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 ضوابط وأد اخلالف

 رسالة نصح وتذكري إلخواننا املجاهدين
 
 

ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات  إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه
أعمانلا، من يهده اهلل فال مضلَّ هل ومن يُضلل فال هادي هل، وأشهُد أن ال هلإ 
إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأشهُد أنَّ حممدا عبده ورسوهل صىل اهلل وسلم 

 وبارك عليه وىلع آهل وصحبه أمجعني

 . 

َها} يُّ
َ
ْنتُْم ُمْسِلُموَن{ )سورة  يَاأ

َ
َ َحقَّ ُتَقاتِِه َواَل َتُموُتنَّ إِالَّ َوأ يَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ ِ

اَّلَّ
ي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس }، (201آل عمران، اآلية  ِ َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم اَّلَّ يُّ

َ
يَاأ

ي َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما رِ  ِ َ اَّلَّ ا َونَِساءا َواتَُّقوا اَّللَّ َجاالا َكِثريا
َ ََكَن َعلَيُْكْم َرِقيباا{)سورة النساء، اآلية  رَْحاَم إِنَّ اَّللَّ

َ
 }، (2تََساَءلُوَن بِِه َواْْل

ْعَمالَُكمْ 
َ
ا يُْصِلْح لَُكْم أ َ َوقُولُوا قَْوالا َسِديدا يَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
َوَيْغِفْر  يَاأ

ا{)سورة اْلحزاب،  َ َورَُسوهَلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاا َعِظيما لَُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللَّ
 (،02-00اآليتان 



 : وبعد 

إن اخلالف بني املجاهدين من أعظم املصائب، وأشد الفواجع اليت تصيب 
واملنافقني املسلمني، وتؤدي اىل ضياع الشوكة وذهاب الريح، وتسلط الكفار 

ىلع رقاب املوحدين، وما ذلك إال بسبب ابلعد عن حتكيم الرشع يف كثري من 
املسائل اخلالفية، إما بقصد أو بغري قصد، وحتكيم االهواء واالنتصار للنفس 
 .! حىت اذا قيل للمخالف اتق اهلل اخذته العزة باإلثم وكأنك سببته ال نصحته

 ! ني إال ورأينا فيه خالف حيتاج اىل وأدوال جند ساحة أو ثغر من ثغور املسلم

. 

ورغبة يف اإلسهام يف سد أبواب الشيطان اليت يفتحها للمجاهدين املرابطني 
ليشغلهم عن هدفهم االسىم يف قتال الاكفرين، تلحكيم رشيعة ربِّ العاملني، 
أكتب هذه الورقات نرصة خلري خلق اهلل من عباده املوحدين املثاغرين، 

كرياا ملن يرى املوت نصب عينيه يف لك حلظة وهو اىل اجلنان من ونصحااًا وتذ
املشتاقني، راجياا من اهلل أن يرزقه أحدى احلسنني، ولم أزد شيئاا غري أين 
مجعت أزهار اإلصالح من بساتني املعرفة ْلقدمه هدية اىل أسيادنا املرابطني 

فوسهم، قال ىلع اثلغور، ليستنشقوا رحيها الطيب، فتطيب قلوبهم وتصىف ن
ِريُد اإلِصاَلَح َما استََطعُت َوَما تَوِفيِِق إال بِاهللِ{)هود} :تعاىل

ُ
، وقال (88 :إْن أ

نَْت الَْعِزيُز 
َ
يَن َكَفُروا َواْغِفْر نَلَا َربََّنا إِنََّك أ ِ

تعاىل: }َربَّنَا اَل ََتَْعلْنَا فِتْنَةا لَِّلَّ
 .(5احْلَِكيُم{)املمتحنة: 

 

 :فأقول

 

 من مستنبطاا  دقيقاا  علمياا  منهجاا  – اهلل رمحهم –علماؤنا اْلفاضل لقد أصل 
 ًا ورساجا ًا  نرباسا نلا جعلوه الزنااعت، وفض اخلالفات حلل والسنة، الكتاب



 اخلالف، وحدوث ، الفنت ورود عند الزلل عن ويعصمنا اخلري طريق اىل يدنلا
دل والقسط، ويتحقق انلرص، الع يعم يك اإلجيابيات وحنقق السلبيات، نلتجاوز

اَّلي هو من  -ات يوم القيامة ظلم -واالستخالف واتلمكني، ولزيول الظلم 
 . موانع العزة واتلمكني أهم

  

وقبل الرشوع يف أصل املوضوع، البأس من ذكر مقدمة حول الظلم ونتاجئه 
ذكر بها نفيس اوالا، واحبيت ممن فضل انلفرة ىلع القعدة ، وترك املال وا

ُ
لودل أ

واملتاع الزائل وادلنيا الفانية، وريض ثمنا ا َّللك ابليع بابلاقية من اجلنان وامجل 
احلور احلسان ثانياا، ال فرق يف تلك اَّلكرى بني القيادة والقاعدة ، أمريا ا أو 
ْكَرى تَنَفُع الُْمْؤِمِننَي{)اَّلاريات:  ْر فَإِنَّ اَّلِّ

 .(55مأموراا، قال تعاىل: }وََذكِّ

تلذكري من نوع اتلذكري بما هو معلوم للمؤمنني، ولكن انسحبت عليه وهذا ا
الغفلة واَّلهول، فيذكرون بذلك، ويكرر عليهم لريسخ يف أذهانهم، وينتبهوا 
ا وهمة، توجب هلم االنتفاع  ويعملوا بما تذكروه ، ويلحدث هلم نشاطا

 .واالرتفاع

من اإليمان واخلشية  ولقد أخرب اهلل أن اَّلكرى تنفع املؤمنني، ْلن ما معهم
واإلنابة، واتباع رضوان اهلل، يوجب هلم أن تنفع فيهم اَّلكرى، وتقع املوعظة 
ُر َمْن ََيََْش  كَّ ْكَرى َسيَذَّ ْر إِْن َنَفَعِت اَّلِّ

منهم موقعها كما قال تعاىل: }فََذكِّ
 .(20-9َوَيتََجنَّبَُها اْلْشََق{ )االىلع: 

 

ف ،واتبعتها بضوابط االمر باملعروف ورشعت بذكر ضوابط حل مسائل اخلال
وانليه عن املنكر وضوابط ادب احلوار ملا هلما من عالقة وثيقة بأصل 

 . املوضوع



وملا رأيت مآل اكرث اخلصومات اىل الظلم، ارتأيت ان اذكر مقدمة فيه، راجياا 
، وأن يضعها املتخاصمون نصب  من اهلل ان َتد اذاناا صاغية وقلوباا واعيةا

 . أعينهم

 

 

 

 الظلم ونتاجئه

يَن يُؤُْذوَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت بَِغرْيِ َما اْكتََسبُوا َفَقِد اْحتََملُوا  ِ
قال تعاىل: }َواَّلَّ

 َوإِثْماا ُمِبيناا { )اْلحزاب:
(، قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه 55ُبْهتَاناا
يَن يُؤْذُ 3/529) ِ وَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت بَِغرْيِ َما اْكتََسبُوا{ (: "وقوهل تعاىل: }َواَّلَّ

أي ينسبون إيلهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه }َفَقِد اْحَتَملُوا ُبْهتَاناا 
َوإِثْماا ُمِبيناا{، وهذا هو ابلهت الكبري أن حييك أو ينقل عن املؤمنني واملؤمنات 

 .نق  هلم " أ.هما لم يفعلوه ىلع سبيل العيب واتل
 

فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: "اَل 
حَتَاَسُدوا وال َتنَاَجُشوا وال َتبَاَغُضوا وال تََدابَُروا وال يَِبْع َبْعُضُكْم ىلع َبيِْع 

ُخو الُْمْسِلِم اَل 
َ
ِ إِْخَواناا الُْمْسِلُم أ  َيْظِلُمُه وال ََيُْذهُلُ وال َبْعٍض َوُكونُوا ِعبَاَد اَّللَّ

اٍت -حَيِْقُرُه اتلَّْقَوى ها هنا  ِّ  - َويُِشرُي إىل َصْدرِهِ ثاََلَث َمرَّ ِِبَْسِب اْمِرٍئ من الرشَّ
َخاُه الُْمْسِلَم لُكُّ الُْمْسِلِم ىلع الُْمْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَماهُلُ وَِعرُْضُه( )رواه 

َ
ْن حَيِْقَر أ

َ
أ

 .(1552قم : مسلم :حديث ر
 

مروا فيما بينهم بما 
ُ
قال ابن رجب رمحه اهلل تعاىل: "فإذا َكن املؤمنون إخوة أ



 " يوجب تآلف القلوب واجتماعها ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختالفها

  2/331أ. ـه)جامع العلوم واحلكم: 

). 

باهلل من الظلم فعن  وقد َكن من أدعية انليب صىل اهلل عليه وسلم االستعاذة
نَّ انليب صىل اهلل عليه وسلم َكن يقول

َ
امهلل إين " :أيب ُهَريَْرَة ريض اهلل عنه أ

ْظلََم " )رواه االمام 
ُ
ْظِلَم أو أ

َ
ْن أ
َ
ُعوُذ بَِك من أ

َ
لَِّة َوأ ُعوُذ بَِك من الَْفْقِر َوالِْقلَِّة َواَّلِّ

َ
أ

 . (2030وصححه ابن حبان :، 5250، والنسايئ :1544:، وأبو داود 5039أمحد: 

لَِّة وأن  ِ صىل اهلل عليه وسلم: "َتَعوَُّذوا باهلل ِمَن الَْفْقِر َوالِْقلَِّة َواَّلِّ وقال رسول اَّللَّ
، وصححه ابن 5252، والنسايئ: 10986:َتْظِلَم أو ُتْظلََم" )رواه االمام أمحد 

 . (2/023، واحلاكم :2003حبان:
 

قال ابن رجب رمحه اهلل تعاىل: "فمن سلم من ظلم غريه وسلم انلاس من ظلمه 
فقد عويف، وعويف انلاس منه واكن بعض السلف يدعو: امهلل سلمين وسلم 

 .(201رشح حديث بليك:)مين" أ. ـه
 

بل جعل انليب صىل اهلل عليه وسلم االستعاذة باهلل من الظلم من الورد ايلويم 
ِ صىل اهلل عليه وسلم َعلََّمُه فعن َزيِْد بن ثَابِ  نَّ رَُسوَل اَّللَّ

َ
ٍت ريض اهلل عنه أ

ْهلَُه لُكَّ يَْوٍم قال: "ُقْل لُكَّ يَْوٍم حني تُْصِبُح بَلَّيَْك امهلل 
َ
ْن َيتََعاَهَد بِِه أ

َ
َمَرُه أ
َ
ُداَعءا َوأ

ْظِلَم أ -وفيه -بَلَّيَْك وََسْعَديَْك َواخْلرَْيُ يف يََديَْك َوِمنَْك َوبَِك 
َ
ْن أ
َ
عوذ بَِك امهلل أ

ْظلََم أو اعتدي أو ُيْعتََدى يلع أو أكتسب َخِطيئَةا حُمِْبَطةا أو َذنْباا اَل ُيْغَفُر" 
ُ
أو أ

، قال  310، ويف ادلاعء:2931، والطرباين يف املعجم الكبري:12020)رواه أمحد: 
 .(اهليثيم: رواه أمحد والطرباين

 

باالستعاذة باهلل من الظلم لكما خرج املرء من  وأمر انليب صىل اهلل عليه وسلم



نَّ انليب 
َ
مِّ َسلََمَة ريض اهلل عنها أ

ُ
بيته وما أكرث ما َيرج اإلنسان من بيته فعن أ
ُعوُذ بَِك من " :صىل اهلل عليه وسلم َكن إذا َخَرَج من بَيِْتِه قال

َ
ِ رَبِّ أ ِمْسِب اَّللَّ

ْظِلَم أو 
َ
ِضلَّ أو أ

َ
ِزلَّ أو أ

َ
ْن أ
َ
" )رواه أمحد :أ َّ ْجَهَل أو جُيَْهَل يلَعَ

َ
ْظلََم أو أ

ُ
، 15020أ

 . (51، وصححه انلووي يف الرياض رقم:5255والنسايئ : 

واحلث ىلع هذا ادلاعء فيه إشعار ببيان خطورة الظلم بأنواعه َّلا تأكد 
االستعاذة باهلل منه لكما خرج من بيته ْلن اخلروج من ابليت مظنة الظلم 

 .الختالط بانلاس ىلع اختالف مشاربهم وتعدد أهوائهمبسبب كرثة ا

قال الطييب رمحه اهلل تعاىل: "إن اإلنسان إذا خرج من مزنهل ال بد أن يعارش 
انلاس ويزاول اْلمر فيخاف أن يعدل عن الرصاط املستقيم فإما أن يكون يف 
ما أمر ادلين فال َيلو من أن يَضل أو يُضل وإما أن يكون يف أمر ادلنيا فإ
بسبب جريان املعاملة معهم بأن يَظلم أو يُظلم وإما بسبب االختالط 
واملصاحبة فإما أن جَيهل أو جُيهل فاستعيذ من هذه اْلحوال لكها بلفظ سلسل 

 (5/352موجز ورويع املطابقة املعنوية واملشالكة اللفظية" أ. ـه)مرقاة املفاتيح: 

احِلَ  اقال تعاىل ) َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ ا َواَل َهْضما  .( اِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فاََل ََيَاُف ُظلْما

قال السلف واملفرسون: ال َياف أن حيمل عليه من سيئات غريه وال ينق  
من حسناته ما يتحمل فهذا هو العقول من الظلم ومن عدم خوفه" أ. ـه)مفتاح 

 (1/205دار السعادة 
 

لصالة والسالم: "َمن اقتطع حق والظلم حمرم ولو َكن شيئا يسريا، قال عليه ا
امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل هل انلار وحرم عليه اجلنة، فقال رجل: وإن 

، من 230َكن شيئا يسريا ؟ فقال: وإن قضيبا من أراك" )رواه مسلم :رقم :
 .(حديث أيب أمامة ريض اهلل عنه



 

ال فرق بني قليل قال الزرقاين رمحه اهلل تعاىل: "ئلال يتهاون باليشء اليسري و
احلق وكثريه يف اتلحريم أما يف اإلثم فالظاهر أنه ليس من اقتطع القناطري 
املقنطرة من اَّلهب والفضة كمن اقتطع ادلرهم وادلرهمني وهذا خرج خمرج 

 (2/5رشح الزرقاين )املبالغة يف املنع وتعظيم اْلمر وتهويله" أ. ـه

 . (املتعدي )ظلم العبادومن اشد أنواع الظلم بعد الرشك، هو الظلم 

ِ صىل اهلل عليه وسلم  :عن اَعئَِشَة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اَّللَّ

 اهلل بِِه َشيْئاا وَِديَواٌن اَل َيْْتُُك "
ُ
ِ عز وجل ثاََلثٌَة ِديَواٌن اَل َيْعبَأ َواِويُن ِعنَْد اَّللَّ ادلَّ

 
َ
ِ اهلل منه َشيْئاا وَِديَواٌن اَل َيْغِفُرُه اهلل فَأ ُْك بِاَّللَّ يَواُن اَّلي اَل َيْغِفُرُه اهلل فَالرشِّ ا ادلِّ مَّ

يَواُن  ا ادلِّ مَّ
َ
َم اهلل عليه اجْلَنََّة{، َوأ ِ َفَقْد َحرَّ قال اهلل عز وجل: }إنه من يرُْشِْك بِاَّللَّ

 اهلل بِِه َشيْئاا َفُظلُْم الَْعبِْد َنْفَسُه ِفيَما بَيْنَُه َوَبنْيَ 
ُ
َربِِّه من َصْوِم يَْوٍم اَّلي اَل َيْعبَأ

يَواُن  ا ادلِّ مَّ
َ
َ عز وجل َيْغِفُر ذلك َوَيتََجاَوُز إن َشاَء َوأ تََرَكُه أو َصاَلٍة تََرَكَها فإن اَّللَّ

اَّلي اَل َيْْتُُك اهلل منه َشيْئاا َفُظلُْم الِْعبَاِد َبْعِضِهْم َبْعضاا الِْقَصاُص اَل حَمَالََة" ) 
 . (وصححه 2/529كم ، واحلا15003رواه أمحد :

 

 :وعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهما عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال

 .(20، ومسلم:20املسلم َمن سلم املسلمون ِمن لسانه ويده" )رواه ابلخاري :"

 :وقد رواه أبو هريرة ريض اهلل عنه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بلفظ

ِمن لسانه ويده واملؤمن من أمنه انلاس ىلع دمائهم املسلم َمن سلم املسلمون "
 .(250، وصححه ابن حبان: 2995، والنسايئ :5925وأمواهلم " ) رواه أمحد :

(: "ففرسَّ املسلم  0/152قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل )الفتاوى 
وه ىلع بأمر ظاهر وهو سالمة انلاس منه وفرسَّ املؤمن بأمر باطن وهو أن يأمن

دمائهم وأمواهلم وهذه الصفة أىلع من تلك فإن من َكن مأمونا سلم انلاس منه 



وليس لك من سلموا منه يكون مأمونا فقد يْتك أذاهم وهم ال يأمنون إيله 
 .خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة ال إليمان يف قلبه" أ.ه

 :فالظلم ال َيرج عن صورتني

 

والشتم والغيبة وانلميمة والسخرية والقذف ظلم باللسان: َكلسب    -2
 . وشهادة الزور

 

ظلم بالفعل: َكلقتل والرضب والرسقة وأكل الربا والزنا واللواط   -1
 . واتلجسس وأكل أموال انلاس بابلاطل وتتبع العورات وخيانة اْلمانة وغريها

 

داا فََجَزاُؤُه وأشد صور ظلم املخلوقني القتل: قال تعاىل: }َوَمْن َيْقتُْل ُمْؤمِ  ناا ُمتََعمِّ
َعدَّ هَلُ َعَذاباا َعِظيماا{ 

َ
ُ َعلَيِْه َولََعنَُه َوأ َجَهنَُّم َخادِلاا ِفيَها وََغِضَب اَّللَّ

(، وقال عليه الصالة والسالم: "لك ذنب عىس اهلل أن يغفره إال 93)النساء:
نسايئ يف ، وال25953َمن مات مرشاك أو مؤمن قتل مؤمنا تعمدا" )رواه أمحد :

، والنسايئ يف 2100، من حديث معاوية ريض اهلل عنه، وأبو داود:3225الكربى:
، من حديث أيب ادلرداء ريض اهلل عنه 5950، وابن حبان:25539الكربى :

 (. 2/392وصححهما احلاكم 

 

وقال عليه الصالة والسالم: "ال يزال املؤمن يف فسحة ِمن دينه ما لم يصب دما 
 (.، من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهما5259خاري:حراما" )رواه ابل

 

ِخيِه ِِبَِديَدٍة فإن الَْماَلئَِكَة تَلَْعنُُه 
َ
َشاَر إىل أ

َ
وقال عليه الصالة والسالم: "َمن أ

ِه" )رواه مسلم : مِّ
ُ
بِيِه َوأ
َ
َخاُه ِْل
َ
، من حديث أيب هريرة 1525حىت يََدَعُه َوإِْن َكن أ

 .(ريض اهلل عنه



 

ِ وما وقال عليه ال بَْع الُْموبَِقاِت، قالوا يا رَُسوَل اَّللَّ صالة والسالم: "اْجتَنُِبوا السَّ
ْكُل 
َ
َم اهلل إال بِاحْلَقِّ َوأ ْحُر َوَقتُْل انلَّْفِس اليت َحرَّ ِ َوالسِّ ُْك بِاَّللَّ ُهنَّ ؟ قال: الرشِّ

ْكُل َماِل ايْلَتِيِم َواتلََّوِّلِّ يوم الزَّْحِف َوقَذْ 
َ
َبا َوأ ُف الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمنَاِت الرِّ

، من حديث أيب هريرة ريض اهلل 89 :، ومسلم1525الَْغافاَِلِت" )رواه ابلخاري: 
 .عنه

 

  :وقد توعد انليب صىل اهلل عليه وسلم َمن أاعن ظاملا بعقوبات منها

قوهل صىل اهلل عليه وسلم: "َمن أاعن ىلع خصومة بظلم لم يزل يف سخط اهلل 
، واللفظ هل من 1912، والطرباين يف اْلوسط:2/22)رواه احلاكم حىت يزنع" 

 . حديث ابن عمر ريض اهلل عنهما وصححه احلاكم
 

وقال صىل اهلل عليه وسلم: "َمن أاعن ىلع خصومة بظلم فقد باء بغضب من 
من حديث ابن عمر ريض اهلل  5/51، وابليهِق :3595رواه أبو داود :) "اهلل
 .عنهما

 

لصالة والسالم: "َمن أاعن ظاملا يلُدحض بباطله حقا فقد برئت ويقول عليه ا
، والطرباين يف الكبري 2/221منه ذمة اهلل وذمة رسوهل" ) رواه احلاكم 

 .، وصححه من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهما11539:
 

ولقد حذر الرشع احلنيف كثريا ا من الظلم ومن دعوات املظلومني، الن تلك 
ر اليت قد تفتك بالظالم فتاكا عظيماا، دعوة املظلوم تلك ادلعوات من اْلمو

ادلعوة اليت قاهلا صادقا َمن تفطر قلبه كمداا بسبب الظلم وقد وعده اهلل تعاىل 
باإلجابة قال عليه الصالة والسالم: "وََدْعَوُة الَْمْظلُوِم حُتَْمُل ىلع الَْغَماِم َوُتْفتَُح 



بَْواُب السماء َوَيُقوُل ال
َ
نَِّك َولَْو َبْعَد ِحنٍي" )رواه هلا أ نرُْصَ

َ
رَّبُّ عز وجل وعزيت ْل

، من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، وصححه 2051، وابن ماجه:5030أمحد:
 . 2902، وابن خزيمة:502ابن حبان :

 

وقال عليه الصالة والسالم: "واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل 
 (.، من حديث معاذ ريض اهلل عنه29، ومسلم:1325حجاب" )رواه ابلخاري: 

وعن يلع ريض اهلل عنه قال: "أدِّ اْلمانة، واخليانَة فاجتنب، واعدل وال تظلم 
 "يطيب املكسب، واحذر من املظلوم سهماا صائباا واعلم بأن داعءه ال حيجب

 )50ديوان يلع ريض اهلل عنه: (
 

سف اْلنام وظلمهم واحذر من وقال ابن الوردي رمحه اهلل تعاىل: "إياك ِمن ع
 . ( 119،املوسوعة الشعرية : 322ادلعوات يف اْلسحار" )ديوان ابن الوردي :

(: "سبحان اهلل كم  3/051قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل ) بدائع الفوائد 
بكت يف تنعم الظالم عني أرملة واحْتقت كبد يتيم وجرت دمعة مسكني 

ُه َبْعَد ِحنٍي{ ما ابيض لون }لُكُوا َوَتَمتَُّعوا قَِليالا 
َ
ِْرُموَن{، }َوتَلَْعلَُمنَّ َنبَأ ُُ  إِنَُّكْم 

رغيفهم حىت اسود لون ضعيفهم وما سمنت أجسامهم حىت انتحلت أجسام ما 
استأثروا عليه ال حتتقر داعء املظلوم فرشر قلبه حممول بعجيج صوته إىل 

قت، قوسه قلبه املقروح، سقف بيتك ، وحيك نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الو
ووتره سواد الليل، وأستاذه صاحب )ْلنرصنك ولو بعد حني( وقد رأيَت 
ولكن لسَت تعترب احذر عداوة َمن ينام وطرفه باك يقلب وجهه يف السماء 
يريم سهاما ما هلا غرض سوى اْلحشاء منك فربما ولعلها إذا َكنت راحة الَّلة 

ما تساوي َّلة سنة غم ساعة فكيف واْلمر  تثمر ثمرة العقوبة لم حيسن تناوهلا
 .بالعكس" أ.ه



 

 . وكىف بهذه املقدمة ذكرى ملن َكن هل قلب أو الَق السمع وهو شهيد

 

  ضوابط حلل مسائل اخلالف
 

قبل الرشوع ببيان الضوابط البد من معرفة الفرق بني القاعدة و الضابط فإن 
 .احلكم عن اليشء فرع عن تصوره

 

، فالقاعدة القاعدة الفقهية تكون مما يدخل يف أبواب عديدةالفرق اْلول: أن 
الفقهية هلا فروع يف أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة )اْلمور 
بمقاصدها( نأخذ منها وجوب الصالة يف باب الصالة، ونأخذ منها يف ابليع أن 

قتل العمد والقتل اخلطأ، املقاصد معتربة، ونأخذ منها يف اجلنايات الفرق بني ال
؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحدبينما 

جاز يف الفريضة من الصلوات جاز يف انلفل، فهذا ضابط فقيه متعلق 
أبواب انلوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط لك زوج يالعن، فهذا  -باْلبواب

 .ضابط فقيه َيت  بباب واحد

 

القاعدة الفقهية فيها إشارة الفرق اثلاين بني القاعدة الفقهية والضابط: أن 
، فقونلا: اْلمور بمقاصدها فيه إشارة ملأخذ ملأخذ احلكم وديلل احلكم

إنما اْلعمال بانليات(، كما رواه الشيخان )احلكم، وهو ادليلل الوارد يف ذلك 
يشري إىل مأخذ املسألة الضابط الفقيه ال من حديث عمر بن اخلطاب، بينما 

 .وديللها

 .وبعد اتلفريق بني الضابط والقاعدة، نبني ضوابط حل مسائل اخلالف



 

  :الضابط االول

 

 نقل أقوال املختلفني نقالً دقيقاً أميناً بال زيادة وال نقصان

 

 

ْلنها شهادة منك عليهم بأنهم قالوا كذا وكذا، والشاهد البد أن يكون مثبتاا 
،باذالا جلهده ومستفراغا لوسعه يف أن ال ينسب إىل انلاس أمراا لم مما يقول 

يصدر منهم، وإال لاكن شاهد زور أو مغفالا ال تقبل شهادته فال يكيف أن 
تنسب قوالا إىل اعلم أو داعية أو مجاعة أو مذهب ْلن فالناا قد نسبه إيلهم، أو 

اإلعالم العاملية ْلن الصحافة العاملية حتدثت عنهم بذلك ،أو ْلن وسائل 
وسمتهم ونزبهم بذلك القول ، وهكذا بل ال جيوز أن ننسب هذا القول جلماعة 
أو طائفة من انلاس ْلن منتسباا إيلهم قال بهذا القول ، ما لم تتأكد أنهم مجيعاا 
مطبقون ىلع هذا اْلمر )الن الزم القول ليس بالزم اال ان يلزتمه قائله 

لعدل واإلنصاف يقتيض أن تقول : قال فالن من فيكون حينها قوهل(، وإال فا
 مذهب كذا أو من طائفة كذا هذا القول

 . 

فإن َكن القول ُمالا أو حمتمالا ِبثت عن بيانه وتفصيله يف الكمه وكتاباته 
اْلخرى ، وال جيوز لك أن تقول، إن قوهل أسوأ االحتماالت بل اْلصل حسن 

خرين أقواهلم أنك سوف تقف بني الظن باملسلم وتلتذكر وأنت تنسب إىل اآل
يدي اهلل سبحانه وتعاىل، وسيحاسبك وسيقاضونك ىلع ما نسبت إيلهم ،فأعّد 
ا  للسؤال جواباا، وامجع هل أدلة وبراهني ، وتذكر قول احلق سبحانه وتعاىل: }مَّ

يِه َرِقيٌب َعِتيٌد{)ق:  .(25يَلِفُظ ِمن قَوٍل إال دَلَ



 

ينقل، وإذا سألت انلاقل للقول أو للخرب:  وكم سمعنا من قول ينسب أو خرب
 هذا حال يف ِبثت وإذا – به أثق من أي –من أين لك هذا ؟ قال: حدثين اثلقة 

مائنا اْلوائل، وإن أحسن أحواهل أنه ُهول احلال ،هذا إن لم عل بمنهج اثلقة
يكن ممن ال َتوز عنه الرواية ْلسباب قد يكون من ألصقها به فعله لكبرية 

 .الغيبة ،فكيف إذا أضاف إيلها الكذب وابلهتان،فاهلل املستعان

 

  :الضابط اثلاين

 

 حترير حمل الزناع حتريراً دقيقاً 

 

وهذا يأيت بعد اخلطوة السابقة ،فبعد أن تنقل اْلقوال وتعرف ،ينظر فيها 
يلحدد موطن اخلالف ،ْلن كثرياا من انلاس ينصبون اخلالف حيث ال خالف 
،بأن تكون اْلقوال وردت ىلع موارد خمتلفة وأريد بها أمور متباينة، وما أريد 

ية معينة فيعديه بها أمر واحد وقع اخلالف فيه وقد يكون اخلالف يف جزئ
بعض انلاس إىل جزئيات أخرى ومواطن أخرى ،ويوسع دائرته حيث َكن جيب 
أن يسىع تلضيق دائرته فال بد من اتلأكد من أن هؤالء املختلفني قد انصب 
اختالفهم ىلع جزئية واحدة من جهة واحدة، وأنهم يتصورونها تصوراا َكمالا 

،حىت يمكنك أن تنسب إيلهم ،وأنهم يتحدثون عنها من خالل ظروف واحدة 
حينئذ أنهم َيتلفون واملطالع لكتب أسالفنا جيد العجب العجاب من 
حرصهم ىلع هذه القضية وهلجهم بها يف كتب اْلصول، ويف كتب الفقه 
واخلالف بل حىت يف كتب العقائد، فكم من مسألة أغلقوا باب اخلالف فيها 

حترير حمل الزناع غري هذا، و:بقوهلم: هذا يف غري حمل الزناع ،أو قالوا 



فالواجب ىلع طالب العلم احلري  ىلع دينه وبراءة ذمته من املسؤويلة 
واتلبعات أن يدقق ويفتش ويبحث ويستقيص قبل أن ينسب إىل علماء اْلمة 

 .وداعتها اخلالف يف أمر من اْلمور
 

 

  :الضابط اثلالث

 

 معرفة أدلة لك قول

 

 

وداعته ورجاهل أنهم ال َيتلفون رغبة يف إذ اْلصل يف علماء اإلسالم 
االختالف، والحباا يف الزناع، وال يكون دافعهم اهلوى وال الشهوة وإنما ِبثاا 
عن احلق ورغبة يف رضوان اهلل ،وحينئذ فال بد أن يكون للك صاحب قول أو 
للك أهل مذهب ديلل يستدلون بها ، هل هذه اْلدلة صحيحة أو غري صحيحة 

 .؟

 .ول بهذه اْلدلة أو ال تقول بها ؟هل أنت تق

 

هذه قضية أخرى إنما املهم أن تعرف أدتله اليت يستدل بها ،وال جيوز لك أن 
تأخذ أدلة القول أو املذهب أو اجلماعة من خصومهم وممن َيالفهم ما دام 
يمكنك معرفة أدتلهم منهم مبارشة ،إما مشافهة، وإما من كتبهم، وإما 

ل نقل اثلقات من تالميذهم، وهذه اْلدلة ترتب: بمراسلتهم، وإما من خال
الكتاب فالسنة فاإلمجاع فالقياس فاملصلحة فاالستصحاب، وهكذا، فما ذكر 



أهل العلم أنه ديلل يستدل به سواء َكن مما اتفق ىلع االستدالل به أو مما 
 .اختلف فيه

 

هم ثم تسلك مع اْلقوال اْلخرى يف املسألة املسلك نفسه يف معرفة أدتل
 .بالرجوع إيلهم وإىل أقواهلم وآثارهم

 

 

  :الضابط الرابع

 ( ابلحث يف داللة االدلة ىلع املدلول(

 

 

من حيث دالتله ىلع املدلول او عدم دالتله، وقد يكون يف ادليلل الواحد 
أكرث من وجه لالستدالل بل قد يتفق املذهبان أو القوالن يف إيراد ادليلل 

ادلاللة كما يف استدالل من يقول :بأن العدة باْلطهار، لكنهم َيتلفون يف وجه 
نُفِسِهنَّ 

َ
بَّصَن بِأ ومن يقول بأن العدة باحليض بقوهل تعاىل: }َوالُمَطلََّقاُت َيَْتَ

(، فهم يتفقون يف ادليلل، لكنهم َيتلفون يف وجه 115ثاََلثََة قُُروٍء{)ابلقرة:
استيفاء مجيع أوجه ادلاللة يف مجيع ادلاللة أي يف املراد من هذا ادليلل، فإذا تم 

 . اْلدلة جبميع املذاهب انتقل إىل اخلطوة اْلخرى

 

  :الضابط اخلامس

 

 االطالع ىلع اعرتاض املختلفني ىلع االدلة او وجه ادلالالت



 

ْلن االعْتاض إما أن يكون ىلع ادليلل، وإما أن يكون ىلع وجه ادلاللة إذا 
ويكون ابلحث عن هذه االعْتاضات بنفس َكن اجلميع يسلمون بادليلل، 

الطريقة اليت تم ابلحث بها عن اْلقوال واْلدلة يف اخلطوات السابقة، إذ لو َكن 
 . يُسلِّم بأدلة وأوجه ادلاللة للقول اآلخر ملا خالفه أصالا 

 

 :الضابط السادس

 

 معرفة اإلجابة ىلع هذه االعرتاضات

 

 

إذ ال شك أنه لو َكن أحد الفريقني يسلّم باعْتاضات الفريق اآلخر الرتفع 
اخلالف،ولاكن هل والشك إجابات ىلع تلك االعْتاضات ،فال بد من معرفة 
هذه اإلجابات ، وقد جييب ىلع االعْتاض الواحد بأكرث من إجابة، وقد جييب 

تقصائه عن عدة اعْتاضات بإجابة واحدة، فال بد من معرفة ذلك واس
 .ومعرفة مدى قربه او بعده من الصواب

 

 

 :الضابط السابع

 

  معرفة سبب اخلالف



 

 

  واْلسباب منها

: 

 .ال يمكن دفعه يف الواقع ، وال ذم يف وجوده :سائغ جائز يف الرشع -2

 :ومن أهم أسباب اخلالف املرشوع

 تفاوت العقول واْلفهام. 

 طبيعة اللغة العربية . 

  قواعد االجتهاد واالستنباطاالختالف يف بعض . 

 اخلالف يف حجية بعض اْلدلة . 

 االختالف يف ثبوت بعض انلصوص الرشعية من السنة انلبوية. 

 االختالف يف فهم بعض انلصوص الرشعية . 

 االختالف يف تزنيل اْلحاكم ىلع الوقائع تلجددها وكرثتها . 

 اختالفهم يف تقدير املصالح واملفاسد يف أمر اْلمور.  

 

مر املسلمون باجتنابها، وال : غري جائز حمرم  -1
ُ
ويه أسباب مذمومة مرذولة أ

 :يعذر من َكن خالفه مبنياا عليها، ومن أهم أسباب اتلفرق املذموم

  :الغرور بانلفس -أ

 

اَّلي يودل اإلعجاب بالرأي والكرب ىلع اآلخرين ،فيرص اإلنسان ىلع رأيه، 
ويستخف بأقوال اآلخرين، مهما َكن ديللها وحجتها ، فنظره إىل اآلخرين نظر 
ين ال يتوقع منهم الصواب ،ونظره إىل نفسه نظر  االحتقار واالزدراء الَّّلَ



ظن به اخلطأ، فهو اإلعجاب واالفتخار ،وإىل رأيه نظر الصواب اَّلي ال ي
الصواب والصواب هو ولو أرعوى قليالا واتهم نفسه، وعلم أنها أمارة بالسوء 
دلفع كثري من اخلالف والشقاق ،ولاكن هل أسوة بمن قال اهلل عنه: }فَِبَما رمَْحٍة 

وا ِمْن َحْولَِك{)آل  َن اهللِ نِلَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفّظاا َغِلَظ الَقلِْب اَلنَفضُّ عمران مِّ
:259). 

ومن تدبر تأديب القرآن الكريم وتربيته للمؤمنني، أدرك إىل أي مدى جيب 
أن تستّل من انلفوس أمراضها، َكلغرور واإلعجاب و الكرب حىت يسلس 
رَْض 
َ
قيادها ويستقيم شأنها، قال تعاىل: }وَِعبَاُد الرَّمْحاِن اَِّليَن َيْمُشوَن ىلَعَ اْل

 .(53الفرقان :) {اجلَاِهلُوَن قَالوا َسالماا  َهْوناا َوإَذا َخاَطبَُهمُ 

وإذا َكنت صفة اتلواضع ولني اجلانب من أوائل صفات املؤمنني، فإنها يف حق 
من انتصب للعلم وادلعوة والفتوى واتلعليم أوجب وأكرث رضورة وإحلاحاا، 
وتأمل كيف َكن حال انليب صىل اهلل عليه وسلم مع انلاس َكفة ،َكن أكمل 

خلقاا، وأنبلهم مسلاكا، وأعظمهم إيثاراا وتواضعاا ما عرفه أحد إال أحبه انلاس 
يأيت اْلعرايب انلكرة، والغليظ اجلايف، فيجر برده صىل اهلل عليه وسلم بقوة 
حىت يؤثر طرف الربد يف رقبته ،فما يزيد ىلع أن يبتسم يف وجهه )رواه ابلخاري 

أصحابه يوم بدر يف املزنل ((، وَيالفه 0/225(، ومسلم)نووي 20/503فتح )
( ويوم أحد يف اخلروج 3/155،150اَّلي يزنلونه .)ابلداية وانلهاية ،البن كثري :

، ((2/23،22للقوم، فيْتك رأيه آلرائهم صىل اهلل عليه وسلم )املرجع السابق )
ويميض أصحابه ىلع سنته حىت استحقوا من اهلل وصفهم بأنهم أذلة ىلع 

فرين، قال تعاىل: }يا أيها اَّلين ء امنوا من يرتد منكم املؤمنني أعزة ىلع الاك
عن دينه فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه أذلة ىلع املؤمنني أعزة ىلع 
الاكفرين جياهدون يف سبيل اهلل وال َيافون لومة آلئِم ذلك فضل اهلل يؤتيه من 

 .(52يشاء واهلل واسع عليم{ )املائدة :



 

 :الصدارة والرياسة والقيادة واملنصب واجلاهاحلرص ىلع الزاعمة و -ب

 

وهو ادلاء ادلوي ، والشهوة اخلفية ، اليت تفتك باإليمان، وحترق احلسنات ، 
فكم من إنسان عذب املنطق ،وافر العلم، واسع اثلقافة، قد زهد يف ادلرهم 
وادلينار ،ولكن حب الظهور والربوز قد سيطر ىلع قلبه ، وركب هل لك صعب 

فأثار اخلالف ومّزق الصفوف ،وشتت ادلاعة ،واملرّبر املعلن ابلحث  وذلول ،
عن احلق ، ومحاية ادلعوة ،واحلرص ىلع االتباع ،ولو صدق مع نفسه لقال : إن 
َكن هذا طالء وغشاء للبحث عن السيادة والريادة ، وهل أهلك عبد اهلل بن 

 .أيب بن سلول إال حب الرياسة ؟

 

 .احلق أال حب الرياسة ؟ وهل رصف هرقل عما عرف من

 

ويف الوقت نفسه َكن اْلخيار من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا 
عرضت هلم اإلمارة تدافعوها وأبوها، كما يف يوم مؤتة، وكما يف سقيفة بين 
ساعدة حني قال الصديق رىض اهلل عنه: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلني 

فقال عمر ريض  – اجلراح بن عبيدة وأبا اخلطاب بن عمر يعين –أيهما شئتم 
اهلل عنه، واهلل أن أقدم فترضب عنِق ال يقّربين ذلك إىل إثم أحب إيّل أن أتأمر 
ىلع قوم فيهم أبو بكر إال أن تغري نفيس عند املوت، وما جعل أبو جهل 
 يعرض عن الويح اَّلي استيقنه إال حب الرياسة، وابلحث عن املجد املزعوم ؟

 تويف أبو بكر واستخلف عمر ريض اهلل عنهما بعث بتويلة أيب عبيدة وحني
وعزل خادلاا من اإلمارة يف بالد الشام، فوصل الكتاب إىل خادل يف أوج معركة 



الريموك فأخفاه حىت انتهت املعركة ،وتم انلرص للمسلمني ودفن الشهداء 
يدة، فقال أبو ،وعولج اجلرىح ،وأرسلت البشائر للمدينة، ثم أظهره ْليب عب

عبيدة رمحك اهلل هال أخربتين حني وصلك الكتاب؟!، فقال خادل: كرهت 
أشق ىلع املسلمني، وما يرض أحدنا أن يليه أخوه يف ذات اهلل سبحانه وتعاىل، 
هكذا تكون انلفوس حني يكون املقصد وجه اهلل وادلار اآلخرة، أما حني 

نيا بادلين وسىع هلا السي يكون املطلب ادلنيا فاْلمر َيتلف ومن ختل ادل
احلثيث ،فاعلم أنه ليس بأهل أن يكون من محلة رسالة اهلل، ووراث رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وإنه وإن ظهر يف احلياة واشتهر وخدع انلاس فال بد 

 اْلعقاب، ىلع وانلكوص اخلذالن –والعياذ باهلل  – وأن تكون اعقبته
 . والعافية العفو اهلل نسأل باطناا، هو كما ظاهراا، لدلنيا واالحنياز

  سوء الظن باآلخرين -ج

: 

فهو ينظر جلميع انلاس باملنظار اْلسود، فأفهامهم سقيمة، ومقاصدهم سيئة، 
وأعماهلم خاطئة، ومواقفهم مريبة، لكما سمع عن إنسان خرياا كذبه أو أوهل، 
ولكما ذكر أحد بفضل طعنه وجرحه اشتغل باحلكم ىلع انليات واملقاصد 

رأيه أو سماع  فضالا عن اْلعمال والظواهر، واملصادرة لآلخرين قبل معرفة
حجته وبرهانه وديلله واالفْتاض أنه نرص ىلع ابلاطل رغم عدم مناقشته 
وحواره ،مبدع يف حتطيم ما بينه وبني انلاس من جسور يمكن أن يتم اتلفاهم 
من خالهلا ، فحني َكن اْلصل فيمن يريد هداية انلاس ووحدة أهل احلق أن 

ا الصنف من انلاس فيهدم القائم يبين جسور اثلقة بينه وبني اآلخرين يأيت هذ
منها ،وحيفر ماكنها خنادق واسعة مهلكة من عدم اثلقة وسوء الظن ،ثم يطلب 
بعد ذلك أن يقبل اآلخرين بما عنده ،ويلومهم ىلع عدم سماع ما دليه من 



احلق بزعمه ،إن اَّلي ينبيغ أن يسود العالقة بني املجاهدين هو احلب واإلخاء 
فمن ظهر نلا خريه وحرصه ىلع ادلين وحدبه ىلع  واتلعاون وحسن الظن،

املسلمني أحسنّا به الظن ،واتلمسنا هل العذر ،ودعونا اهلل سبحانه وتعاىل هل 
  بالسداد واملغفرة والرمحة

. 

 :اتلعصب األعىم لعالم، أو أمري، أو مذهب أو مجاعة -د

 

ذلك أن اهلل لم جيعل العصمة إال للكتاب والسنة وما أمجعت عليه اْلمة ، فال 
ينبيغ أن نتعامل مع أي اعلم أو مذهب أو مجاعة ىلع اعتبار أن لك ما يصدر 
عنهم حق ال جيوز خمالفته وال اتلخيل عنه ، بل جيب أن يكون شعارنا لك 

 اْلسف مع–لم ،ولكن يؤخذ من قوهل ويرّد إال رسول اهلل صىل اهلل عليه وس
هذا ادلاء فتك بالساحة اإلسالمية، وشتت شمل ادلاعة ومزق  – الشديد

صفوفهم حىت أن بعض ادلعوات اليت َكن شعارها ومزيتها انلظرية نبذ 
اتلقليد مجلة وتفصيالا والعودة إىل الكتاب والسنة أصبحت أقوال مشاَيها 

من خلفه ،حىت وإن َكن هذا  حقاا مطلقاا ال يأتيها ابلاطل من بني يديه وال
القول شذوذاا خالف فيه اْلمة سلفاا و خلفاا نعم الشك أن العلماء ادلاعة 
العاملني هم ورثة اْلنبياء ،وهم أهل اخلشية اَّلين هم يهدون إىل احلق ،وبه 
يعدلون حيملون هذا ادلين خلفاا بعد سلف ،فينفون عنه انتحال املبطلني 

اْلمة، وأهل املزنلة العايلة الرفيعة يف ادلين  ،وحتريف الغالني، هم عدول
،احْتامهم وحبهم توقريهم واجب رشيع ،لكن ىلع أن ال يرفعوا فوق مزنتلهم 
 .وال يُغىَل فيهم، كما غال ايلهود وانلصارى يف أحبارهم ورهبانهم

واكن اإلمام أمحد رمحه اهلل يقول: "ال تقدلوين وال تقدلوا مالاكا، وال سفيان، وال 



 ." لشافيا

واكن ابن مسعود ريض اهلل عنه يقول : "من َكن مستناا فليسنت بمن قد مات ، 
، ( فإن اليح ال تؤمن عليه الفتنة" رواه الطرباين بنحوه يف )املعجم الكبري

 .(: رجاهل رجال الصحيح2/250وقال اهليثيم يف )ُمع الزوائد ( )(9/166)

( : "ومن حالف 10/ 15قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل ) ُموع الفتاوى :
شخصا ىلع أن يواىل من وااله ويعادى من اعداه َكن من جنس اتلْت 
املجاهدين يف سبيل الشيطان ومثل هذا ليس من املجاهدين يف سبيل اهلل 
كر تعاىل وال من جند املسلمني وال جيوز أن يكون مثل هؤالء من عس
 .املسلمني بل هؤالء من عسكر الشيطان" أ.ه

وانلاس يف حق ادلاعة والعلماء واالمراء ما بني اغل وجاف، فأناس مازالوا يف 
أجبديات العلم، وإذا ذكر هلم اْلئمة والعلماء وكبار ادلاعة من أهل اثلغور قالوا: 

اآلفاق هم رجال وحنن رجال، وكم من رويبضة نال من اْلخيار اْلبرار، ومأل 
ضجيجاا وعويالا، واكن حقه أن يؤخذ ىلع يديه ، وحيجر ىلع لسانه ،وأناس 
غلوا يف العلماء وكبار ادلاعة واالمراء حىت فقدوا أمامهم شخصياتهم، وسلبوا 
إرادتهم، وأصبحوا يسلّمون بكل ما قالوا بال تفكري وال روية، واحلق وسط 

 . بني طرفني ،ومزيان احلق الكتاب والسنة

  :قلة العلم يف صفوف كثري من املتصدرين - ه

 

وهو ما أشار إيله الرسول صىل اهلل عليه وسلم : "أن اهلل ال يقبض العلم انزتااعا 
ينزتعه من انلاس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا لم يُبِق اعملاا 
 اختذ انلاس روؤساا جهاالا فسئلوا بغري علم فضلوا وأضلوا" )رواه ابلخاري:

 (25/115، ومسلم: رشح انلووي: 2/292الفتح 



 

ولو قارنت شدة ورع السلف يف قضايا العلم والفتيا بشدة جراءة أهل العرص 
 .لرأيت العجب العجاب، وأكرث أهل هذا الزمان زادهم من العلم قيل وقال ؟

 :فهذا ابن مسعود ريض اهلل عنه يُسئل عن قضية فيفكر فيها حوالا ثم يقول

أتلكم يف كتاب اهلل وسنة رسوهل فما وجدتها فأقول فيها برأيي، اتلمست مس"
فإن أصبت فمن اهلل، وأن أخطأت فمن نفيس والشيطان" )روى ابن عبد الرب 

، من قول ابن مسعود ريض اهلل عنه يف خطبة 1/50حنوه يف جامع بيان العلم : 
 .( خطبها

 أحدكم فيفيت فيها ويقول الشعيب أحد أئمة اتلابعني: "أن املسألة تلعرض ىلع
 . "وهو متكئ ىلع أريكته، لو عرضت ىلع عمر جلمع هلا أهل بدر

 .!رحم اهلل الشعيب، كيف لو أدرك زماننا ؟

وهذا إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه اهلل يرسل إيله أهل املغرب يستفتونه 
 "يف ثمان وثالثني مسألة فيجيب يف ست ويقول يف اثنتني وثالثني: "ال ادري

  5 -0صفة الفتوى : البن محدان ، ص )

) . 

وهذا حممد بن عجالن يقول: "إذا أخطأ العالم ال أدري، فقد أصيبت مقاتله" 
 .(1/52)جامع بيان العلم: ابن عبد الرب :

 

واكنوا يقولون : "ال أدري نصف العلم" )رواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم : 
 . (عنه: عن أيب ادلرداء ريض اهلل 1/52



ْمَع  كيف ال وهم يتلون قوهل تعاىل: }َواَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بََه ِعلٌْم إنَّ السَّ
ْوالئَِك ََكَن َعنُْه َمْسئُوالا{)اإلرساء /

ُ
 .(35َوابَلرَصَ َوالُْفَؤاَد لُكُّ أ

  : عدم اتلثبت يف نقل األخبار وسماعها وروايتها -و

 .! ت الوىغ خاصة ا، وأي بليةويه بلية أصيب بها عرصنا اعمة وساحا

ورحم اهلل أسالفنا اَّلين َكنوا إذا حدثوا بأمر قالوا : )سّموا نلا رجالكم(، 
 . ()ولوال اإلسناد لقال من قال ما قال

وكم من خرب قلبت حقيقته أو اختلق اختالقاا، وما آفة اْلخبار إال رواتها، 
هد عند القايض يف والعجب أن انلاس يشددون يف أمر ادلنيا، فلو شهد شا

مائة دينار تَلُثُِبَت من عداتله ونوقش أما أن يشهد ىلع أمور كبرية يف داعة 
اْلمة وعلمائها وُاهديها فال يناقش يف ذلك ،وال يُسأل عنه ،وال يتثبت من 
روايته ،وصحتها من عدمها، ولو َكن لك من نسب لعالم أو داعية أو مذهب 

أيت بعينك ؟أو سمعت بأذنك ؟ أو نقلت عمن قوالا قيل هل: ما ديللك ؟ هب ر
ارتفع عن حد اجلهالة ونال اثلقة به من اْلمة أو أوردت قرينة قاطعة ىلع 

 .صحة نقلك ؟

فإن أورد ديلله ِبثنا يف صحته ،ودالتله ،وأن قال هاه ،سمعت انلاس يقولون 
،أو قيل كذا وكذا فيقال هل أنت أحد رجلني إما مغفل ساذج، وهذا باتفاق 
علماء اْلمة ال تقبل روايته إذا أنفرد ، أو مفْت َكذب، وهذا ال تقبل روايته 

  ِبال وعليه أن يتوب إىل اهلل سبحانه وتعاىل

. 

وبهذا تقرب مقالة السوء وأسباب الفرقة واخلصومة يف مهدها وال يغّرنّك بعض 
من دخل يف صفوف املجاهدين وطلبة العلم من داعة الفرقة وأهل الفتنة، 



نما هم مطايا الشيطان وراكئبه اَّلين جيول بهم تلحقيق مآربه ومقاصده، وكم فإ
من إنسان يسمع اْلمر فيفهمه ىلع غري وجهه ثم يشيعه ىلع وجه آخر وعند 
ابلحث واالستقصاء َتده هراء وتفاهات إن لم يكن وراءه اْلعداء وعمالئهم 

 . من أبناء املسلمني، وال حول وال قوة إال باهلل

 

مسلم قتل بشهادة ُروح أو ُهول أو بال شهادة، وساحات الوىغ تشهد وكم 
 .! بذلك

وكم من اعلم أو ُاهد عجزت من انليل منه أجهزة أمن الكفار وخمابراتهم ، 
وقتل ىلع ايدي املجاهدين بشبهة أو فربكة رتبها املرتدون أو الكفار فنالت 

 .! فتنة بني املجاهدينمنه سيوف املسلمني ، فتخل  الكفار منه واكن دمه 

 . فاهلل املستعان وعليه اثلالكن

 

 : مؤامرات األعداء وأهل انلفاق -ز

 

وعداوتهم نلا معلومة مستيقنة، قال تعاىل: }َواَل يََزالُوَن ُيَقاتِلُونَُكْم َحىتَّ 
وُكْم َعن ِديِنُكْم إِن اْستََطاُعوا  .(120ابلقرة:) {يَُردُّ

وقد أخربنا املصطىف صىل اهلل عليه ويلم أن  ويه عداوة قديمة غري منقطعة،
الشيطان قد يأس أن يعبد يف جزيرة العرب ولكنه يرىض باتلحريش بني 

 . املؤمنني

َم َيُقوُل: "إِنَّ 
ُ َعلَيِْه وََسلَّ َعْن َجابٍِر ريض اهلل عنه قَاَل َسِمْعُت انلَّيِبَّ َصىلَّ اَّللَّ

ْن َيْعبَُدهُ 
َ
يَِس أ
َ
يَْطاَن قَْد أ الُْمَصلُّوَن يِف َجِزيَرِة الَْعَرِب َولَِكْن يِف اتلَّْحِريِش  الشَّ



(، وايلهود واملنافقون عندما عجزوا عن مواجهة 5030بَيْنَُهْم" )رواه مسلم :
املؤمنني وهم صف واحد بقيادة الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم عمدوا 

ا َزاُدُكْم إىل الزنااعت واخلالفات وانلعرات، قال تعاىل: }لَْو خَ  رَُجوا ِفيُكم مَّ
اُعوَن   وَْضُعوا ِخاللََكْم َيبُْغونَُكُم الِفتْنََة َوِفيُكْم َسمَّ

َ
إالَّ َخبَاالا َوْل
(، فكم من منافق اللسان، ذرب املقال ،فصيح العبارة، يتنقل 20لَُهْم{)اتلوبة 

أوقع  بني املسلمني بمظهر أهل اتلقوى ،وهو يقوم بدور عبد اهلل بن سبأ اَّلي
ما أوقع بني املسلمني بعد أن غرهم بنسكه وعبادته، وال حتسب أن صاحب 
هذا ادلور سيأتيك بمظهر أهل الفجور، والفسق، بل َسيَُعدُّ إعداداا خاصاا 
يلتالءم حاهل مع دوره، نعم هذا ما َيطط هل اْلعداء ،وتستنفذ فيه اجلهود 

و عميل مأجور، ويف لك يوم ،وتدار حوهل املعارك، ويستغل فيه لك ساذج بليد أ
يباد فيه شعب مسلم ،وسقط بيد اْلعداء موقع جديد ،املصاحف تمزق، 
واملساجد تهدم واْلعراض تنتهك، واْلبناء يُسبَون حلساب الكنائس العاملية، 
واْلقىص يعيث فيه بنو صهيون وداعراتهم من حقدة إخوان القردة واخلنازير 

اعر، والكثري ال يي حقيقة املؤامرة ومن  واْلمة من ذل إىل ذل ومن اعر إىل
 . املستهدف، واهلل املستعان

 

 :الضابط اثلامن

 

  معرفة ثمرة اخلالف

 

فإن َكن هل أثر اعتىن به ،وإن لم يكن هل أثر أعرض عنه، أي إذا أخذنا بهذا 
القول فهل َيتلف اْلمر عما إذا أخذنا بغريه، أم أن اخلالف لفظي ،وهو ما 



أهل العلم قبل عصور اجلمود ْلن أمة اإلسالم أمة ال تقبل  َكن يعرض عنه
الْتف يف فكرها، وال يف اقتصادها، وال يف حياتها االجتماعية ،ْلنها أمة رسالة، 
ال أمة عبث وهلو ولغو، وأمة هذا شأنها ال ختتلف وتشغل حياتها بما ليس هل 

ات ،أو املعامالت أثر عميل، فإن َكن اخلالف هل أثر يف االعتقادات أو العباد
وجب العناية به، وإن َكن ال يْتتب ىلع هذا اخلالف عمل فينبيغ اإلعراض 
 . عنه وعدم االشتغال به ،وهذا مع اْلسف أكرث ما يشغل الساحة يف هذه اْليام

  :الضابط اتلاسع

 

  الرتجيح بني األقوال املختلفة وترجيح الراجح منها

 

آخر كثرية ِبثها العلماء يف باب اتلعارض واملرجحات اليت يرجح بها قول ىلع 
والْتجيح يف علم أصول الفقه، متها مرجحات يف متون اْلدلة، ومنها 
مرجحات يف طرقها وأسانيدها، ومنها مرجحات بأمور خارجة عنها ،وقد 
َتاوزت املرجحات عند بعض أهل العلم مائة مرجح، واْلمر حيتاج إىل تقوى 

 .ب االنتصار للرايوعلم وفقه وبعد عن اهلوى وح

 

وهذا املنهج العليم ادلقيق لو تعامل به انلاس مع مسائل اخلالف ْلمكن 
َتاوز كثري من السلبيات اليت تعج بها الساحات اجلهادية، ولكن مع اْلسف 
الشديد نرى أن كثرياا ممن ينتسبون للجهاد وساحاته تراهم، يكفرون، 

ن، ويردون وينالون من ويستحلون ادلماء، ويفسقون ويبدعون، ويرجحو
املخالفني، وهم أبعد ما يكونون عن املنهج الرشيع يف اتلعامل مع املسائل 
اخلالفية فضالا عن مرااعة خطواته السالفة اَّلكر واليت يه الضمان لسالمة 



اتلعامل مع مسائل اخلالف، وبدل أن تنشغل قيادات املجاهدين للتخطيط 
 .! نزااعت املجاهدين للنيل من الاكفرين، صار جل همها حل

 

 نرموا اىل اخلالفة واتلمكني ، وحنن نبتعد عن اسبابها ؟ 

 

 . نرجو من اهلل ان يردنا دلينه ردا ا مجيال ا إنه وِّل ذلك والقادر عليه

 

 

  آداب اخلالف 

  

إن عدم مرااعة ضوابط اخلالف واالختالف، يؤدي اىل اهلرج واملرج، 
،وتفرق اللكمة، وضياع الشوكة، َّلا َكن من واستمرار الزناع، وبقاء الوهن 

الرضوري معرفة ضوابط ادب اخلالف وااللزتام بها ْلنها من االسباب املؤدية 
 .اىل االعتصام والوحدة

 

 – (، عن االئمة 52-30/50يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ُموع الفتاوى :ج

: "وهلذا َكن بعض العلماء يقول إمجاعهم حجة قاطعة واختالفهم -رمحهم اهلل 
رمحة واسعة واكن عمر بن عبد العزيز يقول ما يرسين أن أصحاب رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم لم َيتلفوا ْلنهم اذا اجتمعوا ىلع قول فخالفهم رجل َكن 

ذا َكن ىف اْلمر سعة ضاال وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول ه
وكذلك قال غري مالك من اْلئمة ليس للفقيه أن حيمل انلاس ىلع مذهبه ، 
وهلذا قال العلماء املصنفون يف اْلمر باملعروف وانليه عن املنكر من أصحاب 



الشافي وغريه إن مثل هذه املسائل االجتهادية ال تنكر بايلد وليس ْلحد أن 
يتلكم فيها باحلجج العلمية فمن تبني هل صحة  يلزم انلاس باتباعه فيها ولكن

أحد القولني تبعه ومن قدل أهل القول اآلخر فال إنكار عليه ونظائر هذه 
املسائل كثرية مثل تنازع انلاس يف بيع ابلاقال اْلخرض يف قرشيه وىف بيع 
املقايث مجلة واحدة وبيع املعاطاة والسلم احلال واستعمال املاء الكثري بعد 

انلجاسة فيه اذا لم تغريه واتلوضؤ من مس اَّلكر والنساء وخروج وقوع 
انلجاسات من غري السبيلني والقهقهة وترك الوضوء من ذلك والقراءة 
بالبسملة رسا أو جهرا وترك ذلك وتنجيس بول ما يؤلك حلمه وروثه او القول 
بتني بطهارة ذلك وبيع اْلعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك واتليمم برضبة او رض

اىل الكوعني او املرفقني واتليمم للك صالة أو لوقت لك صالة أو اإلكتفاء 
بتيمم واحد وقبول شهادة أهل اَّلمة بعضهم ىلع بعض او املنع من قبول 
شهادتهم ، ومن هذا ابلاب الرشكة بالعروض ورشكة الوجوه واملساقاة ىلع مجيع 

ه املسائل من جنس رشكة انواع الشجر واملزارعة ىلع االرض ابليضاء فان هذ
اْلبدان بل املانعون من هذه املشاراكت أكرث من املانعني من مشاركة اْلبدان 
ومع هذا فما زال املسلمون من عهد نبيهم واىل ايلوم ىف مجيع اْلعصار 
واْلمصار يتعاملون باملزارعة واملساقاة ولم ينكره عليهم أحد ولو منع انلاس 

ثري من مصاحلهم الىت ال يتم دينهم وال دنياهم مثل هذه املعامالت تلعطل ك
إال بها ، وهلذا َكن ابو حنيفة يفيت بأن املزارعة ال َتوز ثم يفرع ىلع القول 
جبوازها ويقول إن انلاس ال يأخذون بقوِّل ىف املنع وهلذا صار صاحباه اىل 
 القول جبوازها كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافىع وغريه " ا. ـه

وهذا االختالف إذا فقد آدابه الرشعية حتول من رمحة إىل نقمة، والعياذ باهلل 
 :وأهم هذه اآلداب اليت ينبيغ ىلع املختلفني مرااعتها يه



  

 :اإلخالص واتلجرد من اهلوى  -2

 

ذلك أن اإلخالص رشط لقبول لك عمل ، قال تعاىل: }َفَمن ََكَن يَرُْجوا ِلَقآَء َربِِّه 
َحدا{ )الكهف :فَلْيَْعَمل عَ 

َ
 .(220َمالا َصاحِلاا َواَل يرُِشْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أ

يَن{ )ابلينة: ِمُروا إِالَّ يِلَعُبُدوا اهللَ خُمِْلِصنَي هَلُ ادلِّ
ُ
 . (5وقال تعاىل: }َوما أ

 .(وقال الرسول صىل اهلل عليه وسلم : "إنما اْلعمال بانليات " )متفق عليه

اهلل مزنلة يف العلم وادلعوة واجلهاد أن يتجرد من  فالواجب ىلع لك من بوأه
اهلوى عند ِبثه قضايا ادلين، ومسائل الرشع، وأن ال يكون دافعه إىل ذلك 
 . حب الظهور وال الغلبة واالنتصار للنفس ، أو احلزب ، أو اجلماعة

به  قال صىل اهلل عليه وسلم: "من طلب العلم يلجادل به العلماء أو يلماري
السفهاء أو يرصف به وجوه انلاس إيله أدخله اهلل انلار " )رواه الْتمذي وابن 

 .ماجه وغريهما

 

ومن دخل مسائل اخلالف واالختالف بعدة اهلوى وسالح العصبية فقليالا ما 
يوفق، والعياذ باهلل باإلضافة إىل إحراقه حلسناته، وخرسانه وندامته عند لقاء 

سواه أن صاحب اإلخالص ال يبايل أظهر احلق ربه، وعالمة اإلخالص من 
 ! دليه أو دلى خمالفه ،فهو يقبل به من أي َكئن َكن ، حىت ولو َكن طفالا 

فالواجب ىلع ادلاعة واملجاهدين إذا ظهرت شجرة اخلالف واالختالف أن 
يفتشوا انفسهم، ويدققوا يف نياتهم، ويبحثوا يف دخائل قلوبهم أهم يريدون 

هذا وجه اهلل وادلار اآلخرة ،أم يريد أموراا أخرى ؟ وعندئذ  بعلمهم وجهادهم
 .يقدموا أو حيجموا



 

  صىل اهلل عليه وسلم -رد األمر عند االختالف لكتاب اهلل وسنة رسوهل   -1 

 

أي أن يكون الكتاب والسنة هما املعيار اَّلي حياكم إيلهما لك رأي وقول 
ء ومذهب ،ويتحقق يف حياة انلاس معىن قوهل تع اىل: }فَإن َتنَاَزْعُتم يِف ََشْ

(، وحينئذ تصبح املرجعية العليا للويح 59فَُردُّوه إىل اهللِ َوالرَُّسوِل{ )النساء :
املزنل من اهلل، يبحث عن احلق واحلقيقة يف أي أمر ىلع ضوء الكتاب والسنة، 
 ْلن الكا يؤخذ من قوهل ويرد إال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقد كتبت
العصمة ملا جاء به من ربه سبحانه وتعاىل وحني يرجع املسلمون إىل هذه 
احلقيقة وحيكمونها يف حياتهم ،وينتهون إىل قول اهلل ورسوهل سمعاا وطاعة 
وإذاعناا، فإن أكرث اخلالفات بني العاملني هلذا ادلين سزتول أما حني تقرر 

ت يف انلصوص الرشيعة اآلراء ،أو باْلحرى اْلهواء ثم يبحث هلا عن املربرا
اعتسافاا وابتساراا ،فهذا العمل ال مشكور وال مربور بل اْلصل والواجب أن 
تكون اآلراء واالجتهادات نابعة من الكتاب والسنة، وثمرة للتأمل فيهما 

 . ،والعيش يف ظالهلا

 

وقد َتد املؤمن حيشد من احلجج والرباهني العقلية، واملربرات املنطقية، 
املتوقعة ما جيعل السامع يميل لرأيه واجتهاده ولكن بمجرد أن واملصالح 

يسمع قول اهلل ورسوهل يرجع عن لك ذلك، فيصبح الويح هو املورد العذب 
 . الغزير اَّلي يلتِق عليه لك وارد للبحث عن الري والرواء واحلقيقة

 



 

 :إحسان الظن باملخالف، وعدم الطعن واتلجريح يف شخصه -3

 

خلالف بني املسلَمني للك منهما ىلع اآلخر حقوق ال يذهب بها إذ اْلصل أن ا
ويسقطها اختالفك معه يف قضية من القضايا، ومن حقوقه أن عرضه حرام 
عليك كحرمة ماهل ودمه ،وال جيوز انليل منه إال يف مواضع حددها الرشع، 

 ولربما حرام، لقمة أخذ عن يتورع من جند –مع اْلسف الشديد  -ولكن 
 عموماا، املسلمني أعراض مضغ عن يتورع ال ولكنه القيام، وأطال الصيام أدام

 واْلدىه إخوانه، منه يسلم ولم اْلعداء منه سلم خصوصا، واملجاهدين
 طاعة أنها ظن حىت معصيته هل حّسن الشيطان أن –عياذ باهلل وال -واْلمر
 واحد، فرد مع َيتلف أنه واْلمرّ  اْلدىه بل املتنافسون فيها يتنافس وقربة
 .وكذا؟ كذا يقصد وإنما خبيثة، واغيته يسء قصده أن ويزعم بالفواقر، فريميه

(: "لو َكن لك ما اختلف 12/203قال شيخ اإلسالم ابن تيمية الفتاوى )
مسلمان يف َشء تهاجرا لم يبق بني املسلمني عصمة وال أخوة، ولقد َكن أبو 

زعون يف أشياء ال يقصدان إال بكر وعمر ريض اهلل عنهما سيدا املسلمني يتنا
 .أ.ه " اخلري

 

وقد حدد الرشع املواطن اليت َتوز فيه الغيبة، وال جيوز اغتياب املسلم فيما 
عدا تلك املواطن، ولكن ابلعض يقيم سوقاا للجرح واتلعديل حيث ال حاجة 
إيلها ،وانلاس َكنوا ال يقدمون ىلع اجلرح إال عند الرضورة من أجل الرواية 

 . السنة وحفظ
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حيث جعل اهلل للحوار وللجدل ضوابط وآداباا جيب االلزتام بها حيت يؤيت 
احلوار ثمرته وإنك تلعجب حني ترى حال كثري من املسلمني يف حوارهم مع 
إخوانهم وأنت تتلو قوهل تعاىل: }َواَل َُتَاِدلُوا أهَل الِكتَاِب إِالَّ بِالَّيِت ىِهَ 

حَسن{)العنكبوت:
َ
حَسن{)انلحل (، وقوهل تعاىل: }وَ 25أ

َ
َجاِدلُْهم بِالَّيِت ىِهَ أ

:215). 

وإن الغلظة مع املخالفني والقسوة عليهم من اعدات أهل ابلدع َكخلوارج 
واملعزتلة بعكس أهل السنة اَّلين َكنوا يعرفون احلق ويرمحون اخللق كما قال 

 .(5/299شيخ اإلسالم رمحه اهلل )ُموعة الرسائل واملسائل ج

هو اَّلي ينترص دلعوته ال لشخصه ،فإن َكن جلفاا قاسياا غليظاا وادلاعية احلق 
فقد انترص لشخصه، ال دلعوته، ولن يكون داعية أحرص من موىس وال 
مدعواا أسوء من فرعون ،وقد أمر اهلل موىس أن يقول لفرعون قوالا يلناا لعله 
 يتذكر أو َيَش وهذا ابن السماك أحد علماء السلف َيتلف مع أحد إخوانه
يف مسألة من املسائل فيغلظ هل أخوه، وعند افْتاقهم يقول هل: غداا نتعاتب، 

 .فيقول ابن السماك: غداا نتغافر

وهكذا تستل سخائم انلفوس وذلل جاحمها، ويسهل نافرها حىت تقبل احلق، 
وكم من لكمة نابية جافية تصدر يف حالة غضب من شخ  أمحق نزق فتكرس 

 آثارها سنني طواالا، أو أجياالا متعاقبة، القلوب وتمزق الصفوف ،وتبَق
 .وصاحبها جيين آثامها
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 . ذلك أن من طلب احلق فأخطأه ليس كمن تعمد ابلاطل فأصابه

وَّللك جعل اهلل للقايض اَّلي تأهل للحكم، واستفرغ الوسع إلصابة احلق 
ذهل جهده، وحسن نيته ، واهلل ال يكلف أجراا حىت وإن أخطأ، وما ذلك إال بل

 . نفساا إال وسعها

 

 .(وقد قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم : "إنما اْلعمال بانليات " )متفق عليه

وكم رتب اهلل ىلع القصد واإلرادة من اآلثار، ذلك أن من حسن قصده ليس 
 .كمن ساء قصده وخبث

مات أن حيرق جسده،  ولعل قصة الرجل اَّلي أرسف ىلع نفسه فأمر إذا
ويسحق، ويذرى يف ابلحر ، عظة وعربة، فقد غفر اهلل هل ذنوبه بسبب حسن 
 .(قصده، وهو خوفه من اهلل سبحانه وتعاىل. )رواه ابلخاري وغريه

وَّللك رتب الفقهاء كثرياا من اْلحاكم ىلع املراد منها، وقالوا القاعدة الفقهية 
 .(ة باملقاصد واملعاين ال باْللفاظ واملباينالشهرية: )اْلمور بمقاصدها(، )والعرب

فالعاقل املنصف من راىع هذا اْلمر عند ِبثه يف مسائل العلم ،وعلم أن 
اْلصل يف املسلم اخلري، واجتنب اتهام انليات، واحلكم ىلع ما خيف من 
املقاصد والغايات ،وبذل جهده بللوغ احلق وانلصح للك مسلم ،وقد قال تعاىل 

ِريُد أاَل اإلْصاَلَح َما استََطعُت َوَما حاكية عن شعي
ُ
ب عليه السالم: }إْن أ

ِنيُب{ )هود:
ُ
ُت وإيَلِه أ  .(55تَوِفيِِق إالَّ بِاهلِل َعلَيِه تََولكَّ

وكذلك مآالت اْلفعال أمر معترب يف الرشع، فكم من أمر إذا نظرت إيله 



ا يْتتب عليه بذاته فقط رأيته مردوداا، ولكن إذا تأملت عواقبه ومآالته وم
علمت أنه مرشوع لغريه ،ال َّلاته، كما فعل صاحب موىس يف السفينة اليت 
خرقها، ففعل فعالا ال جيوز يف ظاهره، مما جعل موىس يعْتض عليه ،ولكن 
العبد الصالح فعل هذا اْلمر املحظور يف ظاهره ْلنه يؤول إال أمر مرشوع 

 .ممدوح وهو حفظ السفينة

 

ال يقر بذاته، ولكن ملا يْتتب ىلع إنكاره من املآالت وكذلك من اْلمور ما 
واملفاسد ،فإنه حيتمل ويصرب عليه، وهذا رشط من رشوط صحة إنكار 

وكثرياا ما َيىف هذا امللحظ ىلع بعض ادلاعة ،فينظر اْلمر بذاته دون .املنكر 
أن يرايع ويالحظ عواقبه، وما يْتتب عليه ،وهذا من قلة الفقه يف ادلين ،وال 

  . حول وال قوة إال باهلل

 

 :(: "فصل52-10/25قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل )ُموع الفتاوى :

جامع يف تعارض احلسنات أو السيئات أو هما مجيعا إذا اجتمعا ولم يمكن 
  .اتلفريق بينهما بل املمكن إما فعلهما مجيعا وإما تركهما مجيعا

مارة واخلالفة وىف أن الرشيعة جاءت وقد كتبت ما يشبه هذا يف قاعدة اال
بتحصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها وأنها ترجح خري 
اخلريين ورش الرشين وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدناهما وتدفع أعظم 
املفسدتني باحتمال أدناهما فنقول: قد أمر اهلل ورسوهل بأفعال واجبة 

با وزيادة ونىه عن أفعال حمرمة او مكروهة ومستحبة وإن َكن الواجب مستح
وادلين هو طاعته وطاعة رسوهل وهو ادلين واتلقوى والرب والعمل الصالح 
والرشعة واملناهج وإن َكن بني هذه اْلسماء فروق وكذلك محد أفعاال يه 



احلسنات ووعد عليها وذم أفعاال يه السيئات وأوعد عليها وقيد ْلمور 
الوسع والطاقة فقال تعاىل فاتقوا اهلل ما استطعم وقال  بالقدرة واالستطاعة و

تعاىل ال يكلف اهلل نفسا اال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال 
تعاىل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهلل ال يكلف اهلل نفسا اال ما أتاها 

انلفوس وهو  ولك من اآليتني وإن َكنت اعمه فسبب اْلوىل املحاسبة ىلع ما يف
 . من جنس أعمال القلوب وسبب اثلانية االعطاء الواجب

وقال فقاتل يف سببيل اهلل ال تكلف اال نفسك وقال يريد اهلل بكم اليرس 
وال يريد بكم العرس وقال يريد اهلل أن َيفف عنكم وقال ما يريد اهلل 
يلجعل عليكم من حرج وقال ما جعل عليكم ىف ادلين من حرج وقال 

ها اَّلين آمنوا عليكم أنفسكم اآلية وقال وإن َكن ذو عرسه فنظره إىل ياأي
ميرسة وقال وهلل ىلع انلاس حج ابليت من استطاع ايله سبيال وقال ليس ىلع 
الضعفاء وال ىلع املرىض وال ىلع اَّلين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 

ة واجلهاد من هذا هلل ورسوهل وقد ذكر يف الصيام واالحرام والطهارة والصال
 .أنوااع

وقال يف املنهيات وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم أخطأنا 
وال جناح عليكم فيما أخطأتم به ولو شاء اهلل ْلعنتكم وقال تعاىل 

 يسألونك عن الشهر احلرام اآلية 

 

وقال يف املتعارض يسألونك عن اخلمر وامليرس قل فيهما اثم كبري ومنافع 
واثمهما اكرب من نفعهما وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم  للناس

وعىس أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعىس أن حتبوا شيئا وهو رش لكم 
واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون وقال ال جناح عليكم أن تقرصوا من الصالة إن 



 خفتم أن يفتنكم اَّلين كفروا وقال والفتنه أكرب من القتل وقال فان خفتم
فرجاال أو ركبانا وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك 
اىل قوهل وال جناح عليكم إن َكن بكم أذى من مطر أو كنتم أو كنتم 
مرىض أن تضعوا أسلحتكم وقال ووصينا االنسان بوادليه حسنا اىل قوهل وأن 
ادلنيا جاهداك لترشك ىب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف 

  .معروفا واتبع سبيل من أناب ايل

 

ونقول إذا ثبت أن احلسنات هلا منافع وإن َكنت واجبة َكن ىف تركها مضار 
والسيئات فيها مضار وىف املكروه بعض حسنات فاتلعارض إما بني حسنتني 
ال يمكن اجلمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت املرجوح وإما بني سيئتني ال 

ما فيدفع اسوأهما باحتمال أدناهما واما بني حسنة وسيئة ال يمكن اخللو منه
يمكن اتلفريق بينهما بل فعل احلسنه مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة 
 . مستلزم لْتك احلسنة فريجح اْلرجح من منفعة احلسنة ومرضة السيئة

فاْلول َكلواجب واملستحب وكفرض العني وفرض الكفاية مثل تقديم قضاء 
 . ملطالب به ىلع صدقة اتلطوعادلين ا

 

واثلاين كتقديم نفقة اْلهل ىلع نفقة اجلهاد اَّلي لم يتعني وتقديم نفقة 
الوادلين عليه كما يف احلديث الصحيح أي العمل أفضل قال الصالة ىلع 
مواقيتها قلت ثم أي قال ثم بر الوادلين قلت ثم أي قال ثم اجلهاد يف سبيل اهلل 

ىلع متعني ومستحب  وتقديم اجلهاد ىلع احلج كما يف الكتاب والسنة متعني
ىلع مستحب وتقديم قراءة القرآن ىلع اَّلكر إذا استويا يف عمل القلب 
واللسان وتقديم الصالة عليهما إذا شاركتهما يف عمل القلب واال فقد يْتجح 



 . اَّلكر بالفهم والوجل ىلع القراءة اليت ال َتاوز احلناجر وهذا باب واسع

ر اهلجرة بال حمرم ىلع بقائها دار احلرب واثلالث كتقديم املرأة املهاجرة لسف
كما فعلت أم لكثوم اليت أنزل اهلل فيها آية االمتحان يا أيها اَّلين آمنوا إذا 
جاءكم املؤمنات مهاجرات وكتقديم قتل انلفس ىلع الكفر كما قال تعاىل 
والفتنه أكرب من القتل فتقتل انلفوس اليت حتصل بها الفتنه عن االيمان ْلن 

كفر أعظم من رضر قتل انلفس وكتقديم قطع السارق ورجم الزاين رضر ال
وجدل الشارب ىلع مرضة الرسقة والزنا والرشب وكذلك سائر العقوبات املأمور 
بها فإنما أمر بها مع أنها يف اْلصل سيئة وفيها رضر دلفع ما هو أعظم رضرا 

الفساد  منها وىه جرائمها إذ ال يمكن دفع ذلك الفساد الكبري اال بهذا
 . الصغري

وكذلك يف باب اجلهاد وإن َكن قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغريهم 
حراما فمىت احتيج اىل قتال قد يعمهم مثل الريم باملنجنيق واتلبييت بالليل 
جاز ذلك كما جاءت فيها السنه يف حصار الطائف ورميهم باملنجنيق وىف أهل 

فع لفساد الفتنه أيضا بقتل من ال جيوز قصد ادلار من املرشكني يبيتون وهو د
قتله لم يمكن اجلهاد اال بما يفيض اىل قتلهم ففيه قوالن، ومن يسوغ ذلك 
يقول قتلهم ْلجل مصلحة اجلهاد مثل قتل املسلمني املقاتلني يكونون 
شهداء ومثل ذلك إقامة احلد ىلع املباذل وقتال ابلغاة وغري ذلك ومن ذلك 

 . خشية العنت وهذا باب واسع أيضا إباحة نكاح اْلمة

وأما الرابع فمثل أكل امليتة عند املخمصة فان اْلكل حسنة واجبة ال يمكن 
إال بهذه السيئة ومصلحتها راجحة وعكسه ادلواء اخلبيث فان مرضته 
راجحة ىلع مصلحته من منفعة العالج لقيام غريه مقامه وْلن الربأ ال يتيقن 

 اءبه وكذلك رشب اخلمر لدلو



 . 

فتبني أن السيئة حتتمل يف موضعني دفع ما هو أسوأ منها اذا لم تدفع اال بها 
وحتصل بما هو أنفع من تركها اذا لم حتصل اال بها واحلسنة تْتك يف موضعني 
اذا َكنت مفوتة ملا هو أحسن منها أو مستلزمة لسيئة تزيد مرضتها ىلع منفعة 

 نية " أ.هاحلسنة هذا فيما يتعلق باملوازنات ادلي

 

ااِلْحِتيَاط بِفعل  "(: "َوَكَذلَِك من "الَْورع222/ 1وقال رمحه اهلل ) جامع الرسائل :
نَْسان خري  . َما يشك يِف وُُجوبه لَِكن ىلع َهَذا الْوَْجه ن يعم اإْلِ

َ
َوتَمام " الَْورع " أ

يَعة مبناها ىلع حَتِْصيل املَْصالح  ِ ن الرشَّ
َ
اخلريين َورش الرشين ، َويعلم أ

وتكميلها وتعطيل الَْمَفاِسد وتقليلها َوإِالَّ فَمن لم يوازن َما يِف الِْفْعل َوالّْتْك 
ِعيَّة  ْ ِعيَّة واملفسدة الرشَّ ْ فقد يدع َواِجبَات َويْفعل حُمرَمات، من املْصلَحة الرشَّ

َمَراء الظلَمة َويرى َذلِك وراع 
ُ
َهاد َمَع اْْل َويرى َذلِك من الَْورع كمن يدع اجْلِ

و فجور َويرى َذلِك 
َ
ين فيهم بِدَعة أ ة اَّلَّ ئِمَّ

َ
ويدع اجْلُُمَعة َواجْلََماَعة خلف اْْل

اِدق  َوأخذ علم الَْعالم ملا يِف َصاحبه من من الَْورع َويْمتَنع َعن قبُول َشَهاَدة الصَّ
ِي جيب َسَماعه من الَْورع "  بِدَعة ُخْفيَة َويرى ترك قبُول َسماع َهَذا احْلق اَّلَّ

 .أ.ه
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ْلن هذه اْلمور هلل اعتبارها يف الرشع عند بناء اْلحاكم قال تعاىل:} َوَما ُكنَّا 
بِني َحىتَّ نَبَعَث رَُسواَل{)اإلرساء:مُ 
 .(25َعذِّ

 

فبسبب جهل اْلمم، وعدم بلوغ الرسالة هلم ،وقيام احلجة عليهم ، أجارهم 



اهلل من العذاب ،حىت تبلغ الرسالة، فيهلك من هلك عن بيّنة وييح من يح 
 .عن بينة

 

وكم من مشهور دفعت به اْلقدار يلكون رأساا يف قوم مع محاس لدلين 
إخالص هلل، ولكنه جيهل كثرياا من أحاكم الرشع، فتصدر هل كثري من و

املخالفات، ال بسوء قصد وإرصار ىلع املخالفة ،لكن جلهله بهذه اْلمور 
فيجب اتللطف معه، ومرااعة جهله والسي لرفع اجلهل، ودعوته باحلسىن إىل 

 .فعلهااحلق، وخاصة إذا َكنت عوامل الرياسة والزاعمة قد فعلت يف نفسه 

ولنئ لم يكن اعرض اجلهل قائماا يف حق املتبوعني، أفتقطع بأنه أيضاا كذلك 
 .يف حق اْلتباع عندما تصدر حكمك عليهم مجيعاا ؟

 

أما اإلكراه فقد أجاز اهلل ملن يقع يف حتت طائلته أن ينطق لكمة الكفر، 
حق وَّللك اعتربه أهل العلم من عوارض اْلهلية، وما قد يكون إكراهاا يف 

 شخ  قد ال يكون إكراهاا يف حق آخر

 . 

وكم من املواقف واْلقوال اليت تنسب بلعض أهل العلم وادلعوة وتصدر منهم، 
وهم يف ظروف غري طبيعية، يعيشون يف خوف وقلق وتهديد ثم يأيت آخرون 
من إخوانهم فيحاسبونهم ىلع هذه اْلقوال واْلعمال دون مرااعة للظروف اليت 

 .قعت من خالهلاصدرت فيها أو و

  

وربما لو َكن هؤالء انلاقدون اعشوا تلك الظروف لصدر منهم ما هو أسوأ من 



 . تلك اْلقوال واْلفعال، ولو ارعوى قيالا لعذر إخوانه، وسأل اهلل هلم املغفرة

  أما اتلأويل وكونه عذراا يف كثري من اْلحيان

. 

(: "ولك من َكن 35/05ى :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل )ُموع الفتاو
باغياا أو ظاملاا أو معتدياا أو مرتكب ما هو ذنب فهو قسمان :متأول وغري 
متأول، فاملتأول املجتهد كأهل العلم وادلين اَّلين اجتهدوا واعتقد بعضهم 
حل أمور، واعتقد اْلخر حتريمها ،كما استحل بعضهم أنواع اْلرشبة، 

ضهم بعض عقود اتلحليل واملتعة، وبعضهم بعض املعامالت الربوية، وبع
وأمثال ذلك فقد جرى ذلك وأمثاهل من خيار السلف ،فهؤالء املتأملون 
َِّسيَنا  املجتهدون اغيتهم أنهم خمطئون، وقد قال اهلل تعاىل: }َربَّنا اَل تَُؤاِخذنا إن ن

نَا{، وقد ثبت يف الصحيح أن اهلل استجاب هذا ادلاعء 
ْ
ْخَطأ
َ
و أ
َ
 َكن إذا أما …أ

 خمطئاا  َكن ،وإن احلق ىلع أنه اعتقد بل باغ أنه يتبني ولم متأوالا، ُتهداا  ابلايغ
كن تسميته باغياا موجبة إلثمه، فضالا عن أن توجب ت لم اعتقاده يف

 .فسقه"ا.ه

وإذ َكن صاحب القول من أهل العلم واالجتهاد ،وهل تأويل يف قوهل ،وال يعلم 
منه خبث قصد وال سوء نية ،فالواجب مرااعة هذا اْلمر هل ،مع عدم قبول 
ابلاطل اَّلي صدر منه ،لكن فرق بني املوقف من القول واملوقف من القائل، 

بر واتلباغض وهو اْلمر اَّلي يشلك كثري من انلاس ،وبسببه يقع اتلدا
والشحناء واتلفرق وفساد ذات ابلني.)فقه االختالف: د.عوض القرين 

 .(بترصف

ولعل الكثري من اسباب االختالف نابع من اجلهل بضوابط االمر باملعروف 



وانليه عن املنكر ، َّلا َكن لزاما ا لْتابط املوضوع ان نذكر ضوابط االمر 
 . القة بمسألة وأد اخلالفباملعروف وانليه عن املنكر ملا َّللك من ع

 

 ضوابط االمر باملعروف وانليه عن املنكر يف احلد من اخلالف

ال شك أن صالح العباد يف معاشهم ومعادهم متوقف ىلع طاعة اهلل عز وجل 
وطاعة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم، وتمام الطاعة متوقف ىلع اْلمر باملعروف 

 . ري أمة أخرجت للناسوانليه عن املنكر، وبه َكنت هذه اْلمة خ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن 
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ
ُ
قال تعاىل: }ُكنْتُْم َخرْيَ أ

{)سورة آل عمران: اآلية  ِ (، وقد أوىل القرآن الكريم 220الُْمنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ
يق الوالية بني املؤمنني قال والسنة انلبوية هذا اْلمر أهمية بالغة، ففيه حتق

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن 
ْ
ْويِلَاُء َبْعٍض يَأ

َ
تعاىل: }َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أ

وئَلَِك 
ُ
َ َورَُسوهَلُ أ ََكَة َوُيِطيُعوَن اَّللَّ اَلَة َوُيْؤتُوَن الزَّ َعِن الُْمنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم{ )سورة اتلوبة: اآلية َسرَيمَْحُ  ُ إِنَّ اَّللَّ  (02ُهُم اَّللَّ

 وهو من أسباب انلرص ىلع اْلعداء ، واتلمكني يف اْلرض

 .  

نَّاُهْم يِف  يَن إِْن َمكَّ ِ
َ لََقِويٌّ َعِزيٌز اَّلَّ ُه إِنَّ اَّللَّ ُ َمْن َينرُْصُ نَّ اَّللَّ قال تعاىل: }َويَلَنرُْصَ

قَا
َ
رِْض أ
َ
ِ اْْل َمُروا بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن الُْمنَْكِر َوَّلِلَّ

َ
ََكَة َوأ اَلَة َوآتَُوا الزَّ ُموا الصَّ
ُموِر{)سورة احلج ، اآليتان

ُ
 . (22-20اَعقِبَُة اْْل

 

وفيه اْلمن من اهلالك، واملحافظة ىلع صالح املجتمعات ، فعن انلعمان بن 
بشري ريض اهلل عنه قال: قال انليب صىل اهلل عليه وسلم: "مثل القائم ىلع حدود 



اهلل والواقع فيها كمثل قوم استََهموا ىلع سفينة ، فأصاب بعضهم أعالها، 
ا من املاء مروا ىلع من فوقهم وبعضهم أسفلها، فاكن اَّلين يف أسفلها إذا استقو

، فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يْتكوهم وما أرادوا 
رواه ) " هلكوا مجيعاا، وإن أخذوا ىلع أيديهم جنوا وجنوا مجيعاا 

 .(1323ابلخاري:

 . وفيه دفع العذاب عن العباد

 

يَن َكَفُروا ِمْن  ِ اِئيَل ىلَعَ لَِساِن َداوَُد وَِعيىَس ابِْن قال تعاىل: }لُِعَن اَّلَّ بيَِن إِرْسَ
َمْرَيَم َذلَِك بَِما َعَصْوا َواَكنُوا َيْعتَُدوَن ََكنُوا اَل يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعلُوُه بَلِئَْس َما 

 .(09-05ََكنُوا َيْفَعلُوَن{ )سورة املائدة: اآليتان 

 

 سهوهو مطلب مهم ملن أراد انلجاة نلف

 .  

ُبُهْم َعَذاباا  ْو ُمَعذِّ
َ
ُ ُمْهِلُكُهْم أ ا اَّللَّ ٌة ِمنُْهْم لَِم تَِعُظوَن قَْوما مَّ

ُ
قال تعاىل: }َوإِْذ قَالَْت أ

ا قَالُوا َمْعِذَرةا إِىَل َربُِّكْم َولََعلَُّهْم َيتَُّقوَن{ )سورة اْلعراف  . (252اآلية  :َشِديدا

 وفيه اتلوفيق لدلاعء واالستجابة

 .  

عن حذيفة بن ايلمان ريض اهلل عنه عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال: 
"واَّلي نفيس بيده تلأمرنَّ باملعروف وتلنهونَّ عن املنكر أو يلوشكنَّ اهللُ أن 
يبعث عليكم عقاباا منه ثم تدعونه فال يُستجاب لكم" )رواه الْتمذي 

 .(1095:كتاب الفنت:



 

ر حتيا السنن وتموت ابلدع، ويضعف أهل وباْلمر باملعروف وانليه عن املنك
ابلاطل واْلهواء، وهو من أبرز صفات املؤمنني وسماتهم، ومن أعظم الوسائل 
لقوتهم وتماسكهم، والغفلة عنه أو اتلهاون فيه، أو تركه، جير من املفاسد 
الكثرية ، واْلرضار اجلسيمة . إىل غري ذلك من الفوائد واثلمرات الكثرية 

 اْلمر باملعروف وانليه عن املنكراملْتتبة ىلع 

 . 

وان كثريا ا من االمرين باملعروف وانلاهني عن املنكر قد ينقلب عليهم االمر 
لعدم مرااعة ضوابط هذا االمر فيقلب املعروف منكرا ا واملنكر معروفا ا واهلل 

 املستعان ؟

 

 ! فيدب اخلالف ويكرث اهلرج وتعم الفوىض وحيصل الشقاق والفراق

 

  :بط األولالضا

 

  الكتاب والسنة مزيانا االمر باملعروف وانليه عن املنكر 

 

 

إن املزيان يف كون اليشء معروفاا أو منكراا هو كتاب اهلل تعاىل اَّلي ال يأتيه 
ابلاطل من بني يديه وال من خلفه وسنة رسوهل اثلابتة عنه صىل اهلل عليه 

وليس املراد ما يتعارف عليه  وسلم، وما َكن عليه السلف الصالح هلذه اْلمة ،
 . انلاس أو يصطلحون عليه مما َيالف الرشيعة اإلسالمية

فما جاء اْلمر به يف الكتاب والسنة، أو انلدب إيله واحلث عليه، أو اثلناء ىلع 



أهله، أو اإلخبار بأنه مما حيبه اهلل تعاىل ويرضاه، ويكرم أهله باثلواب العاجل 
َّلي يؤمر به، وما ورد انليه عنه يف الكتاب واآلجل ، فهو من املعروف ا

والسنة، واتلحذير منه ، وبيان عظيم رضره، وكبري خطره يف ادلنيا واآلخرة ، أو 
جاء ذم أهله ووعيد فاعله بالسخط والعذاب واخلزي والعار، ودخول انلار 

 وحنو ذلك فهو من املنكر اَّلي ينىه عنه

 . 

وقد تكرر ذكر املعروف يف احلديث، (: "9/120قال ابن منظور لسان العرب )
وهو اسم جامع للك ما ُعرف من طاعة اهلل واتلقرب إيله واإلحسان إىل انلاس 

 .، ولك ما ندب إيله الرشع" أ.ه

 

(: "واملنكر ضد املعروف وهو  5/225وقال ابن اْلثري انلهاية يف غريب احلديث )
 .لك ما قبحه الرشع وحرمه وكرهه فهو منكر " أ.ه

 

(: "يطلق اسم املعروف 2/112وذكر ابن حجر عن أيب مجرة )اْلعالم للزريلك، 
 .ىلع ما عرف بأدلة الرشع من أعمال الرب ، سواء جرت به العادة أم ال " أ.ه

( أفراد اْلمة 00ويصف اإلمام الشواكين رمحه اهلل )إرشاد الفحول: ص 
لرشيعة، وينهون عما اإلسالمية بقوهل: "إنهم يأمرون بما هو معروف يف هذه ا

 هو منكر ، فادليلل ىلع كون ذلك اليشء معروفا أو منكرا هو الكتاب والسنة

 .أ.ه "

 

ومن هذا يتبني نلا أن كون اليشء معروفا أو منكرا ليس من شأن اآلمر 
وانلايه، وإنما يعود ذلك إىل ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوهل صىل اهلل 



 . لف الصالح هلذه اْلمة من اعتقاد أو قول أو فعلعليه وسلم ىلع فهم الس

 

  :الضابط اثلاين

 

  العلم قبل االمر باملعروف وانليه عن املنكر

 

 

نِْبَك َولِلُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت  ُ َواْستَْغِفْر َِّلَ نَُّه اَل إِهَلَ إِالَّ اَّللَّ
َ
فقال تعاىل: }فَاْعلَْم أ

ُ َيْعلَُم  (، وقد بوب اإلمام 29ُمتََقلََّبُكْم َوَمثَْواُكْم{ )سورة حممد: اآلية َواَّللَّ
ابلخاري رمحه اهلل هلذه اآلية بقوهل: )باب العلم قبل القول والعمل( )صحيح 
ابلخاري :كتاب العلم(، فمرتبة العلم مقدمة ىلع مرتبة العمل سابقة هلا يف 

يعتربان إال به، فهو مقدم  الوجود، وأن العلم رشط يف صحة القول والعمل، فال
عليهما، ْلنه مصحح للنية املصححة للعمل، ومعىن هذا الضابط أن يكون 
اآلمر باملعروف انلايه عن املنكر اعملا بما يأمر به وبما ينىه عنه، يعلم ما هو 
املنيه عنه رشاع حىت ينىه عنه، ويعلم ما هو املأمور به رشاع حىت يأمر انلاس 

ونىه بغري علم فإن رضره يكون أكرث من نفعه، ْلنه قد يأمر به ، فإنه إن أمر 
بما ليس بمرشوع، وينىه عما َكن مرشواع وقد حيلل احلرام وحيرم احلالل 

 .وهو ال يعلم

 

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل عند حديثه عن رشوط اْلمر باملعروف 
حد لك عمل صالح  (: "واذا َكن هذا130/ 1وانليه عن املنكر )االستقامة :

فاْلمر باملعروف وانليه عن املنكر جيب ان يكون كذلك هذا يف حق االمر 
انلايه بنفسه وال يكون عمله صاحلا ان لم يكن بعلم وفقه كما قال عمر 



بن عبد العزيز من عبداهلل بغري علم َكن ما يفسد اكرث مما يصلح وكما يف 
  .العمل والعمل تابعهحديث معاذ بن جبل ريض اهلل عنه العلم امام 

وهذا ظاهر فإن القصد والعمل ان لم يكن بعلم َكن جهال وضالال واتبااع 
للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بني اهل اجلاهلية واهل االسالم فال بد من 
العلم باملعروف واملنكر واتلميزي بينهما وال بد من العلم ِبال املأمور وحال 

االمر وانليه ىلع الرصاط املستقيم وهو اقرب املنيه ومن الصالح ان يأيت ب
 .الطرق اىل حصول املقصود " أ.ه

 

وأضاف يقول: وهذا كما جاء يف اْلثر عن بعض السلف ورووه مرفواعا ذكره 
القايض أبو يعىل يف املعتمد )ال يأمر باملعروف وينىه عن املنكر إال من َكن 

فيقاا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينىه فقيها فيما يأمر به ، فقيها فيما ينىه عنه ، ر
 .(2/233:عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينىه عنه( )املرجع السابق 

 

 :الضابط اثلالث

 

 معرفة رشوط إنكار املنكر

  

 

 وهذه الرشوط يه

 : 

 :اتلحقق من كونه منكرا -1

 

واملنكر لك ما نىه عنه الشارع سواء َكن حمرما أو مكروها، ولكمة املنكر يف 



باب احلسبة تطلق ىلع لك فعل فيه مفسدة أو نهت عنه الرشيعة، وإن َكن ال 
يعترب معصية يف حق فاعله إما لصغر سنه أو لعدم عقله، وهلذا إذا زنا املجنون 

ا فعاله منكرا يستحق أو هم بفعل الزنا، وإذا رشب الصيب اخلمر َكن م
اإلنكار ، وإن لم يعترب معصية يف حقهما لفوات رشيط اتللكيف وهما ابللوغ 

 . (209اصول ادلعوة : عبد الكريم زيدان :ص )والعقل 

ويندرج يف املنكر مجيع املنكرات سواء من صغائر اَّلنوب أم من كبائرها ، 
ما جيب معرفته أن  وسواء أكانت تتعلق ِبق اهلل تعاىل أم ِبق خلقه، ولكن

اَّلي يملك احلكم ىلع اليشء بأنه منكر أو غري منكر هو الرشع، فليس 
هناك ُال لألهواء أو العواطف أو اْلغراض الشخصية، ودور العلماء يف ذلك 
إنما هو استنباط اْلحاكم الرشعية من القرآن الكريم والسنة انلبوية، واْلصول 

احلكم ىلع هذا اْلمر بأنه منكر أو غري  والقواعد املستوحاة منهما ، ومن ثم
  منكر بادليلل القاطع واحلجة ابلينة

. 

 :أن يكون املنكر موجودا يف احلال  -2

 

 :وهل ثالث حاالت ، وللك حالة ما يناسبها

 

أن يكون املنكر متوقعا َكَّلي يْتدد مرارا ىلع أسواق النساء،  :احلالة اْلوىل
و كشاب يقف لك يوم عند باب مدرسة ويصوب انلظر إىل واحدة بعينها، أ

بنات ويصوب انلظر إيلهن، أو َكَّلي يتحدث بهاتف الشارع بصوت مرتفع 
مع امرأة وحياول أن يرتبط معها بموعد، أو يسأل بكرثة عن كيفية تصنيع 
اخلمر وطريقة تركيبه. فعىل اآلمر باملعروف وانلايه عن املنكر يف هذه احلاالت 



 اد، واتلخويف باهلل سبحانه وتعاىل من عذابه وبطشهالوعظ، وانلصح، واإلرش

. 

ا باملنكر كمن هو جالس وأمامه كأس اخلمر  :احلالة اثلانية أن يكون متلبسا
يرشب منه، أو كمن أدخل امرأة أجنبية إىل داره وأغلق ابلاب عليهما وحنو 
ذلك، فيف هذه احلال جيب ىلع اآلمر باملعروف وانلايه عن املنكر اإلنكار 
عليه ونهيه من ذلك طاملا أنه قادر ىلع إزالة املنكر ولم َيف ىلع نفسه رضرا 

  أو أذى

. 

أن يكون فاعل املنكر قد فعله وانتىه منه ولم يبق إال آثاره،  :احلالة اثلاثلة
كمن رشب اخلمر وبقيت آثاره عليه أو من عرف أنه ساكن أعزب وخرجت 

 هذه احلال فليس هناك وقت من عنده امرأة أجنبية عنه ، وحنو ذلك، فيف
للنيه أو اتلغيري، وإنما هناك حمل للعقاب واجلزاء ىلع فعل املعصية، وهذا 

وإنما هو  -املتطوع  -اْلمر ليس من شأن اآلمر باملعروف وانلايه عن املنكر 
من شأن وِّل اْلمر أو نائبه ، فريفع أمره للحاكم يلصدر فيه احلكم املوافق 

 . (222/  1دلين ، إحياء علوم ا)للرشع 

 

 :أن يكون ظاهرا من غري جتسس ما لم يكن جماهرا  -3

 

وذلك أن اإلسالم ضمن لإلنسان أن يعيش يف املجتمع آمنا مطمئنا حمْتما 
موقرا طاملا أنه سلك الطريق الصحيح املستقيم، أما إذا حاد عن الطريق فإن 

يم، ومن اْلمور اإلسالم جعل للك أمر معوج ما يناسبه من اإلصالح واتلقو
اليت رشعها اإلسالم الحْتام اإلنسان وأمنه انليه عن اتلجسس عليه، فال 



جيوز لآلمر باملعروف وانلايه عن املنكر أن يتسور اجلدران أو يكرس 
اْلبواب يلطلع ىلع بيوت انلاس ويتجسس عليهم ما لم يظهر َشء من ذلك، 

من أصحابها، واْلصل يف هذا  إذ إن اهلل تعاىل نهانا أن ندخل ابليوت إال بأذن
يَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا ُبيُوتاا َغرْيَ ُبيُوتُِكْم َحىتَّ } :قول اهلل تعاىل ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
يَاأ

ُروَن{)سورة انلور  ْهِلَها َذِلُكْم َخرْيٌ لَُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
َ
نُِسوا َوتَُسلُِّموا ىلَعَ أ

ْ
تَْستَأ
 .(10، اآلية 

 

حرم انلظر إىل داخل ابليوت من أحد اثلقوب أو الفتحات،  بل إن اإلسالم
 . وأسقط الشارع احلكيم حد القصاص وادلية عمن فعل ذلك

 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال أبو القاسم صىل اهلل عليه وسلم: "لو أنَّ 
 اطلع عليك بغري إذن فحذفته ِبصاة ففقأت عينه لم يكن عليك 

ا
امرأ
 . (2020، ومسلم :5350،5390خاري :رواه ابل) "جناح

 

وإذا َكن اإلسالم حرم ادلخول إىل بيوت انلاس وانلظر إىل داخلها بغري إذن ، 
ا  -أيضا  -فإنه  يَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثريا ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
حرم اتلجسس يقول سبحانه: }يَاأ
ُسوا  نِّ إِْثٌم َواَل ََتَسَّ نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ ا{ )سورة ِمَن الظَّ َواَل َيْغتَْب َبْعُضُكْم َبْعضا

 . (21احلجرات: اآلية 

 

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: "إياكم 
والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال َتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا، وال 



، ومسلم 2020تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانا" )رواه ابلخاري:
:4646).  

 

أما إذا جاهر الشخ  بمعصيته سواء َكنت مرئية أو َكنت مسموعة، أو َكنت 
مشمومة كأن تظهر راحئة اخلمر واملسكر ِبيث يشمها من هو خارج املزنل أو 

ذلك يكون قد أضاع احلق اَّلي أعطاه قريبا منه ، ويتلكم معه ، فإنه إذا فعل 
 . اإلسالم هل، ويكون بذلك قد عرض نفسه لإلهانة والردع

 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال : سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
أي اَّلين جاهروا بمعاصيهم  -حيث يقول: "لك أميت معاىف إال املجاهرين 
 _حدثون بها لغري رضورة وال حاجةوأظهروها وكشفوا ما سْت اهلل عليهم، فيت

وإن من املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمال ثم يصبح وقد سْته اهلل ، فيقول 
يا فالن عملت ابلارحة كذا وكذا وقد بات يسْته ربه ويصبح يكشف سْت 

 . (5505رواه ابلخاري :) " اهلل عليه

 

لة الواردة يف انليه أن اْلد -واهلل أعلم -ومن خالل ما تقدم من أدلة يبدو يل 
عن اتلجسس إنما يه خاصة بمن لم جياهر باملعصية ، أما من يعلن معصيته 
 وجياهر بها ، فإنه يرشع للمحتسب االحتساب عليه ، وذلك لردعه وكف رشه

. 

 :أن يكون اإلنكار يف األمور اليت ال خالف فيها -4

 

نكر أن يتسع صدره من اْلمور الالزمة نلجاح اآلمر باملعروف وانلايه عن امل
 لقبول اخلالف فيما يسوغ فيه اخلالف



 . 

وهناك مسائل فرعية ليست من اْلصول َيتلف فيها انلاس كثريا ، وتتباين 
أقواهلم فيها ، ويه يف احلقيقة مما جيوز فيه اخلالف ، فمثل هذه املسائل ال 

عباده ،  يكفر من خالف فيها ، وال يُنكر عليه ، ْلنها مما وسع اهلل فيها ىلع
لَِك َخلََقُهْم{ )سورة هود:  قال تعاىل: }َواَل يََزالُوَن خُمْتَِلِفنَي إِالَّ َمْن رَِحَم َربَُّك َوَِّلَ

من رشوط احلسبة: "أن  -رمحه اهلل - (، يذكر اإلمام الغزاىل229-225اآليتان 
ا معلوما بغري اجتهاد ، فلك ما هو حمل االجتهاد فال حسبة  يكون كونه منكرا

 . (1/155ه" )إحياء علوم ادلين: في

 

قوهل: "إذا رأيت  -رمحه اهلل-وروى أبو نعيم بسنده عن اإلمام سفيان اثلوري 
الرجل يعمل العمل اَّلي اختلف فيه وأنت ترى غريه فال تنهه" )اْلحاكم 

 . (190السلطانية: ْليب يعىل احلنبيل ، ص 

 

َكن اخلالف ضعيفاا يف مسألة ويستثين القايض أبو يعىل رمحه اهلل من ذلك إذا 
من املسائل، وقد يؤدي عدم اإلنكار إىل حمظور متفق عليه، إذ يقول: "ما 
ُضعف اخلالف فيه ، واكن ذريعة إىل حمظور متفق عليه كربا انلقد .. فيدخل 

 . (2/290يف إنكار املحتسب ِبكم واليته" )اآلداب الرشعية: 

 

م إن العلماء إنما ينكرون ما أمجع ىلع وقال انلووي رمحه اهلل يف الروضة : "ث
إنكاره ، أما املختلف فيه فال إنكار فيه ، ْلن لك ُتهد مصيب ، أو 
املصيب واحد وال نعلمه، ولم يزل اخلالف بني الصحابة واتلابعني يف الفروع 



وال ينكر أحد ىلع غريه وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إمجااع أو قياسا جليا " 
 . (110-20/129ني: )روضة الطابل

 

  :وبهذا يتبني نلا أن اخلالف ىلع نوعني

 

  أ. سائغ

. 

  ب. غري سائغ

. 

فاخلالف السائغ يمنع من االحتساب ىلع رأي بعض العلماء، وأما اخلالف 
غري السائغ أو الشاذ، كمن َيالف ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوهل صىل 

مة، أو ما ُعلم من ادلين بالرضورة ، اهلل عليه وسلم، أو ما أمجعت عليه اْل
فهذا خالف ال يُعتد به وال يلتفت إيله لعدم قيامه ىلع ادليلل، وُينكر ىلع من 

  أىت به

. 

فاإلنكار إنما يكون فيما يكون فيه احلق واضحا، واْلدلة بينة من الكتاب 
 والسنة واإلمجاع، أما إذا خلت املسألة من ذلك، فإنه ليس لآلمر باملعروف
وانلايه عن املنكر اإلنكار يف املسائل املختلف فيها ، كما أنه ال اتلفات إىل 

  اخلالف الشاذ

. 

وأن الواجب يف اْلمور االجتهادية لزوم ابليان واملناصحة واالبتعاد عن 
 . املفاضحة، من قبل من تبني هل وجه احلق يف َشء من تلك املسائل



 

 

 :الضابط الرابع

 

 املهمتقديم األهم ىلع 

 

 

إن ابلدء باْلهم فاْلهم من القواعد اليت حتكم القيام بواجب اْلمر باملعروف 
وانليه عن املنكر، وذلك بأن يبدأ اآلمر باملعروف وانلايه عن املنكر بإصالح 
أصول العقيدة ، فيأمر باتلوحيد وإخالص العبادة هلل وحده ، وينىه عن الرشك 

يتاء الزاكة ، ثم بقية الفرائض وترك وابلدع ، ثم يأمر بإقامة الصالة وإ
 . املحرمات ، ثم أداء السنن وترك املكروهات

 

وابلدء بادلعوة إىل اتلوحيد وإخالص العبادة هلل عز وجل هو منهج الرسل 
َ َواْجتَِنبُوا  ِن اُْعبُُدوا اَّللَّ

َ
ٍة رَُسوالا أ مَّ

ُ
مجيعا ، كما قال تعاىل: }َولََقْد َبَعثْنَا يِف لُكِّ أ

 . (35اُغوَت{ )سورة انلحل: اآلية الطَّ 

 

نَا 
َ
نَُّه اَل إِهَلَ إِالَّ أ

َ
 نُويِح إِيَلِْه أ

رَْسلْنَا ِمْن َقبِْلَك ِمْن رَُسوٍل إِالَّ
َ
وقال سبحانه: }َوَما أ

 . (15فَاْعبُُدوِن { )سورة اْلنبياء ، اآلية 

 

رَْسلْنَا ِمْن َقبِْلَك ِمْن رُ 
َ
ْل َمْن أ

َ
َجَعلْنَا ِمْن ُدوِن الرَّمْحَِن وقال عز وجل: }َواْسأ

َ
ُسِلنَا أ

 . (25اآلية  :آلَِهةا ُيْعبَُدوَن { )سورة الزخرف



 

َ َما لَُكْم ِمْن  وقد تكررت مقولة اْلنبياء عليهم السالم }يَا قَْوِم اْعبُُدوا اَّللَّ
 . (55، 03، 55، 59إِهَلٍ َغرْيُُه{ )سورة اْلعراف: اآليات 

 

ىلع نهج  -صىل اهلل عليه وسلم  -واملرسلني نبينا حممد  وقد سار خاتم اْلنبياء
إخوانه املرسلني عليهم السالم، فقد بدأ بما بدأ به أنبياء اهلل، وانطلق من 

قُْل إِنَّ } :حيث انطلقوا، إىل توحيد اهلل وإخالص العبادة هل وحده ، قال تعاىل
ِ رَبِّ  نَا  َصاَليِت َونُُسيِك َوحَمْيَاَي َوَمَمايِت َّلِلَّ

َ
ِمْرُت َوأ

ُ
يَك هَلُ َوبَِذلَِك أ الَْعالَِمنَي اَل رَشِ

ُل الُْمْسِلِمنَي{ )سورة اْلنعام :  وَّ
َ
( واستمر صىل اهلل عليه وسلم ثالث 251أ

عرشة سنة يف مكة ، وهو يدعو انلاس إىل اتلوحيد، وينهاهم عن الرشك ، قبل 
هاهم عن الربا والزنا أن يأمرهم بالصالة والزاكة والصوم واحلج ، وقبل أن ين

  والرسقة وقتل انلفوس بغري حق

. 

امهلل ما َكن يأمر به قومه من معايل اْلخالق كصلة الرحم، والصدق، 
والعفاف، وأداء اْلمانة، وحسن اجلوار وحنو ذلك، ولكن اْلمر اْلسايس، 
  .واملحور اْلهم، إنما هو ادلعوة إىل اتلوحيد، واتلحذير من الرشك

ا بَِغرْيِ ِعلٍْم{ قال تعاىل: } َ َعْدوا ِ فَيَُسبُّوا اَّللَّ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِ
َواَل تَُسبُّوا اَّلَّ
 . (205)سورة اْلنعام: اآلية 

 

يف هذه اآلية نهانا اهلل تعاىل عن سب آهلة املرشكني، وذلك للمفسدة الكبرية 
قريها فيه املْتتبة ىلع ذلك، ويه سبهم هلل تعاىل مع أن سب آهلتهم وحت

 . مصلحة، إال أن درء املفاسد مقدم ىلع جلب املنافع



 

عن اعئشة ريض اهلل عنها أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال هلا: "يا اعئشة لوال 
نلقضُت الكعبة فجعلت هلا  -قال ابن الزبري: بكفر-قومِك حديٌث عهدهم 

)صحيح ابلخاري،  بابني: باٌب يدخل انلاس ، وباٌب َيرجون ففعله ابن الزبري"
، كتاب العلم ، باب من ترك بعض االختيار خمافة أن يقرص 2/112مع الفتح،

 .(215فهم بعض انلاس عنه فيقعوا يف أشد منه ، رقم 

 

وقد ترجم ابلخاري هلذا احلديث بقوهل: ) باب من ترك بعض االختيار خمافة أن 
 . ( َيْقرُصَ فهُم بعض انلاس عنه فيقعوا يف أشدَّ منه

 

:" ويف احلديث معىن ما ترجم هل ْلن قريشا َكنت  -رمحه اهلل  -قال ابن حجر 
تعظم أمر الكعبة جدا ، فخيَش صىل اهلل عليه وسلم أن يظنوا ْلجل قرب 
عهدهم باإلسالم أنه غرّي بناءها يلنفرد بالفخر عليهم يف ذلك ، ويُستفاد منه 

نكار املنكر خشية الوقوع ترك املصلحة ْلمن الوقوع يف املفسدة ، ومنه ترك إ
 . (115/  2يف أنكر منه". )فتح ابلاري : 

 

(: ) ".. إذا 129-120/ 1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل )االستقامة 
تعارضت املصالح واملفاسد، واحلسنات والسيئات أو تزامحت فإنه جيب ترجيح 

ت املصالح واملفاسد، الراجح منها ، فيما إذا ازدمحت املصالح واملفاسد، وتعارض
فإن اْلمر وانليه وإن َكن متضمنا تلحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر يف 
املعارض هل، فإن َكن اَّلي يفوت من املصالح، أو حيصل من املفاسد أكرث لم 
يكن مأمورا به ، بل يكون حمرما إذا َكنت مفسدته أكرث من مصلحته، 



بمزيان الرشيعة ، فمىت قدر اإلنسان لكن اعتبار مقادير املصالح واملفاسد هو 
ىلع اتباع انلصوص لم يعدل عنها، وإال اجتهد برأيه ملعرفة اْلشباه وانلظائر، 
وقلَّ أن تعوز انلصوص من يكون خبريا بها وبدالتلها ىلع اْلحاكم ، وىلع هذا 
إذا َكن الشخ  أو الطائفة جامعني بني معروف ومنكر ِبيث ال يفرقون 

ا أن يفعلوهما مجيعا ، أو يْتكوهما مجيعا، لم جيز أن يؤمروا بينهما ، بل إم
بمعروف، وال أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن َكن املعروف أكرث أمر به، وإن 
استلزم ما هو دونه من املنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف 
يف أعظم منه، بل يكون انليه حينئذ من باب الصد عن سبيل اهلل والسي 
زوال طاعته وطاعة رسوهل، وزوال فعل احلسنات ، وإن َكن املنكر أغلب نىه 
عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف ، ويكون اْلمر بذلك 
املعروف املستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر، وسعيا يف معصية اهلل 

ما ولم ينه عنهما، ورسوهل، وإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان لم يؤمر به
فتارة يصلح اْلمر ، وتارة يصلح انليه، وتارة ال يصلح ال أمر وال نيه، حيث 
َكن املعروف واملنكر متالزمني ، وذلك يف اْلمور املعينة الواقعة واما من جهة 
انلوع فيؤمر باملعروف مطلقا وينىه عن املنكر مطلقا ويف الفاعل الواحد 

وفها وينىه عن منكرها وحيمد حممودها ويذم والطائفة الواحدة يؤمر بمعر
مذمومها ِبيث ال يتضمن االمر بمعروف فوات معروف اكرب منه او حصول 
منكر فوقه وال يتضمن انليه عن املنكر حصول ما هو انكر منه او فوات 
معروف ارجح منه واذا اشتبه اْلمر استثبت املؤمن حىت يتبني هل احلق فال 

علم ونية واذا تركها َكن اعصيا فْتك االمر الواجب يقدم ىلع الطاعة اال ب
معصية وفعل ما نىه عنه من االمر معصية وهذا باب واسع وال حول وال قوة 
اال باهلل، ومن هذا ابلاب اقرار انليب صىل اهلل عليه و سلم لعبد اهلل بن ايب 
من  وامثاهل من ائمة انلفاق والفجور ملا هلم من االعوان فإزالة منكره بنوع



عقابه مستلزمة ازاهل معروف اكرب من ذلك بغضب قومه ومحيتهم وبنفور 
انلاس اذا سمعوا ان حممدا يقتل اصحابه وهلذا ملا خطب انلاس يف قصة اإلفك 

 .بما خاطبهم به" أ.ه

 

َّلا فإن املطلوب من ادلاعني إىل اهلل تعاىل اآلمرين باملعروف وانلاهني عن 
عليهم الصالة -يولوا اهتمامهم بمنهج اْلنبياء املنكر، أن يوجهوا جهودهم و

يف ادلعوة إىل اهلل تعاىل ، فيدعوا انلاس إىل اتلوحيد أوالا وقبل أي -والسالم 
َشء ويلكن شغلهم الشاغل هو تصحيح العقيدة، وتصفيتها من شوائب 
الرشك وابلدع واملعايص، وال يعين من هذا الالكم إهمال اجلوانب اْلخرى 

حوال ، ولكن ما أريد تقريره هو أن االهتمام بأمور العقيدة جيب ِبال من اْل
أن ينال اْلولوية يف ادلعوة إىل اهلل عز وجل، واْلمر باملعروف وانليه عن 
املنكر ، ثم اْلهم فاْلهم .) قواعد مهمة يف اْلمر باملعروف وانليه عن املنكر 

 . (ف بسيطبترص 19-15ىلع ضوء الكتاب والسنة : د. محود الرحييل: ص

 

 

 :الضابط اخلامس

 

 اتلثبت يف األمور وعدم العجلة 

  

 

ىلع اآلمر باملعروف انلايه عن املنكر ادلايع إىل اهلل تعاىل اتلأكد من لك أمر 
واتلثبت بشأنه، وعدم الترسع والعجلة، واحلرص ىلع الرفق واْلناة بانلاس 
ومالطفتهم حال أمرهم أو نهيهم، فإن يف ذلك من اخلري ما ال حيىص، وهو مما ال 



 .ر ، ويف دعوة انلاس إىل اخلريبد منه يف اْلمر باملعروف وانليه عن املنك

ْك بِِه لَِسانََك تِلَْعَجَل بِِه{ )القيامة:    .(29-25قال تعاىل: }اَل حُتَرِّ

واتلبني واتلثبت صفة من صفات أهل ايلقني من املؤمنني ، يقول اإلمام 
رة ابلقرة الطربي رمحه اهلل: عند قوهل تعاىل: }قَْد بَيَّنَّا اآْليَاِت ِلَقْوٍم يُوقُِنوَن{ )سو

( "وخ  اهلل بذلك القوم اَّلين يوقنون ، ْلنهم أهل اتلثبت يف 225: اآلية 
اْلمور، والطابلون معرفة حقائق اْلشياء ىلع يقني وصحة ، فأخرب اهلل جل 
ثناؤه أنه بني ملن َكنت هذه الصفة صفته ما بني من ذلك ، لزيول شكه ، ويعلم 

 . (2/525ن يف تأويل القرآن(: حقيقة اْلمر" )تفسري الطربي)جامع ابليا

وقد ذم اإلسالم االستعجال ونىه عنه، كما ذم الكسل واتلباطؤ، ونىه عنه، 
يَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق  ِ

َها اَّلَّ يُّ
َ
ومدح اْلناة واتلثبت فيها، قال تعاىل: }يَاأ
ا جِبََهالٍَة َفُتْصِبحُ  ْن تُِصيُبوا قَْوما

َ
وا ىلَعَ َما َفَعلْتُْم نَاِدِمنَي{ )سورة بِنَبَإٍ َفتَبَيَُّنوا أ
 (5اآلية :احلجرات

 

َفتَثَبَّتُوا(، ) :قرأ اجلمهور }َفتَبَيَّنُو{ من اتلبني، وهو اتلأمل، وقرأ محزة والكسايئ
واملراد من اتلبني اتلعرف واتلفح ، ومن اتلثبت: اْلناة وعدم العجلة ، 

يتضح ويظهر. )فتح القدير ، لإلمام واتلبرص يف اْلمر الواقع واخلرب الوارد حىت 
 .(50/  5الشواكين 

 

وادلاعة إىل اهلل تعاىل أوىل بامتثال أمر اهلل عز وجل باتلأين واتلثبت من اْلقوال 
واْلفعال، واالستيثاق اجليد من مصدرها قبل احلكم عليها. وبهذا يتبني نلا 

 تعاىل ىلع بصرية أنه ينبيغ لآلمر باملعروف انلايه عن املنكر ادلايع إىل اهلل
وحكمة أن يتثبت ويتأىن يف اْلمور، وأن ينظر إىل املصالح العامة، وما يْتتب 



ىلع اللكمة اليت يقوهلا من عواقب، وأن حيْتم علماءه، ويسمع لالكمهم ويأخذ 
 . بتوجيهاتهم ، ويطيع من والة أمره يف غري معصية

 

انلظر يف العواقب يسبب ويلعلم ادلايع إىل اهلل أن الترسع والعجلة وعدم 
  الفشل وانلدامة هل ودلعوته

. 

والعجلة املذمومة يه ما َكن يف غري طاعة اهلل تعاىل ، أما املسارعة يف عمل 
اآلخرة بالضوابط الرشعية اليت رشعها اهلل تعاىل فإنها غري داخلة يف ذلك، قال 

ْدُعوَننَا َرَغباا َورََهباا َواَكنُوا نَلَا تعاىل: }إِنَُّهْم ََكنُوا يَُسارُِعوَن يِف اخْلرَْيَاِت َويَ 
 . (90َخاِشِعنَي{ )سورة اْلنبياء: اآلية 

 

(، 52اآلية :وقال موىس عليه السالم: }وََعِجلُْت إِيَلَْك رَبِّ ِلَْتىَْض{ )سورة طه
)قواعد مهمة يف اْلمر باملعروف وانليه عن املنكر ىلع ضوء الكتاب والسنة : 

 .( ، بترصف بسيط 39-35الرحييل :ص د. محود بن أمحد 

 

وبعد االنتهاء من ضوابط االمر باملعروف وانليه عن املنكر يف احلد من 
إن  -اخلالف ،نبني ضوابط احلوار يلكون املسمار االخري يف نعش اخلالف 

 شاء اهلل تعاىل

 -. 

 

 

 ضوابط احلوار



 

 

ن من الغلو إّن قواعد احلوار واالختالف وضوابطه يه العاصم للمتحاوري
  .وشتم اآلخرين إن َكن احلق هو الرائد واملطلوب

 

أما إذا َكن اخلالف انتصاراا ْلهواء سياسية وتعصباا أعىم جلماعة أو حزب أو 
شخ  ، فهذا أمر ال ينفع معه قواعد وال ضوابط ، إذ إن اهلوى ليس هل 

فقال من اتباع اهلوى  -عز وجل -ضوابط وال موازين، وَّللك حذرنا املوىل 
{ )القص :  ِ ى ِمَن اَّللَّ بََع َهَواُه بَِغرْيِ ُهدا

َن اتَّ َضلُّ ِممَّ
َ
 (50سبحانه وتعاىل: }َوَمْن أ

. 

إن ابلناء الفقيه اإلساليم العظيم لم ينشأ من فراغ، وإنما نشأ عن مناهج 
وأسس وضوابط وموازين علمية دقيقة اتبعها أصحاب املذاهب يف االستنباط 

 . واالستخراج

فإن غياب هذه اْلسس واملناهج يف احلوار واالختالف أوقعنا فيما حنن  َّللك
 . فيه

 :ومن أهداف احلوار ومقاصده

 

 

إقامة احلجة: الغاية من احلوار إقامة احلجة ودفع الشبهة والفاسد من  .2
 . القول والرأي، والسري بطرق االستدالل الصحيح للوصول إىل احلق

للقلوب وطريق إىل انلفوس قال تعاىل: احلوار اهلادئ مفتاح  :ادلعوة .1
}اْدُع إِىَل َسِبيِل َربَِّك بِاحْلِْكَمِة َوالَْموِْعَظِة احْلََسنَِة وََجاِدلُْهْم بِالَّيِت يِهَ 

ْحَسُن{ )انلحل: 
َ
 . (21أ



تقريب وجهات انلظر: من ثمرات احلوار تضييق هوة اخلالف، وتقريب  .3
اف يف زمن كرث فيه وجهات انلظر، وإجياد حل وسط يريض اْلطر

 . اتلباغض واتلناحر

كشف الشبهات والرد ىلع اْلباطيل، إلظهار احلق وإزهاق ابلاطل، كما  .2
ُل اآْليَاِت َوِلتَْستَِبنَي َسِبيُل الُْمْجِرِمنيَ } :قال تعاىل  {َوَكَذلَِك ُنَفصِّ

(، )آداب احلوار وقواعد االختالف: عمر بن عبد اهلل َكمل 55اْلنعام:)
  . (ترصاا خم 1-2:ص

 

 

 

 

 

 خاتمة

إن االلزتام بضوابط حل اخلالف، ومرااعة أدب احلوار ، وضوابط االمر 
باملعروف وانليه عن املنكر ،يؤدي اىل وأد اخلالف يف مهده ، ويضيف ىلع 
ذلك  املجتمع اإلساليم اتلآلف والوحدة وظهور الشوكة ، وبروز العزة ،واليأيت

االلزتام إال إذا رجعنا يف اخلصومات كبريها وصغريها اىل كتاب اهلل وسنة 
رسوهل صىل اهلل عليه وسلم، ونبذنا اْلهواء وطرحناها، وأول املخاطبني بذلك 
هم أسياد انلاس املثاغرين املجاهدين ، النهم أمل االمة وخري امللة ،ووهنهم 

، وعزهم عز ل لمسلمني ، فاتقوا اهلل يامن يؤدي اىل ضعف املسلمني اعمةا
هداكم اهلل لسبيله يف هذا ادلين فإن اللواء أمانة باعناقكم، فاقطعوا حبائل 
الشيطان، وفرقعوا مصائده ، واغيضوا أويلاءه بوحدة صفكم، وثباتكم ، 



واعتصامكم ، فانه عمل صالح يكتب لكم ،ادخروه يلوم الينفع فيه مال 
 .سليم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملنيوال بنون إال من اىت اهلل بقلب 

 

 . وصّل امهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم تسليماً كثرياًًً
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 الفقري اىل اهلل
 

 أبو جعفر ابلغدادي

 


