فقه األولويات
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إن إدراك فقو األولوايت وموازنة األمور من العلوم ادلهمة اليت ػلتاجها أىل العلم ،وال يدرك ذلك إال دبعرفة حقائق األشياء
وأضدادىا ،ومعرفة النصوص الشرعية على ما ىي عليو ،والتقصَت يف ىذا اجلانب يورث اخللط يف األفهام واألحكام؛ وحينما
ضعف الوعي يف ىذا اجلانب ادلعريف ظهر اإلفراط والتفريط يف فهم األشياء واحلكم عليها.
اختالف مدارك الناس في فهم حكم هللا في تشريعاته
احلمد هلل رب العادلُت ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإن سنة هللا الكونية قضت أبن األشياء على مراتب وعلى مقادير ،وجعل سبحانو وتعاىل لألشياء أسباابً تتكون منها.
وينبغي أن تفهم سنة هللا جل وعال الكونية ،ويدرك أن شبة توافقاً بُت ما يدركو اإلنسان ويراه ،وبُت علل التشريع ،وعلى اإلنسان
أن ينساق إىل أوامر هللا سبحانو وتعاىل ,ويدرك الغاايت واحلكم اإلذلية ،وإظلا ؼلتلف نظر اإلنسان إىل أحكام هللا جل وعال بُت

متأمل مدرك وعامل وجاىل ومقصر يف ىذا الباب ،فيتباين الناس يف إدراك حكم هللا جل وعال من أوامره ونواىيو بناء على ذلك.
ذلذا كان الكون على تراتيب ,وعلى تراكيب ,ودرجات ،ولكل درجة ومرتبة قيمة يف الشريعة ،وىذه حكمة ماضية جعلها هللا
سبحانو وتعاىل لسننو الكونية ،وجعلها أيضاً لسننو الشرعية ،وىذا مقتضى حكمة هللا جل وعال وكمال قدرتو ،فاهلل سبحانو

وتعاىل قد وصف نفسو ابحلكمة ،ومسى نفسو ابحلكيم ،وجعل هللا جل وعال جلميع أوامره حكماً ابلغة ال يدرك صبيعها إال ىو،

ويدرك اخللق بعضاً منها ويتباينون يف إدراك ذلك.

وذلذا جعل هللا جل وعال العلماء أعظم الناس خشية لو ،قال هللا سبحانو وتعاىل:
[فاطر.]82:

إِ مظلَا ؼلَْ َشى م ِ ِ ِ ِ
اَّللَ م ْن عبَاده الْعُلَ َماءُ

إن من أعظم ادلهمات يف فهم دين هللا سبحانو وتعاىل :أن يعرف اإلنسان مراتبو ومقاديره ،وكذلك يف حال اجتماع ادلصاحل أن
يعرف مراتب ودرجات تلك ادلصاحل ،وإذا اجتمعت ادلفاسد أيضاً أن يعرف مراتب ودركات تلك ادلفاسد ،وإال ضل اإلنسان.
وسنتكلم ىنا يف بيان ادلراتب وادلقادير ،وكذلك يف الدرجات والدركات يف أبواب اخلَت ،وأبواب الشر يف دين اإلسالم اليت بينها
هللا جل وعال يف كتابو العظيم ،وبينها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف مواضع كثَتة من أقوالو وأفعالو.
أهمية معرفة فقه األولويات
إن فقو ادلوازانت ،وفقو األولوايت ،من األمور ادلهمة اليت ينبغي لطالب العلم أن يدركها ،وخاصة يف األزمنة ادلتأخرة ,عند
اختالط كثَت من أحكام الشريعة ،وكذلك عند دخول ادلبالغات يف بعض األبواب وحقها عدم ادلبالغة ،ودخول التصغَت والتحقَت
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دلسائل حقها التعظيم؛ وذلك أن مرد ىذا إىل حكم هللا جل وعال وتقديره ،وإظلا وقع اخللط يف كثَت من أحكام هللا سبحانو
وتعاىل وموازينو؛ ألن كثَتاً من الناس يظنون أن اإلسالم إظلا جاء صبلة فيؤخذ صبلة.
وكذلك فإن كثَتاً من الناس ؼللطون بُت ما ػلتاجونو من أوامر هللا وأحكامو ,وبُت أحكام هللا سبحانو وتعاىل اليت ال يطيقها

اإلنسان ,كذلك أيضاً بُت مراتب األمور اليت أصلها معظم ،ولكنها يف ذاهتا تعد من فرعيات الدين ومسائلو ،وإن كانت تدخل
يف األصل العام :بعض فرعيات ,وجزئيات ,وصور دقائق مسائل اإلؽلان وغَت ذلك.

وغَتىا يدخل يف أبواب الفروع ،ولكنو أصل وابب فيها ،وما يكون يف الفروع شلا ىو ظاىر وأعظم إذا كان من األصول العظيمة,
والدعائم اجلليلة ,أعظم من بعض الفرعيات وصور مسائل اإلؽلان ،وىذا أمر معلوم.
ذلذا فالذين أيخذون بظواىر األدلة من كالم هللا جل وعال ,وكالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,ببيان منزلة وقدر األحكام الشرعية الواردة
ابلنص ،ويكتفون بذلك ،ىذا فيو نوع قصور ،وكذلك ذباىل دلراد هللا جل وعال ،فإن هللا سبحانو وتعاىل الذي فرض أركان
اإلسالم ىو الذي فرض أركان اإلؽلان ،والذي جعل السنن وادلستحبات ،وكذلك جعل ادلباحات جعلها يف ابب ،وجعل
الفرائض يف أبواب متنوعة ،منها ما كان على فروض األعيان ،ومنها ما كان على فروض الكفاية.
وفروض األعيان تتباين ,منها :ما ىو فرض إذا تركو اإلنسان كفر ,وخرج عن ادللة ،ومنها ما ليس بفرض ولكن مقامو يف الشريعة
أعظم؛ ابعتبار أنو شعَتة من شعائر الدين.
وهللا جل وعال قد جعل كونو ،وجعل أحكامو على تراتيب ,وأسباب يلزم من بعضها بعضها اآلخر ،واإلنسان إذا مل يعرف
أسباب األشياء وعرف الغاايت أو حصل العكس وقع يف خلل وقصور.
فاهلل سبحانو وتعاىل قد جعل كل شيء لو مرتبة سابقة لو؛ فقد أوجد هللا اإلنسان من عدم ،وقبل إغلاده من عدم جعل هللا
سبحانو وتعاىل مقادير اخلالئق قبل أن ؼللقو؛ وذلذا قال هللا سبحانو وتعاىل مبيناً ادلراتب اليت خلق فيها اإلنسان:
َخلَ ْقنَا ُكم ُثُم ص مورَان ُكم ُثُم قُلْنَا لِلْمالئِ َك ِة اسج ُدوا ِآل َدم فَسج ُدوا إِمال إِبلِيس َمل ي ُكن ِمن ال م ِ ِ
ين [األعراف.]11:
َ ََ
ُْ
ْ َ ْ ْ
ساجد َ
ْ َ َْ ْ َ
َ

َولََق ْد

فبُت هللا سبحانو وتعاىل أنو كان اخللقُ ،ث كان التصويرُ ،ث أمر هللا جل وعال ادلالئكة ابلسجود آلدمُ ،ث كان بعد ذلك
االمتحان.
إن معرفة تسلسل احلوادث ،وتدرج األحكام من األمور ادلهمة ,اليت يعرف فيها اإلنسان مراتب الدين.
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تقدًن فقو ادلوازانت على فقو األولوايت
ما نتكلم عليو اليوم ىو يف مسألة فقو األولوايت ،وكذلك ما يسمى بفقو ادلوازانت ،ال ؽلكن أن يتحقق لإلنسان معرفة

األولوايت إال دبعرفة ابب ادلوازانت؛ فإن اإلنسان ال ؽلكن أن يعرف أقدار األشياء إال بوزهنا؛ وذلذا يقال :إن فقو ادلوازانت

سابق لفقو األولوايت.

وفقو ادلوازانت :ىو أن يعرف اإلنسان مقادير األشياء ،وال ؽلكن لإلنسان أن يعرف فقو ادلوازانت إال أبمرين يسبقان ذلك

وعلا:

األمر األول :معرفة ادلقاصد الشرعية ومآالت األمور:
األمر الثاين :معرفة األحكام الشرعية ادلتعلقة بذوات األقوال واألفعال واالعتقادات.
إذا عرف اإلنسان ىذين األمرين فإنو سيوفق إىل الصواب.

رليء الشريعة حلفظ ضرورايت احلياة
لقد شرع هللا جل وعال ذلذه األمة صبلة من الشرائع واألحكام ،منها ما وافقت فيو األمم السابقة ،ومنها ما اختلفت فيو عن
غَتىا ،وىذا غلملو العلماء دبا يسمى ابلضرورايت اخلمس.

وىي :ضرورية حفظ الدين ،وكان ىذا ىو األصل ،الذي ألجلو هللا جل وعال شرع اجلهاد ،وشرع القتال ،وشرع إقامة

احلدود؛ حفاظاً على الدين ،وصوانً لو من الدخيل فيو ،ودلا كان ذلك ىذا احلفظ -يعٍت :لضرورية الدين -يلزم منو استباحة
الدماء ،وكذلك قطع األطراف ،والنفي ،وكذلك أيضاً مصادرة ما يسمى ابحلرايت وغَت ذلك؛ حفظاً للدين الذي ال تقوم

الدنيا واآلخرة إال بو؛ وذلذا جاءت التشريعات حبفظ ىذا الدين ,وبيان منزلتو.

واإلنسان ال ؽلكن أن يعرف ادلوازين إال وقد عرف قيم األشياء قبل أن يزهنا ،أعظم ما يعرف بو اإلنسان ادلوازين ىو أن يرجع

ادلوزوانت إىل حكم هللا سبحانو وتعاىل ,ابعتبار أننا نتكلم عن أحكام الشريعة.

والشريعة جاءت جبملة من الشرائع ,وأحكام هللا سبحانو وتعاىل متنوعة يف ىذا الباب ,وىي ما يسمى أببواب ادلصاحل

ادلتنوعة ،ىذه ادلصاحل مصاحل دينية ،ومصاحل دنيوية ،وقد جاءت الشريعة ببيان صبلة من أحكامها على سبيل النص ،وجاءت

الشريعة ببيان صبلة من أحكامها على سبيل اللزوم ،ومنها ما دل الدليل على بيان فضلها ومنزلتها بنزول النص العام الذي

يدخل يف ثناايه صبلة من الصور واألحوال.
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الرجوع إلى النصوص الشرعية لمعرفة األمور
وال ؽلكن لإلنسان أن تتحقق لو معرفة األشياء إال إبرجاع األحكام الشرعية إىل الذي أنزذلا وشرعها ،وهللا سبحانو وتعاىل قد بُت
تلك ادلقادير.
إن ادليزان احلق يف معرفة قيم األشياء ،ومعرفة مراتبها ،وما يقدم منها وما يؤخر ،ودرجات ىذه األشياء عند االضطراب
والتضاد ,ال يكون إال ابلرجوع إىل النص.
وكثَت من األحكام الشرعية اليت أنزذلا هللا جل وعال ,وأمر الناس ابلتعبد لو هبا تتباين من جهة قيمها ،وإن كانت ترد بصيغة
واحدة ،هللا جل وعال أيمر عباده يف صبيع العبادات بقولو جل وعال :افعلوا ،فقد أمر هللا جل وعال ابلصالة ،وأمر ابلزكاة,
والصيام ,واحلج ،وبرب الوالدين ،وصلة األرحام ،وإطعام الطعام ،وإفشاء السالم ,وغَت ذلك ,كلها كانت بصيغة افعل ،وما عدا
ذلك قد يقع فيو اخللط.
إذا أخذ اإلنسان شطراً من أوجو ومعاين الشريعة وقع لديو اخللط واالضطراب يف ىذا األمر ،فأخذ الشريعة حينئذ على ميزان
واحد ,ىو أهنا عبادات أيخذ اإلنسان منها ما يشاء.

وىذا أوجد اخللط عند كثَت من الناس حبيث أنو أيخذ شيئاً من دين هللا ,وتكون لديو قناعة أبنو أخذ شيئاً من الدين ,فأشبعت
غريزتو حينئذ أبنو قد أرضى هللا جل وعال بصلة األرحام ،وأرضى هللا جل وعال إبفشاء السالم ،وإطعام الطعام ،وكذلك بشيء

من الصالة ,بينما ىو ينقض ما ىو أعظم من ذلك وىو التوحيد.
أسباب المعرفة التامة لألشياء

معرفة حقائق األشياء وأضدادىا
ذلذا ال ؽلكن لإلنسان أن يعرف حقائق األشياء إال دبعرفتو بسبيب ادلعرفة التامة ،وىي معرفة الشيء حبقيقتو ،ومعرفتو ببيان
ضده؛ والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد عرف األشياء ألمتو على الوجهُت ،ببيان حقيقة الشيء وبيان ضده.
فإذا أردان أن أنخذ ادلأمورات اليت بينها هللا سبحانو وتعاىل لعباده يف كتابو العظيم ,ال ؽلكن أن نعرف ذلك إال دبعرفة ضدىا:
وبضدىا تتبُت األشياء
وإذا أردان أن نعرف توحيد هللا سبحانو وتعاىل ،وكذلك الصالة ،والزكاة وقيمها ,وإخراجها إىل ميزاهنا احلق إذا أردان أن نوازن،
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ضلن نريد أن نوازن بُت الصالة والزكاة ،وكذلك بُت احلج وصيام رمضان ،أيها أعظم؟
وكثَت من الناس ؼللط يف ىذا األمر ,دلاذا؟ ألنو قد أشغل ذىنو ابلنصوص الواردة يف إغلاب ذلك ،ومل يشغل ذىنو يف بيان

عقوبة اترك ذلك وحكمو يف الشرع ،وما أنزل هللا جل وعال من عقوبة دلن فعل خالف أمره جل وعال ،وإذا جهل اإلنسان

الشطر اآلخر ،أو ما يسمى حبال اإلنسان يف حال سلالفة النص ,وقع لديو اخللط يف ىذا األمر.

صلد النصوص الشرعية يف بيان التشريعات كلها منها ما كان على سبيل الوجوب والفرض ،وما كان أيضاً على سبيل الندب
واالستحباب ,صلد أهنا قد شرعت بصيغة واحدة وىي افعل ،وأما العقوبة فنجد أهنا تتباين ،وىذه العقوبة ىي اليت يقع فيها
اخللط؛ وذلذا وجب على العامل ،وكذلك وجب على طالب العلم ,أن يتبصر ابلشطر اآلخر وىو معرفة النقيض ،وذلك أن

اإلنسان إذا فقد ذلك احلكم ما حكمو يف الشرع؟

اإلنسان إذا فقد التوحيد ما ميزانو؟ بعض الناس يقع يف شيء من صور الشرك ،ولكنو يسلي نفسو ،أو يرضى عن اآلخرين؛

ألنو مثالً ابر بوالديو ،أو يتصدق ،أو يكفل األيتام ،أو ينفق ,أو غَت ذلك من مسائل اإلحسان ،أو يعمر ادلساجد وىو قد
وقع يف الشرك ،وىذا من اخللط يف أبواب ادلوازنة.

معرفة قيم األشياء وأوزاهنا
وضلن حينما نتكلم على ادلوازنة يف أبواب الشريعة ،البد لإلنسان إذا أراد أن يعرف قيمة الشيء ووزنو ,أن يرجعو إىل أىل

النظر فيو ،وأىل النظر ىنا ىو ادلشرع سبحانو وتعاىل ,الذي شرع الشرائع وأمر ابألحكام ،وجعل احلكم لو جل وعال ال
لغَته؛ وذلذا قال هللا سبحانو وتعاىل :إِ ِن ا ْحلكْم إِمال ِمِ
َّلل أ ََم َر أ مَال تَ ْعبُ ُدوا إِمال إِ مايهُ [يوسف ،]04:فجعل احلكم لو وجعلو
ُ ُ
عبادة.
وجعل ادلخالف لو يف تبيُت مقدار تلك األشياء ,سلالفاً لو جل وعال يف أبواب التشريع ،ومناقضاً حلكم هللا سبحانو وتعاىل.
وكثَت من الناس -والعامة أعظم -تكون أمامهم عقبة يف فهم مراد هللا سبحانو وتعاىل يف األحكام الشرعية ،وكذلك ترتيبها يف

أبواب ادلوازانت ,خاصة عند الفنت واحملن واشتداد األمور ,يقع لديهم اخللط يف ىذا األمر ،وىذا مقًتن دبعرفة الشق اآلخر يف

أبواب ادلوازانت ,وىو معرفة ادلقاصد وادلآالت اليت البد لإلنسان أن يتبصر هبا.

ومعرفة اإلنسان حلقيقة الشيء أيضاً ال ذبعلو ػلكم على الشيء ابالطراد ،وإظلا البد من معرفة ادلآل ،فإذا عرفنا أن هللا جل

وعال قد قدم أمر الدين على غَته ,فالدين حينئذ على مراتب :منو ما ىو واجب ،ومنو ما ىو فرض ،ومنو ما ىو مستحب،

فاهلل سبحانو وتعاىل قد جعل ضرورية حفظ الدين مقدمة على حفظ النفس ،فهل يقال :إن اإلنسان يقيم انفلة ,ولو كان ذلك

إبراقة الدماء ربت ىذه القاعدة ،نقول :ىذا من اجلهل.
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إذاً ال بد لإلنسان أن غلمع بُت األمرين ،ومعرفة ما تؤول إليو األحوال ،وكذلك األقوال ،فإذا عرف ما تؤول إليو ونظر بنور

هللا جل وعال واىتدى هبديو ,أرجع تلك األحوال وادلآالت إىل نصاهباُ ,ث حكم بينها وبُت ما كان حاالً من مراد هللا جل وعال

وحكمو.

والواجب يف حق اإلنسان ابتداءً يف معرفتو لألوليات :أن يفقو أبواب ادلوازانت ،وأن يعرف قيم األشياء ،وقيم األشياء كما

تقدمت اإلشارة إليها أن يرجع األمور إىل النص ،هللا سبحانو وتعاىل قد جعل الدين مقدماً على غَته.

وجعل بعد الدين العرض؛ وذلذا هللا سبحانو وتعاىل صان األعراض إبزىاق األنفس ،فمن وقع يف الزان -وىو زلصن -يرجم،

فأزىقت النفس ألجل حفظ العرض والنسلُ ،ث جعل هللا جل وعال بعد ذلك حفظ النفسُ ،ث يلي ذلك حفظ ادلال والعقل
على خالف يف ىذا ،فمن العلماء من يقول :العقل ،ومنهم من يقول :ادلال ،ومنهم من يقول :إن العقل مقدم على ذلك

ابعتبار أن التشريع ال ؽلكن أن يفهم إال حبفظ العقل ،ومن الناس من يقول :إن بُت حفظ النفس والعقل امتزاجاً ،ومنهم من
يقول :إن حفظ العقل مالزم ألصل التكليف وىو موجود يف خلقة اإلنسان ،وال ؽلكن أن يزال ،فحفظو وصونو ىو دفع

لشيء عارض ،وىذا األمر ال طلوض فيو ابعتبار أنو ؼلرجنا عن مرادان.

أمثلة على معرفة الشيء دبعرفة ضده
وهللا سبحانو وتعاىل قد جعل إدراك حقائق األشياء دبعرفتها ومعرفة ضدىا؛ وذلذا هللا سبحانو وتعاىل ال يبُت حكماً من أحكامو
إال وقد بُت ضده؛ فقد أمر هللا جل وعال ابلتوحيد وبُت ضده وىو اإلشراك ،وأمر هللا جل وعال إبقامة الصالة وبُت ضدىا

وىو الًتك ،ومن تركها وحكمو يف الشريعة ,وما جاء يف ذلك من نصوص عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,كما جاء يف الصحيح من

حديث جابر بن عبد هللا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ( :بُت الرجل وبُت الشرك ترك الصالة ) ،وكذلك ما جاء يف حديث بريدة أن
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ( :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر )؛ ذلذا غلد اإلنسان إذا أراد أن يوازن على سبيل
ادلثال بُت الصالة والزكاة ،غلد أن نصوص التكفَت فيمن ترك فعل الصالة والزكاة إظلا جاءت يف تكفَت اترك الصالة أكثر من

غَته؛ ذلذا يقال :إن الصالة تقدم على غَتىا ،ونصوص الوعيد اليت جاءت يف ترك الزكاة أعظم من نصوص الوعيد اليت

جاءت يف ترك الصيام ،وىكذا غلري ذلك على سائر الفروض ,سواء كانت من فروض األعيان فيما بينها ،أو من فروض

الكفاايت فيما بينها.

وكذلك ما كان من ادلستحبات منها ما ىو متأكد ،ومنها ما كان على غَت التأكيد ،ومنها ما بُت هللا جل وعال أمره ومل يبُت هللا

سبحانو وتعاىل عقاب التارك.

ومعرفة ادلوازنة يف ىذا األمر تكون دبعرفة الثواب ادلقدر فيو ،فاهلل جل وعال قد بُت كثَتاً من األحكام الشرعية ,وحث عليها,
وبُت فضل الفاعل ,ككثَت من العبادات كالسنن الرواتب وغَتىا ،ومن ذلك ما جاء عن النيب عليو الصالة والسالم يف

الصحيحُت وغَتعلا يف قولو ( :من صلى هلل جل وعال يف اليوم والليلة ثنيت عشرة ركعة بٌت هللا لو بيتاً يف اجلنة ) ,ىذا بيان
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للثواب .ودليل اخلطاب فيو :أن اإلنسان إذا ترك ذلك فإنو ال يستحق ىذا ،فيكون حينئذ ضده أن من ترك ىذا الفعل مل ينب
لو بيت يف اجلنة كل يوم ،على خالف عند العلماء ,يف لزوم ذلك يف كل يوم أم ىو على الدوام واحملافظة ،وفضل هللا جل

وعال أوسع ،وعلى ىذا يقال :إن ذلك يف كل يوم.

وذلذا نقول :إن أبواب ادلوازانت ربتاج من اإلنسان أن يعرف حقائق األشياء ،وأن يعرف ضدىا ،وأال ينظر إىل النص ،وكذلك

النصوص ادلًتادفة اجملردة ،فيشغل نفسو ابألوامر ،وال يشغل نفسو ببيان عقوبة التارك؛ ذلذا يقع اخللط يف ىذا األمر.
صور من الخلط في جوانب الشريعة

االىتمام جبانب شرعي مع إغفال غَته
ومن اخللط الذي يقع فيو كثَت من الناس :أهنم ينشغلون أببواب معرفة أمر أنو من أمور العبادة اليت أمر هللا جل وعال هبا دون

غَته ،واإلنسان بفطرتو مهما كان صاحلاً ،ومهما كان سللصاً هلل سبحانو وتعاىل ،يقع لديو شيء من اخللط يف ىذا األمر ،وىذا
جزء من صراع األنبياء مع أشلهم.

فالنيب عليو الصالة والسالم قد قاتل ادلشركُت ،ويعلم عليو الصالة والسالم أن لديهم شيئاً من اخلَت ،وىذا الشيء من اخلَت
ىو خلط يف أبواب معرفة ما أمر هللا جل وعال بو قبل غَتىم.

وادلشركون من كفار قريش يعمرون ادلساجد ويسقون احلاج ،ولكن يقدموهنا على توحيد هللا سبحانو وتعاىل ,فبُت هللا جل وعال
اج و ِعمارَة الْمس ِج ِد ا ْحلر ِام َكمن آمن ِاب مِ
ِ
َّلل [التوبة ،]11:فجعلوا ىذه األفعال على
ضالذلم :أ َ
َج َعلْتُ ْم س َقايَةَ ا ْحلَ ِّ َ َ َ َ ْ
ََ َ ْ َ َ
اَّلل ال يست وو َن ِع ْن َد مِ
اآلخ ِر وجاى َد ِيف سبِ ِ ِ
َّلل والْي وِم ِ
ِ
السواءِ :س َقايةَ ا ْحل ِ ِ
ِِ
اَّلل
ََ َ
ارةَ ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِام َك َم ْن َ
َ
آم َن ِاب م َ َ ْ
َ َّ
اج َوع َم َ
يل م َ ْ َ ُ
[التوبة ،]11:إن ىذا الظن من الوىم والغلط يف ذلك ،وىذا األمر وإن كان من الدين ,إال أنو يف أبواب ومراتب األولوايت

من اخللط يف ىذا.

وكثَت من الناس الذين يتعلقون أبمور ؼلالفون فيها أمر هللا جل وعال من ابب ،وىذا الباب غلادلون فيو؛ وذلذا التتار دلا قاتلوا

ادلسلمُت كان عند التتار بعض أعمال اإلسالم؛ وذلذا قد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية عليو رضبو هللا :أن التتار كانوا يقومون
الليل مع ما فعلوا من فساد ،كانوا يقومون الليل ،ولكن حاذلم العام فيو سلالفة أمر هللا جل وعال ,ومناقضة حكمو ،أي :أهنم

كفروا ابهلل جل وعال ,وخالفوا توحيد هللا ،ووقعوا يف كثَت من نواقض اإلسالم ,فاستحقوا الكفر ،وعلى ىذا فما يفعلونو من

أمور العبادة يعد ىباء منثوراً.

كثَت من الناس ؼللط يف معرفة احلقائق ،ومعرفة لوازمها ،والعلماء يقولون :إن العامل احلق ىو الذي يعرف مراتب ودرجات
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اخلَت من درجات اخلَت نفسها ،وليس الذي ؽليز بُت اخلَت والشر ىو العامل؛ ألن ىذا من مدركات العقل البسيط ،فمن العامة

من يفرق بُت اخلَت والشر ،ولكن حقيقة الصراع الذي يكون بُت األنبياء وأشلهم ىو يف معرفة ادلراتب ،ىل ىذا أوىل من ىذا،

أو ىذا أوىل من ذاك؟

كفار قريش لديهم شيء من اخلَت ،ولديهم شيء من التدين والعبادة ،ولكنو يف ابب من أبواب اخلَت ,فقد أغلقوا الباب

األعظم الذي يوصل إليو وىو توحيد هللا سبحانو وتعاىل ،فكان لديهم شيء من التوحيد ،ولديهم شيء من الشرك يف العبادة،

ولكن نقضوا حكم هللا جل وعال جبملة من األفعال واألقوال فخرجوا من ملة اإلسالم ،وحينئذ ال ينفعهم ىذا ،ومل يدركوا

أيضاً أن هللا جل وعال إظلا أمر بتوحيده من صبيع الوجوه ونفي الشرك ،وىذا ال يتحقق يف عبادة من العبادات ,إال يف توحيد
هللا جل وعال ونفي ضده؛ وذلك أن اإلنسان إذا وقع يف ابب من أبواب التفريط يف ىذا ,استحق الوصف الكامل ابلشرك.

ظن ربقق بعض العبادات بفعل بعضها
كثَت من الناس يظن أن توحيد هللا سبحانو وتعاىل -وكذلك اإلؽلان -يتحقق لإلنسان بفعل خصلة من خصال اإلؽلان ،النيب
عليو الصالة والسالم يقول ( :اإلؽلان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ،أعالىا ال إلو إال هللا ،وأدانىا إماطة األذى عن

الطريق ) ،وىذه الشعب اليت بينها النيب ملسو هيلع هللا ىلص جعلها من اإلؽلان وجعلها على مراتب ،فاإلؽلان ال يتحقق كامالً إال ابإلتيان هبذه
الشعب كاملة أو أبغلبها ،والكفر أيضاً شعب ،ولكن يتحقق الكفر بشعبة واحدة.

من وقع يف شيء شلا يكفر بو اإلنسان كفر ولو أتى ببعض شعب اإلؽلان؛ وذلذا فالذي يسجد لصنم يكفي ىذا يف تكفَته ,ولو
مل يعبد الشمس ,والقمر ,والكواكب ,وػللف ,وينذر ,ويذبح ,وغَت ذلك؛ ابعتبار أنو قد كفر بوجود شعبة من شعب الكفر،

وأما اإلنسان الذي يفعل العبادة كأن صلى ال يلزم من ذلك أن يتحقق فيو اإلؽلان ,إال بنفي سائر أبواب الشرك كلها ،وربقق

رلموع أو صبهور شعب اإلؽلان.

وال ؽلكن لإلنسان أن يتحقق اإلؽلان لديو ,إال ابإلتيان بشعب اإلؽلان أو أبغلبها ،وىذا على اخلالف ،وىذا على اختالف يف
مسائل شعب الكفر ،فالكفر يتحقق بشعبة واحدة من شعبو ،إذا وقع فيها اإلنسان.

ذلذا كثَت من الناس الذين تسوقهم العاطفة ,إذا ثبت كفر شخص ،أو ثبت كفر صباعة أبي نوع من أنواع ادلكفرات ,نظروا إىل

شيء من العبادات اليت يقوم هبا فحكموا لو ابإلؽلان لذلك ،كأن يكون من أىل صلة الرحم ،أو يكون من أىل بذل السالم،
أو كفالة األيتام وغَت ذلك ،وىذا خطأ؛ فرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد عارض كفار قريش حينما أشركوا يف العبادة مع هللا غَته.
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من فوائد فقه األولويات

معرفة احلقائق الشرعية وقيمها
ومعرفة احلقائق الشرعية وقيمها -كما أهنا تعرف دبعرفة ضدىا -ولكنها زبتلف من ابب إىل آخر ،بكثرة التحذير ،الذي جاء
يف كالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,وكالم هللا جل وعال ،ويظهر ىذا أن هللا سبحانو وتعاىل أيمر بشيئُت على صيغة واحدة ،ويبُت العقاب

أيضاً على صيغة واحدة ،ولكن ذلك العقاب الذي بينو هللا سبحانو وتعاىل ؼلتلف ويتباين من جهة الوفرة ،فهناك بعض

األوامر يبُت هللا جل وعال خطورة اتركها جبملة من النصوص ،ويكرر ذلك ويرد فيو عشرة من األخبار ,أو عشرون خرباً
سلارجها متنوعة.
وإذا جاءان أمر قد اربد العقاب عليو مع ذلك األمر لكنو جاء يف خرب واحد فنقول :إن ما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببيان خطر

ذلك الفعل بنصوص ,وأحاديث متنوعة ىي أعظم؛ ألن كثرة التحذير دليل على عظمة ذلك الفعل الذي حذر هللا جل وعال

منو.

وىذا من األمور ادلهمة اليت ينبغي أن يعرف حدىا اإلنسان ،وأن يعرف قدرىا حىت ؼلرج إىل ما يسمى بفقو األولوايت.
وإذا أدرك اإلنسان حقائق ىذه األشياء ,ورسخت يف قلبو مل تزعزعو الفنت ،وكذلك الدعاوى اليت يدعيها كثَت من الناس أبن

ىذا ابب من أبواب اخلَت وذاك أوىل منو ،وحىت حُت تتزلزل األقدام عند الفنت ،ويكون أيضاً الشقاق يف الناس ،ويكثر أيضاً
عرض أبواب اخلَت على سبيل ادلبالغة فالعامل ال يغًت بذلك.
ذلذا قد روى ابن أيب شيبة يف كتابو ادلصنف من حديث شعبة عن عمرو بن مرة  ,أن عبد هللا بن سلمة يقول :رأيت عمار بن

ايسر يوم صفُت ,وىو شيخ طويل ,ويده ترتعد ،فقال عمار عليو رضوان هللا تعاىل ,وىو بُت الصفُت :لو ضربوان حىت بلغوا بنا
طلل ىجر ,إننا لنعلم أننا على احلق وىم على الباطل.

ويف قول عمار عليو رضوان هللا تعاىل دليل على ثباتو على ما ىو عليو ،وأنو حىت لو ربقق النصر خلصومهم واذلزؽلة دلن كان

مع عمار  ,إال أن احلق معهم مهما فعلوا ,ولو أرجعوىم من أطراف العراق إىل ىجر.

وىذا فيو إشارة إىل أن اإلنسان إذا عرف حقائق األشياء وعرف ضدىا ،وعرف مقاديرىا يف الشريعة ،مل يضره حينئذ التعارض

الذي يطرأ يف ذىنو ،فاإلنسان قد يطرأ يف ذىنو صبلة من ادلتعارضات وادلصاحل ،ولكن إذا كان من أىل العلم الراسخ واإلؽلان,

زال عنو ذلك التعارض.

من ذلك ما جاء يف قول هللا سبحانو وتعاىل:

مِ
ين َ ِ م
س فَال يَ ْق َربُوا ال َْم ْس ِج َد ا ْحلََر َام بَ ْع َد
َاي أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا إظلَا ال ُْم ْش ِرُكو َن َصلَ ٌ
10

َع ِام ِه ْم َى َذا

[التوبة ،]82:هللا سبحانو وتعاىل بُت أن ادلشركُت صلس ،وهنى عن دخوذلم ادلسجد احلرام ،ولكن بُت هللا جل

وعال أن شبة أمراً ,انقدح يف قلوب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىو من ادلصاحل اليت تتعارض يف ابتداء األمر مع ىذا ،ويقع فيو
ف يُغْنِي ُك ُم م
ضلِ ِو إِ ْن َشاءَ [التوبة.]82:
اخللط ,وىي خوف العيلة وىي الفقرَ :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم َع ْي لَةً فَ َس ْو َ
اَّللُ ِم ْن فَ ْ
ومعٌت ىذا كما جاء عند ابن جرير الطربي وغَته من حديث علي بن أيب طلحة عن عبد هللا بن عباس أن هللا جل وعال دلا
مِ
ين َ ِ م
س فَال يَ ْق َربُوا ال َْم ْس ِج َد ا ْحلََر َام بَ ْع َد َع ِام ِه ْم َى َذا
أنزل قولو سبحانو وتعاىلَ :اي أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا إظلَا ال ُْم ْش ِرُكو َن َصلَ ٌ

[التوبة ،]82:قال ادلسلمون :إننا إذا أخرجنا ادلشركُت وقعت الفاقة والفقر ,ابعتبار أهنم أىل ذبارة ،وىم الذين غللبون

التجارة إىل مكة ,فخشوا الفقر والفاقة ،وىذا نوع من أنواع ادلوازنة ،ولكنها موازنة يف ىذا ادلوضع موازنة خاطئة ،فبُت ذلم

النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ربو جل وعال أن الغٌت من هللا سبحانو وتعاىل.

يقول عبد هللا بن عباس :فأمر هللا جل وعال نبيو جبهاد أىل الكتاب فغنموا ماالً كثَتاً ،يعٍت :عوضهم هللا سبحانو وتعاىل.
ويف ىذا معٌت جليل ،وىو أن الشريعة منظومة اتمة ،فاإلنسان إذا أتى هبا على سبيل التمام والكمال ,ربقق لو ترتيب الوعد
ف يُغْنِي ُك ُم م
اَّللُ ِم ْن
والنصرة اليت أمر هللا جل وعال هبا ,وىذا يظهر يف قول هللا سبحانو وتعاىلَ :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم َع ْي لَةً فَ َس ْو َ
ضلِ ِو [التوبة ،]82:والفقر الذي خشيو أىل اإلؽلان يف مكة يدفعو االستجابة ألمر قتال أىل الكتاب ،فإذا فرطوا يف قتال
فَ ْ
أىل الكتاب مل تظهر احلكمة حينئذ ،ويسألون :ما وعدان هللا جل وعال من اإلجابة أن هللا جل وعال سيغنينا؟ والسبب يف

ذلك أهنم حرموا إجابة ما وعدىم هللا جل وعال بو؛ بسبب تفريطهم ابحلكم اآلخر ,وىو أن هللا جل وعال أمرىم دبقاتلة أىل
الكتابُ ،ث امتنعوا عن ذلك ،وإذا مل يكن شبة وحي ,فإهنم غلهلون أين ما وعدان هللا سبحانو وتعاىل يف ذلك ادلوضع؟

ونسوا أن ذلك احلكم ادلنفك وادلنفصل عنو إخراج ادلشركُت من مكة أبمر هللا سبحانو وتعاىل يف قولو :فَال يَ ْق َربُوا ال َْم ْس ِج َد
ا ْحلََر َام بَ ْع َد َع ِام ِه ْم َى َذا [التوبة ،]82:فهذا منفصل عن ذلك احلكم ،وال يتبادر إىل ذىن اإلنسان أن ذلك ىو الذي يسد
اخللة اليت ظهرت يف ذىن اإلنسان من احلكم األول ,وىو أن ادلشركُت صلس فال يقربوا ادلسجد احلرام بعد عامهم ىذا.

ذلذا اإلنسان إذا أراد أن تظهر شبار أحكام هللا جل وعال كلها ،وتظهر العلل فليلتزم أحكام هللا سبحانو وتعاىل على السواء,

وىذا يدلنا أيضاً على قاعدة مهمة ,وىي أن على اإلنسان إذا كان من أىل احلذق ,وادلعرفة دبآالت األحكام ،ومقاصد

الشريعة أن ينظر إىل أسباب األشياء ولو كانت منفكة عنها ،إذا كان اإلنسان يريد أن أييت حبكم من أحكام الشريعة فلينظر

إىل ما يسد ىذا األمر وىذه اخللة ولو كان يف أمر آخر ،وإذا مل يوجد ذلك األمر فعليو حينئذ أن يوجد بديالً ،ال أن ينقض

حكم هللا جل وعال.

البعد عن تقدًن الذوق واحلس على النصوص
ومن األمور ادلهمة -ما تقدم اإلشارة إليو -أن اإلنسان يف أبواب ادلوازانت البد أن يعرف حقائق األشياء ،ومردىا إىل النص
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من كالم هللا سبحانو وتعاىل ,وكالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وليست ابلذوق وال ابحلس.
وذلذا الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل بينوا كما جاء يف الصحيح من حديث أيب وائل عن سامل أنو قال :اهتموا رأيكم يف دين

هللا ،لقد رأيتٍت أايم أيب جندل لو كنت أملك أن أرد من أمر رسول هللا صلى هللا عليو وسلم لرددت ،وهللا ما وضعنا سيوفنا
على عواتقنا إال آل بنا إىل أمر نعرفو إال ىذا األمر ،يعٍت :أننا ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إىل أم ٍر وإن كان شديداً علينا إال
ظهرت لنا النتيجة منو ،وظهرت لنا احلكمة سريعاً ،إال ىذا األمر الذي آل بو يف هناية األمر إىل مصلحة األمة فقال ( :اهتموا

رأيكم يف دين هللا ).

وذلذا يقول أبو الزاند -كما رواه البخاري معلقاً يف كتابو الصحيح -قال :إن الرأي كثَتاً ما أييت سلالفاً حلكم هللا ،وال صلد بداً
من األخذ حبكم هللا جل وعال؛ وذلك أن هللا جل وعال أمر ادلرأة احلائض بقضاء الصيام ،ومل أيمرىا بقضاء الصالة ،فأمثال
ىذه األمور ال ترجع إىل العقل ،وإظلا غلب أن ؽلتثل النص.

أعلية النظر إىل مآالت األمور
فإذا نظر اإلنسان يف قيم األشياء ,وحقائقها ,ومرتبتها من جهة األصل ,ونظر أيضاً إىل مآل األمور وجب عليو أن ؽلتثل حكم

هللا ،وىذا أيضاً يظهر يف قصة احلديبية يف زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,وكان معو صباعة من الصحابة ،منهم عمر و أبو

بكر و سهل وغَتىم من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،يقول سهأليضاً كما رواه البخاري من حديث أيب وائل عن سهل قال:

( لقد رأيتنا أايم احلديبية ،لو ظللك أن نرد من أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئاً ونقاتل لقاتلنا ،حىت إن عمر بن اخلطاب ذىب إىل

رسول هللا صلى هللا عليو وسلم فقال :اي رسول هللا! ألسنا على احلق وىم على الباطل؟! أليس قتالان يف اجلنة ،وقتالىم يف
النار؟! فقال النيب عليو الصالة والسالم :نعم ،فقال :فلم نعطي الدنية يف ديننا؟! فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص :إن هللا لن يضيعٍت،

وذىب عمر إىل أيب بكر الصديق عليو رضوان هللا تعاىل ،فقال لو ضلو ما قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم قال :إن هللا لن
يضيع نبيو ).

وادلراد من ىذا أن عمر بن اخلطاب عليو رضوان هللا تعاىل دلا كان دون النيب عليو الصالة والسالم إدراكاً للغاايت ابعتبار
الوحي ،وكذلك أيضاً إدراك النيب عليو الصالة والسالم للحكم اإلذلية أعظم ،كان ادلوازانت يف قول عمر بن اخلطاب عليو

رضوان هللا تعاىل دون النيب عليو الصالة والسالم ,فوازن إبرجاع بعض الوجوه ,إىل أسباب ال ترد ىنا ،ألسنا على احلق وىم

على الباطل؟ فجعل ىذا نتيجة إىل وجوب ادلقاتلة ( :أليس قتالان يف اجلنة ،وقتالىم يف النار ) ،أننا لو فعلنا ىذا األمر وكانت
النتيجة بعد ذلك ،أال يكون ىذا أننا يف اجلنة وىم يف النار؟ قال :نعم ،أي :أننا لو قاتلناىم على ىذه احلال فنحن يف اجلنة

وىم يف النار.

ولكن شبة مصلحة ىي أعظم من ذلك وىي الفتحُ ،ث أنزل هللا جل وعال على نبيو عليو الصالة والسالم سورة الفتح:
َك فَتْ ًحا ُمبِينًا [الفتح ،]1:فجاء عمر إىل النيب عليو الصالة والسالم فقال ( :ىو الفتح؟ فقال :نعم ).
فَ تَ ْحنَا ل َ
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إِ مان

األمور التي يقوم عليها باب الموازنات
وىذا فيو إشارة إىل أن أبواب ادلوازانت ينبغي لإلنسان أن غلمع فيها بُت أمرين:

األمر األول :معرفة حقائق األشياء
األمر األول :معرفة حقائق األشياء ،وىي اليت أخذىا عمر بن اخلطاب يف ىذا ادلوضع ,وىي معرفة أننا على احلق يف أبواب

التوحيد ،وكذلك أيضاً يف أبواب اجلهاد ،وىم على الباطل ،وأن قتالان يف اجلنة ،وقتالىم يف النار ،وىذا أمر ،ولكن مسألة

ادلآالت أمر أعظم من ذلك ,وىو أن األنفس لن تزىق ،والدين لن يزول ،واحلق حق معنا لن يضيع ،والباطل ىو ابطلهم على

ما ىم عليو ،ولن يتغَت من األمر شيء ,إال أن الغاية يف غَت ىذا األمر أعظم وأمسى.
ذلذا نقول :إنو ال ؽلكن لإلنسان أن يتحقق لو وزن األشياء ،واخلروج بنتيجة جليلة القدر إال دبعرفة األمرين :األمر األول:

معرفة حقائق األشياء ،وىي اليت صدر عنها عمر بن اخلطاب .

األمر الثاين :معرفة ادلقاصد وادلآالت
األمر الثاين :معرفة ادلقاصد وادلآالت ,واجلمع بُت ىذين األمرين ال ينفك ،فلما صبع النيب عليو الصالة والسالم بينهما ,كان

احلق يف قولو عليو الصالة والسالم؛ ألنو مؤيد ومنصور ابلوحي.

األشياء اليت ترد إليها معرفة حقائق األشياء ومعرفة مآالهتا
وكذلك أيضاً من األمور ادلهمة اليت ينبغي أن تدرك يف أمور ادلوازانت :أن األخذ دبعرفة حقائق األشياء مرجعو النص ،وما

يتعلق ابدلقاصد وادلآالت مرده إىل اخلربة والدراية؛ ذلذا ينبغي للعامل أن يكون من أىل اخلربة والدراية ،وينبغي أيضاً أال يصدر

العامل عن آراء اجلهال ،وقليلي اخلربة من صغار السن وغَت ذلك ،بتصيَت مسار األمة إىل ما ال يرجوه وال يريده ،بل ينبغي لو

أن غلمع بُت األمرين ُث يصدر عما يريد.

فإذا كان يف زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,وسهل ػلكي حال الصحابة ,ورلموع الصحابة وصبهورىم ,أهنم ينبغي ذلم أال يرجعوا عما
أقدموا عليو ،والنيب عليو الصالة والسالم كان معو صبلة من أصحابو ،فكان الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل ال يصدرون يف

هناية األمر إال على أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فمهما رأوا خالف ذلك ،وىذا إذا كان يف حال نزول الوحي من االختالف ،فإنو أيضاً
يف حال موت النيب عليو الصالة والسالم ،وما كان بعده من قرون ,فكيف آبخر الزمان؟ فإن ذلك من ابب أوىل.
كذلك فإن اإلنسان ينبغي لو أن يكون من أىل الدراية واإلحاطة بنصوص الشريعة ،وىذا ال ؽلكن أن يتحقق لإلنسان يف

معرفة أبواب ادلوازانت إال دبعرفة حقائق األشياء ،وحقائق األشياء مردىا إىل النصوص الشرعية ,من كالم هللا جل وعال ,وكالم
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ذلذا ينبغي لإلنسان إذا أراد أن ؼلوض يف مسائل اإلؽلان ,أن يعرف مراتب اإلؽلان ,وأن يعرف أيضاً الشرك ودرجات الشرك،

وأن يعرف نواقض اإلسالم ،ومىت تنتفي عن اإلنسان؟ وأبواب العذر ابجلهل ،وكذلك أيضاً مآالت ىذا األمر إىل غَته،

وكذلك اللوازم اليت ربتف بذلك األمر ،والتفريق بُت الشرك األصغر والشرك األكرب ،وكذلك أيضاً الشرك الذي يقع من

شخص ،والشرك الذي ال يقع يف اجلماعة ,أو يقع يف صباعة ،وصباعة قليلة دون اجلماعة الكثَتة وغَت ذلك ،وىذا كما أنو

يتعلق يف ذوات ,كذلك أيضاً يتعلق يف مسائل ادلعاين من بيان أحكام هللا سبحانو وتعاىل.

والصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل -مع معرفتهم ألحكام هللا جل وعال -غلمعون يف أبواب ادلوازانت بُت ما ؽلكن إقامتو

أتجيالً ,وبُت ما يلغى وال ؽلكن إقامتو ،وأن ما كان من أصول الدين ,وغلب إقامتو أنو ؽلكن أتجيلو إذا ربقق يف ذلك مصلحة
ولو كانت لفرد؛ وذلذا الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل أسقطوا بعض احلدود إذا كانت يف الغزو.

وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما روى اإلمام أضبد وكذلك أبو داود يف كتابو السنن واللفظ لإلمام أضبد من حديث شييم بن

بيتان عن جنادة  ,أن بسر عليو رضوان هللا تعاىل قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :ال تقام احلدود يف الغزو ).

قال األوزاعي  :خشية أن يقام عليو احلد فيلحق ابدلشركُت ,فإذا سرق أحد من ادلؤمنُت يف الغزو ,فإقامة احلد عليو مدعاة إىل
أن ؼلرج من صفوف ادلسلمُت ,وأن يلحق بصفوف ادلشركُت ،ىذا يف أبواب ادلوازنة وإدراك ىذا األمر.

وذلذا جاء عن عمر بن اخلطاب عليو رضوان هللا تعاىل أنو قال ( :إن رجعتم فأقيموا عليو احلد ,وإن قتل قتل شهيداً ) ,يعٍت:
إن قتل يف صفوف ادلسلمُت فهو شهيد ،وتعجيل ذلك ال يسقط األمر ،وىذا من احلكمة اجلليلة والغاية العظيمة دبعرفة

مآالت األمور مع احلفاظ على األصل.

وذلذا ذىب اإلمام أضبد و أبو حنيفة و األوزاعي وصباعة من العلماء إىل أن احلدود ال تقام يف أرض احلرب ،وال يف بلدان

الغزو؛ حىت ال ؼلرج الفرد من صفوف ادلسلمُت ,فيلحق يف صفوف أعداء ادللة والدين ،وىذا إدراك للنص ,ومعرفة لقيمتو،

وأنو ػلافظ عليو ،كذلك أيضاً معرفة ما يتعلق دبسألة ادلآل؛ وذلذا قال بذلك غَت واحد من الصحابة كما روى البيهقي أيضاً
من حديث مكحول عن زيد بن اثبت أنو قال ( :ال تقام احلدود يف احلرب )؛ وذلك قد يلحق ابدلشركُت إذا أقيم عليو احلد.
يف مسألة ادلوازانت عند التضاد والتعارض ما يتعلق ابلذوات ؼلتلف عما يتعلق ابألمم ،وىذا من األمور اليت ينبغي أن تدرك،

إلغاء ؼلتلف عما إذا كان يقتضي أتجيالً ،وأما إذا كان
وأن من األمور ما ال يكون يف أبواب ادلساومة إذا كان ذلك يقتضي ً

يقتضي التنزل يف أبواب األفراد فيختلف عن التنزل يف أبواب األمم ،وكذلك أبواب الشعوب عامة؛ وذلذا النيب صلى هللا عليو
وسلم يسقط احلد عن فرد ،لكن ال يسقطو عن النظام ،وال يسقطو يف أبواب التشريع.
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وذلذا جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف قول عمر يف الصحيح من حديث جابر دلا قال عبد هللا بن أيب  ( :لئن رجعنا إىل ادلدينة

ليخرجن األعز من األذل ،قال عمر بن اخلطاب  :ألضربن عنق ىذا ادلنافق ،قال النيب عليو الصالة والسالم :أتريد أن

يتحدث الناس أن دمحماً يقتل أصحابو ) ،فاحتمل النيب عليو الصالة والسالم عدم إقامة حد الردة عليو مع ظهورىا؛ دلصلحة
أعظم من ذلك وىو ما يتعلق إبدراك ادلآالت.

خطأ التعلق ابدلآالت واإلعراض عن النصوص الشرعية
كثَت من الناس يتعلق بباب وىو ما يسمى إبدراك ادلآالتُ ،ث يضرب هبا النصوص الشرعية ,ويلغيها نصاً نصاً؛ تعلقاً بشطر
من أمور ادلدركات ،وكذلك أبواب ادلوازين ،وىذا نوع من التشهي واخللط؛ ذلذا ينبغي لإلنسان أن ينظر وأن يفرق بُت ما

يتعلق بفرد ،وما يتعلق أبمة.

وأن ما يتعلق أبمة كذلك ينبغي أن ينظر إليو حبسبو ،فما كان مؤقتاً يؤجل ،وما كان يسقط على سبيل اإللغاء ,فهذا ؼلتلف

عن غَته.

والنيب عليو الصالة والسالم كان أيمر ،من جاء يريد ادلبايعة أبركان اإلسالم ،وإذا وجد فرد من يريد التنزل تنزل لو النيب عليو

الصالة والسالم ،ولكن لألفراد ال للجماعة ،وحكم الشريعة ونظامها ابقيان.

وقد روى اإلمام أضبد يف كتابو ادلسند من حديث نصر بن عاصم ويرويو عنو قتادة قال ( :كان رجل منا ،جاء إىل رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ليبايعو على أال يصلي إال صالتُت ,فأذن لو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أال يصلي إال صالتُت ).

وىذا إشارة إىل أن ىذا الرجل تردد بُت أمرين :أن يبقى على وثنيتو وكفره ،أو أن يدخل اإلسالم ,ويؤمن أبركانو ,ولكنو ال
يؤدي إال الصالتُت ,فقال النيب عليو الصالة والسالمِ ( :
صل صالتُت ) ،وىذا من أبواب ادلوازنة ,وادلوازنة ال تعٍت أن يفعل

اإلنسان ما يشاء ،وقد يقع بعض اخللط يف ىذا عند بعض الناس ،وقد يقع اخللط ىذا أيضاً حىت عند بعض أىل العلم

والفضل ،فضالً عن عامة الناس.

وأعظم ما غللب اخللط يف ىذا األمر :إشغال ذىن اإلنسان بنصوص دون نصوص ،وىذا ال ينبغي أن يساق العامل إليو.
قد تثار نصوص معينة يف بعض األزمنة لتعظم أمراً وهتون أمراً آخر ،وزبفى نصوص عظيمة بينة طاىرة جلية ،فينبغي على العامل
أن ال ينطلي عليو ىذا اللبس ,وإظلا ينطلي على القاصر ،وعلى بعض طالب العلم ,أو قصَتي األفهام ،ومرد ذلك إىل حكم

هللا سبحانو وتعاىل وقضائو.

روى الدارمي وغَته من حديث إبراىيم عن علقمة أن عبد هللا بن مسعود عليو رضوان هللا تعاىل قال :كيف بكم إذا ألبستم

فتنة يهرم فيها الكبَت ،ويربو فيها الصغَت ،ويعمل فيها بغَت السنة ،فإذا تركت قالوا :تركت السنة ،قالوا :مىت ذلك اي أاب عبد
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الرضبن ؟ قال :إذا كثر قراؤكم ,وقل علماؤكم ,وكثرت أمراؤكم ،وابتغيت الدنيا ابآلخرة.
ويف ىذا صبلة من ادلسائل منها:
أنو قد يعم لدى كثَت من الناس العمل بغَت السنة ،ويظن أنو يف حال تركها أهنا تركت السنة وىي بدعة ،ومرد ذلك إىل
استحسان العقل ,ال إىل حكم هللا جل وعال ووزنو كما أنزل هللا جل وعال يف كتابو ,وما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

ذلذا وجب على اإلنسان يف إدراكو دلا يزنو أن يرجع ذلك إىل النص ،وأن يرجع ذلك أيضاً إىل معرفة ادلآلُ ،ث بعد ذلك يصدر
عن حكم هللا سبحانو وتعاىل ,ورأي خالص مع شدة االستعانة ,واالستخارة ومعرفة احلال.
دعائم فهم فقه األولويات والموازنة في األحكام الشرعية
شبة أمور وأسباب إذا ربصلت لطالب العلم ،وكذلك العامل ،كان من أىل ادلعرفة يف ىذا األمر ,ؽلكن أن ذبمل يف أمور:

معرفة النصوص الشرعية وضبطها
أوذلا :الفقو يف دين هللا جل وعال ومعرفة النصوص الشرعية وضبطها ،وعلى النحو الذي تقدم اإلشارة إليو ،دبعرفة ادلسائل

ومعرفة ضدىا ،وىذا من األمور اليت ينبغي أن تدرك.

معرفة أحوال ادلخاطبُت
األمر الثاين :معرفة أحوال ادلخاطبُت الذين ينزل عليهم النص؛ فإهنم يتباينون وؼلتلفون ،منهم ما تنزيل النص عليو من
ادلهمات ،ومنهم من يؤثر معرفة حالو يف أبواب ادلوازانت.

أحكام الشريعة ينبغي أال تلقى إىل الناس صبلة ،وإظلا على سبيل التدرج ،ما جاء عن النيب عليو الصالة والسالم حينما

بعث معاذاً إىل اليمن كما جاء يف الصحيحُت وغَتعلا ،قال عبد هللا بن عباس  ( :بعث النيب عليو الصالة والسالم معاذاً إىل
اليمن فقال :إنك أتيت قوماً أىل كتاب ،فليكن أول ما تدعوىم إليو شهادة أن ال إلو إال هللا ,وأن دمحماً رسول هللا ،وإقام
الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت من استطاع إليو سبيالً ).

يف ىذا إخبار من النيب عليو الصالة والسالم إىل معرفة حال اإلنسان قبل توجيو اخلطاب إليو ،كذلك التدرج يف إنزال

األحكام ،والتدرج يف إنزال األحكام ىو نوع من أنواع ادلوازانت ،وكذلك معرفة األولوايت ،إذا جاء إليهم وكان اإلنسان على
عاطفة وضلو ذلك ،ردبا يدعوىم إىل بعض األمور ادلستحسنة ،ما يسمى دبكارم األخالق وغَت ذلك ،وىذا نوع من التقصَت,
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أن يدذلم على الصدق ،وعلى ربرًن الغش ,وصلة األرحام وغَت ذلك ،وال يدعوىم إىل توحيد هللا جل وعال ,وىذا من اجلهل.
قد يقول قائل :إن ىذه األمور تدذلم على اإلسالم؟ نقول :ىذا من اجلهل وىو نقص للشريعة ،ينبغي أن تدعوىم إىل التوحيد،
ويقًتن ذلك حبسن اخللق والدعوة إىل األمانة ،والصدق ,وغَت ذلك؛ فإن ىذا ال يضيع أمر التوحيد ،وإظلا إذا ذبرد منو

اإلنسان وقع يف ذلك اخللط.

وذلذا عمر بن عبد العزيز عليو رضبة هللا دلا ويل الوالية ،وكان شبة خلط يف كثَت من أعمال اإلسالم ،كان يدعو الناس على

سبيل التدرج ،فلما قال لو ابنو يف ذلك ،قال :إنك ما علمتهم وأخذهتم ابإلسالم صبلة ,إال تركوه صبلة ،وىذا للعلم واإلدراك
أبحوال الناس ،كذلك معرفة ادلراتب ،وىذا من األمور اليت ينبغي لإلنسان أن يقيمها.

ويظهر ىذا أن اإلنسان إذا وقع لديو خلط يف ىذا األمر دبعرفة أحوال ادلخاطبُت ،وكذلك يف ادلآالت اليت ردبا تؤول إليها

األمور ,أن اإلنسان يطرد يف تنزيل أحكام هللا سبحانو وتعاىل عليهم ,فيقع ذلك األمر يف الفتنة ،وكذلك الصد عن سبيل هللا،

وىذا يظهر يف شلارسات كثَت من أىل احلق.

وإن قالوا :إن ذلك حق ،ولكن ذاك حق عمل فأدى إىل ابطل؛ وذلذا ذبد بعض ادلسلمُت الذين يف الثغور إذا دخلوا بلداً من
البلدان ،ذبدىم أول ما يقيمون احلد على الزاين ،أو على السارق أو غَت ذلك ،وىذا شلا يدعو ادلسلمُت إىل النفرة منهم

وكراىيتهم ،وادلنافقون كثر ،وأعداء ادللة والدين كثر ،فينبغي يف مثل ىذا أن يؤجل ذلك؛ صبعاً لكلمة ادلسلمُت ،وربقيق

التوحيد أعظم من ذلك.

وىذا ال يعٍت أن غلعل الزان حالالً ،والسرقة مباحة ،والراب مباحاً ،بل يبُت خطره ،وػلذر من الوقوع فيو ،ولكن يقدم على ذلك

ما ىو أعظم منو.

وكثَت من مصاحل ادلسلمُت إظلا يقع فيها اخللل ,والنقصان ,والقصور ,بسبب اجلهل أبحوال ادلخاطبُت ,واجلهل بفقو ادلوازانت,

أو فقو األولوايت.

العلم ابدلآالت وادلقاصد الشرعية
األمر الثالث :أن يكون اإلنسان عادلاً ابدلآالت وادلقاصد الشرعية ،وادلآالت ال تكون ابلعجلة ,والطيش ,بل ابلروية, ,والدقة
والتوكل على هللا جل وعال ,واإلكثار من سؤال هللا سبحانو وتعاىل التوفيق والسداد؛ وذلذا جاء يف الصحيح من حديث أيب

سلمة أنو قال ( :سألت عائشة عليها رضوان هللا تعاىل ،ما كان النيب عليو الصالة والسالم يستفتح بو يف قيام الليل؟ قالت

عليها رضوان هللا تعاىل :كان النيب عليو الصالة والسالم يقول :اللهم عامل الغيب والشهادة ،فاطر السماوات واألرض ،اللهم

رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل ,أنت ربكم بُت عبادك فيما اختلفوا فيو ،اىدين دلا اختلف فيو من احلق إبذنك؛ إنك هتدي
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من تشاء إىل صراط مستقيم ).
إذا كان النيب عليو الصالة والسالم يسأل هللا جل وعال اذلداية فيما أختلف فيو ,من قضااي األعيان ،وما يتعلق أببوابنا ىنا

فيما يسمى أببواب ادلوازانت عند التعارض ،وكذلك األولوايت ,فينبغي دلن ىو دونو -من ابب أوىل -أن يلح أكثر من ذلك
وأعظم؛ حىت يوفق إىل الصواب ،وال يكفي اإلنسان رلرد علمو ،والرجوع إىل عقلو فحسب بل عليو فهم ومعرفة ادلآل ،مع

التوكل على هللا سبحانو وتعاىل.

فإن مل يعرف ذلك فإنو سيقع يف اجلهل ,واالضطرابُ ,ث يصدر بظنو عن وحي وقد وقع فيما ؼلالف أمر هللا سبحانو وتعاىل.
أسباب إدراك المآالت
وادلآالت تدرك أبمور:

سؤال أىل العقل واخلربة
أوذلا :بسؤال أىل اخلربة والعقل ،وخاصة من كان أىل السن ,وكذلك طول العمر ،وىذا من األمور ادلهمة أن يرجع اإلنسان

كثَتاً من ادلقاصد إىل أىل اخلربة والدراية؛ وذلذا يقول الشاعر:

إن األمور إذا األحداث دبرىا دون الشيوخ ترى يف بعضها خلالً
ذلذا ينبغي دلن قصر عن معرفة التجارب ،وكذلك اخلوض يف أحوال الناس أن يسأل أىل اخلربة والعقل الدراية ,وطول العمر

يف ذلك ,فهذا من األمور اليت ؽلتزج فيها ما لدى اإلنسان من علم ومعرفة ,مع ما كان من خربة يف أحوال الناس ،حىت يصدر
عن أمر انضج مست ٍو.

معرفة التاريخ
األمر الثاين :معرفة التاريخ ،وىذا من األمور ادلهمة ,أن يكون اإلنسان على معرفة وبينو أبحوال التاريخ ،والتاريخ ىو عمر

اإلنسان ،وإن قصر ابإلنسان العمر ,فكان من أىل النظر ,ومعرفة أحوال األمم والشعوب وما آلت هبم ،وكذلك معرفة

النوازل ,والفنت ,وأحوال الناس ،وكذلك سَت الصحابة وأحواذلم ،وكذلك ما كان فيهم من مناكفة ،وكذلك رلادلة ورلاىدة

ألعداء ادللة والدين ،وكذلك أحواذلم يف حلهم ,وسفرىم ,وسياستهم لكثَت من األمور ,يصدر اإلنسان يف مثل ذلك عن دراية

وعقل ،وؼلرج حينئذ بنتيجة خالصة متمحضة.
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وأعلى ذلك وأمساه ما كان يف زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شلا جعلو هللا جل وعال حكماً وشريعة ذلذه األمة.
فينبغي أن أتخذ بو ،ومن ذلك حكمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف تعاملو مع الناس ،واإلنسان حىت لو عرف الباطل فال ضَت عليو أن

يتنزل معو ولو شيئاً يسَتاً دلصلحة أعظم من ذلك.

ذلذا النيب عليو الصالة والسالم كما جاء يف الصحيحُت ،وكما جاء يف الصحيح وغَته من حديث عائشةعليها رضوان هللا

تعاىل قالت ( :استأذن رجل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال النيب عليو الصالة والسالم :أأذنوا لو ،بئس أخو العشَتة! فلما جاء

وجلس عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,ىش النيب عليو الصالة والسالم يف وجو وبش ،فقالت عائشة عليها رضوان هللا تعاىل يف ذلك،

فقال النيب عليو الصالة والسالم :إن شر الناس من تركو الناس اتقاء فحشو ).

النيب عليو الصالة والسالم أدرك أن اللُت معو ،والبشاشة يف وجهو ال تسقط من حق هللا جل وعال وحكمو شيئاً ،ولو أن النيب
عليو الصالة والسالم أظهر لو العداوة والبغضاء ،وكذلك الكره وغَت ذلك ،فإنو ردبا فحش يف القول عند الناس ،فالنيب عليو

الصالة والسالم أراد كسب ىذا الرجل؛ ذلذا قال النيب عليو الصالة والسالم ( :شر الناس من تركو الناس اتقاء فحشو )،

وىذا إدراك ألحوال الناس ،وما يقولون يف رلالسهم ،وىو من معرفة مآل األحوال.

كذلك ما تقدم معنا يف قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :أتريد أن يتحدث الناس أن دمحماً يقتل أصحابو؟! ) ،وىذا من إدراك أحوال
الناس ،قول النيب عليو الصالة والسالم ( :أتريد أن يتحدث الناس ) ،النيب عليو الصالة والسالم ال يقصد األقربُت؛ ألن

األقربُت عايشوا القصة ويعرفوهنا ،ولكن يريد الكالم الذي ينقل من رللس إىل رللس حىت ؼلرج ادلدينة فيتحدث األبعدون،
عما حدث يف رللس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وأن ىذا ادلقرب الذي ذىب معو وقاتل معو ،وذىب وجاء ،وػلضر رلالس النيب عليو

الصالة والسالم ,قتلو فيحمل أتويل ذلك على غَت ذلك ادلراد ،وىذا من احلكم العظيمة اليت ينبغي أخذىا ,والنظر فيها على

ما جاء من وحي هللا جل وعال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

إدراك ما يقابل مرتبة اخلَت من مراتب الشر
األمر الثالث من األمور اليت ينبغي أن يصدر عنها اإلنسان يف معرفة األوليات :أن يدرك اإلنسان ما يقابل ذلك األمر من

مرتبة من أبواب الشر ،وما يفوت من مصلحة على سبيل التعيُت ،وتقدمت اإلشارة إىل أن من أعظم ما يوفق إليو اإلنسان من
اخلَت :أن يعرف مراتب اخلَت بعضها من بعض وأيها أوىل ،ويعرف مراتب اخلَت ،وما يقابلها من مراتب الشر.

ُث يقيم كل مرتبة على ما تقدم الكالم عليو يف أبواب ادلوازانت.
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إذا كانت ىذه ادلصلحة بذاهتا ،وادلصلحة ذلا أمران:
األمر األول :قيمتها من جهة النص الشرعي.
األمر الثاين :قيمتها من جهة مآذلا؛ ألن ادلصلحة قد تؤدي إىل مفسدة.
وادلفسدة اليت قد تؤدي إليها تعرف أبمرين:
األمر األول :معرفتها من جهة النص وقيمتها.
األمر الثاين :مآل تلك ادلفسدة.
فتلك ادلفسدة قد تكون دون تلك ادلصلحة اليت يريد اإلنسان أن يعمل هبا ،وقد تؤول تلك ادلفسدة بعد ذلك إىل خَت,

فيكون حينئذ اخلَت قد آل إليو خَت ،وادلفسدة إظلا ىي مرحلة ،فتكون حينئذ ادلرحلة قاصرة عن ذلك ،وىذا من األمور اليت

ينبغي لإلنسان أن يكون من أىل التوسع والنظر فيها ,حىت يوفق إىل احلق والصواب يف ىذا.

وأكثر ما يقع اخللط يف الناس بسبب قصر النظر يف ىذا الباب ،وىذا نوع من احلرمان يقع يف الناس حبسب جهلهم هبذه

األحوال األربع ،وحبسب أيضاً بعدىم عن التوكل على هللا سبحانو وتعاىل واالعتماد عليو ،وسؤال هللا جل وعال التوفيق

والصواب.

أسباب الخلط في أبواب الموازنات
كما أشران إىل األسباب اليت تعُت اإلنسان على معرفة األولوايت ،ينبغي أن نشَت إىل األسباب أيضاً اليت ربرم اإلنسان خاصة يف
األزمنة ادلتأخرة ،أو ذبعلو من أىل اخللط يف أبواب ادلوازانت.

السبب األول :االنشغال بنصوص دون أخرى
فمن ىذه األسباب :انشغال اإلنسان بنصوص دون أخرى فتعميو عن إدراك غَتىا ،وىذا يقع فيو كثَت من الناس ،وؼللط فيو
العامة ،كما تقدم اإلشارة إليو ،إذا انشغل اإلنسان -على سبيل ادلثال -يف ابب من األبواب ،وأكثر من النظر يف النصوص

فيو وقع لديو اخللط.

مثال ذلك :قد يقع اإلنسان يف التعارض بُت بر الوالدين ومسألة اجلهاد ،فينظر يف نصوص اجلهاد ،ويكثر من النظر فيها؛

حىت يقع يف قلبو تعظيم ىذا األمر ،ولو كان عقوقاً لوالديو ،ويقدم ىذا على ىذا؛ وذلك ألنو اشغل قلبو بنصوص معينة,
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صرفتو عما ىو أعظم من ذلك ،ولو شغل اإلنسان قلبو دبا ىو أدىن من ذلك كبعض أعمال الرب مثل كفالة األيتام ،وأكثر من

ومساء ,ألصبحت يف قلبو أعظم من التوحيد والعياذ ابهلل! وىذا
النظر فيها ،واألجور ادلًتتبة عليها ،وأخذ ينظر فيها صباحاً
ً

من اخللط الذي ينبغي لإلنسان أن يكون من أىل ادلوازنة ليتجنبو ،وأال ينساق إىل العاطفة ،وإظلا ػلكمو يف ذلك النص ،وإذا
وقف على النص ،فليجعل ذلك األمر ىو احلاسم لو يف ىذا األمر ،والعاطفة يف ذلك كثَتاً ما تسوق اإلنسان إىل الغواية
وكذلك إىل الشر ،وخاصة ما يتعلق ابألمور ادلتعدية ،اليت تتعدى من اإلنسان إىل غَته.

السبب الثاين :اعتماد اإلنسان على قول غَته دون الصدور عن النص الشرعي
السبب الثاين الذي يوقع اإلنسان يف أبواب اخللط :أن يصدر اإلنسان عن قول غَته ,ال أن يصدر عن وحي من كالم هللا جل

وعال ,وكالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ومعرفة ادلقادير على ذلك النحو الذي تقدم اإلشارة إليو.

فإذا صدر اإلنسان عن قول غَته تسلل إليو حينئذ اخلطأ ،وأصبح اخلطأ متناسخاً ,فيتناسخ من فرد إىل فرد ،وىذا من أعظم
ما يوقع اإلنسان يف الوىم والغلط ،وكذلك اخللط يف أبواب األولوايت ،فتعظيم اإلنسان لباب ال يعٍت تعظيم غَته لو ،وقد

يكون ىذا األمر معظماً عنده وغلوز منو ،لكنو ال غلوز من اآلخر ،وىذا من األمور اليت ينبغي أن تدرك.

قد ال غلوز من شخص أن يفعل شيئاً ،وغلوز من اآلخر أن يفعلو؛ وذلذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد يصح منو فعل بعض األشياء وال يصح

من غَته ،وبعض األشياء ال تصح أن تكون من النيب عليو الصالة والسالم ,وتصح من أصحابو؛ ذلذا النيب عليو الصالة
والسالم اترة كان يبعث بعض أصحابو إىل الغزو ,وال يذىب معهم؛ دلصلحة يراىا أعظم من ذلك ،وىذا يرجعنا إىل أن

الذوات تتباين يف معرفة احلق والقيام بو ،وأال يكون الناس يف ذلك على السواء ،وىذا من األمور اليت ؼللط فيها كثَت من

الناس.

قد يدرك اإلنسان أنو من أىل اإلقبال على ابب من أبواب اخلَت ،ويرى أنو يف ذلك ال يفوت واجباً عليو بعينو ،وأنو إذا

انصرف عن ذلك األمر فإنو يرجع عنو وال يستمر فيو ،حينئذ يستمر يف اخلَت األدىن ،وال يسلك اخلَت األعلى؛ ألن األعلى

ينقطع فيو؛ وذلذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص جعل القليل الدائم أعظم من الكثَت ادلنقطع؛ وذلذا يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما يف اخلرب ( :قليل دائم خَت

من كثَت منقطع ) ،وجاء عنو عليو الصالة والسالم كما جاء يف حديث عائشة  ( :عليكم من العمل ما تطيقون؛ فإن هللا ال
ؽلل حىت سبلوا ).

تلبيس إبليس على بعض الصاحلُت يف ابب العبادة
ومن أعظم التلبيسات ومسالك إبليس اليت تدخل على كثَت من الصاحلُت والعباد ,فضالً عن عامة الناس ,حيث يقبل على
ابب من األبواب ادلعظمة من أمور اخلَت مع تضييع بقية األبواب؛ وذلك جلهل اإلنسان بسياسة النفس ,وأببواب ادلوازنة،

وىذا على سبيل ادلثال ما يتعلق يف أمور العبادة ،قد يكون اإلنسان مثالً منقطعاً يف أمور العبادة ،وال يقبل عليها ،وغلد يف يوم
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من األايم إقباالً على العبادة والتوبة واإلانبة إىل هللا جل وعال ،فيجد يف نفسو انشراحاً عظيماً لقيام الليل ،فتجده مثالً يف أول

ليلة -بعد انقطاع اتم عن الفرائض ,والصلوات ,والرواتب -فيتوب إىل هللا جل وعال ،ويقبل على العبادة ,فيكثر من الصالة
وقيام الليل وغَت ذلك ،وردبا قام الليل كلو ،وغلد يف نفسو انشراحاً عظيماً ،وىذا االنشراح قد يسأل السائل :أين إبليس

عنو؟ يقال :إن النفس ال تكون سياستها ومقاليدىا بيد إبليس ،وإظلا يتغالب اإلنسان مع إبليس والشيطان ،والشيطان إذا

وجد اإلنسان مقبالً يعلم أن النفس سبل ،بل إن النفس إذا كانت يف غاية اخلَت قد يطلقها ويعينها إبليس على ابب من أبواب
اخلَت ,دلاذا؟ ألن النفس حينئذ بُت أمرين :إما أن تقبل على اخلَت ابلكلية على أقصى اخلَت ،وإما أن ػلجمها إبليس ،وغلعلها

تقتصد يف أبواب اخلَت ,حينئذ تدوم ،وإما أن تكثر من اخلَت فتقوم ليلة ُث تنقطع ،أفضل من أن تقوم ركعتُت يف كل الليايل ُث

تتدرج يف ىذا األمر.

وذلذا ليس إبليس على كثَت من العباد والصاحلُت ،وكذلك أيضاً يف أمور العلم فقد يشغل اإلنسان يف ابب وغلعلو يكثر من

اإلقبال عليو ,دلاذا؟ حىت ؽلل وينقطع؛ ألن النفس إذا أقبلت ال طاقة للشيطان بردىا ،وإظلا يطلق ذلا العنان ,دلاذا؟ حىت تقبل
حىت تنقطع بعد ذلك ،وإذا انقطعت فإهنا ترجع وتنتكس؛ وذلذا يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف الصحيح من حديث أيب

ىريرة قال ( :إن ىذا الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبو ).

وجاء عن النيب عليو الصالة والسالم كما رواه البزار وغَته ( :إن ىذا الدين متُت ،فأوغلوا فيو برفق؛ فإن ادلنبت ال أرضاً
قطع ،وال ظهراً أبقى ).
وادلراد من ىذا أن اإلنسان إذا كان شديد ادلسَت ،ويريد أن يصل إىل الغاية فإنو قد يشد يف مسَته ،ويشبع رغبتو ابلعجلة،
ولكن الغاية حينئذ ال ؽلكن أن يصل إليها؛ ألن الدابة ستهلك وستعطب ,وحينئذ سيمشي على قدميو ،وإما أن ؽلشي

ابذلويٌت ,ويصل ومل يشبع رغبتو وساس األمر ووصل إىل الغاية ،واإلنسان يف ذلك يسوس النفس وال يصَتىا كما تريد؛ ذلذا

ينبغي لإلنسان يف أمثال ىذه األمور أن ينظر إىل الغاايت.

تلبيس إبليس على بعض أىل العلم يف ابب العلم
كذلك أيضاً ىذا كما يتعلق يف أبواب العبادة ،يتعلق أيضاً يف أبواب العلم ،فتجد بعض طالب العلم يقبل على ابب من

األبواب وغلد النفس مقبلة على ذلك ،ولكنو ال ينظر إىل أبواب ادلوازانت من جهة ادلآل ،وكذلك مرد ذلك العلم إليو ،فتجد

اإلنسان مثالً إذا كان منقطعاً عن العلم ابلكليةُ ،ث يقبل على العلم إقباالً اتماً ابلقراءة والنظر واإلقبال على العلماء ال على
سبيل التدرج ،فتجده ينقطع بعد ذلك ويفًت ،وىذا شلا حذر منو النيب عليو الصالة والسالم وىو الشرة اليت أتيت وترد على
اإلنسان يف ابتداء األمر ،ولكل شره فًتة ،ولكل فًتة أمد معلوم ،فإذا جاءت على اإلنسان انقطع وانتكس.

وىذا من األمور اليت ينبغي لإلنسان أن يسوس فيها نفسو وأن يعلم أحوالو ،وأال يقلد غَته يف ذلك ،فالنفوس تتباين من جهة
القدرة والطاقة ،وكذلك من جهة حاذلا ،وكذلك من جهة امتثاذلا للنص ،فبعض النفوس تكون مقبلة ،ولكن إقباذلا ذلك ليس
22

على حق وليس على ىداية ،وليس على أمر ادلوازنة؛ فحينئذ يرجع اإلنسان عن طريق احلق ويصيب طريقاً بعيداً عن هنج احلق
ومراد هللا جل وعال ،وأعظم ما يوفق إليو اإلنسان أن يعرف األسباب اليت تدلو إىل اخلَت ،وكذلك أمور ادلوازنة ،وإذا مل يوفق

إىل ىذا األمر مل يكن من أىل الصواب والرشاد.

النظر إىل فتنة احلال وعدم النظر إىل مآالت األشياء
ومن األمور اليت ذبعل اإلنسان ؼللط يف أمور ادلوازانت :أن ينظر إىل فتنة احلال وال ينظر إىل مآالت األشياء ،وىذا يقع فيو

كثَت من الناس خاصة ما يتعلق أبمور الفنت ،واحملن اليت ؼللط فيها كثَت من الناس يف األحكام وضلو ذلك ،فيقعون يف اخللط يف

ىذه األبواب ،وال يعلمون ما تؤول إليو األمور ،فيقع اإلنسان يف عدم ادلوازنة ،وسلالفة ما يريده هللا جل وعال من حيث ال

يشعر؛ وذلذا صلد كثَتاً من الناس اندمُت على أقوال يقولوهنا ،وأفعال يفعلوهنا بسبب العجلة أو الطيش ،أو مسايرة اذلوى
والنفس ابلقصور يف ابب؛ ألن النفس تركن إىل الراحة والدعة.

نظرة مقاصدية في نصر هللا لرسوله دمحم عليه الصالة والسالم
ومن األمور ادلهمة أن يعلم أن الشريعة ال تساير األنفس وتنساق ذلا ،بل الشريعة قد جعلت العقول واألنفس تسَت معها ،وىي
اليت تسوس األنفس والعقول؛ فإن الشريعة جاءت مواكبة ،ومنساقة دلا فطر هللا جل وعال النفوس عليها؛ وذلذا ينبغي للعامل أن
يعلم أن النيب عليو الصالة والسالم قد نصره هللا جل وعال وأيده؛ ألن الدين ال يقوم إال دبحمد ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد نصره هللا جل
مِ
صرهُ م ِ
ين َك َفروا َاثِين اثْ نَ ْ ِ
ُت إِ ْذ ُعلَا
وعال ،ووعد هللا جل وعال بنصره فقال سبحانو وتعاىل :إِمال تَ ُ
نص ُروهُ فَ َق ْد نَ َ َ
اَّللُ إ ْذ أَ ْخ َر َجوُ الذ َ ُ َ
ِيف الْغَا ِر [التوبة ،]04:هللا جل وعال جعل النصرة لنبيو ،وما جعل النصرة ألتباعو بذواهتم ،وىذا من األمور اليت ينبغي
لإلنسان أن يدركها وأن يفهمها ،فكثَت من الناس غلعل ميزان األولوايت ،وميزان ادلوازانت يف األمور حبسب ما يدرك من مآل
األشياء القاصرة عنده ،ال دبيزان الشرع ،وميزان ادلآالت ال بعقل اإلنسان اجملرد احملض ،وإظلا غلمع ادلآالت تلك ُث يرجئها ويزهنا
ابلشرع.
بعض الناس ينظر إىل ادلآالت ،وتكون ادلآالت إىل شر ،قد يكون اخلَت فعلو يف بعض األحيان أييت بشر ،ولكن ذلك الشر ال
يكتفى دبجرد وجوده ،وإظلا ينظر دبيزان ذلك الشر يف الشريعة ،ىل ذلك الشر دبيزانو يف الشريعة يوازي ذلك اخلَت احلال أم ال؟
وذلذا ادلآالت ينبغي أن ترجع أيضاً إىل ميزان الشريعة ،ال أن ترجع إىل ميزان العقل احملض ،وكما انصرفنا وصدران من الشريعة،

ينبغي أن نرجع أيضاً يف أمور ادلآالت إىل الشريعة ،أعظم ما ؼللط فيو الناس يف أمور ادلآالت أن يرجعوا ذلك إىل مسألة احلس،
أو ذوق اإلنسان ،أو عاطفتو.

وأعظم ما ؼللط فيو الناس -وخاصة أتباع األنبياء من العلماء وطالب العلم وادلناضلُت اجملاىدين ,واآلمرين ابدلعروف والناىُت
عن ادلنكر -أهنم غلعلون أنفسهم أمثال النيب عليو الصالة والسالم يف أبواب النصرة ،واستعجال النصر ،النيب عليو الصالة
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والسالم ؼلتلف يف ىذا األمر ،وإن كان العلماء ورثة األنبياء؛ وذلك أن النيب عليو الصالة والسالم جعل هللا جل وعال نصرتو يف
ص َرهُ م
اَّللُ [التوبة ،]04:أما األتباع فقد يقوم األتباع وال ينصرون.
نص ُروهُ فَ َق ْد نَ َ
ذاتو؛ ذلذا قال هللا جل وعال :إِمال تَ ُ
ذلذا من كان مع النيب عليو الصالة والسالم يف ابتداء األمر قتلوا ومل يروا النصرة ،ومنهم صباعة من خَتة ادلقربُت من النيب عليو
الصالة والسالم ومل يكن شبة سبكُت للنيب عليو الصالة والسالم اتم ،ك حمزة عليو رضوان هللا تعاىل قتل ومل ؽلكن للنيب عليو
الصالة والسالم بع ُد ،ومل يشاىد من ذلك سبكيناً ،وصباعة شلن قتل مع النيب عليو الصالة والسالم يف بدر وأحد وغَتعلا ،وقبل
ذلك شلن طرد مع النيب عليو الصالة والسالم ،ومن أسلم ومل يدرك ما كان مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من نصرة.

النيب عليو الصالة والسالم أبقاه هللا جل وعال؛ ألن النصر يتعلق بذاتو حىت مكن هللا جل وعال لو يف األرضُ ،ث أنزل هللا جل
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
الم ِدينًا [ادلائدة،]3:
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْسبَ ْم ُ
وعال عليو آية التمكُت والنصرة الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْس َ
ْ َ ََ
فكانت ىذه أعظم سبكُت ألمة اإلسالم يف ىذه األرض ،وأعظم نصرة للنيب عليو الصالة والسالم ،ونعيت للنيب عليو الصالة
والسالم نفسو إذا أوشك على لقاء ربو جل وعال ،وهبذا نعلم أن شبة فرقاً بُت أتباع األنبياء وبُت النيب عليو الصالة والسالم.

من مظاىر اخللط يف قضية نصر هللا لرسولو عليو الصالة والسالم
وأكثر الناس ؼللطون يف أمور ادلوازانت كأن غلعلون موازنة النيب عليو الصالة والسالم يف إقدامو وإحجامو يف بعض الصور
لتعلقها ابلنصرة اليت تكون بذاتو ،خبالف األمة ،األمة قد ال تنتصر يف عقد أو عقدين أو ثالثة أو قرن وإظلا يكمل بعضها

بعضا منهم من ؽلوت يف ابتداء أمره ُث ال ؽلكن لو ،ومنهم من ؽلكن لو بعد ذلك ،ومنهم ال يكون النصرة لو إال بعد جيل،
ومن الناس من ؽلكن بسبب نضال غَته شلن قضى ضلبو فجاءه التمكُت بُت يديو؛ وذلذا حكمة عظيمة وسنة جليلة ،وىذا

ندركو يف كثَت من العصور.

وكثَت من اجملتمعات سبكن بسبب نضال وقوة وقيام أانس آخرين قد انضلوا وجاىدوا يف سبيل هللا ،وقاموا أبمر احلق؛ وذلذا

قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف الصحيح ( :ال تزال طائفة من أميت ظاىرين على احلق ال يضرىم من خالفهم ،وال من خذذلم حىت
أييت أمر هللا ) ،يقول النيب عليو الصالة والسالم( :ال تزال طائفة) ،ما قال :واحد ،يف نص النيب عليو الصالة والسالم إِمال
ص َرهُ م
اَّللُ [التوبة ،]04:ألن األمر يتعلق بوعد ،أما أنتم فتذىبون وذبيئون ،ولكن النصرة تتعلق دبحمد ىذه
نص ُروهُ فَ َق ْد نَ َ
تَ ُ
ادلرة ،وما عداه فال بد أن تكون طائفة (ال تزال طائفة من أميت) ىذه الطائفة كاألمة ادلمتدة يف طريق ،قد يهلك أوذلا ومل

يصل ،ويهلك أكثرىا ومل يصل ،وقد يهلك ويولد أقوام يف بلد التمكُت ومل يسلكوا الطريق ومل يتحملوا شيئاً من ادلشاق؛ وذلذا

يقول النيب عليو الصالة والسالم ( :ال تزال طائفة من أميت ظاىرين على احلق ).

ص َرهُ م
اَّللُ )).
نص ُروهُ فَ َق ْد نَ َ
أما النيب عليو الصالة والسالم فهو واحد والنصر يتعلق بو (( إِمال تَ ُ
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وصايا عامة في باب المآالت

ترك ربط ادلآالت ابلذات أو ببعض األفراد
ذلذا وجب على اإلنسان أن يدرك مقامو أنو غلب عليو أن يقوم وأن يسوس األمور ،وأال يربط ادلآالت بو بذاتو ،أو حبال أمة

من الناس ،وإظلا ينظر إىل سبكُت الدين يف األرض ،وأن يسوس ذلك وأن يرجعو إىل حكم هللا جل وعال وميزانو فإذا كان كذلك
فإنو يوفق ويكون أيضاً من أىل الدراية واخلربة والرشاد.

وكذلك أيضاً أن يقدر تلك ادلسائل بذاهتا وقيمتها ومآذلا أيضاً على األمة ،وكذلك أثرىا.
شبة أمور إذا أقام هبا اإلنسان من األمور الفرعية أثرت على األمة ،وينبغي لإلنسان أن ػلجم عنها ولو كانت يف ذاهتا حقا؛

وذلذا يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف الصحيح من حديث عروة عن عائشة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ( :اي عائشة! لوال أن قومك حداثء
عهد بكفر ،جلعلت ابب الكعبة على األرض يدخل منو الناس ،وألنفقت كنوز الكعبة يف سبيل هللا ،وألدخلت احلجر فيها )،

والنيب ملسو هيلع هللا ىلص إظلا منعو من ذلك أن قومها حداثء عهد بكفر وجاىلية ،وىذا فيو ما تقدم اإلشارة إليو أن اإلنسان يف أمور
ادلوازانت ينبغي أن يرجع األمر إىل أحوال الناس ،وكذلك إدراكهم ذلذا األمر.

إرجاع ادلصاحل يف النظرة الشرعية إىل أحوال الناس الفطرية
وكذلك أيضاً أن يرجع ادلصاحل إىل معرفتها ،فتوسيع الكعبة وفتح الباب ،ال يغَت من مقام الكعبة شيئاً ،وال من أحكامها :من

استقباذلا من الطواف حوذلا ،من بيان منزلتها ،ولكن لو فعل ذلك الرتد من ارتد من العرب؛ ألهنم يعظمون الكعبة تعظيماً يف

نفوسهم ،وىذا من بقااي اجلاىلية؛ وذلذا قد يبقى يف رلتمع من اجملتمعات بعض التعظيم يف قلوب أىلو لبعض الشعائر ،ولكنهم
ال يبوحون هبا وىذا من األمور الفطرية ،ولو كانوا قد دخلوا يف اإلؽلان وحسن إؽلاهنم ،لكن العامل قد يدرك ما ال يدركو الناس،

وقد يستقر يف قلبو من اإلؽلان والثبات وإدراك بعض ادلسائل قدر كبَت ال يدركو الناس ،ينبغي أال غلعل ذلك اإلدراك كإدراك
الناس أو غلعل الناس يفهمون فهمو ،وينبغي أن ؽليز بُت إدراكو وفهمو وإدراك الناس فإنو إذا كان من أىل ىذا األمر ونظر

بنور هللا جل وعال سدده وأعانو.

االىتمام جبانب العبادة
كذلك أيضاً ينبغي لو أن يكون من أىل العبادة والداينة؛ وذلذا العامل إذا مل يكن من أىل الداينة والعبادة فإنو ؼللط ،وإذا مل

يتجرد من األمور الشائبة اليت تؤثر على قلبو ،فإنو ؼللط يف ىذا األمر؛ وذلذا يقول النيب عليو الصالة والسالم يف اخلرب الذي

رواه اإلمام أضبد وأىل السنن ( ما ذئبان جائعان أطلقا يف غنم أبفسد عليها من ادلال واجلاه للرجل يف دينو )؛ وذلذا ينبغي
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لإلنسان أن ػلذر من األمور اليت زبلط عليو يف مسائل ادلوازانت.
وىذا من األمور واألسباب اليت ذبعل اإلنسان ؼللط يف ىذا األمر ،أنو إذا شاب ميزانو أبمر من أمور الدنيا وتعلق هبا فهذا

يشغل شيئاً من القلب ،فينبغي أن يًتفع من مد يده إىل الناس ،ويًتفع عن سلالطة أرابب الدنيا حىت ال ؼلتل ميزانو؛ فإنو إذا

ضبى قلبو من ىذه األمور وفق إىل الصواب واذلداية والرشاد.

وإن خالفو غَته من أرابب الدنيا فيعلم أهنم أتوا من سبب ىذا اخللط الذي وقع يف قلوهبم ،وأنو يدرك أهنم قد مدوا أيدىم إىل
شيء من الدنيا ،وركنوا إىل شيء منها؛ فأثر ذلك على ميزان القلب ،وإن نزعوا إىل شيء من النصوص الشرعية فالنصوص

الشرعية شبة نصوص أخرى سباثلها.

وكذلك ىذه النصوص اليت جاءت يف الوحي ،وإن كانت حقيقة يف ذاهتا ،لكن شبة أعظم منها ٍ
ومعان أجل منها؛ وذلذا هللا

سبحانو وتعاىل أقر ادلشركُت على أن سقاية احلاج وعمارة ادلسجد احلرام من الدين ،ولكن ال يسوون ،أي :أن ىذه الكفة ىي

كفة حقيقية ،وىي من اخلَت ،ولكن قد زاضبت خَتاً أعظم من ذلك ,فينبغي أال تقدم عليها ،وأن تقدًن غَتىا عليها من الظلم
والبغي؛ وذلذا مسى هللا جل وعال من يساوي ويعظم عمارة ادلسجد احلرام وسقاية احلاج ابإلؽلان ابهلل وابليوم اآلخر ابلقوم

الظادلُت ،وىذا غلعل اإلنسان يعلم أن الشريعة ربتاج إىل إنصاف وعدل ،وىذا العدل ال يكون إال بفهم النصوص كما تقدم

اإلشارة إليو.

أسأل هللا جل وعال أن يوفقٍت وإايكم دلرضاتو ،وأسألو سبحانو وتعاىل أن يهديٍت وإايكم منهجاً قوؽلاً ،وصراطاً مستقيما ،إنو
ويل ذلك والقادر عليو ،وصل هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم.

األسئلة

سبب عدم ذكر احلج والصوم يف حديث معاذ عندما أرسل إىل اليمن
السؤال :يقول :حديث معاذ بن جبل أن النيب عليو الصالة والسالم يف دلا بعث معاذ إىل اليمن مل يذكر الصوم واحلج؟
اجلواب :احلج فرض متأخراً بعد ذلك ،والصوم جاء يف بعض الرواايت عن النيب عليو الصالة والسالم.

اجلمع بُت الًتغيب والًتىيب يف النصح واإلرشاد
السؤال :كثَت من القوم يدعي ادلصلحة ،وأن األوىل كذا ،وآخر يقول :كون الناس يستفيدون من جهة أو ابب أوىل ،وفتح
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ابب أوىل من إغالقو ،وبعض الناس يقول :يرشد الناس ويعلمو ولكن ال ينكر وضلو ذلك؟
اجلواب :نقول :ىذا سبب اخللط لدى كثَت من الناس ،دلاذا؟ إذا بلغنا الناس احلقائق الشرعية بشطر معارفها وقع اخللط ،إذا

أتيت إىل الناس أو إىل أىل قرية أو أىل حي ،وأخذت تعلمهم الشريعة بصيغة افعل وبينت األوامر الشرعية ،وقلت :وحدوا

هللا ،صلوا ،زكوا ،أطعموا الطعام ،صلوا األرحام ،صلوا ابلليل والناس نيام ،أكرموا الضيف ،كفوا األذى عن اجلار وضلو ذلك،

ىذه األوامر إذا أبلغتها هبذا األمر ىذا من ادلعروف ،ولكن إذا أسقطت ادلنكر وبيان مقداره ،وىو الشق اآلخر وقع اخللط

بُت الناس؛ وذلذا ذبد الناس أيخذون ما يسهل عليهم من غَت معرفة وإدراك للًتاتيب ،ويقع حينئذ اخللط عند كثَت من الناس.
وذلذا ذبد كثَتاً من ادلسلمُت يف بلدان العامل يشبعون عواطفهم الدينية ببعض األمور ،مثالً ابلتعلق ابدلوالد ،ابعتبار أن لديو

عاطفة دينية يشغلها يف مناسبة وانتهى األمر ،أو بعض الناس يظن أنو إذا علق يف داره آايت ويف السيارات دعاء السفر،

وذكر هللا عز وجل عند خروجو ودخولو أن ذلك يعٍت شيئاً ،ىذا من اخللط ،وذبده مسرفاً على نفسو يقع يف الكبائر
والفواحش وضلو ذلك ،ويشبع عاطفتو النفسية أبمثال ىذه األمور؛ وذلذا يقع اخللط عند كث ٍَت من الناس؛ بسبب خطأ كثَت من

ادلبلغُت ،الذين أيمرون ابدلعروف ،لكن ال ينهون عن ادلنكر إطالقاً ،ويبينون حرمة الزان وخطورتو ،واألسباب ادلوصلة إليو

وخطورهتا ،من اخللوة واالختالط واللُت ابلكالم ،كذلك أيضاً ترك الصلوات ،وربذير ادلخالف ذلا ،فتجد اإلنسان يتحاشى
ذكر ادلخالفة ،وبيان منزلة اترك الصالة واترك الزكاة ،واترك احلج وضلو ذلك دلاذا؟

ألن ىذا ؼليف كثَتاً من الناس وال يرغبون فيو ،ىم يريدون مساحة عريضة من الفعل ،ولكن ال يريدون أن يسمعوا العقوابت،
دلاذا؟ ألن الذي أخذ ىذا سيدرك ذاك ،وإذا أخذ ىذا وترك ذاك ستأتيو عقوبة ذاك ،وتكدر عليو العمل ىذا ،فهو يريد أن
غلعل غريزتو وعاطفتو الدينية يف بذل السالم ،أو لديو مال ينفق على الناس ،ولكنو من أكفر خلق هللا ،ىل يغٍت من احلق

شيئاً؟ ال يغٍت من احلق شيئاً.

احلق ال بد أن يعرف حبقيقتو يف ذاتو ومعرفة ضده حينئذ تكتمل الصورة ،نعرف ونعلم أن التوحيد إذا فرط فيو اإلنسان كفر،
وأن النصوص جاءت بتكفَت اترك الصالة حينئذ يعرف اإلنسان الًتاتيب ،أما أن نقول :صل ،وزك ،وصل األرحام سيضع

اإلنسان ىذه األمور يف خانة واحدة ،وأيخذ ما يستطيع منها ،ويقول :إين أديت ىذا األمر ،ويعلق قلبو بو ،ويقول :إنٍت
قدمت قرابُت عظيمة هلل جل وعال ،ويدع ما ىو أعظم من ذلك ،وىذا من اخللط الذي ينطلي على كث ٍَت من العامة ،وىذا

الذي يروج لو اآلن كثَتاً يف وسائل اإلعالم ،وىو االنشغال بشطر دون شطر ،االنشغال ابألمر ابدلعروف دون النهي عن
ادلنكر ،صلوا ،زكوا ،صلوا األرحام ،سلموا على الناس البشاشة وطالقة الوجو ،اإلحسان إىل الغَت وغَت ذلك.

أما من ترك الصالة فقد كفر ،يوم ػلمى على أولئك الكافرين يف انر جهنم فتكوى هبا جباىهم وجنوهبم وظهورىم ،كذلك من

عق الوالدين وعقوبتو عند هللا سبحانو وتعاىل ،ومن وقع يف الزان وعقوبتو عند هللا جل وعال ،إقامة احلدود وبيان العقاب من

هللا سبحانو وتعاىل ،ال يكاد يرد يف كالم كثَت من الناس ،وىذا ما أورث اخللط لدى كثَت من الناس ،فَتد االضطراب يف فهم
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الشريعة.
وذبد الغوغاء والعامة إذا قام انصح إبرجاع بعض األمور يف موازينها ،ذبد اخللط لدى الناس يف عدم اإلدراك ،أن ىذا أوىل من
ذاك أو ذاك خَت ،أو ضلو ذلك ،أو ذبد بعض الناس إذا وقع يف كبَتة من كبائر الذنوب وضلو ذلك ،يقال :فالن قد وضع ماء

سبيل يف بيتو ،أو فالن تصدق بكذا ،أو فالن يوزع الكتاب الفالين وضلو ذلك ،ىذا أمر وذاك أمر ،ذاك أعظم من ذاك،

وىذا من أبواب اخللط اليت تقع عند كثَت من الناس ،وسببها تقصَت كثَت من ادلبلغُت.

ادلصدر ادلعريف لفهم فقو األولوايت وادلوازانت
السؤال :ىل ىناك كتاب يف فقو األولوايت وادلوازانت؟
اجلواب :ال أعلم يف ىذا كتاابً ،وإظلا مردىا أن يدًن اإلنسان النظر يف الشريعة ،ويرجع على حسب األصول اليت تقدم الكالم
عليها ،فسيوفق ويعان ويسدد إبذن هللا.

أسأل هللا جل وعال أن يوفقٍت وإايكم دلرضاتو ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم.
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