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الوسطية في مقاصد الشريعة اإلسالمية

وليد هاشم كردي الصميدعي
المستخمص:
 -1الشريعة جاءت لمصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ معا  ،كتكاليفيا ترجع إلى حفظ
مقاصدىا في الخمؽ كىذه المقاصد عمى ثبلثة أقساـ :المقاصد الضركرية

 ،المقاصد

الحاجية  ،المقاصد التحسينية.
 -2مقصد الشارع حمؿ المكمؼ عمى التكسط مف غير إفراط كال تفريط ،كىك الطريؽ
المستقيـ الذم جاء بو  ،إذ أف الخركج إلى األطراؼ حائد عف العدؿ كناكب عف
صراطو  ،كحينئذ فبل مصمحة فيو البتة  ،أما في طرؼ التشديد  ،فمما فيو مف الحرج
المؤدم لبغض الديف كاالنقطاع عف التزكد بو إلى المعاد  ،كأما في طرؼ االنحبلؿ فمما
فيو مف إتباع اليكل كالشيكة.
 -3ديف اهلل بيف الغالي فيو كالجافي عنو ،كخير الناس النمط األكسط الذيف ارتفعكا عف
تقصير المفرطيف ،كلـ يمحقكا بغمك المعتديف ،كقد جعؿ اهلل ىذه األمة ىي األمة الكسط
في جميع أبكاب الديف ،فيـ أىؿ الصراط المستقيـ صراط الذيف أنعـ اهلل عمييـ مف
النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف كحسف أكلئؾ رفيقا ،غير المغضكب عمييـ الذيف
يعرفكف الحؽ كال يعممكف بو كالييكد  ،كال الضاليف الذيف يعممكف كيعبدكف كيزىدكف ببل
عمـ كالنصارل.

 -4الشريعة مبناىا كأساسيا عمى ً
الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد  ،كىي عدؿ
ق كمصاؿح كميا كحكمة كميا  ،فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجكر
كميا كرحمة كؿ ا
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 ،كعف ا لرحمة إلى ضدىا  ،كعف المصمحة إ ؿل المفسدة  ،كعف الحكمة إلى العبث ،
فميست مف الشريعة كا ٍف أدخمت فييا باؿأتٍكيؿ.
 -5ينبغي لمناظر في أحكاـ النكازؿ مف أىؿ الفتيا كاالجتياد أف يحممكا الناس عمى
الكسط المعيكد المعتدؿ بيف طرفي التشدد كاالنحبلؿ  ،فبل يذىب بيـ مذىب الشدة  ،كال
يميؿ بيـ إلى طرؼ االنحبلؿ.
 -6لحفظ الديف اتسمت الشريعة بالمركنة كشرعت األحكاـ الحاجية لصيانة الديف ،
فشرع الرخص في العقيدة كالعبادات لمتيسير كرفع الحرج كالمشقة.

المقدمة:

الر ًح ًيـ
بً ٍسًـ المَّل ًو الرحمف َّل

الحمد هلل الذم خمؽ خمقو أطكا ار ،
َّل
كصرفيـ في أىطكار التى ٍخميؽ كيؼ شاء عزةن
ب الدليؿ كأىىنار السبيؿ كأزاح
إعذار منو كًافذا انر ،ؼ
لمكمفيف
كاقتًدا ار ،كأرسؿ اؿرسؿ إؿل ا
ان
صى
ى
فى
ً
الع ىؿؿ كقطع المعاذير كأقاـ الحجة كأكضح المحجةى  ،كقاؿ( :كى ىذا ً
ً
يما قى ٍد
ص ىارطي ىرِّبب ى
ىى
ي
ؾ يم ٍستىق ن
()1
َّل
ً ً
فى َّل
أف ال إلو َّلإال المَّلو كحده ال شريؾ لو  ،كممةه
كف )  ،كأشيد ٍ
ص ٍمىنا ٍاآلىيات لقى ٍكوـ ىيذ َّلك ير ى
قامت بيا األىرض كالسـ اكات  ،كفطر المَّلو عمييا جميع المخمكقات  ،كاشيد أف محمدا
كححتق عمى عباده ك ً
عبده كرسكلو ً
كح ًيق  ،أرسمو رحمة
أمينو عمى ٍ
كخيرتو مف خمقو ٌ ،
كقدكة لمعالميف كمحجةن ؿلسالكيف كحجةن عمى المعانديف كحسرةن عمى الكافريف  ،كالصبلة

كالسبلـ عمى محمد الذم أرسمو ربو باليدل كديف الحؽ بيف يدم الساعة بشي انر كنذي انر
كداعيان إؿل َّل
منير.
الؿق بإذنو كسراجان ان
كبعد:

فمما يتجمى بو عمـ المقاصد إفادة معرفة مراتب المصالح كالمفاسد ،كدرجات

األعماؿ في الشرع كالكاقع ،كىذا يم ًي ٌـ عند المكازنة بيف األحكاـ  ،يقكؿ ابف تيمية:
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"كالمؤمف ينبغي لو أف ىي ٍعرؼ الشركر الكاقعة كمراتبيا في الكتاب كالسنة ،كما ىي ٍعرؼ
فيفىِّبرؽ بيف أحكاـ األمكر الكاقعة الكائنة،
الخيرات الكاقعة ،كمراتبيا في الكتاب كالسنة ،ي

كالتي ييراد إيقاعيا في الكتاب كالسنةِّ ،ب
ليقدـ ما ىك أكثر خي انر كأقؿ ش انر عمى ما ىك دكنو،
فإف مف لـ
كي ٍجتمب أعظـ الخيريف بفكات أدناىماٌ ،
كي ٍدفع أعظـ الشريف باحتماؿ أدناىما ،ى
ى

ىي ٍعرؼ الكاقع في الخمؽ ،كالكاجب في الديف ،لـ ىي ٍعرؼ أحكاـ اهلل في عباده ،كاذا لـ
ىي ٍعرؼ ذلؾ كاف قكلو كعممو بجيؿ ،كمف عبد اهلل بغير عمـ كاف ما يي ٍف ًسد أكثر مما
()2
ييصمح".

كأمتنا ىي األمة الكسط العدؿ الخيار  ،كالمسمـ يق أر الفاتحة في كؿ ركعة مف

الصبلة  ،يطمب مف اهلل تعالى في كؿ يكـ كذا مرة أف ييديو إلى الصراط المستقيـ

،

الذم ىك الكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط في كؿ األخبلؽ كفي كؿ األعماؿ  ،قاؿ
اط المَّل ًو الَّلًذل لىو ما ًفى السَّلماك ً
صر ً
ًو ً
ً و
تعالى ( :كًاَّلن ى ً ً
ات ىك ىما ًفى
ؾ لىتى ٍيدل إلىى ص ىراط ُّم ٍستىقيـ ى
ي ى
ىى
ى
)
3
(
ً
ً ً
األى ى ٍر ً
ض) كقاؿ لمحمد عميو الصبلة كالسبلـ  ( :ىكأ َّل
يما فىاتَّلبً يعكهي ىكالى
ىف ىى ىذا صراطي يم ٍستىق ن
ً َّل
ًً ً
كف)( ، )4قاؿ الشاعر:
تىتَّلبً يعكٍا السيُّب ىؿ فىتىفىَّلر ى
ؽ بً يك ٍـ ىعف ىسبًيمو ذل يك ٍـ ىكصَّلا يك ٍـ بًو لى ىعم يك ٍـ تىتَّلقي ى
()5

حتى عبل في المعالي ارفع الرتب.

مف عاش في الكسط الزاكي زكا خمقان

كمما ال شؾ فيو أف المسمميف لـ ينالكا ما نالكه مف عز كمجد كشرؼ

 ،إال بفضؿ

تمسكيـ بكسطية اإلسبلـ عقيدة كشريعة  ،كلـ يصابكا بعد ذلؾ بما أصيبكا بو اليكـ مف
 ،إال بسبب تياكنيـ فيو كاىماليـ لو  ،ككاف

كضيعة كشتات
ضعؼ ككىف كاستكانة ى
عدكىـ يتمتع بقدر كبير مف الحقد كالمكر  ،ك يتربص الدكائر كسعى بشتى الكسائؿ

كاألساليب متحينا غفمة المسمميف عف دينيـ كاستطاع أف يزحزح بعض أبناء المسمميف
مف الكسط إلى طرفي اإلفراط كالتفريط  ،كاآلفات إنما تتطرؽ إلى األطراؼ  ،كاألكساط
محمية بأطرافيا  ،فخيار األمكر أكساطيا ،قاؿ الشاعر:
()6

فاكتنفت بيا الحكادث حتى أصبحت طرفا.
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كالذم دعاني لمكتابة في ىذا المكضكع ما نجده في زماننا ىذا الذم كثر فيو
اإلفراط كالتفريط  ،كقؿ مف يسمؾ فيو طريؽ الكسط كاألخذ مف كؿ شيء بأحسنو عامبل
()7
ىح ىسنًيىا )
ٍم ٍر قى ٍك ىم ى
ؾ ىيأ ي
ٍخ يذكٍا بًأ ٍ
بقكلو تعالى ( :ىكأ ي
كاقتضى منيح البحث كخطة تقسيـ ىذه الدراسة على مقدمة كأربعة مباحث كخاتمة.
أما المقدمة فخصصتيا لبياف سبب اختيار المكضكع كبياف خطة البحث
كأما المبحث األكؿ فعقدتو لبياف معنى الكسطية كالمقاصد في المغة كالشرع
كأما المبحث الثاني فخصصتو لمكسطية في حفظ الديف
كأما المبحث الثالث تكممت فيو عف الكسطية في حفظ النفس
كأما المبحث الرابع تحدثت فيو عف الكسطية في حفظ العقؿ كالنسؿ كالماؿ
كأما الخاتمة فضمنتيا النتائح التي تكصمت إلييا في البحث
كتاب ىذا البحث  ،فاف كنت قد
كأخي ار ىذا مبمغي مف العمـ  ،كقد بذلت غاية جيدم في ة
أصبت فممن ًو الحمد عمى ما ىداني إليو  ،كاف لـ أكفؽ لذلؾ فمني كمف الشيطاف ،
كحسبي أني سعيت لمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ  ،كالكماؿ هلل كحده ،

كج از اهلل مف أقاؿ

عثرتي كنبيني إلى ىفكتي  ،كأرجك اهلل أف يحقؽ لي ما أردتو في ىذا البحث  ،كيغفر
زلتي كتقصيرم  ،كيسدد خطام نحك الحؽ المبيف  ،انو نعـ المكلى كنعـ المعيف ،
كالحمد هلل أكال كآخ ار كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ.
المبحث األكؿ  :معنى الكسطية كالمقاصد في المغة كالشرع
المطمب األكؿ :معنى الكسطية لغة كشرعا
أكال  :معنى الكسطية لغة
الكسطية مأخكذة مف مادة كسط  ،كىي تدؿ عمى عدة معاف متقاربة منيا :العدؿ
كالفضؿ كالخيرية كالنصؼ كالحسف كالتكسط بيف الطرفيف .يقكؿ ابف فارس" :الكاك
كالسيف كالطاء بناء صحيح يدؿ عمى العدؿ  ،كالنصؼ  ،كأعدؿ الشيء أكسطو
()8

ككسطو".
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ؽؿ :جمست كسط القكـ أم
كرجؿ كسط ككسيط حسف  ،ككسط الشيء ما بيف طرفيو ما
بينيـ  ،ككسط الشيء كأكسطو أعدلو  ،ككممة ك سط قد تأتي صفة مف جية أف أكسط
الشيء أفضمو كخياره  ،ككسط المرعى خير مف طرفيو  ،كالعرب تصؼ الفاضؿ النسب
()9

بأنو مف أكسط قكمو ،كأفضؿ الكادم كالقاع كما أشبيو  ،فخير الكادم كسطو.
ثانيا :الكسطية في الشرع:

كاألفضمية  ،كالتكسط بيف اإلفراط

جاءت الكسطية في الشرع بمعنى العدالة كالخيرية
يمةن ىك ىسطنا )( )10كاختمفكا في تفسير
ؾ ىج ىع ٍمىنا يك ٍـ أ َّل
كالتفريط  ،كما في قكلو تعالى ( :ىك ىك ىذلً ى
أمكر:
ا
الكسط كذكركا
()11

أحدىا :أف الكسط ىك العدؿ  ،كاستدلكا بأدلة منيا قكلو تعالى ( :قىا ىؿ أ ٍىك ىسطييي ٍـ )
أعدليـ.
كمف السنة ما ركم ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد ىع ًف َّل
النبً ِّبي صمى اهلل عميو كسمـ ًفي قى ٍكلً ًو
()12
يمةن ىك ىسطنا قىا ىؿ ىع ٍدال.
ىج ىع ٍمىنا يك ٍـ أ َّل
إذا نزلت إحدل
كمف الشعر فقكؿ زىي ر :ىـ كسط يرضى األناـ بحكميـ
()13

 ،أم

ؾ
ىك ىك ىذلً ى
الميالي

العظائـ.

القكؿ الثاني :أف الكسط مف كؿ شيء خياره  ،ألف لفظ الكسط يستعمؿ في الجمادات ،
مقاؿ :اكتريت جمبلن مف أعرابي بمكة لمحح  ،فقاؿ أعطى مف سطا تينة أراد مف خيار

الدنانير  ،ككصؼ العدالة ال يكجد في الجمادات  ،ثـ انو مطابؽ لقكلو تعالى  ( :يكنتي ٍـ
()15( )14
ت لً َّلمن ً
اس) .
ىخ ٍي ىر أ َّل
يم وة أ ٍ
يخ ًر ىج ٍ
القكؿ الثالث  :إف الرجؿ إذا قاؿ  :فبلف أكسطنا نسبان  ،فالمعنى أنو أكثر فضبلن  ،كىذا

كسط فييـ ككاسطة القبلدة  ،كأصؿ ىذا أف األتباع يحكشكف الرئيس  ،فيك في كسطيـ
كىـ حكلو  ،فقيؿ كسط ليذا المعنى.
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القكؿ الرابع  :يجكز أف يككنكا كسطان عمى معنى أنيـ متكسطكف في الديف بيف ً
المفرط

المفرط كالغالي كالمقصر في األشياء  ،ألنيـ لـ يغمكا كما غمت النصارل فجعمكا ابنان
ك ٌ
كاليان  ،كال قصركا كتقصير الييكد في قتؿ األنبياء كتبديؿ
الكتب كغير ذلؾ مما قصركا فيو كيدؿ عميو قكؿ الشاعر:
()16

خير األمكر الكسط الكسيط كشرىا اإلفراط كالتفريط.
()17

كىذه األقكاؿ متقاربة غير متنافية كاهلل أعمـ.

قا ؿ الطبرم رحمو اهلل " :الكسط في كبلـ العرب الخيار ىك الجزء الذم بيف الطرفيف ،
مثؿ كسط الدار  ،كقد كصؼ اهلل ىذه األمة بالكسط ؛ لتكسطيا في الديف فبل ىـ أىؿ
غمك فيو غمك النصارل كال ىـ أىؿ تقصير فيو تقصير الييكد كلكنيـ أىؿ تكسط كاعتداؿ
()18

فيو فكصفيـ اهلل بذلؾ".

كجاء في الحديث عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ :
()19

فاسألكه الفردكس ؛ فإنو أكسط الجنة أك أعمى الجنة)

(فإذا سألتـ اهلل

يقكؿ الحافظ ابف حجر  :قكلو :

أكسط الجنة أك أعمى الجنة  ،المراد بأكسط ىنا  :األعدؿ كاألفضؿ  ،كقكلو تعالى
()20
طا ).
ؾ ىج ىع ٍمىنا يك ٍـ أ َّل
يمةن ىك ىس ن
ىك ىك ىذًل ى
ىم ىر ىربِّبي بًا ٍل ًق ٍس ًط )( )21بالعدؿ  ،كىك الكسط مف كؿ أمر
كقاؿ البيضاكم  (" :يق ٍؿ أ ى
()22
المتجافي عف طرفي اإلفراط كالتفريط".
فالكسطية في الشرع تعني االعتداؿ كالتكازف بيف أمريف

(:

 ،أك طرفيف بيف إفراط

كتفريط أك غمك كتقصير  ،كىذه الكسطية إذف ىي العدؿ كالطريؽ األكسط الذم تجتمع
عنده الفضيمة  .يقكؿ سيد قط ب رحمو اهلل( :كانيا لؤلمة الكسط بكؿ معاني الكسط

،

سكاء مف الكساطة بمعنى الحسف كالفضؿ  ،أك مف الكسط بمعنى االعتداؿ كالقصد  ،أك
الكسط بمعناه المادم كالحسي

 ،أمة كسطا في التصكر كاالعتقاد

التفكير كالشعكر  ،أمة كسطا في التنظيـ كالتنسيؽ

 ،أمة كسطا في االرتباطات
()23

كالعبلقات  ،أمة كسطا في الزماف  ،أمة كسطا في المكاف.
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المطمب الثاني :المقاصد في المغة واالصطالح:

المقاصد لغة :جمع مقصد ،كىك الشيء الذم يقصد ،مكضعا كاف أك غيره ،كالقصد:
إتياف الشيء .قاؿ ابف جني:

"أصؿ (ؽ ص د) كمكاقعيا في كبلـ العرب :االعتزاـ

كالتكجو ،كالنيكض نحك الشيء عمى اعتداؿ كاف ذلؾ أـ جكر ،ىذا أصمو في الحقيقة،
كاف كاف قد يخص في بعض المكاضع بقصد االستقامة دكف الميؿ ،أال ترل أنؾ تقصد
()24

الجكر تارة كما تقصد العدؿ أخرل؛ فاالعتزاـ كالتكجؿ شامؿ ليما جميعا".

كفي االصطبلح  :لـ يتعرض عمماء األٍ ي صكؿ إلى تعريؼ المقاصد  ،كالذم يستخمص
مف كبلميـ في ذؿؾ :أنوا المعافم كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ اؿ تشريع أىك
()25

معظميا  ،بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة.

ىا ترجع إلى حفظ
كجاءت الشرمعة لمصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ معا  ،كتكاليؼ
مقاصدىا في الخمؽ كىذه المقاصد عمى ثبلثة أقساـ:
المقاصد الضركرية :قم التي ال بد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا بحيث إذا فقدت
لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة  ،بؿ عمى فساد كتيارج كفكت حياة  ،كفي األخرل
فكت النجاة كالنعيـ كالرجكع بالخسراف المبيف.
كتنحصر المصالح الضركرية اؿمبنية عمى حفظىا مصالح الديف كالدنيا لمناس في
نظر اإلسبلـ في خمسة أشياء ،كىي الديف ،كالنفس ،كالعقؿ ،كالنسؿ أك العرض أك
()26

النسب ،كالماؿ.

كجاءت الشريعة الغراء لحفظ ىا بتشريع األحكاـ التي تحفظ الديف ،كتحفظ النفس،
كتحفظ العقؿ ،كتحفظ النسؿ أك العرض أك النسب ،كتحفظ الماؿ  ،قاؿ الغزالي رحمو اهلل
تعالى" :كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة :كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ ،كنفسيـ ،كعقميـ،
كنسميـ ،كماليـ ،فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحة ،ككؿ ما
يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدة ،كدفعيا مصمحة "  ،ثـ قاؿ" :كتحريـ تفكيت ىذه األمكر
الخمسة ،كالزجر عنيا ،يستحيؿ أال تشتمؿ عميو ممة مف الممؿ ،كشريعة مف الشرائع التي
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أريد بيا إصبلح الخمؽ ،كلذا لـ تختمؼ الشرائع في تحريـ الكفر ،كالقتؿ ،كالزنى،
()27

كالسرقة ،كشرب المسكر".

كالحفظ ؿلمقاصد الضركرية يككف بأمريف أحدىما  :ما يقيـ أركانيا كيثبت قكاعدىا
 ،كذلؾ مراعتيا مف جانب الكجكد .كالثاني :ما يد أر عنيا االختبلؿ الكاقع أك المتكقع فييا
 ،كذلؾ عبارة عف مراعاتيا مف جانب العدـ ؛ فأصكؿ العبادات راجعة إلى حفظ الديف
مف جانب الكجكد كاإليماف

كالنطؽ بالشيادتيف كالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحح

كالعادات راجعة إلى حفظ النفس كالعقؿ مف جانب الكجكد أيضا

،

 ،كتناكؿ المأككالت

كالمشركبات كالممبكسات كالمسككنات  ،كالمعامبلت راجعة إلى حفظ النسؿ كالماؿ مف
جانب الكجكد كالى حفظ النفس كالعقؿ أيضا لكف بكاسطة العادات كالجنايات  ،كيجمعيا
()28

األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ترجع إلى حفظ الجميع مف جانب العدـ.

المؽصد الحاجية :كىي التي مفتقر إلييا مف حيث التكسعة كرفع الضيؽ المؤدم في
ا
الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة بفكت المطمكب  ،فإذا لـ تراع دخؿ عمى المكمفيف
عمى الجممة الحرج كالمشقة  ،كلكنو ال يبمغ مبمغ الفساد العادم المتكقع في المصالح
العامة  .كالحكمة مف الحاجيات

ىي  :رفع الحرج كالمشقة عف المكمفيف ،إذ دكراف
،كتكميؿ الضركريات

الحاجيات عمى :التكسعة كالتيسير ،كالرفؽ كرفع الضيؽ كالحرج
ٌ
ً
الحاجية إنما ىي حائمة حكؿ ىذه الحمى ،إذ ىي
كحمايتيا ،يقكؿ الشاطبي" :األمكر
ٌ

الم ىشقٌات ،كتميؿ
تتردد عمى الضركريات تكمميا ،بحيث ترتفع في القياـ بيا كاكتسابيا
ى
بيـ فييا إلى التكسط كاالعتداؿ في األمكر ،حتى تككف جارية عمى كجو ال يميؿ إلى
إفراط كتفريط).
المقاصد التحسيفية :كىي األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات كتجنب األحكاؿ
()29

المدنسات التي تأنفيا العقكؿ الراجحات كيجمع ذلؾ قسـ مكارـ األخبلؽ".
المبحث الثاني :الكسطية في حفظ الديف
المطمب األكؿ :الكسطية في حفظ الديف مف جانب الكجكد كالعدـ
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الديف الحؽ مصمحة ضركرية ،إذ البد لكؿ طائفة مف بني آدـ مف ديف يجمعيـ ،
كحاجة الناس إلى الشريعة ضركرية فكؽ حاجتيـ إلى كؿ شيء كال نسبة لحاجتيـ إلى
عمـ الطب إلييا  ،الف أكثر العالـ يعيشكف بغير طب ؛ إذ الشريعة مبناىا عمى تعريؼ
مكاقع رضى اهلل كسخطو في حركات العباد االختيارية  ،فمبناىا عمى الكحي المحض ،
كالحاجة إلى التنفس فضبل عف الطعاـ كالشراب

 ،ألف غاية ما يقدر في عدـ التنفس

كالطعاـ كالشراب مكت البدف كتعطؿ الركح عنو

 ،كأما ما يقدر عند عدـ الشريعة

،

ففساد الركح كالقمب جممة كىبلؾ األبداف  ،كشتاف بيف ىذا كىبلؾ البدف بالمكت  ،فميس
الناس قط إلى شيء أحكج منيـ إلى معرفة ما جاء بو الرسكؿ كالقياـ بو كالدعكة إليو
كالصبر عميو كجياد مف خرج عنو حتى يرجع إليو  ،كليس لمعالـ صبلح بدكف ذلؾ البتة
()30

كال سبيؿ إلى الكصكؿ إلى السعادة كالفكز األكبر إال بالعبكر عمى ىذا الجسـ.

كؿحفظ الديف مف جانب الكجكد شرع اهلل تعالى كجكب اإليماف بو كبرسمو كمبلئكتو
ككتبو كاليكـ اآلخر كالقضاء كالقدر  ،كالنطؽ بالشيادتيف  ،كما شرع أصكؿ العبادات مف
صبلة كصياـ كزكاة كحح  ،كبيذه األمكر يكجد الديف  ،كتستقيـ أمكر الناس كأحكاليـ ،
كيقكـ المجتمع عمى أساس قكم متيف.

()31

 ،كلحفظ الديف اكجب الشارع تبميغو لمناس ،

فالمرصدكف لمعمـ ،عمييـ لؤلمة حفظ الديف،
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل " :
ى
كتبميغو ،فإذا لـ يبمغكىـ عمـ الديف ،أك ضيعكا حفظو ،كاف ذلؾ مف أعظـ الظمـ
ىنزٍلىنا ًمف ا ٍلبيىِّبن ً
َّلً
ات ىكا ٍليي ىدل ًم ٍف ىب ٍع ًد ىما
كف ىما أ ى
ى ى
يف ىي ٍكتي يم ى
لممسمميف؛ كليذا قاؿ تعالى( :إً َّلف الذ ى
َّل ً
َّل
اس ًفي ا ٍل ًكتى ً
ىبَّليَّلناهي لً َّلمن ً
كف )( ، )32فإف ضرر كتمانيـ
اب أيكلىئً ى
ؾ ىي ٍم ىع ينيي يـ الموي ىكىي ٍم ىع ينيي يـ البلع ين ى
()33

تعدل إلى البيائـ كغيرىا فمعنيـ البلعنكف حتى البيائـ".

كـ قصد الشارع حمؿ المكمؼ عمى التكسط مف غير إفراط كال تفريط كىك الطريؽ
المستقيـ الذم جاء بو

 ،إذ أف الخركج إلى األطراؼ حائد عف العدؿ كناكب عف

صراطو  ،ك حينئذ فبل مصمحة فيو البتة  ،أما في طرؼ التشديد  ،فمما فيو مف الحرج
المؤدم لبغض الديف كاالنقطاع عف التزكد بو إلى المعاد  ،كأما في طرؼ االنحبلؿ فمما
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فيو مف إتباع اليكل كالشيكة  )34(.كالشرائع جاء ت بتحصيؿ المصالح كتكميميا كتعطيؿ
المفاسد كتقميميا  ،فيي تأمر بما تترجح مصمحتو كاف كاف فيو مفسدة مرجكحة كالجياد ،
كتنيى عما ترجحت مفسدتو كاف كاف فيو مصمحة مرجكحة كتناكؿ المحرمات مف الخمر
كغيره ؛ كليذا أمر تعالى أف نأخذ بأحسف ما أنزؿ إلينا مف ربنا

 ،فاألحسف إما كاجب

ً و
ىح ىسنًيىا )( )35كقاؿ ( :ىكاتَّلبً يعكٍا
ٍم ٍر قى ٍك ىم ى
ؾ ىيأ ي
ٍخ يذكٍا بًأ ٍ
كاما مستحب  ،قاؿ تعالى ( :فى يخ ٍذ ىىا بقيَّلكة ىكأ ي
ىح ىس ىف ىمآ أ ً
ينز ىؿ إًلى ٍي يكـ ِّبمف َّلرِّبب يك ٍـ ) فأمر بإتباع األحسف كاألخذ بو  ،كقاؿ تعالى  ( :فىىب ِّبش ٍر
أٍ
ىحسىنو أيكىالئً ى َّلً
ً
ً ً َّلً
ؾ يى ٍـ أ ٍيكليك
اى يـ المَّلوي ىكأ ٍيكلىئً ى
يف ىى ىد ي
ؾ الذ ى
كف ا ٍلقى ٍك ىؿ فىىيتَّلبً يع ى
يف ىي ٍستىم يع ى
عىباد الذ ى
كف أ ٍ ى ي ٍ
االٌّالٍلىب ً
اب )( )36فاقتضى أف غيرىـ لـ ييده كىذا يقتضي كجكب األخذ باألحسف  ،كقكلو
َّل ً ً
ِّب ً
ىحس يف إً َّلف َّل
اف ىي ىنزغي ىب ٍيىنيي ٍـ )( ، )37كقكلو تعالى :
الش ٍي ى
ط ى
مأٍ ى
تعالى ( :ىكيقؿ لعىبادم ىيقيكليكٍا التم ق ى
()38
َّل ً ً
كف بًا ٍل ىح ىسىن ًة
مأٍ
ىح ىس يف السَّليىِّبئةى) مع قكلو تعالى في مكضع آخر ( :ىكىي ٍد ىريء ى
( ٍادفى ٍع بًالتم ق ى
()39
ؾ لىيي ٍـ يع ٍقىبى َّل
ىح ىس يف )( ، )40كقاؿ
السَّليىِّبئةى أ ٍيكىالئً ى
الد ًار ) كقاؿ تعالى ( :ىك ىج ًاد ٍلييـ بًالَّلتًى ًى ىى أ ٍ
()42( )41
َّل
ىح ىس يف) .
تعالى ( :ىكالى تى ٍق ىريبكٍا ىما ىؿ ا ٍلىيتً ًيـ إًال بًالَّلتًي ًى ىى أ ٍ
يقكؿ الشاطبي" :فإذا نظرت في كمية شرعية  ،فتأمميا تجدىا حاممة عمى التكسط ،
فإف رأيت ميبل إلى جية طرؼ مف األطراؼ

 ،فذلؾ في مقابمة كاقع  ،أك متكقع في

الطرؼ اآلخر  ،فطرؼ التشديد كعامة ما يككف في التخكيؼ كالترىيب كالزجر يؤتي بو
في مقابمة مف غمب عميو االنحبلؿ في الديف  ،كطرؼ التخفيؼ كعامة ما يككف في
الترجية كالترغيب كالترخيص يؤتي بو في مقابمة مف غمب عميو الحرج في التشديد  ،فإذا
لـ يكف ىذا كال ذاؾ رأيت التكسط الئحا كمسمؾ االعتداؿ كاضحا
()43

 ،كىك األصؿ الذم

يرجع إليو كالمعقؿ الذم يمجأ إليو".

كمف تدبر حاؿ الييكد كالنصارل مع المسمميف كجد الييكد كالنصارل متقابميف
ىؤالء في طرؼ ضبلؿ كىؤالء في طرؼ يقابمو  ،كالمسممكف قد ىداىـ اهلل لما اختمؼ
فيو األمـ قبميـ مف الحؽ بإذنو  ،إذ ىـ عمى الحؽ كالعدؿ الكسط بيف طرفي الباطؿ في
التكحيد كاألنبياء كالشرائع كالحبلؿ كالحراـ كالنسخ كالتصديؽ كالتكذيب كاألخبلؽ كغير
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ذلؾ  ،فالييكد يشبيكف الخالؽ بالمخمكؽ في صفات النقص المختصة بالمخمكؽ التي
يجب تنزيو الرب سبحانو عنيا  ،كقكؿ مف قاؿ منيـ  :إنو فقير كانو بخيؿ  ،كانو تعب
لما خمؽ السماكات كاألرض  ،كالنصارل يشبيكف المخمكؽ بالخالؽ في صفات الكماؿ
المختصة بالخالؽ التي ليس لو فييا مثؿ  ،كقكليـ  :إف المسيح ىك اهلل كابف اهلل  ،ككؿ
مف القكليف يستمزـ اآلخر  ،كالنصارل أيضا يصفكف البلىكت بصفات النقص التي يجب
تنزيو الرب عنيا كيسبكف اهلل سبا ما سبو إياه أحد مف البشر كما كاف معاذ بف جبؿ
يقكؿ  :ال ترحمكىـ فإنيـ قد سبكا اهلل سبة ما سبو أحد مف البشر  .كالمسممكف قد ىداىـ
اهلل إلى الكسط لما اختمفكا فيو مف الحؽ

 ،فمـ يشبيكا الخالؽ بالمخمكؽ كال المخمكؽ

بالخالؽ  ،بؿ أثبتكا هلل ما يستحقو مف صفات الكماؿ كنزىكه عف النقائص  ،كأقركا بأنو
أحد ليس كمثمو شيء  ،كليس لو كفكا أحد في شيء مف صفات الكماؿ
()44

 ،فنزىكه عف

النقائص خبلفا لمييكد كعف مماثمة المخمكؽ لو خبلفا لمنصارل.

كأما التشريع فإف الييكد تزعـ أف اهلل يمتنع منو أف ينسخ ما شرعو
يجكزكف ألكابرىـ أف ينسخكا شرع اهلل الذم بعث بو رسمو

 .كالنصارل

 ،فيدل اهلل المؤمنيف لما

اختمفكا فيو مف الحؽ فقالكا إف اهلل سبحانو لو أف ينسخ ما شرعو خبلفا لمييكد

 ،كليس

لممخمكؽ أف يغير شيئا مف شرع الخالؽ خبلفا لمنصارل.
كالمسممكف كسط في المطاعـ كالمشارب  ،ؼالييكد بالغكا في اجتناب النجاسات
كتحريـ الطيبات حتى منعكا مؤاكمة الحائض كالجمكس معيا  ،كحرـ عمييـ شحـ الثرب
كالكميتيف ككؿ ذم ظفر كغير ذلؾ  .كالنصارل استحمكا الخبائث كمبلبسة النجاسات ،
فقالكا  :ال شيء محرـ ال الخنزير كال غيره

 ،بؿ كال شيء نجس ال البكؿ كال غيره

فالحبلؿ عندىـ ما اشتيتو أنفسيـ كالحراـ عندىـ ما كرىتو أنفسيـ

،

 .فيدل اهلل األمة

الكسط بما شرعو ليا إلى الكسط ؛ فأحؿ لوـ الطيبات خبلفا لمييكد كحرـ عمييـ الخبائث
خبلفا لمنصارل كأزاؿ عنيـ اآلصار كاألغبلؿ.
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كالييكد يبالغكف في طيارة أبدانيـ مع خبث قمكبيـ

 ،كالنصارل يدعكف أنيـ يطيركف

قمكبيـ مع نجاسة أبدانيـ  ،كالمسممكف يطيركف أبدانيـ كقمكبيـ جميعا طيارة الحدث
كالخبث.
كالنصارل ليـ عبادات كأخبلؽ ببل عمـ كمعرفة كال ذكاء  ،كالييكد ليـ ذكاء كعمـ
كمعرفة ببل عبادات كال أخبلؽ حسنة

 ،كالمسممكف جمعكا بيف العمـ النافع كالعمؿ

الصالح بيف الزكا كالذكاء  ،فإف اهلل أرسؿ رسكلو باليدل كديف الحؽ  ،فاليدل يتضمف
العمـ النافع كديف الحؽ يتضمف العمؿ الصالح ليظيره عمى الديف كمو  ،كالظيكر يككف
بالعمـ كالمساف ليبيف أنو حؽ كىدل

 ،كيككف باليد كالسبلح ليككف منصك ار مؤيدا كاهلل

أظيره ىذا الظيكر  ،فيـ أىؿ الصراط المستقيـ صراط الذيف أنعـ اهلل عمييـ مف النبييف
كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف كحسف أكلئؾ رفيقا غير المغضكب عمييـ الذيف يعرفكف
الحؽ كال يعممكف بو كالييكد  ،كال الضاليف الذيف يعممكف كيعبدكف كيزىدكف ببل عمـ
كالنصارل.

()45

كالييكد قتمكا بعض النبييف ككذبكا بعضا  ،كقتمكا الذيف يأمركف بالقسط مف الناس
َّل
استى ٍكىب ٍرتي ٍـ فىفى ًريقنا ىك َّلذ ٍبتي ٍـ
آء يك ٍـ ىر يسك هؿ بً ىما الى تى ٍي ىكل أىنفي يس يكـ ٍ
كـ ا اخبر اهلل تعالى ( :أىفى يكم ىما ىج ى
()46
ىحىب ىاريى ٍـ ىكيرٍىىب ىانيي ٍـ أ ٍىرىبابان ِّبمف يد ً
كف
كف )  ،كالنصارل كما قاؿ تعالى( :اتَّل ىخ يذكٍا أ ٍ
ىكفى ًريقنا تى ٍقتيمي ى
ً
َّل ً
يح ٍاب ىف ىم ٍرىي ىـ )( ، )47كالمسممكف كسط اعتدلكا فآمنكا بأنبياء اهلل كميـ  ،كلـ
المو ىكا ٍل ىمس ى
يفرقكا بيف أحد منيـ  ،كلـ يغمكا فييـ غمك النصارل  ،كال قصركا في حقيـ تقصير الييكد
()48

 ،كيطيعكف مف يأمر بطاعة اهلل كال يطيعكف مف يأمر بمعصية اهلل.

كالنصارل فييـ الشرؾ باهلل  ،كالييكد فييـ االستكبار عف عبادة اهلل  ،كما قاؿ
ً
ىحبارىـ كرٍىب ىانيـ أىربابان ِّبمف يد ً َّل ً
يح ٍاب ىف ىم ٍرىي ىـ ىك ىمآ
كف المو ىكا ٍل ىمس ى
تعالى في النصارل( :اتَّل ىخ يذكٍا أ ٍ ى ى ي ٍ ى ي ى ي ٍ ٍ ى
َّل
ً َّل
َّل ً
ً
كف )(، )49كقاؿ في الييكد ( :
أيم يركٍا إًال لىي ٍع يب يدكٍا إًلىيان ىكاحدان ال إًلىوى إًال يى ىك يس ٍب ىح ىانوي ىع َّلما يي ٍش ًريك ى
َّل
َّل
)(، )50
كف
استى ٍكىب ٍرتي ٍـ فىفى ًريقنا ىكذ ٍبتي ٍـ ىكفى ًريقنا تى ٍقتيمي ى
آء يك ٍـ ىر يسك هؿ بً ىما الى تى ٍي ىكل أىنفي يس يكـ ٍ
أىفى يكم ىما ىج ى
كاإلسبلـ ىك أف يستسمـ العبد هلل كحده فيعبده كحده بما أمره بو  ،فمف استسمـ لو كلغيره
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كاف مشركا ك قد قاؿ اهلل تعالى ( :إً َّلف المَّلو الى ي ٍغ ًفر أىف ي ٍشر ى ً ً
ؾ لً ىمف
كف ىذلً ى
ؾ بًو ىكىي ٍغف ير ىما يد ى
ي ى
ى ى ي
ىي ىشاء )( ، )51كمف لـ يستسمـ لو بؿ استكبر عف عبادتو كاف ممف قيؿ فيو ٍ ( :اد يعكنًي
()53( )52
ً
ب لى يكـ إً َّلف الَّلًذيف يستى ٍكبًركف عف ًعب ى ً
أٍ ً
يف) .
ى
كف ىجيىَّلن ىـ ىداخ ًر ى
ادتي ىسىي ٍد يخمي ى
ى ىٍ ي ى
ىستىج ٍ ٍ
كالييكد يغضبكف ألنفسيـ كينتقمكف  ،كالنصارل ال يغضبكف لربيـ كال ينتقمكف ،
كالمسممكف المعتدلكف الكسط المتبعكف لنبييـ يغضبكف لربيـ كيعفكف عف حظكظيـ كما
ً
ب رسكؿ المَّل ًو صمى اهلل عميو كسمـ شيئا قىطُّ بيده
ض ىر ى
قالت ىعائ ىشةى رضي اهلل عنيا( :ما ى
يؿ المَّل ًو كما نًي ىؿ منو ىشيء قىطُّ فىي ٍنتىًقـ مف ص ً
كال ام أرىةن كال ىخ ًادما إال أىف يج ً
اى ىد في سبً ً
احبً ًو
ٍ يى
ٍه
ى
ى
ٍى
ن
ى ى
)
54
(
)  ،كقاؿ أىىن ً
س بف ىمالً وؾ :
ؾ ىش ٍي هء مف ىم ىح ًارًـ المَّل ًو فىىي ٍنتىًق ىـ لًمَّل ًو عز كجؿ
ىف يي ٍنتىيى ى
إال أ ٍ
ًً
َّل ً
يف كاهلل ما قاؿ لي أيفًّا قىطُّ كال قاؿ لي
( ىخ ىد ٍم ي
ت ىر يسك ىؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ ىع ٍش ىر سن ى
ت )( )55ىذا في حؽ نفسو  ،كأما في حدكد اهلل ؼ
عف ىعائً ىشةى
ت ىك ىذا ىك ىى َّلبل فى ىع ٍم ى
لً ىش ٍي وء لً ىـ فى ىع ٍم ى
رضي اهلل عنيا ( :أ َّل
ت فىقىاليكا  :ىك ىم ٍف يي ىكمِّب يـ
ٍف ا ٍل ىم ٍ أرًىة ا ٍل ىم ٍخ يزك ًمَّلي ًة التي ىس ىرقى ٍ
ىف قيىرٍي نشا أ ى
ىى َّلميي ٍـ ىشأ ي
َّل ً
امةي بف ىزٍي ود ًح ُّ
ب رسكؿ المَّل ًو
فييا ىر يسك ىؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ ىك ىم ٍف ىي ٍجتى ًرئي عميو إال أ ى
يس ى
َّل
امةي فقاؿ رسكؿ المَّل ًو صمى اهلل عميو كسمـ  :أىتى ٍشفىعي في ىح ٍّد
صمى اهلل عميو كسمـ فى ىكم ىموي أ ى
يس ى
ىىمى ى َّلً
ؽ فيـ
اختى ى
مف يح يدكًد المَّل ًو ثيَّلـ قاـ فى ٍ
يف قىٍبمى يك ٍـ أَّلىنيي ٍـ ىك يانكا إذا ىس ىر ى
ب ثيَّلـ قاؿ  :إنما أ ٍ
طى
ؾ الذ ى
ىف فى ً
َّل
ؽ ًفي ًي ٍـ َّل
امكا عميو ا ٍل ىح َّلد كأيـ المَّل ًو لك أ َّل
ت
الض ًع ي
يؼ تىىريككهي كاذا ىس ىر ى
الش ًر ي
اط ىمةى بً ٍن ى
يؼ أىقى ي
()57( )56
ت ىي ىد ىىا) .
يم ىح َّلم ود ىس ىرقى ٍ
ت لىقىطى ٍع ي
كجعمت الييكد المسيح عميو السبلـ كلد زنا كذابا ساحر  ،كجعمتو النصارل ىك اهلل
خالؽ السمكات كاألرض  ،فيدل اهلل الذيف آمنكا فشيدكا أنو عبد

اهلل مخمكؽ خبلفا

لمنصارل  ،كأنو رسكؿ كجيو في الدنيا كاآلخرة كمف المقربيف خبلفا لمييكد.
كأما التصديؽ كالتكذيب  ،فإف الييكد مف شأنيـ التكذيب بالحؽ  ،كالنصارل مف شأنيـ
التصديؽ بالباطؿ  ،فإف الييكد كذبكا مف كذبكه مف األنبياء كقد جاءكا بالحؽ كما قاؿ
َّل
َّل
كف
استى ٍكىب ٍرتي ٍـ فىفى ًريقنا ىكذ ٍبتي ٍـ ىكفى ًريقنا تى ٍقتيمي ى
آء يك ٍـ ىر يسك هؿ بً ىما الى تى ٍي ىكل أىنفي يس يكـ ٍ
تعالى  ( :أىفى يكم ىما ىج ى
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 ،كالنصارل يصدقكف بمحاالت العقكؿ كالشرائع
()59

 ،كما صدقكا بالتثميث كاالتحاد

كنحكىما مف الممتنعات.

(:

كلقد كصؼ اهلل أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ بأنيـ أنفع األمـ لمخمؽ فقاؿ
ً
ت لً َّلمن ً
كف بًالمَّل ًو ىكلى ٍك
يكنتي ٍـ ىخ ٍي ىر أ َّل
يم وة أ ٍ
يخ ًر ىج ٍ
كف بًا ٍل ىم ٍع يركؼ ىكتىٍنيى ٍك ىف ىع ًف ا ٍل يم ٍن ىك ًر ىكتي ٍؤ ًم ين ى
ٍم ير ى
اس تىأ ي
ً
َّل
ىى يؿ ا ٍل ًكتى ً
كف )( )60ففي أمة محمد
ام ىف أ ٍ
كف ىكأى ٍكثىيريى يـ ا ٍلفىاسقي ى
اف ىخ ٍي انر ليي ٍـ ِّبم ٍنيي يـ ا ٍل يم ٍؤ ًم ين ى
اب لى ىك ى
ىء ى
صمى اهلل عميو كسمـ مف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر الذم فيو صبلح العباد في
()61

المعاش كالمعاد ما لـ يكجد مثمو في األمتيف.

كإذا ثبت أف الحمؿ عمى التكسط ىك المكافؽ لقصد الشارع

 ،كاف الشريعة جارية في

التكميؼ بمقتضاىا عمى الطريؽ الكسط األعدؿ اآلخذ مف الطرفيف بقسط ال ميؿ فيو مف
غير مشقة عميو كال انحبلؿ

 ،بؿ ىك تكميؼ جار عمى مكازنة تقتضى في جميع

المكمفيف غاية االعتداؿ كتكاليؼ الصبلة كالصياـ كالحح كالجياد كالزكاة كغير ذلؾ مما
شرع  ،كلذا ينبغي لمناظر في أحكاـ النكازؿ مف أىؿ الفتيا كاالجتياد أف يككنكا عمى
الكسط المعتدؿ بيف طرفي التشدد كاالنحبلؿ  ،كما قاؿ الشاطبي رحمو اهلل" :المفتي
البالغ ذركة الدرجة ىك الذم يحمؿ الناس عمى المعيكد الكسط فيما يميؽ بالجميكر  ،فبل
يذىب بيـ مذىب الشدة  ،كال يميؿ بيـ إلى طرؼ االنحبلؿ  ،كالدليؿ عمى صحة ىذا
أف الصراط المستقيـ الذم جاءت بو الشريعة  ،فانو قد مر اف مقصد الشارع مف المكمؼ
الحمؿ عمى التكسط مف غير إفراط كال تفريط  ،فإذا خرج عف ذلؾ في المستفتيف خرج
عف مقصد الشارع  ،كلذلؾ كاف مف خرج عف المذىب الكسط مذمكما عند العمماء
الراسخيف  ،فاف الخركج إلى األطراؼ خارج عف العدؿ كال تقكـ بو مصمحة الخمؽ  ،أما
طرؼ التشديد فانو ميمكة ،كطرؼ االنحبلؿ كذلؾ  ،الف المستفتي إذا ذىب بو مذىب
العنت كالحرج بغض إليو الديف كأدل إلى االنقطاع عف سمكؾ طريؽ اآلخرة  ،كىك
مشاىد كأما إذا ذىب بو مذىب االنحبلؿ كاف مظنة لممشي عمى اليكل كالشيكة ،
كالشرع إنما جاء بالنيي عف اليكل  ،كاتباع اليكل ميمكة.
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كقد أجاز بعض العمماء منيـ الخطيب البغدادم كالنككم لممفتي أف يتشدد عمى
سبيؿ السياسة مف ىك مقدـ عمى المعاصي متساىؿ فييا  ،كاف يبحث عف التيسير
كالتسييؿ عمى ما تقتضيو األدلة لمف ىك مشدد عمى نفسو أك غيره ليككف مآؿ الفتكل أف
يعكد المستفتي إلى طريؽ الكسط .كلذلؾ ينبغي لممفتي أف يراعي حالة المستفتي أك كاقع
النازلة فيسير في نظره نحك الكسط المطمكب باعتداؿ ال إفراط فيو نحك التشدد كال تفريط
()62

نحك التساىؿ كفؽ مقتضى األدلة الشرعية كأصكؿ الفتيا".

كما أحسف ما قاؿ اإلماـ سفياف الثكرم" :إنما العمـ عندنا الرخصة مف ثقة فأما التشدد
فيحسنو كؿ احد".

()63

كالظاىر انو يعني تتبع مقصد الشارع باألصؿ الميسكر المستند

إلى الدليؿ الشرعي .كال شؾ أف ىذا االتجاه ىك اتجاه أىؿ العمـ كالكرع كاالعتداؿ  ،كىي
الصفات البلزمة لمف يتعرض لمفتكل كالتحدث باسـ الشرع  ،فالعمـ ىك العاصـ مف
الحكـ بالجيؿ  ،كالكرع ىك العاصـ مف الحكـ باليكل  ،كاالعتداؿ ىك العاصـ مف الغمك
كالتفريط  ،كىذا االتجاه ىك الذم يجب أف يسكد  ،كىك االتجاه الشرعي الصحيح الذم
يدعكا إليو أئمة العمـ المصمحكف.
سميما ،كعدـ االعتداء عميو ،كمنع الفتنة
كمف أجؿ حفظ الديف كرعايتو ،كضمانو ن
ً
كف ًفتٍىنةه
فيو ،شرع اإلسبلـ الجياد في سبيؿ اهلل ،فقاؿ تعالى (( :ىكقىاتمي ي
كى ٍـ ىحتَّلى الى تى يك ى
الديف لمَّل ًو))( ، )64كقاؿ سبحانو كتعالى( :كج ً
اى يدكا ًفى المَّل ًو ىح َّل
ؽ ًجيى ًاد ًه) ( ، )65كقاؿ
ىى
كف ٌ ي
ىكىي يك ى
()66
ًً
ًً
تعالى( :ياأُّىييىا َّل
ظ ىعمى ٍي ًي ٍـ )
اغمي ٍ
يف ىك ٍ
النبً ُّى ىجاىد ا ٍل يكفَّل ىار ىكا ٍل يمىنافق ى
كشرع اإلسبلـ عقكبة المرتد ،ألف ردتو عبث في الديف كالمقدسات ،قاؿ تعالى (( :ىك ىمف
ىع ىمالييي ٍـ ًفي ُّ
ؾ
الد ٍنىيا ىكا ٍ
ال ًخ ىرًة ىكأ ٍيكلئً ى
ت ىك يى ىك ىك ًافهر فىأ ٍيكلئً ى
ؾ ىحبًطى ٍ
ىي ٍرتىًد ٍد ًمن يك ٍـ ىعف ًدينً ًو فىىي يم ٍ
تأٍ
ً
ً
اب َّل
كف) ( ، )67كاجمع اؿعمـاء عمى كجكب قتؿ المرتد ( )68لقكلو
ىص ىح ي
الن ًار يى ٍـ فييىا ىخال يد ى
أ ٍ
صمى اهلل عميو كسمـ( :مف ىب َّلد ىؿ ًد ىينوي فىا ٍقتيميكهي)( ، )69كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ ( :ىال ىي ًح ُّؿ
و
َّل ً
ىدـ ام ًر و ً
ِّبب َّل
الزانًي
ئ يم ٍسموـ ىي ٍشيى يد أ ٍ
ىف ىال إًلىوى إال اهلل ىكأِّبىني رسكؿ المو إال بًًإ ٍح ىدل ثى ىبلث الثَّلي ي
ي ٍ
()70
ؾ لً ًدينً ًو ا ٍلمفى ًار ي ً
الن ٍف ً
الن ٍف يس بً َّل
ىك َّل
اع ًة )  ،كما شرع اإلسبلـ لحماية الديف
س ىكالتَّل ًار ي
ؽ ل ٍم ىج ىم ى
ي
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عقكبة المبتدع ،كالمنحرؼ عف دينو  ،قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل في مكقؼ أىؿ السنة مف
دفع البدعة" :كاشتد نكير السمؼ كاألئمة ليا

 ،كصاحكا بأىميا  ،مف أقطار األرض

كحذركا فتنتيـ أشد التحذير ،كبالغكا في ذلؾ ما لـ يبالغكا مثمو في إنكار الفكاحش،
()71

كالظمـ  ،كالعدكاف؛ إذ مضرة البدع .كىدميا لمديف ،كمنافاتيا لو أشد ".

كطمب األخذ

عمى يد تارؾ الصبلة ،كمانع الزكاة ،كالمفطر في رمضاف ،كالمنكر لما يعمًـ مف الديف
بالضركرة ،كغير ذلؾ ،إلبعاد الناس عف الخبط في العقائد ،كالعزكؼ عف منابع اإليماف،
()72

كلحفظيـ عف مفاسد الشرؾ.

كلحفظ الديف مف جية مكارـ األخبلؽ شرع المقاصد التحسينية ؛ ؼاألدب حفظ الحد بيف
الغمك كالجفاء بمعرفة ضرر العدكا ف  ،فإف االنحراؼ إلى أحد طرفي الغمك كالجفاء ىك
قمة األدب  ،كاألدب الكقكؼ في الكسط بيف الطرفيف فبل يقصر بحدكد الشرع عف تماميا
كال يتجاكز بيا ما جعمت حدكدا لو  ،فكبلىما عدكاف كاهلل ال يحب المعتديف  ،كالعدكاف
ىك سكء األدب كقاؿ بعض السمؼ" :ديف اهلل بيف الغالي فيو كالجافي عنو "  ،فإضاعة
األدب بالجفاء  ،كمف لـ يكمؿ أعضاء الكضكء  ،كلـ يكؼ الصبلة آدابيا التي سنيا
رسكؿ اهلل كفعميا  ،كاضاعتو بالغمك  ،كالكسكسة في عقد النية كرفع الصكت بيا ،
كالجير باألذكار كالدعكات التي شرعت س ار  ،كتطكيؿ ما السنة تخفيفو، ...كمثاؿ ذلؾ
في حقكؽ الخمؽ أف ال يفرط في القياـ بحقكقيـ  ،كال يستغرؽ فييا بحيث يشتغؿ بيا عف
حقكؽ اهلل  ،أك عف تكميميا  ،أك عف مصمحة دينو كقمبو  ،كأف ال يجفك عنيا حتى
يعطميا بالكمية  ،فإف الطرفيف مف العدكاف الضار كعمى ىذا الحد فحقيقة األدب ىي
العدؿ  ،كالعدؿ يحممو عمى اعتداؿ أخبلقو كتكسطو فييا بيف طرفي اإلفراط كالتفريط

،

فيحممو عمى خمؽ الجكد كالسخاء الذم ىك تكسط بيف البخ ؿ كالتبذير  ،فإف النفس متى
()73

انحرفت عف التكسط انحرفت إلى أحد الخمقيف الذميميف.

المطمب الثاني :مف مظاىر الكسطية المركنة كالتيسير كرفع الحرج
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كلحفظ الديف اتسمت الشريعة بالمركنة ك شرع ت األحكاـ الحاجية لصيانة الديف  ،فشرع
الرخص في العقيدة

كالعبادات لمتيسير كرفع الحرج كالمشقة

 .كلما كانت الشريعة

اإلسبلمية شريعة البشرية مف يكـ أرسؿ اهلل بيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى يكـ يرث
اهلل األرض كمف عمييا ،كاف البد ليا لتتضمف كتؤمف مصالح البشر دائمان مف أف تككف

نصكصيا مرنة تحتمؿ كؿ تطكر األزمنة كتبدؿ العصكر كتكاكب الجديد.

قاؿ ابف القيـ" :األحكاـ نكعاف :نكع ال يتغير عف حالة كاحدة ىك عمييا ال بحسب
األزمنة كال األمكنة كال اجتياد األئمة  ،ككجكب الكاجبات كتحريـ المحرمات  ،كالحدكد
المقدرة بالشرع عمى الجرائـ كنحك ذلؾ  ،فيذا ال يتطرؽ إليو تغيير كال اجتياد يخالؼ ما
كضع عميو  .كالثاني  :ما يتغير بحسب اقتضاء المصمحة لو زمانا كمكانا كحاال

،

كمقادير التعزيرات كأجناسيا كصفاتيا  ،فإف الشارع ينكع فييا بحسب المصمحة  ،فشرع
()74

التعزير بالقتؿ لمدمف الخمر في المرة الرابعة".

كالمقصكد مف شرع الحكـ إما جمب مصمحة أك دفع مضرة أك مجمكع األمريف بالنسبة
إلى العبد  ،لتعاؿم الرب جؿ كتعالى عف الضرر كاالنتفاع  ،كربما كاف ذلؾ مقصكدا
()75

لمعبد  ،ألنو مبلئـ لو كمكافؽ لنفسو .

كلذلؾ ال يحؿ لممفتي أف يفتي بما يتكقؼ عمى

العرؼ إال بعد معرفة العرؼ كلك تغير العرؼ لتغير الجكاب كىذا مف األمر الميـ
()76

معرفتو.

كقاؿ ابف عابديف" :كثير مف األحكاـ تختمؼ باختبلؼ الزماف لتغير عرؼ أىمو ،
أك لحدكث ضركرة  ،أك لفساد أىؿ الزماف  ،بحيث لك بقي الحكـ عمى ما كاف عميو أكال
 ،لمزـ منو المشقة كالضرر بالناس  ،كلخالؼ قكاعد الشريعة المبنية عمى التخفيؼ
كالتيسير كالفساد  ،ليذا نرل مشايخ المذىب خالفكا ما نص عميو المجتيد في مكاضع
كثيرة بناىا عمى ما كاف في زمنو ؛ لعممو بأنو لك كاف في زمنو لقاؿ بو أخذا مف قكاعد
()77

مذىبو".
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كقاؿ القرافي " :ال تجمد عمى المسطكر في الكتب طكؿ عمرؾ

 ،بؿ إذا جاءؾ

رجؿ مف غير أىؿ إقميمؾ يستفتيؾ ال تجره عمى عرؼ بمدؾ كاسألو عف عرؼ بمده
كأجره عميو كأفتو بو دكف عرؼ بمدؾ كدكف المقرر في كتبؾ

 ،فيذا ىك الحؽ الكاضح

كالجمكد عمى المنقكالت أبدا ضبلؿ في الديف كجيؿ بمقاصد عمماء المسمميف كالسمؼ
()78

الماضيف".

كالفتكل كما قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل" :تتغير كتخلؼ يحسب تغير األزمنة كاألمكنة
الشريعة ـ بفية عمى مصالح العباد في المعاش كالمعاد  ،كىذا
كاألحكاؿ كالنيات كالعكائد ؼ
عظيـ النفع جدا  ،إذ كقع بسبب الجيؿ بو غمط عظيـ عمى الشريعة أىكجب مف الحرج

ىف الشريعة الباىرة التي في أىعمى ر ً
كالمشقة كتكميؼ ما ال سبيؿ إليو ما يعمـ أ َّل
تب

المصالح ال تأتي بو  ،فإف الش رمعة مبناىا كأساسيا عمى الحكـ كمصا لح العباد في
المعاش كالمعاد  ،كىي عدؿ كميا كرحمة كميا كمصالح كميا كحكمة كميا  ،فكؿ مسألة
خرجت عف العدؿ إلى الجكر  ،كعف الرحمة إلى ضدىا  ،كع ف المصمحة إلى المفسدة ،
كعف الحكمة إلى العبث  ،فميست مف الشريعة كاف أيدخؿت فييا باؿتأكيؿ  ،فالشريعة عدؿ
المَّل ًو بيف عبا دق كرحمتو بيف خمقو كظمو في أرضو  ،كحكمتو الد الة عميو كعمى صدؽ

ىتـ داللةن كأصدقيا  ،كىي نكره الذم بو أبصر المبصركف
رسكلو صمى المَّلو عميو كسمـ أ َّل
كىداقالذم بو اىتدل الميتدكف  ،كشفاؤه التاـ الذم بو دكاء كؿ و
عميؿ  ،كطريقو المستقيـ
ي
الذم مف استقاـ عميو فقد استقاـ عمى سكاء اؿسبيؿ  ،فيي قرة العيكف كحيا ة القمكب كلذة

األركاح  ،فيي بيا الحياة كالغذاء كالدكاء كالنكر كالش

اء كالعصمة  ،ككؿ خير في
ؼ

و
إضاعتيا
الكجكد فإنما ىك مستفاد منيا كحاص هؿ بيا  ،ككؿ
نقص في الكجكد فسببو مف ى

بقيت لخربت الدنيا كطيكم العالـ  ،كىي العصمة لمناس كقكاـ العالـ ،
 ،كلكال
رسكـ قد ٍ
ه
َّل
أف تزكال  ،فإذا أراد المَّلو سبحانو كتعالى خراب الدنيا
كبًيا ييمسؾ المو السماكات كاألرض ٍ
كطي العالـ رفع إليو ما بقى مف رسكميا  ،فالشريعة التي بعث المَّلو بيا رسكلو ىي عمكد
ى
()79

العالـ كقطب الفبلح كالسعادة في الدنيا كاآلخرة ".
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أمرىـ بو لحاجتو إليو  ،كال نياىـ عما نياىـ عنو بخبل منو  ،بؿ أمرىـ بما فيو صبلحيـ
()80

كنياىـ عما فيو فسادىـ.

ً
اى ٍـ ىع ًف ا ٍل يم ٍن ىك ًر ىكيي ًح ُّؿ
ٍم يريىـ بًا ٍل ىم ٍع يركؼ ىكىي ٍنيى ي
كقاؿ تعاؿل في كصؼ النبي األمي  :ىيأ ي
()81
ٌّال
لىيـ الطَّليِّبب ً
ت ىعمى ٍي ًي ٍـ )
ات ىكيي ىحِّبريـ ىعمى ٍي ًي يـ ا ٍل ىخىبائً ى
ص ىريى ٍـ ىكاال ٍغ ىبل ىؿ الَّلتًى ىك ىان ٍ
ث ىكىي ى
ى
ضعي ىع ٍنيي ٍـ إً ٍ
يي
يد لً ييطىيِّب ىريك ٍـ
يد المَّلوي لًىي ٍج ىع ىؿ ىعمى ٍي يكـ ِّبم ٍف ىح ىروج ىكلى ًكف يي ًر ي
 ،كقاؿ تعاؿل لما ذكر الكضكء (:ىما يي ًر ي
َّل
ً ً
كف )( )82فأخبر أنو ال يريد أف يجعؿ عمينا مف حرج فيما
ىكلً ييت َّلـ ن ٍع ىمتىوي ىعمى ٍي يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تى ٍش يك ير ى

أمرنا بو  ،كىذه نكرة مؤكدة بحرؼ مف فيي تنفي كؿ حرج كأخبر أنو  ،إنما يريد تطييرنا
اى يدكا ً
كاتماـ نعمتو عمينا ( ، )83كقاؿ تعاؿل في اآلية األخرل  ( :كج ً
ؼم المَّل ًو ىح َّل
ؽ ًجيى ًاد ًه
ىى
()84
َّل ً ً ً
الد ً ً
كـ ًفى ِّب
يـ )  ،فقد أخبر أنو ما
يى ىك ٍ
اجتىىبا يك ٍـ ىك ىما ىج ىع ىؿ ىعمى ٍي ٍ
يف م ٍف ىح ىروج ِّبممةى أىبي يك ٍـ إ ٍب ىراى ى

جعؿ عمينا في الديف مف حرج نفيا عاما مؤكدا ،فمف اعتقد أف فيما أمر اهلل بو مثقاؿ ذرة

مف حرج فقد كذب اهلل كرسكلو  ،فكيؼ بمف اعتقد أف المأمكر بو قد يككف فسادا كضر ار
ال منفعة فيو كال مصمحة لنا  ،كليذا لما لـ يكف فيما أمر اهلل كرسكلو حرج عمينا لـ يكف

ؾ
كف ىحتَّلى يي ىح ِّبك يمك ى
الحرج مف ذلؾ إال مف النفاؽ  ،كما قاؿ تعالى  ( :فىبلى ىكىرِّبب ى
ؾ الى يي ٍؤ ًم ين ى
()86( )85
ً
ً
ً
) .
ت ىكيي ىسمِّب يمكٍا تى ٍسًميمان
ض ٍي ى
يما ىش ىج ىر ىب ٍيىنيي ٍـ ثيَّلـ الى ىي ًج يدكٍا فى أىنفيس ًي ٍـ ىح ىرجان ِّبم َّلما قى ى
فى
()87
يد بً يك يـ ا ٍل يع ٍس ىر )
يد المَّلوي بً يك يـ ا ٍل يي ٍس ىر ىكالى يي ًر ي
كقاؿ اهلل تعاؿل فيما أمر بو مف الصياـ  ( :يي ًر ي

،فإذا كاف ال يريد فيما أمرنا بو ما يعسر عمينا فكيؼ يريد ما يككف ضر ار كفسادا لنا بما
()88

أمرنا بو إذا أطعناه فيو.

كالشارع لـ يقصد إلى التكميؼ بالشاؽ كاإلعنات فيو  ،كلك كاف قاصدا لممشقة لما كاف
مريدا لميسر كال لمتخفيؼ ،كلكاف مريدا لمحرج كالعسر كذلؾ باطؿ ،كؿما ثبتت مشركعية
الرخص كىك أمر مقطكع بو كمما عمـ مف ديف األمة ضركرة  ،كرخص القصر كالفطر
كالجمع كتناكؿ المحرمات في االضطرار  ،فإف ىذا النمط يدؿ قطعا عمى مطمؽ رفع
الحرج كالمشقة ،ككذلؾ ما جاء مف النيى عف التعمؽ كالتكميؼ كالتسبب
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عف دكاـ األعماؿ كلك كاف الشارع قاصدا لممشقة في التكميؼ لما كاف ثـ ترخيص كال
()89

تخفيؼ.

كلقد كاف النبي  كمشرع يسعى إلى التيسير عمى الناس في األحكاـ ما
استطاع إلى ذلؾ سبيبلن  ،كالمكاقؼ كثيرة في سنتو كسيرتو

 ، كقد كاف يتفادل ما

يككف سببان لتكاليؼ جديدة قد تشؽ عمى المسمميف ،ككاف يتجنب أف يفعؿ شيئان يككف فيو
مشقة كحرج عمى المسمميف

()90

 ،فمف ذلؾ أنو  كاف يحث أصحابو عمى ترؾ األسئمة

الفقيية المعقدة ،أك التي ال ينبني عمييا عمؿ ،لئبلن تفرض عمييـ فرائض بسبب سؤاليـ.

فقد سألو رجؿ عف الحح :أفي كؿ عاـ ىك؟ فقاؿ( :لك قمت نعـ لكجبت ،كلما استطعتـ،
()91
يمتًي ىألىمرتييـ بًالسِّبك ً
َّل
اؾ ًع ٍن ىد كؿ
أ
عمى
ؽ
ش
ى
أ
ىف
أ
ال
ك
ل
(
:
قاؿ
ك
،
ذركني ما تركتكـ ).
َّل
ى
ى
ي
ٍ
ى ٍ يٍ
ٍ
ى
()92
ً َّل
ً ً
ىف أى يش َّل
ص ىبل وة كىأل َّل
يمتًي ىما
ؽ ىعمىى أ َّل
ىخ ٍر ي
ص ىبلةى ا ٍلع ىشاء إلى ثيميث المٍي ًؿ ) ، .كقاؿ ( :لى ٍكىال أ ٍ
ت ى
ى ى
ت ىع ٍف ىس ًرَّلي وة ) )93(.كقالت عائشة رضي اهلل عنيا  :خرج النبي  مف عندم كىك
تى ىخمَّل ٍف ي
ت ًم ٍف
استى ٍقىب ٍم ي
مسركر طيب النفس ثـ رجع إلي كىك كئيب ،فقاؿ( :إًِّبني ىد ىخ ٍم ي
ت ا ٍل ىك ٍعىبةى ىكلى ٍك ٍ
يمتًي ) ، )94(.كعف
ت ىعمىى أ َّل
ىخ ي
ت ىما ىد ىخ ٍمتييىا إًِّبني أ ى
كف قى ٍد ىشقى ٍق ي
استى ٍدىب ٍر ي
اؼ أ ٍ
ىف أى يك ى
أ ٍىم ًرم ىما ٍ
عبد اهلل بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيما ،أ َّل
ؼ ًفي ىح َّلج ًة
ىف ىر يسك ىؿ المَّل ًو
 ىكقى ى
اع بً ًمننى لً َّلمن ً
أى ٍذ ىب ىح ! فىقىا ىؿ:
ىف
ا ٍل ىكىد ً
اءهي ىر يج هؿ فىقىا ىؿ  :لى ٍـ أى ٍش يع ٍر فى ىحمى ٍق ي
اس ىي ٍسأىلي ى
ت قىٍب ىؿ أ ٍ
كنوي فى ىج ى
آخ ير
اء ى
(ا ٍذ ىب ٍح ىكىال ىح ىرىج)  ،فى ىج ى
يسئً ىؿ َّل
النبً ُّي  ىع ٍف ىش ٍي وء قي ِّبد ىـ

ىف أ ٍىرًم ىي ،قىا ىؿٍ ( :ارًـ ىكىال ىح ىرىج )  ،فى ىما
فىقىا ىؿ :لى ٍـ أى ٍش يع ٍر فىىن ىح ٍر ي
ت قىٍب ىؿ أ ٍ
()95
ىكىال أ ِّب
يخ ىر إً َّلال قىا ىؿ ( :ا ٍف ىع ٍؿ ىكىال ىح ىرىج ).

مبينِّبنا طبيعة ىذا الديف فقاؿَّ ( :ل
الديف
إف ٌ
كحث النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى التيسير ى
فسددكا كقاربكا كأبشركا  ، )96()..كقاؿ لمعاذ بف جبؿ
الديف أحد إال غمبوٌ ،
يشاد ٌ
يسر كلف ٌ

كب ِّبش ار كال تيىنفِّب ار) ..
لما بعثيما إلى اليمف ( :ىي ِّبس ار كال تي ِّب
كأبي مكسى األشعرم َّل
عس ار ى
معنتنا كال ِّب
كقاؿ( :خير دينكـ أيسره )( ، )98كقاؿَّ ( :ل
متعنتنا ،كلكف بعثني
إف اهلل لـ يبعثني ٌ
ِّبر)( ، )99كجاء في كصفو عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت ( :ىما يخي ىِّبر َّل
النبً ُّي 
معمِّب نما ميس نا
()97
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اف ًٍ
اف أ ٍىب ىع ىد يى ىما ًم ٍنوي ىكالمَّل ًو ىما ٍانتىقى ىـ
ىب ٍي ىف أ ٍىم ىرٍي ًف إً َّلال ٍ
اإلثٍ يـ ىك ى
اختى ىار أ ٍىي ىس ىريى ىما ىما لى ٍـ ىي ٍأثى ٍـ فىًإ ىذا ىك ى
ً ًَّل ً ()100
ات المَّل ًو فىىي ٍنتىق يـ لمو).
لًىن ٍف ًس ًو ًفي ىش ٍي وء يي ٍؤتىى إًلى ٍي ًو قىطُّ ىحتَّلى تيٍنتىيى ى
ؾ يح يرىم ي

كاذا ثبت أف الشارع لـ يقصد إلى التكميؼ بالشاؽ كاإلعنات فيو  ،فينبغي لممكمؼ

أف ال يسترسؿ مع الرخصة إلى حد يككف صاحبو جافيا غير مستقيـ عمى المنيح الكسط
 ،مثاؿ ذلؾ اف السنة كردت باإلبراد بالظير في شدة الحر  ،فالترخيص الجافي أف يبرد
إلى فكات الكقت أك مقاربة خركجو  ،فيككف مترخصا جافيا  ،كحكمو ىذه الرخصة اف
الصبلة في شدة الحر تمنع صاحبيا مف الخشكع

 ،فمف حكمة الشارع صمى اهلل عميو

كسمـ اف أمرىـ بتأخيرىا حتى ينكسر الحر  ،فيصمى العبد بقمب حاضر كيحصؿ لو
مقصكد الصبلة مف الخشكع كاإلقباؿ عمى اهلل تعالى.
كمف ىذا نييو صمى اهلل عميو كسمـ أف يصمي بحضرة الطعاـ

 ،أك عند مدافعة البكؿ

كالغائط  ،لتعمؽ قمبو مف ذلؾ بما يشكش عميو مقصكد الصبلة كال يحصؿ المراد منيا ،
فمف فقو الرجؿ في عبادتو أف يقبؿ عمى شغمو فيعممو

 ،ثـ يفرغ قمبو لمصبلة  ،فيقكـ

فييا كقد فرغ قمبو هلل تعالى كنصب كجيو لو كاقبؿ بكميتو عميو

 ،كالمقصكد أف ال

يترخص ترخصا جافيا  ،كمف ذلؾ انو أرخص لممسافر في الجمع بيف الصبلتيف عند
العذر  ،كتعذر فعؿ كؿ صبلة في كقتيا  ،لمكاصمة السير كتعذر النزكؿ  ،أك تعسيره
عميو ،فإذا قاـ في المنزؿ اليكميف كالثبلثة أك أقاـ اليكـ  ،فجمعو بيف الصبلتيف ال
مكجب لو  ،لتمكنو مف فعؿ كؿ صبلة كقتيا مف غير مشقة ،فالجمع ليس سنة راتبة كما
يعتقد أكثر المسافريف أف سنة السفر الجمع  ،سكاء كجد عذر أك لـ يكجد  ،بؿ الجمع
رخصة كالقصر سنة راتبة  ،فسنة المسافر قصر الرباعية ،سكاء كاف لو عذر أك لـ يكف
،كأما جمعو بيف الصبلتيف فحاجة كرخصة ،فيذا لكف كىذا لكف.
كمف ىذا أف الشبع في األكؿ رخصة غير محرمة  ،فبل ينبغي أف يجفك العبد فييا حتى
يصؿ بو الشبع إلى حد التخمة كاالمتبلء  ،فيتطمب ما يصرؼ بو الطعاـ فيككف ىمو
بطنو قبؿ األكؿ كبعده ،بؿ ينبغي لمعبد أف يجكع كيشبع ك يدع الطعاـ كىك يشتييو
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طع ً
( :فىثيمي ه ً
ث
،كميزاف ذلؾ قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
ث لً ىش ىاربً ًو ىكثيمي ه
ام ًو ىكثيمي ه
ث ل ىى
لًىنفى ًس ًو)( ، )101كال يجعؿ الثبلثة األثبلث كميا لمطعاـ كحده.
كأما تعريض األمر كالنيي لمتشديد الغالي

 ،فيك كمف يتكسكس في الكضكء

متغاليا فيو حتى يفكت الكقت ،أك يردد تكبيره اإلحراـ إلى أف تفكتو مع اإلماـ قراءة
الفاتحة ،أك يكاد تفكتو الركعة ،أك يتشدد في الكرع الغالي حتى ال يأكؿ شيئا مف طعاـ
عامة المسمميف خشية دخكؿ الشبيات عميو ،فحقيقة التعظيـ لؤلمر كالنيي أف ال يعارضا
بترخص جاؼ كال يعرضا لتشديد غاؿ  ،فاف المقصكد ىك الصراط المستقيـ المكصؿ
إلى اهلل عز كجؿ بسالكو  ،كما أمر اهلل عز كجؿ بأمر إال كلمشيطاف فيو نزغتاف :أما
تقصير كتفريط  ،كأما إفراط كغمك  ،فبل يبالي بما ظفر مف العبد مف الخطيئتيف  ،فانو
يأتي إلى قمب العبد فيستامو ،فاف كجد فيو فتك ار كتكانيا كترخيصا أخذه مف ىذه الخطة،
فثبطو كأقعده كضربو بالكسؿ كالتكاني كالفتكر كفتح لو باب التأكيبلت كالرجاء

 ،كغير

ذلؾ حتى ربما ترؾ العبد المأمكر جممة  ،كاف كجد عنده حذ ار كجدا كتشمي ار كنيضة
كايس أف يأخذه مف ىذا الباب أمره باالجتياد الزائد كسكؿ لو أف ىذا ال يكفيؾ كىمتؾ
فكؽ ىذا  ،كينبغي لؾ أف تزيد عمى العامميف  ،كاف ال ترقد إذا رقدكا ك ال تفطر إذا
افطركا كاف ال تفتر إذا فتركا ...كنحك ذلؾ مف اإلفراط كالتعدم ،فيحممو عمى الغمك
كالمجاكزة كتعدم الصراط المستقيـ ،كما يحمؿ األكؿ عمى التقصير دكنو كاف ال يقربو
،كمقصكده مف الرجميف إخراجيما عف الصراط المستقيـ ىذا باف ال يقربو كال يدلك منو ،
كىذا باف يجاكزه كيتعداه ،كقد فتف بيذا أكثر الخمؽ كال ينجي مف ذلؾ إال عمـ راسخ
()102

كايماف كقكة عمى محاربتو كلزكـ الكسط.

المبحث الثالث :الوسطية في حفظ النفس

قد يعنيت الشريعة اإلسبلمية بالنفس عناية فائقة ،فشرعت مف األحكاـ ما يحقٌؽ
ليا المصالح كيد أر عنيا المفاسد ،كذلؾ مبالغة في حفظيا كصيانتيا كدرء االعتداء

المحرمة
عمييا  .كلتحقيؽ مقصد حفظ النفس نيت الشريعة اإلسبلمية عف قتؿ النفس
ٌ
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مؤمنة كانت  ،أك معاىدة إال بالحؽ الذم يكجب قتميا  ،قاؿ تعالى ( :ىكال تى ٍقتيميكا َّل
الن ٍف ىس
الَّلتًي ىح َّلرىـ المَّلوي إًال بًا ٍل ىح ِّب
ؽ) ( ، )103كجعمت قتؿ نفس كاحدة كقتؿ الناس جميعان  ،قاؿ
ؾ ىكتىٍبىنا ىعمىى ىبنًى إً ٍسراءي ىؿ أَّلىنوي ىمف قىتى ىؿ ىن ٍفسان بً ىغ ٍي ًر ىن ٍف و
س أ ٍىك فى ىس واد ًفى
ىج ًؿ ذالً ى
تعالىً ( :م ٍف أ ٍ
األر ً
ىحىيا َّل
ض فى ىكأَّلىن ىما قىتى ىؿ َّل
اس ىج ًميعان ىكلىقى ٍد ىجاءتٍيي ٍـ
اىا فى ىكأَّلىن ىما أ ٍ
اس ىج ًميعان ىك ىم ٍف أ ٍ
ىحىي ى
الن ى
الن ى
ٍ
()104
ات ثيَّلـ إً َّلف ىكثًي انر م ٍنيـ بع ىد ذالً ى ً
رسميىنا بًالٌبٌيىن ً
األر ً
الطرؽ
سدت
كف ).
ك ٌ
ى
ى
ض لى يم ٍس ًرفي ى
ٌ يٍ ى ٍ
يي
ؾ فى ٍ

حرـ ت االنتحار كشددت
كالذرائع المفضية إلى إزىاؽىا ،أك إتبلفيا ،أك االعتداء عمييا ؛ ؼ

الكعيد لمف قتؿ نفسو  ،قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :مف تىىرَّلدل مف ىجىب وؿ  ،فىقىتى ىؿ
ىن ٍف ىسوي فىيي ىك في ىن ًار ىجيىَّلن ىـ ىيتىىرَّلدل فيو ىخالً ندا يم ىخمَّل ندا فييا أىىب ندا  ،ىك ىم ٍف تى ىحسَّلى يس ًّما فىقىتى ىؿ ىن ٍف ىسوي ،
يد وة ،
فى يس ُّموي في ىي ًد ًه ىيتى ىحسَّلاهي في ىن ًار ىجيىَّلن ىـ ىخالً ندا يم ىخمَّل ندا فييا أىىب ندا
 ،ىك ىم ٍف قىتى ىؿ ىن ٍف ىسوي بً ىح ًد ى
 )105().كنو ت
طنً ًو في ىن ًار ىجيىَّلن ىـ ىخالً ندا يم ىخمَّل ندا فييا أىىب ندا
يدتيوي في ىي ًد ًه ىي ىجأي بيا في ىب ٍ
فى ىح ًد ى
ىحىن ً
س قاؿ  :ىذ ىى ٍب ي ً
ؼ بف قى ٍي و
الر يج ىؿ ،
الشريعة عف القتاؿ في الفتفة  ،ؼ
ص ىر ىذا َّل
عف ٍاأل ٍ
ت أل ٍىن ي
ص ىر بف ىع ِّبـ رسكؿ المَّل ًو صمى اهلل عميو
يد ؟ قمت  :أ ًير ي
ىفمى ًقىينًي أبك ىب ٍك ىرةى  ،فقاؿ أ ٍىي ىف تيًر ي
يد ىن ٍ
كسمـ ىي ٍعنًي ىعمًًّيا  ،قاؿ ٍار ًج ٍع فىًإِّبني سمعت ىر يسك ىؿ المَّل ًو صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ  ( :إذا
اف بً ىس ٍيفى ٍي ًي ىما  ،فىا ٍلقىاتً يؿ ىكا ٍل ىم ٍقتيك يؿ في َّل
ا ٍلتىقىى ا ٍل يم ٍسمً ىم ً
الن ًار .فقمت :يا ىر يسك ىؿ المَّل ًو ىذا ا ٍلقىاتً يؿ فما
كؿ؟ قاؿ إنو كاف ح ًريصا عمى قى ٍت ًؿ ص ً
ىبا يؿ ا ٍلم ٍقتي ً
احبً ًو )( ، )106كنو ت عف اإلشارة بالسبلح
ى
ى ن
ى
كنحكه مف حديدة كغيره ا  ،كلك كاف مزاحا  ،قاؿ أبك ا ٍلقى ً
اسًـ صمى اهلل عميو كسمـ ( :مف
ً ()107
ىخاه ًألىبً ً
ً
يو بًح ًد ى و
ً ً
يمو).
يو ىكأ ِّب
أى ىش ىار إلى أىخ ى
يدة فإف ا ٍل ىم ىبلئ ىكةى تىٍم ىع ينوي حتى ىي ىد ىعوي ىكًا ٍف كاف أ ى ي
قاؿ النككم" :فيو تأكيد حرمة المسمـ ،كالنيي الشديد عف تركيعو كتخكيفو كالتعرض
لو بما قد يؤذيو ،كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ( :كاف كاف أخاه ألبيو كأمو) مبالغة في
إيضاح عمكـ النيي في كؿ أحد ،سكاء مف يتٌيـ فيو كمف ال يتٌيـ  ،كسكاء كاف ىذا ىزال
صرح بو في
كلعبا أـ ال؛ ألف تركيع المسمـ حراـ بكؿ حاؿ؛ كألنو قد يسبقو السبلح كما ٌ
()108

الركاية األخرل ،كلعف المبلئكة لو يد ٌؿ عمى أنو حراـ".
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السب كالشتـ ألنو مفضي لمعداكة ثـ التقاتؿ  ،قاؿ تعالى ( :ىكيقؿ لٌ ًعىب ًادل
كنول الشارع عف
ٌ
()109
َّل ً ً
اف ىي ىنزغي ىب ٍيىنيـ إً َّلف َّل
ىحس يف إً َّلف َّل
اف لً ً
ئل ٍن ىس ً
اف ىع يد ٌكا ُّمبً نينا )
اف ىك ى
الش ٍيطى ى
الش ٍيطى ى
ىيقيكليكٍا التى ى ىى أ ٍ ى
يٍ
()110
ً
كؽ ىكًقتىاليوي يك ٍفهر).
اب ا ٍل يم ٍسمًًـ في يس ه
 ،كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :سىب ي
كأكجبت الشريعة حفظ النفس حتى في مظنة أمنيا في أحب البقاع إلى اهلل  ،كما

كسى عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ انو قاؿ ( :إذا ىم َّلر أحدكـ في
ركم عف أبم يم ى
ً
ً
ً
ً
ىف
صالًيىا  ،أك قاؿ  :ىف ٍمىي ٍقبً ٍ
ض بً ىكفِّبو أ ٍ
ىم ٍس ًجدىنا  ،أك في يسكًقىنا ىك ىم ىعوي ىنٍب هؿ ىف ٍم يي ٍمس ٍؾ عمى ن ى
صيب أىح ندا مف ا ٍلمسمً ًميف منيا بشيء )(َّ ، )111ل
ً
الركع بيف
كحذرت مف إظيار أسباب َّل
يي ى ى
يٍ ى

صفكؼ المسمميف  ،كأمرت بإخفاء أسباب الفزع في المجتمع ،كما جاء عف عبد الرحمف
ً
و
كف مع
ىص ىح ي
اب يم ىح َّلمد صمى اهلل عميو كسمـ أَّلىنيي ٍـ ىك يانكا ىيس يير ى
بف أبي ليمي قاؿ حدثنا أ ٍ
ع
ىخ ىذهي فىفى ًز ى
النبي صمى اهلل عميو كسمـ فىىن ىاـ ىر يج هؿ منيـ  ،فى ٍانطىمى ى
ضيي ٍـ إلى ىحٍب وؿ معو فىأ ى
ؽ ىب ٍع ي
ً ()112
ً ً ً
َّل ً
ع يم ٍسم نما)
ىف يي ىرِّبك ى
فقاؿ رسكؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ ىال ىيح ُّؿ ل يم ٍسموـ أ ٍ

كصكنان لمبدأ حفظ النفس شرع القرآف الجياد في سبيؿ حماية المستضعفيف مف
يؿ المَّل ًو كا ٍلمستى ٍ ً
ً
كف ًفى سبً ً
يف ًم ىف
ض ىعف ى
االضطياد كالقتؿ ،فقاؿ تعالى ( :ىك ىما لى يك ٍـ الى تيقىاتمي ى
ى يٍ
ى
َّل
آء كا ٍل ًكٍل ىد ً َّلً
اؿ ك ِّب ً
ِّب ً
اج ىع ٍؿ لَّلىنا
كف ىرَّلبىنآ أ ٍ
ىخ ًر ٍجىنا ًم ٍف ىى ًاذ ًه ا ٍلقى ٍرىي ًة الظالًًـ أ ٍ
ىىمييىا ىك ٍ
يف ىيقيكلي ى
اف الذ ى
الن ىس ى
الر ىج ى
()113
ؾ ىن ً
صي انر).
اج ىع ٍؿ لَّلىنا ًمف لَّل يد ٍن ى
ًمف لَّل يد ٍن ى
ؾ ىكلًٌيان ىك ٍ
كحفاظا عمى حياة الناس شرع اإلسبلـ القصاص في الجركح كالقتؿ العمد العدكاف ،
ً
ً
َّلً
اص
ام ينكا يكت ى
كالدية كالكفارة في قتؿ الخطأ  ،قاؿ تعالى( :ىياأُّىييىا الذ ى
ص ي
ب ىعمى ٍي يك يـ ا ٍلق ى
يف ىء ى
إال
ًفي ا ٍلقى ٍتمىى) ( ، )114كردعا لمف يريد القتؿ كحفظا لمنفكس ،إذ ال تستقيـ الحياة
ؽ ك ٍ َّل ً
ً
صالً ًح  115.قاؿ تعالى ( :ىكلى يك ٍـ ًفي
اـ ا ٍل ىم ى
اختىؿ نظى ي
بالقصاص كلى ٍكىال ذلؾ لتىيى ىارىج ا ٍل ىخ ٍم ي ى
اص حياةه م ا أيكلًي األ ٍلب ً َّل
ً
ص ً
كف ) )116(.كرحمة بالنسبة لممنحرؼ ذاتو،
ى
اب لى ىعم يك ٍـ تىتَّلقي ى
ا ٍلق ى
كبالنسبة لممجتمع ،قاؿ ابف تىٍي ًمَّلية رحمو اهلل" :العقكبات الشرعية إنما شرعت رحمة مف
اهلل تعالى بعباده  ،فيي صادرة عف رحمة الخمؽ كارادة اإلحساف إلييـ

 ،كليذا ينبغي

لمف يعاقب الناس عمى ذنكبيـ أف يقصد بذلؾ اإلحساف إلييـ كالرحمة ليـ  ،كما يقصد
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الكالد تأديب كلده  ،ككما يقصد الطبيب معالجة المريض ".

ككانت شرعة اإلسبلـ

كسطا في ذلؾ بيف أىؿ التكراة  ،حيث كتب عمييـ القصاص البتة كحرـ العفك كأخذ
الدية كبيف أىؿ اإلنجيؿ  ،حيث كتب العفك عمييـ كحرـ القصاص كالدية ،كخيرت ىذه
()118

األمة بيف الثبلث :القصاص كالدية كالعفك تكسعة عمييـ كتيسي ار.

كرعاية لمنفكس كحفظيا نيت الشريعة عف الغمك في التكفير ؛ إذ أف باب التكفير
كعدـ التكفير باب عظمت الفتنة كالمحنة فيو  ،ككثر فيو االفتراؽ كتشتتت فيو األىكاء
التساىؿ الذم يؤدم
كاآلراء  ،كتعارضت فيو دالئميـ  ،فالناس فيو عمى طرفيف ككسط  ،ؼ
إلى عدـ تكفير الكافر خطير مع العمـ بأف في أىؿ القبمة المنافقيف الذيف فييـ مف ىك
أكفر مف الييكد كالنصارل بالكتاب كالسنة كاإلجماع .كما

إف أمر التكفير خطير،

كالكاجب الكقكؼ عند نصكص الشريعة كقكاعدىا ،دكف إفراط أك تفريط ،كالحكـ في ذلؾ
هلل كليس لغيره ،إذ الغمك كالسقكط في ىاكية التكفير يفضي إلى إىدار ضركرات الحياة
التي مف أعظميا حفظ النفس ،كانتشار الفكضى في األرض ،كفقد المسمميف أمنيـ في
ديارىـ  ،كما ىك كاقع كمشاىد اليكـ في كؿ بقاع كديار المسمميف ؛ كذلؾ ؿما يترتب
عمى ذلؾ مف أحكاـ المرتد ،ؾ حؿ دمو كمالو  ،كالتفريؽ بينو كبيف زكجو ككلده ك عدـ
استحقاؽ أقاربو إرثو ،كعدـ استحقاقو إرث أقاربو ،كعدـ تطبيؽ أحكاـ الجنازة عميو ،فبل
يغسؿ كال يكفف كال يصمى عميو كال يدفف في مقابر المسمميف ....إذ الغالب أف األشخاص
أك الجماعة الذيف يتصفكف بيذا الغمك ،يستحمكف قتؿ مف يحكمكف عميو بالردة بأنفسيـ،
ىفي ٍعتىدكف مرتيف :األكلى :الغمك في التكفير كاخراج كثير مف المسمميف مف ممة اإلسبلـ
بدكف برىاف.
كالثانية :إعطاء أنفسيـ حؽ تنفيذ العقكبات الذم ىك حؽ لمجماعة التي ينكب عنيا في
تنفيذه كلي األمر.

()119

كقد تشعبت آراء الطكائؼ في ىذا الباب عمى ثبلث مذاىب  ،فمنيـ مف أفرط،
فرط ،كمنيـ مف اعتدؿ.
كمنيـ مف َّل
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المذىب األكؿ :مف ارتكب كبيرة مف المسمـ يف كلـ يتب منيا ،تككف مخمدة لو في النار ،
كبو قاؿ الخكارج كالمعتزلة  ،إال أف الخكارج يطمقكف عميو الكفر في الدنيا مع تخميدىـ لو
في النار  ،كالمعتزلة يرمكنو بالفسؽ في الدنيا  ،كال يطمقكف عميو الكفر كال اإليماف ،
كىؤالء قد أفرطكا ناظريف إلى نصكص الكعيد كحدىا ،كفتحكا بناء عمى ذلؾ أبكاب جينـ
لعصاة المسمميف ،كأغمؽ كا عنيـ أبكاب الجنة  ،كاستدؿكا بنصكص الكعيد الكاردة في
()120

القرآف كالسنة ،كغمبكا نصكص الكعيد عمى نصكص الكعد.

المذىب الثاني :مذىب المرجئة  ،قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل :كالمرجئة بضـ الميـ
ككسر الجيـ بعدىا ياء ميمكزة ،كيجكز تشديدىا ببل ىمز ،نسبكا إلى اإلرجاء كىك
التأخير ،ألنيـ أخركا األعماؿ عف اإليماف ،فقالكا اإليماف ىك التصديؽ بالقمب فقط ،كلـ
يشترط جميكرىـ النطؽ ،كجعمكا لمعصاة اسـ اإليماف عمى الكماؿ ،كقالكا ال يضر مع
اإليماف ذنب أصبل كمقاالتيـ مشيكرة في كتب األصكؿ  .كقيؿ :سميت المرجئة لنفييـ
()121

اإلرجاء ،كأنو ال أحد مرجأه ألمر اهلل إما يعذبيـ كاما يتكب عمييـ .

كىؤالء قد فرط كا

ناظريف إلى نصكص الكعد كحدىا ،كفتحكا أبكاب الجنة لجميع العصاة حتى مف كقع في
الشرؾ األكبر إذا كاف قد صدؽ بقمبو فقط ،كأغمؽ كا عنيـ أبكاب النار التي قامت األدلة
عمى دخكؿ بعض عصاة المؤمنيف فييا ثـ خركجيـ منيا
التي كعد اهلل فييا عباده بالمغفرة كالرحمة كالعفك

،كاحتح كا باآليات كاألحاديث

كتأكؿكا نصكص الكعيد  ،قاؿ ابف

تيمي" :كقد يقكؿ حذاؽ ىؤالء مف اإلسماعيمية كالقرامطة و
كقكـ يتصكفكف أك يتكممكف كىـ
ة
ً
المر ًجئةَّ :ل
لمناس لًتىٍن ىز ًج ىر
إنما ىك تخكيؼ
إف الكعيد الذم جاءت بو الكتب اإلليية  ،ى
غالية ي
عما نييت عنو مف غير أف يككف لو حقيقة  ،بمنزلة ما يي ىخ ِّبكؼ العقبلء الصبياف كا ٍليب ٍموى
بما ال حقيقة لو لتأديبيـ  ،كبمنزلة مخادعة المحارب لعدكه إذا أكىمو أىمر ا يخاؼق لًىي ٍن ىز ًج ىر
()122
عنو أك ليتمكف ىك مف عدكه كغير ذلؾ".
المذىب الثالث :الكبائر ال تخرج فاعمو ا مف الممة كال تخمده في النار ،بؿ ىك تحت
مشيئة اهلل ،إف شاء عذبو بقدر ذنبو ثـ أخرجو مف النار كأدخمو الجنة ،كاف شاء غفر لو
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ابتداء ؛كال يخمد في النار كال يخرج عف اإلسبلـ ،إال الكفر كالشرؾ األكبراف المذاف يمكت
صاحبيما عمييما كىك مذىب جماىير أىؿ السنة

 ،كىك العدؿ الكسط بيف اإلفراط

كالتفريط  ،حيث جمع أىؿ السنة بيف نصكص الكعد كنصكص الكعيد ،كأنزلكا كبل منيا
منزلتو ،بدكف تعارض كال تناقض.

()123

قاؿ ابف تيمية" :فميس بيف فقياء الممة نزاع في

أصحاب الذنكب إذا كانكا مقريف باطنا كظاى ار بما جاء بو الرسكؿ كما تكاتر عنو ،أنيـ
مف أىؿ الكعيد ،كأنو يدخؿ النار منيـ مف أخبر اهلل كرسكلو بدخكلو إلييا ،كال يخمد منيـ
فييا أحد ،كال يككنكف مرتديف مباح م الدماء .كلكف األقكاؿ المنحرفة ،قكؿ مف يقكؿ
بتخميدىـ في النار  ،كالخكارج كالمعتزلة ،كقكؿ غبلة المرجئة الذيف يقكلكف :ما نعمـ أف
أحدا منيـ يدخؿ النار ،بؿ نقؼ في ىذا كمو ،كحكي عف بعض غبلة المرجئة الجزـ
()124

بالنفي العاـ".

كقد حذر عمماء اإلسبلـ مف تكفير مف دخؿ في اإلسبلـ ،إال إذا تكفرت شركط
التكفير كانتفت مكانعو  ،قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل" :كال يجكز تكفير المسمـ بذنب فعمو كال

الر يسك يؿ بً ىما
آم ىف َّل
بخطأ فيو كالمسائؿ التي تنازع فييا أىؿ القبمة ،فإف اهلل تعالى قاؿ ( :ى
ً
ِّبو كا ٍلم ٍؤ ًم ين ى ٌّال
ىح ود مف
آم ىف بًالمَّل ًو ىك ىم ىبلئً ىكتً ًو ىك يكتيبً ًو ىكير يسمً ًو ىال ينفىِّبر ي
ؽ بيف أ ى
كف يكؿ ى
أ ٍين ًز ىؿ إليو مف ىرب ى ي
ؾ ا ٍلم ً
ص يير )( ، )125كقد ثبت في الصحيح أف
ير يسمً ًو ىكقىاليكا ىس ًم ٍعىنا ىكأى ى
ط ٍعىنا يغ ٍف ىرىان ى
ؾ ىرَّلبىنا ىكًالى ٍي ى ى
اهلل تعالى أجاب ىذا الدعاء كغفر لممؤمنيف خطأىـ.

كالخكارج المارقكف الذيف أمر النبي بقتاليـ قاتميـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي
طالب أحد الخمفاء الراشديف ،كاتفؽ عمى قتاليـ أئمة الديف مف الصحابة كالتابعيف كمف
بعدىـ ،كلـ يكفرىـ عمي بف أبي طالب كسعد بف أبي كقاص كغيرىما مف الصحابة
رضي اهلل عنيـ أجمعيف  ،بؿ جعمكىـ مسمميف مع قتاليـ ،كلـ يقاتميـ عمي حتى سفككا
الدـ الحراـ كأغاركا عمى أمكاؿ المسمميف فقاتميـ لدفع ظمميـ كبغييـ ،ال ألنيـ كفار
كليذا لـ يسب حريميـ كلـ يغنـ أمكاليـ

 ،كاذا كاف ىؤالء الذيف ثبت ضبلليـ بالنص

كاإلجماع لـ ييكفركا مع أمر اهلل كرسكلو بقتاليـ ،فكيؼ بالطكائؼ المختمفيف الذيف اشتبو
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عمييـ الحؽ في مسائؿ غمط فييا مف ىك أعمـ منيـ؟ فبل يحؿ ألحد مف ىذه الطكائؼ
أف تكفر األخرل كال تستحؿ دميا كماليا ،كاف كانت فييا بدعة محققة ،فكيؼ إذا كانت
المكفرة ليا مبتدعة أيضا؟ كقد تككف بدعة ىؤالء أغمظ كقد تككف بدعة ىؤالء أغمظ،
كالغالب أنيـ جميعا جياؿ بحقائؽ ما يختمفكف فيو .كاألصؿ أف دماء المسمميف كأمكاليـ
كأعراضيـ محرمة مف بعضيـ عمى بعض ،ال تحؿ إال بإذف اهلل كرسكلو.قاؿ النبي
ً
اض يك ٍـ
اء يك ٍـ ىكأ ٍىم ىكالى يك ٍـ ىكأ ٍ
ىع ىر ى
صمى اهلل عميو كسمـ لما خطبيـ في حجة الكداع( :فإف د ىم ى
()127( )126
ىعمى ٍي يك ٍـ ىح ىرهاـ ىك يح ٍرىم ًة ىي ٍك ًم يك ٍـ ىذا في ىبمى ًد يك ٍـ ىذا في ىش ٍي ًريك ٍـ ىذا) ".
كقاؿ النككم رحمو اهلل " :كاعمـ أف مذىب أىؿ الحؽ أنو ال يكفر أحد مف أىؿ
القبمة بذنب كال يكفر أىؿ األىكاء كالبدع كأف مف جحد ما يعمـ مف ديف اإلسبلـ ضركرة
حكـ بردتو ككفره إال أف يككف قريب عيد باإلسبلـ أك نشأ ببادية بعيدة كنحكه ممف يخفى
()128

عميو فيعرؼ ذلؾ".

كقاؿ ابف تيمية أيضا:

"كمف البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرىا مف طكائؼ

المسمميف كاستحبلؿ دمائيـ كأمكاليـ  ، .....كنحك ذلؾ فإف ىذا عظيـ لكجييف :أحدىما:
أف تمؾ الطائفة األخرل قد ال يككف فييا مف البدعة أعظـ مما في الطائفة المكفرة ليا،
بؿ تككف بدعة المكفرة أغمظ أك نحكىا أك دكنيا ،كىذا حاؿ عامة أىؿ البدع الذيف يكفر
بعضيـ بعضا ،فإنو إف قدر أف المبتدع ىي ٍكفير ىكفىر ىؤالء كىؤالء ،كاف قدر أنو لـ ىي ٍكفير لـ
فككف إحدل الطائفتيف تي ىكفِّبر األخرل كال تي ىكفِّبر طائفتىيا ،ىك مف
ىي ٍكفير ىؤالء كال ىؤالء  ،ي
َّلً
يف فىَّلرقيكٍا ًد ىينيي ٍـ ىك ىك يانكٍا ًشىي نعا
الجيؿ كالظمـ ،كىؤالء مف الذيف قاؿ اهلل تعالى فييـ( :إً َّلف الذ ى
()129
َّل ً
و
لىس ى ً ً
كف)
ت م ٍنيي ٍـ في ىش ٍىء إًَّلن ىمآ أ ٍىم يريى ٍـ إًلىى المو ثيَّلـ ييىنبِّبئيييـ بً ىما ىك يانكٍا ىي ٍف ىعمي ى
ٍ

كالثاني :أنو لك فرض أف إحدل الطائفتيف مختصة بالبدعة ،لـ يكف ألىؿ السنة أف
يكفركا كؿ مف قاؿ قكال أخطأ فيو  ،فاف اهلل سبحانو قاؿ( :رَّلبىنا الى تيؤ ً
اخ ٍذىنا إًف َّلن ًس ىينا أ ٍىك
ى
ى
ىخطىأىٍنا) ( ، )130كثبت في الصحيح ،أف اهلل قاؿ( :قد فعمت) ( ، )131كقاؿ تعالى ( :ىكلى ٍي ىس
أٍ
عمى ٍي يكـ جىن ه ً
طأٍتي ٍـ بً ًو)( ، )132كركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،أنو قاؿ( :إً َّلف
ىخ ى
يما أ ٍ
ى ٍ ي
اح ف ى
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طأى ىك ِّب
استي ٍك ًريىكا ىعمى ٍي ًو
المَّلوى تى ىج ىاكىز ىع ٍف أ َّل
يمتًي ا ٍل ىخ ى
الن ٍسىي ى
اف ىك ىما ٍ
كسائر أئمة المسمميف ،عمى أنو ليس كؿ مف قاؿ قكال أخطأ فيو أنو يكفر بذلؾ ،كاف كاف
()133

)

قكلو مخالفا لمسنة فتكفير كؿ مخطئ خبلؼ اإلجماع
التكفير قد بسطت في غير ىذا المكضع

 ،كأجمع الصحابة

 ،لكف لمناس نزاع في مسائؿ

 ،كالمقصكد ىنا أنو ليس لكؿ مف الطكائؼ

المنتسبيف إلى شيخ مف الشيكخ كال إماـ مف األئمة ،أف يكفركا مف عداىـ بؿ في
ىخ ً
الرج يؿ ًأل ً
يو يا ىك ًاف ير فىقى ٍد
الصحيح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،أنو قاؿ( :إذا قاؿ َّل ي
()135( )134
ب ً
ىح يد يى ىما) ".
اء بًو أ ى
ى ى
المبحث الرابع :الكسطية في حفظ العقؿ كالنسؿ كالماؿ

المطمب األكؿ :الكسطية في حفظ العقؿ
العقؿ ىك مناط التكريـ كالتفضيؿ لئلنساف  ،كىك مركب األمانة كمبلؾ التكميؼ كعمدتو
 ،كبو يعرؼ اهلل ،كيفيـ كبلمو  ،كبو يميز المرء بيف اليدل كالضبلؿ  ،كالخير كالشر ،
كالطيب كالخبيث  ،لذلؾ اتفؽ العقبلء عمى أف شرط المكمؼ أف يككف عاقبلن فاىمان

لمتكميؼ ،ألف التكميؼ خطاب ،كخطاب مف ال عقؿ لو كال فيـ محاؿ كالجماد كالبييمة،

كمف كجد لو أصؿ الفيـ ألصؿ الخطاب دكف تفاصيمو مف ككنو أم انر كنييان كمقتضيان

لمثكاب كالعقاب ،كمف ككف اآلمر بو ىك اهلل تعالى كأنو كاجب الطاعة ،كككف المأمكر بو
عمى صفة كذا ككذا كالمجنكف كالصبي الذم ال يميز ،فيك بالنظر إلى فيـ التفاصيؿ
()136

كالجماد كالبييمة بالنظر إلى فيـ أصؿ الخطاب ،كيتعذر تكميفو أيضان.

كلقد أفرط البعض في العقؿ  ،فقدمو عمى الشرع ،فحصؿ الزلؿ كالخمؿ كالضبلؿ،

كالبعض زىد فيو كلـ ييتـ بو ،كاعتبر الحديث فيو كعنو مف منيح أىؿ البدع كالكبلـ،
كقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل " :كالعمكـ ثبلثة أقساـ :منيا ما ييعمـ إال باألدلة
العقمية التي بينيا القرآف كأرشد إلييا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،فينبغي أف يعرؼ أف
أج ٌؿ األدلٌة العقمية كأكمميا كأفضميا مأخكذ عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  ،فاف مف

الناس مف يذىؿ عف ىذا  ،فمنيـ مف يقدح في الدالئؿ العقمية مطمقا  ،ألنو قد صار في
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ذىنو أنيا ىي الكبلـ المبتدع الذم أحدثو مف أحدثو مف المتكمميف  ،كمنيـ مف يعرض
عف تدبر القرآف كطمب الدالئؿ اليقينية العقمية منو  ،ألنو قد صار في ذىنو أف القرآف
إنما يدؿ بطريؽ الخبر فقط
()137

 ،فبلبد أف يعمـ بالعقؿ قبؿ ذلؾ ثبكت النبكة كصدؽ

الخبر".

كىكذا تبدك ضركرة العقؿ كأىميتو بكصفو أصبلن مف أصكؿ المصالح التي بدكنيا ال

مجاؿ لمتؾليؼ كمف ىنا كفمت الشريعة أحكاـ حفظو.

كؿحفظ العقؿ مف ناحية الكجكد

جاءت نصكص الشريعة تحث عمى العمـ كالنظر في آيات اهلل في الككف ،كالتفكر فييا
؛كىي أكثر مف أف يتسع ليا السياؽ ىنا

؛ قاؿ اهلل

بما يعمؽ اإليماف باهلل تعالى
()140
تعالى(:أىفىبلى تىع ًقميكف )( ، )138كقاؿ (:أى ىفمىـ ي َّلدَّلبركا ا ٍلقىك ىؿ )( ، )139كقاؿ (:أىفىبلى تيٍب ً
كف )
ر
ص
ي ى
ٍ ى
ٍ ى ي
ٍ
إلى غير ذلؾ مف اآليات الدالة عمى ىذا المعنى.
حرـ
كألجؿ حفظ العقؿ مف جانب العدـ درء الشارع المفاسد عنو كالمضار البلحقة بو  ،ؼ
اهلل السحر كالشعكذة كالكيانة كغيرىا مما يتبلعب بالعقؿ كيزدريو كيعطؿ طاقاتو  ،كنو ل
عف كؿ ما يضر بو ،أك يعطؿ كظيفتو ؛ كالنيي عف الـ سكرات كالمفترات ،كالنيي عف
كسائؿ الميك المكثفة ،كالمخدرات المتنكعة ،كالبث المباشر الذم تسمؿ لمبيكت،

كالنو م

عف االعتداء عميو بأم نكع مف أنكع االعتداء؛ كالضرب كنحكه كلقد جعؿ اإلسبلـ الدية
كاممة في حؽ مف ضرب آخر ،فأذىب عقمو  ،كىذا ال خبلؼ فيو بيف عمماء المسمميف
كىك شرط في ثبكت الكاليات ،كصحة التصرفات ،كأداء العبادات ،فكاف بإيجاب الدية
()141

أحؽ مف بقية الحكاس.

كؿحفظ العقؿ شرع الحد عمى شرب المسكر ،فإف العقؿ ىك قكاـ كؿ فعؿ تتعمؽ
()142

بو مصمحة ،فاختبللو يؤدم إلى مفاسد عظيمو

 ،مؽكؿ سيد قطب رحمو اهلل :

"فالخمر مف أعظـ أسباب التعدم عمى الضركرات الخمس التي جاءت الشريعة
اإلسبلمية بحمايتيا ،فكـ حصؿ بسببيا مف سفؾ لمدماء المحرمة كانتياؾ لؤلعراض
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كاتبلؼ لؤلمكاؿ كافساد لمعقكؿ كتفكيت لمصالح الديف ،كمنشأ ذلؾ ىك اختبلؿ العقؿ
()143

المدرؾ القائد لئلنساف إلى مصالحو".

كاذا ثبت أف مقصد الشارع حمؿ المكمؼ عمى الكسط ينبغي

حفظ العقؿ مف

التطرؼ كصيانتو كرعايتو كالحفاظ عميو مف كؿ ما يفسده  ،فا خطر أنكاع االنحراؼ ىك
انحراؼ الفكر كالبعد بو عف القصد إفراطان أك تفريطان ،كذلؾ أف
السمكؾ نابع منو كمتأثر بو ،قاؿ ىر يسك ىؿ المَّل ًو صمى اهلل عميو كسمـ ( :أال ىكًا َّلف في ا ٍل ىج ىس ًد
ُّ
ب )(، )144
صمى ىح ا ٍل ىج ىس يد يكمُّوي كاذا فى ىس ىد ٍ
صمى ىح ٍ
يم ٍ
ت فى ىس ىد ا ٍل ىج ىس يد يكموي أال ىك ًى ىي ا ٍل ىق ٍم ي
ت ى
ض ىغةن إذا ى
كالقمب أحد معاني العقؿ)145(.

المطمب الثاني:الكسطية في حفظ النسؿ كالعرض:
حفظ النسؿ كالعرض مقصد مف مقاصد الشريعة  ،كمف أجؿ المحافظة عمى النسؿ مف
ً
اب
جية الكجكد شرع اإلسبلـ النكاح كرغب فيق كدع ا إليو  ،قاؿ تعالى( :فىانك يحكٍا ىما طى ى
النس ً
كؽؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :يا
اع )( ، )146ا
اء ىمثٍىنى ىكثي ى
بلث ىكيرىب ى
لى يك ٍـ ِّبم ىف ِّب ى
اب مف استىطى ى ً
م ٍع ىشر َّل
الشىب ً
)( ، )147كحذر الشارع الحكيـ مف
اءةى ىف ٍمىيتىىزَّلك ٍج
ٍ
اع م ٍن يك ٍـ ا ٍلىب ى
ى ى
ىما
اإلعراض عنو كالزىد فيو كنيى عف التبتؿ  ،ؼ
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :أ ى
ً
ً
ًَّل ً
يصمِّبي ىكأ ٍىرقي يد ىكأىتىىزَّلك يج ِّب
اء فى ىم ٍف
كاهلل إني ىأل ٍ
الن ىس ى
كـ ىكأي ٍفط ير ىكأ ى
ىخ ىشا يك ٍـ لمو ىكأىتٍقىا يك ٍـ لو لىكِّبني أ ي
ىص ي
()148
ب عف يسَّلنتًي ىفمى ٍي ىس ًمِّبني)
ىرًغ ى

كمقصكد الشارع مف النكاح التناسؿ بالقصد األكؿ  ،149قاؿ ابف القيـ في الزكاج " :كضع
في األصؿ لثبلثة أمكر ىي مقاصده األصمية  ،أحدىا :حفظ النسؿ كدكاـ النكع إلى أف
()150

تتكامؿ العدة التي قدر اهلل بركزىا إلى ىذا العالـ".

عف
كاإلسبلـ يسعى إلى كفرة النسؿ ككثرتو  ،ألف فيو عزة اإلسبلـ كمباىاة األمـ ؼ

ًً
ام ىأرىةن
ىص ٍب ي
ىم ٍعقؿ بف ىي ىس وار قاؿ :جاء ىر يج هؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،فقاؿ إني أ ى
ت ٍ
ات ىحس وب ك ىجم و
اؿ ىكًاَّلنيىا ىال تىمً يد أىفىأىتىىزَّلك يجيىا ؟ قاؿ  ( :ىال ثيَّلـ أىتىاهي الثَّلانًىيةى فىىنيىاهي ثيَّلـ أىتىاهي الثَّلالًثىةى
ىذ ى ى ى ى
ً
ً ً
كد ا ٍلكلي ى ً
ام ًة )( ، )151كمف حكـ العرب:
كد فىإِّبني يم ىكاثهر ب يك ٍـ ٍاأل ىيم ىـ ىي ٍكىـ ا ٍلقىي ى
فقاؿ :تىىزَّلك يجكا ا ٍل ىكيد ى ى
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ت بًاأل ٍكثىًر ًم ٍنيـ حصى كاٌنما ً
الع ٌزةي لً ٍم ىكاثً ًر )
( ىكلى ٍس ى
ن ى ى
يي
كتحصيف المرأة كحفظيا كالقياـ بيا  ،كايجاد النسؿ كتكثير األمة  ،كتحقيؽ مباىاة النبي
()152

 ،كفيو تحصيف الديف كاح ارزه ،

صمى اهلل عميو كسمـ  ،كحفظ الببلد بالجياد  ،كغير ذلؾ مف المصالح كالمقاصد العامة
()153

كالخاصة.

ك لـ راع اة مصالح الناس في كؿ زماف كمكاف  ،كتغير ظركفيـ  ،كاختبلؼ
أحكاليـ شرع اإلسبلـ تعدد الزكجات  ،ككاف كسطا فيو بيف

الذيف أباحكا التعدد مطمقا

دكف ربط أك ضبط كمف غير تقيد بعدد  ،فيحمكف لمرجؿ أف يتزكج مف النساء ما شاء
كأف يعامميف كيفما أراد  ،كبيف الذيف يمنعكف التعدد مطمقا  ،حيث أجازكا أف يككف
النساء في الرذيمة خبلئؿ كيمنعكف أف يكف بالتعدد حبلئؿ ،

كيركنو جريمة ال تغتفر

كانتياكا لحقكؽ المرأة كامتيانا لكرامتيا دكف نظر لظركؼ قد تط أر  ،أك حكادث قد تقع.
كنحف معشر المسمميف عمى ديف كسط بيف طرفيف

 ،كىدل بيف ضبللتيف بيف

الغالي فيو كالجافي عنو  ،فالتعدد كما قاؿ الشاطبي " :ىك مقصكد الشارع مف تكثير
()154

النسؿ كابقاء النكع اإلنساني".

كفيو تعكيض النسؿ إذا تعرض رجاؿ األمة لمفناء في

كباء ميمؾ أك حرب مدمرة  ،كقد تكجبو ضركرة اجتماعية مف كثرة النساء كقمة الرجاؿ ،
كقد يككف رحمة بالضعيفة مف النساء التي ال تجد ليا مأكل إال في كنؼ رجؿ ليس ذا
رحـ محرـ.
أحكاما كثيرة  ،فحرـ الزنا
كلمحفاظ عمى النسؿ كالعرض مف جية العدـ شرع اإلسبلـ
ن
الزىنى إًَّلنو ىكاف فى ً
كنيى عف االقتراب مفق فقاؿ سبحانو ( :ىكالى تى ٍق ىريبكٍا ِّب
اح ىشةن ىك ىساء ىسبًيبلن
ي ى
)( ، )155كأقاـ حد الزنا كحد القذؼ كحد المعاف  ،كحرمت الشريعة الكسائؿ المفضية إلى
القدح في ىذا المقصد ،فمنعت النظر كالخمكة

باألجنبية كلك في إق ار ء القرآف  ،كخركج

المرأة متعطرة كتزينيا لؤلجانب  ،كالخضكع بالقكؿ كالممس  ،كاختبلط الرجاؿ بالنساء ،
كسفر المرأة بغير محرـ كلك في الحح  ،كالقذؼ  ،كاإلساءة لمعرض كذلؾ سدان لذريعة ما
يخشى منو مف الكقكع في الفتنة  ،كمما جاء الديف بو حماية األعراض كصيانة كرامات
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الناس ،كالمحافظة عمى حرماتيـ كقد قرف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حرمة العرض
ً
اء يك ٍـ ىكأ ٍىم ىكالى يك ٍـ
بحرمة الدماء كاألمكاؿ في حجة الكداع في البمد الحراـ
فقاؿ :فإف د ىم ى
()156
اض يك ٍـ ىعمى ٍي يك ٍـ ىح ىرهاـ ىك يح ٍرىم ًة ىي ٍك ًم يك ٍـ ىذا في ىبمى ًد يك ٍـ ىذا في ىش ٍي ًريك ٍـ ىذا )
ىكأ ٍ
ىع ىر ى
 ،كما حرـ
كحرـ اإلسبلـ التبني ،ألنو اعتداء عمى نسب الطفؿ ،كنسؿ أبيو
ٌ

الخصاء الذم يؤدم إلى قطع النسؿ ،كحرـ تحديد النسؿ ،خشية أف يؤدم لنقص البشرية
()157

كحرـ اإلجياض كقتؿ األكالد ،كحدد عقكبة في االعتداء عمى األجنة في األرحاـ.
المطمب الثالث :حفظ الماؿ

الضركريات ضرباف  :أحدىما  :ما كاف لممكمؼ فيو حظ عاجؿ مقصكد  ،كقياـ اإلنساف
بمصالح نفسو كعيالو في االقتيات  ،كاتخاذ السكف كالمسكف كالمباس  ،كما يمحؽ بيا مف
المتممات  ،كالبيكع كاإلجارات كاألنكحة كغيرىا مف كجكه

االكتساب التي تقكـ بيا

اليياكؿ اإلنسانية.
كالثاني  :ما ليس فيو حظ عاجؿ مقصكد كاف مف فركض األعياف

 ،كالعبادات البدنية

كالمالية مف الطيارة كالصبلة كالصياـ كالزكاة كالحح كما أشبو ذلؾ ، ...كغير ذلؾ مف
األمكر التي شرعت عامة لمصالح عامة  ،إذا فرض عدميا  ،أك ترؾ الناس ليا أنخرـ
()158

النظاـ.

كالماؿ مصمحة ضركرية إذ بو ًقكاـ العيش كىك شقيؽ الركح كما يقكلكف ،كاال صارت
حياة الناس فكضى كبدائية كىمجية ؛ كشرع اإلسبلـ إليجاد الماؿ كتحصيمو السعي في
مناكب األرض  ،كالكسب المشركع  ،كاحياء المكات  ،كاالصطياد في البر كالبحر،
كاستخراج كنكز األرض  ،كشرع المعامبلت التي تكفؿ الحصكؿ عميو ،كتكفيره لممسمـ،
كالتبادؿ بو ،كالبيكع ،كاليبة ،كالشركات ،كاإلجارة كالعارية كسائر العقكد المالية.
ىتـ اإلسبلـ بحماية باألمكاؿ اىتمامان عظيمان حتى قرف النبي صمى اهلل عميو
كا َّل

فقاؿ ( :فإف

كسمـ حرمة الماؿ بحرمة الدـ كالعرض في حجة الكداع في البمد الحراـ
ً
اض يك ٍـ ىعمى ٍي يك ٍـ ىح ىرهاـ ىك يح ٍرىم ًة ىي ٍك ًم يك ٍـ ىذا في ىبمى ًد يك ٍـ ىذا في ىش ٍي ًريك ٍـ ىذا
اء يك ٍـ ىكأ ٍىم ىكالى يك ٍـ ىكأ ٍ
ىع ىر ى
د ىم ى
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أحكاما
شرع اإلسبلـ لحفظ الماؿ مف جانب العدـ كحمايتو كمنع االعتداء عميو
،ؼ
ن

كثيرة ،فحرـ السرقة ،كأ كجب الحد عمى السارؽ ،كحرـ قطع الطريؽ ،كسـ اه حرابة هلل،
كأقاـ ليـ حد المحاربيف أك قطاع الطريؽ ،كأجاز تقكيـ األمكاؿ ،كحرـ أكؿ أمكاؿ الناس
بالباطؿ ،كاعتبر العقد عمييا باطبلن ،كمنع
()160

إتبلؼ أمكاؿ اآلخريف ،كشرع الضماف

كالتعكيض عمى المتمؼ.

كاإلسبلـ كسط بيف انحراؼ الييكدية نحك المادة  ،كانحراؼ المسيحية نحك الركح
الدار االٌّال ًخرةى كالى تىنس ىن ً
قاؿ تعالى( :ك ٍابتى ًغ ًفيمآ ءاتىا ى َّل
ؾ ًم ىف ُّ
الد ٍنىيا )( ، )161فربط
ص ىيب ى
ى
ى ى
ؾ الموي َّل ى
ى ى
ى
القيـ المادية بالقيـ الركحية كاألخبلقية  ،كاقر حؽ ممكية الفرد  ،فكاف كسطا بيف النظاـ
الرأسمالي حيث يككف فيو لممالؾ السمطاف المطمؽ فيما يممؾ مف غير قيكد  ،كبيف
المذىب الشيكعي الذم ال يعترؼ بالممكية الخاصة لمصادر اإلنتاج  ،كمقصد الشارع
مف الماؿ أف يككف متداكال بيف الناس  ،الف في كنز األمكاؿ ضر ار يمحؽ باألمة  ،كفي
حركتيا خي ار يعكد عمييا  ،كحركة الماؿ ضركرية كحركة الماء كالرياح  ،الف الماء إذا
سكف أسف كتكدر  ،كبسككف الرياح قد يشتد الحر كتركد السفف  ،ككذلؾ تجميد الماؿ
كتعطيؿ حركتو ال يأتي بخير لصاحبو كال لؤلمة  ،كلما كاف العدؿ سمة مف سمات
الكسطية  ،فالعدؿ في األمكاؿ كضعيا في مكضعيا الذم خمقت مف اجمو كأمر بو
الشارع الكريـ  ،فالعدؿ فييا يشمؿ تحرم الحؽ في كسبيا كتأدية ما عمييا مف حقكؽ
ككاجبات دائمة كالزكاة أك طارئة ،كاتباع ارشد السبؿ في إنفاقيا مف غير إفراط كتفريط
كغمك كتقصير كزيادة كنقصاف  ،كقد نيى اهلل سبحانو كتعالى عف األمريف في غير
طيىا يك َّلؿ ا ٍلىب ٍس ًط )( ، )162كقكلو :
ؾ ىكالى تىٍب يس ٍ
ؾ ىم ٍغميكلىةن إًلىى يع ين ًق ى
مكضع كقكلو ( ىكالى تى ٍج ىع ٍؿ ىي ىد ى
ً ً
ً
السبً ً
يؿ ىكالى تيىب ٌذ ٍر تىٍب ًذ نير )( ، )163كقكلو ( :ك يكميكٍا ىكا ٍش ىريبكٍا
يف ىك ٍاب ىف َّل
( ىكآت ىذا ا ٍلقي ٍرىبى ىحقَّلوي ىكا ٍلم ٍسك ى
ىكالى تي ٍس ًرفيكٍا إًَّلنوي الى يي ًح ُّ
يف )( ، )164فيتعيف الكسط بيف األمريف كما بينو بقكلو
ب ا ٍل يم ٍس ًرًف ى
َّلً
ؾ قى ىكامان )( ، )165فديف اهلل بيف
اف ىب ٍي ىف ىذلً ى
يف إً ىذآ أىنفىقيكٍا لى ٍـ يي ٍس ًرفيكٍا ىكلى ٍـ ىي ٍقتييركٍا ىك ىك ى
تعالى ( :ىكالذ ى
الغالي فيو كالجافي عنو  ،كخير الناس النمط األكسط الذيف ارتفعكا عف تقصير
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المفرطيف  ،كلـ يمحقكا بغمك المعتديف  ،كقد جعؿ اهلل سبحانو ىذه األمة كسطا  ،كىي
الخيار العدؿ لتكسطيا بيف الطرفيف المذمكميف  ،كالعدؿ ىك الكسط بيف طرفي الجكر
كالتفريط  ،كاآلفات إنما تتطرؽ إلى األطراؼ

 ،كاألكساط محمية بأطرافيا  ،فخيار

األمكر أكساطيا  ،قاؿ الشاعر:
كانت ىي الكسط المحمي فاكتنفت بيا الحكادث حتى أصبحت طرفا.

()166

الخاتمة:

الحمد هلل أىؿ الحمد كمستحقو  ،كالصبلة كالسبلـ عمى مف فاؽ الناس بخمقو كخمقو

 ،كعمى آلو كأصحابو الذيف أخذكا اإلسبلـ بحقو .أما بعد:
فقد أعاف اهلل تبارؾ كتعالى بمنو كفضمو عمى إتماـ ىذا البحث  ،فما كجد فيو مف
صكاب فيك مف فضؿ اهلل كتكفيقو  ،كما كاف غير ذلؾ فمني كاستغفر اهلل  ،كحسبي مف
ىذا أني بذلت فيو مف الجيد ما أطيقو  ،كصرفت فيو مف الكقت ما أستطيعو  ،كالعصمة
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هلل كلكتابو كلرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ فيما يبمغو لمناس مف خطابو  ،كقد خرجت مف
بحثي في ىذا المكضكع بالنتائح التالية:
 -1الكسطية في المغة تدؿ عمى عدة معاف متقاربة ؛كىي العدؿ كالفضؿ كالخيرية

ك ِّب
النصؼ كالحسف كالتكسط بيف الطرفيف  ،كفي الشرع تعني العدالة كالخيرية كاألفضمية ،

كالتكسط بيف اإلفراط كالتفريط كالغمك كالتقصير.
 -2المقاصد لغة :جمع مقصد ،كىك الشيء الذم يقصد ،مكضعا كاف أك غيره.
كاصطبلحا ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ اؿتشريع أك معظميا ،
بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة.
 -3الشريعة جاءت لمصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ معا  ،كتكاليفيا ترجع إلى حفظ
مقاصدىا في الخمؽ كىذه المقاصد عمى ثبلثة أقساـ:
أ -المقاصد الضركرية :ىي التي ال بد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا بحيث إذا
فقدت  ،لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة  ،كىي الديف ،كالنفس ،كالعقؿ ،كالنسؿ أك
العرض أك النسب ،كالماؿ.
ب -المقاصد الحاجية :كىي التي يفتقر إلييا مف حيث التكسعة كرفع الضيؽ المؤدم
في الغالب إلى الحرج كالمشقة البلحقة بفكت المطمكب  ،كالحكمة منيا

رؼع الحرج

كالمشقة عف المكمفيف ،كتميؿ بيـ فييا إلى التكسط كاالعتداؿ في األمكر ،حتى تككف
جارية عمى كجو ال يميؿ إلى إفراط كتفريط.
ج -المقاصد التحسينية :كىي األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات ،كتجنب األحكاؿ
المدنسات التي تأنفيا العقكؿ الراجحات ،كيجمع ذلؾ قسـ مكارـ األخبلؽ.
 -4مقصد الشارع حمؿ المكمؼ عمى التكسط مف غير إفراط كال تفريط ،كىك الطريؽ
المستقيـ الذم جاء بو  ،إذ أف الخركج إلى األطراؼ حائد عف العدؿ كناكب عف
صراطو ،ك حينئذ فبل مصمحة فيو البتة  ،أما في طرؼ التشديد  ،فمما فيو مف الحرج
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المؤدم لبغض الديف كاالنقطاع عف التزكد بو إلى المعاد  ،كأما في طرؼ االنحبلؿ فمما
فيو مف إتباع اليكل كالشيكة .
 -5ديف اهلل بيف الغالي فيو كالجافي عنو ،كالكادم بيف الجبميف كاليدل بيف الضبللتيف،
كخير الناس النمط األكسط الذيف ارتفعكا عف تقصير المفرطيف ،كلـ يمحقكا بغمك
المعتديف ،كقد جعؿ اهلل ىذه األمة ىي األمة الكسط في جميع أبكاب الديف ،فيـ أىؿ
الصراط المستقيـ صراط الذيف أنعـ اهلل عمييـ مف النبييف كالصديقيف كالشيداء
كالصالحيف كحسف أكلئؾ رفيقا ،غير المغضكب عمييـ الذيف يعرفكف الحؽ كال يعممكف بو
كالييكد  ،كال الضاليف الذيف يعممكف كيعبدكف كيزىدكف ببل عمـ كالنصارل.
 -6الشريعة مبناىا كأساسيا عمى ً
الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد  ،كىي عدؿ
ق كمصاؿح كميا كحكمة كميا  ،فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجكر
كميا كرحمة كؿ ا
 ،كعف ا لرحمة إلى ضدىا  ،كعف المصمحة إ ؿل المفسدة  ،كعف الحكمة إلى العبث ،
فميست مف الشريعة كا ٍف أدخمت فييا باؿأتٍكيؿ.
 -7بما أف الحمؿ عمى التكسط ىك المكافؽ لقصد الشارع  ،كاف الشريعة جارية في
التكميؼ بمقتضاىا عمى الطريؽ الكسط األعدؿ اآلخذ مف الطرفيف بقسط ال ميؿ فيو مف
غير مشقة عميو كال انحبلؿ ،لذا ينبغي لمناظر في أحكاـ النكازؿ مف أىؿ الفتيا كاالجتياد
أف يحممكا الناس عمى الكسط المعيكد المعتدؿ بيف طرفي التشدد كاالنحبلؿ  ،فبل يذىب
بيـ مذىب الشدة  ،كال يميؿ بيـ إلى طرؼ االنحبلؿ.
 -8لحفظ الديف اتسمت الشريعة بالمركنة كشرعت األحكاـ الحاجية لصيانة الديف ،
فشرع الرخص في العقيدة كالعبادات لمتيسير كرفع الحرج كالمشقة ،كالشارع لـ يقصد إلى
التكميؼ بالشاؽ كاإلعنات فيو ،لذا ينبغي لممكمؼ أف ال يسترسؿ مع الرخصة إلى حد
يككف صاحبو جافيا غير مستقيـ عمى المنيح الكسط،فحقيقة التعظيـ لؤلمر كالنيي أف ال
يعارضا بترخص جاؼ كال يعرضا لتشديد غاؿ  ،فاف المقصكد ىك الصراط المستقيـ
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المكصؿ إلى اهلل عز كجؿ بسالكو  ،كما أمر اهلل عز كجؿ بأمر إال كلمشيطاف فيو
نزغتاف :أما تقصير كتفريط.
 -9لحفظ الديف مف جية مكارـ األخبلؽ شرع المقاصد التحسينية ؛ فاألدب حفظ الحد
بيف الغمك كالجفاء بمعرفة ضرر العدكاف  ،فإف االنحراؼ إلى أحد طرفي الغمك كالجفاء
ىك قمة األدب  ،كاألدب الكقكؼ في الكسط بيف الطرفيف فبل يقصر بحدكد الشرع عف
تماميا كال يتجاكز بيا ما جعمت حدكدا لو  ،فكبلىما عدكاف كاهلل ال يحب المعتديف ،
كالعدكاف ىك سكء األدب.
 -10عينيت الشريعة اإلسبلمية بالنفس عناية فائقة ،فشرعت مف األحكاـ ما يحقٌؽ ليا
المصالح كيد أر عنيا المفاسد ،كذلؾ مبالغة في حفظيا كصيانتيا كدرء االعتداء عمييا.
 -11العقؿ ىك مناط التكريـ كالتفضيؿ لئلنساف  ،كىك مركب األمانة كمبلؾ التكميؼ
كعمدتو  ،كمف ىنا كفمت الشريعة أحكاـ حفظو بما يحقٌؽ لو المصالح كيد أر المفاسد عنو
كالمضار البلحقة بو.
 -12حفظ النسؿ كالعرض مقصد مف مقاصد الشريعة كمقصكد الشارع مف النكاح
التناسؿ بالقصد األكؿ.
 -13الماؿ مصمحة ضركرية إذ بو قكاـ العيش  ،كاال صارت حياة الناس فكضى
كبدائية كىمجية ،كاإلسبلـ ربط القيـ المادية بالقيـ الركحية كاألخبلقية  ،فكاف كسطا بيف
انحراؼ الييكدية نحك المادة  ،كانحراؼ المسيحية نحك الركح  ،كاقر حؽ ممكية الفرد ،
فكاف كسطا بيف الرأسمالية كبيف الشيكعية.
Abstract:
1 - Islam came to the interests of people in both immediate
and delayed, and costs due to conservation purposes in the
creation and purposes of these three sections: the essential
aims, objectives needful, desirable purposes.
2 - destination of the street carrying charge of the mediation
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is not excessive and is not negligence, which is the straight
path that brought him, as going out to parties Haid for
justice and abut on the Straight, and then there is an
interest therein at all, but at the tip of stress, when the
embarrassment leading to no Religion and drop him to resupply, while in the party dissolution when the followers of
passion and desire.
3 - the religion of Allah between going in and Asharq him,
and the good people Study East who have raised
themselves from the failure of the excessive, and did not
catch Bglu aggressors, God has made this nation is the
nation's center in all sections of religion, understanding the
people of Path Way, who blessed them from the prophets
and the saints and the martyrs and the righteous and those
are the companion, is not wrath, who have the right to know
and do not work by the Jews, nor of those who work and
those who worship and Isahdon without knowledge
JACKASS.
4 - Sharia premises and based on the government and
interests of people in retirement and the resurrection, which
changed the whole and the mercy of all and the interests of
all and the wisdom of all, every question came from justice
to injustice, and compassion to against it, and the interest
to evil, and wisdom to the absurd, is not from the law but
introduced which challenged through construing.
5 - The headmaster of the provisions of the calamity of the
people of fatwas and diligence to carry people to the center
between the two parties typically moderate extremism and
decay, he does not go their view of events, does not tend to
their party decay.
6 - to save the religion law was characterized by flexibility
and embarked needful provisions for the maintenance of
religion, embarking licenses in doctrine and worship and to
facilitate the removal of hardship and hardship.
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لمشريعة اإلسبلمية ص527 ، 502
المصادر:
 -1اإلجماع :محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم أبك بكر

 ،تحقيؽ :د .فؤاد عبد

المنعـ أحمد  ،دار الدعكة  -اإلسكندرية  1402 -ىػ  ،الطبعة الثالثة.
 -2اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،عمي بف محمد اآلمدم أبك الحسف ،تحقيؽ :د .سيد
الجميمي  ،دار الكتاب العربي  -بيركت -سنة1404ىػ  ،الطبعة األكلى.
 -3أدب المفتي كالمستفتي ،عثماف بف عبد الرحمف بف عثماف الشيرزكم أبك عمرك،
تحقيؽ :د .مكفؽ عبد اهلل عبد القادر  ،مكتبة العمكـ كالحكـ  ،عالـ الكتب  -بيركت -
سنة 1407ىػ  ،الطبعة :األكلى.
 -4إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ ،محمد بف عمي بف محمد الشككاني ،تحقيؽ:
محمد سعيد البدرم أبك مصعب ،دار الفكر  -بيركت –ط1412 -1ىػ – 1992ـ.
 -5أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،محمد األميف بف محمد بف المختار الجكني
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 -6إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف
أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي ،تحقيؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد ،دار الجيؿ  -بيركت -
سنة 1973ـ.
 -7إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف ،محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل،
تحقيؽ :محمد حامد الفقي  ،دار المعرفة  -بيركت -سنة 1395ىػ  ،1975 -الطبعة:
الثانية.
 -8اقتضاء الصراط المستقيـ مخالفة أصحاب الجحيـ ،أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية
الحراني أبك العباس ،تحقيؽ :محمد حامد الفقي  ،مطبعة السنة المحمدية  -القاىرة –
سنة 1369ىػ  ،الطبعة :الثانية.
 -9أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المعركؼ بتفسير البيضاكم

 ،ناصر الدمف أبك سعيد

عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم (المتكفى :

685ىػ)  ،دار الفكر –

بيركت.
 -10البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي،
تحقيؽ :د .محمد تامر ،دار الكتب العممية  -بيركت –ط1421 -1ىػ 2000 -ـ.
 -11بدائع السمؾ ،ابف األزرؽ ،تحقيؽ :د.عمي سامي النشار ،ك ازرة اإلعبلـ  -العراؽ،
الطبعة األكلى.
 -12تاج العركس مف جكاىر القامكس ،محمد مرتضى الحسيني الزبيدم ،تحقيؽ:
مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية.
 -12تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىح األحكاـ ،برىاف الديف أبك الكفاء إبراىيـ
ابف اإلماـ شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف فرحكف اليعمرم ،دار الكتب العممية -
بيركت -سنة1422ىػ 2001 -ـ ، .تحقيؽ :الشيخ جماؿ مرعشمي.
 -14تفسير الظبلؿ  ،سيد قطب  ،دار الشركؽ – ط  – 35سنة  1425ىػ – 2005ـ.
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 -15التفسير الكبير أك مفاتيح الغيب ،فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم
الشافعي ،دار الكتب العممية  -بيركت – ط1421 -1ىػ 2000 -ـ.
 -16تفسير النسفي ( مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ) ألبي البركات عبدا هلل بف أحمد
بف محمكد النسفي  -تحقيؽ يكسؼ عمى بديكل – دار الكمـ الطيب-بيركت.
 -17حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ  ،د .محمد الزحيمي دار ابف كثير – بيركت – ط

5

سنة 1429ىجرية – 2008ـ.
 -18الجامع ألحكاـ القرآف ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ،دار
الشعب – القاىرة.
 -19جامع بياف العمـ كفضمو ،يكسؼ بف عبد البر النمرم ،دار الكتب العممية -
بيركت – 1398ىػ.
 -20جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  ،محمد بف جرير بف يزيد بف خالد الطبرم أبك
جعفر ،دار الفكر  -بيركت  1405 -ىػ..
 -21الجامع الصحيح المختصر ،محمد بف إسماعيؿ أبك

عبد اهلل البخارم الجعفي،

تحقيؽ :د .مصطفى ديب البغا  ،دار ابف كثير  ،اليمامة  -بيركت – ط-3سنة 1407
ىػ – 1987ـ.
 -22الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح ،أحمد عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف
تيمية ،تحقيؽ :عمي سيد صبح المدني  ،مطبعة المدني – مصر.
 -23ديكاف األعشى :ـ يمكف بف قيس بف جندؿ ،أبك بصير ،دار صادر  ،بيركت ،
سنة 1966ـ.
 -24ديكاف معركؼ الرصافي ،معركؼ بف عبد الغني البغدادم الرصافي  ،دار التراث.
 -25ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم
المكتب اإلسبلمي  -بيركت  1405 -ىػ  ،الطبعة الثانية.
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 -26زاد المعاد في ىدم خير العباد ،محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل،
تحقيؽ :شعيب األرناؤكط  -عبد القادر األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة  -مكتبة المنار
اإلسبلمية  -بيركت  -الككيت –ط1407 -14ىػ – 1986ـ.
 -27سنف أبي داكد ،سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم ،تحقيؽ :محمد
محيي الديف عبد الحميد  ،دار الفكر – بيركت.
 -28شرح العقيدة الطحاكية ،ابف أبي العز الحنفي ،المكتب اإلسبلمي  -بيركت –ط 4
 سنة 1391ىػ. -29شرح المقاصد في عمـ الكبلـ ،سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل التفتازاني،
دار المعارؼ النعمانية  -باكستاف -ط1401 -1ىػ 1981 -ـ.
 -30شرح النككم عمى صحيح مسمـ  ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم ،دار
إحياء التراث العربي  -بيركت  -ط1392 -2ىػ.
 -31صحيح ابف حباف  ،محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي ،تحقيؽ:
شعيب األرنؤكط  ،مؤسسة الرسالة  -بيركت –ط-2سنة  1414ىػ – 1993ـ.
 -32صحيح مسمـ ،مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم ،تحقيؽ :محمد
فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.
 -33فتح البارم شرح صحيح البخارم ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني
الشافعي ،تحقيؽ :محب الديف الخطيب  ،دار المعرفة – بيركت.
 -34الفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ (مع اليكامش ) ،أبك العباس أحمد بف
إدريس الصنياجي القرافي ،تحقيؽ :خميؿ المنصكر  ،دار الكتب العممية  -بيركت -
1418ىػ 1998 -ـ ،الطبعة األكلى.
 -35الفقيو ك المتفقو :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم  ،تحقيؽ :أبك
عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم

 ،دار ابف الجكزم  -السعكدية 1421 -ىػ ،

الطبعة الثانية.
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 -36فيرس الفيارس كاإلثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت ،عبد الحي بف
عبد الكبير الكتاني ،تحقيؽ :د .إحساف عباس  ،دار العربي اإلسبلمي  -بيركت -ط -2
سنة 1402ىػ1982ـ،
 -37قاعدة في المحبة ،أحمد عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس ،تحقيؽ :د.
محمد رشاد سالـ  ،مكتبة التراث اإلسبلمي – القاىرة.
 -38القكاعد النكرانية الفقيية ،أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس،
تحقيؽ :محمد حامد الفقي  ،دار المعرفة  -بيركت -سنة 1399ىػ .
 -39كتب كرسائؿ كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،أحمد عبد الحميـ بف تيمية الحراني
أبك العباس ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم  ،مكتبة ابف
تيمية ،الطبعة الثانية.
 -40الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،أبك القاسـ محمكد
بف عمر الزمخشرم الخكارزمي ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم  ،دار إحياء التراث العربي
– بيركت.
 -41لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،دار صادر –
بيركت -ط1
 -42المحكـ كالمحيط األعظـ ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ،تحقيؽ:
عبد الحميد ىنداكم  ،دار الكتب العممية  -بيركت – ط -1سنة 2000ـ.
 -43مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف ،محمد بف أبي بكر أيكب
الزرعي أبك عبد اهلل ،تحقيؽ :محمد حامد الفقي  ،دار الكتاب العربي  -بيركت -سنة
 1393ىػ 1973 -ـ ،الطبعة الثانية.
 -44المستدرؾ عمى الصحيحيف ،محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم،
تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية  -بيركت –ط
1990ـ.
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 -45المستصفى في عمـ األصكؿ ،محمد بف محمد الغزالي أبك حامد ،تحقيؽ :محمد
عبد السبلـ عبد الشافي ،دار الكتب العممية  -بيركت 1413 -ىػ  ،الطبعة :األكلى.
 -46مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل الشيباني ،مؤسسة قرطبة
– مصر.
 -47مشكاة المصابيح ،محمد بف عبد اهلل الخطيب التبريزم ،تحقيؽ :محمد ناصر
الديف األلباني ،المكتب اإلسبلمي-بيركت – ط -3سنة1985ـ.
 -48معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ،حافظ بف أحمد حكمي،
تحقيؽ :عمر بف محمكد أبك عمر ،دار ابف القيـ  -الدماـ –ط

 1410 -1ىػ –

1990ـ.
 -49معالـ أصكؿ الديف ،فخر الديف محمد بف عمر الخطيب الرازم ،تحقيؽ :طو عبد
الرؤكؼ سعد  ،دار الكتاب العربي  -لبناف 1404 -ىػ 1984 -ـ.
 -50معجـ مقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيؽ :عبد السبلـ
محمد ىاركف  ،دار الجيؿ  -بيركت – ط1420 - 2ىػ 1999 -ـ.
 -51المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني ،عبد اهلل بف أحمد بف قدامة
المقدسي أبك محمد ،دار الفكر –ط -1بيركت 1405 -ىػ.
 -52مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة ،محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي
أبك عبد اهلل ،دار الكتب العممية – بيركت.
 -53مقاصد الشريعة اإلسبلمية لمعبلمة محمد الطاىر بف عاشكر  ،الشركة التكنسية –
تكنس.
 -54المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية  ،د .يكسؼ حامد العالـ  ،الدار العالمية
لمكتاب اإلسبلمي – الرياض – ط – 2سنة  1415ىجرية – 1994ـ.
 -55المكافقات في أصكؿ الفقو ،إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكي  ،تحقيؽ:
عبد اهلل دراز  ،دار المعرفة – بيركت.
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 -56نشر العرؼ في بناء بعض األحكاـ عمى العرؼ  ،لمحمد بف عابديف  ،منشكر في
مجمكعة رسائؿ ابف عابديف  ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.
 -57الكابؿ الصيب مف الكمـ الطيب ،أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف
أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي ،تحقيؽ :محمد عبد الرحمف عكض ،دار الكتاب العربي
 -بيركت – ط -1سنة 1405ىػ – 1985ـ.
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