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حؿـ الرحقؿ
الر ٰ
بسؿ اهلل َّ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
أما بعد..
أيفا اإلخقة ،أيفا إحبة:
السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل تعالك وبركاتف...
حقاكؿ اهلل يف هذا الؾؼاء الطقب الؿبارك ،والذي -كؿاا ساؿع ؿ -سق ػضاؾ الحاديث فقاف صااحبل
الػضقؾة إس اذ الدك قر طبد السالم محؿاد الواقيعر ،وصااحب الػضاقؾة الواقك الادك قر صاال باـ
ٍ
بحديث مفؿ ،طظقؿ طـ آثار العؾؿ.
طبد اهلل العصقؿل
وسقؽقن حديثـا مع صاحب الػضقؾة الدك قر طبد السالم طـ «أثر العلم يف توعوة إمة» ،فـرجق مـف
ال ػضؾ بالبدء بحديثف طـ ذلؽ أثابف اهلل.
فضولة الشوخ عبد السالم الشويعر:
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحاده ٓ شاريؽ لاف ،وأشافد أن محؿادً ا طباد اهلل
كثقرا إلك يقم الديـ.
ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وسؾؿ
تسؾقؿا ً
ً
ثؿ أ ّما بعدّ :
فنن حديثـا الققم بؿوقئة اهلل  ۵م عؾ ٌؼ بلثر العؾؿ يف تقطقة إمة ،وهذا الحديث يف
ٌ
ب ،م ػر ٌع ٓ ،يؽػقف حديث قؾقؾ :بؾ ٓ بد فقف مـ حديث صقيؾ :إذ كؾ
حديث
الحؼقؼة هق
واسع ،م وع ٌ
ٌ
مجؿقع يف هذه الجؿؾة ويف معـاها.
الخقر
ٌ
ب ْقد أين سلقصر الحديث الققم طـ مقضقع واحاد هاق الؿاملي لفاذا الؿعـاك ،وهاق الحاديث طاـ
ِ
َقصؾ هباا الؿ ؾؼال لافاالة وال ؾؼال ماـ أهاؾ
القسائؾ ال ل ُي ََق َّص ُؾ هبا ل بؾقغ العؾؿ ،وهل إمقر ال ل َي َّ
ٍ
ِ
حقـئاذ ماـ
صحت الطار
صاحت الـَّ اائج ،فاال بادّ
ّ
العؾؿ :إ ْذ معرفة القسائؾ ت ح َّؼؼ هبا الؿؼاصد ،وإذا ّ
معرفة هذه القسائؾ.
وهذه القسائؾ معرف ُفا واجب طؾك العالِؿ والؿ عؾؿ معا :إذ العالِؿ هبذه القسائؾ يس طقع اإلفالة
وال ّعؾقؿ ،والؿ عؾؿ ُيؿؽـف طـ صريؼفا معرف ُة صر آس ػالة وال ّؾؼل.
وتضققع هذه إمقر هق تضققع لؾعؾؿ :إذ كؿ مـ طالؿ قد َم ّـ اهلل جؾ وطال طؾقف بالعؾؿ والػضؾ
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صدره مـ العؾؿ أثر يف تقطقة إ ّمة وٓ يف
والخقر ،ثؿ لؿ ُيـ َؼؾ العؾؿ طـف بعد ذلؽ ،فؾؿ يؽـ لؿا حقاه
ُ
تقجقففا ،وهذا مـ غقائؾ الـّاس وٓ شؽ.
وقد ص ّ طـ الزهري محؿد بـ شفاب  $تعالك أكف قال« :إن للعلم غوائل» ،ومـ غقائؾ العؾؿ:
أن يذهب العالِؿ وٓ ُي َ
مخذ طـف العؾؿ ،و ُيػ َؼد بعد ذلؽ.
فنن ف ْؼد العالؿ مـ غقر ْ
أخذ العؾؿ طـف وتؾؼقف مـف هق مـ غقائؾ العؾؿ ال ل هبا يض ُعػ أهؾ الزمان
وتقجقفا :إذ العؾؿا ُء هؿ كقر إمة وكرباسفا.
طؾؿا
ً
ً

وٓ َّ
شؽ أن العؾؿ ُي َق َّصؾ إلك الـاس بطر ٍ م عدلة ،ولؽـ هذه الطر مجؿقطفا يف ثالث ،وقد
جؿع الجقامع» ،فنكف قال( :العالِ ُؿ وإن ام د باطف
أشار لفذه الطر الثالث ابـ السبؽل يف مؼدم ف لا« ْ
أسدٍّ ُسدَّ بابف و ُأ ْحؽِؿ ام ـاطف ..قال :فـ ْػ ُعف قاصر طؾك مدة حقاتف ما لؿ
واش دّ ساطده ح ك خر كؾ َ

الـاس َف ْؼده ،أو هت دي بف فئة مات طـفا
طؾؿا يـؼ ُؾف طـف تؾؿقذه إذا وجد
ُ
ُي َصـػ ك ا ًبا يخ ُؾد بعده ،أو ُي َقرث ً
الرشال ُبر َله)..
وقد ألبسفا هبا َّ
إذ مـ هذا الؽالم ي ب ّقـ لـا أن ما يصدُ ر مـ العالؿ وي ؾؼاه الؿ عؾؿ ٓ يخرج طـ واحد مـ أمقر ثالثة:
إ ّما أن يؽقن ً
ققٓ.
أو أن يؽقن فعال.
أو أن يؽقن َك ّػا.
وهذه إمقر الثالث هل مجؿع ما ي حؼؼ بقاسط ف تحصقؾ العؾؿ ْ
وبذ ُلف.
فيما إول -وهق الؼقل :-فنن العاالؿ يؽاقن تقجقفاف ل ماة وآحاال إفارال مـفاا بػ اقاه وب للقػاف
ّ
ِ
رجاع و ُيـ َؼاؾ طـاف،
ب ما يصدر مـ العالؿ ،وهل أهؿ ققلاف ،وإلقاف ُي َ
وب دريسف :وهذه إمقر الثالث هل ُل ّ
وتحصؾ طؾك صار مـاف أن يساعك غاياة الساعل يف بذلاف
ولذلؽ فنكف يجب طؾك َم ْـ كال مـ العؾؿ حظا
َّ
بقاحد مـ هذه القسائؾ الثالث إن لؿ يؽـ بجؿقعفا.
أكقاطا مـفا إٓ طـد الحاجة
فاضؾ بقـ هذه إكقاع الثالث ،وك َِره بعضفؿ
ً
كعؿ ..بعض أهؾ العؾؿ َ
وكحق ذلؽ.
فصؾ ُ
أهؾ العؾؿ رحؿفاؿ اهلل تعاالك آلاب هاذه إماقر الاثالث -أطـال الػ اقى ،وال ّادريس،
وقد ّ
والؿحاادث
وال االلقػ -فاال ّلػقا يف ألب الؿػ اال وألب الؿس ا ػ ل ،وأ ّلػااقا يف ألب الؿعؾااؿ والؿ ا عؾؿُ ،
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وكظرا.
والؿس ؿع ،وأ ّلػقا يف تللقػ آلاب ال ُؽ ب تللق ًػا
ً
وقد ُطـِل العؾؿاء رحؿفؿ اهلل تعالك هبذا الباب طـاي ًة كبقرة ،و َك َظ ُرهؿ فقف صقياؾ :ولؽاـ ماـ أهاؿ ماا
ِ
فاقؿ ْـ أرال أن
أشاروا إلقف وك ّبفقا طؾقف :أكف يجب طؾك العالؿ يف كػسف ،ويجب طؾك الؿ عؾؿ أن يـظر كذلؽ َ
اله ًالُ ،مسا حؼا
ي ؾؼك طـف أكف يجب طؾك العالِؿ أٓ ي صدّ ر لقاحد مـ هذه إمقر الاثالث إٓ أن يؽاقن م ّ
وتلهؾ ْ
ببذل وق ف و ُطؿره وجفده يف تحصقؾفا قراء ًة وبح ًثا و ُمدارسة
الـظر فقفا ،وقد بذل جفده قبؾ ذلؽّ ،
ورحؾة وغقر ذلؽ مـ القسائؾ الؿ حؼؼة فقف.
وإمر الثاين الذي يصدر من العالم -وهق فِ ْعؾفَّ :-
وإن الػعؾ يف الحؼقؼة مـ العالؿ خاص ًة لف ِلٓل ف،
وقد ذكر ُ
أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل تعالك الؼاطدة الؿوفقرة :هل فِ ْعل العالم يكون مذه ًبا له أم ٓ؟
والؿع َؿد مـ هذيـ القجفقـ :أن فِ ْعؾ العالِؿ يؽقن مذه ًبا لف ،فؿا
قال ابـ َحؿدان :فقف وجفانُ ،
يػعؾف مـ اج ٍ
مذهب لف.
فال ،وما يخ اره مـ رأي هق يف الحؼقؼة
ٌ
يؼقل الوقك تؼل الديـ  $تعالك لؿا حؽك القجفقـ ،قال :والقجف الثاين :بؾ ُي َ
مخذ مـ فِ ْعؾ العالؿ
مذهبف ،قال :فنن َم ْـ ُط ِر بال ؼقى والقرع والزهد كان أبعد مـ تعؿد الذكب ،وإن لؿ كَد ِع لف العصؿة،
ولؽـ الظاهر والغالب أن طؿؾف مقافؼ ِ
لعؾؿف ،فقؽقن الظاهر فقؿا طؿؾف أكف مذهبف..

مً َّدى هذا الكالم :أن العالؿ يف الحؼقؼة هق الذي يؽقن طؿ ُؾف ُمقاف ًؼا لعؾؿف ،ولذلؽ فنكف ح ك يف
الؿسائؾ الػؼفقة وآخ قارات ال ل يخ ارها تجد أثر اخ قاره يف سؾقكف ولل ِف :ولذا فنكف يجب طؾك العالِؿ
خاص ًة وطؾك طؿقم الـاس طا ّمة أن يؾ زم ً
رت بثـاء الـّاس طؾقف،
ضاهرا وباصـًا ،وأٓ يغ ّ
أوٓ بلحؽام الورع
ً
وســف ،وإن ّأول َم ْـ ُت َس َّعر بف الـار يقم الؼقامة
فنن اهلل  ۵رقق ُبف ،والـاس يـظرون إلقف ويس ـقن هبدْ يف َ
رجؾ ُأوتِل الؼرآن فؾؿ يعؿؾ بف..
وطااااالؿ بعؾؿااااف لااااؿ يعؿؾااااـ
ٌ

ُم َّ
عااذ ٌب يف الـااار قبااؾ ُط ّبااال الااقثـ

سؿ ف سؿت أهؾ العؾؿ ،ولذلؽ َقرن الـبل ﷺ بقـ
مؿا يجب طؾك العالؿ أن يؽقن ْ
وكذلؽ فنكف ّ
ُ
والخؾؼ مع الػؼف فؼال« :خواركم يف الجاهلوة خواركم يف اإلسالم إذا فقهوا».
ُح ْسـ السؿت

ٍ
وقد تؽؾؿ إصقلققن وأهؾ الؾغة طـ لٓلة آقرتانّ ،
شرط
وأن لٓلة آقرتان تؼقى إذا كاكت بللاة

كؿا جاء يف هذا الحديثّ ،
فدل طؾك أن هذيـ القصػقـ وأن هذيـ إمريـ بقـفؿا تالز ٌم كبقر.

ِ
لؿ ْـ
وقد ُرويـا يف إثر ُر ِوي مرفق ًطا ،وإص أكف مـ ققل طؿر بـ الخطاب ﭬ أكف قال( :لقـقا َ
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لؿ ْـ ت عؾؿقن مـف ،وٓ تؽقكقا طؾؿاء جبابرة).
تعؾؿقن ،ولقـقا َ
إ ًذا فؿـ أطظؿ ما يجب طؾك العالؿ أن ُيعـك ِبػعؾف فنن فِ ْعؾف صريؼ ل ؾؼل العؾؿ طـف ،وهق صريؼ
ل قطقة إمة وتقجقففا ال قجقف الصحق .
ػ يف الحؼقؼة صريؼ لطريؼ ْ
بذل العؾؿ
ػ :فنن ال َؽ ّ
إمر الثالث-وبف أخ ؿ -وهق ما ي عؾؼ بال َؽ ّ
تؼرب مـ الؼقاطد إصقلقة ال ل ُيس ـ َبط مـفا أو بقاسط فا إحؽام ويؿؽـ آس دٓل
وتقجقفف ،وإذا ّ
هبا يف كالمـا العام أن السؽقت يف مؼام البقان بقان.
وبـاء طؾك ذلؽ فنن سؽقت العاِلؿ يف بعض الؿقاضع وطدم كالمف فقفا فنكف يف الحؼقؼة تقضق
وبقان ،وقد جاء طـ بعض السؾػ كنبراهقؿ بـ ألهؿ ،ومحؿد بـ طجالن وغقرهؿ قالقا :أشد الـاس
طؾك الوقطان العالِؿ ،إذا تؽؾؿ تؽ ّؾؿ بعؾؿ ،وإذا سؽت س َؽت بعؾؿ ،ويف لػظ :سؽت بحؾؿ.
إذن سؽقت العالؿ لف فقائد طظقؿة ،وإكؿا يؽقن ذلؽ يف مقاضع ذكرها أهؾ العؾؿ ،وب ّقـقا أن
لسؽقتف هذا أثر.
والحديث يف هذه كثقر جدا ،ولؽـ ُأشقر لبعض ما ذكره أهؾ العؾؿ يف سؽقت أهؾ العؾؿ :فؿـ
ذلؽ :أهنؿ قالقا :إن العالِؿ ر ّبؿا سؽت طـ اإلجابة تللي ًبا ل ؾؿقذه ،وكراهق ًة لسمالف ،ولذلؽ ققؾ :إن أبا
كثقرا ،كؿا قال ذلؽ أبق طؿر ابـ طبد الرب  $تعالك ،وققؾ لف :لق
طؾؿا ً
سؾؿة بـ طبد الرحؿـ ُح ِرم ً
كثقرا ،قال ابـ طبد الرب :وكان أبق سؾؿة ابـ طبد الرحؿـ كثقر
طؾؿا ً
رفؼت بابـ طباس ٓس خرجت مـف ً
الؿؿاراة ٓبـ طباس ،فابـ طباس ل لليبف أبا سؾؿة كان يؿ ـع مـ إجابة سمالف ،ويؿ ـع مـ إططائف سملف
فػاتف مـ ذلؽ طؾؿ كثقر.
ومـ ذلؽ أكف يجب طؾك العالِؿ السؽقت إذا ترلل يف الرتجق  ،واخ ؾػ طـده الـظر ،بؾ أن الؿرء
كؾؿا زال طؾؿف وصال باطف يف تحصقؾ العؾؿ كؾؿا ك ُثر سؽقتف وصؿ ف ،وكؾؿا ّ
قؾ تققػف وطدم اج فاله:
ولذا فنن اإلمام مال ًؽا  $تعالك ُسئؾ طـ ٍ
كحق مـ س قـ مسللة فلجاب يف أكثر مـ خؿسقـ ٓ( :ألري)،
وقال بعضفؿ :إن العالؿ إذا أخطل (ٓ ألري) فؼد ُأصقبت مؼاتؾف.
ومـ ذلؽ ما ذكره أهؾ العؾؿ وأفرلوا لف ك ًبا :أن السؽقت يف بعض الؿقاصـ يؽاقن ساب ًبا يف إماـ
مـ الػ ـة ،وقد أ ّلػ الوقك اإلمام ابـ البـا  $تعالك ك ا ًبا سؿاه «ال ُغـقاة يف الساؽقت» :يف هاذا الؽ ااب
ٍ
بوروط يعرففا أهؾ العؾؿ ويحدوهنا بحدول.
ب ّقـ أن العالؿ يجب طؾقف السؽقت يف بعض إمقر
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وأخ ؿ كالمل يف هذا ويف الؿقضقع كؾف بؿا جاء طـ يزيد بـ أبل حبقب  $تعالك أكف قال( :إن مـ
ف ـة العالؿ أن يؽقن الؽالم أحب إلقف مـ السؽقت ،وأن يؽقن الؽالم أحب إلقف مـ آس ؿاع).
فؿ ْـ كان بضد ذلؽ فنكف الؿقفؼ لؾطريؼ الذي بلمر اهلل  ۵يؽقن سب ًبا يف الؿؼصقل
وطؾك ذلؽَ :

الذي ُق ِصد ٕجؾف العؾؿ وهق تعؾقؿ الـاس ولٓل فؿ طؾك الخقر.

أسلل اهلل العظقؿ رب العرش الؽريؿ أن يرز الجؿقع العؾاؿ الـاافع والعؿاؾ الصاال  ،وأن ي قٓكاا
هبداه ،وأن يغػر لـا ولقالديـا ولؾؿسؾؿقـ والؿسؾؿات.
وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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المحاور :شؽر اهلل صاحب الػضقؾة الدك قر طبد السالم بـ محؿد الوقيعر طؾك ما تػضؾ يف هذا
الحديث الطقب الؿبارك ،وقد أفال وأجال بحديثف طـ أثر العؾؿ يف تقطقة إمة.
كـ ؼؾ بالحديث أيفا إحباة ماع فضاقؾة الواقك الادك قر صاال باـ طباد اهلل العصاقؿل الؿادرس
بالؿسجد الـبقي لؾحديث طـ «أثر العلم يف تحقوق مصالح إمة» ،فلسالل اهلل تعاالك أن يػا طؾقاف وأن
يسدله.
فضولة الشوخ العصومي:
وفر بحؽؿ ف باقـ الػاساد والصاال  ،أحؿادُ ه سابحاكف
الحؿد هلل الذي جعؾ ليـف جؿاع الؿصال
ّ
وأشؽره وأتقب إلقف مـ كؾ ٍ
ذكب وأسا غػره ،وأشافد أن ٓ إلاف إٓ اهلل وحاده ٓ شاريؽ لاف ،وأشافد أن
تسؾقؿا مزيدً ا إلك يقم الديـ.
محؿدً ا طبده ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ
ً
أ ّما بعد :فنن مـ مرابع البقان ومراتع ال بقان ِذكْر أثر العؾؿ يف تحؼقؼ مصال إ ّمة ،وٓ يخ ؾػ
الؿ ؽؾؿقن يف الؿصال يف كوىها إيصال ما ينفع ،وإن جعؾقها تار ًة مصؾحة أو مـػع ًة أو ّ
لذ ًة أو غقر ذلؽ
الؿ َع َّبر هبا طـ تؾؽ الحؼقؼةّ ،
فنن المصلحة عندهم هي إيصال ما ينفع إلى العباد.
مـ إلػاظ ُ
و ُت َؼ َّسؿ الؿصال طـد إصقلققـ باط بارات مخ ؾػة ،من جملتها :تؼسقؿ الؿصال بالـظر إلك
تعؾؼفا بعؿقم إفرال أو آحالهؿ.
ٍ
الغزالل يف ك ابف «شػاء الغؾقؾ» ،ثؿ ت ابع بعده جؿاطة ُيبقـقن
وأقدم المتكلمون يف هذا هو :أبق
حامد ّ
هذا الؿعـك.
أن مصالح الخلق باعتبار عموم إفراد وآحادهم تنقسم إلى ىوعون:
وأحسن ما يقال يف تقسومهّ :
الج َؿاطقة :وهل ال ل ت عؾؼ بجؿاطة الؿسؾؿقـ.
أحدهما :الؿصال
َ
وأخر :الؿصال الػرلية :وهل ال ل ت ع ّؾؼ بآحالهؿ.
كقطا مـ إكقاع ،كالذي يذكروكف مـ الؿصؾحة
والمراد بأحاد هنا :هق الـّقع ٓ ،أحدً ا بعقـف ،وإكؿا ً
فسك كؽاح امرأة الؿػؼقل ،أو غقر ذلؽَ :ف ُفؿ ٓ يعـقن
يف تقريث امرأة َم ْـ َص َّؾؼفا يف مرض الؿقت ،أو يف ْ
كقطا مـ إكقاع.
أحدً ا مـ الخؾؼ بعقـف ،وإكؿا يعـقن ً
وهذه الؿصال ال ل ذكركا مؿا ي عؾؼ بعؿقم إفرال أحس ُـ ما ُطبر بف -كؿا ذكرت -هق ال ّعبقر بلهنا
سؿاها بعض إقدمقـ (مصال إ ّمة) ،فنن هذه
مصال جؿاطقة -أي ت عؾؼ بجؿاطة الؿسؾؿقـ ،-وقد ّ
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الؽؾؿة لقست ولقدة الققم ،وإن كاكت كثقرة الذكْر طؾك ألسـة الؿ ؽؾؿقـ يف الؿصال .
فلقدم َم ْـ ذكر هذا -وهق مـ أبـاء الؼرن الرابع -هق ُقدامة بـ جعػر الؽاتب يف ك اب « َ
الخراج»،
روى طـ
وأقدم مـف َم ْـ ذكرها بؾػظ آخر يقافؼف يف الؿعـك :إذ ُر ِو َيت باسؿ (مصال الؿسؾؿقـ) يف أثر ُي َ
أيضا با (مصال الجؿاطة) طـد ابـ تغري
وس ّؿقت ً
طؿر بـ الخطاب ﭬ طـد طبد الرزا يف «مصـػف»ُ ،
ووسعقه.
برلي يف «الـجقم الزاهرة» ،ثؿ تبعف جؿاطة مـ الؿ لخريـ ّ
فمصالح إمة :هل الؿصال الجؿاطقة ال ل ت ع ّؾؼ بالخؾؼ كافةً ،وقد ت ع ّؾؼ بالكثرهؿ ٓ بجؿاقعفؿ،
و َت َعؾؼفا بإكثر ٓ يـػل طـفا الؽؾقة ،فنن تخؾػ بعض إفرال ٓ يؼدح يف كُؾقاة أمار ماا ..طؾاك ماا ذكاره
الواصبل يف ك اب «الؿقافؼات».
فمصالح إمة هل الؿصال ال ل ت ع َّؾؼ بإمة ،سقا ًء تعؾؼت بإمة َج ْؿعاء أو بلكثر تؾؽ إمة.
قديؿا وحدي ًثا ،وإن اخ ؾػت طبارا ُتفؿ،
وهذه الؿصال  -كؿا
ُ
مؿا تؽؾؿ فقف الؿ ؽؾؿقن ً
ذكرت لؽؿّ -
وما ك ََفج بف جؿاطة مـ الؿ ؽؾؿقـ يف هذه الؿسللة مـ الؿ لخريـ بلن الػؼفاء الؿاضقـ غ ّقبقا الحديث طـ
فٌن الحديث عن مصالح إمة موجو ٌد يف كالم المتقدمون يف موردين:
مصال إمة ..هق غؾط طؾقفؿّ :
أحدهما :يف باب السقاسة الورطقة :فنن اإلمام كائب طاـ إماة يف مصاالحفا ،فالاذيـ تؽؾؿاقا ماـ
الؿـاصة با (ولل إمر).
الػؼفاء يف السقاسة الورطقة ذكروا تؾؽ الؿصال يف جؿؾة ما طدّ وه مـ الؿصال
ُ
وأخر :أن تؾؽ الؿصال تقجد يف مصال إفرال واحدً ا واحدً ا ،وباج ؿاطفا ت حؼؼ الؿصؾحة
الؽؾقة ل مة جؿعاء ..ذكره الطاهر بـ طاشقر  $يف ك اب «مؼاصد الوريعة».
وهذه إمة ال ل ُت ْذكَر بؼقلـا( :مصال إمة) هل يف أصؾ الخطاب الورطل ترجع إلى ىوعون:
أحدهما :أمة الدّ طقة :وهؿ كؾ َم ْـ شؿؾ ف لطقة الـبل ﷺ مـذ بعث ف.
وأخر :أمة اإلجابة :وهل إمة ال ل أجابت الـبل ﷺ وآمـت بف.
تسؿك أمة.
تسؿك أمة ،وتؾؽ ً
أيضا ّ
ف ؾؽ ّ
وبرز كقع ثالث مـ إمؿ وهق ما ُيسؿك با (الدولة) ،فنن هذا جازء مؿاا يواؿؾف اساؿ إماة ،وأكات
تسؿع الققم اسؿ إمة السعقلية ،أو إمة الؿصرية :وهذا صحق باط باار القضاع الؾغاقي ،فانن أصاؾ
وساؿقت
وساؿل (اإلماام)ُ ،
إلػ والؿقؿ والؿقؿ لال طؾاك الضاؿ وآج ؿااع ،ومـاف ُساؿقت (إم)ُ ،
(إمة) ،ف سؿقة جؿاطة مـ الـاس يؼطـقن مقض ًعا مـ إرض يؾقف ولل أمر باساؿ (إماة) هاذا صاحق
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باط بار القضع الؾغقي.
أيضا إوضاع الـظامقة الؿقجقلة يف العالؿ الققمّ :
فنن هـاك ما يسؿك الققم
وتقارلت طؾقف ً
مؿا يؾحؼ
بالؿصؾحة العامة ويريدون هبا مصؾحة الدولة ،أو ما ُيسؿك بالؿصؾحة القصـقة ،فنن هذا جزء ّ
اسؿ إمة.
فصارت إمة باعتبارات ما يتعلق بمصالح إمة ثالث:
أحدها :أمة الدطقة.
وثاىوها :أمة اإلجابة.
وثالثها :إمة ال ل ُت َوؽؾ يف القضع الورطل صائػةً ،لؽـ يص باط بار القضع الؾغقي وما تجري
طؾقف سقاسة القٓية السؾطاكقة تسؿق فا أمة مـ إمؿ وت عؾؼ هبا أحؽام معروفة يف باب السقاسة الورطقة.
جؿع مصال إمة فنكف يـبغل ُرقبان ما يقجد مـ هذه الؿعاين يف أمة الدطقة ،ويف أمة
وإذا ُأ ِريد ْ
اإلجابة ،ويف إمة بالؿعـك الذي ذكركاه الذي ُي َو ّؽؾ صائػة مـ صقائػ الؿممـقـ.
فالـّظر إلك هذه الؿقارل الثالث الؿ ع ّؾؼة بإُمة يـ ُج مـفا معرفة مصال إمة.
المتيخرين لهم مسلكان:
والمتك ّلمون يف مصالح إمة من
ّ
ففؿ يرصادون مصاال إماة باط باار لٓلاة أللاة
أحدهما :بقان مصال إمة َو ْفؼ مـظقر شرطلُ :
الورع.
وأخرَ :م ْـ يرصد مصال إمة باط بار مـظقر حزبل ،ففق ُيبقـ مصاال إماة مـطؾِ ًؼاا ماـ ثقابات
حزب ما ،سقا ًء كان حز ًبا يساريا شققط ًقا  ،أو حز ًبا ققمقا ،أو حز ًبا إساالمقا ،فنكاف يحادل تؾاؽ الؿصاال
طرب هذا الؿـظقر الضقؼ.
رصد مصال إمة باط بار لٓلة القضع الورطل ،أي باط بار ما ُو ِجد يف
والقالي ال َػق القاسع هق ْ
كالم اهلل وكالم رسقلف ﷺ ،واكعؼد طؾقف اإلجؿاع يف كقن ذلؽ مصؾحة مـ مصال إمة مؿا تورتك فقف
أمة الدطقة وأمة اإلجابة وإمة ال ل صارت ُتسؿك بؾسان الققم (الدولة أو الوعب) أو غقر ذلؽ مـ
الؿسؿقات العصرية ،ويص طؾقفا باط بار القضع الؾغقي وما ي عؾؼ هبا مـ أحؽام القٓيات السؾطاكقة
سؿك أ ّمةً.
أن ُت ّ
فاستقراء دٓلة الوضع الشرعي يف مصالح إمة ير ّدها إلى ثمان مصالح:
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الصالح.
المصلحة إولىّ :
والمصلحة الثاىوةة :الخقرياة :ال ال يساؿقفا الؿ الخرون (هقياة إماة اإلساالمقة) أو ( َت َؿقاز إماة
وسؿ فا الوريعة (الخقرية).
اإلسالمقة)ّ ،
والمصلحة الثالثة :الجؿاطة.
والمصلحة الرابعة :العؾؿ.
والمصلحة الخامسة :الؼقة.
والمصلحة السادسة :آك ػاء :أي حصقل الؽػاية فقؿا ُيح اج إلقف مـ ملكؾ أو مورب أو مؾبس أو
مسؽـ.
والمصلحة السابعة :العدل.
والمصلحة الثامنة :إمـ.
ففذه الؿصال ال ل ذكركا هل ثاب ة بطريؼ الورع :فؿا مـ واحد مـفا إٓ وت قارل طؾقف أللة كثقرةٓ ،
ترجع إلك طدل قؾقؾ ،ففل مـ كؾقات الورعُ ،تثبت أن ما ذكركاه هق مصؾحة مـ الؿصال ال ل ُطـقت
الوريعة ب عققـفا فقؿا ي عؾؼ بإمة.
وتؾؽ الؿصال ال ل ذكركاها يـدرج يف أفرالها أشقاء ُي َارل بعضافا إلاك بعاض :فالاذي ذكركااه ماـ
مثال للقؾف يف الؼرآن الؽريؿ آيات كثقرة:
مصؾحة الصالح ً
قال تعالك﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [آل طؿران].
وقال تعالك﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [الؼؾؿ].
وقال تعالك يف لطاء إبراهقؿ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [الصافات]
ويف كـااػ هااذا الصااالح فااروع ِطاادة مـفااا :طبااالة اهلل :قااال تعااالك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ﴾ [الذاريات].
ومـفااا صاطااة اهلل وصاطااة رسااقلف ﷺ ،قااال اهلل تعااالك﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾
[الـساء.]59:
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ومـفااا آل اازام بااديـ اإلسااالم كؾااف ،قااال اهلل تعااالك﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳﴾ [البؼرة.]208:
ِ
والؼقؿ الػاضؾة ،قال تعالك﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [البؼرة،]83:
ومـفا الؿحافظة طؾك إخال
وقال تعالك﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [الؼؾؿ].
فؾقست واحدة مـ هذه الؿصال إٓ ويف كـػفا فروع م عدّ لة ،فؿا ٓح لؽ أكف مصؾحة مـ الؿصال
فاكظر :لعؾف يرجع إلك واحدة مـ هذه الؿصال الثؿاكقة ،ولقس بؿؿـقع أن يدل آس ؼراء طؾك شلء
ٍ
زائد ،فنن ما ذكر ُتف مـ هذه الثؿاكقة هق كاتج مـ اس ؼراء أللة الؼرآن والسـة واإلجؿاع يف إثبات هذه
الؿصال ال ل ذكركاها مـ مصال إمة.
خاصاةً ،وهاق أثار العؾاؿ
إذا تؼرر هذا بؼل إمر إطظؿ :وهق الاذي يـبغال أن يعرفاف أهاؾ العؾاؿ ّ
وح َؿؾاة الواريعة هاؿ أحاؼ الـااس
الورطل يف تحؼقؼ مصال إمة ،فنن ُو ّراث الـبل ﷺ و ُأمـاء الابالغ َ
أثرا يف تحؼقؼ مصال إمة.
وأجدرهؿ و َأ ْو َٓهؿ بلن يؽقن لؾعؾؿ الذي يحؿؾقكف ً
وينتظم ذلك يف وجوه متعددة:
الوجه إول :تعققـ مصال إمة ،وال عريػ هبا :فالعؾؿ يفديـا إلك معرفة أمار ماا أكاف ماـ مصاال
ذكرت لؽؿ مـ أن الخقرية مـ مصال إمة تظاهرت طؾقفاا آياات كثقارة طرفـاا بطرياؼ
فؿثال :ما
إمةً ،
ُ
العؾااؿ أن هااذه مصااؾحة مااـ مصااال إمااة العا ّم اة ،قااال تعااالك﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [آل
طؿران.]110:
وطـد الرتمذي مـ حديث معؿر بـ راشد ،طـ هبز بـ حؽقؿ بـ معاوية بـ حقدة ،طـ أبقف ،طـ جده
معاوية بـ حقدة ﭬ أن الـبل ﷺ قال« :إىكم تتمون سبعون أمة ،أىتم خورها وأكرمها على اهلل :»۵
فالعؾؿ ُيع َّق ُـ مصال إمة و ُي َعر هبا.
والوجه الثاين :الدطقة إلك مصال إمة والحث طؾقفاا ،فاالعؾؿ يادطق إلاك مصاال إماة ويحاث
طرفت مـ قبؾ َّ
أن مـ مصال إمة (الؼقة) ،قال تعاالك﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾
طؾقفا ،فؼد
َ
[إكػال.]60:
ويف «صحق مسؾؿ» مـ حديث محؿد بـ يحقك بـ َح َّبان ،طـ إطرج ،طـ أبل هريرة ﭬ أن
وأحب إلى اهلل من المًمن الضعوف ،ويف ٍّ
كل خور».
الـبل ﷺ قال« :المًمن القوي خور
ّ
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فالعؾؿ هـا لطاكا إلك تؾؽ الؿصؾحة العظقؿة وهل مصؾحة الؼقة ،وحثـا طؾقفا.
الوجه الثالث :إمر ِ
بحػظ مصال إمة والـفل طـ إضاط فا ،فنن العؾؿ ُيرشدكا إلك تؾؽ الؿصال
طرفت ساب ًؼا-
آمرا لـا أن كحافظ طؾقفا ويـفاكا أشد الـفل طـ إضاط فا ،فؿـ مصال إمة -كؿا
َ
ً
(الجؿاطة) ،والعؾؿ يلمركا هبا ،ويـفاكا طـ إضاط فا.
قال تعالك﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [إكػال.]46:
وطـد الرتمذي مـ حديث طبد اهلل بـ ليـار ،طـ ابـ طؿر ،طـ أبقف طؿر بـ الخطاب ﭬ أن الـبل
ﷺ قال« :علوكم بالجماعة ،وإياكم والفرقة» وإسـاله صحق .
ذكرت لؽ جاء
الؿػسدات :ف ؾؽ الؿصال ال ل
ُ
والوجه الرابع :صقاكة مصال إمة ووقاي فا مـ ُ
الورطل بصقاك فا ِ
وحػظفا ووقاي فا مـ الؿصال  ،ف ؾؽ الجؿاطة -ال ل ذكر ُتفا َ
العؾؿ َّ
لؽ مصؾحة مـ
الؿػسديـ.
الؿصال  -جاء العؾؿ ُمبقـًا وجقب الؿحافظة طؾقفا وصقاك فا ووقاي فا مـ ُ
مثال :قال اهلل گ:
فالجؿاطة ً
﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ﴾ [الروم].
والوجه الخامس :تحديد واجب العبد يف تحؼقؼ مصال إمة:
ذكرت لؽ يؽقن طؾك القاحد مـّا كحـ طبال اهلل واجب يـبغل أن كؼقم بف يف
ف ؾؽ الؿصال ال ل
ُ
ذكرت لؽ مؿا سبؼ أن مـ مصال إمة (آك ػاء) وهق بؾقغ الؽػاية يف سد
تحؼقؼ تؾؽ الؿصال  ،فؼد
ُ
آح قاج مـ مطعؿ أو مؾبس أو مورب أو مسؽـ ،وجاء العؾؿ ل ُقب ّقـ لـا مـ وضائػ أولئؽ الذيـ َيعـقن
هبذا ،فجعؾ اهلل گ مـ مقارل آك ػاء :الزكاة ،وجعؾ الؿلمقريـ هبا هؿ إغـقاء ،وب ّقـ وضقػ فؿ.
فػل «الصحقحقـ» مـ حديث يحقك بـ طبد اهلل بـ صقػل ،طـ أبل معبد كافذ مقلك ابـ طباس ،طـ
فيخبِرهم أ ّن اهلل
ابـ طباس ﭭ أن الـبل ﷺ قال يف حديث ب ْعث معاذ إلك القؿـ بعد ِذكْر الصالةْ « :
الزكاة ،وأكف
افترض علوهم زكا ًة تًخذ من أغنوائهم فتر ُّد على فقرائهم» :فب ّقـ الورع وضقػة الغـل يف ّ
يجب أن ُي ِ
خرجفا وأن ير ّلها إلك أهؾفا ،والؿذكقر مـفؿ يف الحديث هؿ :الػؼراء.
والوجه السادس :تؼسقؿ وضائػ تحؼقؼ مصال إمة بقـ أفرالها ،ف ؾؽ الؿصال ال ل ذكركا هل
مصال ل مة ،تحؼؼفا إمة جؿعاء ،وٓ يؿؽـ أن يحؼؼفا واحد مـفؿ ،وقد ُج ِعؾ لؽؾ واحد مـ إمة
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وضقػة يف تحؼقؼ تؾؽ الؿصال يـبغل أن يؼقم هبا ،وجاء الورع الحؽقؿ بذلؽ..
قال تعالك﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [آل طؿران.]104:
وقال تعالك﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الـساء.]83:
وقال تعالك ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [ال قبة.]122:
وقسؿفا بقـ إمة ،فؼد
فالعؾؿ ُيبقـ لؽ أن تحؼقؼ مصال إمة حدل وضائػ تحؼقؼ تؾؽ الؿصال
ّ
طؾؿت ساب ًؼا أن مـ مصال إمة (الؼقة) ،ومـ مقارل هذه الؼقة (الجفال) ،وقد أكاط الورع الحؽقؿ
َ
الجفال بقلل إمر ،ففق وضقػة ولل إمر..
فػل «الصحقحقـ» مـ حديث أبل الزكال ،طاـ إطارج ،طاـ أبال هريارة ﭬ أن الـبال ﷺ قاال:
«اإلمام جنّة يقاتل من ورائه ،ويتّقى به» ،ومعـك ققلف ﷺ« :يقاتل من ورائه» يعـل ُيصدَ ر طاـ رأياف يف أمار
وج ِعؾت وضقػة غقره أن يؽقن تاب ًعا لف.
الجفالُ ،
وطـد أحؿد بسـد صحق مـ حديث طبد اهلل بـ طاق  ،طاـ كاافع ،طاـ اباـ طؿار ﭭ أكاف قاال:
«الرجل ٓ يحمل على الكتوبة إٓ بٌذن إمامه».
والوجه السابع :تدريج الخلق إلى بلوغ مصالح إمة وتحصولها ،فنن القصقل إلك تؾؽ الؿصال
تدريجا شق ًئا فوق ًئا ،وجاء
وتحصقؾفا يف إفرال أو يف إمة جؿعاء ٓ يؽقن َل ْفعة واحدة ،وإكؿا يجلء
ً
العؾؿ لقفديـا إلك هذا إصؾ ،وأن تؾؽ الؿصال ال ل كُممؾ القصقل إلقفا مـ الصالح أو الخقرية أو
الجؿاطة أو الؼقة ٓ تجلء لفعة واحدة ،وإكؿا ُت َ
ذكرت لؽ أ ً
الصالح وما
مخذ شق ًئا فوق ًئا ،فؿا
ُ
وٓ مـ ّ
يدخؾ فقف مـ تزكقة الـّػس تجد يف الورع الحؽقؿ ما ُيب ّقـ لؽ ال ّدريج يف ذلؽ.
ومـف ما جاء يف «الصحقحقـ» مـ حديث محؿد بـ طبد الرحؿـ مقلك بـل ُزهرة ،طـ أبل سؾؿة بـ
طبد الرحؿـ ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو ﭭ ّ
أن الـبل ﷺ قال لف« :اقرأ الؼرآن يف شفر» فؼال :إين ُأصقؼ أكثر
مـ ذلؽ ،فؼال ﷺ« :اقرأ الؼرآن يف طوريـ» فؼال :إين ُأصقؼ أكثر مـ ذلؽ ،فؼال« :اقرأ الؼرآن يف سبع»:
فؾؿ يب دره الـبل ﷺ بلمره بؼراءة الؼرآن يف سبع ،وإكؿا اب دأه ﷺ بلن يؼرأ الؼرآن يف شفر ،ثؿ ذكر مـ
صاق ف ما ذكر فلرشده الـبل ﷺ إلك ما أرشده.
ففذا مـ جؿؾة ما ُيب ّقـ لؽ أن العؾؿ ُيدَ رج َ
الخ ْؾؼ يف تحصقؾ مصال إمة.
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والوجه الثامن :الحؽؿ طؾك ما َيعده العا ّلون يف مصال إمة ،وبقان مقاقعفا مـ الورع ،فؿا ذكر ُتف
لؽ مـ كظام الؿصال الثؿان هق مؿا جاء مـ اس ؼراء الؽ اب والسـة ،ولقس بؿدفقع أن يجلء غقري
بولء َي ُر ّله إلك الؽ اب والسـة ،ولؽـ الؿدفقع بالعؾؿ أن ُتدَّ َطك مصؾحة مـ مصال إمة لقست كذلؽ.
الؿدّ طاة.
شرطا والؿصال
فمن أثر العلم الشرعي :أكف ُي َػر بقـ مصال إمة الثاب ة ً
ُ
ساؿك باا (ساقالة
ً
فؿثال :مـ الؿصال ال ل يؾفج هبا جؿاطة ماـ الؿ الخريـ يف مصاال إماة ماا ُي ّ
إمة) ،ويػسروكف ب ػسقرات مخ ؾػة فقفا حؼ وفقفا باصؾ ،وأشهر تلك التفسورات :أهناؿ يجعؾاقن إماة
مصدرا لؾ وريعات ،وهق هبذا الؿعـك ٌ
باصؾ ٓ محالاة :فانن لٓلاة الؽ ااب والساـة واإلجؿااع طؾاك أن
ً
ساؿك باا (ساقالة
ُ
الؿ َر ّل ولقس إلك ما ُي ّ
الحؽؿ هلل ،وأن ما ر ّتبف الورع يف تـظقؿ هذه إحؽام هق الذي إلقف َ
إمة).
ذكرت لؽ مـ قبؾ أن مـ مصال إمة
والوجه التاسع :تؿققز القضع الورطل لؿصال إمة ،فؼد
ُ
(العدل) ،وهذا ل ّلت طؾقف آيات وأحاليث كثقرة:
قال تعالك ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الؿائدة.]8:
وقال تعالك ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [الـحؾ ..]90:يف آيات أخرى.
وحقوقة العدل التي يدل علوها العلم :أن العدل هق إططاء كؾ ذي حؼ حؼف.
فالعدل يدور على أصلون:
أحدهماَ :بذل حؼ ٕحد.
وأخر :أن ذلؽ البذل يؽقن و ْفؼ حؼف.
سؿك بالؿساواة ،فنن الؿساواة تؽقن تار ًة ً
ؾؿا ،فؿا َيـْسب
طدٓ ،وتؽقن تار ًة ُض ً
ولقس يف الورع ما ُي ّ

إلك مصال إمة الؿساواة و ُيطؾِؼ الؼقل فقفا ففذا ققل باصؾ ،وٓ تجد يف لٓلة الؽ اب والسـة ما يدل
طؾك ذلؽ ،والورع تار ًة جعؾ الػضؾ لؾرجال وتار ًة أخرى جعؾ الػضؾ لؾـساء يف مسائؾ م عدّ لة.
والوجه العاشر :اإلحاصة بػؼف الـقازل الؿس ِ
ذكارت
جدّ ة الؿ عؾؼة بؿصال إماة :فالؿصاال ال ال
ُ
لؽ ت جدل لؾـاس فقفا كقازل وحقالث باط بار ما يحدث يف أزماهنؿ مـ أحاقال ت غقار هباا أماقرهؿ فقؿاا
ي عؾؼ بديـفؿ أو ُلكقاهؿ أو غقر ذلؽ.
فالعؾؿ الورطل ُيب ّقـ لـا ُحؽؿ تؾؽ الحقالث والـقازل ال ل ت ع ّؾؼ ب ؾؽ الؿصال :
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فؿثال :إذا ققؾ :إن مـ مصال إمة مصؾحة العدل -وهل كؿا تؼدم -ثاؿ ُذكِار إن مؿاا ي عؾاؼ هباذه
ً
سؿك بالؿواركة ّ
الوعبقة :ققؾ :إن هذه الؿواركة الوعبقة ُت َرل إلك العؾؿ ،ف ُقباقـ العؾاؿ هاذه
الؿصؾحة ما ُي ّ
الـازلة و ْفؼ لٓلة الؽ اب والسـة..
فضاضة :تار ًة تـحصر يف واقع شرطل ُمع َدٍّ بف وهق الوقرى ٕهؾ
وأن هذه الؿواركة الوعبقة كؾؿة ّ
الحؾ والعؼد ،وتار ًة ٓ ُيم َبف هبا إذا ُج ِعؾ الخقار ح ًؼا لؽؾ أحد مـ صغقر وكبقر ،وطاقؾ ومجـقن ،ورشقد
وغقر رشقد.
والوجه الحادي عشر-وبف أخ ؿ :-الػصؾ بقـ الحؼائؼ الؿورتكة لؿصال إمة يف اإلسالم وغقر
ِ
غقره مؿا
اإلسالم ،فؿـ أثر العؾؿ الورطل أكف َي ْػصؾ لـا بقـ تؾؽ الحؼائؼ ال ل ُيوارك فقفا اإلسالم ُ
ُيط َؾب فقف تحؼقؼ تؾؽ الؿصؾحة.
أيضاا
سؿك بالؿدرساة الرأساؿالقة ،وكجادها ً
فؿا ذكر ُتف لؽؿ مـ مصؾحة آك ػاء كجدها الققم فقؿا ُي ّ
سؿك بالؿدرسة الوققطقة ،ولؽـ الؿدرسة الرأسؿالقة تجعؾ آك ػاء حؼا لؾػرل و ُت َغؾبف ،والؿدرساة
فقؿا ُي ّ
الوققطقة تجعؾ آك ػاء ح ًؼا لؾجؿاطة و ُتغ ّؾبف ،وأ ّما اإلساالم فؼاد جااء بؿاا ُيباقـ ُم ْؾؽقاة الػارل و ُمؾؽقاة
الجؿاطة ،وحدل لؽؾ أحد إُ ُصر ال ل ُتـظؿ هذه العالقة بقـفؿ.
هذا البقان الذي ذكر ُتف هق كُبذة مـ يسقر يف ما ي عؾؼ بالمر طظاقؿ وهاق «مصاال إماة وأثار العؾاؿ
الورطل يف تحؼقؼ الؿصال ».
فضال مـف وام ـاكًا جزاه
ً
ولؼد آثركا سؿاحة الوقك الؿػ لَ -ح ِػظف اهلل -بالحديث طـ ذلؽ بقـ يديف
خقرا -آثرين بؽثرة الحديث،
خقرا ،وهق أحؼ بالحديث ،كؿا أن صاحبـا الوقك طبد السالم -جزاه اهلل ً
اهلل ً
وحديثل بقـ يديف هق مـ حديث الؿػضقل بقـ يدي الػاضؾ ،ففق بؿا ذكر ُتف ألصؼ وطؾقف أطؾؿ.
وأسلل اهلل گ أن يـػع بـا جؿق ًعا وأن ي قٓكا يف الصالحقـ والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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المحاور  :شؽر اهلل صاحبل الػضقؾة إس اذ الدك قر الوقك طبد السالم بـ محؿد الوقيعر والوقك
تػضال بف يف هذه الـدوة الؿباركة.
الدك قر صال بـ طبد اهلل العصقؿل يف ما ّ
كحـ وإياكؿ أيفا إحبة طؾك مقطد مع تعؾقؼ مبارك مـ سؿاحة القالد الوقك طبد العزيز بـ طبد اهلل
آل الوقك الؿػ ل العام لؾؿؾؽة العربقة السعقلية ،ورئقس هقئة كبار العؾؿاء فؾق ػضؾ سؿاح ف جزاه اهلل
خقرا وسدّ له.
ً
سماحة المفتي:
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العاالؿقـ ،الؾفاؿ صاؾ طؾاك كبقـاا محؿاد أشار إكبقااء والؿرساؾقـ ،وطؾاك آلاف
وأصحابف أجؿعقـ ،وطؾك َم ْـ تبعفؿ وسار طؾك صريؼفؿ بنحسان إلك يقم الديـ.
وبعد..
الوقخان الػاضالن الدك قر طبد السالم بـ الوقيعر وإس اذ العصاقؿل تحادثا طاـ أمار مفاؿ ،أٓ
وهق أثر العؾؿ يف تقطقة الؿج ؿع والؿحافظة طؾك مصال إمة.
العؾؿ الورطل أسااس الخقار كؾاف :قاال اهلل جاؾ وطاال﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [الزمر.]9:
العؾؿ الورطل هق طؾؿ الؽ اب والسـة ،وال ػؼف فقفؿا ،فنن طؾؿ الؽ اب والسـة هق العؾؿ الحؼ،
الؿ َؼدَّ م طؾك غقره ،وكؾ العؾقم تابعة لف ،الؼرآن والسـة هؿا مصدر ال وريع ،قال اهلل جؾ وطال:
والعؾؿ ُ
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮗ﴾ [الؿائدة] أية.
فالعؾؿ ُيق ّطل الـاس ،وهل تقطقة صالقة يف أمقر ليـفؿ ولكقاهؿ ،ولؿاذإ ..ي شلء ُخؾِؼقا ،وٕي
شلء بعث اهلل الرسؾ ،وأكزل الؽ ب ،وأحؽام الوريعة وتػاصقؾ ذلؽ ،واإليؿان هبا ،ووجقب آكؼقال
إلقفا .إلك غقر ذلؽ مـ القاجبات.
والخاصة
الوؼ الثاين :أن العؾؿ الـافع يحؼؼ مصال إ ّمة يف أمقر ليـفا ولكقاها ،فالؿصال العا ّمة
ّ
مـ ققاطد شريعة اإلسالم ،قال اهلل جؾ وطال ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ﴾ [يقكس ،]57:وقال﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [اإلسراء ]9:فالؿصال
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ِ
فؿ ْـ كظر إلك هذه الؿحاضرة وما ققؾ فقفا مـ
الـافعة كؾفا أمقر مطؾقبة ،وكؾفا أمقر صقبة ل َؿ ْـ تلمؾ فقفاَ ،
خقر فنهنا وهلل الحؿد محاضرة ق ّقؿة ألت أغراضفا ب قطقة إمة وتحؼقؼ مصال إمة ،وإبراز العؾؿ
الورطل وبقان أهؿق ف يف حقاة الػرل والؿج ؿع.
كسلل اهلل لـا ولؽؿ ال قفقؼ والصالح ،وصؾك اهلل طؾك محؿد.
[إسئؾة]
سًال ( :)1ما هق أثر العؾؿ الـافع يف تحؼقؼ القسطقة وآط دال طـد الوباب الؿسؾؿ يف هذا العصر؟
الجوابٓ :شؽ أن العؾؿ الـافع هق الذي يدطق لالط دال والقسطقة ،ويحذر مـ ال طر

العؾؿ

الـافع يلمر بعبدة اهلل ويحذر مـ الورك باهلل ،العؾؿ بطاطة اهلل العؾؿ الـافع يحث الؿسؾؿ لقحرتم الدماء
وإمقال وإطراض ،العؾؿ الـافع يؼقل لؽؾ خقر ،يـفك طـ الؽذب والخقاكة ويـفاه طـ كؾ شر ويلمره
بؽؾ خقر ،العؾؿ الـافع يف مصال الديـ والدكقا جؿقعا ،فؿـ قرأ ك اب اهلل وسـة رسقلف ﷺ رأى تؾؽ

يَيَ َ ي َ ي ُ َ ُ ي َ ُ
ك يى َو َأ يت ًَ يًتُ
إوامر وتؾؽ الـقاهل طؾؿ حؼا أن هذا الؼرآن كؿال اهلل  ﴿ :ٱۡلْم أكًوت هكى دِيَ
َ َي ُ
ك يى ٍ يِع ًَ ِت ﴾[الؿائدة.]3:
عوي

سًال ( :)2ما أثر إمر بالؿعرو

والـفل طـ الؿـؽر يف هذه إمة ،وما الـ ائج إذا فؼد يف هذه

إمة؟
الجواب :أثر إمر بالؿعرو والـفل طاـ الؿـؽار أثار فعاال ،أثار يؼال ماـ الوار والابالء ،إمار
بالؿعرو والـفل طـ الؿـؽر صؿام أمان ،يحقل مـ آكازٓ يف إخاال الرذيؾاة ،إمار باالؿعرو
يلخذ بقد السػقف كؿا قال الـبل ﷺ« :كال واهلل ل لمرن بالؿعرو ول ـفاقن طاـ الؿـؽار ،ول لخاذن طؾاك
يد الظالؿ ول لصركف طؾك الحؼ أصرا» .فإمر بالؿعرو يرلع الؿػساد والظاالؿ ،ويققاػ الؿجارم طـاد
حده ،مـ طؾؿ أن هـاك ِحسبة تحاسبف وتراقب أفعالف وأطؿالف خا مـ همٓء ،فإمر بالؿعرو والـفل

َ ي َ ُ ّ ُ ي ُ َّ َ ي ُ َ
طـ الؿـؽر لفؿ هقبة يف قؾقب الـاس ٕهنؿ يحؿؾقن هذه الرسالة العظقؿة﴿ ،وۡلكٌ يَِكى أية يدۡعْن
ي
ي َ ُ َ
ي ي
َ
َ
َ ي ي
ٱۡل ي
إ ََل ي َ
وف َو َي يَ َّ يْن َع ٌِ ٱل ًَُم ِرِۚ َوأ ْو َٰٓلئ ِ َك ُِ ُى ٱل ًُفو ُِحْن [﴾١٠٤آل طؿران] ،وتعطقاؾ هاذا
ۡي َو َيأ ُم ُرون بِٱل ًَع ُر ِ
ِ
ِ
ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۢ َ ٓ ي َ َٰٓ َ َ َ ٰ َ َ ُ َ
ۥد َوع َ
ِيَس ٱبيٌ َم ي
در َي َى
ان داو
الؿرفؼ العظقؿ يققعـا يف مصاائب ﴿ هعٌِ ٱَّلِيٌ كفروا ِيٌ ب ِِن إِشرءِين لَع ل ِص ِ
ِ
َ َ ُ َ ي
َ ُ ْ ي ُ َ
َ ٰ َ َ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ي َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
اِ يْن َعٌ ُّيَمر ف َعوْهُ َلِئ َس َيا َكٍْا َيف َعودْن [﴾٧٩الؿائادة]،
ذل ِك بًِا عصْا وَكٍْا يعجۡون َ٧٨كٍْا َل يتَ

فإمر بالؿعرو والـفل طـ الؿـؽر يحؿل البالل والعبال ،ويؼقي إمـ وآس ؼرار ،والؼقؿ وإخال ،
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ويحارب الرذيؾة ويرلع الػسا والؿجرمقـ ،يلخذ طؾك أيديفؿ ويرلطفؿٕ :ن اهلل جعؾ لفاؿ يف الؼؾاقب
هقبة ،فرجال إمـ يلمرون بالؿعرو ويـفقن طـ الؿـؽر يفاهبؿ الـاس ويرهبقن مـفؿ ،وكؿا قاال اهلل يف

يَ
ََ ُ ْ
َّ َّ
َ َ ُ َ َّ َّ ُ َ َ ُ
َُصهُ ٓۥ إ َّن َّ َ
يدز َّ ٤٠ٱَّل َ
ٱَّلل هَ َقْ ٌّي َعز ٌ
ِيدٌ إِن َّيمدَّٰٰ ُّ يى ِ ٱَِ ِ أادامْا
الـصر وال ؿؽقـ﴿ ،وۡلََُصن ٱَّلل يٌ ي ُ ِ
ِ
ِ
َ
َََ يْ َ يُ َ
َّ
َمر َو ِ ََّّللِ َعٰق َب ُة يٱَُ ُمْر [ ﴾٤١الحاج] ،وقاالُ ﴿ :ل ُ
ٱلصوَ ْٰةَ َو َءاثَ ُْا ْ َّ
ٱلز َل ْٰةَ َوأ َم ُروا ْ بٱل ي ًَ يع ُ
َدج يى
ً
ٱل
ٌ
ع
ا
ْ
ّ
ن
و
وف
ر
ِ
ِ
ِِۗ
ِ
ِ
ِ
َيُ ُ َ ي
ََيَي َ َ يُ َ
َ ي َ ُ َّ ُ ي
َّ
ي
ي
َ
َ
ُ
خۡي أي ٍة أخ ِرجت ل ِوَ ِ
وف وتَّْن ع ٌِ ٱلًَم ِر ﴾[آل طؿران ،]110:وقال يف حاؼ كبقاف ﷺ:
اس ثأمرون بِٱلًعر ِ
َّ ي َ ٰ َ ي
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ ي ُ ّ َّ َّ
َ ُ َُ َ ي
ي ُ
ي ي
ْبا ع َ
م ُج ً
َِۡ ُِ ي
وف
جن
ٱۡل
و
ة
ِ
ى
ر
ْ
ٱۡل
ى
ي
ۥ
ُ
وٍ
ۡ
َي
ِي
ٱَّل
﴿ ٱَّلِيٌ يتبِعْن ٱلرشْل ٱنل ِِب ٱَ ِّم
يدن يَدأ ُم ُرِى بِدٱل ًَع ُر ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ي َ
َو َي يَ َّى ٰ ُّ يى َع ٌِ ٱل ًَُم ِر ﴾ [إطرا  ]157:أية ،فالديـ أمر بؿعارو وهنال طاـ مـؽار وهباذا يؼاقم الاديـ

وإمة ،أما إذا ضعػ هذا الجاكب [ضفر الؿػسدون] وخروج طـ مـفج اهلل الؼاقيؿ ،فاإمر باالؿعرو
تربقة سؾقكقة وحؿاية إخال وصقاكة لفا مـ كؾ سقء.
سمال ( : )3ما وصق ؽؿ لواب مسؾؿ لديف حؿاسة ويطؿ يف تحؼقؼ مصال إمة؟

الجقاب :الحؿاسة هذه يجب أن تـطؾؼ مـ مـطؾؼ الؽ اب والسـة ،فنن كاكت حؿاسة بحؼ كعؿ،
وأما إن كاكت حؿاسة بجفؾ فال يصؾ  ،الخقارج لفؿ حؿاسة :لؽـ حؿاسة طؾك غقر هدى ،اكطؾؼ مـ
غقر ك اب وسـة فضؾقا وأضؾقا ،فحؿاسة اإلكسان وغقرتف ٓبد أن ترتبط بالؽ اب والسـة لقؽقن مـطؾؼف
طؾك طؾؿ وسقره طؾك طؾؿ.
سمال ( :)4أخل مقضػ طسؽري مس لجر مسؽـف وم زوج وراب ف ٓ يؽػقف ،وطؾقف أقساط وليقن
وٓ يبؼك مـ راتبف إٓ قؾقؾ ٓ ،يسد حاج ف ففؾ يجقز أن يلخذ مـ الزكاة،
الجقاب :إن كان هذا وضعف ففق أحؼ هبا ،لحديث «صدق ؽ طؾك الؿسؽقـ صدقة وطؾك ذي
الرحؿ اثـ ان صدقة وصؾة».
سمال ( :)5مـ هؿ العؾؿاء الذيـ تـص صؾبة العؾؿ هبؿ حضقر لروسفؿ وقراءة ك بفؿ؟.
الجقاب :كؾ صالب العؾؿ فقفؿ خقر وبركة ،كسلل اهلل لفؿ ال قفقؼ وإن تػاوتقا يف العؾؿ والػضؾ
ولؽـ كؾفؿ -إن شاء اهلل -فقفؿ خقر ،تبحث طـ طالؿ تثؼ بديـف وطؾؿف .. ،وإن شاء اهلل طؾؿاء هذه البالل
فقفؿ خقر وفقف صالح وفقفؿ تؿسؽ ،وأرجق مـ اهلل أن يقفؼـل لؿا يحب ويرضك.
سمال ( :)6ما هق الحب يف اهلل والبغض يف اهلل؟
الجقاب :أن تحب العبد ٓ لؾـسب وٓ لقصـ وٓ لؿال :ولؽـ تحبف لؽقكف مطقعا هلل ،لؽقكف مصؾقا
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صائؿا مزك حاجا يصؾ رحؿف ،تحبف ٕجؾ أخال الخقر فقف ،وتبغضف ٕجؾ الور فقف ،أبغض اهلل
ورسقلف أبغض شقئا مـ ليـف ،تبغضف طؾك قدر ما تخؾػ مـ الورع.
سمال () :هؾ يجقز اق ـاء ال ؿاثقؾ وهل إصـام يف فـاءات الؿـازل ،بحقث تؽقن طؾك صقرة رجؾ
أو مرأة وجزاكؿ اهلل خقرا؟
محرم بقعفا ،فنذا حرم بقعف محرم
الجقاب :حديث «إن اهلل حرم بوع الموتة والخنزير وأصنام» هذه ّ
بؼاؤها يف البققت« ،مـ صقر صقرة يممر بالـػك فقفا وما هق بـافك» هذه محرمة ثؿ اق ـاؤها ،محرم
صـاط فا ،ومحرم بقعفا وشراؤها.
شؽر اهلل لسؿاحة الوقك شؽر اهلل ٕصحاب الػضقؾة شؽر اهلل لؽؿ إكصاتؽؿ أيفا إحبة.

