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ملخص

يتناالل البثاال الوةا ية لاالعتاادال ا التياريعي امةااأمي لأ كامااي التكلي يااة الا أكلا ااا ا كلااف .لذلا
من خأل م هو دالالت األلامر لالنواهي ا النصوص اليارعية ،لمان اتاالل النا  لمعامأتاي احلياتياة ما
أصثابي لمن ولي من الناس ،لبيان أن اليريعة امةأمية جااتت لةا ايف ا ال ،ايت ،لأن هاه األماة أماة
حممد  قد امتد ها اهلل ا حمكم التن يل بوص ها باألمة الوةط ،لهو العدل ،ألمة حممد لهو خا لصاف
هلااه األمااة .لةااوي يكناااقب البا اال ا ا ااي هااها مااا يلااي:ألاليف:مع الوةا ية لألاار ذلا ا ال هاام الصااثي
للوة ا ية احلااا ،لاني اايف:مأم الوة ا ية ا التي اري امة اأمي ،لال اايف :لة ا ية النصااوص الياارعية ا األ كااا
التكلي ياة لألرهاا علامل ا كلاف لاألماة لقاد اتبا البا ال مانه ملا ا علوماات لالاهي اان منهواي اياي هاو:
مل ا ادة العلمية منهوايف مكتبيايف ،لمنه حتليل ا علومات ،لذل بتثليل ا ادة العلمية لدراةتها لقد َخلكص
البثال جوملاي ا هااه ا اادة العلميااة ،لا تعلواة ج هاو الوةا ية ا الياريعة امةااأمية،أن الوةا ية احلااا ال
تتثو ااا بال بي اارلي ل ااأ ،له ااي :الع اادل ،لا ّ ااالاة ،لالّ ااما ة ،لأن النص ااوص الي اارعية ةا اوات انا ا ا
أ كامهااا التكلي يااة أل تياريعااا احلياتيااة ،تك صاال ماانه االعتاادال لالوةا ية با الناااس ،لبياارت علاامل ذل ا
باخل الك ا الدنيا لاألخرة
الكلمات الدالة :الوة ية ،اليريعة امةأمية ،النصوص اليرعية ،مسا ة الن  ،العدل
The Concept of Moderation in Islamic Law
Abstract
The article deals with the concept of moderation in Islamic legislation
and its obligatory rules through the concept of commands and
prohibitions in the religious texts, the ahadith of the Prophet, his
exemplary way of life with his companions. It indicates that Islamic
legislation is moderate in nature and the prophet Muhammad was
praised by Allah in the revelation as his nation was described in the
Quran by the nation of moderation i.e justice for the nation of the
prophet Muhammad and he is the best example of this nation. The article
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discusses the meaning of moderation and the impact of this in the correct
understanding of the true moderation; the features of moderation in the
Islamic legislation, and the moderation of the religious texts in the
obligatory rules and its impact. The article is a library research and the
data and information collected had been analysed thoroughly. The
research concluded that the true moderation cannot be achieved unless
there are three conditions i.e. justice, equality and tolerance. Secondly,
the religious texts whether if it is in obligatory rules or livelihood
legislation established the method of moderation among people and give
a lot of glad tidings in this world and hereafter.
Keywords: moderation, Islamic law, Islamic legal texts, Prophet’s
tolerance, justice

المقدمة

بن احلديل عن الوةا ية احلواي الا أمتادل اللهبهاا هاه األماة ماا أخا -ةابثاني لتعااى-
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةة َو َسةطا﴾ 1،حيتاا للنرار اياي
عن ذل ا حمكم التن يل ،قال تعاىَ ﴿ :وَك َذلِ َ
بى معراااةأمرين مهم ا  :األول :معراااة ا عا احلويوااي للوةا يةل لتت ا لنااا معا الوةا ية

ط با بريااا ا م ااو علاايهم أم ااال :اليهااود الااهين قتل اوا
احلوااي،ال جعلا هااه األمااة لة ا ق
أنبيات اهلل ،لقتلوا الهين يا مرلن بالوّاط مان النااس ،لأةاراوا ا التثارمي ،ا ايف ماا ر قهام اهلل،
لبا ال ااال أم ااال :النصااارل الااهين ااااهلا األنبيااات هلااة ،لااااهلا األ بااار لالرهبااان ل رماوا
معبودات من دلن اهلل ،لأةراوا ا التثليل ألن ّهم ما ييتهوني من ملهات احلياة
ل هل ا معراة ا ع احلويوي للوة ية احلوي ،ال ذك رت ا اآلية الّابوة ،لأمتادل
اهلل ا هه األمة ،نّات ي مان خاأل ال هام الصاثي هلاا ،أن كُنيا با الملاو ،لالتمييا  ،ا

احلكاام التكلي ااي ،لتعاااليم الاادين امةااأمي ،لأن اليااار َ احلكاايم قااد ،اار أ كام اايف رصااينةق ا
بِ كامها مسثةق ا أدائها ،تكناةب ببيعة ا كلف ،لتكناةب ال مان لا كان ا وجود ايي
ل اهل ا معرااة ا عا احلويواي للوةا ية احلواي ،يت ا لناا يااف الياعارات اخلارجيااة
من أعدات امةأ  ،لال تَدّْعي أن امةأ ديان برهاا  ،لةا ق لل ِ
ادمات ،لتبديا قد للثرياات
َ
اليخصية أل العاماة ،ليَت ا أي اايف ياف الياعارات الداخلياة مان هام مان جلادتنا ليَنتّابون
البقرة.143 :
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لديننا :أن األ كا اليرعية غ صااحلةل ألن الا من قاد تما  ،لأن النصاوص اليارعية ت تعاد
تودر أن جتد ايها ما يكناةب هها العصر احلديل

ل هل ا معراة ا ع احلويوي للوة ية احلوي ،يت لنا يف الياعارات الا تادعوا
بى الاادين بم ا علاام لاهاام ،لاادالالت لمواصااد النصااوص الياارعية ،لصاايمها ا تنوعااة ا اال
نص من نصوص الكتا أل الّانة ،اا خرجوا لناا اتاالل فال اة للصاوا  ،لممالياة ا الادين،
ل ااا ا اايهم ااديل احلبيااب ا ص ا مل ص االمل اهلل علي ااي لةاالم ((هل ا ا تن ع ااون)) 2قاهل ااا:
لأ،

قااال :النااولي -رمحااي اهلل" :-ا تن عااون ا تعموااون المااالون ا ااال لن احلاادلد ا أقاواهلم،

لأاعاهلم"

3

الثةةا ي :اهاام لة ا ية النصااوص الياارعيةا األ كااا التكلي يااة ،ااأل كااا الياارعية
ج اااتتل لتثو ااا موص ااد اخلل ااا له ااو :عب ااادة اهلل ل ااد ال ،ا اري ل ااي ،لباعت ااي ا م ااا أم اار
ِ 4
لاجتنااا مااا ناامل عنااي ل جاار ،قااال تعاااى﴿ :ومةةا َللَ ْقة ُ ِ
ِ
ةل َِّع لِيَة ْعُ ة ُدو ﴾
ََ
ةل الْ ة َّةْل َو ْاإل ة َ
اموصد اخللا هو عبادة اهلل تعااى ،ااأ يا َما ّْن يبثال عان الوةا ية ا النصاوص اليارعية
ليوااول :بن ماان الّااما ة لالعاادل ا امةااأ  ،أن الناااس هلاام رياااام اليخصااية ا اختيااار
لم ّْن يعبدلن ،ل يف يَعبكدلن؟ لهها من الوة ية ا الدين.
الدينَ ،
ُّْ ة ر ِم ةةْل َّفمَ ُكة ْةم فَ َمةةْل َم ةةام فَة ْليُة ة ْ ِمْل َوَمةةْل َم ةةام
ليّتيااهد بوولااي تعاااىَ ﴿ :وقُة ِةا ال َ

فَةلْيَ ْك ُف ة ْةر ﴾ 5،اه ااها ف ااالف وص ااد ه ااه اآلي ااة الكر ااة ،لل ااين م اان الّ ااما ة أل الع اادل
ِ ِِ
يْل َ ة ةةافا أَ َ ة ةةا َ مِ ِه ة ة ْةم
بي ا اايت ،ق ا ااال تع ا اااى ا  :ا ااا ه ا ااه اآلي ا ااة َِّ﴿ :ة ةةا أَ ْناَة ة ة ْد َا للََّ ة ةةالم َ
ُس َةر ِاِقُة َها ﴾ ،ااآلياة الكر اة جاااتت للوعياد لليّا للتخيا  ،قاال الوارب -رمحااي اهلل -ا
ت ّ هله اآلية" :للين هاها بخخايص لايا با ام اان لالك ار ،لبُناا هاو لعياد لادياد،

2

Reported by Muslim ibn al-Ḥajjaj Abū Ḥassan Qushayrī al-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ
Muslim, edit. Muḥammad Fū’ad ‘Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turath al’Arabī, 1954), 4:2055, kitab al-‘Ilm, no. 267.
3
Muḥy al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawāwī, al-Minhaj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn
al-Ḥajjaj (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turath al-‘Arabī, 1972), 9:26.
4
الذاريات.56 :
5
الكهف.٢٩ :
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أي بن رمت اود أعد لكم النار لبن منتم الكم اجلنة" 6ل،اهد ذلا قولاي تعااىَ ﴿ :وَمةْل
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يْل﴾.7
يَة ْاَ ِغ غَْية َر ا ِإل ْسالَِم ِينا فَةلَْل يُة ْقَ َا م ْنهُ َو ُه َو في اآلل َرة م َْل الْ َخاس ِر َ
ل ااهل ماان لة ا ية ،لمسا ااة ،لعاادل األ كااا الياارعية ،أنااا راع ا اال كمكلااف ا
التااي لمكانااي ألنااات تكلي ااي ،ا هاام ماادلوالت الاانص الياارعي ،لمواصااد احلكاام التكلي ااي ا

اب ا بياان ااول
الانص اليارعي ،حيواا معا الوةا ية ا األ كاا اليارعية ،لالا هاي م ل ق
الاادين لمسا تااي علاامل ا كل ا  ،لهااها كحيوااا للاادعوة بى لةا ية امةااأ صاادقها لقواااا ،با ن
8
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا﴾
األمة الوة ية هي أمة امةأ  ،ما قال تعاىَ ﴿ :وَك َذلِ َ
معنى الوسطية وأثر ذلك في الفهم الصُّيح للوسطية الُّ

بن الكااأ عاان مع ا الوة ا ية ي ااول بااي ا وااال ا ايف ،خاصااة بذا نكويااة مااادة (لةااط) لمااا
يتوهر من هه ا ادة ،انود أنا كعرا  ،لاهم بعادة معااي ،ل ال تعرياف لمعا لاي أدلتاي
ال ا حتتااا ناقيااةل لكااي يت ا الص اوا ماان ب ا هااه التعري ااات ،لال هاام ااادة (لةااط)،
انود أنا اهم هه ا ادة (لةط) ،م هو لموي  ،ل مص ل تعري ي ،ل ص ة للياريعة
لأ كامها ،ل منه خاص للثياة لقوانينها ،لببيعة هها البثل الهي ةيكود ورقاة علمياة
يوت ي عد ذ ر ملي الت اصيلل لكاي ال ي اول البثال ،ليلتا البا ال بعادد الصا ثات
ا وا ااررة هل ا اها البثا اال ،لةا ااوي تكا ااون ها ااه ا ناقيا ااة لتل ا ا ال و ا ارات ،مناقيا ااة دقيوا ااة غ ا ا
ا هه األمة (أمة امةأ )
مّت ي ةل للوصول ع الوة ية احلا،لال كمد
أوع :تعريف الوسطية نند أها اللغة

تكعااري الوةا ية عنااد أهاال اللمااة جعاااي ا ة ،لمااا يهمنااا ماان با هااه التعاااريف هااو تعريااف
الوة ا ية جعناه ااا الع ااا  ،لتعري هااا جعناه ااا اخل اااص االوة ا ية جعناه ااا الع ااا عنااد أه اال اللم ااة
يوصادلن ااا التوةااط با ،اي  ،ةاوات ااان هااها معنوياايف ،أل احنّاايايف ،لالتوةااط ااها ا عا
6

Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān (Cairo: Dār
al-Sha‘b), 10:393.
7
آل عمران.٨5 :
8
 .143البقرة آية:
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يكاراد ب ااي اعاال العم اال ،لليّ ا الص ا ة ،ا ن تو ااول :ا ااأن توة ااط ب ا خص اام  ،لأال ا ا
ِ
اه ْم ِعَّ َم ْةْل
الصل بينهما ،لمنها قول احلا -ةبثاني لتعاى ﴿ :عَّ َل ْية َر في َكثِي ٍر َمْل َّ ْ َةو ُ
ٍ
أَمر مِ ٍ
صالَ ٍح مَة ْي َْل الن ِ
َّاس 9،﴾...ا اي هاه اآلياة الكر اة با ا اوى -
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو ِ ْ
ََ َ
جأ لعأ -أن التناجي لهاو :ا ّاارة ا احلاديل با ألنا أل أ ار ،أناي ماهمو ل ألناي يكهام
صة َدقَ ٍة
المدر لاخليانة أما َم ّْن تاكنكوي عند  ،بال ا االةت نات ا ه ور ا اآلية ﴿ِعَّ َم ْةْل أ ََم َةر مِ َ
ٍ
ص ةالَ ٍح مَة ْةي َْل النَّة ِ
ةاس﴾ لماان ب ا هااها االةاات نات ال اوارد ا اآليااة الكر ااة هااو:
أ َْو َم ْعة ُةروف أ َْو ِ ْ
التوةااط با الناااس ا الصاال  ،قااال الواارب " :قولااي تعاااى( :أل بصااأل با الناااس) عااا ا
الا ا اادمات ،لاألم ا ا اوال ،لاألع ا ا ارال ،لا ا ا اال ،ا ا اايت يو ا ا ا التا ا ااداعي ،لاالخا ا ااتأي ايا ا ااي ب ا ا ا
ا ّاالم " ،10لقااال األل اعااي" :مااا خ ااوة أ ااب بى اهلل ع ا لجاال ،ماان خ ااوة ا بصااأل
لم ّْن أصل ب الن  ،تب اهلل لي براتة من النار" ،11هها هاو ا عا األلل عناد
ذات الب َ ،
أهل اللمة ا مادة (الوةط) لهاي األصال الا ت رعا مناي ماادة (الوةا ية) ااا ع هناا عناد
أهل اللمة هو :ال عل لليّ الص ة
أما ا ع ال اي عند أهل اللمة ادة (لةط) اهو :ا عا اخلاص ،يال ياكراد باي ا لماة
األخ ا  ،اهااها ا ع ا اخلاااص ااادة (لةااط) هااو الااهي
العرباألعاادل ،لاألا اال ،لاأل ّاان ،ل ّْ
12
ت رع مني مادة (الوة ية) ألنا ص ة ر ة ك تدل ايها من توارت ايي هه الص ة
ثا يا:تعريف الوسطية نند أها الافسير
بن علمااات الت ّ ا قااد حتاادلوا عاان م هااو الوة ا ية لاحلااديل عنهااال ألنااا ذك اارت ا الواار ن
الك اارمي ،جادا ااا( :لةا ا ايف) ،ل (الوةا ا مل) ،ل(ألة ااط) ،ل(ألةا ا هم) ،ل(لةا ا ن) ،للك اانهم
ااانوا يكناقي ااون هااه اال ،ااتواقات ا اال ي ااة ،بتوض ااي معناهااا م اان اللمااة ،لبت ّ ا ها م اان
منوااوالت الصااثابة لالتااابع رضااي اهلل عاانهم  ،اكان ا تعري اااام ل،اارل هم ااادة (لةااط)

9

النساء.114 :
Al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān. 5:384.
11
Al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, 5: 384.
12
Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā, Muj’am Maqāyis al-Lughah, ed. ‘Abd alSalām Muḥammad Hārūn (Beirut: Dār al-Jil, 1999), 6:108.
10
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لما ت ر منها ،ميا ةيف لتعري ات أهال اللماة ،بال أنهام اانوا يكرجثاون أقاوال الصاثابة رضاي
اهلل عنهم ا بيان ،ر هم لآليات ،لهها هو ال ارق بينهم لب أهل اللمة
13
ك َج َعلْنَةةا ُك ْم أ َُّم ةةة َو َس ةةطا﴾ ،اهااي
لمااة (لة ا ايف) ا ااه رة ا قولااي تعاااىَ ﴿ :وَكة ة َذلِ َ
تراداا ب ا معني ا قااد كجتم ا مع اايف ،لقااد يكوااد أ ااد ا علاامل اآلخاار ،اااا ع األلل :العاادل،
لا عا ا ال اااي :اخلي ااار (اخل ي ااة) ،ا ااا ع األلل ،جن ااد أن م اان الص ااثابة َمّْنو ااال ب ااي ،لت اابعهم
تأميههم من التابع  ،لهم :أبوةعيداخلدري ،لأبو هريرة،لجماهد ،لع اات ،لقتاادة رضاي اهلل
عاانهم ،14لا عا ال اااي ،جنااد أن ا ايف ماان ا ّارين ذهباوا بليااي ،لأغلاابهم ِما ّْان َمّْنلااي بااا ق بوياال
15
ا اللمة ،ال جا  ،لال فيري ،لمن بار ا ّرينكابن  ،لأبو يان األندلّي
ثالثا :تعريف الوسطية نند أها الُّديث
بن علمااات احل ااديل ق ااد اعتن اوا بك اال م ااا ي اارد عاان الن ا ص االمل اهلل عليااي لة االم  ،م اان أق اوال،
لأاعااال ،لتوري ارات ،لغ لاتااي ،لمعامأتااي م ا الص ااثابة لغ ا هم ،لقااد لرد ذ ا قار للوة ا ية ا
أمي رضي اهلل عنهم ل لها جند أن أهل احلديل قد تعرضوا هلاها الواول مناي صالمل اهلل علياي
لةاالم  ،للكاانهم ت َحيياادلا عمااا قالااي أهاال اللمااة ا مع ا (الوةااط) أصاال لمااة (الوة ا ية)
للك اانهم -أي أه اال احل ااديل -رجثا اوا ا عا ا ال اااي عن ااد أه اال اللم ااة له ااو :الصا ا ة ،أي أن
الوة ا ا ا ية ها ا ااي ص ا ا ا ة لليّ ا ا ا اعا ا اال ،لها ا ااهال ألن الن ا ا ا صا ا االمل اهلل عليا ا ااي لةا ا االم اّا ا اارها
بالعدل،لالهي هو من الص ات احلميدة ،لمن معااي ماادة (الوةا ية) اخلاصاة ،لالا ال ياكراد
منها بال ا دل ن كل ِصف بي

13

البقرة.143 :
Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān, ed. ‘Abd
Allāh bin ‘Abd al-Muḥṣin al-Turkī (Cairo: Dār Ḥajar, 2001), 3:141-145.
15
Ibrāhim ibn Sarī bin Sahl al-Zajaj, Ma‘ānī al-Qur’ān wa I‘rābuh. ed. ‘Abd al;Jalīl Abdou Shalabī (Beirut: Alam al-Kutub al-‘Arabiyyah,1988), 1:219
Maḥmud ibn Amr ibn Aḥmad al-Zamakhshārī, al-Kashshaf an Haqā’iq
Kawamid al-Tanzīl (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabī, 1986), 1:198; Ibn Kathir,
Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm, 1:454; Muḥammad ibn Yūsuf ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn
Ḥayyān, al-Baḥr al-Muḥīt fī al-Tafsīr, ed. Sidqī Muḥammad Jamīl (Beirut: Dār
al-Fikr, 1999), 2:12.
14
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اعاان أيب ةااعيد اخلاادري رضااي اهلل عنااي ،عاان الن ا صاالمل اهلل عليااي لةاالم ا قولااي ع ا
ك َج َعلْنَةةا ُك ْم أ َُّمةةة َو َسةةطا﴾ 16،قااال صاالمل اهلل عليااي لةاالم ( :عااداليف) ، 17لااها
لجاالَ ﴿ :وَك ة َذلِ َ
جنااد أهاال احلااديل قااد اهتم اوا ا مع ا هااه الكلمااة (لة ا ايف) جااا اّاار الن ا صاالمل اهلل عليااي

لةلم للين جا قالي أهل اللمة أل أهل الت ّ ا هه الكلمة الواردة باآلية الكر ة

18

فامعا:تعريف الوسطية نند أها الفقه واألصول

بن علمات ال وي لاألصول ت ي توا جاا هاو جدياد ا معا الوةا ية ا اه ورة ا اآلياة الّاابوة،
لال ا عليهااا ماادار البثاال ،اوااد نول اوا مااا قالااي أهاال اللمااة ،لأهاال الت ّ ا ،لأهل احلااديل ا
مع الوة ية ،ص ة دالة علمل اخل ية هله األمة لالعدالة هلاا ،للكانهم نرارلا عا الوةا ية
ماان منرااور أعمااا لأدق ،اوااد لضااعوا ماان خااأل نراارهم ا لمااة (لة ا ايف) ال اواردة ا اآليااة
ك َج َعلْنَةةا ُك ْم أ َُّمةةة َو َسةةطا﴾ 19،قاعاادة عريمااة دخل ا ا ا ماان مّااائل
الكر ااة ﴿ َوَك ة َذلِ َ
األ كا لارلعها
لهه الواعدة ان بلّمايف ،اايايف ا مان الن اعاات ال وهياة بال لالعودياة اهل ،
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا﴾ ،لالا هاي العدالاة
امن هه ا ّائل ال تدخل ا قاعادة ﴿ َوَك َذلِ َ
لاخل ية.
 له ااها عل اامل ة اابيل امر ااا ال احلص اار  ،-لبال احل ااديل ي ااول ا ا ا ا اارل ه ااهالواعدة العريمة ،امن هه ا ّائل:
 1بلبات امملا
 2بلبات عدالة الصثابة

16

البقرة.143 :
Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, ed.
Shu’ayb al-Arnā’ut and others (Beirut: Mua’assat al-Risālah, 2001), 17:122,
no. 11068.
18
‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd al-Mālik Ibn Battal, Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Abu
Tamīm bin Yasīr Ibrāhīm (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003), 10:379; Aḥmad
bin ‘Alī bin Muḥammad Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Fatḥ al-Bārī, Sharḥ al-Bukhārī
(Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1960), 13:316.
19
البقرة.143 :
17
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ا ااي مناقي ااة مّ ا لة وي ااة اممل ااا  ،جن ااد أن ااي م اان األدل ااة ا ت ااا عليه ااا ب ا مله ااور
20
ك
األصااول لال وهااات ،لال رااو معااي االجتهاااد أل ا خال ااة  ،لماان أدلااة ويتااي يااة ﴿ َوَك ة َذلِ َ
َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسةطا﴾ ،لهناا ياات أكخار ذَ َ رهاا األصاوليون ا هاها الباا  ،للك ّْان موصاد
البا ل من ذل ل بيان االةت ادة من هاه اآلياة عناد األصاولي لال وهات،االوةا ية ا اه رة
ا اآلية الكر ة ان من معانيها العدل لاخلياار ،لهاها ماا جعال علماات األصاول يوولاون :با ن
اجتمااا علمااات األمااة علاامل أماار مااا ماان أمااور الاادين ،ايااي داللااة علاامل الص اوا ل ألن الااهي
يتصف بص ة العدل لاخل ية ال يل بى البابل ب ي ال
قااال الّرخّااي -رمحااي اهلل -لهااو يكناااقب مّ ا لة لجااو العماال ب ملااا األمااة ،لأنااي
موج ااب للعل اام ق ااال " :لمعل ااو أن امرت ااات م لو اايف ال يك ااون باخل ا  ،لبن ااان ا خ ا ا
معااهلرايف ،لبُنااا يكااون جااا هااو الصاوا ،اعرانا أن احلااا م لواايف ايمااا اجتمعاوا عليااي ،قااال تعاااى:
ك َج َعلْنَةةا ُك ْم أ َُّمةةة َو َسةةطا﴾ لالوةااط العاادل ا رضااي" ،21لأمااا مااا سااص مّا لة عدالااة
﴿ َوَك ة َذلِ َ
الصا ااثابة رضا ااي اهلل عا اانهم ا ا ا ن علما ااات األصا ااول –رمحها اام اهلل -قا ااد اةا ااتدلوا علا اامل عدالا ااة
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةة َو َسةطا﴾ ،لا النرار بى
الصثابة بآيات ة لمن بينها هه اآلية ﴿ َوَك َذلِ َ
ويااة دلياال قااول الصااثايب ،جنااد أنااي لااين ماان األدلااة ا ت ااا عليهااا امملااا  ،للكاان ا
بلبات عدالة الصثابة ،يكون قول الصثايب مؤلر ا حمل الن ا الواقا ا مّا لة مان مّاائل
الدين
ق ااال اجل ااويي -رمح ااي اهلل -ا بلب ااات عدال ااة الص ااثابة " :اعل اام أن م ااا ص ااار بلي ااي
اجلمهور من أصثابنا ،أن الرلاة من أصاثا رةاول اللهصالمل اهلل علياي لةالممن ا هااجرين
لاألنصار ،معدلون بانص الكتاا  ،لهام موارلن علامل العدالاة ،بى أن يتثواا ق عاايف ماا يوادل
ا لا ااد ماانهم ،ا ا ن قياال :ا ا ي يااة تعن ااون ا،ااتماهلا علاامل تعااديلهم؟ قلنااا :هااي أ اار ماان

‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, Rawdat al-Naẓīr wa Jannat
al-Munāẓīr, ed. ‘Abd al-Azīz bin ‘Abd al-Raḥman al-Sa’īd (Riyadh:
University of Imām Muḥammad bin Saud, 1979), 1:378; al-Zarkashī, al-Baḥr
al-Muḥīṭ fī Usūl al-Fiqh, 6:384.
Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī, Usūl al- Sarkhasī (Beirut:
Dār al-Ma’rifah), 1:297.
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ةل لِلنَّة ِ
ةاس﴾ ،لمنهااا
لا ادة ،امنهااا قولااي تعاااى ا فاببااة الصااثابة ﴿ ُكنةةاُ ْم َل ْي ة َةر أ َُّمة ٍةة أُ ْل ِر َجة ْ
22
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا﴾"
قولي تعاى ا فاببتهم ﴿ َوَك َذلِ َ
بذايف اوااد نراار ال وه ااات لاألص اوليون بى عم ااا الوة ا ية ا ارادة ماان ه ااه اآليااة الكر ااة
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا﴾ ،ابينوا  -رمحهم اهلل -موصد اآلياة مان ذ ار الوةا ية هلاه
﴿ َوَك َذلِ َ
األمة ،لأنا ص ة مادل ل ماال هلاه األماة ،لهاها ماا رعال ال هام عا (لةا ايف) حيتاا ل اول
نرر لت مل
لامسا :المفهوم الُّ للوسطية في اإلسالم
بعااد هااها العاارل عا الوةا ية عناادأهل اللمااة ،لأهاال الت ّا  ،لأهاال حلااديل ،لأهاال ال وااي
ارت اال مدرة ااة م اان ه ااه ا اادارس ،معا ا الوة ا ا ية ج ااا يكناة ااب م ااا
لأصا اولي ،ل ي ااف اَ َّ ا ّْ
اصص بي من علم ،لجند أن الكل قد أملعوا علمل أن من معاي الوة ية هو (العدل)
لالعدل ا امةأ لي من لتي اخلاصاة ﴿ ِ َّ اللّهَ يَأ ُْم ُر مِال َْعة ْد ِل﴾ 23لقاد امتادل اهلل مان
ضة َةر َ اللّةةهُ َمةةثَال َّف ُجلَة ْةي ِْل أَ َ ة ُد ُه َما أَمْ َكة ُةم عَ يَة ْقة ِةد ُف
كحيوااا العاادل ليعماال بااي ،قااال تعاااىَ ﴿ :و َ
َنلَةى َمةةي ٍم و ُهةو َكةاى َنلَةةى مةوعَُ أَيةنَمةةا يةو َجهةهر عَ يةأ ِ
ْت مِ َخ ْية ٍر َه ْةا يَ ْسةةاَ ِور ُه َةو َوَمةةْل يَةأ ُْم ُر
َ
َ ْ ْ َ َُ
َ ْ َ َ
24
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
مِال َْع ْد ِل َو ُه َو َنلَى ص َرا رم ْساَقيم﴾  ،قال أبو الّعود العمااديَ ﴿ ":وَمْل يَةأ ُْم ُر مال َْعة ْدل﴾
أي :م اان ه ااو من ب ااا اه ااو ذل رأي ل اي ااة لر ،ااد ،ين ا ا الن اااس اا ا هم عل اامل الع اادل اجل ااام
25

ال ائل"
اتَثو ااا الوةا ا ية يك ااون بتثوي ااا الع اادل ،لال يتثو ااا الع اادل بال بت بيو ااي عل اامل اال
النا اااس ،ة ا اواتيف ا ااان علا اامل احلا ااا م ما اانهم أل ا كا ااو  ،أل علا اامل ا ا ااؤمن ألالكا اااار ،لا ا اال
األ وال،ةا اواتيف ا ال ااة احل اار ألالّ االم ،ألا ال ااة الم ااب ألالرض ااملَ ﴿ ،وعَ يَ ْ ة ة ِرَمنَّ ُك ْم

22

‘Abd al-Mālik bin ‘Abd Allāh al-Juwaynī, al-Talkhis fī Usūl al-Fiqh, ed. ‘Abd
Allāh Julm Nabalī and Bashīr Aḥmad Amrī (Beirut: Dār al-Bashā’ir alIslāmiyyah, n.d.), 2:374.
23
النحل.٩٠ :
24
النحل.76 :
25
Muḥammad bin Muḥammad bin Musṭafā, Irshād al-‘Aqal al-Salīm ilā Mazāyā
al-Kitab al-Karim (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turath al-’Arabī, n.d.), 5:130.
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ٍ
ِ
ِ
ْةر ُ لِلاَّة ْق َةوَ َواتَّة ُقةواْ اللّةهَ 26،﴾...االوةا ية الا
َمنَآ ُ قَة ْوم َنلَى أَعَّ تَة ْعدلُواْ ا ْندلُواْ ُه َةو أَقة َ
27
ِ
ارت مان النا صالمل اهلل
امتدل اهلل ا هه األمة ﴿ َوَك َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةة َو َسةطا﴾ قاد اكّ ّْ
عليااي لةاالم ب نااا العاادل ،مااا ب ا ذل ا البا اال ةااابوايف ،اااأ ين بااا لصااف الوة ا ية علاامل
األمااة بال اويااا العاادل علاامل اجلميا دلن اةاات نات ،لهااها مااا رعاال األمااة امةااأمية هلااا ل نااا
لقوا ااا با ا األم اام ،للن ااا ا الت اااريه ا ي اااهد الك ا ة ،م اان حتوي ااا الع اادل ا دلل ااة امة ااأ ،
التيا رت األعدات من أهل الك ر لال أل
بن ،ااعار الوة ا ية كلغريااف ا غ ا حملااي ا ا ماان األ يااان ،اليّ ا ماان الوة ا ية

:يي الدين لأ كا اليريعةل مرضات أعدات امةأ اوة الوة ية ،لقاد اهر اهلل مان هاها
َّ ِ
ةاف ﴾ .28قاال ابان
يْل لَلَ ُمةواْ فَةاَ َم َّ
سة ُك ُم النَّ ُ
الصني ا أ ر من يةَ ﴿ ،وعَ تَة ْرَكنُواْ ِلَةى الةذ َ
عباااس رضااي اهلل عنااي :ال تاادهنوا 29لألرد ،اايه ا ّارين ال ا ي ا ت ّا  " :اادلي يااونن
َّ ِ
يْل لَلَ ُم ةةواْ
ق ااال ،أخ ن ااا اب اان له ااب ق ااال ،ق ااال اب اان ي ااد ،ا قول اايَ ﴿ :وعَ تَة ْرَكنُ ةةواْ ِلَ ةةى ال ةةذ َ
3130
َّاف ﴾ ،قال" :الر ون" ،امدهان لقرأَ ﴿ :وِروا ل َْو تُ ْد ِه ُْل فَةيُ ْد ِهنُو َ ﴾
فَةاَ َم َّ
س ُك ُم الن ُ
االوة ا ا ا ا ية احلا ا ا ااا ها ا ا ااي ت بيا ا ا ااا ما ا ا اانه العا ا ا اادل ا التص ا ا ا اراات لاأل كا ا ا ااا علا ا ا اامل
اجلمي ،لالتّا ااوية ا احلوا ااوق ،لتا اار الرلا اام ،لبيصا ااال ا اال ذي ا ااا وا ااي ،لام ّا ااان ا
ا عامأت،ب ن ياك َوابل اخل ب ر مني ،لالير ب ن يكع مل عني ،لهاهاين با علامل ماا أمار اهلل باي
ماان العاادل ا قولااي ةاابثاني لتعاااى ﴿ ِ َّ اللّةةهَ يَةأ ُْم ُر مِال َْع ة ْد ِل﴾ 32لهااه اآليااة الكر ااة هلااا
بعواااق عويااب ا بأغتهااا ،ا نااا قااد ملعا ال اال لااي ا صاايمة األماار بالعاادل ،قااال أبااو
الّعود﴿ :مِال َْع ْد ِل﴾ "جراعاة التوةط ب برا امااراي لالت اريط ،لهاو رأس ال اائل لهاا،
يندر حتتي ا يلة الووة العولية ا لكية ،من احلكمة ا توة ة با احلار ما ة لالابأدة ،لا ايلة

26

المائدة.٨ :
البقرة.143 :
28
هود.113 :
29
Ismā‘īl bin ‘Umar Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm (Riyadh: Dār Ṭaybah,
1999), 4:354.
30
القلم.٩ :
31
Al-Ṭabarī, Jāmi` al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān, 15:501.
32
النحل.٩٠ :
27
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الوااوة اليااهوية البهيميااة ،ماان الع ااة ا توة ا ة ب ا اخلأعااة لاخلمااود ،لا اايلة الوااوة الم اابية
33
الّبعية من اليواعة ا توة ة ب التهور لاجلنب"
هها ما يل بليي البا ل ب ن الوة ية احلا هاي :بتثواا العادل ا ا عاامأت مليعاايف،
لعلمل ملي الناس ،لا ل األ وال ،ا ذا حتوو هه اليرلي ال ألة:
 1العدل ا ا عامأت
 2ت بيا العدل علمل ااة أصناي الناس
 3ت بيا العدل ا ملي األ وال ،ا ن ،عار الوة ية يكون ،عار احلا
مالمح الوسطية في الاشريع اإلسالمي
بن مااا يكوضا الياايت عاان غا لك يا عاان ِضااد  ،هااو ألصااااي لمأحمااي ،للكااي ناَتَعااري علاامل
الوة ا ية ا امةااأ  ،البااد ماان معراااة ص ا ات لمأم ا هااها الاادين احلنياافل ا يَتب ا لنااا
ت ل اهلل علمل هه األمة ،املهاهله الرةالة العريمة ،لتيري ها بوص ها أمة الوة ية
لااو نررنااا ا تي اريعات الاادين امةااأمي جنااد أنااي أماار بالعاادل ،لراعاامل احلوااوق لأماار
ب يصاهلا بى مّتثويها ،قال تعاى َّ ِ ﴿ :اللّهَ يأْمرُكم أَ تُة ِرواْ األَما َ ِ
ةات ِلَةى أ َْهلِ َهةا َوِذَا
َ
َ ُُ ْ
َ َك ْمةةاُم مَ ة ْةي َْل النَّة ِ
ةاس أَ تَ ُّْ ُك ُمةةواْ مِال َْع ة ْد ِل 34،﴾...اهااها هااو ا اانه الااهي أماار اهلل بااي ا
ا عامأت ب الناس ،لال  ،أني منه الوة ية بكل ما تعنيي هه الكلمة ،ااآلياة الكر اة
ت تَو اال:تكؤدلا األمان ااات بى ا ااؤمن دلن غا ا هم ،لت ت ااه ر ل ا ا ا ّ االم أل ا ااؤمن ا
العدل باحلكم

باال قال ا ا ت ديااة األماناااتِ﴿ :لَةةى أ َْهلِ َهةةا﴾ لقال ا ا الو ااات لاحلكاام﴿ :مَة ْةي َْل
الن ِ
َّاس﴾ ،قال اليو اي ا ت ّ هله اآلية" :هه اآلية مان أمهاات اآلياات ا ياتملة علامل
من أ كا الير ل ألن الراهر أن اخل ا ييمل ملي النااس ا مليا األماناات [بى
أن قاال  ،لمان قاال بعماو هاها اخل اا :ال ات بان عاا  ،لابان مّاعود ،لابان عبااس ،لأكيب
33

Muḥammad bin Muḥammad, Irshād al-’Aqal al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb alKarīm, 5:136; Muḥammad Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Sa‘īd al-Qāsimī,
Maḥāsin al-Ta’wīl, ed. Muḥammad Bassil ‘Uyūn al-Sud (Beirut: Dār al-Kutūb
al-‘Ilmiyyah, 1997), 6:402.
34
النساء.5٨ :
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باان عااب ،لاختااار ملهااور ا ّارين ،لماانهم اباان جرياار ،لأملعاوا :علاامل أن األمانااات مااردلدة
35
بى أربا ا ،األبرار منهم لال وار"
لأمااا ا الوص ااية ال انيااة ال ا لردت ا هااه اآلي ااة الكر ااةَ ﴿ ،وِذَا َ َك ْم ةةاُم مَة ة ْةي َْل
النَّة ِ
ةاس أَ تَ ُّْ ُك ُمةةواْ مِال َْع ة ْد ِل ﴾...هااي احلكاام ب ا أصااناي الناااس مليع اايف بالعاادل لا ّااالاة،
دلن النرر ا مكانتهم االجتماعية ،أل لغي اتهم امدارياة ،أل لارلام ا الياة ،ل ا ديانهم أل
مههبهم ،قال رةول اهلل صلمل اهلل عليي لةلم« :بن ا وّا عناد اهلل علامل مناابر مان ناور،
36

عن الرمحن ع لجل ،ل لتا يديي  ،الهين يعدلون ا كمهم لأهليهم لما للوا»
قااال النااولي ا ،اار ي هلااها احلااديل" :لا وّ ا ون هاام العااادلون ،لقااد اّاار ا خاار
احلااديل ،لامقّاااي لالوّااط بكّاار الواااي العاادل ،يوااال أقِّااط أقِّااابايف اهااو م ِ
وّااط بذا
ك
ِ ِ
ع اادل﴿ ،وأَق ِ
يْل﴾ ،3837ا ااأ يتثو ااا الع اادل ا احلك اام بال
ْسة ةطُوا ِ َّ اللَّ ةةهَ يُ ُِّ ة ر
ةْ ال ُْم ْقس ةةط َ
َ
با ّااالاة با الناااس مليعااا ،لهااه هااي الوةا ية احلااا ،لالا يَتخااهها ليّااعمل بليهااا ا ماان
الناس لهم ليّوا أهأيف هلا
امن خأل النرر بى اآلية الّابوة ،لهاي لا ادة مان با ا مان اآلياات الاواردة ا
الو اار ن الك اارمي ،لال ا ا حتا اال عل اامل الوة ا ا ية ،م اان خا ااأل األلام اار لالن ا اواهي ال ا اواردة با ااالنص
الياارعي ،لالواار ن يكعتا هااو الدةااتور ا ياار ألمااة امةااأ  ،جنااد أن الوةا ية ملما ق بااارق ا
39
التيري امةأمي ،لهها بن َّ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسةطا﴾،
دل اَايَ كدل علمل أن لصف ﴿ َوَك َذلِ َ
ااان تي اري ايف هلااه األمااة امةااأمية ال ا راع ا ا ت بيااا أ كااا امةااأ لتي اريعاتي علاامل
ملي ا ا النا اااس ،لت تكا اان ا اااليهود الا ااهين ت يكراع ا اوا ا ّا ااالة ب ا ا النا اااس ،با اال تك ا ا لا علا اايهم
40
ك مِأََّة ُهم قَالُواْ ل َْيل َنلَْيةنَا فِي األَُميَ ِ
يا﴾
لغلموهم ﴿ ،ذَلِ َ
ْ
َ
يْل َس ٌ
َ

35

Muḥammad bin ‘Alī al-Shawkānī, Fatḥ al-Qādir (Damascus-Beirut: Dār Ibn
Kathīr - Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 1993), 1:555.
36
Reported by Muslim in his Ṣaḥīḥ, kitāb al-‘Imārah, Bāb Fadhīlah al-‘Imām al‘Adil wa ‘Uqūbat al-Ja’ir wa al-Hathth ‘alā al-Rifq bi al-Ra’iyyah wa al- Naḥy
‘an Idkhal al-Mashaqqah ‘alayhim, 3:1458, no. 1827.
37
الحجرات .٩ :
38
Al-Nawāwī, al-Minhaj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, 12:211.
39
البقرة.143 :
40
آل عمران.75 :
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ِ َّ ِ
يْل َك َف ُةرواْ ِمةْل مَنِةي
اكان ج اؤهم أن لص هم اهلل باللعن لالّخط علايهم﴿ ،لُع َةْل الةذ َ
ِسةةرايِيا نلَةةى لِسةةا ِ ِاو ِ
صةةوا َّوَكةةا ُواْ يَة ْعاَ ة ُدو َ }78
يسةةى امْة ِْل َمة ْةريَ َم ذَلِة َ
َ َُ َ
َْ َ َ
ةك مِ َمةةا َن َ
وِ َون َ
ِ
ِ
ٍ
ل َمةةا َكةةا ُواْ يَة ْف َعلُةةو َ  }79تَ ة َةرَ َكثيةةرا َم ة ْنة ُه ْم
َكةةا ُواْ عَ يَةاَةنَة َ
ةاه ْو َ َنةةْل رمن َك ةر فَة َعلُةةوَُ لَ ة ْن َ
َّ َّ ِ
ِ
ل اللّةهُ َنلَ ْةي ِه ْم َوفِةي ال َْعة َذا ِ
س ُةه ْم أَ َس ِةخ َ
َّم ْ
ل َمةا قَةد َ
يَةاَة َول ْو َ الذ َ
ل ل َُه ْةم أَ ُف ُ
يْل َك َف ُةرواْ لَ ة ْن َ
41
ُه ْم َلالِ ُدو َ ﴾}80
بن ،ااعار ا ّااالاة الااهي ياادل علاامل الوةا ية احلااا ،قااد اةااتخ ااا َما ّْان ليّاوا ك كا يفاؤ هلااا،

ا اة ااونية العا ي ااة ا ااا رة ،ل الل الي ااة احلاق اادة علاامل أ ك ااا ال اادين امةااأمي ،انو ااد أن اام
بَ َعن اوا ا امةااأ لتي اريعاتي لأ كامااي التكلي يااة ،لقااالوا :أنااا كموياادة للثريااات اليخصااية،
لم اايعة للثوااوق العامااة ،لمتنصاالة عاان ا ّااالاة ب ا الناااس ،لوااد أرادلا ال عاان ا امةااأ
لتياريعاتي الّامثةل ماان أجال صااد النااس عاان ديان اهلل الوااومي ،للكان صاادق اهلل ا قااال:
ِِ ِ
ِ
ِ
ةوفَُ َولَة ة ْةو َكة ة ة ِرََ
ةوف اللّ ة ةةه مة ة ةأَفْة َواه ِه ْم َويَة ة ةأْمَى اللّ ة ةةهُ ِعَّ أَ يُة ةةا َّم ُة ة َ
﴿يُ ِرية ة ة ُدو َ أَ يُطْفة ة ة ُواْ ُة ة َ
42
الْ َكافِ ُرو َ ﴾
بن بكعد ا ّلم عان ت بياا ،اريعة امةاأ  ،ألجاد هاها الاوهم مان بعاا أبنائاي ،با ن
امةأ ال يصل هلها ال من ا ت ور ،لالهي يدعوا للمّالة با النااس ،لبع اائهم واوقهم
ل رياااام اليخصااية ،لااها جنث ا بعااا الاادعوات احلاقاادة عل اامل امةااأ لا ّاالم  ،ب ا ن
 ،ارائ امةااأ ايهااا الرلاام للناااس لعااد ا ّااالة ب ا الرجاال لا ارأة ،لب ا احلااا م لا كااو ،
لب الناس لالعلمات الهين يّمونم برجال الدين
لااها جنااد أن ال ريااا احلااا لااد ا هااه الياابهات ال ا تكلواامل علاامل امةااأ ل ،اريعتي
الّاامثة ،هااو بغهااار مأما امةااأ  ،ماان خااأل حتويااا الوةا ية ،الا امتاادل اهلل ااا هااه
األمااة ،لال تتثوااا هااه الوة ا ية ،بال بااالرجو بى العاادل الااهي أماار اهلل بااي ا قولااي تعاااى:
43
﴿ َوِذَا َ َك ْماُم مَة ْي َْل الن ِ
َّاس أَ تَ ُّْ ُك ُمواْ مِال َْع ْد ِل﴾...

41

المائدة.٨٠ – 7٨ :
التوبة.3٢ :
43
النساء.5٨ :
42
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وسطيّة النّصوص الشرنية في األ كام الاكليفية وأثرها نلى المكلّف واألمة
بن احلااديل عاان أ كااا الي اريعة امةااأمية تكب ا لنااا ماادل حتوااا الوة ا ية ايهااا ،لتَاارد علاامل
اليبهات ال تكلومل علمل األ كا اليريعة امةأمية ،من أناا أ كاا رجعياة قد اة ،قاةاية،

ال تكراعي احلووق اليخصية ،لها اان ل اماايف بياان الوةا ية ا هاه األ كاا الا عليهاا مادار

التكليف ،لال بين لنا بعد معراة ا وصد مان خلاا ال ولا  ،مااذا يكرياد الياار احلكايم مان
ِ 44
قولي﴿ :وما َللَ ْق ُ ِ
ِ
ل َِّع لِيَة ْعُ ُدو ﴾
ََ
ل الْ َّْل َو ْاإل َ
بن معراااة األ كااا التكلي يااة ا الي اريعة امةااأمية ،لاهاام ماادلوالاا لمواصاادها ،لااي
ب األلر ا اهم الوة ية ا التكااليف اليارعية ،ااأل كاا امةاأمية جااتت مسثاة علامل
لع ِوا لا عان ال عال لوجاب
ا كل ت أيف من اهلل تعاى علايهم ،بذ لاو ل هام جاا ت يك يواوا َ
ا وهم العوا  ،لهها فالف ا اتصف بي ا وى -جأ لعاأ -لامتادل ن ّاي باهل قاال
ةك سةةنة ي َ ة ِ
تعاااى َّ ِ﴿ :اللّةةه عَ يَْلِةةم ِمثْة َقة َ ٍ
ةان ْف َها وية ة ْ ِ
ت ِمةةْل لَّ ُد ْةةهُ أَ ْجةةرا
َُ
ةال ذَ َّفة َوِ تَة ُ َ َ َ ُ
َ َ ُ
ِ 45
َنَيما
46
ِ
ِ
ِ
سة ُةه ْم يََْلِ ُمةةو َ ﴾ ،
ةاس َمة ْةينا َولَةةك َّْل النَّة َ
لقااال تعاااى َّ ﴿ :اللّةةهَ عَ يََْلة ُةم النَّة َ
ةاس أَ ُف َ
لق ااال النا ا ص االمل اهلل علي ااي لة االم ع اان اهلل تب ااار لتع اااى ،ق ااال اهلل تع اااى( :ياعب ااادي بي
ق ااد رم الرل اام عل اامل ن ّ ااي ،لجعلت ااي حمرم ااا بي اانكم ا ااأ تر ااا وا ) ،47لال  ،ا ا أن ا

قادر علامل أدائهاا بادلن لقاو
األ كا اليرعية نو من ا يوة علمل ا كلف ،للكن ا كلف ق
ضرر عليي لكة ا بدني ،أل اوات مصلثة دينية أل دنيوية
بن بيااان الوة ا ية ا احلكاام التكلي ااي ،هااو ا بيااان الّااما ة ا احلكاام التكلي ااي،
أصل ا التيري
لبالنرر بى هه األ كا جند أن منها ما هو ق

قاماة الصاأة ،لأدات ال ااة،

لصاو رم ااان ،لاحلا بى بيا اهلل احلارا  ،لهااه أر اان امةااأ لدعاائم الاادين ،لهاي أصاال
التكليف ،اهه هي العباادة الا أرادهاا اهلل ل،ارعها علامل النااس ،ماا ا قولاي تعااىَ ﴿ :وَمةا
َللَ ْق ُ ِ
ِ
ةل َِّع لِيَة ْعُة ُدو ِ ﴾ لهاي ا وواة عا الار ن األلل ا امةاأ  :الياهادة
ل الْ َّةْل َو ْاإل َ
44

الذاريات.56 :
النساء.4٠ :
46
 .يونس44 :
47
Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Adāb al-Mufrad, ed. Muḥammad
Nāṣir al-Dīn al-Albānī (Dammam: Dār al-Siddiq, 1997), 183.
45
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اائن مان اان ،قاال
ب ن اهلل هو ا عباود ل اد ااا ،للان يادخل اجلناة َم ّْان َعبَ َاد ما اهلل أ ا قد ق
ِ
ِ ِ
ِ
ةاف َوَمةةا
تعاااىَ ﴿ :وَفمَّ ُكة ْةم َّةةهُ َمةةْل يُ ْش ة ِر ّْ ماللّةةه فَة َق ة ْد َ ة َّةرَم اللّةةهُ َنلَيةةه الْ َ نَّ ةةَ َوَم ةأ َْواَُ النَّة ُ
لِلََّالِ ِم ِ
صةا ٍف﴾ ،48اهاه جااتت-أي األر اان اخلمّاة -غااهرة ا وصاد ا تياريعها
يْل م ْْل أَ َ
َ
لهي حتويا العبادة هلل عن برق هه األ كا  ،لال ك ل نا ب قامتها
لجن ااد م اان أ ك ااا اليا اريعة م ااا ه ااو ارع ا قاي ،بيا ا ال ع ااا قب اال ق اابا الا ا من ،ل تلوا اي
الر بان ،اموصد اليار هنا ال يكعلم النهي مني هل هاو مان أجال الباائ ؟ ،أ مان أجال ا باا

لي؟ ،أ من أجل أهل البلد؟ ،49اهها احلككم حيتا بى بمعاان النرار لببالاة البثال اياي ،لال
يودر عليي بال الراةخون ا العلم ،ااأل كا ال تكون أصل ا التيري غاهرة ا وصاد مان
تيريعها ،لهنا جند الّما ة من اليار احلكيم ا ا واصد اليرعية
الو أن موصد احلكم الهي هو من أصول الير غ غاهر ،ليا ذلا علامل الداعياة
ا دعوتي ،لعلمل ا ا اتيا  ،لعلمل النااغر لا اا ا الناوا ل اجلديادة ،ل اهل لياا علامل
ا كلااف ا العبااادة ،بذ أن معراااة ا وصااد ماان هااه العبااادة تكع ا ا كلااف علاامل االةااتمرار ا
األدات لتكبعد عني ال تور ،لهها ما جند ا ملي األ كا ال تكون أصأيف ا التيري
50
ةك ُه ُةم الْ َفةايُِو َ ﴾
قال تعااىَ ﴿ :وَمْل يُ ِط ِع اللَّهَ َوَف ُسةولَهُ َويَ ْخة َ اللَّةهَ َويَةاَّة ْق ِةه فَأ ُْولَنِ َ
قال اليو اي ا ت ّ هله اآلية" :لهاه اجلملاة مواررة اا قبلهاا مان ّان اال ا اؤمن ،
لترغيب من عداهم بى الدخول ا ِ
عدادهم ،لا تابعة ا باعة اهلل لرةولي ،لاخليية مان اهلل
َ ّْ
51
ع ا لجاال -لالتوااول لااي"  ،االوة ا ية ترهاار جليااة ا احلكاام التكلي ااي ا مسا ااة احلكاامالتكلي ي ال تيريعي علمل ا كلف ،لنعلم أن األ كا التكلي ية ال ميوة ايهاا ،تكاؤدي
ل اوات مصاالثة علاامل ا كلااف ،لااها جنااد أن الاادعوات ال ا تك لوهااا بعااا ا نرمااات احلاقاادة
لجتاد ا ياوة علامل النااس ،أناا دعاوات اذباة
علمل امةأ ب ن تكاليف الدين تكويد احلكرياات ك
فال ةق للصوا

48

المائدة .7٢ :
‘Abd al-Karīm ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, al-Muhadhdhab fī ‘Ilm Usūl
al-Fiqh al-Muqaran (Riyad: Maktabat al-Rushd, 1999), 5:1996-2000.
50
النور.5٢ :
51
Al-Shawkānī, Fatḥ al- Qādir. 4:46.
49
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 أل، أل اعال، قاول، النرر ا األصل ال اي مان التياري لهاو، لمن اليواهد علمل ذل
لةااوي يوتصاار البا اال علاامل- تورياار النا صاالمل اهلل عليااي لةاالم اماان الياواهد علاامل ذلا
اهد لا د من أاعالي صلمل اهلل عليي لةلمل خواايف من امبالة ا هها البا،
، بينماا حنان جلاوس عناد النا صالمل اهلل علياي لةالم:عن أيب هريرة رضي اهلل عني قاال
 لقعا علامل امارأ: (مالا ؟ ) قاال:قااال
 ياا رةااول اهلل هلكا: اوااال.52بذ جاات رجال
: قاال، ال: (هال جتاد رقباة تعتوهاا؟ ) قاال: اواال رةاول اهلل صالمل اهلل علياي لةالم،لأنا صائم
 (اها اال جتا ااد ببعا ااا ةا اات: اوا ااال، ال:ا ااهرين متتا ااابع ؟) قا ااال، (اها اال تّا اات ي أن تصا ااو
 ابيناا حنان علامل ذلا أكِ َ النا، امكل الن صلمل اهلل عليي لةالم: قال، ال:مّكينا؟) قال

: أنااا قااال: (أياان الّااائل؟ )اوااال:قااال-لالعاارق ا كتاال- اار: صاالمل اهلل عليااي لةاالمبعرق ايهااا
يرياد-  أعلامل أاوار ماي ياا رةاول اهلل ااواهلل ماا با البتيهاا:(خهها اتصدق بي) اوال الرجال
، ا اث صالمل اهلل علياي لةالم ا بادت أنياباي،  أهل بي أاور من أهال بيا- احلرت
53
)  (أبعمي أهل:قال
52

53

He is Salāmah bin Sakhr al-Bayadī, Ṣahābī Anṣārī from Khazraj tribe, He
witnessed the battle of Uhud with the Prophet, peace be upon him and he was
called Salman bin Sakar. He had a strong desire for sexual intercourse more
than usually others like so he was scared to have that in the day time of
Ramadan so he made zihar (means he said to his wife that you are like my
mother for me) to his wife in order to stay safe from intercourse and would not
commit a sin then one day he said while she was serving me, suddenly
something from her body was shown to me so I got attracted then I had an
intercourse with her) . This was a story for him in anther hadith other than this
one and this is what made many interpreters confused whether if the asker for
this hadith was not Salamah bin Sakar al-Bayadhi and wheather if it was in the
day time of Ramadan. See: ‘Abd al-Wahhāb bin Tāqī al-Dīn al-Subkī, Ṭabaqāt
al-Shafi’iyyah al-Kubrā, ed. Maḥmūd Muḥammad al-Tanahī, ‘Abd al-Fatāḥ
Muḥammad al-Hilu (Cairo: Hajir for printing, publishing and distribution,
1992AD, 10:277; Khalaf Bashkul al-Andalūsī, Ghawāmid al-Asmā’ alWaqi’ah fī Muṭūn al-Aḥādīth al-Musnadah, ed. ‘Izz al-Dīn ‘Alī al-Sayyīd and
Muḥammad Kamāl al-Dīn ‘Izz al-Dīn (Beirut: A’lam al-Kutūb, 1986), 10:277;
Muḥammad ibn Isḥāq bin Muḥammad bin Yaḥyā bin Manda, Ma’rifah alṢaḥābah li ibn Manda, ed. Amir Hassan Sabri (al-‘Ayn: publications of the
United Arab Emirates University, 2005), 1:703-704.
Reported by al-Bukhārī in his Ṣaḥīḥ, the book of fasting chapter of (if the man
has intercourse with his wife in Ramadan and if he doesn’t have anything to
give for kafarah and was given a charity to give it as kafarah then he must give
it, 3:32, no. 1936.
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ا ها ااها احل ا ااديل تتولا اامل مسا ا ااة الن ا ا ص ا االمل اهلل عليا ااي لة ا االم ا اتيا ااا للص ا ااثايب
ةلمة بن صخر األنصاري ،يل أرتكب ناقا من نواقا الصيا أال لهو اجلماا ا ناار
رم ان لا وجب للك ارة ا ملرة ،جند صلمل اهلل عليي لةلم بعد معراتي حلاال هاها الرجال
ماان ،اادة اواار لعااد قدرتااي علاامل أدات الك ااارة ب نواعهااا الا أ ،،جنااد صاالمل اهلل عليااي لةاالم
ي ِ
ّم ك ا اتيا علمل الّائل ب ن يع يي هه الك ارةل لي ل منها لي عام أهال بيتاي مان هاه
ك
الك ارةل ليكب صلمل اهلل عليي لةلم أن الك اارة المارل منهاا هاو االعاخاي بالاهنب لالت هار
من هاها الاهنب با دات هاه الك ارة ،لأن امةاأ ماا جاات لايكمل علامل النااس ا أ كاماي بال
جات ب كا مسثة يودر عليها ل مكلف
المسايا الماعلقة مهذا الُّديث؛ لي ا سما اه صلى اهلل نليه وسلم
المسألة األولى

ماان مسا تااي صاالمل اهلل عليااي لةاالم ا اتيااا للصااثايب الااهي نوااا صاايامي باجلمااا ا نااار
رم ااان ،أنااي اةااوط عنااي الك ااارة حلالااي ،لهااي ،اادة رغبتااي ا النّااات ل،اادة ااقتااي ،اهااو اوا

معااد ال ل ا قااوت يومااي ،قااال تعاااى مبين اايف رمحتااي صاالمل اهلل عليااي لةاالم بااا ؤمن ﴿ :لََق ة ْد
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َج ةةام ُك ْم َف ُس ة ٌ
وف
يْل َفُ ٌ
رم َ ة ة ِر ٌ
ةول َم ة ْةْل أَ ُفسة ة ُك ْم َن ِية ة ٌ َنلَْي ةةه َم ةةا َننة ةا ْ
يص َنلَ ة ْةي ُكم م ةةال ُْم ْ من َ
ِ
يم﴾ ،54أي حي ني صلمل اهلل عليي لةلم ما ييا علمل أمتي مان التكااليف الا ال يك يووناا
َّف ٌ
55
رمحة م
للوااد جااات ا احلااديل عناادما كةاِ َل النا صاالمل اهلل عليااي لةاالم عاان أ ااب الاادين بى
اهلل؟ قااال( :احلني يااة الّاامثة) ،56انوااد أن النا صاالمل اهلل عليااي لةاالم قااد تّااام ا اتيااا

للصااثايب ةاالمة باان صااخر رضااي اهلل عنااي ا ر اان ماان أر ااان الاادين ،ل ااان هااها احلكاام رمحااة
علاامل أمتااي مليع اايف ،بذ أن اال ماان نوااا صاايامي باجلمااا ا وجااب للك ااارة ا ملرااة ،لت يكاان
54

التوبة.1٢٨ :
Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm, 2:404.
56
From the hadith of Ibn ‘Abbās, may Allah be pleased with him said: it was
said to the Messenger of Allah, peace be upon him “which religion is beloved
to God?” He replied: (al-hanifiyyah al-samhah). Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Taqlīq
al-Ta’līq ‘alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1:16.
55
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، للجااب اوااي التوبااة النصااول ماان هااها ال عاال،يوادر علاامل أدات الك ااارة ةااو عنااي الك ااارة
اارلي هااها الصااثايب رضااي اهلل عنااي،  بيااري أن تتااوار ايااي،لق ااات يااو مكااان الااهي نو ااي
، للكني ان ال يودر أن ل ن ّي عان ملاا لجتاي،الهي ان ريصايف علمل صيا رم ان
 هاال هااها-رمحهاام اهلل-  للوااد أختلااف ال وهااات57 ل ااان اوا ايف ال يواادر علاامل العتااا لامبعااا
 أ أنااي عااا ق لكاال ماان لجبا عليااي،احلكاام خاااص للصااثايب ةاالمة باان صااخر رضااي اهلل عنااي
خاص جن اان ةابب ا ار ا ناار رم اان باجلماا
الك ارة لت يكن يودر عليها؟ لهل هو ق
عمدايف؟ أ ييمل ل من أا ر عمدايف ب ي كم َ رير؟
 لا هاها ا بثال يكريااد،58  بتوةا-رمحهام اهلل- ال هاها التّااؤالت ناقيااها ال وهاات

البا اال أن باك ا مسا ااة الن ا صاالمل اهلل عليااي لةاالم ا ر اان الصاايا دلن الت اارق للمّااائل
 لذلا مان خاأل ذ ار اتياا النا صالمل اهلل علياي لةالم،لمناقيتها مناقياة أصاولية أل اوهياة
لدراةتها; ليكخر البا ل جوانب الّما ة لادل النا صالمل اهلل علياي لةالم ا ر ان عرايم
من أر ان الدين لال يوو عليها الدين بوجودها لينهد بعدمها

57
58

Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 3:143-144.
The dispute among the scholars may Allah have mercy on them in kafarah almughallazah (sacred Kafarah), it’s like following, Is the cause for the Kafarah
mughallazah especially for having intercourse in the day time of the month of
Ramadan? Or is it in general as spoiling the fast by eating and drinking
purposely? Abu Hanifah considered kafarah as it must be given for eating and
drinking and having intercourse purposely in Ramadan and it’s the same
saying of Malik so the reason for both imams is that having intercourse in
Ramadan corrupting and spoiling the fast because if a man eats and drinks
becomes strong and will be able to have intercourse therefore from this point it
was compulsory to have the kafarah for eating and drinking in Ramadan
according to them since it was the motivation and it leads to intercourse so it’s
like blocking the path of evil. According to Imam al-Shafi’i and Ahmad they
consider that the kafarah mughallazah is only for the one who has intercourse
in Ramadan because the desire doesn’t stopd by religious reminder only but it
needs a lot of warnings like increasing the kafarah mughallazah for the one
who does it in Ramadan purposely while he was fasting and they said it was
mentioned in the hadith especially for those who have it in Ramadan so we
can’t ignore that and from here their reason is that its only for having
intercourse in Ramadan. See: Sulaiman bin ‘Abd al-Qāwī bin ‘Abd al-Karīm
al-Ṭūfī, Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawdah, ed. ‘Abd al-Allāh bin ‘Abd al-Muḥsīn
al-Turkī (Beirut: Mu’asassah al-Risālah, 1987), 3:237-241.
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المسألة الثا ية
ماان مسا تااي صاالمل اهلل عليااي لةاالم أنااي َحتَ َّماال ااارة هااها الصااثايب ،لهااي ا قولااي صاالمل اهلل
عليااي لةاالم (خااهها اتصاادق بااي) لهااها ماان مااال مسا تااي صاالمل اهلل عليااي لةاالم بذ يااف
برجل ينته اري ة الصيا ل رماة الياهر ،لهاو عااري اكام التثارمي ماا ذ ار ذلا ك،ارال

احلااديل للكنااي َرهاال احلكاام ا ختااب علاامل هااها ال عاال ا اار  ،جنااد صاالمل اهلل عليااي لةاالم
يتك اال عنااي قيمتااي الك ااارة بعااد علمااي ب واار  ،لماان ي ا مر أن يك عاام أهاال بيتااي منهااا ،اوااال
صاالمل اهلل عليااي لةاالم ( :أبعمااي أهلا ) ،لهااو ي ااث صاالمل اهلل عليااي لةاالم متعوبااا حلااال
هها الرجال لمبيناايف لةماة مسا اة هاها الادين لةاهولة أ كاماي ،59يال أن الّاائل جاات لهاو
خائف َلِج قل من كجر ما اعل من هت رمة اليهر ال يل يرج بتمار ي عام أهلاي مناي،
ق
ل يااف أن اهلل برمحتااي لا االي ،ر قااي هااها الاار ق بااهنب قااد أرتكبااي ،لأي ذنااب هااها؟ انتهااا
رمة ،هر الصيا باجلما متعمدايف ،لهها من الهنو العِرا

اال ذل ا جعاال الن ا صاالمل اهلل عليااي لةاالم ي ااث علاامل خااأي عادتااي صاالمل اهلل
عليااي لةاالم لهااو التبّاام ،ليكّااتنبط ماان هااه احلادلااة أن اتيااا صاالمل اهلل عليااي لةاالم ااان

يتثرل ايهاا الّاما ة علامل ا ّات ليبثال لاي عان ا خار مان احلار الاهي لقا اياي ،ماا
قال عني تعاى...﴿ :مِةالْم ْ ِمنِيْل فُ ٌ ِ
ةيم﴾ ،60ليكّاتنبط أي اا مان اتياا صالمل اهلل علياي
وف َّف ٌ
ُ ََ
لةلم ا هها احلاديل ،جاوا الاة الك اارة ان ت يوادر عليهاا ل وار ،بادليل قولاي صالمل اهلل
عليي لةلم للّائل( :خهها اتصدق بي) بن األ اديل الدالاة علامل مسا تاي صالمل اهلل علياي
لةاالم ا اتيااا ا ة جاادايف ي ااول ااا ا وااال ،لحتتااا لتصااانيف با ة ،للكاان موصااد البا اال
ماان ذ اار هااها الياااهد ماان اتيااا صاالمل اهلل عليااي لةاالم ا ر اان ماان أر ااان الاادينل ليكبا حتريااي
59

The scholars had a dispute about this ruling whether if it’s in general or in
particular, the right thing in this matter is that its general for everyone has this
case and can’t give kafarah, al-Bukhārī made a chapter in his Ṣaḥīḥ named
(chapter of, Does the one who have intercourse in Ramadan give his family the
kafarah if they are needy. See: Ibn Baṭṭāl, Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 4:74.
Therefore, the saying of its special for this case and there is another saying of
its mansukh (abrogated) it doesn’t have any prove for it and the sound saying
is that its general by proving it from the hadith which does not specify the
ruling., Muḥammad bin ‘Alī bin Wahāb Ibn Daqīq al-‘Īd, Ihkam al-Aḥkām
Sharḥ ‘Umdah al-Aḥkām (Cairo: Matba’at al-Sunnah al-Muḥamadiyyah), 2:17.
60
التوبة .1٢٨ :
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صاالمل اهلل عليااي لةاالم الّااما ة ا احلكاام الياارعي علاامل ا كل ا  ،لالّااما ةك خاصاايةق ماان
خص ااائص الوة ا ا ية ال ا ا امت اادل اهلل ااا ه ااه األم ااة امة ااأمية ،ا ا ا ذا تبين ا ا لن ااا جوانا ااب
الّااما ة ا احلكاام التكلي ااي ،لألاار ا را ا احلاار لا يااوة علاامل ا كلااف ،تب ا لنااا ااه
اليااعارات ال ائ ااة ،ب ا ن هااه األ كااا التكلي يااة كموياادة للثريااات اليخصااية ،لبين ا عااور
َّ ِ
يْل
له اادي ه ااه الي ااعارة ،لأن ااا تكري ااد ال ّ اااد لاماّ اااد ،ق ااال تع اااى عن ااي ﴿ َويُ ِرية ة ُد ال ةةذ َ
61
الشهو ِ
ِ
ات أَ تَ ِميلُواْ َم ْيال َن َِيما﴾
يَةاَّ ُعو َ َّ َ َ
الخاتمة
بعااد دراةااة الوةا ية لمناقيااتها ا ا با اال الّااابوة ماان هااها البثاال ،ال ،ا أن الوةا ية
ا امة ااأ تع ااي :حتوي ااا الع اادل ،لا ّ ااالاة ،ب ا ا الن اااس ا التع ااامأت م اان غ ا ا :يي ا ا أل
عنصرية ،لهها ما :ي ت بي هه األمة عن غ ها من األمام ،لهاو الاهي جعلهاا تّاتثا هاها
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسةطا﴾ ،62لبعاد النرار
ال نات من اهلل -جأ لعأ -ا قولي تعااىَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ا األ كا اليرعية جند أن اليار احلكيم قد ت ال علامل عبااد  ،ب كاا مسثاة ا أصال
تيريعها ،يودر عليها ل مكلف ،لصاحلة لكل مان لمكان ،لهاها ماا ك يا ،اريعة امةاأ
لأ كامااي التكلي يااة ،االوة ا ية احلااا ال تتثوااا بال بياارلي لااأ ،لهااي :العاادل ،لا ّااالاة،
لالّما ة
االعدل :ن الرلم لالعدلان ،لا ّالاة: :ن التك  ،لالعنصرية ،لال بوياات ،ماا هاو احلاال
ا ا تم ا اليهااودي ،أل ال ارأس ماااي ،لالّااما ة: :ن ا الت ااري لالملااو ،الااهي بّااببي َل َجا َاد
أعاادات امةااأ بكميااتَهم ،ماان اهلومااات علاامل امةااأ لأ كامااي الّاامثة ،بن ا حتوااا هااه
اليرلي ال أ ،للوة ية ،تتثوا الوة ية احلا ال دعا بليي امةاأ  ،لأمتادل اهلل اا هاه
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا﴾
األمة بوولي ﴿ َوَك َذلِ َ

النساء .٢7 :
البقرة.143 :
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