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املقدمة

ه من اأحبَّ من عباده يف الدين،  ر بالعلم قلوب املوؤمنني، وفقَّ احلمد هلل الذي نوَّ
وجعلهم من ورثة الأنبياء واملر�سلني، وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني، 
نبينا وقدوتنا حممد، وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد: 

الذي  الع�سر  هذا  يف  ول�سيما  باملجتمعات،  ا  فتكاً الأمرا�ص  اأكرث  من  فالتطّرف 
ت�سّعبت فيه طرق التطّرف وتداخلت ب�سكل غري م�سبوق؛ فاأ�سبح من الواجب التنوع 
يف الدرا�سات املتخ�س�سة التي تركز على جوانب حمددة لال�ستفادة من جمموعها 
يف معاجلة التطّرف؛ ومن هنا جاءت فكرة هذا امل�سروع البحثي الذي ُيعنى بالإ�سهام 
نطاق  ويف  املقا�سدية،  القواعد  جانب  وهو  حمدٍد،  جانٍب  من  التطّرف  معاجلة  يف 
اأحد اأنواع التطّرف، وهو التطّرف املبني على اخللل يف فهم ال�ّسريعة، ل املبني على 
يتم  اإذ  ال�سيا�سية املتطرفة؛  اأو  الفكرية  املاآرب  الدين لتحقيق  الهوى وتوظيف  اتباع 
املبا�سرة  ال�سلة  القواعد ذات  واختيار  ال�ّسريعة،  قواعد مقا�سد  اأهم  ا�ستقراء  فيه 
النزعات املتطرفة  التعامل مع  لل�سريعة من جهة، وطريقة  الو�سطي  الفهم  بتحقيق 
لدى اآحاد املكلفني من جهة اأخرى، مع بيان وجه ال�ستفادة منها يف معاجلة التطّرف، 

وحتقيق الو�سطية. 

اأحدها: هذا البحث الذي بعنوان: قاعدة  اأبحاث؛  اأربعة  اإلى  مت تق�سيم هذا امل�سروع 
)تكاليُف ال�ّشريعة جاريٌة على الطريق الو�شط(، واأثرها يف معاجلة التطّرف. وهو 

خا�ص باأهم قواعد املقا�سد املتعّلقة مبعاجلة التطّرف.

وفيما يتعلق بالدرا�سات ال�سابقة اخلا�سة باملو�سوع: فلم اأقف على درا�سة خا�سة 
بالقواعد املقا�سدية املتعلقة مبعاجلة التطّرف، واأغلب الدرا�سات اإما عن التطّرف 
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ربطها مبعاجلة  دون  املقا�سدية  القواعد  واإما عن  املقا�سدية،  القواعد  مبعزل عن 
التطّرف، واإما عن درا�سة اأثر املقا�سد يف معاجلة التطّرف ب�سكل عام دون حتديد 

الدرا�سة بالقواعد املقا�سدية املعّينة يف معاجلة التطّرف. 

هذا  ملجال  الأقرب  هو  الثالثة  الأ�سناف  هذه  من  الأخري  ال�سنف  اأن  �سك  ول 
البحث؛ لهذا من املنا�سب ا�ستعر�ص اأقرب عناوين درا�سات هذا ال�سنف اإلى جمال 

بحثنا، مع املقارنة بينها وبني هذا البحث: 

للدكتورة  الو�سطية،  مبداأ  تفعيل  يف  ال�ساطبي  الإمام  منهج  الأولى:  الدرا�سة 
اإلى امللتقى الدويل: )الو�سطية  �سطحي، ومرمي لعور. وهذه الدرا�سة مقدمة 
يف الغرب الإ�سالمي، واأثرها يف ن�سر الإ�سالم يف اأفريقيا واأوروبا(، وتقع يف 
11 �سفحة، ومق�سمة اإلى �ستة مباحث، الأول: نبذة عن حياة الإمام ال�ساطبي، 
وخ�سائ�سها،  و�سوابطها  الو�سطية  مفهوم  عن  والرابع:  والثالث  والثاين 
والأخري: عن  ال�ساد�ص  واملبحث  للو�سطية،  ال�سرعي  التاأ�سيل  واخلام�ص: عن 

جتّليات تفعيل مبداأ الو�سطية عند ال�ساطبي.

ويالحظ اأن عنوان املبحث الأخري هو الأقرب اإلى بحثنا، لكنه مق�سم اإلى اأربعة 
مطالب ولي�ص يف اأي منها حديث عن قاعدة هذا البحث.

الدرا�سة الثانية: نهج التو�سط واأثره يف حتقيق التوازن؛ قراءة يف كتاب العت�سام 
مة  ا ُمقدَّ لل�ساطبي، للدكتورة حياة عبيد ون�سال بو عبداهلل. وهذه الدرا�سة اأي�ساً
اإلى امللتقى الدويل: )الو�سطية يف الغرب الإ�سالمي، واأثرها يف ن�سر الإ�سالم 
وكل  اأربعة مباحث،  اإلى  ومق�ّسمة  وتقع يف 16 �سفحة،  واأوروبا(،  اأفريقيا  يف 
اأثر الو�سطية يف حتقيق التوازن بني اأمرين متقابلني. وُيالحظ  مبحث يعالج 

اأنه لي�ص يف اأيٍّ منها حديث عن قاعدة هذا البحث. 

كردي  ها�سم  لوليد  الإ�سالمية،  ال�ّسريعة  مقا�سد  الو�سطية يف  الثالثة:  الدرا�سة 
ال�سميدعي. وهو بحث من�سور يف جملة ديايل، العدد 48، عام 2011م. ويقع 
يف 58 �سفحة، ومق�سم اإلى اأربعة مباحث، الأول متهيدي: عن معنى الو�سطية 
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واملقا�سد. والثاين: عن الو�سطية يف حفظ الدين. والثالث: عن الو�سطية يف 
حفظ النف�ص. والرابع: عن الو�سطية يف حفظ العقل والن�سل واملال. 

ويالحظ اأنه تناول املقا�سد من خالل ال�سروريات اخلم�ص، ولي�ص فيه حديث عن 
اأي من قواعد هذا البحث.

اأنه عند تتبع القواعد املقا�سدية املعينة يف  اإبرازه يف هذا ال�سياق  ومما يح�سن 
معاجلة التطّرف يف امل�سادر ال�سرعية، يت�سدرها بال منازع كتاب املوافقات لالإمام 
ال�ساطبي )ت790ه�(؛ وكيف ل يكون كذلك وُجلُّ ما ُكتب بعده يف املقا�سد املرتبطة 
امل�سدر  ُيعّد  املوافقات  فكتاب  لهذا؛  اجلملة؟!  يف  عليه  عالة  ال�سرعي  بالجتهاد 
التطّرف  املعينة يف عالج  املقا�سدية  القواعد  اأن  بيد  البحث.  لقواعد هذا  الرئي�ص 
ا حتتاج اإلى اإعمال  متناثرة يف كتاب املوافقات، كما اأنها يف بع�ص الأحيان تبقى اأفكاراً
يف  توظيفها  يف  الذهن  اإعمال  اإلى  بالإ�سافة  قواعد،  �سكل  على  ل�سياغتها  الذهن 

معاجلة التطّرف، وحتقيق الو�سطية.

يهدف هذا البحث اإلى ما ياأتي: 

معاجلة . 1 على  املعينة  املقا�سدية  القواعد  اأهم  اإحدى  على  القارئ  يتعرف  اأن 
التطّرف. 

ا على فهم هذه القاعدة وطريقة تطبيقها.. 2 اأن يكون القارئ قادراً
ا على توظيف هذه . 3 ب�سكل عام، قادراً ب�سكل خا�ص وامل�سلح  املجتهد  اأن يكون 

القاعدة يف الإ�سهام يف تطبيق الو�سطية على اآحاد املكلفني، ويف الإ�سهام يف 
معاجلة اأي تطرف عار�ص لدى اأيٍّ منهم.

متهيد  اإلى  البحث  تق�سيم  فتّم  البحث؛  خطة  و�سع  مت  الأهداف  هذه  ولتحقيق 
وثالثة مباحث، بالإ�سافة اإلى املقدمة واخلامتة: 

املقدمة. وفيها اأهمية البحث، والدرا�سات ال�سابقة فيه، واأهدافه، وخّطته، ومنهج 
اإعداده.

التمهيد: معنى الو�سطية، ومعيارها ال�سرعي. وفيه مطلبان: 
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املطلب الأول: معنى الو�سطية.

املطلب الثاين: املعيار ال�سرعي للو�سطية.

املبحث الأول: اأهمية القاعدة ومعناها.

املبحث الثاين: ال�ستدلل للقاعدة.

املبحث الثالث: طرق تطبيق القاعدة على االأناط ال�سلوكية املختلفة للمكلفني. 

وقد مت توّخي املنهج العلمي الآتي: 

اأوًل: منهج اإعداد البحث: 

“يعتمد على جتميع احلقائق  املنهج الذي �سلكته هو املنهج الو�سفي؛ اإذ البحث 
واملعلومات، ثم مقارنتها، وحتليلها، وتف�سريها؛ للو�سول اإلى تعميمات مقبولة”)1(.

ثانًيا: منهج �شياغة البحث واإجراءاته: 

احلر�ص على اأن تكون كتابة معلومات البحث باأ�سلوبي اخلا�ص، وعدم النقل . 1
بالن�ص اإل عند احلاجة.

اأو . 2 مناق�سته،  اأو  دليل،  ن�سب  اأو  فكرة،  تقرير  يف  لأهله،  بال�سبق  العرتاف 
�سرب مثال، اأو ترجيح راأي... اإلخ، وذلك بذكره يف �سلب البحث، اأو الإحالة 

على م�سدره يف الهام�ص واإن مل اأكن اأخذته بلفظه.

كتابة الآيات بر�سم امل�سحف مع بيان اأرقام الآيات وعزوها ل�سورها يف ال�سلب . 3
بني معقوفني ]...[.

تخريج الأحاديث والآثار: فاإن كان احلديث بلفظه يف ال�سحيحني اأو اأحدهما . 4
اأهم امل�سادر  اأي منهما خّرجته من  اأكتفي بتخريجه منهما، واإن مل يكن يف 

الأخرى املعتمدة، مع ذكر اأهم ما قاله اأهل احلديث فيه.
اأ�سول البحث العلمي ومناهجه ل�ِ د. اأحمد بدر، �ص234؛ اأبجديات البحث يف العلوم ال�سرعية ل�ِ د. فريد   )1(

الأن�ساري، �ص61 )والن�ص املذكور لالأول؛ بيد اأن الثاين ا�ست�سهد به وعزاه اإلى الأول(. 
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تفريعات . 5 يف  لكونها  جتنبها؛  على  حر�ست  اخلالفية  بامل�سائل  يتعلق  فيما 
جانبية، ولي�ست يف �سلب البحث.

فيما يتعلق بالأعالم: اكتفيت بالإ�سارة اإلى الع�سر الذي عا�ص العلم فيه من . 6
خالل ذكر �سنة الوفاة عقب ذكر ال�سم مبا�سرة يف ال�سلب، باعتبار اأن �سنة 
الوفاة هي اأهم ما يحتاجه القارئ يف التعريف بالعلم، ولت�سهيل رجوعه اإلى 
املراجع اإن اأراد املزيد، ومل اأترك يف ذلك �سوى ال�سحابة ؛ باعتبار اأنهم 

ا عا�سوا يف �سدر الإ�سالم. جميعاً

ومل . 7 مبا�سرة،  لكتبهم  واآراءهم  العلماء  ن�سو�ص  عزوت  بالنقول:  يتعلق  فيما 
اأعُز بالوا�سطة اإل عند تعّذر الوقوف على الأ�سل. وجعلت الإحالة اإلى امل�سدر 
النقل  وال�سفحة، ويف حالة  ا�سمه واجلزء  بذكر  بالن�ص  النقل منه  يف حالة 
تعددت  واإذا  )انظر...(.  بكلمة:  ا  م�سبوقاً ذلك  بذكر  الإحالة  تكون  باملعنى 
امل�سادر يف الإحالة الواحدة وكانت على درجة متقاربة يف توثيق املعلومة: فاإن 
كانت فقهية مذهبية رّتبُتها على ح�سب الرتتيب الزمني للمذاهب الأربعة، ثم 
رّتبُت كتب كل مذهب على ح�سب وفاة املوؤلف، وما عدا الكتب املذهبية يكون 
ترتيبها ابتداء على ح�سب وفاة املوؤلف. وعند ذكر الإحالة اأكتفي بذكر الكتاب 
واجلزء وال�سفحة، اإل اإذا دعت احلاجة اإلى ذكر املوؤلف، اأما معلومات الن�سر؛ 

فقد اكتفيت بذكرها عند عر�ص قائمة امل�سادر.

ويف ختام هذه املقدمة اأحمد اهلل تعالى واأ�سكره كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم 
َر يل اإمتام هذا البحث، كما ل يفوتني اأن اأ�سكر عمادة البحث  �سلطانه على اأن ي�سَّ
العلمي يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن على دعمها لهذا البحث، حيث تبنته 
ا من م�سروٍع بحثيٍّ مدعوٍم، رقمه: )AR151003(، وال�سكر مو�سول  باعتباره جزءاً
لكل من اأ�سدى يل معروفاًا. هذا واهلل اأعلم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى 

اآله و�سحبه.
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التمهيد
معنى الو�شطّية، ومعيارها ال�شرعي

املطلب االأول
معنى الو�شطّية

اأوًل: معنى الو�سطّية لغة: 

اُء -كما  َوالطَّ نُي  َوال�سِّ واْلَواُو  الو�سطّية م�سدر �سناعي م�ستق من مادة )َو�َسَط( 
ِف”)1(. �سْ ِحيٌح َيُدلُّ َعَلى اْلَعْدِل َوالنِّ قال ابن فار�ص )ت395ه�( -: “ِبَناٌء �سَ

ا مبعنى العدل والنَّ�سف بني طرفني، لكنه قد  فالأَ�سل يف )الَو�َسط( اأن ياأتي ا�سماً
ا مبعنى اخلريية؛ قال ابن منظور )ت711ه�(: “اْعَلْم اأَّن الَو�َسَط َقْد ياأْتي  ياأتي و�سفاً
َوِخَياُرُه  اأَف�سُله  ْيء  ال�سَّ اأَو�سَط  نَّ  اأَ ِجَهِة  ِمْن  ا-  ا�ْسماً َيُكوَن  اأَن  �سله  اأَ َكاَن  -واإِن   ، َفةاً �سِ
كو�َسط امْلَْرَعى خرٌي ِمْن َطَرَفْيِه،... َوِمْنُه َقْوَلُه َتَعاَلى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ( 
ا  ن، َفَلمَّ ]احلج: 11[؛ اأَي َعَلى �َسّك َفُهَو َعَلى طَرف ِمْن ِدينه غرُي ُمتو�ّسط ِفيِه َوَل ُمتمكِّ

�َص:  ، َوَذِلَك يِف ِمْثِل َقْوِلِه َتَعاَلى َوَتَقدَّ َفةاً ْيِء اأَف�سَله واأَْعَدَله َجاَز اأَن َيَقَع �سِ َكاَن و�َسُط ال�سَّ
ا(؛  )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 143[”)2(. ولأهل اللغة قولن يف تف�سري )و�سطاً

ا. ومع اأن اللفظني خمتلفان لكن “املعَنى  ُهم: ِخَياراً . وقاَل َبْع�سُ ُهم: اأَْي َعْدلاً فقاَل َبْع�سُ
، واخَلرْيَ َعْدٌل”)3(.  َواِحٌد؛ لأَنَّ الَعْدَل َخرْيٌ

النَّ�سف بني طرفني،  ببحثنا:  له �سلة  فيما  الو�سط  اأهم معاين  وعلى هذا فمن 
والعدل، واخليار.

مقايي�ص اللغة، مادة “و�سط”، 108/6.  )1(
ل�سان العرب، مادة “و�سط”، 427/7.  )2(

تاج العرو�ص، مادة “و�سط”، 167/20.  )3(
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ثانيًّا: معنى الو�شطّية ا�شطالًحا: 

ميكن اأن ُيقال يف تعريفها ا�شطالًحا: هي الف�سيلة التي تتحقق من خالل املوازنة 

بني طرفني متقابلني، فال يطغى اأحدهما على الآخر.

وحمرتزات التعريف: 

 . ا وفا�سالاً الف�سيلة: جن�ص يف التعريف ت�سمل كلَّ ما يعدُّ خرياً

التي تتحقق من خالل املوازنة بني طرفني متقابلني: ف�سل يف التعريف ُيراد به 

الف�سائل التي تتحقق باملوازنة بني الأطراف املتقابلة فح�سب. فخرج بهذا الف�سل 
الو�سطية  تتميز  وبهذا  متقابلة،  اأطراف  بني  موازنة  فيه  لي�ص  لكن  ف�سيلة  يكون  ما 
عن خ�سائ�ص ال�ّسريعة الأخرى، كالواقعية، وال�سمول، والثبات واملرونة، فهذه كلها 

تو�سف باخلريية والف�سل، لكنها ق�سيمة للو�سطية؛ لعدم وجود املوازنة فيها.

ول يرد على هذا القيد: اأنه مغٍن عن لفظ )ف�سيلة(؛ لأن ما كان بني طرفني متقابلني، 

ا من  اأقل �ساأناً ا بني اجليد والرديء، فهذا  قد ل يكون له مزية، مثل كون ال�سيء و�سطاً
ا للف�سيلة واخلريية. اجليد؛ لهذا ل يدخل يف املعنى ال�سطالحي؛ لأنه لي�ص مت�سمناً

وا على هذا املثال)1( وبينوا اأنه من  ا: اأن اأهل اللغة ن�سّ ول يرد على هذا القيد اأي�سً

معاين الو�سط؛ لأننا يف �سياق بيان املعنى ال�سطالحي، ول ي�سريه اأن يكون اأخ�ّص 
من املعنى اللغوي.

بها  ُق�سد  التي  ال�سرعية  الن�سو�ص  يف  ال�ستعمالت  بع�ص  يف  يقال  ذاك  ومثل 
املعنى اللغوي.

ول يرد على هذا القيد كذلك: اأن العدل رديف الو�سطية، لكنه لي�ص بني طرفني، 
اإمنا يقابل الظلم؛ لأن وجه تناول هذا القيد للعدل اأنه ف�سٌل بني خ�سمني متقابلني، 
اأحدهما على الآخر: هذه زيادة تو�سيح للقيد ال�سابق؛ فلي�ص بال�سرورة  فال يطغى 
ِد  ا: �سيٌء َو�َسٌط اأَي َبنْيَ اجَليِّ ي�ساً انظر: ل�سان العرب، مادة “و�سط”، 430/7، فقد جاء فيه: “ُيَقاُل اأَ  )1(

ِديء”. والرَّ
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اأن تكون الو�سطية ال�سطالحية يف منت�سف امل�سافة بني طرفني، فقد يقت�سي العدل 
ب�سكل  الختيار  يكون  اأن  الو�سطية  معيار  لكن  الطرفني،  اأحد  من  القرتاب  ا  اأحياناً
عادل من غري زيادة على احلق ول نق�سان عنه، وب�سكل متوازن مع الطرف الثاين، 

فال يطغى عليه وينتزع حقه.

املطلب الثاين
املعيار ال�شرعي للو�شطّية

ا- اأن حقيقة الو�سطية )هي الف�سيلة التي تتحقق من خالل املوازنة  مر بنا -اآنفاً
بني طرفني متقابلني، بحيث ل يطغى اأحدهما على الآخر(، فما املعيار ال�سرعي يف 

�سبط الأمور التي تدخل يف هذه الف�سيلة واخلريية؟ 

به  متتزج  ما  ا  كثرياً لأنه  الأمور؛  اأ�سعب  من  و�سبطه  الأهمية،  بالغ  ال�سوؤال  هذا 
الأهواء والآراء الفردية اأو الفئوية؛ فيح�سل فيه جتاذب بني فئات املجتمع.

اأن لهم عبارات دقيقة  تّتبع كالم العلماء والباحثني يف �سبط ذلك، جند  وعند 
ومهمة؛ منها: 

قول الإمام ال�سافعي )ت204ه�(: “والعدُل: اأْن يعمَل بطاعِة اهلِل”)1(. . 1

وقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت728ه�(: “َواِلْعِتَداُل يِف ُكلِّ �َسْيٍء ا�ْسِتْعَماُل . 2
ُط الَِّذي  َو�سُّ اْلآَثاِر َعَلى َوْجِهَها... َفُمَتاَبَعُة اْلآَثاِر ِفيَها اِلْعِتَداُل والئتالف َوالتَّ

ُل اْلأُُموِر”)2(.  ُهَو اأَْف�سَ

ُيْعَرُف . 3 َوَقْد  ْرِع،  ِبال�سَّ ُيْعَرُف  ُط  َو�سُّ “التَّ )ت790ه�(:  ال�ساطبي  الإمام  وقول 
ِباْلَعَواِئِد، َوَما َي�ْسَهُد ِبِه ُمْعَظُم اْلُعَقاَلِء َكَما يف الإ�سراف والإقتار يف النفقات”)3(.

الر�سالة لل�سافعي، 25/1.  )1(
جمموع الفتاوى، 408/22.  )2(

املوافقات، 128/2.  )3(
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وقول العالمة ابن عا�سور )ت1394ه�(: “فالعتداُل اإذْن هَو الكماُل، وهَو اإعطاء . 4
، وهو ين�ساأُ عْن معرفِة حقائِق الأ�سياِء  ه، من غرِي زيادٍة، ول نق�صٍ ُكل �سيءٍ حقَّ
بها  ُه  املنوَّ على ما هي عليِه، ومعرفِة حدوِدها وغاياِتها ومنافِعها، وهو احلكمُة 
يف قوله تعالى: )ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( 
 ُ ويعربَّ  ،]39 ]الإ�سراء:  پ(  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    )ٱ   وقوله:   ،]269 ]البقرة: 

عن العتداِل بالتو�سِط. وكوُن التو�سِط من اأو�ساِف الإ�سالِم ثابٌت بدلئَل كثريٍة 
ال�سرائِع  يف  نظائرها  واأحكام  الإ�سالِم،  يف  الأ�سياِء  اأحكاِم  بني  املوازنةِ  عند 

ال�سابقِة”)1(. 

اللتزاُم . 5 الو�سطيِة:  اأهمِّ مقوماِت  “مْن  ال�سريع:  اأ. د. حممد بن �سريع  وقول 
مبرجعيِة الكتاِب وال�سنِة عند حتديِد املنهِج الو�سِط، وما يدخُل فيه، وما يخرُج 

 .)2(” عنه، واللتزاُم باملنهِج العلميِّ

وقول اأ. د. غازي بن مر�سد العتيبي: “العمُل بالن�سو�ِص ال�سرعيِة على الوجِه . 6
الذي دّلْت عليه، من غرِي زيادٍة اأو نق�ساٍن. وبذلَك تتحقُق طاعُة اهلِل بامتثاِل 

اأمرِه ونهيِه”)3(.

وقول اأ. د. عبدال�سالم احل�سني: “يتحدُد معنى الو�ِسط بثالثِة اأموٍر: . 7

ا،  �سحيحاً ا  فهماً كالمِهما  وفهُم  ملسو هيلع هللا ىلص،  ر�سولِه  و�سنِة  اهلِل  لكتاِب  التباُع  الأول: 
بح�سب  بها  والعمل  الواقِع،  ويف  الفهِم،  يف  الن�سو�ِص؛  بني  واجلمُع 

مقت�سياتها.
اأ�سول النظام الجتماعي، �ص24.  )1(

ا من كلمة اأ.د. ال�سريع  وهذا الن�ص من�سور يف املوقع ال�سبكي لرابطة العامل الإ�سالمي، باعتباره مقتطفاً  )2(
يف )موؤمتر قيم الو�سطية والعتدال يف ن�سو�ص الكتاب وال�سنة، واللقاء التاريخي لإعالم وثيقة مكة 

.https://themwl.org/index.php/ar/node/36113 :املكرمة(، وجتده على الرابط الآتي
بحث: طرق معرفة الو�سطية ال�سرعية؛ درا�سة اأ�سولية، وهو من�سور يف جملة الأ�سول والنوازل، العدد   )3(

الأول، حمرم 1430ه�، �ص71. 
اأ.د. غازي هذه العبارة يف �سياق تف�سريه لكالم �سيخ الإ�سالم ابن تيمية -املذكور  وللتنويه فقد ذكر 

اآنفا يف ال�سلب-.
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الثاين: عدُم الغلوِّ يف فهم الن�سو�ص وتطبيقها. 

الثالث: عدُم اجلفاِء عن الن�سو�ص ال�سرعية، وعن تطبيقها يف الواقع”)1(.

يف  اختلفت  واإن  واملعنى  امل�سمون  يف  متفقة  اأنها  العبارات:  هذه  من  واحلا�شل 

اللفظ؛ اإذ املعيار ال�سرعي يف �سبط الأمور التي تتحقق بها الو�سطية والعتدال هو 
الرجوع اإلى �سرع اهلل ، و�سرع اهلل يعرف باأدلة ال�ّسريعة، واأدلة ال�ّسريعة ترجع اإلى 
الكتاب وال�سنة، ولكي نهتدي بهما اإلى مراد اهلل تعالى البد اأن ن�سلك منهج اال�ستنباط 
ال�سحيح، من غري غلو يف فهم الن�سو�ص وتطبيقها على الواقع، ول جفاء عنها وعن 

تطبيقها على الواقع، ومن غري زيادة على مدلولها ول نق�سان عنه.

ا اإلى الربهنة عليه؛ لأنه اأمر بدهي؛ اإذ احلكم على �سيٍء  وهذا املعيار لي�ص حمتاجاً
�سيء  اأيِّ  �ساأن  �ساأنها  ال�سرع؛  اأدلة  على  التكاء  ي�ستدعي  ال�سرع  و�سطي يف  باأنه  ما 
ته؛ فحكمها  ين�سب لل�سريعة، وكلُّ م�سلٍم يعتقد اأنَّ ما دّلت الأدلة ال�سرعية على و�سطيَّ
هو املتطابق مع الواقع، ولو ثبت خالف ذلك، فاإمنا هو لق�سور يف الجتهاد فح�سب. 

�سوؤون احلياة،  �ساأن من  اأي  ت�ستوعب  يجعلها  ما  ال�سعة  فيها من  ال�ّسريعة  واأدلة 
الأعراف  الو�سطية:  الأمور  حتديد  يف  نطاقها  ب�سعة  تت�سم  التي  ال�سريعة  اأدّلة  ومن 
ُيْعَرُف  َقْد  ُط...  َو�سُّ “التَّ بقوله:  -اآنفا-  ال�ساطبي  عنها  عرّب  ما  وهي  والتجارب، 

ِباْلَعَواِئِد، َوَما َي�ْسَهُد ِبِه ُمْعَظُم اْلُعَقاَلِء؛ َكَما يف الإ�سراِف والإقتاِر يف النفقاِت”.

، ويف التعامل، والع�سرة،  ولتو�سيح ذلك: فاإن من �سوؤون الو�سطية: العتدال يف الربِّ

ويف اإم�ساك الزوجة اأو طالقها، ويف الكالم، ويف اإعطاء الرزق وامللب�ص مل�ستحقه، ويف 
اإلخ.  الطعام،...  من  حاجته  مقداَر  اليتيم  مال  من  الفقرِي  الويلِّ  اأخِذ  ويف  النفقة، 
وقد اأناطت ال�ّسريعة �سبَط العتدال يف هذا كله اإلى الأعراف والعوائد �سراحة، يف 
وقوله:   ،]15 ]لقمان:  ڳ(  ڳ   ڳ   )ڳ   تعالى:  قوله  منها  كثرية؛  ن�سو�ص 
)ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]البقرة: 228[، وقوله: )ۉ  ۉ( ]الن�ساء: 19[، 

بحث: حترير مفهوم الو�سطية واأثره يف تقرير القواعد وامل�سائل الأ�سولية، من�سور �سمن بحوث ندوة   )1(
الو�سطية؛ منهج رباين، ومطلب اإن�ساين، �ص57.
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ڭ   ڭ   وقوله:)ڭ    ،]2 ]الطالق:  ڎ(  ڎ   ڌ   ڌ    )ڍ    وقوله: 
)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(  وقوله:  ]البقرة: 263[،  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( 

]البقرة: 233[، وقوله: )ی  جئ      حئ  مئ  ىئ( ]الن�ساء: 6[.

وحت�سن الإ�سارة اإلى اأن هذه الآيات ال�سبع مرتبة على ح�سب ترتيب الأمثلة ال�سبعة 
املتقدمة عليها؛ فكل اآية ُتعّد دليالاً على واحد من الأمثلة املتقدمة؛ لهذا عند التنازع 
الق�ساة  فاإن  �ساكلتها؛  على  كان  وما  املذكورة،  احلقوق  من  حق  اأي  يف  النا�ص  بني 

يحكمون فيها بح�سب راأي اأهل اخلربة باأعراف النا�ص وعاداتهم.

اأدلة  من  دليل  فالعرف  والعادات،  بالأعراف  ال�ّسريعة  عناية  ندرك  هنا  ومن 
يعرّبون  الأحكام، وهي ما  ُبنيت عليها  التي  القواعد اخلم�ص  ال�ّسريعة، وقاعدة من 
َما  “ُكلُّ  لي�سمل:  العرف  اإعمال  نطاق  ويو�سّعون  حمُكّمة”،  “العادة  بقولهم:  عنها 
اْلُعْرِف”)1(.  اإَلى  ِفيِه  ُيْرَجُع  اللَُّغِة،  يِف  َوَل  ِفيِه،  َلُه  اِبَط  َوَل �سَ ا،  ُمْطَلقاً ْرُع  ال�سَّ ِبِه  َوَرَد 
فاإذا مل تتعار�ص الأعراف مع ن�ّص �سرعي اأو ت�سريح بخالفها، وحتققت فيها بقية 
الفطرة  لأن  والعتدال؛  الو�سطية  جمال  بتحديد  كفيلة  فهي  ال�سرعية)2(؛  ال�سروط 
م�ساحلهم،  يحقق  ما  على  التوافق  اإلى  الأ�سوياء  النا�ص  تدفعان  ال�سليمة  والعقول 

واعتبار م�سالح النا�ص هي املق�سد الرئي�ص جلميع اأحكام ال�ّسريعة؛ قال تعالى: )ک  
ک  گ گ  گ( ]الأنبياء: 107[. 

ُتعرف  فقد  عليها؛  الأ�سوياء  النا�ص  بتوافق جتارب  ُتعرف  قد  الو�سطية  اأن  وكما 
لهذه  حتليله  وعمق  نظره،  وبعد  اأفقه،  وب�سعة  الواحد،  ال�سخ�ص  جتارب  بكرثة 
التجارب، واقتنا�ص احلكمة فيها، ويزيد الأمَر جالءاً اإذا كان هذا احلكيم يتقي اهلل 
جمموع  212/3؛  للطويف،  الرو�سة  خمت�سر  �سرح  391/2؛  املنثور،  وانظر:   .98 لل�سيوطي،  النظائر   )1(
فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، 235/19، 345/20؛ الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي، 51/1؛ املجموع 
وتكملته، 271/10، 313/12؛ التمهيد لالإ�سنوي، �ص230؛ �سرح الكوكب املنري، 452/4؛ مغني املحتاج 

يف �سرح املنهاج، 273/1.
للتو�سع يف ال�سروط؛ انظر: املنثور، 394/2؛ الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 92، 96؛ ولبن جنيم، �ص81،   )2(
86؛ ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 825/2؛ العرف ل�سيخنا اأ. د. اأحمد املباركي، �ص97؛ العرف ل�ِ د. 

عادل قوته، 239/1؛ تعار�ص دللة اللفظ والق�سد، 917/2.
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تعالى، ويريد بكل �سدق واإخال�ض و�سع ال�سيء يف مو�سعه احل�سن، دون اإفراط اأو 
ا، ويوؤتيه احلكمة التي ين�سدها. قال  تفريط؛ فعليه اأن يثق باأن اهلل �سيجعل له فرقاناً

)ې   وقال:   ،]29 ]الأنفال:  ڌ(  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   )چ   تعالى: 
ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]البقرة: 269[. 

هَو  اإذْن  “فالعتداُل  بقوله:  ا-  -اآنفاً عا�سور  ابن  اإليه  اأ�سار  ما  هو  املعنى  وهذا 
، وهو ين�ساأُ عْن معرفِة  ه، من غرِي زيادٍة، ول نق�صٍ الكماُل، وهَو اإعطاءُ كل ِّ�سيءٍ حقَّ
حقائِق الأ�سياِء على ما هي عليِه، ومعرفِة حدوِدها وغاياِتها ومنافِعها، وهو احلكمُة 

ُه بها”. املنوَّ

العوائد  يف  النظر  خالل  من  يتوخاها  التي  الو�سطية  باأن  املجتهد  يثق  ولكي 
التي  ال�ست�سالح  دليل  �سوابط  يراعي  اأن  فعليه  ال�ّسريعة؛  مع  من�سجمة  والتجارب 
ذكرها علماء الأ�سول. وهناك جهد م�سكور لبع�ص الباحثات يف اإعادة �سياغتها على 
�سكل �سوابط للتو�ّسط على وجه اخل�سو�ص، حيث ذكرت اأ.د. �سعاد �سطحي ومرمي 

لعور �ستَة �سوابط للتو�سط)1(؛ وهي: 

ال�سابط الأول: اأن يكون احلكم بالتو�سط داخالاً حتت اأ�سل من اأ�سول ال�ّسريعة، 
اأو ُكلّية من كلياتها.

ال�سابط الثاين: األَّ يعار�ص ثوابت ال�ّسريعة، وما هو معلوم من الدين بال�سرورة.

)اأي  م�ستنده  يعار�ص  ول  فيه،  الجتهاد  ي�سوغ  مما  يكون  اأن  الثالث:  ال�سابط 
ا اأقوى منه. م�ستند احلكم بالتو�سط( دليالاً �سريحاً

ال�سابط الرابع: اأّل يوؤدي اإلى مف�سدة اأكرب، اأو يفّوت م�سلحة اأعلى.

ال�سابط اخلام�ص: اأّل يوؤدي اإلى تتّبع الرخ�ص.

ال�سابط ال�ساد�ص: األَّ يكون فيه تي�سرٌي لأمور ت�سّددت فيها ال�ّسريعة، اأو يكون فيه 
انظر: بحث: منهج ال�ساطبي يف تفعيل مبداأ الو�سطية، �ص223، وهو يقع يف 21 �سفحة، ومطبوع �سمن   )1(
بحوث امللتقى الدويل: الو�سطية يف الغرب الإ�سالمي واأثرها يف ن�سر الإ�سالم يف اإفريقيا واأوروبا، ربيع 

الأول 1439ه�.
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ت�سديٌد لأمور ت�ساهلت فيها ال�ّسريعة؛ كاإثبات الزنا والر�ساع: فالزنا ت�سددت 
ال�سروط،  هذه  يف  الت�ساهل  الو�سطية  من  فلي�ض  اإثباته،  �سروط  يف  ال�ّسريعة 

وعك�سه الر�ساع.

وميكن تو�سيح ال�سابط ال�ساد�ص باأ�سلوب اآخر؛ وهو اأن حتديد م�ستوى الو�سطية 
قد يختلف بح�سب نظرة ال�ّسريعة ملجال الو�سطية: 

• مثل 	 ت�سدد؛  فيه  كان  واإن  التحّوط  فيها  ُيراعى  واالأبواب  املجاالت  فبع�ض 
الأحكام املتعلقة بحماية العقائد، ومنع البتداع يف الدين، والأحكام املتعلقة 
باإن�ساء النكاح اأو اإنهائه بالطالق اأو الف�سخ اأو اخللع، وكذلك الأحكام املتعلقة 
ب�سّد االأبواب املو�سلة اإلى الربا... فهذه االأبواب مبناها على االحتياط، مما 

يجعل الت�سّدد فيها هو الو�سطية ال�سرعية.

• واللبا�ص 	 املعامالت،  كاأبواب  الت�ساهل؛  على  مبنية  والأبواب  املجالت  وبع�ص 
والزينة، ومطلق املنافع؛ ولذا ا�ستهرت عبارة )من االحتياط ترك االحتياط( 
فمثل هذه االأبواب اإذا دخلها االحتياط اأف�سدها و�سيق على النا�ض، فالو�سطية 

ال�سرعية ت�ستدعي عدم التحّوط يف هذه االأمور.

وقبل النتهاء من هذا املطلب يرد يف ذهن القارئ �سوؤالن مهمان: 

�سبط  يف  وال�سنة  الكتاب  مرجعية  على  متفقون  امل�سلمني  كل  الأول:  ال�شوؤال 

على  ا  قادراً امل�سلم  يكون  ول  مدلولهما  يف  الأنظار  تختلف  عندما  لكن  الو�سطية، 
الرتجيح فماذا يعمل؟

اإذا كانت مرجعية الكتاب وال�سنة هي املعيار ال�سرعي للو�سطية  ال�شوؤال الثاين: 

والعتدال؛ فما القيم امل�ستنبطة من الكتاب وال�سنة التي ميكن اأن حتقق الو�سطية يف 
املجتمع، وجتعلهم متعاي�سني يف �سلم ووفاق؟

ول �سك اأن هذين ال�سوؤالني من اأ�سعب الأ�سئلة يف الو�سطية!

ا تاريخيًّا  واإن من حما�سن دولتنا املباركة -وما اأكرث حما�سنها- اأن عقدت موؤمتراً
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قْت يف اختيار اأ�سرف البقاع واأف�سل الليايل  ا للجواب على هذين ال�سوؤالني، وُوفِّ كبرياً
لعقد املوؤمتر؛ يف مكة املكرمة ويف الع�سر الأواخر من رم�سان لهذا العام )1440ه�(، 
الإ�سالمي(،  العامل  املوؤمتر )وهي رابطة  ُوّفقت يف اختيار اجلهة امل�سرفة على  كما 
ا  ناً ا وع�سرين مكوِّ �سبعاً ميثلون  دولة   139 من  اإ�سالمية  �سخ�سية   1200 “اأقّر  فقد 
مكة  )وثيقة  مفتيها  كبار  طليعتهم  ويف  والطوائف،  املذاهب  خمتلف  من  اإ�سالميًّا 
ا تاريخيًّا لإر�ساء قيم التعاي�ص بني اأتباع الأديان والثقافات والأعراق  املكرمة(؛ د�ستوراً
واملذاهب يف البلدان الإ�سالمية من جهة، وحتقيق ال�سلم والوئام بني مكونات املجتمع 

الإن�ساين كافة من جهة ثانية”)1(.

ا متثِّل اأبرز قيم  وقد متّخ�ص هذا املوؤمتر عن وثيقة تاريخية، ا�ستملت على 29 بنداً
الو�سطية والعتدال يف ن�سو�ص الكتاب وال�سنة، ذات ال�سلة بالتعاي�ص وحتقيق الوئام 
ا على ال�سوؤال الأول، كما اأن جميع  بني مكونات املجتمع، وقد جاء البند الأخري جواباً

ا على ال�سوؤال الثاين)2(. البنود الت�سعة والع�سرين ُتعدُّ جواباً

الو�سطية  حتقق  التي  الأ�سا�سية  القيم  معرفة  يريد  من  بكّل  حرّي  عليه:  وبناء 

والعتدال وتعزز التعاي�ص وتن�سر الوئام بني مكونات املجتمع، من منطلق �سرعي اأن 
يرجع اإلى بنود هذه الوثيقة. هذا فيما يتعلق بال�سوؤال الثاين.

اأما ال�سوؤال الأول وهو )ما املوقف عند اختالف العلماء فيما يحقق الو�سطية؟(: 
فقبل تو�سيح اجلواب عليه نحتاج اإلى التمهيد له بعر�ص موجز مل�ساألة اأ�سولية على 

النحو الآتي: 
وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�ص(، مكة املكرمة 24 رم�سان 1440ه� املوافق 29 مايو 2019م، وجتد الن�ص   )1(

 .https://www.spa.gov.sa/1929331 :يف املوقع ال�سبكي ل�ِ )وا�ص(، ورابطه
انظر: الن�ص الكامل لوثيقة مكة على املوقع ال�سبكي جلريدة البيان، على الرابط الآتي:  )2(

https://cutt.us/aRjw8
وللتو�سع يف معرفة ما يتعلق باملوؤمتر ميكن الرجوع اإلى موقع رابطة العامل الإ�سالمي، وجملة الرابطة 

https://themwl.org/ar/wasatiyyah :العدد 633(، على الرابطني الآتيني(
https://themwl.org/ar/wasatiyyah و
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يختلف  الفقهي  اخلالف  من  املكّلف  موقف  اأن  والتقليد:  الجتهاد  ق�سايا  من 
باختالف م�ستوى تاأهيله للنظر يف الأدلة)1(: 

• فاإن كان من اأهل الجتهاد فعليه اأن يجتهد، وُيعمل قواعد اجلمع والرتجيح بني 	
ا اأوجَه ترجيحه له. الأدلة لي�سل اإلى القول الراجح، مربزاً

• واإن مل يكن موؤهاّل للنظر يف الأدلة، انتقل من الرتجيح بني الأدلة اإلى الرتجيح 	
بني املجتهدين)2(؛ فيتحّرى العلماَء الربانيني الذين كتب اهلل لهم القبول، واأذعن 
ح بينهم من جهة العلم والورع والأكرثية، اإلى  النا�ص لعلمهم. فاإن اختلفوا؛ رجَّ
اأن ي�سل اإلى غلبة الظن برباءة ذمته وي�سعر بالطماأنينة على ذلك)3(، ول �سك 

اأن العلماء اإذا تقاربوا يف العلم والورع فاإن الأقرب يف حقه هو راأي الأكرثية.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن طائفة من املحققني -منهم ابن عبدالرب وابن القيم وال�ساطبي وابن اأمري حاج-   )1(
ا ثالثاًا بني املجتهد واملقّلد، وبع�سهم ي�سميه املتبع، وهو طالب العلم  ا ي�سيف ق�سماً ذكروا تف�سيالاً جيداً

الذي مييز بني الأدلة؛ فيتبع املجتهد بناء على القناعة بدليله. 
انظر: جامع بيان العلم واأهله، 787/2؛ اإعالم املوقعني، 173/2؛ العت�سام، 193/1، 859/2؛ التقرير 

والتحبري، 43/1.
يِّ  �ْسَبِة اإَِلى اْلَعامِّ ومما جاء يف التوجيه لذلك: قول ال�ساطبي يف املوافقات -96/4-: “َفامْلُْجَتِهَداِن ِبالنِّ  )2(
َوَلْو َجاَز  امْلَُقلُِّد،  َكَذِلَك  ُف،  َوقُّ التَّ اأَِو  ِجيُح  ْ امْلُْجَتِهِد الرتَّ َعَلى  َيِجُب  َفَكَما  امْلُْجَتِهِد؛  اإَِلى  �ْسَبِة  ِبالنِّ ِليَلنْيِ  َكالدَّ
بيان  انظر:  وللتو�سع؛  ِباْلإِْجَماِع”.  َباِطٌل  َوُهَو  ِلْلَحاِكِم،  اَز  جَلَ َهَذا؛  ِمْثِل  يِف  َواْلأَْغَرا�ِص  ي  التَّ�َسهِّ ِكيُم  حَتْ
املخت�سر، 369/3؛ الردود والنقود �سرح خمت�سر ابن احلاجب للبابرتي، 731/2؛ املوافقات، 215/4؛ 

تي�سري التحرير، 252/4؛ التقرير والتحبري، 349/3.
ِلَع َعَلْيِه  ْدِرَك، َوَكِرْهَت اأَْن َيطَّ ُلِق، َواْلإِْثُم َما َحاَك يِف �سَ وم�سداق ذلك احلديث امل�سهور: »اْلرِبُّ ُح�ْسُن اخْلُ  )3(

 . ِّاِري ا�ِص ْبِن �ِسْمَعاَن اْلأَْن�سَ وَّ ا�ص« -اأخرجه م�سلم، 1980/4، ح2553، من حديث النَّ النَّ
اإَِلْيِه  ْت  نَّ ا- اْلرِبُّ َما اْطَماأَ ُة -َثاَلثاً َيا َواِب�سَ َقْلَبَك  َنْف�َسَك، ا�ْسَتْفِت  وقد ُروي بلفظ اآخر مف�سل: »ا�ْسَتْفِت 
ا�ُص َواأَْفَتْوك«.  ْدِر، َواإِْن اأَْفَتاَك النَّ َد يِف ال�سَّ ْف�ِص، َوَتَردَّ ْف�ُص، َواْطَماأَنَّ اإَِلْيِه اْلَقْلُب، َوالإِْثُم: َما َحاَك يِف النَّ النَّ
الإمام  عنه  قال  وقد  �ص609.  له(،  )واللفظ  والدارمي  ح17999؛   ،523/29 اأحمد،  الإمام  اأخرجه 
اِرِميِّ ِباإِ�ْسَناٍد َح�َسن”. الأربعون النووية  َماَمنْيِ اأَْحَمَد َوالدَّ النووي: “َحِديٌث َح�َسٌن َرَوْيَناُه يِف ُم�ْسَنَدِي اْلإِ

املطبوع مع �سرحه: جامع العلوم واحلكم، 93/2. 
فالإن�شان يعلم ما يف قلبه، وهل ح�شلت له الطماأنينة باأن ذمته ترباأ اأمام اهلل بهذه الفتوى اأم ل، ول 
ي�شتطيع اأن يخادع ربه يف ذلك، والطماأنينة يف ذلك مثل الطماأنينة يف اختيار الطريق املنا�شب لعالج 

البدن، اأو لإ�شالح ال�شيارة؛ فكل اإن�شان ب�شري بنف�شه ول ي�شتطيع خمادعة ربه ونف�شه يف ذلك كله.
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النازلة  كانت  اإذا  مقدمتها:  ويف  ا�ستثناءات،  هناك  فاإن  الأمر  هذا  تقرير  ومع 
من الأمور املدلهمة التي يت�سع نطاقها لت�سمل �سريحة كبرية من املجتمع، وتعربِّ عن 
موقفهم ككيان ولي�ض كاأفراد؛ فاإن العهدة حينئذ ُتناط باملجامع الفقهية املعتربة التي 
ا للنزاع  حتظى بثقة طلبة العلم، ويطمئن لها النا�ص، بل ي�سبح اجتهاُدهم باتًّا وقاطعاً

اإذا اقرتن به حكم احلاكم)1(.

اإلى اجلواب املبا�شر على ال�شوؤال الأول؛ لنجده يف البند  وبعد هذا التمهيد ن�شل 

الإ�سالمية،  الأمة  �س��اأَن  ُم  ُيرْبِ “ل  فيه:  وال�ساهد  املكرمة،  مكة  وثيقة  من  الأخري 
ُث با�سمها يف اأمرها الدينّي، وكل ذي �سلة به اإل علماوؤها الرا�سخون يف جمع  ويتحدَّ

كجمع موؤمتر هذه الوثيقة”. 

فالقيم التي حتّقق الو�سطية يف املجتمع من منظور �سرعي، وجتعل اأفراد املجتمع 
متعاي�سني يف �سلم ووفاق - هذه القيم من الأمور املدلهمة التي يت�سع نطاقها لت�سمل 
وعليه:  ا،  اأفراداً ب�سفتهم  ولي�ص  ا  كياناً ب�سفتهم  موقفهم  عن  وتعربِّ  باأ�سره،  املجتمع 
من  كبرية  ب�سريحة  ُتناط  ال�سرعّية  االأدلة  من  القيم  ا�ستنباط هذه  العهدة يف  فاإن 
علماء ال�ّسريعة واأهل الخت�سا�ص؛ لكي حتظى بثقة طلبة العلم، ويطمئن لها النا�ص، 
وتكون مدعومة ب�سلطة تنفيذية قادرة على تطبيقها يف اأر�ص الواقع، واإن من اأف�سل 
النماذج املعربة عن ذلك: املجتمعون لإقرار وثيقة مكة املكرمة، وهم 1200 �سخ�سية 
ا اإ�سالميًّا من خمتلف املذاهب  ناً اإ�سالمية من 139 دولة ميثلون �سبعةاً وع�سرين مكوِّ

والطوائف، ويف طليعتهم كبار مفتيها.

الفتاوى،  “ُحكم احلاكم يرفُع  الفتاوى عن الأحكام، �ص124-:  القرايف - يف الإحكام يف متييز  قال   )1(
وت�سرِي امل�ساألُة كاملجَمِع عليها ب�سبب ات�ساِل حكِم احلاكم بها”. وللتو�سع؛ انظر: الفروق للقرايف )اأنوار 
القواعد لبن رجب، �ص32؛  الفقهية، 69/2؛  القواعد  املنثور يف  اأنواء الفروق(، 103/2؛  الربوق يف 
التقرير والتحبري على حترير الكمال بن الهمام، 311/3؛ الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، �ص497؛ غمز 
عيون الب�سائر يف �سرح الأ�سباه والنظائر، 113/3؛ حا�سية العطار على �سرح اجلالل املحلي على جمع 

اجلوامع، 223/2.
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املبحث االأول

اأهمية القاعدة ومعناها

اأوًل: اأهمية القاعدة: 

هذه القاعدة من �سياغة الإمام ال�ساطبي)1(، وقد قّرر معناها كثري من العلماء)2(، 
وتكمن اأهميتها يف كونها جتيب على اأحد اأهم الأ�سئلة يف الو�سطية؛ وهو: اإذا كان من 
يف  متفاوتني  النا�ص  كان  واإذا  والعتدال،  الو�سطية  الإ�سالمية  ال�ّسريعة  خ�سائ�ص 
ا�ستعدادهم لقبول الو�سطية: فكيف يتم تطبيق الو�سطية على اآحاد املكلفني؛ لي�سريوا 
ا على الطريق الو�سط املعتدل على الرغم من اختالف امل�سافات بينهم وبني  جميعاً

هذا الطريق املعتدل؟

وبعبارة خمت�سرة: ما املنهج ال�سرعي يف اإدماج النا�ص يف الو�سطية والعتدال مع 
تفاوت �سفاتهم وا�ستعداداتهم؟

وجواب ذلك يف �سيغة القاعدة، وهي اأن “ال�ّسريعة جارية يف التكليف مبقت�ساها 
على الطريق الو�سط الأعدل، الآخذ من الطرفني بق�سط ل ميل فيه”)3(، ولكن كيف 

ذلك؟ هذا ما �سيتم تو�سيحه يف الفقرة التالية.
املوافقات، 124/2.   )1(

الدين، 96/3؛  اإحياء علوم  القاعدة يف كثري من امل�سادر؛ منها:  الأول من  ال�سّق  اإلى  الإ�سارة  وردت   )2(
القواعد للمقري، 492/2؛ عقد اجلواهر الثمينة لبن �سا�ص، 756/2؛ ن�سرة النعيم يف مكارم اأخالق 

الر�سول الكرمي، 1355/4؛ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية، 229/3.
كما وردت الإ�سارة اإلى ال�سق الثاين من القاعدة يف كثري من امل�سادر؛ منها: اإحياء علوم الدين، 96/3؛ 
املو�سوعة  102/11؛  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة  407/2؛  البغدادي،  للخطيب  واملتفقه  الفقيه 
زايد  معلمة  1355/4؛  الكرمي،  الر�سول  اأخالق  مكارم  يف  النعيم  نظرة  36/32؛  الكويتية؛  الفقهيه 

للقواعد الفقهية والأ�سولية، 234/3.
املوافقات، 124/2.  )3(
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ثانًيا: معنى القاعدة: 

ح ال�ساطبي مراَده من الطريق الو�سط الأعدل الذي جتري ال�ّسريعة بالتكليف  و�سَّ
هذا  عن  فقال  فيه؛  ميل  ل  بق�سط  الطرفني  من  ال�ّسريعة  تاأخذ  وكيف  مبقت�ساه، 
ٍة َعَلْيِه َوَل اْنِحاَلٍل، َبْل ُهَو َتْكِليٌف  َت َك�ْسِب اْلَعْبِد ِمْن َغرْيِ َم�َسقَّ اِخِل حَتْ الطريق: “الدَّ
اَلِة،  ال�سَّ َكَتَكاِليِف  اِلْعِتَداِل،  َغاَيَة  امْلَُكلَِّفنَي  َجِميِع  يِف  ي  َتْقَت�سِ ُمَواَزَنٍة  َعَلى  جاٍر 

َكاِة، َوَغرْيِ َذِلَك...”. َهاِد، َوالزَّ ، َواجْلِ جِّ َياِم، َواحْلَ َوال�سِّ

ثم بنّي ال�ساطبي طريقة معاجلة انحراف املكّلف عن هذا الطريق الو�سط فقال: 
ِة اْنِحَراِفِه َعِن اْلَو�َسِط اإَِلى  ْجِل اْنِحَراِف امْلَُكلَِّف، اأَْو ُوُجوِد َمِظنَّ “َفاإِْن َكاَن التَّ�ْسِريُع ِلأَ
اإَِلى  يُل ِفيِه  اإَِلى اْلَو�َسِط اْلأَْعَدِل، َلِكْن َعَلى َوْجٍه مَيِ ا  ، َكاَن التَّ�ْسِريُع َرادًّ َرَفنْيِ اأََحِد الطَّ

َل اِلْعِتَداُل ِفيِه”)1(.  اِنِب اْلآَخِر؛ ِلَيْح�سُ اجْلَ

وميكن ال�شتفادة من هذا النقل باأن يقال: املعنى الإجمايل للقاعدة: 

)الأ�سل يف الت�سريع اأن ينزل على الطريق الأعدل الآخذ بني الطرفني بق�سط ل 
ميل فيه لأي منهما، لكن اإذا جاء ملعاجلة انحراف املكلف اإلى اأحد الطرفني رده اإلى 

الو�سط بوجه مييل به اإلى الطرف الآخر؛ ليح�سل التوازن(.

الو�سط  الطريق  على  العباد  �سري  تكاليفها  من  تهدف  ال�ّسريعة  اإن  ذلك:  بيان 
املعتدل الذي ل تطرف فيه، ولتحقيقها لذلك عند اأي مكّلف تراعي اختالف نوازع 
العتدال اأو التطّرف عندهم؛ لهذا على املعنيِّني مبخاطبة العباد بال�ّسريعة مراعاة 
ذلك؛ فاإذا لحظ املفتي اأو الواعظ اأو امل�سِلح )ومن يف حكمهم( - اإذا لحظوا يف 
مبدلول  خماطبته  بقدر  والرتغيب  الوعد  ن�سو�ص  مبدلول  خاطبوه  اعتدالاً  الفرد 
تكون  بحيث  والتوجيهات  والفتاوى  الأحكام  ووازنوا يف  والتخويف،  الوعيد  ن�سو�ص 
التكاليف حتت ك�سب العبد من غري م�سقة خارجة عن املعتاد، ول ت�ساهل يف الدين 

ول متييع لأحكامه.
املوافقات، 124/2.  )1(
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اأن  فينبغي  والعتدال،  التو�سط  عن  ا  وانحرافاً ا  تطّرفاً املكلف  يف  لحظوا  واإذا 
زوا معه على مدلول الأدلة التي يف الطرف امل�ساد لنحرافه؛ فاإذا كان املكّلف  يركِّ
ينزع اإلى الت�سدد واالإفراط يف اخلوف فينبغي اأن يركزوا معه على مدلول ن�سو�ض 
اأن  فينبغي  الرجاء  يف  واالإفراط  الت�ساهل  اإلى  ينزع  كان  اإذا  واأما  والوعد،  الرجاء 
يركزوا معه على مدلول ن�سو�ص اخلوف والوعيد، وي�ستمر هذا اخلطاب حتى ي�ستقر 
يف الطريق الو�سط املعتدل بني الطرفني، فيعود معه اخلطاب املعتاد حينئذ، الذي 
على  ينبغي  كما  ا،  متوازناً املكّلف  ليبقى  والوعيد،  الوعد  ن�سو�ص  مدلول  بني  يجمع 
ا لتطبيق ذلك يف نف�سه؛ اإذ بقدر خوفه يكون رجاوؤه؛ لأنهما  املكلف اأن ي�سعى جاهداً

ا. مبثابة جناحي الطائر، فال ي�ستقيم التديُّن اإل باملوازنة بينهما معاً
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املبحث الثاين
اال�شتدالل للقاعدة

املطلب االأول
اأدلة التعامل مع احلالة االأ�شلية

)وهي اأن يكون املكّلف يف حالة تو�سط واعتدال، فُيخاطب مبدلول ن�سو�ص الوعد 
والرتغيب بقدر متوازن مع مدلول ن�سو�ص الوعيد والتخويف؛ ليحافظ على تو�سطه 

واعتداله(: 

النوع الأول من الأدلة: 

ال�ستقراء والتتبع لالآيات التي تتناول الوعد والوعيد يف الأحوال العادية؛ اإذ اأن 
العموم الأغلب من الآيات التي ُيذكر فيها الوعد ب�سكل عام يقرتن معها الوعيد؛ مما 
يدل على اأن ال�ساأن يف خماطبة العباد يف الأحوال العادية اأن تكون باملوازنة بني الوعد 
والوعيد، فال يطغى اأحدهما على الآخر؛ اإذ بقدر خوف العبد من الوعيد يكون رجاوؤه 
ل)1(،  املف�سَّ �ُسَوِر  ول�سيما  الكرمي؛  القراآن  يقراأ  من  لكل  جليًّا  يظهر  وهذا  للوعد. 
وي�سيق بنا املقام عن ا�ستعرا�ص الآيات التف�سيلية، لكن من الأمثلة العامة على ذلك: 

قول احلق : )ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  . 1
ک    گ  گگ  گ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]الأنعام: 49-48[.

عليه  اآدم  من  ا،  جميعاً الأنبياء  مهمة  بينتا  الآيتني  هاتني  اأن  الدللة:  ووجه 

ا  والإنذار معاً للتب�سري  اإل  اأر�سلوا  اأنهم ما  ملسو هيلع هللا ىلص؛ وهي  نبينا حممد  اإلى  ال�سالم 
على حد �سواء؛ اأي اأنهم ل يكتفون بالتب�سري فقط، ول بالإنذار فقط، بل بهما 
ومن الأمثلة على ذلك: ال�سور الآتية: ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، احلديد...  )1(
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ا ب�سكل متوازن، وهذا يدّل على اأن من يريد اأن ي�سري على نهج الأنبياء فعليه  معاً
ا ليحقق بهما الو�سطية والعتدال. اأن يوازن بني التب�سري والإنذار معاً

)ڌ   ڌ  ڎ   وال�ستثناء  بالنفي  اأ�سلوب احل�سر  ُا�سُتخدم  اأنه  ويالحظ 
ڎ  ڈ  ڈ(، كما اأن كلمة املر�سلني ا�سم معرف ب�ِ )األ( ال�ستغراقية 
التي تفيد العموم، اأي اأن هذه مهمة جميع املر�سلني بال ا�ستثناء، كما يالحظ 
وذلك  وتو�سيحهما،  والإنذار  التب�سري  مهمتي  تاأكيد  اإلى  عاد  اأنه  ال�سياق  يف 
وُيب�ّسر  �ساحبهما  ُيوعد  والإ�سالح  الإميان  اإذ  الآيتني؛  من  الثاين  ال�سق  يف 
وُينذر  �ساحبهما  فيُتوعد  والإف�ساد  التكذيب  بينما  اخلوف،  وعدم  بال�سعادة 

بالعذاب -والعياذ باهلل-)1(.

اآيات اخلوف والرجاء، ومنها: . 2

قوله تعالى: )پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ(  اأ. 
]يو�سف: 87[،

ڍ(  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   )ڃ   تعالى:  ب. وقوله 
]الأعراف: 99[.

ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    )ې   تعالى:  وقوله  ج. 
َمِر: 9[. ۇئ( ]الزُّ

ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې      )ې   تعالى:  وقوله  د. 
وئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]الإ�سراء: 57[.

ِهيُب  ْ ِغيُب َقاَرَنُه الرتَّ ْ وقد عرّب ال�ساطبي )ت790ه�(؛ عن معنى هذا الدليل فقال: “اإَِذا َوَرَد يِف اْلُقْراآِن الرتَّ  )1(
ِجَيُة َمَع التَّْخِويِف، َوَما َيْرِجُع اإَِلى َهَذا امْلَْعَنى ِمْثُلُه،  ْ يِف َلَواِحِقِه اأَْو �َسَواِبِقِه اأَْو َقَراِئِنِه َوِباْلَعْك�ِص، َوَكَذِلَك الرتَّ
ِة ِباأَْعَماِلِهْم َتْرِجَيٌة، َويِف ِذْكِر  نَّ اِر، َوِباْلَعْك�ِص؛ ِلأَنَّ يِف ِذْكِر اأَْهِل اجْلَ ِة ُيَقاِرُنُه ِذْكُر اأَْهِل النَّ نَّ َوِمْنُه ِذْكُر اأَْهِل اجْلَ
ْمَلِة َعْر�ص اْلآَياِت َعَلى  ِجَيِة َوالتَّْخِويِف. َوَيُدلُّ َعَلى َهِذِه اجْلُ ْ ا؛ َفُهَو َراِجٌع اإَِلى الرتَّ اِر ِباأَْعَماِلِهْم َتْخِويفاً اأَْهِل النَّ
َظِر”، ثم ا�ستعر�ص  جملة من الآيات، ثم قال: “َوْاْجِر يف النظر على هذا الرتتيب، َيُلْح لك وجُه  النَّ

ِه عليه، ولول الإطالة لُب�سط من ذلك كثرٌي”. املوافقات، 267/3، 269. الأ�سل امُلَنبَّ
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ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   )ېې   تعالى:  وقوله  ه�. 
وئ  ۇئ  ۇئ( ]الأنبياء: 90[.

وقوله تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   و. 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]الأعراف: 56[.

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    )گ   تعالى:  وقوله  ز. 
ڱ   ں( ]ال�سجدة: 16[.

فقد دّلت هذه الآيات على اأنه على العبد اأن يجمع يف عبادته ودعائه بني 
اخلوف من العقاب والرجاء للثواب، بل دّلت الآيتان الأوليان على اأن مّلة 
الإ�سالم ل ت�ستقيم باأحدهما دون الآخر، فمن يتطّرف يف اخلوف لدرجة 
الياأ�ض والقنوط من رحمة اهلل يكون من الكافرين - والعياذ باهلل-، ومن 
اإلى درجة الأمن من عقاب اهلل يكون من اخلا�سرين  يتطّرف يف الرجاء 
-والعياذ باهلل-؛ لهذا قرر الإمام الّطحاوي )ت321ه�( يف بيان العقيدة 
قِّ َبْيَنُهَما  ة: اأن “اْلأَْمن َواْلإَِيا�ص َيْنُقاَلِن َعْن ِملَِّة اْلإِ�ْساَلِم، َو�َسِبيُل احْلَ احلقَّ
ا  ح ذلك ابن اأبي العز احلنفي )ت792ه�( تو�سيحاً ِلأَْهِل اْلِقْبَلِة”)1(، وو�سّ
ْوَف امْلَْحُموَد  نَّ اخْلَ ا؛ َفاإِ ا َراِجياً ا؛ ومما قال: “َيِجُب اأَْن َيُكوَن اْلَعْبُد َخاِئفاً �سافياً
اَوَز َذِلَك ِخيَف ِمْنُه  ، َفاإَِذا جَتَ ِ اِرِم اهللَّ اِحِبِه َوَبنْيَ حَمَ اِدَق: َما َحاَل َبنْيَ �سَ ال�سَّ
ُنوٍر  َعَلى   ِ ِبَطاَعِة اهللَّ َعِمَل  َرُجٍل  َرَجاُء  امْلَْحُموُد:  َجاُء  َوالرَّ َواْلُقُنوُط.  اْلَياأْ�ُض 
، َفُهَو َراٍج  ِ ا ُثمَّ َتاَب ِمْنُه اإَِلى اهللَّ ، َفُهَو َراٍج ِلَثَواِبِه، اأَْو َرُجٍل اأَْذَنَب َذْنباً ِ ِمَن اهللَّ

ُ َتَعاَلى: )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   مِلَْغِفَرِتِه. َقاَل اهللَّ
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]البقرة: 218[.

ِباَل   ِ اهللَّ َرْحَمَة  َيْرُجو  َطاَيا،  َواخْلَ ْفِريِط  التَّ يِف  ا  ُمَتَماِدياً ُجُل  الرَّ َكاَن  اإَِذا  ا  اأَمَّ
وْذَباِريُّ  الرُّ َعِليٍّ  اأَُبو  َقاَل:  اْلَكاِذُب.  َجاُء  َوالرَّ ي  َمنِّ َوالتَّ اْلُغُروُر  ُهَو  َفَهَذا  َعَمٍل، 

العقيدة الطحاوية )املطبوعة مع �سرحها لأبي العز(، 456/2.  )1(
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رْيُ  اِئِر، اإَِذا ا�ْسَتَوَيا ا�ْسَتَوى الطَّ َجاُء َكَجَناَحِي الطَّ ْوُف َوالرَّ )ت322ه�( : “اخْلَ
اِئُر يِف  اَر الطَّ ْق�ُص، َواإَِذا َذَهَبا �سَ اُنُه، َواإَِذا َنَق�َص اأََحُدُهَما َوَقَع ِفيِه النَّ َومَتَّ َطرَيَ

َحدِّ امْلَْوِت...”.

َجاُء  “َفالرَّ قال:  ثم  ال�ّسابقة  والرجاء  اخلوف  اآيات  من  باآيتني  ا�ستدّل  ثم 
َذِلَك  َوَلْوَل  َجاَء،  َي�ْسَتْلِزُم الرَّ ْوُف  َواخْلَ ا،  اأَْمناً َلَكاَن  َذِلَك  َوَلْوَل  ْوَف،  َي�ْسَتْلِزُم اخْلَ

ا”)1(.  ا َوَياأْ�ساً َلَكاَن ُقُنوطاً

النوع الثاين من الأدلة: 

اأو  االإفراط  عن  والّنهي  ال�سرعية،  التكاليف  يف  والتو�سط  باالعتدال  االأمِر  ُورود 
التفريط فيها، ومن الأمثلة على ذلك: 

قوله تعالى: )ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   . 1
ڻ  ڻ  ڻ( ]املائدة: 87[.

وقوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  . 2
ڤ( ]الإ�سراء: 29[.

حئ( . 3 )ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   تعالى:  وقوله 
]الفرقان: 67[.

ٺ  . 4 ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ   وقوله: 
ٺ( ]الأعراف: 31[.

ا؛ وهو اأن تناول الّطيبات  ا �سرعيًّا عاماً وجه الدللة من هذه الآيات: اأنها تقرر حكماً

واإنفاق املال والأكل وال�سرب يجب اأن تكون باعتدال واتزان، من غري جتاوز للحّد يف 
الفعل ول يف الرتك، وهذا املعنى هو ما قرره كثري من املف�سرين: 

َتْعَتُدوا:  “ول  )ت671ه�(:  القرطبي  قول  الأولى:  الآية  تف�سري  يف  ورد  فمما  اأ. 
�سرح العقيدة الطحاوية، 456/2.  )1(
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َوَل   ، َحاَللاً ُموا  َفُتَحرِّ ُدوا  ُت�َسدِّ َل  اأَْي   ... ُ اهللَّ َم  َحرَّ َما  َفُتِحلُّوا  َتْعَتُدوا  َل  امْلَْعَنى 
ا”)1(. وا َفُتِحلُّوا َحَراماً �سُ خَّ َترَتَ

ب. ومما ورد يف تف�سري الآية الثانية: قول ال�سنقيطي )ت1393ه�(: “َيِجُب َعَلى 
َغرْيُ  وُد  َفاجْلُ اِد.  َواِلْقِت�سَ اْلُبْخِل  َوَبنْيَ  ْبِذيِر،  َوالتَّ وِد  اجْلُ َبنْيَ  َق  ُيَفرِّ اأَْن  امْلُْنِفِق 
 ُ لِّ اْلإِْعَطاِء َمْذُموٌم. َوَقْد َنَهى اهللَّ اُد َغرْيُ اْلُبْخِل. َفامْلَْنُع يِف حَمَ ْبِذيِر، َواِلْقِت�سَ التَّ
لِّ امْلَْنِع  ُه ملسو هيلع هللا ىلص ِبَقْوِلِه: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ(، َواْلإِْعَطاُء يِف حَمَ َعْنُه َنِبيَّ
ُه ملسو هيلع هللا ىلص ِبَقْوِلِه: )ٿ    ٿ   ٹ  ٹ(”)2(. ُ َعْنُه َنِبيَّ ا، َوَقْد َنَهى اهللَّ َمْذُموٌم اأَْي�ساً

“)ېئ  ېئ   الثالثة: قول البي�ساوي )ت685ه�(:  ومما ورد يف تف�سري الآية  ج. 
ت�سييَق  ُقوا  ي�سيِّ ومل  )ی  ی(:  الكرِم.  حدَّ  يجاوزوا  ىئ   ىئ  ىئ(: مل 

ا َعْدل”)3(. حيِح. )ی  ی  جئ  حئ(: َو�َسطاً ال�سَّ

ا�ص )ت370ه�(: “اْلإِ�ْسَراُف ُهَو  ومما ورد يف تف�سري الآية الرابعة: قول اجل�سّ د. 
َيُكوُن  َوَتاَرةاً  َراِم  احْلَ اإَلى  اَلِل  احْلَ َجاَوَزِة  مِبُ َيُكوُن  َفَتاَرةاً  اِل�ْسِتَواِء؛  َحدِّ  اَوَزُة  جُمَ

ْن َقاَل اهللَّ َتَعاَلى: )ىئ  ىئ    ىئ  ی     دِّ يِف اْلإِْنَفاِق َفَيُكوُن مِمَّ َجاَوَزِة احْلَ مِبُ
ُه ِمْن اْلإِْقَتاِر َمْذُموَماِن، َواِل�ْسِتَواُء ُهَو  دُّ �ْسَراُف َو�سِ ی( ]الإ�سراء: 27[، َواْلإِ

وِر َواْلَغاِل”)4(. ُط؛ َوِلَذِلَك ِقيَل: َدْيُن اهللَّ َبنْيَ امْلَْق�سُ َو�سُّ التَّ

النوع الثالث من الأدّلة: 

ما  وهي  الأمة،  لهذه  العامة  ال�سمة  هي  التطّرف  وعدم  والعتدال  الو�سطية  اأن 
طّبقها النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وطّبقها اأ�سحابه، ومن الأدلة على ذلك: 

قوله تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  . 1
ڄ  ڄ( ]البقرة: 143[.

اجلامع لأحكام القراآن، 263/6.  )1(
اأ�سواء البيان، 11/1.  )2(

تف�سري البي�ساوي، 130/4.  )3(
اأحكام القراآن للج�سا�ص، 207/4.  )4(
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ا”)1(، وهذا ما تقت�سيه طبيعة ال�سهادة على  ومعنى )و�سطا( اأي: “عْدلاً خَياراً
ال�سهادة على  اأحقية  العدل واخلريية يف  الأمة:  لهذه  العامة  فال�سمة  النا�ص، 
معتقداتهم  يف  الأفراد  لدى  والتوازن  العتدال  ذلك  ومقت�سى  الأمم،  بقية 

واأقوالهم و�سلوكهم، ويف �ستى املجالت.

ْهِر . 2 ِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْفِطُر ِمَن ال�سَّ ما ثبت عن اأََن�ِص ْبَن َماِلٍك ، اأنه قال: »َكاَن َر�ُسوُل اهللَّ
ا، َوَكاَن َل  وُم َحتَّى َنُظنَّ اأَْن َل ُيْفِطَر ِمْنُه �َسْيئاً وَم ِمْنُه، َوَي�سُ َحتَّى َنُظنَّ اأَْن َل َي�سُ

ا اإِلَّ َراأَْيَتُه«)2(. ا اإِلَّ َراأَْيَتُه، َوَل َناِئماً لِّياً َت�َساُء اأَْن َتَراُه ِمَن اللَّْيِل ُم�سَ

بال�سيام  التطّوع  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  موازنة  على  ظاهرة  دللة  احلديث  هذا  ويف 
وال�سالة، من غري اإفراط اأو تفريط، وال �سك اأن فعله ت�سريع الأمته.

ملسو هيلع هللا ىلص، . 3 اهلِل  َر�ُسوِل  َمَع  لِّي  �سَ اأُ »ُكْنُت  اأنه قال:   ، �َسُمَرَة  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  ما ثبت 
ا«)3(. داً ا، َوُخْطَبُتُه َق�سْ داً اَلُتُه َق�سْ َفَكاَنْت �سَ

التو�سُط،  معناه:  “والق�سُد  ا(،  )ق�سداً كلمة  هو  احلديث  هذا  يف  وال�ساهد 
عثيمني  ابن  ال�سيخ  قاله   .)4(” مملٌّ تثقيٌل  ول  خملٌّ  تخفيٌف  فيِه  لي�َص  الذي 

)ت1421ه�(، وهذا التف�سري للق�سد هو بحد ذاته وجه الدللة من احلديث.

ْرَداِء، . 4 ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ �َسْلَماَن، َواأَِبي الدَّ ما ثبت َعْن اأَِبي ُجَحْيَفَة ، َقاَل: اآَخى النَّ
ُنِك؟ َقاَلْت:  ، َفَقاَل َلَها: َما �َساأْ َلةاً ْرَداِء ُمَتَبذِّ ى اأُمَّ الدَّ ْرَداِء، َفَراأَ َفَزاَر �َسْلَماُن اأََبا الدَّ
ا،  َنَع َلُه َطَعاماً ْرَداِء َف�سَ ْنَيا، َفَجاَء اأَُبو الدَّ ْرَداِء َلْي�َص َلُه َحاَجٌة يِف الدُّ اأَُخوَك اأَُبو الدَّ
ا  َفَلمَّ َفاأََكَل،  َقاَل:  ُكَل،  َتاأْ َحتَّى  ِباآِكٍل  اأََنا  َما  َقاَل:  اِئٌم،  َفاإِينِّ �سَ َقاَل:  ُكْل؟  َفَقاَل: 
ابن  القرطبي، 153/2؛ تف�سري  ال�سمعاين، 148/1؛ وانظر: تف�سري الطربي، 141/3؛ تف�سري  تف�سري   )1(

كثري 454/1.
اأخرجه البخاري، 52/2، ح. )1141(  )2(

اأخرجه م�سلم، 591/2، ح. )866(  )3(
امل�سابيح،  م�سكاة  �سرح  املفاتيح  مرقاة  وانظر:  231/2؛  عثيمني،  لبن  ال�ساحلني  ريا�ص  �سرح   )4(

.1042/3
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 ، َنْ َفَقاَل:  َيُقوُم  َذَهَب  ُثمَّ  َفَناَم،   ، َنْ َقاَل:  َيُقوُم،  ْرَداِء  الدَّ اأَُبو  َذَهَب  اللَّْيُل  َكاَن 
َك  لََّيا َفَقاَل َلُه �َسْلَماُن: اإِنَّ ِلَربِّ ا َكاَن ِمْن اآِخِر اللَّْيِل َقاَل: �َسْلَماُن ُقِم الآَن، َف�سَ َفَلمَّ
ُه،  ا، َفاأَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ ا، َوِلأَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َوِلَنْف�ِسَك َعَلْيَك َحقًّ َعَلْيَك َحقًّ

َدَق �َسْلَماُن«)1(. ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »�سَ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ َفَذَكَر َذِلَك َلُه؛ َفَقاَل النَّ َفاأََتى النَّ

فَجْزُم �سلماَن بهذا التوجيه لأبي ذر  من غري رجوع مبا�سر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يدّل 
النف�ص  وحق  تعالى  اهلل  حق  بني  واملوازنة  الو�سطية  اأن  يرى  �سلمان  اأن  على 
وحق الأهل من الأمور امل�سّلمة يف ال�ّسريعة الإ�سالمية، وتاأكد لنا �سحة تطبيق 
�سلمان  لهذا املبداأ العظيم على هذه الواقعة من خالل اإقرار النبي ملسو هيلع هللا ىلص له 

بذلك، واإقرار النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك ت�سريع جلميع الأمة. 

النوع الرابع من الأدلة: 

تنزيل  يف  املجتهد  يراعي  اأن  واحلكمة:  العدل  مقت�سى  اإذ  باملعقول؛  ال�ستدلل 
الأحكام  امتثال  يف  وال�ستمرار  الدميومة  على  املكلفني  تهيئة  الوقائع  على  الأحكام 
ال�سرعية، بل هذا من مقا�سد ال�ّسريعة العظيمة، قال ال�ساطبي )ت790ه�(: “امْلُْفِتي 
ْمُهوِر؛  ا�َص َعَلى امْلَْعُهوِد اْلَو�َسِط ِفيَما َيِليُق ِباجْلُ َرَجِة ُهَو الَِّذي َيْحِمُل النَّ اْلَباِلُغ ذْرَوِة الدَّ

يُل ِبِهْم اإَِلى َطَرِف اِلْنِحاَلِل. ِة، َوَل مَيِ دَّ َفاَل َيْذَهُب ِبِهْم َمْذَهَب ال�سِّ

ُه -  َراُط امْلُ�ْسَتِقيُم الَِّذي َجاَءْت ِبِه ال�ّسريعة؛ َفاإِنَّ ُه ال�سِّ ِة َهَذا اأَنَّ حَّ ِليُل َعَلى �سِ َوالدَّ
َواَل  اإِْفَراٍط  َغرْيِ  ِمْن  ِط  َو�سُّ التَّ َعَلى  ْمُل  احْلَ امْلَُكلَِّف  ِمَن  اِرِع  ال�سَّ َد  َمْق�سِ اأَنَّ   -)2( َمرَّ َقْد 
َوِلَذِلَك َكاَن َما  اِرِع،  ِد ال�سَّ َفاإَِذا َخَرَج َعْن َذِلَك يِف امْلُ�ْسَتْفِتنَي؛ َخَرَج َعْن َق�سْ َتْفِريٍط، 

ا�ِسِخنَي”)3(.  ا ِعْنَد اْلُعَلَماِء الرَّ َخَرَج َعِن امْلَْذَهِب اْلَو�َسِط َمْذُموماً
اأخرجه البخاري، 38/3، ح1968.  )1(

اإلى مو�سع حديثه عن هذه القاعدة، وقد �سبق نقل �سيء مما قاله عند بيان املعنى  ي�سري ال�ساطبي   )2(
الإجمايل لهذه القاعدة يف بداية املبحث الأول من هذا املبحث.

وعمدة  الطالبني  رو�سة  407/2؛  البغدادي،  للخطيب  واملتفقه  الفقيه  وانظر:   .188/4 املوافقات،   )3(
املفتني، 102/11.



قاعدة )تكاليفُ الشّريعة جاريٌة على الطريق 

الوسط (، وأثرها يف معاجلة التطرّف

233العدد  التاسع  واألربعون 

املطلب الثاين
اأدّلة التعامل مع حالة االنحراف عن االعتدال

)وهي اأن يكون املكّلف يف حالة تطّرف وانحراف عن التو�سط والعتدال اإلى الغلو 
اأو النحالل، فيخاطب مبدلول الأدلة التي يف الطرف امل�ساد لنحرافه(: 

النوع الأول من الأدلة: 

ال�ستقراء والتتبع لن�سو�ص الوعد والوعيد التي ترد يف �سياق معاجلة ميل العبد 
اإلى  كميله  املقابل،  اجلانب  اإلى  ميله  اأو  التوبة،  يف  الرغبة  اأو  الغلو  اأو  القنوط  اإلى 
النحالل والغرتار باحلياة الدنيا، اأو ميله اإلى فعل مع�سية معينة؛ اإذ اإنه يغلب فيها 

اخلطاب املقابل لنحرافه لرّد العبد اإلى الطريق الو�سط املعتدل: 

اأ. ومن اأمثلة الن�شو�ص التي تعالج ميل العبد اإلى طرف القنوط: 

قوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     . 1
ڭ       ڭ( ]الزمر: 53[.

وهذه الآية �سريحة يف خماطبة الذين يريدون التوبة، لكن و�سل بهم اخلوف 
يف  معهم  اخلطاب  فجاء  ذنوبهم؛  لكرثة  اهلل  رحمة  من  القنوط  درجة  اإلى 
اجلانب املقابل حلالة االإفراط يف اخلوف وهو تغليب جانب الرجاء، فعليهم 

ا اأيا كانت ذنوبهم. اأن يح�سنوا الظن باهلل؛ لأنه يغفر ذنوب التائبني جميعاً

ِمْن  ا  َنا�ساً »اأَنَّ   : ا�ٍص  َعبَّ اْبِن  َعِن  وي�سهد لذلك �سبب نزول الآية؛ فقد ثبت 
ا ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاُلوا:  داً مَّ َتْوا حُمَ وا، َفاأَ ْكرَثُ وا، َوَزَنْوا َواأَ ْكرَثُ ْرِك َكاُنوا َقْد َقَتُلوا َواأَ اأَْهِل ال�سِّ

اَرةاً َفَنَزَل: )ٱ   َنا اأَنَّ مِلَا َعِمْلَنا َكفَّ �َسٌن، َلْو ُتْخرِبُ اإِنَّ الَِّذي َتُقوُل َوَتْدُعو اإَِلْيِه حَلَ
ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ( 
]الفرقان: 68[، َوَنَزَلْت: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے( 

]الزمر: 53[«)1(.

اأخرجه البخاري )واللفظ له(، 125/6(، ح4810؛ وم�سلم 113/1، ح193.  )1(
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ْدِريِّ ، اأَنَّ َنِبيَّ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم . 2 َما َثَبَت َعْن اأَِبي �َسِعيٍد اخْلُ
َراِهٍب،  َعَلى  َفُدلَّ  اْلأَْر�ِص  اأَْهِل  ْعَلِم  اأَ َعْن  َف�َساأََل  ا،  َنْف�ساً َوِت�ْسِعنَي  ِت�ْسَعةاً  َقَتَل  َرُجٌل 
َل  ا، َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: َل، َفَقَتَلُه، َفَكمَّ ُه َقَتَل ِت�ْسَعةاً َوِت�ْسِعنَي َنْف�ساً َفاأََتاُه َفَقاَل: اإِنَّ
ُه َقَتَل ِماَئَة  ، َفَقاَل: اإِنَّ ْهِل اْلأَْر�ِص َفُدلَّ َعَلى َرُجٍل َعامِلٍ ، ُثمَّ �َساأََل َعْن اأَْعَلِم اأَ ِبِه ِماَئةاً
ْوَبِة؟ اْنَطِلْق اإَِلى اأَْر�ِص  َنْف�ٍص، َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: َنَعْم، َوَمْن َيُحوُل َبْيَنُه َوَبنْيَ التَّ
َك،  ا َيْعُبُدوَن اهلَل َفاْعُبِد اهلَل َمَعُهْم، َوَل َتْرِجْع اإَِلى اأَْر�سِ َكَذا َوَكَذا، َفاإِنَّ ِبَها اأَُنا�ساً
َمْت ِفيِه  اأََتاُه امْلَْوُت، َفاْخَت�سَ ِريَق  َف الطَّ اإَِذا َن�سَ اأَْر�ُص �َسْوٍء، َفاْنَطَلَق َحتَّى  َها  َفاإِنَّ
ا ُمْقِبالاً ِبَقْلِبِه  ْحَمِة: َجاَء َتاِئباً ْحَمِة َوَماَلِئَكُة اْلَعَذاِب، َفَقاَلْت َماَلِئَكُة الرَّ َماَلِئَكُة الرَّ
وَرِة  ، َفاأََتاُهْم َمَلٌك يِف �سُ ا َقطُّ ُه مَلْ َيْعَمْل َخرْياً اإَِلى اهلِل، َوَقاَلْت َماَلِئَكُة اْلَعَذاِب: اإِنَّ
ِتِهَما َكاَن اأَْدَنى َفُهَو  ، َفاإَِلى اأَيَّ نْيِ ، َفَجَعُلوُه َبْيَنُهْم، َفَقاَل: ِقي�ُسوا َما َبنْيَ اْلأَْر�سَ اآَدِميٍّ

ْحَمِة«)1(. ْتُه َماَلِئَكُة الرَّ َراَد، َفَقَب�سَ ِتي اأَ َلُه، َفَقا�ُسوُه َفَوَجُدوُه اأَْدَنى اإَِلى اْلأَْر�ِص الَّ

وعندما  اأمل،  ب�سي�ض  ويبحث عن  الياأ�ض،  مبلغ  القنوط  به  بلغ  القاتل  فهذا 
ا اإلى  مل يجده عند الراهب كمل به املائة، ولكن عندما التقى بالعامل نقله فوراً
الطرف املقابل وهو الرجاء، وعرب بعبارة بليغة عندما قال: “َوَمْن َيُحوُل َبْيَنُه 
ا، وتوبته �سادقة  ْوَبِة؟”، ثم دّله على الطريق الذي يجعل رجاءه مثمراً َوَبنْيَ التَّ

وثابتة، وهو تغيري البيئة ال�سيئة بالبيئة ال�ساحلة.

ب. ومن اأمثلة الّن�شو�ص التي تعالج ميل العبد اإلى طرف الغلو اأو الت�شدد: 

ِبيِّ . 1 ْزَواِج النَّ ما ثبَت عْن اأََن�ِص ْبِن َماِلٍك ، قال: َجاَء َثاَلَثُة َرْهٍط اإَِلى ُبُيوِت اأَ
ُهْم َتَقالُّوَها، َفَقاُلوا: َواأَْيَن  وا َكاأَنَّ ا اأُْخرِبُ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ ُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َي�ْساأَ
ا  َر، َقاَل اأََحُدُهْم: اأَمَّ َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتاأَخَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َنْحُن ِمَن النَّ
َنا  ْهَر َوَل اأُْفِطُر، َوَقاَل اآَخُر: اأَ وُم الدَّ ا، َوَقاَل اآَخُر: اأََنا اأَ�سُ لِّي اللَّْيَل اأََبداً ينِّ اأُ�سَ اأََنا َفاإِ
ِذيَن  ِ ملسو هيلع هللا ىلص اإَِلْيِهْم، َفَقاَل: »اأَْنُتُم الَّ ا، َفَجاَء َر�ُسوُل اهللَّ ُج اأََبداً �َساَء َفاَل اأََتَزوَّ اأَْعَتِزُل النِّ

اأخرجه م�سلم، 2118/4، ح2766.  )1(
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َواأُْفِطُر،  وُم  اأَ�سُ ي  َلِكنِّ َلُه،  َواأَْتَقاُكْم   ِ َلأَْخ�َساُكْم هلِلَّ اإِينِّ   ِ اأََما َواهللَّ ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا، 
ي«)1(.  ِتي َفَلْي�َص ِمنِّ �َساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن �ُسنَّ ُج النِّ ْرُقُد، َواأََتَزوَّ لِّي َواأَ َواأُ�سَ

جانب  من  التدّين  تطبيق  يف  انحراف  فيها  ح�سل  واقعة  احلديث  هذا  ففي 
ههم اإلى الطرف املقابل  ل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وا�ستنكر فعلهم، ووجَّ الغلو والت�سدد؛ فتدخَّ
وهو التخفيف والتي�سري؛ لي�ستقروا يف الطريق الو�سط الأعدل الذي ميّثل �سنة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو التطوع بال�سالة وال�سيام يف اأوقات وتركهما يف اأوقات اأخرى، 
بال  ا  دوماً املوؤمنني  �ساأن  اأن هذا  لهم  وبني  التبّتل،  وعدم  الن�ساء  والتزّوج من 
اإفراط وال تفريط، واأن من عدل عن ذلك فقد عدل عن �سنة امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص. 

َبنْيَ . 2 ُدوٌد  َحْبٌل مَمْ َفاإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيُّ  َدَخَل النَّ َقاَل:   ، َماِلٍك  ْبِن  اأََن�ِص  َعْن  ما ثبت 
ْت َتَعلََّقْت،  ، َفَقاَل: »َما َهَذا احَلْبُل؟« َقاُلوا: َهَذا َحْبٌل ِلَزْيَنَب َفاإَِذا َفرَتَ اِرَيَتنْيِ ال�سَّ

لِّ اأََحُدُكْم َن�َساَطُه، َفاإَِذا َفرَتَ َفْلَيْقُعْد«)2(. ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل، ُحلُّوُه ِلُي�سَ َفَقاَل النَّ

اأَْو  اْنِب�َساِطِه  َوَزَماَن  َن�َساِطِه  َوْقَت  “اأَْي:  َن�َساَطُه(:  اأََحُدُكْم  لِّ  )ِلُي�سَ ومعنى: 
َن�َساُطُه،  َوَزاَل  اْنَقَب�َص  ِو  اأَ ُعَف  �سَ اأَْي:   ،) َفرَتَ )َواإَِذا  ِفيَها،  َيْن�َسُط  ِتي  الَّ اَلِتِه  �سَ

َواأََح�صَّ ِبَكاَلٍل اأَْو َتَعٍب، )َفْلَيْقُعْد(، اأَْي: َعِن اْلِقَياِم ِباْلِعَباَدِة”)3(.

و “يف هذا دليٌل على اأنَّه ل ينبغي لالإن�ساِن اأن يتعّمَق، واأن يتنطَع يف العبادِة، ]ب�[
ا، فاإذا تعَب فلريقْد ولينْم؛  اأن يكلَف نف�َسه ما ل تطيُق، بل ي�سلِّي ما داَم ن�سيطاً
، ورمبا كرَه العبادَة،... وهذا  لأنه اإذا �سلى مع التعِب ت�سو�َص فكُره و�سِئَم وملَّ
الة فاإنه ي�سمُل جميَع الأعماِل، فال ُتكّلف نف�َسك ما ل تطيُق،  واإن ورَد يف ال�سّ

بل عامْل نف�َسك بالرفِق واللنِي”)4(. قاله ال�سيخ ابن عثيمني )ت1421ه�(.

َحنْيِ َوَقْد َجَنَح اللَّْيُل، . 3 ِ : َقاَل: اأَْقَبَل َرُجٌل ِبَنا�سِ ما ثبت عن َجاِبِر ْبِن َعْبِداهللَّ
اأخرجه البخاري )واللفظ له(، 2/7، ح 5063؛ وم�سلم، 1020/2، ح1401.  )1(

اأخرجه البخاري )واللفظ له(، 54/2، ح1150؛ وم�سلم، 541/1، ح784.  )2(
مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح، 933/3.  )3(

�سرح ريا�ص ال�ساحلني، 228/2.  )4(
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َحُه َواأَْقَبَل اإَِلى ُمَعاٍذ، َفَقَراأَ ِب�ُسوَرِة الَبَقَرِة -اأَِو  َك َنا�سِ لِّي، َفرَتَ ا ُي�سَ َفَواَفَق ُمَعاذاً
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َف�َسَكا اإَِلْيِه  ا َناَل ِمْنُه، َفاأََتى النَّ ُجُل َوَبَلَغُه اأَنَّ ُمَعاذاً �َساِء- َفاْنَطَلَق الرَّ النِّ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا ُمَعاُذ، اأََفتَّاٌن اأَْنَت« -اأَْو »اأََفاِتٌن«-  َثاَلَث ِمَراٍر: »َفَلْوَل  ا، َفَقاَل النَّ ُمَعاذاً
لِّي  ُي�سَ ُه  َفاإِنَّ َيْغ�َسى،  اإَِذا  َواللَّْيِل  َحاَها،  َو�سُ ْم�ِص  َوال�سَّ َك،  َربِّ ا�ْسَم  ِح  ِب�َسبِّ لَّْيَت  �سَ

ِعيُف َوُذو احَلاَجة«)1(. َوَراَءَك الَكِبرُي َوال�سَّ

ففي هذا احلديث عتاب �سديد من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ  لت�سديده على النا�ص 
بقراءة �سورة البقرة يف �سالة الع�ساء، وبنيَّ عّلَة العتاب، وهي اأن هذا الت�سّدد 
وذا احلاجة، ومن  وال�سغري  الكبري  اإن فيهم  اإذ  الدين؛  النا�ص عن  قد يفنت 
�سّدة ا�ستنكار النبي ملسو هيلع هللا ىلص لذلك كّرر اأثر الت�سدد يف الدين ثالث مرات، وهو اأنه 
للت�سّدد، وهو  اإلى اجلانب املقابل  اإلى فتنة النا�ص يف الدين، ثم وّجهه  يوؤدي 

ل كالأعلى وال�سم�ص والليل. التي�سري على امل�سلني وقراءة اأوا�سط املف�سّ

ومن اأمثلة الن�شو�ص التي تعالج ميل العبد اإلى طرف النحالل والنهماك  ج. 
يف املعا�سي: 

قوله تعالى: )ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   

ى( ]لقمان: 33[.

الدنيا  باحلياة  الغرتار  اأي:  )الَغرور(،  من  حتذير  الآية  هذه  نهاية  ففي 
تف�سري  وهذا  وتوبة؛  اإقالع  املغفرة من غري  اأمل  على  املعا�سي  بالنهماك يف 
)الغرور( يف نظر طائفة من املف�سرين منهم �َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ )ت95ه�(، الذي 

ى امْلَْغِفَرَة”)2(. َيَة َوَيَتَمنَّ قال: “ُهَو اأَْن َيْعَمَل امْلَْع�سِ

كما ورد تف�سري )الَغرور( ب�ِ )ال�سيطان( عند كثري من املف�سرين؛ وهذا يوؤكد وجه 
اأخرجه البخاري، )واللفظ له(، 142/1، ح705؛ وم�سلم 339/1، ح465.  )1(

تف�سري البغوي، 593/3.  )2(
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ال�ستدلل بالآية من جهة اأخرى، وهو ظاهر يف تف�سري ال�سمعاين )ت489ه�(، 
)ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   “َوَقوله:  الذي قال: 
ومتنيه  للمعا�سي  تزيينه  ُهَو  لاْلإْن�َسان  وتغريره  ْيَطان،  ال�سَّ َيْعِني:  ى(  ى   
ي ومتنيه امْلَْغِفَرة”)1(، ثم ع�سد  امْلَْغِفَرة من اهلل، وعربَّ َعنُه بتزيينه َلُه امْلعا�سِ
اهلِل  َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:   ، اأَْو�ٍص  ْبِن  اِد  �َسدَّ ال�سمعاين هذا املعنى مبا جاء عن 
�ُص َمْن َداَن َنْف�َسُه، َوَعِمَل مِلَا َبْعَد امْلَْوِت، َواْلَعاِجُز َمْن اأَْتَبَع َنْف�َسُه َهَواَها،  ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَكيِّ

ى َعَلى اهلِل«)2(. نَّ َومَتَ

)ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  . 4 تعالى:  قوله 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ( ]احلديد: 16[.

ففي هذه الآية حّث على املبادرة للتوبة، وحتذير من النهماك يف املعا�سي وطول 
االأمل واالإفراط يف الرجاء؛ الأن ذلك ُيق�ّسي القلب ويجعله ال ُيقبل على التوبة.

ڦ  . 5 ڤ   ڤ   ڤڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   )ٿ   تعالى:  قوله 
ڇ   ڇڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦڦ  

ڇ    ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ( ]الهمزة: 9-1[.

فهذه ال�سورة واإن وردت يف �ساأن الكافرين، لكن ميكن ال�ستدلل بها من جهة 
ال�سياق؛ فقد وردت يف �ساأن امل�سرِّ على خمالفة اأمر اهلل تعالى، ول يريد التوبة 
والرجوع؛ فنا�سب يف حّقه التخويف من العقوبة، وبيان عاقبة اإعرا�سه عن احلق. 

تف�سري ال�سمعاين، 240/4.  )1(
638/4؛ واحلاكم يف  350/28، ح 17123؛ �سنن الرتمذي،  اأحمد ط الر�سالة )واللفظ له(،  اأخرجه   )2(

امل�ستدرك، 280/4 وغريهم.
ومما قاله اأهل العلم يف احلكم على احلديث: 

• قول الرتمذي عقب احلديث: “َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن”.	
• َجاُه”.	 ِحيُح اْلإِ�ْسَناِد َومَلْ ُيَخرِّ قول احلاكم: “َحِديٌث �سَ
• ِحيٌح”. 	 قول الذهبي عقب كالم احلاكم: “�سَ
• قول حمّققي م�سند الإمام اأحمد: “اإ�سناده �سعيف”.	
• قول االألباين يف �سعيف �سنن الرتمذي، �ض279: “�سعيف”.	
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د. ومن اأمثلة الن�شو�ص التي تعالج ميل العبد اإلى طرف فعل مع�شية ما: 

ن�سو�ص احلدود والتعزيرات: . 1

ا من حقوقه، اأو حقوق النا�ص اأو حق نف�سه؛ فقد  فمن يع�صِ اهلل وينتهك حقًّ
�ُسرعت يف حّقه عقوبات حدّية وتعزيرية، وروعي يف تطبيقها اأن تكون زاجرة 

للفاعل ورادعة له ولالآخرين من تكرار املع�سية.

ْعِزيَر َم�ْسُروٌع يِف ُكلِّ 	• َفَق اْلُعَلَماُء َعَلى اأَنَّ التَّ اأما العقوبات التعزيرية فقد “اتَّ
”)1(، قاله ابن تيمية )ت728ه�( وتلميذه ابن القيم  َيٍة َلْي�َص ِفيَها َحدٌّ َمْع�سِ
اْلِعَظِم  يِف  َناَيِة  اجْلِ “ِبَح�َسِب  )ت799ه�(:  فرحون  ابن  وزاد  )ت751ه�(، 

رِّ َوَعَدِمِه”)2(.  ايِن يِف ال�سَّ َغِر، َوَح�َسِب اجْلَ َوال�سِّ

ية، فمما جاء يف طريقة تطبيقها: قوله تعالى: )ڀ  	• واأما العقوبات احلدِّ
ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  

ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]النور: 2[.
فمن اأهم مقا�سد العقوبات احلّد من اجلرائم واملعا�سي والتقليل منها قدر 
الإمكان؛ ولكي يتحقق الزجر للمجرم والتخويف لالآخرين من اأن يفعلوا فعله؛ 

نا�سب احلزم يف تطبيق العقوبة والإعالم بها. 

ۓ  . 2 ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   )ۀ   تعالى:  قوله 
ۅ   ۋۅ    ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ     ۓ  
وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی( ]املائدة: 2[.

ففي هذه الآية الكرمية ُذكرت طائفة من املحرمات، ثم ُذيلت الآية بالتخويف 
جمموع الفتاوى، 402/35؛ الطرق احلكمية لبن القيم، �ص63.  )1(

تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام، 289/2. وقد ُنقلت كلتا العبارتني عن ابن القيم   )2(
يف كثري من الكتب؛ منها: معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�سمني من الأحكام، �ص195؛ بدائع ال�سلك 

يف طبائع امللك، 155/2؛ قرة العني بفتاوى علماء احلرمني، �ص322.



قاعدة )تكاليفُ الشّريعة جاريٌة على الطريق 

الوسط (، وأثرها يف معاجلة التطرّف

239العدد  التاسع  واألربعون 

من �سّدة عقوبة اهلل تعالى ملن يع�سيه، فنا�سب اأن يخّوف من يقع يف املع�سية 
من غري توبة ب�سّدة عذاب اهلل تعالى. 

ېې   . 3 ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     )ۈ   تعالى:  قوله 
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     
ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی( ]الأنفال: 25-24[.

ا ٌيقال يف وجه ال�ستدلل بهاتني الآيتني مبا قيل يف وجه ال�ستدلل بالآية  اأي�ساً
ال�سابقة؛ اإذ من يفعل املحرم ول يريد اأن يتوب فيخّوف ب�سّدة عذاب اهلل تعالى.

)ەئ   وئ  . 4  قال يف �سبب نزول قوله تعالى:  َقْي�ٍص  ْبِن  ما ثبت عن الأَ�ْسَعِث 
اأُْنِزَلْت؛  َلِفيَّ   ...“  :]77 عمران:  ]اآل  )خب(   اإَِلى  ۆئ(  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  
ِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل:  ْمَنا اإَِلى َر�ُسوِل اهللَّ وَمٌة يِف �َسْيٍء، َفاْخَت�سَ َكاَن َبْيِني َوَبنْيَ َرُجٍل ُخ�سُ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  ا َيْحِلُف َوَل ُيَبايِل، َفَقاَل النَّ ُه اإِذاً يُنُه« َفُقْلُت َلُه: اإِنَّ »�َساِهَداَك اأَْو مَيِ
َ َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َعَلْيِه  ، َوُهَو ِفيَها َفاِجٌر َلِقَي اهللَّ نٍي َي�ْسَتِحقُّ ِبَها َمالاً َحَلَف َعَلى مَيِ

اأَ َهِذِه الآَيَة)1(”)2(. ِديَق َذِلَك ُثمَّ اْقرَتَ ُ َت�سْ ْنَزَل اهللَّ َباُن«، َفاأَ َغ�سْ

ففي هذه الآية حتذير من اليمني الغمو�ص، وتخويف مبا�سر من عقوبتها حلظة 
الإدلء باليمني عند القا�سي.

النوع الثاين من الأدّلة: ال�شتدلل باملعقول؛ ومن ذلك: 

القيا�ص على فعل الطبيب؛ فهو ين�سح مراجعيه يف الأحوال العادية باملوازنة . 1
العتدال؛  عن  بعيد  طرف  يف  املر�ص  اإلى  البدن  مال  اإذا  لكن  الأغذية،  بني 
لريجع  ملر�سه  املقابل  الطرف  يف  التي  العالج  من  باأنواع  الطبيب  عاجله 
املري�ص اإلى جانب العتدال، فاإذا زال عنه املر�ص ترك ذلك العالج حينئذ، 
فكذلك  البدن؛  اأمرا�ص  �ساأن  يف  هذا  كان  واإذا  املتوازن.  الغذاء  اإلى  وعاد 

وهي قوله تعالى: )ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( اإَِلى )خب( ]اآل عمران: 77[.  )1(
اأخرجه البخاري، 178/3، ح2669.  )2(
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اأمرا�ص القلوب. وهذا ما عرّب عنه ال�ساطبي )ت790ه�( بقوله: “َوَعَلى َنْحٍو 
يِه  ِبيُب املاهر، يعطي الغذاء ابتداء، َعَلى َما َيْقَت�سِ ِتيِب َيْجِري الطَّ ْ َمْن َهَذا الرتَّ
اِلْعِتَداُل يِف َتَواُفِق ِمَزاِج امْلُْغَتِذي َمَع ِمَزاِج اْلِغَذاِء، َوُيْخرِبُ َمْن �َساأََلُه َعْن َبْع�ِص 
اَبْتُه  ، اأَْم َغرْيُ َذِلَك؟ َفاإَِذا اأَ�سَ ِتي َيْجَهُلَها امْلُْغَتِذي؛ اأَْهَو ِغَذاٌء، اأَْم �ُسمٌّ امْلَاأُْكوَلِت الَّ
يِف  اْنِحَراِفِه  ى  ُمْقَت�سَ َعَلى  ِتِه  ُمَعاجَلَ يِف  َقاَبَلُه  ااْلأَْخاَلِط،  َبْع�ِض  ِباْنِحَراِف  ِعلٌَّة 
ُة امْلَْطُلوَبُة،  حَّ ، َوال�سِّ ِليُّ ِجَع اإَِلى اِلْعِتَدال،ِ  َوُهَو امْلَِزاُج اْلأَ�سْ اِنِب اْلآَخِر؛ ِلرَيْ اجْلَ

ِ �ُسْبَحاَنُه”)1(. ْفِق، َوَغاَيُة اْلإِْح�َساِن َواْلإِْنَعاِم ِمَن اهللَّ َوَهَذا َغاَيُة الرِّ

وكما ي�سلك هذا الطريق الطبيب مع مراجعيه، ي�سلكه املعلم مع طالبه، واملدير 
مع موظفيه، والوالدان مع اأولدهما...اإلخ؛ لأنه مقت�سى احلكمة.

اأن جماراة العبد على انحرافه اإلى طرٍف ما، هو ظلٌم له يف احلقيقة، وت�سييع . 2
لأمانة الُن�سح، ول تقوم به م�سلحة العباد، ومقت�سى العدل واحلكمة اأن يتدّخل 
املفتي والنا�سح باحلكمة واملوعظة احل�سنة واملجادلة بالتي هي اأح�سن؛ لريّد 
ُروَج  “اإنَّ اخْلُ اإلى العتدال؛ قال ال�ساطبي )ت790ه�(:  العبد من النحراف 
َطَرِف  يِف  ا  اأَمَّ ْلِق،  اخْلَ َلَحُة  َم�سْ ِبِه  َتُقوُم  َوَل  اْلَعْدِل،  َعِن  َخاِرٌج  ْطَراِف  اْلأَ اإَِلى 
ا؛ لأن امل�ستفتي  اأَْي�ساً ا يِف َطَرِف اِلْنِحاَلِل؛ َفَكَذِلَك  َواأَمَّ ُه َمْهَلَكٌة،  َفاإِنَّ التَّ�ْسِديِد؛ 
ى اإَِلى اِلْنِقَطاِع َعْن  يَن، َواأَدَّ �َص اإَِلْيِه الدِّ َرِج ُبغِّ اإذا ُذِهَب ِبِه َمْذَهَب اْلَعَنِت َواحْلَ
َكاَن  اِلْنِحاَلِل  َمْذَهَب  ِبِه  ُذِهب  اإَِذا  ا  َواأَمَّ ُم�َساَهٌد؛  َوُهَو  اْلآِخَرِة،  َطِريِق  �ُسُلوِك 
ْهِي َعِن اْلَهَوى، واتباُع  ا َجاَء ِبالنَّ َ ْرُع اإِمنَّ ْهَوِة، َوال�سَّ ةاً ِلْلَم�ْسِي َمَع اْلَهَوى َوال�سَّ َمِظنَّ

الهوى ُمهلٌك”)2(.

املوافقات، 127/2.  )1(

املوافقات، 277/5.  )2(
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املبحث الثالث

طرق تطبيق القاعدة على االأمناط ال�سلوكية املختلفة للمكلفني 

لو رجعنا اإلى ما �سبق تقريره يف املبحث الأول، الذي يتناول معنى القاعدة، لوجدنا 
اأّن القاعدة تق�سم النا�َص ثالثَة اأحوال؛ كل حاٍل ميكن اإفراده يف م�ساألة م�ستقلة على 

النحو الآتي: 

املطلب االأول
طريقة تطبيق القاعدة عند اعتدال املكّلف

طرف  اإلى  ينزع  فال  والتزان،  لالعتدال  مهياأاً  يكون  اأن  للعبد:  املعتاد  الو�سع 
الت�سّدد ول اإلى النحالل: فينا�سب اأن ُتنقل له من الن�سو�ص وُيختار له من الأحكام 
ال�سرعية ما يعزز اعتداله، ويحافظ على توازنه، فيخاطب مبدلول ن�سو�ص الوعد 
والرتغيب بقدر خماطبته مبدلول ن�سو�ص الوعيد والتخويف، ويراعى يف التكاليف 
اأن تكون داخلة حتت قدرته وا�ستطاعته؛ من غري م�سقة غري معتادة اأو اإفراط، وال 

ت�ساهل اأو تفريط يوؤديان به اإلى النحالل عن الدين.

ول يخفى اأن العزائم يف ال�ّسريعة هي الأ�سل، فال�ساأن يف العبد يف الأحوال العادية 
ا على فعل الواجبات وترك املحرمات، ولكن متطلبات احلياة ت�ستدعي  اأن يكون قادراً
اأن يعر�ص للعبد عوار�ُص غرُي معتادة، وقد راعت ال�ّسريعة الغّراء ذلك، و�سرعت للعبد 
من الرخ�ض واملخارج ما يفي بتلك املتطلبات، لكن االإفراط يف تلك الرخ�ض عن 
ا، ويف اجلانب  ا عن حاجته الأ�سلية ُيعّد ت�ساهالاً مرفو�ساً نحو يجاري هوى العبد بعيداً
املقابل فاإن توجيه العبد اإلى العمل بالعزائم مع حاجته العار�سة اإلى الرخ�ص ُيعّد 

ا؛ فالعتدال يقت�سي التو�سط بني هذين الطرفني. ا اأي�ساً ا مرفو�ساً ت�سّدداً
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ا�ِص اأَنَّ َتْرَك  ا َفِهَم َبْع�ُص النَّ َ وقريب من هذا املعنى قال ال�ساطبي )ت790ه�(: “َوُرمبَّ
ا، َوَهَذا َغَلٌط، َواْلَو�َسُط ُهَو ُمْعَظُم ال�ّسريعة  �صِ َت�ْسِديٌد؛ َفاَل َيْجَعُل َبْيَنُهَما َو�َسطاً خُّ َ الرتَّ
َواأَْكرَثُ َمْن َهَذا  ِباِل�ْسِتْقَراِء التَّامِّ َعَرَف َذِلَك،  َل َمَواِرَد اْلأَْحَكاِم  َتاأَمَّ َوَمْن  َواأُمُّ اْلِكَتاِب، 
ِبَحْيُث  ِة،  اْلِعْلِميَّ امْلَ�َساِئِل  يِف  اْلَواِرِد  اَلِف  ِباخْلِ َيَتَعلَُّق  اْلِعْلِم  َلى  اإِ اِلْنِتَماِء  ْهِل  اأَ ِمْن  ُنُه  �َساأْ
ِباْلَقْوِل  اْلَفْتَوى  اأَنَّ  َعَلى  ِمْنُه  ِبَناءاً  امْلُ�ْسَتْفِتي،  َهَوى  ُيَواِفُق  الَِّذي  ِباْلَقْوِل  اْلَفْتَوى  ى  َيَتَحرَّ
ا َكاَن َرْحَمةاً ِلَهَذا امْلَْعَنى،  َ اَلَف اإِمنَّ ِه، َواأَنَّ اخْلِ امْلَُخاِلِف ِلَهَواُه َت�ْسِديٌد َعَلْيِه َوَحَرٌج يِف َحقِّ
وِد يِف ال�ّسريعة، َوَقْد  َوَلْي�َص َبنْيَ التَّ�ْسِديِد َوالتَّْخِفيِف َوا�ِسَطٌة، َوَهَذا َقْلٌب ِلْلَمْعَنى امْلَْق�سُ
ا ُهَو  َ اَلَف اإِمنَّ �ُص ِب�َسَبِبَها، َواأَنَّ اخْلِ خَّ ِتي َيرَتَ اِت الَّ َباَع اْلَهَوى َلْي�َص ِمَن امْلَ�َسقَّ َم)1( اأَنَّ اتِّ َتَقدَّ
؛  ِط َل َعَلى ُمْطَلِق التَّْخِفيِف، َواإِلَّ َو�سُّ نَّ ال�ّسريعة َحْمٌل َعَلى التَّ َرْحَمٌة ِمْن ِجَهٍة اأُْخَرى، َواأَ
اِلٌف ِلْلَهَوى، َوَل َعَلى ُمْطَلِق التَّ�ْسِديِد؛  ْكِليِف ِمْن َحْيُث ُهَو َحِرٌج َوخُمَ َلِزَم اْرِتَفاُع ُمْطَلِق التَّ

وِح اْلأَْمِر فيه”)2(. ُة َقَدٍم َعَلى ُو�سُ ُه َمَزلَّ فلياأخذ املوّفق يف هذا املو�سوع ِحْذَرُه؛ َفاإِنَّ

املطلب الثاين
طريقة تطبيق القاعدة عند ميل املكلف اإلى طرف الت�سّدد يف الدين

ال�سفات  من  التطّرف  ُيعدُّ  لذلك  ا؛  متطرفاً ولي�ص  �سويٌّ  اأنه  الإن�سان  يف  الأ�سل 
العار�سة، لكن بع�ص النا�ص قد تكون قابليتهم للتطرف �سديدة، ويتفاعلون مع نزعة 
التطّرف ب�سكل �سريع، وقد ت�سري هذه النزعة وت�سبح �سفة اأ�سيلة ل تنفك عنه - 
والعياذ باهلل -، فحينئذ ل يدخل يف مو�سوع قاعدتنا، ولكن خلطورة هذه النزعة؛ 
ا لطريقة التعامل  - باعتبارها ق�سيماً �سيتم احلديث عن طريقة التعامل معها -اإجمالاً

مع نزعة التطّرف العار�ص يف التدّين: 

الق�شم الأول: طريقة التعامل مع نزعة التطّرف العار�ص يف التدين: 

عنها  تتولَّد  ا�ستثنائية  لأ�سباب  ا  غالباً يكون  التطّرف  نزعة  مع  الإن�سان  جتاوب 
ي�سري اإلى ما قّرره يف موا�سع �سابقة من املوافقات، منها: 116/2.  )1(

املوافقات، 189/4.  )2(
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اأقوى ما  ا يف الدين فاإن  اإلى التطّرف، واإذا كان هذا التطّرف ت�سّدداً عاطفة تدفعه 
يغذي تطرفه األ تقع عينه اإِل على الأدلة ال�سرعية التي ُت�سبع عاطفته املتطرفة، وهي 
ن�سو�ص الوعيد والتخويف والعزائم، واألَّ يفهمها اإل وفق ما يلبي متطلباته. فمقت�سى 
قاعدتنا: اأن ُتكثََّف عليه الن�سو�ص املقابلة لتطّرفه، وهي ن�سو�ص الوعد والرتغيب 
والرخ�ص، ودللتها؛ حتى ُيلنّي من حّدته، ويدرك ي�سر ال�ّسريعة؛ فيرتاجع عن طرف 
وُيخاطب  حينئذ،  العادية  باحلالة  فيلحق  الو�سط،  يف  وي�ستقر  الدين،  يف  الت�سدد 

ا ب�سكل متوازن. ا، والعزائم والرخ�ص معاً بن�سو�ص الرتغيب والرتهيب معاً

ومثل ذلك يقال: ملن عنده تطرف يف اخلوف من اهلل تعالى ي�سل به اإلى القنوط 
عن  يرجع  حتى  والرحمة؛  الرجاء  بن�سو�ص  ُيخاطب  اأن  فينبغي  اهلل؛  رحمة  من 

انحرافه، فيعود معه اخلطاب املتوازن بني ن�سو�ص الرجاء واخلوف.

التطّرف  اإلى احلّد من هذا  تهدف  وردت ن�سو�ص كثرية،  امل�سلك  ولتعزيز هذا 
العار�ص؛ �سواء اأكان ذلك من اجلانب الوقائي، اأم العالجي، و�سواء اأكان التطّرف 
ا اإلى نظرته ال�سوداوية للمجتمع والرغبة اإلى  ا على املتطرف، اأم ممتداً ا قا�سراً �سلوكاً
جّره اإلى م�ستنقع التطّرف، ويطول بنا احلديث وي�سيق بنا املقام عن ا�ستعرا�ص هذه 

الن�سو�ص، لكن ينا�سب التمثيل جلن�سها بنوعني من الأمثلة: 

• اأحدهما: الن�سو�ص التي تتكلم عن �سماحة الدين، وي�سر ال�ّسريعة، وحتذر من 	
الغلو يف الدين.

• والنوع الثاين: الن�سو�ص التي تبنيِّ اأهمية وحدة �سّف امل�سلمني، ووجوب طاعة 	
ولة الأمر يف املعروف، وحترمي الفتئات عليهم واإثارة الفنت.

ر من الغلو  النوع الأول: اأمثلة للن�شو�ص التي ُتعَنى ببياِن ُي�شِر ال�ّشريعة، وحتذِّ
يف الدين: 

قوله تعالى: )ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]احلج: 78[.. 1

اأي  اأحكامه  يف  ولي�ص  ال�سوي،  الإن�سان  فطرة  مع  يتنا�سب  ي�سر،  كله  فالدين 
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حرج؛ فعقل املكلف قادر على ا�ستيعاب اأحكامه، وجوارحه قادرة على تنفيذها، 
الأحكام  جلميع  العموم  هذا  اأن  ويالحظ  معتادة.  غري  م�سّقة  اأي  فيه  ولي�ص 
العموم  لهذا  تاأكيد  وهذا  وال�ستثناء،  بالنفي  احل�سر  اأ�سلوب  فيه  ُا�سُتخدم 
الوجه  ال�ّسريعة على  باأن تطبيقهم لأحكام  اأن يثقوا  وال�سمول؛ فعلى املكلفني 
اأن يراعوا يف فتاواهم  اأي حرج وم�سقة، وعلى املجتهدين  ال�سرعي لي�ص فيه 
الظروف احلالية واملكانية والزمانية التي جتعل املكلفني قادرين على التجاوب 

مع عوار�ص ال�سرورة واحلاجة وامل�سّقات غري املعتادة. 

گ( . 2 گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   )ڈ   تعالى:  قوله 
]هود: 112[.

فهذه الآية: فيها اأمٌر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص واملوؤمنني بال�ستقامة وفق �سرع اهلل ولي�ص وفق 
الطغيان وجتاوز احلّد يف ذلك، ويالحظ  نهٌي عن  وفيها  والأمزجة،  الأهواء 
اأن الأمَر والنهَي وردا مطلقني، والأمر املطلق يقت�سي الوجوب، كما اأن النهي 

املطلق يقت�سي التحرمي، كما يالحظ اأنها ُذّيلت بقوله تعالى: )گ  گ  گ  
گ(، ويف هذا اإ�سارة اإلى اأن ال�ستقامَة -من غري انحراف اإلى اتباع الأهواء 
اهلل  فاإن  اأعمالنا،  جميع  يف  مطلوبٌة  احلد-  جتاوز  اإلى  اأو  لل�سرع،  املخالفة 

ب�سري بكل ما نعمل.

“)ک   ال�سعود )ت982ه�(:  اأبي  ومما يع�سد ذلك من كالم املف�سرين؛ قول 
ا ُحّد لكم باإفراٍط اأو تفريٍط فاإنَّ كال طَرَف]ْي[ ق�سِد  ک( وال تنحرُفوا عمَّ
ا حلاِل  ا اأو تغليباً ؛ تغليظاً ا وهو جتاوُز احلدِّ الأمور ذميٌم، واإمنا �ُسّمي ذلك طغياناً

�سائِر املوؤمننَي على حاِله عليه ال�سالُم.

)گ  گ  گ  گ( فيجازيُكم على ذلك، وهو تعليٌل لالأمِر والنهِي. 

مبجرِد  انحراٍف  غرِي  من  عليِه  املن�سو�ِص  اتباِع  وجوِب  على  ِدللٌة  الآيِة  ويف 
لعلِل  التابِع  الجتهاِد  مبقت�سى  العمُل  واأما  و�سالٌل؛  طغياٌن  ُه  فاإنَّ الراأِي؛ 
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الن�سو�ِص؛ فذلك من باِب ال�ستقامِة، كما اأمَر على موجِب الن�سو�ِص الآمرِة 
بالجتهاد”)1(. 

ڀ  . 3 ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى:  قوله 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]املائدة: 77[.

يف هذه الآية نهي �سريح عن الغلو يف الدين، وهو نهي مطلق فيقت�سي التحرمي، 
ا لأهل الكتاب بيد اأننا داخلون فيه؛ لأن �سرع من  وهذا النهي واإن كان موجهاً
قبلنا �سرع لنا ما مل ياأِت يف �سرعنا ما ينفيه، ومل ياأِت يف �سرعنا ما ينفيه، بل 

جاء ما يوؤيده �سراحة يف اأدلة كثرية منها الدليل التايل: 

يِف . 4 َواْلُغُلوَّ  اُكْم  ِ»اإيَّ ملسو هيلع هللا ىلص:   ِ اهللَّ َر�ُسوُل  يِل  َقاَل  َقاَل:   ، ا�ٍص  َعبَّ اْبِن  َعِن  ثبت  ما 
يِن«)2(. ا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِباْلُغُلوِّ يِف الدِّ َ يِن، َفاإِمنَّ الدِّ

الذي  )اإياكم(  �سمري  با�ستخدام  الغلو  من  �سريح  حتذير  احلديث  هذا  يف 
مبعنى )احذروا(، كما ورد فيها عّلة النهي با�ستخدام )الفاء( التعليلية، وهذا 
نهي مطلق يقت�سي التحرمي، ويالحظ اأن جملة التعليل �سدرت ب� )اإمنا( وهي 

من اأدوات احل�سر، اأي اأن ال�سبب الرئي�ص لهالك الأمم ال�سابقة هو الغلو.

ُعوَن« . 5 ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َهَلَك امْلَُتَنطِّ ما ثبت َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َم�ْسُعوٍد ، َعِن النَّ
ا)3(. َقاَلَها َثاَلثاً

تف�سري اأبي ال�سعود = اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا الكتاب الكرمي، 245/4؛ وانظر: تف�سري ال�سمعاين،   )1(
464/2؛ فتح القدير لل�سوكاين، 600/2.

 ،228/4 ماجه،  وابن  ح4049؛   ،178/4 والن�سائي،  ح1851؛   ،350/3 له(،  )واللفظ  اأحمد،  اأخرجه   )2(
ح3029؛ واحلاكم يف امل�ستدرك، 637/1، ح1711، وغريهم.

ومما قاله اأهل العلم يف احلكم على احلديث: 
َجاُه”.	• ، َومَلْ ُيَخرِّ ْيَخنْيِ ِحيٌح َعَلى �َسْرِط ال�سَّ قول احلاكم عقب احلديث: “َهَذا َحِديٌث �سَ
قول الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته، 522/1، ح2680: “�سحيح”.	•
قول حمققي امل�سند: “اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم”.	•
قول االأرنوؤوط يف حتقيقه ل�سنن ابن ماجه: “اإ�سناده �سحيح”. 	•

اأخرجه م�سلم، 2055/4، ح2670.  )3(
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ُقوَن  وقد ف�سر الإمام النووي )ت676ه�( لفظ )املتنطعون( بقوله: “اأَِي: امْلَُتَعمِّ
ُدوَد يِف اأَْقَواِلِهْم َواأَْفَعاِلِهْم”)1(. اْلَغاُلوَن امْلَُجاِوُزوَن احْلُ

ويالحظ اأنه ملسو هيلع هللا ىلص جعل )املتنطعون( فاعل للفعل )هلك(، ويف ذلك تنبيٌه بليغ 
على اأن املتنطعني هم الذين ي�سنعون الهالك لأنف�سهم، وزيادةاً يف التحذير 

ا. من التنّطع والغلو: كّرر ذلك ثالثاً
َوَلْن ُي�َسادَّ . 6 يَن ُي�ْسٌر،  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اإِنَّ الدِّ اأَِبي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّ ما ثبت َعْن 

ْوَحِة  َوالرَّ ِباْلَغْدَوِة  َوا�ْسَتِعيُنوا  َواأَْب�ِسُروا،  َوَقاِرُبوا،  ُدوا  َف�َسدِّ َغَلَبُه،  اإِلَّ  اأََحٌد  يَن  الدِّ
ِة«)2(. جْلَ َو�َسْيٍء ِمَن الدُّ

يَن ُي�ْسٌر( ُيالَحظ اأنه ا�ستخدم فيها اأحد اأ�ساليب  ففي اجلملة الأولى: ِ)اإِنَّ الدِّ
هذه  رت  دِّ و�سُ ي�سر،  الدين  كّل  اأي:  اخلرب،  يف  املبتداأِ  ح�سُر  وهو  احل�سر، 
انتقل  بل  بذلك،  النبوي  التو�سيف  يكتِف  ومل   ،) )اإنَّ التوكيد  باأداة  اجلملة 
يَن اأََحٌد  اخلطاب اإلى تو�سيف ماآل �سد التي�سري وهو الت�سدد: )َوَلْن ُي�َسادَّ الدِّ
اإِلَّ َغَلَبُه(، وا�ستخدم يف ذلك اأ�سلوب احل�سر بالنفي وال�ستثناء، بل ا�سُتخدم 
من  كل  واملعنى:  امل�ستقبل،  يف  النفي  على  تدل  التي  )لن(  النفي  اأدوات  من 
ين�سد الكمال يف الدين �سيغلبه الدين ولن يتمكن من ذلك، ثم بينت اجلملة 

الثالثة ما هو بو�سع الإن�سان، وهو الت�سديد واملقاربة.
َل  “َوامْلَْعَنى:  قال:  تعليق لطيف على هذا احلديث، فقد  ابن حجر  وللحافظ 
ْفَق اإِلَّ َعَجَز َواْنَقَطَع َفُيْغَلُب. َقاَل ابن  ُك الرِّ ِة َوَيرْتُ يِنيَّ ُق اأََحٌد يِف اْلأَْعَماِل الدِّ َيَتَعمَّ
ا�ُص َقْبَلَنا اأَنَّ  ِة؛ َفَقْد َراأَْيَنا َوَراأَى النَّ ُبوَّ ِديِث َعَلٌم ِمْن اأَْعاَلِم النُّ امْلُِنرِي: يِف َهَذا احْلَ
ُه  يِن َيْنَقِطُع. َوَلْي�َص امْلَُراُد: َمْنَع َطَلِب اْلأَْكَمِل يِف اْلِعَباَدِة؛ َفاإِنَّ ٍع يِف الدِّ ُكلَّ ُمَتَنطِّ
ِع  ي اإَِلى امْلَاَلِل اأَِو امْلَُباَلَغِة يِف التََّطوُّ ِمَن ااْلأُُموِر امْلَْحُموَدِة، َبْل َمْنُع ااْلإِْفَراِط امْلُوؤَدِّ

ِل، اأَْو اإِْخَراِج اْلَفْر�ِص َعْن َوْقِتِه...”)3(.  ْف�سَ ي اإَِلى َتْرِك اْلأَ امْلُْف�سِ
�سرح النووي على م�سلم، 220/16.  )1(

اأخرجه البخاري، 16/1، ح39.  )2(
فتح الباري لبن حجر، 94/1.  )3(
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من  وحتذر  ال�شف  وحدة  باأهمية  تعنى  التي  للن�شو�ص  اأمثلة  الثاين:  النوع 
الفتئات على ولة الأمر: 

قوله تعالى: )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]اآل عمران: 103[.. 1

العت�ساُم  يكوُن  فقد  به،  ُنوا  وحت�سَّ ُعوا  “متنَّ  : ڄ(  ڄ   )ڦ   ومعنى 
بالتم�ّسِك باليِد، وبغرِي ذلك مما هو مَنعٌة، ومنه... ع�سَمُة النكاِح، و)احلبُل( 
يف هذه الآية م�ستعٌار ملا كان ال�سبَب الذي ُيعت�سُم به، و�سلةاً ممتدةاً بني العا�سِم 
ا ب�سيٍء،  َه ذلَك باحلبِل الذي �ساأُنه اأن ي�سَل �سيئاً واملع�سوِم، ون�سبةاً بينهما، �سبَّ

ى العهوُد واملواثيُق حبال”)1(.  وت�سمَّ

ومعنى: “)ڄ(  حاٌل من فاعِل اعت�سُموا، اأي جمتمِعني يف العت�ساِم”)2(. 

كاأهِل  بينكم  بوقوِع الختالِف  ُقوا عن احلقِّ  تتفرَّ اأي ل  “)ڄ  ڃ(  ومعنى 
ا، اأو ل حُتِدثوا  كم بع�ساً الكتاِب، اأو كما كنتم متفرِقنَي يف اجلاهليِة يحارُب بع�سُ

ما يوجُب التفريَق وُيزيُل الأُلفَة التي اأنتْم عليَها”)3(.

“يريُد  فقال:  القراآين  التوجيه  بهذا  املراد  الطربي )ت310ه�( عن  عرّب  وقد 
كوا بديِن اهلِل الذي اأمرَكم به، وعهِده الذي َعِهَده اإليكم  بذلك تعالى ذكُره: ومت�سَّ

يف كتابِه اإليكم، من الألفِة والجتماِع على كلمِة احلِق، والت�سليِم لأمِر اهلِل”)4(.

ا  ِة اْعِتَقاداً نَّ اِم ِباْلِكَتاِب َوال�سُّ كما قال القرطبي: “اأََمَرَنا ِباِلْجِتَماِع َعَلى اِلْعِت�سَ
ْنَيا  اِلُح الدُّ َتاِت الَِّذي َيِتمُّ ِبِه َم�سَ َفاِق اْلَكِلَمِة َواْنِتَظاِم ال�سَّ ، َوَذِلَك �َسَبُب اتِّ َوَعَمالاً
الَِّذي  اِق  اِلْفرِتَ َعِن  َوَنَهى  ِباِلْجِتَماِع  َواأََمَر  اِلْخِتاَلِف،  ِمَن  اَلَمُة  َوال�سَّ يِن،  َوالدِّ

 .)5(” ْهِل اْلِكَتاَبنْيِ َل ِلأَ َح�سَ
تف�سري ابن عطية، 483/1.  )1(
تف�سري اأبي ال�سعود، 66/2.  )2(

املرجع ال�سابق نف�سه.  )3(
تف�سري الطربي، 70/7.  )4(

تف�سري القرطبي، 164/4.  )5(
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فهذه الآية: من �سمن ع�سرات الن�سو�ص التي توجب اجتماع الكلمة وحتّرم 
الفرقة؛ لهذا ُيعدُّ اجتماع الكلمة ومتا�سك �سّف امل�سلمني من مقا�سد ال�ّسريعة 
اجتماع  يحقق  مبا  النا�ُص  َيقبَل  اأن  ومقت�ساها  الكلية،  وقواعدها  العظيمة، 

الكلمة ولو كان يف اأمور تكرهها نفو�سهم، ومما يعزز هذا املعنى: 

َماَعِة  اَعِة، َواجْلَ ا�ُص َعَلْيُكْم ِبالطَّ قول عبُد اهلِل ْبُن َم�ْسُعوٍد : “َيا اأَيَُّها النَّ اأ. 
َماَعِة َخرْيٌ  اَعِة َواجْلَ ُهَما َحْبُل اهلِل الَِّذي اأََمَر ِبِه، َواإِنَّ َما َتْكَرُهوَن يِف الطَّ َفاإِنَّ

بُّوَن يِف اْلُفْرَقِة”)1(. ا حُتِ مِمَّ

ا�ٍص  ِبامْلَِديَنِة  ُه َلِقَي اْبَن َعبَّ ، اأَنَّ َنِفيُّ ب. وما جاء عن �ِسَماِك ْبِن اْلَوِليِد احْلَ
َعَلْيَنا  َوَيْعَتُدوَن  َوَي�ْسِتُموَنا  َيْظِلُموَنا  َعَلْيَنا  �ُسْلَطاٍن  يِف  َيُقوُل  “َما  َفَقاَل: 
ِذَراَعيَّ  اأََخَذ  ُثمَّ   ...، َحَنِفيُّ َيا  اأَْعِطِهْم  َل،  َقاَل:  َنُعُهْم؟  مَنْ اأََل  َدَقاِتَنا  �سَ يِف 
اِلَيُة  اخْلَ اْلأَُمُم  َهَلَكِت  ا  َ اإِمنَّ َماَعَة،  اجْلَ َماَعَة،  اجْلَ  : َحَنِفيُّ َيا  َوَقاَل:  َفَغَمَزَها 
ِ :  )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ(  ِقَها، اأََما �َسِمْعَت َقْوَل اهللَّ ِبَتَفرُّ

]اآل عمران: 103[”)2(.

يِف  تْخَتلف  الآراء  اأَن  ُعلم  “وملا  )ت660ه�(:  عبدال�سالم  بن  العز  وقول  ج. 
الح والأ�سلح َواْلَفا�ِسد والأف�سد َويِف معرَفة خري اخلريين َو�سر  معرَفة ال�سَّ
الح ودرء  ال�سرين؛ ح�سَر اْلإَِماَمة اْلُعْظَمى يِف َواِحد؛ َكْيال يتعطل جلب امْل�سَ
الح والأ�سلح َواْلَفا�ِسد والأف�سد”)3(. امْلََفا�ِسد ِب�َسَبب اْخِتاَلف اْلُوَلة يِف ال�سَّ
واحلاكم،  ال�ّسريعة، 298/1، ح17؛  والآجري يف  له(، 198/9، ح8972؛  )واللفظ  الطرباين  اأخرجه   )1(

598/4، ح8663، وغريهم.
ومما قاله اأهل العلم يف احلكم على هذا الأثر: 

وعّقب 	• ُيْخِرَجاُه”.  َومَلْ   ، ْيَخنْيِ ال�سَّ �َسْرِط  َعَلى  ِحيٌح  �سَ َحِديٌث  “َهَذا  احلديث:  عقب  احلاكم  قول 
الذهبي يف التلخي�ص فقال: “على �سرط البخاري وم�سلم”.

وقال الداين بن منري -يف �سل�سلة الآثار ال�سحيحة، 71/1-: “وهذا اإ�سناد ح�سن”.	•
اأخرجه ابن اأبي حامت يف تف�سريه، الأ�سيل، 724/3، ح3920. ومل اأقف على من حكم على هذا الأثر.  )2(

الفوائد يف اخت�سار املقا�سد، �ص142.  )3(
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ملسو هيلع هللا ىلص، . 2 اهلِل  َر�ُسوَل  �َسِمْعُت  َقاَل:   ، �ْسَلِميِّ  اْلأَ �ُسَرْيٍح  ْبِن  َعْرَفَجَة  َعْن  ثبت  ما 
اأَْو  اُكْم،  ْن َي�ُسقَّ َع�سَ اأَ ْمُرُكْم َجِميٌع َعَلى َرُجٍل َواِحٍد، ُيِريُد  َواأَ اأََتاُكْم  َيُقوُل: »َمْن 

َق َجَماَعَتُكْم، َفاْقُتُلوُه«)1(. ُيَفرِّ

ر باأداة ال�سرط )َمْن(، وهي من �سيغ العموم، اأي: كل من  دِّ فهذا احلديث �سُ
واإمنا  قتله،  فيجب  تفريق جماعتنا  يريد  واحد  اأمري  على  واأمرنا جميع  اأتانا 
وجب قتله لقيامه باأمر حمّرم، وهو �سق �سف امل�سلمني، ويف هذا تخويف من 
ثه  العقوبة الدينية )وهي القتل(، والأخروية )وهي اإثم املحرم( لكل من حُتدِّ
الدنيوية والأخروية من  العقوبة  التخويف من  اأن  الفعل، ول �سك  نف�سه بهذا 

اأهم اجلوانب الوقائية.

كلُّ  كان  لو  وما  واحد،  اإمام  امل�سلمني  كان جلميع  اإذا  ما  ي�سمل  وهذا احلكم 
ُقْطٍر م�ستقالاً باإمام. قال ال�سوكاين )ت1250ه�(: “اأقوُل: اإذا كانِت الإمامُة 
اأياِم  كان يف  كما  به  اإليه مربوطٌة  راجعٌة  والأموُر  بواحٍد  ةاً  الإ�سالميُة خمت�سّ
ثبوِت  بعد  جاء  الذي  الثاين  ال�سرِع يف  فحكُم  وتابعيِهم؛  والتابعنَي  ال�سحابِة 

وليِة الأوِل اأن ُيقتَل اإذا مل يتْب عن املنازعِة...”)2(.

وتباعِد  الإ�سالمية  البلدان  رقعة  ات�ساِع  بعد  احلال  تو�سيف  اإلى  انتقل  ثم 
بعد  “واأما  فقال:  ع�سرنا-  على  ين�سحب  -والذي  حّكامها  وتعّدد  اأطراِفها 
انت�ساِر الإ�سالِم وات�ساِع رقعتِه وتباعِد اأطراِفه فمعلوٌم اأنه قد �ساَر يف كلِّ قطٍر 
اأو اأقطاِر الوليِة اإلى اإماٍم اأو �سلطاٍن، ويف القطِر الآخِر اأو الأقطار كذلك، ول 
ينفْذ لبع�سهم اأمٌر ول نهٌي يف قطِر الآخِر واأقطارِه التي رجعت اإلى وليِته: فال 
البيعة له  باأ�َص بتعّدِد الأئمِة وال�سالطني ويجُب الطاعُة لكلِّ واحٍد منهم بعَد 
على اأهِل القطِر الذي ينفُذ فيه اأوامُرُه ونواِهْيِه وكذلك �ساحُب القطِر الآخر، 
كان  اأهُله،  وبايَعه  وليُته  فيه  ثبتْت  قد  الذي  القطِر  ينازُعه يف  من  قاَم  فاإذا 

اأخرجه م�سلم، 1480/3، ح1852.  )1(
ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار، �ص940.  )2(
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اأهل القطِر الآخِر طاعُته ول  يتْب، ول جتب على  اإذا مل  ُيقتل  اأن  احلكُم فيه 
للقواعِد  املنا�سُب  فاإنَّه  هذا  فاعرْف  الأقطار...  لتباعِد  وليِته  حتَت  الدخول 
فاإن  يقال يف خمالفِته؛  ودْع عنك ما  الأدلُة،  تدلُّ عليه  ملا  واملطابُق  ال�سرعيِة 
الفرَق بني ما كانت عليه الولية الإ�سالميُة يف اأوِل الإ�سالِم وما هي عليه الآن 
اأن يخاطب  اأنكَر هذا فهو مباهٌت، ل ي�ستحق  اأو�سُح من �سم�ِص النهاِر، ومن 

باحلجِة؛ لأنه ل يعِقُلها”)1(.

اَعِة، . 3 ُه َقاَل: »َمْن َخَرَج ِمَن الطَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اأَنَّ ما ثبَت َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّ
ُب  ٍة َيْغ�سَ يَّ َت َراَيٍة ِعمِّ ، َوَمْن َقاَتَل حَتْ ةاً َماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتةاً َجاِهِليَّ َوَفاَرَق اجْلَ
َوَمْن  ٌة،  َجاِهِليَّ َفِقْتَلٌة  َفُقِتَل،   ، َبةاً َع�سَ ُر  َيْن�سُ اأَْو  َبٍة،  َع�سَ اإَِلى  َيْدُعو  اأَْو  َبٍة،  ِلَع�سَ
َها َوَفاِجَرَها، َوَل َيَتَحا�َسى ِمْن ُموؤِْمِنَها، َوَل َيِفي ِلِذي  ِرُب َبرَّ ِتي، َي�سْ َخَرَج َعَلى اأُمَّ

ي َوَل�ْسُت ِمْنُه«)2(.  َعْهٍد َعْهَدُه، َفَلْي�َص ِمنِّ

ال�سابق،  الدللة من احلديث  وجه  قريبة من  الدللة من هذا احلديث  وجه 
ز على اأثر مفارقة اجلماعة، وهو اأنه لو مات على ذلك  بيد اأن هذا احلديث ركَّ

يكون مبثابة من مات على الكفر والعياذ باهلل. 
املرجع ال�سابق. ومن امل�سادر الأخرى التي تعّزز هذا املعنى:   )1(

ما جاء يف بدائع ال�سلك يف طبائع امللك، 76/1: “اإِن �َسرط وحدة االإَِمام ِبَحْيُث اَل يكون ُهَناَك َغريه 	•
َل يْلزم َمَع تعذِر الإِمكاِن”.

َعَلى 	• �ُسْلَطاٍن  ُكلُّ  َتَغلََّب  َلْو  ُه  “)اأَنَّ  :263/6 النهى،  اأويل  مطالب  و�سرحه:  املنتهى  غاية  وما جاء يف 
امْلَُتَغلِِّب  اأَْي:  َفُحْكُمُه(؛  )َزَماِنَنا  يِف  اْلَواِقُع  ُهَو  َما  َعَلْيَها )َك(  َوا�ْسَتْوَلى  اْلأَْر�ِص،  َنَواِحي  ِمْن  َناِحَيٍة( 
َيِة  امْلَْع�سِ َعَلْيَها )َك( ُحْكِم )اْلإَِماِم( ِمْن ُوُجوِب َطاَعِتِه يِف َغرْيِ  اِحَيِة الَِّتي ا�ْسَتْوَلى  اأَْي: النَّ )ِفيَها(؛ 
ُروِج َعَلْيِه َبْعَد ا�ْسِتْقَراِر َحاِلِه؛ مِلَا  اِة َواْلأَُمَراِء َوُنُفوِذ اأَْحَكاِمِهْم َوَعَدِم اخْلُ اَلِة َخْلَفُه َوَتْوِلَيِة اْلُق�سَ َوال�سَّ

ا َوُهَو ُمتَِّجٌه”. يِف َذِلَك ِمْن �َسقِّ اْلَع�سَ
“قال �سيخ الإ�سالم حممد بن عبدالوهاب، 	• ال�سنية يف الأجوبة النجدية، 5/9:  وما جاء يف الدرر 

رحمه اهلل تعالى: الأئمة جممعون من كل مذهب، على اأن من تغّلب على بلد اأو بلدان له حكم الإمام 
يف جميع الأ�سياء، ولول هذا ما ا�ستقامت الدنيا؛ لأن النا�ص من زمن طويل قبل الإمام اأحمد اإلى 
ا من الأحكام، ل  ا من العلماء ذكر اأن �سيئاً يومنا هذا، ما اجتمعوا على اإمام واحد، ول يعرفون اأحداً

ي�سح اإل بالإمام الأعظم”.
اأخرجه م�سلم، 1476/3، ح1848.  )2(
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ا يف تو�سيح معنى ال�سطر  ا مهمًّ ولتجلية الأمر اأكرث؛ فاإن لالإمام ال�سنعاين كالماً
ِليَفِة الَِّذي َوَقَع  اَعِة( اأَْي: َطاَعِة اخْلَ الأول من احلديث، فقال: “َقْوُلُه )َعْن الطَّ
ا�ُص  ُيْجِمْع النَّ مَلْ  اإْذ  اْلأَْقَطاِر،  ِمْن  ُقْطٍر  اأَيِّ  َخِليَفُة  امْلَُراَد:  َوَكاأَنَّ  َعَلْيِه،  اِلْجِتَماُع 
ا�ْسَتَقلَّ  َبْل  ِة،  ا�ِسيَّ اْلَعبَّ ْوَلِة  الدَّ اأَْثَناِء  ِمْن  ِة  اْلإِ�ْساَلِميَّ اْلِباَلِد  َجِميِع  يِف  َخِليَفٍة  َعَلى 
ْهُل  ِديُث َعَلى َخِليَفٍة اْجَتَمَع َعَلْيِه اأَ ُموِرِهْم؛ اإْذ َلْو ُحِمَل احْلَ اأَْهُل ُكلِّ اإْقِليٍم ِبَقاِئٍم ِباأُ

اْلإِ�ْساَلِم َلَقلَّْت َفاِئَدُتُه.

َطاَعِة  َعَلى  َفُقوا  اتَّ ِذيَن  الَّ َماَعِة  اجْلَ َعْن  َخَرَج  اأَْي:  َماَعَة(  اجْلَ )َوَفاَرَق  َوَقْوُلُه: 
ِهْم. اإَماٍم، اْنَتَظَم ِبِه �َسْمُلُهْم، َواْجَتَمَعْت ِبِه َكِلَمُتُهْم، َوَحاَطُهْم َعْن َعُدوِّ

ْهِل، َوامْلَُراُد ِبِه: َمْن َماَت  ٌة( اأَْي: َمْن�ُسوَبٌة اإَلى اأَْهِل اجْلَ َقْوُلُه: )َفِميَتُتُه ِميَتٌة َجاِهِليَّ
َعَلى  َماَت  ْن  مِبَ َماَعَة  َفاَرَق اجْلَ َمْن  مِلِيَتِة  َت�ْسِبيٌه  َوُهَو  اْلإِ�ْساَلِم،  َقْبَل  اْلُكْفِر  َعَلى 
اَعِة َكاأَْهِل  اِرَج َعْن الطَّ َت ُحْكِم اإَماٍم؛ َفاإِنَّ اخْلَ اْلُكْفِر، ِبَجاِمِع اأَنَّ اْلُكلَّ مَلْ َيُكْن حَتْ

ِة َل اإَماَم َلُه”)1(. اِهِليَّ اجْلَ

الق�شم الثاين: طريقة التعامل مع نزعة التطّرف املتجّذرة يف التدين: 

اأنه على مر الع�سور، ل يكاد يخلو اأي جمتمع من فئة �ساذة تنزع  مما يوؤ�سف له 
اأ�سكاله و�سوره، والتي منها التطّرف العنيف يف الدين،  اإلى التطّرف العنيف بجميع 
ا اأن  فيقومون بجرائم ب�سعة ت�سيب م�سالح امل�سلمني يف مقتل، ومما يزيد الأمر �سوءاً
يت�سّرب بع�سهم التطّرف حتى ي�سبَح متاأ�سالاً يف �سلوكهم، فال ي�سعهم النفكاَك عنه، 
ويعتقدون اأن فهمهم املتطرف للدين هو ذاته دين اهلل الذي يجب على النا�ص اأن يدينوا 
اهلل به، فيفتاتون على ال�ّسريعة، ويت�سّرفون با�سمها، وي�سل بهم الإعجاب باآرائهم اإلى 
ٍب مقيٍت يجعلهم يثورون  راح ما عداها، مع تع�سُّ احتكار احلق فيها، واليقني بها، واطِّ
ي�ستخدمون  اأنهم  كما  زعمهم،  يف  النقا�ص  تقبل  ل  التي  لآرائهم  نقٍد  اأيِّ  توجيه  عند 
متى  ال�سرعية  ال�سلطات  منازعة  اإلى  ويبادرون  اأفكارهم،  اإلى  النا�ص  جّر  يف  العنف 
املّلة  اأهل  حقوق  عن  والدفاع  للدين،  النت�سار  م�سمى  حتت   ، �سبيالاً لذلك  وجدوا 

�سبل ال�سالم، 374/2.  )1(
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-زعموا-، والواقع اأنه اإ�سباٌع ل�سهوة ال�سلطة، وتلبية لأهوائهم التي اأقحموا الدين يف 
ا لعواطفهم املنحرفة، �سواء اأكان ذلك بح�سن نية اأم ب�سوء نية.  تبنيها، وانقياداً

نون الذين يغلِّفون حبهم لل�سلطة با�سم الدين، وي�ستغلون  ول يقّل عنهم خطورة املتلوِّ
عواطف النا�ص الدينية لتمرير خمططاتهم ال�سيا�سية، ويبذرون د�سائ�سهم لتاأليب النا�ص 
على ال�سلطة، وي�ستغلون اأي منفذ للو�سول به اإلى ال�سلطة، واإن ادعوا ال�سلمية فاإمنا ذلك 
اأو  اخلفاء؛  يف  يديرونها  م�سلحةاً  ا  اأذرعاً �سون  يوؤ�سِّ ولكنهم  فح�سب،  والعلن  الظاهر  يف 

يتحالفون يف ال�سر مع ع�سابات م�سلحة قائمة؛ ليفتاتوا بهم على ال�سلطة ال�سرعية.

وهوؤلء املتطرفون الذين يثريون الفنت، وي�ستخدمون العنف يف تنفيذ خمططاتهم 
عناية،  مزيد  الن�سو�ص  اأولتهم  مبا�سر-  غري  اأم  مبا�سر  ب�سكل  ذلك  اأكان  -�سواء 
�ص هذا ال�سنف املوغل يف التطّرف، وترِبئ ال�ّسريعة من  فكرثت الن�سو�ص التي ت�سخِّ
ر من الت�ساهل معهم، وقد اأُفردت يف تتبع هذه الأحاديث كتٌب وبحوٌث  اأفعالهم، وحتذِّ
م�ستقلة)1(، ومبا اأن احلديث عن هذا ال�سنف من املتطرفني اإمنا جّرنا اإليه ال�سياق 
-كما �سبق بيان ذلك يف افتتاح هذا املطلب-؛ ف�سيتم الكتفاء بالتمثيل بدليل واحد؛ 

ليكون مبثابة املعيار لبقية الأدلة. 

ِتي اْخِتاَلٌف  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »�َسَيُكوُن يِف اأُمَّ فقد ثبت َعْن اأََن�ِص ْبِن َماِلٍك، ، اأَنَّ النَّ
َوُفْرَقٌة، َقْوٌم ُيْح�ِسُنوَن اْلِقيَل، َوُي�ِسيُئوَن اْلِفْعَل، َيْقَرُءوَن اْلُقْراآَن َل ُيَجاِوُز َتَراِقَيُهْم، َيْحِقُر 
ْهِم  يِن ُمُروَق ال�سَّ ُرُقوَن ِمَن الدِّ َياِمِهْم، مَيْ َياَمُه َمَع �سِ اَلِتِهْم، َو�سِ اَلَتُه َمَع �سَ اأََحُدُكْم �سَ
ِليَقِة، ُطوَبى  ْلِق َواخْلَ ِة، ُثمَّ َل َيْرِجُعوَن َحتَّى َيْرَتدَّ َعَلى ُفوِقِه)2(، ُهْم �َسرُّ اخْلَ ِميَّ ِمَن الرَّ
مِلَْن َقَتَلُهْم َوَقَتُلوُه، َيْدُعوَن اإَِلى ِكَتاِب اهلِل، َوَلْي�ُسوا ِمْنُه يِف �َسْيٍء، َمْن َقاَتَلُهْم َكاَن اأَْوَلى 

ِباهلِل ِمْنُهْم«. َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل، َما �ِسيَماُهْم؟ َقاَل: »التَّْحِليق«)3(.
منها كتاب: الأحاديث امل�سندة الواردة يف اخلوارج و�سفاتهم ل� اأ.د. عبدالعزيز خمتار الأمني، وبحث:   )1(

الأحاديث الواردة يف اخلوارج؛ جمع ودرا�سة، ل� د. عبدالعزيز بن عبداهلل الهليل.
ْهم:َ ُهَو َمو�سع الَوَتر ِمْنُه”. النهاية يف غريب احلديث والأثر، 480/3. “ُفوق ال�سَّ  )2(

ح4765؛   ،143/7 داود،  واأبو  ح13338؛   ،51/21 الر�سالة،  ط  له(  )واللفظ  اأحمد  االإمام  اأخرجه   )3(
واحلاكم، 160/2، ح2648؛ وغريهم. =
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اإي�ساح، وقد �سرحها املْظِهري  اإلى  األفاظ حتتاج  وقد ورد يف هذا احلديث عدة 
تراقيهم(:  القراآن ل يجاوز  “قوله: )يقروؤون  قال:  ا؛ فمما  وافياً ا  �سرحاً )ت727ه�( 
اقي: جمع َتْرُقَوة، وهي عظم و�سل بني ُثْغرة النَّحر والَعاِتق؛ يعني: قرائتهم تظهر  َ الرتَّ
يف احلناجر فح�سب، فُي�سمع منها اأ�سوات جمردة، ول َمدخل لها يف قلوبهم؛ لكونها 

قا�سية مظلمة ل تقبل ذلك. 

قوله: )ل يرجعون حتى يرتدَّ �سهم على ُفْوِقِه(، الُفوق: ب�سم الفاء مو�سع الوتر 
من ال�سهم، الأفواق جمع؛ يعني: ل يرجعون اإلى طاعة اهلل ور�سوله حتى يرجع ال�سهم 
ا  يِن باأمٍر حُمال؛ لُيفهم اأنهم ل يرجعوَن اأبداً املرمي اإلى ُفوقه، َعلََّق رجوعهم اإلى الدِّ

اإلى الدين،...

ا  قوله: )هم �سر اخللق واخلليقة(، اخللق واخلليقة: واحد اإل اأنه ملسو هيلع هللا ىلص ذكرهما معاً
للتاأكيد، وقيل: اأراد ب� )اخلليقة( َمْن ُخِلَق، وب� )اخللق( من �سُيْخَلق.

�سعر  حلق  التَّحليق:  العالمة،  يماء:  ال�سِّ التحليق(،  قال:  �سيماهم؟  )ما  قوله: 
الراأ�ص”)1(. 

اأن  ال�سياق:  هذا  يف  يعنينا  والذي  للخوارج،  دقيق  تو�سيف  احلديث:  هذا  ففي 
احلديث اأغدَق الثناَء على من يقاتلهم، وهذا يدّل على اأن حكمهم هو القتل، وهذا 
حق عام؛ اإْذ اأمُن املجتمع يقت�سي تغيبهم عن املجتمع، بالقتل يف ميدان املعارك، اأو 
تغيبهم عن طريق املحاكمة العادلة، بح�سب جرمهم، وفقا لأحكام الُبغاة اأو املحاربني 

اأو القتلة اأو امل�ستحقني للتعزير. 
= ومما قاله اأهل العلم يف احلكم على احلديث: 

الذهبي يف 	• َجاُه”، وعّلق  ُيَخرِّ َومَلْ   ، ْيَخنْيِ ال�سَّ �َسْرِط  َعَلى  ِحيٌح  “َوُهَو �سَ قول احلاكم عقب احلديث: 
التلخي�ص: “على �سرط البخاري وم�سلم”.

قول الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته، 684/1، ح3668: “�سحيح”.	•
قول حمققي امل�سند: “اإ�سناده عن اأن�ص �سحيح، رجاله ثقات رجال ال�سيخني”.	•
قول االأرنوؤوط يف حتقيقه ل�سنن اأبي داود: “اإ�سناده عن اأن�ص �سحيح”.	•

املفاتيح يف �سرح امل�سابيح، 235/4.  )1(
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املطلب الثالث
طريقة تطبيق القاعدة عند ميل املكلف اإلى طرف الت�ساهل يف الدين

مر بنا -يف بداية املطلب الأول- اأن الو�سع املعتاد للعبد: اأن يكون مهياأاً لالعتدال 
من  التطّرف  ُيعدُّ  لذلك  النحالل؛  اإلى  ول  الت�سّدد  طرف  اإلى  ينزع  فال  والتزان، 
ال�سفات العار�سة التي ي�سهل زوالها، لكن قد يت�ساعد التطّرف عند فئة �ساذة من 
النا�ص اإلى اأن ي�سبح التطّرف اأ�سيالاً يف �سلوكها حتى ي�سعب عليهم النفكاك عنه، 
ومو�سوع القاعدة يتناول الق�سم الأول فقط، وهو التطّرف العار�ص الذي ما يلبث اأن 
يزول مبجرد اجتاه املكلف اإلى الطرف امل�ساد لنحرافه اإلى اأن يتحقق التوازن بني 
الطرفني، فيعود معه اخلطاب املعتدل حينئذ، اأما من ل ينفع معه هذا العالج )وهو 
ي�ستدعي  ال�سياق  مقت�سى  لكن  القاعدة،  مو�سوع  يف  داخالاً  فلي�ص  الثاين(  الق�سم 

ا، على النحو الآتي:  احلديث عن الق�سم الأول وعن ق�سيمه اأي�ساً

الق�شم الأول: طريقة التعامل مع نزعة اجلفاء الديني العار�شة: 

واجلفاء  ال�ّسريعة  اأحكام  من  والتفلُّت  النحالل  طرف  اإلى  العبد  ينزع  عندما 
التوبة،  عن  ُيعِر�ص  ولكنه  تعالى،  اهلل  حق  يف  ومق�سر  مذنب  باأنه  علمه  مع  عنها، 
فمقت�سى  الرجاء؛  جلانَب  ا  تغليباً يبايل،  ول  بها  يجاهر  ورمبا  املعا�سي  يف  وينهمك 
القاعدة: اأن ُتكثَّف عليه ن�سو�ص الوعيد والرتهيب، ودللتها؛ حتى يفيق من غفلته 
ويدرك عواقبها، فيرتاجع عن طرف اجلفاء عن الدين، وينيب اإلى ربه ، في�ستقر 
ا  يف الو�سط، فيلحق باحلال املعتاد حينئذ، وُيخاطب بن�سو�ص الرتغيب والرتهيب معاً

ب�سكل متوازن. وقد �سبق ب�سط اأدلة ذلك عند ال�ستدلل للقاعدة.

ومما ينبغي التنبيه عليه: 

ا . 1 ا اإلى التوبة، ولكنه ل يبادر اإليها خوفاً اأن املنهمك يف الذنوب قد مييل تلقائيًّ
من عدم قبولها؛ فينا�سب حينئذ اأن يخاطب بن�سو�ص الرجاء، و�سعة رحمة 
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اهلل؛ قال تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  
ڭ     ڭ       ڭ( ]الزمر: 53[.

وهذا ال�سنف داخل يف املطلب الثاين )ال�سابق(، وقد �سبقت الإ�سارة اإليه يف 
بداية ذلك املطلب.

كل من يتمنى التوبة دون اأن يبادر لها ل ي�سوغ له اأن يتذّرع باأن الهداية بيد اهلل . 2
تعالى؛ الأن من �سنن اهلل  اأن مينحها ملن يطلبها ويبذل اأ�سبابها؛ ومما يدل 

على ذلك: 

قوله تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ   اأ. 
ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ( ]الليل: 10-5[.

)ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ   ب. وقوله تعالى: 
ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی( ]طه: 124-123[.

وقوله تعالى: )ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( ]حممد: 17[. ج. 

ببذل  م�سروطان  ال�سالل  اأو  للهداية  التي�سري  اأن  على  الأول  املقطع  دّل  فقد 
اأ�سبابهما من قبل العبد. 

مببادرة  م�سروطان  ال�سقاء  وعدم  ال�سالل  عدم  اأن  على  الثاين  املقطع  ودّل 
م�سروطان  الآخرة  يف  والعذاب  ال�سنك  احلياة  اأن  كما  الهدى،  اإلى  العبد 

مببادرة العبد اإلى الإعرا�ص عن ذكر اهلل.

ودّل املقطع الثالث على اأن من يبادر اإلى االنخراط يف �سلك الهداية يزيده اهلل 
هدى ويعطيه التقوى.

اأ�سباب الثبات على التوبة وال�ستقامة على الدين مالزمة ال�سحبة . 3 من اأهم 
املائة  قاتل  حديث  ذلك  على  يدل  ومما  ال�سيئة،  الرفقة  وجتنب  ال�ساحلة، 
َوَبنْيَ  َبْيَنُه  َيُحوُل  »َوَمْن  فيه:  وال�ساهد  القاعدة-  اأدلة  يف  ذكره  �سبق  -الذي 
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اهلَل  َفاْعُبِد  اهلَل  َيْعُبُدوَن  ا  اأَُنا�ساً ِبَها  َفاإِنَّ  َوَكَذا،  َكَذا  اأَْر�ِص  اإَِلى  اْنَطِلْق  ْوَبِة؟  التَّ
َها اأَْر�ُص �َسْوٍء«)1(. َك، َفاإِنَّ َمَعُهْم، َوَل َتْرِجْع اإَِلى اأَْر�سِ

الق�شم الثاين: طريقة التعامل مع نزعة التطّرف النحاليل املتجذرة: 

الوقوع يف جرائم  اإلى اجلراأة على  الدين  النا�ص ي�سل بهم النحالل عن  بع�ص 
خطرية، كاإن�ساء ع�سابات لن�سر الإحلاد وت�سفية امل�سلحني و�سّد النا�ص عن دين 
لنهب  ع�سابات  اإن�ساء  اأو  املخدرات،  لرتويج  اأو  والفاح�سة،  الرذيلة  لن�سر  اأو  اهلل، 
الإدمان،  درجة  اإلى  اجلرمية  ي�ستهوي  قد  بع�سهم  اأن  كما  اأمنهم،  وزعزعة  النا�ص 
بحيث ل ي�سعهم النفكاك عنها، فجرائم هوؤلء مت�ص النظام العام، وم�سلحة املجتمع 
ت�ستدعي الوقوف احلازم جتاههم؛ لهذا ورد يف ال�ّسريعة الإ�سالمية عقوبات �سارمة 

جتاههم، ومن الأمثلة على ذلك: 

املثال الأول: عقوبة املرتد: 

فمن اأهم اأدلة هذه العقوبة: 

َل ِديَنُه َفاْقُتُلوُه«)2(. ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َبدَّ ا�ٍص  اأن النَّ ما ثبت عن اْبَن َعبَّ

ر احلديُث باأداة ال�سرط )َمْن(، واأدوات ال�سرط من األفاظ العموم، كما  دِّ فقد �سُ
جاء جواب ال�سرط ب�سيغة االأمر )فاقتلوه(، واالأمر املطلق يقت�سي الوجوب، وعليه 

فاملعنى: كل من بدل دين الإ�سالم فيجب قتله.

وحق  العبد  حق  راعت  اأنها  نالحظ:  ال�سارمة  العقوبة  هذه  يف  نتاأمل  وعندما 
ا، فكل من يدخل يف الإ�سالم فال�ساأن فيه اأن يكون على قناعة يقينية باأن  املجتمع معاً
الدخول يف الإ�سالم هو اأعلى مك�سب له يف احلياة؛ لأنه عرف به �سرَّ وجوده يف هذه 
ُل الردَة؛ فمن حقه علينا اأن  احلياة، فاإذا مّر هذا العبُد مبرحلة �سعف جتعله يف�سِّ
فه بالعقوبة حتى ينثني عزمه، فاإذا اأ�سرَّ على كفره يف الباطن، ومل يعلن ردته؛  نخوِّ

اأخرجه م�سلم، 2118/4، ح2766.  )1(

اأخرجه البخاري، 61/4، ح3017.  )2(
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فل�سنا مطالبني باأن نك�سف ما يف قلبه، وما اأكرث املنافقني على مّر التاريخ، اأما اإذا 
َجُراأَ على اإعالن ردته، ورف�سه لدين الدولة امل�سلمة فمن حق امل�سلمني اأن يوقف عند 
ه عقولهم، ويطعَنهم يف اأعلى ما ميثل هويتهم وهو دينهم، فبعد اأن  حده؛ لأنه ي�سفِّ

تقام احلجة عليه يخوف بالعقوبة ثالثا، فاإن تاب واإل قتل. 

اإقامة  للتاأكد من  العقوبة روعي فيها ال�ستتابة ثالث مرات؛  اأن هذه  كما يالحظ: 
مل�سلحته  ومراعاة  حلياته،  ا  اإنقاذاً الرتاجع؛  على  ولت�سجيعه  جهة،  من  عليه  احلجة 
هذه  اأن  يعني  مما  اأخرى،  جهة  من  والآخرة  الدنيا  يف  احلقيقية  امل�سلمني  وم�سلحة 
العقوبة ردعية اأكرث من كونها تنفيذية؛ لهذا يندر تطبيقها فعليًّا على مّر تاريخ امل�سلمني. 

املثال الثاين: عقوبة املحاربني: 

فقد وردت عقوبتهم �سراحة يف قوله تعالى: )چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ( ]املائدة: 34-33[.

َقَتلوا  »اإَذا   : ا�ٍص  َعبَّ ابِن  قول  العقوبة:  املراد من هذه  ما جاء يف  اأ�سهر  ومن 
لَُّبوا، واإَذا اأخُذوا  ّلُبوا، واإَذا َقَتُلوا ومَل ياأخذوا امْلَاَل قتُلوا َومل ُي�سَ واأخُذوا امَلاَل قتُلوا َو�سُ
ِبيَل ومَلْ َياأُْخُذوا  عْت اأيِديهم واأْرُجلهم ِمْن ِخاَلف واإَذا اأخاُفوا ال�سَّ امَلاَل ومل َيْقتُلوا ُقطِّ

َمالاً ُنفوا ِمَن الأْر�ِص«)1(.

جرمهم،  ل�سناعة  ال�سرامة؛  من  عالية  درجة  على  اأنها  العقوبة  يف  ويالحظ 
اأخرجه ال�سافعي يف م�سنده )واللفظ له(، 86/2، ح282؛ وعبدالرزاق، 109/10، 18544؛ وابن اأبي   )1(
�سيبة، 4/6، ح29018؛ والطربي، 257/10، ح11829؛ والبيهقي، 491/8، ح17313؛ والبغوي يف �سرح 

ال�سنة، 261/10، ح2570.
ومما قاله اأهل العلم يف هذا الأثر: 

باعي يف فتح الغفار اجلامع لأحكام �سنة نبينا املختار، 1698/3، ح5020: 	• قول احل�سن بن اأحمد الرُّ
اإبراهيم بن حممد بن اأبي يحيى، وهو �سعيف”. اإ�سناده  ويف  م�سنده،  يف  ال�سافعي  “رواه 

وقول �سيخنا العالمة ابن جربين يف حتقيقه لكتاب �سرح الزرك�سي، 368/6: “تقدم الأثر عن ابن 	•
عبا�ص عند ابن جرير وعبدالرزاق وال�سافعي وابن اأبي �سيبة باأ�سانيد �سحيحة”. 
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باإف�سادهم يف الأر�ص ون�سرهم اخلوف والذعر بني النا�ص، وجعل النا�ص غري اآمنني 
على اأنف�سهم، واأموالهم، واأعرا�سهم.

املثال الثالث: عقوبة التعزير ال�شارمة ملن تتكرر جرائمهم، اأو تكون جلرائمهم 
عواقب وخيمة على املجتمع: 

احلب�ص  اإلى  التعزير  بلوغ  م�سروعية  على  الأربعة  املذاهب  علماء  كلمة  اتفقت 
ا ل�سرِّ املجرِم عن املجتمع، على خالف بينهم يف اجلرائم  الدائم اأو القتل)1(؛ تغييباً
التي ت�ستحق هذه العقوبة، وِمَن اجلرائِم التي قال فيها طائفة من العلماء با�ستحقاق 
هذه العقوبة: جرمية التج�س�ض، وال�سحر، واللواط، ومن تكّررت منه ال�سرقة، اأو تكّرر 
منه �سرب اخلمر، ومهرب املخدرات وم�ستقبلها وُمرّوجها، وُمفّرق اجلماعة، ونا�سر 

البدعة، والذمي الذي ي�سّب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال�سعي يف الأر�ص بالف�ساد... اإلخ.

يف  اخلالف  اإلى  الإ�سارة  ينا�سب  لكن  امل�سائل)2(،  هذه  درا�سة  �سدد  يف  ول�سنا 
اأحدها ليكون مبثابة املقيا�ص املعياري لبقية امل�سائل، األ وهو ال�سارق اإذا تكررت منه 

ال�سرقة للمرة اخلام�سة: 

فقد اتفق العلماء على اأنه اإذا اأتي بال�سارق للمرة اخلام�سة فاإنه ُيغيَُّب عن املجتمع، 
واختلفوا يف طريقة تغييبه على قولني: 

القول الأول: ذهب اجلمهور اإلى اأنه ي�سجن حتى يتوب اأو ميوت)3(.
�سرح  الرائق  البحر  81/2؛  الأحكام،  غرر  �سرح  احلكام  درر  263/5؛  الهداية،  �سرح  العناية  انظر:   )1(
كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري، 18/5؛ الذخرية للقرايف، 400/3؛ �سرح خمت�سر خليل 
يف  املحتاج  حتفة  297/2؛  الأحكام،  ومناهج  الأق�سية  اأ�سول  يف  احلكام  تب�سرة  119/3؛  للخر�سي، 
املنهاج،  األفاظ  معاين  معرفة  اإلى  املحتاج  مغني  والعبادي، 67/9؛  ال�سرواين  وحوا�سي  املنهاج  �سرح 
443/5؛ حا�سية البجريمي على اخلطيب، 231/4؛ الفروع وت�سحيح الفروع، 111/10؛ املبدع يف �سرح 

املقنع، 427/7؛ ك�ساف القناع عن منت الإقناع، 124/6.
اأ ملحمد الن�سمي، �ص117-303. وهو  وللتو�سع انظر: اجتاهات ال�سيا�سة ال�سرعية يف عقوبة القتل تعزيراً  )2(
ا م�ستقالًّ  ر�سالة ماج�ستري مقّدمة اإلى جامعة نايف العربية، عام 1418ه�، وقد اأفرد فيها الباحث باباً

لدرا�سة اخلالف يف هذه امل�سائل. 
انظر: الهداية، و�سرحها: العناية، 395/5؛ خمت�سر القدوري، �ص202؛ رو�سة الق�ساة وطريق =  )3(
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القول الثاين: ذهب الإمام مالك يف رواية عنه اإلى اأنه يقتل يف اخلام�سة)1(.

ُتعّد    “مقولة لعلي  اأقواها:  اأدلة، من  اأ�سحاب القول الأول بعدة  وقد ا�ستدل 
ا وعقليًّا يف اآن واحد، فقد ورد اأَنَّ َعِليًّا،  اأُِتَي ِب�َساِرٍق َفَقَطَع َيَدُه، ُثمَّ اأُِتَي  دليالاً نقلياًّ
ُح، َوِباأِيِّ �َسْيٍء َياأُْكُل؟ ُثمَّ  يِّ �َسْيٍء َيَتَم�سَّ ِبِه َفَقَطَع ِرْجَلُه، ُثمَّ اأُِتَي ِبِه َفَقاَل: اأَْقَطُع َيَدُه! ِباأِ
َوَخلََّدُه  َرَبُه  ُثمَّ �سَ َقاَل:  اهلَل،  �ْسَتْحِيي  َلأَ اإِينِّ  �ِسي؟  مَيْ �َسْيٍء  اأِيِّ  َعَلى  ِرْجَلُه!  اأَْقَطُع  َقاَل: 
اِرُق  ال�سَّ �َسَرَق  “اإَِذا  اِرِق:  ال�سَّ يِف  َيُقوُل    َعِليٌّ  َكاَن  اأخرى:  ْجَن”)2(. ويف رواية  ال�سِّ
َحتَّى  ْجُن  ال�سِّ ِمَنْتُه  �سَ َعاَد  َفاإِْن  اْلُي�ْسَرى،  ِرْجُلُه  ُقِطَعْت  َعاَد  َفاإِْن  اْلُيْمَنى،  َيُدُه  ُقِطَعْت 
ِ اأَْن اأََدَعُه َلْي�َص َلُه َيٌد َياأُْكُل ِبَها َوَي�ْسَتْنِجي ِبَها، َوَرُجٌل  ا؛ اإِينِّ اأَ�ْسَتْحِيي ِمَن اهللَّ َث َخرْياً ُيَحدِّ
 : ِسي َعَلْيَها”)3(. وقد تبنى هذا الراأي حمفل من ال�سحابة، حيث ورد اأن عمر� مَيْ

.)4(” �َساِرٍق، َفاأَْجَمُعوا َعَلى ِمْثِل َقْوِل َعِليٍّ يِف  “ا�ْسَت�َساَرُهْم 
َل  ا عوَّ ومما جاء يف ال�ستدلل للقول الثاين: قول ابن العربي )ت543ه�(: “واإمنَّ
نا اأنها  مالٌك يف هذه الروايِة على امل�سلحِة...”اإلى اأن قال: “فاإِذا �َسَرَق اخلام�سَة تبيَّ

نف�ٌص خبيثٌة ل تتَّعُظ بنف�ِسها ول ترتِدُع باآفاِت جواِرحها؛ فلْم يبَق اإلَّ اإتالُفها”)5(.

القريواين، 215/2؛  زيد  اأبي  ابن  ر�سالة  الدواين على  الفواكه  ال�سمناين، 1314/3؛  النجاة لبن   =
اأ�سهل املدارك �سرح اإر�ساد ال�سالك، 180/3؛ خمت�سر املزين، 371/8؛ بحر املذهب للروياين، 85/13؛ 

املغني، 125/9؛ �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي، 345/6؛ الفروع وت�سحيح الفروع، 147/10.
انظر: املغني، 125/9؛ القب�ص يف �سرح موطاأ مالك بن اأن�ص، �ص: 1029.  )1(

اأبي �سيبة، 490/5، ح28270؛ والبيهقي )واللفظ  اأخرجه ابن اجلعد يف م�سنده، �ص25، ح60؛ وابن   )2(
له(، 477/8، ح17269.

ومما قاله اأهل العلم يف احلكم على الأثر: 
قول احلافظ ابن حجر يف الدراية يف تخريج اأحاديث الهداية، 113/2: “َواأخرجه اْلَبْيَهِقّي َواإِ�ْسَناده 	•

جيد”.
وقول الداين بن منري يف �سل�سلة الآثار ال�سحيحة، 321/1: “ل باأ�ص به”.	•

اأخرجه الدارقطني، 99/4، ح3166. ومل اأجد من حكم على الأثر.  )3(
اأخرجه ابن اأبي �سيبة، 490/5، ح28273. ومل اأجد من حكم على الأثر.  )4(

القب�ص يف �سرح موطاأ مالك بن اأن�ص، �ص1030.  )5(
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اخلامتة

يف نهاية البحث يجدر تبيان اأهم نتائجه على النحو الآتي: 

الن�سف بني طرفني، والعدل، واخليار. ويف ال�سطالح: . 1 اللغة:  الو�سطية يف 
هي الف�سيلة التي تتحقق من خالل املوازنة بني طرفني متقابلني، فاليطغى 

اأحدهما على الآخر.

املعيار ال�سرعي يف �سبط الأمور التي تتحقق بها الو�سطية والعتدال هو اأدلة . 2
اال�ستنباط  منهج  ن�سلك  اأن  البد  الو�سطية  اإلى  بها  نهتدي  ولكي  ال�ّسريعة، 
ال�سحيح، من غري غلو يف فهم الأدلة وتطبيقها على الواقع، ول جفاء، ومن 

غري زيادة على مدلولها ول نق�سان.

اأدلة ال�ّسريعة فيها من ال�سعة ما يجعلها ت�ستوعب اأي �ساأن من �سوؤون احلياة، . 3
الأعراف  الو�سطية:  الأمور  حتديد  يف  نطاقها  ب�سعة  تت�سم  التي  اأدلتها  ومن 
ما  على  التوافق  اإلى  الأ�سوياء  النا�ص  تدفع  ال�سليمة  العقول  لأن  والتجارب؛ 

يحقق م�ساحلهم.

كما اأن الو�سطية قد ُتعرف بتوافق جتارب النا�ص الأ�سوياء عليها؛ فقد ُتعرف . 4
بكرثة جتارب ال�سخ�ص الواحد، و�سعة اأفقه، وبعد نظره، وعمق حتليله لهذه 

التجارب، واقتنا�ص احلكمة فيها، واإخال�سه هلل تعالى.

العوائد . 5 يف  النظر  خالل  من  يتوخاها  التي  الو�سطية  باأن  املجتهد  يثق  لكي 
العرف  دليلي  �سوابط  يراعي  اأن  فعليه  ال�ّسريعة،  مع  من�سجمة  والتجارب 

وال�ست�سالح.

كل من يريد معرفة القيم الإ�سالمية الأ�سا�سية التي حتقق الو�سطية وتن�سر . 6
الوئام بني مكونات املجتمع؛ فحري به اأن يرجع اإلى بنود وثيقة مكة املكرمة 
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ا وع�سرين  التي و�سعتها 1200 �سخ�سية اإ�سالمية من 139 دولة، ميثلون �سبعاً
ا اإ�سالميًّا من خمتلف املذاهب والطوائف، ويف طليعتهم كبار مفتيها. ناً مكوِّ

ومعاجلة . 7 الو�سطية  تطبيق  يف  ت�ساهم  التي  املقا�سدية  القواعد  اأهم  من 
الأعدل،  الو�سط  الطريق  على  جاريٌة  ال�ّسريعة  )تكاليُف  قاعدة:  التطّرف 
اأن  الت�سريع  )الأ�سل يف  ومعناها:  فيه(.  ميل  ل  بق�سط  الطرفني  الآخذ من 
ينزل على الطريق الأعدل الآخذ بني الطرفني بق�سط ل ميل فيه لأي منهما، 
لكن اإذا جاء ملعاجلة انحراف املكلف اإلى اأحد الطرفني رّده اإلى الو�سط بوجه 

مييل به اإلى الطرف الآخر؛ ليح�سل التوازن(.

طرف . 8 اإلى  ينزع  فال  والتزان،  لالعتدال  مهياأاً  يكون  اأن  للعبد:  املعتاد  الو�سع 
من  له  وُيختار  الن�سو�ص  من  له  ُتنقل  اأن  فينا�سب  النحالل:  اإلى  ول  الت�سدد 
الأحكام ال�سرعية ما يحافظ على توازنه، فيخاطب مبدلول ن�سو�ص الوعد بقدر 
اأن تكون داخلة حتت  خماطبته مبدلول ن�سو�ص الوعيد، ويراعى يف التكاليف 
قدرته وا�ستطاعته؛ من غري م�سقة غري معتادة اأو اإفراط، وال ت�ساهل اأو تفريط.

العزائم يف ال�ّسريعة هي الأ�سل؛ فال�ساأن يف العبد يف الأحوال العادية اأن يكون . 9
ا على فعل الواجبات وترك املحرمات، ولكن متطلبات احلياة ت�ستدعي  قادراً
ال�ّسريعة ذلك، و�سرعت من  له عوار�ُص غرُي معتادة، وقد راعت  اأن يعر�ص 
الرخ�ض ما يفي بتلك املتطلبات، لكن االإفراط يف الرخ�ض عن نحو يجاري 
ا، كما اأن توجيه العبد  ا عن احلاجة احلقيقية ُيعّد ت�ساهالاً مرفو�ساً الهوى بعيداً
ا  ا مرفو�ساً ت�سّدداً ُيعّد  الرخ�ص  اإلى  العار�سة  بالعزائم مع حاجته  العمل  اإلى 

ا؛ فالعتدال يقت�سي التو�سط بينهما. اأي�ساً

ا لأ�سباب ا�ستثنائية تتولَّد عنها . 10 جتاوب الإن�سان مع نزعة التطّرف يكون غالباً
فاإنَّ  التدين  ا يف  ت�سّدداً التطّرف  كان هذا  واإذا  التطّرف،  اإلى  تدفعه  عاطفة 
اأقوى ما يغذيه األ تقع عينه اإِل على الأدلة التي ت�سبع عاطفته املتطرفة، وهي 
اإل وفق ما يلبي متطلباته. فمقت�سى  ن�سو�ص الوعيد والعزائم، واألَّ يفهمها 
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ن�سو�ص  وهي  لتطرفه،  املقابلة  الن�سو�ص  عليه  ُتكثََّف  اأن  ال�سابقة:  القاعدة 
ال�ّسريعة؛ فيرتاجع عن  الوعد والرخ�ص؛ حتى يلني من حدته، ويدرك ي�سر 
طرف الت�سدد، وي�ستقر يف الو�سط، فيلحق باحلالة العادية حينئذ، وُيخاطب 

ا ب�سكل متوازن. ا، والعزائم والرخ�ص معاً بن�سو�ص الرتغيب والرتهيب معاً

ومثل ذلك يقال: ملن عنده تطرف يف اخلوف ي�سل به اإلى القنوط، فينبغي 
اأن يخاطب بن�سو�ص الرجاء، حتى يعتدل، فيعود معه اخلطاب املتوازن بني 

الرجاء واخلوف.

مما يوؤ�سف له اأنه ل يكاد يخلو اأي جمتمع من فئة �ساذة تنزع اإلى التطّرف . 11
العنيف بجميع اأ�سكاله، والتي منها التطّرف العنيف يف التدين، حيث يفتاتون 
على ال�ّسريعة، ويت�سرفون با�سمها، وي�سل بههم الإعجاب باآرائهم اإلى احتكار 
ٍب مقيٍت يجعلهم يثورون عند توجيه  راح ما عداها، مع تع�سُّ احلق فيها، واطِّ
اأفكارهم،  اإلى  النا�ص  العنف يف جر  ي�ستخدمون  اأنهم  لآرائهم، كما  نقٍد  اأيِّ 
حتت   ، �سبيالاً لذلك  وجدوا  متى  ال�سرعية  ال�سلطات  منازعة  اإلى  ويبادرون 
وتلبية  ال�سلطة،  ل�سهوة  اإ�سباٌع  اأنه  والواقع  للدين -زعموا-  النت�سار  م�سمى 
لأهوائهم التي اأقحموا الدين فيها، �سواء اأكان ذلك بح�سن نية اأم ب�سوء نية. 

الدين، . 12 با�سم  لل�سلطة  حبهم  يغلِّفون  الذين  نون  املتلوِّ خطورة  عنهم  يقل  ل 
ويبذرون  ال�سيا�سية،  اأهدافهم  لتمرير  الدينية  النا�ص  عواطف  وي�ستغّلون 
اإلى  به  للو�سول  منفذ  اأي  وي�ستغلون  ال�سلطة،  على  النا�ص  لتاأليب  د�سائ�سهم 
ال�سلطة، واإن ادعوا ال�سلمية فاإمنا ذلك يف الظاهر والعلن فح�سب، ولكنهم 
مع  ال�سر  يف  يتحالفون  اأو  اخلفاء؛  يف  يديرونها  م�سلحةاً  ا  اأذرعاً �سون  يوؤ�سِّ

ع�سابات م�سلحة قائمة؛ ليفتاتوا بهم على ال�سلطة ال�سرعية.

التي  الن�سو�ص  فكرثت  عناية،  مزيد  الن�سو�ص  اأولتهم  املتطرفون  وهوؤلء 
ر  �ص هذا ال�سنف املوغل يف التطّرف، وترِبئ ال�ّسريعة من اأفعالهم، وحتذِّ ت�سخِّ
من الت�ساهل معهم، وقد اأُفردت يف تتبع هذه الن�سو�ص كتٌب وبحوٌث م�ستقلة.
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عندما ينزع العبد اإلى طرف النحالل والتفلُّت من اأحكام ال�ّسريعة، مع علمه . 13
باأنه مذنب، ولكنه ُيعِر�ص عن التوبة، وينهمك يف املعا�سي ورمبا يجاهر بها 
ا جلانَب الرجاء؛ فمقت�سى القاعدة: اأن ُتكثَّف عليه ن�سو�ص  ول يبايل، تغليباً
الوعيد؛ حتى يفيق من غفلته ويدرك عواقبها، فيرتاجع عن طرف اجلفاء عن 
الدين، في�ستقر يف الو�سط، فيلحق باحلال املعتاد حينئذ، وُيخاطب بن�سو�ص 

ا ب�سكل متوازن.  الرتغيب والرتهيب معاً

كل من يتمنى التوبة دون اأن يبادر لها ل ي�سوغ له اأن يتذرع باأن الهداية بيد . 14
اهلل تعالى؛ الأن من �سنن اهلل اأن مينحها ملن يطلبها ويبذل اأ�سبابها، كما اأن 
من اأهم اأ�سباب الثبات على التوبة وال�ستقامة على الدين مالزمة ال�سحبة 

ال�ساحلة، وجتنب الرفقة ال�سيئة.

اإلى الوقوع يف جرائم خطرية، . 15 بع�ص النا�ص ي�سل بهم النحالل عن الدين 
دين  عن  النا�ص  و�سّد  امل�سلحني  وت�سفية  الإحلاد  لن�سر  ع�سابات  كاإن�ساء 
اإن�ساء ع�سابات  اأو  املخدرات،  لرتويج  اأو  والفاح�سة،  الرذيلة  لن�سر  اأو  اهلل، 
لنهب النا�ص وزعزعة اأمنهم، كما اأن بع�سهم قد ي�ستهوي اجلرمية اإلى درجة 
العام،  النظام  مت�ص  هوؤلء  فجرائم  عنها؛  النفكاك  ي�سعهم  فال  الإدمان، 

وم�سلحة املجتمع ت�ستدعي الوقوف احلازم جتاههم. 
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الدين القرطبي )ت671ه�(. حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص. دار 

الكتب امل�سرية، القاهرة. ط2، 1384ه�/1964م.
التقرير والتحبري. حممد بن حممد، املعروف بابن اأمري حاج )ت879ه�(. دار . 37

الكتب العلمية. ط2، 1403ه�/1983م.
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اأبو حممد . 38 بن احل�سن،  الأ�سول. عبدالرحيم  الفروع على  التمهيد يف تخريج 
موؤ�س�سة  هيتو.  ح�سن  حممد  د.  )ت772ه�(.حتقيق:  الإ�سنوي  الدين  جمال 

الر�سالة، بريوت. ط1، 1400ه�.
)ت . 39 باد�ساه  باأمري  املعروف  البخاري  حممود  بن  اأمني  حممد  التحرير.  تي�سري 

972ه�(. م�سطفى البابي احلَلِبي، م�سر. عام 1351ه�/ 1932م. و�سورته: دار 
الكتب العلمية، بريوت، 1403ه�/ 1983 م، ودار الفكر، بريوت 1417ه�/ 1996م.

العلم وف�سله. يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب بن عا�سم النمري . 40 جامع بيان 
اجلوزي،  ابن  دار  الزهريي.  الأ�سبال  اأبي  حتقيق:  )ت463ه�(.  القرطبي 

الدمام. ط1، 1414ه�/1994م.
حا�سية البجريمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على �سرح اخلطيب. �سليمان . 41

ِمّي امل�سري )ت1221ه�(. دار الفكر. عام 1415ه�/1995م. ابن حممد الُبَجرْيَ
حا�سية العطار على �سرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع. ح�سن بن حممد . 42

العطار )ت1250ه�(. دار الكتب العلمية.
حجر . 43 ابن  احلافظ  علي،  بن  اأحمد  الهداية.  اأحاديث  تخريج  يف  الدراية 

دار  املدين.  اليماين  ها�سم  عبداهلل  ال�سيد  حتقيق:  )ت852ه�(.  الع�سقالين 
املعرفة، بريوت. 

خ�سرو . 44 مبال  ال�سهري  فرامرز،  بن  حممد  الأحكام.  غرر  �سرح  احلكام  درر 
)ت885ه�(. دار اإحياء الكتب العربية.

الدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية. علماء جند الأعالم. حتقيق: عبدالرحمن . 45
ابن حممد بن قا�سم. ط6 1417ه�/1996م.

)ت684ه�(. . 46 القرايف  الدين  �سهاب  العبا�ص  اأبو  اإدري�ص،  بن  اأحمد  الذخرية. 
حتقيق: حممد حجي، و�سعيد اأعراب، وحممد بوخبزة. دار الغرب الإ�سالمي، 

بريوت. ط1، 1994م.
الردود والنقود �سرح خمت�سر ابن احلاجب )اأ�سل هذا الكتاب ر�سالة دكتوراه� . 47

اهلل  �سيف  حتقيق:  786ه�(.  )ت  البابرتى  حممود  بن  حممد  للمحققني(. 
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العمري وترحيب الدو�سري. مكتبة الر�سد، الريا�ض. ط1، 1426ه�/2005م. 
الر�سالة. الإمام حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص، اأبو عبداهلل ال�سافعي )ت204ه�(. . 48

حتقيق: اأحمد �ساكر. مكتبه احللبي، م�سر. ط1، 1358ه�/1940م.
اأبو القا�سم الرحبّي املعروف . 49 رو�سة الق�ساة وطريق النجاة. علي بن حممد، 

موؤ�س�سة  الناهي.  الدين  �سالح  د.  حتقيق:  )ت499ه�(.  مناين  ال�سِّ بابن 
الر�سالة، بريوت، دار الفرقان، عمان. ط2، 1404ه�/1984م.

�سبل ال�سالم. حممد بن اإ�سماعيل الكحالين، اأبو اإبراهيم عز الدين املعروف . 50
بالأمري ال�سنعاين )ت1182ه�(. دار احلديث. 

والتابعني. . 51 ال�سحابة  اأقوال  من  امل�سند  ال�سحيح  ال�سحيحة =  الآثار  �سل�سلة 
الداين بن منري، اأبو عبداهلل اآل زهوي. راجعه: عبداهلل بن �سالح العبيالن. 

دار الفاروق. ط1، 1427ه�/2006م.
�سنن ابن ماجه. حممد بن يزيد، اأبو عبداهلل ابن ماجه القزويني )ت273ه�(. . 52

حتقيق: �سعيب االأرنوؤوط، واأخرون. دار الر�سالة العاملية. ط1، 1430ه�/ 2009م.
ِج�ْستاين )ت275ه�(. . 53 �سنن اأبي داود. �سليمان بن االأ�سعث، اأبو داود االأزدي ال�سِّ

العاملية. ط1،  الر�سالة  دار  بللي.  قره  كاِمل  د  االأرنوؤوط، حَممَّ �سَعيب  حتقيق: 
1430ه�/ 2009م.

البيهقي )ت458ه�(. . 54 بكر  اأبو  اأحمد بن احل�سني،  الكربى.  ال�سنن  البيهقي=  �سنن 
حتقيق: حممد عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية، بريوت. ط3، 1424ه�/ 2003م.

الرتمذي . 55 عي�سى  اأبو  عي�سى،  بن  حممد  الكبري.  اجلامع   = الرتمذي  �سنن 
)ت279ه�(. حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، وحممد فوؤاد عبدالباقي، واإبراهيم 
ط2،  م�سر.  احللبي،  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  �سركة  عو�ض.  عطوة 

1395ه�/1975م.
�سنن الدارمي = م�سند الدارمي. عبداهلل بن عبدالرحمن الدارمي، التميمي . 56

ال�سمرقندي )ت255ه�(. حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد الداراين. دار املغني للن�سر 
والتوزيع، اململكة العربية ال�سعودية. ط1، 1412ه�/2000م.
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�سنن الن�سائي= املجتبى من ال�سنن )ال�سنن ال�سغرى(. اأحمد بن �سعيب، اأبو . 57
غدة.  اأبو  عبدالفتاح  حتقيق:  )ت303ه�(.  الن�سائي  اخلرا�ساين  عبدالرحمن 

مكتب املطبوعات االإ�سالمية، حلب. ط2، 1406ه�/1986م.
ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار. حممد بن علي ال�سوكاين اليمني . 58

)ت1250ه�(. دار ابن حزم. ط1. 
دار . 59 )ت772ه�(.  امل�سري  الزرك�سي  عبداهلل  بن  حممد  الزرك�سي.  �سرح 

العبيكان. ط1، 1413ه�/1993م.
�سرح ال�سنة. احل�سني بن م�سعود، حميي ال�سنة اأبو حممد البغوي )ت516ه�(. . 60

االإ�سالمي، دم�سق،  املكتب  ال�ساوي�ض.  االأرنوؤوط، حممد زهري  �سعيب  حتقيق: 
بريوت. ط2، 1403ه�/1983م. 

�سرح العقيدة الطحاوية. علي بن عالء الدين بن علي، ابن اأبي العز الدم�سقي . 61
ب�ريوت:  و�سريكه.  الرتكي  عبداملح�سن  د.عبداهلل بن  حت�قيق:  )ت792ه�(. 

موؤ�س�س�ة الر�سالة. ط2، 1413ه�/1993م.
�سرح الكوكب املنري. حممد بن اأحمد، تقي الدين اأبو البقاء الفتوحي املعروف . 62

بابن النجار )ت972ه�(.حتقيق: حممد الزحيلي ونزيه حماد. مكتبة العبيكان. 
ط2، 1418ه� /1997م

�سرح ريا�ص ال�ساحلني. ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني )ت1421ه�(. دار . 63
الوطن للن�سر، الريا�ض. ط 1426ه�. 

�سرح خمت�سر الرو�سة. �سيمان بن عبدالقوي، اأبو الربيع جنم الدين الطويف . 64
ال�سر�سري )ت716ه�(. حتقيق: د.عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي. موؤ�س�سة 

الر�سالة. ط1، 1407ه� /1987م.
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي. حممد بن عبداهلل اخلر�سي )ت1101ه�(. دار . 65

الفكر للطباعة، بريوت. 
يُّ البغدادي )ت360ه�(. حتقيق: . 66 ال�ّسريعة. حممد بن احل�سني، اأبو بكر الآُجرِّ

د. عبداهلل بن عمر الدميجي. دار الوطن، الريا�ض. ط2، 1420ه�/1999م.



قاعدة )تكاليفُ الشّريعة جاريٌة على الطريق 

الوسط (، وأثرها يف معاجلة التطرّف

271العدد  التاسع  واألربعون 

اهلل . 67 ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع   = البخاري  �سحيح 
ملسو هيلع هللا ىلص و�سننه واأيامه. الإمام حممد بن اإ�سماعيل، اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي. 
ال�سلطانية(.  عن  )م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر.  زهري  حممد  حتقيق: 

ط1، 1422ه�.
�سحيح اجلامع ال�سغري وزياداته. حممد نا�سر الدين بن احلاج نوح الألباين . 68

)ت1420ه�(. املكتب الإ�سالمي. 
�سحيح م�سلم = امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإلى ر�سول . 69

)ت261ه�(.  الني�سابوري  الق�سريي  احل�سن  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل 
حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي. دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

�سعيف �سنن الرتمذي. حممد نا�سر الدين بن احلاج نوح االألباين )ت1420ه�(. . 70
اأ�سرف على الطباعة: زهري ال�ساوي�ص بتكليف: من مكتب الرتبية العربي لدول 

اخلليج، الريا�ض. توزيع: املكتب االإ�سالمي، بريوت. ط1، 1411ه�/1991م.
الطرق احلكمية. حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم . 71

اجلوزية )ت751ه�(. مكتبة دار البيان. 
طرق معرفة الو�سطية ال�سرعية؛ درا�سة اأ�سولية، بحث من�سور يف جملة الأ�سول . 72

والنوازل، العدد الأول، حمرم 1430ه�. 
املكتبة . 73 قوته.  ويّل  عبدالعزيز  عادل بن  ماج�ستري(.  ر�سالة  )اأ�سله  العرف 

املكية، مكة املكرمة. ط1، 1408ه�/1997م.
اأحمد بن . 74 اأ.د.  ر�سالة ماج�ستري(.  )اأ�سله  والقانون  ال�ّسريعة  واأثره يف  العرف 

علي �سري املباركي. ط1، 1412ه�/1992م.
�سا�ص . 75 بن  جنم  بن  عبداهلل  املدينة.  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  عقد 

الإ�سالمي،  الغرب  دار  حلمر.  حممد  بن  حميد  د.  اأ.  حتقيق:  )ت616ه�(. 
بريوت. ط1، 1423ه�/2003م.

حممد، . 76 اأحمد بن  العز(.  اأبي  لبن  �سرحها  مع  )مطبوعة  الطحاوية  العقيدة 
عبداملح�سن  د.عبداهلل بن  حت�قيق:  )ت321ه�(.  الطحاوي  جعفر  اأبو  الإمام 
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الرتكي و�سريكه. موؤ�س�س�ة الر�سالة، ب�ريوت. ط2، 1413ه�/1993م.
البابرتي . 77 عبداهلل  اأبو  الدين  اأكمل  حممد،  بن  حممد  الهداية.  �سرح  العناية 

)ت786ه�(. دار الفكر. 
غمز عيون الب�سائر يف �سرح الأ�سباه والنظائر. اأحمد بن حممد، اأبو العبا�ص . 78

1405ه�/  ط1،  العلمية.  الكتب  دار  )ت1098ه�(.  احلموي  الدين  �سهاب 
1985م.

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري. احلافظ اأحمد بن علي بن حجر، اأبو الف�سل . 79
واأ�سرف على طبعه:  فوؤاد عبدالباقي،  رّقمه: حممد  الع�سقالين )ت852ه�(. 
حمب الدين اخلطيب، وعليه تعليقات العالمة: عبدالعزيز بن باز. دار املعرفة، 

بريوت، 1379ه�.
باعي . 80 الرُّ اأحمد  بن  احل�سن  املختار.  نبينا  �سنة  لأحكام  اجلامع  الغفار  فتح 

ال�سنعاين )ت1276ه�(. حتقيق: جمموعة باإ�سراف ال�سيخ علي العمران. دار 
عامل الفوائد. ط1، 1427ه�. 

فتح القدير. حممد بن علي، ال�سوكاين اليمني )ت1250ه�(. دار ابن كثري، دار . 81
الكلم الطيب، دم�سق، بريوت. ط1، 1414ه�. 

)ت463ه�(. . 82 البغدادي  اخلطيب  بكر  اأبو  علي،  بن  اأحمد  واملتفقه.  الفقيه 
حتقيق: اأبو عبدالرحمن عادل بن يو�سف الغرازي. دار ابن اجلوزي، الدمام. 

ط2، 1421ه�. 
اأحمد بن غان، �سهاب . 83 القريواين.  اأبي زيد  ابن  الدواين على ر�سالة  الفواكه 

الدين النفراوي الأزهري )ت1126ه�(. دار الفكر. عام 1415ه�/1995م.
الفوائد يف اخت�سار املقا�سد. عبدالعزيز بن عبدال�سالم ال�سلمي، اأبو حممد . 84

الفكر  دار  الطباع.  خالد  اإياد  حتقيق:  )ت660ه�(.  الدم�سقي  الدين  عز 
املعا�سر، دار الفكر، دم�سق. ط1، 1416ه�.

القب�ص يف �سرح موطاأ مالك بن اأن�ص. حممد بن عبداهلل، القا�سي اأبو بكر بن . 85
العربي ال�سبيلي )ت543ه�(. حتقيق: د. حممد عبداهلل ولد كرمي. دار الغرب 
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االإ�سالمي. ط1، 1992م.
الأزهري . 86 املغربي  اإبراهيم  بن  ح�سني  احلرمني.  علماء  بفتاوى  العني  قرة 

)ت1292ه�(. املكتبة التجارية الكربى، م�سر. ط1، 1356ه�/1937م.
القواعد. عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب، زين الدين )ت795ه�(. دار الكتب . 87

العلمية.
كتاب الفروع. حممد بن مفلح، اأبو عبداهلل �سم�ص الدين املقد�سي )ت763ه�( . 88

حتقيق:  املرداوي(.  �سليمان  بن  علي  الدين  لعالء  الفروع  ت�سحيح  )ومعه 
عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي. موؤ�س�سة الر�سالة. ط1 1424ه�/2003م.

ك�ساف القناع عن منت الإقناع. من�سور بن يون�ص البهوتى )ت1051ه�(. دار . 89
الكتب العلمية.

منظور . 90 ابن  الدين  جمال  الف�سل،  اأبو  مكرم،  بن  حممد  العرب.  ل�سان 
)ت711ه�(. دار �سادر، بريوت. ط3، 1414ه�.

املبدع يف �سرح املقنع. اإبراهيم بن حممد، برهان الدين ابن مفلح )ت884ه�(. . 91
دار الكتب العلمية، بريوت. ط1، 1418ه�/ 1997م.

جمموع الفتاوى. اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية، تقي الدين اأبو العبا�ص احلراين . 92
)املتوفى: 728ه�(. حتقيق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم. جممع امللك فهد 

لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة النبوية. عام الن�سر: 1416ه�/1995م
اأبو . 93 �سرف،  بن  يحيى  واملطيعي(.  ال�سبكي  تكملة  )مع  املهذب  �سرح  املجموع 

زكريا حميي الدين النووي )ت676ه�(. دار الفكر.
اأبو حممد بن . 94 العزيز. عبداحلق بن غالب،  الكتاب  الوجيز يف تف�سري  املحرر 

الكتب  دار  عبدال�سايف.  عبدال�سالم  حتقيق:  )ت542ه�(.  الأندل�سي  عطية 
العلمية، بريوت. ط1، 1422ه�.

اأبو احل�سني القدوري . 95 خمت�سر القدوري يف الفقه احلنفي. اأحمد بن حممد، 
)ت428ه�(. حتقيق: كامل حممد عوي�سة. دار الكتب العلمية. ط1، 1418ه�/ 

1997م. 
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اأبو . 96 يحيى،  بن  اإ�سماعيل  لل�سافعي(.  بالأم  ا  ملحقاً )مطبوع  املزين  خمت�سر 
اإبراهيم املزين )ت264ه�(. دار املعرفة، بريوت. عام1410ه�/1990م.

احل�سن . 97 اأبو  حممد،  �سلطان  بن  علي  امل�سابيح.  م�سكاة  �سرح  املفاتيح  مرقاة 
نور الدين املال الهروي القاري )ت1014ه�(. دار الفكر، بريوت، لبنان. ط1، 
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