اﻟﺗﺻر ﺢ ﺎﻷﺷﺧﺎص ُﯾﻠﺟﺄ إﻟ ﻪ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣطﺎف

اﻟﺷﯾﺦ /ﻋﺑد اﻟﻛرم اﻟﺧﺿﯾر

ﺗﺳﻣ ﺔ اﻷﺷﺧﺎص إﻧﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣطﺎف إذا ﻟم ِ
ﺗﺟد وﻟـم ﺗﻧﻔـﻊ اﻟﺳـﺑﻞٕ ،واذا ـﺎن ﻓـﻲ ذ رﻫـﺎ ﻣﺻـﻠﺣﺔ ،وﻟـم
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذ رﻫﺎ ﻣﻔﺳدة أﻋظم ،ﻓﺎﻟﺷرع ﺟﺎء ﺑﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻣﻔﺎﺳـد ،ﻓـﺈذا ـﺎن ذ ـر اﻟﺷـﺧص ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠ ـﻪ
اﻟﺗﺣذﯾر ﻣﻧﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺗﻠ س ﺑﺑدﻋﺔ ،و ﺧﺷﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﻣن أن ﻘﺗدوا ﻪ ﺣذر اﻟﻧﺎس ﻣﻧﻪ ،ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ذ ر اﺳـﻣﻪ،
واﻟﺳـﻠﻒ ذ ــروا اﻟﻣﺑﺗدﻋـﺔ ﺄﺳــﻣﺎﺋﻬم وأﻋ ــﺎﻧﻬم ،وﺣـذروا اﻟﻧــﺎس ﻣـن ﺑــدﻋﻬم ،ﻟﻛــن إذا ـﺎن اﻟﻧــﺎس إذا ﺣـذروا ﻣــن اﻟﺑــدع
ارﺗدﻋوا ،ﻻ ،ﻻ ﯾﻠزم ﻣن ذ ر اﻷﺳﻣﺎء ،ﻌض اﻟﻌﺻﺎة اﻟﻌﺗـﺎة إذا ﺑﯾﻧـت ﻣﻧ ـراﺗﻬم وﻣﻌﺎﺻـﯾﻬم وﻋـرف اﻟﻧـﺎس أن ﻫـذﻩ

ﻣﻧ ـرات ﺗﺿــر ﺑﻬــم وأن ﻫــؤﻻء ﻣﺗﻠ ﺳــون ﻻ ﯾﻠــزم ذ ــر أﺳــﻣﺎﺋﻬم؛ ﻟﻛــن إذا ــﺎن اﻟﻧــﺎس ﺣﯾــث ﻻ ﻔﻬﻣــون أن ﻫــذا

اﻟﺷﺧص ﻣﺗﻠ س ﺑﻬذا اﻟﻣﻧ ر ،وﻫو ﯾﻠ س ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس و روغ ﻓﻲ طرﻘﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾ ﻪ ،و ﻐﺗر ـﻪ ﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻧـﺎس ﻻ ﺑـد
ﻣن ﺷﻬرﻩ ،ﻣﺎ اﻟﻣﺎﻧﻊ؟ ﺎﻟﺷر اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻔﺳدة.
وأﺑو ﺳﻌﯾد اﻟﺧدر أﻧ ر ﻋﻠﻰ ﻣروان ،وﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺑر ،ﺑﯾن اﻟﺻﺣﺎ ﺔ ﻓﻲ ﺧط ﺔ ﺟﻣﻌﺔ؛ ﻟﻛن اﻟﻣﻔﺳدة ﻣﺄﻣوﻧﺔ ،أﻣـﺎ
إذا ﺗوﻗﻊ ﻣﻔﺳدة ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ ،إذا ﺎﻧت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺗص ﺎﻟﺷﺧص ،وأراد أن ﯾﺗﺣﻣـﻞ و رﺗﻛـب اﻟﻌز ﻣـﺔ ﻫـذا أﻣـر؛
ﻟﻛن إذا ﺎن ﻫﻧﺎك ﺿرر ﻣﺗﻌد  ،ﯾﺗﻌد إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻓدرء اﻟﻣﻔﺎﺳد ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،وﷲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن.

ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺑ ﻌض أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،وأن ﻣن ﻔﺗﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻗـد ـون ﻓﯾﻬـﺎ ﺳـﺑب ﻟﺗﺳـﺎﻫﻞ ﻌـض اﻟﻧـﺎس وﻓﻬﻣﻬـم ﻋﻠـﻰ
ﻏﯾــر ﻣﻘﺻــودﻫﺎ ،أو ﻫــو ﻧﻔﺳــﻪ ﺗــرﺧص ﻓــﻲ ﻌــض اﻷﻣــور ،أو ﺗــرﺟﺢ ﻋﻧــدﻩ ﻌــض اﻷﺷ ـ ﺎء إذا ـﺎن أﻫــﻞ ﻟﻼﺟﺗﻬــﺎد

ﻓﺎﻷﻣر ﻓ ﻪ ﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﯾن اﻟﻘول اﻟﺻـواب ،أﻣـﺎ إذا ـﺎن ﻟـ س ﻣـن أﻫـﻞ اﻻﺟﺗﻬـﺎد ﻓﯾﻧ ﻐـﻲ أن ﯾﺑـﯾن و ـذ ر اﺳـﻣﻪ
ﻟﺋﻼ ﻐﺗر ﻪ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻧﺎل ﺷﺧﺻـﻪ ﺷـﻲء ،ﻌﻧـﻲ اﻟﺷـﺧص ﻻ ﯾﻧ ﻐـﻲ أن ﯾﻧـﺎل ﺷـﻲء ،ﻓ وﻧـك ﺗﺣـذر ﻣـن
اﻟﻘولٕ ،وان ﻟزم ﻣﻧﻪ ذ ر اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻻ ﻌﻧﻲ أﻧك ﺗﻧﺗﻘص ﻫذا اﻟرﺟﻞ ،ﻧﻌم ،ﺗﺳﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﺛﯾر ﻣـن اﻷﻣـور اﻟﺗـﻲ ﺗﺟـر إﻟـﻰ
أﻣــور ﻻ ﺗﺣﻣــد ﻋﻘ ﺎﻫــﺎ ،ﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻧظــر إﻟــﻰ درء اﻟﻣﻔﺎﺳــد ٕواﻟــﻰ ﻣﺳــﺎﺋﻞ ﺳــد اﻟــذراﺋﻊ وﻏﯾرﻫــﺎ ﯾﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻌﯾﻧﻬــﺎ
ﻐﯾر ﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺟر إﻟ ﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﻻ ﺑد أن ﺗﺑﯾن ،وﻣﺎ زال أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﯾرد ﻌﺿﻬم ﻋﻠـﻰ ﻌـض ،ﻣـﺎ زال أﻫـﻞ

اﻟﻌﻠــم ﻗــد ﻣﺎً وﺣــدﯾﺛﺎً ﯾــرد ﻌﺿــﻬم ﻋﻠــﻰ ﻌــض ،و ﺑــﯾن ﻌﺿــﻬم ﺧطــﺄ ﻌــض؛ ﻟﻛــن ﻻ ﻣﻧــﻊ ،أو ﺑــﻞ اﻷﺻــﻞ أن ﺗــذ ر

اﻟﻣﺣﺎﺳن؛ ﻟﺋﻼ ﯾﺟرد اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻞ ﺧﯾر وﻣن ﻞ ﻓﺿﻞ؛ ﻷﻧﻪ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺧطﺄ واﺣد ،ﻫو ﻟـ س ﺎﻟﻣﻌﺻـوم ﯾﺑـﯾن ﻣـﺎ

ﻋﻧــدﻩ ﻣــن ﻓﺿــﻞ وﺧﯾــر وﻋﻠــم وﻋﻣــﻞ ،ﺛــم ﻌــد ذﻟــك ﻘــﺎل :أﺧطــﺄ ،وﻗــد ُرد ﻋﻠــﻰ ﻋﻣــر -رﺿــﻲ ﷲ ﻋﻧــﻪ -ﻗــﺎل :أﺧطــﺄ
ﻋﻣر ،إ ش اﻟﻣﺎﻧﻊ؟ ﻷﻧﻪ ﻟ س ﻣﻌﺻـوم ،ﻓﻣـن دوﻧـﻪ ﻣـن ـﺎب أوﻟـﻰ؛ ﻟﻛـن ﯾﻧ ﻐـﻲ ،اﻷﻣـور ﻣﻘﺎﺻـدﻫﺎ ﻗـد ﯾـرد ﻌـض
اﻟﻧﺎس و ﺷﻬر ﻌض اﻟﻧﺎس؛ ﻷﻧﻪ ﯾر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻫذﻩ أﻣور ﻻ ﺣ م ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻞ أﺣد ،ﯾر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻣ ن
أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻫو إﻻ إذا ﻫﺿم ﻏﯾرﻩ ،ﻣﺎ ﻫو ﺻﺣ ﺢ ﻫذا؛ ﺑﻞ اﻟﻌ س ،ﻓﺈذا ﺳﺋﻞ ﻋن ﻓﻼن وﻓﻼن ،ﻗﯾﻞ :إ ش ﻓﻼن ﻣـﺎ
ﻓــﻼن ،وﻗﺻــدﻩ ﺑــذﻟك أن ﯾرﺗﻔــﻊ ،ﻫــذا ﺧطــﺄ ،ﻟ ـ س ﻫــذا طر ـ ﻟﻠﺷــﻬرة وﻻ ﻟﻠرﻓﻌــﺔ ﻻ ﻓــﻲ اﻟــدﻧ ﺎ وﻻ ﻓــﻲ اﻵﺧ ـرة؛ ﺑــﻞ

اﻟﻌ ــس اﻟﻧــﺎس ﯾــزدرون ﻣﺛــﻞ ﻫــذا اﻟﻧــوع إذا ــﺎن اﻟﺣﺎﻣــﻞ ﻟــﻪ ﻫــذا اﻟﻣﻘﺻــد ،وﷲ اﻟﻣﺳــﺗﻌﺎن ،وﷲ -ﺳـ ﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﻟﻰ-
اﻟﺳ َـرِاﺋُر{ ]) (9ﺳـورة اﻟطـﺎرق[ ﻌﻧـﻲ ﻗـد
ﻫو اﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳراﺋر ،ﻓ ﺣذر اﻹﻧﺳﺎن ﻣن َﻣ ِﻐﱠﺔ ﺻﻧ ﻌﻪ ﻣﺗﻰ؟ }َﯾ ْوَم ُﺗْﺑَﻠـﻰ ﱠ
ﯾروج ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﻧﺎس اﻵن؛ ﻟﻛن ﻏداً ،ﯾروج؟ ﻣﺎ ﯾروج ﺷﻲء ،وﷲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن.

إذا ﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﺗ س ﻋﻠ ﻪ أﻣر ﻓﻼن أو ﻋﻼن ﻣن اﻟﻧﺎس ،وأ ارد أن ﺳﺄل ﻣن ﯾﺛ

ﻪ ﻣن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم إ ش أر ـك

ﻣ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ ﻓ ـ ـ ـ ــﻼن طر ﻘ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ــﻼن؟ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــم ﻓ ـ ـ ـ ــﻼن؟ ﻋﻣ ـ ـ ـ ــﻞ ﻓ ـ ـ ـ ــﻼن؟ ﻧﻌ ـ ـ ـ ــم ،ﺑﯾﻧ ـ ـ ـ ــﻪ و ﯾﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــﺎب اﻟﻧﺻ ـ ـ ـ ــﺢ،
إذا ﺗﻌﻠـ اﻹﻧﺳــﺎن ﺑﻬــذﻩ اﻷﻣــور وﺻــﺎرت وظ ﻔﺗــﻪ اﻟﺟــرح واﻟﺗﻌــدﯾﻞ ﻟــذات اﻟﺟــرح واﻟﺗﻌــدﯾﻞ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻏﺎﻟ ـﺎً وﻫــذا اﻟــذ
ﺷﻬد ﻪ اﻟواﻗﻊ أﻧﻪ ﺣرم اﻟﻌﻠم واﻟﻌﻣﻞ ،ﻓ ون ﻧﺻﯾ ﻪ ﻣن اﻟﻌﻠم واﻟﻌﻣﻞ اﻟﻘﯾـﻞ واﻟﻘـﺎل ،وأﻋـراض اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﺣﻔـرة ﻣـن
ﺣﻔر اﻟﻧﺎر ،ﻣﺎ ﻘول اﺑن دﻗﯾ اﻟﻌﯾد" :أﻋراض اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﻔرة ﻣن ﺣﻔر اﻟﻧﺎر" ،ﻘول" :وﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻔﯾرﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣـﺎء
واﻟﺣ ﺎم" ،وﷲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن.
ﺎ أﺧﻲ ﺑ ﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷﺧص ﻧﻌم ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻼن أﻧﻪ ﻣﺗﺳﺎﻫﻞ ﻣﺛﻼً ،ﻋﻣوﻣﺎً ﻌﻧﻲ ،ﻓﻼن ﻣﺗﺷـدد ،ﻌﻧـﻲ اﻟﻣـذاﻫب
ﺑﺟﻣﻠﺗﻬــﺎ ،ﻣﺷــﺗﻬر ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻠــﻪ أن اﻟﺣﻧﺎﺑﻠــﺔ ﻠﻬــم ﻣﺗﺷــددون ،اﻟﺣﻧﻔ ــﺔ ﻣﺗﺳــﺎﻫﻠون ،ﻣــﻊ أﻧﻬــم ﻓــﻲ ﻌــض

اﻷﺑواب اﻟﺣﻧﻔ ﺔ أﺷد ﻣن اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺎب اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺣﻧﻔ ﺔ أﺷد ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛ ـﺔ ،ﻓـﻲ ـﺎب اﻷﺷـرﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛ ـﺔ أﺷـد ﻣـن
اﻟﺣﻧﻔ ــﺔ ،وﻫ ــذا ،ﻣ ـﺎ ﺗﺟــد ﻋــﺎﻟم ،ﻋــﺎﻟم ﻌﻧــﻲ ﺳــﺗﺣ ﻫــذﻩ اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﺗﺟــدﻩ ﻣﺗﺳــﺎﻫﻞ ﻓــﻲ ــﻞ ﺷــﻲء أو ﻣﺗﺷــدد ﻓــﻲ ــﻞ

ﺷــﻲءُ ،ﺳـ ِّـﯾرﻩ اﻟــدﻟﯾﻞ ،إذا ﺗــرﺟﺢ ﻋﻧــدﻩ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ أو ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟ ــﺎب ﻣــن أﺑ ـواب اﻟﻌﻠــم واﻟــدﯾن أن ﻧﺻــوص
اﻟﺗ ﺳﯾر واﻟﺗﺳﻬﯾﻞ أو اﻟﺗﺷدﯾد ،واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص ﻣن أﻫﻞ اﻻﺟﺗﻬـﺎد ،ﻣـن أﻫـﻞ اﻟﻌﻠـم ،وﻓـﻲ اﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻌﻧـﻲ
ﻻ ﻘﺑﻞ ﻗول اﻟﻣﻔﺗﻲ ﻣﺎ ﻟم ﺿم ﻟﻠدﯾن واﻟﻌﻠم اﻟورع:
وﻟ ـ ـ ـ ـ ـ س ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓﺗ ـ ـ ـ ـ ـواﻩ ﻣﻔـ ـ ـ ـ ــت ﻣﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻊ

ﻣ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــم ﺿ ـ ــﻒ ﻟﻠ ـ ــدﯾن واﻟﻌﻠ ـ ــم اﻟ ـ ــورع

أﻣﺎ إذا ﺎن ﻣﺎ ﻋﻧدﻩ ورع ،ﻣﺎ ﯾﺗورع ﻓـﻲ أن ﻘـول ﻣـﺎ ﺷـﺎء ﻣﺗـﻰ ﺷـﺎء؟ و ﯾـﻒ ﺷـﺎء؟ ،وﻣﺗـﻰ طﻠـب ﻣﻧـﻪ ،ﻫـذا ﻣـﺎ ﻫـو
ﻋﺎﻟم ﻫذا ،ﻫذا ﻟ س ﻘدوة ﻫذا.

