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معايير الوسطية في الفتوى
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه
الوسطية هي الميزان والموازنة والتوازن بين الثبات والتغير بين الحركة والسكون هي التي
تأخذ بالعزائم دون التجافي عن الرخص في مواطنها.
وهي التي تطبق الثوابت دون إهمال للمتغيرات.
تتعامل مع تحقيق المناط في األشخاص واألنواع
تقيم وزنا ً للزمان وال تحكمه في كل األحيان.
تفرق بين المتماثالت بين المتباينات.
إعمال للحاجات وللمصالح وعموم البلوى والغلبة وعسر االحتراز.
ي والموازنة بيين المقاصيد والفيروع واليرب
ي والجزئ ّ
ونعني بالوسطية هنا المقارنة بين الكل ّ
الواصب بين النصوص وبين معتبرات المصالح في الفتاوى واآلراء فال شط وال وكس.
وميدانيا ً فعن طريق الوسطية نريد تكوين جيل متجذر فيي تراثيه متصيالح ميع زمانيه يتعاميل
مع اآلخرين بسماحة وأيضا ً بشجاعة فال نريد أن يكون شبابنا سباعا ً عادية كما قال الشاعر:
سباع تبغي الناس مثنى وموحـدا ً

ولكنما أهلي بــواد أنسيـــه

وال نريدهم كذلك خرافا ً وبقراً يمد أعناقه للجزار على حد قول الشاعر:
غدوا بقراً يستسهل النحر والذبحا ً

هزبر عدا في شرعة الرمح والعدا
نريدهم جيالً منفتحا ً سمحا ً عزيزاً أبياً.

وللتيدليل عليى مفهيوم الوسيطية فيي الفتيوى نقتطيم مين الموافقيات القطيو التاليية :إ يقيول
حمي مل النيياس علييى المعهييود الوس ي فيمييا يليييق
الشيياطبي :المفتييى البييالة لروة الدرجيية هييو الييذن ي ل
بالجمهور ،فال يذهب بهم مذهب ال ل ّ
شدَّة ،وال يميل بهم إلى طر االنحالل.
والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذن جاءت به الشريعة ،فإنه قد مر أن مقصيد
يم الحمي مل علييى التوسي مين غييير إفيراط وال تفييري  ،فيإ ا خير عيين ليك فييي
الشيارع مين المكلي ل
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المستفتين خر عن قصد الشارع ،ولذلك كان ما خر عن المذهب الوس مذموما ً عنيد العلمياء
الراسخين.
وأيضاً :فإن هذا المذهب كيان المفهيوم مين شيأن رسيول هللا  وأصيحابه األكيرمين ،وقيد رد
عليه الصالة والسالم التبتل.
وقال لمعا ل َّما أطال بالناس في الصالة ":أفتان أنت يا ممعا ؟" .وقال" :إن منكم ممن لفّرين".
وروحيوا وشيي مء مين الدجلجية والقصيد القصيد تبلمغميوا ".وقييال:
وقال":سيدّلدوا
وقياربوا واغيدموا م
ل
"علي مكم لمن العم لل ما ت م لطيقمون َّ
هللا ميا داوم
فيإن هللا ال يمي جل حتيى تملجيوا" .وقيال" :أحيبج العمي لل لإليى ل
احبمه و لإن ق َّل".
علي له ص ل
وأيضا :فإن الخرو إلى األطيرا خيرو عين العيدل ،وال تقيوم بيه مصيلحة الخلق.أميا فيي
طر التشديد فإنه مهلكة ،وأما في طر االنحالل فكذلك أيضا.
ألن المستفتي إ ا هب به مذهب العنت والحر بغض إلييه اليدين ،وأدّى إليى االنقطياع عين
سلوك طريق اآلخرة وهو مشاهد.
وأما إ ا هب به مذهب االنحالل كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة.
و الشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى ،وإتباع الهوى مهلكة .واألدلة كثيرة".1
كيم نضع معيايير للفتيوى الوسيطية مين خيالل أصيول وقواعيد محيددة تحكيم فتياوى المفتيى
وقراراته.
لإلجابة على هذا السؤال بنينا بحثنا على أربع قواعد:
أوالً :قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان:
كان لعم ل أمير المؤمنين عمر نصيب كبير في تأصيل هذه القاعدة فمن لك أن عمر لم يعي
المؤلفة قلوبهم مع وروده في القرآن ورأى أن عز اإلسالم موجب لحرمانهم.
وكذلك إلغاؤه للنفيي فيي حيد الزانيي البكير خوفيا ً مين فتنية المحيدود والتحاقيه بيدار الكفير ألن
إيمان الناس يضعم مع الزمن.
وأمي ر المؤمنين عثمان رضي هللا عنه يأمر بالتقاط ضالة اإلبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها
كما رواه مالك رحمه هللا تعالى عن ابن شهاب الزهرن مع نهيه  عن التقاط ضالة اإلبل و ليك
 - 1الشاطبي
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وورا تماضير األسيدية ل ّميا طلقهيا عبيد اليرحمن فيي
لما رأى من فسياد األخيالق وخيراب اليذمم ّ
مرض موته.
وأمير المؤمنين علي رضي هللا عنه يضمن الصناع بعد أن كانيت ييد الصيانع أمانية قيائال :ال
يصلح الناس إال اك.
ويقول األستا صبحي المحمصاني مسجال موقم الصحابة في كتابيه "تيراا الخلفياء" :وقيد
أقروا مبدأ تغير االجتهاد فتوسع عمر الفاروق بوجه خاص في االجتهياد وفيي تفسيير النصيوص
بما يالئم حكمة التشريع وفالح العباد ويناسب تطور الزمان والمكان وتقلبات األحيوال وتعيرض
في لك لمسائل عديدة منها المؤلفة قلوبهم والطالق الثالثي المتسرع وبييع أمهيات األوالد وعيدم
التغريييب فييي الحييدود وإعفيياء السييارق ميين القطييع عييام المجاعيية وتطييوير عقوبيية التعزييير تأديب يا ً
وزجييراً للمييذنبين والمجييرمين وتحديييد عاقليية الدييية فييي القتييل والجييراح وتفصيييل أمييور ضييريبة
الخرا ".2
وقد رون عن عمر بن عبد العزيز قوله :تحدا للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.
وقد قال ابن رشد إن هلل أحكاما ً لم تكن أسبابها موجودة في الصدر األول فإ ا وجدت أسيبابها
ترتبت عليها أحكامها.
هذه القاعدة وردت في مجلة األحكام العدلية بعنوان :ال ينكر تغير األحكام بتغير الزمان".
وهيي قاعييدة ليسييت علييى إطالقهيا فليسييت كييل األحكييام تتيأثر بتغييير الزمييان فوجييوب الصييالة
والصييوم والزكيياة والحييا وبيير الوالييدين والكثييير ميين أحكييام المعييامالت واألنكحيية وكييذلك فييإن
المنهيات القطعية كاالعتداء على النفس واألموال واألعراض وارتكاب الفيواح ميا رهير منهيا
وما بطن وأكل أموال الناس بالباطل ومنها الغ والخيانة ومحرمات عقيود األنكحية ومحرميات
عقيييود البييييوع المشيييتملة عليييى الربيييا أو الغيييرر الفييياح أو الجهالييية فكيييل تليييك ال تسيييتباح إال
بالضرورات التي تبيح المحظورات.
وبصفة عامة فمحرمات المقاصد التي تعنى أن العقد يشتمل على المفسدة التيي نهيى الشيارع
عنها ال تجيزها الحاجة.
وبالعكس من لك فإن محرمات الذرائع التي يتوصل بها إلى المفسدة وواجبات الوسائل التي
يتوصل بها إلى مصلحة فإنها تتغير بتغير الزميان ألنهيا تيدور ميع المصيالح جلبيا ً والمفاسيد درءاً
 - 2المحمصاني
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فإ ا رجحت مصلحة على المفسدة التي من أجلها كان الحظر فإن النهي يستحيل تارة إلى تخييير
وتارة إلى طلب.
وقد أشار الشارع إلى لك في مسائل كان نهى عنها أو أمير بهيا فمين قبييل النهيي" :كنيت قيد
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها".
وقد كان  نهى عن ادّخار لحوم األضاحي ثم رفع النهيي قيائال :إنميا نهييتكم مين أجيل الدافية
فكلوا وادخروا.
وإ ا غلبت المشقة سق األمر ":لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك..
فالذن يتغير هو األحكام االجتهادية وأما القطعيات من األحكام فال تتغير فيال يمكين أن تتغيير
ا لمواريييب بييدعوى أن المييرأة أصييبح لهييا شييأن وال يمكيين أن يتغييير تحييريم ربييا النسييي ة فييي بييالد
اإلسالم وال تحريم أكل الميتة والخنزير.
فأميا الثابييت فيبقيى ثابتييا مييا دام اإلنسيان علييى هيذه األرض لييه ضييروراته التيي ال ينفييك عنهييا
يتصم بكل صفاته التي تحتا إلى ضب من الشرع فهو ضعيم أمام شيهواته وخليق اإلنسيان
ضعيفا وهو رلوم جهول ال يقدر مس ولية أمانته وخالفته في هذا الكون.
وكذلك فإن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان أمر معهود نص عليه غيير واحيد مين العلمياء
كابن القيم والقرافي ولهم سلم من أعمال الصحابة رضوان هللا عليهم كما أشرنا وفتاويهم وليس
لك إال لترجح مصلحة شرعية لم تكن راجحة فيي وقيت مين األوقيات أو ليدرء مفسيدة حادثية ليم
تكن قائمة في زمن من األزمنة والزمن ال يتغير فهو كما قال الشاعر :
وإال م
يارها
مس ثمم لغ م
طلموعم الش ل

ارها
وما الدَّه مر إلال ليلةم ونه م

والذن يتغير هو أحوال أهل الزمن والمصالح التيي تبنيى عليهيا األحكيام جلبيا ً والمفاسيد التيي
تراعيها الشريعة درءاً.
ومن رد المحتار :فقد اتفقت النقول عن أئمتنا أبي حنيفة وأبيي يوسيم ومحميد أن االسيت جار
على الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهيل التخيريا والتيرجيح فيافتوا
بصحته على التعلي م للقرآن للضرورة فإنه كان للمعلمين عطايا مين بييت الميال وانقطعيت فليو ليم
يصح االست جار وأخذ األجرة لضاع القرآن وفيه ضياع اليدين الحتييا المعلميين إليى االكتسياب
وأفتييى ميين بعييدهم أيضييا ميين أمثييالهم بصييحته علييى األ ان واإلماميية ألنهمييا ميين شييعائر الييدين
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فصححوا االست جار عليهما للضرورة أيضا فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه
لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم األول.
وفييي كتيياب الفتيياوى رسييم المفتييى فييي زماننييا ميين أصييحابنا إ ا اسييتفتى عيين مسي لة إن كانييت
مروية عن أصحابنا فيي الرواييات الظياهرة بيال خيال بيينهم فإنيه يمييل إلييهم ويفتيى بقيولهم وال
يخييالفهم برأيييه وإن كييان مجتهييداً متقنييا ً ألن الظيياهر أن يكييون الحييق مييع أصييحابنا وال يعييدوهم
واجتهيياده ال يبليية اجتهييادهم وال ينظيير إلييى قييول ميين خييالفهم وال تقبييل حجتييه أيضييا ألنهييم عرفييوا
األدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده ..إلخ.
ثم نقل نحوه عن شرح برهان األئمة عليى أدب القضياء للخصيا " .قليت" لكين ربميا عيدلوا
عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة ونحوها كما مر في مسألة االست جار على تعليم القرآن ونحوه من
الطاعات التي في ترك االست جار عليهيا ضيياع اليدين كميا قررنياه سيابقا فيجيوز اإلفتياء بخيال
قولهم كما نذكره قريبا عن الحياون القدسيي وسييأتي بسيطه أيضيا آخير الشيرح عنيد الكيالم عليى
العر .
(والحاصييلأ أن مييا خييالم فيييه األصييحاب أمييامهم األعظييم ال يخيير عيين مذهبييه إ ا رجحييه
المشايخ المعتبرون وكذا ما بناه المشايخ على العر الحادا لتغيير الزمان أو للضيرورة ونحيو
لك ال يخر عن مذهبه ألن ما رجحوه لترجح دليله عندهم مأ ون بيه مين جهية األميام وكيذا ميا
بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لو كيان حييا ً لقيال بميا قيالوه ألن ميا قيالوه إنميا هيو
مبني على قواعده أيضا فهو مقتضى مذهبه.
وكذلك في المذهب الحنفي :األصل أن المرأة إ ا قبضت معجل صداقها تلزم بمتابعة زوجها
حيب شاء.
ولكن المتأخرين من أهل المذهب الحظوا فساد األخالق وغلبة الجور على النساء فأفتوا بأن
المييرأة ال تجبيير علييى السييفر مييع زوجهييا إلييى مكييان إ ا لييم يكيين وطن يا ً لهييا و لييك لفسيياد الزمييان
واألخالق وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب".3
وقال في رسالته المسماة "رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء" ال يرجح قول صياحبيه أو
أحيدهما عليى قوليه إال لموجييب وهيو أميا ضييعم دلييل اإلميام وأمييا للضيرورة والتعاميل كتييرجيح
قولهما في المزارعية والمعاملية وأميا ألن خالفهميا ليه بسيبب اخيتال العصير والزميان وأنيه ليو
شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة.
 - 3يراجع رد المحتار على الدر المختار والمدخل الفقهي للشيخ الزرقاء ص928
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ومسألة خيار الرؤية في اشتراء الدار.4
لكن مراجعة كتب الفتاوى كالهندية تبرز بوضوح تأثير المتيأخرين فيي تيرجيح كفية الفتياوى
وما يفتى به في بلخ وخوارزم وغيرهما.
ويرى الشيخ أبو الحسن الندون أن اليبعض يفتيرض أن الزميان ال ثبيات ليه وال دوام بيل إنيه
اسم للتغيير والتحول.
وليييس األميير كييذلك بييل إن الزمييان مركييب ميين االثنييين التغيييير واالسييتمرار وإ ا أختييل هييذا
التوازن أختل الوضع.
وضرب مثالً بالنهر في جريانه الدائم مع أنه ال يزال نفس النهر.
والدين حارس الحياة ثابت في المنبع ومتغير في جريانه.
وليس الدين مقياس حرارة يقتصر عمله على تسجيل لدرجة حرارة المجتمع وإنما هو معدل
لهذه الحرارة ومؤثر في سلوك المجتمعات لالرتقاء إلى مراد الحق سبحانه.
ثانياً :قاعدة العر :
قيال ابيين عابييدين :ليييس للمفتييي وال للقاضيي أن يحكمييا بظيياهر الرواييية ويتركييا العيير  ،وهللا
أعلم.5
وله أيضاً :و لهذا قالوا في شروط االجتهاد أنه البد فيه مين معرفية عيادات النياس ،فكثيير مين
األحكيام تختلييم بيياختال الزمييان لتغيّيير عيير أهلييه أو لحييدوا ضييرورة أو فسيياد أهييل الزمييان
بحيب لو بقي الحكيم عليى ميا كيان علييه أوالً لليزم منيه المشيقة والضيرر بالنياس ولخيالم قواعيد
الشريعة المبنية على ال تخفيم والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتيم نظيام وأحسين
نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها عليى ميا
أحكام ،ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما َّ
كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه.6
وقد عبّر العلماء عن لك تعبيراً قويا ً فقال ابن القيّم في تغيّر الفتيوى واختالفهيا بحسيب تغيّير
األزمنة واألمكنة واألحوال والنيّات والعوائد  :هذا فصل عظيم النفيع جيداً وقيع بسيبب الجهيل بيه
غل عظيم على الشريعة أوجب من الحر والمشقة وتكليم ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة
البيياهرة التييي فييي أعلييى رتييب المصييالح ال تييأتي بييه فييإن الشييريعة مبناهييا وأساسييها علييى الحكييم
 - 4يراجع ابن عابدين والقواعد للزرقاء
مجموع الرسائل 133/2
 - 5ابن عابدين
125/2
 - 6نفس المرجع
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معايير الوسطية في الفتوى
ومصالح العباد في المعاش والمعياد وهيي عيدل كلهيا ورحمية كلهيا ومصيالح كلهيا وحكمية كلهيا،
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ،وعن الرحمة إلى ضدها ،وعن المصلحة إلى المفسدة،
وعن الحكمة إلى العبب ،فليست من الشريعة وإن أدخليت فيهيا بالتأوييل ،فالشيريعة عيدل هللا بيين
7
عباده ورحمته بين خلقه ورله في أرضه وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسوله .
قال القرافي في "األحكام" …:إن إجراء األحكام التي مدركها العوائد ميع تغيّير تليك العوائيد
خال اإلجماع وجهالة في الدين ،بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائيد ،يتغيّير الحكيم فييه عنيد
تغيّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة وليس هذا تجديداً لالجتهاد مين المقليدين حتيى يشيترط
فيه أهلية االجتهاد ،بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعيوا عليهيا فينحن نتيبعهم فيهيا مين غيير
است نا اجتهاد"(.8القرافي ،األحكام ص218أ.
وقال أيضيا ً فيي الفيرق الثيامن والعشيرين بيين قاعيدة العير القيولي يقضيى بيه عليى األلفيار
ويخصصييها وبييين قاعييدة العيير الفعلييي ال يقضييى بييه علييى األلفييار وال يخصصييها :وعلييى هييذا
القانون تمراعى الفتاوى على طول األيام فمهما تجدد في العر اعتبره ومهما سيق أسيقطه ،وال
تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ،بل إ ا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ال
تجره على عر بلدك واسأله عن عر بلده وأجره عليه وأفته به دون بلدك والمقرر في كتبيك
فهذا هو الحق الواضح ،والجميود عليى المنقيوالت أبيداً ضيالل فيي اليدين وجهيل بمقاصيد علمياء
المسلمين والسلم الماضين ،وعلى هذه القاعدة تتخر أيمان الطيالق والعتياق وصيية الصيرائح
والكنايات ،فقد يصير الصريح كنايية يفتقير إليى النيية ،وقيد تصيير الكنايية صيريحا ً مسيتغنية عين
النيّة.
قال ابن عابدين( :ثم أعلمأأن كثييراً مين األحكيام التيي نيص عليهيا المجتهيد صياحب الميذهب
بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغيير األزميان بسيبب فسياد أهيل الزميان أو عميوم
الضرورة كميا قيدمناه مين إفتياء المتيأخرين بجيواز االسيت جار عليى تعلييم القيرآن وعيدم االكتفياء
بظاهر العدالة ميع أن ليك مخيالم لميا نيص علييه أبيو حنيفية ومين ليك تحقيق اإلكيراه مين غيير
السلطان مع مخالفته لقول اإلمام بناء على ما كان في عصره إن غير السيلطان ال يمكنيه اإلكيراه
ثم كثر الفساد فصار يتحقق اإلكراه من غيره فقال محمد باعتباره ،وأفتى به المتأخرون.

 - 7ابن القيم
 - 8القرافي
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معايير الوسطية في الفتوى
ومن ليك تضيمين السياعي ميع مخالفتيه لقاعيدة الميذهب مين أن الضيمان عليى المباشير دون
المتسبب ولكن أفتوا بضمانه زجراً لفساد الزمان بل أفتوا بقتله زمن الفتنة .ومنه تضمين األجير
المشييترك .وقييولهم إن الوصييي ليييس لييه المضيياربة بمييال اليتيييم فييي زماننييا .وإفتيياؤهم بتضييمين
الغاصب عقار اليتيم والوقم .وعدم إجارته أكثر من سنة فيي اليدور وأكثير مين ثيالا سينين فيي
األراضي مع مخالفته ألصل المذهب من عدم الضمان وعيدم التقيدير بميدة ،ومينعهم القاضيي أن
يقضى بعمله وإفتائهم بمنع الزو من السيفر بزوجتيه وإن أوفاهيا المعجيل لفسياد الزميان ،وعيدم
سماع قوله أنه أستثنى بعد الحلم بطالقها إال ببينة مع أنه خال راهر الرواية.
وعللوه بفساد الزمان .وعدم تصديقها بعد الدخول بها بأنهيا ليم تقيبض ميا أشيترط لهيا تعجيليه
من المهر مع أنها منكرة للقبض وقاعدة المذهب أن القول للمنكر لكنها فيي العيادة ال تسيلم نفسيها
قبل قبضه .وكذا قالوا في قوله كل حل على حرام يقع به الطالق للعر قال مشيايخ بليخ وقيول
محميد ال يقييع إال بالنييية أجيياب بييه علييى عيير دييارهم أمييا فييي عيير بالدنييا فيريييدون بييه تحييريم
المنكوحية فيحمييل عليييه ،نقلييه العالمية قاسييم ونقييل عيين مختيارات النييوازل أن عليييه الفتييوى لغلبيية
االستعمال بالعر ثيم قيال قليت :ومين األلفيار المسيتعملة فيي هيذا فيي مصيرنا الطيالق يلزمنيي،
الحرام يلزمني ،وعلي الطالق ،وعلي الحرام .هـ
ثالثاً:قاعدة النظر في المآالت:
ومما يصيب فيي جيداول المصيلحة ويسيير فيي دربهيا قاعيدة النظير فيي الميآالت فيي األقيوال
واألفعال وقد نص الشاطبي على أن المفتى عليه أن ينظر في مآل فتواه.
وقد كان اإلمام الشاطبي من أوفى مين شيرح هيذا الميدلول االصيطالحي كميا يقيول اليدكتور
عبد المجيد النجار ونص الشاطبي :النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا ً كانت األفعيال
موافقة أو مخالفة و لك أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفيين باإلقيدام
أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه لك الفعل فقد يكون مشروعا لمصيلحة فييه تسيتجلب
أو لمفسدة تدرأ ول كن له مآل على خال ما قصد فيه وقد يكون غيير مشيروع لمفسيدة تنشيأ عنيه
أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خال لك فإ ا أطلق القول في األول بالمشروعية فربميا
أدّى استجالب المصلحة فييه إليى مفسيدة تسياون المصيلحة أو تزييد عليهيا فيكيون هيذا مانعيا مين
إطالق القول بالمشروعية وكذلك إ ا أطلق القول في الثياني بعيدم المشيروعة ربميا أدّى اسيتدفاع
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معايير الوسطية في الفتوى
المفسدة إلى مفسدة تساوى أو تزيد فال يصح إطالق القول بعدم المشروعية وهيو مجيال للمجتهيد
صعب المورد إال أنه عذب المذاق محمود الغبّ جار على مقاصد الشريعة".9
وأصييل لييك قولييه تعييالىوال تسييبوا الييذين يييدعون مين دون هللا فيسييبوا هللا عييدواً بغييير علييم
وقوله  : لوال قومك حديثو عهدهم بكفر ألسست البييت عليى قواعيد إبيراهيم " وقوليه فيي تعلييل
انصرافه عن قتل المنافقين:دعه ال يتحدا الناس أن محمدا يقتل أصحابه أخا
أن محمداً يقتل أصحابه" .البخارن.

أن يتحدا الناس

وهكذا فإن الصحابة فهموا مقصد الشارع والمقاصد هي المعياني التيي تعتبير حكميا وغاييات
التشريع فتصرفوا طبقا لذلك فهذا أمير المؤمنين عمر رضي هللا عنه يترك تغريب الزانى البكير
مع وروده في الحديب حيب قضى عليه الصالة والسالم بجلده مائة وتغريب سنة و لك لما شاهد
أغرب مسلماً.
من كون التغريب قد يؤدن إلى مفسدة أكبر وهى اللحاق بأرض العدو وقال ال ّ
وقال أمير المؤمنين علي رضي هللا عنه :كفى بالنفي فتنة.
وأيضا فإن عمر بين عبيد العزييز رضيي هللا عنيه ل ّميا تيولى المليك أ ّجيل تطبييق بعيض أحكيام
الشييريعة فل ّمييا اسييتعجله ابنييه فييي لييك أجابييه بقولييه  :أخييا أن أحمييل النيياس علييى الحييق جمليية
فيدفعونه جملة ويكون من ا فتنة".10
وقد فهم لك العلماء فرتبوا عليه أولويات األمر والنهيي فهيذا شييخ اإلسيالم ابين تيميية حينميا
مر بقوم من التتار يشربون الخمير فنهياهم صياحبه عين هيذا المنكير فيأنكر علييه ليك قيائالً :إنميا
حرم هللا الخمر ألنها تصد عين كير هللا وعين الصيالة وهيؤالء يصيدهم الخمير عين قتيل النفيوس
وسبي الذرية وأخذ األموال فدعهم".11
وقد قال الشاطبي أنه ينبغيي عليى المجتهيد :النظير فيميا يصيلح بكيل مكليم فيي نفسيه بحسيب
وقييت دون وقييت وحييال دون حييال وشييخص دون شييخص إ النفييوس ليسييت فييي قبييول األعمييال
الخاصة على ّ
وزان واحد ،فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ميا يلييق بهيا بنياء عليى
أن لك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليم".12

 - 9الشاطبي
 - 10نفس المرجع
 - 11ابن القيم
 - 12الشاطبي
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معايير الوسطية في الفتوى
وسييد رائييع الحيير والمشييقة وقييد يسييميه الييبعض بفييتح الييذرائع ألنييه تييرك لييبعض فضييائل
األعمال خوفا ً من إعنات المكلفين كما ترك عليه الصالة والسالم تأخير صالة العشاء قائال :هيذا
وقتها لوال أن أشق على أمتي".
وصار األفضل مفضوالً خوفا ً من المشقة.
وكذلك ترك األمر بالسواك عند كل صالة وكذلك الجمع بيين الصيالتين مين غيير عيذر فقيال
ابن عباس :ل ال يحر أمته.
وترك بناء البيت على قواعد إبراهيم لحدثان عهد القوم بالكفر فيفتنون.
وترك قتل أهل النفيا ق المشيهود علييهم بيالكفر لميا فيي ليك مين تشيويه صيورة اليدين وتنفيير
الناس منه.
وترك بعض الصحابة لذبح األضحية يوم العيد وترك عثمان رضي هللا عنه للقصر في الحا
خوفا من أن يقول جهلة الناس :إن الصالة أصبحت ركعتين.
وترك عمير رضيي هللا عنيه إلصيدار بييان عليى النياس يشيرح فييه قضيية الشيورى واختييار
الحكام بناء على نصيحة عبد الرحمن بن عو رضي هللا عنه حتى ال يساء فهمه ويطير النياس
إلى أقطارهم بتصورات خاط ة.
وعلى هذا ينبني كثير من قرارات المجلس األوربي حيب يمنع أئمة المساجد من عقد النكياح
قبل أن يعقد عقداً مدنيا ً أمام السلطة ألن من شأن تلك العقود وإن كانت مستوفية الشروط أن تؤل
إلى خصومات وربما حرمان الميرأة مين حقوقهيا وحرميان األوالد مين نسيبهم لعيدم توثييق العقيد
وهذا من باب النظر في المآالت.
وقاعيدة ارتكياب أخييم الضيررين وجليب المصييالح ودرء المفاسيد فكميا يقييول ابين تيمييية :إن
الشييريعة جيياءت لتحصيييل المصيالح وتكميلهييا وتعطيييل المفاسييد وتقليلهييا وعلييى هييذا تعطييل أدنييى
المصلحتين لتحصيل أعالهما ويرتكب أخم الشرين والضررين لتفويت أقصاهما.
ويقول الشاطبي :وقد يرتكب النهي الحتم إ ا كانيت ليه مصيلحة راجحية ومثيل بمسيألة تقريير
الزاني وفيها النطق بالكلمة التي ينهى عنها في غير هذا المقام".13
وبناء عليه فقد وضع المالكية قاعدة جريان العمل وهي قاعدة من خاللها يرجح قول كان في
الماضي مرجوحا ً ليصبح القول الضعيم راجحا ً فيتيرك مشيهور الميذهب وراجحيه ويعميل بهيذا
 - 13الشاطبي
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معايير الوسطية في الفتوى
القول لكينهم ضيبطوا ليك بضيواب :كيان مخالفيا ً للمشيهور وهيذا رياهر إ ا تحقيق اسيتمرار تليك
المصل حة و لك السبب و إال فالواجب الرجوع إلى المشهور هذا هو الظاهر".14
ومن المهم أن نعر

لما ا عدل العلماء عن المشهور والراجح إلى القول الضعيم؟

والجواب كما يقول السجلماسي في شرحه :إن أصل العمل بالشيا وتيرك المشيهور االسيتناد
الختبيارات شيييول المييذهب المتيأخرين لييبعض الروايييات واألقيوال لموجييب لييك كميا بسييطه ابيين
النييارم فييي شييرح تحفيية والييده ميين الموجبييات تبييدل العيير أو عييروض جلييب المصييلحة أو درء
المفسدة فيرتب العمل بالموجب وجوداً وعدما ً وألجل ليك يختليم بياختال البليدان ويتبيدل فيي
البلد الواحد بتبدل األزمان".15
وشروط العمل بالضعيم ثالثة :أن ال يكون القول المعمول به ضيعيفا ً جيداً وأن تثبيت نسيبته
إلى قائل يمقتدى به علما ً وورعا ً وأن تكون الضرورة محققة ومعناها الحاجة.
وهذا طريق الحب للفقهاء ال يمترى فيه من عر
األحكام بميزانها الذن ال يحيم.

مقاصد الشريعة و اق طعم حكمها ووزن

وقد يعتبر البعض أن هذا من باب التساهل في الفتوى المنهي عنه وليس األمر كيذلك فمعنيى
التساهل عند ابن الصالح :هو أن ال يتثبت "الفقيه" ويمسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظير
والفكر ،وربما يحمله على لك توهمه أن اإلسراع براعة واإلبطاء عجز ومنقصية و ليك جهيل،
وألن يمبطي وال يخطي أكمييل بيه ميين أن يعجييل فيضيل ويمضييل وقييد يكيون تسيياهله وانحاللييه بييأن
تحمليييه األغيييراض الفاسيييدة عليييى تتبيييع الحييييل المحظيييورة أو المكروهييية والتمسيييك بالشيييبه طلبيييا ً
للتيرخيص علييى مين يييروم نفعيه أو التغليييظ عليى ميين يريييد ضيره وميين فعيل لييك فقيد هييان عليييه
دينه".16
وبهييذا نقييرر أن التسييهيل غييير التسيياهل فالتس يهيل مطلييوب ومرغييوب النبنائييه علييى قاعييدة
التيسير أما التساهل فمبني على الهوى.
رابعاً :قاعدة تحقيق المناط في األشخاص واألنواع:

 - 14البناني
 - 15السجلماسي
16

حاشية على مختصر خليل 124 /5
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معايير الوسطية في الفتوى
يقول الشاطبي :ويختص غيير المنحيتم بوجيه آخير ،وهيو النظير فيميا يصيلح بكيل مكليم فيي
نفسه ،بحسب وقت دون وقيت ،وحيال دون حيال ،وشيخص دون شيخصا إ النفيوس ليسيت فيي
قبول األعمال الخاصة على وزن واحد ،كما أنها في العلوم والصنائع كيذلكا فيرب عميل صيالح
يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة ،وال يكون كذلك بالنسبة إلى آخر ،ورب عميل يكيون حيظ
النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر ،ويكون بري ا ً من لك في بعض
األعمييال دون بعييضا فصيياحب هييذا التحقيييق الخيياص هييو الييذن رزق نييوراً يعيير بييه النفييوس
ومراميهييا وتفيياوت إدراكهييا ،وقييوة تح جملهييا للتكيياليم ،وصييبرها علييى حمييل أعبائهييا أو ضييعفها،
ويعيير التفاتهييا إلييى الحظييور العاجليية أو عييدم التفاتهيياا فهييو يحمييل علييى كييل نفييس ميين أحكييام
النصوص ما يليق بها ،بناء على أن لك هو المقصود الشرعي في تلقي التكياليما فكأنيه يخيص
عموم المكلفين والتكاليم بهذا التحقيق ،لكن مما ثبت عمومه فيي التحقييق األول العيام ،ويقييد بيه
ما ثبت إطالقه في األول ،أو يضم قيداً أو قيوداً لما ثبت له في األول بعض القيود.
هذا معنى تحقيق المناط هنا.
عمير
وفي "أحكام إسماعيل بن إسيحاق"عن ابين سييرينا قيال :كيان أبيو بكير يمخافليت ،وكيان
م
يجهر -يعني فيي الصيالة -فقييل ألبيي بكير :كييم تفعيل؟ قيال :أنياجي ر لبّيي وأتضيرع إلييه ،وقييل
لعمر :كيم تفعل؟ قال :أوقل م
ظ الوسنان ،وأخسأ ال َّ
شيطان ،وأمرضي الرحمن .فقيل ألبي بكر :ارفع
شي اً ،وقيل لعمر :اخ لفض شي اً".17
وفسر بأنه عليه الصالة والسالم قصد إخرا كل واحيد منهميا عين اختيياره وإن كيان قصيده
صحيحاً.
وفي "الصحيح" :أن ناسا ً جاؤوا إلى النبيي فقيالوا :إنيا نجيدم فيي أنفسينا ميا يتعيارم أحيدمنا أن
يتكلَّم به .قال :وقد وجدتموه؟ قالوا :نعم .قال :لك صري مح اإليمان".18
وفي حديب آخر" :من وجد من لك شي اً ،فليقمل :آمنتم باهلل".
ي :حيدثوا النياس بميا يفهميون ،أترييدون أن يكيذَّب هللام ورسيوله؟" فجعيل إلقياء العليم
وقال علي ج
بصيغار العليم قبيل
علّي مم
الرباني :إنه اليذن يم ل
مقيداًا ف مربَّ مسأل ٍة تصلمح لقوم دون قوم ،وقد قالوا في َّ
ل
لكباره فهذا الترتيب من لك.

 - 17أخرجه الترمذن في الجامع :أبواب الصالة ،باب ما جاء في قراءة الليل رقم  447ومن طريقه البغون في "شرح السنة" رقم  919وأبو داود
رقم 1329وابن حبان وغيرهمأ
 - 18أخرجه مسلم في صحيحه :كتاب اإليمان ،باب بيان الوسوسة في اإليمان وما يقوله من وجدها رقم 134
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م
م
فيرع
وتحقيق المناط في األنواع
واتفاق الناس عليه فيي الجملية مميا يشيهد ليه كميا تقيدم ،وقيد َّ
العلميياء عليييها كمييا قييالوا فييي قولييه تعييالى يإنمييا جييزاء الييذن يحيياربون هللا ورسييوله ويسييعون فييي
األرض فسادا أن يقتلوا﴾ اآلية
إن اآلية تقتضي مطلق التخيير ،ثم رأوا أنه مقيَّدم باالجتهادا فالقتل في موضع ،والصيلب فيي
موضع ،والقطع في موضع ،والنفي في موضع ،وكذلك التخيير في األسارن من الم لّن والفداء.
وكذلك جاء في ال َّ
كاح وعدجوه من السجنن ،ولكن قسَّموه إلى األحكام الخمسية،
شريعة
م
األمر بال لنّ ل
ونظييروا فييي لييك فييي حييق كييل مكلييم وإن كييان نظييراً نوعي يا ً فإنييه ال يييتم إال بييالنظر الشخصييي
فالجميع في معنى واحد ،واالستدالل على الجميع واحد ،ولكن قد يمستبعدم ببادىء الرأن وبيالنظر
األولا حتى يتبيَّن مغزاه ومورده مين ال َّ
شيريعة ،وميا تقيدم وأمثاليه كيا ٍ مفييدم للقطيع بصيحة هيذا
االجتهاد ،وإنما وقع التنبيه عليه ألن العلماء قلما نبهوا عليه على الخصوص".19
قلت :هذا هو تحقيق المناط في األشخاص واألنواع وهو من دقائق علم الفتوى.
وأخيراً:
فييإن الوسييطية هييي موقييم بييين مييوقفين فييي فهييم النصييوص والتعامييل معهييا وهييي اتجيياه بييين
اتجاهين بين راهرية مفرطة وباطنية مفرطة يتلخص كالم الشاطبي فيه فيميا يليي :أوالً :االتجياه
الظاهرن الذن ال يهتم بالمعاني وإنما يقتصر على رواهر النصوص وهم يحصرون مظان العلم
بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص.
واالتجاه الثاني :يرى أن مقصد الشارع ليس في الظواهر ويطرد هذا فيي جمييع الشيريعة ال
يبق ى في راهر متمسك وهؤالء هم الباطنة وألحق بهؤالء من يغيرق فيي طليب المعنيى بحييب ليو
خالفت النصوص المعنى النظرن كانت مطرحة.
والذن ارتضاه هو االتجاه الثالب الذن شرحه بقوله:
والثالييب :أن يقيييال باعتبيييار األمييرين جميعييياً ،عليييى وجيييه ال يخييل فييييه المعنيييى بيييالنص ،وال
بييالعكسا لتجييرن الشييريعة علييى نظييام واحييد ال اخييتال فيييه وال تنيياقض ،وهييو الييذن أ ّمييه أكثيير
العلماء الراسخينا فعليه االعتماد في الضاب الذن به يعر مقصد الشارع.

 - 19الشاطبي الموافقات  25/5وما بعدها
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وهي موقم وسي فيي التعاميل ميع المقاصيد والنصيوص الجزئيية فقيد تباينيت آراء البياحثين
حول المقاصد من مبالة في اعتبارها متجاوز لحدود عمومها حييب جعليه قطعييا ً وجعيل شيمولها
مطرداً غافالً أو متجاهالً ما يعتيرى العميوم مين التخصييص وميا الينبيرن للشيمول مين معوقيات
التنصيص.
فألغوا أحكام الجزئيات التي لها معان تخصها بدعوى انضوائها تحت مقصد شامل.
ومن مجانب للمقاصد متعلقا ً بالنصوص الجزئية إليى غايية تلغيى المقاصيد والمعياني والحكيم
التييي تعتييرض اليينص الجزئييي وتحييد ميين مييدى تطبيقييه وتشييير إلييى ررفيتييه فهييي كالمقيييد لييه
والمخصص لمدى اعتباره إلى حد المناداة بإبطال المصالح.
والمنها الصحيح وس بين هذا و اك يعطى الكلي نصييبه ويضيع الجزئيي فيي نصيابه ،وقيد
انتبه لهذه المزالق الشاطبي رحميه هللا تعيالى حييب حيذر مين تغيييب الجزئيي عنيد مراعياة الكليي
ومن اإلعراض عن الكلي في التعامل مع الجزئي.
وختام يا ً ففييي هييذا البحييب السييريع قييدمنا أسس يا ً للوسييطية فييي الفتييوى التييي تراعييي المصييالح
والمييآالت فييي األقييوال واألفعييال والتييوازن بييين الكلييي والجزئييي ولعلييي هنييا أسييوق أبياتيا ً نظمتهييا
للمجلييس األوربييي لإلفتيياء فييي دبليين أحييدد فيهييا الجدلييية بييين الجزئيييات والكليييات فييي فتيياوى فقييه
األقليات وهي:
ب
عقمودم ال ممس للمين بـد لار غــر ٍ
م

ـروعم
اصـدم والفم م
تجا بـها المق ل

ـور طـوراً
ل
وميزانم الف لقيـه ي مج م

إلى طـر ل فيـف لر م
ضيـ مع
ط أو يم ل

ض م
ـار
يـق وان لحص م
يل ل
ف لفي ال مجزئل ّ

ي ل ممنفسـ مح و لسيـ مع
وفـي ال مكلـل ّ

ق مصلـحةم تـموازى
ونم م
ور الحـ ل

س م
طـوعم
وص لـه م
ص ل
ي ل النم م
لب مجزئ ّ

ـار
ور لـها اعتلب م
مـآالتم األممـ م ل

ي الضـ مرورةل قـد يم لطيـ مع
وح ل
اج ج

ف لـزن هـذا بـذاك و ا لبهــذا

يس منهجـمك البدليـ مع
ي مكن في الق ل

فلإن لـم تست لطـع أمـراً فدعـهم

وجـاوزهم إلـى مـا تست لطيـ مع

وختاماً :فالوسطية ناموس األكوان وقانون األحكام تتعامل ميع الوقيائع مين خيالل النصيوص
والواقع مما س ّماه بعض العلماء فقه الموازنات وهو في حقيقته توازن بين الثوابت والمتغيرات.
وهللا ولي التوفيق.
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عبد هللا بن الشيخ المحفور بن بيـّــه
وزير العدل والتوجيه الوطني بموريتانيا سابقا
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