنععا أتتععك كععذلك قععال بصععير
. ومثععل]126 - 123طععه: }[تنسى اليوم وكذلك فنسيتها

بععه اللععه بعععث مععا باتبععاع النععاس يععأمر كععثير القرآن في هذا
ذلك. بسماع ويأمرهم والحكمة، الكتاب من رسوله

المغعرب، للمسلمين: في السماع تعالى الله شرع وقد
قععرآن إن الفجععر تعععالى: {وقععرآن والفجععر. قععال والعشاء،

ًا كان الفجر اللععه عبععد مدحا . وبهذا]78السراء: } [مشهود
قال:  حيث وسلم عليه الله صلى النبي رواحة بن

من معروف انشق إذاكتابه يتلو الله رسول وفينا
ساطع الفجر

بالكافرين استثقلت إذ    فراشه عن جنبه يجافي يبيت
 المضاجع

أنما موقنات به  فقلوبنا العمى بعد بالهدى أتى
واقع قال

مععن اللععه، كتععاب في مذكورة السماع هذا أهل وأحوال
حععدث الجلود. وإنما واقشعرار العيون، ودمع القلوب، وجل

قععال: حععتى الئمععة، فأنكره القرون، هذه بعد البيات سماع
ّلفت الله رحمه الشافعي( ًا ببغداد خ الزنادقععة، أحععدثته شععيئ

بععه يصععدون القلععوب، يرقععق أنععه يزعمععون التغبير، يسمونه
.)القرآن عن الناس

لععه: فقيععل ،)محععدث(فقععال:  عنععه أحمععد المععام وسئل
.)معهم يجلس ل(فقال:  فيه؟ معهم أنجلس

لععو ولهذا السماع، دون الستماع إلى يتوجه إنما والنهي
سععد عليععه يجععب لععم محععرم بكلم يتكلمون بقوم الرجل مر

يععأمر لم ولهذا حاجة، غير من يستمع أن له ليس لكن أذنيه؛
سععمع لمععا أذنيععه بسععد عمر ابن وسلم عليه الله صلى النبي
ًا يكن لم لنه ،49الراعي زمارة ًا. بل مستمع سامع

لفععظ حععرام؟ أو حلل؟ هععو وغيععره: هععل السائل وقول
كععثير يحسععن ل حععتى فيععه، الحكم يشتبه تلبيس، فيه مجمل

فععي الكلم أن وذلععك فيععه؛ الجععواب تحريععر المفععتين مععن
ضربين: على الفعال من وغيره السماع

والزمر). الغناء كراهية (باب الدب كتاب سننه، في داود أبو رواه 49
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يفعععل بععل محععرم؟ غير أو محرم؟ هو هل  أنه:  أحدهما
فيها كان وإن النفوس، بها تلتذ التي الفعال سائر يفعل كما

وع و معن ن ا الععراس، كسعماع ،واللععب الله وغيرهعا. مم
والتقععرب العبععادة لقصد ل واللهو، اللذة لقصد الناس يفعله

الله.  إلى

والعبععادة، الديانة، وجه على يفعل  أن:  الثاني     والنوع
نفوسهم، وتزكية لربهم، العباد حب وتجريد القلوب، وصلحا

والنابععة، الخشععية، القلععوب من تحرك وأن قلوبهم. وتطهير
جنععس مععن هععو ممععا ذلععك وغيععر القلععوب، ورقععة والحععب،
والملهيات. اللعب جنس من ل والطاعات، العبادات،

المتلعععبين، وسماع المتقربين، سماع بين الفرق فيجب
والفععراحا، العععراس، فععي النععاس يفعله الذي السماع وبين
لصععلحا يفعععل الععذي السععماع وبيععن العادات، من ذلك ونحو

عنععه: ُيسععأل هععذا فإن السموات رب إلى والتقرب القلوب،
بد لهم وهل الله؟ إلى طريق هو وهل وطاعة؟ قربة هو هل
وجععدهم وتحريععك قلععوبهم، رقععة مععن فيه لما يفعلوه أن من

قلععوبهم، عععن القسععوة وإزالععة نفوسهم، وتزكية لمحبوبهم،
أن كمععا بالسععماع؟ تقصععد الععتي المقاصععد مععن ذلععك ونحععو

وجععه علعى كنائسعهم في السماع هذا مثل يفعلون النصارى
واللعب. اللهو وجه على ل والطاعة، العبادة

للشيخ     يباحا     السؤال: هل     فحقيقة     هذا     عرف     إذا
أو     محرمممة؟     هممي: إممما     الممتي     المممور     هممذه     يجعل     أن

وطاعمممة،     وعبمممادة     قربمممة     مباحمممة؟     أو     مكروهمممة؟
ويتمموب     اللممه،     إلممى     بهمما     يممدعو     اللممه     إلممى     وطريقممة
الضالين.     به     ويهدي     الغاوين،     به     ويرشد     العاصين،

شععرع ما إل دين "أصلن" فل له الدين أن المعلوم ومن
علععى عععاب تعععالى اللععه. واللععه حرمععه مععا إل حرام ول الله،

ًا وشرعوا الله، يحرمه لم ما حرموا أنهم المشركين لععم دينعع
الله. به يأذن

لععه يبععاحا جبليععن: هععل بيععن يعععدو عمععن العالم سئل ولو
يسعععى كما العبادة وجه على قيل: إنه فإذا قال: نعم، ذلك؟

حعرام العوجه هععذا علعى فعلعه قال: إن والمروة، الصفا بين
.50قتل وإل تاب فإن فاعله، يستتاب منكر،

المباحات بعض يجعل فيمن السلم شيخ قول هذا كان اقول: إذا 50
الكفععر أو الحععرام يجعععل بمععن فكيععف تعععالى، اللععه إلى وقربة عبادة
كمععن ، الُصععراحا بالشععرك أو البععواحا بععالكفر الله الى فيتقرب كذلك،
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والععرداء: الزار، ولبععس الععرأس، كشععف سئل: عن ولو
الحععرام. وجععه علععى يفعله قيل: إنه فإذا جائز، هذا أن أفتى
منكر. حرام هذا الحاج. قال: إن يحرم كما

جععائز. الشععمس. قععال: هععذا فععي يقوم سئل: عمن ولو
منكر. كمععا العبادة. قال: هذا وجه على يفعله قيل: إنه فإذا
رسععول أن ؛عنهمععا اللععه رضي عباس ابن عن البخاري روى
ًا رجل رأى وسععلم عليععه الله صلى الله الشععمس. فععي قائمعع

في يقوم أن يريد إسرائيل أبو قالوا: هذا )،هذا؟ من(فقال: 
النععبي فقععال يتكلععم، ول يسععتظل، ول يقعععد، ول الشععمس،

وليستظل وليجلس، فليتكلم، مروة(وسلم:  عليه الله صلى
ُينععه لععم مباحا غرض أو لراحة، فعله لو فهذا ؛51)صومه وليتم

عنه. نهي العبادة وجه على فعله لما عنه: لكن

ن بيتعه إلعى الرجل دخل لو وكذلك لعم العبيت، خلعف م
عبععادة. كمععا أنععه علععى ذلععك فعل إذا ولكن ذلك، عليه يحرم
يععدخل لععم أحرم إذا أحدهم الجاهلية: كان في يفعلون كانوا
الععبر تعععالى: {ليععس قععال كما ذلك، عن فنهوا سقف، تحت
وأتععوا اتقععى مععن الععبر ولكععن ظهورهععا مععن البيوت تأتوا بأن

لععم وإن ببر، ليس هذا أن سبحانه فبين }،أبوابها من البيوت
ًا، يكن كان الله إلى والتقرب البر وجه على فعله فمن حرام

ًا، ًا، عاصعي ذموم ًا، م ن إبليعس إلعى أحعب والبدععة مبتعدع م
ه يعلعم العاصعي لن المعصعية؛ والمبتعدع فيتعوب، ععاص أن

يتوب. فل طاعة يفعله الذي أن يحسب

صععالح من يعده ل واللهو للعب السماع حضر من ولهذا
طريععق أنععه علععى فعلععه من وأما الثواب، به يرجو ول عمله،

ًا، يتخذه فإنه تعالى الله إلى نهعى كمن كان عنه نهى وإذا دين
معن نصعيبه وحععرم اللععه، عن انقطع قد أنه ورأى ،52دينه عن
المسععلمين، علماء باتفاق ُضلّل تركه. فهؤلء إذا تعالى الله
ًا هععذا اتخععاذ المسععلمين: إن أئمععة مععن أحععد يقععول ول دينعع

نصععرة ويظهععر الكفععر وقععوانين الشععرك دسععاتير احترام على يقسم
ًا يكون أن ويقبل أوليائها ًا لهععا وفقا مشّرع نصععر ذلععك فععي أن زاعمعع
والسلمة. العافية الله نسأل الدعوة؟ ومصلحة الدين

أبعو أيضعا ) ورواه11/586( والنعذور اليمعان كتاب البخاري انظر 51
وغيرهما. ماجة، وابن داود

المعوجععة، السععبل من يتخذون الذين الدعاة من كثير حال هو كما 52
عنهععا وينععافحون يععدافعون فععإنهم دينععا، النبيععاء سبيل عن المنحرفة

ّدعون ولذا دينه، عن يدافع كمن بصفات ويرمونه فيها، خالفهم من يب
البععدع. أهععل مععن ونحععوهم الخععوارج بمسععمى أو الععدين عن المروق
ً ذلك اتخذ من بخلف ًا عمل ًا! دنيوي بحت
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ًا ًا هععذا جعععل مععن بععل مبععاحا؛ أمر تعالى الله إلى وطريق دينعع
ًا  ضال، فهو تعالى الله إلى وطريق

ظععاهر إلى نظر ومن المسلمين، لجماع مخالف مفتر،
كععان ونيتععه العامععل فعععل إلى ينظر ولم عليه، وتكلم العمل
ً ًا جاهل علم. بل الدين في متكلم

ال: هعل أن هعذا مثل عن فالسؤال هعؤلء يفعلعه معا يق
ل؟ أم ورسععوله اللععه يحبهععا تعععالى لله وطاعة وقربة طريق

وطاعععة قربععة هذا يكن لم وإذا ل؟ أم ذلك على يثابون وهل
وطريععق وعبععادة وطاعععة قربة أنه على ففعلوه لله، وعبادة

العمععل وهععذا العتقععاد؟ هععذا لهععم يحععل تعالى. هل الله إلى
الوجه؟ هذا على

المتبععع للعالم يكن لم الوجه هذا على السؤال كان وإذا
القرب من هذا يقول: إن أن وسلم عليه الله صلى للرسول

اللععه سععبيل مععن وأنععه العبععادات، أنواع من والطاعات. وأنه
الله أمر مما أنه ول إليه، هؤلء به يدعو الذي وطريقه تعالى
لععم ومععا اسععتحباب، أمععر ول إيجععاب، أمر عباده: ل به تعالى
ًا، هععو فليععس والمسععتحبات الواجبععات مععن يكن ول محمععود

المسلمين. باتفاق عبادة، ول طاعة، ول حسنة،

مععن أنععه علععى مسععتحب ول بععواجب ليس ما فعل فمن
علععى وفعلععه مبتععدع، ضال فهو المستحب أو الواجب جنس

الععذين هععؤلء مععن كععثير سععيما . ل53ريب بل حرام الوجه هذا
ًا المحدث السماع هذا يتخذون سععماع علععى يقععدمونه طريق
ًا القرآن ًا. وربما وجد ًا، عليععه قععدموه وذوق فتجععدهم اعتقععاد

وحركععات لغيععة، وألسععن لهيععة، بقلععوب القععرآن يسععمعون
إليععه ترتععاحا ول قلععوبهم، عليععه تقبععل ل وأصععوات مضطربة،
 أصععغت54"المكععاء" و"التصععدية" سععمعوا فععإذا نفوسععهم،

الصععوات، وخشعععت بععالمحب، المحبععوب واتصععل القلوب،
ول لغععط، ول عطععاس، ول سعععلة، فل الحركععات، وسععكنت

ًا قرؤوا وإن صياحا، علععى كععان سعمعوه أو القععرآن، معن شيئ
لععه حاجععة ل ما النسان يسمع 55كما والسخرة، التكلف وجه

واجبععات مععن واجب انه على أوكفر محرم ماهو يفعل بمن فكيف 53
؟؟ الدعوة ومصلحة الدين

عععن تعععالى قععوله مععن وهععو والتصدية: التصفيق، المكاء: الصفير 54
ان (وما المشركين لتهم ك وفيعه وتصعدية)، مكعاء إل العبيت عنعد ص

المشععركين لولئععك المععذكور السععماع هععذا أهععل مشابهة إلى إشارة
عباداتهم. من بشيء

حذفها. يقتضي [ل] والسياق المطبوع في 55
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الشععيطان مزمععار سععمعوا مععا إذا حتى فيه، له فائدة ول به،
عليه. أرواحهم وعكفت عليه، وأقبلوا ذلك، أحبوا

يظنععون وهععم الرحمععن، وأعععداء الشععيطان، جند فهؤلء
اللععه أعداء بحال أشبه وحالهم المتقين، الله أولياء من أنهم

ما ويبغض تعالى، الله أحبه ما يحب المؤمن فإن المنافقين؛
اللععه، أعععداء ويععادي اللعه، أوليعاء ويوالي تعالى، الله أبغض

اللععه، أحععب مععا ويبغضععون اللععه، أبغععض مععا يحبععون وهععؤلء
لهععم يحصععل ولهععذا ،56أوليععاءه ويعادون الله، أعداء ويوالون
الشععيطان، مزاميععر مععن فعلععوه ما بحسب شيطانية تنزلت
مععن قربععوا المععؤمنين وطريق ورسوله الله عن بعدوا وكلما
الشيطان. وجند ورسوله، الله أعداء

ومنهععم به، طائر والشيطان الهواء في يطير من ففيهم
يحضر من وفيهم تصرعهم، وشياطينه الحاضرين يصرع من

ًا، ًا. ويمل طعام فعلععت والشععياطين الهواء من البريق وإدام
اللععه أوليععاء كرامععات مععن هععذه أن الجاهلون ذلك. فيحسب

والسععحرة الكهنععة أحععوال جنععس مععن هععي وإنمععا المتقيععن،
الرحمانيععة الحععوال بين يميز ومن الشياطين، من وأمثالهم

بالباطل. الحق عليه يشتبه ل والشيطانية والنفسانية

.التوفيق وبالله

أعلم والله
وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى

المنتسععبين مععن كثير على هذا السلم شيخ كلم انطباق أشبه ما 56
فإنهم الزمان، هذا في والرجاء التجهم جماعات من والدين للدعوة

بععاطلهم، مععن المتععبرئين للطععواغيت المعادين التوحيد أهل يبغضون
الععوقت فععي دعوتهم، في ويطعنون ويسفهونهم طريقتهم ويبغضون

ويرقعععون عنهععم يجععادلون أو الطععواغيت، نصععرة فيه يظهرون الذي
- كمععدحهم تسععويغه علععى الباطلععة الشععبهة ويقيمععون لبععاطلهم

يقيمععون الوضعععية- أو والدساتير القوانين عن ودفعهم الديمقراطية
فإنهععا باطلة كانت وإن أنها بزعمهم الباطل ذلك تهوين لجل الشبهة

كفر، دون كفر هي بل الملة من المخرج والكفر الشرك إلى تصل ل
الصدور. في التي القلوب تعمى ولكن البصار تعمى ل فإنها
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