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من موؤلفاته: »املدخل اإىل الفقه املقارن «، و »العقل الفقهي :معامل و�سوابـط«، 

و» فقه التو�سط: قواعد و�سوابط«، و»الأ�سا�ص يف فقه اخلالف«.
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.

الإ�سالمي  الفكر  يف  »الو�سطية«  خ�سي�سة  حول  بالكتابات  العهد  جرى 

الرتكيز على اعتبارها  �سفة تتجلى يف اآحاد الأحكام  والتوجيهات و املقا�سد، 

وكان ال�ستدلل بجزئيات الن�سو�ص م�ساعدا على مالحظة حر�ص ال�سارع 

على اعتبار الو�سطية مطلبا يف بع�ص العبادات والأحكام الت�سريعية.

بل اإن من �سعى اإىل تو�سيع ا�ستيعاب الو�سطية للعديد من منا�سط العبادات 

واملعامالت ، كان يجد نف�سه م�سوقا اإىل ال�ستدلل بنف�ص الن�سو�ص والأدلة 

التي مثلت الإطار الفكري العام لتبديه مفهوم الو�سطية يف الإ�سالم اأحكاما 

واأخالقا وقيما.

كتابه  يف  ال�سلي  بن  نــوار  اأمامة  اأبــو  الباحث  يقدمه  الــذي  اجلديد  لكن 

»مالمح الروؤية الو�سطية يف املنهج الفقهي« ، والذي يعد ثمرة ر�سد حتليلي 

يف خمتلف مكونات النظر الفقهي واآلياته، على تنوع املذاهب الفقهية وتعدد 

م�سادر اأدلتها واختالف مناهج ا�ستنباطاتها واجتهاداتها، هو اأن خ�سي�سة 

»الو�سطية« متثل جوهر ال�ستغال الفقهي يف خمتلف اآلياته ومناهجه واأدوات 

ملمح  من  الفقهي  املنهج  مكونات  من  مكون  ليخلو  اإذ   ، وا�ستنباطه  بحثه 

الو�سطية .

تباعدها  على  املكونات،  تلك  خمتلف  يف  الو�سطية  ملحظ  اإدراك  وميثل 

مل�سطلح  �سمويل  مفاهيمي  تاأ�سيل  اإجناز  اإىل  وامتدادتها،دافعا  وتو�سعها 

من  نف�سها  الو�سطية  ــة  اأدل يف  متواز  تاأمل  خــالل  من  وذلــك  »الو�سطية«، 

والعكوف  الوجود،  وتركيبية  ال�سلف  واأقوال  النبوية   وال�سنة  الكرمي  القراآن 

على ر�سد �سوابط الو�سطية ممثلة، اأ�سا�سا، يف متتعها بالطراد،يف خمتلف 

على  والوقوف  واخلريية،  والتوازن  والن�سو�ص،  والتوجيهات  الأحكام  اآحاد 

اأدلة اإدارك الو�سطية من ال�سرع والعرف والعقل. وبالإ�سافة اإىل ذلك كله، 
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من خالل اإبراز ح�سور خ�سي�سة »الو�سطية« يف الجتهاد الفقهي وتف�سيل 

القول يف الأدلة ال�سرعية منظورا اإلها من زاوية حر�سها على حتقيق التو�سط 

والعتدال.

 واإذا كان الأمر ، وا�سحا جليا، مع دليلي القراآن الكرمي وال�سنة والنبوية، 

على  اأ�سا�سا،  بنيت  �سرعية  اأدلــة  اأن  كيف  هو  الباحث  مالحظه  اأهــم  فــاإن 

التو�سط، مثل مراعاة اخلالف وال�ستح�سان و�سد الذرائع  وغريها.

وقد امتد نظر الباحث اإىل حقل الجتهاد الفقهي ليوؤكد ،من خالل اآثار 

العلماء يف مو�سوع الجتهاد حتديدا و�سبطا وممار�سة، وقوفهم على ر�سم 

التو�سط وعدم جمافاته اأو جتاوزه، وقد انعك�ست ثمار ذلك على عطاءاتهم 

الفقهية يف جمال الفتوى ومواجهة النوازل والأق�سية ومعاينة اخلالف من 

خالل الرتجيحات القائمة على معيار التو�سط.

ومما يحمد للبحث اأنه مل يقم على التحليل النظري ال�سرف الذي ت�سمر 

كامال  بابا  يفرد  اأن  على  حر�ص  بل  وال�ستدللية،  التف�سريية  القوة  معه 

ملجموعة من التطبيقات  تربز »هيمنة« خ�سي�سة »الو�سطية« على ال�ستغال 

          ، الفقهية  والنظريات  االعامة   والقواعد  الكليات  جمال  يف  �سواء  الفقهي، 

اأو يف جمال اآحاد الأحكام والت�سريعات، واأبان عن »الهوية الو�سطية« للكليات 

والقواعد من خالل الوقوف على كلية »رفع احلرج« و »نفي ال�سرر« و»اإلزامية 

احلق«،و»امللكية«   ا�ستعمال  يف  »التع�سف  ونظرية  الغرر«،  و»منع  العقود«، 

و»امل�سلحة« .

جمال  يف  الق�سايا  مــن  جمموعة  على  ركــز  فقد  الــفــروع،  اآحـــاد  يف  اأمــا 

الأحوال ال�سخ�سية، مثل تعوي�ص ال�سرر املرتتب على العدول  عن اخلطبة، 

والقت�ساد يف املهر، وجعل الطالق مرتني، وثنى مبجموعة من املباحث يف 

القيام  وحق  البيع،  عقد  يف  البائع  ا�سرتاط  مثل  املالية،  املعامالت  جمال 

من  باأمثلة  وختم  باملعروف،  اليتامى  اأموال  من  والأكل  والت�سعري،  بالعيب، 
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الفقه اجلنائي وبع�ص �سوؤون احلياة، مثل  تطبيق حد اجللد وعقوبة ال�سرقة، 

وقول ال�سعر وال�ستماع اإليه ، والقت�ساد يف العواطف و امليول النف�سية. ذلك 

كله مع ا�ستح�سار منهجي لأقوال العلماء وا�ستدللتهم يف املو�سوع.

بوزارة  الثقافية  ال�سوؤون  لقطاع  التابعة  الإ�سالمية،  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت، اأن تقدم هذا املوؤلف املنهجي، 

يف بابه، ليكون اأداة م�ساعدة لعموم القراء والباحثني واملثقفني وطلبة العلوم 

،والتزود مبهارات  ال�سريعة  اإدراك خ�سائ�ص  ملكة  اكت�ساب  ال�سرعية على 

على خمتلف  بظاللها  تلقي  التي  اجلوهرية  ومبادئها  الكلية  قواعدها  فهم 

ربانية  على  معتربة،  اأدلــة  �سمن  من  دليال،  يقوم  مما  والأحــكــام،  الفروع 

دنياهم  يف  ومعادهم...  معا�سهم  يف  للعاملني  رحمة  وكونه   ، الإ�سالم  هدي 

واآخرتهم...

                                  واهلل املوفق للفالح.
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و�سيد  املر�سلني،  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

اخللق اأجمعني، وبعد: 

فقد كتب النا�ص يف الو�سطية من زوايا خمتلفة، وقد تاأملت ما وقفت عليه 

اأن  فاأحببت  الأحيان،  اأغلب  الفقهي فيه غائًبا يف  من ذلك فراأيت اجلانب 

اأن  ع�سى  وتنزيال  وتنظرًيا  تاأ�سيال  الفقهي  العقل  يف  الو�سطية  عن  اأك�سف 

نتجاوز جمموعة من الأمثلة الفقهية هي كل ما يبني عن اإ�سهامات الفقهاء 

يف هذا املجال، واأح�سب اأنها لبنة �سرورية مللء هذا الفراغ مبا يعني على فهم 

ال�سحيحة  القراءة  فاإن  ثانية  ومن جهة  من جهة،  الفقهي  لرتاثنا  �سحيح 

الفقهية  الروؤية  اإىل  اأحوج ما تكون  لواقعنا املعا�سر من منظور و�سطي هي 

لطبيعة الفقه ذاته باعتباره يبحث يف ت�سرفات الإن�سان.

وتبدو احلاجة ملحة اإىل تقليب جوانب هذا املو�سوع؛ لبيان طبيعة الت�سريع 

اأجوبة  يف  اأثــره  له  وهذا  الإ�سالمي،  الفقه  �سرح  عليها  قام  التي  والأ�س�ص 

النوازل والوقائع املتجددة ول �سك، ومن جهة اأخرى فاإن داء الع�سر الذي 

اأ�سيبت به الأمة من م�سرقها اإىل مغربها هو البعد عن العتدال والتو�سط، 

م الدواء. ومبقدار هذا البعد ينبغي اأن يكون العالج ويقدَّ

العامل  على  اآثـــار  مــن  العوملة  اأفــرزتــه  ومــا  املعا�سر  الــواقــع  يف  والناظر 

ودرا�ساتها  بحوثها  تتجه يف  الأمة  وا�سعة من  اأن قطاعات  يجد  الإ�سالمي، 

للرتكيز على »ظاهرة الغلو« ملا يو�سف به امل�سلم من تطرف واإرهاب واأ�سولية 

يف العديد من دوائر الغرب واإعالمه، واإذا كان »الغلو« اأو »التطرف« ل يجد 

له قدًما يف تعاليم الإ�سالم ال�سمحة مبا تتيحه »روافد الو�سطية« من اأجوبة، 

فاإن قطاعات وا�سعة اأخرى من الأمة و�سبابها ترزح يف اأغالل البعد عن املنهج 

الإلهي يف ميدان العبادات واملعامالت، وقد �ساع عند هوؤلء مفهوم احلرية 

ال�سخ�سية واأ�سيء ا�ستخدامه؛ وهو ما اأوقع يف »التفريط« و»التق�سري«، وقد 

كان �سلف الأمة يقولون: اكره الغلو كما تكره التق�سري. 
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ولقد بذلت اجلهد يف تقدمي هذا املو�سوع من زاوية الفقه الإ�سالمي، واإن 

كنت اأعلم اأن »الو�سطية« �ساملة للعقيدة والأخالق كما هي �ساملة لالأحكام. 

وجهدت اأن اأ�ستوعب اأهم امل�سائل يف هذا الفقه، ومل يكن غر�سي ال�ستق�ساء 

بقدر ما كان جتلية »معنى املو�سوع« وامتداده الفقهي.

ًرا لكثري من ق�سايا الو�سطية  وقد كان الإمام ال�ساطبي موجًها وحمدًدا ومقرِّ

اأره لغريه تاأ�سيال وتفريًعا، وهو  يف كتابيه »املوافقات« و»العت�سام« مبا مل 

�سبب الإكثار من النقل عنه يف هذا البحث، فرحمه اهلل رحمة وا�سعة.

اأ�سبت فمن اهلل وحده، واإن اأخطاأت فذلك مبلغ علمي، واحلمد هلل  فاإن 

الذي بنعمه تتم ال�ساحلات.

اأهداف البحث: 

مبثوثا  معنى  »الو�سطية«  كون  بيان  اإىل  الأ�سا�ص  يف  البحث  هذا  ويهدف 

بالأدلة  اأم  ال�سرعي  الأمر باحلكم  تعلق  الإ�سالمي؛ ف�سواء  الفقه  اأجزاء  يف 

التي بني عليها، اأم بق�سايا الجتهاد والإفتاء واخلالف الفروعي، وما يت�سل 

بذلك من اأ�س�ص الفهم واملعاجلة، فاإن »الو�سطية« حا�سرة دائما.

الفقهي  العقل  يف  التو�سط  مو�سوع  و�سبط  تاأ�سيل  اإىل  يهدف  كما   –
امل�سلم، بعيدا عن الأهواء والدعاء.

وتطبيقا« يف عالج  »تنظريا  املعنى  لهذا  التاأ�سيل  – الإ�سهام عن طريق 
ق�ساياها  يف  تزال  ول  الإ�سالمية  الأمــة  منها  عانت  التي  الأدواء  من  كثري 

املتعددة يف جانبي الفهم وال�سلوك.

ت�سكله؛  التي  والروافد  الأجزاء  با�ستقراء  »التو�سط«  البحث يف  – تعميق 
وهو ما يعني على ت�سور وا�سح وعميق للمو�سوع.

ال�سبغة  ذات  املجردة  الفكرية  البحوث  من  الو�سطية  بحث  اإخــراج   –
التعميمية اإىل مكانه الأ�سيل يف مباحث الفقه وق�سايا الأ�سول واملقا�سد.
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– بيان �سلة الو�سطية باأهم النظريات الفقهية وكليات الت�سريع؛ لتاأكيد 
�سمولها واأهميتها يف البناء الفقهي.

- يف التعريف باأهم م�صطلحات البحث

- الو�صطية:

مادة »و�سط« يف ل�سان العرب تدل على: العدل، والن�سف، واأعدل ال�سيء 

، كما يقول ابن فار�ص. وتاأتي ملعان متقاربة، فتكون: 
)1(

اأو�سطه وو�سطه

واأم�سكت  احلبل،  و�سط  قب�ست  فتقول:  ال�سيء  طريف  بني  ملا  ا�سما   –
و�سط القو�ص.

ومنه:  وخياره،  اأف�سله  ال�سيء  فاأو�سط  واأجود،  واأف�سل  خيار  – مبعنى: 
وا�سطة القالدة: اجلوهر الذي و�سطها وهو اأجودها.

اأنه يدل على العدل،  – وتاأتي مبعنى )عدل(: كما تقدم قول ابن فار�ص 
 :

)2(

قال زهري مادحا

اإذا نزلت اإحدى الليايل العظائم. همو و�سط ير�سى الأنام بحكمهم  

اأي�سا:  »ويقال  قال اجلوهري:  والرديء،  ال�سيء بني اجليد  وتاأتي مبعنى 

 .
)3(

�سيء و�سط: اأي بني اجليد والرديء« 

العدل،  املعاين:  هذه  عن  تخرج  ل  فاإنها  اللفظة،  هذه  ت�سرفت  وكيفما 

ومن  املعتدل،  املتو�سط  مبعنى  و�سوطا  فتقول:  والبينية  الن�سف،  اخلريية، 

كالم العرب ما قاله الأعرابي للح�سن: »علمني دينا و�سوطا ل ذاهبا فروطا 

الكتب  دار  هــارون،  ال�سالم  عبد  ت:  فار�ص،  بن  اأحمد  احل�سني  لأبــي  اللغة،  مقايي�ص  معجم   –1

العلمية. كتاب الواو، باب الواو وال�سني: 108/6.

الدين بن منظور الفريقي، دار �سادر بريوت )د.ت(، ف�سل  الف�سل جمال  العرب لأبي  2– ل�سان 

الواو، باب و�سط: 427/7.

بريوت،             للماليني،  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  ت:  اجلوهري،  حماد  بن  ال�سحاح،اإ�سماعيل   -3

ط 1979م: 1167/3.
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املتو�سط  هاهنا  الو�سوط  فاإن   « الل�سان:  �ساحب  قال  �سقوطا«،  �ساقطا  ول 

بني الغايل والتايل، األ تراه قال: ذاهبا فروطا؟ اأي لي�ص ينال«. وقال �سيدنا 

علي [: »خري النا�ص هذا النمط الأو�سط يلحق بهم التايل، ويرجع اإليهم 

.
)1(

الغايل« 

وو�سيطا: اأي ح�سيبا �سريفا، قال اجلوهري: وفالن و�سيط يف قومه اإذا كان 

اأو�سطهم ن�سبا واأرفعهم حمال. قال العرجي: كاأين مل اأكن فيهم و�سيطا ومل 

.
)2(

تك ن�سبتي يف اآل عمرو

والتو�سيط: اأن جتعل ال�سيء يف الو�سط.

- الو�صطية يف اال�صطالح ال�صرعي:

النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  وردت يف  »الو�سط« كما  تاأملت معاين  اإذا 

، وما درج عليه اأئمة ال�سريعة وعلماوؤها يف ا�سطالحهم، وجدتها 
)3(

املطهرة

ل تخرج عن املعاين اللغوية ال�سابقة، فهي ترتد اإىل هذه املعاين: )العدل – 

اخليار اأو اخلريية –البينية، �سواء كانت ح�سية اأو معنوية(.

وملا كان اخلري اأعم من العدل؛ اإذ اإنه ي�سمل العدل والف�سل –الإح�سان– 

فاإنا نرى اأن اأدل �سفتني ميكن الجتزاء بهما يف حتقيق الو�سطية هما: العدل 

اأو العدالة والبينية؛ اإذ اإن العدل اأو العتدال هو اأقرب واأليق مبفهوم التو�سط، 

واإن كان كثري من العلماء يعرب باخلريية مكان العدل. اأما البينية فهي لزمة 

لتحقيق معنى التو�سط، واإمنا ل يكتفى بها لأنه »لي�ص كل �سيء بني �سيئني    

اأو اأ�سياء يعترب و�سطيا واإن كان و�سطا، فقد يكون التو�سط ح�سيا اأو معنويا، 

ول يلزم اأن يو�سف بالو�سطية، كو�سط الزمان اأو املكان اأو الهيئة ونحو ذلك، 

.
)4(

ولكن كل اأمر يو�سف بالو�سطية فال بد اأن يكون بينيا ح�سا اأو معنى«

1- ل�سان العرب: 429/7.

2– ال�سحاح: 1167/3، وانظر: القامو�ص املحيط: 391/2 وما بعدها.

3– ياأتي بيان ذلك يف ف�سل تاأ�سيل الو�سطية.

4– الو�سطية يف �سوء القراآن، د.نا�سر بن �سليمان العمر، دار الوطن،ط 8، �ص 42.
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وهذه املعاين هي ما جندها مثال يف تعريفات العلماء املعا�سرين للو�سطية 

كقول ال�سيخ القر�ساوي –حفظه اهلل– هي: »التعادل بني طرفني متقابلني  

املقابل،  الطرف  ويطرد  بالتاأثري،  اأحدهما  ينفرد  ل  بحيث  مت�سادين،  اأو 

ويحيف  مقابله  على  ويطغى  حقه  من  اأكرث  الطرفني  اأحد  ياأخذ  ل  وبحيث 

.
)1(

عليه«

عام:  بوجه  الو�سطية  تعريف  يف  الفرفور  اللطيف  عبد  حممد  د.  وقــول 

بالفطرة  ال�سليم  الإن�ساين  العقل  يف  تقوم  غالبا  حممودة  حالة  »التو�سط: 

.
)2(

وتع�سمه من امليل اإىل جانبي الإفراط والتفريط«

بني  »تـــوازن  الــتــوازن  اإىل  عائدة  الو�سطية  قطب  حممد  ال�سيخ  واعترب 

الإن�سان  مــاديــات  بني  تــوازن  الـــروح،  وطاقة  العقل  وطاقة  اجل�سم  طاقة 

الفردية  النزعة  بني  تــوازن  واأ�ــســواقــه...  �سروراته  بني  تــوازن  ومعنوياته، 

.
)3(

واجلماعية...«

وقال ال�سيخ عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي: »وباجلملة، فاإن اهلل العليم 

 .
)4(

احلكيم اأمر بالتو�سط يف كل �سيء بني خلقني ذميمني، تفريط واإفراط«

ولعل اأقرب هذه التعريفات حلقيقة الو�سطية هو تعريف ال�سيخ القر�ساوي 

اأجرى  لقد  فنقول:  ب�ساأنه  تو�سيحا  نقدم  اأن  ينبغي  اأنــه  على  اهلل،  حفظه 

يتم عادة  التوازن ل  اأو  التعادل  التعريف على ما هو غالب من كون  ال�سيخ 

لي�ص  اأنه  اإل  اجلملة؛  يف  �سحيح  وهذا  املتقابلني،  الطرفني  اإىل  بالنظر  اإل 

�سروريا دائما، فقد ترد الأحكام من ال�سارع احلكيم ابتداء وعلى غري مثال 

�سابق اأو معهود حتى يكون لها اأطراف؛ ول ميكن اإل القول اإنها جارية على 

1– اخل�سائ�ص العامة لالإ�سالم، د.يو�سف القر�ساوي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط: الثالثة 1985م، 

�ص 127. وانظر: النظرية العامة لل�سريعة، د.جمال الدين عطية، ط الأوىل 1988م، �ص 54.

الأوىل  ط  لبنان،  بريوت  النفائ�ص  دار  الفرفور،  اللطيف  عبد  د.حممد  الإ�سالم،  يف  2– الو�سطية 

1993م، �ص 27.

3– منهج الرتبية الإ�سالمية،حممد قطب،دار ال�سروق القاهرة، ط العا�سرة 1987م، �ص 28.

4– القواعد احل�سان لتف�سري القراآن، عبد الرحمن ال�سعدي، دار ابن اجلوزي، الدمام، ال�سعودية، 

ط الأوىل 1993م، �ص 90. 
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املعامالت  من  وكثري  العبادات  كاأحكام  امل�ستقيم،  ال�سراط  وعلى  التو�سط 

التي لها مقاديرها اخلا�سة امل�سبوطة، فلي�ص لها اأطراف حتى يتاأتى القول 

واللتزام                                                          التكاليف  تنزيل  هنا  بالو�سطية  ــا  اأردن اإذا  اإل  اللهم  بالتقابل، 

بها –اأي التو�سط– فال �سك حينئذ يف اأنه عر�سة للزيادة والنق�سان، ولعل 

هذا ما عناه ال�سيخ.

يف  الق�سد  هي  الو�سطية:  فنقول:  تعريفا  للو�سطية  ن�سوغ  اأن  وميكن 

العدل  ال�ستقامة  �ــســرورة  ومــن  امل�ستقيم.  اهلل  �سراط  على  ال�ستقامة 

من  اأن  كما  واملت�سادة،  املتقابلة  الأطــراف  بني  اأو  ابتداء  �سواء  والعتدال، 

فهو  وي�سرة  مينة  املنحرفة  ال�سبل  جمانبة  امل�ستقيم  ال�سراط  مقت�سيات 

بال�سري عليه م�سالح  الذي تتحقق  بينها، وهو كذلك �سبيل اخلري والفالح 

التكلف  التعريف، على ب�ساطته وبعده عن  الدنيا والآخرة، فيجتمع يف هذا 

يف  امل�سلم  مرجعية  يحدد  اأنــه  عن  ف�سال  و�سماتها،  الو�سطية  مالمح  كل 

و�سطيته.

والتفريط  الإفراط  قلنا: هو العتدال بني  التو�سط  تعريف  اأردنا  اإذا  اأما 

فهما و�سلوكا. ومثل هذا املعنى يتكرر كثريا يف كالم العلماء ومفكري الع�سر، 

الذي  وهو  التو�سط،  مفهوم  يف  والبينية  »العدل«  با�ستح�سار  �ساهد  وهو 

درجُت عليه يف هذا البحث، فالغلو والزيادة على حقائق ال�سريعة وحدودها 

ممنوع، والتق�سري والنق�ص عن هذه احلدود تفريط مرفو�ص، والو�سط بني 

هذا وذاك هو احلق الواجب العتقاد والمتثال، لأنه العدل واحلق واخلري 

و�سراط اهلل امل�ستقيم.

- الغلـو:

تدور مادة هذه الكلمة على معنى واحد هو جماوزة احلد، قال ابن فار�ص: 

وجماوزة  ارتــفــاع  على  يــدل  �سحيح  اأ�سل  املعتل  واحلــرف  والــالم  »الغني 

.
)1(

قدر«

1- – معجم مقايي�ص اللغة، مادة غلو: 387/4.
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يقـال: غال غالء فهو غـال، وغال يف الأمر غلوا اأي جاوز حده، وغلت القدر 

، فالغلو 
)1(

تغلي غليانا، وغلوت بال�سّهم غلوا اإذا رميت به اأبعد مما تقدر عليه 

بناء على هذا: جماوزة القدر واحلد.

ويف ال�سطالح ال�ّسرعي عرف »الغلو« بتعاريف متقاربة تعود يف جمملها 

اإىل جتاوز احلد ال�ّسرعي بالزيادة وهو معنى يلتقي مع املعنى الّلغوي ول يبعد 

عنه؛ فقد عرفه �سيخ الإ�سالم باأّنه: »جماوزة احلد باأن يزاد يف ال�سيء، يف 

. وعرفه الإمام ال�ّساطبي باأّنه 
)2(

حمده اأو ذمه على ما ي�ستحق، ونحو ذلك« 

، وقال احلافظ 
)3(

»املبالغة يف الأمر، وجماوزة احلد فيه اإىل حيز الإ�سراف« 

.
)4(

ابن حجر يف تعريفه: »املبالغة يف ال�سيء والت�سديد فيه بتجاوز احلد« 

ومن اأمثلة الغلو: اإلزام النف�ص ما ل يلزم �سرعا، كاأن يفر�ص عليها فرو�سا 

اأعمال  اأداء  اأو  غليظ،  لبا�ص  اأو  بطعام خ�سن،  تعذيبها  اإىل  يعمد  اأو  راتبة، 

�ساقة، كل ذلك من غري �سرورة توجبه، اأو يحرمها من الأكل اأياما، اأو ميتنع 

عن التزوج لغري �سبب مانع.

فيتحرى  وباردا،  �ساخنا  مائني  للطهارة  الّرجل  يجد  اأن  اأي�سا  ومن ذلك 

البارد ال�ساق ا�ستعماله ويرتك الآخر، اأو يجد مركبا �ساحلا فيرتكه ويتحرى 

الّنف�ص حقها  يعط  فاإن هذا مل  بذلك،  تاأذيه  البعيد مع  امل�سجد  اإىل  امل�سي 

الذي طلبه ال�ّسارع منه، وخالف دليل رفع احلرج والأدلة الناهية عن الغلو 

يف الدين. 

و�سابط هذا الباب واملعيار الذي يحدده هو الطاقة الذاتية؛ حيث اإن جتاوز 

الطاقة واإن كان مبمار�سة �سيء م�سروع الأ�سل يعترب غلوا، فمن األزم نف�سه 

1– ل�سان العرب، ف�سل الغني، باب غال: 132/15. وال�سحاح للجوهري، مادة غال: 2448/6.

راط امل�ستقيم خمالفة اأ�سحاب اجلحيم، �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، ت: حممد حامد  2– اقت�سـاء ال�سّ

الفقي،مطبعة ال�سنة املحمدية، القاهرة )د.ت(: 289/1.

العربية،القاهرة،  الكتب  اإحياء  دار  ال�ساطبي،  مو�سى  بن  اإبراهيم  ا�سحاق  اأبو  العت�سـام،   –3

)د.ت(: 304/1.

العلمية،  الكتب  الع�سقالين،دار  حجر  بن  اأحمد  البخاري،احلافظ  �سحيح  �سرح  البـاري  فتح   –4

بريوت،لبنان،ط الأوىل 1989م: 278/13.
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اأعمال  عن  اأو  عنه  انقطاع  اإىل  العمل  على  ا�ستمراره  اأدى  اأو  طاقتها،  فوق 

�سرعية اأخرى من احلقوق املتعلقة بالإن�سان فقد غال.

فيه  الوقوع  من  واملحذرة  الدين  يف  الغلو  عن  الناهية  للّن�سو�ص  واملتتبع 

وللوقائع التي جت�سد فيها ميكن اأن يلحظ �سورتني لهذا الغلو ذلك اأّنه:

– قد يتعلق باأمور العقيدة كالغلو يف الأنبياء وال�ساحلني وما يتعلق بالولء 
ولي�ص من مق�سود هذا  العقدي،  الغلو  التكفري... فهذا هو  والرباء وق�سايا 

البحث النظر يف هذا الّنوع ول التعر�ص له خلروجه عن الفروع.

بفقه  اأو  املتقدمة،  كالأمثلة  تركا  اأو  فعال  بــالأحــكــام  يتعلق  وقــد   –
كما  معانيها،  يف  والتعمق  بالتكّلف  مت�سددا  تف�سريا  وتف�سريها  الّن�سو�ص 

الغلو  هو  وهذا   .
)1(

بــالــدرة  :] عمر  �سيدنا  �سربه  الذي  �سبيغ  ق�سة  يف 

العملي وهو املق�سود عند الإطالق يف هذا البحث، باعتباره »حركة يف اجتاه 

القاعدة ال�ّسرعية والأوامر الإلهّية، ولكّنها حركة تتجاوز يف مداها احلدود 

.
)2(

التي حّدها ال�ّسرع«

ومما ينبغي التنبيه عليه يف هذا املقام، كون طلب الأكمل يف العبادة لي�ص 

داخال حتت م�سمى الغلو، ولكن من الغلو الإثقال على الّنف�ص اإىل درجة امللل، 

ولهذا قال بع�ص العلماء: »ولي�ص املراد من الغلو منع طلب الأكمل يف العبادة 

اأو املبالغة يف  اإىل امللل  املــوؤدي  فاإّنه من الأمــور املحمودة، بل منع الإفــراط 

.
)3(

التطوع املف�سي اإىل ترك الأف�سل«

- االإفـراط:

يف الّلغـة: الإ�سراف وجماوزة احلد، يقال: اأفرط يف الأمر: اأ�سرف وتقدم 

.
)4(

وكل �سيء جاوز قدره فهو مفرط

1– فتح الباري: 94/1.

2– الغلو يف الدين يف حياة امل�سلمني املعا�سرة، عبد الرحمن بن معال اللويحق، موؤ�س�سة الر�سالة، 

بريوت، لبنان، ط الثانية1992م، �ص 84.

3– نف�سه: �ص 85.

4– ل�سان العرب: ف�سل الفاء، باب فرط: 369/7.
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اإياك  يقولون:  الأمر،  اإذا جتاوز احلد يف  اأفرط:  يقال:  فار�ص:  ابن  قـال 

)1(

والفرط اأي ل جتاوز القدر.

وهذا املعنى الّلغوي لالإفراط هو ذاته يف ال�ّسرعيات، وقد ورد به القراآن 

الكرمي يف قـوله تعاىل:{                      })طه: 45(، 

فهو  الإفــراط  »واأّمــا  ــة:  الآي هذه  تف�سري  اهلل– عند  –رحمه  الطربي  قـال 

الإ�سراف والإ�سطاط والتعدي، يقال منه: اأفرطت يف قولك، اإذا اأ�سرف فيه 

.
)2(

وتعدى«

ومعنى الإفراط هذا ل يختلف عن معنى الغلو، بل معناهما واحد، وعلى 

ذلك ف�سواء عربنا باأحدهما اأو بكليهما فاإنا ل نق�سد �سوى هذه الدللة على 

املعنى املتحد بينهما.

- التفريـط:

التفريط مقابل لالإفراط، ومعناه يف الّلغة: التق�سري والت�سييع، يقال فرط 

. وبهذا املعنى 
)3(

يف الأمر يفرط فرطا وتفريطا: ق�سر فيه و�سيعه حّتى فات

الّلغوي ا�ستعمل يف القراآن الكرمي يف مـوا�سع متعـددة، منه كقـوله تعـاىل: 

}

– رحمه اهلل– يقول: »على ما  56(، قـال الطربي      } )الزمر: 

.
)4(

�سيعت من العمل مبا اأمرين اهلل به، وق�سرت يف الّدنيا يف طاعة اهلل«

تعاىل:{ – وقال 
} )الأنعام: 31(.     

1– معجم مقايي�ص الّلغة: كتاب الفاء، باب الفاء والراء: 490/4.

2– جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، الإمام اأبو جعفر حممد بن جرير الطربي،ت: اأحمد حممد 

�ساكر، موؤ�س�سة الر�سالة،ط الأوىل 2000 م: 314/18.

3 – معجم مقايي�ص الّلغة: 490/4.

4 – تف�سري الطربي: 314/21.
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وبهذا املعنى اأي�سا ورد التفريط يف ال�سنة، كما يف قوله ]: » اأّما اإّنه لي�ص 

الة الفائتة، فالنائم  . واحلديث وارد يف �ساأن ق�ساء ال�سّ
)1(

يف النوم تفريط«

الة  را، واإمّنا التفريط يف ال�سّ غري مكلف ومن ثم مل يعد م�سيعا ول مق�سّ

الة الأخرى. وهذا املعنى هو  الة حتى يجيء وقت ال�سّ على من مل ي�سّل ال�سّ

امل�ستعمل يف كالم العلماء وعبارتهم، وعليه درجنا يف هذا البحث.

1 – �سحيح م�سلم،كتاب امل�ساجد،باب ق�ساء ال�سالة الفائتة، رقم: 681.
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البـــاب الأول

تاأ�سيل الو�ســطية
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الف�سل الأول :

اأدلـــــة الو�سطــــية
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املبحث االأول: اأدلة الو�صطية من القراآن الكرمي.

الأ�سل يف اعتبار »الو�سطية« واإعمالها اأدلة كثرية نقلية وعقلية، ت�سافرت 

اإليها، وكلية من كليات  اإليه، وقاعدة كربى يحتكم  اأ�سال يرجع  على عدها 

ال�سريعة مبثوثة جزئياتها و�سواهدها فيما ل يح�سى من الكليات واجلزئيات؛ 

واأم  ال�سريعة  معظم  هو  »والو�سط  اهلل:  رحمه  ال�ساطبي  الإمــام  قال  حتى 

. وميكن بيان هذه الأدلة على النحو الآتي:
)1(

الكتاب«

الكرمي: {   بها كتابه  افتتح  �سورة  اأول  – قال تعاىل يف  اأ

}، ثم بينه باأنه {        

يف  امل�ستقيم«  »ال�سراط  لفظتا  وردت  وقد   .)5 )الفاحتة:   {       

خافية،  غري  بالذات  املو�سع  هــذا  يف  دللتها  اأن  غري   ،
)2(

ـــات الآي ع�سرات 

�سبع  يقل عن  يوم ما ل  امل�ستقيم؛ كل  لل�سراط  الهداية  ربه  ي�ساأل  فامل�سلم 

ع�سرة ركعة، وهي عدد ركعات ال�سلوات املفرو�سة يف اليوم والليلة؛ ي�ساأله 

ال�ستقامة على املنهج ال�سوي الذي ل اعوجاج فيه؛ املنهج الذي �سار عليه كل 

من اأنعم اهلل عليهم من النبيني وال�سدقني وال�سهداء وال�ساحلني. وقد جاء 

مف�سرا يف احلديث الذي رواه جابر بن عبد اهلل [: قال: »كنا عند النبي ] 

فخط خطا وخط خطني عن ميينه، وخط خطني عن ي�ساره، ثم و�سع يده على 

اخلط الأو�سط فقـال: »هذا �سبيل اهلل ثم تـال هـذه الآية: {

 فال�سراط 
)3(

»{                 

امل�ستقيم هو»اخلط الأو�سط« يف احلديث؛ وهذا هو وجه ال�ستدلل بالآية، 

و�سط  الواقع  ال�سوي  »الطريق  بقوله:  املعنى  هذا  عن  املف�سرين  اأحد  وعرب 

1– املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، لأبي اإ�سحاق ال�ساطبي اإبراهيم بن مو�سى اللخمي )790 هـ(، دار 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )د.ت( بحا�سية ال�سيخ عبد اهلل دراز : 189/4.

وعال:   جل  161(،وقــولــه  )الأنعام:   {              } تعاىل:  2– كقوله 

{     } )الأنعام: 126(، وقوله �سبحانه: {

} )امللك: 22(.    

3– اأخرجه ابن ماجه يف �سننه، يف املقدمة، باب اتباع ر�سول اهلل ]: 6/1. 
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الطرق اجلائرة عن الق�سد اإىل اجلوانب فاإذا فر�سنا خطوطا كثرية وا�سلة 

بني نقطتني متقابلتني، فاخلط امل�ستقيم اإمنا هو اخلط الواقع يف و�سط تلك 

اأن تكون  الطرق اجلائرة  املنحنية، ومن �سرورة كونه و�سطا بني  اخلطوط 

.
)1(

الأمة املهدية اإليه و�سطا بني الأمم ال�سالكة اإىل تلك الطرق الزائغة«

وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف هذا املعنى: »وملا اأمرنا اهلل �سبحانه اأن 

اأنعم اهلل  الذين  امل�ستقيم �سراط  ال�سراط  يهدينا  اأن  ن�ساأله يف كل �سالة 

هذين  اإىل  ينحرف  اأن  عليه  يخاف  العبد  اأن  يبني  مما  ذلك  كان  عليهم.. 

. ويف الآية دللة اأخرى يف قوله: {    
)2(

الطريقني«

} وهم اليهود والن�سارى. ول �سك اأن الفريقني ميثالن النحراف   

وتقدي�سه،  املــال  وحــب  واخليانة  الغدر  ا�ستمروؤوا  فاليهود  الو�سط،  عن 

والن�سارى ابتدعوا الرهبانية ثم غريوها. 

ب– قال تعاىل:{      

      })البقرة: 143(، وهذه الآية مع �سابقتها من 

اأبلغ الأدلة واأقواها على الرجوع اإىل اأ�سل الو�سط؛ فقد اقت�ست حكمة اهلل 

ي�ستلزم منها  الأمة، وهو ما  »الو�سطية« �سعارا مميزا لهذه  اأن تكون  تعاىل 

�سرورة الت�ساف مبعناها لت�ستاأهل ال�سهادة على الأمم الأخرى. وقد ذكر 

.
)3(

غري واحد من املف�سرين اأن املراد بالو�سط هنا اخليار العدل

اأبي �سعيد اخلدري  وقد ورد مف�سرا يف احلديث الذي رواه البخاري عن 

.
)4(

عن ر�سول اهلل ]اأنه قال: »الو�سط العدل«

م�سطفى  بن  حممد  بن  حممد  ال�سعود،  اأبو  الكرمي:  الكتاب  مزايا  اإىل  ال�سليم  العقل  1– اإر�ساد 

العمادي، ط �سبيح: 1 /123.

2– جمموع الفتاوى، �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: 65/1.

3– تف�سري القراآن العظيم: اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي، ت: �سامي بن 

حممد �سالمة، دار طيبة للن�سر والتوزيع، ط الثانية،1420هـ: 455/1.

4–  البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب التف�سري، باب قوله تعاىل: {              }: 

رقم 4487. و�سنن الرتمذي برقم )2961(، و�سنن الن�سائي الكربى برقم )11007(، و�سنن ابن ماجة 

برقم )4284(.
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قال ابن العربي رحمه اهلل يف تف�سري هذه الآية: واإمنا اأراد به اخليار العدل 

يـدل عليه قـوله تعـاىل: {      

             }، فاأنباأنا ربنا تعاىل مبا اأنعم به علينا من تف�سيله لنا با�سم العدالة 

اآخرا  واإن كنا  اأول مكانا  ال�سهادة على جميع اخلليقة فجعلنا  وتوليته خطة 

، وهذا دليل على اأنه 
)1(

زمانا، كما قال النبي ]: »نحن الآخرون ال�سابقون«

.
)2(

ل ي�سهد اإل العدول

ويزداد هذا املعنى تاأكيدا حني يف�سر العدل يف قوله تعاىل: {  

     …} )النحل: 90( باأنه التو�سط يف 

الأمور؛ قال رحمه اهلل: »العدل: وهو مع العلم وحقيقته: التو�سط بني طريف 

النقي�ص و�سده اجلور، وذلك اأن الباري خلق العامل خمتلفا م�سادا متقابال 

مزدوجا، وجعل العدل يف اطراد الأمور بني ذلك على اأن يكون الأمر جاريا 

.
)3(

فيه الو�سط يف كل معنى«

جـ– وقال تعاىل: {      

} )الإ�سراء: 29(. فالآية الكرمية تر�سد اإىل الو�سط يف    

وهو  والتبذير،  الإ�سراف  والتق�سري وعدم  البخل  يقت�سي عدم  الإنفاق مبا 

وجه ال�ست�سهاد فيها. ذلك اأنها ت�سمنت حكمني:

 الأول: النهي عن البخل، وهذا النهي وا�سح يف ت�سبيه البخيل باملغلولة يده 

اإىل عنقه بحيث ل يقدر على الت�سرف بها.

يبقى  فال  املــال  �سياع  من  ذلك  يف  ملا  اليد  كل  ب�سط  عن  النهي  الثاين: 

للبا�سط �سيء ل�سد حاجته، وحاجة من جتب عليه نفقته. ثم و�سف اهلل من 

ب�سط يده كل الب�سط بامللوم املح�سور فهو يالم من غريه على ما فرط يف يده، 

1– م�سلم يف �سحيحه، كتاب اجلمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم اجلمعة: 585/2، رقم 855.

2– اأحكام القراآن، لبن العربي اأبي بكر حممد بن عبد اهلل، ت:حممد على البجاوي، دار املعرفة، 

بريوت لبنان )د.ت(: 40/1، 41.

3– امل�سدر نف�سه: 1172/3.
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. فاقت�سى هذان احلكمان حالة 
)1(

وهو يتح�سر يف نف�سه على ما فرط يف ماله

ملكية  حق  يف  الت�سرف  يف  والعتدال  الو�سط  هي  والإقتار  الإ�سراف  بني 

الأمـوال. وقد اأكـد هذا املعـنـى قـوله تعاىل: {    

واردة  والآيــة   ،)67 )الفرقان:   {        

يف �سفات »عباد الرحمن«، فو�سفهم باأنهم ل يجاوزون احلد يف النفقة ول 

.
)2(

يق�سرون عن الذي ل بد منه

قال ابن كثري رحمه اهلل: »اأي لي�سوا مببذرين يف اإنفاقهم في�سرفون فوق 

احلاجة ول بخالء على اأهليهم فيق�سرون فال يكفونهم، بل عدل خيارا وخري 

، فا�ستحق من هذه 
)3(

الأمور اأو�سطها ل هذا ول هذا، وكان بني ذلك قواما«

اأن يذكروا من بني »عباد الرحمن«، ويف هذا ت�سريف وتكرمي كبري  �سفتهم 

للمتو�سطني يف نفقاتهم وقد وعدوا يف الآخرة {

     

        })الفرقان: 75 – 76(. 

وم�سرب  ماأكل  من  الإن�سان  حاجات  على  الإنــفــاق  يف  بالتو�سط  ــر  والأم

اأو معاك�سة رغباته، واإمنا  باأية حال خمالفة طبيعته  اإلخ ل يعني  وملب�ص... 

، فمن اأ�سرار حكمة 
)4(

املراد منه معاجلة هذه الرغبات مبا يحفظ الإن�سان

الأق�سى  الطبع فيه الطرف  »اأن كل ما يطلب  الغزايل:  ال�سريعة كما يقول 

عند  يومئ  وجه  على  منه،  املنع  يف  باملبالغة  ال�سرع  جاء  ف�ساد  فيه  وكــان 

والعامل  الإمكان،  بغاية  الطبع  يقت�سيه  ما  املطلوب م�سادة  اأن  اإىل  اجلاهل 

يدرك اأن املق�سود الو�سط؛ لأن الطبع اإذا طلب غاية ال�سبع فال�سرع ينبغي اأن 

1– مفاتيح الغيب، اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي امللقب بفخر 

الدين الرازي: 196/2.

2– اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي: 73/13.

3– تف�سري القراآن العظيم: 326/3.

4– القت�ساد يف امل�ستهلكات، مقال الدكتور عبد الرحمن بن ح�سن النفي�سة، جملة البحوث الفقهية 

املعا�سرة، ال�سنة الثامنة، العدد 32 ال�سنة 1417هـ: �ص 187.
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ميدح غاية اجلوع، حتى يكون الطبع باعثا وال�سرع مانعا، فيتقاومان ويح�سل 

العتدال؛ فاإن من يقدر على قمع الطبع بالكلية بعيد؛ فيعلم اأنه ل ينتهي اإىل 

الغاية، فاإنه اإن اأ�سرف م�سرف يف م�سادة الطبع كان يف ال�سرع اأي�سا ما يدل 

الطبع  اإىل  بالإ�سافة  الأف�سل  اأن  فاعلم  هذا  عرفت  اإ�ساءته… فاإذا  على 

املعتدل اأن ياأكل بحيث ل يح�ص بثقل املعدة ول يح�ص باأمل اجلوع… واإذا مل 

يكن لالإن�سان خال�ص من ال�سبع واجلوع فاأبعد الأحوال عن الطرفني الو�سط 

.
)1(

وهو العتدال«

د– قــال تعــاىل: {      

         } )الإ�سراء: 110(، واملراد بال�سالة يف الآية اإما الدعاء اأو قراءة 

. وقد ورد يف �سبب نزول هذه الآية اأقوال متعددة اأقربها 
)2(

القراآن يف ال�سالة

اإىل ما نحن ب�سبيل تقريره ما رواه اأ�سحاب ال�سنن عن حممد بن �سريين قال: 

»نبئت اأن اأبا بكر [: كان اإذا قراأ خف�ص وكان عمر [: اإذا قراأ جهر، 

اأناجي ربي وقد علم حاجتي.  َ ت�سنع هذا ؟ قال:  [:» ملمِ فقيل لأبي بكر 

َ ت�سنع هذا؟ قال: »اأطرد ال�سيطان واأوقظ الو�سنان. فلما  وقيل لعمر [: ملمِ

نزلت: »ول جتهر ب�سالتك ول تخافت بها« قيل لأبي بكر [: ارفع �سيئا، 

.
)3(

وقيل لعمر [: اخف�ص �سيئا«

ومن ثم فقد فهم علماء التف�سري اأن الآية تدعو اإىل �سبيل و�سط بني اجلهر 

بن  بن عبد اهلل  قال مطرف  لنبيه.  �سنها اهلل  التي  ال�سبيل  والإ�سرار، وهي 

ال�سخري يف تف�سري هذه الآية: »العلم خري من العمل، وخري الأمور اأو�سطها، 

واحل�سنة بني تلك ال�سيئتني؛ وذلك لأن اهلل تعاىل يقول: {   

. وعن اأبي قالبة يف تف�سريها اأي�سا: 
)4(

{              

1- اإحيـاء علوم الدين،اأبوحامد الغزايل، دار املعرفة، بريوت، )د.ت(: 96/3. 

2- انظر: تف�سري الطربي: 583/17. 

3- رواه اأبوداود يف �سننه، كتاب التطوع، باب يف رفع ال�سوت بالقراءة يف �سالة الليل: رقم 1331.

4- الدر املنثور: 349/5.
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. واأكد هذا املعنى القا�سي ابن العربي فقال يف معر�ص 
)1(

»خري الأمور اأو�سطها«

تنقيح الأقــوال الــواردة يف تف�سري الآيــة: »واأمــا حديث اأبي بكر وعمر في�سبه 

الزيادة يف اجلهر حتى  الدعاء؛ ولعل ذلك حممول على  الــوارد يف  احلديث 

ي�سر ذلك بالقارىء، ول ميكنه التمادي عليه،فاأخذ بالو�سط من اجلهر املتعب 

.
)2(

والإ�سرار املخافت«

واإذ تقرر اأن الآية �ساهدة للو�سطية فاإن اإمكانية العرتا�ص عليها بكونها 

من�سوخة كما ذكر بع�ص اأهل التف�سري مردودة، قال الإمام ابن اجلوزي رحمه 

.
)3(

اهلل معلقا على ذلك: »وعلى التحقيق وجود الن�سخ هاهنا بعيد«

و– وقال تعاىل على ل�سان لقمان عليه ال�سالم يف و�ساياه ومواعظه لبنه: 

 {         }

)لقمان: 18(، فقد انتظمت الآية الأمر بالتو�سط والعتدال يف اأمرين:

بالبطيء  لي�ص  م�سيا  املرء  مي�سي  باأن  يكون  فيه  والق�سد  امل�سي،  الأول: 

. قال القرطبي عند 
)4(

املتثبط ول بال�سريع املفرط؛ بل عدل و�سطا بني بني

بني  ما  والق�سد:  فيه،  تو�سط  اأي  م�سيك:  يف  »واق�سد  الآية:  لهذه  تف�سريه 

.
)5(

الإ�سراع والبطء؛ اأي ل تدب دبيب املتماوتني ول تثب وثب ال�سطار«

الثاين: ال�سوت، وذلك باأن ينق�ص املرء منه يف رفعه، ول يتكلف، ولياأخذ 

.
)6(

منه ما يحتاج اإليه؛ فاإن اجلهر باأكرث من احلاجة تكلف يوؤذي

وهكذا ترى الأمر بالتو�سط �سامال وعاما ينتظم من اأمور احلياة امل�سي؛ 

ومعطل  للوقت  م�سيع  والإبطاء  ووقــاره،  املوؤمن  ببهاء  يذهب  الإ�سراع  لأن 

1- قال العجلوين يف ك�سف اخلفاء: �سعيف، 469/1.

2- اأحكام القراآن لبن العربي: 1227/3.

3- زاد امل�سري: 101/5.

4  تف�سري القراآن العظيم: 339/6.

5- اجلامع حلكام القراآن للقرطبي: 71/14.

6- نف�سه.



37

للم�سالح معوق عن التقدم، وينتظم التحدث اأي�سا: فاإن رفع ال�سوت فوق 

ونق�ص  لل�سامع،  واإزعــاج  للمتحدث  امتهان  فيه  كعادة يف احلديث  احلاجة 

ل�ستكمال التفكري، و�سبيل اإىل اخلطاأ، كما اأن خف�سه اأكرث من الالزم دليل 

على التماوت وال�سعف، وتفويت للغر�ص والفائدة منه.

واإذا كان ظاهر القول ياأمر بغ�ص ال�سوت فاإن مفهومه ياأمر بعدم اخلف�ص 

القليل  ل  لــالأمــور؛  الــعــادي  الغالب  يف  وذلــك  وال�سعف،  التماوت  حد  اإىل 

اخلا�ص الذي يحتاج اإىل ما ينا�سبه؛ فيكون احلال وفق ما تقت�سيه امل�سلحة 

امل�سروعة. 

وقد يعرت�ص البع�ص على هذا ال�ستدلل مبا ورد اأن ر�سول اهلل ] »كان اإذا 

دبيب  فوق  اإ�سراع  باأنه  ذلك  وجهوا  العلماء  اأن  فاجلواب:   .
)1(

اأ�سرع« م�سى 

، وهذا التوجيه هو الذي يتفق مع ما مدح اهلل به عباده بقوله:  
)2(

املتماوت

}

اأي   :
)3(

هونا« الأر�ــص  على  »مي�سون  فقوله:   .)63 )الفرقان:   {    

برفق وتوؤدة وح�سن و�سمت. وهذا ال�ستدلل الذي جرينا عليه من القت�ساد 

يف امل�سي هو ما عليه جمهور املف�سرين، وقد ذهب بع�سهم اإىل اأبعد من ذلك 

ب�سفة  خمت�سا  ولي�ص  كلها،  احلياة  يف  ال�سري  مبعنى  هنا  امل�سي  اأن  فــراأى 

امل�سي؛ اإذ ربَّ ما�ٍص برفق واقت�ساد وتوا�سع، هونا رويدا، ولكنه ذئب اأطل�ص 

. لذلك كان املعنى عنده مي�سون: عبارة 
)4(

كما هي عبارة القرطبي رحمه اهلل

عن عي�سهم ومدة حياتهم وت�سرفاتهم؛ فذكر من ذلك العظيم ل �سيما ويف 

ذلك النتقال يف الأر�ص وهو معا�سرة النا�ص وخلطتهم. 

رقم  اأ�سحابه  مع  م�سى  اإذا   [ و�سفه  ذكر   ،[ �سفته  من  باب  �سحيحه،  يف  حبان  ابن  رواه   -1

 .6309

2- اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي: 14/ 71. 

الرفق والدعة وخفة  به  اأرادت  واإذا  الهاء،  الهوان والذل �سمت  بالهون معنى  اأرادت  اإذا  العرب   -3

املوؤنة فتحت الهاء )ابن كثري: 276/7(.

4- اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي: 71/14.
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اأم خا�ص بحالة  اإنه عام يف احلياة  ومهما يكن معنى امل�سي، ف�سواء قلنا 

النتقال وال�سرب يف الأر�ص؛ فاإن الآية دليل على التو�سط واآمرة به وهذا هو 

املطلوب، واإنه ملن نافلة القول التذكري يف هذا املقام بعموم الو�سية و�سمول 

املوعظة لكل موؤمن واإن �سيقت على ل�سان لقمان لبنه، بل هي توجيه رباين 

لأمة الو�سط.

ز– وقال تعاىل يف كفارة اليمني: {

يف  اأن احلانث  الآيــة  89(، فقد بينت           } )املائدة: 

ك�سوتهم،                                       اأو  م�ساكني،   ع�سرة  )اإطــعــام  بــني:  خمــري  عقدها  التي  ميينه 

اأو حترير رقبة( على الو�سط يف ذلك كله، فاإذا تعذر عليه الإتيان باأي واحد 

من هذه الثالثة انتقل اإىل ال�سيام ف�سال من اهلل ورحمة.

اأقوال  على  هاهنا  الو�سط  معنى  يف  اختلفوا  قد  التف�سري  اأهل  كان  واإذا 

عدة فاإن املحققني منهم على اأنه اأراد به: من اأق�سده، اأي من غري اإ�سراف                

ول تقتري وهذا ما اختاره ابن جرير الطربي رحمه اهلل بعد اأن �ساق اأقوال 

تاأويل قوله: {من  الأقوال يف  »واأوىل  الو�سط، ثم قال:  العلم يف معنى  اأهل 

تطعمون  ما  اأو�سط  من  قال:  من  قول  عندنا  اأهليكم}  تطعمون  ما  اأو�سط 

 .
)1(

اأهليكم يف القلة والكرثة«

ح– الآيات الناهية عن الغلو واملحذرة من تعدي احلدود:

يف  واردة  كثرية  اآيات  تقت�سيه  ما  اأي�سا،  واأدلتها  الو�سطية  �سواهد  فمن 

النهي عن الغلو يف الدين واأخرى يف التحذير من تعدي احلدود؛ اإذ ل �سك اأن 

اللتزام مبجموع ذلك هو املراد بالقت�ساد والعتدال يف الدين والتو�سط بني 

الأطراف: فمن النا�ص املتم�سك باحلق امل�ستقيم على طريقه، ومنهم املفرط 

1– تف�سري الطربي: 13/7.



39

الزائغ امل�سيع حلدود اهلل، ومنهم املغايل الذي يتجاوز حدود اهلل، ولذلك 

الغلو والنحراف  والبعد عن طريف  ال�ستقامة  اإىل  الن�سو�ص داعية  جاءت 

بت�سييع احلدود وال�سرائع.

فمما ورد يف النهي عن الغلو قوله تعاىل: {

          })الن�ساء: 171(، وقوله �سبحانه: 

}

 {                          

اأن  اإل  ابتداء  الكتاب  باأهل  تعلق  واإن  الآيتني  77 (. واخلطاب يف  )املائدة: 

املراد منه »موعظة هذه الأمة لتجتنب الأ�سباب التي اأوجبت غ�سب اهلل على 

.
)1(

الأمم ال�سابقة و�سقوطها« 

ومن الآيات املحذرة من تعدي احلدود قوله تعاىل:{

  ،)229              } )الــبــقــرة: 

 { وقوله: {                     

)الطالق: 1( وحدود اهلل يف هاتني الآيتني ومثيالتها هي معامل الدين مما 

اأمر به اأو نهى عنه، فقد ق�سمت احلدود اإىل ق�سمني: »حدود الأمر بالمتثال، 

معامل ف�سول  »حدود اهلل  الطربي:  وبعبارة   ،
)2(

بالجتناب«  النهي  وحدود 

، وحتقيق هذه املعاين مبا يفيد حتقيق 
)3(

حالله وحرامه وطاعته ومع�سيته« 

التو�سط والعتدال هو ما عرب عنه قوله تعاىل لنبيه الكرمي: {

 ،)112                } )هــــود: 

النهج  على  وامل�سي  العــتــدال  هي  التي  بال�ستقامة  ياأمر  �سبحانه  فــاهلل 

بذلك:                                        واملــراد  تطغوا«،  »ول  الطغيان  عن  بالنهي  ب  يعقِّ ثم  انحراف،  دون 

ق�سد                                                                                                                      طــريف  كــال  فـــاإن  تــفــريــط،  اأو  ــراط  ــاإف ب لكم  حــّد  عما  تنحرفوا  »ل 

.60 �ص  عا�سور،  بن  الطاهر  حممد  الإ�سالمية:  ال�سريعة  1– مقا�سد 

2– تف�سري القرطبي: 146/3.

3– تف�سري الطربي: 599/4.
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.
)1(

الأمور ذميم« 

ط– الآيات الآمرة بالعدل ولزوم الق�سط:

بنّي ظاهر من  بينهما  التالزم  واأن  بالعدل،  الو�سط  تف�سري  اآنفا  مر  وقد 

وجوب  على  احلث  يف  عديدة  ن�سو�ص  جــاءت  وقد  البينية،  مراعاة  حيث 

النا�ص،                               بــني  واملــيــزان  الق�سط  واإقــامــة  الــعــدل،  مقت�سيات  على  الــنــزول 

فال يبخ�ص اأحد حقه ول ي�ستط يف نيله؛ ملا يف الأول من تفريط ويف الثاين 

من اإفراط، بل خري الأمور اأو�سطها، فمن ذلك قوله تعاىل: {

  {                       

)احلديد: 25(. وقال تعاىل ذكره: {

 {         

)الرحمن: 7–9(، وقال جل وعال:{

   

       } )النحل: 90(، وقال عز من قائل:{

 {         

اإقامة  التي تقرر وجوب  الآيات  اإىل غري ذلك من ع�سرات   ،)58 )الن�ساء: 

العدل الذي قامت عليه ال�سموات والأر�ص.

ودللة »امليزان« و»الوزن« يف هذا ال�سياق من حيث �سلتها بالو�سطية غري 

اإن ا�ستواء الكفتني وتعادلهما هو الذي يحقق الن�سفة، وتق�سى  اإذ  خافية؛ 

به امل�سالح من غري حيف اأو بخ�ص، وقد عذب اهلل اأمة من الأمم لتطفيفها 

يف امليزان وتالعبها بالوزن، ومن ثم مل يكن جائزا اأن يعبث مبيزان العدل 

عامل الهوى اأو العاطفة من احلب اأو الكراهية، حتى بني الأعداء {

 {         

1- تف�سري اأبي ال�سعود: 245/4.
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)املائدة: 8(، اأو عـامـل القـرابــة: {

               } )الن�ساء: 135(.

ومن ثم كان مقررا يف �سريعة الإ�سالم متتع كل امل�سلمني بحق العدالة دون 

تفرقة بني اأو�ساعهم الجتماعية بل ي�سمل العدل حتى غري امل�سلمني: {

         } )الن�ساء: 135(. وقد وعى فقهاء 

الإ�سالم مدى اهتمام ال�سرع بهذا الأ�سل الكلي، فقرروا تبعا لذلك دخول اأي 

اإقامة العدل حتت م�سمى الدين وال�سريعة، وهذا ما عرب  اأو�سل اإىل  �سبيل 

عنه ابن القيم رحمه اهلل بقوله: »قد بنّي �سبحانه مبا �سرعه من الطرق اأن 

مق�سوده اإقامة العدل بني عباده وقيام النا�ص بالق�سط، فاأي طريق ا�ستخرج 

.
)1(

بها العدل والق�سط فهي من الدين ولي�ست خمالفة له«

1- الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية لالإمام ابن القيم، حتقيق حممد حامد الفقي، طبع دار 

الكتب العلمية، بريوت، د.ت: �ص 16.
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املبحث الثاين: اأدلة الو�صطية من ال�صنة

تقدم يف املطلب ال�سابق بع�ص �سواهد الو�سطية يف ال�سنة املطهرة اقت�ساها 

باإيراد  وتثبيته  تاأكيد ذلك  ونزيد  الكرمي،  للقراآن  تف�سريا  باعتبارها  املقام 

الأحاديث الآتية: 

اأ– روى اأبو هريرة [: عن النبي ] قال: » اإن الدين ي�سر، ولن ي�ساد 

الدين اأحد اإل غلبه، ف�سددوا وقاربوا واأب�سروا، وا�ستعينوا بالغدوة والروحة 

. فقد جمع هذا احلديث من �سواهد الو�سطية وجوها 
)1(

و�سيء من الدجلة«

 لعل اأكرثها دللة قوله عليه ال�سالم: »ف�سددوا وقاربوا«، واملعنى كما 
)2(

كثرية

ذكر ذلك ابن اأبي جمرة رحمه اهلل: »احتمل اأن يكون هذان اللفظان ملعنى 

بهما  املراد  فيكون  واحد:  ملعنى  كانا  فاإن  ملعنيني،  يكونا  اأن  واحتمل  واحد، 

ال�سداد والتقريب هو ما قارب الأعلى ومل يكن  الو�سط؛ لأن  الأخذ باحلال 

الآخذ  ب�سددوا  املراد  فيكون  واإن كان ملعنيني:  بينهما،  بالدون فهو متو�سط 

باحلال الو�سط –على ما تقدم– واحلال الو�سط: هو ما ن�ص النبي ] عليه 

يف حديث عبد اهلل بن عمرو حني قال له النبي ]: و�سم واأفطر، وقم ومن، 

واإّن لنف�سك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، –ثم عمم له بعد ذلك فقال–: 

. فهذا هو ال�سداد: وهو اأن مي�سي املرء يف الأمور 
)3(

واأعط كل ذي حق حقه

كلها على ما فر�ص وندب من غري تفان ول تق�سري من جهة من اجلهات، 

اهلل  اإىل  الدين  اأحــب   :[ النبي  وقــول  ي�سر  الدين  باب  الإميــان،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري   -1

نقي�ص  النهار؛  اأول  �سري  وهو  الغدو،  من  املرة  والغدوة:   .39 رقم  حديث   23/1 ال�سمحة:  احلنيفية 

346/3، باب الغني مع الدال. والدجلة: هو �سري  الرواح.. انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر: 

الليل، يقال: اأدلج بالتخفيف اإذا �سار من اأول الليل، واّدلج اإذا �سار من اآخره، وال�سم منهما الدجلة. 

النهاية:129/2، باب الدال مع الالم.

2- كو�سف الدين بالي�سر املنا�سب للتو�سط كما �سياأتي، واإخباره اأن عاقبة الت�سدد النقطاع، واأمره 

بال�ستعانة على ال�سري باأطراف النهار واأجزاء الليل … اإلخ.

608/4، حديث  الل�سان:  ]، باب ماجاء يف حفظ  3- �سنن الرتمذي،اأبواب الزهد عن ر�سول اهلل 

رقم: 2413.
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–الذي هو ما  ال�سداد  اإىل حد  يبلغ منكم  اأي من مل  ويكون املراد بقاربوا: 

ال�سيء  من  قرب  ما  لأن  منه؛  فليقارب  به  لعذر  ذلك  عن  ذكرنا– ويعجز 

 .
)1(

اأعطي حكمه«

معنى  فاإن  التاأكيد  اأم  التاأ�سي�ص  على  اللفظ  �سواء حملنا  اأنه  ترى  وهكذا 

التو�سط يظل حا�سرا وهو املطلوب.

اأحد  ينجي  »لن  اأي�سا:   :] هريرة  اأبــو  عنه  رواه  فيما   [ ب– وقــال 

منكم عمله«، قالوا: ول اأنت يا ر�سول اهلل؟! قال: »ول اأنا اإل اأن يتغمدين اهلل 

برحمته. �سدووا وقاربوا واغدوا وروحوا و�سيء من الدجلة، والق�سد الق�سد 

 .
)2(

تبلغوا«

وهو  الق�سد  مبالزمة  الإغــراء  تقدم،  ما  على  زيــادة  احلديث  هذا  ففي 

الق�سد  »الق�سد  قوله:  معنى  يف  حجر  ابن  قال  فقد  هنا؛  عندي  ال�ساهد 

. وقد ورد احلث على الق�سد 
)3(

تبلغوا« اأي: »الزموا الطريق الو�سط املعتدل«

عليكم  الق�سد..  عليكم  النا�ص،  »اأيــهــا  بلفظ  اأخــرى  ــة  رواي يف  ومالزمته 

، فهذا �سريح يف اأن الو�سط والعتدال ماأمور به ومطلوب، وهو 
)4(

الق�سد«

املالئم لل�سري ملن اأراد بلوغ الهدف، وقد كان منهج ر�سول اهلل ] يف الأمر 

كله، وهو الدليل الثالث من ال�سنة فنقول:

جـ– املنهج النبوي الق�سد: 

فقد كان ر�سول اهلل ] مواظبا على الق�سد والقت�ساد يف اأقواله واأفعاله 

و�سائر اأحواله كلها، كارها للغلو والتعمق، وقد مر معنا بع�ٌص من ذلك، وهذه 

1- بهجة النفو�ص: 71/1.

2- رواه البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب الرقاق، باب الق�سد واملداومة على العمل: 2373/5، 

حديث رقم: 6463. 

3- فتح الباري: 359/11.

العمل:  على  املداومة  باب  الزهد،  كتاب  عنه،  اهلل  ر�سي  جابر  حديث  من  �سننه  يف  ماجه  ابن   -4

1416/2، حديث رقم 4241.
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يف  وظهر  التو�سط  امتثل  كيف  وتوؤكد  املنهج  هذا  مالمح  تبني  اأخرى  اأمثلة 

حياة نبي الأمة الو�سط عليه ال�سالة وال�سالم، فنقول:

1- ورد يف ا�ستحباب الق�سد يف �سب املاء يف الو�سوء وكراهية التعدي فيه: 

»اأن اأعرابيا جاء اإىل النبي ] ف�ساأله عن الو�سوء، فاأراه ثالثا ثالثا، ثم قال: 

ي�سفع  ول   .
)1(

اأو ظلم« تعدى  اأو  اأ�ساء  فقد  زاد على هذا  فمن  الو�سوء،  هذا 

للتعمق واملبالغة يف �سب املاء اأن يكون �ساحبه على نهر جار، فعن عبد اهلل بن 

عمرو عنهما اأن ر�سول اهلل ] مر ب�سعد وهو يتو�ساأ فقال: »ما هذا ال�سرف؟ 

.
)2(

فقال: اأيف الو�سوء اإ�سراف؟ قال: نعم، واإن كنت على نهر جار«

2– ورد يف باب ما يوؤمر به من الق�سد يف ال�سالة عن عائ�سة عنها اأن 

حتى  ميل  ل  اهلل  فاإن  تطيقون،  ما  العمل  من  »اكلفوا  قال:   [ اهلل  ر�سول 

 ،
)3(

متلوا، واإن اأحب العمل اإىل اهلل اأدومه واإن قل. وكان اإذا عمل عمال اأثبته«

تكلف  قليال خري من  كان  ولو  الإن�سان  يطيقه  ما  على  املداومة  فاإن  وهكذا 

امل�سقة واملبالغة يف النوافل املوقعة يف النقطاع.

3– ورد يف الق�سد يف الكالم واخلطبة عن جابر بن �سمرة قال: »كنت 

هذا  ويف   ،
)4(

ق�سدا« وخطبته  ق�سدا  �سالته  فكانت   [ النبي  مع  اأ�سلي 

] يف اجلمعة  النبي  اأن خطبة  واإنباء عن  ال�سابق،  للمثال  تاأكيد  احلديث 

التق�سري  وبني  وال�ساآمة،  امللل  يف  املوقع  التطويل  بني  و�سطا  كانت  وغريها 

املوقع يف الإخالل بالفهم وعدم و�سوح املراد.

اآدمــي وعاء  »ما مالأ  قال:  اأنه   [ ورد عنه  الأكــل  القت�ساد يف  4– ويف 

�سرا من بطن، ح�سب الآدمي لقيمات يقمن �سلبه، فاإن غلبت الآدمي �سلبه؛ 

1- رواه ابن ماجه، ماجاء يف الق�سد يف املاء وكراهية التعدي فيه، حديث رقم: 422. 

2- نف�سه، حديث رقم: 425.

3- رواه اأبو داود يف كتاب ال�سالة، حديث رقم 1368.

4- رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب اجلمعة، باب تخفيف ال�سالة واخلطبة: حديث رقم 866،، ورواه 

الن�سائي يف �سننه، كتاب اجلمعة، باب الق�سد يف اخلطبة:108/3، حديث رقم: 1787.
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.، وقد ظهر هذا املعنى جليا 
)1(

فثلث للطعام، وثلث لل�سراب، وثلث للنف�ص«

يف حياته ] مبا هو م�سهور، وقد خريه ربه عز وجل بني اأن يكون نبيا ملكا 

يوما  وي�سبع  فيذكر  يوما  يجوع  التوا�سع،  فاختار  عبدا،  نبيا  يكون  اأن  وبني 

.
)2(

في�سكر

عن  الأعم�ص  عن  م�سلم  اأخرجه  ما  نقراأ  املوعظة  يف  القت�ساد  5– ويف 

�سقيق قال: »كنا جلو�سا عند باب عبد اهلل ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية 

النخعي فقلنا: اأعلمه مبكاننا، فدخل عليه فلم يلبث اأن خرج علينا عبد اهلل 

فقال: اإين اأخرب مبكانكم فما مينعني اأن اأخرج اإليكم اإل كراهية اأن اأملكم، 

 .
)3(

اإن ر�سول اهلل ] كان يتخولنا باملوعظة يف الأيام خمافة ال�ساآمة علينا«

وهكذا ترى مراعاة حال ال�سحابة وحملهم على الو�سط املعهود مبا فهموه 

هم؛ كما ظهر على ل�سان عبد اهلل بن م�سعود [: يف هذا احلديث، ونقلوه 

بعد ذلك اإىل من بعدهم من التابعني، هو �ساأن ر�سول اهلل ].

اأي�سا: القت�ساد يف طلب الرزق والإجمال فيه، فقد كان  6– ومن ذلك 

يف  ذلــك  اإىل  واأر�سدهم  ال�سحابة  حث  وقــد   ،[ النبي  �سفات  من  ذلــك 

ت�ستبطئوا  »ل  قال:   [ اهلل  ر�سول  اأن  ط  جابر  عن  منها:  كثرية،  اأحاديث 

يف  فاأجملوا  له،  هو  رزق  اآخــر  يبلغ  حتى  ليموت  عبد  يكن  مل  فاإنه  ــرزق،  ال

. فالإجمال يف الطلب املاأمور به يف 
)4(

الطلب: اأخذ احلالل، وترك احلرام«

هذا احلديث وغريه معناه القت�ساد فيه بتحري احلالل واجتناب احلرام، 

وهي مرتبة بني ترك الطلب راأ�سا تواكال وك�سال وبني الإفراط يف التح�سيل 

1- رواه ابن ماجه يف �سننه، كتاب الأطعمة، باب القت�ساد يف الأكل وكراهية ال�سبع: 1111/2، حديث 

رقم: 3349. 

2- رواه البيهقي يف �سننه، كتاب النكاح، باب ما اأمره اهلل تعاىل به من اختيار الآخرة على الأوىل: 

.48/7

3- رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الرقاق، باب القت�ساد يف املوعظة: حديث رقم 2821.

وقال:  واحلاكم  �سحيحه،  يف  حبان  ابن  عن   354/2 والرتهيب:  الرتغيب  يف  املنذري  اأخرجه   -4

�سحيح على �سرطهما.
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واجلمع؛ دون النظر اأو الهتمام بو�سيلة ذلك اأو م�سدره، فعن ابن م�سعود 

[: اأن ر�سول اهلل ] قال: »لي�ص من عمل يقرب من اجلنة اإل قد اأمرتكم 
به، ول عمل يقرب من النار اإل وقد نهيتكم عنه؛ فال ي�ستبطئن اأحد منكم 

رزقه، فاإن جربيل األقى يف روعي اأن اأحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى 

ي�ستكمل رزقه، فاتقوا اهلل اأيها النا�ص واأجملوا يف الطلب، فاإن ا�ستبطاأ اأحد 

.
)1(

منكم رزقه فال يطلبه مبع�سية اهلل، فاإن اهلل ل ينال ف�سله مبع�سيته«

د– ومن الأدلة املثبتة للو�سطية يف ال�سنة املطهرة اأي�سا: ما جاء يف كتاب 

ال�سدقة الذي كتبه ر�سول اهلل ] ومل يخرجه اإىل عماله حتى قب�ص: »… 

ول توؤخذ يف ال�سدقة هرمة ول ذات عيب«. قال الزهري: »اإذا جاء امل�سدق 

ق�سمت ال�ساء اأثالثا: ثلث �سرار، وثلث خيار، وثلث و�سط، فياأخذ امل�سدق من 

. فقد جاء النهي يف ال�سنة عن اأخذ ال�ساعي وامل�سدق من كرائم 
)2(

الو�سط«

الدينء  اإىل  ال�سخ�ص  يعمد  اأن  بحال  يكن حمبذا  ، ومل 
)3(

واأنف�سها الأموال 

والرديء من ماله فيخرجه كما قال تعاىل: {                    } 

بالو�سط كما ورد يف احلديث، وهي  267(؛ فاقت�سى ذلك الأخذ  )البقرة: 

حالة روعي فيها الرفق باملالك وامل�سكني معا.

]: »يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون  هـ- وقال ر�سول اهلل 

 [ فاأخرب   ،
)4(

املبطلني« وانتحال  اجلاهلني،  وتاأويل  الغالني،  حتريف  عنه 

1- رواه احلاكم يف امل�ستدرك، كتاب البيوع: 5/2، حديث رقم: 2136.

واأخرجه   .624 رقم  والغنم، حديث  الإبل  زكاة  ما جاء يف  باب  الزكاة،  كتاب  الرتمذي يف  رواه   -2

البيهقي يف ال�سنن الكربى اأي�سا مبثله حديث رقم: 7044. واأبو داود يف �سننه يف كتاب الزكاة، باب يف 

كتاب ال�سائمة، حديث رقم: 1568.

3- البخاري يف �سحيحه، كتاب التوحيد، باب ماجاء يف دعاء النبي ] اأمته اإىل توحيد اهلل تبارك 

اإىل ال�سهادتني و�سرائع  وتعاىل، حديث رقم6937. وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب الدعاء 

الإ�سالم: 51/1، حديث رقم: 19.

4- التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد: اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري، ت: 

م�سطفى بن اأحمد العلوي ، حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية – 

املغرب، ط 1387هـ: 59/1.
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ب�سيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، واأنه تعاىل يوفق له يف كل ع�سر خلفا 

من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف كما ينفون عنه التاأويالت الباطلة، 

فهم و�سط بني الغالة وبني املبطلني.
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املبحث الثالث: موؤيدات الو�صطية

نظرنا  وهي يف  املتقدمة،  الأدلة  بعد  لها  ت�سهد  موؤيدات  اأي�سا  وللو�سطية 

هذه  اأهــم  ولعل  بها،  والعمل  الو�سطية  حلجية  داعمة  تقف  قوية  قرائن 

املوؤيدات: اأقوال ال�سلف وحتكيمهم لها يف �سلوكاتهم، ونظام الكون الذي بني 

على العتدال والتوازن بني اأجزائه ومكوناته.

املطلب االأول: اأقوال ال�صلف

ل يعلم خالف بني علماء ال�سلف وفقهاء الأمة من بعدهم يف اأن التو�سط 

والعتدال مطلوب ما اأمكن؛ معترب ومرجوع اإليه؛ ت�سافرت على ذلك اأقوالهم 

واأفعالهم، وا�ستفا�ست بذلك الأخبار والآثار، حتى لو ادعى الإجماع ملا اأبعد 

�ساحبه، واإليك بع�ص من �سواهد ذلك:

اإليه  ويرجع  التايل  به  يلحق  الأو�سط،  بالنمط  »عليكم   :] علي  قال   

وبهذه   ،
)2(

ال�سيئتني« بني  »احل�سنة  يقول:   ] حذيفة  وكــان   ،
)1(

الــغــايل«

الكلمة اأجاب �سيدنا عمر بن عبد العزيز ملا �ساأله عبد امللك بن مروان حني 

زوجه ابنته فاطمة: »ما نفقتك؟ فقال له: احل�سنة بني �سيئتني، ثم تال قول 

 { اهلل تعاىل:{       

�سيدنا  وكان   ،
)4(

مرة اجلعفي بن  يزيد  نحوه عن  وورد   .
)3(

)67 )الفرقان: 

عمر بن اخلطاب [ يقول حاثًّا على العتدال يف تناول املباحات: »كفى 

. وعن الأزرق بني قي�ص قال: 
)5(

باملرء �سرفا األ ي�ستهي �سيئا اإل ا�سرتاه فاأكله«

ي�سلي،  اإذا رجل  نهر  اأنا على جرف  فبينا  نقاتل احلرورية،  بالأهواز  »كنا 

واإذا جلام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها قال �سعبة – هو 

1- م�سنف ابن اأبي �سيبة: 100/7.

2- وتروى اأي�سا عن مطرف بن عبد اهلل بن ال�سخري، انظر: التمهيد لبن عبد الرب: 195/1. 

3- اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي: 73/13.

4- العت�سام: 305/1. 

5- تف�سري القرطبي: 73/13.
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اأبو برزة الأ�سلمي–: فجعل رجل من اخلوارج يقول: اللهم افعل بهذا ال�سيخ؛ 

اهلل  ر�سول  مع  غزوت  واإين  قولكم،  �سمعت  اإين  قال:  ال�سيخ  ان�سرف  فلما 

اإن كنت  اأو ثمانيا، و�سهدت تي�سريه، واإين  اأو �سبع غزوات  ] �ست غزوات 
، فقد 

)1(

اأرجع مع دابتي اأحب اإىّل من اأن اأدعها ترجع اإىل ماألفها في�سق علّي«

ا�ستخل�ص اأبو برزة [: من اأفعال النبي ] واأحواله الدالة على التي�سري 

ما جعله يتبع دابته وهو يف �سالته، وقد رد على من �سدد عليه يف اأن يرتك 

 معلال ذلك باأنه لو فعل لأف�سى به اإىل امل�سقة، وهذا هو العتدال.
)2(

دابته

] بالعتدال  [ �سحابة ر�سول اهلل  ولقد و�سف عبد اهلل بن م�سعود 

فقال: »اأولئك اأ�سحاب حممد كانوا اأف�سل هذه الأمة، اأبرها قلوبا، واأعمقها 

علما، واأقلها تكلفا، اختارهم اهلل ل�سحبة نبيه واإمتام دينه، فاعرفوا ف�سلهم، 

.
)3(

واتبعوهم على اأثرهم و�سريتهم؛ فاإنهم كانوا على الهدى امل�ستقيم«

وقد اأكد هذا الو�سف �سيدنا عمر بن عبد العزيز فيما كتب اإىل اأحد عماله 

فقال بعد اأن اأو�ساه بلزوم طريق من �سلف: »ما دونهم من مق�سر وما فوقهم 

من حم�سر، لقد ق�سر دونهم اأقوام فجفوا، وطمح عنهم اأقوام فغلوا، اإنهم 

»اأدركــت من  اإ�سحاق قال:  . وعن عمر بن 
)4(

لعلى هدى م�ستقيم« بني ذلك 

اأ�سحاب ر�سول اهلل ] اأكرث ممن �سبقني منهم فما راأيت قوما اأي�سر �سرية 

 .
)5(

ول اأقل ت�سديدا منهم«

وقال القا�سم بن حممد بن اأبي بكر ال�سديق: »اإنكم ت�ساألون عن اأ�سياء ما 

كنا ن�ساأل عنها، وتنقرون عن اأ�سياء ما كنا ننقر عنها، وت�ساألون عن اأ�سياء 

1- رواه البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب العمل يف ال�سالة، باب اإذا انفلتت الدابة يف ال�سالة: 

405/1، رقم احلديث: 1211.

2- فتح الباري: 106/3. 

3- منهاج ال�سنة النبوية، اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين اأبو العبا�ص، ت: د. حممد ر�ساد 

�سامل، موؤ�س�سة قرطبة،الطبعة الأوىل، 1406هـ: 43/6.

4- رواه اأبو داود يف �سننه، كتاب ال�سنة، باب لزوم ال�سنة، حديث رقم: 4614.

5- العت�سام: 305/1 ، 306.
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. وعن عبادة بن ن�سي 
)1(

ما اأدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا اأن نكتمها«

الكندي �سئل عن امراأة ماتت مع قوم لي�ص لها ويل، فقال: »اأدركت اأقواما ما 

 .
)2(

كانوا ي�سددون ت�سديدكم، ول ي�ساألون م�سائلكم«

ولقد كان احل�سن الب�سري رحمه اهلل وهو من �سادات التابعني باإح�سان 

»�سنتكم  اأي�سا:  وقال   ،
)3(

الغلو« ودون  التق�سري  فوق  و�سع  اهلل  »دين  يقول: 

.
)4(

واهلل الذي ل اإله اإل هو بينهما بني الغايل واجلايف«

اإل اعرت�ص فيه  اإىل �سيء  العباد  وقال خملد بن احل�سني: »ما ندب اهلل 

.
)5(

اإبلي�ص باأمرين ما يبايل باأيهما ظفر: اإما غلو فيه، واإما تق�سري عنه«

وعندما اأو�سى اخلليفة العبا�سي الإمام مالكا رحمه اهلل اأن ي�سع للنا�ص 

كتابا ويوطئه لهم قال له: »اترك ت�سديد ابن عمر ورخ�ص ابن عبا�ص، واألف 

. فانظر رحمك 
)6(

بعد ذلك ما �سئت، فقال مالك: فخرجت من عنده فقيها«

اهلل اإىل قوله: »فحرجت من عنده فقيها«، كيف جعل الفقه خا�سا بالتو�سط 

بني ال�سدائد والرخ�ص!!.

ومما اأثر عنه يف النهي عن الغلو ما رواه ابن العربي ب�سنده اإىل �سفيان بن 

عيينة قال: » �سمعت مالك بن اأن�ص واأتاه رجل فقال: يا اأبا عبد اهلل، من اأين 

اأحرم؟ قال: من ذي احلليفة من حيث اأحرم ر�سول اهلل ]، فقال: اإين اأريد 

اأن اأحرم من امل�سجد، فقال: ل تفعل، فقال: اإين اأريد اأن اأحرم من امل�سجد 

عند القرب، قال: ل تفعل، فاإين اأخ�سى عليك الفتنة، قال: واأي فتنة يف هذا، 

اإىل  اأنك �سبقت  اأن ترى  اأعظم من  اأزيدها، قال: واأي فتنة  اأميال  اإمنا هي 

1- �سنن الدارمي، املقدمة، باب التورع عن اجلواب فيما لي�ص فيه كتاب ول �سنة، حديث رقم: 118.

2- العت�سام: 306/1.

3- تلبي�ص اإبلي�ص لبن اجلوزي: �ص33.

4- رواه الدارمي يف �سننه، املقدمة، باب كراهية الفتيا: 63/1، حديث رقم: 216.

5- حلية الأولياء: 266/8. 

6- بهجة النفو�ص لبن اأبي جمرة: 82/1.
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ف�سيلة ق�سر عنهـا ر�سـول اهلل ]، اإين �سمعت اهلل يقـول: {  

.
)1(

                   })النور:63(«

من  الرخ�سة  عندنا  العلم  اإمنا   « يقول:  اهلل  رحمه  الثوري  �سفيان  وكان 

، فتاأمل كيف ا�سرتط يف الرخ�سة 
)2(

ثقة، فاأما الت�سديد فيح�سنه كل اأحد«

اأن تكون �سادرة من ثقة حتى ل يكون امليل اإىل مطلق التخفيف، ويقابله يف 

الطرف الآخر الت�سديد، وكال طريف ق�سد الأمور ذميم.

اأن  واأكــدوا  فقرروا  بعد،  من  الأمة  علماء  �سار  ال�سلف  علماء  مهيع  وعلى 

ما  امل�سلم  ياأرز  واإليه  احلق،  هو  الأطــراف  عن  والبعد  الو�سط  اإىل  الرجوع 

من  خلق  كل  يف  »اإن  يقول:  الــرازي  الإمــام  فهذا  �سبيل،  ذلــك  اإىل  اأمكنه 

الأخالق طريف تفريط واإفراط وهما مذمومان، واحلق هو الو�سط… وذلك 

. وهذا �سلطان العلماء ابن عبد ال�سالم يقرر 
)3(

الو�سط هو العدل وال�سواب«

اأن  باملرء  »الأوىل  اأن  امل�سالح  للتو�سط يف جلب  اأمثلة كثرية  اأن �سرب  بعد 

م�سلحة  جلب  فيه  مبا  اإل  والباطنة  الظاهرة  واأعماله  اأقواله  من  ياأتي  ل 

عاجلة اأو اآجلة اأو درء مف�سدة عاجلة اأم اآجلة مع القت�ساد املتو�سط بني الغلو 

.
)4(

والتق�سري...«

وهذا �سيخ الإ�سالم ابن تيمية الذي كثريا ما يذكر اآراء النا�ص يف امل�سائل 

ي�سعر مبيله  الو�سط فهو كذا«؛ وهو ما  »واأما  ثم يعقب مبثل قوله:  املختلقة 

. ومما يوؤثر عنه يف �ساأن التو�سط والعتدال 
)5(

وترجيحه له واحتكامه اإليه

1- اأحكام القراآن: 3/ 1412، 1413.

2- جامع بيان العلم: 44/2.

3- تف�سري الرازي: 198/1.

4- قواعد الأحكام: 178/2.

الكالم عن  142/2 يف  الكالم عن مقتل احل�سني.  332/4 يف  النبوية  ال�سنة  5- انظر مثال: منهاج 

335/1 يف احلديث عن التعار�ص، و254/9 يف قدم  التعطيل والتمثيل، اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم 

العامل.
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�سائر  من  دينهم  اأ�سول  يف  اختالفا  اأقــل  فهم  اجلماعة  اأهــل  »واأمــا  قوله: 

الطوائف، وهم اأقرب اإىل كل طائفة من كل طائفة اإىل �سدها؛ فهم الو�سط 

يف اأهل الإ�سالم كما اأن اأهل الإ�سالم هم الو�سط يف اأهل امللل، هم الو�سط 

]: خري الأمور  يف باب �سفات اهلل بني اأهل التعطيل واأهل التمثيل، وقال 

.
)1(

اأو�سطها، وحينئذ اأهل ال�سنة واجلماعة خري الفرق«

وقال ب�ساأن النحراف عن الو�سط: » النحراف عن الو�سط كثري يف اأكرث 

الأمور يف اأغلب النا�ص، مثل تقابلهم يف بع�ص الأفعال يتخذها بع�سهم دينا 

واجبا اأو م�ستحبا اأو ماأمورا به يف اجلملة وبع�سهم يعتقدها حراما مكروها 

اأو حمرما اأو منهيا عنه يف اجلملة، مثال ذلك: �سماع الغناء، فاإن طائفة من 

قربة،  اأنه  بقلوبها  تعتقد  اأو  باأل�سنتها  تقل  مل  واإن  دينا  تتخذه  املت�سوفة... 

فاإن دينهم حال ل اعتقاد، فحالهم وعملهم ا�ستح�سانها يف قلوبهم وحمبتهم 

لها ديانة وتقربا اإىل اهلل، واإن كان بع�سهم يعتقد ذلك ويقوله بل�سانه… 

وباإزائهم من ينكر جميع اأنواع الغناء ويحرمه ول يف�سل بني غناء ال�سغري 

والن�ساء يف الأفراح وغناء غريهم وغنائهن يف غري الأفراح، ويغلو من يغلو 

يف فاعليه حتى يجعلهم كلهم ف�ساقا اأو كفارا، وهذان الطرفان من اتخاذ ما 

لي�ص مب�سروع دينا، اأو حترمي ما مل يحرم، دين اجلاهلية والن�سارى الذي 

.
)2(

عابه اهلل عليهم...«

اإل  باأمر  اهلل  اأمــر  »ما  بقوله:  املعاين  هذه  اهلل  رحمه  القيم  ابن  ويوؤكد 

ولل�سيطان فيه نزغتان، اإما اإىل تفريط واإ�ساعة واإما اإىل اإفراط وغلو، ودين 

بني  والهدى  جبلني،  بني  كالوادي  فيه،  والغايل  عنه  اجلايف  بني  و�سط  اهلل 

اأن اجلايف عن الأمر م�سيع  �ساللتني، والو�سط بني طرفني ذميمني، فكما 

 .
)3(

له فالغايل فيه م�سيع له، هذا بتق�سريه عن احلد، وهذا يتجاوزه احلد«

1- منهاج ال�سنة النبوية: 3/ 271.

2- جمموع الفتاوى: 359/3.

3- مدراج ال�سالكني بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني،ابن قيم اجلوزية،ت:حممد حامد الفقي،دار 

الكتاب العربي،بريوت،ط الثانية،1993م: 517/2.
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والعت�سام  الدين  يف  القت�ساد  الفقه  كل  »فالفقه  اآخر:  مو�سع  يف  ويقول 

يتوهم  قد  كما  التق�سري  عن  يفرتق  واأنــه  القت�ساد،  وي�سرح   ،
)1(

بال�سنة«

وله  والتفريط،  الإفـــراط  طــريف  بني  التو�سط  هو  »القت�ساد:  اإن  فيقول: 

طرفان وهما �سدان له؛ تق�سري وجماوزة، فاملقت�سد قد اأخذ بالو�سط وعدل 

عن الطرفني. والدين كله بني هذين الطرفني؛ بل الإ�سالم ق�سد بني امللل، 

.
)2(

وال�سنة ق�سد بني البدع، ودين اهلل بني الغايل فيه واجلايف عنه«

وقال حتت ف�سل »لالأخالق حد متى جاوزته �سارت عدوانا ومتى ق�سرت 

والأنفة  املحمودة  ال�سجاعة  وهو  حد:  »فللغ�سب  ومهانة«:  نق�سا  كانت  عنه 

من الرذائل والنقائ�ص، وهذا كماله، فاإذا جاوز حده تعدى �ساحبه وجار، 

واإن نق�ص عنه جنب ومل ياأنف من الرذائل، وللحر�ص حد: وهو الكفاية يف 

اأمور الدنيا وح�سول البالغ منها؛ فمتى نق�ص من ذلك كان مهانة واإ�ساعة، 

الرغبة فيه، وللح�سد حد:  ومتى زاد عليه كان �سرها ورغبة فيما ل حتمد 

تعدى  فمتى  نظريه،  عليه  يتقدم  اأن  والأنفة  الكمال  طلب  يف  املناف�سة  وهو 

على  ويحر�ص  املح�سود  النعمة عن  زوال  معه  يتمنى  وظلما  بغيا  �سار  ذلك 

نف�ص…  و�سغر  همة  و�سعف  ــاءة  دن كــان  ذلــك  عن  نق�ص  ومتى  اإيــذائــه، 

الإفراط  طريف  بني  املو�سوع  بالو�سط  الأخــذ  وهو  العدل  كله  هذا  و�سابط 

والتفريط؛ وعليه بناء م�سالح الدنيا والآخرة بل ل تقوم م�سلحة البدن اإل 

نق�ص عنه ذهب  اأو  وجــاوزه  العدل  اأخالطه عن  بع�ص  متى خرج  فاإنه  به، 

وال�سهر  كالنوم  الطبيعية  الأفعال  وكذلك  ذلك،  بح�سب  وقوته  �سحته  من 

اإذا كانت  والأكل وال�سرب واجلماع واحلركة والريا�سة واخللوة وغري ذلك 

و�سطا بني الطرفني املذمومني كانت عدل، واإن انحرفت اإىل اأحدهما كانت 

والأعمال  الأخالق  بحدود  قام  النا�ص من  فاأعدل  نق�سا...  واأثمرت  نق�سا 

اأبو عبد اهلل، ت: حممد  1- اإغاثة اللهفان من م�سائد ال�سيطان، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي 

حامد الفقي، دار املعرفة – بريوت، الطبعة الثانية، 1395 هـ: 132/1. 

2- الروح يف الكالم على اأرواح الأموات والأحياء، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبو عبد اهلل، دار 

الكتب العلمية – بريوت، ط 1975م: 257/1.
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 .
)1(

وامل�سروعات معرفة وعمال، وباهلل التوفيق«

املطلب الثاين: قرينة موزونية الوجود

الوجود،  موزونية  قرينة  العدل:  معانيها  من  التي  الو�سطية  �سواهد  ومن 

واأعني بها اأن هذا الوجود كله قائم على التوازن بني عنا�سره، ل يطغى �سيء 

منها على مقابله، ول يخرج عن حده املقدر له. فالأر�ص التي يعي�ص عليها 

الإن�سان قوام حياتها التوازن بينها وبني كرة اأ�سخم هي ال�سم�ص. وقد و�سل 

العلم احلديث اإىل اإدراك التنا�سق يف و�سع هذه الأر�ص لتكون �ساحلة لنوع 

احلياة؛ اإىل حد اأن افرتا�ص اأي اختالل يف اأية ن�سبة من ن�سبها يودي بهذه 

اأ�سال بقيامها، فحجم هذه الأر�ص على حمورها  اأو ل ي�سمح  احلياة كلها، 

القمر  وبعد  ال�سم�ص،  وحول  نف�سها  حول  دورتها  يف  و�سرعتها  القدر،  بهذا 

عن الأر�ص وحجمه وكتلته، وتوزيع املاء والياب�ص يف هذه الأر�ص... اإىل اآلف 

من هذه الن�سب املقدرة تقديرا، لو وقع الختالل يف اأي منها لتبدل كل �سيء 

.
)2(

ولكانت هي النهاية املقدرة لعمر هذه احلياة على هذه الأر�ص

والنور،  والظالم  والنهار،  الليل  فنجد  حولنا  من  العامل  هــذا  يف  ننظر 

واحلرارة والربودة، واملاء والياب�ص، والغازات املختلفة، وكلها مبقدار وح�ساب 

{      } )القمر: 49(، {

             } )ي�ص: 40(، 

           }

           } )الرحمن: 5–7(. 

يقول علماء الطبيعة مثال عن هذا التوازن: » لو كان الأوك�سجني بن�سبة 50 

1- الفوائد: حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبو عبد اهلل، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة الثانية 

1393هـ: 141/1.

2- يف ظالل القراآن: �ص3437.
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يف املائة مثال اأو اأكرث يف الهواء بدل من 21 يف املائة فاإن جميع املواد القابلة 

لالحرتاق يف العامل ت�سبح عر�سة لال�ستعال... ولو اأن ن�سبة الأوك�سجني يف 

نف�سها  فاإن احلياة رمبا طابقت  اأقل،  اأو  املئة  10 يف  اإىل  الهواء قد هبطت 

ملرور  بال�سبط  الــالزم  بالقدر  �سميك  الهواء  اإن  الدهور.  خالل  يف  عليها 

الأ�سعة ذات التاأثري الكيميائي التي يحتاج اإليها الزرع، والتي تقتل اجلراثيم 

وتنتج الفيتامينات، دون اأن ت�سر بالإن�سان اإل اإذا عر�ص نف�سه لها مدة اأطول 

من الالزم، وعلى الرغم من النبعاثات الغازية من الأر�ص طول الدهر – 

ومعظمها �سام– فاإن الهواء باق دون تلويث يف الواقع، ودون تغري يف ن�سبته 

املتوازنة لوجود الإن�سان، وعجلة املوازنة العظيمة هي تلك الكتلة الف�سيحة 

من املاء– اأي املحيط– الذي ا�ستمدت منه احلياة الغذاء واملناخ املعتدل، 

.
)1(

والنباتات، واأخريا الإن�سان نف�سه«

بني  تعادل  هو  الذي  بالتنف�ص؛  يعي�ص  مادي  كائن  هو  والإن�سان من حيث 

ال�سهيق والزفري.. واأما فيزيولوجيا احليوان وعمل اأجهزته وخالياه واإفرازات 

الغدد املختلفة، كل ذلك نظام حمكم متوازن، ومبقادير حمددة يف احلالت 

العادية، ون�ساطها اأو ن�ساط بع�سها يف حالت املر�ص والعدوى لتعديل النظام 

واإعادته اإىل �سابقه.. فهو �سيء عجيب فوق الت�سور، �سنع اهلل الذي اأتقن 

كل �سيء.

واأقام  املتوازن،  تكوينه  اأ�سا�ص  لالإن�سان على  �سريعته  الإ�سالم  اأقام  لهذا 

املادة  الب�سر،  له عليها نظاما ب�سريا ل تدمر فيه طاقة واحدة من طاقات 

اأن  النظام  هذا  ق�سارى  اإمنــا  والقلب...  العقل  وال�سعور،  الفكر  ــروح،  وال

يحقق التوازن بني هذه الطاقات، لتعمل جميعها يف غري طغيان ول �سعف،             

ول اعتداء من اإحداها على الأخرى، فكل اعتداء يقابله تعطيل، وكل طغيان 

.
)2(

يقابله تدمري

موري�سون. لكري�سي  وحده(  يقوم  ل  )الإن�سان  كتاب  عن  نقال   ،2549 –2548 �ص  1– نف�سه: 

2– نف�سه: �ص 2139.
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املبحث االأول: �صوابط التو�صط

متهيد:

العمل بالتو�سط والرجوع اإىل الو�سطية وا�ستح�سارها يف جمالت عديدة 

ال�سبط  عن  خــارج  الأمــر  اأّن  يعني  ل  واحلياة،  الدين  من  كثرية  وم�سائل 

�ساء،  متى  وحّكمه  به  اأخذ  �سيئني  بني  و�سط  له  عّن  من  كل  واأّن  والتقييد، 

ويف اأي مو�سوع �ساء، وعلى اأي نحو �ساء، بل الو�سط املعمول به له �سوابطه 

وحدوده، ومن دونها يكون املرء �سائرا يف عماية �سالكا غري طريق الهداية..

للعمل  وال�سروط  احلــدود  ت�سع  التي  القواعد  ال�سوابط:  بهذه  واأعــنــي 

ب�سواء  �سواء  واملقلدة  العلماء  عند  �ساع  قد  فاإّنه  اإليه،  والحتكام  بالتو�سط 

–على  اأو مفتيا  اأن ت�سمع فقيها  اأو�ساطها، ومن ثم ل تعدم  الأمور  اأن خري 

الهواء– يخرب اأن اخلري يف التو�سط، وهذه امل�ساألة و�سط فيم�سي الأحكام 

بناء على ذلك... وقد ل ي�سحب ذلك ب�سر بهذه ال�ّسروط ول حتكيم لهذه 

ال�سوابط يف اأحيان كثرية؛ اإل جمرد الرجوع اإىل الو�سط بني املتقابلني، وهو 

زلل بنّي؛ لأّن الو�سط من غري �سند ينبني عليه اأو دليل ي�سهد له ل يكون حجة 

بذاته..

وقد األفيت ال�ّسيخ الّدكتور حممد عبد اللطيف الفرفور يف مطالعاتي حول 

املو�سوع، قد بذل جهذا يف و�سع �سوابط للعمل بالتو�سط وقد وردت عنده 

هكذا:

اأو كلي من كلياته؛  اأ�سول الدين،  1– كون احلكم بالتو�سط داخال حتت 

من  بحال  العامة  ومــبــادئــه  وروحـــه  الإ�ــســالم  جوهر  عــن  يخرج  ل  بحيث 

الأحوال.

2– كون احلكم بالتو�سط ل يعار�ص ما هو معلوم من الدين بال�سرورة، 

واإل كان خارجا عن ثوابت الإ�سالم الكربى.
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الزيادة  موقف  الإ�ــســالم  منه  يقف  مل  فيما  بالتو�سط  احلكم  كــون   –3

يف  والت�ساهل  الزنا،  اإثبات  يف  كالت�سديد  �سرعا؛  معتربة  مل�سلحة  والنق�ص 

اإثبات ما ل يطلع عليه اإل الّن�ساء من الأمور بامراأة واحدة.

4– كون التو�سط املجتهد به من الفقيه يف غري املن�سو�ص عليه ب�سحيح 

املنقول اأو �سريح املعقول، واإّل حكمنا بالّن�ص بال التفات اإىل ق�سية التو�سط 

التي تراعى من قبل ال�سارع غالبا.

5– كون احلكم بالتو�سط ل يوؤدي ملف�سدة اأكرب اأو خطر اأعظم، واإل ترك 

التو�سط اإىل ما يدفع املف�سدة ويدراأ اخلطر املحيق �سدا للذريعة الفا�سدة.

الدميومة  وجــه  على  امل�سلحية  ال�سوؤون  معاجلة  يف  التو�سط  كــون   –6

تفريطا،  اأو  اإفراطا  تتطلب  التي  الآنية  ال�سوؤون  معاجلة  يف  ل  وال�ستمرار، 

 .
)1(

ت�سديدا اأو ت�ساهال موؤقتني؛ مل�سلحة معتربة من ال�سارع اأو من الفقيه

ثم اأعقبها ببع�ص امل�ستثنيات، وجلها ماأخوذ من كالم ال�ّساطبي، واملتاأمل 

يف هذه ال�سوابط يالحظ:

يف  التغاير  اإل  بينهما  ولي�ص  واحد،  والثاين  الأّول  ال�سابط  موؤدى  – اأّن 
العبارة.

قبله  ال�سابط  يف  جاء  ملا  تكرارا  يكون  يكاد  الرابع  ال�سابط  واأّن   –
اأو هو ذاته؛ اإذ »اإن ما وقف منه الإ�سالم موقف الزيادة والنق�ص مل�سلحة 

معتربة«، اإمّنا ثبت ذلك وتبنّي بالّن�ص، واأّما ا�سرتاط كون التو�سط املجتهد 

به من الفقيه يف غري املن�سو�ص عليه، فهو حم�ص راأي ونظر مل يقدم عليه 

�ساهدا اأو دليال. واإن الدار�ص لل�سريعة ليعلم اأن يف الّن�سو�ص العام واملطلق 

وامل�سرتك والن�ص الوا�سح واخلفي امل�سكل الذي يحتاج اإىل بيان... وجمال 

الن�ص  تنزيل  عند  خ�سو�سا  الّنظر؛  ويفتق  الّذهن  يفتح  مبا  وا�سع  التاأويل 

على الّظروف والأحوال مبا ينا�سب الو�سط والعتدال، ولو تاأمل هو نف�سه يف 

1 – الو�سطية يف الإ�سالم للفرفور، �ص: 99، 100.
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الّن�سو�ص التي نقلها عن ال�ّساطبي لوجد الكثري مما يتعلق بفهم الّن�سو�ص 

وتنزيلها على التو�سط.

املطلب االأول:

ال�صـابط االأّول: اأال يخـالف احلكم بالتو�صط من�صو�صا عليه

ا يتحقق به من  فاإذا كان التو�سط يف الأمور عامة هو خريها واأف�سلها، ملمِ

م�سالح عاجلة واآجلة، على ذلك اتفق العقالء والعلماء كما تقدم، فاإّن هذه 

اإىل  راجعة  تكون  باأن  بقيوده،  وتتقيد  ال�ّسرع  من  تنطلق  اأن  بد  ل  امل�سالح 

حفظ مق�سود من مقا�سد ال�سارع، فاإذا ناق�ستها فلي�ست م�سلحة واإن توهم 

ذلك. قال الغزايل –رحمه اهلل–: » فكل م�سلحة ترجع اإىل حفظ مق�سود 

فهم من الكتاب وال�سّنة والإجماع، وكانت من امل�سالح الغريبة التي ل تالئم 

.
)1(

ت�سرفات ال�ّسرع فهي باطلة مطرحة، ومن �سار اإليها فقد �سرع«

فالفقيه امل�سلم حني يحكم بالتو�سط ويرجع اإليه ملزم اإذن بالرتدد على 

احلّجة  فاإن  ال�ّسارع،  ملق�سد  مناق�سا  كان  واإل  ومرا�سمه،  ال�ّسرع  �سوابط 

ال�ّسرع  �سهادة  يف  بل  كذلك،  هو  حيث  من  »الو�سط«  اأو  التو�سط  يف  لي�ست 

له بالعتبار. اأّما امل�سالح التي مل ياأتمِ فيها �ساهد من ال�ّسرع بالعتبار ول 

بالإلغاء وهي ما ي�سميها الأ�سوليون بامل�سالح املر�سلة، فاإّنها ت�ستمد �سندها 

وقوتها من موافقتها جلن�ص ت�سرفات ال�ّسارع ومق�سده يف بناء الأحكام على 

امل�سالح عامة، قـال القرايف –رحمه اهلل–: » ومما يوؤكد العمل بامل�سلحة 

املر�سلة: اأن ال�سحابة –ر�سوان اهلل عليهم– عملوا اأمورا ملطلق امل�سلحة، 

ل لتقدم �ساهد بالعتبار، نحو كتابة امل�سحف ومل يتقّدم فيه اأمر ول نظري، 

–النقود–  ال�سكة  وعمل  الدواوين،  وتدوين  �سورى،  اخلالفة  ترك  وكذلك 

التي  الأوقـــاف  وهــذه   ،] عمر  ذلــك  فعل  ال�ّسجن،  واتــخــاذ  للم�سلمني، 

فعله                  �سيقه،  عند  امل�سجد  يف  بها  والتو�سعة   ،[ اهلل  ر�سول  م�سجد  بــاإزاء 

1 – امل�ست�سفى: 310/1 ، 311.
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.
)1(

عثمان [... وذلك كثري جدا ملطلق امل�سلحـة«

تقدم  وقد  البحث،  هذا  مــدار  عليها  للّن�سو�ص  املوافق  التو�سط  واأمثلة 

بع�سها، واأّما مثال »التو�سط امللغى« الذي عار�ص الّن�ص ال�ّسرعي فا�ستحق 

م�سروبا  – وليكن  ما  �سيء  يف  �سخ�ص  يفتى  فكاأن  والإلــغــاء:  الهدر  بذلك 

باأّنه حرام، فياأخذ فيه  اأفتي  اأو  مثال– باأّنه حالل، وكان قد �سمع من قبل 

مرة بهذا ومرة بذاك؛ زاعما اأّنه الو�سط جمعا بني الراأيني، فهذا ل ي�ست�ساغ 

�سرعا؛ لأّن الو�سط املعمول به هنا مل يدل عليه اأي دليل ومل تتوجه اإليه اأدلة 

الراأيني ال�سابقني باعتباره جامعا بينهما.

فا�ستحقت  الو�سط  قبيل  الّن�ص بخالفها وهي من  ورد  التي  الأمثلة  ومن 

 ،
)2(

بذلك الإلغاء والهدر: ما ورد اأّنه ] قـال: »لي�ص للّن�ساء و�سط الطريق«

فاحلديث �سريح يف اأن امل�سروع يف حق املراأة اأن ل مت�سي يف و�سط الّطريق 

مزاحمة للرجال بارزة بينهم، ومن ثم فاإّن ال�ستم�ساك بالو�سط يف مثل هذا 

الأمر وترك امل�سي بجانب الطريق خمالف لهدي الإ�سالم.

، فلي�ص 
)3(

ومثل هذا اأي�سا قـوله ]: »لعن اهلل من جل�ص يف و�سط احللقة«

لأحد بناء على هذا الّن�ص اأن ي�ستم�سك باجللو�ص يف و�سط احللقة غافال عن 

هذا الّنهي معر�سا نف�سه لّلعن.

الطعام، فكلوا  »الربكة تنزل يف و�سط   :[ قـوله  اأي�سا  القبيل  ومن هذا 

امل�سلم  به  يوؤدب  الإ�سالم  اأدب  فهذا   ،
)4(

و�سطه« من  تاأكلوا  ول  حافتيه  من 

يف الأكل، وما دام الّنهي واردا عن الأكل من و�سط الآنية؛ فلي�ص ي�ستقيم اأن 

يحتج اأحد باأن اخلري والربكة يف الو�سط فيتلم�سهما هنالك.

1– �سرح تنقيح الف�سول: �ص 446.

2- رواه ابن حبان يف �سحيحه،كتاب احلظر والإباحة،باب ذكر الزجر عن اأن مت�سي املراأة يف حاجتها 

يف و�سط الطريق: رقم 5692.

                  ،84/5 احللقة:  و�سط  يف  القعود  كراهية  يف  جــاء  ما  بــاب  الأدب،  كتاب  الــرتمــذي،  اأخرجـه   –  3

رقم 1753.

4 – رواه الرّتمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء يف كراهية الأكل يف و�سط الطعام،  229/4 رقم 1805.
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املطلب الثاين:

ال�صـابط الثـاين: اأن يكون احلكم بالتو�صط جاريا 

على وجه االطـراد اأو االأغلبيـة

فقد جعل اهلل –عز و جل– هذه الأّمة »اأّمة الو�سط«، واأمرها يف كثري من 

ـراط امل�ستقيم { الآي بال�ستقامة على ال�ّسريعة ومـالزمـة ال�سّ

       })اآل عمران: 102(، وقد اقت�ست حكمة اهلل –عز و جل– اأن 

تكون هذه ال�ّسريعة عاملية موجهة اإىل الّنا�ص كافة، وهذا ما اقت�سى اأن تكون 

الكلية  انطباق  ليتم  وال�ّسمات،  الأ�س�ص  لهذه  فيها حمققة  الــواردة  الأحكام 

على اأجزائها، وتتحد الأفراد املتجان�سة لي�ساغ منها الكلي املراد.

واإن حتقيق هذه الأو�ساف –عاملية الّت�سريع– وال�ستقامة على ال�ّسريعة– 

فيها،  والتتابع  الأحكام  يف  الطراد  ي�ستدعي  ما  الو�سط– هو  اأّمة  لتحقيق 

وال�ستمرار يف العمل بها والحتكام اإليها من غري زيادة اأو نق�سان، وقد ظهر 

حابة اأن ت�ستثنى املراأة املخزومية التي  هذا املعنى جليا حني اأراد بع�ص ال�سّ

�سرقت من اأن يطبق عليها احلد فغ�سب لذلك ر�سول اهلل ] غ�سبا �سديدا؛ 

 ،
)1(

ال�سرعي ال�سريف والو�سيع يف امتثال احلكم  اأّن ل فرق بني  مبينا لهم 

وهو ما يعني لزوم اطراد احلكم وثبوته لعدم وجود عّلة توجب تغيريه. 

واأما كون احلكم بالتو�سط جاريا على الغالب باأن يتخلف عن�سر الطراد 

طبيعة  اإىل  راجع  فهو  كلها،  على  ل  اأفــراده  اأغلب  على  منطبقا  فيكون  فيه 

الت�سريع ذاته وطبيعة الفقه الذي يبنى عليه، كما هو مقرر عند عاّمة فقهاء 

الإ�سالم، فقد ح�سل الإجماع منهم مثال على »العمل بخرب الواحد وهو يف 

دق على الغالب، واأجمعوا  حة وال�سّ بع�ص احلالت على الأقل، اإمّنا يفيد ال�سّ

املتعار�سني.  من  بالغالب  الأخــذ  هو  اإمّنــا  والرتجيح  بالرتجيح  العمل  على 

1- انظر: م�سلم يف اجلامع ال�سحيح، كتاب احلدود، باب قطع ال�سارق ال�سريف وغريه: حديث رقم: 

واإحكام   .4373 رقم:  حديث  فيه،  ي�سفع  احلد  يف  باب  احلــدود،  كتاب  �سننه،  يف  داود  واأبــو   .1688

الأحكام �سرح عمدة الأحكام لبن دقيق العيد: 131/4 فما بعدها.
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يقول مبا  املجتهد  اأّن  قائم على  الّظني، وهو  الجتهاد  واأجمعوا على �سّحة 

غلب على ظّنه، بل اإّن الجتهاد عندهم ل يكون اإل يف جمال الّظنون، ق�سد 

.
)1(

اختيار اأغلبها«

وقد �ساغ الفقهاء هذا املعنى مبا يعني اأّنه من امل�سلمات والبدهيات عندهم 

فقالوا: »الغالب كاملحقق«، كما قالوا: »العربة للغالب ال�ّسائع ل للنادر«.

فاإذا كان احلكم مطردا اأو غالبا فالذي يليق به حينئذ؛ بل يتعني الأخذ 

الإفراط  الو�سط بني طريف  والأدلة– اإمّنا هو  ال�سواهد  – ملا تقدم من  به 

والتفريط. وهذا هو املعنى الذي يتبادر اإىل الّذهن حني يو�سف الإ�سالم باأّنه 

القاعدة  تخلف  قاطبة  العقالء  عند  تقرر  قد  اإذ  والعتدال؛  الو�سطية  دين 

يف بع�ص جزئياتها، واأّن ذلك ل ي�سلب عنها �سفة القاعدة، وكان ال�ستثناء 

من احلكم العام واردا يف كّل ال�ّسرائع؛ حّتى قيل: من القواعد عدم اطراد 

القواعد، وال�ساذ يحفظ ول يقا�ص عليه..

وبناء على ذلك، فاإّن تخلف التو�سط يف معاجلة ال�سوؤون الآنية، والق�سايا 

من  ا�ستثناء  هو  اإمّنــا  تفريطا،  اأو  اإفراطا  تتطلب  التي  اخلا�سة  الظرفية 

تربو على م�سلحة  املجتهد حتقيقا مل�سلحة  الفقيه  اإليه  يلجاأ  العام  الأ�سل 

مو�سع  يف  كالت�ّسديد  وذلك  العادية؛  الأحــوال  يف  بالتو�سط  احلكم  حتقيق 

متوقع،                                     اأو  انحراف حا�سل  ملعاجلة  ال�سّدة؛  مو�سع  والت�ساهل يف  الت�ساهل، 

اأو تاأليفا للقلوب على الدين؛ يف بدايات الإنابة اإىل اهلل والرجوع اإىل احلنيفية 

ال�سمحة، حتى اإذا زال املانع عاد الأمر اإىل ما كان عليه من قبل، ويف هذا 

ال�سدد يقول الإمام ال�ساطبي –رحمه اهلل–: »... فاإذا كان الّت�سريع لأجل 

الّطرفني،  اأحد  اإىل  الو�سط  عن  انحرافه  مظّنة  وجود  اأو  املكلف،  انحراف 

كان الت�سريع رادا اإىل الو�سط الأعدل، لكن على وجه مييل فيه اإىل اجلانب 

الآخر ليح�سل العتدال فيه، فعل الطبيب الرفيق يحمل املري�ص على ما فيه 

1– نظرية التقريب والتغليب: �ص 171.
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�سالحه بح�سب حاله وعادته، وقوة مر�سه و�سعفه، حّتى اإذا ا�ستقلت �سحته 

.
)1(

هياأ له طريقا يف التدبري و�سطا لئقا به يف جميع اأحواله«

فيه  يالحظ  الــذي  املعنى  لهذا  الأمثلة  من  جملة  �سرب  اأن  بعد  قال  ثّم 

خروجا عن �سنن الو�سط لعالج انحراف حا�سل اأو حتقيقا مل�سلحة عاجلة 

»... وهكذا جتد ال�سريعة اأبدا يف مواردها وم�سادرها، وعلى نحو من هذا 

الرتتيب يجري الطبيب املاهر: يعطي الغذاء ابتداء على ما يقت�سيه العتدال 

يف توافق مزاج املغتذي مع مزاج الغذاء، ويخرب من �ساأله عن بع�ص املاأكولت 

اأ�سابته عّلة  اأم غري ذلك ؟ فاإذا  اأم �سم،  اأهو غذاء،  التي يجهلها املغتذي: 

يف  انحرافه  مقت�سى  على  معاجلته  يف  قابله  الأخـــالط،  بع�ص  لنــحــراف 

حة املطلوبة  اجلانب الآخر لريجع اإىل العتدال، وهو املزاج الأ�سلي، وال�سّ

 .
)2(

وهذا غاية الرفق، وغاية الإح�سان والإنعام من اهلل �سبحانه«

وجد  فــاإذا  املكلفني،  انحراف  معاجلة  يف  الإ�سالم  منهج  يتقرر  وهكذا 

انحرافهم نحو طريق الت�سديد مال بهم اإىل الّطرف الآخر، بحيث يحافظ 

يف  والتمادي  التفريط  طرف  اإىل  ميلهم  ملح  واإذا  والتوازن،  العتدال  على 

الرتخي�ص مال بهم اإىل طرف الت�سديد؛ ليحافظوا على الو�سطية والتوازن 

اأي�سا.

1– املوافقات: 124/2.

2– امل�سدر نف�سه: 127/2.
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املطلب الثالث:

ال�صـابط الثـالث: اأن يراعي اخلريية ال مطلق الت�صاهل

وهذا املعيار يف احلكم بالتو�سط م�ستمد من معنى »الو�سطية« ذاته، كما 

تقدم يف مو�سعه حيث ف�سرت الو�سطية باخلريية والعدالة. وقد جاءت العلة 

يف و�سف هذه الأّمة بكونها خري الأمم �ساهدا وموؤيدا لهذا ال�سابط، فقـال 

تعاىل: {

ال�سيخ حممد ر�سيد  قـال   .)110           } )اآل عمران: 

الأّمة  هذه  اإّن  اأقول:  واحلق   « الآية  هذه  تف�سري  اهلل– عند  ر�سا –رحمه 

والّنهي  باملعروف  الأمــر  تركت  حتى  للّنا�ص،  اأخرجت  ــة  اأّم خري  فتئت  ما 

بالأمر  الأّمــة هنا  الــّرازي كون و�سف  الفخر  قـال: وقد بني  ثم  املنكر،  عن 

باملعروف، والّنهي عن املنكر، والإميان علة لكونها خري اأّمة اأخرجت للّنا�ص، 

فقـال: واعلم اأّن هذا الكالم م�ستاأنف واملق�سود منه بيان علة تلك اخلريية، 

كما تقول: زيد كرمي يطعم الّنا�ص ويك�سوهم، ويقوم مبا ي�سلحهم. وحتقيق 

املنا�سب  بالو�سف  اأن ذكر احلكم مقرونا  الفقه  اأ�سول  ثبت يف  اأّنه  الكالم 

له يدل على كون ذلك احلكم معلال بذلك الو�سف، فهنا حكم تعاىل بثبوت 

و�سف اخلريية لهذه الأّمة، ثم ذكر عقيبه هذا احلكم وهذه الطاعات؛ اأعني 

الأمر باملعروف والّنهي عن املنكر والإميان، فوجب كون تلك اخلريية معللة 

.
)1(

بهذه العبادات«

فالو�سطية دليل اخلريية ومظهر الف�سل والتمييز، ولكن هذه اخلريية ل 

اأن  �سك  ول  املنكر،  والّنهي عن  باملعروف  الأمر  منها  والتي  بعلتها  اإل  تنال 

واأ�سل  ال�سريعة  �سماحة  على  اعتمادا  الأحكام  يف  الت�ساهل  يف  ال�سرت�سال 

اإىل  ومدعاة  التكليف،  باأ�سل  والإخـــالل  التفريط  يف  موقع  فيها  التي�سري 

ال�سريعة  جاءت  منكر  وهذا  ورغباتها،  الّنف�ص  ونزعات  للهوى  ال�ستجابة 

1– تف�سيـر املنـار: 60/4. 
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بح�سم مادته وقطع عالئقه، وفيه من املنافاة لالإميان كما يف قوله ]: »ل 

.
)1(

يوؤمن اأحدكم حّتى يكون هواه تبعا ملا جئت به«

فاحلكم بالتو�سط هو وقوف بني الت�سديد املتنطع، والتي�سري املفرط، ولي�ص 

من �سرورة التو�سط اللجوء اإىل التي�سري مطلقا، بل مالحظة التي�سري ل بد 

من اأن تزامنها مالحظة مدلولت الّن�سو�ص واجتاهاتها ومراميها املحّققة 

للخري وال�سالح، اإذ التي�سري روح، والّن�سو�ص مبثابة اجل�سد لهذه الروح، فال 

يعتنى بالروح ويهمل اجل�سد، وهذا هو املتفق مع قوله ]: »بعثت باحلنيفية 

؛ لأّن احلنيفية ال�سمحة اإمّنا اأتى فيها ال�سماح مقيدا مبا 
)2(

ال�سهلة ال�سمحة«

.
)3(

هو جار على اأ�سولها، ح�سب تعبري ال�ّساطبي

نلمحه يف  ما  باإطالق،  والتي�سري غري معترب  الت�ساهل  اأن  على  يدل  ومما 

قـوله تعاىل: {

} )الّن�ساء: 97(. فالتي�سري مل يعترب هنا، ومل     

يرخ�ص لهوؤلء بالقعود يف اأر�ص يذل فيها الإ�سالم واأهله، فذلك مناف للعزة 

التي ينبغي للم�سلم اأن ي�سعى لال�سطباغ بها.

 { ويف قـــولـه تـعـــاىل: {      

اإن  التخفيف  ت�سبب  �سّدة احلر قد  اأن  الوهم  اإىل  ي�سبق  81( فقد  )الّتوبة: 

من  مق�سد  مع  يتنافى  هنا  التخفيف  لأّن  بــذاك؛  لي�ست  واحلقيقة  وقعت، 

الدعة  اإىل  الركون  له مع  تكون  ولن  كلمة اهلل،  اإبالغ  وهو  ال�سارع،  مقا�سد 

1– اأخرجه ابن اأبي عا�سم يف كتابه ال�سنة: 12/1.

2– اأخرجـه اأحمد يف امل�سند 313/1 عن ابن عّبا�ص، قـال: قيل: يا ر�سول اهلل، اأي الأديان اأحب اإىل 

اهلل ؟ قـال: »احلنيفية ال�سمحة«. وترجم له البخاري يف �سحيحه،كتاب الإميان، باب الدين ي�سر وقول 

الّنبّي ]: اأحب الدين اإىل اهلل احلنفية ال�سمحة: 16/1، وو�سله يف الأدب املفرد: �ص109، حديث 

رقم: 288.

3– املوافقـات: 145/4.
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والتخفيف والتي�سري املطلق من كل القيود.

وفيما روى البخاري عن اأم �سلمة اأّنها قالت: » جاءت امراأة اإىل ر�سول اهلل 

ا�ستكت عينها،  ابنتي تويف عنها زوجها وقد  اإّن  يا ر�سول اهلل،  ] فقالت: 
اإمّنا  ل،  يقول:  ذلك  كل  ثالثا،  اأو  مرتني  ل،   :[ ر�سول  فقـال  اأفنكحلها؟ 

هي اأربعة اأ�سهر وع�سر، وقد كانت اإحداكن يف اجلاهلية ترمي بالبعرة على 

. فلم ي�سمح ] للحادة بالكتحال ملجرد التداوي؛ لأّن ذلك 
)1(

راأ�ص احلول«

قد يتخذ ذريعة من بع�ص الّن�ساء للتزين للخاطب قبل انق�ساء العدة، ولأن 

احلكم ال�ّسرعي يف العدة اأخف بكثري مما كانت تعانيه املعتدة يف اجلاهلية.

عليها  العتماد  اأو  ال�سبهات  اعتبار  عدم  اأي�سا،  اخلريية  تقت�سيه  ومما 

بالّنظر اإىل كونها و�سطا بني احلالل واحلرام؛ كما قد يتوهم البع�ص؛ ملا ورد 

اأن اخلري والفالح اإمّنا يتحقق برتكها ما اأمكن »... فمن ترك ال�سبهات فقد 

وغريه  الّن�ص  بهذا  ال�سبهة  من  الحرتاز  فكان   ،
)2(

وعر�سه« لدينه  ا�سترباأ 

م�سروعا.

املطلب الرابع:

ال�صـابط الـرابع: اأن يراعي املوازنة الدقيقة ال التوفيقيـة

دقيق  اأمر  وهذا  بالق�سط،  وامليزان  الوزن  واإقامة  العدل  تعني  فالو�سطية 

يحتاج اإىل الب�سر بحقيقة الأطراف ومقاديرها واأحوالها، ثم املوازنة بينهما 

بحكمة ودقة حتتاج اإىل عناية اهلل، ثم �سبط الأمر على نحو ل ميل فيه اإىل 

واحد من هذه الأطراف.

اإن اإجراء التو�سط واحلكم به يقت�سي النظر الفاح�ص الدقيق يف اجلمع 

1 – اجلامع ال�سحيح، كتاب الطالق، باب حتد املتوفى عنها زوجها اأربعة اأ�سهر وع�سرا: 2041/5، 

حديث رقم: 5024.

2– متفق عليـه.
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بني ال�سيئني املتقابلني. اإن عملية اجلمع بني هذه املتقابالت واإقامة التوازن 

بينهما،              التلفيق  اأو  التوفيق  عملية  عن  يختلف  واحلقيقة  للحق  طلبا  بينها 

ما  وهو  معا.  الطرفني  اإر�ساء  حماولة  يف  الو�سط«  من  الع�سا  »اإم�ساك  اأو 

يظّن  الو�سطية،  عن  وانحراف  مزلق  وهو  بالنفاق،  الكرمي  القراآن  ي�سميه 

�ساحبه اأّنه يجمع بني الطرفني، ولكن من منطلق ال�سعيف الذي يخدع نف�سه 

واملري�ص الذي ل ي�سدر عن اأ�سا�ص، فهو يتظاهر مع كل طائفة باأّنه معها، 

وهو يف احلقيقة لي�ص مع نف�سه اأي�سا.

فعملية املوازنة تتطلب احلذر واليقظة كي ل ينحرف املرء اإىل جانب على 

والتلفيق بني  »التوفيقية«  اأو يقع يف  التوازن،  الآخر، فيفقد  ح�ساب اجلانب 

الأطراف املت�سادة، فاإذا به ينحرف عن العتدال من حيث يظن اأّنه قاب�ص 

عليه. ي�سهد لهذا املعنى تف�سري الو�سطية بال�سراط امل�ستقيم كما مر معنى 

يف الأدلة، والذي ورد يف الأمر مبالزمته قوله تعاىل:{                       } 

 وهو ي�سري 
)1(

)هود: 112 (. فقد كان ر�سول اهلل ] يقـول: »�سيبتني هـود«

بذلك اإىل هذه الآية، وما تقت�سيه من �سرب وم�سابرة وحذر ويقظة. فاملوؤمن 

كاأّنه ميوت غدا،  لآخرته  يعمل  فهو  امليزان،  كفتي  بني  العدل  يقيم  يفرت  ل 

.
)2(

ويعمل يف الوقت ذاته لدنياه كاأنه يعي�ص اأبدا، كما ورد بذلك الأثر

مبراتب                   والعلم  الــدرجــة  مــن  التيقن  –مثال–  املــوازنــة  تقت�سيه  وممــا 

ما يقبل الق�سمة عند تخريج الأحكام، وهذا ما نبه عليه الغزايل وهو يناق�ص 

باأن  قـال  ملن  اجلــواب  معر�ص  يف  فقـال  باحلرام،  احلالل  اختالط  م�ساألة 

اأكرث الأموال حرام يف زمانه: اإّنه غلط حم�ص »من�سوؤه الغفلة عن الفرق بني 

الكثري والأكرث، فاأكرث الّنا�ص بل اأكرث الفقهاء يظّنون اأن ما لي�ص بنادر فهو 

1– جزء من حديث رواه الرتمذي يف اجلامع ال�سحيح،اأبواب تف�سري القراآن عن ر�سول اهلل ]، 

باب: ومن �سورة الواقعة: حديث رقم: 3297.

2– في�ص القدير: 12/2.
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ولي�ص كذلك     ثالث،  بينهما  لي�ص  متقابالن  ق�سمان  اأنهما  ويتوهمون  الأكرث، 

اإعطاء  ، ثم �سرع يف 
)1(

ــرث...« واأك النادر وكثري  الأق�سام ثالثة قليل وهو  بل 

احلكم املنا�سب لكل واحدة من هذه الدرجات.

1– اإحياء علوم الدين: 105/2.
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املبحث الثاين: طرق اإدراك الو�صطية

اإىل  اأف�سى  ما  وهو  باإثباتها،  ال�ساهدة  النظرية  الأدلــة  �سبق  فيما  راأينا 

البحث عن �سوابط الأخد بها يف الف�سل ال�سابق، ويبقى العقل امل�سلم ي�ساأل 

عن الطريق التي يهتدي بها اإىل معرفة الو�سطية؛ ذلك اأن حتديد »الو�سط« 

، بل تتجاذبه 
)1(

لي�ص خا�سعا ملنطق عقلي بحت –ريا�سي– كما راآه اأر�سطو

اأطراف متقابلة ل تخ�سع للكم والعدد؛ ومن ثم فاإن عن�سر التقريب والتغليب 

لزم ال�ستح�سار يف هذا امل�سمار، وقد ن�ص الإمام ال�ساطبي على ما يعرف 

اأو احلجاج كما هي  اأن ي�سفعها بالتحليل  التو�سط يف عبارة وجيزة دون  به 

عادته، وكاأن الأمر عنده معلوم ل يحتاج اإىل بيان فقال: »والتو�سط يعرف 

بال�سرع، وقد يعرف بالعوائد، وما ي�سهد به معظم العقالء، كما يف الإ�سراف 

.
)2(

والإقتار يف النفقات«

ومل يطرق اأحد بعد ال�ساطبي هذا الباب، رغم اأن احلاجة ملعرفة التو�سط 

بادية ل ينكرها اأحد، اإذ ما تراه اأنت و�سطا قد يراه غريك مائال اإىل طرف، 

واأن الو�سط يف غريه، وهكذا، وقد حاولت التمعن يف كالم ال�ساطبي فاأ�سفر 

ذلك عن هذه املقاربة والتي اأجليها يف هذه املطالب الثالثة:

بال�سرع. الو�سطية  – معرفة 
بالعرف. الو�سطية  – معرفة 
بالعقل. الو�سطية  – معرفة 

1– الو�سطية العربية: الكتاب الأول )املذهب (: �ص13.

2– املوافقات: 128/2.
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املطلب االأول: معرفة الو�صطية بال�صرع

وهذا هو الأ�سل يف هذا الباب، فال�سرع هو الذي �سهد لهذه الأمة باأنها اأمة 

الو�سط؛ ومن ثم كانت ال�سريعة و�سطا يف كلياتها وجزئياتها، وهو ما اأوجب 

الأخذ بالتو�سط يف �سوؤون احلياة كلها؛ حتى يف التربعات، ويف ا�ستعمال املياه 

ولو كنت على نهر جار. والآيات والأحاديث الآنفة الذكر يف باب الأدلة كلها 

تر�سد اإىل اأن الو�سط هو مقت�سى اخلطاب بها فال حاجة اإىل اإعادته، ويف 

الباب التطبيقي مناذج اأخرى من هذا القبيل.

وقد امتثل �سلف الأمة الو�سطية يف حياتهم و�ساأنهم كله، فكانوا اأدلء على 

تكلف  ملوؤذن   :] قول عمر  لها، فمن ذلك  والتطبيق  بها  املعرفة  اإمكانية 

ومثله   .
)1(

مريطاوؤك« تن�سق  اأن  خ�سيت  »لقد  طاقته:  من  باأكرث  الأذان  رفع 

 حني جاء ي�ساأل عن غريب القراآن؛ اإذ 
)2(

الق�سة ال�سهرية يف �سربه ل�سبيغ

راآه تكلفا ل حاجة لهم به، يغني عنه ا�ستغالهم مبا ينفع من العلم. وملا �سئل 

ابن �سريين عن الرجل يقراأ عنده في�سعق فقال: »ميعاد ما بيننا وبينه اأن 

فهو  وقع  فاإن  اآخــره،  اإىل  اأوله  القراآن من  عليه  يقراأ  ثم  يجل�ص على حائط 

راآه  ال�سحابة،  من  ال�سلف  عليه  يكن  مل  الذي  ال�سعق  فهذا   .
)3(

قــال« كما 

ابن �سريين رحمه اهلل تكلفا وغلوا غري معهود، خارجا عن �سنن العتدال، 

فواجهه بهذا الختبار الذي علق عليه ال�ساطبي قائال: » وهذا الكالم ح�سن 

.
)4(

يف املحق واملبطل«

ومن اأدلة و�سواهد املعرفة بالو�سط تلك النتقادات املوجهة لأ�سحاب البدع 

والنحراف عن الدين، فاإنها ما وجهت لهم اإل لكون الو�سط حا�سرا ومعلوما 

1- اأحكام القراآن لبن العربي: 1498/3.

2- رواه عبد الرزاق يف م�سنفه: 426/11 واأخرجه الدارمي يف �سننه، كتاب املقدمة، باب من هاب 

الفتيا وكره التنطع والتبدع رقم 146 وانظر: كنز العمال 4161.

3-  العت�سام:277/1.

4-  نف�سه.
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�سلفا من موارد ال�سرع ودللته على احلكم. وقد تتاأتى املعرفة »بالو�سط« عن 

طريق ال�سرع باملقارنة بني املذاهب وامللل ال�سابقة وما جاء يف ال�سريعة، ومن 

هذا القبيل قول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف حكم الطهارة والنجا�سة من باب 

العظيم اجلامع و�سط بني  الأ�سل  اأهل احلديث يف هذا  »... ومذهب  املياه 

مذهب العراقيني واحلجازيني... فاإن الت�سديد يف النجا�سات جن�سا وقدرا 

هو دين اليهود، والت�ساهل هو دين الن�سارى، ودين الإ�سالم هو الو�سط، فكل 

.
)1(

قول يكون فيه �سيء من هذا الباب يكون اأقرب اإىل دين الإ�سالم«

املطلب الثاين: اإدراك الو�صطية بالُعرف

الطريق الثاين من طرق اإدراك التو�سط هو العرف، وما اعتاده النا�ص يف 

و�ساروا  عليه،  واتفقوا  به،  اأمورهم  وا�ستقامت  واأعمال،  اأقوال  من  حياتهم 

عليه يف جماري حياتهم.

ويجري  النا�ص  يتعارفه  ما  هو  الأ�سول:  علماء  عند  بالعرف  واملق�سود 

يتوا�سعون عليه  والكالم، وما  واأ�ساليب اخلطاب  التعبري  و�سائل  بينهم من 

من الأعمال ويعتادونه من �سوؤون املعامالت، مما لي�ص يف نفيه وليف اإثباته 

.
)2(

دليل �سرعي

اأما ما تعارفه النا�ص اإذا كان هو بعينه حكما �سرعيا، وقد ن�ص عليه ال�سارع 

وبّينه اإيجابا اأو حترميا �سواء اأوجده ال�سرع ابتداء، اأو كان متعارفا بني النا�ص 

فدعا اإليه واأكده، فهذا ل خالف بني الفقهاء يف وجوب العمل به. ومن ثمة 

فاإنه يف هذه احلالة لي�ص مق�سودا يف قولنا اإدراك التو�سط به؛ لأنه حينئذ 

يرتد اإىل ال�سرع وقد تقدم اآنفا.

قوله  يف  جنده  ما  التو�سط  اإدراك  يف  العرف  اإىل  الرجوع  �سواهد  ومن 

1– القواعد النورانية، اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين اأبو العبا�ص، ت: حممد حامد الفقي، 

دار املعرفة – بريوت، 1399هـ: �ص 13.

2– العرف والعمل ومفهومهما لدى علماء املغرب، د.عمر اجليدي،مطبعة ف�سالة،املحمدية،املغرب 

)د.ت(: �ص 168، 169.
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تعاىل: {          } الآيــة.)املــائــدة: 89( 

طعامهم  يف  اعــتــادوا  ما  اأو�سط  من  اإعطاوؤهم  وهــو  الباب،  يف  ن�ص  فاإنه 

اأحالهم عليه واأر�سدهم  اأن ذلك معلوم عندهم بالعادة ملا  وك�سوتهم، ولول 

اإليه، ول يقال يف هذه الآية: اإن الو�سط علم وعرف بال�سرع؛ لأنا نقول: اإن 

اأما  اإخراج الكفارة،  الو�سط من املتعارف يف  الذي علم بال�سرع هو حتكيم 

ماهية هذا الو�سط ومقداره فهو مرتوك للعادة كما تقدم.

ومن ملح العلم يف هذا الباب، اأنه ملا قيل لل�سيخ ابن عبد ال�سالم التون�سي: 

اإن هوؤلء القوم امتنعوا من توليتك الق�ساء لأنك �سديد يف احلكم، قال لهم: 

. فانظر اإىل هذا اجلواب، كيف يفهم حتقق 
)1(

»اأنا اأعرف العوائد واأم�سيها«

وكاأن  والأعــراف،  العوائد  حتكيم  اإىل  باللجوء  ال�سدة  من  والهروب  الرفق 

النا�ص ل يتعارفون على �سيء فيه العنت وامل�سقة، وما ذاك اإل لأن التو�سط 

مركوز يف الفطرة الإن�سانية.

ومن اأمثلة هذا قول ابن قدامة يف اختالف املتبايعني »فاإن اختلفا يف �سفة 

الثمن رجع اإىل نقد البلد... لأن الظاهر اأنهما ل يعقدان اإل به، واإن كان يف 

.
)2(

البلد نقود رجع اإىل اأو�سطها...«

املطلب الثالث: اإدراك الو�صطية بالعقل

للن�ص  الو�سطي«  »الفهم  الثاين عند احلديث عن  الباب  معنا يف  �سياأتي 

اإذ  »املعاين«؛  اإليها  تن�سم  باإطالق حتى  معتربة  الألفاظ غري  اأن  ال�سرعي، 

اأبني  من  وهذا  هي،  حيث  من  العبارة  يف  ل  عنه  املعرب  يف  التفقه  املطلوب 

الأدلة واأو�سحها على اأن العقل ال�سليم مدرك للو�سطية وحمدد لها.

واإذا كان علماء الإ�سالم قد خا�سوا قدميا يف م�ساألة عالقة العقل بالنقل 

تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  ذلك  يف  األف  حتى  التعار�ص،  عند  يقدم  واأيهما 

1– امل�سدر ال�سابق: �ص 85 ، 86.

2– املغني: 139/4.
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اهلل  رحمه  ال�ساطبي  فاإن  والنقل«،  العقل  تعار�ص  »درء  ال�سهرية  مو�سوعته 

اأن  يتعلق مب�ساألتنا هذه، وذلك حينما قرر  لنا �سابطا مهما فيما  قد حدد 

 ،
)1(

كل معنى ل ي�ستقيم مع الأ�سول ال�سرعية والقواعد العقلية ل يعتمد عليه

تاأ�سي�ص املعاين الكلية لل�سريعة، وقد  فجعل قواعد العقل ومبادئه حكما يف 

اأن الو�سطية داخلة يف ذلك، بل هي  اآنفا  تقرر بالدليل القاطع فيما قدمنا 

اأّم هذه الكليات.

اأ�سول  حتديد  يف  فاعال  دورا  للعقل  يجعل  الــذي  املعنى  لهذا  وتطبيقا 

من  اإدراكها– فاإن  عن  فرع  –وهو  العقلية  القواعد  ت�سادم  باأل  ال�سريعة 

�سغله مال مثال وداهمه التفكري يف اأثناء ال�سالة، قال بع�ص العلماء: يت�سدق 

. قال ال�ساطبي: اإن هذا ل ي�سلح اأن يكون اأ�سال �سرعيا؛ لأنه 
)2(

به اأو يهبه

مناق�ص لل�سرع والعقل معا؛ فمناق�سته لل�سرع تاأتي من احلرج الذي فيه؛ اإذ 

ال�سرع مبني على رفع احلرج، واأي حرج اأعظم من خروج املرء عن كل ما 

ميلك ل�سبب ميكن تالفيه بوجه اآخر اأي�سر، كاأن ي�سرف الإن�سان نف�سه عن 

ال�ستغال بغري العبادة حال قيامه بها.

اأن يخرج املرء عن كل ما ي�سغله  اأنه لو وجب  واأما مناق�سته للعقل: فهي 

واأزواجهم  اأولدهم  اأن يخرجوا عن  النا�ص  يلبث  فاإنه ما  العبادة؛  اأثناء  يف 

جوع  من  الهموم  فتداهمهم  الدنيا،  هذه  يف  ميلكون  ما  كل  وعن  واأمتعتهم 

القيام  عن  تعجزهم  بل  العبادات،  عن  بدورها  وت�سغلهم  وفاقة،  ومر�ص 

.
)3(

بها

الأطراف  بني  الن�سب  اإدراك  اإىل  يحتاج  بالتو�سط  اأن احلكم  علمنا  واإذا 

تقدير  اإىل  يحتاج  الدقيقة،كما  باملوازنة  �سابقا  اأ�سميناه  ما  وهو  املتقابلة، 

من  هي  تخفيفات  اإىل  النحراف  خ�سية  الختالف  عند  امل�سلحة  و�سبط 

1– انظر: املوافقات: 70/1 – 75.

2– نف�سه: �ص72 ، 73.

3– نف�سه: �ص73. وانظر: ال�ساطبي ومقا�سد ال�سريعة، د. حمادي العبيدي، �ص 172 وما بعدها.
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الهوى اأو مف�سية اإليه؛ اأمكننا اأن نقرر مطمئنني: اأن ذلك ل يتاأتى اإل بوا�سطة 

»العقل«.

مر  –كما  الأنعام  �سدقة  يف  العقل  به  يحكم  ما  الباب  هذا  اأمثلة  ومن 

من  امل�سدق  وياأخذ  رديئها،  ويجتنب  الأمـــوال  كرائم  يتقى  بــاأن  �سابقا– 

الو�سط الذي علم بالنظر العقلي يف اأحوالها من حيث ال�سمن وال�سعف، اأو 

ال�سحة والهزل... اأو الكرب وال�سغر... اإلخ، ذلك من الأو�ساف املحكمة يف 

هذا الباب.

ومثله قول الفقهاء يف ن�ساب زكاة احلبوب: اإن املعترب يف ذلك هو النوع 

املتو�سط منها لختالف اأوزانها؛ اإذ منها ما هو يف غاية الثقل ومنها ما هو يف 

غاية اخلفة، فالنظر العقلي واملقاي�سة بني اأحجامها هو املف�سي اإىل معرفة 

املتو�سط منها؛ لتخرج منها الزكاة، ومثل هذا تقدير وزن القرياط بثالث 

، واأمثال هذا كثري يف كتب الفقه.
)1(

حبات من متو�سط ال�سعري

 

1– انظر مثال: ال�سرح الكبري للدردير: 447/1.
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الباب الثاين

الـــو�سطــيــة

 وعالقتها بالجتهاد الفقهي

77
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الف�سـل الأول :

عي الو�سطيــة يف احلكم ال�شرّ

79
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متهيـد: 

هو:  الأمر–  عليه  ا�ستقر  –كما  الأ�ــســول  علماء  عند  ال�ّسرعي  احلكم 

التخيري          اأو  القت�ساء  وجه  على  املكلفني  باأفعال  املتعلق  تعاىل  اهلل  »خطاب 

، ومن ثّم ق�سموه اإىل: خطاب التكليف وخطاب الو�سع.
)1(

اأو الو�سع«

والق�سمان مرادان يف هذا املقام، ف�سواء تعلق الت�سريع باأق�سام التكليف – 

من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح– اأم باأق�سام الو�سع –من �سروط 

واأ�سباب وموانع ورخ�ص وعزائم و�سّحة وبطالن– فاإن الّتو�سط والعتدال 

اإمكانية  مالحظة  ثم  ومن  وت�سريعه،  احلكم  ابتناء  يف  اأبــدا  دائما  حا�سر 

القيام به وتنزيله على واقع حياة املكلف. 

ولبيان هذه احلقيقة الكربى اأعقد هذه املباحث:

التو�سط. على  جار  الت�سريع  الأول:  – املبحث 
ودرجات. مراتب  الأحكام  الّثاين:  – املبحث 

التو�سط. ملحظه  الأحكام  تغري  الّثالث:  – املبحث 
البدع. ومنع  التحيل  اإبطـال  الّرابع:  – املبحث 

البدري،  م�سعب  اأبو  ت:  ال�ّسوكاين،  علي  بن  حممد  الأ�سول،  علم  حتقيق  اإىل  الفحول  1– اإر�ساد 

موؤ�س�سة الكتب الّثقافية بريوت، لبنان، ط الأوىل 1992م، �ص: 23.
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املبحث االأّول: الت�صريع جـار على التو�صط

ت�سريع الأحكام يف �سريعة الإ�سالم ال�سمحة جار على التو�سط والعتدال، 

هذه قاعدة عاّمة لفهم اأحكام ال�ّسريعة، وما جاء على خالف ذلك ل يعدو اأن 

يكون ا�ستثناء من هذا الأ�سل الكّلي اقت�ساه عالج حالة املكّلف.

 وجعلها خامتة حديثه عن الّنوع 
)1(

لقد قرر الإمام ال�ّساطبي هذه القاعدة

الّثالث من مقا�سد ال�ّسارع وهو –ق�سد و�سع ال�ّسريعة للتكليف مبقت�ساها– 

الّتكليف  يف  جارية  »ال�ّسريعة  والتي�سري:  امل�سّقة  مباحث  ختام  يف  فقـال 

مبقت�ساها على الّطريق الو�سط الأعدل، الآخذ من الّطرفني بق�سط ل ميل 

فيه، الّداخل حتت ك�سب العبد من غري م�سقة عليه ول انحالل، بل هو تكليف 

الة  جار على موازنة تقت�سي يف جميع املكلفني غاية العتدال؛ كتكاليف ال�سّ

لأجل  الت�سريع  كان  ذلــك...فــاإذا  وغري  والّزكاة  واجلهاد  واحلــّج  يام  وال�سّ

انحراف املكّلف، اأو وجود مظنة انحرافه عن الو�سط اإىل اأحد الّطرفني، كان 

رادا اإىل الو�سط الأعدل، لكن على وجه مييل فيه اإىل اجلانب الآخر ليح�سل 

العتدال فيه، فعل الطبيب الرفيق يحمل املري�ص على ما فيه �سالحه بح�سب 

حاله وعادته، وقوة مر�سه و�سعفه، حّتى اإذا ا�ستقلت �سحته هياأ طريقا يف 

.
)2(

التدبري و�سطا لئقا يف جميع اأحواله...«

وميكن بيان جوانب من هذه احلقيقة الكربى –التي حتتاج اإىل ا�ستقراء 

ومالحظة عميقة– يف هذه املطالب:

1– لحظ اأ�ستاذنا الدكتور اأحمد الري�سوين اأّن هذه امل�ساألة من نوادر ال�ّساطبي –رحمه اهلل– ومظهر 

بالفهم  ولتعلقها   ،)134 �ص  املقا�سد،  نظرية  )انظر:  لل�سريعة  فقهه  و�سمو  عبقريته  مظاهر  من 

واأهميتها الكربى اإذ هي خال�سة ما ي�سبو اإليه هذا البحث افتتحت بها الكالم.

2– املوافقـات: 124/2. 
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املطلب االأّول: �صهـولة الّتكاليف

فقد تقرر يف اأ�سول ال�ّسريعة وفقهها، اأّن �سرط التكليف القدرة على املكلف 

به، ولهذا كانت تكاليف ال�ّسريعة �سهلة ميكن القيام بها من غري م�سقة كبرية، 

وقـال   ،)286 )البقرة:   { قـال تعاىل:{    

اأي�سا: {                                       } 

)احلجرات: 7 ( على قول طائفة من املف�سرين اأن الكثري من الأمر واقع يف 

.
)1(

الّتكاليف الإ�سالمية ومعنى »لعنتم« حلرجتم ولدخلت عليكم امل�سقة

ينزل  لئال  ال�سوؤال  عن  الّنهي  ورود  ليجد  الت�سريع  لتاريخ  املتتبع  اإّن  بل 

})املــــــائــــــدة:  التكليف، قـال تعاىل:{       

عليه  ــح  األ حــني   [ قوله  القبيل  هــذا  ومــن  الأ�سئلة،  عــن  فنهاهم   )101

حابة بال�سوؤال يف اأّول اأمرهم: »ذروين ما تركتكم، فاإمّنا هلك من قبلكم  ال�سّ

، واأجاب الذي �ساأل عن احلّج هل يجب كل عام بقوله: »ل،                                                                   
)2(

بكرثة �سوؤالهم«

.
)3 (

ولو قلت نعم لوجبت ومل تقدروا« 

وي�سهد ل�سهولة التكاليف اأي�سا، اأّنهم كانوا اإذا نزل حكم ثقيل يف القراآن 

و�ساألوا التخفيف خفف عنهم، كقــوله تعــاىل: {                    } 

تعاىل:             قوله  نــزل  كليا  عنه  التحرز  عليهم  �سق  فلّما   ،)152 ــام:  ــع )الأن

نزل        وملـــا   ،)220 ــقــرة:  ــب )ال  {          }

 { قــوله تعـاىل: {         

)البقرة: 284( �سق ذلك عليهم فنزل قـوله تعاىل: {

)البقرة: 286(.
 )4(

{      

1–  العت�سـام: 295/1.

2– اجلامع ال�سحيح للرتمذي، اأبواب العلم، باب يف النتهاء عما نهى عنه ر�سول اهلل ]، حديث 

رقم 2679. 

3– �سحيح م�سلم، كتاب احلج، باب فر�ص احلج والعمرة: 975/2، حديث رقم 1137.

4– رواه البخاري، اجلامع ال�سحيح، كتاب التف�سري، باب واإن تبدوا ما يف اأنف�سكم اأو تخفوه: 41/6.
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ومن هذا القبيل اأي�سا ما رواه الرباء بن عازب قـال: »كان اأ�سحاب حممد 

] اإذا كان الّرجل �سائما فح�سر الإفطار فنام قبل اأن يفطر مل ياأكل ليلته 
ول يومه حتى مي�سي، واإن )قي�ص بن �سرمة( الأن�ساري، كان �سائما وكان 

يعمل بالنخيل يف الّنهار، فلّما ح�سر الإفطار اأتى امراأته فقال لها: اأعندك 

طعام؟ قالت: ل، ولكن انطلق فاأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، 

فجاءته امراأته فلّما راأته قالت: خيبة لك. فلّما انت�سف الّنهار غ�سي عليه، 

فذكر ذلك للنبّي ] فنزلت هذه الآية: {    

})البقرة: 187(، ففرحوا فرحا �سديدا، فنزلت:{  

 .
)1(

                             })البقرة : 187(

اإليه قول  ي�سري  الأمر، وهو ما  اأن �سق عليهم  بعد  التخفيف  وهكذا جاءهم 

حابي ال�سابق »ففرحوا فرحا �سديدا«. بل رمبا نزل التخفيف ابتداء من  ال�سّ

، كقوله تعاىل: {              } 
)2(

دون �سوؤال

)الأنفال: 66(. ومّما يوؤّكد �سهولة التكاليف و�سماحة ال�ّسريعة فيها اأي�سا، 

اأّننا وجدنا ال�ّسارع غري قا�سد اإىل امل�سقة والإعنات، كقوله ] مثال: » لول 

. ومثل هذا اأي ترك بع�ص الأفعال       
)3(

اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك«

اأو الأوامر خ�سية اأن ي�سق على اأمته: ما جاء يف ق�سة �سالة الرّتاويح، ملا �سلى 

ر�سول اهلل ]، ف�سّلى ب�سالته نا�ص، ثم �سلى من القابلة فكرث الّنا�ص، ثم 

اجتمعوا من الليلة الّثالثة اأو الّرابعة فلم يخرج اإليهم، فلما اأ�سبح قـال: » قد 

راأيت الذي �سنعتم فلم مينعني من اخلروج اإليكم اإل اأين خ�سيت اأن تفر�ص 

الآية،          لكم..  اأحل  قول اهلل جل ذكره:  باب  ال�سوم،  كتاب  ال�سحيح  البخاري يف اجلامع  – رواه   1

رقم 1915. وانظر: تف�سري القرطبي: 294/2، وتف�سري الطربي: 494/3.

العلمية  املكتبة  الثعالبي،  بن احل�سن احلجوي  الإ�سالمي،حممد  الفقه  تاريخ  ال�سامي يف  2– الفكر 

باملدينة املنورة، ط 1396هـ: 32/1. 

3– رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب اجلمعة، باب ال�سواك يوم اجلمعة )374/2( مع الفتح، وم�سلم: 

كتاب الطهارة، باب ال�سواك )220/1(، والرتمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء يف ال�ّسواك: 34/1، 

حديث رقم 22. 
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.
)1(

عليكم –ويف رواية– فتعجزوا عنها«

ولو اأنا حاولنا تتبع �سواهد �سهولة التكاليف يف القراآن وال�سّنة ملا ا�ستطعنا 

لكرثتها، و�سياأتي مزيد بيان لذلك يف كلية رفع احلرج.

والكلفة،          للم�سّقة  مالزم  التكليف  اأن  هو  هنا  عليه  التنبيه  ينبغي  والــذي 

ول تخلو �سريعة من ذلك، ولكنها امل�سقة املعتادة التي يف و�سع الإن�سان القيام 

ال�ّسريعة  تكاليف  العتدال يف  يلحقه �سرر، وهذا هو وجه  اأن  بها من غري 

الإ�سالمّية، ومتام هذا املعنى، ببيان املطلب الآتي وهو:

املطلب الّثـاين: ت�صريع اال�صتثناءات ومراعاة الفطرة

الب�سرية،         الّطاقة  و�سع  بها يف  القيام  وم�سقة  �سهلة  الّتكاليف  كانت  فاإذا 

اإل اأن الإن�سان قد تعرتيه حالت يعجز معها عن الإتيان باملطلوب ال�ّسرعي 

هذه  ملثل  ال�ّسريعة  رعــي  يف  اأخــرى  �سماحة  جند  وهنا  عليه،  هو  ما  على 

احلالت واإقرارها تكاليف تنا�سبها وتالئمها وهي –ال�ستثناءات– وذلك: 

رورة واحلاجة ال�ّسديدة والعاّمة: فقد  كت�سريع الّرخ�ص ومراعاة حالة ال�سّ

الة، والفطر يف رم�سان  �سرع الإ�سالم مثال: رخ�ص الق�سر واجلمع يف ال�سّ

عند  والتيمم  ال�سطرار،  حالة  املحرمات  وتناول  واملر�ص،  ال�ّسفر  حالة 

م�سقة ا�ستعمال املاء، والّنظر للعورة للمداواة... اإلخ. ويعد املر�ص والإكراه 

والن�سيان ومثله اجلهل اأ�سبابا لكثري من ال�ستثناءات.

–اأعني ت�سريع الرخ�ص– فقد راعى  واإىل جانب هذه احلقيقة البدهية 

الإعنات  من  والفرار  عف«  »ال�سّ على  املجبولة  الب�سرّية  الفطرة  الإ�سالم 

الّت�سديد  والّنهي عن  الّنا�ص  التي�سري على  اإىل  الإر�ساد  وال�سّدة، ولهذا جاء 

عليهم يف ن�سو�ص كثرية من ال�سّنة؛ لأّن تنفيذ الأحكام مع الإعنات والت�سديد 

1– البخاري: اجلامع ال�سحيح، كتاب التهجد، باب حتري�ص الّنبّي ] على �سالة الّليل والّنوافل من 

غري اإيجاب )63/2(، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب �سالة امل�سافرين، باب الرتغيب يف قيام رم�سان 

وهو الرّتاويح، 254/1.
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ل ي�ستقيم ملنافاته الفطرة الب�سرّية، فعن اأبي م�سعود الأن�ساري قـال: قـال 

رجل: يا ر�سول اهلل، اإيّن لأتاأخر عن ال�سالة يف الفجر مما يطيل بنا فالن 

فيها، فغ�سب ر�سول اهلل ] ما راأيته غ�سب يف مو�سع كان اأ�سد غ�سبا منه 

يومئذ، ثم قـال: »يا اأّيها الّنا�ص اإن منكم منفرين فمن اأّم الّنا�ص فليتجوز، 

.
)1(

عيف والكبري وذا احلاجة« فاإن خلفه ال�سّ

القانون  لتاأييد  جــاء  ال�ّسرع  اأن  وتاأييدها،  اأي�سا  الفطرة  مراعاة  ومــن 

الّطبيعي الذي هو حفظ الّذات املبني على جلب الّلذات ودفع الأمل؛ اإذ كل 

اإن�سان جمبول بفطرته على اجلهاد يف �سبيل جلب امل�سلحة –الّلذة– ودفع 

يخرج  ل  بحيث  بالعتدال  م�سروط  التاأييد  هذا  ولكن  –الأمل–،  املف�سدة 

اإىل حب الّذات وهو عدم الكرتاث ب�سالح العموم، ثم اأر�سدنا اإىل ما هي 

امل�سالح وما هي امل�سار اإىل طريق اجللب والّدفع، لأّن الإن�سان قد يغلط يف 

حة  الّطرق املو�سلة لهما، فال�ّسرع حكيم كالّطبيب العارف بقوانني حفظ ال�سّ

والّطريق احلقيقي  الّلذة احلقيقية  ما هي  اإىل  ودليل مر�سد  املر�ص،  ودفع 

ليتناولها  منها  ي�سّر  ل  الذي  القدر  اإىل  وير�سد  بها  فياأمر  اإليها،  املو�سل 

والتدلي�ص،  والغ�ص  واجل�سع  ال�سّره  عن  ونهيه  الكت�ساب  كاإباحته  باعتدال: 

وكاإباحة التنعم بالطيبات ونهيه عن ال�سرف، مثل الطبيب الذي ينهى عن 

ال�ّسبع خوف التخمة، ومر�سد اإىل ما هو الأمل احلقيقي والطريق املو�سل اإىل 

.
)2(

دفعه

املطلب الثالث: بني اإفـراط االأمم ال�صـابقة وتفريطهـا

منها  كثري  ورود  الّتو�سط،  على  الت�سريعّية  الأحكام  جريان  يوؤيد  ومما 

كثرية  الباب  هذا  يف  والّنماذج  وتفريطها،  ال�ّسابقة  الأمم  غلو  بني  معتدل 

نكتفي ببع�سها مما ي�سهد باعتدال الّتكاليف يف الإ�سالم، فمن ذلك: 

1– رواه البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب اجلماعة، باب من �سكا اإمامه اإذا طول، حديث رقم 

الة، حديث رقم 1072. الة، باب اأمر الأئمة بتخفيف ال�سّ 704، وم�سلم: كتاب ال�سّ

2– انظر: الفكر ال�سـامي: 79/1 فما بعدها. 
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الّن�سارى،  وتفريط  اليهود  اإفراط  و�سطا بني  للذكاة عندنا حكما  »اأّن   -

فالأولون ل يذبح لهم اإّل رئي�ص ديني ب�سكني بالغة احلد يف الّتحديد ويف مرة 

رها، ول يخفى ما يف ذلك من الت�سييق، والآخــرون فّرطوا حّتى  واحدة مُيِّ

فتلوا عنق الّدجاجة من غري اإ�سالة دم، اأما عندنا »فما اأنهر الدم وذكر ا�سم 

، فكل مميز – بالغ– يذكي، ولو يهوديا 
)1(

اهلل عليه فكل، لي�ص ال�ّسن والظفر«

اأو ن�سرانيا، ولو امراأة، ح�سريا اأو بدويا، وكل حمدد يفري الودجني ت�سح به 

.
)2(

الذكاة ولو حجرا اأو ق�سبا اإّل ال�ّسن والظفر... «

- ومن ذلك اأي�سا: التو�سط يف ق�سيتي الّزواج والّطالق بني جانبي الإفراط 

والّتفريط اللذين كان عليهما الّنا�ص قبل الإ�سالم، حيث كانوا اإما من املجو�ص 

و عبدة البقر وامل�سركني من العرب، فكانوا يتزوجون، كل واحد منهم مبئات 

الّن�ساء ويطلقون كيف �ساءوا، واإّما من اأهل الكتاب الّذين كانوا ل ي�سمحون 

للّرجل باأكرث من زوجة واحدة ول ي�سمحون له بالّطالق اأبدا، ولكن الإ�سالم 

قيد الّزواج باأربع ن�سوة ب�سريطة العدل، و�سمح بالطالق ل�سرورات قدرها، 

والّطالق  تلذذا،  ولي�ص  باأربع عالج  فالّزواج  اإىل اهلل،  اأبغ�ص احلالل  جعله 

.
)3(

كذلك اآخر الّدواء ولي�ص ت�سهيا، وهذا عني التو�سط وحكمته البالغة

ومن ذلك اأي�سا: غالبية اليهود اأغرقوا يف تقدي�ص املادة واملح�سو�سات حّتى 

اإن املتاأّمل يف التوراة –بعد حتريفها– ل يجد ذكرا لالآخرة، حتى ما ورد فيها 

من وعد ووعيد فاإمّنا هو متعّلق بالّدنيا فقط، وقد و�سفهم القراآن الكرمي، 

وبني مدى تعلقهم باملادة فقال: {                      } 

)البقرة: 55(.

واحلديد:  واملروة  الق�سب  من  الدم  اأنهر  ما  باب  الذبائح،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  1– رواه 

الدم           اأنهر  ما  بكل  الذبح  جــواز  باب  الأ�ساحي،  كتاب  �سحيحه،  يف  وم�سلم   .5503 رقم   ،119/7

اإل ال�سن والظفر و�سائر العظام: حديث رقم 5204. والرّتمذي يف �سننه يف اأبواب الأحكام،باب ما جاء 

يف الذكاة بالق�سب وغريه، رقم 1568. 

2– الفكر ال�سامي: 155/1 فما بعدها.

108. وانظر درا�سة عن التعدد بني  3– الو�سطية يف الإ�سالم: د.حممد عبد اللطيف الفرفور، �ص 

الإ�سالم والديانات القدمية يف الو�سطية يف �سوء القراآن، د. علي حممد ال�سالبي: �ص 655–672.
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ويف مقابل هوؤلء، اأغرق غالبية الّن�سارى يف الروحانيات وكبت الغرائز، 

وغالوا يف تعذيب الّنف�ص بتحرمي الطيبات ونبذ الّزينة، فقال عنهم القراآن: 

}

       } )احلديد: 27(.

الإ�سالم:  اأحكام  يف  متج�سدا  الو�سط  املنهج  جتد  واأولــئــك  هــوؤلء  وبــني 

الة مثال انقطاع عن املادة، وات�سال بالروح الأعلى، ولكن يف اأوقات  فال�سّ

ون�ساطه،         واأعماله  حياته  عن  الإن�سان  ينخلع  ل  بحيث  حم�سورة  منا�سبة 

ول ينخرط فيها انخراطا كليا، فتظلم نف�سه ويتبلد ح�سه.

وم لي�ص حرمانا كامال بالّليل والّنهار، اأو ق�سرا على بع�ص املباحات  وال�سّ

دون بع�ص، واإمّنا هو حرمان وقتي ل�ساعات حمدودة، لك بعدها اأن تتناول 

اأحله اهلل لك، فيجتمع لك من هذا  واأن تالب�ص ما  املباح،  كل ما تريد من 

وذاك تربية الروح، وتربية اجل�سد.

والعرتاف  الّربا،  وحرمة  البيع  وحل  واحلــّج،  الزكاة،  يف  هذا  مثل  وقل 

باحلرب مع الّنهي عن العتداء، والأمر باأخذ احلذر مع الّنهي عن الإ�سراف 

النت�سار  واإباحة  فيه،  وامل�ساواة  العدل  مع  الق�سا�ص  وت�سريع  التظنن،  يف 

للّنف�ص مع الرتغيب يف جانب العفو، و غري ذلك مما كلفنا اهلل تعاىل اإياه، 

اأو جنوح  التفريط،  اإىل جانب  التو�سط، دون ميل  وكانت �سنة الإ�سالم فيه 

.
)1(

اإىل ناحية الإفراط

1– انظر: الو�سطية العربية مذهب وتطبيق، الكتاب الثاين )التطبيق(، �ص 15 فما بعدها. 
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املبحث الّثاين: االأحكام مراتب ودرجات

اأحكام ال�سريعة املباركة مراتب ودرجات، فيها الأعلى والأدنى واملتو�سط، 

من  يكتنفه  ما  اأو  متعلقاته  بح�سب  درجاته  تختلف  منها  الواحد  بل احلكم 

ظروف ومالب�سات اأو ما يرتتب عليه من م�سالح ومفا�سد... اإلخ.

اإحلاق كل حكم  يقت�سي  »التو�سط«  فاإن  املهيع،  الأمر على هذا  واإذا كان 

مبرتبته وو�سعه يف مكانه الالئق، من غري حيف؛ باأن تطغى مرتبة اأدنى على 

ما هو اأعلى منها، ول بخ�ص؛ باأن تنزل العليا اإىل ما دونها، في�سري امل�سلم–

والأّمة– اإىل ربه وهو م�ستح�سر لهذا التوازن يف حياته كلها، مراعيا املراتب، 

ومقدما الأوىل فالأوىل.

ولبيان ذلك اأعقد هذين املطلبني:

املطلب االأّول: مـراتب املاأمـورات

جهة  على  الأ�سول–  علم  يف  مقرر  هــو  –كما  ال�ّسرعية  الأوامــــر  تــرد 

الوجوب وهذا هو الأ�سل فيها، كما ترد على جهة الندب وهذه املرتبة اأقل 

من �سابقتها من حيث توجه الطلب. والواجبات تنق�سم باعتبارات متباينة 

اإىل: واجب مطلق وواجب موؤقت، وواجب حمدد وغري حمدد، واجب معني 

وواجب خمري، واجب ق�ساء وواجب ديانة، واجب عيني وواجب كفائي. كما 

اأن املندوب اأي�سا ينق�سم اإىل: ال�سّنة املوؤّكدة، والّنافلة، وال�سّنة الّزائدة.

هريرة  اأبي  حديث  الأوامــر  جمال  يف  الأحكام  بني  التفاوت  لهذا  وي�سهد 

اأو ب�سع و�ستون  اأنه قـال: »الإميان ب�سع و�سبعون   [ [: عن ر�سول اهلل 
الطريق،  عن  الأذى  اإماطة  واأدناها  اهلل،  اإل  اإلــه  ل  قول  فاأف�سلها  �سعبة، 

.
)1(

واحلياء �سعبة من �سعب الإميان«

اأحب  عن   [ اهلل  ر�سول  ي�ساألون  عنهم  اهلل  ر�سي  حابة  ال�سّ كان  وقد 

1– م�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب �سعب الإميان، حديث رقم 162.
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الأعمال اأو اأف�سلها اأو اأي الإ�سالم خري... وما اإىل ذلك من ال�سيغ املفيدة 

يف اآحادها وجمموعها تفاوت رتب الأعمال، وقد كانت الأجوبة تختلف من 

�سخ�ص لآخر كما يعلم من جمموع الأحاديث التي وردت بذلك، وهو ما ي�سهد 

»للتو�سط« يف الأحكام ويوؤكده؛ اإذ لو كان اجلواب واحدا دائما لرمبا حر�ص 

اإهمال ملا  –ر�سوان اهلل عليهم– على امتثاله؛ ولو كان يف ذلك  حابة  ال�سّ

�سواه؛ مبا عهد عنهم من امل�سابقة اإىل اخلريات، فيقع الإفراط والتفريط، 

فجاءت الأجوبة خمتلفة ليظل امل�سلم يتقلب يف منازل العبودية متمثال جميع 

الأحكام بقدر ال�ستطاعة من غري ميل اأو تغليب جلانب على اآخر اإل اأن يكون 

الظرف اأو امل�سلحة يقت�سيان ذلك، اأو كونه الأنفع يف حقه، اأو غري ذلك مما 

ذكره العلماء يف توجيه اختالف اأجوبة الّنبي ] لل�سائلني.

قـال الإمام الّنووي –رحمه اهلل– عند �سرحه لواحد من هذه الأحاديث 

التي ورد فيها اجلواب عن خري الأعمال يف الإ�سالم ناقال عن العلماء: »اإمّنا 

وقع اختالف اجلواب يف خري امل�سلمني لختالف حال ال�سائل واحلا�سرين، 

اأكرث  الّطعام  واإطعام  ال�ّسالم  اإف�ساء  اإىل  احلاجة  املو�سعني  اأحد  يف  فكان 

واأهم؛ ملا ح�سل من اإهمالهما والت�ساهل يف اأمورهما ونحو ذلك..يف املو�سع 

.
)1(

الآخر اإىل الكف عن اإيذاء امل�سلمني... « 

عن  النحراف  يعني  مبا  الّنووي  ذكره  الذي  الت�ساهل  اأو  الإهمال  وهذا 

الو�سط يف امتثال اأحكام ال�ّسريعة يحدثنا عنه بتف�سيل اأكرب الإمام اأبو حامد 

الغزايل معتربا اإياه نوعا من الغرور يف التدين فيقول حتت اأ�سناف املغرتين: 

» وفرقة اأخرى حر�ست على الّنوافل ومل يعظم اعتدادها بالفرائ�ص، ترى 

حى وب�سالة الّليل، واأمثال هذه الّنوافل، ول يجد  الة ال�سّ اأحدهم يفرح ب�سّ

للفري�سة لذة، ول ي�ستد حر�سه على املبادرة بها يف اأّول الوقت، وين�سى قوله 

افرت�ست  ما  اأداء  مبثل  اإيّل  املتقربون  تقرب  »ما  ربه  عن  يرويه  فيما   [

1– �سرح الّنووي على م�سلم: 10/2. 
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، فانظر رحمك 
)2(

 وترك الرتتيب بني اخلريات من جملة ال�ّسرور« 
)1(

عليهم«

اهلل كيف اعترب عدم مراعاة رتب الأحكام داخال حتت باب ال�سر وهو الذي 

�سميناه بالنحراف عن جادة الو�سط، ثّم يعطينا اأمثلة اأخرى فيقول: »بل قد 

يتعني يف الإن�سان فر�سان: اأحدهما يفوت والآخر ل يفوت، اأو ف�سالن اأحدهما 

ي�سيق وقته والآخر يت�سع وقته، فاإن مل يحفظ الرتتيب كان مغرورا... ومن 

جملته ال�ستغال باملذهب واخلالف من الفقه يف حق من بقي عليه �سغل من 

بالقلب؛  املتعلقة باجلوارح واملتعلقة  والباطنة  الطاعات واملعا�سي الظاهرة 

لأن مق�سود الفقه معرفة ما يحتاج اإليه غريه يف حوائجه فمعرفة ما يحتاج 

.
)3(

اإليه هو يف قلبه اأوىل به... «

رّجح  حني  ودقيقا  من�سفا  اهلل–  –رحمه  القّيم  ابن  العالمة  كان  وقد 

العبادات  »فاأف�سل  اإليها  ويحتاج  فيه  تقع  الذي  بالظرف  العبادة  اأف�سلية 

الّليل و�سيام  الأوراد من �سالة  تركه  اإىل  اآل  واإن  يف وقت اجلهاد: اجلهاد 

الّنهار..والأف�سل يف وقت ح�سور ال�سيف.. القيام بحقه وال�ستغال به عن 

والقراآن  الة  بال�سّ ال�ستغال  ال�سحر  اأوقــات  يف  والأف�سل  امل�ستحب..  الورد 

اإىل  املحتاج  �سرورة  ــات  اأوق يف  والأف�سل  وال�ستغفار..  والــّذكــر  والــّدعــاء 

امل�ساعدة.. ال�ستغال مب�ساعدته.. فالأف�سل يف كل وقت وحال اإيثار مر�ساة 

.
)4(

اهلل يف ذلك الوقت واحلال وال�ستغال بواجب الوقت... «

نتيجة  هذا  ع�سرنا  يف  »التو�سط«  فيها  ي�ستح�سر  ل  التي  الأمثلة  ومن 

الإخالل مبراتب الواجبات واملندوبات:

�سهر  طيلة  فيها  والت�سابق  الرّتاويح  �سالة  على  احلفاظ  يف  – املبالغة 
له  علم  ل  من  يظن  حّتى  اأدائــهــا،  �سبيل  يف  اأميال  قطعت  ورمبــا  رم�سان، 

1– رواه البخاري يف اجلامع ال�سحيح، من حديث اأبي هريرة »ما تقرب اإيّل عبدي«، كتاب الرقاق،باب 

التوا�سع: حديث رقم 6137.

2 – اإحيـاء علوم الدين: 403/3. 

3 – امل�سدر نف�سه. 

4– مدارج ال�سالكني: 85/1. 
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بالأحكام اأّنها من اأركان الدين واأ�س�سه، والعامل يدرك اأن ر�سول اهلل ] اأبى 

.
)1(

اأن يخرج اإليها حني راآهم قد كرثوا خ�سية اأن ت�سرع

اإّنك  حتى  ال�سعرية  هذه  اأداء  على  واحلر�ص  الأ�ساحي  يف  التكلف   –
ليح�سل طلبته  فباعه  البيت  متاع  اأخرج  ورمبا  �سبيلها،  يّدان يف  من  لرتى 

من �سراء اأ�سحية العيد، والو�سط يق�سي باأنها �سّنة ولي�ست واجبة، ولأجل 

ذلك تركها اأبو بكر وعمر –ر�سي اهلل عنهما– فقد كانا ل ي�سحيان كراهة 

وابن  وبالل  عّبا�ص  ابن  عن  ذلك  مثل  ويــروى  وجوبها.  راآهما  من  يظن  اأن 

.
)2(

م�سعود وابن عمر – ر�سي اهلل عنهم–جميعا

مرات  احلرام  اهلل  بيت  اإىل  الرحال  �سد  معاودة  اأي�سا  ذلك  ومن   –
اأموال ونفقات؛ يف  اأداء فري�سة احلج، مع ما يتطلبه ذلك من  ومرات بعد 

اأو يدفعون به  امل�سلمني ما ي�سدون به رمقهم  الذي ل يجد كثري من  الوقت 

عدوهم اأو ينفون عنهم غائلة الأمية.. اإلخ من الواجبات العينية والكفائية.

املطلب الثـاين: مـراتب املنهيـات

كما اأن املاأمورات متفاوتة الرتبة فكذلك املنهيات؛ وطلب الرتك من ال�ّسارع 

ثم قد  يكون حراما،  املنهي عنه  الواحد  الفعل  بل  لي�ص على درجة واحدة، 

ت�ستد احلرمة فيه اأو تقل بح�سب ما يتعّلق به؛ اأو يجاوره ويت�سل به كالزمان 

اأقبح منها يف غريه، وهي يف  املع�سية يف احلرم  فاإن �سدور  واملكان مثال: 

الأ�سهر احلرم اأعظم ف�سادا منها يف غريها من ال�ّسهور.. ولذلك قال اهلل 

تعاىل: {            })احلج: 25(، وقــــال

 { عز وجل:{..        

)التوبة:36(، فورد الّنهي خم�سو�سا واإن كان حكم الظلم احلرمة يف �سائر 

الأمكنة والأزمان.

الة، باب �سالة الرّتاويح: 41/6 ، 42.  1– م�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سّ

2– البيهقي يف �سننه، كتاب ال�سحايا، باب الأ�سحية �سنة نحب لزومها ونكره تركها.
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ويق�سم علماء الأ�سول املنهيات ق�سمني: حمرمات ومكروهات، واملحرمات 

منها الكبائر ومنها ال�سغائر، كما قال تعاىل: {

             } )الّن�ساء: 31(، وقـال 

 { �سبحانه: {                     

)الّنجم: 32(.

قرره  ما  هو  ذلــك  من  به  تعرف  ما  و�سابط  الرتبة؛  متفاوتة  والكبائر 

املعا�سي منها �سغائر ومنها كبائر،  اإّن   « – رحمه اهلل– بقوله:  ال�ّساطبي 

ويعرف ذلك بكونها واقعة يف ال�سروريات اأو احلاجيات اأو الكماليات، فاإن 

فهي  التح�سينات  يف  وقعت  واإن  الكبائر،  اأعظم  فهي  ال�سروريات  يف  كانت 

اأدنى رتبة بال اإ�سكال، واإن وقعت يف احلاجيات فمتو�سطة بني الرتبتني، ثّم 

رتبة  يف  يكون  اأن  املكّمل  يف  ميكن  ول  مكّمل،  لها  الرتب  هذه  من  رتبة  كل 

املكمل، فاإن املكّمل مع املكّمل يف ن�سبة الو�سيلة مع الق�سد، ول تبلغ الو�سيلة 

.
)1(

رتبة الق�سد.. فقد ظهر تفاوت املعا�سي واملخالفات«

واملكروهـات: متفاوتة الرتبة اأي�سا، ولهذا قال الإمام الغزايل وهو يتحّدث 

عن مثارات ال�سبهة باأن يت�سل بال�سبب املحلل مع�سية ل توجب ف�ساد العقد 

وهو ما �سماه بالكراهة: »اعلم اأّن هذه الكراهة ثالث درجات: الأوىل منها 

تقرب من احلرام والورع عنه مهم، والأخرية تنتهي اإىل نوع من املبالغة تكاد 

تلتحق بورع املو�سو�سني، وبينهما اأو�ساط نازعة اإىل الطرفني... فبيع العنب 

 وتركه 
) 2(

من اخلمار وبيع ال�سيف من قطاع الطريق...مكروه كراهية �سديدة

من الورع املهم ولي�ص بحرام، ويليه يف الرتبة بيع العنب ممن ي�سرب اخلمر 

ومل يكن خمارا وبيع ال�سيف ممن يغزو، ويظلم لأّن الحتمال قد تعار�ص... 

فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه اأخف، ويليه ما هو مبالغة ويكاد يلتحق 

1– العت�سام: 38/2.

حة وحذفناه لي�ستقيم الكالم مع  2– نقل �سمن هذا خالف العلماء يف امل�ساألة، وراأى اأن الأقي�ص ال�سّ

املراد الذي �سقناه من اأجله.
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احلرث؛  باآلت  الفالحني  معاملة  جتوز  ل  اأّنه  جماعة  قول  وهو  بالو�سوا�ص 

 .
)1(

لأّنهم ي�ستعينون بها على احلراثة ويبيعون الّطعام من الظلمة...«

رتب  متحدثا عن  فقال  ال�ّسالم  عبد  بن  العز  الإمــام  الّتفاوت  واأّكــد هذا 

الكبائر  رتبة  اأحدهما  رتبتان:  قربانه  اهلل  حــرم  ما  »واملفا�سد  املفا�سد: 

وهي منق�سمة اإىل الكبري والأكرب واملتو�سط بينهما، فالأكرب اأعظم الكبائر 

مف�سدة. وكذلك الأنق�ص فالأنق�ص، ول تزال مفا�سد الكبائر تتناق�ص، اإىل 

ال�سغائر،  مفا�سد  رتب  اأعظم  لوقعت يف  نق�ست  لو  مف�سدة  اإىل  تنتهي  اأن 

وهي الرتبة الّثانية، ثم ل تزال مفا�سد ال�سغائر تتناق�ص اإىل اأن تنتهي اإىل 

ال�سرب  وهي  املكروهات،  مفا�سد  رتب  اأعلى  اإىل  فاتت لنتهت  لو  مف�سدة  

الّثاين من رتب املفا�سد، ول تزال تتناق�ص مفا�سد املكروهات اإىل اأن تنتهي 

.
)2(

اإىل حد لو زالت لوقعت يف املباح« 

واإذا ثبت اأن املنهيات –باأق�سامها– مراتب ودرجات، فاإن احلاجة ظاهرة 

اإىل احلفاظ على هذه امل�ستويات؛ لأن اإحلاق ما هو من مرتبة باأخرى عائد 

اإىل اإفراط اأو تفريط كما تقرر، ويتحقق ذلك من جملة وجـوه:

الأّول: اختالف م�سطلح الكراهة بني املتقدمني واملتاأخرين

باملراتب  الإخــالل  التفريق بني ما هو مكروه وما هو حمرم واحلــذر من 

مطلوب؛ اإذا علمنا اأّن ا�سطالح املتقدمني من ال�سلف يف الكراهة غريه عند 

املتاأخرين، فقد تورع الأئّمة عن اإطالق لفظ التحرمي وحتاموا اأن يقولوا فيما 

ل ن�ص فيه �سريحا: هذا حالل وهذا حرام، خوفا مّما جاء يف الآية يف قوله 

جل وعال: {

                     } )النحل: 116(، فالأجل 

ذلك اأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى املتاأخرون التحرمي عما اأطلق عليه الأئّمة 

1– الإحيـاء: 111/2 ، 112. وانظر فقد اأفا�ص يف اإعطاء و�سرب الأمثلة.

2– قـواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، عزالدين بن عبد ال�سالم ال�سلمي اأبوحممد، دار املعرفة،بريوت 

)د.ت(: 48/1. 
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الكراهة، وهو ما اأدى اإىل الإخالل بتحقيق اجلزئيات �سمن مراتبها، ومن 

ا�سطلح  بحيث  الأحــكــام،  رتــب  اإىل  الّنظر  يف  التو�سط  عن  النــحــراف  ثم 

املتاأخرون على تخ�سي�ص الكراهة مبا لي�ص مبحرم وتركه اأرجح من فعله، 

.
)1(

فحمل من حمل منهم كالم الأئّمة على ال�سطالح احلادث

اأكره  اهلل– قـال:  –رحمه  اأحمد  الإمــام  اأن  روي  »ما  ذلــك:  اأمثلة  ومن 

حلوم اجلاللة واألبانها، وقد �سرح يف رواية اأخرى بالتحرمي. وقـال حممد 

اأقوات  يف  الحتكار  يكره  اهلل–:  رحمه  –عليهما  يو�سف  واأبــو  احل�سن  بن 

اأ�سر بهم و�سيق عليهم، ومرادهما التحرمي. ون�ّص                     اإذا  الآدميني والبهائم 

على  اأ�سحابه  اأكرث  عند  وهو  ال�سطرجن،  كراهة  اهلل– على  –رحمه  مالك 

.
)2(

الّتحرمي، وحمله بع�سهم على الكراهة التي هي دون الّتحرمي... اإلخ« 

الثـاين: اإنزال مرتبة املحرمات الكبائر اإىل م�ستوى ال�سغائر.

تفريطا يف احلكم  يعد  تقدم،  كما  باملراتب  اإخالل  كونه  اإىل جانب  فاإّنه 

.
) 3(

غائر اإىل م�ستوى املكروهات ال�ّسرعي، ومثله اأي�سا اإنزال املحّرمات ال�سّ

الثـالث: التحرمي من غري دليل كاف.

فقد يكون الّدليل –اإن �سّح– ل يعطي اأكرث من حكم الكراهة با�سطالح 

املتاأخرين، فيقع ال�ستعجال باإ�سدار الّتحرمي، فيكون حينئذ غلًوا يف الدين 

وانحرافا عن الو�سط والق�سطا�ص امل�ستقيم.

بالتحرمي �سلوك طريق الآخرة واملبالغة يف  القول  اإىل  الداعي  وقد يكون 

الورع، كما اأّن قلة العلم واتباع الهوى واملت�سابه من الأحكام و�سائل مو�سلة 

اأيامنا هذه  للدعوة يف  يت�سدى  من  لبع�ص  ال�ّسيطان  زّين  ورمّبا  ذلك.  اإىل 

�سعد،دار  الــروؤوف  وتقدمي طه عبد  قيم اجلوزية،مراجعة  العاملني،ابن  املوقعني عن رب  1– اإعالم 

اجليل،بريوت ط1973م: 39/1-43. العت�سام: 55/2.

2– انظر هذه الأمثلة وغريها يف اإعالم املوقعني: 40/1–43.

ط  �سوريا،  دم�سق  القلم،  دار  امليداين،  حبنكة  ح�سن  الرحمن  عبد  املعا�سر،  للم�سلم  ب�سائر   –3

الثانية، 1988م: �ص 311.
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بدافع الغرية واحلرقة على عودة معامل الدين وال�ّسريعة فيطلق التحرمي – 

نظرا ملا يراه يف واقع الّنا�ص من مفا�سد ومنكرات– من غري دليل اأو �سند من 

 .
)1(

حجة نقلية اأو عقلية اإل ما ي�ساهده

واأهلية  علم  اإل عن  ي�سدر  اأن  ينبغي  ل  �سرعي  التحرمي حكم  اأّن  واحلق 

اأعظم  لالجتهاد، وقد حّرم اهلل �سبحانه القول عليه بغري علم، وجعله من 

املحرمات، بل يف املرتبة العليا منها، فقال: {

             } )الأعراف: 33(. فقوله: {             }

دينه  ويف  واأفعاله  و�سفاته  اأ�سمائه  يف  علم  بال  �سبحانه  عليه  القول  يعم 

.
)2(

و�سرعه

التعليم يف اجلامعات  الطالبات من غري حمــرم، وحتــرمي  �سفر  املــراأة، وحتــرمي  1– كتحرمي عمل 

املختلطة، وحترمي التلفزيون، وحترمي الختالط بحمله على معاين اخللوة... اإلخ.

2– اإعـالم املوقعني: 38/1. 
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املبحث الثالث: تغري االأحكام ملحظه التو�صط واالعتدال

فما  والتبديل،  للتغيري  قابلة  ال�ّسرعّية  الأحكام  اأن  امل�سلمني  فقهاء  يقرر 

اإذا  كان جائًزا بالأم�ص قد مينع اليوم، وما هو ممنوع اليوم قد يجوز غدا 

اإىل ذلك. وقد عربوا عن هذا املعنى بقولهم: »ل ينكر تغري  دعت احلاجة 

، واإذا كان الإقرار باإمكانية تبدل الأحكام مدعاة 
)1(

الأحكام بتغري الّزمان«

–باتخاذه مطية للمخالفة–  ال�ّسريعة  الهوى والنحراف عن جادة  لدخول 

كما ميكن اأن يت�سوره بع�ص امل�ستغلني بالفقه، فاإنا نبادر اإىل القول: اإّن هذا 

ابن                            الإمام  يقرر  كما  نوعان  ال�ّسريعة  اأحكام  بل  اإطالقه،  على  لي�ص  التغري 

الأزمنة                                                                                                                                   بح�سب  ل  واحــدة،  حالة  عن  يتغري  ل  »نــوع  اهلل–:  –رحمه  القيم 

املحرمات،  وحتــرمي  الواجبات،  كوجوب  الأئــمــة،  اجتهاد  ول  الأمكنة  ول 

اإليه  يتطرق  ل  فهذا  ذلك،  ونحو  اجلرائم،  على  بال�ّسرع  املقدرة  واحلــدود 

بح�سب  يتغري  ما  الثـاين:  والّنوع  عليه.  و�سع  ملا  خمالف  اجتهاد  ول  تغيري 

و�سفاتها،  التعزيرات  كمقادير  وحــال،  ومكانا  زمانا  له  امل�سلحة  اقت�ساء 

الذي  هو  الّثاين  الّنوع  وهذا   .
)2(

امل�سلحة« بح�سب  فيها  يتنوع  احلكم  فاإن 

الأق�سية بقدر                                              للّنا�ص من  العزيز بقوله: »يحدث  عناه �سيدنا عمر بن عبد 

، وعليه اأغلب مدار القاعدة الأ�سولية يف اأن احلكم 
)3(

ما اأحدثوا من الفجور«

يدور مع علته وجوًدا وعدما. 

والذي يدعو اإىل هذا التغري يف الغالب ويقت�سيه هو تبدل الّزمان واختالف 

اإىل  حــال  من  واأو�ساعهم  الأ�سخا�ص  ــوال  اأح وانتقال  والأعـــراف  الأمكنة 

اأخرى.. كما يف كلمة ابن القيم ال�ّسابقة.

ـــان: مــا جـــاء يف �سحيح  ـــّزم ــتــي تــغــريت لــتــبــدل ال ومــثــال الأحـــكـــام ال

دم�سق،                         القلم،  دار  الــزرقــاء،  اأحمد  ال�سيخ  الفقهية،  القواعد  �سرح  وانظر  جملة   39 املـادة   –1

ط: الثالثة1989م: �ص 227.

2– اإغاثة اللهفان من م�سائد ال�سيطان: 346/1. 

3– العرف والعمل ومفهومهما لدى علماء املغرب، د.عمر اجليدي: �ص 146.
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 .
)1(

ــّي ] عــن الــتــقــاط �ــســوال الإبــــــل ــب ــّن ــخــاري وغــــريه مــن نــهــي ال ــب ال

كان  فلما  الــ�ــســيــاع،  مــن  غــريهــا  على  يخ�سى  مــا  عليها  يخ�سى  ل  لأنــهــا 

ر�سول ــه  ب ــى  اأفــت مــا  خـــالف  عــلــى  وبيعها  بالتقاطها  ـــر  اأم عــثــمــان   عــهــد 

قد  الّنا�ص  راأى  لأنــه  وذلــك   
)2(؛

ثمنها اأعطي  �ساحبها  جاء  فــاإذا   ،[ اهلل 

امتدت اأيديهم اإىل احلرام، فقطع ذلك بهذا التدبري الذي ي�سون احلقوق 

لأ�سحابها.

ومثل هذا اأي�سا ما رواه اأحمد وم�سلم عن ابن عبا�ص اأّنه قال: »كان الّطالق 

الّثالث  و�سنتني من خالفة عمر طالق  واأبي بكر   [ على عهد ر�سول اهلل 

واحدة، فقال عمر بن اخلطاب: اإن الّنا�ص قد ا�ستعجلوا يف اأمر كانت لهم 

.
)3(

فيه اأناة، فلو اأم�سيناه عليهم فاأم�ساه عليهم«

بتغيري  يعنونه  ما  –وهو  الأمكنة  لختالف  تغريت  التي  الأحكام  ومثال 

الأعراف يف الغالب– اأّنه ملا قال حممد بن احل�سن يعفى عن ر�سا�ص البول 

.
)4(

وخالفه اأبو يو�سف: قـال: لو راأى �ساحبي مرو وما عليه �سكانها لوافقني

ومن اأ�سهر الأمثلة يف هذا الباب، ما يذكر عن الإمام ال�ّسافعي من تغيريه 

القدمي  اأن منه  نزل م�سر حّتى �سار مقررا يف مذهبه  ملا  العراقية  لآرائــه 

واجلديد، وذلك لختالف بيئة العراق، حيث احل�سارة واخلالفة عنها يف 

.
)5(

م�سر حيث ب�ساطة احلياة والبداوة

ومن اأمثلة الأحكام التي تغريت لتبدل اأحوال الّنا�ص وظروفهم املعي�سية اأن 

راأى                                   اإذا  والتعليم  املوعظة  يف  الغ�سب  بــاب  العلم،  كتاب  ال�سحيح،  اجلــامــع  يف  الــبــخــاري   –1

ما يكره:46/1 حديث رقم 91.

2– املوطاأ ب�سرح الباجي: 134/6.

3– م�سلم: كتاب الطالق، باب الطالق الثالث: حديث رقم 1472.

4– م�سادر الّت�سريع الإ�سالمي خلالف: �ص 148.

–اإ�سي�سكو– يف  والعلوم  والّثقافة  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  من�سوات  ال�ّسافعي،  الإمام  5– انظر: 

موا�سع متعددة منه مثال: بحث منهاج الإمام ال�ّسافعي الفقهي ملحمد الأزرق: �ص 250. 
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اأذان  اأخذ الأجرة على تعليم القراآن وعلوم الدين ونحو ذلك القربات من 

واإمامة مل يكن الأمر عليه يف ال�سدر الأّول؛ بل عرف عنهم الّنهي عن ذلك 

وكراهته، يدل له ما رواه عبد الّرزاق اأخربنا معمر عن قتادة: »اأحدث الّنا�ص 

الأموال،  وق�سمة  الفحل،  �سراب  اأجــر:  عليهن  يوؤخذ  يكن  مل  اأ�سياء  ثالثة 

، قال احلافظ ابن حجر معلقا: »... وهو ي�سعر باأّنهم كانوا قبل 
)1(

والتعليم «

ذلك يتربعون بها، فلما ف�سا ال�سح طلبوا الأجرة فعد ذلك من غري مكارم 

.
)2(

الأخالق، فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه« 

وقد بنّي ابن عابدين –رحمه اهلل– �سبب هذا التبّدل بعد اأن حكى اّتفاق 

من  وغريه  القراآن  تعليم  على  الأجــرة  اأخذ  جواز  عدم  على  الّثالثة  الأئمة 

الطاعات وخالف علماء الأحناف املتاأخرين لهم يف ذلك فقال: »اإن املعلمني 

يف ال�سدر الأّول كان لهم عطايا من بيت املال تقوم بكفايتهم وكذا املوؤذنني 

ا�ستغلوا  اإذا  ونحوهم  املعلمني  اأن  اإىل  الأمــر  واآل  ذلك  انقطع  ثم  والأئّمة، 

بذلك ل ميكنهم حت�سيل ما يكفيهم ويكفي عيالهم اإل باأخذ الأجرة؛ فاأفتى 

املتاأخرون بجواز اأخذ الأجرة؛ خوفا على القراآن من ال�سياع، وعلى الأذان 

.
)3(

والإمامة اللذين هما من �سعائر الدين«

اإن ملحظ الفقهاء يف تقرير حقيقة تبدل الأحكام –كما يف هذه الأمثلة– 

علل  على  بنيت  التي  الأحكام  فاإّنهم مي�سون  والعتدال؛  التو�سط  على  قام 

وعوائد ما دامت مت�سي لهم وحتقق امل�سالح وت�ستقيم بها حياة الّنا�ص، حّتى 

اإذا تخلفت مقا�سدها ونتائجها توقفوا؛ ملا يف ال�ستمرار على مت�سيتها من 

قبح ومف�سدة، وهذا عدل ونظر يوازن بني الأحكام والأ�س�ص التي مت عليها 

بناوؤها من جهة وبني نتائج احلكم وغاياته من جهة ثانية، وبيان ذلك من 

اأوجه:

1– فتح البـاري: 573/5.

2– نف�سه.

.160/2 )د.ت(:  الكتب،  عامل  عابدين،  ابن  ر�سائل  3– جمموعة 
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فاإذا  واأ�سول،  اأ�س�ص  على  وتبنى  تتقرر  اإمّنا  الجتهادية  الأحكام  1– اأن 

بزوال  يق�سي  والعقل  املنطق  فاإن  زالــت،  اأو  الأ�س�ص  هذه  تغريت  اأن  حدث 

تلك الأحكام اأو تغريها، فاإن ما ل اأ�سا�ص له ل يثبت، وهذا م�ساهد حّتى يف 

احل�سيات.

2– اأن يف تخلف مق�سد احلكم وغايته عنه وعدم ا�ستتباعه اإياه، ما ي�سعر 

بالنحراف واخللل، فاإن الباعث على احلكم اإذا مل يتحقق اأ�سعر ذلك بوجود 

خلل ما، وملا كان العقل يق�سي ب�سالمة الباعث يف الغالب دل ذلك اأّن احلال 

اإمّنا اعرتى احلكم وهو املطلوب.

بنيت  التي  والعوائد  عللها  تغري  رغم  وطردها  الأحكام  مت�سية  اأن   –3

عليها هو يف احلقيقة غلو موقع يف احلرج وال�سيق، وقد علم اأّن من اأغرا�ص 

ال�ّسريعة رفع احلرج عن الّنا�ص، فلو مل تتاأثر الأحكام املبنية على امل�سالح 

والعوائد بظروف الّنا�ص واأحوالهم وبيئاتهم ملا كانت منا�سبة لهم ول�سعروا 

بال�سيق، و�سارت ال�ّسريعة جمانبة للغر�ص الذي بنيت عليه.

ال�ّسريعة  علماء  حمققي  من  واحد  من  اأكرث  احلقيقة  هذه  عن  عرب  وقد 

»باجلمود«،  الأحــكــام  طــرد  يف  الغلو  هــذا  و�سف  على  عباراتهم  وتـــواردت 

 ...« اهلل– يقول:  –رحمه  فالقرايف  الف�سق.  اأو  بال�سالل  �ساحبه  وو�سف 

فمهما جتدد يف العرف اعتربه، ومهما �سقط اأ�سقطه ول جتمد على امل�سطور 

ي�ستفتيك                          اإقليمك  اأهل  اإذا جاءك رجل من غري  بل  الكتب طول عمرك  يف 

ل جتره على عرف بلدك.. واملقرر يف كتبك، فهذا هو احلق الوا�سح واجلمود 

على املنقولت اأبًدا �سالل يف الدين وجهل مبقا�سد علماء امل�سلمني وال�سلف 

.
)1(

املا�سني« 

ويقول ابن عابدين بعد اأن �سرب اأمثلة كثرية ملا خالف فيه متاأخرو املذهب 

املتقدمني: »... فهذا كله دلئل وا�سحة على اأن املفتي لي�ص له اجلمود على 

1– الفـروق )اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق(، �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف، عامل الكتب، 

بريوت، )د.ت(: 1/ 176، 177.
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ي�سّيع  واإل  واأهله،  الّزمان  مراعاة  غري  من  الّرواية  ظاهر  كتب  يف  املنقول 

.
)1(

حقوقا كثرية ويكون �سرره اأعظم من نفعه«

وابن القّيم يقول حتت ف�سل )تغري الفتوى واختالفها بح�سب تغري الأزمنة 

اأمثلة كثرية على ذلك:  �ساق  اأن  بعد  والعوائد(  والنيات  والأحوال  والأمكنة 

»وهذا حم�ص الفقه، ومن اأفتى الّنا�ص مبجرد املنقول يف الكتب على اختالف 

عرفهم وعوائدهم واأزمنتهم واأمكنتهم واأحوالهم وقرائن اأحوالهم فقد �سل 

واأ�سل، وكانت جنايته على الدين اأعظم من جناية من طبب الّنا�ص كلهم، 

على اختالف بالدهم وعوائدهم واأزمنتهم وطبائعهم مبا يف كتاب من كتب 

اأ�سر         اجلاهل  املفتي  وهذا  اجلاهل،  الطبيب  هذا  بل  اأبدانهم،  على  الطب 

.
)2( 

ما يكون على اأديان الّنا�ص واأبدانهم، واهلل امل�ستعان«

والون�سري�سي ينقل يف املعيار: »الإجماع على اأن الفتاوى تختلف باختالف 

العوائد، فيجب على املفتي اأن ينظر يف مقا�سد الّنا�ص ومقت�سى خطاباتهم 

الّروايات  اإىل  ينظر  من  وكل  اجلــواب،  عليها  ويرتب  احلكم،  عليها  فيبني 

اأخطاأ  فقد  والعوائد،  املقا�سد  باختالف  الأحكام  فيه  تختلف  فيما  فيفتي 

.
)3(

وكان ذلك منه ف�سقا اإن علم ذلك وق�سده«

وهكذا ترى اإطباق الآراء على اعتبار من مل يراع تبدل الأحكام منحرفا 

على  جنايته  واأن  نفعه،  من  اأكرب  �سرره  واأن  للحقوق،  م�سيع  واأّنــه  وجامدا 

واب.. وكلها عبارات توؤدي معنى  الدين عظيمة.. واأّنه خمطئ جمانب لل�سّ

واحدا هو خروجه عن �سنن العتدال والو�سط.

1– جمموعـة الر�سـائل: 131/2.

2– اإعالم املوقعني: 79/3. 

3– املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى اأهل افريقية والأندل�ص واملغرب، اأبوالعبا�ص اأحمد بن 

 .290 /8 املغربية، ط1981م:  الأوقــاف  وزارة  ن�سر  الون�سري�سي، ت: حممد حجي ومن معه،  يحيى 

وانظر اأي�سا: العرف للجيدي: �ص 126.
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املبحث الّرابع: اإبطـال التحيل يف االأحكام ومنع البدع

لكل اأمر حقيقة، ولكل حقيقة حدود ومقادير، وكل اإدراك اأو تعبري عنه اإىل 

اإ�سابة احلقيقة ولو اّدعاء، له اأحد الوجوه التالية: 

بالن�سبة  احلــق  متــام  وذلــك  كاملة،  مطابقة  يطابقها  اأن  الأّول:  الوجـه 

اإليها.

من  وفيه  وغلو،  جتاوز  وذلك  غريها،  من  عليها  يزيد  اأن  الّثاين:  الوجـه 

الباطل مبقدار التجاوز.

الوجه الّثالث: اأن ينق�ص منها، وذلك تق�سري اأو ق�سور، فاإن كان مع ادعاء 

املطابقة ففيه من الباطل مبقدار النق�ص.

الوجه الّرابع: اأن ينحرف عن مطابقتها، وذلك جتاوز من جهة وتق�سري 

من جهة وفيه من الباطل مبقدار التجاوز، ومبقدار التق�سري اأي�سا اإن كان 

مع ادعاء املطابقة.

يطابق  فال  كليا،  خروجا  احلقيقة  حدود  عن  تخرج  اأن  اخلام�ص:  الوجه 

)1(

منها �سيئا وهو اإدراك اأو تعبري كله باطل.

الّزيادة عليها وهو  ال�ّسريعة، وكذا  اأحكام  التحيل يف  واملتمعن يف حقيقة 

حتقيقا  جاء  ال�ّسرع  يف  ــوارد  ال منهما  املنع  اأن  له  يتبنّي  بالبدعة،  امل�سمى 

لالعتدال والتو�سط، وذلك ملا فيهما من النحراف والباطل، وبيان ذلك يف 

هذين املطلبني:

املطلب االأّول: اإبطـال التحيل يف االأحكـام

التحيل كما يعرفه ال�ّساطبي –رحمه اهلل– »هو تقدمي عمل ظاهر اجلواز 

. مثـال: اأن ميلك 
)2(

لإبطال حكم �سرعي وحتويله يف الظاهر اإىل حكم اآخر«

1– انظر: ب�سائر للم�سلم املعا�سر، عبد الرحمن ح�سن حبنكة امليداين، �ص 33 فما بعدها.

2– املوافقات: 201/4. 
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ن�ساب الزكاة �سخ�ص، وقبل احلول يهب ماله اإىل �سخ�ص اآخر هبة �سورية، 

مقابل مبلغ ما، اأو دون مقابل، ثم بعد متام احلول ي�سرتد ذلك املال، وذلك 

حتى يحول عليه احلول وهو غري مالك للّن�ساب؛ تهربا من وجوب الّزكاة. 

و�سيلة  امل�سروع  العقد  هذا  جعل  ولكن  �سرعي،  ت�سرف  اأ�سلها  يف  فالهبة 

لإبطال وجوب الّزكاة.

فالتحيل بناء على هذا ل يتحقق »اإل اإذا اتخذ املتحيل فعال ظاهر امل�سروعية 

اأ�سل  ال�ّسارع من  توخاه  الذي  املق�سد  اأو مق�سد، غري  لتحقيق غر�ص  اأول 

م�سروعية ذلك الفعل املتخذ، وغالبا ما يكون ق�سد املتحيل، اأو الباعث الذي 

حمله على اتخاذ الفعل امل�سروع يف الأ�سل، غري م�سروع؛ لأّنه ي�ستهدف غر�سا 

حمّرما يق�سد خرم قواعد ال�ّسريعة يف الواقع اأو مقا�سدها... اأّما اإذا اتخذ 

املتحيل فعال غري م�سروع اأ�سال، لتحقيق غر�ص غري م�سروع، فهذا لي�ص من 

التحيل، بل هو �سريح يف معاندته لل�ّسارع من جهتني؛ ظاهرا وباطنا:

اأ– من جهة اتخاذه الفعل غري امل�سروع.

ب– ومن جهة خمالفة ال�ّسارع فيما ق�سد.

فاملنافاة ل يف ماآل الفعل فقط، بل يف ذاتيته اأّول، ولهذا كان ذلك التذرع  

.
)1(

اأو»الّتو�سل« اأوىل باملنع، للحرمة املزدوجة، واإن مل يدخل يف باب التحيل«

، وهو ما اآل بالت�سرف املتحيل به اأن يهدم 
)2(

فالتحيل الذي جاء النهي عنه

الت�سّرف  ماآل  يكن  اإذا مل  حّتى  �سرعية،  ويناق�ص م�سلحة  �سرعيا،  اأ�سال 

باعتبارها،            ال�ّسارع  �سهد  �سرعية  م�سلحة  نق�ص  ول  �سرعي،  اأ�سل  هدم 

»اإذا  ال�ّساطبي:  يقول  املعنى  هذا  ويف  باطل،  هو  ول  الّنهي  يف  يدخل  فال 

كتابه  �سمن  الدريني،  فتحي  حممد  د.  وحكمها:  ال�ّسريعة  مقا�سد  اإبطال  على  التحيل  1– قاعدة 

)بحوث مقارنة يف الفقه الإ�سالمي واأ�سوله(: 416/1. 

احليل  انظر:  يخدعه.  اهلل  يخدع  ومن  املحارم،  ا�ستحل  ملن  الّلعن  فيها  كثرية  ن�سو�ص  2– وردت 

ال�سرعية بني احلظر والإباحة: لن�سوة العلواين، دار اقراأ، دم�سق، �سوريا، ط الأوىل 2002م: �ص 31 

فما بعدها. 
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ثبت هذا، فاحليل التي تقدم اإبطالها وذّمها، والّنهي عنها، ما هدم اأ�سال 

اأ�سال  تهدم  ل  احليلة  اأن  فر�سنا  فاإن  �سرعية،  م�سلحة  وناق�ص  �سرعيا، 

�سرعيا، ول تناق�ص م�سلحة �سهد ال�ّسرع باعتبارها، فغري داخلة يف الّنهي 

، وهذا القانون الذي ا�ستخل�سه ال�ّساطبي بنظره الثاقب، 
)1(

ول هي باطلة«

العلماء يف هذه امل�ساألة قدميا وحديثا، دومنا حترير  هو الفي�سل يف تنازع 

قائال:» فوجود  الفريقني  اأدلة  اإيراد  بعد  ولهذا عّلق احلجوي  الّنزاع،  ملحل 

، ثم خل�ص 
)2(

اأ�سل احليل يف ال�ّسريعة مّما ل ي�سك فيه، ول يخلو مذهب منه«

اإىل القول اأن »احليل ثالثة اأق�سام:

الكفر. واإخفاء  الإ�سالم  اإظهار  يف  املنافق  كحيلة  بالتفاق:  – ملغاة 
بالإميان  مطمئن  وقلبه  الكفر  بكلمة  نطق  كمن  اتفاقا:  ملغاة  وغري   –

حلقن دمه.

بالّثاين،  ول  بالأّول  اإحلاقه  قطعي  بدليل  فيه  يتبني  مل  ما  والّثالث:   –
وفيه ا�سطربت اأنظار النظار... ولذلك ق�سمها الأئّمة اإىل الأحكام اخلم�سة: 

.
)3(

فمنها جائز وحرام ومندوب ومكروه وواجب« 

لتحقيق  ارتاأيناه  الذي  العنوان  مع  يتنافى  ل  والتف�سيل  التق�سيم  وهذا 

التو�سط يف هذه امل�ساألة من باب احلكم ال�ّسرعي وهو »اإبطال التحيل«؛ ذلك 

يف  والغالب  والــعــادات،  الفقه  يف  مقرر  هو  كما  ال�سائع  بالغالب  العربة  اأن 

اإطالقات »احليل« اأو »التحيل« اإمنا ين�سرف اإىل املعنى الأّول وهو التو�سل 

اأو م�سلحة �سرعية، وهو  اأ�سل  اإىل مناق�سة  اأو وا�سطة غري م�سروعة  بفعل 

ما يعني اأن املتحيل قا�سد اإبطال هذه الأحكام بالتالعب بال�سبب بالق�سد 

املمنوع فيما ظاهره اجلواز ال�ّسرعي، فهو يجعل ال�سبب املنعقد لأجل حكم 

اإلغاء  وهو  فيه،  فائدة  ل  ولغوا  عبثا  ملف�سدة  درءا  اأو  مل�سلحة  جلبا  �سرعي 

1– املوافقات: 201/4.

2– الفكر ال�سامي: 365/1.

3– نف�سه: 366/1. وانظر: احليل ال�ّسرعية بني احلظر والإباحة: �ص 53–55.
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للم�سلحة وجلب للمف�سدة.

ال�سبب  و�سعه  من  ق�سده  فيما  ال�سارع  م�سادة  يق�سد  املتحيل  اأن  كما 

مقت�سيا مل�سببه، واملتحيل يناق�ص ال�ّسارع يف جعله ال�سبب ل يقت�سي م�سببه؛ 

اأن هذا الإبطال وهذه امل�سادة  ، ولي�ص ي�سك عاقل 
)1(

باإبطاله حكم ال�سبب

والتق�سري  التفريط  دائــرة  من  بحال  تخرج  لي�ست  وق�سده  ال�ّسرع  حلكم 

واخلروج عن هدي الو�سط.

واأما التف�سيل الذي ذكره العلماء املحققون كال�ّساطبي فيما تقدم واأو�سحه 

العالمة احلجوي فيما نقلناه عنه اآنفا فهو تو�سط اآخر واإن�ساف يف الّنظر، 

ولكّنه مق�سود تبعا ل اأ�سالة فيما يتعّلق بهذه امل�ساألة.

املطلب الّثـاين: منـع االبتداع

اإذا كان املطلب ال�ّسابق يف بيان حقيقة التحيل باعتباره تفريطا وتق�سريا 

يف امتثال حقائق ال�ّسريعة، فاإن هذا املطلب ياأتي مكمال له يف الق�سد والرد 

اإىل الو�سطية مبنع البتداع والّزيادة يف الأحكام باعتبارها اإفراطا و�سططا 

ل يرت�سيه ال�ّسارع.

 ،
)2(

فالبدعة عند اللغويني: هي مبعنى اخرتاع �سيء مل يكن له مثال �سابق

ويف ال�سطالح: عّرفت بتعاريف خمتلفة واإن وقع التفاق على معناها اإجمال، 

فمن ذلك:

قول ابن تيمية: »هي ما فعل بغري دليل �سرعي، كا�ستحباب ما مل يحبه اهلل، 

واإيجاب ما مل يوجبه اهلل، وحترمي ما مل يحرمه اهلل، فال بد مع الفعل من 

اعتقاد يخالف ال�سريعة، واإل فلو عمل الإن�سان فعال حمرما يعتقد حترميه 

.
)3(

مل يقل: اإّنه بدعة«

1– درء املف�سدة يف ال�ّسريعة الإ�سالمية: د. حممد احل�سن البغا، دار العلوم الإن�سانية، دم�سق، ط 

الأوىل 1997م، �ص 267. 

2– خمتار ال�سحاح: �ص 36. وانظر: العت�سام لل�ّساطبي: 36/1.

3– خمت�سر منهاج ال�سنة النبوية، ال�سيخ عبد اهلل الغنيمان: 863/2. 
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ال�ّسرعية،  ت�ساهي  خمرتعة  الدين  يف  »طريقة  باأّنها:  ال�ّساطبي  وعرفها 

.
)1(

يق�سد بال�سلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل �سبحانه« 

ويوجب  باملخالفة،  ال�ّسريعة  ي�سادم  يكن  مل  »فعل  اجلــوزي:  ابن  وقـال 

ال�ّسريعة                 يخالف  ل  �سيء  ابتدع  فــاإن  نق�سان،  اأو  بزيادة  عليها  التعاطي 

ول يوجب التعاطي عليها؛ فقد كان جمهور ال�سلف يكّرهونه، وكانوا ينفرون 

.
)2(

من كل مبتدع، واإن كان جائزا، حفظا لالأ�سل وهو التباع« 

وقـال ابن رجب: »ما اأحدث مّما ل اأ�سل له يف ال�ّسريعة يدل عليه، فاأّما 

بدعة  كان  واإن  �سرعا،  ببدعة  فلي�ص  عليه  يدل  ال�ّسرع  من  اأ�سل  له  كان  ما 

.
)3(

لغة«

اإىل  اأ�سيف  ما  بالبدعة:  املق�سود  اأن  تبني  التعاريف،  هذه  يف  فبالتاأمل 

ال�ّسريعة على غري مثال �سابق مع م�سادمته لها، وهذا الذي عناه ال�ّساطبي 

حني قال: »ت�ساهي ال�ّسرعية«؛ اأي ت�سابه الطريقة ال�سرعية من غري اأن تكون 

يف احلقيقة كذلك، بل هي م�سادة لها من اأوجه متعددة:

�ساحيا                   يقعد،  ل  قائما  يام  لل�سّ كالناذر  احلـــدود؛  و�سع  منها:   –
املاأكل  مــن  والقت�سار  للعبادة،  النقطاع  يف  والخت�سا�ص  ي�ستظل،  ل 

وامللب�ص على �سنف دون �سنف من غري علة.

– ومنها التزام الكيفيات والهيئات املعينة، كالذكر بهيئة الجتماع على 
�سوت واحد، واتخاذ يوم ولدة الّنبي ] عيدا، وما اأ�سبه ذلك.

لها  يــوجــد  مل  معينة  ـــات  اأوق يف  املعينة  الــعــبــادات  الــتــزام  ومنها   –
�سعبان                                مــن  الّن�سف  يــوم  �سيام  كــالــتــزام  الــ�ــّســريــعــة،  يف  التعيني  ذلــك 

1– العت�سـام: 37/1.

2– تلبي�ص اإبلي�ص: جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي اجلوزي، طبعة دار الكتاب امل�سري 

)د.ت(، �ص: 17.

3– جامع العلوم واحلكم: 127/2.
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.
)1(

وقيام ليلته

حّتى  ال�سّنة  بها  لي�ساهي  يخرتعها  اإمّنا  البدعة  �ساحب  فاإن  – واأي�سا 
اإذ  بال�سّنة،  عليه  تلتب�ص  مما  هي  تكون  اأو  الغري،  على  بها  ملب�سا  يكون 

الإن�سان ل يق�سد ال�ستتباع باأمر ل ي�سابه امل�سروع، لأّنه اإذ ذاك ل ي�ستجلب 

.
)2(

به يف ذلك البتداع نفعا ول يدفع به �سررا، ول يجيبه غريه اإليه

ال�ّسرع من البدع والتحذير من البتداع،  لأجل هذا وغريه، جاء املنع يف 

والأ�سل اجلامع يف هذا الباب هو قوله ]: »من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�ص 

. ول �سك اأن البدع لي�ست من الدين بل هي م�سادة له –كما 
)3(

منه فهو رد«

تقدم– فكانت مردودة.

وقـال ]: »اأو�سيكم بتقوى اهلل وال�سمع والّطاعة، واإن عبد حب�سي، فاإّنه 

فاإّنها �ساللة،  الأمور  واإياكم وحمدثات  كثريا،  اختالفا  ير  منكم  يع�ص  من 

املهديني،  الرا�سدين  اخللفاء  و�سنة  ب�سنتي  فعليكم  منكم  ذلك  اأدرك  فمن 

. اإىل غري ذلك من الّن�سو�ص والآثار التي ل تعد 
)4(

ع�سوا عليها بالنواجذ«

يف املنع من البتداع والتحذير من طائلة الوقوع يف �سروره.

الــديــن راجــعــا اإىل التو�سط  الــبــدع والإحــــداث يف   ووجــه كــون املنع مــن 

والعتدال: هو اأن املبتدع معاند لل�ّسرع و م�ساق له، لأن اهلل تعاىل حدد لنا 

1– علق ال�ّسيخ ر�سيد ر�سا على كالم ال�ّساطبي هذا بقوله: هذا هو ال�سواب، ول يغرتن اأحد برتغيب 

العلم  اأهل  اأورد كالم  ثم  منابرهم.  على  يذكرونه  الذي  باحلديث  ول  ذلك،  اجلاهلني يف  اخلطباء 

باحلديث و�سنعته مما يفيد اأن احلديث الذي يورد يف ف�سل ذلك، حديث واٍه اأو مو�سوع، رقم )1(: 

العت�سام: 39/1.

2– امل�سدر نف�سه: 39/1، 40.

3– رواه البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب ال�سلح، باب اإذا ا�سطلحوا على جور فال�سلح مردود، 

حديث رقم 2697. وم�سلم يف اجلامع ال�سحيح، كتاب الأق�سية، باب نق�ص الأحكام الباطلة، حديث 

رقم 4589.

حيح، اأبواب العلم، باب ما جاء يف الأخذ بال�سّنة واجتناب البدع:  4– اأخرجـه الرتمذي، اجلامع ال�سّ

حديث رقم 2891. 
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ب�سرعه طرق ال�سرع، واملبتدع يزعم طريقا اآخر �سواه، وكاأّنه �سار على علم 

اأكثــر مـن ال�ّســـارع، قــال تعــالـى: {

                 })الأنعام: 153(، 

راط امل�ستقيم هو �سرع اهلل و�سبيله، وال�سبل هي ما عدا ذلك كاملبتدعني  وال�سّ

بالو�سطية يف حمله من  امل�ستقيم  راط  ال�سّ تف�سري  وقد م�سى   ،
)1(

و�سواهم

 ،] هذا البحث. ويوؤكد هذا املعنى ويقّويه ما كتبه عمر بن عبد العزيز 

يف جوابه لعدي بن اأرطاة حني ا�ست�ساره يف بع�ص القدرية، فكتب اإليه: »اأما 

 ،[ نبيه  �سنة  واتباع  اأمــره،  والقت�ساد يف  اهلل  بتقوى  اأو�سيك  فاإيّن  بعد، 

قد  من  �سنها  اإمّنا  ال�سنة  فاإن  بال�سّنة،  فعليك  املحدثون..  اأحدث  ما  وترك 

عرف ما يف خالفها من اخلطاأ والزلل واحلمق والتعمق، فار�َص لنف�سك مبا 

القوم لأنف�سهم، فاإنهم على علم وقفوا، وبب�سر نافذ قد كفوا...  ر�سي به 

�سننهم،  غري  اتبع  من  اإل  بعدهم  اأحدثه  ما  بعدهم،  حدث  اأمر  قلتم  فلئن 

ورغب بنف�سه عنهم، اإّنهم لهم ال�سابقون، فقد تكلموا منه مبا يكفي، وو�سفوا 

منه ما ي�سفي، فما دونهم مق�سر، وما فوقهم حم�سر، لقد ق�سر قوم دونهم 

.
)2(

فجفوا، وطمح عنهم اأقوام فغلوا، واإّنهم بني ذلك لعلى هدى م�ستقيم«

تنايف  البدع  اأن  هو  التو�سط،  اإىل  البتداع  من  املنع  رجوع  يف  اآخر  ووجه 

يف  وذلك  ذلك،  عن  تعالت  الّنق�ص  اإىل  وتن�سبها  بل  وتناق�سها،  ال�ّسريعة 

لي�ست منها على  اأّنها  مع  ال�ّسريعة؛  اإىل  اإ�سافة  ال�ّسرع  اعتبارها طريقا يف 

منعها  فكان  تعاىل،  اهلل  �سرع  تغيري  اإىل  البدع  به  تــوؤدي  مما  الإطـــالق، 

راط  ، وذلك هو ال�سّ
)3(

وحترميها لزما حتما حمافظة على ال�ّسرع ومقا�سده

امل�ستقيم كما تقدم.

1– انظر: العت�سـام: 48/1 فما بعدها.

4614، وانظر: العت�سام:  اأبو داود يف �سننه، كتاب ال�سنة، باب لزوم ال�سنة، حديث رقم  2– رواه 

50/1، لكن يف اآخره ت�سحيف فليتحقق.

3– درء املف�سدة: �ص 275.
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الف�سل الثاين

الو�سطية يف الأدلة ال�شعية
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متهيد:

تتوقف معرفة ال�سريعة كما هو مقرر يف علم اأ�سول الفقه على جملة اأمور، 

لعل اأهمها واملقدم فيها: معرفة مدارك هذه الأحكام وم�سادرها التي ت�ستقى 

منها، اإذ العقل مهما �سما ل بد له من اأمارات ودلئل ي�سرت�سد بها للك�سف 

عن احلكم ومتعلق اخلطاب، قال الإمام اأبو بكر القفال ال�سا�سي يقرر هذا 

املعنى: »اعلم اأن الن�ص على حكم كل حادثة عينا معدوم، واأن لالأحكام اأ�سول 

العلم مبقدماتها،  بعد حت�سيل  اإل  تعرف حقائقها  النتائج ل  واأن  وفروعا، 

وهذه 
 )1(

الفروع معرفة  اإىل  �سببا  لتكون  الأ�سول  بالإبانة عن  يبداأ  اأن  فحق 

ما  هي  وا�ستخراجه  ال�سرعي  احلكم  على  التعرف  اإىل  الهادية  الأمــارات 

يعرف بالأدلة ال�سرعية.

يف  الأ�سويل  النظر  يختلف  الأحكام  منها  تدرك  التي  ال�سرعية  والأدلــة 

اإىل  التق�سيم  هو  الآراء  خمتلف  ت�سوير  يف  التق�سيمات  واأقــرب  حتديدها، 

م�سادر اأ�سلية متفق عليها، وم�سادر تبعية خمتلف فيها، وامل�سادر الأ�سلية 

يف الراأي الغالب هي: الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�ص، قال ابن ر�سد يف 

املقدمات: »… واأحكام �سرائع الدين تدرك من اأربعة اأوجه: اأحدهما كتاب 

اهلل الذي ل ياأتيه باطل من بني يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد، 

والثاين: �سنة نبيه عليه ال�سالة وال�سالم الذي قرن طاعته بطاعته واأمرنا 

 ،)132 باتباع �سنته فقال عز وجل: {        } )اآل عمران 

الثالث: الإجماع الذي دل تعاىل على �سحته بقوله: {

وهو  ال�ــســتــنــبــاط  الـــرابـــع:   ...)115 )الــنــ�ــســاء:   {       

لأن  والإجماع؛  وال�سنة  الكتاب  هي  التي  الثالثة  الأ�سول  هذه  على  القيا�ص 

اهلل جعل امل�ستنبط من ذلك علما واأوجب احلكم به فر�سا فقال عز وجل:               

�سليمان  د.عمر  بهادر،حرره  بن  حممد  الدين  بدر  الزرك�سي  الفقه،  اأ�سول  يف  املحيط  1– البحر 

الأ�سقر، )د.ط، د.ت(: 13/1.
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 {                       }

)الن�ساء: 83(، وقال عز وجل: {

ال�ستنباط  من  فيه  اأراك  مبا  اأي   )105 )الن�ساء:   {     

والقيا�ص؛ لأن الذي اأراه فيه من ال�ستنباط والقيا�ص هو مما اأنزله اهلل 

 
)1(

به؛ حيث يقول: {         }« واأمره باحلكم  عليه 

)املائدة: 49( واأنت خبري يف اأنه عنى ما كان حمل اتفاق من اأدلة.

واأما امل�سادر املختلف فيها فهي تكرث اأو تقل من مذهب اإىل اآخر وهي: 

املر�سلة،  واملــ�ــســلــحــة  الــ�ــســحــابــي،  ـــول  وق املــديــنــة،  ـــل  اأه اإجــمــاع   –
الذرائع،  و�سد  وال�ستقراء،  والعوائد،  الأ�سلية  والــرباءة  وال�ست�سحاب، 

وال�ستدلل، وال�ستح�سان، والأخذ بالأخف والع�سمة، واإجماع اأهل الكوفة، 

.
)2(

واإجماع العرتة، واإجماع اخللفاء الأربعة

من  كثري  التحقيق يف اخلالف يف  اأن  اإىل  املقام  الإ�سارة يف هذا  وجتدر 

هذه امل�سادر اإمنا يف مقدار الأخذ ومدى التو�سع يف اإعمال دليل ما من عدم 

ذلك، ولي�ص يف اعتباره اأ�سال ومدركا يرجع اإليه اأو ل. فالعرف مثال تقرر 

 اأنه دليل خمتلف فيه، بينما هو عند التحقيق لي�ص 
)3(

كثري من كتب الأ�سول

كذلك، كيف وقد ا�ستهر وتقرر عند جميع املذاهب اأن »العادة حمكمة«، وقد 

نبه القرايف على هذه احلقيقة فقال: »نقل عن مذهبنا اأن من خوا�سه اعتبار 

العادات وامل�سلحة املر�سلة و�سد الذرائع، ولي�ص كذلك، اأما العرف فم�سرتك 

.
)4(

بني املذاهب ومن ا�ستقراأها وجدهم ي�سرحون بذلك فيها…«

1– املقدمات املمهدات لبيان ما اقت�سته ر�سوم املدونة من الأحكام ال�سرعيات، لأبي الوليد حممد بن 

ر�سد القرطبي، حتقيق د. حممد حجي، دار الغرب الإ�سالمي، )د.ت(: �ص 14. 

الفقه  يف  فيها  املختلف  الأدلـــة  )اأثــر  ر�سالته  يف  البغا  ذيــب  م�سطفى  ال�سيخ  �سنيع  هو  كما   –2

الإ�سالمي(.

3– �سرح تتقيح الف�سول: �ص 445.

4– امل�سدر ال�سابق: �ص 448.
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اإىل  راجعا  عدمه  من  امل�سادر  بع�ص  اعتبار  يف  اخلالف  يكون  – وقد 
ال�سطالح وجمرد العبارة فال يتوارد خالف املتخالفني على حمل واحد، كما 

، واإذ مل يكن من غر�سنا تف�سيل احلجاج 
)1(

هو ال�ساأن بالن�سبة لال�ستح�سان

 فلنطومِ الكالم عنه، ونرجع اإىل املق�سود وهو 
)2(

واإقامة الدلئل يف هذا الباب

بيان الو�سطية وجريانها يف الأدلة من حيث الإعمال والفهم ويقت�سي ذلك 

درا�سة املباحث التالية: 

ال�سرعي. الدليل  اعتبار  يف  – التو�سط 
والعتدال.  التو�سط  على  ال�سريعة  اأدلة  – فهم 

التو�سط. على  اأ�سا�سا  بنيت  – اأدلة 

1– ا�ستهر عن ال�سافعي رحمه اهلل اأن من »ا�ستح�سن فقد �سرع«، ال�سافعي لأبي زهرة �ص 301. كما 

ذهب اإىل اإبطاله داود الظاهري وابن حزم وغريهم، وقال به مالك، واخلالف يف احلقيقة ل يتوارد 

على حمل واحد. انظر: العت�سام: 138/2، والإحكام يف اأ�سول الأحكام لبن حزم: 16/6. 

الأ�سول  علم  كتب  يف  مف�سال  لكونه  اأخـــرى  جهة  ومــن  املق�سود  عــن  خــروج  لأنــه  جهة  مــن   –2

وم�سادره.
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املبحث االأول: التو�صط يف اعتبار الدليل ال�صرعي

واأعني بذلك: اأن الأدلة التي انتهى جمهور علماء الأمة اإىل عدها اأ�سول 

اإليها  ورجعوا  عليها  و�ساروا  حجيتها  لديهم  وتقررت  منها  الأحكام  توؤخذ 

من  اأي  اعتبار  بعدم  القول  يعد  لالأحكام،  وتخريجاتهم  ا�ستنباطهم  يف 

التقعيد  ذلك خروجا عن �سنن الو�سط و�سذوذا ل ي�ستقيم مع العتدال يف 

والتاأ�سيل الذي اتفق عليه اجلمهور؛ ذلك اأن الأ�سل حتى يثبت اأ�سال ل بد 

من ت�سافر الن�سو�ص واملعاين عليه وي�ستقيم جريانه يف اجلزئيات الداخلة 

حتته، اإذ املق�سود من اتخاذ اأ�سل ما دليال واإماما وعلما؛ »يراد به بالفر�ص 

اأن تقع الأعمال يف الوجود على وفقه من غري تخلف، كانت الأعمال قلبية        

اأو من اأعمال اجلوارح، فاإذا جرت يف املعتاد على وفقه من غري  اأو ل�سانية 

تخلف فهو حقيقة العلم بالن�سبة اإليه، واإل مل يكن بالن�سبة اإليه علما لتخلفه؛ 

. هذا من جهة، ومن جهة 
)1(

وذلك فا�سد لأنه من باب انقالب العلم جهال«

اأخرى فاإن اجتماع النفر على راأي لي�ص كاجتماع الثنني، واجتماع اجلماعة 

الكثرية لي�ص كاجتماع النفر، وهكذا حتى ينتهي الأمر اإىل اجتماع اجلمهور 

واأقواها حجة  مرتبة  اأعالها  هو  الذي  الأمة  اإجماع  كما يف  الغفري؛  واجلم 

واإلزاما مبا �سمن له من الع�سمة من اخلطاأ يف قوله ]: »اإن اأمتي ل جتتمع 

.
)2(

على �ساللة«

وبناء على هذا فاإن الأقرب اإىل ال�سواب والبعد عن ال�ساللة الواردة يف 

احلديث اإمنا يتحقق بالوقوف مع ما عليه الأمة، ودونه ما عليه جمهورها، 

ويتاأكد ذلك يف ما انتهت اإليه من تاأ�سيل، وهو ال�سراط امل�ستقيم.

ول �سك اأن اعتبار ما مل يعرفه جمهور الأمة و�سلفها املتقدمون دليال، ثم 

اعتماده يف العمل وال�ستنباط هو نوع من النحراف يف التاأ�سيل، وغلو عائد 

1– املوافقات: 70/1. 

رقم  حديث  اجلماعة،  لزوم  يف  ماجاء  باب  الفنت،  اأبواب  ال�سحيح،  اجلامع  يف  الرتمذي  2– رواه 

.2167
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اإىل البتداع، وبيان هذه احلقيقة يتجلى ببيان هذين املطلبني: 

الأول: خمالفة جمهور العلماء يف تاأ�سليهم، الثاين: اعتبار ما لي�ص بدليل 

دليال.

املطلب االأول: خمالفة جمهور العلماء يف تاأ�صيلهم

الكتاب  اعتبار  على  الأمـــة  علماء  جماهري  لــدن  مــن  التــفــاق  وقــع  فقد 

وال�سنة والإجماع والقيا�ص م�سادر لال�ستنباط كما �سلف من قبل، ومن ثم،                                                                                                         

؛ ملا فيه من التفريط والنحراف 
)1(

مل يجز اللتفات اإىل كل قول بخالف هذا

الظاهري  داود  الإمــام  نفى  ملا  ذلك  ولأجــل  اجلماعة،  عليه  عما  بال�سذوذ 

القيا�ص ومنع اأن يكون اأ�سال من الأ�سول، مكتفيا بعمومات الكتاب وال�سنة، 

فخالف                                       عنه،  اهلل  فقد جتاوز  اأو ظاهرا  حكمه  على  ن�سا  فيه  يجد  وما مل 

بدعة  مذهبه  اإن  العلماء:  بع�ص  قــال  بعدهم،  فمن  ال�سحابة  عليه  مــا 

ظهرت بعد املائتني، واأنكر عليه ا�سماعيل القا�سي اأ�سد اإنكار؛ بل قال اإمام 

 .
)2(

يعترب ل  وخالفهم  وزنــا  للظاهرية  يقيمون  ل  املحققني  اإن  احلرمني: 

الظاهر من هوؤلء  اأهل  اإمام  الرد على  املت�سدد يف  ال�سلب  املوقف  اإن هذا 

 لهم قدم را�سخة يف الفقه 
)3(

الأعالم وغريهم واإن مل يرت�سه اأعالم اآخرون

ميكن فهمه مبدى قوة املخالفة ملا عليه جمهور النا�ص، وما تقرر يف القراآن 

وال�سنة واجتهادات ال�سحابة والتابعني من اأقي�سة، وقد اأح�سى الإمام ابن 

القيم من ذلك �سيئا لي�ص بالي�سري يف اإعالم املوقعني وجعل مدار ذلك على 

�سرح ر�سالة �سيدنا عمر اإىل اأبي مو�سى ر�سي اهلل عنهما يف الق�ساء وفيها 

»... الفهم الفهم فيما يختلج يف �سدرك، مما مل يبلغك يف الكتاب وال�سنة، 

1– انطر مثال كيف ما زال بع�ص املعا�سرين يحذو راأي الظاهرية يف نفي القيا�ص يف حتقيق اإر�ساد 

الفحول لل�سوكاين، �ص 338.

2– اإر�ساد الفحول: 148/1. الفكر ال�سامي: 27/2.

3– راأى الإمام ابن ال�سبكي يف ترجمة داود اأن هذا الكالم من هوؤلء الأعالم ميكن حمله على ابن 

حزم واأمثاله، اأما داود فهو جبل من جبال العلم، واأن ال�سواب العتداد بخالف داود عند قوة ماأخذه 

كغريه من العلماء. الأ�سباه والنظائر: 113/1.
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اعرف الأمثال والأ�سباه، ثم ق�ص الأمور عند ذلك، فاعمد اإىل اأحبها اإىل اهلل 

، فكان القيا�ص بذلك اأ�سال مقررا واجب 
)1(

واأ�سبهها باحلق فيما ترى...« 

العتبار؛ بناء على اأن الن�سو�ص متناهية، والوقائع واحلوادث غري متناهية،                                                                                    

ال�سذوذ يف عدم اعتبار  . ومثل هذا 
)2(

وما ل يتناهى ل ي�سبطه ما يتناهى

القيا�ص اأ�سال �سرعيا خالف من خالف يف حجية خرب الواحد ووجوب العمل 

به، ذلك اأن الإجماع كان منعقدا على الأخذ بخرب الواحد، كما �سرح بذلك 

كثري من العلماء ثم حدث النحراف والزيغ عن ال�سراط القومي، قال الإمام 

ابن عبد الرب رحمه اهلل: »واأجمع اأهل العلم من اأهل الفقه والأثر يف جميع 

هذا  على  به،  العمل  واإيجاب  العدل  خرب  قبول  على  علمت  وفيما  الأم�سار 

جميع الفقهاء يف كل ع�سر من لدن ال�سحابة اإىل يومنا هذا، اإل اخلوارج 

. ويوؤكد هذه احلقيقة ابن 
)3(

وطوائف من اأهل البدع، �سرذمة ل تعد خالفا«

الثقة  الواحد  قبول خرب  على  كانوا  الإ�سالم  اأهل  »فاإن جميع  فيقول:  حزم 

عن النبي ]، يجري على ذلك كل فرقة يف علمها، كاأهل ال�سنة واخلوارج 

وال�سيعة والقدرية، حق حدث متكلمو املعتزلة بعد املائة من التاريخ فخالفوا 

احل�سن  عن  يروي  مبا  يتدين  عبيد  بن  عمرو  كان  ولقد  ذلك،  يف  الإجماع 

 
)4(

ويفتي به، هذا الأمر  ل يجهله من له اأقل علم«.

واإذا كان ال�سلف واخللف جممعني على وجوب التعبد بخرب الآحاد؛ حتى اإن 

من له اأقل علم ل ي�سعه اجلهل بذلك، فال �سك اأن املخالفة يف هذا وما �سابهه 

جمانبة للو�سط واإفراط يف النحراف، وكذلك اتفق فقهاء الأمة على حجية 

الإجماع وعدوه ثالث الأدلة كما هو �سنيع الإمام ال�سافعي رحمه اهلل وا�سع 

 ومن ثم اأمكن القول: اإن خمالفة من 
)5(

الأ�سول والذي يرى اأن منكره ي�ستتاب

1– اإعالم املوقعني: 85/1.

2– انظر: امللل والنحل لل�سهر�ستاين: 199/1، ط: التجارية. بداية املجتهد: 2/1.

3– التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد: 2/1.

4– الإحكام يف اأ�سول الأحكام لبن حزم: 102/1.

5– الر�سالة: �ص460 امل�ساألة 1269، بتحقيق ال�سيخ �ساكر رحمه اهلل. 
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خالف فيه كالإمام ال�سوكاين، هي خروج عن جادة العلماء، ولهذا ا�سرتط 

للمفتي اأن ل يفتي بقول يخالف اأقوال جماعة العلماء املتقدمني، وكان لأهل 

العلم عناية خا�سة مبثل م�سنف ابن اأبي �سيبة واإجماع ابن املنذر وغريهما 

من الكتب التي يتبني بها مواطن التفاق والختالف يف امل�سائل بني ال�سحابة 

التابعني، وتابعيهم ر�سي اهلل عنهم. واأما التعويل على احتمال اأن يكون فقيه 

قد خالف ومل يظهر خالفه اأو ينقل فباطل؛ لأن اأقل ما يجب على املجتهد 

امل�ستجمع ل�سروط الجتهاد اأن يديل بحجته وي�سارح اجلمهور مبا يراه حقا 

تعليما وتدوينا اإذا راأى اأهل العلم على خطاأ يف م�ساألة من امل�سائل على راأيه، 

ل اأن ينقبع يف داره اأو ينزوي يف راأ�ص جبل بعيد عن اأم�سار امل�سلمني �ساكتا 

باحلق  القائمني  املجتهدين  اأقــوال  العلماء  نقل  احلق… وعدم  اإبانة  عن 

.
)1(

حمال يف العادة 

مبحوثة  امل�سائل  هذه  باعتبار  التف�سيل  يتطلب  ل  املقام  كان  واإذا  هذا 

وحم�سومة، فاأرى لزاما علّي اإمتاما لهذا املعنى اأن اأنبه على اأمرين:

مدرك  وقــوي  حولها،  العلم  اأهــل  اختالف  ذاع  التي  الأ�ــســول  اأن  الأول: 

حينئذ  النظر  اإذ  ذلك؛  الو�سط يف  القول مبخالفة  يتاأتى  ل  فيها،  اخلالف 

اإىل قوة املدرك و�سعفه وهو جمال رحب للبحث، بينما الأمر فيما قدمناه 

من الأمثلة ال�سابقة وا�سح بنّي من حيث اعتباره زلة اأو هفوة اأو �سقطة من 

ال�سقطات.

الثاين: اأن بع�ص العلماء قد غاىل يف عد اأ�سول ال�ستنباط )خ�سو�سا بعد 

اأن  متايز املدار�ص واملذاهب الفقهية( حتى و�سل الأمر بابن ال�سبكي مثال 

 ولعله ي�سري بذلك اإىل 
)2(

يذكر: »اأن اأ�سول مذهب مالك تزيد عن خم�سمائة

1– قواعد يف علوم الفقه: ال�سيخ اأحمد حبيب الكريانوي، دار الفكر العربي بريوت، ط الأوىل 1989، 

م: �ص337، 338.

2– واملالحظ اأن جزًءا ل باأ�ص به ل ينطبق عليه ا�سم القاعدة الفقهية مما ميكن اأن يعلق عليه مبثل 

ما علق الدكتور حممد الروكي على كثري مما ب�سطه الفقهاء يف كتبهم و�سموه »قواعد« كابن رجب 

وغريه، انظر: نظرية التقعيد: �ص 65، 66.
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اأنهاها القرايف  القواعد الفقهية التي ا�ستخرجت من فروعه املذهبية فقد 

يف فروقه اإىل خم�سمائة وثماين واأربعني قاعدة، واأنهاها غريه كاملقري اإىل 

الإجمايل  والدليل  الفقهية  القاعدة  بني  اأن  واحلقيقة   .
)1(

واملائتني« الألف 

الكلية  الأحكام  فيها  –مبا  الأحكام  ا�ستنباط  يف  الفقيه  اإليه  ي�ستند  الذي 

يوؤكد  والباحثون؛ وهو ما  الدار�سون  الفقهية(– بون بعيد يعرفه  )القواعد 

جمانبة احلقيقة يف هذه املغالة.

ومن ثم فاإن من مقت�سيات التو�سط يف اعتبار الأدلة: معرفة الأدلة املتفق 

عليها من غريها، ومتييز الأدلة عن القواعد وال�سوابط.

املطلب الثاين: اعتبار ما لي�س بدليل دليال

وهو النوع الثاين من النحراف املباين للو�سط يف اعتبار الأدلة، وميكن 

علماء  جمهور  عند  وعهد  تقرر  ما  اإىل  بالنظر  اأي�سا  النوع  هــذا  حتديد 

على  ويقوم  الجتهاد،  عليها  ينه�ص  واأ�ــســول  ــة  اأدل من  ومفكريه  الأ�ــســول 

اأ�سا�سها ال�ستنباط. فقد �سذ بع�ص العلماء وطوائف من الأمة –خ�سو�سا 

ا�ستدللتهم،  اإليها يف  اأ�سول يحتكمون  الأدلة  املتاأخرين– فاعتربوا بع�ص 

واتخذوا ذلك قواعد م�سلمة؛ وذلك كاتخاذهم لأقوال اأئمة املذاهب حمال 

للتخريج. وميكن اإي�ساح ذلك من خالل هذه امل�سائل: 

- الفرع االأول: اتخاذ ن�صو�س االأئمة واأفعالهم و�صكوتهم حمال للتخريج 

املذهب  ن�سو�ص  على  ال�سرعية  الأحكام  تفريع  هو  بالتخريج  واملق�سود 

، ويدخل يف مفهوم ن�سو�ص املذهب: اأقوال الأئمة 
)2(

وقواعده بطرق معلومة

يتجاوز  قد  بل  و�سكوتهم،  واأفعالهم  واأقي�ستهم  املتبوعني  املذاهب  اأ�سحاب 

1– الفكر ال�سامي: 165/2. وانظر حول حماولت اإح�ساء اأ�سول املذهب املالكي مثال: العرف والعمل 

للجيدي: �ص 198 – 200.

2– انتهيت اإىل هذا التعريف يف ر�سالتي للماج�ستري: »التخريج املذهبي اأ�سوله ومناهجه« بعد اإيراد 

املعاين الكثرية له ومقارنتها ببع�سها. توجد ن�سخة منها بخزانة الر�سائل اجلامعية بجامعة حممد 

اخلام�ص بالرباط: �ص 37 – 53.
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َول الذين قاموا بتدوين املذهب وتاأ�سيله.
ُ
الأمر اإىل التالميذ الأ

»يتنزل يف  املذهب:  املجتهد يف  اأو  املخرج  اأن  للتخريج  املقررة  والقاعدة 

 ،
)1(

ال�سرع«  بن�سو�ص  اإحلاقه  اإمامه يف  اإمامه منزلة  اإحلاقه مبن�سو�سات 

العمل  باعتبار  ال�سارع  األفاظ  منزلة  مقلده  عند  يتنزل  الإمــام  »لفظ  واأن 

.
)2(

مبنطوقه ومفهومه وغري ذلك«

فراأى  و�سكوته  فعله  من  الإمــام  مذهب  اأخــذ  الأ�سول  علماء  ناق�ص  وقد 

، وكل ذلك بناء على القاعدة املتقدمة التي 
)3(

بع�سهم ذلك وخالف اآخرون«

 وف�سو التقليد، ولكن هذا 
)4(

تقررت عند كثريين منهم بعد غلق باب الجتهاد

النحراف يف الجتهاد باإدخال من�سو�سات الأئمة واأقي�ستهم... يف م�سادر 

لقي  قد  امل�ستقل  اأو  املطلق  الجتهاد  اآله  حت�سيل  عدم  بدعوى  ال�ستنباط 

القا�سي ابن  التقليد عاليا، فهذا  واإن ظل �سوت  اأثبات،  اأئمة  معار�سة من 

العربي رحمه اهلل يقول عند تف�سريه لقوله تعاىل: {

                    } الإ�سراء: 36(: 

»قال علماوؤنا رحمة اهلل عليهم: اإن املفتي بالتقليد اإذا خالف ن�ص الرواية 

يف ن�ص النازلة عمن قلده، اأنه مذموم داخل يف الآية؛ لأنه يقي�ص ويجتهد يف 

غري حمل الجتهاد، واإمنا الجتهاد يف قول اهلل وقول الر�سول، ل يف قول ب�سر 

بعدهما. ومن قال من املقلدين: هذه امل�ساألة تخرج من قول مالك يف مو�سع 

قبلك؟  العلماء  وكثري من  تقولها  فاأنت  قيل:  فاإن  الآية،  داخل يف  فهو  كذا، 

1– انظر: املجموع للنووي: 78/1. مواهب اجلليل للحطاب: 92/6، ر�سالة الرد على من اأخلد اإىل 

الأر�ص لل�سيوطي: �ص 116. اإعالم املوقعني: 412/4 فما بعدها. جمع اجلوامع مع حا�سية البناين: 

385/2، �سفة الفتوى لبن حمدان: �ص 19.

2– املعيار للون�سري�سي: 79/1، والعبارة لبن مرزوق.

                                              .497/4 ــكــوكــب املـــنـــري:  3– انــظــر مــثــال: تــهــذيــب الأجـــوبـــة لبـــن حـــامـــد: �ـــــص45. �ــســرح ال

املوافقات: 178/4، 179.

4– ادعى كثري من العلماء اأن الجتهاد اأغلق بابه بعد الأربعمائة، واحلقيقة اأنهم ا�ستعا�سوا بالتخريج، 

خلدون:  ابن  مقدمة  انظر:  املذهبي،  ولو  الجتهاد  ادعاء  على  اجلــراأة  له  من  العلماء  من  كان  وقد 

�ص355، وتاريخ الفقه الإ�سالمي لالأ�سقر: �ص 160، �سرح القواعد الفقهية للزرقاء: �ص 148.
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قلنا: نعم، نحن نقول ذلك يف تفريع مذهب مالك على اأحد القولني يف التزام 

املذهب بالتخريج، ل على اأنها فتوى نازلة تعمل عليها امل�سائل، حتى اإذا جاء 

�سائل عر�ست امل�ساألة على الدليل الأ�سلي، ل على التخرج املذهبي، وحينئذ 

.
)1(

يقال له: اجلواب كذا فاعمل عليه«

ومبثل هذا الراأي قال الإمام اأبو عبد اهلل املقري؛ فقد جاء حتت القاعدة 

التا�سعة ع�سر بعد املائة اأنه »ل جتوز ن�سبة التخريج بطريق املفهوم اأو غريه 

– اإىل اأن قال– فال يعتمد يف التقليد          اإىل غري املع�سوم عند املحققني... 

من  النا�سحون  »حــذر  بعدها:  القاعدة  يف  وقــال   .
)2(

اخلـــالف« يف  يعد  ول 

، وهذا ما ذهب 
)3(

اأحاديث الفقهاء وحتميالت ال�سيوخ وتخريجات الفقهاء«

اإليه ابن عبد ال�سالم –�سارح ابن احلاجب– حيث قال رحمه اهلل: »القول 

.
)4(

املخّرج  ل يقلده العامي ول ين�سره الفقيه، ول يختاره املجتهد«

للتخريج جريا على  املقررة  النظر  ابن عرفة عن وجهة  الإمام  وقد عرب 

ما تعارفه اأهل زمانه ومن تقدمهم فقال معلقا على راأي ابن العربي: »يرد 

باأنه يوؤدي اإىل تعطيل الأحكام؛ لأن الفر�ص عدم املجتهد، لمتناع  كالمه، 

تولية املقلد مع وجوده، فاإن كان حكم النازلة غري من�سو�ص عليه، ومل يجز 

للمقلد املوىل القيا�ص على قول مقلده يف نازلة اأخرى تعطلت الأحكام، وباأنه 

خالف عمل متقدمي اأهل املذهب، كابن القا�سم يف املدونة يف قيا�سه على 

اأقوال مالك، ومتاأخريهم كاللخمي وابن ر�سد والتون�سي والباجي وغري واحد 

من اأهل املذهب، بل من تاأمل كالم ابن ر�سد وجده يعد اختياراته بتخريجاته 

 بل ذهب اإمام احلرمني اإىل اأبعد من هذا حني 
)5(

يف حت�سيل الأقوال اأقوال«

1– اأحكام القراآن: 1212/3.

2– قواعد املقري القاعدة 119، ر�سالة مرقونة بدار احلديث احل�سنية حتت رقم اأ/7، حتقيق حممد 

الدردابي. 

3– نف�سه.

4– ك�سف النقاب احلاجب من م�سطلح ابن احلاجب لبن فرحون: �ص 107.

5– مواهب اجلليل: 92/6.
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قطع باأنه: »يتعني على امل�ستفتي اتباع اجتهاد مثل هذا الفقيه –املجتهد يف 

املذهب اأو املخرج– يف اإحلاقه بطرق القيا�ص التي األفها وعرفها ما ل ن�ص 

»املجتهد  اأن  ذلك  على  ودليله   ،
)1(

املذهب«  بقواعد  املذهب  ل�ساحب  فيه 

البالغ مبلغ اأئمة الدين، �سفته اأنه اأن�ص باأ�سول ال�سريعة، واحتوى على الفنون 

التي ل بد منها يف الإحاطة باأ�سول امل�ساألة وال�ستمكان من الت�سرف فيها، 

م�سالك  يف  كلف  ما  اإ�سابة  يف  غالب  ظن  على  كان  العامل  ا�ستجمعها  فاإذا 

الجتهاد. فالذي اأحاط بقواعد مذهب ال�سافعي مثال، وتدرب يف مقايي�سه 

مبن�سو�سات  الإحلــاق  يف  ينزل  ت�سرفاته،  و�سبيل  نظره  اأنحاء  يف  وتهذب 

ال�سافعي منزلة املجتهد الذي يتمكن بطرق الظنون اإحلاق غري املن�سو�ص 

ال�سرع مبا هو من�سو�ص…– ولأن ذلك– اأوىل من تعرية وقائع  عليه يف 

، واملتاأمل يف 
)2(

عن التكاليف، واإحالة امل�سرت�سدين على عمايات واأمور كلية«

هذين الن�سني ميكنه التفريق بني اأمرين:

الأول: تقرير الرجوع اإىل جمتهدي املذهب حالة انعدام املجتهد املطلق، 

وهذا                    الأحــكــام،  تتعطل  ل  كي  املن�سو�سة،  غري  الــنــوازل  يف  وا�ستفتائهم 

ل ميكن النزاع فيه.

منها،  والتخريج  عليها،  للقيا�ص  الأئمة حمال  ن�سو�ص  اتخاذهم  الثاين: 

لأحد  والع�سمة  الت�سريع  حق  اهلل  يجعل  مل  اإذ  ت�سليمه،  ميكن  ل  ما  وهــذا 

بعد ر�سوله، ولقد ورد النهي من الأئمة اأنف�سهم عن كتابة اآرائهم خ�سية اأن 

، وقد بالغ املخّرجون حتى ا�ستعملوا القيا�ص على اأقي�سة الأئمة 
)3(

يرجعوا عنها

وهو ما عرب عنه التلم�ساين بعد اأن �ساق اخلالف فيه بقوله: »... بل يجوز 

عندنا القيا�ص على اأ�سل ثبت حكمه بالقيا�ص على اأ�سل اآخر، بل ذكر ابن 

1– نهاية ال�سول: 584/4. 

2– املجموع �سرح املهذب: 78/1.

3– انظر: تاريخ املذاهب الإ�سالمية لأبي زهرة �ص 86. مناقب الإمام اأحمد لبن اجلوزي بتحقيق 

عبد اهلل الرتكي �ص 151. مقدمة كتاب م�سائل الإمام اأحمد لأبي داود )�ص ك ( بقلم ال�سيخ ر�سيد 

ر�سا.
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 واأ�سحابه، ومل يختلفوا فيه على                                                                                                                                  
)1(

ر�سد اأن هذا املعنى مما اتفق عليه مالك

. واإن تعجب فكيف 
)2(

ما يوجد يف كتبهم من قيا�ص امل�سائل بع�سها على بع�ص« 

ا�ستطاع هوؤلء القيا�ص على ن�سو�ص غري مع�سومة وهي عادة ما حتتاج اإىل 

البينة  الوا�سحة  ال�سرع  القيا�ص على ن�سو�ص  وتاأويل وتوجيه، وتركوا  قيود 

القيا�ص        وجــد  ومــا   ،)17 })القمر:      }

اإل حتقيقا للمعنى الذي ذكروه وهو خوف تعطيل الأحكام!.

اإىل ذلك  املتاأخرين جلاأوا  املتقدمني وغريه من  القا�سم يف  ابن  اأما كون 

وا�ستعملوه، فهو حمل النزاع يف امل�ساألة؛ اإذ لي�ست احلجة يف عمل اأحد بعد 

ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، مع اأن كثريا منهم اإمنا كان ي�ستعمله دربة يف 

التفقه ل فتوى تعمل عليها النازلة، كما يف قول ابن العربي املتقدم.

واأفعالهم…  ومن�سو�ساتهم  الأئــمــة  ـــوال  اأق على  العــتــمــاد  اأدى  لقد 

واتخاذهم حمال لالجتهاد املذهبي اإىل الغفلة عن الن�ص واعتبار كالم غري 

املع�سوم وفعله و�سكوته اأدلة للحكم ومرجعا للفتوى، وقد كان علماء التابعني 

واأتباعهم يتخريون من خالفات ال�سحابة ما يرون اأنه الأقرب اإىل ال�سرع، 

وجه  فيها  لهم  تبدى  ملا  بها  اأفتوا  اآراء  عن  رجعوا  اأنف�سهم  ال�سحابة  بل 

احلق... ولكن �سنيع هوؤلء الذين ر�سوا بخطة التخريج جعل ملن�سو�سات 

من  الأحكام  فاأخذوا  املع�سوم،  الن�ص  تــوازي  منزلة  واجتهاداتهم  الأئمة 

عاما  منها  كان  ما  وخ�س�سوا  واإ�ساراتها  واإمياءاتها  ومفهومها  منطوقها 

وقيدوا مطلقها... وكفى بهذا ال�سنيع انحرافا وبعدا.

- الفرع الثاين: ما جرى به العمل

: هو »اختيار قول �سعيف واحلكم 
)3(

املق�سود بهذا الأ�سل عند من يقول به

1– مفتاح الو�سول: �ص 136. ودعوى اأن مالكا يرى هذا حتتاج اإىل بينة.

2– املقدمات املمهدات: 23/1.

3– اأخذ به متاأخرو املالكية كل يف بلده فا�ستهر من ذلك عمل قرطبة، ثم عمل فا�ص ومراك�ص ومكنا�ص 

وتلم�سان وق�سنطينة وبجاية والقريوان. 
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والإفتاء به، ومتالوؤ احلكام واملفتني بعد اختياره على العمل به ل�سبب اقت�سى 

، ذلك اأن بع�ص امل�سائل يكون فيها خالف بني فقهاء املذهب فيعمد 
)1(

ذلك«

بع�ص الق�ساة اإىل احلكم بقول خمالف للم�سهور ل�سبب يقت�سي ذلك، فياأتي 

من بعده ويقتدي به ما دام املوجب الذي لأجله خولف امل�سهور يف مثل ذلك 

.
)2(

البلد وذلك الزمن قائما

والأ�سل يف هذا امل�سدر الت�سريعي الذي ذاع وا�ستهر يف القرون املتاأخرة 

مالك  به  احتج  الذي  املدينة  اأهل  عمل  هو  الإ�سالمي،  املغرب  حوا�سر  يف 

واملالكية من بعده، ونازعهم يف ذلك علماء املذاهب الأخرى، فقد �سرت فكرة 

الحتجاج بعمل اأهل املدينة اإىل علماء اإفريقية والأندل�ص فكانوا يحتجون مبا 

اأفتى به علماوؤهم، وق�سى به ق�ساتهم، وهكذا مع مرور الزمن �سار ماألوفا، 

لنيل  الت�سريعي  امل�سدر  بهذا  العلم  با�سرتاط  ال�سلطانية  الأوامــر  و�سدرت 

 .
)3(

مرتبة الق�ساء كما كان احلال يف قرطبة

امل�سدر وحاولوا  بنوا على هذا  قد  املتاأخرين  العلماء  واإذا كان كثري من 

الدفاع عنه واألفوا فيه التاآليف،اإل اأنني هنا �ساأورد اأقوال اأهل العلم الذين  

تعلم  ذلك  ومن  وماآخذهم،  فيه  اخللل  وجه  على  الوقوف  بغية  يرت�سوه  مل 

ابن  ال�سرعية، حتدث  الأدلــة  اعتبار  الو�سط يف  انحرافا عن  له  نا  َعدِّ وجه 

العربي عن هذا النحراف الذي اجته فيه الفقهاء اإىل الأخذ باأقوال علماء 

بلدهم– على �سعفها– فعد ذلك من قوا�سم العلم، وذلك قوله: »… ثم 

حدثت حوادث مل يلقوها يف ن�سو�ص املالكية، فنظروا فيها بغري علم، وجعل 

اخللف منهم يتبع يف ذلك ال�سلف حتى اآلت احلال األ ينظر اإىل قول مالك 

واأهل طلمنكة  اأهل قرطبة  امل�ساألة  ويقال: قد قال يف هذه  اأ�سحابه  وكرباء 

طلبرية  اإىل  وفقهائها  املدينة  من  فانتقلوا  طلبرية،  واأهــل  طليطلة  واأهــل 

1– العرف والعمل للجيدي: �ص 342.

2– الفكر ال�سامي 406/2. العرف والعمل للجيدي: �ص 342.

اأن  وهو  قرطبة،  »ب�سرط  ياأخذوا  اأن  توليهم  عند  الق�ساة  على  ي�سرتطون  الأندل�ص  اأمــراء  3– كان 

يحكموا مبا جرى عليه عملهم ول يخرجوا عنه« كما يحكي عنهم املقري يف نفح الطيب: 1/ 556.
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وطريقها، وحدثت قا�سمة اأخرى تعلم العلم فريجع القههري اأبدا اإىل وراء 

قال  اأهل قرطبة  �سرط  املقري  اأبو عبد اهلل  وملا ذكر   ،
)1(

الهاوية« اأمه  على 

انتقل  ثم  بالأندل�ص،  الق�ساة  عمل  اإيجاب  ترتب  ال�سرط  هذا  »وعلى  بعده: 

اإىل املغرب، فبينما نحن ننازع النا�ص يف عمل املدينة، ون�سيح باأهل الكوفة، 

مع كرثة من نزل بها من علماء الأمة، كعلي وابن م�سعود ومن كان معهما 

�سنح لنا بع�ص اجلمود ومعدن التقليد اأن ناأخذ بعمل قرطبة!. ذهبت قرطبة 

واأهلها ومل يربح من النا�ص جهلها، ما ذاك اإل لأن ال�سيطان ي�سعى يف حمو 

الإمام  علق  هذا  ومبثل   ،
)2(

ويلقيه« يلقنه  زال  ل  فالباطل  فين�سيه،  احلق 

الطرطو�سي على ا�سرتاط الأخذ مبا جرى به عمل قرطبة فقال: »هذا جهل 

، وينقل هذا الراأي اأي�سا عن الفقيه على بن هارون، فاإنه قال: »اإن 
)3(

عظيم«

مل يعتمد على عمل اأهل املدينة مطلقا دون تقييد ول تف�سيل، وهي م�ستقر 

. وهكذا نرى اأن 
)4(

الوحي ومنزل الر�سالة، فكيف يرتجح بعمل اأهل قرطبة«

م�ستند العمل هو اأ�سل عمل اأهل املدينة، واإذا كان النزاع حا�سال فيه، فكيف                                                                                                                               

مبا تفرع عنه! وكيف يكون موقف املت�سبث به وهو يجري على ال�سعيف ويرتك 

امل�سهور اأو الراجح!.

وقد حاول الدكتور اجليدي رحمه اهلل تلخي�ص ما اأخذ على هذا الأ�سل 

وهي مالحظات تك�سف عن وجه النحراف فيه:

الت�سريع  مدارك  من  مدرك  اإىل  فيه  يرجع  مل  العمل  به  جرى  ما  – اأن 
املعروفة من �سنة اأو اإجماع، بل رجع فيه الفقهاء اإىل كتب املتاأخرين فقط. 

من  ق�سية  اأو  ما  م�ساألة  يف  الأقــوال  من  بقول  العمل  حكوا  وجدوهم  فمتى 

بع�سهم  متابعني  وفتوى  ق�ساء  به  العمل  والتزموا  م�سلما،  اأخــذوه  الق�سايا 

بع�سا.

1– العوا�سم من القوا�سم: 492/2.

2– نفح الطيب: 556/1.

.45/1 3– نف�سه: 

4– العرف للجيدي: �ص 375.
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املفتي–  اأو  –القا�سي  امل�سرع  اأ�سله من حيث  العمل جمهول  هذا  – اأن 
ال�سبب  اأو  اأو املكان  اأو الزمن  ال�سخ�ص  اأول، �سواء من حيث  به  الذي عمل 

الذي من اأجله حكم به، اإذ ل يعرف ما اإذا كان هذا الفقيه الذي حكم به 

قدوة موؤهال للرتجيح وبذل الو�سع يف ا�ستنباط الدليل اأم ل؟.

الفقهاء  رجحه  ملا  التقليد  يف  اأفرطوا  الفقهاء  من  املتاأخرين  اأن   –
باقتناع  ذلك  متقبلني  القطعية  الن�سو�ص  مرتبة  يف  واأخــذوه  به  عملوا  اأو 

تام.. دون اأن يتطلعوا اإىل معرفة الأ�سا�ص الت�سريعي الذي بني عليه ذلك، 

بهذا جرى  قالوا:  به  العمل  اأو حكوا  قول رجحوه  للمتاأخرين  فمهما وجدوا 

العمل، فاإن هم �سئلوا عن ذلك اأجابوا: باأن هذا رجحه فالن اأو هذا جرى به 

العمل على قول فالن، واأ�سبح ال�ستدلل بذلك قائما على الأ�سخا�ص ل على 

الدليل، ويف هذا خمالفة لل�سواب.

اأ�سل  ل  العمل  بها  جرى  اإنها  قيل  التي  العمليات  هذه  تكون  ما  – كثريا 
الإجماع يف  بدعوى  �سبيهة  بذلك  فهي  ل غري،  دعوى  واإمنا هي جمرد  لها 

.
)1(

موا�سع اخلالف وهذا ل حجة فيه

اإن النحراف اإذن بنيِّ يف اتخاذ الأقوال ال�سعيفة املخالفة للراجح وامل�سهور 

اأهل  اإذ مل يجعل اهلل احلجة يف عمل  العمل جرى بها،  اأن  وتقليدها ملجرد 

البلدان ول جعل ترجيح قا�ص لراأي �سعيف �ساذ دليال على �سوابه، ورمبا 

حاول البع�ص جعل هذا ال�سرب من مناهج الجتهاد عائدا اإىل العرف بناء 

على اأن العرف مما تقرر اعتباره؛ وجوابنا على ذلك: اأن عمل اأهل بلد معني 

باأنه عرف عام                                                                                                                                      الأخــرى، والقول  الأقاليم  اأهل  لي�ص حجة على غريهم من 

للعلماء  معروفا  يكون  اأن  �ساأنه  من  العام  العرف  لأن  اأي�سا؛  ي�ستقيم  ل 

وغريهم، والعمل لي�ص كذلك.

1– انظر هذه املالحظات وغريها يف العرف والعمل: �ص 412 – 419.
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املبحث الثاين: فهم اأدلة ال�صريعة على التو�صط واالعتدال

هذا باب اآخر ينبني على املعنى ال�سابق ويكمله، واملراد بفهم الأدلة على 

حمال  يبينوا  اأن  لالأدلة  وتقعيدهم  تاأ�سيلهم  يف  العلماء  عادة  اأن  التو�سط: 

العمل بذلك و�سروطه، ويذكروا اأوجه ال�سبط اأو الإطالق فيها. وما يجري 

فيه العمل با�ستمرار واطراد منها وما ل يجري فيه ذلك، كما اأنهم بحثوا يف 

اإمكانية التعار�ص عند وقوعه… اإىل اآخر ما ف�سلوه وبينوه يف علم الأ�سول، 

حتى غدا اإطالق القول باعتبار اأي اأ�سل منها ل يراد به يف عرفهم اإل على 

ما تقرر فيه من قيود و�سروط و�سوابط، واإن مراعاة ذلك يف فهم الدليل 

العهود  وتــوايل  الع�سور  متادي  اأن  ذلك  فيه؛  بالتو�سط  ق�سدناه  الذي  هو 

كثريا   ..
)1(

الهمم و�سعف  التحقيق  عن  والبعد  اجلهل  وكرثة  العلم  قلة  مع 

ما اأفرز الغفلة عما اعتربه الأئمة من تف�سيالت وتقييدات يف العمل بدليل 

ما، فيوؤخذ الدليل جمردا عن ذلك كله، فيح�سل النحراف نتيجة الإخالل 

جادة  كتابات  هذا  ع�سرنا  يف  ظهرت  ولقد  وفهمه،  الدليل  اإعمال  بقواعد 

ان�سرف اأ�سحابها اإىل بيان »ال�سوابط« كل فيما ات�سل بالدليل الذي اجته 

.
)2(

للبحث فيه

وهذا العمل يف حقيقته هو رجوع بالدليل مو�سوع البحث اإىل ما تقرر عند 

العلماء الرا�سخني بعد اأن ح�سل النحراف والزيغ يف اأخذه وفهمه. ولن�سرب 

لهذا املعنى اأمثلة مب�سائل يت�سح بها املق�سود:

املطلب االأول: فهم القراآن الكرمي على التو�صط

يحتاج املتفهم للقراآن الكرمي اإىل جملة من الو�سائل ي�سرت�سد بها يف ذلك، 

منها معرفة اأ�سباب النزول، والنا�سخ وامل�سنوخ، واملكي واملدين، وعلم القراآن 

وعلم الأ�سول، وعلم اللغة العربية.

1– ورمبا كان الدافع اإىل ذلك الهوى والبتداع وهو �سرها جميعا. 

2– ك�سوابط امل�سلحة لل�سيخ البوطي، وكيف تتعامل مع ال�سنة لل�سيخ القر�ساوي، ومثل هذا �سوابط 

ال�سرورة يف نظرية ال�سرورة ال�سرعية ملحمد جميل مبارك. 
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من  النقل  توارد  اأداة  وهي  مثال:  وعلومها  العربية  و�سيلة  نظرنا يف  فاإذا 

وال�سنة  الكتاب  اإن فهم  الدين حيث  »لأنها من  الأئمة على وجوب معرفتها 

 .
)1(

واجب« فهو  به  اإل  الواجب  يتم  ل  وما  بالعربية  اإل  يفهمان  ول  فر�ص، 

الفهم يف غاية، ومن  »لو �سرت من  املعنى قال مالك رحمه اهلل:  ويف هذا 

اأ�سلني كتاب اهلل العزيز و�سنة ر�سول  اإىل  العلم يف نهاية، فاإن ذلك يرجع 

العربي؛  الل�سان  اإل مبعرفة  فيهما  الر�سوخ  واإىل  اإليهما  �سبيل  ول   ،[ اهلل 

ذلك اأن الل�سان العربي به اأنزل اهلل كتابه، ونهج لعباده اأحكامه، فهو اأ�سل 

الدين وفرع ال�سريعة، فمن احلق الواجب املهم الالزم للموؤمن اأن يقدم يف 

تعلمه الل�سان العربي، فلو اأن الرجل يكون عاملا ب�سائر العلوم جاهال به لكان 

.
)2(

كال�ساري ولي�ص له �سياء«

وجاء يف ال�ساحبي حتت باب القول يف حاجة اأهل الفقه والفتيا اإىل معرفة 

بالقراآن  العلم  من  متعلق  كل  على  واجــب  العرب  بلغة  العلم  »اإن  العربية: 

املعنى  هذا  واأكد   .
)3(

عنه« منهم  باأحد  غناء  ل  حتى  ب�سبب  والفتيا  وال�سنة 

فيها  مدخل  ل  عربية  املباركة  ال�سريعة  هذه  »اإن  فقال:  ال�ساطبي  الإمــام 

لالأل�سن الأعجمية… واإن القراآن نزل بل�سان العرب على جملة فطلب فهمه 

.
)4(

اإمنا يكون من هذه الطريق خا�سة«

فاإذا تاأملت حال النا�ص يف تفهمهم للقراآن وتف�سريهم له على هذه الو�سيلة 

امل�ساألة  له  وعقد  ال�ساطبي  عليه  ن�ص  ما  وهــذا  وو�سطا،  طرفني  وجدتهم 

الثانية ع�سرة من كتاب الأدلة فقال: »رمبا اأخذ تف�سري القراآن على التو�سط 

اأفقه  كانوا  وبه  �ساأنهم  ذلك  بل  املتقدمني،  ال�سلف  اأكرث  وعليه  والعتدال 

1– الإعراب واأثره يف �سبط املعنى.. درا�سة نحوية قراآنية، د.منرية بنت �سليمان العلول، دار املعرفة 

اجلامعية، الإ�سكندرية، ط 1993م، �ص 157.

2– انت�سار الفقري ال�سالك لرتجيح مذهب الإمام مالك، �سم�ص الدين الراعي الأندل�سي، ت:حممد 

اأبو الأجفان، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، ط الأوىل 1981م: �ص 51 ، 52.

)د.ت(:             احللبي،  البابي  عي�سى  في�سل  ط  �سقر،  اأحمد  ال�سيد  ت:  فار�ص،  لبن  ال�ساحبي،   –3

�ص 50.

4– املوافقات: 49/2.
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النا�ص فيه، واأعلم العلماء مبقا�سده وبواطنه. ورمبا اأخذ على اأحد الطرفني 

اخلارجني عن العتدال: اإما على الإفراط، واإما على التفريط، وكال طريف 

الل�سان  فهم  يف  ق�سروا  التفريط  على  اأخذوه  فالذين  ذميم،  الأمور  ق�سد 

الذي جاء به، وهو العربية فما قاموا يف تفهم معانيه ول قعدوا، ول اإ�سكال 

ق�سروا  اأي�سا  الإفــراط  على  اأخذوه  والذين  هوؤلء،  على  التعويل  اطراح  يف 

اأفرطوا  اأنهم  ، ومــراده باجلهة الأخــرى 
)1(

اأخــرى« يف فهم معانيه من جهة 

العرب يف خماطبتهم مما                         اللغة حوله زيادة عما يق�سده  يف جلب مباحث 

مل ينظر مبثله ال�سلف فيه.

ومن الأمثلة التي اأوردها ال�ساطبي للتق�سري يف فهم الل�سان وتف�سري القراآن 

على تاأويالت ل تعقل ول يعرفها العربي: دعوى جواز نكاح الرجل ت�سع ن�سوة 

حرائر ا�ستدلل بقوله تعاىل: {

اإذ ل يقول مثل هذا من فهم و�سع العرب يف مثنى   ) 3      })الن�ساء: 

اأي�سا: من يرى �سحم اخلنزير وجلده حالل؛ لأن  وثالث ورباع، ومثل هذا 

اهلل تعاىل قال: {                          })املائدة: 3( 

.
)2(

مع اأن لفظ اللحم يتناول ال�سحم وغريه بخالف العك�ص

ومن هذا القبيل: تف�سريات الباطنية فاإنها ل ت�سح على مقت�سى الظاهر 

حمل  يف  �ساهد  اأو  الن�ص  لها  ي�سهد  ل  اأنها  كما  العربي،  الل�سان  يف  املقرر 

اآخر؛ ف�سارت دعاوى جمردة غري مقبولة؛ وذلك كتف�سريهم الغ�سل بتجديد 

الطواف  باأنه  �سبعا  والطواف  بالنبي،  و»الكعبة«  فعل ذلك،  على من  العهد 

مبحمد عليه ال�سالة وال�سالم اإىل متام الأئمة ال�سبعة، اإىل �سائر ما نقل من 

.
)3(

خباطهم الذي هو عني اخلبال و�سحكة ال�سامع، نعوذ باهلل من اخلذلن

ًنا، فاإن ال�سوؤال يتوجه عن بيان        واإذا كان التفريط يف مثل هذا وا�سحا بيِّ

1– املوافقات: 306/3.

2– املوافقات: 294/3.

3– نف�سه: 294/3– 296.
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دائرة  يف  نقع  ل  كي  نحتاجه  ل  مما  العربية  مباحث  من  اإليه  نحتاج  ما 

الإفراط، وهنا ي�سعفنا ال�ساطبي ب�سابط امل�ساألة: خدمة املعنى املراد –من 

الن�ص– من عدمه؛ اإذ كل عاقل يعلم اأن مق�سود اخلطاب لي�ص هو التفقه 

. 
)1(

يف العبارة بل التفقه يف املعرب عنه واملراد به

ومما يت�سل بهذه امل�ساألة وينبني عليها: مما من �ساأنه اأن يحقق التو�سط 

يف فهم القراآن الكرمي، ما كان قرره قيل هذا من اأن »العمل بالظواهر على 

، فهذه 
)2(

تتبع وتغال بعيد عن مق�سود ال�سارع، واأن اإهمالها اإ�سراف اأي�سا«

القاعدة كما هو ظاهر منها تلزم املكلف جتنب اجلمود على املنقولت دون 

اإمعان النظر يف معانيها، كما توجب اأي�سا عدم جتاوز الألفاظ ومدلولتها 

اللغوية املتبادرة؛ بحيث ي�سل الأمر اإىل حد اإهمالها. فاملطلوب يف »الفهم 

اعتبار  الأول:  اأمران:  التقرير  بناء على هذا  الن�سو�ص  ملدلولت  الو�سطي« 

الآخر،                  على  اأحدهما  يطغى  ل  بحيث  املــعــاين،  اعتبار  والــثــاين:  املــبــاين، 

ول يوؤدي اعتبار اأي من الطرفني اإىل اإهمال الآخر. وهذا ما قرره يف مو�سع 

الن�ص:  فهم  يف  واإعمالهما  الأمرين  كال  اعتبار  وجوب  يف  قال  حيث  اآخر؛ 

بالن�ص،                                                     املعنى  فيه  يخل  ل  وجــه  على  جميعا  الأمــريــن  باعتبار  يقال  »اأن 

واحد                                                                                                        نظام  على  ال�سريعة  لتجري  باملعنى–  الن�ص  –اأي  بالعك�ص  ول 

 .
)3(

الرا�سخني« العلماء  اأكــرث  اأمــه  الــذي  وهو  تناق�ص،  ول  فيه  اختالف  ل 

ه اأكرث العلماء الرا�سخني«، ففيه اإ�سارة اإىل اأنه  ولحظ قوله: »وهو الذي اأمَّ

املنهج ال�سديد يف فهم الن�ص والوقوف على احلكم.

وجوب  يف  قوله  الو�سطي،  املنهج  هــذا  لتقرير  �ساقها  التي  الأدلــة  ومــن 

امل�سلحة  »اإن  الو�سعي:  اأ�سلها  بح�سب  اللغوية  ومدلولتها  الألفاظ  اعتبار 

واإن علمناها على اجلملة فنحن جاهلون بها على التف�سيل، فقد علمنا اأن 

1– املوافقات: 307/3 ، 308.

2– نف�سه: 116/3.

3– نف�سه: 298/2.
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العنق،  الزنى مثال ملعنى الزجر بكونه يف املح�سن الرجم دون �سرب  حد 

مال  بذل  اأو  ال�سوم  اأو  ال�سجن  اأو  معلوم،  عدد  اإىل  اأو  املوت  اإىل  اجللد  اأو 

القتل       اأو  الرجم  دون  وتغريب عام،  مائة  املح�سن جلد  الكفرات، ويف غري 

وجوه  من  ذلك  اإىل غري  عنها  نق�سانه  اأو  املئة،  على  اجللد  زيــادة عدد  اأو 

الزجر املمكنة يف العقل، هذا كله مل نقف على حتقيق امل�سلحة فيما حد فيه 

على اخل�سو�ص دون غريه، واإذا مل نعقل ذلك،–ول ميكن ذلك للعقول– دل 

على اأن فيما حد من ذلك م�سلحة ل نعلمها، وهكذا يجري احلكم قي �سائر 

.
)1(

ما يعقل معناه« 

ومن الأدلة على وجوب اعتبار املعاين دون الوقوف عند ظواهر الألفاظ، 

دليل ال�ستقراء، كما يبني ذلك الإمام ال�ساطبي رحمه اهلل من خالل ت�سفح 

مثل  وذلــك  األفاظها،  تفيده  الــذي  غري  اأخــرى  معايَن  تفيد  كثرية  ن�سو�ص 

 فاإن مق�سوده الرفق باملكلف خ�سية 
)2(

»اكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة« 

العنت اأو النقطاع عن العبادة، اأو ترك الدوام على التوجه هلل.

مق�سده  فــــاإن   ،)9 )اجلــمــعــة:   { وقوله تعاىل: {   

اإليها  بال�سعي  الأمــر  ل  بها،  التفريط  وعــدم  اجلمعة  اإقامة  على  احلفاظ 

فقط… وغريها من الأمثلة والنماذج التي ل حت�سى يف هذا الباب. وهكذا 

يراعى  اأن  يجب  ال�سرعي  للن�ص  ال�سحيح  الفهم  منهج  اأن  بالدليل  يتقرر 

الأمرين معا: ظواهر الألفاظ ومدلولتها يف اللغة من جهة، ومعانيها وعللها 

التي �سيقت لها من جهة ثانية، ومن دون ذلك يقع الإفراط والتفريط، وهو 

ما عرب عنه الإمام ابن القيم رحمه اهلل بقوله: »واأ�سحاب الراأي والقيا�ص 

حملوا معاين الن�سو�ص فوق ما حملها ال�سارع، واأ�سحاب الألفاظ والظواهر 

1– املوافقات: 146/2.

توا�سل                  فاإنك  قالوا:  والو�سال.  ]:»اإيــاكــم  اهلل  ر�سول  عن   ] هريرة  اأبــي  حديث  من  2– جزء 

يا ر�سول اهلل، قال: اإنكم ل�ستم يف ذلك مثلي، اإين اأبيت يطعمني ربي وي�سقيني، فاكلفوا من الأعمال 

ما تطيقون«. البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سوم، باب التنكيل ملن اأكرث الو�سال: حديث رقم 1865. 

وم�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سيام، باب النهي عن الو�سال يف ال�سوم: حديث رقم 1103.
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. وقال اأي�سا: »املق�سود اأن الواجب فيما علق 
)1(

ق�سروا مبعانيها عن مراده«

عليه ال�سارع الأحكام من الألفاظ واملعاين اأن ل يتجاوز بالألفاظ ومعانيها، 

.
)2(

ول يق�سر بها، ويعطي اللفظ حقه واملعنى حقه«

املطلب الثاين: فهم ال�صنة املطهرة على التو�صط

اأجمع امل�سلمون اأن من ا�ستبانت له �سنة ر�سول اهلل ] فلي�ص له اأن يدعها 

 ولهذا تواتر النقل عن الأئمة جميعا قولهم: اإذا �سح احلديث 
)3(

لقول اأحد

فهو مذهبي اأو ما هو معنى هذه العبارة، ولأجل ذلك كانت عناية العلماء بها 

متعددة الأوجه كل ح�سب اخت�سا�سه، وقد كان من عناية الأ�سوليني بال�سنة 

 [ اأن ميزوا ما هو للت�سريع منها مما لي�ص كذلك، بناء على اأن  الر�سول 

واأفعال ت�سدر منه، وهو موقف  اأقوال  باعثة على  واأحــوال  له �سفات  كانت 

مقدمتهم  ويف  ال�سلف  مثله  الــذي  الواقع  ويراعي  احلقيقة  يتوخى  و�سط 

اأهو وحي  اأحيانا عما �سدر عنه  ي�ساألونه  كانوا  اإذ   ،[ �سحابة ر�سول اهلل 

واأمر فال حميد عنه، اأم هو م�سورة واإر�ساد.. كما يف غزوة بدر ملا نزل عند 

اأراأيــت هذا  اهلل،  ر�سول  يا  املنذر:  بن  له احلباب  فقال  بدر  ماء من  اأدنــى 

املنزل، اأمنزل اأنزلكه اهلل، فلي�ص لنا اأن نتقدمه ول نتاأخر عنه؟ اأم هو الراأي 

اأهلها فطلقت  اأعتقها  ملا  بريرة  . وكما يف ق�سة 
)4(

اإلخ واملكيدة...  واحلرب 

نف�سها من زوجها وكان �سديد املحبة لها وكانت �سديدة الكراهية له، فكلمها 

ر�سول اهلل اأن تراجعه فقالت: اأتاأمرين يا ر�سول اهلل؟ قال: ل، لكني اأ�سفع، 

. واأمثلة هذا كثرية.
)5(

فاأبت اأن تراجعه

غري اأن هذا املوقف املتفق مع هدى ال�سلف يف فهمهم لل�سنة، ومتييزهم 

1– اإعالم املوقعني: 222/1.

2– نف�سه: 225/1.

3– كما هي عبارة ال�سافعي انظر: اإيقاظ همم اأويل الأب�سار لالقتداء ب�سيد املهاجرين والأن�سار، 

للفالين: �ص 58.

4– اأحكام القراآن لبن العربي: 299/1. وانظر: �سرية ابن ه�سام: 202/2. 

5– �سنن الدارمي، كتاب الطالق، باب يف تخيري الأَمة تكون حتت العبد، حديث رقم 2292.
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بني ما ورد منها للت�سريع فيكلف النا�ص اتباعه والعمل به، وما لي�ص من باب 

كلها  ال�سنة  اأن  يرى  �سنف  النا�ص:  من  �سنفان  باإزائه  والتكليف،  الت�سريع 

للت�سريع، فهو يقف متاأ�سيا ومتعبدا بكل ما جاء فيها، ورمبا وقف منكرا على 

من خالف اأي �سيء ورد فيها حتى ما �سدر باجلبلة. و�سنف اآخر وقف على 

 فقال: لو مل تفعلوا ل�سلح، 
)1(

حديث م�سلم: »اأن النبي ] مر بقوم يلقحون

قال: فخرج �سي�سا )اأي رديئا(، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا 

. فاأخذ قوله: »اأنتم اأعلم باأمر دنياكم« 
)2(

وكذا. قال: اأنتم اأعلم باأمر دنياكم«

تكاأة واأخرج ق�سما كبريا من اأن يهتدي بال�سنة، اأو تكون لها فيه دخل وتوجيه، 

.
)3(

وهو ما كان راجعا ملعاي�ص احلياة

روي  اأو  �سدر  ما  كل  عد  اإذ  ال�سنة؛  يف  غاىل  الأول  الفريق  اأن  واحلقيقة 

عن النبي ] ت�سريعا، كما اأن الفريق الثاين ق�سر بها وفرط يف جزء كبري 

وتفريطا–                –اإفراطا  النحراف  هذا  ولبيان  �سلطان،  عليه  لل�سنة  يكون  اأن 

ل باأ�ص اأن نورد جمال مما ذكره اأهل العلم يف فهومهم ومواقفهم ملا وردت 

عقده  الــذي  والثالثني  ال�ساد�ص  الفرق  يف  القرايف  الإمــام  قال  ال�سنة:  به 

وهي  بالفتوى  ت�سرفه  وقــاعــدة  بالق�ساء   [ ت�سرفه  قاعدة  بني  للفرق 

التبليغ وقاعدة ت�سرفه بالإمامة: »اعلم اأن ر�سول اهلل ] هو الإمام الأعظم 

الق�ساة وعامل  الأئمة وقا�سي  اإمام  الأعلم؛ فهو  الأحكم، واملفتي  والقا�سي 

اأن  رتبته، غري  اأعلى  به يف  اإل وهو مت�سف  العلماء، فما من من�سب ديني 

غالب ت�سرفه ] بالتبليغ؛ لأن و�سف الر�سالة غالب عليه ثم تقع ت�سرفاته: 

منها ما يكون بالتبليغ والفتوى اإجماعا، ومنها ما يجمع النا�ص اأنه بالق�ساء، 

اأنه بالإمامة، ومنها ما يختلف فيه لرتدده بني  ومنها ما يجمع النا�ص على 

1– اأي يوؤبرون النخل، وهو جعل الذكور يف الإناث. 

2– م�سلم يف �سحيحه، كتاب الف�سائل، باب وجوب امتثال ما قاله �سرعا دون ما ذكره ] من معاي�ص 

الدنيا على �سبيل الراأي: 1835/4، حديث رقم 363.

3– ومثل هذا قدميا: حماولت اإخراج خرب الآحاد اأن يفيد حكما اأو يثبت به �سرع، وقد قي�ص اهلل 

الإمام ال�سافعي للذب عن ال�سنة فاأبطل تلك املحاولت يف مهدها رحمة اهلل عليه.
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رتبتني ف�ساعدا، فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنهم من يغلب عليه اأخرى، 

ثم ت�سرفاته ] بهذه الأو�ساف تختلف اآثارها يف ال�سريعة، فكل ما قاله ] 

اأو فعله على �سبيل التبليغ كان ذلك حكما عاما على الثقلني اإىل يوم القيامة، 

فاإن كان ماأمورا اأقدم عليه كل اأحد بنف�سه، وكذلك املباح، واإن كان منهيا 

عنه اجتنبه كل اأحد بنف�سه، وكل ما ت�سرف فيه عليه ال�سالم بو�سف الإمامة 

ال�سالم، ولأن  به عليه  اقتداء  الإمام  باإذن  اإل  اأن يقدم عليه  ل يجوز لأحد 

ت�سرف  وما  ذلك،  يقت�سي  التبليغ  دون  الإمامة  بو�سف  فيه  ت�سرفه  �سبب 

فيه ] بو�سف الق�ساء ل يجوز لأحد اأن يقدم عليه اإل بحكم حاكم اقتداء 

يقت�سي  الق�ساء  بو�سف   [ فيه  الذي لأجله ت�سرف  ال�سبب  ولأن   ،[ به 

، ثم �سرع يف �سرب الأمثلة التي تتخرج على هذه الفروق. 
)1(

ذلك…«

وقد بنى ال�سيخ ابن عا�سور على ما ذكره القرايف، فعد من اأحوال ر�سول 

)الت�سريع،  هــي:  حــال  ع�سر  اثني  فعل  اأو  قــول  عنها  ي�سدر  التي   [ اهلل 

امل�ست�سري،  على  والإ�سارة  وال�سلح،  والهدي،  والإمامة،  والق�ساء،  والفتوى، 

والتجرد  والتاأديب،  العالية،  احلقائق  وتعليم  النفو�ص،  وتكميل  والن�سيحة، 

.
)2(

عن الإر�ساد(

ومما جاء يف احلال الأخرية قوله: »واأما حال التجرد عن الإر�ساد فذلك 

ما يتعلق بغري ما فيه الت�سريع والتدين وتهذيب النفو�ص وانتظام اجلماعة، 

واأمره                املادية،  احلياة  دواعــي  ويف  اجلبلة  يف  العمل  اإىل  يرجع  اأمــر  ولكنه 

ل ي�ستبه؛ فاإن ر�سول اهلل ] يعمل يف �سوؤونه البيتية ومعا�سه احليوي اأعمال 

اأن  الفقه  اأ�سول  الت�سريع ول طلب متابعة. وقد تقرر يف  اإىل  ل ق�سد منها 

الأمة  ملطالبة  مو�سوعا  يكون  ل   [ اهلل  ر�سول  اأفعال  من  جبليا  كــان  ما 

، بل لكل اأحد اأن ي�سلك ما يليق بحاله.. وهذا ك�سفات الطعام 
)3(

بفعل مثله

1– الفروق: 205/1 ، 206.

2– مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية: �ص 30

3– انظر: اأفعال الر�سول ] ودللتها على الأحكام ال�سرعية: 219/1.
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.
)1(

واللبا�ص وال�سطجاع وامل�سي والركوب ونحو ذلك« 

والإمام الدهلوي اأي�سا ممن مّيز بني ما هو للت�سريع من ال�سنة وما لي�ص 

ن يف كتب احلديث  يراد به ذلك فقال: »اعلم اأن ما روي عن النبي ] ودوِّ

على ق�سمني:

باب  من  لي�ص  ما  الر�سالة… وثانيهما:  تبليغ  �سبيل  �سبيله  ما  اأحدهما: 

بالأدهم  »عليكم   :[ قوله  بــاب  ومنه:  الطب..  فمنه  الر�سالة…  تبليغ 

دون  العادة  �سبيل  على   [ فعله  ما  ومنه:  التجربة،  وم�ستنده   ،
)2(

الأقــرح«

العبادة، وبح�سب التفاق دون ق�سد. ومنه: ما ذكره كما كان يذكر قومه، 

فيه  يتبع  كان  واإمنــا  خا�ص،  وق�ساء  حكم  ومنه:   …)3(

زرع اأم  كحديث 

.
)4(

البينات والأميان«

واأما القت�سار بالت�سريع يف ال�سنة على اجلانب العبادي وحذف املعامالت 

وما  البيوع  يف  بــاأحــاديــث  م�سحونة  ال�سنة  كتب  اأن  رده  يف  فيكفي  منها، 

وال�سلم                   والعقوبات،  واجلرائم  والطالق  الــزواج  ويف  العقود،  من  �ساكلها 

واحلرب... اإلخ من �سوؤون احلياة وق�ساياها، بل اإن هذا الق�سم هو ما ميثل 

ثالثة اأرباع ال�سنة. واأما قوله يف احلديث: »اأنتم اأعلم باأمور ديناكم« فمعناه 

كما حقق ذلك ال�سيخ القر�ساوي اأن »احلديث برواياته يدل على اأن النبي 

] اأبدى لهم راأيا ظنيا يف اأمر من اأمور املعي�سة، ومل يكن له به خربة، فقد 
كان من اأهل مكة الذين مل ميار�سوا الزرع والغر�ص، لأنهم ي�سكنون بواد غري 

عدم  من  كان  ما  فكان  يطاع،  و�سرعا  يتبع،  دينا  اأ�سحابه  وظنه  زرع،  ذي 

1– مقا�سد ال�سريعة: �ص37.

2– الرتمذي يف اجلامع ال�سحيح، اأبواب اجلهاد، باب ما جاء ما ي�ستحب من اخليل: برقم 1696. 

وقال: ح�سن غريب �سحيح. وابن ماجه يف �سننه، كتاب اجلهاد، باب ارتباط اخليل يف �سبيل اهلل: 

 ،)89/1 دهم  مــادة  ال�سحاح:  )خمتار  �سواده  ي�ستد  الــذي  اخليل:  من  ــم  والأده  .)2789( برقم 

والأقرح: الذي يف جبهته قرحة وهي بيا�ص ي�سري دون الغرة.

3– انظره يف البخاري، كتاب النكاح، باب ح�سن املعا�سرة مع الأهل: حديث رقم 4893.

4– حجة اهلل البالغة: 128/1، 129، ن�سر دار الرتاث بالقاهرة.
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بلوغ الثمر غايته، فبني لهم ] اأن ما قاله لهم مل يكن اإل ظنا يف �ساأن غري 

ديني، واإمنا هو اأمر »فني« بحت، هم اأخرب به واأدرى، ولهذا قال: »اأنتم اأعلم 

باأمر دنياكم«، فما كان من هذا القبيل مما يرجع اإىل اخلربة العادية من 

اأمر الدنيا من زراعة و�سناعة وطب ونحوها من النواحي الفنية، فلي�ص من 

.
)1(

ال�سنة الت�سريعية التي يحب اتباعها«

وبناء على هذا ترى اأن التو�سط يف فهم ال�سنة يقت�سي متييز ما ورد فيها 

باأمر  اأعلم  »اأنتم  للتبليغ والت�سريع عما ل يراد به ذلك، كما يقت�سي ق�سر 

هذا  لأن  احلياة  ق�سايا  من  الب�سرية  للخربة  راجعا  كان  ما  على  دنياكم« 

اأن الظروف  التف�سري هو الذي يتفق مع ما ورد احلديث يف �ساأنه، ول �سك 

واملالب�سات والقرائن وال�سياق هي حمددات وموجهات للفهم ال�سحيح.

1– اجلانب الت�سريعي يف ال�سنة النبوية، من البحوث املقدمة لندوة ال�سنة النبوية ومنهجها يف بناء 

احل�سارة ملوؤ�س�سة اآل البيت، عمان 1989م، ن�سخة خا�سة.
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املبحث الثالث: اأدلة بنيت اأ�صا�صا على التو�صط

اإذا كانت »الو�سطية« يف املبحثني ال�سابقني قد لوحظت يف مرتبة تالية اأي 

ليك�سف عن مراعاتها يف  التاأ�سيل، فاإن هذا املبحث جاء  بعد النتهاء من 

عملية التاأ�سيل ذاتها. فقد رجع الفقهاء اإىل»الو�سطية« واعتمدوها يف بع�ص 

ما و�سلوا اإليه من اأدلة اإجمالية، مقررين بذلك ما لها من �سلطان يف توجيه 

– كما  غر�سنا  من  لي�ص  ال�ستق�ساء  كان  واإذا  وتاأ�سي�سه،  الأ�سويل  الفكر 

جرينا عليه من قبل– فاإنا جنتزىء مبطالب يت�سح بها املق�سود: 

املطلب االأول: مراعاة اخلالف

ابن  عن  املعيار  يف  جــاء  ما  اإىل  جوهره  يف   
)1(

اخلـــالف« »مــراعــاة  يرتد 

العربي رحمه اهلل قوله: »الق�ساء بالراجح ل يقطع حكم املرجوح بالكلية، 

للفرا�ص  »الولد  ال�سالم:  لقوله عليه  العطف عليه بح�سب مرتبته،  بل يجب 

. قال: »وهذا هو م�ستند مالك 
)2(

يا �سودة« وللعاهر احلجر، واحتجبي منه 

 .
)3(

فيما كره اأكله، فاإنه حكم بالتحليل لظهور الدليل واإعطاء املعار�ص اأثره« 

واحلديث الذي �ساقه يف هذا الن�ص لال�ستدلل على حجية مراعاة اخلالف 

له �سبب ورود يو�سحه، وهو كما اأخرجه اأهل ال�سحاح وال�سنن: اأن �سعد بن 

اأبي وقا�ص وعبد بن زمعة اخت�سما يف ابن وليدة زمعة، �سعد يدعي اأنه ابن 

َمة اأبيه، فق�سى بينهما                          
َ
اأخيه عتبة، وعبد بن زمعة يدعي اأنه اأخوه لأنه من اأ

1– اختلف العلماء يف اعتباره اأ�سال، واإنا جنري هنا على عده من الأ�سول تبعا لكثري من العلماء كابن 

العربي وال�ساطبي وابن ال�سكي وغريهم، ويف اأثناء هذا املبحث ترى اأقاويلهم الدالة على ذلك والذي 

يعنيني هو ا�ستح�سار الو�سطية يف القول به. انظر: املعيارللون�سري�سي: 36/12. واإي�ساح امل�سالك اإىل 

قواعد الإمام مالك: �ص 116.

2– البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب احلدود، باب احلالل بني واحلرام بني وبينهما م�سبهات: 

205/8. وم�سلم يف اجلامع ال�سحيح، كتاب الر�ساع، باب الولد للفرا�ص وتوقي ال�سبهات: 1080/2. 

والن�سائي يف �سننه،   .282/2 للفرا�ص:  الولد  اأبو داود يف �سننه، كتاب الطالق، باب  اأي�سا  واأخرجه 

كتاب الطالق، باب اإحلاق الولد بالفرا�ص اإذا مل ينفه �ساحب احلق، 148/6. وابن ماجه يف �سننه، 

كتاب النكاح، باب الولد للفر�ص وللعاهر احلجر، 646/1.

3– املعيار: 36/12 ، 37.
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واحتجبي  بن زمعة  يا عبد  لك  »هو  وقال:  �سابقا،  ] مبا ذكر  ر�سول اهلل 

بنت  �سودة  –زمعة– واأمر  الفرا�ص  ب�ساحب  الولد  فاأحلق  �سودة«.  يا  منه 

زمعة بالحتجاب ملا راأى من �سبهه بعتبة، فجعل له حكما بني حكمني. قال 

ابن دقيق العيد يف التعليق على هذا احلديث: وقد ا�ستدل به بع�ص املالكية 

بني  احلكم  وهــو  املــذهــب،  اأ�ــســول  من  واأ�ــســل  قواعدهم،  من  قاعدة  على 

احلكمني، وذلك اأن ياأخذ م�سابهة من اأ�سول متعددة فيعطي اأحكاما خمتلفة                                         

اإحلاقه  اأن الفرا�ص مقت�ص  ول ميح�ص لأحد الأ�سول: وبيانه من احلديث: 

بزمعة وال�سبه البني مقت�ص اإحلاقه بعتبة، فاأعطى الن�سب مبقت�سى الفرا�ص 

واأحلق بزمعة، وروعي اأمر ال�سبه باأمر �سودة بالحتجاب منه، فاأعطى الفرع 

حكما بني حكمني، ومل ميح�ص اأمر الفرا�ص فتثبت املحرمية بينه وبني �سودة 

.
)1(

ول روعي اأمر ال�سبه مطلقا فيلحق بعتبة«

كل  »اإعطاء  باأنه:  اخلالف  مراعاة  ال�ساطبي  عرف  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 

بع�ص             اأو  الآخــر  يقت�سيه  املتعار�سني– ما  الدليلني  من  –اأي  منهما  واحد 

 كما عرفه ال�سيخ ابن عرفة بقريب من هذا فقال: هو »اإعمال 
)2(

ما يقت�سيه«

، وقد مثلوا له: باأن 
)3(

دليل يف لزم مدلوله الذي اأعمل يف نقي�سه دليل اآخر«

مالكا رحمه اهلل ا�ستدل بدليل يقت�سي ف�سخ نكاح ال�سغار فدليله هذا يدل على 

الف�سخ )املدلول(،ولزوم املدلول وما ينتج عن القول به: هو نفي التوارث بني 

الزوجني املتزوجني بال�سغار. لكن مالكا رحمه اهلل اأهمل هذا الالزم وعمل 

.
)4(

بالزم مدلول املخالف الذي يقت�سي عدم ف�سخ نكاح ال�سغار اإذا وقع

وهكذا ترى اأن الفقيه قد ينزل عن بع�ص متطلبات راأيه ومقت�سياته اإىل 

بع�ص ما يقت�سيه راأي املخالف، فال يتمح�ص احلكم لأحد الراأيني اأو الدليلني 

املتنازع فيهما، وهذا معنى ابتناء مراعاة اخلالف على التو�سط والعتدال، 

1– اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام: 70/4.

2– املوافقات: 109/4.

3– �سرح حدود ابن عرفة للر�ساع: 263/1، 264.

4– املعيار للون�سري�سي: 378/6.
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وهو ما عرب عنه باحلكم بني احلكمني، اأو دوران الفرع بني اأ�سلني؛ ذلك اأن 

اأبطل �سبهه  باأحدهما فقد  الفرع عنده بني حكمني فاأحلقه  اإذا دار  الفقيه 

اأوىل  ولو من وجه كان ذلك  اأحلقه بهما جميعا  فاإذا  بالثاين من كل وجه، 

دليل                    اأو  اأ�سل  اإىل  والنحراف  امليل  عدم  يعني  ما  وهو  اأحدهما،  اإلغاء  من 

اإذا ترجح عنده راأي قدمه وعطف  اأو راأي وترك الآخر املقابل بالكلية. بل 

على املرجوح بح�سب مرتبته كما قال ابن العربي فيما نقلناه عنه �سابقا.

وقد �سرح الإمام الزرك�سي وجهة النظر هذه القائمة على التو�سط مالحظا 

فقال:  م�سيب؟«  جمتهد  كل  م�ساألة»هل  يف  الأ�سول  علماء  خالف  ذلك  يف 

»ي�ستحب اخلروج منه –اأي اخلالف– باجتناب ما اختلف يف حترميه وفعل 

ما اختلف يف وجوبه، اإن قلنا كل جمتهد م�سيب جلواز اأن يكون هو امل�سيب. 

اإذا كان يجوز خالف ما غلب  املجتهد  اإن امل�سيب واحد لأن  قلنا  اإن  وكذا 

على ظنه ونظر يف متم�سك خمالفه، فراأى له موقعا، فينبغي اأن يراعيه على 

.
)1(

وجه...« 

وقد ا�ست�سكل جماعة من اأ�سياخ املالكية العمل مبراعاة اخلالف، ووجهوا 

. الأقرب منها اإىل ما نحن ب�سدد تقريره قولهم: 
)2(

له جملة من النتقادات

امل�ساد  غريه  مبذهب  ويفتي  عنده،  ال�سحيح  مذهبه  العامل  يرتك  »كيف 

له  في�سوغ  النازلة  فــوات  وخــوف  الرتجيح  عند  اإل  له  لي�سوغ  هذا  ملذهبه. 

. واجلواب كما ذكره غري 
)3(

التقليد وي�سقط عنه التكليف يف تلك احلادثة؟!«

واحد من العلماء: اأن اخلالف اإمنا يراعي اإذا كان ماأخذه قويا؛ باأن تكافاأت 

الأدلة اأو قاربت من ذلك، اأما ما �سعف مدركه ودليله فاإنه ل يعتد به، وهذا 

–كما مر بيانه يف اعتبار الأدلة–: »فمن  جريا على قاعدة التو�سط دائما 

قوى مدركه اعتد بخالفه واإن كانت مرتبته يف الجتهاد دون مرتبة خمالفه، 

1– املنثور يف القواعد: 127/2 ، 128.

2– انظر املوافقات لل�ساطبي.

3– املعيار: 36/12، والعبارة لعيا�ص رحمه اهلل.
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.
)1(

ومن �سعف مدركه مل يعتد بخالفه، واإن كانت مرتبته اأرفع« 

كما اأن الفقيه الذي يراعي اخلالف ل يفتي مبذهب خمالفه بالكلية، بل 

الوجه  هذا  اإىل  الراجح  عن  قريبا– وعدوله  تقدم  –كما  فقط  منه  بوجه 

بيانه  عند  ال�سبكي  ابــن  الإمـــام  �سببه  لنا  يف�سر  بالتو�سط  اأ�سميناه  مبا 

الذهن                                وقوف  يوجب  »ما  فيقول:  املراعى  اخلالف  يف  املــدرك«  »قوة  ملعنى 

فاإن  بها،  احلجة  لإنها�ص  ب�سبيلها  الفطنة  ذي  –)القوة(– وتعلق  عندها 

اإذا  املجتهد  اأن  يعني  ما  . وهو 
)2(

لها«  ملا كنا خمالفني  انته�ست  لو  احلجة 

حلظ يف اأدلة املخالف ما يثري يف النف�ص الحتمالت والرتدد يف احلكم راعى 

خالفه، ولي�ص ذلك باإطالق كما هو وارد يف الإ�سكال املتقدم.

. اأغنى عن اإيرادها 
)3(

هذا وقد ذكروا ملراعاة اخلالف �سروطا للعمل به

هذا  باإيراد  ذلك  ويتاأكد  لبيانه،  املطلب  هذا  عقدنا  الــذي  املعنى  و�سوح 

املثال:

اأوجب ال�سافعية قراءة الب�سملة يف ال�سالة، وراأى مالك رحمه اهلل وتبعه يف 

، وقد ا�ستدل الفريقان باأدلة �سحيحة 
)4(

ذلك كثري من املالكية اأنها مكروهة

ثابتة متكافئة اأو قريبة من ذلك:

< فمما احتج به املالكية على راأيهم هذا:
] اإىل زمن  بينهم من عهده  تقام  ال�سالة  فاإن  املدينة،  اأهل  – اإجماع 
مالك ومل يكونوا يفعلونها، فنقلهم لذلك بالفعل كنقلهم له بالقول، فيح�سل 

العلم.

 [ اهلل  ر�سول  خلف  »�سليت  قــال:  ال�سحيحني  يف  اأن�ص  وحديث   –

1– الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي: 112/1.

2– امل�سدر نف�سه: 111/1.

3– انظر مثال: املنثور للزرك�سي: 128/2–137.

4– الذخرية للقرايف، ت: بوخبزة،ط دارالغرب الإ�سالمي 1994م، 176/2 ، 177.
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واأبي بكر وعمر وعثمان ر�سي اهلل عنهم اأجمعني، فكانوا ي�ستفتحون باحلمد 

هلل رب العاملني ل يذكرون ب�سم اهلل الرحمن الرحيم يف اأول القراءة ول يف 

.
)1(

اآخرها«

< ومن اأدلة ال�سافعية:
كانوا  ما  اأنهم  العلم  مع  امل�سحف،  يف  كتابتها  على  ال�سحابة  – اإجماع 

يكتبون فيه اإل ما هو منه، فدل ذلك على اأنها من القراآن.

هريرة  اأبي  وراء  »�سليت  قال:  املجمر  نعيم  عن  الن�سائي  رواه  –  ومبا 
القراآن، وذكر احلديث. وقال: والذي  باأم  الرحيم  الرحمن  ب�سم اهلل  فقراأ 

.
)2(

نف�سي بيده اإين لأ�سبهكم �سالة بر�سول اهلل ]«

يفتتح   [ النبي  »كان  قال:  عبا�ص  ابن  عن  الرتمذي  رواه  ومبا     –
.

)3(

�سالته بب�سم اهلل الرحمن الرحيم«

وملا كانت هذه الأدلة وغريها كثري مما مل نورده متكافئة من حيث النقل 

والنظر اأو قريبة من ذلك، وجب رعي اخلالف؛ لأن الأمر دائر بني الوجوب 

�سئل عن  وملا  ال�سالة  بها يف  يقراأ  املازري رحمه اهلل  ولهذا كان  والكراهة 

ذلك اأجاب قائال: »قول واحد يف مذهب ال�سافعي اأن من مل يقراأ ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم بطلت �سالته، فاأنا اأفعل ما ل تبطل به �سالتي يف مذهب 

. وهكذا 
)4(

اأخــرج من اخلــالف« لكي  وتبطل برتكه يف مذهب غريه  اإمامي 

يجمع املالكي بني الراأيني.

1– البخاري مع الفتح: 226/2. وم�سلم ب�سرح النووي: 110/4، 111.

2– �سنن الن�سائي، كتاب الفتتاح، باب قراءة ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، 134/2. 

الرحمن  بب�سم اهلل  باب اجلهر  ال�سالة،  الأحــوذي، كتاب  بعار�سة  ال�سحيح  3– الرتمذي اجلامع 

الرحيم: 44/2.

4– قواعد الون�سري�سي يف مذهب الإمام مالك، ت: حممد بن قويدر، �ص 16.



141

املطلب الثاين: اال�صتح�صان

 واأبينها التي قام تاأ�سيلها وتاأ�سي�سها انطالقا من 
)1(

وهو من اأو�سح الأدلة

»الو�سطية« واإن مل ي�سرح بذلك؛ فاإن التعاريف التي ذكرت له �ساهدة بانبنائه 

دليل  مقابلة  يف  جزئية  مب�سلحة  »الأخــذ  باأنه:  ال�ساطبي  عرفه  فقد  عليها 

اأبو احل�سن الكرخي بقوله: »هو العدول بامل�ساألة عن حكم  ، وعرفه 
)2(

كلي«

. وقال ابن ر�سد يف 
)3(

نظائرها اإىل حكم اآخر، لوجه اأقوى يقت�سي العدول«

حقيقته: »ال�ستح�سان الذي يكرث ا�ستعماله حتى يكون اأغلب من القيا�ص هو 

 ،
)4(

اأن يكون طرد القيا�ص يوؤدي اإىل غلو يف احلكم فيخت�ص به ذلك املو�سع« 

وقال اأي�سا: »ومعنى ال�ستح�سان يف اأكرث الأحوال هو اللتفات اإىل امل�سلحة 

»ال�ستح�سان  فقال:  العربي  ابن  القا�سي  عرفه  املعنى  وبهذا   ،
)5(

والعدل«

عندنا وعند احلنفية هو العمل باأقوى الدليلني... نكتته اأن العموم اإذا ا�ستمر 

والقيا�ص اإذا اطرد فاإن مالكا واأبا حنيفة يريان تخ�سي�ص العموم باأي دليل 

كان من ظاهر اأو معنى، وي�ستح�سن مالك اأن يخ�ص بامل�سلحة، وي�ستح�سن 

ال�سرع  لعلة  ال�سافعي  يرى  ول  العلة،  ببع�ص  القيا�ص  تخ�سي�ص  حنيفة  اأبو 

راأى  ول  بامل�سلحة  يحكم  مل  من  ال�سريعة  يفهم  ومل  تخ�سي�سا،  ثبتت  اإذا 

. وقال عنه يف مو�سع اآخر باأنه: »اإيثار ترك مقت�سى 
)6(

تخ�سي�ص العلة... « 

بع�ص  يف  به  يعار�ص  ما  ملعار�سة  والرتخ�ص  ال�ستثناء  طريق  على  الدليل 

.
)7(

مقت�سياته«

1– اختلف العلماء يف حقيقته، كما اختلفوا يف كونه حجة اأم ل. والذي يعنيني من ذلك هو ابتناوؤه على 

»الو�سطية« عند القائلني به كما �سبق.

2– املوافقات: 148/4، 149.

3– الإحكام لالآمدي: 137/4.

4– نقله يف الفكر ال�سامي: 90/2.

باملغرب. ال�سعودي  املركز  طبعة   ،188/2 املجتهد:  5– بداية 

6– اأحكام القراآن، ابن العربي: 754/2 ، 755.

7– نقله عنه يف املوافقات: 160/4.
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واأنه  ال�ستح�سان،  تتفق على معنى  التعاريف جميعا  اأن هذه  ترى  وهكذا 

يرجع اإىل ال�ستثناء من القاعدة القيا�سية العامة، وذلك عندما يوؤدي طرد 

القواعد واإعمال العموم يف جميع ال�سور الداخلة حتتهما اإىل معنى يعار�ص 

ما تقرر من الأدلة والقواعد الكلية.

اإن الباعث على هذا ال�ستثناء هو احلد من »الغلو« الذي يوؤدي اإليه الإغراق 

يف القاعدة، فيكون اخلروج يف خ�سو�ص اجلزئية امل�ستثناة اأقرب اإىل ال�سرع 

واأوىل من مراعاة الطراد، واأنت خبري اأن هذا هو عني التو�سط والعتدال، 

ولهذا قال ابن ر�سد: »ومعنى ال�ستح�سان يف اأكرث الأحوال هو اللتفات اإىل 

امل�سلحة والعدل«. والعارف بطبيعة الفقه الإ�سالمي وقواعده يدرك �سحة 

هذا الجتاه مبا تقرر لدى الفقهاء قاطبة من اأن ابتناء الأحكام على الظنون 

اأ�سل اأ�سيل يف الدين، حتى قالوا: من القواعد عدم اطراد القواعد، بل جاء 

.
)1(

عن مالك: اأن املغرق يف القيا�ص يكاد يفارق ال�سنة 

ومن اأمثلة ال�ستح�سان:

م�ساركة الإخوة الأ�سقاء لالإخوة لأم يف امل�ساألة احلمارية –اأو امل�سرتكة– فاإن 

 طرد القيا�ص يوؤدي اإىل غلو يف احلكم وهو حرمان الأ�سقاء كما ق�سى به �سيدنا

عمر [ اأول مرة، مع اأن الأم التي ا�ستحق بها الإخوة لالأم �ساركوهم فيها، 

وكونهم اأبناء اأبي امليت ل يزيدهم اإل قربا، لذلك األغي هذا القيا�ص ملعنى 

يوؤثر يف احلكم و�ساركوهم يف الثلث.

املطلب الثالث: �صد الذرائع

ال�سبب  منها  متعددة،  ا�ستعمالت  اللغة  يف  ولها  ذريعة،  جمع  الذرائع: 

ليظفر  ال�سيد  رامي  بها  ي�سترت  التي  الناقة  ومنها  ال�سيء،  اإىل  والو�سيلة 

.
)2(

ب�سيده عن قرب

1– العت�سام: 138/2.

2– ل�سان العرب، مادة ذرع: 96/8.
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فهي  وخا�ص:  عام  مبعنيني  الذريعة  ا�ستعملت  ال�سرعي:  ال�سطالح  ويف 

النظر عن  اآخر ب�سرف  ل�سيء  و�سيلة  يتخذ  بها كل ما  يراد  العام:  باملعنى 

اأو املنع، فيت�سور فيها  اإليه، مقيدا بو�سف اجلواز  اأو املتو�سل  الو�سيلة  كون 

بناء على هذا املعنى ال�سور الآتية: النتقال من اجلائز اإىل مثله، والنتقال 

من املحظور اإىل مثله، والنتقال من اجلائز اإىل املحظور، وبالعك�ص.

كما يت�سور فيها الفتح وال�سد: فيقال: فتح الذرائع ومعناه: اإجازة الو�سائل 

املوؤدية اإىل كل خري وبر ومعروف، ويقال: �سد الذرائع، ومعناه: منع الو�سائل 

، وهذا املعنى هو الذي ق�سده القرايف 
)1(

املوؤدية اإىل كل �سر وف�ساد ومنكر

بقوله: »اعلم اأن الذريعة كما يجب �سدها يجب فتحها، ويكره ويندب ويباح، 

فاإن الذريعة هي الو�سيلة، فكما اأن و�سيلة املحرم حمرمة، فو�سلية الواجب 

.
)2(

واجبة كال�سعي للجمعة واحلج...« 

وقد ق�سم ال�ساطبي الذرائع اإىل اأربعة اأق�سام:

الــدار يف  باب  البئر خلف  قطعا: كحفر  املف�سدة  اإىل  اأداوؤه  يكون  1– ما 

الظالم، بحيث يقع الداخل فيه بالبد و�سبه ذلك، وهذا النوع من الذرائع 

ممنوع، لأن توخي الفاعل لهذا الفعل مع العلم مبا يرتتب عليه من �سرر يف 

حكم املقطوع به يكون من اأحد اأمرين: اإما من تق�سري يف اإدراك الأمور على 

اأنه ق�سد اإىل الإ�سرار،  وجهها وعدم اختبار م�سارها، وذلك ممنوع واإما 

وهو ممنوع اأي�سا.

2– اأن يكون الفعل موؤديا اإىل املف�سدة غالبا، كبيع ال�سالح يف وقت الفنت 

اأو من اأهل احلرب، وبيع العنب للخمار، وما يغ�ص به ممن �ساأنه الغ�ص، ونحو 

ذلك مما يقع يف غالب الظن اأداوؤه اإىل املف�سدة ل على �سبيل القطع. وهذا 

اأي�سا ممنوع؛ لأن الحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن، ولأن الظن يف  النوع 

اإجازة هذا  ولأن  العلم فيجري هنا جمراه،  العملية يجري جمرى  الأحكام 

1– �سد الذرائع للربهاين: �ص 69.

2– �سرح تنقيح الف�سول: �ص 200.
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الق�سم من الذرائع نوع من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك ل يجوز، واإن 

كان املنع اأخف�ص رتبة من الق�سم الأول.

3– ما يكون اأداوؤه اإىل املف�سدة نادرا: كحفر بئر مبو�سع بحيث يغلب على 

الظن اأن ل يقع فيه اأحد، وبيع الأغذية التي من �ساأنها اأن ل ت�سر اأحدا غالبا، 

وامل�سروعية،           الإذن  اأ�سل  على  باق  الذرائع  من  النوع  وهذا  اأ�سبه هذا.  وما 

املف�سد  عن  العادة– عارية  –يف  امل�سلحة  لأن  فيه؛  ماأذونا  الفعل  دام  ما 

جملة، وال�سارع اإمنا اعترب غلبة امل�سلحة ومل يعترب ندرة املف�سدة.

4– اأن يكون الفعل موؤديا اإىل املف�سدة كثريا ل غالبا: بحيث اإن هذه الكرثة 

ل تبلغ مبلغا يحمل العقل على ظن املف�سدة فيه دائما، وذلك: كم�سائل بيوع 

الآجال والبيوع الربوية.

واأما املعنى اخلا�ص للذريعة، فهو عبارة عن اأمر غري ممنوع لنف�سه، قويت 

اإذا  التى ظاهرها اجلواز  الو�سيلة  اأو هو  اإىل فعل حمظور  اأدائه  التهمة يف 

اإىل ممنوع، وهذا معنى حمل نظر واختالف  بها  التطرق  التهمة يف  قويت 

. فتكون الذرائع بهذا املعنى مق�سورة على الو�سائل اجلائزة 
)1(

بني العلماء

املف�سية يف الغالب اإىل املفا�سد.

التو�سط  ابتناءها على  فاإن  �سبق،  ما  الذرائع من خالل  تبني معنى  واإذا 

واأبعاده وعدم الوقوف  اإىل نتائج الفعل وثمرته  والعتدال يتجلى يف النظر 

مع ما تقرر فيها من اجلواز، فاأنت ترى اأن اخلوف من اإف�ساء اجلائز اإىل 

الوقوع يف  اإىل  �سرعية  به من حتقيق م�سالح  وانحرافه عما ق�سد  املمنوع 

مفا�سد ومناهي، هو الذي بعث على ح�سم مادة الف�ساد من اأ�سا�سها بجعل 

الفعل اجلائز –يف مثل هذه احلالة– ممنوعا.

1– �سد الذرائع: �ص 74. اأثر الأدلة املختلف فيها: �ص572.  الإمام مالك لأبي زهرة: �ص 355.
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متهيد:

الأحكام  درك  اجلــهــد يف  »ا�ــســتــفــراغ  الأ�ــســولــيــني:  عــرف  الجــتــهــاد يف 

؛ اإذ يقوم الفقيه اجلامع لأهلية الّنظر وال�ستنباط ببذل جهده 
)1(

ال�ّسرعية«

امل�ساألة  كانت  اإن  الّن�ص  من  اإّما  ال�ّسرعي؛  احلكم  لتح�سيل  واإفــراغ طاقته 

من م�سمولته، اأو باعتماد الأدلة الأخرى –غري الّن�ص– اإذا كانت امل�ساألة 

اإن الجتهاد هو مبثابة  خارجة عن دائرته ونطاقه. ومن هنا ميكن القول: 

من  لها  يتيحه  مبا  لفقهها،  احلياة  منبع  وهو  الإ�سالمية  لل�ّسريعة  الــروح 

القدرة على اأن ت�ستجيب جلميع الحتياجات الّت�سريعية يف كّل زمان ومكان؛ 

احل�سر  يقبل  ل  مما  والّت�سرفات  العبادات  يف  والوقائع  احلــوادث  »اإّن  اإذ 

ذلك  يت�سور  ول  ن�ص،  كل حادثة  يرد يف  اأّنــه مل  اأي�سا  قطعا  ونعلم  والعد، 

اأي�سا، والّن�سو�ص اإذا كانت متناهية والوقائع غري متناهية، وما ل يتناهى 

العتبار،  واجــب  والقيا�ص  الجتهاد  اأن  قطعا  علم  يتناهى،  ما  ي�سبطه  ل 

. وبعبارة ابن ر�سد فاإن »الوقائع بني 
)2(

حّتى يكون ب�سدد كل حادثة اجتهاد«

متناهية،  والإقرارات  والأفعال  والّن�سو�ص  متناهية  الأنا�سي غري  اأ�سخا�ص 

 .
)3(

وحمال اأن يقابل ما ل يتناهي مبا يتناهى«

واإذا كان الجتهاد بهذه الأهمّية ل�ستمرارية هيمنة ال�سريعة على احلياة؛ 

فاإن الدار�ص للفقه الإ�سالمي يقف حائرا كيف �سدرت الدعوى باإغالقه؟! 

بل وظلت ترتدد اإىل وقت قريب جدا! ل �سّك اأّن ذلك كان انحرافا وتفريطا 

بهدي  ت�سطبغ  اأن  احلياة  انقطاع  اإىل  الأمــر  اآل  وقــد  العقول،  به  جمدت 

ال�ّسريعة، وجيء بقوانني الغرب واأفكاره ونظرياته لتمالأ الفراغ.

واليوم والأّمة حتاول ا�ستعادة ر�سدها، تعلو �سيحات كثرية ب�سرورة فتح 

باب الجتهاد، وهي دعوات �سائبة ت�ستحق الّت�سجيع والتنويه، لول اأن البع�ص 

1– املنهاج للبي�ساوي: �ص 72.

2– امللل والنحل، ال�سهر�ستاين: 199/1.

3– بداية املجتهد: 2/1.
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يدعو اأن يفتح باب الجتهاد اأمام اجلميع: املتخ�س�سني الأْكَفاء، والأدعياء 

املتطفلني �سواء ب�سواء، ا�ستنادا اإىل اأن: لي�ص لأحد حق تف�سري الدين وحده، 

اأن  لأحد  ولي�ص  ال�ّسريعة،  وبا�سم  الإ�سالم  با�سم  التحدث  حق  لأحد  ولي�ص 

يدعي امتالك احلقيقة، ولكل واحد حق فهم الدين وتف�سريه، وذلك راجع 

اإىل اقتناعاته و�سمريه.

وحتى             امل�ستجدات،  ويواكب  للتطورات  يخ�سع  اأن  يجب  الدين  وتف�سري 

القرون  اأو عند  الهجري  الأّول  القرن  نكون )ما�سويني( متحجرين عند  ل 

.
)1(

الأوىل

الراأي  لإبــداء  قابل  غري  ال�ّسريعة  يف  مو�سع  اأو  منطقة  هوؤلء  عند  ولي�ص 

وحرية الجتهاد فيه: فال فرق بني القطعي والظّني، ول بني الّن�ص املحكم 

والّظاهر املوؤول، ول بني ما كان معقول املعنى وما كان غري معقوله... !.

اإن موؤدى هذه الدعوى وماآلها اعتبار كل �سخ�ص جمتهدا وم�سيبا، وحينها 

والأدباء            املوؤرخني  عن  اأو  والأطباء  الفال�سفة  عن  الدين  ناأخذ  اأن  علينا  ل 

اأو عن الإعالميني ورجال ال�سيا�سة!.

وهذه الدعوى تذكر مب�ساألة طال اجلدل حولها قدميا يف الفكر الأ�سويل 

الت�سويب  اأن  وهو  ومهم؛  كبري  فارق  مع   
)2(

م�سيب« جمتهد  كل  »هل  وهي 

اجلدل  يف  بينما  والدهماء،  منهم  العلماء  الّنا�ص  لعموم  هو  اليوم  املدعى 

اأّنه  �سرعا  كان مقررا  واإذا  املجتهدين.  بالأئمة  القدمي هو خا�ص  الأ�سويل 

اأجران، واإذا حكم فاجتهد فاأخطاأ  »اإذا حكم احلاكم فاجتهد فاأ�ساب فله 

دار  باروت،  جمال  حممد  الأ�ستاذ  مع  الري�سوين  د.  حوار  امل�سلحة،  الواقع،  الن�ص،  1– الجتهاد: 

الفكر، دم�سق، طبعة معادة 2002م: �ص 16، 17. وانظر: الجتهاد املعا�سر بني الن�سباط والنفراط، 

د. يو�سف القر�سـاوي، �ص 95 فما بعدها.

2– امل�ست�سفى:�ص 349.
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 مل يبق ثمة �سك يف عدم ثبوت الع�سمة ولزومها لكل اجتهاد، 
)1(

فله اأجر«

واإن كان �سادرا من اأهله.

وترتكز الدعوة اإىل فتح باب الجتهاد –ف�سال عن كونه م�سروعا و�سروريا 

ل�ستمرارية ا�ستجابة ال�سريعة ملتطلبات احلياة– على وجوب تي�سريه وعدم 

فات الواجب توافرها فيمن يت�سدى لعملية الجتهاد،  الغلو واملبالغة يف ال�سّ

باأهل له، فاإن الإن�ساف يقت�سينا  اأن يلج الجتهاد من لي�ص  فاإذا كنا ننكر 

األ نبالغ يف ا�سرتاط ما ل تتوقف عليه حقيقة الجتهاد مبا يجعله منقطعا 

وال�سوكاين– وال�ّسيوطي  تيمية  ابن  على  الّنا�ص  اأنكر  وقدميا  م�ستحيال،  اأو 

عليهم رحمة اهلل– اجتهاداتهم، ول ينكر اليوم عاقل دار�ص اأّنه اإذا مل يتاأت 

اأجاب  حني  ال�ّسيوطي  اأجاد  وقد  اإذن؟!  فلمن  الأعــالم  هوؤلء  ملثل  الجتهاد 

اأن الجتهاد يف كل ع�سر  اإىل الأر�ــص، وجهل  اأخلد  بـ»الرد على من  هوؤلء 

.
)2(

فر�ص«

البحث يف  تاأتي �سرورة  اأو ذاك،  الدعاوى من هذا اجلانب  يف ظل هذه 

»معامل الجتهاد الو�سطي« لتكون حلقة مهمة ل يكتمل بناء البحث اإل بها. 

واأق�سد بها تلك املعامل التي حتد الجتهاد، فتجعل منه اجتهادا من�سبطا 

غري مائل اإىل طرف من الأطراف؛ اإل اإذا كان امليل راجحا ل�سبب اقت�ساه       

اأو م�سلحة اآنية ا�ستدعته.

فاأ�ساب                                    اجتهد  اإذا  احلــاكــم  اأجـــر  العــتــ�ــســام،بــاب  ال�سحيح،كتاب  اجلــامــع  يف  الــبــخــاري   –1

اأو اأخطاأ:2676/6رقم 6919. وم�سلم يف اجلامع ال�سحيح،كتاب الأق�سية،باب بيان اأجر احلاكم اإذا 

اجتهد فاأ�ساب اأو اأخطاأ:1342/3، رقم 1716.

�سنة  ببريوت  العلمية  الكتب  دار  املي�ص،ون�سرتها  خليل  ال�سيخ  حققها  فقد  مطبوعة،  الر�سالة   –2

1983م.
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املبحث االأول: اأهلية االجتهاد بني االإلغـاء واالإيغـال

كما  متميزة،  علمية  خــربة  احلياة  واقــع  يف  »الجتهاد«  حتقيق  يقت�سي 

الرتاث  الأخرى، وهو ما عرف يف  الإن�سانية  واملعارف  العلوم  ال�ّساأن يف  هو 

قول             الإ�سالمي  الفقه  تاريخ  يف  يعرف  ل  و  الجتهاد«،  »ب�سروط  الأ�سويل 

اأو راأي يخالف هذه احلقيقة؛ اإذ غدت من البدهيات وامل�سلمات. ولكن نابتة 

يف هذا الزمان اأعيتها املعرفة مبواقع ال�ستنباط واآلته، فزعمت زورا وبهتانا 

الأفهام                 هذه  مثل  مناق�سة  اأريد  ول�ست  لأحد،  حكرا  لي�ص  الدين«  »فهم  اأن 

ملا فيها من التفريط البنّي الذي ل يخفى على العقالء والدار�سني، ومن جهة 

ثانية فاإن عددا من العلماء قد توىّل ذلك وكفانا موؤنة الرد.

غري اأّنه باإزاء هذه الدعوى، يلحظ املتمعن فيما ذكره علماء الأ�سول من 

�سروط واجب توافرها لنيل الجتهاد تفاوتا بّينا؛ رمبا اأغرق اأحيانا اإىل حد 

يجعله غري ممكن الوقوع اأو قريبا من ذلك. وهو ما حدا ببع�ص العلماء اأن 

الإمام  فهذا  غري،  ل  ذلك  يف  اعتبارها  ينبغي  و�سطى«  »درجــة  على  ين�ّص 

اجلويني مثال يقول عن �سرط العربية: ».... ول ي�سرتط التعمق والتبحر فيها 

حّتى ي�سري الرجل عالمة العرب، ول يقع الكتفاء بال�ستطراف وحت�سيل 

املبادئ والأطراف؛ بل القول ال�سابط يف ذلك اأن يح�سل من الّلغة والعربية 

ي�ستدعي  وهذا  وال�سّنة،  الكتاب  معرفة  يف  املقلدين  رتبة  عن  به  يرتقى  ما 

.
)1(

من�سبا و�سطا يف علم الّلغة العربية«

لتح�سيل  الــالزمــة  العلوم  تف�سيل  يف  الــغــزايل  �سار  املهيع  هــذا  وعلى 

اإذ كان ين�ص على ملحظ »التخفيف« بعد �سوقه لكل علم منها،  الجتهاد، 

الأ�سل ول بد من  –عز و جل– فهو  اأّمــا كتاب اهلل   ...« وذلك قوله مثال: 

معرفته، ولنخفف عنه اأمرين: اأحدهمـا: اأّنه ل ي�سرتط معرفة جميع الكتاب 

بل ما تتعلق به الأحكام منه، وهو مقدار خم�سمائة اآية. الثـاين: ل ي�سرتط 

اأن يكون عاملا مبوا�سعها بحيث يطلب فيها الآية  حفظها عن ظهر قلبه بل 

1– الغيـاثي: �ص 256، 257. 
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.
)1(

املحتاج اإليها يف وقت احلاجة... «

وقـال عن �سرط املعرفة مبواقع الإجماع: »... والتخفيف يف هذا الأ�سل اأّنه 

ل يلزمه اأن يحفظ جميع مواقع الإجماع واخلالف، بل كل م�ساألة يفتي فيها، 

، وعن �سرط العربية 
)2(

فينبغي اأن يعلم اأن فتواه لي�ص خمالفا لالإجماع...«

يقول: »... والتخفيف فيه اأّنه ل ي�سرتط اأن يبلغ درجة اخلليل واملرّبد، واأن 

يعرف جميع الّلغة ويتعمق يف الّنحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب وال�سّنة، 

.
)3(

وي�ستوىل به على مواقع اخلطاب، ودرك حقائق املقا�سد منه... «

وقد كان ال�ّسيخ احلجوي عالمة املغرب يف القرن املا�سي – رحمه اهلل– 

دقيقا نبيها حني ن�ّص �سراحة على اأن املعترب هذه »الّدرجة الو�سطى« فقـال 

لغة  الو�سطى  الّدرجة  ذو  الّنف�ص...  الذكي  البالغ  »هو  املجتهد:  تعريف  يف 

املتو�سط  اأي:  �سّنة؛  اأو  كتاب  من  الأحكام  ومتعلق  وبالغة  واأ�سول  وعربية 

حيحة من الفا�سدة، والراجحة من  يف هذه العلوم بحيث مييز العبارة ال�سّ

.
)4(

املرجوحة، ليتاأتى له ال�ستنباط املق�سود من الجتهاد«

على  زائــدة  �سروطا  ا�سرتطوا  الذين  لأولئك  نتلم�سه  عذر  من  كان  واإذا 

اأو العلم بالأ�سانيد ال�سحيحة،                   هذه الدرجة الو�سطى، كحفظ القراآن كله، 

مثال   
)5(

اأحــمــد ــام  الإم عن  منقول  هو  كما  حديث  األــف  اأربعمائة  حفظ  اأو 

فنقـول: اإّنه حممول على الورع والتغليظ يف الفتوى، ورمبا قيلت هذه ال�ّسروط 

اأو ذكرت يف وقائع اأعيان حمتملة، فنقلت اإلينا وتنو�سي ال�سياق الذي وردت 

فيه واملنا�سبات التي اقت�ستها.

ويوؤيد اعتبار »التو�سط« يف ا�سرتاط �سفات املجتهدين، قول كثري من علماء 

1– امل�ست�سفى: �ص 342، 343.

2– امل�سدر ال�سابق: �ص 343.

3– نف�سه: �ص 344.

4– الفكر ال�سـامي: 435/2.

5– نف�سه: 436/2.
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الأ�سول، بتجزوؤ الجتهاد: مبعنى حت�سيل اأهلية الجتهاد يف بع�ص امل�سائل 

، ملا يف ذلك من تخفيف ظاهر، ومباينة لالإفراط 
)1(

اأو الأبواب دون بع�ص

يف ا�سرتاط �سفات اأو علوم ل يحتاجها الناظر املجتهد يف خ�سو�ص م�ساألة 

معينة ل يتوقف الّنظر فيها على ذلك ول يكون لها اأدنى تعلق بها.

وبناء على هذا التو�سط يف �سفات املجتهدين، راأى جماعة من اأهل الأ�سول 

يكون  اأن  ال�ستنباط  على  وقــدرة  ملكة  ذا  كان  اإذا  املجتهد  يف  يلزم  ل  اأّنــه 

جمتهدا يف كل ما يتوقف عليه –باأن يتخذ لنف�سه طريقا ومنهجا ل ي�ساركه 

فيه غريه– ل�ستيعاب املتقدمني لطرائق ال�ستنباط، ولهذا قـال ابن املنري 

املالكي فيما نقله عنه ال�سيوطي: »اأتباع الأئمة الذين حازوا �سروط الجتهاد 

ملتزمون اأن ل يحدثوا مذهبا؛ اأما كونهم جمتهدين: فالأن الأو�ساف قائمة 

بهم، واأما كونهم ملتزمني األ يحدثوا مذهبا فالأن اإحداث مذهب زائد بحيث 

يكون لفروعه اأ�سول وقواعد مباينة ل�سائر قواعد املتقدمني، متعذر الوجود، 

.
)2(

ل�ستيعاب املتقدمني ل�سائر الأ�ساليب«

وقـال اأبو اإ�سحاق ال�ّساطبي يف هذا املعنى م�ستدل ومبينا اأّن املجتهد اإذا 

بنى اجتهاده على مقدمات مقّلد فيها اأن ذلك ل ي�سره يف كونه جمتهدا يف 

عني م�ساألته، واأّنه ل يلزمه اأن يكون جمتهدا يف كل علم يتعلق به الجتهاد 

الّنا�ص  عامة  عند  الجتهاد  درجــة  بلغوا  الذين  العلماء  »اإن  اجلملة:  على 

بهم،  وانتفعوا  عنهم  اأخذوا  اأتباع  لهم  كان  حنيفة،  واأبي  وال�ّسافعي  كمالك 

الأ�سول  يف  مقلدون  الّنا�ص  عند  اأّنهم  مع  الجتهاد،  اأهل  عداد  يف  و�ساروا 

لأئمتهم، ثم اجتهدوا بناء على مقدمات مقلد فيها، واعتربت اأقوالهم واتبعت 

اآراوؤهم، وعمل على وفقها، مع خمالفتهم لأئمتهم وموافقتهم، ف�سار قول 

ابن القا�سم، اأو قول اأ�سهب، اأو غريهما، معتربا يف اخلالف على اإمامهم، 

والبويطي                    واملزين  حنيفة،  اأبي  مع  احل�سن  بن  يو�سف وحممد  اأبو  كان  كما 

1– امل�ست�سفى: �ص 344، 345.

2– ر�سالة الرد على من اأخلد اإىل الأر�ص لل�سيوطي: �ص 113.
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.
)1(

مع ال�ّسافعي«

التخ�س�ص يف  الّنا�ص من  وما درج عليه  املعي�ص  واقعنا  تاأملنا  اإذا  ونحن 

اآحاد امل�سائل وجزئيات الفنون ثم تربيز كثري منهم يف ذلك، اأمكننا القول 

.
)2(

ب�سحة هذا الجتاه والّنظر ال�سديد فيه

1– املوافقـات: 82/4.

2– بل قد ل يتاأتى اإل هذا يف بع�ص املعارف وامل�سائل لتعقد احلياة وت�سابكها فماذا ي�سر من يجتهد 

يف م�ساألة راجعة اإىل الهند�سة الوراثية مثال األ يكون ملما مبا يجريه البنك اأو امل�سرف من تعامالت 

وم�ساربات! وق�ص على ذلك.
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املبحث الثـاين: جتنب مواقع الغلو و�صواذ العلم

حتته               يدخل  مما  فــاإّن  عاما،  ورد  قد  الدين  يف  الغلو  عن  الّنهي  كان  اإذا 

بال ريب بل ويف املقام الأّول من ذلك، الغلو يف اجتهاد املجتهدين. وقد ن�ّص 

الإمام حممد الّطاهر ابن عا�سور على هذا املعنى وو�سفه باأّنه موقف عظيم، 

فقال يف معر�ص التفريق بني �سد الذريعة والغلو: »... ويجب على امل�ستنبطني 

ال�ّسريعة                    على  الأمــة  حمل  يف  والتعمق  الغلو  مواقع  يتجنبوا  اأن  واملفتني 

، ومثل لذلك بجملة من الأمثلة 
)1(

وما ي�سن لها من ذلك وهو موقف عظيم«

تدور بني مراتب الورع والو�سو�سة املذمومة، منها: جتنب ال�سواك لل�سائم، 

وقول بع�ص املجتهدين ببطالن �سالة من مرَّ حمار بني يديه، ومنها: اإثبات 

.
)2(

عمل �سرعي باأ�سد مما اأراده ال�ّسارع ك�سوم املري�ص املتعب

ولعل من هذا القبيل فتوى الفقيه الأندل�سي يحيى بن يحيى الّليثي لالأمري 

يخربه  ومل  متتابعني،  �سهرين  �سيام  بوجوب  رم�سان  حرمة  انتهك  الــذي 

بالتخيري يف الكّفارة ظنا منه اأن يف ذلك ت�سهيال عليه، فاألزمه بحكم معني 

هو يف ال�سريعة لي�ص كذلك.

امل�سائل  وتوليد  التفريع  كرثة  اإليه  اأف�سى  ما  املعنى:  هذا  يف  دخل  ورمبا 

الفقهية من تف�سيالت وتعقيدات طويلة هي يف ال�سرع م�سكوت عنها، اأو اأريد 

ال�سكوت عنها رحمة من غري ن�سيان، فاأوقع ذلك يف احلرج وامل�سقة والغلو، 

ويكفي اأن نعرف من ذلك اأن التفقه بناء على هذه ال�سبيل قد �سار لفرتة غري 

ق�سرية »األغازا« و»مطارحات« و»مع�سالت«!.

ومن اأمثلة هذا املعنى اأي�سا: اإلزام الرجال جميعا ويف كل بالد اهلل حارها 

وباردها بتق�سري الثوب اإىل ن�سف ال�ساقني بناء على الأحاديث الواردة يف 

ذلك، مع اأّن احلكم جاء معلال باأن من مل يرد اخليالء والكرب باإطالته ثوبه 

1– مقـا�سد ال�سريعـة: �ص 199.

2– نف�سه: هـ رقم )8(.
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.
)1(

فلي�ص بواجب عليه ول لزم يف حقه تق�سريه

ومثل هذا: اإلزام امل�سلمات بارتداء هيئة معينة ل يكون حجابهن �سحيحا 

مقبول �سرعا اإل عليها، رغم اأن الّن�سو�ص جاءت مطلقة عن هذه التقييدات 

التي حتددها طبيعة البالد والزمان والأذواق، وعندما �ساألت املراأة ر�سول 

.
)2(

اهلل ] ماذا يكفيها ل�سالتها؟ اأجابها باأمنا يكفيها درع وخمار

ومن هذه النماذج واملواقع الدالة على الغلو ما مثل به ال�ّسيخ القر�ساوي–

حفظه اهلل– لجتاه الت�سديد والت�سييق يف الجتهاد مبا اأ�سماه »الّظاهرية 

احلديثة« فقـال بعد بيان �سماتها: »... ولهذا جند هوؤلء يحرمون كل اأنواع 

بظاهر  اأخذا  والتلفزيوين،  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  حتى  مثال،  الت�سوير 

اأن ينفخوا  القيامة  التي وردت يف لعن امل�سورين، وتكليفهم يوم  الأحاديث 

الذي علل  الت�سوير م�ساهاة خللق اهلل،  يكن يف هذا  واإن مل  الــروح،  فيها 

اأو جند  ! وجندهم  نف�سه  اإذ هو خلق اهلل  الأحاديث،  التحرمي به يف بع�ص 

منهم من يحرمون »الذهب املحلق« على الّن�ساء اأخذا بظاهر اأحاديث وردت 

مل ت�سلم من طعن... وجند منهم من ل يرون زكاة يف عرو�ص التجارة واإن 

بلغت قيمتها املاليني لأّنهم مل ي�سح عندهم حديث خا�ص يف وجوب زكاتها، 

غافلني عن الّن�سو�ص العاّمة التي اأوجبت يف كل مال حقا اأو زكاة... بل جند 

من هوؤلء من يرى اأن الّنقود ال�سرعية هي الّذهب والف�سة الني وردت فيها 

الأحاديث، فاأّما الّنقود الورقية فال تعترب نقودا �سرعية، وعلى هذا ل يجري 

.
)3(

فيها الربا، ول جتب فيها الّزكاة!«

تتعار�ص  ما  م�ساألة  براأي فقهي يف  الّنا�ص  اإلزام  اأي�سا:  الغلو  مواقع  ومن 

اخلالف  اأن  ومعلوم  عليهم،  ت�سييق  الإلــزام  ذلك  يف  ويكون  الأنظار  فيها 

ف�سحة يف احلق ومهيع اإىل الرفق.

1– انظر: فتح الباري: 28/7.

2– �سنن اأبي داود، كتاب ال�سالة، باب يف كم ت�سلي املراأة: 173/1، حديث رقم 640.

3– الجتهاد املعا�سر بني الن�سباط والنفراط: �ص 94، 95.
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العتدال  ليحقق  والت�سديد  الغلو  مواقع  يتبع  األ  املجتهد  من  يطلب  وكما 

ويتحقق به؛ فاإّنه مطالب اأي�سا ليتم له ذلك؛ اأّن يتجنب �سواذ العلم، �سواء 

اأن  اأو يف اجتهاده النتقائي الرتجيحي؛ ذلك  يف اجتهاده الإن�سائي ابتداء، 

الإمامة يف العلم ل جتتمع والأخذ بال�ساذ من العلم، كما قال عبد الرحمن بن 

مهدي: » ل يكون اإماما يف العلم من اأخذ بال�ساذ من العلم، وليكون اإماما يف 

 ،
)1(

العلم من روى عن كل اأحد، ول يكون اإماما يف العلم من روى كل ما�سمع«

وملا يف الأخذ بال�ساذ من خ�سية ذهاب الدين والوقوع يف املفا�سد وال�سرور؛ 

كما قد بني ذلك القا�سي اإ�سماعيل بن اإ�سحاق للخليفة العبا�سي فيما رواه 

البيهقي عنه اأّنه قـال: »دخلت على املعت�سد فرفع اإيّل كتابا لأنظر فيه، وقد 

جمع الرخ�ص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: م�سنف هذا 

زنديق، ثم قـال: مل ت�سح هذه الأحاديث على ما رويت، ولكن من اأباح امل�سكر 

مل يبح املتعة، ومن اأباح املتعة مل يبح الغناء وامل�سكر، وما من عامل اإل وله 

زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم اأخذ بها ذهب دينه. فاأمر املعت�سد باإحراق 

.
)2(

ذلك الكتاب«

فتاأمل حال الدين اإذا اأخذ على مثل ما جاء يف هذا امل�سنف كيف ي�سري! 

عمل  اأن رجال  »لو  فقـال:  ذلك  يفعل  من  ف�سق  على  اأحمد  الإمــام  ن�ص  بل 

بقول اأهل الكوفة يف النبيذ، واأهل املدينة يف ال�سماع، واأهل مّكة يف املتعة كان 

، وهذا املعنى �سهري عند علماء ال�سلف كقول الأوزاعي: »من اأخذ 
)3(

فا�سقا«

. وعن ابن املبارك: »اأخربين املعتمر بن 
)4(

بنوادر العلماء خرج من الإ�سالم«

�سليمان قـال: راآين اأبي واأنا اأن�سد ال�ّسعر فقـال يل: يا بني، ل تن�سد ال�ّسعر؟ 

فقلت له: يا اأبت، كان احل�سن ين�سد، وكان ابن �سريين ين�سد، فقـال يل: اأي 

1– جامع بيان العلم: 59/2.

2– اإر�ساد الفحـول لل�سوكاين: �ص 453 ، 454.

3– نف�سه.

4– اإر�ساد الفحول: �ص 454.
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بني، اإن اأخذت ب�سرِّ ما يف احل�سن، وب�سر ما يف ابن �سريين اجتمع فيك ال�سر 

.
)1(

كله«

لجتهاد  – حتقيقا  ال�ساذة  الفقهية  الآراء  فــاإّن  املعنى:  هذا  على  وبناء 

زلل  حقيقتها  لأّن  اعتمادها؛  ي�سح  ول  بها  يــوؤخــذ  األ  ينبغي  و�سطي– 

اأّنه                                                        عليه  بنى  ثم  املعنى  هذا  ال�ساطبي  الإمــام  قرر  وقد  لل�ّسرع،  وخمالفة 

»ل ي�سح اعتمادها خالفا يف امل�سائل ال�ّسرعية، لأّنها مل ت�سدر يف احلقيقة 

عن اجتهاد، ول هي من م�سائل الجتهاد، واإن ح�سل من �ساحبها اجتهاد 

غري  كاأقوال  ال�ّسرع  اإىل  ن�سبتها  يف  ف�سارت  حمال،  فيها  ي�سادف  مل  فهو 

.
)2(

املجتهد...«

واإذ قد تقرر اأن الأخذ بال�ساذ من اآراء الفقهاء جمانب للتو�سط والعتدال، 

فاإن ال�سوؤال املتجه يف هذا املقام هو: مباذا يعرف من الأقوال ما كان كذلك؟ 

من  ذلك  باأن  عنه  اأجاب  ثم  نف�سه  ال�ساطبي  الإمام  ال�سوؤال  هذا  اأورد  لقد 

رتبة  على  لي�ست  ال�ّسرع  لأدلــة  املخالفة  اأن  على  بناء  املجتهدين،  وظائف 

واحدة:

العتداد  وعدم  اطراحه  يف  �سك  فال  قطعي  لدليل  خمالفا  كان  – فما 
به.

- اأّما ما كان خمالفا لدليل ظني فيحتاج اإىل املوازنة بني الأدلة املعتمدة 

، ووا�سح افتقار هذا العمل اإىل حت�سيل الجتهاد.
)3(

يف ذلك بني الطرفني

بجواز  العلماء  بع�ص  قـول  ال�سذوذ يف ع�سرنا احلا�سر:  اأمثلة هذا  ومن 

؛ 
)4(

الفائدة البنكية من مثل 2 باملئة و5 باملئة.. ما مل تبلغ الأ�سعاف امل�ساعفة

الّن�ص يف  ولأّن  ربا؛  الأجل فهي  زيادة نظري  اأن كل  الفقهاء قاطبة  لإجماع 

1– املوافقات: 122/4. 

2– امل�سدر ال�ّسابق: 124/4.

3– نف�سه: 125/4.

4– انظر مثال: حترمي الربا نظام اقت�سادي لأبي زهرة: �ص 54.
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ذلك ورد قاطعا وهو قـوله تعاىل: {...

واحد                   املـــال«  »راأ�ـــص  مفهوم  اإذ  279(؛  })الــبــقــرة:        

ل يتعدد، وهو معنى القطع فيه.

امل�سلمني  على  واإعانتهم  الكفار  بن�سرة  العلماء  بع�ص  اإفتاء  ذلك  ومن 

ورغم  الأخـــرية،  ال�سنني  هــذه  يف  خمتلفة  م�سوغات  حتت  والــعــدة  بالعدد 

و�سوح الن�سو�ص يف النهي عن الفرقة والتقاتل، ويف حرمة دم امل�سلم، ويف 

موالة املوؤمنني ومعاداة الكافرين. وقد اختلف العلماء يف ال�ستعانة بالكافر 

فهذه  امل�سلمني  قتال  على  به  ي�ستعان  اأن  ولكن  الكفار  قتال  يف  امل�سرك  اأو 

م�سيبة.
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املبحث الثـالث: اجلمع بني الكليـات واجلزئيـات

املعلم الثـالث من معامل حتقيق اجتهاد قومي قائم على »الو�سطية« يتمثل 

يف اجلمع بني كليات ال�سريعة وجزئياتها، بحيث ل ي�ستغني املجتهد بالّنظر 

يف الكليات عن اجلزئيات، ول باجلزئيات عن كلياتها؛ بل يعتربهما جميعا 

عند الّنظر وال�ستنباط. وقد ن�ّص الإمام ال�ساطبي –رحمه اهلل– يف امل�ساألة 

 وتوجه اخلطاب 
)1(

الثالثة ع�سرة من كتاب الجتهاد على اأن التاأهل لالجتهاد

التبحر يف  ي�سده  » بحيث ل  اعترب ذلك  اإل ملن  يتحقق  ل  املجتهد  به على 

ال�ستب�سار بطرف عن التبحر يف ال�ستب�سار بالطرف الآخر، فال هو يجري 

على عموم واحد منهما دون اأن يعر�سه على الآخر، ثم يلتفت مع ذلك اإىل 

.
)2(

تنزل ما تلخ�ص له على ما يليق يف اأفعال املكلفني«

ولأهمية هذا اجلمع ومكانته، كان رحمه اهلل قد افتتح به امل�ساألة الأوىل 

قائال:  ذلك  على  اهلل–  –رحمه  دراز  ال�سيخ  عّلق  وقد  الأدلــة،  كتاب  من 

ال�سرعية  بالأدلة  املتعلقة  الأ�سولية  امل�سائل  جلميع  اأما  تعترب  امل�ساألة  »هذه 

التف�سيلية والقواعد ال�سرعية، بحيث ل ميكن ا�ستغناء امل�ستنبط لالأحكام 

.
)3(

عن النظرين معا...«

اأّما الأ�ستاذ الري�سوين فقد اعترب هذا ال�سرب من الجتهاد من �سروب 

الجتهاد  هو  وهــذا  احلــق،  »الجتهاد  اإّنــه  عنه:  وقـال  املقا�سدي  الجتهاد 

الأكمل: فكل م�ساألة تعر�ص يجب عر�سها على الأدلة اجلزئية، وعلى الأدلة 

على         وفتواه  اجتهاده  يف  يقت�سر  والذي  لل�سريعة،  العامة  واملقا�سد  الكلية، 

اجتهاده  يقل  ل  قيا�ص(–  اأو  حديث  اأو  –)اآية  جزئي  دليل  من  فهمه  ما 

ق�سورا واختالل عمن اأمّل ب�سيء من مقا�سد ال�سريعة يف حفظها للم�سالح 

اإليها  املفتقر  ال�سروط  حت�سيل  جمرد  على  زائــدا  لكونه  الأّول  املطلب  يف  هذا  نــدرج  مل  1– واإمّنــا 

الجتهاد، بل هو مرتبة عليا يرتقى اإليها طالب العلم كما بنّي ال�ساطبي نف�سه يف هذه امل�ساألة.

2– املوافقات: 168/4.

3– حا�سية ال�سيخ دراز على املوافقات: 3/3 هـ رقم  .
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اأخذ يفتي ويحكم  ال�سرورية واحلاجية والتح�سينية ودرئها للمفا�سد... ثم 

دون مراجعة ونظر يف الأدلة اخلا�سة لكل م�ساألة وكل نازلة، فكالهما قا�سر 

.
)1(

مق�سر عن درجة الجتهاد الأمثل«

ي�سح  »فال  قائال:  الجتهادي  امل�سلك  لهذا  تقريره  ال�ساطبي  ختم  وقد 

اإهمال النظر يف هذه الأطراف، فاإّن فيها جملة الفقه، ومن عدم اللتفات 

تتبع  واأن  ال�سارع،  مقا�سد  يف  مطلق  نظر  وحقيقته  اأخطاأ،  من  اأخطاأ  اإليها 

على  امل�سائل  تنزيل  ي�سح  فبذلك  واجــب،  اأمــر  ومقيدة  مطلقة  ن�سو�سه 

.
)2(

مقت�سى قواعد ال�سريعة، ويح�سل منها �سور �سحيحة العتبار«

وهكذا يتجلى اأّن التو�سط يف الجتهاد يق�سي ب�سرورة اجلمع بني الأدلة 

الكلية والأدلة اجلزئية، واأن النحراف واخللل اإمّنا يتاأتى من جهة الجتزاء 

باأحدهما، فيقع الإفراط اأو التفريط، وهو اخللل الذي �ساحب الفقه الإ�سالمي 

يف فرتات ال�سعف والنحطاط، وهو ما لحظه املفكر ح�سن الرتابي فتحدث 

عنه قائال: »اإّن �سرورة التكامل والتوحيد يف املنهج بني الإجمال والتف�سيل 

والفرعيون– ميدهم منهج  التبعي�سيون  اأوغل  املرء كيف  يرى  تبدو حينما 

حتليلي من اأر�سطو ومنهج و�سعي جتريبي حديث–، حّتى اأحالوا الدين اإىل 

مثل جزئيات مركومة ل تكاد ترى فيها حكمة ال�ّسرع، ولئن مل ت�سر كثريا 

يف عهود الت�سليم املطمئن؛ اإل اأن حترم املتدينني من اأبعاد النيات الكبرية، 

ثم  للفتنة،  تعر�سا  اأكرث  امل�سلم  الإميان جتعل  وزلزلة  الريب  فاإّنها يف عهد 

يتخذه                                                                                                          ولرمّبا  خاطئة،  نتائج  اإىل  الأحكام  يف  يــوؤدي  التقطيعي  املنهج  اإن 

ذو الهوى لتعطيل الدين مع التظاهر بالتزام حروفه، ولرمّبا يغرت به املتدين 

يفّرط  اأو�سع  ن�سق  الفروع يف  ينظم  ل  اإذ  ولكنه  اأّنه يح�سن �سنعا،  ويح�سب 

اأولع  كيف  نرى  اإذ  الآخــر،  الوجه  من  ال�سرورة  تلك  وتتجلى  يتنطع،  بينما 

الفروع  التزام  يف  فّرطوا  بينما  ومبقا�سده،  العام  الإ�سالم  بنظام  البع�ص 

1– نظرية املقا�سد عند الإمام ال�ساطبي: �ص 343.

2– املوافقـات: 11/3.
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ال�سابطة، وقل�سوا الدين حتى رّدوه اإىل �سعارات عامة مثل »كرامة الإن�سان« 

الإن�ساين  الفكر  ك�سب  بها  ي�ساهون  و»الــعــدالــة«،  و»احلــريــة«  و»الــ�ــســورى« 

الو�سعي، ويطم�سون معامل الإ�سالم التي متّيزه وفروعه التي ت�سبط حتقيق 

.
)1(

املقا�سد وت�سمنه فعال«

1– املنهجيـة الإ�سالمية )منهجية الّت�سريع الإ�سالمي(: 28/2.
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الف�سل الرابع

اأثــر الو�سطيــة

 يف اخلالف والإفتاء
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املبحث االأول: اأثـر التو�صط يف اخلـالف الفقهي

لالأنظار وجمال  قابلة  الدين  فروع  تكون  اأن  �سبحانه  اقت�ست حكمة اهلل 

الإمام  يقرر  وكما  اإذ  ــا،  لزم حتما  ذلــك  ب�سبب  اخلــالف  فكان  للظنون؛ 

ال�ساطبي: »قد ثبت عند النظار اأن النظريات ل ميكن التفاق فيها عادة. 

احلكيم            ال�سارع  ولأّن   .
)1(

» فيها...  الختالف  اإمكان  يف  عريقة  فالظنيات 

باأل يختلفوا، ومن ثم غدا مقررا  يلزمهم  اأن يجتهدوا مل  للفقهاء  اأجاز  ملا 

 �سرعية الختالف، وت�سافرت على ذلك الأدلة نقليها 
)2(

عند الفقهاء قاطبة

وعقليها.

يف  وا�سح  تباين  له  يتجلى  الإ�سالمي  الفقه  م�سرية  يف  املتاأمل  اأّن  غري 

مواقف الفقهاء واأتباع املذاهب من تلك اخلالفات الفقهية، �سواء من حيث 

الإقرار بها من عدمه اأم من حيث الأخذ بها ومنهج التعامل معها بعد ذلك، 

واقع  وملا كان  �سنبني لحقا.  تدور بني القت�ساد وطرفيه كما  وهي مواقف 

امل�سلمني اليوم لي�ص ببعيد عن هذه احلال، بل لرمّبا كان امليل اإىل اأحد طريف 

الو�سط اأكرث من ذي قبل؛ كانت احلاجة داعية لبيان هذا اخللل واأعرا�سه 

وا�سعة  اأن يكون العتدال هو ماأوى ومثوى قطاعات  التي متثل فيها، ع�سى 

تعمل لالإ�سالم اليوم.

�سرورة  ا�ست�سعروا  قد  اأعالما  اأئمة  باأن  املقام،  هذا  يف  التذكري  ويجدر 

كتلك  كتاباتهم،  يف  ذلــك  وظهر  اخلــالفــات،  هــذه  يف  التو�سط  ا�ستح�سار 

املوؤلفات التي عنيت ببيان اأ�سباب اختالف الفقهاء اأو رفع الّلوم والعتاب عن 

1– العت�سـام: 145/2.

ال�سحابة  لــدن  من  الواقع  وخمالفته  اأورده  ما  ل�سعف  حــزم  ابــن  اإليه  ذهــب  ما  مبثل  يوؤبه  ل   –2

التقعيد:                                                          نظرية  انــظــر:  ذلــك.  يف  اأقــوالــه  تتبع  مــن  يعلم  كما  نف�سه  ناق�ص  قــد  بــل  ع�سره،  اإىل 

�ص 210 – 219.
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)2(

 بل اإّن من هذه املوؤلفات ما ظهر عنوانه حتت الإن�ساف...
)1(

املتخالفني

يف كذا، وهو م�سطلح له دللته القوية يف هذا املقام، وقد األف مثال قا�سم 

واإن              والكتاب  القا�سم«،  وابن  »التو�سط بني مالك  الأندل�سي كتاب  بن خلف 

مل نره اإل اأن عنوانه ي�سري اإىل البحث عن الن�سفة والعتدال اأو هكذا يبدو. 

وقد تقدم يف الأدلة احلديث عن »مراعاة اخلالف« واأّنه ينبع من التو�سط 

وعليه يقوم بناوؤه؛ غري اأن مقام تف�سيل اأثر التو�سط يف خالفات الفقهاء هو 

هذا، فلنعقد له هذه املطالب حتقيقا للمق�سود.

املطلب االأّول: اأثـر التو�صط يف االعتداد باخلالف

اإن جواز اخلالف يف الفروع ل يلزم منه قبول اأي خالف �سدر اأو ي�سدر 

هو  –كما  ينق�سم  القبول  من حيث  بل اخلالف  ما،  واقعة  اأو  م�ساألة  ب�ساأن 

مقرر فقها– اإىل ق�سمني:

اأ– خالف مقبول معتد به، وهو ما توفرت فيه جملة �سروط وموا�سفات، 

جتعله قابال لأن يوزن ويعر�ص على ميزان الّنظر والبحث.

ب– وخالف مردود، وهو ما كانت الأ�سباب الداعية اإليه واهية، اأو بعث 

عليه الهوى، اأو كان زلة عامل بّينة مثال، اأو �سدر من غري اأهل لالجتهاد.. 

.
)3(

ومن ثم ا�ستحق عدم العتداد به، فال يخرق به اإجماع

1– منها مثـال: »الإن�ساف يف التنبيه على الأ�سباب التي اأوجبت الختالف بني امل�سلمني يف اآرائهم 

ل�سيخ  الأعالم«  الأئمة  عن  املالم  و»رفع  )521هـ(،  البطليو�سي  ال�سيد  لبن  واعتقادهم«  ومذاهبهم 

الفقهاء«،       اختالف  »اأ�سباب  علي اخلفيف:  ال�سيخ  كتب  ويف ع�سرنا  تيمية )728هـــ(،  ابن  الإ�سالم 

الأحكام  يف  الفقهاء  اختالف  »اأ�سباب  يف  للدكتوراه  ر�سالته  الزملي  اإبراهيم  م�سطفى  كتب  كما 

»اأ�سباب اختالف  للماج�ستري يف  ر�سالته  الرتكي  املح�سن  ال�سيخ عبد اهلل بن عبد  ال�ّسرعية«، وكتب 

الفقهاء«... اإلخ.

2– مثـل: ر�سـالة »الإن�ساف يف بيان اأ�سباب الختالف« للعالمة �ساه ويل اهلل الدهلوي )1176هـ(، 

و»اإيثار  اأحمد،  الإمــام  مذهب  على  للمرداوي  اخلــالف«  من  الراجح  معرفة  يف  »الإن�ساف  وكتاب 

الإن�ساف يف اآثار اخلالف« ل�سبط بن اجلوزي احلنفي )654هـ(.

3– نظريـة التقعيد: �ص223 فما بعدها.
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هذه  على  بناء  اأقــول  ق�سيمه،  من  به  املعتد  اخلــالف  حقيقة  بيان  وقبل 

الّنظرة الواقعية –املت�سقة مع طبيعة الجتهاد واأّنه �سواب وخطاأ– حلقيقة 

اخلالف: اإن الفقه الإ�سالمي قد �سهد –وما زال ي�سهد– اإفراطا وتفريطا 

يف الّنظرة اإىل اخلالف والعتداد به، فاأّما الإفراط فقد متثل يف العتداد 

بكل خالف �سدر بغ�ص النظر عن اأهلية املخالف، وعن ال�سبب الذي اقت�سى 

خالفه، وعن املحل الذي �سدر فيه اخلالف؛ هل هو قابل لذلك اأم ل ؟!.

واأّما جانب التفريط فقد متثل يف رد خالفات علماء اأثبات واإهدارها عند 

البحث والإفتاء، بل �ساع يف فرتات كثرية التع�سب للراأي وامليل اإىل املذهب 

باإطالق، و�ساعد على ذلك اجلدل واملناظرات التي كانت تعقد يف جمال�ص 

امللك وال�سلطنة ق�سد الغلبة والّظهور، ل حتريا للحق وطلبا للحقيقة؛ فكاأن 

املناظر مل يكن ليعترب ما يقوله املخالف اإل و�سول لغر�سه. 

فقـال:  احلال  هذه  اهلل– من  –رحمه  ال�ّسالم  عبد  بن  العز  تعجب  وقد 

»ومن العجب العجيب اأن الفقهاء املقلدين يقف اأحدهم على �سعف ماأخذ 

اإمامه بحيث ل يجد ل�سعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه، ويرتك من الكتاب 

يتحلل  بل  اإمامه،  تقليد  على  جمودا  ملذهبه  ال�سحيحة  والأقي�سة  وال�سّنة 

ن�سال  الباطلة  البعيدة  بالتاأويالت  ويتاأولهما  وال�سّنة،  الكتاب  لدفع ظواهر 

عن مقّلده، وقد راأيناهم يجتمعون يف املجال�ص فاإذا ذكر لأحدهم يف خالف 

ما وّطن نف�سه عليه تعجب غاية العجب ملا األفه من تقليد اإمامه، حّتى ظّن 

اإىل  فالبحث مع هوؤلء �سائع مف�ٍص  اإمامه..  اأن احلق منح�سر يف مذهب 

ال�سلف  واأين هذا من مناظرة  التقاطع والتدابر من غري فائدة يجديها... 

ل�سان  على  ظهر  اإذا  احلق  اتباع  اإىل  وم�سارعتهم  الأحكام  يف  وم�ساورتهم 

اأحدا         قـال: ما ناظرت  –رحمه اهلل– اأّنه  ال�ّسافعي  اخل�سم، وقد نقل عن 

اإل قلت: اللهم اأجرمِ احلق على قلبه ول�سانه، فاإن كان احلق معي اتبعني، واإن 

.
)1(

كان احلق معه اتبعته«

1– قـواعد الأحكـام: 135/2، 136.
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اأحمد  ومن هذا القبيل ما وقع لالإمام ابن جرير الطربي يف حق الإمام 

»اختالف  كتابه  يف  يذكره  ومل  مذهبه  يعترب  مل  اهلل– اإذ  رحمة  –عليهما 
ذلك  على  وم�سى   ،

)1(

فقه رجل  ل  حديث  رجل  هو  يقول:  وكــان  الفقهاء«، 

بع�ص من �سنف يف اخلالفيات كالطحاوي والدبو�سي، واأبو حممد الأ�سيلي 

يف كتابه »الدلئل« وغريهم، وباإزاء هوؤلء كان الإمام الرتمذي ين�ص على 

مذهبه باخل�سو�ص يف جامعه، كما اعتربه ابن هبرية يف »مذاهب الأ�سراف«، 

رحمه  ال�ّسافعي  اأ�ستاذه  فليكن  الإمــام  فقه  على  يحكم  اأن  لأحد  كان  واإذا 

اهلل، الذي قـال: »خرجت من بغداد وما خلفت فيها اأفقه ول اأورع ول اأزهد                                                                           

. وقد ذكر ابن القيم اأن اخلالل –تلميذ اأحمد– 
)2(

ول اأعلم من ابن حنبل«

ورويت  اأكرث،  اأو  �سفرا  فبلغ ع�سرين  الكبري«  قد جمع ن�سو�سه يف »اجلامع 

.
)3(

فتاويه وم�سائله وحدث بها قرنا بعد قرن

اإن الإفراط اأو التفريط يف العتداد باخلالف ل ميكن جتاوزه فيما اأح�سب 

اإل بو�سع معايري و�سوابط يحتكم اإليها، وقد اأمكن حت�سيل طائفة من تلك 

ال�سوابط من ن�سو�ص الفقهاء وفحوى كالمهم، ع�سى اأن تكون معلما هاديا 

يف هذا الجتاه، فمن ذلك:

اأ– اأن ما خالف مقطوعا به طرح:

كان  ثم  ومن  الحتمالت،  تقبل  ل  وحقيقتها  طبيعتها  يف  القطعيات  لأن 

املعنى  هذا  عن  الفقهاء  ويعرب  والزيغ،  بالنحراف  �ساهدا  فيها  اخلالف 

. ويعنون به: وا�سح الدللة الذي ل تتعدد 
)4(

بقولهم: »ل اجتهاد مع الّن�ص«

فيه الفهوم والآراء، ول يقبل التاأويل، ول يغرت القارئ مبا يجده من اأمثلة يف 

كتب الفقهاء خالفت مقطوعا به يف ال�ّسريعة، فاإّنهم اإمّنا يذكرونها للتنبيه 

1– الفكر ال�سامي: 13/2.

2– ال�سريعة الإ�سالمية تاريخها ونظرية امللكية والعقود، لبدران: �ص 208.

3– اإعالم املوقعيـن: 29/1.

4– �سرح القواعد الفقهية للزرقاء: �ص 147.
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.
)1(

عليها وعلى ما فيها من اخلطاأ والزلل، ل لالعتداد بها

ب– ل اعتداد بخالف اأهل الأهواء:

اإن الغاية من اجتهاد العلماء التعرف على ق�سد ال�سارع ومراده يف النازلة 

مادة  بح�سم  ال�ّسرع  جاء  وقد  الق�سد،  لهذا  م�ساد  والهوى  احلكم،  مو�سع 

الهوى باإطالق، ومن اأفراد ذلك عدم العتداد بخالف بعث عليه الهوى. واإن 

الّن�سو�ص الدالة على اأن اتباع الهوى منهي عنه ملا يوؤدي اإليه من الإ�سالل 

وال�سالل عن �سبيل اهلل والتفرق والعداوة والبغ�ساء كثرية جدا.

جـ– ل اعتداد بخالف �سببه عـار�ص:

العلماء يف  ذاتي كخالف  اأ�سيل  بع�سها  نوعان:  »اأ�سباب اخلالف  اإن  اإذ 

ال�ّسرعي  الّن�ص  لغة  لأّن من�ساأ هذا اخلالف  اأو احلي�ص؛  الطهر  اأهو  القرء 

رجوع  ب�سبب  العلماء  كاختالف  موقوت،  عار�ص  الّثاين:  والّنوع  وطبيعتها، 

.
)2(

بع�سهم اإىل ن�ص من�سوخ ورجوع البع�ص الآخر اإىل الّن�ص النا�سخ«

اإن هذا الّنوع الّثاين من اخلالف، هو ما يوؤدي البحث والتمعن فيه عادة 

اإىل رفعه واإزالته؛ لأّن اأ�سا�سه و�سبب ن�سوئه مل يكن ثابتا ول مطابقا للحقيقة، 

فيه  تبني  ما  على  الثبات  اأن  �سك  ول  اجلملة،  يف  تق�سري  عن  نا�سئ  فهو 

خطاأ اأو تق�سري هو جمانبة للتو�سط، ومن هذا القبيل ما اإذا رجع املخالف 

اأ�سبح جنبا                                                                                          من  اأن  الّنا�ص  يفتي يف   ] اأبــو هريرة  »كــان  كما  راأيــه،  عن 

 ،
)3(

فال �سوم له، فلما اأخربته بع�ص اأزواج الّنبي ] بخالف ذلك رجع عنه«

ومن ثم ل يتاأتى القول ول ي�سح بكون امل�ساألة خالفية، وكرجوع ابن عّبا�ص– 

ر�سي اهلل عنهما– عن فتواه يف ربا الف�سل، ومن ثم �سح نقل التفاق على 

.
)4(

حترميه

1– انظر يف هذا املعنى: املوافقات: 161/4.

2– نظريـة التقعيد الفقهي: �ص 223 – 229.

جنب:  وهــو  الفجر  عليه  طلع  من  �سوم  �سحة  بــاب  ال�سيام،  كتاب  �سحيحه،  يف  م�سلم  رواه   –3

.220/7

4– فتح الباري: 481/4.
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اإذا كان املجتهد يخالف يف امل�ساألة لأّن دليلها خفي  اأي�سا، ما  ومثل هذا 

وقد  راأيــه،  لرجع عن  بلغه  لو  لأّنه  اعتداد بخالفه،  فاإّنه ل  يبلغه،  عليه ومل 

قرر ال�ّساطبي – رحمه اهلل– هذا حني قـال: »واإمنا يعد يف اخلالف الأقوال 

واأّما  ي�سعف،  اأو  يقوى  مما  كانت  ال�ّسريعة،  يف  معتربة  اأدلة  عن  ال�سادرة 

اإذا �سدرت عن جمرد خفاء الدليل اأو عدم م�سادفته فال. فلذلك قيل: اإّنه            

ل ي�سح اأن يعتد بها يف اخلالف، كما مل يعتد ال�سلف ال�سالح باخلالف يف 

، واملتعة، وحما�ص الّن�ساء، واأ�سباهها من امل�سائل التي 
)1(

م�ساألة ربا الف�سل

.
)2(

خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها«

اإمكانه،  مع  املتعار�سني  بني  اجلمع  عدم  اأي�سا  العار�سة  الأ�سباب  ومن 

كاختالف الفقهاء يف ا�ستقبال القبلة اأو ا�ستدبارها ببول اأو غائط، فقد منع 

ذلك البع�ص، واأجازه البع�ص الآخر، و�سبب اخلالف ورود حديثني متعار�سني: 

الأّول قـوله ]: »اإذا اأتيتم الغائط فال ت�ستقبلوا القبلة ول ت�ستدبروها ولكن 

– ر�سي اهلل عنهما–  اأن عبد اهلل بن عمر  . والّثـاين: 
)3(

اأو غّربوا« �سّرقوا 

] على حاجته م�ستقبل  قـال: »رقيت يوما على بيت حف�سة فراأيت الّنبي 

. فهذا اخلالف ميكن رفعه باجلمع بني احلديثني، 
)4(

ال�سام م�ستدبر القبلة«

ال�ّسخ�ص يف �سحراء  اإذا كان  املنع حممول على ما  اأن يكون حديث  وذلك 

.
)5(

بغري �ساتر، ويكون اجلواز حممول على ما اإذا كان ال�سخ�ص يف البنيان

د– ل اعتداد بخالف مل يقَو ُمْدركه:

املدرك: ب�سم امليم يكون م�سدرا وا�سم زمان ومكان، تقول: اأدركته مدركا 

اأي اإدراكا، وهذا مدركه: اأي مو�سع اإدراكه، وزمن اإدراكه، ومدارك ال�ّسرع: 

1– التحقيق اأّنه ثبت رجوعه عنه. انظر: نيل الأوطار: 191/5.

2– املوافقات: 124/4.

3– رواه البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب ال�سالة، باب قبلة اأهل املدينة واأهل ال�سام: 154/1، 

حديث رقم 386. وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الطهارة، باب ال�ستطابة: 224/1، حديث رقم 264.

4– م�سلم يف �سحيحه، كتاب الطهارة، باب ال�ستطابة: 224/1، حديث رقم 266. 

5– نظرية التقعيد الفقهي: �ص 226.
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موا�سع طلب الأحكام وهي حيث ي�ستدل بالّن�سو�ص، والجتهاد من مدارك 

.
)1(

ال�ّسرع

�سعف  »فاإن  مدركه  يقوى  اأن  به  املعتد  العلماء يف اخلالف  ا�سرتط  فقد 

وناأى عن ماأخذ ال�ّسرع كان معدودا من الهفوات وال�سقطات ل من اخلالفيات 

يف  يعترب  ول  اإليه،  يلتفت  فال  هفوته  اأو  عامل  زلة  اأّنــه  اأي   ،
)2(

املجتهدات«

ميزان الّنظر؛ لأّنه تفريط خارج عن �سنن الو�سط، وقدميا قالوا: »لكل عامل 

اإذا �سعف دليل  اأّنه  اأي�سا  الو�سط والعتدال يف هذا املقام  هفوة...«، ومن 

اإىل علمه ومرتبته فيه،  قّوة من قاله، ول  اإىل  فاإّنه ل ينظر  القول وماأخذه 

وهذا ما قرره الإمام ابن ال�سبكي بقوله: »فمن قوي مدركه اعتد بخالفه، 

واإن كانت مرتبة يف الجتهاد دون مرتبة خمالفه، ومن �سعف مدركه مل يعتد 

. فامليل اإىل القائل باإطالق غلو واإفراط 
)3(

اأرفع« بخالفه واإن كانت مرتبته 

، ومن 
)4(

ياأباه ال�ّسرع الذي قرر اأن الع�سمة للّنبي ] وحده اأو ملجموع الأّمة

الّنظر         يقت�سي  اخلــالف  يف  الإن�ساف  اأن  املحققني  العلماء  عند  تقرر  ثم 

ملا قيل ل ملن قال، واأن احلق يعرف باحلق ل بالرجال. غري اأّن هاهنا معنى 

القائل،  مع  ل  الدليل  مع  الوقوف  اأن  تقرر  اإذا  اأّنــه  وهو  عليه  التنبيه  يجب 

الأدلء على  اإذ هم  باإطالق  العلماء  اعتبار  اإهــدار  بحال  يعني  ل  فاإّن ذلك 

احلق، واإمنا ذلك يعني نبذ التع�سب والتقليد اإذا ظهر الدليل وو�سح احلق 

يف الطرف املخالف.

 هذه اإذن بع�ص املعايري وال�سوابط من �ساأن الآخذ بها اأن تكون نظرته اإىل 

اخلالف الواقع بني العلماء نظرة جارية على الو�سط.

1– امل�سبـاح املنري، مادة درك: �ص 261.

2– الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي: 112/1.

3– نف�سه: 1/ 112، 113.

4– مبا تقرر اأنه ] ل ينطق عن هوى، وكما تقدم يف حديث الرتمذي: اإن اهلل ل يجمع اأمتي على 

�ساللة.
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املطلب الّثـاين: اأثـر التو�صط يف تقليل اخلـالف

وهو             اخلــالف،  اعتبار  يف  اأثــر  من  للتو�سط  ما  ال�ّسابق  املطلب  يف  بينت 

وتوجيه جهودهم يف  املجتهدين  اآراء  التغاير يف  يقت�سي حتديد م�ساحة  ما 

ال�ستنباط؛ فال ين�سغل الواحد منهم بخالف فقد اأهلية العتداد به. واأريد 

حّدة  تقليل  يف  التو�سط  اأثــر  ببيان  املعنى  هذا  على  البناء  املطلب  هذا  يف 

اخلالف وت�سييق امل�سافة بني املتخالفني املعتد بخالفهم وردم ما اأمكن من 

الهوة بينهم، فاأقول: اإن رجوع خالفات الفقهاء اإىل جريان اأحكام ال�سريعة 

بني الأطراف املتقابلة ودورانها بينها ملحظ راآه واتفق عليه اأكرث من واحد، 

اأن »حمال الجتهاد املعترب هي ما ترددت بني  فهذا الإمام ال�ّساطبي يقرر 

طرفني و�سح يف كل واحد منهما ق�سد ال�ّسارع يف الإثبات يف اأحدهما والنفي 

 .
)1(

الإثبات« اإىل طرف  الّنفي ول  اإىل طرف  البتة  الآخر، فلم تن�سرف  يف 

والإمام ال�ّسعراين راأى »جريان جميع اأحكام ال�ّسريعة بني الرخ�سة والعزمية 

هذين  اإىل  تعود  اإمّنــا  الفقهاء  اختالفات  واأن  والت�سديد،  التخفيف  بني  اأو 

 .
)2(

الطرفني يف جميع الفروع«

اأبعد من جمرد تقرير هذا امللحظ، حني  اإىل  وقد ذهب الإمام اجلويني 

جعله معتمدا وو�سيلة ل�سرت�سال اأحكام ال�ّسريعة على الوقائع عند خلو الّزمان 

الالئقة  واحللول  اأحكامه  له  قّدر  فر�ص  – وهو  واملفتني  ال�ّسرع  حملة  عن 

والّنهي،  والأمر  والإثبات،  النفي  بني  متقابلة  ال�سريعة  »قواعد  به– فقـال: 

ويتطرق  اإل  اأ�سالن  يتقابل قط  ول  واحلظر،  والإباحة  واحلجر،  والإطــالق 

. ثم يو�سح 
)4(

 النهاية عن مقابلة ومناق�سة«
)3(

ال�سبط اإىل اأحدهما وينتفي

يحكم  ما  ثم  اأعيان...  بتنجي�ص  ال�ّسرع  حكم  »قد  فيقـول:  باملثال  ذلك  لنا 

بنجا�سته                                                                                                                                         ال�ّسرع  يحكم  مل  وما  وا�ستنباطا  ن�سا  ينح�سر  بنجا�سته  ال�ّسرع 

1– املوافقـات: 112/4.

2– انظر: النظرية العاّمة لل�ّسريعة: �ص 56.

ومناق�سه. مقابله  عن  النهاية  وتنتفي  هكذا:  العبارة  اأن  والّظاهر  املحقق،  اعتمده  3– كذا 

4– الغيـاثي: �ص 271.
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جنا�سته  عن  ي�ساأل  ما  يطلب  اأن  املجتهد  ف�سبيل  �سبطنا،  يف  له  نهاية  ل 

ملتحقا  ول  فيه  من�سو�سا  يجده  مل  فــاإن  املنح�سر،  الق�سم  من  وطهارته 

ومناق�سه  الق�سم  باملقابل  اأحلقه  اأهله  عند  املعروف  امل�سبوط  بامل�سلك  به 

وحكم بطهارته، فا�ستبان اأّنه ل يت�سّور واحلالة هذه خلو واقعة يف الّنجا�سة 

والّطهارة عن حكم اهلل فيها، ثم هذا امل�سلك يطرد يف جميع قواعد ال�ّسريعة، 

.
)1(

ومنه حكم اهلل تعاىل على ما ل نهاية له«

بطرف  اإحلاقها  ينبغي  املتقابلني  الطرفني  من  ب�سبه  الآخــذة  فامل�سائل 

اأّن  اأراه  والذي  العلماء،  بني  تلحق؟ هو حمل اخلالف  باأيهما  ولكن  منهما، 

التي  امل�ساألة  تاأخذ  اأن  يف  التفكري  دون  وباإطالق  هكذا  القانون  هذا  اإجراء 

يتجاذبها الطرفان منهما جميعا، ويلتقي املتخالفان عند حدود الو�سط، اإذا 

يف  يورثه  عما  ف�سال  واحلقيقة،  للواقع  املخالفة  من  كثري  فيه  ذلك،  اأمكن 

النف�ص من لزوم بقاء هذه اخلالفات وعدم ارتفاعها، فقد درج الفقهاء مثال 

بع�سهم  فيقدم  ة؟  بالرخ�سّ اأم  بالعزمية  الأخذ  اأف�سل:  اأيهما  مناق�سة  على 

املثبت  على  النايف  تقدمي  عن  اآخــرون  ويتحدث  تلك،  الآخــر  وبع�سهم  هذه 

وبالعك�ص، واحلظر على الإباحة اأو العك�ص... اإلخ، ذلك من املتقابالت التي 

مثل  اأن جتد يف  وقّل  الرتجيح،  ق�سيم  الذي هو  التعار�ص  كتاب  لها  يوؤ�س�ص 

هذه املباحث الّنظرية من ين�ص على اجلمع بينهما لطبيعة التقابل نف�سه، 

لكنك اإذا جئت اإىل منهج الرتجيح ذاته وجدت اجلمع والتوفيق بني الأدلة 

املتقابلة هو املقدم يف ذلك، وهو ما يتاأيد بالأمثلة الكثرية يف ميدان اخلالف 

والذي يبداأ »بتحرير حمل الّنزاع« مما من �ساأنه التقريب بني وجهات النظر، 

واحلقيقة التي ت�سهد لها الأدلة ويوؤيدها اجلانب العملي الفقهي، اأن اعتبار 

التو�سط واجلمع والتوفيق بني الآراء املتعار�سة اأوىل من اإجراء قانون التقابل 

على اإطالقه، اأّما الأدلة فهي اأدلة التو�سط ذاتها، فل�سنا بحاجة اإىل اإعادتها، 

ولكن اإليك مناذج من خالفات الفقهاء تبني عن املعنى املراد:

1– نف�سه: �ص 271، 272، وجاء يف املنخول بقريب من هذا، انظر: �ص 360، 361.
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اأم ل ؟ فذهب  للو�سوء  املــراأة هل هو ناق�ص  الفقهاء يف م�ص  اأ– اختلف 

الإمام اأبو حنيفة –رحمه اهلل– اإىل اأّنه غري ناق�ص �سواء كان ب�سهوة اأو بغري 

�سهوة، وذهب الإمام ال�ّسافعي –رحمه اهلل– اإىل اأّنه ناق�ص للو�سوء ب�سهوة 

–رحمه اهلل– اأن  اأم بغري �سهوة، وبني هذين الراأيني املتقابلني راأى مالك 

.
)1(

امل�ص اإن كان ب�سهوة انتق�ص الو�سوء، واإن كان بغري �سهوة مل ينتق�ص

ب– اختلف الفقهاء يف متعة املطلقة الـواردة يف قــوله تـعـاىل: {  

    } )البقـــرة: 241(، وقــــولــه تعـــــاىل ذكـــــره:       

}

هي  هل   )236 )البقرة:   {      

واجبة لكل مطلقة؟ فذهب احل�سن الب�سري اإىل اأّنها واجبة لكل مطلقة اأخذا 

بعموم الآية الأوىل، وقـال مالك: اإّنها م�ستحبة للجميع ولي�ست واجبة لقـوله 

تعاىل: »حقا على املتقني«، و»حقا على املح�سنني«، ولو كانت واجبة لأطلقها 

واجبة  اأنها  الفقهاء  جمهور  راأي  الراأيني  هذين  وبني  اأجمعني،  اخللق  على 

للمطلقة التي مل يفر�ص لها مهر، واأّما التي فر�ص لها مهر فتكون املتعة لها 

              .
)2(

وعلي وغريهم عّبا�ص  وابن  ابن عمر  مروي عن  الراأي  وهذا  م�ستحبة، 

للجميع                                                                                                                              اإيــجــابــهــا  يف  الفريقني  بــني  املتو�سط  الــــراأي  بــهــذا  اأن  �ــســّك  ول 

اأو ا�ستحبابها للجميع جتتمع الأدلة وتعمل الّن�سو�ص جميعا، ويعمل بطرف 

من الراأي الأول وبطرف من الراأي الّثاين، واجلمع اأوىل من الرتجيح.

ج– اختلف الفقهاء يف قبول �سهادة القاذف اإذا تاب، فراأى الأحناف عدم 

قبولها، وخالفهم يف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا: اإّنها تقبل، و�سبب اخلالف 

هو ال�ستثناء الوارد يف قوله تعاىل: { 

4-5(  هل يعود على اجلملة الأخرية            })الــّنــور: 

1– انظر تف�سيـل امل�ساألة و�سبب اخلالف فيها يف: بداية املجتهد: 40/1، 41.

2– انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص: 136/2.
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على  يعود  ــه  اأّن اأم  مـــردودة،  �سهادته  وتظل  فقط  الف�سق  ا�سم  عنه  فريفع 

اجلملتني الأخريتني فاإذا تاب قبلت �سهادته ورفع عنه و�سف الف�سق، وبني 

هذين الراأيني هنالك مذهب و�سط هو مذهب الإمامني ال�سعبي وال�سحاك 

فقد قال: ل تقبل �سهادة القاذف واإن تاب اإل اأن يعرتف على نف�سه اأّنه قال 

اأنه يزيد على التوبة اإعالن  اأي  البهتان فيما قذف؛ فحينئذ تقبل �سهادته، 

اإىل  امليل  دون  لئحا  التو�سط  املذهب  هذا  يف  ترى  فاأنت  املقذوف.  بــراءة 

القبول باإطالق اأو عدم القبول باإطالق وهو ما يحقق العدل والإن�ساف بني 

جميع الأطراف )القاذف واملقذوف(، فال يظلم اأحد منهما ول ي�سيع حق 

.
)1(

اهلل، ول حق العبد

يخ�سى  بــاأن  وذلــك  باجلوار:  ال�سفعة  ا�ستحقاق  يف  الفقهاء  اختلف  د– 

املجاور–الذي لي�ص ب�سريك– وقوع ال�سرر، اأو كانت له م�سلحة من امتالك 

ح�سة جاره البائع، فهل يعطيه قرب اجلوار احلق يف ذلك اأم ل؟ فراأي املالكية 

عنهما–  اهلل  – ر�سي  وعثمان  عمر  عن  منقول  وهو  واحلنابلة  وال�ّسافعية 

اأن لي�ص للجار احلق يف ذلك، واإليه ذهب الأوزاعي والّليث واأبو ثور و�سعيد 

اإىل  الأحناف  العزيز وغريهم. وذهب  والزهري وعمر بن عبد  امل�سيب  بن 

اإثبات ال�سفعة للجار كما ثبتت لل�سريك، وهو راأي اإبراهيم النخعي، و�سريح 

.
)2(

القا�سي والثوري وقتادة واحل�سن وحماد وابن اأبي ليلى وابن �سريين

و�سبب اخلالف راجع اإىل تعار�ص الّن�سو�ص واختالفها، واإىل ال�سرتاك 

من  اإنه  اإذ  لل�سفعة؛  املثبتة  الّن�سو�ص  يف  الــواردة  »اجلــار«  كلمة  يف  اللغوي 

معانيه اأي�سا اجلار املجاور. كما يعود �سبب اخلالف اأي�سا اإىل العلة املوجبة 

لل�سفعة اأهي �سرر موؤنة الق�سمة فتخت�ص بال�سريك، اأم �سرر �سوء الع�سرة 

فتتعدى اإىل اجلار؟.

ال�سرر  بنفي  القا�سية  واأ�سولها  ال�ّسريعة  قواعد  يف  تاأملت  اإذا  واأنــت 

1– اأحكام القراآن لل�سافعي: 135/1.

2– نيل الأوطار: 73/7. بداية املجتهد: 259/2، 260.
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–وهو ما يتفق معه ت�سريع ال�سفعة– واأن الدللة اللغوية حمتملة للمعنيني، 
اجلار  في�ستحق  بينهما:  والتو�سط  الــراأيــني  بــني  باجلمع  الــقــول  اأمكنك 

فال،  واإل  �سرر  ب�سببه  يلحقه  ما  ثمة  كان  اإذا  ال�سفعة  ال�سريك–  –غري 
جاره  ب�سفعة  اأحق  »اجلــار   :[ قـال  قـال:  جابرط  عن  برواية  هذا  ويتاأيد 

اأن  فاإّنه يدل على   ،
)1(

واحــدا« اإذا كان طريقهما  واإن كان غائبا  بها  ينتظر 

اأن  كما  ل مبجرده،  الطريق  احتاد  مع  اإل  لل�سفعة  مقت�سيا  يكون  ل   اجلوار 

عادة                             ال�سرر–  دفــع  وهــي   – ال�سفعة  اأجلها  مــن  �سرعت  التي  »احلكمة 

يف  اأو  اململوك  ال�سيء  يف  املخالطة  مــع  الأغــلــب  يف  ويح�سل  يتحقق  مــا 

.
)2(

طريقه«

وهذا الراأي الو�سط –زيادة على ما فيه من اجلمع والتوفيق بني الّن�سو�ص 

املتعار�سة– تقت�سيه الأ�سول والقواعد؛ اإذ قد تقرر عند الفقهاء اأن ال�سفعة 

واردة على خالف الأ�سل وهو عدم جواز اأخذ مال الغري بغري ر�ساه، فاقت�سى 

ذلك عدم التو�سع يف اإعمالها اإل اإذا دعا اإىل ذلك �سرورة اأو حاجة، من مثل 

نفي ال�سرر احلا�سل باملخالطة يف الطريق يف مثالنا هذا.

املطلب الّثالث: الرتجيـح على اأ�صـا�س التو�صط

بينت يف املطلب ال�ّسابق ما للتو�سط من اأثر يف التقريب بني وجهات النظر 

املختلفة، واأن تقابل الآراء باإطالق بحيث ل يكون و�سط بينهما كما قد يخيل 

لغري املتمر�ص يف علم اخلالف جمانب للحقيقة، وينبني على ذلك اأن ما كان 

يف  والتقدمي  بالعتبار  الأوىل  هو  التو�سط  على  جاريا  اخلالفية  الآراء  من 

الفتوى والعمل، ملا مر من الأدلة على اأّن ال�ّسريعة املباركة نازعة بتكاليفها 

اإىل حمل الّنا�ص على الو�سط، وقد راأيت الإمام ال�ّساطبي انفرد بالّن�ص على 

1– الرتمذي يف اجلامع ال�سحيح،اأبواب الأحكام عن ر�سول اهلل ]،باب ما جاء يف ال�سفعة للغائب: 

651/3، ديث رقم 1319. وابن ماجه يف �سننه، كتاب ال�سفعة، باب ال�سفعة باجلوار: 833/2، حديث 

رقم 2494. واأبو داود يف �سننه، كتاب الإجارة، باب يف ال�سفعة: 286/3، حديث رقم 3518.

2– فتح البـاري: 552/4.
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هذا املعنى فلله دره كم فتق من املعاين، وذلك قوله: » اإذا ثبت اأن احلمل 

على التو�سط هو املوافق لق�سد ال�ّسارع، وهو الذي كان عليه ال�سلف ال�سالح، 

بالتباع  اأخلق  فهو  الطريق  هذا  على  اأجرى  كان  مذهب  اأي  املقلد  فلينظر 

واأوىل بالعتبار، واإن كانت املذاهب كلها طرقا اإىل اهلل، ولكن الرتجيح فيها 

ل بد منه، لأنه اأبعد من اتباع الهوى –كما تقدم– واأقرب اإىل حتري ق�سد 

ال�سارع يف م�سائل الجتهاد، فقد قالوا يف مذهب داود ملا وقف مع الظاهر 

الراأي:               اأ�سحاب  مذهب  يف  وقالوا  املائتني،  بعد  حدثت  بدعة  اإّنــه  مطلقا: 

ل يكاد املغرق يف القيا�ص اإل يفارق ال�سّنة، فاإن كان ثم راأي بني هذين فهو 

.
)1(

الأوىل بالتباع «

ويظهر مما ذكره القا�سي ابن العربي وهو يناق�ص ما يحل وما يحرم من 

اإليه  يلجاأ  معقل  التو�سط  اختيار  اأن  الّن�سو�ص  بها  ترد  التي مل  املطعومات 

الفقهاء عند تعار�ص الأدلة قـال –رحمه اهلل–: »... وقوله: {

فــاإن عولنا عليها  نزلت..  اآيــة  اآخــر   )145 )الأنــعــام:   {   

الأدلة،  بها ح�سبما يرتتب يف  اإحلاق غريها  راأينا  واإن  �سواها مباح،  فالكل 

، ثم جاءت 
)2(

كما قـال الّنبي ]: » ل يحل دم امرئ م�سلم اإل باإحدى ثالث«

الزيادة عليها حّتى انتهت اأ�سباب اإباحة الّدم عند املالكّية اإىل ع�سرة اأ�سباب، 

الكراهية  علمائنا  من  املتو�سطون  اختار  ولأجله  مــرتددة،  ذلك  يف  فاحلال 

ماأخذ  واإ�سكال  الأدلة،  لتعار�ص  واحلرمة  بني احلل  وتو�سطا  يف احلرمات، 

 .
)3(

الفتوى فيها«

وقد تاأيد هذا املنهج الفقهي عندي بعد اأن وقفت لبن عابدين –خامتة 

املحققني– وهو يناق�ص بع�ص علماء ع�سره يف فتوى �سدرت منه حول الرد 

1– املوافقات: 191/4.

2– م�سلم يف �سحيحه، كتاب الق�سامة واملحاربني والق�سا�ص والديات، باب ما يباح به دم امل�سلم: 

1303/3، حديث رقم 1676.

3– اأحكـام القراآن، لبن العربي: 1145/3.



178

بالغنب الفاح�ص، وبعد اأن اأورد النقول فيها واخلالف يف املذهب بني الروايات، 

مال اإىل اجلمع والتوفيق بينها، ثم علل ذلك باأّنه جار على الو�سط. وخال�سة 

الأوىل:  ثالث:  روايات  الفاح�ص  بالغنب  الرد  ثبوت  يف  للحنفية  اأن  امل�ساألة: 

املنع من ذلك وهو ظاهر الرواية، والثانية: اجلواز رفقا بالّنا�ص، والثالثة: 

يثبت الرد اإن وقع تغرير من البائع للم�سرتي اأو بالعك�ص، واإل فال. يقول ابن 

عابدين يف توجيه هذا القول الثالث: ».. وهذا التوفيق ظاهر ووجهه ظاهر؛ 

اإىل كرثة  يوؤدي  لأّنه  الأرفق؛  بالّنا�ص؛ بل خالف  اأرفق  لي�ص  الرد مطلقا  اإذ 

املخا�سمة واملنازعة يف كثري من البيوع؛ اإذ مل تزل اأ�سحاب التجارة يربحون 

يف بيوعهم الربح الوافر ويجوز بيع القليل بالكثري وعك�سه، والقول بعدم الرد 

مطلقا خالف الأرفق اأي�سا، واأّما القول بالتف�سيل فهو القول الو�سط القاطع 

اإفراطها؛ لأن من  اأو�ساطها ل تفريطها ول  الأمور  لل�سغب وال�سطط، وخري 

ا�سرتى القليل بالكثري مع خداع البائع والتغرير يكون بدعوى الرد معذورا، 

.
)1(

وبائعه اآثما وماأزورا«

1– جمموعـة الر�سـائل: 80/2.
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املبحث الثـاين: اأثـر التو�صط يف االإفتـاء

املفتي  فيه  ويحتاج  األوان الجتهاد،  اأو�سع  الفتوى من  الجتهاد يف �سورة 

زيادة على ال�سروط املوؤهلة لالجتهاد اإىل معرفة بالواقع وعادات الّنا�ص يف 

خطاباتهم و�سلوكاتهم، واإىل ر�سوخ قدم يف تنزيل الأحكام وحتقيقها يف اآحاد 

الوقائع والت�سرفات بعد ذلك. واإذا كان ع�سرنا هذا قد �سهد ا�ستباحة من 

غري املتحققني ب�سفات الإفتاء مليدان الفتوى؛ مبا مل يعرفه ع�سر اآخر من 

قبل يف تاريخ الأّمة؛ وهو ما اأوقع يف الغلو يف اأحيان كثرية بدافع احلر�ص على 

الدين، اأو بدافع ال�سدارة وال�سعي وراء ال�سهرة، اأو بدافع الوجاهة... اإلخ، 

ويف التفريط والت�ساهل بدافع التخفيف و�سماحة ال�ّسريعة اأحيانا اأخرى؛ فاإن 

احلاجة تبدو ما�سة اإىل »املفتي الو�سطي« الذي يحمل الّنا�ص على الو�سط، 

فال يذهب بهم مذهب ال�سّدة، ول يفتح لهم باب النحالل واملروق.

ولبيان �سفات هذا املفتي ومعامل الإفتاء على الو�سط والعتدال اأعقد هذه 

املطالب: 

املطب االأّول: ا�صتح�صـار التو�صط يف نيل من�صب االإفتاء

باعتبار  ومعلوم  مقرر  هو  كما  دينيا  من�سبا  »الإفتاء«  من�سب  كان  فاإذا 

املفتي نائبا عن ال�سارع احلكيم يف تبليغ الأحكام وخليفة له مبوجب امليثاق 

الذي اأخــذه اهلل عـلى العـلمــاء:{

نف�سه  الــديــن  فــاإن   ،)187 عــمــران:  )اآل   {      

يوجب األ تكون الفتوى اإل عن علم ومعرفة وب�سرية؛ اإذ اإن ذلك ما تقت�سيه 

اخلالفة والنيابة، بحيث ل يقع الإخبار اإل مراعيا ملق�سد ال�سارع فيه، وقد 

جاءت ن�سو�ص كثرية يف املنع من اتباع الهوى اأو القول على اهلل ور�سوله بغري 

علم.

ومن م�ستلزمات التو�سط يف اأهلية الإفتاء األ يقع املفتي حتت �سغط الواقع 

الأحكام  ت�سويغ  مهمته  فتغدو  رهبة،  اأو  رغبة  دنياه  وراء  فين�ساق  وتاأثريه 
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بع�ص  –رحمه اهلل– عن  الباجي  كما حكى  واحليل،  املخارج  والبحث عن 

حكومة                      له  وقعت  اإذا  ل�سديقي  علّي  الذي  اإن  يقول:  كان  »اأّنــه  زمانه:  اأهل 

له  وقعت  اأّنــه  به  اأثق  من  واأخــربين  توافقه،  التي  بالرواية  اأفتيه  اأن  فتيا  اأو 

واقعة، فاأفتاه جماعة من املفتني مبا ي�سره وكان غائبا، فلما ح�سر، قالوا: 

بني  مّما ل خالف  وهذا  قـال:  الأخــرى.  بالرواية  واأفتوه  لك،  اأّنها  نعلم  مل 

.
)1(

امل�سلمني املعتد بهم يف الإجماع اأّنه ل يجوز«

من  كثري  التزم  بالت�سهي  والإفتاء  بالدين  التالعب  هذا  من  املنع  ولأجل 

اأّنه بلغ رتبة  الفقهاء الإفتاء بالراجح واإل فامل�سهور، كما يذكر عن املازري 

الجتهاد وما اأفتى قط بغري امل�سهور وعا�ص ثالثا وثمانني �سنة، وينقل عنه 

مذهب  من  امل�سهور  املعروف  غري  على  الّنا�ص  يحمل  ممن  ل�ست   « قوله: 

مالك واأ�سحابه؛ لأّن الورع قد قّل، والتحفظ على الديانات كذلك، وكرثت 

باب  لهم  فتح  ولو  الفتيا،  على  ويتجا�سر  العلم  يدعي  من  وكرث  ال�سهوات، 

خمالفة املذهب لت�سع اخلرق على الراقع؛ وهتكوا حجاب هيبة املذهب، وهو 

.
)2(

من املف�سدات التي ل خفاء بها«

اأن يحكم  له  اإذا كان جمتهدا فال يجوز  اأن »احلاكم  القرايف على  ون�ّص 

ويفتي اإل بالراجح عنده، واإن كان مقلدا جاز له اأن يفتى بامل�سهور يف مذهبه، 

واأن يحكم به واإن مل يكن راجحا عنده؛ مقلدا يف رجحان القول املحكوم به 

اإمامه الذي يقلده كما يقلده يف الفتيا، واأما اتباع الهوى يف احلكم اأو الفتيا 

.
)3(

فحرام اإجماعا«

ومن مقت�سيات الإفتاء على الو�سط والعتدال اأي�سا: الب�سر بالفروق بني 

والوقائع احلادثة، فكلما لحظ املفتي  املنقولة وال�سور  القواعد  اأو  امل�سائل 

فرقا موؤثرا اعتربه، لئال ينحرف يف تخريجه فيلحق بقاعدة ما لي�ص منها، 

1– الختالف الفقهي يف املذهب املالكي: �ص 192 عن حا�سية كنون على الزرقاين: 290/7.

2– حا�سية كنون على الزرقاين: 290/7.

3– الإحكام يف متييز الفتـاوى عن الأحكام: �ص 49.
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اأو يدرج حتت كلي جزئيا اخت�ص باأو�ساف ومالب�سات تقت�سي ا�ستثناءه. قال 

الإمام املازري –رحمه اهلل– يف �سرورة الإملام بالفروق لتح�سيل من�سب 

يكون  اأن  املذهب  نقل  يف  مراتبه  اأقل  الزمان  هذا  يف  يفتي  »الــذي  الإفتاء: 

قد ا�ستبحر يف الطالع على روايات املذهب، وت�سبيههم م�سائل مب�سائل قد 

ي�سبق اإىل الّنف�ص تباعدها، وتفريقهم بني م�سائل وم�سائل قد يقع يف النف�ص 

 .
)1(

تقاربها وت�سابهها«

واأكد هذا املعنى اأبو القا�سم الربزيل فحذر»ممن يدعي الجتهاد، فينظر 

، ويف فروق القرايف 
)2(

امل�سائل بع�سها ببع�ص ويخّرج، ولي�ص ب�سريا بالفروق«

يح�سلوا  مل  لأّنهم  اأ�سحابها  فيها  اأخطاأ  لتخريجات  كثرية  واأمثلة  مناذج 

، ولهذا قال حتت الفرق الأّول 
)3(

الفرق بينها وبني القاعدة التي بنيت عليها

وهو الفرق بني قاعدتي ال�ّسهادة والرواية يف معر�ص الإلزام لغريه ب�سرورة 

لنا حادثة  وقعت  واإذا   ...« منهما خرب–:  واحدة  كل  –لأن  بينهما  التمييز 

الّرواية؟  باب  من  فلعلها  �سهادة..  اأّنها  لنا  اأين  من  من�سو�سة–  –غري 
فالفقيه مطالب مبعرفة الفرق، واإل فاإن تخريجه لن يكون �سحيحا؛ لأّنه قد 

يلحق ويخّرج على كل واحدة ما لي�ص منها، والقول برتدد هذه الفروع بينهما 

وهذا  هاتني،  غري  اأخــرى  قاعدة  على  خمرجا  الفرع  يكون  بل  �سوابا  لي�ص 

هي...         حيث  من  منهما  واحدة  كل  حقيقة  علمت  اإذا  يتلخ�ص  اإمّنا  جميعه 

اأما مع اجلهل بتحقيقها فال يتاأتى �سيء من ذلك، وتبقى هذه الفروع مظلمة 

.
)4(

ملتب�سة علينا«

فات املوؤهلة لإفتاء ل �سطط فيه ول تفريط اأي�سا: مراعاة  ويلتحق بهذه ال�سّ

م�سكالته،  ع�سر  فلكل  حياتهم،  على  الطارئة  والتغريات  الّنا�ص  اأعــراف 

هذا  القول يف  ب�سطنا  وقد  واخلطاب،  ال�سلوك  قوم طريقة ومنط يف  ولكل 

1– مـواهب اجلليـل: 97/6.

2– مقدمة حتقيق الفروق الفقهية للدم�سقي: �ص 33 عن نوازل الربزيل )9/1ب(.

3– انظر مثال: الفـروق: 134/1–140، 1/ 196 – 200.

4– امل�سـدر ال�سـابق: 5/1.



182

يف مباحث احلكم عند احلديث عن تغري الأحكام بتغري الّزمان فال حاجة 

الواحدة«  »القرية  البلوى يف زمن  بها  اأن هاهنا ق�سية عمت  لإعادته، غري 

راأيت التنبيه عليها، وهي ظهور الفتوى و�سيوعها يف القنوات الف�سائية ويف 

اأقطار  كافة  من  وي�ستفتون  ي�ساألون  الّنا�ص  م�سى  فقد  »الإنــرتنــت«  �سابكة 

املعمورة وياأتيهم جواب واحد جلميعهم يف الق�سية الواحدة، وكثريا ما تكون 

ولكن  ال�سوؤال،  منه  ورد  الذي  البلد  يف  ال�سائد  املذهب  اأو  بالعرف  مت�سلة 

وال�سوؤال  التفا�سيل  معرفة  عن  غنى  يف  املفتي  يجعل   
)1(

الإفتاء يف  الت�سرع 

اأمر الدين، وم�سيع  ال�سائل! وهو خطاأ بنّي وت�ساهل مك�سوف يف  عن عرف 

فيحمل  املفتي  يت�سرع  اأن  الزمن  ت�سارع  اإذا  بالزم  فلي�ص  امل�سلمني،  حلقوق 

التثبت يف  الواجب  بل  يفّرط،  اأو  فيفرط  واحد  راأي  على  والــداين  القا�سي 

الفتوى وال�ستفادة من هذه الو�سائل احلديثة حني يظهر للمفتي وجـه احلق 

واب. ويهتدي اإىل ال�سّ

املطلب الثـاين: التـو�صط يف االإفتاء بني الت�صديد والتخفيف

قد م�سى احلديث قبل هذا يف جتنب مواقع الغلو و�سواذ العلم من معامل 

اخلالف  وقع  اإذا  اأّنــه  غري  هذا،  من  قريب  معنى  وهو  الو�سطي،  الجتهاد 

الآخر  والبع�ص  ال�سدة  اإىل  بع�سهم  فمال  والأحكام  امل�سائل  العلماء يف  بني 

اإىل التخفيف، فاإن هذا لي�ص بالزم اأن يقع على جهة الغلو دائما اأو ال�سذوذ 

باإطالق، بل يكون اأخ�ص منه، وهو ما يوجب زيادة اإي�ساح يف حتقيق التو�سط 

يف هذا امل�ستوى كما حتقق يف الذي قلبه، ولبيان ذلك اأقول: اإن املفتي ناظر 

يف حتقيق م�سالح اخللق على ما عهده وحتققه من اأ�سلوب ال�ّسريعة يف جلبها 

للم�سالح ودرئها للمفا�سد، ول �سك اأن الفتوى على الطرفني اخلارجني عن 

العدل ل تقوم بها م�سلحة، بل الف�ساد فيها حمقق؛ »لأّن امل�ستفتي اإذا ذهب 

اإليه الدين، واأدى اإىل النقطاع عن �سلوك  به مذهب العنت واحلرج بغ�ص 

طريق الآخرة –وهو م�ساهد– واأّما اإذا ذهب به مذهب النحالل كان مظنة 

1– يـدل على اأنك نادرا ما ت�سمع اأحدهم يقول: ل اأدري !.
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للم�سي مع الهوى وال�ّسهوة، وال�سرع اإمنا جاء بالّنهي عن الهوى، واتباع الهوى 

. فال�ساأن اإذن الأخذ بالو�سط وعدم اللتفات اإىل الأطراف. وانظر 
)1(

مهلك«

اإىل تعليق مالك ط حني اأراد اأن يجمع املوطاأ فقال له اخلليفة: اترك ت�سديد 

ابن عمر ورخ�ص ابن عبا�ص، واألف بعد ذلك ما �سئت. فاإّنه قال: »فخرجت 

، كيف جعل الفقه متحققا يف الو�سط؛ وكاأنها درجة زائدة 
)2(

من عنده فقيها«

على جمرد العلم وحت�سيل الآراء واأقاويل اأهل العلم.

ولهذا قال ال�ّساطبي –رحمه اهلل–: »املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي 

بهم  يذهب  فال  باجلمهور،  يليق  فيما  الو�سط  املعهود  على  الّنا�ص  يحمل 

مذهب ال�سدة، ول مييل بهم اإىل طرف النحالل، والدليل على �سحة هذا اأّنه 

ال�سراط امل�ستقيم الذي جاءت به ال�ّسريعة، فاإّنه قد مر اأن مق�سد ال�سارع 

من املكلف احلمل على التو�سط من غري اإفراط ول تفريط، فاإذا خرج عن 

ذلك يف امل�ستفتني خرج عن مق�سد ال�سارع، ولذلك كان ما خرج عن املذهب 

.
)3(

الو�سط مذموما عند العلماء الرا�سخني«

املذاهب  اأطيب  تخري  »اإّن  –رحمه اهلل–:  الغزايل  قول  املعنى  ومن هذا 

بالتقاط الأخف والأهون من مذهب كل ذي مذهب حمال  واأ�سهل املطالب 

التمييز والت�سهي فيت�سع اخلرق على  اأن ذلك قريب من  اأحدهما:  لأمرين: 

اأئمة  فاعله وين�سل عن معظم م�سائق ال�ّسرع باآحاد التو�سعات التي اتفقت 

ال�سرع يف اآحاد القواعد على ردها. والآخر: اأن اتباع الأف�سل متحتم، وتخري 

.
)4(

املذاهب يجر ل حمالة اإىل اتباع الأف�سل تارة واملف�سول اأخرى«

1– املوافقات: 189/4.

ملالك:            العبا�سي– قال  املن�سور–اخلليفة  اأن  روى  وقد   .82/1 اأبي جمرة:  لبن  الّنفو�ص  2– بهجة 

ورخ�ص  عمر  بن  اهلل  عبد  �سدائد  وجتنب  كتبا،  منه  ودون  ودّونــه  العلم  هذا  �سع  اهلل،  عبد  اأبا  يـا 

حابة  عبد اهلل بن عّبا�ص و�سواذ ابن م�سعود، واق�سد اإىل اأو�سط الأمور وما اجتمع عليه الأئّمة وال�سّ

–ر�سي اهلل عنهم–، لنحمل الّنا�ص اإن �ساء اهلل على علمك وكتبك... اإلخ. ترتيب املدارك: 193/1، 
والديباج املذهب: 5/1.

3– املـوافقات: 188/4، 189.

4– حا�سية العطار على املحلي على جمع اجلوامع: 442/2.
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ومما ينبغي التنبيه عليه يف هذا املقام، اأن التزام املفتي للتو�سط يف فتياه 

اإمّنا هو يف حق امل�ستفتني وجمهور الّنا�ص، واأّما هو يف خا�سة نف�سه فقد ي�سوغ 

له اأن يحّمل نف�سه ما هو فوق الو�سط، ب�سرط األ يظهره خ�سية اأن يقتدى به، 

، ومن اأمثلة هذا املعنى:
)1(

وهو معنى نفي�ص نّبه عليه ال�ّساطبي رحمه اهلل

معه  و�سجد  �سجد  ثم  املنرب  على  ال�سجدة   ] عمر  �سيدنا  قــراأ  ملا  اأّنــه 

لل�سجود،  الّنا�ص  تهياأ  مو�سعها  من  قرب  فلما  اأخرى  كرة  يف  قراأها  الّنا�ص 

هذا                         ومثل   .
)2(

ن�ساء اأن  اإل  علينا  يكتبها  مل  اهلل  اإن  وقـال:  ي�سجدها،  فلم 

باآخر  اأّنه كان ي�سجد يف خا�سة نف�سه  ما نقل ابن نافع ومطرف عن مالك 

. ومل يختلف قول مالك 
)3(

�سورة العلق، بينما راآه تلميذه ابن وهب من العزائم

وكان  القراآن،  عزائم  لي�ست من  النجم  �سجدة  اأن  املالكية  علماء  نقله  كما 

.
)4(

مالك ي�سجدها يف خا�سة نف�سه

وقد �سئل مالك عن املرة الواحدة يف الو�سوء فقال: ل، الو�سوء مرتان، 

اأ�سبغ، قال  اإل ما  الغ�سل  الو�سوء ول يف  اأّنه مل يحّد يف  اأو ثالث ثالث، مع 

يتو�ساأ  به  يقتدي  راأى من  اإذا  العامي  لأّن  احتياط وحماية؛  وهذا  اللخمي: 

مرة مرة فعل مثل ذلك، وقد ل يح�سن الإ�سباغ بواحدة فيوقعه فيما ل جتزئه 

.
)5(

ال�سالة به

فلمظنة القتداء هذه، كان الرا�سخون يف العلم يظهرون ما يليق باجلمهور 

مع علمهم اأن ترك ذلك خري، خ�سية النحراف عن الو�سط، فمن ذلك ترك 

عثمان [ الق�سر يف ال�سفر يف خالفته، وقـال: »اإين اإمام الّنا�ص، فنظر 

. واأكرث 
)6(

اإيّل الأعراب واأهل البادية اأ�سلي ركعتني، فيقولون: هكذا فر�ست«

1– املـوافقات: 190/4.

2– نف�سه: 247/3.

3– اأحكـام القراآن لبن العربي: 1960/4.

4– نف�سه: 1735/4. 

5– املوافقات: 248/3.

6– نف�سه: 248/3.
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امل�سلمني على اأن الق�سر مطلوب.

ويقول  الأ�سحى،  يوم  بدرهمني  حلما  ي�سرتي  كان  اأّنــه  عّبا�ص  ابن  وعن 

. ول خالف 
)1(

لعكرمة: من �ساألك فقل هذه اأ�سحية ابن عّبا�ص، وكان غنيا

يف  مالك  على  النوفلي  يزيد  بن  يحيى  عتب  وملا  مطلوبة،  الأ�سحية  اأن  يف 

ر�سالته اإليه مبا يظهر من الرد؛ اأجابه مالك قائال بعد الديباجة: »... فاأما 

ما ذكرت يل اأين اآكل الرقاق، واألب�ص الدقاق، واأحتجب، واأجل�ص على الوطيء 

فنحن نفعل ذلك ون�ستغفر اهلل تعاىل، فقد قـال اهلل تعاىل: {

)الأعـــــراف:   {        

32(، واإين لأعلم اأن ترك ذلك خري من الدخول فيه... – وقد عّلق اأبو حامد 

اإذا اعرتف  اإن�ساف مالك  اإىل  الغزايل على هذا اجلواب بقوله–: فانظر 

فيهما  �سدق  وقد  مباح،  باأّنه  واأفتى  فيه،  الدخول  من  خري  ذلك  ترك  اأن 

.
)2(

جميعا«

وقـال ابن العربي يف �سجدة الن�سقاق: »ملا اأممت بالّنا�ص تركت قراءتها، 

اأنكروه، واإن تركتها كان تق�سريا مني، فاجتنبتها اإل اإذا  لأين اإن �سجدتها 

اأبا بكر الفهري حني رفع يديه  . ومبثل ذلك ن�سح �سيخه 
)3(

�سليت وحــدي«

عند الّركوع وعند الرفع منه حتى كاد يقتل لأجل ذلك، فقـال له: »ل يحل لك 

.
)4(

هذا، فاإّنك بني قوم اإن قمت بها قاموا عليك، ورمبا ذهب دمك«

1– التمهيد لبن عبد الرب: 194/23.

2– اإحياء علوم الدين: 67/1.

3– اأحكـام القراآن: 1911/4.

.1912/4 4– نف�سه: 
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املطلب الثـالث: حتقيـق املنـاط اخلـا�س

من املعامل الهادية وامل�سالك املر�سدة لتحقيق التو�سط يف الإفتاء والتحقق 

به، اأن يكون املفتي مراعيا يف فتاويه لوقائع الأعيان واآحاد ال�سور وخ�سو�ص 

املناط  بتحقيق  يعرف  ما  وهذا  عليها،  ال�ّسرعي  للحكم  تنزيله  الأحــوال يف 

اإذ هو كما يذكر الآمدي »النظر يف معرفة وجود  يف عرف علماء الأ�سول، 

اإجماع                                                                        اأو  بن�ص  �ــســواء  نف�سها،  يف  معرفتها  بعد  ال�سور  اآحـــاد  يف  العلة 

. وبعبارة ال�ساطبي معناه: »اأن يثبت احلكم مبدركه ال�سرعي، 
)1(

اأو ا�ستنباط«

لكن يبقى النظر يف تعيني حمله.. ذلك اأن ال�سريعة مل تن�ص على حكم كل 

اأعدادا                                                                                                                                تتناول  مطلقة  وعبارات  كلية  باأمور  اأتت  واإمّنا  حدتها،  على  جزئية 

نف�ص  يف  ولو  غريه  يف  لي�ست  خ�سو�سية  معني  فلكل  ذلك  ومع  تنح�سر،  ل 

طردي  هو  ول  بــاإطــالق  احلكم  يف  معتربا  المتياز  به  ما  ولي�ص  التعيني، 

باإطالق.. فال يبقى �سورة من ال�سور الوجودية املعينة اإل وللعامل فيها نظر 

..
)2(

�سهل اأو �سعب حتى يحقق حتت اأي دليل تدخل«

الأفعال  اأفــراد  من  الواقعية  العينات  تفح�ص  –املجتهد–  املفتي  فعلى 

والأو�ساع ملعرفة اأي الأحكام ينطبق عليها فتجري على ح�سبه، ومن م�سّوغات 

هذا العمل الجتهادي: اأن التقليد ل يجدي �سيئا ملا يكتفي الالحق مبا حقق 

مناط  حتقيق  بعد  يت�سور  اإمّنــا  التقليد  »لأّن  احلكم؛  مناطات  من  ال�سابق 

احلكم املقلد فيه، واملناط هنا مل يتحقق بعد، لأّن كل �سورة من �سور النازلة 

نازلة م�ستاأنفة يف نف�سها، مل يتقدم لها نظري، واإن تقدم لها يف نف�ص الأمر 

اأّنه  فر�سنا  اإن  وكذلك  بالجتهاد،  فيها  النظر  من  بد  فال  لنا،  يتقدم  فلم 

.
)3(

تقدم لنا مثلها فال بد من النظر يف كونها مثلها اأو ل...«

وتتجلى اأهمية هذا العمل التطبيقي لالأحكام يف حتقيقه للتو�سط وحجزه 

بقوله:  املعا�سرين  العلماء  اأحد  حه  يو�سّ ما  وهو  والنحرافات،  البدع  عن 

1– الإحكـام: 264/3.

2– املوافقـات: 65/4، 66.

3– نف�سه.
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»واإهدار هذا الأ�سل يف التطبيق بالغفلة عنه اأو بتعمد التحريف فيه يف�سي 

للمراد  حتريف  واإىل  فيه،  تزيد  اإىل  يف�سي  بل  الدين،  يف  كبري  حرج  اإىل 

اأفراده العينية دون حتقيق  الإلهي؛ وذلك لأّن اإجراء احلكم يف الواقع على 

باأفراده، ولكنها  الظاهر  اأفراد م�ستبهة يف  ينتج عنه تطبيقه على  فيها قد 

اأفراده                                  كل  على  تطبيقه  عنه  ينتج  قد  ــه  اأّن كما  عنه،  خارجة  احلقيقة  يف 

مبا فيها تلك التي تنطوي بح�سب مالب�ساتها ال�ّسخ�سية على اأعذار تخرجها 

من انطباق احلكم عليها. ويف مقابل ذلك فاإن اإهدارها قد ينتج عنه �سرف 

احلكم عن اأفراده احلقيقية اأو عن بع�سها فتخرج عن جمال تطبيقه. وكل 

.
)1(

ذلك �سرب من التزيد يف الدين والتحريف فيه«

حتقيق  اإغفال  اإىل  عائدا  منه  كثري  يف  البدعة  ن�سوء  ال�ساطبي  عد  وقد 

املناط فقال يف حديثه عن ال�ستدللت الكلية لأهل البدع: »ومنها حتريف 

الأدلة عن موا�سعها: باأن يرد الدليل على مناط في�سرف عن ذلك املناط 

اإىل اأمر اآخر موهما اأن املناطني واحد. وهو من خفيات حتريف الكلم عن 

ال�ّسرع  »اإذا ندب  اأّنه  اأمثلة هذا النحراف  ، ومن 
)2(

والعياذ باهلل« موا�سعه 

وب�سوت            واحــد  ل�سان  على  عليه  الجتماع  قوم  فالتزم  اهلل  ذكر  اإىل  مثال 

ال�سرع                                            نــدب  يف  يكن  مل  الأوقـــات  �سائر  عن  خم�سو�ص  معلوم  وقــت  يف  اأو 

ما يدل على هذا التخ�سي�ص امللتزم، بل فيه ما يدل على خالفه؛ لأّن التزام 

الأمور غري الالزمة �سرعا �ساأنها اأن تفهم الت�سريع وخ�سو�سا مع من يقتدي 

به يف جمامع الّنا�ص كامل�ساجد، فاإّنها اإذا اأظهرت هذا الإظهار، وو�سعت يف 

امل�ساجد ك�سائر ال�سعائر... فهم منها بال �سك اأنها �سنن اإذا مل تفهم منها 

الفر�سية، فاأحرى اأن ل يتناولها الدليل امل�ستدل به، ف�سارت من هذه اجلهة 

.
)3(

بدعا حمدثة بذلك«

1– د. الّنجـار، عبد املجيد: فقه التطبيق لأحكام ال�سريعة عند الإمام ال�ساطبي، جملة املوافقات، 

العددالأول ذو احلجة 1412هـ، �ص 271.

2– العت�سـام: 249/1.

3– نف�سه.
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املبحث االأول: اأثرالو�صطية يف كليات ال�صريعة

الإمام                 بذلك  انفرد  وقــد  اجلليل  املبحث  هــذا  على  ن�ّص  راأيته  من  اأول 

»اإذا  اأنك  الثاقب امل�ستوعب  اإذ قّرر بفكره  اإ�سحاق ال�ساطبي رحمه اهلل  اأبو 

نظرت يف كلية �سرعية فتاأملها جتدها حاملة على التو�سط، فاإن راأيت ميال 

الطرف  متوقع يف  اأو  واقع  مقابلة  فذلك يف  الأطــراف  اإىل جهة طرف من 

الآخر... فاإذا مل يكن هذا ول ذاك راأيت التو�سط لئحا، و م�سلك العتدال 

. وي�ستفاد 
)1(

وا�سحا، وهو الأ�سل الذي ُيرجع اإليه واملعقل الذي ُيلجاأ اإليه...«

: من هذا اأنَّ

هو  لها  الو�سط  مالزمة  واأن  التو�سط،  على  حاملة  ال�سرعية  الكليات   -
الأ�سل.

- واأن تلك هي ال�سفة الغالبة عليها. 

موؤقتة،  اقت�ساه عالج حال  ا�ستثناء  هو  اإمنا  عنها  التو�سط  تخلف  واأن   -

وعلى هذه املعاين الثالثة تتحدد العالقة مو�سوع البحث.

وملّا كان هذا الإجمال اإمنا يتاأكد ر�سوخه يف النف�ص و يت�سح ح�سنه باملثال، 

فلن�سرب لذلك اأمثلة.

املطلب االأول: كلية رفع احلرج

رفع احلرج عن املكلفني ودفع ال�سيق عنهم اأ�سل يف ت�سريع الأحكام، دّل 

على ذلك ا�ستقراء الن�سو�ص، كقوله تعاىل: {

      } )احلج: 78(، وقوله �سبحانه: {

{                

ا�ص –رحمه اهلل– عند هذه الآية: »ملا كان   )املائدة: 6(، قال اأبو بكر اجل�سّ

احلرج هو ال�سيق و نفى عن نف�سه اإرادة احلرج بنا �ساغ ال�ستدلل بظاهره 

يف نفي ال�سيق و اإثبات التو�سعة يف كل ما اختلف فيه من اأحكام ال�سمعيات، 

1– املوافقات: 128/2.
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. وقال تعاىل اأي�سا:{
)1(

فيكون القائل حمجوجا بظاهر الآية«

    } )البقرة: 185(، وقال عز وجل: {  

�سبحانه  وقال   ،)28          })الن�ساء: 

)البقرة:   { وتعاىل: {          

الآية:  امل�سقة. ومعنى  العنت وهو  ي�سق، من  التكليف مبا  والإعنات:   ،)220

بنا؛  رحمة  يفعل  مل  لكنه  لفعل،  التكليف  يف  علينا  ي�سق  اأن  �ساء  لو  اهلل  اأن 

 { لأن »لو« تدل على امتناع ما بعدها. وقال تعاىل:{     

)البقرة: 286(، ومن هذا املعنى قوله ]: »اإن الدين ي�سر، ولن ي�ساّد الدين 

النبوية  واأمثاله من الن�سو�ص   .
)2(

واأب�سروا« اإّل غلبه، ف�سّددوا وقاربوا  اأحد 

كثرية التي تظاهرت على تقرير كلية رفع احلرج والتي�سري على املكلفني بدفع 

العنت وامل�سقة عنهم.

ال�سريعة  هذه  به  متّيزت  مما  الكلية  هذه  على  الأحكام  ابتناء  كان  وقد 

ال�سمحة عن بقية ال�سرائع ال�سماوية؛ التي �سرع اهلل فيها من الأحكام ال�ساقة؛ 

وهو ما يتنا�سب مع اأو�ساع الأمم ال�سابقة، يدل على ذلك قوله �سبحانه يف 

و�سف الر�سول ]: {                        } 

ــة:              الآي لهذه  تف�سريه  عند  اهلل  رحمه  القرطبي  قــال   ،)157 )الأعــــراف: 

ثقال،  باأعمال  يقوموا  اأن  عهٌد  عليهم  اأخذ  كان  قد  اإ�سرائيل  بني  فاإن   ...«

فو�سع عنهم مبحمد ] ذلك العهد وثقل تلك الأعمال؛ كغ�سل البول وحتليل 

الغنائم، وجمال�سة احلائ�ص وموؤاكلتها وم�ساجعتها، فاإنهم كانوا اإذا اأ�ساب 

ْلد اأحدهم، واإذا جمعوا الغنائم نزلت نار  ثوب اأحدهم بول قر�سه، وروي جمِ

ترك  الأثقال  ومن  يقربوها...  مل  املراأة  حا�ست  واإذا  فاأكلتها،  ال�سماء  من 

ال�ستغال يوم ال�سبت... ومل يكن فيهم الدية واإمنا كان الق�سا�ص، واأمروا 

1– اأحكام القراآن للج�سا�ص: 39/2 .

اهلل  اإىل  الدين  اأحب   :[ النبي  وقول  ي�سر  الدين  باب  الإميــان،  كتاب  �سحيحه،  يف  2– البخاري 

احلنيفية ال�سمحة، حديث رقم 39.
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.
)1(

بقتل اأنف�سهم عالمة لتوبتهم، اإىل غري ذلك، ف�سّبه ذلك بالأغالل...«

والأغالل،  والإ�سر  والعبء  والعنت  وامل�سقة  احلرج  يف  تاأملنا  اإذا  ونحن 

ميكن             التي  ال�سديد  ال�سيق  حالة  عن  املعرّبة  امل�سطلحات  من  ومثيالتها 

وا�ستقامة  معها  الأحكام  ا�سرت�سال  اأن  بداهة  اأدركنا  للمكلف،  تعر�ص  اأن 

اإىل  –لو قدر ذلك– مبا جبل عليه الإن�سان من �سعف وحاجة  احلياة بها 

وال�سيق  بالع�سر  التذرع  واأن  متعّذر،  املختلفة  واأغرا�سه  م�ساحله  ق�ساء 

حينئذ هو املنفذ لكل امرئ يريد النحالل من عرى التكاليف، وقد عرّب عن 

هذا املعنى الإمام ال�ساطبي رحمه اهلل حني قال: »اعلم اأن احلرج مرفوع عن 

املكلفني لوجهني:

 اأحدهما: خوف النقطاع من الطريق، وبغ�ص العبادة، وكراهة التكليف، 

وينتظم حتت هذا املعنـى: اخلوف من اإدخال الف�ساد على املكلف يف ج�سمه 

اأو عقله اأو ماله اأو حاله؛ وذلك لأن اهلل و�سع هذه ال�سريعة حنيفية �سمحة 

�سهلة حفظ فيها على النا�ص م�ساحلهم.

بالعبد املختلفة  املتعلقة  الوظائف  التق�سري عند مزاحمة  والثاين: خوف 

الأنواع.. مثل: قيامه على اأهله وولده اإىل تكاليف اأخرى تاأتي يف الطريق... 

فاإذا اأوغل الإن�سان يف عمل �ساق فرمبا قطعه عن غريه، ول �سيما حقوق الغري 

التي تـتعلق به فتكون عبادته اأو عمله الداخل فيه قاطعا عما كلفه اهلل به، 

فيق�سر فيه، فيكون بذلك ملوما غري معذور؛ اإذ املراد من الإن�سان القيام 

بجميع وظائفه واأعماله على وجه ل يخل بواحدة منها ول بحال من اأحواله 

، فات�سح بهذا البيان اأن احلرج موؤّد اإىل اأمرين:
)2(

فيها«

والنحالل  فيها  التفريط  اأي  التكاليف؛  وبغ�ص  النقطاع  خوف  الأول: 

واحلقوق،  الواجبات  تتزاحم  حني  التق�سري  والثاين:  ال�سريعة.  ربقة  من 

فيقع العجز عن الإتيان باجلميع، فال يكون هناك خمرج اإل بامتثال بع�ص 

1– تف�سري القرطبي: 300/7.

2– تف�سيل هذه املقالة يف املوافقات: 2/ 104 – 109.
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التكاليف والتق�سري يف البع�ص الآخر.

ولي�ص ي�سك عاقل اأن كال الأمرين جمانب لالعتدال، الذي يق�سي بتحقيق 

ل يطغى جانب  بحيث  بينها  واملوازنة  واللتزام يف اجلميع،  التكليف  معنى 

على اآخر ول يق�سر بوظيفة عن غريها، فا�ستلزم الأمر التكليف، لكن بغري 

اإعنات وم�سقة واأنه كلما وقع املرء يف حرج عند امتثاله للمطلوب ال�سرعي       

اإل ورفع عنه، وهو املطلوب.

معلوم  هو  كما  »للم�سقة«  م�ستلزما  معناه  و  مبناه  يف  »التكليف«  كان  وملا 

بنّي، فاإن هذه النتيجة التي تو�سلنا اإليها يف تقرير ملحظ العتدال يف »رفع 

احلرج« اإمنا يظهر اأثرها ويتجه معناها ببيان امل�سقة املوجبة للتخفيف من 

التي ل توجبه ول ينال املكلف اإن هو وقع فيها تي�سرًيا وترخي�سا، فنقول: لقد 

ق�سم علماء الأمة امل�سقة اإىل ق�سمني، وذلك بالنظر اإىل مالزمتها للتكليف 

ذاته، فما كان منها مالزما له ل ينفك عنه لأنه ل ميكن اإيقاعه اإل معها،       

مل يوجب تخفيفا، وهذا الق�سم هو الذي عناه الإمام املقّري رحمه اهلل بقوله: 

قّدر  لأنه  القتل يف اجلهاد  اإىل  كالتعر�ص  ي�سقط،  ل  للفعل  الالزم  »احلرج 

التكليف،  اأمكن انفكاك امل�سقة عن  باأن  واأما ما كان بخالف هذا   .
)1(

معه«

فهذا امل�سقة فيه اأنواع ثالثة:

واملنافع  والأطــراف  النفو�ص  على  كاخلوف  العليا:  املرتبة  يف  نوع  الأول: 

لإقامة  والأطــراف  النفو�ص  لأن حفظ  والرتخي�ص قطعا؛  التخفيف  فيوجب 

بها  يفوت  اأو عبادات  للفوات يف عبادة،  تعري�سها  اأوىل من  الدين  م�سالح 

اأمثالها.

يف  �سداع  واأدنــى  اإ�سبع،  يف  وجع  كاأدنى  الدنيا:  املرتبة  يف  ونــوع  الثاين: 

الراأ�ص، اأو �سوء مزاج، فهذه امل�سقة ل اأثر لها، ول التفات اإليها؛ لأن حت�سيل 

م�سالح العبادات اأوىل من دفع مثل هذه امل�سقة؛ ل�سرف العبادة وخفة هذه 

امل�سقة.

1– قواعد املقري: 326/1.
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اأوجب التخفيف،  الثالث: م�سقة بني هذين النوعني: فما قرب من العليا 

الطرفني  لتجاذب  فيه  يختلف  تو�سط  وما  يوجبه،  مل  الدنيا  من  قرب  وما 

.
)1(

له

على  القائم  النظر  هذا  يف  يتجلى  التق�سيم  هذا  يف  العتدال  ملحظ  اإن 

دقيق  ملحظ  وهو  احلــرج(،  )رفــع  والتخفيف  التكليف  اأ�سلي  بني  املوازنة 

اهتدى به العلماء اإىل التوفيق بني هذه الأ�س�ص التي قام عليها الت�سريع؛ اإذ 

املقّررة  للن�سو�ص  معار�سته  عن  –ف�سال  باإطالق  التكليف  طرد  مقت�سى 

لرفع احلرج– موقع يف ال�ساآمة وامللل والإعرا�ص عن ال�سريعة، كما اأن طرد 

)رفع احلرج( باإطالق –ف�سال عن خمالفته لن�سو�ص مل يراع فيها احلرج 

من مثل قوله تعاىل يف غزوة تبوك: {    })التوبة: 41(– 

موقع يف مف�سدة النحالل عن عروة التكليف، فكان التو�سط مقت�سيا �سبط 

الأمر على قانون ل يخل فيه بهذين الأ�سلني، وهو ما جتلى يف تلك املحاولت 

والجتهادات ل�سبط امل�سقة املوؤثرة يف التكليف، كما هو �سنيع العز بن عبد 

ت�سبط  اأن  العبادات  م�ساق  �سبط  »الأوىل يف  يقول:  اإذ  اهلل  رحمه  ال�سالم 

باأدنى امل�ساق املعتربة يف تخفيف تلك امل�سقة، فاإذا كانت  م�سقة كّل عبادة 

املبيح  املر�ص  م�سقة  يف  اعترب  ولذلك  بها،  الرخ�سة  ثبتت  اأزيــد  اأو  مثلها 

للفطر يف ال�سوم اأن تكون كزيادة م�سقة ال�سوم يف ال�سفر عليه يف احل�سر، 

ويف اإباحة حمظورات الإحرام اأن يح�سل برتكها مثل م�سقة القمل الوارد فيه 

.
)2(

الرخ�سة«

واأكد هذا ال�سابط الإمام القرايف فقال جميبا عن �سوؤال: ما �سابط امل�سقة 

تلك  اأدنى م�ساق  اأن يفح�ص عن  الفقيه  التخفيف؟: »يجب على  املوؤثرة يف 

العبادة املعينة فيحققه بن�ص اأو اإجماع اأو ا�ستدلل، ثم ما ورد عليه بعد ذلك 

من امل�ساق مثل تلك امل�سقة اأو اأعلى منها جعله م�سقطا، واإن كان اأدنى منها 

1– الفروق: 118/1، 119. قواعد الأحكام: 7/2، 8.

2– قواعد الأحكام: 12/2، 13.
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مل يجعله م�سقطا، مثال ذلك: التاأذي بالقمل يف احلجِّ مبيح للحلق باحلديث 

اأباح،                                                                                                                                    منه  اأعلى  اأو  مثله  اآذى  مر�ص  فــاأي   ،
)1(

عــجــرة بن  كعب  عن  ــوارد  ال

 .
)2(

واإل فال، وال�سفر مبيح للفطر بالن�ص؛ فيعترب به غريه من امل�ساق«

وبهذا ال�سبط للم�سقة املعتربة يف التكليف، يبدو للمتمعن ما قررناه �سابقا 

من كون الأ�سل هو رفع احلرج، واأن ذلك هو الغالب على املكلف؛ اإذ علم »من 

اأنه قا�سد  واملبالغة،  املجاز  ينفي احتمال ق�سد  تكراًرا  القراآن  اأدلة  متكّرر 

. واأن امل�ساق التي مل تراَع واأهدرت يف مقابل ما هو اأوىل منها 
)3(

اإىل التي�سري«

من امل�سالح؛ هو ما ميكن عده يف ق�سم امل�ستثنيات من هذا الأ�سل، فثبت 

اأن »رفع احلرج« مبني على التو�سط، وقد ظهر ذلك  بهذه املعاين جمتمعة 

جليا يف هاتني القاعدتني املتفرعتني عنه:

:
)4(

القاعدة الأوىل: اإذا �ساق الأمر ات�سع، واإذا ات�سع �ساق

فاأنت اإذا نظرت يف هذه القاعدة راأيت التو�سط لئحا حتى يف ال�سياغة، 

وهو ما يقت�سيه الت�ساد بني اجلملتني، فكلما وجدت �سعوبة عاد الأمر اإىل 

ال�سهولة والي�سر، وبالعك�ص، وهو ما عرّب عنه الغزايل بقوله: »كّل ما جتاوز 

 .
)5(

حّده انعك�ص اإىل �سّده«

مثال ذلك: اأن قليل العمل يف ال�سالة ملا �سّق على النف�ص اجتنابه واحتيج 

اإليه �سومح به، وكثريه ملا مل يكن به حاجة مل ي�سمح به؛ ومل يعف عنه يف غري 

�سالة �سدة اخلوف –ال�ستثناء–، ومثله قليل الدم يعفى عنه ول يعفى عن 

1– حديث كعب بن عجرة: اأنه كان بكعب اأذى يف راأ�سه، فُحمل اإىل ر�سول اهلل ] والقمل يتناثر على 

وجهه، فقال ر�سول اهلل ]: »ما كنت اأرى اأن اجلهد قد بلغ منك ما اأرى، اأجتد �ساة؟ قلت:   ل، فنزلت 

الآية: {           }« )البقرة: 196(. البخاري رقم: )1816(، فتح الباري: 

16/4، م�سلم رقم: )1201(، 862/2. 

2– الفروق: 119/1، 120.

3– مقا�سد ال�سريعة، لبن عا�سور: �ص 42. 

4– م18جملة، وانظر: �سرح القواعد للزرقاء: �ص 163.

5– املنثور يف القواعد للزرك�سي 123/1، والأ�سباه لل�سيوطي: �ص 172.
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كثريه. وال�سبيان القاعدة فيهم عدم قبول �سهادتهم لفقدانهم اأهلية الأداء، 

لكن ملا �ساق الأمر و�سق طرده يف املوا�سيع التي ل يح�سرها غريهم ات�سع يف 

.
)1(

قبولها حفاظا على احلقوق من ال�سياع

:
)2(

القاعدة الثانية: املي�سور ل ي�سقط باملع�سور

ومعنى القاعدة: اأن املكلف اإذا اأمر بفعل �سيء فقدر على فعل بع�سه دون 

بع�ص، فاإن عليه الإتيان مبا قدر عليه، ول ي�سقط باملعجوز عنه؛ لأن ما اأمكن 

وتقرير  الو�سط  املنهج  عن  تعبري  هي  تــرى:  كما  فالقاعدة  يــرتك.  ل  فعله 

العتدال بني التكليف الذي تهدر فيه امل�سقة، والتكليف الذي ل تعترب فيه، 

اأمكن الإتيان به من التكاليف بحجة الإتيان باجلميع  اإهمال ما  فال ينبغي 

اأو ترك الكّل، وقد قّرر هذا املعنى القرايف رحمه اهلل فقال: »والقاعدة: اأن 

.
)3(

املتعذر ي�سقط اعتباره، واملمكن ي�ست�سحب فيه التكليف«

وقد اأملح الإمام اجلويني رحمه اهلل اإىل اأهمية هذا العتدال الذي يجب 

اأن ي�ستقر يف نف�ص امل�سلم، فذكر اأن هذه القاعدة من الأ�سول ال�سائعة التي 

.
)4(

ل تكاد تن�سى ما اأقيمت اأ�سول ال�سريعة

قال:                  حــني  اهلل  رحمه  تيمية  ابــن  الإمـــام  القاعدة  هــذه  اإىل  اأ�ــســار  وقــد 

والعاجز،  القادر  بني  مــواردهــا  جميع  يف  تفرق  ال�سريعة  اأ�سول  فــاإن   ...«

واملفّرط واملعتدي، ومن لي�ص مبفرط ول معتد، والتفريق بينهما اأ�سل عظيم 

معتمد، وهو الو�سط الذي عليه الأمة الو�سط، وبه يظهر العدل بني القولني 

. والأ�سل يف هذه القاعدة قوله ]: »اإذا اأمرتكم ب�سيء فاأتوا 
)5(

املتباينني«

1– امل�سادر ال�سابقة نف�سها.

2– املنثور يف القواعد: 198/3.

3– الفروق: 198/3.

4– الغياثي: �ص 469.

5– جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم: 141/21.
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اأمر ب�سيء  اإذا  اأن املكّلف  ، فقد دّل هذا احلديث على 
)1(

منه ما ا�ستطعتم«

فاإمنا عليه اأن يفعل منه ما قدر عليه، وما عجز عنه فهو �ساقط عنه، وهذا 

)التغابن:   { احلديث تف�سري وتف�سيل لقوله تعاىل: {      

.)16

ومن اأمثلة هذه القاعدة: 

اأراد اأن يحرم يف ال�سالة ومل ي�ستطع اأن يرفع يديه رفعا كامال،  اأن من 

باملرة             الرفع  ترك  عليه  ولي�ص  ي�ستطيعه،  الذي  بالقدر  يرفعهما  اأن  فعليه 

ما دام قادرا على بع�سه؛ لأن املقدور عليه ل ي�سقط باملعجوز عنه. 

 ويف ع�سرنا هذا الذي غيبت فبه ال�سريعة عن اأن تهدي احلياة يف كثري 

)كت�سريعات  عليه  املقدور  فاإن  مثال،  والعقوبات  كالقت�ساد  جمالتها  من 

قانون الأ�سرة( مثال ل ي�سقط باملع�سور من ذلك.

املطلب الثاين: كلية نفي ال�صرر

نفي ال�سرر: باملنع من اإيقاعه ووجوب اإزالته اإذا وقع، اأ�سل �سرعي ت�سافرت 

. وهذه 
)2(

الن�سو�ص عليه، ويعرب الفقهاء عنه عادة باأن »ل �سرر ول �سرار«

العبارة يف اأ�سلها حديث رواه اأبو �سعيد اخلدري [ اأن ر�سول اهلل ] قال:  

، وهو من جوامع 
)3(

»ل �سرر، من �ساّر �ساّره اهلل، ومن �ساّق �ساّق اهلل عليه«

كلمه ].

1– البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب العت�سام، باب القتداء ب�سنن ر�سول اهلل ]: 2658/6، 

رقم 6858، واأخرجه م�سلم يف اجلامع ال�سحيح، كتاب الف�سائل، باب توقريه ] وترك اإكثار �سوؤاله: 

1830/4، رقم 2357 –130.

2– اعتمدت املجلة هذه العبارة قاعدة من القواعد التي ت�سدرت بها. انظر �سرح القواعد الفقهية 

للزرقاء: �ص 165. 

والغ�ص:  اخليانة  يف  جاء  ما  باب  وال�سلة،  الرب  اأبــواب  ال�سحيح،  اجلامع  يف  الرتمذي  3– اأخرجه 

181/6، رقم 1941. واأبو داود يف �سننه، كتاب الأق�سية، اأبواب من الق�ساء: 49/4 – 50، رقم 3635، 

وابن ماجه يف ال�سنن، كتاب الأحكام، باب من بنى يف حقه: 784/2 – 785، رقم 2342.
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 وال�سرر: اإحلاق مف�سدة بالغري مطلقا، وال�سرار: اإحلاق مف�سدة بالغري 

على وجه املقابلة له، لكن من غري تقييد بقيد العتداء باملثل والنت�سار للحق. 

وقال ابن الأثري رحمه اهلل: »ل �سرر: اأي ل ي�سر الرجل اأخاه، فينق�سه �سـيئا 

باإدخال  اإ�سراره  على  يجازيه  ل  اأي  ال�سر،  من  فعال  رار:  وال�سّ حـقه،  من 

.
)1(

ال�سرر عليه«

به،  هو  ينتفع  مبا  �سررا  غــريه  على  يدخل  بــاأن  ال�سرر:  بع�سهم  وف�سر 

.
)2(

وال�سرار: اأن يدخل على غريه �سررا مبا ل منفعة له به

ومن الن�سو�ص املقررة لهذا املعنى الكــلي: قــوله تعــاىل: {

        } )البقرة: 231(، وقــولـه �سبحــانه: {   

         })الطالق: 6(، وقوله جل وعال: {

باأبيه،                اإ�سرارا  تر�سعه  اأن  الأّم  تاأبى  »ل  اأي  233(؛  })البقرة:   

الأم من ذلــك، مع  اأن مينع  لــالأب  يحّل  اأجــر مثلها، ول  اأكــرث من  اأو تطلب 

.
)3(

رغبتها يف الإر�ساع«

وقال تعاىل: {           } )الأعــــراف: 56(، 

وقال �سبحانه: {

     } )البقرة: 205(، وقال جــل �ســاأنه: {

                  })حممد: 22-23(. اإىل غري ذلك من ع�سرات 

الن�سو�ص الناهية عن ال�سرر والف�ساد يف ت�ساريف اأعمال النا�ص.

ومن الن�سو�ص النبوية املوؤيدة لهذا املعنى ما رواه اأهل ال�سنن: »اأن رجال 

كانت له �سجرة يف اأر�ص غريه، وكان �ساحب الأر�ص ي�سرر بدخول �ساحب 

ال�سجرة، ف�سكا ذلك اإىل النبي ] فاأمره اأن يقبل منه بدلها اأو يتربع له بها، 

1– النهاية يف غريب احلديث، باب ال�ساد مع الراء: 81/3.

2– جامع العلوم واحلكم لبن رجب: �ص 304.

3– اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي: 167/3.
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فلم يفعل، فاأذن ل�ساحب الأر�ص قلعها، وقال ل�ساحب ال�سجرة: اإمنا اأنت 

، اأي اآثم اأو عا�ٍص، 
)2(

. ومثل هذا قوله ]: »ل يحتكر اإل خاطئ«
)1(

م�سار«

ال�سرر  اإحلــاق  اإىل  راجــع  احلديث  هــذا  عليه  دّل  الــذي  الحتكار  فتحرمي 

بامل�سلمني بح�سب ما هم بحاجة اإليه مع ا�ستغنائه عنه.

ويدخل حتت هذا املعنى الكّلي: النهي عن التعدي على النفو�ص والأموال 

والأعرا�ص، وعن الغ�سب والظلم، واجلناية على ما دون النف�ص، وعن كل 

�سرعت  لأنها  ال�سفعة  وت�سريع  الن�سل،  اأو  بالعقل  واإ�سرارا  ف�سادا  يلحق  ما 

لدفع �سرر الق�سمة، ودفع ال�سائل، وف�سخ النكاح بالعيوب اأو الإع�سار، والرد 

بالعيب، واحلجر على ال�سفيه... واإن املتتبع للن�سو�ص الواردة يف �ساأن ذلك 

راء فيه. كله ليقطع باأن نفي ال�سرر اأ�سل كّلّي ل ممِ

اأما ال�ستثناء الذي يقت�سيه عالج  هذا هو الغالب على الت�سريعات اإذن، 

يد  وقطع  كالق�سا�ص،  بال�سرر،  الإذن  ورود  يف  فيتمثل  املوؤقتة  احلــالت 

وقتل  وتغريبه،  حم�سًنا  لي�ص  من  وجلد  املح�سن،  الــزاين  ورجم  ال�سارق، 

نفيهم من  اأو  واأرجلهم من خالف  اأيديهم  تقطيع  اأو  �سلبهم،  اأو  املحاربني 

الأر�ص..، و�سائر العقوبات والتعازير، فاإن مل يكن هناك ما يقت�سي عالج 

املتقرر                            هو  ال�سرر  نفي  اإعمال  فاإن  املجتمع،  من  وا�ستئ�سالها  الأدواء  هذه 

ظاهره  كان  واإن  ا�ستثناء  اأنه  يوؤيده  به.  مقطوعا  اأ�سال  كونه  من  تقّدم  ملا 

اإحلاق مف�سدة بالغري فاإن الغاية املتوخاة من العقوبات بوجه عام هي درء 

اجلناة،  وردع  النا�ص  انزجار  بها  يقع  اإذ  �سرًرا  اأكرب  هو  ما  ودفع  املفا�سد 

 ،)2 واإليه ي�سري قوله تعاىل: {      } )الــنــور: 

قال ابن العربي رحمه اهلل: »اإّن احلّد يردع املحدود ومن �سهده، ويتعظ به و 

1– �سنن اأبي داود ب�سرح بذل املجهود: 321/15، 322. جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم: 104/28.

       ،567/3( والرتمذى   ،)3447 رقم   ،271/3( داود  واأبو   ،)1605 رقم   ،1228/3( م�سلم  2– رواه 

ماجه )728/2،  وابن   ،)15796 رقم  اأحمد )453/3،  اأخرجه  وقال: ح�سن �سحيح.   ،)1267 رقم 

رقم 2154(.
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. فهو ا�ستثناء عائد معناه 
)1(

ينزجر لأجله وي�سيع حديثه فيعترب به من بعده«

اإذن اإىل تاأكيد الأ�سل وتقويته، ل اإىل اإلغائه اأو اإبطاله.

واأما كون هذا الأ�سل حامال على التو�سط، فيظهر ذلك من وجوه:

الأول: اأن نفي ال�سرر ودفعه عن املكلفني متحد يف معناه مع رفع احلرج، 

ومتداخل معه، وقد لحظ ذلك ال�سيوطي رحمه اهلل فقال بعد اأن �ساق فروع 

قاعدة ال�سرر يزال: »... وهي مع القاعدة التي قبلها –يق�سد امل�سقة جتلب 

، وهذا الوجه كاف يف تقرير ابتنائه على 
)2(

التي�سري– متحدة، اأو متداخلة«

العلماء  داأب  التي  الرائعة  الكلمة  تلك  بينهما  ويجمع  تقدم،  كما  الو�سط 

والباحثون على نقلها يف مثل هذا املقام عن الإمام ابن قيم اجلوزية رحمه 

اهلل، وهي قوله: »اإن ال�سريعة مبناها واأ�سا�سها على احلكم وم�سالح العباد 

عن  خرجت  م�ساألة  فكل  كّلها،  ورحمة  كلها،  عدل  وهي  واملعاد،  املعا�ص  يف 

املف�سدة،  اإىل  امل�سلحة  وعن  �سدها،  اإىل  الرحمة  وعن  اجلور،  اإىل  العدل 

بالتاأويل،  فيها  اأدخلت  واإن  ال�سريعة،  فلي�ست من  العبث،  اإىل  وعن احلكمة 

فال�سريعة عدل اهلل بني عباده، ورحمته بني خلقه، وظله يف اأر�سه، وحكمته 

.
)3(

الدالة عليه، وعلى �سدق ر�سوله ]، اأمّت دللة واأ�سدقها... «

الثاين: اأن نفي ال�سرر ودفع املفا�سد عائد يف معناه اإىل جلب ال�سالح، بل 

هو نوع منه، وهو ما يعني ا�ستقامة احلياة ودميومتها حتت مظلة ال�سريعة، 

العباد وحاجاتهم ومطالبهم، فقد تقرر يف  اأحكامها مب�سالح  وذلك بوفاء 

النفو�ص والعقول اأن ا�ستقامة احلياة مع الف�ساد وال�سّر متعذر، ولأجل ذلك 

اهتدى العقل الب�سري اإىل معرفة م�سالح الدنيا ومفا�سدها، واتفق احلكماء 

ح�سن،  حممود  املح�سة  املفا�سد  ودرء  املحـ�سة،  امل�سالح  حت�سيل  اأن  على 

واأن تقدمي امل�سالح الراجحة على املفا�سد املرجوحة حممود ح�سن، واأن درء 

1– اأحكام القراآن لبن العربي: 1327/3.

2– الأ�سباه والنظائر: �ص173.

3– اإعالم املوقعني: 14/3.
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.
)1(

املفا�سد الراجحة على امل�سالح املرجوحة حممود ح�سن

يقت�سيه  الذي  العدل  هو  اإذن  املكلفني  ال�سرر عن  ونفي  املفا�سد  درء  اإن 

قانون البقاء، وهو جزء من نظام احلق الذي عليه نظام الوجود كما �سّرح 

به قـوله تـعــاىل: {       

.
)2(

             } )املوؤمنون: 71(، فجعل احلق ممانعا للف�ساد

حالت  مــراعــاة  ال�سريعة،  يف  ال�سرر  نفي  مظاهر  اأجـــّل  مــن  الــثــالــث: 

الهالك                                      فيها  فيخ�سى  الإن�سان  على  تطراأ  التي  احلــالت  وهي  ال�سرورة، 

اأو ال�سرر ال�سديد على اإحدى ال�سروريات للنف�ص اأو الغري، يقينا اأو ظنا؛ اإن 

. وذلك كمن ا�سطر لأكل 
)3(

مل يفعل ما يدفع به الهالك اأو ال�سرر ال�سديد

امليتة ليدفع عنه الهالك، اأو هّدد باملوت اإن مل ينطق بكلمة الكفر، اأو �سال 

ارتكاب  فاإنه يجوز حينئذ  النف�ص،  اأو حيوان، فقتله دفاعا عن  اإن�سان  عليه 

املحظور وي�سقط عنه الإثم، ومثل ذلك ما اإذا عر�ص له من ال�سرر ال�سديد 

ما ل ميكنه معه اأداء الواجب اإل برتكه اأو تاأخريه عن وقته دفعا لل�سرر عنه، 

فاإنه غري موؤاخذ اإن هو فعل ذلك.

اإن حالت ال�سرورة هذه روعيت يف ال�سريعة؛ باأن اعتربت ا�ستثناءات من 

الأحكام الأ�سلية التي �سرعت ابتداء، وذلك حتى يبقى املكلف دائما داخل 

اإطار ال�سرعية يف كّل اأعماله، اإذ »قلما ي�ستقيم لالإن�سان العي�ص بالنمط الديني 

الذي يفر�سه عليه الدين، اأو بالنمط التنظيمي الذي يفر�سه عليه القانون، 

. وهو 
)4(

بل ل بّد اأن تعرتيه اأحوال حتمله على خمالفة ذلك النمط وخرقه«

اأنه                                                                                                                                           تطمئنه  فال�سريعة  واجلناح،  الإثم  الأحــوال معذور مرفوع عنه  يف هذه 

بالأحوال  يخت�ص  ل  م�ستمّر  بــاق  اأحكامها  ا�سرت�سال  واأن  يخالفها،  مل 

1– قواعد الأحكام: 4/1.

2– مقا�سد ال�سريعة: �ص64.

3– نظرية ال�سرورة ال�سرعية.. حدودها و�سوابطها، حممد جميل مبارك، �ص 28. ونظرية ال�سرورة 

للزحيلي:�ص 67، 68.

4– نظرية ال�سرورة: حممد جميل مبارك: �ص 29، 30. 
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ومن   ...« فقال:  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  املعنى  هذا  لحظ  وقد  الختيارية، 

ا�ستقراأ ال�سريعة يف مواردها وم�سادرها وجدها مبنية على قـوله تعــاىل:  

وقوله   )173 )الـــبـــقـــرة:   {             }

�سـبـحـــــانــه:{

يكن  اإليه يف معا�سهم؛ ومل  النا�ص  احتاج  ما  فكل   ،)3 )املــائــدة:   {        

اأو فعل حمّرم– مل يحرم عليهم؛ لأنهم  –وهي ترك واجب  �سببه مع�سية 

. واإذا كان ملحظ العتدال 
)1(

يف معنى امل�سطّر الذي لي�ص بباغ        ول عاد«

ال�ستثناء  ال�سرعية على حالت  الأحكام  وا�سرت�سال  التي�سري  بنّي من حيث 

هذه، فاإن ثمة اعتدال اآخر ينبغي اأن يحققه املكلف، باأن ي�سعى للخروج من 

اأمكنه اخلال�ص من ذلك عاد احلكم  اإليها، فمتى  واأّل يركن  الأحوال  هذه 

اإىل اأ�سله، واإل كان منزل ال�ستثناء منزلة القاعدة وهو قلب لو�سع ال�سريعة 

زوالها،  ال�سرورة مبجرد  اأثر  يزول  اأن  َثمَّ وجب  ومن  بغيا وعدوانا،  فيكون 

حتى تعتدل كفتا امليزان.

ولقد ظهر التو�سط جليا يف تلك القواعد التي �ساغها الفقهاء ب�ساأن نفي 

اإيقاع ال�سرر ووجوب اإزالته اإذا وقع، ووجوب اإزالته بعد الوقوع؛ مبا يجزم 

تفكريهم،  اأذهانهم وحمور  كان حا�سرا يف  العتدال  ملحظ  اأن  املرء  معه 

وهم ي�سوغون الفقه يف �سكل قواعد واأحكام جامعة، فمن تلك القواعد:

:
)2(

مبثله يزال  ل  – ال�سرر 
ال�سرر           اإزالــة  اأن  وتعني  لها،  وقيد  يــزال«  »ال�سرر  قاعدة  فروع  وهي من 

ل تكون باإدخال �سرر مثله على الغري، ول مبا هو فوقه بالأوىل، بل مبا دونه، 

بقدر  بل يجرب  يرفع،  ال�سرر فحينئذ ل  اإل مبثله من  اإزالته  تتي�سر  فاإن مل 

الإمكان، واأنت اإذا متعنت يف هذه املوازنة، راأيت اأن مرّدها اإىل ات�ساقها مع 

الأ�سل الذي تفرعت عنه من عدمه، اأي اأن التقليل من ن�سبة ال�سرر ما اأمكن 

.64 –  29 تيمية:  ابن  فتاوى  1– جمموع 

2– املادة: 25 جملة، انظر: �سرح القواعد للزرقاء: �ص195.
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هو املحدد لرفعه اأو اإبقائه، حتى اإذا ت�ساوت ن�سبة الرفع والإبقاء فاإنه يرتك 

على حاله، ل�ستواء الكفتني، كما اإذا مل يجد امل�سطّر لدفع الهالك اإّل طعام 

م�سطّر مثله اأو بدن اآدمي حّي فال يباح له تناولهما.

:
)1(

بقدرها تقّدر  – ال�سرورة 
الذي  القدر  منه  يرخ�ص  اإمنا  املحظورات  من  ال�سرورة  اإليه  تدعو  فما 

له  فلي�ص  ملحظور  الإن�سان  ا�سطر  فــاإذا  فح�سب،  والأذى  ال�سرر  به  يندفع 

اأن يتو�ّسع فيه، بل يقت�سر منه على قدر ما تندفع به ال�سرورة فقط، وهذا 

الفقهاء  ويعرّب  �ساق«،  ات�سع  »واإذا  احلرج  رفع  يف  املتقدمة  القاعدة  معنى 

العبارات  وهــذه   ،
)2(

بــزوالــه« بطل  لعذر  جاز  »ما  بقولهم:  املعنى  هذا  عن 

اأ�سا�سها ما قّدمناه �سابقا من منع تنزيل ال�ستثناء منزلة الأ�سول، فاإّن من 

اأجازه العذر رغم زوالهما، يكون  اأو  اأحلته ال�سرورة  يتو�ّسع يف ا�ستباحة ما 

ابتداء مبا  �سرع  و ما  بالرخ�ص،  العزائم  ت�سوية  مغاليا فيهما، ومفرطًا يف 

�سرع ا�ستثناء، وهو غلّو يتنافى مع مقررات الن�سو�ص، كما يف قوله تعاىل:             

} )البقرة: 173( فقد جاء       }

يف معنى الآية قول قتادة واحل�سن وعكرمة وغريهم: »غري باغ: اأي يف اأكله 

. قال الطربي: 
)3(

فوق حاجته، والعادي: اآكل امليتة ونحوها مع وجود غريها«

»واأوىل الأقوال بتاأويل الآية قول من قال: فمن ا�سطر غري باغ باأكله ما حرم 

اأحله  بوجود غريه مما  اأكله  ترك  وله عن  اأكله،  ول عاد يف  اأكله،  عليه من 

له  طالب  غري  اأي  باغ«  »غري  قوله:  من  فاملق�سود  وغنًى..  مندوحة  له  اهلل 

راغب فيه لذاته، وقوله: »ول عاد« اأي متجاوز قدر ال�سرورة، وقوله �سبحانه:                         

امليتة                                                 اأكــل  من  �ــســررًا  اأ�ــســّد  جوعا  املــوت  لأّن  له  يباح  اأي  عليه«  اإثــم  »فــال 

اأو الّدم اأو حلم اخلنزير، بل ال�سرر يف ترك الأكل حمقق ويف تناول املحرم 

1– املادة 22جملة. وانظر: نظرية ال�سرورة للزحيلي: �ص 245.

جمّلة.  23 2– املادة 

3– جامع البيان للطربي: 88/2. 
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.
)1(

مظنون«

احلرا�سة،             اأو  لل�سيد  كلب  اقتناء  له  جاز  من  اأّن  املعنى:  هذا  اأمثلة  ومن 

مل يجز له اأن يقتني زيادة على القدر الذي تندفع به حاجته، واأّن من ا�سطر 

يف خا�سة نف�سه للعمل يف خممرة اأو معمل للخمر، مل يجز له ال�ستمرار يف 

الأول  اأجره  من  باأقّل  عمل  عليه  يعر�ص  كاأن  ال�سرورة،  تزول  اأن  بعد  ذلك 

فيزهد فيه رغبة يف الأجر الأعلى.

ومن الأمثلة اأي�سا: اأن من ا�ست�سري يف خاطب يريد خطبة امراأة، فله اأن 

اأو يتو�سع يف  يذكر م�ساوئه؛ ولكن بالقدر الذي يفهم املق�سود، ول يـتب�سط 

لك«          ي�سلح  »ل  كقوله:  بالتعري�ص  اكتفى  اإن  ولذلك:  غيبة،  كان  واإّل  ذلك، 

.
)2(

مل يعدل اإىل الت�سريح

:
)3(

الغري حق  يبطل  ل  – ال�سطرار 
تبيح  ال�سرورات  بقاعدة  للعمل  وتقييد  بيان  ك�سابقتها  القاعدة  وهــذه 

مع  الوقوف  وهو  عليه:  بنيت  الــذي  الأ�سا�ص  يف  معها  وتلتقي  املحظورات، 

ال�ستثناء واإحاطته بحدود متنعه من اخلروج عن طبيعته؛ حتى ل يكّر على 

اأن  اأ�سله بالإبطال؛ مبا يحقق العتدال يف فهمه وتناوله. ومعنى القاعدة: 

امليتة  اأكل  الفعل، كما يف حال  اإباحة  اأ�سباب  �سببا من  واإن كان  ال�سطرار 

وتناول الّدم واخلمر ونحوها، اأو �سببا من اأ�سباب امتناع امل�سوؤولية اجلنائية 

ي�سقط  فاإنه ل  الإكــراه،  الكفر عند  بكلمة  كالتلفظ  الفعل حمرما؛  بقاء  مع 

حق اإن�سان اآخر من الناحية املادية، واإن كان ي�سقط حق اهلل، ويرفع الثم 

النا�ص،  حقوق  لإبطال  �سرورة  ل  اإذ  امل�ستكره؛  اأو  امل�سطر  عن  واملوؤاخذة 

 – واإمنا تتجلى ال�سرورة يف احلفاظ على حياة امل�سطر فياأخذ مال غريه 

1– نف�سه.

2– �سبل ال�سالم: 113/3.

3– املادة 33 جملة.
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.
)1(

وال�سرورة تقّدر بقدرها– ومن َثمَّ وجب دفع بدله

اأن من ا�سطر ب�سبب اجلوع ال�سديد اإىل طعام  وعلى هذا ن�ّص الفقهاء: 

و�سف  زوال  بعد  قيمته  ي�سمن  ولكنه  عنه،  جــربا  يــاأخــذه  اأن  فله  الغري، 

ال�سطرار.

واإذا انتهت مدة عقد الإيجار بالن�سبة ل�سفينة ماأجورة كانت و�سط عر�ص 

البحر، اأو بالن�سبة لأر�ص مزروعة ماأجورة، فاإن مدة الإيجار متدد لل�سرورة 

لإدراك الزرع ون�سجه، وخروج ال�سفينة اإىل ال�ساطئ، على اأن يدفع امل�ستاأجر 

.
)2(

اأجر املثل عن املدة املذكورة

املطلب الثالث: كلية اإلزامية العقود

–اأو اللزوم فيها–: األ ي�ستطيع اأحد طريف العقد  املراد باإلزامية العقود 

بعد تكوينه التحلل من قيده ما مل يتفقا على الإقالة، فاإن العقد رابطة تربط 

.
)3(

املتعاقدين فال ي�ستطيع اأحدهما هدم العقد ول تعديله

وكون اللزوم يف العقود كّلية ت�سريعية واأ�سال فيها هو ما تقرره الن�سو�ص، 

وقوله   ،)1 ــدة:  ــائ )امل كقوله تعاىل: {       } 

�سبحانه اأي�سًا: {

       } )ال�سف: 2، 3(، وقال عز وجل: {

} )الإ�سراء: 34(، وقال عز من قائل: {    

      } )النحــل: 91(، وقـال جــل وعــال: {

حتى               بال�سهادة  البيع  عقد  بتوثيق  اأمــر  وهو   ،)282 )البقرة:   {  

.
)4(

ل يقع التجاحد للبيع، فلو كان غري لزم ما احتيج اإىل توثيقه

1– نظرية ال�سرورة للزحيلي: �ص 259.

2– نف�سه: �ص 259– 261.

3– �سوابط العقد يف الفقه الإ�سالمي للرتكماين: �ص197.

4– فتح القدير لبن الهمام: �ص 258/6.
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»املوؤمنون  بلفظ:  وورد احلديث   ،
)1(

�سروطهم« »امل�سلمون على   :[ وقال 

 ،
)2(

ب�سروطهم الوفاء  عند  اإميانهم  حقيقة  تظهر  اإمنا  اأي  �سروطهم«،  عند 

، ول �سّك اأن 
)3(

وقال ]: »ل اإميان ملن ل اأمانة له، ول دين ملن ل عهد له«

العقد نوع من التعاهد، ومن اأقوى الن�سو�ص دللة يف هذا املعنى قوله ]: 

، فمفهومه اأنهما اإذا تفّرقا وانف�سال عن 
)4(

»البّيعان باخليار ما مل يفرتقا«

جمل�ص العقد مل يكن لأحدهما اخليار يف ف�سخ عقد البيع؛ فقد �سار تنفيذه 

لزما لهما.

العقود  يف  الأ�سل  اأن  واأمثالها  الن�سو�ص  هذه  على  بناء  الفقهاء  وقــّرر 

اللزوم، وجعلوا ذلك �سمة غالبة لها، بناء على اأن العقد مّت باإرادة الطرفني 

ما  وهذا  اأجلها،  من  اأن�سئ  التي  اآثــاره  ينتج  اأن  ذلك  فيقت�سي  وبر�ساهما، 

اأن ا�ستقرار املعامالت                 يعرب عنه مببداأ الر�سائية يف العقود. ومن الوا�سح 

يتم                ل  واإبرامها  العقود  اإن�ساء  من  وغاياتهم  النا�ص  م�سالح  يحقق  مبا 

اإل باحرتام القّوة امللزمة للعقد، قال ال�سهاب القرايف رحمه اهلل: »اعلم اأن 

الأ�سل يف العقود اللزوم؛ لأن العقد اإمنا �سرع لتح�سيل املق�سود من املعقود به                                                                                                                                        

اأو املعقود عليه ودفع احلاجات، فينا�سب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وحت�سيال 

. وقد عرّب الفقهاء عن هذا املعنى ب�سيغة اأخرى فقالوا: »من 
)5(

للمق�سود«

�سعى يف نق�ص ما مّت من جهته ف�سعيه مردود عليه«، ومن ذلك: اأن املكّلف 

، فاإنه يف كل ذلك  اإذا عقد عقدًا اأو التزم ب�سيء اأو قام بت�سرف، اأو اأقّر بحقٍّ

1– البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب الإجارة، باب اأجر ال�سم�سرة، تعليقا: 794/2.  والرتمذي 

يف اجلامع ال�سحيح، اأبواب الأحكام، باب ما ذكر عن ر�سول اهلل ] يف ال�سلح بني النا�ص: 634/3، 

رقم 1352.

2– اأحكام القراآن لبن العربي: 527/2.

3– رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى: 231/9. وابن حبان يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب ذكر خرب 

يدل على اأن املراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن ال�سيء للنق�ص عن الكمال، حديث رقم 194. 

4– رواه البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب البيوع، باب ما ميحق الكذب والكتمان يف البيع: رقم 

1976. وم�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار املجل�ص للمتبايعني: رقم 1531.

5– الفروق: 13/4.
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ملزم مبا �سدر منه؛ لأن هذه الأمور مبنية على اجلدية واللتزام، ول جمال 

للتالعب فيها، فاإذا �سدر عن املكلف �سيء منها ثّم رجع عن ذلك، واأراد اأن 

ينق�سه فاإن رجوعه ل عربة به، ونق�سه ملا عقده مردود عليه ول يلتفت اإليه؛ 

لأن ال�ّساأن يف ذلك اأن يبنى على ال�سرامة.

هذا هو الأ�سل اإذن يف العقود، وهو مبني كما ترى على العتدال وحتقيق 

اأن اختالل  التوازن يف اللتزامات التي مبناها على الر�سا والختيار، غري 

اأحد  بحق  الإجــحــاف  عنه  يــرتّتــب  ممــا  العقد،  تنفيذ  عند  الــتــوازن  هــذا 

اجلانبني، فيت�سرر بتنفيذه �سررا مل يكن ليلتزمه بالعقد، ي�سلب عنه �سفة 

اللزوم ومينحه حّق الف�سخ، ول يجوز حينئذ للمتعاقد الآخر التم�سك باحلق 

املكت�سب بالعقد يف طلب اللتزام. وهذا ال�ستثناء من الأ�سل هو ما يقت�سيه 

عالج هذا ال�سرر الذي مل يكن متوقعا عند اإن�ساء العقد.

ومثال ذلك: ما قّرره احلنفية من اأن كل عذر ل ميكن معه ا�ستيفاء املعقود 

عليه اإل ب�سرر يلحقه يف نف�سه اأو ماله يثبت له حّق ف�سخ الإجارة، لأنه لو لزم 

العقد عند حتقق العذر، َلَلَحق �ساحب العذر �سرر مل يلتزمه بالعقد، فكان 

..
)1(

الف�سخ يف احلقيقة امتناعا عن التزام ال�سرر

جاء يف البدائع: »والعذر اإما اأن يرجع للعني املوؤجرة، كمن ا�ستاأجر حماما 

واإما  الأجــر،  يجب  فال  اجلــالء،  ووقــع  النا�ص  فنفر  معلومة،  مدة  قرية  يف 

العني  اإل من ثمن  يلحقه دين فادح ل يجد ق�ساءه  كاأن  للموؤّجر،  اأن يرجع 

املوؤجرة، فيجعل الدين عذرًا يف ف�سخ الإجارة، وكذلك لو ا�سرتى �سيًئا فاآجره 

اأن يرجع  واإما  بالعيب،  الإجــارة ويرده  يف�سخ  اأن  له  به،  ثّم اطلع على عيب 

العذر للم�ستاأجر، نحو اأن يفل�ص فيقوم من ال�سوق، اأو يريد �سفًرا، اأو ينتقل 

كانت  اإذا  وكما  التجارة...  اإىل  الزراعة  من  اأو  الزراعة،  اإىل  احلرفة  من 

اأو كان عذر مينعه من اجلري على  الإجارة لغر�ص ومل يبق ذلك الغر�ص، 

موجب العقد �سرعا، تنتق�ص الإجارة من غري نق�ص، كما لو ا�ستاأجر اإن�سانا 

1– حا�سية ابن عابدين: 54/6. بدائع اال�سنائع: 197/4. تبيني احلقائق: 145/5.
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اأو لقلع ال�سّن عند الوجع، فرباأت الأكلة وزال الوجع،  لقطع يده عند الأكلة 

 .
)1(

تنتق�ص الإجارة«

ومثل هذا: اأّن من ا�سرتى ثمًرا فاأ�سابته جائحة فاإنه يو�سع عنه من الثمن 

العقد  باإن�ساء  ترتب  الذي  اللتزام  اأن  اأي   ،
)2(

اجلائحة اأ�سابته  ما  مقدار 

ي�سقط منه ما يقابل اجلائحة التي مل تكن متوقعة فح�سب، فهو عالج اآين 

اقت�ساه النظر يف م�سلحة املتعاقد املنكوب، واأما باقي ال�سفقة ال�ساملة عن 

العاهة مما ميكن معها ا�ستيفاء الغر�ص من العقد فيم�سي بناء على القوة 

امللزمة يف التعاقد، ول يجوز للمتعاقد املت�سرر اأن ي�ستقيل من اإمتام ال�سفقة 

بحجة ما اأ�سابها من اجلائحة، وهذا العتدال بني اأ�سل الإلزام وعالج هذه 

احلالة الطارئة هو ما تف�سله اأحكام اجلائحة من مثل:

اجلائحة  اأ�سابته  ما  مقدار  الثمن  من  امل�سرتي  عن  يو�سع  ــه  اأن  –
ب�سرطني: اأن ت�سيب اجلائحة ثلث الثمرة فاأكرث، فاإن اأ�سابت اأقّل من الثلث                                                                                                                                       

، فتقرير حّد الثلث فا�سال بني احلالتني هو التعبري عن 
)3(

مل يو�سع عنه �سيء

التوازن الذي يجب اأن ي�سود بني ا�ست�سحاب الأ�سل وعالج الظرف الطارئ، 

فكاأمنا راأوا اأن ما دون الثلث اإعمال اللتزام فيه اأْوىل، واأن ما زاد عن ذلك 

فهو ا�ستثناء يعالج بقدره.

– اأن اإهمال امل�سرتي وتهاونه يف جذ الثمار والزروع بعدما ن�سجت حتى 
عنه  يو�سع  فال  كاملة،  العقد  اأعباء  حتمل  من  يعفيه  ل  اجلائحة  اأ�سابتها 

. ، وهذا يف موافقته للعدل بنيِّ
)4(

�سيء من الثمن

عن  ناجتة  كانت  باأن  دفعها  ميكن  ومل  متوقعة  تكن  مل  اجلائحة  – اأن 
اأمكن  ما  اأما  واجلــراد...  والعفن  والقحط  الربد  مثل:  من  �سماوية،  اآفــات 

1– بدائع ال�سنائع، م�سدر �سابق. 

2– القوانني الفقهية: �ص 267.

3– بداية املجتهد: 191/2.

4– نف�سه.
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الحرتاز منه والحتياط له، وهو فعل الآدمي فال يعد جائحة، ولهذا ملا دار 

 .
)1(

فعل ال�سارق واجلي�ص بني الأمرين وقع فيه اختالف

اأن التو�سط يف مراعاة القوة امللزمة للعقد املبنّي  – و هكذا نخل�ص اإىل 
تنفيذ  من  جتعل  قاهرة  ظروف  طروء  واأن  فيه،  الأ�سل  هو  الرتا�سي  على 

جميع اللتزامات عبئا ثقيال، موجب للعدول عن هذا الأ�سل.

املطلب الرابع: كّلـّية منع الغرر يف املعامالت

.
)2(

الغرر يف اللغة: تعود معانيه اإىل: اخلطر، واجلهل، واخلديعة

 .
)3(

ويف ال�سطالح: ما �سّك يف ح�سول اأحد عو�سيه، اأو مق�سود منه غالبًا

يوجد يف  »والغرر  وحالته:  الغرر  اأوجه  مو�سحا  اهلل،  رحمه  ر�سد  ابن  قال 

املبيعات من جهة اجلهل على اأوجه: اإما من جهة اجلهل بتعيني املعقود عليه، 

اأو تعيني العقد، اأو من جهة اجلهل بو�سف الثمن واملثمون يف املبيع، اأو بقدره، 

اأو تعذر القدرة  اأو باأجله اإن كان هناك اأجل، واإما من جهة اجلهل بوجوده 

.
)4(

عليه، وهذا راجع اإىل تعذر الت�سليم، واإما من جهة اجلهل ب�سالمته...«

والنهي عن الغرر كلية �سرعية، دّلت عليها الن�سو�ص، من ذلك قول اهلل 

تعاىل: {

        } )الن�ساء: 29(. والغرر من الباطل. وهو 

]: » ل ت�سرتوا ال�سمك  ينايف الرتا�سي فامتنع به العقد. ومن ذلك قوله 

. وقد روى اأبوهريرة [ اأن النبي ]: »نهى عن بيع 
)5(

يف املاء فاإنه غرر«

. ونهى ] عن بيع احل�ساة، واملالم�سة، واملنابذة، وحبل احلبلة، 
)6(

الغرر«

1– القوانني الفقهية، م�سدر �سابق.

القامو�ص   .281/4 اللغة: مادة »غر«:  471. معجم مقايي�ص  ال�سحاح: مادة »غره«، �ص  2– خمتار 

املحيط: مادة »غر«: 101/2.

3– �سرح حدود ابن عرفة: 350/1.

4– بداية املجهد: 151/2، وانظر: القوانني الفقهية: �ص 261، 262.

5– رواه الإمام اأحمد عن عبد اهلل بن م�سعود: رقم 3676.

6– رواه اأبو داود يف �سننه، كتاب البيوع، باب يف بيع الغرر: رقم 3376. 
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 .
)1(

وما يف بطون الأنعام حتى ت�سع، و�سربة الغائ�ص، وعن بيعتني يف بيعة

وغريها من بيوع اجلهالة وكلها بيوع غرر.

الغرر،  واجلهالة من  فيها من اجلهالة،  ملا  بيوع كثرية  ] عن  نهى  كما 

كبيع املزابنة:  وهو بيع التمر الياب�ص مبثله رطبا، واملحاقلة: وهو بيع الزرع 

. فقد 
)2(

يف �سنبله مبثله ياب�سا، واملخا�سرة: وهو بيع التمر قبل بدو �سالحه

بذلك  فكان  الغرر،  من  املنع  على  كثري  وغريها  الأحاديث،  هذه  تظاهرت 

اأ�سل  الغرر  بيع  عن  »النهي  اهلل:  رحمه  النووي  الإمــام  قال  �سرعيا.  اأ�سال 

اأمثلة املعامالت  . ومن 
)3(

ا« اأ�سول ال�سرع يدخل حتت م�سائل كثرية جدًّ من 

فاإن  التاأمينات،  الأ�سل يف ع�سرنا هذا كثري من عقود  الداخلة حتت هذا 

مبناها على الحتمال. 

بنّي من حيث  والعتدال  التو�سط  على  العقود  النهي عن هذه  – وابتناء 
مناف  والظلم  ظلم،  الغنب  اإذ  باأحدهما،  الالحق  الغنب  رفع  اإىل  الق�سد 

للعدل كما هو معلوم، فنا�سب النهي عنه لإعدام ماهية الغنب ب�سبب الغرر 

واجلهالة.

ل غر�سًا، ويفوت املق�سود منه مع  واأي معنى يبقى للعقد اإذا كان ل يح�سّ

الغرر واجلهالة، وت�سيع به الأموال املبذولة؟!، يوؤيد ذلك اأن ال�سرع احلكيم 

يف املعامالت التي مبناها على الإح�سان ال�سرف ول يق�سد بها تنمّية املال 

بكل  فيها  والتو�سع  عليها  احلث  ق�سده  كان  ملا  ــراء  والإب والهبة  كال�سدقة 

طريق باملعلوم واملجهول، فاإن ذلك اأي�سر لكرثة وقوعه قطعا، ويف املنع من 

التي  بالهبة  يلحقه  �سرر  ل  مثال  له  املوهوب  ولأن  تقليله،  اإىل  و�سيلة  ذلك 

.
)4(

احتوت الغرر، اأو مل يجد فيها ما يق�سد بها عادة، اإذ اإنه مل يبذل �سيئا

1– روى هذه الأحاديث اأ�سحاب ال�سنن وبع�سها يف ال�سحيح. 

2– �سرح معاين الآثار للطحاوي: 23/4.

3– نيل الأوطار: 148/5.

4– تهذيب الفروق: 170/1– 171.
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املبحث الثاين: اأثر الو�صطية يف القواعد الفقهية

تبني مبا ذكرناه يف املبحث ال�سابق اأن انبناء كليات الت�سريع على التو�سط 

ذلك  عن  الإف�ساح  اقت�سى  وقد  الأحــوال،  اأغلب  يف  متقرر  اأمر  والعتدال 

التعريج على بع�ص القواعد الفقهية املندرجة حتت تلك الكليات ليتم املعنى 

املراد، غري اأن حمّل ذلك من البحث هو هذا املو�سع، وقد تقدم اآنفا الفرق 

يف  الو�سطية  اأثــر  بيان  اأمــا  نعيده،  فال  ال�سريعة  وقواعد  الفقه  قواعد  بني 

القواعد الفقهية فيتجلى من خالل هذه النماذج: 

)2(
 والغرم بالغنم

)1(
املطلب االأول: اخلراج بال�صمان

هاتان قاعدتان فقهيتان تفيد كل واحدة منهما عك�ص ما تفيده الأخرى، 

املنافع،  وحت�سيل  الأعباء،  حتمل  بني  الو�سط  املنهج  عن  تعبري  وكالهما 

ويظهر ذلك ببيان معناهما:

اأما قاعدة »اخلراج بال�سمان« فمعناها كما قال الزرك�سي رحمه اهلل: اإن 

»ما خرج من ال�سيء من عني ومنفعة وغلة؛ فهو للم�سرتي عو�ص ما كان عليه 

من �سمان امللك، فاإنه لو تلف املبيع كان يف �سمانه فالغلة له، ليكون الغنم 

. وهذا املعنى هو ما يو�سحه �سبب ورود احلديث الوارد 
)3(

يف مقابلة الغرم«

بهذا ال�ساأن: اأن رجال ابتاع غالما فاأقام عنده ما �ساء اهلل اأن يقيم، ثم وجد 

يا ر�سول اهلل،  الرجل:  ] فرّده عليه، فقال  النبي  اإىل  به عيبا، فخا�سمه 

اإذا  . فاأنت 
)4(

]: »اخلراج بال�سمان« قد ا�ستغل غالمي، فقال ر�سول اهلل 

تاأملت يف القاعدة راأيت اأن مبناها على العدل واملوازنة بني امتالك املنافع 

و�سمانها، وهذا ما تقت�سيه احلكمة؛ اإذ لي�ص من العدل اأن نحكم باملنع من 

تلفها حكمنا  اأو  العني  اإذا وقع هالك  اأو احلق يف النتفاع، ثم  املنفعة  ملك 

1– املادة 85 جملة.

2– املادة 87 جملة.

3– املنثور: 119/2.

4– اأخرجه ابن ماجه يف التجارات، باب اخلراج بال�سمان، رقم 2243.
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حينئذ ب�سمانها، واإخراجها من ملك امل�سرتي، فحتى ل يختل ميزان التعادل 

اإذا �ساع يف تلك  ا�ستلزم �سمانه  اأن من و�سع يده على �سيء  القول:  وجب 

اليد، ومقابل ذلك: فاإن ل�ساحب اليد خراج ال�سيء الذي هلك يف يده ويف 

ذمته.

واأما قاعدة »الغرم بالغنم« فمعناها: اأن »الغرم« وهو ما يلزم املرء لقاء 

�سيء من املال اأو نف�ص مقابل »بالغنم«، وهو ما يح�سل له من مرغوبه من 

ال�سيء تكون  التي حت�سل من  التكاليف واخل�سارة  اأن  اأي:   ،
)1(

ال�سيء ذلك 

من  باملفهوم  م�ستفادا  كان  واإن  املعنى  وهــذا   ،
)2(

�سرعا به  ينتفع  من  على 

القاعدة ال�سابقة؛ اإل اأن الن�ّص عليه يوؤكد حر�ص الفقهاء على مراعاة العدل 

اختالفهم يف  اإىل  يرجع  ذلك  اإن  يقال  ول  والعتدال،  احلكمة  ومقت�سيات 

الأخذ باملفاهيم يف ن�سو�ص ال�سارع، مما دفعهم اإىل التن�سي�ص على املعنى 

م�سنفاتهم  ويف  الفقهاء  األ�سنة  على  القاعدة  �سيوع  اإن  نقول:  لأنا  املقابل؛ 

وجتريدها من اأ�سلها الذي انتزعت منه يجعلها يف العرف الغالب من كالم 

النا�ص وخطاباتهم، ومعلوم اأن احلنفية واجلمهور جميعا متفقون على الأخذ 

باملفهوم يف كالم النا�ص. 

ويجمع هاتني القاعدتني معا قول الفقهاء: »النعمة بقدر النقمة والنقمة 

بال�سمان«،  »اخلــراج  لقاعدة  مرادفة  الأوىل  واجلملة   .
)3(

النعمة« بقدر 

واجلملة الثانية مرادفة لقاعدة »الغرم بالغنم«، وكاأنهم مل يكتفوا بالن�ص 

على كل معنى على حدة، فجمعوا ذلك يف هذه العبارة تر�سيخا وتـثبيتا ملعنى 

العدل والعتدال يف حتمل الأعباء وحت�سيل املنافع، وقد راأى ال�سيخ الزرقاء 

رحمه اهلل معنى زائدا على جمرد الرتادف فاأخذ من لفظ »بقدر« يف العبارة، 

ما ي�سعر باأن كون اخلراج لقاء ال�سمان، وكون الغرم لقاء الغنم ينبغي اأن 

1– �سرح القواعد الفقهية للزرقاء: �ص437.

2– املدخل الفقهي العام: 1069/2.

جملة.  88 3– املادة 
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، وهو ملحظ 
)1(

يكون اأحدهما بقدر الآخر فيما ميكن فيه حمافظة التقدير

قوي يزيد يف تاأكيد معنى املوازنة واحلفاظ على اإقامة امليزان بالق�سط يف 

مقابلة املنافع بال�سمان، وذلك مبراعاة »قدر« كّل منهما ما اأمكن ذلك، فاإن 

الأجر على قدر الن�سب، فتاأّكد بهذا ابتناء هذه القواعد متفرقة وجمتمعة 

على التو�سط والعتدال.

املطلب الثاين: اإعمال الكالم اأوىل من اإهماله، وال ين�صب ل�صاكت قول.

هاتان   :
)3(

قـــول ل�ساكت  ين�سب  ول   ،
)2(

اإهــمــالــه من  اأوىل  الكالم  اإعمال 

القاعدتان مو�سوعهما واحد، وهو الكالم باعتبار �سدوره من املتكلم، ولبيان 

النعم  اأجلِّ  البيان من  اإن نعمة  اأقول:  التو�سط والعتدال  اأن مدارهما على 

تعاىل:            قال  اخللق،  �سائر  على  بها  وكرمه  الإن�سان،  على  اهلل  اأ�سبغها  التي 

{              })الرحمن: 4-1(. 

وملا كانت هذه النعمة عظيمة القدر ا�ستوجب ذلك �سونها من اأن تهدر يف 

اللغو والعبث، وهو ما تر�سد اإليه اآيات واأحاديث كثرية يف هذا املعنى. والعقل 

اأي�سا يق�سي مبنع املرء اأن يتكلم مبا ل فائدة فيه، ويف املثل: من كرث لغطه 

النف�ص  التعبري عن مكنونات  اإمنا هي  الكالم  وملا كانت وظيفة  كرث غلطه. 

وبواعث املرء ومقا�سده، واأنه اإمنا توجد حقيقته لتحقيق هذا الغر�ص، فقد 

قّرر الفقهاء بناء على هذا اأن: »اإعمال الكالم اأوىل من اإهماله«، اأي اأن كالم 

العاقل ي�سان عن الإلغاء ما اأمكن، باأن ينظر اإىل الوجه املقت�سي لت�سحيح 

املهمل  لأن  و ذلك  اأو غريه،  املجاز  �سواء كان باحلمل على  كالمه فريّجح، 

 .
)4(

لغو

الإبانة عن  العدل حتقيقا لوظيفته يف  به  الذي يق�سي  الإعمال هو  وهذا 

املقا�سد كما تقّدم، ومنعًا للنعمة اأن تهدر يف غري ما وجدت لأجله، ومن هذا 

1– �سرح القواعد الفقهية: �ص441.

2– املادة 60 جملة.

3– من املادة 67 جملة.

4– املنثور: 174/1.
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املعنى ما قّرره الفقهاء اأي�سا اأن الت�سرفات والعقود اإذا دارت بني الألفاظ 

املو�سوعة لها لغة وبني مقا�سد العاقدين منها ونياتهم فيها؛ فاإنها ت�سرف 

للمقا�سد واملعاين؛ لأن الكالم اإمنا يوجد خلدمة الباعث، واملعنى كما قال 

ال�ساعر:

َل الل�سان على الفوؤاد دليال       اإن الكالم لفي الفوؤاد واإمنا         ُجعمِ

فقعدوا بناًء على هذا اأن »العربة يف العقود للمقا�سد واملعاين ل لالألفاظ 

، كما قّعدوا جريا على هذا الأ�سل وحتقيقًا ملعنى العدل يف فهمه 
)1(

واملباين«

اأن حمل  ، ومعناها: 
)2(

اأوىل من التاأكيد« اأن »التاأ�سي�ص  واحلكمة من وجوده 

الألفاظ املكررة على التاأ�سي�ص ملعنى جديد وفائدة جديدة اأوىل من حملها 

على جمرد تقوية املعنى املتقدم وتوكيده، ملا يف الأول من اإعمال للفظ ويف 

الأ�سل  له من جهة كونه مل يفد معنى جديدًا، لكن هذا  اإهمال  الثاين من 

الوجوه  اأي وجه من  الكالم ول حمله على  اإعمال  باأن ل ميكن  يتخلف،  قد 

عرّبت  ا�ستثنائية  حالة  وهي  الإهمال،  اإىل  ي�سار  فحينئذ  كّله،  ذلك  لتعذر 

تقّدم غري                    ، وقد 
)3(

يهمل« الكالم  اإعمال  تعّذر  »اإذا  الفقهية:  القاعدة  عنها 

لئاّل  فيه،  يتو�سع  اأن  ينبغي  فال  واقــع  لعالج  هو  اإمنــا  ال�ستثناء  اأن  مرة  ما 

يزاحم الأ�سل اأو يطغى عليه، ولهذا عرب الفقهاء عن حالة و�سطى بني اإعمال 

الكالم من كّل وجه الذي هو الأ�سل وبني اإهماله الذي هو ا�ستثناء فقالوا: 

. ومعلوم اأن املجاز بدل احلقيقة 
)4(

»اإذا تعذرت احلقيقة ي�سار اإىل املجاز«

وفرع عنها، وهو ما يعني احلفاظ على مبداأ الإعمال ولو بوجه حتى ل ي�سار 

اإىل ال�ستثناء. 

اإعماله              ي�ستلزم  عاقل  من  كالم  �سدور  اأن  يقت�سي  العتدال  كان  فــاإذا 

ي�سدر  باأن من مل  اأي�سا  يق�سيان  واملنطق  العدل  فاإن  تقدم؛  كما  اأمكن  ما 

1– املادة 3 جملة.

2– غمز عيون الب�سائر: 429/1.

3– املادة 62 جملة.

4– املادة 61 جملة.
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املنافاة                     من  اإليه  ذلــك  اإ�سافة  يف  ملا  �سيء؛  اإليه  ين�سب  فال  قــول  اأّي  منه 

للحقيقة –والواقع– املوقعة يف الكذب والبهتان، وهذا ما عرب عنه الفقهاء 

، وي�ستفاد منه اأن ال�سكوت من املكّلف      
)1(

بقولهم: »ل ين�سب اإىل �ساكت قول«

ينبني  مما  وغريها  والت�سرفات  واللتزامات  العقود  من  �سيء  به  يعقد  ل 

عليه اأثر �سرعي؛ لأن الأ�سل فيه اأنه ل يدل على موافقة ول عدمها.

لكن هذا الأ�سل قد يتخلف اأحيانا، فيجعل ال�سكوت يف حكم النطق، وذلك 

يف مو�سع مت�ص احلاجة فيه اإىل البيان، وهو ما ا�سطلح عليه بـ: »ال�سكوت 

القرائن  مع  الكالم  اإىل  احلاجة  اأي   ،
)2(

املتكلم« حالة  بدللة  يكون  الــذي 

احلالية املرجحة، فحينئذ يجعل ال�سكوت بيانا، وقد عرّبت املجلة عن الأ�سل 

اإىل  ين�سب  »ل  قولها:  وال�ستني  ال�ساد�سـة  قاعدتها  معا فجاء يف  وال�ستثناء 

�ساكت قول، لكن ال�سكوت يف معر�ص احلاجة بيان«، وهو ا�ستثناء حم�سور 

.
)3(

على اأية حال معدودة م�سائله بال�ستقراء

ومن اأمثلته: �سكوت البكر البالغة عند ال�ستئذان بالزواج، فاإن مثل هذا 

ال�سكوت جعل بيانا للر�سا ب�سبب وجود مانع احلياء، كما ورد الدليل باعتبار 

ذلك. ومنه اأي�سا: جواز بيع املعاطاة عند من يجيزه وهم املالكية واحلنابلة 

اأحد  من  الإيجاب  �سدور  حقيقته:  اإن  اإذ  �سريج،  كابن   
)4(

ال�سافعية وبع�ص 

معا  عليهما  مدلول  والقبول  الإيجاب  يقع  اأن  اأو  الآخــر،  و�سكوت  الطرفني 

بال�سكوت؛ كاأن ي�سع امل�سرتي الدراهم للبائع وياأخذ ما يقابلها من ال�سلعة 

والبائع �ساكت.

1– الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي: �ص266. غمز عيون الب�سائر للحموي: 438/1.

2– ك�سف الأ�سرار: 148/3.

3– القواعد الفقهية: علي اأحمد الندوي: �ص420. 

4– املجموع: 162/9. املغني: 5/4.
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املطلب الثالث: ال عربة للتوهم وال بالظن البني خطوؤه، 

و ال حجة مع االحتمال، لكن الثابت بالربهان كالثابت بالعيان.

هذه قواعد اأربع ن�ّص عليها الفقهاء يف م�سّنفاتهم، و هي جميعا تدور يف 

فلك واحد هو: اإثبات الأحكام. 

والقاعدة الأوىل تقّرر اأنه ل اكرتاث بالتوهم و ل يبنى عليه حكم �سرعي، 

، كما يفهم منها اأنه ل يجوز تاأخري 
)1(

بل يعمل بالثابت قطعا اأو ظاهرا دونه

. فلو اأثبت الورثة اإرثهم ب�سهود 
)2(

ال�سيء الثابت ب�سورة قطعية بوهم طارئ

قالوا: ل نعلم له وارثا غريهم، يق�سى لهم، ول عربة باحتمال ظهور وارث 

اأثبت الغرماء ديونهم ب�سهود قالوا:        اآخر يزحمهم، لأنه موهوم، وكذلك لو 

ل نعلم له غرميا غريهم يق�سى لهم، ول عربة ملا ع�ساه يظهر من الديون؛ 

.
)3(

لأنه وهم جمرد

وبناء هذه القاعدة على العتدال والو�سط بنيِّ ظاهر: من حيث اإن الوهم 

هو اإدراك الطرف املرجوح من طريف اأمر مرتدد فيه، فاإذا كان ال�سك ملًغى 

اإىل ر�سول اهلل  �سكا  اأنه  ال�سرع، كما يف حديث عباد بن متيم عن عّمه  يف 

] الرجل الذي يخيل اإليه اأنه يجد ال�سيء يف ال�سالة، فقال: »ل ينفتل –             
. وال�سك: هو الرتّدد بني 

)4(

اأو ل ين�سرف – حتى ي�سمع �سوتا اأو يجد ريحا«

، فالوهم اأوىل باأن يلغى ول يكرتث به لأنه 
)5(

الطرفني اإذا كان على ال�سوية

اإن بناء الأحكام على املرجوح وترك  اإذ  اأحط درجة من الأول وغري كاف؛ 

1– �سرح القواعد للزرقاء: �ص363.

2– درر احلكام: 65/1.

3– �سرح القواعد الزرقاء: �ص 363.

4– البخاري: 46/1، باب ل يتو�ساأ من ال�سك حتى ي�ستيقن.

5– جاء يف املح�سول للرازي: »الرتدد بني الطرفني اإذا كان على ال�سوية فهو على ال�سك واإل فالراجح: 

ظن، واملرجوح وهم«: 101/1، حتقيق د.العلواين، وانظر: املنثور: 255/2. و: غمز عيون الب�سائر: 

 .84/1
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، ولو قال بذلك اأحد اأو عمل به 
)1(

الراجح مناف للحكمة وما فطر عليه العقل

لكان من�سوبا اإىل التق�سري والتفريط يف نظر العقالء، وهو اأمر من الو�سوح 

بحيث ل يحتاج اإىل تاأكيد، وقد ا�ستقّر يف الفقه الإ�سالمي العمل بخالفه، 

الراجح،                                                                                                                                          الطرف  اإدراك  ــه  لأن الأحــكــام  عليه  الفقهاء  وبنى  الظن،  وهــو 

ومل ي�سرتطوا العلم واليقني؛ لأن ذلك متعذر يف غالب الأحيان، وهو ما ي�سهد 

لنظرية الو�سطّية ويوؤّيدها كما تقّدم، غري اأن هذا الظن اإذا تبنّي بعد احلكم 

، فاإن القاعدة الثانية تقرر اأنه ل عربة به حينئذ 
ً
اأو العمل به اأنه كان خطاأ

اإذ لي�ص من ال�ستقامة والعدل يف �سيء الوقوف مع  بل يجعل كاأن مل يكن، 

النحراف والزلل بعد و�سوحه. وقد اأر�سد اإىل ذلك �سيدنا عمر يف خطابه 

»ول مينعنك  له:  قوله  وذلك  عنهما  اهلل  ر�سي  مو�سى  اأبي  اإىل  الق�ساء  يف 

تراجع  اأن  لر�سد  فيه  فهديت  راأيــك  فيه  فراجعت  اليوم  فيه  ق�سيت  ق�ساء 

فيه احلق، فاإن احلق قدمي ل يبطله �سيء، ومراجعة احلق خري من التمادي 

. فجريان القاعدة على التو�سط من هذا الوجه اأي�سا من 
)2(

يف الباطل...«

الو�سوح مبكان ملا يف اخلطاأ والزلل من تفريط و تق�سري. 

اأنه               ومعناها:  قبلها،  القاعدتني  ملعنى  تتميم  فهي  الثالثة  القاعدة  واأمــا 

اأن  وانت�سابه على  الحتمال  قيام  احتجاج م�سموع مع  ول  برهان مقبول  ل 

ما قامت به احلجة لي�ص خاليا من التهمة، فاإن التهمة اإذا متكنت من فعل 

املعنى:  هذا  عن  ا  معرّبً الدبو�سي  الإمام  قال   .
)3(

فعله بف�ساد  حكم  الفاعل 

»الأ�سل عند اأبي حنيفة رحمه اهلل اأنه يعترب التهمة يف الأحكام، فكل من فعل 

.
)4(

فعال ومتكنت التهمة يف فعله حكم بف�ساد فعله«

الأحكام  اإثبات  الرابعة متممة وخامتة ملعنى العتدال يف  القاعدة  وتاأتي 

وتقريرها، فتقرر اأن الثابت بالربهان اأي البّينة العادلة كالثابت بالعيان وهو 

1– بناء على الغالب الأعم، ومعلوم اأن من القواعد عدم اطراد القواعد.

2– اإعالم املوّقعني: 86/1.

3– �سرح القواعد للزرقاء: �ص 361.

4– تاأ�سي�ص النظر: �ص40.
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اأو بينة فاإنه يحكم له ول ت�سع  اأقام املرء على دعواه دليال  امل�ساهدة، فاإذا 

، اإذ لو قيل بعدم ثبوت الأحكام اإل بالعيان وامل�ساهدة لوقع النا�ص 
)1(

خمالفته

يف احلرج، ولفاتت احلقوق على اأ�سحابها يف غالب الأمر، ولتعطل الق�ساء 

واحلكم بني النا�ص، وكل ذلك مناف للحكمة وامل�سلحة، وقد ثبت اأن البينة 

حجة ثابتة يف ال�سرع، ومعلوم اأّن البّينة غري خمـت�سرة يف امل�ساهدة ولهذا 

قال ابن القيم رحمه اهلل: »... اإن اهلل �سبحانه اأر�سل ر�سله واأنزل كتبه ليقوم 

النا�ص بالق�سط وهو العدل الذي قامت به الأر�ص وال�سموات، فاإذا ظهرت 

.
)2(

اأمارات العدل واأ�سفر وجهه باأي طريق كان فثمَّ �سرع اهلل ودينه «

املوا�سع  ال�سارع يف جميع  »اإن  البينة:  وقال يف معر�ص حديثه عن معنى 

عليه  اأدلــة  هي  التي  البينات  من  به  ظهوره  ميكن  مبا  احلق  ظهور  يق�سد 

اأبــدًا؛ في�سيع حقوق اهلل وعباده  و�سواهد له: و ل يرّد حقا قد ظهر بدليله 

ملا ظن هذا من ظنه  بل  معنّي...  اأمر  على  يقف ظهور احلق  ول  ويعطلها، 

ثبوتها عندهم على  لتوقف  كثري من احلقوق  ف�ساع  �سّيعوا طريق احلكم، 

نا من ظلمه وفجوره، فيفعل ما يريد،  طريق معنّي، و�سار الظامل الفاجر ممكَّ

الر�سول  به  ما جاء  ولو عرف  اثنان..  �ساهدان  بذلك  علي  يقوم  ل  ويقول: 

 ،
)3(

والعدوان« التفريط  عن  املغنية  امل�سلحة  متــام  فيه  لكان  وجهه  على 

وهذا الن�ص واف ب�سرح معنى القاعدة، واأن مدارها على التو�سط والعدل 

واحلكمة، وعليه اأقام ابن القيم رحمه اهلل كتابه الطرق احلكمية.

1– انظر: �سرح القواعد للزرقاء: �ص 367.

2– الطرق احلكمية: �ص 19.

3– اإعالم املوقعني: 90/1، 91.
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املبحث الثالث: اأثر الو�صطية يف النظريات الفقهية

الإ�سالمي  الفقه  �سياغة  يف  حديث  واأ�سلوب  منهج  الفقهّية«  »النظريات 

وتدوينه، مل يعن فقهاوؤنا القدامى به، بل ظل حترير امل�سائل الفقهّية عندهم 

يف  ال�ّسبب  ويرجع  التطبيقي  اجلانب  على  من�سبا  العام  الطابع  حيث  من 

كذلك  وظل   ،
)1(

واقعيا فقها  بطبيعته  ن�ساأ  قد  الإ�سالمي  الفقه  لكون  ذلك 

الجتهادات  تلك  يف  الواقعية  هذه  ومتثلت  بعد،  من  تلت  التي  مراحله  يف 

والتخريجات لأحكام النوازل وامل�ستجدات التي حوتها كتب الفقه ومدوناته 

اإىل  وملحة  اليوم ما�سة  وتبدو احلاجة  والأق�سية،  الفتاوى  �سيما م�سنفات 

لها،  التنظريي  الإطــار  ل�ستكمال  التطبيقية،  املــادة  لهذه  نظرية  درا�سات 

الفقه  فروع  ل�سبط  النظرية  والأ�سول  والقواعد  الأ�س�ص  �سوئه  يف  تو�سع 

وربط خيوطها يف دوائر متثل كل دائرة منها بناء حمكما ين�سجم مع �سائر 

الأبنية الأخرى. ومن جمموع هذه الأبنية يتكون �سرح الفقه الإ�سالمي، هذه 

الأبنية هي ما ا�سطلح عليه بالنظريات الفقهية العامة.

باأّنها:  العامة  الفقهية  النظريات  الزرقاء  م�سطفى  ال�سيخ  عــّرف  فقد 

حدة–  –على  منهما  كل  يوؤلف  التي  الكربى  واملفاهيم  الد�ساتري  »تلك 

نظاما حقوقيا مو�سوعيا منبثا يف الفقه الإ�سالمي؛ كانبثاث اأق�سام اجلملة 

الّنظام يف كل                                                                                          الإن�ساين، وحتكم عنا�سر ذلك  نواحي اجل�سم  الع�سبية يف 

ما يت�سل مبو�سوعه من �سعب الأحكام، وذلك كفكرة امللكّية واأ�سبابها، وفكرة 

وعوار�سها،  ومراحلها  واأنواعها  الأهلية  وفكرة  ونتائجه،  وقواعده  العقد 

وفكرة النيابة واأق�سامها، وفكرة البطالن والف�ساد والتوقف، وفكرة التعليق 

واأنواعه،  واأ�سبابه  مان  والتقييد والإ�سافة يف الت�سرف القويل، وفكرة ال�سّ

وفكرة العرف و�سلطانه على حتديد اللتزامات، اإىل غري ذلك من النظريات 

الكربى التي يقوم على اأ�سا�سها �سرح الفقه بكامله، وي�سادف الإن�سان اأثر 

1– حيث جند يف مرحلة الّت�سريع اأّن احلوادث والوقائع يومئذ كان ق�سم غري ي�سري منها �سببا لنزول 

القراآن اأو لورود ال�سنة.
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.
)1(

�سلطانه يف حلول جميع امل�سائل واحلوادث الفقهّية« 

اإما يف  الفقهي القدمي جندها مبثوثة  التدوين  اإّن فكرة »العقد« مثال يف 

�سكل اأحكام كلية كاحلكم باأن »العربة يف العقود للمقا�سد واملعاين ل لالألفاظ 

واملباين«، واحلكم اأّن »ما هو من موجب العقد ل يحتاج اإىل ا�سرتاطه«، واأن 

اإلخ«،          �سحيحه...  اإىل  مردود  فا�سد  عقد  »كل  واأن  العقد«  تبطل  »اجلهالة 

اأحكام جزئية وم�سائل فرعية وهذا داأب الت�سانيف الفروعّية.  اأو يف �سكل 

لكن التدوين الفقهي احلديث لفكرة »العقد« يختلف عن هذا وي�سلك منهجا 

والتجميع،  والدرا�سة  البحث  معتمدا  للمو�سوع  التنظري  يف  يتمثل  مغايرا 

فتتجلى فكرة العقد يف �سكل: حقيقة التعاقد ومقوماته واأركان العقد –الإرادة 

العقدية – اآثار العقد – انحالل العقد– الت�سنيفات العاّمة للعقود... اإلخ. 

اأعيان اجلزئيات ووحدة مو�سوعّية  وكل ذلك يف دائرة واحدة جمردة عن 

مرتابطة منتظمة لكل ما ميكن اأن يندرج يف م�سمى »نظرية العقد«.

واإن من اأهم النظريات الفقهية التي بحثها الكتَّاب املعا�سرون، النظريات 

 –)4(

 – نظرية ال�سرورة ال�سرعية
)3(

 – نظرية امللكية
)2(

الآتية: )نظرية العقد

 – نظرية التقريب 
)6(

 – نظرية التع�سف يف ا�ستعمال احلق
)5(

نظرية امل�سلحة

1– املدخل الفقهي العام: 235/1.

الإ�سالمية«،  ال�سريعة  يف  العقد  ونظرية  »امللكية  زهــرة  اأبــو  حممد  ال�سيخ  ذلــك:  يف  كتب  2– ممن 

املحم�ساين:  �سبحي  ود.  الإ�سالمية«،  ال�سريعة  يف  لاللتزام  العامة  »النظريات  �سحاته:  توفيق  ود. 

الفقه  العقد يف  للموجبات والعقود«، ود. حممد يو�سف مو�سى: »الأموال ونظرية  العامة  »النظريات 

الإ�سالمي مع مدخل لدرا�سة الفقه وفل�سفته«.

3– من ذلك ما كتبه الدكتور بدران اأبو العينني بدران »ال�سريعة الإ�سالمية.. تاريخها ونظرية امللكية 

والعقود«.

ماج�ستري  ر�سالة  و�سوابطها«،  حدودها  ال�سرعية  ال�سرورة  »نظرية  ذلك:  يف  كتب  ما  اأهّم  4– من 

للدكتور حممد جميل مبارك، و»نظرية ال�سرورة« للدكتور وهبة الزحيلي. 

5– من اأهم املوؤلفات فيها: »نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي«، د. ح�سان حامد ح�سان، و»نظرية 

امل�سلحة وجنم الدين الطويف«، د. م�سطفى زيد.

6– كتب يف ذلك: ال�سيخ الدريـني: »نظرية الـتع�سف يف ا�ستعمال احلق«. 
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 – نظرية ال�سمان 
)2(

 – نظرية حتمل التبعة يف الفقه الإ�سالمي
)1(

والتغليب

.
)4(

 – نظرية الإباحة(
)3(

التنظري  بــاب  حتت  تدخل  قيمة  اأعمال  هناك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومــن 

فالعربة  بذلك،  اأ�سحابها  ي�سمها  مل  واإن  معايـريه،  عليها  وتنطبق  الفقهي، 

عن  و»التعبري  �سلبي،  لل�سيخ  الأحكام«  »تعليل  بالأ�سماء،كـ:  ل  بامل�سميات 

الإرادة يف الفقه الإ�سالمي« لوحيد الدين �سوار، و»�سّد الذرائع« للربهاين، 

و»�سوابط العقد يف الفقه الإ�سالمي« لـعدنان خالد الرتكماين.

قّيمة عن مو�سوع  الدين عطية ف�سول  واخلبري جمال  الأ�ستاذ  قّدم  كما 

التنظري يف الرتاث الفقهي، يف كتابه املو�سوم بـ »التنظري الفقهي«، واأردفه 

بنموذج تطبيقي �سامل يف »النظرية العامة لل�سريعة الإ�سالمية«. ومن اأجلِّ 

الزرقاء  م�سطفى  لل�سيخ  العام«  الفقهي  »املدخل  امل�سمار  هذا  يف  اجلهود 

رحمه اهلل، اأو »الفقه الإ�سالمي يف ثوبه اجلديد«، كما اأراد موؤلفه �سياغته.

فاإنا  النظريات جميعا  بهذه  التو�سط  �سلة  لبيان  يت�سع  ل  املقام  كان  واإن 

جنتزي بالأهم منها، مع اأننا نوؤكد �سلفا اأن مرجع هذه النظريات اإىل كليات 

الفقه وقواعده وجزئياته؛ اإذ من ذلك تتكون مادتها، ويف �سوء ذلك ت�ساغ 

وجتمع عنا�سرها ومقوماتها، وقد ثبت مبا �سبق اأن هذه الكليات مبناها على 

التو�سط، فا�ستلزم ذلك رجوع هذه النظريات اأي�سا اإىل التو�سط وابتنائها 

على العدل والعتدال، وقد تقّدم ما ي�سهد لذلك يف »كّلّية نفي ال�سرر« اإذ اإن 

تلك املعاين هي من جملة ما تنبني عليه »نظرية ال�سرورة ال�سرعية«، وكذلك 

حممد  بجامعة  للدكتوراه  ر�سالته  وهي  الري�سوين،  اأحمد  الدكتور  اأ�ستاذنا  فيها  بالكتابة  1– انفرد 

اخلام�ص بالرباط �سنة 1992م. 

2– كتب يف ذلك: الدكتور حممد زكي عبد الرب »نظرية حتمل التبعة يف الفقه الإ�سالمي«.

3– كتب يف ذلك ال�سيخ الدكتور وهبة الزحيلي كتابه »نظرية ال�سمان«.

كتب  كما  والفقهاء«...  الأ�سوليني  عند  الإباحة  »نظرية  مدكور  �سالم  حممد  د.  ذلك:  يف  4– كتب 

»نظرية  قا�سم:  يو�سف  د.  وكتب  الإ�سالمية«،  ال�سيا�سية  »النظريات  الري�ص:  الدين  �سياء  د.حممد 

الدفاع ال�سرعي«، وكتب د. عبد احلميد اأبو �سليمان: »النظرية الإ�سالمية يف العالمات الدولية«. 
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القول يف »كّلية اإلزامية العقود« وما جاء حتتها؛ وكذا القواعد الفقهية بعدها 

املتعلقة مبو�سوع »العقد« فاإنها من مباحث »نظرية العقد«، وهو ما اأغنى عن 

التكرار يف هذا املو�سع، وقد ارتاأيت بعد اإجالة النظر بحث التو�سط يف هذه 

النظريات الثالث: )التع�سف يف ا�ستعمال احلق – امللكية– امل�سلحة(؛ اإذ 

الغر�ص التو�سيح باملثال ل ال�ستق�ساء.

املطلب االأول: اأثر الو�صطية يف نظرية التع�صف يف ا�صتعمال احلق

بالتع�سف  واملق�سود  وا�ستعماله،  »احلــق«  فكرة  على  النظرية  هذه  تقوم 

فيه  ماأذونا  ت�سرفا  اجلماعة  اأو  ال�سخ�ص  ياأتي  اأن  هو  احلق  ا�ستعمال  يف 

في�سمى  الإذن،  ال�سارع من  مناق�سة ق�سد  اإىل  يوؤدي  اأن ذلك  �سرعا، غري 

ال�سيخ  ا�ستعماله حلقه. يقول  الت�سرف حينئذ تع�سفا و�ساحبه متع�سفا يف 

الدريني عن حقيقته وطبيعته: »يقوم التع�سف يف ا�ستعمال احلق على فعل 

م�سروع لذاته، لأنه ي�ستند اإىل حق اأو اإباحة، ولكن هذا احلق ا�ستعمل على 

وجه يخالف احلكمة التي من اأجلها �سرع احلق، واملخالفة اأو املناق�سة تظهر 

من ناحيتني:

اأن  اإىل  احلــق  ذي  اإرادة  حــّرك  الــذي  الدافع  الباعث  حيث  من  الأوىل: 

اأو هدم  يت�سّرف بحقه، لتحقيق غر�ص غري م�سروع، من الإ�سرار بالغري، 

قواعد ال�سرع، بتحليل حمرم، اأو اإ�سقاط واجب، حتت �ستار احلق.

على  ترتتب  التي  الثمرة  اأو  املادية  الواقعة  اأو  النتيجة  جهة  من  الثانية: 

ا�ستعمال احلق بحّد ذاتها، بقطع النظر عن العوامل النف�سية، فاإذا كانت تلك 

النتائج اأ�سرارا اأو مفا�سد راجحة منع الت�سبب فيها، اأي مبا�سرة احلق، ووجه 

املناق�سة هنا ظاهر؛ لأن احلقوق مل ت�سّرع و�سائل لتحقيق م�سار اأومفا�سد 

غالبة؛ الأمر الذي ل يتفق مع اأ�سل ال�سريعة، من اأنها مبنية على جلب امل�سالح 

.
)1(

ودرء املفا�سد، واأن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح«

1– احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده: �ص 26، 27.
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فالتع�سف اإذن، ت�سّرف داخل حدود ال�سرع وما اأذن به، وهذا ما يفرقه 

عن املجاوزة والتعّدي يف احلقوق الذي يرتكز اأ�سا�سًا على فعل غري م�سروع 

لذاته، بقطع النظر عن باعثه اأو نتيجته، حتى ولو كانت نتيجته نفعا؛ ذلك لأنه                                                                                                                                         

.
)1(

ل ي�ستند اإىل حق اأ�سال، فهو حم�ص تعدٍّ لتجاوز حدود احلق املو�سوعية

هذا اإذن معنى التع�سف، اأما �سلة هذه النظرية بالو�سطية فقد كفانا موؤنة 

الأ�س�ص  وبيان  تاأ�سيلها  اإىل  حاجته  يف  نف�سه،  النظرية  هذه  �ساحب  ذلك 

اأن  باعتبار  الإ�سالمي،  الفقه  تقييد احلق يف  اأ�س�ص  وهي  عليها،  تقوم  التي 

اأ�سول،  �ستة  تقوم على  اأنها  اإىل  فقد خل�ص  للحق،  تقييد  التع�سف هو  منع 

هي: اعتبار امل�سالح يف الأحكام، واأ�سول التكافل الجتماعي يف الإ�سالم، 

الأر�ص،  الإن�سانية يف  واخلالفة  الجتماعي،  والت�سامن  املادي،  والت�سامن 

.
)2(

والأ�سل ال�ساد�ص: العتدال والقت�ساد يف الت�سرف اأو الو�سطية

وقد بنّي حتت هذا الأ�سل، بعد اأن اأورد ما يوؤيده من الأدلة ال�سرعية ومن 

، ثّم ختم ذلك قائاًل: 
)3(

كالم ال�ساطبي عن ا�ستعمال املباح املف�سي اإىل الذم

اأ�سا�ص يوؤدي فكرة تقييد احلق، اأي  اأنها  » والذي يعنينا من هذه القاعدة، 

يوؤيد نظرية التع�سف يف ا�ستعمال احلق، فقد راأينا اأن الإمام ال�ساطبي اأتى 

اأن  اأو العتدال يف الت�سرف، ثّم انطلق منها اإىل تو�سيح  بفكرة القت�ساد 

اأ�سل  اأو ال�ستعمال املذموم، واإن كان  عدم مراعاتها يف�سي اإىل الكت�ساب 

.
)4(

الفعل مباحا ل مذمة فيه...«

فهذا بيان وتن�سي�ص على قيام هذه النظرية، وا�ستنادها على الو�سطية 

دعامة من دعائمها واأ�سال تنبني وترتكز يف و جودها عليه.

1– احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده: �ص 27، 28. 

2– نف�سه: �ص 254 – 257.

3– انظر: املوافقات: 93/1.

4– احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده: �ص 256، 257.
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املطلب الثاين: اأثر الو�صطية يف نظرية امللكية

ومعناه  املــال  مثل  من  واأفــكــار:  مباحث  جملة  على  امللكية  نظرية  تقوم 

يتمّلكه  لأن  قابل  باأ�سله  لأنه  الإ�سالم؛  يف  اإليه  النظرة  واأ�سا�ص  واأق�سامه، 

الإن�سان، ويلتحق به احلقوق واملنافع لكونها مما يرد عليهما التمليك اأي�سا، 

للك�سب  واملخاطرة  والعمل  املــوات،  واإحياء  الزرع  من  الك�سب؛  طرق  وبيان 

الواردة  بالقيود  تعنى  كما  الربا،  هو  الذي  بالنتظار  والك�سب  واخل�سارة، 

على التملك، وطرق نقل امللك... اإىل غريها من املباحث واملو�سوعات التي 

يجمعها رباط واحد وفكرة عامة هي: »امللكية«.

واإننا اإذا تاأملنا يف هذه الفكرة العامة التي ت�سكل حجر الأ�سا�ص يف بقاء 

النوع الإن�ساين، وجدنا التو�سط والعتدال لئًحا فيها من اأوجه متعددة:

ت�سافرت  لل�سخ�ص،  تـثبت  التي  احلقوق  من  حق  امللك  اأن  ذلك  – فمن 
واإذا كان  بال�سرورة،  الدين  املعلوم من  الن�سو�ص حتى بات من  على ذلك 

اأنها  قريبا  بك  مّر  وقد  »التع�سف«،  اأحكام  عليه  جتري  فاإنه  كذلك  ذلك 

قائمة على معنى الو�سطية، فوجب اأن يكون احلق يف امللك قائما اأي�سا على 

التو�سط، ل�سرورة جريان احلكم يف الفرع بناء على جريانه يف اأ�سله. و قد 

مّر معنا يف باب اأدلة النظرية ما يوؤكد وجوب العتدال يف اإنفاق ما ميلكه 

الإن�سان، وهو نوع من تقييد احلق كما هو معلوم.

امللكية  اأقرت  الفردية كما  امللكية  اأقرت  ال�سمحة  ال�سريعة  اأن  ومن ذلك: 

اجلماعية، ووازنت بينهما يف اعتدال ما زالت النظم التي عرفتها الب�سرية 

اأو حرية  الفردية  امللكية  اأن  وبيان ذلك:  بعد،  وملّا حتققه  اليوم  اإىل  تن�سده 

القت�سادي  النظام  يف  اأ�سا�سية  وقاعدة  ثابتة  حقيقة  التملك،  يف  الآحــاد 

الإن�سان،  وتقت�سيه كرامة  الإن�سانية  الفطرة  ي�ساير  اإن ذلك  اإذ  الإ�سالمي؛ 

حني  ال�سريعة  ولكن  ال�سخ�سية،  وامللكات  املواهب  لإذكــاء  قوي  حافز  وهو 

قررت هذه احلقيقة ومنحت هذه احلرية، منحتها مقيدة ب�سرطني: 
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الأول: عدم الإ�سرار بالغري اأو اجلماعة.

 والثاين: اأّل يكون يف ال�ستم�ساك بها منع خري عن غريه اإن مل يلحقه �سرر 

 .
)1(

من املنع

ومن الأدلة الوا�سحة املقررة لذلك: اأنه »كان ل�سمرة بن جندب نخل يف 

الأن�ساري  ف�سكا  فيوؤذيه،  واأهله  وكان يدخل هو  الأن�سار،  حائط رجل من 

ذلك اإىل ر�سول اهلل ]، فقال له: بعه، فاأبى، فقال: اأنت م�سار، ثم التفت 

. فقّرر اأن امللكية املتعدية ل حرمة 
)2(

اإىل الأن�ساري وقال: اذهب واقلع نخله«

لها.

من  خليجا  �ساق  ال�سحاك،  ا�سمه  رجــال  »اأن  اهلل  رحمه  مالك  وروى 

العري�ص، فاأراد اأن ميّر به يف اأر�ص حممد بن م�سلمة، فاأبى، فكّلم فيه عمر، 

فاأمره اأن يخلي �سبيله، فقال: ل واهلل، فقال عمر: مل متنع اأخاك ما ينفعه، 

وهو لك نافع ت�سقي اأول واآخرا و هو ل ي�سرك؟ فقال حممد: ل، فقال عمر: 

. فاأوجب اأن يقوم 
)3(

واهلل ليمّرّن به ولو على بطنك، فاأمره عمر اأن ميّر به«

الإن�سان يف ملكه مبا يكون فيه نفع لغريه ما دام ل �سرر عليه فيه؛ لأن جلب 

النفع للغري يت�سمن دفع ال�سرر عنه.

ملنافع  تر�سد  التي  الأمــوال  يف  فيظهر  اجلماعية،  للملكية  اإقرارها  واأمــا 

وامل�سالح  كاملدار�ص  توؤدي مقا�سدها يف ملكية خا�سة  اأن  العامة ول ميكن 

والطرقات، مما ل ميكن اأن يوؤتي نفعه اإل حيث يكون نفعه للجماعة، ومن 

هذا القبيل ما حماه الر�سول ] من اأر�ص النقيع خليل امل�سلمني املر�سودة 

، وقد اأو�سح ذلك الإمام ال�سافعي حني قال: »اإن حمى ر�سول اهلل 
)4(

للجهاد

�ص20. زهرة:  اأبو  حممد  ال�سيخ  الإ�سالم،  يف  الجتماعي  التكافل  1– انظر: 

2– رواه اأبو داود يف �سننه، كتاب الأق�سية، باب اأبواب من الق�ساء، حديث رقم 3636. 

3– املوطاأ: كتاب الأق�سية، باب الق�ساء يف املرفق، حديث رقم 1431.

4– حمى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم النقيع خليل امل�سلمني، رواه ابن حبان يف �سحيحه، كتاب ال�سري، 

باب احلمى، حديث رقم 4683.
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ل�سبيل اهلل، وما ف�سل  املعّدة  اإن اخليل  اإذ  امل�سلمني،  ] فيه �سالح لعامة 
من �سهمان اأهل ال�سدقات، وما ف�سل من النعم التي توؤخذ من اأهل اجلزية 

ترعى فيه، فاأما اخليل فقوة جلميع امل�سلمني، واأما نعم اجلزية فقوة لأهل 

الفيء من امل�سلمني، وم�سلك �سبيل اخلري اأنها لأهل الفيء املجاهدين، واأما 

الإبل التي تف�سل عن �سهمان اأهل ال�سدقة، فال يبقى م�سلم اإل عليه من هذا 

�سالح يف دينه ويف نف�سه، ومن يلزمه اأمره من قريب، اأو عامة من م�ستحقي 

الأموال  وهي  الأوقاف اخلريية،  الباب:  هذا  ويدخل حتت   .
)1(

امل�سلمني...«

فاإنها بحكم وقفها  العام،  الإن�ساين  للنفع  اأي  للرب،  اأ�سحابها  التي ر�سدها 

وحب�سها ل تكون ملكا لأحد.

ومن امللكية اجلماعية يف نظر كثري من الفقهاء: املعادن والرثوات الباطنية، 

فاإنها ل يجري عليها ملك الأفراد، ول يجوز اإقطاعها لأحد؛ لأن الثمرة فيها 

غري متكافئة مع العمل الذي عمل ل�ستخراجها، ومن �ساأن اإطالق اليد يف 

بالأمة،ونفع كبري مفرط  اأن يكون فيه �سرر �سديد  الأموال؛  النوع من  هذا 

 .
)2(

لالآحاد؛ فكان املنطق األ تثبت يف هذا ملكية خا�سة

التملك: فيظهر يف  اأنواع  النوعني من  املوازنة والعتدال بني هذين  واأما 

احلفاظ والعرتاف للفرد بثمار عمله وكفاحه يف احلدود املر�سومة » ل يحل 

ك�سب  اجلماعة يف  تقرير حق  ويف  نف�سه«.  من  بطيب  اإل  م�سلم  امرئ  مال 

الفرد يف الوقت ذاته، فال�سريعة ل تهدر امل�سلحة الفردية كما كانت تذهب 

اإىل ذلك ال�سيوعية، ول تقيم فل�سفتها على الفرد وتهدر م�سلحة اجلماعة 

كما تفعل الراأ�سمالية.

امللكية اخلا�سة  نزع  الفقهاء من جواز  قّرره  املوازنة: ما  اأمثلة هذه  ومن 

للم�سلحة العامة، كتو�سيع م�سجد اأو طريق عام اأو بناء م�ست�سفى اأو مدر�سة، 

1– الأم: 47/4.

.28–24 �ص  زهرة:  اأبي  لل�سيخ  الجتماعي  التكافل  2–  انظر: 
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اأو غري ذلك من املرافق التي يعود نفعها على عموم امل�سلمني؛ فاإذا امتنع من 

اأخذ  ما  قيمة  يعّو�ص  ولكن  الأمر،  اأجربه ويلُّ  امللك اخلا�ص،  ذلك �ساحب 

. فنزع امللك كما ترى هو تقدمي للم�سلحة العامة، واأما تعوي�سه قيمة 
)1(

منه

ما نزع منه فهو اإقرار مبلكيته وحقه، ومنٌع لهذا الت�سرف اأن يكون غ�سبا 

وعدوانا.

ومن اأوجه العتدال يف نظرية امللكية اأي�سا: ما قرره الفقهاء من اجتهادات 

يف »اإحياء املوات« الذي ورد به الن�ص، وهو قوله ]: »من اأحيا اأر�سا ميتة 

، ويف لفظ البخاري من طريق عائ�سة ر�سي اهلل عنها: 
)2(

فهو اأحق بها له«

اأن  ، فقد راأى مالك رحمه اهلل 
)3(

اأحــق« اأر�سا لي�ست لأحد فهو  » من اأعمر 

يف  الإمــام  اأذن  اإذا  اإل  لالإحياء  حماّل  لي�ست  العمران  من  القريبة  الأر�ــص 

ذلك، لأن ما قرب من العمران يوؤّدي اإىل الت�ساحن والفنت واإدخال ال�سرر؛ 

فال بّد فيه من نظر الأمية؛ دفعا لذلك املتوقع، وما بعد من ذلك ل يتوقع 

فيه �سيء من ذلك فيجوز، و�سابط القرب ما باأهل العمران اإليه حاجة من 

.
)4(

رعي ونحوه

هو  كما  العامة،  امل�سلحة  اإزاء  اخلا�سة  امل�سلحة  تقييد  اإىل  راجع  فهذا 

ظاهر، وقد راأى كثري من الفقهاء اأن جمرد ال�سبق وو�سع اليد على الأر�ص 

لذلك،  املفيدة  والعالمات  اخلطوط  و�سع  اأو  مثال  عليها  بالتحجري  املوات 

والزرع  الغر�ص  من  فعال،  باإحيائها  يقم  مل  ما  لها  مالكا  �ساحبها  ليجعل 

اأو تهيئتها لذلك، وقد ا�ستقر الراأي عند  اإن�ساء معامل،  اأو  اأو البناء،  فيها، 

الفقهاء بناء على اجتهاد عمر ط اأن فاعل ذلك ميهل ثالث �سنني لإعمارها 

1– انظر: ال�سريعة الإ�سالمية تاريخها ونظرية امللكية والعقود لبدران: �ص 355. 

3085. والرتمذي، كتاب  اإحياء املوات رقم  اأبو داود، كتاب اخلراج والإمارة والفيء، باب  2– رواه 

الأحكام، باب ما ذكر يف اإحياء املوات: 419/2.

3– رواه البخاري يف كتاب احلرث واملزارعة، باب من اأحيا اأر�سا مواتا، حديث رقم 2335.

الأوىل،  ال�سافعي، ط  الوهاب، ت: حممد ح�سن  للقا�سي عبد  املدينة  4– املعونة على مذهب عامل 

دار الكتب العلمية، بريوت، 1998م: 175/2. 
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. وملحظ العتدال يف هذا 
)1(

واإل فاإن جاء غريه وعمرها كان اأحق بها منه

ال�سواء،  على  امل�سلمني  جلماعة  حقا  »الإحــيــاء«  كون  وهــو:  بــنّي،  الجتهاد 

عطلت  فلما  بحقه،  القيام  �سريطة  الخت�سا�ص  بال�سبق  ال�سريعة  فاأباحت 

الأر�ص عن العمارة واإجراء احلياة فيها؛ نا�سب ذلك عودة احلق العام يف 

التملك، وكانت املهلة الزمنية رعيا ملا يتطلبه الإحياء عادة من اإعداد وجهد، 

بثمار اجلهد  العرتاف  وبني  العامة  امللكية  تقرير  بني  يدور احلكم  وهكذا 

الفردي يف الإحياء، حتى اإذا كان هذا اجلهد »�سوريا« ل ثمرة من ورائه عاد 

احلكم اإىل ما كان عليه من اأحقية اجلماعة، وهذا ل �سك منطق العدل الذي 

يراعي املق�سد من امللك وهو النفع.

املطلب الثالث: اأثر الو�صطية يف نظرية امل�صلحة

ت�سويد  اإعــادة  عن   
)2(

امل�سلحة يف  الكثرية  املعا�سرة  الكتابات  اأغنت  قد 

ال�سحائف مبعناها واأق�سامها، واأنها مق�سودة لل�سارع، ودلئل ذلك... اإلخ، 

مما ي�ستلزم البحث فيها عادة. واأما اأثرالو�سطية يف امل�سلحة فيمكن جتليته 

من خالل النقاط الآتية:

املفا�سد  ودفع  م�ساحله  لتحقيق  �سعيه  يف  الإن�سان  ال�سارع  اأر�سد   –
مب�ساحله  يظفر  كي  الو�سط،  مراعيا  معتدل  يكون  اأن  اإىل  عنه  وامل�سار 

على اأكمل وجه، اإذ رمبا اأفرط فانقطع يف اأثناء الطريق، ورمبا عجز باملرة 

فلم يحقق �سيئا، وهذا معنى ظاهر يف غاية الو�سوح، وهو راجع اإىل الفطرة 

وما جبل عليه الإن�سان من طاقات حمدودة.

1– امللكية ونظرية العقد لل�سيخ حممد اأبي زهرة، دار الفكر العربي، ط 1976م: �ص 114.

2– منها: ما ذكرناه �سابقا يف مدخل هذا البحث، ومنها: »�سوابط امل�سلحة« للدكتور البوطي، و»تعليل 

الأحكام« للدكتور حممد م�سطفى �سلبي )الباب الثالث(، وقد كتب غري واحد يف دليل ال�ست�سالح 

كما هو �سنيع الدكتور البغا يف »اأثر الأدلة املختلف فيها«، وال�سيخ الزرقاء رحمه اهلل اأفرده ببحث، 

وتقدم اأحد الطلبة بر�سالة ماج�ستري عن »امل�سلحة عند ال�ساطبي« اإىل جامعة حممد اخلام�ص منذ 

�سنوات.
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ودفع  املكلف،  عن  احلرج  رفع  مثل  من  تقدمت  التي  الكلية  املعاين   –
النظريتان  ذلك  ومثل  يربمها...  التي  العقود  يف  الغرر  ومنع  عنه،  ال�سرر 

ال�سابقتان: غاية اإقرار ذلك كله هو حتقيق امل�سلحة، الذي هو معنى قطعي 

يف ال�سريعة، وقد علم بناء ذلك كله على العتدال والتو�سط، فلزم اأن يكون 

مبنى حتقيق امل�سلحة ودفع املف�سدة على التو�سط.

الأدلة  من  كثري  برجوع  الجتهادي:  امليدان  يف  اأي�سا  ذلك  تاأيد  – وقد 
املتفرعة عن القول بامل�سالح كال�ستح�سان والذرائع ومراعاة اخلالف ومنع 

التحيل اإىل: معنى العتدال  والو�سطية، وقد تقّدم البحث فيه وتقريره.

التغري  وهذا  والأحــوال،  الزمان  بتغري  يتغري  امل�سالح  من  كثريا  اإن   –
وقد  بها،  اأنيطت  التي  ال�سرعية  الأحكام  على  ما  تاأثريا  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من 

نظرا جديدا،  ي�ستدعي  ما  وهو  احلكم«،  »التو�سط يف  اأي�سا يف  هذا  بحثنا 

التي  واملفا�سد  امل�سالح  ومتييز  ملعرفة  منا�سبة  وو�سائل  منا�سبا،  وتقريرا 

تغريت اأو�ساعها واآثارها تغريا حقيقيا، وهل ذلك التغيري ي�ستدعي مراجعة 

النظر  التعديل، وهذا  اأي حد ي�سل ذلك  واإىل  تعديلها،  ويقت�سي  اأحكامها 

، وهو ما من �ساأنه اأن يحد 
)1(

ينبغي اأن »يقدر بقدره، بال اإفراط ول تفريط«

واختالفها  الن�سو�ص  عجز  اأو  للم�سلحة  الن�ص  معار�سة  دعوى  غلواء  من 

كما لحظ ذلك الأ�ستاذ الري�سوين.

– اإن احلاجة ما�سة وبادية اإىل �سرورة ا�ستح�سار الو�سطية يف الرتجيح 
بها.  الالئقة  املتعار�سة، وتنزيل كّل م�سلحة من ذلك رتبتها  بني امل�سالح 

الأولويات،  فقه  عن  بحوثهم  يف  املعا�سرون  يق�سده  الذي  هو  املعنى  وهذا 

وفقه املوازنات وتقدمي الأهم على املهم... اإىل غريها من امل�سطلحات الدالة 

على وجوب اإعطاء كل م�سلحة رتبتها الالئقة بها، كي ل يقع الإفراط والغلو 

يف م�سلحة هي يف رتبة اأخف�ص؛ كاأن تكون من احلاجيات مثال فتعطى مرتبة 

1– انظر تف�سيل هذه امل�ساألة يف: نظرية املقا�سد عند ال�ساطبي: �ص 263 – 266.
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اأكرب هي من ال�سروريات، اأو يقع التفريط يف م�سلحة من احلاجيات فتنزل 

اإىل ما دونها من املكمالت، ورمبا متالأ على ذلك النا�ص فيعود �سياع جمموع 

هذه املكمالت على الأ�سل بالإبطال؛ وهو موقع يف تفريط اأكرب، فثبت بهذا 

اأن التو�سط ملجاأ ل بد منه يف هذا املقام.
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الف�سل الثاين

اأثر الو�سطية 

يف الفروع الفقهية
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املبحث االأول: اأثر الو�صطية يف االأحوال ال�صخ�صية

املطلب االأول: تعوي�س ال�صرر املرتتب على العدول عن اخلطبة

ْطبـة: وعد بالّزواج ولي�ست عقدا، ومن ثم فاإن قّوة الإلزام فيها لي�ست  اخلمِ

اأن يحول  اإل  بالوعد؛  بالوفاء  واإن كان اخللق والدين يق�سيان  العقد،  كقوة 

دون ذلك عذر قاهر. فاإذا حدث وعدل اأحد اخلاطبني عن اخلطبة، وترتب 

اأو معنوي بالطرف الآخر، فهل يحكم بتعوي�ص هذا  على ذلك �سرر مادي 

رر املادي  ال�سرر اأم ل؟ مل يبحث الفقهاء القدامى م�ساألة التعوي�ص عن ال�سّ

اخلطبة،  عن  الآخر  الطرف  بعدول  اخلاطبني  اأحد  يلحق  الذي  املعنوي  اأو 

لل�سمعة...                                الإ�ــســاءة  اأو  والألب�سة،  الأمتعة  بع�ص  �سراء  اأو  وظيفة  كــرتك 

وملا عر�ص الأمر على الق�ساء اأّول مرة انق�سم فيها اإىل فريقني:

والتزام  اتفاق  اخلطبة  اأن  على  بناء  التعوي�ص:  وجوب  يرى  فريق   –
باإجراء عقد الّزواج، فالإخالل بهذا التفاق يوجب التعوي�ص.

حق  العدول  لأّن  التعوي�ص؛  يوجب  ل  العدول  اأن  يرى  اآخر:  وفريق   –
يف  �سمان  ول  حقه  ا�ستعمل  ــا  اإمّن والــعــادل  ب�سرط،  مقيد  غري  لهما  ثابت 

ا�ستعمال احلق. 

وبالتاأمل جند اأن كال امل�سلكني فيه مغالة:

فامل�سلك الأّول: اأخرج اخلطبة عن طبيعتها من اأّنها جمرد وعد ل التزام 

فيه اإىل اأّنها اتفاق ملزم باإجراء عقد الزواج.

اأّنها جمرد وعد ل التزام  وامل�سلك الثـاين: نظر اإىل طبيعة اخلطبة على 

فيه، واأن العدول عنه حق مقرر لكل من طرفيه، ومل يلتفت اإىل اأّن هذا احلق 

قد ي�ساء ا�ستعماله فيرتتب عليه �سرر.

ثم انتهى الق�ساء يف م�سر اإىل املبادئ الثالثة الآتية:

1– اخلطبة لي�ست بعقد لزم.
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2– جمرد العدول عن اخلطبة ل يكون �سببا موجبا للتعوي�ص.

3– اإذا اقرتن بالعدول عن اخلطبة اأفعال اأحلقت �سررا باأحد اخلاطبني 

جاز احلكم بالتعوي�ص.

وهذه املبادئ الثالثة اإذا �سمت اإىل بع�سها البع�ص عند التنزيل والّنظر 

يف الوقائع، اأمكن القول بجريانها على »قاعدة التو�سط« وات�ساقها مع اأحكام 

رر  ال�سّ منع  وقواعد  مان،  ال�سّ واإيجاب  التغرير،  حترمي  مثل:  من  ال�ّسريعة 

وما يرتتب عليها من نظرية التع�سف يف ا�ستعمال احلق. فاإّنه اإذا كان للعادل 

بالتعوي�ص،           احلكم  جاز  عدوله،  ب�سبب  الآخــر  حلق  الذي  رر  ال�سّ يف  دخل 

.
)1(

مان من �سرر اأو تغرير واإل فال، اإذ مل يوجد منه �سبب ال�سّ

املطلب الثاين: النظر اإىل املخطـوبة اأم التعرف على اأفكـارها؟

ورد ال�سرع باإباحة الّنظر اإىل املخطوبة يف اأحاديث عدة، بل ورغب بع�سها 

»اإذا  اأّنه قـال:   [ اإليه كما يف حديث جابر عن ر�سول اهلل  يف ذلك وندب 

خطب اأحدكم املراأة، فاإن ا�ستطاع اأن ينظر منها اإىل ما يدعوه اإىل نكاحها 

. وقد اأر�سد الّنبي ] املغرية بن �سعبة عندما خطب امراأة بقوله: 
)2(

فليفعل«

الوفاق  يح�سل  اأن  اأجدر  اأي  ؛ 
)3(

بينكما« يوؤدم  اأن  اأحرى  فاإّنه  اإليها،  »انظر 

واملالءمة.

وهذا الت�سريع اقت�سته احلاجة اإىل التعرف على حالة املخطوبة من جهة 

الّنظر  حترمي  من  الأ�سل  خالف  على  وارد  وهو  البدن،  وخ�سوبة  اجلمال 

على  واملوؤمنات  املوؤمنني  حق  يف  الوارد  الب�سر  بغ�ص  والأمر  الأجنبية،  اإىل 

ال�سواء.

1– انظر: بحوث مقارنة يف الفقه الإ�سالمي واأ�سوله للدريني: 520/2 فما بعدها.

املراأة وهو يريد تزوجها: رقم  اإىل  الرجل ينظر  النكاح، باب يف  �سننه، كتاب  اأبو داود يف  2– رواه 

 .2080

وهو  الطعام  اأدم  من  والتوفيق؛  الإ�سالح  وهو  الأدم  من  بينكما،  والوفاق  املحبة  تدوم  اأن  3– يعني 

اإ�سالحه بالإدام )الفائق: 29/1(، واحلديث رواه الن�سائي والرتمذي، انظر: نيل الأوطار: 109/6.
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اأن  اإىل  ير�سدنا  املخطوبة  اإىل  الّنظر  جتاه  احلياة  واقع  يف  التاأمل  ولكّن 

ال�ّسرع  الّنا�ص منه متباينة:  هناك فريق منهم واقف مع ما ر�سمه  مواقف 

منعوا  وطائفة منهم:  امل�ستقيم.  وال�سراط  الو�سط  اأهل  وهوؤلء هم  وحده، 

بهم  ويلحق  كرامتهم  يجرح  باأّنه  متعللني  اإىل خطيبته  الّنظر من اخلاطب 

مزعومة  اأنفة  اإىل  هــذا  يف  يحتكمون  اأّنهم  هــوؤلء  على  والغالب  الإ�ــســاءة، 

واأعراف ورثوها.

يك�سف  اأّنــه  وزعمت  الختالط  فاأباحت  الّنظر،  حكم  يف  غالت  وطائفة 

لكل منهما ما عليه الآخر من خلق �سيء اأو حميد، واأّنه و�سيلة للتعرف على 

الأفكار قبل اإم�ساء عقد الّزواج. وقد انت�سر هذا الراأي بني اأو�ساط املتعلمني 

تنا�سى  اأو  ون�سي  الكثري،  املفا�سد  من  عنه  وجنم  هذه،  اأيامنا  يف  واملثقفني 

هوؤلء اأن اخلطبة لي�ست زواجا؛ فاملخطوبة ما تزال اأجنبية، وقد قـال ]: 

 .
)1(

»ل يخلون رجل بامراأة ل حتل له، فاإن ثالثهما ال�سيطان اإل حمرم«

و�سيلة  لي�ص  الختالط  الكثرية– اأّن  احلــوادث  توؤيدها  –التي  واحلقيقة 

للتعرف على �سخ�سية الطرف املقابل ول اأفكاره و�سلوكاته، ذلك اأّن الّنف�ص 

الب�سرية ركب فيها يف مثل هذه الأحوال حب الت�سنع والتكلف؛ حّتى تظفر 

ببغيتها، ولأجل ذلك قالت العرب »كل خاطب كاذب«، حّتى اإذا ما مت الّزواج 

انك�سف القناع وعاد كل اإىل �سجيته.

اإن هدي الإ�سالم يف هذا ال�ساأن اأن تكون الو�سيلة طاهرة �سريفة ما دام 

املن�سود         الغر�ص  يحقق  ما  ومبقدار  ا�ستثناء  جائز  فالّنظر  كذلك،  املق�سد 

اأن  وميكن  الّنظر.  اأباح  كما  لأباحه  خريا  الختالط  يف  اأّن  ال�ّسرع  علم  ولو 

يكون التعرف على �سخ�سية اخلاطب واملخطوبة من خالل ح�سور املحرم.

1– رواه البخاري يف اجلامع ال�سحيح، كتاب النكاح، باب ل يخلون رجل بامراأة اإل ذو حمرم والدخول 

على املغيبة: رقم 4934. 
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املطلب الثالث: التعري�س باخلطبة للمعتدة من وفـاة

جاء يف القراآن الكرمي رفع اجلناح عمن يعّر�ص للمراأة املعتدة من وفاة 

باخلطبة والّنهي عن الّت�سريح بها، قـــال تعــاىل: {

        } )البقرة: 235(، وعلى 

هذا اتفق الفقهاء قاطبة.

والت�سريـح: هو اأن يذكر لفظا ل يحتمل معنى غري رغبته يف التزوج بهذه 

املراأة نحو: اأرغب يف الّزواج منك، اأو جئت خلطبتك... واأمثال هذا.

وذلك  اإظهار،  اأو  ك�سف  غري  من  والتلميح  الإميــاء  فهو  التعري�ص:  ــا  واأّم

اآخر، ولكّنه ل يق�سد معناه  باأن يذكر لفظا له معنى ظاهر ويحتمل معنى 

الّظاهر، كاأن يقول: اإّنك جلميلة، واإّنك تقية �ساحلة، اأو وددت اأّنه يتي�سر يل 

امراأة �ساحلة... اأو يذكر ف�سله ومنزلته، فقد روي اأن ر�سول اهلل ] دخل 

على اأم �سلمة وهي متاأمية من اأبي �سلمة فقال: »لقد علمتمِ اأين ر�سول اهلل 

، وكانت تلك خطبته.
)1(

وخريته من خلقه ومو�سعي من قومي«

الت�سريح  منع  يف  اأن  علمنا  اإذا  احلكم:  هذا  ت�سريع  يف  التو�سط  ويظهر 

مراعاة جلانب املراأة يف اإحدادها على زوجها، فلو اأبيح الت�سريح حلمل املراأة 

على التزين وترك الإحداد، على اأّن الزوج املتوفى ل يعدم اأن يكون له اأقارب 

بفقدها  للمراأة  عزاء  التعري�ص  اإباحة  ويف  الت�سريح.  بهذا  الأذى  يلحقهم 

عائلها، فال ينقطع اأملها يف حياة كرمية يف ظل زوج كرمي، ولأن الزوجية قد 

انقطعت بالوفاة فلي�ص هناك اعتداء على حق الّزوج، وباإزاء هذا فاإن املعتدة 

من طالق رجعي ل جتوز خطبتها ت�سريحا كما ل جتوز تعري�سا، ملا يف ذلك 

.
)2(

من العتداء على حق الّزوج يف رجعتها ومنعه من العودة عليها

.13795 رقم  باخلطبة:  التعري�ص  باب  النكاح،  كتاب  الكربى،  ال�سنن  يف  البيهقي  1– رواه 

2– تف�سري القرطبي: 190/3. تف�سري الطربي: 526/2.



241

املطلب الرابع: االقت�صاد يف املهـر

رغب الإ�سالم يف العتدال يف دفع املهر للّزوجة، ونهى عن التغايل والإفراط 

يف مقدار املهر، كما حرم التفريط يف اإلغاء املهر والتالعب فيه واللجوء اإىل 

كان  التي  اجلاهلية  عادات  عن  الإ�سالم  نهى  وقد   .
)1(

املحرم ال�سغار  نكاح 

ي�سلكها الأولياء يف الّزواج باليتامى بدون مهر؛ طمعا مبالهّن وجمالهّن دون 

اأن يق�سطوا لهّن كاأمثالهّن، فعن عروة بن الّزبري اأّنه �ساأل ال�سيدة عائ�سة – 

ر�سي اهلل عنهـا– عن قـول اهلل عـّز وجــل: {

3 (، قالت: » يا ابن اأختي، هي                 } )الّن�ساء: 

اليتيمة تكون يف حجر وليها فت�ساركه يف ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فرييد 

اأن يتزوجها بغري اأن يق�سط يف �سداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غريه، فنهوا 

.
)2(

داق« اأن ينكحوهن اإل اأن يق�سطوا لهّن، ويبلغوا اأعلى �سنتهن من ال�سّ

واليوم يقوم كثري من الأولياء بال�ستيالء على مهر البنات، وي�سعوا اأيديهم 

عليه؛ حياء وكرها وتهديدا وم�ساومة حلرمانهن من مهورهّن، وكاأن املراأة 

�سلعة للبيع وال�ّسراء يف مقابل املهر الذي يقتن�سه الع�سبات من الّرجال. 

وباإزاء هذه املعاملة ال�سيئة من الأولياء لليتيمات يف حجورهم، فقد كره 

الّنكاح وع�سره، فقد بنّي  الإ�سالم املغالة يف املهر، واعتربها من قلة بركة 

.
)3(

] اأّن اأكرث الّن�ساء بركة اأقلهّن مهورا وقـال: » خري الّنكاح اأي�سره«
وكما اأن �سلب املراأة مهرها ظلم واأي ظلم، فكذلك التغايل يف املهور، فاإّنه 

ظلم وطغيان، ول يخفى هذا الأمر على اأحد وما يجره من ويالت وم�ساوي 

.
)4(

وم�سائب وديون ومتاعب على الّزوجني والأفراد واملجتمع والأ�سر

1– نكاح ال�سغار: �سفته اأن يزوج ابنته على اأن يزوجه الآخر ابنته من غري �سداق، انظر: القوانني 

الفقهّية لبن جزي: �ص 209.

2– رواه الّن�سائي يف �سننه، كتاب النكاح، باب الق�سط يف الأ�سدقة: 425/6، رقم 3346.

3– رواه اأبو داود يف �سننه، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ومل ي�سم �سداقا حتى مات: 238/2. 

4– انظر يف هذا: العتدال يف التدين: �ص 225–227.
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ويلحق به التغايل يف مالب�ص العرو�ص وتكاليف حفالت الّزفاف وما ي�سحبها 

من مظاهر التفاخر واخليالء، مما يجانب و�سطية قيم الإ�سالم.

املطلب اخلام�س: الطـالق مـرتان

اأجازت ال�ّسريعة املباركة الّطالق مع منافاته ملبداأ ا�ستدامة الع�سرة الذي 

؛ وذلك مراعاة لظروف الّنا�ص وواقع حياتهم، ومعاجلة 
)1(

هو مق�سود الّزواج

ل�ستثناء انقطعت فيه املودة والّرحمة، واأ�سبح راأب ال�سدع فيه ع�سريا، وهذا 

ما ي�سري اإليه قوله تعاىل:{                       })البقرة: 227(. 

فاإذا تعذر العالج وا�ستحكمت النفرة بني الّزوجني، كان  ل بد من الّطالق 

{      })الن�ساء: 130(.

ميثل  منه،  مفر  ل  واقــع  لعالج  �سرورة  اأّنــه  اأ�سا�ص  على  الطالق  واإباحة 

و�سطية الإ�سالم يف املوازنة بني مثله ومبادئه لإن�ساء جمتمع قوي الأوا�سر 

الفطرة  ومتطلبات  رورة  ال�سّ حالت  اإقرار  يف  وواقعيته  الروابط  متما�سك 

غري  خلقي  اأو  ديني  ل�سبب  ل  مثال؛  الّزوجني  بني  النفرة  ت�ستحكم  عندما 

.
)2(

انعدام الن�سجام الّنف�سي بينهما

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن الّنظام واملنهاج الذي و�سعته ال�سريعة 

لإيقاع الطالق روعي فيه الو�سط والعتدال �ساأن الّت�سريعات الأخرى فيها، 

وبيان ذلك: »اأّن اأهل اجلاهلية مل يكن عندهم للّطالق عدد، وكانت عندهم 

قبل  يراجعها  ثم  امراأته  يطّلق  رجل  كان  قـال:  عروة  فروى  مقّدرة،  العّدة 

اأقربك  الأن�سار على امراأته، فقال: ل  اأن تق�سي عدتها، فغ�سب رجل من 

ول حتّلني مني، قالت له: كيف؟ قال: اأطلقك حّتى اإذا جاء اأجلك راجعتك، 

1– يوؤيد ذلك اأّن الفقهاء اتفقوا على بطالن وف�سخ زواج املتعة؛ لأّن الدخول فيه كان بناء على التوقيت 

والتاأجيل.

2– كما يف اختالع امراأة ثابت بن قي�ص فقد اأتت الّنبي –�سلى اهلل عليه و�سلم– فقالت: يا ر�سول 

اأكره الكفر يف الإ�سالم، فقال ر�سول  اإن ثابت بن قي�ص ما اأعتب عليه يف خلق ول دين، ولكني  اهلل، 

اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم–: اأتردين عليه حديقته؟ قـالت: نعم، قـال ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه 

و�سلم–: اقبل احلديقة وطلقها تطليقة«. البخاري، كتاب الطالق، باب اخللع: رقم 5273.
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ف�سكت ذلك اإلـى الّنبي ]، فـاأنـزل اهلل تعــاىل: {   

.
)1(

              })البقرة: 227(

اإمّنا هو الطلقة  اأن الطالق الذي فيه الرجعة  فتقرر بناء على هذه الآية 

الأوىل والّثانية ل غري، وقد اأكد ذلك بالآيات بعـدها فقـال: {

اأهــل  وبــــــاإزاء   ،)228 })الـــبـــقـــرة:      

اجلاهلية هوؤلء الّذين مل يجعلوا للّطالق حدا ينتهي اإليه، هناك اأمم وديانات 

منعت من الّطالق اأ�سال وراأته حمرما كامل�سيحية، وهذا ما يدعو اإليه بع�ص 

، بحجة اأّنه �سبب يف ت�سرد الأولد وماآ�ٍص اأخرى كثرية.
)2(

الّنا�ص اليوم

واحلقيقة اأّن الت�سرد –مثال– ال�سبب الرئي�ص فيه �سعف مراقبة الويل، 

الّرعاية يف  فقدوا  يتامى  يكونوا  اأن  اإما  فاملت�سردون  الطالق؛  يكون  اأن  قبل 

تخلوا عن  اآبــاء  لهم  يكونوا  اأن  ــا  واإّم الــّدولــة،  يف  الرعاية  وفقدوا  الأ�ــســرة، 

واجبهم، ومل يحمهم من اآبائهم الق�ساء يف الولية على الّنف�ص.

بيد  الّطالق  يكون  اأن  من  البع�ص  اإليه  يدعو  ما  اأي�سا:  القبيل  هذا  ومن 

امراأته من غري  الّرجل  اإذا طلق  لهوؤلء:  وال�سوؤال  به!  اإل  يثبت  ول  الق�ساء 

توثيق اأحتل له اأم حترم عليه؟ فاإن حرمت عليه فاإن ماآل ذلك بالن�سبة للمراأة 

وبيء ل ريب؛ لأّنها �ستبقى بعد ذلك يف حال ل هي زوجة اأغناها اهلل تعاىل 

من �سعته، واإن كان الطالق يف نظرهم ل يحرمها عليه –وقد �سار بائنا–: 

اأي ت�ستمر يف الّزوجّية، فموؤدى ذلك اأن يحل القانون ما حرمه اهلل تعاىل، 

عندهما  تعاىل  اهلل  وطاعة  امل�سلمان،  الّزوجان  يطيعه  فهل  ذلك  فعل  واإن 

.
)3(

اأوجب واألزم!

1– تف�سري القرطبي: 126/3. 

2– ورمبا كان معمول به يف بع�ص القوانني العربية.

3– تنظيم الأ�سرة وتنظيم الن�سل، الإمام حممد اأبو زهرة، دار الفكر العربي )د.ت(، �ص 81 فما 

بعدها
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ومن هذا القبيل: منع الّزوجة املطلقة من طالق رجعي والتي انتهت عدتها 

من العودة اإىل زوجها اإذا جاء خاطبا من جديد ورغبت هي بذلك، فاإن هذا 

من قبيل الغلو يف �ساأن الّطالق، وقد ورد ال�ّسرع بالّن�ص على مثل هذه احلالة 

فقال تعاىل: {

                 } )البقرة: 232(. والع�سل: هو املنع 

الأولياء، وقد ورد يف �سبب نزول  اإىل  والت�سييق. والنهي عن الع�سل موجه 

هذه الآية: »اأّن معقل بن ي�سار كانت له اأخت فطّلقها زوجها، فلما انق�ست 

عدتها خطبها فاأبى معقل، وقـال له: يا لكع اأكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، 

واهلل ل ترجع اإليك اأبدا، فعلم اهلل حاجته اإليها وحاجتها اإىل بعلها، فاأنزل 

.
)1(

هذه الآية«

وهكذا ترى يف جعل الطالق مرتني واإباحته ا�ستثناء وعالجا لواقع ل مفر 

منه؛ تو�سطا واعتدال بني اجلاهلية التي اأ�سرفت فيه –فكانت املراأة معلقة: 

ل هي ذات زوج ول هي م�سرحة– وبني املانعني الذين حادوا عن مقت�سيات 

الفطرة حمتجني بعلل واهية.

1– انظر: البخاري، كتاب التف�سري، باب )واإذا طلقتم الّن�ساء(: رقم 4529.
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املبحث الثاين: اأثر الو�صطية يف فروع املعـامالت املـالية

املطلب االأول: ا�صرتاط البائع يف عقد البيع

اختلفت اأنظار الفقهاء يف حالة ما اإذا ا�سرتط البائع لإم�ساء عقد البيع 

�سرطا ما، وتف�سيل ذلك اأّن:

وال�سرط  العقد  بطالن  اإىل  ذهبا  اهلل  رحمهما  وال�سافعي  حنيفة  – اأبا 
جميعا.

ال�سرط. وبطالن  البيع  بجواز  اهلل– يقول  –رحمه  ليلى  اأبي  – وابن 
.

)1(

وال�سرط البيع  من  كل  جواز  اهلل– يرى  –رحمه  �سربمة  – وابن 
املو�سوع:  التي رويت يف  الأحاديث  تعار�ص  والأ�سل يف خالفهم هذا، هو 

 ،
)2(

و�سرط بيع  ] عن  نهيه  بعموم  معا مت�سك  وال�سرط  العقد  اأبطل  فمن 

ومن اأجاز البيع واأبطل ال�سرط ا�ستند اإىل حديث بريرة اأّن اأهلها ا�سرتطوا 

 ،
)3(

اأعتق« الولء ملن  »اإن  ] فقال:  اأن يكون ولوؤها لهم فاأخرب ر�سول اهلل 

فاأم�سى بيعها واأبطل �سرطهم.

 [ الّنبي  »بعت  قال:   ] جابر  رواه  ما  اعتمد  جميعا،  اأجازهما  ومن 

.
)4(

بعريا وا�سرتطت حمالنه اإىل اأهلي«

اأن يزيل         الفقيه  لزاما على  الأحاديث كلها �سحيحة، كان  وملا كانت هذه 

ما بينها من تعار�ص يف الّظاهر، وقواعد املنهج يف مثل هذه احلالت تقت�سي 

التوفيق واجلمع بني الّن�سو�ص ما اأمكن، واأّن ذلك اأوىل من ترجيح اأحدها 

اإلغائه. وعلى هذا قام نظر  اأوىل من  اإعمال الكالم  اإن  اإذ  واإلغاء ما �سواه؛ 

1– بداية املجتهد: 163/2. 

2– التمهيد لبن عبد الرب: 186/2. 

                             ،972/2 الـــولء:  يف  الــ�ــســروط  ــاب  ب الــ�ــســروط،  كــتــاب  ال�سحيح،  اجلــامــع  يف  الــبــخــاري  3– رواه 

رقم 2579.

4– رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب بيع البعري وا�ستثناء ركوبه: حديث رقم 715.
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مالك –رحمه اهلل– وهو ما ميثل الجتاه الو�سط يف هذه امل�ساألة، فاإّنه قد 

عرف الأحاديث كلها وعمل بها جميعا، لأجل ذلك كان البيع وال�سرط عنده 

اأق�ساما ثالثة: »�سروط تبطل هي والبيع معا، و�سروط جتوز هي والبيع معا، 

.
)1(

و�سروط تبطل ويثبت البيع«

واملعيار الذي اعتمده مالك –رحمه اهلل– يف موازنته هذه، يحتكم اإىل:

- كرثة ما يت�سمن ال�ّسروط من �سنفي الف�ساد الذي يخل ب�سحة البيوع 

وهما: الربا والغرر.

- واإىل قلته واإىل التو�سط بني ذلك.

بحرية  اإخــالل  ال�ّسرط  يف  اأّن  مبعنى  امللك؛  يف  نق�سا  يفيد  ما  واإىل   -

الت�سرف يف املبيع: »فما كان دخول هذه الأ�سياء فيه كثريا من قبل ال�ّسرط 

كان  وما  فيها،  ال�ّسرط  واأجاز  اأجازه  قليال  كان  وما  ال�ّسرط،  واأبطل  اأبطله 

.
)2(

متو�سطا اأبطل ال�ّسرط واأجاز البيع«

مبني  نظر  وهو  بينها،  التوفيق  واإمكانية  الّن�سو�ص  اجتماع  ترى  وهكذا 

�سيقت  التي  واملعاين  الّن�سو�ص  �سيغ  بني  واجلمع  واملوازنة  العتدال  على 

لها، وذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء، فاإن ا�ستح�سار التو�سط يف مثل هذه 

املواطن توفيق من العليم واخلبري.

1– بداية املجتهد: 163/2. 

2– نف�سه.
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املطلب الثاين: حق القيام بالعيب وم�صقطاته قائم على التو�صط بني 

م�صلحة البائع وامل�صرتي

منع ال�ّسرع من كتمان العيب يف ال�سلعة املبيعة واعتربه غ�سا، واأوجب على 

البائع بيانه مبا تقت�سيه الأخوة الإ�سالمية من حقوق، فقد ورد عن عقبة بن 

عامر قـال: �سمعت الّنبي ] يقـول: » امل�سلم اأخو امل�سلم، ل يحل مل�سلم باع 

.
)1(

من اأخيه بيعا وفيه عيب اإل بيَّنه له«

ونحن اإذا تاأملنا يف الأحكام التي يثبت بها الرد بالعيب بناء على الأ�سل 

املتقدم، وما ذكره الفقهاء من تف�سيالت عن اأنواع العيوب وم�سقطات حق 

... وجدنا ذلك كله قائما على التو�سط والعتدال بني م�سلحة البائع 
)2(

الرد

وم�سلحة امل�سرتي، وبيان ذلك يظهر بامل�سائل الآتية:

بالعيب  القيام  فله  عيبا،  بها  فوجد  �سلعة  ا�سرتى  من  امل�ساألة الأوىل:  

امل�سرتي؛  عند  يكون حادثا  ول  التبايع  من  اأقدم  العيب  يكون  اأن  ب�سرطني: 

نتيجة  حملناه  فرط  اأو  ق�سر  اأو  فيه  منهما  ت�سبب  من  اأّن  على  بناء  وهــذا 

البائع وامل�سرتي يف قدمه وحدوثه، مل نق�ص  فعله وهذا عدل، فاإذا اختلف 

يف  وتفريطا  له  املق�سى  جانب  يف  اإفراطا  كان  –واإل  الآخر  على  لأحدهما 

حق املق�سى عليه– فاقت�سى الأمر نظر اأهل اخلربة والب�سر بالأمور ونفذ 

احلكم مبا يقت�سي قولهم، وهذا و�سط واعتدال.

وعدم  التبايع:  حني  بالعيب  يعلم  مل  امل�سرتي  يكون  اأن  الثاين:  ال�سرط 

اأّنه مّما يخفى عند  اأو  البائع كتمه  اأ�سبابه كاأن يكون  له  بالعيب هذا  العلم 

التقليب ويحتاج اإىل خربة فائقة زائدة على املعتاد ملعرفته.. فالعتدال يف 

مثل هذه احلالت رد العيب على �ساحب ال�سلعة كما تقدم، فاإن كان العيب 

مّما ل يخفى عند التقليب وامل�سرتي فّرط وا�ستعجل فال قيام له بالعيب، اإذ 

املعاو�سات مبنية على املكاي�سة وامل�ساحة، ومثل هذا ما لو ظهر منه ما يدل 

1– رواه الدارقطني يف �سننه، كتاب البيوع: رقم 87. 

2– بداية املجتهد: 180/2فما بعدها. القوانني الفقهية: �ص270–273.
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على الر�سا بالعيب من قول اأو �سكوت –بعد الطالع على العيب اأو ت�سرف 

يف املبيع– فاإن حقه يف رد ال�ّسلعة ي�سقط. وهذا ما يقت�سيه املنطق والعدل 

�سمانا ل�ستقرار املعامالت بني الّنا�ص.

امل�سرتي،  عند  بال�سلعة  اآخــر  عيب  حــدوث  افرت�سنا  لو  الثانية:  امل�ساألة 

فالعتدال يقت�سي اأن يقّيم العيب احلادث، فاإذا اختار امل�سرتي رد ال�ّسلعة 

كان له ذلك مع رد قيمة العيب اجلديد؛ لئال جنمع على البائع بني رد ال�سلعة 

ونق�سان قيمتها؛ ويف ذلك من احليف واجلور ما هو بنّي. فاإذا اختار امل�سرتي 

اإم�ساك ال�سلعة اقت�سى الأمر تقييم العيب القدمي واإعطائه قيمته، كما قيل 

باأوىل من الأخرى، وهو منتهى  اإحدى امل�سلحتني  اإذ لي�ست  البائع،  يف حق 

الرد         يف  للم�سرتي  اخليار  جعلنا  واإمنــا  امل�سالح.  بني  الّنظر  يف  القت�ساد 

اأو الإم�ساك ومل جنعله للبائع باعتبار الأ�سل؛ اأي اأن البائع هو �ساحب ال�سلعة 

فعند الختالف واخل�سام يرجع كل منهما اإىل ما كان عليه.. وهذا اعتدال 

وتو�سط اآخر.

وهو                     منه،  باأقل  اأو  ثمنها  من  باأكرث  ال�سلعة  بيعت  اإذا  الثالثة:  امل�ساألة 

الأوىل  احلالة  يف  امل�سرتي  على  اخل�سارة  فتقع  الّثمن  يف  بالغنب  ي�سمى  ما 

اأنظار  وعلى البائع يف الّثانية، فهل يعد ذلك عيبا ترد به ال�سلعة؟ اختلفت 

الفقهاء يف هذه امل�ساألة، ويف املذهب املالكي الغنب ثالثة اأنواع:

1– غنب ل ترد به ال�سلعة: وهو حالة ما اإذا اختار امل�سرتي الّزيادة يف ثمن 

ال�سلعة على قيمتها لغر�ص له.

2– وغنب ترد به ال�سلعة كان قليال اأو كثريا؛ وهو الغنب يف بيع ال�سرت�سال 

وا�ست�سالم امل�سرتي للبائع.

وهذا  الآخــر،  على  والرد  القيام  منهما حق  فللمغبون  فاح�ص:  3– وغنب 

اختالف فقهاء املذهب يف املقدار واحلد الذي ينتهي اإليه:

العوائد. اإىل  فيه  يرجع  واإمّنا  ملقداره،  حد  ل  اأّنه  – الأّول: 
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اإذا بيعت ال�سلعة باأكرث من الثلث زيادة على  اأّن الغنب يتحقق  – الثاين: 
قيمتها.

واأنت اإذا تاأملت هذه امل�ساألة ظهر لك التو�سط فيها من وجوه:

– الأّول: يف التفريق بني اأنواع الغنب، فلي�ص من اختار الّزيادة يف الّثمن 
على  بناء  للبائع  وا�ست�سلم  ا�سرت�سل  كمن  لــه،  مل�سلحة  مكره  غري  طائعا 

ثقته به اأو عدم خربته ومعرفته.

بعد  ما  مقدار  معرفة  يف  والأعـــراف،  العوائد  حتكيم  يف  الــّثــاين:   –
ينتهي               ل  الــذي  والتحديد  التعيني  عدم  جهة  من  تو�سط  يعد  ل  مّما  غبًنا 

اإل بانتهاء معرفة املبيعات واأثمانها وهو اأمر متعذر.

تخلو  ل  اإنه  اإذ  واعتدال؛  تو�سط  الّثلث،  حد  اإىل  الحتكام  يف  – الّثالث: 
ال�سرت�سال  لكن  الّنا�ص،  معامالت  قامت  ذلك  وعلى  غنب،  من  معاو�سة 

يف ذلك وعدم �سبطه مظنة الإفراط؛ فاإن الّنف�ص جمبولة على ال�سح وحب 

اخلري، فكان »الثلث« مرتبة بني الّطرفني.

املطلب الثالث: حكـم الت�صعيـر

: هو اأن ياأمر ال�سلطان اأو نوابه اأو كل من 
)1(

الت�سعري يف ا�سطالح الفقهاء

كذا،  ب�سعر  اإل  اأمتعتهم  يبيعوا  األ  ال�ّسوق  اأهل  اأمرا  امل�سلمني  اأمور  ويل من 

فيمنعوا من الّزيادة عليه اأو النق�سان مل�سلحة.

املالك                يظلم  ل  بحيث  بيعها  يــراد  التي  لل�ّسلع  حمــدد  ثمن  و�سع  هــو:  اأو 

ال�ّسعر  قـال: »غال   ] اأن�ص  ب�ساأنه حديث  . وقد ورد 
)2(

امل�سرتي ول يرهق 

اإن اهلل هو  فقـال:  لنا،  �سّعر  ر�سول اهلل،  يا  فقـالوا:   [ الّر�سول  على عهد 

امل�سّعر القاب�ص البا�سط الّرازق، واإيّن لأرجو اأن األقى رّبي ولي�ص اأحد منكم 

 –  363/1 معه:  ومن  الأ�سقر  �سليمان  د.حممد  معا�سرة،  اقت�سادية  ق�سايا  يف  فقهية  1– بحوث 

390. وانظر: بحوث مقارنة يف الفقه الإ�سالمي واأ�سوله للدريني: 531/1 – 634.

2– نيل الأوطار: 247/5.
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.
)1(

يطلبني مبظلمة يف دم ول مال«

فذهب طائفة من العلماء منهم الظاهرية اإىل حترمي الت�سعري ا�ستنادا اإىل 

] من  هذا احلديث ووقوفا مع ظاهره، اإذ لو كان مباحا جائزا ما امتنع 

اإجابتهم اإىل ما �ساألوه خ�سو�سا، واحلاجة اإىل ذلك بادية من غالء ال�ّسعر.

واأيدوا وجهة نظرهم هذه مبا تقرر يف ال�ّسريعة من اأن الأ�سل اأن الّنا�ص 

ب�سعر  البيع  على  واإجبارهم  عليهم  واحلجر  املالية،  ت�سرفاتهم  يف  اأحــرار 

مبا                     يبيع  اأن  ال�ّسلعة  �ساحب  اإلـــزام  اأن  كما  احلــريــة.  لهذه  مناف  حمــدد 

ل ير�سى به مناف لقوله تعـاىل:{              }

.
)2(

)الن�ساء: 29( وقوله ]: »ل يحل مال امرئ م�سلم اإل بطيب من نف�سه«

وذهب بع�ص العلماء اإىل جواز الّت�سعري مطلقا، ومنهم �سعيد بن امل�سيب 

القول  وقد علل هذا  الأن�ساري،  �سعيد  بن  ويحيى  الرحمن  وربيعة بن عبد 

باأّنه م�سلحة للّنا�ص وفيه منع من اإغالء ال�ّسعر.

يف  الــوارد  الغالء  فحملوا  العلماء  من  فريق  تو�سط  الراأيني  هذين  وبني 

العر�ص  قانون  اقت�ساها  التي  العادية  الأحــوال  يف  كان  اأّنــه  على  احلديث 

ــّرازق«،  ال البا�سط  القاب�ص  هو  اهلل  »اإّن   :[ قوله  يومىء  واإليه  والّطلب، 

فقـالوا باملنع من الّت�سعري يف هذه احلالة، فاإذا مل يكن الغالء اعتياديا باأن 

تواطاأ الباعة على رفع ال�ّسعر والبيع باأكرث من ثمن املثل مثال، فاإّن احلكم 

املنا�سب لهذه احلالة ومثيالتها هو القول بجواز الّت�سعري.

ويبدو الّتو�سط جليا يف هذا القول من كونه يجمع بني حتقيق املعنى الذي 

ق�سد اإليه النبي ] يف امتناعه من الّت�سعري لهم، وهو خ�سية وقوع الّظلم 

واإحلاق ال�سرر؛ اإذ اإن م�سلحة البائع وامل�سرتي على ال�سواء –كما تقدم– 

فاإذا تقابل الأمران وجب متكني الطرفني من الجتهاد يف م�سلحتهما، وبني 

1– رواه اأبو داود يف �سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب يف الت�سعري: رقم 3453. 

2– جزء من خطبة حجة الوداع ال�سهرية، انظر: �سرح معاين الآثار: 241/4.



251

اإن                                                                                                                                 اأّنه  يفيد  مّما  الّت�سعري،  بجواز  القائلون  بها  عّلل  التي  امل�سالح  مراعاة 

الّن�ص  ظاهر  مع  الوقوف  فــاإن  الت�سعري  اإىل  امل�سلحة  اأو  احلاجة  تــدُع  مل 

اأوىل.

الو�سط  الّنظرة  هذه  اهلل– عن  –رحمه  العربي  ابن  القا�سي  عرّب  وقد 

بكالم نفي�ص جاء فيه: »قال �سائر العلماء بظاهر احلديث ل ي�سعر على اأحد 

واحلق الّت�سعري، و�سبط الأمر على قانون ل تكون فيه مظلمة على اأحد من 

الأحوال  ومقادير  لالأوقات  بط  بال�سّ اإل  يعرف  ل  قانون  وذلك  الّطائفتني، 

] حق وما فعله  الّنبّي  – واهلل املوفق لّل�سواب– وما قاله  وحال الّرجال 

حكم، لكن على قوم �سح ثباتهم وا�ست�سلموا اإىل رّبهم، واأّما قوم ق�سدوا اأكل 

.
)1(

الّنا�ص والت�سييق عليهم فباب اهلل اأو�سع وحكمه اأم�سى«

وقـال ابن القّيم –رحمه اهلل– معربا عن هذا املعنى وموؤكدا له: »وجماع 

ت�سعري  عليهم  �سعر  بالّت�سعري،  اإّل  تتم  مل  اإذا  الّنا�ص  م�سلحة  اأن  الأمــر 

بدونه                                م�سلحتهم  وقامت  حاجتهم  اندفعت  واإذا  �سطط  ول  وك�ص  ل  عدل 

.
)2(

مل يفعل«

اأرباب  كان  اإذا  اإل  بالإجماع  ي�سعر  »ول  الهندية:  الفتاوى  �ساحب  وقـال 

امل�سلمني  حقوق  �سيانة  عن  القا�سي  وعجز  القيمة،  عن  يتعدون  الطعام 

وبه  املختار،  وهو  والب�سر  الــراأي  اأهل  مب�سورة  به  باأ�ص  فال  بالّت�سعري،  اإل 

.
)3(

يفتى«

الّن�ص ومعناه من  اأي ظاهر  الراأيني  الّتو�سط يف اجلمع بني  وهكذا يربز 

التوازن  حتقيق  وهو  حتقيقها  اإىل  ي�سعى  التي  الغاية  يف  يتجّلى  كما  جهة، 

والعتدال بني املالك وامل�سرتي فال يظلم الأّول ول يرهق الّثاين، اأو ل وك�ص 

ول �سطط بعبارة ابن القّيم.

1– عار�سة الأحوذي: 53/6.

2– الطرق احلكمية: �ص310.

3– الفتاوى الهندية: 214/3.
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املطلب اخلام�س: االأكـل من اأموال اليتامى باملعروف

بفقدهم  اليتامى  ت�سيب  التي  واحلاجة  ال�سعف  حالة  ال�ّسريعة  راعــت 

الّنا�سر واملعنّي، فاأو�ست برعايتهم والّنظر يف ما ي�سلحهم، فقال ]: »اأّنا 

.
)1(

وكافل اليتيم كهاتني، واأ�سار بال�ّسبابة والو�سطى«

ومن جملة رعاية اليتامى حفظ اأموالهم وتثمريها، وقد حذرت ال�ّسريعة 

من اأكل اأموال اليتامى مطلقا يف اأّول الأمر؛ لقرب العهد باجلاهلية التي مل 

تكن تتحرج عن مال اليتيم فقال تعاىل: {    

            } )الأنعام: 153(، وقـال �سبحانه: {

         } )الن�ساء: 10(، وقـال 

عــز وجـــل:{

          } )الّن�ساء: 2(.

كاأموالهم  اليتامى  اأموال  اأن  يعتقدوا  اأن  لهم  الأخرية نهي  الآية  ويف هذه 

. وقد روي اأّنها ملا نزلت اعتزل كل ويّل 
)2(

فيت�سلطون عليها بالأكل والنتفاع

يتيمه واأزال ملكه عن ملكه حّتى اآلت احلال اأن ي�سنع لليتيم معا�سه فياأكله، 

�سق  فلّما  عليهم،  رر  بال�سّ فعاد  اأحــد،  به  يقر  ومل  ف�سد،  �سيء  له  بقي  فاإن 

عليهم التحرز عنه كليا نزل قوله تعاىل: {

         } )البقرة: 220(، فاأرخ�ص اهلل �سبحانه 

.
)3(

يف املخالطة ق�سًدا لالإ�سالح

اإن خمالطة مال اليتيم اإذا حالة تدعو اإليها احلاجة، ويع�سر التحرز منها، 

الويل فقريا، لذلك ورد  اإذا كان  الأكل من ماله خ�سو�سا  اإىل  ورمبا دعت 

الّن�ص بجواز الأكل باملعروف وهي حالة و�سطى بني الّنهي ال�سابق عن قربان 

اأن  اإليه؛ خ�سية  مال اليتيم باإطالق وبني حالة الإ�سراف يف الأكل واملبادرة 

1– رواه م�سلم، كتاب الزهد، باب الإح�سان اإىل الأرملة وامل�سكني واليتيم: حديث رقم 2983.

2– اأحكام القراآن لبن العربي: 308/1.

3– انظر: �سنن اأبي داود رقم 2871، والن�سائي: 256/6، واحلاكم يف م�ستدركه: 278/2.
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يكرب فيطالبه به قال تعاىل مبينا ذلك: {

        } )الّن�ساء: 6(.

القر�ص                       وجــه  على  يكون  باملعروف  الأكـــل  اأّن  الفقهاء  بع�ص  راأى  وقــد 

. وهذا مناف لظاهر 
)1(

اأو الق�ساء، كامل�سطر يف املخم�سة ياأكل ثم يق�سي

اأبــاح له الأكــل مقابل  اأّنــه ل يق�سي ول ي�سمن؛ لأّن اهلل  الآيــة بل ال�سحيح 

اأّما اإذا  النظر الذي عليه، فاملعروف هو حق الّنظر فجرى جمرى الأجرة، 

.
)2(

كان غنّيا فال ياأخذ �سيئا لأّن اهلل اأمره بالعفة والكف عنه

عدم  بني  و�سطى  حالة  فقريا:  كان  ملن  باملعروف  الأكــل  اأّن  واخلـال�سة 

الأكل الذي وردت به الّن�سو�ص اأّول الأمر؛ وبني الإ�سراف والبدار اإىل اأكلها، 

والعتدال من حيث احلاجة اإىل الأكل اإذا كان الويل فقريا مع قيامه على 

مال اليتيم ونظره فيه.

املطلب ال�صاد�س: متى يعطى املـال لليتيـم؟

املال  2(، على وجــوب دفــع  دل قـوله: {       } )الــّنــ�ــســاء: 

اليتيم، قد اتفق العلماء على اأن اليتيم ل يعطى ماله قبل البلوغ؛ لقوله تعاىل 

يف الآيات بعدها: {

} )الّن�ساء: 6( فقد �سرطت: البلوغ واإينا�ص الر�سد.   

فاإذا ر�سد عند البلوغ وا�ستقل بنف�سه يف الّنظر لها واملعرفة مب�ساحلها، 

من  ومقت�ساه  اليتيم  ا�سم  عنه  زال  منها،  والإعطاء  الأخــذ  بوجوه  والنظر 

احلجر عليه.

وهذا هو الو�سط والعتدال ومقت�سى الّن�سو�ص ال�ّسابقة، فال ي�سّلم املال 

اإىل اليتيم قبل بلوغه، كما اأّنه بعد البلوغ اإذا ا�ستمر يف �سفهه ومتادى على 

1– جامع البيان للطربي: 260/4.

2– اأحكام القراآن، م�سدر �سابق.
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جهالته مل يزل عنه احلجر واإن زال ا�سم اليتم.

وقد خالف يف هذه امل�ساألة الإمام اأبو حنيفة –رحمه اهلل– وراأى ت�سليمه 

، وهو خمالف للو�سط 
)1(

املال اإذا بلغ خم�سا وع�سرين �سنة على اأي حال كان

واملعنى الذي منع من اأجله اليتيم من ماله، وهو خوف التلف عليه بغرارته 

زال  العلة  زالــت  واإذا  احلكم،  يرتفع  ل  م�ستمرة  العلة  دامــت  فما  و�سفهه، 

بخم�ص  »احلكم  اأّن:  هذا  على  بناء  العربي  ابن  القا�سي  راأى  وقد  احلكم، 

وع�سرين �سنة ل وجه له، ل �سّيما واأبو حنيفة يرى املقدرات ل تثبت قيا�سا، 

واإمّنا توؤخذ من جهة الّن�ص، ولي�ص يف هذه امل�ساألة ن�ّص ول قول من جميع 

.
)2(

وجوهه، ول ي�سهد له املعنى«

يف  العلماء  خالف  فيه،  الو�سط  وا�ستح�سار  امل�ساألة  بهذه  يت�سل  ومما 

والطاعة  والّدنيا  الدين  �سالح  اأّنه:  اإىل  بع�سهم  ذهب  فقد  الر�سد  حقيقة 

هلل، و�سبط املال، وبه قال احل�سن وال�ّسافعي. وقال مالك: اإنه اإ�سالح الّدنيا 

واملعرفة بوجوه اأخذ املال والإعطاء واحلفظ له عن التبذير. وراأى اأبو حنيفة 

.
)3(

اأّنه بلوغ خم�ص وع�سرين كما تقدم

واب هو قول مالك –رحمه  واملن�سف يرى اأن اأو�سط الأقوال واأولها بال�سّ

الح يف الدين الذي ذهب اإليه ال�ّسافعي اأمر زائد  اهلل–؛ اإذ اإن ا�سرتاط ال�سّ

وخارج عن حفظ الأموال، ولهذا ا�ستند ابن العربي –رحمه اهلل– يف الّرد 

وحفظ  املال  الق�سد من حفظ  اختالف  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساهدة  اإىل  عليه 

اأّنه ل يوثق على دينه  ال�ّسافعي وهي قوله:  اأن �ساق حّجة  الدين؛ فقال بعد 

فكيف يوؤمتن على ماله، كما اأّن الفا�سق ملا مل يوثق على �سدق مقالته مل جتز 

�سهادته: » قلنا له: العيان يرد هذا، فاإنا ن�ساهد املتهّتك يف املعا�سي حافظا 

ملاله، فاإن غر�ص احلفظني خمتلف، اأّما غر�ص الدين فخوف اهلل �سبحانه، 

1– حمتجا اأنه يف هذه ال�سن ي�سلح اأن يكون جدا؛ فيقبح اأن يحجر عليه يف ماله وهو جد.

2– اأحكـام القراآن لبن العربي: 309/1.

3– امل�سدر ال�سابق: 322/1. 
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التي  اللذات  وحرمان  واملقا�سد  احلوائج  فوات  بخوف  الّدنيا  غر�ص  واأّمــا 

تنال به، ويخالف هذا الفا�سق، فاإن قبول ال�ّسهادة مرتبة والفا�سق حمطوط 

.
)1(

املنزلة �سرعا«

واأما راأي اأبي حنيفة وتر�سيده ملن بلغ �سن اخلام�سة والع�سرين، فقد قدمنا 

مناق�سة القا�سي ابن العربي له، وقد عّلق عليه يف مو�سع اآخر –مبا ي�سهد 

جدا           كان  اإذا  لأّنــه  �سعيف  هذا  فقـال:»...  واحلكمة–  للتو�سط  مبخالفته 

.
)2(

ومل يكن ذا جّد؛ فماذا ينفعه جد الّن�سب وجد البخت فائت«؟

1– نف�سه. 

2– نف�سـه: 322/1 – 323.
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املبحث الثالث: اأثر الو�صطية يف الفقه اجلنائي

املطلب االأول: التو�صط يف تطبيق حد اجللد

اجللد  �سفة  يف  جنده  ما  وتطبيقاتها  احلــدود  يف  الو�سطية  �سواهد  من 

وطريقته ملن ثبتت يف حقه جرمية الزنا اأو القذف؛ ف�سفة ال�سرب اأن يكون 

�سوطا بني ال�سوطني، و�سربا بني ال�سربني، وقد راأى بع�ص الفقهاء اأن احلدود 

اأبو حنيفة رحمه اهلل اإىل عدم الت�سوية  . بينما ذهب 
)1(

كلها �سواء يف ذلك

بينها ف�سرب الزاين عنده اأ�سد من �سرب القذف، و�سرب القذف اأ�سد من 

�سرب ال�سرب، وكاأنه نظر �سورة الذنب فركب عليه �سفة العقوبة، فال�سرب 

 .
)2(

اأخف من القذف، والقذف اأخف من الزنا فحمله عليه وقرنه به

 [ النبي  اأن  روي  ما  امل�ساألة؛  هذه  يف  التو�سط  ا�ستح�سار  على  والدليل 

اأتي برجل قد اأ�ساب حدا، واأتي ب�سوط �سديد، فقال: دون هذا، واأتي ب�سوط 

 .
)3(

دونه، فقال: فوق هذا

وعن اأبى عثمان النهدى قال: »اأتى عمر برجل فى حد فاأمر ب�سوط فجىء 

ب�سوط فيه �سدة، فقال: اأريد األني من هذا، فاأتى ب�سوط فيه لني، فقال: اأريد 

يرى  ول  به  ا�سرب  فقال:  ال�سوطني  ب�سوط بني  فاأتى  اأ�سد من هذا،  �سوطا 

.
)4(

اإبطك، واأعط كل ع�سو حقه«

اإذا تراه حا�سرا حتى يف تطبيق العقوبة؛ فال يليق احليف  التو�سط  هذا 

والت�سديد فوق ما اأمر به ال�سارع بحجة احلر�ص على اإيالم اجلاين اأو الدقة 

العقاب  يف  والتفريط  التهاون  يليق  ل  كما  اآخــر،  عذر  اأي  اأو  التنفيذ..  يف 

بدعوى الراأفة اأو ال�سفقة اأو اإن�سانية احل�سارة املزعومة. هذه هي القاعدة 

1– اأحكام القراآن لبن العربي: 1326/3.

2– نف�سه.

3– رواه عبد الرزاق يف م�سنفه، باب ول تاأخذكم بهما راأفة يف دين اهلل: 369/7، رقم 13515.

4– اأخرجه عبد الرزاق )7 /369، رقم 13516(، وابن اأبى �سيبة )5 /529، رقم 28673(، والبيهقى 

)8 /326، رقم 17353(.



257

امل�ستمرة يف تطبيق احلدود، والتي ينبغي اأن تراعى كما اأر�سدت الن�سو�ص 

متالأ  بــاأن  نفعا،  احلــد  تطبيق  يف  التو�سط  يجد  مل  اإذا  اأنــه  غري  ال�سابقة، 

النا�ص وجتا�سروا على انتهاك احلرمات، فاإن ال�ستثناء –كما هو ال�ساأن يف 

النظام العام للعمل بالتو�سط– ملعاجلة واقع منحرف يغدو �سرورة ملحة؛ 

ولذلك علق القا�سي ابن العربي بعد اإيراده للن�سو�ص ال�سابقة قائال: »وهذا                

ما مل يتتابع النا�ص يف ال�سر، ول احلولوت لهم املعا�سي حتى يتخذوها �سراوة 

ويعطف النا�ص عليهم بالهوادة؛ فال يتناهوا عن منكر فعلوه؛ فحينئذ تتعني 

ب�سكران يف رم�سان  اأتي عمر  وقد  الذنب  زيادة  لأجل  ويزيد احلد،  ال�سدة 

ف�سربه مائة: ثمانني حد اخلمر وع�سرين لهتك حرمة ال�سهر؛ فهكذا يجب 

 .
)1(

اأن ترتكب العقوبات على تغليظ اجلنايات وهتك احلرمات«

املطلب الثاين: التو�صط يف عقوبة ال�صرقة

اعترب الإ�سالم املال �سرورة من ال�سروريات اخلم�ص التي ل تقوم احلياة 

الك�سب  على  لكت�سابه،وحث  امل�سروعة  الطرق  بنيَّ  ذلك  اأجل  ومن  بها،  اإل 

عن  نهى  كما  لتح�سيله،  مناكبها  يف  وال�سري  الأر�ــص  يف  وال�سرب  احلالل 

التعدي على مقدرات الآخرين وك�سبهم الذي ح�سلوه بجهدهم وتعبهم.

وملا كانت ال�سرقة اعتداء على اأموال النا�ص، مبا تلحقه من اأ�سرار بهم، وقد 

تتعدى اإىل ترويعهم وبث الفزع يف نفو�سهم فيما ا�سطلح عليه باحلرابة؛ فقد 

نا�سب ذلك اأن �سرع الإ�سالم لها رادعا مينع من اقرتافها، فجاء الن�ص بقطع 

اليد التي امتـدت اإىل حــق الآخـرين وممتـلكــاتـهـم فـقـال تعـاىل:{

 {             

ابتنائه  بيان  اإىل  ليهدي  الإلهي  التاأمل يف هذا احلكم  واإن   .)38 )املائدة: 

على التو�سط ومقت�سى العدل واحلكمة، واإي�ساح ذلك من وجوه:

1– اأحكام القراآن، م�سدر �سابق.
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الوجه الأول: احلكم بقطع الع�سو الذي ت�سبب يف اجلرمية، دون �سواه من 

النف�ص اأو الأع�ساء، و�سط بني اإفراط بع�ص الدول والأمم التي اأخذت تعاقب 

 – وهي عقوبة اأ�سد واأق�سى من عقوبة قطع 
)1(

على جرمية ال�سرقة بالإعدام

اليد باألف مرة– وبني تفريط املتهاونني يف تطبيق هذا احلكم الرباين؛ وهو 

.
)2(

ما اأعقب انت�سارا مذهال لآفة الل�سو�سية وع�سابات ال�سرقة

بني  تفرقة  دون  اجلــاين  على  العقوبة  تطبيق  يف  الت�سوية  الثاين:  الوجه 

ال�سريف والو�سيع، اأو بني الغني والفقري. 

الوجه الثالث: وهو اأقواها دللة على ملحظ التو�سط والعتدال، ما تقرر 

يف هذا الباب من اأن القطع يكون يف ربع دينار ف�ساعدا، وباإزاء ذلك فاإن 

كما  تناق�ص  هــذا  يف  ولي�ص  دينار،  خم�سمائة  عليها  اعتدي  اإذا  اليد  ديــة 

ت�سريع  بالغة،  وحكمة  دقيقة،  موازنة  على  مبناه  الأمر  بل  بع�سهم،  توهمه 

احلكيم اخلبري، وبيان ذلك: اأن الدية لو كانت ربع دينار لكرثت اجلنايات 

على الأيدي، ولو كان ن�ساب القطع خم�ص مائة دينار لكرثت اجلنايات على 

الأموال، فظهرت احلكمة يف اجلانبني، فاإنه احتاط يف املو�سعني لالأطراف 

على  النا�ص  يتجا�سر  لالأموال؛ فال  دينار حفظا  ربع  فقطعها يف  والأمــوال؛ 

ال�سرقة لكون احلد رادعا يف هذا املبلغ الزهيد فما فوقه مثله، ولي�ص كما 

املال  اإىل  الأيــدي  فامتدت  بالقطع،  ال�سجن  ا�ستبدل  ملا  اليوم  احلــال  هو 

الدية  املال اخلا�ص �سرقة واعتداء. وجعل  واإىل  بالنهب والختال�ص،  العام 

خم�سمائة دينار �سيانة لها من العتداء؛ فاإن ال�سائل يرتيث كثريا كي يقدم 

ر�سي  اإذا  هذا  وتعوي�سا؛  �سمانا  املدفوع  املبلغ  بنفا�سة  لعلمه  فعلته؛  على 

املجني عليه بالعفو عن الق�سا�ص. وقد عرب الفقهاء عن هذا املعنى بقولهم: 

. وهذا عدل فاإن �سيانة 
)3(

اليد ملا كانت اأمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت

الإ�سراء،اجلزائر،                        موؤ�س�سة  يا�سني،  نعيم  حممد  د.  الإ�سالمي،  اجلنائي  الفقه  يف  الوجيز   –1

ط الثانية1991م،�ص 147. 

2– كما هو احلال يف اأغلب الدول الإ�سالمية التي تعاقب على ال�سرقة بال�سجن.

اخلطيب:  ال�سربينى  اأحمد  بن  حممد  الدين  �سم�ص  �سجاع،  اأبــي  األــفــاظ  حل  يف  الإقــنــاع   –3

.190/2
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قيمته  ت�سل  ل  رخي�سا  �سار  وظلم  تعدى  اإذا  حتى  غالءه،  تنا�سب  الع�سو 

الدينار الواحد.

املطلب الثالث: الق�صا�س من الوالد القاتل البنه

القتل يف نظر الإ�سالم من اأكرب الكبائر،واأخطر اجلرائم، وقد ورد حترميه 

والوعيد عليه يف ن�سو�ص كثرية، منها قوله تعاىل: {

             } )الإ�سراء: 33(، وقوله تعاىل ذكره: {

   

        } )الن�ساء: 93(.

ال�سريعة  رتبت  فقد  العدوان  العمد  القتل  ارتكبت جرمية  اأن  فاإذا حدث 

على ذلك الق�سا�ص من القاتل اإل اأن يعفو ويل املقتول، قـــال تعاىل:{

)الـــبـــقـــرة:   {          

.)177

ولي�ص ي�سك عاقل اأن �سريعة الق�سا�ص هذه وما ت�سمنته من اأحكام؛ هي 

وبالعبد  اأحــرارا،  العرب وغريهم من قتلهم باحلر  و�سط بني ما كان عليه 

حرا، وبالأنثى رجال، زاعمني اأن القتل اأنفى للقتل، وبني دعاة اإلغاء عقوبة 

الإعدام من املعا�سرين بحجة اأنها ل تنا�سب الع�سر و�سواها من احلجج التي 

اأما الإ�سالم فاإنه يقر الق�سا�ص من القاتل،  ت�سقط عند النظر ال�سحيح. 

ومع  ولكن بعدل وو�سط كما يف الآية املتقدمة اآنفا {             }، 

ذلك فاإنه ل يقف يف وجه العفو؛ ولكن بر�سا اأولياء املقتول، بعد متكينهم من 

ا�ستيفاء حقهم. 

ومما ت�سمنته �سريعة الق�سا�ص هذه: امل�ساواة واملماثلة بني العقوبة وبني 

قوانينها.  تن�سده يف  الب�سرية  تزال  اآخر ل  ونوعا، وهو عدل  اجلرمية قدرا 



260

ومن هذه امل�ساواة اأن النف�ص بالنف�ص؛ فلو قتل والٌد ولده اأيقت�ص منه اإعمال 

ملبداأ امل�ساواة هذا، اأم اأن �سبهة �سفقة الأبوة تقف حائال اأن يكون القتل عمدا 

الوالد         اأن  فراأى اجلمهور  امل�ساألة:  الفقهاء يف هذه  اأنظار  اختلفت  عدوانا؟ 

ل يقتل بولده ا�ستنادا اإىل كونه �سببا يف وجوده، فكيف يكون هو �سب عدمه؟ 

 .
)1(

وق�ساء �سيدنا عمر ط بالدية مغلظة يف قاتل ابنه

وذهب مالك رحمه اهلل اإىل قتله به اإذا تبني ق�سده اإىل قتله فقال: »اإنه  

لو حذفه ب�سيف وهذه حالة حمتملة لق�سد القتل وغريه، و�سفقة الأبوة �سبهة 

منت�سبة �ساهدة بعدم الق�سد اإىل القتل ت�سقط القود، فاإذا اأ�سجعه ك�سف 

 .
)2(

الغطاء عن ق�سده فالتحق باأ�سله«

واأنت اإذا تاأملت ما قاله مالك رحمه اهلل يف هذه امل�ساألة راأيته جاريا على 

مقت�سى التو�سط والعتدال، فهو مع اجلمهور يف اأنه ليقت�ص منه يف الأحوال 

الغالبة اإذ جرت عادة النا�ص بذلك، وهو مقت�سى الفطرة ال�سحيحة، لكنه 

انحرفت  بــاأن  اخلبيث  ق�سده  من  التاأكد  حالة  احلــدود  هــذه  عند  ليقف 

املقدم  للقتل  املتوثب  العدو  عاطفة  اإىل  عنده  الأبــوة  �سفقة  وتغريت  فطرته 

عليه، وهي مثال الإ�سجاع يف كالمه ال�سابق. وقد قدمنا مرارا اأن التو�سط 

اأن هذا منه. لأجل  اأو متوقع، ول �سك  قد يعدل عنه ملعاجلة انحراف واقع 

ذلك اأرى اأن مالكا اأ�سّد نظرا يف هذه امل�ساألة واأوىل بال�سواب، ويتاأيد ذلك 

مبا نراه ون�سمعه من اأخبار احلوادث واجلرائم يف ع�سرنا هذا، مبا ل يحتاج 

ل�سرب املثال، واإذا ف�سد حال النا�ص وجب اإحداث ما يزجرهم ويردهم اإىل 

ال�سالح. واأما متم�سك اجلمهور باأنه �سبب وجوده فال يكون هو �سبب عدمه؛ 

، واأما ق�ساء عمر ط فلي�ص فيما 
)3(

فاإنه يبطل مبا لو زنى بابنته فاإنه يرجم

اأن  ومعلوم  احلكم،  مناط  يف  والتحقيق  النظر  �سوى  له  خالف  مالك  قاله 

الأعمال بالنيات وهذا منها. 

1– تف�سري القرطبي: 251/2. اأحكام القراآن للج�سا�ص: 178/1.

2– اأحكام القراآن لبن العربي: 65/1.

3– امل�سدر ال�سابق.
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املبحث الرابع: اأثر الو�صطية يف �صوؤون احلياة العامة

املطلب االأول: قول ال�صعر واال�صتماع له

ورد يف ذم ال�ّسعر وكراهته قوله تعاىل:{

                  } )ال�ّسعراء: 

.)227 – 224

اأن  له من   خري 
)1(

يريه اأحدكم قيحا حّتى  » لأن ميتلئ جوف   :[ وقـال 

 .
)2(

ميتلئ �سعرا«

ومدحه  لل�ّسعر  ا�ستمع   [ الّنبي  اأّن  وهو  هذا،  �سد  يفيد  ما  اأي�سا  وورد 

املطلب،  عبد  بن  والعبا�ص  بن زهري  وكعب  ثابت  بن  منهم ح�سان  ال�ّسعراء 

واأن�سده بع�ص ال�سحابة من �سعر اأمية بن اأبي ال�سلت مائة قافية، وكان كلما 

اأن�سده بيتا يقول له يف كل ذلك –م�ستزيدا–: هيه هيه، وقال يف اآخر ذلك: 

.
)3(

اإن كاد يف �سعره لي�سلم، اأو ما معناه

وفهم هذا التعار�ص بني املعنيني يف نظر ال�ّسرع اإمّنا يفهم على التو�سط 

والعتدال، فال�ّسعر نوع من الكالم كما قال ال�ّسافعي –رحمه اهلل–: »ح�سنه 

واإمّنا  لذاته،  لي�ص يكره  ال�ّسعر  اأّن  اأي   .
)4(

الكالم، وقبيحة كقبيحه« كح�سن 

باأنهم  و�سفهم  ملا  فاإّنه  ال�ّسابقة،  الآية  يفهم من  ما  وهذا  ملت�سمناته،  يكره 

يتبعهم الغاوون، اأتبعه ببيان ال�سبب، وهو اأّنهم مي�سون بغري ق�سد ول حت�سيل 

{           }؛ يعني ما يذكرونه يف �سعرهم من الكذب يف املدح 

والتفاخر. وقد جاء يف �سبب النزول ما يو�سح هذا املعنى؛ فقد روي اأن عبد 

1– يريـه: من الورى، وهو داء يف�سد اجلوف.

2– رواه م�سلم، رقم 1769.

3– البخاري يف اجلامع ال�سحيح: كتاب امل�ساجد، باب ال�سعر يف امل�سجد، حديث رقم 422. وم�سلم 

يف اجلامع ال�سحيح: كتاب الف�سائل، باب ف�سائل ح�سان بن ثابت ر�سي اهلل عنه، رقم 2485.

4– تف�سري القرطبي: 151/13. 
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اهلل بن رواحة وكعب بن مالك وح�سان بن ثابت اأتوا ر�سول اهلل ] حني نزل 

فاأنـزل اهلل: ر�ســول اهلل،  يا  وقــالـــوا: هلكنــا   {         }

يعني  }؛                                                               }

.
)1(

ذكروا اهلل كثريا يف كالمهم، وانت�سروا يف رد امل�سركني عن هجائهم

ويدخل �سمن املنهي عنه من ال�ّسعر: الّتكلم بالباطل مبا مل يفعله املرء؛ 

رغبة يف ت�سلية الّنف�ص وحت�سني القول، يدل له ما روي اأن »الّنعمان بن علي 

بن ن�سلة كان عامال لعمر بن اخلّطاب، فقـال:

األ هـــل اأتى احل�سنــاء اأن خليــلهـــا      مي�سان ي�سقى يف زجاج وحنتم

اإذا �سئــت غنتنـي دهــــــاقني قريـــة        ورقـا�سـة جتذو على كل من�سم

فـاإن كنت ندماين فبالأكرب ا�سقني      ول ت�سقنـي بالأ�سغـــر املتـثـــلـم

لعــــــــــــل اأمري املوؤمنني ي�ســــــــــــوءه     تنادمنــــا بـاجلـو�سـق املتهـــــدم

فبلغ ذلك عمر، فاأر�سل اإليه بالقدوم عليه، وقـال: اإيّن واهلل ي�سوءين ذلك، 

فقـال له: يا اأمري املوؤمنني، ما فعلت �سيئا مما قلت، واإمنا كانت ف�سلة من 

فقـال            ــــة}  الآي  .. القول، وقد قال اهلل تعاىل: {             

.
)2(

له عمر: اأّما عذرك فقد دراأ عنك احلد، ولكن ل تعمل يل عمال اأبدا«

واأّما احلديث ال�ّسابق الوارد يف كراهة ال�ّسعر فاإّنه قال فيه: »خري له من 

الغالب  اأّن يكون  اأي  اإمّنا هو »المتالء«؛  اإذا  اأن ميتلئ �سعرا«، فاملنهي عنه 

الفح�ص،                        �سعر  من  يكون  اأو  وزمانه  قوله  ي�ستغرق  حّتى  ال�ّسعر؛  املرء  على 

اأو من ال�سعر الذي هجي به ر�سول اهلل ] فهذا هو املذموم، وبهذا التوجيه 

واجلمع ي�ستقيم املعنى مع الّن�سو�ص الواردة يف �سماع الّنبّي ] له واإن�ساده 

بح�سرته، بل قال لعمر ملا مال اإىل املعنى الأّول معاتبا لعبد اهلل بن رواحة يف 

قوله ال�ّسعر يف حرم اهلل وبني يدي ر�سول اهلل ] يف اأثناء دخولهم مكة يف 

1– اأحكام القـراآن: 1440/3.

.1442–1441/3 2– نف�سه: 



263

.
)1(

عمرة الق�ساء: »خّل عنه يا عمر، فاإّنه اأ�سرع فيهم من ن�سح الّنبل«

        ،] العزيز  عبد  بن  عمر  �سيدنا  ومتثله  الو�سط  املعنى  هذا  حقق  وقد 

فمنعهم  عادتهم،  على  ال�ّسعراء  جاءه  اخلالفة  توىل  ملا  اأّنــه  عنه  روي  كما 

الّدخول عليه، وعلل ذلك مبا ذكر كل منهم يف �سعره من املعايب والفح�ص 

الباطل، وملا دخل عليه جرير لأّنه راآه اأقلهم يف ذلك؛ ومثل بني يديه قـال له: 

.
)2(

اتق اهلل يا جرير، ول تقل اإّل حقا

والتو�سط هذا يف النظرة اإىل ال�ّسعر ل ي�ستلزم التدخل يف طبيعته ومادته، 

كما يتخيل بع�ص الّنا�ص فيظّن اأّن خلوه من الباطل والكذب مينع من بنائه 

على ال�ستعارات والت�سبيهات... وغريها مما يجعل ال�ّسعر يفرتق عن النرث 

واإن  فيها  مــاأذون  والت�سبيهات  ال�ستعارات  بل  الكالم،  �سروب  من  وغريه 

ا�ستغرقت احلد، وجتاوزت املعتاد، وقد اأن�سد كعب بن زهري الّنبي ]: 

بانت �سعاد فقلبي اليوم متبـول  متيم      اإثرهـــا لـم يفــــــــــــد مكبــــــــول

وما �سعــاد غــداة البني اإذ رحلــــوا اإل      اأغّن غ�سي�ص الطرف مكحول

جتلو عـوار�ص ذي ظلـم اإذا ابت�سـمـت       كاأّنـه منهـــــل بالــراح معلــــــول

فجاء يف هذه الق�سيدة من ال�ستعارات والت�سبيهات بكل بديع، والّنبّي ] 

ي�سمع ول ينكر، حّتى يف ت�سبيهه ريقها بالّراح، ومعلوم اأن اخلمر كانت قد 

حرمت قبل هذه الق�سيدة بزمان.

1– رواه الرّتمذي و�سححه: كتاب الأدب، باب ما جاء يف اإن�ساد ال�سعر، رقم 2847.

ومنعه  به،  وا�ستدلل عمر  �سعره  القول يف  فاح�ص  واحد من  كل  وما ذكره  بطولها  الق�سة  2– روى 

الأحكام:  يف  العربي  ابن  فيه،  الت�سرف  يجوز  ل  للم�سلمني  ملكا  راآه  لأّنــه  واملــال؛  الّنوال  من  لهم 

.1445–1440/3
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املطلب الثاين: االقت�صاد يف العواطف وامليـول

تكون  ما  كثريا  لأّنها  وامليول  العواطف  يف  القت�ساد  اإىل  الإ�سالم  اأر�سد 

الإفراط  اإىل  �ساحبها  فتدفع  واآنية،  �سريعة  النفعالت  وتتحرك  جيا�سة 

والغلو، ثم ي�سحو لنف�سه فيندم على ما �سدر منه بعد فوات الأوان، فجاء 

كالفرح  وامليول،  العواطف  وراء  ال�سري  يف  لالعتدال  وداعيا  نا�سحا  ال�ّسرع 

والتهور  وال�سجاعة،  والغ�سب  والبكاء،  حك  وال�سّ والكره،  واحلب  واحلزن، 

واجلنب، والكرم والبخل، وال�ّسح... وغري ذلك من الأمور الفطرية وامل�ساعر 

اإىل  يــوؤّدي  قد  ولكّنه  طبيعي  اأمر  فالفرح  اجلبلية،  والأحا�سي�ص  الوجدانية 

والأمرا�ص،  الأوهــام  اإىل  يدفع  قد  واملاآ�سي  امل�سائب  على  واحلزن  البطر، 

فاأر�سد القراآن الكرمي اإىل العتدال يف الأمرين، فقال تعاىل:{

 {         

)احلديد: 23(، واملق�سود التخفيف من �سدة احلزن، وعدم البطر والزهو 

بالّرزق والّنعمة.

وحذر القراآن الكرمي اأن تكون العداوة �سببا للظلم واحليف عند املخا�سمة 

والق�ساء، فقـال تعاىل:{

} )املائدة: 8(.    

والبغ�ساء  العداوة  اإىل  يندفعوا  األ  فيجب  الّنا�ص  بني  خالف  ح�سل  واإن 

يحملهم  األ  يجب  كما  ــام،  اأّي ثالثة  فوق  الهجر  الإ�سالم  وحرم  والقطيعة، 

احلب وال�سداقة واملودة على الوقوع يف املحظورات والت�ساهل يف العورات... 

ويف ذلك ورد احلديث ال�سريف عن ابن عمر ط قال: قـال ر�سول اهلل ]: 

اأن يكون بغي�سك يوما ما، وابغ�ص بغي�سك  »اأحبب حبيبك هونا ما، ع�سى 

 .
)1(

هونا ما، ع�سى اأن يكون حبيبك يوما ما«

 1– ك�سف اخلفاء للعجلوين: 45/1، وانظر يف هذا املعنى: العتدال يف التدين للدكتور حممد الزحيلي:

�ص 233–235.
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قـال العجلوين – معقبا على احلديث–: »ويف معناه قول بع�سهم: ل يكن 

حبك كلفا ول بغ�سك تلًفا«. واأخرج اخلرائطي عن احل�سن: »تنقوا الإخوان 

والأ�سحاب واملجال�ص، واأحبوا هونا، وابغ�سوا هونا، فقد اأفرط اأقوام يف حب 

اأخيك  دون  راأيت  واإن  فهلكوا،  اأقوام  بغ�ص  اأقوام يف  واأفرط  فهلكوا،  اأقوام 

.
)1(

�سرتا فال تك�سفه«

وقد قرر الإمام ال�ّساطبي –رحمه اهلل– هذا املعنى حني قـال: »فالأو�ساف 

اجلبلة  يف  غرز  ما  باإزالة  ول  برفعها،  يطلب  ل  الإن�سان..  عليها  طبع  التي 

اإىل            اجلنوح  عن  الّنف�ص  قهر  يطلب  ولكن  يطاق..  ل  ما  تكليف  فاإّنه  منها، 

.
)2(

ما ل يحل، واإر�سالها مبقدار العتدال فيما يحل«

1– نف�سه.

2– املوافقات: 83/2.
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اخلامتة

اإىل هنا اأكون قد انتهيت من ب�سط وت�سطري ما عقدت العزم على بحثه من 

م�سائل هذا البحث، واأح�سب اأنه مل يبق يل �سوى اأن اأ�سع بني يدي القارئ 

النتائج التي اأرى اأنه قد حققها:

عبادات  كله،  الإ�سالمي  الفقه  �سرح  يف  مبثوث  معنى  الو�سطية   –
ومعامالت. وعليها قامت كلياته وجزئياته، م�سائله ونظرياته، ومن ثم �سح 

القول اإنها اأول اأو�ساف ال�سريعة واأكرب مقا�سدها، واأنها معظم ال�سريعة واأم 

الكتاب. فما من م�ساألة فقهية، اأو كلية �سرعية، اأو قاعدة فقهية، اأو نظرية 

فقهية –ك�سف اأو يك�سف عنها العقل الفقهي اليوم– اإل وترتد يف جوهرها 

اإىل العتدال والتو�سط.

مبقت�سيات  والهــتــداء  ال�سلوك  يف  الو�سطية  اإىل  يحتاج  كما  واأنــه   –
عنده  تلتقي  اأن  �ساأنه  من  مما  الفهم،  يف  ذلك  قبل  اإليها  يحتاج  ال�سريعة، 

اآراء الغالة واملق�سرين. 

املت�سعبة،  احلياة  ق�سايا  يف  اإليه  والحتكام  بالتو�سط  العمل  اأن  – غري 
يقع  اأن  اأمكن  تر�سده؛  ومعامل  حتده  �سوابط  حتكمه  مل  اإن  و�سلوكا،  فهما 

البحث هي: عدم خمالفة  اأبان عنها  التي  ال�سوابط  النحراف، وهذه  فيه 

ال�ستمرارية                 وجــه  على  جاريا  يكون  واأن  الوا�سحة،  للن�سو�ص  التو�سط 

اأو الغلبة، واأن يراعي اخلريية ل مطلق الت�ساهل، واأن يتحرى كذلك املوازنة 

الدقيقة ل التوفيقية.

العقل  به  ي�سهد  مبا  اأو  الــعــرف،  اأو  بال�سرع،  التو�سط  يعرف  قد   –
ال�سليم.

فيها  ركز  التي  ال�سحيحة  بالفطرة  الو�سطية  البحث عن عالقة  – اأبان 
الفرار من العنت وامل�سقة ال�سديدة.
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يف  الأول  ال�سلف  ع�سر  يف  تاأ�س�ست  الو�سطية  اأن  البحث  واأظهر   –
اأكرث  ذلك  وجتلى  لها.  فهومهم  ويف  املعتمدة  الت�سريعية  لالأدلة  اعتبارهم 

وذلك:  »الو�سطية«،  ا�ستح�سار  من  اأ�سا�ص  على  �سرعية  لأدلة  تقعيدهم  يف 

مثل ال�ستح�سان، ومراعاة اخلالف، و�سد الذرائع.

�سنن  عن  خارجة  اأدلــة  باعتماد  املتاأخرة  الع�سور  يف  النحراف  وقع  ثم 

العتدال وجمانبة للو�سطية، كاتخاذ ن�سو�ص الأئمة واأفعالهم حمال لتخريج 

الأحكام، اأو ال�ستناد اإىل ما جرى به عمل الق�ساة واحلكام ولو كان �سعيفا 

نابيا عن ماآخذ ال�سريعة.

وهي:  وغدا–  –اليوم  الأهمية  غاية  يف  م�ساألة  البحث  واأظــهــر   –
الجتهاد  باب  غلق  كان  فــاإذا  وم�ستلزماته:  معامله  الو�سطي«..  »الجتهاد 

وت�سييع  انحالل  الأكفاء  املتخ�س�سني  لغري  فتحه  فاإن  وانقطاعا؛  جمودا 

للدين.

الو�سطي: جتنب مواقع  اأن من مقت�سيات هذا الجتهاد  البحث  – واأبان 
وجزيئاتها،  ال�سريعة  كليات  بني  النظر  عند  يجمع  واأن  العلم،  و�سواذ  الغلو 

يقع  واإل  الفقه،  جملة  ذلك  يف  فاإن  وتقييداتها،  الن�سو�ص  مطلقات  وبني 

الزيغ والنحراف.

اأن تتبع الرخ�ص باإطالق موقع يف النحالل،  – ويتفرع عن هذا النظر: 
بها،  يوؤخذ  ل  ال�ساذة  الفقهية  الآراء  واأن  الغلو،  يف  موقع  باإطالق  وتركها 

ول تعتمد يف اخلالف، ملجانبتها العتدال.

الو�سطية  ا�ستح�سار  اإىل  ال�سديدة  اأي�سا مدى احلاجة  البحث  – واأظهر 
م�ساحة  من  الت�سييق  ويف  به،  والعتداد  فياعتباره  الفقهاء:  خالفات  يف 

التخالف، اأو باعتمادها مرجحا ما كان جاريا عليها من الآراء الفقهية. 

بالو�سطية« ل يخت�ص بالأئمة املجتهدين فح�سب، بل   « الرتجيح  – وهذا 
لق�سد  املوافق  هو  التو�سط  اأن احلمل على  ثبت  فاإذا  املقلدين،  اإىل  يتعدى 
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اأخلق  فهو  الطريق  هذا  على  اأجرى  كان  اأي مذهب  املقلد  فلينظر  ال�سارع، 

بالتباع.

الفروعي،  ق�سايا اخلالف  واإعماله يف  التو�سط  ا�ستح�سار  �ساأن  – ومن 
على  والعلماء  الأئــمــة  مــن  كثري  راآه  ــذي  ال التقابل  بقانون  الت�سليم  عــدم 

اإطالقه، وهو ما يتاأيد باجلمع والتوفيق بني الآراء املتعار�سة، و�سواهد ذلك 

يف الفقه الإ�سالمي كثرية.

– ومن جريان الو�سطية يف الجتهاد: ح�سورها يف ميدان الإفتاء والتاأهل 
له: فاملفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل النا�ص على املعهود الو�سط 

فيما يليق باجلمهور. واأن امل�ستفتي اإدا ذهب به مذهب العنت واحلرج بغ�ص 

اإليه الدين، واأدى اإىل النقطاع عن طريق الآخرة، واأما اإذا ذهب به مذهب 

النحالل كان مظنة امل�سي مع الهوى. وقد كان الرا�سخون يف العلم يظهرون 

ما يليق باجلمهور مع علمهم اأن ترك ذلك خري.

يف  جاء  –كما  اأي�سا  الو�سطي  والجتهاد  الإفتاء  م�ستلزمات  ومن   –
ال�سور  واآحــاد  الأعــيــان،  وقائع  يف  اخلا�ص  النظر  اإهمال  عدم  البحث–: 

اإىل  يف�سي  ذلك  اإهمال  لأن  املناط اخلا�ص؛  بتحقيق  امل�سمى  وهو  النازلة، 

التزيد يف الدين والتحريف فيه فيكون خارجا عن الو�سط.

مراتب  من  والتيقن  امل�سائل،  بني  بالفروق  الب�سر  اأي�سا:  يتطلب  كما 

الأحكام واملعرفة بالدرجات والتفاوت احلا�سل بينها عند تخريج الأحكام... 

كل ذلك خ�سية النحراف والزلل عن »الو�سط«.

باأمثلة  م�سفوعا  البحث  كان  فقد  والتطبيق،  التنظري  بني  وجمعا   –
يف  كما  الت�سريع  كليات  يف  الو�سطية  �سريان  عــن  تبني  عــديــدة  تطبيقية 

جزيئات الفقه واأهم نظرياته التي ك�سف عنها علماء الع�سر.

اأحد الطرفني  بالبعد عن  التو�سط ل يتحقق  اأن  اأي�سا:  البحث  – واأظهر 
يف  �ــســادرة  الأمـــة  تبقى  بينما  لــه،  والأمــــوال  اجلــهــود  وت�سخري  املتقابلني 
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الو�سطية تعادل بني كفتني، وهدى  اأو زاجر؛ بل  الطرف الآخر ل من رادع 

بني �ساللتني، وح�سنة بني �سيئتني، فال اإفراط ول تفريط.

الهتمام  يف  بالغ  اأثــر  من  اهلل  رحمه  لل�ساطبي  ما  البحث  واأظــهــر   –
الذي  املو�سوع  لهذا  خدمة  اأرى  ولهذا  خباياها،  عن  والك�سف  »بالو�سطية« 

به قوام حياة الأمة اأن يبحث يف فكر اأعالم اآخرين للوقوف على مزيد من 

احلقائق املتعلقة به، واأقرتح يف طليعة هوؤلء كما تبدى يل من تتبع جزئياته: 

الإمام ابن تيمية، وابن قيم اجلوزية، والغزايل، وابن العربي، وابن عا�سور... 

عليهم رحمة اهلل جميعا.

كما اأرى لزاما اأن يهتم به املتخ�س�سون يف علوم ال�سريعة الأخرى خ�سو�سا 

طالب العقيدة ومقارنة الأديان، والدعوة والإعالم، لتكتمل حلقة البحث يف 

هذا املو�سوع.

اأكرث؛ كاإظهار  لتجليته  له املقالت والبحوث اجلزئية  اأن تعقد  كما ميكن 

تف�سيال،                           اجلنائي  الفقه  اأو  تف�سيال،  املدنية  املــعــامــالت  يف  التو�سط 

اأو العالقات الدولية )ال�سري(... اإلخ، كل ذلك مقارنا بالقوانني والت�سريعات 

احلديثة.

ومن اآفاق هذا البحث: اأن تعقد النوايا وتتجه العزائم اإىل تقعيده وحتديده 

التفريع  ليت�سنى  العلوم جميعا؛  وغاية  اإذ ذلك منتهى  وقواعد؛  يف �سوابط 

فيما بعد.

واأخريا فاإن فالح »اأمة الو�سط« و�سالحها وتقدمها رهني بعودتها يف كل 

مناحي حياتها اإىل »الو�سطية« التي �سرفت بها، ومتيزت عن اأن تويل طرفها 

ناحية امل�سرق اأو جهة املغرب.

اإن اأ�سبت فمن اهلل وحده، واإن اأخطاأت فذلك مبلغ علمي.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.
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