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بسم اهلل الرمحن الرحيم
[مقدمة]

احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا
عبد اهلل ورسوله وصفيه وخليله ،نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف
اهلل حق اجلهاد ،صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
أما بعد:
فيا أيها اإلخوة يف اهلل :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
موضوع هذه احملاضرة:
المصالح العليا لألمة وضرورة المحافظة عليها
وهذا املوضوع اختاره مساحة الشيخ( )5مع ثلة من طلبة العلم حني وضع اجلدول
التنظيمي هلذه احملاضرات يف هذا اجلامع.
ر
ت إللقاء هذا املوضوع ،مع أنه موضوع مهم وحيتاج إىل الكثري من األفكار
اخِت ُ
و ْ
والبسط والنظر ألجل تعلقه باألمة ومصاحلها.
()2
[من أهم مقاصد اإلسالم تحقيق مصالح العباد في الدين والدنيا]
والشك أن من استقرأ هذه الشريعة املباركة وأخذ علم الكتاب والسنة ليعلم يقينا أن اهلل
جل وعال بعث الرسل وأنزل الكتب ألجل مصاحل العباد يف دينهم ودنياهم ويف أوالهم
وأخراهم ،فاهلل جل وعال يريد بالناس اليسر وال يريد هبم العسر ،وهو جل وعال فيما شرع
على لسان رسوله صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم رعى ما فيه املصلحة للناس من حيث الدين
والدنيا ،وهلذا كانت هذه احملاضرة متعلقة جبميع الشرع يف الواقع؛ ألن الشرع جاء بتحصيل
املصاحل ودفع املفاسد ،وهذه املصاحل:
( )1مساحة الشيخ مفيت اململكة السعودية العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ.
()2هذه العناوين من اختيار فيصل لإلنتاج اإلسالمي.
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 منها مصاحل عليا.
 ومنها مصاحل وسطى يعين يهتم هبا وسط الناس وعامة الناس.
 ومنها مصاحل متعلقة باألفراد.
وهذا أيضا يتعلق تارة بالدين ويتعلق تارة بالدنيا.
موضوع املصلحة دائما يطرق أهل العلم هذه الكلمة كلمة (مصلحة) رعاية املصاحل،
ومما أمجع علماء الشريعة وعلماء القواعد الفقهية :أمجعوا أن من قواعد الشرعية العظيمة :أن
الشريعة جاءت بتحقيق املصاحل وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها.
وإذا كان األمر كذلك فإن حتصيل املصاحل واحملافظة عليها ينبين على فهم ما هي
املصلحة وما املراد بكلمة املصلحة ،فإن كثريا ما نسمع أن املصلحة هي كذا ،واملصاحل
تقتضي كذا ،وهذا مما حنتاج فيه إىل استبيان وعلم.
[تحديد مفهوم المصلحة في اإلسالم وحدودها]
قال أهل العلم :املصاحل مجع مصلحة واملصلحة إما أن تكون مقصودة من اخللق يف
أفرادهم ،وإما أن تكون مقصودة من األمة يف جمموعها.
أو كما عرب صاحب املستصفى يف علم األصول قال :املصلحة احملافظة على مقصود
الشرع ،ومقصود الشرع من اخللق مخسة ،وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم
ونسلهم وماهلم ،وهذه اليت تسمع ترديد عليها بأهنا الضروريات اخلمسة اليت جتب احملافظة
عليها.
مقصود الشارع من اخللق حيث شرع هلم الدين أن حيفظ عليهم هذه األمور اخلمسة:
أن حيفظ عليهم دينهم.
أن حيفظ عليهم أنفسهم من اإلهالك أو اإلتالف أو اإلنقاص.
أن حيفظ عليهم أمواهلم.
أن حيفظ عليهم عقوهلم وأن حيفظ عليهم نسلهم وأعراضهم.
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فكل ما يتضمن احملافظة على أصل من هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة راجعة إىل
اخللق:
فكل وسيلة يتحقق هبا احملافظة على الدين فهي مصلحة ،وقد تكون مصلحة حمضة وقد
تكون مصلحة راجحة.
كل أمر به احملافظة على األنفس فهو مصلحة.
كل أمر فيه احملافظة على األموال من الظلم واالعتداء والسرقة ،الغصب والنشل ،الرشوة
إىل آخره فهو مصلحة.
كل وسيلة حيافظ فيها على العقول من أن تدنس أو تضل أو ختدر فإهنا مصلحة.
كل أمر فيه وسيلة للمحافظة على النسل ،احملافظة على األعراض ،احملافظة على الكرامة
كرامة العرض كرامة النسل فهو مصلحة.
لذلك صارت رعاية هذه املصاحل اليت ترجع إىل احلفاظ على هذه األمور اخلمسة رجعت
إىل أهنا أقوى املراتب يف حتقيق املصاحل واألمة.
[معنى (األمة) واستعماالتها في الشرع]
موضوع احملاضرة املصاحل العليا لألمة.
األمة هلا عدة استعماالت:

﴿إِ َّن ه ِذهِ أ َُّمت ُكم أ َُّمةً و ِ
اح َد ًة﴾[األنبياء.]22:
َ
ُ ْ َ

األمة تارة تطلق ويراد هبا امللة والعقيدة والدين
وتارة يطلق األمة ويراد هبا اإلمام املقتدى به يف اخلري ﴿إِ َّن إِبـر ِاهيم َكا َن أ َُّمةً قَانِتا لِلّهِ
ً
َْ َ
َحنِي ًفا﴾[النحل.]121:

ويراد باألمة الناس اجملتمعون على شيء يؤم بعضهم بعضا فيه وهذا قد يكون على
املستوى احمللي اجلزئي وقد يكون على املستوى العام.
فإذن كلمة (األمة) يف االصطالح الذي نريده هنا قد يكون املراد هبا األمة املتعلقة بوطن
من األوطان ،أو األمة اليت هي أمة اإلسالم بأمجعه ،ويصح التناول هبذا االعتبار والتناول
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هبذا االعتبار واملصاحل الدينية عامة يف اجلميع؛ لكن رمبا اختلفت بعض الوسائل الختالف
الفرق ما بني األمة الصغرى مع األمة الكربى.
[من هم المرجعية في تحديد المصالح العليا لألمة؟]
هنا نأيت إىل أمر مهم وهو أن رعاية املصاحل -املصاحل العليا يف األمة -الشك أهنا مادام
أهنا راجعة إىل هذه األمور اخلمسة -وسيأيت تفصيل الكالم على أطراف منها -فإننا جند
أن احلاجة ماسة إىل معرفة من الذي يرجع إليه يف فهم هذه املصاحل.
ذكرت لكم أن املصاحل:
منها مصاحل عليا وهي املرادة هبذه احملاضرة.
ومنها مصاحل وسطى تتعلق بعامة الناس.
ومنها مصاحل فردية تتعلق باملفرد املسلم يف ذاته.
وكالمنا على املصاحل العليا وما يتصل بذلك.
هنا من يلي املصاحل؟ ومن هو الذي يوعز إليه أو هو املطالب شرعا برعاية هذه املصاحل؟
كما رأينا املصلحة مراد الشرع وحتقيقها حتقيق للشرع ،وإذا كان األمر كذلك فإن كل
فرد يف األمة خماطب بتحقيق مصلحة حبسب ما خوطب به من الشريعة.
فاملصلحة املنوطة باإلمام ويل األمر هلا شأهنا.
املصلحة املنوطة بالقاضي هلا شأهنا.
املصلحة املنوطة برجال اإلفتاء هلا شأهنا.
املصلحة املنوطة برجال السياسة هلا شأهنا.
املصلحة املنوطة برجال االقتصاد هلا شأهنا.
املصلحة املنوطة برجال األمن واحلماية وحفظ الثغور هلا شأهنا.
َّ ِ
آمنُواْ ول ِ
سواْ
ين َ َ ْ
وهكذا يف كل التفاصيل ،واهلل جل وعال يقول يف حمكم التنزيل ﴿الذ َ
َم يَـ ْلب ُ
ود
يمانَـ ُهم بِظُل ٍْم أ ُْولَـئِ َ
ك ل َُه ُم األ َْم ُن َو ُهم ُّم ْهتَ ُدو َن﴾[األنعام ،]22:ويقول أيضا جل وعال ﴿يَا َد ُاو ُ
إِ َ

6
َّاس بِالْح ِّق وََل تَـتَّبِ ِع الْهوى فَـي ِ
اك َخلِي َفةً فِي ْاأل َْر ِ
ك َعن َسبِ ِ
يل اللَّ ِه إِ َّن
إِنَّا َج َعلْنَ َ
ضلَّ َ
ض فَ ْ
ََ ُ
اح ُكم بَـ ْي َن الن ِ َ َ
ِ
الَّ ِذين ي ِ
يل اللَّ ِه ل َُهم َع َذ ٌ ِ ِ
ْحس ِ
ضلُّو َن َعن َسبِ ِ
اب﴾[ص ،]22:ويقول أيضا
َ َ
ْ
سوا يَـ ْو َم ال َ
اب َشدي ٌد ب َما نَ ُ
ِ
جل وعال ﴿و َع َد اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم فِي ْاأل َْر ِ
ض َك َما
الصال َحات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
َ َ
ْ َ
َ
است ْخلَ َ َّ ِ
ضى ل َُه ْم َولَيُبَ ِّدلَنـ َُّهم ِّمن بَـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا﴾
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن ل َُه ْم ِدينَـ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
َْ
ف الذ َ
النتيجة واملصلحة ﴿يَـ ْعبُ ُدونَنِي ََل يُ ْش ِرُكو َن بِي َش ْيئًا﴾[النور.]55:
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[المسؤولية في مصالح األمة العليا راجعة إلى ولي األمر أو من ينيبه]
ونبينا صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم يقول «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وابتدأها بقول
«فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته» احلديث ،وهذا احلديث املتفق على صحته يدل على أن
املسؤولية عن حتقيق املصاحل الشرعية منوطة بكل أحد حبسب حاله ،فاملصاحل الدنيا املتعلقة
باألفراد املسؤول عنها الفرد «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» ،واألمور
املتعلقة مبا هو أكرب منوطة أيضا باملسؤولية ،واملسؤولية العظمى لويل األمر «واإلمام راع
ومسؤول عن رعيته».
وهذا يدل على أن اخلطاب لتحقيق املصلحة ودرء املفسدة عن األمة منوط يف األصل
حبكم عقد البيعة باإلمام وويل األمر ،مث هو منوط بنوابه سواء كانوا أفرادا أو جهات ،هلذا
من يلي املصلحة ويعلم هبذه املصلحة؟
أوال اإلمام ويل األمر ،وويل األمر علمه هبذه املصلحة وكونه هو املخاطب بتحقيق
املصاحل الدينية والدنيوية قد يكون إلدراكه هلذه األمور بنفسه أو يغريه من أهل احلل والعقد
من املستشارين من جملس الشورى من مستشاريه من خاصته ممن يثق فيهم ،قد ال يتعني أن
يكون هو املخاطب هبا فقط ،بل هو خماطب هبا إما بقوته يف نفسه أو مبن معه من أهل
الرأي واحلل والعقد واالستشارة من ذوي العلم واالختصاص كل أهل جمال وختصص يف
ختصصهم.
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أو النواب نواب ويل األمر األفراد أو اجلهات ،مثال أمري بلد أمري منطقة أو حمافظ بلد أو
وزير أو رئيس جهة معينة أو حنو ذلك؛ ألنه البد من التنظيم ،وملا ويل األمراء يف عهد النيب
صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم واختذ العمال قال يف ذلك «من أطاع األمير فقد أطاعني ومن عصى
األمير فقد عصاني» ألجل أن التفويض هنا تفويض رعاية املصلحة يف هذه الفئة من األمة
والناس أناطها بنائب له يف حتقيق هذه املصلحة ،مث عليه هو أن حياسبه على ما فعل
وحتققيه للمصاحل الدينية والدنيوية يف الناس.
وكذلك اجلهات قد تكون املصلحة منوطة جبهة ليس بفرد ،فينوب عن اإلمام حبكم
العقد العام؛ ينوب عنه يف حتقيق املصلحة جهة مثال جهة قضائية ،جهة الفتوى ،جهة
إمامة املساجد ،األصل أن الذي يؤم املساجد من؟ هو اإلمام النيب صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم
السال ُم كان اإلمام وكان القاضي كان املفيت ،وكان هو الذي
كان هو النيب علْي ره َّ
الصالةُ و َّ
يؤم الناس يف املسجد ،وهذا مشى فِتة من الزمن حىت توسعت البالد فلجأ والة األمر
واخللفاء إىل التنظيم بتجزئة العمل ،فصار كل له اختصاص.
وقد يكون هناك جهات قضائية مسؤولة عن هذا األمر يف حتقيق مصاحل الشرع يف
القضاء الذي هو حتقيق العدل ودفع الظلم واألخذ لذي احلق حقه من خصمه.
جهات الفتوى يف التبليغ عن رب العاملني ،وضبط ذلك ،وأن ال يكون الناس يف نزاع يف
هذه اجلهة.
اجلهات األمنية فيما خيص ضبط األمر.
اجلهات االقتصادية يف ضبط أموال الناس فيما خيصهم.
اجلهات االجتماعية يف رعاية أخالق الناس ورعاية ما يصلحهم واحملافظة على األسرة
وبناء اجملتمع.
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هلذا كانت إذن املسألة موزعة من حيث من يلي هذه املصاحل ،مصاحل دفع املنكرات
وحتقيق املعروف منوطة باجلميع وجبهة خمتصة يف ذلك يقيمها ويل األمر إن أراد ذلك،
وهكذا يف أشياء أخر.
[عدم جواز تعدي الفرد على اإلمام في تحديد مصالح األمة العليا]
هذا ينبين عليه إذن أن املصاحل اليت حتدثوا عنها -املصاحل الراجعة للدين والراجعة للدنيا
يف مقصود الشرع من اخللق -هذه املصاحل البد أن يركز من يلي هذه املصاحل ومن
املخاطب هبا ،فإذا جاء أحد من األفراد هو خماطب بإصالح بيته ،املصلحة الشرعية املنوطة
باملنزل هو خماطب هبا فأراد نفسه خماطبا باملصاحل األمة العليا فحينئذ يكون قد تعدى ما
ُجعل له شرعا؛ ألن احلديث «اإلمام راع ومسؤول عن رعيته» مث فصل حىت جاء إىل املرأة يف
بيتها واملرأة راعية ومسؤولة ،فإذن كل أحد عنده مسؤولية حبكم الشرع فالبد أن يرعاها فإذا
تعدى إىل هذه املسؤولية ودخل يف هتيئة نفسه إىل مصاحل مل خياطب هبا أصال بتحقيقها أو
براعيتها فإنه حينئذ يكون قد فعل ما مل يؤذن له يف الشرع أو مبا ال تتحقق معه املصلحة يف
الشرع.
احملافظة على هذه املصاحل من حيث األمور فرض وضرورة احملافظة على املصاحل الدينية
والدنيوية ،وهلذا كان من الضرورات امللحة أن حيفظ على الناس ما به صالح دينهم وأن
حيفظ على الناس ما به صالح دنياهم.
[أهمية حفظ الدين وكيفية ذلك]
أما صالح الدين ،مبعىن أن يكون دينهم صالحا هي أعظم املقصود؛ ألن الرسل بعثت
إلصالح دين الناس ،ودين الناس عام حتقيقه بتحقيق صلة الناس برهبم جل وعال بعبادته
وحده ال شريك له واالمتثال للشرع -االمتثال للعبادات املفروضة العملية األربعة -فدين
الناس ممتثل يف األركان اخلمسة لإلسالم ،وهذا هو املطلب األعظم واملصلحة العليا اليت
جتب احملافظة عليها.
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ولذلك قدمت احملافظة على الدين قبل احملافظة على األنفس؛ ألنه هنا جتب احملافظة
على دين الناس مبعىن أن حيافظ على توحيدهم عقيدهتم على عباداهتم على إتياهنم لفرائض
وانتهائهم عن احملرمات واملوبقات.
الدين به يتحقق الصالح ،واملراد به التوحيد وما يلزم عنه ،والشرك وما يلزم عنه أو

وسائل الشرك هذا هو الفساد ،هلذا قال اهلل جل وعال يف سورة األعراف ﴿ َوَلَ تُـ ْف ِس ُدواْ فِي
ض بـع َد إِصالَ ِحها وا ْد ُعوهُ َخوفًا وطَمعا إِ َّن رحم َ ِ
ِِ
ين﴾[األعراف،]52:
ْ َ ًَ
ت اللّه قَ ِر ٌ
يب ِّم َن ال ُْم ْحسن َ
َْ َ
األ َْر ِ َ ْ ْ َ َ
﴿ َوَلَ تُـ ْف ِس ُدواْ فِي األ َْر ِ
ض بَـ ْع َد إِ ْصالَ ِح َها﴾ ،إصالحها بأي شيء؟ قال أهل التفسري :بعد

إصالحها بالتوحيد وعبادة اهلل وحده ال شريك له ،واإلفساد فيها بالشرك ووسائل الشرك،

ت ال ِ
ْج َّن
ملاذا؟ ألن املقصود األعظم من خلق اإلنسان هو أن يعبد اهلل جل وعال ﴿ َوَما َخلَ ْق ُ
اإلنس إََِّل لِيـ ْعب ُد ِ
ِ
ون﴾[الذاريات ،]52:فإذا كان األمر كذلك فإن احملافظة على الدين يعين
َُ
َو ْ َ

احملافظة على علة خلق اإلنسان وهو أن يعبد اهلل وحده ال شريك له ،والرسل مجيعا بُعثوا

ألجل هذه الغاية ،احملافظة على الدين أو لتجديد الدين أو لتذكري الناس بالدين وهو توحيد
ِ
ٍ
ِ
وت
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
اهلل جل وعال وطاعة الرسلَ ﴿ ،ولَ َق ْد بَـ َعثْـنَا في ُك ِّل أ َُّمة َّر ُسوَلً أَن ا ْعبُ ُدواْ اللّهَ َو ْ
ت َعلَْي ِه الضَّاللَةُ﴾[النحل.]62:
فَ ِم ْنـ ُهم َّم ْن َه َدى اللّهُ َوِم ْنـ ُهم َّم ْن َح َّق ْ
الدين يرجع إىل التوحيد والعبادات مث إىل املعامالت واألمور االجتماعية واألسرية ،مث إىل
األخالق.
وهلذا كان من الضروريات احملافظة على هذه األصول مجيعا:
[كيف نحافظ على التوحيد؟]
األول :التوحيد ،كيف حيافظ على التوحيد؟
أوال :أن يدعى إليه.
وأن يرىب ا لصغار عليه حىت يفهموا حق اهلل عليهم حسب مستواهم وحبسب قدرهتم،
يربوا على العقيدة الصحيحة اليت تنكسر على صخرهتا دعاوى اإلحلاديني والتغريبيني والذين
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يريدون من األمة أن ينصرفوا عن حقيقة هذا الدين إىل رؤى الغرب والشرق واالحنالل من
عبادة اهلل جل وعال والدينونة له بالطاعة.
أيضا الكبار يذكرون هبذا األمر ويُدعون إليه بني احلني واخآخر ،ولذلك صارت الوسائل
اليت هذا األمر ضروري أن حيافظ عليها.
فالذي يأيت مثال ويقول إن مصلحة األمة ري متعلقة بالدعوة إىل العقيدة أو الدعوة
توحيد اهلل أو الدعوة إىل السنة أو الدعوة إىل طاعة الرسول صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم أو الدعوة
إىل ما كان عليه السلف الصاحل وحنو ذلك حنن جيب عليها أن ندعو إىل مصاحل جديدة،
هنا هو دعا إىل مصاحل عقلية متومهة ،لكن املصاحل األصلية املنصوص عليها باحملافظة على
الدين الذي وصفنا لكم فإنه يكون قد ختلف عمن مراد شرعي من مقصود الشرع يف اخللق
وهو احملافظة على دين الناس وعلى توحيدهم وعقيدهتم وعبادهتم لرهبم.
[كيف نحافظ على العبادات؟]
العبادات املقصود منها أن يكون هناك حمافظة على أداء الناس هلذه العبادات،
الصلوات يف املساجد باحلض عليها واألمر هبا وكثرة بناء املساجد ،النيب صلَّى اهللُ علْي ره
وسلَّم كما روت عائشة أمر ببناء املساجد يف الدور ،يف الدور يعين يف األحياء يف األحياء
والن تنظف وتتطيب ،ذلك ألن املصلحة العبادية مصلحة الشرع يف عيادة الناس ال تتحقق
إال ببناء املساجد يف الدور ،ولذلك كان على األمة أن تقوم بذلك لتحقيق هذه املصلحة
يف الناس.
الزكاة ،الصيام ،احلج ،كذلك تيسر السبل لذلك وأن حتقق املصاحل بأدائها.
هلذا نرى مثال أن يف مسألة الزكاة أن الزكاة منها ما يلي أخذها اإلمام أو نوابه ،ومنها ما
هو مِتوك للناس األموال قسمان:
 أموال ظاهرة مثل الزروع والثمار وهبيمة األنعام وما أشبه ذلك.

 وأموال باطنة الرياالت الذهب والفضة إىل آخره األشياء الباطنة.
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األمور الباطنة اليت ليست ظاهرة بينة الناس يروهنا فهذه مِتوكة لك أنت تتوىل صرفها
وأنت مؤمتن على ذلك ،لكن األموال الظاهرة اليت يراها الناس الزروع والثمار النخيل هبيمة
املاشية األنعام البقر الغنم اإلبل وما شابه ذلك هذه كلها املخاطب بأن يأخذها من الناس
ويل األمر ،لذلك املصلحة هنا أن تكون األموال الظاهرة تبذل وتعطى للجهات املختصة
حىت يدفعها ألهل احلاجات.
[ما هي المعامالت؟ وكيفية المحافظة عليها وعلى األمور األسرية واألخالق]
أمور املعامالت ،املعامالت البيع والشراء ،الشركات ،قروض وما يتصل بذلك ،املساقاة
املزارعة ،هذه املسائل مسائل متعلقة بدنيا الناس؛ ولكن هي حمافظة عليها من احملافظة على
الدين ،هنا جيب أن توضع السبل لكي حيافظ على أموال الناس وعلى أن يكون بعضهم ال
جيين على بعض وال يظلم بعضا ،وال يأكل بعضهم أموال بعض؛ ألن هذه مصلحة عامة
متعلقة بتحقيق احلفظ ملال الناس وهو راجع ملقصود الشرع من اخللق ،واهلل جل وعال يقول

ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم َلَ تَظْلِ ُمو َن َوَلَ تُظْلَ ُمو َن﴾[البقرة ،]272:وذلك أن أساس
﴿ َوإن تُـ ْبتُ ْم فَـلَ ُك ْم ُرُؤ ُ
املعامالت وحتقيق العدل بني الناس ودفع الظلم.
هكذا يف األمور املتعلقة األمور األسرية ،الشريعة حافظت على التشريعات املتعلقة
باألسرة ألن فيها مصلحة الناس يف تفاصليها.

كذلك األمور املتعلقة باخلالق احلفاظ على أخالق الناس هذه مصلحة عامة جيب
احملافظة على أخالق الناس من جهة أدائهم للصدق وترك الكذب ،رعايتهم لألمانة ،إقامة
احلقوق ،عدم الغش واخليانة ،الوفاء بالعهود وأشباه ذلك من املسائل.
إذا كان األمر كذلك ،فهذه املسائل حتتاج إىل أن يكون فيها تنظيمات عامة ويف األمة
مث يكون الناس خماطبون بتحقيق هبذه املصاحل كل حبسبه ،الذي يف بيته ،الذي مدرسته،
الذي يف عمله الذي يف مسجده ،وهكذا كل حبسب حاله.
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املصاحل الدينية العامة إذا حافظنا عليها مع من يلي حتقيق هذه املصاحل فإنه حيصل من
ذلك الكثري من الفوائد والعوائد واملصاحل للناس:
أوال:
[من فوائد تحقيق المصالح الدينية :اجتماع الناس وعدم تفرقهم]
أن يكون هناك اجتماع يف الدين وعدم افِتاق واألساس أن االجتماع يف الدين من أهم
املطالب يف هذا الشرع ،أن ال يتفرق الناس يف دينهم ،فاجتماع الناس على دين واحد هذا
مطلب من املطالب الضرورية ،فإذا صار اخلالف يف الدين فإنه حينئذ يكون هناك بعد عن
ع
املصاحل املرجوة يف األمة وذهاب إىل الفساد واالختالل والضياع ،قال اهلل جل وعال ﴿ َش َر َ
ِ
ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
لَ ُكم ِّمن الدِّي ِن ما و َّ ِ
يسى أَ ْن
صى بِه نُ ً
يم َوُم َ
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِل َْي َ َ َ َ
َ َ
َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وسى َوع َ
ِ
ِّين َوََل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِيه﴾[الشورى ،]16:هذا مما أمجعت عليه الرسل واملصلحة الدينية
يموا الد َ
أَق ُ

العامة أن نقيم الدين وال نتفرق فيه.
هنا إقامة الدين وعدم التفرق فيه ،هذا خياطب به الذين يرعون املصاحل العليا :اإلمام
أهل القضاء أهل الفتوى ،كل حبسب حاله ،أهل االستشارة ،أهل احلل والعقد ،أهل النظر
وأشباه هؤالء.
التفرق يف الدين مضر باملصلحة العامة ،ولذلك كل وسيلة من الوسائل اليت تؤدي إىل
الفرقة يف الدين جيب أن تواجه؛ ألهنا مضرة باملصلحة وألن الفرقة حمققة للمفسدة وهلذا قال

اهلل جل وعال ﴿وا ْعتَ ِ
ص ُمواْ بِ َح ْب ِل الل ِّه َج ِم ًيعا َوَلَ تَـ َف َّرقُواْ َواذْ ُك ُرواْ نِ ْع َمةَ الل ِّه عَلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْع َداء
َ
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا﴾[آل عمران ،]116:وقال جل وعال أيضا ﴿ َوَلَ تَـنَ َازعُواْ
فَأَلَّ َ
ف بَـ ْي َن قُـلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
اصبِرواْ إِ َّن اللّهَ َم َع َّ ِ
ين﴾[األنفال ،]62:فمسائل التنازع  ،مسائل
فَـتَـ ْف َ
ب ِر ُ
الصاب ِر َ
شلُواْ َوتَ ْذ َه َ
يح ُك ْم َو ْ ُ

اخلالف ،الفرقة ،التفرق يف الدين ،أن يكون لكل ذي رأي رأيه ،وأن يستحضر الناس

الشح املطاع وعدم طاعة بعضهم لبعض ،هذا من أعظم املفاسد اليت تقدح يف مصلحة
الدين.
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وهلذا كيف حنقق مصلحة الدين اليت ذكرنا؟ حتقيق مصاحل الناس يف دينهم؟ يف توحيد
اهلل؟ يف عقيدهتم؟ يف عباداهتم؟ يف معامالهتم؟ يف أسرهم؟ يف أخالقهم؟ البد أن يرعى
االجتماع يف الدين وعدم التفرق يف الدين.
[من عالمات التفرق في الدين :عدم الرجوع إلى أهل االختصاص]
كيف يكون الِتفق يف الدين؟ أن ال يرجع الناس إىل أهل االختصاص يف اختصاصهم،
مثال يأيت أناس يف جهة ويقولون :حنن إذا اختلفنا ال تذهبوا إىل قاضي البلد بعضنا حيكم
لبعض ،هذا حيصل مفسدة كبرية ألن فيه إحداث للفرقة يف هذا األمر ،إذا جاء أحد وقال:
إن الناس :العلماء ،أو ويل األمر اإلمام ،اجلهات ،هؤالء قصروا يف الدين فيجب أن
نستقل حنن باحملافظة عل ى مصلحة الدين هذا ظاهره حسن أنه يريدون احملافظة على
املصلحة لكن حقيقته باطل شرعا من جهتني:
الجهة األولى :أنه ليس من اختصاصهم وال مما تعبدهم اهلل جل وعال به أن حيفظوا
وحيافظوا على املصاحل العامة ،هم ذمتهم بريئة ألهنم ري منوط هبم احملافظة على املصاحل
العامة ،مصلحة الفتيا مصلحة أهل العلم مصلحة القضاء مصلحة األخالق العامة مصلحة
األمة العامة ،هذه منوطة بأهلها ،فليس لألفراد أن ينصبوا أنفسهم يف ذلك وهذا يتحقق به
الفساد.
األمر الثاني :أهنم إذا فعلوا ذلك فإنه يكون عندهم افتئات وانشقاق على الصف

وبالتايل فيكون هلم فرقة على اجلماعة وذهاب إىل الشذوذ واإلنفراد.
اإلمام ويل األمر أو أهل القضاء أهل الفتيا أو الوزير يف وزارته أو الرئيس يف رئاسته إىل
آخره ،قد يكون عنده نقص يف بعض املسائل ،أو قد يرى املصلحة يف شيء ويكون عند
بعض الرعية رأي آخر يف ذلك ،فكيف يبديه له ،هنا الرعية ري مناط هبا أن جتعل نفسها
هي املدركة للمصاحل واحملافظة على املصاحل العليا املصاحل املتوسطة واملصاحل الفردية رمبا
ختاطب هبا حبسب احلال لكن املصاحل العليا ،ال.
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[مشاركة الفرد في تحقيق المصالح العليا تكون بالنصيحة والبيان]
فإذن كيف يشارك الناس يف حتقيق املصاحل العليا مببدأ املشورة ،مببدأ النصيحة ،مببدأ
إعطاء األمر والبيان يف هذا ،فاملشاركة مطلوبة ،فليس معىن أن يكون املناط باجلهات هم
أهل رعاية املصلحة معناه أن ال يشارك يف ذلك ،املطلوب أن يشاركوا لكن حبسب الطريقة
الشرعية.

السال ُم يف احلديث الصحيح «الدين النصيحة ،الدين
وهلذا قال علْي ره َّ
الصالةُ و َّ
النصيحة ،الدين النصيحة» ثالثا قلنا :ملن يا رسول اهلل؟ قال «هلل ولكتابه ولرسوله
وألئمة الناس وعامتهم» ملاذا النصيحة ألئمة املسلمني؟ أئمة املسلمني :إمام املسجد يف

مسجده ،وويل األمر اإلمام يف إمامته العظمى ،كل حبسب احلال ،فهنا يأيت مبدأ النصيحة
مبدأ النصيحة يكون خبلقه وبكلماته؛ ألنه يكون حمقق املصلحة فتلفت نظره إىل شيء رمبا
مل يكن ملتفتا إليه.
[بعض المخالفات الناتجة عن االفتئات عن أولي األمر]
لكن لو مل حيصل ذلك؛ بل حصل افتئات جاءت جهة وقالت :حنن األدرى مبصاحل
األمة ونريد اإلصالح .بدون الرجوع إىل صاحب املصلحة الذين أناطه هبا الشرع بقوله
«واإلمام راع ومسؤول عن رعيته» قوهلا :حنن املؤهلون لذلك فا حيصل فيه عدة خمالفات
شرعية:
أوال :أنه معصية هلل جل وعال ورسوله صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم أما اهلل جل وعال فقوله
ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم﴾[النساء ،]52:ويف قول النيب
الر ُس َ
يعواْ َّ
يعواْ اللّهَ َوأَط ُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
﴿يَا أَيـُّ َها الذ َ
صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم «من أطاع األمير فقد أطاعني ومن عصى األمير فقد عصاني».
فهنا املصلحة متحققة هبذه الرعاية ،له أن يسعى يف املصاحل واإلصالح؛ لكن يف قناة
صاحب االختصاص شرعا وهو اإلمام أو نائبه أو اجلهات املختصة.
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املفسدة الثانية من أن الناس هو الذين يلون هذا األمر :أن فيه منازعة األمر ألهله وشق
عصى الطاعة.
املفسدة الثالثة :أهنا خمالفة هلدي السلف وهدي السلف هو األكمل.
املفسدة الرابعة :أن فيها رس لبذور الفتنة واالختالف ،والنيب صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم

يقول «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» رواه اإلمام أمحد و ريه بإسناد جيد اجلماعة رمحة
والفرقة عذاب ،وجاء يف األثر عن أحد الصحابة -أظنه ابن مسعود أو ريه -يقول :فواهلل
ملا ختشون يف اجلماعة أحب إيل مما ترجون يف الفرقة .ما ختشون يف اجلماعة؛ يعين األشياء
اليت ال حتبوهنا مع بقاء اجلماعة واالجتماع واالئتالف أحب إيل -وهو الصحايب املشهود
له -قال :أحب إيل مما ترجون يف الفرقة ،ملاذا؟ ألن الفرقة كل ما فيها أحالم ال تتحقق ،ملا
يأيت واحد يقول :ال ،هذه فرقة بسيطة ما تضر لو حيصل ،البد نقول كذا ،احلق نعمل كذا،
احلق أن نفعل هذا ،احلق أن ننكر املنكر بالطريقة هذه ،احلق أن نقتل هبذه الطريقة ،احلق
أن نفعل هبذه ،هذه أشياء متومهة ال حتقق مصلحة ،والتاريخ ملن قرأه شاهد من أوله إىل
يومنا احلاضر ،فتحقيق ا ملصاحل باالجتماع وحتت راية هذا هو الذي يكون معه الكثري من
إدراك األمور؛ لكن مع ذلك هل نرجو دائما أن تكون األمور على وجه الكمال؟ يا إخوان
الكماالت ال وجه هلا يف حتقيق املصاحل ودرء املفاسد ،دائما اهلل جل وعال جعل الدنيا
مدافعة ،مدافعة بني اخلري والشر ،حكمة م ن اهلل جل وعال أن يأيت الشر يكثر مث يضعف،
وأن يكون هناك يف مدافعة له لينظر العباد ماذا يفعلون ،هل جاهدوا بالطريقة الشرعية؟ هل
سلكوا الطريق الشرعي يف اإلصالح ،يف إنكار املنكر؟ هل ترىب الناس ،ربوا أوالدهم ،ربوا
أُ ْسراهم؟ هل كان عندهم قناعة وعقيدة يف دينهم ومل يكِتثوا بالتيارات املخالفة للعقيدة من
التيارات الشرقية والغربية وحنو ذلك ،هذه ابتالءات عظيمة اهلل جل وعال يقضيها ويقدرها،
كيف ال ونوح عليه السالم مكث يف قومه كم؟ ألف سنة إال مخسني عاما ،ملاذا؟ ما
حصل له؟ ما آمن معه إال قليل؛ اثنا عشرة أو عشرين أو سبعني أو ثالث وسبعني حبسب
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الروايات ،قليل يف حصيلة ألف سنة ما نفع رسول مؤيد يريد اإلصالح ما نفع ،شعيب
ت﴾[هود ،]22:فنمتثل بالطريقة اليت أمرنا
استَطَ ْع ُ
عليه السالم يقول ﴿إِ ْن أُ ِري ُد إَِلَّ ا ِإل ْ
ح َما ْ
صالَ َ
َّ
س َعلَْي َك ُه َد ُاه ْم َولَ ِـك َّن اللّهَ يَـ ْه ِدي َمن يَ َشاء﴾[البقرة ،]272:لذلك حتقيق املصاحل ودرء
﴿ل ْي َ
املفاسد هذا مناط باجلميع يف أن يرعوا لكل ذي حق حقه.
القسم الثاين املصاحل الدنيوية املصاحل الدنيوية كثرية يف حياة الناس ،واألكثر من الناس
يهتم مبصاحله الدنيوية.
[من المصالح العليا لألمة في دنياها :أن تكون قوية مهابة]
املصاحل العليا لألمة يف دنياها ،أول مصلحة عليا يف دنياها أن تكون األمة قوية مهابة
حىت ال يتجرأ عليها أعداء هلا من داخلها أو من خارجها ،فأول املصاحل اليت دعا إليها
الشرع ومن الضروري أن حيافظ عليها من اجلميع من كل مسلم حبسبه -ألهنا مصاحل
دنيوية -أوال ضرورة قوة األمة واهليبة ،قوة األمة وهيبتها تتحقق باجتماعها وعدم اختالفها
ألن الذئب يأخذ من الغنم القاصية ،والشيطان كذلك؛ من تفرد برأي أو بأمر فخالف فيه
اجلماعة فإنه يغريه الشيطان بأنك وأنك وأن الناس على باطل وأنت على حق وأنت يف
مقام اإلمام أمحد يف زمنه ،والناس خالفوا يف زمن حممد بن جعفر الطوسي فلم يكن على
ِ
ِ
ضيِ
وك َعن َسبِ ِ
يل
ضلُّ َ
احلق إال هو وأنت ،واهلل جل وعال يقول ﴿ َوإِن تُط ْع أَ ْكثَـ َر َمن في األ َْر ِ ُ

الل ِّه﴾[األنعام ،]112:فيومهه أنه بالفرقة تتحقق له أنه يقوي احلق أو أنه هو احلق وهو اجلماعة
وحده ،هنا قوة األمة وهيبتها هذه مصلحة دنيوية ضرورية لتدفع األعداء.
[من آثار اختالل هيبة األمة :اختالل األمن وظهور الفتن]
إذا اختلت األمة يف قوهتا وهيبتها بتفرقها وعدم اجتماعها تأيت التأثريات:
أوال :خيتل األمن شيئا ويبدأ اخلوف يف النفوس.
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الثاين :يتجرأ أهل اهلواء يف أهوائهم ،السراق يف سراقهم ،يتجرأ أهل اهلواء الشهوانية يف
شهواهتم ،أهل االعتداءات يتجرأ الذين يريدون الباطل ،يريدون قطع الطريق ،يريدون
اإلتالف ،يريدون القتل إىل آخره.
األمة املهيبة القوية يهاهبا عدوها ويهاهبا املغرضون من داخلها ،لذلك من سعى يف
احلقيقة إىل اجتماع األمة فإنه يسعى؛ ليس كما يقال يسعى ليكون الناس مع احلكومة،
مثل ما يقول بعض الناس ليس هذا فقط ،هو صحيح حيصل اجتماع لكن ملصلحة كل فرد
من املسلمني ،وكل واحد منا منوط به أن حيفظ أخاه ،وكيف حتفظ أخاك؟ بأن تقوي هيبة
األمة وأن تقوي اجتماع األمة وعدم التفرق فيها؛ ألن التفرق حيدث الكثري من الضعف
واخلالفات ،وأن يطعن بعضهم يف بعضهم ،وأن يغري بعضهم بعضا يف االعتداءات ويف
القيل والقال.
أليس من حماسن الشرع أن يكون املسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا؟ بلى،
أليس من حماسن الشرع التعاون على الرب والتقوى؟ بلى ،كيف حيصل ذلك وهذا يطعن يف
هذا وهذا يشك يف هذا؟ إذا حصل اجليوب الداخلية بالتعبري العصري يف األمة ،صارت
هذه مجاعة وحدها وهذه فئة وحدها وهذا حزب لوحده ينادي بأمر وهذا ينادي بأمر إىل
آخره ،فصار هذا يطعن يف هذا وهذا يطعن يف هذا.
فإذن كل فئة ستحاول أن حتفظ مصاحلها مع شاكلتها ،وبالتايل سيحدث العداء بني
كل فئة وأخرى وال تتحقق مصاحل العباد يف هذا األمر.
وهلذا كان ملا ظهرت الفنت يف عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم حذر الشرع من الفنت ما
ظهر منها وما بطن ،والصحابة رضوان اهلل عليهم أكثروا من الكالم يف هذا األمر.
[من المصالح العليا لألمة في دنياها :أن يتحقق العدل ويرتفع الظلم أو يقل]
األمر الثاين من املصاحل العليا اليت تتحقق هبا املصاحل الدنيوية للناس أن يكون هناك
عدل وأن يرتفع أو يقل الظلم ،الظلم واعتداء بعض الناس على بعض وظلم بعض الناس
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ضنَا
بعضا هذا متأصل يف نفس اإلنسان من حيث كونه إنسانا قال جل وعال ﴿إِنَّا َع َر ْ
ض وال ِ
ْاألَمانَةَ عَلَى َّ ِ
ْجبَ ِ
ال فَأَبَـ ْي َن أَن يَ ْح ِم ْلنَـ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْنـ َها َو َح َملَ َها ِْ
نسا ُن﴾ ملاذا
َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
اإل َ

وما َج ُه ًوَل﴾[األحزاب ،]72:قبرل حبملها ألنه من صفته أنه ال يبايل؛
محلها قال ﴿إِنَّهُ َكا َن ظَلُ ً
يظلم ،يفرط يف احلقوق ،ومن صفته أنه جيهل العاقبة.

فإذن من صفة اإلنسان الظلم ،فمن املقاصد العامة واملصاحل العليا لألمة أن يتحقق
العدل وأن يدفع الظلم.
[بعض األسباب المعينة على دفع الظلم وتحقيق العدل]
إذا كان األمر كذلك ،فكيف يتحقق العدل وكيف يدفع الظلم؟ هنا:
أوال بتعظيم تقوى اهلل جل وعال يف النفوس؛ ألنه ال ميكن أن يكون لإلنسان وازع أعظم
من تقوى اهلل جل وعال ،فإذا ضعفت التقوى ظلم ،ظلم أوالده ،ظلم زوجته ،ظلم جريانه،
ظلم من يعامله إىل آخره ،ما عدل يف نفسه وأهله وما وىل ،فالبد من تعظيم التقوى يف
النفوس واخلوف من اهلل جل وعال حىت حيصل حتقيق للعدل ودفع للظلم.
األمر الثاين يتحقق العدل ويندفع الظلم البد بقوة السلطان؛ ألن هيبة السلطان هيبة
الدولة يهاب معها من يريد أن يظلم ،فيكون الناس أقرب إىل العدل وأبعد عن الظلم يف
ظلم دولة قوية عادلة.
األمر الثالث أن يكون هنا ك جهات تفصل فيما قد يظلم الناس بعضهم بعضا فيه وهي
جهات القضاء وجهات األمن.
يقول الشاعر:
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة َل يظلم

يعين أ لب الناس عندهم هذا الظلم إذا ظلم الناس بعضهم بعضا هنا ذهبت املصلحة
ود إِنَّا
العليا وهي حتقيق العدل يف الناس وهلذا قال اهلل جل وعال يف أمره لداوود ﴿يَا َد ُاو ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
اح ُكم بَـ ْي َن الن ِ
اك َخلِي َفةً فِي ْاأل َْر ِ
ك َعن َسب ِ
يل
َج َعلْنَ َ
ْح ِّق َوََل تَـتَّب ِع ال َْه َوى فَـيُضلَّ َ
ض فَ ْ
َّاس بال َ
اللَّ ِه﴾[ص ]22:ملاذا؟ ألن به يتحقق العدل ويندفع الظلم.

[قاعدة :كلما قوي الدين قويت مظنة تحقيق العدل واندفاع الظلم]
مظنة العدل ر
هنا كلما قوى االجتماع قويت ر
ومظنة اندفاع الظلم ،إذا قوي الدين قويت
مظنة العدل ومظنة اندفاع الظلم ،ولذلك كان التظامل يف عهد النيب صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم
أقل منه يف عهد أيب بكر ،يف عهد أيب بكر أقل منه يف عهد عمر ،وهكذا يف أشياء أخر.
[من المصالح العليا لألمة في دنياها :أن يتحقق األمن الشامل العام التام]
الثالث من املقاصد العليا لألمة ملصلحة دنياها أن يكون هناك أمن شامل ،يقول
املاوردي يف كتابه أدب الدنيا والدين بعد أن ذكر أنواع من املصاحل قال :وسنذكر ما
يصلح الدنيا مث نتبعه بوصف ما ويصلح حال اإلنسان فيها ،واعلم ما به تصلح الدنيا حىت
تصري أحواهلا منتظمة وحىت تصري أمورها ملتئمة ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعت عنها
فروع وهي:
 .5أوَل دين متبع.
 .4ثانيا سلطان قاهر.
 .3وعدل شامل.
 .2أمن عام.
 .1خصب دائم.
 .6وأمل فسيح.
القصد من هذا مما قال أن من املصاحل العليا لألمة لتحقيقها يف دنياها األمن الشامل،
األمن الشامل هذا نعمة من اهلل جل وعال ومصلحة عليا ،ومنوط بكل إنسان ،كل إنسان
يبحث عن أي شيء؟ ولذلك مسي اإلميان إميانا ألن به حيصل األمن يف اخآخرة وحيصل به

َّ ِ
آمنُواْ ول ِ
ك ل َُه ُم األ َْم ُن
يمانَـ ُهم بِظُل ٍْم أ ُْولَـئِ َ
ين َ َ ْ
سواْ إِ َ
األمن أيضا يف الدنيا قال جل وعال ﴿الذ َ
َم يَـ ْلب ُ
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واألمن يف اخآخرة ،هلذا امنت اهلل جل وعال على الناس يوم القيامة ألهنم يف العرصات خياف
من خياف ،وأما أهل الصالح واإلميان والتقوى فهم آمنون ،قال جل وعال ﴿ َو ُهم ِّمن فَـ َز ٍع
يَـ ْوَمئِ ٍذ ِآمنُو َن﴾[النمل ،]22:أهل اجلنة من أخص نعيمهم أهنم يف أمن ال ينغصهم شيء قال

ِِ
جل وعال خماطبا أهل اجلنة ﴿ا ْد ُخلُ َ ِ
ين﴾[احلجر ،]62:ويف الدنيا أيضا فرض اهلل
سالٍَم آمن َ
وها ب َ
جل وعال على اجلميع األمن وأن حيققوا األمن يف جمتمعهم حىت يتحقق هلم األمن يف
ِ
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ات
آمنُوا من ُك ْم َو َعملُوا َّ َ
ين َ
أنفسهم ،وهذا كما يف قوله جل وعال ﴿ َو َع َد اللَّهُ الذ َ
است ْخلَ َ َّ ِ
ضى ل َُه ْم
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن ل َُه ْم ِدينَـ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
َْ
ف الذ َ
أ َْمنًا﴾ هنا الحظ النتيجة ،قال ﴿يَـ ْعبُ ُدونَنِي ََل يُ ْش ِرُكو َن بِي

ِ
َّهم فِي ْاأل َْر ِ
ض َك َما
لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
َّهم ِّمن بَـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم
َولَيُبَ ِّدلَنـ ُ
َش ْيئًا﴾[النور ،]55:فعبادة اهلل جل وعال وحده وعدم الشرك به جاءت بعد الوعد لتحقيق

األمن ألن حتقيق األمن من مقاصد الشرع يف رعاية املصاحل العليا ألمة يف دنياها.
[تمام األمن وكماله يتحقق بتمام الدين وتمكنه والعكس بالعكس]
السال ُم يف تنبيه عظيم يف الصلة ما بني متام الدين ومتام األمن
وهلذا قال علْي ره َّ
الصالةُ و َّ
السال ُم «واهلل واهلل ليتمن اهلل هذا األمر يعني أمر الدين حتى تسير
قال علْي ره ال َّ
صالةُ و َّ
الضعينة من العراق -أو قال من صنعاء -إلى مكة َل تخشى إلى اهلل» الضعينة املرأة
على راحلة وحدها ،تسري كل هذه املسافة ال ختشى إال اهلل ،علق هبذا مباذا؟ بإمتام هذا

األمر فإذن متام أم ر الذين ومصلحة الناس يف دنياهم متعلقة شرعا بتحقيق مصلحة األمن،
وحينئذ فمصلحة األمن يف حياة الناس ليست هي أمن للدولة ،هي أمن الناس وهلذا املنوط
هبذه املصلحة هو ويل األمر.
[أهم واجبات ولي األمر]
ويل األمر أهم واجباته ثالث واجبات:
األول :حتقيق الدين.
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الثاين :حتقيق الدفع؛ دفع العداء اخلارجيني الذين يريدون باألمة.
الثالث :حتقيق األمن الداخلي.
هذه الواجبات العامة الثالث ويف كل واحدة تفصيالت يف ذلك لكن ينزل هذا إىل أن
يكون كل فرد مطالب لتحصيل دنياه ولتمام دنياه بأن يكون هناك حتقيق لألمن.
[من المصالح العليا لألمة في دنياها :انضباط األمور الدينية كالقضاء واستقاللها]
أيضا من املصاحل العليا لألمة املتعلقة بدنياها وهلا صلة بدينها :أن تكون أمورهم منضبطة
بال شقاق وال نزاع ،وخاصة يف األمور الدينية ،مثل مسائل الفتوى ومسائل القضاء.
إذا كان هناك اضطراب يف القضاء أو اضطراب يف الفتوى فإن املصاحل الدنيوية للناس
تضعف ،صحيح أن الفتوى متعلقة ليست متعلقة بالدنيا؛ لكن هي ضبط الفتوى متعلق
باجتماع الناس ألن وائتالفهم وحتقيق مصاحلهم العامة الدنيوية واألخروية ،كيف ذلك،
القضاء واجب أن تكون جهات القضاء مستقلة يف الشرع ،مبعىن أن يكون القاضي يف ما
حيكم به وفيما يأتيه وفيما يفصل به يف احلكومات يعين يف األقضية اليت تأتيه واخلصومات
أن يكون مستقال عن أي جهة تؤثر عليه ،إذا كان هناك جهة تؤثر عليه فهذا يكون فيه
قدح يف مصلحة تتعلق بدنيا الناس وكذلك يف دينهم؛ ألنه مل يؤخذ لذي احلق حقه من
خصمه؛ بل يكون هذا يؤثر عليه وهذا يؤثر عليه ،فاستقالل القضاء من أعظم املصاحل
وهيبة القضاء من أعظم املصاحل اليت نتوخاها يف الشرع.
فإذا كان األمر كذلك فوسيلة حتقيق هذه املصلحة العليا:
أوال :فيما هو منوط بالدولة عاما أن يكون القضاء مستقال ال يتدخل فيه.
واألمر الثاين :يكون القاضي -سواء أكان القاضي يف احملكمة أو التمييز أو جملس
القضاء األعلى يعين اجلهة اليت يِتتب على حكمها التنفيذ -أن ينفذ حكمها الشرعي
بدون تأخري ألن هذا فيه قوة ومصاحل الناس.
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األمر الثالث :أن ال يطعن يف القاضي ،وهذا منوط أيضا باجلهات عليا وكذلك بالناس
واألفراد ،فتحقيق مصاحلكم أنتم أيها الناس يف الدنيا بأن ال يتعرض للقاضي بالطعن،
واخآن جتد من أحاديث الناس رمبا بعض الناس يف جمالسهم يقول :القاضي فالن فعل كذا
وهذا فيه كذا وهذا يأخذ كذا أعوذ باهلل هذا فيه كذا .وإذا دققت يف الكالم وجدته إما أن
له هو قضية وما ُحكم له فيما يشتهي ،أو يكون هو متغرر أو متوهم يرى شيئا ري
صحيح يظن ظنا ويذهب يقول فالطعن يف القضاء أو يف القضاة مضر باملصاحل العليا
باألمة؛ ألنه القاضي هو جيتهد يف حكمه وقد يكون اجتهاده مصيبا وهو األكثر وقد
خيطئ يف اجتهاده؛ لكن حكمه واجب التنفيذ.
[من المصالح العليا لألمة في دنياها :انضباط األمور الدينية كالفتوى واستقاللها]

اجلهة الثانية جهة الفتوى :فمن مصاحل دنيا الناس أن تضبط هلم الفتوى ،ما معىن ضبط
الفتوى؟
الفتوى منوطة بأهل العلم الراسخني فيه ،واألصل -كما قلت لكم -األصل يف الفتوى
من يليها؟ يليها اإلمام.
السال ُم من جهة تبليغه للوحي؛
النيب صلَّى اهللُ علْي ره وسلَّم هو نيب ومرسل علْي ره َّ
الصالةُ و َّ
السال ُم مارس أنواعا من
لكن من جهة ممارساته يف دولة اإلسالم يف املدينة علْي ره َّ
الصالةُ و َّ
السال ُم
املهام والصالحيات -كما يقول أهل السياسة الشرعية ،-تارة علْي ره ا َّ
لصالةُ و َّ
يتصرف بكونه إماما ويل أمر ،وتارة يتصرف لكونه قاضيا يفصل يف اخلصومات ،وتارة
السال ُم بكونه مفتيا ،وتارة يتصرف بكونه إماما ملسجده علْي ره َّ
يتصرف علْي ره َّ
الصالةُ
الصالةُ و َّ
السال ُم ،وتارة يتصرف عال أنه زوج لزوجات ورب ألسرة ،وتارة يتصرف على أنه مرشد
و َّ
وناصح ما يلزم.
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يف عهد الصحابة رضوان اهلل عليه يف املدينة كان يفيت أبو بكر ،يف عهد عمر يفيت عمر
وإذا جاءت مسألة عظيمة مجع هلا أهل بدر يسأهلم فيها ،ورمبا استشار يف مثل مسائل
معروفة يف الفرائض ويف ريها ،نوب عنه من يفيت.
فإذن اإلفتاء منوط مبن جعل مفتيا ،أنابه ويل األمر يف اإلفتاء بأنه أنت هو الذي تفيت
الناس ،أو أذن له إما باللفظ وإما بالعرف.
فحينئذ إذا كان كل أحد يريد أن ينازع يف الفتوى أوال يعجب من ذلك من جهتني:
اجلهة األوىل :جهة اخلوف من اهلل جل وعال كيف واحد يصدر نفسه للفتوى ،ويفيت يف
اليوم مائة مسألة خاصة يف بعض املواقع يف األ نِتنت أو يف بعض األماكن أو يفيت بكثرة
وهو ليس من املتأهلني هلذا الشأن  ،أوال اخلوف من اهلل جل وعال الصحابة كانوا يتدافعون
الفتيا ،هذا من جهة.
اجلهة الثانية جيب عليه أن يراعي املصلحة العلليا ألنه ليس لكل أحد أن يفيت ،يستأذن
املفيت ويل األمر فإن أذن له بالفتوى أفىت وإال فليس له ذلك فاملسألة مسألة دينية.
فرعاية مصاحل الناس يف ضبط الفتوى هي مصلحة دينية ودنيوية وهي األكثر؛ ألنه
حينئذ بعض الناس حيصل له اختالف مع البعض ،وحيصل هناك فرقة وحيصل هناك شتات
يف األمور العامة ،واهلل يف املسألة الفالنية نفعل كذا أو ما نفعل كذا ،نسأل فالن سألوه مبا
خيالف فتوى أهل العلم الراسخني فيه ،مبا خيالف فتوى املفيت ،مبا خيالف الفتوى يف ذلك،
فحينئذ حيصل اخلالف يف الناس واخلالف شر.
مثال بعض طلبة العلم يأيت ويقول أنا أرى أن فتوى املفيت أيا كان ليست صائبة يف هذه
املسألة ،نقول هنا جهتان:
اجلهة األوىل :هل الفتوى متعلقة بك أنت وبأهلك يف بيتك أو متعلقة بالشأن العام؟ إذا
كانت متعلقة بك فأنت تعمل خاصة إذا كان طالب علم يستطيع يبحث تعمل مبا تدين
اهلل جل وعال به يف نفسك.
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لكن إذا كانت متعلقة باألمة وبالغري فليس لك أن تفتئت وتفيت لألمة ملا خيالف فتوى
أهل االختصاص الذين أنيط هبم رعاية املصلحة يف الفتوى.
الفتوى ما هي الفتوى يف احلقيقة؟ هي توقيع عن رب العاملني ،مبعىن أهنا إبالغ بأن
مقصد الرب جل وعال من الناس يف هذه املسألة شرعا هو كذا ،وقد يكون املقصد هنا
برعاية نص وقد يكون برعاية النصوص مع القواعد العامة ورعاية حتصيل املصاحل ودرء
املفاسد ،ويف الغالب فإن أهل اإلفتاء وأهل االختصاص يطلعون من التفاصيل ما ال يطلع
عليه عامة الناس ،فلذلك كان من مصاحل العليا املنوطة باألمة أن جتتمع يف الفتيا وأن ال
تتفرق يف الفتيا يف املسائل العامة املتعلقة باألمة.
وهلذا ال يصلح أن ينصب فئة من الناس أنفسهم مفتني فيما يتعلق باملصاحل العليا
باألمة.
مسائل هذه احملاضرة كثرية ومتنوعة.
اللهم وفق علماءنا ملا فيه الرشد والسداد واجزهم خريا ،واجعلهم من رشد إىل رشد ومن
هيبة إىل هيبة إنك على كل شيء قدير ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
اللهم فا فر مجة وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد.
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