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مصططططططططططططططططسلحب جاالجتهادج ليس ياجة  ه اعريب وبياه يف ستا البحن،  هو مسططططططططططططططططتعم  مبعنا    
 االصسالحي واالستعمايل املعروف يف الفقه وأصول الفقه.

ولكين أضيب أه االجتهاد قد يكوه  يما ليس  يه نص خيصه، وستا معلوم واضحب. وقد يكوه  
 يما  يه نص،  يقع االجتهاد يف افسططططططططري النص وطديد مناعه، ويف اعليله وان يله ... ومعىن ستا 
أه قططاعططدة جال اجتهططاد مع النصن، ال جنع االجتهططاد الططته يتسلبططه  هي النص، ومططا يع ه ذلطط  

ال جنع من االجتهاد  –من ابب أوه  – من غموض أو استشكال أو اعارض... كما أهنا الفهي  
يف اسططططططططططتلراو عل  النصططططططططططو  ومقاصططططططططططدسا ومناعاقا، مع ما قد ي ا  عل  ذل  من اقييد أو 
ختصطططططيص، أو اعدية واوسطططططيع ملدلول النص. وستا  هطططططال عن االجتهاد يف الصطططططور واإل طططططكاال  

 التسبيقية للنص. 

جال اجتهاد مع النصن،  منا جنع االجتهاد  يما له حكي منصططططو  صططططريحب  واضططططحب.  ه   قاعدة
 بقي قوال لقائ .مث  ستا النص وستا احلكي يغين عن االجتهاد يف موضوعه، وال ي  

وأما االجتهاد املوصوف بطططجاملصلحيج،  املراد به االجتهاد  الته ا راع    يه املصلحة وي بىن عليها، 
صلحة سي سند  الوحيد، أو كانت عنصرا مؤثرا ضمن عناصر  وأدلة أخرى.  مىت سواء كانت امل

ما دخ  يف اسطتنباط احلكي واقرير  اعتبار  املصطلحة، وكانت  حدى مقدمااه االسطتداللية،  تل  
 مما أعنيه ابالجتهاد املصلحي.

الشطططططططططططر  وموا ينه وأما املصطططططططططططلحة املقصطططططططططططودة سنا  هي ك  مصطططططططططططلحة و ائدة مقبولة معت ة  دلة 
مشروعة عل  سبي  الوجوب أو الندب أو اإلابحة. وبعبارة  ومقاصد ، مبعىن أه اكوه مصلحة  

أخرى ومعيار آخر: أه اكوه املصطططططلحة ضطططططرورية أو حاجية أو طسطططططينية، سطططططواء دل عليها نص 
معني، أو دلت عليها مجلة نصطططو ، أو اندرجت  يما ع لي من مقاصطططد الشطططريعة، أو كانت مما 

 لي ابلتجارب والهرورا  واخل ا  واحلاجا  البشرية.ع

ومما يدخ  يف معىن املصلحة درء  املفسدة، ابعتبار أه درء املفسدة مصلحة، وأه ارك املصلحة 
مفسططططدة.  ك  اجتهاد روعي  يه درء مفسططططدة ومهططططرة، اباقائها حىت ال اقع، أو درئها بعد أه 

  هو مما أعنيه ابالجتهاد املصلحي. وقعت، أو اقلي  وقوعها، أو اقلي  بقائها، 
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 احلاصططط : أه االجتهاد املصطططلحي سو ك  اجتهاد  قهي روعي يف ا خت به طصطططي   مصطططلحة 
 أو  ائدة دينية أو دنيوية، أو درء مفسدة دينية أو دنيوية، سواء كاه  يه نص أو ال نص  يه. 

املرسطططططططلة حين ال نص وال  االجتهاد املصطططططططلحي أوسطططططططع بكثري من  رد االلتفا   ه املصطططططططلحة 
 مجا  وال قياس، ب  املقصططططططططططططططططود  ه جان  ذل ،  عمال املصططططططططططططططططلحة ومراعاقا  يف  هي النص 

  ه.عن لو عدالأو  اوجيه القياس وان يله، ويف اقري  اإلمجا  واشكيله، ويف

واالجتهاد املصطططططططلحي ىنتا املعىن ليس  يه أه جديد، وليس  طططططططيها مبتدعا، ب  سو النه  الته 
لنا القرآه الكرمي والسطططنة النبوية، وسطططار عليه  قهاء الصطططحابة وأئمة الفقه اإلسطططالمي. وسو رمسه 

 ،اجتهاد ال يعس  نصططططططططططا وال يتقدم عل  نص، ب  سو صبع من النص ئبع له، حائي حول محا 
  مراٍ  ملبتغا .و 

 

 

 

 

 املبحن ا ول

 يف القرآه والسنة االجتهاد املصلحي
 

رعاية املصاحل وبناء ا حكام الشرعية عليها، يف اإل تاء والقهاء والسياسة الشرعية، أص  أصي  
ومكني يف منططاس  ا نبيططاء، وم ن ابعهي من اخللفططاء والعلمططاء. واملراد يف سططتا املبحططن  ليططة ذلط  

ن خالل من خالل القرآه الكرمي، والسطططططططنة النبوية. وسطططططططي داد ا مر وضطططططططوحا يف املبحن الثاين، م
 أقوال العلماء واجتهاداقي. 
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 االجتهاد املصلحي يف القرآه الكرمي

 -عليهما الصططالة والسططالم  -ومن أمثلته يف القرآه الكرمي اجتهاد ساروه حني اسططتللفه موسطط  
ل فييِن يف قط ويِمي و أ   ِلحبي وكلفه بتدبري أمر بين  سطططرائي  أثناء غيابه، قو ق ال  م وسططط   ِ  ِخيِه س ار وه  اخي صطططي

ِسِدين { ]ا عراف :  ِبي   اليم في [،  إذا ابلسامره يفتنهي ويهلهي بعجله التسيب، 142و ال  اط تَِّبعي س 
 ال أه اجتهد اجتهادا مصططططططططلحيا عا  به  -بعد أه جادهلي وحاول ثنيهي  - ما كاه من ساروه 

الكرمي، منها قوله املشططططكلة مؤقتا  ه حني رجو  موسطططط . والقصططططة متكورة يف مواضططططع من القرآه 
ت يي ِبِه و ِ هَّ ر بَّك ي  الرَّمحي ن    ااَِّبع   وين و أ ِعيع وا أ ميرِه اعاهقو ل ق دي ق ال  هل  يي س ار وه  ِمني قط بي   َي  قط ويِم ِ منَّ ا   ِتنطي

ن ا م وس  {  ق ال وا ل ني نط بطير ح  ع ل ييِه ع اِكِفني  ح ىتَّ يط ريِجع   ِل يطي

  ووجد قومه يف  تنتهي و ططططططططططططططططركهي الفت  ه ساروه يلومه قق ال  َي  س ار وه  م ا  لما رجع موسطططططططططططططططط
ي ِ  و ال   نط ؤ مَّ ال ي يخ تي بِِلحي ييت  أ ميرِه  ق ال  يط بطي لَّلوا  أ الَّ اط تَِّبع ِن أ  ط ع صططططططط  ي ِ ين ِ م نط ع    ِ ذي ر أ يطيتط ه يي ضططططططط  بِر أيسطططططططِ

ر ائِي   و َل ي اط ريق  ي قط وييل...{  ]عه : خ ِشيت  أ هي اط ق ول   ط رَّقيت  بط نيي  ب    [94 - 90يِن ِ سي

ت م وين ِمني   م ا خ ل في ف ا ق ال  بِهيسطططططططط  ب اه  أ سططططططططِ ومنها قوله اعاه:ق... و ل مَّا ر ج ع  م وسطططططططط   ِ ه  قط ويِمِه غ هططططططططي
ت  بِر أيِس أ   ِده أ ع ِجليت يي أ مير  ر بِ ك يي و أ ليق   ا ي ليو اح  و أ خطططططط  م  بط عططططططي ال  ابين  أ مَّ ِ هَّ اليق وي ِه قطططططط  ُ  رَّل    ِل يططططططي ِخيططططططِه 

ِمتي ِع  ا ي عيد اء  و ال    يع لييِن م ع  اليق ويِم ال َّاِلِمني { ]سططططططططور  تط ل ون يِن   ال ا شططططططططي ع ف وين و ك اد وا يط قي ت هططططططططي ة اسططططططططي
 [150ا عراف : 

ملا رأى اال تتاه جكن من قلوب واالجتهاد املصطططططططلحي املقصطططططططود سنا سو أه ساروه عليه السطططططططالم 
له، سيجر  ه انقسام واقتتال  يما  بين  سرائي ، وأه مواجهتهي وث ططططططططنيططططططططي هي عن  تنة السامره وِعجي

 ه أه يرجع موسطططططططططططططططط   -من غري  قرار له  -بينهي، اختار املهادنة وارك  ا مِر عل  ما سو عليه 
لطط  كططاه،  قططد انتهططت سططت  الفتنططة مبططا أعلنططه  يعططا  سططتا اال راف مبططا لطط ه  من قوة ومكططانططة. وكططت

موسطط  عليه الصططالة والسططالم قائال للسططامره ومن ابعه من بين  سططرائي : قو اني  ري ِ ه  ِ هلِ    الَِّته 
ف ا ِ منَّ ا ِ هل  ك ي  ا َّ  الَّتِ  ف نَّه  يف اليي يِ  ن سططططي ع  ك  َّ ظ ليت  ع ل ييِه ع اِكف ا ل ن ح ر ِقط نَّه  ُث َّ ل نط نيسططططِ ه ال   ِل ه  ِ الَّ س و  و سططططِ

ٍء ِعليم ا{  ]عه :   [98،  97  يي
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يشطرح الوجه االسطتصطالحي يف اجتهاد ساروه: جوستا اجتهاد منه  -رمحه هللا  -قال ابن عا طور 
يف سطياسطة ا مة،  ذ اعارضطت عند  مصطلحتاه: مصطلحة حفق العقيدة ومصطلحة حفق ا امعة 

ة،  رج حب الثططانيططة، و منططا رجحهططا من اهلرو ، ويف أثنططائهططا حف ق ا نفس وا موال وا خوة بني ا مطط 
ا الوق َّل برجو  موسططططط  و بساله عبادة   نه رآسا أدوم ،  إه مصطططططلحة حفق العقيدة ي سطططططتدرك  واق 
العجطط  حيططن غ يطَّويا عكو  هي عل  العجطط  برجو  موسطططططططططططططططط  ،  الف مصططططططططططططططططلحططة حفق ا نفس 

يت  أه اط ق ول  وا موال واجتما  الكلمة  ذا ا نثلمت عسططططر اداركها. واهططططمن ستا قول ه ق ين ِ خ شططططِ
 1 ط رَّقيت  بط نيي  بين  سرائي   وَل ي اط ريق   قط وييل{ج

ُث أعرب ابن عطا ططططططططططططططططور عن رأيطه يف سطتا االجتهطاد بقولطه: جوكطاه اجتهطاد  ذلط  مرجوحطا ،  ه  
ه  مصطططططططلحة صطططططططالح حفق ا صططططططط  ا صطططططططي  للشطططططططريعة أسي من حفق ا صطططططططول املتفرعة عليه،  

 2االعتقاد سي أم املصاحل ال  ىنا صالح االجتما ج

واحلقيقة أننا ال جند يف ست  القصطططة القرآنية  طططيها يفيد خسن ساروه يف اجتهاد  أو مرجوحية ستا 
االجتهاد. و منا جند أنه جادل املبسلني ابل  سي أحسطططططططططن و بل  ما هللاكن. قال هللا اعاه قو ل ق دي 

ت يي بططِِه و ِ هَّ ر بَّك ي  الرَّمحي ن   طط ااَِّبع وين و أ ِعيع وا أ مي قطط ال   ار وه  ِمني قط بططي   َي  قط ويِم ِ منططَّ ا   ِتنطي رِه{ ]عططه : هل  يي سطط 
90] 

قال الفلر الرا ه:جواعلي أه سروه عليه السططططططططططططالم سططططططططططططل  يف ستا الوعق أحسططططططططططططن الوجو    نه 
  ِتنت يي بطِطِه{، ُث دعططاسي  ه معر ططة هللا اعططاه ونيططا  بقولططه قو ِ هَّ   جرسي عن البططاعطط  أوال  بقولططه قِ منططَّ ا

ر بَّك ي  الرَّمحي ن {، ُث دعاسي ولثا   ه معر ة النبوة بقوله ق  ااَِّبع وِِن{، ُث دعاسي  ه الشططططططططططططططططرائع رابعا  
 ماعة ا ذى عن  {. وستا سو ال اي  ا يد   نه ال بد قب  ك   طيء منأ ميرِهبقوله قو أ ِعيع واي 

السريق وسو   الة الشططبها ، ُث معر ة هللا اعاه سي ا صطط ، ُث النبوة، ُث الشططريعة.  ثبت أه ستا 
 3ال اي  عل  أحسن الوجو ج
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وكط  مطا هللاكن أه يقطال يف اجتهطاد سطاروه سو أنطه َل يلجطن   ه القوة والقتطال ملنع املتهطا تني عل  
ما أنه َل يبادر ابلتساب  ه موسططططططططط  إلبالغه مبا جرى. وقد العج  التسيب من يليهه وعباداه، ك

 بني حجته وعتر  يف ذل ...

مرص ابالقتداء ىني. قال اعاه ُث ال ننس أه ساروه نيب من أنبياء هللا املهديني احملسططططططططططططططططنني التين أ  
ل ييم اه  و أ   يطين ا ِمني قط بي   و ِمني ذ ر ِيَِّتِه د او ود  و سطط  ب  و م وسطط   و س ار وه  و ك ت ِل   ق... و ن وح ا س د  يَّلوب  و ي وسطط 

ِنني  ...{  ه أه قال: قأ ول ِه   الَِّتين  س د ى ا َّ    ِبه د اس ي  اقطيت ِد ي{ ]ا نعام: سطططططططططِ  - 84جن ي ِه اليم حي
90] 

 وأما غه  موس  عليه السالم  راجٌع أوال  ه احلالة امل رية ال  وجد قومه قد اراكسوا  يها، ُث
ِة العج  التسيب.   نه غهطططططططط   عل  ساروه قب  مسا  ا سططططططططباب ال  دعته  ه املوادعة املؤقتة لع ب د 

{ ]ا عراف :   [  154ولتل  ملا ذ كر ساروه ا سباب واحليثيا  قس ك ت  ع ني م وس   اليغ ه   

ه الصالة والسالم علي -قال ابن عادل الدمشقي رمحه هللا يف افسري : جظاسر  اآلية يدلَّل عل  أنَّه 
ملَّا عرف أه أخا  ساروه َل يقع منه اقصطططططري، وأظهر له صطططططحة عتر ،  حينهت سطططططكن غهطططططبه ،  -

  4وسو الوقت الته قال  يه: قر بِ  اغفر يل و   ِخي{ج

ومن االجتهادا  املصطططططططططلحية املتكورة يف القرآه الكرمي ما حكا  هللا اعاه يف قصطططططططططة موسططططططططط  مع 
حين قام اخلهطططططططططر  رل سطططططططططفينة مملوكة للغري، مع أه ذل  يف ظاسر  اخلهطططططططططر عليهما السطططططططططالم، 

عدواه و سططططططططاد، مما جع  موسطططططططط  ينكر عليه  ورا، قال هللا سططططططططبحانه: ق  انيس ل ق ا ح ىتَّ ِ ذ ا ر ِكب ا يف 
ه ا ِ ميرا{ ]سورة  ل ه ا ل ق دي ِجهيت    يطي  [.71الكهب : السَِّفين ِة خ ر قط ه ا ق ال  أ خ ر قطيتط ه ا لِتط غيرِل  أ سي

وبياه ذل  أه اخلهططر خرل السططفينة لكي اصططبحب م عيبة،  ينقت سا ويبقي ها بتل  عل  أصططحاىنا،  
حىت ال ا غص  منهي. وستا ما حكا  هللا اعاه من قول اخلهر مبينا سب  خرقه للسفينة: قأ مَّا 
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ِر   ن ر دي  اِكني  يط عيم ل وه  يف اليب حي ِفين ة    ك ان تي ِلم سططططططططططططط     أ هي أ ِعيبط ه ا و ك اه  و ر اء س يي م ِلٌ  َي يخ ت  ك  َّ السطططططططططططططَّ
ب ا{  ]الكهب :   [79س ِفين ٍة غ صي

 قد علي اخلهطططططر أه السطططططفينة كانت معرضطططططة للغصططططط  من ِقب   قراصطططططنة املل  التين كانوا ُوبوه 
يها البحر وَياططططططططططططططططططونه بك  سفينة جيدة صاحلة،  وجد أال مفر من  عساب السفينة، حىت ي  سد  

 قراصنة املل  وي كوسا  صحاىنا املساكني.

 ابن العرع

 االجتهاد املصلحي يف السنة النبوية

سي ا ئمططة ا صططططططططططططططططليوه يف  -من أوهلي  ه آخرسي  -ا نبيططاء صططططططططططططططططلوا  هللا وسططططططططططططططططالمططه عليهي 
االسططتصططالح والسططياسططة املصططلحية الر ططيدة. أخرو البلاره من حدين أع سريرة عن النيب صططل  

يه وسطططلي قال:  جكانت بنو  سطططرائي  اسطططوسطططهي ا نبياء، كلما سل  نيب خلفه نيب، و نه ال هللا عل
 5نيب بعده...ن

قال القفال الكبري رمحه هللا: جومما يدل عل  وقو  السياسة يف الشرائع ما روا  البلاره وغري  من 
طططططططططططططططططري  عن أع سريرة عن النيب صل  هللا عليه وسلي أنه قال: كانت ب نو  سرائي  اسوسهي أس  السِ 

  6ا نبياء  كلما سل  نيب خلفه نيب، و نه ال نيب بعده، وسيكوه خلفاء  يكثروه ...ج

 ا نبياء سي السطاسطة ا ئمة ا ولوه يف البشطرية، كانوا يسطوسطوه الناس مبا صقق مصطاحلهي الدينية 
بنو  سرائي  اسوسهي  والدنيوية، مبا يناس  ك  حال من أحواهلي. قال النووه رمحه هللا: ج كانت

                                                           

 إسرائيل بني عن ذكر ما باب ،صحيح البخاري - 5

الذي )من الجزء  – 1/91 -( 365محاسنننن الشنننري ب ربي بكر اللفال الشننناشننني، الم روك باللفال الكبير )  - 6

حلله الدكتور كمال الحاج غلتول ال روسي، وتلدم به لنيل الدكتوراه في الفله من جام ب أم اللرى بمكب المكرمب،  

تجاريب السننننيئب التي صنننندر  للكتاب عن دار ( . والنص المنلول أعاله لم أجده في الطب ب ال1412/1992سنننننب

   2007الكتب ال لميب ببيرو  سنب 
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والسطططياسطططة : القيام عل  الشطططيء ا نبياء: أه : يتولوه أمورسي كما افع  ا مراء والوالة ابلرعية ، 
 7جمبا يصلحه

وأما خامت ا نبياء حممد صططططططل  هللا عليه وسططططططلي،  رعاية املصططططططلحة  عا حة واضططططططحة يف ك  سديه 
 وسنته، وخاصة يف السرية والسنة العملية.

مناذو مهططططيهة سادية من االجتهاد والتشططططريع املصططططلحي يف سططططنة رسططططول هللا وسططططرياه عليه ويف يلي 
 السالم.

جعن ابن عباس رضطططي هللا عنهما أه رسطططول هللا صطططل  هللا عليه وسطططلي قال:  ه هللا حرم مكة  .1
تل  خالسا وال  وَل ط   حد قبلي وال   حد بعده، و منا حلت يل سطططططططططططاعة من هنار، ال خي 

 ع رِ ف. وقال عباس بن عبد املسل  ي عهططططد  ططططجرس
ا وال ينفر صططططيدسا وال يلتقط لقستها  ال مل
 8 ال اإلذخر لصاغتنا وِلس ق ِب بيوانا  قال:  ال اإلذيِخرج

وقد ذكر  طططططططططراح احلدين عدة افسطططططططططريا  هلت  االسطططططططططتجابة النبوية الفورية لسل  اسطططططططططتثناء نبا  
ذل    اعت   البعض نسططططلا أو ختصططططيصططططا  اإلذخر من حم ورا  احلرم املكي، بعد عل  العباس

ن ل به الوحي بعد عل  العباس. واعت  البعض أنه اسططتثناء كاه سططينر ذكر ، لكن العباس سططبق 
بتقدمي السل ،  نجي  علبه عل  و ق ما كاه حمكوما به أصططططططططططططططططال... وذس  آخروه  ه أه هللا 

 له أه صدد من حمرما  مكة مااعاه حرم مكة  مجاال، وارك افاصططططططططططططططططي  احملرما  لنبيه،  كاه 
يرا ، ويسطططططططتثين منها ما يرا ، وذس   ريق منهي  ه أنه اجتهاد اجتهد  رسطططططططول هللا برأيه واقدير ، 

 ن ر  يه  ه حاجة الناس ومصلحتهي،  هو من السنن النبوية االجتهادية.

 قال أبو حممد بن قتيبة رمحه هللا: جوالسنن عندص ثالث:
عليه السططططططططططططططططالم عن هللا اعاه كقوله جال انكحب املرأة عل  عمتها وخالتهان  سططططططططططططططططنة أئ  ىنا ج ي  

وجصرم من الرضطططا  ما صرم من النسططط ن وجال ط  ر ِم املصطططة وال املصطططتاهن وجالدية عل  العاقلةن وأ طططباِ  ست  
 من ا صول والسنة.

                                                           

   316/  6شرح النووي على مسلم  - 7

 اللبر في والحشيش اإلذخر باب ،البخاري صحيح - 8
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 خص  يها ملن  ططاء عل  ،  له أه يسططنة أابح هللا له أه يسططنها وأمر  ابسططتعمال رأيه  يهاالثانية  
حسططططططططط  العلة والعتر، كتحرهللاه احلرير عل  الرجال و ذنِه لعبد الرمحن بن عوف  يه لعلة كانت به، وكقوله 
يف مكة جال خيتل  خالسا وال يعهططططططد  ططططططجرسان،  قال العباس بن عبد املسل : َي رسططططططول هللا  ال اإلذخر 

حرم مجيع  ططططططجرسا َل يكن يتابع العباس عل  ما أراد من   إنه لقيوننا  قال  ال اإلذخر. ولو كاه هللا اعاه
 ...أه يسلق من ذل  ما رآ  صالحا  نعلق اإلذخر ملنا عهي عالل اإلذخر، ولكن هللا اعاه جع  له 

نة الثالثة  ،  إه  ن  علنا  كانت الفهطططططططططيلة يف ذل ، و ه  ن اركنا   ال ما سطططططططططنه لنا يديباوالسطططططططططَّل
 9هللا...ججناح علينا  ه  اء 

نه جأه هللا  مَّ ونق  ابن بسال رأه  ططططيله املهل  بن أع صططططفرة، وسو  ططططبيه برأه ابن قتيبة، وم هطططط 
كاه قد أعلي نبيه ىف كتابه بتحلي  احملرما  عند الهططططططططرورا  ،  منها أه هللا حرم امليتة والدم وحلي اخلن ير 

ٍة غ يطير  م ت ج اِنٍب إِلُثٍي   ِإهَّ ا    وسطططططططططائر ما ىف اآلية، وأحلها لعباد  عند اضطططططططططسرارسي  ليها بقوله : جىِف َم يم صططططططططط 
[.  لما كاه ستا أصال من أصول الشريعة قد أن له هللا ىف كتابه عل  رسوله ج  3غ ف وٌر رَِّحيٌي ن ] املائدة : 

كي صطططل  هللا عليه وسطططلي ن، وأخ   العباس أه اإلذخر ال غىن ابلناس عنه لقبورسي وبيوقي وصطططاغتهي ، ح
 10النيب عليه السالم يكي املباحا  عند الهرورا ج قال ابن بسال: جوستا يوي  حسنج

وقد رد بعض العلماء عل  قول املهل  بكوه الداعي  ه  ابحة قسع اإلذخر واستعماله ال يص  
ب واهلا، بينما اإلابحة  ه حد الهطططططرورة، وأه اإلابحة للهطططططرورة  ال  اكوه  ال عند طققها، وارافع اإلابحة 

 النبوية لإلذخر عامة دائمة غري مقيدة بشيء.
قلت: ال اسر أه املرِعيَّ املعتمد سنا سو ما اسططططططططططتنبسه العلماء وع وا عنه بقاعدة: جاحلاجة العامة 

،  عموم احلاجة  ه نبا  اإلذخر، واعدد وجو  اسططططططتعماله عند أس  مكة 11ان ل من لة الهططططططرورة اخلاصططططططةج
 ا، قد نط   ِل من لة الهرورة.وح ر مه

 

                                                           

:  تحليق -1972 – 1393 ، بيرو  - الجيل دار - 198 -196/  1 الدينوري قتيبب نالب  - الحديث مختلك تأويل - 9

    النجار زهري محمد
 تميم أبو:  تحليق - الثانيب الطب ب - (504/  4) - اللرطبي بطال بنبي الحسن ال ـ البخارى صحيح شرح - 10

 م2003 - هـ1423 - الرياض/  الس وديب - الرشد مكتبب:  النشر دار  - إبراهيم بن ياسر

 
 

الم مول بها، ول ل أول من صاغها وق دها هو إمام الحرمين هذه اللاعدة أصبح  من أبرز اللواعد الفلهيب  - 11

مذهب  يب ال يب المطلب في درا ها ياثي   2/606والبرهان  12/36،336-8/68الجويني رحمه هللا. انظر: ن والغ

 ، والكتب الثالثب بتحليق الدكتور عبد ال ظيم الديب رحمه هللا. 478-479
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يف سطططططططططططنن ال مته: جابب ما جاء أه ال اقسع ا يده يف الغ و ... عن بسطططططططططططر بن أرعنة قال :  .2
مسعت النيب صل  هللا عليه وسلي يقول : ال اقسع ا يده يف الغ وج. واحلدين يف سنن النسائي 

 بلفق: جال اقسع ا يده يف السفرج. قال الشيخ ا لباين: صحيحب.

ا و اعي: ال يروه أه يقام احلد   ال ال مته: جوالعم  عل  ستا عند بعض أس  العلي، منهيق
يف الغ و يهططططططططططططرة العدو، َما ة أه ي لحق من يقام عليه احلد ابلعدو ،  إذا خرو اإلمام من أرض 

 احلرب ورجع  ه دار اإلسالم، أقام احلد عل  من أصابه. كتل  قال ا و اعيج

احلديبية الشطططططهري، وقد بين مجلة وافصطططططيال عل  جل  املصطططططاحل ودرء املفاسطططططد. وسو منوذو صطططططلحب  .3
 أوضحب من أه صتاو  ه اوضيحب...

 ص وهللا ال نويل عل  ستا العم  :»لرجلني علبا منه يمريمها  -عليه الصططططططططططططالة والسططططططططططططالم  -قوله  .4
اببه، وسو أه جعال  ،  صطططار ستا احلدين أصطططال عاما يف 12«أحدا سطططنله وال أحدا حر  عليه

ج. وسو  مبين  عل  درء املفطاسطططططططططططططططططد  مفطاسطططططططططططططططططد التعلق ابإلمطارة  -كمطا ال خيف    -الواليطة ال يوهَّ
جالسططططططططلسةن والت احي عليها، والتها ِت عل  مكاسططططططططبها ومغامنها...  هت  سي احلكمة واملصططططططططلحة 

ج  املرعية يف كوهجعال  الوالية ال يوهَّ

داء، كاه له ادبري َمتلب مع   -ليه وسطططلي صطططل  هللا ع -غري أه النيب نفسطططه  رئيس و د قبيلة صططط 
ضططططططمن ما حكا  من قصططططططة  سططططططالم قومه وقدومهي عل   -الته قال   َيد بِن احلارث الصططططططدائي

قال: ج... وكنت  سططططنلت ه قب   أه يط ؤ مِ رين عل  قومي، ويكت   -رسططططول هللا صططططل  هللا عليه وسططططلي 
 13يل بتل  كتااب،  فع  ...ج

القيي يف  قه ست  الواقعة:جو يها : جوا  يمري اإلمام واوليطططططططططططططططِته ملن سنله ذل ،  ذا رآ  كفها. وال قال ابن  
 ص لن نويل عل  عملنطا من ض سطتا قولط ه يف احلطديطن اآلخر : جيكوه سططططططططططططططططؤالطه مطانعطا من اوليتطه. وال ينطاق

                                                           

  صحيح مسلم - 12

 انظر: - 13

 2االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثب الخلفاء  ربي الربيع سليمان بن موسى الكالعي ارندلسي  -
   -هـ الطب ب  ارولى 1417 -بيرو   -نشر عالم الكتب  –تحليق : د . محمد كمال الدين علي  - 290 /
 م  1986هـ/1406 - الطب ب  الثالثب -مؤسسب الرسالب، بيرو   - 3/664زاد الم اد  -
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حمببا  ليهي، وكاه مقصططود     إه الصططدائي  منا سططنله أه يؤمر  عل  قومه خاصططة، وكاه مساعا  يهي نأراد 
 صطططططالح هي ودعاءسي  ه اإلسطططططالم،  رأى النيب صطططططل  هللا عليه و سطططططلي أه مصطططططلحة قومه يف اوليته  نجابه 

 وهَّ للمصلحة ومنع  ليها، ورأى أه ذل  السائ   منا سنله الوالية حلق نفسه ومصلحته سو  منعه منها، 
 14ج كانت اوليت ه هلل ومنع ه هلل، للمصلحة

 

 

 

 

 الثاين ملبحنا

 منه  االجتهاد املصلحي 
و ق القواعد املمهدة يف ستا  ويبين عليها شططططططططططططططططرعيةليف مجيع ا دلة ا ين ر االجتهاد املصططططططططططططططططلحي

ُث  ذا َل ُد مبتغا  يف نصطططططططططو  الشطططططططططر  يف بعض الوقائع  الباب، لكن مع رعاية املصطططططططططلحة يف ك  ذل .
 أكم   يعت  االجتهاد املصطططططططططططططلحي تا  هلو . واملي اهاملسطططططططططططططتند  وكوه سي وا حوال،  إه التقدير املصطططططططططططططلحي

 يه قال الشططططططططاعيب رمحه هللا ج... وسو  ال للمجتهد و . ها وأخسرساوأصططططططططعب   االجتهاد وأر ططططططططدسا، درجا 
   15صع  املورد،  ال أنه عتب املتال حممود الغ ، جاٍر عل  مقاصد الشريعةج

  الهامنة لصحة ستا االجتهاد وسالمته. املنهجية واحملددا  املعاَلو يما يلي أسي 

  العلي مبقاصد الشريعة أوال:

                                                           

   665/  3زاد الم اد   - 14

   195 /4 الموافلا  15
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 حىتأه اجملتهد ال يكوه  تهدا حقا، وال يتنا  له االجتهاد املصطططلحي خاصطططة،  لقد قرر عدد من العلماء
: ج  منا طصطططططط  درجة االجتهاد ملن الشططططططاعيب قال .مجلة وافصططططططيال عةيقاصططططططد الشططططططر ه عل  علي كبري مبو يك

مقاصطططططد الشطططططريعة عل  كماهلا .والثاين: التمكن من االسطططططتنباط بناء عل   ي  هي ااصطططططب بوصطططططفني:أحدمها:  ط  
  16 همه  يهاج 

أه التمكن من مقاصططططد الشططططريعة وأسططططرارسا،  سو السططططبي   من ستا الباب ما نبه عليه القرايف منو 
ب ه املبسلني،  ال رمحه هللا لاالوحيد إلبسال  ططططبها  املبسلني واملشططططككني، حين ق : ج وأما القيام بد ع  طططط 

، وأخت ذل  عن و هي مقاصطططططططططدسا وأحكامهايتعرض له  ال من عالع علوم الشطططططططططريعة وحفق الكثري منها، 
 17. ج ألفاظها وأغراضهاوراجعهي يف أئمٍة  او ض ه ي  يها، 

ضرورة املقاصد للمجتهد، وأنه ال يكوه  تهدا  ال ىنا،  أستاذص العالمة عبد هللا بن بيه وقد أكد
 تكر أه ج أول اسططتثمار هلا ج أه للمقاصططدن سو ار ططيحب املسططتثمر هلا ، الته سو اجملتهد ، ليكوه  تهدا 

  18بطمعر ة املقاصد. ج موصو ا ىنتا الوصب،  ال بد من ااصا طه

وطتاو  عل  معر ة املقاصططد أه مجيع مراا  االجتهاد و االاه اتوقب  ابن عا ططور وعل  ستا املنح  يرى
. وال  ططططططططططط  أه االحتياو  ليها  يما ال نص  يه أ طططططططططططد،  نه أكثر اعتمادا عل  املصطططططططططططلحة والن ر 19 ليها

 .املصلحي

 ونيا: معر ة املصاحل الشرعية  نواعها ومراابها 

مفهوم املصطططاحل الشطططرعية يكاد يكوه مسابقا ملفهوم املقاصطططد الشطططرعية،  ك  مصطططلحة  طططرعية سي مقصطططد 
ج ما أمر هللا بشططيء  ال و يه مصططلحة   ططرعي، وك  مقصططد  ططرعي منسٍو عل  مصططلحة  ططرعية أو مصططاحل.

                                                           

 63/  4الموافلا   16

 232 /13الذخيرة  17

 95عالقب ملاصد الشري ب بأصول الفله ص  18

 184، 183  اإلسالميب ص ملاصد الشري ب 19
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 طيء  ال و يه مفسطدة عاجلة أو آجلة أو كالمها. وما أابح  طيها  عاجلة أو آجلة أو كالمها. وما هن  عن
  20 ال و يه مصلحة عاجلةج

لكن الته أريد  اآله سو ضططططططططططططططططرورة معر ة أنوا  املصططططططططططططططططاحل الشططططططططططططططططرعية ومراابها قب  ك  اجتهاد أو اقدير 
 مصلحي.

ومنها ما سو  .ومنها ما سو حسططططططططططي وما سو معنوه . ننوا  املصططططططططططاحل: منها ما سو دنيوه وما سو أخروه
عاج  وما سو  ومنها ما سو حايلي  خلقي وما سو بدين وما سو مايل. . ومنها ما سو رده وما سو مجاعي

 ..غريسا. ىنا راديومنها ما سو مصلحة مقصودة لتاقا وما سو وسيلة  آج . مآيلي 

ومنها ما سو أصلي قائي بتااه وما  ما سو طسيين،ومراا  املصاحل: منها ما سو ضروره وما سو حاجي و 
ططططططططططططططططططططططططططمِ   ئبع لغري . ومنها ما سو قلي  وما سو  واج  وما سو مندوب وما سو مباح.ومنها ما سو  سو مك 

 ينحصر نفعه يف صاحبه، ومنها املتعده الته هللاتد نفعه  ه غري . القاصر الته  ومنها .كثري

يقع القائيا يف سططططططططمن املصططططططططاحل، ويغي  عنه نو  أو أنوا  منها، الته يعرف ويسططططططططتحهططططططططر أنواعا اجملتهد  
 . لههِ أو ج   مهال واإلسدار ملا غاب عنهاإل

ططططططططططططططططططططد ركلَّ   ويسطططتحهطططرسا املصطططاحل والته يعرف أنوا    ، سطططيقع وال يقيي هلا أو اهنا ساأقدار   هلا ها، ولكنه ال يط قي
،  يؤخر ما حقه التقدمي، ويقدم ما حقه التنخري، ويعسي بعهططططططططططططططططها مبراابها ومقاماقاالقائيا يف اإلخالل 

 ستحقه.يستحقه، ويبلس بعهها ما يأكثر مما 

 املدا عني عنها، املصططططططاحل  و  غفاهلا أو  سططططططها عند كثري من املهتمني ابملصططططططاحل  قعومن أنوا  املصططططططاحل ال  ي
 ال ادخ  يف مسم  املصلحة. هياملعنوية واخللقية، حىت لكنهنا عند بعه

جوكثري من النططاس  قولطه: يف اكمططمن كتبططه،   يف مواعن عطديطدةٍ  عل  سطتا اخللطط  ابن ايميططة رمحطه هللا وقطد نبططه
ر ن ر   عن معر ة ما صبه هللا ورسطول ه من مصطاحل القلوب والنفوس ومفاسطدسا، وما ينفعها من حقائق  ي قصط 

كما قال اعاه قوال اسع من أغفلنا قلبه عن ذكرص واابع سوا    ،وما يهطططططططططرسا من الغفلة والشطططططططططهوة ،اإلهللااه
ق نعرض عن من اوه عن ذكرص وَل يرد  ال احلياة الدنيا ذل  مبلغهي من  :عا{ وقال اعاهر  وكاه أمر   ط  
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العلي{.  تجد كثريا من سؤالء يف كثري من ا حكام ال يرى من املصاحل واملفاسد  ال ما عاد ملصلحة املال 
لبده. وغاية كثري منهي  ذا اعدى ذل  أه ين ر  ه سططططططططططططططططياسططططططططططططططططة النفس وقتي  ا خالل مببلغهي من وا

  21جالعلي...

الته بر  وافنن يف بياه أنوا  املصطططاحل الشطططرعية ومراابها سو ع  الدين بن عبد  ا ك  وال  ططط  أه اإلمام
 .22وما بعدسا يف ستا الباب اتبه اكاد اغين عما قبلهالسالم رمحه هللا.  ك  

الواجبا  واملندواب  ضطططططططرابه: أحدمها مقاصطططططططد والثاين وسطططططططائ . وكتل  املكروسا  » :يف ذل  مما قالهو 
ا مقاصد والثاين وسائ . وللوسائ  أحكام املقاصد،  الوسيلة  ه أ ه  املقاصد واحملرما  ضرابه: أحدمه

سي أ هطططط  الوسططططائ ، والوسططططيلة  ه أرذل املقاصططططد سي أرذل الوسططططائ . ُث ا ا  الوسططططائ  ب ا  املصططططاحل 
سا. رِ ها من مؤخَّ م  دَّ ق  واملفاسد   من و قه هللا للوقوف عل  اراي  املصاحل، عرف  اضلها من مفهوهلا، وم  

 يلتلفوه يف اقدهللاها عند اعتر ا مع. وكتل  من و قه هللا  ،وقد خيتلب العلماء يف بعض را  املصططططططاحل
 «.23ملعر ة را  املفاسد،  إنه يدرأ أع مها  خفها عند ا امحها

 ا:  عمال املصلحة يف  هي النصو  وان يلهاولث

 املسل  . وسو،  وجالتقييد ابملصلحةجابملصلحةجا صوليوه جالتلصيص ا يسميه مب  بيه جداوستا املعىن 
 إه مالكا وأاب حنيفة يرَيه ج  :قال ابن العرعالته ا طططططططططططططتهر  نسطططططططططططططبته  ه اإلمام مال  و قهاء متسبه. 

سططتحسططن وي   ،ابملصططلحة صَّ خيسططتحسططن مال  أه وي   .من ظاسر أو معىن ،ختصططيص العموم  ه دلي  كاه
 24جبقول الواحد من الصحابة الوارد  الف القياس أبو حنيفة أه خيصَّ 

لدى ا صطططططوليني، حىت قال  ا يه اختال  أه و ه ظهر ابملصطططططلحة -وكتل  التقييد  - أه التلصطططططيصغري 
 ووقب عل    املناسططط  صطططاحلا  لتلصطططيص ا دلة أو اقييدسا  تاك، ومن أ   ع  ج   ني الشطططوكاين رمحه هللا ج م  
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ليس خاصطططا   اضطططعهيف مو  ،  احلقيقة أه العم  به25من غري ج مقتهطططاسا كاه يف جسطططكه وموا قته له أسطططعد  
وال بفقهاء متسبه، ب  سو معمول به يف سططططططططططططططططائر املتاس ، عل  افاو  بني املتاس   رمحه هللا ال مبال 

له يف العم  ابملصطططلحة املرسطططلة، يكثر نسطططبته ثي والشطططنه سنا كمِ  .الفقهاء يف أحياه أخرى أحياص، وبني أ راد
 يف مجيع املتاس . ه ه مال  واملالكية، وقد ثبت أن

ي نه البعض، ب  سو  كما  ،اعل  النصططططططططو  الشططططططططرعية أو افلتا من مقتهططططططططياقوستا املسططططططططل  ليس اساوال 
قك  ي ِمني ِعنيِد ر ب ِن ا{ ]آل  مسططططل  هللانع  حداث التصططططادم والتعارض بني نصططططو  الشططططر  ومصططططاحل الشططططر 

 ، ويهمن هلما الوائم واالنسجام عل  التمام والدوام.[7عمراه : 
 

 ابملصلحة، أو  عمال املصلحة يف افسري النصو  وان يلها.  والتقييد للتلصيص ا مثلةو يما يلي بعض 
رسطططططططططططول هللا  ه ابين  َي :حدين عمرو بن  طططططططططططعي  عن أبيه عن جد : جأه امرأة قالتمن ذل   •

واء، و ه أاب  علقين وأراد أه ينت عه جره له حِ قاء، وحِ ديي له سططططططططططططططططِ ، وث  عاء  ستا كاه بسين له وِ 
. قال الشطططططططيخ جحينكِ ني هلا رسطططططططول هللا صطططططططل  هللا عليه و سطططططططلي  جأنت أحق به ما َل اط  مين.  قال 

 26ا لباين: حسنج

املتبعة. قال الشططططططططططططططططوكاين رمحه هللا  املتاس  وستا احلدين مقبول معمول به عند مجاسري الفقهاء من كا ة
جقولططه : جأنططت أحق بططهن،  يططه دليطط  عل  أه ا م أوه ابلولططد من ا ب مططا َل صصطططططططططططططططططط  مططانع من ذلطط  
كالنكاح، لتقييد  صطططل  ا   عليه وآله وسطططلي لبحقية بقوله: جما َل انكحين. وسو  مع عل  ذل ، كما 

هطططططططططانتها. وبه قال مال  والشطططططططططا عية واحلنفية  إه حصططططططططط  منها النكاح بسلت ح .حكا  صطططططططططاح  البحر
 والع ة. وقد حك  ابن املنتر اإلمجا  عليه ... 

 بسطط  بططه حقَّل وقططد ذسطط  أبو حنيفططة واهلططادويططة  ه أه النكططاح  ذا كططاه بططته رحي حمرم للمحهططططططططططططططططوه َل ي  
 . وستا ختصيص ابملصلحة.27ج ..حهانتها.

ما روا  الدارمي وغري  أه امرأة أات  ه أع سريرة رضي هللا  -موضوعا وداللة  - وقري  من ستا •
ه يتس  بولده،  قال أبو سريرة: كنت عند رسطططول هللا صطططل  هللا أه  وجي يريد  جعنه  قالت: 

عليه وسلي  ذ جاءاه امرأة  قالت:  ه  وجي يريد اه يتس  بولده أو اببين، وقد نفعين وسقاين 
ِهما أو قال اسطططامها،  جاء  وجها ت  اسطططي  :عنبة،  قال رسطططول هللا صطططل  هللا عليه و سطططلي من بهر أع
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 قال: من خياصطططططمين يف ولده أو يف ابينل  قال رسطططططول هللا صطططططل  هللا عليه وسطططططلي: َي غالم ستا 
قال حسططططططططططني سططططططططططليي . أبوك وست  أم ،  لت بيد أيهما  ططططططططططهت ...  نخت بيد أمه  انسلقت به

  28أسد:  سناد  صحيحبج

التليري واالسططتهام  جواعلي أنه ينبغي قب قال الشططوكاين: هتا احلدين أيهططا قيد  بعض العلماء ابملصططلحة. 
 إذا كاه أحد ا بوين أصططططلحب  للصططططيب من اآلخر ق دم عليه من غري قرعة  ،مالح ة ما  يه مصططططلحة للصططططيب

وال ختيري. سكتا قال ابن القيي، واسططططططططططططططططتدل عل  ذل   دلة عامة  و قوله اعاه قَي  أ يطَّله ا الَِّتين  آم ن وا ق وا 
را {، و عي أه قول من قال بتقدمي التليري أو القرعة مق ِليك يي ص  ك يي و أ سي يد ىنتا. وحك  عن  ططططططططيله أ نطيف سطططططططط 

 ه  ه  لي ابن ايمية أنه قال: انا   أبواه صططططططططططططبيا  عند احلاكي  لري  الولد بينهما  اختار أاب ،  قالت أمه سطططططططططططط  
 طططيء خيتار ،  سطططنله  قال: أمي ابعثين ك  يوم للكاا  والفقيه يهطططرابين، وأع ي كين ألع  مع الصطططبياه، 

 29ج ...ورجحب ستا ابن  ايمية . قه  به لبم

  الته أوجبه هللا عليه  هو عا  ر  مي ا بوين اعليي الصيب وأ   رك أحد  قال  يلنا: و ذا ا  ويهيب ابن القيي:ج
 30ب  ك  من َل يقي ابلواج  يف واليته  ال والية له...ج ،وال والية له عليه

وستا ومن ستا الباب أيهطططا ما ورد يف الكتاب والسطططنة من طرمي الغيبة، وسي ذكر أحد مبا يكر .  •
 اقهيه املصلحة من التحرمي. َل هللانع العلماء من استثناء ك  ما

قال العالمة حممد بن صاحل العثيمني جُ  الكب عن ذكر الناس مبا يكرسوه، سواء كاه ذل   يهي، أو 
  31ليس  يهي ... لكن  ذا كانت الغيبة للمصلحة  إنه ال  س ىنا، وال حرو  يهاج

 
 واخلسارةرابعا: مي اه الربحب 

سناك بعض القهطططططططاَي واحلاال  ال  اتشطططططططك  يف الواقع املعي ، اكوه متعددة ا وان  والوجو ، متداخلة 
انسبق عليها يف آه واحد أحكام وأدلة وقواعد  مركبة ال ينف  بعهطططططططططططها عن بعض، املصطططططططططططاحل واملفاسطططططططططططد،
جائ ة،  سي لاقا اآلخر،  ي جانبهن ر  هيحرام، و  سي لاقين ر  ليها من جان   ي   ططططططططططططرعية متعددة. قد 
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... وسكططتا كفططايططةال من  روض أو  رض منططدوبططة أو واجبططة سي لاقططين ر  ه بعض آورسططا ونتططائجهططا،  يو 
بتها من وجه ظهر ل  حكي َمتلب. وستا النو  من القهاَي يوجد أكثر ما يوجد يف الشؤوه  كلما قططططططططططلططططططططططَّ

 .أو يف التصر ا  الفردية ذا  االنعكاسا  العامة املتعددة ،االجتماعية العامة

لِ بها من كا ة جوانبها وحمتوَيقا:من ططططططط، وقاالنتلااب يف  ا ماعي قهية الدخول خت مثال يف ستا العصر 
َي ، وأسططططباب ومقدما ، وأ عال واصططططر ا ، وأموال ونفقا ، وخسططططائر غاأ كار ون رَي ، ومقاصططططد و 

 ال  ...ومكتسبا ، وآور ومآ

قبلها ويدخ   يها يدخ  عل  ك  ست  ا ان ، مبا هلا وما عليها، من ي  و ، معقدة  هت  قهططططططططططططططططية مركبة
مجلتها، من أوهلا  ه آخرسا. و  وكتل  من ير هطططططططططها. ومن يسطططططططططتف  بشطططططططططنهنا، ينبغي أه ُاب عنها برمتها

ج ءا أو أج اء،  تط ن  ل عليها آية أو حديثا أو قاعدة  منها ال ينفع وال يصحب أه يخت  في مث  ست  احلالة
التفصططططططيلي واإلمجايل، وال بد  ب  ال بد من الفحص أو قياسططططططا، ُث اقول: ص  أو صرم، أو ُو  أو ُ ، 

  عديدة، ومنها مي اه املصاحل واملفاسد وا رابح واخلسائر. من اإلعمال املندم   دلة وقواعد  رعية

ل  الناس وسططططططططططعيهي يف مصططططططططططاحلهي ومعايشططططططططططهي وأعماهلي املشططططططططططروعة، لكن يف ظروف ومن ستا الباب اق
ل ي  منها ، يين قد ُد وأحوال و تمعا  مليهة ابملنكرا  واحمل ورا  الشطططططططرعية، يين ال يكاد أحد ي سطططططططي

سطططططططاعيا يف عبادة من العبادا  أو واج  من الواجبا  أو عم  من  -يف آه واحد  -الشطططططططلص نفسطططططططه 
واقعا يف  ططيم من احملرما  واملكروسا .  إذا أصططبحب ستا الوضططع  ططائعا كثري الوقو ، س  يقال املباحا ، 

 للناس ااركوا ال  ا عمال املشروعة، علبا للسالمة، و ه درء املفاسد مقدم عل  جل  املصاحلل

 ذا كثر  ،ملسططاكنةجالقواعد املشططروعة اب صطط   ذا داخلتها املناكر كالبيع والشططراء وامللالسة واقال الشططاعيب:
الفساد يف ا رض وا تهر  املناكر يين صار املكلب عند أخت  يف حاجااه واصر ه يف أحواله ال يسلي 
يف الغال  من لقاء املنكر أو مالبسطططططططططططططته،  ال اسر يقتهطططططططططططططي الكب عن ك  ما يؤديه  ه ستا ولكن احلق 

ابلك . وسي  ما مسلوب اب صطط  و ما يقتهططي أه ال بد له من اقتهططاء حاجااه، كانت مسلوبة اب  ء أو 
خادم للمسلوب اب صطططططططططططططططط ،  نه  ه  رض الكب عن ذل  أدى  ه التهططططططططططططططططييق واحلرو أو اكليب ما ال 
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يسال، وذل  مر و  عن ست  ا مة  ال بد لإلنساه من ذل ، لكن مع الكب عما يستسا  الكب عنه، 
 32وما سوا   معفو عنه  نه يكي التبعية ال يكي ا ص ج

 ابن ايمية: ستا النموذو من  تاوى ،هلت  احلاال  امللتلسة املتلبسة التسبيقية من ا مثلةو 

ل ب السلسانية طططططططططططططططجسه  الشيخ قدس هللا روحه عن رج  متولٍ  والَيٍ  وم قيس ٍع  قساعا ، وعليها من الك   
تهد يف ذل  يسطططططط  ما قدر ما جر  به العادة، وسو خيتار أه ي   عليه، وسو يعلي أنه سططططططقط ال لي كله ُو

   إه ال لي ال ي  ك منه  طططططططططططططططيء، ب  رمبا ي داد، وسو هللاكنه أه خيفب غري   يلَّ  ها غري   وو   ه ارك ذل  وأ قِسع  
، والنصططططططب  اآلخر جهة مصططططططارف ال هللاكنه  سططططططقاعه،  إنه  ال  املكوس ال  يف  قساعه  يسططططططقط النصططططططب 

هللاكنه ردسا،  ه  ُو  ملث  ستا بقاؤ  عل   يسل  منه لتل  املصططططططارف عوضططططططها، وسو عاج  عن ذل  ال
أم عليه أه ير ع يد  عن    وما ر عه من ال لي يسططططططططططططط   مكانهلر ت نيته و جتهادوقد ع   ،واليته و قساِعه

وسو  ذا ر ع يد  ال ي ول ال لي، ب  يبق  وي دادل  ه  ُو  له البقاء عل  الوالية  لست  الوالية واإلقسا 
س  عليطه  ُث يف ستا الفعط  أم الل و ذا َل يكن عليطه  ُث  هط  يسطال  عل  ذل  أم كرل و واإلقسطا  كمطا ذ  

الل وأهَّل ا مرين خري له: أه يستمر مع اجتهاد  يف ر ع ال لي واقليله، أم ر ع يد  مع بقاء ال لي و َيدةل 
لي،  هِ  ا  ويه له أه و ذا كانت الرعية ختتار بقاء يد  ملا هلا يف ذل  من املنفعة به ور ِع ما ر عه من ال 

 لعلمها أه ال لي يبق  وي داد بر ع يد  ل  ،ذل   يوا ق الرعية أم ير ع يد  والرعية اكر 

 نجاب: احلمد هلل. نعي  ذا كاه  تهدا ىف العدل ور ِع ال لي يسطططططططططططططططط   مكانه، وواليت ه خري وأصططططططططططططططططلحب   
الء غري  كما قد ذ كر،  إنه ُو  له البقاء للمسلمني من والية غري ، و ستيالؤ  عل  اإلقسا  خري من  ستي

  ذا اركه - ب  بقاؤ  عل  ذل  أ ه  من اركه،  ذا َل يشتغ  ،عل  الوالية واإلقسا ، وال  ُث عليه يف ذل 
 مبا سو أ ه  منه.  -
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ال لي  العدل يسططططططططططططط  اإلمكاه، ور ع   ،  نشطططططططططططططر    قادرا عليهوقد يكوه ذل  عليه واجبا  ذا َل يقي به غري   
يسططططططططط  اإلمكاه،  رض عل  الكفاية يقوم ك   نسطططططططططاه مبا يقدر عليه من ذل ،  ذا َل يقي غري  يف ذل  

 ...وال يسال  واحلالة ست  مبا يعج  عنه من ر ع ال ليمقامه، 

الشرين  خت بعض ما  والطم قيس ع التى يفع  ست اخلري وير ع عن املسلمني ما أمكنه من ال لي ويد ع  ر 
سل  منه  يما ال هللاكنه ر عه، سو حمسططن  ه املسططلمني غري ظاَل هلي، يثاب وال  ُث عليه  يما َيخت  عل  ي  

ما ذكر ، وال ضماه عليه  يما أخت ، وال  ُث عليه ىف الدنيا واآلخرة،  ذا كاه  تهدا ىف العدل واإلحساه 
 يس  اإلمكاه. 

وغرِي سؤالء ممن يتصططططططططرف لغري  يكي  ىف املهططططططططاربة والشططططططططري ِ  الوقب والعام ِ وستا كوصططططططططي اليتيي وصظر  
من أمواهلي للقاسر ال اَل،  إنه حمسطططططن  الوالية أو الوكالة،  ذا كاه ال هللاكنه  ع  مصططططططلحتهي  ال  داء بعضٍ 

 يف ذل  غري مسيء... 

ال لي والفساد عليهي،  هو مبن لة  باع  ه  ا   ،والتى ي نه  عن ذل  لهال يقع ظلي قلي ، لو ق ب  الناس  منه 
ا  السريق،  إه َل ي رضططططططططططططططططوسي ببعض املال أختوا أمواهلي وقتلوسي.  من سَّ وخرو عليهي ق   من كانوا يف عريقٍ 

قال لتل  القا لة: ال ص  لكي أه اعسوا هلؤالء  يها من ا موال ال  معكي للناس،  إنه يقصد ىنتا حفق 
وقتلوا مع ذلطط .  ،، ولكن لو عملوا مبططا قططال هلي ذسطط  القليطط  والكثريذلطط  القليطط  الططتى ينه  عن د عططه

 إه هللا اعاه بعن الرسطططططططط  لتحصططططططططي  املصططططططططاحل  هتا مما ال يشططططططططري به عاق ،  هططططططططال أه ير به الشططططططططرائع. 
  33...جواكميلها واعسي  املفاسد واقليلها يس  اإلمكاه

 أمثلة معاصرة

 اكوه بعض املسطططططؤولني واملوظفني، اسطططططند  ليهي وظائب واكاليبمن التسبيقا  الشطططططبيهة مبا سطططططبق: أه و 
 ما يف أصلها، أو يدخ  احلرام والفساد يف بعض صورسا ولوا مها.  من اوالسا وسو  مشتملة عل  حمرما 

يقوم مبا سو مسطتسا  من اقليص مسطتمر لفسطادسا وضطررسا، مما ل قبلها كار  هلا وملا  يها من  سطاد، ولكنه
وه ا مر  عل  ما سو عليه، أو ي يدونه  سطططططططططططططادا عل   سطططططططططططططاد،  هتا يعت  مصطططططططططططططلحا ممن ي بق   ال يفعله غري 
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وحمسططططططنا، وسو منجور عل  عمله يف اقلي  احلرام والفسططططططاد وال لي والهططططططرر، معتور  يما يقع طت يد  أو 
 يسكت عنه من  ساد ال يقصد  وال يرضا ، ولكنه ال هللال  اغيري . 

يف اإلدارا  احلكومية ال  جنحب رخص بيع اخلمر أو  نتاِجه أو اسططططططططططططترياد ، أو عل  سططططططططططططبي  املثال: العم   
اتوه املراقبة القانونية للنشططططططاط الصططططططناعي والتجاره يف ستا اجملال. ومثلها اإلدارا  املكلفة واملشططططططر ة عل  

منها  ا، وكثريٌ  نتاو التب  جالدخاهن وبيعه. وكتل  اإلدارا  املكلفة ابإل طططراف عل   تحب الفنادل واسطططيريس
 يكوه ميداص لرواو اخلمور وامللدرا ، وغريسا من احملرما .

 هت  ا مور وأمثاهلا عادة ما اكوه هلا  ططططططططططططططروط وضططططططططططططططوابط ومراقبة قانونية، ا ا  عل  َمالفتها  
 ...والسجن املنع واإلغاللقد اص   ه عقواب  

هِ   ويشطططجع اوسطططيع  - ه سطططب  أو دا ع  - من اسطططاس  واغاضططط  يف ذل  مع أصطططحاىنا    إنه  منا ي سططط 
 دائرة احلرام والفساد، وسو بتل   ري  هلي. 

ومن ضطططططططيق اخلنال يف ال خيص هلي، واشطططططططدد يف مراقبتهي وحماسطططططططبتهي و ل امهي بك  الشطططططططروط والهطططططططوابط 
النحو والتبعا  والعقواب  املتعلقة ىني، وجنحب بتل  يف اهطططييق دائرة احلرام والفسطططاد،  إه عمله عل  ستا 

له يف  ُاد  وبقائه، وال  صاسطط  عل  ما ال يرضططا  وال يد    يصططبحب جائ ا أو مسلواب ومنجورا عليه. وسو ال
 سبي  له  ه منعه و  الته، ب  ُا ى ويؤجر عل  ما جنحب يف اقليصه واقليله.

يها كثري من   -كإذاعة أو قناة الف يونية   -قبول  اويل  دارة مؤسططسططة  عالمية  ،ومن ستا الباب أيهططا
، عل  أه صصط  الفسطاد وامللالفة للشطر ، لكن بغية اكثري صطالحها ونفعها واقلي   سطادسا وضطررسا

 .ونية ال أه يكوه  رد أمنية ،ستا ابلفع 
وال  ططططططط  أه ستا املسطططططططل  خسر وحرو، ال ينبغي لك  أحد أه يغامر بولوجه، كما ال  و  الفتوى لك  

ِخر ة  و يط ريج و ر محي ة  ر ب ِِه{ ]ال مر : أحد جبوا  ، و منا يلجه  [، 9صطططططاح  الع هللاة والشطططططكيمة، الته قص يت ر  اآلي
عل  أه يكوه واثقطا من  مكطانيطة طقيق اإلصططططططططططططططططالح املتوخ ، وأه يكوه عل  جطام القطدرة واالسططططططططططططططططتعطداد 

 لالنسحاب  ذا اعتر ذل  يف ظرف من ال روف.

 بطاب، منوذو ح ب العطدالطة والتنميطة يف اركيطا، الطته يوصططططططططططططططططب  نطهومن ا مثلطة الكبرية والبطار ة يف سطتا ال
.  حكومة ستا احل ب انلرط  يف ن ام علماين الديين، بدسططططططططططتور   سططططططططططالمي، أو ذو خلفية  سططططططططططالمية ..

وسي اعلن الت امها بتل ، والت م به  عال،  ينه وسططططططططططططططططياسططططططططططططططططااه الداخلية واخلارجية واراباعااه الدولية.وقوان
العلمانية الالدينية للن ام. ولكنها اعم  بنجاح عل  ارويض ستا الن ام ومؤسططططططططسططططططططااه، وخاصططططططططة ابلسبيعة 
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. وستا مفاسططططططد ، ولو بتدرو بسيءواعدي  ما هللاكن اعديله من قوانينه وسططططططياسططططططااه، مبا يقل  من  ططططططرور  و 
والسياسية، ابإلضا ة  ه ما اقوم به وطققه من  جنا ا  ومكاس  كبرية يف اجملاال  االقتصادية والتنموية 

 الداخلية واخلارجية.
وسو ال  ططططط   -احلكومة ملت مة ابالع اف مبا يسطططططم  جدولة  سطططططرائي ن  ست   عل  سطططططبي  املثال، جند

مع ستا  وملت مة ابستمرار مجيع عالقاقا، الدبلوماسية والعسكرية والتجارية والسياحية...، ، -منكر و ور
ث ليس حلكومة ح ب العدالة والتنمية يد  يه، ولكن الته وستا كله وضطططٌع مورو  الكياه الغاصططط  ال اَل.

النسططططططططططططططططجام والوائم وااللت ام التام ا كانت عليه من ا علته سو أهنا نقلت العالقا  ال كية اإلسططططططططططططططططرائيلية، مم
ابملصطططاحل واملواقب واملسال  اإلسطططرائيلية،  ه حالة اوار علين واراجع متواصططط ، ب  نقلتها  ه أ طططكال من 

ل اسر واخلفي، املبا ر وغري املبا ر، وسو ما  تحب السريق لتحول عميق وسريع يف مواقب الشع  الصرا  ا
أكثر يييدا ومناصططططططططرة  أكثر  حسططططططططاسططططططططا ابلوحدة وا خوة اإلسططططططططالمية، ال كي وم اجه العام، الته أصططططططططبحب

قهططططططططية للقهططططططططية الفلسططططططططسينية، وأكثر ر هططططططططا ومناسهططططططططة إلسططططططططرائي . وستا ربحب ئرخيي للشططططططططع  ال كي ولل
 الفلسسينية. 
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