
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الصفخة حبث يف الباحث البخث ت
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 املدزع الدنتوز

 226-173 حديث عالء ناون عبد السشام

6 
  اضتداله األصوليني حبديث:

 .( وقعت عمى اوسأتي وأٌا صائي..)
 مجعا ودزاضة

األضتاذ املػازك الدنتوز 
 262-227 أصوه فكْ ضمطاُ بَ محود العىسي

7 
الفسوم األصولية اليت ٌص عميّا 
 اإلواً الكسايف يف نتابْ الرخرية 

 مجعا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 282-261 أصوه فكْ حمىد حاود عطيوي

8 
املطائن اليت اختمف فيّا الكوه عٍد 

اإلواً الساشي بني نتابي احملصوه 
 واملعامل مجعًا وتوثيكا

 املدزع الدنتوز 
 314-283 أصوه فكْ باله حطني عمي

9 
وكاصد التوحيد وعالقتّا باذتهي 

 الػسعي األصولي 
 أمنوذجا أزناُ اذتهي

 الباحث
عمي حمىد الصغري أمحد 

 املدزع الدنتوز
أوني أمحد عبداهلل قاضي الٍّازي 

 املدزع الدنتوز
 زغدي بَ زومي
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14 
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 باللغة العربيةملخص 
 أ.د. مشعل بً غييه املطريي

عالج البحث أىـ أوصاؼ الراسخيف في العمـ؛ موضحًا أثرىا في حفظ األمف 
يجاد حموؿ وقائية الفكري، ىادفًا لممساىمة في حفظ شباب األمة  مف االنحراؼ، وا 

يـ؛ مف خالؿ إبراز طريقة الراسخيف في العمـ التي تثمر األمف واألماف في األمة حصنت
لالقتداء بيا عمميًا، ولتقدير جيدىـ وبياف فضميـ عمميًا؛ متوصاًل ألىمية االستمساؾ 

قيؽ انضباط بفتاوييـ وتأكيد مرجعيتيـ في األمة ونشرىا وتسييؿ الوصوؿ إلييا؛ لتح
 الفكر وانتشار األمف. 

 ، األمن الفكري، أوصاف الراسخين. ضوابط االجتهادالكممات المفتاحية: 
 

DESCRIPTIONS OF THOSE ENTRENCHED IN SCIENCE AND 
ITS IMPACT ON PRESERVING INTELLECTUAL SECURITY 

Prof. Meshael Ghunaiam Al-Mateeri   
Summary 
The research treats the most important characteristics of the entrenched in 

science, indicating their impact in maintaining the intellectual safety and 

aiming to participate in protecting the Muslim youth from deviation. It also 

tries to find preventative solutions that urge them via highlighting the 

methodology of the entrenched in science which bear fruits of the safety and 

security for the nation in order to take them as good example in science and 

to appreciate their effort and grace in practice. Finding the importance of 

sticking to their fatwa and emphasizing on their references in the nation and 

publish the same to be accessible in order to achieve the intellectual 

discipline and spread safety.  

Key words:  Diligence Criteria,  Intellectual Security. Characteristics of the 

entrenched.   
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 دقممةامل

والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف نبينا ، رب العالميفالحمد هلل 
 :... أما بعدالو وصحبو أجمعيف ىمحمد وعم

، اختص مف خمقو مف أحب فيداىـ لإليماف، ثـ اختص مف سائر فإف اهلل 
اليدى، ويتضح المؤمنيف مف أحب فتفضؿ عمييـ فجعميـ أئمة عمماء، بيـ يعرؼ 

فضميـ عظيـ وأثرىـ جزيؿ، ىـ سرج العباد ومنار البالد، وقواـ األمة، وصفيـ  ، الحؽ
فتحفظ الممة، وتأمف األمة؛ اهلل بأوصاؼ يتأتى بيا االنضباط، ويستنير بيا االستنباط؛ 

 :فكانت ىذه الدراسة بعنواف ؛ولذا فإف الحاجة ماسة لبياف أوصافيـ وآثارىا الطيبة
وقد عممت فيو ما  وأثرىا في حفظ األمن الفكري(. أوصاف الراسخين في العلم)

 :يمي
 :الدراسة مشكلة –أوال

األفراد والمجتمعات، مف المعمـو أف األمف الفكري أصبح اليـو مطمبًا ممحًا لكؿ 
والراسخوف في العمـ ىـ الضمانة األولى لتعزيزه وترسيخو، ولذا الواجب إظيار شعارىـ 

عف ناتج  في وقت مف األوقات مف انفالت أمني األمة في اإلصالح؛ ألف ما حؿ بواقع
كاف مف أعظـ أسبابو اختالؿ الميزاف الذي يوزف بو العمماء، وبو  ؛انحراؼ فكري

أثر ذلؾ الراغب  ، وقد وصؼلجيالءبافقياء بغيرىـ، والفاستبدؿ الراسخوف  ؛يعرفوف
 )لما ترشح قـو لمزعامة في العمـ بغير استحقاؽ ... تولد :بقولورحمو اهلل األصفياني 

)فإف جعؿ الجاىؿ في  :رحمو اهلل ، وقاؿ اإلماـ الشاطبي(1)...(بذلؾ البوار والجور العاـ
ًا في الديف، ومعمواًل بقولو في األمواؿ والدماء واألبضاع موضع العالـ حتى يصير مفتي

                                                 
 .274/ 2 ،لممناوي، فيض القدير (1)
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)...  .(1)وغيرىا محـر
أوصاؼ الراسخيف في العمـ، مع بياف أىـ فجاءت ىذه الدراسة حتى توضح 

 .توضيحيةأثرىا في حفظ األمف الفكري، وذلؾ بالرد إلى أمور عممية وأمثمة 
 :أسباب اختيار الدراسة :ثانيا
 ،االقتداء بالسمؼ الصالح في بياف منيج التمقي عند حموؿ الفتف والشبيات -1

)إنا كنا مرَّة إذا سمعنا رجاًل  :فقد قاؿ الصحابي الجميؿ ابف عباس ػ 
وأصغينا إليو بآذاننا، فمما ركب  ،ابتدرتو أبصارنا « قاؿ رسوؿ اهلل» :يقوؿ

 .(2)الناس الصعب والذلوؿ لـ نأخذ مف الناس إال ما نعرؼ(
)لـ يكونوا يسألوف عف اإلسناد، فمما وقعت الفتنة،  :رحمو اهلل وقاؿ ابف سيريف

 .(3)رجالكـ( لنا سموا :قالوا
ثرت ك ة ببياف منيج التمقي عند السمؼ، لّماوكتب العقيدة عند أىؿ السنة زاخر 

 .(4)الفرؽ المخالفة ليـ في االعتقاد
منذ بداية ظيور مشكالت األمف الفكري كاف مف المقترحات العالجية رد  –2

وىذا التوجيو ال  ؛الكالـ في المسائؿ الكبرى والنوازؿ ألىؿ العمـ الراسخيف
األمف  أو اجتماعية مف دراساتتكاد تخمو منو دراسة شرعية أو تربوية 

أف ىذا مف أىـ وآكد الحموؿ الوقائية والعالجية لحفظ  وال ريب ،الفكري
 :األمف الفكري وذلؾ لما يمي

رد الكالـ في مسائؿ األمف والخوؼ ألىؿ االستنباط مف  أف اهلل  –أ

                                                 
 .57/ 2 ،االعتصاـ (1)

 . 1/11(، 7)برقـ ، باب النيي عف الرواية عف الضعفاء، مقدمة صحيح اإلماـ مسمـ (2)

 .1/11(، 2)باب اإلسناد مف الديف برقـ  نفسو،المرجع  (3)

 .78-81ص ، لممقدسي، االقتصاد، 159ص ، البف تيمية، انظر: الواسطية (4)
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ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک ک ک گگ  :العمماء، قاؿ اهلل تعالى

گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
(1). 

العمماء في سياؽ كالميـ عف بعض المسائؿ الشرعية التي ليا  أف -ب
ومف  ،عالقة بمشكالت األمف الفكري ينصوف عمى أنيا لخاصة العمماء

 :أمثمة ذلؾ
)وفي الجممة؛ فالبحث  :في سياؽ كالمو عف الجيادرحمو اهلل قاؿ شيخ اإلسالـ 

، وقاؿ الشيخ سميماف بف سحماف (2) في ىذه الدقائؽ مف وظيفة خواص أىؿ العمـ...(
)ىذه المباحث التي ال يتكمـ فييا إال  :في سياؽ كالمو عف مسألة التكفيررحمو اهلل 

 .(3)فحوؿ األئمة األعالـ...(
)إصدار الحكـ بالتكفير ال يكوف لكؿ  :رحمو اهلل وقاؿ الشيخ بكر أبو زيد

نما مرد اإلصدار إلى العمماء الراسخيف في العم  .(4)ـ الشرعي...(أحد... وا 
والقصد  ،نص العمماء في كتب الفتوى عمى طبقات العمماء ومراتبيـ -ج

 منيا بياف معرفة مف يفتي في النوازؿ، قاؿ اإلماـ الخطيب البغدادي
لمفقيو أف ينبو عمى مراتب أصحابو في العمـ  )... يستحب :رحمو اهلل

ويذكر فضميـ، ويبيف مقاديرىـ، ليفزع الناس في النوازؿ بعده 
 .(6)، وأشار لذلؾ اإلماـ ابف القيـ(5)إلييـ...(

  
                                                 

 .83سورة النساء  (1)

   .514/ 4 ،منياج السنة (2)

 .468/ 11 ،الدرر السنية (3)

 .31ص ،درء الفتنة (4)

 .291/ 2 ،الفقيو والمتفقو (5)

 .186/ 4 ،إعالـ الموقعيف :انظر (6)
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 أىداف الدراسة:  -ثالثا
األمف  حفظأثر تمؾ األوصاؼ في  وبياف ،العمـالراسخيف في  أوصاؼ إبراز -1

)فانحفظت األدياف والدماء والعقؿ  رحمو اهلل الشاطبي قاؿ اإلماـ الفكري
 .(1)خذىا العمماء...(واألنساب واألمواؿ مف طرؽ يعرؼ مآ

إف اهلل ال » :مف قبؿ عممائيـ؛ تصديقًا لحديثو  بياف أف الناس ال يمكف أف يؤتوا -2
إذا ـل يقبض العـم انتزاعًا ينتزعو مف العباد ولكف يقبض العـم بقبض العمماء حتى 
، (2)«يبؽ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جيااًل فسئموا فأفتوا بغير عـم فضموا وأضموا...

)فتدبر ىذا الحديث فإنو يدؿ عمى أنو ال يؤتى  :رحمو اهلل  قاؿ اإلماـ الطرطوشي
نما يؤتوف مف قبؿ أنو إذا مات عمماؤىـ، أفتى مف  الناس قط مف قبؿ عممائيـ، وا 

 .(3)مف قبمو...( ليس بعاـل فيؤتى الناس
 :تساؤالت الدراسة –رابعا
 ما ىو مفيـو األمف الفكري. –1
 ما الحكمة مف وجود الراسخيف في العمـ ورد المسائؿ إلييـ. –2
 ما ىي أوصاؼ ىؤالء الراسخيف في العمـ. –3
 الفكري. في حفظ األمفأوصافيـ  وما أثر –4

 :منهج الدراسة –خامسا
ي العمـ مف أىـ أوصاؼ الراسخيف ف تإذ جمع ؛التحميميالمنيج االستقرائي  -1

وبياف تحميميا قمت ب، ثـ فيـو العمماء المحققيف ليماخالؿ القرآف والسنة و 

                                                 
 .77/ 1 ،االعتصاـ (1)

، بػػرقـ فػػي صػػحيحو، أخرجػػو اإلمػػاـ البخػػاري  (2) ، بػػاب كيػػؼ يقػػبض العمػـػ اإلمػػاـ ، و 16/31، (111)كتػػاب العمػـػ
 . 8/61، (2671)رقـ  ،مسمـ، كتاب العمـ، باب رفع العمـ وقبضو وظيور الجيؿ والفتنة في آخر الزماف

 .77ص ،الحوادث والبدع (3)



 

 265 

15 

 باألمف الفكري.  عالقتيا
الراسخيف في العمـ مف المتقدميف لبعض  بمواقؼ اعتنيت بالتمثيؿ –2

 تقدـ.المشكالت الفكرية التي واجيتيـ حتى أربط المتأخر بالم
مف  امشكالت األمف الفكري المعاصرة أوثقيبعض التجارب والفتاوى في  –3

 .امصدرى
عزوت األحاديث الواردة في البحث فإف كاف الحديث في الصحيحيف أو  -4

 عزوتو أحدىما، فاكتفيت بالعزو إلييما، وأما إذا كاف في غير الصحيحيف،
إلى مظانو مف كتب السنة مع العناية بذكر درجة الحديث مف خالؿ أقواؿ 

 أىؿ الشأف في ذلؾ. 
 :الدراسة تقسيمات -سادسا

 وخاتمة. مطالب ستةمقدمة وتمييد و  انتظمت الدراسة في
ومنيج  وتساؤالتيا،وأىدافيا،  ،رىاالدراسة وأسباب اختيا شكمةوفييا م المقدمة:

 بنعمة وجود رحمة اهللوبياف مفيـو األمف الفكري  وفيو :التمهيد .تقسيماتياالدراسة، و 
 الراسخيف في العمـ، وفيو فرعاف:

 مفيـو األمف الفكري. :الفرع األول
  بنعمة وجود الراسخيف في العمـ.رحمة اهلل :الفرع الثاني

  :أىـ أوصاؼ الراسخيف في العمـمطالب في  فستة
 .مع الدربة واالعتبار بالتجربة ومنارة ظاىرةعمـ  :المطلب األول
 .مخاطبة الناس عمى قدر عقوليـ :المطلب الثاني

 الوسطية. :ثالثالمطلب ال
 والمشاورة التيّيب مف الفتوى :رابعالمطلب ال
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 و التثبت ومراعاة المآالت. الصبر واليقيف :خامسالمطلب ال
 الموازنة بيف المصالح والمفاسد. :سادسالمطلب ال
 وفييا أىـ النتائج والتوصيات. :الخاتمة

وبعد؛ فدونؾ أييا الناظر في ىذا الكتاب ما جمعتو، فإف أديت المفترض، فذاؾ 
ف لـ أوؼ بكؿ    الغرض، فعفو اهلل ىو الذي أرتجيو.المراـ الذي ارتضيو، وا 

  وإال فحسبببببببببببببببي أن ببببببببببببببب ل  بببببببببببببببو  هببببببببببببببدي
 

ببببدي نلبببب   ببببدر مببببا ننببببديو   (1)أنفقبببب  مببببن وى ق
 

  

                                                 
 .114، 113/ 1 ،نفح الطيب :انظر (1)
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 :التنَيم
 بياٌ رمحة اهللاألمً الفكري ومفَوو 

 بيعنة وجود الراسخني يف العله
 مفهوم األمن الفكري. :الفرع األول

 .(1)مصدر أمف يأمف، أي اطمأف وزاؿ خوفو وسكف قمبو :األمف
الجرجاني  و تعريؼ، ومنوفي االصطالح ال يخرج عف معناه المغوي غالباً  

 .(2)اآلتي( )عدـ توقع مكروه في الزمفإذ عرفو بػاهلل  رحمو
ترتيب أمور في الذىف يتوصؿ بيا إلى مطموب ) :مف الفكر وىوفالفكري  وأما

 .(3)ا(يكوف عممًا أو ظن
أما مفيـو األمف الفكري فإف ىذا المصطمح مف المصطمحات الحديثة نسبيًا 
حيث بدأ يأخذ مرتبة متقدمة في أعقاب التطور الكبير الذي شيده العالـ، وفي ظؿ 

وماتية الكبرى، ومع تطور وسائؿ االتصاؿ وسيولة انتقاؿ الثقافات وتأثر الثورة المعم
بعضيا ببعض، وما نتج عف ذلؾ مف غزو فكري وثقافي ييدد األمة في عقيدتيا وفي 
أمنيا واستقرارىا؛ ولعؿ الحوادث اإلرىابية التي تشيدىا كثير مف الدوؿ وتتبناىا 

لشباب مما نتج عنو اإلخالؿ جماعات ليـ أصوؿ فكرية أثرت في أفكار بعض ا
 .(4)باألمف

كثر استعماؿ ىذا المصطمح؛ ومف تعاريفو )حفظ العقوؿ مف المؤثرات الضارة 
 .(5)والمنحرفة عف طريؽ االستقامة واالعتداؿ سواء في مجاؿ الشيوات أو الشبيات(

                                                 
 .223/ 1، لساف العرب :انظر (1)

 . 55التعريفات، ص (2)

 .182ص ، المصباح المنير :انظر (3)

 .45ص ، لمحارثي، إسياـ اإلعالـ التربوي في تحقيؽ األمف الفكري :انظر (4)

 .37ص ، الدرويش، حمقات القرآف وأثرىا في تحقيؽ األمف الفكري :انظر (5)
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 :(1)وتنطمؽ حقيقة األمف الفكري مف خالؿ عنصريف
التصورات والقيـ التي تكفؿ صيانة الفكر وحفظو مف عوامؿ الشطط وبواعث  األول:

االنحراؼ، وأسباب التموث التي تجعؿ منو عامؿ تخريب وتيديد لكؿ ضروريات المجتمع 
 ومصالحو.

المفاىيـ االعتقادية والمبادئ الثقافية والقناعات التي تبث السالمة  :الثاني
 عوامؿ الخوؼ واإلرىاب ومسببات الخطر.والطمأنينة في المجتمع ونقيو مف 

 الراسخين في العلم.بنعمة و ود بيان رحمة  :الفرع الثاني
، أف أكمؿ ليا الديف، وبينو محمد سيدنا إف مف نعـ اهلل الجميمة عمى أمة 

چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ  :غاية البياف، قاؿ اهلل تعالى

ڌ ڌ
أف ضبط الديف وحفظو بأف نصب لمناس  . وقد اقتضت حكمة اهلل (2)

أئمة مجتمعًا عمى عمميـ ودرايتيـ وبموغيـ الغاية المقصودة في مرتبة العمـ باألحكاـ 
والفتوى مف أىؿ الرأي والحديث، فصار الناس يعولوف في الفتاوى عمييـ، ويرجعوف في 

ى ضبط مذىب معرفة األحكاـ إلييـ، وأقاـ اهلل مف يضبط مذاىبيـ ويحرر قواعدىـ، حت
كؿ إماـ منيـ وأصولو وقواعده وفصولو، حتى ترد إلى األحكاـ، ويضبط الكالـ في 
مسائؿ الحالؿ والحراـ، وكاف ذلؾ مف لطؼ اهلل بعباده المؤمنيف، ومف جممة عوائده 

 .(3)الحسنة في حفظ ىذا الديف
الحمد هلل الذي ) :فقاؿ أثرىـ وبركتيـ عمى الناسرحمو اهلل اإلماـ أحمد بّيف وقد 

جعؿ في كؿ زماف بقايا مف أىؿ العمـ، يدعوف مف ضؿ إلى اليدى، ويصبروف منيـ 

                                                 
 .131ص ، الحفظي، اإلرجاء في اإليماف وآثاره عمى األمف :انظر (1)

 .3سورة المائدة  (2)

 .624 – 623/ 2البف رجب ، مجموع الرسائؿ، الرد عمى مف اتبع غير المذاىب األربعة :انظر (3)
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الموتى، ويبصروف بنور اهلل أىؿ العمى، فكـ مف  عمى األذى، يحيوف بكتاب اهلل 
قتيؿ إلبميس قد أحيوه، كـ مف ضاؿ تائو قد ىدوه فما أحسف أثرىـ عمى الناس، وأقبح 

 .(1)(أكثر الناس عمييـ...
وال يخفى بعد ىذا أف وجود العمماء الراسخيف مف نعـ اهلل الكبرى عمى العباد، 

لتعاقب امتداد ثـ وىي امتداد لنعمة إرساؿ الرسؿ، حيث إنيـ ورثتيـ والمبمغوف بعدىـ، 
وتعاقبيـ عمى شؤوف  والشؾ أف وجودىـ، وزمانا بعد زماف، أئمة اإلسالـ قرنا بعد قرف

حكامًا ومحكوميف مف أىـ أسباب صالح دينيـ  الناس حوليـ فاؼ ، والتعمـالفتوى وال
 .(2)خير، واستتباب األمفالودنياىـ ػ بفضؿ اهلل تعالى ػ وقمة نوازع الشر وكثرة 

  

                                                 
 .28، صالرد عمى الزنادقة (1)

 .21 – 14ص ، الجربوع، العمميات االنتحارية :انظر (2)
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  :املطلب األول
 مع المربة واالعتبار بالتجربة ةظاٍروميارة عله 

ومنارة واضحة، يوضع لو القبوؿ في األرض، فيصير  اً العالـ الراسخ يكوف عمم
ظاىرًا، إماـ ىدى، ومنارة عمـ، حتى ييتدي بو الناس في ظممات الجيؿ والفتف، فيو 

ال يزاؿ اهلل يغرس في ىذا » :قاؿ ، مف غرس اهلل الذي يغرسو لنصرة شريعتو ودينو
 .(1)«الديف بغرس يستعمميـ في طاعتو

)مف لو في األمة لساف صدؽ عاـ، بحيث يثنى  :رحمو اهلل قاؿ شيخ اإلسالـ
 .(2)عميو في جماىير أجناس األمة، فيؤالء أئمة اليدى، ومصابيح الدجى(

أف يشتير ويتواتر بيف  :وقرر عمماء األصوؿ في طرؽ معرفة العامي لممفتي
 رحمو ، ويكوف ذلؾ بمشيد مف العمماء، كما قاؿ شيخ اإلسالـ(3)الناس كونو أىاًل لمفتوى

)ال يجوز لممستفتي أف يستفتي إال مف يغمب عمى ظنو أنو مف أىؿ االجتياد بما  :اهلل
 .(4)يراه مف انتصابو لمفتوى بمشيد مف أعياف العمماء وأخذ الناس منو...(

رحمو  وال عبرة باالستفاضة فقط عند العواـ والشباب، قاؿ اإلماـ ابف الصالح
؛ وأىؿ الفتوى مف (5))والشيرة مف العامة ال يوثؽ بيا، وقد يكوف أصميا التمبيس( :اهلل

 :رحمو اهلل العمماء المشيوريف، ىـ طريؽ اإلماـ لمعرفة المفتيف، قاؿ الخطيب البغدادي
)وطريؽ اإلماـ إلى معرفة مف يصمح لمفتيا أف يسأؿ عمماء وقتو، ويعتمد إخبار الموثوؽ 

 .(6)بيـ...(

                                                 
 (.2442الصحيحة برقـ )(، وصححو العالمة األلباني في 326أخرجو اإلماـ ابف حباف في صحيحو برقـ )( 1)

 .31ص  ، الكبي،عمماء اإلسالـ :. وانظر43/ 11 ،مجموع الفتاوى (2)

 .81/ 6 ،المحصوؿ، 391/ 2 ،المستصفى :انظر (3)

 .865/ 2، المسودة (4)

 .219، صالفتوى (5)

 .325/ 2 ،الفقيو والمتفقو (6)
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رحمو اهلل:  ماـ ابف القيـالفتوى كانت تدور حوؿ ىؤالء الرؤوس، قاؿ اإلولذلؾ ف
.. الذيف خصوا باستنباط أقواليـ بيف األناـ. قياء اإلسالـ، ومف دارت الفتيا عمىف)

 .(1)األحكاـ، وعنوا بضبط قواعد الحالؿ والحراـ(
دور العالـ الذي ت أف يذكروايـ ورحالتيـ موقد جرى عمؿ أىؿ العمـ في تراج

  :ذلؾ أمثمة عميو الفتيا في بمده ومف
)ومدار  رحمو اهلل عف شياب الديف الطوسيرحمو اهلل قاؿ اإلماـ ابف السبكي 

 .(2)الفتيا بديار مصر عميو...(
 ، قاؿ عف أبيفي رحمتو إلى مدينة أبيررحمو اهلل في م  واإلماـ أبو طاىر الس  

ليو اآلف بأبير أمر الفتوى...( :رحمو اهلل سعيد األبيري  .(3))وا 
آؿ بيـ األمر إلى األخذ بمذكرات مف  ،غالة العصرولما غاب ىذا األصؿ عند 

؛ ولذا فإنو يكثر عف عمميـ وحاليـ درىال يعرفوف إال بالكنى واأللقاب، ومجاىيؿ ال ي
 أحدعمى ذلؾ ، وقد نبو «المجنة الشرعية في التنظيـ»في تنظيمات الغالة مسمى 

)والذي أحب أف أنبو عميو ىنا  :، حيث قاؿ(4)المتراجعيف مف تمؾ التنظيمات منظرييـ
أف ىذه األسماء مثؿ المجنة الشرعية إنما يرفعيا بعض الجياؿ يتستروف بيا ويختبئوف 
خمفيا؛ ألنيـ ال يجرؤوف أف يصرحوف بأسمائيـ، فيختبئوف خمؼ ىذا االسـ الذي يمبس 

 .(5)بو ويدلسوف عمى الناس(
يعتمدوف ونحوىـ  )أىؿ األىواء :وىذا كمو يذكرؾ بتأصيؿ شيخ اإلسالـ لّما قاؿ

عرؼ لو قائؿ أصاًل، ال ثقة وال معتمد، وأىوف شيء عندىـ الكذب عمى نقؿ ال ي
                                                 

 .18/ 1 ،أعالـ الموقعيف (1)

 .397/ 6 ،طبقات الشافعية الكبرى (2)

 .77، صرحمة الحافظ أبي طاىر إلى مدينة أبير (3)

 .133، صخطاب دعاة الغمو االعتقادي :انظر (4)

 موقع مراجعات فكرية. (5)
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الجاىميف  عف عمدة بؿ إلى سماعات مـ مف فييـ ال يرجع فيما ينقمو إلىالمختمؽ، وأع
 .(1)والكذابيف...(

)حجج اهلل ال  :بأف رحمو اهلل الشباب بما قالو اإلماـ ابف القيـ وما عمـ أولئؾ
تقـو بخفي مستور ال يقع العالـ لو عمى خبر، وال ينتفعوف بو في شيء أصاًل، فال 
جاىؿ يتعمـ منو، وال ضاؿ ييتدي بو، وال ذليؿ يتعزز بو، فأي حجة هلل قامت بمف ال 

 .(2)يرى لو شخص...(
أف يكوف ، وتقوى بصيرتو، فيزيد أمانو؛ مف راـ أف يحفظ فكره وبالتالي فإف

منتبيا ليذا الوصؼ فيراعيو في اختياراتو وتوجياتو، حتى يكوف حافظا لنفسو مف أولئؾ 
 :رحمو اهلل قاؿ السيوطي؛ ولضرورات الشريعة، لألحكاـلمدركاتو  اً المجاىيؿ؛ صون

ألف الضرورة تدعو إلى  لضرورات؛)فاشتراط العدالة في الشيادة والرواية في محؿ ا
 حفظ الشريعة في نقميا وصونيا عف الكذب؛ وكذلؾ في الفتوى أيضا لصوف األحكاـ،

فمو قبؿ قوؿ الفسقة ، ولحفظ دماء الناس وأمواليـ وأبضاعيـ وأعراضيـ مف الضياع
الحذر مف أولئؾ رحمو اهلل ، وقد جعؿ الشيخ اإلبراىيمي (3)ومف لـ يوثؽ لضاعت(

)شر العوائؽ  فقاؿ ناصحا الشباب الجزائري:؛ يؿ أقوى وسائؿ حفظ فكر الشبابالمجاى
يدعونكـ لمسياسة ليصدوكـ عف  وأضرىا... الدعاة الغاشوف، والسماسرة المضموف،

لى الحزبية ليفرقوكـ مف الجماعة.. إنيـ يمألونكـ بالخياالت صغارا لتفرغوا ، العمـ، وا 
نو لنوع مف ، مف الحقائؽ كبارا  .(4)التسميـ المرجأ...(وا 

)إنكـ إف أطعتـ ىؤالء الغواة .. خسرتـ أنفسكـ، وخسرتـ وطنكـ،  :وقاؿ أيضاً 

                                                 
 .479/ 27 ،مجموع الفتاوى (1)

 .226/ 1 ،مفتاح دار السعادة (2)

   .387األشباه والنظائر، ص :انظر (3)

 .3/315آثار اإلماـ محمد اإلبراىيمي،  :انظر (4)
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 .(1)..(.وستندموف يـو يجني الزارعوف ما حصدوا
ف العالـ ولو ظير اشتياره وعمـ حالو وتوفرت فيو أ ومما يجدر التنبيو عميو ىنا

و قد ال يحسف التعامؿ مع مسائؿ األمة شروط اإلفتاء مف العمـ والفيـ والتقوى، إال أن
ونوازليا؛ وذلؾ لقمة تجربتو وخبرتو في سياسة الناس، ولذلؾ كاف مف أوصاؼ العمماء 

 .(2)(الذيف جمعوا مع العمـ البصارة بسياسة الناس)الربانييف أنيـ 
: )شيوخ العمـ والديف يسوسوف الناس فيما يرجع إليو رحمو اهلل قاؿ شيخ اإلسالـ

  .(3)(العمـ والديف... فيو مف
بؿ نص  .(4)(أف يكوف ذا دربة وارتياض...)ولذا كاف مف شروط المفتي: 

عمى أنو إذا ذكر لممتفقو فقيياف أو أكثر بدأ باألسف رحمو اهلل الخطيب البغدادي 
:  ، ولذا قاؿ الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف مسعود(5)واألكثر منيـ رياضة ودربة

رحمو ، قاؿ اإلماـ ابف قتيبة (6)«ما أخذوا العمـ عف أكابرىـ... ال يزاؿ الناس بخير»
ال يزاؿ الناس بخير ما كاف عمماؤىـ المشايخ، ولـ يكف عمماؤىـ األحداث، ألف ): اهلل

الشيخ قد زالت عنو معية الشباب وحدتو وعجمتو وسفيو واستصحب التجربة والخبرة 
 .(7)(فال يدخؿ عميو في عممو الشبية...

ُعد مف مناقب العمـ طوؿ تجربتو في اإلفتاء، فقد قيؿ عف اإلماـ ولذلؾ 
أنو بقي يفتي الناس نيفًا وخمسيف سنة ولـ توجد عميو في فتاويو رحمو اهلل الصبغي 

                                                 
 . 3/316 آثار اإلماـ محمد اإلبراىيمي، :انظر (1)

  .221، صالبغوي، معالـ التنزيؿ :انظر (2)

   .552ػ  551/ 11 ،مجموع الفتاوى (3)

  .119، صشبير، ؛ التكييؼ الفقيي73ص ،ابف الصالح، الفتوى :انظر (4)

   .379/ 2 ،الفقيو والمتفقو :انظر (5)

  قاؿ محققو سنده صحيح.(، 776) برقـ، أخرجو الخطيب في الفقيو والمتفقو (6)

  .156/ 2نفسو، المرجع  :انظر (7)
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بقي يفتي الناس مف سبعيف سنة ما رحمو اهلل ، واإلماـ أبو النضر (1)مسألة وىـ فييا
لمذىب اإلماـ رحمو اهلل ماـ القرافي ، وكاف مف مرحجات اإل(2)أخذ عميو في فتوى قط

 .(3)أنو )طوؿ عمره في اإلقراء واإلفتاء سنيف...(رحمو اهلل مالؾ 
قاؿ شيخ اإلسالـ ابف  .(4)ولذلؾ فإف التجربة أصؿ في كؿ فف ومعنى مفتقر إليو

مبينًا أثر التجربة: )ومف أراد اهلل سعادتو جعمو يعتبر بما أصاب رحمو اهلل ابف تيمية 
 .(5)فيسمؾ مسمؾ مف أيده اهلل ونصره، ويتجنب مسمؾ مف خذلو اهلل وأىانو(غيره، 

 نماذج لتجارب ليا أثر في حفظ أمف األمة الفكري: ىذهو 
حيف قتؿ مشركًا بعد أف نطؽ بكممة التوحيد:   زيد قاؿ ألسامة بف النبي 

كررىا حتى تمنيت )يا أسامة! أقتمتو بعدما قاؿ: ال إلو إال اهلل؟! قاؿ أسامو: )فما زاؿ ي
 .(6)أني لـ أكف أسممت قبؿ ذلؾ(

وقد استفاد أسامة مف ىذه التجربة أياـ الفتنة التي كانت بعد مقتؿ عثماف، 
: )انتفع أسامة مف لـو رحمو اهلل فأورثتو تورعًا عف دماء المسمميف، قاؿ اإلماـ الذىبي

يده، ولـز بيتو،  ؟! فكؼ«كيؼ بال إلو إال اهلل يا أسامة»، إذ يقوؿ لو: النبي 
 .(7)فأحسف...(
 ففي وقعة الحرة ووقعة ابف األشعث رحمو اهلل قاؿ الحافظ ابف حجر( :

                                                 
   .485/ 1 ،الذىبي، سير أعالـ النبالء :انظر (1)

  .491/ 15نفسو، المرجع  :انظر (2)

   .35/ 1 ،الذخيرة (3)

   .79/ 11، الونشريسي، المعيار المعرب :انظر (4)

   .388/ 35 ،مجموع الفتاوى (5)

أسامة بف زيد إلى الحرقات مػف جيينػة،  أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب المغازي، باب بعث النبي  (6)
، ومسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف، باب تحريـ قتػؿ الكػافر بعػد أف قػاؿ 5/144(، 4269جيينة، برقـ )

 . 1/67(، 96ال إلو إال اهلل، برقـ )

   .511 - 511/ 2 ،سير أعالـ النبالء (7)
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 .(1)وغيرىما عظة لمف تدبر...(
  في بياف أثر وجود السمطاف: )ويقاؿ: ستوف سنة رحمو اهلل قاؿ شيخ اإلسالـ

 .(2)ذلؾ(مف إماـ جائر؛ أصمح مف ليمة واحدة بال سمطاف، والتجربة تبيف 
 في تجارب العصر:ومما يظير أثر التجربة واالعتبار 

بعد تجربة طويمة في المواجية  المتراجعوف مف جماعة الجياد المصرية ىاىـ
)لقد جربنا قبؿ ذلؾ مواجية الشر بالشر ومواجية السيئة بالسيئة  :بالعنؼ يقولوف

اليـو مقابمة السيئة بالحسنة،  ومواجية العدواف بالعدواف، فما أغنانا ذلؾ شيئًا... فمنجرب
 .(3)ومواجية المنكر بالمعروؼ(

وقاؿ أحد المفتيف في مراجعاتو ممخصًا خالصة تجربتو: )خالصة ىذا الدرس 
إلى نتيجة، بدؿ مف أف  فمف الفوائد أنكـ تأخذوف الفائدة مف رجؿ جرب ومارس وانتيى

فال خير في العنؼ وال حمؿ تمروا بنفس المقدمات التي مر بيا حتى تستخمصوا النتيجة 
تصؿ  أفقد تصورنا السالح واإلقداـ عمى ما ال تحمد عقباه، قد رأينا الحقيقة، ما 

 .(4)األمور إلى ما وصمت إليو ولكف عمومًا ىي تجربة مفيدة...(
  

                                                 
   .2/251 ،التيذيب تيذيب (1)

   .233ص، السياسة الشرعية (2)

 .73ص ، نير الذكريات، جماعة الجياد المصريةمراجعات  :انظر (3)

 .  331 – 329اإلرىاب في ميزاف الشريعة، ص :انظر (4)
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  :املطلب الثاىي
 الياس على قمر عدقوهله خماطبة

الرباني الراسخ يبمغ ديف اهلل بأسموب يخاطب فيو الناس عمى قدر عقوليـ  العالـ
مع العقوؿ حسب مقدرتيا ال ذلؾ فيو يتعامؿ لفال يقوؿ كؿ ما يعرؼ لكؿ مف يعرؼ؛ و 

 .وفيـ الصحابة  حسب مقدرتو؛ مقتبسًا ىذا المنيج مف كالـ اهلل وكالـ رسولو
ڍ    ڍ :قاؿ اهلل تعالى

)ويقاؿ الرباني  :رحمو اهلل قاؿ اإلماـ البخاري ،(1)
 .(2)الذي يربي الناس بصغار العمـ قبؿ كباره(

باب مف خص بالعمـ قومًا دوف قـو كراىية » :رحمو اهلل اإلماـ البخاري بوبقد و 
حدثوا الناس بما يعرفوف، أتحبوف أف يكذب اهلل  :عمي أثروأورد  «أف ال يفيموا

 .(3)«ورسولو
ما أنت بمحدث قومًا حديث ال تبمغو » وقاؿ الصحابي الجميؿ ابف مسعود 

 .(4)«عقوليـ إال كاف لبعضيـ فتنة
)ليس كؿ ما يعمـ مما ىو حؽ  :أنورحمو اهلل مف ىنا قرر اإلماـ الشاطبي و 

ف كاف مف عمـ الشريعة ومما يفيد عممًا باألحكاـ، بؿ ذلؾ  ينقسـ فمنو ما يطمب نشره، وا 
النشر وىو غالب عمـ الشريعة، ومنو ماال يطمب نشره بإطالؽ، أو ال ىو مطموب 

 .(5)..(.يطمب نشره بالنسبة إلى ماؿ أو وقت أو شخص
لممبتدئ مف العمـ ما ىو حظ المنتيي بؿ يربي بصغار  «العالـ»)ال يذكر  :وقاؿ

ف كانت صحيحة في بالعمـ قبؿ كباره، وقد فرض العمماء مسائؿ مما ال يجوز الفتيا  يا وا 
                                                 

 .79سورة آؿ عمراف  (1)

  . 41، صصحيح البخاري (2)

 41ص المرجع نفسو،  (3)

 . 1/9(، 5في صحيحو، المقدمة، باب النيي عف الحديث بكؿ ما سمع، برقـ )أخرجو اإلماـ مسمـ  (4)

   .137/ 4 ،الموافقات (5)
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 .(1)نظر الفقو(
ف سكت المة األمة في زمف القالقؿ والمحوليذا كاف العالـ الراسخ إذا أراد س

كؿ فرد ما  في دعوتو وفتواه عف أشياء كثيرة مما ال تصمح لمف يخاطبيـ، وأعطى
مع حرصو عمى بث األمف والطمأنينة في النفوس، وال  ،يناسب حالو، وما ال يميؽ إال بو

، س ال يتصوروف كؿ كالـ يقولويؤثر عميو في خطابو ما يراه مف محنة وبمية؛ ألف النا
وال يدركونو عمى حقيقتو، وقد يفيموف منو فيمًا قاصرًا فيبنوف عميو اعتقادات وأحوااًل 

، قاؿ اإلماـ اقبتيا سيئةوأعمااًل، ويتصرفوف تصرفات خاطئة أو محرمة، تكوف ع
ذا سئؿ عف مسألة فعمـ أنيا  :في سياؽ كالمو عف أخالؽ العمماءرحمو اهلل اآلجري  )وا 

مف مسائؿ الشغب ومما يورث بيف المسمميف الفتنة استعفى منيا ورد السائؿ إلى ما ىو 
 .(2)أولى بو...(

كتابو أّلؼ الحافظ ابف رجب  في زمفالضطرابات ولذلؾ لما تعرضت دمشؽ 
)وقد جمعت في ىذا الكتاب ما ورد في حماية الشاـ  :وقاؿ في مقدمتو ،فضائؿ الشاـ

تطيبًا لقموب المؤمنيف، وتسكينًا ليا مما حدث  ؛وصيانتيا بما فييا مف اإليماف واإلسالـ
 .(3)..(.بالشاـ مف الحوادث المزعجة

أىؿ مصر كاف ) :أف عثماف بف صالح قاؿرحمو اهلل  الخطيب البغداديوذكر 
ينتقصوف عثماف بف عفاف، حتى نشأ فييـ الميث بف سعد فحدثيـ بفضائؿ عثماف فكفوا عف 
ذلؾ، وكاف أىؿ حمص ينتقصوف عميًا حتى نشأ فييـ إسماعيؿ بف عياش فحدثيـ بفضائمو 

 .(4)(فكفوا عف ذلؾ

                                                 
   .138/ 4نفسو، المرجع  (1)

   .35، صأخالؽ العمماء :انظر (2)

   .179/ 3 ،ابف رجب، فضائؿ الشاـ المطبوع ضمف مجموع رسائمو (3)

   .7/ 13 ،تاريخ بغداد (4)



 

 255 

15 

أف مف أىـ أسباب استغالؿ  يجد، لمشكالت األمف الفكري وبالتالي فإف المتأمؿ
 هثار آب النفوس دوف النظر إلى ؛ ىو الخطاب العاطفي الذي يييج ويميلشبابابعض 

ئة خاصة إذا اقترف ذلؾ ببث روح التشاـؤ واتياـ عمماء األمة بالضعؼ والتقاعس، السي
اإلحباط واليأس مف تغيير الواقع فيتجو إلى التفكير المتطرؼ  ابالش دد عنا يولّ مم

والدمار ىي أوؿ حمولو لتبرير نصرتو لعالج مشكالت وقضايا األمة، فيكوف التفجير 
، وىذا ما أكدتو الدراسات -نسأؿ اهلل السالمة – واالنتحار أفضؿ اختيار لقضايا أمتو!!

ال يقبمو فإنو يمجأ ال شعوريًا إلى رد فعؿ  إذا وجد اإلنساف واقعاً ) :النفسية، حيث تقوؿ
 .(1)(معاكس ليذا الواقع، كمما كاف الواقع قويًا كاف رد الفعؿ قوياً 

وقد أدرؾ العالـ الشيخ ابف باز ىذا فكاف يقرف فتاواه في النوازؿ التي تنزؿ 
)إف  :ببث روح التفاؤؿ وحسف الظف والبشرى بالنصر والتمكيف إذ قاؿباألمة، 
 :حسف الظف باهلل واإليماف بأنو سبحانو ىو الذي ينصر عباده( حتى قاؿ ...الواجب

شاعة األخبار  )مع الحرص عمى تطميف المسمميف وحثيـ عمى حسف الظف باهلل وا 
 .(2)السارة بينيـ...(

... وواجبكـ أييا اإلخوة ) :قاؿإذ عمى العناية بذلؾ،  ويحث طمبة العمـ والدعاة
أنصح لطمبة العمـ بالنظرة ) :، وقاؿ(3)(الفتف بيف المسمميف...أف تحولوا دوف وقوع 

 .(4)(السميمة إلى األمور واألحواؿ العامة...
  

                                                 
  .19ص ، الدغيـ، االنحراؼ الفكري، 126، صالمويحؽ، لغمو في الديفا (1)

  .279ػ  277/ 18 ،مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة (2)

   .151/ 5المرجع نفسو،  (3)

   .255/ 7المرجع نفسو،  (4)
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  :ثالثاملطلب ال
 الوسطية

ديف اهلل وسط بيف الغالي فيو والجافي عنو، واهلل تعالى ما أمر عباده بأمر إال 
ما تفريط. :اعترض الشيطاف فيو بأمريف ال يبالي بأييما ظفر  إما إفراط فيو، وا 

؛ ولذلؾ فالوسطية (1)فإف الشيطاف قصده أف يحرؼ الخمؽ عف الصراط المستقيـ
)ديف اإلسالـ  :رحمو اهلل داللة عمى سالمة المنيج ووضوح الطريؽ، قاؿ شيخ اإلسالـ

 .(2)وسط فكؿ قوؿ يكوف فيو شيء مف ىذا الباب يكوف أقرب إلى ديف اإلسالـ(تىو ال
)المفتي البالغ ذروة  :رحمو اهلل العمماء الراسخيف، قاؿ اإلماـ الشاطبي وىي شأف

الدرجة ىو الذي يحمؿ الناس عمى المعيود الوسط، فال يذىب بيـ مذىب الشدة، وال يميؿ 
)كذلؾ كاف ما خرج عف المذىب الوسط مذمومًا عند  :، وقاؿ(3)بيـ إلى طرؽ االنحالؿ(

 .(4)العمماء الراسخيف(
المقصودة ىي الدعوة لمديف الحؽ، الذي دلت عميو النصوص والوسطية 

الشرعية، وىو في حقيقتو عدؿ كمو وخير كمو، ال غمو فيو وال جفاء، وال إفراط وال 
حتاج ت، بؿ (7)ليست متروكة ألىواء النفوس ورغباتيا (6)؛ ولذلؾ فطرؽ معرفتيا(5)تفريط

                                                 
  ؛ كالىما البف تيمية25ص، الوسطية، 381/ 3 ،مجموع الفتاوى :انظر (1)

   .89/ 1 ،القواعد النورانية (2)

 .188/ 4 ،الموافقات (3)

 .189/ 4 المرجع نفسو، (4)

 .61 -61ص، الجيني، الفتوى :انظر (5)

، العػػراؽ، مجمػػة كميػػة اإلمػػاـ األعظػػـ، لمػػدكتور بشػػير الكبيسػػي، طػػرؽ الػػرد إلػػى الوسػػطية :انظػػر :لالسػػتزادة (6)
، لنػوازؿمجمػة األصػوؿ وا، لمدكتور غازي العتيبػي، ؛ طرؽ معرفة الوسطية الشرعية337 - 317ص، 1ع
 .137ػ  57ص، 1ع 

 كمػا ىػو الحػاؿ عنػد بعػض النػاس؛، ويسػمبيا عمػف يشػاء، ليست الوسطية ألقابًا يمنحيا كػؿ أحػد لمػف شػاء (7)
فإنػو ، .. فميأخػذ الموفػؽ فػي ىػذا الموضػوع حػذره) :ولذلؾ نبو اإلماـ الشاطبي ػ رحمو اهلل ػ عمػى ىػذا بقولػو

 .4/191. الموافقات (مزلة قدـ عمى وضوح األمر فيو
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والتوسط يعرؼ ) :هللرحمو ا دالؿ، قاؿ اإلماـ الشاطبيحتاج إلى وعي وفقو واستت
 .(1)بالشرع، وقد يعرؼ بالعوائد وما يشيد بو معظـ العقالء...(

ذا ثبت أف الحمؿ عمى التوسط ىو الموافؽ لقصد الشارع وىو الذي كاف عميو  وا 
السمؼ الصالح، فمينظر الشاب أي مذىب كاف أجرى عمى ىذا الطريؽ فيو أخمؽ باإلتباع 

المسائؿ الشرعية التي اعتقدىا غالة العصر فأثرت عمى  أف لينتبو إلى، و (2)وأولى باالعتبار
؛ وبالتالي فإف الوسطية معمـ أمف األمة الفكري، الحؽ فييا وسط بيف طرفي اإلفراط والتفريط

 :نجاة؛ تشكؿ مناعة فكرية يسمـ بيا الشاب مف التحوؿ عف المنيج الحؽ الذي قاؿ اهلل عنو
رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييٱ

(3). 
، فيبدؿ بذلؾ يسر الشريعة إلى عسر؛ ة يحرؼ الفكريالوسط غياببالتالي فإف و 

وىـ عاجزوف عف إقامة ، وسعتيا إلى مشقة وحرج، وما أسيؿ ذلؾ عمى الغالة في الديف
وأبوا بفكرىـ ىذا أف تكوف أمة اإلسالـ أمة وسطا كما  أي حجة أو دحض أي شبية،

نما زادوىا بفكرىـ ، أرادىا اهلل  .(4)وتفريطاً  إفراطاً وا 
  

                                                 
 .128/ 2 المرجع نفسو، (1)

 .191/ 4 المرجع نفسو، :انظر (2)

 .143اآلية البقرة، سورة  (3)

 .  2/313انظر: االجتياد في الديف، السجؿ العممي لمؤتمر اإلرىاب، الجامعة اإلسالمية بالمدينة،  (4)
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  :رابعاملطلب ال
 شاورةاملو التَيب مً الفتوى

ف أحدىـ إذا  :رحمو اهلل قاؿ اإلماـ مالؾ )ولقد أدركت أىؿ العمـ والفقو ببمدنا، وا 
 .(1)سئؿ عف مسألة كأف الموت أشرؼ عميو...(

أدركت عشريف ومئة مف ) :رحمو اهلل وقاؿ اإلماـ عبد الرحمف بف أبي ليمى
مف األنصار، ما منيـ رجؿ يسأؿ عف شيء إال ود أف أخاه  أصحاب رسوؿ اهلل 

 .(2)(كفاه
 :)أخبرني رجؿ أنو دخؿ عمى ربيعة وىو يبكي، فقاؿ :رحمو اهلل اإلماـ مالؾوقاؿ 

ال، ولكف استفتى مف ال عمـ  :أدخمت عميؾ مصيبة، فقاؿ :وارتاع لبكائو، وقاؿ ؟ما يبكيؾ
)ىذا قوؿ  :قائالً رحمو اهلل عمؽ اإلماـ ابف الجوزي  ،(3)لو، وظير في اإلسالـ أمر عظيـ(

كيؼ لو عايف ىذا  :وأقوؿ، (4)متوافروف فكيؼ لو عايف زماننا ىذا؟( والتابعوفربيعة 
ؿ والدماء الزماف، وقد يكوف ذاؾ اإلماـ استفتي في الفروع والفقييات، فكيؼ بالنواز 

 والمدليمات!!
السمؼ في سننو بابًا بيف فيو كراىية رحمو اهلل ىذا وقد عقد اإلماـ الدارمي 

 .(5)لمفتوى وبابًا ذكر فيو مف ىاب الفتيا مف السمؼ
 :رحمو اهلل وقد كانوا يعدوف أعمـ الناس بالفتوى أسكتيـ عنيا، قاؿ اإلماـ مالؾ

                                                 
 .179/ 1، عياض، ترتيب المدارؾ (1)

وقػاؿ ، 113، صواإلماـ ابف الجوزي فػي تعظػيـ الفتيػا، 71، صفي أخالؽ العمماء أخرجو اإلماـ اآلجري (2)
 .(إسناده صحيح: )محققو

 .113ص ،تعظيـ الفتيا، 1225/ 2 ،جامع بياف العمـ وفضمو :انظر (3)

 .113ص ،تعظيـ الفتيا (4)

 .94، 62/ 1 ،سنف الدارمي :انظر (5)
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ما رأيت ) :رحمو اهلل قاؿ اإلماـ الشافعيو ، (1))العجمة في الفتوى نوع مف الجيؿ...(
، وقاؿ (2)جمع اهلل فيو مف آلو الفتيا ما جمع في ابف عيينو أسكت منو عف الفتيا(أحدًا 

)أعمـ الناس بالفتيا أسكتيـ عنيا، وأجيميـ أنطقيـ  :رحمو اهلل اإلماـ سفياف الثوري
 .(3)بيا(

بياف حاؿ العمماء والمجتيديف في رحمو اهلل  الشاطبي وبعد إسياب مف اإلماـ
 مف )ىذه جممة تدؿ اإلنساف عمى مف يكوف :وأصحاب المذاىب في أمر تييب الفتوى قاؿ

فيعرؼ مف ، ؛ ومف ىنا يأخذ الشاب وصفا يحفظ بو فكره(4)العمماء أولى بالفتيا والتقميد لو(
خاصة ؛ قيف إليياويحذر مف أىؿ الجرأة عمى الفتيا، المساب، ىو أولى العمماء بأف يستفتيو

ألف الجرأة عمى الفتوى في ذلؾ تفضي إلى شرور عظيمة ومفاسد ؛ فيما يتعمؽ بدماء الناس
خطيرة، حيث إف جميع مشكالت أمف األمة الفكري ال يمكف أف يتجرأ عمييا مسمـ يخاؼ 
اهلل ويرجوه إال بمسوغ شرعي؛ فكانت الفتوى ىي الطريؽ المميد لتمؾ المشكالت؛ ولذلؾ 

اإلماـ ابف السبكي عمى مثؿ ىذا الحاؿ بقولو: )ومنيـ مف يتسرع إلى الفتيا معتمدًا ينعي 
عمى ظواىر األلفاظ غير متأمؿ فييا فيوقع الخمؽ في جيؿ عظيـ، ويقع ىو في ألـ كبير، 

، ؛ وبالتالي يكوف الشاب ضحية ذلؾ التسرع(5)وربما أداه ذلؾ إلى إراقة الدماء بغير حؽ...(
ألنيـ ؛ وكاف األولى بو االقتداء باألئمة مف التييب ألمر الفتيا، ثـاإلاأللـ و  وفيمحق، التسرع

أدركوا أنو قؿَّ مف حرص عمى الفتيا وسابؽ إلييا، وثابر عمييا، إال قؿ توفيقو، واضطرب 
ف كاف كارىًا لذلؾ غير مؤثر لو، وأحاؿ األمر عمى غيره، كانت لو المعونة مف  في أمره، وا 

                                                 
 .43/ 2 ،جامع بياف العمـ وفضمو :انظر (1)

 .58، صالنووي، آداب الفتوى :انظر (2)

 .274، صابف حمداف، صفة الفتوى (3)

 .214/ 4 ،الموافقات (4)

 .114، صمعيد النعـ ومبيد النقـ (5)
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 .(1)جوابو أغمباهلل أكثر، والصالح في 
ف مما يعينو عمى التييب مشاورة العمماء في  التي تقع في الفتف والنوازؿ  وا 

، وقد (2)، وىي تعني استنباط المرء رأي غيره فيما يعرض لو مف األمور المشكالتاألمة
ں ں ڻ مدح اهلل المؤمنيف، فقاؿ تعالى: 

ڤ ڦ ، وقاؿ جؿ وعال: (3)

أمر نبيو بمشاورة أصحابو فيما  : )إف اهلل رحمو اهلل ، قاؿ اإلماـ الطبري(4)ڦ
حزبو مف أمر عدوه، ومكايد حزبو، تألفًا منو بذلؾ مف لـ تكف بصيرتو باإلسالـ البصيرة 
التي يؤمف عميو معيا فتنة الشيطاف، وتعريفًا منو أمتو في األمور التي تحزبيـ مف بعده 

 .(5)ي تنزؿ بيـ، فيتشاوروا فيما بينيـ ...(ومطمبيا ليقتدوا بو في ذلؾ عند النوازؿ الت
فصاًل في التوثقة في استفتاء الجماعة رحمو اهلل  وعقد اإلماـ الخطيب البغدادي

إف »وىو مف الراسخيف في العمـ قاؿ:  أورد فيو أثر الصحابي الجميؿ ابف عباس 
 .»(6)كنت ألسأؿ عف األمر الواحد ثالثيف مف أصحاب النبي 

ولما كانت النوازؿ والفتف تشكؿ وتشتبو فعمى العالـ والداعية أف ال يتسرع في 
وقت الفتف بالقوؿ والعمؿ حتى يمتفت إلى عمماء بمده وأىؿ الفتوى فييا، سائاًل ليـ، 
ومتعممًا منيـ، ومشاورًا؛ ألنو إذا تعجؿ األمور وأخذتو عاطفتو فقد يحدث بسبب ذلؾ 

 ؛أف ىذا جفاءرحمو اهلل قباه، حتى عّد اإلماـ الطرطوشي العمؿ أو القوؿ ماال يحمد ع
 .(7)قاؿ: )مف الجفاء الكالـ في األمر الجسيـ مف غير مشاورة( إذ

                                                 
 .62ص، آداب الفتوى (1)

 .294ص، الذريعة إلى مكاـر الشريعة (2)

 .38اآلية ، سورة الشورى (3)

 .159اآلية ، سورة آؿ عمراف (4)

 .496/ 3 ،تفسير الطبري (5)

 .428/ 2 ،الفقيو والمتفقو (6)

 .769ص  ،سراج المموؾ (7)
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ومف المعمـو أف المشاورة مف أسباب الحصوؿ عمى الصواب والوصوؿ إلى السالمة، 
إلصابة الصواب، : )الفكر والمشاورة أكبر األسباب رحمو اهلل قاؿ الشيخ عبد الرحمف السعدي

، وشواىد (1)والسالمة مف التبعة، ومف الندـ الصادر مف العجمة ومف عدـ استدراؾ الفارط(
الوقائع المعاصرة لمغالة دالة عمى إىماؿ ىذا المسمؾ، مما يؤكد لؾ الحرص الشديد عمى 

ينعي مشاورة العمماء في صعاب األمور ونوازليا، ولذلؾ يقوؿ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل وكأنو 
ذا كاف أصحاب رسوؿ اهلل  تصعب عمييـ المسائؿ، وال يجيب أحد  عمى حاؿ أولئؾ: )وا 

منيـ عف مسألة حتى يأخذ رأي صاحبو، مع ما رزقوا مف السداد والتوفيؽ والطيارة، فكيؼ 
 .(2)بنا الذيف غطت الذنوب والخطايا قموبنا(

راجعاتو: )لما كانت ىناؾ ومما يوضح أثر ذلؾ ما قالو أحد المفتيف المتراجعيف في م
ببت أمور كثيرة، وال شؾ أف ىذا مسمؾ خطأ وال أيده.. بؿ سعدـ مرجعية، وعدـ الرجوع ليـ ت

 . (3)(والبد مف المرجعية
  

                                                 
 .151ص، تيسير المطيؼ المناف (1)

 .1285/ 3 ،بدائع الفوائد :انظر (2)

 .  317-316اإلرىاب في ميزاف الشريعة، ص (3)
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  :ام املطلب اخل
 رب واليدقنيــــالص

چ چ چ چ   ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ  :قاؿ تعالى

الموصوفيف بيا إال بعد ، فأخبر سبحانو وتعالى بأف اإلمامة لـ تحصؿ ليؤالء (1)ڌ
 .(2)صبرىـ عمى طاعة اهلل، وكونيـ أىؿ يقيف بما دليـ عميو مف الحجج الشرعية

بالصبر ) :قاؿإذ رحمو اهلل ومنيـ شيخ اإلسالـ ابف تيمية  (3)وقرر ىذا األئمة
العالقة بيف رحمو اهلل ، وقد أوضح اإلماـ ابف القيـ (4)(واليقيف تناؿ اإلمامة في الديف...

ره، ومف قؿ صبره خؼ واستخؼ، )فمف قؿ يقينو قؿ صب :الصبر واليقيف، حيث قاؿ
ده خفيؼ طائش، ذو لب وعقؿ ومف ال يقيف لو وال صبر عن ؛ ألنوف الصابر رزيففالموق

، ولذلؾ كاف أىؿ الصبر (5)(معب بو األىواء والشيوات، كما تمعب الرياح بالشيء الخفيؼت
ييـ التعامؿ مع الفتف أو المحف التي تنزؿ باألمة، فال تؤثر فواليقيف ىـ أقدر الناس عمى 

)فاألئمة الذيف ييدوف بأمر اهلل ىـ أىؿ  :الشبيات وال تضعفيـ الشيوات، قاؿ شيخ اإلسالـ
 .(6)الصبر واليقيف(

والقمب يتوارده جيشاف مف الباطؿ جيش شيوات الغي وجيش شبيات الباطؿ فأيما 
وامتأل بيا فينضح لسانو وجوارحو بموجبيا، فإف أشرب قمب صغا إلييا وركف تشربيا 

شبيات الباطؿ تفجرت عمى لسانو الشكوؾ والحيرة والشبيات واإليرادات فيظف الجاىؿ أف 

                                                 
 .24سورة السجدة  (1)

  .251/ 11 ، الطبري،جامع البياف :انظر (2)

تفسػػػير القػػػرآف ، 16ص  ،رسػػػالة اإلمػػػاـ ابػػػف القػػػيـ :كاإلمػػػاـ ابػػػف القػػػيـ واإلمػػػاـ ابػػػف كثيػػػر وغيػػػرىـ. انظػػػر (3)
 .2776/ 6 ،العظيـ

 .16 - 15ص ، رسالة اإلماـ ابف القيـ :انظر (4)

 .94ص، التبياف في أقساـ القرآف (5)

 .383ص، اإلخنائية (6)
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نما ذلؾ مف عدـ عممو ويقينو تدؿ عمى  مشكالت األمف الفكري، و (1)ذلؾ لسعة عممو، وا 
وبناًء عمى عدـ ، ،الغالةند فتجد الحيرة والقمؽ والشكوؾ ع ؛عدـ اليقيف وترؾ الصبر
ال صبر عندىـ، فتجد الجرأة عمى ة عف البحث عف الشبيات اليقيف وكثرة الشكوؾ الناتج

الفتوى، والتساىؿ في التكفير، وقتؿ األبرياء في تصرفات غفمت عف تأصيؿ اإلماـ ابف 
، (2)الصبر...(عامة الفتف التي وقعت مف أعظـ أسبابيا قمة ):حيث يقوؿرحمو اهلل تيمية 

)ومف تأمؿ ما جرى عمى اإلسالـ في الفتف الكبار والصغار رآىا مف  :وتمميذه ابف القيـ
 .(3)إضاعة ىذا األصؿ وعدـ الصبر...(

بعدد أمواج البحر ما أزالت  في العمـ لو وردت عميو مف الشبو وليذا فإف الراسخ
يقينو وال قدحت فيو شكًا، ألنو قد رسخ في العمـ فال تستفزه الشبيات بؿ إذا وردت عميو 

 .(4)ردىا حرس العمـ وجيشو مغمولة مغموبة
ٺ ٺ ٺ  :، فقاؿ تعالىبوػ عز وجؿ ػ أمر اهللوطريقو لذلؾ التثبت وقد 

ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ
(5). 

لح العامة التي ليا عالقة باألمف باألمور الميمة والمصاوأكد عميو فيما يتعمؽ 
ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک ک ک گگ گ گ ڳ    ڳ والخوؼ، قاؿ تعالى: 

ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ    

ہ ہ ہ
(6). 

                                                 
   .221/ 2 ،مفتاح دار السعادة :انظر (1)

 .161/ 6 ،ابف مفمح، عالفرو  (2)

 .8 -7/ 3 ،أعالـ الموقعيف (3)

 .221/ 2 ،مفتاح دار السعادة :انظر (4)

 .6سورة الحجرات  (5)

 .83سورة النساء  (6)
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)ىذا تأديب مف اهلل لعباده عف فعميـ ىذا غير الالئؽ،  :رحمو اهلل قاؿ السعدي
األمور الميمة والمصالح العامة ما يتعمؽ باألمف  وأنو ينبغي ليـ إذا جاءىـ أمر مف

وسرور المؤمنيف أو بالخوؼ الذي فيو مصيبة  عمييـ أف يتثبتوا وال يستعجموا بإشاعة 
لى أولي األمر منيـ أىؿ الرأي والعمـ والنصح  ،ذلؾ الخبر، بؿ يردونو إلى الرسوؿ وا 

 .(1)وضدىا...(الذيف يعرفوف األمور ويعرفوف المصالح  ،والعقؿ والرزانة
)ال يكوف الرجؿ إمامًا يقتدى  :رحمو اهلل ولذلؾ قاؿ اإلماـ عبد الرحمف بف ميدي

 مفرحمو اهلل  ذكر اإلماـ الخطيب البغدادي، و (2)بو حتى يمسؾ عف بعض ما سمع(
 .(3)(تؤده، وأخا استثبات، وترؾ عجمة)صاحب أناة و  :أف يكوفشروط المفتي 

)ال تكونوا  :ويتأكد ىذا زمف الفتف وحموؿ الشبيات، قاؿ الخميفة الراشد عمي 
 .(4)(حًا، وأمورًا متماحمة ُرُدحام  بحًا مُ بر  رًا؛ فإف مف ورائكـ بالء مُ ذ  ُعُجاًل مذاييع بُ 

)إنيا ستكوف أمور مشتبيات فعميكـ  :وقاؿ الصحابي الجميؿ ابف مسعود 
 .(5)بالتؤدة...(

 فيو العالـ أف يكوف فطنًا ذكيًا، لو معرفة بأحواؿ الناس وتصرفاتيـ وليذا يحتاج

التي يدوروف حوليا، والتي قد تكوف فاسدة ويخفونيا بتعبيرات وتصرفات ظاىرىا 
؛ ولذلؾ فالعالـ الراسخ في العمـ نةالسالمة، وقد يقرنوف ذلؾ بشعارات براقة وكممات رنا

                                                 
 .331/ 1 ،تيسير الكريـ الرحمف (1)

 . 1/9(، 5، باب النيي عف الحديث بكؿ ما سمع، برقـ )أخرجو اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو (2)

 .333/ 2 ،الفقيو والمتفقو (3)

وصححو العالمػة األلبػاني فػي صػحيح األدب المفػرد ، 117أخرجو اإلماـ البخاري في األدب المفرد؛ ص  (4)
، أي شػػػديدًا وشػػػاقاً  :مبر حػػػاً ، أفشػػػيت الكػػػالـ وفرقتػػػو :ب ػػػذراً ، أي أذعػػػت الشػػػيء :المػػػذاييع، 134المفػػػرد ص 

 أي ثقيمة عظيمة. :ُرُدحاً ، طويمة :متماحمة، أي يكمح الناس لشدتو والكموح العبوس :مبمحاً 
 .134ص ، حاشية صحيح األدب المفرد :انظر

وابػػػف ، وقػػػاؿ محققػػػو إسػػػناده ال بػػػأس بػػػو، 391/ 18 ،أخرجػػػو اإلمػػػاـ البييقػػػي فػػػي الجػػػامع لشػػػعب اإليمػػػاف (5)
 وقاؿ محققو إسناد رجالو ثقات.، 159ص ، وضاح في البدع
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ال تزعجو وال تقمقو وال تيزه، بؿ ىو وقور ثابت ذو ال تؤثر فيو تمؾ البداءات والعبارات، و 
 . قاؿ اإلماـ ابف القيـ(1)أناة يممؾ نفسو عند ورود أوائؿ األمور عميو وال تممكو أوائميا

 .(3)...((2)زهد رأيت إماـ ىدى حقًا فاستمسؾ بغر )فإذا رأيتو فق :رحمو اهلل
 أمثلة توضح ذلك وتجليو:ى ه و 
مع حزف لمصحابة إشكاؿ و يـو الحديبية؛ عرض  مع الكفار في صمح النبي  -

)فمـ نعطي  :لمنبي   قاؿ عمر حتى لما رأوا مف إجحاؼ الشروط، ؛التباس األمر عمييـ
)أييا الرجؿ إنو لرسوؿ اهلل  :فقاؿ لو أبو بكر  الدنية في ديننا...(، وقاليا كذلؾ ألبي بكر

  (4)ه...(يعصي ربو وىو ناصره فاستمسؾ بغرز وليس. 
إف الناس ) :فقاال  أنو أتاه رجالف في فتنة ابف الزبير عف ابف عمر  -

يمنعني أف اهلل حـر  :فقاؿ ؟، فما يمنعؾ أف تخرجوصاحب النبي  ضيعوا؛ وأنت ابف عمر
 .(5)دـ أخي...(
يا أبا عبد اهلل ىذا  :فقالوارحمو اهلل اجتمع بعض أىؿ بغداد إلى اإلماـ أحمد  -

واثؽ لمقوؿ بخمؽ القرآف وغير ذلؾ، فقاؿ ليـ تفاقـ وفشا، يعنوف إظيار ال مر قداأل
أف نشاورؾ في أنا لسنا نرضى بإمرتو، فناظرىـ ساعة،  :قالوا ؟فما تريدوف :اإلماـ أحمد
 ،بالنكرة في قموبكـ وال تخمعوا يدًا مف طاعة ال تشقوا عصا المسمميف)عميكـ  :وقاؿ ليـ

                                                 
 .175/ 4 ،إعالـ الموقعيف، 222/ 1 ،مفتاح دار السعادة :انظر (1)

)أي اعتمػػؽ بػػو وأمسػػكو واتبػػع كالمػػو وال تخالفػػو؛ فاسػػتعار لػػو الغػػرز كالػػذي يمسػػؾ بركػػاب الراكػػب ويسػػير  (2)
 .  668بسيره(، النياية في تيذيب الحديث، مادة غرز، ص

 .175/ 4 ،إعالـ الموقعيف (3)

 .3/193(، 2731)باب الشروط في الجياد برقـ ، أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو كتاب الشروط (4)

، 4515، بػػرقـ رب يئ ىئ نئ مئ ٱفػػي صػػحيحو كتػػاب التفسػػير، بػػاب قولػػو:  أخرجػػو اإلمػػاـ البخػػاري (5)
6/26  . 
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 .(1)(...، انظروا في عاقبة أمركـ واصبرواالمسمميف معكـكـ ودماء ءوال تسفكوا دما
ومما يعيف العالـ عمى التثبت أف يراعى عواقب األقواؿ، ومآالت األفعاؿ، وقد ربط 

)ما اعتمد أحد أمرًا إذا ىـ بشيء مثؿ التثبت،  :قاؿالجوزي رحمو اهلل إذ ا اإلماـ ابف مبيني
 .(2)في الغالب عميو الندـ...(فإنو متى عمؿ بواقعة مف غير تأمؿ لمعواقب 

)ومالحظتو لمعواقب تمنعو مف أف  :قاؿالقيـ رحمو اهلل فقد وكذا اإلماـ ابف 
النظر  أىـ األمور التي ينبغي التنبو ليا: ؛ ولذلؾ كاف مف(3)تستخفو دواعي الغضب(

 ،وىالتي تؤدي إلييا الفتاإلى قاعدة المآالت التي تؤوؿ إلييا األمور، والعواقب الدقيؽ 
تظيره، وال كؿ صالحو  بدو لؾي رأيخاصة في الفتف والنوازؿ العامة، ألنو ليس كؿ 

؛ ر تجيميايترتب عميو أمو  فتفتقره؛ ألف أي قوؿ أو فعؿ زمف ال نجاحوفعؿ يبدو لؾ 
، تغفؿ عف الماالت، ولذلؾ كـ مف قوؿ أو فعؿ تقارنو عاطفة جياشة، فيكوف أثرىا مؤلما

؛ وتراؽ الدماء، فتذىب النفوس، واالتفاؽ باالختالؼ والتنازعفيستبدؿ األمف بالخوؼ 
ف )النظر في مآالت األفعاؿ ولذا فإ؛ ذلؾوشواىد الواقع المعاصر المشاىد دالة عمى 

 .(4)ومقصود شرعًا...( معتبر
أنؾ تعرض مسألتؾ  :النظر المآلي في الفتوى فإف )ضابطوذلؾ وحتى يتضح 

 عمى الشريعة، فإف صحت في ميزانيا فانظر مآليا بالنسبة إلى حاؿ الزماف وأىمو...
ف لـ يكف لمسألتؾ مساغ فالسكوت عنيا ىو الجاري  عمى وفؽ المصمحة الشرعية وا 

يحفظ الشاب بو  ومف ىنا فإف النظر المآلي يشّكؿ سياجا منيعا لمفكر، ،(5)والعقمية...(
مى صاحب يس  : )رحمو اهلل مف اتصؼ بو كما قاؿ الشاطبي سميحتى و نفسو ومجتمع

                                                 
 .144/ 1 ،طبقات الحنابمة :انظر (1)

 .484ص ،صيد الخاطر (2)

 .175/ 4 ،إعالـ الموقعيف (3)

 .141/ 1 ،الموافقات :انظر (4)

 .138/ 4 الموافقات، (5)
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يربي ؛ ألنو اقؿ، والعقيو، والفالـ، وال عمـفي الع اسخ، والر الحكيـ: الرباني، و ةالمرتب ىذه
قَُّو حسبما يميؽ بو! وقد ويوفي كؿ أحد ، بصغار العمـ قبؿ كباره وصار  تحقؽ بالعمـح 

 و: أنىماأحد ف خاصتو أمراف :وم عف اهلل مراده .وفيـ ، لو كالوصؼ المجبوؿ عميو
ـٌ  ائؿيجيب الس عمى ما يميؽ بو في حالتو عمى الخصوص، إف كاف لو في المسألة ُحك 

اص    .(1)(تالجواب عف السُّؤ اال بؿق تفي المآال اظروالثاني: أنو ن... خ 
: المفتيف المتراجعيف عف بعض فتاويو لمغاله أحدقالو  ذلؾ تطبيقا ماومما يوضح 

)حتى لو كنا ال نعرؼ الحكـ سابقًا، ولكف نعرؼ النتائج اآلف أمامنا واضحة منيا: قتؿ 
نفوس مسممة، وقتؿ نفوس معصومة، وانتياؾ بمداف، وترويع اآلمنيف: يعني مفاسد كثيرة 

ف ال زالوا عمى ذلؾ الفكر حتى قاؿ في رسالة لمذي ،(2)مترتبة عمى ىذه األعماؿ السيئة(
الغالي: )أف يتقوا اهلل في المسمميف، وقد رأينا الحقيقة والنتائج، ُقتمت نفوس مسممة، ونفوس 

  .(3)(معصومة... وروع الناس، وحصمت أمور ما كنا نعتقد أف تصؿ إلى ما وصمت إليو
  

                                                 
 .169/ 2، الموافقات (1)

 .318اإلرىاب في ميزاف الشريعة، ص (2)

 . 324نفسو، صالمرجع  (3)
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  :سادساملطلب ال
 يوازٌ بني املصاحل واملفاسم

إليو المجتيدوف عند تزاحـ المصالح والمفاسد وتعارضيا، الموازنة ضابط يمجأ 
تحسف يظير كماؿ الشريعة، ورعايتيا لمصالح الناس، وحفظيا لحقوقيـ، بيذا الفقو  ابي

العواقب، وتستقيـ األمور، وقد ضرب اهلل المثؿ بالموازنة بيف األمور والمفاضمة بينيا، 
ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ  :قاؿ تعالى

ڇ ڇڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎڎ  ڈ ڈ ژ   ژ
، والراسخوف في العمـ ىـ (1)

ڻ  ۀ ۀ ہہ  :الذيف يعقموف أمثاؿ اهلل التي يضربيا، قاؿ اهلل تعالى

ہ ہ ھ ھ
وما يفيميا ويتدبرىا إال » :رحمو اهلل، قاؿ اإلماـ ابف كثير (2)

)حصر تعمقيا في  :رحمو اهلل قاؿ اإلماـ الشاطبي، (3)«الراسخوف في العمـ المتضمعوف
 .(4)العالميف، ىو قصد الشارع مف ضرب األمثاؿ(

 مف أف الموازنة ليست لكؿ أحدرحمو اهلل ة ولذلؾ بّيف شيخ اإلسالـ ابف تيمي
)فأما مراتب المنكر ومراتب الدليؿ، بحيث تقدـ عند التزاحـ أعرؼ  :قاؿ إذ (5)العمماء

                                                 
 .24ىود ، 76النحؿ  :انظر آيات أخر (1)

 .43سورة العنكبوت  (2)

 .2697/ 6 ،تفسير القرآف العظيـ (3)

 .127/ 4 ،الموافقات (4)

اعتبار مقادير المصالح والمفاسد ىو  ) :قاؿ شيخ اإلسالـ، واعتبار الموازنة ليس خاضعًا ألىواء النفوس  (5)
... ال يكػوف ذلػؾ آلحػاد ) :قػاؿ اإلمػاـ الجػويني، وليس خاضعا _ أيضػا_ ألفػراد األمػة، (بميزاف الشريعة 

مجمػوع الفتػاوى  :ى عمييػا. انظػرذلؾ ألنو باب دقيؽ وواسع لو أصوؿ يبن، (بؿ ألىؿ الحؿ والعقد، الرعية
 :وقد اعتنى المعاصروف بيذا األصؿ ألىميتو وأفرد بدراسات منيا، 96ص ،غياث األمـ ،434/ 14
 ىػ.1425فقو الموازنات في باب المصالح والمفاسد، د. جبريؿ البصيمي، دار ىجر، البحوث العممية، األولى،  -
 ىػ.1427الموازنة بيف المصالح دراسة تطبيقية في السياسة الشرعية، د. أحمد الطائي، دار النفائس، األولى،  -
، 143ع ، مجمػػػػػػة الجامعػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية، د. سػػػػػػميماف الرحيمػػػػػػي، قواعػػػػػػد تعػػػػػػارض المصػػػػػػالح والمفاسػػػػػػد -

 ىػ.1429، 214ػ127ص
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وترجح أقوى الدليميف، فإنو خاصة العمماء  إليو، وتنكر أنكر المنكريف،تدعو المعروفيف ف
 .(1)بيذا الديف(

نما العاقؿ الذي يعمـ خير  :وقاؿ )ليس العاقؿ الذي يعمـ الخير مف الشر، وا 
و المفتي )أف يكوف ػ، وجعمو الخطيب البغدادي مف شروط الفقي(2)الخيريف وشر الشريف(

 .(3)بصيرًا بما فيو المصمحة(
الفتف في األمة، قاؿ شيخ ، فتح بابًا مف أبواب فإف غياب فقو الموازنة ولذلؾ

ووجود ذلؾ مف أسباب الفتف ) :لكالـ عف تعارض المصالح والمفاسدفي سياؽ ا اإلسالـ
ف تضمف سيئات  بيف األمة، فأقواـ قد ينظروف إلى الحسنات فيرجحوف ىذا الجانب وا 

ف ترؾ حسنات ئات فيرجحوف الجانب اآلخر وا  السي عظيمة، وأقواـ قد ينظروف إلى
 .(4)..(.عظيمة، والمتوسطوف الذيف ينظروف األمريف

كؿ ذي بصيرة عف إلقاء محاضرات أو ذا التأصيؿ مف قبؿ ىذا اإلماـ؛ ليكفي إف ى
تسطير مجمدات، فكـ مف مصمحة فاتت، أو مفاسد أحدثت باسـ الجياد في سبيؿ اهلل!!! 

، وكـ فوتوا مف مصالح، وحسبؾ مف مفسدة كبرى تشويو سمعة انظر كـ سببوا مف مفاسد
الدعوة  استمراراإلسالـ والمسمميف، وحسبؾ مف تفويت مصمحة كبرى وىي نشر اإلسالـ و 

عاصـ لمفقيو مف ، ؛ ولذلؾ فالتحمي بفقو المصالح والمفاسد وطرؽ الموازنة بينيا(5)إلى اهلل
)طريؽ  :أمنيا، قاؿ اإلماـ الطاىر بف عاشوروطريؽ يحفظ لألمة  ،الزلؿ واالنحراؼ الفكري

نوازليا ونوائبيا إذا التبست ر أمور األمة عند يالمصالح ىو أوسع طريؽ يسمكو الفقيو في تدب
عميو المسالؾ، وأنو إف لـ يتبع ىذا المسمؾ الواضح والمحجة البيضاء فقد عطؿ اإلسالـ عف 

                                                 
 .622/ 2 ،اقتضاء الصراط المستقيـ (1)

 .54/ 21 ،مجموع الفتاوى (2)

 .333/ 2 ،الفقيو والمتفقو (3)

 .58 -57/ 21 ،مجموع الفتاوى (4)

 .37ص ، منيج الدعوة (5)
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 .(1)أف يكوف دينًا عامًا باقيًا...(
راجعة إلى اإلخالؿ بيذا  يجدىا في واقع مشكالت األمف الفكري والناظر

األصؿ؛ ولذلؾ تجد أف العمماء السابقيف في سياؽ كالميـ عف مثؿ تمؾ المسائؿ يعنوف 
 :المصالح والمفاسد، ومف ذلؾ ة بيفبفقو الموازن
 مسألة التعامل مع الوالة: -

رعيتيـ، وأمر الرعية ل)فأمر الوالة بالعدؿ والنصح  :رحمو اهلل قاؿ شيخ اإلسالـ
ثارىـ، ونيى عف مقاتمتيـ ومنازعتيـ األمر . وأمر بالصبر عمى استئ.والنصح،. بالطاعة

د ظمـ والة األمر، فال اسشئ مف القتاؿ في الفتنة أعظـ مف فمع ظمميـ، ألف الفساد النا
 .(2)يزاؿ أخؼ الفساديف بأعظميما(

بتحصيؿ المصالح وتكميميا وتعطيؿ المفاسد  بعث رسولو )فإف اهلل  :وقاؿ
.. وقؿ مف خرج عمى إماـ ذي سمطاف إال كاف ما تولد عمى فعمو مف الشر .وتقميميا

 .(3)أعظـ مما تولد مف الخير...(
 :مسألة األمر بالمعروف والنهي نن المنكر -

والمفاسد وتعارضت )إذا ازدحمت المصالح  :رحمو اهلل قاؿ شيخ اإلسالـ
ف كاف متضمنًا لتحصيؿ المصالح، أو يحصؿ  المصالح والمفاسد، فإف األمر والنيي، وا 
مف المفاسد أكثر لـ يكف مأمورًا بو، بؿ يكوف محرمًا إذا كانت مفسدتو أكثر مف 

 .(4)مصمحتو...(

                                                 
 .257ص ، مقاصد الشريعة (1)

 .542/ 4 ،منياج السنة (2)

 .528 -527/ 4منياج السنة،  (3)

 .456ص  ،االستقامة (4)
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 :مسألة الجهاد -
يدعونو إلى  ث ابف األشعفتنة زماف رحمو اهلل إلى مطرؼ بف عبد اهلل  ناس أتى

)أرأيتـ ىذا الذي تدعونني إليو، ىؿ يزيد عمى أف :قتاؿ الحجاج، فمما أكثروا عميو، قاؿ
)فإني ال أخاطر بيف ىمكة أقع فييا، وبيف :ال، قاؿ :قالوا ؟يكوف جيادًا في سبيؿ اهلل

 .(1)فضؿ أصيبو(
قاؿ المتراجعوف مف جماعة الجياد المصرية في مبادرتيـ: )الشباب  ولذلؾ

ولـ يسمع في مقابؿ ذلؾ الكثير عف ، عف الحث عمى الجياد المسمـ سمع كثيراً 
ولـ يسمع كذلؾ متى يجب وقؼ القتاؿ  ولـ يسمع كذلؾ الكثير عف موانعو،، ضوابطو
اهلل وأقرب لمديف وأفضؿ ولـ يسمع كيؼ يكوف االمتناع عف القتاؿ أحب إلى  ومنعو،

، والشؾ أف (2)ومتى يكوف االمتناع عف القتاؿ موافقا لمشرع نصو وروحو...(، لممسمميف
 فيتـ استغالؿ، لى انحراؼ الفكرإمثؿ ىذا الجيؿ بتمؾ الضوابط والموازنات يفضي 

في انحراؼ السموؾ فيتساىؿ في القتؿ والتفجير واالقتتاؿ بيف المسمميف بدعوى  الشاب
 جياد.ال

  

                                                 
 .315/ 58 ،تاريخ دمشؽ (1)

 .35-36نير الذكريات، ص (2)
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 اخلامتة
 نتائج البحث: أىم  :أوالا 
، وعمى إف وجود العمماء الراسخيف مف نعـ اهلل الكبرى عمى البالد والعباد -1

، فيحفظ وينجو، أف يتنبو ألوصافيـ حتى يفرؽ بينيـ وبيف غيرىـ سمـالم
 وينضبط فكره.

طريقة الراسخيف في العمـ تثمر في األمة األمف واإليماف والثبات في  أف -2
 زمف الفتف.

العمماء في األمة ليـ مكانة عظيمة فمف حقيـ عمى أفراد األمة معرفة  -3
 فضميـ، وبذؿ الدعاء ليـ ونشر عمميـ.

وأنيا عاصمة بعد اهلل تعالى مف الفتف ، أىمية االستمساؾ بفتاوى الراسخيف -4
لؾ، وبناًء عميو فالبد مف بثيا ونشرىا بيف الناس مف خالؿ جميع والميا

عداد الدراسات العممية حوليا.  الوسائؿ والقنوات اإلعالمية، وا 

تأكيد المرجعية العممية في نفوس شباب األمة؛ ألنيـ صماـ أمف وأماف  -5
غيب شمس المرجعية عف لؾ فضياع حقيـ، أو فقد مكانتيـ، يلمفكر؛ ولذ
فعمى الدعاة إلى اهلل تأكيد الدعوة إلى ذلؾ والحذر مف إضعاؼ حياتيـ، 

 مكانة المرجعية العممية.

 ثانياا: التوصيات:
العناية بضبط المصطمحات الشرعية، وبياف معانييا وداللتيا الصحيحة،  -1

والدعوة إلعداد دراسة أو ورشة عمؿ بعنواف ضبط المصطمحات وأثره في 
 حفظ األمف الفكري.

مف خالؿ قراءة األحاديث الواردة في الخوارج أف ثمة عالقة بيف تممس  -2
دراسة بعنواف أثر الصفات إعداد ب أوصيصفات الشخصية والفكر؛ ولذا فال
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خالؿ األحاديث مف  ةالنحراؼ الفكري دراسة حديثية نفسيالشخصية عمى ا
وبناًء عمى ذلؾ يركز عمى ىذه الصفات في الدورات  ؛الواردة في الخوارج

 تدريبية التي تقاـ لمعالجة االنحراؼ الفكري.ال
تدريس مادة بعنواف )أمف فكري( في الجامعات، تكوف متطمبًا عامًا لجميع  -3

الطالب في الجامعة؛ ألنو لوحظ تأثر بعض الشباب في تخصصات عممية 
وطبية بمثؿ ىذه األفكار، وال غرابة في ىذا لجيمو بالمسائؿ الشرعية 

األمف الفكري والعالقة طردية بيف النظاـ التعميمي المتعمقة بمشكالت 
 لمجتمع ما واألمف الفكري لذلؾ المجتمع.

 واهلل الموفق وىو الهادي إل  سواء السبيل
 وصل  اهلل وسلم نل  نبينا محمد ونل  آلو وصحبو أ معين
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 ثبت املصادر واملراجع
 القرآف الكريـ  -
بطة، عبيد اهلل بف محمد العكبري،  اإلبانة عف شريعة الفرقة الناجية، ابف .1

 ىػ. 1415، 2: رضا نعساف، الراية، طحت

آثار اإلماـ ابف باديس، إعداد وتصنيؼ عمار الطالبي، الشركة  .2
 ىػ.  1417، 1الجزائرية، ط

آثار اإلماـ محمد اإلبراىيمي، أحمد اإلبراىيمي، دار الغرب اإلسالمي،  .3
 ـ.1997، 1ط

: عبد الفتاح  أبو حاألحكاـ، القرافي، تاإلحكاـ في تمييز الفتاوى عف  .4
 غدة، المكتبة اإلسالمية، حمب. 

، 1: يحيى الحجوري، دار اآلثار، طحأخالؽ العمماء، اآلجري، ت .5
 ىػ.1424

 . 1: أحمد العنزي، دار الحراز، طحاإلخنائية، أحمد بف عبدالحميـ، ت .6

فتوى، : أحمد حسوف، ضمف الموسوعة في آداب الحآداب الفتوى، النووي، ت .7
  ىػ.1421، 1ط

 ىػ.1419، 1األدب المفرد، البخاري، دار الصديؽ، ط .8
اإلرجاء في اإليماف وأثره عمى األمف، الحفظي، حولية كمية المعمميف،  .9

 ىػ. 1427(، 11أبيا، ع )

 اإلرىاب في ميزاف الشريعة، عادؿ العبد الجبار، مكتبة صيد الفوائد.  .11
داهلل المطمؽ، رسالة دكتوراه، اإلرىاب وأحكامو في الفقو اإلسالمي، عب .11

 ىػ.1428جامعة أـ القرى، 

 ىػ.1426، 1االستغاثة، ت: عبد اهلل السيمي، دار المنياج، ط .12
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 ىػ.1425، 1االستقامة: ت: محمد رشاد سالـ، دار الفضيمة، ط .13

أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، دار الكتاب  .14
 اإلسالمي.

حقيؽ األمف الفكري، الحارثي، رسالة إسياـ اإلعالـ التربوي في ت .15
 ىػ. 1428ماجستير، جامعة أـ القرى، 

 ىػ 1424، 1االعتصاـ، الشاطبي، دار الفكر، ط .16

: محمد البغدادي، دار حأعالـ الموقعيف عف رب العالميف، ابف القيـ، ت .17
 ىػ. 1418، 2الكتاب العربي، ط

العمـو والحكـ، أحمد الغامدي،  :حاالقتصاد في االعتقاد، المقدسي، ت .18
 ىػ.1414، 1ط

ناصر  :حاقتضاء الصراط المستقيـ في مخالفة أصحاب الجحيـ، ت .19
 ىػ. 1415، 5العقؿ، دار المسمـ، ط

اإلنجاد في أبواب الجياد، ابف المناصؼ، ت: مشيور حسف ومحمد  .21
 ىػ. 1425، 1زكريا، ط دار اإلماـ مالؾ. ط

، 1الكتب العممية، ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، دار .21
 ىػ.1418

، 2: عمرو عبد المنعـ، مكتبة ابف تيمية، طحالبدع، ابف وضاح ت .22
 ىػ.1423

 ىػ.1429، 1بصائر في زمف الفتنة، الخشالف، دار كنوز إشبيميا، ط .23

: أحمد حسوف، مطبوع ضمف الموسوعة حآداب الفتوى، البف الصالح، ت .24
 ىػ.1421، 1في آداب الفتوى، ط

 الخطيب البغدادي المكتبة السمفية، المدينة المنورة.تاريخ بغداد،  .25
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: محب الديف أبي حتاريخ مدينة دمشؽ، عمي بف الحسف ابف عساكر، ت .26
 ىػ. 1416، 1سعيد العروي، دار الفكر، ط

تأصيؿ فقو الدعوة عند اإلماـ الشاطبي، أحمد زايد، دار األندلس  .27
 ىػ. 1424، 1الخضراء، ط

، 1: عصاـ فارس، الرسالة، طحف القيـ، تالتبياف في أقساـ القرآف، اب .28
 ىػ. 1414

 تجربتي مع الموقوفيف، العبد الجبار، منشور في موقع صيد الفوائد. .29

 تخميص العباد مف وحشية أبي القتاد، عبد الممؾ رمضاني، األصالة. .31

: حترتيب المدارؾ وترتيب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ، عياض، ت .31
 ىػ.1413، 2ة األوقاؼ المغربية، طمحمد الطنجي وآخروف، وزار 

 ىػ1423، 1مشيور حسف، دار التوحيد، ط :حتعظيـ الفتيا، ت .32
، 2، الطبري، دار الكتب العممية، ط«جامع البياف»تفسير الطبري  .33

 ىػ. 1418

، طحتفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، ت .34 ، 1: محمد البنا، دار ابف حـز
 ىػ. 1419

التكييؼ الفقيي لموقائع المستجدة وتطبيقاتو الفقيية، شبير، دار القمـ،  .35
 ىػ.1425، 1ط

التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد، يوسؼ بف عبداهلل النمري،  .36
 .1987: مصطفى العموي ومحمد البكري، حت

 ىػ.1395، 2تيذيب التيذيب، لمحافظ ابف حجر، دار المعرفة، ط .37
سعد  :حرحمف في تفسير كالـ المناف، السعدي، تتيسير الكريـ ال .38

 ىػ. 1422، 1الصميؿ، دار الجوزي، ط
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تيسير المطيؼ المناف في خالصة تفسير القرآف، السعدي، دار طيبة،  .39
 ىػ.1414، 3ط

 الجامع الصحيح، البخاري، دار طوؽ النجاة.  .41

 ،1: مختار الندوي، طحالجامع لشعب اإليماف، الدار السمفية، البييقي، ت .41
 ىػ. 1416

حمقات القرآف وأثرىا في تحقيؽ األمف الفكري، الدريويش، ضمف بحوث  .42
 ىػ.1431الممتقى الرابع لمجمعيات الخيرية، 

، 1: عمي حسف، دار ابف الجوزي، طحالحوادث والبدع، الطرطوشي، ت .43
 ىػ.1411

خطاب دعاة الغمو اإلعتقادي في المجتمع السعودي، الزىراني، رسالة  .44
 ىػ.1426اإلماـ،  دكتوراه، جامعة

محمد رشاد سالـ، الكنوز  :حدرء تعارض العقؿ والنقؿ، البف تيمية، ت .45
 األدبية.

 الدرر السنية في األجوبة النجدية، عبد الرحمف بف محمد.  .46
 .1الذخيرة، القرافي، دار الغرب اإلسالمي، ط .47

، 1: أبو اليزيد العجمي، طحالذريعة إلى مكاـر الشريعة، األصفياني، ت .48
 .ىػ1415

جماؿ عزوف،  :حرحمة الحافظ أبي طاىر إلى مدينة أبير، أبو طاىر، ت .49
 ىػ. 1429، 3دار الصميعي، ط

: محمد فير، مكتبة ابف حالرد عمى الزنادقة والجيمية، أحمد بف حنبؿ، ت .51
 الييثـ، حماه. 

، 1عبد اهلل المذيفر، ط :حرسالة ابف القيـ إلى أحد إخوانو، ابف القيـ، ت .51
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 ىػ.1421
 روضة الطالبيف، النووي، المكتب اإلسالمي.  .52

 السمسمة الصحيحة، محمد ناصر الديف األلباني، مكتبة المعارؼ. .53

 ىػ. 1415، 2: عطية الزىراني، دار الراية، طحالسنة، الخالؿ، ت .54

سنف الدارمي، الدارمي، حققو فواز زمرلي وخالد السبع، دار الكتاب  .55
 ىػ.1417 ،2العربي، ط

: حبيب الرحمف حر، سعيد بف منصور، تسنف سعيد بف منصو  .56
 األعظمي، دار الكتب العممية.

 ىػ.1419، 1، المكتبة المكية، طةمحمد عوام :حالسنف، أبو داود، ت  .57
عمي العمراف، عالـ  :حالسياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، ت .58

 ىػ.1429، 1الفوائد، ط

، الرسالة، سير أعالـ النبالء، الذىبي، حققو جماعة مف العمماء .59
 ىػ.1412

: محمد سعد، دار إحياء حشرؼ أصحاب الحديث، الخطيب البغدادي، ت .61
 السنة.

: حشفاء العميؿ في مسائؿ القضاء والقدر والحكمة والتعميؿ، ابف القيـ، ت .61
 .ىػ،1421، 1ط، عمر الحفياف، مكتبة العبيكاف

ي محمد الحمواني وكبير، رماد :حالصاـر المسموؿ عمى شاتـ الرسوؿ، ت .62
 ىػ.1417، 1لمنشر، ط

 ىػ.1414، 2طصحيح ابف حباف، أحمد بف حباف البستي،  .63

 ىػ. 1419، 1صحيح سنف أبي داود، مكتبة المعارؼ، ط .64

 صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج، دار إحياء الكتب العربية.  .65
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: أحمد حسوف، ضمف حصفة الفتوى، أحمد بف حمداف الحراني، ت .66
 ىػ.1421، 1الموسوعة في آداب الفتوى، ط

عبد الرحمف البر، دار اليقيف،  :حصيد الخاطر، عبد الرحمف بف عمي، ت .67
 ىػ. 1419، 3ط

طبقات الحنابمة، ابف أبي يعمى، محمد بف أبي يعمى، دار المعرفة،  .68
 بيروت.

عبد الفتاح الحمو، محمود  :حطبقات الشافعية الكبرى، السبكي، ت .69
 الطناحي، دار إحياء العربية.

 ىػ.1421، 1قدماتيا، الباحسيف، الرشد، ططرؽ االستدالؿ وم .71

: ناصر الجديع، دار حعقيدة السمؼ أصحاب الحديث، الصابوني، ت .71
 ىػ.1419، 2العاصمة، ط

 العمميات االنتحارية التفجيرية، الجربوع، مصورة مكتبة البينة. .72

 .1الغمو في الديف في حياة المسمميف المعاصرة، المويحؽ، الرسالة، ط .73

كابر فيما أىدر مف دماء الجزائر، عبدالممؾ رمضاني، فتاوى العمماء األ .74
 ىػ. 1422، 3األصالة، ط

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أحمد بف عمي بف حجر، دار  .75
 ىػ. 1418، 2الكتب العممية، ط

، 2فتح المغيث في شرح ألفيو الحديث، السخاوي، المكتبة السمفية، ط .76
 ىػ.1388

 ىػ. 1426، 2السممياني، دار الكبائر، طفتنة التفجيرات واالغتياالت،  .77

الفتوى وأثرىا في حماية المعتقد وتحقيؽ الوسطية، الجيني، دار الجوزي،  .78
 ىػ. 1428، 1ط
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 ىػ. 1429، 1الفتيا المعاصرة، المزيني، دار الجوزي، ط .79

 الفروع، ابف مفمح، مكتبة ابف تيمية.  .81

عزازي، ابف : أبي األشباؿ الحالفقيو والمتفقو، الخطيب البغدادي، ت .81
 ىػ. 1417، 1الجوزي، ط

: مصطفى محمود، حفيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، ت .82
 ىػ. 1356، 1المكتبة التجارية، ط

 ىػ. 1422، دار القمـ، 1قواعد األحكاـ في مصالح األناـ، العز، ط .83

 : ىالؿ مصيمحي،  النصر.حكشاؼ القناع عف متف اإلقناع، البيوتي، ت .84

 ىػ. 1417، 2ف منظور، دار إحياء التراث، طلساف العرب، اب .85

 :حمجموع رسائؿ الحافظ ابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد بف رجب ت .86
 ىػ.1424، 2طمعت الحمواني، الفاروؽ، ط

 ،1طمجموع فتاوى ابف تيمية، عبدالرحمف بف محمد، مجمع الممؾ فيد،  .87
 ىػ.1416

داهلل، جمع مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة، ابف باز، عبدالعزيز بف عب .88
 محمد الشويعر، رئاسة إدارة البحوث.

 : طو العمواني، الرسالة.حالمحصوؿ في عمـ األصوؿ، الرازي، ت .89

ياؾ نستعيف، ت .91  عماد عامر، :حمدارج الساكيف في منازؿ إياؾ نعبد وا 
 ىػ. 1424، 1دار الحديث، ط

، 4مدارؾ النظر في السياسة، عبد الممؾ رمضاني، مكتبة الفرقاف، ط .91
 ىػ.1422

، ط .92  ىػ.1423، 1معالـ التنزيؿ، البغوي، دار ابف حـز

: محمد النجار وآخروف، مكتبة حمعيد النعـ ومبيد النقـ، السبكي، ت .93
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 ىػ.1414، 3الخانجي، ط

 مفتاح دار السعادة ومنشور والية أىؿ العمـ واإلرادة، بدوف معمومات. .94

حمد : محمقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاىر بف عاشور، ت .95
 ىػ.1425، 1الحبيب، وزارة األوقاؼ، قطر، ط

: محمد حجي، دار حالمقدمات المميدات، محمد بف أحمد ابف رشد، ت  .96
 ىػ.1418، 1الغرب، ط

 ىػ.1416، 1ط: محمد رشاد سالـ، حمنياج السنة النبوية، ت .97

منيج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، عرعور، جائزة األمير نايؼ،  .98
 ىػ.1426، 1ط

: عبد اهلل دراز ومحمد دراز، حات في أصوؿ الشريعة، الشاطبي، تالموافق .99
 دار الكتب العممية.

: يوسؼ البقاعي، حنفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، المقري، ت .111
 ىػ.1419، 1دار الفكر، ط

 دار إحياء التراث اإلسالمي.، نير الذكريات، جماعػػة الجيػػػػاد المصريػة .111
    
 
 
 
 
  


